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سهطاٌ َاجٙ  

و  1973،  انثانث ٔ انعششٌٔانعذد عذٌ، يجهح انذكًح،
 

  (2)تاريخ اليمه اإلسالمية 

 *  (اليعفرية الدولتان الزيادية و)
  

:  ( م1012ـ  م 821/  هـ  402 ـ  هـ 205)الدولة الزيادية 

ذغهّة انعُاصش غٛش  َشغال انخهفاء تعثػ أيٕسْى انذاخهٛح ٔ إذساع انخالفح انعثاسٛح ٔإأدٖ  .1

انثالغ فٙ تغذاد إنٗ جُٕح تعط انٕالج فٙ انٕالٚاخ اإلساليٛح تًا  انعشتٛح فٙ انجٛش ٔ

فهى ذكٍ األيٕس يسرقشج فٛٓا فٙ تذاٚح انقشٌ انثانث انٓجش٘، ، فٙ رنك تالد انًٍٛ انُائٛح

 أصداد انرُافس تٍٛ األيشاء يٍ أجم ذقهّذ انٕالٚح، ٔ كًا نى ذٕجذ فٛٓا انٕدذج انسٛاسٛح، ٔ

نزا . خشجد قثائم ذٓايح عهٗ غاعح انٕانٙ انعثاسٙ انطائفٛح، ٔ دذثد انفرٍ انذاخهٛح ٔ

فقذ فكش انًأيٌٕ فٙ إسُاد انًٍٛ إنٗ شخص يٍ ًْذاٌ كًا ٚشٛش انثشاس٘ ٚسرطٛع 

 يٛالدٚح عهٗ يذًذ تٍ صٚاد 818خرٛاسِ عاو إقذ ٔقع  ٔ. كثخ جًاح ذهك انقثائم انثائشج

خرٛاس إقذ ذى  ٔ. ْٙ انعًم عهٗ إتقاء انُقطش يٕانٛاً نهخالفح انعثاسٛح نٛقٕو ترهك انًًٓح ٔ

 فٙ اً ْى انزٍٚ َشطٕا كثٛش ٔ (أ٘ انشٛعح)تٍ صٚاد تانزاخ تسثة شذج تغعّ آل عهٙ إ

  .ٌ فٙ انًٍٛ٘انقالقم ظذ انعثاسٙ إثاسج انثٕساخ ٔ
 

تٍ صٚاد تعذ انذشٔب انرٙ شُّٓا عهٗ انقثائم انثائشج أٌ ٚخعع يُطقح ذٓايح إأسرطاع  .2

كرفٗ فٙ تذاٚح أيشِ تثسػ َفٕرِ عهٗ يُطقح ذٓايح فقػ، أيا تقٛح انًُاغق  أنهذكٕيح ٔ

ٌ ألانجُذ فقذ أسرًش انخهفاء عهٗ يٕاصهح ذعٍٛٛ ٔالج يسرقهٍٛ عهٛٓا  األخشٖ كصُعاء ٔ

تٍ صٚاد إلتعذ أٌ أسررثد األيٕس  ٔ. تٍ صٚاد نى ٚكٍ ٚقصذ تّ جًٛع يخانٛف انًٍٛإذعٍٛٛ 

أخرػ يذُٚح صتٛذ نرصثخ قاعذج نذكًّ كًا قاو أٚعاً يٕالِ جعفش ترأسٛس يذُٚح انًزٚخشج 

نّ انفعم  را كفاٚح ٔ ٚزكش انًؤسخٌٕ أٌ انًٕنٗ جعفش كاٌ داْٛح ٔ ٔ .فٙ يُطقح انعذٍٚ

تٍ إ)ثٍُٛ تقٕنٓى إلنزا ساس انًثم عٍ ذالصو عًم ا. تٍ صٚادإإسساء َفٕر  انكثٛش فٙ دعى ٔ

كرفٗ تئقايح انخطثح  أتٍ صٚاد أٌ ٚسرقم تأيش ذٓايح ٔإسشعاٌ يا قشس  ٔ. (صٚاد تجعفشِ

انٓذاٚا  سرًش فٙ دًم انخشاج ٔأكًا  سًّ عهٗ انسكحإتُقش  نهخهٛفح انعثاسٙ ٔ

 ٔ. سرقالنّ انذاخهٙ تٓزا انشكمإنزا فئٌ انخالفح نى ذعرشض عهٗ .  إنٗ تغذادجانسُٙ

 . سرقالل تانًٍٛإلتٍ صٚاد أسسٗ انساتقح أليشاء آخشٍٚ فٙ اإسرقالل إٌ أانٕاقع 
 

، فأيرذ َفٕرْا فٙ انًشدهح األٔنٗ إنٗ اً يع يشٔس األٚاو ذقٕٖ يشكض انذٔنح انضٚادٚح كثٛش ٔ .3

يهذقاذٓا   ٔدانجٍ انجثال ٔ انشذش ٔ عرشفد تسهطرٓا دعشيٕخ ٔأ، فاً كم أَذاء انًٍٛ ذقشٚة

ثى أصثخ انٕالج انعثاسٌٕٛ انزٍٚ ذٕنٕا . عذٌ َجشاٌ ٔ صعذِ ٔ ٔ (اً انذجشٚح دانٙ)انًعافش  ٔ

سًٛح نهسهطح انضٚادٚح إلٚذٌُٕٚ تانرثعٛح ا، دكى تقٛح يُاغق انًٍٛ كانٛعفشٍٚٛ فٙ صُعاء

تهغ يٍ قٕج اإلياسج انضٚادٚح أٌ أصثخ دكّاو األقانٛى غٛش  ٔ. ٚقذيٌٕ نٓا تعط انخشاج ٔ
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 ٔ. سغثح فٙ ذذعٛى يشكضْى  إذقاءاً نششْا ٔاٚهرضيٌٕ انًٕاالج نّ انخاظعح خعٕعاً يثاششاً 

.   ( ْـ 371 ْـ ـ 203) سُح 168قذ ظم سهطاٌ تُٙ صٚاد فٙ عُفٕاَّ يذج ذثهغ 

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

  ":نهًضٚذ ساجع). ذٕجذ خًسح أقساو أخشٖ. جذاسٚخ انًٍٛ اإلساليٙ: ْزا ْٕ انقسى انثاَٙ يٍ تذث تعُٕاٌ* 
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