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  ملخص الدراسة 
  .و بعد ، احلمد هللا وحده و الصالة و السالم على من ال نيب بعده 

   )م ١٣٧٦-١٣٦٣/ هـ ٧٧٨-٧٦٤) ( امللك األفضل الرسويل جهوده السياسية والعلمية : (فهذا تلخيص ملوضوع 
ينت فيها أمهية املوضوع وأسـباب  فقد ب أما املقدمة. جاءت الدراسة من مقدمة ومتهيد وأربعة فصول وخامتة مث قائمة ومالحق 

  . اختياري له، وأهم الدراسات السابقة و املصادر واملراجع اليت استفدت منها يف هذه الرسالة 
فقد كان بعنوان احلياة العامة يف اليمن قبيل عصر امللك األفضل الرسويل تناولت فيه باختصار األوضاع السياسية :  اما التمهيد

  . عية والعلمية والدينية ، قبيل تسلم امللك األفضل احلكم واالقتصادية واالجتما
فتحدثت فيه عن حياة امللك األفضل الرسويل فذكرت امسه ولقبه ودرست نسبه وناقشت اخلالف فيـه مث   :أما الفصل األول 

عدها أوضحت مالمـح  بينت الرأي الراجح يف ذلك ، مث ذكرت مولده وأسرته ونشأته الدينية والعلمية ، مث بينت عقيدته ، وب
  . شخصيته وصفاته والعوامل املؤثرة فيها ، مث ختمت الفصل بذكر تاريخ وفاته ومكان دفنه 

توليـه  :  أوهلافقد كان بعنوان جهود امللك األفضل الرسويل السياسية ، وقد احتوى على مجلة من املباحث  :أما الفصل الثاين 
جهوده يف إقرار األمن الداخلي وتضـمن  :  وثانيهاامللك  األفضل الرسويل احلكم ،  احلكم ، إذ بينت فيه الطريقة اليت توىل ا

التمردات الداخلية اليت ثارت ضد الدولة الرسولية ، وكيف متكن األفضل من القضاء عليها واحدة تلو األخرى وإعادة األمـن  
  . واالستقرار ململكته 

فيه عن عالقته باألئمة الزيدية ، مث عالقاته اخلارجية وتناولت فيه عالقتـه   العالقات يف عصر امللك األفضل ، وحتدثت: وثالثها
  . بأشراف احلجاز ، وبكل من الدولة اململوكية مبصر وبشرق إفريقيا ، وعالقته بشرق آسيا 

العلمـي   عن تكوينـه  لاحملور األو: فقد حتدث عن شخصيته العلمية وهذا الفصل حيتوى على عدة حماور  :أما الفصل الثالث 
: القيمة العلمية ملؤلفاته وآثاره على احلركة العلمية ، واحملـور الرابـع   : ومصنفاته ، واحملور الثالث  ةآثاره العلمي: واحملور الثاين 

  . منهجه يف الكتابات التارخيية . مكانته العلمية وآراء العلماء فيه ، واحملور اخلامس 
اهتمامه ببناء املؤسسات : رزة يف تطوير احلركة العلمية ، وتناولت فيه اجلوانب التالية فكان عن جهوده البا :أما الفصل الرابع 

الدينية والتعليمية واإلنفاق عليها ، واهتمامه بتكرمي العلماء وطالب العلم ، واهتمامه بالتشجيع على التصنيف والتأليف العلمي 
.  

  )العلمية ( العربية ، والعلوم االجتماعية والعلوم التطبيقية  العلوم الشرعية ، والعلوم: أما اإلنتاج العلمي ويشمل 
  بعد االنتهاء من الدراسة خرجت بالنتائج التالية 

  . يعد عهد الدولة الرسولية الذي عاش فيه امللك األفضل الرسويل من العصور الذهبية يف تاريخ احلركة العلمية  - ١
در كبري من احلنكة السياسية ، وهذا واضح يف قدرته على إمخاد بينت الدراسة أن امللك األفضل الرسويل كان على ق - ٢

متردات القبائل واملناوئني له من األسرة الرسولية وحتقيق األمن السياسي النسيب طوال حكمه الذي نعم به أهايل اليمن 
 . بعد وفاته 

ة وتبادل اهلدايا والسفارات مـع  اتسمت العالقات اخلارجية للدولة الرسولية يف عصر امللك األفضل بالعالقات احلسن - ٣
العديد من األقطار فقد ارتبطت بعالقات ودية مع األشراف يف احلجاز ودولة املماليك مبصر ، ومع بـالد الشـرق   

 . كالصني واهلند 
تبني من الدراسة أن امللك األفضل الرسويل مل يكن مؤرخاً فحسب بل كان عاملا موسوعيا ومشـاركا يف تـأليف    - ٤

 . ظم احلضارية والطب والزراعة وغريها الكتب يف الن
حصرت الدراسة مؤلفات امللك األفضل الرسويل مع بيان الكتب املطبوعة ، واملخطوطة مع ذكر أماكن وجودهـا ،   - ٥

 . وذكر املفقود منها ، وأمهيتها العلمية
وهو ترتيب الكتـاب علـى   أظهرت الدراسة بأن امللك األفضل الرسويل تبىن منهجا واحداً يف تنظيم مادته التارخيية  - ٦

 . األحرف اهلجائية 
 . أوضحت الدراسة جترد امللك األفضل الرسويل يف كتاباته التارخيية عن امليول املذهبية والسياسية  - ٧
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ABSTRACT 
 

Praise be to Allah and peace and blessings upon His Prophet. 
This is a summary of the thesis entitled: “The Rasooli Afdhal King Political and Academic 
Efforts” (764 – 778H.)/(1363 – 1376G.). 
The study is made up of an introduction, preamble, four chapters, conclusion, table of contents 
and appendixes. The introduction highlighted the significance of the topic and the reasons behind 
its selection, as well as the literature review, sources and reference that were utilized.  
The preamble discussed the public life before the reign of the Rasooli Afdhal King where the 
researcher discussed the political, economic, social, academic and religious life at that time. 
Chapter one discussed the life of the Rasooli Afdhal King indicating his name, nickname, line of 
descent and disagreement among authors on this and the most likely true facts thereof. Then his 
birth, family, early religious and academic life and religion were discussed here, followed by 
features of his personality and the factors that influenced it. The chapter was concluded with the 
date of his death and the place where he was buried. 
Chapter two, entitled “The Political Efforts of the Rasooli Afdhal King” included several sections, 
the first among which is his inauguration where the researcher indicated how the Rasooli Afdhal 
King took over. The second section discussed his efforts to consolidate internal security and the 
revolts that broke out against the Rasooli state and how the Rasooli Afdhal King suppressed them 
one after another and managed thereby to restore security, and stabilization in his kingdom. The 
third section discussed the external relations of the Rasooli Afdhal King including those with the 
Zaidi imams and the Shareefs of Hijaz as well with the Mamlukes in Egypt and North Africa and 
his relations with East Asia. 
Chapter three about his academic personality included several sections: the first section about his 
academic makeup, the second section about his academic relics and authored books, the third 
section about the academic significance of his books and their influence on the academic 
movement, the fourth section about his academic position and the opinion of scholars about him, 
and the fifth section about his methodology in historical writings. 
Chapter four discussed his prominent efforts in the promotion of the academic movement in which 
the researcher discussed the aspects of his establishment of educational institutions and allocation 
of funds therefor, his attention to honor the scholars and students, and his encouragement of 
academic authoring and writing.  
His books include shariah disciplines, Arabic disciplines, social and applied (academic) sciences. 
The researcher came up with the following findings: 

1- The reign of the Rasooli State in which the Rasooli Afdhal King lived is regarded as 
one of the golden eras in the history of the academic movement. 

2- The study illustrated that the Rasooli Afdhal King was a very shrewd politician and 
statesman which is clear from his ability to suppress the revolts that broke out against him from 
the part of the tribesmen and his foes from the Rasooli family and managed to consolidate political 
security throughout his reign that Yemeni people enjoyed. 

3- The external relations of the Rasooli state with other states during the reign of the 
Afdhal King were good and featured exchange of gifts and delegations. The state had friendly 
relations with the Shareefs of Hijaz and the Mamlukes of Egypt as well as with countries of the 
East such as China and India. 

4- The study indicated that the Rasooli Afdhal King was not only a historian but also an 
encyclopedic scholar who took part in authoring books about civil regulations, medicine and 
agriculture among others. 

5- The study enumerated the books authored by the Rasooli Afdhal King and indicated 
the printed books and the manuscripts along with their places of existence and those that are 
missing as well as their significance. 

6- The study indicated that the Rasooli Afdhal King followed one single methodology in 
organizing his historical material which is the method of alphabetic order. 

7- The study indicated that the historical writings of the Rasooli Afdhal King were not 
blemished by any ideological or political bias.  

Prepared by 
Yousuf Abdul Aziz Mohammed Al-Himidi 
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حممد وعلى نبينا املرسلني واألنبياء على أشرف والصالة والسالم  رب العاملني احلمد هللا
  :وبعد الدين إىل يوم ومن دعا بدعوته وصحبه آله 

التارخيي يف البحث  الدارسنياهتمام جماالت أحد اإلسالمية الدول تاريخ دراسة تشكل 
تتنـاول  ، إذ كانت ويل الشمبطابعها قد اتسمت بعض الدراسات وإذا كانت املعاصر 

إما بدراسـة  يتمثل جانب معني دراسة  إىلها بعضاجته ، فقد بكل جوانبه تاريخ الدولة 
آخـره  إىل ...  أو احلضـارية  أو االقتصادية أو العلمية أو االجتماعية ة السياسياحلياة 

، إذ من االهتمام نصيبها يف الدولة املتميزة للشخصيات كان بل  ، فحسبوليس هذا 
كان أن هذا املوضوع وال شك . التارخيية الدراسات يف مكتبة مبكانة دراستها حظيت 

  . لك الدولة لتاملعريف اجلانب يثري 
  

  :  املوضوعباب اختيار أس
) م ١٤٥٤-١٢٢٩/ هــ  ٨٥٨-٦٢٦(بالد اليمناليت حكمت الرسولية وتعد الدولة 

التارخييـة  يف الدراسـات  هلا نصيب وافـر  اليت كان  السنية اإلسالميةالدول إحدى ،
ولعل من أسباب اهتمام الدارسني ا أن هذه الدولة استطاعت أن توحـد   ،  املعاصرة
كما أن هلا حضـوراً  ، كانت من أكثر الدول استقراراً و أطوهلا بقاءاً كما أا ، اليمن 

يفوق ما كان لغريها من الدول اليت حكمت بالد الـيمن يف  ، سياسياً يف التاريخ اليمين 
يضاف إىل ذلك أـا  ، وهلا عالقات مع العديد من الدول ااورة ، العصر اإلسالمي 

  . جتماعية وحضارية امية واقتصادية وشهدت ضة كبرية يف جوانب خمتلفة عل
غـري أن   ،الدولةو القارئ لتلك الدراسات يالحظ أا اتسمت بتنوعها يف دراسة هذه 

    .حوهلاذلك ال مينع من القول إن هناك حاجة إىل املزيد من الدراسات التارخيية 
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مل ا من ملوكهوجود شخصية دولة بين رسول تاريخ من خالل قراءة انتباهي لفت وقد 
الدولـة  املهم يف تاريخ والعلمي السياسي  ادورهمن ، على الرغم مستقلة بدراسة حتظ 

امللـك   قام بتأليفها. تارخيية من مؤلفات لشخصية ما تركته هذه ا إىل، إضافة الرسولية 
العلمية لرساليت موضوعا  هااختارأن  –ذلك يف ضوء  -ارتأيت وقد . األفضل الرسويل 

 جهـوده الرسـويل  امللـك األفضـل   ( هلا عنوانا حيث اختذت  اهالدكتوريف مرحلة 
وذلك للوقـوف   )م  ١٣٧٦-١٣٦٣/ هـ ٧٧٨-٧٦٤) ( والعلمية السياسية 

  . يف الكتابة التارخيية عن منهجها وللكشف  الشخصيةعلى دور هذه 
  خطة البحث 

أمـا  . قائمة ومالحق مث  وخامتة فصولمن مقدمة ومتهيد وأربعة الدراسة  تتكونوقد 
هـم  ث وأخطة البح، وبيان لهاملوضوع وأسباب اختياري أمهية  افقد بينت فيهاملقدمة 

  . منها يف هذه الرسالة اليت استفدت  واملراجعالدراسات السابقة و املصادر 
بيل عصر امللك األفضل الرسويل قيف اليمن العامة احلياة فقد كان بعنوان : اما التمهيد 

، والدينيـة  والعلمية واالجتماعية واالقتصادية السياسية  ضاعاألوتناولت فيه باختصار 
  . احلكم  األفضلامللك قبيل تسلم 

فذكرت امسـه  الرسويل  األفضلتحدثت فيه عن حياة امللك ف : األولالفصل  أما
يف ذلك ، مث ذكرت الراجح الرأي مث بينت اخلالف فيه وناقشت نسبه ودرست ولقبه 
أوضـحت مالمـح   ، وبعدها عقيدته ، مث بينت والعلمية ية الدينونشأته وأسرته مولده 

ومكـان  الفصل بذكر تاريخ وفاته ختمت فيها ، مث املؤثرة والعوامل وصفاته شخصيته 
  . دفنه 

، وقد الرسويل السياسية فضل ألجهود امللك افقد كان بعنوان  :أما الفصل الثاين 
ـا  توىل بينت فيه الطريقة اليت إذ ، توليه احلكم :  أوهلامن املباحث على مجلة احتوى 
وتضـمن  األمن الـداخلي   إقرارجهوده يف :  وثانيها، الرسويل احلكم األفضل  امللك 
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من القضـاء  األفضل متكن وكيف ، اليت ثارت ضد الدولة الرسولية الداخلية التمردات 
  . ململكته واالستقرار األمن  وإعادةتلو األخرى عليها واحدة 

، مث ة الزيدي باألئمةعالقته  وحتدثت فيه عن ، قات يف عصر امللك األفضلالعال: وثالثها
ـ اململوكالدولـة  وبكل من ، احلجاز بأشراف عالقته فيه تناولت واخلارجية عالقاته  ة ي

  .  سياآ، وعالقته بشرق  إفريقيابشرق ومبصر 
دة حيتوى على عوهذا الفصل شخصيته العلمية  عن حتدثفقد  :أما الفصل الثالث 

، واحملور ومصنفاته  ةالعلميآثاره : عن تكوينه العلمي واحملور الثاين  لاألواحملور : حماور 
مكانتـه  : ، واحملور الرابـع  العلمية حلركة اعلى وآثاره ملؤلفاته العلمية القيمة : الثالث 
  . يف الكتابات التارخيية منهجه . ، واحملور اخلامس فيه العلماء وآراء العلمية 

، وتناولت العلمية يف تطوير احلركة البارزة جهوده  فكان عن :الفصل الرابع أما 
، عليهـا   واإلنفـاق الدينية والتعليميـة  املؤسسات ببناء اهتمامه : اجلوانب التالية فيه 
والتـأليف  على التصنيف بالتشجيع ، واهتمامه وطالب العلم العلماء بتكرمي اهتمامه و

  .العلمي 
  : شمل يو العلمي إلنتاجا أما

) العلميـة  ( والعلوم التطبيقيـة  ، والعلوم االجتماعية ، والعلوم العربية الشرعية العلوم 
، يف هذه الدراسـة  اليت توصلت اليها النتائج فيها أهم تناولت خبامتة وختمت الرسالة 

قائمة املصادر  مث ذكرت، بالدراسة أا ذات صلة  رأيت، اليت بعض املالحق بها توأعقب
وهذا البحث مثل غريه من البحوث العلمية . حملتوى الرسالة  عرضت ، وأخرياًراجع وامل

مث بتوجيهات الدكتور ، واجه  بعض الصعوبات يف سبيل إجنازه ولكن بفضل اهللا أوالً 
  .املشرف على الدراسة مت التغلب عليها
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  : منهج الدراسة 
، املنـهج  السياسية والعلمية  جهودهالرسويل ملوضوع امللك األفضل اتبعت يف دراسيت 

مـن  منهجـه  ونقدها واستنتاج مث حتليلها املادة التارخيية الذي يقوم على مجع التارخيي 
  . على الدراسة الوصفية يف بعض اجلوانب يقوم نه أ اكمخالل ذلك 

  : الدراسات السابقة 
مـن  عديـد  من قبـل ال  األخرية اآلونةيف  كبرياً اهتماماًالرسولية  الدولةلقد نالت 

، والـدكتوراه  لنيل درجيت املاجسـتري  رسائل جامعية حوهلا ، اذ قدمت باحثني ال
فيها على دراسة اقتصـرت  قف ، ال يالعلمية السابقة الدراسات عناوين ل والقارئ

يف دراسة تتسم بالشمولية د اغلبها جي وإمنا، رسويل لاألفضل اعن امللك على دراسة 
صـغريا  حيزا إال شكل  يملامللك األفضل أن حضور  ، كماتاريخ الدولة الرسولية 

  . السياسية والعلمية جوانبه لكافة وشاملة مستقلة دراسة له  فلم تفرد،  فيها
  : على النحو التايلفهي السابقة الدراسات  أما  أهم 

)  يف الـيمن رسـول  يف عهد دولة بين احلضارة ومظاهر احلياة السياسية (   -١
قيام الدولـة  ، تناول فيها الباحث ٢٧٠عدد صفحاا )١(مد عبدالفتاح عليان حمل

يف عهد دولـة بـين رسـول    ، واملوقف السياسي الداخلي الرسولية يف اليمن 
، يف عهـد بـين رسـول    ونظم احلكم لدولة بين رسول والعالقات اخلارجية 

ذكـره  ، فكان يف عهد بين رسول والثقافية واالجتماعية االقتصادية واألحوال 
دولـة بـين   ، أثناء حديثه عن قيام  ٦٤صحبدود مخسة أسطر فضل األللمك 
 . أسطر  يف حدود ستة ٢٤٦صامللك األفضل  مؤلفاتكما أشار اىل رسول 

                                     
  . م١٩٧٣رسالة دكتوراه قدمها الباحث اىل كلية االداب ، جامعة القاهرة ، عام ) ١(
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عـدد   )١()جـالل حسني آمنة  للباحثة) عالقة سالطني بين رسول باحلجاز( -٢
يف الرسولية عن قيام الدولة ، حتدثت هذه الرسالة . صفحة  ٢٥٣ –صفحاا 

حىت أواخر احلجاز ، مث سيطرا على يف بغداد باخلالفة العباسية عالقتها واليمن 
، فيهـا  مـآثرهم  واهم مع احلجاز االقتصادية وعالقتها القرن السابع اهلجري 

تناولـت  عندما  ١٢٩-١٢٨-١٢٧صفحات يف ثالث فضل وخصت امللك األ
  . األفضلامللك يف عصر باحلجاز الرسولية الدولة 

 )العلمية يف عصر الدولـة الرسـولية   احلياة وأثرها على املدارس ( كتاب  -٣
 ٥٠٠وي على حتتالرسالة ،  )٢(عبدالعزيز بن راشد السنيدي) هـ ٨٥٨-٦٢٦

حممـد بـن    اإلمام، جامعة قسم التاريخ  إىل، رسالة ماجستري مقدمة صفحة 
 إنشـاء ، تناول فيهـا الباحـث   م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠عام  اإلسالميةود سع

 وإمكانـات ، والنواحي العمرانية للمـدارس  الدولة الرسولية  املدارس يف عصر
يف يف احليـاة العلميـة   ، وأثر املدارس ، والنظام التعليمي ومصروفات املدارس 

 أشار، فقد . تمعاودولة يف خدمة الودورهم املدارس  وخرجيوالرسويل العصر 
يف  لرسـولية عن الدولـة ا حديثه  عندومؤلفاته  األفضلامللك اىل والية حكم 

 ١٠٨ بصـفحة   يف تعزاألفضلية اىل املدرسة  أشار، كما . ٣٣-٣٢ صفحتني
 . يف اليمن املدارس  أهمعن عند حديثه 

السـابع  خالل القـرنني  دولة بين رسول يف عهد التعليم يف اليمن ( كتاب  -٤
رسـالة دكتـوراه   ، صفحة  ٢٠٧- )٣(جماهدمحد حيدر أل )اهلجرينيوالثامن 
هـذه  ، تناولت ١٩٩٢، ، القاهرة عني مشس ، جامعة التربية اىل كلية مقدمة 

التعليميـة   األهـداف عـن  ، مث حتدثت يف هذه الفترة اليمين اتمع الدراسة 
                                     

/ هـ ١٤٠٠رسالة ماجستري مقدمه اىل كلية الشريعة والدراسات االسالمية ، جامعة ام القرى عام ) ١(
  . م ١٩٨٠

  م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤لة يف كتاب ، مطابع سفري الرياض عام طبعت الرسا) ٢(
  .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥طبعت الرسالة يف كتاب ، إصدارات جامعة صنعاء ، عام ) ٣(



٨ 
 

وهيئـة التـدريس   التعليم ، ومؤسسات  التدريس، وطرق واحملتوى الدراسي 
 اأسلووهلا التارخيية ، وهي بعيدة  عن الكتابات بين رسول يف عهد والطالب 

صـفحات  بشئ من  امللك األفضلومل يذكر يف اليمن التعليم يف معاجلة اخلاص 
 .  هذه الدراسة

، أعـدت   )١(نايف الشمروخللباحث  )التجارة يف اليمن يف عصر بين رسول( -٥
، وهـي  اململكة املتحدة  جامعة مانشستر يفدرجة الدكتوراه لنيل ة الرسالهذه 

قيام دولة تناول فيها الباحث هـ ١٤١٤ ونوقشت عاممكتوبة باللغة االجنليزية 
، لبين رسـول   واإلداريةالسياسية بعض اجلوانب ، وتناول يف اليمن بين رسول 
، وطـرق  يف عصر الدولـة الرسـولية   والصناعة والتجارة الزراعة كما تناول 

، يف الفتـرة موضـوع البحـث    اليت ربطت اليمن بالعامل اخلـارجي  التجارة 
الرسـالة مل  و. يف اليمن واملقاييس واألوزان والعمالت ، والضرائب التجارية 

 )٢(. من بعيد ال من قريب وال األفضل عصر امللك تتناول 
 

، علي بـن علـي    )يف عصر بين رسولوأعماهلا يف مدينة تعز احلياة العلمية ( -٦
احلركة العلمية على مظاهر الرسالة هذه ، ركزت . ٦٣٠، صفحاا  )٣(حسني

 اإلنتـاج يف ، مث تناولت جهود العلماء فيها ؤسسات العلمية ، وأهم امليف تعز 
علـى املؤسسـات    اإلنفـاق موارد  إىل إضافةالتخصصات يف خمتلف العلمي 
يف حدود ست صـفحات  امللك األفضل  إىلالفترة، وأشارت يف هذه  التعليمية
، وذلـك  الرسالة يف ثنايا ، متفرقة  ١٧٧،  ١٣٨،  ١٢٨،  ٦٤،  ٦٢وهي ، 

                                     
  . ١٩٩٦اللغة االجنليزية ، الكويت ، عام بطبعت الرسالة يف كتاب ) ١(
جملة  ٢٣٤-٢٣٥ول ، صالتجارة يف اليمن يف عهد بين رس: قام بترمجة ملخص للكتاب عادل زيتون ) ٢(

  .١٩٩٨الة العربية للعلوم اإلنسانية ، العدد الثاين والستون ، السنة السادسة عشرة ، الكويت ، 
رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، ) ٣(

  . م  ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤



٩ 
 

يف حركـة  ومسـامهتهم  العلمية باحلركة بين رسول ملوك عن دور ثه عند حدي
 . عليها  واإلنفاقعلمية لاو بناء املؤسسات التأليف 

للباحثة ) هـ ٨٥٨-٦٢٨ ( )احلياة االقتصادية يف اليمن يف عهد بين رسول ( -٧
يف السياسـي  االستقرار الباحثة ، تناولت  ٤٢٧صفحاا )١(ناصر املبارك حصة 

، وأثـره   لليمن الوحدة يف حتقيق بين رسول سالطني ، وجناح ول عهد بين رس
، والصـناعة  ازدهار الزراعـة  ، من حيث يف اليمن االقتصادية على األحوال 

وعوامـل سـقوط الدولـة    بين رسول يف عصر واخلارجية والتجارة الداخلية 
السنية  والدولة الرسوليةالزيدية ئمة ني األبزاع النـ إىل أشارتكما . الرسولية 

اىل حكم امللك وتعرضت  ٨٦-٨٥عشرة أسطر صفحة يف حدود  األفضلزمن 
 .  ٧٦صيف مخسة اسطر يف اليمن السياسي عن االستقرار عند حديثها االفضل 

ـ اق عبـد اهللا  )يف عهد الدولة الرسـولية  يف مدينة زبيد  احلياة العلمية( -٨ د ئ
، يف زبيد كة العلمية احلرعلى مظاهر فيها الباحث ، ركز . ٥٢٠،  )٢(العبادي
يف االنتاج العلمـي يف خمتلـف   ، وجهود العلماء املؤسسات العلمية فيها وأهم 

، وهـذه الرسـالة   واملدن األخرى العلمية بني زبيد ، والعالقات التخصصات 
،  ١١٢،  ٧ص  األفضـل  للملكصفحة ، خصص منها ٥٢٠صفحاا بلغت 

 . ية العلمعند حديثه عن توليه احلكم مث مؤلفاته 
مفتاح  ىهد – )يف عصر دولة بين رسولوبالد احلجاز العالقات بني اليمن ( -٩

فيها الباحثة العالقـات السياسـية   ، تناولت ١٩٢عدد صفحاا ،  )٣(السعدي
يف ، أشارت الدولة الرسولية يف عهد واحلجاز بني اليمن والثقافية واالقتصادية 

                                     
مة إىل قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، رسالة دكتوراه ، مقد) ١(

  م  ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦
الدرسات العليا التارخيية واحلضارية ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، قسم رسالة ماجستري مقدمة  إىل ) ٢(

  م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦
  م ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٧كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ،  رسالة دكتوراه مقدمة اىل قسم التاريخ ،) ٣(



١٠ 
 

يف صـفحتني  سول يف مكة املكرمة سال طني بين ربناها اليت املدارس  إىلعجالة 
 .وال من بعيدالرسويل ال من قريب األفضل امللك اىل عصر ومل تتعرض 

الناصـر  السـلطان  يف عهد يف الدولة الرسولية  السياسيةاألحوال (  - ١٠
رسـالة  ، صـفحة   ٣٦٤ )١(للباحث حممد الفيفـي ) هـ ٨٣٧-٨٠٣( )أمحد

سـعود  جامعـة امللـك   ،  اآلداب، كليـة  التاريخ اىل قسم مقدمة ماجستري 
على يد األمـري  الرسولية قيام الدولة حث االبفيها تناول م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠

يف ثـالث صـفحات   األفضل امللك فترة  إىليف عجالة  وأشارعمر بن رسول 
لسـرية امللـك الناصـر    فقد خصصها الرسالة ، اما بقية  ٣٧-٣٦-٣٥وهي 

والنظام واإلدارة م احلكم ونظاخلارجية القات ع، والوجهوده يف تثبيت الدولة 
 .احلريب والبحري ، والنظام القضائي 

عـدد   )٢( مقابلـة حممـود  حسن )يف احلجاز الرسوليون واملماليك ( - ١١
للحجـاز  والتارخيية اجلغرافية مهية األفيها الباحث تناول صفحة  ٢٠٠صفحاا 

ـ واململوكي األيويب يف العصرين يف احلجاز السياسية حوال واأل ني ، والصراع ب
االقتصـادية  ، واالدارة واحليـاة  يف بالد احلجـاز   والرسولينيدولة املماليك 
يف بالد والثقافية العلمية واحلركة دولة املماليك يف عصر احلجاز يف واالجتماعية 

اليت بناهـا  األفضلية اىل املدرسة  ، وأشارواملماليك يف عصر الرسوليني احلجاز 
يف احلجاز يف ثالثة اسطر عن احلركة العلمية حديثه أثناء يف مكة األفصل امللك 
 . ١٣٩ص

  
  
  
 

                                     
  .م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٥طبعت الرسالة يف كتاب الدار العربية للموسوعات ، بريوت ) ١(
  . م ١٩٩٦رسالة ماجستري ، مقدمة اىل كلية اآلداب ، جامعة الريموك عام ) ٢(



١١ 
 

هـذه الرسـائل   أن أغلـب  الدراسات السابقة استعراض من خالل يتضح وهكذا 
وتنـاول بعضـها اجلانـب    بصفة عامـة  الرسولية  الدولةوقيام على نشأة ركزت 

عليم التنظام منها تناول البعض بينما للدولة الرسولية والعالقات اخلارجية االقتصادي 
من يف كل العلمية احلياة  تتناولمنها رسالتان وخصصت الرسولية الدولة ، يف عصر 
الرسويل األفضل أن امللك لنا ذلك يتبني ومن خالل . خالل هذه الفترة زبيد وتعز 
تكاد تكون عنه وأغلب املادة العلمية هذه الرسائل يف ثنايا بسيطا  إال حيزاًمل يشكل 

األفضـل  خاصة عن نشـأة امللـك   ترمجة مل تفرد ، كما أا  يف كثري منهامكررة 
تـه  ا، وعالقوالعلمية جهوده السياسية أو تناول احلكم قبل توليه وسريته الرسويل 

التارخيية يف الكتابة عن منهجه فضال  تعاصرهاليت كانت بالدول واخلارجية داخلية ال
أو بكتـاب  وضـوع  خص هذا امل أحداأن حىت اآلن علم الباحث  إىل، ومل يصل 

شاء  إنغري مسبوق هذا البحث ن بأاالطمئنان  إىليدعو األمر الذي علمية أطروحة 
  . اهللا 

  : مصادر البحث  عرض ألهم
، لـه  واملراجـع  املصادر يف قائمة ورد ذكره ومرجع ومقال مصدر الشك أن كل 

رجعـت  ليت اواملراجع املصادر ، ولكثرة فيه استعمل الذي يف املوضع اخلاصة أمهيته 
عليها هذه اليت قامت واملراجع املصادر  على ذكرسوف اقتصر يف هذه الرسالة  اليها

عداد يف إعليها اليت اعتمدت تلك املصادر يف طليعة ويأيت . من غريها اكثر الدراسة 
 الرسـويل األفضـل  امللك مؤلفات األمهية يف ، وأوهلا اليمنية املصادر هذه الرسالة 

العطايا السـنية  (      من كتابهفقد استفدت ) م ١٣٧٦/  هـ٧٧٨ت(   )١(نفسه
إىل إضـافة  التـارخيي  منهجـه  يف استخراج  )اهلنية يف املناقب اليمنية واملواهب 
يف مجيـع فصـول   عيان واألوالوزراء واألمراء العلماء يف تراجم  كثرياًإليه الرجوع 

                                     
تيب حسب األقدم يف الوفاة حث ومن مث راعيت الترأوردت اسم هذا املؤلف يف مقدمة املصادر نظراً ألمهيته يف الب  )١(

 .لفني الذين اعتمدت عليهم فيما بعد يف املؤ



١٢ 
 

اسـتعنت  فقد  )القرون  يف تاريخ طوائفنزهة العيون ( ، أما كتابه الثاين الرسالة 
الظرفاء نزهة (كتابه الثالث  أماالتاريخ ،  يف كتابةوموارده منهجه يف استخراج به 

يف يف كتابـة التـاريخ   وموارده عن استخراج منهجه أيضاً فكان  )وحتفة اخللفاء 
الغـايل  السمط ( كتاب الرسويل األفضل امللك بعد مؤلفات ويأيت صل الثالث الف

بدر الـدين حممـد بـن حـامت     ملؤلفه  ) من الغز باليمنامللوك  يف أخبارالثمن 
ة ملؤلف )واألخبار السري يف معرفة  األخيار كرت(وكتاب ) م١٣٠٢/ هـ ٧٠٢ت(

جـة  ( وكتاب ) م ١٣١٤/ هـ ٧١٤ ت(زي بن علي احلمإدريس الدين عماد 
/ هــ   ٧٤٣ت( اليماين  دعبد ايبن  يعبد الباقملؤلفه  )الزمن يف تاريخ اليمن 

الرسـولية  عن قيام الدولـة  من املصادر السابقة االستفادة فقد كانت ) م  ١٣٤٣
الرسـويل   األفضـل امللك تويل قبيل واالقتصادية واالجتماعية السياسية واألوضاع 

من ملـك  يف أخبار ن والفن اآلدابفاكهة موفاكهة الزمن (ويعد كتاب . احلكم 
امللك ابن الرسويل األشرف ك لللم )زمن العصر والملوك التبابعة إثر  علىاليمن 
للدولة الرسولية من املؤرخني املعاصرين وهو ) م  ١٤٠٠/ هـ ٨٠٣ت (  األفضل

منه يف األوضـاع  فقد استفدت التارخيية لألحداث عيان شاهد وتكمن أمهيته بأنه 
منـه يف  اسـتفدت  ، وكمـا  الرسويل  األفضلعصر امللك قبيل والعلمية السياسية 
مبحـث   إىل إضـافة ، يف عصره التمرد حركات والسلطة  األفضلىل توموضوع 

ومن املصادر املهمة يف . يف الفصل الثاين يف عصر امللك األفضل قات اخلارجية عالال
احلسن علي أليب  )يف تاريخ الدولة الرسوليةالعقود اللؤلؤية ( الدراسة كتاب هذه 

وتكمـن  لة الرسولية مؤرخ الدو) م ١٤٠٩/ هـ  ٨١٢ت( اخلزرجي بن احلسن 
يف نظري وهو ، الرسويل  األفضلك لللم اًمعاصر مؤلفهكون يف هذا الكتاب أمهية 

قيـام  يف مبحث ، فقد استفاد منه البحث يف هذه الدراسة املهمة  صادرعد من املي
يف فتـرة  اخلارجيـة  العالقات  إىل باإلضافة،  هذه األسرةونسب الرسولية الدولة 
فصـول  يف مجيع البحث  امنهاستفاد واألمراء للعلماء اجم وكما قدم تر .البحث 
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يف طبقـات أعيـان   طراز اعالم الزمن ( وكتاب  .صة الفصل الرابع اوخالرسالة 
والـيت  يف مظاهر احلركة العلميـة  البحث فقد استفاد منه  أيضاًللخزرجي  )اليمن 
ـ مجيع فصول اليت مشلت من العلماء  كثري  دلعد تهيف ترمجتتمثل  وخاصـة  الة الرس

 ٨٤٠بعـد   ت(جمهول ملؤلف  )سوليةرتاريخ الدولة ال( اما كتاب . الفصل الرابع 
منه البحث ، وقد افاد للدولة الرسولية املعاصرة من املصادر  يعدف) م  ١٤٣٦/هـ 

كما استفاد البحث  األفضل يف عصراخلارجية العالقات يف مبحث يف الفصل الثاين 
لعدد من املدارس الوقفية من الوثائق عن جمموعة عبارة ، وهي  من الوقفية الغسانية

، لـه   اًكبري اًومكسبيف هذا البحث  املهمةمن املصادر  وتعد، مبدينة تعز واملساجد 
يف  األفضـل اليت بناها امللك األفضلية املدرسة وثيقة تضمنت  إذمنها البحث استفاد 

 وقـاف األبعد ذلـك  ت كرذمث  ، لهوالدافع الواقف معلومات قيمة عن اسم تعز 
، وأهـم الشـروط   املوظفني ، ومهام فيها والوظائف املترتبة على املدرسة املوقوفة 

املرتبـات لكـل    أيضا، وحددت املسجد  أوعلى كل فرد يف املدرسة والواجبات 
، وقد اسـتفاد منـها    معا أو االثننيأو عينية كانت نقدية أسواء والطلبة املعلمني 

يف املؤسسات الدينية االفضل اهتمام امللك وخاصة مبحث بع البحث يف الفصل الرا
  . واالنفاق عليها والتعليمية 

بـات  امن كتالدراسة ستفادة ابيتعلق فيما ، أما  اليمنينيللمؤرخني هذا بالنسبة 
من استفادت الدراسة إذ .  كبريةاستفادة ، فقد كانت أيضا  اليمنينيغري املؤرخني 
الـذين ورد  لألعالم يف الترمجة  منها كثرياً أفدتاليت راجم يف التاملتخصصة املصادر 
 )أبناء الزمانأنباء ووفيات األعيان ( كتاب :  أمههافمن : يف هذه الرسالة ذكرهم 

كتـاب  ذلـك  بعد ويأيت ) م ١٢٨٢/ هـ ٦٨١ ت(خلكانبن أمحد العباس أليب 
/ هــ   ٧٤٨ت( الـذهيب  حممد بن امحـد  الكبري للمؤرخ  )سري أعالم النبالء (

ورد الـذين  واألعـالم  لعدد من املؤرخني كثريا يف الترمجة  فقد أفادين) م  ١٣٤٧
يف تـاريخ  العقد الـثمني  ( كتاب ومن كتب التراجم املهمة ) يف الرسالة ذكرهم 
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بـني  العالقـة  يف ذكره أفادين ) م ١٤٢٨/ هـ ٨٣٢ت (  )للفاسي  األمنيالبلد 
املدرسة اليت بناها يف مكة ، وذكره رسويل لا األفضليف عصر امللك واليمن احلجاز 
للفاسي  )من النبالء الذهيب مل يذكره العال مبن ي وذتعريف ( وكتاب . املكرمة 

بـني امللـك   واملكاتبات املراسالت ذكره يف استفدت منه يف الفصل الثاين  أيضاً 
حىت سولية على الدولة الراستمر مترده الذي بن ميكائيل بن عمر حممد  األمريااهد 

املراسـالت  لتلك الكتاب يف تناوله أمهية وتأيت ، الرسويل امللك األفضل قضى عليه 
املائة رر الكامنة يف أعيان الد( من كتاب كما استفاد البحث أعلم فيما . ألول مرة

مـن  يف عدة مواضـع  ) م ١٤٤٩/ هـ ٨٥٢ت( حجر العسقالين البن  )الثامنة 
للمـؤرخ   )ألهل القرن التاسع الالمع  الضوء( من كتاب ، كما أفدت سالة رال

يف تراجم العلمـاء  ) م ١٤٢٧/ هـ ٩٠٢ت( مشس الدين عبد الرمحن السخاوي 
  . الرسولية  األسرةوبعض أمراء والوزراء 
الكـثري   إىل، فقد رجعت األوىل بالدرجة على املصادر الرسالة من اعتماد وبالرغم 

يف مجيع فصـول  حث البيف منها دت استفوالعلمية والبحوث والرسائل من املراجع 
الرسويل من مؤلفات امللك األفضل عن كثري  بالكشففيما يتعلق من ذلك ، الرسالة

الـذين ورد  والعلماء الرسولية  الدولة بعض سالطنيؤلفات موواملفقودة املخطوطة 
عن أسامي كشف الظنون (من كتاب فقد استفدت كثريا الرسالة يف هذه ذكرهم 

/ هــ  ١٠٦٧ت( خليفـة  حباجي الشهري  عبد اهللاملصطفى بن )فنون الكتب وال
حممـد  عبـداهللا  ملؤلفه  )يف اليمن  اإلسالميالفكر مصادر ( وكتاب ) م ١٦٥٦

  . السيد ألمين فؤاد  )اليمن تاريخ مصادر ( ، وكتاب احلبيشي 
قـال عبـد   م، ومؤرخا  الغساين األفضل، امللك  )١(حممدشاكر  معبد املنعقال مو
بـن  ن داود بباسي بن علي الع األفضلخمطوطة امللك  )٢(رياألمحبن عبداهللا محن الر

                                     
  .  م  ١٩٧٥/ ، العدد الثالث ، بغداد ٧٤-٦٣جملة املؤرخ العريب ص) ١(
 م٢٠٠٦/ ١٤٢٧، السنة التاسعة ، العدد الثالث والثالثون ، الرياض ،  ٢٧٩-٢٥٤جملة الدرعية ص  ) ٢(
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مـن الـيمن   خمتارة وسيطة مقتطفات عربية : ن رسول بن علي ببن عمر يوسف 
 )يف اجلـداول  حملاسن التاريخ الشامل (، كتاب  )١(لنصيفابن سامل ومقال علي 

من فقد استفدت مللك األفضل ا من مؤلفاتاىل االستفادة  إضافة، سويل راللألفضل 
  . يف اجلداول التاريخ حملاسن الشامل املسمى التاريخ منهجه يف كتابة 

أو ذكر فيهـا  الدولة الرسولية لتاريخ خمصصة أكانت سواء احلديثة الدراسات  أما
، يف اضـاءة الطريـق   عليها اليت حتصلت  أخفى الفائدةفال يل الرسواألفضل امللك 

وبعـض  اخلارجيـة  وعالقاتـه  امللك األفضل حبياة املتعلقة  بعض اجلوانب وإيضاح
  .  احلديثة الدراساتتلك  أهمومن  ، والعلميةالسياسية اجلوانب 

 حملمد أمحد  )يف عهدمها  رجيةاعالقات اليمن اخلوبنو رسول وبنو طاهر ( كتاب 
     ب ، وكتـا حملمد بن حيىي الفيفـي  ) يف اليمن الرسولية الدولة ( وكتاب عبدالعال 

 أيوببين عصر دوليت  اإلسالمي يف العصر يف اليمن  اإلسالميةاحلضارة مظاهر ( 
مـن كتـب   وغريها العلمية الرسائل  إىل إضافة، محاد أمحد ألسامة  )وبين رسول 

  .  عاملصادر واملراجيف قائمة ما هو مثبت .العلميةواملوسوعات واللغة اجلغرافيا 
جناز من إ إليهووفقين به علي ما انعم على ، وأشكره وجل عز  أمحد اهللا، فاين وبعد 

القـرى   أمجامعة  إىلوالعرفان الشكر جبزيل  أتقدم أن إالوال يسعين .هذه الرسالة 
االسـتاذ   سعادة إىلبالشكر تقدم أ، كما  اإلسالميةالشريعة والدراسات  بكليةممثلة 

التارخيية واحلضارية ليا رئيس قسم الدراسات الععبداهللا بن سعيد الغامدي الدكتور 
الـرئيس  بن حسني الشنربي الدكتور عبداهللا سعادة  إىل كذلك، والشكر السابق 
جنـاز  يف سبيل إكان له دور مهم كل من  إىلبالشكر والتقدير  أتوجهكما  .احلايل 
بندر / سعادة الدكتور الرسالة  هذهاملشرف على استاذي خص منهم وأالرسالة  هذه

الـذي تفضـل   جبامعة أم القرى يف قسم التاريخ االستاذ املشارك  بن حممد اهلمزاين

                                     
/ هـ  ١٤٢٦، الد العاشر ، العدد األول الرياض ، عام ٢٥٤-٢٤١ املخطوطات والنوادر صجملة عامل) ١(

٢٠٠٥ .  
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فصول هذه  اكتملتحىت ها اورعفكرة منذ أن كانت  الرسالةهذه على  باإلشراف
السـديدة  من التوجيهـات  بالكثري هذه الرسالة  إعداد ، فقد أمدين طوال الرسالة 
، فكانـت  كثرة مسئولياته م ، رغاملتواصلة برعايته ، ومشلين املفيدة الصائبة واآلراء 

 خـري اجلـزاء   عـين  فجزاه اهللا هذه الدراسة  إثراءيف الكبري ثر األالقيمة حظاته المل
ويشجعين يسأل  فتئ الذي ما احلميدي بن عبدالعزيز ألخي أمحد ،والشكر موصول 

الـيت  الرحلة العلميـة  يف والفضل بعد اهللا وكان له السبب على البحث والتحصيل 
بعض املصادر واملراجع جلمع رحلة موفقة ،واليت كانت مجهورية اليمن  إىلا ت قم

سـعادة  من مد يل يد العون واذكر منهم كما ال يفوتين أن أشكر بالبحث املتعلقة 
مبجموعـة مـن املصـادر    ، الذي زودين علي بن علي بن حسني أمحد / الدكتور 

يف جامعة  األدب أستاذييب ض بن حممد الععبداهللاسعادة الدكتور  وواملراجع اليمنية 
 وأبنائيبزوجيت املتمثلة ألسريت والشكر موصول  . خرياًَعين اهللا  ا، فجزامه ام القرى

،ومنحـوين  للبحث العلمـي  املناسب املناخ  يل  هيأوا الذين وزياد ومصعب معاذ 
فلهم مين جزيل الكثري  الشيءأخذت من وقتهم ،والذين فترة البحث طوال الرعاية 
مـن  ما سـيقدمونه  على والتقومي اقشة ناملجلنة  أعضاءكما أشكر واالمتنان  الشكر

حمل عناييت وتقديري تكون سوف و اليت الرسالة هذه لتقومي وتوجيهات تصويبات 
ومن ، فمن اهللا ، فإن أصبت جهدي قصارى يف هذه الرسالة قد بذلت فإين  وأخرياً
 أن أسـأل  ،واهللا من ذلـك   ، واستغفر اهللافمن نفسي  أخطأت، وإن علي  نعمه

، وآخر ويرضاه ملا حيبه  اجلميع ، وأن يوفق الكرمي لوجهه  خالصاًهذا العمل يكون 
 . احلمد هللا رب العاملني  إندعوانا 
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  ] دـالتـمهي [
  

احلياة العامة يف اليمن قبيل عصر امللك األفضـل الرسـويل   
  :وتناول النقاط التالية

  
  .السياسيـةاملـالمح  .١
  .االقتصاديـةمح املـال .٢
  .االجتماعيـةاملـالمح  .٣
 .املـالمح العلمية .٤
  .الدينية املـالمح .٥
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ختتلف مكانتها من دولة ألخرى ، ) ١(يف بالد اليمن خالل العصر اإلسالمي دول كثرية  قام
من أهم الدول السنية اليت استقلت حبكم بالد اليمن أطـول فتـرة   ) ٢(تعد الدولة الرسولية و

قرنني وربع القرن من الزمان  استمر ية يف العصور الوسطى ، حيث حكمت بالد اليمن زمن
م ، وتعد ١٤٥٢/هـ٨٥٨م ، وحىت عام ١٢٢٨/ هـ٦٢٦، يف الفترة اليت متتـد من عام 

وحضارة يف كثيـر  مدة حكمـها يف بالد اليمن من أفضـل فترات التاريخ اليمين ازدهاراً
باألمن و االستقرار السياسي واالقتصادي يف أغلب فتراتـه ،  من اجلوانب ، إذ نعـم اليمن 

ته اليمن من ضة حضارية متثلت يف تشييد الكثري من املساجد دمما كان له دور فيمـا شه

                                     
ـ ٤٤٤-٢٠٤من هذه الدول اليت قامت يف بالد اليمن الدولة الزياديـة ) ١( ، الدولـة  ) م١٠٥٢-٨٢٠(هـ

-٨٩٧(هــ   ١٣٨٢ -٢٨٤، دولـة األئمـة الزيديـة   )م١٠٠٢ -٨٢٨(هـ ٣٩٣ -٢١٣اليعفرية
-٤٣٩، الدولـة الصـليحية  ) م١١٥٩ -١٠٢١(هـ ٥٥٤ -٤١٢الدولـة النجاحيـة ،)  م١٩٦٢
  ) .م١٢٢٨-١١٧٣(هـ  ٦٢٦-٥٦٩، الدولة األيوبية) م١١٧٣-١٠٤٧(هـ ٥٦٩

، ١١٤–٨٣، ٧٧–٧٥،  ٥٩–١٥تاريخ اليمن املسمى املفيد يف أخبار صنعاء وزبيـد ص :عمارة: انظر      
، ١٩٧-١٥من يف أخبـار امللوك مـن الغـز بـاليمن ص   السمط الغايل الث:  ابن حامت ،  ١٥٣ -١٣٩

معجـم األنســاب   : ، زامبـاور   ٥٨ – ٣٨كرت األخيار يف معرفة السري واألخبـار ص : احلمزي 
  .١٨٠-١٧٩واألسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي ص

فتح بن يوحي نسبة إىل رسول الذي تسمت بامسه هذه الدولة وهو حممد بن هارون بن أيب ال: الرسولية ) ٢(
الـذي  _ بن رستم من ذرية جبله بن األيهم ، وكان حممد بن هارون جليل القدر فأدناه اخلليفة العباسي 

من احملتمل أن يكون اخلليفة العباسي املعاصر لرسول ، جد األسرة الرسولية هو املستنجد باهللا ابن املقتفي 
-١١٧٠(هـ  ٥٧٥-٥٦٦املستنجد أو املستضيئ بأمر اهللا ابن ) م١١٧٠–١١٦٠(هـ  ٥٦٦ –٥٥٥
، واختصه اخلليفة برسائله إىل الشام و مصر من غري كتاب ثقة به ، فلما كان ذه املرتلة عرف ) م١١٧٩

به فأطلق عليه اسم رسول و شهر به و ترك امسه احلقيقي حىت جهل مث حدث أن انتقل رسول هذا مـع  
ت أسرته إىل اليمن مع احلملة األيوبية بقيادة السـلطان  أسرته إىل مصر إبان قيام الدولة األيوبية ، مث قدم

  .م ١١٨٣/هـ ٥٧٩طغتكني بن أيوب سنة 
، العقود الؤلؤية يف تاريخ  ١٩٢–١٩١العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك ص : اخلزرجي : أنظر     

حممد عبد العال ،  ٤١معجم األنساب واألسرات احلاكمة ص : ، زامباور  ٢٨–١/٢٦الدولة الرسولية 
تـاريخ  :، أمحد خمتار العبادي ٥٠بنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن اخلارجية يف عهدمها ص : أمحد 

هــ ،   ١٣٦٩، القاهرة  ٨٥٩، جملة الرسالة ، العدد  ١٧٣٥الدولة الرسولية باليمن وعالقتها مبصر ص
  . م١٩٤٩
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كما نشطت فيها الزراعة والصناعة والتجارة كمــا  . و املـدارس و القصور السلطانية 
مع الدول ااورة ، مثل املماليك يف مصر أقامت الدولة الرسولية عالقات صـداقة و مودة 

  .اهلند والصني  إىل، واألشراف يف احلجاز ، ودول شرق إفريقية إضافة 
أما احلركة العلـمية فإن مظاهرها مل تقتصر على بنـاء املؤسسات التعليمية واإلنتـاج      

ت هلم جهـود ظهور عدد كبري من املؤرخني اليمنيني الذين كان إىلالفكري و إمنا امتدت 
كبرية متميزة يف احلفاظ على تـاريخ اليمن ، و إثراء و تنوع الفكر التارخيي يف هذا اإلقليم 
ومواكبته لتطور الفكـر التارخيي يف العامل اإلسـالمي ، لذلك كتبوا عن تارخيه السياسـي  

املـدن   ، والطبقات والتراجم ، وتواريـخ )١(احلولياتو ألفوا يف واحلضاري واالجتماعي ، 
من ملـوك آل   قد كان بعض هؤالء واملـذاهب والطوائف وسيـر احلكـام واألئمـة و

للعديد من العلماء و األدباء و الرحالة ،  مقصداً ، كمـا أن اليمن أصبح) ٢( رسول أنفسهم
الذين لقوا من سالطينها كل احلفاوة و التقدير، و أولوهم عنــاية خاصـة و أنزلـوهم    

                                     
منهج كتابة التاريخ : السلمي . السنوات اهلجرية هو ترتيب األحداث التارخيية حسب : التاريخ احلويل ) ١(

  .٤٢١اإلسالمي ، ص
  : من أبرز املؤرخني يف عصر الدولة الرسولية منهم ) ٢(
طرفة األصحاب (مؤلف كتاب ) م١٢٩٦/ هـ  ٦٩٦ت (السلطان األشرف عمر بن يوسف بن رسول  -١

  . )يف معرفة األنساب
السمط الغايل الثمن يف أخبار (مؤلف كتاب ) م١٣٠٢/ هـ  ٧٠٢ت (بدر الدين حممد بن حامت اليامي  -٢

  ).امللوك من الغز باليمن
كرت األخبار يف معرفة السري (وكتابه ) م١٣١٤/  هـ  ٧١٤ت (عماد الدين إدريس بن علي احلمزي  -٣ 

                                                                  ).و األخـبار 
السلوك يف طبقات (وكتابه ) م١٣٣٢/ هـ  ٧٣٢ت (دين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف اجلندي اء ال -٤

  )العلماء وامللوك
جة الزمن يف تاريخ (و كتابه ) م١٣٤٢/هـ ٧٤٣ت (تاج الدين أبو احملاسن عبد الباقي بن عبد ايد  -٥

 .)اليمن
العطايا السنية (وكتابه ) م١٣٧٧/هـ٧٧٨ت (امللك األفضل الرسويل عباس بن علي بن رسول  -٦

وغريها من املؤلفات )  نزهة العيون يف تاريخ طوائف القرون(، و  )واملواهب اهلنية يف املناقب اليمنية 
 . ٢٩٤ – ٢٢٩/  ٤التاريخ العريب و املؤرخون : شاكر مصطفى : انظرملزيد من املعلومات ،
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ت اجلزيلة طيلة إقامتهم يف اليمن ، ، و أغدقوا عليهم اهلبات و العطاءافعة منـازل العز و الر
كما هيئوا هلم كافة السبل اليت ترغبهم يف البقاء باليمن حىت يتسىن لطلبة العلم االستفــادة  
من علمهم فأسندوا إليهم الوظائف العلمية و اإلداريـة اليت تتناسب مع كل عـامل ومكانته 

  . )١(العلمية 
نبـذة خمتصرة و موجزة عن اجلـانب السياسي بهذا و سوف أتناول يف هذا التمهيد      

و االقتصادي و االجتماعي و الديين ، و ذلك إلعطاء القارئ حملة عامة عن احلياة يف الـيمن  
  .قبيل عصر امللك األفضل الرسويل 

  
                                     

  :عمر بن رسول إمام اللغـة يف عصرهاملظفر يوسف بن من العلماء الذين قدموا إىل اليمن يف زمن امللك ) ١(
  ) .م١٢٥٢/هـ ٦٥٠ت (الفقيه احلسن بن حممد الصاغاين  •
  ) .م١٢٩٤/هـ ٦٩٤ت (واحملدث أمحد بن عبد اهللا الطربي  •
  ) م١٢٩٩/هـ ٦٩٩ت (واألديب موسى بن احلسني بن علي املوصلي  •
  ).م١٢٦١/هـ٧٦٠ت(والفقيه حممد بن عبد اهللا اجلزري  •
  يف زمن السلطـان ااهد ، ) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت(حالة املشهور ابن بطوطة والر •
و كان له مكانة عالية لدى السلطان ) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت (والشيخ فخر الدين أبو بكر إبراهيم اليونيين  •

ااهد ، مث زادت أيام السلطـان األفضل و بقي على التقدير و االحترام ، أما يف عهد امللك األشـرف  
ت (ل ابن امللك األفضل فقد وفـد إمـام اللغة جمد الدين حممد بن يعقـوب الفـريوز أبـادي    إمساعي
واملؤرخ تقي الـدين  ) م١٤٢٩/هـ٨٣٣ت(و شيخ القراء حممد بن حممد اجلزري ) م١٤١٤/هـ٨١٧

 ٨٥٢ت (و شـيخ اإلسـالم احلـافظ ابـن حجـر      ) م١٤٤١/هـ٨٤٥ت (أمحد بن علي املقريزي 
 ) .م١٤٤٨/هـ

أعراف و تقاليد حكـام اليمن يف العصــر اإلسـالمي   : إمساعيل بن علي األكوع : زادة نظر لإلستا  •
احليـاة العلمية يف مدينة تعز و أعماهلـا يف عصـر بـين رســول     : ، علي علي حسني ٥٤ –٣٣ص
، كليـة  قسم الدراسات  العليا التارخيية و احلضـارية  ، رسـالة ماجستري غري منشورة  ١٧١–١٦٢ص

احليـاة العلمية يف مدينـة  : م ، عبد اهللا قائد العبادي ١٩٩٤/هـ١٤١٤عة أم القرى عام الشريعة ، جام
قسم الدراسات العليـا  ، رسالة ماجستري غري منشورة  ٤٤١–٤٣١زبيد يف عهد الدولة الرسولية ، ص 

ن م ، خالد ب١٩٩٥/هـ١٤١٦، مقدمة إىل كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، عام  التارخييةواحلضارية 
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  ١٩١-١٧٨عالقة سالطني بين رسول مبصر ص: عبد اهللا العيسى 

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣اآلداب ، جامعة امللك سعود عام
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  :املالمح السياسية -١
بعد وفاة امللك املسعود يوسف بـن الكامـل    قامت الدولة الرسولية يف بـالد اليمن     

وهـو يف   وفاته يف مـكة املكرمـة  بعدآخر حكام الدولة األيوبية يف اليمـن ،  )١(األيويب 
فاستغـل نور الدين عمر بن علـي بـن   ) ٢(  م١٢٢٩/هـ٦٢٦مصر عام  إىلطريق عودته 

سعود يف حكم بالد كان نائبا عن امللك امل إذرسول مؤسس الدولة الرسولية هذه الفرصـة 
يف مصر  )٤(امللك الكامل األيويب إىلإرسال رسله  إىل، ومل يكتف بذلك فقد بادر )٣(اليمن 

فوثق به امللك الكامل وأقره  )٥(يعزيه يف وفـاة ابنه امللك املسعود ، ويعلن له الوالء والطاعة
ل حبكم بالد اليمن لتحقيق االستقال أخذ يعد، وبعد ذلك )٦(نـائبا عنه يف حكم بالد اليمن

                                     
هو أحد حكام الدولة األيوبية يف اليمن أرسله والده امللك الكامـل بـن   : امللك املسعود يوسف األيويب ) ١(

م ، مث سافر إىل مصـر بعد أن أناب عنه يف اليمن عمر بن ١٢١٥/هـ٦١٢ أيوب حلكم بالد اليمن سنة
م ، وبلغه أن أباه أخـذ  ١٢٢٧/هـ٦٢٤م ، مث عاد إىل اليمن سنة ١٢٢/هـ٦٢٠علي بن رسول سنة 

م ، مستخلفا عمر بن علي بن ١٢٢٩/هـ٦٢٦دمشق ، فتاق إىل واليتها عوضا عن اليمن ، فخرج سنة 
  .مرض ومات ودفن فيها ، وهو آخر ملوك بين أيوب يف اليمن رسول ، ومر مبكة املكرمة ف

املقتطف : ، اجلرايف١–٩–١-٦الذهب املسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك ص : املقريزي: انظر     
  . ٨٩ – ٨٨من تاريخ اليمن ص 

واألخبـار  ز األخيار يف معـرفة السيـرنـك: ، احلمزي١٩٤،٢٠١السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت )٢(
 .  ٣٠٠قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ص : ، ابن الديبع ٩٥ص 

املدارس اليمنية يف : ، عبد العزيز بن راشد السنيدي ١٣جة الزمن يف تاريخ اليمن ص : ابن عبد ايد  )٣(
 . ٢٢عصر الدولة الرسولية ص 

بعد وفاة مبصر ـم الدولـة األيوبيـة م ، وتوىل حك١١٧٧/هـ٥٧٣ولد سنة : امللك الكامل األيويب ) ٤(
، حارب الصليبيني ، وكان الكـامل ملكا حليما جليال ، حازما مهيبا ١٢١٨/هـ٦١٥ابيه العادل سنة 

سديد الرأي حسن التدبري ، عفيفا عن سفك الدمـاء ، يباشر األمور بنفسه ، حمبـا للعلـم والعلمـاء    
  .م ١٣٣٧/هـ٦٣٥ومشجعا هلم تويف بدمشق سنة 

وفيـات  : ، ابن خلكـان  ١٧١–٥/١٥٦مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب: ابن واصل : انظر ترمجته     
  . ٨٣ – ٥/٧٩األعيان 

  . ١٩٣العسجد املسبوك ص : اخلزرجي  )٥(
 .٩٠بنو رسول وبنو طـاهر وعالقات اليمن اخلارجية يف عهدمها ص: حممد عبد العال ) ٦(
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من خيشى فعزل من والا الكاملة حبيث تكون حتت سيطرته تنظيم البالد أعادة على ، فعمل 
، مث أرسـل بعـد   )١(ومقاومته ، وقام بتولية أتباعه ومن يثق م على املدن واحلصون  خمافته

، )٢(فيها خمتلف املنـاطق اليمنيـة من أجل السيطـرة عليها وإقرار األمن إىلذلك محالت 
يدا واحدة  مجيعا ، حيث تعاهدوا مبوجبه على أن يكونوا) ٣(وعقـد صلحا مع األئمة الزيدية

و بعد أن أمن نور الدين ) ٤(على اليمن مرة أخرى االستيالءضد األيوبيني يف مصر إذا حاولوا 
، ودعـا  حبكم البالد  استقاللهأعلن  لهحركة معارضه وجود عدم  منالدين عمر بن رسول 

بسبب مبصر من ضعف األيويب وقد ساعده على ذلك ما أصاب البيت باخلطبة وأمر  لنفسه

                                     
بنـو  : ، حممد عبد العـال  ٩٦ز األخيار ص ـكن: ، احلمزي ٢–١السمط الغايل الثمن ص : ابن حامت  )١(

  .  ٩٢ – ٩١رسول وبنو طاهر ص 
  .  ١٩٣العسجد املسبوك ص : اخلزرجي  )٢(
طائفة ودولة شيعية فهي طائفة ترجـع تسميتها بالطائفة الزيديـة إىل زيد بـن علـي زيـن    : الزيدية  )٣(

وتعترب الزيدية أقـرب  ) م٧٤٠–٦٩٨) (هـ١٢٢–٨٠(العـابدين بن احلسني بن علي رضي اهللا عنهم 
فرق الشيعة إىل أهل السنة واجلماعة ، حيث يتصف مذهبهم باالبتعاد عن غلو باقي فرق الشيعة ، أما دولة 

م ، وهو أول من أدخل مـذهب  ٨٩٧/هـ٢٨٤األئمة الزيدية فقد أسسها اإلمام اهلادي بن احلسني سنة 
اع السياسية أن يوحد منطقة اجلبال الشمالية يف اليمن حتت مذهبه الزيدية باليمن ، حيث ساعدته األوض

يف فترة كـانت تعاين اخلالفة العباسية من الضعف ، املخالف ملذهب الدولة العباسية السين،واختذ مـن  
مدينة صعدة عاصمة لدولته ، وعـاشت الدولة الزيدية يف صراع مع الدول اليت حكمت اليمن ، واستمر 

ع قيام الدولة الرسولية وظلت العالقة عدائية بني الطرفني ، وكانت الغلبة لسـالطني بـين   هذا الصراع م
السلطـان املنصور ، واملظفر ، واملؤيـد ،  : رسول يف كثري من األحيان ، وال سيما األقوياء منهم مثل 

صراع الذي حيصل وااهد ، واألفضل ، وقد ساعد تفوق الدولة الرسولية على الدولة الزيدية اخلالف وال
  .من وقت آلخر أنفسهم بني األئمة الزيدية 

دولة اليمن الزيدية : حممد عبد اهللا ماضي : ، انظر٢٢-١١الزيدية نشأا ومعتقداا ص: امساعيل األكوع   
: ، صـالح مهـران حممـد    ١٩٥٠، العدد األول ، مايو ٣، الة التارخيية املصرية ، جملد  ٣٥–١٥ص

ــية ـــاة السياس ــاليمن ص   احلي ـــة ب ــة الزيدي ــة األئم ـــارة يف دول ـــاهر احلض ، ١٧ومظ
، رسالة دكتوراه غـري منشـورة ، مصـر، جامعـة املنيـا،      ٢٦٢–١٨،٢٣،٢٤،١٢١،١٢٢،١٩٥

  . ٨١/  ١م ، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ١٩٨٧/هـ١٤٠٧
العسـجد  : ، اخلزرجـي   ٩٦رت األخيـار ص  ، احلمزي ك٢٠٣السمط الغايل الثمن ص : ابن حـامت  )٤(

  . ١٩٦املسبوك ص 
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بامسـه يف سنــة   ) ٢(،وضـرب السـكة  )١(األيوبيةاألسرة بني أفراد الداخلية الصراعات 
، و لكي يعطي الصبغة الشرعية حلكمه يف بالد الـيمن قـام سـنة    ) ٣(م ١٢٣٣/هـ٦٣٠
           ) ٤(العباسي ببغـداد املستنصــر بـاهللا    اخلليفة  إىلم بإرسال رسول ١٢٣٤/ هـ ٦٣١

يلتمس قبول هديته اليت بعثها لـه ، و أن يرسل لـه تقليـدا و   ) م١٤٤٢/ هـ ٦٤٠ت( 
تشريفا بالسلطة و النيابة عنه حلكم بالد اليمن، وذلك جريا على عادة امللوك و السـالطني  

، و بذلك )٥(م١٢٣٥/ هـ ٦٣٢ة التابعني لدار اخلالفة ، فوصله هذا التقليد والتشريف سن
استكمل مظاهر اإلستقالل لدولته اجلديدة، و أضفى على حكمه الصبغة الشرعية ، واختـذ  

عاصمة لدولته، وتلقب بامللك املنصور ، وبذلك دخلت الـيمن فتــرة    )٦(من مدينة تعز

                                     
العقود اللؤلؤية يف تـاريخ الدولـة   : ، اخلزرجي  ٢/٥٤١السلوك يف طبقات العلماء وامللوك : اجلندي )١(

  .٢٣املدارس اليمنية يف عصر الدولة الرسولية ص: ، عبد العزيز بن راشد السنيدي ١/٥١الرسوليـة 
هي اخلتم : اليت يطبع عليها الدراهم ولذلك مسيت الدراهم املضروبة سكة ، وقيل  هي احلديدة: السكة  )٢(

على الدنانري والدراهم املتعامل ا بني الناس بطـابع حديد ينقش فيهـا صـورا وكلمـات مقلوبـة ،    
: ويضرب ا على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظـاهرة مسـتقيمة ،    انظـر    

، ابن خلدون ١٤٨املصباح املنري ص: ، الفيومي ١٩٧األحكام السلطانية والواليات الدينية ص : دي املاور
  .  ٢٧٥–١/٢٧٤املقدمة : 

قرة العيون بأخبـار  : ، ابن الديبع ١٩٥العسجد املسبوك ص : ، اخلزرجي  ٢/٥٤١السلوك : اجلندي  )٣(
  .  ٣٠٢اليمن امليمون ص 

ـ ٦٢٣خليفة عباسي توىل اخلالفة سنة ) الظاهر بأمر اهللا(حممد منصور بن : املستنصر باهللا  )٤( م ١٢٢٦/هـ
كان حازما عادال ، حسن السرية والسياسة ، كثري الصدقات حمسنا إىل الرعية، وهو مؤسـس املدرسـة   

  .م ١٢٤٢/هـ٦٤٠املستنصرية يف بغداد على املذاهب األربـعة مات سنة
  . ١٦٠–١٣/١٥٩البداية والنهاية: ، ابن كثري ٣/٢٣٩ن غرب العرب يف خرب م: الذهيب: ترمجته : انظر    

: ، ابن الديبع ١٩٥العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي ٢٠٧–٢٠٦السمط الغـايل الثمن ص: ابن حامت  )٥(
  .  ٣٠٣قرة العيون ص 

مدينة مشهورة تقع يف سفح جبل صرب الشمايل ، وكانت تعرف قـدميا  . بفتح أوله وكسر ثانيه : تعز  )٦(
لعدينه، مث غلب عليها اسم تعز ، وزادت شهرا عندما أصبحت عـاصمة الدولة الرسـولية، حيـث   با

متيزت يف العهد الرسويل باإلزدهار العلمي واحلضاري وهي تزخر بعشرات املواقع األثريـة والتارخييـة ،   
 ٢٣٣ – ١/٢٣١ية معجم البلدان والقبائل اليمن: املقحفي : انظر . كم جنوبا٢٤٥وتبعد اليوم عن صنعاء 
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ر نـور  و استم )١(ها تاليت عاشتارخيية جديدة ، تعـد من أزهى فترات احلضارة اإلسالمية 
الدين عمـر بن رسول املؤسس للـدولة الرسولية يف حكم بـالد اليمن ، وثبت دعـائم  

حتت سلطته ، و نعمت خالل هذه الفتـرة بـاألمن   البالددولتـه واستطاع توحيد معظم 
واالستقرار ، و أنشئت يف عهـده الكثري من املنجزات احلضـارية مثـل املســاجد و  

شجع العلماء و طلبـة العلم على النهوض باحلـركة  كما، )٢(املدارس و القصـور وغريها
العلمية ، و بىن الكثيـر من املؤسسات التعليمية و أوقف عليها األوقاف الكثرية اليت تقـوم  

على يـد   )٣(بكفايتها ، وظل على هذا احلال حيكم البالد حىت تويف مقتوال يف قصره باجلند
بعد أن حكم الـبالد   .)٤(م١٢٥٠/هـ٦٤٧سنة  بعض مماليكه و ذلك يف شهر ذي القعدة

أكثر من إحدى و عشرين سنـة ، وبعد مقتل املنصور عمر بن رسول توىل امللك بعده ابنه 
ـ ٦٩٤–٦٤٧(امللك املظفـر يوسف بن عمر الرسويل سنــة   ) م١٢٩٥–١٢٥٠) (هـ

ادت الذي متكـن من إعادة األمن واالستقرار للبالد بعد أن تعرضت إلنتكاسة شديدة كـ
، واستطاع بعد جهـد كـبري    يف أعقاب حكم والدهأن تقضي على كيان الدولة الرسولية 

                                                                                                          
، عبد احلكيم  ٢٧ –٢١احلياة العلمية يف مدينة تعز وأعماهلا يف عصر بين رسول ص: ، علي علي حسني 

  .    ١٦٦موسوعة ألف مدينة إسالمية ص : العفيفي 
املقتطـف يف  :  ، اجلـرايف   ٨٩الفضل املزيد على بغية املستفيد يف تاريخ مدينة زبيـد ص : ابن الديبع  )١(

  .   ١٤٥اليمن اإلنسان واحلضارة  ص :  ، عبد اهللا بن عبد الوهاب ، الشمـاحي  ٨٩اليمن  ص تاريخ 
العطايا السـنية  : ،  األفضل الرسويل  ٥٤٤ – ٢/٥٤٢السلوك يف طبقات العلماء و امللوك  : اجلندي  )٢(

   . ٢٥املدارس اليمنية يف عصر الدولة الرسولية ص : ، عبد العزيز السنيدي  ٥١٥-٥١٤ص
مسيت نسبة إىل جند بن شهران بطن من املعافر بين فيها أول مسجـد يف اإلسالم بنـاه معاذ : اجلنـد  )٣(

بن جبل رضي اهللا عنه حينما بعثه الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاضيا يف السنة الثامنة من اهلجرة ، و هي 
إمساعيل بـن علـي   :  انظـر    .  كم ٢٥مدينة مشهورة تقع يف الشمال الشرقي من تعز تبعد حبوايل 

معجم :  ،  املقحفي ١٦خماليف اليمن ص؛ ٨٢ –٨١البلدان اليمنية عند ياقوت احلموي ص : األكوع 
  .  ١/٣٥٩البلدان والقبائل اليمنية 

قرة العيون : ،  ابن الديبع  ٢٠٩ – ٢٠٨العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك ص  :  اخلزرجي  )٤(
  . ٣١٣ –  ٣١٢ص 
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يف شهـر ذي ) ١(القضـاء على منافسيه ، واستعادة السلطة منهم ، فـدخل مدينة زبيـد
اليت متكنت مـن  ) ٢(م، و ذلك مبسـاعدة أخته الدار الشمسي١٢٥٠/هـ٦٤٧القعدة سنة 

الستيالء عليها حىت تسـلمها  امنافسيه حماولة الوقوف يف وجـه  احملافظة على هذه املدينة و
  .)٣( امللك املظفر

                                     
مدينة مشهورة يف امة اليمن ، مسيت باسم زبيد نسبة إىل وادي زبيـد ، و كانت قدميا تسمى : زبيـد  )١(

بأمر من اخلليفة العباسي املأمون ،  ٨١٩/هـ٢٠٤باحلصيب، قام بتأسيسها حممد بن عبد اهللا بن زياد عام 
  .كم ٢٠٠يوم عن صنعاء حبـوايل و ا آثـار إسالمية عريقة من مساجد و مدارس و غريها ، و تبعد ال

: ، عبد اهللا قائـد العبــادي   ٧٣٣ – ٧٣٢/  ١معجم البلدان والقبائـل اليمنية : املقحفي : انظـر     
موسوعة ألف : ، عبد احلكيم العفيفي ٤٤–٤٣احلياة العلمية يف مدينة زبيد يف عهد الدولة الرسولية ص 

                                .              ٢٦٤–٢٦٣مدينة إسالمية  ص 
بنت السلطان عمر بن علي الرسويل ، كـانت خرية حازمة عفيفة ، وكـانت مـن  : الدار الشمسي  )٢(

احلازمـات العاقالت صاحبة سياسة سهلت على أخيها املظفر الـوصول إىل احلكم ، وكـانت كثرية 
وقفت عليهـا األموال اجليدة، توفيـت يف  الصدقة و اإلحسان وقامت ببناء مدرسة و مسجد يف زبيد وأ

 . م ١٢٩٥/ هـ ٦٩٥تعز عام 
معجم النســاء اليمنيـات ص   : ، عبد اهللا حممد احلبشي  ١/٢٤٦العقود اللؤلؤية : اخلزرجي : انظـر     

٧٣ -٧٢  .  
العسجد املسبـوك فيمن ويل اليمن مـن  : ، اخلزرجي ٢٥٣–٢٥٠السمط الغايل الثمن ص : ابن حامت  )٣(

  .٤٩–٤٧الدولة الرسولية يف اليمن ص : ، حممد بن حيي الفيفي ٢١٤–٢١٢لوك ص امل
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: وما جـاورها من املناطق مثـل  ) ١( م استوىل على عدن١٢٥٠/هـ٦٤٨ويف سنة 
و يف شهر مجـادى األوىل مـن السـنة     . )٤( املناطق ااورة هلاو  )٣(وأبني )٢( حلج

حىت ) ٥(ةجاورها ، مث حاصر حصن الدملؤ ز ومااملذكورة مت اإلستيالء على مدينة تع
وبذلك استطــاع أن يعيــد    .) ٦(م١٢٥٣/هـ٦٥٠استوىل عليه يف أواخر سنة

لبالده اليمن وحدـا واستقرارهـا بعد أن افتقدـا بعد قتل والده،ومل يقف عند 
، )٧( حضرمـوت مدينة إىل  نفوذهـا هذا احلد بل بسطت الدولة الرسولية 

                                     
مدينة مشهورة منذ أقدم العصور، وهي من املوانئ اهلامة اليت تطل على البحر العريب واحملـيط  : عـدن  )١(

  .اهلندي وهلا شهرة كبرية يف جمال التجارة الدولية 
جمموع بلدان الـيمن  : ، احلجري ١٠٢٧ –٢/١٠٢٥بائل اليمنية معجم البلدان والق: املقحفي : انظـر     

  . ٥٨٤–٣/٥٨٢وقبائلها 
بـن   ٠٠٠كم ، وتنسب إىل حلج بن وائل بن الغـوث ٢٥مدينة مشهورة مشال غرب عدن حبوايل: حلج  )٢(

  .١٣٦٧-٢/١٣٦٦معجم البلدان والقبائل اليمنية : يعرب بن قحطان ، املقحفي 
ساحل البحر اهلندي ، شرق عدن مسي نسبة إىل أبني ذي يقدم بن الصـوار   خمالف مشهور على: أبني  )٣(

معجم البلدان اليمنية : ، املقحفي  ١/٥٥جمموع بلدان اليمن وقبائلها: احلجري : أنظر . من سبأ  ٠٠٠
  . ١/٢١وقبائلها

األخبار ص كرت األخيار يف معرفة السري و: ، احلمزي  ٢٧٢–٢٦٥السمط الغايل الثمن ص : ابن حامت  )٤(
  . ٣١٦قرة العيون يف أخبار اليمن امليمون ص: ، ابن الديبع  ١٠١

بضم أوله وسكون ثانيه وضم الالم وفتح الواو قلعة منيعة مشهورة كانت هلا أمهيـة يف  :  ةحصن الدملؤ)  ٥(
 :يهاتاريخ اليمن أيام بين أيوب وبين رسول وتبعد عن تعز جنوبا حبوايل ستني كم ، وهي اليوم خراب وف

البلدان اليمنية عنـد  : ؛ األكوع  ٦٢١/  ١بلدان والقبائل اليمنية معجم ال :احلجري: أنظر . آثار قدمية 
  .  ١١٧ياقوت احلموي ص 

كـرت األخيـار يف معرفـة الســري  : ، احلمزي  ٢٧٣ – ٢٧٢السمط الغايل الثمن ص : ابن حامت   )٦(
- ٢١٥املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك ص العسجد : ، اخلزرجي  ١٠٢  – ١٠١واألخبـار  ص 

٢٢١ .  
الفتح مث السكون وفتح الراء وامليم  مدينة مشهورة جنوب اليمن تسمى قدميا باألحقـاف  : موت حضر)  ٧(

،  ٢٦٤-١/٢٦٣جمموع بلدان اليمن وقبائلها : وهي ميناء جتاري هام على حبر العرب ، انظر احلجري 
  . ١/٤٧٦ائل اليمنية معجم البلدان والقب: املقحفي 
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 إذاستعاد نفوذه على مكة املكرمة كما  )٢( م١٢٧٩/هـ٦٧٨سنـة )١(احلبـوضيوظفـار 
ـ ٦٥٣استرجعها من األشراف الذين طردوا عامل الدولة الرسولية سنة  ، )٣(م ١٢٥٥/هـ

ت البالد يف عهده ازدهارا شامال يف كثري الرسولية يف عهده أوج قوا وشهد وبلغت الدولة
، )٤(جد واملدارس والقصور واحلصون يف شىت أحناء البالد من ااالت فشيدت كثري من املسا

، وكان له مسامهة فعلية يف دفع احلركة العلمية فشجع العلماء وطالب العلم ، واهتم م، )٤(
م، بل كانت له إسهامات فعالة يف الكتابة والتأليف يف كثري من العلوم ، وظهرت له بعض 

، وظل امللك املظفر علـى  )٥(ك وغريها املصنفات القيمة يف احلديث والطب واألدب والفل
هذا املنهج يف سبيل تقدم بالد اليمن وازدهارهـا حىت كانت وفاتـه مبدينـة تعـز عـام     

  .)٦( م ، بعد أن حكم البالد مايقارب سبعة وأربعني عاما١٢٩٤/هـ٦٩٤

                                     
، كانت قدميا من أعمال مدينـة   حبر العرباليمين على ساحل  مدينة يف أقصى الشرق: ر احلبوضي ظفا )١(

الشحر ، مث أصبحت يف العصر الرسويل من أهم املوانئ اليمنية بعد ميناء عدن ، وهي اليوم تابعة لسلطنة 
د بن حممد احلبوضي يف أوائـل القـرن السـابع    عمان من أعمال صاللة ، ومسيت نسبة إىل بانيهـا أمح

  .الثالث عشر امليالدي /اهلجري
البلدان اليمنية عنـد  : ، إمساعيل علي األكوع ٢/٤٧٠السلوك يف طبقات العلماء وامللوك: اجلندي : انظر     

  .  ٩٧٤–١/٩٧٣معجم البلدان والقبائل اليمنية : ، املقحفي ١٩٣–١٩٢ياقوت احلموي ص
العقـود  : ، اخلزرجـي  ١١٢كـرت األخيـار ص  : ، احلمزي ٥٠٥السمط الغايل الثمن ص:  ابن حامت )٢(

  .  ١/٢١٦اللؤلؤية
، آمنـة  ١٢٠–١/١١٩العقود اللؤلؤيـة : ، اخلزرجي ٣٢١–٣١٧السمط الغايل الثمن ص : ابن حامت  )٣( 

مة إىل ، رسالة ماجستري غري منشورة، مقد٨٢–٨١عالقة سالطني بين رسول باحلجاز ص: حسني جالل 
  . م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠كلية الشريعة ، جامعة أم القرى عامقسم الدراسات العليا التارخيية و احلضارية 

–٢٧٢العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي ٥٥٢–٢/٥٥١السلوك يف طبقات العلماء وامللوك : اجلندي   )٤(
  . ٣٣٥قرة العيون ص: ، ابن الديبع ٢٧٣

منتزع من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ، تيسري املطالـب يف  أربعني حديثا : من هذه املؤلفات   )٥(
  .تسيري الكواكب، واملخترع يف فنون من الصنع ، والبيان يف كشف علم الطب للعيان 

  .  ٦٠٧-٦٠٦مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص: عبد اهللا احلبشي : انظر     
العقـود اللؤلؤيـة   : ، اخلزرجـي  ٢/٥٥٣ السلوك: ، اجلندي ١٢١–١٢٠كرت األخيار ص: احلمزي   )٦(

  . ٤٩تاريخ الدولة الرسولية ص: ، جمهول ٢٧٨ –١/٢٧٥
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عمـر  ) األول(وبعد وفاة امللك املظفر يف السنة املذكورة توىل بعده ابنه امللك األشرف      
ـ ٦٩٦–٦٩٤(بن يوسف بن رسول احلكـم الـذي امتـد حكمـه مـن سـنة        ) هـ

حيث حشـد  عليه املؤيد  أخوهخرج ، ولكن مل يستتب له األمر، إذ ) م١٢٩٦_١٢٩٥(
قواته لالستيالء على السلطة من أخيه،وقام بانتزاع بعض األماكن فاستوىل على عدن وحلج 

، وما إن علم امللك األشـرف   )١(البالد وأبني ، وأخذ يعد نفسه لالستيالء على غريها من
خبروج أخيه وعصيانه حىت عزم على قتاله فسري له محله عسكرية كبرية اشتبكت مع قوات 

  .م ١٢٩٦/هـ٦٩٥سنة) ٢(املؤيد يف معركة قوية يف مكان يسمى الدعيس شجي
ختلـص   وبالقضاء على ثورة املؤيـد  )٤(يف حصن تعز) ٣(وقد انتهت زمية املؤيد وأسره     

  .امللك األشرف من أكرب خصم واجهته الدولة 
وبعدها نعمت البالد باألمن واالستقرار والرخاء ، إال أن املوت مل ميهل امللك األشرف      

وعلى الرغم  .بعد حكم دام سنتني تقريبا ) ٥(م١٢٩٦/هـ٦٩٦طويال ، إذ وافاه األجل عام
زها إزالـة مظـامل   حات داخلية من أبرأنه قام بإصال من قصر مدة حكم امللك األشرف إال

أصحاب النخل بوادي زبيد ، وإعفاء الرعية من اخلراج عندما تعرضت حماصيلهم للتلـف  

                                     
قـرة  : ، ابن الديبع ٢٨٦–١/٢٨٥العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي ١٧٢جة الزمن ص: ابن عبد ايد    )١( 

  . ٥٥احلياة العلمية يف تعز ص: ، علي علي حسني ٣٣٧العيون ص
  .أرض حلج وهي اليوم خراب قرية من : الدعيس    )٢(

  . ١/٦١٣معجم البلدان والقبائل اليمنية : ، املقحفي ٢/٥٥٣السلوك : اجلندي : انظر      
، اخلزرجي ١٧٥–١٧٣جة الزمن يف تاريخ اليمن ص: ، ابن عبد ايد ١٢١كرت األخيار ص: احلمزي   )٣(

  . ١/٢٨٩، والعقود اللؤلؤية ٢٧٨–٢٧٧العسجد املسبوك ص: 
حصن بين على جبل صرب املنيع ، واملطل على مدينة تعز ، وكان بناؤه باجلص واحلجر ومن : حصن تعز   )٤(

حصنا عبد اهللا بـن حممـد    هأبواب وأسوار قوية ، ويعد من أقوى حصون اليمن ، ويقال أول من اختذ
صفة بالد اليمن : ابن ااور : انظر . الصليحي ، والزال احلصن عامرا حىت اآلن ويسمى حصن القاهرة 

  ،  ١٩٢قرة العيون ص: ، وابن الديبع ١٥٦ومكة وبعض احلجاز املسماة تاريخ املستبصر ص
  . ٢/٥٥٤السلوك يف طبقات العلماء وامللوك : ،اجلندي ١٢٢كرت األخبار ص:احلمزي   )٥(
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كما حظيت احلركة العلمية باهتمامه وعنايته ، وكانت له مشاركة يف التـأليف   .)١(واجلراد
  ) .٢(يف علم الطب والصيدلة والفلك والزراعة والتاريخ واألنساب

وبعد وفاة امللك األشرف أمجع كبار رجال الدولة وأهل احلل والعقد على تولية أخيـه       
ـ ٧٢١–٦٩٦(الذي امتد مـن عـام   احلكم امللك املؤيد داود بن يوسف بن رسول  ) هـ

بعد إخراجه من السجن ومبايعته باحلكم ، فاستقامت له أمور الدولة ، ) م١٣٢١–١٢٩٦(
احلكم وأخذ العهد منهم بالبيعة والطاعـة ،   بارهم بتوليهأحناء البالد إلخ إىلوأرسل الكتب 

، إال أن األحوال مل تستمر له طويال، إذ قامت ضده عدة )٣(فدانت له البالد بالطاعة والوالء
وحركات داخلية كادت أن تقضي على دولته ، لوال أن وقف أمامها بكـل حـزم    متردات

  .رى وقوة حىت استطاع أن يقضي عليها واحدة تلو األخ
 )٤(خــروج أخيــه املســعود بــن يوســف الرســويل التمــرداتومــن هــذه       
  .م، وعصيانه ألوامره واستيالؤه على العديد من بلدان امة ١٢٩٧/هـ٦٩٦سنة

ذلك تأييد الكثري من العربان واألشراف الزيدية له يف هذا اخلروج علـى   إىلومما دفعه      
تمر له طويال ، إذ جهز له امللك املؤيد ، محلة عسكرية أخيه امللك املؤيد ، لكن األمور مل تس

،كما خرج عليـه  )٥(م١٢٩٧/هـ٦٩٧متكنت من اإلنتصار عليه وأسره يف شهر حمرم سنة 
                                     

  . ١/٢٩٨العقود اللؤلؤية: ، اخلزرجي ٢/٥٥٤السلوك : اجلندي   )١(
املعتمد يف األدوية املفردة ، واملغين يف البيطرة ، واجلامع يف الطب ، والتفاحة يف علم :  من هذه املؤلفات  )٢(

  .الفالحة ، اجلامع يف الطب ، وحتفة اآلداب يف التواريخ واألنساب ، وطرفة األصحاب يف معرفة األنساب
  . ٦٠٩–٦٠٨مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن: عبد اهللا حممد احلبشي : انظر    
: ، اخلزرجـي ٢/٥٥٤العلماء وامللـوك   طبقاتالسلوك يف : ، اجلندي ١٢٢كرت األخيار ص: احلمزي   )٣(

  . ٣٤٢قرة العيون ص: ، ابن الديبع ٢٩٨–١/٢٩٧العقود اللؤلؤية 
م، وسار إىل ١٢٩٦/هـ٦٩٦اظهر اخلالف على أخيه السلطان املؤيد عام: املسعود بن يوسف الرسويل  )٤(

فأرسل إليه السلطان املؤيد محلة عسكرية فقبض عليه ، فأسكنه املؤيد دار الدرب حرض واستوىل عليها ، 
من حصن تعز فأقام أياما، مث أطلق سراحه ، وأمره املؤيد بسكن حيس ، وبقي ا حىت وفاته يف عصـر  

 ١/٣٠٥العقود اللؤلؤية : جة الزمن ، اخلزرجي : ابن عبد ايد : انظر . م ١٢٢٣/هـ٧٢٣ااهد عام 
 ،٢/١٤،  ٣٠٩،  ٣٠٨ .  

العسـجد  : ، اخلزرجي ١٩١–١٨٩جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ١٢٣كرت األخيار ص: احلمزي   )٥(
  . ٣٠٩–١/٣٠٨، العقود اللؤلؤية ٢٨٥املسبوك ص
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، حيث جهز له السلطان )١(م١٢٩٧/هـ٦٩٧األشرف الرسويل عام  لكالناصر حممد بن امل
مخادها يف نفس العام الـذي  إاملؤيد محلة عسكرية قادها بنفسه حىت استطاع القضاء عليها و

  . )٢(م١٢٩٧/هـ٦٩٧الناصر سنة  ثار به
هذا ومل تتوقف الثورات واحلركات الداخلية ضد حكم امللك املؤيد ، إذ خرجت عليه      

بإثارة الشغب  )٤( والعجامل) ٣(قبائل اجلحافل  مترداتالعديد من احلركات السياسية من ذلك 
 إىلم ، فتمكن من إمخاد هذه احلركة وإعادم ١٣٠١/هـ٧٠١والفساد يف منطقة حلج عام 

، ورغم هذا االنتصار الذي حققه املؤيد ) ٥(م١٣٠١/هـ٧٠١الطاعة والوالء يف نفس العام 
على اجلحافل والعجامل إال أم عادوا مرة ثانية وأعلنوا التمرد والعصيان على امللك املؤيـد  

، ) ٦(راز النصر وقتل الكـثري منـهم  م ، حيث استطاع جيش املؤيد إح١٣٠٣/هـ٧٠٣عام
ـ ٧٠٦قاموا يف سـنة   شغبهم وثورام على السلطة ، إذ وهذا ال يعين انتهاء م ١٣٠٦/هـ

بنقض الصلح ، وإثارة الشغب من جديد واإلخالل بأمن البالد ، مما جعل امللك املؤيد جيهز 
محلة عسكرية قوية تتصـدى هلـم وتشـل حركتـهم وتقضـي علـيهم ائيـا عـام         

                                     
بعد وفاة أبيه امللك األشرف ثار ضد عمه امللك املؤيد مث يف عصر : الناصر حممد بن السلطان األشرف   )١(

ااهد أكثر من مرة مما جعل ااهد أن يأمر باعتقاله وسجنه يف مدينة تعز وظل يف السجن حـىت   امللك
،  ٢٨،  ٦،  ٢/١،٣،  ١/٢٨٦العقود اللؤلؤيـة  : اخلزرجي : انظر .    م ١٢٢٥/هـ٧٢٥وفاته سنة

  . ٣٥٥–٣٥٤قرة العيون ص: ، ابن الديبع ٣١
  . ٣٥٥–٣٥٤قرة العيون ص: الديبع ، ابن ٢٨٠جة الزمن ص: ابن عبد ايد   )٢(
آل علي : بطن من مذحج وهي قبيلة كبرية تسكن حلج وأبني ، واملشهور منهم أربع قبائل : اجلحافل   )٣(

: ، املقحفـي  ١٣٦طرفة االصحاب ص: األشرف الرسويل : انظر . وآل حيي بن علي والعجمان واهليامث 
  . ١/٢٩٤معجم البلدان والقبائل اليمنية 

من قبائل حلج أيضا ومن أشهر قبائلها بنو سامل وآل عبـد اهللا وآل الركابـة والعمريـون    : العجامل   )٤(
، العبديل ١٤٠طرفة األصحاب ص: األشرف الرسويل : انظر . ويسكنون دثينة وأبني واملناطق ااورة هلا 

  .  ٤٤،١٦٨هدية الزمن ص: 
العقـود اللؤلؤيـة   : ، اخلزرجي ٢٠٧جة الزمن ص: ،ابن عبد ايد ١٢٧كرت األخيار ص: احلمزي   )٥(

١/٣٣٠ .  
العقـود  : ، اخلزرجي ٢٣٣ –٢٣٢جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ١٣٢كرت األخيار ص: احلمزي   )٦(

  . ١/٣٥٠اللؤلؤية
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منطقة حلج كما واجـه   إىل، وبذلك أعاد األمن واالستقرار واهلدوء ) ١(م١٣٠٦/هـ٧٠٦
امللك املؤيد األئمة الزيدية الذين تظاهروا يف البداية بالطاعة والوالء له ، وأكدوا ذلك بعقد 

املؤيد حبروبه الداخلية ، فأظهروا خالفهم علـى املؤيـد يف    انشغال، مث استغلوا )٢(صلح معه
ال محلة عسكرية استطاع ا ــفلم يتردد السلطان من إرس) ٣(لشمالية من صنعاءاملناطق ا

، كما حدثت ثورات يف أطراف الدولة الرسولية منـها خـروج أمـراء     )٤(القضاء عليها
، الذين أعلنوا عصيام ومتردهم على الدولـة بقتـل نائـب مدينـة     )٥(املخالف السليماين

يد إال أن أرسل محلة عسكرية متكنت من اإلنتصار علـى  ، فما كان من امللك املؤ)٦(الراحة
ــرة أخــرى   ــة الراحــة م ــذلك اســتعادة مدين الســليمانيني ومــن عــاوم،ومت ب

  . )٧(م١٣٠١/هـ٧٠١عام

                                     
العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي ٢٤٨و  ٢٣٣جة الزمن: ، ابن عبد ايد ١٣٧كرت األخبار ص: احلمزي   )١(

١/٣٧٢ .  
  . ١٧١بنو رسول وبنو طاهر ص: حممد عبد العال أمحد   )٢(
  .عاصمة اجلمهورية اليمنية وأكرب مدا وأقدمها تارخييا ، كانت تسمى قدميا سام وأزال : صنعاء  ) ٣(

  . ١/٩٢٠معجم البلدان والقبائل اليمنية: املقحفي : انظر     
  .١٣٧-١٣٦خيار صكتر األ: احلمزي  )٤(
اليف ، وهو مبرتلة الكـور  املخالف أكثر ما يقع يف كالم أهل اليمن ، واجلمع خم: السليماين املخالف  )٥(

ينسـب إىل  : ، واملخالف عبارة عن صقع يشمل قرى وبلدان كثرية ، أما املخالف السليماين  والرستاق
خالف مـن  سليمان بن طرف احلكمي ، الذي حكم يف القرن الرابع اهلجري العاشر امليالدي ، وميتد امل

وهو ما كان يعرف باملخالف السـليماين سـابقا ،    -املوسم حاليا–حلي بن يعقوب إىل الشرجة قدميا 
جممـوع بلـدان الـيمن    : ، احلجـري  ٥/٨٠معجم البلـدان : ياقوت : انظر . ومبنطقة جازان حاليا 

  . ٧٢–٧١،  ١/٣٦تاريخ املخالف السليماين : ، حممد أمحد العقيلي ٢/٦٩٧وقبائلها
: انظـر  .  إحدى املدن اإلسالمية املندثرة يف املخالف السليماين وهي قريبة من وادي بـيش  : الراحة  )٦(

  .  ١٢٦البلدان اليمنية عند ياقوت ص: ، إمساعيل األكوع ٣/١٢معجم البلدان: ياقوت 
ؤلؤيـة  العقود الل: ، اخلزرجي ٢٠٧جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ١٢٧كرت األخيار ص: احلمزي   )٧(

–١٧٥بنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن اخلارجية يف عهدمها ص: ، حممد عبد العال أمحد ١/٣٣٠
١٧٦  .  
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العدائية اليت قامـت يف   التمردحركات ا اتسم به عصر امللك املؤيد من وعلى الرغم مم     
يها بكل قوة وحزم ، وإقرار األمـن النسـيب   عهده إال أنه متكن من التصدي هلا والقضاء عل

للدولة الرسولية ، وعزز هذا األمن بالنهوض باحلركة العلمية وبناء املنشآت العمرانية مـن  
هم يف النهضة العلمية بإكرام العلماء وتشجيعهم علـى  ساجد واملدارس ، باإلضافة أنه أسامل

عـددا مـن    ألفيف التأليف حيث  بذل العلم واملعرفة والتأليف كما كان مشاركا للعلماء
ته وظل حيكم البالد حىت وافـاه  ، اليت تدل على سعة علمه وثقاف )١(املؤلفات العلمية القيمة

  .، بعد حكم دام ستا وعشرين سنة ) ٢(م١٣٢١/هـ٧٢١املوت سنة 
ااهد علي بن املؤيد بن داود بن رسول والـد امللـك    لكمث توىل بعده احلكم ابنه امل     
ـ ٧٦٤-هـ٧٢١(فضل الرسويل الذي امتد حكمه من سنة األ ) م١٣٦٣-م١٣٢١) (هـ

الوحيد للسلطان املؤيد الرسويل البـاقي   االبنوكان ذلك بإمجاع أمراء الدولة وأعياا ألنه 
 إىل، لذا كان يفتقد  )٣(على قيد احلياة ، وكان يف اخلامسة عشرة من عمره حني توىل احلكم

يف إدارة شؤون الدولة ، ومن مث وقوعه حتت تأثري حاشيته ، إذ اخلربة واحلنكة السياسية  إىل
تنفيذ أوامر حاشيته بدون متحيص وتدقيق لعواقب النتائج ، وذلك  إىلكان كثريا ما ينصاع 
، وبالتايل عمـت  ) ٤(جعل عهده يتسم بكثرة الثورات والفنت الداخلية لصغر سنه، وهذا ما

                                     
شرح طردية أيب فراس احلمداين ، خمتصر كتاب اجلمهرة يف البيزة ، نقوالت مـن  : من مؤلفات املؤيد   )١(

 . ٦١٣فكر اإلسالمي يف اليمن صمصادر ال: احلبشي : انظر . أشعار اجلاهلية واملخضرمني واملولدين 
قرة العيون ص : ، ابن الديبع ١/٤٤٠العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي ٢٨٥جة الزمن ص: ابن عبد ايد ) ٢(

٣٤٨ .  
جة الزمن يف تاريخ : ، ابن عبد ايد ٥٥٧–٢/٥٥٦السلوك يف طبقات العلماء وامللوك ص : اجلندي   )٣(

الدولـة  : ؛ فرج حممد السـبيعي  ٣٣٨لعسجد املسبوك ص ا: رجي ، اخلز٢٨٧–٢٨٥تاريخ اليمن ص 
رسالة ماجستري غري منشورة ،  ٤٤الرسولية يف اليمن يف عصر السلطان ااهد الرسويل علي بن داود ص 

  .  م  ٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٨قسم الدراسات العليا التارخيية و احلضارية عام ، مقدمة إىل جامعة أم القرى 
العسـجد  : ، اخلزرجي٢٨٧–٢٨٦جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ٥٥٨–٢/٥٥٧السلوك: اجلندي   )٤(

    ٤٥ – ٤٤الدولة الرسولية يف اليمن يف عصر السلطان ااهد ص : ؛ السبيعي  ٣٤٠املسبوك ص 
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السياسية وفقدت الدولة حسها األمين ، فكانـت  الفوضى البالد ، واضطربت ا األحوال 
  .) ١(هذه الظروف مهيأه للخروج عليه وخمالفته

أيوب بن يوسف بن عمـر   ات الداخلية هو خروج عمه املنصورفكان أول هذه احلرك     
م ، وذلك مبساعدة أمراء جند ااهد الذين فقدوا ثقتـهم  ١٣٢٢/هـ٧٢٢عام  )٢(الرسويل

هد حيث قبضوا عليه وأودعوه السجن ، وتسلم عمه املنصـور حكـم   يف حكم امللك اا
الدولة الرسولية ، لكن مؤيدي امللك ااهد مل يرضوا ذا التصرف فقاموا بتدبري مـؤامرة  

، وكان ذلك بتخطيط وتدبري من والدة امللك  ملنصور شارك فيها غلمانه وأعوانهضد امللك ا
د قاموا بدخول قصر املنصور ليال والقبض عليه ، وإيداعه ، فق)٣(صالح  امللقبة جبهة ااهد 

م، ١٣٢٢/هـ٧٢٢مرة أخرى سنة  ملكه إىلالسجن وإطالق سراح امللك ااهد ، وعاد 
وبعد استعادة امللك ااهد الرسويل احلكم ) ٤(بعد أن حكم امللك املنصور ثالثة أشهر فقط ،

                                     
املدارس : ، عبد العزيز بن راشد السنيدي ١٨٧–١٨٥بنو رسول وبنو طاهر ص: حممد عبد العال أمحد   )١(

الدولة الرسولية يف اليمن يف عصر السلطان ااهـد    : السبيعي ، ٣٠الدولة الرسولية صاليمنية يف عصر 
  . ٤٩-٤٥ص 

كان ذا رئاسة كاملة معظما : أبو سليمان أيوب امللقب باملنصور بن يوسف املظفر بن عمر بن رسول  ) ٢(
م، وذلـك  ١٣٢٢/هـ٧٢٢ ااهد ثار عليه سنة امللك املؤيد ، فلما توىل احلكممقيما على طاعة أخيه 

بتحريض من املماليك ، ودعا لنفسه ، وكان ذلك من غري رضى ، وبعد ثالثة أشهر متكن ااهد مـن  
م، وكان مذكورا عنه كثرة التعبد ومالزمة ١٣٢٣/هـ٧٢٣القبض عليه وسجن وبقي به حىت وفاته سنة 

، األفضل ٢٩١جة الزمن ص: يد ، ابن عبد ا٥٥٩–٢/٥٥٧السلوك : اجلندي : ترمجة : انظر .التالوة 
 .٢٧٩العطايا السنية واملواهب اهلنية يف املناقب اهلنية ص: الرسويل 

كانت امرأة عاقلة : وامسها آمنة بنت الشيخ إمساعيل بن عبد اهللا احلليب املعروف بالنقاش : جهة صالح   )٣(
وجتلهم وتعظمهم وملا غدر املماليك سديدة الرأي حازمة عالية اهلمة ، حتب العلماء والصلحاء وتكرمهم 

بإبنها امللك ااهد وسجن يف تعز بذلت األموال واستخدمت الرجال ، فتسلقوا احلصن ليال وأخرجوه من 
املدرسة الصالحية يف زبيد، ومدرسـة يف  : معتقله وأعادته إىل ملكه ، وهلا العديد من املآثر احلسنة منها 

ة يف زبيد ، توفيت يف تعـز  يبالسالمة من تعز ، ومسجد يف قرية التر قرية املسلب من زبيد ، ومدرسة يف
: ، عبـد اهللا حممد احلبشي ١١٩-٢/١١٨العقود اللؤلؤية : اخلزرجي : انظر . م ١٢٦٣/هـ٧٦٢عام 

  . ١٩-١٨معجم النساء اليمنيات ص 
: الرسـويل  ، األفضل٢٩٦-٢٩٠جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ٥٥٨-٢/٥٥٧السلوك : اجلندي  ) ٤(

  .  ٥٣ – ٤٩الدولة الرسولية يف اليمن يف عصر السلطان ااهد ص : ؛ السبيعي  ٢٧٩عطايا السنية ال
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إذ خرج عليه ابن عمه امللك الظاهر عبد اهللا ، الداخلية  تمردمرة ثانية مل تتوقف حركات ال
الثورة مـن  هذه م، وكانت ١٣٢٣/هـ٧٢٣نصور أيوب بن يوسف بن رسول سنة ابن امل

، لـوال أنـه   )١(أصعب احلروب اليت واجهها امللك ااهد ، وكادت أن تقضي على حكمه
رة على امللك وقف أمامها بكل قوة،واستطاع التصدي هلا والقضاء عليها ، وقامت هذه الثو

السيطرة على حصن الدملؤة، فلمـا  مللك املنصور ابنه امللك الظاهر من ااهد عندما مكن ا
أمر امللك ااهد عمه امللك املنصور أن يكتب البنـه   -كما ذكرنا-قبض على أبيه املنصور 

لق مـن  الظاهر عبد اهللا بالتسليم والطاعة للملك ااهد ، إال أن الظاهر رفض ذلك ، وانط
مركزه حصن الدملؤة حىت استطاع السيطرة على أغلب البالد يف بداية األمر ، وخطب لـه  
يف البالد التهامية ، وضرب السكة بامسه ، وخرجت كثري من املناطق عن طاعة امللك ااهد 

م، أرسل الظاهر محلة عسـكرية  ١٣٢٤/هـ٧٢٤، ومل يبق معه غري حصن تعز ، ويف سنة 
) ٢(، وضربه باملنجنيق غري أن امللك ااهد وقف صامدا أمام هذا احلصار  حملاصرة حصن تعز

.  
وملا شعر السلطان ااهد بصعوبة موقفه ، طلب املساعدة والنجدة من داخـل الـيمن        

ف املخـالف  اوخارجها ، إذ طلب املساعدة من خصومه التقليديني األئمة الزيدية ، وأشر
 إىل، كما طلبها من خارج اليمن ، حيث بعـث  )٣(ملؤيديني لهالسليماين ، وبعض القبائل ا

، يستنجد به مقابـل  )٤()م١٣٤١/هـ٧٤١ت(السلطان اململوكي الناصر حممد بن قالوون 

                                     
العسجد : ، اخلزرجي ٢٩١-٢٩٠جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ٥٦١-٢/٥٥٨السلوك : اجلندي  ) ١(

  .٦٣الدولة الرسولية يف اليمن ص: ، حممد بن حيي الفيفي ٣٤٣املسبوك ص
العسجد : زرجي ، اخل٢٩٥-٢٩٠جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ٥٦١-٢/٥٥٨السلوك : اجلندي  ) ٢(

  .  ٦٨ – ٦٥الدولة الرسولية يف عصر السلطان ااهد ص : ؛ السبيعي ٣٤٨-٣٤٣املسبوك ص
  .٦٤الدولة الرسولية يف اليمن ص: ، حممد حيي الفيفي ١٩٥بنو رسول وبنو طاهر ص: حممد عبد العال  ) ٣(
الدولة  سالطنيهو حممد بن قالوون بن عبد اهللا ابن السلطان امللك املنصور ، من كبار : امللك الناصر   )٤(

اململوكية ، وكان ملكا عظيما دانت له البالد وملك األطراف بالطاعة ، وكان يعظم أهل العلم واملناصب 
  .م ١٣٤١/هـ٧٤١الشرعية ، تويف بالقاهرة سنة 

: ، ابن حجر٣٦-٤/٣٥فوات الوفيات : ، الكتيب ٢/٤٧٢تاريخ ابن الوردي : ابن الوردي :  انظر ترمجته    
  . ١١٥ - ٨/٤١النجوم الزاهرة : ، ابن تغري بردي ٩٢-٤/٩٠الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 
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، وبوصول هذه النجدات من األئمـة الزيديـة وأشـراف املخـالف     ) ١(الطاعة والوالء له
يف معركـة وادي   رالظـاه مللـك  السليماين متكن امللك ااهد من إنزال اهلزمية بقـوات ا 

يسترد املناطق واملدن اليت  ااهد، وبالتايل أخذ امللك ) ٣(م١٣٢٤/هـ٧٢٤عام ) ٢(جاحف
الذي جلا إليه بعد اهلزمية ) ٤(سيطر عليها امللك الظاهر ، ومل يبق للظاهر إال حصن السمدان 

ما يف حمـرم  طلب الصلح من امللك ااهد فوافق علـى عقـد الصـلح بينـه     إىلواضطر 
، وبذلك ختلص امللك ااهد من أخطر احلركات اإلنقالبية ضـد   )٥(م١٣٢٩/هـ٧٣٠سنة

السلطة يف عهده ، مث قبض عليه امللك ااهد بعد أن أعطاه األمان وأودعه السجن ، وبقي 
  .)٦(م ١٣٣٣/هـ٧٣٤به حىت مات سنة 

الـيمن   إىلن اململوكي فقد وصلت أما فيما يتعلق باحلملة العسكرية املطلوبة من السلطا     
م  ١٣٢٤/ هـ  ٧٢٤سنة بعد االنتصار الذي حققه امللك ااهد ضد خصمه امللك الظاهر 

، وبذلك رأى امللك ااهد عدم جدوى وجودها يف اليمن ، وعدم اإلفادة منها يف القضـاء  

                                     
 ١٩٥و طاهر صبنو رسول و بن: ، حممد عبد العال أمحد  ٩٤/  ٤املختصر يف أخبار البشر : أبو الفداء   )١(

  .٥/٣٢صبح األعشى يف صناعة االنشا :القلقشندي. ١٩٦-
يقع يف امة قرب الكدراء ، مشال مركز السخنة املشهورة اليوم ، وشـرق مشـال   : وادي جاحف    )٢(

  .املنصورية ، وترتل روافده من مشال برع ومشال جبال رمية 
  . ١/٢٧٢معجم البلدان والقبائل اليمنية : ، املقحفي ٣٥٣قرة العيون ص: ابن الديبع : انظر     

، ٣٥٣قرة العيون ص: ، ابن الديبع ٣٥٠العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي ٢/٥٨٣السلوك : اجلندي  )٣(
  . ٥٠١-١/٥٠٠غاية األماين : حيي بن احلسني 

ملناعة قلعة حصينة يف بين شيبة من مديرية الشمايتني وأعمال تعز ، وكانت تشتهر با: حصن السمدان )  ٤(
  .كم من جهة اجلنوب الغريب ٦٤والشموخ تبعد عن تعز حبوايل 

البلدان اليمانية عنـد  : ، إمساعيل علي األكوع ١/٨١١معجم البلدان والقبائل اليمنية : املقحفي : انظر     
  . ١٥٥ياقوت احلموي ص

  . ٣٥٩قرة العيون ص: ، ابن الديبـع ٣٦٩العسجد املسبوك ص: اخلزرجي   )٥(
،  ٣٧٣العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي  ٤٠٤-٤٠٣العطايا السنية واملواهب ص: ألفضل الرسويل ا  )٦(

  . ١٩٩بنو رسول وبنو طاهر ص: ، حممد عبد العال أمحد ٣٦٠قرة العيون ص: ابن الديبع 



٣٦ 
 

مغادرة الـبالد   على احلركات الداخلية ، حيث طلب امللك ااهد من قائد احلملة املصرية
  . )١(م ١٣٢٥/هـ٧٢٥مصر سنة  إىلوالعودة 

ويف فترة إنشغال امللك ااهد يف صراعه مع امللك الظاهر استغل األئمة الزيديـة هـذا        
 ان من أهم ذلكوكالصراع ، وقاموا باإلستيالء على الكثري من املناطق ومدن اليمن العليا ، 

، ومنذ ذلك الوقـت زال   )٢(م١٣٢٣/هـ٧٢٣سنة استيالؤهم على صنعاء يف شهر شعبان 
عن أغلب مدن اليمن العليا ، وغريها من املناطق اجلبلية القريبـة  ائياً نفوذ الدولة الرسولية 

  .)٣(منها
ااهد بعد ذلك حملن كثرية ومتاعب  لكومل تتوقف األمور عند هذا احلد بل تعرض امل     

ثانية،وتعرض لألسر مـن الركـب املصـري سـنة     عديدة ، منها أنه ذهب للحج للمرة ال
  مصر، وذلك يف زمن السلطان حسن ابن السلطـان  إىل، ونقل أسريا ) ٤(م١٣٥١/هـ٧٥١

  السلطـان 
حيث أكرمه وأحسن إليه ، ويف غيابـه  ) ٥( )م١٣٦١/هـ٧٦٢ت(الناصر حممد بن قالوون 

كـم يف  مقاليـد احل  ااهد جهة صالح أن تسيطر على امللك عن السلطة استطاعت والدة

                                     
 ١٩٥بنو رسول و بنو طاهر ص : ، حممد عبد العال أمحد ٩٤/  ٤املختصر يف أخبار البشر : أبو الفداء  ) ١(

-١٩٦ .  
  . ٥٠٠-١/٤٩٩غاية األماين : حيي بن احلسني   )٢(
  . ١/٥٠٠غاية األماين : حيي بن احلسني   )٣(
العقد الثمني : ، الفاسي ١٤/٢٣٧البداية والنهاية : ، ابن كثري ١٢٠-١١٩تاريخ وصاب ص: احلبيشي   )٤(

خ والية بـين احلسـن   إحتاف فضالء الزمن بتاري: ، الطربي ٢٥٩-٥/٢٥٨الثمني يف تاريخ البلد األمني 
١٥٧-١/١٥٦ .  

الدولة اململوكية توىل احلكـم سـنة    سالطنيالسلطان الناصر حسن بن السلطان الناصر حممد بن قالوون من   )٥(
واألمراء فألقى األمراء القبض علـى السـلطان    هم، واستمر يف السلطة حىت حدث خالف بين١٣٤٧/هـ٧٤٨

بدله سلطانا فلم يستمر حكمه طـويال  صالح الدين صاحل حل ه الصام،وتعني أخا١٣٥١هـ ٧٥٢وسجن ، عام 
م، وأعاد األمراء الناصر حسن إىل السلطة مرة ثانية حيث قـبض علـى   ١٣٥٤/هـ٧٥٥حيث حبس وعزل عام 

زمام األمور حبزم ، وصفه املؤرخون بالشجاعة والكرم والعقل ، وكان حمبا للرعية ومع ذلك دبر له مملوكه األمري 
  .م ١٣٦١/هـ٧٦٢بغا مؤامرة انتهت بقتل السلطان حسن عامسيف الدين يل
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على املناوئني واخلارجني عن الطاعة ، واحتفظت باحلكم حىت عاد ابنـها  الدولة ، فقضت 
، وبعـد   سنة كاملـة ، بعد غياب استمر )١( م١٢٥٢/هـ٧٥٢ملكه سنة  إىلامللك ااهد 

رجوعه للحكم مرة أخرى استمر امللك ااهد يواجه املتاعب وكثرة املخالفـات عليـه ،   
الذي  )٢(ما قام به أكرب أمرائه حممد بن ميكائيل ، وأشهر هذه التمردات ج عن طاعتهواخلرو

يف شـهر صـفر سـنة     أعلـن عصـيانه لـه    اليفهـا إذ وخم )٣(كان واليا على حـرض 
ستفحل أمرها ، جه امللك ااهد مهه للقضاء على هذه احلركة اليت ام، فو١٣٦٠/هـ٧٦١

  .وقويت شوكة صاحبها
حينـا  يتفوق الدولة كان جيش  إذبني الطرفني ني سجاال ، وكانت احلروب بني الطرف     
امللك األفضل الرسـويل إـاء    متكن ابنه، حىت حينا آخر البن ميكائيل يكون التفوق بينما 
، ومل يعط امللك ااهد جل اهتمامه حبركة  )٤(م١٣٦٤/هـ٧٦٥والقضاء عليه سنة  التمرد

ااهد وهو خروج أبنائه الثالثة  لكواجهه املابن ميكائيل ، وذلك ألنه انشغل بأكرب حتدي 
، وكان املظفر أخطرهم حيث متكن من االستيالء على حلج وأبني  )٥(الصاحل والعادل واملظفر

ألن  ،  ، كما حاول االستيالء على عدن ، مما جعل امللك ااهد يشعر خبطـورة املشـكلة  
شـال للحيـاة   يعين ية وأي استيالء عليها للدولة الرسول اًمهم اًمدينة عدن تعترب ميناء جتاري

                                                                                                          
 ٢٣١،  ١٠/١٨٧النجوم الزاهرة : ، ابن تغري بردي ٢٧٨-١٤/٢٢٤البداية والنهاية : ابن كثري : انظر     

 ،٣١٦،  ٣٠٢،  ٢٣٣،  ٢٣٢ .  
ن ، اب٢٣٠-١٠/٢٢٨النجوم الزاهرة: ، ابن تغزي بردي ٣٩١-٣٨٨العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  ) ١(

 – ٩٨الدولة الرسولية يف اليمن  يف عهد السلطان ااهـد ص  : ؛ السبيعي ٣٦٤قرة العيون ص: الديبع 
١٠١   .  

عنوان : ، ابن املقري ٤١٣-٤١١العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي ١٢١تاريخ وصاب ص: احلبيشي  ) ٢(
  ..  ٣٦٩قرة العيون ص: ، ابن الديبع ١٧٠الشرف الوايف ص

، تنسب إىل حرض بن  أثرية قدمية تقع يف أقصى الشمال الغريب من اليمن قرب السعودية مدينة: حرض  ) ٣(
  .  ١/٤٤٦معجم البلدان والقبائل اليمنية: املقحفي : انظر  .خوالن بن عمرو بن مالك بن محري 

 داخلي حركة حممد بن ميكائيل يف الفصل الثاين من مبحث جهود امللك األفضل يف إقرار األمن الأنظر  ) ٤(
  .  ١١٨- ١١٣ص 

  . ٨٥-٨٣صأنظر ترمجتهم يف الفصل األول ) ٥(
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 ابنـه   مما دعا امللك ااهد أن يعد محلة عسكرية قادها بنفسه رافقه فيها ، االقتصادية للدولة
ـ ٧٦٤األفضل ، وعندما اقترب امللك ااهد من عدن وافاه املوت سنة  ، مث )١(م١٣٦٣/هـ

مدرسته ااهديه ، وأحوال الدولة  تعز ودفن يف إىلمن عدن  جثمانه نقل ابنه امللك األفضل
  .كما هي عليه 

ورغم ما اتسم به عصر امللك ااهد من األضطرابات السياسية والثـورات الداخليـة،        
وعدم استقرار حالة البالد ، إال أن امللك ااهد كان له دور كبري يف إقامة العديد من املآثر 

، كما كان حمبـا للعلـم   )٢( اليمن وخارجهاالعمرانية من مساجد ومدارس وقصور داخل 
  .والعلماء ، وكانت له مشاركة يف التأليف والتصنيف 

ـ ٧٦٤مث توىل احلكم من بعده ابنه امللك األفضل الذي امتدت فترته من سـنة        / ـ ه
  .)٣( م  ١٣٧٦/  هـ ٧٧٨  وحىت سنة م  ١٣٦٣

ات السياسية اليت كان سببها طرابومما يالحظ على هذه املرحلة أا شهدت العديد من االض 
  .ات الداخلية ضد سالطني بين رسول التمرد
الـذين كـانوا   أنفسـهم  ات أمراء البيت الرسـويل  تمردهذه ال وقد كان يقف خلف     

  .االستيالء على احلكم من خالل إزاحة السلطان  إىليطمحون 
ـ سـولية ، وإ على أبناء األسرة الر مل تكن مقصورة التمرداتغري أن هذه      ا وجـدت  من

أخرى قامت ا بعض الفئات اليت كانت هلا مكانة يف بالد الـيمن قبـل الدولـة     متردات
  .الرسولية ، سلبها هذه املكانة بنو رسول 

وأشراف املخالف السـليماين الـذين كـانوا     واألعرابومتثل ذلك يف األئمة الزيدية      
لة الرسولية ، غري أن هذا ال يعين أن ذلك هو حيكمون اليمن أو أجزاء منها ، قبل حكم الدو

                                     
قرة العيون : ، ابن الديبع ١٢٤-٢/١٢١، العقود اللؤلؤية ٤٠٧-٤٠٥العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )١(

  .  ٢/٥١٨غاية األماين : ، حيي بن احلسني ٣٦٥ص
  .  ١٢٦-٢/١٤٢٤ ةاخلزرجي العقود اللؤلؤي) ٢(
وسوف أتناول هذا املبحث بالتفصيل يف الفصل الثاين مـن  . ١٢٦-٢/١٢٤د اللؤلؤية العقو: اخلزرجي) ٣(

  .  ١٠١- ٩٩ص  ،مبحث توليه احلكـم
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الطابع السائد يف بالد اليمن أثناء حكم الدولة الرسولية ، إذ كانت هناك فترات نعم فيهـا  
أكثر استقرارا يف فتـرة  كما كان اتمع اليمين باألمن واالستقرار قبل حكم امللك ااهد 

  .حكم امللك األفضل الرسويل 
  
  :ادية املالمح االقتص-٢

قامت مالمح احلياة االقتصادية يف بالد اليمن على ثالثة عوامل أساسية وهي الزراعـة       
والصناعة والتجارة ، وبلغ كل عامل منها مبلغا كبريا يف عصر الدولة الرسولية ، وانعكست 
آثاره اإلجيابية على البالد يف شىت ااالت املختلفة ، وبرز هذا األثـر بوضـوح يف كثـرة    

عـن كـل    وميكن اإلجيازركة العلمية خالل فترة الدراسة ، املنشآت احلضارية وازدهار احل
  .عامل على حده

  

  : الزراعة : العامل األول 
لقيت الزراعة واملزارعون عناية خاصة من ملوك بين رسول من أجل النهوض بالزراعة ،      

همت يف بنـاء كياـا   ساسية اليت أسمن موارد الدولة األوزيادة اإلنتاج الزراعي ألنه يعترب 
  .) ١(ورفاهية جمتمعها وتقدمه

ا علـيهم الـوالة   من املظامل اليت فرضـه  اًفأحسنوا معاملة املزارعني ورفعوا عنهم كثري     
وقاموا بتأديبهم وعزهلم من مناصبهم اليت كانوا يتولوا ، وكانوا يتفقدوم بصفة  اجلائرون

، لـيس هـذا    )٢(بالزراعة ويزيد إنتاجهم يف احملاصيل الزراعيةمستمرة حىت تزداد عنايتهم 
فحسب بل قاموا بإلغاء بعض الضرائب اجلائرة اليت فرضت علـيهم يف بعـض األوقـات،    
وخففوا جزءا كبريا منها ، وأعفوا املزارعني من دفع اخلراج السنوي إذا تعرضت مـزارعهم  

                                     
تاريخ الدولة الرسـولية يف  : ، جمهول ٤٦٩العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك ص: اخلزرجي  ) ١(

احلياة العلمية : ، علي علي حسني ٣١٢ن صقرة العيون يف أخبار اليمن امليمو: ، ابن الديبع ٩٠اليمن ص
  . ٧٣يف تعز وأعماهلا يف عصر بين رسول ص

غربال الزمان يف وفيات األعيان  ص : ، العامري  ٢٨٢جة الزمن يف تاريخ اليمن ص : ابن عبد ايد   )٢(
٥٧٢    .  



٤٠ 
 

لك كتشجيع منهم من أجـل النـهوض   لبعض اآلفات الزراعية أو الكوارث الطبيعية ، وذ
، وقد استحسن املزارعون هذا األسلوب اإلداري ، ولقي قبوال حسنا لديهم مما ) ١(بالزراعة

حفزهم على االهتمام بالزراعة وزيادة اإلنتاج الزراعي ، مما زاد االستهالك احمللي ، وصـدر  
  . )٢(خارج البالد إىلالفائض منه 

عند هذا األمر ، بل استقدموا كثريا من احملاصيل الزراعية من ومل يقف ملوك بين رسول      
خارج البالد ، وعينوا هلا مشاتل زراعية ، من أجل معرفة صالحية زراعتها يف كل منطقـة  

ومل يقتصر ملوك بين رسول باملعرفة النظرية بل قرنوها باملعرفة العملية  . )٣(من مناطق اليمن
من املؤلفات الزراعية حىت يستفيد منها املزارعون يف جمال  اًوالتطبيقية ، وألفوا يف ذلك عدد

قاموا أيضا بالعديد من اإلصالحات الزراعية حىت ينهضوا بالزراعة فحفروا كما ،  )٤(الزراعة 
اآلبار وشقوا القنوات والربك للمزارعني ، من أجل توفري املياه لألراضي الزراعية يف أحنـاء  

  .) ٥(البالد
فقاموا بزراعتها يف  بأنواعها املختلفةاملزارعني على زراعة احملاصيل الزراعية  كما شجعوا     

كثري من املدن اليمنية ، وذه السياسة احلكيمة ضت الزراعة ضة واسـعة ، وتعـددت   
حماصيلها املختلفة اليت أسهمت يف إنعاش االقتصاد اليمين ، وأدت دورا فعـاال يف تقـدمها   

                                     
بصنعاء حتـت رقـم   أ ، نسخة اجلامع الكبري  ٦٧ -ب٤٣ق ) خمطوط(تاريخ املعلم وطيوط : وطيوط  )١(

  .  ١١٠-١٠٩تاريخ الدولة الرسولية ص: ، جمهول  ٢٢٠٧
الزراعة يف اليمن يف عصر : ، داود املندعي  ٥١٤-٦٧-٣/٥٤إحتاف الورى بأخبار أم القرى : ابن فهد  )٢(

، رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة إىل كلية اآلداب ، جامعة الريموك ١٣٢-١٣١الدولة الرسولية ص
  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢، ، إربد

احليـاة  : ، علي علي حسـني   ١٢٨،  ٩١-٩٠،  ٧٠-٦٨تاريخ الدولة الرسولية يف اليمن : جمهول ) ٣(
  .  ٧٣العلمية يف تعز وأعماهلا يف عصر بين رسول ص

العسـجد املسـبوك   : ، اخلزرجي ١٤-١٣ملح املالحة يف معرفة الفالحة ص: األشرف عمر الرسويل  ) ٤(
  . ٢٧٦ص

-٩٠تاريخ الدولة الرسـولية ص : ، جمهول ٢٤١-٢٤٠جة الزمن يف تاريخ اليمن ص: د ايد ابن عب) ٥(
٢٩٨،  ١٢٨، ٩٧  .  
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 إىل، مما شجع كثريا من طبقات اتمع يف ممارسة الزراعـة إضـافة   االقتصادي واحلضاري 
  . )١( بعض املناصب اليت كانوا يتولوا

ونتيجة هلذا التشجيع تعددت احملاصيل الزراعية وانتشرت يف كثري من املدن اليمنية لعل      
 بـين رسـول   أنواعها ، ولقيت عناية خاصة مـن ملـوك   من أبرزها احلبوب اليت تعددت

الـذرة ،  : ومن أهم هذه احلبوب ، وذلك ألمهيتها االقتصادية ، واملزارعني على حد سواء 
والرب ، والدخن ، والسمسم ، والشعري ، وهذه احملاصيل يعتمد عليها السكان يف معاشـهم  

  . )٢(وأقوام ، مما جعلها حتتل مكانة كبرية من احلبوب األخرى
العنـب ،  : زراعتها ، وانتجت حماصيل متنوعة مثل  فقد اتسعت مناطق: أما الفواكه      

واملوز ، والسفرجل ، والرمان ، والتفاح ، والتني ، واملشمش ، واخلوخ ، والتوت ، وغريها 
  .) ٣(من الفواكه
رسول  بينإال أن التمور  وإنتاجلزراعة النخيل غري صاحله بالد اليمن أرض أن  وعلى الرغم

ذلك نالت بعض النباتات اهتماما  إىل، إضافة ) ٤( لهالصاحلة  شجعوا على زراعته يف املناطق
، واللبان ، والقطن فانتشـرت  ) ٥(مماثال من ملوك بين رسول من هذه النباتات حمصول الفوة

                                     
، األشرف ١٧٥-١٧٤صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز املسماه تاريخ املستبصر ص: ابن ااور  ) ١(

حلياة العلميـة يف تعـز   ا: ، علي علي حسني ٩٥-٨٧ملح املالحة يف معرفة الفالحة ص: عمر الرسويل 
  . ٧٥وأعماهلا يف عصر بين رسول ص

احتاف الورى بأخبار أم : ، ابن فهد ٦٩-١٦ملح املالحة يف معرفة الفالحة ص: األشرف عمر الرسويل  )٢(
  .  ١٣٨-١٣١الزراعة يف اليمن يف عصر الدولة الرسولية ص: ، املندعي  ٥١٤،  ٦٧-٣/٥٤القرى 

تـاريخ وصـاب   : ، احلبيشي ١٦٣-١٣٢لح املالحة يف معرفة الفالحة صم: األشرف عمر الرسويل  )٣(
-٩٩تاريخ الدولة الرسولية يف الـيمن ص : ، جمهول ١٤٢-١٢٢املسمى اإلعتبار يف التواريخ واآلثار ص

١٢٨  .  
، ١٣١-١٢١ملـح املالحـة ص  : ، األشرف عمر الرسويل ٧٩-٧٨ص تاريخ املستبصر : ابن ااور  ) ٤(

  .  ٩٠تاريخ الدولة الرسولية ص: ، جمهول ٤٦٩د املسبوك صالعسج: اخلزرجي 
نبات ذو عروق محراء اللون ، يستعملها الصباغون ملا هلا من قوة يف الصبغ ، وهي مرة الطعـم  : الفوة   )٥(

، ٣٧٢-٣٧١املعتمـد يف األدويـة ص  : املظفر الرسـويل  : حارة املذاق وله استخدام يف الطب ، انظر 
  .  ١٧٧ملح املالحة ص:  األشرف عمر الرسويل



٤٢ 
 

زراعتها يف كثري من املناطق اليمنية ، وذلك ألمهيتها االقتصادية اليت شكلت أرباحا عالية يف 
  . )١(عدد من البلدان ااورة والصديقة إىلدخل الدولة ، وقامت بتصديرها 

التأليف  إىل جتاوزهبين رسول بالزراعة عند هذا القدر ، بل  هذا ومل يقتصر اهتمام ملوك     
العلمي يف الزراعة ، إذ صنف بعض سالطني الدولة الرسولية يف هذا اال ، ولعل من أهـم  

لألشرف عمـر بـن يوسـف    )  فالحةملح املالحة يف معرفة ال( كتاب : تلك املؤلفات 
للمجاهد علي بـن   )اإلرشاد يف علم الفالحة(، وكتاب ) م١٢٩٦/هـ٦٩٦ت (الرسويل 

بغيـة الفالحـني لألشـجار املثمـرة     (، وكتاب ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت (داود الرسويل 
  .) ٢( )م١٣٧٧/هـ٧٧٨ت (للملك األفضل عباس بن علي الرسويل  )والرياحني

ألغراض عديـدة   تها يف أرجاء البالد ، واستخدمتقد انتشرت تربيأمـا الثروة احليوانية ف
الزراعة والتجارة والصناعة وغري ذلك ، وكانـت أداة فعالـة يف خـوض املعـارك     : مثل 

يف جمال النقل ومحل املتاع وغـري   املهمةواحلروب وحفظ البالد وضبط األمن ومن الوسائل 
 مهمـا بين رسول ألا كانت متثل موردا ذلك من األعمال ، ولقيت عناية خاصة من ملوك 

للدولة الرسولية ، مما جعل البعض من ملوك الدولة الرسولية يقومون يف تأليف كتب خاصة 
وسبل الوقاية من األمراض  ،تم بصحة احليوان وذكر األمراض اليت تصيبها وكيفية عالجها 

  . )٣(اليت قد تتعرض هلا بعض احليوانات
  

  صناعة ال: العامل الثاين 
نالت الصناعة يف بالد اليمن اهتماما كبريا من قبل سالطني بـين رسـول ، ولقيـت          

تشجيعا منهم ، حيث جلبوا إليها كثريا من الصناع واحلرفيني من خمتلف األقطار اإلسالمية 
حرفة يف حرفته ، وكانوا يتفقدون وعينوا كل صاحب  مثل مصر والشام فأحسنوا استقباهلم

                                     
، األشـرف  ٥٦آثار البالد وأخبار العباد ص: ، القزويين ١٧٥-١٧٤ص تاريه املستبصر : ابن ااور  ) ١(

-١٦٢أضواء على تاريخ اليمن البحـري ص : ، صاحل شهاب ٨٤-٨٢ملح املالحة ص: عمر الرسويل 
١٦٣  .  

  .  ٦٢٧-٦٢٤اليمن صمصادر الفكر اإلسالمي يف : عبد اهللا حممد احلبشي  ) ٢(
  .  ٢/٢٠٩تاريخ ثغر عدن : ، باخمرمة ٩٠-٨٦األقوال الكافية والفصول الشافية ص: ااهد الرسويل   )٣(
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صفة مستمرة ، مما شجع الكثري من الصناع من خمتلف البلدان لإلستقرار يف بـالد  ب أحواهلم
، فقد كان امللك املؤيد وابنه امللك ااهد يستقدمان الصناع من خمتلف األقطـار   )١(اليمن

وصاحب هذه اململكة أبـدا يرغـب يف الغربـاء    : ((اإلسالمية ويؤكد ذلك قول العمري 
ن ، ويستخدمهم فيما يناسب كال منهم ، ويتفقدهم يف كـل  وحيسن تلقيهم غاية اإلحسا

وكان هلذه السياسة احلكيمة من ملـوك بـين    ،) ٢()) وقت مبا يأخذ قلوم ويوطنهم عنده
رسول أثرها الكبري يف نفوس الصناع واحلرفيني ، فقاموا بتطوير احلرف اليمنيـة بأنواعهـا   

، ومل  )٣(املنشآت احلضارية يف خمتلف املناطق يف بناء العديد من إسهامهم إىلاملختلفة إضافة 
يكتف ملوك بين رسول ذا القدر من اإلهتمام بالصناعة بل قام امللك املظفر يوسـف بـن   

املخترع يف فنون من (بتأليف كتاب يف الصناعة مساه ) م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت(عمر الرسويل 
تـاب وأهـم مـايعني    عدة فصول كان النصيب األكرب منه لصناعة الك إىلقسمه  )الصنع 

الصانع يف إتقان صناعته يف نسخ الكتب وأنواع األحبار واألصباغ وكيفية إزالتها ، فكـان  
،  )٤(هلذه البوادر احلسنة من امللك املظفر الرسويل أثرها الفعال يف تقدم الصناعة وازدهارهـا 

تقدم الـبالد   إىلاليت أدت  املهمةوأصبحت املصانع يف هذا العصر من الدعامات االقتصادية 
قـدام علـى ممارسـة    شجع كثريا من أبناء اليمن يف اإل وضتها يف كثري من اجلوانب ، مما

، ومارس آخرون غزل النسيج والعمل  )٥(الصناعات واحلرف املختلفة فعمل بعضهم باخلياطة

                                     
  .  ١٦١،  ١٥٦مسالك األبصار يف ممالك األمصار ص: العمري   )١(
  .  ١٥٣املصدر السابق ص: العمري  )٢(
  .  ٣٢١العسجد املسبوك ص: اخلزرجي   )٣(
احلياة : ، حصة ناصر املبارك  ٥٦-٥٥املخترع يف فنون من الصنع ص: ر يوسف بن عمر الرسويل املظف  )٤(

، رسالة دكتوراه غري منشورة مقدمة إىل كليـة  ١٦٨-١٦٧االقتصادية يف اليمن يف عهد بين رسول ص
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القرى ، عام 

-٤٣٩-٤١٤-٩٤-٩٠-٧٨-٦٨-٢/٤٤،  ١/٤٥٥يف طبقات العلماء وامللـوك   السلوك: اجلندي   )٥(
  . ٢٢١،  ١٨٨،  ١٨١،  ١٤٢-١٢٩تاريخ وصاب ص: ، احلبيشي ٤٤١
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،واشـتغل الـبعض    )٢(، وامتهن آخرون يف عمل البناء وزخرفة املنازل) ١(بالنجارة واحلدادة
  .) ٣(آلخر يف مهنة العطارة ونسخ الكتب وغريها من احلرفا

  
      

  :ومن أبرز الصناعات اليت ظهرت يف هذا العصر الرسويل ما يلي  
  :صناعة املنسوجات  -١

ازدهرت صناعة النسيج يف اليمن ازدهارا واسعا وقد ساعدها على ذلك عدة عوامـل       
هذه الصناعة سواء ما كان ينتج حمليا أو مـا كـان   توفري املادة اخلام الالزمة لتطور : منها 

 إىلومن أبرز هذه اخلامات القطن والكتان واحلرير إضـافة  .  جيلب من خارج بالد اليمن 
 النسـاجني ، كما استقدموا أيضـا عـددا مـن     )٤(الصوف وشعر املاعز ومواد الصباغة

اليت يف إنتاج املنسوجات املتخصصني يف صناعة املنسوجات احلريرية حىت يشاركوا مبهارم 
  .)٥(ومت تصديرها خارجهزادت عن حاجة بالد اليمن 

  :التعدين  -٢
اشتهرت بالد اليمن منذ القدم بكثرة معادا و وفرا يف كثري من املناطق مما ساعد على      

ت ، ومع قيام دولة بين رسول ازدهر )٦(قيام الصناعات التعدينية املختلفة قبيل العصر الرسويل
                                     

: ، الربيهـي ٤١٤، ٣٨٦، ٧١، ٧٠، ٢/٦٨، ١/٤٥٥السلوك يف طبقات العلماء وامللـوك  : اجلندي   )١(
  .  ١٥٦-١٥٥طبقات صلحاء اليمن ص

احلياة العلمية يف تعز وأعماهلا يف عصـر بـين   : ، علي علي حسني ٢٩١ابق صاملصدر الس: الربيهي   ) ٢(
  . ٨٥رسول ص

  .  ١٩٠-١٠٩، ١٠٧-٩٦طبقات صلحاء اليمن ص: ، الربيهي ٤٢٧، ٢/١٦٨السلوك : اجلندي  )٣(
مظاهر احلضارة يف اليمن يف عصر دوليت بين : ، أسامة أمحد محاد ١٤١تاريخ املستبصر ص: ابن ااور   )٤(

  . ٣١٠أيوب وبين رسول ص
، علي علي حسني ٤٤٨-٤٤٧العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي ١٤١تاريخ املستبصر ص: ابن ااور    )٥(

  . ٨٦-٨٥احلياة العلمية يف تعز وأعماهلا يف عصر بين رسول ص: حسني 
اآلداب، ، جملـة كليـة   ٣٣٤الصناعة يف اجلزيرة العربية يف العصر العباسي ص: عبد اهللا حممد السيف  ) ٦(

  . م ١٩٨٥، عام ٢، العدد ١٢جامعة امللك سعود ، الرياض ، جملد 



٤٥ 
 

صـناعة الـذهب   : ت هذه الصناعة وظهر كثري من الصناع املهرة يف كل نوع مثل ازدهر
اخلنـاجر والسـيوف   : والفضة ، صناعة التحف املعدنية ، صناعة األسلحة املختلفة مثـل  

الضرب خـالل  قامت دور كما ،  )١(عدد من البلدان إىلوالدروع اليت فاض بعضها وصدر 
ق ذكرت يف هذه ود الذهبية والفضية يف عدد من املناطكبرية من النق هذه الفترة بسك أعداد

بين رسول ونعوم الشخصية وألقام مع ذكر اخللفاء العباسيني ومكان  السكة أمساء ملوك
، وغريها من الصناعات اليت كان هلا )٢(ات اخلاصة مرشابعض ال إىلالضرب وتارخيه إضافة 

  . )٣(ااالت منتطور البالد وضتها يف كثري  يف بارز إسهام
  

  
  

  التجارة: ثالثا 
يف احليـاة   مهـم الدولة الرسولية ، وكـان هلـا دور    اهتمام ملوكالتجارة فقد نالت      

االقتصادية، وأصبحت بالد اليمن خالل هذه الفترة من أهم احملطات التجاريـة إلسـتقبال   
نسـوجات واملعـادن   وامل السلع التجارية القادمة من اهلند والصني ، مثل التوابل والبهارات

واكتسبت اليمن مبوقعها اإلستراتيجي مكانة جتارية يف االسواق  .وغريها من السلع التجارية 
                                     

مدخل على العمارة والفنون اإلسالمية : ، مصطفى عبد اهللا الشيحة ٢٩تاريخ املستبصر ص: ابن ااور  )١(
  .  ١٣٤-١٢٢ص

عدد الثـاين،  ، جملة اإلكليل ، صنعاء ، ال٦٣-٤٢طراز املسكوكات الرسولية ص: ربيع حامد خليفة   )٢(
دراهم رسولية مظفرية نقش عليها إسم اخلليفة املستعصم : هـ، أمحد عمر الزيلعي ١٤٠٩السنة السابعة 

، جملة الريمـوك للمسـكوكات ، جامعـة الريمـوك ، الـد اخلـامس       ٥٩-٢٩باهللا بعد وفاته ص
ؤسسة النقد مسكوكات بين رسول الفضية احملفوظة يف م: م، فيصل بن علي الطميحي ١٩٩٣/هـ١٤١٣

–، رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة إىل كلية اآلداب ١٦٤-١٥٠، ٧٤-٦٥ص: العريب السعودي 
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٨جامعة امللك سعود ، عام  -قسم اآلثار واملتاحف

السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك مـن الغـز   : ، ابن حامت ٨٩-٨٨تاريخ املستبصر ص: ابن ااور ) ٣(
-٨٩احلياة العلمية يف تعز وأعماهلا يف عصر بين رسـول ص : ، علي علي حسني ٥١١، ٣٩٥صباليمن 
٩٠ .  



٤٦ 
 

العاملية ، فازدهرت جتارا بشقيها البحري والربي ، وتعددت أسواقها اليت قدم إليها التجار 
قـدمت  كما  . )١(عربيةمن خمتلف البلدان ، وأصبح ميناء عدن من أهم املوانئ يف اجلزيرة ال

إليها السفن حمملة بأصناف السلع التجارية اليت كانت تأيت من احمليط اهلندي والبحر األمحر 
خلزانـة الدولـة الرسـولية ،     مهما، وشكلت العائدات التجارية موردا  )٢(والبحر املتوسط

فة مستمرة يناء عدن أمهية خاصة لدى سالطني بين رسول ، إذ كانوا يتفقدونه بصملوكـان 
حاملة السفن التجـارية  أتته إال وقد أسبوعال مير  إذفارتفع عدد التجـار القادمني إليه ، 

رسول ـذا املينـاء  ملوك بينعناية قتصر ت، ومل  )٣(أصناف السلع التجارية معها
 )٤( مينــاء الشحــر   : املــوانئ مثـل    بل اهتمــوا بغـريه مـن    فقط 

   .) ٦(واألهواب)٥(وغـالفقه
  

                                     
طـرق  : ، نعيم زكي ٢٨٠-٢٧٨ص املستقلة مظاهر احلضارة يف عهد الدول : حممد عبده السروري   )١(

ينة احلياة العلمية يف مد: ، علي علي حسني ١٣٧-١٣٦التجارة الدولية وحمطاا بني الشرق والغرب ص
  . ٩١تعز ص

  . ٩١احلياة العلمية يف مدينة تعز ص: علي علي حسني  ) ٢(
تاريخ ثغـر عـدن   : ، باخمرمة ٢/٣١العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي ٥٣مسالك االبصار ص: العمري  ) ٣(

غـري  ، رسالة دكتـوراه  ،  ٣٥ارخيية صاخلزرجي وآثاره التأبو احلسن : ، حممد علي عسريي ٢/٢٥٤
  م  ١٩٨٦/هـ  ١٤٠٦ىل قسم التاريخ جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية عام منشورة مقدمة إ

، اشتهرت منذ القدم بزراعة أشجار اللبان ،  حبر العرب من ناحية الشرقميناء هام يطل على : الشحر    )٤(
القبائل معجم البلدان و: ، املقحفي ٣/٣٧١معجم البلدان : ياقوت : كم ، انظر ٦٥تبعد عن املكال بنحو 

  . ٨٥٣-١/٨٥٢اليمنية 
سـمى  يميناء على ساحل البحر األمحر ، مرسى زبيد ، ويقع يف الشمال الغريب من زبيد ، و: غالفقه   ) ٥(

  . ٤٨٣معجم البلدان ص: ، املقحفي ٤/٢٣٥معجم البلدان : ياقوت : انظر .اليوم باسم غليفقة 
ليت تطل على البحر األمحر ، ويقابل ميناء عوان باحلبشة ، كان من املوانئ اليمنية املشهورة ا: األهواب   ) ٦(

وبه أسواق وجوامع ، وتأتيه السفن التجارية من عدن وشرق إفريقيا حمملة بالسلع التجارية املختلفة ، يقع 
  .كم ١٨يف اجلنوب الغريب من مدينة زبيد ، ويبعد عنها حنو 

  .٢٤٨-٢٤٦تاريخ املستبصر ص: ابن ااور : انظر     



٤٧ 
 

املالحة البحرية والقضاء على القراصنة يف احمليط اهلندي ، فجهزوا هلـم   حبمايةوقاموا أيضا 
عالقات حسنة مع الـدول   كما أقاموااليمن ،  إىلالسفن التجارية القادمة  حبماية) ١(الشواين

هلندي اآلسيوية واإلفريقية وتبادلوا السفارات فيما بينهم ، من أجل إنعاش التجارة يف احمليط ا
  .خالل هذه الفترة  )٢(والبحر األمحر

                                     
كانت من أهم القطع الكبرية اليت يتكون و،وهي السفينة احلربية الكبرية ،مفرد هاشيين ، مجع : الشواين   )١(

وهي يف األصل الذي يتفرع منها أمساء السفن احلربيـة األخـرى   ، منها األسطول يف الدول اإلسالمية 
ب و الطريدة واجلفنة اها فمنها الغريدل على  وظيفتوكل سفينة حربية شيين حتمل امساً معينة ، ولواحقها 

  . واحلراقة و غريها 
درويش النخيلـي  ،  ١٠٠رة يف القرن الرابع اهلجري صالفاظ احلضا: رجب عبد اجلواد إبراهيم : انظر     

  .  ٨٤-٨٣السفن اإلسالمية على حروف املعجم ص  
: ، أمحد دراج ٩٩-٩٧، ٩٣، ٩١، ٨٥، ٨١، ٧٧، ٧٦، ٧٠، ٦٨تاريخ الدولة الرسولية ص: جمهول ) ٢(

احلياة العلمية يف مدينة : ، علي علي حسني ١٩٣إيضاحات جديدة عن التحول يف جتارة البحر األمحر ص
  . ٩٤تعز ص



٤٨ 
 

  : املالمح االجتماعية  -٣
كـان اتمع اليمين يف عصر الدولة الرسولية يتكون من عناصر سـكانية متعـددة ،        

عناصـر   إىلأمههـا القبائـل العربية اليت شكلت الغالبية العظمى من السـكان ، إضـافة   
) ١(الغـز: وذابت يف اتمـع اليمـين مثل  سكـانية أخـرى انـدجمت مـع العـرب

، وقد قامت هـذه  ) ٣(وغريهم الفرس واألحباش: وبعض األقليات األخرى مثل ) ٢(واملماليك
  .العناصر بطبقاا املختلفة يف بناء وضة بالد اليمن خالل هذه الفترة 

إذ كانوا يتألفون مـن   ومتثل القبائل العربية السواد األعظم من سكان اليمن األصليني ،     
قبائل وعشائر خمتلفة تداخلت يف ما بينها ، وهذه القبائل بأنواعها املتعددة اختلفت من حيث 

                                     
حنو الغرب منـذ القـرن    -تركستان–رحلوا من أواسط آسيا ) األغوز(قبيلة تركية تسمى أيضا : الغز  )١(

يف خدمة ملوك الدولة اإلسالمية يف كل من بـالد العـراق    الثالث اهلجري التاسع امليالدي ، وقد دخلوا
والشام فترات تارخيية الحقه ، وظهرت منهم طائفة عسكرية يف جيوش الدولة الفاطمية يف مصر مسيـت  
بطائفة الغز املصطنعة ، وقد أطلقت تسمية الغز يف اليمن من قبل بعض املؤرخني على العناصر اليت وفدت 

وبية من عناصر خمتلفة من األكراد أو من األتراك ، ولعل ذلك يبدو واضحا من املؤرخ إليها مع احلملة األي
ابن حامت الذي أطلق هذا اللفظ يف كتابه عن األيوبيني والرسوليني يف كتابه السمط الغايل الثمن يف أخبار 

 العرف اليمين وهذا امللوك من الغز باليمن ، وهذا يؤكد شيوع تسمية األكراد واألتراك واملماليك بالغز يف
  .غري صحيح ألن هذه العناصر الثالثة اجناس خمتلفة 

نور املعارف : ، جمهول ١١-٩السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك من الغز باليمن ص: ابن حامت : انظر     
  . ٥٧يف نظم وقوانني وأعراف اليمن يف العهد املظفري الوارف ص

بيض الذين كانوا يصبحون رقيقا إما نتيجة لألسر يف احلرب أو الشراء من مجوع الرقيق األ: املماليك    )٢(
التجار الذين جيلبوم من بالد ما وراء النهر وفرغانة وآسيا الصغرى والقوقاز وشواطئ البحر األسـود ،  

 يف توطيد دولتهم مث جلبهم -أو الرقيق األبيض–وكان اخللفاء العباسيون هم أول من استخدم املماليك 
الفاطميون إىل مصر مث السالطني املتأخرون من األيوبيني ، كي يدربوا على اجلندية وخدمة السلطـان ، 

دولة املماليـك يف   -وهو مملوك-وارتقى بعضهم إىل مناصب رفيعة يف الدولة حيث أنشأ عز الدين أيبك 
  .مصر والشام 

: ، حممد شـفيق غربـال   ١٥-١والشام صالعصر املماليكي يف مصر : سعيد عبد الفتاح عاشور: انظر     
  . ١٧٤٣ة امليسرة صياملوسوعة العرب

مظاهر : ، أسامة محاد ٨١تاريخ وصاب ص: ، احلبيشي ٢٦٨-٢٦٦رحلة ابن بطوطة ص: ابن بطوطة  )٣(
  .٤٦٦-٤٥٧احلضارة يف اليمن يف عصر دوليت بين أيوب وبين رسول ص 



٤٩ 
 

غلب علـيهم االسـتقرار    )١(االستقرار والتحضر ، فغالبية قبائل جنوب اليمن وسهول امة
  . )٢(وممارسة الزراعة والوالء لسالطني بين رسول

ستوطنت املناطق اجلبلية ، فقد غلب عليها طابع البـداوة والتعصـب   أما القبائل اليت ا     
عند مـا يتـوىل أحـدهم    حيرصون بين رسول  لوالء ملشاخيهم ، لذلك كان ملوكللقبيلة وا

   )٣(السلطة حيرص على أخذ البيعة من كبار مشايخ العرب وزعمائهم
 آل البيتبوة ، فقد حظي بيت الن إىلومن هؤالء العرب األشراف الزيدية الذين ينتمون     

املوالني لسالطني بين رسول مبكانة إجتماعية مرموقة ، وتقلد بعضهم مناصب قيادية وإدارية 
، أما الـذين   )٤(، وخاضوا معهم عددا من املعارك ضد اخلارجني على الدولة الرسولية مهمة

ذهب ضحيتها كثري ناصبوهم العداء فقد خاضوا ضد الدولة الرسولية الكثري من املعارك اليت 
تأثري سليب على احليـاة السياسـية واالجتماعيـة     برياء من كال الطرفني ، وكان هلامن األ

  . )٥(واالقتصادية خالل هذه الفترة
يف البالد ومتلكوا  مهماأما املماليك فيأتون يف املرتبة الثانية بعد العرب ، وشكلوا عنصرا      

، وقد متيـزوا   )٦(املدن اليمنية ال سيما الكربى منها الدور واألراضي وانتشروا يف كثري من
                                     

بحر األمحر ، قيل أا مسيت امة إلخنفاض أرضها وشـدة  هي األراضي الساحلية املطلة على ال: امة ) ١(
  .حرارا وهي منطقة زراعية ، ومن أشهر مدا احلديدة وزبيد

  . ١/٢٤٣معجم البلدان والقبائل اليمنية : املقحفي : انظر     
  . ١٢٠، ٨١تاريخ وصاب ص: احلبيشي   )٢(
مظاهر احلضارة : ، أسامة محاد ٣٧٦ة العيون صقر: ، ابن الديبع ٤١٣العسجد املسبوك ص: اخلزرجي   )٣(

  . ٤٥١يف اليمن يف عصر دوليت بين أيوب وبين رسول ص 
، ابن ٥٦٦-٥٥٥، ٥٤٨-٥٤٧، ٥٣٧-٥٣٤، ٥٣٠، ٥٠٥-٥٠٤السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت ) ٤(

احلياة العلمية يف : ، علي علي حسني٢٠٧-١٩٧، ١٧٠-١٦٨، ١٦٥، ١٦١جة الزمن ص: عبد ايد 
  . ٩٨تعز ص

، ابن عبد ٥٥٢، ٤٣١، ٤٢٨، ٣٩٤، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٦٣، ٢٢٩السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت  )٥(
، علي علـي  ٢٩٩، ٢٤٦، ٢٠٤العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي ٢٢٥، ٢١٦جة الزمن ص: ايد 

  . ٩٨احلياة العلمية يف تعز ص: حسني 
مظاهر احلضارة يف اليمن : ، أسامة محاد ١٥٥، ١٥٤، ١٥١، ١٤٩السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت  ) ٦(

٤٦٠ .  



٥٠ 
 

يف تأسيس الدولة الرسولية واشتركوا  بناًء إسهاماوأسهموا مبقدرم على الفروسية والرمي ، 
مع سالطينهم يف كثري من املعارك ضد األئمة الزيدية وغريهم من اخلارجني عن طاعة الدولة 

، وهؤالء املماليك كـانوا علـى    )١(اجليش الرسويل الرسولية ، وشكلوا الغالبية العظمى يف
مراتب خمتلفة يأيت يف مقدمتهم مماليك السلطان اخلاصة حيث برز الكثري منهم مبهارم العالية 

، مث يليهم مماليك املنطقة ، وقد تركـزت  )٢(يف أعمال الفروسية والرمي وهلم ا مهارة بارعة
السفر واإلقامة ومل يكن هلم أي دور عسكري إال مهمتهم األساسية يف حراسة السلطان يف 

اء األقطـاعيني يف املرتبـة   ، ويأيت مماليك األمر)٣(إشراكهم يف احلروب إىلإذا دعت احلاجة 
ينفقون عليهم ويتولون تدريبهم ، وميدون السلطان ببعضـهم إذا   كان األمراءة حيث األخري

كبري يف بنـاء   اسهامم الثالثة كان هلم ، وهؤالء املماليك بأصنافه )٤(ذلك إىلدعت احلاجة 
العديد من املساجد واملدارس اليت شيدوها يف كثري من املدن اليمنية مثل تعز و زبيد وعـدن  
وغريها من املدن اليمنية ، ورتبوا فيها األئمة واملدرسني وطلبة العلم وأوقفوا هلا األوقـاف  

يف بناء احلضارة اإلسـالمية   إسهاما فعاالذلك اجلليلة اليت تقوم بكفاية املرتبني فيها ، وأدوا ب
  .  )٥(يف بالد اليمن

  
  

                                     
، ابن عبـد  ٥٢٩-٣٠٢،٥٠٥، ٢٥٨، ٢٤٩-٢٤٦، ٢٣٠-٢٣٩السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت  )١(

  . ٩٨احلياة العلمية يف تعز ص: ، علي علي حسني ١٦٠جة الزمن ص: ايد 
، حيـي بـن   ١٦٠جة الزمن ص: يد ، ابن عبد ا٥٢٣-٥١٨ص: السمط الغايل الثمن : ابن حامت ) ٢(

  .٤٦١-٤٦٠مظاهر احلضارة يف اليمن : ، أسامة محاد ٤٣٣غاية األماين ص: احلسني 
-٥٢٦، ٥٢٠-٥١٨، ٥١٢، ٤٣٣، ٣٤٠، ٣١٧، ٢٩٤، ٢٤٦ص: السمط الغايل الثمن : ابن حامت  )٣(

  . ١٠٠احلياة العلمية يف تعز ص: ، علي علي حسني ٥٢٩
، أسـامة  ٢٦٣-٢٥٩جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ٣٠٦-٣٠٥يل الثمن صالسمط الغا: ابن حامت  )٤(

  . ٤٢٣مظاهر احلضارة يف اليمن ص: محاد
  . ٩٩-٩٨احلياة العلمية يف تعز ص: ، علي علي حسني ٢٥٥العطايا السنية ص: األفضل الرسويل )٥(



٥١ 
 

من عناصـر اتمـع    مهمافكانوا يسمون بالغز وشكلوا عنصرا  )٢(والترك )١(أما األكـراد
، )٣(ومتلكوا فيها الدور واألراضي املختلفـة  املهمةاليمين واستقروا يف كثري من املدن اليمنية 

اجليش الرسويل وتقلدوا  إىل، وانضم البعض منهم ) ٤(سولية ضعيفاهم للدولة الروكان والؤ
 املهمةأما اليهود فقد كانوا أقلية استوطنوا املدن اليمنية  .) ٥(فيه بعض املناصب القيادية اهلامة

   كما توىل عدد منهم ،) ٦(مثل اجلند وعدن وصنعاء وغريها من املدن واندجموا مع املسلمني
   منهم

                                     
أوروبية، واألخرى تقول  -انية أحدمها تعتربهم من أصول إير: يرجع أصل الكرد إىل نظريتني : األكراد  ) ١(

إم شعب أصيل مع وجود صلة قرابة بينهم وبني الشعوب اآلسـيوية القدميـة األخـرى كالكلـدنيني     
واجلورجيني واألرمن ، وبالد األكراد كردستان وتعين بالد الكرد وأغلب الكرد مسلمون سنيون يتكلمون 

ق وسوريا وإيران وإرمينيا وغريها ، ومن أكراد العراق اللغة العربية ، وهم متفرقون اليوم يف تركيا والعرا
هم الذين وفدوا إىل اليمن مع اجليش : بنو أيوب الذي ظهر منهم صالح الدين األيويب ، أما أكراد اليمن 

األيويب ومساهم املؤرخ اليمين ابن حامت يف كتابه السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك من الغز باليمن بالغز 
رك وشاع باليمن بتسمية األكراد بالغز وهذا غري صحيح ألن األكراد جنس خيتلف عن الشـعب  أي الت

الكرد دراسة سوسيولوجية : ، باسيلي نيليتني ١١-٩السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت : انظر . التركي 
: بـوا   ،توماس ١٤٥٠، ترمجة نوري طالبان وأمحد شفيق ، املوسوعة العربية امليسرة ص٥٩وتارخيية ص

  .٢٧تاريخ األكراد ص
  

اصطالح يطلق يف معناه الواسع على الشعوب اليت تتكلم اللغة التركية يف أواسط آسيا وبالد ما : الترك  )٢(
  . ٥٠٥املوسوعة امليسرة ص: انظر . وراء النهر 

مظـاهر   :، أسامة محاد ٢٧٧جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ١٥٥السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت  )٣(
  .٤٦٠-٤٥٨احلضارة يف اليمن ص

: ، علي علـي حسـني  ٧٨-٢/٧٧تاريخ ثغر عدن : ، باخمرمة ١٦٧، ١٦٥، ١/٧١السلوك : اجلندي  )٤(
  . ١٠٠احلياة العلمية يف تعز ص

العقود اللؤلؤيـة  : ، اخلزرجي ٢/١٧٣السلوك : ، اجلندي ٨٢-٨١السمط الغايل الثمن ص: ابن حامت  )٥(
٣١٨-١/٣١٧ .  

، ١٧٧طبقات صلحاء اليمن ص: ، الربيهي ٢٢٥، ١٨٤، ٢/١٧٣، ٤٥٠، ١/٤٤٦السلوك : ندي اجل )٦(
٣٣١-٣٣٠، ٢١٨، ١٩٨ .  



٥٢ 
 

الزراعـة   بعضـهم ، ومـارس  ) ١(ة كالنظر يف أموال عدن وغريهابعض الوظائف احلكومي
ومتلـك  ) ٢(صناعة احللي واوهرات وصـناعة األواين الفخاريـة  : والتجارة والصناعة مثل 

، كما استقرت يف بالد اليمن بعض  )٣(بعضهم الكثري من األراضي الزراعية والدور واملنازل
اندجموا مع العناصـر   الذيننود واألحباش والفرس اهل: العناصر السكانية وكانوا أقليات مثل 

عملوا كما ) ٤(زبيد وعدن وغريها من املناطق: السابقة، واستقروا يف بعض املدن اليمنية مثل 
ـم يف   كما متت االسـتعانة عملوا يف بعض الصناعات واحلرف وعمل بعضهم يف اجلندية 

ر السابقة يف بنـاء اتمـع   وانصهرت هذه العناص )٥(القصور وغريها من األعمال البسيطة
  .اليمين وأدت دورا كبريا يف تقدمه وضته احلضارية الشاملة 

أما املرأة فقد كان هلا دور بارز يف كثري من ااالت احلضارية والسياسية وسارت جنبا      
جنب مع الرجل يف بناء اتمع اليمين ، وعمل البعض منهن يف الزراعة وغزل النسـيج   إىل

  . )٦(الصناعات اليدوية اخلفيفة وبعض
       

                                     
تاريخ ثغـر  : ، باخمرمة ١٣٧طبقات صلحاء اليمن ص: ، الربيهي ١٤٦طبقات اخلواص ص: الشرجي ) ١(

  . ٢/٢٩٣عدن 
مظاهر : ، أسامة محاد ١٧٧ليمن صطبقات صلحاء ا: ، الربيهي ٢٣٢تاريخ املستبصر ص: ابن ااور  )٢(

  .٤٧٢-٤٧١احلضارة يف اليمن ص
  . ٤٧٢املرجع السابق ص: أسامة محاد  )٣(
، العمري ٢٦٨-٢٦٦رحلة ابن بطوطة ص: ، ابن بطوطة ١٤٣، ١٣٤تاريخ املستبصر ص: ابن ااور  )٤(

مظاهر احلضـارة يف الـيمن   : ، أسامة محاد ١٦٢، ١٦١، ١٥٩، ١٥٣مسالك األبصار ص: العمري 
  .٤٦٨-٤٦٥ص

-٥٨٥غاية األماين ص: ، حيي بن احلسني ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٢-٢٩١تاريخ الدولة الرسولية ص: جمهول  )٥(
  . ٤٦٧-٤٦٦مظاهر احلضارة يف اليمن ص: ، أسامة محاد ٥٨٦-٥٨٥ص

طبقـات اخلـواص   : ، الشرجي ٢/٦٨السلوك : ، اجلندي ٢٥٩، ٧٩تاريخ املستبصر ص: ابن ااور ) ٦(
  . ٣٩٧ص



٥٣ 
 

أما نساء البيت الرسويل فكان هلن دور فعال يف اتمع الـيمين وشـاركن يف كـثري مـن     
 إىل، إضافة  )١(مقاليد األمور أثناء غياب السلطان بعضهن تولنياألحداث السياسية حىت أن 

 يف كثري من املدن اليمنيـة ،   تات التعليمية املختلفة اليت شيدل يف بناء املؤسسالفاع دورهن
رتبوا فيها األئمة واملدرسني وطلبة العلم وأوقفوا عليهم األوقاف اجلليلة اليت تقوم بكفايتهم و

  . )٢(مجيعا
  
  :املالمح العلمية  -٤

شهدت بالد اليمن خالل عصر الدولة الرسولية ضة علمية وفكرية واسعة عمت بالد      
حىت أصبح عصرها يعد حبق من عصور اإلزدهار العلمي والثقـايف   اليمن وأمثرت مثارا يانعة

فضل تشجيع بالذي عم غالب مدن وقرى اليمن اليت انتشر فيها العلم بصورة كبرية ، وذلك 
مظهرا ذلك سالطني بين رسول للعلم والعلماء واألدباء وتكرميهم وإعالء قدرهم ، وأصبح 

، وهذا التكرمي مل يأت من فراغ ، فلقد كـان   )٣(بارزا من مظاهر اهتمامهم باحلركة العلمية
مرتلة طالب العلم وتلقوا العلـم   إىلملوك الدولة الرسولية من أهل العلم وطالبه حني نزلوا 

على عدد من شيوخ عصرهم البارزين ليس هذا فحسب بل كان هلم مشاركة فعلية يف شىت 
يف يف انتشار العلم أسهم وهذا ما لعلمية ، مما انعكس ذلك أثره على احلياة ا) ٤(ميادين املعرفة
ها مراكز ومؤسسات تعليميـة  فيأصبحت القرى اليمنية فأكثر املدن وكما عم يف عصرهم 

يأيت إليها طلبة العلم من أحناء املدن والقري اليمنية وصارت بالد اليمن يف عصـر الدولـة   

                                     
، األفضل الرسويل ١٤٥جة الزمن ص: ، ابن عبد ايد ٥٢١-٥٢٠السمط الغايل الثمن ص:  ابن حامت )١(

  .أ  ٢٠٢نزهة العيون ق : 
-١٠٢احليـاة العلمية يف تعـز ص: ، علي علي حسني ٥٥٦، ١٣٠، ٨٢، ٢/٤١السلوك : اجلندي ) ٢(

١٠٣ .  
  . ٤٣أبو احلسن اخلزرجي وآثاره التارخيية ص: حممد علي عسريي  )٣(
  . ١٥٢احلياة العلمية يف تعز يف عصر الدولة الرسولية ص: علي علي حسني  )٤(



٥٤ 
 

ن بـين رسـول يقـدرو    ، وكان ملوك )١(الرسولية من البلدان اليت يرحل إليها لطلب العلم
دقون عليهم اهلبات واملكافآت اجلزيلة من أجل النـهوض  العلماء ويرفعون من مكانتهم ويغ

شجعوا العلماء وحثوهم على تصنيف املؤلفات املختلفة يف شىت العلـوم  قد باحلركة العلمية ف
ة لديهم مبكانـة كـبري  العلماء  متتع، كما واملعارف وخصصوا جوائز قيمة للمبدعني منهم 

، مما كان له أثر كـبري يف النـهوض    )٢(فأسندوا إليهم العديد من املناصب العلمية واإلدارية
ملوك بين  إىلفأخرج العلماء مصنفات قيمة وأهدوها ، أرقى املستويات  إىلباحلركة العلمية 

، فمن العلماء الذين متتعوا مبكانة كـبرية   )٣(ذلك املكافآت اجلزيلة وا يف مقابلحظورسول 
لدى ملوك بين رسول ، وصنفوا هلم بعض املؤلفات العلمية وقدموها هلم العامل الفقيـه أبـو   

الذي وضع بني يدي ) م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت ( )٤(يمي الفارسيمأيب بكر بن حممد التعبد اهللا حممد بن 
جمموعة من املؤلفات العلمية منها كتاب يف الفلك أمساه بإسـم املظفـر   املظفر الرسويل ، 

  ،)٦(املظفري )٥(الزيج

                                     
احليـاة  : ، علي علي حسـني ٩٠، ٧٩، ٣٧، ٣١-٢/٢٩السلوك يف طبقات العلماء وامللوك : اجلندي  )١(

  . ١٥٢العلمية يف مدينة تعز يف عصر الدولة الرسولية ص
احلياة : ، علي علي حسني ٣١٠قات صلحاء اليمن صطب: ، الربيهي ٥/٣١٢الضوء الالمع : السخاوي  )٢(

  . ١٤١العلمية يف تعز يف عصر الدولة الرسولية ص
  . ١٤١احلياة العلمية يف تعز يف عصر الدولة الرسولية ص: علي علي حسني  )٣(
نطق هو ابو عبداهللا حممد بن أيب بكر التميمي نسبا الفارسي بلدا ولد يف عدن ونشأ ا فقرأ الفقه وامل)  ٤(

،  ٢/٤٢٨السلوك : اجلندي : ترمجته: انظر . واألصول واللغة والطب وبرع ا وألف املصنفات العديدة 
حتقيق ، من حرف العني حىت حرف الياء  ٢٤٤يف طبقات أكابر اليمن ص ، العقد الفاخر احلسن : اخلزرجي 

/ هـ  ١٤٢٧يخ  جامعة صنعاء عام مقدمة إىل قسم التار، رسالة ماجستري غري منشورة ، مجيل أمحد األشول 
 . م  ٢٠٠٦

جمموعة األرصاد الفلكية اليت كان يقوم ا الفلكيون العرب ، واجلداول الرياضية اليت : الزيج واالزياج  )٥(
كانوا يرتبوا حلركات الشمس والقمر والكواكب السيارة يف الفضاء اخلارجي ملعرفة مواقـع النجـوم   

ي وزيج وزيج إبراهيم الغزا: ومن أشهر األزياج العربية . هليئة واألسفار البحريةواالستفادة منها يف علم ا
  . ٤٨٤أصالة احلضارة العربية ص: ، ناجي معروف ١/٥٤١املقدمة : ابن خلدون : البتاين  ، انظر 

  . ٢/٤٢٩السلوك : اجلندي  )٦(



٥٥ 
 

وغريها من املؤلفـات ، فأحسـن    )١(وكتاب آخر يف البيطرة بعنوان التبصرة يف علم البيطرة
  .املظفر مكافأته على ذلك وحظي مبكانة كبرية لديه 

 )٢(أمحد بن عبـد اهللا الطـربي املكـي   حمب الدين كما قام الفقيه واحملدث أبو العباس      
املؤلفات العلمية وقدمها للملك املظفر الرسويل جمموعة من بتأليف ) م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت(

الطراز املـذهب احملـرب يف تلخـيص    (، وكتاب  )احملرر يف علم احلديث(كتاب : منها 
اليمن إللقاء الدروس العلمية فقرأ عليـه املظفـر    إىل، وكان الطربي يتردد كثريا  )املذهب

 كل شهر مخسـني دينـارا ،   مكانة كبرية ، فكان حيسن إليه كثريا ، ورتب له يفوجعل له 
،  )٣(على تدريسه يف مدرسة والده املوجودة يف مكة املكرمة وتسمى باملدرسـة املنصـورية  

وكان العلماء  ومن مظاهر اهتمام امللك املظفر الرسويل بالعلم والعلماء ، حرصه على زيارة
يه أيب العبـاس  الفق  إىل بزيارةأنه قام حيث يذكر هم تراحوأيشاركهم أفراحهم منهم قريب 

، كما كـان يقـوم    )٤(م يف بيته حيث تناول الطعام معه١٢٦٨/هـ٦٦٧أمحد بن أسعد 
  . )٥(باإلنفاق على الكثري من العلماء وتفقد أحواهلم

، فكـان مـن شـيوخ    ) م١٣٠٠/هـ٧٠٠ت ( )٦(أما الفقيه عمر بن عيسى اهلرمي     
لة ، وحظي مبكانة كـبرية  السلطان األشرف عمر بن يوسف بن رسول ، وصحبه فترة طوي

 الـدامي ألف الفقيه أمحـد بـن عبـد    كما .  )٧(مساه احملرر يف النحو لديه ، وألف له كتاباً
                                     

  . ٢/٢٠٩تاريخ ثغر عدن : ، باخمرمة ١/٢٠٤العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )١(
: ابو العباس أمحد بن أمحد بن عبداهللا الطربي ، كانت له مكانة عظيمة عند امللك املظفر ، انظر ترمجته ) ٢(

 .٢/٧٩السلوك : اجلندي 
  . ١/٣٤٧املنهل الصايف : ، ابن تغري بردي ٤١-٣/٣٨العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني : الفاسي  )٣(
  . ١/١٧٣العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٤(
  . ١٣٩-١٣٨العسجد املسبوك ص: اخلزرجي ) ٥(
  نسبة إىل اهلرم بفتح اهلاء وسكون الراء وفتح ما عداها ، قرية من قرى زبيد: اهلرمي  )٦(

  . ٤/٧٥١جمموع بلدان اليمن وقبائلها : احلجري : انظر      
،  ٢٥٧-٢٥٦من صطراز أعالم الزمن يف طبقات أعيان الـي : ، اخلزرجي ٢/٣٨٣السلوك : اجلندي  )٧(

، غري منشورة العبادي ، رسالة دكتوراه  حتقيق عبد اهللامن باب اهلمزة حىت اية باب احلاء : قسم التراجم 
  م ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦، عام  زجامعة امللك عبد العزيقسم التاريخ مقدمة إىل 
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التـرب املسـبوك يف   (كتابا يف السياسة الشرعية مسـاه  ) م١٣٠٧/هـ٧٠٧ت ( )١(امليموين
صنف ، أما السلطان املؤيد فقد  )٢(وقدمه للسلطان األشرف عمر الرسويل )صفات امللوك 

له كثري من العلماء بعض املصنفات العلمية فأجزل هلم العطايا السنية مشـجعا هلـم علـى    
ت ( )٣(التصنيف ، ورفع مرتلتهم العلمية ، فقد قام الفقيه أبو اخلطاب عمر بن علي العلـوي 

بتصنيف كتابا للسلطان املؤيد الرسويل مساه الترب املسبوك خلزانة سـيد  ) م١٣٠٣/هـ٧٠٣
فكافأه على ذلك مبكافأه جزيلة ، كما صنف األمري عماد الدين إدريس بن علـي  ، )٤(امللوك

ـ (كتابا يف التاريخ مساه ) م١٣١٤/هـ٧١٤ت(احلمزي  ار يف معرفـة السـري   كرت األخي
، وقدمه للملك املؤيد الرسويل فأنعم عليه مبال جزيل وهدايا نفيسه ، وحاز على  )واألخبار

، ومل يكتف ملـوك بـين رسـول     )٥(من أقرب الناس إليه ثقة امللك املؤيد الرسويل فأصبح
بتشجيع احلركة العلمية وتقريب العلماء وحثهم على اإلشتغال بالعلم والتصنيف بل كان هلم 

 )٦(حرص كبري على طلب العلم وتلقيه من مشايخ عصرهم البارزين فنهلوا مـن معـارفهم  

                                     
مرتلة كبرية عند امللك األشرف هو العباس أمحد بن عبدالدامي امليموين درس باملدرسة الرشيدية بتعز ، ناله ) ١(

العطايا : ، األفضل الرسويل  ٢/١٢٤السلوك : اجلندي : انظر ترمجته . ، وإليه انتهت رئاسة الفتوى بتعز 
 . ، حتقيق عبداهللا العبادي  ٢٥٧-٢٥٦طراز أعالم الزمن ص: ، اخلزرجي  ٢٥١السنية ص

  . ٥٣٤ليمن صمصادر الفكر اإلسالمي يف ا: عبد اهللا حممد احلبيشي  )٢(
هو أبو حفص بن عمر بن علي العلوي ، كان فقيها ، عاملا ، عظيم القدر ، جوادا، بىن مدرسة يف زبيد ، ) ٣(

يف العقد الفاخر احلسن : ، اخلزرجي  ٥٠٦-٥٠٥العطايا السنية ص: األفضل الرسويل : انظر ترمجته . ، 
رسالة ماجستري غري منشورة ، . صاحل  ، حتقيق على عبد اهللاباب حرف العني  ٥٢٢صطبقات أهل اليمن 

   . م ٢٠٠٦هـ ،  ١٤٢٧مقدمة إىل كلية اآلداب ، جامعة صنعاء عام 
-٥٠٥العطايا السنية واملواهب اهلنية يف املناقب اليمنية ص: ، األفضل الرسويل ٢/٥٤السلوك : اجلندي  )٤(

حتقيق علي عبداهللا  ،٥٢٢العقد الفاخر احلسن يف طبقات أعيان أهل اليمن ص: اخلزرجي ٥٠٦-٥٠٥ص
، عبد اهللا حممد احلبيشي ٣٢١٧-٣/٣٢١٦قالدة النحر : ، باخمرمة ٣٥٧-١/٣٥٦صاحل ، العقود اللؤلؤية 

  . ٣٥٩مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص: 
: ، احلمزي ١/٤١٠العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  ٤٥٩-٤٥٨العطايا السنية ص: امللك األفضل الرسويل  )٥(

  .، مقدمة احملقق عبد احملسن مدعج املدعج ٩-٨معرفة السري واألخبار ص ار يفيكرت األخ
  . ١٣٣احلياة العلمية يف تعز ص: علي علي حسني  )٦(
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جمالس علمية يشاركون فيها مشاركة ، وكانت هلم  )١(األمور أدقوقاموا مبناقشتهم حىت يف 
مسعوا احلديث النبوي الشريف من املشايخ الذين كانت هلم أسانيد عالية يف هـذا  كما فعالة 

اشتغاهلم بطلب العلم والتأليف  وال شك أن،  )٢(الفن وحتصلوا منهم على اإلجازات العلمية
منهم  اًكثري مما جعل،  )٣(ه، وحرصهم على االنتساب إلي عليهيدل داللة قاطعة على إقباهلم 

واتسـمت مؤلفـام    يف تصنيف املؤلفات العلمية القيمة يف شىت العلوم واملعـارف  يربزون
كرر يف تاريخ الفكر العلمي اليمين خاصة وهي االهتمام باجلانب العلمي تبظاهرة فريدة ال ت

كان ال يعطي الذمـة  للعلماء أن السلطان الرسولية ، وقد بلغ من تكرمي الدولة  )٤(يف البحث
، كما كانت تقبل شفاعتهم لدى السلطان مما يدل على املكانة  )٥(ألحد إال على يد العلماء

  .  )٦(العالية اليت كانوا حيظون ا عند الدولة الرسولية
عند هذا احلد بل كان هلم اهتمام بإنشاء الكثري من حكام بين رسول  اهتماميقف  ومل      

وغريها من املنشآت يف خمتلف املناطق اليمنية ، ورتبوا فيهـا املدرسـني   املساجد واملدارس 
وطلبة العلم ، وتكفلوا باإلنفاق عليهم حىت يتفرغوا لطلب العلم واالستزادة منه ، وكانـت  

الكثري من العلماء الذين قاموا بنشر العلـم ،   خترج منهااملدارس من أهم املراكز العلمية اليت 
  .)٧(عض املناصب اإلدارية اهلامة يف الدولة الرسوليةتقلدهم ب إىلإضافة 
أما العلوم اليت كانت تدرس يف املؤسسات التعليمية فتأيت العلوم الشرعية يف مقدمـة          

هذه العلوم وقد اهتمت بالفقه وأصوله والتفسري وعلم القراءات والفرائض واحلديث ، إضافة 

                                     
  .أ، خمطوط نسخة اجلامع الكبري بصنعاء بدون رقم  ٥٧-ب ٥٦تاريخ الشعيب ق : الشعيب  )١(
حياة األدب اليمين يف عصر بين رسـول   :، عبد اهللا حممد احلبيشي ٢/٢١٨العقود اللؤلؤية : اخلزرجي ) ٢(

  . ١٣٣احلياة العلمية يف تعز ص: ، علي علي حسني ٦٢، ٤٣ص
  . ٦١حياة األدب اليمين ص: عبد اهللا احلبيشي  )٣(
  . ٦١املرجع السابق ص: عبد اهللا احلبيشي  )٤(
  . ٣٨٦قرة العيون ص: ابن الديبع  )٥(
  . ٣٨٨املصدر السابق ص: ابن الديبع  )٦(
احليـاة  : ، علي علي حسني ٣٩٨، ٣٧٦، ٣٦٨، ٣٤٨، ٣٣٥، ٣١٢ص املصدر السابق : بن الديبع ا )٧(

  . ١٧٧-١٧٢العلمية يف تعز ص
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وكذلك علم احلساب واجلرب واملقابلـة وعلـم    م اللغة كالنحو والصرف واألدب ،وعل إىل
  .علم الفلك واهلندسة والطب وغريها من العلوم التطبيقية  إىلالتاريخ واألنساب ، إضافة 

  
  :املالمح الدينية  -٥

لقد عرفت بالد اليمن أكثر املذاهب الدينية وكان أهل السنة واجلماعة يشـكلون       
، هو املذهب السائد يف معظـم  ) ١(ملذهب الشافعيا وكانالغالبية العظمى من سكاا ، 

ـ  ،  )٢( هامنـاطق نفوذ الدولة الرسولية اليت كانت على هذا املذهب منذ أول تأسيس
فقد قامت ببناء العديد من املدارس اليت تقوم بتدريس الفقه علـى املـذهب   

  ، )٣(كل من تعـز واجلند وزبيد وعدن وغريها من املدن اليمنية يف  الشافعي
  ، )٣(اليمنية

                                     
يرجع ظهور املذهب الشافعي يف بالد اليمن إىل أوائل القرن الثالث اهلجري التاسع امليالدي ، وقد تركز  )١(

وزبيد وغريها من املناطق وما زال منتشرا فيهـا  وجوده يف مناطق متعددة من اليمن مثل امة وإب وتعز 
  .حىت وقتنا احلاضر 

، أمين فؤاد ١/١٧١حتفة الزمن يف تاريخ اليمن : ، األهدل ٧٥طبقات فقهاء اليمن ص: ابن مسرة : انظر      
  . ٥٩-٥٨تاريخ املذاهب الدينية يف بالد اليمن حىت اية القرن السادس اهلجري ص: سيد 

  . ٦٣-٥٨تاريخ املذاهب الدينية ص: ، أمين فؤاد سيد ٧٥طبقات فقهاء اليمن ص :ابن مسرة  )٢(
، ٤٠٨، ٨٧، ١/٨٤العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي ٢٢٠جة الزمن يف تاريخ اليمن ص: ابن عبد ايد  )٣(

املدارس اليمنية يف عصـر الدولـة   : ، عبد العزيز بن راشد السنيدي ٢/١٧٩تاريخ ثغر عدن : باخمرمة 
  . ٨٦، ٨٠، ٦٧لرسولية صا
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يف ) ١(وكـان علمـاء الشـافعية يف اليمن يعتمـدون على مذهب اإلمـام أمحد بن حنبل
،  أمـا املنـاطق الشـمالية فكــانت علـى     )٣(الشـافعي  ، ألنه تلميذ )٢(العقـائد 

وغريهـا من  )٤(املـذهب الزيدي الذي انتشـر أتبـاعه يف مدينـة صنعـاء وصعـدة 
 أتباع يف منطقة صنعاء وغريها ، وكانوا ميارسـون )  ٦(عيلية لإلمسا وظهـر . )٥(  املنـاطق

                                     
أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن الشيباين ، أحد األئمة األربعة ، كان عاملـا يف احلـديث    )١(

والفقيه واللغة ، وإماما يف القرآن والسنة ، زاهدا ورعا ، تفقه على اإلمام الشافعي مث أصبح جمتهدا مستقال 
والذب عنها ومجع شتاا ، إمتحن بالقول خبلق القرآن ، وسجن يف ، وبرز على أقرانه حبفظ السنة النبوية 

  .م ٨٥٥/هـ٢٤١عصر املأمون مث املعتصم باهللا ، وفك أسره يف عصر املتوكل تويف سنة 
-١١/١٧٧سري أعالم النبالء : ، الذهيب ٤٢٢-٤/٤١٢تاريخ بغداد : اخلطيب البغدادي : انظر ترمجته       

، مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمـان  ١/٣٤٢ ، العرب يف خرب من غرب٢٠٠
١٣٤-٢/١٣٢  .  

أبو احلسن اخلزرجـي  : ، حممد علي عسريي ٩٩-٩٥الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ص: الربيهي  )٢(
  . ٤٢-٤١وآثاره التارخيية ص

اهلامشي القرشي ، أحد األئمة األربعة ، وإليه  أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع )٣(
ينسب املذهب الشافعي كان عاملا بالفقه واحلديث ، وبرع يف الشعر واللغة وأيام العرب ،وهو أول مـن  

الذي وضع به األساس لعلـم أصـول الفقـه ، تـويف سـنة      )) الرسالة((ألف يف علم األصول ومساه 
: ، الذهيب١٦٦-٤/١٦٣وفيات األعيان وأبناء أبناء الزمان  :ابن خلكان : انظر ترمجته .م ٨٢٠/هـ٢٠٤

  . ١٠-٢/٩شذرات الذهب يف أخبار من ذهب : ، ابن العماد احلنبلي ٦٥-١٠/٥سري أعالم النبالء 
. كم ، اشتهرت بتجارة اجللود ٢٢٠مدينة تارخيية عامرة مشهورة تقع مشال صنعاء على مسافة : صعدة ) ٤(

البلدان اليمانية عند ياقوت : ، إمساعيل األكوع ١/٩٠٧لبلدان والقبائل اليمنية معجم ا: املقحفي : انظر 
  . ١٧٥احلموي ص

، أمين ٥/٤٥صبح األعشى يف صناعة اإلنشا : ، القلقشندي ١٦٨، ١٦٣مسالك األبصار ص: العمري ) ٥(
  . ٢٢٧٠-٢١٠تاريخ املذاهب الدينية ص: فؤاد سيد 

عة مسيت ذا اإلسم نسبة إىل إمساعيل بن جعفر الصادق ، ظاهرها التشيع فرقة من فرق الشي: اإلمساعيلية ) ٦(
وحقيقتها هدم عقائد اإلسالم ، ويطلق على اإلمساعيلية عدة ألقاب وأمساء أشهرها الباطنية لـدعواهم أن  
لظواهر القرآن واألخبار بواطن جتري يف الظواهر جمرى اللب يف القشر ويسمون بالسبعية العتقـادهم أن  

: للمزيد من املعلومـات انظـر   .  دوار اإلمامة سبعة ، وهي فرق كثرية ، وال تزال موجودة حىت اآلن أ
احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي : ، حممد أمحد اخلطيب ٢٠٢-١/١٩٩امللل والنحل : الشهرستاين 

  . ٣٩٢-١/٣٨٦، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ٥٨-٥٧ص
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شعائرهم الدينية بصورة سرية ، ومل تتعرض هلم الدولة الرسولية ما داموا غـري متظـاهرين   
، بل إن بعض سالطني بين رسول قـرب بعـض زعمـائهم     )١( مببادئهم أو يدعون إليها
ين بعض اخلرافات واالعتقادات الباطلـة يف  كما ساد اتمع اليم )٢(لإلستعانة به ضد الزيدية
بغوا عليهم العديد من هاالت العظمة ، ونسبوا إليهم كثري من وأس )٣(تقديس شيوخ الصوفية
  .)٤(الكرامات بعد  موم

وإمجاال فإن الفقهاء على اختالف مذاهبهم احتلوا مكانة بارزة يف الدولة الرسـولية ،       
لدينية اليت خصصتها الدولة هلم ، وقد زامحهم يف هـذه املرتلـة   من املناصب ا اًوتقلدوا كثري

كما وجـدت بعـض   . )٥(بعض الطوائف الصوفية اليت حظيت برعاية سالطني بين رسول 
اجلند وصـنعاء وعـدن   : األقليات من اليهود الذين استوطنوا كثريا من املدن والقرى مثل 

 اليمن معاملة حسنة حسب ما أمـر بـه   ، وعاملهم املسلمون يف )٦(وغريها من املدن اليمنية

                                     
نزهة األفكار وروضة األخبار يف ذكر من قام يف اليمن من امللوك الكبار : عماد الدين إدريس بن األنف ) ١(

ب ، خمطوط نسخة مصورة بقسم املخطوطات ، املكتبة املركزية ، جامعة اإلمام  ٧٦والدعاة األخيار ق 
خلزرجي وآثـاره التارخييـة   أبو احلسن ا: ، حممد علي عسريي ) ٦٧١٨(حممد بن سعود اإلسالمية رقم 

  . ٤١ص
 

: ، علي علي حسني ١٨٣، ١٧٥، ١٧٣-١٦٩، ١٦٣، ١٦٢، ١١٢تاريخ الدولة الرسولية ص: جمهول ) ٢(
املرجـع  : ، حممد علي  عسـريي  ١١٩احلياة العلمية يف مدينة تعز وأعماهلا يف عصر الدولة الرسولية ص

  . ٤١السابق ص
عامل اإلسالمي يف القرن الثالث اهلجري التاسع امليالدي كرتعـات  حركة دينية انتشرت يف ال: الصوفية ) ٣(

فردية تدعوا إىل الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد لإلنغماس يف الترف احلضاري ، ومسيت بالصـوفية  
  .نسبة إىل لبس الصوف ، مث تطورت تلك الرتعات بعد ذلك حىت صارت طرق مميزة باسم الصوفية 

  . ١/٢٥٣، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب ٢٤-١١/٦الفتاوي : ة ابن تيمي: انظر       
  . ٤٢أبو احلسن اخلزرجي وآثاره التارخيية ص: حممد علي عسريي ) ٤(
  . ٤٢املرجع السابق ص: حممد علي عسريي ) ٥(
ات طبق: ، الربيهي ٢٢٥، ١٨٤، ٢/١٧٣، ٤٥٠، ١/٤٤٦السلوك يف طبقات العلماء وامللوك : اجلندي ) ٦(

احلياة العلمية يف تعز وأعماهلا يف عصر الدولة الرسولية : ، علي علي حسني ١٩٨، ١٧٧صلحاء اليمن ص
  . ١٠١ص
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الدين اإلسالمي ماداموا متقيدين بآداب الشريعة اإلسالمية وما تعرضه الدولة علـيهم مـن   
تعز : ية يف مدن اليمن مثل ، وشيد اليهود ألنفسهم بعض املنشآت الدين )٢(وغريها  )١(جزية 

وتولـوا بعـض الوظـائف     مع املسلمني وا، واندجم )٣(مارسوا طقوسهم الدينيةوعدن كما 
  . )٤(احلكومية وغريها

كانة مرموقـة  مب كانت حتظىالدولة الرسولية  تبني أنومن خالل العرض السابق املوجز      
يف بالد اليمن أثناء العصور الوسطى ومبا كانت تتمتع به من قوة سياسية واقتصادية وعلمية 

بني  املضيءجوانب من تارخيها عن  للكشفورجاالا أمهية دراسة هذه الدولة ما يدل على 
  .الدول اإلسالمية 

   
  
  
  
  

                                     
الذين ظلوا على دينـهم يف   -اليهود والنصارى–ما يأخذه املسلمون من مال من أهل الكتاب : اجلزية ) ١(

  .مقابل محايتهم والذود عنهم 
لسـان العـرب   : ، ابن منظور ١٨٨-١٨١سلطانية والواليات الدينية صاألحكام ال: املاوردي : انظر     
  .  ١١٣ألفاظ احلضارة يف القرن الرابع اهلجري ص: ، رجب عبد اجلواد إبراهيم ١٤٧-١٤/١٤٦

، ١٧٧طبقات صلحاء الـيمن ص : ، الربيهي ٢٢٥، ١٨٤، ٤٥٠،٢/١٧٣، ١/٤٤٦السلوك : اجلندي ) ٢(
٣٣١، ٣٣٠، ٢١٨، ١٩٨ .  

  . ١٠١احلياة العلمية يف تعز يف عصر الدولة الرسولية ص: ، علي علي حسني ٢/٢٢٥السلوك  :اجلندي ) ٣(
تاريخ ثغـر  : ، باخمرمة ١٣٧طبقات صلحاء اليمن ص: ، الربيهي ١٤٦طبقات اخلواص ص: الشرجي ) ٤(

  . ٢/٢٩٣عدن 
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  الفصل األول
  

  )حياة امللك األفضل الرسويل ( 
  

  : وتتنـاول اجلـوانب التـاليـة 
  

 . امسه ونسبـه  -١

 . لقبــــه  -٢      

 . مولـــده  -٣      

 . أسرتـــه  -٤      

 . نشأته وعقيدته  -٥      

 . شخصيته وصفاته  مالمح -٦      

  . وفـاتــــه  -٧      
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  حياة امللك األفضل الرسويل
  : مصادر ومراجع ترمجته 

حظي امللك األفضل الرسويل باهتمام مجهرة كبرية من املؤرخني ، من شـىت       
األقطار اإلسالمية فكتبوا عنه تراجم ختتلف من حيث قلتها وغزارا ، كمـا أـا   

علومات اليت أوردوها يف مصنفام ، بناًء على قرم من عصـر  تتباين يف نوعية امل
  . املؤلف أو مكانتهم لديه

يف ) م١٣٨٠/هـ٧٨٢ت (ومن أوائل الذين ترمجوا له مؤرخ اليمن احلبيشي      
ت بعـد  (، والشعيب  )١()االعتبار يف التواريخ واآلثار(كتابه تاريخ وصاب املسمى 

 جاء بعدمها ابنه امللك األشـرف الرسـويل   ، مث )٢(يف تارخيه) م١٣٩٣/هـ٨٠٠
، فترجم له مطوالً يف كتابه الذي ألفـه فاكهـة الـزمن    ) م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت(

ت (، مث أشار إليه ابن خلدون  )٣(ومفاكهة اآلداب والفنن يف أخبار من ملك اليمن
،كما تعـد الترمجة اليت وضـعها أبـو احلسـن     )٤(يف تارخيه) م١٤٠٥/هـ٨٠٨

مؤرخ الدولة الرسولية من أثرى التراجم فكتب ) م١٤٠٩/هـ٨١٢ت(اخلزرجي 
عنه تراجم مطولة أحياناً وخمتصرة أحياناً يف مؤلفـاته التارخيية العديدة ، فـذكره 

، والعسجد املسبـوك فـيمن   )٥(يف طراز أعالم الزمن يف طبقـات أعيـان اليمن

                                     
  .  ١٢١تاريخ وصاب ، املسمى االعتبار يف التواريخ واآلثار ص: احلبيشي  )١(
  . خمطوط نسخة اجلامع الكبري بصنعاء بدون رقم . ب ٧١ – ٦٩قالتاريخ : لشعيب ا )٢(
فاكهة الزمن ومفاكهة اآلداب والفنن يف أخبار من ملك اليمن على اثر التبابعة ملوك العصـر  : األشرف الرسويل  )٣(

 منشـورة  حسن علي عمر رسالة دكتوراه ، غـري  ي، الباب اخلامس ، دراسة وحتقيق عل٧٦١-٧٢١والزمن ص
  .م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٥جامعة تونس ، عام 

  .  ٥/٦١٠التاريخ : ابن خلدون  )٤(
  صاحل   ، حتقيق علي عبد اهللا ١٤٣-١٣٦العقد الفاخر احلسن يف طبقات أعيان أهل اليمن ص: اخلزرجي  )٥(
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، والكفاية  )٢(ولة الرسولية، والعقود اللؤلؤية يف تاريخ الد )١(ويل اليمن من امللـوك
، وكانت ترمجة كل من امللك األشـرف   )٣(اإلسالم واإلعالم فيمن ويل اليمن يف

واخلزرجي معيناً ملا كتبه املتأخرون من بعدمها ، ومتثل رأي املؤرخني لـه ، وتـبني   
  .مكانته العلمية 

ين أوردوا ويف القرنني التاسع والعاشر اهلجريني جاء عدد من املـؤرخني الـذ       
  . ترمجته وإن كانت هذه التراجم متفاوته يف قيمتها العلمية 

ذكره يف كتابيه صبح األعشى ) م١٤١٨/هـ٨٢١ت(ومن هؤالء القلقشندي      
، كما ذكره ابـن العراقـي   ) ٥(يف معامل اخلالفة األنافة، ومآثر  )٤(يف صناعة اإلنشا

، وترجم له مـؤرخ   )٦(ربيف الذيل على العرب يف خرب من ع) م١٤٢٢/هـ٨٢٦ت(
خمتصراً يف عدد من مؤلفاته فذكره يف تعريف ) م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت(مكة الفاسي 

، وشفاء الغرام بأخبـار البلد  )٧( ذوي العـال مبن مل يذكـره الذهيب من النبـال
، وترجم له عامل اليمن ابن  )٩(،والعقد الثمني يف تاريخ البلد األمني)٨(البلد احلـرام
يف كتابه عنوان الشرف الوايف يف علم الفقـه  )  م١٤٣٣/هـ٨٣٧ت(ابن املقري 

                                     
وير الشمسـي ،  أ ، خمطوط نشر بالتص٤٣٤ – ٤١٠العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك ، ق: اخلزرجي  )١(

  . هـ ١٤٠١ ٢دار الفكر دمشق ط
  .  ١٦٣ – ٢/١٢٧العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية : اخلزرجي  )٢(
ب خمطوط نسخة مصورة مبركز البحث ١٥٣ – ١٤٥الكفاية واإلعالم فيمن ويل اليمن يف اإلسالم ق: اخلزرجي  )٣(

  .  ١٨١٥رقم العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ، جامعة أم القرى 
  . ٥/٣٣صبح األعشى يف صناعة اإلنشا : القلقشندي  )٤(
  . ١٧٦، ٢/١٦٩ة يف معامل اخلالفة نافمآثر األ: القلقشندي ) ٥(
  .  ٢/٤٤٧الذيل على العرب يف خري من عرب : ابن العراقي  )٦(
 – ٢٧٠ أعالم النـبالء ص تعريف ذوي العال مبن مل يذكره الذهيب من النبال وهو ذيل على كتاب سري: الفاسي  )٧(

٢٧٣  .  
  .  ١/٥٢٣شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام : الفاسي  )٨(
  .  ٣١٥ – ٤/٣١٤العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني : الفاسي  )٩(
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ــاريخ والنحــو والقــوايف ت بعــد (، ومؤلــف جمهــول  )١(والعــروض والت
، واملقريــزي  )٢(يف تــاريخ الدولــة الرســولية  ) م١٤٣٦/هـــ٨٤٠

،  )٣(يف درر العقود الفريدة يف تـراجم األعيـان املفيـدة   ) م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(
، واحلافظ بن حجـر   )٤(يف تارخيه) م١٤٤٧/هـ٨٥١ت(وذكره ابن قاضي شهبة 

، وتـرجم لـه    )٥(يف إنباء الغمر بأنباء العمـر ) م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(العسقالين 
، وترجم  )٦(يف حتفة الزمن يف تاريخ سادات اليمن) م١٤٥١/هـ٨٥٥ت(األهدل 

يف كتابـه  ) م١٤٦٧/هـ٨٧٢ت( وترجم له عماد الدين إدريس بن احلسن األنف
يف ذكر من قام يف اليمن من امللوك الكبار والـدعاة   نزهة األفكار وروضة األخبار 

يف بعض مصـنفاته  ) م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت(وترجم له ابن تغري بردي  )٧(األخيار
، واملنهل الصايف واملسـتويف   )٨(التارخيية فذكره يف الدليل الشايف على املنهل الصايف

م له جمموعة من ، مث ترج )١٠(،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة )٩(بعد الوايف
فذكره يف إحتـاف  ) م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(من املؤرخني أمثال النجم عمر بن فهد 

ـ ٩٠٢ت(، والسـخاوي   )١١(الورى بأخبار أم القرى يف كتابيـه  ) م١٤٩٦/هـ
                                     

  .  ١٧٢ – ١٦٩عنوان الشرف الوايف يف علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوايف ص: ابن املقري  )١(
  . ٧٨ – ٦٥تاريخ الدولة الرسولية يف اليمن ص: ل مؤلف جمهو )٢(
  ٢١٦ – ٢/٢١٥درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة : املقريزي ). ٣(
  .  ٣/٥٢٦التاريخ : ابن قاضي شهبة  )٤(
  .  ١/١٤٠إنباء الغمر بأنباء العمر : ابن حجر  )٥(
  ٢/٥٢٥حتفة الزمن : األهدل  )٦(
نزهة األفكار وروضة األخبار يف ذكر من قام يف اليمن من امللوك الكبـار  : احلسن األنف  عماد الدين إدريس بن )٧(

جامعة اإلمام  -املكتبة املركزية–أ خمطوط نسخة مصورة بقسم املخطوطات  ١٤٣-ب ١٤٠والدعاة األخيار ق 
  ) .٦٧١٨(حممد بن سعود اإلسالمية رقم 

  .  ١/٣٨٠الصايف  الدليل الشايف على املنهل: ابن تغري بردي  )٨(
  .  ٥٩ – ٧/٥٦املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف : ابن تغري بردي  )٩(
  .  ١٤٦ – ١١/١٤٥النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي  )١٠(
  .  ٣٠٩ – ٣/٣٠٦حتاف الورى بأخبار أم القرى إ: النجم ابن عمر  )١١(
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،  )٢(، و وجيز الكالم يف الذيل على دول اإلسالم)١(ملن ذم التاريخ التوبيخباإلعالن 
يف نيـل األمـل يف   ) م١٥١٤/هـ٩٢٠ت(، وابن عبد الباسط امللطي  )٢(اإلسالم

ـ ٩٢٠ت (، وأمحد بن عبد اهللا شنبل  )٣(الذيل على تاريخ الدول يف  ) م١٥١٤/هـ
، وابـن إيـاس    )٤(كتابه تاريخ حضـرموت املعـروف بتـاريخ ابـن شـنبل      

، مث جاء بعد ذلـك   )٥(يف بدائع الزهور يف وقائع الدهور) م١٥٢٣/هـ٩٣٠ت(
طولة وخمتصرة ، فذكره ابن الـديبع  ه تراجم مة من املؤرخني اليمنيني فقدموا لمجاع

 )٦(يف كتابيه الفضل املزيد على بغية املستفيد يف أخبار زبيد) م١٥٣٧/هـ٩٤٤ت(
، وباخمرمـة   )٧(، وكتابه اآلخر قـرة العيـون بأخبـار الـيمن امليمـون      )٦(زبيد

، وقالدة النحـر يف وفيـات    )٨(يف كتابه  تاريخ ثغر عدن) م١٥٤٠/هـ٩٤٧ت(
يف تـاريخ  ) م١٥٨٦/هـ٩٩٥ت ( بن علي الشحري ، وعبد اهللا )٩(أعيان الدهر
ـ ١٠٥٠ت بعد (، وعبد اهللا بن علي الضمدي  )١٠(حضرموت يف ) م١٦٤٠/هـ

، وأمحد بن حممـد الشـريف    )١١(كتابه الوايف بوفيات األعيان املكمل لغربال الزمان

                                     
  .  ٢٨٨ذم التاريخ ص اإلعالن بالتاريخ ملن: السخاوي  )١(
  .  ١/٢٢٨وجيز الكالم يف الذيل على دول اإلسالم : السخاوي  )٢(
  .  ١/١١٠نيل األمل يف الذيل على تاريخ الدول : ابن عبد الباسط امللطي  )٣(
  . ١٣٩تاريخ حضر موت املعروف بتاريخ ابن شنبل ص: أمحد بن عبد اهللا شنبل  )٤(
  .  ١/١٩٩وقائع الدهور بدائع الزهور يف : ابن إياس  )٥(
  .  ١٠٢ – ١٠٠الفضل املزيد على بغية املستفيد يف أخبار زبيد ص: ابن الديبع  )٦(
  .  ٣٧٦ – ٣٦٨قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ص: ابن الديبغ  )٧(
  .  ١٠٧ – ٢/١٠٥تاريخ ثغر عدن : باخمرمة  )٨(
  . ٣٤٨٠-٣/٣٤٧٩قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر : باخمرمة  )٩(
، خمطوط ، نسخة جعفر بن حممد السـقاف اخلاصـة ،    ٢١تاريخ حضرموت ق: عبد اهللا بن علي الشحري  )١٠(

  .سيئون، اليمن 
أ ، خمطوط ، نسـخة املكتبـة    ٢٠الوايف بوفيات األعيان املكمل لغربال الزمان ق: عبد اهللا بن علي الضمدي  )١١(

  ) .٣٨(الشعبية املكال ، اليمن ، رقم 
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، مث  )١(يف كتابه الاللئ املضية يف أخبار األئمة الزيديـة ) م١٦٤٥/هـ١٠٥٥ت (
بعد ذلك عدد من املؤرخني الذين جاءوا بعد هؤالء واملالحظ أنـه لـيس يف    ترجم له

ترامجهم زيادة على ما ورد يف املصادر السابقة ، فهي تكرار هلا ، وغالباً ما تنقل هـذه  
فمن أوائل املؤرخني الذين ترمجوا له بعـد القـرن    –املصادر عنها ، وإن مل تذكرها 
،  )٢(يف كتابه كشف الظنون) م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت(العاشر اهلجري ، حاجي خليفة 

،  )٣(يف أخبار من ذهـب  يف شذرات الذهب) م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت(، والعماد احلنبلي 
،  )٤(يف كتابيه إنباء أبناء الزمن يف تاريخ الـيمن ) م١٦٨٨/هـ١١٠٠ت(وحيىي بن احلسني 

ت (، وعبـد اهللا بـن علـي الــوزير      )٥(وغاية األماين يف أخبـار القطـر اليمــاين   
، مث ترجم لـه بعـد    )٦(يف كتابه جامع املتون يف أخبار اليمن امليمون) م١٧٣٤/هـ١١٤٧

ذلك عدد من املؤرخني يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر اهلجريني ، فمن هؤالء حممد 
 )٧(يف اللطائف السنية يف أخبار املمالك اليمنية) م١٨٩٠/هـ١٣٠٨ت(بن إمساعيل الكبسي 

يف بلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام يف مـن  ) م١٩١١/هـ١٣٢٩ت(والعرشي  )٧(اليمنية
ـ ١٣٣٢ت(،وجرجي زيدان )٨(توىل اليمن من ملك وإمام يف تـاريخ آداب  ) م١٩١٣/هـ

الـذي ذكـره يف    )م١٩٢٠/هـ١٣٣٩ت(وإمساعيل باشا البغدادي )٩(اللـغة العربية
  ،)١٠(إيضاح املكنون

                                     
، خمطوط ، نسخة مكتبة ضحيان يف ٣٥٢-٣٥٠الاللئ املضية يف أخبار األئمة الزيدية ق: أمحد بن حممد الشريف  )١(

  .صعدة ، اليمن ، بدون رقم 
  .  ٢٠١٨،  ١٥٦٥،  ١٩٤٤،  ١١٤٢،  ٦٤٠،  ٢٤٨كشف الظنون : حاجي خليفة  )٢(
  .  ٦/٢٥٧شذرات الذهب يف أخبار من ذهب : ابن العماد احلنبلي  )٣(
خمطوط ، القاهرة ، دار الكتب املصـرية رقـم   .  ٩٤ – ٩٣إنباء أبناء الزمن يف تاريخ اليمن ق: حيىي بن احلسني  )٤(

١٢٤  .  
  .  ٥٢٧ – ٢/٥١٩غاية األماين يف أخبار القطر اليماين : حيىي بن احلسني  )٥(
  .٣٥٦ط ، إيطاليا ، رقم ، خمطو٩٥-٨٩جامع املتون يف أخبار اليمن امليمون ق: عبد اهللا بن الوزير  )٦(
  .  ١٠٠–٩٩اللطائف السنية يف أخبار املمالك اليمنية ص: الصنعاين  )٧(
  .  ٤٦بلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام يف من توىل اليمن من ملك وإمام ص: العرشي  )٨(
  .  ٢/٢١٤تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان  )٩(
 .  ٦٣٩/ ٤ إيضاح املكنون: إمساعيل باشا    ) ١٠(
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، وتـاريخ  )١(يةيف كتابيه األدبيات اليمن)م١٩٥٥/هـ١٣٧٥ت(وذكره بروكلمان 
ـ ١٣٨٧ت(، وصـاحل احلــامد   )٢(األدب العريب يف تــاريخ  ) م١٩٦٧/هـ
، وعمر رضـا   )٤(عالميف األ) م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ت(والزركلي  ، )٣(حضرموت

ت (، وحممد بن أمحد العقيلي)٥(يف معجم املؤلفني) م١٩٨٧/هـ١٤٠٨ت(كحالة 
 ، كمـا  )٦(يف كتابه تاريخ املخالف السـليماين )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ت (العقيلي

أمين فؤاد سيد يف مصـادر تـاريخ   : ترجم له بعض املـؤرخني املعاصرين أمثال 
، وعبد اهللا حممـد احلبشـي يف كتابيـه حكــام الـيمن املؤلفـون        )٧(اليمن

،وإمساعيل بن علي األكـوع   )٩(،ومصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن)٨(اتهـدون
، وحممد حيي احلداد  )١١(اليمن والدولة الرسولية يف )١٠(يف كتابيه املدارس اإلسالمية
امللـك  : بعنـوان  : وعبد املنعم شاكر يف مقـال  )١٢(يف كتابه التاريخ العام لليمن

  . )١٣( األفضل العباس الغساين مؤرخا

                                     
  .  ١٨٦األدبيات اليمنية : بروكلمان  )١(
  .  ١١١تاريخ األدب العريب ص: بروكلمان  )٢(
  .  ٢/٥٥٠تاريخ حضرموت : احلامد  )٣(
  .  ٣٦٣ – ٣/٣٦٢األعالم : الزركلي  )٤(
  .  ٢/٣٢معجم املؤلفني : كحالة  )٥(
  . ٢٢٤-١/٢٢٣تاريخ املخالف السليماين : حممد بن أمحد العقيلي  )٦(
  .  ١٤٩ – ١٤٨تاريخ اليمن : أمين سيد  )٧(
  . ١٥٩-١٥٦حكام اليمن املؤلفون اتهدون ، ص: عبد اهللا حممد احلبشي  )٨(
  .  ٦٢٦ – ٦٢٥مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص: عبداهللا حممد احلبشي  )٩(
  .  ٢٤٨ – ٢٤٣املدارس اإلسالمية يف اليمن : إمساعيل علي األكوع  )١٠(
  .  ٤٧ – ٤٥الدولة الرسولية يف اليمن : األكوع  إمساعيل علي) ١١(
التاريخ العام لليمن والتاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف منذ بدايـة تـاريخ   : حممد حيي احلداد  )١٢(

  ١٨١-٣/١٧٤اليمن القدمي وحىت العصر الراهن 
، جملة املؤرخ العريب ، العدد الثالث ،  ٧٤ – ٦٣ساين مؤرخاً امللك األفضل العباس الغ: شاكر حممد  عبد املنعم) ١٣(

  . م ١٩٧٥احتاد املؤرخني العرب ، بغداد ، 
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  :امسه ونسبه 
هو العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول بن أيب الفـتح       

بلة ابن احلارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن بن يوحي بن رستم بن احلارث بن أيب ج
عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امريء القيس البهلول بن 
ثعلبة البطريق ويسمى العنقاء بن مازن زاد السفَر بن األزد بن الغوث بن النبـت بـن   

كهـالن مـن    رب بن قحطان منعمالك بن زيد بن كهالن ابن سبأ بن يشجب بن ي
، وامللك األفضل هـو سـادس    )١(األزد من غسان من جفنة من نسل جبلة بن األيهم

  .املؤرخني الذين ترمجوا له  لدولة الرسولية ، هكذا أمجع معظمسالطني ا
ن هنـاك  لشائكة يف دراسة هذه الشخصـية إذ إ أما نسبه فيشكل إحدى القضايا ا     

وع ، وهذا االختالف والتباين ال يتعلـق فقـط   اختالفاً بني املؤرخني حول هذا املوض
بامللك األفضل الرسويل ، وإمنا يتعلق باألسرة الرسولية ،بأكملها فهنـاك آراء خمتلفـة   
حول أصل نسبهم ، ولعل السبب يف ذلك أن بين رسول مل يكونوا منتمني إىل بـالد  

كاملة بأصوهلم ممـا   اليمن ، وإمنا وفدوا إليها ، فلم يكن أهل البالد على معرفة ودراية
  . أحدث إلتباساً يف حتديد أصل هذه األسرة 

وفيما يلي سيتم عرض آراء املؤرخني حول هذا االختالف ، ومن خالل هـذا       
  . نستنتج أصح األقوال وأرجحها عندي  العرض ودراسته ومناقشته نستطيع أن

  : الرأي األول من املؤرخني 
ل بين رسول يرجع إىل أصل ميين من نسـل  يرى أغلب مؤرخي اليمن أن أص     

  .الذي ينتهي نسبه إىل القحطانيني  )٢(جبلة بن األيهم الغساين

                                     
  .  ٢٧ –١/٢٦العقود اللؤلؤية : اخلزرجي .  ١٠٠طرفة األصحاب يف معرفة األنساب ص: األشرف عمر  )١(
أسلم مث أرتد فخرج إىل بالد الروم  ،نة يف الشام سآخر ملوك الغسا، هو جبلة األيهم بن جبلة الغساين   )٢(

: الزركلي ،  ٦٤- ٨/٦٣أبن كثري البداية و النهاية : م أنظر  ٦٤٠/ هـ  ٢٠وبقى ا حىت وفاته سنة 
 .  ١١٢ – ٢/١١١األعالم 



٧٠ 
 

 )١(فمن أوائل املؤرخني اليمنيني األشـرف الرسـويل عمـر بـن يوسـف          
ـ ٧٤٣ت( )٢(، وابن عبد ايد اليمـاين ) م١٢٩٦/هـ٦٩٦ت( ، ) م١٣٤٢/هـ

ــويل ــل الرسـ ـــ٧٧٨ت( )٣(واألفضـ ــي، و) م١٣٧٦/هـ  )٤(احلبيشـ
، ) م١٣٩٧/هـــ٨٠٠ت بعــد( )٥(، والشعبــــي) م١٣٨٠/هـــ٧٨٢ت(

ـ ٨٠٣ت( )٦(واألشـرف إمسـاعيل ابـن العبـاس الرسـويل  ، ) م١٤٠٠/هـ
 )٨(، وابن املقــري ) م١٤٠٩/هـ٨١٢ت(مؤرخ الدولة الرسولية  )٧(واخلزرجي

ـ ٨٤٠ت( )٩(، والنـاشري) م١٤٣٣/هـ٨٣٧(  )١٠(، واألنـف ) م١٤٣٦/هـ
 )١٢(، وباخمرمـة ) م١٥٣٧/هـ٩٤٤ت( )١١(، وابن الديبع) م١٤٦٧/هـ٨٧٢ت(
ـــ٩٤٧ت( ــب   ) م١٥٤٠/ه ــد اهللا اخلطي ــن عب ــد ب ت ( )١٣(، وحمم

                                     
  .  ١٠٠يف كتابه طرفة األصحاب يف معرفة األنساب ص )١(
  .  ١٣٩يف كتابه جة الزمن يف تاريخ اليمن ص) ٢(
ونزهة العيون يف تاريخ طوائـف القـرون    – ٤٤١ه العطايا السنية واملواهب اهلنية يف املناقب اليمنية صيابيف كت) ٣(

  . أ ١٢٣ق
  .  ١٢١يف كتابه تاريخ وصاب ص) ٤(
  . ب ٧٩يف كتابه تاريخ الشعيب ق) ٥(
  . ٧٢١يف كتابه فاكهة الزمن ص) ٦(
، العقود اللؤلؤيـة   ١٩٠هللا صاحل ، العسجد املسبوك صعلي عبدا:، حتقيق  ١٣٦يف كتبه العقد الفاخر احلسن ص)٧(

  . ب ٧٥، والكفاية واألعالم ق ١/٢٧
  .  ١٦٥يف كتابه عنوان الشرف الوايف ص) ٨(
  .  ب  ٨٦يف كتابه روضة الناظر ق) ٩(
  .ب ١٤٠يف كتابه نزهة األفكار ) ١٠(
  .  ٣٠٠ – ٢٩٩يف كتابه قرة العيون ص )١١(
  .  ٣/٣٤٧٩، قالدة النحر  ٢/١٠٥ن صه تاريخ ثغر عدييف كتاب )١٢(
  .، خمطوط نسخة ترمي  ٨برد النعيم يف نيب األنصار خطباء ترمي ق) ١٣(
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، ) م١٦٨٨/هـــ١١٠٠ت( )١(وحيــىي بــن حســني،) م١٧٩٠/هـــ١٠٢٥
  ). م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت( )٢(والزبيدي

 )٣(أما املؤرخون من خارج اليمن الذين تبنوا هذا الرأي فمن هؤالء النـويري      

ـ ٧٤٨ت( )٤(، والـذهيب ) م١٣٣٢/هـ٧٣٣ت(  )٥(، والفاسـي ) م١٣٤٦/هـ

 )٦(، وابــن فهــد عــز الــدين بــن عبــد العزيــز) م١٤٢٨/هـــ٨٣٢ت(

  ) . م١٥١٦/هـ٩٢٢ت(

والبـاحثني يف تـاريخ    يف العصر احلديث عدد من املؤرخني )٧(هذا الرأي ىنكما تب

  .)٨(الرسولية الدولة

                                     
  .  ١/٤١٩، غاية األماين  ٧١ق إنباء الزمن خمطوط يف كتابيه  )١(
  . ١٤/٢٨٤تاج العروس من جواهر القاموس ) ٢(
  .  ٣٣/١٢٨اية األرب يف فنون األدب  )٣(
  .   ٢٣/١٧٣نبالء سري أعالم ال )٤(
  .  ٣٦٥ – ٥/٣٦٠العقد الثمني  )٥(
  .  ١/٥٩٥غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام  )٦(
املقتطف من : ، اجلرايف  ٥٤٧،  ٢/٥٠٣تاريخ حضرموت : ، احلامد ٧/١١١تاريخ األدب العريب : بروكلمان  )٧(

مصادر تاريخ الـيمن  : أمين فؤاد سيد  ، ٤/٢١٥تاريخ اإلسالم : ، حسن إبراهيم حسن  ١٣٣تاريخ اليمن ص
  .  ١٤٨ص

، حصة بنت ناصر املبارك  ٢٠–١٩الزراعة يف اليمن يف عصر الدولة الرسولية ص: داود بن داود املندعي : أمثال  )٨(
فاكهة الـزمن ومفاكهـة اآلداب   : ف الرسويل األشر،  ٥٤ – ٥٣احلياة االقتصادية يف عصر الدولة الرسولية : 

، الباب الرابع ، دراسة وحتقيق ، علي  ٦خبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر والزمن صوالفنن يف أ
ـ ١٤١٨حسن علي عمر ، رسالة ماجستري، غري منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب ، جامعة الريمـوك عـام    / هـ

  . م ١٩٩٧
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  : الرأي الثاين من املؤرخني 
آخرون أن بين رسول ينتسبون إىل الغز التركمان ومـن هـؤالء    يرى مؤرخون   

ــامي ــامت الي ــن ح ــؤرخني اب ـــ٧٠٢ت( )١(امل ــتيب ) م١٣٠٢/ه  )٢(، والك
 )٤(، وابن الفرات) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت( )٣(، وابن حبيب) م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(

ـ ٨٠٨ت( )٥(خلدون ، وابن) م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت( )٤(الفرات ، ) م١٤٠٥/هـ
) م١٤٤١/هـ٨٤٥( )٧(واملقريزي ،) م١٤٤٧/هـ٨٥١ت( )٦(وابن قاضي شهبة

ـ ٨٥٢ت( )٨(، وابن حجـر العسـقالين  ) م١٤٤١/هـ٨٤٥( ، ) م١٤٤٨/هـ
،  )١٠(، وابــن تغــري بــردي  ) م١٤٥١/هـــ٨٥٥ت( )٩(والعــيين

، وعبد الباسـط   )١١()م١٤٨٦/هـ٨٩١ت (، وابن عزم ) م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت(
، كما تـبىن هـذا   ) ١٣(،وأمحد بن حممد الشريف) م١٥١٤/هـ٩٢٠ت( )١٢(امللطي

  . )١(والباحثني يف تاريخ الدولة الرسولية )١٤(املؤرخني احملدثنيالرأي مجاعة من 
                                     

  .  ١٠ – ٩السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك من الغز باليمن ص )١(
  . ١/٤٢٨فوات الوفيات ) ٢(
  .  ٢/١٢٢تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه ) ٣(
  .   ٨/٢٠٢تاريخ ابن الفرات  )٤(
  .  ٥/٦٠٦تاريخ ابن خلدون  )٥(
  .   ١/٢٣٧السلوك ملعرفة دول امللوك  )٦(
  . ٣/٥٢٦تاريخ ابن شهبة ) ٧(
  .  ٢/٥٧الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  )٨(
  .  ٣/٢٣٩اجلمان  عقد )٩(
  .  ١١/١٤٥، النجوم الزاهرة  ٢/٣٩٦املنهل الصايف يف كتابيه  )١٠(
  .، خمطوط ، مكتبة احلرم املكي ، تاريخ ٢٧٨دستور اإلعالم مبعارف األعالم ، ق) ١١(
  .  ١/١١٠نيل األمل يف ذيل الدول  )١٢(
  . ٣٢٩الاللئ املضية يف أخبار األئمة الزيدية خمطوط ، ق) ١(
: ، إمساعيل بن علي األكـوع  ٣/٧٨التاريخ العام لليمن : ، حممد حيي احلداد  ١٠/١٠١ائرة املعارف اإلسالمية د )٢(

  .  ٧أعراف وتقاليد حكام اليمن يف العصر اإلسالمي ص
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  : الرأي الثالث من املؤرخني 
، ذا الرأي إذ ذكر ) م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(انفرد املؤرخ تقي الدين املقريزي      

 )٣(، كما تبىن هذا الرأي بعـض الدارسـني   )٢(أن بين رسول ينتسبون إىل األكراد
  . لتاريخ الدولة
  : لرابع من املؤرخني الرأي ا

ألن إىل أصل فارسي يعود املقري بأن أصل بين رسول اليمن انفرد مؤرخ       
  .   )٤(امسه رستمجدهم 

  
  
  

ومما سبق مـن  ،   )٥(ة الرسوليةلولتاريخ الدالدراسني  أحدهذا الرأي  كما تبىن
لـرأي هذه اآلراء املتباعدة يتبني أن أغلب كبار املؤرخني مييلون أو يرجحون ا

األول وهو أن بين رسول ينتسبون إىل العـرب الغساسـنة وعلـى رأسـهم     

                                                                                                          
، رسالة دكتـوراه ،   ٣٥احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف عهد بين رسول باليمن ص: حممد عبد الفتاح عليان  )٣(

،  ١٨ين رسول باحلجـاز ص عالقة سالطني ب: م ، آمنه حسني جالل ١٩٧٣منشورة جامعة القاهرة ، عام  غري
احليـاة  : ، عبداهللا قائـد العبـادي    ٤٣٠ – ٤١٩أبو احلسن اخلزرجي وآثاره التارخيية ص: حممد علي عسريي 
 مؤسسـة  احملفوظـة يف مسكوكات بين رسول الفضية ، : ميحي فيصل علي الط.  ٢٧ – ٢٦العلمية يف زبيد ص

  . ٦النقد العريب السعودي ص
  .  ١٠٩يف كتابه الذهب املسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك ص )٤(
عالقة سالطني بين رسـول  : ، خالد بن عبد اهللا العيسى   ٣١الدولة الرسولية يف اليمن ص: حممد بن حيىي الفيفي  )٥(

  .  م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣د ، عام ، كلية اآلداب ، جامعة امللك سعو٥٢مبصر ص
  . ٢٥عنوان الشرف ص:املقري )٦(
  . ٢١١اليمن يف ظل االسالم منذ فجره حىت قيام الرسولية ص: الفقي )١(
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عمر بـن يوسـف    )١(األشرف الرسويل: مـؤرخو اليمن املشهورين أمثال 
ـ ٧٤٣ت( )٢( ، وعبد ايد اليماين) م١٢٩٦/هـ٦٩٦ت( ، ) م١٣٤٢/هـ

) م١٤٠٩/هـ٨١٢ت( )٤(، واخلزرجي) م١٣٨٠/هـ٧٨٢ت() ٣(واحلبيـشي
، ) م١٥٣٧/هـ٩٤٤ت( )٦(، وابن الديبع) م١٤٣٣/هـ٨٣٧ت() ٥(واملقـرى، 

  ) . م١٥٤٠/هـ٩٤٧ت( )٧(، وباخمرمة
أما الرأي الثاين الذي مييل إىل أم من التركمان فقد استند أصحابه على عـاملني    

  : مها 
أن حممد بن هارون جد بين رسول كان يتكلم اللغة التركمانية،  : العامل األول

  . يهم مما يوحي بانتمائه إل
أن إثبات انتمائهم العريب كان بإيعاز من ملوك الدولة الرسـولية   :العامل الثاين 

من أجل التقرب إىل اليمنيني وإعطاء حكمهم الصفة الشرعية والوطنية على اعتبار 
  . أم ورثة ملوك اليمن القدامى 

هم به ملوك بين رسول أنفسهم ، وذلك بـأمر نسـب   اهتمأما العامل األول       
وأثبتوه يف كتبهم ، فهذا امللـك األشـرف عمـر بـن يوسـف بـن رسـول        

أشار إىل نسبهم العريب الذي ينحدر إىل األصل الـيمين يف  ) م١٢٩٦/هـ٦٩٦ت(
إذا سـئل  ((كتابه طرفة األصحاب يف معرفة األنساب بقوله عن أسـرته وقومـه   

                                     
  .  ١٠٠طرفة األصحاب يف معرفة األنساب ص )٢(
  .  ١٣٩جة الزمن يف تاريخ اليمن ص )٣(
  . ١٢١ص  تاريخ وصاب )٤(
،  ١/٢٧العقود اللؤلؤيـة   ، ،حتقيق علي عبداهللا صاحل١٣٦فاخر احلسن ص، العقد ال ١٩٠العسجد املسبوك ص) ٥(

  . ب ٧٥الكفاية واألعالم ق
  .  ١٦٥عنوان الشرف الوايف ص )٦(
  .  ٣٠٠ – ٢٩٩قرة العيون ص )٦(
  .  ٣/٣٤٧٩، قالدة النحر  ١٠٥تاريخ ثغر عدن ص )٧(
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أي قحطان  من: وقيل له . أنه من قحطان : أحدهم من أي القبائل أنت ؟ فأجاب 
: فيقـال  . من غسان : من أي كهالن ؟ فيقول : فيقال . من كهالن : ؟ فيقول 

من نسل جبلة : من أي جفنة؟ فيقول : فيقال . من جفنة : من أي غسان ؟ فيقول 
  . )١(بن األيهم

كمـا ناقشه ورد عليه مؤرخ الدولة الرسولية اخلزرجي فذكر أن جبلة بـن       
الد الروم وسكن ا حىت وفاته أقام ولده بعده ما شـاء اهللا  األيهم ملـا رحل إىل ب

يف بالد الروم ، مث هاجر أبناؤه ومن حلق م من قومهم إىل بالد التركمان فسكنوا 
ا مع إحدى قبائل التركمان يقال هلا منجك من أشرف قبائل التركمان ، فأقاموا 

الناس ، لذا ظن كثري من  بينهم ، وتكلموا بلغتهم فانقطعت أخبارهم عن كثري من
الناس أم من التركمان وهم مقيمون على أنسام ، فلما خرجـوا إىل العـراق   

، كمـا   )٢(نسبهم من يعرفهم إىل غسان ، أما من ال يعرفهم فظنهم من التركمان
احملصـول يف نسـب بـين    (ألف اخلزرجي كتاباً يف صحة نسب بين رسول مساه 

  .  )٤(وهذا الكتاب مفقود )٣(يف العقود اللؤلؤية ووردت له بعض النقوالت )رسول
 .  

ومن عنوان هذا الكتاب يؤكد اخلزرجي على صحة نسبهم ، كما توقف عند      
ذلك املؤرخ الفاسي عندما ترجم ملؤسس الدولة الرسولية عمر بن علي بن رسـول  

وال ((: ، وعندها جيزم بصحة نسبهم إىل الغساسنة فيقول ) م١٢٤٩/هـ٦٤٧ت(

                                     
بغيـة ذوي اهلمـم يف   : ، األفضل الرسويل ١٠٠طرفة األصحاب يف معرفة األنساب ص: امللك األشرف : انظر  )١(

، ٤٤١، العطايا السنية واملواهب اهلنيـة يف املناقـب اليمنيـة ص    ٢٤قأنساب العرب وأصول العجم ، خمطوط 
  أ١٢٣ق: ، نزهة العيون يف تاريخ طوائف القرون ، خمطوط ٦٨١، ص ٥١٥ص

  .  ١/٢٧العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٢(
  . ١/٦ؤلؤية العقود الل: اخلزرجي  )٣(
اخلزرجي وآثـاره التارخييـة   أبو احلسن  : ، حممد علي عسريي  ٥٠بنور رسول وبنو ظاهر ص: حممد عبدالعال  )٤(

  .  ٤١٩ص
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اة بني نسبته إىل غسان ، ونسبته إىل التركمان ألنه جيوز أن يكون أحد أجداده مناف
، نزل يف بالد التركمان ، فنسب إليهم ، وسرت هذه النسبة إىل أوالده من بعده ، 

كما أوضح العرشي السبب الذي جعل كثريا من الناس يظنون أم  )١( ))واهللا أعلم
مع قبيلة منجـك  .. ىل التركمان ألم سكنوا أم نسبوا إ(: (من التركمان بقوله 

  .  )٢( ))فاختلطوا م
فأرى استبعاده ألن أهـل الـيمن قبلـوا حكـم الدولـة      : أما العامل الثاين      

   )٤(وهم موايل الدولة الزيادية ، كما قبلوا حكم الدولة األيوبية )٣(النجاحية
  
  
  
  

وهم من األتراك ، فهل هنـاك   )٥(الدولة العثمانية وهم من األكراد ، وقبلوا حكم
  حاجة يف أن يدعي بنو رسول عروبتهم إلقناع اليمنيني بقبول حكمهم ؟

                                     
   . ٥/٣٦٥العقد الثمني : الفاسي  )١(
  .  ٤٦بلوغ املرام ص: العرشي  )٢(
لقب نصري الدين ، مؤسس الدولة النجاحية تنسب الدولة إىل أيب سعيد جناح بن عبد اهللا اجلزيل ، امل: النجاحيون  )٣(

يف امة ، فوض إليه العباسيون احلكم يف اليمن نيابة عنهم ، وتقليدهم القضاء ملن يراه أهال لـذلك ، وبقـي يف   
  .م ١٠٦٠/هـ٤٥٢احلكم حىت تويف مسموما يف مدينة الكدراء سنة 

النشاط التجاري يف اليمن منذ مطلع : حسني  ، علي علي٩٨، ٧٧-٧٥تاريخ اليمن ص: عمارة احلكمي : انظر      
القرن الثالث اهلجري حىت اية العصر األيويب ، رسالة دكتوراه ، غري منشـورة ، جامعـة أم القـرى ، عـام     

  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
م ، ١١٧٣/هـ٥٦٩امللك املعظم توران شاه بن أيوب عام يف اليمن تنسب هذه الدولة إىل مؤسسها : األيوبيون  )٤(

:  ابن حـامت : انظر .م ، وكانت عاصمتها مدينة تعز ١٢٢٨/هـ٦٢٦تداوهلا بعض األمراء األيوبيني حىت سنة مث 
    ٢٧٣-٨٤األيوبيون يف اليمن ، ص: ، حممد عبد العايل أمحد ١٩٧-١٥السمط الغايل الثمن ص

إلسـالمية البيزنطيـة عـام    تأسست الدولة العثمانية على هيئة إمارة صغرية علـى احلـدود ا  : الدولة العثمانية  )١(
مارة يف التوسع على حسـاب  غرل بن سليمان شاه ، وقد أخذت اإلم، على يد عثمان بن أرط١٢٨٨/هـ٦٨٧
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وكذلك الصفة الشرعية ليس بنو رسول حباجة إىل احلصول عليها من أهـايل       
  .اليمن بل يكتفون باحلصول عليها من الدولة العباسية 

، القائل أم من األكراد يف  )١(زيفقد انفرد به املقري : أما الرأي الثالث     
كتابه الذهب املسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك غري أنه عدل عن هـذا  

، إذ ذكر أم من التركمـان وهـذا    )٢(الرأي يف كتاب السلوك ملعرفة دول امللوك
  . يعين التباس األمر عليه مما جيعلين أتردد يف األخذ برأيه 

القائل بأن نسـبهم   )٣(قد أنفرد به مؤرخ اليمن املقريف :اما الراي الرابع 
فارسي ألن جدهم امسه رستم أو يسمى رستم وهو امسا فارسي ، وهـذه  

، إذ إن مثة احتماال أن يكون  )٤(التسمية ليست دليال كافيا على أم فرس
  .     بعض العرب قد تسموا ذا االسم 

أو الفـرس  أو التركمان ، أو األكراد  فإن اجلزم بانتمائهم إىل العرب ، ويف رأيي
من تلـك اآلراء   غري مؤكد ، إذ نفتقد إىل األدلة املوثقة اليت ميكن أن تؤكد واحداً

اليت تداوهلا املؤرخون حول نسب بين رسول ؛ ولكن من خـالل تفحـص اآلراء   
السابقة ميكن أن نرجح الرأي األول القائل بأن بين رسول ينتسـبون إىل العـرب   

سـبعة  (نة نظراً ألن هذا الرأي ذكره أغلب املؤرخني الذين بلغ عـددهم  الغساس
                                                                                                          
األراضي البيزنطية يف األناضول والبلقان حىت أصبحت الدولة العثمانية يف القرن العاشر اهلجري ، السادس عشـر  

، إال أن  بـا ووكذلك بعـض وأور بالد العربية يف آسيا وأفريقيا امليالدي أقوى دولة إسالمية فشملت أراضيها ال
  .م ١٩٢٤/هـ١٣٤٣الدولة مرت بعصور من الضعف واإلحنطاط أدى إىل ايارها وسقوطها سنة 

تاريخ الدولة العثمانيـة  : ، خليل إيناجليك ١١٨-١١٦تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: حممد فريدبك : انظر         
  . ٢١-١٩ىل اإلحندار صمن النشوء إ

  .  ١٠٩الذهب املسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك ، ص : املقريزي  )٢(
  .  ١/٢٣٧السلوك ملعرفة دول امللوك : املقريزي  )٣(
   ٢٥عنوان الشرف الوايف س )٤(
  . ٢١١ظل اإلسالم منذ فجره حىت قيام الدولة الرسولية ص اليمن يف:الفقي )٥(
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ابـن  : وقد كان بعضهم من مؤرخي اليمن املعاصرين للدولة الرسولية مثل ) عشر
قلـوا مـن   عبد ايد اليماين ، واحلبيشي ، واخلزرجي ، وابن املقري ، أو ممـن ن 

مة ، وحيـي بـن احلسـني ،    ابن الديبع ، وباخمر: هم مؤرخي الدولة الرسولية ومن
كمـا أن العديد من املؤرخني املعاصرين من خارج اليمن ذهبوا إىل هـذا الـرأي   

النويري ، والذهيب ، والفاسي ، وابن فهد عز الدين بن عبد العزيز ، وبعض : مثل 
الباحثني املعاصرين أمثال احلامد ، واجلرايف ، وأمين فؤاد سيد ، وداود املنـدعي ،  

  .رك وغريهم قد ذهبوا إىل هذا الرأي ، كما سبق ذكره وحصة املبا
هم وانتمائهم للغساسنة ، وهذا الشيوع واإلمجاع جيعلين أرجح القول بعروبت       
مهما قيل يف نسب األسرة الرسولية فإم أقاموا دولة هلا مكانتها يف العـامل   وأخرياً

 ا كل مـن قـرأ ودرس   اإلسالمي مبا قدمته من منجزات حضارية وعلمية يفخر
تاريخ الدولة الرسولية، كما اندجمت األسرة الرسولية مع الشعب اليمين واختلطـوا  
م ، ومل يبق ما مييزهم عنه ال عرق وال جنس وال لغة ، ومل يشعر أهل اليمن بأي 
غضاضة أو إزدراء حنوهم ما داموا مسلمني ، واإلسالم قد ساوى بـني أتباعـه يف   

  . )١(الواجبات واحلقوق
  
  

  : لقبه وكنيته 
مل يكن للعرب اهتماما باأللقاب أو التفات إليها ، ومل تظهر األلقـاب إال يف       

بداية الدولة العباسية بعد إختالط العرب بالفرس والترك ، حيث كـانوا مبجـدون   
احلاكم ، فكان خللفاء الدولة العباسية ألقاب أطلقوها على أنفسهم مثل  ، املنصور 

الرشيد ، األمني ، املأمون ، املعتصم باهللا ، إىل غري ذلك من األلقاب الـيت  ، املهدي
                                     

  . ٧أعراف وتقاليد حكام اليمن يف العصر اإلسالمي ، ص: كوع إمساعيل األ )١(
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مث سار على جهم األمويون ، يف األندلس ، وبين بويه يف العـراق  . يطول ذكرها 
يف مصر والشام ، وبنو  )١( ، واملماليك نيبيووفارس ، والفاطميون يف مصر ، واألي

  .رسول يف اليمن 
يمن فقد كان ملوك بين رسول يلقبون أوالدهم بألقـاب تطغـى   أما فيما يتعلق بال

فإذا توىل أحدهم امللك أضـيف إليـه لقـب    ) امللك(على أمسائهم وتقرن بلقب 
املنصـور ،  : وكانت األلقاب املتداولة عند سالطني بين رسول هـي  ) السلطان(

وغـري   )٢(وداملظفر ، األشرف ، املؤيد ، ااهد ، األفضل ، الناصر الفائز ، املسـع 
  . ذلك 
العباس بن علي الرسويل  )٣(أما فيما يتعلق بلقب صاحب الترمجة امللك األفضل     

فقد  ذكر أقدم املؤرخني الذين ترمجوا للملك األفضل الرسـويل وهـو املـؤرخ    
، كما لقب أيضاً بلقب آخر وهو اللقب  )٤(احلبيشي بأنه كان يلقب ضرغام الدين

در التارخيية بلقب امللك األفضل وهو اللقب الشائع ، وكان الذي اشتهر به يف املصا
ـ ٧٧٠(سبب إطالق هذا اللقب عليه هو أنه قـام سـنة    بتوزيـع  ) م١٣٦٨/هـ

، بأن مسـح علـى    )٥(الصدقات واألعطيات على خمتلف رعاياه يف اململكة اليمنية

                                     
، جملة جممع اللغة  ٣٩٧الكىن واأللقاب واألمساء عند العرب وما انفردت به اليمن ص: إمساعيل بن علي األكوع  )١(

  . م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨العربية بدمشق ، الد الثالث واخلمسون ، اجلزء الثاين ، عام 
، والكىن واأللقاب واألمسـاء  ٢٩أعراف وتقاليد حكام اليمن يف العصر اإلسالمي ص: ي األكوع إمساعيل بن عل )٢(

تاريخ الدول اإلسالمية ومعجـم األسـر احلاكمـة    : ، وستانلي بول ٤٠٢عند العرب وما انفردت به اليمن ص
  . ٢٠٧ص

وهذا يعين أن األفضل هو الذي يزيد جاءت يف كتب اللغة على صيغة أفعل التفضيل وهي مبعىن الزيادة يف الفضيلة  )٣(
، ٢٤٦املصباح املـنري ص : ،  الفيومي  ٥٢٧ – ١١/٥٢٤لسان العرب : انظر ابن منظور . على غريه يف الفضل 

  .  ١٣٤٨القاموس احمليط ص: الفريوز آبادي 
حل  ، ابـن  ، حتقيق علي عبداهللا صا ١٣٦العقد الفاخر احلسن ص: ، اخلزرجي  ١٢١تاريخ وصاب ص: احلبيشي  )١(

  .  ٢/١٠٥ص: تاريخ ثغر عدن : ، باخمرمة  ٣٦٨قرة العيون ص: الديبع 
  .  ٢/١٣٩العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٢(
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 خيـتص  فسماه الناس األفضلي ألا صدقة تامة وعامة ال) ١(الرعية بالذراع املظفري
، وكأنه ذا الفعل كان يهـدف   )٢(ا أحد دون أحد وهي إحدى حسناته البارزة

  . إىل تسجيل هذه املأثرة عليه ومتجيده من  خالهلا 
وقد تلقب باألفضل مجاعة من العلماء والوزراء وامللوك يف التاريخ اإلسالمي قبل امللك 

ـ   ب يف الدولـة الفاطميـة   األفضل العباس بن علي الرسويل حيث استعمل هـذا اللق
  ، ) ٤(األفضل بدر اجلمايل  : تلقبـوا ذا اللقب من امللوك  ومن الذين  .  )٣(واأليوبية

  املـلك األفضل ابـن صــالح  ، )٦( ابن بدر اجلمـايل )٥(واألفضل شـاهنشـاه
وامللـك األفضـل   ،)٢(صاحب محـاة  والد  وامللك األفضل ،  )١( األيويب الـدين

  . )٣(صاحب محـاة  ناصر الدين
                                     

الذراع بالكسر وهي مؤنثة ومجعها أذرع وهي من وحدات القياس االساسية اليت قامت عليهـا  : الذراع املظفري ) ٣(
مصار اإلسالمية وظهرت منها أنواع متعددة منها الذراع املظفري مجيع املقاييس وشاع استخدامها يف كثري من األ

  .سم ٤٦.٢، ويقدر الذراع املظفري حنو 
 ١/١٣٩، العقود اللؤلؤية  ٤٣١، ٤١٨العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي ١١٠املصباح املنري ص: الفيومي : انظر      

  . ٩٣-٨٣املكاييل واألوزان اإلسالمية ص: ، فالترهنتس 
  . ٢/١٣٩العقود اللؤلؤية : زرجي اخل) ٤(
األلقاب اإلسالمية يف التـاريخ والوثـائق   : ، حسن الباشا ٥١نزهة األلباب يف األلقاب ص:ابن حجر العسقالين  )٥(

  .  ١٦٥ – ١٦٤واآلثار ص
، توىل إمارة  هو بدر بن عبداهللا اجلمايل األرمين ، أمري احليوش املصرية امللقب باألفضل: بدر اجلمايل أمري احليوش ) ٦(

م ، مث استدعاه إىل مصر واستعان به على إمخـاد  ١٠٦٣/هـ٤٥٥دمشق للمستنصر العبيدي صاحب مصر سنة 
الفنت ، فوطد له أركان الدولة ، فقلده ، وزاده السيف والقلم ، وأصبح احلاكم يف دولة املستنصر والرجوع إليه ، 

  .م ١٠٩٤/هـ٤٨٧ن ، مات بالقاهرة سنة وكان عادال حسن السرية ، حازما شديدا على املتمردي
، حسن الباشا  ٨٣ – ١٩/٨١سري أعالم النبالء : ، الذهيب  ٨/١١الكامل يف التاريخ : ابن األثري : انظر ترمجته      

  .  ١٦٤األلقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق واآلثار ص: 
ف به ، وال يوصف بذلك غري اهللا سبحانه لقب معناه ملك امللوك ال جيوز للسلطان أن يوص: شاهنشاه  )١(

  .وتعاىل 
  . ٣١٤معجم املناهي اللفظية ص: ، بكر بن عبد اهللا أبو زيد ٥٤٨رياض الصاحلني ص: النووي : انظر      

هو أمحد بن بدر اجلمايل ، أبو القاسم شاهنشاه ، امللقب بامللك األفضل ، وزير ، أرمين األصل ، خلف  )٢(
داهية فحل الرأي ، حسن التدبري ، شهم جيد السياسة ، وطد . يف إمارة احليوش يف مصر أباه بدر اجلمايل 

دعائم امللك لألمر بأحكام اهللا العبيدي صاحب مصر ، وأصبح اآلمر الناهي يف دولته فنقم عليه  االمر ، 
: ترمجته  نظر، م ١١٢١/هـ٥١٥فدبر مؤامرة يف قتل األفضل أمحد على مقربة من داره يف القاهرة سنة 
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  : مولـده 

تعد املعلومات اليت تتحدث عن امللك األفضل الرسويل قبل توليه احلكم قليلـة       
إذ ال جند من خالل قراءة املصادر اليت تناولت حياته أي إشارة إىل تـاريخ   ، جداً

مولده ، أو نشأته ، فكل ما نقف عليه من معلومات إمنا تتناول تفاصيل عن حياته 
ن أمهية الشخصية مألوفاً يف تارخينا العريب ، إذ إأن أصبح حاكما ، وهذا يبدو  بعد

التارخيية إمنا تتجلى عندما يصبح هلا مكانة تارخيية ما ، أما قبل ذلك فإن االهتمـام  

                                                                                                          
العرب يف خرب مـن عـرب   : ، الذهيب  ٧٥٣ – ٢/٧٤٩مرآة الزمان يف تاريخ األعيان : سبط ابن اجلوزي 

  .  ٥/٢٢٢النجوم الزاهرة : ، ابن تغري بردي  ٤٠٥ – ٢/٤٠٤
هو أبو احلسن علي بن يوسف امللقب األفضل نور الدين ، ابن السلطان صالح الدين األيويب ، صاحب  )٣(

م ، مث أخذها منـه  ١١٩٣/هـ٥٨٩امية استقل مبلكه دمشق بعد وفاة أبيه صالح الدين سنة الديار الش
م ، مث دعي إىل مصر بعد وفاة أخيه العزيز لكي يتـوىل  ١١٩٥/هـ٥٩٢أخوه العزيز وعمه العادل سنة 
م ، مساعداً للمنصور ابن العزيز وكان صـغرياً ، إىل أن  ١١٩٨/هـ٥٩٥األفضل على شؤون مصر سنة 

: م ، قال ابن األثري ١٢٢٥/هـ٦٢٢ه العادل من مصر وأعطاه مسيساط فأقام ا إىل أن مات سنة أخرج
انظـر  ، كان من حماسن الزمان ، خرياً عادالً فاضالً حليماً كرمياً ، حسن اإلنشاء مل يكن يف امللوك مثله 

،  ٤٢١–٣/٤١٩ألعيان وفيات ا: ، ابن خلكان  ٣٥٧–٩/٣٥٦الكامل يف التاريخ : ابن األثري : ترمجته 
  .  ١٦٥األلقاب اإلسالمية ص: ، حسن الباشا  ٢٩٦–٢١/٢٩٤سري أعالم النبالء : الذهيب 

بن امللك املظفر حممود بن امللك املنصور حممد ابن امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشـاه  : هو علي  )٤(
ؤرخ صاحب محاة ومؤلف كتايب املختصـر   ابن أيوب والد السلطان امللك املؤيد عماد الدين أبو الفداء امل

يف أخبار البشر ، وتقومي البلدان جاهد امللك األفضل على ضد التتار يف معركة عـني جـالوت سـنة    
م ، آخر معاقل الصليبيني يف عهـد  ١٢٩١/هـ٦٩٠م ، كما شارك يف فتح عكا سنة ١٢٥٩/هـ٦٥٨

، قل جثمانه إىل محاة ودفن ـا   م ، مث ن١٢٩٣/هـ٦٩٢السلطان األشرف خليل مات يف دمشق سنة 
، عبـد   ١٣/٣٣٤البداية والنهاية : ، ابن كثري ٤/٢٩املختصر يف أخبار البشر : أبو الفداء : انظر ترمجته 

، رسالة  ٥٧–٥٦امللك املؤيد أبو الفداء صاحب محاة جهوده السياسية والعلمية ص: اهللا بن حممد النايل
اإلجتماعية ، قسم التاريخ واحلضارة ، جامعة اإلمام حممـد  بـن    ماجستري ، غري منشورة ، كلية العلوم

  . م ١٩٩٠/هـ١٤١١سعود اإلسالمية ، 
هو حممد بن إمساعيل ابن امللك واملؤرخ أبو الفداء عماد الدين صاحب صاة لقب بامللك األفضل علـى   )٥(

= لك املؤيـد أبـو الفـداء    توىل سلطنة محاة بعد وفاة أبيه امل) نور الدين علي بن حممود األيويب(جده 
م ، كان امللك األفضل كثري االستحضار لألمثال واألشعار ، جوادا على الشعراء ، ١٣٣١/هـ٧٣٢سنة=

مث تغريت سرية امللك األفضل حممد احلسنة ، وساءت بسبب شغفه باللهو ، وأخذه أموال الناس بالباطل ، 
سلطان األشرف عالء الدين كجك ابن السلطان وظلمه للرعية ، فكثرت شكاية الناس ضده ، فلما ويل ال

م ١٣٤١/هـ٧٤٢سنة  –صاحب محاة  –الناصر حممد بن قالوون مصر ، أمر بعزل امللك األفضل حممد 
، ونقل إىل دمشق فأقام ا أياماً حىت وافاه األجل يف السنة املذكورة ، مث نقل جثمانه إىل محاة ودفن جبوار 

تذكرة النبيه يف : ابن حبيب .  ٢/٤٧٦تتمة املختصر يف أخبار البشر : وردي ابن ال: انظر ترمجته ، والده 
  .  ٣/٢٣٦الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة : ابن حجر .  ٣/٢٨أيام املنصور وبنيه 
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غري أننا ميكن أن أن نستفيد من تلك املعلومات ، ا غري وارد إال يف حاالت معينة 
للفترة اليت  يبـيلتشكل لنا وسيلة للوصول إىل تاريخ تقرتاريخ أسرته  الواردة عن
ولـد   )١(فإذا علمنا أن أخاه األكرب دارود بن علي بن يوسف الرسـويل   ،ولد فيها

فإن ذلك يعين أنه ولد بعد هذا العام بسنتني  أو أكثر ، م  ١٣٢١/ هـ  ٧٢١سنة 
  . من ذلك دون حتديد سنة معينة 

  : أسرتـه 
بازدهار احلركـة  ) م١٤٥٤-١٢٢٨/ هـ ٨٥٨–٦٢٦(لرسويل متيز العصر ا     

العلمية وعرف ملوك الدولة الرسولية يف التاريخ اليمين حببهم للعلم وتشجيع العلماء 
ومل يقتصر دورهم على ذلك بل برز منهم علماء يف شىت العلوم كاللغـة واألدب  

هـ ٧٢١–٦٩٦(والفقه واحلديث والتاريخ والنسب والطب فكـان امللك املؤيد 
، جد امللك األفضل مشاركا يف كثري من العلوم فقـد أخـذ   ) م١٣٢١-١١٩٦/ 

علم اللغة ومسع احلديث النبوي بالسند ، وصنف يف شىت العلوم من احلديث والفقه 
  .  )٢(واألصول واألدب والتاريخ

، فقـد ورث  ) م١٣٦٢ -١٣٠٦/ هـ ٧٦٤–٧٠٦(امللك ااهد  أما أبوه     
واإلقبال عليه فكان واسع االطالع ، شاعرا فارسا حمبا للخيل ،  عن أبيه حب العلم

وقد أشاد بعلمـه وفضلـه وجهوده يف العمران مؤرخ الدولة الرسولية اخلزرجـي  
وكان امللك ااهد رمحه اهللا ملكا سعيدا عاقال رشيدا جـوادا لبيبـا   : (( بقولـه 

وبين سورها ، كما  )١(عبات، وهو الذي عمر مدينة ث)) )١(شجاعا مهيبا عاملا ذكيا

                                     
  .٣١٨العطایا السنیة ص : األفضل الرسولي  ) ١(
مصادر الفكر اإلسالمي يف الـيمن  : حممد احلبيشي ، عبداهللا  ٤٤٢ – ١/٤٤١العقود : اخلزرجي : انظر مؤلفاته  )٢(

٦٢٣ – ٦١٦  .  
    . ٦٢٥-٦٢٤مصـادر الفكـر اإلسالمي يف اليمن : احلبشي ، ١٢٦ – ٢/١٢٤العقود : اخلزرجي  )١(
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وجعـل فيهـا جامعـا    ، م  ١٣٣٠/  ٧٣١سـنة  قام ببناء مدرسة يف مدينة تعز 
وعني فيهـا إماما ، ومؤذنا ، وخطيبا ، وقيما ، ومدرسـا للفقـه ،    )٢(وخانقاه

وحمدثا ، وطلبه ، ومعلما ، وايتاما يتعلمون القرآن ، وبىن غريهـا مـن املـدارس    
ني وأئمة وشيوخ يعلمون طلبة العلم ، وأوقـف علـى   واجلوامع ورتب فيها معلم

، وله ديوان شعر ومصنفات شرعية ويقال أنه أعلم  )٣(اجلميع أوقافا تقوم بكفايتهم
  .  )٤(بين رسول وكان شاعرا فصيحا

ومن الطبيعي أن يكون امللك األفضل قد نشأ يف هذه األسرة العلميـة واحملبـة        
سرته فقد ورث عن أبيه امللك ااهد حب العلـم  للعلم فبداهة أن يرث ذلك من أ

  . ورعاية وتشجيع العلماء واألدباء حىت أصبح من امللوك املؤرخني 
فيبدو من خالل ترمجة أخته سالمة بنت علـي داود الرسـويل    :أما والدته      

اليت أشارت يف وقفية مدرستها أن املدرسة اليت بنتـها  ) م ١٤٠١/ هـ ٨٠٤ت(
ورثتها من أمها جهة الطواشي األجل مجال الدين نصر ، لكـن   كانت على أرض

ا اال اهــ  ٧٦٧ا توفيت قبل سنة الوقفية مل حتدد امسها صراحة ومل تذكر وفا /
    . )٥( م١٣٦٥

فقد ذكرت املصادر مثانية من الذكور واثنتان من اإلناث وهـم   :أما أخوانه  
  : كما يلي 

                                                                                                          
مدينة قدمية زاد يف عمارا ااهد علي بن داود الذي بين هلا سوراً ، وأكثر فيها غـرائس األشـجار ،   : ثعبات  )٢(

  .اآلبار حىت صارت يف عهده حدائق وجنات وتعد اليوم جزء من مدينة تعز  وحفر
  .  ١/٢٥٦معجم البلدان والقبائل اليمنية : املقحفي : انظر      

: انظر حممد أمحد دمهـان  :كلمة فارسية وتعين حمال للتعبد والتزهد والبعد عن الناس ، ومبعىن بيت أيضا : خانقاه  )٣(
  .٦٦ية صمعجم األلفاظ التارخي

  .   ٣٦٨قرة العيون ص : ابن الديبع ،  ١٢٦-١٢٥،  ٢/٥٩ املصدر السابق : اخلزرجي  )٤(
  .  ٣٦٨قرة العيون ص : ابن الديبع ،  ١٢٦ – ١٢٥، ٢/٥٩املصدر السابق : اخلزرجي  )٥(
  .٧٠٠، أسامة محاد ، مظاهر احلضارة ص ٧٠-٦٩الوقفية الغسانية ، وقفية سالمة ص: انظر  )٥(
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يوسف الرسويل ، امللقب باملؤيد ، كان أكـرب  أبو علي داود بن علي بن داود بن  )١
 )١(أبناء امللـك ااهــد وأحــب أبنائــه إليــه ، ولــد سنــة      

م ، وملـا شـب وكرب ١٢٢٠/هـ٧٢٠ )٢(م وقيـل سنـة١٣٢١/هــ٧٢١
، ومخسـة أعالم ، وأقطعه أقطاعـا  )٣(محل له أبوه ااهد مخسة أمحال طبلخانة
ارسـا مهامـا وشـجاعا، ويف عـام     حسنـا ، وكان ملكا شـهما جـوادا ف  

، مث استوىل على )٤(م ، خرج عن طاعة والده الذي أقطعه اجلثة١٣٤٣/هـ٧٤٤
وطرد أمريها فجرد له والده العساكر صحبة الوزير عبد اهللا بن علي  )٥( املهجم

  ،   الذي ضمن له رضا والده والصفح عنه وأن يقره يف مرتلته) ٦(اليحيوي
ــنة   )٢ ــز س ــه بتع ــت وفات ـــ٧٤٤وكان ــنة  )١(م١٣٤٣/ه ــل س وقي

  .)٧(م١٣٤٤/هـ٧٤٥
                                     

من ،  ٨٦يف طبقات أعيان اليمن ص  طراز أعالم الزمن: ، اخلزرجي  ٣١٨العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٢(
، حتقيق مبارك بن حممد الدوسري ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة إىل جامعـة  باب اخلاء إىل باب الظاء 

  . م٢٠٠٧هـ ،  ١٤٢٧امللك خالد ، عام 
-٣/٣٤٢٦قـالدة النحـر   : ، حتقيق مبارك الدوسري ، باخمرمـة   ٨٧- ٨٦صالزمن  طراز أعالم: اخلزرجي  )٣(

٣٤٢٧.  
املراد ذه الكلمة موسيقى اجليش وهي بلفظ فارسي كانت العادة أن تدق نوبة يف كل ليلة بعد صالة : طبلخانة  )٤(

  . املغرب وتكون يف صحبة السلطان يف األسفار واحلروب 
  .  ١٠٧ – ١٠٦معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي ص: حممد أمحد دمهان : انظر   

معجم البلدان والقبائل : إبراهيم املقحفي : انظر .  قرية مندثرة تقع بوادي سهام وقريبة من مدينة املراوعة : اجلثة  )٥(
  .  ١/٢٩١اليمنية 

ات وهي تبعد عن زبيـد  بكثرة املزروع مدينة قدمية كانت عاصمة امة وهي شرقي مدينة الزيدية تشتهر: املهجم  )٦(
  . من جهة الشمال ، كم ١٥٠حنو 

معجم البلدان والقبائل اليمنية : ، املقحفي  ٢٧٦البلدان اليمنية عند ياقوت ص: إمساعيل بن علي األكوع : انظر   
٢/١٦٧١  .  

عالية وزعامة سـامية ، قريـب   توىل القضـاء يف عهد امللك ااهد ، وكان ذا مهة : عبد اهللا بن علي اليحيوي  )١(
  .م ١٣٥١/هـ٧٥٢اجلانب، لني العريكة ، حسن السياسة ، قتل يف حصن تعز عام 

  . ٤٠٤العطايا السنية ص: األفضل الرسويل : انظر      
  .  ٦١تاريخ الدولة الرسولية ص: ، جمهول  ٢/٧٧، العقود اللؤلؤية  ٣٨٣العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )٢(
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أبو حفص عمر بن علي بن داود بن يوسف الرسويل امللقب باملنصور ، كان ذا ) ٢
مهة سامية، مذكورا بفضل الفراسة ، كانت وفاته يف زمن أبيه إذ وافاه األجـل  

  .  )١(م١٣٥٩/هـ٧٦١يوم السبت مستهل ذي الفعدة سنة 
داود بن يوسف الرسويل امللقب بالناصر ، كـان   أبو احلسن أمحد بن علي بن) ٣

وجيها حمبوبا ، له تعلق بكتاب اهللا تعاىل ، أرسله والده إىل مصر دية جليلـة  
صـاحب مصـر ،   الصاحل صالح الدين صاحل م ، ولقيه ١٣٥٢/هـ٧٥٣سنة 

وعظم وصوله وأكرم نزولـه ، وعـاد إىل الـيمن يف شـهر رجـب سـنة       
قرت به عني والده ، وأقطعه أقطاعا جلـيال ،  م دايا جليلة ف١٣٥٤/هـ٧٥٥

  .  )٢(م ١٣٦٠/هـ٧٦٢فظل عليه حىت كانت وفاته يف شهر حمرم سنة 
أبو سليمان محزة بن علي بن داود بن يوسف الرسويل ، امللقب بالعادل نشـأ  ) ٤

على طاعة والده ااهد ، وشفقته عليه ، وحج مع والده احلجة الثانيـة الـيت   
وذلـك يف سـنة   مللـك ااهـد وأسـر إىل مصـر     علـى ا قبض فيهـا  

، مث عـاد إىل الـيمن وخـرج عـن طاعـة والـده        )٣(م١٣٥٠/هـ٧٥١

                                     
  .  ٢/١١٥، العقود اللؤلؤية  ٤٠٣العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي  ٥١٦العطايا السنية : سويل األفضل الر )٣(
 ٢٩٥طراز أعالم الزمن يف طبقات أعيان اليمن ص:، اخلزرجي  ٢٥٩-٢٥٨العطايا السنة ص : األفضل الرسويل  )٤(

  .  ٦٢رسولية صتاريخ الدولة ال: ، جمهول  ٢/٩٣، حتقيق عبداهللا العبادي ، العقود اللؤلؤية 
  .  ٢/٨٤العقود اللؤلؤية : اخلزرجي   . ٣١٢العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )١(

  . وذكر أن امسه محزة   ٣/٣٤٩٥قالدة النحر : باخمرمة   
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،  )١(م مع أخيه امللك الصاحل ، مث وافاه األجل مبدينـة ذمـار  ١٣٦١/هـ٧٦٣
  .  )٢(م١٣٦٤/هـ٧٦٦سنة 

أبو علي احلسن بن داود الرسويل امللقب بالصاحل نشأ على طاعة أبيه ، وشفقته ) ٥
، وبعـد عودتـه    )٣(م١٣٤١/هـ٧٤٢ليه ، مث حج معه احلجة األوىل سنة ع

، مث اسـتقر مبخـالف    )٥(م١٣٥١/هـ٧٥٣سنة  )٤(أقطعه والـده الكدراء
، على حالة مرضـية ،   )٧(لفترة من الزمن ،ونزل بعد ذلك إىل حيس )٦(جعفر

وأطلق مث استدعاه ابن أخيه امللك األشرف إمساعيل بن العباس الرسويل ، فأذمه 

                                     
  . كم وهي مركز اللواء ويتبعها عدد من النواحي ١٠٠مدينة مشهورة تقع جنوب صنعاء وتبعد عنها حنو : ذمار  )٢(

  .  ١٢٣البلدان اليمنية عند ياقوت ص: اعيل األكوع مسإ: انظر   
تعريف ذوي : ، الفاسي  ٢٢٠ – ٢/١١٩العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي  ٣١٢العطايا السنية : األفضل الرسويل  )٣(

  .  ٦٢تاريخ الدولة الرسولية ص: ، جمهول ٣١٢العال ص
  .  ٣١١ ص العطايا السنية: األفضل الرسويل  )٤(
مدينة مندثرة تقع على وادي سهام ما بني املراوعة واملنصورية وقد اختطها القائد الزيادي احلسني بـن   :الكدراء  )٥(

  . احلادي عشر امليالدي / سالمة يف بداية القرن اخلامس اهلجري 
رحلـة السـلطان   : ، حممد بن عبدالرمحن الثنيان  ٢٤١البلدان اليمانية عند ياقوت ص: إمساعيل األكوع : انظر   
  .  ١٣٧مللك ااهد الرسويل من تعز إىل مكة املكرمة صا

  .  ٢/٩٢العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٦(
من خماليف اليمن املشهورة وينسب إىل جعفر بن إبراهيم املناخي صاحب املذخبرة الذي قتله علي : خمالف جعفر  )٧(

اليمن عند اجلغـرافيني   خماليف: وع إمساعيل األك: انظر    .م ٩٠٣/   هـ٢٩١بن الفضل يف وادي خنلة سنة 
  .  ٧٠املسلمني ص

مدينة من مدن امة املشهورة مسيت باسم بانيها احليس بن ذي رعني من محري ، وتبعد عن مدينة زبيـد  : حيس  )٨(
  .كم جنوباً ٣٥حوايل 

مدينة حـيس  : احلداد ، عبد اهللا عبد السالم  ٣٠منتخبات يف أخبار اليمن ص: نشوان بن سعيد احلمريي : انظر      
  .  ٣٩ – ٣٨اليمنية تارخيها وآثارها الدينية ص
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ل ا حىت دنـت وفاتـه يف   له يف سكىن حيس واالستقرار ا فظأمالكه وأذن 
  . )١(م١٣٨٤/هـ٧٨٦شهر ربيع األول سنة 

أبو احلسني حيىي بن علي بن داود الرسويل ، امللقب باملظفر نشأ علـى طاعـة   ) ٦
والده ، وشفقته عليه ، كان ملكا شجاعا مهيبا ومتأدبا أديبا ، ومـن أحـب   

، ووادي  )٢(لك ااهد إليه محل له مخسة أمحال طبلخانة وأقطعه فشالأوالد امل
يف البالد وانضاف إليـه طائفـة مـن    ، وملا شب وكرب انبسطت يده  )٣(رمع

فحملوه على اخلروج عن طاعة  أبيـه وذلـك يف أول احملـرم سـنة      الثائرين
م ، وظل خارجا عن الطاعة حىت كانت وفاته بعـد سـنة   ١٣٦٢/هـ٧٦٤
  .  )٤(م١٣٦٨/هـ٧٧٠

أبو املكارم هاشم بن علي بن داود الرسويل ، امللقب بالظافر ، نشأ على طاعة ) ٧
أبيه ، وشفقته عليه وسافر معه إىل عدن ، وبعد وفاة والده حظي مبكانة كبرية 
عند أخيه امللك األفضل الرسويل ، وظل على مكانته حىت كانت وفاته مبدينـة  

  . )٥(م١٤١١/هـ٨١٤حيس يف شهر ذي القعدة سنة 
أبو سليمان داود بن علي بن داود بن يوسف الرسويل ، امللقب باملؤيد الصـغري  ) ٨

  . ومل تذكر املصادر تاريخ وفاته  )٦(م ١٣٦٠/هـ٧٦٢، ولد سنة 

                                     
  .  ٣٤٩٥ / ٣قالدة النحر: ، باخمرمة ٣١١العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )١(
  . أعمال وادي رمع مشال مدينة زبيد عمرت حملها قرية احلسينية  منبلدة خربة يف امة : فشال  )٢(

  .  ٣١٦معجم املدن والقبائل اليمنية ص :إبراهيم املقحمي : انظر   
  .من أودية امة اليمن املشهورة يصب يف البحر األمحر قرب زبيد : وادي رمع ) ٣(

  .  ١/٧٠٣معجم البلدان : ، املقحفي  ١/٣٧٠جمموع بلدان اليمن وقبائلها : احلجري : انظر       
-٦١٩لعقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر الـيمن ص ا: ، اخلزرجي  ٦٨١العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٤(

  .  ٢/٩٢، حتقيق مجيل األشول ، العقود اللؤلؤية  ٦٢١
  .  ١٦٤تاريخ الدولة الرسولية ص: ، جمهول  ٦٦٣العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٥(
  .  ٣١٩ص العطايا السنية : األفضل الرسويل  )١(
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   :فقد ذكرت املصادر منهن اثنتان ومها : أما أخواته 
ملصـادر  الدار السعيدة جهة حافظ بنت علي بن داود الرسـويل مل تـذكر ا  ) ١

معلومات كافية عن حياا وإمنا أكتفت بذكر تاريخ وفاا وذلـك يف سـنة   
  . )١(م١٣٩٣/هـ٧٩٦

سالمة بنت علي بن داود الرسويل ، وتلقب جبهة مرشد ااهدي ، كانت من ) ٢
، وحتب فعل اخلري وتسارع إليه ، وهلا كـثري مـن    املقربات للملك األشرف

تعز تعرف بامسها رتبت فيها مدرسا وعدد من األعمال اخلريية منها مدرسة يف 
طلبة العلم يتعلمون فيها ، وأوقفت على هذه املدرسة أوقافا جليلة تقوم بكفاية 
املرتبني فيها ، وأحلقت ذه املدرسة مسجدا تؤدى فيه الصـلوات اخلمـس ،   
إضافة إىل خزانة كتب علمية حتتوي على معارف متعددة من العلوم والفنـون  

  . )٢(م١٤٠١/هـ٨٠٤ع ا طلبة العلم ، وكانت وفاا سنة حىت ينتف
مجال الدين بن عبـد اهللا   )٣(فتلقب جبهة طي نسبة إىل الطواشي :أما زوجته      

األفضلي، وامسها اين ، وهي ابنة الشيخ النجيب مجال الدين حممد بـن عبـد اهللا   
حازمة ولبيبـة وأـا يف   بأا امرأة حمببة : ، وصفها اخلزرجي  )٤(الربكاين اللحجي

كانـت  : (، و، وقال عنها الفاسـي  )٥(غاية من احلسن واجلمال واجلود والكمال

                                     
معجـم  : ، عبد اهللا حممد  احلبشـي   ٢/٢٥٥، العقود اللؤلؤية  ٤٨٠ – ٤٧٩العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )٢(

  .  ٧٢النساء اليمنيات ص
: ، علي بن علي حسني ١٢/٦٦الضوء الالمع : ، السخاوي  ٧٠-٦٨وقفية مدرسة سالمة ص: الوقفية الغسانية  )٣(

  . ١٨٣احلياة العلمية يف مدينة تعز ص
  . عينون خلدمة بيوت السلطان وحرميهك اخلصيان املمجع الطواشي ، وهم املممالي: الطواشية  )٤(

  .  ١٠٩معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي ص: حممد أمحد دمهان : انظر     
تعريـف  : ، الفاسي  ٢/١٧٤، حتقيق مجيل األشول ، العقود اللؤلؤية  ٨١٥صالعقد الفاخر احلسن : اخلزرجي  )١(

  .  ٥٥معجم النساء اليمنيات ص: حلبشي ، عبد اهللا حممد ا ٣١٩ذوي العال ص
  . ، حتقيق مجيل األشول٨١٥ص: العقد الفاخر احلسن : اخلزرجي  )٢(
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كثرية الكرم واإلحسان إىل الناس وبذلك انتظمت والية ابنها ، ومما حيكـى مـن   
مكارمها أا كانت تسأل عن أحوال الناس املتسببني باألسواق فتخرب بكساد البيع 

نار أو ثالثة فضة وتأمر بأن يشتري بذلك منهم ما عنـدهم  عليهم فتخرج الفي دي
، وإمنا قصدها بذلك اإلحسان اليهم وهلا يف حاجة وليس هلا إىل شيء مما يشترونه 
، فقد كان هلا مشاركة فعالة يف النهضة العلمية ) ١( )اإلحسان إىل الناس أخبار كثرية

ت مسجدا كبريا علـى بـاب   واالجتماعية والسياسية ،فمن الناحية العلمية فقد بن
دارها املعروف بدار األمان يف مدينة تعز حيتوي على بركة مغطاة ومطاهر وجرت 

فانتفع الناس ا انتفاعا عظيما ، كما رتبت فيه إماما ومؤذنا  )٢(إليه ساقية من املاء 
، ومل يقتصر دورها  )٣(وقيما ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن الكرمي يف هذا املسجد

لى هذا اجلانب فقط ، بل كانت هلا جوانب مشرقة يف الناحيـة االجتماعيـة ،   ع
وكان هلا مآثر ومكارم عديدة فقد اعتقت عبيدا وإماء كثريين من اجلواري واخلدام 
والعبيد وأوصت بصدقة مستكثرة على الفقراء واملساكني وعلـى مجلـة أنـاس    

تويف زوجهـا امللـك األفضـل     ، أما دورها يف اجلانب السياسي فإنه ملا )٤(معينني
الرسويل ، وتوىل إبنها امللك األشـرف إمساعيـل بـن عبـاس الرسـويل سـنة       

، فكانت هلا دور كبري يف تثبيت احلكم ) م١٤٠٠م،١٣٧٦/ هـ ٨٠٣هـ،٨٧٨(
لولدها حيث استدعت األمراء وأعيان العسكر ووجوه األشراف ومشايخ العرب ، 

الكافة يف القيام يف طاعـة اهللا مث لولـدها   وأمرت بالنفقة على سائر العسكر وعلى 
السلطان األشرف فوعدم مبا طابت به نفوسهم فاحنرفوا مجيعا عن غريه وانقـادوا  

                                     
  . ٣١٩تعريف ذوي العال ص: الفاسي  )٣(
 ، رسالة ماجسـتري   ٤٧املنشآت املعمارية الرسولية يف اليمن دراسة تارخيية حضارية ص: عبد اهللا إبراهيم الراشد  )٤(

   .م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢عام ، جامعة امللك سعود ، كلية اآلداب ، م التاريخ قس، غري منشورة 
  .، حتقيق مجيل األشول ٨١٥ ص العقد الفاخر احلسن: اخلزرجي  )٥(
، عبـد اهللا   ١٧٥ – ٢/١٧٤مجيل األشول ، العقود اللؤلؤية : حتقيق   ٨١٥ صالعقد الفاخر احلسن : اخلزرجي  )٦(

  .  ٥٥اليمنيات صمعجم النساء : حممد احلبشي 
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لطاعته وأمره وساروا حتت ركابه ، فكانت حبركتها تلك أسعد من كـل حركـة   
 )١(جعل اهللا فيها كل خري وبركة ، وثبت له بذلك امللك والسلطنة بعد وفاة والـده 

وهذا وقد أوصت زوجة امللك األفضل ابنها امللك األشرف الرسويل بعد وفاـا   ،
م ، أن حيج عنها ويقوم بزيارة مسجد الرسول صلى اهللا عليه ١٣٨٢/هـ٧٨٤سنة 

وسلم ، فندب إبنها امللك األشرف الرسويل املؤرخ أبو احلسن اخلزرجـي بـاحلج   
د رجوعه من احلج ساحمه خبراج عنها والزيارة سنة وزوده بأربعة آالف درهم ، وبع

أرضه وخنله مساحمة مؤبدة ، وتوثقت عالقته بامللك األشرف الرسويل وأصبح مـن  
  .  )٢(املقربني لديه
فقد خلف امللك األفضل الرسويل رمحه اهللا مثانية من األبناء وهم على  :أما أبناؤه 

  :النحو التـايل 
يف حيـاة والـده ومل تـذكر    مات صغريا : داود بن عباس بن علي الرسويل  -١

  . )٣(املصادر تاريخ وفـاته
امللقب بامللك املنصور ، مل تذكر املصادر : عبد اهللا بن عباس بن علي الرسويل  -٢

معلومات كافية عن حياته وإمنا أشارت إىل ذكر مقتله أثناء مرافقتـه ألخيـه   
ـ ٧٨٨السلطان امللك األشرف إىل مدينة زبيد يف عام   م ، وذلـك ١٣٨٦/هـ

ين يف مدينة فشال حيـث  دأثناء رجوعه من زبيد فصادفه مجع من العرب املفس
كان بعيدا عن حاشيته وغلمانه فحمل عليه أحدهم فطعنه بالرمح فاضت فيـه  

                                     
معجم النساء اليمنيات  : ، حتقيق مجيل األشول ، عبد اهللا حممد احلبشي  ٨١٥صالعقد الفاخر احلسن : اخلزرجي  )١(

  .  ٥٥ص
، عبـد اهللا حممـد    ٢/١٧٥، حتقيق مجيل األشول ، العقود اللؤلؤيـة   ٨١٥العقد الفاخر احلسن ص: اخلزرجي  )٢(

  .  ٥٥صمعجم النساء اليمنيات : احلبشي 
  . ١٦٠-٢/١٥٩، العقود اللؤلؤية ٤٣٢العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )٣(
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روحه وذلك يف آخر شهر حمرم من السنة املـذكورة فحملـه أخـوه امللـك     
  . )١(األشرف إىل تعز ودفن يف املدرسة األفضلية

سـابع  ) الثـاين (عباس بن علي الرسويل امللقب بامللك األشرف إمساعيل بن ال -٣
سالطني الدولة الرسولية توىل احلكم بعد وفاة أبيـه امللـك األفضـل عـام     

م ، سار بالناس السرية احلسنة ، فنشر العدل ، ورفق بالرعية ١٣٧٦/هـ٧٧٨
، وكان واسع احلكم كثري العفو متحريا يف سفك الدماء ، جوادا حمبوبا عنـد  
الناس ، كما إزدهرت احلياة الثقافية والعمرانية يف  عهده ، فـاعتىن بعمـارة   

  . املساجد واملدارس والسبل والقصور 
قرب العلماء واألدباء وشجعهم على التأليف والتصنيف  :أما الناحية العلمية  

ونشر العلم ، كما شارك امللك األشرف يف احلركة العلمية فألف املصنفات العلمية 
من مؤلفاته التارخيية كتاب العسجد املسبوك واجلوهر احملكوك يف طبقات اخللفاء ، ف

وامللوك ، وكتاب فاكهة الزمن ومفاكهة اآلداب والفنن يف أخبار من ملك اليمن ، 
وظل األشرف حيكم بالد اليمن قرابة ثالثة وعشرين سنة حىت تويف يف مدينة تعـز  

  . )٢(شرفيةم ، ودفن يف مدرسته األ١٤٠٠/هـ٨٠٣عام 
أما بقية أوالده وهم حممد املفضل ، وأبو بكر املؤيد ، وعلي ااهد ، وعمـر   -٤

املظفر ، وعثمان الفائز فإن املصادر التارخيية ذكرت أمسـائهم ومل تـورد أي   
  . )٣(معلومات مفصلة عن حيام

  
  : نشأته وعقيدته 

                                     
قـرة  : ، ابن الديبع ٩٢تاريخ الدولة الرسولية ص: ، جمهول ٤٤٧العسجد املسبوك ص: اخلزرجي : انظر ترمجته  )١(

  . ٣٨٠-٣٧٩العيون ص
  ٣٥٢٣-٣/٣٥٢٢دة النحر قال: ، باخمرمة ٣١٧-٢/١٦٣العقود اللؤلؤية : اخلزرجي : انظر ترمجته  )٢(
  . ١٦٠-٢/١٥٩، العقود اللؤلؤية ٤٣٢العسجد املسبوك ص: انظر اخلزرجي  )١(
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بالعلم والعلماء مما  ام كبريينتمي إىل أسرة هلا اهتم كان امللك األفضل الرسويل     
أسهم يف حبه للعلم واملعرفة ، وجريا على عادة امللوك يف تربية وتعليم أبنائهم فقـد  
عكف والده على تربيته وتعليمه وتثقيفه فتعلم القراءة والكتابـة ، وقـرأ القـرآن    
ودرس علوم عصره من فقه وحديث وأدب ولغة وأنساب على عدد مـن علمـاء   

  . ازوه يف فنون خمتلفة ونال شرف التتلمذ عليهم عصره الذين أج
أما عن عقيدته فقد كانت الدولة الرسولية تنتمي إىل املذهب الشافعي حيث اهتمـت       

حيث بنو عددا من املدارس يف خمتلف أحناء اليمن وخارجـه   هونشرهذه الدولة ذا املذهب 
ه وبذلك يكون امللك األفضـل  فكانت هذه املدارس تقوم بتدريس املذهب الشافعي وأصول

   )١(الرسويل شافعيا يعتنق مذهب أهل السنة واجلماعة 
  : مالمح شخصيته  وصفاته 

كان امللك األفضل الرسويل رمحه اهللا من خرية ملوك الدولة الرسولية ، فأقام العدل يف      
د حـىت  مملكته ، وأزال الظلم ، وأرسى دعائم حكمه ، وقضى على الفنت يف مجيـع الـبال  

هلا يؤكد ذلك ما قاله اخلزرجـي   )٢(أصبحت الدولة الرسولية تعيش يف عهده العصر الذهيب
كان ملكا حازما عاقال فاضال ذكيا لبيبا فقيها : (عنهقال حيث الذي وصفه بصفات عديدة 

عدد من فنون العلم عارفا بالنحو واألدب واللغة واألنساب وأيـام  يف نبيها مشاركا للعلماء 
إضافة إىل ذلك فهو ملك ، وعامل ، ومؤرخ ، ومصلح فقد كانت حياته شـعلة   )٣()العرب

من احليوية ، والنشاط املستمر يف مجيع اجلوانـب السياسـية والعسـكرية ، والعلميـة ،     
واالجتماعية، والعمرانية ، فنراه يقظا حريصا على مصاحل الدولة يف مجيع ااالت ، ومما يدل 

ــادر منــذ  توليــه احلكــم يف قمــع حركــة ابــن ميكائيــل علــى ذلــك أنــه ب
، )٤(والقرشـيني  )٣( والعـوارين  )٢(املعازبـة )١(وأمخد حركات)٤(م١٣٦٣/هـ٧٦٥عام

                                     
 ٣/٣٠٦إحتاف الورى بأخبار أم القرى : ، النجم عمر بن فهد  ١/٥٢٣شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام : سي الفا )٢(

  .  ١٤٨مصادر تاريخ اليمن يف العصر اإلسالمي ص: ، أمين فؤاد 
  .  ١٠٠الفضل املزيد ص: ابن الديبع ،  ٢/١٥٧العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٣(
  . ب ١٥٢، الكفاية واألعالم ق ٤٣١العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )١(
  .  ١٧٠عنوان الشرف الوايف ص: ، ابن املقري  ١٢١تاريخ وصاب ص: احلبيشي  )٢(
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ومن مساته ومالمح شخصيته أيضا رجاحة عقله مما جعل أهـل احلـل   . )٥(وغريهم
والعقد جيمعـون علـى توليـه احلكـم بعـد وفـاة والـده امللـك ااهـد          

د من هو أكرب منه سنا فبايعه اخلاصـة والعامـة   رغم وجو) م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(
  . )٦(ووجوه أهل الدولة على توليه  احلكم

ومن مالمح شخصيته بعدها السياسي إذ عقد أواصر املـودة مـع سـلطان         
، وشرق إفريقيا  )٩(إضافة إىل حكام اهلند )٨(يف مصر ، وأشراف احلجاز )٧(املماليك

مة الزيدية ، وإن كانت هذه العالقـة تتسـم   ، كما كانت له عالقة مع األئ )١٠(
بالعداء طيلة فترة حكم امللك األفضل ، إذ دارت بني الطرفني حـروب كـثرية يف   

، بل مل يقتصر ذلك على الصـعيد اخلـارجي ، بـل     )١١(عدد من املناطق اليمنية 
وجدناه يوثق عالقته برعيته ومن الشواهد واألدلة على ذلك أنه كان مشفقا وعادال 

                                                                                                          
  .  ١٢١تاريخ وصاب ص: احلبيشي  )٣(
شهر القبائل اليمنية يف امة وهي فرع من قبيلة األشاعر املشهورة ، اليت شاركت يف الفتوحات اإلسـالمية يف صـدر   من أ: املعازبة  )٤(

اإلسالم ، ومع مرور الوقت عرفت هذه القبيلة باسم الزرانيق نسبة إىل أحد فروعها ، وذلك لشهرة هذا الفرع يف العصر احلـديث ،  
قبيلة الزرانيـق  : ، حممد سامل شجاب  ٢/١٥٦٥معجم البلدان والقبائل اليمنية : ، املقحفي ٤٩٠-١/٤٨٩املوسوعة اليمنية : انظر 

  .  م  ١٩٨٧/  ١٤٠٨عام ، صنعاء العدد الثاين عشر السنة السادسة عشرة ، و جملة اليمن اجلديد  ٥٢-٤٢وحركتهم التارخيية ص
 أوقات الفوضى ويتسلحون باحلجارة فيعورون الناس باجلنايـات  هم مجاعة من الفتاكني واللصوص واألوباش يظهرون يف: العوارون  )٥(

: ابن الـديبع  : انظر . ١٤٥جة الزمن ص: عبدالباقي اليماين : والقتل وحنو ذلك ، وهم مبرتلة احلرافيش مبصر مع العسكرية ، انظر 
  .  ٣٥٣قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ص

. بيلة كبرية كانت من أقوى قبائل امة وأكثرها عددا وأعظمها بأسا وجندة قبيلة من األشاعرة وهي ق: القرشيون  )٦(
  .  ٢/١٢٦٣معجم البلدان والقبائل اليمنية : املقحفي : انظر 

  .  ١٢٨- ١٠١ص  تناول هذه احلركات بالتفصيل عند احلديث عن جهوده يف إقرار األمن وسوف أ )٧(
  .  ٣٦٨قرة العيون ص: الديبع ابن .  ٢/١٢٧العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٨(
  .  ٢/١٣٤العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٩(
  . ٣١٥-٤/٣١٤العقد الثمني : سي الفا )١٠(
  .  ١٥٤ – ١٥٢،  ١٣٩،  ٢/١٣٥العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )١١(
  .  ٢/١٣٩املصدر السابق : اخلزرجي  )١(
 ٩١  .  ٢١٦–٢١٤خلارجية يف عهدمها صبنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن ا: حممد عبد العال  )٢(
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 املزارعني فأزال عنهم بعض مما أثقل كاهلـهم   نكثري ممع ذه الرعية فقد تسامح
، مما قد فرض عليهم أيام والده امللك ااهد ، كما  )١(أيام والده فأزال عنهم الربع

كما أغدق على العساكر وكبار رجال الدولة العطايا الكثرية وفرق عليهم األموال 
ينبغي للملك أن (: (، ويؤكد ذلك قوله  )٢(اجلزيلة حىت يكسب ثقتهم وإخالصهم

أن يتعود العفو واحللم والصفح فإا من شيم الكرام وال يؤاخذ على الصغائر مـن  
اجلرائم فإنه إذا صار ذلك عادة له فقد ماثل األنبياء واألولياء ومـن جعـل دأبـه    

  . )٣( ))الغضب واملعانده فقد ماثل السباع
فضل العلمية فاملعروف أنه نشأ يف أسرة علمية أما عن مالمح شخصية امللك األ     

فشغف منذ صغره حبب العلم واملعرفة حيث تلقى العلم على يد عدد مـن علمـاء   
، كما كانت له مشاركة فعالـة يف   )٤(عصره البارزين الذين أجازوه يف فنون خمتلفة

لمـاء  اإلنتاج العلمي فوضع كثرياً من املصنفات العلمية املختلفة ، حىت صار من ع
وكان فقيها نبيهـا مشـاركا   (: (الدولة الرسولية وهذا ما أشاد به اخلزرجي قائال 

للعلماء يف عدة من فنون العلم عارفا بالنحو واألدب واللغة واألنساب وأيام العرب 
  .  )٥( ))وصنف عدة من الكتب 

وأوقـف عليهـا    كما شيدت يف عصره كثري من دور العلم والعبادة يف بالد اليمن وخارجهـا ،      
األوقاف الكثرية اليت تقوم بكفالة املعلمني والطالب مجيعا حىت يتفرغوا للتحصيل العلمـي ، وميكـن   

                                     
جزء من أربعة أجزاء واجلمع أرباع ويقصد به أن امللك األفضل الرسويل أزال عن الرعية الربع مما فرضـه  : الربع  )٣(

العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي ١١٤املصباح املنري ص: الفيومي : انظر . والده ااهد يف الضرائب املفروضة عليهم 
٢/١٤٠ .  

  .  ٣٧٠قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ص: ، ابن الديبع  ١٥٤و ١٣٤ – ٢/١٢٧العقود اللؤلؤية : خلزرجي ا )٤(
  . ٤١نزهة الطرفاء ص: األفضل الرسويل  )٥(
   . وما بعدها  ١٥٧ص ، سيأيت احلديث عنهم بشيء من التفصيل عند ذكر شيوخه  )٦(
  .  ٤٣١العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )١(
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االنتفاع م يف بالد اليمن يف كثري من ااالت سواء أكانت علمية أو إدارية أو غري ذلك من ااالت 
  .  )١(اليت تنفع البالد والعباد

تمامه بالناحية العمرانية اليت كان يشجعها كثريا وحيرص على تطويرهـا  ومن مالمح شخصيته اه     
وإمنا كانت مهم امللوك يف العمارة لعلهم أنه كلما (: (وحيث رعيته على العناية ا ، ويؤكد ذلك قوله 
وكانوا يعلمون أن الذي قالته احلكماء ونطقت بـه   –كانت الوالية أعمر كانت الوالية أوفر وأشكر 

ء صحيح ال ريب فيه وهو قوهلم أن الدين بامللك ، وامللك باجلند واجلند باملال ، واملال بعمـارة  العلما
  .  )٢( ))البالد ، وعمارة البالد بالعدل يف العباد

وهذا يدل على أن امللك األفضل يستفيد يف حياته من جتارب السابقني له فهاهو يورد هذه احلكم مـن  
ينبغي أن يكون امللـك كـثري اإلعتنـاء    (: (ه وحياته وذكر أيضا أنه احلكماء وجنده يطبقها يف حكم

مبجالسة العلماء والصلحاء واألدباء الفضالء فإن يف ذلك تلقيح للعقل وذيب للـنفس ، وأن يكـون   
خواصه وجلساؤه وعماله من كمل أدبه وشرف نسبه وشهر عقله وعلمه وال يصطفي أحد إال لفضيلة 

ء جنسه وتقدم ا على نظرائه ، إما من علم أو أدب أو شجاعة أو حسن تدبري شهرت فيه وفاق ا أبنا
  . )٣() )أو جوده رأي أو جودة صناعة أو شرف أصل

جدد سور زبيد وعمر خنادقها بعد أن ادم سورها وخربت  (: (وأشار اخلزرجي أيضا أنه      
  .  )٤( ))خنادقها فانفق يف عمارة ذلك مجلة مستكثرة 

ميكن القول بأنه ظهر أثر علمه وثقافته واطالعه على صفاته ومالمح شخصيته من خالل مؤلفاته  وأخرياً
وخاصة كتابه نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء الذي تناول أهم الرسوم واآلداب السلطانية مما يدل على أنه 

ـ  ره ينتقـي منـها   كان مثقفا ثقافة عالية ولديه إطالع وإحاطة مبا كان سائدا من أفكار وآراء يف عص
  .  الروايات اليت توافق رأيه وتناسبه 

                                     
  .  ٣٧٦قرة العيون ص: ابن الديبع .  ٤٣١العسجد املسبوك ص: رجي اخلز )٢(
  .  ٥٠نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء ص: األفضل الرسويل  )٣(
   . ٤٥-٤٣نزهة الظرفاء ص: األفضل الرسويل ) ٤(
  .  ٢/١٥٨العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٥(
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  : وفـاتـه 
 )١(كان من عادة امللك األفضل الرسويل اخلروج من مدينة تعز إىل مدينة زبيـد      

ه والصيد ا أيام الشتاء وكانت آخر رحالته الشتوية إىل يف كل عام للمشىت والترت
م ، فوصـل زبيـد يف أول   ١٣٧٦/هـ٧٧٨زبيد يف شهر مجادى اآلخرة من عام 

مث سار إىل وادي رمع للصيد فلما  )٢(رجب فأقام أياما يف قصره املعروف باخلورنق
رجع إىل زبيد ابتدأه املرض فاستدعى ولده األشرف إمساعيل بن العباس بن علـي  

، وعهد إليه باألمر ومل ميهلـه املـرض   ) م١٤٠٠-م١٣٧٦/هـ٨٠٣-هـ٧٧٨(
ادي والعشرين من شهر شعبان سـنة مثـان وسـبعني    طويال فتويف يوم اجلمعة احل

، وبعد غسله وتكفينه محلت جنازته إىل مدينـة  ) م١٣٧٦/هـ٧٧٨( )٣(وسبعمائة
يوم االثنني الرابع والعشـرين مـن شـهر    ا تعز عاصمة الدولة الرسولية ، ودفن 

م يف ، يف مدرسته األفضلية ، وكانت القراءة عليه سبعة أيامن السنة ذاا  )٤(شعبان

                                     
)١(  ا الدور والقصور السلطانية يف املدينة وخارجها كانت زبيد املقر الشتوي لسالطني الدولة الرسولية فشيدت .  

احلياة العلمية يف زبيـد يف عهـد   : ، عبد اهللا العبادي  ١٥٢مسالك األبصار ص: ابن فضل اهللا العمري : انظر   
  .  ٦١الدولة الرسولية ص

لطان امللك األفضـل  رسول وينسب بناء هذا القصر إىل الس القصور السلطانية اليت شيدها بنو إحدى: اخلورنق  )٢(
  .  ١٥٧العقود اللؤلؤية ص: اخلزرجي : انظر . الرسويل 

: ، الفاسي  ٥/٦١٠التاريخ : ب ابن خلدون ٧١تاريخ الشعيب ق: ، الشعيب  ١٢١تاريخ وصاب ص: احلبيشي  )٣(
،  ٢٥/٢١٦ملفيدة درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان ا: ، املقريزي  ٤/٣١٤العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني 

  .  ٧/٥٩، املنهل الصايف  ١/٣٨٠الدليل الشايف : ، ابن تقري بردي  ٢/٥٢٥حتفة الزمن : األهدل 
عنوان الشرف الـوايف  : ، ابن املقري  ١٥٨ – ٢/١٥٧، العقود اللؤلؤية  ٤٣١العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )٤(

تـاريخ ثغـر عـدن    : ، باخمرمة  ١٠٢أخبار زبيد صالفضل املزيد على بغية املستفيد يف : ، ابن الديبع  ١٧١ص
: ، وخالفهم كل من ابـن العراقـي    ٥٢٦غاية األماين ص: ، حيىي بن احلسني ٣/٣٤٨٠، قالدة النحر  ٢/١٠٧

أنباء الغمـر  : أن وفاته يف شهر رمضان ، أما ابن حجر  ٣/٥٢٦التاريخ : ، ابن شهبة  ٢/٤٤٧الذيل على العرب 
  . نيل األمل مل يرجحوا فذكرو ربيع أول وشعبان: ، عبد الباسط ١/٢٢٨الكالم  وجيز: ، السخاوي  ١/١٤٠
  .  ٦/٢٥٧شذرات الذهب أن وفاته يف شهر ربيع أول : ابن العماد : وانفرد   
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وبعد وفاته رثاه مجاعة من الفضالء بعـدة مـن القصـائد    .  )١(سائر أحناء مملكته
املختارات ، وبفقدانه حزن عليه الناس حزنا شديدا ، وقد نظم اخلزرجي قصـيدة  
عدد أبياا ثالثة ومخسون بيتا يرثي ا امللك األفضل الرسويل وميتدح مـا كـان   

  :يدة يتسم به من صفات حسنة مطلع هذه القص
  
   

  بكـت اخلالفـة واملقـام األعظـم 
  وامللـك والـدين احلنيـف القيـم                

  والشـمس والقمـر املنيـر كالمهـا
  واألرض تبكـي والسـما واألجنـم                           

  والبييـت واحلـرم الشـريف مبكـة
  االسحم واحلجـر واحلجـر اليماين                            

  جـزعا على امللـك املتـوج بالبهـا
  مـن قبـل يعقـد تاجـه وينظـم                           

  األفضـل بن علي الذي سـاد العـال
  وبـىن منـار اـد وهـو مهـدم                           

  ومحـى ثغـور املسـلمني بعزمــه
  ن جوانبـه الـدموالسيف يقطـر م                           

                                     
: أنظـر  ، هلا أصال يف الشريعة اإلسالمية من البدع واحملدثات اليت ظهرت يف بعض البالد اإلسالمية واليت مل يكن  )١(

  .  ٢١٦ي السنن و املبتدعات املتعلقة باألذكار و الصلوات ص الشقري
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  األروع الطلـق الفرافصـة اهلصـور

  القسـور الـورد اهلزبـر الضـيغم                            
  والعـارض اهلـنت االجش املـرجحن

  الوابـل الفـدق امللـث املــثجم                           
  والصـارم الـذكر اجلـراز املشـريف

  )١( لقـاطع العضـب العضوض املخـذما                         
  

  :إىل اية القصيدة 
وهذه األبيات اليت أوردها اخلزرجي أمدتنا مبعلومات غزيرة عن شخصية امللـك األفضـل   

  .الرسويل وصفاته 
 

                                     
  . ١٦٣-٢/١٦٠، العقود اللؤلؤية ٤٣٤-٤٣٢العسجد املسبوك ص: اخلزرجي  )١(
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  اينالفصل الث

  )ةود امللك األفضل الرسويل السياسيجه(
  .توليه احلكم • 
  :جهوده يف إقرار األمن الداخلي وتشمل • 
  .بن عمر بن ميكائيل حممد رد األمري مت - ١
 .مترد املظفر على أخيه امللك األفضل  - ٢

 .القضاء على متردات القبائل التهامية  - ٣

  .متردات القرشيني   -  أ
 .متردات قبائل املعازبة   - ب

  .العالقات يف عصر امللك األفضل • 
  .عالقته باألئمة الزيدية باليمن : أوال
  : عالقاته اخلارجية : ثانيا
 . احلجازمع أشراف عالقته  -١

 .مبصرعالقته بالدولة اململوكية  -٢

 . فريقيةوشرق إعالقته باحلبشة  -٣

  . عالقته بشرق آسيا -٤
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  :توليـه احلكـم 
امللك األفضل الرسويل احلكم بعد وفاة والده امللك ااهد الرسويل الذي وافاه  توىل

مجـادى األوىل   اخلامس والعشـرين مـن   موت والده السبتاألجل يف مدينة عدن يف يوم 
م ، إذ اتفق أهل احلل والعقد من احلاضرين معه باإلمجاع على البيعة له ١٣٦٣/هـ٧٦٤عام

، فبايعه كبار رجال دولته وأعياا ، إذ رأوا أنه أصلح للبالد والعباد ، على الرغم من أنه مل 
  .يكن أكرب أبناء امللك ااهد 

يف كثري من التحركـات العسـكرية ،   ومما ساعد على ذلك أنه كان مالزماً لوالده 
وبصرية باألمور ، مما جعله يصل إىل  اًوكان حمبوباً لديه ، كما اتسم بامتالكـه عقالً راشد

امللك األشرف  ابنه، يؤكد ذلك  )١(سدة احلكم دون إخوته الذين خرجوا عن طاعة والدهم
يف التاريخ املذكور اجتمع كرباء ملا تويف موالنا ااهد رمحة اهللا عليه ((: الرسويل ، إذ يقول

حضرته وأمراء دولته قاطبة على قيام والدي مقام أبيه ، إذ مل يكن يف أوالد ااهد حاضرهم 
وغائبهم من أكمل وال أرشد وال أعقل وال أوىل باألمر منه وإن كان فيهم من هو أكرب سناً 

  . )٢())منه
ده ، بايعته اخلاصة والعامة ، وانتظمـت  وبعد أن مت تعيينه ملكاً على البالد خلفاً لوال

بيعته وأصبحت كلمته نافذة يف البالد ، وسار على ج سابقيه من ملوك بـين رسـول يف   
؛ نظراً لـدورهم يف تثبيـت    )٣(االهتمام بالعسكر وأحواهلم ، إذ مل يتردد يف اإلنفاق عليهم

   .حكم الدولة 

                                     
؛ حممد عبد العـال   ٤١٠،  ٤٠٧العسجد املسبوك ، ص:؛ اخلزرجي ٧٢١فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )١(

  . ٢٠٩-٢٠٨بنو رسول وبنو طاهر ، :حممد
  
  . ٧٢١فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٢(

  
  . ، حتقيق علي عبداهللا صاحل ١٣٦العقد الفاخر احلسن ص:؛ اخلزرجي ٧٢١فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٣(
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ة والده حيث انطلـق جبثمانـه ،   ولعل أبرز مظاهر هذا االهتمام ما حدث يف جناز
والعسكر يسريون أمامه ، حىت وصلوا إىل مدينة تعز عاصمة الدولة الرسولية ، فوصـلها يف  

م فلما أصبح يوم اجلمعة أول يوم ١٣٦٣/هـ٧٦٤آخر يوم اخلميس من مجادى األوىل عام
  . )١(من مجادى اآلخرة دفن والده يف مدرسته ااهدية حبضور اخلاصة والعامة

ومع بداية حكم امللك األفضل الرسويل للبالد مل تكن األوضاع مستقرة فيها ، بـل  
كانت تعاين اضطراباً شديداً ، ومل يكن ذلك أمراً مستجداً مع توليه امللك ، وإمنـا كـان   
استمراراً ملا كان واجهه والده أثناء حكمه الذي وصف عصره بكثرة االضطرابات والفـنت  

وكانـت  ((: ، يؤكد ذلك اخلزرجي مؤرخ الدولة الرسولية فيقول )٢(وكثرة اخلارجني عليه
  . )٣())األطراف مضطربة وقد انفتح يف كل ناحية منها باب فساد

إال أن امللك األفضل استطاع حبكمته وشجاعته أن يواجه هذه التمـردات والفـنت   
جيشـه   الداخلية بكل قوة وحزم ، إذ صمم على توحيد كيـان دولته ، وقد أدرك أن قوة

تعد أهم الوسائـل اليت يستطيع ـا مواجهة حركات التمرد والقضاء عليها ، وهلذا عمد 
  ،)٤(إىل رفع معنويات عسكره،فأجزل هلم اهلبات والعطايا حىت يتمكن من كسب والئهم له

  

                                     
ب ؛ ٦٩ص  تـاريخ الشـعيب ،   :؛ الشـعيب  ٧٢٢-٧٢١فاكهـة الـزمن ، ص  :األشرف الرسـويل  )١(

  . ٢/١٢٧العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي
  
  . ٣٦٦-٣٦٥قـرة العيون ، ص:؛ ابن الديبـع ٧٢٣-٧٢٢فاكهـة الزمـن ، ص:شرف الرسويلاأل )٢(

  
  . ١٢٨-٢/١٢٧العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(
  
قرة العيون :؛ ابن الديبع ٢/١٢٩العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٢٤فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٤(

  . ٣٧١-٣٦٩، ص
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، وصار جتار  )٢(، ونشر العدل بني الناس وكسا النواخيذ )١(من املكوس اًوأبطل كثري
  . )٤(يذكرونه باجلميل يف الرب والبحر،  )٣(الكارم

واستطاع حبنكته السياسية والعسكرية القضاء على مجيع التمردات واالضـطرابات  
  . )٥(اليت أفقدت البالد أمنها واستقرارها ، إذ قضى عليها واحدة تلو األخرى

  :ومن أبرز التمردات اليت حدثت يف عهده ما يلي
  :مـد بن عمـر بن ميكائيـل حم نور الدين متـرد األميـر: أوالً

قبل أن نبدأ باحلديث عن مترد األمري حممد بن عمر بن ميكائيل ضد امللك ااهـد  
وابنه امللك األفضل البد أن نلقي الضوء على شخصية هذا األمري الثائر قبل توليـه إمـارة   

  .حرض 

                                     
، ويقصد ا اجلباية ، وهي ضريبة تؤخذ من التجار ، وتطلق أحياناً علـى  مجع مفردها مكس :املكوس )١(

؛  ٨٦مفـاتيح العلـوم ، ص  :اخلـوارزمي :أنظـر . الضريبة اليت تؤخذ يف األسواق على البيع والشراء 
  . ٣٢٢معجم املصطلحات االقتصادية ، ص:؛ نزيه محاد ٢٩٧املصباح املنري ، ص:الفيومي

  
  .ك السفن أو وكالؤهم أطلقت على مال:النواخيذ )٢(

  . ٢٥٨-٢٥٧ألفاظ احلضارة يف القرن الرابع اهلجري ، ص:عبد اجلواد إبراهيم:أنظر    
  
كان بيدهم جتارة التوابل من الفلفل و القرنفل وحنومها من جيلب من اهلند هم فئة من التجار:جتار الكارم )٣(

من بالد الكامن اإلسالمية اليت تقع بني  وكان معظمهم يف األصل، عن طريق ثغور اليمن فعرف ذلك م 
مث أطلق ذلك " كامن"حبر الغزال و حبرية تشاد بالسودان الغريب فنسبوا إىل أصلهم اجلغرايف بعد حتريفه إىل 

  ٧٣ص  ىشعالتعريف مبصطلحات صبح األ: البلقلي : أنظر . اللفظ على مجيع من مارس تلك التجارة
  . ٣١-٢١جتار التوابل يف مصر يف العصر اململوكي ، ص:حممد عبد الغين األشقر:أنظر    

  
  . ٣٧٢جتار التوابل يف مصر ، ص:؛ حممد عبد الغين األشقر ٢/١٥٤العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٤(
  
؛ ابـن   ٧٢٩-٧٢٤فاكهـة الـزمن ، ص  :؛ األشـرف الرسـويل   ١٢١تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٥(

  . ٢١٣-٢١٠بنو رسول وبنو طاهر ، ص:العال؛ حممد عبد  ١٧١-١٦٩،  عنوان الشرف:املقري
  



١٠٣ 
 

ومات اليت فمن خالل اإلطالع على املصادر التارخيية اليت ترمجت له يالحظ أن املعل
  .ذكرا عن نشأته األوىل كانت شحيحة جداً 

غري أن هذه املعلومات رغم قلتها ميكن أن تلقي الضوء على حياته العامـة سـواءاً   
كانت علمية أم سياسية أم عسكرية أم اجتماعية ، إضافة إىل كوا تعطي تصوراً عن صفاته 

  .اخللقية واخلُلقية 
، من بالد فارس ، حيث قدم به  )١(يف مدينة هرمز فقد أحملت بعض املصادر أنه ولد
، ويبدوا أن والـده كان من أسرة علمية اشتهرت  )٢(والده صغرياً مع أسرته إىل بالد اليمن

بالعلم والصالح ، فحرص على تأديبه وتنشئته تنشئة دينية صاحلة ، فبدأ بتعليمـه القـرآن   
من شعائر الـدين اإلسـالمي ، ومفتـاح    الكرمي الذي درج عليه سلفنا الصاحل ألنه شعرية 

للتوسع يف العلوم األخرى ، إذ يكسبه التحلي باألخالق احلسنة اليت دعا إليها القرآن الكرمي 
  .يف مواضـع كثرية من سوره وآياته 

  
أما عن نشأته العلمية فقد ذكرت املصـادر أنه كان على قدر جيـد مـن العلـم    

، ونشر العلم بني الطلبة فقام بإنشاء  )٣(على من مرتلتهمواملعرفة ، فجالس العلماء وقرم وأ

                                     
 عمـان تقع جنوب إيران تطل على مضيق هرمز الذي يصل خليج  -إيران حالياً–مدينة يف فارس :هرمز )١(

  .باخلليج العريب 
  . ٥١٢موسوعة ألف مدينة إسالمية ، ص:؛ العفيفي ٥/٤٦٣معجم البلدان ، :ياقوت:أنظر    

  
  . ٢٨١ن مل يذكره الذهيب من النبال ، صتعريف ذوى العال مب:الفاسي )٢(
  
،حتقيق مجيل األشول ؛ العقود اللؤلؤية يف تـاريخ الدولـة   ٤٤٨العقد الفـاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٣(

  . ٢/١٦٦الرسولية ، 
  



١٠٤ 
 

مدرسة لطلبة العلم مبدينة زبيد ، وتكفل باإلنفاق على هذه املدرسة ومدرسيها والطلبة الذين 
  . )١(يدرسون فيها من ماله اخلاص طلباً لألجر والثواب

ئهـا ، إال أـا   وهذه املدرسة اليت أنشأها ابن ميكائيل مل تشر املصادر إىل تاريخ بنا
، الذي كـان مـن   ) م١٣٣٣/هـ٧٣٤ت( )٢(ذكرت أن الفقيه عمر بن أيب بكر التباعي

العلماء البارزين يف علم الفقه وأصوله ، كان من أوائل املدرسني الذين تولوا التـدريس يف  
هذه املدرسة ، واستفاد منه مجع كبري من الطلبة الذين درسوا يف مدرسة ابن ميكائيل الـيت  

  . )٣(م١٣٣٣/هـ٧٣٤ا قبل سنةبناه
أما عن حياته السياسية والعسكرية فإن املصادر التارخيية مل تذكر معلومات وافية عن 

  .حياته السياسية والعسكرية قبل توليه إمارة حرض 

الذين تولوا  األمراءفقد ذكرت املصادر أن األمري حممد بن عمر بن ميكائيل كان من 

ملظفرية ، وأنه حينما توىل إمارة عدن كان شاباً ومعجباً بنفسه إمارة عدن يف أواخر الدولة ا

  .، حىت أنه مل يقدر أحد العلماء املشهورين يف مدينة عدن ومل يكرمه 

                                     
 ٥٠٩العطايا السنية ، ص:؛ األفضل الرسويل ١٨٢-٢/١٨١السلوك يف طبقات العلماء وامللوك ، :اجلندي )١(

  .، حتقيق علي عبداهللا صاحل  ٤٩٠قد الفاخر احلسن ،صالع:؛ اخلزرجي
  
هو أبو حفص عمر بن أيب بكر بن أمحد التباعي ، كان فقيهاً فاضالً ذا معرفة شافية يف األصول والفروع  )٢(

م ١٣٣٣/هـ٧٣٤، معروفـاً بشرف النفس وعلو اهلمة ، درس يف مدرسة حممد بن ميكائيل ، تويف سنة 
  . ٢/٦٢العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٥٠٩العطايا السنية ، ص:فضل الرسويلاأل:أنظر ترمجته.    

  
العقود :؛ اخلزرجي ٥٠٩العطايا السنية ،ص:؛ األفضـل الرسويل ٥٥٦،  ٢/١٨٢السلـوك ، :اجلندي )٣(

  . ٢/٦٢اللؤلؤية ، 
  



١٠٥ 
 

ومل يعجب هذا التصرف والده عمر بن ميكائيل مبا فعله ابنه ، فوخبـه على عملـه  
  . )١(عز وجل وأمره باحترام العلماء والتواضع هلم حىت ينال الرفعة من اهللا

كما أشار عماد الدين احلمزي الذي كان من األمراء البارزين يف أيـام السـلطان   
املظفر وولده السلطان األشرف الذي قـاد عدداً من احلمالت العسـكرية يف أيامهمـا ،   
ويبدو أنه على معرفة تامة بـاألمري حممـد بـن ميكائيـل الـذي ذكـره يف حـوادث        

مللك األشـرف عمـر بـن يوسـف بـن رسـول       م ، إذ كلفه ا١٢٩٦/هـ٦٩٦سنة
، بتجهيز محلـة عسكرية كبرية يف شهر شعبان من السنة املذكورة ) م١٢٩٦/هـ٦٩٦ت(

ميكائيل يلقب يف ذلك الوقت إستاذ دار السلطان  ، وكان األمري حممد بن )٢(إىل مدينة حجة
 إليهـا األمـن   ، مث األشرف من بعده الذي جعله مقدماً على هذه احلملة فأعـاد  )٣(املظفر

  . )٤(واالستقرار بعد أن عقد الصلح مع األشراف الزيدية

                                     
  . ٢/٣٥٨حتفة الزمن يف تاريخ سادات اليمن ، :؛ األهدل ٣٩٥-٢/٣٩٤السلوك ، :اجلندي )١(
  
كم ، وتنسب إىل حجة بن أسلم بـن  ١٢٧مدينة جبلية مرتفعة ، تقع مشال غرب صنعاء مبسافة :حجة )٢(

  .عليان بن زيد بن جشم بن حاشد 
   ١/٤٢٤معجم البلدان والقبائل اليمنية ، :؛ املقحفي ١/٢٤٢جمموع بلدان اليمن وقبائلها ، :احلجري:أنظر    

  
ومعناه :ومعناه األخذ ، ودار:مزة ، كلمة فارسية مركبة من لفظني إستذأو اإلستدار بكسر اهل:إستاذ دار )٣(

املمسك ، وقد أدغمت الذال يف األوىل مع الدال يف كلمة دار ، فصارت إستدار ، واملعىن املتوىل لألخذ ، 
ى وترد يف الكتب أحياناً إستاذ الدار ، وتعد وظيفة من أكرب وظائف البالط الرسويل ، وهو لقب يطلق عل

القائم على الشؤون اخلاصة للسلطان يف أمر بيوت السلطان كلها وما حتتاج إليه من الطعام والشـراب  
واللباس ، وله مطلق التصرف يف استحضار ما حيتاج إليه كل من بيت السلطان من النفقات والكسـوة  

  .وغريها 
صبح األعشى بصناعة اإلنشـا ،  :؛ القلقشندي ٢٦معيد النعم ومبيد النقم ، ص:السبكي:لالستزادة أنظر    

  . ١٥-١٤معجم األلفاظ التارخيية ، ص:؛ دمهان ٤/٢٠
  
  . ١٢٣كرت األخيار ، ص:احلمزي )٤(
  



١٠٦ 
 

م ، أشارت املصـادر أن السلطان املؤيد داود بن يوسف ١٣٠٥/هـ٧٠٥ويف سنة
الدين حممد بن عمر بن ميكائيل الـذي   نور، أمر األمري ) م١٣٢١/هـ٧٢١ت(بن رسول 

الزيدية يف  األئمةرية كبرية ضد كان أستاذ دار السلطان يف ذلك الوقت بتجهيز محلة عسك
صنعاء وصعدة إلمخاد متردهم ، فنجح ابن ميكائيل يف مهمته ، ومت الصـلح فيمـا بينـهم    

  . )١(الزيدية األئمةوسكنت بذلك 
أما دوره السياسي والعسكري يف أيام امللك ااهد ، فقد انفرد بذلك مؤرخ الدولة 

علومات قيمة عن األمري حممد بـن ميكائيـل   الرسولية أبو احلسن اخلزرجي ، الذي أورد م
فوصفه بأنه كان من األمراء الكبار الذين اتسموا بعلو اهلمة ورجاحة العقـل ، وأن سـريته   

اجلود ، وعفة النفس ، فضالً عن : احلسنة ذاعت بني الناس ، فقد اتصف بصفات حسنة مثل
من جملسه ، بل وأجـزل هلـم    حمبته للعلم والعلماء الصاحلني الذين رفع من مرتلتهم وقرم

العطاء ، إذ كان جملسه مكاناً للعلماء البارزين الذين كانوا يتناقشون فيه كثرياً من العلـوم  
واملعارف ، وهذه الصفات اليت متيز ا يف غالب أحواله اكتسبها من السـنوات الطويلـة   

الطهم ، مما أكسـبه  املاضية اليت عاشها يف ظل دولة بين رسول ، فجعلته جيالس العلماء وخي
  . )٢(شهرة واسعة يف البالد

  
وقد أدرك السلطان ااهد يف هذه الفترة مهته العالية وحسن إدارته وحنكته السياسية 
اليت اكتسبها من السنوات املاضية ، إذ كان عفيفاً ، حسن السياسة ، وحمبوباً عند النـاس ،  

ااهد الذي رأى ببصريته وحنكته السياسية  ورفيقاً بالرعية ، مما جعله مقرباً لدى السلطان

                                     
العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٢٤٤جة الزمن ، ص:؛ عبد الباقي اليمين ١٣٥ار ، صكرت األخي:احلمزي )١(

١/٣٦٧ .  
  
حتقيق مجيل األشول ؛ العقـود   ٤٤٨الفاخر احلسن ، ص؛ العقد  ٤٣٦العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )٢(

  . ٢/١٦٦اللؤلؤية ، 
  



١٠٧ 
 

، الذي كان  )٢(، بعد وفاة األمري زين الدين قراجا )١(أنه الرجل املناسب لتويل إمارة حرض
والياً عليها قبل ابن ميكائيـل ، إذ كانـت وفاتـه يـوم اجلمعـة العاشـر مـن حمـرم         

ا يوم السبت مـن  ، ومحل إىل حرض ودفن  )٣(م ، يف مدينة الشرجة١٣٤٢/هـ٧٤٣سنة
، فأقطعه مدينة حرض وما جاورها من املدن التهاميـة فأحسـن إدارـا    )٤(السنة املذكورة

والقبائل اـاورة ، فقـد أشـار     األئمةالسياسية ، فدانت له العرب هنالك ، وتقرب منه 
م ، أن األمري حممد بن ميكائيل كان أمرياً علـى  ١٣٥١/هـ٧٥٢اخلزرجي يف حوادث سنة

شهر صفر من السنة املذكورة ، وأورد األهدل معلومة يشري فيها إىل أنـه كـان   حرض يف 
، حيث ذكر أنه كان من أمراء ااهـد ، ولـه يف   / هـ٧٤٩متولياً حلرض يف حدود سنة

، وكان السلطان ااهـد   )٥(م١٣٥٩/هـ٧٦١اإلمارة حنو ثالثة عشرة سنة وذلك يف سنة
  ر املهمة ، مما جعله يضفي عليه لقباً جديداً انفرد به يستمع إىل نصائحه ويستشريه يف األمو

                                     
  . ، حتقيق مجيل األشول  ٤٤٨العقد الفاخر احلسن ص:اخلزرجي )١(

  

؛  ٦١-٦٠تـاريخ الدولـة الرسـولية ، ص   :؛ جمهول ٥٣١العطايا السنية ص:األفضل الرسويل:أنظر  )٢(
  . ٢/٦٧العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي

  
بلدة خاربة مشال غرب حرض على الساحل ، كانت تعرف بشرجة حرض متيزاً هلا عن شرجة :ةالشرج )٣(

  .حيس 
معجم البلدان والقبائل اليمنيـة ،  :؛ املقحفي ١٦٥البلدان اليمنية عند ياقوت احلموي ، ص:األكوع:أنظر    

١/٨٥٨ .  
  
ااهد الرسويل من تعز إىل مكة رحلة السلطان :؛ حممد الثنيان  ٧٢٥ص فاكهة الزمن:األشرف الرسويل )٤(

  .هـ ١٤٢٠؛ جملة الدارة ، العدد األول ، دارة امللك عبد العزيز ، الرياض ،  ١٣٧املكرمة ، ص
  
  . ٢/٥٢٤حتفة الزمن ، :األهدل )٥(
  

١٠٥ 



١٠٨ 
 

، إذ مل  )١(وهو لقب ملك األمراء دون غريه من األمراء يف أيام السلطـان ااهد ،
تذكر املصادر أحداً من أمراء الدولة الرسولية لقب ذا اللقب يف زمن السلطان ااهـد ،  

سلطان فقد كان يندبه دائماً يف املهمات العسكرية ونظراً ملكانته السياسية والعسكرية عند ال
  .الكبرية ، وذلك ملهارته وخربته الطويلة يف اال السياسي والعسكري 

م ، من ١٣٥٧/هـ٧٥٩فقد ذكرت املصادر أن السلطان ااهد نزل إىل زبيد يف سنة

حممد  مهم األمريأجل تأديب قبائل املعازبة والقرشيني ، فجهز هلم محلة عسكرية كبرية ، يتقد

بن ميكائيل فلما علم املعازبة والقرشيون بقدومهم هربوا فلم يظفروا بأحد منهم ، فقام ابـن  

عهم ، وقمع متـردهم ، ويف  ردميكائيل وعسكره بإحراق بالدهم وإتالف ممتلكام من أجل 

 أنه مل يكن أحد عبيد ابن ميكائيل الذي كان من الفرسان الشجعان ، إال هذه احلملة قُتل ياقوت

،  )٢(له معرفة بالبالد إذ انفرد عن العسكر ، فقام أحد املعازبة بقتله ، فحزن ابن ميكائيل على قتله

  ،)٣(الشماليةوبعد ذلك رجع السلطان ااهد إىل تعز ، وترك ابن ميكائيل والياً يف بعض اجلهات 

                                     
أي كأن امللقب قـام بـني   :لقب كان يطلق على أكابر األمراء من نواب السلطنة باملمالك:ملك األمراء )١(

  .ام امللك يف التصرف والتنفيذ ، واألمراء يف خدمته كخدمة السلطان األمراء مق
األلقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق :؛ الباشا ٥/٤٥٥صبح األعشى بصناعة اإلنشا ، :القلقشندي:أنظر    

  . ٥٠٢واآلثار ، ص
  
  . ٢/١٠٧العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي  ٧٠٥فاكهة الزمن ص: انظر االشرف الرسويل  )٢(
  
  .هي سهام ، وسردد ، ومور ، ورحبان ، وذُؤال ، ورمع :اجلهات الشامية )٣(

  . ٢/١١٠العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي:أنظر    
      

١٠٦ 



١٠٩ 
 

،  )٤(حبـان رووادي ،  )٣(، ووادي مـور  )٢(، ووادي سـردد )١(وادي سهام ومنها

م ، نزل ١٣٥٨/هـ٧٦٠ويف شهر ذي القعـدة من سنة )٦(عورمووادي  ، )٥(ذؤالووادي 

من أجل تأديب املتمردين  هعسكـرمن ثلة السلطـان ااهد إىل مدينة زبيد مرة أخرى يف 

من العرب املعازبة والقرشيني الذين خرجوا عن طاعة السلطـان ااهد ، فلمـا وصل إىل 

ا ابـن   طلب املقطعني من األمراء يف اجلهات الشاميـة ، فوصل اجلميـع ما عـد زبيد أرسل يف

 وذلك بعد أن حسن له مجـاعة من بطانته اخلـاصة االستيالء   ،الذي مل يصـل إليه ميكائيل 

  على 

                                     
  .من أشهر أودية اليمن يقع وسطاً بني وادي سردد مشاالً ووادي رمع جنوباً :وادي سهام )١(

جمموع بلدان اليمن وقبائلـها ،  :؛ احلجري ١٥٦ص البلدان اليمنية عند ياقوت احلموي ،:األكوع:أنظر    
٣/٤٣٥ .  

  
  .وادي مشهور وهو بني وادي مور مشاالً ووادي سهام جنوباً :وادي سردد )٢(

  . ١٤٨البلدان اليمنية ، ص:األكوع:أنظر    
  
  .الزهرة  والزيدية  يقع مشال مدينيتمن أكرب أودية امة وأكثرها خصباً ، :وادي مور )٣(

  . ٢/١٦٨١معجم البلدان والقبائل اليمنية ، :؛ املقحفي ٢٧٥البلدان اليمنية ، ص:األكوع:أنظر    
  
  .جنوب مدينة صعدة  واد:رحبان )٤(

  . ١/٦٧٧معجم البلدان والقبائل اليمنية ، :املقحفي:أنظر    
  
يـوم بـوادي   يأيت من بالد درمية ، ويقع ما بني وادي سهام ووادي رمع جنوباً ، ويعرف ال واد:ذؤال )٥(

  . ١/٦٥٤معجم البلدان والقبائل اليمنية ، :؛ املقحفي ١٢٤البلدان اليمنية ، ص:جاحف ؛ األكوع
  
  . ٨٥سبق التعريف ا ص  ) ٦(



١١٠ 
 

١٠٧ 

  

له األمر انتقل إىل مدينة زبيد ، وحينئذ تصبح التهائم بأسرها  متكناجلهات الشاميـة ، فإذا 

ه ، فيعجز السلطان ااهد وغريه من مقاومته ، وبذلك يتم له االنفصال عن الدولـة  تابعة ل

الرسولية ، فوقع هذا الكالم عنده موقعاً حسناً ، ورأى أنه كائن ال حمالة ، وذلـك بعـد   

انضمام بعض القبائل إليه ومساندة األشراف الزيدية له يف هذا الشأن ، ومما ساعده علـى  

لك ااهد عن طاعة أبيهم ، كل هذه العوامل وغريها ، جعلت األمـري  ذلك خروج أبناء امل

حممد بن ميكائيل يقوم باخلروج عن طاعة الدولة الرسوليـة ، فلم جيـب امللـك ااهـد    

بعـد االمتنـاع عـن    ديد ودارت بينهما عدة مكاتبات ، فكتب إليه امللك ااهد رسالة 

  ) .م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت(ي احلضور ذكرها املؤرخ تقي الدين الفاس

ت ـا اآلفـاق كـون أن    د ، بلغنا من مهتك العالية ما أضآيا حمم((: فجاء نصها
اجلهات الشامية عمرت بلطف اهللا تعاىل ومهتك ال شك يف ذلك ، حديث املستخرج ، أمر 
الثقات من غلمانك يستحفظون به ، فعرضنا ننفقه على العسكر املنصور ، بارك اهللا فيـك  

، ضرب درمهـاً ، أتلف به علينا الدملوة مـن غـري ال دسـتور     )١( ابن مسريوال بارك يف
  . )٢())ليستورد ، فسيكون االنتقام من شر األنام والسالم

                                     
اهلمة شجاعا مقداما شهما أحد قـادة حممـد    عايلهو شهاب الدين أمحد بن علي بن مسري ، كان أمريا  )١(

فاكهـة   :ألمري زياد بن أمحد الكاملي ، أنظر األشرف الرسويلميكائيل هزم يف معركة القحمة على يد ا
  . ٧٢٩، ٧٢٤،٧٢٨الزمن ص

  
  . ٢٨١-٢٨٠تعريف ذوي العال مبن مل يذكره الذهيب من النبال ، ص:الفاسي )٢(
  



١١١ 
 

ملا علمنا أن أموال التجار وغريهـم  ! عجباً ، حسناتنا ذنوب((: فأجاب ابن ميكائيل
اً طيب الفضة حتفـظ بـه   تريد أن تضمحل ذا الدرهم النحاس أمرنا ابن مسري ضرب درمه

أموال العامل ، وهو بامسك ، فورد كتابك وهو يشكرين ويذم غلماين ، فكأين أنا املـذموم ،  
  . )١())ومل يأمر غالمي إال أنا ، فالبالد بالدنا ، والعشرية عشريتنا ، والسالم

ونُوا اَ والرسولَ وتَخُونُوا يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تَخُ{ ((جاء فيه إليه ااهد خطابا  فرد
ونلَمتَع أَنْتُمو كُمانَاتلَى {)٢( }أَمع أَنِّي فَضَّلْتُكُمو كُملَيع تمي أَنْعالَّت يتمعوا نيلَ اذْكُرائري إِسنا بي

نيالَم٣(}الع(.  

ـ  ع ، وطوقنـاك بطـوق   أيا هذا ، أما تذكر أيام إذ خلعنا على خملفيك بأنواع اخلل
ذخرية سوء ، ولكن حتمـاً  االقطاع ، ورفضنا أوالدنا ، وجعلناك ذخرية حسنـة ، فكنت 

على ولد الزنا أن ال خيرج من الدنيا حىت يسيئ إىل من أحسن إليه ، وأنت أهـل لـذلك   
  . )٤())حمققاً

أيا هذا ، أما تذكر إذ خربت جهاتك ، وتعلقت نوابك ((: فأجاب ابن ميكائيل
ذيال بلدك بعد إذ تركتهم على الضعفاء واملساكني كصفة الذباب أو الذئاب ، فلما كان بأ

ذلك أمرنا عسكراً من عندنا متوجة بالنصرة عاقدة ألوية الظفر ، متحصنني بالبيض ، 
  . )١()) }وقُلْ جاء احلَق وزَهق الباطلُ إِن الباطلَ كَان زَهوقًا{  )٥(ضاربني بالبيض

                                     
  . ٢٨١تعريف ذوي العال مبن مل يذكره الذهيب من النبال ، ص:الفاسي )١(
  
  .٢٧سورة االنفال ، أية  )٢(
  . ١٢٢و  ٤٧:قرة ، اآليةسورة الب )٣(
  
  . ٢٨١املصدر السابق ، ص:الفاسي )٤(
  
  . ٢٨١، صاملصدر السابق :الفاسي )٥(
  



١١٢ 
 

أفعلت فعلتك يابن خمائيـل ، وأوقعت نفسك يف مقام مل يتصل (: كتب ااهـدف
، وقرينه  )٢(إليه آباؤك وال أجدادك من قبل ، أمـا تذكر عهد أبيك يوم قدم من هرمـوز

  ؟ كلب أو شيطـان

فو اهللا ألمألن األرض عليك خيالً ،  )٣( }فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا{ 
ذن بناصيتك ، وألعربن لك وألصحابك الذي عربوا لك ، ذلك أضغاث ورجالً ، وآلخ

  :، والواقعة حالة بك وم )٥(، وأبو جهل بن هشام )٤(أحالم ، وريان بن الوليد
لَستعـم ليلـى أي دـَ نٍي   تتداين

غَ وأيقـاضي غَريـم للت٦(هـارمي(  
  .)١())طبـاق الثرىفإن عشنـا تعاتبنـا ، وإن متنا فكم من حسرات حتت أ

                                                                                                          
  . ٨١:سورة اإلسراء ، آية )٦(
  
  .ويسميها بعض الناس هرموز بزيادة الواو بلغة العجم  -إيران حالياً–تعين هرمز مدينة بفارس :هرموز )١(

  . ٥/٤٦٣معجم البلدان ، :ياقوت:أنظر    
  
  . ٣٨:سورة النساء ، اآلية )٢(
  
  .يه السالم لزمن يوسف ع وعزيزهاهو ملك مصر :ريان بن الوليد )٣(

  . ١/٣٣٥تاريخ األمم وامللوك ، :الطربي:أنظر    
  
 rهو عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي ، من أشد الناس عداوة للنيب:أبو جهل بن هشام )٤(

  .ده حىت قتل يف وقعة بدر يف السنة الثانية من اهلجرة وأصحابه ، واستمر على عنا
  . ٥/٨٧األعالم ، :الزركلي:أنظر    

  
  .  ٢/٦٤مغين اللبيب ، :البيت للمجنون أنظر ابن هشام )٥(
  
  . ٢٨٢-٢٨١تعريف ذوي العال ، ص:الفاسي )٦(



١١٣ 
 

أيا هذا ، إن كنا نعود إىل الكالم الرث ، فابتداؤه منك ((: فأجابه ابن ميكائيل
وانتهاؤه منا ، وليس هو بصاحل فو اهللا مل أمسك زمام السيف حىت صرت له أهالً بإشـارة 

لزبورِ من ولَقَد كَتَبنا في ا{: من يقتدى به من الصاحلني ، أما قرأت يف كتاب اهللا تعـاىل
ونحالالص يادبا عرِثُهي ضاألَر الذِّكْرِ أَن دع٣()))٢( }ب( .  

اليت دارت بني امللك ااهد واألمري حممد بن واحلرب الكالمية هذه املكاتبات بعد و
ميكائيل ، أظهـر عصـيانه ومتـرده علـى امللـك ااهــد يف شـهر ذي القعـدة         

رر االستقالل باجلهات الشامية عن الدولة الرسولية ، فاستدعى م ، وق١٣٥٩/هـ٧٦١سنة
واسـتوىل   )٤(أشراف الزيدية يف صعدة وغريهم ، واستفحل أمره فدخلت عساكره احملالب

عليها ، ودخلت العرب يف طاعته طوعاً وكرهاً بعد معركة شديدة قتل منهم حنو ثالمثائة من 
ل يف أربعـة عشـر مـن شـهر ذي احلجـة      العرب ، وانتهت املعركة لصاحل ابن ميكائي

  . )٥(م١٣٥٩/هـ٧٦١سنة

                                                                                                          
  
  . ١٠٥:سورة األنبياء ، اآلية )١(
  
  . ٢٨٢تعريف ذوي العال ، ص:الفاسي )٢(
  
بلدة خاربة جنوب وادي مور على مقربة من سوق جبيلة ، كان هلا ذكر يف التاريخ السـيما يف  :احملالب )٣(

  .كم ٢٠٠عصر بين رسول ، وتبعد عن زبيد مشاالً حوايل 
  . ٢٥٦البلدان اليمانية ، ص:األكوع:أنظر    

  
؛  ١١٥-٢/١١٤العقـود اللؤلؤيـة ،   :؛ اخلزرجـي  ٧١١-٧١٠فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٤(

  . ٢/٥٢٢حتفة الزمن ، :األهدل
  



١١٤ 
 

إعـالن متـرد األمري حممـد بن عمـر بن ميكائيل وخروجه عن 
  :طـاعة الدولـة الرسوليـة

استغل نور الدين حممد بن عمر بن ميكائيل االضطرابات والفوضى الـيت كانـت   
عته ، فقام باالستيالء علـى  موجودة يف أواخر دولة السلطان ااهد ، وخروج أبنائه عن طا

القوى الزيدية ، وبعض القبائل اليت ساندته يف اخلـروج   تدعمهمن امة  )١(املنطقة الشمالية
واالستقالل عن طاعة بين رسول ، فاستبد باألمر ، وأعلن نفسه سلطاناً وذلك يف شهر صفر 

مدينـة   م ، فدخل املهجم ونصب القضاة والنواب ، كما نصـبهم يف ١٣٦١/هـ٧٦٣سنة
احملالب وأعماهلا ، وجىب أموال البالد وأنفق على العساكر نفقه جيدة ، كما ضرب السـكة  
بامسه وخطب له على املنابر يف كل من املهجم ، واحملالب ، وحرض وغريها مـن املنـاطق   

م ، وآخرها سلخ حمرم مـن  ١٣٦١/هـ٧٦٣الشمالية ملدة سنتني ، أوهلا شهر صفر من سنة
  . م١٣٦٣/هـ٧٦٥سنة

، وأرسل له امللك ااهد قبل وفاته العديد من  )٢(وادعى أن نسبه حسيين فاطمي
، إضافة إىل أن امللك ااهد مل يعمر بعد ذلك  )٣(احلمالت إال أن مصريها كان الفشل

  .وظل الوضع كما هو عليه  )٤(م١٣٦٢/هـ٧٦٤طويالً إذ تويف يف شهر مجادى األوىل سنة

                                     
عرفت املناطق الشمالية من امة اليمن يف ذلك الوقت باسم امة الشام ، ومتتد من جنويب حـرض اىل   )١(

العقـود  : اخلزرجـي  : مور ورحبان ، وسردد ، وسهام ، ورمع ، انظر : مدينة زبيد ومن أهم اعماهلا 
  . ١٦٢ضاع السياسية والعالقات اخلارجية ملنطقة جازان صاألو: ، الزيلعي  ٢/١١٠اللؤلؤية 

  

حتفة الزمن ، :؛ األهدل ٢/١٢٠العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧١٤فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٢(
٢/٥٢٥ .  

  

غاية :؛ حيىي بن احلسني ١١٨-٢/١١٤؛ العقود اللؤلؤية ،  ٤٠٧-٤٠٥العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )٣(
  . ٢/٥١٨األماين ، 

  
قـرة العيـون ،   :؛ ابن الـديبع  ٢/٥٢٥حتفة الزمن ، :؛ األهدل ٤٠٧العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )٤(

  . ٣٦٦ص



١١٥ 
 

حكم الدولة الرسولية بعد وفاة والده ، عزم على القضـاء   وبعد تويل امللك األفضل

بدأت قواته تفرض احلصار على مدينة زبيد بعد  الذياألمري حممد بن ميكائيل ،  أطماععلى 

استيالئها على املهجم ، ولوال صمود وايل زبيد يف ذلك الوقت األمري أيب بكر علـي بـن   

زبيد ببسالة حىت رفعت قـوات ابـن   مدينة ، الذي دافع عن  )١(مبارك امللقب ناصح الدين

  . )٣(، وبعدها إىل القحمة )٢(ميكائيل احلصار عن املدينة ، مث توجهت إىل مدينة بيت الفقيه

م ، قام امللك األفضل بإعداد جيش كبري بقيادة األمري فخر ١٣٦٣/هـ٧٦٥ويف سنة

  ، واألكراد ،   األئمةوهذا اجليش كان مكون من ،  )٤(الدين زياد بن أمحد الكاملي

                                     
هو أبو بكر علي بن مبارك ، امللقب ناصح الدين ، كان رجال عاقال وقورا شديد البأس من أمراء امللك  )١(

  . ١٣٢-٢/١٢٨اخلزرجي العقود اللؤلؤية : األفضل ، انظر 
  
  . كيلو  ٣٥ة ، باجلنوب الشرقي من احلديدة وتبعد عنها حالياً حوايل مدينة امية مشهور:بيت الفقيه )٢(

  . ٦١معجم املدن والقبائل اليمنية ، ص:املقحفي:أنظر    
  
حتفـة الـزمن ،   :؛ األهدل ١٣٠-٢/١٢٧؛ العقود اللؤلؤية ،  ٤١١العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )٣(

٢/٥٢٥ .  
  
ري فخر الدين زياد بن أمحد الكاملي من أبرز أمراء الدولة ااهدية واألفضلية ، سار مع امللـك  هو األم )٤(

ااهد ملا أخذ من مكة إىل مصر ، وملا عاد إىل اليمن ، كان أحد األمراء الذي أرسله امللـك األفضـل   
وجنوبه ، وكـان  للقضاء على مترد أمري حرض حممد بن ميكائيل ، كما تصدى للعرب يف مشال اليمن 

  .م ١٣٧٣/هـ٧٧٥حمسناً إىل الرعية ، حمبوباً إىل كافة الناس ، قتل غيلة على فراشه يف سنة
  . ٢/٣٤٧٦قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ١٥٣-٢/١٥٢العقود ، :اخلزرجي:أنظر    

  



١١٦ 
 

، ومجاعة من املماليك ، وقد متكنت هذه  )١(األمري اء الدين ادر السنبلي ويصاحبه
القوات من إيقاع اهلزمية بعسكر ابن ميكائيـل يف أكثر من معركة ، كان آخرهـا موقعـة   

ا ، فازم بقواته من امة كله )٢(م ، اليت مل تقم له بعدها قائمة١٣٦٣/هـ٧٦٥القحمة سنة
  .، إمام الزيدية يف صعدة  )٣(، والتجأ إىل اإلمام علي بن حممد اهلدوي

وبذلك استعاد األفضل الرسويل السيطرة على املناطق التهامية بأسرها بعد القضـاء  
من الشعراء  تغىن عددبذلك عدد من الشخصيات الكبرية و ه، وهنأ )٤(على مترد ابن ميكائيل

  . )٥(ذه املناسبة

                                     
لعب دور يف قتال هو األمري ادر بن عبد اهللا ، عرف بالسنبلي ، أحد أعيان الدولة ااهدية واألفضلية ،  )١(

  .م ١٣٦٦/هـ٧٦٨األمري حممد بن ميكائيل ، كان مشهوراً بالشجاعة والفراسة ، تويف سنة
  . ٢/١٣٦العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي  ٢٨٤العطايـا السنية ، :األفضل الرسويل:أنظر   
  
العقـود  :؛ اخلزرجـي  ١٢١تاريخ وصاب ، ص:؛ احلبيشي ٦٠ صالعطايـا السنية ،:األفضل الرسويل )٢(

  . ١٣٢-٢/١٣٠اللؤلؤية ، 
  
هو اإلمام املهدي علي بن حممد بن علي بن منصور ، من ساللة الناصر ابن اهلادي إىل احلق مـن أئمـة    )٣(

م ، وعارضه الواثق باهللا بن املطهر بن حممد ، مث ١٣٤٩/هـ٧٥٠الزيدية يف اليمن ، بويع له باإلمامة سنة
لكها وملك صعدة وذمار ومابني هذه املدن ، ودانت له له الـبالد ،  صنعاء وم واستعادأذعن له الواثق ، 

  .م ١٣٧١/هـ٧٧٣واستمر على ذلك حىت وفاته سنة
  . ١/٣٣٢البدر الطالع ، :الشوكاين:أنظر    

  
حتفة الزمن :؛ األهدل ٤١٤-٤١٢العسجد املسبوك ، ص:؛ اخلزرجي ١٢١تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٤(

 ،٢/٥٢٥ .  
  
قرة :؛ ابن الديبع ٢٨٣-٢٨٢تعريف ذو العال ، ص:؛ الفاسي ١٣٢-٢/١٣١عقود اللؤلؤية ، ال:اخلزرجي )٥(

  . ٣٦٩العيون ، ص
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من هذا االنتصار الذي حققه امللـك األفضل ضد ابن ميكائيل وقواته وعلى الرغم 
ابن ميكائيل  حاول، إال أنه مل يقض على هذا التمرد قضاء ائيـاً ، بل بقي فيها بقية ، إذ 

وملـا زالـت    .م ، استعادة سلطته على املناطق التهامية ١٣٦٩/هـ٧٧١مرة أخرى يف سنة
ر بن حممد بن مطهر اهلدوي ميدح امللك األفضل لطرده دولة ابن ميكائيل قال الشريف مطه

    :)١(ابن ميكائيل ، ويذم ابن ميكائيل هذه القصيـدة

                                     
  ولْم ترهبِ األفعى وال احلية الرقْشـا    جبهلك لْم ختش الذي بأسه يخشى  ) ١(

  تردى ضحى عن ظهر ناقته األعشـى    وأرداك من مناك يف املُلك مثلَمـا  
  ومن ولـج التيـارِ القـى به القرشا    م وهو غَطمطـموجلت طموم الي  
  تـرهس إرخـاُء املُجاهـد شـى    أغركخمنه الذي ي ومل ينهـاك عليك  
  بفضلٍ وإحسان ويف الليل إذ يغشـى  عفا عنك صفحاً يف النهار إذا اجنلى  
  لْقه من شـاوربك يعطي امللك من خ    فلمـا ثوى واتيت يف العـزة ابنه  
  لـةوبص منه هـا يا حممـد ما غشـى    ففاجـأك العبـاسمن فغشـاك  

  فأيكمـا باللـه يف طُـرقـه أمشـى    مشيـت إذْ متشـى إىل العـال
ـةرى بعـد ورفعطْشـا    وأيكمـا أجب لكـهرى على موأيكمـا أح  

خـفريئاً ومل تن بؤمت فلم ليتشـا غَوياً    وعن الفَح الفَحـوش ولْم تنه  
  وليس يعـز الدين من قبـلَ اإلرشـا  قَبلت الرشى حىت امنحى منهج اهلُدى
يف املُلك واجنلَت شـا  فلما استوى العباسنحهـا أعللنظـار يف ج ياجيـرد  

ـةبصعـاه بععانـا فلبينـا دها بالدمـا رشـا    دبترش الثرى من ضر  
  قضى فضلَها يف اخللْق من خلَق العرشا    يـلَ من أبنـاء فاطمـةَ اليتبهال

  ويختطف اَألشـال ويخترق األحشـا    أتوك ببِيضٍ ضربها يقطف الكُلى
ـميف فَشـال فشلت يهـن الشـا   فلما استقلتعلُألسد يف ر لَتكما فش  
  لت بيض املَواضي هلا فُرشـاكما جع    ثَمان لَيـالٍ ظللت جندك القَنـا
  إله السمـا اجلبـار مبتدع اإلنشـا    أملْ تر أن امللـك يؤتيه من يشـا
  فمن فاتـه إيوانـه سكـن احلُشـا    تأن وقف يف حيثُ أوقفك القَضا

  . ١٣٢-٢/١٣١العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  ٧٢٣ – ٧٢٢فاكهة الزمن ص :األشرف الرسويل:أنظر
  



١١٨ 
 

، الـذين دعمـوا ثورتـه     )١(الزيدية واألشراف الغوامن األئمةوذلك بعد أن سانده 
 األمري حممد بن ميكائيل يف وكانوساندوه جبيش كبري بقيادة األمري إبراهيم بن حيىي املهدي، 

مقدمة اجليش فتمكنـوا من استعادة حرض ، وطرد واليها من قبل بين رسول ، مث تـابعوا  
زحفهم حنو اجلنوب فاستولوا على مدينة املهجم ، والكدراء ، والقحمة ، وفرضوا حصـاراَ  
شديداَ على مدينة زبيد ، لكنهم مل يستطيعوا دخوهلا وذلك ملناعـة أسـوارها واستبسـال    

  . )٢(رفعوا احلصار عن املدينة وعادوا إىل مدينة حرضاملدافعني عنها ، ف
األمري نور الدين حممد بن ميكائيل ومعه األمـري   خرجم ، ١٣٧١/هـ٧٧٣ويف سنة

مـن   جيش كبري متوجهني إىل حرض فتمكنا، برفقة  )٣(نور الدين حممد بن إدريس احلمزي
ستنجداً به ضد األشـراف  طرد األمري فخر الدين الكاملي ، الذي فر إىل السلطان األفضل م

  .الزيدية وابن ميكائيل 
فأمده السلطان األفضل بعساكر كثرية ، وتوجه م إىل املهجم حيث التقى بقـوات  
األشراف الزيدية ، ومتكن من هزميتهم وقتل زعيمهم حممد بن إدريس احلمزي ومائة مـن  

املعركـة انكسـرت    رجاله ، مث ساروا إىل حرض واستعادوا إمارا من جديد ، وبعد هذه
، )٤(بــــاءت حماوالتــــه بالفشــــلوشــــوكة ابــــن ميكائيــــل 

                                     
  .ينتسب األشراف الغوامن إىل جدهم األكرب الشريف غامن بن حيىي بن محزة بن وهاس :ف الغوامنااألشر )١(

  . ١٠١األوضاع السياسية والعالقات اخلارجية ملنطقة جازان ، ص:الزيلعي:أنظر    
  

ابـن   ؛ ١٧٠عنوان الشـرف الـوايف ، ص  :؛ ابن املقري ١٤٢-٢/١٤٠العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(
األوضاع السياسية والعالقات اخلارجيـة ملنطقـة   :؛ أمحد الزيلعي ٣٧١-٣٧٠قرة العيون ، ص:الديبع

  . ١٤٧جـازان يف العصور اإلسالمية الوسيطة ، ص
  

انظـر  : م يف معركة املهجم  ١٣٧١/ هـ  ٧٧٣األمري نور الدين حممد بن إدريس احلمزي ، قتل عام  )٣(
  .٧٢ة  صتاريخ الدولة الرسولي: جمهول 

  

؛ابـن   ٧٣-٧٢تـاريخ الدولة الرسـولية ، ص :؛ جمهول ١٥٠-٢/١٤٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٤(
  . ٣٧٣قرة العيون ، ص:الديبع

  



١١٩ 
 

  . )٢(م١٣٧٧/هـ٧٧٩يف مدينة صعدة سنة )١(وظل طريداً حىت تويف حبصن املفتاح
وهكذا متكن امللك األفضل الرسويل من القضاء ائياً على هذا التمـرد ، واسـتعاد   

اءها وعمر مدا وقراهـا ، واتصـل   مجيع املناطق اليت كانت حبوزة ابن ميكائيل ، فأعاد بن
، وبذلك طويت صفحته بعد أن عمـر   )٣(الناس بعضهم ببعض ، ونعموا باألمن واالستقرار

 )م١٢٩٤/هـ ٦٩٤ت(طويالً وعاصر ستة من ملوك الدولة الرسولية بدءاً من امللك املظفر
-١٣٧٦/ هــ  ٨٠٣-٧٧٨( األشرف إمساعيل بن عبـاس الرسـويل   ، وانتهاء بامللك 

  ) م١٤٠٠

  :متـرد املظفـر على أخيه امللك األفضـل 
كان امللك املظفر يف بداية أمره حمبوباً عند والده امللك ااهد ، وأقطعه أقطاعـات  

اخلروج عن طاعة والده ، فخرج على أبيـه يف   احلاقدون، وملا شب زين له بعض  )٤(واسعة
  .م ١٣٦٢/هـ٧٦٤أول احملرم سنة

                                     
زال مشهوراً إىل يومنا ، وهو حصن تارخيي يطل على مدينة حيدان يف غريب صعدة ، وال ي:حصن املفتاح )١(

  .قمم جبال السراة  أعلى
  . ٢/١٦٠٠معجم البلدان والقبائل اليمنية ، :املقحفي:أنظر    

  
، حتقيق مجيل األشـول  ؛ ابـن    ٤٤٩؛ العقد الفاخر احلسن ، ص ٢/١٦٦العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(

قرة العيون ، :؛ ابن الديبع ٨٠تاريخ الدولة الرسولية ، ص:؛ جمهول ١٧١الوايف ،ص فعنوان الشر:املقري
٣٧٣ .  

  
  . ٤١٣العسجد املسبوك ، ص:؛ اخلزرجي ٦٠عطايا السنية ، صال:األفضل الرسويل )٣(
  
، حتقيـق مجيـل   ٤١٩العقد الفاخر احلسن ، ص:؛ اخلزرجي٦٨١العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٤(

  . ٣/٣٤٢٧قالدة النحر ، :شول ؛ باخمرمةاأل
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ثنني يف السـادس والعشـرين مـن شـهر حمـرم      وكان خروجه من تعز يوم اال
، حيث قام بإفساد املماليك الغرباء الذين قدموا من مصر ، وهجم  )١(م١٣٦٢/هـ٧٦٤سنة

على اإلسطبل الذي كان للسلطان ااهد ، وأخذ ما فيه من اخليل ، وما أحب من اإلبل ، 
   )٣(بالتقدم حنو باب عدن، وأمرهم  )٢(مث نزل حنو عدن ، واستخدم مجاعة من قبائل العقارب

، وجاء بعـد   مدينة عدن أبوابفلما شك البوابون بأمر القادمني قاتلوهم وأغلقوا 
ذلك امللك املظفر وأصحابه بعد فوات األوان ، فخرج أمري عدن ، فقاتلهم ساعة من ار ، 

العلم ، وملا وصل  )٤(فلما رأى امللك املظفر عدم جدوى هذا احلصار ، رجع إىل حلج وأبني
إىل السلطان ااهد مبا حدث من ابنه امللك املظفر ، جهز له جيشاً كبرياً بقيادة اء الـدين  

، إال أن  )٥(السنبلي يسانده بعض األشراف احلمزيني ، فالتقوا يف مكان يسـمى الشـراجي  
، وبعد هذه املعركـة نـزل    )٦(امللك املظفر استطاع هزميتهم وقتل منهم عدداً من العساكر

                                     
فاكهة :شرف الرسويلب ؛ األ٦٩تاريخ الشعيب ، ق:؛ الشعيب ٦٨١العطايا السنية ،ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٧١٥الزمن ،ص
  
من قبائل خوالن بن عامر ، تقع منازهلم يف جبل حيدان وجبل الظاهر يف غـريب مدينـة   :قبائل العقارب )٢(

  .صعدة ، وهم بنو عقارب بن ربيعة بن سعد بن خوالن بن احلاف بن قضاعة بن مالك بن محري 
  . ٢/١٠٩١،  معجم البلدان والقبائل اليمنية:املقحفي:أنظر    

  
تاريخ :؛ جمهول ١٢٢-٢/١٢١العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧١٥فاكهة الزمن ،ص:األشرف الرسويل )٣(

  . ٦٣الدولة الرسولية ، ص
  
  . ٤٠٦العسجد املسبوك ، ص:؛ اخلزرجي ٧١٦-٧١٥فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٤(
  
  .٢١خماليف اليمن ص:  كوعاأل: انظر .  بلدة خاربة من أعمال حرض :الشراجي )٥(
  
؛ ابـن   ١٢٣-٢/١٢٢العقـود اللؤلؤيـة ،   :؛ اخلزرجـي  ٧١٦فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٦(

  . ١٦٩عنوان الشرف الوايف ، ص:املقري
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لسلطان ااهد إىل عدن وأقام ا وجرد العساكر ملطاردة ابنه املظفر لكنـه مل يظفـر بـه    ا
، ويف هذه الفترة كانت وفاة السلطان ااهد وذلك يف يـوم السـبت اخلـامس     )١(أحد

  . )٢(م١٣٦٢/هـ٧٦٤والعشرين من مجادى األوىل سنة

  :موقف امللك األفضـل الرسويل من أخيه املظفـر 
يتعلق مبوقف امللك املظفر من أخيه امللك األفضل بعد أن أصبح ملكاً ، فقد أما فيما 

األول أن ذكرت املصادر موقفني مهمني من جانب املظفر متيز بالضعف الكبري من جانبـه  
م جبيش كبري معظمه من القوى الزيدية فتصدى ١٣٦٥/هـ٧٦٧وصل إىل حرض عام املظفر

أن امللك املظفر عندما توجـه إىل   ويبدو )٣(قتالله صاحب حرض فازموا ورجعوا من غري 
  .وتراجع وعددهم قوم  وأدركوايل حرض قوات مواجهة يستطيع مل حرض 

م ، حترك امللك املظفر إىل مدينة الشحر ، وذلـك  ١٣٦٦/هـ٧٦٨وثانيها يف سنة
دادات لالستيالء عليها ، فخرج إليه أمريها يف عسكر لقتاله ، فلما عرف امللك املظفر باستع

، وهذا يؤكد أن امللك املظفر مل تكن لديـه النيـة    )٤(أمري الشحر وقوته ازم من غري قتال
القوية لقتال أخيه وإال ملا متيزت محالته اليت قام ا بالضعف والسكينة ، إذ وصـفه امللـك   

ـ ((: األشرف الرسويل بقوله دة وكان املظفر فتاكاً مهيباً ال يعاقب إال بالسيف قد استباح ع

                                     
  .  ١٥٠-٢/١٤٩ريخ ثغر عدن ، تا:؛ باخمرمة ٢/١٢٣العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )١(
  
العقود :ب ؛ اخلزرجي٦٩تاريخ الشعيب ، ق:؛ الشعيب ٤٨١-٤٨٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(

  . ١٢٤-٢/١٢٣اللؤلؤية ، 
  
تاريخ الدولة :؛ جمهول ٢/١٣٤العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٣٢صفاكهة الزمن ، :األشرف الرسويل )٣(

  . ٦٧الرسولية ، ص
  
تاريخ الدولة :؛ جمهول ٢/١٣٥العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٣٣صفاكهة الزمن ، :األشرف الرسويل )٤(

  . ٦٨الرسولية ، ص
  



١٢٢ 
 

من األنفس بغري وجه حق ال تأخذه على أحد شفقة وال رمحة ، وهلذا أحرمه اهللا تعاىل امللك 
، وظل امللك املظفر خارجاً عن الطاعة حىت كانت وفاتـه بعـد    )١())إنه بعباده بصري خبري

  . )٢(م١٣٦٨/هـ٧٧٠سنة

  :القضـاء على متردات القبائـل التهاميـة 
اليمن عرب مراحله املختلفـة مقاومـة ومعارضـة    واجهت الدول اليت حكمت بالد 

شديدة من قبل بعض القبائل اليمنية اليت كانت ترفض سياسة هذه الدول الـيت تسـعى إىل   
  .توحيد البالد والقضاء على النفوذ القبلي واحلد منه 

وقد ظلت هذه القبائل هلا ذات نفوذ قوي ودور مهم يف السياسة العامـة يف بـالد   
ي واحلاضر ، إذ كان من الصعب على هذه القبائل اليمنية أن تتنـازل عـن   اليمن يف املاض

استقالهلا السياسي وأن تندمج بصورة كاملة مع هذه الدول ، وظلت معظم هذه الدول اليت 
حكمت بالد اليمن خالل عصورها املختلفة حتاول بسط نفوذها وإحكام قبضـتها علـى   

ها يف فترات متقطعة ، إذ كانت هذه القبائل معول القبائل اليمنية ، وبقيت يف صراع دائم مع
  . )٣(هدم يف داخل الدول اليت حكمت اليمن وسبباً رئيسياً يف سقوط معظمها

وملا متكنت الدولة الرسولية من بسط نفوذها على بالد اليمن عانـت كـثرياً مـن    

قضاء عليها يف التمردات القبلية اليت قامت ضدها بني حني وآخر ، ولقيت صعوبة بالغة يف ال

                                     
  . ٧١٧صفاكهة الزمن ، :األشرف الرسويل )١(
  
، حتقيـق مجيـل    ٦٢١العقد الفاخر احلسن ،ص:؛ اخلزرجي ٦٨١صالعطايا السنية ، :األفضل الرسويل )٢(

  .األشول  
  
؛ قائـد   ١٦٢-١٦١صالدولة الرسولية يف اليمن دراسة يف أوضاعها السياسية واحلضـارية ،  :الفيفي )٣(

الدور السياسي للقبيلـة يف  :؛ حممد الظاهري ١٢٥-١٢٣القرية والدولة يف اتمع اليمين ، ص:الشرجي
  . ٦٥-٦٣اليمن ، ص

  



١٢٣ 
 

كثري من األحيان ، وصار من املألوف أن يواجه أغلب سالطني بين رسـول العديـد مـن    

الثورات القبلية يف أحناء متفرقة من البالد مما كان يتطلب منهم القيام بالكثري من احلمـالت  

  . )١(التأديبية حىت يتمكنوا من إعادة األمن واالستقرار يف البالد

القبائل التهامية وخـروجهم عـن   متردات الدولة الرسولية جيد أن  وإن املتتبع لتاريخ

قد كلفت الدولـة   التمرداتعظم الذين تولوا احلكم يف الدولة الرسولية ، وأن هذه ملالطاعة 

كثرياً من الوقت واجلهد واملال ، واسترتفت كثرياً من خزائن الدولة ، وذلك مـن خـالل   

أا صرفت نظر سالطني بين رسول عن االهتمام بأمور إعداد اجليوش واإلنفاق عليها ، كما 

  . )٢(الرعية ومصاحلها

ومن أبرز القبائل اليمنية اليت قامت بتمردات متعددة ضد الدولة الرسولية خالل فترة 

  :حكمها لليمن ما يلي

                                     
؛ فضل علي  ١٨٦-١٦٩،  ٦٢-٥٥الشرائج االجتماعية التقليديـة يف اتمع اليمين ، ص:قائد الشرجي )١(

  . ٩-٧بني االستمرار والتغري ، صالبنية القبلية يف اليمن :أمحد أبو غامن
  
قـرة العيـون ،   :ب ؛ ابن الـديبع ١٥٣؛ الكفاية واإلعالم ، ق ٣٩٥العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )٢(

  .  ١٦٣، ١٦٢،  ٦٨الدولة الرسولية يف اليمن ، ص:؛ الفيفي ٣٦٦-٣٦٥ص
  



١٢٤ 
 

  :متـردات القرشيني  -أ
وجنـدة ، إذ   تعد قبائل القرشية من أبرز قبائل امة وأكثرهـا عدداً وأعظمها بأساً

قامت بثورات متعددة ضد الدولة الرسولية ، واملتتبع لتاريخ الدولة الرسولية يرى بوضوح أن 
هذه القبيلة كان هلا دور كبري يف التمردات ضد الرسوليني ، وقد حاول العديد من سالطني 

بقـدر   اد متردام وردعهم بعدة وسائل منها استخدام القوة وحماولة جتريدهممخبين رسول إ
، كما جلأوا أحياناً إىل سالح الوقيعـة   )١(اإلمكان مما ميلكون من السالح واخليل إلضعافهم

  . )٢(واحليلة والغدر م ، وظلوا يف صراع مرير مع هذه القبيلة حىت سقوط الدولة الرسولية
فقد ذكرت املصـادر أن متردات قبائل القرشية بدأت تظهـر بوضـوح يف أيـام    

د ، إذ كانت تتطلع إىل االستقالق عن الدولة الرسـولية ، وذلـك بسـبب    السلطان ااه
الفوضى واالضطراب السياسي الذي حدث يف عهده ، إضافة إىل شعورها باالضطهاد مـن  
قبل الوالة الذين أثقلوهم بالضرائب اجلائرة ، فاتسعت ثورم حىت مشلت امة بكاملـها ،  

م ، ١٣٦٢هـ٧٦٤م ، حىت سنة١٣٥٣/هـ٧٥٤واستمرت ملدة عشر سنوات بدءاً من سنة
حيث تعرضت فيها املدن التهامية خلراب شامل حىت أن اخلزرجي وصف متـردات قبيلـة   
القرشية املتواصلة وما نتج عنها وصفاً دقيقاً ، إذ كان معاصراً لتلك الفترة ، وشاهد عيان هلا 

  .)٣(خاصة يف مدينة زبيد 

                                     
 ٢١٦،  ٢١٥،  ١٢٦،  ١٢٥،  ٩٢،  ٩٠،  ٧٢،  ٥٧تـاريخ الدولة الرسولية يف اليمن ، ص:جمهول )١(

مظاهر احلضارة اإلسالمية يف اليمن يف العصر اإلسالمي عصر دوليت بين أيوب وبين :؛ أسامة محاد ٢٣٠، 
  . ٤٥٦رسول ، ص

  
مظاهر :؛ أسامة محاد ٢/٥٧٥غاية األماين ، :؛ حيىي بن احلسني ٤٠١-٤٠٠قرة العيون ، ص:ابن الديبع )٢(

  . ٤٥٦سالمي ، صاحلضارة اإلسالمية يف اليمن يف العصر اإل
  
،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١العقود اللؤلؤيـة ص :انظر اخلزرجي  )٣(

١١٠،  ١٠٩ .  
  



١٢٥ 
 

على متـردات هـذه القبيلـة بسـبب      ومل يتمكن السلطان ااهد من القضـاء
االضطرابات السياسية حىت حدث نزاع فيمـا بينـهما وبـني قبائـل املعازبـة وذلـك       

  . )١(م١٣٦٢/هـ٧٦٤سنة
هذه القبيلة واستأنفت حتركاا خطر  إزداداألفضل الرسويل فقد  امللكأما يف عصر 

وحركـات التمـرد ،   من جديد فشملت العديد من املناطق اليمنية ، وذلك لكثرة الفنت ، 
واملناوئة ضد الدولة الرسولية كخروج إخوانه عن طاعته ، إضافة إىل مترد ابن ميكائيـل ،  
فوجدت قبيلة القرشيني هذا االنشغال السياسي والعسكري فرصة هلم للخروج عن طاعـة  

  . )٢(الدولة الرسولية
ه حىت يوفر هلا فمنذ أن توىل السلطان األفضل مقاليد احلكم قـام بترتيب أمور دولت

قبيلة القرشيني اليت ثـارت  ملواجهة مترد األمن واالستقرار ، حيث قام بإعداد محلة عسكرية 

وأجربها على أيام والده ، وظلت على خروجها عن طاعة الدولة الرسولية فتصدى هلا بقوة 

بيلة ، وذلك من خالل احلمالت العسكرية املوفقة اليت أرسلها إىل تلك الق اخلضوع لسلطته

حىت حتقق للبالد اهلدوء واالستقرار ، إذ قام بشن الغارات على املخالفني من قبيلة القرشيني 

حىت أذعنوا له بالطاعة وطلبوا منه األمان ، فقد ذكرت املصادر أن قبيلة القرشيني قـاموا يف  

م ، بنهب خنيل وادي زبيد وقتلوا مجاعة من العسكر السلطاين فجهـز  ١٣٦٣/هـ٧٦٥سنة

                                     
أبو احلسن اخلزرجي :؛ العسريي ١١٠-٢/٩٤؛ العقود اللؤلؤية ،  ٣٩٦العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )١(

  . ١٧١-٣/١٧٠ن ، التاريخ العام لليم:؛ احلداد ١٣-١٢وآثاره التارخيية ، ص
  
؛ ابـن   ٧٢-٦٦تاريخ الدولـة الرسـولية ، ص  :؛ جمهول ١٤٨-٢/١٣٢العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(

  . ٣٦٩قرة العيون ، ص:الديبع
  



١٢٦ 
 

السلطان األفضل محلة عسكرية يف السابع من ذي القعدة من السنة املذكورة فقصدوهم هلم 

، وقتلوا عدداً كبرياً من مشاهري رجاهلم الشجعان ، وطلبوا الذمة وسلموا نصف اخليول اليت 

كانت معهم ، ورهنوا بعضاً من أوالدهم ليؤكدوا بذلك طاعتهم للسلطان فـأذمهم علـى   

  . )١(هم بعد أن تركوهاذلك ، ورجعوا إىل قرا

مث عادوا مرة أخرى للخالف واخلروج عن طاعـة الدولـة الرسـولية ، وذلـك     

م ، فأرسل السلطان األفضل الرسويل محلة عسكرية قويـة لتأديبـهم   ١٣٦٩/هـ٧٧١سنة

وإرجاعهم إىل الطاعة ، فدمروا قراهم وقتلوا وشردوا كثرياً مـن شـيوخهم وأبنـائهم ،    

،  )٢(الكهم بل بالغوا يف إذالهلم ، وأخرجوهم من قريتـهم القرشـية  وصادروا كثرياً من أم

  . )٣(وأسكنوها غريهم ليقوموا بزراعة أراضيهم ويؤدوا اخلراج ويقوموا مقام أهلها

                                     
؛  ٤١٤-٤١٣العسـجد املسـبوك ، ص  :؛ اخلزرجـي  ٦١العطايـا السنيـة ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٣٨٠-٣٧٩قرة العيون ، ص:، ابن الديبع ٦٦تاريخ الدولة الرسولية ، ص:جمهول
  
  .هي بلدة ومسكن قبيلة القرشيني الزالت حية عامرة :القرشية )٢(

  . ٣٦٦قرة العيون ، ص:ابن الديبع    
  
  . ٧٢تاريخ الدولـة الرسولية ، ص:؛ جمهول ١٣٣-٢/١٣٢العقـود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(
  



١٢٧ 
 

ورغم هذا اإلجراء الذي قام به امللك األفضل الرسويل إال أن القرشيني عادوا مـرة  
روا عليه يف شـهر مجـادى األوىل مـن    عن طاعة السلطان األفضل ، إذ ثا فخرجواأخرى 
م ، فجرد إليهم محلة عسكرية للقضاء على متردهم فقتلوا كثرياً مـن  ١٣٧٠/هـ٧٧٢سنة

شيوخهم عدداً آخر من زعمائهم املتمردين وقاموا بإعدامهم علناً على مرأى من النـاس ،  
ا قراهم وخربـوا  باحوستليكونوا عربة لغريهم ممن تسول له نفسه إثارة الفنت يف البالد ، وأ

 امللـك أيــام  إىل ، واستمر خروجهم  )١(دورهم ، وأجلوهم عنها واسكنوها قوماً آخرين
األشرف الرسويل فعاثوا يف األرض فساداً ، فجهز هلم السلطان األشرف عدداً من احلمالت 

، وظلوا على هذا الوضع من التمرد والعصيان خالل فترة  )٢(العسكرية ، فكسرت شوكتهم
، الذين استعانوا بقبائـل   )٣(لدولة الرسولية لليمن حىت مت سقوطها على يد بين طاهرحكم ا

  . )٤(القرشية يف القضاء على الدولة الرسولية

                                     
  . ٢/١٤٨العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )١(
  
الدولة :؛ الفيفي ٣٨١-٣٨٠قرة العيون ، ص:؛ ابن الديبع ٤٥٦-٤٤٦عسجد املسبوك ، صال:اخلزرجي )٢(

  . ٧٧الرسولية يف اليمن دراسة يف أوضاعها السياسية واحلضارية ، ص
  
م ، حىت سـنة  ١٤٥١/هـ٨٥٨هي إحدى الدول املستقلة اليت حكمت اليمن من سنة :الدولة الطاهرية )٣(

ط الدولة الرسولية فكانت خلفاً هلا ، وقد كانت هلم مكانتهم م ، وقد قامت بعد سقو١٥١٧/هـ٩٢٣
  .أيام حكم الرسوليني ، وهم ينحدرون من أصول مينية محريية 

  . ١٩٣٣-٣/١٩٣٠؛ املوسوعة اليمنية ، ٤٠٨-٤٠٥قـرة العيون ، ص:ابن الديبع:أنظر    
  
تاريخ الدولـة  :؛ الفيفي ٣٨٧، صقرة العيون :؛ ابن الديبع ١٧٣عنوان الشرف الوايف ، ص:ابن املقري )٤(

  . ١١٣-١١٢الرسولية ، ص



١٢٨ 
 

  :متـردات قبائـل املعازبـة  -ب
وى القبائل التهامية اليت تتحني الفرص من وقت آلخر فتقـوم  قتعد هذه القبيلة من أ

  . )١(دن التهاميةبالسلب والنهب والتخريب يف امل
نشاط هذه القبيلة يف التمرد والعصيان على الدولة الرسولية كغريها مـن   إزدادوقد 

القبائل التهامية منذ أواخر عصر السلطان ااهد الذي اتسم بكثرة االضطرابات السياسـية  
ن ااهد والقبلية على الدولة الرسولية ، إذ قامت قبائل املعازبة بتمردات متعددة على السلطا

لسلب والنهب والتدمري لكثري من الـدور واملنـازل واملنـاطق    ل، وتعرضت املدن التهامية 
  . )٢(الزراعية ، وأتلف كثري من حماصيلها الزراعية

أما يف عصر السلطان األفضل الرسويل فقد قامت قبائل املعازبة بتمردات متعددة يف 
رية لقمع هذه التمردات والسيطرة عليها ، املدن التهامية ، فجهز هلا السلطان محالت عسك

إذ كان السلطان األفضل الرسويل قوي العزم على القضاء على متردات املعازبـة ومعاقبـة   
  .)٣(أصحاب الفنت ومكافأة املخلصني من رجال دولته يف املناطق التهامية

  
  

                                     
العقود :؛ اخلزرجي ٢٠٦-٢٠٥جة الزمن ، ص:؛ عبد الباقي اليماين ١٢٦كرت األخيار ، ص:احلمزي )١(

التمردات القبلية يف عصـر الدولـة   :؛ طه حسني عوض أمحد هديل ٢٢-٢/٢١،  ١/٣٢٨اللؤلؤية ، 
–، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب  ١٠٧يف اليمن ، ص الرسولية وأثرها على احلياة العامة

  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، جامعة عدن ،  -قسم التاريخ
  
تاريخ الدولـة  :؛ جمهول ١١٤،  ١٠٨،  ١٠٥،  ١٠٠،  ٦٩،  ٢٢-٢/٢١العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(

  . ٦٢-٥٧الرسولية ، ص
  
  . ١٤٢-٢/١٤١العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(
  



١٢٩ 
 

،  فقد ذكرت املصادر أن قبيلة املعازبة ثارت وخرجت عن طاعة الدولة الرسـولية 
م ، بقيادة فخر الـدين  ١٣٦٤/هـ٧٦٦فجهز هلم السلطان األفضل محلة عسكرية يف سنة

بقطع النخيل الذي ميتلكونـه يف   قامزياد ابن أمحد الكاملي ، فقتل عدداً كبرياً منهم ، كما 
،  )١(زبيد معاقبة هلم ، وأخذ خيلهم وعتادهم ، وذلك يف شهر شعبـان من السنة املذكورة

األفضـل محلـة    امللـك اخلالف مرة أخرى ومتردوا على الدولة ، فجهز هلم مث عادوا إىل 
م ، فقتل كثرياً منهم ، واجتز منهم أكثر مـن مخسـني   ١٣٦٧/هـ٧٦٩عسكرية يف سنة

الكرة مـرة   دواوعا، ولكن املعازبة مل يقفوا عند هذا احلد من التمرد والعصيان بل  )٢(رأساً
األفضل محلة عسكرية فقتلت  امللكز هلم م ، فجه١٣٦٨/هـ٧٧٠أخرى ، وذلك يف سنة

، وبعد هذا التاريخ مل تذكر املصـادر   )٣(منهم عدداً من فرسـام وبت كثرياً من دوام
يذكر قام به املعازبة ضد الدولة الرسولية ، ويبدو أـا دخلت يف طاعـة امللـك    متردأي 

  .األفضل ، ومل خترج عنه مرة أخرى 
  

بائل التهامية على هاتني القبيلتني ، بل قامت جمموعة أخـرى  ومل تقتصر متردات الق
من العوارين يف املدن التهامية بإثارة السلب والنهب يف املدن التهامية ، فجهز هلم السـلطان  

ــنة ــل يف سـ ـــ٧٧١األفضـ ــادة ١٣٦٩/هـ ــكرية بقيـ ــة عسـ م ، محلـ

                                     
تاريخ الدولة الرسـولية ،  :؛ جمهول ٢/١٣٤؛ العقود اللؤلؤية ،  ٤١٤العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )١(

التمردات القبليـة يف عصـر الدولـة    :؛ طه حسني عوض ٣٧٠قرة العيون ، ص:؛ ابن الديبع ١٦٦ص
  . ١١٤الرسولية ، ص

  
  . ٦٩، صتاريخ الدولة الرسولية :؛ جمهول ٢/١٣٧العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(
  
  . ٦٩تاريخ الدولة الرسولية ، ص:جمهول )٣(
  



١٣٠ 
 

برياً من جنودهم ومل ، فقمع متردهم وقتل منهم عدداً ك )١(األمري أمني الدين أهيف ااهدي 
  . )٢(تقم هلم بعد ذلك قائمة

وهكذا متكن السلطان األفضل بعد كفاح ونضال طويل استمر قرابة مخسة عشـر  
بسط نفوذه على مناطق الدولة املختلفة واستقرت أحواهلا وعاد إليها األمـن مـن    منعاماً 
ني وآخـر ، فيبـادر   ، باستثنـاء بعض القالقل املتفرقة اليت كانت حتدث بني ح )٣(جديد

، وكان لتنقالته املستمرة يف أحنـاء   )٤(السلطان األفضل الرسويل بالقضاء عليها عند وقوعها
البالد وتفقد أوضاعها والتصدي ألي خالف يسمع به دور ملموس يف اسـتقرار األمـن   

  .بشكل عام خالل فترة حكمه 
  
  
  

                                     
كان أحد األمراء الكبار ، خدم أربعـة مـن   :هو أبو احلزم أهيف بن عبد اهللا املؤيدي ااهدي األفضلي )١(

ملوك الدولة الرسولية أوهلم املؤيد ، مث ابنه ااهد ، مث ابنه األفضل ، مث ابنه األشرف ، وملا ثار املفسدون 
م ، فواله ١٣٧٠/هـ٧٧٢زبيد أرسله األفضل يف محلة عسكرية للقضاء عليهم ، فأمخد متردهم سنة يف 

  . ١٣٨٥/هـ٧٨٧زبيد فعمر البالد وحصنها ، ومل يزل ا حىت وفاته سنة 
/ ٣قالدة النحـر ،  :، حتقيق عبداهللا العبادي  باخمرمة ٤٥٣-٤٥٢طراز أعالم الزمن ، ص:اخلزرجي:أنظر    

٣٤٩٧ .  
  
  . ٧٢-٧١تـاريخ الدولة الرسولية ، ص:؛ جمهول ١٤٢-٢/١٤١العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(
  
  . ٦٣احليـاة العلمية يف مدينة تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٤١٤العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )٣(
  
ائيل ، وسيأيت مثل دعم القوى الزيدية لقبائل القرشية واملعازبة ، إضافة لدعم أخيه املظفر وثورة ابن ميك )٤(

احلديث بشيئ من التفصيل عن دور األئمة الزيدية يف مبحث عالقة األئمة الزيدية بالدولـة الرسـولية   
  . ١٣٨-١٣١ص

  



١٣١ 
 

  

  
  

  :العالقات يف عصر امللك األفضل 
  .باليمن الزيدية  ئمةباألعالقته : أوالً
  . ته اخلارجية اعالق:  ثانياً

  . احلجاز  أشرافمع عالقته  -١

 . مبصرعالقته بالدولة اململوكية  -٢

 . فريقية وشرق إعالقته باحلبشة  -٣

  .  بآسياعالقته  -٤

  



١٣٢ 
 

  :عالقتـه باألئمـة الزيديـة: أوالً
الفنت يف أغلب اتسمت العالقة بني سالطني بين رسول واألئمة الزيدية بالعداء وإثارة 

الفترات ، وذلك لتنافسها على حكم بالد اليمن من جهة ، واالختالف املذهيب من جهـة  
  :مرحلتنيأخرى ، وهذه العالقة ميكن تقسيمها إىل 

وتبدأ منذ قيام الدولة الرسولية على يد مؤسسها نور الدين عمر بن  :األوىل املرحلة
واستمرت هذه العالقة حـىت  ، ) ١٢٤٩/هـ٦٤٧ –م ١٢٢٨/هـ٦٢٦(علي بن رسول 

الدولـة   نفـوذ فيها  املرحلة طغى ، وهذه ) م١٣٢١/هـ٧٢١(وفاة السلطان املؤيد سنة 
الرسولية على نفـوذ األئمة الزيدية ، واستطاع سالطني بين رسول أن يبسطوا نفوذهم على 

فإـا   معظم بالد اليمن بإستثناء مدينة صعدة وبعض املناطق اليت تقع مشال مدينة صـنعاء ، 
  . )١(كانت خاضعة لنفوذ األئمة الزيديـة

برزت فيها الغلبة لألئمة الزيدية الذين متكنوا من السيطرة متاماً على  :الثانية املرحلة
بدأت مع حكم  املرحلةمعظم بالد اليمن العليا الواقعة بني ذمار جنوباً وصعدة مشاالً ، وهذه 

ـ ٧٦٤- ١٣٢١/هـ٧٢١(امالسلطان ااهد علي بن داود الرسويل من ع ، ) م١٣٦٢/هـ
الذي اتسم عصره بكثرة االضطرابـات الداخلية والتنافس بني أفراد البيـت الرسـويل ،   
فاستغل األئمة الزيدية هذا الوضع أحسن استغالل ، ومتكنوا من السـيطرة علـى صـعدة    

الدولـة ،   واملناطـق اليت تقع مشال مدينة صنعاء ، ومل تعد حتت النفوذ الرسويل حىت اية
وانتقل الصراع بني األئمة الزيدية وسالطني بين رسول يف منطقة امـة ، وحالفهم احلـظ  
يف كثري من املواجهات العسكرية ، وشكلوا خطراً كبرياً على الدولة ، وخاضوا عدداً مـن  

                                     
 ١٧٠،  ١٢٩،  ١٢٢،  ١١٥،  ١٠٧-١٠٦،  ١٠٤-١٠٣،  ٧٦-١/٧٥العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )١(

احلضارة يف دولة األئمة الزيدية  احلياة السياسية ومظاهر:؛ صالح مهران ٢٠٨-٢٠٧،  ١٩٨،  ١٨٣، 
احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف عهد دولة بين :؛ حممد عبد الفتاح عليان ٢٤٥-١٩٥يف اليمن ، ص

  . ٨٠-٦٨رسول باليمن ، ص
  



١٣٣ 
 

يـث  احلمالت العسكرية استرتفت جانباً كبرياً من املوارد املالية والبشرية من كال اجلانبني ح
  . )١(أثرت على احلياة العامة خالل هذه الفتـرة

أما العالقة بني الدولة الرسولية واألئمة الزيدية يف أيام حكم السلطان األفضل العباس 

، فقـد اتسـمت بكثـرة    ) م١٣٧٦/هـ٧٧٨ –م ١٣٦٢/هـ٧٦٤(بن علي الرسويل 

ام حكـم والـده   الصراعات ، وعدم الوفاق والود فيما بينهما ، وهذا الصراع ورثه من أي

،  )٢(السلطان ااهد ، وخاض ضدهم عدداً من احلمالت العسكرية خاصة يف منطقة امـة 

بصفة مستمرة للسلطــان األفضـل    تكالالزيدية يسعون دائماً إلثارة مش وكان األئمة

الرسويل ، وال يتوقفون يف دعم خصومه واملناوئني له ، حىت ال يصبح قوياً ويفكر يف استعادة 

 )٤(اهلـدوي ، لذلك قام اإلمام علي بـن حممـد    )٣(نيت صنعاء وصعدة للنفوذ الرسويلمدي

                                     
،  ١٠٧-٢/١٠٦العقـود اللؤلؤيـة ،   :؛ اخلزرجي  ٧١٢، ٧٠٥فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )١(

؛ صالح  ٥٠١-٤٩٩غاية األماين يف أخبار القطر اليماين ، ص:حلسني؛ حيىي بن ا ١٢٠،  ١١٨-١١٤
بنو :؛ حممد عبد العال ٢٥٠-٢٤٦احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف دولة األئمة الزيدية ، ص:مهران

  . ٢١٤-٢١٣رسول وبنو طاهر ، ص
  
احلضارة يف دولـة  احلياة السياسية ومظاهر :أ ب ؛ صالح مهران ١٤٣، ق ١نزهة األفكار ، ج:األنف )٢(

  . ١٥١-١٥٠األئمة ، ص
  
؛ صـالح   ١٠١-١٠٠بغيـة املسـتفيد ، ص  :؛ ابن الديبع ١٤٦-٢/١٤٤العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(

  . ٢٥٢-٢٥١احليـاة السياسية ومظـاهر احلضـارة يف دولة األئمة ، ص:مهران
  
  .١١٥سبق ترمجته ص )٤(
  



١٣٤ 
 

، بإمداد امللك املظفر الذي كان خارجاً علـى  ) م١٣٥٢/هـ٧٧٣-م ١٣٤٩/هـ٧٥٠(

، من ) م١٣٦٥/هـ٧٦٧(أخيه السلطان األفضل ، فجهز له جيشاً كبرياً من أتباعه يف سنة

ملدينة فخر الدين زياد بن أمحد الكاملي استطاع أن مدينة حرض إال أن وايل ا استرجاعأجل 

يلحق م هزمية شديدة ، ورجع الباقون منهم مغلوبني ، وذلك يف شهر صفر مـن السـنة   

  . )١(املذكورة

وهذا العمل الذي قام به اإلمام املهدي علي بن حممد مبساندة امللك املظفر ضد أخيه 

ام به امللك األفضل الرسويل من مساعدة اإلمام السلطان األفضل الرسويل كان رداً على ما ق

الذي كان على خالف مع اإلمام املهدي علي بن حممد ، ،)٢(الواثق املطهر بن حممد الزيدي

احلد من ومل يتوقف اإلمام املهدي عند هذا .)٣(وله عالقة حسنة مع السلطان األفضل الرسويل

  ، جديدة ضد السلطان األفضل شكالتبإثارة مبل قام  ، إثارة االضطرابات ضد الرسوليني

                                     
تاريخ الدولة :؛ جمهول ٢/١٣٤العقود اللؤلؤية ، :رجي؛ اخلز٧٣٢فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )١(

  . ٦٧الرسولية ، ص
  

أخذ العلم عن والده اإلمام حممد بن مطهر ، وبرع يف علم البالغة ، :اإلمام الواثق املطهر بن حممد الزيدي )٢(
  .م ١٣٧٩/هـ٧٨١اعتزل السياسة ، وأكب على العلم حىت وفاته سنة

  . ٢/١٦٩لع ، البدر الطا:الشوكاين:أنظر    
  

احلياة السياسـية  :؛ صالح مهران ١٤٣-١٤٢، ق ١نزهة األفكار ، ج:ابن األنف عماد الدين إدريس )٣(
  . ٢٥١ومظاهر احلضرة يف دولة األئمة الزيدية ، ص

  



١٣٥ 
 

فعندما علم خبالف األشرف السليمانيني مع وايل حـرض األمـري ـاء الـدين     

در على الفور بإرسال قوات كبرية ملسانـدة ا، ب) م١٣٦٩/هـ٧٧١(يف سنة  ،)١(الظفاري

مـد  رأسها إبراهيم بن حيىي اهلدوي ، ومعه األمري نور الدين حم علىاألشراف السليمانيني ، 

  بن ميكائيل ، إضافة إىل عدد كبري من أشراف بين محزة ملساندة األشراف السليمانيني 

، رغم اإلمدادات الـيت   )٢(وقد استطاعت هذه القوات أن تسيطر على مدينة حرض

الزيدية وأنصارهم بعد ذلك إىل  األئمةأرسلها امللك األفضل الرسويل إىل املدينة ، مث زحف 

ا ، مث تتبعوا قوات األفضل الرسويل إىل الكدراء فأخرجوهم منـها ،  مدينة املهجم فدخلوه

وواصلوا زحفهم حنو القحمة ودارت فيها معركة كبرية بني الطرفني كانت الغلبة فيها لألئمة 

الزيدية على قوات السلطان األفضل الرسويل ، ومت هلم أسر األمري فخر الدين زياد بن أمحد 

،  )٤(ن إىل مدينة زبيد ومعهم األمري علي بن إمساعيل بـن إيـاس  ، وازم الباقو )٣(الكاملي

تهم القوات الزيدية حىت مدينـة زبيـد الـيت حاصـروها يف مجـادى األوىل سـنة       بقعفت

 الثائرين، وشاعت الفوضى واالضطرابات يف املدينة ، واستغل بعض ) م١٣٦٩/هـ٧٧١(
                                     

سي الظفاري من أمراء امللك األفضل مث من أمراء امللك األشرف تـوىف سـنة   هو األمري اء الدين الشم )١(
  .١٧٦،  ١٠٤،  ٨٧تاريخ الدولة الرسولية ص: جمهول :انظر . م ١٤٠٨/ هـ ٨١٨

  
 ؛ ابـن  ١٤٧-٢/١٤٦العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٣٦-٧٣٥فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٢(

  . ٢١٥-٢١٤بنو رسول وبنو طاهر ، ص:؛ حممد عبد العال ٣٧٢-٣٧٠صقرة العيون ، :الديبع
؛ صـالح   ٢/١٤١العقود اللؤلؤيـة ،  :؛ اخلزرجي ٧٣٨-٧٣٦، صفاكهـة الزمن :األشرف الرسويل )٣(

  . ٢٥٢احلياة السياسة ومظاهر احلضارة يف دولة األئمة الزيدية ، ص:مهران
)٤(

  .م ، وا كانت وفاته ١٣٦٩/هـ٧٧١ذكره اخلزرجي يف حوادث سنة 
  . ١٤١-٢/١٤٠العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي:أنظر    



١٣٦ 
 

لوا نائبها ابن إياس واسـتولوا  سلب أهايل مدينة زبيد فنهبت دورهم وسرقت أمواهلم ، وقت

اإلتصال بعد ذلك بالقوات الزيدية اليت كانـت حتاصـر    الثائرون، مث حاول  )١(على املدينة

املدينة يف ذلك الوقت ، واتفقوا معهم على دخول املدينة بعد أن يفتحوا هلـم األبـواب يف   

ن جديد ، واتفقوا فيما صفوفهم مترتيب موعد حمدد بني الطرفني ، إال أن أهايل زبيد أعادوا 

والئهم للسلطان األفضل الرسويل ، ممـا جعـل    وإعالنالقوات الزيدية مقاومة بينهم على 

  . )٢(األئمة الزيدية يضطرون إىل رفع احلصار عن املدينة والعودة إىل مدينة الكدراء

ويف هذه األثناء أرسل السلطان األفضل قوة عسكرية بقيادة أمني الدين أهيف الذي 

فيها ، فتتبع فلوهلم وقتل كثري منهم ، مث توجه بعد ذلك بقواته  الثائرينخل املدينة وعاقب د

  حنو مدينة املهجم ملواجهة القوات الزيدية ، فلما علموا بقدومه اضطروا إىل العودة وعادوا 

  

  

  

                                     
؛ ابـن   ١٤١-٢/١٤٠العقود اللؤلؤيـة ،  :؛ اخلزرجي ٧٣٩-٧٣٧صمن فاكهة الز:األشرف الرسويل )١(

  . ٣٧٢-٣٧١قرة العيون ، ص:الديبع
  
؛ صالح  ٢٤٥-٢/٢٤٢العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٤٥-٧٣٩فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٢(

  . ٢٤٢احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف دولة األئمة الزيدية ، ص:مهران
  



١٣٧ 
 

ااهدي بعد ذلك بإعادة األمن واالسـتقرار  أهيف من حيث أتوا ،فقام أمني الدين 

  . )١(طقة امة بأسرهاإىل من

ومل تنتهي الصراعات بني األئمة الزيدية وسالطني بين رسول عند هذا احلد ، بل ظل 
اإلمام الزيدي املهدي علي بن حممد على خالف مع السلطان األفضل حىت كانت وفاته يف 

  . )٢( )م١٣٧١/هـ٧٧٣(شهر ربيع األول سنة 

ية على إقامة ابنه الناصر صـالح الـدين   وبعد وفاة اإلمام املهدي اتفق األئمة الزيد
، فسار على نفس السياسة اليت ) م١٣٧١/هـ٧٧٣(إماماً هلم ، ومتت بيعته يف سنة  )٣(حممد

  . )٤(سلكها يف مناوئة السلطان األفضل الرسويل ، فأغار على املناطق التهامية من جديد
هـذه   بالفشل دون أن حتقق أي هدف ، فشـهدت  تبوء وكانت هذه اإلغارات 

املرحلة صراعاً قويـاً بني بين رسول واألئمة الزيدية ، ظهر فيها بوضوح عجز سالطني بين 

                                     
؛ ابن  ١٤٧-٢/١٤٥العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٤٥-٧٣٩صفاكهـة الزمن ، :الرسويلاألشرف  )١(

  . ٣٧٣-٣٧٢قرة العيون ، ص:الديبع
  
احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف دولة :؛ صالح مهران ٧٤٥-٧٤٢غاية األماين ،ص:حيىي بن احلسي )٢(

  . ١٥٧-١٥٦اللطائف السنية ، ص:؛ الكبسي ٢٥٣األئمة الزيدية ، ص
  
هو اإلمام الناصر حممد بن علي بن حممد ابن علي املشهور بصالح الدين ، من أئمة الزيدية يف الـيمن ،   )٣(

م ، قاتل سالطني بين رسول ، وكان جيد الرأي ١٣٧١/هـ٧٧٣بايعه علماء الزيدية بعد وفاة والده سنة
  .م ١٣٩٠/هـ٧٩٣تويف سنةيل اهلمة ، مدمي الذكر والعبادة ، اقوي التدبري ، حسن السياسة ، ع

  . ٢/١١٣البدر الطالع ، :الشوكاين:أنظر    
  
قرة :؛ ابن الديبع ١٥٠-٢/١٤٩العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٤٧فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٤(

  . ٣٧٣العيون ، ص
  



١٣٨ 
 

رسول أن يوجهوا محالت عسكرية رادعـة ضد األئمة الزيدية ، واكتفوا يف أغلب األحيان 
على الدفاع ، أما اهلجوم فكان أكثره من جانب األئمة الزيدية ، فقد قام األمري حممد بـن  

، بتجهيز محلة عسكرية فيها عدد كبري مـن  ) م١٣٧١/هـ٧٧٣(احلمزي يف سنةإدريس 
األشراف الزيدية لالستيالء على مدينة حرض ، فعندما علم واليها األمري زياد بـن أمحـد   
الكاملي بتجهيز هذه احلملة هرب منها ، فدخل األشراف الزيدية مدينة حرض فاسـتولوا  

إىل املدينة ومعه جيش كبري ، ودارت بني الطـرفني   عليها ، إال أن األمري رجع مرة أخرى
معركة كانت اهلزميـة لألئمة الزيدية ، وقتل الكثري من رجاهلم وعلى رأسهم األمري حممـد  

  . )١(بن إدريس احلمزي ، وكسرت بذلك شوكتهم
ابن علي وجهز حممد عاد اإلمام الناصر صالح الدين ) م١٣٧٤/هـ٧٧٦(ويف سنة 

رة على مدينة اجلند ، إال أن أهاليها قاوموه بشدة ومنعوه من الـدخول  محلة عسكرية للسيط
إليها ، وأعاقوا تقدمه ، فاضطر اإلمام الرجوع إىل مدينة ذمار دون أن يدخل املدينـة ، ومل  

  . )٢(يتحقق له أي هدف
بـن علـي   حممد ، قام اإلمام الناصر صالح الدين ) م ١٣٧٥/هـ٧٧٧(ويف سنة 

لالستيالء على مدينة زبيد إال أن حماولته  بنفسه  على رأسها خرج، بتجهيز محلة عسكرية 
وظل الصراع قائماً بني الطرفني حىت وفاة السـلطان األفضـل   . )٣(هذه املرة باءت بالفشل
  .م ١٣٧٦/هـ٧٧٨الرسويل يف شعبان سنة

                                     
 ؛ صـالح  ١٥٠-٢/١٤٩العقـود اللؤلؤيـة ،   :؛ اخلزرجي ٧٤٧فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )١(

  . ١٤٨األوضاع السياسية ، :؛ الزيلعي ٢٥٤-٢٥٣احلياة السياسية ، :مهران
  
قرة :؛ ابن الديبع ٢/١٥٣العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٥٢-٧٥١فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٢(

  . ٣٧٤العيون ، ص
  
احلياة :مهران ؛ صالح ٢/١٥٤العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٥٣فاكهة الزمن ،ص:األشرف الرسويل )٣(

  . ٢٥٤السياسية ومظاهر احلضارة ، ص
  



١٣٩ 
 

  :عالقاته اخلارجية : ثانيا 
  :مع أشراف احلجازه عالقت: أوال

حلجاز بعالقات اقتصادية ، وثقافية ، وسياسية بينهما منـذ  ارتبطت بالد اليمن مع ا
أقدم العصور ، وذلك للقرب اجلغرايف بني البلدين ، إذ مل توجد حـواجز طبيعيـة تعيـق    

  .االتصال بينهما 
فقد ارتبط البلدان بعالقات حسن جوار منذ فجر اإلسالم ، وخضعا حتت السـيادة  

ويني والعباسيني ، وبعد دخول األيوبيني إىل احلجـاز  واألم ةاإلسالمية يف ظل اخلالفة الراشد
وسيطرم على اليمن أصبحا معاً حتت النفوذ األيويب الذي حكم احلجاز واليمن يف وقـت  

  . )١(واحد
أما عالقة البلدين يف اجلانب االقتصادي فكانت قوية منذ أقدم العصور وارتبطا معـاً  

 من مدن اليمن املختلفة إىل مكة املكرمة حمملة ة ، وكانت القوافل تأيتريبعدة طرق برية وحب
بأصناف السلع التجارية املختلفة تردد إليها كثري من التجار اليمنيني ، وجلبوا منها أصناف 

  ،  )٢(السلع اليت كانت تعرض يف أسواقها
بل إن بعض التجار اليمنيني استقر يف مكة املكرمة ، وشارك التجـار املكـيني يف   

  . )٣(منها مكاسب كبريةالتجارة وحقق 

                                     
احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف :؛ حممد علي عسريي ٢٤٧-٢٤٦، صتاريخ املستبصر :ابن ااور )١(

  . ١٤٥-١٣٩اليمن يف العصر األيويب ، ص
  
اعية يف بالد احلجاز احلياة االقتصادية واالجتم:؛ عطية طه إبراهيم ٩٣-٩٢أحسن التقاسيم ، ص:املقدسي )٢(

   .  ١٧٩-١٧٨القرن السادس اهلجري ، صمن القرن الثالث حىت منتصف 
  
النشـاط التجـاري يف الـيمن ،    :؛ علي علي حسني ١٢١-١٢٠طبقات فقهاء اليمن ، ص:ابن مسرة )٣(

  . ٣٢٨-٣٢٧ص
  



١٤٠ 
 

من التجار املكيني إىل كثري من املدن اليمنية ، وتنقلوا يف  ويف نفس الوقت تردد عدد
، وعمل بعضهم  )١(أسواقها وجلبوا منها إىل بالدهم كثرياً من املنتجات اليمنية عند عودم

دون بسلع هذه كوكالء للتجار اليمنيني ينقلون بضائعهم إىل الشام ومصر وأوروبا ، مث يعو
  . )٢(ة مكاسب كثريةيالبلدان إىل األسواق اليمنية ، وحققوا من هذه الوساطة التجار

ادت العالقة متانـة بني البلدين ، وهذه العالقــة  دزا ةومع قيـام الدولة الرسولي
  :متيزت مبرحلتني

استطاع فيها سالطني بين رسول األوائل بفرض سيطرم علـى   :املرحلـة األوىل
جاز عن طريق القوة العسكرية والقضاء على النفوذ األيويب يف مكة املكرمة ، وأصبحت احل

  . )٣(خاضعة لسالطني بين رسول
فكانـت بعـد وفــاة السـلطان املظفـر الرسـويل        :أما املرحلـة الثانيـة 

، استطاع املماليك فرض سيادم على احلجاز ، وحتولت سياسـة  ) م١٢٩٤/هـ٦٩٤(عام
إىل مرحلة جديدة قاموا فيها جبذب سكان وأمراء مكة املكرمـة عـن   سالطني بين رسول 

طريق اهلبات هلم ، ومساعدة العلماء ااورين يف احلرمني الشريفني ، فأنشأوا عـدداً مـن   

                                     
؛  ٢٦٥،  ٩٨-٩٧،  تـاريخ املستبصـر   :؛ ابـن اـاور   ١١١رحلـة ابن جـبري ، ص :ابن جبري )١(

  . ١/٣٧١السلوك ، :اجلندي
  
مكة :؛ أمحد الزيلعي ١/٧٧اتعاظ احلنفاء ، :؛ املقريزي ١٢١-١٢٠طبقات فقهاء اليمن ، ص:ابن مسرة )٢(

  . ١٦٠-١٥٩وعالقاا اخلارجية ، ص
  
إحتاف فضالء الزمن بتاريخ واليـة بـين احلسـن ،    :؛ الطربي ٥٠-١/٥٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(

احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف عهد دولة بـين رسـول   :مد عبد الفتاح عليان؛ حم ١٢٣-١/١٢١
  . ٩٦-٩١باليمن ، ص

  



١٤١ 
 

بناء املدارس واملساجد والعناية باحلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة ، : املـآثر اخلريية ، مثل
  . )١(على طلبة العلم للنهوض باحلركة العلمية يف احلجاز وأوقفوا األوقاف اجلليلة

أما عالقة اليمن باحلجاز خالل عصر السلطان األفضل الرسويل فيبدوا أا كانـت  
قوية ، إال أن املصادر التارخيية مل تورد معلومات جيدة عن العالقة بني البلـدين ، وأوردت  

ناء مدرسة يف مكة املكرمـة قبـل عـام    إشارة وحيدة أن السلطان األفضل الرسويل قام بب
، وخصصها للفقهاء الشافعية ، ورتب فيها مدرساً ومعيداً وعشرة من ) م١٣٦٨/هـ٧٧٠(

أوقافاً  ذلكالطلبة وإماماً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن الكرمي ، وأوقف على 
  . )٢(جيدة تقوم بكفايتهم

ـ ٧٧٧ت( )٣(د بن سليمان املكيوقد توىل عمارة هذه املدرسة أمح ، ) م١٣٧٥/هـ
  . )٤(ودرس ا عدد من علماء مكة املكرمة وانتفع ا عدد من طلبة العلم

                                     
عالقة سالطني بين رسول باحلجاز ، :؛ آمنة جالل ١٥٩،  ٢/٦٨،  ١/٦٤العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )١(

  . ١٧٤-١٧٣العالقات بني اليمن واحلجاز ، ص:؛ هدى مفتاح السعدي ٢١١-١٩٤
  
؛ خالـد   ١/٥٢٣شفاء الغرام بأخبـار البلـد احلـرام    :؛ الفاسي ٢/١٥٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(

  . ٣٨٨-٣٨٦احلياة العلمية يف احلجاز خالل العصر اململوكي ، ص:اجلابري
  
ن كان وزيراً للشريف ثقبة بن رميثة صاحب مكة ، مث للشريف أمحد ب:أمحد بن سليمان بن سالمة املكي )٣(

ثقبة أيضاً وعند الناس ، وهو الذي توىل عمارة املدرسة األفضلية مبكة  وكان معظماً عنده وعندعجالن ، 
  .م ١٣٧٥/هـ٧٧٧، وتويف سنة 

  . ٣/٢٧العقد الثمني ، :الفاسي:أنظر    
  
؛  ٣٢-٩/٣١، ٤٥-٧/٤٤الضوء الالمع ، :؛ السخاوي ٥/١١٤،  ١٩-٢/١٨العقد الثمني ، :الفاسي )٤(

  . ٣٨٨-٣٨٧علمية يف احلجاز، احلياة ال:اجلابري
  

١٣٩ 



١٤٢ 
 

  :عالقتـه بالدولـة اململوكيـة مبصـر: ثانيا
حرصت بالد اليمن منذ أقدم العصور على توطيد عالقتها وصالا احلضارية باحلكام 

  .حضارية ومصاحل مشتركة فيما بينهاربطها بعالقات وصالت واألقطار املختلفة اليت كانت ت
وكانت بالد مصر من أهم الدول اليت ارتبطت معها بعالقـات وديـة وصـالت    
حضارية منذ أقدم العصور ، وظلت هذه العالقات مستمرة عرب العصور اإلسالمية املختلفة ، 

ة وحبرية كان هلا دور كبري ومما ساعد على توثيق هذه العالقات بني البلدين وجود طرق بري
  . )١(يف توطيد العالقات والصالت احلضارية اليت بلغت ذروا يف عصر الدولة الرسولية

ومع قيام الدولة الرسولية حظيت اليمن مبكانة مرموقة بني الدول ااورة ، وأخذت 
  .كل دولة تسعى إىل كسب صداقتها واالرتباط معها بعالقات ودية 

يف أيام املماليك من أهم الدول اليت ارتبطت معها بعالقات ودية  وكانت بالد مصر
تبادلوا معها بالسفارات واهلدايا املختلفة من البلدين من وقت آلخر وخاصة بعد أن حقـق  
املماليك انتصارات مشرفة على جحافل املغول والقوى الصليبية يف الشام ، وبدأت مرحلـة  

بين رسول على عالقة وثيقة بسالطني املماليـك يف  جديدة بني الدولتني ، وأصبح سالطني 
مصر ، وشهدت تطوراً ملحوظاً يف أيام السلطان املظفر ومن جاء بعده من سـالطني بـين   

  .)٢(رسول ، وتبادلوا فيما بينهم السفارات واهلدايا املختلفة تأكيداً للصالت القوية فيما بينهم
ان على تسهيل جتـارة العبـور يف   ومل تقف العالقة عند هذا احلد ، بل حرص البلد

البحر األمحر حىت حيصلوا على متاجر الشرق بصفة مستمرة وبأقل كلفة ممكنة ، وأصبحت 

                                     
؛ علي علـي   ١٥٧مسالك األبصار ، ص:؛ العمري ٤١٣،  ٣٨٨،  ٤/١٧١معجم البلدان ، :ياقوت )١(

  . ٣٣٨النشاط التجاري يف اليمن ، ص:حسني
  
؛  ١٦٩،  ١/١٣٤العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٣٧٧،  ٣٤٩-٣٤٨السمط الغايل الثمن ، ص:ابن حامت )٢(

الدولة الرسولية :؛ الفيفي ٢٩-٨/٢٨،  ٢٢٨،  ٢٢٤،  ٢٢٢،  ٧/٤٤خ ابن الفرات ، تاري:ابن الفرات
  . ١٧٥-١٦٩يف اليمن ، ص

  



١٤٣ 
 

القوافل والسفن التجاريـة تسري عرب الطرق الربية والبحرية بصفة مستمرة ، وأصبحت مصر 
تجارات اليمنية اليت مبثابة مهزة وصل بني اليمن والشام ومشال إفريقيا واألندلس ، إذ معظم ال
  .كـانت تصدر إىل الشام ومشال إفريقيا كانت متر عرب األراضي املصرية 

وباملقابل كانت أغلب التجارات القادمة من الشام واملغرب واألندلس لتصديرها إىل 
املشرق البد هلا أيضاً من املرور عرب األراضي املصرية اليت كانت مبثابة حمطة جتاريـة مهمـة   

  . )١(ها جتارات املشرق واملغرب اإلسالمي بصفة دائمةتلتقي في
إضافة إىل العالقات السابقة فإن اليمن يف عهد الدولة الرسولية استقدمت عدداً كبرياً 
من اخلربات اإلدارية والعسكرية وغريها من اخلربات املهمة من بالد مصر والشام ، وكـان  

نظمتها املختلفة ، واقتبسوا أيضاً مـن دولـة   هلم مسامهة ملحوظة يف بناء الدولة الرسولية وأ
بناء املدارس ، وإقامة العمـائر ،  : املماليك يف مصر والشام كثرياً من املظاهر احلضارية مثل

والقصور وغريها من املنشآت املعمارية ، واستعانوا بكثري من العمال واملهندسـني الـذين   
  . )٢(احلضارية يف اليمنقدموا من مصر والشام ، وسامهوا يف بناء املنجزات 

أما عالقة بين رسول باملماليك يف مصر يف أيام السلطان امللك األفضل الرسـويل ،  
  .فقد كانت على وفاق تـام يؤكد ذلك السفارات والبعوث املتعاقبة بني البلدين 

  

                                     
؛  ١٤٣-١٤٢، ص تـاريخ املستبصـر   :؛ ابن ااور ٤١٣،  ٣٨٨،  ٤/١٧١معجم البلدان ، :ياقوت )١(

الـيمن ،   املظـاهر اإلسـالمية يف  :؛ أسامة محاد ٢٢٤،  ٤٠٨،  ٢٤٣الروض املعطار ، ص:احلمريي
  . ٣٦٦-٣٦٢ص

  
مسالك :، العمري ٥٧٥-٥٧٤،  ٥٦٨-٥٦٦،  ١٤٥-٢/١٤٤،  ٤٤٢-١/٤٤١السلوك ، :اجلندي )٢(

؛ خالـد   ٢/١١٩،  ٤٣٤، ٤٢٧-٤٢٦،  ١/٦٦العقود اللؤلؤيـة ،  :؛ اخلزرجي ١٥٦األبصار ، ص
  . ٢١١-٢٠٨عالقة سالطني بين رسول مبصر ، ص:العيسى

  



١٤٤ 
 

فقد أرسل السلطان األفضل الرسويل سفارة إىل مصر يف العاشر من ربيع األول سنة 

، الذي عينه سفرياً إىل الديار )١(، يتقدمهم القاضي مجال الدين الفارقي) م١٣٦٥/هـ٧٦٧(

اململوكي ، فوصل  )٢(املصرية ، ومعه كثري من اهلدايا والتحف إىل السلطان األشرف شعبان

، واستقبله السلطان ) م١٣٦٦/هـ٧٦٨(إىل الديار املصرية يف اخلامس من شهر حمرم سنة 

  .ايا اليت أرسلها السلطان األفضل وأكرمه على ذلك قدم له اهلد حيثاململوكي 

  

  

  

                                     
حسان ، كان وزيراً يف حكم امللك ااهد ، واسـتمر يف الـوزارة يف    هو القاضي مجال الدين حممد بن )١(

السنوات األوىل من حكم امللك األفضل ، وصف بأنه كان عاقالً ، وقوراً ، له مروءة ، موادعاً ألعيـان  
الدولة ، وكان سيد الوزراء يف زمانه ، حسن السرية ، جيد التدبري ، نصوحاً ، له عزم وحـزم ، تـويف   

  .م ١٣٧١/ـه٧٧٣سنة
؛  ١٥٠،  ٢/١٣٥العقـود اللؤلؤيـة ،   :؛ اخلزرجـي  ٦٢٣العطايـا السنية ،ص:األفضل الرسويل:أنظر    

  . ٣/٣٤٧٥قالدة النحر ، :باخمرمة
  
هو امللك األشرف شعبان بن حسني ابن امللك الناصر حممد بـن قـالوون ، تـوىل احلكـم مبصـر       )٢(

م ، وهو من امللوك املعاصـرين  ١٣٧٦/هـ٧٧٨م ، واستمر حكمه حىت قتل سنة١٣٦٢/هـ٧٦٤سنة
  .لألفضل 

  . ٢٨٢،  ٨٣-٣/١السلوك ، :املقريزي:أنظر    
  



١٤٥ 
 

وملا أراد السفري مجـال الدين الفارقي العودة إىل بالده اليمن محله السلطان األشرف 

من اهلدايا إىل السلطان األفضل الرسـويل ، فوصـل إىل    اًشعبان وكبار أمراء املماليك كثري

) م١٣٧٠/هـ٧٧١(ويف سنة . )١()م١٣٦٦/هـ٧٦٨(اليمن يف الثامن من شهر صفر سنة 

، وصلت هدية من السلطان األفضل الرسويل إىل السلطان اململوكي األشرف شعبان ، فأمر 

  . )٣(باخلروج الستقبال اهلدية املذكورة )٢(حاجبه أقبغا اليوسفي

، أرسل السلطان األفضل القاضـي مجـال   ) م١٣٧٣/هـ٧٧٤(ويف شهر رمضان 

سفريين إىل الديار  )٤(الدين حممد بن علي احلليب ناصر، واألمري  الدين حممد بن علي الفارقي

هدايا للسلطان اململوكي األشرف شعبان ، لكن املصادر مل حتدد نـوع   ااملصرية ، ومعهم

فقط دون توضيح ، وظل سفراء السلطان األفضـل يف   ذلك اهلدايا وكميتها واكتفت بذكر

                                     
؛  ١٣٥-٢/١٣٤العقـود اللؤلؤيـة ،   :؛ اخلزرجـي  ٧٣٤-٧٣٣فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )١(

،  قرة العيـون :؛ ابن الديبع ٦٨-٦٧تاريخ الدولة الرسولية ، ص:؛ جمهول ٣/١٢٧السلوك ، :املقريزي
  . ١٤٠-١٣٩عالقة سالطني بين رسول مبصر ، :؛ خالد العيسى ٣٧٠ص

  
كان أحد احلجاب ، تأمر طبلخاناه يف سلطنة األشرف شعبان ، مات يف منفلوط مبصـر  :أقبغا اليوسفي )٢(

  .م ١٣٦٩/هـ٧٧١أثناء خروجه الستقبال هدية امللك األفضل عام
  . ١/٢٢٩الثامنة ، الدر الكامنة يف أعيان املائة :ابن حجر:أنظر    

  
  . ١١/١١٣النجوم الزاهرة ، :؛ ابن تغري بردي ٣/١٨٧السلوك ، :املقريزي )٣(
  
العطايا : األفضل الرسويل : هو حممد بن علي احلليب امللقب ناصر الدين من أمراء الدولة األفضلية  أنظر  )٤(

  .٦٢٥السنية ص 
  



١٤٦ 
 

دوا إىل بالدهم ومعهم جمموعة من اهلدايا ، مث عا) م١٣٧٥/هـ٧٧٦(مصر حىت أواخر سنة 

والتحف اليت أرسلها السلطان اململوكي األشرف شعبان إىل السلطان األفضل الرسـويل ،  

  . )١(م١٣٧٥/هـ٧٧٧فوصلوا إىل بالدهم اليمن يف شهر حمرم سنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
؛  ١٥٤-٢/١٥٢العقـود اللؤلؤيـة ،   :جـي ؛ اخلزر ٧٥٣-٧٥٢فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )١(

  . ٣/٢٢٢السلوك ، :املقريزي
  



١٤٧ 
 

  :عالقتـه باحلبشـة وشـرق إفريقيـا: ثالثا
شرق إفريقية بصالت حضارية منذ أقدم العصـور  ارتبطت بالد اليمن مع احلبشة و

وخاصة الصالت التجارية ، فقد هاجر اليمنيون إىل هذه املنطقة منذ القدم ، وأقاموا فيهـا  
مستوطنات جتارية على طول الساحل الشرقي اإلفريقي ، واختلطوا مع السـكان احمللـيني   

الشعوب العربية مسامهة يف بناء وعرفوا قراهم وتكلموا بلغتهم وتزوجوا منهم ، وكانوا أكثر 
املستوطنات اليت تطل على الساحل الشرقي اإلفريقي ، وأغلب هذه املناطق كانت خاضـعة  

  . )٣(، وظلت تابعة هلم حىت مطلع القرن الثاين امليالدي)٢(، مث السبئيني)١(حلكم احلمرييني
بينهما ، إذ كانت  ومما زاد من تقوية العالقات احلضارية بني البلدين القرب اجلغرايف

الشواطئ احلبشية قريبة جداً من الشواطئ اليمنية ، ومقابلة هلا ال يفصل بينهما سوى البحر 

مرتبطـة   ى البحر األمحر ، أو حبر العـرب األمحر ، وأصبحت املوانئ اليمنيـة اليت تطل عل

السـاحل   بشبكة من الطرق البحرية مع املوانئ اإلفريقية اليت تطل على البحـر األمحـر أو  

الشرقي اإلفريقي ، وكانت السفن التجارية تسلك هذه الطرق بصفة مستمرة وعليها كـثري  
                                     

قبل املـيالد ، وكانـت    ١١٥أمجع املؤرخون أن بداية الدولة احلمريية كانت يف عام:الدولـة احلمريية )١(
عاصمتها ظفار ، مث عظم شأا وسيطرت على جتارة الشرق ، وظلت قائمة حىت قضى عليها األحباش يف 

  .٤٠-٣٩الوضع االقتصادي اجلزيرة العربية ص: النعيم : ر انظ.م ٥٢٥عام
  
هي إحدى الدول اليت قامت يف اليمن يف القرن العاشر قبل امليالد ، وقيل يف القرن الثامن قبل :دولة سبأ )٢(

انت مت يف القرن السادس قبل امليالد كبداية للدولة السبئية ، وكاامليالد ، بينما تشري الدالئل األثرية أا ق
  .عاصمتها مأرب حىت مت سقوطها على يد الدولة احلمريية 

  . ١٥٦٩-٣/٦٥٦٢؛ املوسوعة اليمنية ،  ٣٧الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية ، ص:نورة النعيم:أنظر    
  
حبوث يف التاريخ :؛ غيثان بن علي جريس ٥٩-٥٨أضواء على تاريخ اليمن البحري ، ص:حسن شهاب )٣(

  . ٢٤-٢/١٧مية ، واحلضارة اإلسال
  



١٤٨ 
 

من التجار سواء كانوا من احلبشة أو اليمن حاملني معهم كثري من السلع التجارية لتصريفها 

  . )١(بأسواق اليمن أو احلبشة وشرق إفريقيا وحققوا من هذه التجارة مكاسب عظيمة

ات والصالت احلضارية بني البلدين طيلة العصور اإلسالمية املختلفـة  وظلت العالق

مستمرة ومل تنقطع أبداً وخاصة الصالت التجارية ، فقد كانت السفن التجارية تنطلق مـن  

املوانئ اليمنية مثل عدن ، واألهواب ، وغالفقة ، والشحر وغريها من املوانئ حاملة عـدداً  

هم أصناف السلع املختلفة لتصريفها يف أسواق احلبشة وشرق كبرياً من التجار اليمنيني ومع

، بل إن كثرياً من التجار اليمنيني استقروا يف هذه البالد وأصبحوا وكالء لكثري من )٢(إفريقية

التجار جيلبون إليهم السلع اليت تشتهر ا بالدهم ليقوموا بتصريفها يف أسواق احلبشة وشرق 

ــا   ــذه الوس ــن ه ــوا م ــة وحقق ــبرية إفريقي ــب ك ــة مكاس . )٣(طة التجاري

                                     
دور مماليك :؛ اية عبد الرمحن مالعبة ٢٦٢-٢٦١الوضع االقتصادي يف اجلزيرة العربية ، ص:نورة النعيم )١(

، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل  ١٥٣-١٥٢جنوب شبه اجلزيرة العربية يف التجارة الدولية ، ص
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥اجلامعة األردنية ، عمان ، 

  
؛ ابـن   ٢٤٣،  ١٤٥طبقـات فقهــاء الـيمن ، ص   :؛ ابن مسرة ٢/١٩مروج الذهب ، :سعوديامل )٢(

  . ١١٧، صتاريخ املستبصر :ااور
  
السـلوك ،  :؛ اجلنـدي  ٢٤٣طبقات فقهاء اليمن ، ص:؛ ابن مسرة ٢/١٩مروج الذهب ، :املسعودي )٣(

٤٤٤،  ١/٣٧٨ .  
  



١٤٩ 
 

وباملقابل استقبلت بالد اليمن السفن التجارية القادمة من احلبشة وشرق إفريقية بصفة دائمة 

، وكانت ترسوا يف موانئ اليمن املختلفة وعليها كثري من التجار الذين محلوا معهم أصناف 

  . )١(سواق اليمنية املختلفةالسلع التجارية من بالد احلبشة وشرق إفريقية لتصريفها يف األ

كما استقرت جمموعة كبرية من سكان احلبشة وشرق إفريقية يف كثري مـن املـدن   

اليمنية ، واستوطنوا فيها ومارسوا كثرياً من األنشطة االقتصادية خاصة التجارة ، وشـكلوا  

  . )٢(نسبة كبرية من جتار عدن ، وحققوا من أعماهلا مكاسب كبيـرة

 احلبشة وشرق إفريقية والدولة الرسولية يف الـيمن فـإن املصـادر    وأما العالقة بني

عن العالقات يف هذه الفترة ، وما ورد من نصـوص يف   مفصلةالتارخيية مل تذكر معلومات 

بعض املصادر كـان عبارة عن إشارات بسيطة توضح مدى العالقة بني البلدين وأا كانت 

  .والثقافية كانت هي السمة البارزة بني البلدين  ودية بصفة عامة ، وأن العالقات التجارية

إال أن املصادر مل تورد معلومات واسعة حول هذه العالقات ، فقد ذكرت املصادر 

أن الدولــة الرســولية كانــت علــى عالقــة جيــدة باحلبشــة وشــرق إفريقيــة ،

                                     
-٩٩اجلغرافيـا ،  :؛ املغريب ١١٧، ص ريخ املستبصر تا:؛ ابن ااور ١/٥٢نزهة املشتاق ، :اإلدريسي )١(

١٠٠ .  
عدن دراسة يف أحواهلـا السياسـية ،   :؛ حممد كرمي إبراهيم ١٣٤-٩٩، ص تاريخ املستبصر:ابن ااور )٢(

  . ٣٤٦ص



١٥٠ 
 

ـ  )٣(، ودهلك)٢(أوفات: يف بعض املدن ، مثل )١(وكان خيطب هلم يف املساجد  دم ، كمـا ق

عدد من أهل احلبشة وشرق إفريقية إىل اليمن ، واستقروا فيها وتعلموا يف مدارسها وبعـد  

خترجهم أسهمـوا بدور كبري يف احلركة العلمية وتتلمذ عليهم عدد من طلبة العلم ، وكان 

  . )٤(هلم دور ملموس يف هذا اجلانب

ـ   فارة إىل وذكرت بعض املصادر عن وجود سفارات بني البلدين ، فقد وصـلت س
  ) م ١٢٨٥/هـ٦٨٤-م١٢٩٩/هـ٦٦٨( )٥(البالط الرسويل من ملك احلبشة يوكونوا أمالك

                                     
  . ٢/٤٩٠حتفة الزمن ، :هدلاأل ٦٩٢العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(
  
القلقشندي .هي من أكرب مدن احلبشة ، وهي قريبة من السواحل اليمنية ويقال هلا أيضاً جربة ، و:أوفات )٢(

  .٥/٣٢٥صبح األعشى : 
  
  .جزيرة مشهورة يف البحر األمحر ما بني اليمن واحلبشة :دهلك )٣(

  . ١/٦٢٧معجم البلدان والقبائل اليمنية ، :املقحفي:أنظر    
  
املدارس اليمنية :؛ السنيدي ٨٢،  ٢/٦٩،  ٤١١،  ٣٩٤،  ٣٦٣،  ١/٣٤٣العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٤(

،  ٢٨٨،  ١٨٤،  ١٤١-١٤٠،  ١٧٦،  ١٥٤،  ١٥٣،  ٢٠-١٩يف عصر الدولـة الرسـولية ، ص 
٢٩٤،  ٢٩٣ .  

  
م ، ويكونوا أمالك ليس امسا امنا هو لقب مبعىن ١٢٩٩/ هـ ٦٦٨توىل حكم احلبشة عام :يوكونو أمالك )٥(

تأسف إياسوس ويقول البعض أن امسه حنا واستمر : به فهو  يسود أو سوف حيكم أما امسه الذي عرف
ـ  : هيم علي طرخان إبرا: م ، انظر ١٢٨٥/ هـ ٦٨٤حيكم احلبشة حىت وفاته سنة  ك اإلسـالم واملمال

-١٣٧٩الة التارخيية املصرية ، العدد لثامن عـام   ٤٧-٤٥اإلسالمية باحلبشة يف العصور الوسطى ص
  . م ١٩٥٩
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، يطلب منه أن يتوسط له لدى ) م١٢٧٣/هـ٦٧٢(، إىل السلطان املظفر ، وذلك يف سنة
  . )٢(، إلرسال مطران من مصر)١(السلطان اململوكي الظاهر بيربس

بشة وشرق إفريقية بالدولة الرسولية وأشار اخلزرجي عن وجود عالقات ودية مع احل
يف عهد السلطان األفضل الرسويل ، فقد وصلت سفارة مـن احلبشـة يف شـهر شـوال     

م ، ومعهم هدايا عظيمة وحتف غريبـة قـدموها للملـك األفضـل     ١٣٦٨/هـ٧٧٠سنة
  . )٣(الرسويل

 ومن خالل تتبع املصادر عن وجود عالقة تستحق الذكر بني البلدين ، فإن املصادر
مل تورد معلومات أخرى تفيد تكرارها يف أيام األفضل الرسويل ، لكنها أشارت عن وجود 

ـ ٨٠٣-٧٧٨(عالقات ودية بني البلدين يف أيام األشرف الثاين  ، ) م١٤٠٠-١٣٧٦/هـ
) م١٤٢٤-١٤٠٠/هـ٨٢٧-٨٠٣(وأيام السلطان امللك الناصر أمحد بن إمساعيل الرسويل 

  . )٤(ات اليت كان حمملة بالتحف واهلدايا من الطرفني،إذ تبادلوا فيمـا بينهـم السفار
  

                                     
هو امللك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيربس بن عبد اهللا البندقداري ، أحد سالطني الدولة :الظاهر بيربس )١(

  .م ١٢٧٧/هـ٦٧٦م ، واستمر حىت وفاته سنة١٢٦٠/هـ٦٥٨اململوكية ، حكم من سنة
  . ٢٠٠-٧/٩٤النجوم الزاهرة ، :ابن تغري بردي:أنظر    

  
 ١١٧اإلسالم واحلبشة عرب التاريخ ، ص:حي غيث؛ فت ٤٤١بنو رسول وبنو طاهر ، ص:حممد عبد العال )٢(

.  
  
بنـو  :؛ حممد عبد العـال  ٧٠تاريخ الدولة الرسولية ، ص:؛ جمهول ٢/١٣٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(

  . ٤٤١رسول وبنو طاهر ، ص
  
اإلملام بأخبـار من بأرض :؛ املقريزي ١٠١،  ٩٨،  ٩١،  ٨١-٨٠تاريخ الدولة الرسويل ، ص:جمهول )٤(

؛  ٤٤٣-٤٤٢بنو رسول وبنو طاهر ، ص:؛ حممد عبد العال ٢٤٣-٢٤٠بشة من ملوك اإلسالم ، صاحل
  . ١٨٠-١٧٧الدولة الرسولية يف اليمن ، :الفيفي

  
١٤٩ 
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  :عالقتـه بشـرق آسيـا: رابعا
تعود العالقات والصالت احلضارية بني اليمن وشرق آسيا إىل عصـور قدمية جـداً  
وخاصة الصالت التجارية ، إذ كانت السفن التجارية تتردد فيما بينهما حمملـة بأصـناف   

  .يف األسواق العاملية  اًواجالسلع التجارية اليت لقيت ر
وأصبحت املوانئ اليمنية تستقبل السفن التجارية من اهلند والصني لتصب يف أسواقها 
أصناف السلع املختلفة اليت تشتهر ا ، وصلت السفن اليمنية إىل بالد اهلند والصني جللـب  

  . )١( العصور املختلفةمنتجاا التجارية منذ األلف الثالث والثاين قبل امليالد ، واستمرت عرب
ومما ساعد على تقوية العالقات التجارية بني اليمن وشرق آسيا ، اهتمـام حكـام   
اليمن بتأمني املالحة البحرية يف البحر األمحر ، والبحر العريب ، واحمليط اهلندي ، والقضـاء  

، وأرسلوا هلم على القراصنة الذين كانوا يتربصون بالسفن التجارية القادمة من اهلند والصني 
محالت حبرية مزودة بكافة األسلحة حملاربتهم فكسروا شوكتهم ، ومت القضـاء علـيهم ،   
فأمنت بذلك السفن التجارية القادمة من اهلند والصني ، وتشجع التجـار إىل القـدوم إىل   

  . )٢(املوانئ اليمنية املختلفة
 بالد اليمن وشرق كما كان لوجود شبكة من الطرق البحرية اليت ارتبطت فيما بني

آسيا دور كبري يف تقوية هذه العالقة وتقدم التجارة فيما بينها ، إذ كانت السفن التجاريـة  
  . )٣(القادمة من اهلند والصني تأيت حمملة بأصناف السلع التجارية القادمة من اهلند والصني

                                     
 ١٢٢،  ١٢٠،  ١١٩،  ١٠٥،  ١٠٢اجلغرافيا ، ص:؛ املغريب ١٥٤،  ١/٥٤نزهة املشتاق ، :اإلدريسي )١(

اجلزيـرة العربيـة يف أخبـار    :؛ نقوال زيادة ١١٩-١١٥ة ، العالقات العربية اهلندي:؛ سيد مقبول أمحد
  . ٣٨-٣٣الصينيني ، ص

  
؛  ١٣١السمط الغايل الـثمن ، ص :أبن حامت ؛  ٢٦٦،  ١٤٢-١٤١، ص تاريخ املستبصر :ابن ااور )٢(

  . ٣٧٩النشاط التجاري يف اليمن ، ص:علي حسني
  
 تاريخ املستبصر:؛ ابن ااور ١/٥٤ملشتاق ، نزهة ا:؛ اإلدريسي ٩٢-٩١أحسن التقاسيم ، ص:املقدسي )٣(

  . ٢٦٧،  ١٤٤-١٤٣، ص
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يف نقل وأصبحت املوانئ اليمنية مستودع ضخماً هلذه السلع ، وقامت بدور الوسيط 
السلع والبضائع القادمة من اهلند والصني إىل كثري من البلدان ، إذ كانت هذه البضائع تفرغ 
يف ميناء عدن أو غريها من املوانئ اليمنية ، مث تنقل إىل املدن الداخلية يف البالد وما زاد عن 

  . )١(االستهالك احمللي قاموا بإعادة تصديره إىل كثري من األقطار ااورة
ما عالقة شرق آسيا باليمن يف عصر الدولة الرسولية ، فقد كانت عالقات تقـوم  أ

على الود واالحترام ، وساهم الطرفان حبماية طريق التجارة العاملية ضماناً لسالمة جتارهـا  
الواردين على املوانئ املختلفة سواء كانت يف اليمن أو شرق آسيا ، لذلك توافدت الرسـل  

دايا اجلليلة منذ عهد السلطان عمر بن رسـول ، مث اسـتمرت هـذه    من اهلند والصني باهل
  . )٢(العالقات من بعده حىت سقوط الدولة الرسولية

أما عالقة اليمن بشرق آسيا يف عهد السلطان األفضل الرسويل ، فقد كانت وديـة  
 جمملها ، حيث جرى تبادل السفارات فيما بينهم يف أكثر من مرة ، فقد ذكرت املصادريف 

أن السفارات اهلندية توافدت إىل اليمن باهلدايا الثمينة إىل البالط الرسويل من أجل توثيـق  
 )٤(، ورسل صاحب اهلند والسـند )٣(العالقة بني البلدين ، فقد وصلت رسل صاحب كنباية

                                     
؛  ٢٤٧،  ١٤٤-١٤٣،  تـاريخ املستبصـر   :؛ ابـن اـاور   ١/٥٤نزهة املشتــاق ،  :اإلدريسي )١(

العالقات بني العـرب والصـني ،   :؛ بدر الدين حي الصيين ١١٩،  ١٠٥،  ١٠٢اجلغرافيا ، ص:املغريب
  . ١١٩-١١٨ص

  
الدولة الرسولية يف الـيمن ،  :؛ الفيفي ٢١٣،  ١/٨٣،  ٢٥٧،  ٢٠٧لعسجد املسبوك ، صا:اخلزرجي )٢(

  . ١٨٩ص
  
  .ميناء يقع على الساحل الغريب للهند ، مشال بومباي احلالية ، وتعرف حالياً باسم مدينة كمباي :كنباية )٣(

  . ١٢٠اجلغرافيا ، ص:؛ املغريب ٢٥٤املسالك واملمالك ، ص:البكري:أنظر    
  

  . نبالد بني اهلند وكرمان وسجستان ، وتسمى السند حالياً بدولة باكستا:السند )٤(
  . ٣/٣٠٣معجم البلدان ، :ياقوت:أنظر    
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بالتحف واهلدايا الثمينة إىل األبواب السلطانية ، ووصلوا بغراسات شجر الفلفـل األمحـر   
  . )١(م١٣٦٦/هـ٧٦٨من شوال سنة ٢٦زرق وغريها من التحف ، وذلك يف واألصفر واأل

من  اليمن  إىل، )٢(توم ، وصلت هدية من صاحب كاليك١٣٦٨/هـ٧٧٠ويف سنة
العالقة مع الدولة الرسولية ، وتأمني مصاحل بالده االقتصادية يف اليمن ودعمهـا  جتدبد أجل 

اهلدايا الثمينة إىل البالط الرسويل لتؤكد خاصة يف ثغر عدن ، فقام بإرسال سفارة ، ومعهم 
عالقتهم املتينة باليمن ، وقد اشتملت هذه السفارة باهلدايا الثمينة ، وكـثري مـن غرائـب    

  . )٣(والطيور وغريها

وهكذا يتبني مما سبق أن العالقات بني شرق آسيا وبالد الـيمن يف عهـد الدولـة    
سويل أا كانت ودية يف جمملها ، وجرى الرسولية ، وخاصة يف عصر السلطان األفضل الر

تبادل السفارات واهلدايا فيما بينهما أكثر من مرة ، وارتبط البلدان بعالقات حسنة حرصـاً  
منهم على محاية التجارة العاملية اليت حققوا منها مكاسب طائلة كانت دعمـاً لإلجنـازات   

  .يف عصر الدولة الرسولية  احلضارية اليت برزت يف تلك الفترة ، وخاصة يف بالد اليمن
  
  

  

                                     
قرة العيون ، :؛ ابن الديبع ٦٨تاريخ الدولة الرسولية ، ص:؛ جمهول ٢/١٣٥العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )١(

  . ٣٧٠ص
  

: وب غرب اهلند تطل على حبر العرب ، وميناء هام للتجارة ، انظر مدينة هندية يف أقصى جن: كاليكوت )٢(
  .٣٨٧موسوعة ألف مدينة ص: العفيفي 

  

قرة العيون ، :؛ ابن الديبع ٧٠تاريخ الدولة الرسولية ، ص:؛ جمهول ٢/١٣٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(
  . ٣٧٠ص
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  الفصل الثالث

  )شخصيته العلمية( 
  . تكوينه العلمي  .١

  . أثاره العلمية ومصنفاته  .٢

 . على احلركة العلمية لقيمة العلمية ملؤلفاته وأثارها ا .٣

 . العلماء فيها  وآراء مكانته العلمية  .٤

 . منهجه يف الكتابات  التارخيية  .٥
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  :  كوينه العلميت
فضل عباس بن علي الرسـويل ،  األ للمصادر اليت ترمجت للملكتتبع المن خالل            
فقد كـان  . نه نشأ يف بيت عز وملك وسلطان د أجنت عن نشأته وتكوينه العلمي حتدثاليت 

يف بـالد  العلماء ودفعوا النهضة العلمية  الذين احتضنوا امللوكملوك بين رسول من  أجداده
اليمن  أحناءالعلم يف لطلبة  ةاملتعددالعلمية وبنوا املؤسسات ربوا العلماء وق،  األمام إىلاليمن 

لـه األثـر    كان  ، كل ذلكحىت تستمر يف دورها العلمي عليها األوقاف السخية وأوقفوا 
ااهـد علـى بـن داود    فقد كان والده السلطان .  )١(العلمية يف تكوين شخصيتهالكبري 
 ،طلبوا العلم منذ الصغرمن سالطني بين رسول الذين )  م ١٣٦٢/ هـ  ٧٦٤ ت( الرسويل

الذي العلمي الذين كان هلم أثر بالغ يف نبوغه البارزين تلقاه على عدد من مشايخ عصره  إذ
 األدبحنو مييل ، وإن كان للقراءة واسع االطالع حمبا وقد كان  .)٢( مرموقةفيه مكانه تبوأ 

غري ووالطب والفلك  الفقهيف علم الفعالة مشاركته  ىلإ باإلضافة، وله شعر جيد نظما ونثرا 
حىت قيل انه ، )٣(قيمة تؤكد براعته يف هذا االذلك من العلوم اليت برز فيها ، وله مصنفات 

  . )٤(بين رسول علما  أكثر

، فقـد  ) م  ١٣٢١/هـ ٧٢١ت(الرسويل د داود بن يوسف السلطان املؤيأما جده األول 
علـى  واملعارف ، وتلقى هذه العلوم وبرع فيه نصيباً منه  علممن كل أخذ لم كان حمبا للع

 )٥(له مشاركة فعاله يف كل علم،وأصبحت من العلوم كثرياً أتقنحىت  البارزينعصره شيوخ 
وبـذل يف مجعهـا   أنواعها على اختالف ع الكتب مجبمغرما ليس هذا فحسب بل كان ، 

                                     
،  ٣٣٥،  ٣١٢قرة العيـون ص  : بع ، ابن الدي ٥٥٦ – ٥٥٢ – ٥٥١،  ٢/٥٤٧السلوك : اجلندي )  ١(

٣٩٨،  ٣٧٦،  ٣٦٨،  ٣٤٨  
صلحاء اليمن : ، الربيهي  ٢٧٨جة الزمن ص : اليماين  ي، عبد الباق ٤٧٧- ٣/٤٧٣السلوك : اجلندي  )٢(

  .  ١٢٧، علي علي حسني  ، احلياة العلمية يف تعز ص  ١٨٢ص 
   ٤٠٧جد املسبوك ص ، اخلزرجي ، العس ٢٦٦-٤/٢٦٤مرآة اجلنان  : اليافعي ) ٣(
  .  ٣٨٧قرة العيون ص: ، ابن الديبع  ٤/٦٤مرآة اجلنان : اليافعي  )٤(
، اليافعي  ١٨٠ – ١٧٩جة الزمن ص : اليماين   ي، عبد الباق ٩٢،  ٣١- ٢/٣٠السلوك : اجلندي  )٥(

  .  ٤٤٢ – ٤٤١/ ١العقود اللؤلؤية  :، اخلزرجي   ٤/٢٦٦مرآة اجلنان 
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/ هـ  ٦٩٤ت ( بن عمر الرسويل يوسف املظفر السلطان أما جده الثاين .  )١(أمواال طائلة
عنايـة  له كانت  إذ، وأدبا سالطني بين رسول علماً من أعظم ، فقد كان حبق ) م  ١٢٩٤

التطبيقيـة  واسعة بكثري من العلـوم  علمية معرفة وكان له ، شديدة بطلب العلم وحتصيله 
عن مخسـني  ما يزيد د شيوخه عدبلغ  إذ، الشرعية والعربية عن العلوم  ، فضالً )٢(والعلمية 
وقد وصفه كثري مـن املـؤرخني   ،  )٤(يف هذه العلومبراعته تؤكد وله مؤلفات ،  )٣(شيخا

  . )٥(ملا يقرأه من كتب العلمالعميقة والنظرة الغزير باالطالع 
حيث اهـتم  العباس بن علي الرسويل األفضل  امللكإن هذه البيئة العلمية هي اليت نشأ فيها 

حريصـا  ، مما جعله فيه حب العلم ، وأن يغرس علمية بتنشئة بأن حيظى ااهد  كامللوالده 
والدرس ، لقد هيأ له والده النفس  أدبوترىب على طلب العلم  إىلاألفضل فاجته على طلبه 

لـه  ، كمـا أتـاح   لتعليمه املؤدبني أفضل فاختار له . بيئة علمية تساعده على حتقيق ذلك 
من العلوم عنهم كثريا ، فأخذ يف عصره البارزين من الشيوخ ى عدد علالعلم لتلقي الفرصة 

. العلمية شخصيته ن يف تكويدون شك أسهم وهذا . متقنا لكثري منها حىت صار واملعارف 
ممن ذكرم  –عليه دور يف التأثري ، وكان هلم عليهم الدرس الذين تلقى ومن أبرز الشيوخ 

/ هــ   ٧٦٨ت ( الزبيدي مان بن أيب بكر بصيبص محد بن عثالفقيه أ –صراحة املصادر 
  ) . م  ١٣٦٦

، وقصـده  علم النحو  يفالرئاسة  إليه، وانتهت البارزين يف بالد اليمن النحو  أئمةكان من 
الذين ظهرت هلـم مصـنفات يف   ، وكان من العلماء املصنفني اليمن  أقطارطلبة العلم من 

                                     
، اخلزرجـي    ٢/١٢٢تذكرة النبيـه   : ، ابن حبيب  ١٨١-١٨٠جة الزمن ص: اين اليم يعبد الباق) ١(

   ١/٤٤١العقود اللؤلؤية 
لقطـة  : اليمـاين   يعبد الباق ٥٥٢،  ٢٠٥،  ٧٩،  ٥٩،  ٤٣،  ٢/٣٧،  ١/٥١٠السلوك : اجلندي  )٢(

 . ٢٧٣العسجد املسبوك ص : أ ، اخلزرجي   ١٠٨العجالن  ق 
ثغر : ، باخمرمة  ٢٧٣- ٢٧٢ص : العسجد املسبوك: ، اخلرزرجي  ١١٧ص  تاريخ وصاب: احلبيشي ) ٣(

  .  ١٢٥-١٢٢احلياة العلمية يف تعز ص : ، علي علي حسني  ٢/٢٢١عدن ن
  .  ٦٠٧ – ٦٠٦مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص : ، احلبشي  ١/٢٧١العقود اللؤلؤية  : اخلزرجي ) ٤(
تذكرة النبيه :، ابن حبيب  ٤/٢٢٥مرآة اجلنان : أ ، اليافعي  ١٠٨ق  لقطة العجالن: اليماين  يعبد الباق) ٥(

  .  ٢٧٣العسجد املسبوك ص :، اخلزرجي  ١/١٧٧النبيه 
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هلا ، وتصـدر   وإتقانهتؤكد براعته من العلوم  والعروض وعلم الفرائض وغريهاة غالنحو والل
يف كثري من العلوم  وأجازهم العلم كثرياًبه طلبة فانتفع للتدريس يف بعض املدارس الرسولية 

يف النحو حد شيوخنا وهو أ((  : دور هذا الفقيه حني قال  إىلامللك األفضل  أشاد، وقد  )١(
خذ الذين أومن هؤالء الشيوخ .  )٢( )) ٠٠٠وسبعمائة  سنة ستنييف مبدأ وكان أخذنا عنه 

 ي النظـار بن أسعد  عبد اهللالفقيه حممد بن  منه كثرياًواستفاد عنهم امللك األفضل الرسويل 
كـثري الـتالوة   . حسن السرية والسريرة  فاضالً كان فقيهاً) م  ١٣٦٧/ هـ  ٧٦٩ت (

به  عفانتفلإلفادة بعدها در مث تصالبارزين ن مجاعة من علماء عصره ع، أخذ للقرآن الكرمي 
 األفضل الرسـويل امللك وقد أشار )٣(فضل الرسويلاأل امللككثري من طلبة العلم ومنهم مجع 
ومسموعات  األدبمن كتب  وشيئاًوعنه أخذنا قراءة الكتاب العزيز  ((، استفادته منه  إىل

يف حياة امللك األفضل  ريتأثكان له ي رومن الواضح أن النظا )٤( ))...، جزاه اهللا خريا اللغة 
) م  ١٣٦٨/ هـ   ٧٧٠ت ( الفقيه حممد بن عثمان الرتيلي ومن شيوخه كذلك .  العلمية

وتوىل التدريس على التدريس  والزهد والورع صبوراًبالصالح والدين  مشهوراً كان فقيهاً، 
حبسـن النقـل   معروفا م لكثري من العلوشافية معرفة ، كانت له بتعز  )٥( باملدرسة الرشيدية

رموقة عند السلطان كانة ممب وحظيه نقوالت كثرية ، ول األدبياتيف  ، بارعاًوجودة الفهم 
املـؤرخ   وقد أشـار  )٦( .األكرب فامتنع، وعرض عليه القضاء فضل السلطان األوالد ااهد 

                                     
،  ٢٧٩طراز أعالم الزمن ، حتقيق العبادي ص : ، اخلزرجي  ٢٥٧العطايا السنية ص: األفضل الرسويل ) ١(

 .  ٣/٣٤٦٩قالدة النحر : باخمرمة 
 .  ٢٥٧ايا السنية صالعط: األفضل الرسويل  )٢(
، علي علـي   ١٣٨- ٢/١٣٧العقود اللؤلؤية : ، اخلزرجي  ٦١٩العطايا السنية ص : األفضل الرسويل )٣(

  .  ١٢٨احلياة العلمية يف تغز ص : حسني 
 .  ٦١٩العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )٤(
القاضي ذو النون بن حممـد املصـري    املدرسة الرشيدية تقع هذه املدرسة بذي عدينة مبدينة تعز أنشأها) ٥(

ورتب فيها مدرسني وأوقف عليها وقفاً يقوم بكفايتهم ) م  ١٢٦٤/ هـ  ٦٦٣ت ( امللقب رشيد الدين
: ، علي علي حسني ٧٨ – ٢/٧٧ثغر عدن  : أ ، باخمرمة  ٧٢تاريخ الشعيب ق : الشعيب : انظر. مجيعاً 

  . ٢٦٧ – ٢٦٦احلياة العلمية يف تعز ص
 أ  ٤٨تاريخ الشعيب ق : ، الشعيب  ٦٢٠ – ٦١٩،  ٦١٧العطايا السنية ص: الرسويل  األفضل) ٦(
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 علي بـن داود كان حيضر جملس السلطان ااهد حممد بن عثمان الرتيلي الشعيب أن الفقيه 
بعض بن علي الرسويل العباس األفضل ولده ، وعلم عليه بعض الكتب العلمية فيقرأ الرسويل 

  . )١( فاستفاد منه كثرياًالعلوم 
ـ إدراك ح من خالل معرفة هؤالء الشيوخ ومن الواض علـى   اًأن امللك األفضل كان حريص

. العلمي كوينه من دور فاعل يف تلذلك عصره ، ملا األساسية على أهم شيوخ تلقي العلوم 
الـيت  املرحلة  إىلبن علي الرسويل العباس فضل األ امللكمن حياة جتاوزنا هذه املرحلة  اوإذ

فإن هذه الفتـرة مل تشـغله عـن    ، ااهد بعد توليه احلكم بعد وفاة والده ، وذلك تليها 
وسيلته  املعريف ، وقد كانترصيده عمل على زيادة  إذ، املزيد منه العلمي وتلقى  التحصيل

 ، إذبصـفة مسـتمرة   تعقد يف جملسه السلطاين اليت كانت ، تلك االس العلمية ذلك  يف
ح ، وهذا مـا أتـا   إليهادون ، الذين كانوا يففوة العلماء يف عصره من خالهلا صاستقطب 
منـها  ، فاستفاد الطالع على كثري من املؤلفات يف خمتلف العلوم الفرصة لفضل للملك األ
والتجارب اليت كان يقوهلا كثري من العلمـاء الـذين   اآلراء ، فضال عن تلك رية كباستفادة 

اآلراء والتجـارب  من هذه فاستفاد . يف العصور اليت سبقتها  اعاشوله أو ين ركانوا معاص
، وخاصـة  املتعـددة  قراءة مؤلفاته العلمية ما تؤكده ، وهذا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

ما سيتبني عند الوقـوف علـى   وهذا ، ذلك لديه صدى الباحث لمس سي إذكتبه التارخيية 
  . ومصنفاتهالعلمية آثاره 
  : العلمية ومصنفاته  آثاره

من خالل التحصـيل  معارفه على تنمية العباس بن علي الرسويل األفضل امللك لقد حرص 
كـثري مـن   جملسه منتدى ل، وصار احلكم وزاد االهتمام به بعد توليه قبل أن يتوىل العلمي 

، كما زاد من معارفه من خالل الكتـب  ، فأخذ عن بعضهم مباشرة رجال العلم واملعرفة 
، واحتوت على كثري من العلم واملعرفة  فروعبشىت وكانت مكتبته عامرة اليت اقتناها  املصنفة

  الكتب النفيسة 

                                     
  . أ  ٤٨تاريخ الشعيب ق : الشعيب ) ١(
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   -: كما يلي العلوم اليت برز فيها  أهم أما
   :العلوم الشرعية : أوال
، واحتـل  منذ الصغر الكتب اليت عكف على قراءا  أوائلويعد القرآن الكرمي من          

يف أوائل حياتـه  على أبرز شيوخه ، فتعلمه اليت نالت اهتمامه العلوم  سائر الصدارة من بني
كثري من املؤرخني بأنه كان فقيهاً نبيهاً وله معرفـة   ووصفه الفقهيف علم كما برع ، العلمية 
  . يؤكد ذلك بعض املصنفات اليت صنفها يف هذا الفن )١(الفقه جيدة ب
  : علوم اللغة العربية : ثانيا 

علوم بل نالت العلوم الشرعية وحدها  األفضل الرسويل على امللكمل يقتصر اهتمام          
كمـا  -عصره البارزين على شيوخ تها سبدرا، فاعتىن نصيبا من هذا االهتمام اللغة العربية 

، كما وصفه يف هذا امليدان حىت أصبح من العلماء الذين كان هلم مشاركة  -نا من قبلشرأ
نزهـة  ( لذلك كتابـه  ، ويشهد  واآلداببالنحو واللغة  كان عارفاً بأنهاملؤرخني من  كثري

، مما يـدل  من علوم اللغة العربية  كثرياً حجمه هذا الكتاب رغم صغرحوى  إذ، ) الظرفاء
وهـذا  املسمى القـاموس امللكـي   ذلك كتابه املوسوعي  إىل، يضاف ه بسعة معرفته على 

اللغة العربية والفارسية والتركية  :هيى على عدة لغات وحيتلغوي الكتاب عبارة عن معجم 
، خالل عصره  من أبرز املعاجم يف اللغات، ويعترب هذا املعجم واألرمينية واملنغولية واليونانية 

ويبعـث علـى   يف ثقافته اللغويـة  عن بعد آخر ا يكشف ، وهذعلى ست لغات  حوي إذ
  ؟ حول مدى معرفته ذه اللغات التساؤل 

  : العلوم االجتماعية : ثالثا 
علم التـاريخ  ، وخاصة حظيت العلوم االجتماعية باهتمام كبري من امللك األفضل          

 )العطايـا السـنية   (ينبكتابيه الشهريالعلمية ه واشتهر بني األوساط فيبرز  إذوالتراجم ، 
أن له يف عصره كما  عمال يف العلوم االجتماعية، اللذان يعدان من أبرز األ )نزهة العيون(و

                                     
، حتقيق علـي   ١٤١العقد الفاخر احلسن  ص: ، اخلزرجي  ٧٥٦فاكهة الزمن ص: األشرف الرسويل ) ١(

 .  ٣/٣٤٨٠دة النحر قال: ، باخرمة  ٣٧٥قرة العيون ص : عبداهللا صاحل ، ابن الديبع 
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مـن التفصـيل عنـدما أتنـاول      بشيءمؤلفات أخرى يف هذه العلوم سيأيت احلديث عنها 
  .   )١(مؤلفاته
  : العلوم التطبيقية : رابعا 

 إىلذه العلوم النظرية ، وإمنا امتد هذا االهتمام ليشمل مل يقتصر اهتمام امللك األفضل على ه
ـ . اك فيها آنـذ كانت له مشاركه فعاله  إذ، والعلمية العلوم التطبيقية جانبها  د تـرك  فق

  . والتقاومي وغريها  )٤(والفلك )٣(اعةوالزر)٢(مصنفات يف الطب 
مكانتـه  أن عـن  تـدل  األفضل الرسويل اليت تركها امللك يف تلك املؤلفات إن هذا التنوع 

فترة  إىلستمر يف ذلك ا ، حيثالتأليف ، ومن مث عن التحصيل العلمي االجتماعية مل تصرفه 
  قصرية قبل وفاته 

، جتاوز بـه  لبالد اليمن احلضاري يف املنجز واضح  إسهاميكون له  أنذلك على وقد ساعد 
  .الدور السياسي 

  
   : ومصنفاتهآثاره العلمية  أهم

على احلديث العباس بن علي الرسويل فضل األللمك الذين ترمجوا ع املؤرخون أمج          
 هذاولعل . توليه احلكم بعد عنده حىت وأن ذلك ظل به منذ صغره للعلم واشتغاله عن حبه 

االطالع علـى خمتلـف   يقتصر دوره على ، إذ مل تبني لنا عند حديثنا عن اهتماماته العلمية 
يف تقدمي مؤلفات تكشف مدى عمق حاول أن يسهم  وإمناعصره ،  يفاليت يأت له العلوم 

فيما يأيت املصنفات اليت صنفها يف خمتلف فنـون   أتناولوسوف . من علم مبا تلقاه ومعرفته 
  . العلم 

                                     
 .وما بعدها  ١٥٨انظر مؤلفاته ص) ١(
 .  ١٣- ١ص : أنظر جمموع امللك األفضل الرسويل  ) ٢(
 . زراعة  ٢٨٩٢خمطوط نسخة اجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم ، أ  ٥بغية الفالحني ق : األفضل الرسويل ) ٣(
 .  ١١٤ – ٩٧جمموع امللك األفضل الرسويل ص  ) ٤(
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  مؤلفاته املطبوعة : وال أ
 مسـاه هكـذا   ) يف املناقـب اليمنيـة  واملواهب اهلنية لعطايا السنية ا( كتاب  - ١      
كل مـن جرجـي   وكذلك ذا االسم  )٢(الرسويل امللك األشرفابنه ذكره و،  )١(فضلاأل

 مسيـاه فقد  )٧(الديبعوابن  )٦(اخلزرجي أما،  )٥(، وأمين فؤاد سيد )٤(، وبروكلمان )٣(زيدان
وابـن   )٨(اخلزرجيمسياه ا مغري أ ) العطايا السنية يف معرفة طبقات فقهاء اليمن وأعياا(

وتابعهم يف  ) يف املناقب اليمنيةالسنية العطايا  ( هوخر باسم آأخرى مؤلفات  يف )٩(الديبع
 (باسـم خمتصـر   فقد ورد لـديها   )١٢(، والسخاوي  )١١(املقريزي أما.  )١٠(ذلك الزركلي

يف ذكر أعيان السنية العطايا (باسم إليه فقد أشار  )١٣(برديتغري ابن  أما ) السنيةالعطايا 
 ) الـيمن فقهـاء  طبقات يف معرفة السنية العطايا  (باسم )١٤(رمةخمبا حني ذكره يف )اليمن

عمـر   إليهوأشار  ) ة يف طبقات فقهاء اليمنالعطايا السني (باسم  )١٥(خليفةوذكره حاجي 
 عبـد اهللا وذكـره   ) السنية يف طبقات فقهاء اليمن وأعياـا العطايا  ( باسم  )١٦(كحالة

                                     
 ، مقدمة املؤلف بتحقيق عبدالواحد امحد اخلامري  ١٤٨العطايا السنية ص : ل الرسويل األفض )١(
 ٧٥٦فاكهة الزمن ص : الرسويل  فاألشرا )٢(
  ٢/٢١٤تاريخ آداب اللغة  : جرجي زيدان  )٣(
  . ١١١تاريخ األدب العريب ص: بروكلمان ) ٤(
 .  ١٤٨مصادر تاريخ اليمن ص: أمين فؤاد سيد  )٥(
 . صاحل  حتقيق علي عبد اهللا ١٤٢-١٤١العقد الفاخر احلسن يف طبقات أعيان أهل اليمن ص :رجي اخلز )٦(
 .  ١٠٢الفضل املزيد علي بغيه املستفيد يف أخبار زبيد ص : ابن الديبع )٧(
  . ٢/١٥٨، العقود اللؤلؤية   ٤٣١العسجد املسبوك ص : اخلزرجي  )٨(
 . ٣٧٥قرة العيون ص : ابن الديبع  )٩(
  .  ٣/٣٦٣األعالم  : الزركلي  )١٠(
 . ٢/٢١٦درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيد : املقريزي  )١١(
 .٢٨٨اإلعالن بالتاريخ ملن ذم التاريخ ص : السخاوي )١٢(
 .  ١١/١٤٥النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي )١٣(
  .  ٣/٣٤٨٠قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر :باخمرمة )١٤(
  .  ١١٤٢كشف الظنون ص  :اجي خليفةح )١٥(
  .   ٢/٣٢معجم املؤلفني : كحالة) ١٦(
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 ) اليمنيةاقب نيف املاهلنية واملوارد لعطايا السنية ا (هو خيتلف عن اآلخرين باسم  )١(احلبشي
أنـه  من الواضح ، رغم انه وأتساءل هنا عن سبب هذا االختالف على اسم هذا الكتاب  )

 وإمنـا ، على الكتـاب  يطلعوا  ملأم املؤلفني هؤالء أن  إىليعود ذلك فهل . واحد كتاب 
عدم دقـة  ب خمتلفة بسبالكتاب كانت من يها اليت وقفوا علالنسخ  أنأو . ما مسعوه ون وير
  ؟ كانت وراء ذلك أخرى هناك أسباب  أنأم .  ساخالن

دخلـوا  باحلديث عن الذين األفضل  امللكيستهله إذ . الكتاب من كتب التراجم ويعد هذا 
عمن جاء بعدهم من أهل اليمن للحديث مث انتقل . رضي اهللا عنهم من الصحابة اليمن  إىل

 حـىت وغريهـم  واألمراء والوزراء واملؤرخني والقضاة واألدباء ء والفقهاء والعلمامن امللوك 
 ٧٧٠سنة األول ربيع كتابه يف مستهل بتأليف أنه بدأ السلطان األفضل ، وقد أشار عصره 

سـنة  ربيع اآلخر والعشرون الثالث يوم االثنني ، وكان االنتهاء من تأليفه م  ١٣٦٩/ هـ 
  : نسخ خمطوطة الكتاب ثالثة  اهذ ويوجد من. )٢(م ١٣٦٩/ هـ  ٧٧٠
  )٣(.تاريخ ٣٥١دار الكتب املصرية حتت رقم  خمطوطة:  األوىل

  )٤(.تاريخ ٣٣٢التابع للجامعة العربية حتت رقم نسخة معهد املخطوطات  الثانيةأما النسخة 
  )٤(.تاريخ
عبـد  قام الطالـب   وقد )٥(.نسخة خاصة لدى القاضي حممد بن علي األكوع :  والثالثة
جامعـة  ، من قسم التاريخ املاجستري  درجةونال به وحتقيقه بدراسته ي د اخلامرامح دالواح

وزارة الثقافـة   إصـدارات م مث طبع يف كتاب وهو من  ٢٠٠١/ هـ  ١٤٢٢عام صنعاء 
وهي النسـخة  . صفحة  ٨٣٨م ويقع يف  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥، عام والسياحة ، صنعاء 
  .الدراسةيف هذه اليت اعتمدت عليها 

                                     
 . ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص : احلبشي  )١(
  .  ٦٩٣،  ٩٩-٩٨العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٢(
: حلبشي ، ا ١٤٨مصادر تاريخ اليمن ص : ، أمين فؤاد سيد  ١٠٧العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٣(

 .٧٠امللك األفضل مؤرخاً ص :  م، شاكر حممود عبد املنع ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص 
 .  ١٤٨مصادر تاريخ اليمن ص : ، أمين فؤاد سيد  ١٠٩العطايا السنية ص: األفضل الرسويل )٤(
 ٣٧٥ن ص قرة العيو: ابن الديبع  ١١١-١١٠، ص ١٠٩العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )٥(
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وأمين فؤاد  )٢(، وبروكلمان)١(كره إمساعيل باشا ذ) نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء ( كتاب -٢
والتحية والسـالم  وآداب خدمتهم  و امللوك  وهذا الكتاب يبحث يف رسوم اخللفاء)٣(سيد 

أما بعـد  : (( حيث قال يف املقدمة امللك األفضل ، كما ذكر خمتصر ، وهو كتاب عليهم 
 إىلوقد قسم الكتاب  )٤("خدمتهم  و آدابرسوم اخللفاء مل على يشتخمتصر فهذا الكتاب 

  :  أبوابثالثة 
  . يف آداب خاصة امللوك وجلسائهم وعلمائهم  :الباب األول   
  . وما جيب عليهميف آداب امللوك أنفسهم  :الباب الثاين  
  . جهلة من أنواع العلوموالرؤساء فيما ال يسع امللوك  :الباب الثالث  

حتـت رقـم   جوتاباملانيا نسخة مكتبة :  األوىلهذا الكتاب عدة نسخ خمطوطة  ويوجد من
الثالثـة  ،أما النسخة  )٦( ٤٢٥يف مدريد حتت األسكوريال ثانية يف مكتبة ، ونسخة )٥(٢٤٥
 األستاذةقامت  وقد. )٧(اخلاصة بالرياضالعبيكان  نعبد الرمححممد بن توجد يف مكتبة الثالثة 

 ٨٣ونشرا يف كتاب يقع يف هذه املخطوطة ودراسة  بتحقيقداود  معبد املنعنبيلة  األستاذة
  .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥، عام بريوتدار الكتاب العريب  إصدارات، وهو من صفحة 

  
  
  

                                     
 .٥/٤٣٧، هدية العارفني   ٢/٣٦٩ايضاح املكنون : مساعيل باشا إ )١(
 .١١١تاريخ األدب العريب ص: بروكلمان  )٢(
 .  ١٤٩-١٤٨مصادر تاريخ اليمن ص: أمين فؤاد سيد  )٣(
 . مقدمة املؤلف  ٥٥نزهة الظرفاء ص : األفضل الرسويل ) ٤(
 ١١١تاريخ االدب العريب ص: بروكلمان  )٥(
 .١٤٩مصادر تاريخ اليمن ص: أمين فؤاد سيد  )٦(
تدوين التاريخ احمللي لليمن خالل القرن الثامن : األمحري .١٤٩ص: مصادر تاريخ اليمن: أمين فؤاد سيد  )٧(

 .  ٣٠٠الثامن اهلجري ص
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  ، )١(ذكره األفضل )  رسالة يف القتال( كتاب  - ٤
سياسة  (بعنوان كتاب خمطوط ضمن وهي رسالة  )٢(األمحري نعبد الرمح وذكره الباحث  

، والثـاين  بـاحلرب   فقه القتاليف األول : ثالثة أبواب  إىلكتاب مقسم وهذا ال ) احلروب
علي بن سـامل  وهذا األخري قام الطالب فن احلرب ، والثالث يعطي نصائح عند شن احلرب 

، جبامعـة  مـن كليـة اآلداب   يف أطروحة لنيل درجة املاجستري وحتقيقه بدراسته النصيف 
رسالة يف  (ومساه ن الطالب قام بتغري العنوان غري أ. م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤عام شستر مان

يستفيد  عنوانه وحمتواه على ذكر آداب احلرب يف اإلسالم والكتاب كما تدل أبوابه ) القتال
مصدر ، وهذا دون شك ، وخربته الشخصية فيه امللك األفضل من معرفته بالعلوم الشرعية 

  . أمهيته 
 نوعبد الـرمح ،  )٣(األفضل ذكره  ) لطانمعجم الس (أو  ) قاموس السلطان (كتاب  -٤

هلا املفردات املرادفة وجبانبها عربية كلمة  ١٢٠٠حوايل هذا املعجم ، ويشتمل )٤( األمحري

                                     
وهذه املخطوطة قامـا   ٥٠١-٤٨٦يضم مؤلفات امللك األفضل الرسويل ص  اتجمموع خمطوط: انظر  )١(

م كل من الباحث األمريكي دانيال فارسكو والباحث  ١٩٩٨-هـ   ١٤١٩مشسية عام  بنشره يف صورة
الربيطاين ركس مسث ، ومها متخصصان يف تاريخ وحضارة اليمن واجلزيرة العربية بصفة عامة بنشر هذه 

صفحة على صورة مشسية ملؤلفات امللـك   ٥٤٢املخطوطة وترقيم صفحاا لتظهر على شكل كتاب يف 
علم الزراعة ، وعلم الفلك ، وعلـم   -:رسويل اليت حتتوي على موضوعات يف ااالت التالية األفضل ال

  . السري واألنساب ، وعلم اجلغرافيا والنحو والطب والصيدلة والسياسة ، ويف التاريخ الرسويل 
: انظر .  مخطوطة األمحري بترمجة املقدمة والفهرس التوصيفي لل عبد اهللا نوقد قام الباحث عبد الرمح       

بن رسول مقتطفات عربيـة  .... خمطوطة امللك األفضل العباس بن علي بن داود : األمحري  نعبد الرمح
، جملة الدرعية ، السنة التاسعة ، العدد الثالث والثالثون عام  ٢٨١- ٢٥٤وسيطة خمتارة من اليمن ، ص

 م  ٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧
 .٢٧٨ك األفضل الرسويل ص خمطوطة املل: األمحري  نعبد الرمح  )٢(
   ٢١١ـ  ٢٠٥-١٨٦خمطوطة مؤلفات امللك األفضل الرسويل ص: األفضل الرسويل  )٣(
 .  ٢٦٩خمطوطة امللك األفضل الرسويل مقتطفات عربية وسيطة خمتارة من اليمن ص :األمحري نعبد الرمح )٤(

 . 
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والتركيـة  هـي الفارسـية   لغات العصر وهي مخس يف ذلك املزدهرة العاملية هلا باللغات 
  . )١(بست لغات صبح املعجم يل. واملغولية واألرمينية واليونانية 

  . الرسويل يف معجم السلطان العلمية املادة  طبيعةأما 
، حسب املوضوعات املفردات يف تناول املنهج العلمي األفضل الرسويل اتبع فقد             

، مث باللغـات األخـرى   ، وما يقابلها باللغة العربية أمساء أنواع احليوانات  يورد مثالً ذإ
العلـوم  ملختلـف  فهي شـاملة  املادة العلمية  أما موضوعات. واحلشرات وهكذا الطيور 

العمالت ، ومنها اليومية فيما يتعلق بشئون احلياة ، فهي يف ذلك العصر واملعارف املنتشرة 
، وأنـواع  ، وأنواع األشجار  اإلنسان، وتشريح جسم ل اكي، ومقاييس الوزن واملاملالية 

وجتهيـزات  ، واألرقـام  والشهور ، ع واألسابي األياموأجزاء  ،، واألواين املرتليةاألسلحة 
امللـك  الذي ألفـه  السلطاين ولقد حاز املعجم .  )٢(وغريها كثري اخليل واملعادن الثمينة 

حتقيـق  العمل على  إىلمما دفعهم  الغربيني كبري من الباحثنيعلى اهتمام الرسويل األفضل 
والبحث عن الكلمات  يف دراسة هذهقرابة عشرين عاما الواردة فيه  كلماتوترمجة هذه ال

املعجـم يف  ليصبح اللغات األخرى  إىل باإلضافة، اللغة االجنليزية  إىل، مث ترمجتها  اأصوهل
،  ولنـدا  ، يف اليـدن فحة ص ٤١٨عدد صفحاته ، ويطبع يف كتاب سبع لغات عاملية 

  .  )٣(م  ٢٠٠٠/  ١٤٢١عام بأملانيا ن و، كول بأمريكا  بوسطن

                                     
معجـم السـلطان   : هوبرمان  ، باري ٢٦٩خمطوطة امللك األفضل الرسويل ص: األمحري  نعبد الرمح )١(

/  ١٤٠٤،عام  ٣٤، ترمجة حممد بن عبود ، جملة البحث العلمي ، جامعة حممد اخلامس ، العدد  ٢٣٣ص
 م  ١٩٨٤

 ٦،  ٣٤٦، جملة الفيصل ، العدد  ١٠٥ص:عبد الرمحن األمحري معجم السلطان الرسويل السداسي اللغة  )٢(
 ،  ٢٤٠السلطان ص معجم: م باري هوبر مان  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦عام 

   .قاموس السلطان ،  ٢٥٥ – ٢٥٤لك األفضل الرسويل ص خمطوطة امل: عبد الرمحن األمحري  )٣(
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  : وطة املخطمؤلفاته : ثانيا
باهتمـام  مل حتـظ   إذخمطوطة اليت ال تزال من املؤلفات د يالعداألفضل ترك امللك         

   -: هي ، وهذه الكتب لتحقيقها الباحثني 
وكـذا   )١(األفضـل ، هكذا ذكره  )نزهة العيون يف تاريخ طوائف القرون  (كتاب  -١

، )٥(وابن تغـري بـردي   ، )٤(واملقريزي )٣(، واخلزرجي)٢(األشرف الرسويلابنه  ذكره
ـ ، وحيـي   )٧(، وابن الديبع )٦(والسخاوي ،  )٩(، وجرجـي زيـدان   )٨(ن احلسـني ب
  .  )١٣(معبد املنع، وشاكر  )١٢(فؤاد سيد، وامين  )١١(الزركليو،  )١٠(وبركلمان

يف معرفـة  العيـون   نزهة (هوذكراه باسم آخر فقد  )١٥(الديبعوابن )١٤(اخلزرجي أما      
  )١٨(وكحالـة  )١٧(وحاجي خليفة  )١٦(ه كل من باخمرمةركذا ذكو )والقرونالطوائف 

                                     
 . ب ٥٨نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )١(
  . ٧٥٦فاكهة الزمن ص: األشرف الرسويل  )٢(
  . ٢/١٥٨، العقود اللؤلؤية  ٤٣١العسجد املسبوك ص:اخلزرجي )٣(
  .  ٢/٧١٦رر العقود الفريدة د:املقريزي ) ٤(
  . ١١/١٤٥النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي  )٥(
  .٢٨٨اإلعالن بالتاريخ ملن ذم التاريخ ص:السخاوي  )٨(
  .٣٧٥قرة العيون ص:ابن الديبع )٧(
 .٥٢٧غاية األماين ص: حيىي بن احلسني  )٨(
  . ٢/٢١٤تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان )٩(
 . ١١١تاريخ األدب العريب ص: بروكلمان )١٠(
 . ٣/٣٦٣األعالم : الزركلي  )١١(
 ١٤٨مصادر تاريخ اليمن ص: أمين فؤاد سيد  )١٢(
  . ٧٠امللك األفضل مؤرخا ص: شاكر عبداملنعم  )١٣(
 . صاحل  ، حتقيق على عبد اهللا ١٤١العقد الفاخر احلسن ص: اخلزرجي  )١٤(
  . ١٠٢ستفيد ص الفضل املزيد على بغية امل: ابن الديبع )١٥(
 .٢/١٠٧تاريخ ثغر عدن  ٣/٣٤٨٠قالدة النحر :باخمرمة )١٦(
 .١٩٤٤كشف الظنون  ص: حاجي خليفة  )١٧(
  . ٢/٣٢معجم املؤلفني : كحالة   )١٨(
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العطايا  (ومتمما على كتابه السابق  هذا الكتاب جعله ذيالً أنذكر امللك األفضل وقد 
الكثري من التراجم العامـة   بإضافتهيف العطايا  وأغفلهوأنه أستدرك فيه ما فاته  )السنية 

وهذا مـا ورد يف   خمالً ومل خيتصره اختصاراً سطاًالقول فيه بمل يبسط أنه  إىلكما أشار 
السـنية  بالعطايا : الكتاب املسمى ملا فرغنا من تصنيف فإنه : أما بعد  (( :مقدمة كتابه

والنساء وأمسائهم الرجال  أخبارتواريخ  ، وذكرنا فيهيف املناقب اليمنية واملواهب املهنية 
املذكور يف كتابنا من ذكرناهم صر ع إىلاهللا عليه صلوات يف عصر آدم ومدد أعمارهم 

وجعلناه لكتابنا األول فتعرضنا لذلك ونأيت مبا أمهلناه غفلناه نذكر ما أ أن، فأحببنا  أوال
  )١( ))مهماً عندنا أمراًاذا كان  ذيالً

ذيـوال  مـا يسـمونه   ، من تأليف به القدامى وهو يف هذا يسري على منوال ما كان       
  . ا متممه هلا ، جيعلوريهمغاو ملؤلفات ملؤلفام 

، )٢(تـاريخ  ٣٥١بـرقم  نسخة خمطوطة بدار الكتب املصرية من هذا الكتاب ويوجد      
يف معهـد   ثالثـة نسـخة  كما توجـد   )٣(١٢٩٧٦برقم نفسها بالدار  أخرىونسخة 

   )٤(تاريخ  ٣٣٢برقم العربية التابع للجامعة املخطوطات 
  

                                     
 . أ  ٥٩نزهة العيون ق : األفضل الرسويل )١(
، شاكر عبد  ١٤٨مصادر تاريخ اليمن ص: أمين فؤاد سيد  ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ص: احلبشي  )٢(

 . ٧٠امللك األفضل مؤرخاً ص:  ماملنع
 .  ١٤٨، أمين فؤاد سيد مصادر تاريخ اليمن ص ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ص: احلبشي ) ٣(
 . ٤/٢٤٥التاريخ واملؤرخون : ، شاكر مصطفى  ١٤٨مصادر تاريخ اليمن ص: أمين فؤاد سيد ) ٤(
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أما املصادر اليت هكذا ذكره األفضل  )١()يف اجلداول الشامل حملاسن التاريخ  (كتاب  -٢

فلـم  عنـه   املتأخرةله أو املعاصرة ، سواء تلك أو مؤلفاته حياة امللك األفضل تناولت 

س إال يف كتاب املدارفلم يرد ذكر للكتاب احلديثة ، أما يف املراجع اسم الكتاب تذكر 

 عبـد الـرمحن  مث ذكره كل مـن  ،  )٢(كوع إمساعيل األللقاضي يف اليمن اإلسالمية 

اهلجاء  أحرفعلى مرتبة على تراجم حيتوي ، والكتاب )٤(، وعلي النصيف )٣(األمحري

  . وهكذا وامللوك واخللفاء واحملدثني والتابعني والفقهاء والصحابة  األنبياءمن 

األفضل الرسـويل  مؤلفات امللك ضمن جمموع واحدة من هذا الكتاب نسخة  ويوجد     

  .)٥(م الباحثحسب عل

  

                                     
 ٥٤٠-٥٢٢ألفضل قجمموع مؤلفات امللك ا: األفضل الرسويل ) ١(
  . ٢٤٦املدارس اإلسالمية يف اليمن ص : إمساعيل االكوع )  ٢(
  ، ٢٧٩، خمطوطة امللك األفضل الرسويل ص ٢٢٢تدوين التاريخ احمللي لليمن ص: عبد الرمحن األمحري )  ٣(
 .  ٢٤٦كتاب الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول ص: علي النصيف )  ٤(
  .  ٥٤٠-٥٢٢فضل الرسويل ق جمموع امللك األ: انظر ) ٥(
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  " اهلمم يف أنساب العرب وأصول العجم ية ذوي غب" كتاب  -٣
بن ىي وحي )٣(، واخلزرجي )٢(الرسويلابنه األشرف ذكره ، وهكذا  )١(هكذا مساه األفضل     

 )يف أنساب العرب والعجم اهلمم ذوي بغية  (، كما ذكر الكتاب باسم اخر  )٤(احلسني
، وابـن   )٨(، والسـخاوي  )٧(بردي ي، وابن تغر )٦(قريزيوامل )٥(اخلزرجيمن عند كل 

يف معرفـة  اهلمـم  بغيـة ذوى   (باسم خيتلف ، وذكر الكتاب  )١٠(احلبشي، و )٩(الديبع
  )١٣( خليفة، وحاجي )١٢(، وباخمرمة  )١١(وممن ذكره ابن الديبع ) والعجمانساب العرب 

، كمـا ذكـر    )١٧(يدفؤاد س أمينو،  )١٦(وكحالة )١٥(كلمانووبر. )١٤(زيدان وجرجي 
ذكـر  " والعجم العرب بأنساب يف التعريف بغية ذوى اهلمم " خر آباسم  أيضاالكتاب 
   )١٩( ، وباخمرمة)١٨(رجي زذلك اخل

                                     
 .  ٢٥-٢٠ق: جمموع مؤلفات األفضل الرسويل : األفضل الرسويل  )١(
 .  ٧٥٧فاكهة الزمن ص : األشرف الرسويل ) ٢(
  ٤٣١اخلزرجي العسجد املسبوك ص  )٣(
 .  ٥٢٧غاية األماين ص: حيىي بن احلسني ) ٤(
 .  ٢/١٥٨العقود اللؤلؤية : اخلزرجي   )٥(
  . ٢/٢١٦درر العقود الفريدة يف تراجم العيان املفيدة :  املقريزي )٦(
 . ١١/١٤٥النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي  )٧(
  ٢٨٨اإلعالن بالتاريخ ملن ذم التاريخ ص: السخاوي  )٨(
 .  ٣٧٥قرة العيون ص: ابن الديبع  )٩(
 .  ٦٢٧مصادر الفكر االسالمي ص: احلبشي  )١٠(
  .  ١٠٢على بغية املستفيد صالفضل املزيد :ابن الديبع )١١(
  .  ٣/٣٤٨٠قالدة النحر : باخمرمة )١٢(
  . ٢٤٨كشف الظنون : حاجي خليفة )١٣(
  . ٢/٢١٤جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية  )١٤(
  . ١١١تاريخ األدب العريب ص: بروكلمان  )١٥(
 .٢/٣٢معجم املؤلفني : كحالة )١٦(
 ١٤٩مصادر تاريخ اليمن ص: امين فؤاد سيد  )١٧(
 .صاحل  ، حتقيق علي عبد اهللا ١٤١العقد الفاخر احلسن  ص:  اخلزرجي  )١٨(
 . ٢/١٠٧تاريخ ثغر عدن : باخمرمة ) ١٩(
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دم أبـذكر  األفضل بدأه .  األنسابعلم وهو متخصص يف   .)٢(، واألكوع  )١(والزركلي
محـري  بذكر أنساب واختتمه ، هم عنرعت اليت تفبائل الق أمساءمث ، وأوالده عليه السالم 

  . بين رسول وقبائلها ونسب أسرته 
، عدة نسخ من هذا الكتاب ويوجد  )٣( )مفيدكتاب خمتصر  (:  اخلزرجي وقال عنه       

مـع العـريب   ايف مكتبـة  ، ونسخة أخـرى   )٤(٩٣٨١برقم يف برلني نسخة  ا، منه
مث قـام امللـك    )٦("ةصـادر الكتب امل" ة مبكتب اجلامع الكبري ثونسخة ثال.  )٥(بدمشق

  . اختصار كتابه السابق األفضل 
 التـأليف  أوذكر أنه بد )وأصول العجمذوي اهلمم يف أنساب العرب بغية ( كتاب "     

هــ   ٧٧٣سنة مجادى اآلخرة ١٦ ءاألربعايوم يف ثلث الليل األخري قبل فجر املختصر 
نسـخة  وجد من هذا الكتاب ي، وال يزال  )٧(ر اليوم نفسهيف أخم ، وأكمله  ١٣٧٢/

  )٨(املخطوطةل امللك األفضمؤلفات ضمن 

   )رسالة يف األنساب  ( -٤
يف دار ونسـخة ثانيـة   ،  )٩(٥٦٦حتت رقـم  طشقند يف مكتبة منها نسخة توجد          

  . )١١(٢٥/٤٧، رقم  )جماميع(يف قوله ثالثة ونسخة ) ١٠(الكتب املصرية

                                     
 . ٣/٢٦٢األعالم :الزركلي   )١(
 .٢٤٦املدارس ص : األكوع  )٢(
  .، حتقيق علي عبداهللا صاحل  ١٤١العقد الفاخر احلسن ص: اخلزرجي   )٣(
   ٤/٢٤٥التاريخ العريب واملؤرخون : ، شاكر مصطفى ١١١دب العريب صتاريخ األ: بروكلمان   )٤(
 . ٤/٢٤٥، شاكر مصطفى التاريخ العريب واملؤرخون ١٤٩مصادر تاريخ اليمن ص : أمين فؤاد سيد   )٥(
  .  ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ص: احلبشي  )٦(
 . ٢٦٥خمطوطة امللك األفضل ص: عبد الرمحن األمحري   )٧(
  . ٢٥-٢٠جمموع امللك األفضل الرسويل ق: ل الرسويل األفض) ٨(
  . ٤/٢٤٥التاريخ العريب املؤرخون  : ، شاكر مصطفى ١٤٩مصادر تاريخ اليمن  ص:أمين فؤاد سيد) ٩(
  ٥٨٩احلياة العلمية يف تغر ص : علي علي حسني  ) ١٠(
  . ٤/٢٤٥التاريخ العريب واملؤرخون : شاكر مصطفى  ) ١١(
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   )والرياحني ر املثمرة بغية الفالحني يف األشجا (كتاب  -٥
، وقد رتـب   )٣(، واحلبشي )٢(، وكذا ذكره الزركلي )١(األفضلهكذا ذكره          

  : لي ما يوهي كوخامتة وستة عشر بابا على مقدمة كتابه املذكور 
  . ائتهاوردوما يستدل على جيدها  وصفتها  األرضينييف   : الباب األول
  . نواألرضفيما يسمد به   : الباب الثاين

  . به عليها وما يستدل  املياهيف ذكر   :الباب الثالث 
  .  وإصالحهايف اختيار األرض   : الباب الرابع 

  . من أمورها  إليهيف أوقات الفالحة وما حيتاج   : الباب اخلامس 
  . يف الزرع   : الباب السادس 
  . يف القطاين   : الباب السابع
  . يف البقول واخلضروات   : الباب الثامن 
  : يف البذور   : الباب التاسع 
  . يف الرياحني   : الباب العاشر 

  . يف األشجار املثمرة : الباب احلادي عشر 
  . يف تسميد األشجار : الباب الثاين عشر 

  . يف التركيب: الباب الثالث عشر 
  . يف اخلواص: الباب الرابع عشر 

  .يف دفع اآلفات: الباب اخلامس عشر 
وقواهـا  ومضارها وطبائعها احليوان والثمار والرياحني يف منافع : الباب السادس عشر  

  .  )٤(وإصالح مضارها

                                     
 . زراعة  ٢٨٩٢أ ، خمطوط نسخة اجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم  ٥ية الفالحني قبغ :األفضل الرسويل  )١(

 . 
  .  ٣/٢٦٣األعالم : الزركلي  )٢(
 . ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ص : احلبشي  )٣(
 . ب  ٦بغية الفالحني ق : األفضل الرسويل ) ٤(
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وقد  )خمتصر يف علم الفالحة  (ختصار كتابه املذكور ومساه بإاألفضل الرسويل مث قام امللك 
ابن املؤلف بقلم ويوجد من هذا الكتاب نسخة خطية  )١(م١٣٧٥/ هـ ٧٧٧نسخ يف سنة 

باجلـامع  خطية نسخة كما يوجد منه  )٢(زراعة  ، ١٥٥برقم تب املصرية يف جملد بدار الك
ي مالعليف معهد التراث خمطوط كما يوجد منه )) زراعة(( ٢٨٩٢حتت رقم بصنعاء الكبري 
سريجنت بتحقيـق ودراسـة   وقام املستشرق االجنليزي . )٣(٣٦برقم جامعة حلب العريب 
يف جملة دراسات عربيـة العـدد األول    ، وهو اخلاص باحلبوب ونشرالسادس منه الفصل 
  . )٤(م  ١٩٧٤/ هـ  ١٣٩٤

  
  "  الشافية األدويةيف الكافية اللمعة " كتاب  -٦

عبـد  ، أما  )٧(، وكحالة )٦(خليفةكل من حاجي ، وذكره  )٥(األفضل هكذا ذكره          
 الكتـاب  وذكر يف هـذا  ) الشافيةدوية األواللمعة الكافية  (فقد مساه  )٨(احلبشي عبد اهللا
ويوجد .  )٩(ااعالجوكيفية األمراض الطب كما ذكر أنواع عليها علماء اليت نص األدوية 

  . )١٠(٨٨٤حتت رقم املصرية بدار الكتب نسخة خطية من هذا الكتاب 
   :بن علي الرسويلاألفضل العباس جمموع امللك  -٧

                                     
خمطوطة امللك : لرمحن األمحري ، عبد ا ٢١١-٢٠٦جمموع مؤلفات امللك االفضل الرسويل ق : انظر   )١(

  .  ٢٦٩األفضل الرسويل ص
 . ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ص: احلبشي  )٢(
  . ٢٦٤انظر الفهرس ص  ٣)(
 .  ٢٢١تدوين التاريخ احمللي لليمن خالل القرن الثامن اهلجري ص: عبد الرمحن األمحري )  ٤(
 . ١٣ -١جمموع مؤلفات امللك األفضل الرسويل ق  )٥(
 .  ١٥٦٥كشف الظنون ص : اجي خليفة ح) ٦(
 . ٢/٣٢معجم املؤلفني : كحالة ) ٧(
  .٦٢٨مصادر الفكر اإلسالمي ص : احلبشي  )٨(
  . ١٥٦٥كشف الظنون ص : حاجي خليفة  ٩)(
 . ٦٢٨مصادر الفكر اإلسالمي ص: احلبشي ) ١٠(
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األفضل يضم مؤلفات  موعصفحة ومخسمائة وأربعني املخطوط من اثنني يتكون          
خلط اموع مـا نصـه   خبط مغاير العنوان ، حيث جاء يف صفحة امللوكي خبطة الرسويل 

العباس بن علي بن احتوى هذا الد على مؤلفات امللك األعظم سيد ملوك العرب والعجم (
  ) رمحه اهللاساينغبن رسول البن عمر بن يوسف داود 

، امللك األفضل الرسويل ليس كله من تأليف اموع  هذا أنبعد قراءة املخطوط وقد اتضح 
، والقسـم  على انه من تأليفه اهلوامش  أويف املنت صراحة ينص من املخطوط فالقسم األكرب 

، فتـرد  كان املؤلف جمهـوال   وإذا، كان غري امللك األفضل  إذااسم املؤلف يرد فيه  اآلخر
سـوف اكتفـي   ،واسم املؤلف معرفة عدم  علىامسا للداللة ملصنفه  أجدمل : مثل عبارات 

، وأهم ما يضمه من تأليفه  اعلى أصراحة اليت تنص الرسويل امللك األفضل بذكر مؤلفات 
   -:الكتب التالية هذا اموع 

: يف موضوع الطب  ) الشافية للعباس بن رسوليف األدوية اللمعة الكافية (كتاب  - ١
  . سبق ذكره.  )١(نفسهخبط األفضل . وهو كتاب مفيد ومهم 

انه بدأ " األفضل يقول  ) العجم وأصولالعرب يف أنساب اهلمم ذوي بغية  (كتاب - ٢
مجـادي   ١٦األربعـاء  األخري قبل فجر يوم الليل يف ثلث هذا املختصر يف تأليف 

 )٢("خر اليوم نفسه يف أ وأكمله،  م ١٣٧٢، هـ  ٧٧٣سنة  اآلخرة
وهو سجل عن احملصول  ) اليمن احملروسة يفواألسقاء مل فصل يف معرفة املتا (كتاب - ٣

م ، والنص فيه معلومات  ١٣٧٢/ هـ  ٧٧٣ذي احلجة  ٢١يف مجعه األفضل امللكي 
خمتلفـة مـن    أجـزاء حتديد الضرائب يف وقت كذلك واحلصاد ، الزراعة أوقاتعن 
 . )٤(كو بنشر ترمجة هلذا الكتاب سدانيال فارقام الباحث األمريكي  )٣(اليمن

                                     
امللك األفضل الرسويل  خمطوطة: ، عبد الرمحن األمحري  ١٣-١انظر جمموع امللك األفضل الرسويل ص )١(

 .  ٢٦٤ص
خمطوطة امللك األفضل الرسـويل  : ، عبد الرمحن األمحري  ٢٥-٢٠ص: جمموع امللك األفضل الرسويل  )٢(

  .  ٢٦٥ص
خمطوطـة امللـك الفضـل    : ، عبد الرمحن األمحري  ٢٧-٢٥جمموع امللك األفضل العباس الرسويل ص )٣(

  .  ٢٦٥الرسويل ص 
 .  ٢٢٢تدوين التاريخ احمللي لليمن خالل القرن الثامن اهلجري ص : عبد الرمحن األمحري  )٤(
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  ) معرفة أصل األصول للسنني اهلجرية (: رسالة - ٤
بـالتقومي  وعالقته  اهلجريمبناقشة التقومي بادئا األفضل حسبه  عن الزمنوهو مقتطف    

واستشـهد  واحملطـات القمريـة   وج ربباختصار موعة الوأشار . املسيحي  الشمسي
 )١(" التبصرة يف علم النجوم " من كتابه عمر الرسويل األشرف   جبدهفضل األ
 ) مللوكيف الدخول على حضرات انظم السلوك  (كتاب  - ٥

م  ١٣٧٦، هـ  ٧٧٧يف سنة املختارات مجع هذه أنه  إىلفضل األ رأشاوقد            
، ومميـزات  احلـاكم  ، وطريقة تصرف على احلاكم يف مراسيم الدخول ، وهي وثيقة 
 .  )٢(احلاكم اجليد

 ) يف مداوة األمراض األعراضنيل  (كتاب  - ٦
يف وهو نص متهيدي عـام  ، جداول يتضمن فصل  ٤٥يف األفضل و نص طيب كتبه وه 

ـ ، واجلداول جالينوس مع إحالة أليب بقراط املعاجلة الطبية  ، ومـن مث  راض تصف األع
 .  )٣(مراضاملعاجلة لعدد من األيقترح 

 ) الكثريةدوية فصول يف طبائع األ (كتاب  - ٧
، وقـد صـنف    ١٣٦٤ – ١٣٦٣/ هـ  ٧٦٥يف سنة األفضل كتبه طيب وهو نص  

مـن النباتـات   خمتلفة موعات وضع قوائم ، مث لقوا وفقا الطبية األعشاب والنباتات 
 .  )٤(املسهلة الطبية 

                                     
،  ٢٨خمطوطة امللك األفضل الرسويل ص : ، عبد الرمحن األمحري  ٢٨جمموع امللك الفضل الرسويل ص )١(

 .  ٢٦٥خمطوطة امللك األفضل الرسويل ص " عبد الرمحن األمحري 
خمطوطة امللـك الفضـل   : األمحري  ن، عبد الرمح ٤٧-٣٩جمموع امللك األفضل العباس الرسويل ص  )٢(

 . ٢٦٦الرسويل ص 
خمطوطة امللـك الفضـل   : األمحري  ن، ، عبد الرمح ٦٧-٥٦جمموع امللك األفضل العباس الرسويل ص )٣(

 .  ٢٦٧الرسويل ص
 خمطوطة امللك الفضـل : األمحري  ن، ، عبد الرمح ٨٠ – ٧٨جمموع امللك األفضل العباس الرسويل س) ٤(

  ٢٦٧الرسويل ص 
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 .  )١(األفضلكتبه يف الفقه  ) وشروطه اإلماممعرفة  (كتاب  - ٨
  ) سلوك املهموم يف علم النجوم (كتاب  - ٩

/ هــ  ٧٧٧سنة األفضل  أكملهفريد وجي بروهو نص فلكي مشتمل على تقومي       
 . )٢(م  ١٣٧٦- ١٣٧٥

 ) حيوانات معينة ومنتجاا أكلمن فوائد الرسالة طبية يف  ( -١٠
مقتطـف  ، وملحق يف النهاية هذا الـنص  وقد أكمله األفضل من مصدر غري معروف  

 .  ٣الطبخمتصر يف 
/ هــ   ٧٢٠ملنطقة لسـنة  املؤيد امللك خالل زمن عن مداخيل  ضريبية قائمة -١١

 )٤(م ١٣٧٣/ هـ  ٧٧٥م ، وقد نسخها األفضل يف سنة  ١٣٢٠
يف القرن السوري العامل الفلكي : البن الدهان   ) يجزال عن مقتطفاترسالة  (  -١٢

وقـد نسـخها    فلكية إحداثياتوهي قائمة الثاين عشر امليالدي / السادس اهلجري 
 . )٥(م  ١٣٧٥/ هـ ٧٧٧سنة  يفضل فاأل
 . )٦(كتبه األفضل الزمن عن حفظ قسم من نص  -١٣

                                     
خمطوطة امللك الفضل الرسـويل ص  : األمحري  نعبد الرمح ٨١-٨٠جمموع امللك األفضل الرسويل ص )١(

٢٦٧  .  
خمطوطة امللك الفضل الرسويل ص : األمحري  نعبد الرمح ١١٤-٩٧جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٢(

٢٦٧ .  
خمطوطة امللك الفضل الرسويل : محن األمحري ، عبد الر ١٢٦-١٢٣جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٣(

  .  ٢٦٨ص 
خمطوطة امللك الفضل الرسـويل ص  : األمحري  ن، عبد الرمح ١٥٠جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٤(

٢٦٨ .  
خمطوطة امللك الفضل الرسويل ص : عبد الرمحن األمحري  ١٥٤-١٥١جمموع امللك األفضل الرسويل ص )٥(

٢٦٩ .  
  . ٢٦٩خمطوطة امللك الفضل الرسويل ص : عبد الرمحن األمحري ١٥٦األفضل الرسويل ص  جمموع امللك )٦(



١٧٧ 
 

الثالـث عشـر   / اهلجري للقرن السابع ر صمل ) يج املصطلحز (من مقتطفات  -١٤
 . )١(م  ١٣٧٦-١٣٧٥/ هـ ٧٧٧يف سنة  األفضلنسخة . امليالدي 

علـى  حتتـوي  هو قائمة وهذا الكتاب بست لغات  ) سويلر قاموس (كتاب  -١٥
، وقـد  . )٢(واألرمينية واليونانية  واملنغوليةوالتركية والفارسية من العربية مترادفات 

 . نفا املذكور آ بالكتابسبق التعريف 
بغيـة   ( األفضـل  وهو خمتصر مـن كتـاب  ) خمتصر يف علم الفالحة(كتاب  -١٦

 )٣(م ١٣٧٦ – ١٣٧٥/هـ ٧٧٧وقد نسخ يف سنة يف الزراعة وهو نص  )الفالحني
 . كور آنفا ذبق التعريف بالكتاب املوقد س

األفضـل  نسخها . مترادفة  احلبشيةباللغة وأخرى لعربية انص قائمة بالكلمات  -١٧
 )٤(م  ١٣٧٥ – ١٣٧٤/ هـ ٧٧٧سنة 

ـ  ٧٧٧سـنة  مجعها األفضل أمثلة خمتصرة  إىل باإلضافةقائمة من األمساء  -١٨ /  هـ
 .)٥(م  ١٣٧٥ – ١٣٧٤

 ١٣٧٥/ هــ  ٧٧٧أكملها األفضل سـنة  .  اواشتقاقا ) النسبة (قائمة عن  -١٩
 .)٦(م  ١٣٧٦

                                     
خمطوطة امللك الفضل الرسـويل  : عبد الرمحن األمحري  ١٧٤- ١٧٤جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )١(

  . ٢٦٩ص 
 
ك األفضل خمطوطة املل: عبد الرمحن األمحري  ٢١١،  ٢٠٦- ١٨٦جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٢(

  . ٢٦٩الرسويل ص 
خمطوطة امللك األفضل الرسويل : عبد الرمحن األمحري  ٢١١- ٢٠٦جمموع امللك األفضل الرسويل ص  ٣)(

 . ٢٦٩ص 
خمطوطة امللك األفضل الرسويل : عبد الرمحن األمحري  ٢١٩- ٢١٧جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٤(

  . ٢٧٠ص 
خمطوطة امللك األفضل الرسـويل  : عبد الرمحن األمحري  ٢٢١-٢٢٠جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٥(

  ٢٧٠ص 
 ٢٧٠خمطوطة امللك األفضل الرسويل ص : عبد الرمحن األمحري  ٢٢٢جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٦(

٢٧٠ . 



١٧٨ 
 

 . )١(نسخة األفضل. اإلسطرالب يف استخدام ر مقتطف خمتص -٢٠
 رسـويل   جغرايفوهو معجم  ) جداول تشتمل على أطوال بلدان مشهورة ( -٢١

يف هلـا   نظائر، معطية خريطة يف شكل ذات صلة  أخرىوأماكن خمتصر عن اليمن 
يف ) املهجم  (الرسولية  وقد وصفت املدينةعن كل موضع خمتصر مع وصف املوقع 

 .  )٢(مجعه األفضلوحماصيل  بأشجاروممتازة مدينة كبرية  امة بصفتها
 ) الشهور الفارسـية أيام حبساب ودقائقها جدول درجات الشمس  (كتاب  -٢٢

، مـع جمموعـات   م  ١٣٧٥/ هـ  ٧٧٧سنة مجعه األفضل برسم ختطيطي فلكي 
 .  )٣(الفارسيبالتقومي يف عالقتها للشمس 

 .)٤(و نص فلكي لألفضل وه) التقسيمة يف مداوبغية احلكم  (كتاب  -٢٣
عن احليوانات األليفة األفضل رسالة كتبها  ) وأمراضهاالبهائم معرفة  (رسالة  -٢٤

، ،واملـاعز  ،والضـأن  واملاشية عن البغال واجلمال معلومات وأمراضها ، وتشمل 
 . )٥(،والبطوالدواجن 

 . )٦(السمك عن تربية األفضل كتبه وهو قسم خمتصر  ) باب يف تربية السمك ( -٢٥
)٦( . 

                                     
  ٢٧٢خمطوطة امللك األفضل الرسويل ص : عبد الرمحن األمحري  ٢٩٣جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )١(
خمطوطة امللك األفضل الرسويل : عبد الرمحن األمحري  ٣٠٤- ٢٩٥موع امللك األفضل الرسويل ص جم  )٢(

  . ٢٧٢ص 
   ٢٧٢خمطوطة امللك األفضل الرسويل ص : األمحري  نعبد الرمح ٣٠٥جمموع امللك األفضل الرسويل ص ) ٣(
 ٢٧٦ك األفضل الرسويل ص خمطوطة املل: األمحري  نعبد الرمح ٣٥١جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٤(

. 
خمطوطة امللك األفضل الرسويل : األمحري  نعبد الرمح  ٤٣٤-٤٢١جمموع امللك األفضل الرسويل ص  ) ٥(

  . ٢٧٧ص 
خمطوطة امللك األفضـل الرسـويل ص   : األمحري  نعبد الرمح  ٤٣٤جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٦(

٢٧٧ .  



١٧٩ 
 

ـ وغـريه  عن العنـب  قسم خمتصر  ) الفواكهمن وغريه يف العنب باب  (  -٢٦ ن م

 .  )١(كتبه األفضلالفواكه 

 وأحكـام الوالية ط وروش واإلمارةوتدبري احلروب اجليوش سياسة  (كتاب  -٢٧

ول األ:  أبـواب ثالثة  إىلمقسم  وهوعن احلرب والسياسة وهذا الكتاب  ) الشرع

يتناول ، والثالث ب واين يعطي نصائح عند شن احلر، والثيف الفقه وعالقته باحلرب 

من هذا الباب الثالث وقد قام الباحث علي بن سامل النصيف بدراسة .  )٢(فن احلرب

 . كما ذكر سابقا  برسالة علميةالكتاب 

عبارة عن تـراجم  والكتاب  )٣( ) يف اجلداولحملاسن التاريخ  الشامل (كتاب -٢٨

يف عنه احلـديث مفصـال   يأيت وسوف ق ذكره ، كما سبعلى أحرف اهلجاء مرتبة 

  .مبحث كتاباته التارخيية 

                                     
خمطوطة امللك األفضل الرسويل : األمحري  نعبد الرمح  ٤٣٥-٤٣٤جمموع امللك األفضل الرسويل ص  ) ١(

  . ٢٧٧ص 
خمطوطة امللك األفضل الرسويل : األمحري  نعبد الرمح  ٥٠١-٤٥٦جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٢(

  . ٢٧٨ص 
خمطوطة امللك األفضل الرسويل : األمحري  نعبد الرمح  ٥٤٠-٥٢٢جمموع امللك األفضل الرسويل ص  )٣(

  . ٢٧٩ص 
 



١٨٠ 
 

  : املؤلفات املفقودة : ثالثا 

   -:وهي مفقودة ال تزال  إذ،  إلينامل تصل مؤلفات األفضل ك لللم أنكما 
ذكـره  هكـذا   )٢(من تاريخ ابن خلكاناملختصر  )١() انوالعقي رالد (كتاب  - ١

الـدر   (مساه ألف كتابا نه أ إىلأشار  إذالسنية كتابه العطايا يف مقدمة فضل األ
 واألدبـاء ذكر فيه مجاعة من العلماء من تاريخ ابن خلكان املختصر  ) انوالعقي

 (:األفضـل بقولـه  وهذا ما عنـاه  ة يف العطايا السنيمل يرد ذكرهم والفضالء 
ـ   –وهو كتاب ذكرناهم يف خمتصرنا الذي وضعناه  ، وأثبتنـا   انالـدر والعقي

ذكر الكتاب أغلب الـذين   وقد )٣()تعز يف مدرستنا بوجعلناه ناه وأرخته ياارو
، احلديثة املراجع  إىل باإلضافةعنه  املتأخرين أومن املعاصرين له فضل ترمجوا لأل
خمتصـر ابـن    ( مسـاه كتابـا  األفضل ألف امللك  أنعلى وأمجعوا فقد اتفقوا 

الذي مسـاه  باالسم نفسه اب للكتذكر فلم يرد املراجع احلديثة  أما )٤()خلكان

                                     
املعجـم  : انظر ابراهيم مصطفى وآخـرون  . الدر يعين اللؤلؤ ، والعقيان يعين الذهب" الدر والعقيان "  )١(

  .  ٦١٨،  ٢٧٩الوسيط ص 
هو مشس الدين أيو العباس أمحد بن حممد بن ابراهيم بن خلكان كان فاضال ، بارعا باملذهب الشافعي ،  )٢(

: انظر . م   ١٢٨٢/ هـ   ٦٨١يف األدب والشعر والتاريخ توىف سنة  حسن الفتاوي بصرياً بالعربية عالمة
،  ٣٥٤ – ٧/٣٥٣، ابن تغري بردي  النجوم الزاهرة  ١٩٤-٤/١٩٣مرآة اجلنان وعربة اليقظان : اليافعي 

  .  ٣٧٢ – ٥/٣٧١شذرات الذهب : ابن العماد 
  . ١٤٤العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )٣(
،حتقيق  علي  ١٤١العقد الفاخر احلسن ص: ، اخلزرجي ٧٥٧-٧٥٦فاكهة الزمن ص:  األشرف الرسويل )٤(

درر العقود الفريدة : ، املقريزي ٢/١٥٨، العقود اللؤلؤية  ٤٣١عبداهللا صاحل ، العسجد املسبوك ص
،  ٢٨٨، السخاوي اإلعالن بالتـاريخ ص   ١١/١٤٥النجوم الزاهرة : ، ابن تغري بردي  ٢٥/٢١٦

كشف : ، حاجي خليفة  ١٠٢، الفضل املزيد على بغية املستفيد ص ٣٧٥ة العيون ص ابن الديبع قر
: كحالة .  ٣/٢٦٣األعالم : ، الزركلي  ٥٢٧، حيىي بن احلسني غاية األماين ص  ٢٠١٨الظنون ص 

مصـادر الفكـر   : ، احلبشي  ١٤٩مصادر تاريخ اليمن ص : ، أمين فؤاد سيد  ٢/٣٢معجم املؤلفني 
  .  ٢٤٦االسالمي ص 



١٨١ 
 

يف كتابـه  األكـوع  إمساعيل إال عند القاضي  ) انيالدر والعق (وهو املصنف 
  . ٢املفقودةالكتب يف عداد ويعد هذا الكتاب .  )١(اإلسالميةاملدارس 

مـن  هـذا الكتـاب    أصل ) األخياركرت نزهة األبصار يف اختصار  (كتاب  - ٢
سـنة  املتوىف احلمزي  عبد اهللابن ي بن علإدريس الدين عماد  الشريفمصنفات 

السـري  األخيـار يف معرفـة   كرت  (: واسم الكتاب ، م  ١٣١٤/ هـ  ٧١٤
صلى اهللا عليـه  يف سرية النيب ، فاألول ويقع الكتاب يف أربع أقسام  ) واألخبار

والثالث يف أخبار بين العباس  أمية، والثاين يف أخبار بين واخللفاء الراشدين وسلم 
من عهد رسول اهللا صـلى اهللا  ،  ومن وليه  خاص بتاريخ اليمنلرابع واوغريهم 

وهذا القسم من تـاريخ  م  ١٣١٤/ هـ ٧١٤عام حىت زمن املؤلف عليه وسلم 
ـ قام الدكتور السري واألخبار يف معرفة األخيار من كتاب كرت اليمن   نعبد احملس

الشراع ة مؤسسمنشورات ، وطبع يف كتاب من ته وحتقيقه بدراسمدعج املدعج 
صـادر  املوقد ذكرتـه أغلـب   . )٣(م  ١٩٩٢هـ ،  ١٤١٢، الكويت العريب 

نزهة األبصار  (باالسم نفسه ومؤلفاته حياة امللك األفضل اليت تناولت واملراجع 
 . )٥( الكتاب يف عداد الكتب املفقودة وبقية )٤()األخيار يف اختصار كرت

 

                                     
 ٢٤٦املدارس اإلسالمية ص: إمساعيل األكوع  ) ١(
 . ٩٦التدوين التارخيي يف اليمن يف القرن الثامن اهلجري ص: حممد امحد الكامل  )٢(
امللك األفضـل  :  ممقدمة احملقق عبداحملسن املدعج ، شاكر عبد املنع ١٣-٧كرت االخيار ص: احلمزي  )٣(

 . ٧٢العباس مؤرخا ص
، العقـد اللؤلؤيـة    ٤٣١العسجد املسبوك ص: ، اخلزرجي  ٧٥٦فاكهة الزمن ص: يل األشرف الرسو )٤(

، الزركلي  ٥٢٧غاية األماين ص : ، حيىي بن احلسني   ٣٧٥قرة     العيون ص : ، ابن الديبع  ٢/١٥٨
 . ٣/٢٦٣االعالم : 

  . ٢٢٢عبد الرمحن األمحري تدوين التاريخ احمللي لليمن ص )٥(



١٨٢ 
 

 وعبـد اهللا ،  )١(بن احلسني ذكره حيىي ) دالئل الفضل يف علم الرمل (كتاب  - ٣
عـداد الكتـب   يف كذلك ،ويعد هذا الكتاب )٣(معبد املنع،وشاكر )٢(احلبشي
 .  )٤(املفقودة

ـ   )٥(مساه األفضـل هكذا  ) الوسائل يف الغاز املسائل (كتاب  - ٤  ره ، وكـذا ذك

،  )٩(،وابن تغـري بـردي   )٨(، واملقريزي )٧(يوذكره الفاس )٦(إمساعيل األكوع

  ) األلغاز الفقهية (اسم ب )١٠(احلبشيو

  .مفقود يف الوقت احلاضرأن هذا الكتاب الظن واغلب 

 أن، يتبني ،واملفقود ،واملخطوط املطبوع الرسويل امللك األفضل مؤلفات وبعد استعراض 

، فنجده صنف يف كثري من العلوم املشاركني املوسوعيني ،كان من العلماء امللك األفضل 

والفلـك  ، واجلغرافيـا  والزراعة ، واألدوية ، والطب  نسابواألواحلضارة يف التاريخ 

  .  وغريهاوالنحو واللغة والفقه 

  

                                     
  .  ٥٢٧غاية األماين ص : حيىي بن احلسني  )١(
 .  ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ص: احلبشي  عبد اهللا )٢(
 . ٧٣امللك األفضل العباس مؤرخا  ص:  مشاكر عبد املنع )٣(
 .  ٧٣املرجع السابق ص: شاكر عبداملنعم  )٤(
 .  ٦٣٥العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٥(
  .   ٢٤٧املدارس اإلسالمية ص: األكوع  )٦(
  . ٤/٣١٥العقد الثمني :  يالفاس )٧(
 .  ٢/٢١٦درر العقود الفريدة : املقريزي  )٨(
 . ١١/١٤٥النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي) ٩(
  .٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ص: احلبشي  )١٠(
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ـ ٨٣٢ (الفاسـي املكي املؤرخ  يوردامللك األفضل الرسول وبعد ذكر مؤلفات   ١٤٢٨/هـ
هـذه   أنبلغـين   ((: )١(الفاسـي عن مؤلفات امللك األفضل فيقول الغرابة قوال شديد ) هـ

  )٢( ))الصربيبن يوسف ، رضي الدين أبو بكر بن حممد تعز قاضي لسانه  على ألفهاالتواليف 
  ) م١٤٠٧/هـ ٨١٠سنة  املتوىف(  )٢(

   -:عند قول الفاسي  تساؤالتأو ويل وقفة 
  جمهول   ذاًفهو إ ؟هذا اخلربالفاسي  إىلنقل الذي الشخص بلغين ، فمن قوله  - ١
 األخبـار مـن  جيعله  وجهالة الراويواالنقطاع بالسند بلغين فيه انقطاع قوله  - ٢

 . الضعيفة 
عن مؤلفـات امللـك   هذه املقولة  صرينااملع املؤرخني اليمنينيمن أحد مل يذكر  - ٣

 .الرسويلاألفضل 
أبو بكر الصربي رضي الدين للقاضي التارخيية اليت ترمجت املصادر  إىل بالرجوع - ٤

 دأو بعيبامللك األفضل ال من قريب أو تبني عالقته مل تذكر فوجدت أا ، 
 ومعلمـاً  جعله مؤدباًأن السلطان األشرف الثاين يهي ذكر املؤرخ الرب إمنا ،

 . فقط ألوالده 
يف الكتاب نفسه بعلم امللك األفضل وما له من مؤلفات إذ الفاسي املؤرخ  أشاد - ٥

فكيف يشـكك بعـد    )٣( ))حسنة وتواليف بالعلم  إملاموكان له ((  :قال 
  .  لفات يف تلك املؤ!!ذلك ؟ 

  : ملؤلفاته وآثارها على احلركة العلمية مة العلمية القي
والتارخيية العلمية الدراسات ، يف جمال على ثقافته الواسعة حصل امللك األفضل الرسويل 

به من مركـز سياسـي   تمتع ي، وملا الشخصية وجتاربه خلرباته نتيجة التحديد على وجه 

                                     
  .   ٤/٣١٥العقد الثمني:  يالفاس )١(
اركا بسائر العلوم جعله امللك األشرف هو رضي الدين أبو بكر بن حممد الصربي ، كان فقيها حنويا ومش )٢(

) . م  ١٤٠٧/ هــ   ٨١٠( الثاين ابن امللك األفضل معلما ومؤدبا ألوالده ، توىف مبدينة زبيد سنة 
  .  ٢٠٦صلحاء اليمن ص:الربيهي: انظر 

  . ٤/٣١٥العقد الثمني : الفاسي) ٣(
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، كتب التاريخ وغريها وخاصة  العلميةعلى عدد كبري من املؤلفات  ه،والطالعمرموق 
مع ما فقدته مـن  املكتبة العربية ما فقدته ، ومنها اآلن ما هو موجود ، منها يف عصره 
،واحلضارية التارخيية يف كتاباته معلوماته تلك الرسويل األفضل " امللك  وأودع. كنوزها 

،وحـديثا  قدميا كثريا من املؤرخني والباحثني اليت استقطبت األسباب  أهمهذا من ولعل 
، ونزهـة  ، العطايا السنية يف التراجم ه يكتابوخاصة التارخيية بكتبه هم ماماهت وأثارت
وتظهر قيمـة  . حتفة الظرفاء املوسوم يف رسوم اخلالفة اآلخر كتابه  إىل إضافة،  العيون

وح يف الفترة اليت ضبو –حتفة الظرفاء  –احلضارية و النظم التاريخ يف األفضل مؤلفات 
  . له كانوا معاصرين عيان وأوزراء ووسجل فيها تراجم العلماء عاشها السلطان األفضل 

تسـعني   إضـافة من  السنيةالعطايا يف كتابه الرسويل األفضل امللك  ما دونهفمن ذلك 
عاصـرهم امللـك   من األسرة الرسولية وأمراء بل عيان وألعلماء ووزراء ترمجة حديثة 

اجلندي بينما كان املؤرخ  ، م١٣٦٩/هـ ٧٧١عام اب الكتكان تأليفه األفضل حيث 
فضل يكون األوبذلك  م١٣٣١/هـ ٧٣٢عام السلوك يف كتابه تارخيه يف تدوين توقف 

وأغلـب  . أو جتاهلها  إغفاهلاال ميكن أربعني سنة من تاريخ اليمن  أكثر من قد أضاف
  . عالقة م ،وله ترامجهم عند تسجيل  أحياءله أو من املعاصرين كانت التراجم 

كما ميتاز كتابـه  .  األعالمقد عاصر هذه فضل امللك األيف أن هذه التراجم  أمهيةوتربز 
وذلك مـن خـالل   املعاصرين لألعالم   يف تدوينهوالوضوح املوضوعية بالعطايا السنية 
  . يف الترمجة وعدم التعصب واالحنياز املهمة  األخبارواالقتصار على ضبط أحواهلم 
وتـاريخ  بصفة عامة تاريخ اليمن لدراسة املهمة من املصادر السنية العطايا  ويعد كتاب

التارخييـة  القيمـة   اليمنينيمن املؤرخني وقد أدرك العديد خاصة بصفة الرسولية الدولة 
وجعلوه مـن أهـم   يف كثري من مؤلفام التارخيية عليه  فاعتمدواالعطايا السنية لكتاب 

( احلسن اخلزرجي  أبوالرسولية الدولة مؤرخ يف كتبهم  هإليرجعوا ومن الذين مصادرهم 
 أعيانيف طبقات طراز أعالم الزمن  ذ اعتمد عليه يف كتابهإ)  م ١٤٠٩/  هـ٨١٢ت 

  . يف تاريخ الدولة الرسولية اللؤلؤية ، والعقود اليمن 
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القارئ  يقف إذالرسويل  لألفضلالعطايا السنية على كتاب اخلزرجي فيه اعتمد فقد : األول أما الكتاب 
 (خر أخذ عنه يف كتابه اآلبينما  )١(امللك األفضلمأخوذة عن كتاب تراجم مينية على تسع لكتاب الطراز 
 /هــ   ٦٦١ت ( أمحد بن حممد املقريـزي  أيب العباس يف وفاة الفقيه واحدة ترمجة  )العقود اللؤلؤية 

 نزهة العيونكتابه  إىل، كما رجع  )٢())السنية العطاياصاحب وفاته تاريخ  حكىقال بالنص  (( م١٢٦٢
ومن املؤرخني الذين رجعوا  )٣(إليهااليت رجع عدد املرات يصرح  أوعدة مرات ومل حيدد لألفضل الرسويل 

إىل كتاب العطايا السنية األهدل فقد نقل عنه ترمجتني األوىل عن مؤسس الدولة الرسولية عمر بن علي بن 
ترمجته للمك املظفر و إصـالحاته  : و الثانية  )٤())ما ذكره األفضل يف تارخيه  على: ((رسول حيث قال 

كما رجع إىل كتاب العطايا السنية مؤرخ مكة الفاسي )٥())وذكر امللك األفضل يف تارخيه : (( حيث قال 
  .)٦(فنقل عنه ثالثة تراجم يف كتابه العقد الثمني ، 

الباحثني  من املؤلفني ريعليه كثفقد اعتمد احلديث ، أما يف العصر ة وباخمرم الديبعابن املؤرخ منه كما أفاد 
  .التارخييةسام ايف در

   :فيهمكانته العلمية وآراء العلماء 
يف عصر الدولة الرسـولية  نه عاش ين العلمي للملك األفضل الرسويل أاحلديث عن التكوتبني من خالل 

دفعها حنـو  يف وساعدوا ية املباركة العلمهذه النهضة  هاسالطيناحتضن  إذ ،الذي متيز باالزدهار العلمي
يف التـأليف   إسـهامات ومفكرون وكانت هلم وبرز منهم علماء وأدباء ا  أيضاهم  تأثرواكما  مامألا

وانعكست مثارهـا عليـه ،   األفضل الرسويل  امللكيف عهد العلمية ذروا ، وبلغت تلك احلركة العلمي 
، فـإن  احية أخرى هذا من ناحية ، ومن ن ، وأوسعهم علماًلة الرسولية ثقافة ملوك الدو أكثرفأصبح من 

حبه العلم وحتصيله هو شغفه بالعلم و األفضل على طلب، ومما ساعد كان حمبا للعلم منذ صغره  األفضل
يف  عاش. قوي احلافظة ، واعيا ، ذكيا ، فكان متوقد الذهن الفائقة ، وفطنته ، دون ملل  إليه، وسعيه له 

النشـاط   إىل باإلضـافة ـ يف النشأة العلمية للملك األفضل الرسويل   أثره، وكان له بيت علم وصالح 
، مما األفضل  امللكيف احلقبة الذي عاش فيها  –خاصة تعز  –الذي متيزت به بالد اليمن العلمي والثقايف 

، كان واملفكرين واألدباء يسهم يف وجود فئة كبرية من العلماء جعل هذا النشاط العلمي والثقايف 
  مبا قدم من يف عصره يف حركة النشاط العلمي هموا الذين أس من بني هؤالء العلماء األفضل امللك 

                                     
   . ٢٥٩أبو احلسن اخلزرجي وأثاره التارخيية ص: حممد علي عسريي ) ١(
 .  ٢٥٠-٢٤٩املرجع السابق ص:حممد علي عسريي ) ٢(
  . ١٦٦املرجع السابق ص: حممد عسريي ) ٣(
 .  ٤٨١/  ٢حتفة الزمن : األهدل  ) ٤(
 .  ٤٩٠ – ٢/٤٨٩حتفة الزمن : األهدل  ) ٥(
 .  ٢٩٣/ ٣،   ٤٠٠،  ٨٥/  ٢العقد الثمني : أنظر الفاسي   )٦(
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، ليقف يف مقدمة علماء عصره يف تعز ومكة املشرفة ، وبناء مساجد ومدارس مؤلفات علمية 
  . بني شرف العلم وشرف امللك مجعوا ين ذمن الويكون 

  :العلماء فيه أما عن آراء
ؤلفني القدامى العديد من امليف قلوب  رفيعاً فضل الرسويل أن حيل حمالًاستطاع امللك األ 

 نـهم موبعض احملـدثني   إىل اإلشادةبل جند مثل هذه ، ين عنه من املعاصرين له واملتأخر
، ، والسياسـية ، والعسـكرية   العلمية انته نوا مكي، وب، الذين ترمجوا له املستشرقون 

  .  أخالقه وصفاته وفضائله، وذكروا والقيادية 
  

   -:هاألوائل فياملؤرخني رأي : أوالً
حمبا للعلـم  ، على األفضل إذ ذكر انه ) م ١٣٩٣/ هـ ٨٠٠بعد  ت(قد أثىن الشعيب ف

لتعـدد  اهتماماتـه    ونظراً )١()) حيب العلم والعلماء وكان السلطان (( بقوله والعلماء 
ت ( الرسـويل  شـرف  فقد عدد ابنه األكثري من املؤلفات أليف ومشاركته يف تالعلمية 
واآلداب ، بالنحو  عارفاً نبيهاً وكان فقيهاً ((هذه العلوم بقوله ) م  ١٤٠٠/ هـ  ٨٠٣

  )٢( ))، وأيام العرب ، وسري امللوك، واألنساب واللغة 
الدولـة  حلكم باختياره مبقدرته وكفاءته ) م  ١٤٠٩/ هـ  ٨١٢ت ( كما أشاد اخلزرجي 
امللـك ااهـد    أوالدمل يكن يف  : ((بقولهسنا وجود من هو أكرب منه بعد وفاة أبيه رغم 

، وإن كان مـن  ألمر منه و أكمل وال أعقل وال أوىل رشد منه من هو أوغائبهم حاضرهم 
  )٣( ))سنا منه هو أكرب 

 مشـاركاً  هاًوكان فقي ((وله بق العلمية لبشخصية األفض إعجابهصورة كما أكد اخلزرجي 
وسـري   واألنساب وسري العربواللغة  واآلداببالنحو  عارفاًيف عدة فنون من العلم للعلماء 
  )٤( ))امللوك

                                     
  أ  ٧١تاريخ الشعيب ق : الشعيب ) ١(
 . ٧٥٦فاكهة الزمن ص : األشرف الرسويل  )٢(
  . ٢/١٢٧العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٣(
 . ٢/١٥٨العقود اللؤلؤية : اخلزرجي  )٤(
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 وكـان ملكـاً   ((بقوله يف إدارة شئون الدولة وقوته على حزمة وشدته اخلزرجي كما أثىن 
كان ملكـا حازمـا   و ((أيضاوقال   )١( ))، ذكياًيقظا ، حازما ، ، شديد البأس عايل اهلمة 

،  أبيـا ، ظا حازمـا  شهما ، يقوكان ملكا ((  أيضاوقال  )٢(...))ذكياعازما عاقال فاضال 
  )٣())ذكيا

: بقولـه ، على حكم األفضل باالستقرار ) م  ١٤١٨/ هـ  ٨٢١ت ( وأثىن القلقشندى 
  )٤())، فاستقام له ملك اليمنعباس بن جماهد علي فضل امللك األابنه  –أي -وملك بعده ((

مـن  ولألفضل  ((:بقوله بأعماله وعلمه ) م  ١٤٢٨/ هـ  ٨٣٢ت ( كما أشاد الفاسي 
بالعلم  إملام، وكان له بتعز ، وله مدرسة فة به واليت يف املسعى ، وهى معراملآثر مبكة املكرمة 

  )٥( ))وتواليف حسنة
م واألدب وكان من العل ((األفضل بقوله ) م  ١٤٣٣/ هـ  ٨٣٧ت ( املقري ابن  وامتدح

   )) )٦(وأستقر أمرهمث بايعوه مبرتلة والفضل 
  .)) ) ٧(وكان له فضائل(( بقوله) م  ١٤٤١/ هـ  ٨٤٥ت ( عليه املقريزي  وأثىن

وكان (( :بقول بقولهألعمال اخلري ، حببه ) م  ١٤٤٨/ هـ  ٨٥٢ت ( ابن حجر  كما نعته
  )٨( ))ضالء حيب الفضل والف

 سياسـياً  شهد استقراراًاليمن  وأنكمه حب) م  ١٤٥١ /هـ  ٨٥٥ت ( األهدل  أشادكما 
من جباهلا وامها فضل مستوليا على البالد واستمر األ (( هلوقب حياتهطيلة البالد  عم وأمنياً

  )٩())عشرة سنة أربع أن توىف بعد حنو  إىلغري منازع حيتفل به 

                                     
 . صاحل  ، حتقيق علي عبد اهللا ١٤١اخلزرجي العقد الفاخر احلسن ص )١(
  .  ٤٣١العسجد املسبوك ص : اخلزرجي  )٢(
   .٢/١٥٨العقود اللؤلؤية  : اخلزرجي  )٣(
 . ٥/٣٣صبح األعشى  : القلقشندي  )٤(
 .  ٤/٣١٥العقد الثمني : الفاسي  )٥(
  . ١٦٩الشرف الوايف ص عنوان: ابن املقري )٦(
  . ٢/٢١٦درر العقود الفريدة  يف تراجم األعيان املفيدة  ص: املقريزي  )٧(
 . ١/١٤٠أنبا الغمر : ابن حجر  )٨(
 . ٢/٥٢٥اليمن حتفة الزمن يف تاريخ سادات : األهدل  )٩(
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على الرعية قه وتصد إحسانهعلى ) م  ١٤٦٩/ هـ  ٨٧٤ت  (دي برأثىن ابن تغري  اكم
  )) )١(حسنة مآثر وله  وكان فيه بر وصدقة  ((بقوله 

شجاعا مهابا  –رمحه اهللا  –وكان األفضل  ((له بقووشخصيته العلمية  أخالقهكما وصف 
  )٢())يف عدة علوم وتصانيف جيدة ومشاركة بالعلوم والفضائل  إملاموله كرميا 

من بني حاكما  هواختيارضل قلية األفبع) م ١٥٣٧/ هـ  ٩٤٤ت ( ابن الديبع وقد أشاد 
ـ كان ملكا سعيدا عاقال  ((بقوله ورشده لرجاحته وذلك أخوته  يدا مل يكـن يف أوالد  رش
   )))٣(.. .بيعته فانتظمت على قيامه بعد أبيه الكرباء  فاجتمعت أكملوال رشد منه ااهد أ

احلـاكم   أصـبح  حىتبني شرف العلم وشرف امللك جيمع  أناألفضل كما استطاع امللك 
، يف ، رمحـه اهللا  امللك ااهـد  وملا مات  ((أيضا ابن الديبع وفضله يقول املوصوف بعلمه 

مـن العلـم   ، وكان األفضل امللك ولده  إقامةوالعقد على احلل  أهل، اتفق املتقدم التاريخ 
/ هــ   ٩٤٧ت ( رمـة  خمبا حكما امتـد ، )٤( ))أمره واستقر فبايعوه  واألدبوالفضل 
والنحـو  بالفقـه  عارفـا  . ..وكان األفضل  ((بقوله هتمامات األفضل العلمية ا) م١٥٤٠

   )).)٥(ومشاركا يف غري ذلك والتواريخ نساب واللغة واألوالبالغة 
  

  : رأي مؤرخي العصور احلديثة: ثانيا 
 هفقـد عـد  العلمية األفضل إعجام بشخصية امللك  احملدثنيالباحثني وأبدى عدد من 

: الرسولية من أكابر املؤرخني يف عصر الدولة ) م  ١٩٧٦/ هـ  ١٣٩٦ت  (الزركلي 
   )) )٦(والتاريخ دب واألعلم لابفنون عارفا . ..وكان من أكابر املؤرخني  ((بقوله 

                                     
  . ١١/١٤٥النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي  )١(
 . ١١/١٤٥النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي  )٢(
  . ٣٦٨قرة العيون ص: ابن الديبع  )٣(
 . ١٠٠الفضل املزيد على بغية املستفيد  يف اخبار زبيد ص : ابن الديبع  )٤(
 . ٢/١٠٧تاريخ تعز عدن : باخمرمة  )٥(
  .  ٢٦٣ – ٣/٢٦٢األعالم : الزركلي  )٦(
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ذكيـا مشـاركا    األفضـل وكان  ((بقوله  معبد املنعشاكر بعلمه ومؤلفاته  أشادكما 
، وسري امللـوك  نساب واللغة واأل واآلدابو عارفا بالنحيف عدة فنون من العلم لعلماء ل

   )١( ))مبا صنفه من مؤلفاته قيمةمن بني ملوك آل رسول واشتهر 
وكـان امللـك    ((: بقولـه  العلمية فضل األاهتمامات األكوع  إمساعيلالقاضي كما عدد 

 واألدب، نحو بال ، عارفاً ، فقيهاً ، كرمياً ، ذكياً أبياً،  عازماً،  ،حازماً ملكا شهماًاألفضل 
     )٢())، مشاركا يف غري ذلك،والتواريخ  واألنساب، ، واللغة 

الـيت   وله العديد من املصنفات القيمة ((بقوله الباحث حممد الفيفي سعة علمه كما امتدح 
  )٣( ))وسعة اطالعهتدل على جودة علمه 

وقـد   ((له بقووالعلمي احلضاري عهد األفضل باالزدهار حممد أمحد الكاملي كما وصف 
   )٤( ))لمية احلضارية وخاصة العيف خمتلف جوانب احلياة  هعهد األفضل بازدهارمتيز 

  :رأي املستشرقني: ثالثا 
من تناوله مـن   إىلاملؤرخني األوائل واحملدثني عند رأيناه لقد امتد هذا الثناء الذي          

األفضل  امللكبه مبا قام التاريخ  أستاذلدن جواألمريكي بيتر فقد أشاد املستشرق املستشرقني 
هلـذا  عن سبب مجع األفضـل  جولدن عندما سئل وذلك  ) السلطانمعجم  (من تأليف 

، وليسـت  واسع الثقافة  شخصاً حقاًاليمين  هذا العاهللقد كان  ((: بقولهأجاب املعجم 
، يت اهـتم ـا   والاهلامة يف املنطقة العلمية للغات من املفردات مجع لنوع عملية  إالحماولته 
يف العظمـة  عـن اللغـات    أساسـاً أنه يتحدث ....  بذلك منطقة البحر املتوسطوأعين 
  )٥())عصره
 هـي واهللا هـذه  ((  :بقولهوتنظيم من منهجية تأليف املعجم بطريقة لدن جو  أعجبكما 

مبشروع من هذا النوع لسلكت أنين لو كلفت بذلك وأعين  إتباعهااملثلى اليت جيب الطريقة 

                                     
  .  ٧٠امللك األفضل العباس الغسائي مؤرخا ص : شاكر عبداملنعم  )١(
  . ٢٤٥املدارس اإلسالمية يف اليمن ص: إمساعيل الكوع  )٢(
 .  ٧٥الدولة الرسولية يف اليمن ص: حممد الفيفي  )٣(
  . ١٣من اهلجري صالتدوين التارخيي يف اليمن يف القرن الثا: حممد امحد الكاملي  )٤(
 ترمجة حممد بن عبود  ٢٣٦معجم السلطان ص : باري هو برمان  )٥(
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بعدد بنا حيث أنه أهتم معنوي رتباط له أأن هذا السلطان أحيانا بل كنا نشعر الطريقة فس ن
   )١())األوىللدرجة بااليت منا من األمور 
يف العصـور  اإلسالمي نافذة على العامل ، بصفته للغاية إن هذا القاموس قيم  ((:وقال أيضا
 أنوقد رأى جولدن  )٢()) الرئيسية ت على تطور اللغامن دالئل ملا يتضمنه  ونظراًالوسطى 

عاملية فاق آب وباحثاً مطلعاً ومثقفاً ممتازاً أديباًكان  (( األفضلأن امللك يكشف هذا القاموس 
  )٣())واللغاتواملواضيع للكلمات ختياره من اكما يتضح 

 مـثري أن القاموس  (( :قالالتركية باللغة ي املتخصص على القاموس الدكتور جلس أثىنكما 
 )٤())ذلك البلد املتخلفمل يكن يف العصور الوسطى أن اليمن يبني ألنه التارخيية من الناحية 

والفكرية العلمية ثقافة امللك األفضل وعن عن اليمن يف كتابه مقالة  فوروأشاد جون نوبل ول
مكانا مزدهـرا  اليمن  تحينما كانقرن الرابع عشر يف ال :((بقولهعلمية من حبوث مبا قدم 

، فقد كتب ذا نزعة فكرية ، كان هناك ملك الشرق  إىلالتجارية املتجهة الطرق لى طول ع
كما كان مطلعا على علـوم الصـحة   بزراعة احلبوب ، منها ما يتصل عديدة علمية حبوثا 

خلـوا مـن    رائداً ويعترب عمالًبست لغات  كان معجماًأروع ما أنتجه  أنغري . والفلك 
، وكتـب يف  يف اللغة العربية هامة ومتداوله كلمة )  ١٢٠٠( حوايل، ولقد مجع خطاء األ

 واإلغريقيةهي الفارسية والتركية مخس لغات وغالبا هلا ما يقابلها بأربع لغات أعمدة موازية 
ـ هو القالب ، وكان ذلك واملغولية واألرمينية والصقلية القدمية البيزنطية  واميس األصلي للق
  )٥())هذهأيامنا ة يف فواملعرللغات ااملتعددة 

                                     
 ترمجة حممد بن عبود ٢٤٠معجم السلطان ص : باري هو برمان ) ١(
 م  ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢جملة دراسات ميينة ، العدان السادس والسابع ) ٢(
 . ٢٠٢املرجع السابق ص: جون نوبل )٣(
 .٢٠١ابق صاملرجع الس: جون نوبل ٤)(
  . ١٩٩املرجع السابق ص : جون نوبل  )٥(
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   :منهجه يف الكتابات التارخيية 
 إذ، ألفوا يف خمتلـف فنونـه    إذ،هود متنوعة جب هفيبكتابة التاريخ ، وأسهموا اهتم اليمنيون 

وكتـب  الرجال يف مناقب كما كتبوا ،، والتاريخ العام احمللي هلم مؤلفات يف التاريخ كانت 
عصـر الدولـة   وخـالل  . لنظم احلضارية وااملدن واألنساب  ووصفوالتراجم الطبقات 
ملـن   امتـداداً جهودهم ، إذ جاءت سابقيهم اهتمامات اليمنيون ورث املؤرخون الرسولية 
ليس غريبا ف.  )١(والطبقاتوالسري التراجم  بكتوخاصة التارخيية الكتابة يف أسلوب سبقهم 

ـ الدى امللك األفضل الرسويل كتابة التراجم قف عليها يف أسلوب أن ن ر عنـها يف  لذي عب
امللك الضوء على منهج ي سوف تلقن هذه الدراسة من ذلك فإوانطالقا . ة التارخييمصنفاته 

يف من منـط   أكثر، حيث ألف امللك األفضل وطريقته يف كتاباته التارخيية األفضل الرسويل 
  . التارخيية للتراجم كتاباته 

ـ التارخيية  مصنفاتهاألفضل الرسويل يف  امللك هافأل اليتأو االجتاهات  األمناطفمن هذه  أيت ي
النمط ميثله كتابـه  اليمن ، وهذا  إقليمألف يف تراجم  إذ، منية الييف التراجم تأليفه :  أوهلا

  )   اليمنيةالسنية واملواهب اهلنية يف املناقب العطايا (
 ومـن جـاء  الـيمن  اهللا عنهم الذين دخلوا  يالصحابة رض سريفيه امللك األفضل ذ تناول إ

حىت عصره وغريهم  والسالطنيوالوزراء واألدباء من العلماء وامللوك من أهل اليمن  بعدهم 
يقتصر على  حديثهذلك ، اذ إن يتجاوز  ، وململادته من اليمن موضوعا الكتاب  وقد اختذ. 

  . إليهأهل اليمن أو القادمني 
طوائف يف تاريخ  نالعيونزهة ( كتابه ميثله وهذا النمط . العامة يف التراجم تأليفه : وثانيها 
العـامل  من مجيع أقطـار  وخارجه اليمن من داخل األفضل فيه امللك ترجم فقد )  القرون

   .حىت عصره اإلسالمي
مـن خـالل   التراجم جديد مبتكر وهو تأليف  على منطيف التراجم تأليفه فهو : أما ثالثها 
  . ) يف اجلداولحملاسن التاريخ الشامل (ه كتابميثله يف التأليف وهذا النمط منظمة جداول 

كتابـه  ميثلـه  وهذا النمط . اخلالفة ورسوم احلضارية بالنظم يتعلق ما فهو الرابع أما النمط 
  . )  نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء(

بشئ من واحلضارية التارخيية يف كتاباته منهج امللك األفضل يف هذا املبحث أتناول وسوف 
  .على كل كتاب على حدهالوقوف من خالل التفصيل 

                                     
 .٣٥-١٦تدوين التاريخ احمللي لليمن خالل القرن الثامن اهلجري ص : عبد الرمحن األمحري  )١(
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  : يف املناقب اليمنية كتاب العطايا السنية واملواهب اهلنية : أوال
   :الكتاب  تأليفسبب 

، من أشهر مؤلفات األفضل اليمنية يف املناقب السنية واملواهب اهلنية العطايا كتاب يعد     
بكتابه اال أن شهرته ، عنها أخرى ، كما سبق احلديث له مؤلفات كانت ، وإن و به عرف 

  . باملؤلف  التصاقاًالسنية كان أوسع وأكثر  العطايا
الحـظ  ذكر بأنه ، إذ كتابه مقدمة يف فقد بينه ، لكتابه األفضل الرسويل تأليف أما سبب 

مـن   االأكمال هذا النقص يف هذا ، فأراد املؤرخون أن ألفها اليت سبق يف التراجم  نقصاً
وقد تعرض  (: (األفضل يقول . عليهم ما فات سوف يتدارك أنه   إىل ، كما أشارالتأليف 

االستثبات لعدم ذلك هل ، فال ندري وأمهله مث تركه ،كمله أ وماذلك بعض املؤرخني جلمع 
  .  )١() )والفوات أو لطريان املوانع 

 وحـافز قوي آخر فع اد، بل كان هناك كتابه لتأليف الدافع الوحيد ومل يكن هذا السبب 
، وكذلك افتخاره اليمن القوي لوطنه ، وهو حبه كتابه تأليف  إىلاألفضل بامللك أدى ملِّح 

وقد والقضاة واألمراء والوزراء من العلماء ، ومن سكنها علمائه وفضائل  بفضائلهواعتزازه 
ـا احلـديث   فضلهم فضيلة اليمن وألهل  (: (بقولهكتابه يف مقدمه هذا  إىلاألفضل أشار 

 إىلأن الـدافع  األفضل يف مقدمة كتابـه  كما بني  )٢())واحلكمة ميانيةميان ، اإلميانالنبوي 
على فضـل  اآلن مث نتكلم (( بقوله اليمنية التراجم  على كتابةهو تركيزه بالتاريخ االهتمام 
، ونذكر مناقبهم يف إقليم اليمن األسعدين ، والرؤساء األجمدين ، والكرباء الراشدين العلماء 
ومعرفة طبقـات  ... واإلفادة وكان أهال للعلم واسطة القالدة كان يف حكم سيما من ، وال

                                     
 .١٤٧العطايا السنية  ص  )١(
، وقد جاء احلديث النبوي يف كتب السنة بأكثر من رواية ، فقد أخرجه اإلمـام   ١٤٤العطايا السنية ص )٢(

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : لبخاري يف صحيحة يف باب املناقب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ا
الفخر واخليال يف الفدادين أهل الوبر ، والسكينة يف أهل الغنم ، واالميان ميان ، واحلكمـة  (وسلم يقول 

ء عند االمام مسلم يف كتاب وجا. ، باب املناقب  ٣/١٢٨٩صحيح البخاري : ، انظر البخاري ) ميانية 
جاء أهل اليمن هم أرق ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : االميان عن ايب هريرة رضى اهللا عنه قال 

 كتاب االميان  ١/٧١صحيح مسلم : انظر مسلم ) افئدة ، االميان ميان ، والفقه ميان ، واحلكمة ميانية 
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، والرؤسـاء  والـوزراء  العلماء ، وذكر جواهر ومناقبهم وفضائلهم ، ومراتبهم أهل اليمن 
     )١( ))...ومنتهى أعمارهم ، مواليدهم وذكر 

، إذ مسبوقا بفعل املؤرخني بل كان يف هذا الفن مل يكن بدعا أن تأليفه كما يضيف األفضل 
، كمـا يـربر     )٢(ويذكر منهم املؤرخ ابن خلكـان فعل كغريه من املؤرخني أنه  إىليشري 

، يقـول  أخالقه يف ذيب تفيد القارئ والرؤساء العلماء فضائل ومناقب األفضل أن معرفة 
وحسـن  قبهم من منا، وقد بلغنا وفعلهم جهل قوهلم ، وال ين ال خيفى فضلهم مم((  األفضل
، وأخبـار  منثـورة  إال أا  فهي آللئ  اآلفاقويعطر األخالق ما يهذب  اهبهم ومذسريهم 

  )٣( ))...مشهورة صحيحة 
  

                                     
 .١٤٢-١٤١العطايا السنية  ص  )١(
 .، ويقصد األفضل كتاب وفيات األعيان ١٤٢ايا السنية  ص العط )٢(
 .١٤٧العطايا السنية  ص  )٣(
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   :تاريخ تأليفه

اهلنيـة يف  السنية واملواهـب  العطايا  (تأليف تاريخ  إىلكتابه األفضل يف خامتة أشار امللك 

م ، وكـان   ١٣٦٩/هــ  ٧٧٠األول سنة  يعذلك يف مستهل رب بدأإذ )  ةاليمينياملناقب 

ن من ربيع  اآلخر مـن سـنة   يمنه يف العام نفسه يوم االثنني الثالث والعشر االنتهاءتاريخ 

  . )١(م  ١٣٦٩/ هـ ٧٧٠

  . وثالثة وعشرين يوما  شهراًوبذلك يكون قد استغرق تأليف هذا الكتاب 

جند أنه أضاف إليه بعض  إذلتأليف ، يف ا عند هذا التاريخ متاماًمل يتوقف األفضل ويبدو أن 

بعد عام وبالتحديد  ذلك بعد فترةحدث  وإمنا، كتبها عندما ألف كتابه مل يكن  اليتالتراجم 

  : كتابه  إىلومن التراجم اليت أضافها .  من تأليف الكتاب

توىف  يوم الثالثاء احلادي والعشرين مـن  .....  عبد اهللاجنيب بن  الفضائل يبترمجة أ -١

  )٢(مئة  مائةمجادى األوىل سنة سبعني وسبع شهر

وفريـد  وحيد عصره ،  ، الفقيهترمجة أيب احلسن علي بن أيب بكر بن شداد املقري  -٢

يـوم االثـنني   أن توىف  إىلومل يزل على الطريقة الرضية والسرية املرضية ... دهره 

 . )٣(وسبعمائة سبعني وإحدى من شوال سنة السادس 

                                     
 .٦٩٣العطايا السنية  ص  )١(
 .٦٥٨ص   املصدر نفسه )٢(
،  ٥١٨،  ٤٨٥، ٤٨٤،  ٤١٩،  ٣٥٩وملزيد من األمثلة انظر الصفحات التالية ص ٤٨٠  املصدر نفسه  )٣(

٦٢٤ . 
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  : مصادر املؤلف 
نزهة العيون ( بعكس كتابه ) يف العطايا السنية ( عن مصادر كتابه األفضل  امللكيصرح مل 

ثالثـني  من نيف أنه مجعه ذلك الكتاب يف مقدمة حيث صرح  ) القرون  طوائفيف تاريخ 
حمقق كتاب العطايا السـنية  عن مصادره فقد توصل مل يصرح  األفضل، ورغم أن )١(كتابا 

يف التـراجم  على الكتب املتخصصـة  األفضل اعتمد  امللكأن  الكتاب ، توثيقمن خالل 
  : واليت من أمهها والطبقات 

  )٢() م  ١٣٣٢/  ٧٣٢ت ( اجلندي -١
 العطايا السنية على كتـاب يف تأليف كتابه الرسويل بشكل كبري األفضل لقد اعتمد امللك 

يعـد املصـدر    إذ ، كتابـه منه يف أغلب ، ونقل )  السلوك يف طبقات العلماء وامللوك(
على مواضـع  )  العطايا السنية( حمقق كتاب أشار ، فقد  األفضلك لواألول للماسي األس

بعني االعتبار  األخذالسلوك مع وبني كتاب واالختالف بني العطايا السنية التطابق والتشابه 
 من شـأن بطبيعة احلال ال يقلل  وهذا )٣(يف اختصار التراجمومنهجه له أسلوبه أن األفضل 

لدى بعـض املـؤرخني   املتبع فضل هو املنهج األفهذا النهج الذي انتهجه فضل كمؤرخ األ
واعتمدوا على الذين جاءوا من بعده  امللك األفضل فقد سار على منهج . وغريهم  اليمنيني

  :ليك هذه النماذج من املؤرخني اليمنينيوإللجندي كتاب السلوك 
قـال يف  ) م ١٤٠٩/ هــ   ٨١٢( اخلزرجي ت أبو احلسن علي بن احلسن : يأيت أوهلم 

الناظر وفقنـا اهللا  أيها علم أ) ((  طراز أعالم الزمن يف طبقات أعيان اليمن( كتابه مقدمة 
الفاضل وحيد عصره  اإلماممن كتاب الفقيه يف الغالب  مأخوذهو  إمناوإياك أن كتابنا هذا 

                                     
  . أ  ٥٩ق يف تاريخ طوائف القرون ،  مقدمة نزهة العيون: انظر  )١(
من أهل اجلند ، توىل . حممد يوسف بن يعقوب اجلندي ، امللقب اء الدين مؤرخ اليمن  هو أبو عبد اهللا )٢(

ويعرف بطبقات اجلندي ، توىف سنة ) السلوك يف طبقات العلماء وامللوك ( احلسبة بعدن ، واشتهر بكتابه 
  ) . م  ١٣٣٢/ هـ  ٧٣٢( 

حتقيق مجيـل   ٤٧٥ – ٤٧٤العقد الفاجر احلسن يف طبقات أكابر اليمن ص: اخلررجي : ظر ترمجته ان  
 .  ٧/١٥١األعالم م : األشول ، الزركلي 

 ، مقدمة احملقق عبدالواحد اخلامري ١٠٠العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٣(

١٩٣ 



١٩٦ 
 

صـاحب  اء الدين ، امللقب  بن يوسف بن يعقوب اجلنديحممد  عبد اهللاأيب وفريد دهره 
ا هذا البحـر  نما خضولواله ... املشهور ، وشيخنا املذكور نه إمامنا فإ. املعروف التاريخ 
ـ  ٨٥٥ت ( حسني بن عبد الرمحن األهدل املؤرخ : وثانيهم  )١()) العميق  )  م١٤٥١/هـ

ين ملا وقفت على وإ(( قال يف مقدمة كتابه )) حتفة الزمن يف تاريخ سادات اليمن ( يف كتابه 
... حممد بن يوسف بن يعقوب املعروف بالبهاء اجلندي  عبد اهللاأيب القاضي العالمة تاريخ 

  )٢( ))ى طاليب تسهيال علعلى انتخايب قصدت 
قـرة العيـون   كتابه قال يف مقدمة  إذ)  م١٥٣٧/هـ٩٤٤ت(ابن الديبع املؤرخ : وثالثهم 
معلومـة   ، كتباًمن العلماء األخيار مجع وأخباره ائله ألف يف فض((. امليمون اليمن بأخبار 

وتنوعـت  األقطـار  يتفـاوت  تـواليفهم  ، وتفاوتت واألبصار مشهورة عند أويل القلوب 
... مصـار  يف مجيـع األ املؤلفني وعمدة املصنفني قدوة فإم ...  األطوارتنوع بتصانيفهم 

  )٣() )... البهاء اجلندي ...  صارعاأليف مواضي فممن ألف يف ذلك 
   )٤() م ١١٩١/ هـ  ٥٨٧ت( مسرة اجلعدي  ابن -٢

 إليـه ، فقد أشـار  يف نقل كثري من التراجم طبقات فقهاء اليمن على كتابه األفضل اعتمد 
  . )٥(كتابةكثري من مواضع يف األفضل 

                                     
  .، حتقيق عبداهللا العبادي  ١٢٨طراز أعالم الزمن ص:اخلزرجي  )١(
 .  ١/٢٣حتفة الزمن : االهدل  )٢(
 .   ٢٣-٢١قرة العيون ص : ابن الديبع  )٣(
هو عمر بن علي بن مسرة بن احلسني احلسني بن مسرة اجلعدي ، مؤلف طبقات فقهاء اليمن ، كان فقيها مؤرخـا   )٤(

األفضل الرسويل : انظر ترمجته  –م  ١١٩١/ هـ ٥٨٧فاضالً ، توىل القضاء يف عدة أماكن من اليمن توىف سنة 
، حتقيق على عبداهللا صاحل ، عبدالقادر حممد  ٥٢١العقد الفاخر احلسن ص: ، اخلرجي  ٤٩٤العطايا السنية ص: 

 .  ٢٤-١ابن مسرة اجلعدي منهجه وموارده يف كتابه طبقات فقهاء اليمن ، ص: اجلبلي 
،  ١٨٣،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧٤،  ١٥٧،  ١٥٥،  ١٥٣ص:انظر الصفحات التاليـة  )٥(

٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٦٩،  ٢٦٠،  ٢٣٠،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢٢٠،  ٢١٩،  ٢١٨،  ٢١٤،  ٢١٣  ،
٤٨٧،  ٣١٣،  ٣٠٦،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٩٣،  ٢٨٦،  ٢٧٨  ،
٦٨٢،  ٦٧٠، ٦٦٠،  ٥٤٢، ٥٢٩،  ٤٩٢    . 



١٩٧ 
 

كتـاب السـلوك   عن طريق غري مباشر بطريقة األفضل اليت أشار اليها ومعظم هذه املواضع 
   .)١(للجندي 
   )٢( )م  ١٠٥٨/ هـ ٤٥٠ت(ابن جرير  -٣

عنه بعض تراجم أعـالم  تاريخ صنعاء ، فنقل على كتابه ك األفضل امللاعتمد عليه 
  .   )٣( مدينة صنعاء

  )٤() م  ١٠٦٨/ هـ ٤٦٠ت: ( الرازي  -٤
، النبويـة  اهلجـرة  من  األوىل للقرون صنعاء أهل يف تراجم اعتمد عليه األفضل   

  )٥() صنعاء مدينة  تاريخ(  من كتابه وذلك 
  )٦() م  ١١٧٤/ هـ  ٥٦٩ت (  عمارة اليمين -٥

املفيـد يف أخبـار   املسمى اليمن تاريخ ( بعض التراجم من كتابه عنه األفضل أخذ    
  )٧() وزبيد صنعاء 

                                     
تدوين التاريخ احمللي لليمن : الرمحن األمحري عبد  ٦٠١العطايا السنية مقدمة احملقق ص: األفضل الرسويل ) ١(

 .   ٢٤٦ص
  ١/٦٧السلوك : اجلندي : انطر ) م  ١٠٥٨/ هـ ٤٥٠هو اسحاق بن حيى الطربي الصنعاين تويف سنة  )٢(
 .   ١٠٢العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )٣(
كـان  ) تاريخ صنعاء  (شتهر بكتابه بن حممد الرازي ، من أهل صنعاء ا هو أبو العباس امحد بن عبد اهللا )٤(

العطايا السنية : األفضل الرسويل : انظر ) م  ١٠٦٨/ هـ ٤٦٠( إماما عارفا بالفقه واحلديث توىف سنة 
 العبادي  ، حتقيق عبد اهللا ٢٧٧-٢٧٦طراز أعالم الزمن يف طبقات أعيان اليمن ص: ، اخلزرجي ٢١٤ص

  .١٠٢العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )٥(
هو عمارة بن علي بن زيدان احلكمي املؤرخ اليمين ، مؤرخ ، وفقيه ، وشاعر ، قدم مصر زمن الدولـة   )٦(

السلوك  : اجلندي : انظر ) م  ١١٧٤/ هـ  ٥٦٩( العبيدية وظل ا حىت قتله صالح الدين األيويب سنة 
 .  صاحل ، حتقيق علي عبداهللا ٤٨٤-٤٧ ص  ، اخلزرجي العقد الفاخر احلسن ٣٦١-١/٣٦٠

 .  ١٠٢العطايا السنية ص: األفضل الرسويل )٧(



١٩٨ 
 

  

 )١()  م  ١٢٠١/ هـ  ٥٩٧ت( ابن اجلوزي  -٦
  )٢( )صفة الصفوة ( من كتابه بعض التراجم األفضل نقل عنه  

  العطايا السنية يف كتابه األفضل أعتمد عليها  يتلاملصادر هذه أهم ا
 : أو اخلاصة مصادره الذاتية  -٧

مـن  عصـره  لتراجم الرسويل امللك األفضل اليت أرخ فيها نف هذا املصدر نصميكن أن 
األعـالم  عايش هؤالء  الذياملؤرخ  لألحداث أواملعاصرين  أوأو الرحالت  املشاهدات 

  . يف كتابه ودوا 
أو من الـذين  لفترة حكمة تراجم لعدد كبري من املعاصرين يف كتابه األفضل د أرخ فق

ألعيان  خمتلفة ومتنوعة حيث جاءت التراجم  التراجمهذه ، وجاءت عاشوا قبل حكمه 
درس على أيديهم ترجم للعلماء الذين والوزراء ، كما واألمراء من العلماء رجال دولته 

تـراجم   إىلضـافة  ، إعينهم يف املدارس ، او الذين ولة الديف مناصب أو الذين عينهم 
 ٩٧٢ من ترمجةمن تسعني  أكثراليت بلغت ظين أن هذه التراجم ، ويف الرسولية األسرة 

اليت ال توجد عند غريه مـن  تعد من التراجم املهمة . يف كتابه  )٣(األفضلترمجة ذكرها 
مـن بعـد عـام    فضل يف كتابـه  اليت متيز ا األوميكن حصر هذه التراجم املؤرخني 

                                     
هو عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ، عالمة عصره ، يف التاريخ ، واحلديث ، والتفسـري ، كـثري    )١(

، انظر )) املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك (( التصانيف ، مولده ووفاته يف بغداد ، من أهم مصنفاته كتاب 
 . ٢٨-١٣/٢٧البداية والنهاية :  ابن كثري: 

 .   ١٠٢العطايا السنية ص: األفضل الرسويل )٢(
،  ١٦٣ص: أما التراجم اليت دوا األفضل يف كتابه وبلغت أكثر من تسعني ترمجة يف الصفحات التالية ) ٣(

٢٥٨- ٢٥٧،  ٢٥٧،  ٢١٣ – ٢١٢،  ٢١٢،  ٢٠٩- ٢٠٨،  ٢٠٢،  ١٧٣،  ١٧٣،  ١٧٢  ،
٣١٢، ٣١١،  ٣١١،  ٢٩١-٢٩٠،  ٢٨٤،  ٢٧٩،  ٢٦٤ – ٢٦٣، ٢٦٠،  ٢٥٩،٢٥٩-٢٥٨  ،
٤٠٢،  ٤٠١،  ٣٩٥،  ٣٥٩،  ٣٥٩، ٣٥٢، ٣٢٩،  ٣٢٠-٣١٩،  ٣١٩،  ٣١٩،  ٣١٨،  ٣١٥  ،
٤٨٤،  ٤٨٣،  ٤٨٢-٤٨٠،  ٤٧٦-٤٧٥،  ٤٢٩،  ٤١٩،  ٤١٩-٤١٨،  ٤٠٥،  ٤٠٤-٤٠٣  ،
٦١٩،  ٦١٩،  ٦١٧،  ٥٣٤-٥٣٣،  ٥٢٥،  ٥١٨،  ٥١٧، ٥١٦،  ٥١٤،  ٥١٤،  ٤٨٥-٤٨٤  ،
٦٥٨، ،  ٦٢٦-٦٢٥،  ٦٢٤-٦٢٣،  ٦٢٣،  ٦٢٢،  ٦٢٢-٦٢١،  ٦٢١،  ٦٢١-٦٢٠،  ٦٢٠ 

 ،٦٨١،  ٦٦٣  



١٩٩ 
 

تشمل حـوايل  اجلندي إذ إا ، وهى السنة اليت مات فيها املؤرخ  )م١٣٣١/هـ٧٣٢(
وتاريخ اليمن بصفة عامة وهي أكثر ما سنة من تاريخ الدولة الرسولية بصفة خاصة  ٣٨

   .شاهد على عصره كمؤرخ األفضل السلطان مييز شخصية 
  : كتابه وهي كما يلييف سجلها األفضل  من التراجم اليتبعض النماذج وإليك 

حـد  أ: (( يقول األفضل : يسى بن مطري بن عبن حممد  إبراهيم إسحاق أيبففي ترمجة 
أبيات حسني ، ومل يبلغنـا عنـه إال   والفتوى ببلده انتهت الرئاسة زمانه ، وإليه فقهاء 

ويف )١())  اآلن إىلبـاق  سبع وسبعمائه ، وهـو  ، ولد سنة طريقته ومحد شيمته سن ح
أحد فقهاء العصر ، : ((  )٢(يقول األفضل: بكر بن علي الناشريي العتيق أيب  ترمجة ايب

 اآلن إىلواملشارك بالتدريس والفتوى ، مذكور عنه سلوك الطريقة املرضية ، وهو بـاق  
  )٣()) مدرسا يف املدرسة املعروفة بالسالمة 

 –بصيبص (( يقول األفضل : بصيبص بكر بن أيب محد بن عثمان  العباس أوترجم لشيخه أيب
وياء موحدة مكسورة ساكنة من حتت مثناة  وياءمفتوحة مضمومة وصاد مهملة بباء موحدة 

إمام احلفـاظ   –بفتح الزاي  –والزبيدي بلداً  –بضم الزاي  –الزبيدي نسبا  –وصاد مهملة 
أهل اجلبال والتهائم ، إليه ، وارحتل األدب رئاسة انتهت األدباء ، وإليه وشرف النجاة وختام 

، وهـو  ... وأشعار جيدة ، له يف النحو تصا نيف حسنة بارع ومعرفة صادقة ذا نقل وكان 
، ومل يزل على سنة سبع وستني وسبعمائة  أبتدمأخذنا عنه يف حد شيوخنا يف النحو ، وكان أ

ن وسـتني  مثـا عشر منه سـنة  حىت توىف يف شهر شعبان يوم األحد حادي  احلميدةالطريق 
ويف ترمجة أيب العباس أمحد بن عمر بن حممد بن عبد الرمحن بـن اخلطـاب   )٤()) بعمائة وس

وسـتني  احملروس سنة اثنني ، وتوىل نظر الثغر نشأ يف الدولة ااهدية : (( القرشي املخزومي 
 إليه أضفنا فيها قياما رضيناه منه ،مث، فأقام  أبنيأمر جعلنا إليه ، فلما توىف ااهد عمائة بوس

                                     
 .  ١٧٣العطايا السنية ص  )١(
هي املدرسة اليت بنتها جهة مرشد سالمة وقيل بنتها جهة الطواشي مرشد ااهدي ، : مدرسة السالمة  )٢(

. ملدرسة املؤيدية ، وكان بناء هذه املدرسة يف أوائل الدولة األفضلية وتقع يف مغربة تعز ، ونسمي أيضا ا
 .   ١٩٠املدارس اإلسالمية ص: األكوع 

 .    ٢١٢ص العطايا السنية  )٣(
 .    ٢٥٧املصدر نفسه ص )٤(



٢٠٠ 
 

 إىلبعد ذلك أمر حلج ، وهو باق على ذلك ابني ثانية امر مدة مث وليناه شد اخلاص ، فوقف 
  )١()) اآلن 

  : السنبلي  عبد اهللاادر بن ويف ترمجة أيب الفوارس 
، وهو الـذي  ونال منه شفقة عالية أحد أعيان األمراء يف زمن ااهد (( يقول األفضل عنه 

، وكـان ذا شـهرة   عدة من نواحي مملكته طبل خانة ، وأقطعه يف مواضيع له ورفع أنشأه 
، شفقته وأبقينا ته درج، فلما صار األمر الينا رفعنا بالفراسة والشجاعة وله معارك مذكورة 

سـنة  من شهر ربيع األول احلادي والعشرين الثالثاء حىت توىف يوم ذلك ومل يزل على معهود 
علي بـن  ب بالعادل ابن ااهد قلامل سليمان يبأ أخيه  ويف ترمجة  )٢())وستني وسبعمائةمثاين 

نشـأ  : (( عن أخيه األفضل  امللكيقول : بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول داود املؤيد 
، ومخسني وسبعمائة  إحدىسنة األخرى احلجة ، وحج معه وشفقته عليه لوالده على الطاعة 

سـت  ذمار سنة مبدينة ، وتوىف املذكور بالتاريخ صاحل ال، وخرج مع أخيه اليمن  إىلمث عاد 
  )٣()) وستني وسبعمائة 

   -:بن صقر أيب عبداهللا حممد بن أمحد ويف ترمجة 
يف ، حمقـق  ، فاضل يف الفروع مملكتنا قضاة ، وقاضي زماننا أحد علماء (( : يقول األفضل 

كثري مـن  يأخذ ، وعنه ها وغريعلماء مكة عن كبار ، أخذ  األدبياتمتقن يف والنقل البحث 
، على ذلك أبقيناه ، مث ااهد يف زمن األكرب القضاء ويل ، وله مؤلفات جيدة علماء العصر 

 )٤()) والسـرية  احلال باق على حسن اآلن  إىل، وهو يف مرتبته ، وأوسعناه وزدناه يف رزقه 
يف معرفة ذو فطنة ((  : يقول األفضل : عبداهللا بن ابراهيم بن يوسف اجلالد أي ويف ترمجة ،

يف ، وقدمناه أمرائنا أحد ، فجعلناه يف دولتننا ه أنشأنا –يف نظر االستيفاء وسياسة الداواوين 
ما على اآلن  إىل، وهو باق فيه املأثورة واهلمة منه املشكورة ة بالنهضيف ذلك ، فقام جهاتنا 
  )٥()) شفقتنا وحسن رعايتنا  منه حتتنرضاه 

                                     
 .    ٢٦٠ص العطايا السنية  )١(
 .    ٢٨٤املصدر نفسه ص )٢(
   ٣١٢املصدر نفسه ص )٣(
 ) وقت الترمجة  حال(ذكر آخر حال لصاحب الترمجة ، األفضل ، حرص  ٦٢٠املصدر نفسه ص )٤(
   ٦٢٥ص  املصدر نفسه  ) ٥(



٢٠١ 
 

  : كتابه  منهج املؤلف يف
سايقا كما أشرت  –هذا الكتاب ، يهتم قب اليمنية ايف املنواملواهب اهلنية العطايا السنية 

حيتـوي  ، ويدل على ذلك أنه ضخم وهو كتاب . اليمن يف إقليم التراجم مبوضوع  –
  . بشكل ما  اإلقليمذا ارتبطوا الذين  اتمعأعيان ملختلف ترمجة  ٩٧٢على 

حسـب  ، نظام الترتيب اليت عرض هلا يف كتابه يف ترتيب التراجم   املؤلف وقد اعتمد
، وترتيـب  املعجم على حروف هلم املترجم أمساء ترتيب فقد التزم .  احلروف اهلجائية 

، إذ يف أغلب كتابـه  على هذا املنهج وسار امللك األفضل لك ذكأمساء اآلباء واألجداد 
 وإماماً حمجةللمقتفني ، وليكون ومتاما ورة وصلذلك نظاما جنعل أن وقد أردنا (( يقول 
يف هذا النظـام  استخدامه اهلدف من فضل مث بني األ )١( ))املعجم على حروف به ونأيت 

الترمجة  إىللكتابه على الوصول القارئ عد اسذلك سي أنرأى ، إذ أمساء األعالم تراجم 
فهمـه  ، ويضرب كم ألمر احملاكليكون : (( كتابه يف مقدمة يقول وسهولة بكل يسر 
  )٢()) ويشفيه ما يعجبه ، وجيد للناظر فيه 

  : بقوله على ذلك ومن األمثلة 
   )٣( ))بن عمر اليحيوي بن حممد بن علي داود أبو سليمان (( 
  )٤()) ياجر بن حبن موسى داود أبو سليمان (( 

يف بعـض  ده ، إذ جنالكتاب تراجم يف مجيع ، هذا املنهج مل يلتزم امللك األفضل غري أن 
  . بعضها  وتأخري، بعض التراجم تقدمي  إىليعمد من كتابه مواضع 

حـرف  يف مقدمة ، فقد جعله ، رضي اهللا عنه الصديق أبو بكر ترمجة ذلك تقدمي فمن 
 )٦(حرف العني، يف مقدمة رضى اهللا عنه ، كما جعل ترمجة علي بن أيب طالب  )٥(األلف

                                     
 .    ١٤٨-١٤٧العطايا السنية ، مقدمة املؤلف ص: األفضل الرسويل  )١(
 .    ١٤٨العطايا السنية ص:  املصدر نفسه   )٢(
 .    ٣١٩العطايا السنية ص:  املصدر نفسه   )٣(
 .    ٣١٩العطايا السنية ص:  نفسه  املصدر  )٤(
 .    ١٥٢-١٤٩العطايا السنية : األفضل الرسويل ) ٥(



٢٠٢ 
 

يف مقدمة  فجعله رضي اهللا عنه عاذ بن جبل ميف ترمجة نفسه املنهج ، كما اتبع  )١(العني
  . العلماء والوزراء عدد من تراجم  إىل باإلضافة،  )٢(حرف امليم 

بـأن ذلـك    األجبدييف التسلسل عن مواضعها السابقة التراجم تقدمي األفضل  ربروقد 
ل ، إذ قاهذه التراجم يف مقدمة ه حسب قولاليمن لدخوهلم فتخار واأل بالتقديرمنه رغبة 

يف صدر رضى اهللا عنه امسه وقد أثبتنا : (( أيب بكر الصديق رضى اهللا عنه ترمجة يف اية 
  )٣( )صنعاء اليمن ه لدخولوافتخارا  وتربكاًة سنملؤلفنا هذا ومقدمة كتابنا 
رضي اهللا به بدأنا وإمنا : (( بقوله رضي اهللا عنه على بن ايب طالب عن تقدمي أيضا وقال 
   )٤( )) تعاىل أن شاء اهللا يأيت بعد علي فموضع  الوإ تربكاًعنه 

أن وقد رأينا (( بقوله امليم من حرف عنه رضي اهللا بن جبل معاذ عن تقدمي وقال أيضا 
املتمسـك  الثابـت  القانت والصادق القارئ هذا ، بذكر يف مؤلفنا امليم نصدر حرف 

األنصاري معاذ بن جبل  نلرمحعبد اأبو والتقوى يف الورع وإمام العلماء  ىقالوثبالعروة 
عليه باهللا إال ، وما توفيقي من الترتيب ما قدمناه  إىلنرجع ، مث رضي اهللا عنه اخلزرجي 
  . الصحيح من مكاا بعض التراجم بتأخري ضل فاألكما قام  )٥( )) أنيب، وإليه توكلت 

 .  
ا  وتربكاً عاًوذلك تورحرف األلف أويس القرين إذ جعلها يف اية مع ترمجة كما فعل 

يف  انتشـرت مبن وقد أحببنا أن خنتم حرف األلف : (( يف كتابه ، فقال األفضل أيضا 
بالتماس صلى اهللا عليه وسلم وأمر النيب يلته فضالزمان ، ورقم على جبني بركته اآلفاق 

عـن  أخرنـاه  لك فلذوشرف املكان بعلو الربهان للشهادة ، ويف هذا كفاية الدعاء منه 
نفعنـا  به ، للتربك  ، طلباًالصديق رضي اهللا عنه بأيب بكر به كما افتتحنا ختمنا ومركزه 

                                     
 .    ٣٦٤-٣٦١ املصدر نفسه ) ٦(
 .    ٥٣٦-٥٣٥العطايا السنية  : األفضل الرسويل   )١(
 .    ١٥٢املصدر نفسه   )٢(
 .    ٣٦٤ص املصدر نفسه  )٣(
 .   ٥٣٥ص املصدر نفسه  )٤(



٢٠٣ 
 

    )٢( .حرف الياء اية  إىلاملظفر امللك ة رمجت فقد أخر وكذلك )١( ).)..وأهله بالعلم اهللا 
  : التراجم يف عرض وأسلوبه املؤلف منهج 

يف معينا منهجا ، أنه اعتمد  كتابهيف املؤلف اليت ذكرها التراجم قراءة من خالل يتضح 
   -:فيما يأيت ، تتمثل يف مؤلفه اليت عرض هلا للشخصيات الترمجة 

، باالسم ، فهو يبدأ التراجم يف ذكر ، منهجا عاما  تعاىل رمحه اهللا املؤلف اتبع  - ١
، أو املذهب أو كليهما أو املكان القبيلة  إىلوالنسبة ، والشهرة والكنية واللقب 

، مث لـه  الذي يتـرجم  بالعلم اليت تتعلق املعلومات عن أهم حديث للينتقل ، مث 
ذلك فإنـه  مل يكن ، وإن لديه كانت معروفة إذا وفاته  إىل باإلشارةترمجته خيتم 

  . الوفاة على تاريخ وقوفه على عدم تدل عبارة يستخدم 
أن  بعداملؤلف فإن الصوفية  أهلأو من أو القضاة من العلماء له املترجم إذا كان  - ٢

، فقيـه  : مثل على العلم اليت أطلقت األلقاب بذكر ، يبدأ كامال يذكر االسم 
، عابد ، قاضي معلم من أهل القراءات ، شاعر ، أديب ، حنوي ، لغوي حمدث 

تعليمـه  ، وكيف كان ونشأته يذكر مولده ويف بعض األحيان .  آخره إىل.. .
طلبة العلم كما يذكر أهم . مؤلفاته ، وما أبرز هم شيوخه ، ومن وطلبه للعلم 

وجـد ،  إن وفاتـه  بتاريخ ، واملدارس اليت درس ا ، وخيتم عنه أخذوا الذين 
 دفنه ومكان 

ذكـر  فبعـد  والقـادة  ، والوزراء ، واألمراء ، وامللوك السالطني  تراجم يفأما  - ٣
بـذكر  ، مث يتبـع  أو السلبية أحيانااالجيابية  مصفابذكر ، يبدأ كامال النسب 

 م، مع ذكر منجزااحلويل على املنهج  ميف عصرهالتارخيية واألحداث بار األخ
، ، أو رباط ، أو قصر أو مدينة أو مدرسة ، من بناء جامع واحلضارية السياسية 

 .  مبذكر تاريخ وفامث خيتم 

                                     
 .    ٢٨٠-٢٧٩ سه املصدر نف )٥(
 .    ٦٩٢-٦٩١ املصدر نفسه  )٦(



٢٠٤ 
 

أيضا وأمراء إال أنه وسالطني من فقهاء اليمنية التراجم بذكر األفضل اهتمام مع  - ٤
من خمتلف أحنـاء  العـامل   من العلماء والفضالء اليمن  إىلمن وفد  بذكر، أهتم 

إذ أن اليمن  إىلبقدومهم هؤالء الوافدون الذي تركه األثر وبني مدى  اإلسالمي
يف مناصـب  تـوىل  بعضهم ، كما أن يف اليمن  إقامتهالكتب أثناء ألف بعضهم 
 .املدارسواملساجد يف وقضاء وتعليم من وزارة الدولة 

 املـذكورة   العناصـر يت عنده أال تقد مجة للتراألفضل يف عناصره أن  إىل اإلشارةد من والب 
، وخيتصر منـها  يف بعضها ويؤخر قد يقدم ، بل التراجم يف خمتلف ذاته وفقا للترتيب سابقا 

 اطةحاإل إىليف الغالب يسعى ، إال أنه من معلومات لديه ما يتوافر ، حبسب آخر ويزيد يف 
 . السابق وفق الترتيب ترمجته اصر بعنالكاملة 

   :املؤلفاختصار 
كـان  ، إذ أعالم كتابـه  يف تراجم واالجياز االختصار  إىلمييل امللك األفضل كان وقد 

أن تكـون   إىلهو الذي قاد األفضـل  هذا املنهج  ولعل فائقةبعناية ترامجه ينتقي مادة 
يف ايرادهـا  والوثائق وعـدم  ائل الشعر والرساستبعاده  إىل، وخمتصرة التراجم يف كتابه 

علـى  األفضـل  ، وقد أكد املترجم له على حياة مقتصرة ترامجه ، وهذا ما جعل كتابه 
  . يف كتابه يف أكثر من موضع ذلك 

مـن اسـتحق   وقد أثبتنا يف كتابنا هـذا  ((  -:فيقول مثال كتابه يف تراجم االنتقاء أما 
    )٢( )) تعاىل إن شاء اهللا استحق الذكر  يأيت ذكر من((  أيضاويقول   )١( )) اإلثبات

    )٣( ))من أمسائهم ما بلغنا حتقيقه يف كتابنا وقد أثبتنا (( ويقول أيضا 
  .يف أكثر من ترمجة ذلك  إىلأشار ، فقد يف كتابه األشعار عدم ذكر من ناحية  أما

    )٤( ))ذكرها ليس هذا موضع مستحسنة عجيبة قصائد  هول: (( يقول األفضل 

                                     
 .    ٣٧٧العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )١(
 .    ٥٤٩ص  املصدر نفسه  )٢(
    ٦٤٢ص   املصدر نفسه  )٣(
 .   ١٧٨ص  املصدر نفسه  )٤(



٢٠٥ 
 

أبيات حسنة يف وصف كتاب املعني ليس هذا موضـع  وغريه  ولتالمذته(( وقوله أيضا 
    )١( ))ذكرها 

ذلك يف أكثر من ، فقد ذكر األفضل وخمتصرة موجزة  فهي يف ذكر التراجمنهجه مأما 
  .ترمجة

رضـي  وسريته (( بقوله الصديق رضى اهللا عنه بكر  أيبيف ترمجة ومن األمثلة على ذلك 
االختصار على مـا   وسلوكنا، ن حيصر فضلها أو حياط مبناقب مشلها أجل من أ اهللا عنه
قـال  . الرسـويل  على بـن داود  احلسن  أيبامللك ااهد وترمجة والده    )٢( ))قدمناه 

 أيبوكذلك ترمجة    )٣( ))كثرية  كتباًوسريه لو تعرضنا لذكرها الستغرقنا : (( فضل األ
طالـة  اإلخشـية  ولوال : (( قال األفضل . ي  اجلمحاهللابن حممد بن عبدحممد القاسم 
علـي  موسى بن الفقيه عمران  أيبوقال يف ترمجة    )٤( ... ))كثري  هو مالذكرنا مناقبه 

    )٥()) لالختصار طلبا عن ذكرها  أعرضنا(( عجيل بن 
    )٦( )) اإلطالةية ، اعرضنا عن ذكر ها خشعجيبة أحاديث وله (( يف ترمجة أخرى وقال 

)٦(    
    )٧( ))بالعلم وأهله ، نفعنا اهللا ع استقصائها ضوليس هذا مو: (( وقال يف ترمجة أخرى 

معينـة  ينطلق من رؤيـة  إمنا كان عندما يفعل ذلك امللك األفضل  شك يف أنوما من 
أكثر املوجزة املعرفية فاملادة  آنفااليت ذكرناها املختصرة تلك املؤلفات يف وضعه ا ملسناه
والقدرة على عادة بالتشويق ال تتسم  وإا، خاصة  ئللقارالسأم ال جتلب ا أل)) فائدة 
   . إليها جذبه 

                                     
 .    ٤٦٩ص  املصدر نفسه  )٥(
 .    ١٥٢العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )١(
 .    ٤٨١ص ملصدر نفسه ا )٢(
 .    ٥٢٨ص  املصدر نفسه  )٣(
 .    ٦٤١ص  املصدر نفسه  )٤(
 .    ٢٢٩ص  املصدر نفسه  )٥(
 .    ٥٠٠ص  املصدر نفسه  )٦(



٢٠٦ 
 

، غري األخرى عن التراجم مستقلة يذكر كل ترمجة كتابه غلب كان امللك األفضل يف أو
، ألسـباب  ورمبا ثالثة يف ترمجة واحدة رمجتني ت يذكر ، قد وقليلة يف حاالت نادرة أنه 

يف وهذا ما يتمثل ، كاألخوة بعالقة القرابة  رتبطانيالترمجة لشخصني تكون كأن معينة 
  :الترمجة التالية 

التباعيـان  بن أيب زيـد   سعد احممد ابنوأخوه أبو حممد بن عبداهللا  ((:اذ يقول األفضل 
  وهـذا  ،يف صفاما متفقني  انوأو أن يك.   )١()) انا تارخيهم، ومل حيضرحيىي باالمام تفقها 

، مث  البحـري ، وحممد بـن كليـب   أبو عبداهللا حممد بن جديل ((: يف قوله ما يتمثل 
بالصالح مشهوران متنفننان بأنواع العلوم ، فقيهان فاضالن  من سهفنةكالمها اخلوالين 

الشخصـيتني  أن هـاتني  فمن الواضـح   .)٣())مل حيضرنا تارخيهما )٢(وأنواع الكرامات
، واحـدة  يف ترمجة اجلمع بينهما مما برر يف صفاما قان ، ويتفمكان واحد  إىلتنتميان 

اليت يترجم هلا ، كما يف معني من تاريخ الشخصية جبانب بعض الشخصيات أو الرتباط 
دهـره  ، وفريد وحيد عصره ... اجلمحي أبو حممد القاسم بن حممد بن عبداهللا ((:قوله 

احلبيشي بن جناح ر سعيد وظه... ،ونسيج وحدة الذي عمت بركاته واشتهرت رئاسته 
يف ، فقتـل  و أربعمائة سنة تسع ومخسني من ذي القعدة السابع من زبيد يوم االربعاء 

فقتل عليا بن حممـد الصـليحي   املهجم  إىل، مث خرج األموال  ، وانتهبقتل زبيد من 
    )٤( ... ))عبداهللاوأخاه 
كر هؤالء ذوأحببنا : (( ه بقولمع الفقيه هؤالء السبب الذي جعله يذكر األفضل مث علق 

  )٥())ملن طلبهتارخيهم مع الفقيه ملعرفة 

                                     
 .   ٣٧٧ص املصدر نفسه  )٧(
ء بعض املؤرخني يف ذكر كرامات الصوفية يف كتبهم واملبالغة فيها ، وكأن هذه الكرامات من األشيا سار) ١(

 .اليت يقبلها العقل فضال عن اإلسالم 
 ٣٧٢،  ٣٠٦، ٢٤٤، وملزيد من األمثلة انظر الصفحات ص ٥٥٦العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )٢(
 ،٥١٩،  ٤٨٩-٤٨٨، ٤٧٧-٤٧٦، ٤٣٥،  ٣٧٣ . 
 ٥٢٩-٥٢٧ص  املصدر نفسه  )٣(
   ٥٢٩ص  املصدر نفسه  )٤(



٢٠٧ 
 

  
  : ضبط األماكن 

اليت اجلغرافية والبقاع األماكن على ضبط حريصا يف كتابه كان امللك األفضل الرسويل 
، وهذا أمر مهـم ، وال  له  خشية التصحيف عن حياة املترجم  عند حديثه ذكرها يأيت 

  . دور يف ذلك ومعرفته اجلغرافية اللغويةلثقافته شك أن 
  : يف كتابه مثلة هذه األومن 

علـى   قريـة  إىلنسبه الدبري بن مسعان بن عباد  إبراهيمبن  إسحاقأبو يعقوب بن  ((
مث هاء والراء املوحدة والباء الدال املهملة بفتح  –تعرف بدبرة من صنعاء مرحلة نصف 
    )١( ))ساكنة 

 –مـدارات  قرية  إىل، نسبه املدري حجر بن قيس الوليد أبو  (: (ومن األمثلة كذلك 
على نصف وهي  –من فوق مثناه مث تاء مث ألف املهملة الراء مث والدال املهملة بفتح امليم 

    )٢( ))من اجلند من جهة قبلتها مرحلة 
  اإلحاالت
يفعلـه  ، وهو ما يف هذا الكتاب من منهجه جزءاً يف كتاب العطايا السنية  اإلحاالتشكلت 

مـره  أو املعلومـة  املادة العلمية بتكرار تتمثل يف عدم الرغبة من ذلك والغاية عادة املؤرخون 
التـراجم   أو، بني األحداث التارخييـة  فائدة أخرى تتمثل يف الربط  إلحالة لكما أن أخرى 
 العلميـة ملادته املؤرخ استيعاب على مدى دليل ذلك يف إن شك وما من . والالحقة السابقة 

، معها اليت تتواصل مع التراجم األخرى على ربط كل ترمجة ، وقدرته يف كتابه يوردها اليت 
  . أو الحقة سابقة تراجم ، سواء أكانت فيها ملا جاء تفصيال ،أو تكون تكملها  أو

ما إحالة أن تفوته من النادر ، ألنه يف هذا الشأن ونباهة بذاكرة متتع ويبدو أن امللك األفضل 
بني صلة القرىب وبيان ذكر األفضل ال يفوته بط بني التراجم بعضها ببعض رعند الأنه كما  –

                                     
 .     ٢٧٢-٢٧١ العطايا السنية ص: األفضل الرسويل  )١(
،  ١٦٢،  ١٥٤،  ٢٥٣-٢٥٢ص: ، وملزيد من األمثلة انظر الصفحات التالية ٢٩٣ص  املصدر نفسه  )٢(

٥١١٠،  ٤٨٨،  ٤٧٨،  ٤١٥،  ٤١٢،  ٣٨٧،  ٣٩٣، ٢٨٧-٢٨٦،  ٢٧٨،  ٢٣٨،  ٢٣٧  ،
٥١٣،  ٥١١     . 



٢٠٨ 
 

، عالقة نسـب  ، أو تربطه أو عمه أو حفيده هو والد فالن أن فالنا  إىل، فيشري هلم املترجم 
  . نسب الترمجة بإبراز االهتمام لديه قضية وهنا تربز 
  : ومها عني على نوالعطايا السنية يف كتاب حاالت أما اإل
  . املوضع احلديث عنه مع حتديد سبق موضوع  إىلاإلحالة    - أ

  .احلرفمع بيان  عنه،يتم احلديث سوف موضوع  إىلاإلحالة   - ب
  .هلا من النماذج عددا أعرض وسوف بنوعيها هذه اإلحاالت األفضل امللك وقد أستخدم 



٢٠٩ 
 

  ضع سابقة موا إىلاإلحاالت  -أ 
 إىلالقـارئ  حييل األفضل جند ، حيث النوع يف كتابه هذا وقد استخدم امللك األفضل  

  : على ذلك قوله األمثلة ، ومن لة فيه اإلحاتوجد الذي احلرف 
ب عند ذكرنـا علـى بـن    وقد سردنا النس )١( ))يف حرف األلفكره ذوقد مضى (( 

تقـدم ذكـر والـده يف حـرف     ((   )٣()) يف حرف السني املذكور ((   )٢())رسول
وقد تقدم تاريخ (( )٦( ))ضعه وقد ذكرناه يف مو((   )٥( ))املاضي ذكره ((  )٤())السني

ألنـه   عبد اهللايف ذكر أبيه أوردناها قصة  ولذلك((  ))٨(ذكره املقدم (( )) ٧(خروجهما 
ـ  ((  ) ١٠( ))تاريخ خروجهماوقد تقدم  (( )٩( ))السبب يف ذلك ( ) ١١(ا املقـدم ذكرمه

يف حرف املذكور ((   )١٣())ضبطه يف باب العنييت يأ(( ) ١٢( ))السني  حرف املذكور يف
  )١٤( ))احلاء

                                     
: ب    األلف انظر الصفحات التالية ، وملزيد من األمثلة يف با ٦٤٢العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )١(

٦٠٨،  ٥٢٠،  ٥٠٦،  ٣٣٥،  ٣٠٩،  ٢٩٨  . 
 .    ٦٩١، ٤٨٠، ٣١٨ص  املصدر نفسه ) ٢(
 .     ٦١٨، ٣٧٠، ٢٣٧ص  املصدر نفسه ) ٣(
 .    ٥٤٥،  ٥٤٢،  ٥٠٦ص  املصدر نفسه ) ٤(
 .    ٤٢٠ص  املصدر نفسه ) ٥(
 .    ٤٤١ص  املصدر نفسه ) ٦(
 .    ٤٨٢ص  فسه املصدر ن) ٧(
 .    ٦٨٤،  ٥٥٠،  ٤٩٦ص  املصدر نفسه ) ٨(
 .    ٤٨٧ص  املصدر نفسه ) ٩(
 .    ٤٨٢ص  املصدر نفسه  )١٠(
 .    ٦٦٦ص  املصدر نفسه ) ١١(
 .   ٦١٨،  ٥٤٥،  ٥٤٢، ٥٠٦،  ٥٠٢،  ٣٧٠،  ٢٣٧ص  املصدر نفسه ) ١٢(
 .    ٢٥٦ص  املصدر نفسه ) ١٣(
 .    ٥٧٦ص  املصدر نفسه ) ١٤(



٢١٠ 
 

  : احلديث عنها سوف يأيت مواضع  إىل اإلحاالت -ب
لـه  عدة صيغ ، واستعمل من االحاالت هذا النوع يف كتابه استخدم السلطان األفضل  

  )١( ))احلاءيف باب وسنذكره : (( على ذلك قوله ومن األمثلة 
  ) ٢( ))يف باب امليم اهللا  إن شاءذكره وسيأيت ((

ذكـر  وسيأيت (( ) ٤()) يف مظنة ذكره خروجه وسنذكر تاريخ (( ) ٣()) األيت ذكره ((
  )٥()) ابيه

  : وزيارة القبور منهجه يف ذكر الكرامات 
موجزة على أن تكون تراجم الكتاب كان حريصا من أن امللك األفضل على الرغم 

أثنـاء  أحيانـا   ه، إذ يتجاوزا يف مجيع تراجم كتابه ليس عامهذا املنهج إال أن وخمتصرة 
أو بـذكر بعـض الكرامـات    يف اهتمامه وهذا ما يتمثل . عن حياة املترجم له حديثه 

هلـذه الكرامـات   ته ريف أشا، وقد كان األفضل له باملترجم املتعلقة احلكايات الغريبة 
، ذكرها أو عرضها بدون  له كراماتالعامل بأن هذا بالقول يكتفي ، أما أن واحلكايات 

. الـيت ذكرهـا يف كتابـه    التراجم مقارنة بكثرة يف كتابه أن يذكرها وهي قليلة وإما 
خذ على ؤ، وذكر اخلرافات ، مما يأو أساطري حتت مسمى خرافة وتدخل هذه الكرامات 

من من مؤرخي القرن الثامن اهلجري ، إذ وقع فيما وقع فيه غريه يف كتابه امللك األفضل 
، وقد ذكرها دون أن يعلق عليها قليلة كانت عند األفضل وإن . ذكر البدع واخلرافات 
  :يتيأ ما ذلكومن النماذج اليت متثل 

  . ها ذكركرامات بدون _ أ
  .ات يذكر قصتها وحكايتها كرام -ب

 
                                     

 .    ٢٩٨،  ١٥٥العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )١(
 .     ٤٩٣،  ٢٤٠،  ١٥٧،  ١٥٤،  ١٥٣ص  املصدر نفسه  )٢(
،  ٣٣٦،  ٣١٤،  ٣١٣،  ٣٠٠،  ٢٨٦،  ٢٦٠،  ١٨٥،  ١٧٩،  ١٧٤،  ١٥٨ص  املصدر نفسـه  )٣(

٤٧٦،  ٣٧٢،  ٣٥٨،  ٣٥١،  ٣٣٧    . 
 .    ٤٨٢ص  املصدر نفسه )٤(
 .    ١٥٧ص  ملصدر نفسها )٥(



٢١١ 
 

  : الكرامات بدون ذكر   - أ
  )١()) مذكورة وله كرامات : (( قوله 

  ) ٢()) مشهورات ثار وآومقامات وكان صاحب كرامات (( 
  ) ٣()) شهرت له كرامات كثرية عابداً وكان (( 
  ) ٤()) هذا املوضع تأويلها وله كرامات ظاهرة ال حيتمل (( 

  
  :اليت ذكرها الكرامات   - ب

ت ساراألشاعر بعض خيار زبيد أن منارة مسجد ورأى (( قوله : من األمثلة على ذلك 
مه أ وخرج الناس لقرب، فلما تويف الفقيه فيها فتغيبت املقابر  إىلخرجت حىت من مكاا 

ـ باملوضع الذي تغيبت دفن أن الفقيه ، رأى الرائي  ا عبـارة عـن   فيه املنارة ، فعلم أ
قد وقـع  أخضر إذ بطائر  ، من الطريقبشئ فلما صار (( ومن األمثلة أيضا ) ٥())الفقيه

، ابتلعه الشيخ شيئا  إليهائر فاه فصب الطالشيخ ، ففتح فيه  إىلمنقاره ، ومد على كتفه 
مـن  خرج واألربعني ادي مث يوم احليوماً  اخللوة أربعنيبلده ، فلزم  إىله مث عاد من فور

، ، وقيل له صافح الكـف  فانفلقت الصخرة على كف على صخرة يتعبد املتعبد وقعد 
ب حلُا، مث ألقى له  لقد نصبتك شيخاً: ، وقال قال أبو بكر فصافحه فقال ومن أنت ؟ 

    )٦())، وظهرت له كرامات كثريةوالوجاهة يف قلوب الناس 

   أيضاًومن الكرامات 
   )٧( ))مع احليتان، وقال أسبح اهللا وكان إذا غلبه النوم ألقى نفسه يف البحر (( 

                                     
 .    ٢٥٧-٢٥٦العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )١(
 .    ٢٣٨ص  املصدر نفسه )٢(
 .    ٢٦١ص  املصدر نفسه )٣(
 .   .    ٥٠٠وملزيد من األمثلة انظر الصفحات التالية ص٢٦٣ص   املصدر نفسه )٤(
 ١٩٤ص  املصدر نفسه )٥(
 .   ٢٢٣ص  املصدر نفسه )٦(
،  ٢٢٤،  ١٩٥،  ١٩٣،  ١٨٤: ، وملزيد من األمثلة انظر الصفحات التاليـة   ٢٩٦ص  صدر نفسهامل )٧(

٥٠٣،  ٤٧٠،  ٤٦٠،  ٤٥٠،  ٣٠٤،  ٢٤٦ – ٢٤٥،  ٢٢٧  . 



٢١٢ 
 

بزيـارة  تعتقد الناس كانت  أن إىلزيارة القبور فان امللك األفضل يشري  إىلأما بالنسبة 
امللك األفضل وإذ كان . من أصحاب القبور   واحلوائجاملغفرة وطلب  اوالتربك القبور 
عن القبـور  مبا أورده باعتقاده عنها يوحي حديثه  إال أنأنه قام بزيارة القبور  إىلمل يشر 

  . وبركاا 
  : األمثلة  هذه ومن
  )١()) وطلب احلوائج للزيارة مقصود مشهور وقربه : (( قوله 

  )٢()) الدعاء استجابة عنده به ويرجى يزار ، ويتربك مشهور وقربه (( وقوله 

ويغتسلون العاهات منها أهل سدرة يقطع أن على قربه ومن عجيب بركاته : (( وقوله 
  ) ٣()) بذلك فيمن اهللا عليهم بالعافية 

  
  : نقده لبعض األخبار التارخيية 

ينبغـي   وإمنا، مؤلفه التارخيية يف واحلوادث ال تقتصر مهمة املؤرخ على تسجيل األخبار 
اليت يعرض  التارخييةموقفه من القضايا  إظهاردور الناقد هلا ، كما جيب عليه أن ميارس 

  . هلا 
  . يف هذا اجلانب  وقد كان امللك األفضل مقالً

                                     
كما ال جيوز شد الرحال إال إىل ثالث مساجد ، زيارة القبور من االمور املستحبة للعظة و العربة و لكن  )١(

ال تشد الرحال اال : ((ة رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أخرج البخاري عن أيب هرير
انظر )) املسجد احلرام ومسجد الرسول الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسجد األقصى : لثالث مساجد 

  ١/٣٩٨اجلامع الصحيح باب التطوع : البخاري 
أخرج اإلمام مسلم يف كتاب الوصية عـن أيب   .ومعروف بأن امليت إذا مات انقطع عمله إال من ثالث  )٢(

إال مـن  : انقطع عمله إال من ثالثة  اإلنسانإذا مات : ( هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 .٣/١٢٥٥صحيح مسلم كتاب الوصية : انظر ) د صاحل يدعو له جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولصدقة 

 – ٤٥٠،  ٤٤٢،  ٢٦١،  ٢٣٩ص: وملزيد من األمثلة أنظر  ٥٤٤سنية ص العطايا ال: األفضل الرسويل  )٣(
٥٤٤،  ٤٩٢،  ٤٨٩، ٤٦٤،  ٤٥١     . 



٢١٣ 
 

  :، ما يأيت  األفضلذلك عند امللك ومن مناذج 
  : الدبري  إبراهيمبن  إسحاقترمجة  - ١

الشافعي  أنورد فيها  إذ، الشافعي اليمن  ماماإلدخول قصة األفضل  تاستوقف
هـذا  لقد كذب األفضل . الدبري   إبراهيمبن  إسحاقعلم احلديث عن أخذ 

بينمـا  ) م  ٨١١/ هـ  ١٩٦مبولد الدبري سنة على صحة نقده اخلرب ، ودلل 
وهو الذي دخـل الـيمن يف   ) م  ٨١٩/ هـ  ٢٠٤الشافعي سنة كانت وفاة 

 إىل) م  ٨٧٦/ هــ   ١٧٠( من سنة خالفة الرشيد ، وكانت خالفة الرشيد 
الذي كان عمره مثان يكون الدبري  أنفال ميكن ) م  ٨٠٨/ هـ  ١٩٣( سنة 

  .واألخذ عنه للتدريس قد بلغ من العلم ما يؤهله سنوات 
روى الذي الشيخ أن يكون ال يتصور أنه ، إال قلت والذي صح عندنا (( يقول األفضل 
، ودخول ومائة وتسعني  سنة مخس او ست ان مولد الدبري لمنا ، إذا ععنه الشافعي 

  )١( ))على ذلك آخر أيام الرشيد متقدم الشافعي 

  : أويس القرين ويف ترمجة 
وقيل زمن عمر بـن  صفني يف ) م  ٦٥٧/ هـ  ٣٧( سنة فقيل يف تاريخ وفاته اختلف 

يؤكـد  دليل  إىل بذلك بل أرشدوفاته يف صفني ومل يكتف ألفضل اخلطاب ، مث رجح ا
  )٢(. البن اجلوزي صفة الصفوة كتاب  إىلوهو الرجوع كالمه 

  
   أسلوب األفضل يف كتابه

عـن  والبعـد  ، ومجال العرض والوضوح بالسهولة متيز أسلوب امللك األفضل يف كتابه 
يف كما أنه مل يستخدم السجع والتكلـف  لفظية ، فال يوجد تعقيدات الغريبة الكلمات 

  . جم كتابه حديثه عن ترا

                                     
 .٢٧٢العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )١(
: ، وانظر ما قاله األفضل تأكيدا لكالمه عند ابن اجلـوزي   ٢٨١العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )٢(

 .  ٢/٢٧صفة الصفوة 



٢١٤ 
 

 ويتحاشىواختيار املفيد يف الوقت نفسه يف كثري من تراجم كتابه  اإلجياز إىلوكان مييل 
، وذلك مما جعل أسلوبه ميتـاز  الذي حيدث امللل للقارئ والتفصيل والتكرار  اإلسهاب

  . بالسهولة والوضوح والسالسة 
فال جيد القارئ ة ومنظمة وسهلأدبية رفيعة بلغة كتابه  إخراجمن قد متكن األفضل فنجد 

 إىلاحلـديث   إىلحدث عنه الذي يتو خروج عن املوضوع أ عامية أو استطرادكلمات 
العامل واملثقف والرجل ، مما جعل الكتاب خيرج بلغة عربية فصيحة يفهمه موضوع اخر 

  .العادي 
ـ احلمـد هللا  : (( يقول األفضل كتابه من مقدمة  خمتارة أسلوبهواليك منوذج من  ع واس

انفرد الرمم كما بعث ، وباعثهم العدم  إىلورادهم ، وخالق األمم ، وباسط النعم الكرم 
واحلكم ، حنمده على ما وهب من سـىن القسـم ،   وتوحد باالهلية والقدم ، بالربوبية 
، وصلى اهللا على سيد القلم احملامد استيالء ، محدا يستويل على من ثبوت العدم وأبدع 

  )١( ))املوصوف بكرم الشيم حممد العرب والعجم 

  :  أيضاًويقول  
، ومجاهلـا  ، وانفرد بعظمتـها  بكماهلا وقع على الفضيلة زمانه بكل من سبق وليس (( 

ويشهد يف الطلوع وما دوا كما تعاقبت الكواكب املنرية متعاقبة ذلك يف األمور ولكن 
، وعصره أحسن هور ظالأجلّ ظهوره ، فإن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زلذلك 

  )٢() ).  أمجعنيصلوات اهللا عليهم  األنبياء، وكذلك من سلف من العصور 

                                     
 .١٤٠-١٣٩العطايا السنية ص : األفضل الرسويل  )١(
 .١٤١-١٤٠ص  املصدر نفسه) ٢(



٢١٥ 
 

   -) :عيون يف تاريخ طوائف القرون نزهة ال( كتاب : ثانيا
  -:سبب تأليفه 

اخلـاص   )العطايا السنية ( بعد أن فرغ امللك األفضل الرسويل من تأليف كتابه السابق 
فـأراد  ،وأمهلها اليمن  إقليممن خارج التراجم ذكر أغفل أنه أدرك اليمن  إقليمبتراجم 
تراجم لشخصـيات  بتأليف كتاب آخر يتناول فيه بالقيام ما فاته يستدرك أن  األفضل 
نزهة العيون يف تـاريخ طوائـف   (  كتابهبتأليف  سببا يف قيامه فكان اإلسالمي العامل

العطايـا  ( السـابق  على كتابـه   وذيالً متمماًيكون الكتاب  أن له أرادكما  )القرون 
الـذي وفقنـا   حلمد هللا ا(( إذ يقوليف مقدمة كتابه ألفضل ا إليه أشار اموهذا  )السنية

، ووهب يف الطهور كالبدور ، وجعل منا قبنا ونزهنا عن العجز والقصور مور ملعايل األ
يـوم   إىلر على زعم الكفو كثرياً محداً، حنمده على السرور ما اشتمل لنا من السرائر 

واملواهـب  املشمل بالعطايا السـنية  ملا فرغنا من تصنيف الكتاب فإنه : أما بعد نشور ال
ومدد أعمارهم النساء وأمسائهم أخبار الرجال وذكر فيه تواريخ يف املناقب اليمنية اهلنية 

 –نزهـة العيـون    –يف كتابنا من ذكرناهم عصر  إىلعليه صلوات اهللا دم من عصر آ
األول لكتابنـا  وجعلناه ك للذ، فتعرضنا مبا أمهلناه ، ونأيت ما أغفلناه نذكر  أننا بفأحب
  )١( .... )) مهماً أمراًكان عندنا  إذا، متمما  ذيالً

  
   :وكيفية تعامله معهامصادر املؤلف 

، ومـن  ملؤلفام ، وأساليب عرضهم التارخيية املسلمون خمتلفون يف مناهجهم املؤرخون 
ذكـر  على ، احلريص منها فمنهم اليت ينقلون يف ذكر املصادر خني املؤرذلك اختالف 

، وامللـوك   األمميف تاريخ ) م٩٢٢/هـ٣١٠ت(  ا مثل الطربي والتصريح مصادره 
هـ  ٧٤٨ت (والذهيب تاريخ بغداد يف ) م ١٣٧٤٧/ هـ ٦٤٣ت(واخلطيب البغدادي 

مجال الدين ابـن  : مثل  من ال يعين ذا األمر، ومنهم ، وغريهم كتبه يف ) م ١٣٤٧/ 
كي الـدين  ، وزيف تاريخ األمم وامللوك يف املنتظم ) م ١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت( اجلوزي 

                                     
 .أ ٥٩نزهة العيون ق: األفضل الرسويل  )١(



٢١٦ 
 

وبـدر الـدين العـيين    لوفيات النقلة يف التكملة ) م  ١٢٥٨/ هـ ٦٥٦ت(املنذري 
وعدم ذكـر  . وغريهم يف عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان ) م ١٤٥١/ هـ ٨٥٥ت(

امللك ، وقد مجع  )١(املسلمنيعند مجهرة املؤرخني يف التأليف  برياًك عيباًاملصدر مل يكن 
مل يكن يصـرح   )العطايا السنية ( السابق ففي كتابه بني املنهجني  يف مؤلفاتهاألفضل 
  . مبصادر كتابه خالف ذلك فصرح  )نزهة العيون ( يف كتابه ، غري أنه مبصادره 

الـيت  من الكتب النفيسة كبريا امتلك عددا  الرسويلأن امللك األفضل  ذكرناوكما سبق أن 
العـدد  لذلك ، ويشهد اليت اقتناها على اغلب الكتب اطلع أنه عد بفال يستتتوفر لغريه قلما 

ما بني كتـب   )نزهة العيون  (كتابه  يفاألفضل عليها امللك اليت اعتمد من املؤلفات الكبري 
، ومعـاجم  وكتـب الوفيـات   الصوفية وطبقات احملدثني وطبقات العام والتراجم التاريخ 

يف تـأليف  أنه رجع يف مقدمة كتابه امللك األفضل وقد صرح . واألدب الشيوخ واألنساب 
 وهذا ما ))نيف وثالثني كتابا من ومجعناه (( : ، إذ يقول من ثالثني كتابا  أكثر إىلكتابه 

امللـك   و، كتابه تأليف ذكر مصادر إذ أغفل  )العطايا السنية ( السابق يف كتابه مل يذكره 
عن أمسـاء   يفصحمل ، فهو يف املقدمة يف ذكر مصادره  واضحاًا أسلوبا علميمل يتبع األفضل 
مصـادر   إىلته اشارإ، كما كانت كتابه يف تأليف  إليهارجع  اليتالكتب وعناوين املؤلفني 
اسم املؤلف حيان األذكر يف أغلب يكان فقد  أوهلاأما : أنواع ثالثة  إىلتراجم كتابه تأليف 

 )٣( ))اخلوارزمي  قال(( و  )٢( ))قدي قال الوا(( : على القول يقتصر إذ كتابه  دون تسمية
 قال ابـن (( و )٦( ))السمعاين قال (( و )٥( ))قال الفسوي (( و  )٤( ))ن حزم قال اب(( و 

                                     
الربزايل : ، معن سعدون عيفان  ٤٢٢الذهيب ومنهجه يف كتابه تاريخ االسالم ص: بشار عواد معروف   )١(

 بريوت ة اآلداب ، جامعة القديس يوسف، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلي ٦١ومنهجه التارخيي ص
 .م ١٩٨٨/ هـ ١٤١٧، عام 

 .أ ١٥٠نزهة العيون ق: األفضل الرسويل  )٢(
 .أ ٦٤ق املصدر نفسه )٣(
 .ب ٢١٠ق املصدر نفسه )٤(
 .أ ٢٥١ق املصدر نفسه )٥(
 .أ ٨٧ق املصدر نفسه )٦(



٢١٧ 
 

مـن   أكثـر  اقد ألفوامللك األفضل الرسويل أخذ عنهم مع أن املؤلفني الذين  )١( ))خلكان 
للباحـث  من اإلرباك  كثرياًسبب يكتابه  وعدم تسميةوال شك أن ذكر اسم املؤلف كتاب 

 تشـاا هناك  أنعرفنا  إذااملؤلف ، خاصة  إليهرجع الذي اسم الكتاب  الذي يسعى ملعرفة
فيه اىل ذكـر  األفضل يعمد ن امللك فإ: وأما ثانيها . لعدد من املؤلفني الكتاب اسم بذكر 
يف ولـه أخبـار   (( وقوله  )٢( ))دمشق من تاريخ  مستوفاة أخباروله ((  مثللكتاب اسم ا

: قولـه  : مثل  والكتاب معااملؤلف  اسم  فيه فهو يذكر :وأما ثالثهما  )٣( ))كتاب األغاين 
تـاريخ  الفتح  أيبترمجة ياقوت العامل وقد طول (( : وقوله  )٤( ))قال الذهيب يف تارخيه ((

  .  كتابالحجم  إىلقياسا يف كتابه  وهذا االجتاه قليل )٥( ))اإلسالم 
وهـم  املؤلفني وفيات  لسينالتارخيي الترتيب حسب  مرتبةمصادره  بذكرأقوم وسوف 

   -:التايل على النحو 
   )٦( )هـ ٨٢٢/ هـ ٢٠٧ت( الواقدي   - ١

  .بذكر امسهوامنا اكتفى عنه ، الذي نقل  )٧(عن كتاب الواقدي األفضلمل يصرح     
  .امسه

                                     
 .ب ٩٩نزهة العيون ق: األفضل الرسويل  )١(
 .ب ٢٥٧ق املصدر نفسه )٢(
 .أ٢٥١ق املصدر نفسه )٣(
 .أ ٦٧ق املصدر نفسه )٤(
 .ب ١٧٣ق املصدر نفسه )٥(
هو حممد بن عمر بن واقد السهمي ، ابو عبداهللا ، حمدث ، حافظ ، مؤرخ ، ولد يف املدينة ، ورحل إىل  )٦(

. ضعفاء بغداد والشام ، مث عاد إىل بغداد وتوىل القضاء يف عهد املأمون ، وهو عند علماء احلديث من ال
كتاب املغازي ، وكتاب الردة والـدار مطبـوع ،   : له مؤلفات يف املغازي والسري والطبقات ، منها 

الفهرسـت  : ابن النـدمي : انظر ترمجته . ونسبت اليه كتب مثل كتاب فتوح الشام ، وفتوح العراق 
 .  ٩/٤٥٤، الذهيب سري أعالم النبالء  ٢١-٣/٣تاريخ بغداد  : ، اخلطيب ١٩٥ص

 .ب١٢٧نزهة العيون ق )٧(



٢١٨ 
 

  )١() م  ٨٤٤/ هـ ٢٣٠ت( حممد بن سعد   - ٢
  )٢(.الذي نقل عنه الكتاب عنوان األفضل مل يذكر 

   )٣( )م  ٨٤٦/ هـ  ٢٣٢بعد ( اخلوارزمي  - ٣
  . )٤(عنوان كتابه ومل يذكر عنه األفضل نقل 

   )٥( )م  ٨٧٤/ هـ ٢٦١ت( العجلي  - ٤
   )٦(كتابهو مل يذكر عنوان عنه األفضل نقل 

  )٧( )م ٨٩٠/ هـ  ٢٧٧ت( الفسوي  - ٥
  . )٨(ومل يذكر عنوان كتابه استند عليه األفضل 

                                     
البغدادي ، كاتب الواقدي ، وثقة علماء احلديث ، من أشـهر   هو حممد بن سعد بن منيع ، أبو عبد اهللا )١(

سري أعالم : ، الذهيب  ٣٢٢-٥/٣٢١تاريخ بغداد : اخلطيب : انظر ترمجته . مؤلفاته الطبقات الكربى 
  . ١١٩-٥/١١٨ذيب التهذيب : ، ابن حجر  ٦٦٦-١٠/٦٦٤النبالء 

 .ب١٤٠نزهة العيون ق )٢(

هو حممد بن موسى اخلوارزمي ، ابو عبداهللا ، من أهل خوازرم ، كان احد املنقطعني إىل دار احلكمة أيام  )٣(
كتـاب الـزيج األول   : املأمون ، حيث عهد إليه بترمجة الكتب اليونانية إىل اللغة العربية من مؤلفاته 

  . ة ، والتاريخ ، وتقومي البلدان والثاين  ، وكتاب اجلرب واملقابل
 . ١٨٨-١٨٧أخبار العلماء بأخبار احلكماء ص: ، القفطي  ٥٣٣الفهرست ص: انظر ، ترمجته 

 .ب٦٨نزهة العيون ق )٤(

العجلي ، أبو احلسن الكويف ، كان حافظا زاهدا ، استوطن املغرب ومات ا ، ومل  هو أمحد بن عبد اهللا )٥(
اخلطيب : أنظر ترمجته .  اتقانه وزهده وورعه ، له مصنف يف اجلرح والتعديل يكن باملغرب نظريا له يف

 . ٢/١٤١سري أعالم النبالء ، ابن العماد شذرات الذهب : ، الذهيب  ٢١٥-٤/٢١٤تاريخ بغداد : 
 .ب١٠٦نزهة العيون ق )٦(

حمدث اقليم فارس  أبو يوسف يعقوب سفيان جوان الفارسي الفسوي من أهل فسا ، كان حافظا رحاال ، )٧(
، ارحتل إىل األمصار لطلب العلم ، وحلق كبار العلماء ، صنف تارخيا كبريا ، وكتاب يف السنة ، انظر 

، ابـن  ١٨٤-١٣/١٨٠سري أعالم النـبالء  : ، الذهيب ١/٤١٦طبقات احلنابلة : أبو يعلى : ترمجة : 
 . ٢/١٧١شذرات الذهب  : العماد 

 .أ٧٨نزهة العيون ق )٨(



٢١٩ 
 

  )١() م ٩٣٦/ هـ ٣٢٥ت( األزهر ابن أيب  - ٦
  )٢( ))اانني أخبار عقالء (( على كتابه األفضل اعتمد   

 )٣() م٩٤٢/هـ٣٣١ت(ابن عبدوس  - ٧
 )٤(نقل عنه األفضل ومل يذكر عنوان كتابه

    )٥( )م ٩٦١/ هـ ٣٥٠ت( الكندي  - ٨
  )٦(كتابهومل يذكر عنوان األفضل ه علياعتمد 

   )٧( )م ٩٦٦/ هـ ٣٥٦ت( األصفهاين  - ٩
، عددا من تـراجم  عنه ، ونقل لألصفهاين ) األغاين (علي كتاب األفضل اطلع 

  )٨(. دباء واألالشعراء 
                                     

أبو بكر حممد بن مزيد البغدادي املعروف بابن أيب األزهر ، شيخ معمر تالف يف احلديث ، ضـعفه  هو  )١(
  . ، وقال اخلطيب كان يضع احلديث على الثقات ، له كتاب أخبار عقالء اانني  الدار قطين

: ، ابن حجر  ٤/٣٥ميزان االعتدال  : ، الذهيب  ٢٩١-٣/٢٨٨تاريخ بغداد : اخلطيب : انظر ترمجة          
 . ٢٧٨-٥/٣٧٧لسان امليزان 

 .ب١٢٠نزهة العيون ق )٢(

ميزان الشعر واالشتمال : ( هو حممد بن عبدوس اجلهشياوي ، أحد الكتاب اإلخباريني له من الكتب  )٣(
 .٢٤٩الفهرست ص: ، انظر ابن الندمي ) الوزراء والكتاب ( على أنواع العروض ، وكتاب 

 .ب١٠٤نزهة العيون ق )٤(

هو أبو عمر حممد بن يوسف بن يعقوب الكندي مؤرخ نسابه حمدث ، له مصنفات يف تـاريخ مصـر    )٥(
وأحواهلا ، منها كتاب املوإىل ، وكتاب األجناد العربية ، وسرية مروان بن اجلعد ، وأخبار قضاة مصر 

دية العارفني ،البغدادي ، ه١/٥٥٣حسن احملاضرة :السيوطي :انظر ترمجته .، وكتاب تاريخ والة مصر 
 .٧/١٤٨، الزركلي ٦/٤٦

 .ب١١٧نزهة العيون ق )٦(

هو علي بن احلسني بن حممد القرشي األموي أبو الفرج األصفهاين الكاتب ، من ولد مروان بن حممـد   )٧(
اخلليفة األموي ، كان حبرا يف األدب ، بصريا باألنساب وأيام العرب ، أخباري شـيعي ، متـروك   

قصص العرب وأغانيهم ( يف ) األغاين ( ف ال يوثق به ، من مصنفاته كتاب احلديث ، وأخباري ضعي
 ١١/٣٩٨تاريخ بغداد : ، البغدادي ١١٣-٣/١٠٩يتيمة الدهر : الثعاليب : انظر ترمجته ) . وأشعارهم 

 .  ٢٢٢-٤/٢٢١لسان امليزان : ، ابن حجر ٢٠٣-١٦/٢٠١سري أعالم النبالء : ، الذهيب  ٤٠٠
 .ب١٥٧نزهة العيون ق )٨(



٢٢٠ 
 

  

   )١( )م ٩٦٨/ هـ ٣٥٨ت(  الدار قطين -١٠

  . )٢( كتابهومل يذكر عنوان  الدار قطينعن نقل 

  

   )٣( )م ٩٧٩/ هـ  ٣٦٩ت( ابن حيان  -١١

  .  )٤( عنوان كتابهيذكر ومل ن حيان عن ابنقل 

                                     
هو علي بن عمر  بن أمحد الدار قطين أبو احلسن البغدادي الشافعي ، والدار قطين نسـبه إىل حملـة دار    )١(

القطن ببغداد ، كان من حبور العلم ، وانتهى إليه احلفظ واإلتقان ومعرفة احلديث وعلله ورجاله وكان 
) العلل( و ) السنن ( منها : جلليلة على علم بالقراءات والفقه واملغازي وغري ذلك ، صنف التصانيف ا

  . انظر ترمجته . وغريها 
سري أعالم : ، الذهيب  ١٨٤-٧/١٨٣املنتظم : ، ابن اجلوزي  ٤٠-١٢/٣٤تاريخ بغداد : البغدادي 

 . ٤٦١-١٦/٤٤٩النبالء 
 .ب١٩٧نزهة العيون ق )٢(

حـىت   برع يف احلديث ومتكن منه صبهاين ،بن حممد جعفر بن حيان املعروف بأيب الشيخ األ هو عبد اهللا )٣(
( و ) السـنن  ( و ) السـنة  : ( صار حمدث أصبهان يف عصره ، حافظ متقن ثقة ، له من املصنفات 

: ، ابـن الصـاد    ٢٨٠-١٦/٢٧٦سري أعالم النبالء : الذهيب: انظر ترمجته . وغري ذلك ) الفرائض 
 . ٣/٦٩شذرات الذهب 

 .ب١٢٠نزهة العيون ق )٤(



٢٢١ 
 

   )١( )م ١٠٢١/ هـ  ٤١٢ت ( أبو عبد الرمحن السلمي  -١٢
  )٢( )الصوفية طبقات (  معتمدا على كتابهالصوفية يف تراجم األفضل اعتمد عليه 

  
  )٣() ١٠٢١/ هـ ٤١٢ت ( الفوارس أبو  -١٣

  )٤( عنوان كتابهومل يذكر عنه األفضل نقل 
  

   )٥( )م ١٠٣٨/ هـ ٤٣٠ت( الثعاليب  -١٤
  .  )٦( نقل عنه األفضل ومل يذكر عنوان كتابه

  
  
  
  

                                     
ن احلسني بن حممد االزدي السلمي النيسابوري الصويف ، كان كبري القدر بني الناس ، صاحب هو حممد ب )١(

انظر ترمجته . وغريها )) كتاب الصوفية (( ز )) سؤاالت الدار قطين : (( حديث جمودا ، من مؤلفاته 
  ،  ٦//٨، ابن اجلوزي ، املنتظم  ٢٤٩-٢/٢٤٨تاريخ بغداد : البغدادي : 
 . ٢٥٥-١٧/٢٤٨سري أعالم النبالء :  الذهيب         

 .ب١١٠نزهة العيون ق )٢(

هو حممد بن أمحد بن فارس بن أيب الفوارس البغدادي ، مسع احلديث صغريا ، وارحتل يف طلبه ، ومسع من   )٣(
كتاب الوفيات ، وكـان مشـهورا بـاحلفظ    : كثري من اهل العلم ، ومجع وصنف ، ومن مصنفاته 

سـري اعـالم   : ، الذهيب  ٣٥٣-٢/٢٥٣تاريخ بغداد : البغدادي : نظر ترمجته ا. والصالح واملعرفة 
 .٣/١٩٦شذرات الذهب : ، ابن العماد  ٢٢٤-١٧/٢٢٣النبالء 

 .ب١٩٧نزهة العيون ق )٤(

بن حممد بن إمساعيل الثعاليب ، من أئمة اللغة واألدب ، من أهل نببسابور ، كان  كهو أبو منصور عبد املل )٥(
جلود الثعالب ، فنسب إىل صناعته واشتغل باالدب والتاريخ ، فنبغ وصنف الكتب الكثرية  فراءاً خييط

، ابـن  ١/٢٩٠وفيات األعيان / وغريها ، انظر ترمجته ابن خلكان ) يتيمة الدهر ( املمتعة ، من كتبه 
 .  .٤/١٦٣األعالم : ، الزركلي  ٣/٢٤٦شذرات الذهب : العماد 

 .ب٩١نزهة العيون ق )٦(



٢٢٢ 
 

  

  )١() م  ١٠٣٨/ هـ ٤٣٠ت( أبو نعيم  -١٥

  .)٢( ومل يذكر عنوان كتابه نقل عنه األفضل      

  

  )٣( )م ١٠٦٣/ هـ ٤٥٦ت( ابن حزم  -١٦

  .  )٤( عنوان كتابهومل يذكر األفضل نقل عنه 

  )٥() م ١٠٧٠/ هـ ٤٦٣ت ( البغدادي اخلطيب  -١٧

  . )٦( تاريخ بغدادمن كتابه ونقل عنه ل ضعليه األفاعتمد 

  
                                     

املهراين أبو نعيم األصبهاين كان حافظا ، مربزا ، عايل االسناد ، رحل إليه للسماع  هو أمحد بن عبد اهللا  )١(
تـاريخ  (( و )) حلية األولياء وطبقات األصـفياء  : (( منه ، وسار الركبان مبصنفاته ، ومن أشهرها 

سر أعـالم  : ، الذهيب  ٩٢-١/٩١وفيات األعيان : ابن خلكان: وغريها ، انظر ترمجته )) أصبهان 
 .  ٧٥-١/٧٤هدية العارفني : ، البغدادي  ٤٦٤- ١٧/٤٥٣النبالء 

 .ب١٠٠نزهة العيون ق )٢(

هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الفارسي األندلسي ، كان شديد الذكاء ، غزير احلفـظ ،    )٣(
احمللـى  ( واآلداب ، من أشهرها  جيد الفهم وله اهتمامات بشىت العلوم ، صنف الكثري يف شىت العلوم

جذوة املقتبس يف ذكـر  : احلميدي : وغريها ، انظر ترمجته ) الفصل يف امللل والنحل ((  و) باآلثار 
سري أعالم : ، الذهيب  ٣٣٠- ٣/٣٢٥وفيات األعيان : ، ابن خلكان  ٣١١-٣٠٨والة األندلس ص

 . ٢١١-١٨/٨٤النبالء 
 .ب١١٧نزهة العيون ق )٤(

بو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي ، املعروف باخلطيب البغدادي ، أحد مشـاهري  هو أ  )٥(
سري : الذهيب : انظر ترمجته  –احلفاظ وصاحب تاريخ بغداد ، وغريه من املصنفات العديدة املفيدة 

 .  .١٠٢-١٢/١٠١، ابن كثري ك البداية والنهاية ٢٧٤-١٨/٢٧٠أعالم النبالء 
 .ب١٣٠ن قنزهة العيو )٦(



٢٢٣ 
 

   )١( )م ١٠٨٦/ هـ  ٤٧٦ت( الشريازي  -١٨
  .  )٢( ومل يذكر عنوان كتابهاألفضل نقل عنه 

  
  )٣() م  ١١١٠/ هـ ٥٠٤ت( عياض القاضي  -١٩

  .  )٤( ومل يذكر عنوان كتابهاألفضل نقل عنه 
  

  )٥() م ١١٩٦/ هـ  ٥٦٢ت( السمعاين  -٢٠
  )٦( )األنساب ( ويبدو من كتابه نقل عنه األفضل ومل يذكر عنوان كتابه 

                                     
هو أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي الشافعي طلب العلم وبرع يف الفقة حىت ساد   )١(

: أهل زمانه فيه ، درس باملدرسة النظامية ، وكان زاهدا ورعا ، كرميا ،طلق الوجه ، من مصنفاته 
،  ٤٣-٤/٤٢: صفة الصفوة : ي ابن اجلوز: وغريها ، انظر ترمجته ) التنبيه ( و ) املهذب ( كتاب 
 . ٤٦٤-١٨/٤٥٢سري أعالم النبالء : الذهيب 

 .ب١٢٥نزهة العيون ق )٢(

هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب االندلسي مث السبيت املالكي ، طلب العلم متأخرا ، واستبحر يف   )٣(
،وتوىل قضاء سـبته ،  العلوم ، ومجع وألف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، واشتهر امسه يف اآلفاق 

مشارق األنوار يف اقتفاء صحيح االثار ، ( و ) الشفا بشرف املصطفى ( وغرناطة ، له من املصنفات 
 . ٢١٨-٢٠/٢١٢سري أعالم النبالء : الذهيب : وغريها انظر ترمجته ) جامع التاريخ ( و 

 .أ٩٧نزهة العيون ق )٤(

لتميمي السمعاين ، والسمعاين نسبة إىل مسعان بطن من متيم بن حممد بن منصور ا هو أبو سعد عبد الكرمي  )٥(
، الفقيه ، الشافعي ، احلافظ ، ، حمدث خراسان، واسع الرحلة ، ومسع الكثري حىت كتب عن أربعة 

التحبري ( وكتاب ) األنساب ( أالف شيخ ، وصنف التفسري والتاريخ ، واألنساب ، ومنها كتاب 
،  ٢٦٤-٢٠/٤٥٦الذهيب سري أعالم النبالء : انظر ترمجته . صنفات يف معجمه الكبري وغريها من امل

 . ١٢-١/١٠البارودي  للدكتور عبد اهللا) األنساب ( ، مقدمة  ١٢/١٧٥البداية والنهاية : ابن كثري 
 .ب١٦٧نزهة العيون ق )٦(



٢٢٤ 
 

  )١() م ١١٧٥/ هـ  ٥٧١ت( ابن عساكر -٢١
   )٢( )تاريخ دمشق ( من كتابه الشام يف تراجم أهل اعتمد عليه األفضل 

  
   )٣( )م ١١٨٠/ هـ ٥٧٦ت( السلفي  -٢٢

  . )٤( كتابه عنوان ومل يذكر األفضل عنه نقل 
  

  )٥() م  ١٢٠٠/ هـ  ٥٩٧ت( ابن اجلوزي  -٢٣
   )٦( )صفوة الصفوة ( على كتابه األفضل اعتمد عليه 

  

                                     
حمدث الشام يف وقته هو أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي الشافعي املشهور بابن عساكر ،   )١(

  : ، رحل وطوف وجاب البالد ولقي املشايخ ومن أشهر مصنفاته 
، ابن  ١٦٩٩-٤/١٦٩٧معجم األدباء ) ياقوت: ( انظر ترمجته . يف مثانني جملدا ) تاريخ دمشق (  

 .  ٥٥٩ – ٢٠/٥٥٤، الذهيب سري اعالم النبالء  ٣١١ – ٣/٣٠٩وفيات األعيان : خلكان 
 .أ٦٧نزهة العيون ق )٢(

ة الغليظ الشف هو أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين أبو طاهر السلفي ، نسبه إىل جده أمحد سلفه ، وهو   )٣(
معجم السفر : ( ، برع يف الفقة واحلديث واألدب والشعر ، وكان حافظا بارعا متقنا ، من مؤلفاته 

: ، ابن كـثري   ٣٩-٢١/٥نبالء سري أعالم ال: الذهيب . ، وغري ذلك ) السفينة األصفهانية ( و ) 
 . ١٢/٣٠٧البداية والنهاية 

 .ب١٣٠نزهة العيون ق )٤(

  ١٩٨ه صتسبق ترمج) ٥(
 .أ٨٤نزهة العيون ق )٦(



٢٢٥ 
 

   )١( )م ١٢٢٨/ هـ ٦٢٦ت ( ياقوت احلموي  -٢٤

( ويسـمى أيضـا     )٢( )تاريخ اإلسالم ( كتابه  اعتمد عليه األفضل ونقل عن

  .   )٣( وهذا الكتاب من الكتب املفقودة)  الدول يف التاريخ

   )٤( )م  ١٢٨٢/ هـ ٦٨١ت( لكان ابن خ -٢٥

   )٥( )وفيات األعيان(عنوان كتابه ويبدو أنه من كتابه نقل عنه األفضل ومل يذكر

   )٦( )م ١٢٨٢/ هـ ٦٨١ت( باز ابن اخل -٢٦

  . )٧( نقل عنه األفضل ومل يذكر عنوان كتابه 

                                     
شهاب الدين ، أصله من بالد الروم ، مؤرخ ثقة ،  الرومي احلموي ، أبو عبد اهللا هو ياقوت بن عبد اهللا  )١(

وغريها من ) معجم األدباء (و) معجم البلدان ( األدب من كتبه جغرايف ، رحالة ، ومن العلماء باللغة و
وفيـات األعيـان   : ، ابن خلكان  ٣٢٤-١/٣١٩تاريخ إربل : ابن املستوىف :املؤلفات ، انظر ترمجته 

ياقوت احلموي مؤرخـا  : ، يوسف احلميدي ٢٤٧-٢٤٤تاريخ االسالم ص: ، الذهيب  ١٢٩-٦/١٢٧
، رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم الدراسـات العاليـا   ٩٨ – ٤٨من خالل كتابه معجم البلدان ص

 . م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨التارخيية واحلضارية ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، عام 
 .ب١٧٣١٥٧نزهة العيون ق )٢(

 . ٩٨،  ٨٨ياقوت احلموي مؤرخا ص: احلميدي )٣(

  ١٨٠صسبق ترمجته  )٤(
 .ب١٠٥١٥٧نزهة العيون ق )٥(

عيل بن إبراهيم بن سامل جنم الدين أبو الفداء الدمشقي األنصاري املعروف بابن اخلباز ، وكـان  هو إمسا) ٦(
، انظـر ترمجتـه ،   ) معجم الشيوخ ( شيخا سهال متواضعا من األخالق ، يفيد الطلبة ، من مؤلفاته 

 . ١/٤٣١الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة : ، ابن حجر ٤/١٥٠٠الذهيب ، تذكرة احلفاظ 
 .أ٨٩نزهة العيون ق) ٧(



٢٢٦ 
 

   )١( )م ١٣٤٧/ هـ ٧٤٨ت( الذهيب  -٢٧
عـدد  وقد بلغ  )٢( )تاريخ اإلسالم (  كتابهمن إذ استفاد اعتمد عليه األفضل      

 ٣٠أكثر من إىل كتابه  رجع يفبينما ذكر أنه  مصدراً ٢٧امللك األفضل مصادر 
  . مصدرا 

  منهج املؤلف يف كتابه
مبوضوع  -سابقا  أشرتكما ) نزهة العيون يف تاريخ طوائف القرون ( كتاب  يهتم       

وهو كتـاب كـبري    . اإلسالميالعامل  إحناءيع مع من مجمجيع فئات ات عنالتراجم العامة 
وقفـت  الـيت  النسخة  حسب وذلكترمجة  ٥٠٤٥ويدل على ذلك انه حيتوي على احلجم 
فيهـا نقـص   ، وهى نسخة  )٣(تاريخ ٣٥١، برقم نسخة دار الكتب املصرية وهي ، عليها 

مل كن ، ولالنقص ا  أكملاحلصول على نسخة أخرى ، وقد حاولت حوايل ثالثني ورقة 
  .  ذلكاحلصول على  يفأوفق 
، وهو النظـام  اهلجائية احلروف على نظام كتابه ترتيب تراجم يف  األفضلامللك  اعتمدوقد 

من خمتلـف  وهو كتاب عام يف التراجم  )العطايا السنية ( لسابق ايف كتابه عليه الذي سار 
  .حىت عصره  واألزمان اإلسالميالعامل  أقطار
اآلبـاء   أمساءترتيب وكذلك ، املعجم هلم على حروف  املترجم أمساءتيب ترالتزم املؤلف  إذ

األفضل  إليهما أشار ، وهذا يف اغلب كتابه على هذا املنهج األفضل امللك  وسار، واألجداد 

                                     
التركماين األصل أبو عبداهللا مشس الدين الذهيب الكبري  هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا  )١(

  . وغريها) تاريخ اإلسالم ( و ) العرب ( و ) سري أعالم النبالء ( ، برع يف احلديث والتاريخ ، وصنف 
البدر الطالع مبحاسن من بعد : الشوكاين ٦٨-٥/٦٦يان املائة الثامنة الدرر الكامنة يف أع: ابن حجر 

 .   ١١٢-٢/١١٠القرن السابع 
 .أ٦٧نزهة العيون ق )٢(

، شـاكر   ١٤٨، امين فؤاد سيد ، مصادر تاريخ الـيمن ص  ٦٢٧مصادر الفكر االسالمي ص: احلبشي )٣(
 . ٧٠امللك األفضل مؤرخا ص: عبداملنعم 



٢٢٧ 
 

كتاب نزهة العيـون يف   ومسيناه... على حروف املعجم اه نورتب ((بقوله يف مقدمة كتابه 
   )١( ))طوائف القرون تاريخ 

أو ذلك يف أمساء املترمجني أكان املعجمي سواء يف تنظيمه دقيقا وكان امللك األفضل الرسويل 
حممد صـلى اهللا عليـه   ترمجة نبينا يف تقدميه  إالالقاعدة يشذ عن هذه ، ومل بائهم يف أمساء آ

عمر على ، وتقدمي للنيب صلى اهللا عليه وسلم واحتراما يف حرف األلف تيمنا وتربكا وسلم 
اهللا  رضـي للخلفاء الراشدين وتقديرا  احترامايف حرف العني وذكر علي بعد عثمان ثمان ع

    )٢( .عنهم 
للرسول صـلى اهللا   إتباعاف األلف يف حراهللا عنه  رضيهريرة  أيبتقدمي ترمجة يف وكذلك 

يف هـذا  ذكـر   وإمنااحتياطا يف حرف العني نذكره وسوف ( :، يقول األفضل عليه وسلم 
    )٣() للرسول صلى اهللا عليه وسلم  تباعاإاملوضع 

  
  : منهج املؤلف وأسلوبه يف عرض التراجم 

اختطـه  العام الذي ، أن املنهج يف كتابه املؤلف ها اليت ذكريتضح من خالل قراءة التراجم 
   -:األمور التالية يف تمثل يالشخصيات يف عرض تراجم لنفسه امللك األفضل 

واسم اسم املترجم هو أن يذكر لك األفضل يف الترمجة ملااملنهج العام الذي اتبعه  - ١
مولـده ، وأحـوال   ، مث يذكر تاريخ نسبته و، ، ولقبه ، وكنيته ، ونسبه والده 
التقـى   ن، والشيوخ الذيفيه ،  وأبدع، به ختص ا، واال الذي  وتعلمهنشأته 

، وا بعلمـه  ،وانتفعاخذوا عنه منهم والتالميذ الذين  وأفاد، وروى عنهم ، م 

                                     
 .  أ  ٥٩نزهة العيون ق  :األفضل الرسويل  )١(
املرتبة على حروف املعجـم   الكتبإن تنظيم التراجم على حروف املعجم حدث منذ فترة مبكرة ، فمن  )٢(

ملسلم بن ) الكىن واألمساء ( وكتاب ) هـ ٨٦٩/ هـ ٢٥٦( للبخاري املتويف ) التاريخ الكبري( كتاب 
رتبة على حروف املعجـم فسـار علـى    مث تالحقت كتب التراجم امل) م ٨٧٤/ هـ ٢٦١( احلجاج  

أكرم : انظر لالستزادة . يف تاريخ بغداد وغريهم ) م ١٠٨٣/ هـ ٤٧٦ت ( منهجهم اخلطيب البغدادي 
 . ٢٠٥-٢٠٣حبوث يف تاريخ السنة املشرفة ص: ضياء العمري 

 .  ب ٦٢نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )٣(
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-غالبـا   - الترمجـة  ، وينهي ، وغريها ، أو التارخيية أو األدبية العلمية وآثاره 
    .الوفاةعلى تاريخ ، أو بقوله أنه مل يقف بذكر تاريخ وفاته 

قومه  يفدعوته  عن باحلديثيبدأ عد ذكر االسم فبواألنبياء أما يف تراجم الرسل  - ٢
 . دفنه ، ومكان ه رعمذكر  هتماممع االوما القاه منهم  هممع، وأحواله 

، يذكر مولـده  ذكر االسم  فإنه بعدواملستعربني كان العلم من الفالسفة  إذاأما  - ٣
، وخيتم  إن وجدتمؤلفاته  كما يشري اىل، السلبية  أو، ونشأته وصفاته االجيابية 

 . ، بذكر تاريخ وفاته غالبا الترمجة 
مـع  ، يذكر جهاده كامال االسم  ذكر، فبعد والصحابيات تراجم الصحابة  أما - ٤

، ذكـر   اإلسـالمية الفتوحات من قادة كان  إن، والنيب صلى اهللا عليه وسلم 
ـ  ،وعلمهـا ، جهادها فيذكر ، أما الصحابيات وعلمه وأخالقه فتوحاته  م توخي
 ، ذكر تاريخ وفاته أو وفاا ة بالترمج

 األطباء وأ واألدبة اللغأومن أهل الفقه  أواحلديث من علماء م لَالعكان  إذاأما  - ٥
الـيت   األلقـاب  يشري اىلكامال  امسهيذكر  أنن املؤلف بعد فإأو من املؤرخني 

أو ، الطبيـب  املـؤرخ  ، الشاعر ،  األديب، ، الفقيه مثل احملدث عليه  أطلقت
، شيوخه  ويذكرتعليمه وطلبه العلم  كما يتحدث عن.  أخره إىل... الفيلسوف 

 . وفاته بتاريخ الترمجة ،وخيتم أخذوا عنه الذين  ،والطلبةهم مؤلفاته وأ
فإن امللك األفضـل  ، والوزراء واألمراء وامللوك من اخللفاء املترجم كان  إذا أما - ٦

السياسـي  يف اـال  مـن أعمـال    ما قام بهيتحدث عكامال  بعد ذكر امسه
 . بذكر وفاته  الترمجةمث خيتم ، عصره  يفوأهم األحداث واحلضاري 

وشهرته بـني  له قيمة املترجم أو قصرها يف طول الترمجة األغلب يراعي  على وهو
يف فنهج امللك األفضـل   ، ةالسياسيأو ة ، او االجتماعيالعلمية ، أو مرتلته املترمجني 

كتابه منهج  علىال تؤثر ، حبيث يف الوقت نفسه وقصريه طويلة تراجم تقدمي كتابه 
يف الـتخلص  األفضل ، فقد متكن االختصار و اإلجيازوهو م لعااه ، فتخرجه من خط

بإحالـة  الشخصـيات  عن بعض كبار حتصلت لديه اليت الضخمة املادة من حجم 
هو يف بعـض  مما ذكره أكثر بتفصيل م العلذلك تناولت مصادر أوسع  إىلالقارئ 
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ومن األمثلة على ذلك  )نزهة العيون (يف كتابه إلعادا وال حاجة جوانب الترمجة 
 . برد الشاعر معاذ بشار بن  أيبترمجة 
  )١() ) األغاينوله أخبار طويلة يف كتاب  (: (األفضليقول 

  : احلكمي  عبد اهللابن ويف ترمجة اجلراح   
    )٢( ))يف تاريخ دمشق ترمجة طويلة  وله (: (األفضل يقول 

  اهللا عنه  رضيعمر بن اخلطاب ويف ترمجة 
عمـر  يف مناقب نعم السمر ومساه وفضائله مناقبه وقد أفرد الذهيب  ((فضل ألايقول 
    )٣( )) عنه اهللا رضي

تـاريخ   يفمستوفاة  ومناقبه ((: يقول األفضل ، اهللا عنه  رضيالعاص  عمرو بنويف ترمجة 
    )٤( ))واهللا اعلم وعشرين ورقة يف مثان ابن سعد 
، يقـول   بد اهللاعبكر حممد بن مسلم بن  أيب، مثل ترمجة مصدرين  إىل حييل القارئوأحيانا 
  )٥() )واهللا اعلم الذهيب وتاريخ دمشق من تاريخ  مستوفاةه ومناقبه راوأخب (: (األفضل 

يف جملد ابن اجلوزي قد أفردها مجة ومناقبه  (: ( األفضليقول : ومثل ترمجة احلسن البصري 
ة يف سـري القصري الزخرف ومساه ، ومناقبه يف سرية احلسن البصري  كتابا الذهيب،وصنف 

   )٦( ))واهللا اعلم احلسن البصري 
أمحد بـن   السنة واجلماعة أهل إمامترمجة مثل من املصادر جمموعة  إىلالقارئ حييل  وأحيانا
، يف اهلـروي   إمساعيل، وأبو سريته يف جملد البيهقي وقد عمل  (: (يقول األفضل : حنبل 

كـبري  ابن اجلوزي يف جملـد  ، وأبو الفرج يف جملدين يف مسنده حيىي ،واحلافظ جملد لطيف 
  )٧() ).. .ورقة  أربعنيكتب مناقبه يف  اإلسالميف تاريخ ،والذهيب 

                                     
 .  ب  ٩٧نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )١(
 .  أ  ١٠٢ق  املصدر نفسه )٢(
 .  ب ١٥٧ق  املصدر نفسه )٣(
 .  ب ١٩٩ق  املصدر نفسه )٤(
 .  أ ٢٤٦ق  املصدر نفسه )٥(
 .  ب ١١ق  املصدر نفسه )٦(
 .  أ  ٦٥ق  املصدر نفسه )٧(
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على القارئ يسهل املعجم  حسب حروفالتراجم بتنظيم الرسويل  األفضلامللك إن عناية 
ن م ، ويرفع عنه كثرياًالوهم واخلطأ الوقوع يف متاهات  البحث وجينبهيف من العناء  كثرياً

  . بواأللقاوالكىن  األمساءاالختالف يف الذي يسببه  اإلرباك
  

  : اختصار املؤلف 
 اإلجيـاز ب اهتمامـه  يف الكتابة التارخييـة  الرسويل األفضل مالمح  أنأن أوضحنا سبق 

 األفضل إليهأشار  وهو ماهذا يف تأليف كتابه امللك األفضل لنفسه اختطه  وقدواالختصار 
ومل نبسـطه  مـا  كاألمر فيه حتوحكمنا قوميا مسلكا كنا وسل (: (بقوله يف مقدمة كتابه 

تأليفـه  أثنـاء  لديه  موجودةهذه الفكرة و  )١( ))خمال اختصارا  اختصرناه والممال بسطا 
ويسلكه وهو منهج االختصار هذا املنهج  يتبىن، فنجده  حتقيقها  إىلوقد سعى ، الكتاب 
املعىن تؤكد وكلها خمتلفة ، وبأساليب  )نونزهة العي(يف كتابه  متفرقةيف مواضع ويذكره 

  .يف كتابه امللك األفضل ذكرها اليت ليك بعض األمثلة إ،و إليهاملشار 
ليس هذا موضع استقصائه  :((  عنها يقول األفضلاهللا رضيويف ترمجة أم املؤمنني عائشة 

    )٢( ))اهللا عنها  رضي
وله كالم كثري  (( األفضليقو باس بن ع عبد اهللاحممد بن علي بن  عبد اهللاويف ترمجة أيب 
    )٣( ))لسبب االختصاريطول شرحه 

  : أموي خليفة  خرمروان بن حممد آويف ترمجة 
  )٤( ))ذكرها ليس هذا املوضع  وله أحاديث كثرية  (: (يقول األفضل 

  : مصعب بن أمحد البغدادي أيب أمحد ويف ترمجة 
  

                                     
 .  أ  ٥٩نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )١(
 .  ب ١١٩ق  املصدر نفسه) ٢(
 .  أ  ٢٤٧ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  أ  ٢٤٨ق  املصدر نفسه) ٤(
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ليس هذا موضـع  مشهورة ظاهرة ت وكراماوروايات وله حكايات  (: (يقول األفضل 
    )١( ))لسبب االختصار ذكرها 

  : احلراين  إمساعيلأيب بكر ويف ترمجة 
وصـفاته  فضـائله  سوى بعض ومل نذكر أكثر من أن حتصى ومناقبه ( (:  األفضليقول 
    )٢( ))االختصار لقصد 

على سبيل املثـال  هذا ( (:  األفضليقول  : لدين اهللا الناصر العباسي اخلليفة ويف ترمجة 
    )٣( ))بعض حكاياته اذكر ومل االختصار 

يف هلا  إيراداهوعدم والوثائق والرسائل الشعر ذكر عنده حتاشيه االختصار مالمح من كما أن 
 وله((:قوله :  ومن أمثلة ذلك ، كتابه بتراجم يف التعريف االختصار جانب  التزمألنه كتابه 
    )٤( )االختصار لسبب ذكرها ليس هذا موضع حسنة أبيات 
   )٥( )) لالختصارذكرها ليس هذا موضع مشهورة طويلة قصيدة قال ( (: وقوله 
غري أنه األخرى عن التراجم مستقلة ه كل ترمجكتابه يتناول يف أغلب امللك األفضل وكان 

 واحـدة ، يف ترمجـة   اًو ستأ وأربع ثالثاًورمبا قد يذكر ترمجتني ، ونادرة قليلة يف حاالت 
  . ، وصفة العلم والشهرة يف تاريخ الوفاة الشتراكهم غالبا 

فظـان  احاملغـرية  بـن  وسليمان الثوري سفيان ( ( األفضلقول ذكره ترمجتني فمن أمثلة 
 (( :فمثاله قولـه ذكر ثالث تراجم  وأما  )٦( ))ومائة تني توفيا بعد سمذكوران ران ومشه

لنيـف  توفـوا  املشهورين من احلفاظ هؤالء أيوب وزيد بن حازم بن بكار وزياد بن الزبري 
    )٧( ))ومائتني ومخسني 

                                     
 .  أ  ٢٥٢نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )١(
 .  ب ٧١ق  املصدر نفسه )٢(
 .  أ  ٧٨ق  املصدر نفسه )٣(
 .  أ  ٢١٥ق  املصدر نفسه )٤(
 .  أ  ٢٤٠ق  املصدر نفسه )٥(
 .  ب ١٠٢ق  املصدر نفسه )٦(
 .  أ  ٨٧ق  املصدر نفسه )٧(
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   : األفضلقول تراجم  أربع ذكرمثال وأما 
من احلفاظ ومعاذ بن معاذ ومعاذ بن هشام ومعن بن عيسى هؤالء معاوية بن مروان  ((

     )١( ))توفوا بعد تسعني ومائة املذكوريناملشهورين 
  :  فمثاله قولتراجم ست  وأما ذكر

 إبراهيماألسد ومكي بن ومعلى بن املبارك وحممد بن ومعلى بن منصور بن داود  موسى  ((
لبضع عشر توفوا املربزين املذكورين املشهورين من احلفاظ هؤالء  إمساعيلومالك بن 

   )٢( ))ومائتني
  

   : اإلحاالت
وكان كتاب يف هذا الاألفضل منهج جزءا من  )نزهة العيون ( يف كتاب  اإلحاالتشكلت 

أن لإلحالة  اكمأو املعلومة مرة أخرى املادة العلمية يف عدم تكرار الرغبة  يف ذلكدافعه 
يضاف ،  أو التراجم السابقة والالحقةاألحداث التارخيية بني يف الربط ، تتمثل فائدة أخرى 

األسرية  ااإىل عالقاليت يترجم هلا عن الشخصية حديثه كان يشري أثناء األفضل ذلك أن  إىل
بنسب  األفضلوهذا يعكس اهتمام ، أو حفيده أو ابن عمه فالن  أخو أن فالناًفيذكر 

  . املترجم له
  : فقد جاءت على نوعني  العيونيف كتاب نزهة  اإلحاالت أما

  . سبق احلديث عنه موضوع  إىل اإلحالة -١
 . موضوع سوف يتم احلديث عنه  إىل اإلحالة -٢

علـى كثـرة    )نزهة العيون(يف كتابه قليلة وهي  بنوعيها اإلحاالتاألفضل وقد استخدم 
ـ ي ذال )العطايا السنية(بعكس كتابه ترمجة  ٥٠٤٥اليت بلغت أكثر من ترامجه   فيـه ر أكث

.  الـيمن  إقليميهتم بتراجم السنية العطايا أن كتاب  إىلويبدو أن السبب يعود .  اإلحاالت

                                     
 .  أ  ٢١٧نزهة العيون ق : الرسويل األفضل  )١(
 .  أ  ٢١٠ق  املصدر نفسه) ٢(
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 اإلحاالتأما قلة ،املترجم هلا الشخصيات بني ترابط لوجود  كنةمماإلحاالت وهذا ما جيعل 
  .اإلسالميالعامل من أحناء متفرقة أن التراجم  إىلفيه السبب قد يعود  )نزهة العيون(كتابه يف 

  : مواضع سابقة  إىل اإلحاالت - ١
الذي توجد احلرف  إىلحييل القارئ  جنده إذهذا النوع يف كتابه  األفضلاستخدم امللك    
    )١( ))تبوك املقدم ذكره أخو  ((قوله على ذلك مثلة ألا، ومن اإلحالة فيه 

    )٢( ))مجيعارمحهما اهللا امللك املؤيد يف ذكر أبيه نسبه تقدم  ((
سيد بن هاشم  بعبد املطلبن ويف ترمجة حممد بن عبداهللا   )٣( ))وفاته فقد تقدم  ((

يف ملا قصدناه لف وقد سبق ذكره يف حرف األ ((األفضل  يقول النبينيوخامت املرسلني 
    )٤( ))، وغزواته وبعض مناقبه  مره ووفاتهوعمولده واستوفينا نسبه هناك  ووضعنا التربك
يف ه أن نضـع مث أحببنـا   ((بقوله يف حرف امليم ذكره لالسبب الذي دعاه األفضل مث بني 
 الطـاهرين ه الطيـبني  وعلى آل صلى اهللا عليه وسلمالمسه له وشهرة امليم تفضال حرف 
  )٥( ))اهللا عن أصحابه أمجعني  ورضي

  
  : مواضع سوف يأيت احلديث عنها  إىلاإلحاالت  - ٢

 السابق بكتابه قياسا قليلة وهى كما قلت  اإلحاالتمن هذا النوع يف كتابه  األفضلاستخدم 
  )٦( ))حبرف العني ذكره سوف ن ((:  أمثلة ذلكومن  صيغواستعمل عدة  )العطايا السنية(

                                     
 .  ب  ١٢٠ق نزهة العيون : األفضل الرسويل  )١(
 .  أ  ١٨٧ق  املصدر نفسه) ٢(
 .  ب ٢٢٣ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  أ  ٢٣٧ق  املصدر نفسه) ٤(
 .  ب  ٢٣٨ق  املصدر نفسه) ٥(
 .  ب ١٤٠ق  املصدر نفسه) ٦(
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 ))تعاىلان شاء اهللا وسيذكر ما أمكن  ((و  )١( ))يف حرف العني ومناقبه ذكره  وسيأيت ((و
    )٣( ))وسيأيت ذكره إن أمكن  ((و   )٢(

نسب للمترجم بسبب وجود عالقة القارئ فيها األفضل أحال اليت األمثلة بعض وسأعرض 
االمام امحد بن م البغدادي بن عهالل الشيباين  إسحاقيعقوب  أيب((ترمجة :  ، قوله يف له

    )٤())حنبل
عماد بركة وقته القدوة بن علي االمام بن عبدالواحد هيم ابرا((أيب اسحاق ة يف ترمجوقوله 
  .)٥( ))ينعبدالغاخو احلافظ الصاحلي املقدسي الدين 

وهو ... رئيس االطباء النيسابوري حممد املهليب عبدالعزيز محزة بن يعلى ((ة أيب ويف ترمج
    )٦( ))بن أيب صقرة هلب املمن ذرية 

قريش خاله محزة بن عبداملطلب األسدي حليف بن جحش عبداهللا الوليد ((ويف ترمجة أيب 
    )٧( ))عم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

موقفه اليت تتضمن بعض التعليقات إضافة إىل الترمجة يف اية أحيانا يعمد األفضل كان وقد 
  : ثلةومن هذه األم من أخباره ءشيإىل أو تشري ، من املترجم له 

  : رضى اهللا عنه صخر بن حرب أيب سفيان يف ترمجة  قوله 
دال على صدق عظيم الروم هرقل  عنوحديثه الطويل  ((يف اية الترمجة قال عنه األفضل 

    )٨( ))يف االسالم ورسوخه إميانه 

                                     
 .  ب  ١٤٧نزهة العيون ق : الرسويل األفضل  )١(
 .  أ  ٢١٧ق  املصدر نفسه) ٢(
 .  ب ٢٢٠ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  ب ٦٤ق  املصدر نفسه) ٤(
 .  أ  ٦٧ق  املصدر نفسه) ٥(
 .  ب ١٠٧ق  املصدر نفسه) ٦(
 .  أ ١٣٥ق  املصدر نفسه) ٧(
 .  ب ١٣١ق  املصدر نفسه) ٨(



٢٣٥ 
 

   -: البصري  أيب رجب البهلولويف ترمجة 
منه الرشيد فقبل يف طريق مكة ولقاه وقد وعظ الرشيد  ((بقوله رمجته تيف اية علق االفضل 

  )١() )وبكا كالمه 
علق قاضي القضاة بن علي بن حممد بن أيب الفضل عبد الصمد أيب القاسم ويف ترمجة 
، واهللا أعلم ملرض يف ا إالصالة يف وقتها أنه مل يفته دمشق  أهلوقد اتفق  (: ( األفضل

   )٢() )سمة والوقار حسن الوكان مهيبا 
شرحها يطول ذكره جنسة دنية وذرية وله حكايات  ((يقول األفضل جنكيز خان ويف ترمجة 

   )٣( ))ه كلعنهم اهللا وحنمده على هال
  

  :منهجه يف الكرامات وزيارة القبور 
 امبكتاتأليف  عندمن العصور وغريه من اهلجري االثيف القرن ج بعض املؤرخني          

أحيانا اخلوض ، دون ذكر اخلوارق والكرامات  إىل، التراجم  أوالعام سواء التاريخ ارخيية الت
ومما . بذكر هذه األمور  إالتكتمل  الاليته وتقواه وووكأن صالح املترجم له يف تفصيالا 

غـريه مـن   فيـه  فيما وقـع  وقوعه  )نزهة العيون ( كتابه يف األفضل يؤخذ على امللك 
مل يـول   إذ كثرياًتوسعا ، وان كنا مل نلحظ واخلرافات ، من ذكر الكرامات  ) ٤(املؤرخني
من ذكر الكرامـات  القليل يقف لديه على القارئ غري أن  اًكبري اًاهتمامذلك النهج  األفضل

  . هذه الكرامات ذكر طبيعة ون دمات اكرب ه صاحنبأيكتفي بقوله  إذعليها يعلق  أندون 

                                     
 .  أ  ٩٤ق نزهة العيون : األفضل الرسويل  )١(
 .  ب ١٦٥ق  املصدر نفسه )٢(
 .  ب ١٠٨ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  أ  ٢٢٤ق  املصدر نفسه) ٤(



٢٣٦ 
 

وكرامات  أحوالله  ((بأن ازي الشريعلي بن جعفر أيب احلسني : مثال يف ترمجته كأن يقول 
   )١() )ومستجاب الدعوة حسنة 

صاحب أحـوال  كان : (( ، قوله  دعبد احلميبن حممد بن أبو عمرو عثمان أو عند ترمجته 
    )٢( ))وعبادات وجماهدات وبراهني وكرامات 
لـه  يذكر النـاس  كان ( (: وله قالدينوري سهل علي بن حممد بن أيب احلسن ة وعند ترمج

   )٣() )أحوال وكرامات 
 ذكرها  مقارنة بكثرة التراجم اليت يف كتابهقليلة  فإاعنها واحلديث أما عن ذكر الكرامات 

وهى من  أساطريخرافة أو مسمى سابقا حتت كما ذكرنا هذه الكرامات ، وتدخل يف كتابه 
  .  الدينعن العقل فضال اليت يرفضها األمور 

  بن حرب مساك املغرية  أيبيف ترمجة .  األمثلةواليك بعض 
 النيب إبـراهيم  رأىفأعاده عليه يعيده  أناهللا فدعا بصره قد ذهب وكان  (: ( األفضليقول 

ن إفوافتح عينيك يف املاء يف الفرات واغمس رأسك له انزل ل وقيف املنام وهو يعليه السالم 
 أيبيف ترمجـة  وأيضا   )٤( ))اليت فعل ا الساعة ك من تلففعل ذلك فأبصر يرد بصرك اهللا 

  . والزهاد من األولياء الراعي شيبان حممد 
  :األفضليقول 

منـها  فاغتسل ته سحابه فأظلفجاءت  تعاىل دعا اهللا عنده ماء ومل يكن  أجنب إذاوكان  ((
   )٥() )خط على غنمه فال تزال على حاهلا حىت يعود  اجلمعة  إىلذهب  إذاوكان 

                                     
لقد سار على منهج امللك األفضل الرسويل يف ذكر اخلرافات والكرامات وزيارة القبور بعض مـؤرخي    )١(

املنهج التارخيي ملـؤرخي  : مزاين اهلجري انظر لالستزادة كتاب الدكتور بندر اهل الثامنمكة املكرمة يف القرن 
 .   ٣٢٩-٣٢٨،  ٢٨٣، ٢٧١اهلجري ص الثامنمكة املكرمة يف القرن 

 .  ب ١٧١نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )٢(
 .  أ  ٩٥ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  أ  ٢١٠ق  املصدر نفسه) ٤(
    ١١٠ق  املصدر نفسه) ٥(



٢٣٧ 
 

ركب : (  األفضليقول بن أيب طاهر باح بن الصعلي بن امحد احلسن  أيبترمجة  وأيضا
فلما فسكنت وماجت فألقى الصندوق فاضطربت السفينة يف صندوق كتبه ومعه البحر 
 إنوقال اللهم مث سجد يف الليلة الثالثة  تعاىل يدعو اهللا قام ثالث ليال الساحل  إىلخرج 

وإذا بالصندوق رأسه برد ذلك ورفع لرسولك فأغثين  كرمي وحباالذلك لوجهك كان طليب 
   )١( ))وانصرف  فأخذه

  
  : زيارة القبور  إىلأما بالنسبة 

من بعض مظاهر الشرك  بهعصر التصوف كان اهلجري الثامن أن القرن قلنا  إذاال نبالغ 
كغريه ك األفضل وامللالقبور  أصحابمن وطلب املغفرة واحلوائج ا  كوالتربزيارة القبور 
 اإلسالميةالف العقيدة اليت ختبعض الشركيات عن التراجم حديثه أثناء سجل من املؤرخني 

 أمورأو أمور مباحة كأا أو ينتقدها يعلق عليها  أندون  إليهاأشار انه عليه ما يؤخذ  وهذا
  . حلجم كتابه بالنسبة ه يف كتابونادرة قليلة وهي على العموم ، شرعا جائزة 

  : محيد على اهلمذاين ترمجة علي بن على ذلك  األمثلةمن و
  )٢( ))وقربه مزار متربك به  ((:  األفضليقول 

: وقوله )٣() )سط مزار للخلق ابووقربه  ((: األفضل يقول : زادان منصور ابن ويف ترمجة 
  . وغريها من األمثلة   )٤() )رمحه اهللا به يزار ويتربك اسط وقربه بو ((

  

                                     
   .ب ٢١٣نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )١(
 .  ب ٢١٦ق  املصدر نفسه )٢(
 .  أ  ١٤٣ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  ب ١٥١ق  املصدر نفسه) ٤(



٢٣٨ 
 

  -:ألخبار التارخييةنقده ا
. طائفة اخرى وأمهلته به طائفة منهم فاعتنت  بالنقديف االهتمام اختلف املؤرخون املسلمون 

البغـدادي  مثـل اخلطيـب   به من االهتمام به فأكثر بني املعنني بعد ذلك تفاوتا نا مث وجد
  ) م  ١١٦٧/ هـ ٤٦٣ت(

والذهيب ) م  ١٢٤٥/ ـ ه٦٤٣ت( وابن النجار ) م  ١٢٣٩/ هـ ٦٣٧ت(  الدببثيوابن 
يف كتبهم ، فلم يظهر أقل عناية اآلخر القسم أواله بينما   )١( )م  ١٣٤٧/ هـ ٧٤٨ت ( 

( عز الـدين احلسـيين   وتلميذه ) م  ١٢٥٨/ هـ  ٦٥٦ت ( مثل املنذري واسع بشكل 
إذ الثـاين  للقسم ينتمي فإنه سويل الر األفضلنا امللك مؤرخ اأم) م  ١٢٩٥/ هـ ٦٩٥ت

، ونقـد بعـض   يف كتابه ورغم ذلك فقد توقف امللك األفضل ،  االهتمام بالنقد لكان قلي
  :  األمثلةيك هذه إل، واليت ترجم هلا املتعلقة بالشخصيات  األخبار

وفضل ، صاحب عبادة ، العابد ، احلافظ ، الفقيه الكندي بن عتبة عمر احلكم يف ترمجة أيب 
ـ امللك األفضل  ، وكذبعلي أيب بكر ا علييفضل نه وأ يعبالتش موإتباع ا وسنة رب هذا اخل

  :بقوله عنه ودافع عنه 
 هـذا فهو يف  )٢() ) ذلك عنهومل يصح ليا على أيب بكر وأنه يفضل عع وقد يتهم بالتشي((

  . عنه مل تصح ، إذ التهمة يرفض النص 
   :رضي اهللا عنه ويف ترمجة سلمان الفارسي

، كـذب امللـك   عيسى عليه السالم  وأدركسنة  ثالمثائة ومخسنيأنه عاش ذكر املؤرخون 
 أدركوانـه  سـنة  مئة ومخسني ث وعلى قول أنه عاش ثال ((: يقول . األفضل هذا اخلرب 

يف العقل  إىليستند األفضل فإن امللك ي ويف رأي )٣( ))ال صحة له قول مردود  فذلكعيسى 
  . تكذيب ذلك 

فنقد وجهاده يف غزوة بدر لى حضوره ع األفضلعلق ،الفهري ويف ترمجة الضحاك بن قيس 
ولد قبل موت  قال الواقدي (: ( األفضليقول مولده تاريخ  إىل باإلشارةهذا اخلرب  األفضل

                                     
 .  ٤٥٧-٤٤٥الذهيب ومنهجه يف كتابه تاريخ االسالم ص: بشار عواد معروف   )١(
 .  ب ١١٧نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )٢(
 .  أ  ١٥٢ق  املصدر نفسه) ٣(



٢٣٩ 
 

بعـد  وهذا يعين أن مولده  )١() ) اًد بدرشهنه من قال أولقد غلط النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، وقد استعان سعة من اهلجرة التايف السنة مولده ني تاريخ يتععلى غزوة بدر بسبع سنوات 

خيضع أنه كان وهذا يعين من املؤرخني عند غريه ورد  مبا، هلذا اخلرب يف نقده األفضل امللك 
  . التارخيية املؤلفات قراءة من خالل للتحقيق ترامجه  إىلاليت يسجلها املعلومات 

ـ يف ترمجة أيب احلسن عطية ملؤرخني ا أغالط األفضلونقد امللك  العـويف  دث بن سعد احمل
    )٢(ومائة وعشرين تسع سنة من قال وأخطأ ومائة  ةعشر إحدىتوىف سنة الشيعي 

بـن أنعـم   عبد الرمحن بن زياد أيوب  أيبيف ترمجة فضل األومن األخبار اليت نقدها امللك 
هي تونس حاليا  –فريقية يف إمن ولد أنه أول ن ذكر املؤرخووعاملها فريقية إقاضي اإلفريقي 

هـو  أن يكون أبوه  إال وهذا ال يستقيم  (: ( هقولببه عند هذا اخلرب وكذّ األفضل توقف –
  ) )ولد  الذي

فتحت منـذ   إفريقيهبأن  على قوله ذكر الدليل ي بل أخذاخلري بتكذيب األفضل ومل يكتف 
معرفة امللـك األفضـل   يف أن وما من شك   )٣() وسكنها املسلمون واهللا أعلم زمن طويل 
  . يف حاضره التكذيب كان االسالمي تاريخ اجليدة بال

بن علي بـن احلسـني   بن حممد الباقر الكاظم علي بن موسى الرضي أيب احلسن ويف ترمجة 
وعلى ابنه وجده عليه  ةمامياإلما تقوله الشيعة كذب امللك األفضل )  م٨١٨/هـ٢٠٣ت(

  : عنهم مدافعا  األفضليقول م وام ذكروها  ألصقت أحاديثمن 
عنهم وهم مرتهني أحاديث على هذا السيد وعلى ابنه وجده ناشئني  اإلمامية تلقد كذبو( 

ذكـر   يف حالـة بني األقوال بالترجيح ان يقوم ك امللك األفضل أنكما  )٤() ن وعما يقول
  : يف  كتابه اليت يترجم هلا ، ومن هذه األمثلة  الشخصيةلوفاة تارخيني 

  :دث احملاجلرباين  سعديف ترمجة راشد بن 

                                     
 .  ب ١٦٧لعيون ق نزهة ا: األفضل الرسويل  )١(
 .  ب ١٥٤ق  املصدر نفسه) ٢(
 .  هـ١٥٦ب وكانت وفاته سنة ١٦٠ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  أ  ٢٠٣ق  املصدر نفسه) ٤(



٢٤٠ 
 

توىف ثالثة عشـرة ومائـة    (( األفضليقول احدمها رجح مث  –لوفاته تارخيني األفضل ذكر 
  )١( ))أصح واألول ومائة سنة عشرة وقيل 

  . صخر بن حرب سفيان  أيبوأيضا يف ترمجة 
  )٢())وقيل غري ذلك األصحعلى وثالثني  إحدىتوىف سنة  (: (يقول: وفاتهاألفضل رجح 

  عمرو بن العاص عبداهللا بد الرمحن ع أيب ويف ترمجة 
  :بقوله وفاته رجح األفضل 

 علـى كما كان األفضل )٣() غري ذلك يل قو وستنيسنة مخس على الصحيح توىف مبصر (  
بـني  والتفريـق  األمساء بضبط  بني حني وآخر ، إذ يقوم من تراجم يذكره مبا معرفة جيدة 

من  األمثلةبعض ليك وإعلى القارئ تلتبس  الحىت  والصفات األمساءيف الشخصيات املتشابه 
بن األرت وليس هو خبباب  (: (األفضل يقول : بن مروان عتبه موىل خباب يف ترمجة كتابه 

أن ذلـك  هذا ودليل إليه من مال وقد غلط   وثالثني سنة تسع توىف بن األرت فان خباب 
ـ اهللا عنه  رضيعليه عمر فصلى واهللا أعلم وسابقه بن األرت هذا صحب خباب  ع سنة تس
    )٤() )من اهلجرة عشرة 

ميازحونه جريان وكان له نبيال الغصن جحا ابن معني كان فىت ظريفا  أيبويف ترمجة 
  ، اعقل منه فما رأيت جحا أبو الغصن حدثين : بن صهيب قال عباد عليه  ويزيدون

هو  إمناك هو كذلوليس هو جحا بن ثابت أن دجني مجاعة وقد توهم ( (: يقول األفضل 
  ) ٥( ))غريه 

                                     
 .  أ  ٢١٠نزهة العيون ق : األفضل الرسويل  )١(
 .  أ  ٢١٠ق  املصدر نفسه) ٢(
 ب ١٥٢ق ا ،١٥٠ب ، ق١٤٩أ ، وانظر االمثلة التالية ق ١٤٣ق  املصدر نفسه) ٣(
 .  ب ١٧١ق  املصدر نفسه) ٤(
ـ  ١٧٣ق  املصدر نفسه) ٥( ب النـوادر  احأ ، وقد وافق االفضل املؤرخني يف التفريق بني الشخصني ، فص

بوعي ، وكنيتـه  شخصية االخري هو دجني بن ثابت الريواملداعبة واملزاح هو أبو الغصن جحا البغدادي ، وال
 ابو الغصن 



٢٤١ 
 

  . الزاهدة ة دالعابواألخرى املرحة بني الشخصية فرق فاألفضل 
  :  أيضاومن األمثلة 

سبعني توىف لنيف املشهورين أحد احلفاظ مع زايده هو غري الذي ذكرنا زهري بن معاوية  أبو
  ) ١(ومائة 

  تفريق بني الشخصيات لعلى ا أيضاومن األمثلة 
  املوصلي بن سعيد الزاهد فتح نصر أبو يف ترمجة 

سنة سبعني وفاته فقد تقدم املوصلي وأما فتح الكبري فتح الصغري وهو  (: (يقول األفضل 
    )٢( ))ومائتني ين سنة عشرهذا وتوىف  ةومائ

األسدي فتح بن حممد بن وشاح ابو سعيد  ((فقال ترجم له  حيثاألفضل وهو ما ذكره 
توىف سنة سبعني وهذا فتح الكبري والفضل بالعبادة ورا همش نكاالكبري الزاهد املوصلي 

  ) ٣())ومائة

تمتع ي، انه النقدية السابقة وقفاته خالل من كشف الرسويل امللك األفضل  أنوال شك 
، واستند بالشخصيات املتعلقة التارخيية  األخبار يف ردهعقله واستعمل واضح حبس نقدي 

مناقشة قادرا على جعلته خلفية تارخيية امتالكه ما أظهر ، كيف بطالا التارخيية  األدلةعلى 
  . بعض األخبار التارخيية 

  
  
  

                                     
أبو زهري زايده وزهري بـن  : ب  ، واألفضل يقصد الترمجة التالية١٠٧ق  ة العيوننزه: األفضل الرسويل ) ١(

عام سبعني ومائة  لمعاوية حافظان مشهوران توفيا عشر سنني ومائة ، يالحظ الفرق يف تاريخ الوفاة األو
 أ ١٠٨انظر نزهة العيون ص. ، والثاين عشر سنني ومائة 

 .  ب٢٢١ق  املصدر نفسه) ٢(
 .أ ٢١٩ق نفسه املصدر  )٣(



٢٤٢ 
 

  : مشولية الكتاب
اليمن على بالد يف تراجم كتابه صر نه مل يقتميين املوطن ، فإاألفضل الرسويل  مع أن امللك
الذين  خنين املؤر، فإ كلمع ذو، اإلسالميمجيع فئات العامل ترامجه مشلت ، بل وما جاورها 

، فكانت توارخيهم وتراجم أعالم اليمنتاريخ بالدهم دونوا  فإم، يف بالد اليمن عاشوا 
يف ) م ١٣٠٢/ هـ ٧٠٢ت بعد ( أبن حامت املؤرخني فمن هؤالء احمللية تشبه التواريخ 

ت بعد ( اجلندي واملؤرخ ) باليمن  من الغز يف أخبار امللوك الثمن السمط الغايل ( كتابه 
يف واخلزرجي ،) وامللوك  السلوك يف طبقات العلماء ( يف كتابه ) م  ١٣٣٢/ هـ  ٧٣٢

طراز  ( وكتاب ) االسالم من ملوك وسكنها وىل اليمن فيمن الكفاية واالعالم ( كتابيه 
نزهة ( مل يرد لكتابه ضل فإن امللك األف، وغريهم   )١( )اعيان اليمن يف طبقات الزمن أعالم 
بل )  العطايا السنية( السابق  لكتابه وتكرارا،  بالد اليمن بتراجم  اخاصن أن يكو)  العيون

يشمل مجيع  اًعاملي اًكتاب)  ننزهة العيو( أن يكون هذا الكتاب األفضل راد امللك أ
تناول فيه تراجم ترمجة اآلف أكثر من مخسة على حوى  إذ اإلسالميشخصيات العامل 

عرب ، املمتد اين الزم هيف نطاقضخمة حصر مادة فصره ، حىت عمن آدم عليه السالم  األعالم
غربا  األندلسمن املمتد  اإلسالميالعامل رقعة جلميع الشامل ، ويف نطاقه املكاين قرون مثانية 
، ومل من نواحي احلياة يف كل ناحية تراجم املشهورين كما تضمن ،املشرق أقصى  إىل

تظهر عظمة تاريخ التراجم ، أعين أو االجتاه ل ويف هذا اا، منهم عينة على فئة ميقتصر 
ويوازي كتب املؤرخني حياكي ، وهو ذا بكثرة التراجم ومشوهلا )  نزهة العيون( كتاب 

وكتاب ) م  ١٢٥٦/ هـ ٦٥٤(سنة املتوىف لسبط ابن اجلوزي )  مرآة الزمن( مثل كتاب 
وفيات ( وكتاب )  م١٣٤٧/ هـ ٧٤٨( سنة  املتوىفللذهيب )  النبالءسري أعالم ( 
عناية ويظهر يف هذا النمط ) م ١٢٨٢/ هـ ٦٨١( ( سنة املتوىف خلكان البن )  عياناأل

ا ذيف هالذي ألف كتابه امللك األفضل هذه القائمة  عم، ويأيت يف تاريخ التراجم املؤرخني 
يف املؤرخني ، ويشارك التراجم  تاريخمن مؤرخي امللك األفضل ، وبذلك يكون النمط 

هناك كن يإذ مل ، والدول على تاريخ احلكام مقتصرة التاريخ  أن كتابةالقائلة حض الفكرة د

                                     
 .٢٤٨-٢٣٧التاريخ العريب واملؤرخون ص : شاكر مصطفى  )١(



٢٤٣ 
 

، ، والتاريخ  واإلدارة،واللغة واألدب ممن اشتهروا بالعلم تاريخ التراجم  بكتابة امماهت
  . وغري ذلك والطب والفلك والقضاء ، واجلغرافيا 

  املؤلف  أسلوب
عن وبعدها اليت انتقاها املفردات ، بسهولة  هذا الكتاب يفاألفضل امللك  أسلوبلقد اتسم 

فلـيس فيهـا   بالوضوح كانت تتسم كما أن عباراته القارئ هلا دون فهم اليت حتول الغرابة 
الـيت  اململـة   اإلطالةعن واالختصار ، والبعد  باإلجيازكتابه وقد اتسم . من الغموض  شيء

من هذا النمط استخدام تقتضي التارخيية  كتابةالأن ، وال شك إىل قارئ كتابه السأم جتلب 
   .األسلوب 

  :وإليك مناذج من أسلوبه 
بن سهل الـدوادي  بن معاذ بن أمحد بن حممد بن داود بن مظفر ابو احلسن عبد الرمحن ((

وذكره يف مشهورة فضله يف الفنون يف النفوس له قدم وكان عارفا فاضال ......جي البوشن
قام أوالتدريس ، والفتوى درر اخذ يف التذكري والتصنيف وكالمه ر غرأيامه الكتب مسطور 

سنة أربـع وسـبعني   ربيع اآلخر ولد يف مشهورة كثرية ومناقبه اللحم سنة ال يأكل أربعني 
على سبعة فة يلطج مدينة نشأبومائة وأربعسبع وستني  ةسنيف شوال  جنيف بوشتوىف وثالمثائة 
حسن بن بن وهـب  العالء بن أبو سعيد  (: ( األفضلل يقووأيضا .   )))١(من هراةفراسخ 
الفائقـة  واألشعار الرائقة له الرسائل باهللا املقتدر على يد فأسلم كان نصرانيا غي البليالعالمة 

  )٢( ))ئة بعماروأبعد تسعني  وزيراًوهو يومئذ توىف 

                                     
 .ب ١٥٧نزهة العيون ق  )١(
 .أ١٦٧نزهة العيون ق  )٢(



٢٤٤ 
 

  :امل حملاسن التاريخ يف اجلداول الش:كتاب:ثالثا

 .كتابة التاريخ يف منهج املبتكرة من الكتب اجلديدة هذا الكتاب واحداً يعد 

 مرتبة على حسب احلروفعلى تراجم  – كما أشرت سابقاً-حيتوي والكتاب 

والتابعني ، والصحابة من األنبياء والرسل تراجم كتابه وقد جاءت ،اهلجائية 

ومشلت فة ،والفالس،واألدباء ملؤرخني، وا، والوزراء ، وامللوك ، واحملدثني والفقهاء 

  . حىت عصر املؤلفن آدم عليه السالم مفترة زمنية طويلة أمتدت الكتاب جم اتر

من ضمن املوجودة على النسخة املخطوطة  الكتاب يف دراسة  توقد اعتمد

  . صفحة  ١٨ اوعدد صفحا )١(جمموع امللك األفضل

  : سبب تأليفه 

كتابه إىل تأليف دفعه السبب الذي يف مقدمة كتابه الرسويل ذكر امللك األفضل 

و طويلة كبرية أكتب يف التاريخ ثالثة  بتأليفأنه بعد قيامه  إذ أشار إىل ،)الشامل(

من وجهة ألا ؛واالستفادة منها على قراءا يف األقدام بعض الناس ى عجز أر، 

، وهذه الكتب ما تكون بكتب املوسوعات احلجم أشبه مؤلفات كبرية نظره 
                                     

، من ضمن جمموع امللـك   ٥٤٠-٥٢٢قكتاب الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول : األفضل الرسويل  )١(
 .فضل الرسويل األ



٢٤٥ 
 

، يف جمال التاريخ  .ن ووالباحثن وواملؤرخالعلماء  إاليف الغالب  ال يطلبهاالكبرية 

جهده ضياع ، وبالتايل على قراءا الناس  إقبالعدم  منفخشي امللك األفضل 

يف وموجز كتاب خمتصر تأليف من خالل القارئ أن جيذب ، فأراد وكتبه ووقته 

بسم اهللا الرمحن (( :كتابهيف مقدمة فهو يقول ، عليه القارئ لكي يقبل التاريخ 

أحسن الصور وحكمته بفضله وصوره أبا البشر احلمد هللا الذي خلق آدم الرحيم 

وبعضهم العمر فبعضهم نال أطول من األعمار ما دل على عظم القدر وقدر لذريته 

من العرب ودنياه  هيف  دينالوطر وسلم غاية محد من بلغ حنمده خص منه بالقصر 

يف نظرنا فإنا ، أما بعد والسور يات باآلاملبعوث مد سيدنا حمى لى اهللا علوص

جليالت كتب اخلطر وصنفنا فيه ثالث عظيم  منه حمصالًوحصلنا والسري التواريخ 

  .  )١()) بعض البشر عن حتصيله لكن فيها طول يعجز األثر 

 يف ألفهاالكتب اليت  أمساء يذكرمل التارخيية إىل مؤلفاته عندما أشار وامللك األفضل 

 وكتابـه ) العطايا السـنية ( وهي كتابهيف التاريخ قصد كتبه  هويبدو أن،  هذا الفن

   )الدر والعقيان  (  وكتابه )نزهة العيون (

                                     
، ضمن جممـوع امللـك األفضـل     ٥٢٢اسن التاريخ يف اجلداول قكتاب الشامل حمل: األفضل الرسويل )١(

 . الرسويل 



٢٤٦ 
 

يف هـو رغبتـه   وكتاب جديد ىل تأليف إدفعه السبب الذي مث بني امللك األفضل 

 إىليل ميالقارئ ألن ومحله وقراءته عليه االطالع يكون سهل كتاب خمتصر تصنيف 

مـن قـراءة   أكثر و الزمن احلاضر أسواء يف عصر األفضل الكتب املختصرة قراءة 

أن فأحببنـا  (( بقوله األفضل ليه ما أشار إوهذا ، أو املوسوعات املطوالت كتب 

  . )١( ))يف السمع والبصر ل جتفيه مبختصر نأيت 

كتـاب   يقوم بتأليفأن  إذ اراد  ،من تأليف كتابهآخر عن بعد األفضل مث كشف 

، يف مؤلفـام  املعتـادة  املؤرخني  مناهجكتابة  عما هو مألوف يف همنط يفخيتلف 

 منـط التاريخ علـى   يف كتابةوهذا النمط اجلديد الذي ابتكره امللك االفضل يتمثل 

 ن يكـون أوقد حرص يف الوقت نفسه ،باجلداول هو كتابة التاريخ جديد ومبتكر 

   . بني مجيع عامة الناس رشاتتيح له االنيف القدر؛ مما يكبرياً احلجم صغري 

علـى اخلـرب   جمدوال يزهو يف التاريخ فوضعنا (( امللك األفضل بقوله ما عناه وهذا 

بـه   ملا خصنا اهللا من النفر إليه أحد ، مل يسبقنا واحلضر على البدو مثله ويضرب 

تأمل ما ومن لآلخر األول ، وكم ترك حبر زاخر التواريخ وعلم ... من علو النظر 

فقصـدنا  ... يف احلجم  صغرياًيف القدر  كبرياً توليفاًوجده يف هذا ادول ذكرناه 

                                     
 . ٥٢٢كتاب الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول ق :األفضل الرسويل  )١(



٢٤٧ 
 

العيـان  ملشاهدة  متامهيف تيسري الرمحن معونة على نا واتكلهلذا الربهان هذا ادول 

  )١( ))وحسبنا اهللا ونعم الوكيل باللسان ما قصد صورة وهذا 

إال أن من الواضح ، يف مرحلة متأخرة جاء  و رغم أن امللك األفضل الرسويل

 فهو ينقض، مل يتركو شيئاً لآلخر  رفضه لتلك املقولة الشائعة اليت ترى أن األوائل

ال أن يظل ، إمياناً منه بقدرة املؤرخ احلقيقي على اإلضافة إىل من سبقه ، هذا املعىن 

وكم ترك اخر زحبر التواريخ وعلم (( بقوله فضل األعناه  هذا ماو، عالة عليهم 

   )٢( ))هلذا الربهان هذا ادول فقصدنا لآلخر األول 

  

  :منهج املؤلف يف كتابه 

العامـة عـن   مبوضوع التراجم ) يف اجلداول الشامل حملاسن التاريخ  (كتاب يهتم 

، مثل كتابه وهو يف ذلك ، حىت عصره العامل االسالمي من شىت اتمع فئات مجيع 

ألفـه  جم احلصر صغري خمت كتاب) كتاب الشامل(ن غري أ)  نزهة العيون( السابق 

وضع املـادة  من خالل اريخ بة التمنهج كتا يفمبتكر جديد على منط األفضل امللك 

                                     
 . ٥٢٢كتاب الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول ق: األفضل الرسويل  )١(
 .  ، ضمن جمموع امللك األفضل الرسويل٥٢٢ق املصدر نفسه )٢(



٢٤٨ 
 

تراجم كتابه يف ترتيب اعتمد امللك األفضل  هنفسالوقت ، ويف يف جداول التارخيية 

.   السابقة به ار عليه يف كتالذي س، وهو األسلوب اهلجائية على حسب احلروف 

قسـم  : فهو على النحو التـايل  يف كتابه فضل امللك األار عليه الذي سأما املنهج 

تتكون من يف املساحة متساوية اىل مربعات  كتابهمن صفحات كل صفحة املؤلف 

إىل من األعلـى   رأسياً ن مربعاًوعشرياىل اليسار  من اليمني أفقية عشرة مربعات 

يضـع  ن وبعد أ .مربع على مائيت حيتوي ن اجلداول من كل صفحة أي أ ،األسفل

بـذكر  الذي يليـه  يف املربع  بشكل أفقييبدأ فإنه يف مربع ما اسم احلرف املؤلف 

: كل مربع يف التراجم بكتابة لف املؤاحلرف ، ويبدأ حتت اسم تدخل اليت التراجم 

يكتمل ا وعندم .أو ثالثة أسطر إما سطران فهي داخل كل مربع عدد األسطر أما 

مـن  وهكذا اىل أن ينتـهي   راًايسالذي يليه اىل املربع ينتقل  املؤلف ، فإن املربع 

من اليسار وهو العاشر خري األإىل املربع وصل ، وإذا جديدة بترمجة مث يبدأ الترمجة 

وقـد تـرد   ، الذي يليـه  ف صاليف مربع يكملها نه ، فإن يكمل الترمجة ، دون أ

وقـد  أو أكثر مربعات او ثالثة ط ، وقد  ترد يف مربعني فقواحد يف مربع الترمجة 

 نبينـا كانت ترمجة الترمجات طول أومن ، ترد ترمجة أخرى يف عشرات املربعات 



٢٤٩ 
 

يف ثالثة وثالثـني  جاءت  إذيف حرف امليم اليت وردت سلم صلى اهللا عليه وحممد 

  .  مربعاً

  )١(: وإليك املثال التايل 

 حممد بن أيب

بكر رضى اهللا 

  هعن

وفاته 

  ٣٨سنة 

ميمونة زوج 

النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم

وفاا سنة 

٣٩  

مسلم بن 

  عقيل

وفاته سنة 

٧٠  

مسلم بن 

خملد 

  األنصاري

وفاته سنة 

٧٠  

مصعب بن 

  الزبري

وفاته سنة 

٧٣  

  : املنهج التايل يف تأليف كتابه قد ج ن املؤلف إوجممل القول 

  . يف جداول الترمجة وضع أنه - ١

  . اهلجاء على أحرف مرتبة تراجم ه على شكل وضعأنه  - ٢

  . اىل طبقات كل حرف أنه قسم  - ٣

  .   يف االسم األوليتطابقون ملن  ترجمإذ ي ، مساءإىل أأنه قسم كل طبقة  - ٤

  .)٢(انه رتب األمساء وفقا لتاريخ الوفاة - ٥

و  ة إىل احلدثو إمنا يكتفي باإلشار، التارخيي  تم بتفاصيل اخلربو الكتاب ال يه

  . تاريخ وقوعه فقط 

                                     
  .، من ضمن جمموع امللك األفضل الرسويل ٥٣٦الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول ق: األفضل الرسويل  )١(

 . ٢٤٧داول صاجلكتاب الشامل  حملاسن التاريخ يف : النصيف  )٢(



٢٥٠ 
 

  : منهج املؤلف يف عرض التراجم 

، آخرهاإىل من أول الصفحة يف جداول كتابه الرسويل تراجم وضع امللك األفضل 

النيب آدم عليه بترمجة فيها بدأ إذ ي،حتت حرف األلف اليت وردت فنجد التراجم 

، وأسعد الكامل  مساعيل عليهما السالمإبنه وإم يهبراأمساء النيب إ، مث السالم 

تراجم مث أكمل  عنه الصديق رضي اهللاوأبو بكر الكندي وامرؤ القيس ليس وارسطا

الصحابة يف طبقة  ةالواردللتراجم يف صفحات أخرى يف جداول حرف األلف 

اليت وصاف إىل األألمساء عد ذكر ابيشري املؤلف وكان  .ثنيدواحملوالفقهاء والتابعني 

، حنوي ، لغوي ، مساعيلي ، إ، شيعي ، حمدث فقيه : مثل له للمترجم قد تكون 

، وفقيه األمامية ،كويف ، وفقيه بصري وفقيه ، ، متكلم ، كاتب ، زاهد مؤرخ 

امسه حبرف يبدأ من بتراجم املؤلف  أبدحرف األلف وبعد انتهاء .)١( كي املوالفقيه 

مث والثاء التاء رف حباليت تبدأ التراجم ، مث جاءت امللكة بلقيس وكان أوهلم الباء 

وهكذا حبرف احلاء امسه من يبدأ تراجم ، مث بدأت حبرف اجليم اليت تبدأ التراجم 

اليت من التراجم وإليك مثال اء اىل حرف إليحىت انتهى كتابه تراجم املؤلف رتب 

ذكر وفيها حتت حرف امليم الواردة ، من التراجم يف كتابه األفضل  امللكوضعها 
                                     

 .  ٢٥٠كتاب الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول ص: النصيف  )١(
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عن نبينا املؤلف كتب ، وقد من كتابه مربعا  ٣٣يف عليه وسلم النيب صلى اهللا 

  : ما يليحممد صلى اهللا عليه وسلم 

حممد النيب 
املكي العريب 
^  

ولد بعد 
الفيل خبمس 

ويوم سنني 
  بعد مضى

سنة من ٢٤
ملك 

  أنوشروان 

 ردته
  مرضعته

اىل أمه  
مخس وعمره 

  سنني 

أمه أخرجته 
اىل أخواله 
وله ست 
   سنني

ه توفيت أم
وعمره 
ست 

  سنوات 

جده توىف 
وعمره ىثمان 

  سنني 

خرج مع 
اىل عمه 

الشام 
 ١٢وعمره 
  سنة 

 تزوج
خدجية 

 ٢٥وعمره 
  سنة 

حضر بناء 
وله الكعبة 
  سنة  ٣٧

بعث بالرسالة 
 ٤٠وعمره 
  سنة 

حصار 
الشعب 

 ٤٥وعمره 
  سنة 

توفيت خدجية 
 ٤٩وعمره 
  شهور  ٦سنة و

ليلة االسراء 
 ٥١وعمره 

سنة وسبع 
  شهور 

هاجر 
 ٥٢وعمره 
  سنة 

زيد يف 
الصالة 
وعمره 

  سنة  ٥٢

بني  وآخى
املهاجرين 
واألنصار 

 ٥٣وعمره 
  سنة 

  وابنتىن

  بعائشة فيها 

زوج فاطمة 
علي وعمره 

  فيها 

فرض 
الصوم 
وعمره 
٥٤  

حولت القبلة 
اىل الكعبة 

 ٥٤وعمره 
  سنة 

وقعة بدر 
 ٥٥وعمره 
  سنة 

أحد وقعة 
وعمره 

  سنة ٥٥

ولد احلسن 
 ٥٦وعمره 
  سنة 

اخلندق 
 ٥٧ره وعم

  سنة 

بعث رسالة 
اىل امللوك 

  فيها 

فتح مكة 
 ٦١وعمره 
  سنة 

غزاة خيرب 
 ٦١وعمره 
  سنة 

مات 
النجاشي 
  باحلبشة

وعمره 
  سنة  ٦٢

حج بالناس 
أبو بكر 
 ٦٣وعمره 

  سنة 

حجة الوداع 
 ٦٣وعمره 
  سنة 

توىف وعمره 
   .)١( سنة ٦٣

)١(.   
              

  

                                     
 .من جمموع امللك األفضل الرسويل، من ض ٥٣٦الشامل ق كتاب:األفضل الرسويل   )١(
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  : فة اخللفاءنزهة الظرفاء وحت:كتاب : رابعاً
يتناول هذا الكتاب رسوم اخلالفة، وخدمة اخللفاء وامللوك، واآلداب املتبعة يف ذلـك،  

ما ينبغي أن يتحلى به امللوك أنفسهم من آداب ، وما ينبغي عليهم معرفته مـن  باإلضافة إىل 
دا، ومل يشر املؤلف إىل هدفه من تأليف هذا الكتاب، مع أنه بدأه مبقدمة خمتصرة جعلوم ، 
أراد بذلك تنبيه خاصته من الوزراء والكُتاب واحلاشـية مبـا جيـب     -فيما يبدو  -إال أنه 

 تويل السـلطة قبل أبناءه من أفراد البيت الرسويل مبا هلم وما عليهم  تذكري  عليهم، وكذلك
  .وبعد توليها 

  :مصادر املؤلف
ني كتب الفقـه واللغـة   تنوعت املصادر اليت اعتمد عليها امللك األفضل يف كتابه ما ب

: أما أوهلا إىل هذه املصادر بطرق خمتلفة؛  امللك األفضل العربية والفلسفة وغريها، وقد أشار
ــاحظ    ــام كاجل ــر مؤلف ــؤلفني دون ذك ــاء امل ــذكر امس ــوهري)١(ي ، )٢(، واجل

                                     
كان ماجنـا  : أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب اجلاحظ البصري املعتزيل، قال الذهيب: اجلاحظ )١(

قليل الدين، له نوادر، من حبور العلم، أخباري عالمة، صاحب فنون وأدب باهر، وذكاء بـين،  
، وغري ذلك، "ذم الزىن"، و"الرد على املشبهة"، و"احليوان: "صنف الكثري جدا، منها. عفا اهللا عنه
: ابـن النـدمي  : انظر ترمجتـه  ). م ٨٦٨/هـ٢٥٥(وقيل سنة ) م  ٨٦٤/هـ٢٥٠(تويف سنة 

سري أعالم الذهيب ، ٢٢٠-١٢/٢١٢تاريخ بغداد  :ابن اخلطيب ،  ٣٥١ – ٣٤٤الفهرست ص 
  .٥٣٠-١١/٥٢٦النبالء 

، ولد يف نيسابور، وال يعرف تاريخ ميالده، تعلم يف أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري: اجلوهري )٢(
مسقط رأسه، وانتقل للعراق واحلجاز وطاف بالد العرب يف طلب العلم، برع يف اللغة العربيـة  

: املصنفات البارعة يف اللغة، وأشـهرها = =حىت فاق أهل زمانه فيها وصار احلكم بينهم، صنف
، ومقدمة يف النحو، وغري ذلك، تويف بنيسابور "قةعروض الور"، و"تاج اللغة وصحاح العربية"

معجـم  ، ١٦٥-١/١٥١ :معجم األدبـاء   ياقوت: أنظر  ترمجته ). م ١٠٠٢هـ٣٩٣(سنة 
البلغـة  : الفريوز آبادي ، ٨١ – ٨٠/ ١٧سري أعالم النبالء : الذهيب  ٦٦١ – ٢٥٦/ ٢االدباء 

  . ٦٧ – ٦٦يف تراجم أئمة النحو و اللغة ص 



٢٥٣ 
 

وم دار رس( كتاب : وثانيها يذكر اسم املؤلف والكتاب معا مثل  ،)١( وفخر الدين الرازي 
درة الغواص يف أوهام اخلواص ( وكتاب ) ذكياء البن اجلوزي وكتاب األ) الفة للصابئاخل

، وميكننا ترتيب هذه املصادر تارخييا كما  ) احلاوي الكبري للماوردي( وكتاب ) للحريري
  :يلي

  ):م١٠٠٢/هـ٣٩٣ت (اجلوهري ) ١
األفضل إىل اسم و مل يشر عروض وحبور الشعر العريب،اليف علم األفضل  وقد عول عليه

وهو يف نظره من العلـوم الـيت    علم العروض  عن كتابهيف قد أخذ عنه األفضل والكتاب 
ينبغي على السلطان تعلمها، واالطالع عليها، وقد أورد حبور الشعر املختلفـة وأوزاـا،   

وذهـب اجلـوهري إىل أن   ((: أن اجلوهري مصدره يف هذا اال، حيـث قـال   وأشار 
  .يعين حبور الشعر، على أن نقله عنه كان خمتصرا. )٢())من هذه الكلماتاا ثأيض) مفعوالت(

                                     
ـ ٥٤٤(مد بن عمر بن احلسني القرشي البكري الطربستاين الرازي، ولد سنة فخر الدين حم )١( / هـ

وقـد  ... كان يتوقد ذكاًءا : ، ودرس على أبيه ضياء الدين خطيب الري، قال الذهيب)م  ١١٤٩
حكي عنه ما يدل . بدت منه يف تواليفه باليا وعظائم وسحر واحنرافات عن السنة، واهللا يعفو عنه

: انظر ترمجته  )م  ١٢٠٩/هـ٦٠٦(عند وفاته، تويف راة يوم عيد الفطر سنة على رجوعه للحق 
  . ٥٠١- ٢١/٥٠٠سري أعالم النبالء : الذهيب،  ٢٥٢ – ٤/٢٤٨وفيات األعيان : أبن خلكان 

  .٦٤ص  الظرفاء نزهة  )٢(
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  :)١()م ١٠٥٦/ هـ٤٤٨ت (هالل الصابئ ) ٢
وأما أكابر : ((، فقال عنه)رسوم دار اخلالفة(أشار األفضل إىل كتاب الصابئ املعروف بـ 

ون األرض، بل كانوا يقتصرون الناس واهلامشيني والفقهاء والقضاة والزهاد والقراء فما كانوا يقبل
وال شك أنه قد . )٢))(على السالم، مث يقبلون اليد أو الركبة أو القدم ذكره صاحب رسوم اخللفاء

أخطأ يف ذكر اسم الكتاب إال أنه قد استفاد من هذا املصدر يف مواطن كثرية من كتابه، مما يدلنا 
يفة وامللك، وكيفية الدخول عليه، ومـا  على أنه نقل منه، كنقله ما خيص آداب السالم على اخلل

يتحلى به جليسه ومن هم يف خدمته، وكيفية خماطبتهم وخمالطتهم وغري ذلك من اآلداب الواجب 
  .اتباعها يف ذلك

  :)٣()م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت (املاوردي ) ٣
أليب احلسن املاوردي الشافعي من أشهر الكتب الفقهية يف املذهب ) احلاوي الكبري(كتاب 

بعد ذكره  -، وقد نقل عنه األفضل يف موضع واحد من الوصايا، ونص على ذلك فقال  الشافعي
  ولقد ((: -)السيد(مع ابن أنس األزري فيمن يطلق عليه اسم  )٤(لقصة وقعت للخليفة املأمون

                                     
د سـنة  هالل بن احلسن بن أيب إسحاق الصابئ أبو احلسني أو أبو احلسـن احلـراين، ولـد يف بغـدا     )١(

سنة، كان كاتب أسرار فخر امللك يف العهد  ٤٤، كان أديبا مؤرخا، أسلم وعمره )م  ٩٦٩هـ٣٥٩(
ة ورسـوم اخلالفـة، تـويف ببغـداد سـن     ، البويهي، صنف عدة مصـنفات يف التـاريخ والبالغـة    

،  ٦/٢٧٨٣معجـم  : يـاقوت  ،  ١٤/٧٦تاريخ بغداد : اخلطيب : أنظر ترمجته ).م١٠٥٦/هـ٤٤٨(
  . ١٦/٠٥٢٤سري أعالم النبالء :  الذهيب

  ).وما بعدها ٣١ص (رسوم دار اخلالفة : ، وانظر١٩ص  الظرفاء نزهة  )٢(
أبو احلسن أو أبو احلسني علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي الشافعي، كان فقيهـا،  : املاوردي) ٣(

مل : أقضى القضاة، قيـل : يسمىعظيم القدر، مقدما عند السالطني، ويل القضاء وبرع فيه، حىت كان 
أدب (، )األحكام السلطانية(، )احلاوي الكبري: (تظهر كتبه إال بعد وفاته، صنف املصنفات احلسان، ومنها

اخلطيـب  : أنظر ترمجتـه  .رمحه اهللا تعاىل) م  ١٠٥٨هـ ٤٥٠(، وغري ذلك، تويف سنة ) الدين والدنيا
  .١٨/٦٤سري أعالم النبالء : لذهيب ا،  ٢٨٤ -٣/٢٨٢وفيات األعيان : أبن خلكان ، ١٠٣-١٢/١٠٢

، نشأ على حب العلم و األدب ، خلفاء الدولة العباسية  سابع ، هو عبد اهللا بن هارون الرشيد : املأمون  ) ٤(
ونشـطت حركـة   ، شجع العلماء و األدباء ) م  ٨١٣/ هـ  ١٩٨(توىل اخلالفة بعد أخيه األمني سنة 

 – ١٠/١٨٣تاريخ بغداد : اخلطيب :أنظر ترمجة ) م ٨٣٣/ هـ  ٢١٨(ة توىف سن، الترمجة يف عصره 
 .  ٢٩٠ -١٠/٢٧٢سري أعالم النبالء : الذهيب ،  ١٩٢
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أحسن ابن أنس يف لطف هذا اجلواب، وصدق يف قوله ووافق الصواب، بدليل مسألة فقهية 
نـص عليـه   . جل لسيد الناس ثلث ماله فإن الوصية تكون للخليفـة ما لو أوصى ر: وهي

هذا لفظه يف احلاوي، ((: ، مث ذكر قوله، وقال بعد ذلك)املاوردي يف كتاب احلاوي الكبري
  .)١())وهي مسألة حسنة، مل يذكرها غريه، واهللا أعلم

  :)٢()م١٠٧٦/هـ٤٦٩ت ( ابن بابشاد) ٤
فضل مل ينقل عنه مباشرة، بل بواسطة اإلمام فخر ، ولكن األ)املقدمة احملسبة(وله كتاب 

الدين الرازي، ومل حيدد لنا األفضل اسم كتاب الرازي، وقد كتب ابن بابشـاذ يف علـم   
النحو، الذي يرى األفضل أنه من أول العلوم اليت يتعني على اخلليفة وامللك تعلمها، خاصـة  

وقد أورد اإلمام فخـر  (: شهدا به فقالاألبواب العامة هلذا العلم، وقد ذكر هذا املصدر مست
الدين أربعني دليالً على وجوب تعلمه، فيقول األهم من كلياته ما ذكره طاهر بن بابشـاذ  

يف ما يزيد على أربع صـفحات   كتاب ابن بابشاداألفضل ، مث خلّص )...وهو عشرة أشياء 
   .)٣(من كتابه نزهة الظرفاء 

                                     
  .باب الوصايا) ٨/١٨٥(احلاوي الكبري : ، وانظر٢٢-٢١الظرفاء ص نزهة  )١(
يلم،وعمل أبوه أبو احلسن طاهر بن أمحد بن بابشاذ النحوي املصري، أصله من بالد الد:ابن بابشاذ )٢(

،لـه  أيام الفاطميني تاجرا يف مصر وا ولد،وال يعرف تاريخ ميالده، عمل يف دار اإلنشاء يف مصر
سبة، وهلا عدة شروح، تويف يف القـاهرة  يف النحو والقراءات أشهرها مقدمة احمل= = عدة مؤلفات

أبـن  ،  ١٤٥٦ – ٤/١٤٥٥معجم األدباء : ياقوت : أنظر ترمجته ).م  ١٠٧٦/هـ٤٦٩(سنة 
  .   ١٨/٤٣٩الذهيب سري أعالم النبالء ،  ٢/١٩٩وفيات األعيان : خلكان 

، ٢١٥، ٩٣، ١/٩٢(شرح املقدمة احملسـبة  : أنظر ، و ٦٠-٥٥األفضل نزهة الظرفاء ص : انظر )٣(
ذكرها يف األفضل أوجز امللك ، وقد ....) ،  ٤٣٤،  ٤٠٧،  ٣٤٤، ٣٤٢،  ٢٩٧،٣٢٩، ٢٨٥/ ٢

  .هكتاب
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  :)١( )م١٠٩٤/هـ٤٧٨(أبو املعايل اجلويين ) ٥
وقد نقل عنه األفضل حكاية تدل على فطنة اإلمام النحوي الكسائي ودرايته بـالنحو،  

  .)٢()اية املطلب يف دراية املذهب: (وذلك من كتاب أيب املعايل
  :)٣( )م١١١١/هـ٥٠٥ت (الغزايل ) ٦

، وكان ذكره له يف الباب الثالـث  )افت الفالسفة(كتابه املعروف  منوقد نقل عنه 
خلاص بالعلوم اليت يتعني على اخللفاء وامللوك معرفتها، فبعد تعداده للعلوم العربية والشرعية، ا

: ذكر بعض العلوم الطبيعية، وعند ذكره للنوع اخلامس من العلوم ذكر علم اإلهليات، مث قال
إال فهذه مجلة الفالسفة على وجه اإلمجال، ومل يتصد اإلمام حجة اإلسالم يف الرد عليهم ((

ال نشغل أنفسنا بـالرد علـيهم يف املنطقيـات والطبيعيـات     : يف العلم اإلهلي ال غري، قال
والرياضيات ألا ال ضرر فيها علينا ألا كالم يف الربهان وتركيب للقياس وحفظ الصـحة  

يف الرد عليهم، " افت الفالسفة"وصنف كتابه املسمى . وبرء املرض وغري ذلك مما يشاه
  .)٤())...عشرين مسألة  وعقده يف

  
                                     

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف الطائي أبو املعايل اجلويين، ولد بنيسابور، كان : عايل اجلويينأبو امل )١(
الشامل يف (: من كبار علماء الشافعية يف عصره، وجاور مبكة أربعني سنة، له من املصنفات الكثري، منها

، )ملطلب يف دراية املـذهب اية ا(، و)الربهان يف أصول الفقه(، وتفسري القرآن الكرمي، و)أصول الدين
الذهيب سري أعالم النـبالء  ،  ١٧٠ – ٣/١٦٧وفيات االعيان : أبن خلكان : أنظر ترمجته وغري ذلك، 

  . ٣/٢٤٩طبقات الشافعية الكربى : السبكي ،  ١٨/٤٦٨
  .٢١٦/  ٧اية املطلب يف دراية املطلب : اجلويين : و أنظر ،  ٧٢الظرفاء  ص نزهة : انظر )٢(
، )حجة اإلسالم(أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسي الشافعي الغزايل، امللقب بـ : زايلالغ )٣(

، كان من أفقه الناس وأحفظهم، مفرط الذكاء، جامعا للعلـوم،  )م  ١٠٥٨/هـ٤٥٠(ولد سنة 
 مبدعا يف شىت فنوا، وخباصة الفقه والرقائق، متصوفًا، درس يف املدرسة النظامية ببغداد، صـنف 

الرد على (، )كيمياء السعادة(يف الفقه،  )الوسيط(، )إحياء علوم الدين(: املصنفات الفريدة، منها
، الذهيب :  )٢١٩-٤/٢١٦(وفيات األعيان  :أنظر ترمجته أبن خلكان .، وغري ذلك كثري)الباطنية

  ).١٣-٤/١٠(شذرات الذهب : أبن العماد،  ٣٤٦-١٩/٣٢٢: سري أعالم النبالء 
  .)٢٥٤، ٤٩ص (الغزايل افت الفالسفة : ، وانظر٦٧لظرفاء  ص انزهة  )٤(



٢٥٧ 
 

  :)١( )م١١٢٢/هـ٥١٦ت (احلريري ) ٧
درة الغـواص يف  (وقد نص األفضل على االستفادة من كتاب احلريري املعروف بــ  

أن حامـد بـن   ) درة الغـواص (فقد روى احلريري يف كتاب ((: قال إذ، )أوهام اخلواص
  .)٥(، مث ذكر قصة)٤( ))...العباس

  .عدة مواضع يف الباب األول املتعلق بآداب خاصة امللوكوقد أخذ عن هذا الكتاب يف 

                                     
أبو حممد القاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري ذو البالغتني، صاحب املقامات، ولد بقرية  )١(

املشان من عمل البصرة، وال يعرف سنة والدته، مسع من أدباء عصره، وأكثر عـن أيب القاسـم   
يف األدب، اشتهر باملقامات، وكان إماما من أئمة األدب والبالغـة،  الفضل القصباين، وخترج به 

، وشرحها، وديوانا يف الترسل، )املُلحة(، و)م اخلواصاوهأدرة الغواص يف (: صنف مصنفات منها
 ٥/٢٢٠٢معجم األدباء : ياقوت ،  ١٢١،  ٤/٩٥األنساب : السمعاين : أنظر ترمجته  وغري ذلك

  .  ٤٦٥ -١٩/٤٦٠ أعالم النبالء سري: الذهيب ،  ٢٢١٥ –
تقلد  مثكان يلي نظر فارس و البصرة  من وزراء املقتدر العباسي، امد بن عباس هو أبو حممد ح ) ٢(

وقبض عليه و  م  ٩٢٣/ هـ  ٣١١م  مث عزله املقتدر سنة  ٩١٨/ هـ  ٣٠٦الوزارة للمقتدر سنة 
الكامل يف التاريخ : أبن األثري : ر ترمجته أنظ، واسط فمات فيها مسموماً يف نفس السنة  إىلأرسل 

 .  ٣٥٩ – ٣٥٦/  ١٤سري أعالم النبالء : الذهيب ،  ٦/١٧٤
  .١٥٨ -  ١٥٧ص درة الغواص : ، وانظر٢٦- ٢٤ص  الظرفاء نزهة ) ٣(



٢٥٨ 
 

  
  :)١()م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت (ابن اجلوزي ) ٨

ه يف الباب األول من كتابه والذي جعل )كتاب األذكياء(ونقل عنه من كتابه املعروف 
ومن اآلداب أن امللك إذا تشاغل عن احلديث الذي حيدث  : ((يف آداب خاصة امللوك، فقال

، مث ...))دثه فإنه ال يعاد عليه ذلـك  عه عنه أو غالط فيه، أو نام عليه وحمدثه حيبه أو ما مس
  .)٢(ذكر قصة نقلها من كتاب األذكياء تشهد لذلك

  :منهج تنظيم املادة العلمية
سار امللك األفضل يف كتابه على املنهج املوضوعي يف تنظيم املادة العلمية وذلك حبكم 

ذا املنهج، فنجده قد قسم كتابه إىل أبـوب وفصـول، وهـذه    املادة العلمية اليت تتطلب ه
الفصول هلا تفريعات أخرى، كما أنه راعى الترتيب املوضوعي واملنطقي عند االنتقال مـن  

  :فصل أو باب إىل الفصل أو الباب الذي يليه، وقد قسم الكتاب إىل ثالثة أبواب
  . ئهم وجلسائهم و علما، يف آداب خاصة امللوك : لباب األولا

  .يف آداب امللوك يف أنفسهم وما جيب عليهم: الباب الثاين
  .)٣(فيما ال يسع امللوك والرؤساء جهله من أنواع العلوم: الباب الثالث

وقد تناول يف الباب األول احلقوق اليت للملك على الرعية ابتداًء خباصـته وجلسـائه   
الواجبات اليت تتعني على امللك جتاه رعيته والعلماء، مث بقية الرعية، مث تناول يف الباب الثاين 

كالعدل وحسن اخللق وغريمها من الصفات اليت تطرق إليها، أم الباب الثالث فقد جعلـه يف  
العلوم اليت ينبغي للملك أن يتعلمها ويثقف نفسه ا، وكانت هذه الفصول متقاربـة مـن   

  .حيث كمية املادة العلمية يف كل فصل
  

                                     
  . ١٩٦ سبق ترمجته ص )١(
ت ، وفيه أن هذه القصـة حصـل   ٦١األذكياء ص : أبن اجلوزي: ، وانظر٣٠الظرفاء  ص نزهة ) ٢(

  .عندما كان املأمون أمريا قبل توليه اخلالفة
  . ١٥نزهة الظرفاء ص :األفضل الرسويل  )٣(



٢٥٩ 
 

  "نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء:ة يف كتاب طبيعة املادة العلمي
حبمد هللا والثناء  -كعادة املؤلفات اإلسالمية –بدأها  خمتصرة قدم املؤلف لكتابه مبقدمة 

خمتصـر  ((، مث ذكر حمتوى الكتاب وأنـه  صلى اهللا عليه و سلم  عليه، والصالة على النيب
يهم، وتقبيـل األرض بـني   يشتمل على رسوم اخللفاء وآداب خدمتهم والتحية والسالم عل

  .)١())ري ذلك من آداب جمالستهم، وآدام يف أنفسهم، وبيان ما جيب عليهمغأيديهم، و
: يف آداب خاصة امللوك وجلسائهم وعلمائهم، والثاين: مث ذكر أبواب الكتاب؛ فاألول 

جهلـه  فيما ال يسع امللوك والرؤساء : يف آداب امللوك يف أنفسهم وما جيب عليهم، والثالث
  .من أنواع العلوم

خلفاء األنبياء، وم ((: بعد ذلك افتتح الباب األول ببيان مكانة امللوك ومرتلتهم، وأم
اختار امللوك ليحفظوا العباد من جور بعضهم علـى بعـض   ((: ، وأن اهللا)٢())صالح العامل

أحلهم أشرف وملّكهم أزمة اإلبرام والنقض، وربط م مصاحل خلقه يف معايشهم حبكمته، و
، وذكّر بوجوب حمبتهم، ولزوم متابعتهم وطاعتـهم، وحرمـة بغضـهم    )٣())حمل بقدرته

  .ومنازعتهم، واستشهد على ذلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار خمتلفة
مث عرض بعد ذلك اآلداب املتبعة يف اخلدمة عرضا مفصـالً، وأوهلـا أدب الـدخول    

بدأ به الدخول على امللوك وتقبيل األرض بـني أيـديهم   فأول ما ي((والسالم على اخللفاء، 
، مبينا من يكون لـه  )٤( ))...والتحية والسالم عليهم، وتقبيل أكفهم وأقدامهم وغري ذلك

تقبيل اليد، وهم الوزراء واألمراء، وأنه قد عدل عن تقبيل اليد إىل تقبيل األرض يف السـالم  
وال بأس به فإنه مـن  ((: حكم هذا التقبيل بقولهعلى امللوك واشترك فيه كل الناس، وبين 

  .)٥())وجوه اإلكرام وليس بسجود، فإن السجود مباشرة األرض باجلبهة

                                     
  .١٥األفضل الرسويل ص )١(
  .١٧ص األفضل الرسويل  ) ٢(
  .١٨ص  املصدر نفسه  )٣(
  .١٨ص  املصدر نفسه  )٤(
  .١٩ص  املصدر نفسه  )٥(



٢٦٠ 
 

صلى  )خري اهلدي هدي حممد(ومما ال شك فيه أن هذا ليس من املنهج النبوي القومي، و
الركوع ما  ففيه من إحناء الرأس أو -وإن مل يكن سجودا –اهللا عليه وسلم؛ فتقبيل األرض 

يدخله يف احملظور الشرعي بتشبيهه بركوع الصالة هللا تبارك وتعاىل، كما أن تقبيل األقـدام  
فيه من اإلهانة للمقبل الشيء الكثري، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا لقي أصحابه 

  .صافحهم، ورمبا عانقهم إذا أتوا من سفر
امللك كاهلامشيني والفقهاء والقضاة والزهـاد  مث ذكر حال بقية الناس يف دخوهلم على 

والقراء وأم ما كانوا يقبلون األرض، بل يقتصرون على السالم، مث يقبلون اليد أو الركبـة  
أو القدم على حسب ما تقتضيه احلال، أما أوساط اجلنود ومن دوم وعوام الناس ومـن ال  

  .األرض مرارا رتبة له فمنكر منهم السالم وأدم عند الدخول تقبيل
وإن مل يكونـوا   –، مث إن أوساط اجلنود وعامة النـاس  !وكيف يكون السالم منكرا؟

إال أن اإلسالم قد ساوى بينهم وبني غريهم، وال فضل ألحد  –كأكابر اجلنود وعلية القوم 
  !!على أحد إال بالتقوى، ومما يزيد األمر نكارة أن يقبل هؤالء األرض عدة مرات

ه حكم السجود للملك وأنه منهي عنه فقد منعه النظر الفهمي ألنـه حبـث   مث بين بعد
عقلي وكانت عادة للملوك التبابعة، فلما جاء اإلسالم بطل ذلك، وذكر األحاديث الدالـة  

  .)١(على حرمته
ال يشمت، وإذا دعا ال يؤمن على  امللك مث سرد بقية آداب الس، ومنها أنه إذا عطس

من مات له من خاصته وحاشيته؛ ألن التعزية إمنا تكون غالبا من األكـابر   دعائه، وال يعزى
  )٢(!!.لألصاغر ال العكس

وهذا مما ينكر أيضا على هذه اآلداب؛ فكيف ال يشمت السلطان، وال يـؤمن علـى   
صلى اهللا  -وهو خري اخللق وأكرمهم –دعائه، وال يعزى يف من مات له وقد كان املصطفى 

  .يفعل أصحابه معه ذلكعليه وسلم 
: ، ومنها)٣(أن ال يشرك مع امللك أحدا من خاصته أو قرابته بالتبجيل يف جملسه: ومنها

لفظ القول يف اخلطاب واجلواب، وحتسني اللفظ وانتقائه من مجيع ما يعـاب، وتقريـب   ((
  .)٤())العبارة من الصواب

                                     
  .١٩نزهة الظرفاء ص  )١(
 )٢١(املصدر نفسه ص ) ٢(



٢٦١ 
 

هته مبا يوافق حرمة عنـده،  ، وعدم مواج))االحتراز عما يتطري من الكالم((: ومن ذلك
أنه ال يسأل عن حاله وال يكيف، : ، ومنها)١())ترك االحتراس، وإظهار املوافقة واإليناس((و

وال يرد عليه أذا حلن، أو روى حديثًا مرفوعا، أو أنشد شعرا مكسورا، بل يعرض له مشريا 
اغل عن احلديث أو ما مسعه أو أنه إذا تش: ، ومنها)٢(وملوحا بأحسن العبارة وألطف اإلشارة

يكـون  ((غالط فيه أو نام أثنائه فإنه ال يعاد عليه وال يوقظ، ومن أدب من يساير امللك أن 
يقابل الشمس والريح ليكون امللك يف ظله ويقيه بنفسه من أذى  يالذ املساير هلم من اجلانب

  .)٣())هو امللتفتالشمس أو الريح، وأن خيرج عليه يف املسايرة قليالً حبيث يكون 
ومما ال شك فيه أنه ال بأس بسؤال السلطان عن حاله، بل فيه من املؤانسة والود الشيء 

  .الكثري
وقد استشهد األفضل لكل أدب من هذه اآلداب بقصص وحكايات رويت للخلفـاء  

  .العباسيني مع وزرائهم وخاصتهم
  .ال يغضب اهللا تعاىل باإلضافة إىل أن من أصول الدين أن طاعة السلطان تكون فيما

فقد تناول فيه آداب امللوك يف أنفسهم والواجبات اليت عليهم القيـام  : أما الباب الثاين
ا، وقد بدأه بتذكري السلطان بنعمة اهللا عليه اليت اختصه ا دون غريه من النـاس، وأورد  

أول الصـفات  عدة شواهد من األقوال املأثورة عن السلطان العادل، ولذا فقد جعل العدل 
، مث )٤())فالعدل أول صفات امللوك الواجبة عليهم((: اليت جيب أن يتحلى ا السلطان؛ فقال

، والعقل، )٥(العلم، والسخاء، واحللم، والوفاء، والراحة ((وهي: أخذ يف ذكر صفات أخرى
وحسن اخللق، وإنصاف الضعيف، وحمبة الرعية، وإظهار الزعامـة،  .. والشجاعة، واإلقدام 

                                     
  .٢٤ص  املصدر نفسه  )١(
  .٢٧ص  ملصدر نفسه ا )٢(
  .٣٠ص  املصدر نفسه )٣(
  .٣٨ص  املصدر نفسه  )٤(
  .بدليل ذكر العقل بعدها) الرجاحة(، ولعلها ٣٨ص  كذا يف املطبوع من نزهة الظرفاء )٥(



٢٦٢ 
 

واالحتمال يف املدارة يف مكاما، والسياسة واملهابة يف مكاما، والرأي والتدبري يف األمور، 
  .)١()وحفظ سري امللوك األولني، والفحص عن األموال اليت كانت تعتمدها وتعمل ا

: االعتناء بأمور الدين، فهو يقول: أا جتب على امللوك ت اليت يرى املؤلفومن الواجبا
فيجب على امللك أن يعز اإلسـالم وجيتهـد يف   ... للملك االعتناء بأمور الدين،  وينبغي((

إعادة رونق السنة النبوية والسرية املرضية ليحمد عند ذلك طريقه وتعظم يف القلوب هابته، 
وخياف سطوته أعداؤه، ويعلو قدره ويهاب ويكرب يف عيون أضداده، ويعظم عند أنـداده،  

  .)٢())الناس يف حسن سرية امللكوجيب أن يعلم أن صالح 
فإـا مـن   ((ه الواجبات العفو واحللم والصفح يقول األفضل الرسويل كما أن من هذ

شيم الكرام، وال يؤاخذ على الصغائر من اجلرائر فإنه إذا صار ذلك عادة له فقد ماثل األنبياء 
لى أن العفو والصـفح  ، ع)٣())واألولياء، ومن جعل دأبه الغضب واملعاندة فقد ماثل السباع

ينبغي للملك مع هذه الصفات أن تكون ((يكون فيما ال يذهب هيبة السلطان ومكانته فإنه 
له هابة قاهرة وسياسة باهرة حبيث إذا مسعت به الرعية خافته ولو كانت بعيدا منه، ال سيما 

ـ سلطان زماننا هذا فإنه جيب أن يكون له أوىف سياسة وأمت هابة لفساد أهـل الز  ، )٤())نام
  .ولعل يف هذا ما يدل على الوضع السياسي الذي كان يعايشه األفضل

أن يكون امللـك كـثري االعتنـاء    : ((اليت يراها األفضل على السلطانومن الواجبات 
  .)٥())مبجالسة العلماء الصلحاء واألدباء الفضالء، فإن يف ذلك تلقيح للعقل وذيب للنفس

صاً وجلساء وعماالً ممن كمل أدبه، وشـرف نسـبه،   كما ينبغي للملك أن يتخذ خوا
ه، شهرت فيه وفاق فيها أقرانه ونظـراء وشهر عقله وعلمه، وال يصطفى أحدا إال لفضيلة 

                                     
  .٣٩-٣٨ص  نزهة الظرفاء  )١(
  .٤٠-٣٩ص  املصدر نفسه  )٢(
  .٤١ص  املصدر نفسه )٣(
  .٤٢ص  املصدر نفسه  )٤(
  .٤٤-٤٣ص  ه املصدر نفس )٥(



٢٦٣ 
 

كما أن السلطان ال جيوز له أن يسلم عمالً إىل رجل ليس أهالً له، فإنه يفسد مملكته ويهمل 
  .)١(أمره ويتسبب يف إظهار اخللل وإبطال العمل

نبغي له االطالع على التاريخ وسري احلكـام السـابقني، واالسـتفادة مـن دروس     وي
فـإن  ((، باإلضافة إىل األخذ بقسط من احلكم واألمثال السائرة واألشعار النادرة، )٢(التاريخ

  .)٣())فيها راحة للخاطر وتطلع على املعاين العربية فما من معىن إال وقد طرقته الشعراء
اللعب بالشطرنج والنرد وضرب : ينبغي للملك أن يشتغل ا دائما ومن األمور اليت ال

، وعليه تنظـيم  )٤(والصيد وما أشبه ذلك، ألا تشغله عن األعمال األهم و الشرباألكرة 
، أما احلرب فال يباشرها )٥(وقته وتوزيعه بني حقوق اهللا وحقوق العباد وحقوق نفسه وأهله

علقة بروحه، وصالح الرعية يف حياته، كما عليه االحتراس بنفسه؛ ألن كثريا من األرواح مت
على نفسه وعمل االحترازات الالزمة والتمويه خلدعة العدو حىت ال ينالوا منه، واستدل على 

، ومما ركّـز  )٦(ذلك بوضع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عليا مكانه عندما هاجر للمدينة
ينبغي للملك تعهـد أحـوال عمالـه    ((مل عنهم، فإنه تفقد الرعية ورفع املظا: األفضل عليه

، )٧())ورعاياه، وال يرضى هلم بالظلم فإنه مسؤول عن أفعاهلم كما سئل عن فعـل نفسـه  
فإذا كان امللك سهل ((احلجابة على امللك سهلة يسرية،  والوسيلة إىل حتقيق ذلك أن تكون

  .)٨())بعضهم على بعض احلجاب مل يكن للعمال أن جيوروا، وخافت الرعايا من جور

                                     
  .٤٥ص  نزهة الظرفاء  )١(
  .٤٦ص  املصدر نفسه  )٢(
  .٥٠ص  املصدر نفسه  )٣(
  .٤٦ص  املصدر نفسه  )٤(
  .٤٦ص  املصدر نفسه  )٥(
  .٤٧ص  املصدر نفسه  )٦(
  .٤٧ص  املصدر نفسه  )٧(
  .٤٧ص  املصدر نفسه  )٨(



٢٦٤ 
 

االجتهاد يف عمارة األماكن، مث : ومن آخر الواجبات اليت ذكرها األفضل يف هذا الباب
وال عمارة مثل العدل، فإذا كان السلطان عادالً انعمرت بالده ((: بين العمارة احلقيقة بقوله

  .)١())بكثرة الرعايا
صى الواجبـات الـيت علـى    هذا باختصار ما ذكره األفضل يف هذا الباب وقد استق

السلطان، فبين واجباته جتاه ربه، وجتاه عباده، ورسم منهجا قوميا يف احلكم، ونستطيع القول 
تذكر املصادر اليت ترمجـت   إذبأن األفضل سار وفق هذه اخلطط اليت رمسها وعمل مبا علم، 

  .من اهتمامهله علما، وثقافة، وعدالً، وحسن معاملة، كما أن العمارة أخذت قسطًا 
  .فيما ال يسع امللوك والرؤساء جهله من أنواع العلوم: أما الباب الثالث فهو

أشار فيها إىل كثرة أنواع العلوم، وأن لكل علم فضيلة، ولكن  موجزةوقد بدأه مبقدمة 
بعضها أهم من بعض، والناس يف العلم على طبقات، ويف الفضائل على درجات، ورغبام 

م بالعلوم، وحكمة اهللا يف ذلك أن جعل لكل علم من يقوم به؛ لـيحفظ  ختتلف يف اهتمامه
ذلك العلم، كما صرف مهمهم إىل الصنائع املختلفة ليقوم بذلك نظام العامل، منبـها إىل أن  

بل إمنا يرغب به اخلواص من الناس، وهـم  ((علم ومجعه وطلبه، ليس كل الناس يرغب يف ال
  .)٢())ليةأصحاب األنفس الزكية واهلمم العا

مث نقل عن اجلاحظ ما قيل يف خواص كل علم؛ كاألحاديث واآلثار، والنحو، والكالم، 
والفلسفة، والعروض، وقبل أن يتدرج يف كل علم ذكر قاعدة للـتعلم والتثقيـف مساهـا    

الشرط يف كل علم معرفة كلياته وضـوابطه وجزئياتـه، ألن الكليـات    ((: ، فقال"شرطًا"
تكاد تنحصر، فإذا عرفت الكليات كانت مادة لكل جزء، وكانـت  تنحصر واجلزئيات ال 

كالباب لكل علم ال سيما يف حق امللوك واألكابر والرؤساء، فإن عقوهلم وإن كانت وافرة 
لكنها مستغرقة بكثرة األشغال وتدبري الرعايا، وسياسة العامل، ومهمات متنعهم عن استغراق 

  .)٣())...األوقات يف اجلزئيات 

                                     
  .٤٩ص  نزهة الظرفاء ) ١(
  .٥٤-٥٣ص  املصدر نفسه ) ٢(
  .٥٥ر نفسه ص املصد) ٣(



٢٦٥ 
 

ذ بعد ذلك يف ذكر العلوم اليت ال يسع السلطان جهلها أو إمهال تعلمها، وبـين  مث أخ
، مث عـرج  )١(خواصها وفوائد تعلمها، فذكر أول ما ذكر النحو، واستعرض فروعه املختلفة

، مث علم الكالم ومعرفة )٢( ...كرا أصوله وفروعه، ومعرفة احلالل واحلراماالفقه ذ علم على
وذكر من مسائله املشهورة اخلالف بني أهل السنة والزيدية، خاصة وأم التوحيد وأنواعه، 

أقرب الفرق إليه يف اليمن خالل فترة حكمه، وتعامل معهم بصـفة مسـتمرة يف السـلم    
، وهـم امللقبـون يف كتـب    )٣( ومسائل اخلالف اليت بيننا وبني الزيدية: "واحلرب، فيقول
  ، )٥(والقدرية )٤(األصول باملعتزلة

، ومن العلوم اليت )٧(، مث يذكر الفوائد من تعلم علم الكالم)٦()): ...عشرة مسائل فهي
  .)٨(عروفة بأوزاا املختلفةذكرها علم العروض، وذكر فيه حبور الشعر امل

مث أتى على ذكر العلوم الطبيعية؛ كالرياضيات، وعلم الفلك، وعلم املعادن، وعلم 
م اإلهليات، مث أحلق ا علم السياسة العامة النبات، وعلم احليوان، وما أمساه عل

وعلم السياسة اخلاصة وعلم السياسة الذاتية وعرف كال منها، مث ذكر الفلسفة، 
وينبغي للملك أن يعتين بسائر العلوم : ((وأخرياً علم الطب، مث ختم كل ذلك بقوله

  دقيقها وجليلها،

                                     
    ).٦٠-٥٥ص (نزهة الظرفاء  )١(
  ).٦٠ص ( املصدر نفسه )٢(
 . ٢٠سبق التعريف باملذهب الزيدي ص  ) ٣(
قد أعتمدت علـى العقـل   ، املعتزلة فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي و أزدهرت يف العصر العباسي  ) ٤(

سفات املستوردة مما أدى على إحنرافها عن عقيـدة أهـل السـنة و    ارد يف فهم العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض الفل
: ومسو باملعتزلة بعد أن أعتزل واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري و شكل حلقة خاصة فقـال احلسـن   ، اجلماعة 

 . وما بعدها  ١/٦٩موسوعة امليسرة : أنظر . فسمو بذلك ، أعتزلنا واصل 
ذات املفاهيم و اآلراء اإلعتقادية اخلاطئة يف مفهـوم  ، مية املنتسبة إىل اإلسالم هي إحدى الفرق الكال: القدرية  ) ٥(

دخل يف ذلك و ال قـدرة و ال   –تعاىل عن قوهلم  –وأنه ليس هللا ، بإسناد أفعال العباد إىل قدرم : القدر حيث قالوا 
 ٢/١١٢٤مليسرة املوسوعة ا: أنظر . كما أنكروا علم اهللا تعاىل السابق . مشيئة و ال قضاء 

  .٦٢-٦١ص نزهة الظرفاء  )٦(
  .٦٢ص  املصدر نفسه )٧(
  .٦٥-٦٢ص  املصدر نفسه )٨(



٢٦٦ 
 

ئر العلوم، وتناظر أرباا من كـل  ويعظم شأا وحيث عليها، فلم تزل امللوك تعتين بسا
  .)١())فن من الفنون سواء كان متعلق به شيء من األحكام أو ال

مث ذكر قصصا شاهدة على ما قال من سري اخللفاء العباسيني وتعاملهم مع العلماء بعمل 
  .)٢(املناظرات بينهم يف جمالسهم يف العلوم املختلفة

  :مميزات الكتاب 
يف ثنايا الكتاب ، كما برزت فيه شخصـيته إذ  ان له حضوره أن امللك األفضل ك) ١

حيث ال يكتفي بالنقل ارد بل يعلّق على كثري مما ينقله ويعطي رأيه فيه، ويبـدو  
حضوره واضحا خاصة يف الباب الثالث حينما تكلم عن العلوم اليت جيب أن يلم 

طالعـه وإحاطتـه   ا امللك، فهذا الباب يدل على ثقافة امللك األفضل وسـعة ا 
وذكرت حمققة الكتاب أن الباب الثالث . بالتيارات الفكرية يف الفترة اليت عايشها

ميكن أن نعتربه تصنيفًا للعلوم ميكن أن يضاف إىل الكتـب املوضـوعة يف هـذا    
  .)٣(الفن

  .حسن تبويبه للكتاب، من حيث تقسيمه ألبواب، وتدرجه يف املادة العلمية له) ٢
ما يقوله، وذلك من كتاب اهللا تعاىل أو سنة رسـوله   على راد الشواهداهتمامه بإي) ٣

صلى اهللا عليه وسلم أو سري الصحابة والتابعني واخللفاء واألدباء واحلكماء، ويف هذا 
  .توثيق هلذه املعلومات

اختصاره للعبارات ووضعه مفاتيح للعلوم تكفي القارئ، ومن أراد التوسع فعليـه  ) ٤
  .باملطوالت

                                     
  .٦٨-٦٥ص نزهة الظرفاء  )١(
  .٧٣-٦٨ص  املصدر نفسه )٢(
  .١٢ص مقدمة نزهة الظرفاء  )٣(



٢٦٧ 
 

  :ؤخذ على الكتابما ي
  :مما ميكن أن يؤخذ على الكتاب

املغاالة يف اآلداب اليت أصلها املصنف عند الدخول على السالطني، وقـد سـبق   ) ١
  .اإلشارة إىل شيء من ذلك

بالتفصيل، مع نقـل   الحقاًاستدالله ببعض األحاديث النبوية الضعيفة، وسأذكرها ) ٢
  .أحكام العلماء عليها

ض املواطن وتوسعه يف البعض اآلخر، كاختصاره عند احلديث عـن  اختصاره يف بع) ٣
هذا العلم من أشرف العلوم لشرف ((أن العقيدة وأصول الدين، مع أنه ينص على 
، بينما توسع عنـد حديثـه عـن    )١())معلومه وشدة احلاجة إليه وال اية آلخره

  .)٢(النحو
  )لظرفاءنزهة ا(األحاديث اليت ذكرها امللك األفضل يف ختريج 
 .)٣())السلطان ظل اهللا يف أرضه(( )١(

 )٤(املتقي اهلندي يف كرت العمال هأخرجه أبو نعيم يف املعرفة عن أيب عبيد، كما ذكر
  . )٥(، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة

 .)٦())إمنا السجود هللا! مه يا معاذ(( )٢(
  .مل أجده بعد طول البحث

 .)٧())بادة سبعني سنةعدل السلطان يوما واحدا أفضل من ع(( )٣(

                                     
  .٦٢-٦١نزهة الظرفاء ص  )١(
  .٦٠-٥٥ص نفسه  املصدر )٢(
  .١٨ص نفسه  املصدر  )٣(
  . ٦/٢٧ العمال كرت:  اهلندي )٤(
  يف ١٦٦١احلديث  ،رقم  ٤/١٥٩سلسة األحاديث الضعيفة :األلباين )٥(
  .١٩نزهة الظرفاء ص  )٦(
  .٣٧نفسه ص  املصدر  )٧(



٢٦٨ 
 

كشف اخلفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على (يف  )١(ذكره العجلوين
وضـعفه  . وعزاه للديلمي وأيب نعيم عن أيب هريرة رضـي اهللا عنـه   )ألسنة الناس

  .)٢(األلباين يف السلسلة الضعيفة
 .)٣())أحب الناس إىل اهللا تعاىل وأقرم إليه سلطان عادل(( )٤(

حديث حسـن غريـب ال   : وقال)٥(والترمذي)٤(ه أمحد بن حنبل يف مسندهأخرج
  .)٦(فه األلباين يف ضعيف اجلامعوضع. نعرفه إال من هذا الوجه

والذي نفس حممد بيده إنه لريفع السلطان العادل إىل السماء من العمـل مثـل   ((  )٥(
 .)٧())عمل مجلة الرعية، وكل صالة يصليها تعدل تسعني ألف صالة

  .ه بعد طول البحثمل أجد
 

د ذبح شاة فأى هلا اإن اهللا حيب اإلحسان يف كل شيء، حىت إنه حيب إنسانا أر(( )٦(
 .أخرجه بنحوه مسلم يف صحيحه . )٨())من أمل الذبح خالصها لجعاملدية لي

 
 .)٩())إن للمحسنني يف اجلنة منازل حىت احملسن إىل أهله وابنائه(( )٧(

                                     
  ٢/٥٨كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما أشتهر من األحاديث على ألسنة الناس : العجلوين  )١(
  .١٥٩٥: يث رقم احلد ٤/٩٨سلسة األحاديث الضعيفة :األلباين  )٢(
  .٣٨نزهة الظرفاء ص  )٣(
  .٥٥، ٣/٢٢مسند اإلمام امحد :أمحد )٤(
  ٣/٦١٧صحيح الاجلامع )٥(
  .١٣٦٣رقم ب ١٩٧ص ضعيف اجلامع  )٦(
  .٣٨ص نزهة الظرفاء  )٧(
إن اهللا كتـب  ((: ، وهكذا ورد لفظ احلديث يف املطبوع حمرفًا، ولفظ مسلم٤١ص نزهة الظرفاء ) ٨(

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحـدكم   ؛اإلحسان على كل شيء
بـرقم  ،  ٣/١٥٤٨يف كتاب الصيد و الذبائح أخرجه مسلم يف صححيه ))شفرته، فلريح ذبيحته

١٩٥٥ .  
  .٤١ص نزهة الظرفاء  )٩(



٢٦٩ 
 

،ومل أجد له سندا، ومل أجد من )١( نصيحة امللوك ذكره الغزايل يف الترب املسبوك يف
  .حكم عليه

 
مـن  : إذا كان يوم القيامة وجمع اخلالئق يف صعيد واحد نادى مناد من السماء(( )٨(

 .)٢())كان له عند اهللا يد فليقم، فال يقوم إال من عفى عن الناس
أجد من حكـم  مرسالً عن احلسن البصري، ومل  )٣(ذكره الغزايل يف الترب املسبوك
  .عليه، واملرسل منقطع ضعيف

 
 .)٤())اللهم ألطف بكل والٍ يلطف برعيته(( )٩(

واعنف على كـل والٍ يعنـف   (: ، ومتامه عنده)٥(ذكره الغزايل يف الترب املسبوك 
  .، ومل أجد من حكم عليه)برعيته

 

                                     
  .  ٥٤الترب املسبوك يف نصيحة ا مللوك ص : الغزايل )١(
  .٤٢نزهة الظرفاء ص  )٢(
  . ٣٠الترب املسبوك ص : غزايل ال )٣(
  ٤٢نزهة الظرفاء ص  )٤(
  .  ٣٥الترب املسبوك ص : الغزايل )٥(



٢٧٠ 
 

  
  

  الفصل الرابع

  }جهوده البارزة يف تطوير احلركة العلمية{ 
  :ة لتاليوتتناول اجلوانب ا

  .اهتمامه ببناء املؤسسات الدينية والتعليمية واإلنفاق عليها .١
العلم وتشجيعهم على التأليف  وطلبةاهتمامه بتكرمي العلماء  .٢

 .العلمي 

 :اإلنتاج العلمي يف عصره وتشمل  .٣

  .العلوم الشرعية : أوالً
 .العلوم العربية : ثانياً

 .العلوم االجتماعية : ثالثاً

  )) .العلمية((لتطبيقية العلوم ا: رابعاً



٢٧١ 
 

واصل سالطني بين رسول ج أسالفهم األيوبيني بالعناية باملؤسسات التعليمية والعديد مـن  
املساجد واملدارس وأماكن تعليم األيتام وغري ذلك من املؤسسات التعليمية ، : دور العلم مثل

ب الشافعي الـذي  وحرصوا على نشر علوم أهل السنة يف أغلب املدن اليمنية وخاصة املذه
من املدارس اليمنية لتدريس هذا املذهب ، إذ كان مـذهب الدولـة    اًشيدت من أجله عدد

الرمسي ، ومل تتوقف هذه العناية عند اإلنشاء فحسب ، بل تعاهدوا هذه املؤسسات بالتمويل 
واإلنفاق عليها بسخاء حىت تقوم بأداء رسالتها على الوجه األكمل ، وشهدت بالد الـيمن  

الل هذه الفترة نشاطاً فكرياً وعلمياً منقطع النظري ، ويعد حبق عصر االزدهار العلمـي يف  خ
هذه الدولة اليت كان عصـرها   شىت ااالت ، وحظيت احلركة العلمية بعناية فائقة من قبل

ى العصور اليمنية وأكثرها ازدهاراً بالعلم ، وأوسعها عطاءاً باإلنتاج الفكـري ، ومل  من أزه
ر إنشاء املؤسسات التعليمية على سالطني بين رسول ، بل اقتفى أثرهم كثري من أبنائهم يقتص

ونسائهم ووزرائهم وأمرائهم ومواليهم ، وأعيان عصرهم من العلماء والفقهـاء والقضـاة   
  .وغريهم من أهل اليسار حىت أصبحت مسة من مسات دولتهم 
التعليمية اليت شـيدت يف هـذا    وقد أوردت املصادر التارخيية كثرياً من املؤسسات

العصر وانتشرت يف كثري من املدن والقرى اليمنية املختلفة ، وحفلـت هـذه املؤسسـات    
بالعلماء وطالب العلم وغريهم من األئمة واملؤذنني والقوام الذين يقومون على مصاحل هـذه  

ا لطلب العلـم  املؤسسات ، وأوقفت عليهم أوقافاً جليلة تقوم بكفايتهم مجيعاً حىت يتفرغو
  .ونشره يف البالد بصورة كبرية 

، فقد مشلـت   حكمهالنهوض احلركة العلمية خالل بأما عن جهود امللك األفضل 
جوانب متعددة فاهتم ببناء املؤسسات التعليمية والدينية وأنفق عليها بسخاء حىت تقوم بأداء 

لعلماء وطلبة العلـم  رسالتها على الوجه األكمل ، ومل يقتصر على ذلك فحسب بل كرم ا
منهم مبكافآت سخية ، بل شاركهم  اًكثري على البحث والتحصيل العلمي وكافأ وشجعهم

يف هذا اجلانب مشاركة فعلية وصنف يف كثري من العلوم املختلفة كدليل على عنايته باحلركة 
  .العلمية 
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الفه مـن  فقد سار على ج أس :أما دور امللك األفضل يف بناء املؤسسات التعليمة
بـىن املدرسـة   وأوالها عناية خاصة فقـد   و املساجدملوك بين رسول فاعتىن بدور العلم 

يف ناحية احلبيل بتعز ، قام بتأسيسها يوم اجلمعة الرابع عشر مـن شـهر رجـب     األفضلية
  . )١(م١٣٦٣/هـ٧٦٥سنة

بـن   ، وقام علـي  )٢(وقد أشاد املؤرخون حبسن بنائها ، وأنه ليس هلا نظري يف البالد
الرحالة املشهور كارسنت  وزار،  )٣(احلسن اخلزرجي بزخرفة هذه املدرسة وامسه مثبت عليها

حيث ) م١٧٦١/هـ١١٧٥(، الذي زار اليمن يف سنة  )٤()م١٨١٥/هـ١٢٣٠ت( نيبور
  . )٥(ذكر املدرسة األفضلية وحدد مكاا يف تلك الصورة

أمر فيها بعمل ((: ث قالفمن أوائل من وصف هذه املدرسة ابنه امللك األشرف حي
فالطبقة األوىل مربعة الشكل : منارة مل يك يف البالد هلا نظري ، وذلك أا على ثالث طبقات

و الطبقـة الثالثـة   ، قائمة احلـروف  صحيحة األركان ، والطبقة الثانية فهي مثلثة الشكل 
الشـريف  املذكورة مدرسـاً يف الشـرع    ، وجعل يف املدرسةعجيبة املنظر مسدسة الشكل

ومجاعة من الطلبة ، ومعيداً وحمدثاً وإماماً ومؤذناً وقيماً ومعلمـاً وأيتامـاً ودار مضـيف ،    
  . )٦())ووقف عليها ما يقوم بكفاية اجلميع

                                     
   ٢/١٣٢العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٧٣٠فاكهة الزمن ، ص:امللك األشرف إمساعيل بن عباس الرسويل )١(

  

العقود اللؤلؤية ، :جيأ ؛ اخلزر٧١تاريخ الشعيب ، ق:؛ الشعيب ٧٥٦فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٢(
  . ١٧٠ صعنوان الشرف الوايف ،:؛ ابن املقري ٢/١٥٩

  

  . ٢٩٢صلحاء اليمن ، ص:يهيالرب )٣(
  

مارك يف ينماركي األصل ، أملاين املولد واملنشأ ، أرسلته حكومة الدمستشرق رحالة ، دين:ركارسنت نيبو )٤(
 ألفإىل بالده عن طريق اسطنبول ، مع بعثه ، وعاد ) م١٧٦١/هـ١١٧٥(رحلة إىل مصر واليمن سنة 

األعالم ، :الزركلي: ؛ انظر )رحلة يف بالد العربية وما جاورها(و  )وصف بالد العرب(باألملانية كتاباً يف 
٥/٢١١ .  

  

  . ٢٤٥املدارس ، ص:األكوع )٥(
  . ٧٥٦فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٦(
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ورتب يف املدرسة املذكورة إماماً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتامـاً  ((: وقال اخلزرجي
معيداً ، وعشرة من الطلبة وحمدثاً وشـيخاً  يتعلمون القرآن ، ومدرساً يف الشرع الشريف و

صوفياً ونقيباً ، وطعاماً للفقراء الواردين ، فأوقف عليهم أطياناً وخنالً وكروماً ورباعـاً مـا   
  . )١())يقوم بكفاية اجلميع منهم

وصرف عليها من األمـوال حلسـن   ((: مضيفاً على كالم اخلزرجي: وقال الشعيب
ارا ونفقة مرتبيها على ما شرطه والده يف مدرسته ، وأوقف عمارا شيئ كثري ما يقوم بعم
  . )٥())...،  )٤(، وخنيل يف موزع )٣(، واألجناد )٢(عليها أراضي جليلة يف وادي ظبا

ودقة يف ما خيـتص ـذه    وحتدثت وثيقة املدرسة األفضلية بتفصيالت أكثر مشوالً
ر األرض املذكورة ، ويؤجرهـا  وعلى نائب كاف أمني ، يباش(( :املدرسة حيث جاء فيها

بأجرة مثلها ، وحتصيل غالهلا ، ويسوق حواصلها ، ويعمر األرض املـذكورة واملدرسـة   
املذكورة ، وأماكنها املوصوفة عند احلاجة إىل تلك ، ويصرف ما بقي على من يأيت ذكـره  
حسبما يأيت ذكره ، وعلى إمام راتب يصلي بالناس الصـلوات اخلمـس يف املسـجد    

  ،، والتراويح )٦(ويصلي م الرغائبعلى الصلوات اخلمس يف أوقاا، كور ، مالزماملذ
                                     

  . ٢/١٥٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )١(
  

واد معروف باجلنوب من مدينة جبلة نسب إىل ظبا أبو اخلري بن حممد بن كديس الظبـائي ؛  :ي ظباواد )٢(
  . ٢٥٧معجم املدن والقبائل اليمنية ، ص:املقحفي:انظر

  

أ ؛ ٧١تـاريخ الشـعيب ، ق  :الشـعيب :واد مشهور من أودية تعز يشتهر بكثرة الزراعة ؛ انظر:األجناد )٣(
  . ٤٤اليمن اخلضراء ، ص:األكوع

  

معجم املدن والقبائـل اليمنيـة ،   :املقحفي:كم ؛ انظر٨٠مدينة باجلنوب الغريب من تعز مبسافة:موزع )٤(
  . ٤١٧ص

  

  .أ ٧١تاريخ الشعيب ، ق:الشعيب )٥(
  

واألحاديث املروية يف فضل صالة الرغائب يف أول ليلة مجعة : قال ابن رجب احلنبلي:عن صالة الرغائب )٦(
، وإمنا مل يـذكرها  ... ال تصح ، وهذه الصالة بدعة عند مجهور العلماءمن شهر رجب كذب وباطل 

املتقدمون ، ألا أحدثت بعدهم ، وأول ما ظهرت بعد األربعمائة ، فلذلك مل يعرفها املتقـدمون ، ومل  
: ؛ الشقريي   ١٢٠لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف ، ص:ابن رجب:يتكلموا فيها ؛ انظر

  ١٤١ -١٤٠و املبتدعات املتعلقة باألذكار و الصلوات ص السنن 
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، واخلسوف والكسوف ، حافظ للقرآن الكرمي عن ظهر قلبـه   )١(وليلة النصف من شعبان
جيد حسن الصوت، وعلى مؤذن مالزم لألذان واإلقامة يف املدرسة املـذكورة يف أوقـات   

على األذان يف أوقاته جيد حسن الصوت ، والقيام مـع   الصلوات اخلمس املفروضة ، حمافظ
اإلمام يف سائر الصلوات املسنونة كالرغائب والتراويح وليلة النصف من شـعبان ، ويقـوم   
أيضاً مع اإلمام يف صالة اخلسوف والكسوف ، وعلى قيمني يتوليـان تنظيـف املسـجد    

ما حيتاج فرشـه وتنظيـف    املذكور وخارجه املذكورين ، وسائر أماكنها املذكورة وفرش
، من الطحلب واحليطان ، ومواضع املاء يف املدرسـة املـذكورة مـن     )٢(الربكة والفسقية

الطحلب والتراب اتمع فيها ، املغري للماء واشعال املصابيح يف املسجد واجلناحني ، وسائر 
ا كالعشـائني  يهاألماكن اليت حتتاج لالستصباح يف األوقات اليت جرت العادة لالستصباح ف

الصبح ، وإشعال القناديل والشماع يف املدرسة املذكورة ، داخلها وخارجها يف  ، وصالة)٣(
ليلة اخلتمة من شهر رمضان الكرمي كجاري عادة املدارس يف تلك الليلة ، ويتوليان حفظ آلة 
املدرسة املعدة هلا من البسط واحلصر والفرش والقناديل والسقا وسوى ذلـك ، وتنظيـف   
املطاهري وأمكنة قضاء احلاجة ، وإماطة األذى عنها ، وإزالة النجاسـة املائعـة والراكـدة    

                                     
من البدع االحتفال بليلة النصف من شعبان و ختصيصها بأنواع من الذكر و الصالة :ليلة النصف من شعبان )١(

ألم يزعمون أا تقدر فيها اآلجال و األرزاق وما جيري يف العام وخيصون اليوم اخلامس عشر مـن شـهر   
وهذا كله من البدع احملدثة ألنه مل يثبت ختصـيص ليلـة   ، ويستدلون حبديث روي يف هذا ، م شعبان بالصيا

ومل يثبت يف ذلك حديث عن النيب صلى ، ختصيص يومها بالصيام ال و، النصف  من شعبان بذكر و ال قيام 
لة النصف مـن  يعين ختصيص لي –و أنكر ذلك :وقال ابن رجب يف كتابه لطائف املعارف ، اهللا عليه و سلم 

ونقله عبد الرمحن بن أزيد بن أسلم عن فقهـاء  ، عطاء و ابن أيب مليكة : أكثر علماء احلجاز منهم ، شعبان 
قيام ليلة النصف من : ذلك كله بدعة وقال أيضاً : وقالوا ، وهو قول أصحاب مالك و غريهم ، أهل املدينة 

حـديث  : العراقي وقال احلافظ ، م و ال عن أصحابه شعبان مل يثبت فيه شيئ عن النيب صلى اهللا عليه و سل
لطائف املعارف : رجبأنظر ابن . باطل و أخرجه أبن اجلوزي يف املوضوعات صالة ليلة النصف من شعبان 

  .  ٤٩-٣/٤٦اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء  ىوفتا،  ١٣٦- ١٣٥ص 
  

العامة أو ساحة الدار أو داخل القاعات لتربيدها مبرور املاء هو حوض يبىن يف احلديقة أو امليادين :الفسقية )٢(
  . ١١٨معجم األلفاظ التارخيية ، ص:حممد دمهان:؛ انظر

  
 . صالة المغرب والعشاء   )٣(
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املوجودة يف ظاهر ذلك ، إحترازاً عما يف باطن اجلسور، وعلى فقيه مدرس يـدرس للعلـم   
الشريف الفقهي فروعاً وأصوالً ، وله أن يقري بعد ذلك من شاء من املتطوعني وعلى عشرة 

بالـدرس    وجل عزن عليه يف كل يوم ما سهله اهللا وم العلم الشريف ويقرؤمن الطلبة يقرئه
، وعلـى   وجل عزعلم الشريف املقرب إىل اهللا لوالبحث واالجتهاد منه ومنهم من أنواع ا

معيد يؤرخون عليه الطلبة ويبحثون معه ويبحث معهم توطئة للدرس واستشارة ملا يقدح يف 
مـدرس يف احلـديث    لصور واملسائل وتصويرها ، وعلىنفوسهم ، أعين الطلبة ، وحترير ل

قائق ، ثابـت الروايـة   رأفضل الصالة والتسليم ، والتفسري والوعظ وال النبوي على صاحبه
صحيح السند ، يقري الطلبة فيها ويقرؤون عليه إمساعاً واستماعاً ، ويقري يف النحو واللغة 

مخسة طلبة يشتغلون عليه يف احلديث  ، وله أن يقرئ بعد ذلك من شاء من املتطوعني وعلى
قائق إمساعا واسـتماعاً يف  ة والتسليم والتفسري والوعظ والرالنبوي على صاحبه أفضل الصال

النحو واللغة ، يفضل أحدهم مبزيد من النفقة ، بشرط اتصافه بإمساع احلديث النبوي علـى  
يف املدرسة املذكورة حيث صاحبه أفضل الصالة والتسليم ، وعلى معلم يعلم القرآن الكرمي 

معلمي املدارس يبطلون عني للتعليم على مرور الزمان إال يف اجلمع واألعياد اليت جرت عادة 
عذر ظاهر بني بشرط اإلستنابة ، وعلى مخسة عشر يتيماً يتعلمون القرآن الكرمي فيها ، أو ب

السالكني احملققـني   يف املدرسة املذكورة حيث عني للتعليم ، وعلى شيخ من مشايخ الطريقة
يدين السالكني ، املنقطعني رصفني بسمت أهل الصوفية ، وعلى عشرة من املتاملتصوفني ، امل

يفضل أحدهم مبزيد من النفقة بشرط اتصافه حبقيقة الفقراء أو الواردين ، والقيام على إطعام 
ملنصب فيه املاء إىل الطعام ، وعلى إطعام الطعام باملعروف ، وعلى قيم ينظر يف أمر الساقية ا
االستغالل الـيت   هاملدرسة وإجرائه على حسب العادة ، فيشغل هذه األرض املذكورة بوجو

يستغل ا غريها مثلها من غري ضرر وال إتالف شيئ منها بـالعقود الصـحيحة واألجـرة    
ر أكثر من املسماة اليت ال حماباة فيها على املدة اليت يكون أبعدها ثالث سنني ، ال جياوز الناظ

ذلك وال يعقد عليها عقداً مستأنفاً مامل متضي مدة اإلجازة األوىل ، وال يؤجر إال على وجه 
النظر واالحتياط واملصلحة واإلغتباط ، وال يؤجرها بدون أجرة املثل ، فمن خالف يف شيئ 

ورة من ذلك فعقده باطل رداً عليه ، فما قسم اهللا  ، ومن رزق من ريع هذه األراضي املذك
ني ل ما يبدأ الناظر به عمارة األرضوغال هلا املتحصلة ومنائها وأجتمع منها يف كل سنة ، أو
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ارته ، مث املذكورة عمارة تزيد يف منائها ، وإصالح ماتشعث منها ، وظهرت مصلحة يف عم
واملدرسة املذكورة وما إليها ، املوصوفة ، وحقوقهـا ومرافقهـا    بعمارة املسجد املذكوره

ئها وسواقيها وما أحاطت عليه حدودها األربعة من إصالح منكسر وإقامة منهدم ، أو وطرقا
تبديل صفة رأى الناظر املصلحة يف ذلك ، مث بعد ذلك يصرف الناظر على طريق املصـلحة  
من الدهن لالستصباح يف املساء والصباح على حسب ما ينتفع املصلون ، ويستضـيئ بـه   

من السليط على أي سعر بلغ ، ويصرف أيضاً قيمة حصـر  القاصدون ، يف كل شهر مثنني 
املدرسة واخلانقة وسائر األمكنة واألماكن اليت جرت العادة يف فرشها قدر الكفاية على مـا  

  . )١( ))...يراه الناظر ، ويف آلة اإلصالح والتنظيف على حسبما يراه الناظر 

عـدد مـن الوظـائف    وثيقة املدرسة األفضلية تبني أن هنـاك   قراءةومن خالل 
والتخصصات اليت وجدت يف هذه املدرسة وميكن تقسيم هذه الوظائف إىل أربعـة أقسـام   

  :وهي على النحو التايل 

تعد الوظائف اإلدارية من الوظـائف املهمـة الـيت     :الوظائـف اإلداريـة: أوالً
بصورة حتتاجها كل مؤسسة سواء كانت تعليمية أو اجتماعية حىت تقدم خدماا للمجتمع 

، ومن أبرز الوظائف اإلدارية يف املدرسة  )٢(مرضية ، وتضمن سري العمل بكل يسر وسهولة
  :األفضلية ما يلي 

                                     

  . ١٠٤-١٠٢وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )١(
  
احلياة العلمية يف تعـز ،  :ي علي حسني؛ عل ١٠٦،  ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(

  . ٥١٣ص
  



٢٧٧ 
 

الناظر ، ويعد املسئول األول على إدارة الوقف وتنظيمه سواء من الناحية اإلداريـة   - ١
ب واملالية ، إذ كان عليه رعاية الوقف وتنميته وحسن استغالله ومباشرته بنفسه حس

 . )١(شرط الواقف

أما املرتب الذي كان يتقاضاه الناظر لقاء عمله واإلشراف على الوقف فإن وثيقـة  
 .املدرسة األفضلية مل حتدده سواء كان نقدياً أو عينياً 

ويقصد به نائب الناظر على الوقف ، وقد وردت هذه الوظيفة مـن  : نائب الوقف - ٢
ية ، وكانت مهمته مباشرة أراضي الوقف الوظائف اإلدارية املهمة يف املدرسة األفضل

وعمارا ، مث تأجريها بأجرة مثلها من املدارس ، وحتصيل غالا املوقوفة ، واستيفاء 
  . )٢(حمصوهلا وصرف غالا وقسمتها على وجوه اإلنفاق اليت اشترطها الواقف

يتقاضـى  ب الذي يتقاضاه النائب يف هذه املدرسة لقاء عمله اإلداري فكان أما الرات
  . )٤(، بالزبدي التعزي القدمي مما حتصل من الواقف من أنواع احلبوب املقتاتة )٣(ستني زبدياً
وهذه الوظائف هلا صلة بإقامات الشعائر الدينية سـواء   :الوظائـف الدينيـة: ثانياً

كانت يف املساجد واجلوامع أو املدارس وغريها من دور العلم والعبادة ، فقد رتب فيها عدد 
إقامة الصلوات اخلمس يف أوقاا ، وصالة التراويح : من املرتبني إلقامة الشعائر الدينية ، مثل

                                     
  . ٥١٣احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ١٠٦وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )١(
  
  . ٥١٤احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(
  
كان يستخدم يف مدينة تعز ، وكان يساوي أربعة عشر رطالً بالرطل املصري ، وهـذا  :الزبدي التعزي )٣(

املكيال يساوي مثانية أرطال ، وهو مقدار يكفي شخص واحد ملدة شهرين من حيث املأكل من احلبوب 
؛ علـي علـي    ٢/١٠٥السلوك ، :اجلندي:، مث طرأت له عدة زيادات يف عصر الدولة الرسولية ؛ انظر

  . ٥١٥ياة العلمية يف تعز ، صاحل:حسني
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٤(
  



٢٧٨ 
 

، وقد أوردت وثيقة املدرسة األفضلية  )١(، وصالة اخلسوف والكسوف وغريها من الشعائر
،  )٢(كثري من هذه املعلومات املتصلة بإقامة الشعائر الدينية وحتدثت عنها بشيئ من التفصيل

  :من أبرز هذه الوظائف الدينية اليت وجدت يف هذه املدرسة ما يليو
وتعد من الوظائف الدينية املهمة ، ويشترط فيمن يتوالها عـدة شـروط    :اإلمامة - ١

 . )٣(حتدث عنها كثرياً من العلماء وبسطوها يف كتب الفقه وغريها

فر فيمن يتوىل أما وثيقة املدرسة األفضلية فقد أوردت بعض الشروط اليت جيب أن تتو
هذه الوظيفة حيث اشترطت أن يكون مالزماً على الصلوات اخلمس يف أوقاا ، ويصـلي  
م الرغائب والتراويح وليلة النصف من شعبان واخلسوف والكسوف ، حـافظ للقـرآن   

  . )٤(الكرمي عن ظهر قلبه جيد حسن الصوت
درسة األفضلية ، فقـد  أما ما يتقاضاه اإلمام من مرتب شهري لقاء عمله هذا يف امل

حددته الوقفية بأربعني زبدياً بالزبدي التعزي القدمي مما حتصل من الوقف من أنواع احلبوب 
 . )٥(املقتاته كل شهر

                                     
ب ؛ علـي علـي   ٥٥تاريخ الشـعيب ، ق :؛ الشعيب ٢٢١-٢٢٠جة الزمن ، ص:عبد الباقي اليماين )١(

  . ٥١٦احلياة العلمية يف تعز ، ص:حسني
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(
  
  . ١١٥-١١٤د النعم ومبيد النقم ، صيمع:؛ السبكي ١٣٥-١٢٧األحكام السلطانية ، ص:املاوردي )٣(
  
  . ١٠٢وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٤(
  

  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٥(
  



٢٧٩ 
 

وهذه الوظيفة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإقامة الشعائر الدينية ، إضافة إىل اقتراـا   :املؤذن -٢
  . )١(من الشروط الواجبة توفرها يف املؤذن بوظيفة اإلمام ، وقد ذكر العلماء كثرياً

أما وثيقة املدرسة األفضلية فقد أوردت بعض املعلومات املتصلة بإقامة الشعائر الدينية 
، واشترطت يف املؤذن أن يكون مالزماً لألذان واإلقامة يف املدرسة املـذكورة يف أوقـات   

ه جيد حسن الصوت والقيام مـع  الصلوات اخلمس املفروضة ، حمافظاً على األذان يف أوقات
اإلمام يف سائر الصلوات املسنونة كالرغائب والتراويح وليلة النصف من شـعبان ، ويقـوم   

  . )٢(أيضاً مع اإلمام يف صالة اخلسوف والكسوف

أما املرتب الذي كان يأخذه املؤذن لقاء عمله فقد حددته وثيقة املدرسة األفضلية ، 
ن زبدياً من الزبدي التعزي القدمي مما حتصل من الوقف حيث كان يأخذ يف كل شهر عشري
  . )٣(من أنواع احلبوب املقتاتة يف كل شهر

  

                                     
أحكام األذان والنداء واإلقامة ، :حلازمي؛ سامي بن فراج ا ١٢٩-١٢٨األحكام السلطانية ، :املاوردي )١(

  . ٢٧٣-٢٤٨دراسة فقهية مقارنة ، 
  
  . ١٠٢وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٣(
  



٢٨٠ 
 

  :الوظائـف العلميـة : ثالثاً

تعد الوظائف التعليمية ركيزة مهمة للمؤسسات التعليميـة ، إذ أوردت املصـادر   
ن الوظائف والتخصصات التارخيية ووثائق الوقف اخلاصة باملدارس الرسولية يف اليمن عدداً م

  . )١(العلمية املتعددة

فمن خالل االطالع على وثيقة املدرسة األفضلية يالحظ وجود بعض التخصصات 
خصصات املالية والعينية لكل وظيفة ، واستناداً العلمية اليت ذكرا هذه الوثيقة وبينت فيها امل

قسيم الوظائف التعليمية إىل قسمني إىل املعلومات اليت قدمتها وثيقة املدرسة األفضلية ميكن ت
  :أساسيني مها 

  :املدرسـون : أوالً

ويندرج حتت هذا املسمى عدد من الوظائف والتخصصات العلمية املتعـددة مثـل   
ها ، وغريها آداالفقه وأصوله ، واحلديث وعلومه والقرآن الكرمي وعلومه ، واللغة العربية و

كثري من املدارس الرسـولية وورد ذكـره يف    من التخصصات ، وقد شاع هذا املسمى يف
املصادر التارخيية ووثائق الوقف الغسانية ، وأصبحت وظيفة التدريس من أبـرز الوظـائف   

  .)٢(األساسية يف املؤسسات التعليمية

ومن خالل االطالع على وثيقة املدرسة األفضلية ميكن أن تصنف اهليئة التعليمية يف 
  :التايل  املدرسة األفضلية على النحو

                                     
تاريخ الشعيب ، :؛ الشعيب ٢٢١-٢٢٠جة الزمن ، ص:؛ عبد الباقي اليماين ٢/٤١السلوك ، :اجلندي )١(

  . ٥٢٢احلياة العلمية يف تعز ، ص:ب ؛ علي علي حسني٥٥ق
  
-١٠٣وثيقة املدرسة األفضـلية ،  :؛ الوقفية الغسانية ٢٢١-٢٢٠جة الزمن ، ص:عبد الباقي اليماين )٢(

  . ٥٢٣احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ١٠٥
  



٢٨١ 
 

الذي يتصدر لتدريس العلوم الشرعية مـن  ((: عرفه القلقشندي بأنه :الفقيه املدرس -١
، وهذا التعريف ينطبق )١())التفسري واحلديث والفقه ، والنحو والتصريف وحنو ذلك
، وأصبحت هذه الوظيفـة   )٢(متاماً مع التعريف الذي أوردته وثيقة املدرسة األفضلية

ملؤسسات التعليمية خالل فترة البحث ، إذ كان أول ما يعني من أبرز الوظائف يف ا
، أما املرتب الذي كان يتقاضاه مدرس الفقه يف املدرسـة األفضـلية فقـد     )٣(فيها

خصص له الواقف مئتا زبدي بالزبدي التعزي القدمي من الغالل املتحصلة من وقف 
 . )٤(املدرسة املذكورة يف كل شهر

، بطريقـة   eمن يتقن أحاديث الـنيب  ((: ندي بأنهعرفه القلقش :مدرس احلديث -٢
الرواية والدراية ، والعلم بأمساء الرجال وطرق األحاديث ، واملعرفة باألسانيد وحنو 

، وهذه الوظيفة كانت من الوظائف املهمة يف املؤسسات التعليمية خالل  )٥())ذلك
هلم سند عـايل يف   العصر الرسويل ، وتوالها عدد من احملدثني البارزين الذين كان

 . )٦(علم احلديث حىت يقوموا بتدريس الطلبة هلذا العلم الشريف

                                     
  . ٥/٤٣٦صبح األعشى ، :القلقشندي )١(
  
  . ١٠٣وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:ية الغسانيةالوقف )٢(
  
  . ٥٢٤احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٢٢١-٢٢٠جة الزمن ، ص:عبد الباقي اليماين )٣(
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٤(
  
  . ٥/٤٣٦صبح األعشى ، :القلقشندي )٥(
  
  . ٢٢٨،  ٢٠٦صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٣٧،  ٣٠،  ٢/٢٩السلوك ، :اجلندي )٦(
  



٢٨٢ 
 

أما وثيقة املدرسة األفضلية فقد أوردت بعض التفصيالت عن هذه الوظيفة والشروط 
، بالزبدي التعزي القـدمي مـن الغـالل     )١(والواجبات ملن أراد أن يتوالها يف هذه املدرسة

 . )٢(املذكورة يف كل شهراملتحصلة من وقف املدرسة 

وهو الذي يتوىل تعليم األيتام القرآن الكرمي خطاً وتلقيناً ، مث يعلمهم  :معلم األيتام -٣
، مث يعلمهم بعد ذلك عقيدة أهل السـنة   eبعد ذلك مجلة من أحاديث الرسول 

، وقد أوردت املصادر ووثائق الوقف الغسانية بعض الشروط ملـن أراد   )٣(واجلماعة
ه الوظيفة اليت انتشرت يف كثري من املؤسسـات التعليميـة خـالل فتـرة     تويل هذ
، فقد جرت العادة أن يعني يف كل مسجد أو مدرسة مستحدث معلمـاً   )٤(البحث

 . )٥(لأليتام وجمموعة من األيتام يتلقون التعليم على يديه

علـى  أما املرتب الذي كان يتقاضاه معلم األيتام يف املدرسة األفضلية فقد حتصـل  
مرتب شهري مقداره أربعني زبدياً بالزبدي التعزي القدمي من الغالل املتحصلة من وقـف  

  . )٦(املدرسة املذكورة

                                     
  . ١٠٥،  ١٠٣وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )١(
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(
  
  . ٢٦١-٢٦٠اية الرتبة يف طلب احلسبة ، ص:عبد الرمحن بن نصر الشيزري )٣(
  
،  ٣٣٥،  ٢٧٢،  ٢٠٧العسجد املسـبوك ، ص :؛ اخلزرجي ٢٢٠الزمن ، ص جة:عبد الباقي اليماين )٤(

احليـاة  :؛ علي علي حسني ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٣وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:؛ الوقفية الغسانية ٥٠٥
  . ٥٣٠العلمية يف تعز ، ص

  
درسـة  ؛ وثيقـة امل  ٩١؛ وثيقة جامع ثعبـات ، ص  ١٧٧وثيقة املدرسة سالمة ، ص:الوقفية الغسانية )٥(

  . ١٠٤األفضلية ، ص
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ،ص:الوقفية الغسانية )٦(
  



٢٨٣ 
 

 

ظهرت هذه الوظيفة يف عدد من املدارس الرسولية ، إذ جرت العادة  :شيخ اخلانقاه -٤
أن يعني لكل خانقاه شيخ يتوىل األشراف على املريدين مـن الصـوفية ، ويقـوم    

،  )١(م ، ويعترب املسؤول عن مجيع األعمال اليت تتعلق باخلانقاه اليت يقيم فيهـا بتربيته
واختيار الشخصية املناسبة هلذه الوظيفة من األمور الدقيقة اليت تتطلب اهتماماً كبرياً 
، وال بد من توفر الشروط ومواصفات ينفرد ا دون غريه من الشخصيات حـىت  

 . )٢(تمرار مبسئولياا الدينية والتعليمية على أكمل وجهتعينه يف تنظيم اخلانقاه واالس

وقد أوردت الوقفية الغسانية اخلاصة باملدرسة األفضـلية بعضـاً مـن الشـروط     
أن يكون مستقيماً على سنن طريقته مـن مراعـاة   ((: واملواصفات لتويل هذه الوظيفة منها

التأسي ديه واالستنان بسنته وال ، وعلى أتباعه  وجل عزسك والتبتل واالنقطاع إىل اهللا نال
خيالف رأيهم رأيه على مقتضى السلوك واإلرشاد ، يوقرون كبريهم ويرمحـون ضـعيفهم   

، وعلى الشيخ املذكور أخذ العهد على املسالكني ومجاعة أتباعه ال يعتـري   ...رمحاء بينهم
سماع مدح مادح أو اخلانقاه املذكورة قبيح بدعه وال هلو أو دق جبالجل وغريه ، وال بأس ب

  . )٣())حاداً أو مذكر أو قوال مما يرغب يف اإلقبال على دار القرار ويزهد يف هذه الدار

أما املرتب الذي كان يتقاضاه شيخ اخلانقاه يف املدرسة األفضلية فقد حتصل علـى  
مرتب شهري مقداره عشرون ديناراً من النقد ، وستون زبدياً من القلة ، ويصرف له أيضاً 

                                     
احلياة العلمية يف تعـز ،  :؛ علي علي حسني ١٠٥،  ١٠٣وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )١(

  . ٥٢٠ص
  
  . ٥٢١احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني )٢(
  
  . ١٠٥املدرسة األفضلية ، ص وثيقة:الوقفية الغسانية )٣(
  



٢٨٤ 
 

ائة دينار بدل كسوة ، ويصرف له الناظر أو من يتوب عنه مائة دينار مثناً ال طعام الطعـام  م
  . )١(للصادرين والواردين ينفق كل يوم ثالثة دنانري وثلث دينار مثناً لإلدام وإصالح الطعام

 

هو الذي يتصدى لقراءة احلديث النبوي الشريف وإمساعـه يف دور   :قارئ احلديث -٥
 . )٢(، واشترط العلماء عدة شروط ملن أراد أن يتوىل هذا املنصب العلم والعبادة

وهذه الوظيفة ظهرت يف بعض املساجد واملدارس الرسولية ، وكان يتوالها أحـد  
أمسـاء  العلماء البارزين ممن اتصف باملعرفة التامة باحلديث واإلعراب عارف باألسـانيد و 

د مدرس احلديث كما هو احلال يف املدرسة واة ، وقد يتوالها بعض الطلبة املتقدمني عنالر
، وقد أوردت املصادر التارخيية بعضاً من العلماء الذين تصدوا إلمساع احلديث  )٣(األفضلية

  . )٤(وإقراءه يف بعض املؤسسات التعليمية خالل فترة البحث

                                     
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )١(
  
-١٦٠نقد الطالب لزغل املناصب ، ص:؛ ابن طولون الدمشقي ١١٥-١١٢معيد النعم ، ص:السبكي )٢(

١٦١ .  
  
وثيقة :لغسانية؛ الوقفية ا ٩١؛ وثيقة جامع ثعبات ، ص ٧٧وثيقة املدرسة سالمة ، ص:الوقفية الغسانية )٣(

  . ١٠٣املدرسة األفضلية ، ص
  
صلحاء :ب ؛ الربيهي٤٩أ ، ٢٩ب ، ٢٩تاريخ الشعيب ، ق:؛ الشعيب ١٤٨،  ٢/١٣٤السلوك ، :اجلندي )٤(

  . ٥٣٢احلياة العلمية يف تعز ، :؛ علي علي حسني ٢٣٤اليمن ، ص
  



٢٨٥ 
 

أما املرتب الذي كان يتحصل عليه قارئ احلديث فقد نصت وثيقة املدرسة األفضلية 
صرف ملن يسمع احلديث من الطلبة ثالثون زبدياً الزبدي التعزي القدمي مع اية كـل  أن ي

 . )١(شهر من الغالل املتحصلة من وقف املدرسة املذكورة

تأيت هذه الوظيفة يف الرتبة بعد املدرس ، ومهمته إعادة ما توقف عليه فهم  :املعيـد -٦
لبة يف عرض حمفوظـام ،  الطلبة من دروس املدرس وشرحها هلم ، وأن يطالب الط

، وعلى املعيد  )٢(وإبالغ الناظر ممن يرجى فالحة ليزاد ما يستعني به ويشرح صدره
قدراً زائد على مساع الدرس وتفهيم الطلبة ونفعهم وإعادة الدرس هلم بعد انصراف 

 . )٣(املدرس حىت يفهمه الطلبة ومطالبتهم بعرض حمفوظام ومراقبة سلوكهم

لشروط والواجبات على من يتـوىل  درسة األفضلية فقد أوردت بعض اأما وثيقة امل
أن يبحث مع الطلبة الدرس قبل حضور املدرس وتوطئتـه ، وعـرض   : ، منها الوظيفة هذه

املسائل اليت يصعب فهمها على الطلبة ومناقشتها مع املدرس واستخراج ما عند الطالب من 
، وهذه الوظـائف العلميـة الـيت ظهـرت يف      )٤(الفهم وعليه إقراء الطلبة ومذاكرته عليه

                                     
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )١(
  
؛ علـي علـي   ٥/٤٣٦صبح األعشـى ،  :؛ القلقشندي ١٨٠تذكرة السامع واملتكلم ، ص:ابن مجاعة )٢(

  . ٥٢٣احلياة العلمية يف تعز ، ص:حسني
  
؛ ابـن طولـون    ١٠٨معيـد الـنعم ، ص  :؛ السبكي ١٨٠تذكرة السامع واملتكلم ، ص:ابن مجاعة )٣(

  . ١٥٤نقد الطالب لزغل املناصب ، ص:الدمشقي
  
  . ١٠٥،  ١٠٣ة املدرسة األفضلية ، صوثيق:الوقفية الغسانية )٤(
  



٢٨٦ 
 

املؤسسات التعليمية خالل العصر الرسويل وتوالها عدد كبري من العلماء والفقهاء يف عـدد  
  . )١(من املدن اليمنية

أما املرتب الذي يتحصل عليه املعيد يف املدرسة األفضلية فكان مقداره مخسون زبدياً 
 )٢(من الغالل املتحصلة من وقف املدرسة األفضلية بالزبدي التعزي القدمي مع اية كل شهر

. 

وهو الذي يقوم باإلشراف على الطلبة الصوفية ، إذ كـان   :نقيب الطلبة الصوفية -٧
لكل شيخ نقيب من الطلبة يساعده يف ترتيبهم ، وكانت له واجبات أخرى متعلقة 

كل يوم ، وقـد  خدمة الفقراء الواردين إليها وإطعامهم الطعام يف : باخلانقاه ، مثل
اشترطت وثيقة املدرسة األفضلية أن يكون متصفاً حبقيقة الفقراء وعينت له مرتبـاً  
شهرياً مقداره عشرين زبدياً بالزبدي التعزي القدمي من الغالل املتحصلة من وقـف  

  . )٣(املدرسة املذكورة غرة كل شهر
  :الطلبـة : ثانياً

  :وهم على النحو التايل  وهذه الفئة تنقسم إىل ثالثة أقسام أساسية ،

كان املتبع يف املؤسسات التعليمية يف عصر الدولة الرسولية أن  :الطلبة املتخصصون - ١
يعني لكل مدرس متخصص يف املدارس أو املساجد أو اخلوانق عدداً من الطلبة الذين 

                                     
جة الزمن ، :؛ عبد الباقي اليماين ٣٠٧،  ١٦١،  ١٥٠،  ١٣٥،  ١٢٨،  ٢/١٠٣السلوك ، :اجلندي )١(

  . ٥٢٩احلياة العلمية يف تعز ، ص:ب ؛ علي علي حسني٥٥تاريخ الشعيب ، ق:؛ الشعيب ٢٢٠ص
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(
  
،  ٥٢٠احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٣(

٥٣٧ .  
  



٢٨٧ 
 

كانوا يتخصصون يف علم من العلوم ، ويكون هذا املدرس مسئوالً عن تدريسـهم  
فرع من فروع العلم املختلفة ، وخاصة العلوم الشرعية وعلـوم اللغـة    وتأهيلهم يف

 . )١(العربية اليت انتشرت يف تلك املؤسسات خالل الفترة املذكورة

وقد حتدث كثري من العلماء عن الشروط والواجبات اليت ينبغي أن يتحلـى الطلبـة   
،  )٢(يئ من التفصـيل املتخصصون يف كل فرع من فروع العلم واملعرفة ، وناقشوا ذلك بش

كما أوردت وثائق الوقف الغسانية بعضاً من هذه الشروط والواجبات وتناولتها بشيئ مـن  
، وقد تكفل الواقفون على املؤسسات التعليمية يف العصـر الرسـويل بصـرف     )٣(التفصيل

إعانات ومنح شهرية للطلبة املتخصصني تتكون هذه املنح يف الغالب على منح عينية ونقدية 
تعطى من ريع الوقف نقداً أو عيناً ، أو من االثنني معاً ، وكانت تصرف مع اية كل شهر 
، وهذه املنح الشهرية كانت ختتلف من مدرسة ألخرى حسب دخل الوقف املخصـص ،  

  . )٤(والتخصص الذي ينتمي إليه الطالب يف كل مدرسة أو مسجد أو خانقاه

                                     
؛  ٢٢٠جة الـزمن ، ص :؛ عبد الباقي اليماين ٢٠٧،  ١٢٩،  ٨٢،  ٦٦،  ٢/١٤السلوك ، :اجلندي )١(

  . ٥٠٥،  ٢٧٢ ، ٢٠٧العسجد املسبوك ، ص:ب ؛ اخلزرجي٥٥تاريخ الشعيب ، ق:الشعيب
  
جواهر العقدين يف فضل الشرفني :؛ علي السمهوردي ١٨٦-١٣٩تذكرة السامع واملتكلم ، :ابن مجاعة )٢(

  . ٥٣٣احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٣٨٧-١/٣١٥، 
  
قة ؛ وثي ٤١-٣٩؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٤-١٣وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )٣(

  . ١٠٥املدرسة األفضلية ، ص
  
؛ وثيقـة جـامع    ٤٠؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٥وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )٤(

  . ١٠٤؛ وثيقة املدرسة األفضلية ، ص ٩١ثعبات ، ص
  



٢٨٨ 
 

لى أن يصرف لكل طالب مرتب مع مدرس أما وثيقة املدرسة األفضلية فقد نصت ع  
الفقه ومدرس احلديث عشرون زيدياً بالزيدي التعزي القدمي من الغالل املتحصلة من وقـف  

 . )١(املدرسة املذكورة مع غرة كل شهر

نال األيتام عناية خاصة من قبل سالطني بين رسول ، فما من مدرسة  :الطلبة األيتام - ٢
إال وخصصوا قسماً خاصاً لتعليم األيتام ،  تبىن أو مسجد يستحدث خالل عصرهم

،  )٢(وخصصوا هلم معلماً يتوىل تعليمهم واإلشراف على تنشئتهم تنشئة دينية صاحلة
ومل يقتصروا على هذه األمر بل أمنوا لأليتام الغذاء والكساء والسكن ، وقدروا هلم 

األحيان مع غرة كل إعانات ومنح شهرية تدفع نقداً أو عيناً أو االثنني معاً يف بعض 
، وقد اختلف أعداد الطلبة األيتام يف هذه املؤسسات التعليمية واختلفـت   )٣(شهر

أيضاً املنح الشهرية اليت كانت تعطى هلم سواء كانت نقدية أو عينية أو كالمها معاً 
يف كل شهر ، وذلك حسب ريع الوقف املخصـص هلـذه املؤسسـات وشـرط     

 . )٤(الواقف

                                     
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )١(
  
؛  ٥٠٥،  ٢٧٢،  ٢٠٧العسجد املسـبوك ، ص :؛ اخلزرجي ٢٢٠من ، صجة الز:عبد الباقي اليماين )٢(

  . ٥٣٥احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني
  

؛ وثيقـة جـامع    ٤٠؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٥وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )٣(
  .  ١٠٤؛ وثيقة املدرسة األفضلية ، ص ٩١ثعبات ، ص

  

؛  ٥٠٥،  ٢٧٢،  ٢٠٧العسجد املسـبوك ، ص :؛ اخلزرجي ٢٢٠جة الزمن ، ص:ي اليماينعبد الباق )٤(
؛ وثيقة جـامع   ٤٠؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٥-١٤وثيقة املدرسة األشرفية ، :الوقفية الغسانية

احلياة العلمية يف تعـز ،  :؛ علي علي حسني ١٠٤-١٠٣؛ وثيقة املدرسة األفضلية ،  ٩١-٩٠ثعبات ، 
  . ٥٣٥ص

  



٢٨٩ 
 

ة األفضلية فقد نصت على أن يصرف لكل يتيم عشرة أزبـد مـن   أما وثيقة املدرس
 . )١(الزبدي التعزي القدمي من الغالل املتحصلة من وقف املدرسة املذكورة مع غرة كل شهر

كان املتبع يف املدارس الرسولية يف بالد اليمن أن يعني لكـل   :م الصوفيةلطلبة الع - ٣
يخ اخلانقاه الذي يقوم باإلشـراف  خانقاه جمموعة من الطلبة الصوفية حتت رعاية ش

عليهم وتربيتهم تربية خاصة ، وقد اشترط الواقف على هـؤالء الطلبـة شـروطاً    
وواجبات جيب االلتزام ا ويكون شيخ اخلانقاه مسئوالً عنهم ، وتكفل الواقفـون  
بإطعامهم وكسوم وإسكام ، وقدروا هلم مكافآت عينية حىت يتفرغـوا للعلـم   

 . )٢(والعبادة

أما وثيقة املدرسة األفضلية فقد نصت على أن يصرف لكل طالـب مـن الطلبـة    
الصوفية التسعة املعينني يف املدرسة املذكورة مرتباً شهرياً مقداره مخسة عشر زبدياً بالزبدي 

  .التعزي القدمي من الغالل املتحصلة من وقف املدرسة املذكورة مع غرة كل شهر 
ورين فينفصل عن غريه شرط أن يكون متصـفاً حبقيقـة   أما العاشر من الطلبة املذك

الفقراء ويقوم بإطعام املوجودين يف املدرسة لكل صادراً ووارد ، وأن يصرف له مرتباً شهرياً 
مقداره عشرون زبدياً بالزبدي التعزي القدمي من غالل وقف املدرسة املذكورة مع غرة كل 

  . )٣(شهر
  :وظائـف خدميـة : رابعاً

  : قسمني وتنقسم إىل

                                     
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، :الوقفية الغسانية )١(
  
؛  ١٠٥-١٠٣؛ وثيقة املدرسة األفضـلية ، ص  ١٧،  ١٤وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(

  . ٥٣٦احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٣(
  



٢٩٠ 
 

وهذه الوظيفة من الوظائف اليت ظهـرت بكثـرة يف عـدد مـن      :)١(قيم املدرسة  -  أ
وقام عدد من سالطني بين رسول بتعيني قـيم   هذه املدةاملؤسسات التعليمية خالل 

، ويف بعض األحيان إذا كانت املدرسة  )٢(املدةلكل مسجد أو مدرسة تبىن يف هذه 
أما أبرز األعمال اليت كان يقوم ا  )٣(ناية باملدرسةكبرية فيعني هلا قيمان يتوليان الع

تنظيف املسجد أو املدرسة من الداخل :يف اجلامع أو املدرسة فهي على النحو التايل 
واخلارج وفرش ما حتتاجه املدرسة أو املسجد من فرش البسط واحلصـر وإشـعال   

املسجد مـن  ا يف ماملصابيح والشموع عند احلاجة وإطفائها عند االستغناء ، وحفظ 
  . )٤(البسط والفرش والقناديل واملصابيح واألسقية وغري ذلك

أما وثيقة املدرسة األفضلية فقد نصت على أن يصرف للقيم مقابل عمله عشـرون  
 . )٥(زبدياً بالزبدي التعزي القدمي من غالل وقف املدرسة املذكورة مع غرة كل شهر

                                     
على األوقـاف أو   ة على بعض املؤسسات بداللة املشرفجاءت هذه اللفظة كاسم وظيف: يم املدرسة ق )١(

االحباس ، وقد جرت العادة أن تستخدم وظيفة القيم يف املسجد أو املدرسة يكون مسئوال عن اخلدمة فيه 
 – ٢/٨٩٨ثار العربية الفنون اإلسالمية والوظائف على اآل: حسن باشا : ونظافته واحملافظة عليه ، انظر 

٩٠٠  .  
  
وثيقة جامع ثعبـات ،  :؛ الوقفية الغسانية ٥٠٥،  ٤٣٢،  ٤٠٩،  ٢٧٢العسجد املسبوك ، :اخلزرجي )٢(

  . ٥٣٧احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٩٠ص
  
املدرسـة   ؛ وثيقة ٣٩؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٣وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )٣(

  . ١٠٢األفضلية ، ص
  
؛ وثيقة املدرسـة   ٣٩؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٣وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )٤(

  . ٥٣٨احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛علي علي حسني ١٠٣،  ١٠٢األفضلية ، ص
  
  . ١٠٥وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٥(
  



٢٩١ 
 

املدراس الرسـولية وورد ذكرهـا يف   وهذه الوظيفة ظهرت يف بعض  :قيم الساقية  - ب
وثائق املدرسة الغسانية ، وكانت مهمته النظر يف أمر الساقية وإزالة ما مينعها مـن  

 . )١(جريان املاء ومباشرا يف كل وقت

أما املرتب الذي كان يتقاضاه قيم الساقية فقد اختلف من مدرسة ألخرى حسـب  
فضلية فقد نصت وثيقتها علـى أن يصـرف   ، أما املدرسة األ )٢(ريع الوقف وشرط الواقف

لقيم الساقية مرتب شهري مقداره عشرة أزبد مع غرة كل شهر من غالل وقف املدرسـة  
  . )٣(املذكورة

بتعز فكان من أوائلهم  أما أشهر املدرسني الذين تولوا التدريس يف املدرسة األفضلية
، كان معيداً باملدرسـة  ) م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(بكر بن علي ابن حممد الناشري  الفقيه أيب

  . )٤(األفضلية وانتفع به كثري من طلبة العلم
كان فقيهاً نبيهاً عارفاً بارعاً حمققاً مدققاً عارفـاً باألصـول   ((: قال عنه اخلزرجي

، وجيهاً متواضعاً حسن السرية ... والفروع ، نقاالً للمذهب تفقه بأبيه وغريه وبرز بالعلوم
  . )٥())ه مجع كبريوكان مبارك التدريس تفقه ب

                                     
؛ وثيقـة املدرسـة    ٥٥؛ وثيقة املدرسة املعتبية ، ص ١٤وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:ية الغسانيةالوقف )١(

  . ١٠٣األفضلية ، ص
  
؛ وثيقـة املدرسـة    ٥٥؛ وثيقة املدرسة املعتبية ، ص ١٦وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )٢(

  .٥٣٩، صاحلياة العلمية يف تعز :؛ علي علي حسني١٠٤األفضلية ، ص
  
  . ١٠٤وثيقة املدرسة األفضلية ، ص:الوقفية الغسانية )٣(
  
الضـوء الالمـع،   :؛ السخاوي ٧١٧حتقيق األشول ، ص؛  ٧١٧ص العقد الفاخر احلسن ، :اخلزرجي )٤(

  . ٣٩٣طبقات اخلواص ، ص:؛ الشرجي ١١/٥١
  
  .صاحل ، حتقيق علي عبد اهللا  ٧١٦العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٥(
  



٢٩٢ 
 

كما درس ذه املدرسـة الفقيـه عبـد اهللا بـن صـاحل بـن عمـر الربيهـي         
  . )١(، كان من أوائل املدرسني الذين درسوا يف هذه املدرسة) م١٣٩٥/هـ٧٩٨ت(

قرأ عليه مجاعة كثريون ، وهو مبـارك التـدريس يف   ((: قال عنه األفضل الرسويل
كان حسن التدريس لـني  ((: ، وقال عنه اخلزرجي )٢())األفضلية متفق على صيانته وفضله

األخالق لني اجلانب متواضعاً كثري التبسم يضحك للصغري والكبري، وشارك يف فنون كثرية 
  . )٣())من العلوم ، واتفق أهل عصره مجيعاً على صالحه وفضله

ت (وممن درس ا أيضاً الفقيه واملقرئ عبد اهللا بن حممد الشنيين املشهور بالصراري 
، انتهت إليه الرئاسة يف علم القراءات ، وأخذ عنه مجع كبري من الطلبه ) م١٤٠١/هـ٨٠٤

  . )٤(وانتفعوا به كثرياً
وتوىل التدريس ا أيضاً الفقيه أبو بكر بن عمر بن منصور األصـبحي ، املشـهور   

، تصدر للتدريس والفتوى وأقبلت عليه الدنيا فلم يقبـل  ) م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت(بالشنيين 
  . )٥(نها إال ما حتقق حله ، فانتشر ذكره وقصدته طلبة العلم لألخذ عنه من مناطق متعددةم

ـ ٨٢٥ت(كما درس ا اإلمام احملدث سليمان بن إبراهيم العلوي  ، ) م١٤٢٢/هـ
انتقل إىل تعز واستوطنها فقصده الطلبة إىل هنالك من أحنـاء اجلبـال   ((: قال عنه اخلزرجي

                                     
، حتقيق علي عبد ٢١٨خر احلسن ص العقد الفا:؛ اخلزرجي ٤٠٢العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ١٨٥طبقات صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهياهللا صاحل 
  
  . ٤٠٢العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(
  
  . صاحل ، حتقيق علي عبد اهللا ٢١٨ص العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي )٣(
  
املـدارس  :؛ األكـوع  ١٩٣-١٩٠طبقات صلحاء اليمن ، :؛ الربيهي ٢/٤٠٣حتفة الزمن ، :األهدل )٤(

  . ١٩٢اإلسالمية ، ص
  
  . ٢٥٦احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٤٩-٤٨صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٥(
  



٢٩٣ 
 

ذكره يف أقطار البالد فارحتل إليه الناس من األماكن البعيدة وأخذوا واستفاد وانتشر  وافأفاد
  . )١())... عنه وتفقهوا به

أثىن العلماء كافة من أهل الوقت على اإلمام نفـيس الـدين ،   ((: وقال عنه الربيهي
وأمجع من كان من أهل غري وقته من بعدهم على أنه مل يكن يف اليمن أعلم منه يف احلديث 

، فهو عامل حمقق ، وفوائد اليت نقلتها عنه العلماء كثرية وال تنحصر ... رفة رجالهوطرقه ومع
يف جملد ، وكانت له الدفعة العظمى عند كافة الناس جيلونه وحيترمونه ويتبعـون أمـره وال   
خيالفون يه وكان جملسه جيمع املبتدئ واملنتهي ويستفيد كل منه ما يأمل ويشتهي ، فكانت 

عليه من أقطار اليمن وغريه فيحل مشكلها ويوضح مبهمها ، قلمه جيري سريعاً الفتاوى ترد 
بنخب علومه ولسانه تعرب بأحسن العبارات مبا يشفي من منطوق كالم العلماء ومفهومـه ،  

  . )٢())أعترف بفضله املوافق واملخالف

، بـل  ومل يقتصر امللك األفضل الرسويل على بناء املدرسة األفضلية يف مدينـة تعز 
ي للمسـعى  قبالة باب الكعبة يف اجلانب الشـرق قام ببناء املدرسة األفضلية يف مكة املكرمة 

واملسجد احلرام ، وهذه املدرسة يف األصل كانت عبارة عن دارين ، الـدار األوىل كانـت   
، والدار الثانية كانـت ملكـاً   )٣()م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت(ملكاً جلوهر بن عبد اهللا الرضواين 

                                     
  ؛ حتقيق مبارك الدوسري  ٢٤١طراز أعالم الزمن ص  :اخلزرجي )١(
  
  . ٢٠٨-٢٠٧من ، صصلحاء الي:الربيهي )٢(
  
هو أبو الدر جوهر بن عبد اهللا ااهدي ، املعروف بالرضواين نسبة إىل ابن رضوان أحد رجال امللـك   )٣(

املؤيد الرسويل ، وكان جوهر من أهل الرئاسة ، معروفاً بكرم النفس وعلو اهلمة وعذوبـة األخـالق ،   
اً لفعل اخلري ، ابتىن مدرسة يف تعز ، ومدرسة يف وكان امللك ااهد يعول عليه يف أكثر حوائجه وكان حمب

زبيد ، سكن مكة مدة طويلة ، وابتىن ا داراً ، مث عاد إىل اليمن ، ندبه ااهد سفرياً إىل مصـر سـنة   
األفضل الرسويل العطايا : ، فمات وهو يف ذهابه إىل مصر يف السنة املذكورة ؛ انظر) م١٣٥٤/هـ٧٥٥(

  . ٢/١٠١العقود ، :خلزرجي؛ ا ٢٩١-٢٩٠السنية ، ص
  



٢٩٤ 
 

، وقد هدمتا  )١()م١٣٥١/هـ٧٥٢ت(مد بن املكرم املصري نزيل مكة املكرمة حملمد بن حم
ها املدرسة األفضلية ، وتوىل عمارا أمحد بن سليمان بن سالمة املكي ـالدارين وبين مكان

  . )٢()م١٣٦٨/هـ٧٧٧ت(
تباع ، على أ) م١٣٦٨/هـ٧٧٠(قفت قبل سنةوقد ذكر الفاسي أن هذه املدرسة أو

  . )٣(وابتدئ التدريس ا يف السنة نفسها املذهب الشافعي ،
، وابتدئ ) م١٣٦٦/هـ٧٦٨(أن هذه املدرسة أوقفت سنة ذكر النجم ابن فهد  أما

  . )٤()م١٣٦٨/هـ٧٧٠(التدريس ا يف ربيع اآلخر سنة 
وابتىن مدرسة يف مكة املكرمة قبالة باب الكعبة ((: وقال ابنه امللك األشرف الرسويل

ا مدرساً ، ومعيداً ، وعشرة من الطلبة وإماماً ومؤذناً وقيمـاً ومعلمـاً   املعظمة ، وجعل فيه
  . )٥())وأيتاماً يتعلمون القرآن الكرمي ووقف عليها وقفاً جيداً

 درسة فكان من أوائلهم القاضي أيبأما أشهر املدرسني الذين تولوا التدريس ذه امل
لفاسي أنه كان من العلمـاء  ا ذكر، ) م١٣٨٤/هـ٧٨٦ت(الفضل حممد بن أمحد النويري 

البارزين يف احلجاز وذاع صيته ، ودرس وأفىت يف بلده وكانت له اليد الطوىل يف كثري مـن  
خطابة املسجد احلرام ونظره وحسبة : العلوم وتوىل كثرياً من الوظائف العلمية والدينية منها

                                     
هو حممد بن حممد بن املكرم بن أيب اخلري رضوان بن أمحد بن القيم ، يعرف بابن املكرم املصري ، سكن  )١(

  . ٣٢٥-٢/٣٢٣العقد الثمني ، :الفاسي: ، ومات ا ؛ انظر بالقدسمكة عشرين سنة ، وجاور باملدينة 
  
احلياة العلمية يف احلجاز خالل العصر اململـوكي ،  :اجلابري؛ خالد  ٤٥-٣/٤٤العقد الثمني ، :الفاسي )٢(

  . ٣٨٧ص
  
  . ١/٢٨٠؛ العقد الثمني ،  ١/٣٢٨شفاء الغرام ، :الفاسي )٣(
  
  . ٣٠٩،  ٣/٣٠٦إحتاف الورى ، :النجم عمر بن فهد )٤(
  
  . ٧٥٦فاكهة الزمن ، ص:امللك األشرف )٥(
  



٢٩٥ 
 

واألفضلية اليت  )٢(اهديةوا )١(املنصورية: مكة املكرمة والتدريس يف املدارس الرسولية وهي
كان يسكن ا وكان إليه نظر املدارس السابقة الذكر ، كما توىل غريها مـن الوظـائف   

  . )٣( العلمية والدينية يف مكة املكرمة
كما توىل الفقيه سراج الدين عبد اللطيـف بـن حممـد بـن علـي الزبيـدي       

رية وااهديـة  ، نظر املدارس الرسولية يف مكـة وهـي املنصـو   ) م١٣٩٧/هـ٨٠٠ت(
ه عـدداً مـن   يااألفضل األشرف ووال نيواألفضلية ، وكانت له مكانة كبرية عند السلطان

  . )٤(الوظائف اإلدارية ، وذلك هلمته العالية وأمانته وكثرة صالته اخلريية
ـ ٨٢٠ت(ودرس ا عز الدين حممد بن أمحد بن حممد النـويري   ، ) م١٤١٧/هـ

ماء البارزين الذين ذاع صيته باحلجاز وتوىل التدريس واإلفتاء ذكره الفاسي بأنه كان من العل
خطابة املسجد احلرام ونظره ، واحلسـبة  : إضافة إىل عدد من الوظائف العلمية والدينية مثل

املنصورية وااهدية واألفضلية ، وتوىل غريهـا مـن    يوالتدريس يف املدارس الرسولية وه
  . )٥( ملكرمةالوظائف الدينية والعلمية يف مكة ا

وممن درس ا أيضاً أبـو الفضـل حممـد بـن أمحـد بـن حممـد النـويري         
، قرأ الفقه على مجاعة من مشايخ عصـره وأجـازوه يف اإلفتـاء    ) م١٤٢٣/هـ٨٢٧ت(

احلرم واخلطابة واحلسبة مبكة املكرمـة ،  املسجد والتدريس ، توىل اإلفتاء والتدريس ونظره 

                                     
. م  ١٢٤٣/هـ  ٦٤١املنصور عمر بن علي بن رسول سنة نسبة إىل بانيها امللك : املدرسة املنصورية  ) ١(

 .  ١/٦٥٠ابن فهد عز الدين غاية املرام ،  ٥/٣٦٤العقد الثمني : الفاسي : أنظر 
هــ   ٧٣٩نسبة إىل بانيها امللك علي بن داوود بن يوسف بن عمر بن رسول سنة : املدرسة ااهدية ) ٢(

إحتاف الورى يف أخبار أم القـرى  : النجم بن فهد ،  ٥/٢٥١الفاسي العقد الثمني : أنظر . م  ١٣٣٨/
٢١٨- ٣/٢١٧  . 

 : ؛ السخاوي ١/٢٩٦إبناء الغمر ، :، وما بعدها ؛ ابن حجر ٢/١٨العقد الثمني ، :الفاسي   )٣(
  ٣/٤٧٤التحفة اللطيفة ، 

الـثمني ،   العقد:؛ الفاسي ١٩٢-١٨٨العقد الفاخر احلسن ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، ص:اخلزرجي )٤(
  .٣٥١٢-٣/٣٥١١قالدة النحر ، :؛ باخمرمة٥/١١٤

  .٤٥-٧/٤٤الضوء الالمع ، :، وما بعدها ؛ السخاوي ٢/٧٧العقد الثمني ، :الفاسي  )٥(



٢٩٦ 
 

لية وبقي عليها حىت انتزعها منه عبد الرمحن بـن حممـد   كما توىل التدريس باملدرسة األفض
الذي تـوىل التـدريس ـذه     )١( )م١٤٣٠/هـ٨٣٤(الذروي املعروف باجلمال املصري 

  .املدرسة 

اشتغل كثرياً بعلم الفقه حىت برع فيه ، ودرس باملسجد احلرام وانتفع به كثري مـن  و
  . )٢(عن اخلطيب حممد بن أمحد النويريطلبة العلم ، كما توىل التدريس باملدرسة األفضلية 

توىل التدريس ذه املدرسة كمال الدين حممد بن حممد بن أمحـد النـويري   ممن و
، اشتغل بالعلم كثرياً وأجازه مجع من علماء مصر والشام وأذنوا له ) م١٤٦٨/هـ٨٧٣ت(

ـ  ان إمامـاً  باإلفتاء والتدريس ، فدرس وأفىت ووعظ ، وتوىل اخلطابة باملسجد احلرام ، وك
  . )٣(فصيحاً ، وجيهاً عند اخلاص والعام متحبب إىل الناس كلهم 

، إال أن امسها تغري وأصـبحت   والتربويوظلت هذه املدرسة تؤدي دورها العلمي 
  .)٤(تعرف يف أوائل القرن الرابع عشر اهلجري مبدرسة ابن عباد اهللا

  :اهتمامه بتكرمي العلمـاء 
العلماء والفقهاء وأحاطوهم جبميع مظاهر التقـدير   قام سالطني بين رسول بتشجيع

، وحثـوهم   اداء مهمتهمواالحترام ، ووفروا هلم كافة اإلمكانيات املتاحة حىت يتمكنوا من 

                                     
  . ٧/٤٥الضوء الالمع ، :؛ السخاوي ٨٢-٢/٨١العقد الثمني ، :الفاسي )١(
  
  . ٤/١٢٦مع ، الضوء الال:؛ السخاوي ٨٢١-٢/٨١٩الدر الكمني ، :عمر بن فهد )٢(
  
  .٣٥-٩/٣١الضوء الالمع ، :؛ السخاوي٢٩٦-١/٢٩١الدر الكمني ، :عمر بن فهد )٣(
  
  . ٣٨٦احلياة العلمية يف احلجاز ، ص:؛ اجلابري ٢/٦٢٠حتصيل املرام ، :ابن الصباغ )٤(
  



٢٩٧ 
 

ني منهم جوائز سخية ، وحظي على االشتغال بالعلم وتصنيف املصنفات ، وخصصوا للمبدع
١(ناصب العلمية واإلداريةمن امل اًمنهم مبكانة مرموقة فأسندوا هلم كثري كثري( .  

م وطالبـه ،  لوهذا التكرمي ليس غريباً من ملوك بين رسول ، إذ كانوا من أهل الع
وتلقى كثرياً منهم العلم على عدد من مشايخ عصرهم البارزين ، وكانت هلم مشاركة فعلية 

مرتلة رفيعـة يف  ، هلذا حظي العلماء مبكانة مرموقة لديهم ، وأصبح هلم  )٢(يف اإلنتاج العلمي
جمتمعهم ، مما جعلهم يسهمون يف النهضة العلمية اليت بلغت أرقى مستوياا يف هذا العصر ، 
وكانت حافزاً هلم لتلقي العلم ، وحتصيله والتفوق يف كثري من فنونه ، وأخرجت قـرائحهم  

ح والعطايا مصنفات قيمة أهدوا بعضها مللوك بين رسول ، فقدموا هلم لقاء ذلك كثرياً من املن
  . )٣(السخية مقابل تأليفهم هلذا املؤلفات

ويعد مؤسس الدولة الرسولية عمر بن رسول أول من قام بتكرمي العلمـاء ودفـع   
مرتلتهم وأحاطهم بكل رعاية وعناية ، وقد أوردت املصادر مناذج متعددة لكثري من العلماء 

وشيد هلم املدارس وشجعهم على  نالوا مكانة مرموقة يف عهده ، وأجزل هلم العطايا السخية
  . )٤(النهوض باحلركة العلمية يف شىت ااالت

أما يف عصر السلطان األفضل فقد حظي العلماء مبكانة عالية يف عصـره ، ومتتـع   
العديد منهم مبكانة رفيعة وتوىل عدد منهم أعلى املناصب اإلدارية والعلمية وأحاطهم بكـل  

                                     
؛ علـي علـي    ١٤١صلحاء الـيمن ، ص :؛ الربيهي ١٠/١٤٦،  ٥/٣١٢الضوء الالمع ، :السخاوي )١(

  . ٣١٠ياة العلمية يف تعز ، صاحل:حسني
  
الضوء الالمـع ،  : ؛ السخاوي ٧٩،  ٣٧،  ٣١-٢/٢٩،  ٥٢٢،  ٥١٠،  ١/٤٦٠السلوك ، :اجلندي )٢(

٣٢٥،  ٢/٢٩٩ .  
  
  . ١٧٢،  ١٥٢،  ١٤١احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني )٣(
  
احلياة العلمية :حسني ؛ علي علي ٢٩٤،  ٢٩٣،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢/٢٩،  ١/٤٦٠السلوك ، :اجلندي )٤(

  . ١٥٣-١٥٢يف تعز ، ص
  



٢٩٨ 
 

قربني له ، ويستأنس دائماً بنصائحهم وإرشادام يف األمور رعاية وتقدير ، وأصبحوا من امل
اجلليلة ، فمن أوائل العلماء الذين نالوا شرف التكرمي ومتتعوا مبكانة عالية لدى امللك األفضل 

كان ) م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت(شيخه الفقيه أمحد بن عثمان بن أيب بكر بن بصيبص الزبيدي 
دب وانتهت إليه الرئاسة يف علم النحو وقصده طلبـة  من العلماء البارزين يف علم النحو واأل

  . )١(تؤكد معرفته فيه العلمالعلم من خمتلف املدن اليمنية ، وكانت له مصنفات يف هذا 

، وكانت له عند  منهاستدعاه السلطان األفضل وقرأ عليه بعض كتب النحو فاستفاد 
ة عالية لدى السلطان األفضل الفقيه ، ومن الذين متتعوا مبكان )٢(السلطان األفضل مرتلة رفيعة

كان فقيهاً فاضالً حسن السرية ) م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت(حممد بن عبد اهللا بن أسعد النظاري 
لتدريس الطلبة ، فانتفعوا به ، وكان أحد شيوخ السلطان األفضـل   ىصاحل السريرة ، تصد

له رزق معلوم  من كتب األدب مسموعات اللغة ، كان اًفقد قرأ عليه الكتاب العزيز وشيئ
من السلطان األفضل قرره له ، فلما تويف الفقيه توىل السلطان األفضل أمر دفنه وجتهيزه على 

  . )٣(نفقته ، وجعل رزقه الذي قرره له على ذريته وولده من بعده

فقد كان من ) م١٣٦٨/هـ٧٧٠ت بعد(سراج العلي  احلسني  أما الفقيه حممد بن
لشافعي وكانت له معرفة تامة باحلاوي الصغري ، وله مشـاركة  الفقهاء احملققني يف املذهب ا

جيدة بعلم احلديث وطرقه ورجاله ومعرفة شافية يف علم النحو وغريه من العلوم ، وكـان  

                                     

، حتقيـق   ٢٨٠-٢٧٩طراز أعالم الزمن ، ص:؛ اخلزرجي ٢٥٧العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  .العبادي 
  
حتقيـق   ٢٨٠-٢٧٩طراز أعالم الـزمن ، ص :؛ اخلزرجي ٢٥٧العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(

  .العبادي 
  
  . ٢/١٣٧العقود اللؤلؤية ، ص:؛ اخلزرجي ٦١٩لعطايا السنية ، صا:األفضل الرسويل )٣(
  



٢٩٩ 
 

، وكانت له مرتلة كبرية عند السلطان  )١(طلبة العلموجيهاً عند الناس وله مكانة عالية عند 
وزادت مكانته يف أيام السلطان األفضل ، وكـان  ااهد ويصله يف كل سنة بصلة جيدة ، 

  . )٢(يصله بصلة جيدة يف كل سنة

كتـاب   د، كان أح) م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(ومنهم القاضي عمر بن حممد بن حميا 
، وعندما توىل األفضل السلطنة حظي مبكانة كبرية  الدولة الرسولية يف عهد السلطان ااهد 

، )٤(، وشـد االسـتيفاء   )٣(الكبرية ، قواله نظر اخلاصلديه ، وكان يعتمد عليه يف املهمات 
  . )٦(، مث استنابه يف ثغر عدن وجعله بعد ذلك ناظراً لثغر عدن )٥(ونظر الوقف

                                     
األشول ؛ مجيل ، حتقيق  ٢٧٨العقد الفاخر ، ص:؛ اخلزرجي ٦٢١العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٣/٣٤٨٤قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٢٥صلحاء اليمن ، ص:هييالرب
  

  .األشولحتقيق مجيل ، ٢٧٨العقد الفاخر، ص:رجي؛اخلز٦٢١العطايا السنية، ص:األفضل الرسويل )٢(
  

هي من الوظائف الديوانية ، خيتص باألمالك السلطانية واحلسابات اخلاصة ا من إيرادات : ناظر اخلاص )٣(
ومصروفات ، كما يقوم بتدبري مجلة من األمور العامة وتعيني املباشرين ، ويقوم ذه األمور حتت إشراف 

؛ حسـن   ٣٠-٤/٢٨صـبح األعشـى ،   :القلقشـندي :يستقل بأمر منها ؛ انظر وأوامر امللك ، وال
  . ١٢٠٩-٣/١٢٠٧الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية ، :الباشا

  

هي وظيفة كبرية ورئيسية يف اململكة اليمنية ، ومتويل هذه الوظيفة يقوم بـإدارة أمـور   : شد االستيفاء )٤(
رفة أصول األموال ووجوه مصاريفها وعادة يكون للدولة مسـتوفيان أو  الدولة يف الضبط والتحرير ومع
التعريف مبصـطلحات  :ليق؛ حممد الب ٤/٣٠صبح األعشى ، :القلقشندي:أكثر ، وهذا أكربهم ؛ انظر

  . ٣٠صبح األعشى ، ص
  

وقـاف يف  وظيفته النظر يف األوقاف املربورة ، وهي وظيفة عالية املقدار تعادل وزارة األ: ناظر الوقف )٥(
عصرنا احلايل ، وموضوعها أن صاحبها يتحدث يف رزق اجلوامع واملساجد والربط واملدارس ، واألراضي 

التعريـف  :حممد البقلي:املفردة لذلك ، وما هو على سبيل ذلك على الرب والصدقة ألناس معينني ؛ انظر
  . ٣٤٢-٣٤١مبصطلحات صبح األعشى ، ص

  

؛  ٧٣٨-٧٣٧فاكهـة الـزمن ، ص  :؛ األشرف الرسـويل  ٥١٨نية ، صالعطايا الس:األفضل الرسويل )٦(
  . ١٤١-٢/١٤٠العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي

  



٣٠٠ 
 

ومن العلماء الذين متتعوا مبكانة كبرية القاضي مجال الدين حممد بن عمر بن الفضل 
، اتسـم  ألفضـلية و ا ااهدية،كان أحد رؤساء الدولة ) م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(الشريف 

برجاحة العقل والوقار واحللم والكرم والثقة واألمانة ، ندبه السلطان ااهد سفرياً إىل الديار 
عرفتـه التامـة   مل، فلما رجع جعله كاتب خزانته وذلك ) م١٣٦٠/هـ٧٦٢(املصرية سنة

اليـة  بالدواوين ، فلما تويف السلطان ااهد جعله األفضل كاتب سره ، وكانت له مرتلة ع
، كما كان  )١(عنده ، وأسند إليه النظر يف ديوان اخلاص ، وأضاف إليه نظر أمالكه السعيدة

  . )٢(ة املهمةلووظائف الديسند إليه كثرياً من 

 الفضـالء كان مـن  ) م١٣٧١/هـ٧٧٣ت(ومنهم أيضاً حممد بن حسان األفضل 
وكان حسن التـدبري لـه    ، و األخالقوأعيان العصر ، اتسم باحللم والكرم واهلمة العالية 

ل ثاقب ورأي سديد ، وكان حسن ب وعقه تامة برسوم امللك واململكة ، وله نظر صائمعرف
احملاورة لني اجلانب حيب العلماء والصاحلني وله مشاركة حسنة يف األدبيـات ومعرفـة يف   

مـن   الشعر ، نال شفقة تامة من السلطان ااهد فندبه الستخراج األموال وقدمه يف كـثري 
األعمال ، مت استوزره بعد ذلك وارتفعت مرتلته ومل يزل على مكانته عند السلطان ااهـد  
حىت تويف ، فلما ويل أمر السلطنة األفضل قلده أمر وزارته واعتمد عليه يف تدبري مملكتـه ،  

  . )٣(وكان وجه حضرته ولسانه وحسام دولته وسنانه

                                     
؛  ٧٣٨-٧٣٧فاكهـة الـزمن ، ص  :؛ األشرف الرسـويل  ٦٢٤العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  .، حتقيق مجيل األشول  ٤٠٣-٤٠١العقد الفاخر ، ص:اخلزرجي
  
  . ٤/٣٢صبح األعشى، :القلقشندي:باألمالك اخلاصة بالسلطان ؛ انظرخيتص : األمالك السعيدة )٢(
  
؛  ٧٤٨فاكهـة الـزمن ، ص  :؛ األشرف الرسـويل  ٦٢٤-٦٢٣العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٣(

  .، حتقيق مجيل األشول  ٢٥٢-٢٥١العقد الفاخر ، ص:اخلزرجي
  



٣٠١ 
 

كان أديباً فاضالً ) م١٣٧٩/هـ٧٨١ت( ومنهم أيضاً عمر بن أيب القاسم بن معيبد
، لبيباً كامالً ، جواداً كرمياً ، عفيفاً حليماً ، وكان أحق من قيل له سيد الـوزراء جلـوده   
ومساحته وحلمه ، ورجاحته وبأسه وسياسته وفضله ورئاسته ، مدحه مجاعة مـن فضـالء   

ضل ، فتوىل كثرياً من عصره فأجازهم اجلوائز السخية ، نال مكانة خاصة عند السلطان األف
اجلهات اليمنية ، وقام فيها قياماً مرضياً ، وكان خصيصاً بالسلطان األفضـل فـواله شـد    

، وجباية األموال ، فكان من أكمل الرجال يف معاملة العمال ، مث قلده بعد ذلك  )١(احلالل
ول الوزارة يف اململكة اليمنية وكانت وزارتـه يف السـنة الثـاين عشـر مـن ربيـع األ      

  . )٢(وظل على منصبه حىت كانت وفاته يف السنة املذكورة) م١٣٧٢/هـ٧٧٤(سنة

كما حظـي القاضـي أمحـد بـن عمـر بـن حممـد القرشـي املخزومـي          
اتسم حبسن السياسة والضبط ، والشهامة واجلود وحسن اخللـق ،  ) م١٣٨١/هـ٧٨٣ت(

نشأ يف الدولة ااهدية أيام الدولة ااهدية ، وحظي مبكانة مرموقة لدى السلطان فواله ثغر 
، فلما تويف السلطان ااهد حظي مبكانة لـدى السـلطان   ) م١٣٦٠/هـ٧٦٢(عدن سنة

ه مدينة أبني فأحسن أدارـا ، مث تـوىل األعمـال    األفضل ، وكان أحد أعيان دولته فوال

                                     
اف على القصور السلطانية ومن شـروطه أن  يعرف أحياناً بديوان اجلالل ، وظيفته اإلشر: شد احلالل )١(

  . ٢٦٩الدولة الرسولية يف اليمن ، ص:حممد الفيفي:يكون أميناً وجاداً وملماً بعلمه ؛ انظر
  

العقد الفاخر احلسن ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، :؛ اخلزرجي ٥١٧العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(
  . ٣٤٨٩-٣/٣٤٨٨قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٥٢٦-٥٢٤ص

  



٣٠٢ 
 

، فتوىل شد اخلاص مدة ، وكانت سـريته   )١(اللحجية فلم يزل يتنقل يف الواليات والشدود
  . )٢(حسنة يف مجيع األعمال اليت توالها حىت سنة وفاته

كان فقيهاً ) م١٣٨٢/هـ٧٨٤ت(ومنهم الفقيه حممد بن إبراهيم بن يوسف اجلالد 
يف علم احلسـاب والفلـك ،    جيدةمعرفة لفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة ، وله عارفاً با

ولديه خربه تامة يف معرفة الدواوين وسياسة امللك ، وكان حيب العلماء وجيلـهم ، حظـي   
مبكانة مرموقة عند السلطان األفضل فواله نظر االستيفاء ، مث أقطعه حرض ، وبعـد وفـاة   

  . )٣(نظر ثغر عدن  األفضل واله السلطان األشرف

كـان  ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(ومنهم الفقيه عبد الرمحن بن علي بن عباس املقرئ 
فقيهاً نبيهاً بارعاً يف الفقه والنحو والعروض والفرائض والقراءات ، وله شعراً حسن ، حظي 

، مدة  )٤(مبكانة مرموقة لدى السلطان األفضل ، فكان من املقربني إليه وجعله كاتب إنشاء
، يف جبلة ، فلما ويل األشرف جعله من املقربني لديه ، وأحد جلسـائه ،   )٥(عينه ناظراًمث 

                                     
مفرده ، شاد مبعىن الضبط والتفتيش وهو املوظف الذي كانت الدولة تعهد إليـه باإلشـراف   : الشدود )١(

معجم املصطلحات :اخلطيب:واملراقبة على أنواع الشدود فهناك شد اخلاص وشد األوقاف وغريها ؛ انظر
  . ٢٦٥واأللفاظ التارخيية ، ص

  

حتقيق العبـادي  ؛  ٣١٦طراز أعالم الزمن ، ص:؛ اخلزرجي ٢٦٠ة ، صالعطايا السني:األفضل الرسويل )٢(
  . ٣/٣٤٩١قالدة النحر ، :باخمرمة

  

العقد الفاخر احلسن ، حتقيق مجيل األشـول ،  :؛ اخلزرجي ٢٦٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٣(
  . ٣/٣٤٩٢قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ١٨٧ص

  
لواردة للسلطان وكتابة أجوبتها وأخذ خط السلطان عليها وتفسريها هو قراءة الكتب ا: كاتب اإلنشاء )٤(

  . ٤/٣٠صبح األعشى ، :القلقشندي: وتصريف املراسيم الواردة والصادرة ؛ انظر
  
من ينظر يف األموال ويتفقد تصرفاا ويرفع إليه حساا لينظر فيه ويدققه ، فيمضي ما ميضـي  : الناظر )٥(

  . ١٥٠معجم األلفاظ التارخيية ، ص:مهانحممد د:ويرد الباقي ؛ انظر
  



٣٠٣ 
 

وكانت له الكلمة العليا عند السلطان األشرف ، مث واله بعد ذلك القضاء األكرب يف سـائر  
  . )١(اليمن ، مث قلده الوزارة ، فقام بكل األعمال قياماً مرضياً

عالية عند السلطان األفضل الفقيه عبد الرمحن بـن   ومن الفقهاء الذين متتعوا مبكانة
كانت له معرفة تامة بالفقه واللغة والنحو ، وله شعراً ) م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت(حممد النظاري 

حسن ، نال مكانة رفيعة عند السلطان األفضل ، فكان أول من يدخل عليه وآخر من خيرج 
شد األوقاف وغـريه ، مث قلـده    من عنده ، وملكانته املرموقة واله عدد من الوظائف مثل

الوزارة ، وحظي عنده مبكانة عالية فكساه وقربه ، وأدناه ، وأغدق عليه بالصالت ، وقرر 
له معلوماً كل شهر مقداره ثالثة آالف دينار ، ومل يزل عنده مقبول الصورة حممود املشورة 

فقربه وأدنـاه ، ومل  خالل حكمه ، وملا توىل السلطان األشرف حظي مبكانة مرموقة لديه ، 
  . )٢(يزل عنده على هذه املكانة حىت كانت وفاته

ـ ٨٠٠ت(ومنهم أيضاً الفقيه عبد اللطيف بن حممد بن علي األبيين  ) م١٣٩٧/هـ
كان من املقربني عند السلطان ااهد ، ويتقبل نصائحه ، وكان له مرتلة عالية عنده فـواله  

، فلما تـويف السـلطان   عند اخلاصة والعامة  شد األوقاف فأحسن إدارا ، وكان مشكوراً
من بعده السلطان األفضل ارتفعت مرتلته وأصبح له مكانة كبرية ، فواله شد  ااهد ، وتوىل

وادي زبيد فسار فيه سرية مرضية حىت وفاة األفضل ، فلما توىل احلكم من بعده السـلطان  
د وادي زبيد وغريهـا مـن   األشرف ، زاد من مكانته ، وكانت له حظوه عنده فقلده ش

                                     
؛  ١٨٤صلحاء الـيمن ، ص :؛ الربيهي ١٦٤العقد الفاخر احلسن ، حتقيق مجيل األشول ، ص:اخلزرجي )١(

  . ٣/٣٥٠١قالدة النحر ، :باخمرمة
  
العقد الفاخر احلسن ، حتقيق علي عبد اهللا :؛ اخلزرجي ٧٨٥،  ٧٨٠فاكهة الزمن ، ص:األشرف الرسويل )٢(

  . ٣/٣٥٠٦قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٢٧٢ ، صصاحل
  



٣٠٤ 
 

الوظائف املهمة ، فقام ا أحسن قيام ، وظل على مكانته حىت وافـاه األجـل يف السـنة    
  . )١(املذكورة

ومل يقتصر تكرمي العلماء من قبل سالطني بين رسول على علماء اليمن وحدهم ، بل 
صـار اإلسـالمية ،   تعداه إىل تكرمي العلماء الوافدين الذين قدموا إىل اليمن من خمتلف األم

فتمتعوا بعناية خاصة ، وأنزلوهم مكانة رفيعة وأغدقوا عليهم اهلبات والعطايا اجلزيلـة مـن   
أجل ترغيبهم على البقاء يف بالد اليمن ، وحىت يستفيد منهم طلبة العلم ، وأسندوا إىل كثري 

، فبعضهم قبـل  منهم الوظائف العلمية واإلدارية اليت تتناسب مع كل عامل ومكانته العلمية 
من الزمن مث رجع إىل  مدةالعرض واستقر يف اليمن حىت وفاته ، والبعض اآلخر ظل يف البالد 

  . )٢(بالده

ومن العلماء الوافدين الذين قدموا إىل اليمن يف أيام السلطان األفضل الفقيه أبو بكر 
نا وحمـي  أحد أعيان مملكت: ((قال عنه األفضل) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت(ي سبن إبراهيم اليون

  .)٣())ناه واستخلصناه حلوائجنالتنا علمنا منه صدق النصيحة فأنشأدو

وذكر اخلزرجي أن له معرفة بكثري من املسالك واملمالك ، فقد دخل الـيمن أيـام   
ااهد ، وجعله من املقربني له ، وملا تويف ااهد ، وويل احلكم األفضل نال منه مكانة عالية 

العطاء ، وكان عند األفضل مبرتلة األب عند الولد ، إذ كان مقبول ودرجة رفيعة وأجزل له 
الصورة مسموع القول نافذ األمر رفيع األمر رفيع القدر ، وظل على هذه املرتلـة يف أيـام   

                                     
العقد الـثمني ،  :حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، الفاسي ؛ ١٩٢ -١٨٩ص  العقد الفاخر احلسن:اخلزرجي )١(

  . ٣٥١٢-٣/٣٥١١قالدة النحر ، :؛ باخمرمة٥/١١٤
  
جة الزمن :؛ عبد الباقي اليماين ٥٧٦،  ٥٦٧،  ٤٣٩-٤٣٨،  ٢/٤٣٢،  ١/٥١٠السلوك ، :اجلندي )٢(

  . ١٧١-١٦٢احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٢٨٤-٢٨١، ص
  
  . ٢١٣-٢١٢العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٣(
  



٣٠٥ 
 

السلطان األشرف ومل يغري عليه شيئاً ، وازدادت مرتلته عنده ، حىت وافاه األجل يف السـنة  
  . )١(املذكورة

وافدين الذين متتعوا مبكانة عالية القاضي حممد ابن أمحد بـن صـقر   ومن العلماء ال
كان من العلماء البارزين يف الفقه والفروع وله مشاركة يف ) م١٣٨٣/هـ٧٨٥ت(الغساين 

األدبيات وغريها من فنون ، دخل اليمن صحبة السلطان ااهد فأكرمه وأعلى من مرتلته ، 
  حناء اليمن فلم يزل على منصبه يف أيام السلطان األفضل مث عينه على القضاء األكرب يف مجيع أ

هــ   ٧٨٥ واستمر بعض من أيام السلطان األشرف وبقي على القضاء حىت وفاته سـنة 
  . )٢( هـ  ١٣٨٣/

هذه بعض النماذج اليت ذكرا املصادر املتاحة عن تكرمي العلماء من داخل الـيمن  
بوضوح تقدير السلطان األفضـل للعلمـاء   وخارجه يف أيام السلطان األفضل ، وهي تؤكد 

  .وحمبته للعلم واملعرفة ، إذ كان له دور ملموس يف هذا اجلانب 

أما عن تشجيعه للعلماء على التصنيف والتأليف فإن املصادر التارخيية املتاحة مل تورد 
شجع العلماء على التصنيف والتأليف ، فمـن خـالل   معلومات تفيد أن السلطان األفضل ي

رة اليت حكمها السلطان األفضل لليمن برز كثري من العلماء يف شىت ااالت وصـنفوا  الفت
فيها مصنفات متعددة ، مما يؤكد أن امللك األفضل كان له دور يف تشجيع العلمـاء علـى   
التصنيف ليس هذا فحسب ، بل كان له دور ملموس يف اإلنتاج العلمي وصنف يف ذلـك  

  .ا اال مصنفات تؤكد قدرته يف طرق هذ

  

                                     
  .، حتقيق مجيل األشول ٦٨١-٦٨٠ص، العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي )١(
  
، حتقيـق مجيـل    ٢٠١العقد الفاخر احلسن ص:؛ اخلزرجي ٦٢٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(

  . ٣/٣٤٩٤قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ١٨٤-١٨٣صلحاء اليمن ، ص:األشول ؛ الربيهي
  



٣٠٦ 
 

  :اإلنتاج العلمي يف عصر امللك األفضل الرسويل 

ازدهرت احلركة العلمية يف عصر سالطني بين رسول ، ومشلت ميادين العلم املختلفة 
، وشـاركهم   )١(، وبرز كثري من العلماء وصنفوا مصنفات قيمة تؤكد براعتهم يف كل جمال

فات العلمية ، وخاصة يف اجلانب العلمي يف ذلك سالطني بين رسول وصنفوا كثرياً من املؤل
،  )٢(التطبيقي فكتبوا يف علوم الطب والفلك والبيطرة والزراعة وغريها من العلوم التطبيقيـة 

  :أما العلوم اليت برز فيها العلماء خالل العصر الرسويل فهي كما يلي 

  :العلوم الشرعية  -أ

يأيت يف مقدمة هذه العلوم علوم كان للعلوم الشرعية نصيب كبري يف النشاط العلمي و
القرآن الكرمي الذي نال عناية خاصة من سالطني بين رسول ، فقد خصصوا مدارس مستقلة 
تعىن بتحفيظ القرآن الكرمي وتدريسه وعينوا لذلك مدرسني يف علم القراءات ، وعينوا هلـم  

 مدرسـني  جمموعة من الطلبة يقرؤون عليهم ، كما أحلقت يف كل مدرسة ومسجد بتعيني
  . )٣(يقومون بتدريس القرآن الكرمي وجتويده

                                     
-٢٣٥احلياة العلمية يف زبيد ، ص:؛ العبادي ٤٨٨-٣٢٩احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني )١(

٣٨٥ .  
  
العقود اللؤلؤية ، : ؛ اخلزرجي٥١٥أ ؛ العطايا السنية ، ص٣ب ، -أ٢بغية الفالحني ، :األفضل الرسويل )٢(

ــة ٢/١٥٨،  ٤٤٢-٤٤١،  ١/٢٧٨ ــاجي خليف ــون،  :؛ ح ــف الظن ؛ ٢/١٥٦٥، ١/٥١٩كش
  .٦٣٤-٦٣٣، ٦٢٨-٦٢٤مصادر الفكر اإلسالمي ، :احلبشي

  
؛ الوقفية  ٣١٨-٣١٧،  ١٥٩،  ١٢٦-٢/١٢٥،  ٤٤١،  ٢٧٦،  ١/٨٤العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(

؛ وثيقة املدرسة  ٤٠،  ٢٥؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٤،  ٤ية ، صوثيقة املدرسة األشرف:الغسانية
؛ وثيقة جـامع   ٧٧؛ وثيقة مدرسة سالمة ، ص ٦٣-٥٩؛ وثيقة مدرسة جوهر ، ص ٤٦املعتبية ، ص
  . ٣٣٢احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٩٠تعبات ، ص

  



٣٠٧ 
 

وهذه العناية للقرآن الكرمي وعلومه تعد مظهراً بارزاً من مظاهر العناية بالقرآن الكرمي 
وعلومه وتعكس تقدم احلركة العلمية يف اليمن وازدهارها يف ذلك الوقت ، ولقي هذا العلم 

دينة أو قرية أو مسجد من مقرئ يقوم بالقراءة الشريف عناية كبرية منهم حىت أنه مل ختل م
الصحيحة للقرآن الكرمي ، مما جعل كثرياً من الناس يقبلون على قراءة كتـاب اهللا تعـاىل   

وتدبر آياته ومعانيها ، حىت أن عدد احلفاظ بلغوا من أسـرة واحـدة    تفسريه عنوالبحث 
ختمون بعد صـالة الفجـر   حافظاً كانوا جيتمعون يف مسجد هلم يف أوقات الصالة في٣٦٠

  . )١(ختمة وبعد العصر ختمة أخرى

يف هذا العصر مكانة عالية يف جمتمعهم ، وذلـك الرتبـاطهم    ونال علماء القراءات
الدائم بالقرآن الكرمي من جهة ودورهم التربوي يف تعليم أبناء املسلمني قراءة القرآن الكرمي 

صحيح ملعاين القرآن الكرمي مـن جهـة   بوجه سليم يضمن هلم الفهم الصائب واإلدراك ال
أخرى ، وغرسوا يف نفوس الناشئة حسن التهذيب واملعاين الكرميـة لتكـون هلـم زاداً يف    

  . )٢(مسريم العلمية
أما أشهر علماء القراءات خالل عصر السلطان األفضل الرسويل فقد برز عدد كبري 

وأخذ عنهم مجهور كبري مـن طلبـة   من علماء القراءات انتهت إليهم الرئاسة يف هذا العلم 
العلم استطاعوا جبهودهم املوفقة إثراء هذا اجلانب ، وصنف بعضهم عدداً مـن املصـنفات   

، من هؤالء العلماء املقرئ علي بن أيب بكر بن حممد بن  )٣(تشهد هلم بتمكنهم يف هذا اال
                                     

تاريخ الشعيب ، ق : ؛ الشعيب ٣٣٩،  ٨٢،  ٧٣،  ٢/٦٩،  ٥٤٢،  ٤٤٣-١/٤٤٢السلوك ، :اجلندي )١(
  . ٢٤١-٢٤٠،  ١٦٠،  ١٣٨صلحاء اليمن ، ص:ب ؛ الربيهي ٤٩ب ،  ٢٩ب ،  ٢٥

  
؛ علـي علـي    ٢٤١-٢٤٠،  ١٦٠صلحاء اليمن ، :؛ الربيهي ٣٢-٦/٣١الضوء الالمع ، :السخاوي )٢(

  . ٣٣٣احلياة العلمية يف تعز ، ص:حسني
  
 ٥/١٣٤،  ٣/١٢٤،  ٢/١١١الضوء الالمع ، :ب ؛ السخاوي ٧٥ق معجم ابن فهد ، :النجم ابن فهد )٣(

  . ٢٤٤،  ٢٤٠،  ٢١٤، ٢١١،  ٢٠٨،  ٢٠٤، ١٩٠، ١٨٣صلحاء اليمن ، :؛ الربيهي



٣٠٨ 
 

ـ  ) م١٣٩٦/هـ٧٧١ت(شداد احلمريي  ه يف علـم  انتهت إليه الرئاسة يف قطر الـيمن كل
وايات ، تصدر للتدريس يف علم القراءات وأخـذ  ه الرالقراءات السبع وله سند عايل يف هذ

عنه مجع كثري من طلبة العلم ، وقدم إليه الطلبة من سائر األقطار ، وكان مبارك التـدريس  
، وله  )١(ماقرأ عليه أحد إال انتفع به ، وامجع علماء العصر أنه يف علم القراءات معدوم املثال

، قـال عنـه ابـن     )٢(تصانيف جليلة أكثرها يف القراءات منها كتاب املبهج للطالب املدجل
رأيت له بالقاهرة مؤلفاً مساه املبهج للطالب املدجل ، حبث فيـه حبوثـاً ونقـل    ((: اجلزري
  . )٤(،وله كتاب آخر بعنوان أسانيد القراءات )٣())نقوالً

ت (د بن عمـر بـن منصـور األصـبحي     كما برز يف علم القراءات املقرئ حمم
قرأ على علماء عصره البارزين يف علم القراءات حىت أتقـن علـم   ) م١٣٧٨/هـ٧٨٠بعد

القراءات السبع وغريها من العلوم ، مث تصدر بعد ذلـك للتدريس فقرأ عليه كثري من الطلبة 
  . )٥(يف علم القراءات وغريها من العلوم حىت خترجوا على يديه

                                     
حتقيق ؛  ٣٥٠ – ٣٤٩ص العقد الفاخر احلسن:؛ اخلزرجي ٤٨٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٣١٨-٢/٣١٧حتفة الزمن ، :علي عبد اهللا صاحل ، األهدل
  
. م ١٣٩٧/هت٨٠٠منه نسخة خمطوطه حمفوظة مبكتبة مشرف عبد الكرمي اخلاصة بصنعاء مؤرخة سنة )٢(

  . ٢٣مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:احلبشي: انظر
  
  . ١/٥٢٨غاية النهاية يف طبقات القراء ، :حممد بن حممد اجلزري )٣(
  
أمحد عبـد الـرزاق   : انظر. قراءات ١٥٧٤م منه نسخة خطية حمفوظة باجلامع الكبري بصنعاء حتت رق )٤(

مصادر الفكر اإلسالمي ، :؛ احلبشي ١/٦٨فهرسة خمطوطات اجلامع الكبري بصنعاء ، :الرقيحي ، وآخرون
  . ٢٣ص

  
  . ٣٣٧احلياة العلمية يف تعز ، ص:أ ب ؛ علي علي حسني ٤٦تاريخ الشعيب ، ق :الشعيب )٥(
  



٣٠٩ 
 

 علم القراءات الفقيه واملقرئ حممد بن عبد الرمحن بن عمر احلبشـي  وبرز أيضاً يف
، كانت له معرفة قوية يف كتب القراءات السبع والتفسري ، ولـه  ) م١٣٨٠/هـ٧٨٢ت(

  . )١(مشاركة يف كثري من العلوم وله مصنفات فيها تدل على تضلعه يف هذه العلوم

بـن عبـاس السكسـكي     وشارك يف علم القراءات أيضاً الفقيه واملقـرئ علـي  
قرأ بالقراءات السبع وغريها من العلوم على كثري من علماء عصره ) م١٣٨٧/هـ٧٨٩ت(

حىت برع فيها ، مث تصدر للتدريس والفتوى فدرس وأفىت وانتفع به كثرياً من الطلبة يف علم 
  . )٢(القراءات وخترجوا على يديه

، كانت ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(وبرز يف علم القراءات املقرئ أمحد بن حممد املتيين 
له معرفة قوية بعلم القراءات السبع ، ومشارك يف غريها من العلوم ، فأخذ عنه مجع كبري من 

  . )٣(الطلبة علم القراءات فانتفعوا به ، وخترجوا على يديه

) م١٣٩٥/هـ٧٩٨ت(كما برز يف علم القراءات املقرئ علي بن عبد اهللا الشاوري 
لقراءات السبع على مشايخ عصره البارزين حىت برع فيها ، مث تصدر ، تعلم القرآن الكرمي وا

                                     
؛  ٢٤١-٢٣٩تـاريخ وصـاب ، ص  :؛ احلبشـي  ٦٢٢-٦٢١العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

صـلحاء الـيمن ،   :حتقيق مجيل األشول ، الربيهي ؛ ٣٣١ – ٣٣٠ص العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي
  . ٢٨-٢٧ص

  
  . ١٨٥-١٨٤صلحاء اليمن ، ص:ب ؛ الربيهي ٣٨تاريخ الشعيب ، ق :الشعيب )٢(
  
طبقات السنية يف تـراجم  :القادر التميمي ؛ تقي الدين عبد ٢٠٠-٢/١٩٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(

  . ١/٤٥١احلنفية ، 
  



٣١٠ 
 

للتدريس فأخذ عنه مجع من الطلبة علم القراءات السبع وغريها من العلـوم فـانتفعوا بـه    
  . )١(وخترجوا على يديه

كما برز يف علم القراءات املقرئ عبد اهللا بـن عمـرو بـن منصـور الصـراري      
كثري من العلوم حىت برع فيها ، وانتـهت إليـه    اجتهد يف حتصيل) م١٣٠١/هـ٨٠٤ت(

الرئاسة يف علم القراءات وتصدر للتدريس هلذا العلم يف عدد من املدارس الرسولية وانتفع به 
  . )٢(عدد كبري من طلبة العلم يف علم القراءات وغريها من العلوم وخترجوا على يديه

بكر بن علي بن نافع احلضـرمي  وممن آلت إليه الرئاسة يف علم القراءات املقرئ أبو 
، أخذ علم القراءات على مشايخ عصره البارزين حىت برع فيها ، ) م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت(

مث تصدر للتدريس لعلم القراءات وغريها من العلوم فانتفع به مجع كبري من الطلبة وخترجوا 
  . )٣(على يديه

قـري  ومن الذين شاركوا يف علم القـراءات الفقيـه أبـو بكـر علـي بـن امل      
، طلب العلم وخاصة علم القراءات واجتهد يف حتصيله على شيوخ ) م١٤٠٧/هـ٨٠١ت(

عصره البارزين ، مث تأهل بعدها للتدريس بعد أن أتقن علم القراءات السبع ، فدرس هـذا  
  . )٤(العلم فأخذ عنه الطالب ، وانتفعوا به ، حىت خترج على يديه الكثري منهم

،  عصر امللك الرسويلبرياً من العلماء والدارسني خالل ك اًولقي علم التفسري اهتمام
وتدبر آياته ومعرفة حالله من حرامه ، إذ أقبل كثري مـن  القرآن وذلك ألمهيته بالنسبة لفهم 

                                     
بغية الوعـاة ،  :؛ حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، السيوطي ٤٠١-٤٠٠العقد الفاخر احلسن ص:اخلزرجي )١(

  . ٣٥٠٩-٣/٣٥٠٨قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٢/١٧٣
  

املدارس اإلسالمية : األكوع ؛ ١٩١-١٩٠صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٢/٤٠٣حتفة الزمن ، :األهدل )٢(
  . ١٩٢، ص

  

احلياة العلميـة يف زبيـد ،   :؛ العبادي ٨٣-٨٢،  ١/١٠٣غاية النهاية يف طبقات القراء ، :ابن اجلزري )٣(
  . ٢٤٠ص

  

  . ١٥٨صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٤(
  



٣١١ 
 

العلماء على النظر يف كتاب اهللا تعاىل وتفسريه مع االستفادة من جهـود العلمـاء الـذين    
سري عناية بالغة خالل هذا العصر ، وأصبح مـادة  سبقوهم يف هذا اال ، وقد لقي علم التف
  . )١(علمية تدرس يف مساجد اليمن ومدارسها

ومل تقف العناية عند هذا احلد بالعناية بعلم التفسري بل قام عدد كثري مـن العلمـاء   
خالل هذه الفترة فوضعوا الشروح واحلواشي واملختصرات على بعض التفاسري املعتمدة من 

 من خارج اليمن ، ليس هذا فحسب بل ظهرت تفاسري مسـتقلة صـنفها   العلماء املسلمني
بعض علماء اليمن كمسامهة منهم يف هذا اال وخاصة االهتمام بتفسري اآليات القرآنيـة  

  . )٢(املتعلقة بأحكام القرآن

ولقيت بعض الكتب يف علم التفسري عناية خاصة من علماء الـيمن مثـل كتـاب    
ري الواحدي وتفسري النقاش عناية خاصة ، وكانت هذه الكتب الكشاف للزخمشري ، وتفس

من املصنفات املقرؤة لتدريس الطلبة يف كثري من املدارس واملساجد ، بل إن بعضها كانـت  
  . )٣(من حمفوظات عدد من الطلبة الذين كانوا يستحضروا غيباً

نهم الفقيه عبـد  أما العلماء البارزين يف علم التفسري يف عصر امللك األفضل فكان م
، كان من العلماء البارزين يف كـثري مـن   ) م١٣٧٨/هـ٧٨٠ت(الرمحن بن عمر احلبيش 

                                     
وثيقة املدرسـة   ؛ ٣٩؛ وثيقة املدرسة الظاهرية ، ص ١٣وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:الوقفية الغسانية )١(

  . ٣٤٥-٣٤٤احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ١٠٣األفضلية ، ص
  
حيـاة األدب  :؛ عبد اهللا احلبشي ١٨٤صلحاء اليمن ، ص:ب ؛ الربيهي ٤٩تاريخ الشعيب ، ق :الشعيب )٢(

  . ١٠٠-٩٩اليمين يف عصر بين رسول ، ص
  
 ٣٤٥احلياة العلمية يف تعز ، ص:لي علي حسني؛ ع ٥٦٣،  ٤٥٣،  ٢٣٤،  ٢/١٥٧السلوك ، :اجلندي )٣(

.  
  



٣١٢ 
 

، وكانت له مشاركة يف علم التفسري ، وأخذ  )١(العلوم وله مصنفات قيمة تؤكد تضلعه فيها
  . )٢(عنه كثري من الطلبة علم التفسري وغريه من العلوم ، واستفادوا به وبعلمه استفادة كبرية

، كان من العلمـاء  ) م١٣٨٠/هـ٧٨٢ت(ومنهم الفقيه حممد بن أيب بكر الزوكي 
، وله مشـاركة جيـدة يف علـم     )٣(البارزين يف فنون متعددة وله مصنفات يف سائر العلوم

  . )٤(التفسري ، أخذ عنه مجع من الطلبة علم التفسري وغريه من العلوم واستفادوا به كثرياً

الفقيـه حممـد بـن عبـد الـرمحن احلبيشـي       كما بـرز يف علـم التفسـري    
، وله معرفة قوية يف التفسري ،  )٥(كانت له مشاركة يف سائر العلوم) م١٣٨٠/هـ٧٨٢ت(

  . )٦(استفاد منه كثري من الطلبة فأخذوا عنه علم التفسري وغريه من العلوم وخترجوا على يديه

ى بن حممـد الـذؤايل   ومن العلماء الذين برزوا يف علم التفسري الفقيه حممد بن موس
، كان من العلماء البارزين يف كثري من العلوم ، وله مصنفات قيمة ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(

                                     
؛  ٢٣٩-٢٣٣تـاريخ وصـاب ، ص  :؛ احلبيشـي  ٤١٩-٤١٨العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

قالدة النحـر ،  :، حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، باخمرمة١٦٨ - ١٦٦ص العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي
٣٤٨٢-٣/٣٤٨١ .  

  

  . ٢٨-٢٧صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٢(
  

طبقات اخلواص ، :؛ الشرجي ٢/٣٢١حتفة الزمن ، :؛ األهدل ٦٢٢العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٣(
  . ٣٢٨ص

  

العقـد الـثمني ،   : ؛ حتقيق مجيل األشول ، الفاسي ٢٣٣-٢٣٢العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٤(
١٢٢ - ١٢١ – ٢/١٢١.  

  

  .٢٤١-٢٣٩تاريخ وصاب، ص:احلبيشي؛ ٦٢١العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٥(
  

قالدة النحر :؛ باخمرمة ٢٨-٢٧صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٢٤١-٢٣٩تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٦(
 ،٣/٣٤٨٩ .  

  



٣١٣ 
 

، وله مشاركة فعالة يف علم التفسري ، واستفاد منه كثري من الطلبـة يف   )١(تؤكد تضلعه فيها
  .)٢(هذا العلم وغريه من العلوم ، وانتفعوا به كثرياً

، كان من ) م١٣٣٩٧/هـ٨٠٠ت(لي بن حممد احلداد الفقيه أبو بكر بن ع ومنهم
، ولـه   )٣(العلماء البارزين يف كثري من الفنون ، وله مصنفات يف ذلك تدل علـى متكنـه  

ويقع يف  )كشف الترتيل يف حتقيق التأويل (مشاركة يف علم التفسري وصنف فيها كتاباً مساه
هذا الكتاب قبوالً لدى طلبة العلم  يشرح وتفسري القرآن الكرمي ، ولق ، تناول فيه )٤(جملدين

  . )٥(العلم يف اليمن وذاع صيته خارج البالد
أما علم احلديث فقد نال عناية خاصة من قبل سالطني بين رسول ، وهذه العنايـة  
متثلت يف عدد من املظاهر منها إنشاء مدارس ومساجد متخصصة يف تدريس علم احلـديث  

املدارس واملساجد حمدثني متخصصني هلم سند عايل  يف كثري من املناطق اليمنية ، وعني هلذه
، وعني لكل حمدث قارئ للحديث  )٦(يف علم احلديث لتدريس الطالب هذا العلم الشريف

                                     
حتفـة الـزمن ،   :؛ حتقيق مجيل األشول ، األهـدل  ٤٤٤-٤٣٥العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )١(

٣٢٢-٢/٣٢١ .  
  
صـلحاء الـيمن ،   : ؛  ، حتقيق مجيل األشول الربيهي ٤٤٤-٤٣٥ن، صالعقد الفاخر احلس:اخلزرجي )٢(

  . ١/٢٥٢بغية الوعاة ، :؛ السيوطي ٢٨٩-٢٨٨ص
  
 ٢/٣١٤حتفة الزمن ، :؛  حتقيق مجيل األشول ، األهدل ٧١٩-٧١٧ص، العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي )٣(

  . ٣٩٢-٣٩١طبقات اخلواص ، ص:؛ الشرجي
  
  .، وقد طبع أخرياً  ٢٠مصادر الفكر ، ص:املكتبات العاملية ، احلبشي منه نسخ متعددة يف كثري من )٤(
  
  . ٢٤٦احلياة العلمية يف زبيد ، ص:؛ العبادي ٢٠،  ١٠مصادر الفكر ، ص:احلبشي )٥(
  
 ٢٧٦أ ب ،  ١٩١معجم ابن فهد ، ق :؛ النجم ابن فهد ٥٤٣،  ٣٧،  ٣٠-٢/٢٩السلوك ، :اجلندي )٦(

  . ٢٢٨،  ٢٠٧اليمن ، ص صلحاء:أ ب ؛ الربيهي ٣١٠ب ، 
  



٣١٤ 
 

وطلبة يدرسون عليه علم احلديث وغريه من العلوم الشرعية ، وختصص كثرياً مـن علمـاء   
ن دور العلم وكان مـادة  اليمن يف تدريس احلديث يف عدد من املدارس واملساجد وغريها م

، بل إن بعض املدارس خصصت لتدريس احلـديث النبـوي    )١(ملأساسية تدرس لطلبة الع
  . )٢(يف كثري من املدارس خالل هذه الفترة الشريف

ومل يكتفوا ذه العناية فقط بل خصصوا أشهراً معلومة لقـراءة احلـديث النبـوي    
ذا االستماع سالطني بـين رسـول   واستماعه يف شهري رجب ورمضان ، وشاركهم يف ه

وغريهم من العلماء وطلبة العلم لسماع صحيحي البخاري ومسلم وغريهـا مـن كتـب    
، ومل يقفوا عند هذا احلد بل استقدموا بعض العلماء من خارج الـيمن ليسـمعوا    )٣(السنن

  . )٥(بعد االستماع )٤(عليهم كتب احلديث ويطلبون منهم اإلجازة
ذين كانت هلم مشاركة فعالة يف عصر السلطان األفضل فكان من أما أبرز العلماء ال

بعلم  جيدة، كانت له معرفة ) م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت(أوائلهم الفقيه عمر بن عبد اهللا املكي 
احلديث ، ومشاركاً يف غريه من الفنون ، وتصدر لتدريس احلديث النبـوي الشـريف يف   

رج على يديه مجع كـثري مـن طلبـة    وختية، بتعز أكثر من عشرين عامـاً،املدرسة ااهد
  .)٦(العلم

                                     
؛ وثيقة املدرسة  ١٣وثيقة املدرسة األشرفية ، ص:؛ الوقفية الغسانية ١٤٨،  ٢/١٣٤السلوك ، :اجلندي )١(

؛ وثيقـة املدرسـة    ٦٣؛ وثيقة مدرسة جوهر ، ص ٤٦؛ وثيقة املدرسة املعتبية ، ص ٣٩الظاهرية ، ص
  . ١٠٣األفضلية ، ص

  

  . ٣٣٥قرة العيون ، ص:؛ ابن الديبع ٢٧٣العسجد ، ص:زرجي؛ اخل ٢/٥٤٣السلوك ، :اجلندي )٢(
  

صـلحاء الـيمن ،   : ؛ الربيهـي  ٤٩٠صالعسجد ،:؛ اخلزرجي ٣٦ ، ٣٠-٢/٢٩السلوك ، :اجلندي )٣(
  . ٣٥٧-٣٥٦احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٣٠٩ص

  

تبه أو كل كتبه اليت يرويها أو مؤلفاته هي إذن احملدث لغريه أن يروي عنه حديثاً أو كتاباً من ك: اإلجازة )٤(
  . ١٥٣-١٥١علوم احلديث ، ص:ابن الصالح. ، من غري أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه 

  

  ٢/٤٩٢درر العقود الفريدة ، :؛ املقريزي ٢/٧٩السلوك ، :اجلندي) ٥(
  

تعريف ذوي : الفاسي ،  ٤١٦العسجد ص : اخلزرجي ،  ٥١٤العطايا السنية ص : األفضل الرسويل ) ٦(
  . ٣٦٢احلياة العلمية يف تعز : علي علي حسني ،  ١٧٩العال ص 



٣١٥ 
 

ومن علماء احلديث أيضاً املقرئ علي بن أيب بكر بن حممد بـن شـداد احلمـريي    
برز يف كثري من العلوم وله مشاركة قوية يف علم القراءات واحلديث ) م١٣٩٦/هـ٧٧١ت(

ـ  حافظاً له ، وكان  م القـراءات  ، فارحتل إليه عدد كثري من طلبة العلم ، فأخذوا عنه عل
  . )١(واحلديث واستفادوا منه كثرياً

ت (كما شارك يف علم احلديث الفقيه حممد بـن احلسـني بـن علـي السـراج      
كان له معرفة باحلديث وبطرقه ورجاله وتوىل تدريس احلـديث يف  ) م١٣٧٠/هـ٧٧٢بعد

يه رئاسة كثري من الطلبة وقصدوه من مجيع املدن اليمينية ، وسلمت إلبه جامع صنعاء وانتفع 
  . )٢(احلديث يف وقته وكانت له مكانة عند العامة واخلاصة

ـ ٧٧٩ت بعـد (ما برز يف علم احلديث الفقيه حيىي بن إبراهيم الـوزيري  ك / هـ
، وأخذ عنه  تعزب ثعباتكان من املدرسني البارزين يف تدريس احلديث يف جامع ) م١٣٣٧

  . )٣(كثري من الطلبة علم احلديث واستفادوا به كثريا

وشارك يف علـم احلـديث الفقيـه عمـر بـن إبـراهيم بـن عمـر العلـوي          
كانت له معرفة يف كثري من العلوم ، وبرز يف علم احلديث ، وتوىل ) م١٣٨٢/هـ٧٨٤ت(

                                     
؛  حتقيق  ٣٥٠-٣٤٩ص ، العقد الفاخر احلسن:؛ اخلزرجي ٤٨٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٣٤٧٢-٣/٣٤٧١قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٣١٨-٣١٧حتفة الزمن ، ص:علي عبد اهللا صاحل ، األهدل
  
؛ حتقيق مجيـل   ٢٧٨ص ، العقد الفاخر احلسن:؛ اخلزرجي ٦٢١العطايا السنية ، ص:ل الرسويلاألفض )٢(

  . ٢٥صلحاء اليمن ، ص:األشول ، الربيهي
  
  . ٣٦٢احلياة العلمية يف تعز ، ص:أ ؛ علي علي حسني ٤٩تاريخ الشعيب ، ق:الشعيب )٣(
  



٣١٦ 
 

تدريس احلديث يف مدرسة والده فأخذ عنه مجع كثري من الطلبة واستفادوا به كثرياً يف علم 
  . )١(احلديث وغريه من العلوم

كـان مـن   ) م١٣٨٨هـ٧٩٠ت(احلديث حممد بن موسى الذؤايل وبرز يف علم 
العلماء البارزين مبعرفة علم احلديث وتصدر لتدريس احلديث باملدرسة التاجيـة بزبيـد ،   
واشتهر صيته يف بالد اليمن وارحتل إليه كثري من الطلبة وانتفعوا به يف علم احلديث وغـريه  

حدائق األذهان يف أحاديث فضل (يث منها ، وكانت له مصنفات يف علم احلد )٢(من العلوم
، وهو جملد ضخم شـرح فيـه أربعـني حـديثاً يف األخـالق       )٣()األخالق واإلحسان

  .)٤(واإلحسان

ـ ٧٩٢ت(وشارك يف علم احلديث الفقيه حممد بن عبد اهللا الرميـي   ) م١٣٨٩/هـ
الدر (ديث ، وصنف يف احل )٥(كانت له معرفة تامة لكثري من العلوم وله فيها مصنفات قيمة

                                     
قـالدة النحـر ،   : لعبادي ، باخمرمـة ؛ حتقيق عبد اهللا ا ١٧٧-١٧٦ص، طراز أعالم الزمن :اخلزرجي )١(

٣/٣٤٩٣ .  
  
حتفـة الـزمن ،   : األهدل ، ؛ حتقيق مجيل األشول  ٤٤٤-٤٣٥العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي  )٢(

٣٢٢-٢/٣٢١ .  
  
  . ٢٨٨صلحاء اليمن ، ص:؛ حتقيق مجيل األشول ، الربيهي ٤٣٦ص ، العقد الفاخر احلسن:اخلزرجي )٣(
  
عبـد اهللا  : انظـر . حـديث  ٢٣٧مبكتبة جامع صنعاء الغربية حتـت رقـم    منه نسخة خطية حمفوظة )٤(

  . ٤٨مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:احلبشي
  

؛   ٣٣٩-٣٣٦ص ، العقد الفاخر احلسن:؛ اخلزرجي ٦٢١-٦٢٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٥(
  . ٣/٣٥٠٢حر ، قالدة الن:؛ باخمرمة ٣٢٠،  ٢/٣١٩حتفة الزمن ، :حتقيق مجيل األشول ، األهدل

  



٣١٧ 
 

األربعني (و  )الكفاية يف بيان السبق والرماية(، و  )النظيم املنتقى من كتاب الترمذي احلكيم
  . )١()يف احلكم املوافقة يف فضل اخليل والرمي واملسابقة

ومن العلماء الذين كانت هلم مشاركة يف علم احلديث الفقيه أمحد بن عبد الـرمحن  
كثري من العلوم ومنها علم احلديث وانتفع به كثري  برز يف) م١٣٩٤/هـ٧٩٧ت(الشماخي 

  . )٢(من طلبة العلم مبدينة زبيد وغريها من املدن اليمنية

ومن العلماء البارزين يف علم احلديث احملدث عبد الرمحن بن عبد اهللا ابـن أمحـد   
أخذ احلديث عن شيوخ عصره البارزين حىت أتقنـه ، مث  ) م١٣٩٥/هـ٧٩٨ت(الشماخي 
دريس وأصبح شيخ احلديث يف عصره مبدينة زبيد وأخذ عنه مجع كبري من الطلبة تصدر للت

  . )٣(وخترجوا على يديه
وممن شارك يف علم احلديث الفقيه أمحـد بـن موسـى بـن عمـران الشـافعي       

تصدر لتدريس احلديث وغريه من العلوم يف عدد من مدارس تعز ، ) م١٣٩٧/هـ٨٠٠ت(
  . )٤()ام يف زيارة خري األناملشفاء السق(وله يف احلديث خمتصر 

وبرز يف علم احلديث أيضـاً احملـدث عمـر بـن داود بـن عبـد اهللا الشـعيب        
نبغ يف كثري من العلوم وخاصة علم احلديث ، وتوىل تدريس احلديث ) م١٣٩٧/هـ٨٠٠(

                                     
؛  ٤٨مصادر الفكـر اإلسـالمي يف الـيمن، ص   :؛ عبد اهللا احلبشي ١٨٣صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )١(

  . ٢٦٠-٢٥٩املدارس اإلسالمية ، ص:األكوع
  
  . ٣/٣٥٠٦قالدة النحر، :؛  حتقيق عبد اهللا العبادي ، باخمرمة٢٥٧ص،طراز أعالم الزمن :اخلزرجي )٢(
  
قـالدة النحـر ،   :؛  حتقيق علي عبد اهللا صـاحل ، باخمرمـة   ١٥٩ص،ر احلسن العقد الفاخ:اخلزرجي )٣(

٣٥٠٦-٣/٣٥٠٧ .  
  
  . ١٥٦املدارس ، ص: ؛ األكوع ١٨٥صلحاء اليمن ، ص:أ ب ؛ الربيهي ٤٩تاريخ الشعيب ، ق:الشعيب )٤(
  



٣١٨ 
 

جبامع ثعبات طيلة حياته ، فانتفع به كثري من طلبة العلم من مدينة تعز وغريها مـن املـدن   
  . )١(اليمنية

ومن العلماء الذين كانت هلم مشاركة يف علم احلديث الفقيه عبد الرمحن بن حممـد  
أخذ عن شيوخ عصره علم احلديث حـىت  ) م١٤١٤-١٣٣٣/هـ٨١٧-٧٣٤(احلضرمي 

  . )٢(أتقنه ، وله مرويات يف علم احلديث ، وقد متيز حبفظه ألحاديث األحكام
احلافظ نفيس الدين سليمان بن إبراهيم ومن العلماء البارزين يف علم احلديث اإلمام 

كان شيخ احملدثني ، وإليه انتهت رئاسة علم ) م١٤٢١-١٣٤٤/هـ٨٢٥-٧٤٥(العلوي 
احلديث باليمن مطلقاً وقصده طالب العلم من داخل اليمن وخارجه واستجازوه يف علـم  

ونـه  أنه أعرف أهل العصر باحلديث وفن(: ، قال عنه اخلزرجي )٣(احلديث فأجازهم بذلك
وطرقه ومتونه ومقطوعه ومرسوله ، وموقوفه ومسلسله ، وأسـانيده ومسـنداته وغريبـه    

  . )٤()وموضوعاته ، وله عدة روايات مشهورة وإجازات مذكورة
تصدر لتدريس احلديث النبوي الشريف يف كثري من مدارس اليمن فدرس احلـديث  

  ، بزبيد ،  )٥(باملدرسة الصالحية

                                     
  . ٣٦٣احلياة العلمية يف تعز ، ص:أ ؛ علي علي حسني ٤٩تاريخ الشعيب ، ق :الشعيب )١(
  
  .٤/١٥٥الضوء الالمع ، :؛ السخاوي ١٧٥الذيل على الدرر الكامنة ، ص:بن حجرا )٢(
  
حتفـة الـزمن ،   :؛ حتقيق مبارك الدوسري ، األهـدل  ٢٤٣-٢٣٨ص،طراز أعالم الزمن :اخلزرجي )٣(

  . ٣٥٣٩-٣/٣٥٣٨قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٢٠٩-٢٠٧صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٣١٦-٢/٣١٥
  
  . ٢٤٢م الزمن ، حتقيق مبارك الدوسري ، صطراز أعال:اخلزرجي )٤(
  
، نسبة على بانيها جهة الطواشي شهاب الدين صالح الدين بن عبد اهللا املؤيـدي  : املدرسة الصالحية )٥(

  .  ٢٢٠املدارس ص : االكوع : م أنظر  ١٣٢٩هـ  ٧٣٠والدة السلطان ااهد سنة 
  



٣١٩ 
 

، واملدرسة ااهدية ، واملدرسة  )١(حلديث باملدرسة األشرفيةمث انتقل إىل تعز فدرس ا
احلـديث عـدة مصـنفات    ، كما صنف يف علم  )٢(األفضلية ، وانتفع به كثري من الطلبة

،و  )٤()tعلي بـن أيب طالـب   عن روية مأربعون حديثاً (، و  )٣()مسانيد العلوي(:منها
أربعون حـديثاً مـن   (له ابن حجر ، وخرج  )٥()أربعون حديثاً سؤال حول فرض اجلمعة(

  . )٧()مشيخة يف احلديث(، وخرج له التقي ابن فهد  )٦()مروياته مساها األربعني املهذبة

أما علم الفقه وأصوله فقد احتل مكانة عالية ومرتلة سامية خالل العصر الرسـويل ،  
خاصة وعلوم  فقد خصصوا كثرياً من املدارس وغريها من املؤسسات التعليمية لتدريس الفقه

                                     
: انظر). م١٣٩٧/هـ٨٠٠(شرف إمساعيل ابن األفضل سنةنسبة إىل بانيها امللك األ: املدرسة األشرفية )١(

  .٦٥املدرسة األشرفية بتعز ، ص:أالء أمحد األصبحي
  
؛  ٣١٧-٣١٥حتفة الزمن، ص:؛ حتقيق العبادي ، األهدل ٢٤١-٢٤٠ص ، طراز أعالم الزمن:اخلزرجي )٢(

  . ٣٥٣٩-٣/٣٥٣٨قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٢٠٩-٢٠٧صلحاء اليمن ، ص:الربيهي
  
مصادر الفكـر  : احلبيشي: انظر. جماميع ٨٦منه نسخة خطية حمفوظة باجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم  )٣(

  . ٥٠اإلسالمي ، ص
  
  . ٥٠مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:احلبشي: ظرأن،الغريب  منه نسخة خطية مبكتبة ااإلسالمي )٤(
  
مصادر الفكـر  : احلبشي: انظر. يع جمام٧٣منه نسخة خطية حمفوظة باجلامع الغربية بصنعاء حتت رقم  )٥(

  . ٥٠اإلسالمي ، ص
  
  . ٣٦٤احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني )٦(
  
  . ٣/٢٥٩الضوء الالمع ، :السخاوي )٧(
  



٣٢٠ 
 

، وكان مدرس الفقه على رأس املدرسـني   )١(الشريعة بصفة عامة يف كثري من املناطق اليمنية
  . )٢(الذين يعينون عند إنشاء أي مدرسة من املدارس الرسولية

وحظي علماء الفقه بكل تقدير وإجالل من ملوك بين رسول فعظمـت مرتلتـهم   
كانت أراضيهم تعفى من اخلراج وتوصل كثري وكانت تطلب مشورم يف األمور املهمة ، و
  . )٣(منهم إىل عدد من املناصب الرفيعة يف الدولة

أما أشهر املؤلفات يف علم الفقه وأصوله خالل هذه الفترة فقد افتصرت على تقليـد  
املذاهب األربعة ومل خيرجوا عن قاعدم إال يف ترجيح بعض األقوال ، فقل التصنيف يف هذا 

قتصروا على شرح أو اختصار أو نظم الكتب املعتمدة لديهم باإلضافة إىل بعـض  اال ، وا
  . )٤(الفتاوى

أما أبرز علماء الفقه يف عصر السلطان األفضل فيأيت يف مقدمتهم الفقيه أبو بكر بن 
، كان من الفقهاء احملققني ، وله مشـاركة يف  ) م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت(علي اهلاملي احلنفي 
وهـي   )بداية املهتدي(املنظومة املسماة : ، منها )٥(ه عدة مصنفات فيهاكثري من العلوم ، ول

  . )٧( يف الفقه احلنفي أيضاً )يخمتصر القدور(، كما نظم  )٦(يف الفقه احلنفي
                                     

  . ٣٦٦احلياة العلمية ، ص:؛ علي علي حسني ٥٥٦،  ٥٥٢-٥٥١،  ٢/٥٤٣السلوك ، :اجلندي )١(
  
  . ١٥٩،  ٢/١٢٦،  ٤٤١،  ٢٧٧،  ٢٧٦،  ١/٨٤العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٢(
  
  .١٨١،  ١٢٩تاريخ وصاب،ص:احلبيشي ؛١٢١،  ٢/٩٢،  ٥٢١-٥٢٠،  ١/٤٩١السلوك ، :اجلندي )٣(
  
  . ١٠٨حياة األدب اليمين ، ص:؛ احلبشي ٤٦٩،  ٤٦٣،  ٤٣٥،  ٣٦٩،  ٢/٣٣٠السلوك ، :اجلندي )٤(
  
  . ١/٤٦٩بغية الوعاة ، :، السيوطي ؛ حتقيق مجيل األشول ٧٢٠ص ، العقد الفاخر احلسن:اخلزرجي )٥(
  
كشـف الظنـون ،   :؛  حتقيق مجيل األشول ، حاجي خليفة ٧٢٠ص، العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي )٦(

٢/١٨٦٨ .  
  
  ٢/١٦٣٢؛ حاجي خليفة ،  ٤١٧العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي  )٧(



٣٢١ 
 

كما برز يف علم الفقه الفقيه علي بن أيب بكر بن حممـد بـن شـداد احلمـريي     
اركة جيدة يف الفقه وتفقه برع يف كثري من العلوم ، وكانت له مش) م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(

  . )١(به مجاعة من فقهاء العصر وانتفعوا به كثرياً
ت (وممن بـرع يف علـم الفقـه أيضـاً عثمـان بـن أيب القاسـم القرشـي         

بالفقه فروعاً وأصوالً على مذهب اإلمام أيب  جيدةكانت له معرفة ) م١٣٩٦/هـ٧٧١بعد
  . )٢(اعاً عظيماًحنيفة ، تفقه به مجاعة من الطلبة وانتفعوا به انتف

ومن العلماء الذين برزوا يف الفقه الفقيه إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري احلكمي 
، واشـتهر   )٣(انتهت إليه رئاسة الفتوى والتدريس يف أبيات حسني) م١٣٧١/هـ٧٧٣ت(

 جبودة العلم يف الفقه ، إذ كان مدققاً ثقة بارعاً تفقه به مجع كثري من الطلبة وقصده النـاس 
  . )٤(من التهامي واجلبال لألخذ عنه وانتفعوا به كثرياً

  
  

                                     
؛ حتقيق علي عبد  ٣٤٩ص ،العقد الفاخر احلسن:؛ اخلزرجي ٤٨٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٣/٣٤٧٢قالدة النحر، :؛ باخمرمة٢/٣١٨حتفة الزمن ، :اهللا صاحل ، األهدل
  
؛  ١٧٤طبقات اخلواص ، ص:؛ حتقيق علي عبد اهللا ، الشرجي ٢٩٩ص ،العقد الفاخر احلسن:اخلزرجي )٢(

  . ٣/٣٤٧٣قالدة النحر ، :باخمرمة
  
، وكانت من أهم املراكـز العلميـة يف امـة    ، سرددهي مدينة خربة من أعمال وادي :أبيات حسني )٣(

كم تقريباً بالقرب من مدينـة   ٣مدينة الزيدية مبسافة  وتقع إىل الغرب من" بيت حسني "وتسمى اليوم 
احلجري مـوع بلـدان الـيمن    ،  ١/٢٠، معجم البلدان و القبائل اليمنية : املقحفي : الزهرة أنظر 

  .٨٣ص ، ن اخلضراءاليم: حممد األكوع ،  ١/٢٥٩/
  
؛ حتقيق عبد  ١٨٨-١٨٧ص ،طراز أعالم الزمن:؛ اخلزرجي ١٧٣العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٤(

  . ٣/٣٤٧٤قالدة النحر ، :اهللا العبادي ، باخمرمة
  



٣٢٢ 
 

برز يف ) م١٣٧٨/هـ٧٨٠ت(كما برز يف علم الفقه عبد الرمحن بن عمر احلبيشي 
الـنظم  "، ومن أبرز مصـنفاته يف الفقـه    )١(علم الفقه وله مشاركة جيدة يف فنون خمتلفة

عشرة أالف بيت ، وله كتـاب يف   ، يزيد على )٢(ازيرينظم به كتاب التنبيه للش" والتبيان
أحكـام الرئاسـة يف آداب أهـل    (، وله كتاب  )االعتبار لذوي األبصار(، وله  )املنسك(

  . )٣(، وله غري ذلك من املصنفات )السياسة
ومن العلماء الذين برزوا يف علم الفقه حممد بن عبد الرمحن بـن عمـر احلبيشـي    

م الفقه وغريه من العلوم ، وكـان أحـد   انتهت إليه الرئاسة يف عل) م١٣٨٠/هـ٧٨٢ت(
أعيان زمانه وعلماء أوانه ، ارحتل إليه طلبة العلم من خمتلف املدن اليمنيـة ، وكانـت لـه    

الربكة يف الفضـل السـعي   (مصنفات يف الفقه وغريها ، من أبرز مصنفاته يف الفقه كتاب 
مجيع الفنون من الفقه  وهو كتاب نفيس جداً حوى )واحلركة وما ينجي بإذن اهللا من اهللكة

نظماً ونثراً مل يسـبق  صلى اهللا عليه وسلم وأصول الدين وعلم احلديث ، وخصائص النيب 
  . )٤(أحداً إىل مثله ، وله غري ذلك من املؤلفات

ـ ٧٨٥(كما برز يف علم الفقه الفقيه حممد بن أمحد بن صقر الغساين  ) م١٣٨٣/هـ
يف البحث والنقل متقناً باألدبيات ومشاركاً يف عـدة   كان فقيهاً عارفاً بالفقه والفروع حمققاً

                                     
صـلحاء  :؛ الربيهي ٢٣٥-٢٣٤تاريخ وصاب ، :؛ احلبيشي ٤١٩العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٢٨اليمن ، ص
  
العقـد  :؛ اخلزرجي ٢٣٥-٢٣٤تاريخ وصاب ، :؛ احلبيشي ٤١٩العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(

  . ٣/٣٤٨١قالدة النحر، :؛ حتقيق علي عبد اهللا ، باخمرمة١٦٧الفاخر احلسن ص
  
،  ٢٠٦املدارس ص : األكوع ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل ،  ١٦٧العقد الفاخر احلسن ص : اخلزرجي  )٣(

  .  ٢١٠مصادر الفكر اإلسالمي ص : بيشي احل
  
العقد :؛ اخلزرجي٢٤٠-٢٣٩تاريخ وصاب ، ص:؛ احلبيشي ٦٢٢العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٤(

  .حتقيق مجيل األشول   ؛٣٣٠ص،الفاخر احلسن 
  



٣٢٣ 
 

فنون من العلم توىل القضاء األكرب يف أيام ااهد واألفضل واألشرف وكانت لـه مكانـة   
  . )١(عظيمة عندهم

ومن العلماء الذين برزوا يف علم الفقه أمحد بن أيب بكر بـن عبـد اهللا احلضـرمي    
اً باملذهب الشافعي وإليه انتهت إليـه رئاسـة   كان فقيهاً صاحلاً عارف) م١٣٨٥/هـ٧٨٧(

الفتوى يف مدينة زبيد ونواحيها ، وكان ال يتقدم عليه أحد يف ذلك ، توىل التدريس يف عدد 
من املدارس مبدينة زبيد ، وكان مبارك التدريس حمبوباً عند النـاس ، ويسـعى يف قضـاء    

  . )٢(حوائجهم ، وخترج به عدد كبري من طلبة العلم
، كان ) م١٣٨٦/هـ٧٨٨ت(رز يف علم الفقه الفقيه حممد بن علي بن مثامة كما ب

، بزبيد واستفاد منه كثري من الطلبة  )٣(من الفقهاء البارزين ، توىل التدريس باملدرسة النظامية
معـني أهـل   (، واختصر كتـاب   )اختصر املنهاج للنووي(: ، وله مصنفات يف الفقه منها
  . )٤()ى لألصبحيالتقوى على التدريس والفتو

                                     
 ؛ حتقيق مجيـل  ٢٠١ص،العقد الفاخر احلسن :؛ اخلزرجي ٦٢٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . ٣/٣٤٩٤قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ١٨٤-١٨٣صلحاء اليمن ، ص:األشول ، الربيهي
  
قـالدة النحـر ،   :؛ حتقيق عبد اهللا العبادي ، باخمرمـة  ٢٠٩-٢٠٨ص ، طراز أعالم الزمن:اخلزرجي )٢(

٣/٣٤٩٥ .  
  
دارس اإلسـالمية يف  امل:األكوع: انظر. بناها نظام الدين خمتص بن عبد اهللا املظفري : املدرسة النظامية )٣(

  . ٩٧اليمن ، ص
  
قالدة النحـر ،  : ؛ باخمرمة ٢٢٥طبقات اخلواص ، ص:؛ الشرجي ٢/١٨٩العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٤(

٣/٣٤٩٨ .  
  



٣٢٤ 
 

ومن العلماء الذين برزوا يف علم الفقه الفقيه عبد الرمحن بن علي بن عباس املقـري  
كانت له مكانة عند األفضل فجعله كاتب إنشائه ، مث واله نظـر  ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(

  . )١(جبلة ، فلما توىل األشرف جعله أحد جلسائه ، مث واله القضاء األكرب ، مث قلده الوزارة
كان ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(برز يف علم الفقه الفقيه حممد بن موسى الذؤايل  وممن

أحد األئمة احملققني يف املذهبني احلنفي والشافعي درس وأفىت وأفاد كثرياً من الطلبة وقصـد  
  . )٢(للفتوى من البالد البعيدة ، وله مصنفات يف علوم متعددة
الذي ) م١٣٨٩/هـ٧٩٢ت(رميي كما برز يف علم الفقه الفقيه حممد بن عبد اهللا ال

تنهت إليه الرئاسة يف العلم وقصده طلبة اصنف عدة مصنفات يف الفقه وغريه من العلوم ، و
جامعاً للمبتدئ واملنتـهي ، وقـد    هم من أقطار اليمن وغريها من البلدان ، وكان جملسلالع

ومن أبرز مؤلفاته  ، )٣(اشتهر جبودة النقل وحدة الفهم ، ودرس يف كثري من املدارس اليمنية
، وله  )٥(للشريازي شرحه يف أربع وعشرين جملداً )٤()التفقيه يف شرح التنبيه(يف الفقه كتاب 

                                     
 ١٨٤صلحاء اليمن ، ص:؛ حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، الربيهي ١٦٤العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )١(

  . ٣/٣٥٠١قالدة النحر ، : ؛ باخمرمة
  
-٢/٣٢١حتفة الزمن ، :؛ حتقيق مجيل األشول ، األهدل ٤٣٦-٤٣٥ص ،العقد الفاخر احلسن:اخلزرجي )٢(

  . ٢٨٩-٢٨٨صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٣٢٢
  
؛  ٣٣٩-٣٣٦ص، العقد الفاخر احلسن :؛ اخلزرجي ٦٢١-٦٢٠العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٣(

  . ١٨٣-١٨٢ليمن ، صصلحاء ا:حتقيق مجيل األشول ، الربيهي
  
م، واجلزء ١٣٧٦/هـ٧٧٨منه أجزاء متفرقة ، اجلزء السادس عشر حمفوظ جبامع املظفر بتعز كتب سنة )٤(

. الثاين والعشرون حمفوظ مبكتبة عبد اهللا األنباري بزبيد، ومصور مبعهد املخطوطات العربيـة بالقـاهرة   
  . ٢١٢مصادر الفكر اإلسالمي ، :احلبشي: انظر

  
  . ٣/٣٥٠٢قالدة النحر ، : ؛حتقيق مجيل األشول ، باخمرمة ٣٨٣العقد الفاخر احلسن ص:رجياخلز )٥(
  



٣٢٥ 
 

واملعاين البديعية يف معرفـة اخـتالف أهـل    (، )١(أيضاً عمدة األمة يف أمجاع األئمة األربعة
مـاء  االنتصـار لعل (، و  )٣()بغية الناسك يف كيفيـة املناسـك  (، و  )٢()الشريعة
، والتحقيق يف  )٥(، ومطالع األشراف يف اختالف الغزايل وأيب إسحاق )٤()األمصار

، غرائب كتب املذهب يف جملد لطيف ذكر فيه مـا   )٦(يف مبغض احلرية من الرقيق
 )٧(ذكر يف كتب املذهب يف غري مصنفاته وهو مفيد جداً يف معرفة مسائل املـذهب 

  ، )٩(رشد على أن الروضة هي املسجدوداللة املست ،   )٨(، وله كتاب املصان

                                     
فهرسة خمطوطات اجلـامع  :الرقيحي: انظر.  ٢٣٥٥منه نسخة خطية حمفوظة باجلامع صنعاء حتت رقم )١(

  . ٢/٨٣٢الكبري ، 
  
حممد :راه قام بتحقيقه كالً من الطالبحقق الكتاب باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة لنيل شهادة الدكتو )٢(

إبراهيم يوسف حممد إبراهيم الذي حقـق قسـم   :يعقوب طالب الذي حقق قسم املعامالت ، والطالب
حميسن عبد اهللا احمليسن الذي حقق كتاب الفرائض وحىت باب النكاح ونوقشـت  : العبادات ، والطالب

خرياً طبعة حمققة ، مث طبع الكتاب أ م١٩٨٧-١٩٨٦/هـ١٤٠٧-١٤٠٦هذه الرسائل على التوايل سنة
  . ٣٧٤احلياة العلمية يف تعز، ص:علي علي حسني: انظر. نشرته دار الكتب العلمية  حتقيق علي وأخرون

  
  . ٢١٢مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:؛ احلبشي ١٨٣صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٣(
  
  . ٢٥٩، ص املدارس اإلسالمية:؛ األكوع ١٨٣صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٤(
  
  . ٢١٣مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:؛ احلبشي ١٨٣صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٥(
  
  . ٢٦٠املدارس ، ص:؛ األكوع ٢١٣مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:احلبشي )٦(
  
  . ٢١٣مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:احلبشي )٧(
  
  . ٢١٣مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:احلبشي )٨(
  
  .٢١٣مصادر الفكر اإلسالمي ،ص:؛ احلبشي١/٧٥٨ن ، كشف الظنو:حاجي خليفة )٩(
  



٣٢٦ 
 

، وله خالصة اخلواطر يف الفقه مساه خالصة اخلواطر اللوذعية يف  )١(ونظم التنبيه للشريازي 
  . )٣(، وله غري ذلك من املصنفات يف كثري من العلوم )٢(كشف عويص املسائل اللغزية

الفقيه أمحـد بـن    ومن العلماء الذين برزوا يف علم الفقه وشارك يف غريه من العلوم
كان من الفقهاء البـارزين يف  ) م١٣٨٨/هـ٧٩٢ت(موسى بن علي املعروف بابن اجلالد 

الفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة ، وكان مبارك التدريس وقصده طلبة العلم من األماكن 
البعيدة واستفادوا به كثرياً ، وكان شيخ الفرضيني يف عصره ، وله معرفـة تامـة يف علـم    

  . )٤(ئض ، ومل يكن له نظرياً يف عصرهالفرا

كـان  ) م١٣٩٠/هـ٧٩٣ت(كما برز يف علم الفقه الفقيه أمحد بن زيد الشاوري 
إماماً عادالً باذالً نفسه لطلبة العلم ، تفقه به مجع كثري من الطلبة وانتفعوا به يف علم الفقـه  

  . )٥(وغريه من العلوم

بكر ابن عجيل  قيه أبو بكر بن حيىي بن أيبومن العلماء الذين برزوا يف علم الفقه الف
، تفنن يف كثري من العلوم ، وبـرع يف   املربزين يف علم الفقهكان ) م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت(

                                     
  .٢١٢مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:؛ احلبشي١/٤٩٢كشف الظنون، :حاجي خليفة )١(
  
  . ٢٥٩املدارس ، ص:األكوع )٢(
  
مصادر الفكر اإلسالمي :؛ احلبشي ٣/٣٥٠٢قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ١٨٣صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٣(

  . ٢١٣-٢١٢، ص
  
  . ٣/٣٥٠٣قالدة النحر، :؛ حتقيق عبد اهللا العبادي ، باخمرمة٣٦٨ص،طراز أعالم الزمن :اخلزرجي )٤(
  
-٣/٣٥٠٣قالدة النحـر ،  :باخمرمةحتقيق عبد اهللا العبادي ؛  ٢٤٤طراز أعالم الزمن ، ص:اخلزرجي )٥(

٣٥٠٤  .  
  



٣٢٧ 
 

املنثور واملنظوم ، وله معرفة جيدة بالفقه وغريه من العلوم ، تصدر للتدريس فانتفع به طلبـة  
  . )١(العلم واستفادوا منه كثرياً

الفقيـه عبـد اهللا بـن صـاحل بـن عمـر الربيهـي        ما برز يف علـم الفقـه   ك
، وكانت له مشاركة يف كثري من العلوم ، وكان حسن التدريس ، ) م١٣٩٥/هـ٧٩٨ت(

  . )٢(ه كثرياًمنتوىل التدريس باملدرسة األفضلية ، وانتفع به كثري من طلبة العلم واستفادوا 
، ) م١٣٩٥/هـ٧٩٨ت(وبرز يف علم الفقه أيضاً الفقيه علي بن عبد اهللا الشاوري 

كان فقهيهاً نبيهاً عارفاً متقناً حمققاً ومتفنناً بأصول الفقه وفروعه ومشاركاً يف غـريه مـن   
، وانتهت إليه الرئاسة يف  )٤(، واملدرسة اهلكارية )٣(العلوم ، توىل التدريس باملدرسة السابقية

كما . )٥(وانتفعوا به كثرياًالفتوى يف مدينة زبيد ، وانتشر ذكره وتفقه به عدد من طلبة العلم 
، كان فقيهاً ) م١٣٩٧/هـ٨٠٠ت(كما برز يف علم الفقه الفقيه أبو بكر بن علي احلداد .

عارفاً بالفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة واإلمام الشافعي ، وانتهت إليه رئاسة املـذهب  

                                     
-٢/٢٩٩حتفة الزمن ، :ل؛ حتقيق مجيل األشول ، األهد ٧٦٦-٧٦٥ص،العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي )١(

٣٠٠ .  
  
؛  حتقيق علي عبد  ٢٠٨ص،العقد الفاخر احلسن :؛ اخلزرجي ٤٠٢العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(

  . ٣/٣٥٠٨قالدة النحر ، : ؛ باخمرمة ١٨٦-١٨٥صلحاء اليمن ، ص:اهللا صاحل ، الربيهي
  
ابتنتها احلرة املصونة ) مدرسة مرمي(ا تسمى أيضاً كم) العفيفية(يف زبيد ، وتسمى أيضاً : املدرسة السابقية )٣(

. مرمي بنت الشيخ الشمس ابن العفيف ، زوج السلطان امللك املظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول 
  . ١٦٠املدارس اإلسالمية ، ص:األكوع: انظر

  
هللا حممد بن علي بن حممـد  نسبة إىل بانيها األمري الكبري املظفري بدر الدين أبو عبد ا: املدرسة اهلكارية )٤(

  . ٢١٣املدارس اإلسالمية ، ص:األكوع: انظر. اهلكاري يف زبيد 
  
قـالدة النحـر ،   :؛ حتقيق علي عبـد اهللا ، باخمرمـة   ٤٠١-٤٠٠ص،العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي )٥(

٣٥٠٩-٣/٣٥٠٨ .  
  



٣٢٨ 
 

شـر  احلنفي ، وكانت حلقته تزيد على مخسة وعشرين طالباً يدرس فيها كل يوم مخسة ع
، وكانت له مصنفات متعددة يف كثري من العلوم ، ومن أبرز مؤلفاته يف علم الفقـه   )١(علماً

 )٢(ويقع يف مثاين جملدات )السراج الوهاج لكل طالب حمتاج(شرح خمتصر القدوري املسمى 
، وله شرح على املنظومة  )٣(يف أربع جملدات )اجلوهرة النرية(، مث اختصر هذا الشرح ومساه 

النور املستبني شـرح النسـفي يف   (، وله أيضاً  )٤()سراج الظالم وبدر التمام(ملية مساه اهلا
  . )٦(يف جملد لطيف )بالرحيق املختوم(، وشرح قيد األوابد بالفقه املسمى  )٥()اخلالف

  علـوم اللغـة العربيـة 

بكـرة  اهتم علماء اليمن بعلوم اللغة العربية ، ونالت عناية كبرية منهم منذ فتـرة م 
اللغة العربية ، واهتم ا طلبة العلم اهتماماً كبرياً علوم وظهرت هلم مصنفات قيمة يف خمتلف 

وكرسوا جهودهم يف تلقي هذه العلوم من علماء عصرهم البارزين ، وكانت مـادة علـوم   

                                     
بقات اخلـواص ،  ط: ؛ حتقيق مجيل األشول ، الشرجي ٨١٨-٧١٧ص،العقد الفاخر احلسن :اخلزرجي )١(

  . ٣٩٢-٣٩١ص
  
  . ٢/٣١٤حتفة الزمن، :؛حتقيق مجيل األشول ، األهدل٨١٨العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٢(
  
، فقه ، ونسخة أخرى يف دار الكتب  ١٢١٥منه نسخة خطية حمفوظة باجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم )٣(

: انظـر .  ٣/١٠٣١اجلـامع الكـبري ،    فهرسة:الرقيحي: انظر. ، فقه  ٢٥٣٤املصرية يف جزأين برقم
  . ٢١٤مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:احلبشي

  
احلياة العلمية يف زبيد ، :العبادي: انظر.  ١١منه نسخة خطية حمفوظة باملكتبة العباسية بالبصرة حتت رقم )٤(

  . ٢٩٧ص
  
  .حتقيق مجيل األشول ؛  ٧١٩-٧١٨العقد الفاخر احلسن، ص:اخلزرجي )٥(
  
؛  ٢/٣١٤حتفـة الـزمن،   :األهـدل  ،؛ حتقيق مجيل األشول ٧١٩العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٦(

  . ٣٩٢طبقات اخلواص ، ص:الشرجي
  



٣٢٩ 
 

اللغة العربية من املواد الرئيسية يف التدريس يف كثري من املساجد واملـدارس وغريهـا مـن    
سات التعليمية ، وألف كثري من علماء اليمن مصنفات قيمة يف علوم اللغة العربية أثبتوا املؤس

  . )١(قدرم يف هذا اجلانب

ونالت اللغة العربية عناية خاصة من سالطني بين رسول فقد خصصوا كـثرياً مـن   
  .ة املدارس لتدريس علوم اللغو العربية وعينت مدرسني لتدريس الطلبة علوم اللغة العربي

أما يف جمال التصنيف فقد ظهر علماء متضلعون يف علوم اللغـة العربيـة يف أيـام    
السلطان األفضل وصنفوا فيها مصنفات قيمة نالت إعجاب كثري من طلبة العلم فأقبلوا على 

  . )٢(دراستها فاستفادوا منها كثرياً

ي اللغـوي  ومن أبرز علماء اللغة العربية يف أيام السلطان األفضل اإلمـام النحـو  
 كـان ) م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت(العروضي أمحد بن عثمان بن أيب بكر بن بصيبص الزبيدي 

النحو واللغة والعروض ، مبارك التدريس انتهت إليه الرئاسة يف علم النحـو  ضليعاً يف علم 
وارحتل إليه الناس من أقطار سائر اليمن ، وأخذ عنه مجع كثري من الطلبة ، منهم السـلطان  

  . )٣(يل الذي قرأ عليه مقدمة طاهر وبعض ألفية ابن مالكاألفضل الرسو

                                     
  . ٣٩٠احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني )١(
  
  . ٣٩٤-٣٩٣احلياة العلمية يف تعز ، ص:علي علي حسني )٢(
  
  .حتقيق العبادي ؛ ٢٧٩طراز أعالم الزمن، ص:؛ اخلزرجي ٢٥٧العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٣(
  



٣٣٠ 
 

شرح ملقدمة طـاهر بـن بابشـاذ ،    : وله يف علوم اللغة العربية عدة مصنفات منها
شرحها شرحاً جيداً مفيداً بديع الصفة انتحل فيه السؤاالت الغريبة وأجاب عنها باألجوبـة  

  . )٢(والقوايف، وله املنظومة املشهورة يف علم العروض  )١(العجيبة

كانت لـه  ) م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت(ومنهم الفقيه أبو بكر بن علي بن موسى اهلاملي 
معرفة قوية بالنحو واللغة والشعر معظماً عند الناس وإليه انتهت رئاسة الفتوى يف مذهبـه ،  
وكان شاعراً فصيحاً ، لو أراد أن يكون كالمه كله شعراً لفعل لسهولة الشعر عليه ، ولـه  

يف من أشهرها املنظومة اليت نظمها يف مذهب اإلمام أيب حنيفة وهـي منظومـة   عدة تصان
  . )٣(مفيدة ، وله مقطعات مفيدة ، وأشعار جيدة

كـان  ) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت(ومنهم الفقيه أمحد بن عبد الرمحن بن عمر احلبيشي 
نثـور  إمام الفصحاء وقدوة البلغاء ، جيتين من رياض معارفه العلوم ويقتطف من أزهارها امل

  واملنظوم ، وكانت له فطنه وقادة وطبيعة منقادة حلو الكالم حمبب إىل الناس فقيهاً حنوياً 
، وله ديوان شعر ، وشعره حسـن عـدمي    )٤(لغوياً حمققاً شاعراً فصيحاً جامعاً لفنون العلم

ب ، وله التعريـف يف آدا  )٦(، وله جزء خمتصر يف مدح الطول وذم القصر )٥(النظري يف زمانه
  . )٨(وله غري ذلك من املؤلفات يف فنون متعددة )٧(التأليف

                                     
حتفة الزمن ، :؛ األهدل ٢/١٣٦العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٢٥٧العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

٢/٣٢١ .  
  
؛ حتقيق العبادي ،  ٢٧٩طراز أعالم الزمن ، ص:؛ اخلزرجي ٢٥٧العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(

  . ٣/٣٤٦٩لنحر ، قالدة ا:باخمرمة
  
  . ١/٤٦٩بغية الوعاة ، :؛ حتقيق مجيل األشول ، السيوطي ٧٢٠العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٣(
  
صلحاء :؛ الربيهي٢٤٣تاريخ وصاب ، ص:؛ احلبيشي٢٥٨-٢٥٧العطايا السنية ،ص:األفضل الرسويل )٤(

  . ٣٠اليمن ، ص
  



٣٣١ 
 

ومن علماء اللغة البارزين الفقيه عبد الرمحن بـن عمـر بـن حممـد احلبيشـي      
له معرفة بفنون العلم صنف كتابـاً يف  ((: قال عنه األفضل الرسويل) م١٣٧٨/هـ٧٨٠ت(

الشعر يداً بالغة مجـع مـن    الفقه منظوماً على قافية واحدة تزيد على عشرة أالف ، وله يف
كان ماهراً يف فنونه متصرفاً فيهـا  ((: ، وأثىن عليه اخلزرجي فقال )١())شعره ديوان حسن

مشاركاً يف فنون كثرية خيترع املعاين الغريبة ويرجتل اخلطب العجيبة ، وأخذ عنـه عاملـاً ال   
  .ة وتلميذ تليمذهقيه إال هو تلميذحيصون كثرة حىت ال يكاد يوجد يف مجيع جهات وصاب ف

االعتبار لـذوي  (، ومن أهم مؤلفاته يف علوم اللغة العربية  )٢())وله مصنفات عجيبة
ج فيه بنظم قصيدة رأيه يف أكثر من مائة بيت جيمع ثالثة أبيات ويثبت كالمـاً  ) األبصار

ديـب  بلغة األ(، وله  )١(مسجوعاً موافقاً ملا يف اإلثبات من معىن ، وقسمه مخسة عشر فصالً
 يف جملد حنا فيه منحى نظام الغريب) م١٣٣٧/ هـ٧٣٨يف اللغة ألفه سنة) إىل معرفة الغريب

صـحيح املعتقـد لأللبـاب    (، وله  )١(يف اللغة ، تويف قبل ذيبه فرتبه حفيده عبد القدوس
                                                                                                          

طراز أعالم :؛ اخلزرجي ٢٤٣تاريخ وصاب ، ص:يشي؛ احلب ٢٥٨العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(
  .حتقيق العبادي ،؛ ٢٥٨الزمن ، ص

  . ٣٦٢مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ، ص:؛ احلبشي ٣٠صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٢(
  . ٣٠صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٢٤٣تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٣(
صلحاء اليمن :؛ الربيهي ٢٤٣تاريخ وصاب ، ص:حلبيشي؛ ا ٢٥٨العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٤(

  . ٣٠، ص
  . ٤١٩العطايا السنية ، ص )٥(
  .، حتقيق علي عبد اهللا صاحل  ١٦٧ص، العقد الفاخر احلسن  )٦(
حتقيق علـي عبـد اهللا     ١٦٧العقد الفاخر احلسن ،ص :؛ اخلزرجي ٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٧(

  . ٢٨صلحاء اليمن ، :صاحل ، الربيهي
  
  
  
  
  
العقد الفاخر :؛ اخلزرجي ٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:؛ احلبيشي ٤١٩العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  . حتقيق علي عبد اهللا صاحل ،  ١٦٧احلسن ، ص



٣٣٢ 
 

ما جـرى مـن   (، وله رسالة مساها  )٢(منظومة يف ألف وأربعمائة بيت) واملعتمد يف اآلداب
حكام الرئاسـة يف  أ(، و  )٤()التوشبح والثناء والذكر(، وكتاب  )٣() اللنب والعسلاجلدل بني

  . )٥()آداب أهل السياسة
، وله شـعر   )٦(ونظم عدداً من الكتب الفقهية واألدبية يف عدد من القصائد الكثرية

حسن يف جملدين ضخمني مما نظمه يف عمره ، وكله يف األدعيـة واملـواعظ واالسـتغفار    
، وله غري ذلك مـن املؤلفـات   )٧(، وفيها من املعاين الشيئ الكثري eاحات الرسول وامتد

  . )٨(منثورة ومنظومة

                                                                                                          
  
صلحاء اليمن :؛ الربيهي ٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:؛ احلبيشي ٤١٩العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٢(

 ،٢٨ .  
  
حتقيق علي عبـد اهللا  ، ؛ ١٦٧العقد الفاخر احلسن ، ص:؛ اخلزرجي ٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٣(

  . ٢٨صلحاء اليمن ، ص:الربيهي . صاحل 
  
حتقيق علي عبد اهللا ،  . ١٦٧العقد الفاخر احلسن ، ص:؛ اخلزرجي ٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٤(

  .صاحل 
  
حتقيق علي عبـد اهللا  ،  ١٦٧الفاخر احلسن ، صالعقد :زرجي؛ اخل ٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٥(

  .صاحل 
  
قـالدة النحـر ،   :؛ باخمرمـة  ٢٨صلحاء اليمن ، :؛ الربيهي ٢٣٥-٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٦(

٣/٣٤٨١ .  
  
العقـد  :؛ اخلزرجي ٢٣٢٣٥تاريخ وصاب ، ص:؛ احلبيشي ٤١٩العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )١(

  .يق علي عبد اهللا صاحل حتق،  ١٦٧الفاخر احلسن ، ص
  
قـالدة النحـر ،   : ؛ باخمرمة ٢٨صلحاء اليمن ، :؛ الربيهي ٢٣٥-٢٣٤تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٢(

٣/٣٤٨١ .  
  



٣٣٣ 
 

كـان  ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(ومنهم أيضاً الفقيه حممد بن موسى بن حممد الذؤايل 
ه إماماً وفقيهاً يف كثري من العلوم له معرفة تامة يف النحو واللغة واملعاين والبيان شاعراً مغلقاً ل

، ومن مؤلفاته يف علوم  )١(األشعار الرائقة واملعاين الفائقة وقصائد وأراجيز ومقطعات كثرية
) الدوحة العروضـية (، وله  )٢(أجاد فيه كل اإلجادة )الرد على النحاة(اللغة العربية كتاب 

سلك فيها مسلك األندلسي ، وجعلها على حساب اجلمل ، وجعل كل ضرباً من حبورهـا  
  ،  )٣(ميدح ا امللك األفضل مخسة أبيات
  ، وله غري ذلك من املصنفات يف علوم )٤(قرأها عليه )أرجوزة يف املنطق(وله 

  
  . )٥(خمتلفة

ومن العلماء الذين كانت هلم مشاركة يف علوم اللغة العربية حممد بن عبد اهللا الرميي 
لـوم اللغـة   كانت له مصنفات كثرية يف الفقه ، ومن مؤلفاته يف ع) م١٣٨٩/هـ٧٩٢ت(

  . )١()حتفة األدب يف تفضيل الرطب على العنب(العربية رسالة مساها 

                                     
تعريف ذوي العال ، :الفاسي ، حتقيق مجيل األشول  ٤٣٦ – ٤٣٥العقد الفاخر احلسن ص : اخلزرجي  )٣(

  . ٢٨٩-٢٨٨صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٣٠١-٣٠٠ص
  
تعريـف ذوي العـال ،   :الفاسـي  ، حتقيق مجيل األشول ؛  ٤٣٦العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٤(

  . ١/٢٥٢بغية الوعاة ، :؛ السيوطي ٣٠١ص
  
  . ٣٠١تعريف ذوي العال ، ص:الفاسي،حتقيق مجيل األشول؛  ٤٣٦العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٥(
  
 ٣٠١تعريف ذوي العال ، ص:الفاسي،قيق مجيل األشول حت ؛ ٤٣٦العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٦(

  . ١/٢٥٢بغية الوعاة ، :؛ السيوطي
  
تعريـف ذوي العـال ،   :الفاسـي  ،حتقيق مجيل األشول  ؛ ٤٣٦العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )١(

  . ٢٨٨صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٢/٣٢٢حتفة الزمن ، :؛ األهدل ٣٠١-٣٠٠ص
  



٣٣٤ 
 

ـ ٧٩٥ت(ومن علماء اللغة البارزين عبد الرمحن بن حممد النظاري  ) م١٣٩٢/هـ
  . )٢(كان فقيهاً نبيهاً حنوياً لغوياً يقول شعراً حسناً ويترسل ترسالً بليغاً

ـ ٧٩٥ت(ىي ابن عجيل كما برز يف علم اللغة الفقيه أبو بكر بن حي ) م١٣٩٢/هـ
كان له معرفة جيدة يف علوم اللغة العربية بارعاً يف منثور واملنظوم ، عارفاً بـالنحو واللغـة   

  . )٣(والتصريف والعروض والقوايف ، وله مصنفات كثرية يف عدة من الفنون
ت (  ومن العلماء البارزين يف علوم اللغة العربية األديب أمحد بن أيب بكر بن معدان

، كان أديباً لبيباً ، خطيباً مفوهاً صاحب خط بديع وخلقاً رفيـع  ) م١٣٩٧/هـ٨٠٠بعد
  وجعله السلطان األشرف كاتب إنشائه   اشتغل بفنون األدب وبرز يف املنثور واملنظوم ،

  
جلسائه فقربه وأدناه ورفع من مكانته وخدم مدة طويلـة مـع السـلطان     وأقرب

  . )٤(األشرف
بارزين يف علوم اللغة العربية عبد اللطيف بن أيب بكـر بـن أمحـد    ومن العلماء ال

شيخ النحاة يف عصره برع يف كثري من الفنون ، وتـوىل  ) م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت(الشرجي 

                                                                                                          
؛  ١٨٣صلحاء اليمن ، ص:؛ حتقيق مجيل األشول ، الربيهي ٣٣٨ص ،  اخر احلسنالعقد الف:اخلزرجي )٢(

  . ٢٥٩املدارس ، ص:األكوع
  
  . ٣/٣٥٠٦قالدة النحر ، :باخمرمة ، حتقيق مجيل األشول ؛  ١٧٢العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٣(
  
-٢/٢٩٩حتفة الزمن،:األهدل ، حتقيق مجيل األشول ؛ ٧٦٦-٧٦٥العقد الفاخر احلسن، ص:اخلزرجي )٤(

٣٠٠.  
  
  . ١/٢٦٣الضوء الالمع ، :السخاوي ،حتقيق عبد اهللا العبادي ؛  ٢١٥طراز أعالم الزمن ، ص:اخلزرجي )١(
  



٣٣٥ 
 

شـرح  (: ، وله مصنفات يف علوم اللغة العربية منها )١(تدريس النحو يف املدرسة الصالحية
خمتصـر احملـرر يف   (، و )٣()د يف النحوخمتصر ابن عبا) ، ونظم)٢()ملحة اإلعراب للحريري

  ، )٦()نظم مقدمة ابن بابشاذ يف النحو(، وله كتاب  )٥()اإلعالم مبواضع الالم يف الكالم(، و)٤()النحو

  . )٧()مقدمة يف علم النحو(و  
ومن علماء اللغة البارزين عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن يوسـف العلـوي        

علوم اللغة العربية ، وبـرز يف املنثـور   كان له مشاركة جيدة يف ) م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت(
، ومن حماسن شعره القصيدة البديعة اليت أودعها سائر فنون  )١(واملنظوم ويقول شعراً حسناً

                                     
الضوء الالمـع ،  :السخاوي ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل  ؛  ١٨٨العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٢(

٤/٣٢٥ .  
  
 ٢/١٠٧بغية الوعاة ، :السيوطي ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل ؛  ١٨٩العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٣(

  . ٣/٣٥٢١قالدة النحر ، :؛ باخمرمة
  
الضوء الالمـع ،  :السخاوي  ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل  ؛ ١٨٩العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٤(

  . ٢٤مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ، ص:؛ احلبشي ٤/٣٢٥
  
الضوء الالمـع ،  :السخاوي  ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل   ؛ ١٨٩لفاخر احلسن ، صالعقد ا:اخلزرجي )٥(

  . ٣/٣٥٢٢قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٤/٣٢٥
  
قـالدة النحـر ،   :باخمرمـة  ،حتقيق علي عبد اهللا صاحل   ؛ ١٨٩العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٦(

  . ٢٤مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ، ص:؛ احلبشي ٣/٣٥٢٢
  
قـالدة النحـر ،   :؛ باخمرمـة  ٢/١٠٧بغية الوعاة ، :؛ السيوطي ٤/٣٢٥الضوء الالمع ، :السخاوي )٧(

٣/٣٥٢٢ .  
  
  . ٢٤مصادر الفكر ، ص:؛ احلبشي ٢/١٠٧بغية الوعاة ، :السيوطي )١(
  
؛  ٢/٣١٧حتفة الزمن ، :األهدل، حتقيق علي عبد اهللا صاحل؛  ١٧٤العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٢(

  . ٣/٣٥٢٠قالدة النحر ، :رمةباخم



٣٣٦ 
 

اجلوهر الرفيع يف معرفة (، وله مصنف آخر يف البديع مساه  )٢(البديع ، وشرحها شرحاً كافياً
احللي ، مث قام بعد ذلك بشرحها شرحاً ، اليت سار فيها على منهج الصفي  )٣()أنواع البديع

  . )٤(وافياً
برز يف علـم األدب املـؤرخ واألديـب علـي بـن احلسـن اخلزرجـي        كما 

وكان يقول شعراً حسناً ومـن  كانت له مشاركة جيدة يف األدب )  م١٤٠٩/هـ٨١٢ت(
ية بالدوحة اليعروب(ة تعرف ، وله قصيدة دامغ )٥(مصنفاته يف األدب ديوان شعر وهو مفقود 

  . )٦()والنفحة اخلزرجية
ومن األدباء البـارزين األديـب علـي بـن حممـد بـن إمساعيـل الناشـري         

كان أحد البلغاء وأوحد زمانه يف األدب برز يف الشـعر ، وكـان   ) م١٤٠٩/هـ٨١٢ت(
مقرباً من سالطني بين رسول وله فيهم القصائد الفاخرة ، غلب عليه الشعر فمدح امللـوك  

 زمانه مثله ، وله الطرف الغريبة والتحف العجيبة ، وكان يقترحـون  والوزراء ومل يوجد يف
عليه األشعار يف املهمات فيأيت ا على أحسن وجه ، وكانت طريقته يف الشعر االنسـجام  
                                                                                                          

  
الضـوء الالمـع ،   :السـخاوي ،حتقيق علي عبد اهللا صاحل ؛ ١٧٤العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٣(

  . ٣/٣٥٢٠قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٤/١٥٣
  
، صنعاء العدد األول السنة الثانيـة،   ٩٢-٨٥قام بتحقيقها علي أبو زيد، ونشرها يف جملة األكليل، ص )٤(

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
  
فهرسة خمطوطات اجلامع :الرقيحي: انظر. جماميع ٩٩منه نسخة خطية باجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم  )٥(

  . ١/٤٨٤الكبري ، 
  
مصادر :؛ احلبشي١/٧٢٨هدية العارفني ، :؛ إمساعيل باشا البغداداي ٢٩٢صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )١(

  . ٣٦٣الفكر اإلسالمي ، ص
  
املعجم الشامل للتـراث  :؛ حممد عيسى صاحلية ١٢٤دراسات يف التراث اليمين ، ص:بيشيعبد اهللا احل )٢(

  . ٢/٢٧٤العريب املطبوع ، 
  



٣٣٧ 
 

السلسـل  (، وله يف األدب كتاب مساه  )١(والسهولة دون تعاين املعاين اليت هلج ا املتأخرون
، وله  )٣(ية من النقط كتبها إىل امللك األشرفوله رسالة عار ، )٢()اجلاري يف ذكر اجلواري

  . )٤(ديوان شعر يشمل على مقاطع جيدة

  

  : علم التاريخ 

بفروعه املتعددة اهتماماً كبرياً من قبل املؤرخني اليمنيني عرب العصور  تاريخعلم ال نال
عناية خاصـة ، وظهـر   اإلسالمية املختلفة ، وحظيت الدراسات التارخيية بفروعها املتعددة 

أثبتوا مقدرم يف جمال التصنيف يف هـذا   التارخييةعلماء برزوا يف خمتلف فروع الدراسات 
امليدان وخاصة الدراسات التارخيية اليت ظهرت فيها مصنفات قيمة اعتمد عليها كثري مـن  

  . )٥(املؤرخني عندما تناولوا تاريخ اليمن عرب العصور اإلسالمية املتعاقبة

                                     
الضـوء الالمـع ،   :السخاوي ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل  ؛ ٤٣٤العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٣(

  . ٣/٣٥٢٧قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٢٩١-٥/٢٩٠
  
  . ٢/٤٩٥معجم املؤلفني ، :؛ كحالة ٢٩١-٥/٢٩٠المع ، الضوء ال:السخاوي )٤(
  
  حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، ٤٣٥- ٤٣٣العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٥(
  
الضوء الالمـع  : السخاوي ، حتقيق علي عبد اهللا صاحل ،  ٤٣٥العقد الفاخر احلسن ص : اخلزرجي   )٦(

  .  ٣٥املدارس ص : ؛ األكوع  ٥/٢٩٠
  
احلياة العلمية يف تعز ، :؛ علي علي حسني ٣٦١-٢/٣٠٥التاريخ العريب واملؤرخون ، :طفىشاكر مص )١(

  . ٤٤٦ص
  



٣٣٨ 
 

م املؤرخون اليمنيون بنصيب وافر بالتأسيس لعلم التاريخ منذ بداياتـه األوىل  وأسه
وعلى امتداد القرون املختلفة ، وهذه اإلسهامات أصبحت مع مرور الوقت تصب يف إطـار  

  .التاريخ العام احمللي لبالد اليمن 

وشهدت الكتابة التارخيية يف بالد اليمن خالل العصر الرسويل أزهـى عصـورها ،   
بلغت مرحلة النضوج واإلبداع واتسمت بالشمولية وتناولت أغلب بالد اليمن ، وتعددت و

الكتابة يف هذا امليدان من قبل املؤرخني اليمنيني واندفع كثري منهم إىل ختليد مآثر بالدهم يف 
من علماء التاريخ  اًكبري اًكثري من امليادين احلضارية ، واجنبت بالد اليمن يف هذا العصر عدد

وع الدراسات التارخيية وأفردوها بالدراسة والتأليف ، ليس هـذا  رالبارزين الذين تناولوا ف
فحسب بل أصبح هذا العلم مادة أساسية تدرس يف كثري من املساجد واملدارس لكثري مـن  

  .الطلبة ، وتوىل تدريسه علماء متخصصون كانت هلم معرفة جيدة يف هذا الفن 

يف هذا العصر ومشلت جوانب متعددة سواء يف التاريخ  واتسعت الدراسات التارخيية
احمللي أو التاريخ العام أو الكتابة يف مناقب الرجال وكتب الطبقات والتراجم ، ومل يقتصـر  
األمر على ذلك بل ظهرت بعض املصنفات القيمة يف علم اإلدارة والسياسة اليت ارتبطـت  

دد من العلماء يف هذا اجلانـب كانـت هلـم    ارتباطاً كبرياً بالدراسات التارخيية ، وظهر ع
مسامهة بارزة يف الكتابة يف هذا اجلانب وظهرت هلم مصنفات قيمة تـدل علـى متكنـهم    

  .ومعرفتهم التامة يف جمال الدراسات التارخيية املتعددة 

أما ااالت التارخيية اليت تناوهلا املؤرخون اليمنيون يف عصر الدولة الرسولية فهـي  
  :كما يلي 

  :التاريخ والتراجم : أوالً



٣٣٩ 
 

حظيت الكتابة التارخيية يف جمال التاريخ والتراجم اهتماماً كبرياً من قبل املـؤرخني  
اليمنيني يف هذا العصر وولعوا به كثرياً ومشلت جوانب متعددة سواء يف التـاريخ احمللـي أو   

وكان لسالطني بـين  التاريخ العام أو الكتابة يف مناقب الرجال وكتب الطبقات والتراجم ، 
رسول دور بارز يف هذا اال وكان هلم أثر كبري يف تطور الكتابة التارخيية وقـاموا جبلـب   
أمهات الكتب التارخيية من خمتلف أقطار العامل اإلسالمي ، ويكفي شاهداً علـى ذلـك أن   

ن تضـم  )نزهة العيون يف تاريخ طوائف القرون(امللك األفضل عندما صنف كتابه املوسوم 
  . )١(أكثر من ثالثني مصدراً من أمهات كتب التاريخ العام وتواريخ الرجال والطبقات

كما كان للمؤرخني اليمنيني إضافات جادة يف جمال التأليف التارخيي الذي تنوعت 
الكتابة فيه ، فكتبوا يف التاريخ العام وتناولوا يف مؤلفام تاريخ الدولة اإلسالمية بدءاً مـن  

وية ومروراً باخللفاء الراشدين وبين أمية وبين العباس وتاريخ املماليك ، وكان املنهج البعثة النب
الغالب على هذا النوع من التأليف ذكر اخلليفة وأهم األحداث السياسية يف عهـده وفـق   

  . )٢(النظام احلويل مع ذكر الوفيات ، كل ذلك بأسلوب موجز وخمتصر

اصة من قبل املؤرخني اليمنيني وصنفوا يف الدول أما التاريخ احمللي فقد لقي عناية خ
املتعاقبة على بالد اليمن حىت العصر الرسويل ، وظهرت هلم مصنفات اهتمت بتاريخ الـيمن  

                                     
  .أ  ٥٩نزهة العيون ، ق:األفضل الرسويل )١(
  
تدوين التاريخ احمللي للـيمن  :؛ عبد الرمحن األمحري ٩٤-٩٢العسجد املسبوك ، ص:األشرف الرسويل )١(

  . ٢٤-٢٢خالل القرن الثامن ، ص
  



٣٤٠ 
 

عامة ، وتاريخ الدولة الرسولية بصفة خاصة ، وسار املؤلفون يف هذا اال علـى املنـهج   
  . )١(احلويل مع مزج األحداث السياسية بالوقائع التارخيية

ونالت التراجم جانباً مهماً يف مؤلفام ، فتناولوا احلكـام والسـالطني والـوزراء    
واألمراء واألعيان والعلماء وأصحاب األثر العلمي وأهل التقوى والصالح ، وكان املنـهج  
املتبع عند كثري من املؤرخني هو املنهج اهلجائي الذي كان ميثله امللك األفضل الرسـويل يف  

، باإلضـافة إىل كتـاب    )يف املناقب اليمنيةو املواهب اهلنية العطايا السنية (وسوم كتابه امل
طراز أعالم (و أ،  )اليمنأو أهل العقد الفاخر احلسن يف طبقات أعيان (اخلزرجي الذي مساه 

، والذي سار فيه على نفس املنهج الـذي اتبعـه امللـك     )يف طبقات أعيان اليمن  الزمن
  . )٢(األفضل

تقتصر الكتابة التارخيية على التاريخ العام واحمللي من قبل املؤرخني اليمنيني بـل  ومل 
اهتموا أيضاً بتدوين األنساب والتأليف فيها ، وأصبحت منطاً من أمناط املعرفة التارخييـة ،  
فتطورت الكتابة التارخيية يف هذا اال وتعددت أغراضه ومراميه ، وكان لسـالطني بـين   

                                     
الكتابة التارخييـة يف الـيمن يف   :؛ سامية أمحد عبد اخلري ٢٨٩-٢٨٨األعالن بالتاريخ ، ص:لسخاويا )٢(

التدوين التارخيي يف الـيمن يف  : ؛ حممد أمحد الكامل ١٤٢-١٢٣القرنيني التاسع والعاشر اهلجريني ، ص
  . ٩٧-٩٦القرن الثامن ، ص

  
ون يف اليمن يف عصـر الدولـة الرسـولية اجلنـدي     الكتابة التارخيية واملؤرخ:علي عبد الكرمي بركات )٣(

  . ٣٦٦احلياة العلمية يف زبيد ، ص:؛ العبادي ١٨٠-١٧٩،  ٩٨-٩٧واخلزرجي منوذجاً ، ص
  



٣٤١ 
 

، كما كتبوا يف تاريخ الـنظم   )١(يف هذا العلم وصنفوا فيه مصنفات متعددةرسول مؤلفات 
  . )٢(ومؤسسات الدولة ودواوينها ورسوم اخلالفة وأسرار السلطنة

التاريخ بصفة خاصة خالل فترة امللـك  علم أما أبرز املؤرخني الذين كتبوا يف جمال 
  :األفضل الرسويل يأيت يف مقدمتهم 
، الذي كان له مشـاركة  ) م١٣٧٦/هـ٧٧٨ت(نفسهيل السلطان األفضل الرسو

العطايا (فعالة يف التاريخ واألنساب ورسوم اخلالفة ، ومن أبرز مؤلفاته يف هذا اال كتاب 
 )٣()نزهة العيون يف تاريخ طوائف القرون(وكتاب  )يف املناقب اليمنيةو املواهب اهلنية السنية 

الدر والعقيان املختصر مـن تـاريخ ابـن    (و  )ارينزهة األبصار يف اختصار كرت األخ(، و 
بغية ذوي اهلمـم يف  (و  )نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء يف رسوم دار اخلالفة(، و  )٤()خلكان

مصنف يف عمل أهـل  (و  )رسالة يف علم األنساب(، و  )٥()معرفة أنساب العرب والعجم
سياسة اجليوش (و  )ت امللوكنظم السلوك يف الدخول على حضرا(، و  )٦()الدفاتر الديواين

                                     
؛ علـي علـي    ٤/٨٤إيضـاح املكنـون ،   :؛ البغدادي ٥٥طرفة األصحاب ، ص:األشرف الرسويل )١(

  . ٤٥٨-٤٥٦احلياة العلمية يف تعز ، ص:حسني
  
مصادر الفكر :؛ احلبشي ٤/٦٣٩إيضاح املكنون ، :؛ البغدادي ١٥نزهة الظرفاء ، ص:سويلاألفضل الر )٢(

  . ٥٣٤اإلسالمي ، ص
  
األعـالن  :؛ السخاوي ٢/١٥٨العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ٣٩العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٣(

  . ٢٨٨بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ، ص
  
  . ٢/١٥٨العقود اللؤلؤية ، :؛ اخلزرجي ١٤٤،  ٤١-٤٠، ص العطايا السنية:األفضل الرسويل )٤(
  
؛  حتقيق علي عبد  ١٤١ص ، العقد الفاخر احلسن:؛ اخلزرجي ٩-٨نزهة الظرفاء ، ص:األفضل الرسويل )٥(

  . ٦٢٧مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:اهللا صاحل ، احلبشي
  
خمطوطة امللك األفضـل ،  : األمحري؛ عبد الرمحن عبد اهللا ٢٣مصادر تاريخ اليمن ، ص:أمين فؤاد سيد )١(

  . ٢٦٤-٢٦٣مقتطفات عربية وسيطة خمتارة من اليمن ، ص
  



٣٤٢ 
 

كتـاب  (و  )رسالة يف القتال(أو  )وتدبري احلروب واإلمارة وشروط الوالية وأحكام الشرع
  . )١()الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول

ومن املؤرخني البارزين يف عصر السلطان األفضل املؤرخ واألديب عبد الرمحن بـن  
أحكام  (:ة مؤلفات يف هذا اال منهاالذي صنف عد) م١٣٧٨/هـ٧٨٠ت(عمر احلبيشي 

، منـه   )٣()كني والعبادساإلرشاد لألمراء والعلماء واملتن(، وله )٢()الرئاسة يف آداب السياسة
تاريخ وصاب املسـمى  (، وله أيضاً  )٤(طانيايبر نسخة خطية حمفوظة مبكتبة جامعة كامربج

  :جزئني ، وقد قسمه املؤلف إىل  )االعتبار يف التواريخ واآلثار
يف أخبار امللوك بين زياد ، ومن ملك قبلهم ، وبعدهم ومن ملـك يف   :اجلزء األول

  .وقتهم ، ومن مواليهم ، وبين الصليحي وغريهم إىل وقت ابن مهدي 
  :وينقسم هذا اجلزء على ستة أبواب 

يف ذكر ما كان قبل بين زياد ، وملوك بين زياد ومن ملك يف وقتهم ، وفيـه سـتة   
  :فصول 

 سبب خروجهم إىل اليمن وأول من ملك منهم ، ومن ملك بعـدهم ، وذكـر   يف
الزنديق علي بن الفضل ، وأيب احلبيش بن زياد ، وذكر من ملك صنعاء ، وحسـني بـن   

  .سالمة ، وآخر بين زياد وقيس وجناح 

                                     
  . ٢٧٧،  ٢٦٦خمطوطة امللك األفضل ، ص:عبد الرمحن عبد اهللا األمحري )٢(
  
مصادر الفكر اإلسالمي : ؛ حتقيق علي عبد اهللا صاحل ، احلبشي ١٦٧العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٣(

  .هو من الكتب املفقودة، و ٥٣٤، ص
  
حتقيق علي عبد اهللا ،  ١٦٧ص،العقد الفاخر احلسن :؛ اخلزرجي ٢٣٥-٢٣٤تاريخ وصاب ، :احلبيشي )٤(

  . صاحل 
  
  . ٣٤تدوين التاريخ احمللي لليمن ، ص:عبد الرمحن األمحري )٥(
  



٣٤٣ 
 

  :يف أخبار بين الصليحي وغريهم ، وفيه ستة فصول  :الباب الثالث
حي املشهور ، وابنه املكرم ، وامللكة ، وسبأ الصليحي ، يف خرب علي بن حممد الصلي

  .وذكر التعكر وبين الوليد احلمريي ، وابن جنيب الدولة وقبضه 
  :يف ذكر امللوك بين جناح ، وفيه ثالثة فصول  :الباب الرابع

  . ذكر سعيد بن جناح ، وجياش بن جناح ، وفاتك يف
  :وفيه ستة فصول يف ذكر عبيد فاتك الوزراء ،  :الباب اخلامس

  .ن اهللا ، وزريق ، ومفلح ، وإقبال ، وسرور ميف ذكر أنيس ، و
  :يف أخبار بين زريع ، وفيه سبعة فصول  :الباب السادس

يف زوال علي بن أيب الغارات واستيالء سبأ وملكهم ، وفيما شجر بينهم ،  بيف سب
ان بن سـبأ ، واألديـب   ، وعمر ل، يف ذكر علي بن سبأ وحممد بن سبأ ، ما والوزير بال

  . )١(العبدي
  :واجلزء الثاين يف أخبار وصاب وينقسم إىل أربعة أقسام 

  :ينحصر بثالثة فصول  :القسم األول
  .يف امسها ، وحدها ، وذكر فضائلها 

  :يف ذكر مدائنها وحصوا ، وما ينسب إليها ، وفيها ثالثة أبواب  :القسم الثاين
فصول ، يف ذكر مدينة عركبة ، وخراا ، وذكر مدينة يف ذكر مدائنها ، وفيه ثالثة 

  .ر فالزراعي والصي
  :يف ذكر حصوا ، وفيه مخسة فصول  :الباب الثاين

يف ذكر حصن جعر ، وحصن نعمان ، وحصون السانة وظهر وظفران ، وحصـن  
  .عتمة ، وحصن شرف ذي محد 
                                     

  . ١٧-١٦تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )١(
  



٣٤٤ 
 

  :يف ذكر ما يتبع ذلك ، وفيه فصالن  :الباب الثالث
  .بعض احلصون التابعات للمعاقل الشاخمات ، والقرى الكبار املشهورات يف ذكر 

  
  :يف ذكر ملوكها ، وفيه ثالثة أبواب  :القسم الثالث

  :يف ذكر ملوكها املتقدمني إىل وقت بين الرسول ، وفيه أربعة فصول 
وعلي بـن   زياد وبين الصليحي ، يف ذكر ملوكها الشراحيني ، ومن ملكها من بين

  .ونوران وسيف اإلسالم مهدي ، 
  :بين رسول ، وفيه ستة فصول  حكاميف ذكر  :الباب الثاين

يف ذكر امللك املسعود ، وامللك املنصور ، وامللك املظفر ، وامللك املؤيد ، وامللـك  
  .ااهد ، وامللك األفضل 
  :يف ذكر من ملك بعضها دون بعض ، وينحصر يف سبعة فصول  :الباب الثالث
ملك جعر ، ومن ملك نعمان ، ومن ملك السانة وظهر وظفران ، ومن يف ذكر من 

ملك عتمة ، ومن ملك الشرف ، ومن ملك بالد محري وبالد بين شعيب ، ومن ملك بقيـة  
  .احلصون 

  :ن باباًيف ذكر ما أمكن من العلماء املتقدمني والعصريني ، وفيه عشرو:القسم الرابع
اعيني أهل كونعة ، والقضاة بيني ، والفقهاء التيف ذكر الفقهاء احلسين :الباب األول

أهل احملل ، وبين عبد الوهاب ، وبين يزيد ، وبين الفتحي ، وبين مروان، وبين الديـداري ،  
وبين غليس ، وأهل ذي محد ، واألمهول ، وبين اجلابري واألقروض ، وبين مكثـر وبـين   

 شبيل ، وبين القوتاي ، وبـين  ي ، وبينحابحفص ، وبين املقري أهل ذي حمراب ، وبين اجل
  . )١(أسعد اليحيويني أهل حلمة ، وأهل احلرف بين احلبيشي ، وبقية فقهاء وصاب

                                     
  . ٧٩-٧٦تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )١(
  



٣٤٥ 
 

مشاركة يف العلـوم  ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت(وكان للفقيه حممد بن موسى الذؤايل 
التحفـة املدونـة يف أسـرار    (االجتماعية ، إذ صنف مؤلفاً يف نظم احلكم واإلدارة ومساه 

  .، وهو من الكتب املفقودة  )١()السلطنة
ـ ٧٩٢ت(كما شارك الفقيه أبو بكر بن حيىي بن عجيل  ، فصـنف  ) م١٣٨٩/هـ

  . )٢()اإليضاح يف األنساب(رسالة يف علم األنساب مساها 
ومن املؤرخني الذين شاركوا يف الكتابة التارخيية املؤرخ إمساعيل بن علي بن إمساعيل 

بالتواريخ ، وقـد   جيدةاألخباريني وله معرفة  ، كان من) م١٣٩٦/هـ٧٩٩ت(بن مثامة 
  . )٣(استفاد منه اخلزرجي فذكر له كثري من أحوال أسرته وتاريخ وفيام

ومن الذين شاركوا يف الكتابة التارخيية املؤرخ أبو بكر بن داود بن عبد اهللا الشـعيب  
اجلـامع  منه نسخة خطية حمفوظة ب )تاريخ الشعيب(، له كتاب ) م١٣٩٧/هـ٨٠٠ت بعد(

الكبري بصنعاء ، وقطعة أخرى حمفوظة مبكتبة حممد بن أمحد منصور اخلاصة باليمن ، وهـذا  
  . )٤(الكتاب تناول علماء اليمن وسالطينها حىت القرن الثامن اهلجري ، الرابع عشر امليالدي

ومن العلماء الذين شاركوا يف الكتابة التارخيية الفقيه أمحد بن أيب بكر بن سـالمة  
الروض األغن يف معرفة الصاحلني بأرض (، له كتاب ) م١٣٩٧/هـ٨٠٠ت بعد( زعي املو

  . )١()اليمن

                                     
  . ٥٣٤مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:؛ احلبشي ٢٨٨صلحاء اليمن ، ص:ربيهيال )٢(
  
  . ٤٦٤مصادر الفكر ، ص:؛ احلبشي ١/٢١٤كشف الظنون ، :حاجي خليفة )٣(
  
  . ٣/٣٥١٠قالدة النحر ، :؛ حتقيق علي صاحل ، باخمرمة ٤٣٢العقد الفاخر احلسن ، ص:اخلزرجي )٤(
  
تدوين التاريخ احمللي لليمن خالل :؛ عبد الرمحن األمحري ١٢ز ، صاحلياة العلمية يف تع:علي علي حسني )٥(

  . ٢٨القرن الثامن ، ص
  
تـدوين  :؛ األمحـري  ٤٦٥مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:؛ احلبشي ٢٧٦صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )١(

  . ٢٨التاريخ احمللي لليمن خالل القرن الثامن ، ص



٣٤٦ 
 

ومن أبرز املؤرخني يف هذه الفترة املؤرخ أبو احلسن علي بن أيب احلسن اخلزرجـي  
، الذي ألف جمموعة من الكتب التارخيية الـيت أثـرت املكتبـة    ) م١٤٠٩/هـ٨١٢ت(

  :اصة من أمهها ما يلي اإلسالمية عامة واليمنية بصفة خ
وهو من املؤلفات التارخيية يف اليمن ،  )العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك(

، مث تنـاول يف   eوينقسم هذا الكتاب إىل قسمني ، بدأه املؤلف مبقدمة يف سرية الرسول 
  .القسم الثاين تاريخ اخللفاء من فجر اإلسالم إىل سقوط الدولة العباسية 

قسم الثاين فتناول تاريخ ملوك مصر والشام وصنعاء وعدن وزبيد من الـيمن ،  أما ال
وقد نشر هذا الكتاب بالتصوير الشمسي عن طريق وزارة اإلعالم والثقافة ونشرته دار الفكر 

الكفاية واإلعـالم فـيمن ويل الـيمن    (، وله  )٢(م١٩٨١/هـ١٤٠١بدمشق كطبعة ثانية 
تبه حسب الدول اليت حكمت اليمن وانتهى فيه عنـد  ، وقد ر )وسكنها من ملوك اإلسالم

وفاة السلطان األشرف الثاين ، نشر منه ألول مرة الفصول اخلمسة األوىل بتحقيق راضـي  
، ونشر مبجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية   )اليمن يف عهد الوالة(دغفوس حتت عنوان 

 قام بتحقيـق  ، مث ١٦٠-١م ، من ص١٩٧٩/هـ١٣٩٩، سنة ١٠٨،  ١٠٧تونس عدد
جزء منه الطالب قاسم خلف جواد اجليـزاين لنيـل درجـة املاجسـتري جامعـة بغـداد       

، نشره  )العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية(، وله كتاب  )٣(م١٩٩٥/هـ١٤١٥عام
م ، يف جزئني مبطبعة اهلالل بالقاهرة ، ١٩١١/هـ١٣٢٩ألول مرة حممد بسيوين عسل سنة

أخرى حممد بن علي األكوع احلوايل ونشره مركز الدراسات والبحـوث   مث أعاد نشره مرة
احملصول يف انتساب بين (، وله كتاب يف النسب مساه )١(م١٩٨٣/هـ١٤٠٣اليمين بصنعاء 

                                                                                                          
  
حتقيق ،  ٢٩ق عبد اهللا العبادي ، العقد الفاخر احلسن، ص؛ حتقي ٥٣طراز أعالم الزمن ، ص:اخلزرجي )٢(

  .علي عبد اهللا صاحل
  
ابتسام مرهون الصفار ، وليد بن ، ، حتقيق عبد اهللا العبادي  ٥٥-٥٤طراز أعالم الزمن ، ص:اخلزرجي )١(

  . ٢٨٤اجلامع للرسائل واألطاريح يف اجلامعات العراقية ، ص:أمحد احلسني
  
  .، حتقيق علي عبد اهللا صاحل ٢٨فاخر احلسن ، صالعقد ال:اخلزرجي )٢(



٣٤٧ 
 

العقد الفـاخر  (أو  )يف طبقات أعيان اليمنالزمن طراز أعالم (، وله أيضاً كتاب  )٢()رسول
  .)عقد الفاخر احلسن يف طبقات أهل اليمن ال( أو  )احلسن يف طبقات أكابر اليمن

وقد حقق أخرياً القسم اخلاص بالتراجم من باب األلف وحىت باب النساء يف أربعـة  
  .رسائل جامعية لنيل درجيت املاجستري والدكتوراه ، وكان من املصادر املهمة هلذه الدراسة 

  :العلـوم التطبيقيـة 
لعلمية بشىت فروعها املختلفة منـذ أن قامـت   تم علماء اليمن بالعلوم التطبيقية واها

الدويالت املستقلة فيها ، ونالت هذه عناية خاصة ، لكنها مل تصل إىل مسـتوى العنايـة   
بالعلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية ، وقد أوردت املصادر التارخيية عدداً من العلماء الـذين  

يمة اليت تؤكد براعتهم وتفـوقهم يف  برزوا يف هذا اال ، وظهرت هلم بعض املصنفات الق
  . )٣(هذا امليدان

ومع بداية قيام الدولة الرسولية يف اليمن ازدهرت احلركة العلمية يف خمتلف العلـوم  
واملعارف ، وكانت العلوم الرياضية بفروعها املتعددة من املناهج الدراسية اليت كانت تدرس 

ات الدراسة والتحقيق لدى كثري من طلبة يف املدارس اليمنية ، وكانت موضوعاً من موضوع
  . )٤(العلم

                                                                                                          
  
  . ٤٦مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:؛ احلبشي ٢/٦العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(
  
؛  ١٠٧طبقـات فقهـاء الـيمن ، ص   :؛ ابن مسرة اجلعـدي  ١٧١تاريخ اليمن ، ص:عمارة احلكمي )٤(

 ٤٦٠حلياة العلمية يف تعز ، صا: ؛ علي علي حسني ٣٨٨،  ٣٧٨،  ٢٩٢،  ١/٢٨٤السلوك ، :اجلندي
.  

  
الضوء الالمع :؛ السخاوي ٤٢٦العسجد املسبوك ، ص:؛ اخلزرجي ٣٥٢،  ٢/١٤٤السلوك ، :اجلندي )١(

 ٢٨٤،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٢٦،  ١٤٨،  ١٢٤،  ١٢١صلحاء اليمن ، ص:؛ الربيهي ٥/٢٤،  ٤/٣٩، 
.  

  



٣٤٨ 
 

وبرز يف هذا اال عدد من العلماء املشهورين الذين تصدروا للتـدريس يف هـذه   
  . )١(العلوم وإفادة الطلبة ا ، وظهرت لبعضهم مصنفات قيمة يف هذا اال

ية عامـة ،  عل يف النهوض بالعلوم العقلية والتجريباوكان لسالطني بين رسول دور ف

فقد عملوا على ازدهار هذه العلوم ، وكانت هلم بعض املصنفات القيمة تؤكد براعتـهم يف  

  ، ومل يقتصروا على ذلك فحسب بل شجعوا الكثري من العلماء للتصنيف يف  )٢(هذا اال

  

  

   )٣(نهذا اال فاتسعت آفاقهم وتنافسوا فيما بينهم وصنفوا الكثري من املؤلفات يف هذا امليدا

من العلماء البارزين يف هذا امليدان مـن   اًكبري اًواستقطب سالطني بين رسول عدد

البلدان اإلسالمية ااورة لالستفادة منهم يف تقدم هذه العلوم وازدهارها ، وذلك ملعرفتـهم  

                                     
،  ٣٢٨العسجد املسبوك ، ص:رجي؛ اخلز ٣٨٣،  ٣٨١،  ٢٣٧،  ١٤٤،  ٢/١٢٤السلوك ، :اجلندي )٢(

،  ٣٨صلحاء اليمن ، :؛ الربيهي ١٣٧، ١١/٢٨، ٨/١٠٠الضوء الالمع ، :؛ السخاوي ٤٦٣،  ٤٢٦
مصادر الفكر اإلسـالمي ،  :؛ احلبشي ٢٣٥،  ٢٢٦،  ١٥٠،  ١٤٨،  ١٧٧،  ١٢٤،  ١٢١،  ١٠٠
  . ٥٤٩-٥٤٨ص

  
العسـجد  :؛ اخلزرجي ٤/٢٥٦مرآة اجلنان ، :يأ ؛ اليافع ١٠٨لقطة العجالن ، ق أ :عبد الباقي اليماين )٣(

  . ٢٧٦املسبوك ، ص
  
الضوء الالمـع ،  : ؛ السخاوي ٤٧٧،  ٤٦٣،  ٤٤٢،  ٤٢٦،  ٣٩٩العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )١(

 ١٤٨،  ١٢٤،  ١٠٠،  ٣٨صلحاء اليمن ، :؛ الربيهي ١١/٢٨،  ٢٧٨،  ٨/١٠٠،  ٥/١٤،  ٣/١٤٩
 ،٢٧٣ .  
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البارزة يف هذه العلوم فضالً عن استقدامهم لبعض الكتب العلمية اليت جلبوهـا معهـم إىل   

  . )١(استفاد ا الطلبة يف التحصيل العلمي وتناقلوها فيما بينهماليمن ف

                                     
 ٢٨٤جة الزمن ، ص:ينام؛ عبد الباقي الي ٤٦٩،  ٤٦٧،  ٤٢٩،  ١٤٨،  ٢/١٤٤السلوك ، :اجلندي )٢(

  . ٢٨٤الضوء الالمع ، :؛ السخاوي ١٥١،  ١٤٩،  ٣/١٠٩،  ٢/١١٠الضوء الالمع ، :؛ السخاوي
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لسلطان األفضل مصنفات قيمة يف جمال العلوم التطبيقية والعلمية ، فقد صنف لوكان 

نيـل األعـراض يف   ( وكتاب،  )اللمعة الكافية يف األدوية الشافية(كتاباً يف علم الطب مساه 

بغية احلكـيم يف مـداوة   (وكتاب ، )األدوية الكثرية يف طبائع( وكتاب ،  )مداوة األمراض

حـني يف األشـجار   البغية الف(،  وكتايب، ) معرفة البهائم وأمراضها(وكتاب يف  ،)السقيم

، ومهـا يف العلـوم    ) واالسقاء يف الـيمن احملروسـة  ملااملت (، وكتاب  )املثمرة والرياحني

  . )٢( )سلوة اهلموم يف علم النجوم( وكتاب ، )١(الزراعية

  

أما العلماء الذين برزوا يف العلوم التطبيقية والعلمية فيأيت يف مقدمتهم الفقيه أبو بكر 
، كان من العلماء البارزين يف هذا العصـر ولـه   ) م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت(بن علي اهلاملي 

  . )٣()مؤنة الطالب يف معرفة احلساب(مشاركة يف علم احلساب وصنف فيه كتاباً مساه 

لبارزين يف العلوم التطبيقية الفقيه حممد بن عبـد الـرمحن السـراج    ومن العلماء ا
  ، كانت له معرفة تامة بعلم اجلرب واملقابلة وله تعليقات ) م١٣٧١/هـ٧٧٣ت(السدوسي 

                                     
-٢٦٤خمطوطة امللك األفضل ، مقتطفات عربية وسيطة خمتـارة من اليمن ، ص:عبد الرمحن األمحري )١(

٢٧٩ .  
  
الزراعة يف اليمن يف عصر الدولة الرسولية ، :؛ املندعي ٦٢٨-٦٢٧در الفكر اإلسالمي ، صمصا:احلبشي )٢(

  .٧ص
  
مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن :احلبشي: انظر.  ٥٩٧٧منه نسخة خطية حمفوظة مبكتبة برلني حتت رقم )٣(

  . ٥٤٨، ص
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مفيدة واعتراضات جيدة ، وصنف خمتصراً علـى شـرح اخلـوارزمي يف اجلـرب     
  .)١(واملقابلة

بـن عبـد الـرمحن احلبيشـي     كما برز يف العلـوم التطبيقيـة الفقيـه أمحـد     
، كانت له مصنفات متعددة ، وله مصنف يف علم احلساب مسـاه  ) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت(
  . )٢(فهو تصنيف عجيب )اإلرشاد يف معرفة سباعيات األعداد(

، بـرز يف  ) م١٣٨٢/هـ٧٨٤ت(ومنهم الفقيه حممد بن إبراهيم بن يوسف اجلالد 
واستفاد منه كثري من الطلبة وانتفعوا بـه   كثري من العلوم خاصة يف علم احلساب والفلك ،

  . )٣(كثرياً
ومن العلماء الذين برزوا يف العلوم التطبيقية والعلمية الفقيه عمر بن سعيد بن متعب 

، كانت له معرفة شافية يف علم اجلرب واملقابلة ومشاركاً يف ) م١٣٨٦/هـ٧٨٨ت(التعزي 
، يف تعز فانتفع به مجع كـثري مـن    )٤(ريةغريها من العلوم ، تصدر للتدريس باملدرسة املظف

  . )٥(الطلبة

                                     
  . ٤١٨، ص مصادر الفكر اإلسالمي:؛ احلبشي ٢/١٥١العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )١(
  
؛ حتقيـق العبـادي ،    ٢٥٨طراز أعالم الـزمن ، ص :؛ اخلزرجي ٢٤٣تاريخ وصاب ، ص:احلبيشي )٢(

  . ٣٠صلحاء اليمن ، ص:الربيهي
  
  . ٣/٣٤٩٢قالدة النحر ، :؛ باخمرمة ٢/١٧٥العقود اللؤلؤية ، :اخلزرجي )٣(
  
ف بن عمر الرسويل وعني فيها مدرسـاً  تقع يف مغربة تعز أنشأها السلطان املظفر يوس: املدرسة املظفرية )٤(

: انظـر . ومعيداً وعشرة من الطالب وغريهم وأوقف عليها أوقافاً جليلـة تقـوم بكفايتـهم مجيعـاً     
  . ٦٩٢العطايا السنية ، ص:؛ األفضل الرسويل ٢/١٧٣السلوك ، :اجلندي

  
؛ علـي علـي    ٢/١٩٠العقـود اللؤلؤيـة ،   :؛ اخلزرجي ٥١٤العطايا السنية ، ص:األفضل الرسويل )٥(

  . ٤٦٢احلياة العلمية يف تعز ، ص:حسني
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، ) م١٣٨٩/هـ٧٩٢ت(كما برز يف هذا امليدان الفقيه أمحد بن موسى بن اجلالد 
كانت له معرفة بكثري من العلوم وخاصة علم الفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة ، فقد كان 

األماكن البعيدة لالنتفاع به وبعلمه ،  فيها إماماً بارعاً واستفاد منه كثري من الطلبة وقصد من
  . )١()املقدمة الذرية يف استنباط الصناعة اجلربية(وله يف علم اجلرب مصنف مساه 

ومن العلماء الذين برزوا يف جمال العلوم التطبيقية والعلمية الفقيه أبو بكر بن حيىي بن 
له معرفة تامـة  ، كانت له مشاركة يف كثري من العلوم ، و) م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت(عجيل 

  . )٢(لعلم الفرائض واحلساب ، وانتفع به كثري من الطلبة وخترجوا على يديه
ومن العلماء البارزين يف العلوم التطبيقية والعلمية الفقيه احلسني بن علـي الفـارقي   

، كان من األعيان املشهورين وتـوىل الـوزارة يف أيـام    ) م١٣٩٨/هـ٨٠١ت(الزبيدي 
  . )٣(ل بن عباس الرسويل كانت له مشاركة ومعرفة يف علم الطبالسلطان األشرف إمساعي

ـ  كما برز يف العلوم التطبيقية والعلم ت (جاعي ية الفقيه أبو بكر بن الربهـان الض
يف علم احلساب ، وله مصنف فيـه مسـاه    جيدة، كانت له معرفة ) م١٣٩٨/هـ٨٠١بعد

  . )٤()بغية الطالب يف عصر ضوابط احلساب(

                                     
؛  ٣/٣٥٠٣قـالدة النحـر ،   :؛ حتقيق العبـادي ، باخمرمـة   ٣٦٨طراز أعالم الزمن ، ص:اخلزرجي )١(

  . ٣٧٩احلياة العلمية يف زبيد ، ص:العبادي
  
  . ٤٦٢احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ٤٧٧العسجد املسبوك ، ص:اخلزرجي )٢(
  
احليـاة  :؛ العبادي ٣/١٤٩الضوء الالمع ، :؛ السخاوي ٣١الذيل على الدرر الكامنة ، ص:ابن حجر )٣(

  . ٣٨٤العلمية يف زبيد ، ص
  
؛  ١١/٢٨الضوء الالمع ، :السخاوي: انظر. منه نسخة خطية حمفوظة مبكتبة عبد الويل الوادعي باليمن  )٤(

  . ٥٤٩مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ، ص:احلبشي
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ارزين يف هذا الفن الفقيه حممد بن عبـد اهللا بـن سـلم اخلـوالين     ومن العلماء الب
، كان من األئمة احملققني ، وله معرفة تامة بعلم الفـرائض ، ولـه   ) م١٤٠٢/هـ٨٠٥ت(

، ولـه   )مصنف يف ضوابط احلسـاب (مصنفات قيمة يف هذا الفن تؤكد تضلعه فيها منها 
، )ع السعدي يف شـرح اهلنـدي  طوال(، وكتاب  )كفاية املهتدي يف شرح اهلندي(كتاب 
  .)١()عجالة املبتدئ يف شرح اهلندي(وكتاب

، ) م١٤٠٣/هـ٨٠٦ت(كما برز يف هذا الفن الفقيه حممد بن أيب القاسم الضراسي 
كان من األئمة احملققني لكثري من العلوم ، وله معرفة قوية بعلم الطب والتشريح باإلضافة إىل 

ها من العلوم الرياضية ، وانتهت إليه الرئاسـة يف هـذه   علم الفرائض واجلرب واملقابلة وغري
وخترجـوا   اًالعلوم وقصدته الطلبة من أحناء اليمن بتلقي هذه العلوم عليه ، وانتفعوا به كثري

  . )٢(على يديه
ومن خالل هذا االستعراض تظهر املشاركة الفعالة اليت قدمها علماء اليمن يف خمتلف 

دور بارز يف ازدهار العلوم العقلية والتجريبية ، إذ ظهرت هلـم  العلوم واملعارف ، وكان هلم 
ة بصفة عامة ، شاركوا يف بنـاء  مؤلفات قيمة يف هذا امليدان خاصة العلوم الشرعية والعربي

وه من تـراث  واإلسالمية ، وذلك من خالل ما ألفنات واضحة وملموسة للمكتبة العربية لب
ساً يف خزائن الكتب العربية واإلسالمية والدوليـة  علمي يف خمتلف الفنون مازال بعضه حبي

ينتظر لفته جادة من أبناء األمة العربية ، إلخراجها واالستفادة منها يف خمتلف ااالت الـيت  
  .تعود عليهم بالنفع والفائدة يف شىت امليادين املتعددة 

  

                                     
  . ٥٨٤مصادر الفكر اإلسالمي ، ص:؛ احلبشي ١٢٤-١٢٣صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )١(
  
  . ٤٦٢احلياة العلمية يف تعز ، ص:؛ علي علي حسني ١٢٩-١٢٨صلحاء اليمن ، ص:الربيهي )٢(
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 اخلامتة
بينا حممد وعلى آله وصـحبه  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على ن

  : وسلم تسليما كثريا وبعد 
امللك األفضل الرسـويل جهـوده   (( فهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذه الدراسة 

   -: على النحو التايل فهي ))  السياسية والعلمية
يعد عهد الدولة الرسولية الذي عاش فيه امللك األفضل الرسويل من العصور الذهبية  -٨

  . تاريخ احلركة العلمية يف 
حتقيق نسب األسرة الرسولية ، وذلك بذكر أقوال املؤرخني املختلفة فيه ، مث ترجيح  -٩

 .القول بأم عرب من الغساسنة مع ذكر األدلة يف ذلك
بينت الدراسة أن امللك األفضل الرسويل كان على قدر كبري من احلنكة السياسية  -١٠

ردات القبائل واملناوئني له من األسرة الرسولية ، وهذا واضح يف قدرته على إمخاد مت
 . بعد وفاته الذي نعم به أهايل اليمن وحتقيق األمن السياسي النسيب طوال حكمه 

كانت من أهـم   –عاصمة الدولة الرسولية  –أن مدينة تعز  –أظهرت الدراسة  -١١
جة لتشـجيع  املراكز العلمية يف بالد اليمن ، ملا شهدته من ضة علمية كبرية ، نتي

سالطني بين رسول للعلم والعلماء ، الذين أبدعوا يف تصنيفات مؤلفات خمتلفة ، يف 
هذه الفترة ، وليس أدل على ذلك اشتغال امللك األفضل الرسويل نفسه بالتأليف يف 

 . العلوم النظرية والتطبيقية 
قـات  اتسمت العالقات اخلارجية للدولة الرسولية يف عصر امللك األفضـل بالعال  -١٢

احلسنة وتبادل اهلدايا والسفارات مع العديد من األقطار فقد ارتبطت بعالقات ودية 
 . مع األشراف يف احلجاز ودولة املماليك مبصر ، ومع بالد الشرق كالصني واهلند 

أن األلقاب السياسية اليت كان يتلقب ا املماليك ووزرائهم وأمـرائهم وكبـار    -١٣
األفضل ، األشرف ، : رسول يف اليمن مثل  بين عند طبقترجال دولتهم نراها أيضا 

 .ملك األمراء
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ألف العلماء يف هذه الفترة العديد من املؤلفات العلمية فكان منـها مؤلفـات يف    -١٤
مؤلفات علم التـاريخ واحلضـارة    إىلالعلوم الشرعية ،وعلوم اللغة العربية ، إضافة 

 . واألنساب ، وغريها 
فضل الرسويل مل يكن مؤرخاً فحسب بل كان عاملا تبني من الدراسة أن امللك األ -١٥

 . موسوعيا ومشاركا يف تأليف الكتب يف النظم احلضارية والطب والزراعة وغريها 
حصرت الدراسة مؤلفات امللك األفضل الرسويل مع بيان الكتـب املطبوعـة ،    -١٦

  .اكن وجودها ، وذكر املفقود منها ، وأمهيتها العلميةواملخطوطة مع ذكر أم
أظهرت الدراسة بأن امللك األفضل الرسويل تبىن منهجا واحداً يف تنظـيم مادتـه    -١٧

 . التارخيية وهو ترتيب الكتاب على األحرف اهلجائية 
األفضل الرسويل يف كتاباته التارخيية عـن امليـول   امللك أوضحت الدراسة جترد  -١٨

 . املذهبية والسياسية 
ء والوزراء واألعيان والفضالء الـذين  أبرزت الدراسة أمهية تراجم العلماء واألمرا -١٩

 . ترجم هلم امللك األفضل يف عصره 
وأثره يف املصادر اليت جاءت بعده  )العطايا السنية(كشفت الدراسة أمهية كتاب  -٢٠

ذ كان مصدراً مهما للمؤرخني اليمنني عن تاريخ اليمن بصفة عامة وتاريخ الدولة إ، 
 . الرسولية بصفة خاصة 

من مصادر التاريخ  مهم بأنه مصدر )العطايا السنية(ية كتاب كشفت الدراسة أمه -٢١
 . تناول فيه سلسلة من األحداث التارخيية من ظهور اإلسالم حىت عصر املؤلفاليمين 

تاريخ ) العطايا السنية(أظهرت الدراسة أن امللك األفضل الرسويل ربط يف كتابه  -٢٢
يترجم إليها ، إذ برزت هـذه   أسرته من سالطني بين رسول وأمرائها بالتراجم اليت

 . العالقة مدى اهتمام امللك األفضل بأسرته 
أظهرت الدراسة حماولة امللك األفضل الرسويل التجديد يف مناهج التأليف التارخيي  -٢٣

يعد األفضل رائدا يف والذي يتمثل يف ابتكاره تأليف التراجم على طريقة جداول ، و
 ).   اجلداولالشامل حملاسن التاريخ يف(تأليف كتاب 
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بشمولية التراجم من مجيـع  )  نزهة العيون( تهد امللك األفضل أن مييز كتابه اج -٢٤
أقطار العامل اإلسالمي ، والعصور اإلسالمية منذ آدم عليه السالم وحىت عصـره ،  

 . باعتباره تارخيا للعامل اإلسالمي كافة 
املـادة التارخييـة    من التخلص من)  نزهة العيون(اجتهد امللك األفضل يف كتابه  -٢٥

مصادر أخرى من غري أن  إىلالكثرية املتوفرة لديه من أعالم املترمجني بإحالة القارئ 
 . حد كبري  إىلكتابه ، وجنح يف ذلك  إىلنقلها  إىليضطر 

تـراجم  )  نزهة العيون( امللك األفضل أن يقدم يف كتابه  أظهرت الدراسة مقدرة -٢٦
 . ل بعناصر الترمجة طويلة وقصرية يف آن واحد دون أن خي

الظرفاء  نزهة(كشفت الدراسة حضور وبروز شخصية امللك األفضل يف كتابه   -٢٧
 .ته وإحاطته بالتيارات الفكرية يف الفترة اليت عاشها فالعلمية وثقا)  وحتفة اخللفاء

حيتوي على تراجم كثرية ومتنوعة جتعله ) نزهة العيون (أظهرت الدراسة أن كتاب  -٢٨
 .إلبرازه للباحثنيو التحقيق اسة حباجة إىل الدر

تلك هي أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة آمل أن أكون وفقت يف تسـليط  
  . على عامل ومؤرخ وملك  مجع بني شرف العلم وشرف امللك  ءاألضوا
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  } املالحق { 
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 )١(الملحق رقم 
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 )٢(الملحق رقم 
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  )٣(الملحق رقم 
 قاموس السطان 
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  )٤(الملحق رقم 
 وذج من كتاب قاموسص السلطان للملك األفضلنم
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 )٥(الملحق رقم 

رسة األفضلية بتعز صورة من الوقفية الغسانية الخاصة بالمد
 توضح فيها النفقات على المدرسين وطلبة العلم وغيرهم 
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 )٦(الملحق رقم 
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 )٧(الملحق رقم 
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 )٨(الملحق رقم 
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 )٩(الملحق رقم 
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  )١٠(الملحق رقم 
 مدرسة األفضل

  )١(سة األفضلية في وادي المدامنيبور ويرى فيها موقع المدر: مدينة تعز بريشة 
 ------------------------  

 ٢٤٤المدارس اإلسالمية في اليمن ص : اسماعيل األكوع : أنظر) ١(
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 م ٢٤٥٤-١٢٢٩/ ھـ ٨٥٨-٦٢٦حكام الدولة الرسولیة في الیمن 
 

                                                                                           

  ١٨٤معجم األسرات الحاكمة ص: زامباور :انظر 
 

 )١٢(الملحق رقم 
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  قائمة
  

  }املصادر واملراجع{ 
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  الوثائق : أوال 
  .٦الوقفية الغسانية ، خمطوط ، دائرة األوقاف ، تعز ، حتت رقم  •

  :ثانيا املصادر املخطوطة 
 ) . م ١٣٧٦/ هـ ٧٧٨ت ( العباس بن علي بن داود : األفضل الرسويل  •

بغية الفالحني لألشجار املثمرة والرياحني ، نسخة اجلـامع الكـبري    &
 . ٣٥١بصنعاء حتت رقم 

عيون يف تاريخ طوائف القرون ، نسخة دار الكتب املصـرية  نزهة ال &
 . ٣٥١رقم 

 ) م ١٦٨٨/ هـ ١١٠٠ت( حيىي : ابن احلسني  •
إنباء أبناء الزمن يف تاريخ اليمن ، خمطوطة ، القاهرة ، دار الكتـب   &

 .  ١٢٤املصرية حتت رقم 
 ) م  ١٤٠٩/ هـ  ٨١٢( علي بن احلسني ، : اخلزرجي  •

يل اليمن من ملوك ، خمطوط نشر بالتصوير العسجد املسبوك فيمن و &
/ هــ   ١٤٠١الشمسي ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثانيـة ،  

 .م ١٩٨١
الكفاية واإلعالم فيمن ويل اليمن يف اإلسالم نسخة مصورة مبركـز   &

البحث العلمي  وإحياء التراث اإلسـالمي ، جامعـة أم القـرى ،    
خبش بتنـه ، اهلنـد   ، عن نسخة مكتبة خدا  ١٨١٥ميكروفيلم رقم 

 .  ٣٨٨٣حتت رقم 
 ) م  ١٥٨٦/ هـ  ٩٩٥ت( عبداهللا بن علي : الشحري  •

تاريخ ضر موت ، نسخة جعفر بن حممد السقاف اخلاصة سـيئون   &
 . اليمن ، بدون رقم 
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 ) م ١٦٤٥/ هـ ١٠٥٥ت( امحد بن حممد صالح : الشريف  •

ان يف الآللئ املضيئة يف أخبار األئمة الزيدية ، نسخة مكتبـة ضـحي   &
 . صعده ، بدون رقم 

 ) م ١٣٩٧/ هـ  ٨٠٠ت بعد ( أبو بكر بن داود عبداهللا : الشعيب  •
 . تاريخ الشعيب ، نسخة اجلامع الكبري بصنعاء ، بدون رقم  &

 )م  ١٦٤٠/ هـ  ١٠٥٠ت بعد ( عبداهللا بن علي : الضمدي  •
 الشـعبية   الوايف بوفيات األعيان املكمل لغربال الزمان ، نسخة املكتبة &

 ) م  ١٤٦٧/ هـ  ٨٧٢ت ( عماد الدين إدريس بن احلسن املكال ،
نزهة األفكار وروضة األخبار يف ذكر من قام يف اليمن مـن امللـوك    &

اإلمام حممد بن سـعود  ( نسخة مصورة ، . الكبار والدعاة األخيار 
 )  ٦٧١٨اإلسالمية ، ميكروفيلم رقم 

  ) م  ١٣٤٢/ هـ  ٧٤٣ت (عبدالباقي :  دابن عبد اي •
لقطة العجالن امللخص من وفيات األعيان البن خلكـان ، نسـخة    &

مصورة مبركز البحث العلمي واحياء التراث االسالمي ، جامعـة أم  
عن نسخة اخلزانة العامـة بالربـاط ،   ٨١٧القرى ، ميكروفيلم رقم 

 ق  ٦٢٣حتت رقم 
 ) م١٤٨٦/ هـ٨٩١ت(حممد بن عمر بن حممد بن أمحد : ابن عزم •

الم مبعارف األعالم ، خمطوط ، مكتبة احلـرم املكـي ،   دستور اإلع &
 .  ٢٣٧٤حتت رقم 

 ) م ١٧٣٤/ هـ  ١١٤٧ت ( عبداهللا : ابن الوزير  •
 . ٣٥٦جامع املتون يف أخبار اليمن امليمون ، خمطوط ، ايطاليا ، رقم  &

/ هــ  ٨٠٠ت بعـد  ( وطيوط حسني بن امساعيل ، املعـروف بـاملعلم    •
 ) م ١٣٩٧
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 ٢٢٠٧ط ، نسخة اجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم تاريخ املعلم وطيو &
 . تاريخ

  : املصادر املطبوعة : ثالثا 
  . القرآن الكرمي  •
 ) م  ١٢٣٣/ هـ ٦٣٠ت( علي بن أيب الكرم حممد : ابن األثري  •

الكامل يف التاريخ ، عين مبراجعة أصوله والتعليق عليه خنبة من العلماء  &
/ هــ   ١٤٠٦السادسة ،  ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة

 .م١٩٨٦
 )م  ٨٥٥/هـ  ٢٤١ت(أمحد بن حنبل  •

 . القاهرة بدون تاريخ ، مؤسسة قرطبة ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل  &
( أبو عبداهللا حممد بن حممد بن عبداهللا بن ادريـس احلسـيين   : اإلدريسي  •

 ) هـ ٥٦٠ت
،  نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق ، الطبعة األوىل ، عـامل الكتـب   &

 )م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩(بريوت ،
 ) هـ ٢٥٠ت(حممد بن عبداهللا بن أمحد : األزرقي  •

كتاب اخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ، حتقيق رشدي الصـاحل   &
ملحس ، الطبعة السادسة ، مكتبـة الثقافـة ، مكـة املكرمـة ،     

 . هـ ١٤١٤
  ) م  ١٢٩٦/ هـ  ٦٩٦ت ( األشرف الرسويل عمر بن يوسف  •

سـترتيين ،  .و.ك: يف معرفة األنسـاب ، حتقيـق   طرفة األصحاب  &
 . م ، دار صادر ١٩٩٢بريوت،
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الطبعة ، حتقيق عبد بن حممد ااهد ، ملح مالحة يف معرفة الفالحة  &
 . م  ١٩٨٧/هـ  ١٤٠٨دمشق ، األوىل 

 .)م  ١٣٧٦/هـ  ٧٧٨ت(العباس بن علي بن رسول : األفضل  •
اليمنية ، حتقيق عبدالواحـد   العطايا السنية واملواهب اهلنية يف املناقب &

عبداهللا اخلامري ، الطبعة األوىل ، إصدارات وزارة الثقافة والسـياحة  
  . م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٥، صنعاء ، 

و قولـدن  . بيتر ب، ترمجة تيوبور هاالسي كن ، قاموس السلطان  &
 . م  ٢٠٠٠كولن ، يوسنت ، اليدن ، بريل ، دار النشر ،  آخرون

الطبعـة  ، جتقيق نبيل عبد املنعم داوود ، اخللفاء نزهة الظرفاء و حتفة  &
 . م  ١٩٨٥/هـ  ١٤٠٥، بريوت ، دار الكتاب العريب ، األوىل 

 )م ١٤٥١/ هـ ٨٥٥ت( رمحن بن حممد احلسن بن عبد ال: األهدل  •
حتفة الزمن يف تاريخ سادات اليمن ، حتقيق عبداهللا حممد احلبيشـي ،   &

 . م ٢٠٠/ هـ ١٤٢٣امع الثقايف أبو ظيب ، 
 ) م ١٥٢٣/ هـ ٩٣٠ت( حممد بن أمحد أياس احلنفي : ابن أياس  •

بدائع الزهور يف وقائع الدهور حتقيق حممد مصطفى ، الطبعة الثانية ،  &
 ) م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣( اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 ). م  ١٠٧٦/ هـ  ٤٦٩ت (طاهر بن أمحد : ابن بابشاد  •
الطبعة األوىل املطبعة ، حتقيق خالد عبد الكرمي ، بة شرح املقدمة احملس &

 . م  ١٩٧٧الكويت ، العصرية ، 
 ). م  ١٤٥٠/هـ  ٩٤٧ت(حممد الطيب بن عبد اهللا بن أمحد : باخمرمة  •

 ١٤١١، القـاهرة  ، مكتبة مدبويل، الطبعة الثانية ، تاريخ ثغر عدن  &
 م  ١٩٩١/هـ 
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وحتقيق حممد يسلم عبد  دراسة، قالدة النحر يف وفيات اعيان الدهر  &
هــ   ١٤٢٥، إصدارات وزارة الثقافة و السياحة  صـنعاء  ، النور 

 . م  ٢٠٠٤/
 )هـ ٢٥٦ت(أبو عبداهللا حممد بن اسحاق ابراهيم اجلعفي : البخاري •

اجلامع الصحيح ، صنع فهارسه مصطفى البغا ، مؤسسـة اخلدمـة    &
 . م ١٩٨١-هـ ١٤٠١الطباعية ، بريوت ، 

 ). م  ١٢٨٤/ هـ  ٦٨٣ت (ن منصور عباس ب، الربيهي  •
حتقيق بسـام علـي سـالمة    ، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان  &

 م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨الطبعة األوىل مكتبة املنار الزرقاء ، العموش 
 

 ) م ١٤٩٧/ هـ  ٩٠٢ت (الربيهي ، عبدالوهاب بن عبد الرمحن  •
عبـداهللا  :/ ق طبقات صلحاء اليمن ، املعروف بتاريخ الربيهي ، حتقي &

 ١٤١٤، صنعاء ، مكتبة االرشـاد ، صـنعاء،   ٢حممد احلبشي ، ط
 م  ١٩٩٤/هـ

 ) م  ١٣٧٧/ هـ  ٧٧٩( اللوايت  حممد بن عبد اهللا: ابن بطوطة  •
 . حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار  &

 ) هـ ٤٢٩ت( بن طاهر بن حممد  رعبد القاد: البغدادي  •
، دار املعرفة ،  دحممد حمي الدين عبد احلمي الفرق بني الفرق ، حتقيق &

 بريوت ، 
 ) م ١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت(  زبن عبد العزي أبو عبيد ، عبد اهللا: البكري  •

معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ، حتقيق مصطفى السقا ،  &
 )م ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٣الطبعة الثالثة ، عامل الكتب ، بريوت ، 
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/ هــ   ٨٧٤ت : ( الدين أبو احملاسن يوسـف  ابن تغري بردي ، مجال  •
 ) م ١٤٦٩
حممد حممـد أمـني ،   : املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ، حتقيق  &

 ١٤٠٥م ، اهليئة املصرية للكتـاب   ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٥القاهرة ، 
 م١٩٨٤/هـ 

، بـريوت ، دار   ١النجوم الزاهرة يف ذكر ملوك مصر والقاهرة ، ط &
 .م ١٩٩٢/  هـ ١٤١٦الكتب العلمية  

 . م  ٨٩٢/هـ  ٢٧٩حممد بن عيسى توىف : الترمزي  •
، اجلامع الصحيح املعروف بسنن الترمزي إعداد هشام مسري البخاري  &

 . م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥، بريوت ، دار إحياء التراث العريب 
 )  م١٣٢٧/هـ٧٢٨ت(أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبداحلليم :ابن متيمة •

سالم أمحد بن تيمية ، مجـع وترتيـب عبـد    جمموع فتاوي شيخ اال &
 – ١٤١٢( الرمحن بن قاسم وابنه حممد ، دار عامل الكتب ، الرياض 

 ) م  ١٩٩١
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ، حتقيق خالد بـن   &

عبداهللا بن أمحد ، الطبعة األوىل ، دار ابـن رجـب ، املنصـورة ،    
 . ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥

 ) . م  ١٥٩٦/ هـ  ١٠٠٥ت (الدين عبد القادر تقي : التميمي  •
الطبعة ، حتقيق عبد الفتاح احللو ، الطبقات السنطية يف تراجم احلنفية  &

 . م  ١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠الرياض ، دار الرفاعي ، األوىل 
 ) هـ ٤٢٩ت(أبو منصور عبدامللك بن حممد : الثعاليب  •
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ـ : يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ، حتقيق & د قميحـه ،  مفيد حمم
 . هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية 

 ) م ١٢١٧/ هـ ٦١٤ت( حممد بن أمحد الكناين االندلسي:ابن جبري  •
 . رحلة ابن جبري ، دار صادره ، بريوت ، بدون تاريخ  &

 ) م ١٣٣٢/ هـ  ٧٣٢ت ( اجلندي ، حممد بن يوسف بن يعقوب  •
حممد بن علي األكـوع  :  السلوك يف طبقات العلماء وامللوك ، حتقيق &

 .م  ١٩٩٣هـ  ١٤١٤،صنعاء ، مكتبة االرشاد ، الطبعة األوىل، 
 ) م ٩٤٢/ هـ ٣٣١ت( أبو عبداهللا حممد بن عبدوس : ي اجلهشيار •

الوزراء والكتاب ، حتقيق مصـطفى البـايب احللـيب ، القـاهرة ،      &
 . م ١٩٨١هـ ، ١٤٠١

 ) هـ ٥٩٧ت( ن علي ابو الفرج مجال الدين عبد الرمحن ب: ابن اجلوزي  •
دار الكتـاب ا  ، دراسة وحتقيق حممد عبد الرمحن عوض ، األذكياء  &

 . م  ٢٠٠٤/هـ  ١٤٢٥، لعريب 
املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ، حتقيق حممد عبدالقادر عطا وآخرين  &

 هـ ١٤١٢، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
ن ، الطبعة الثانية ، مؤسسـة  صفة الصفوة ، حتقيق عبدالسالم هارو &

 . هـ  ١٤١٣الكتب الثقافية ، بريوت 
 )م  ١٠٩٤/ ٤٧٨ت(عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف الطائي : اجلويين  •

، حتقيق عبد العظيم حممود الـديك  ، اية املطلب يف دراية املذهب  &
 . م  ٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨، جدة ، دار املنهاج ،الطبعة األوىل 

 ) م  ١٣٠٢/ هـ  ٧٠٢ت ( بدر الدين حممد  ابن حامت ، االمري •



٣٧٧ 
 

 ركس: لوك من الغز باليمن ، حتقيق السمط الغايل الثمن يف أخبار امل &
 ) م ١٩٧٤لوزاك ، : مسيث  لندن 

 ) م/١٦٥٦ هـ١٠٦٧ت(مصطفى بن عبداهللا : خليفة حاجي  •
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، دار الفكر ، بـريوت ،   &

 . بدون تاريخ 
 ) ١٣٨٠هـ ، ٧٨٢ت ( ي ، عبد الرمحن بن حممد احلبش •

عبـداهللا  : تاريخ وصاب املسمى االعتبار يف التواريخ واالثار ، حتقيق  &
، صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث الـيمين ،  ١حممد احلبشي ، ط

 م  ١٩٧٩
 ) م ١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت( حسن بن عمر بن احلسن بن عمر : ابن حبيب  •

ور وبنيه ، حتقيق حممد حممد امني ، اهليئـة  تذكرة النبيه يف أيام املنص &
 . م١٩٧٦املصرية العامة للكتاب ، 

 

ـ ٨٥٢ت: ( ابن حجر شهاب الدين امحد بـن علـي العسـقالين     • / هـ
 ) م١٤٤٩
  هـ ١٤١٨شي ، القاهرة ، حتقيق حسن حبإنباء الغمر ، بأبناء العمر  &
بريوت ، دار  (،  الطبعة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،  &

 ) م  ١٩٨٦هـ ،  ١٤٠٦الكتب العلمية ، 
نزهة األلباب يف األلقاب ، حتقيق حممد زينهم عرب ، الطبعة األوىل  &

 م ١٩٩١/ هـ ١٤١١، دار اجلبل ، بريوت ، 
معهـد  : القـاهرة  ( عدمنان درويش ، : ذيل الدرر الكامنة ، حتقيق  &

 ) م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢املخطوطات العربية ، 



٣٧٨ 
 

مليزان ، الطبعة الثانية ، منشورات دار الفكر بريوت ، بـدون  لسان ا &
 . تاريخ 

 ). م  ١١٢٢/ هـ  ٥١٦ت(القاسم بن علي : احلريري  •
دراسة وحتقيق عبد اهللا بـن علـي   ، درة الغواص يف أوهام اخلواص  &

 ١٤١٧، مكة املكرمـة  ، املكتبة الفيصلية ، الطبعة األوىل ، الربكايت 
 . م  ١٩٩٦/هـ 

 ) م  ١٠٦٦/ هـ ٤٥٦ت ( ، علي بن أمحد  ابن حزم •
/ هـ  ١٤١٨، بريوت ، دار الكتب العلمية ، مجهرة انساب العرب  &

 . م  ١٩٩٨
 ) م ١٣١٤/ هـ ٧١٤ت( احلمزي عماد الدين إدريس بن علي  •

" اجلزء اخلاص بتاريخ اليمن " ار يف معرفة السري واألخبار كرت األخي &
مؤسسـة الشـراع   : لكويت عبداحملسن مدعج املدعج ، ا: ، حتقيق 
 ) م ١٩٩٢العريب ، 

 ) هـ ٤٨٨ت(أبو عبداهللا حممد بن فتوح بن عبداهللا احلميدي : احلميدي  •
ـ    &  تجذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ، حتقيق حممـد بـن تاوي

 . الطنجي ، مكتبة اخلاجني ، بالقاهرة
 ) ت القرن السابع اهلجري ( حممد عبداملنعم : احلمريي  •

عطار يف خرب االقطار ، حتقيق احسان عباس ، الطبعة الثانية الروض امل &
 . م  ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤لبنان ، بريوت مكتبة 

 )م  ١١٧٧/هـ  ٥٧٣ت (نشوان بن سعيد : احلمريي  •



٣٧٩ 
 

منتخبات يف أخبار اليمن من كتاب مشس العلوم ودواء كالم العرب  &
هـ  ١٤٠١،صنعاء،وزارة اإلعالم والثقافة،الطبعة الثانية،من الكلوم 

 م  ١٩٨١/ 
 )  م٩٧٧/هـ٣٦٧ت(أبو القاسم حممد بن علي النصييب : ابن حوقل  •

 . صورة من األرض ، دار الكتاب االسالمي ، القاهرة ، بدون تاريخ  &
( أبو القاسم عبداهللا بن حممد عبـداهللا بنامحـد اخلراسـاين    : ابن خرداذبة  •

 )  م٩٣٣/هـ٣٢٢ت
الطبعة األوىل ، دار احيـاء  املسالك واملمالك ، حتقيق حممد خمزوم ،  &

 . ١٤٠٨التراث العريب ، بريوت ، 
 ) هـ ١٤٠٩/ هـ  ٨١٢ت ( اخلزرجي ، علي بن احلسن  •

حممـد   هتصـحيح عىن بالعقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ،  &
 ١٣٢٩بسيوين عسل ،  مطبعة اهلالل ، مصر ، اجلـزء األول سـنة   

 م  ١٩١٤/ هـ  ١٣٣٢م واجلزء الثاين  ١٩١١/ هـ 
 ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت( أبو بكر أمحد بن علي ثابت : اخلطيب البغدادي  •

تاريخ بغداد أو مدينة السالم ، طبعة دار الفكر ، بـريوت ، بـدون    &
 . تاريخ

 ) م ١٤٠٦/ هـ ٨٠٨ت( ابن خلدون عبد الرمحن بن خلدون  •
تاريخ ابن خلدون املسمى كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيـام   &

العجم والرببر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكـرب ،  العرب و
 . ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣الطبعة االوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

 ) م  ١٢٨٢/ هـ  ٩٨١ت ( ابن خلكان ، أمحد بن حممد  •
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وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان ، حتقيق إحسان عباس دار صادر ،  &
 .  ١٩٧٢ – ١٩٦٨بريوت ، 

 ) م  ١٥٣٧/ هـ ٩٤٤(، عبد الرمحن بن علي الشيباين  ابن الدبيع •
( عبداهللا حممد احلبشي ، : بغية املستفيد يف تاريخ مدينة زبيد ، حتقيق  &

 ) م  ١٩٧٩/ مركز الدراسات والبحوث اليمين ،: صنعاء 
 :صـنعاء   ( يوسف شـلحد  :زيد على بغية املستفيد،حتقيقالفضل امل &

 ) م  ١٩٨٣ريوت ،دار العودة ، بمركز الدراسات والبحوث اليمين ،
حممد بن علي األكوع ، : قرة العيون باخبار اليمن امليمون ، حتقيق   &

 ) م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٩دار بساط ، : بريوت ( ، الطبعة الثانية 
 ) م  ١٣٤٧/ هـ  ٧٤٨ت ( الذهيب ، حممد ابن امحد بن عثما ن  •

ـ   & ة السـابعة  سري االعالم النبالء ، حتقيق شعيب األرنـؤوط ، الطبع
 .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠،مؤسسة الرسالة ،  بريوت ، 

العرب يف خرب من غرب ، حتقيق حممد السعيد بن بسيوين ، دار الكتـب   &
 . العلمية ، بدون تاريخ 

 ) م١٣٩٢/ هـ ٧٩٥ت( زين الدين بن عبد الرمحن بن امحد : ابن رجب  •
 لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف ، علق عليـه حممـد   &

االسكندراين ، الطبعة األوىل ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، عـام  
 . م  ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤

 )م٩٠٢/هـ  ٢٩٠ت بعد سنة ( أبو علي أمحد بن عمر : ابن رسته  •
النفسية ، الطبعة األوىل ، دار احياء التراث العريب ، بريوت  األعالق  &

  .هـ ١٤٠٨، 
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( مرتضـى احلسـيين    حمب الـدين ايب فـيض السـيد حممـد    : الزبيدي  •
 ) م ١٧٩٠/ هـ ١٢٠٥ت

تاج العروس من جواهر القاموس ، حتقيق علي سريي ، دار الفكر ،  &
 ) م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤بريوت ، عام 

 ) م  ١٣٦٩/هـ٧٧١ت( تاج الدين عبدالوهاب:السبكي •
حممد النجار وآخرون القـاهرة ،  : معيد النعم ومبيد النقم ، حتقيق  &

 )  ٣ط٣اخلاجني ، م ، مكتبة ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٤
 ) م ١٤٩٦/ هـ ٩٠٢ت( حممد بن عبد الرمحن : السخاوي  •

األعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ، حتقيق فرانز رونتال ، دار الكتـب   &
 .العلمية ، بريوت 

 ١٤١٢دار اجليـل ،  : بريوت( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،  &
 .) م ١٩٩٢/ هـ 

حتقيق بشار عواد معروف ، الم وجيز الكالم يف الذيل على دول اإلس &
 م  ١٩٩٥/هـ  ١٤١٦بريوت ، مؤسسة الرسالة ، اللطبعة األوىل 

 ) م ٨٤٤/ هـ ٢٣٠ت( حممد بن سعد بن منيع البصري : ابن سعد  •
 . كتاب الطبقات الكربى ، دار صادر ، بريوت ، بدون  تاريخ  &

 ) م ١١٩٠/ تقريبا ٥٨٦ت(عمر بن علي اجلعدي  :ابن مسرة  •
 ) ت.د.بريوت ، دار القلم (فؤاد سيد ،: ،حتقيق هاء اليمنطبقات فق &

 ).م  ١٥٠٥/هـ  ٩١١ت(علي بن أمحد : السمهودي  •
، شرف العلم اجللي و النسـب العلـي   ، جواهر العقدين يف فضل الشرفني  &

 م ١٩٨٤/هـ ١٤٠٥،مطبعة العاين بغداد،دراسة وحتقيق موسى بناي العليلي
 )  م١٥٠٥/هـ٩١١ت( بن ايب بكر  جالل الدين عبد الرمحن: السيوطي  •



٣٨٢ 
 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، حتقيق حممد ابـو الفضـل    &
 هـ ١٣٩٩ابراهيم ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بريوت ، 

 ) م  ١٤٨٨/ هـ  ٨٩٣ت ( الشرجي ، أبو العباس أمحد بن أمحد  •
ـ  & ة ، طبقات اخلواص أهل الصدق واالخالص ، صنعاء ، الدار اليمني

 )  ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦
 ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(املبارك بن أمحد املوصلي : ابن الشعار  •

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ، منشورات معهد تاريخ العلـوم   &
فرانكفورت ، )  ٢٣٢٩عن خمطوطة أسعد افندي رقم ( العربية واالسالمية 

 . م ١٩٩٠املانيا 
 ).  ١٥١٣/ هـ  ٩٢٠ت ( أمحد بن أمحد عبداهللا : شنبل  •

عبـداهللا حممـد   : تاريخ حضر موت املعروف بتاريخ شنبل ، حتقيق  &
 ) م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤. مكتبة صنعاء األثرية / ، صنعاء ٢احلبشي ط

 ) م ١١٥٣/ هـ  ٥٤٨ت ( أبو الفتح حممد عبدالكرمي : الشهرستاين  •
 . م ١٩٧٧امللل والنحل ، القاهرة ،  &

 )م  ١١٩٣/هـ  ٥٨٩ت(عبد الرمحن بن نصر : الشيزري  •
، حتقيق السيد الباز العرييب الطبعة الثانية ، اية الرتبة يف طلب احلسبة  &

 . م  ١٩٨١/هـ  ١٤٠١بريوت ، دار الثقافة 
 .)م  ١٠٥٦/هـ  ٤٤٨ت(هالل بن احملسن : الصابئ  •

رسوم دار اخلالفة ، حتقيق ميخائيل عواد ، الطبعة الثانية ، دار الرائد  &
 . م  ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦العريب ، بريوت 

 
 

 ). م  ١٢٤٥/هـ  ٦٤٣ت(عثمان بن عبد الرمحن : إبن الصالح  •
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علق عليه وشرح أحاديثه أبـو عبـد   ، مقدمة إبن صالح يف علوم احلديث  &
دار الكتـب العلميـة   ،الطبعة األوىل ، الرمحن صالح بن حممد بن عويضة 

 م  ١٩٩٥/هـ  ١٤١٦
 ) م  ١٦٥٩/ هـ  ١٠٧٠ت( علي بن عبدالقادر : الطربي  •

األرج السمكي يف التاريخ املكي ، حتقيق أشرف أمحد اجلمال ، مكة  &
 )  ١٩٩٦،  ٤١٦٥( املكرمة ، املكتبة التجارية ،

 )  م٩٢٢/هـ٣١٠ت( حممد بن جرير : الطربي  •
تاريخ األمم وامللوك ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة  الثانية  &

 م ١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧، دار سويدان ، بريوت ، 
  )م١٧٥٩/هـ١١٧٣(حممد بن علي بن فضل : الطربي  •

 حمسن حممد : احتاف فضالء الزمن بتاريخ والية بين احلسن ، حتقيق  &
 )م  ١٥٤٦/هـ  ٩٥٣ت(حممد : ابن طولون الدمشقي  •

الطبعـة  ، حتحقيق حممد أمحد دمهـان  ، نقد الطالب لزغل الطالب  &
 م  ١٩٩٢هـ املوافق  ١٤١٢بريوت ، األزىل دار الفكر 

 ) م ١٤٨٨/ هـ ٨٩٣ت( حيىي بن أيب بكر بن حممد : العامري  •
حممد ناجي : غربال الزمان يف وفيات األعيان ، صححه وعلق عليه ، &

دمشق ، ( القاضي عبد الرمحن ب حيىي اإلرياين ، : إشراف : العمر 
   )م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥در اخلر ، 

 ). م  ١٧٤٨/هـ  ١١٦٢ت(إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي : اهلجلوين  •
كشف اخلفاء ومزيل األلباس عما أشتهر من األحاديث على ألسـنة   &

 . بدون تاريخ ، بريوت ، مؤسسة مناهل العرفان ، الناس 
( زيد الدين عبدالباسـط بـن خليـل بـن شـاهني      : الباسط  ابن عبد •

 )م١٥١٤/ هـ٩٢٠ت



٣٨٤ 
 

بعـة  نيل االمل يف ذيل الدولة ، حتقيق عمر عبدالسالم تـدمري الط  &
 ) م ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٢(االوىل ، املكتبة العصرية ، بريوت ،

 ) م  ١٣٤٣/ هـ  ٧٤٣ت ( ايد تاج الدين عبدالباقي  ابن عبد •
حممد احلبشي ، حممـد   عبد اهللا: جة الزمن يف تاريخ اليمن ، حتقيق  &

 . م  ١٩٨٨/  ١٤٠٨أمحد السنباين ، صنعاء ، دار احلكمة اليمانية ، 
 ) م ١٤٢٢/ هـ ٨٢٦ت( بن احلسني  مأمحد بن عبد الرحي :ابن العراقي  •

الذيل علي العرب يف خرب من عرب ، حتقيق صاحل مهدي عباس ، الطبعة  &
 . م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩األوىل ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 

ــاد  • ــن العم ــي  : اب ــاد احلنبل ــن العم ــداحلي ب ــالح عب ــو الف ( اب
 )م ١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت

 هـ  ١٤٠٩هب،دار الفكر ، بريوت، شذرات الذهب يف أخبار من ذ &
 )م  ١١١١/ هـ  ٥٠٥ت(أبوحامد حممد بن حممد : الغزايل  •

الطبعـة  ، إعتىن به هيثم خليفة طعيمي ، الترب املسبوك يف نصيحة امللوك  &
 . م  ٢٠٠٨/هـ  ١٤٢٩، بريوت ، املكتبة العصرية ، األوىل 

املكتبة ، ري قدم له و علق حواشيه صالح الدين اهلوا، افت الفالسفة  &
 . م  ٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦، بريوت ، العصرية 

 ) م ١٤٢٤/ هـ ٨٣٢ت( تقي الدين حممد بن امحد : الفاسي  •
تعريف ذوي العال مبن مل يذكره الذهيب من النبالء ، وهو ذيل علـى   &

كتاب سري أعالم النبالء ، حتقيق حممود األرناؤوط ، الطبعة األوىل ، 
 . م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩دار صادر ، بريوت ، 

حتقيق وتعليق حممد عبد القـادر  ، العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني  &
 ١٤١٩، بـريوت  ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، أمحد عطا 

 . م  ١٩٩٨/هـ 
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شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ، حتقيق عمر عبدالسالم تـدمري ،   &
 . م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الطبعة االوىل ، دار الكتاب العريب ، بريوت 

 ) م  ١٣٣٢/ هـ  ٧٣٢ت( أبو الفداء عماد الدين امساعيل  •
 . ٣املختصر يف أخبار البشر ، بريوت ، دار املعرفة ، جـ  &

 ) م ١٤٠٤/ هـ ٨٠٧ت( حممد بن عبدالرحيم : ابن الفرات  •
تاريخ األمم وامللوك ، املسمى بتاريخ ابن الفرات ، حتقيق قسطنطني  &

هـ  ١٩٣٨، املطبعة األمريكانية ، بريوت ، زريق و جنالء عز الدين 
 م١٩٤٢/ 

 .  فريد بك ، حممد •
، الطبعة الثانيـة  ، حتقيق إحسان حقي ، تاريخ الدولة العلية العثمانية  &

 . م  ١٩٨٣/هـ  ١٤٠٣، دار النفائث بريوت 
/ هــ   ٧٤٩ت( ابن فضل اهللا العمري ، شهاب الدين أمحد بـن حيـي    •

 ) م  ١٣٤٨
أمين فـؤاد  : لقسم اخلاص مبملكة اليمن ، حتقيق مسالك األبصار ، ا &

 . م ١٩٧٤سيد ، القاهرة ، 
 ) م ١٤٨٠/ هـ ٨٨٥ت( ابن فهد ، النجم عمر بن حممد  •

فهيم حممد شلتوت ، : ، حتقيق ٣احتاف الورى باخبار أم القرى ، ج &
حياء التراث االسالمي ، جامعة أم القرى ، إمركز : مكة املكرمة ( 
 ) ت.د

 ) م  ١٩١٦/ هـ  ٩٢٢ت ( ز الدين عبدالعزيز بن عمر ابن فهد ، ع •
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فهيم حممد شلتوت ، : غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام ، حتقيق  &
مكة املكرمة ، مركز احياء التراث االسالمي ، جامعة ام القـرى ،  

١٩٨٨/  ١٤٠٩  ( 
 ) م ١٤١٤/ هـ ٨١٧ت( الفريوز أبادي ، جمد الدين حممد بن يعقوب  •

 ) م  ١٩٩٦/ هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ،:بريوت(احمليط ، القاموس &
 ) م١٣٦٨/ هـ ٧٧٠ت( أمحد بن حممد : الفيومي  •

املصباح املنري ، حتقيق يوسف الشيخ حممد ، املكتبة العصرية ، بريوت  &
 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ، / ،

 ) م ١١٧٣/ هـ٥٦٩ت( جنم الدين عماره بن علي اليمين ،: عمارة •
حممـد  : اليمن ، املسمى املفيد يف أخبار صفاء وزبيد ، حتقيق  تاريخ &

/ هــ  ١٤٠٥( ، صفاء ، املكتبة اليمنيـة ،  ٣بن علي األكوع ، ط
 ) م١٩٨٥

 ) م١٤٤٧/هـ ٨٥١ت(ابن قاضي شهبة ، أمحد بن حممد  •
حيـدر ابـاد   ( احلافظ عبدالعليم خان ، : طبقات الشافعية ، حتقيق  &

/ هــ  ١٤٠٠عـارف العثمانيـة ،   مطبعة جملس دائرة امل: الدكن 
 ) م ١٩٨٠

تقي الدين أيب بكر بن أمحد بن قاضي شـهية األسـدي   : ابن قاضي شهبة  •
 ) م ١٤٤٨/ هـ ٨٥١( الدمشقي

 ) م ١٢٨٣/ هـ ٦٨٢ت( زكريا بن حممد بن حممود : القزويين  •
عجائب املخلوقات وغرائب املوجـودات ، دار الشـرق العـريب ،     &

 . بريوت
 )  م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(علي بن يوسف  أبو احلسن: القفطي •
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 . خبار العلماء باخبار احلكماء دار األثار ، بريوتأ &
بـراهيم ،  إعلى انباه النحاه ، حتقيق حممد أبـو الفضـل    ةنباه الرواإ &

 . م  ١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، 
 ) م ١٤١٨/ هـ ٨٢١ت( امحد بن علي : القلقشندي  •

اإلنشا ، نسخة مصورة عن الطبعة االمرييـة   صبح االعشى يف صناعة &
 . وزارة الثقافة واالرشاد القومي ، املؤسسة املصرية العامة ، القاهرة 

، حتقيق عبدالسـتار امحـد فـراج ،    /مآثر االنافة يف معامل اخلالفة  &
 . م١٩٦٤/ الكويت 

 ) م ١٣٦٢/ هـ ٧٦٤ت( الكتيب ، حممد بن شاكر  •
: بـريوت ( إحسان عباس ، : حتقيق فوات الوفيات والذيل عليها ،  &

 ) م١٩٧٣دار صادر ، 
عماد الدين أبو الفداء امساعيل بن عمـر بـن كـثري القرشـي     : ابن كثري  •

 )  م١٣٧٢/هـ٧٧٤.(
 . هـ ١٤٠٢البداية والنهاية ، طبع دار الفكر ، بريوت ،  &
تفسري القرآن العظيم ، الطبعـة الثانيـة ، دار الفكـر ، بـريوت      &

 . هـ ١٤٠٣
 ) م٨٧٤/هـ ٢٦١ت( بو احلسن بن احلجاج القشريي النيسابوري أ:مسلم  •

صحيح مسلم حتقيق ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، دار احياء التراث  &
 . العريب ، بريوت 

 ) م١٤٣٦/هـ٨٤٠حوايل .ت(مؤلف جمهول  •
( عبداهللا حممد احلبشـي ، : تاريخ الدولة الرسولية يف اليمن ، حتقيق  &

 )م١٩٨٤،  ١٤٠٥دار اجليل ، :صنعاء 
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 . مؤلف جمهول  •
نور املعارف يف نظم وقوانني وأعراف اليمن يف  العهـد املظفـري    &

، صنعاء ، املعهـد   ١جازم ، ط محممد عبد الرحي: الوارف ، حتقيق 
 . م ٢٠٠٥الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية ، 

 ) م  ١٠٥٨/ هـ ٤٥٠ت(املاوردي أبو احلسن علي بن حممد  •
والواليات الدينية ، بريوت ، دار الكتب العلميـة   األحكام السلطانية &

 م  ١٩٧٨هـ ، ١٣٩٨
عـادل أمحـد عبـد    ، حتقيق علي بن أمحد عوض ، احلاوي الكبري  &

 . م  ١٩٩٤/ ١٤١٤، بريوت ، دار الكتب العمية ، املوجود 
 ) م  ١٣٦٣/ هـ  ٧٦٤ت( علي بن داود : ااهد الرسويل •

،  ١حيىي اجلبـوري ، ط : حتقيق األقوال الكافية والفصول الشافية ،  &
 )  ١٩٨٧/  ٤٠٧(بريوت ، دار الغرب االسالمي ، 

 )  ١٢٢٩/ هـ  ٦٢٦ت ( مجال الدين أيب الفتح يوسف ، : ابن ااور •
صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز املسماة تاريخ املستبصر ، عىن  &

، بريوت ، منشورات املدينة  ٢أوسكر لو فقرين  ، ط : بتصحيحه 
 . م  ١٩٨٦هـ ،  ١٤٠٧، 

ابـو الربكـات املبـارك بـن أمحـد اللخمـي األربلـي        : ابن املستوىف  •
 )  م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(

نباهة البلد اخلامل مبن ورده من املاثل ، حتقيـق  : تاريخ إربل املسمى  &
سامي بن السيد الصفار ، منشـورات وزارة الثقافـة واالعـالم ،    

 . م ١٩٨٠اجلمهورية العراقية 
 )م  ٩٥٧/ ٣٤٦ت (لي بن احلسني بن علي ع: املسعودي  •
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، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، مروج الذهب ومعادن اجلوهر  &
 . م  ١٩٧٣/هـ   ١٣٩٣دار الفكر بريوت ، الطبعة اخلامسة 

 ) م ١٢٩٤/ هـ  ٦٩٤( يوسف بن عمر : املظفر الرسويل  •
،  ١حممد عيسى صاحلية ، ط: املخترع يف فنون من املصنع ، حتقيق  &

 م  ١٩٨٩الكويت ، مؤسسة الشراع العريب 
مصـطفى السـقا ، بـريوت ،    : املعتمد يف األدوية املفردة ، حتقيق  &

 .م ١٩٨٢
 ). م  ١٤٨٦،  ٦٨٥ت(علي بن موسى : املغريب  •

املكتـب التجـاري   ، الطبعة األوىل ، اجلغرافيا حتقيق إمساعيل العريب &
 . بدون تاريخ ، بريوت ، للطباعة 

 ) م  ١٤٣٣/ هـ ٨٣٧ت( شرف الدين امساعيل بن أيب بكر ابن املقرئ ،  •
عنوان الشرف الوايف ، حتقيق عبداهللا ابراهيم االنصـاري ، صـنعاء    &

 . م  ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦مكتبة االرشاد 
 ) م  ١٤٤١/ هـ ٨٤٥ت(املقريزي ، تقي الدين أمحد بن علي  •

لـدين  حتقيق مجال ا، إتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء  &
جلنة ، الس األعلى للشئون اإلسالمية ، حممد حلمي أمحد ، الشيال 

 . م  ١٩٧٣/هـ  ١٣٩٣طبعة ، القاهرة ، إحياء التراث اإلسالمي 
حممود اجلليلي : درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة ، حتقيق  &

 . م  ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣، بريوت ، دار الغرب االسالمي ،  ١، ط
مجال : املسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك ، حتقيق  الذهب &

 . م  ١٩٥٥الدين الشيال ، القاهرة ، مكتبة اخلاجني 
املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واالثار املعروف خبطط املقريـزي ،   &

 . م ١٩٨٧دمشق ، منشورات وزارة الثقافة 
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 ) م١٨٩٥رة،القاه(ة من ملوك االسالم،االملام بأخبار من بأرض احلبش &
 ) م١٣١١/هـ٧١١ت(ابو الفضل بن مكرم االفريقي : ابن منظور  •

 هـ ز ١٤١٠لسان العرب ، الطبعة األوىل ، دار صادر بريوت ،  &
 ) م٩٩٠/هـ ٣٨٠ت(أبو الفرج حممد بن اسحاق : ابن الندمي  •

ناهد عباس عثمان ، الطبعة االوىل ، دار قطري .الفهرست ، حتقيق د &
 . م١٩٨٥بن الفجاءة ، قطر ، 

 ) م ١٥٨٠/ هـ ٩٨٨ت(وايل ، قطب لدين حممد بن أمحد النهر •
، الريـاض ، منشـورات دار    ١الربق اليمن يف الفتح العثماين ، ط &

 ) م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٨٧. اليمامة 
 ). م  ١٢٧٧/هـ  ٦٧٦ت(حمي الدين حيىي بن شرف : النووي  •
املكتب ، الثانية الطبعة ، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين ، رياض الصاحلني  •

 . م  ١٩٨٤/هـ  ١٤٠٤، اإلسالمي 
 ) م ١٣٣٢/ هـ ٧٣٣ت(أمحد بن عبدالوهاب : النويري  •

اية االرب يف فنون األدب ، حتقيق حممد جاب عبدالعال ، اهليئـة   &
 . م  ١٩٨٤هـ ،  ٧٧٩املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 ). م١٣٦٠/هـ  ٧٦١ت(مجال الدين عبد اهللا بن يوسف املصري : ابن هشام  •
، حتقيق الفاخوري الطبعة الثانيـة  ، اريب مغين اللبيب عن كتب األع &

 . م ١٩٩٧/هـ  ١٤١٧، دار اجليل و بريوت 
 )م ٩٦١/ هـ ٣٦٠ت(احلسن بن أمحد : اهلمداين  •

، صنعاء ، ١حممد بن علي الكوع ، ط: صفة جزيرة العرب ، حتقيق  &
 ) م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠مكتبة االرشاد ، 

 . عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين :  ي اهلند •
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حتقيق حممود عمر الدمياطي ، كرت العمال يف سنن األقوال و األفعال  &
  .م ١٩٩٨/ ١٤١٩، بريوت ، العلمية  دار الكتب، الطبعة األوىل ، 

 ) م ١٢٦٨/ هـ ٦٩٧ت( مجال الدين حممد بن سامل : ابن واصل  •
قيق مجال الـدين الشـيال ،   مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب ، حت &

 . طبعة القاهرة ، بدون تاريخ 
 ) م ١٣٤٨/ هـ ٧٤٩ت ( ابن الوردي زين الدين عمر بن مظفر  •

، النجـف ،  تاريخ ابن الوردي ، الطبعة الثانية ، الطبعـة احليدريـة   &
 . م١٩٦٩/ هـ  ١٣٨٩

 ) م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت(أبو حممد عبداهللا بن اسعد بن علي : اليافعي  •
وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث  الزمـان ،   مرآة اجلنان &

 . هـ ١٤١٣الطبعة الثانية ، دار الكتاب االسالمي ، القاهرة ، 
 )  م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي : ياقوت  •

معجم البلدان ، حتقيق فريد عبدالعزيز اجلندي ، الطبعـة األوىل ، دار   &
 .هـ ١٤١٠وت الكتب العلمية ، بري

احسـان  .حتقيق د) ارشاد األريب يف معرفة األديب ( معجم األدباء  &
 . م  ١٩٩٣عباس ، الطبعة االوىل ، دار الغرب ، بريوت 

 
 
 

 ) م ١٦٨٨/ هـ ١١٠٠ت( حيىي بن احلسني  •
سـعيد عبـدالفتاح   : غاية األماين يف أخبار القطر اليماين ، حتقيـق   &

دار الكتـاب  : القاهرة ( ، حممد مصطفى زيادة: عاشور ، مراجعة 
 ) م١٩٦٨هـ ، ١٣٨٨العريب ، 
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 ) م ٩٠٤/ هـ٢٩٢ت(  يعقوب بن جعفر بن وهب امحد بن أيب: اليعقويب  •
 ) م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢تاريخ اليعقويب ، دار صادر ، بريوت ،  &
كتاب البلدان ، الطبعة األوىل ، دار إحياء التراث العريب ، بـريوت ،   &

 . م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨عام 
 . خليل : ناجليك اي •

تاريخ الدولة العثمانية من النشـوء اىل االحنـدار ، ترمجـة حممـد      &
 . م ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢األرناوؤط ، املدار االسالمي ، بريوت 

  

  املراجع العربية احلديثة : رابعا 

 .رجب عبد اجلواد : براهيم إ •
دراسة يف ضـوء مـروج   (ألفاظ احلضارة يف القرن الرابع  اهلجري  &

 ، القـاهرة ،دار اآلفاق العربية، الطبعة األوىل ،  )مسعودي الذهب لل
 م   ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

 . حممد كرمي : براهيم إ •
 ٦٢٦ – ٤٧٦(سياسـيةو اإلقتصـادية   العدن دراسة يف أحواهلـا   &

، مركز دراسات اخللـيج العـريب   : البصرة ) م  ١٢٢٨- ١٠٨٣/
 م  ١٩٨٥جامعة البصرة 

 
 . سيد مقبول : أمحد  •

الدار املتحدة للنشر و ، تعريب نقوال زيادة ، ربية اهلندية العالقات الع &
 . م  ١٩٧٤/هـ  ١٣٩٤بريوت طبعة ، التوزيع 

 .أمحد ، حممد عبدالعال  •
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بنو رسول وبنو طاهر وعالقـات الـيمن اخلارجيـة يف عهـدها ،      &
 . م ١٩٨٠االسكندرية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 

 . آالء أمحد حممد : األصبحي  •
دراسة معمارية (درسة األشرفية بتعز زمن الدولة الرسولية يف اليمن امل &

من ، الطبعة األوىل ، )م  ١٤٥٤ – ١٢٢٨/ ٨٥٨ – ٦٢٦(حتليلية 
 . م  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥هام ، إصدارات وزارة الثقافة و السياحة 

 . األكوع امساعيل بن علي  •
دار ، بـريوت ،   ١أعراف وتقاليد اليمن يف العثـر االسـالمي ، ط   &

 . م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤الغرب االسالمي ، 
 .٢٠٠٣،عدن ، جامعة عدن ١الدولة الرسولية يف اليمن ، ط &
، بـريوت ، مؤسسـة   ٢البلدان اليمانية عند ياقوت احلمـوي ، ط   &

 . م ١٩٩٤/ هـ ١٤٠٨الرسالة ، 
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١، ٣نشأا ومعتقداا ، ط: الزيدية  &
بريوت ، مؤسسـة الرسـالة ،    ،٢املدارس االسالمية يف اليمن ، ط &

 . م  ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦
/ هــ  ١٤٢٣خماليف اليمن ، الطبعة األوىل ، امع الثقايف ، عـام   &

 . م ٢٠٠٢
 . حممد بن علي  :كوع األ •

، القاهرة ، مطبعـة السـعادة ،   ١اليمن اخلضراء مهد احلضارة ، ط &
 . م ١٩٧١/ هـ ١٣٩١

 . حممد بن ناصر الدين : األلباين  •
، حدايث الضعيفة و املوضوعة و أثرها السـيء يف األمـة   سلسلة األ &

 .  ١٩٨٣/هـ  ١٤٠٤، عمان ، املكتبة اإلسالمية ، الطبعة الثانية 
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 ١٤٠٨، املكتب اإلسالمي بـريوت  ، الطبعة الثانية ، ضعيف اجلامع  &
 . م  ١٩٨٨/هـ 

 . باسيلي نيكيتني  •
نوري ، علق عليه  نقله من الفرنسية و، الكرد دراسة سوسيولوجية وتارخيية  •

 م  ٢٠٠١دار الساقي بريوت ، الطبعة الثانية ، طالباين 
 حسن : الباشا •

االلقاب االسالمية يف التاريخ والوثائق واآلثار ، النهضـة العربيـة ،    &
 م١٩٧٨القاهرة ، 

الفنون االسالمية والوظائف على اآلثار العربية ، دار النهضة العربية ،  &
 . م ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٥القاهرة ، عام 

 كارل : بروكلمان  •
تاريخ األدب العريب ، نقله اىل العربية ، عبداحلليم النجار ، الطبقـة   &

 . اخلامسة ، دار املعارف ، القاهرة 
االدبيات اليمنية يف املكتبات واملراكز الثقافية العاملية ، ترمجة صاحل بن  &

هـ ١٤٠٥الشيخ ابو بكر ، الطبعة األوىل ، دار احلداثة ، بريوت ، 
 . م ١٩٨٥/ 

 . البغدادي ، امساعيل باشا  •
امساء املؤلفني وآثار املصنفني ، من كشف الظنون ،  –هدية العارفني  &

 . ١٤٠٢دارالفكر ، 
 .البقلي ، حممد فنديل  •

التعريف مبصطلحات صبح األعشي ، القاهرة ، اهليئة املصرية العامـة   &
 . ١٩٨٣للكتاب 
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 . البكري، صالح عبدالقادر  •
مكتبة ومطبعـة  : القاهرة (  ٢،ط١موت السياسي ، ج تاريخ حضر &

 ) م ١٩٥٦/ هـ ١٣٧٥مصطفى البايب احلليب وأوالده ، 
 . توماس بوا  •

دار ، الطبعـة األوىل  ، ترمجة حممد تيسري مري خان ، تاريخ األكراد  &
 . م  ٢٠٠١/هـ  ١٤٢٢، دمشق ، الفكر 

 . غيثان بن علي: ابن جريس  •
إلسالمية ، الطبعة األوىل ، دار السماح حبوث يف التاريخ واحلضارة ا &

 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨للطباعة ، اإلسكندرية ، 
 . عبداهللا بن حممد : اجلرايف  •

الطبعة األوىل ، منشورات العصر احلديث : املقتطف يف تاريخ اليمن  &
 . م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧، بريوت ، 

 . أمحد حممد امحد: جلي •
الطبعـة  ) وارج والشيعة اخل( عن الفرق يف تاريخ املسلمني  دراسات &

األوىل مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، الرياض ، 
 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦

 . سامي بن فراج : احلازمي  •
احكام األذان والنداء واألقامة ، الطبعة األوىل ، دار ابن اجلـوزي ،   &

 . م٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥الدمام ، 
 . احلبشي ، عبداهللا حممد  •

بريوت ، دار القـرآن الكـرمي ،   ( ؤلفون اتهدون ، حكام اليمن امل &
 ) م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩
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منشورات :صنعاءء (، ٢حياة األدب اليمين يف عصر بين رسول ، ط &
 ) م١٩٨٠والثقافة / وزارة االعالم ،

 م١٩٩٧/هـ ١٣٩٨دار الكلمة صنعاء ، دراسات يف التراث اليمين  &
ملكتبـة العصـرية ،   ا: بريوت ( مصادر الفكر االسالمي يف اليمن ،  &

 )م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨
هـ  ١٤٠٩دار احلكمة اليمنية ، : صنعاء ( معجم النساء اليمنيات  &

 ) م١٩٨٨/ 
 . نزيه : محاد  •

دار ، الطبعة الثالثـة  ، لحات اإلقتصادية يف لغة الفقهاء طمعجم املص &
 . م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥، الرياض ، العاملية للكتاب اإلسالمي 

  .خليفة ربيع حامد  •
القـاهرة ، الـدار   ( الفنون الزخرفية اليمنية يف العصر االسـالمي ،   &

  ) م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢اللمصرية اللبنانية ، 
 

 . حممد بن أمحد: احلجري  •
جمموع بلدان اليمن وقبائلها ، حتقيق امساعيل بن علي بن األكـوع ،   &

 . م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤وزارة االعالم والثقافة ، صنعاء ، 
 

 .  عبدالسالم عبداهللا:احلداد •
ر األفاق دا ،تارخيها وآثارها الدينية ،  القاهرة : مدينة حيس اليمنية  &

 ) م١٩٩٩/هـ ١٤١٩العربية ، 
 . احلداد ، حممد حيىي  •

هـ ١٤٠٧، بريوت ، منشورات املدينة ،  ١التاريخ العام لليمن ، ط &
 . م  ١٩٨٦/ 
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 . ابراهيم حسن: حسن  •
الطبعـة  الثقايف و اإلجتمـاعي  السياسي و الديين و تاريخ االسالم  &

 . م١٩٦٤السابعة ، القاهرة ، 
 

 .أسامه أمحد: محاد  •
عصـر  " مظاهر احلضارة اإلسالمية يف اليمن يف العصر اإلسـالمي   &

، اإلسـكندرية ، مركـز    ١ط" دوليت بين أيوب وبـين رسـول   
 ) م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥اإلسكندرية للكتاب 

 . اخلطيب ، مصطفى عبدالكرمي  •
حات واأللقاب التارخيية ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، معجم املصطل &

 م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦
 . دحالن ، امحد زيين  •

 ) ت.الدار املتحدة للنشر د: بريوت ( أمراء البلد احلرام ،  &
 . دمهان ، حممد امحد  •

، دمشق دار الفكر ١معجم االلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي ، ط &
 . م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠

 . على اآلنسي ، عبد اللله احلبشي ، محد عبد الرزاق ا: : الرقيحي  •
وزارة ، الطبعـة األوىل  ، فهرست خمطوطات مكتبة اجلامع الكـبري   &

 . م  ١٩٨٤/هـ  ١٤٠٤صنعاء ، األوقاف و اإلرشاد 
 ) م ١٩٤٩٨/هـ١٣٦٩(زامباور ، إدوردفوت ت •

معجم األنساب واألسرات احلاكمة يف التاريخ االسالمي ، ترمجة ، زكـي   &
 ١٤٠٠مد حسن وسيدة امساعيل كاشف ، دار الرائد ، بريوت ، طبعة حم

 ) ١٩٦١/هـ ١٣٨١ت(حممد حممد : زبارة  •
 ) م ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢املطبعة الناصرية ، : تعز ( أئمة اليمن ،  &
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 . خري الدين : الزركلي  •
 . م ١٩٩٢األعالم ، الطبعة العاشرة، دار العلم للماليني ، بريوت ،  &

 .عيم ن/ زكي •
التجارة الدولية وحمطاا بني الشرق والغرب ، اهليئة املصـرية  طرق  &

 . م ١٩٧٣العامة للكتاب ، القاهرة ، عام 
 . الزيلعي ، أمحد بن عمر  •

املخـالف  ( األوضاع السياسية والعالقات اخلارجية ملنطقة جـازان   &
يف العصور االسالمية الوسـيطة ، الريـاض ، مطـابع    ) السليماين 
 . م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣الفرزدق ، 

، الطبعة األوىل نشر عمادة شئون املكتبات ، مكة وعالقاا اخلارجية  &
 . م  ١٩٨١/هـ  ١٤٠١، الرياض ، جامعة امللك سعود 

 
 . فؤاد سزكني : سزكني  •

تاريخ التراث العريب ، نقلة إىل العربية ، حممود فهمـي حجـازي ،    &
،  ١٤٠٣ض ، مطابع جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية ، الريا

 . م١٩٨٣
 .حممد بن صامل : السلمي  •

اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، دار طيبة ، الريـاض   خمنهج كتابة التاري &
 . م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦

 . عبدالعزيز راشد : السنيدي  •
املدارس وأثرها على احلياة العلمية يف اليمن يف عصر الدولة الرسولية  &

 م ٢٠٠٣/هـ  ١٤٢٤،  ١، ط
  أمين فؤاد: سيد  •
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املعهـد  : القـاهرة  ( مصادر تاريخ اليمن يف العصر االسـالمي ،   &
 ) م١٩٧٤الفرنسي لآلثار الشرقية ، 

 . الشرجي ، قائد  •
مركز الدراسات والبحوث : الشرائح االجتماعية التقليدية يف اتمع اليمين ، صنعاء  &

 ) م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦دار احلداثة ، : اليمنية ، بريوت 

 ) م ١٩٩٠،دار التضامن: بريوت ( اليمين ،  اتمعالقرية والدولة يف  &
 . حممد عبد السالم خضر : الشقريي  •

دار الكتب العلمية ، السنن و املتدعات املتعلقة باألذكار و الصلوات  &
 . م  ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨، بريوت ، 

 . عبداهللا بن عبدالوهاب ااهد : الشماحي  •
ة ، صـنعاء ، منشـورات   واحلضارة ، الطبعة الثالث اليمن ، األنسان &

 . م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦املدينة ، 
 حسن : شهاب •

، دار العـودة  . الطبعة الثانيـة  ، أضواء على تاريخ اليمن البحري  &
 .م  ١٩٨١بريوت 

 . شيحة ، مصطفى عبداهللا  •
( مدخل اىل العمارة والفنون االسـالمبة يف اجلمهوريـة اليمنيـة ،     &

/ هــ   ١٤٠٨يز الفين ، وكالة أسكرين للدعاية والتجه: القاهرة 
 ) م ١٩٨٧

 . حممد عيسى : صاحلية  •
معهد املخطوطات العربيـة  ، املعجم الشامل للتراث العريب املطبوع  &

 م  ١٩٩٣، القاهرة 
 . الصيين ، بدر الدين حي  •
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مكتبة النهضة املصـرية ،  : القاهرة : ( العالقات بني العرب والصني  &
  ) م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠

 . حممد حسن : الظاهري  •
مكتبـة  ، م  ١٩٩٠ –م  ١٩٦٢، الدور السياسي للقبيلة يف اليمن  &

 . م  ١٩٩٦، القاهرة ، مدبويل 
 . سعيد عبد الفتاح : عاشور  •

الطبعة الثانية دار النهضة العربيـة  ، العصر املماليكي يف مصر و الشام  &
 م  ١٩٧٦/هـ  ١٣٩٦، القاهرة ، 

 . العبديل ، أمحد فضل  •
،بريون ، بريوت ، دار ٢وك حلج وعدن ، طهدية الزمن يف أخبار مل &

 . م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠العودة ، 
 . العرشي ، حني بن أمحد  •

بلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام ، عناية انستاس ماري الكرملـي ،   &
 )مكتبة الثقافة الدينية ، بدون تاريخ: القاهرة 

 . حممد علي : عسريي  •
العصر اآليويب ، جدة ،  احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف اليمن يف &

 )م  ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥دار املدين ، 
 . عبد احلكيم : العفيفي  •

الدار العربية للكتـاب  ، الطبعة األوىل ، موسوعة الف مدينة إسالمية  &
 م  ٢٠٠٠/هـ  ١٤٢١، القاهرة 

 . حممد بن أمحد : العقيلي  •
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هـ ١٤١٠،جازان ، شركة العقيلي ، ٣تاريخ املخالف السليماين ط &
 ) م ١٩٨٩/ 
،  ٢مقاطعـة جـازان ،ط  : املعجم اجلغرايف لليالد العربية السعودية  &

 . م ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩منشورات دار اليمامة ، 
 . أكرم ضياء : العمري  •

مكتبـة العلـوم و   ، الطبعة الرابعة ، حبوث يف تاريخ السنة املشرفة  &
 . م  ١٩٨٤/هـ  ١٤٠٥، املدينة املنورة ، احلكم 

 .هللا العمري ، حسني عبدا •
دار الفكـر املعاصـر ،   : بـريوت  ( األمراء العبيـد واملماليـك ،    &

 .) م ١٩٨٩/هـ ١٤٠٩
 . فضل علي أمحد : أبو غامن  •

، طبعة الكاتب العريب ، البنية القبلية يف اليمن بني اإلستمرار و التغيري  &
 . م  ١٩٨٥/هـ  ١٤٠٥، دمشق 

 
 . فتحي  :غيث •

  )ة شركة الطباعة الفنية املتحدةالقاهر( االسالم واحلبشة عرب التاريخ ، &
 . حممد : فريد  •

تاريخ الدولة العلية العثمانية ، الطبعة الثانية ، دار النفائس ، بريوت ،  &
 . م  ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٣عام 

 . عصام الدين عبدالرؤوف : الفقي  •
اليمن يف ظل االسالم من فجره حىت قيام دولة بين رسول ، القاهرة ،  &

 . م ١٩٨١دار الفكر العريب 
 . حممد حيي: الفيفي  •
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الدولة الرسولية يف اليمن دراسة يف أوضاعها السياسية واحلضـارية ،   &
/ هــ  ١٤٢٥، بريوت ، الدار العربية للموسوعات ، الطبعة األوىل 

 م  ٢٠٠٥
 . القوصي ، عطية  •

جتارة مصر يف البحر األمحر منذ فجر االسالم حىت سقوط اخلالفـة   &
 . م ١٩٧٦ر النهضة العربية ، العباسية ، القاهرة ، دا

 . حممد بن امساعيل : الكبسي  •
خالـد أبـا زيـد    : اللطائف السنية يف أخبار املماليك اليمين حتقيق  &

هـ ١٤٢٦، صنعاء ، مكتبة اجليل الثالث ، الطبعة األوىل  األذرعي ،
 . م ٢٠٠٥/
 

 . كحالة ، عمر رضا  •
 ١٤١٤بريوت ،  معجم املؤلفني ، الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة ، &

 م ١٩٩٣ -هـ 
 . كمال ، حممود  •

 ) م ١٩٦٨دار بريوت ، ( اليمن ، مشاله وجنوبه ،  &
 . الكمايل ، حممد حممد احلاج حسن  •

االمام املهدي امحد بن حيي املرتضي وأثره يف الفكر االسالمي سياسيا  &
 ) م ١٩٩١/ هـ ١٤١١صنعاء دار احلكمة اليمنية ، ( وعقائديا ، 

 .  بن حممد بن سامل الكندي ، سامل •
تاريخ حضر موت املسمى بالعدة املفيدة اجلامعـة لتـواريخ قدميـة     &

، صنعاء ، مكتبة االرشاد ١عبداهللا حممد احلبشي ، ط: وحديثة حتقيق
 . م١٩٩١/هـ ١٤١١، 



٤٠٣ 
 

 . وبارتولد وخليل أدهم : لني بول  •
تاريخ الدول االسالمية ومعجم األسر احلاكمة ، ترمجة امحد السعيد  &

 م١٩٦٩هـ ،  ١٣٨٩يمان ، دار املعارف ، مصر ، سل
 . فاروق أمحد حيدر : جماهد •

التعليم يف اليمن يف عهد دولة بين رسول خـالل القـرنني السـابع     &
/ هــ   ١٤٢٥والثامن اهلجريني ، اصدارات جامعة صنعاء ، عـام  

 . م  ٢٠٠٤
 . شاكر : مصطفى •

لعلـم للماليـني ،   التاريخ العريب واملؤرخون ، الطبعة الثانية ، دار ا &
 . ١٩٨٠بريوت ، 

 
 . ناجي : معروف  •

أصالة احلضارة العربية ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة ، بريوت ، عـام   &
 . م ١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥

 . إبراهيم أمحد : املقحفي  •
هــ  ١٤٢٢دار الكلمة ، صنعاء ، : معجم البلدان والقبائل اليمنية  &

 . م٢٠٠٢/
 .١٩٨٥، دار الكلمة ، صنعاء ، معجم املدن والقبائل اليمنية  &

 درويش : النخيلي  •
، نشر جامعة اإلسـكندرية  ، السفن اإلسالمية على حروف املعجم  &

 . م  ١٩٧٤/ هـ  ١٣٩٤عام 
 . بندر بن حممد بن رشيد : اين زاهلم •



٤٠٤ 
 

مكتبة امللـك  ، الطبعة األوىل ، املنهج التارخيي ملؤرخي مكة املكرمة  &
 . م  ١٩٩٧/هـ  ١٤١٨، الرياض ، فهد  الوطنية 

 . فالتر: هنتس  •
املكاييل واألوزان االسالمية ، ترمجة  كامل العسـلي ، منشـورات    &

 ) م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢(اجلامعة األردنية ، عمان ، الطبعة الثانية 
 . الواسعي، عبدالواسع بن حيىي  •

تاريخ اليمن ، املسمى فرجة اهلموم واحلزن يف حوادث وتاريخ اليمن  &
هــ  ١٤٠٤دار اليمنيـة للنشـر والتوزيـع ،    ال: ، صنعاء ٤، ط

 ) م١٩٩٤/
 . حسني بن علي : سي الوي •

 . ١٩٦٢اليمن الكربى ، القاهرة ، مطبعة النهضة العربية ،  &

  الرسائل العلمية : خامسا 

 علي بن علي : أمحد  •
احلياة العلمية يف مدينة تعز واعماهلا يف عصر الدولة الرسولية ، جامعة  &

، )رسالة ماجستري غري منشورة ( م ١٩٩٤ /هـ  ١٤١٤ام القرى ، 
 . م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤

النشاط التجاري يف اليمن منذ مطلع القرن الثالث اهلجري من ايـة   &
هـ ١٤٢٣العصر األيويب ، رسالة دكتوراه ، جامعة ام القرى ، عام 

 . م٢٠٠٢/ 
 . عبد الرمحن بن عبداهللا بن ثامر :األمحري •



٤٠٥ 
 

الل القرن الثامن اهلجـري ، رسـالة   تدوين التاريخ احمللي لليمن خ &
ماجستري غري منشورة ، مقدمة اىل كلية العلوم االجتماعية ، جامعـة  

 . م  ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، عام 
 امساعيل بن العباس : األشرف الرسويل  •

فاكهة الزمن ومفاكهة اآلداب و الفنن يف أخبار من ملك اليمن على  &
حتقيق علي حسن ، الباب الرابع ، عة ملوك العصر و الزمن أصر التباب

مقدمة إىل كلية اآلداب ، رسالة ماجستري غري منشورة ، علي معيلي 
 . م  ١٩٩٧/هـ  ١٤١٨عام ، جامعة الريموك ، 
لك اليمن على يف أخبار من م فاكهة الزمن ومفاكهة اآلداب والفنن &

علـي  : امس ، حتقيـق  أثر التبابعة ملوك العصر والزمن ، الباب اخل
رسـالة  ( م ٢٠٠٥ –م ٢٠٠٤حسن معيلي ، جامعـة تـونس ،   

 . م ٢٠٠) دكتوراه غري منشورة 
 

 . علي عبد الكرمي : بركات  •
، الكتابة التارخيية و املؤرخون يف اليمن يف عهد الدولـة الرسـولية    &

 ،اجلندي واخلزرجـي إمنوذجـاً  ) م  ١٤٥٤- ٨٥٨/١٢٢٩-٦٢٦(
قسم التاريخ ، مقدمة إىل كلية اآلداب ، ورة رسالة ماجستري غري منش

 م  ٢٠٠٦/ ١٤٢٧، جامعة عدن ، 
 ) م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٨( آمنة حسني : جالل  •

عالقة سالطني بين رسول باحلجاز ، جامعة امللك عبدالعزيز ، مكـة   &
 ) م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠( رسالة ماجستري غري منشورة ( املكرمة 

 .  عبد القادر حممد أمحد نعمان: اجلبلي  •



٤٠٦ 
 

، ابن مسر اجلعدي منهجه وموارده يف كتابه طبقات فقهـا ء الـيمن    &
التراث  ورسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل جملس التاريخ العريب 

 م  ٢٠٠٠/هـ  ١٤٢١بغداد العلمي 
 . اخلزرجي ايب احلسن علي بن احلسن  •

من باب : قسم التراجم ، طراز أعالم الزمن يف طبقات أعيان اليمن  &
عبداله قايد العبادي ، جامعـة  : ، حتقيق زة حىت اية باب احلاء اهلم

 . ) هـ ١٤٢٦رسالة دكتوراه غري منشورة ( امللك عبدالعزيز 
،من باب حرف اخلـاء إىل  عالم الزمن يف طبقات أعيان اليمنأطراز  &

باب الظاء حتقيق ، مبارك حممد الدوسري ، رسالة ماجسـتري غـري   
 . م ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٧د ، عام منشورة ، جامعة امللك خال

 ،حـرف العـني   عيان اهل اليمن ،أالعقد الفاخر احلسن يف طبقات  &
رسالة ماجسـتري غـري   ( علي عبداهللا صاحل ، جامعة صنعاء : حتقيق 

 ) م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧منشورة 
من حرف الغني حـىت  اليمن ،أكابر العقد الفاخر احلسن يف طبقات  &

ـ حتق،حرف الياء باب األلقاب و الكىن  د األشـول ،  يق مجيل أمح
 ) ماجستري غري منشورة رسالة ( جامعة صنعاء 

 . عبداهللا ابراهيم : الراشد  •
دراسة تارخييـة حضـارية ،   : املنشآت املعمارية الرسولية يف اليمن  &

 ١٤١٢) رسالة ماجسـتري غـري منشـورة    ( جامعة امللك سعود 
 م  ١٩٩٢،

 . ربيع خليل ، احلسن حممد  •
مساعيل بن العباس ، جامعة إاملنلك األشرف الثاين  بالد اليمن يف عهد &

 . ١٩٨٨، /١٤١٨) رسالة ماجستري غري منشورة ( املنيا ، 



٤٠٧ 
 

 فرج حممد عبد اهللا : السبيعي  •
الدولة الرسولية يف اليمن يف عصر السلطان ااهد الرسويل علي بـن   &

دراسة سياسـية  ) م  ١٣٦٣ – ١٣٢١/ هـ  ٧٦٤ – ٧٢١(داود 
 ١٤٢٨جامعة أم القـرى  ، ماجستري غري منشورة  رسالة، حضارية 

 . م  ٢٠٠٧/ هـ 
 . حممد عبده : السروري  •

رسالة دكتـوراه غـري   ، املستقلة باليمن  مظاهر احلضارة يف الدول &
جامعـة  ،قسـم التـاريخ   ، مقدمـة إىل كليـة اآلداب   ، منشورة 
 م ١٩٩٠هـ ١٤١٠،القاهرة

 .  دهدى مفتاح عبد احلمي: السعدي  •
ني اليمن وبالد احلجاز يف عصر دولة بين رسول ، رسـالة  العالقات ب &

دكتوراه ، مقدمة إىل كلية اآلداب ، قسم التاريخ ، جامعة القاهرة ، 
 .م١٩٩٦/ هـ  ١٤١٩عام 

 . الطميحي ، فيص علي  •
مسكوكات بين رسول الفضية احملفوظة يف مؤسـة النقـد العـريب     &

) غري منشـورة   رسالة ماجستري( السعودي ، جامعة امللك سعود ، 
 . هـ ١٤١٩/ هـ ١٤١٨

 
 . عبداهللا قائد حسن : العبادي  •

 ٦٢٦احلياة العلمية يف مدينة زبيـد يف عهـد الدولـة الرسـولية ،      &
رسالة ماجستري ( م ، جامعة ام القرى ، ١٤٥٤-١٢٢٨/ هـ ٨٥٨

 م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦) غري منشورة 
 . سامية أمحد فرج : عبد  اخلري  •



٤٠٨ 
 

، اليمن يف القرنني التاسع و العاشـر اهلجـريني   الكتابة التارخيية يف  &
قسـم  ، كليـة اآلداب   علىمقدمة ، رسالة ماجستري غري منشورة 

 . م  ١٩٩٧/هـ  ١٤١٨، جامعة القاهرة ، التاريخ 
 . عسريي ، حممد علي  •

أبو احلسن اخلزرجي وآثاره التارخيية ، جامعة االمام حممد بن سـعود   &
 . م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ )رسالة دكتواره غري منشورة ( ،

 . عليان ، حممد عبدالفتاح  •
اجلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف عهد دولة بين رسول ، جامعـة   &

 م ١٩٧٣) رسالة دكتوراه غري منشورة ( القاهرة ، 
 . العيسى ، خالد عبداهللا  •

عالقة سالطني بين رسول مبصر جامعة امللك سعود رسالة ماحسـتري   &
 م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ ، غري منشورة

 . معنس عدون : عيفان  •
مقدمة إىل ، غري منشورة ، الربزايل ومنهجه التارخيي رسالة ماجستري  &

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية معهد اآلداب الشرقية جامعة القديس 
 . م  ١٩٩٨/ ١٤١٧بريوت ، يوسف 

 . حممد أمحد : الكامل  •
الرابـع عشـر   (التدوين التارخيي يف اليمن يف القرن الثامن اهلجري  &

مقدمة إىل كليـة اآلداب  ، غري منشورة ، رسالة ماجستري ) امليالدي 
 . م ٢٠٠- ١٤٢١جامعة صنعاء ، قسم التاريخ 

 . حصة نصر : املبارك  •



٤٠٩ 
 

احلياة االقتصادية يف اليمن يف عهد الدولة الرسولية ، جامعة ام القرى  &
 م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦) رسالة دكتوراه غري منشورة( 

 . ح مهران حممد ، صال •
يدية يف الـيمن ،  زاحلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف دولة اآلئمة ال &

 م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧) رسالة دكتوراه غري منشورة ( جامعةاملنيا ، 
 مقابلة ، حسن حممود  •

رسالة ماجسـتري  ( الرسوليون واملماليك يف احلجاز ، جامعة الريموك  &
 م ١٤٢٠٢٠٠) غري منشورة 

 . د الرمحناية عب: مالعبة •
دور مماليك شبه اجلزيرة العربية يف التجارة الدولية ، رسالة ماجستري  &

/ هــ  ١٤١٥غري منشورة ، مقدمة إىل اجلامعة االردنية ، عمـان  
 .م ١٩٩٥

 . املندعي داود داود  •
( الزراعة يف اليمن يف عصر الدولة الرسولية ، جامعـة الريمـوك ،    &

 م  ١٩٩٢هـ ١٤١٢) رسالة ماجستري غري منشورة 
 . عبداهللا بن حممد : النايل  •

اة جهوده السياسـية والعلميـة ،   محامللك املؤيد ابو الفداء صاحب  &
رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة اىل كلية العلوم االجتماعيـة ،  
قسم التاريخ واحلضارة ، جامعة االمام حممد بن سعود االسـالمية ،  

 . م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١
 . هديل ، طه حسني  •



٤١٠ 
 

لتمردات القبلية يف عصر الدولة الرسولية وأثرها على احلياة العامة يف ا &
/ هــ  ١٤٢٤) رسالة ماجستري غري منشورة ( اليمن ، جامعة عدن 

 ) م ٢٠٠٤
  

  املوسوعات :سادسا

، القاهرة ، ترمجة أمحد الشنتناوي و آخرون ، دائرة املعارف اإلسالمية  •
 . م ١٩٣٣

/ مجع وترتيب الشيخ ، لعلمية و اإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ا •
الرياض ، دار عامل الكتب ، الطبعة األوىل ، أمحد بن عبد الرزاق الدرويش 

 . م  ١٩٩١/ هـ  ١٤١٢عام ، 
املوسوعة امليسرة يف األديان املذاهب واألحزاب املعاصرة ، الندوة العاملية  •

 م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٨للشباب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، الرياض 
، أشرف على إصدارها حممد شفيق غربال ، الطبعة  ةاملوسوعة العربية امليسر •

 .١٩٧٢الثانية ، دار الشعب ، القاهرة 
املوسوعة اليمنية ، الطبعة الثانية ، مؤسسة العفيف الثقافية ، صنعاء ،  •

  . م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣
  الدوريات :سابعا

 . عبد الرمحن بن عبداهللا : األمحري  •
لك األفضل العباسي بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي خمطوط امل &

بن رسول مقتطفات عربية وسيطة خمتارة من اليمن ، جملة الدرعية ، السـنة  
 م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧التاسعة ، العدد الثالث والثالثون ، الرياض 



٤١١ 
 

،  ٣٤٦معجم السلطان الرسويل السداسي اللغة ، جملة الفيصـل ، العـدد    &
 . م٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦ الرياض ، عام

 . الثنيان ، حممد عبد الرمحن  •
رحلة السلطان ااهد الرسويل من تعز اىل مكة املكرمة ، جملة الدارة ، دارة  &

 هـ  ١٤٢٠، ١امللك عبدالعزيز ، الرايض ، العدد
 . ربيع حامد : خليفة  •

، طراز املسكوكات الرسولية ، جملة اإلكليل ، العدد الثاين ، السنة السـابعة   &
 . هـ ١٤٠٩صنعاء ، 

 . امحد السيد : دراج  •
ايضاحات جديدة عن التحول يف جتارة البحر االمحر منذ مطلع القرن التاسع  &

 .م١٩٦٨اهلجري ، جملة اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية ، القاهرة 
 . نقوال : زيادة  •

جلزيـرة  الندوة األوىل لدراسات تاريخ ا، اجلزيرة العربية يف أخبار الصينني  &
 ١٣٩٩، الرياض ، جامعة امللك سعود ، الكتاب األول اجلزء الثاين ، العربية 

 . م١٩٧٩/هـ 
 رياض ، زاهر  •

 ) م ١٩٥٩مايو ( الة التارخيية املصرية مج ج" دولة حبشية يف اليمن "  &
 .الزيلعي ، أمحد بن عمر  •

ول يف اليمن وعالقتهم ببين رس) أمراء املخالف السليماين ( األشراف الغوامن  &
 . م  ١٩٩١/ هـ ١٤١١، ٢، ج ٦، لندن ، العدد 

 . الزيلعي امحد عمر  •
دراهم رسولية نقش عليها اسم اخلليفة املستعصم باهللا بعد وفاتـه ، جملـة    &

/ هـ ١٤١٣الريموك للمسكوكات ، جامعة الريموك ، الد اخلامس ، عام 
 . م ١٩٩٣

 . بن حممد عبد اهللا: السيف •



٤١٢ 
 

يرة العربية يف العصر العباسي ، جملة كلية اآلداب ، جامعـة  الصناعة يف اجلز &
 . م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، العدد الثاين ، عام  ١٢امللك سعود ، جملد 

 . شحاب ، حممد سامل  •
العدد الثاين جملة اليمن اجلديد ، صنعاء ، " قبيلة الزرانيق وحركتهم التارخيية"  &

 . م١٩٨٧، ديسمرب  ١٤٠٨ربيع الثاين  ، عشر الينة السادسة عشرة 
 . طرخان ، ابراهيم علي  •

الة التارخيية " االسالم واملماليك االسالمية باحلبشة  يف العصور الوسطى "  &
 ) م١٩٥٩(٨املصرية ، ع

 عاشور ، سعيد عبدالفتاح  •
بعض أضواء جديدة على العالقات بني مصر واحلبشة يف العصور الوسطى "  &

 ) م١٩٦٨( ١٤الة التارخيية املصرية ، مج " 
 . العبادي ، أمحد خمتار  •

/ هــ   ٨٥٨ – ٦٢٦تاريخ الدولة الرسولية باليمن وعالقاا مبصـر ،  "  &
صـفر  (  ٨٥٩، ع ١٧جملة الرسالة ، القاهرة ، س" م  ١٤٥٤ – ١٢٢٩
 ) م ١٩٤٩ديسمرب/ هـ  ١٣٦٩

 . عبداملنعم ، شاكر حممود  •
، خ العريب ، العدد الثالث ملؤرجملة ا" امللك األفضل العباس الغساين مؤرخا "  &

 . ) م ١٩٧٩(بغداد ، إحتاد املؤرخني العرب 
 . فاريسكو ، دانيال مارتن  •

جملـة  " التوقيعات الزراعية والعلمية بالتقومي اهول من عصر بين رسول "  &
(  ٢٠دراسات مينية ، صنعاء ، مركز الدراسات والبحـوث الـيمين ، ع   

 ) . م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
 . يل بن علي كوع امساعاأل •



٤١٣ 
 

الكىن واأللقاب واألمساء عند العرب وما انفردت به اليمن ، جملة جممع اللغة  &
/ هـ ١٣٩٨العربية بدمشق ، الد الثالث واخلمسون ، اجلزء الثاين ، عام 

 . م١٩٧٨
 لبيب صبحي  •

جتارة الكارمية وجتارة مصر يف العصور الوسطى ، الة التارخيية املصـرية ،   &
 . م  ١٩٥٢،  ١العدد 

 . م ، ١٩٦٨ – ١٩٦٧التارخيية للموسم الثقايف   &
 . حممد عبداهللا : ماضي  •

دولة اليمن الزيدية ، الة التارخيية املصرية ، الد الثالث ، العـدد األول ،   &
 . م ١٩٥٠مايو عام 

 . علي بن سامل: النصيق  •
ـ   & امل كتاب الشامل حملاسن التاريخ يف اجلداول لألفضل الرسويل ، جملـة ع

املخطوطات والنوادر ، الرياض ، الـد العاشـر ، العـدد األول عـام     
 . م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦

 باري : هوبرمان  •
معجم السلطان ، تعريب أمحد بن عبود ، جملة البحث العلمي ، جامعة حممد  &

 . ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤، الرباط ، ٣٤اخلامس ، العدد 
 . جون نوبل : ولفورم  •

ضي االسالمي ، جملة دراسات مينيـة ، العـددان   قاموس قدمي يفتح على املا &
 . م ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢السادس والسابع ، صنعاء ، عام 
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  ]فهرس املوضوعات[
  رقم الصفحة              املوضوع   
    ..................................................... املقدمة
   عصر امللك األفضل قبيلاحلياة العامة يف اليمن : التمهيد

      ......................املالمح السياسية  -
   ....................املالمح االقتصادية  -
   ....................املالمح االجتماعية  -
   ........................املالمح العلمية  -
   ........................املالمح الدينية  -

  : حياة امللك األفضل الرسويل: الفصل األول 
 ...............ر ومراجع ترمجته مصاد -
    ..........................امسه ونسبه  -
 .........................لقبه وكنيته  -
   ...............................مولده  -
   ...............................أسرته  -
   .......................نشأته وعقيدته  -
   ..............مالمح شخصيته وصفاته  -
   ................................وفاته  -

  جهود امللك األفضل الرسويل السياسية : الفصل الثاين 
     ...........................توليه احلكم -
 جهوده يف إقرار األمن الداخلي  -
   مترد األمري نور الدين بن حممد بن عمر بن ميكائيل -
     ...مترد املظفر على أخيه امللك األفضل  -
   ...................متردات القبائل التهامية  -

   ...............متردات قبيلة القرشني  -أ
   ١٢٨ -١٢٦  ..............  متردات قبائل املعازبة -ب

١٦-٣  
  

٣٧ -١٦  
٤٥ -٣٧  
٥١  -٤٦  
٥٦ - ٥١   
٥٩ – ٥٦  
  

٦٦-٦١  
٧٧-٦٧   
٧٩  -٧٧  
٨٠  
٨٩-٨٠  
٩٠   
٩٣-٩٠  
٩٦ -٩٤  
  

١٠٠ - ٩٨   
  

  ١١٧ – ١٠٠  
١٢٠  -١١٧  
١٢١ – ١٢٠   
١٢٥ - ١٢٢  
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  رقم الصفحة                 املوضوع   
  : العالقات يف عصر امللك األفضل الرسويل

  ١٣٦ – ١٣٠   ........................عالقته باألئمة الزيدية باليمن : أوال
     : ته اخلارجيةاعالق: ثانيا 
  ١٣٩ -١٣٧  .............................مع أشراف احلجازته عالق - ١
 ١٤٤  - ١٤٠  .......................عالقته بالدول اململوكة مبصر  - ٢
 ١٤٩ -١٤٥  .......................عالقته باحلبشة وشرق إفريقية - ٣
 ١٥٢ - ١٥٠  ................................عالقته بشرق أسيا  - ٤

  شخصيته العلمية : الفصل الثالث 
  ١٥٧ - ١٥٤  ........................ تكوبنه العلمي -
  ١٥٧  ................آثاره العلمية ومصنفاته  -

  اهم العلوم اليت برز فيها املؤلف 
  ١٥٨  ...............................العلوم الشرعية : أوال 

  ١٥٨  .............................علوم اللغة العربية : انياث
  ١٥٩ - ١٥٨  .............................العلوم االجتماعية : ثالثا
  ١٥٩  . ..............................العلوم التطبيقية : رابعا

  أهم آثاره العلمية ومصنفاته 
  ١٦٤- ١٦٠  ................................مؤلفاته املطبوعة :اوال
  ١٧٧ - ١٦٥  .............................مؤلفاته املخطوطة :  ثانيا
  ١٨٠ -١٧٨  ................................املؤلفات املفقودة:ثالثا
  ١٨٣ - ١٨١  ..القيمة العلمية ملؤلفاته وآثارها على احلركة العلمية  -
  ١٨٤ - ١٨٣  ...... .........مكانته العلمية وآراء العلماء فيه -

  ١٨٦-١٨٤  ............................... رأي املؤرخني األوائل فيه:أوال
  ١٨٧-١٨٦  ..........................رأي مؤرخي العصور احلديثة :  ثانيا
  



٤١٦ 
 

  رقم الصفحة                     املوضوع 
  ١٨٨-١٨٧  ....................................... رأي املستشرقني:ثالثا

  ١٨٩  .......................................منھجھ في الكتابات التاریخیة 
    "العطایا السنیة والمواھب الھنیة في المناقب الیمنیة"كتاب :أوال

  ١٩١-١٩٠  ............................. الكتاب تأليف ببس -
  ١٩٢    ..............................تاريخ تأليفه  -
  ١٩٨-١٩٣    ............................مصادر املؤلف  -
  ٢٠٩ -١٩٩    .....................منهج املؤلف يف كتابه  -
  ٢١٠-٢٠٩    ...............نقده لبعض األخبار التارخيية  -
  ٢١١-٢١٠      ................... املؤلفأسلوب  -

  كتاب نزھة العیون في تاریخ طوائف القرون : ثانیا 
  ٢١٢    ..............................سبب تأليفه  -
  ٢٢٣-٢١٢    ..........مصادر املؤلف وكيفية تعامله معها  -
 ٢٣٤-٢٢٣  ......................منهج املؤلف يف كتابه  -
  ٢٣٨-٢٣٥  .......................نقده األخبار التارخيية  -
  ٢٤٠-٢٣٩    ............................مشولية الكتاب  -
  ٢٤٠    ...........................أسلوب املؤلف  -

  كتاب الشامل لمحاسن التاریخ في الجداول : ثالثا 
 ٢٤٤-٢٤١    .............................سبب تأليفه  -
  ٢٤٨-٢٤٤    .....................منهج املؤلف يف كتابه  -

  كتاب نزھة الظرفاء وتحفة الخلفاء : رابعا 
  ٢٥٥-٢٤٩     ............................مصادر املؤلف -
  ٢٦٣-٢٥٥    .. ....................تنظيم املادة العلمية  -
 ٢٦٣    ............................ممیزات الكتاب  -
 ٢٦٦ - ٢٦٤    ......................ما یؤخذ على الكتاب  -

          جھوده البارزة في تطویر الحركة العلمیة :الفصل الرابع
     ٢٩٣–٢٦٨     لتعليمية واالنفاق عليها اهتمامه ببناء املؤسسات الدينية وا -

  ٣٠٢ - ٢٩٣     العلم وتشجيعهم على التأليف العلمي ةاهتمامه بتكرمي العلماء وطلب -
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  رقم الصفحة                       املوضوع 
  االنتاج العلمي في عصره وتشمل 

    ٣٢٥-  ٣٠٣          ............................................العلوم الشرعیة :  أوال
   ٣٣٤ - ٣٢٥      ........................................علوم اللغة العربیة : ثانیا 
  ٣٤٤ - ٣٣٥   ..................................................علم التاریخ : ثالثا

  ٣٥٠ - ٣٤٤   .........) ........................العلمیة(رابعا العلوم التطبیقیة 
  ٣٥٣ -٣٥١   ..............................................................اتمة الخ

  ٣٦٥ -٣٥٤   ............................................................المالحق 
  ٤١٠ -٣٦٦   ........................................قائمة المصادر والمراجع 

  ٤١٤ -٤١١     ..............................................فھرس الموضوعات 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


