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العالقة بني االيوبيني والزيديني يف اليمن
7221م)د .همزة كاكه ياسني

( 965هـ 626 -هـ-7711 /

م.م .ديدار كمال داود

المقدمة
الٌمن كدولة عرٌمة فً منطمة الجزٌرة العربٌة كانت لها مكانة سٌاسٌة ودٌنٌة والتصادٌة
مهمة فً العالم االسالمً والسٌما من الناحٌة الدٌنٌة ،ألن وجود المذهب الزٌدي فً الٌمن كان
له تؤثٌر بالػ على مسار االحداث التارٌخٌة والسٌاسٌة فً المنطمة .واذا علمنا أن أؼلب أهالً
الٌمن والمناطك المجاورة لها ،كانوا على المذهب السنً ،وألن الزٌدٌة لم تتمكن فً بسط نفوذها
على كافة مناطك الٌمن ،لذا اشتد الصراع المذهبً والسٌاسً وحتى العسكري بٌن اهالً
المناطك وبٌن الزٌدٌٌن .كل ذلن ادى إلى تدخل الموى الخارجٌة لممع وتملٌل نفوذ المذهب
الزٌدي وٌؤتً فً ممدمة تلن الموى ،االٌوبٌون.
فاالٌوبٌون ٌنتسبون إلى لبٌلة كردٌة تعد من اشراؾ االكراد نسبا ً وعشٌرة ،وهذه العشٌرة
تعرؾ بالروادٌة ،وهً تنحدر من بلدة دوٌن الوالعة عند اخر حدود اذربٌجان ،ونتٌجة للتؽٌرات
السٌاسٌة استطاع االٌوبٌون أن اظهروا أنفسهم على مسرح االحداث فً العالم االسالمً حٌن
تولى نجم الدٌن وأخوه شٌركو وظٌفة دزدار للعة تكرٌت فً العهد السلطان السلجولً دمحم بن
ملكشاه .ومن ثم رحلوا إلى بالد الشام ،وبعد ذلن استطاعوا تكوٌن دولتهم فً مصر.
استمر رأي االٌوبٌٌن أن ٌملكوا بالد الٌمن لتوسٌع سلتطهم ونفوذهم هذا من جانب ،ومن
جانب اخر إلبعادهم عن خطر زنكٌٌن .وكانت أوضاع الٌمن الداخلٌة فً ؼاٌة السوء؛ بسبب
التنافس على السلطة بٌن رإساء المبائل الٌمنٌة .لذا كانت االوضاع مهٌؤة للسٌطرة على الٌمن
من لبل االٌوبٌٌن .وبوصولهم للٌمنٌ ،بدأ تارٌخ جدٌد من الصراع والمتال السٌما بٌن االٌوبٌٌن
والزٌدٌٌن التً تركت اثارها لمدة طوٌلة.
لذا كانت دراسة العاللة بٌن االٌوبٌٌن والزٌدٌٌن ضرورة تارٌخٌة للولوؾ على الدور الذي
لعبه ابرز الشخصٌات االٌوبٌة فً تارٌخ الٌمن .التضت الدراسة تمسٌم الموضوع إلى المبحثٌن،
تسبمها ممدمة وتلحمها نتائج البحث ،إذ خصص المبحث االول لدراسة تارٌخ نشاة الزٌدٌة فً
الٌمن وأوضاع الٌمن لبل مجًء االٌوبٌٌن ،فٌما اهتم المبحث الثانً بعاللة االٌوبٌٌن بالزٌدٌٌن
على رأسهم االمام عبدهللا بن حمزة.
اعتمد البحث على مصادر اساسٌة عدٌدة منها (السمط الؽالً الثمن فً اخبار الملون من الؽز
بالٌمن) لالمٌر بدرالدٌن دمحم بن حاتم الهمدانً (ت  207هـ4007 /م) وترجع أهمٌة هذا الكتاب
بالنسبة لموضوع البحث أنه ٌعد من الدم المصادر الٌمنٌة التً تناولت تارٌخ االٌوبٌٌن فً الٌمن.
تحدث عن اخبار االٌوبٌٌن منذ دخولهم الٌمن سنة  235هـ4420 /م إلى نهاٌة حكمهم سنة 373
هـ 4775 /م ،وأفاد البحث من كتاب (تارٌخ الٌمن المسمى بهجة الزمن فً تارٌخ الٌمن) لتاج
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الدٌن عبدالبالً الٌمانً (ت  210هـ4010 /م)  ،وٌعد كتاب (ؼاٌة االمانً فً اخبار المطر
الٌمانً) للمإرخ الٌمنً ٌحٌى بن الحسٌن (ت  4400هـ4365 /م) من الكتب المفٌدة للبحث،
حٌث أن المإلؾ ٌمثل وجهة نظر الزٌدٌة فٌما ٌتعلك بالصراع بٌن االٌوبٌٌن والزٌدٌٌن فً الٌمن
وؼٌرها.

الدولة الزٌدٌة (المذهب الزٌدي) فً الٌمن
أوال ا :تارٌخ نشأة الزٌدٌة فً الٌمن
ٌرجع نشؤة المذهب الزٌدي إلى زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب ،4توفً
بالكوفة سنة 477هـ205 /م .7وهنالن أٌضا ً من ٌنتسب الى الزٌدٌة ولكن هذه النسبة إلى أسماء
بعض االشخاص من أهل البٌت كزٌد الكاظم وزٌد 0النار .1وٌهمنا فً هذا الصدد هو المذهب
الزٌدي بالٌمن من حٌث نشؤتها.
ٌعد االمام الهادي إلى الحك ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم بن إبراهٌم بن اسماعٌل الرسً
(712هـ 756 -هـ544-625 /م) مإسس المذهب الزٌدٌة فً الٌمن ،وكان ذلن سنة 762هـ/
656م عندما جاء إلى صعدة بنا ًء على دعوة لبائلها ،2وكان ٌلمب بصاحب الٌمن .3وٌمول احد
الباحثٌن أن خروجه إلى الٌمن أول مرة كان فً سنة  760هـ ،وعاد إلى الحجاز ثم راجعه أهل
الٌمن فخرج إلٌه ثانٌا ً .2واتخذ من صعدة ممرا ً إللامته وبدأ فً نشر مذهبه وإرساء لواعده،
فتوسع بإتجاه صنعاء سنة 766هـ504 /م.6
وهذه الدولة دخلت فً صراع شدٌد مع الحركات السٌاسٌة الموجودة آنذان فً الٌمن
كالمرامطة 5واالسماعٌلٌة وكذلن مع الدوٌالت التً كانت لد أسستها الزعامات المبلٌة كبنً زٌاد
وبنً ٌعفر.40
وتعتبر الزٌدٌة أكثر الطوائؾ الدٌنٌة فً الٌمن بعد أهل السنة ،وكان الٌمنٌون لبل دخول
المذهب الزٌدي ٌتبعون المذهبٌن المالكً والشافعً .ولد إنمرض المذهب المالكً ،وبمً المذهب
الشافعً سائدا ً فً المناطك الوسطى والجنوبٌة والساحلٌة من الٌمن .44وبعد لدوم االٌوبٌٌن إلى
الٌمن ( 235هـ 373 -هـ4776-4421 /م) ساد المذهب الشافعً على معظم الٌمن.47
وهنان من ٌعتمد أن عاللة العلوٌٌن بالٌمن لم تكن ممصورة على االمام الهادي إلى الحك
ٌحٌى بن الحسٌن ،فلمد سبك ان اتهم االمام الشافعً فً نجران40بدعوته إلمامة ٌحٌى بن الحسن
بن الحسٌن بن علً بن ابً طالب (ت 423هـ257 /م) فوشى حاكم نجران بالشافعً ودس علٌه
أنه أسس حزبا ً علوٌا ً لٌولً أحد أحفاد اإلمام علً بدالً من هارون الرشٌد ،فجئ به إلٌه مكبالً
41
بالحدٌد
ٌعتمد احد الباحثٌن بؤن المذهب الزٌدي ألرب المذاهب الشٌعٌة إلى مذهب أهل السنة وٌرى
أنه لٌس هنان خالؾ إال فً مسؤلة االمامة ،42لكن لو نظرنا إلى عمائد الزٌدٌة لوجدنا أنهم
ٌختلفون من أهل السنة فً كثٌر من المسائل ،ألن اصول الزٌدٌة هً اصول المعتزلة ،ف ُهم
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ٌعطلون الصفات االلهٌة وٌنفون المدر ،وٌحكمون على العاصً من عصاة الموحدٌن بالتخلٌد فً
النار.43
والدلٌل على أن الزٌدٌة هً اصول المعتزلة ما ذكره الشهرستانً أن االمام زٌد بن علً
التمى بواصل بن عطاء رأس المعتزلة ،وأخذ منه آراءه فً االعتزال فً البصرة ،42التً كانت
موطن الفرق االسالمٌة على أنه ٌبدوا أن االمام زٌد بن علً عاصر واصل وتبادال اآلراء وأخذ
كل منهما عن اآلخر.
وقد افترق الزٌدٌة فً الٌمن بدورهم إلى فرق كثٌرة:
الفرلة االولى :الزٌدٌة المخلصون الذٌن هم أتباع زٌد بن علً بن الحسٌن ،وأخذوا عنه اصول
المذهب وفروعه ،و ُهم من ثماة المحدثٌن وال ٌتبرإون من الصحابة وال ٌذكرونهم بسوء.46
وأما الجارودٌة ف ُهم اصحاب ابً جارود زٌاد بن ابً زٌاد ،لالوا اإلمام بعد النبً صلى هللا
علٌه وسلم علً بن ابً طالب بالنص علٌه وصفا ً ال تسمٌة وكفروا الصحابة بتركهم االلتداء
بعلً بعد النبً .وهنان السلٌمانٌة والبترٌة والصالحٌة والنعٌمٌة والخشبٌة والٌعموبٌة
45
والدكٌنٌة.

ثانٌا ا :االوضاع السٌاسٌة فً الٌمن قبل مجئ االٌوبٌٌن
بعد المضاء على تمرد االسود العنسً وحركة الردة فً الٌمن بدأت مرحلة جدٌدة ألهل الٌمن
فً الفتوحات وترسٌخ بناء الخالفة االسالمٌة .وكانت الٌمن بتمسٌماتها االدارٌة لم تشهد احداثا َ
عظٌما َ فً زمن الخالفة الراشدة إال ما كان فً زمن الفتنة.
 .4ال تمدم لنا مصادر التارٌخ االسالمً رسم صورة واضحة ألوضاع الٌمن فً العصر
االموي ،فمد اكتفت بذكر أسماء الوالة ومدة حكمهم فً الٌمن فً الفترة من -14
407هـ215-334 /م  ،أي زمن خالفة بنً أمٌة فً الٌمن بإستثناء ما حدث فً زمن
مروان بن دمحم آخر خلٌفة من خلفاء االموي ،الذي بعد ما ؼلب على االمر استعمل
الماسم بن عمر (عمٌرة) الثمفً ،وكان لد ثار بحضرموت االعور الخارجً ،فلم
ٌمكث الماسم أن لصده االعور إلى صنعاء فانهزم عنه ،وسٌطر عبدهللا بن ٌحٌى
70
االعور على الٌمن لمدة سنة وأربعة أشهر.
أما فً العصر العباسً نستطٌع المول أنه حتى أوائل المرن الثالث الهجري كانت الٌمن والٌة
تابعة للدولة العباسٌة ،ولكن تؽلؽل العنصر االجنبً وخاصة الفارسً والتركً وظلم وفساد
بعض والة بنً العباس أدى إلى ضعؾ الدولة العباسٌة ونشوء الدوٌالت المنفصلة أو المستملة
عن الخالفة العباسٌة .لذلن كانت الٌمن مجزأة ومفككة سٌاسٌا َ ،وكانت تلن الدوٌالت مختلفة فٌما
بٌنها مذهبٌا َ ومتحاربة عسكرٌاَ.
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ولعل من المناسب االشارة بإختصار شدٌد إلى تلك الدوٌالت المستقلة فً الٌمن قبل مجئ
االٌوبٌٌن:
 -1دولة بنً زٌاد (412-213هـ1116-919 /م)
أسس هذه الدولة دمحم بن عبٌدهللا بن زٌاد ،وٌنسب إلى زٌاد بن أبٌه74،وكان آخر عمال العباسٌٌن
على تهامة ،77ولد بعثه المؤمون بن هارون الرشٌد إلى الٌمن سنة (700هـ645 /م) على أثر
تمرد لبٌلة االشاعر70فً تهامة إال أنه تمكن من االستمالل بما تحت ٌده واختط لنفسه مدٌنة زبٌد
سنة 701هـ عاصمة لدولته71.ولد دامت دولة بنً زٌاد ما ٌمارب المرنٌن من الزمن72،ولما بدأ
ضعفهم آلت إلى عبٌدهم النجاحٌٌن ،وفً فترة حكمهم فً الٌمن ،شهدت البالد حالة من
73
االستمرار السٌاسً.
 -2دولة بنً ٌعفر (393-225هـ1112-939 /م)
هً ثانً دولة نشؤت فً الٌمن خالل حكم الدولة العباسٌة وكانت عاصمتها شبام  ،وكان
مإسسها ٌعفر بن عبدالرحٌم بن ابراهٌم الحوالً ،72وكان أطول سالطٌن بنً ٌعفر مدة فً
الحكم أسعد بن أبً ٌعفر.
دخلت هذه الدولة فً صراع شدٌد مع المرامطة بمٌادة علً بن الفضل76ومع الهادي وحلفائهم
75
أتوه.
ودارت الحروب بٌنهم ،ومن أشهرها معركة أثافت فً سنة 762هـ656 /م ومعركة َ
دامت هذه الدولة ما ٌزٌد عن المرن.
 -3دولة بنً زرٌغ (569-421هـ1124-1122 /م)
لامت هذه الدولة فً عدن ثم امتد نفوذها إلى مناطك اخرى فً الٌمن ،وولً أمرها كل من
عباس ومسعود بنً المكرم الٌامً المعروفٌن بإبنً الزرٌػ .ولد لوٌت دولة بنً زرٌػ على اثر
00
الضعؾ الذي أصاب الدولة الصلٌحٌة ،وبمٌت هذه الدولة إلى أن جاء االٌوبٌون إلى الٌمن.
 -4دولة بنً حاتم (569-492هـ1124-1199 /م)
بعد وفاة سبؤ بن احمد الصلٌحً سنة 157هـ4056 /م وهو السلطان الثالث من سالطٌن آل
الصلٌحً ،استولى حاتم بن علً المؽلسً الهمدانً على صنعاء وما حولها ،ولما توفً السلطان
حاتم سنة 204هـ4402 /م خلفه إبنه عبدهللا بن حاتم ولكنه توفً عمب بسنتٌن وخلفه اخوه معن.
ؼٌر أنه لم ٌستطع السٌطرة على الوضع ،ففً عهده اجتمعت أهل همدان وخلعوا معن بن حاتم
سنة 204هـ4402 /م واختاروا حاتم بن عمران بن الفضل الٌامً الهمدانً سلطانا ً على صنعاء
04
.
دخلت هذه الدولة فً صراع مع بنً مهدي ،ألن دولة بنً حاتم كانت إسماعٌلٌة وتجمع بٌنها
وبٌن دولة بنً زرٌػ الوالء للمذهب االسماعٌلً ،وانتهت سلطتهم بدخول االٌوبٌٌن إلى الٌمن
07
وذلن بعد أن لجؤ بنً حاتم إلى حصن براش.
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 -5دولة بنً مهدي ( 569-554هـ1124-1159 /م )
الح ْمٌَري الرعٌنً ،00أسس دولته فً منطمة زبٌد على
مإسس هذه الدولة هو علً بن مهدي ِ
انماض الموى االخرى المائمة فً الٌمن آنذان ،اتسعت دعوة علً بن مهدي حتى وصلت إلى
الجبال المجاورة لتهامة ،ولما بدأت دعوته تؤخذ الطابع المعادي للدولة النجاحٌة نزل إلٌه جماعة
منهم وحالفوه على النصر 01فدخل فً صراع شدٌد مع النجاحٌٌن ،وانتهت بالمضاء على الدولة
النجاحٌة ولٌام دولة علً بن مهدي سنة 221هـ4425 /م .ودخل أٌضا ً فً المتال مع الزرٌعٌٌن
بسبب توسعاته من جانب وعدم مساعدتهم له فً صراعه مع النجاحٌٌن من جانب اخرٌ .مكن
المول ان علً بن مهدي تحول من داعٌة دٌنٌة إلى رجل سٌاسً وعسكري .استطاع علً بن
مهدي خالل فترة حكمه السٌطرة على المناطك المتعددة كمدٌنة الجند وعدن وتهامة والدملوة،
02
ولد سمطت دولة بنً مهدي بعد خروج السلطان توران شاه إلى زبٌد سنة 235هـ4420 /م .
ثالثا ا :أسباب مجًء االٌوبٌٌن إلى الٌمن
من االحداث التارٌخٌة المهمة فً تارٌخ الٌمن فً العصور الوسطى هو حملة توران شاه
على الٌمن ،ولد اختلؾ المإرخون والباحثون فً تحدٌد االسباب التً دفعت االٌوبٌٌن لبسط
سٌطرتهم على الٌمن .وفٌما ٌلً ذكر أهم هذه االسباب:
 -1عندما رأى صالح الدٌن من لوة عسكره وكثرة عدد إخوته وشجاعتهم ،باالضافة إلى أنه
بلؽه أن بالٌمن إنسانا ً استولى علٌها وملن حصونها وٌخطب لنفسه ٌسمى عبد النبً بن مهدي
وٌزعم أن ملكه ٌنتشر فً االرض كلها وٌستمر (ٌستتب) االمر له ،فرأى صالح الدٌن أن ٌسٌر
إلٌها أخاه توران شاه.03
 -2أن توران شاه أكبر من صالح الدٌن فً السن وكان ٌرى نفسه أنه أحك بالملن من صالح
الدٌن وبلػ ذلن صالح الدٌن ،ولكً ٌتخلص من توران شاه أبعده من مصر وبعثه إلى
الٌمن02.ولو كان هذا الرأي صحٌحا ً لكان أولى أن ٌخطب توران شاه الخطبة لنفسه ال ألخٌه
صالح الدٌن فً الٌمن .06ولد اشٌعت هذه االخبار عن العاللة بٌن صالح الدٌن وتوران شاه أما
من المؽرضٌن والحالدٌن فً الداخل ألؼراض شخصٌة؛ وأما من أعدائه الصلٌبٌٌن فً محاولة
لشك وحدة الصؾ االسالمً والتؽلب علٌهم فً الحروب.
 -3هنان رأي لد أنفرد إبن االثٌر بحدٌثه فذكر أن صالح الدٌن خاؾ من مواله نورالدٌن
محمود زنكً أن ٌعزله عن والٌة مصر فتؤخذها منه ،بسبب ظهور خالؾ فٌما بٌنهما حول
تباطإ صالح الدٌن لتنفٌذ أوامر نورالدٌن بالذهاب إلى (الكرن) لمحاربة الصلٌبٌٌن .ولما كان
متولعا ً وصول نورالدٌن إلٌه وأنه ال طالة له به ،بعث أخاه شمس الدولة توران شاه إلى الٌمن
لٌجعلها ملجؤ ً له إذا فكر نورالدٌن بعزله .05وهذا الرأي لم ٌذكره أبن خلكان ،10فمد انفرد به ابن
االثٌر وإنه متهم فً كثٌر مما كتبه عن العاللة بٌن صالح الدٌن ونورالدٌن.14
 -4بعث صالح الدٌن أخاه توران شاه إلى الٌمن بؤمر الحاكم العاضد الفاطمً لنجدة ونصرة
الشرٌؾ لاسم بن ٌحٌى وهو من كبار أعٌان المخالؾ السلٌمان وكان أخوه ؼانم لد لتل فً ؼارة
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شعواء شنها علٌهم عبد النبً بن مهدي .17وهنان من ٌرى أنه بُ ِع َ
ث إلى الٌمن بطلب من الخلٌفة
العباسً.10
 -5السٌطرة على الٌمن ٌإدي إلى تؤمٌن الموافل التجارٌة المادمة من الهند والصٌن عبر الٌمن،
ألن النشاط ال تجاري البحري عبر الٌمن كان لد نشط منذ العهد الفاطمً بمصر وبدأ ٌمل نشاطه
فً العهد االٌوبً فؤثر ذلن على دخل مصر المالً.11
 -6إضطراب االحوال السٌاسٌة فً الٌمن وانمسام البالد بٌن رإساء المبائل والمذاهب الدٌنٌة،
فذكرت المصادر أن الٌمن كانت ممسومة بٌن العرب فكل موضع فٌه ملن مستمٌم بذاته ،واألمر
فٌها كما لال الشاعر:
وتفرلوا فرلا ً فكل لبٌلة

فٌها أمٌر المإمنٌن ومنبر

12

 -2المضاء على مذاهب الشٌعة والخوارج ونشر مذاهب السنة بها.13
 -9أرسل صالح الدٌن حملته إلى الٌمن بتحرٌض عمارة الٌمنً الشاعر ،حرض عمارة توران
شاه للذهاب إلى الٌمن سواء أكان ذلن التحرٌض حمٌمة من عمارة أن تكون الٌمن تابعة
لالٌوبٌٌن أم أنه كان ٌهدؾ من وراء ذلن التآمر على صالح الدٌن والمضاء علٌه وإعادة الدولة
الفاطمٌة إلى مصر بمساعدة الشٌعة والصلٌبٌٌن.12
ولكن أهم االسباب الرئٌسٌة لفتح الٌمن هو فكرة الدولة االسالمٌة الواحدة والعمل على
المحافظة علٌها ،وتكرٌس المذهب السنً وفكرة توحٌد الجبهة االسالمٌة ضد الصلٌبٌٌن ،ألن
االوربٌٌن بدأ ٌعملون على تكوٌن جبهة صلٌبٌة ضد المسلمٌن فشكل ذلن خطرا ً على المسلمٌن
الذٌن كانوا لد افترلوا وانمسموا إلى عدة دوٌالت مختلفة سٌاسٌا ً ومذهبٌاً .لذلن كان البد من
16
مجابهة هذه الجبهة الصلٌبٌة بجبهة اسالمٌة موحدة.
المبحث الثانً
أوال ا:التمهٌد
ٌنتمً أصل االٌوبٌٌن إلى أٌوب بن شادي من بلدة دوٌن وهً تمع فً آخر بالد أذربٌجان من
جهة آران وبالد الكرج .15وكان شادي له إبنان أٌوب وشٌركو 20وتنتسب هذه االسرة الى المبٌلة
الروادٌة الكردٌة التً تعد من أشراؾ االكراد نسبا ً ،24وهً احدى بطون المبٌلة الهذبانٌة الكردٌة
الكبٌرة .استطاع االٌوبٌون لٌام دولتهم التً شملت مصر وبالد الشام والٌمن والحجاز وأللٌم
الجزٌرة وحكمت الكثر من ثمانٌن سنة ( 316-220هـ4720-4422 /م).27
ال ٌستهدؾ هذا البحث الخوض فً تارٌخ الدولة االٌوبٌة ومراحل تؤسٌسها ،ألن كل هذه
الجوانب لد تم بحثها ودراستها بشكل مفصل من لبل العدٌد من الباحثٌن ،بل نحاول ان نركز
على عاللة االٌوبٌٌن مع الطائفة الزٌدٌة فً الٌمن فً عهد االمام عبدهللا بن حمزة.
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مسٌر توران شاه إلى الٌمن
(529-569هـ1194-1124 /م)
مهما تكن االسباب التً دفعت االٌوبٌٌن إلى فتح الٌمن التً كانت تعد من ألدم وألوى معالل
الدعوة الفاطمٌة ،فمد اختار صالح الدٌن االٌوبً أخاه االكبر شمس الدولة توران شاه الملمب
بفخر الدٌن والذي اتصؾ بؤنه كان " ملكا ً ضخما ً شجاعا ً شهما ً فارسا ً ممداما ً ؼشمشما ً –جرٌئا ً-
صمصاما ً " .20فمد توجه توران شاه من مصر عن طرٌك البحر على رأس حملة عسكرٌة بلػ
عددهم ثالثة آالؾ مماتل .21فوصل توران شاه إلى مكة ومنها إلى زبٌد لمتال عبد النبً بن
مهدي المسٌطر علٌها وتمكن من فتح المدٌنة عنوة وأسر عبد النبً بن مهدي فً سنة 235هـ/
4421م ،22ومات فً أسره ولٌل شنمه توران شاه .23وسار إلى عدن حٌث تمكن من السٌطرة
على دولة بنً زرٌػ ثم ؼادرها إلى ذي جبلة حٌث أنهى حكم الصلٌحٌٌن ،كما توجه إلى
صنعاء ،وفٌها دولة علً بن حاتم الذي خرج منها حٌن وصله الخبر بمدوم االٌوبٌٌن وتحصن
فً براش ،22وهكذا انتهت باالٌوبٌٌن كل دولة فً الٌمن ،لكنهم لم ٌلبثوا فٌها طوٌالً حتى عادوا
لاصدٌن زبٌد.26
بعد سنة من بمائه فً الٌمن كتب توران شاه إلى أخٌه السلطان صالح الدٌن للسماح له بالعودة
إلى الشام ،25فؤذن له بالعودة وأناب توران شاه على الٌمن عددا ً من النواب ،30وكان هإالء
النواب فً بداٌة امرهم ٌرسلون إلٌه الخراج واالموال وهو فً الشام ،بعدها استؽلوا مناصبهم
بل ان البعض منهم سن العملة بإسمه وتلمب بالملن ،وكان كل واحد ال ٌتعامل بسكة االخر.34
اضطربت احوال الٌمن بعد وفات توران شاه سنة 223هـ4460 /م بسبب التنافس بٌن النواب
ومحاولة كل واحد منهم االستمالل بما تحت ٌدٌه من المدن .فلما علم صالح الدٌن االٌوبً بفساد
النواب فً الٌمن وخروجهم عن طاعته ،واستؽالل الظروؾ المضطربة من لبل عبدهللا بن
حمزة الذي بدأ مساره نحو االمامة الزٌدٌة ،أرسل أخاه طؽتكٌن سنة 225هـ4461 /م .37أي أن
صالح الدٌن لم ٌبعث احدا ً إلى الٌمن لمدة تسع سنوات ،فكان ذلن سبب خروج الكثٌر من هإالء
النواب عن الطاعة.
ٌمكن المول أن من اهم النتائج التً حممها توران شاه فً فتحه للٌمن ،هً لضاإه على دولة
بنً مهدي ودولة بنً زرٌػ فً عدن ومذهبها االسماعٌلً 30وضم الٌمن إلى سلطان
االٌوبٌٌن.31
ثانٌاا :العالقة بٌن االٌوبٌٌن والزٌدٌٌن
ال شن فً أن الفترة مابٌن رحٌل توران شاه عن الٌمن سنة 220هـ4421 /م حتى وصول
سٌؾ االسالم طؽتكٌن فً سنة 225هـ4460 /م لد هٌؤت الفرصة امام الموى الداخلٌة فً الٌمن
الستعادة لوتها ونفوذها .هذه الموى ارادت ان تتحد ضد االٌوبٌٌن ولكن بعد أن تجمعت لواتهم
تسببت عداواتهم واحمادهم المدٌمة فً تفرلهم ففشلوا وذهبت رٌحهم –لوتهم -أمام سٌؾ االسالم،
فتمكن االستٌالء على حصن حب 32سنة 267هـ ،وبدأ بعد ذلن فً انتهاج سٌاسة جدٌدة ترمً
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إلى فرض سلطانه على جمٌع ألالٌم الٌمن سنة 261هـ ،وهو نفس التولٌت الذي خرج فٌه االمام
عبدهللا بن حمزة داعٌا ً لنفسه كإمام الزٌدٌة ،33وجعل صنعاء ممرا ً له .جرت بٌن سٌؾ االسالم
وبٌن االمام عبدهللا بن حمزة عدة ولائع على صنعاء ،وألام خمس سنٌن وصنعاء لٌست فً
ملكه 32إلى أن تمكن من السٌطرة على حصن كوكبان36سنة 262هـ ودان له ملن الٌمن بكماله،
أي استمر أوضاع الٌمن فً عهده وجعل بالد الٌمن موحدة بعد ان عانت الكثٌر من الصراع
المبلً والمذهبٌن واستمر سٌؾ االسالم طؽتكٌن فً الملن إلى ان مات فً سنة 250هـ4453 /م
.35
لم تذكر المصادر التارٌخٌة أي نشاط عسكري لالمام عبدهللا بن حمزة فً فترة حكم طؽتكٌن
بعد سنة 262هـ إلى أن جاء المعز اسماعٌل بن طؽتكٌن إلى حكم الٌمن .وكان المعز على
خالؾ مع أبٌه على السلطة ،وكان بداٌة الخالؾ بٌنهما سنة 226هـ4454 /م عندما ولى
طؽتكٌن إبنه منطمة كوكبان وبالد الظاهر ،أساء معاملة أهل تلن البالد بسبب حبهم ومٌلهم إلى
االمام عبدهللا بن حمزة ،فسمح المعز ألصحابه أن ٌسٌئوا السٌرة إلى أهل تلن البالد مما جعل
هإالء ٌطلبون المساعدة من المبائل المجاورة ومن االمام فلبوا طلبهم وتجمعوا لمتال االٌوبٌٌن،
فمتلوا منهم سبعمائة رجل وعمروا خٌلهم واستولوا على اموالهم مما دفع طؽتكٌن إلى أرسال
جٌش كبٌر لمماتلة أهل تلن البالد وولع الحرب فانهزمت المبائل أمام جٌش طؽتكٌن ولتل منهم
ما ٌمارب مائتٌن شخص .20وكان لعبدهللا بن حمزة دور فً تحرٌض المبائل ضد االٌوبٌٌن دون
أن ٌعمل على لٌادة أي مواجهة ضدهم فً عهد طؽتكٌن.
بعد هذه الولعة اضطر طؽتكٌن بطرد إبنه من الٌمن سنة 265هـ4450 /م ثم عاد إلى الٌمن
بعد طلب صالح الدٌن االٌوبً من طؽتكٌن بالعفو عنه .24وبعد وفاة طؽتكٌن ،أمسن المعز زمام
االمور ولم ٌلك أٌة مشكلة فً تولٌه السلطة فً الٌمن ألن الوالة االٌوبٌٌن كانوا ٌسلمون بمبدأ
الوراثة فً الحكم وبذلوا لة الطاعة والوالء ،وكان طؽتكٌن لد جعل الٌمن كله خاضعا ً لسلطان
االٌوبٌٌن لذلن خضعت له جمٌع البالد التً كانت تحت سٌطرة والده.27
واجه المعز خالل حكمه للٌمن مشكلتٌن خطٌرتٌن كادتا تمضٌان على سلطانه منذ العام االول
لحكمه للٌمن:
 -4ظهور االمام الزٌدي عبدهللا بن حمزة.
 -7انشماق المادة االٌوبٌٌن علٌه وانضمام هإالء المنشمٌن إلى االمام عبدهللا بن حمزة
ومناصرتهم له ،ألن المعز كان على النمٌض من والده فبدأ عهده بسفن الدماء واستباحة
االموال ،20باإلضافة إلى بنً حاتم الذٌن لطع علٌهم المبالػ التً كان والده لد التزم
بها.21
لم ٌكن لدى المعز الخبرة الكافٌة فً كٌفٌة التعامل مع أتباعه ،فبدالً من سعٌه إلى كسب
االتباع ،عمل على تفرلهم من حوله وهروبهم إلى االمام عبدهللا بن حمزة بسبب ظلم المعز للجند
واالمراء والرعاٌا22ولتل بعضهم .إضافة إلى أنه كان بخٌالً علٌهم مما جعله ٌحمك الفشل
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السٌاسً فً حكمه للٌمن .23وهذه السٌاسة كانت من أهم العوامل التً ساهمت فً لٌام االمام
عبدهللا بن حمزة بتجدٌد دعوته وابرازه فً الساحة الٌمنٌة وزٌادة نفوذه.
سٌاسة العنف وتأثٌره على مصٌر المعز
اتبع المعز سٌاسة العنؾ والتصفٌة فً فترة حكمه وٌتبٌن ذلن مما ٌلً:
 – 4لٌامه بمتل الماضً االسعد امٌر سنة 250هـ4453 /م واستباح أمواله وجمٌع ما فً داره
من العبٌد والخدم والجواري .22وكان هذا الماضً كاتبا ً ولاضٌا ً فً منطمة (حرض)26فعندما
ؼضب المعز من والده طؽتكٌن ؼادر الٌمن متوجها ً نحو الشام ،وصل إلى حرض فلما علم
بوصوله خرج الماضً االسعد فً لمائه ومشى فً خدمته وبالػ فً اكرامه .ونرى أن إبن الدالل
الشاعر الذي كان بصحبة المعز وكان له دور فً بشع صورة الماضً عند المعز ،لال فً
احدى أبٌاته عن الماضً االسعد:
حمل االسعد رمحا ا

قرنه أطول منه

وتمادى ٌبتغً ما

قدره ٌقصر عنه

25

 -7لا م بمتل االمٌر (الهمام ابو زبا) الذي كان نائب أبٌه على صنعاء ،وخضع لسلطة المعز
وكان فً خدمته ولكن المعز لتله فً سنة 251هـ4452 /م ،وعٌن علٌها االمٌر الشهاب
الجزري والٌا ً  ،60وكان من بٌن الملة الملٌلة من كبار المادة الذٌن ظلوا على والئهم للمعز.
أن هذا االضطهاد الذي مارسه المعز مع أتباعه أدى إلى إنضمام لادة االٌوبٌٌن –الذٌن لم
ٌرضوا بسٌاسته ولم ٌخضعوا له -إلى دعوة االمام عبدهللا بن حمزة ،ولد استؽل االمام هذه
الظروؾ ولام بمنحهم االمتٌازات والمناصب العسكرٌة .وكان من ضمن من انضم إلى دعوته
االمٌر حكو بن دمحم الكردي ،فراسل االمام سرا ً لٌعلمه أنه ٌرٌد االنضمام إلٌه ،فرحب االمام
بذلن ،واستطاع االمام أخذ البٌعة له من االمٌر حكو فً الٌوم السادس من رمضان سنة 251هـ
على ٌد الشرٌؾ علً بن موسى العباسً.64
بعد البٌعة استمدم االمام عبدهللا بن حمزة االمٌر حكو إلى شبام كوكبان واشتد وطؤة حكو
وجٌوش االمام على االٌوبٌٌن ،بعد ما اعترض حكو لخزانة وصلت من الٌمن بعث بها المعز
للشهاب الجزري وندب لها الجزري من صنعاء مائة فارس لحماٌتها ،فصادفهم حكو ولاتلهم
واستولى على الخزانة ولتل جماعة منهم وهزمهم.67وسار حكو إلى شبام فمابله االمام عبدهللا بن
حمزة وبالػ فً اكرامه واستمالته حتى صار من ابرز لادته ورجاله.
لرر االمام المسٌر إلى صنعاء ،فتوجه المعز إلى صنعاء عازما ً على مهاجمة ممر االمام فً
شبام والسٌما ولد خالؾ المعز المائد هشام الكردي بمن معه من الجند وكذا االمٌر شمس
الخواص الذي لدم إلى االمام عبدهللا بن حمزة على رأس ستمائة فارس مخافة أن ٌمتله المعز
ألنه بلػ شمس الخواص أن المعز ٌرٌد أن ٌمتله بالسم60وكان من ألرب الناس للمعز (وكان
صاحب بابه وبٌته ،وإلٌه أمر الجند كافة) ، 61فتمكن االمام من دخول الصنعاء دون لتال ٌذكر.
وخاؾ على االمام عبدهللا بن حمزة أهل الصنعاء لشدة محبتهم لإلمام ففضلوا إبمائه فً دار
رجل ال تعرفه االٌوبٌٌن ،وفً الصباح الٌوم التالً باٌعه الخاص والعام .أما مصٌر شمس
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الخواص فإنه استؤذن االمام بالمسٌر إلى زبٌد ،فؤذن له ،فلما وصل زبٌد ظفر به المعز بعد أن
اختلفوا علٌه أصحابه وخانوه وؼدروا به ،فسجنه المعز فً دهلن62ولبث فً السجن حتى مات
فٌه .63لم ٌسكت المعز على ما جرى فً الصنعاء ،فمد توجه بجٌش كبٌر سنة  252هـ4456 /م
نحو ذمار فاستولى علٌها بؽٌر حرب.
واما حكو فإنه استؤذن اإلمام فً أخذ الٌمن ألنه رأى أن جمٌع ما صار إلٌه اإلمام إنما هو به
فؤذن له ،فخرج من صنعاء بجٌش كبٌر فً ربٌع االول سنة  252هـ4456 /م  ،تزامن ذلن مع
لدوم الشهاب الجزري الخراج االمام من صنعاء62فلما وصلها حاصرها واالمام فٌها ،ؼٌر أن
االمٌر حكو عاد مسرعا ً حٌن بلؽه الخبر واضطر الجزري إلى فن الحصار والتحصن فً
براش 66وأصبح الجزري هو المحاصر من لبل جٌش االمام وجٌش حكو ،لذلن لرر الملن
المعز الخروج إلى صنعاء بنفسه إلنماذ الجزري وجٌشه 65ومما لوى مولفه وأضعؾ خصومه،
عصٌان االمٌر ٌحٌى بن سلٌمان على االمام وتؤٌٌده لالٌوبٌٌن ودعا الناس إلى طاعة الملن
المعز ،وسب االمام وشبهه بالمسٌلمة الكذاب وكذلن راسل ابن المعلم الملن المعز واخبره
بتحركات االمٌر حكو ،بالمرب من نمٌل صٌد50اختلط الفرٌمان ودارت المعركة التً اسفرت عن
ممتل االمٌر حكو وجماعة من اتباعه وخروج االمام عبدهللا بن حمزة من صنعاء وتفرلوا خوفا ً
من االٌوبٌٌن 54.نستطٌع المول أن سبب هزٌمة حكو ٌرجع إلى ثمته بعدم مناصرة االٌوبٌٌن
للمعز.
ساء مولؾ االمام بعد ممتل حكو ،وأخذ ٌبحث عن بدٌل من لادة االٌوبٌٌن لٌحل محل حكو،
فؤرسل إلى هلدري بن احمد المروانً ،وكان سٌؾ االسالم لد نفاه إلى الشام لخوفه منه ،ثم عاد
إلى الٌمن فً أٌام المعز للعمل معه ولكنه لم ٌتفك معه ،لذلن أعلن هلدري التمرد على المعز،
فلجؤ إلى شخص ٌدعى (المإٌد بن لاسم) صاحب المخالؾ السلٌمانً هاربا ً من المعز  ،وما أن
وصل إلٌه كتاب االمام حتى اسرع إلى اجابة دعوته " فخرج االمام فً لمائه وعظمه وأجله
وسلطنه كما فعل لحكو ولمبه بالملن المسعود " 57وبذلن أصبح هلدري منضما ً لالمام عبدهللا بن
حمزة وأحد كبار لادته ،ؼٌر أن ذلن لم ٌستمر طوٌالً.
بعد استؽاثة االمام من هلدري لفن حصار الكوكبان الذي كان فٌه بنو حاتم ،سار هلدري
بجٌشه إلى حصن (ذمرمر)50سنة  252هـ4456 /م لمساعدة بنً حاتم ألنهم كانوا على اتفاق
مع االمام على مساعدة بعضهم البعض .ولكن هلدري وصل إلٌه عندما تمت المصالحة بٌن
المعز وبنً حاتم ،ألن بنً حاتم فضلوا عدم محاربة المعز ،فعاد هلدري من هنان دون اشتراكه
51
فً لتال االٌوبٌٌن.
بعد اتفالٌة المعز مع بنً حاتم عاد المعز إلى الٌمن ودعا لنفسه بالخالفة ولمب نفسه بؤلماب
كثٌرة .52الجدٌر بالذكر أن هلدري رؼم انضمامه إلى االمام إال أنه لم ٌلتك مع االٌوبٌٌن فً أي
لتال بل حاول منع وردسار االلتحاق واالنضمام إلى االمام عبدهللا بن حمزة سنة  256هـ/
4707م  ،لكن االمٌر وردسار استطاع استمالة الجنود الذٌن كانوا مع هلدري إلى جانبه وتركوه
وحٌداً ،وعندما وصل االمٌر وردسار إلى االمام فً صعدة ،خرج االمام للمائه وبالػ فً
إكرامه ،53ولكن بعد اؼتٌال المعز بٌد جنده بالمرب من زبٌد فً آخر رجب سنة  256هـ/
4707م ،لرر وردسار العودة إلى صفوؾ االٌوبٌٌن فً تهامة لٌتخلص من االمام ،وكذلن
تولفت المفاوضات بٌن االمام واالمٌر سٌؾ الدٌن سنمر الذي أعلن تمرده على المعز بسبب
سٌاسة االخٌر فً تعذٌب ولتل الرهائنٌ .مال أن الذي لام بمتل المعز كان اسمه هندوه
الكردي52.لرر االمٌر سٌؾ الدٌن سنمر المسٌر إلى زبٌد وهنان تسلم زمام االمور فٌها 56ولم
ٌدخل فً طاعة االمام عبدهللا بن حمزة .الن االمام لم ٌمصد بدعوته الناحٌة الدٌنٌة فحسب بل
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حاول ان ٌضفً على دعوته شكل الدولة المستمرة والمستملة وبذل كل ما فً وسعه لتحمٌك ذلن
بما فً ذلن سٌاسة العنؾ التً ادركها خصومه والذٌن اضطروا إلى اللجوء إلٌه .ولؽة العنؾ
التً اتصؾ بها االمام عبدهللا بن حمزة تبدو واضحة فً رسائله وفتاوٌه وعلى سبٌل المثال فإنه
ٌرى أن الوسٌلة الفعالة لنشر دعوته هً السٌؾ ولم ٌرحم من تمرد علٌه حتى اذا كان فً داخل
الجبهة االئمة.
عالقة االٌوبٌٌن مع االمام عبدهللا بن حمزة بعد مقتل الملك المعز
(وضع االٌوبٌٌن بعد مقتل المعز)
 – 1الشهاب الجزري:
كانت الموى االٌوبٌة فً صنعاء تجتاز مرحلة خطٌرة من التفكن واالنمسام بعد ممتل المعز
سنة  256هـ4707 /م  ،وكان الصراع على اشده بٌن والٌها االٌوبً شهاب الجزري وبٌن
جنده الذٌن هددوه بالمتل ،لذلن خاؾ الشهاب على نفسه وبدى رؼبته فً االنضمام إلى االمام،
فخرج االمام للمائه بحصن بٌت مسان بالمرب من الجنات 55فً شوال سنة  256هـ4707 /م
 ،400وعندما زالت العلة زال المعلول ،أي لما ذهب عن الجزري الخوؾ اتصل باالتابن سنمر ،
لكنه لم ٌستمر على تلن الطاعة .فمد تمرد علٌه سنة  302هـ4706/م وانضم إلى االمام مرة
اخرى وأصبح من اتباعه ،وظل الجزري فً طاعة االمام إلى أن توجه سنمر من صنعاء إلى
زبٌد سنة  306هـ4740/م حٌث تمكن من إلماء المبض علٌه وأرسله إلى السجن وبمى فً سجنه
404
إلى أن لتله وردسار بعد وفاة االتابن سنمر.
 -2االمٌر وردسار:
بعد اؼتٌال المعز بٌد جنده بالمرب من زبٌد فً آخر رجب سنة  256هـ4707 /م ،لرر
وردسار العودة إلى صفوؾ االٌوبٌٌن فً تهامة لٌتخلص من االمام ،ألن االسباب التً دفعته
لالنضمام إلى االمام لد زالت بإنتهاء المعز ،فانطلك بمواته إلى صنعاء فدخلها وولعت بٌنه وبٌن
االمام سلسلة من الحروب .وهنان إشارة إلى أن وردسار لد تصاول (تنافس) هو واالمام على
407
الٌمن منافسة عظٌمة ،فكانت لهم أٌام شدٌدة وولعات عدٌدة.
استطاع االمٌر وردسار بمساعدة االتابن سنمر استعادة ذمار وصنعاء بدون لتال فً  40ذي
الحجة سنة  256هـ 42 /اٌلول 4707م للسلطة االٌوبٌة بعد ان كان االمام لد سٌطر علٌها.
نتٌجة للحروب المتواصلة التً ولعت بٌن االٌوبٌٌن واالمام عبدهللا بن حمزة والدمار والخراب
الذي احدثوه بالمرى والمدن ،والسلون العدوانً الذي مارسه وردسار ،اضطر االمام إلى عمد
الصلح والمعاهدات مع الموى االٌوبٌة لتحدٌد مناطك نفوذ كل من الطرفٌن وترن الحرب 401،إال
أن هذه المصالحة لمٌت معارضة شدٌدة من االتابن سنمر الذي رفض المبول بها وذلن بسبب
تنازل وردسار على الكثٌر من المناطك التً بذل فٌها االٌوبٌون الكثٌر من التضحٌات فً سبٌل
402
السٌطرة علٌها من انصار االمام ،لذلن ابرمت تلن المعاهدة مرة اخرى.

400
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فً سنة  304هـ4701 /م عمد الصلح بٌنهما واخذ االمام على وردسار العهود بإطالق سراح
زوجاته وعتك عبٌده إال أن تلن المعاهدة لم تستمر طوٌالً ،فولع بٌن الفرٌمٌن الحرب والمتال ثم
403
ولع صلح بٌن االمام و وردسار لمدة عشر سنوات ولم ٌتم بل انتمض بعد مضً سنة.
استمر وردسار فً خوض الحروب مع االمام إلى أن جاء الملن الناصر اٌوب بن طؽتكٌن بعد
وفاة االتابن سنمر سنة  306هـ4744 /م  ،سار وردسار إلى تعز فمابله الناصر باالحسان ،ولما
استمر الناصر فً زبٌد سمى وردسار السم خٌفة منه ،فخرج وردسار إلى حصن سمدان402فهلن
فٌه سنة  340هـ4740 /م  ،ودفن عند مسجد صور ،406وبعد موته استمل ؼازي بن جبرٌل
بوزارة الناصر بن طؽتكٌن 405.ونتٌجة لسٌاسة الفتن والمتل بالسم التً اتبعها الملن الناصر
واتابكه الجدٌد ،توسعت الدولة المنصورٌة توسعا ً لم تشهده من لبل.
خرج الملن الناصر إلى صنعاء ودخلها وألام بها مدة من الزمن ،ثم خرج من الصنعاء
لمحاربة االمام فً مستهل شهر محرم من سنة  344هـ4741 /م 440فلبث فً الجراؾ444ستة
أٌام ،ثم مرض فرجع إلى صنعاء ومات بعد ٌومٌن ،وتذكر اتلمصادر التارٌخٌة أن االتابن
ؼازي بن جبرٌل (وزٌره) الذي طمع فً الملن سماه السم فً منطمة الجراؾ خفٌة 447.ؼٌر أن
ممالٌن الناصر انتمموا لسٌدهم ولتلوا ؼازي بن جبرٌل وبموت الملن الناصر ،خلى العرش
440
االٌوبً فً الٌمن لعدم وجود ورٌث ،فآلت االمور إلى أم الملن الناصر واخواته.
الملك سلٌمان بن تقً الدٌن عمر بن شاهنشاه بن اٌوب االٌوبً
بعد ممتل ؼازي بن جبرٌل سنة  344هـ4741 /م تولت أم الناصر تدبٌر ملن البالد لمدة ستة
اشهر ،ثم انتملت ممالٌد الحكم إلى الملن المعظم سلٌمان بن تمً الدٌن االٌوبً بعد أن تزوج
441
احدى بنات الملن المعز اسماعٌل ،كذلن تزوج من ام الناصر.
لم تكن لسلٌمان تجربة فً السٌاسة والحكم ،وخالل فترة حكمه المصٌرة للٌمن التً ال تتجاوز
سنة واحدة شهدت البالد مرحلة من أضعؾ مراحل الحكم االٌوبً للٌمن ،تمرد على سلٌمان
مجموعة من المٌادة االٌوبٌٌن فً تهامة ،ودخلوا فً لتال مع سلٌمان ولكنهم تمكنوا من هزٌمته
442
ثم اتجهوا إلى المحالب وراسلوا االمام طالبٌن االنضمام إلٌه.
استؽل االمام عبدهللا بن حمزة حالة الضعؾ التً تسود الصؾ االٌوبً ،فتمكن من دخول
صنعاء سنة  344هـ4741 /م ومنها اتجه إلى ذمار فدخلها وولى علٌها أخاه سلٌمان بن
حمزة 443.وإن دل هذا على شًء فإنما ٌدل على ضعؾ النفوذ االٌوبً.
الملك المسعود بن الكامل ( 626-592هـ1229-1211 /م)
لما بلػ الملن الكامل ما جرى فً الٌمن من التدهور واالنهٌار ،ارسل ابنه الملن المسعود من
مصر إلى الٌمن 442.فمد استطاع الملن المسعود المبض على الملن المعظم سلٌمان وإرساله إلى
مصر 446.وما أن استمر المسعود فً تعز حتى لدم علٌه اؼلب المادة االٌوبٌٌن من الٌمن االسفل
معلنٌن لة الوالء والطاعة ،ثم بدأ ٌستعٌد البالد شٌئا ً فشٌئا ً بدءا ً بذمار التً انسحب منها اصحاب
445
االمام عبدهللا بن حمزة ومرورا ً بصنعاء التً خرج منها االمام ،حٌث توجه إلى بٌت أنعم
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ومنه إلى حصن كوكبان 470.لجؤ الطرفان إلى عمد الصلح والهدنة ،وكان اخرها الصلح الذي تم
بٌن االمام واتابن جمال الدٌن بن فلٌت ،474لكن هذا الصلح لم ٌستمر طوٌالً وعاد الصراع مرة
اخرى بٌن الزٌدٌة واالٌوبٌٌن ،بعد ان نشب لتال بٌن الطرفٌن بسبب لٌام بعض اصحاب االمام
بمطع الطرٌك المار بالمرب من جبل كنن 477على االٌوبٌٌن ،فحاصر االٌوبٌون كنن مدة ،وأثناء
ذلن جاء الخبر إلى كنن بوفاة االمام عبدهللا بن حمزة سنة  341هـ4742 /م وهو ما ٌزال فً
صراعه مع االٌوبٌٌن ،ذلن الصراع الذي حاول ابنه دمحم الناصر ابن االمام أن ٌواصله ،لكنه لم
ٌستطع أن ٌفعل شٌئا ً إلى أن توفً سنة  370هـ4773 /م 470.كانت وفاة االمام عبدهللا بن حمزة
اتاح لالٌوبٌٌن فرصة السٌطرة على المناطك التً كانت تسٌطر علٌها الزٌدٌة.
وهكذا تمكن المسعود من لٌادة االٌوبٌٌن فً الٌمن بكفاءة عالٌة ،كما تمكن من بسط نفوذ
االٌوبٌٌن على كامل الٌمن .وبعد موت عمه الملن المعظم عٌسى والً دمشك ،أراد المسعود
العودة إلى مصر إال أن االجل وافاه فً الطرٌك سنة  373هـ4776 /م  ،471وبوفاته ٌنتهً حكم
الدولة االٌوبٌة فً الٌمن.
االستنتاجات
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كانت الٌمن مركزا ً مهما ً بالنسبة للشٌعة وباألخص للطائفة الزٌدٌة التً جعلت صنعاء
عاصمة النطالق دعوتها.
حاول الزٌدٌون أن ٌكون لهم سلطة دٌنٌة وسٌاسٌة فً الٌمن و حثوا اتباعهم ان ٌمتلكوا
كامل الٌمن ،ولهذا الؽرض لاموا بخوض الحروب والمعارن مع السلطات المتواجدة
هنان.
بمجًء االٌوبٌٌن للٌمن بدأ الصراع المذهبً والسٌاسً والعسكري بٌنهم وبٌن الزٌدٌة،
حاول كال الطرفان تموٌة كٌانها على حساب االخر.
كان نفوذ المذهب الزٌدي ضعٌفا َ إلى حد ما لبل ظهور االمام عبدهللا بن حمزة فً
مسرح االحداث فً الٌمن ،ولكن بمجٌئ االمام انتمل المذهب الزٌدي من مرحلة
الضعؾ الى الموة ،ولم تمتصر الزٌدٌة على نشر دعوتها فً الٌمن ،بل تطلع إلى مد
نفوذها سٌاسٌا ً وعسكرٌا ً.
نتٌجة لسوء سٌاسة المعز من جانب ،والصراع المائم بٌن االٌوبٌٌن والزٌدٌٌن من جانب
اخر ،أدى ذلن إلى تذمر عمومً من الحالة الحاضرة سواء من ناحٌتها السٌاسٌة أو من
ناحٌتها الدٌنٌة وااللتصادٌة .لذلن كان أهل الٌمن دائما ً ٌترلبون الفرص لكً ٌستردوا
سلطتهم ،وجاءت الفرصة المناسبة عندما مات الملن المسعود االٌوبً فً طرٌك عودته
إلى مصر فً عام  373هـ4776 /م ،وتمكن الرسولٌون االستٌالء على الٌمن.
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مرات استعمال المصادر
30
25
20
15

سلسلة4

10
5
0
السمط الؽالً الثمن

ؼاٌة االمانً

الكامل فً التارٌخ العسجد المسبون

بهجة الزمن

الحدائك الوردٌة

مرات استعمال المراجع
معجم البلدان

الٌمن عبر التارٌخ

10

الحٌاة السٌاسٌة

10

7

أوالً :المخطوطات:

لائمة المصادر والمراجع

العلوي ،علً بن دمحم عبٌد هللا (ت 340هـ4740 /م)  ،سٌرة الهادي إلى الحك ٌحٌى بن الحسٌن
بن الماسم ،مخطوطة ،مكتبة جامعة الملن سعود ،4522 ،تحت الرلم 2200ؾ.7/4377

ثانٌاً :المصادر:
ابن االثٌر :علً بن أبً الكرم دمحم بن دمحم الشٌبانً (ت 300هـ4707 /م)
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 -4الكامل فً التارٌخ ،تحمٌك :عمر عبدالسالم تدمري ،دار الكتاب العربً ،ط(4بٌروت:
4552م).
 -7التارٌخ الباهر فً الدولة االتابكٌة ،تحمٌك :عبدالمادر طلٌمات ،دار الكتب الحدٌثة،
(الماهرة4530 :م).
ابن تغري بردي :جمال الدٌن ابو المحاسن (ت 621هـ4124 /م)
 -0النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة ،وزارة الثمافة واالرشاد المومً ،دار الكتب،
(مصر4530 :م).
الجندي ،دمحم بن ٌوسؾ (ت 207هـ4007 /م)
 -1السلون فً طبمات العلماء والملون ،تحمٌك :دمحم بن علً الحوالً ،مكتبة االرشاد،
ط(7صنعاء4552 :م).
الخزرجً ،علً بن الحسن بن ابً بكر (ت 647هـ4105 /م)
 -2العسجد المسبون فٌمن ولً الٌمن من الملون ،وزارة االعالم والثمافة ،ط(7الٌمن:
4564م).
ابن خلكان ،شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم (ت 364هـ4767 /م)
، -3وفٌات االعٌان وأنباء أبناء الزمان ،تحمٌك :احسان عباس ،دار صادر (بٌروت4551 :م).
ابن سعد ،دمحم بن سعد (ت 700هـ612 /م)
 -2الطبمات الكبرى ،تحمٌك :دمحم عبدالمادر عطا ،دار الكتب العلمٌة( ،بٌروت4550 :م).
ابن شدادٌ ،وسؾ بن رافع (ت 307هـ4701 /م)
 -6النوادرالسلطانٌة والمحاسن الٌوسفٌة،تحمٌك،جمال الدٌن الشٌال،مكتبة
الخانجً،ط(7الماهرة.)4551 :
الشهرستانً ،دمحم بن عبدالكرٌم (ت 216هـ4420 /م)
 -5الملل والنحل ،تحمٌك :دمحم سٌد كٌالنً ،دار المعرفة( ،بٌروت4101 :هـ).
الشوكانً ،دمحم بن علً (ت 4720هـ4601 /م)
 -40الفتح الربانً من فتاوى االمام الشوكانً ،تحمٌك :أبو مصعب دمحم صبحً ،مكتبة الجٌل
الجدٌد( ،صنعاء :د.ت).
عبدالرحمن بن الدٌبع (623هـ4127 /م)
 -44الفضل المزٌد على بؽٌة المستفٌد فً أخبار مدٌنة زبٌد ،تحمٌكٌ :وسؾ شلحد ،مركز
الدراسات والبحوث الٌمنً( ،صنعاء4560 :م).
العرشً ،حسٌن بن احمد (ت 4046هـ4500 /م)
 -47بلوغ المرام فً شرح مسن الختام فً من تولى ملن الٌمن من ملن وامام ،مكتبة الثمافة
الدٌنٌة( ،الماهرة :د.ت).
ابو الفداء ،عماد الدٌن إسماعٌل بن علً (ت 207هـ4004 /م)
 -40المختصر فً أخبار البشر ،المطبعة الحسٌنٌة المصرٌة( ،الماهرة :د.ت).
القٌسرانً ،ابو الفضل دمحم بن طاهر (ت 202هـ4440 /م)
 -41المإتلؾ والمختلؾ المسمى ( االنساب المتفمة فً الخط المتماثلة فً النمط) ،تحمٌك:
كمال ٌوسؾ الحوت ،دار الكتب العلمٌة( ،بٌروت4144 :هـ).
الكتبً ،دمحم بن شاكر (ت 231هـ4030 /م)
 -42فوات الوفٌات ،تحمٌك :احسان عباس ،دار صادر( ،بٌروت.)4521 :
المحلً ،حمٌد بن احمد (ت 327هـ4721 /م)
 -43الحدائك الوردٌة فً منالب أئمة الزٌدٌة ،تحمٌك :المرتضى زٌد المحطوري ،مكتبة
مركز بدر العلمً والثمافً( ،عدن7007 :م).

172

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )24العدد ( )9تشرٌن (2112)1

مخرمة ،االمام ابً عبدهللا الطٌب بن عبدهللا (ت 512هـ4210 /م)
 -42تارٌخ ثؽر عدن ،اعتنى به :علً حسن ،دار الجٌل ،ط( 7بٌروت4562 :م).
المقرٌزي ،احمد بن علً (ت 612هـ4114 /م)
 -46السلون لمعرفة دول الملون ،تحمٌك :دمحم عبد المادر عطا ،دار الكتب العلمٌة( ،بٌروت:
4552م).
الهروي ،ابو الحسن علً بن ابً بكر (ت 344هـ4742 /م)
 -45االشارات إلى معرفة الزٌارات ،مكتبة الثمافة الدٌنٌة( ،الماهرة4170 :هـ).
الهمدانً
 -70االكلٌل ،تحمٌك :نبٌه امٌن فارس ،دار العودة (بٌروت :د.ت).
الهمدانً ،بدر الدٌن دمحم بن حاتم (ت بعد 351هـ4752 /م)
 -74السمط الؽالً الثمن فً أخبار الملون من الؽز بالٌمن ،تحمٌك :ركس( ،جامعة كمبردج،
(د.م.ت).
ابن واصل ،دمحم بن سالم (ت 352هـ4756 /م)
 -77مفرج الكروب فً اخبار بنً اٌوب ،تحمٌك :جمال الدٌن الشٌال ،دار الكتب والوثائك
المومٌة( ،الماهرة4522 :م).
الجندي ،دمحم بن ٌوسؾ (ت 207هـ4007 /م)
 -70السلون فً طبمات العلماء والملون ،تحمٌك :دمحم الحوالً ،مكتبة االرشاد ،ط(7صنعاء:
4552م).
ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم بن دمحم بن علً (ت 4400هـ4365 /م)
 -71ؼاٌة االمانً فً المطر الٌمانً  ،تحمٌك :سعٌد عبدالفتاح عاشور،دار الكتاب العربً،
(الماهرة4536 :م).
الٌمانً ،تاج الدٌن عبدالبالً (ت 210هـ4010 /م)
 -72تارٌخ الٌمن المسمى بهجة الزمن فً تارٌخ الٌمن ،تحمٌك :مصطفى حجازي ،دار
الكلمة ،ط( 7صنعاء4562 :م).

ثالثاً :المراجع باللؽة العربٌة:
ابراهٌم احمد المقحفً
 -73معجم البلدان والمبائل الٌمنٌة ،دار الكلمة (صنعاء7007 :م).
احمد حسن شرف الدٌن
 -72الٌمن عبر التارٌخ من المرن الرابع عشر لبل المٌالد إلى المرن العشرٌن  ،مطبعة
السنة الدمحمٌة ،ط(7عابدٌن4531 :م).
احمد عبدهللا عارف
 -76ممدمة فً دراسة االتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة فً الٌمن فٌما بٌن المرن الثالث
والخامس الهجري ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر( ،بٌروت4554 :م).
حسن خضري احمد
 -75لٌام الدولة الزٌدٌة فً الٌمن ،مكتبة بودلً( ،الماهرة4553 :م).
حكٌم عبدالرحمن البابٌري
 -00الدولة االٌوبٌة وفك نظرٌة الدولة البن خلدون( ،اربٌل.)7044 :
خواجة نصرهللا الهندي المكً
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 -04السٌوؾ المشرلة ومختصر الصوالع المحرلة وهو مختصر كتاب (الصوالع المحرلة
إلخوان الشٌاطٌن والزندلة) ،تحمٌك :مجٌد الخلٌفة ،مكتبة االمام البخاري( ،الماهرة:
7006م).
سامً الغرٌري الغراوي
 -07الزٌدٌة بٌن االمامٌة وأهل السنة ،مإسسة دار الكتاب االسالمً( ،الماهرة7003 :م).
عبدالرحمن الشرقاوي
 -00أئمة الفمه التسعة ،دار الشروق( ،الماهرة4554 :م).
عبدالواسع بن ٌحٌى الٌمانً
 -01تارٌخ الٌمن المسمى فرجة الهموم والحزن فً حوادث وتارٌخ الٌمن ،المطبعة السلفٌة،
(الماهرة4013 :هـ).
علً دمحم زٌد
 -02تٌارات معتزلة الٌمن فً المرن السادس الهجري ،المركز الفرنسً للدراسات الٌمنٌة،
(صنعاء :د.ت).
فرهاد حاجً عبوش
 -03الكرد فً مإلفات الممرٌزي التارٌخٌة،دار سبٌرٌز( ،دهون7040 :م).
كرفان ئامٌدي
 -02الكرد فً كتابات المإرخ ابن االثٌر الجزري ،دار سبٌرٌز (دهون7003 :م).
دمحم ابو زهرة
 -06االمام زٌد حٌاته وعصره ،دار الفكر العربً( ،الماهرة4525 :م).
دمحم بن دمحم حسن الشراب
 -05المعالم االثٌرة فً السنة والسٌرة ،دار الملم( ،دمشك 4144 :هـ).
دمحم زبارة
 -10تارٌخ االئمة الزٌدٌة فً الٌمن حتى العصر الحدٌث ،تمدٌم وعرض :دمحم زٌنهم ،مكتبة
الثمافة الدٌنٌة( ،الماهرة :د.ت).
دمحم عبده السروري
 -14الحٌاة السٌاسٌة ومظاهر الحضارة فً الٌمن فً عهد الدوٌالت المستملة ،وزارة الثمافة
والسٌاحة( ،صنعاء7001 :م).

رابعاً :المراجع باللؽة الكردٌة:
حسٌن شاكر شرٌف
 -17كورد لة كتٌَبً (وفٌات االعٌان وانباء ابناء الزمان) ى ابن خلكان ،دةزطاى ضاث

وثةخشً نارٌن( ،هةولٌَر7043 :ز).

خامساً :الرسائل واالطروحات:
عبدالفتاح رقاسم ناصر الشعٌبً
 -10الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة فً الٌمن فً عصر الدولة االٌوبٌة ،أطروحة دكتوراه
ؼٌر مطبوعة ممدمة إلى كلٌة االداب جامعة صنعاء( ،صنعاء7005 :م).
دمحم خلدون احمد مالكً
 -11تعدد الخلفاء ووحدة األمة فمها ً وتارٌخا ً ومستمبالً ،رسالة دكتوراه ؼٌر مطبوعة ممدمة
إلى لسم الفمه االسالمً وأصوله ،جامعة دمشك( ،دمشك7040 :م).
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هٌمن رشٌد خورشٌد
 -12الحٌاة الثمافٌة فً الٌمن فً عصر الدولة االٌوبٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ممدمة
إلى مجلس كلٌة االداب  ،جامعة صالح الدٌن( ،اربٌل7042 :م).
وفاء عبدالهادي الشرجبً
 -13الصناعات والحرؾ فً الٌمن فً المرون الثالثة االولى من الهجرة ،رسالة ماجستٌر
ؼٌر مطبوعة ممدمة الى جامعة عدن( ،عدن7002 :م).
-12
 4ابن المٌسرانً ،دمحم بن طاهر ،المإتلؾ والمختلؾ المسمى( االنساب المتفمة فً الخط المتماثلة فً النمط)،
تحمٌك :كمال ٌوسؾ الحوت ،دار الكتب العلمٌة( ،بٌروت4144 :هـ)،ص22؛ الكتبً ،دمحم بن شاكر ،فوات
الوفٌات ،تحمٌك :احسان عباس ،دار صادر( ،بٌروت ،)4521 :ج ،7ص.02
 7ابن سعد ،الطبمات الكبرى ،تحمٌك :دمحم عبدالمادر عطا ،دار الكتب العلمٌة( ،بٌروت4550 :م) ج ،2ص.72
لمزٌد من االطالع على حٌاة زٌد بن علً بن الحسٌنٌ ،نظر ،دمحم ابو زهرة ،االمام زٌد حٌاته وعصره ،دار
الفكر العربً( ،الماهرة4525 :م).
 0زٌد بن اإلمام موسى الكاظم بن اإلمام جعفر الصادق الملمب زٌد النار توفً حوالً سنة 712هـ فً آخر
خالفة المتوكل ولٌل لبره بوالٌة مروٌ .نظر؛ االمام السٌد محسن االمٌن ،اعٌان الشٌعة ،تحمٌك :حسن االمٌن،
دار التعارؾ (بٌروت4560 :م) ،مج  ،2ص .475
 1احمد عبدهللا عارؾ ،ممدمة فً دراسة االتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة فً الٌمن فٌما بٌن المرن الثالث والخامس
الهجري ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر( ،بٌروت4554 :م) ،ص .432
 2علً بن دمحم عبٌد هللا العلوي ،سٌرة الهادي إلى الحك ٌحٌى بن الحسٌن بن الماسم ،مخطوطة ،مكتبة جامعة
الملن سعود ،4522 ،تحت الرلم 2200ؾ ،7/4377ص .0وهنان من ٌرجح مجئ االمام إلى صعدة سنة
761هـٌ .نظر ،حمٌد بن احمد المحلً ،الحدائك الوردٌة فً منالب أئمة الزٌدٌة ،تحمٌك :المرتضى زٌد
المحطوري ،مكتبة مركز بدر العلمً والثمافً( ،عدن7007 :م) ،ج ،7ص72؛ علً دمحم زٌد ،تٌارات معتزلة
الٌمن فً المرن السادس الهجري ،المركز الفرنسً للدراسات الٌمنٌة( ،صنعاء :د.ت) ،ص.42
 3المحلً ،الحدائك الوردٌة ،ج ،7ص.72
 2عبدالواسع بن ٌحٌى الٌمانً ،تارٌخ الٌمن المسمى فرجة الهموم والحزن فً حوادث وتارٌخ الٌمن ،المطبعة
السلفٌة( ،الماهرة4013 :هـ) ،ص74؛ دمحم زبارة ،تارٌخ االئمة الزٌدٌة فً الٌمن حتى العصر الحدٌث ،تمدٌم
وعرض :دمحم زٌنهم ،مكتبة الثمافة الدٌنٌة( ،الماهرة :د.ت) ،ص.31
 6تاج الدٌن عبدالبالً الٌمانً ،تارٌخ الٌمن المسمى بهجة الزمن فً تارٌخ الٌمن ،تحمٌك :مصطفى حجازي،
دار الكلمة ،ط( 7صنعاء4562 :م) ،ص10؛ وفاء عبدالهادي الشرجبً ،الصناعات والحرؾ فً الٌمن فً
المرون الثالثة االولى من الهجرة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر مطبوعة ممدمة الى جامعة عدن( ،عدن7002 :م)،
ص.42
 5هنان اشارة إلى أنه خاض أكثر من تسعٌن ولعة مع المرامطةٌ .نظر ،زبارة ،تارٌخ االئمة الزٌدٌة ،ص .32
 40تٌارات معتزلة الٌمن ،ص.42
 44الشوكانً ،دمحم بن علً ،الفتح الربانً من فتاوى االمام الشوكانً ،تحمٌك :أبو مصعب دمحم صبحً ،مكتبة
الجٌل الجدٌد( ،صنعاء :د.ت)،ج ،4ص.42
 47دمحم عبده السروري ،الحٌاة السٌاسٌة ومظاهر الحضارة فً الٌمن فً عهد الدوٌالت المستملة ،وزارة الثمافة
والسٌاحة( ،صنعاء7001 :م) ،ص.3
 40نجران :هً مدٌنة عرٌمة ،وتمع فً جنوب المملكة العربٌة على مسافة ( )540أكٌال جنوب شرلً مكة فً
الجهة الشرلٌة من السراة ،وفٌها آثار منها (االخدود)ٌ .نظر ،دمحم بن دمحم حسن الشراب ،المعالم االثٌرة فً السنة
والسٌرة ،دار الملم( ،دمشك 4144 :هـ) ،ص .763وسمٌت بنجران ألن نجران بن زٌد بن ٌشجب بن ٌعرب هو
أول من نزلهاٌ .نظر ،الهروي ،ابو الحسن علً بن ابً بكر ،االشارات إلى معرفة الزٌارات ،مكتبة الثمافة
الدٌنٌة( ،الماهرة4170 :هـ)  ،ص .71
 41عبدالرحمن الشرلاوي ،أئمة الفمه التسعة ،دار الشروق( ،الماهرة4554 :م) ،ص 406؛ احمد عبدهللا عارؾ،
ممدمة فً دراسة االتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة فً الٌمن ،ص .433
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 42عبدالفتاح رلاسم ناصر الشعٌبً ،الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة فً الٌمن فً عصر الدولة االٌوبٌة،
أطروحة دكتوراه ؼٌر مطبوعة ممدمة إلى كلٌة االداب جامعة صنعاء( ،صنعاء7005 :م) ،ص.65
 43ابن حزم األندلسً ،الفصل فً الملل واألهواء والنحل ،مكتبة الخانجً (الماهرة4531 :م) ،ج ،1ص02؛
للمزٌد ٌنظر ،سامً الؽرٌري الؽراوي ،الزٌدٌة بٌن االمامٌة وأهل السنة ،مإسسة دار الكتاب االسالمً،
(الماهرة7003 :م) ،ص ص .0006-000
 42الملل والنحل ،تحمٌك :دمحم سٌد كٌالنً ،دار المعرفة( ،بٌروت4101 :هـ) ،ج ،4ص ،420وٌنظر أٌضا ً ،
حسن خضري احمد ،لٌام الدولة الزٌدٌة فً الٌمن ،مكتبة بودلً( ،الماهرة4553 :م) ،ص .475وٌرى أبو
زهرة أن التماء زٌد رضً هللا عنه بواصل بن عطاء كان إلتماء مذاكرة علمٌة ،ولٌس إلتماء تلمٌذ ٌتلمى عن
استاذٌ .نظر ،االمام زٌد حٌاته وعصرهن ص.05
 46خواجة نصرهللا الهندي المكً ،السٌوؾ المشرلة ومختصر الصوالع المحرلة وهو مختصر كتاب (الصوالع
المحرلة إلخوان الشٌاطٌن والزندلة) ،تحمٌك :مجٌد الخلٌفة ،مكتبة االمام البخاري( ،الماهرة7006 :م)،
ص762؛ دمحم خلدون احمد مالكً ،تعدد الخلفاء ووحدة األمة فمها ً وتارٌخا ً ومستمبالً ،رسالة دكتوراه ؼٌر
مطبوعة ممدمة إلى لسم الفمه االسالمً وأصوله ،جامعة دمشك( ،دمشك7040 :م) ،ص.402
ٌ 45نظر ،الشهرستانً ،الملل والنحل ،ج ،4ص ص420-427؛ دمحم خلدون ،تعدد الخلفاء ووحدة االمة ،ص
ص.35-33
 70الٌمانً ،بهجة الزمن فً تارٌخ الٌمن ،ص ص .70-77
 74ابو الفداء ،المختصر فً أخبار البشر ،المطبعة الحسٌنٌة المصرٌة( ،الماهرة :د.ت) ،ج ،7ص.71
 77تهامة :بكسر االول وتطلك على االرض المنكفئة الى البحر االحمر من الشرق من العمبة فً االردن إلى
(الملخا) فً الٌمن ،وفً الٌمن تسمى تهامة الٌمن  ،وفً الحجاز تهامة الحجاز .دمحم بن دمحم حسن الشراب،
المعالم االثٌرة فً السنة والسٌرة ،دار الملم( ،دمشك4144 :هـ) ،ص.20
 70عبدالرحمن بن الدٌبع ،الفضل المزٌد على بؽٌة المستفٌد فً أخبار مدٌنة زبٌد ،تحمٌكٌ :وسؾ شلحد ،مركز
الدراسات والبحوث الٌمنً( ،صنعاء4560 :م) ،ص.42
 71الٌمانً ،بهجة الزمن فً تارٌخ الٌمن ،ص00؛ الشرجً ،الصناعات والحرؾ فً الٌمن ،ص.41
 72احمد حسن شرؾ الدٌن ،الٌمن عبر التارٌخ من المرن الرابع عشر لبل المٌالد إلى المرن العشرٌن  ،مطبعة
السنة الدمحمٌة ،ط(7عابدٌن4531 :م) ،ص461؛ هٌمن رشٌد خورشٌد ،الحٌاة الثمافٌة فً الٌمن فً عصر الدولة
االٌوبٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ممدمة إلى مجلس كلٌة االداب  ،جامعة صالح الدٌن( ،اربٌل7042 :م)،
ص.6
 73السرجً ،الصناعات والحرؾ فً الٌمن ،ص.41
 72الهمدانً ،االكلٌل ،تحمٌك :نبٌه امٌن فارس ،دار العودة (بٌروت :د.ت) ،ج ،6ص62؛ احمد حسن شرؾ
الدٌن ،الٌمن عبر التارٌخ ،ص.463
 76بهجة الزمن ،ص.17
 75للمزٌد ٌنظر ،الٌمن عبر التارٌخ ،ص .462
 00االٌوبٌون فً الٌمن ،ص00؛ الحٌاة الثمافٌة فً الٌمن ،ص.44
ٌ 04حٌى بن الحسٌن بن الماسم بن دمحم بن علً ،ؼاٌة االمانً فً المطر الٌمانً  ،تحمٌك :سعٌد عبدالفتاح
عاشور،دار الكتاب العربً( ،الماهرة4536 :م) ،ق ،4ص.752-751
 07الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن فً أخبار الملون من الؽز بالٌمن ،تحمٌك :ركس سمث ،جامعة كمبردج،
(د.م.ت) ،ص .406
 00حسٌن بن احمد العرشً ،بلوغ المرام فً شرح مسن الختام فً من تولى ملن الٌمن من ملن وامام ،مكتبة
الثمافة الدٌنٌة( ،الماهرة :د.ت) ،ص.42
 01الخزرجً ،علً بن الحسن ،العسجد المسبون فٌمن ولً الٌمن من الملون ،وزارة االعالم والثمافة،
ط(7الٌمن4564 :م) ص.475
 02الٌمن عبر التارٌخ ،ص.742
 03ابن شداد ،النوادر السلطانٌة والمحاسن الٌوسفٌة ،تحمٌك :جمال الدٌن الشٌال ،مكتبة الخانجً ،ط(7الماهرة:
4551م) ،ص.62
 02ابن تؽري بردي ،النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة ،وزارة الثمافة واالرشاد المومً ،دار الكتب،
(مصر4530 :م) ،ج ،3ص 62؛ االٌوبٌون فً الٌمن ،ص .16
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 06بهجة الزمن ،ص .22
 05الكامل فً التارٌخ ،تحمٌك :عمر عبدالسالم تدمري ،دار الكتاب العربً ،ط(4بٌروت4552 :م) ،ج،5
ص066؛ الجندي ،السلون فً طبمات العلماء والملون ،تحمٌك :دمحم بن علً الحوالً ،مكتبة االرشاد،
ط(7صنعاء4552 :م) ،ج ،7ص .273
 10حسٌن شاكر شرٌؾ ،كورد لة كتٌَبً (وفٌات االعٌان وانباء ابناء الزمان) ى ابن خلكان ،دةزطاى ضاث
وثةخشً نارٌن( ،هةول ٌَر7043 :ز) ،ال .447
 14هٌَمن رشٌد خورشٌد ،الحٌاة الثمافٌة فً الٌمن  ،ص .43
 17الٌمن عبر التارٌخ ،ص .742
 10السروري ،الحٌاة السٌاسٌة ومظاهر الحضارة فً الٌمن ،ص .734
 11نفس المرجع ،ص .734-730
 12الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن ،ص 43؛ ٌحٌى بن الحسٌن ،ؼاٌة األمانً ،ص .077
 13الحٌاة السٌاسٌة ومظاهر الحضارة فً الٌمن ،ص .734
 12ابن االثٌر ،الكامل ،ج ،40ص.27
 16للمزٌد ٌنظر ،الحٌاة السٌاسٌة ومظاهر الحضارة فً الٌمن ،ص  737وما بعده.
 15الممرٌزي ،احمد بن علً ،السلون لمعرفة دول الملون ،تحمٌك :دمحم عبد المادر عطا ،دار الكتب العلمٌة،
(بٌروت4552 :م) ،ج ،4ص .415بٌنما اتفمت اراء أؼلب الجؽرافٌٌن والمإرخٌن على أن دوٌن فً ارمٌنٌا
بالمرب من حدودها الموازي الذربٌجانٌ .نظر؛ كرفان ئامٌدي ،الكرد فً كتابات المإرخ ابن االثٌر الجزري،
دار سبٌرٌز (دهون7003 :م) ،ص ص 700-452؛ فرهاد حاجً عبوش ،الكرد فً مإلفات الممرٌزي
التارٌخٌة،دار سبٌرٌز( ،دهون7040 :م) ،ص .735
 20الممرٌزي ،السلون ،ج ،4ص.415
 24ابن االثٌر ،التارٌخ الباهر فً الدولة االتابكٌة ،تحمٌك :عبدالمادر طلٌمات ،دار الكتب الحدٌثة( ،الماهرة:
4530م) ،ص.445
 27للمزٌد ٌنظر؛ حكٌم عبدالرحمن البابٌري ،الدولة االٌوبٌة وفك نظرٌة الدولة البن خلدون( ،اربٌل،)7044 :
ص.60
 20مخرمة ،االمام ابً عبدهللا الطٌب بن عبدهللا ،تارٌخ ثؽر عدن ،اعتنى به :علً حسن ،دار الجٌل ،ط7
(بٌروت4562 :م) ،ص.35
ٌ 21حٌى بن الحسٌن ،ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص074ز
 22الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن ،ص ص 42-43؛ بهجة الزمن ،ص.23
 23تاج الدٌن الٌمانً ،بهجة الزمن ،ص .22
 22براش :جبل عظٌم متصل من جهة الشرق بجبل نمم المطل على مدٌنة صنعاء .ابراهٌم احمد الممحفً ،معجم
البلدان والمبائل الٌمنٌة ،دار الكلمة (صنعاء7007 :م) ،ج ،4ص .415
 26ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص ص071-070؛ الٌمن عبر التارٌخ ،ص.746
 25الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن ،ص.70
ٌ 30نظر؛ بهجة الزمن ،ص26؛ تارٌخ ثؽر عدن ،ص .431
 34الهمدانً ،السمط ،ص77؛ عبدالرحمن بن علً الدٌبع ،الفضل المزٌد على بؽٌة المستفٌد فً اخبار مدٌنة
زبٌد ،تحمٌكٌ :وسؾ شلحد ،مركز الدراسات والبحوث الٌمنً( ،صنعاء :د.ت) ،ص.67
 37الٌمن عبر التارٌخ ،ص.745
 30للمزٌد عن االطالع على نشؤة االسماعٌلٌةٌ ،نظر؛ احمد عبدهللا عارؾ ،ممدمة فً دراسة االتجاهات الفكرٌة
والسٌاسٌة فً الٌمن.
 31السروري ،الحٌاة السٌاسٌة ،ص.722
 32حصن شهٌر فً جبل بعدان ٌعتبر من أمنع حصون الٌمن .الممحفً ،معجم البلدان ،ج ،4ص100ز
 33ؼاٌة االمانى ،ج ،4ص ص.075-076
 32بهجة الزمن ،ص .25

100

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )24العدد ( )9تشرٌن (2112)1

 36كوكبان :حصن ومعمل شهٌر ٌطل من الشمال الشرلً على مدٌنة شبام ٌعفر وكذا على لاع المنمب .كما ٌطل
كوكبان من جهة الؽرب الشمالً على وادي النعٌم .وكان الهمدانً ٌطلك على جبل كوكبان إسم ذُخار .الممحفً،
معجم البلدان ،ج ،7ص.4022
 35بهجة الزمن ،ص .25
 20الهمدانً ،السمط ،ص10؛ ؼاٌة االمانً ،ج،4ص.006
 24ابن واصل ،مفرج الكروب فً اخبار بنً اٌوب ،تحمٌك :جمال الدٌن الشٌال ،دار الكتب والوثائك المومٌة،
(الماهرة4522 :م) ،ج ،7ص .143وهنان من ٌعتمد أن المعز خرج عن مذهب السنة إلى التشٌع فطردهٌ .نظر؛
الجندي ،السلون فً طبمات العلماء والملون ،تحمٌك :دمحم الحوالً ،مكتبة االرشاد ،ط(7صنعاء4552 :م) ،ج،7
ص .201ولكن هذا الرأي ال ٌوافك مع العمل السلٌم ألنه ال ٌمكن للمعز ان ٌكون شٌعٌا ً وٌمؾ ضد اتباع االمام
عبدهللا بن حمزة وٌسًء معاملتهم.
ٌ 27مال أنه مات مسموما ً من لبل الشٌخ علً بن دمحم المعروؾ ب (ابن المعلم)ٌ .نظر؛ الخزرجً ،العسجد
المسبون فٌمن ولً الٌمن من الملون ،ص420؛ الٌمن عبر التارٌخ ،ص.745
 20الهمدانً ،السمط ،ص.12
 21السروري ،الحٌاة السٌاسٌة ومظاهر الحضارة فً الٌمن ،ص .004
 22الخزرجً ،العسجد المسبون ،ص .421
 23السروري ،الحٌاة السٌاسٌة ،ص .004
 22الهمدانً ،السمط ،ص11؛ ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.014
 26حرض :بفتحتٌن وهو بلد فً اوائل الٌمن من جهة مكةٌ .الوت الحموي ،معجم البلدان ،دار صادر (بٌروت:
4552م) ،ج ،7ص.710
ٌ 25نظر؛ الهمدانً ،السمط ،ص.10
 60ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص014؛ بهجة الزمن ،ص.60
 64الهمدانً ،السمط ،ص.13
 67الهمدانً ،السمط ،ص.12
 60ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.013
 61السروري ،الحٌاة السٌاسٌة ،ص .040
 62دهلن :جزٌرة فً البحر االحمر ما بٌن الٌمن والحبشة ،وهً شدٌدة الحرارة .الممحفً ،معجم البلدان ،ج،4
ص.372
 63ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.013
 62الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن ،ص .25
 66الحدائك الوردٌة ،ج ،7ص .752
 65ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص .016
 50نمٌل صٌد :هو ما ٌعرؾ الٌوم بنمٌل سمارة ما بٌن إب وٌرٌم .الممحفً ،معجم البلدان ،ج ،7ص .4234
 54الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن ،ص .33
 57الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن ،ص .32
 50ذمرمر :جبل مشهور تمع فً شمال صنعاء بمسافة نحو  02كٌالً .الممحفً ،ج ،4ص .324
 51السمط الؽالً الثمن ،ص24؛ الحٌاة السٌاٌة فً الٌمن ،ص .043
 52السمط الؽالً الثمن .ص .24
 53ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص ص.023-022
ٌ 52نظر؛ السمط الؽالً الثمن ،ص ص.67-64
 56بهجة الزمن ،ص .402
 55الجنات :مدٌنة اثرٌة هامة ،تمع بالشمال الشرلً من مدٌنة عمران بمسافة ثالث كٌلو مترات .الممحفً ،معجم
البلدان ،ج ،4ص .022
 400السمط الؽالً الثمن ،ص .62
 404السمط الؽالً الثمن ،ص ص.412-410
 407الخزرجً ،العسجد المسبون ،ص .422
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 400السمط الؽالً الثمن ،ص.52
 401السمط الؽالً الثمن ،ص.406
 402ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.065
 403ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.065-066
 402السمدان :للعة حصٌنة فً بنً شٌبة من مدٌرٌة الشماٌتٌن واعمال تعز .الممحفً ،معجم البلدان ،ج،4
ص.664
 406صور :لرٌة فً جبل ذرى احد جبلً شهارة الوالع شرلً مدٌرٌة صوٌر من بالد حجة .الممحفً ،معجم
البلدان ،ج ،4ص.571
 405ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.052
 440السمط الؽالً الثمن ،ص.427
 444الجراؾ :لرٌة مالصمة لصنعاء من ناحٌة الشمال .الممحفً ،معجم البلدان ،ج ،4ص.006
 447ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.056
 440ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.055
 441ؼاٌة االمانً ،ج4ن ص107ز
 442الهمدانً ،السمط الؽالً الثمن ،ص.430
 443الخزرجً ،العسجد المسبون ،ص.460
 442العسجد المسبون ،ص.460
 446ابن واصل ،مفرج الكروب فً اخبار بنً اٌوب ،ج ،1ص.474
 445بٌت انعم :من لرى الٌمانٌة العلٌا فً خوالن العالٌة ،شرلً صنعاء .الممحفً ،معجم البلدان ،ج ،4ص.405
 470السمط الؽالً الثمن ،ص.432
 474السمط الؽالً الثمن ،ص ص.420-435
 477كنن :جبل مشهور فً بالد سنحان ،على مسافة  02كٌالً من صنعاء جنوبا ً بشرق .الممحفً ،معجم البلدان،
ج ،7ص.4021
 470ؼاٌة االمانً ،ج ،4ص.143
 471ابن خلكان ،شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم ،وفٌات االعٌان وأنباء أبناء الزمان ،تحمٌك :احسان عباس،
دار صادر (بٌروت4551 :م) ،ج ،2ص.60
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