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   (5)تاريخ اليمن اإلسالمية 

 *  (الصليحية و الزريعية و الحاتمية و المهديةالدول )
  

:   (م1138 – م1047 / ـ ه532هـ ـ 439  )الدولة الصليحية 

ضطؽ أٔٗ ثؼع اٌمضبء ػٍٝ اٌعٌٚز١ٓ اٌُمؽِط١ز١ٓ األٌٚٝ فٟ ِطٍغ اٌمؽْ اٌؽاثغ اٌٙدؽٞ، أ ؼأ٠ٕب و١ف .1

ٚ لع ثمٛا ػٍٝ رٍه . ػ١خِٞٓ ثمٝ ِٓ أرجبع اٌعػٛح اإلقّبػ١ٍ١خ إٌٝ قزؽ ٚ إضفبء ػم١عرُٙ اٌش

ثُ وزت ٌٍعػٛح اإلقّبػ١ٍ١خ أْ رظٙؽ ِٓ خع٠ع ػٍٝ ٠ع ػٍٟ ثٓ ِسّع . اٌسبٌخ ِب ٠ؿ٠ع ػٓ ِئخ ػبَ

ٚ . قزٌٛٝ ػٍٝ لّخ خجً ِكبؼ ِٓ أػّبي زؽاؾ فٟ ِغؽة ا١ٌّٓأثؼع أْ ٘ـ 439اٌص١ٍسٟ ػبَ 

ؼئبقخ ٚ قؤظظ ٚ  صالذ ٚ )رطجؽٔب وزت اٌزبؼ٠ص أْ ٚ اٌع ػٍٟ ثٓ ِسّع اٌص١ٍسٟ وبْ ق١ٕبً ٚ وبٔذ ٌٗ 

قّبػ١١ٍ١ٓ اٌّكززؽ٠ٓ ظْٚ أْ ٠ؼٍُ ػٓ إلضؽ اٌعػبح ا٢ٚ وبْ األة صع٠مب . فٟ رٍه اٌدٙبد (ػٍُ

فٍّب الزذ ٌػان اٌصع٠ك ِطب٠ً اٌػوبء ٚ إٌدبثخ ػٕع اٌشبة . صع٠مٗ غان ثأٔٗ وبْ ش١ؼٟ اٌؼم١عح

ٚ ٘ىػا ثؼع أْ رٛفٟ ، ٚ ٘ٛ ٠ِٛئػ ظْٚ اٌجٍٛؽ ِٓ أث١ٗ ٚ لِٛٗاً قزّبٌٗ قؽ، أػٍٟ ثٓ ِسّع اٌص١ٍسٟ

قّبػ١١ٍٓ، أصجر ػٍٟ ثٓ ِسّع اٌص١ٍسٟ ثٛص١خ ِٕٗ ٘ٛ اٌمبئُ إلازٟ، آضؽ اٌعػبح اؼػجع هللا اٌؿ

 .اٌكؽٞ ثأِؽ اٌعػٛح ثؼعٖ
 

 رثج١ذ ِؽوؿٖ وشطص١خ ِؼؽٚفخ ٌعٜ الً  لجً ل١بَ ػٍٟ ثٓ ِسّع اٌص١ٍسٟ ثئػالْ اٌعػٛح زبٚي أٚ.2

ٚ لع زح ضّف ػشؽ ِؽح لجً إػالْ . ا١١ّٕ١ٌٓ ثزّكىٙب ثزؼب١ٌُ اٌع٠بٔخ اإلقال١ِخ ٚ ثّثٍٙب اٌؼ١ٍب

اٌعػٛح ٚ غٌه ٌىٟ ٠ٕشؽ ِجبظئٗ اٌكؽ٠خ ػٍٝ ِٓ وبْ ٠زٛقُ ف١ُٙ ض١ؽاً ِٓ اٌسدبج اٌػ٠ٓ وبٔٛا 

خً أٚ لع أقزطبع أْ ٠دؼً أصسبثٗ ٠ؼزمعْٚ ثأٔٗ ال ٠ؼًّ إال ِٓ . ٠فعْٚ وً قٕخ ِٓ ا١ٌّٓ إٌٝ ِىخ

رجبػٗ ؼفغ ػٍُ اٌعػٛح أثؼع أْ وثؽ  ٚ. ٔصؽح اٌع٠ٓ ٚ إػالء وٍّخ هللا ٚ ١ٌف ألِؽ ِٓ أِٛؼ اٌع١ٔب

قزٌٛٝ ػٍٝ لّزٗ، ٚ ِٓ خجبي زؽاؾ رٍه ثعأ ٠ّع أثؼع أْ ـ  499ٖاإلقّبػ١ٍ١خ ػٍٝ خجً ِكبؼ ػبَ 

ردب٘ٗ ٔسٛ اٌشؽق ززٝ ٚ صً إقٍطبٔٗ ػٍٝ اٌمجبئً اٌّدبٚؼح فعضً فٟ زؽٚة ِزىؽؼح ِؼٙب، ٚ وبْ 

إٌٝ صٕؼبء ثؼع أْ ظٚش اٌمجبئً اٌّٙعا١ٔخ ٚ اٌسبشع٠خ ٚ اٌطٛال١ٔخ ٚ اٌؿ٠ع٠خ اٌزٟ زبٌٚذ أْ رمف فٟ 

قزطبع اٌص١ٍسٟ أْ ٠ىكت ٚالء اٌمجبئً اٌّٙؿِٚخ ػٓ أطؽ٠مٗ ٚ رمبَٚ ؾزفٗ فؽاظٜ أٚ خّبػبد، ٚ لع 

ؼأٜ إٌبـ )قزٌٛٝ ػٍٝ صٕؼبء أٚ ٌّب ، طؽ٠ك إرجبػٗ ق١بق١خ اٌّالطفخ ٚ اٌصفر ِؼٙب ثؼع اٌٙؿ٠ّخ

 .(ِٓ ػعٌٗ ٚ فضٍٗ ٚ زكٓ ق١ؽرٗ ِب أٌف ٌٗ اٌمٍٛة، ٚ أؼغُ ٌٗ أً٘ إٌطٛح ٚ اٌّىبثؽح
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