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ABSTRACT 

The research problem emerges in the knowledge of the scientific life in the Tihama region of 

Yemen and its impact on the development of Shariah sciences in it, as it did not get its luck enough 

of research and care as much as other Islamic cities, where this study aims to know the 

manifestations of the activity of the scientific movement in it, and how encourage and contribute 

effectively to creativity and authorship in various sciences and knowledge, and the method used is: 

the inductive approach, and the descriptive approach with analysis of the manifestations of 

scientific activity and knowledge of the causes of stagnation in authorship and creativity. And in 

the end; the researcher concluded that there is a scientific movement rich in rare works that Islamic 

law students need in various fields in the sciences of the Qur'an, interpretation (Tafsir), 

jurisprudence (Fiqh), Hadith and others. 

Keywords: manifestations, renaissance, Tihama of Yemen 
 لخص امل

هنا مل إتربز إشكالية البحث قي معرفة احلياة العلمية يف منطقة هتامة اليمن وأثرها على تطور العلوم الشرعية فيها حيث  
معرفة مظاهر   إىلتنل حظها من البحث والعناية ما انلته أمثاهلا من احلواضر اإلسالمية، حيث هتدف هذه الدراسة  

بداع والتأليف يف شىت العلوم واملعارف، واملنهج املتبع هو مهة الفعالة يف اإل النشاط للحركة العلمية هبا والتشجيع واملسا
بداع ويف النهاية املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي وحتليل مظاهر النشاط العلمي ومعرفة أسباب الركود يف التأليف واإل

يها طالب الشريعة اإلسالمية بشىت جماالهتا توصل الباحث إىل وجود حركة علمية زاخرة ابملصنفات النادرة واليت حيتاج إل
 ن والتفسري والفقه واحلديث وغريها آ يف علوم القر 

 مظاهر، النهضة، هتامة اليمن  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة: 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 وبعد:

تعد دراسةةةةة احلياة العلمية إحدو فروع الدراسةةةةات التاراية واحلضةةةةارية، واليت تع  لبراز نشةةةةاط علما  اإلسةةةةالم العلمي 
والفكري، كما تسةاهم يف الكشةف عن العناية اليت أوالها العلما  للعلوم الشةريعة اإلسةالمية وغريها من فروع العلوم طلبا 

ونة األخرية إقباال وعناية من قبل الباحثني، فأنصةةةةةةةبت الدراسةةةةةةةات العلمية وتصةةةةةةةنيفا، وقد لقيت هذه الدراسةةةةةةةات يف اآ
اجلادة صةةةوب حواضةةةر اإلالفة اإلسةةةالمية وأقاليم متعددة منها، غري أن هنام العديد من األقاليم واملدن اإلسةةةالمية  ات  

 اليمن.هتامة م  الدور احلضاري والعلمي املتميز حباجة ماسة إىل نصيب من هذه الدراسات ومن بينها إقلي

بتدا  من القرن الثالث اهلجري، واليت كان هلا أثر يف املتعددة، ا  اليمن ابلتيارات الفكرية واالجتاهات املذهبية  ماجت قد ف
تشةةةةكل قلعة حصةةةةينة ومعقال من   هتامة اليمنكانت و ، وقيام دويالت مذهبية متناحرة،  سةةةةيتشةةةةكيل  ريي اليمن السةةةةيا

عتنقت مذهب أهل السةةةةةةةةةةةةنة واجلماعة، إ  كان هلم دورهم ااقب على حكمها دويالت  معاقل املذهب السةةةةةةةةةةةة ، فقد تع
البارز يف الوقوف يف وجه تلك التيارات والفرق، بل تصةةدوا هلا حبسةةب ما تقتضةةيه املصةةلحة من وليف وردود ومنا رات  

 ومواجهات إن استدعى األمر لذلك.

ومما أكسةةةةةب هتامة اليمن أمهية علمية يف هذه الفوة وجود مذهبني فقهيني مها املذهب الشةةةةةافعي واملذهب احلنفي وتفرد 
مقصةةةةةةةةةةةد الرحلة للعلما    هتامة اليمن تعد   نعكس إجيااب على حركة التأليف فيها، كمااكل مذهب برجاله ومدارسةةةةةةةةةةةه ما  

، وقد وقف الباحث على بعض املواضةيع املتعلقة لدولة اإلسةالميةوطالب العلم ال يف اليمن فحسةب بل يف شةىت أقاليم ا
 هبذه الدراسة وهي كالتايل:

، وقد اقتصةةةةرت على ترلة علما  زبيد ومن وفد اليها من العلما   زبيد لألسةةةةتا  عبد الرحلن احلضةةةةرميبجامعة األشةةةةاعر  
 وعلى الددروس ونظام الدراسة هبا وعلى املناهج العلمية  

هةةةةةةةةةةةةةةةة وقد اقتصةرت  1416بزبيد يف عهد الدولة الرسةولية عبدهللا قائد حسةن العبادي رسةالة ماجسةتري عام   احلياة العلمية
 على احلياة العلمية يف عهد الدولة الرسولية.
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م، وقد اقتصةةةةةةةةةةةرت على معرفة التعليم يف هتامة اليمن خالل 2011التعليم يف هتامة اليمن للباحث رسةةةةةةةةةةةالة املاجسةةةةةةةةةةةتري  
 بع عشر اهلجريني.القرنني الثالث والر 

 وهتدف الدراسة ملعرفة مظاهر النشاط العلمي يف هتامة اليمن، ومعرفة األساليب اليت أدت إىل اإلبداع يف التأليف.

 وقد قسم الباحث هذه الدراسة إىل مقدمة ومتهيد وثالثة حماور وهي كالتايل:

 احملور األول: مظاهر النشاط العلمي يف هتامة اليمن.

 التشجيع على االبداع والتأليف. احملور الثاين

 احملور الثالث: السياسة وأثرها على الفكر والثقافة.

   التمهيد:

لقةد جتمعةت الكثري من العوامةل اليت سةةةةةةةةةةةةةةاعةدت على رقي هتةامةة وتطورهةا وازدهةار احلركةة العلميةة يف أ ةائهةا، حيةث يعترب 
بلغت زبيد أوج ولقها الفكري واحلضةةةةةةةةةاري والثقايف، العهد الرسةةةةةةةةةويل يف هتامة هو العهد الذها للنهضةةةةةةةةةة العلمية، فقد 

ومن تلك العوامل اليت سةةاعدت على رقي التعليم وازدهار احلركة العلمية يف هتامة  ي، وبلغت شةةهرهتا آفاق العامل اإلسةةالم
 .اليمن، هو ما يتمتع به ملوكها وأمراؤها من املستوو الثقايف والعلمي خالل هذه الفوة

يف بيان املكانة العلمية والدور الرايدي لعلما  أهل السةةةةةةةةنة يف هتامة اليمن، وجهودهم يف خدمة    وهذه الدراسةةةةةةةةة تسةةةةةةةةهم
 .كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم تدريسا ووليفا

على وجه اإلصةةةوا حباجة ماسةةةة إىل دراسةةةات جادة تكشةةةف عن دورهم  هتامةفجهود علما  السةةةنة ابليمن عامة، ويف 
دة اإلسةالمية، ونشةر مذهب السةلف الصةاإ، وإبراز تراثهم العلمي والتأليفي يف شةىت فروع العلم املختلفة،  يف حلاية العقي

 العلمية يف هتامة اليمن وأثرها يف تطور العلوم الشرعية« نهضةختيار دراسة موضوع »الاومن هنا كان التوجه صوب 

وخاصة يف زبيد شأهنا شأن غريها من البلدان اإلسالمية يف   ويف هذه اآونة أخذت احلركة العلمية يف اليمن تنمو وتزدهر
املراكز التعليمية يف سةةةةةةةائر مدهنا كزبيد وبيت الفقيه واملراوعة واحلديدة والزيدية واملنرية وغريها   وقد تعددتهذا العصةةةةةةةر،  

 من املدن اليت اندثرت وأصبحت أثرا بعد عني...
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تتطور يف شةةةةةىت امليادين على ممر العصةةةةةور، وسةةةةةاهم علما  اليمن يف النهضةةةةةة الفكرية واسةةةةةتمرت احلركة العلمية يف اليمن 
اإلسةةالمية املباركة يف شةةىت ميادينها، ومن يقرأ عن هتامة اليمن وخاصةةة يف عهد الدولة الرسةةولية جيد أهنا كانت يف هنضةةة 

هم بعلوم القران والتفسةةةةةةةةةةةةةةري وعلم علميةة كربو يف ليع الفنون، حيةث  هر عةدد كبري من العلمةا  الةذين عرفوا بشةةةةةةةةةةةةةةغف
احلديث الشةةةةةريف والفقه وعلوم الشةةةةةريعة بوجه اإلصةةةةةوا وغريها من العلوم، وحفس علوم الدين اإلسةةةةةالمي عامة، ومن  
أجلهم كانت اليمن وخاصةةةةةةةةةةةةةةة زبيد حمل أنظار كبار العلما  من البلدان اإلسةةةةةةةةةةةةةةالمية األخرو، فقد رحل إليها كثري من 

 لألخذ عن علمائها، ومنهم مهام بن منيه شيي معمر بن راشد البصري، هشام بن يوسف علما  السنة والسلف الصاإ
الصةةةةةةنعاين الذي روو عنه: إسةةةةةةحاق بن راهويه، وعلي بن املدي ، وحيإل بن معني، واإلمام حممد بن إدريس الشةةةةةةافعية، 

ي بن املدي ، وغري هؤال  من عبد الرزاق الصةةةةةةةةةةةنعاين الذي روو عنه اإلمام أحلد بن حنبل، وإسةةةةةةةةةةةحاق بن راهويه، وعل
 األئمة األعالم.

 مظاهر العناية ابحلركة العلمية من قبل سالطني الدولة الرسولية   
شةةةهدت مدينة زبيد بصةةةفة خاصةةةة ومراكز هتامة بصةةةفة عامة، هنضةةةة علمية ابرزة جعلتها تتبوأ مكانة متميزة بني نظرياهتا 

كثرة العلما  اجملتهدين الباحثني املشةةةةةةةتغلني لباحث العلوم املتعددة، الشةةةةةةةرعية  من املدن اليمنية، متثلت هذه النهضةةةةةةةة يف  
منها على وجه اإلصةةةوا والعلمية كطب والفلك واحلسةةةاب والزراعة والصةةةيدلة وغريها، إضةةةافة إىل انتشةةةار املدارس هبا، 

 . (1)واليت فاقت يف تعدادها مدارس العاصمة تعز

ة ابلطالب الوافدين،  لك أهنا كانت مقصةةةةةةةةد الرحلة للعلما  والطالب، ينهلون من ت املراكز العلمية يف هتامظكما اكت
معينه أصةةةةةةةةةناف العلوم واملعارف فيفيدون ويسةةةةةةةةةتفيدون، حىت غدت زبيد  لث مدينة يف اجلزيرة العربية بعد مكة املكرمة 

مؤرخي اليمن والذي كانت كتاابته يف شةةةةةةهرهتا بعلمها وعلمائها، ولعل هذا الذي دفع ابجلندي شةةةةةةيي    (2)واملدينة املنورة
مصةةةةةةةةةةةةةةدرا ملن جةا  بعةده من املؤرخني أن متةدت زبيةدة ويربز مكةانتهةا العلميةة بني مةدن اليمن بقولةه: »اعلم أن أكثر بلةد 

، ووافقةه فيمةا  هةب إليةه ابن الةديبع   (3)اليمن من زمن متقةدم على زمةاننةا، فقهةا  ومتفقهني وعلمةا  وحمققني مةدينةة زبيةد«
إ  يصةةةةةةةةةف العلم والعلما  يف زبيد بقوله » وهي بالد العلم والعلما  والفقه والفقها  والدين والصةةةةةةةةةالت واإلري  الشةةةةةةةةةيباين

 والفالت ومل تعلم مدينة من مدائن اليمن املعمورات ومساكنها املشهورات  هر فيها ما  هر يف مدينة زبيد من العلم 
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العلمةا  والرحةالةة من عرب وعجم وغريهم عن زبيةد وعن احلضةةةةةةةةةةةةةةارة والتقةدم ، وقةد كتةب كثري من  (4)والعلمةا  واألثبةات«
 العلمي واالزدهار اليت بلغته هذه املدينة العلمية.

ومن املسةةةةةةةلم به أن ما بلغته النواحي العلمية يف هتامة اليمن ومراكزها العلمية وخاصةةةةةةةة مدينة زبيد من تقدم ونشةةةةةةةاط، مل 
 وعناية وتشجيع أوالها احلكام والسالطني للعلم وأهله ومؤسساته.أيت من فراغ، وإمنا كان نتاج رعاية  

وقد جتلت هذه العناية يف صةةةةةةةور وتلفة، وأمناط متباينة، كان هدفها األلى هو الرفع من جانب العلم والعلما ، وإ كا   
 شةةةةىت الفنون املعرفية، واليت شةةةةعلة التنافس واإلبداع بني احملققني من أصةةةةحاب العلوم، لتفرز القرائهت ابداعاهتا التأليفية يف

 .(5)تعددت شهرة بعضها حميل اليمن إىل أرجا  العامل اإلسالمي

فال غروا إ ن واحلال هذه أن تنوه املصةادر التاراية، لدو حرا سةالطني وملوم اليمن من الدويالت على طلب العلم 
لدولة الرسةةةولية ومرجع هذا هو االسةةةتقرار  وجمالسةةةة العلما  وتشةةةجيعهم على التأليف والتصةةةنيف، وخاصةةةة يف سةةةالطني ا

اليت كانت تنعم به الدولة وكذلك جمالسةةةةةةةةةة العلما  ومصةةةةةةةةةاحبة الصةةةةةةةةةاحلني، غرس يف نفوسةةةةةةةةةهم حب العلم لعرفة قيمته  
ومكانته، فال عجب أن نسةةةةةةةمع عن سةةةةةةةعيهم احلثيث واملتواصةةةةةةةل يف الطلب والسةةةةةةةماع عن املربزين من العلما  يف اليمن 

 .(6)وخارجها

أليوبيني والرسةةةةةةةةةةةةةةوليني أثرهم يف غرس جةةانةةب حةةب العلم والعلمةةا  يف أبنةةائهم وخلفةةائهم ووزرائهم من بعةةدهم،  وكةةان ل
فالسةلطان عمر بن علي إ  أثر عنه شةغفه ابلعلم وصةحبته للعلما ، فقد صةحب الشةيي حممد بن أ  بكر احلكمي )ت 

   .(7)م( وأستفاد منهما4۱۲۲م(، والفقيه حممد بن حسني البجلي )ت: ۱۲۲۰

م( يف الفقه والعربية، وكان  ۱۲۳5كما أخذ السلطان املنصور، عن الفقيه حممد بن مضمون بن عمر بن أ  عمران )ت
 .(8)الفقيه يقصد القصر السلطاين يوميا فيختلى به السلطان ويقرأ عليه

لده، يصةةةةةفه م( فقد نشةةةةةأ نشةةةةةأة علمية، وتشةةةةةرب حب العلم والعلما  عن وا۱۲۹6أما السةةةةةلطان املظفر يوسةةةةةف )ت:  
، اشةتغل بطلب العلم على كبار علما  عصةره، ال يف (9)اإلزرجي بقوله: »كان مشةتغال ابلعلم، أخذ من كل فن بنصةيب

اليمن فحسةةةةةةةةةةةب، بل وعلى علما  احلرم، واقت  نفائس الكتب، وسةةةةةةةةةةةعى يف لاع األسةةةةةةةةةةةانيد احلديثية العالية، إ  يذكر 
  .(10)أفضل السالطني الرسولينيالفاسي: أنه لع احلديث لكة، وعده البعض من 
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ه( صةةةةةةةةةةةةةحيهت البخاري أكثر من مرة، أما النحو 679كما لع على الفقيه اإلمام الاعيل بن حممد احلضةةةةةةةةةةةةةرمي )ت: 
ه(، ومن شةةةةةةةيوخه الفقيه حممد بن إلاعيل احلضةةةةةةةرمي 6۸۰واللغة فأخذمها على الفقيه حيي بن إبراهيم بن مهك )ت: 

م(، أخةذ عنةةه يف فقةةه الشةةةةةةةةةةةةةةةافعيةةة، كمةةا لع البيةةان يف الفقةةه على الفقيةةه عبةةد هللا بن حيي اهلمةةداين )ت: ۱۲4۲)ت:  
   .(11)م( إ  أخذ عليه شيئا من املنطق5۱۲۹ه( ومن لع عليهم املظفر الفقيه أحلد بن علي السردي )ت: 680

خارج اليمن، فجلهم من علما  احلرم الشةةةةريف، ومنهم القاضةةةةي إسةةةةحاق بن أ  بكر بن حممد الطربي أما شةةةةيوخه من 
  .(12)م( لع عليه املظفر شيئا من العلم۱۲۷۱ه/  670)ت: 

م(، الذي وفد اليمن بدعوة ۱۲۹4ومن شةةةةةةةيوخه خارج اليمن أيضةةةةةةةا، حمدث احلرم احلافس احملب لدين هللا الطربي )ت  
، فقدمها فسةةةةةةةةمع عليه السةةةةةةةةلمان أمهات احلديث كما أخذ عنه أغلب مصةةةةةةةةنفاته ومنها األحكام  من السةةةةةةةةلطان املظفر

  .(13)الكربو

وأكد هذه اهلمة العالية للمظفر يف االشةتغال ابلعلم قول شةيخه حممد بن إلاعيل احلضةرمي فيه »كان املظفر يكتب يف 
ها عن  هر قلبه غيبا« ومل يقتصةةر اشةةتغال السةةلطان كل يوم آية من كتاب هللا تعاىل، وتفسةةريها فيحفظها وحيفس تفسةةري 

املظفر ابلطلب على العلوم الشةةةةةةةةةرعية فقل، بل كانت له مشةةةةةةةةةاركة يف علم الطب، وإن كانت املصةةةةةةةةةادر مل تفصةةةةةةةةةهت عن 
   .(14)شيوخه فيه

وهنج خلفا  السةةةةةةةةةلطان املظفر من بعده هنجه يف طلب العلم ومصةةةةةةةةةاحبة العلما ، فكان السةةةةةةةةةلطان األشةةةةةةةةةرف عمر بن  
م( من املشةةةتغلني ابلعلوم، وعلى وجه اإلصةةةوا التطبيقية منها، ومن أبرز شةةةيوخه الفقيه علي بن  ۱۲۹۹يوسةةةف )ت: 

)ت:   .فقيةه إبراهيم بن عيسةةةةةةةةةةةةةةى بن مفلةتم( درس عليةه النحو، كمةا أخةذ يف الفقةه على ال۱۲۰۲أ  السةةةةةةةةةةةةةةعود )ت: 
 .(15)م(۱۲۹۱

خنلص مما سةةةةةةةبق إىل التوقف إزا  هذه اهلمم العالية، والدأب احلثيث املتواصةةةةةةةل يف طلب العلم ومشةةةةةةةاركة العلما  فيه من 
ا   قبل سةةةالطني الدولة الرسةةةولية، ولعل هذا يزيل الريب والتعجب عند احلديث عن رعاية هؤال  السةةةالطني للعلم والعلم
 والطالب، والعناية بدور العلم، بل ال أابلغ إن وصفتهم ابلسالطني العلما ، وهلذا كانت رعايتهم للعلم والعلما  انبعة 
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من دراية، وتفطن، بل رأوا أهنا من واجبات السلطان يقول يف  لك السلطان األفضل: »وينبغي للملك أن يعت  بسائر  
  .(16)شأهنا وحيث عليهاالعلوم دقيقها وجليلها ويعظم 

والبةد أن يكون هلةذا الغرس من رةار، وهلةذا اجلةد يف الطلةب من برهةان، فكةانةت تلةك املؤلفةات اليت خلفهةا سةةةةةةةةةةةةةةالطني 
الدولة يف شىت فنون العلم، بل واليت سربت أغوار علوم مل تشهد اليمن وليف فيها من قبل، مثل الزراعة والبيطرة والفلك 

 والصيدلة.

م( الذي لع لنفسةه أربعني حديثا، عشةرون يف الوغيب ۱۲۹4قدمة مؤلفيهم السةلطان املظفر يوسةف )ت:  وأييت يف م
وعشةةةرون يف الوهيب، قال عنها اليافعي: »رويناها عن شةةةيخنا رضةةةي الدين الطربي بروايته عن حمب الدين الطربي عن 

يف الطب كتاب »البيان يف كشةةةةف علم الطب ، و (17)املظفر، وله يف الفلك كتاب »تيسةةةةري الطالب يف تسةةةةيري الكواكب
وله مؤلف فريد يف صناعة الكتاب وجتليده وعنوانه »املخوع   ،(18)للعيان« يف الصيدلة كتاب »املعتمد يف األدوية املفردة

 .(19)يف فنون من الصنع، وله كتاب »العقد النفيس يف هناية اجلليس

م( الذي صةةةنف عدة مؤلفات يف عدد من الفنون وهي: ۱۲۹6ومنهم أيضةةةا السةةةلطان األشةةةرف عمر بن يوسةةةف )ت: 
اإلبدال ملا علم يف احلال يف األدوية والعقاقري، وله أيضةةةةةا يف الفلك »التبصةةةةةرة يف علم النجوم« وله فيه »اإلسةةةةةطرالب«،  

ة صةةةةنف وصةةةةنف يف البيطرة كتابة بعنوان: »املغ  يف البيطرة«، وله يف الطب كتاب »اجلامع يف الطب« ويف علوم الزراع
 .  (20)»ملهت املالحة يف معرفة الفالحة«، و كر له ابن الديبع كتااب آخر بعنوان »التفاحة يف معرفة الفالحة«

كما صةةةنف يف التاريي واألنسةةةاب عدة مؤلفات منها »حتفة اآداب يف التواريي واألنسةةةاب« وله »طرفة األصةةةحاب يف 
األنسةةةةةةةةةةةةةاب«، وله كتاب يف تعبري الرؤاي مرتب على حروف املعجم يسةةةةةةةةةةةةةمى معرفة األنسةةةةةةةةةةةةةاب« و»جواهر التيجان يف 

»اإلشةةةةةةةةةةةةةةةارة يف العبةارة«، كمةا أسةةةةةةةةةةةةةةنةد لةه ابن الةديبع عةدة كتةب منهةا »االصةةةةةةةةةةةةةةطبةات« و»الةدالئةل يف معرفةة االوقةات،  
  .(21)واملنازل«

الرسةةةوليني، وأي مهة تضةةةاهي مهة ومما سةةةبق تتضةةةهت تلك اهلمة العالية، والبصةةةرية العلمية النافذة، اليت حتلى هبا السةةةالطني 
 التأليف واإلبداع املتميز، ونقصد ابلتميز هنا تلك الظاهرة الفريدة يف  ريي الفكر اإلسالمي يف اليمن، آال وهي العناية  
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ابلنواحي العلميةة والتطبيقيةة يف التةأليف فلقةد طرقةت مؤلفةاهتم الطةب وعلم األدويةة والفلةك والزراعةة وطةب احليوان، وهو 
   .(22)مر جديد على اليمن مل تعهده من قبلأ

 التشجيع على االبداع والتأليف
مل يشهد اليمن خالل مسريته العلمية الطويلة حركة التأليف واإلبداع ما شهده يف عصر الدولة الرسولية فقد شهد العهد  

نصةةيب األوفر من هذه الدراسةةات،  الرسةةويل حركة وليف واسةةعة كلت كافة العلوم واملعارف، وكان لعلوم الدين واللغة ال
ومل ول الدولة الرسةةةولية ممثلة يف سةةةالطينها جهدا يف دعم هذه احلركة ودفعها قدما ملا يف  لك من ازدهار وتقدم للحركة  

 العلمية أبسرها.

لعلما  يف وقد أنتهج الرسةةوليون يف دعم حركة التأليف واإلبداع يف اليمن عدة طرق، ويت يف مقدمتها جماراة السةةالطني ل
التأليف، وطرقهم لعلوم ومعارف، قد يكون من الصةةةةةةةةةةةةةةعب على من مل متلك أداة التمكن وامللكة فيها، أن يبسةةةةةةةةةةةةةةل أو 
اتصةةةةةةةةةةةةةةر، ويبةدو أن هلذا النهج أثره يف نفوس أهل العلم، وحمركة ل بداع عنةدهم، إ  فجر طاقات كامنةة، فعمةل العلمةا  

طب وفلك وصةةةةةةةةةيدلة وبيطرة، كما ترم هذا النهج أ ره على تطور  على إخراج مصةةةةةةةةةنفات، تناولت نفس املعارف، من
 .(23)هذه العلوم وتقدمها يف اليمن أابن هذه الفوة

أما النهج الثاين الذي سةةةةةةةلكه السةةةةةةةالطني للتشةةةةةةةجيع على التأليف، فهو إ بة العلما  ابهلدااي وإجزال العطااي هلم، ورفع  
ل علما  زبيد أسةةةةة  املراتب واهلدااي واجلوائز، كما شةةةةةهدت املدينة مظاهر  مقامهم، لقا  إبداعهم وجزا  لنبوغهم، وقد ان

  .(24)تكرمي املؤلفات واملؤلفني غدت مضرب املثل للباحثني يف هذا اجلانب

املالية وكان مبدأ اإل بة واملكافأة قد وصةةل يف الدولة الرسةةولية منذ عهد السةةلطان املظفر وال يفهم اقتصةةار على املكافأة 
 .(25)اجملزية، بل تعداه إىل رفع مقام احملتفى به بني أقرانه وقضا  حوائجه

ه( الةذي أهةدو  694ويف مقةدمةة من احتفةت بةه الةدولةة، حمةدث احلجةاز حمةب الةدين أحلةد بن عبةد هللا الطربي )ت:  
 ،(26)س املنصةةةةةةةةورية لكةللسةةةةةةةةلطان املظفر بعض مؤلفاته، فنال من بره، وأغدق عليه من الصةةةةةةةةالت، ورفع راتبه يف تدري

وسةةةةةةةةةةةةةةار السةةةةةةةةةةةةةةالطني من بعد املظفر على هذا املنوال، إ  يذكر اجلندي: أن الفقيه عمر بن عيسةةةةةةةةةةةةةةى اهلرمي )ت: بعد  
 ، والهتمام ملوم ب  رسول ابلعلم والعلما  فإهنم كانوا جييزون  (27)ه( صنف لألشرف عدة مصنفات يف النحو۷۰۰
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هذه الدولة، وهذه من مزاايهم احلميدة فمن هؤال  العالمة قاضةي القضةاة لال من يصةنف كتااب ويهديه إىل أحد ملوم  
ه( فإنه ملا فرغ من وليف كتابه الشةةةةةةهر التفقيه يف شةةةةةةرت 792الدين حممد بن عبد هللا بن أ  بكر الرمي املتوىف سةةةةةةنة )

ىل بني يدي امللك األشةةةةةةةةةةةةرف جملد حلل من بيته يف زبيد إ 16جملد وقيل يف  24التنبيه أل  إسةةةةةةةةةةةةحاق الشةةةةةةةةةةةةريازي يف 
إلاعيل يف أطباق الفضةةةةةةة ملفوفة ابحلرير والديباج، يتقدمه العلما  واألمرا  والوزرا ، فأجازه األشةةةةةةرف ابث  عشةةةةةةر ألف  
دينةار، رةانيةة وأربعني ألف درهم، قةدرهةا احلةافس بن حجر العسةةةةةةةةةةةةةةقالين يف كتةابةه إنبةا  الغمر أبربعةة آالف مثقةال  هبةا، 

 .(   28)العلما  لجازات سنية، ال يتسع املقام ل حاطة هبم وحسبك من القالدة ما أحاط ابلعنق"وأجيز آخرون من 

كما أهدي بعض من العلما  مؤلفاهتم للسةةةةةةةةلطان املؤيد، الذي أغدق عليهم الكثري من اهلدااي والصةةةةةةةةالت، إ  صةةةةةةةةنف  
يد امللوم، وأهداه إلزانة السلطان املؤيد، ه كتاب »الترب املسبوم إلزانة س۷۰۳الفقيه احلنفي عمر بن علي العلوي ت: 

 .(29)ه( أرجوزة يف علم الفرائض وأهداها إلزانة املؤيد ۷۲۱كما صنف الفقيه يعقوب بن حسني بن حريص )ت بعد 

مث أخذ التشةةةةةجيع على التأليف نوعا أخر، إ  مل يقتصةةةةةر على صةةةةةلة وإكرام العامل املؤلف فحسةةةةةب، بل تعداه إىل إقامة   
 في فيه ابملؤلف والكتاب.حفل مهيب حيت

لحداث هذا النوع من التكرمي، وكان لعلما  زبيد (  ه۸۰۳  –  ۷۷۸وقد انفرد السةةلطان األشةةرف إلاعيل بن العباس )
قصةةةةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةةةةبق يف هذا امليدان إ  يشةةةةةةةةةةةةري املؤرخون إىل رفع مصةةةةةةةةةةةةنف اإلمام لال الدين بن حممد بن عبد هللا الرمي  

ه( املوسةةوم به »التفقيه شةةرت التنبيه« إىل مقام السةةلطان األشةةرف الثاين، حمموال على رؤوس الفقها  مزفوفة   ۷۹۲)ت:
ابلطبول واملعازف، يتقدمهم العلما  والقضةةةةةةةةةاة واألمرا  فتقبله السةةةةةةةةةلطان، وأجازه بثمانية وأربعني ألف درهم »حللت يف 

  .(30)دي املؤلف من قصر السلطان إىل ابب منزله بزبيد«أطباق الفضة ملفوفة أبثواب احلرير والديباج، بني ي

وعلى الرغم مما يكتنف هذا التكرمي من مبالغة، فإن الباحث ال يرو فيه مبالغة بل إن العلما  والباحثني يستحقون أكثر 
 .  (31)من  لك، هذا كما يرو بعض أهل العلم أن فيه تكرما للعلم ورفعة لدرجته

ولقةةد أيت هةةذا النهج يف التشةةةةةةةةةةةةةةجيع على التةةأليف واإلبةةداع رةةاره، إ  بةةث التنةةافس بني العلمةةا ، وفجر مكةةامن اإلبةةداع  
 ه( إىل ۸۱۷لديهم، خدمة للعلم، ورغبة يف نيل كرم السلطان، فعمد العالمة حممد بن يعقوب الفريوزابدي )ت 
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ات، وحلل مزفوفة ابلطبول يتقدمه الفقها  والقضةةةةةةةةةةةةاة  تصةةةةةةةةةةةةنيف مؤلفه »اإلسةةةةةةةةةةةةعاد إىل درجة االجتهاد« يف ثالث جملد 
 . (32)والطلبة، إىل مقام السلطان، فأ به األشرف بثالثة آالف دينار

 ابدي نشاط وليفي انل عليه الصالت واملكانة املرموقة لدو السلطان األشرف وخلفه السلطان الناصر.آ  وكان للفريوز

لتأليف وإ بتهم عليه، يف تفنن العلما  يف التصةةةنيف واإلبداع فيه، وابتكار  كما سةةةاهم تشةةةجيع الرسةةةوليني للعلما  على ا
فنون وليفيه مل يعهدها اليمن أبسةةةةةةره من قبل، ومن هذا املنطلق سةةةةةةأكتب ما يدور يف خاطري من احلرقة اليت أشةةةةةةعر هبا 

مل ينالوا أدين شةةةةي من حقوقهم، بل  واألسةةةةى على العلما  والباحثني من أبنا  أمتنا العربية واإلسةةةةالمية املهمشةةةةني والذين 
حىت أن ما كتبوه ما زال حبيس الدفاتر واملخازن، ولو أن رؤسةةةةةا  الدول العربية واإلسةةةةةالمية بذلت من األموال للباحثني 
واالكادميني يف اجلامعات واملبدعني يف وتلف الصةةةةةةةةةةةناعات نصةةةةةةةةةةةف ما تبذله من أموال يف الرايضةةةةةةةةةةةة لالعبني واملدربني 

علما  من ليع التخصةةصةةات بدال من اسةةتقدام املدربني يف الرايضةةة دون أي فائدة ترجع للشةةعب أو الوطن  واسةةتقدام ال
لكان حال دولنا العربية واإلسةةةةالمية غري احلال الذي نراه اليوم، وخاصةةةةة يف أمور الشةةةةريعة اإلسةةةةالمية والفقه اإلسةةةةالمي  

يننا وأصةةةةوله وفروعه، بل الشةةةةتغل اجلميع يف االبداع يف وقضةةةةاايان املعاصةةةةرة، ملا اسةةةةتطاع املسةةةةتشةةةةرقون أن يشةةةةككوا يف د
ه(، من وليف 812وتلف اجملةاالت، من  لةك مةا قةام بةه الفقيةه األديةب علي بن حممةد بن إلةاعيةل النةاشةةةةةةةةةةةةةةري )ت  

 .(33)رسالة نثرية عارية من النقل، خصها ابلسلطان األشرف الثاين، فحظي عنده بعلو املقام

ف مؤلفا للسةةةةةلطان األشةةةةةرف، جعل أول كل سةةةةةطر منه ألف فأسةةةةةتعظمه السةةةةةلطان، وانل ابدي قد صةةةةةنآ  زو وكان الفري 
، فكةةان هلةةذا اإلعجةةاب والتقةةدير أثره على نفس الفقيةةه األديةةب إلةةاعيةةل بن أ  بكر املقر  )ت: (34)إعجةةابةةه وتقةةديره

  ه/ 907)ت فألف غريبة العصةةةةةةةر وفريدته كتابه »عنوان الشةةةةةةةرف الوايف« وصةةةةةةةفه السةةةةةةةخاوي   (35)م(1433ه/  837
م( بقوله: »فعمل الشرف كتابه احلسن الذي مل يسبق إىل مقالته« فأعظمه السلطان، وأغدق على مؤلفه اهلبات  14۹۷

   .(36)والعطااي واستحسنه علما  العصر

كما قدم عدد من علما  زبيد بعضةةةةةةا من مصةةةةةةنفاهتم للسةةةةةةلطان الظاهر حيي بن إلاعيل فأ هبم عليها ابجلوائز ومنحهم 
 واهلبات. الصالت

ه(،  كر الربيهي: أنةه اختصةةةةةةةةةةةةةةر البخةاري، على طريقةة املسةةةةةةةةةةةةةةانيةد،   ۸۷۰منهم العالمةة أحلةد بن عمر املنق) )ت بعةد  
  .(37)فيذكر الصحا  مث يذكر ليع ما رواه من أحاديث، وجعله ابسم السلطان الظاهر ونسبه إليه
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ه( كتااب لاه »الظاهري«، وأهداه إىل السةةةةلطان الظاهر 842كما صةةةةنف الفقيه علي بن حممد بن قحر الزبيدي )ت:
   .(38)لائة مثقال وكساه ورفع منزلته بني العلما  فأ به عليه

أما النهج الثالث الذي انتهجه السةةةالطني الرسةةةوليني للتشةةةجيع على التأليف، فيتلخص يف حث العلما  البارزين يف فرع 
ث أن  من فروع العلم، ابلتصةةةةةةنيف فيه، وقد يشةةةةةةري السةةةةةةلطان بعنوان املصةةةةةةنف على العامل، وقد يوكه الختياره، مث ما يلب
 يكافئه على صنعته وتصنيفه، وقد ساهم هذا اجلانب يف إثرا  احلركة العلمية ابلعديد من املصنفات املفيدة يف ابهبا.

م( أن السةةةةلطان  ۱4۰۹ه/   ۸۱۲فمن شةةةةواهد  لك ما  كره الفقيه املؤرو أبو احلسةةةةن علي بن احلسةةةةن اإلزرجي )ت:  
اب ألعالم اليمن كربائهةا وملوكهةا وأمرائهةا وعلمةائهةا وعبةادهةا  األشةةةةةةةةةةةةةةرف إلةاعيةل بن العبةاس، أشةةةةةةةةةةةةةةار عليةه أن جيمع كتةا

  .(39)ورؤسائها وزهادها، فصنف مؤلفه املسمى العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر اليمن

وللسةةةةةةةةةةلطان الناصةةةةةةةةةةر أحلد دور يف حث العلما  على التأليف، إ  طلب من الفقيه األديب الاعيل بن أ  بكر املقر   
ينشةةةةةةد له بديعية يف مدت النا ل يتمثل فيها بديعية الصةةةةةةفي احللي، فصةةةةةةنف بديعيته املعروفة ب أن    (م۱2۳۳ت: )

   .(40)»اجلماانت البديعية يف مدت خري الربية«

ومل تقتصةةةةةةةةةةةةر العناية ابلعلما  على إجالهلم ورفع مكانتهم، وصةةةةةةةةةةةةحبتهم، بل تعدو األمر  لك إىل نوات عديدة يف حياة  
 العلما  العامة منها:

ايرة السةالطني الرسةوليني للعلما  يف دورهم وأماكن تدريسةهم، وسةؤاهلم الدعا ، إ  تشةري املصةادر إىل زايرة السةلطان  ز  -
كما قام الواثق إبراهيم بن    ،(41)املنصةةةةةةةةةةةةةور عمر للفقيه أ  بكر بن عبد هللا بن كحيل يف مسةةةةةةةةةةةةةجده والتمس منه الدعا 

، أمةا الفقيةه أحلةد بن موسةةةةةةةةةةةةةةى بن عجيةل )ت: (42)م( يف داره۱۲۸۱املظفر بزايرة الفقيةه بعقوب بن حممةد الو  )ت:  
كما زار السةةةةةةلطان املظفر، الفقيه أحلد بن حممد بن أسةةةةةةعد    ،(43)ه( فكانت امللوم تزوره وتصةةةةةةله وتقبل شةةةةةةفاعته690
كما أشةةارت املصةةادر إىل زايرة السةةلطان اجملاه، للفقيه حممد بن عبدهللا   ،(44)من طعامه م( يف داره، وتناول۸6۱۲)ت: 

  .(45)م( يف مسجده ليال، فتفقد أحواله وسأله الدعا 1246احلضرمي )ت:

 األسباب اليت أدت إىل النهضة العلمية
 التنافس على اإلمامة وتشجيع الدولة للعلم والعلما . -
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السةةةةةةةالطني واألئمة غالبا كانوا من أهل العلم، وال يكاد يرشةةةةةةةهت إمام للخالفة إال إ ا كان جمتهدا وله وليف  و لك ألن  
فذلك من شةةةةةةةةةروط اإلمامة عندهم اليت جيب توافرها يف البيعة ل مام، وبدوهنا ال جتب طاعته وال تنعقد بيعته، بل ال بد 

هيئةة كبةار العلمةا  يف عصةةةةةةةةةةةةةةره  ألن احلةاكم ال يكون إال إمةامةا،    أن يبني اجتهةاداتةه يف مؤلف، وينةاق) اإلمةام من قبةل
ومعظم األمرا  الذين حكموا اليمن كانوا من العلما  واألداب ، فقد كانوا يقربون العلما  منهم ويسةةةةةةةةتوزروهنم، ويضةةةةةةةةعون  

ن هةذا حةافزا قواي لكثرة هلم املكةانةة الالزمةة، وحيثوهنم على العلم مع مزيةد من العطةا  واإلبةداع األد  نثرا وشةةةةةةةةةةةةةةعرا، وكةا
 التأليف يف اليمن، إضافة إىل أن املذهب الزيدي يدعو إىل االجتهاد والتحرر من التقليد.

 عناية العلماء ابلتدريس والتأليف
اآخرين، تواصةةل اليمن العلمي والثقايف مع البلدان العربية، وتبادل الرسةةائل يف املسةةائل العلمية، واالسةةتفادة من ثقافة  -

واالندماج الثقايف، واملناقشةةةةةةةةةةات العلمية بني علما  اليمن، وغريهم من علما  البلدان، سةةةةةةةةةةاعد على إثرا  احلياة الفكرية 
 والعلمية، وكانت أهم لقا اهتم يف موسم احلج.

وفكري التنةافس احملمود بني علمةا  العصةةةةةةةةةةةةةةر، فةاتسةةةةةةةةةةةةةةعةت رقعةة التةأليف والبحةث والكتةابةة ممةا أدو إىل حرام ثقةايف    -
 متصاعدة.

 عدم التطور احلضاري كما يف عصران احلايل والذي جعل الناس يشتغلون ويهدرون أوقاهتم لا ال طائل منه. -

 اهلمة العالية لدو أهل العلم طالب ومشايي -

لم يف مثةال  لةك مةا  كره العالمةة حممةد بن أحلةد عبةدالبةاري األهةدل أنةه اشةةةةةةةةةةةةةةتغةل ابلعلم ليال وهنةارا، حىت أنةه  اكر الع
 الطريق أثنا  سفره للحجه.

العمل ألجل الدين والشةةةرع، والتجرد لذلك، ال ألجل احلزب واجلماعة، والوصةةةول إىل السةةةلطة واحلكم أو لعر  من  -
 الدنيا زائل.

 السياسة وأثرها على الفكر والثقافة 
لدويالت والدعوات، اليت انتشةةرت  بدأت السةةياسةةة تلعب دورا هاما يف عزل الفكر اليم  اجتماعيا، وانقسةةاماته بوجود ا

يف أواخر القرن الثالث اهلجري، منها الدولة اليعفرية، فالدعوة الشةةةةةةةةةيعية، فالدعوة الزيدية اهلادوية، يف خضةةةةةةةةةم منو الفكر 
السةةةةةة  يف كل من صةةةةةةنعا ، واجلند، وزبيد، ومن مث امتدت الدعوات بصةةةةةةراعاهتا الفكرية والسةةةةةةياسةةةةةةية، من زيدية معتدلة  
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يعة اثنا عشةةةرية، ومطرفية، و لت السةةةنة تسةةةري جل غري معوج، كان هلا األثر يف االنتشةةةار واالزدهار، بينما  ومعتزلة، وشةةة
  ل الصراع الفكري والسياسي حماطا ابلدعوة الشيعية والزيدية.  

ولة  ومرت مرحلة العزلة السةياسةية تفر  حصةارها على اليمن بصةراعات األئمة وحروهبا املسةتمر، حىت جا ت مرحلة الد 
القالية األوىل، وهيمنتها على اليمن، رغم الوحدة السةةةةةةياسةةةةةةية اليت كلت اليمن الطبيعية بعد الفراغ، من احلكم الوط ،  
فرضةةةةةةت قداسةةةةةةة األمام، والتفرقة بشةةةةةةىت أنواعها، غري أن هذه املرحلة وما بعدها اليت جا ت ابلدولة القالية الثانية، برز 

أحاطت الشةةعب بسةةور الفرقة، فكانت املسةةؤولية الكربو على عاتقهم، فحطوا سةةور  علما  أدركوا عمق السةةياسةةة، اليت
على االنفتات الفكري، واللقا  األخوي، والتبادل   العزلة ابجتهاداهتم، وهنجوا طريق السةنة واجلماعة، وبنوا حياهتم العلمية

  ابللقا ات واألخذ والعطا  من العلمي بني صةةةةةةةنعا  وزبيد، شةةةةةةةأهنم شةةةةةةةأن علما  اإلسةةةةةةةالم الذي هنجوا مسةةةةةةةلك العلما
العلمةا ، فكةان حممةد بن إلةاعيةل األمري، وحممةد بن علي الشةةةةةةةةةةةةةةوكةاين، واملقبلي وقةاطن، واجلالل، وعبةد القةادر بن أحلةد  
الكوكباين والقاضةةةةةةةةةي أحلد بن صةةةةةةةةةاإ أبو الرجال واحلسةةةةةةةةةني زيد جحاف وغريهم ممن تركوا التعصةةةةةةةةةب املذها، فحاربوا 

ب، وقاوموا سةياسةة التعصةب وفتحوا صةدورهم لعلما  زبيد، فمنهم من زار زبيد وأخذ عن علمائها  سةياسةية العزلة والتعصة
األسةةةةانيد الصةةةةحيحة، مثل أحلد حممد قاطن، وأوالد حممد بن علي الشةةةةوكاين، الذين أخذو اإلجازة من احلافس العالمة  

زة القضةةةةةاة أوالد حممد على الشةةةةةوكاين، كما  عبد الرحلن بن سةةةةةليمان األهدل، املسةةةةةجلة يف كتابه النفس اليماين، يف إجا
تبادلت الزايرات بني علما  زبيد وصنعا ، فكان لقا  العالمة عبد اإلالق بن الزين املزجاجي، بصنعا  فأخذ اإلجازة من 

 .(46)العالمة حممد بن إلاعيل األمري وبدوره أجاز جميزه وتوىف بصنعا 

ومن أبرز ما طالعنا به األدب واالحوام املتبادل بني العلما  والسةةمو العلمي واالنسةةجام اإللقي الرفيع زايرة العالمة عبد 
هةةةةةةةةةةةةة لقا اته بعلمائها وأبرزهم القاضي أحلد بن صاإ أبو الرجال، وتبادال العلم، ۱۱۷۰هللا بن عمر اإلليل لصنعا  سنة 

 ا يستحق من املدت والثنا  يف قصيدتني متبادلتني، ال يسع اجملال لذكرها.أخذ وعطا ، وكل واحد توج زميله ل

فمن هنا نرو أن سةةةةةةةةور العزلة الفكري املسةةةةةةةةيس قد حتطمت أمام رجال العلم والفكر واالجتهاد، فالعمري يروي سةةةةةةةةند 
ن حممد بن إلاعيل  الصحيهت عن القاسم بن احلسني بن القاسم عن العالمة علي بن أحلد الظفري عن العالمة إبراهيم ب

األمري عن والده العالمة حممد بن إلاعيل األمري عن العالمة السةةةةةةةةةيد احلافس حيإل بن عمر األهدل الزبيدي عن العالمة  
يوسةةةةةةةف حممد البطات الزبيدي عن العالمة السةةةةةةةيد الطاهر بن حسةةةةةةةني األهدل الزبيدي عن شةةةةةةةيخه احلافس الكبري عبد 

   .(47)شهور بسنده العايل إىل البخاريالرحلن بن علي الديبع الزبيدي امل
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فاحلركة العلمية بعد لقا ات العلما  كان هلا أثرها الفعال يف إهنا  سةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةة العزلة والتفرقة، ومل تتوقف احلركة الفكرية، 
فكان هلا دور فعال يف إجياد علما  أعالم، افتخر هبم اليمن ال زبيد وحدها، و لت جامعة األشةةةةةاعر االشةةةةةعاع الفكري  
برز فيها على امتداد ما بعد مرحلة االنفتات عبد هللا بن سةةةةةةةةةليمان اجلرهزي  و املؤلفات اليت منها معني االخوان شةةةةةةةةةرت 

والعالمة شيي   ،لصر  (ه1205)فتهت الرحلان، والعالمة حممد بن حممد مرتضى الزبيدي مؤلف  ج العروس املتوىف سنة  
لؤلفاته واليت منها النفس اليماين، وبركة الدنيا واآخرة، وفوائد الفوائد اإلسةالم عبد الرحلن بن سةليمان األهدل املشةهور  

  .(48)وخرائد اإلرائد، والعالمة حممد عبد اإلالق بن علي املزجاجي  و املؤلفات الشهرية

دينة وتطالعنا مرحلة القرن الثالث عشةةةةةةةةةر اهلجري والرابع عشةةةةةةةةةر اهلجري حبركة علمية زاخرة، وحركة اقتصةةةةةةةةةادية، فزبيد امل
العلمية يقدم إليها العلما  والطالب من ليع أ ا  اليمن، وإندونيسةةةةةةيا وإفريقية مصةةةةةةاحبة ابحلركة التجارية والصةةةةةةناعية، 
وكان الطالب عندما يصةةةةلون إىل زبيد لينهلوا من معينها، ويتحصةةةةلون على لقمة العي) بسةةةةهولة، من األوقاف والتجار 

ربطة واملنازل العامة، ومن أبرز علما  هذه املرحلة العالمة السةةيد حممد بن  ومتوسةةطي الدخل، كما جيدون السةةكن يف األ
عبد الرحلن األهدل، وحممد بن علي العمراين، املنتقل من صنعا  إىل زبيد وعبد الرحلن الشريف ويوسف حممد فقري وداود 

 غريهم كثري.الساملي وداود عبد الرحلن حجر، والسيد عبد هللا حممد البطات، ويوسف حممد جدي و 

هة العالمة أبكر عبد الرحلن 1357ومن تالميذ هذه الكوكبة الذين درسوا ابملدرسة العلمية ابألشاعر اليت وسست سنة  
األهدل، وسةةةةةةةليمان بن عبد هللا األهدل، وأحلد حممد عبد هللا األهدل وحممد صةةةةةةةديق البطات، وحممد يوسةةةةةةةف جدي،  

حسةةةةةني حممد عبد هللا الوصةةةةةا ، وحممد أحلد قشةةةةةاعة، وأحلد حممد خليل وحممد يوسةةةةةف فقري، وحممد إلاعيل حمنا، و 
خطيب جامع زبيد، وأحلد عبد هللا خليل، وحممد أحلد السةةةةةةةةةةةةةةاملي، وعبد هللا زيد املعز  القائل يف وصةةةةةةةةةةةةةةف حلقة علم 

 جبامع األشاعر: 

 .(49)كأنك بدر والتالميذ أجنم يف فلك حيويه بطن األشاعر

 والتوصيات:النتائج 

أهم ما توصةةةةةةةةل إليه الباحث هو وجود حركة علمية يف هتامة اليمن أصةةةةةةةةيبت ابلركود واإلمهال يف الفوة األخرية بسةةةةةةةةبب 
املناطقية والصةةةراعات السةةةياسةةةية واملذهبية، وفود كثري من علما  السةةةنة وغريهم من املذاهب املختلفة إىل هتامة اليمن إما  
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(4) abn aldyb'e, 'ebd alrhmn bn 'ely. ((1979. bghyh almstfyd fy tarykh mdynh zbyd. thqyq: 'ebdallh mhmd 

alhbshy. sn'ea': mrkz aldrasat walbhwth alymny. s:33. 

(5) al'ebady, 'ebdallh qa'ed hsn. 1995)m). alhyah al'elmyh fy mdynh zbyd fy 'ehd aldwlh alrswlyh. s:100. 

(6) aljndy, alslwk fy tbqat al'elma' walmlwk, mrj'e sabq, j:2, s:79؛ wal'ebady, alhyah al'elmyh fy mdynh 

zbyd fy 'ehd aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, s:104. 

(7) aljndy, alslwk fy tbqat al'elma' walmlwk, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh. 

(8) aljndy, alslwk fy tbqat al'elma' walmlwk, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh ؛ walkhzrjy, 'ely bn alhsyn. 

(2009m). al'eqd alfakhr alhsn fy tbqat akabr ahl alymn whw traz a'elam alzmn fy tbqat a'eyan alymn. 

thqyq: 'ebd allh qa'ed al'ebady wakhrwn. sn'ea': mktbh aljyl aljdyd t:1, j:2, s:143. 

(9) alkhzrjy, 'ely bn alhsn. 1983)m). al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh. nshr b'enayh: mhmd bn 

'ely alakw'e. sn'ea': mrkz aldrasat walbhwth alymny. t:2, j:1, s:233. 

(10) alfasy, mhmd bn ahmd. (1986m). al'eqd althmyn fy tarykh albld alamyn. thqyq: mhmd hamd alfqy. 

byrwt: m'essh alrsalh. t:2, j:6, s:173. 

(11) alkhzrjy, al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, j:1, s:233؛ wabn aldyb'e, 'ebd alrhmn 

bn 'ely.) 1977m). qrh al'eywn bakhbar alymn almymwn. thqyq: mhmd bn 'ely alakw'e. alqahrh: mtb'eh 

als'eadh j:2,s:49 ؛ walkhzrjy, 'ely bn alhsn. 1981)m). al'esjd almsbwk fymn wla alymn mn almlwk. 

aljmhwryh alymnyh: mkhtwt nshr tswyra 'en wzarh ale'elam walthqafh. t:2, s:273).  

(12) alfasy, al'eqd althmyn fy tarykh albld alamyn, mrj'e sabq, j:3, s:293,292. 

(13) aljndy, alslwk fy tbqat al'elma' walmlwk, mrj'e sabq, j:2, s:72؛ waldhby, 1988)m). m'ejm alshywkh. 

thq یq: d. mhmd alhbyb alhylh. alta'ef: mktbh alsdyq. t:1, j:1, s:51. 

(14) alkhzrjy, 'ely bn alhsn. (d.t). alkfayh wale'elam fymn wly alymn fy aleslam. alqahrh: nskhh mswrh 'en 

m'ehd almkhtwtat al'erbyh. s:99. 

فيز أويل األمر للعلما  والباحثني ومسةةةامهتهم يف التأليف مما يشةةةجع على االبداع يف مفيدا أو مسةةةتفيدا، أن تشةةةجيع وحت
 التأليف.

لةذا فةإن البةاحةث يوصةةةةةةةةةةةةةةي ابحلفةاا على الواث العلمي الةذي خلةده األوائةل والبحةث والتنقيةب عنةه وحتقيقةه وطبةاعةة مةا 
لعلوم الشةةةةةةرعية اليت كانت تدرس يف احللقات حقق منه، كما يقوت الباحث القيام بدراسةةةةةةة املناهج التعليمة خاصةةةةةةة يف ا

وصةةلى هللا على سةةيدان حممد وعلى آله وصةةحبه وسةةلم واحلمد هلل  العلمية على وتلف مراحل التعليم يف القرون املاضية.
 رب العاملني.

                                                                                                    :Footnote  اهلوامش
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(15) alkhzrjy, al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, j:1, s:221؛ aljndy, alslwk fy tbqat 

al'elma' walmlwk, mrj'e sabq, j:2, s:171. 

(16) almlk alafdl alrswly, al'ebas bn 'ely. (d.t). nzhh alzrfa' wthfh alkhlfa'. thqyq: nbylh dawd. mkh: dar 

alktab al'erby. wmktbh althqafh. s:68. 

(17) hajy khlyfh, mstfa bn 'ebd allh. (d.t). kshf alznwn 'en asamy alktb walfnwn. mkh almkrmh: almktbh 

alfyslyh. j:1, s:519؛ alhbshy, 'ebd alrhmn bn mhmd. 1979)m). tarykh wsab "almsma ale'etbar fy 

altwarykh walathar". thqyq: 'ebd allh mhmd alhbshy. sn'ea': mrkz aldrasat walbhwth alymny. t:1, 

s:112, 113.  

(18) alhbshy, tarykh wsab "almsma ale'etbar fy altwarykh walathar", almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh. 

(19) alzrkly, khyr aldyn bn mhmwd. 1980)m). ala'elam. byrwt: dar al'elm llmlayyn. t:5, j:8, s:244. 

(20) alhbshy, tarykh wsab "almsma ale'etbar fy altwarykh walathar", mrj'e sabq, s:119؛ syd, aymn f'ead. 

(1974m). msadr tarykh alymn fy al'esr aleslam. alqahrh: nshr alm'ehd alfrnsy llathar alshrqyh. 

walqahrh: bdar alktb almsryh. wmhfwz bmktbh alambrwzیana brqm ۳۳ B. wlh nskhh akhra bmktbh 

aljam'e bsn'ea'. s:132 ؛ abn aldyb'e, qrh al'eywn bakhbar alymn almymwn, mrj'e sabq, j:2, s:51. 

(21) abn aldyb'e, qrh al'eywn bakhbar alymn almymwn, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh.  

(22) alhbshy, hyah aladb alymny fy 'esr bny rswl, mrj'e sabq, s:63. 

(23) al'ebady, alhyah al'elmyh fy mdynh zbyd fy 'ehd aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, s:115. 

(24) alhbshy, hyah aladb alymny fy 'esr bny rswl, mrj'e sabq, s:62؛ alhdad, mhmd yhy. 2008)m). altarykh 

al'eam llymn. byrwt: mnshwrat almdynh. t:1, j:3, s:210. 

(25) albryhy, 'ebd alwhab bn 'ebd allh. 1983)m). tbqat slha' alymn. thqyq: 'ebdallh mhmd alhbshy. sn'ea': 

mrkz aldrasat walbhwth alymny. t:1, s:309, 310؛ alrfa'ey, d.tlal jmyl. 1992)m). almhb ldyn allh ahmd 

bn 'ebdallh altbry almky wathrh fy alhyah al'elmyh fy 'esrh. mkh: almktbh altjaryh. t1:, s:44. 

(26)  alfasy, al'eqd althmyn fy tarykh albld alamyn, mrj'e sabq, j:3, s:65,64,63. 

(27)  alhbshy, 'ebdallh mhmd. (1988m). msadr alfkr aleslamy fy alymn. byrwt: almktbh al'esryh., s:417. 

(28)  al'ebady, alhyah al'elmyh fy mdynh zbyd fy 'ehd aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, s:119. 

(29) alahdl, aby 'ebd allh alhsyn bn 'ebdalrhmn bn mhmd alahdl alymny. 2010)m). thfh alzmn fy tarykh 

sadat alymn. thqyq: 'ebd allh mhmd alhbshy. sn'ea': mktbh alershad. t:1, j:2, s:154. 

(30) al'ebady, alhyah al'elmyh fy mdynh zbyd fy 'ehd aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, s:119. 

(31)  alkhzrjy, al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, j:2, s:160؛ alkhzrjy, al'esjd almsbwk 

fymn wla alymn mn almlwk, mrj'e sabq, s:449؛ al'ebady, alhyah al'elmyh fy mdynh zbyd fy 'ehd aldwlh 

alrswlyh, mrj'e sabq, s:120. 

(32)  alkhzrjy, al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, j:2, s:244؛ abn hjr, ahmd bn 'ely. 

1992)m). aldyl aldrr alkamnh. thqyq: d.'ednan drwysh. alqahrh: nshr m'ehd almkhtwtat al'erbyh. s:239 ؛ 

al'ebady, alhyah al'elmyh fy mdynh zbyd fy 'ehd aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, s:121. 

(33) abn hjr, aldyl aldrr alkamnh, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh؛ alskhawy, mhmd bn 'ebdalrhmn. (d.t). 

aldw' allam'e lahl alqrn altas'e. byrwt: dar mktbh alhyah.j:2, s:293,290. 

(34) alskhawy, aldw' allam'e lahl alqrn altas'e, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh؛ alshwkany, mhmd bn 'ely. 

(d.t). albdr altal'e bmhasn mn b'ed alqrn altas'e. byrwt: dar alm'erfh.j:1, s:142. 

(35) albryhy, tbqat slha' alymn, mrj'e sabq, s:300-305 ؛ a abn al'emad, 'ebd alhy bn al'ebad alhnbly. (d.t). 

shdrat aldhb fy akhbar mn dhb. byrwt: dar alktb al'elmyh. j:7, s:222,220. 

(36) alskhawy, aldw' allam'e lahl alqrn altas'e, mrj'e sabq.  

(37) abn almqr'e, esma'eyl bn aby bkr. 1406)h). 'enwan alshrf alwafy. thqyq: 'ebdallh alansary. mktbh jdh. 

t:5, s:189, 190؛ abn hjr, aldyl aldrr alkamnh, mrj'e sabq, j:8, s:309؛ albryhy, tbqat slha' alymn, mrj'e 

sabq, s:302؛ alshwkany, albdr altal'e bmhasn mn b'ed alqrn altas'e, mrj'e sabq, j:1, s:142. 

(38) albryhy, tbqat slha' alymn, mrj'e sabq, s:308. 

(39) alahdl, thfh alzmn fy tarykh sadat alymn, mrj'e sabq, j:2, s:26؛ albryhy, tbqat slha' alymn, mrj'e sabq, 

s:310. 
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(40)  abn hjr, aldyl aldrr alkamnh, mrj'e sabq, j:2, s:481,479 ؛ alskhawy, aldw' allam'e lahl alqrn altas'e, 

mrj'e sabq, j:2, s:293؛ albryhy, tbqat slha' alymn, mrj'e sabq, s:303, 304؛ al'ebady, alhyah al'elmyh fy 

mdynh zbyd fy 'ehd aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, s:123. 

(41) aljndy, alslwk fy tbqat al'elma' walmlwk, mrj'e sabq, j:2, s:175. 

(42) alkhzrjy, al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, j:1, s:192 ؛ alahdl, thfh alzmn fy 

tarykh sadat alymn, mrj'e sabq, j:2, s:287. 

(43) aljndy, alslwk fy tbqat al'elma' walmlwk, mrj'e sabq, j:1, s:481. 

(44) alkhzrjy, al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh, mrj'e sabq, j:1, s:155. 

(45) alkhzrjy, al'eqwd all'elwyh fy tarykh aldwlh alrswlyh, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh. 

(46) alhdrmy, 'ebd alrhmn 'ebd allh. 2005)m). thamh fy altarykh. dmshq: alm'ehd alfrnsy. s:39.  

(47) alhdrmy, thamh fy altarykh, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh. 

(48) alhdrmy, thamh fy altarykh, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh. 

(49) alhdrmy, thamh fy altarykh, almrj'e alsabq, almwdw'e nfsh 
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