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عيطاُ ّاجٜ 

ً  1974ػذُ، ٍجيح اىذنَح، اىؼذد اىذادٛ ٗ اىصالشُ٘، اىغْح اىشاتؼح، 
 

  (6)تاريخ اليمن اإلسالمي 

 * (الدول األيوبية و الرسولية و الطاهرية)
 

:  الدولة األيوبية 

ُ صالح اىذِٝ ىَا تيغٔ أُ ػثذ إ)فٌَْٖ ٍِ فغش . خريف اىَؤسخُ٘ فٜ عثة غضٗ األٝ٘تِٞٞ ىيَِٞأ .1

ً أُ ٍينٔ ٝطثق األسض ٗ صعّٖة األٍ٘اه ٗ ذطاٗه درٚ  اىْثٜ تِ ٍٖذٛ أٗغو فٜ عفل اىذٍاء ٗ

ٗ ٌٍْٖ ٍِ قاه أُ اىغضٗ ماُ (. ذ٘ساُ شآ)غعة ىزىل ٗ تؼس أخآ ( ٝغٞش فٖٞا ٍغٞش اىشَظ

عرْجاد إٔو ذٖاٍح أٗ اىششٝف اىغيَٞاّٜ تاىَيل صالح اىذِٝ فٜ ٍصش ىٞخيصٌٖ ٍِ غغٞاُ إتغثة 

ٗ قاه آخشُٗ أُ اىغثة اىذقٞقٜ ٕ٘ أُ صالح اىذِٝ أساد أُ ٝؤٍِ ىْفغٔ اىَِٞ ىٞيجأ . تِ ٍٖذٛإ

عرٞالء األخٞش إإىٖٞا فٜ داىح دذٗز صشاع عٞاعٜ تْٞٔ ٗ تِٞ ٍ٘الٓ اىغيطاُ ّ٘س اىذِٝ صّنٜ ٗ 

 . ػيٚ اىذٝاس اىَصشٝح
 

ٗ ٍَٖا ماُ اىغثة فقذ جاءخ اىق٘اخ األٝ٘تٞح ٗ ّضىد ع٘ادو صتٞذ ٗ عشػاُ ٍا ػصفد تاىذٗىح      

اىَٖذٝح ْٕاك ٗ قثع٘ا ػيٚ اىغيطاُ ٗ أعرصف٘ا اىنْ٘ص ٗ األٍ٘اه اىرٜ ماّد ٍذفّ٘ح فٜ قثش أتٞٔ شٌ 

فقذ ماُ . درٞاغاخ اىالصٍح ىَ٘اجٖح اىغضٗ األٝ٘تٜإلٗ ٝظٖش أُ ػثذ اىْثٜ تِ ٍٖذٛ ىٌ ٝرخز ا. قري٘ٓ

مأٌّٖ تٖؤالء قذ دَٚ  )ٝغرِٖٞ تق٘ج اىؼذٗ ٗ َْٝٚ أصذاتٔ تأٌّٖ عٞثادُٗ تؼذ اىَؼشمح األٗىٚ

ذجٖد اىجٞ٘ػ األٝ٘تٞح ّذ٘ ذؼض أعرٞالء ػيٚ صتٞذ إلٗ تؼذ ا. (ػيٌٖٞ اىذش فٖين٘ا ٗ ٍا ٌٕ إال أميح سأط

ٗ قذ عقطد جَٞغ ٕزٓ اىَْاغق فٜ أٝذٌٖٝ ٗ قعٚ ػيٚ اىذٗه اىَْٞٞح . ٗ اىجْذ ٗ ػذُ ٗ صْؼاء

 .خرٞشخ ذؼض تذالً ٍِ صتٞذ ىرنُ٘ اىؼاصَح ٗ رىل تغثة ٕ٘ائٖاأٗ . اىصالز اىَٖذٝح ٗ اىذاذَٞح ٗ اىضسٝؼٞح
 

. اُ شآ غية ٍِ أخٞٔ صالح اىذِٝ أُ ٝغَخ ىٔ تَغادسج اىَِٞ إىٚ ٍصشسعررة األٍش ىر٘أ تؼذ أُ .2

ٗ ماّ٘ا ٍِ اىرشك ٗ األمشاد ٗ اىششمظ، ػيٚ ، ٍْٔ ّ٘اتاً ٍِ اىَقشتِٞالً فغَخ ىٔ تزىل ٗ ٗىٚ تذ

عرطاع أٗ قذ ، (ػذُ ٗ ٍْإجٖا)ٍْاغق اىثالد، ٗ ٍِ تٌْٖٞ ماُ ػصَاُ اىضّجثٞيٜ اىْائة ػيٚ 

عر٘ىٚ أذجٖض تَِ ػْذٓ ٗ أذجٔ إىٖٞا ٗ ـ  575ٓففٜ ػاً . اىضّجثٞيٜ أُ َٝذ عيطرٔ إىٚ دعشٍ٘خ

ٗ ىَا ٍاخ ذ٘ساُ شآ فٜ ٍصش أظٖش . ػيٖٞا تؼذ أُ قثط ػيٚ أٍشائٖا ٗ جؼو ػيٌٖٞ ػاٍالً ٍِ ػْذٓ

ٗ ظشب مو ٌٍْٖ عنح ، ٍرْؼ٘ا ػِ إسعاه اىخشاض إىٚ ٍصشأّ٘اتٔ اىخالف ػيٚ اىذٗه األٝ٘تٞح ٗ 

جو ذ٘عٞغ أخش ٍِ ٟمَا قاً مو ٌٍْٖ ٝصاسع ا. تاعَٔ، ٗ ٍْغ إٔو ٗالٝرٔ ٍِ اىرؼاٍو تغٞشٕا

ٗ قذ ، عرؼادج اىغٞادج األٝ٘تٞحإل (خطاتاً )اىَْاغق اىرٜ ذذد ّف٘رٓ فأسعو إىٌٖٞ صالح اىذِٝ قائذٓ 

 فقعٚ ػيٚ ذَشدٌٕ (غغرنِٞ)فأسعو إىٌٖٞ أخآ . تااػاد اىصشاع ٍِ جذٝذ تِٞ اىْ٘اب ػقة ٗفاج خػ

فرصاىذ٘ا . درالىٖا إقذ أػاد اىَقاغؼاخ اىرٜ ماُ تْ٘ داذٌ قذ أػادٗا  ٗ. ٗ ٕشب اىضّجثٞيٜ ٍِ اىثالد

  .ٍؼٔ ٍقاتو دفؼٌٖ أٍ٘اال ٗ سٕائِ
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ذ٘جذ خَغح أقغاً . جذاسٝخ اىَِٞ اإلعالٍٜ: األخٞش ٍِ تذس تؼْ٘اُ ٕزا ٕ٘ اىقغٌ اىغادط ٗ *

 .("األػَاهقائَح  ":ىيَضٝذ ساجغ). أخشٙ

 

 


