
 

 عهطاٌ َاجٙ

  و  1974عذٌ، يجهح انذكًح، انعذد انغادط ٔ انعششٌٔ، 
 

   (4 )ةتاريخ اليمه اإلسالمي

 * (ةالنجاحي الدولتان الزيدية و)
 

 :(م 1538م ـ 897 / ـ ه903ـ  هـ284 )الدولة الزيدية في العصور اإلسالمية 

عرطاعد أٌ ذغرًش أكثش يٍ أنف عاو ٔ  ذعاصش جًٛع انذٔل أانذٔنح انضٚذٚح ْٙ انٕدٛذج انرٙ  .1

انرٙ ذعالثد عهٗ دكى انًٍٛ يُز انعصش اإلعاليٙ ٔ درٗ ثٕسج انغادط ٔ انعششٍٚ يٍ عثرًثش 

.   و ٔ لٛاو انجًٕٓسٚح انعشتٛح انًُٛٛح1962
 

كاٌ نٓا انرأثٛش األكثش عهٗ انذٛاج انًُٛٛح إر أٌ دٕانٙ َصف عكاٌ انًٍٛ ٚذٌُٕٚ تعمائذ ٔ  أٌ كًا     

ٔ ٚعرثش انًزْة انضٚذ٘، تانُغثح نمضٛح اإليايح ٔ ، يثادا انًزْة انضٚذ٘ انًُغٕب إنٗ اإلياو صٚذ

أعذل انًزاْة انشٛعٛح ٔ ، ْٙ انًغأنح انكثشٖ انرٙ ذعرثش يذاس انخالف تٍٛ انغٍُٛٛ ٔ انشٛعٍٛٛ

رْة فٙ ْزِ انمضٛح فمذ وعرذال الإٔ تغثة . ألشتٓا إنٗ يزْة جًاعح انًغهًٍٛ يٍ انغٍُٛٛ

ذفاق انضٚذٍٚٛ يع جًٓشج انشٛعح إفعهٗ انشغى يٍ . عرثشِ تعض عهًاء انًغهًٍٛ كخايظ األستعحأ

تجٕاص إيايح انًفضٕل يع ٔجٕد األفضم إرا كاَد )فٙ أدمٛح عهٙ ٔ أتُائّ يٍ فاطًح فئَٓى ٚمٕنٌٕ 

كزنك فٓى ال ٚثانغٌٕ . نزا فٓى ال ٚرثشأٌٔ يٍ خالفرٙ أتٙ تكش ٔ عًش( يصهذح انًغهًٍٛ ذمرضٙ رنك

ال  ٔ، خرفائٓى أٔ سجعرٓىإ أٔ بجالئىأ ال ٚمٕنٌٕ تعصًح ٜنّٓ فٙ ذمذٚظ عهٙ ٔجعهّ فٙ يصاف ا

ٌ أساء صٚذ كاَد يشثعّ تشٔح انرغايخ ٔ إٔ عهٗ كم ف، تانرمّّٛ ٔ ْٙ أٌ ٚظٓش انًشء غٛش يا ٚثطٍ

 .خرٛاس يٍ انًزاْة اإلعاليٛح األخشٖ إلجرٓاد فّٛ لذ فرخ لإلٌ تاب ا أانمثٕل نكم اٜساء، كًا
 

ٔ كاٌ اإلياو انٓادٖ إنٗ . َرشش يزْثّ فٙ تالد كثٛشجألذ ذعذدخ انفشق انضٚذٚح تعذ يمرم صٚذ ٔ  ٔ  .2

عرُمٕا أٌ ودذ أدفاد انذغٍ تٍ عهٙ تٍ أتٙ طانة، يؤعظ انذٔنح انضٚذٚح تانًٍٛ، وأانذك 

ٔ لذ َشش انٓادٖ إنٗ انذك انًزْة انضٚذ٘ فٙ انًٍٛ عهٗ طشٚمرّ انخاصح انرٙ . انًزْة انضٚذ٘

 .٘ذعشف تانًزْة انضٚذ٘ انٓادٔ

 ............................................................................................................................

.  ذٕجذ خًغح ألغاو أخشٖ. جذاسٚخ انًٍٛ اإلعاليٙ: ْزا ْٕ انمغى انشاتع يٍ تذث تعُٕاٌ *

 .("األعًاللائًح  ":نهًضٚذ ساجع)

 


