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 الممخص:
ـى فيو المنيج التاريخي كالكصفي        ىىدىؼى البحثي إلى دراسة عصر العبلمة ىاشـ بف يحيى الشامي كحياتو، كاٍستيٍخًد

ي ذلؾ العصر، كمسيرة حياة لدراسة الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ف ،كالتحميمي كالنقدم كالمقارف
الشامي: اسمو، كنىسىبو، كلقبو، كمكلده، كنشأتو، كحياتو العممية، كشيكخو، كتبلميذه، كأكالده، كصفاتو، كمكانتو العممية، كثناء 

 .أكانكا مف المعاصريف لو أـ المتأخريف عنو، ككفاتو العمماء عميو، سكاءن 
الشامي، كبحياتو الحافمة بالتفاعؿ كاالنفعاؿ كالتأثير كالتأثر لمتعمقة بأبعاد عصر كخمص البحث إلى جممة كافرة مف النتائج ا    

ا كتصنيفنا .   بتمؾ األبعاد، كبجيكده القيمة في طمب العمـ كنشره تعميمن
Abstract: 
         The research aimed at studying the era of the scholar Hashim Bin Yahya Al-Shami and his 

biography, using the historical, descriptive, analytical, critical and comparative approach to study the 
political, social, economic and cultural aspects of that era . 

         The research concluded with a wide range of results related to the dimensions of Al-Shami's era, 

and his valuable efforts to seek and disseminate knowledge in that era.  

 المقدمة                      

  كككبة مف  ،عمى مدل قركف خمت ،ظير في اليمف
العمماء كالمفكريف، كاف ليـ دكر بارز في عممية اإلصبلح 

 ،كاجتماعيا ،كسياسيا ،دينيا :كالتجديد في شتى جكانب الحياة
في سبيؿ العكدة إلى المكارد  كثقافيا ... فبذلكا جيكدا مخمصة

زالة ما عم ؽ بو مف شكائب األصمية الصافية لئلسبلـ، كا 
الغمك كالتقصير كالجمكد كالتعصب الطائفي كالمذىبي، كفي 
الدعكة إلى االجتياد كنبذ التقميد إال فيما دعت الحاجة إليو، 
كنبذ كؿ ما يؤدم إلى الخبلؼ كالفرقة كالتنازع كالصراع بيف 

 أبناء المجتمع اإلسبلمي 
كتعرضكا لضركب مف االبتبلء كاإليذاء كالقمع 

مَّمكا، الفكرم . .. فصبركا كصابركا كرابطكا، كتعممكا كعى

كصنَّفكا في شتى المعارؼ كالفنكف التي كانت شائعة كرائجة 
 األمة لـ يقتصر عمى تأثيرا كاسعا في في أزمانيـ، كأحدثكا 

بؿ تجاكزىا إلى كثير مف آفاؽ العالـ  ،اليمف كحدىا
 اإلسبلمي.
 ةعض أعبلـ تمؾ الكككبة بدراسات جمكقد حظي ب 

تناكلت عصكرىـ كحياتيـ كتراثيـ الفكرم كآراءىـ العقدية، 
كاألصكلية، كاختياراتيـ الفقيية، كجيكدىـ في التفسير، 
كالحديث، كالتصكؼ، كاألدب، كعمـك المغة، كالببلغة، 

 كغيرىا.... ،كالتاريخ
ككاف لي جيد متكاضع في ذلؾ؛ إٍذ أٍعدىٍدتي دراستيف 

مىمىٍيًف كحياتيما كف كرىما، مف أكلئؾ األعبلـ، عف عصر عى
حمد الجبلؿ الحسني العمكم كىما: العبلمة الحسف بف أ

عبلمة صالح بف الميدم المقبمي ىػ(، كالَُْٖ)ت
 ىػ(.َُُٖ)ت
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كقد بقي بعض أعبلـ تمؾ الكككبة مغمكريف، ال 
ييعرؼ عف عصكرىـ كحياتيـ كتراثيـ الفكرم كآرائيـ ... إال 

مة ىاشـ بف يحيى الشامي النزر اليسير... كمف ىؤالء العبل
ىػ(، فإنو لـ تصدر عنو أية ُُٖٓ)ت الحسني العمكم

بحسب ما  –دراسة، كال يزاؿ تراثو الفكرم كمو مخطكطا 
؛ لذا خصٍَّصتي ىذا البحث لتناكؿ عصره، كحياتو، أعمـ

كسيميو إف شاء اهلل تعالى بحكث أخرل عف تراثو الفكرم، 
تراث مفكر ما كآرائو، ال  كآرائو العقدية، كغيرىا... ألف دراسة

تتـ بمعزؿ عف دراسة عصره كأطكار حياتو، كمكارده الفكرية، 
كالعكامؿ المؤثرة في شخصيتو، كسائر ما لو صمة بذلؾ 

 التراث....
كمما يجدر ذكره ىنا أف العبلمة الشامي ىك مف 
شيكخ اإلماـ محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني 

اـ محمد بف عمي كمف شيكخ شيكخ اإلم ،ىػ(ُُِٖ)ت
 ىػ(....َُِٓالشككاني )ت

كقد استخدمت في ىذا البحث المنيج التاريخي 
كالكصفي كالتحميمي كالنقدم كالمقارف في دراسة عصر 
الشامي كمسيرة حياتو... كقمت بتخريج األحاديث النبكية مف 
مصادرىا األصمية، كعزك األبيات الشعرية إلى قائمييا، كلـ 

لكثرتيـ كشيرة بعضيـ، كرغبة في  ؛كريفأترجـ لؤلعبلـ المذك
االختصار، كاقتصرت عمى ذكر تكاريخ كفياتيـ جميعنا إال 

 مف لـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو، كىك نادر جدا.
كقد جاء البحث في مقدمة، كمبحثيف، كخاتمة. 
كتضمف المبحث األكؿ الحديث عف عصر الشامي، كجاء 

 ،االجتماعيةك  ،في أربعة مطالب تناكلت الحياة السياسية
 في ذلؾ العصر. ،كالثقافية ،كاالقتصادية

كتضمف المبحث الثاني الحديث عف حياة الشامي، 
كجاء في ثبلثة مطالب تناكلت اسـ الشامي كنسبو كلقبو 
كمكلده كنشأتو كحياتو العممية، كشيكخو كتبلميذه كأكالده، 
كصفاتو كمكانتو العممية كثناء العمماء عميو ككفاتو. 

 لخاتمة أىـ نتائج البحث. كتضمنت ا
 

                     

  المبحث األول                    
 يــــامــــــــــر الشــــعص               

 : ةــــــاسيــاة السيــــــالحي - المطمب األول        

عاش العبلمة ىاشـ بف يحيى الشامي في المدة 
قضاىا في  ،ىػُُٖٓىػ ك َُٕٖالزمنية الكاقعة بيف عامي 

، ماعدا رحمتو إلى ببلد اليمف منذ أف كلد إلى أف تكفي
لد في العاـ الذم الحرميف لمحج، كما سيأتي ذكره . فقد كي

سماعيؿ بف القاسـ بف تكفي فيو اإلماـ المتككؿ عمى اهلل إ
، فقد (1)ىػَُٕٖي الزيدم اليادكم كىك عاـ محمد الحسن

( جمادل اآلخرة ٓجمعة )كانت كفاة المتككؿ ىذا في ليمة ال
 . (2)مف ذلؾ العاـ

ىػ َُٕٖ( جمادل اآلخرة سنة ٕكفي عشية األحد )
بيكيع أحمد بف الحسف بف القاسـ باإلمامة، كتمقب بالميدم 
لديف اهلل، كعارضو خمسة مف العمكييف الفاطمييف، ثبلثة 

اكمة، كؿ دعا إلى نفسو منيـ مف األسرة القاسمية الح
اسـ بف المؤيد محمد بف القاسـ كىـ: الق باإلمامة،

لحسف ىػ(، كتمقب بالمنصكر باهلل، كالحسيف بف إُُِ)ت
باهلل، كمحمد بف ىػ(، كتمقب بالكاثؽ ُُُِبف القاسـ )ت

د كأحمد بف إبراىيـ بف محم ،ىػ(ُُِٔعمي الغرباني )ت
يادم، ، كتمقب بالىػ(َُٗٗالمؤيدم المشيكر بابف حكرية )ت

ىػ( الذم كاف قد دعا ُُُِتكعمي بف أحمد بف القاسـ )
قبؿ ذلؾ إلى نفسو باإلمامة في صعدة قبيؿ كفاة عمو 

كتمقب بالمنصكر باهلل. ككاف  ،المتككؿ إسماعيؿ بف القاسـ
أقكل ىؤالء المعارضيف لمميدم أحمد بف الحسف ىك القاسـ 

فقد كقعت بينيما حركب كثيرة نجـ عنيا  ،بف المؤيد محمد
لكف الميدم أحمد تمكف مف كثير مف القتمى كالجرحى، ك 

التغمب عمى معارضيو جميعنا، كانفرد باإلمامة دكنيـ، كدانكا 
 .  (3)كدخمكا في طاعتو ،لو

فر اكمف الجػدير بالػذكر أف الميػدم كمعارضػيو لػـ تتػك 
، كلكػػػػف أكثػػػػر النػػػػاس كػػػػانكا (4)فػػػػي أم مػػػػنيـ شػػػػركط اإلمامػػػػة

ػػا ))غيػػر راغبػػيف كال مختػػاريف  بػػؿ ،يبػػايعكف مػػف ينتصػػب إمامن
، كيصػػػيركف مػػع مػػػف اسػػػتقر أمػػػره (5)مضػػطريف ... كمتقػػػيف((
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كغمبت دكلتو، ككاف أكثر المنتصبيف سيرتيـ سيرة الممكؾ مع 
، أك عدـ كماؿ العمـ كاالجتياد لػدييـ ، (6)عدـ معرفتيـ بالعمـك

كقد يككف لبعضيـ مشاركة في الفقو ال يخرج بيا عف التقميػد، 
، كقػد سػاؽ (7)حادثػة فبل يستنبط مسألة، كال يجيب بعرفاف فػي

بعػػػض المػػػؤرخيف المعاصػػػريف ليػػػـ نمػػػاذج مػػػف جيػػػؿ بعػػػض 
ىػػؤالء المػػدعيف لئلمامػػػة كقمػػة فقييػػػـ، مػػف خػػػبلؿ فتػػاكل ليػػػـ 
بىيَّنىػػٍت أف بيػػنيـ كبػػيف االجتيػػاد الػػذم ييعىػػدم مػػف شػػركط اإلمامػػة 

، كلكػػػػف كثػػػػرة (8)مسػػػػافاتو كمراحػػػػؿى  –يػػػػة ك عنػػػػد الزيديػػػػة الياد
األمانػات كالتكميفػات كالمنافسػة  محبتيـ لمرياسات كالدخكؿ فػي

، كمف تمػت لػو مػنيـ (9)في الدنيا، كانت كراء ادعائيـ اإلمامة
ػػا  ب القيػػر كالغمبػػة دكلػػةن اضػػطرارية إنمػػا كانػػت ))مػػف بػػا كميمكن

عمػػػػى جيػػػػة القيريػػػػة ... كعمػػػػى رأم مػػػػف قػػػػاؿ بإمامػػػػة المقمػػػػد 
ػػػػػػػا عنػػػػػػػد تعػػػػػػػذر كجػػػػػػػكد المجتيػػػػػػػد الكامػػػػػػػؿ لسػػػػػػػائر  كخصكصن

 .(10)الشركط((
انػػػت الحػػػرب تشػػػتعؿ بػػػيف ىػػػؤالء المتعارضػػػيف، كقػػػد ك
، كالتخريػػب لكثيػػر مػػف القتمػػى كالجرحػػى كاألسػػرلكيػنجـ عنيػػا ا

. (11)كاإلحػػراؽ لممػػػدف كالقػػػرل، كسػػػمبيا كنيبيػػػا، كتشػػػريد أىميػػػا
مظممػةن كال مطمبنػا مالينػػا كلػـ يرفػع أحػد مػف ىػؤالء المتعارضػيف 

. ككػػػاف ، كال عػػػزؿ كالينػػا جػػػائرنا، كال أصػػػمح خمػػبلن حاصػػػبلن زائػػدنا
بعض تجار الفتكل ككعاظ السبلطيف مف الخطبػاء فػي بعػض 

يف لمػػػػػػدعي اإلمامػػػػػػة الجيػػػػػػات يحثػػػػػػكف عمػػػػػػى جيػػػػػػاد المنػػػػػػاكئ
، كيبػػالغكف فػػي ذلػػؾ ذاكػػريف اآليػػات القرآنيػػة الخػػارجيف عمػػييـ

ت األنبيػاء الماضػيف عمػييـ النازلة في قتاؿ المشركيف كفػي كقػ
 .(12)ا في الديفكغمك   ،؛ تحريفنا منيـ لمكمـ عف مكاضعوالسبلـ

دم كقػػد كػػاف أمػػراء آؿ القاسػػـ بػػف محمػػد الحسػػني الزيػػ
ىػػػػػ( حريصػػػيف عمػػػػى الكاليػػػات كالرياسػػػػات َُِٗاليػػػادكم )ت

 ،، يتقاسػػػػػػمكف الػػػػػػببلد(13)متيػػػػػػالكيف عمييػػػػػػا متحػػػػػػايميف لنيميػػػػػػا
، حتػػى إف (14)كيتصػػرفكف فػػي ريعيػػا ،كيسػػتكلكف عمػػى خيراتيػػا

، (15)اليتو ع جيات ليست تحت ك يبعضيـ كاف ييخىصَّص لو رى 
 ،ككانكا يتشاجركف فػي كاليػات بعػض الجيػات فتنيػار أعماليػا

. ككػػػاف اإلمػػػاـ الميػػػدم (16)كيتضػػػرر أىميػػا ،كتختمػػؼ أحكاليػػػا
أحمػد بػف الحسػف ييعىػينف مػف الػكالة عمػى أرجػاء الػببلد كال سػيما 

كمىٍف يػدفع مػف المػاؿ الػذم  ،مىٍف ىك أقرب لو –اليمف األسفؿ 
. كظػػػػؿ قابضػػػػا عمػػػػى زمػػػػاـ (17)يجبيػػػػو منيػػػػا أكثػػػػر مػػػػف غيػػػػره

كظمػت مخػاليؼ الػيمف تحػت سػيطرتو حتػى مػات فػي  ،األمكر
 .(18)ىػَُِٗ( جمادل اآلخرة سنة ِّليمة األربعاء )

كبعػػد كفاتػػو دعػػا ثمانيػػة مػػف العمػػكييف الفػػاطمييف إلػػى 
القاسػػمية الحاكمػة مػػا عػػدا  أنفسػيـ باإلمامػػة، كميػػـ مػف األسػػرة

يؿ بػػػػػف القاسػػػػػـ بػػػػػف المتككػػػػػؿ إسػػػػػماع، كىػػػػػـ: محمػػػػػد كاحػػػػػدنا
اسػـ بػف المؤيػد محمػػد ىػػ(، كتمقػب بالمؤيػد بػاهلل، كالقَُٕٗ)ت

، كالحسػػػيف بػػػف الحسػػػف بػػػف القاسػػػـ ىػػػػ(ُُِٕبػػػف القاسػػػـ )ت
بػػػػػف المتككػػػػػؿ إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف القاسػػػػػـ ىػػػػػػ(، كعمػػػػػي ُُُِ)ت
بػػػػف المتككػػػػػؿ إسػػػػماعيؿ بػػػػف القاسػػػػػـ ىػػػػػ(، كحسػػػػف َُٔٗ)ت
، ىػػػػػ(ُُُِىػػػػ(، كعمػػػي بػػػػف أحمػػػد بػػػػف القاسػػػـ )تَُُٖ)ت

ىػػػػػ(، َُُّبػػػػف أحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف القاسػػػػـ )ت دكمحمػػػػ
ر بػػػف عبػػػدالرب مػػػف آؿ شػػػرؼ الػػػديف كعبػػػدالقادر بػػػف الناصػػػ

ػػػؿم دعػػػا مػػػف جيتػػػو التػػػي كػػػاف فييػػػا، كجػػػرت َُٕٗ)ت ىػػػػ(، كي
كبػػايعكا  ،ثػػـ عػػدؿ ىػػؤالء الػػدعاة عػػف دعػػكاتيـ ،بيػػنيـ حػػركب

المؤيػػد بػػاهلل محمػػد بػػف المتككػػؿ إسػػماعيؿ، بشػػرط أف يسػػتأثر 
كلػـ يبػؽ  ،جيػة التػي كانػت تقػع تحػت كاليتػوكؿ منيـ بحكػـ ال

لممؤيػػد نفػػكذ عمػػى مػػا تحػػت أيػػدييـ مػػف الجيػػات سػػكل مجػػرد 
، ))كأعطػاىـ فػكؽ (19)النسبة كالخطبة كالسكة )العممػة النقديػة(

، كأقطعيػـ الػببلد كمػا شػرطكه ... ككانػت األحػكاؿ ما يطمبكنػو
    لمػػػػف كػػػػاف مػػػػف أىػػػػؿ الرياسػػػػة مػػػػع ىػػػػذا المػػػػذككر فػػػػي غايػػػػة

، ك ))تجػػػػػػػػػػرأ عميػػػػػػػػػػو كثيػػػػػػػػػػركف مػػػػػػػػػػف آؿ (20)...((النفاسػػػػػػػػػػة 
، ))كلػػـ تىٍقػػكى شػػككتو ... )عمػػييـ( أينمػػا كػػانكا، (21)...((قاسػػـال

، كصػارت ككجػدكا ))فرصػة فػي الػببلد ،(22)بؿ أمنكا سػطكتو((
، ))كتفػرؽ الػيمف األعمػى كاألسػفؿ بػيف (23)اإلمارة فكضى...((

خمػػػس عشػػػرة دكلػػػة متفرقػػػة ... كبقػػػي )المؤيػػػد( فػػػي صػػػنعاء 
اليػػديف، لػػيس معػػو إال االسػػـ كدكف مػػا كػػاف معػػو كقػػت صػػفر 

كالده مف محصػكؿ بعػض بػبلده، ككثػر االشػتراؾ فػي المممكػة 
، ))كصػػػار فػػػػي أشػػػػد (24)بسػػػبب الضػػػػعؼ كاخػػػتبلؼ الحكػػػػـ((

، كخمػػت كػػذلؾ يػػده ))عػػف جميػػع (25)الحاجػػة، كخمػػت خزائنػػو((
، (26)اليمف األسفؿ بالمرة، كلـ يبؽ لػو فيػو إال مجػرد الخطبػة((

، حتػػى إنػػو عقػػد (27)فػػذ فيػػو كبلمػػو، كلػػـ يسػػمع فيػػو قكلػػوكلػػـ ين
ا مػػع بعػػض قبائمػػو كلكػػف كالتػػو لػػـ يمتزمػػكا بػػو، فنقضػػكه  صػػمحن
ػػػٍف قتمػػػكا مػػػنيـ  كاعتػػػدكا عمػػػى تمػػػؾ القبائػػػؿ، كحػػػاربكىـ كقتمػػػكا مى

َـّ اإلمػػػاـ المؤيػػػد ذات مػػػرة أف (28)كنيبػػػكا ممتمكػػػاتيـ ، كلػػػذلؾ ىىػػػ
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ػػػػٍف كاله مػػػػف العيمػػػػا(29)يخمػػػػع نفسػػػػو ػػػػز ، ككػػػػاف ))مى ف ال اؿ كالخي
ػػٍف شػػكا بػػو، كال يرفعػػو ،يحاسػػبو كجمعػػكا  ،فػػأكمكا ،كال يسػػمع مى

الػػػػػػذىب كالقػػػػػػركش كالخػػػػػػزائف  مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ جمعنػػػػػػا كثيػػػػػػرنا مػػػػػػف
، فىممَّا كثر جكرىـ كمظالميـ عمػى الرعيػة كال (30)...((كالفمكس

ػنية، ثػارت تمػؾ القبائػؿ  سيما قبائؿ المشرؽ كالػيمف األسػفؿ السم
كاتػػػػػب بعػػػػػض حكػػػػػاـ الػػػػػدكؿ  ، حتػػػػػى إف بعضػػػػػيا(31)عمػػػػػييـ

ػػنية  لمعػػاكنتيـ عمػػى الخػػبلص  ؛كرإلرسػػاؿ عسػػاإلسػػبلمية السم
الػػذيف كػػانكا يسػػتبيحكف  (32)مػػف حكػػـ الشػػيعة الزيديػػة اليادكيػػة

بػػبلد الثػػػائريف عمػػػى ظمميػػػـ، فيقتمػػػكف مػػػنيـ مػػػف يقتمػػػكف حتػػػى 
األسرل، كيخربكف بيكتيـ، كينيبكف أمػكاليـ كمكاشػييـ كآثػاثيـ 

 ....(33)رىـيقطعكف شجر ممتمكاتيـ، ك كسائ
كفي ظؿ ضعؼ دكلة المؤيد محمد بف المتككؿ كانت 
بعػػػض القبائػػػؿ تغيػػػر عمػػػى بعػػػض، كتتقاتػػػؿ، فتزىػػػؽ األركاح، 
كتسػػػػػػػفؾ الػػػػػػػدماء، كتنيػػػػػػػب األمػػػػػػػكاؿ كالممتمكػػػػػػػات، كتينتيػػػػػػػؾ 

 ....(34)ركتقطع الشج ،لحرمات، كتخرب البيكتاألعراض كا
كفػػػػي عيػػػػد المؤيػػػػد ىػػػػذا انفصػػػػمت الجيػػػػات الشػػػػػرقية 

فمػات فػي  ،... كقد عاجمتو المنية(35)لجنكبية عف اليمف األـكا
، (36)ىػػػػَُٕٗالػػػث شػػػير جمػػادل اآلخػػػرة سػػػنة ليمػػة الجمعػػػة ث

 .(37)كقيؿ: إنو مات مسمكمنا
كعقػػػب كفاتػػػػو دعػػػػا جماعػػػػة مػػػػف العمػػػػكييف الفػػػػاطمييف 

فر ا، عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تػػك المتشػػكفيف لئلمامػػة إلػػى أنفسػػيـ
رة القاسػػػمية الحاكمػػػة، جميػػػـ مػػػف األسػػػككػػػاف ، شػػػركطيا فػػػييـ

 ،ىػػ(َُُْكىـ: يكسؼ بػف المتككػؿ إسػماعيؿ بػف القاسػـ )ت
ىػػػػػػ(، كالحسػػػػػيف بػػػػػف َُُٖكأخػػػػػكه الحسػػػػػف بػػػػػف المتككػػػػػؿ )ت

عبػػػػػػدالقادر بػػػػػػف الناصػػػػػػر الكككبػػػػػػاني مػػػػػػف آؿ شػػػػػػرؼ الػػػػػػديف 
ىػػػػػ(، كعمػػػػي بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عػػػػز الػػػػديف الشػػػػامي ُُُِ)ت

ىػػػػ(، كمحمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف َُُِالخػػػكالني )ت
ىػ(، كالحسيف بف محمد بف أحمػد بػف القاسػـ َُُّاسـ )تالق

ىػػػ(، ُُُِىػػػ(، كعمػػي بػػف أحمػػد بػػف القاسػػـ )تَُُُ)ت ح
. ))كقػد سػمـ (38)ىػػ(ُُُِكالحسيف بف الحسػف بػف القاسػـ )ت

الدعاة جميعا لصاحب المنصكرة )محمد بف أحمػد بػف الحسػف 
خشػػية  ؛كخمعػػكا أنفسػػيـ اضػػطرارنا مػػف غيػػر قتػػاؿ ،بػػف القاسػػـ(

حسػػػيف بػػػف عمػػػي بػػػف  (39)ع فيمػػػا كقػػػع لصػػػاحب ًجٍبمىػػػةى((الكقػػػك 
المتككػػػؿ إسػػػماعيؿ عنػػػدما أراد بسػػػط نفػػػكذه عمػػػى بػػػبلد كانػػػت 

، كاشتعمت الحػرب بينيمػا، كخمَّفػت يد صاحب المنصكرةتحت 
كثيػػرا مػػف القتمػػى، كميًنػػي صػػاحب جبمػػة بيزيمػػة ذريعػػة
(40) ...

كالمممكػػػػػػة لمحمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف ))... كاسػػػػػػتقرت الدكلػػػػػػة 
. كلػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػؽ معػػػػػػػػػػػػارض لػ)ػػػػػػػػػػػػػو(... كتمقػػػػػػػػػػػػب ..الحسػػػػػػػػػػػػف

كاشػػػػتير بػػػػػػ  ،ثػػػػـ بالميػػػػػدم ،، ثػػػػـ باليػػػػػادم(41)بالناصػػػػر...((
"صػػاحب المكاىػػب" )نسػػبة إلػػى مدينػػة المكاىػػب التػػي عمرىػػػا 

. كلكػػف ذلػػؾ االسػػتقرار لػػـ (42)ىػػػ(َُُُكانتقػؿ إلييػػا فػػي سػػنة 
ىػػػػ تحػػػؿ حتػػى خالفػػػو بعػػػض َُٖٗيسػػتمر، فمػػػا كػػػادت سػػنة 
خكتػو كأعمامػو  ،أمراء آؿ القاسـ كغيرىـ كمنيـ بعض أكالده كا 

كذلػػػػػػؾ بسػػػػػػبب ))اضػػػػػػطراب أكامػػػػػػره  ،(43)... كأعمنػػػػػػكا خمعػػػػػػو
كتناقضػػيا بحيػػث لػػـ يبػػـر أمػػرنا مػػف األمػػكر، بػػؿ يناقضػػو مػػف 

كثيػػػػرة لمرؤسػػػػاء كالسػػػػادة  عػػػػزؿ كتكليػػػػة، ثػػػػـ )كػػػػاف( لػػػػو فىػػػػزَّات
كالتكعػػدات المتػػكاترة عمػػى أشػػياء غيػػر مكجبػػة،  ،(الياشػػمييف)

الرقاب، كالمعاقبات الميٍجًمػدىة، كالتشػديدات ككضع الزناجير في 
فنفػػرت نفػػكس كثيػػر مػػف األعيػػاف كالرؤسػػاء كالقػػادات  ،الغميظػة

الكبػػار كالمشػػايخ كالنقبػػاء كالعيقػػاؿ، كلػػـ  يصػػبر عمػػى حالػػو إال 
القميػػؿ لمػػا )كػػاف( يبذلػػو مػػف المػػاؿ كالًبٍرًطيػػؿ، كىػػـ عمػػى حػػذر 

 .(44)منو في األفاعيؿ، لكف غمبيـ حب الماؿ...((
كاشػػتعمت الحػػركب بػػيف أمػػػراء آؿ القاسػػـ كمػػف انضػػػـ 

كاإلماـ محمػد بػف أحمػد بػف الحسػف مػف جيػة  ،إلييـ مف جية
كاسػػػتمرت عػػػدة أشػػػير، كتمكنػػػكا مػػػف محاصػػػرتو فػػػي  ،أخػػػرل

، ككػادت الػدائرة تػدكر عميػو ،ء تعػزحصف المنصكرة مػف أرجػا
كفػرقيـ شػذر  ،فبطش بيـ كنكػؿ ،ثـ ما لبث أف انتصر عمييـ

ا غشكمنا ،جيكالن ظمكمنا د كاففق ؛(45)مذر يسػفؾ الػدماء  ،سفاحن
الظنػػة كلػػك كػػانكا ، كيأخػػذ النػػاس ب(46)بمجػػرد الظنػػكف كالشػػككؾ

مف أقربيـ إليو، كما فعؿ مع ابػفو كأخو لػو كآخػريف مػف أقاربػو؛ 
إٍذ حبسػػيـ فػػي سػػجكنو سػػنيف عػػددنا حتػػى مػػات بعضػػـ كالقيػػكد 

 .(47)في أرجميـ
ػػػيَّش ُُُّكبمػػػه بػػػو الحػػػاؿ إلػػػى أنػػػو فػػػي سػػػنة  ىػػػػ جى

الجيكش عمى بعض قبائؿ المشرؽ لمػا رفضػكا تزكيجػو إحػدل 
. ككػػػاف ينكػػػؿ (48)بنػػػاتيـ، فاضػػػطركا إلػػػى النػػػزكؿ عمػػػى حكمػػػو

))فقػػػد أجمػػػى )مػػػثبل قبيمػػػة( ىمػػػداف عػػػف  ؛بكػػػؿ مػػػف يعارضػػػو
كأمػػر أف  ،فبمغػػكا إلػػى الينػػد كالصػػيف ،كأركػػبيـ البحػػر ،ببلدىػػـ

ػػا  ،يصػػاح بإىػػدار دمػػائيـ كخػػراب كػػؿ حصػػف ليػػـ حصػػيف كأمَّ
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 ،كجعػػؿ أطيػػانيـ صػػكافي ،كأمػػكاليـ اصػػطفاىا ،ديكرىػػـ فعفاىػػا
ػػػػو بػػػػالبقر كآلػػػػة الحػػػػرث إلييػػػػا...(( ، كسػػػػبى نسػػػػاءىـ (49)ككجَّ

.... ككػػػاف يطمػػؽ العنػػػاف لمجنػػكد كاألمػػػراء إلذالؿ (50)كأكالدىػػـ
مناكئيػػػػػػػػو، فيتعنتػػػػػػػػكنيـ بكػػػػػػػػؿ كيمفػػػػػػػػة، كيطػػػػػػػػالبكنيـ بػػػػػػػػاألمكر 

ف فػػػػػي طمػػػػػػب المسػػػػػتحيمة، كيسترسػػػػػمكف فػػػػػي ذلػػػػػػؾ، كييفرطػػػػػك 
ػػػٍف بيػػػده األمػػػر عػػػف اإلنكػػػار، كيظػػػف أف  الميغىمنبػػات، كيتغافػػػؿ مى

ػػغار لممنػػػاكئيف ، فتثػػكر بعػػػض (51)ذلػػؾ مػػػف تمػػاـ اليػػػكاف كالصَّ
ائؿ، كتتحرؾ الجيكش لمحاربتيـ كتأديبيـ كقمعيـ كالتنكيػؿ بالق

بيػػػػـ، فيقتمػػػػكف مػػػػنيـ مػػػػف يقتمػػػػكف، كيأسػػػػركف مػػػػف يأسػػػػركف، 
كيتممكػػػػػكف منيػػػػػا مػػػػػا كيخربػػػػػكف مػػػػػف منػػػػػازليـ مػػػػػا يخربػػػػػكف، 

يتممكػػػػػػكف، كينيبػػػػػػكف أمػػػػػػكاليـ كممتمكػػػػػػاتيـ، كقػػػػػػد يسػػػػػػتبيحكف 
نسػػػػػاءىـ كيقتمػػػػػكف أطفػػػػػاليـ ... كيعػػػػػدمكف بعػػػػػض شػػػػػيكخيـ، 
كيضػػعكف الزنػػاجير فػػي رقػػاب بعػػض آخػػر، كيؤدبػػكنيـ بػػأمكاؿ 
تجػػػػػػػؿ عػػػػػػػف الحصػػػػػػػر، كيفرقػػػػػػػػكف بعضػػػػػػػيـ إلػػػػػػػى السػػػػػػػػجكف 

.... كمف نماذج كحشيتيـ في إحدل مبلحميػـ عمػى (52)النائية
أنيػػػػـ بعػػػػد أف استأصػػػػمكىـ  –الرعيػػػػة الثػػػػائريف عمػػػػى ظمميػػػػـ 

))بالقتػػػؿ كالنيػػػػب كالحريػػػػؽ... كػػػػاف الكاحػػػػد مػػػػنيـ يقطػػػػع أذف 
ػػرص الػػذم فييػػا، كلقػػد بيػػع ذلػػؾ بصػػنعاء،  المػرأة مػػف أجػػؿ الخي

 .(53)كاآلذاف بيا أك بكاقييا((
ككػاف اإلمػاـ الميػدم ىػذا يتمػادل فػي جػكره، فقػد أمػػر 

. ككػػاف (54)اعي لػػبعض معارضػػيوذات مػػرة كالتػػو بالقتػػؿ الجمػػ
، (55)يضػػرب مراكػػز القػػكل كالنفػػكذ فػػي دكلتػػو بعضػػيا بػػبعض

ككػذلؾ كػاف يفعػؿ مػػع بعػض القبائػؿ؛ فقػػد كانػت قاعدتػو مػػثبل 
أنػػػػو ))يسػػػػالـ )قبيمػػػػػة( بكيػػػػؿ طػػػػكرنا، كيبػػػػػايف )قبيمػػػػة( حاشػػػػػد، 
كيحارب ىؤالء بيؤالء، كتارة يسمط حاشد عمى بكيؿ، كال يػزاؿ 

 .(56)غير عدـ االتفاؽ بينيـ...((ىذا دأبو، كال يعجبو 
كحػػاكؿ مػػػرارنا االسػػػتيبلء عمػػى المشػػػرؽ اليمنػػػي، فكػػػاف 
يرسؿ جيشا تمك جيش، ككثيػرنا مػا ميًنيػت جيكشػو بيػزائـ ذريعػة 

، فقػػػد كانػػت الحػػػرب (57)أمػػاـ بسػػػالة أىػػؿ المشػػػرؽ كصػػمكدىـ
، فتػػػػػارة لػػػػػو، كتػػػػػارة عميػػػػػو فػػػػػي أغمػػػػػب  بينػػػػو كبيػػػػػنيـ ))سػػػػػجاالن

ستقصاء سراياه كبعكثو إلى المشرؽ ال ، ))... كا(58)األحكاؿ((
يكػػػاد يػػػأتي عمييػػػا الحصػػػر... كتخريجػػػو عمػػػى المشػػػرؽ ينيػػػؼ 
عمػػػى األربعػػػيف، كالػػػذاىب مػػػف الفػػػريقيف فػػػي جممتيػػػا بػػػاآلالؼ 

 .(59)كالمئيف...((

ىػػػ مػػف االسػػتيبلء عمػػى مينػػاء َُُٕكتمكػػف فػػي سػػنة 
 .(60)عمى ساحؿ الصكماؿ .... زيمع غرب باب المندب

آؿ القاسػػـ بػػف محمػػد عمػػى الحكػػـ كفػػي سػػياؽ صػػراع 
الحسػػيف بػػػف  –خػػرج عمػػى اإلمػػاـ الميػػدم صػػاحب المكاىػػب 

فػػي سػػنة  ،ىػػػ(ُُُّاسػػـ بػػف المؤيػػد محمػػد بػػف القاسػػـ )تالق
ىػ، في محؿ يقػاؿ لػو: "مركبػاف" مػف بػبلد العصػيمات، ُُِْ

فػػدعا إلػػى نفسػػو باإلمامػػة، كتمقػػب بالمنصػػكر، ككػػاف الحسػػيف 
ىػػ( قػد دعػا إلػى نفسػو ُُِٓمد بف القاسػـ )تبف عمي بف أح

قبػػػؿ ذلػػػؾ بصػػػعدة، فكتػػػب إليػػػو الػػػداعي الحسػػػيف بػػػف القاسػػػـ، 
فأجابػػػػػو ككعػػػػػده بالنصػػػػػر، فجيػػػػػز صػػػػػاحب المكاىػػػػػب جيشػػػػػا 
لمقضاء عمى الداعي الحسيف بف القاسػـ كمػف كااله، كاشػتعمت 
حركب بينيما ىما كمف كاالىما، كنجـ عنيػا كثيػر مػف القتمػى 

انػػا يعػػاممكف معاممػػة سػػيئة كالجرحػػى كاألسػػرل الػػذيف كػػانكا أحي
ىػػػػػ، حيػػػػث قػػػػاـ أصػػػػحاب ُُِٔا، كمػػػػا حػػػػدث فػػػػي سػػػػنة جػػػد  

الػػػػػداعي المنصػػػػػكر الحسػػػػػيف بػػػػػف القاسػػػػػـ بػػػػػف المؤيػػػػػد محمػػػػػد 
بالتمثيػػػؿ باألسػػػرل مػػػف أصػػػحاب الميػػػدم صػػػاحب المكاىػػػب، 

. (61)فقطعػػػكا أنػػػكفيـ كآذانيػػػـ، كسػػػمبكا ثيػػػابيـ، كأطمقػػػكىـ عػػػراة
كػات النػاس، كنجـ عػف تمػؾ الحػركب أيضػا سػمب كنيػب لممتم

كتخريػػػب لبيػػػكتيـ، كبيػػػذلت أمػػػكاؿ جمػػػة لشػػػراء الػػػذمـ ككسػػػب 
المرتزقة... كاستمر صراع آؿ القاسـ عمى الحكػـ عػدة سػنيف، 
ككػػػاف أشػػػد تمػػػؾ الحػػػركب مػػػا حػػػدث فػػػي شػػػير رمضػػػاف سػػػنة 

ىػػػ، حيػػث حاصػػر جنػػكد المنصػػكر الحسػػيف بػػف القاسػػـ ُُِٕ
مدينػػػػة المكاىػػػػػب، كآؿ الحػػػػاؿ إلػػػػػى طمػػػػب الميػػػػػدم صػػػػػاحب 

ىػػب الصػػمح، كخمعػػو نفسػػو، كمبايعتػػو المنصػػكر الحسػػيف المكا
مقابؿ شػركط شػرطيا، منيػا إقطاعػو بعػض الجيػات... ككػاف 

. (62)انعقػػاد الصػػمح بينيمػػا فػػي شػػير شػػكاؿ مػػف السػػنة نفسػػيا
كأعقػػػب الصػػػمح تقاسػػػـ آؿ القاسػػػـ السػػػمطة عمػػػى أرجػػػاء بػػػبلد 

، ثػػػـ اختمفػػػكا فػػػي شػػػأف السػػػيطرة كالحكػػػـ (63)الػػػيمف فيمػػػا بيػػػنيـ
ذ عمػى تمػػؾ األرجػاء؛ حيػػث شػؽ القاسػـ بػػف الحسػيف بػػف كالنفػك 

الميػػػدم أحمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف القاسػػػـ كجماعػػػة معػػػو عصػػػا 
الطاعػػة عمػػى المنصػػكر الحسػػيف بػػف القاسػػـ فخمعػػكه، كنصػػبكا 
ػػا، كبػػايعكه، كتمقػػب  القاسػػـ بػػف الحسػػيف بػػف الميػػدم أحمػػد إمامن

ىػػ، فاشػتعمت ُُِٖبالمتككؿ عمى اهلل، كذلؾ في أكاخر سػنة 
بيف المنصكر الحسػيف بػف القاسػـ كمػف معػو مػف جيػة  الحرب
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كالمتككؿ القاسـ بػف الحسػيف كمػف معػو مػف جيػة أخػرل، نجػـ 
عنيا ماال يمكف حصره مف القتمى كالجرحى كاألسػرل كالسػمب 
كالنيب... كتبلشت سمطة المنصكر الحسيف عمى الببلد، كلػـ 
يبػؽ بيػػده شػػيء يػذكر منيػػا، غيػػر أنػػو بقػي عمػػى دعكتػػو حتػػى 

. كعمى الرغـ مف ذلػؾ (64)ىػُُُّ( شعباف سنة ٗفي )مات 
لػػػـ تصػػػؼي الحيػػػاة لممتككػػػؿ القاسػػػـ بػػػف الحسػػػيف بػػػف الميػػػدم 
أحمػػػد؛ حيػػػث خػػػرج عميػػػو عمػػػو صػػػاحب المكاىػػػب محمػػػد بػػػف 

ىػػػػ، َُُّالميػػػدم أحمػػػد، كنشػػػبت الحػػػرب بينيمػػػا فػػػي سػػػنة 
كأيطبؽ الحصار عمى مدينة المكاىب حيث محمد بػف الميػدم 

( مػػػف شػػػير ِِمحاصػػػر فييػػػا فػػػي )أحمػػػد حتػػػى تػػػكفي كىػػػك 
ىػػػػ، كقيػػػؿ: مػػػات َُُّ( منػػػو سػػػنة ٓرمضػػػاف، كقيػػػؿ: فػػػي )

منتحػػرنا، فمحػػػؽ أكالده كأصػػحابو كأتباعػػػو بالمتككػػؿ القاسػػػـ بػػػف 
 .(65)الحسيف

ثػػـ ثػػار عمػػى المتككػػؿ القاسػػـ ىػػذا كعمػػى كالتػػو بعػػض 
ىػػػ، كبعػػض قبائػػؿ الػػيمف ُُّّقبائػػؿ الػػيمف األسػػفؿ فػػي سػػنة 

ىػػػػػػػ، ُُّٗىػػػػػػػ، ك ُُّٖك  ىػػػػػػػ،ُُّْاألعمػػػػػػى فػػػػػػي سػػػػػػنة 
فحػػػاربيـ كنكػػػؿ بيػػػـ قػػػتبلن كأسػػػرنا... كسػػػمبنا كنيبنػػػا لممتمكػػػاتيـ، 
كتخريبنػا لمنػازليـ.... ككػاف يبػذؿ فػي حركبػو تمػؾ أمػكالن جزيمػة 
فػػي حػػيف أف الرعيػػة كػػانكا فػػي بعػػض األحيػػاف يمكتػػكف جكعػػا 

 ....(66)حتى أكؿ بعضيـ بعضا في بعض الجيات
القاسػـ بػف الحسػيف  كلـ يقتصػر الخػركج عمػى المتككػؿ

عمػػػى بعػػػض قبائػػػؿ الػػػيمف األعمػػػى كاألسػػػفؿ، بػػػؿ خػػػرج عميػػػو 
جماعػػػػة مػػػػف األسػػػػرة القاسػػػػمية الحاكمػػػػة نفسػػػػيا، حيػػػػث أمػػػػر 

ىػ بقبض كاجبات )زككات( مػا ُُّٓالمتككؿ القاسـ في سنة 
كػػػػاف يسػػػػمى باألجبػػػػار، كىػػػػي أراضو كػػػػاف يممكيػػػػا آؿ اإلمػػػػاـ 

اء المقربػػكف ىػػػ( كالمشػػايخ كالعممػػَُِٗالقاسػػـ بػػف محمػػد )ت
مػػػنيـ، كلػػػـ يككنػػػكا قبػػػؿ المتككػػػؿ القاسػػػـ بػػػف الحسػػػيف يػػػؤدكف 
زكاتيا لبيػت مػاؿ المسػمميف، كال تيخػرص مػف ًقبىػؿ الخراصػيف، 
بػػػؿ ييٍخػػػًرج زكاتيػػػػا كيصػػػرفيا مالككىػػػا فيمػػػػا يركنػػػو، فظػػػػف آؿ 
القاسػػػػـ بػػػػف محمػػػػد أف الباعػػػػث عمػػػػى ذلػػػػؾ إرادة اىتضػػػػاميـ 

دخاليـ في جممة العكاـ، فاجتمعت كمم ة كبرائيـ ىػـ كأعيػاف كا 
النػاس عمػػى شػػب نػػار الخػػبلؼ، كلػـ يقبػػؿ المتككػػؿ القاسػػـ بػػف 
الحسػػػيف مراجعػػػة مػػػف أحػػػد فػػػي ذلػػػؾ، فعقػػػد جماعػػػة مػػػف آؿ 

البيعػػػة  -ىػػػػ ُُّٔالقاسػػػـ بػػػف محمػػػد كمػػػف كافقيػػػـ فػػػي سػػػنة 

ميػدم أحمػد بػف الحسػف بػف باإلمامة لمحمػد بػف إسػحاؽ بػف ال
سػػـ بػػف الحسػػيف، ىػػػ( بػػدالن مػػف المتككػػؿ القإُُٔالقاسػػـ )ت

كاحتػػػػػدـ الخػػػػػبلؼ كالشػػػػػقاؽ كاالنشػػػػػقاؽ حتػػػػػى تراجػػػػػع اإلمػػػػػاـ 
المتككػػؿ عػػف أمػػره بقػػبض كاجبػػات األجبػػار، ثػػـ كقػػع الصػػمح 

ىػ بمسػاعي تمميػذ ُُّٕبينو كبيف محمد بف إسحاؽ في سنة 
ىاشػػػػػػػـ الشػػػػػػػامي العبلمػػػػػػػة محمػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػماعيؿ األميػػػػػػػر 

 ....(67)الصنعاني
ف المتككػػؿ ىػػػ نفسػػيا خػػرج الحسػػيف بػػُُّٕكفػي سػػنة 

القاسػػـ عمػػى كالػػده فػػي جػػيش عظػػيـ مػػف عمػػراف ففػػزع العممػػاء 
كمنيـ ىاشـ الشامي كتمميذه محمد األمير الصػنعاني، كدخمػكا 
عمى المتككؿ القاسـ ككتب إلػى كلػده الحسػيف بالصػمح، كخػرج 

. كظػؿ المتككػؿ القاسػـ (68)بو محمػد األميػر... كسػكنت الفتنػة
( مػػػف شػػػير ِِفػػػي منصػػػبو حتػػػى مػػػات فػػػي يػػػـك الخمػػػيس )

 .(69)ىػ ُُّٗرمضاف سنة 
كعقب مكتو دعػا نجمػو الحسػيف المػذككر آنفنػا، كمحمػد 
بف إسحاؽ بف الميدم أحمػد، كػؿ منيمػا إلػى نفسػو باإلمامػة، 

، كاشتعمت الحرب (70)كطمبا البيعة، كتمقب كؿ منيما بالناصر
بػػػػػيف الحسػػػػػيف بػػػػػف المتككػػػػػؿ القاسػػػػػـ كآؿ إسػػػػػحاؽ، كاشػػػػػتدت 

ذلػػػػؾ، ثػػػػـ حػػػػدث الصػػػػمح بػػػػيف  األحػػػػكاؿ عمػػػػى النػػػػاس بسػػػػبب
الطرفيف عمى أف يتخمى الحسيف بف القاسـ عف دعكتػو كيبػايع 
يعنػػا  عطائػػو رى محمػػد بػػف إسػػحاؽ مقابػػؿ تكليتػػو بػػبلدنا معمكمػػة كا 

ػػا، ككػػػاف ذلػػؾ فػػػي سػػنة  ىػػػػ، كشػػرع الحسػػػيف بػػػف َُُْمعمكمن
القاسػػـ يػػدعك لمحمػػد بػػف إسػػحاؽ عمػػى منبػػره مػػدة مػػف الػػزمف، 

ـٍ يينىفَّػٍذ كأمر أف ييرسـ اسمو في ال ػا لىػ سكة )العممة النقديػة(، كلىمَّ
مػػا اتمًفػػؽى عميػػو حػػذؼ الحسػػيف بػػف القاسػػـ الػػدعاء لمحمػػد بػػف 
إسػػػػحاؽ، كأضػػػػرب عػػػػػف رسػػػػـ اسػػػػمو فػػػػػي السػػػػكة، كاشػػػػػتدت 
الخصػػػػكمة بينيمػػػػا حتػػػػى دارت رحػػػػى الحػػػػرب بػػػػيف الطػػػػرفيف، 
ػػدَّدى الحسػػيف بػػف القاسػػـ دعكتػػو إلػػى نفسػػو باإلمامػػة، كطمػػب  كجى

تمقػب بالمنصػكر، كذلػؾ فػي حػكالي منتصػؼ سػنة البيعة لو، ك 
ىػػػػ، كاسػػػتمرت الحػػػرب بينيمػػػػا حتػػػى تمكػػػف المنصػػػػكر َُُْ

الحسػيف بػػف القاسػػـ مػف القػػبض عمػػى آؿ إسػحاؽ كمػػف كاالىػػـ 
مػػا عػػدا محمػػد بػػف إسػػحاؽ، كأكدعيػػـ السػػجكف، كذلػػؾ خػػبلؿ 

ىػػػػ، كبسػػػػط نفػػػكذه عمػػػػى ُُّْىػػػػ إلػػػػى َُُْالسػػػنكات مػػػػف 
بعػػػد حػػػركب جمػػػة نجػػػـ عنيػػػا  أرجػػػاء الػػػببلد، كداف لػػػو الرعيػػػة
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كثيػػر مػػف القتمػػى كالجرحػػى كاألسػػرل كالسػػمب كالنيػػب كالػػدمار 
كالخػػػػراب... ثػػػػـ جػػػػنح محمػػػػد بػػػػف إسػػػػحاؽ إلػػػػى الصػػػػمح مػػػػع 
المنصػػػكر الحسػػػيف بػػػف القاسػػػـ، فكاتبػػػو كصػػػالحو كدخػػػؿ فػػػي 

 .... (71)ىػُُّْطاعتو، كذلؾ في عاـ 
كممػػػا يجػػػدر ذكػػػره ىنػػػا أف العبلمػػػة ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى 

بو بعػض حسػاده إلػى اإلمػاـ المنصػكر الحسػيف  الشامي كشى
بف القاسـ بأنو يميؿ إلى محمػد بػف إسػحاؽ كيؤيػده... فػاختفى 
، حتػػى أمَّنػػو المنصػػكر كمػػا سػػيأتي  الشػػامي شػػيرنا كيزيػػد قمػػيبلن
ذكػػره، كربمػػا كانػػت دعػػكل ذينػػؾ الميػػؿ كالتأييػػد صػػحيحة؛ لمػػا 
كػػػػاف بػػػػيف الشػػػػامي كتمميػػػػذه محمػػػػد بػػػػف إسػػػػحاؽ مػػػػف كمػػػػاؿ 

، عبلكة عمى المزايا التػي تميػز (72)كاالتصاؿ كالمحبة الصداقة
: عمما كفقيا كاجتيادا كفصاحة كببلغػة، بيا محمد بف إسحاؽ

 ....  (73)كحمما ككرما كجاىا كفضبل كجبللة 
كعمػى الػػرغـ ممػا أحػػرزه اإلمػاـ المنصػػكر الحسػيف مػػف 
انتصػػارات إال أف الحيػػاة لػػـ تىٍصػػؼي لػػو؛ فقػػد ثػػارت كثيػػر مػػف 

األعمػػى كالػػيمف األسػػفؿ عميػػو كعمػػى كالتػػو خػػبلؿ  قبائػػؿ الػػيمف
سنكات حكمو، بسبب كثرة المظالـ التي لحقػت بيػـ كالمطالػب 
الماليػػػػة التػػػػي أرىقػػػػتيـ.... ككانػػػػت بعػػػػض تمػػػػؾ القبائػػػػؿ تقػػػػـك 
بأعماؿ سمب كنيب في بعػض الجيػات... كقػد قػاـ المنصػكر 
 الحسػػيف ككالتػػو بقتػػاؿ تمػػؾ القبائػػؿ الثػػائرة كالسػػيما قبائػػؿ الػػيمف
، كأسػػرنا، كتخريبنػػا لبيػػكتيـ،  األسػػفؿ، كقمعيػػا كالتنكيػػؿ بيػػا قػػتبلن
كنيبنػا لممتمكػػاتيـ، كتمثػػيبلن بقػػتبلىـ عمػػى نحػػك مػػا فيًعػػؿى بثػػائرم 

ىػػػػ؛ ُُّٓأىػػؿ الحجريػػة مػػف ضػػكاحي مدينػػػة تعػػز فػػي سػػنة 
ًممػػػػت إلػػػػى َِٓحيػػػػث قيًطػػػػعى ) ػػػػا مػػػػف رؤكس القتمػػػػى، كحي ( رأسن

ىػػؿ خػػكالف فػػي سػػنة مدينػػة تعػػز... ككػػذلؾ مػػا فيًعػػؿ بثػػائرم أ
ممػػػت ُُٕٓ ىػػػػ، حيػػػث اٍحتيػػػزَّت رؤكس طائفػػػة مػػػف القتمػػػى، كحي

عمػى رؤكس األىًسػػنَّة إلػى بعػػض المػدف، إلرىػػاب سػائر القبائػػؿ 
 ....(74)كتحذيرىا مف سمكؾ مسمؾ أكلئؾ الثائريف

كلـ يقتصر الخركج عمى اإلماـ المنصػكر الحسػيف بػف 
رج عميػو أيضػا عمى القبائؿ المشار إلييػا آنفػا، بػؿ خػ –القاسـ 

بعػػػػػض أقاربػػػػػو مػػػػػف األسػػػػػرة القاسػػػػػمية الحاكمػػػػػة، ففػػػػػي سػػػػػنة 
حسػػػػػػػف بػػػػػػػف القاسػػػػػػػـ بػػػػػػػف المؤيػػػػػػػد محمػػػػػػػد ىػػػػػػػػ دعػػػػػػػا الَُُٓ

ىػػػ( النػػاس إلػػى بيعتػػو، كبعػػث رسػػائمو إلػػييـ يحػػثيـ ُُٔٓ)ت
عمػػى ذلػػؾ، كاشػػػتعمت الحػػرب بينػػو كبػػػيف المنصػػكر الحسػػػيف، 

ىػ ُُٓٓ.... كفي سنة (75)كلكف الحسف ىذا أخفؽ في مسعاه
اسػـ بػف الحسػيف بػف الميػدم أحمػد يكسؼ بف المتككؿ الق دعا
ػػػا ُُٔٓ)ت ىػػػػ( إلػػػى نفسػػػو باإلمامػػػة، كتمقػػػب بالميػػػدم، خارجن

عمػػى أخيػػو اإلمػػاـ المنصػػكر الحسػػيف، فقامػػت الحػػرب بينيمػػا، 
كأسػػفرت عػػف ىزيمػػة الػػداعي يكسػػؼ، كالتنكيػػؿ بمػػف اسػػتجابكا 

 .... كخػػرج أحمػػد بػػف المتككػػؿ القاسػػـ عمػػى أخيػػو اإلمػػاـ(76)لػػو
ىػػػ حتػػى ُُّٓالمنصػػكر أيضػػا، كتكػػرر ذلػػؾ منػػو منػػذ سػػنة 

رغبػػػة فػػػي تكسػػػيع سػػػمطتو كبسػػػط نفػػػكذه ...  ؛ىػػػػُُُٔسػػػنة 
كاشػػػػتعمت الحػػػػركب بينيمػػػػػا، كنػػػػتج عنيػػػػا كثيػػػػػر مػػػػف القتمػػػػػى 
كاألسػرل كالنيػػب لممتمكػػات النػػاس كالتخريػػب لبيػػكتيـ.... كقػػد 
سعى تمميذ العبلمة ىاشػـ الشػامي كصػيره العبلمػة محمػد بػف 

ؿ األميػػػػػػر الصػػػػػػنعاني فػػػػػػي اإلصػػػػػػبلح بػػػػػػيف اإلمػػػػػػاـ إسػػػػػػماعي
وى مف صنعاء حيػث مقػر  المنصكر الحسيف كأخيو أحمد، كتىكىجَّ
المنصػػػكر إلػػػى تعػػػز حيػػػث مقػػػر كاليػػػة أحمػػػد، كتػػػردد بينيمػػػا، 

 ....(77)كنجح في مسعاه
كىكػذا لػػـ تسػتقر دكلػػة المنصػػكر الحسػيف بػػف المتككػػؿ 

األكؿ  ( مػف شػير ربيػعِّالقاسـ حتى مات في يـك السػبت )
، كبػػػػػدأت حقبػػػػػة تاليػػػػػة فػػػػػي تػػػػػاريخ الػػػػػيمف (78)ىػػػػػػُُُٔسػػػػػنة 

 الحديث.
كال يفكتنا في معرض الكػبلـ عػف الحيػاة السياسػية فػي 
ذلػػؾ العصػػر أف نػػػذكر أف العبلمػػة ىاشػػـ بػػػف يحيػػى الشػػػامي 
الحسػني العمػػكم خػالؼ المػػذىب الزيػػدم اليػادكم الػػذم يقصػػر 

لفػػاطمينٍيفى الحسػػنينٍيفى اإلمامػػة العظمػػى فػػي البىٍطنىػػٍيًف )العمػػكينٍيفى ا
) ، كذىب إلى عػدـ اعتبػار منصػب مخصػكص (79)كالحيسينينٍيفى

في اإلمامػة، كرأل أف ىػذا ىػك الػذم ذىػب إليػو األنصػار يػـك 
السػػػػقيفة، كاختػػػػاره جمػػػػع مػػػػف المحققػػػػيف ... كرفػػػػض الشػػػػامي 
قصػػػػر اإلمامػػػػة فػػػػي البطنػػػػيف أك غيػػػػرىـ، كنػػػػاقش المخػػػػالفيف 

ؿ عمػػػػى أف معػػػػدف اإلمامػػػػة ... كأكػػػػد أف االسػػػػتدال(80)بتعمػػػػؽ
البطناف باإلجماع المركػب، أم: استصػحاب اإلجمػاع إلػى أف 

اسػػػتدالؿ فاسػػػد، يظيػػػر فسػػػاده  –يقػػػـك اإلجمػػػاع عمػػػى خبلفػػػو 
بػػأدنى تأمػػػؿ؛ ألف الخػػػبلؼ قػػػائـ فػػي محػػػؿ النػػػزاع، كاإلجمػػػاع 

 .(81)عمى خبلفو
كيمكػػػػف االسػػػػتدالؿ عمػػػػى مكقػػػػؼ الشػػػػامي مػػػػف الفػػػػتف 

المجتمػع اليمنػي بػيف حػيف كآخػر المدليمة التي كانػت تصػيب 
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مػػػف  –بسػػػبب الصػػػراع عمػػػى الحكػػػـ كبسػػػط النفػػػكذ كالسػػػيطرة 
خػػبلؿ بعػػض أقكالػػو التػػي حررىػػا فػػي مناقشػػة بعػػض القضػػايا، 
كقكلػػو: ))... إف التغمػػب ينػػافي اإلمامػػة، فػػبل يكػػكف المتغمػػب 

نمػػػا اإلمػػػاـ حقيقػػػػة مػػػف رضػػػيو المسػػػػممكف...(( ػػػا، كا  إمامن
(82) ،

مامة ظنية ال يقتضي عذر مف ظيػرت كقكلو: ))القكؿ بأف اإل
ػؿي  جراءتو، ككاف خطؤه في أمر كاضح ال لىػٍبسى فيػو، إنمػا ييٍحمى

. (83)عمػػى الخطػػأ كاالجتيػػاد أفعػػاؿ أىػػؿ التحػػرم كالنظػػػر...((
فمػػف خػػبلؿ ىػػذيف النصػػيف عمػػى عمكميمػػا يمكػػف أف ييستشػػؼ 
رأم الشامي فيما كاف يقع مف أحداث في الحياة السياسية فػي 

 عصره.
 

 الحياة االجتماعية:  -المطمب الثاني        

الػػػذم  عصػػػرال فػػػيالمجتمػػػع اليمنػػػي  لمقبيمػػػة فػػػي كػػػاف
دكر أساسػػي فػػي الحيػػاة  ػػػػػ العبلمػػة ىاشػػـ الشػػامي عػػاش فيػػو
التي كانت تنشأ في مختمػؼ أقػاليـ  اعاتنز الكفي  ،االجتماعية

، (85)العظمػػى بػػيف المتنافسػيف عمػػى منصػب اإلمامػػة (84)الػببلد
ف عمػػػى السػػػيطرة ك تنػػػازعلػػػذيف كػػػانكا يمػػػراء اة كاألالػػػكال بػػػيف كأ

، (87)بػيف القبائػؿ نفسػياك ، أ(86)األقػاليـعمػى تمػؾ  كبسط النفكذ
مػػف خػػبلؿ قػػراءة األحػػداث التاريخيػػة الكاقعػػة بحسػػب مػػا تجمػػى 

ف تفاكتت نسبة ذلؾ الدكر مف إقمػيـ في تمؾ الحقبة الزمنية ، كا 
 .إلى آخر
راؼ كالعػػادات كػػاف ثمػػة جممػػة مػػف القكاعػػد كاألعػػ قػػدف

كالتقاليػػد التػػػي تػػتحكـ باألنمػػػاط السػػمككية ألبنػػػاء تمػػؾ القبائػػػؿ، 
كتحػػػدد مػػػكاقفيـ مػػػف مختمػػػؼ القضػػػايا التػػػي تعنػػػييـ، كتضػػػبط 

 ....(88)عبلقات بعضيـ ببعض
ننػكى مي لمجتمػع اليمنػػي ف اككػا عميػػا،  عػػدة طبقػات: مػف اكَّ

 السػػػادة ا تتكػػػكف مػػػفالعميػػػ ةطبقػػػال ... ككانػػػتاككسػػػطى، كدنيػػػ
مييف( الذيف كانكا يحظكف بما ال يحظػى بػو غيػرىـ مػف )الياش

 ، كالػػػػػكالة،كاألمػػػػػراء المناصػػػػػب كالتكػػػػػريـ كالحفػػػػػاكة كالتعظػػػػػيـ،
 ككبػػاركمػػالكي العقػػارات،  ،كشػػيكخ القبائػػؿ ،كالقضػػاة ،كالفقيػػاء

 ،ركالعسػػػػ تتكػػػػكف مػػػػف  الكسػػػػطى ةطبقػػػػال كانػػػػتالتجػػػػار... ك 
تككف مػف ا تالدني ةطبقال كانتكصغار التجار... ك  ،كالفبلحيف
 ....(89)خدمات لآلخريف، كالمينييف، كالذيف يقدمكف الحرفييف

منيػا  :جالياتعدة  مف في ذلؾ العصرفي الي كيجدتك 
عػػف الدكلػػة  األكؿ فصػاليامف بعػػد انفػي الػػي بقيػػت يػة تركيػػةجال

أئمػة  عسػكرإلػى  بعض أفراد تمؾ الجالية انضـ، فقد العثمانية
ا مػػػف غيرىػػػك  التجػػػارةكاشػػػتغؿ بعضػػػيـ ب ،(90)الزيديػػػة اليادكيػػػة

 ....( 91)األعماؿ
 كجاليػػػػة ىنديػػػػة، (92)منيػػػػا أيضػػػػا جاليػػػػة حبشػػػػية...ك  

المػػػػػكان   فػػػػي بعػػػػض ، كاسػػػػتقرتلمتجػػػػػارة الػػػػيمف قػػػػدمت إلػػػػى
كىػػذه التسػػمية  ،ككانػػت تسػػمى "البىاًنيىػػاف" أك "البىٍيًنيىػػاف" المػػدف،ك 

مػػأخكذة مػػف "بنيػػا"، أم: صػػػاحب حػػانكت؛ كىػػي جاليػػة غيػػػر 
ط تجػػارم كاسػػع فػػي عػػدة مػػدف كمػػكان  كػػاف ليػػا نشػػا ،مسػػممة

يمنيػػة، ككػػاف لػػبعض أفرادىػػا أمػػكاؿ كاسػػعة، كتعػػرض بعضػػيـ 
لئلكراه عمى اإلسبلـ كالقتؿ في فتنة عظيمة حػدثت فػي الػيمف 

ىػ، السػعة لتفصػيؿ أحػداثيا ىنػا، كلتراجػع فػي ُُُُفي سنة 
 ....(93)مظانيا

 فػػي الػػيمف مكجػػكدةكانػػت  كمنيػػا كػػذلؾ جاليػػة ييكديػػة
أسػػمـ بعػػض  ،كثيػػرة قػػرلمػػدف ك  منتشػػرة فػػيك  عيػػد،منػػذ زمػػف ب

يشػػتغمكف  معظميػػـ ، ككػػافـكبقػػي بعضػػيـ عمػػى ديػني ،أفرادىػا
 ....(94)كيةاليد كالًميىف بالتجارة، كالًحرىؼ

بػػف القاسػػـ  كقػػد رأل اإلمػػاـ الميػػدم أحمػػد بػػف الحسػػف
مػف الػيمف، ميعىمنػبلن ذلػؾ  ىؤالء الييػكد ىػ إخراجَُٖٖفي سنة 

ب عممة مغشكشػة مشػابية لعممػة الدكلػة، بأنيـ كثر منيـ ضر 
كبيػػػع الخمػػػر لممسػػػمميف، كأعمػػػاؿ السػػػحر... فانقسػػػـ العممػػػاء 
تجػػػػاه ذلػػػػؾ بػػػػيف مكافػػػػؽ لمميػػػػدم كمخػػػػالؼ... كأمػػػػر بػػػػإخراب 

 ،ىػػػػػػػػَُٖٗكنائسػػػػػػػيـ، فػػػػػػػأيخرب كثيػػػػػػػر منيػػػػػػػا. كفػػػػػػػي سػػػػػػػنة 
ىػػػػػػ شػػػػػدَّد فػػػػػي إجبلئيػػػػػـ كبيػػػػػع بيػػػػػكتيـ َُُٗك ،ىػػػػػػََُٗك

ػكَّؿ كنيسػة قديمػة  ليػـ فػي صػنعاء إلػى مسػجد كممتمكػاتيـ، كحى
أطمؽ عميو مسجد الجبلء، فتشردكا، كسار معظميػـ إلػى بػبلد 
مكزع مف نكاحي ميناء المخا، كتضػرركا كثيػرنا كلػـ يسػتقر ليػـ 
قػػرار فػػي مػػكزع، فتفرقػػكا فػػي أرجػػاء الػػيمف، ثػػـ تراجػػع الميػػدم 

، فقػػرر الجزيػػة عمػػييـ، عػػف إخػػراجيـ ىػػػَُِٗفػػي أكائػػؿ سػػنة 
أك مػػا يقػػرب منيػػا، كقػػد تعػػرض بعضػػيـ يـ كعػػادكا إلػػى محػػالن 

ىػػػػ، التػػػي ُُُُلئلكػػػراه عمػػػى اإلسػػػبلـ كالقتػػػؿ فػػػي فتنػػػة سػػػنة 
 ....(95)سبقت اإلشارة إلييا
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ككػػػػاف العبلمػػػػة ىاشػػػػـ الشػػػػامي مػػػػف العممػػػػاء القػػػػائميف 
فقػػد انتقػػد القػػائميف  ؛بػػإخراجيـ مػػف الػػيمف كسػػائر جزيػػرة العػػرب

نػػػو لػػػيس بجػػػكاز تبقيػػػة الييػػػكد فػػػي جزيػػػرة العػػػرب بنػػػاءن عمػػػى أ
الغػػػرض مػػػف أمػػػر الرسػػػكؿ صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ بػػػإخراجيـ 

))إال مجػػرد تنزيػػو الحػػـر المحػػـر عػػنيـ، كلػػذا اقتصػػر  (96)منيػػا
الخمفاء عمى إخػراجيـ مػف الحجػاز، كأف األمػر بػإخراجيـ إنمػا 
ىػػػك لتجػػػػكيز فتنػػػػة تنشػػػػأ عػػػف مسػػػػاكنتيـ لممسػػػػمميف فػػػػي ىػػػػذه 

إثػػارة الفتنػػة الػػديار، كقػػد صػػاركا مػػف الذلػػة بحيػػث ييػػؤمف مػػنيـ 
مع ما يحصؿ لممسمميف منيـ مػف الجزيػة كالػدخكؿ فػي منػافع 

حيػػػث رد الشػػػامي  ؛(97)المسػػػمميف ال يػػػدخؿ غيػػػرىـ فييػػػا...((
عمػػييـ بأنػػو ))ال يخفػػى عمػػى محقػػؽ منصػػؼ أف مقابمػػة األمػػر 
النبكم الذم ىك مػف آخػر مػا قالػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ بيػذه 

 .(98)ؼ...((فيو غاية التعس –االحتماالت الكاىية 
كيبػػػػدك أنػػػػو  –كذكػػػر الشػػػػامي أف بعػػػػض أئمػػػة الػػػػيمف 

أراد إخػػراج الييػػكد  –قصػػد اإلمػػاـ الميػػدم أحمػػد بػػف الحسػػف 
))كأخػػػذ فػػػي مقػػػدمات ذلػػػؾ، فػػػأكرد عميػػػو متفقيػػػة زمانػػػو مػػػف 

. كأضػػػػاؼ الشػػػػامي أف (99)التشػػػػكيكات مػػػػا فتػػػػر عزيمتػػػػو...((
لتغمػػب  ؛إخػراج الييػكد صػار بعػد ذلػػؾ فػي عصػره غيػر ممكػف

القبائػػؿ فػػي كثيػػر مػػف جيػػات الػػيمف، عمػػى فػػرض كجػػكد  شػػرار
 .(100)مف ينيض بذلؾ مف األئمة كاألمراء

كفي عصر الشامي شاعت مظػاىر الظمػـ االجتمػاعي 
مػػػف األئمػػػة كالػػػكالة عمػػػى الرعيػػػة، حتػػػى إف ظمميػػػـ فػػػاؽ ظمػػػـ 

، ككانت المطالب المالية تػزداد (101)األتراؾ إبَّاف حكميـ اليمف
، دكف مبػػاالة (102)الػػيمف عامػػة مػػف حػػيف إلػػى آخػػر فػػي أرجػػاء

. ككػػػاف آؿ اإلمػػػاـ القاسػػػـ بػػػف محمػػػد (103)مػػػف األئمػػػة كالػػػكالة
يتقاسػػمكف كاليػػػات الػػػيمف أعػػػبله كأسػػػفمو فيمػػػا بيػػػنيـ، كيػػػأكمكف 

، ككػػػاف بعػػػض (104)خيراتػػو، كالرعيػػػة يعػػػانكف الجػػػكع كالحرمػػػاف
األئمػػػػة كالػػػػكالة يفرضػػػػكف عمػػػػى الرعيػػػػة كالسػػػػيما التجػػػػار دفػػػػع 

حركبيـ التي يشنكنيا عمى المعارضػيف  معكنات مالية ليـ في
ليػػـ، فيأخػػذكف كػػرائـ أمػػكاليـ، عػػبلكة عمػػى طمػػبيـ مػػف القبائػػؿ 
الػػػزَّجَّ بأبنائيػػػا فػػػي جيكشػػػيـ كحػػػركبيـ العبثيػػػة، أك دفػػػع مبػػػاله 
ماليػػة عكضػػا عػػف ذلػػؾ، ككػػانكا يقترضػػكف مػػف بعػػض الرعيػػة 
خصكصػػا التجػػار كالمكسػػريف قركضػػا ال تيقضػػى، كيتعجمػػكنيـ 

كػػكات قبػػؿ أكانيػػا، كيكرىػػكنيـ عمػػى دفػػع قركشػػيـ فػػي دفػػع الز 
 .(105)لسؾ العيٍممىة

كبمه جكر أئمة الزيدية اليادكيػة كاعتسػافيـ بحػؽ أىػؿ 
ػػنية( حػػد ا ال ييكصػػؼ ؛ (106)الػػيمف األسػػفؿ خاصػػة )األقػػاليـ السم

فقػػػد كػػػانكا ييكلػػػكف عمػػػييـ كالة جػػػائريف، كييكثػػػركف عمػػػييـ مػػػف 
الػػذم كػػاف يصػػير  المطالػػب الماليػػة غيػػر المشػػركعة، حتػػى إف
، ككػاف بعػض (107)إلػى الدكلػة مػف أمػكاؿ الرعيػة فػكؽ النصػؼ

كرىـ ييضػػػركف بالرعيػػػة أيمػػػا إضػػػرار، الػػػكالة كأصػػػحابيـ كعسػػػ
حتػػى إنيػػـ كػػانكا يسػػتيمككف أمػػكاليـ، كيخرجػػكنيـ مػػف بيػػكتيـ 

. كابتػػػدع حكػػػاـ الزيديػػػة اليادكيػػػة مطالػػػب (108)كيسػػػكنكف فييػػػا
ببعضػيا فػي األكلػيف  ماليػة عمػى أىػؿ الػيمف األسػفؿ لػـ ييسػمع

. ككانػػػػػت تمػػػػػؾ المطالػػػػػب تبمػػػػػه فػػػػػي بعػػػػػض (109)كال اآلخػػػػػريف
، كفػػػػي بعضػػػػيا سػػػػبعيف (110)الجيػػػػات نحػػػػك عشػػػػريف مطمبػػػػة 

ف لػـ يكػف (111)مطمبة ، ككانكا يكثركف منيا دكف رحمة حتػى كا 
. ككػاف بعػض (112)لدل الرعية ما يدفعكنو، أك كاف لدييـ فاقػة

يعيػػػدكف  كر الحكػػػاـ يسػػػتدينكف مػػػف بعػػػض المكسػػػريف كالعسػػػ
ذا طػػالبكىـ اعتػػدكا عمػػييـ بالضػػرب ، بػػؿ (113)إلػػييـ أمػػكاليـ، كا 

. (114)كر كػانكا ينتيكػكف أعػراض بعػض النػػاسإف بعػض العسػ
كرىـ ال ة يشػػتككف إلػػى األئمػػة كالتىيػػـ كعسػػكعنػػدما كػػاف الرعيػػ
، ككاف دأب أكثر الحكاـ الكقكؼ فػي (115)يمتفتكف إلى شككاىـ

. كقد أدرؾ (116)الغالب مع أصحابيـ كعدـ إنصاؼ خصكميـ
محمػػد بػػف المتككػػؿ إسػػماعيؿ بػػف القاسػػـ مػػدل الجػػكر العظػػيـ 
الػػػذم لحػػػؽ بالرعيػػػة، ككثػػػرة المطالػػػب الماليػػػة التػػػي أرىقػػػتيـ، 
لحاحيـ في شككاىـ، فأراد تخفيؼ تمؾ المطالػب عػف الرعيػة  كا 

ىػػػػ، قبػػػؿ تكليػػػو منصػػػب َُٖٗفػػػي بعػػػض الجيػػػات فػػػي سػػػنة 
عمػػى حػػد  –عة اإلمامػة، فػػانبرل لػػو بعػػض جيػاؿ الفقيػػاء الشػػي
 )ت ف بػػػف القاسػػػـتعبيػػػر ابػػػف عمػػػو المػػػؤرخ يحيػػػى بػػػف الحسػػػي

كعدكا تخفيفو ذاؾ مػف جممػة المنكػر، فعػاد إلػى  –ىػ(ََُُح
. كبعػػد أف تػكلى منصػب اإلمامػػة كصػؿ إليػػو (117)تمػؾ المظػالـ

ىػ جماعة مف أىؿ اليمف األسفؿ يشتككف مػف َُٔٗفي سنة 
سعة عمييـ منذ عيػد كثرة المطالب المالية الكبيرة كالمظالـ الكا

ػػػػٍف قبمػػػػو مػػػػف األئمػػػػة، فػػػػأمر برفػػػػع المطالػػػػب الماليػػػػة الزائػػػػدة  مى
زالتيػا، كذكػػر أنػو ال يريػػدىا كال يػػأمر بيػا ... كلكػػف ))لػػـ (118)كا 
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ينفػػػػػػػذ فػػػػػػػي )الػػػػػػػيمف األسػػػػػػػفؿ( كبلمػػػػػػػو، كلػػػػػػػـ يسػػػػػػػمع فييػػػػػػػا 
 عمى حد قكؿ ابف عمو المؤرخ المذككر آنفنا. (119)قكلو...((

ئمػػة الزيديػػة اليادكيػػة كلسػػائؿ أف يسػػأؿ: مػػا الباعػػث أل
ككالتيػػػـ عمػػػى ذلػػػؾ الجػػػكر العظػػػيـ، كاالعتسػػػاؼ، كالمطالػػػب 
الماليػػة الجمػػة غيػػر المشػػػركعة، كعػػدـ اإلنصػػاؼ كاالسػػػتجابة 

 لشكاكل أىؿ اليمف األسفؿ خاصة...؟
كالجػكاب أف أكلئػػؾ األئمػػة كالػػكالة كأتبػػاعيـ ممػػف عمػػى 

ألسػفؿ مذىبيـ الزيدم اليادكم كػانكا يعتقػدكف أف أىػؿ الػيمف ا
ػػننييف كفػػار تأكيػػؿ؛ ألنيػػـ فػػي نظػػرىـ مجبػػرة مشػػبية، عمػػى  السم
الػػػػػرغـ مػػػػػف أنيػػػػػـ لػػػػػػـ يككنػػػػػكا يقكلػػػػػكف بػػػػػالجبر كالتشػػػػػػبيو كال 
يمتزمكنيمػػػا... كأف أرضػػػيـ خراجيػػػة؛ ألف الكممػػػة فييػػػا لمجبػػػر 
كالتشػػػػبيو، كىمػػػػا كفػػػػر، فصػػػػارت دار كفػػػػر، فمؤلئمػػػػة ككالتيػػػػـ 

ييػػا مػػا شػػاؤكا؛ بنػػاءن كأتبػػاعيـ إذا اسػػتكلكا عمييػػا أف يضػػعكا عم
... بػػؿ زعػػـ بعػػض عممػػاء (120)عمػػى التكفيػػر بػػاإللزاـ كالتأكيػػؿ

الزيديػػػػػة اليادكيػػػػػة )صػػػػػالح بػػػػػف داكد اآلنسػػػػػي المتػػػػػكفى سػػػػػنة 
ىػػػػػ( ))أف األئمػػػػة كػػػػاف فػػػػتحيـ لجميػػػػع الػػػػيمف بالعيػػػػد ََُُ

كالغمبػػػة، بعػػػد أف كػػػاف دار حػػػرب، فممكػػػكا جميػػػع مػػػا فيػػػو مػػػف 
ف غيػػػػر فػػػػرؽ بػػػػيف منقػػػػكؿ كغيػػػػره حتػػػػى النسػػػػاء كالػػػػذرارم مػػػػ

 .(121)المسمميف كالكافريف...((
دَّ عمييـ كدحض شػبياتيـ عممػاء كثيػركف، مػنيـ  كقد رى
العبلمػػة ىاشػػـ بػػف يحيػػى الشػػامي، فإنػػو رفػػض اإللػػزاـ بمػػا ال 
ـ، كمنػػػػػع األقيسػػػػػة الفاسػػػػػدة التػػػػػي يقػػػػػكؿ بيػػػػػا المكفػػػػػركف  ييمتىػػػػػزى

ػػح رأم القػػائميف بعػػدـ التكفيػػر بػػو(122)بػػاإللزاـ ، كحػػث (123)، كرجَّ
ى االحتراس مف ))... إخراج أحد ممف شػممو اإلسػبلـ عػف عم

، كنػػػص عمػػػى ))... أف تكفيػػػر (124)دائرتػػػو بػػػاإللزاـ كالتأكيػػػؿ((
الشخص بما ال يمتزمو بمجرد اإللزاـ في الحقيقة تكفير بمػا لػـ 

. كبىػػػػيَّفى اضػػػػطراب كػػػػبلـ (125)يقمػػػػو، بػػػػؿ بمػػػػا يتبػػػػرأ منػػػػو ...((
فيػػو مػػف الخطػػر، كأف  القػػائميف بػػالتكفير بػػاإللزاـ كالتأكيػػؿ، كمػػا

غايػػة مػػا يمكػػف أف ينسػػب إلػػى الػػذم يعتقػػد مػػا يمػػـز منػػو الزـه 
، المتبػػرئ مػػف ىػػذا الػػبلـز  .... (126)ىػػك اإلثػػـ كالخطػػأ –ميكىفنػػره

كفىرَّؽ بيف مىٍف تعمد نسبة ما ال يميؽ باهلل تعالى إليػو سػبحانو، 
كمػػػف اجتيػػػد فأخطػػػأ، كلػػػـز مػػػا يعتقػػػده مػػػا ال يميػػػؽ بػػػاهلل عػػػز 

  ....(127)كجؿ

ػػٍف كيًصػػؼى بػػالجبر كالتشػػبيو،  كرفػػض الشػػامي تكفيػػر مى
ـ   ٍصػػػفىا ذى ـى بفسػػػقو بنػػػاءن عمػػػى أنيمػػػا كى ػػػ كى ػػػٍف حى كانتقػػد مى
(128)  ....

ا القائميف بكفر مىٍف شؾ في كفر المجبرة كالمشبية،  كانتقد أيضن
كرأل أف القكؿ بذلؾ مذىب ))متضمف لتكفير أكثػر األمػة؛ إذ 

د )المجبػػرة كالمشػػبية( ىػػـ الكاقػػؼ عػػف تكفيػػر أىػػؿ ىػػذه العقائػػ
الجـ الغفير؛ إشفاقنا مف خطػر التكفيػر، فضػبلن عػف تكفيػر مػف 

ػػذَّرى مػػف المجازفػػة فػػي مقامػػات (129)تػػردد فػػي كفػػرىـ...(( . كحى
 ....(130)التكفير كاستباحة الدماء أشد الحذر

ىػػذا كقػػد شػػاع فػػي المجتمػػع اليمنػػي فػػي عصػػر ىاشػػـ 
 الشػػػػػػػػػػامي بعػػػػػػػػػػض أعمػػػػػػػػػػاؿ الكيانػػػػػػػػػػة كالتنجػػػػػػػػػػيـ كالسػػػػػػػػػػحر

... حتػػػى إف اإلمػػػاـ المؤيػػػد محمػػػد بػػػف المتككػػػؿ (131)كالشػػػعبذة
ىػػػػػ المنجمػػػػيف َُْٗإسػػػػماعيؿ بػػػػف القاسػػػػـ حػػػػبس فػػػػي سػػػػنة 

كالسحرة الذيف كانكا في صنعاء، لما كثػر مػنيـ الخطػأ كالكعػد 
لمناس باألكاذيب كالتخميط عمييـ كالتمكييات، حتى اٍغتىػرَّ بيػـ 

يَّاؿ  ....(132)الجي
تأثير النجػـك كالككاكػب فػي كقد أكد الشامي أف اعتقاد 

األحػػداث ييعىػػدم كفػػرنا، فنصػػكص الشػػرع ظػػاىرة فػػي إبطػػاؿ ذلػػؾ 
 ....(133)التأثير

ػػػػػوى إليػػػػػو كىجَّ القاضػػػػػي يحيػػػػػى بػػػػػف صػػػػػالح السػػػػػحكلي  كى
ػٍف لػو َُِٗ)ت ىػ( سؤاالن حكؿ ما صار يعتقػده العامػة بػؿ كمى

البلتػػػػي يتسػػػػميف  بعػػػػض إدراؾ مػػػػف صػػػػدؽ مػػػػا تقكلػػػػو النسػػػػاء
ػػفنبلت فػػي ا إلخبػػار عػػف األمػػكات بمػػا ييعمىػػـ كييشػػاىىد فػػي بالميسى

بعض الحاالت صدقنا باعتبار كقكعػو عمػى االتفػاؽ... فأجػاب 
)الشامي( عف ذلؾ بأف األكلى عدـ االلتفات إلى مػا ذيًكػر مػف 
حاؿ المسفبلت؛ لعدـ مساعدة مكارد الشػرع عميػو ... كأنػو إذا 

مػػف  كقػػع مثػػؿ ذلػػؾ فػػيمكف أف يخبػػر المسػػفمةى أك المسػػفؿى أحػػده 
 ....(134)الشياطيف عمى طريقة الكياف

كمما ينبغي ذكره ىنا أف بعض األئمة كاف ليـ بعض 
المحاسف عمى الػرغـ مػف مسػاكئيـ، كاإلمػاـ المؤيػد محمػد بػف 
المتككػػػؿ إسػػػماعيؿ بػػػف القاسػػػـ، فقػػػد نىػػػصَّ ابػػػف عمػػػو المػػػؤرخ 
يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف بػػػف القاسػػػـ عمػػػى أنػػػو ))كػػػاف نػػػادرة ىػػػػذا 

ؿ كرفػع المظػػالـ، كاىتمامػو بػػذلؾ ممػػا العصػر فػػي محبتػو لمعػػد
يمكنو رفعو، كيمر فيو كبلمو، إال أنو... كاف قد امتيًحفى بأىؿ 
عصره مف المخالفات كعدـ االمتثػاؿ فػي المنييػات إال اليسػير 
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، كأنو قاـ (135)ممف أىثَّر )فييـ( كبلمو، كما ىك تحت يده...((
يـ بػػػ ))التخفيػػؼ عػػف بعػػض الرعايػػا فػػي المطالػػب، كالعػػدؿ فػػي

ػػػػطَّ عمػػػػف أمكػػػػف الحػػػػط عنػػػػو مػػػػػا  مػػػػف المػػػػأخكذ، فإنػػػػو قػػػػد حى
ػػػػػطَّ...(( . كسػػػػػعى فػػػػػي رفػػػػػع الجبايػػػػػات ))مػػػػػف الطػػػػػرؽ (136)حى

كاألسػػػػكاؽ، فرفػػػػع األكثػػػػر منيػػػػا؛ كرفػػػػع كثيػػػػرنا مػػػػف المطالػػػػب 
ىػػػػ، كذلػػػؾ فػػػي َُْٗ، كمػػػا حػػػدث فػػػي سػػػنة (137)الزائػػػدة...((

))الػػػببلد التػػػي نفػػػذت بيػػػا يػػػده كحكمػػػو، كػػػببلد صػػػنعاء كبػػػبلد 
راف، كأمػا الػيمف األسػفؿ فمػـ ينفػذ فييػا كبلمػو، كلػـ حراز كضػك 

 ، كما مضى ذكره.(138)يسمع فييا قكلو...((
ككػػذلؾ اإلمػػاـ الميػػدم أحمػػد بػػف الحسػػف بػػف القاسػػـ؛ 
فإنو كاف أحياننا يؤدب بعض مرتكبػي الفػكاحش، كمػا فعػؿ فػي 

، كمنػع اسػتعماؿ (139)ىػ عندما عاقب جماعة منيـَُٖٗعاـ 
ضاره كمفاسده، كأتمؼ بعضو، ككسػر آالت لم ؛"التمتىف" )التبه(

ـ بائعيػػػػػػػو حتػػػػػػػى  ػػػػػػػرَّ اسػػػػػػػتعمالو، كمنػػػػػػػع بيعػػػػػػػو كزراعتػػػػػػػو، كغى
 .(140)تضرركا

تمػػػؾ ىػػػي أىػػػـ معػػػالـ الحيػػػاة االجتماعيػػػة التػػػي أمكػػػف 
 رصدىا في عصر العبلمة ىاشـ الشامي.

 
 الحياة االقتصادية:  –المطمب الثالث         

 
ذلؾ العصػر  في فالحياة االقتصادية في اليماعتمدت 

 داقتصػػاد الػػببل كػػافكالتجػػارة، ك  ،كالرعػػي ،عمػػى الزراعػػةغالبػػا 
 .يتأثر بما تتأثر بو ىذه األنشطة استقرارنا كاضطرابنا

عتمػػػد عمػػػػى ميػػػاه األمطػػػػار، يكانػػػت معظػػػـ الزراعػػػػة ك 
عتمػػػد عمػػػى ميػػػاه العيػػػكف كاآلبػػػار... فعنػػػدما كانػػػت يكبعضػػػيا 
، شػػػػجرلاالنبػػػػات ك  خضػػػػريتغػػػػزر، تنمػػػػك الػػػػزركع، ك  األمطػػػػار

فر الطعػػاـ، كتػػػرخص األسػػػعار، اكتصػػمح الثمػػػار كتكثػػر، كيتػػػك 
ىػػ، َُِٗىػػ، كَُٖٗىػػ، ك َُٕٖكما حػدث فػي السػنكات: 

، كغيرىػػا مػػػف السػػػنكات. (141)ىػػػ، أك بعػػػض فصػػػكلياُُِٖك 
كعندما كانت األمطار تقؿ، تجدب األرض، كتضػعؼ الػزركع 
كالثمػػػػار، كيقػػػػؿ الطعػػػػاـ، كتغمػػػػػك األسػػػػعار، كمػػػػا حػػػػدث فػػػػػي 

ىػػػػػ، َُٔٗىػػػػػ، كَُٓٗىػػػػػ، كَُِٗىػػػػػ، كَُٖٗ: السػػػػنكات
، كغيرىػػا مػػف (142)ىػػػ، أك بعػػض فصػػكليإُُْىػػػ، كُُْٔك

 السنكات.

ككذلؾ كػاف الحػاؿ بشػأف ميػاه العيػكف كاآلبػار، فعنػدما 
كانػػػت مياىيػػػا تغػػػكر بسػػػبب قمػػػة األمطػػػار، تضػػػعؼ الػػػزركع 
كالثمار، كيقػؿ الطعػاـ، كتغمػك األسػعار، كمػا حػدث فػي سػنتي 

، فقػػد عمػػت البميػػة، كحػػؿ الجػػكع، كىمػػؾ ىػػػُُُٔىػػػ، كُُُٓ
، كخمػػت قػػرل مػػف سػػكانيا، كتػػكاتر أنػػو فػػي  ػػٍكفى عػػالـ ال ييٍحصى

 .(143)ابعض الجيات أكؿ بعض الناس بعضن 
ككانػػػػػػت بعػػػػػػض اآلفػػػػػػات الزراعيػػػػػػة تصػػػػػػيب الػػػػػػزركع 
كالثمار، فيحدث قحط، كتغمػك األسػعار، كمػا حػدث فػي سػنتي 

 بػػػػيف حػػػػيف كػػػػاف الجػػػػراد يظيػػػػرك ، (144)ىػػػػػَُٔٗىػػػػػ، كَُُٗ
لػػػزركع كالثمػػػػار الػػػببلد، فيأكػػػؿ ا نػػػكاحي كينتشػػػر فػػػي  ،كآخػػػر

ر، كيحصؿ قحػط كشػدة، كينفػد الطعػاـ، كالكؤل كالعشب كالشج
كتغمك األسعار، كيصيب الناس الجكع كيشػتد حتػى كػاف كثيػر 
مف الناس يمكتكف جكعنا، كخمػت قػرل كثيػرة مػنيـ، كمػا حػدث 

ىػػ، ُُُّىػػ، كَُٖٗىػػ، كَُٖٖىػػ، كَُٕٖفي السنكات: 
 ىػػ خاصػة كثػرُُّٓ. كفػي سػنة (145)ىػػُُّٔىػ، كُُّٓك

ر، كحصػػػمت شػػػدة فػػػي الجػػػراد، كأكػػػؿ الثمػػػار كمػػػا عمػػػى الشػػػج
جميػػػع أرجػػػاء الػػػيمف، كنفػػػػد الطعػػػاـ، كغمػػػت األسػػػعار، كبػػػػاع 
النػػػػاس العقػػػػارات كالنفػػػػائس بػػػػأرخص األثمػػػػاف، كأكػػػػؿ الفقػػػػراء 
الميتة كالكبلب، كدىقمكا العظػاـ، كشػربكا دـ مػا يػذبح فػي المػدف 

ف األنعاـ، كأقدـ بعض النػاس فػي بعػض األرجػاء عمػى أكػؿ م
ا، كخمت عدة قرل مف أىميػا بػالمكت فػي تيامػة بعضيـ بعضن 

كجيػػػػات الجبػػػػاؿ كغيرىػػػػا.... كمػػػػع ذلػػػػؾ كػػػػاف حكػػػػاـ الزيديػػػػة 
اليادكيػػػػة يشػػػػنكف الحػػػػركب عمػػػػى مخػػػػالفييـ، كينفقػػػػكف عمييػػػػا 

، فقػػد كانػػت خػػزائنيـ تزخػػر (146)الكثيػػر مػػف األطعمػػة كاألمػػكاؿ
، كيعيشكف فػي (147)، ككانكا يتقاسمكف خيرات الببلد كريعيابيا

، فػػي حػػيف كػػاف سػػائر النػػاس كال سػػيما الفقػػراء (148)تػرؼ كبػػذخ
يعانكف الحرماف كشدة الجكع كغبلء األسعار، كقد يجػدكف فػي 
أقاصػي الػػببلد اإلسػػبلمية مػف يتصػػدؽ عمػػييـ، كمػا حػػدث فػػي 

إذ كصػػػػػمت صػػػػػدقة  ؛ىػػػػػَُٕٖشػػػػير ذم الحجػػػػػة مػػػػف سػػػػػنة 
اليند )لعمو محمد أكرنؾ زيػب بػف شػاه جيػاف المتػكفى سمطاف 
ىػػػػػ( فػػػػي كقػػػػت أزمػػػػة شػػػػديدة، ُُُٕىػػػػػ، كقيػػػػؿ: ُُُٖسػػػػنة 

فكزعيػا محمػد بػػف المتككػؿ إسػػماعيؿ بػف القاسػػـ عمػى الفقػػراء، 
كقػػػد كػػػاف آؿ القاسػػػـ بػػػف محمػػػد ككالتيػػػـ أكلػػػى بالصػػػرؼ مػػػف 

 .(149)خزائنيـ عمى فقراء ببلدىـ
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مطػار، فعنػػدما األ ككػاف الرعػي يعتمػػد غالبنػا عمػى ميػػاه
كيخضػػػػػٌر النبػػػػػات  الكػػػػػؤل كالعشػػػػػب، نمػػػػػكي ،تغػػػػػزر األمطػػػػػار

، تاجيػػػاترعػػػى المكاشػػػي مػػػا نمػػػا كاخضػػػٌر، كيكثػػػر نى ف كالشػػػجر،
كيىٍيػػػػبىس النبػػػػات  كعنػػػػدما تقػػػػؿ األمطػػػػار يقػػػػؿ الكػػػػؤل كالعشػػػػب،

يػػػا، تاجنى  يقػػػؿك  ،المكاشػػػيى  كالشػػػجر، فيصػػػيب الجػػػدبي كالقحػػػطي 
 .(150)كييمؾ كثير منيا

حركػة تجاريػة ال بػأس  عصرذلؾ ال شيدت اليمف فيك 
بضػائع  يجمبػكف يػر مػف التجػاركاف كث، ك اكخارجي   ،اداخمي   ،بيا
أخػػرل مػػف  ، كيعػػكدكف ببضػػائعاألقطػػار إلػػى الػػيمف بعػػض مػف

 .(151)قطاراأل تمؾ إلى اليمف
، تمػػػؾ الحركػػػة التجاريػػػػة بعػػػض األئمػػػة كالػػػػكالةرعػػػى ك 

ػػٍكا طرق مى كا أسػػكاقنا فػػي ئ، كأنشػػ(152)مػػا إلػػى حػػد   يػػا، كأمَّنكىػػافىحى
... ))ككثػرت فييػا الصػناعات (153)بعض المػدف التػي عمركىػا

... (154)التػػػػػي كػػػػػاف يعمػػػػػؿ فييػػػػػا العػػػػػرب كالينػػػػػكد كاألتػػػػػراؾ((
ػػػػنكا بعػػػػض المػػػػػكان  كحرسػػػػكىا .... كمػػػػف ذلػػػػػؾ أف (155)كحىصَّ

اإلمػػػاـ الميػػػدم أحمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف القاسػػػـ أمػػػر فػػػي سػػػنة 
ككنػػػو( ىػػػػ ))بعمػػػارة بػػػاب المنػػػدب كالتحصػػػيف لػػػو... )لََُٗ

ػع طريػػؽ التجػػار الػػذيف يخرجػكف مػػف البحػػر الكبيػػر )بحػػر  مىٍجمى
. كاسػػتكلى نجمػػو اإلمػػاـ (156)العػػرب( إلػػى حػػدكد بػػبلد المخػػا((

ىػػػ عمػػى َُُٕالميػػدم محمػػد بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف فػػي سػػنة 
 مينػاء زيمػع الكاقػع غػرب بػاب المنػدب عمػى سػاحؿ الصػكماؿ،

ػػػنو ب كمػػا سػػػبؽ ذكػػػره، سػػػكر، كعمػػػر فيػػػو قمعػػػة عظيمػػػة، كحىصَّ
كبنػػػػى فيػػػػو مسػػػػجدنا كدارنا لمدكلػػػػة، كحمػػػػؿ إليػػػػو أربعػػػػة مػػػػدافع، 

 . (157) كصار مف المكان  الميمة في النشاط التجارم يكمئذ
 القبائػػػػػؿ فقػػػػد كانػػػػػت بعػػػػضكعمػػػػى الػػػػرغـ ممػػػػػا ذيًكػػػػرى 

 بضػػػائع نيػػػبتطػػػرؽ التجػػػارة البريػػػة، ك  عػػػضأحياننػػػا بتعتػػػرض 
بعػػض  عمػػى جػػـ أحياننػػا أخػػرل، كتيبعضػػيـ التجػػار، كقػػد تقتػػؿ

 .(158)األسكاؽ كالجيات كتنيبيا
 يفكبعػػض األكركبيػػ ،(159)عيمػػاف كف أىػػؿاليعربيػػ ككػػاف

بعػػض طػػرؽ  عتػػدكف عمػػىيك أعمػػاؿ قرصػػنة، بأحياننػػا  قكمػػكفي
ينيبػػػػكف بضػػػػائع ريػػػػة كبعػػػػض المػػػػكان  اليمنيػػػػة، ك التجػػػػارة البح
غػػبلء ك  يػؤدم إلػى قمػػة البضػائع الػكاردة، ذلػػؾكػاف ك  التجػار...
 .(160)األسعار

ة ظػيػة اليادكيػة يفرضػكف جبايػات باىيدككاف حكػاـ الز 
عمػػى الطػػرؽ التجاريػػة كاألسػػكاؽ، فيتضػػرر الرعيػػة، كقػػد سػػعى 
اإلمػػػاـ المؤيػػػد محمػػػد بػػػف المتككػػػؿ إسػػػماعيؿ بػػػف القاسػػػـ فػػػي 

 ، كما سبؽ ذكره.(161)رفعيا، فرفع األكثر منيا
كقػػد أكثػػػر أئمػػة الزيديػػػة اليادكيػػػة ككالتيػػـ مػػػف ضػػػرب 

كًغش كخمؿ كتفاكت  عمبلت نقدية، فييا ضعؼ كركة كًصغىر
فػػػي الصػػػرؼ، أدت إلػػػى غػػػبلء األسػػػعار، كأضػػػرت بمصػػػالح 
النػػػاس، كأخمػػػت بمعػػػامبلتيـ الماليػػػة، سػػػكاء أكػػػانكا بػػػائعيف أـ 

، ككانػػت تمػػؾ العمػػبلت تتعػػدد أحياننػػا كمػػا حػػدث (162)مشػػتريف
في بداية عيػد اإلمػاـ المؤيػد محمػد بػف المتككػؿ إسػماعيؿ بػف 

عمػػى، كضػػرب خصػػمو القاسػػـ؛ إٍذ ضػػرب عممػػة فػػي الػػيمف األ
محمد بف الميدم أحمد بف الحسف بف القاسـ عممة أخرل فػي 

، كأتى زمػف بمغػت فيػو العمػبلت النقديػة فػي (163)اليمف األسفؿ
... حتػى المكيػاؿ لػـ يسػتقر (164)الببلد نحك أربػع عشػرة ضػربة

... ككػػؿ ذلػػؾ كػاف يػػؤدم إلػػى غػػبلء األسػػعار  (165)عمػى حػػاؿ
 كزيادة معاناة الناس. 

كر األئمػػػػة كالػػػػكالة يقترضػػػػكف مػػػػف ككػػػػاف بعػػػػض عسػػػػ
، كال يقضػػكف مػػا  أصػػحاب المحػػبلت التجاريػػة بضػػائع كأمػػكاالن
عمػػػييـ، بػػػؿ يمػػػاطمكف أصػػػحاب تمػػػؾ المحػػػبلت، كقػػػد يعتػػػدكف 
عمػييـ بالضػرب عنػػد مطػالبتيـ بقضػػاء مػا عمػػييـ كالسػيما فػػي 
الػػػيمف األسػػػفؿ، فتضػػػرر أكلئػػػؾ التجػػػار، كغػػػادر كثيػػػر مػػػنيـ 

. ككاف بعض الكالة يطمبكف مف (166)محبلتيـ، كترككا أعماليـ
التجػػػػار معكنػػػػات، كيشػػػػاطركنيـ ))أمػػػػكاليـ بػػػػالقرض الػػػػذم ال 
ػػى، كالمعكنػػات، كالتعجػػؿ فػػي الزكػػكات، كطمػػبيـ لمقػػركش  ييٍقضى

، كال سػػػػيما أحمػػػد بػػػػف (167)مػػػنيـ لمضػػػربة كرىنػػػػا كغصػػػبنا...((
الحسف بف القاسـ الذم كاف كثيػر االقتػراض مػف التجػار حتػى 

مػػة منػػذ أف كػػاف كالينػػا مػػف ًقبىػػؿ عمػػو اجتمعػػت عميػػو ديػػكف ج
ػا كىػك  اإلماـ المتككػؿ إسػماعيؿ بػف القاسػـ إلػى أف صػار إمامن
عمػػى السػػجية نفسػػيا، ككػػاف يماطػػؿ فػػي قضػػاء تمػػؾ الػػديكف، 

كيختمؽ شيبىينا كاىية في ميٍطمو ذاؾ
(168). 

كمما يجدر ذكره أف األعسار لحقػت النػاس فػي جميػع 
ف ىػػذا، ككػػذلؾ كػػاف مػػدة حكػػـ اإلمػػاـ الميػػدم أحمػػد بػػف الحسػػ

 .(169)حاليـ غالبنا في عيكد مف قبمو مف األئمة كمف بعده
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قػد كػػاف مػػا ذيًكػر: مػػف قطػػع طػرؽ التجػػارة بػػر ا كبحػػرنا، ك 
كفرض الجبايات الباىظػة، كضػرب العمػبلت  كنيب البضائع،

كعػدـ  النقدية الركيكة كالمغشكشة، كتعددىا، كغػبلء األسػعار،
لمحركػػة  عكائػػؽ ييمىثنػػؿي   ػػػػػػػ ...المسػػتحقة لمتجػػار قضػػاء الػػديكف

الحيػاة  ، كتػدىكراكرككدىػ ، تؤدم إلى عدـ اسػتقرارىا،التجارية
 .يمف كافةفي أرجاء ال عامة االقتصادية
 
 
 الحياة الثقافية:  –المطمب الرابع         

في عصر العبلمة ىاشػـ الشػامي عػامرة  اليمفت كان 
تي ال ،عمميةال "رًيجى ال"معاقؿ كالربطة ك األمدارس ك بكثير مف ال

مكتبػات، الك كاألمػكاؿ  عقػاراتأكقاؼ مػف ال ليا كانت تيخىصَّص
كالعنايػػة كالرعايػػة... حتػػى تػػؤدم  حمايػػةالف ك األمػػا اليػػ ركفَّ كييػػ

التػػػي كانػػػت شػػػائعة  (170)ارؼـ كالمعػػػك نشػػػر العمػػػ رسػػػالتيا فػػػي
ػػػا كمعػػػارؼى نقميػػػة أـ عقميػػػة أـ مػػػف  آنػػػذاؾ، سػػػكاء أكانػػػت عمكمن

 ....(171)عمـك اآللة كمعارفيا
المػػػدارس يـ الػػػيمف مػػػف تمػػػؾ ؿي إقمػػػيـ مػػػف أقػػػالٍخػػػلػػػـ يى ك 

ر"ك كاألربطة كالمعاقؿ الشػمالية أـ  األقاليـ ، سكاء أكانت"الًيجى
 .(ُِٕ)ةالغربيأـ الشرقية أـ الجنكبية 

ػػركبشػػأف مصػػطمح " الػػيمف،  فيػػك ممػػا تميػػزت بػػو "الًيجى
))كػػػؿ محػػػؿ بػػػيف محػػػبلت  يقصػػػد بيػػػاك  ،ع "ًىٍجػػػرة"جمػػػ يكىػػػ

رنا بينيـ عما يعتادكنو مػف أسػبلؼ القبائػؿ القبائؿ إذ ا كاف مييىجَّ
نما يككف ذلػؾ لممحػبلت المأىكلػة مػف  كقكاعدىـ فيما بينيـ، كا 
أىميػا بػػالعمـ كالفضػؿ كالصػػبلح، فيمتػازكف عػػف أحػكاؿ القبائػػؿ 
ػػػػػػػػػػػػػا  كأعػػػػػػػػػػػػػرافيـ، كيكػػػػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػػػػـ ذلػػػػػػػػػػػػػؾ التيجيػػػػػػػػػػػػػر احترامن

كتعظيمنا...((
(173).  

كخ القبائػػػؿ عمػػػى "التيجيػػػر" يػػػتـ باتفػػػاؽ شػػػيكػػػاف ىػػػذا ك 
جعؿ القرية التي يأكم إلييػا العممػاء كالفضػبلء كأىػؿ الصػبلح 
صػػػػدار أكلئػػػػؾ الشػػػػيكخ كثيقػػػػة تسػػػػمى "القاعػػػػدة" أك  "ىجػػػػرة"، كا 
"التيجيػػػػػر"، تضػػػػػمف حمايػػػػػة تمػػػػػؾ القبائػػػػػؿ لسػػػػػكاف "اليجػػػػػرة"، 
قنعػػكف" تمػػؾ الكثيقػػة، كييٍشػػًيدكف  كرعػػايتيـ، ككفػػالتيـ، ككػػانكا "ييكى

ذا ي أمػاكف تجمعيػـعمييا، كييعمنكنيا ف ، كاألسػكاؽ كنحكىػا. كا 

ػػػػرة" خميطنػػػػا مػػػػف أىػػػػؿ العمػػػػـ كمػػػػف  كػػػػاف سػػػػكاف القريػػػػة "المييىجَّ
  . (174)غيرىـ، اقتصر "التيجير" عمى أىؿ العمـ دكف غيرىـ

ىاشػػـ الشػػامي العبلمػػة التػػي عػػاش فييػػا  ككانػت البيئػػة
ػػػر"بتمػػػؾ المػػػدارس كاألربطػػػة كالمعاقػػػؿ ك تزخػػػر العمميػػػة،  "الًيجى

ممػػف لػػدييـ  ،ر مػػف األئمػػة كاألمػػراء الػػذيف عاصػػرىـككػػاف كثيػػ
، أك ممػػػػف يتشػػػػبو بالعممػػػػاء كيميػػػػؿ إلػػػػييـ،  شػػػػيء مػػػػف العمػػػػـك

 كيجالسيـ كيقربيـ، كيتعيد أحكاليـ كيكرميـ....
فاإلمػػػاـ المؤيػػػد محمػػػد بػػػف المتككػػػؿ إسػػػماعيؿ ))أمػػػر 
بإحيػػػػػاء العمػػػػػـك كالمػػػػػدارس، كقىػػػػػرَّب العممػػػػػاء، كتعيػػػػػد أحػػػػػكاؿ 

))مجمسػو معمػكرنا بالعممػاء كالصػالحيف  ، ككػاف(175)الفضػبلء((
. ككػػػػػاف اإلمػػػػػاـ الميػػػػػدم (176)كقػػػػػراءة العمػػػػػـ كتػػػػػبلكة القػػػػػرآف((

صاحب المكاىب محمد بف أحمد بف الحسف ))يميؿ إلى أىػؿ 
كا عميػػػو، كلػػػـ يكػػػف ء، كيجالسػػػيـ كيتشػػػبو بيػػػـ، كربمػػػا قػػػر العمػػـ

ػػػا، كلكػػػف كػػػاف يحػػػب التظيمػػػ ، ك))كػػػاف (177)ر بػػػالعمـ...((عالمن
بنا لمعممػاء...((جكادنا، ميفى  بلن ميقىرن . كمػف مظػاىر ذلػؾ مػا (178)ضن

كػػاف يفعمػػو مػػػع العبلمػػة القاضػػػي محمػػد بػػػف الحسػػف الكبسػػػي 
ىػػػػػػػػػػػػػ(، فقػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػاف ))يرسػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػو بكسػػػػػػػػػػػػػكة، ُُُٔ)ت

 .(179)فيرجعيا...((
ػػا مػػع العبلمػػة زيػػد بػػف محمػػد بػػف  كمػػا كػػاف يفعمػػو أيضن

ىػ(، فقد كػاف ))... يعظمػو غايػة ُُِّالحسف بف القاسـ )ت
عظػػػيـ، كيتزيػػػى لػػػو بػػػزم أىػػػؿ العمػػػـ، كييحضػػػر فػػػي مقامػػػو الت

نفػػػػػائس الكتػػػػػػب، كيعػػػػػرض عميػػػػػػو األسػػػػػفار الجميمػػػػػػة كالنسػػػػػػخ 
جػو لػو إال كقػد جمػع خػزائف كتبػو فػي المقػاـ، االمعظمػة، كال يك 

 .(180)كجعميا عف يمينو كشمالو كقيدَّامو...((
كما كاف يفعمو كذلؾ مع العبلمة القاضي الحسػيف بػف 

ىػػػػػػ(، فقػػػػػد كػػػػػاف حػػػػػاكـ ُُِٔىػػػػػد )تعمػػػػػي بػػػػػف أحمػػػػػد المجا
حضػػػرتو، ككػػػاف يأخػػػػذ بيػػػده مػػػف األمػػػػكاؿ المدفكعػػػة لمميػػػػدم 
ػػػػػطييا بػػػػيف المسػػػػػتحقيف؛ كلػػػػذا كػػػػػاف  صػػػػاحب المكاىػػػػب، كييقىسن
الميػػػػدم يػػػػأمر برفعيػػػػا عنػػػػد اسػػػػتئذاف القاضػػػػي المجاىػػػػد فػػػػي 

 .(181)خشية مف أخذه مف تمؾ األمكاؿ ؛الدخكؿ عميو
كالميػػػدم كمثػػػؿ مػػػا كػػػاف المؤيػػػد محمػػػد بػػػف المتككػػػؿ 

صاحب المكاىب يفعبلنو مف تقريب العمماء، كتعيمػد أحػكاليـ، 
كػػػراميـ...  جبلليػػػـ كتعظػػػيميـ، كا  مػػػا كػػػاف  –كالميػػػؿ إلػػػييـ، كا 

يفعمو اإلماـ المنصكر الحسيف بف المتككؿ القاسـ بف الحسػيف 
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معيػػػـ، كمػػػف ذلػػػؾ صػػػنيعو مػػػع العبلمػػػة ىاشػػػـ الشػػػامي، فقػػػد 
ػا مػ(182)))كاف يعظمو كيكرمو(( رض مرضػو الػذم تػكفي . كلىمَّ

زاره اإلمػػػاـ المنصػػػكر إلػػػى منزلػػػو، كأحسػػػف إليػػػو  –عمػػػى إثػػػره 
 ....(183)حتى أرسؿ لو بالفراش، كقبمو منو

ككػػػػاف بعػػػػض األئمػػػػة يرجعػػػػكف إلػػػػى بعػػػػض العممػػػػاء، 
يستشيركنيـ في بعض القضايا كالمشكبلت العامة، عمى نحػك 
مػػا فعػػؿ اإلمػػاـ الميػػدم أحمػػد بػػف الحسػػف بػػف القاسػػـ، عنػػدما 

ىػػػ( َُُٖإلػػى العبلمػػة صػػالح بػػف الميػػدم المقبمػػي )ت بعػػث
إلػػػى مكػػػة المكرمػػػة، يستشػػػيره فػػػي إخػػػراج الييػػػكد مػػػف الػػػيمف، 
كالبمػػد الػػذم ييٍخرىجػػكف إليػػو، فصػػكب العبلمػػة المقبمػػي مػػا عػػـز 
عميو الميدم أحمد بف الحسف، كأشار عميػو بػأف يخػرجيـ إلػى 

ليضػعؼ شػأنيـ ىنػاؾ،  ؛اليند )ككانػت تحػت حكػـ المسػمميف(
 .(184)إٍذ لف يقعكا فييا إال قطرة مف مطرة

كثيػػرة  الػػيمف فػػي عصػػر الشػػامي مكتبػػات فػػي كيجػػدتك 
 كغيػػرىـ، يػػيفيمن عممػػاءلمصػنَّفات، لألػػكؼ مػػف ا اشػتممت عمػػى

مػػػػا بمغػػػػو  لدلػػػػت عمػػػػى مػػػػد فػػػػي مختمػػػػؼ العمػػػػـك كالمعػػػػارؼ،
يؼ تصػنلاالمعارؼ، ك العمـك ك تمؾ اىتماـ بالمجتمع اليمني مف 

 .لعممي القائـ آنذاؾ، كحجـ النشاط افييا
كمػػػػػف تمػػػػػؾ المكتبػػػػػات مػػػػػثبلن مكتبػػػػػة اإلمػػػػػاـ المتككػػػػػؿ 
إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف القاسػػػػػـ، فقػػػػػد ))كػػػػػاف مشػػػػػغكفا بجمػػػػػع كتػػػػػب 

))... ، ككتبو تمؾ ))عمى كثرتيا كاف كقفيػا كصػية، (185)العمـك
. كجمعيػػا بعػػد كفاتػػو نجمػػو (186)ثػػـ رجػػع إلػػى أنيػػا لممصػػالح((

بعضيا مما كجد محمد ))فجاءت ثبلثة عشر ألفنا، كقسـ منيا 
، ))كالبػػػاقي بقيػػػت تحػػػت يػػػده لبيػػػت (187)فيػػػو رسػػػـ كالػػػده...((

ًمػعى (188)الماؿ(( . ككرد في بعض المصادر التاريخيػة أنيػا ))جي
منيػػػا بعػػػد إخػػػراج الثمػػػث كقىٍسػػػـ البػػػاقي خمسػػػة كعشػػػركف ألػػػؼ 
ػػػر ا عمػػػػى أكالده،  مجمػػػد... ك)أف المتككػػػؿ إسػػػػماعيؿ( أبقاىػػػا حي

 .(189)سممكف((فانتفعكا بيا، كانتفع بيا الم
كمنيػػا مكتبػػة اإلمػػاـ الميػػدم صػػاحب المكاىػػب محمػػد 
بف أحمد بف الحسف، فقد كاف لديو خزائف تحتػكم عمػى الكثيػر 
مػػػػػػػػػف ))نفػػػػػػػػػائس الكتػػػػػػػػػب ك... األسػػػػػػػػػفار الجميمػػػػػػػػػة كالنسػػػػػػػػػخ 

 كغيرىما مف المكتبات. .(190)المعظمة...((
األقطػػػػار  لػػػػـ تكػػػػف الػػػػيمف يكمئػػػػذ بمعػػػػزؿ عػػػػف سػػػػائرك 

ؿ تكاصػػمت معيػػا عممي ػػا كمعرفي ػػا؛ فقػػد ، بػػالعربيػػة كاإلسػػبلمية

كيػػػذىب  ،يػػأتكف إلػػػى الػػيمف عممػػػاء تمػػؾ األقطػػػاركػػاف بعػػض 
بعػػض عممػػاء الػػيمف إلػػى تمػػؾ األقطػػار، كأيحًضػػرت مصػػنفات 
لػػػبعض عممػػػاء تمػػػؾ األقطػػػار إلػػػى الػػػيمف، كأيًخػػػذت مصػػػنفات 

 .(191)بعض عمماء اليمف إلى تمؾ األقطارل
ػػػػؿ مػػػػف  ثمػػػػة ككػػػػاف تمػػػػؾ  بعػػػػض مسػػػػائؿ عمميػػػػة تيرسى

مسػػػػائؿ ، ك (192)، ليجيػػػػب عنيػػػػا عمماؤىػػػػاإلػػػػى الػػػػيمف األقطػػػػار
ػػػػؿ مػػػف   ،بعػػػػض تمػػػؾ األقطػػػػار إلػػػى الػػػػيمفعمميػػػة أخػػػرل تيرسى

العمميػة التػي  مجػالس، عبلكة عمى ال(193)ؤىاليجيب عنيا عمما
كما يحػدث  ،إلييا يفتتيٍعقىد بيف عمماء اليمف كالعمماء اآل كانت

 فػػي جعػػاتمراك  فػػي تمػػؾ المجػػالس مػػف مسػػاجبلت كمنػػاظرات
 .... (194)متنكعة مسائؿ عممية

كقػد شػػيدت الػػيمف فػػي عصػػر الشػػامي بعػػض مظػػاىر 
الصػػػػػػراع الفكػػػػػػرم كالتعصػػػػػػب الطػػػػػػائفي كالمػػػػػػذىبي؛ فاإلمػػػػػػاـ 

ىػػػ( َُٕٖالمتككػػؿ إسػػماعيؿ بػػف القاسػػـ الزيػػدم اليػػادكم )ت
كػػػاف يصػػػرؼ األمػػػكاؿ لػػػبعض الػػػكالة كالعمػػػاؿ يسػػػتميميـ إلػػػى 

بعػػػده مػػػف الػػػكالة  مذىبػػػو، كاقتػػػدل بػػػو مػػػف عاصػػػره كمػػػف جػػػاء
 .(195)كاألئمة

كفقيػػاؤىـ فػػي بعػػض جيػػات الزيديػػة  الياشػػميكفككػػاف 
اليادكيػػة متشػػػدديف فػػي عقائػػػدىـ، كػػارىيف لمػػػذاىب مخػػػالفييـ 

 .(196)مف أىؿ السنة
ككػػاف بعػػض أئمػػة الزيديػػة اليادكيػػة رافضػػةن غػػبلةن فػػي 
التشػػػػػيع، كاإلمػػػػػاـ الميػػػػػدم أحمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف بػػػػػف القاسػػػػػـ 

( ُٖبتػػدأ بشػػعار يػػـك الغػػدير فػػي )فيػػك الػػذم ا ؛ىػػػ(َُِٗ)ت
ىػػػ بنشػػر األعػػبلـ كاأللكيػػة، كسػػؿ َُّٕمػػف ذم الحجػػة سػػنة 

السيكؼ، كمػد الًحػراب... كذلػؾ عنػدما كػاف كالينػا لعمػو اإلمػاـ 
، (197)المتككؿ إسماعيؿ بف القاسـ الذم اقتدل بػابف أخيػو ىػذا

ػا ))كػاف يظيػر شػعار يػـك  كلما صار )أحمػد بػف الحسػف( إمامن
، كيغمػػك فػػي حػػؽ عمػػي بػػف أبػػي (198)يػػع مدتػػو((الغػػدير فػػي جم

 .(199)طالب رضي اهلل عنو، كيزعـ أف النص في إمامتو جمي
ككانػػػت فرقػػػة الجاركديػػػة الزيديػػػة اليادكيػػػة رافضػػػةن فػػػي 
ػاًعيف  مَّ عقائدىـ، متحامميف عمى الصحابة رضي اهلل عػنيـ، جى

 .(200)لمثالبى مزعكمةو فييـ
صػب ككانت بعض مظاىر ذلؾ الصػراع الفكػرم كالتع

الطػػائفي كالمػػذىبي تتجمػػى فػػي تػػأليؼ بعػػض المصػػنفات، كمػػا 
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إٍذ ))ظىيػػرت بصػنعاء الػػيمف رسػػالة  ؛ىػػػُُّٕحػدث فػػي سػنة 
سيمنيت بػً "نصيحة اإلخكاف في الذب عف سب معاكية بف أبي 
ػػػػػدمكا ظيكرىػػػػا فػػػػػي  سػػػػفياف"، فثػػػػارت ليػػػػػا حفػػػػائظ الشػػػػيعة، كعى

ح بػف خططيـ مف القضايا الشنيعة، فأجاب عمييا السيد صػبل
الحسػػػػػػػػػني الزيػػػػػػػػػدم اليػػػػػػػػػادكم  (201)الحسػػػػػػػػػيف األخفػػػػػػػػػش...((

ىػػػ( برسػػالة سػػماىا "عجالػػة الجػػكاب فػػي الػػرد عمػػى ُُِْ)ت
 ...!(202)شيعة معاكية الًكبلب"

كلػػػـ يكػػػف العبلمػػػة ىاشػػػـ الشػػػامي بمنػػػأل عػػػف ذينػػػؾ 
الصػػراع كالتعصػػب؛ فقػػد صػػدح برأيػػو فػػي مناسػػبات شػػتى؛ إذ 

كسمـ نىصَّ عمى إمامػة انتقد القائميف بأف النبي صمى اهلل عميو 
عمي بف أبي طالػب رضػي اهلل عنػو، كبػأف ذلػؾ الػنص نظػرم 

ػد ))أف جيػؿ جميػع الصػحابة لمعنػى مػا (203)يمكػف جيمػو ، كأكَّ
قػػرع أسػػماعيـ كخكطبػػكا بػػو شػػفاىنا كىػػـ أىػػؿ األفيػػاـ التػػي ال 
ينبغي بنا أف نقيس عمييا أفيامنا فضبلن عف أف نحكػـ بإمكػاف 

إدراكنػػا مػػع شػػدة حرصػػيـ عمػػى  قصػػكر إدراكيػػـ بالنسػػبة إلػػى
فيػـ أقكالػو )صػمى اهلل عميػو كسػمـ(، كشػدة عنػايتيـ بػأمر دينػػو 

ـه  –كمعرفتػػػػو بكمالػػػػو  فػػػػي غايػػػػة البيعػػػػد، بػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػف لػػػػو فىٍيػػػػ
نصػاؼ يحكػـ بػػأف الظػاىر مػػا فيمػكه، كمػا فيمػػو غيػرىـ فػػي  كا 
المػراد بػػو مرجػػكح سػيما مػػع معرفػػة قػرائف الخطػػاب التػػي فاتػػت 

يـ أىػؿ المسػاف التػي كقػع بيػا الخطػاب مف تػأخر عػنيـ، ككػكن
فػػػي ذلػػػؾ المقػػػاـ، فعمػػػى ىػػػذا ال يكػػػكف )مػػػا ذيًكػػػر بشػػػأف عمػػػي 

ػا رضي اهلل عنو( ظاىرنا في اإلمامػة فضػبلن   عػف أف يكػكف نص 
 .(204)قطعي ا يبتني عميو التخطئة كالمبلمة((

كذىػػب الشػػامي إلػػى أف ثبػػكت إمامػػة عمػػي رضػػي اهلل 
 .(205)عنو إنما ىك بالعقد ال بالنص

كنىبَّوى عمى ))مثالب اإلمامية، كتكفيرىـ فضبلء السمؼ 
مف الصحابة كمىٍف بعدىـ مف التابعيف كأئمة أىؿ البيت، كزيد 

 .(206)بف عمي كأضرابو ممف لـ يشممو نصيـ المكذكب...((
يػت إلػييـ  ككاف الشامي يدافع عف الصػحابة الػذيف كيجن

ػػػػدى مناسػػػػبة لػػػػذلؾ، كيمػػػػتمس  ليػػػػـ بعػػػػض االنتقػػػػادات كممػػػػا كىجى
 ....(207)التأكيبلت كاألعذار

ككػػاف أئمػػة الزيديػػػة اليادكيػػة يسػػػتغمكف البيٍعػػد الطػػػائفي 
المػذىبي لػػدل أتبػػاعيـ؛ لمكاجيػػة معارضػييـ مػػف أىػػؿ السػػنة، 
كما فعؿ اإلماـ الميدم صاحب المكاىب محمد بف أحمػد بػف 

ىػػػػ مػػػع عػػػدة قبائػػػؿ زيديػػػة ىادكيػػػة، َُُِالحسػػػف فػػػي سػػػنة 
ػػػا إيػػػاىـ عمػػػى قتػػػاؿ ػػػننية لىمػػػابعػػػ ميحىرنضن  ض قبائػػػؿ المشػػػرؽ السم

ار ثثارت عميو، فإنػو طمػب تمػؾ القبائػؿ الزيديػة اليادكيػة، كاسػت
حفػػػائظيـ ))كأىػػػبيـ لممخػػػرج كخػػػاطبيـ، كقػػػاؿ: دكنكػػػـ األخػػػذ 
بالثأر مػف يػافع، فىًفٍعميػـ ىػذا ىػك فػي الحقيقػة حػط لكػـ معشػر 

 .(208)الزيدية ...((
ميتىبىعنػػديف ككػػاف المتمػػذىبكف بالمػػذىب الزيػػدم اليػػادكم 

عف دكاكيف السنة النبكية، حتى قاؿ المؤرخ يحيى بػف الحسػيف 
ىػػػػ( فيمػػػا قالػػػو فػػػي ذلػػػؾ: ََُُ)ت ح  بػػػف القاسػػػـ الحسػػػني

ارم ػالبخػػػػػ)صػػػػػحيح( ))... ىػػػػػذا الكتػػػػػاب )صػػػػػحيح مسػػػػػمـ( ك
ذا ػؼ إلػػػى ىػػػػاف رأس األلػػػػد مػػػف زمػػػػا أحػػػػا لػػػـ يعرفيمػػػػكغيرىمػػػ

. كذىب (209)نة ...((ػائة سػدر مػ(، ق ىػَُّٗسنة  خ )ػاريػالت
إلى نحػك ىػذا بعػض معاصػريو، كالعبلمػة صػالح بػف الميػدم 

 .(210)ىػ(َُُٖالمقبمي )ت
ككػػاف بعػػض العممػػاء ييٍقتىمػػكف بػػدكافع طائفيػػة مذىبيػػة، 
كمػػػا فعػػػػؿ الميػػػدم صػػػػاحب المكاىػػػب محمػػػػد بػػػف أحمػػػػد بػػػػف 

ىػػػ بأحػػد الفقيػػاء؛ فإنػػو ))أمػػر بضػػرب َُٖٗالحسػػف فػػي سػػنة 
 .(211)غىضاء اآلؿ...((عنقو ... كقاؿ: ىذا مف بي 

ككػػاف التعصػػب الطػػائفي كالمػػذىبي جمينػػا كػػؿ الجػػبلء، 
ككػػػاف بعػػػض الشػػػعراء الطػػػائفييف المتمػػػذىبيف يفصػػػحكف عػػػف 
ذلػػؾ التعصػػب كػػؿ اإلفصػػاح، كمػػا حػػدث مػػف أحػػدىـ بعػػد أف 

ىػػػػػ َُُُقػػػػاـ اإلمػػػػاـ الميػػػػدم صػػػػاحب المكاىػػػػب فػػػػي سػػػػنة 
نظػػـ بػػالبطش كالتنكيػػؿ بقبائػػؿ ىمػػداف عقػػب تمػػردىـ عميػػو؛ إٍذ 

 ذلؾ الشاعر قصيدة طكيمة، كمما جاء فييا قكلو: 
 فحسػػػػػػػػػػب الناصػػػػػػػػػػر الممػػػػػػػػػػؾ المعػػػػػػػػػػبل
 إصػػػػػػػػػػػػػػابة سػػػػػػػػػػػػػػيمو قمػػػػػػػػػػػػػػب الرميػػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن بحػػػػػػػػػػػػػػػػػد  كفتكتػػػػػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عىجى
 كنفػػػػػػػػػػػػػػػييـ عػػػػػػػػػػػػػػػف الًفػػػػػػػػػػػػػػػرىؽ العميػػػػػػػػػػػػػػػة
 كمػػػػػػػػػػػػػػػا فتكػػػػػػػػػػػػػػػت مكاضػػػػػػػػػػػػػػػيو بقػػػػػػػػػػػػػػػـك
 ككميػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػف الًفػػػػػػػػػػػػػػػرىؽ الغكيػػػػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػمٍَّكا  كأىػػػػػػػػػؿ الجبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػـك تىسى

 (212)جميعنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الػػػػػػػػكرل بالشػػػػػػػػافعية
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حاؿ بأئمة الزيدية اليادكية إلى تكفيػر مخػالفييـ كبمه ال
ممػػف لػػـ يكػػف مػػف طػػائفتيـ كعمػػى مػػذىبيـ، كمػػا سػػبؽ بيانػػو. 
كممػػػا كرد فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ بعػػػض مػػػا تضػػػمنتو بنػػػكد الصػػػمح 
الػػػذم انعقػػػد بػػػيف اإلمػػػاـ الميػػػدم صػػػاحب المكاىػػػب كبعػػػض 

ػػننيَّة فػػي سػػنة  ىػػػ، فقػػد جػػاء فػػي تمػػؾ َُُُقبائػػؿ المشػػرؽ السم
م أحػدنا مػف أبنػاء تمػؾ القبائػؿ عمى اإلماـ أف ال يناد البنكد أف

، كىػػػك ممػػا يػػػدؿ عمػػى أنػػو كػػػاف ينعػػتيـ بػػػذلؾ (213)"يا كػػافر"بػػػ
 النعت....
التػي  فػي تمػؾ البيئػة العبلمػة ىاشػـ الشػامي قد عػاشك 

كمعاقػػػؿ  ةمػػػدارس كأربطػػػعمػػػرت بتمػػػؾ الصػػػركح العمميػػػة مػػػف 
ػػػر"ك األمػػػاف ، مػػػـكطمبػػػة العلركادىػػػا مػػػف العممػػػاء  رى افى كى تىػػػ ،"ًىجى

ػػػػا كمعػػػػػارؼى كالحمايػػػػة كالرعايػػػػة كالعنايػػػػة، كنيمػػػػػكا  منيػػػػا عمكمن
 غزيرة....

كثيرة احتكت عمى كنػكز  مكتباتتىكىافىرى في تمؾ البيئة ك        
... كمعػػارؼ جمػػة عمػػـك المصػػنفات فػػيكنفػػائس مػػف مختمػػؼ 

بػػػيف الػػػيمف كبعػػػض األقطػػػار  عممػػػي كمعرفػػػي تكاصػػػؿحػػدث ك 
بػػػػيف العممػػػػاء عمميػػػػة  لسمجػػػػاٍت عيًقػػػػدى العربيػػػػة كاإلسػػػػبلمية، ك 

 ساجبلت كمناظرات كمراجعات... حدثت فييا م
 فكػػػرمالصػػػراع بػػػرز فػػػي تمػػػؾ البيئػػػة بعػػػض مظػػػاىر الك       

 كالتعصػػب الطػػائفي كالمػػذىبي، كىػػك األمػػر الػػذم حػػدا بعػػضى 
العممػػاء عمػػى تنػػاكؿ بعػػض عكامػػؿ ذينػػؾ الصػػراع كالتعصػػب، 

 لتخميص المجتمع منيا.... 
نتػاج عممػي ضك نيؿ مرتكزات أساسية لشكَّ كؿ ذلؾ        ، كا 

بػػداع فكػػرم...  فػػي عصػػر العبلمػػة ىاشػػـ الشػػامي، معرفػػي، كا 
: المفسػػػػػػريف، مػػػػػػف العممػػػػػػاءتىمىثَّػػػػػػؿى فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ العػػػػػػدد الغفيػػػػػػر 

 كالمحػػػػػدثيف، كالمتكممػػػػػيف، كالفقيػػػػػاء، كاألصػػػػػكلييف، كاألدبػػػػػاء،
، كالمػػػػؤرخيفكالنحػػػػكييف، كالببلغيػػػػيف، كالمغػػػػكييف،  كالمناطقػػػػة،

ػػا فػػي  كمػػا ...كغيػػرىـ مختمػػؼ  فػػي مصػػنفاتيـتىمىثَّػػؿى ذلػػؾ أيضن
العمػػـك كالمعػػارؼ، كعمػػـك القػػرآف، كالحػػديث، كالسػػيرة النبكيػػػة، 
كالعقيػػػػدة، كالفقػػػػو كأصػػػػكلو، كالمكاريػػػػث، كالتصػػػػكؼ، كاألدب، 
كالمنطؽ، كعمـك المغة، كالببلغة، كالنحػك كالصػرؼ، كالتػاريخ، 

 .(214)كاألنساب، كغيرىا
 

 

 المبحث الثاني
 ــاتـــــــوحيـ

  ،ومولده ،اسمو ونسبو ولقبو  –المطمب األول 
 وحياتو العممية:   ،ونشأتو

ىك ضياء الػديف ىاشػـ بػف يحيػى بػف محمػد بػف أحمػد 
بػػف عمػػػي بػػػف الحسػػف بػػػف محمػػػد بػػػف صػػبلح بػػػف الحسػػػف بػػػف 
جبريػػؿ بػػف يحيػػى بػػف محمػػد بػػف سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف اإلمػػاـ 

كظ بػف محمػد بػف الداعي إلػى اهلل يحيػى بػف المحسػف بػف محفػ
يحيى بف يحيى بف الناصر بػف الحسػف بػف األميػر عبػداهلل بػف 
اإلمػػػاـ المنتصػػػر بػػػاهلل محمػػػد بػػػف اإلمػػػاـ المختػػػار القاسػػػـ بػػػف 
اإلماـ الناصر أحمد بػف اإلمػاـ اليػادم يحيػى بػف الحسػيف بػف 
القاسػػـ بػػػف إبػػراىيـ بػػػف إسػػػماعيؿ بػػف إبػػػراىيـ بػػف الحسػػػف بػػػف 

 .(215)شامي ثـ الصنعانيال –الحسف بف عمي بف أبي طالب 
"ضياء ة ىاشػػػـ بػػػف يحيػػى الشػػػامي بػػػػكقػػد ليقنػػػبى العبلمػػ

الػػػػديف"، أك "ضػػػػياء الممػػػػة كالػػػػديف"، أك "ضػػػػياء اإلسػػػػبلـ"، أك 
ػػػًؿ بعػػػض الػػػذيف ترجمػػػكا لػػػو –"ضػػػياء األنػػػاـ"  ، أك (216)مػػػف ًقبى

جرينا عمى عادة  ؛(218)، أك نقمكا منيا(217)نسخكا بعض مؤلفاتو
تعماؿ األلقػػاب لمرجػػاؿ كال سػػيما اليمػػانييف فػػي التكسػػع فػػي اسػػ

... فػػػي حػػػيف لىقَّبىػػػوي  (219)الفقيػػػاء كالعممػػػاء كالمفكػػػريف كاألدبػػػاء
عاني ػني الصنػػػػػػػػػيكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػى بػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػيف الحسػػػػػػػػ

 و سبؽ قمـ منو. ػكلعم ،(220)ديف"ػىػ( بػً "جماؿ الُُُِ)ت
كأمػػا "الشػػامي" فنسػػبة إلػػى الجيػػة الشػػامية مػػف الػػيمف، 

رج الحسف بػف محمػد بػف صػبلح كىي صعدة كنكاحييا؛ فقد خ
كأخكه اليادم بف محمد بف صبلح فػي القػرف العاشػر اليجػرم 

ماعػة مػف نػكاحي  (221)مف مدراف، كىي "ًىٍجرة" في ببلد بني جي
إلى كادم مسكر خػكالف الطيػاؿ العاليػة فػي مشػارؼ  –صعدة 

"الشامي"، ثػـ رؼ كؿ مف الحسػف كأخيػو اليػادم بػػصنعاء، كعي 
 .(222)ذريتيما مف بعدىما

فإنػػو كلػػد  ؛كأمػػا "الصػػنعاني" فنسػػبة إلػػى مدينػػة صػػنعاء
فػػػي إحػػػدل نكاحييػػػا، كنشػػػأ بيػػػا، كظػػػؿ فييػػػا حتػػػى تػػػكفي كمػػػا 

 سيأتي تفصيمو.



 يحيى الشػػػػامي عصره كحياتو                                                             أحمد عبدالعزيز أحمد المميكيىاشـ  بف 
 

 

 

39  
 م2117(  ديسمبر 2العدد )   1لتطبيقية  المجمد مجمة السعيد لمعموم اإلنسانية وا 

     

 ، كذكػر(223)ىػػَُٕٖكقد كلػد ىاشػـ الشػامي فػي سػنة 
ىػػػػ( أنػػػو ))كلػػػد َُِٓاإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف عمػػػي الشػػػككاني )ت

ؿ باشػػا بػػف محمػػد ، كتبعػػو إسػػماعي(224)ىػػػ((َُُْتقريبنػػا سػػنة 
، كىػػك سػػبؽ قمػػـ فيمػػا يبػػدك (225)ىػػػ(ُّّٗمػػيف البغػػدادم )تأ

ػر أربعنػا أك خمسػا  كما سيأتي فػي ذكػر كفػاة الشػامي، كأنػو عيمن
يـ بػػف كسػػبعيف سػػنة تقريبنػػا بحسػػب قػػكؿ سػػبطو العبلمػػة إبػػراى

ف كاف تقديره (226)ىػ(ُُِّمحمد بف إسماعيؿ األمير )ت ، كا 
ػػػر الشػػػػامي حػػػػكالي إحػػػدل كسػػػػبعيف  سػػػػنة غيػػػر دقيػػػػؽ، إٍذ عيمن

 بحسب ما يبدك مف خبلؿ المكازنة بيف تاريخي مكلده ككفاتو.
ػػػدَّةدكقػػػد كانػػػت كال ، كىػػػي بمػػػدة فػػػي (227)ة الشػػػامي ًبحى

ناحيػػػة البسػػػتاف مػػػف نػػػكاحي صػػػنعاء، فػػػي الجيػػػة الغربيػػػة مػػػف 
ػػمَّاة باسػػـ شػػياب بػػف العاقػػؿ  حػػازَّة )مخػػبلؼ( بنػػي شػػياب الميسى

بػػػف  بػػػف ربيعػػػة بػػػيف كىػػػب بػػػف ظػػػالـ بػػػف الحػػػارث بػػػف معاكيػػػة
 .(228)كندة

ػػػػػدَّة كصػػػػنعاء ))كاشػػػػتغؿ فػػػػػي  ،(229)كنشػػػػأ الشػػػػامي بحى
عنفػػكاف شػػبابو بطمػػب العمػػـ الشػػريؼ، ككػػاف يػػدخؿ أكؿ األمػػر 
مػػػػػػػػف حػػػػػػػػدة إلػػػػػػػػى صػػػػػػػػنعاء كػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػـك ألخػػػػػػػػذ العمػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف 

، فػػػػػػػػػػػػػ ))أخػػػػػػػػػػػػذ العمػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػػابر (230)مشػػػػػػػػػػػػايخو...((
الفرعيػػػػة  ،، ))كقػػػػرأ العمػػػػـك العقميػػػػة كالنقميػػػػة(231)عممائيػػػػا...((
 .(232)قٌَّؽ عمى أجؿ المشايخ...((كاألصمية، كحى 

كيبػػدك أف الشػػامي اسػػتقر بعػػد ذلػػؾ فػػي صػػنعاء، فقػػد 
اطف ػذكػػػػػػره تمميػػػػػػذه العبلمػػػػػػة المػػػػػػؤرخ أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد قػػػػػػ

. كأخػػذ يخػػرج منيػػا إلػػى (233)ىػػ( فػػي ًعػػداد فضػػبلئياُُٗٗ)ت
، فقػػػد كانػػػت يكمئػػػذ مػػػف أقػػػرب (234)ناحيػػػة بئػػػر العػػػزب لمنزىػػػة

لشػػامي( بعػػد ذلػػؾ، . كربمػػا اسػػتكطنيا )ا(235)متنزىػػات صػػنعاء
أك كاف لو فييا مىقىرم يجتمع فيو بالعبلمة أحمد بػف الحسػف بػف 
المتككؿ إسماعيؿ )تكفي سنة بضػع كأربعػيف كمائػة كألػؼ مػف 

ف عبػػدالرحمف بػػف الحسػػيف الشػػامي كالعبلمػػة أحمػػد بػػ ،اليجػػرة(
ىػػػػ(، كالعبلمػػػة أحمػػػد بػػػف محمػػػد قػػػاطف فػػػي يػػػكمي ُُِٕ)ت

ػااالثنػيف كالخمػيس مػف كػػؿ أسػبكع دا ئمن
، فيتػذاكركف ))فػػي (236)

يػرادات عمػى  مسائؿ أدبية، كسؤاالت كجكابػات خفيػة كجميػة، كا 
شػػعر المتنبػػي بيانيػػة كنحكيػػة، كقػػد تيحضػػر شػػركحو فػػي كثيػػر 
مف األكقات، كقد يقع الخكض في تفسير "الكشػاؼ" فػي كثيػر 
مػػف اآليػػات، كعمػػى الجممػػة فكانػػت تمػػؾ االجتماعػػات ال تخمػػك 

عمميػػػة ىػػي غػػػذاء األركاح فػػي تمػػػؾ عػػف فكائػػد فرائػػػد، كفكاكػػو 
، ك ))يشػػتمؿ مػػكقفيـ عمػػى كػػؿ عجيبػػة مػػف (237)المعاىػػد...((

 .(238)مسائؿ العمـك كاألدب((
ػػػػا فػػػي تػػػػكفير  كلعػػػؿ أسػػػرة الشػػػػامي كانػػػت عػػػامبلن ميًيم 

فقػػػد ذيًكػػر فيمػػػا ذيًكػػػر أف  ؛األجػػكاء المبلئمػػػة لتحصػػيمو العممػػػي
حسػف زكجتو كانت ))مف الصالحات المكمػبلت، كليػا الخػط ال

 .(239)مع شغمة بالعمـ((
ىػػػػذا كقػػػػد أخػػػػذ الشػػػػامي عمػػػػـ الركايػػػػة عػػػػف كػػػػؿ مػػػػف 

المي القرشػػػػي القاضػػػي العبلمػػػػة طػػػو بػػػػف عبػػػػداهلل السػػػادة السػػػػ
ىػػػػػ(، كالعبلمػػػػة يحيػػػػى بػػػػف عمػػػػر ُُُْالًجٍبمػػػػي الشػػػػافعي )ت

ىػػػػػ(، كالعبلمػػػػة ُُْٕمقبػػػػكؿ األىػػػػدؿ التيػػػػامي الشػػػػافعي )ت
م الحنفػػػي محمػػػد المزجػػػاجي الزبيػػػدعبػػػدالخالؽ بػػػف الػػػزيف بػػػف 

د بػػػػػػف عبػػػػػػدالرحمف الشػػػػػػامي ىػػػػػػػ(، كالعبلمػػػػػػة أحمػػػػػػُُِٓ)ت
ىػ(. كأخذ عمـ الدراية عػف العبلمػة زيػد بػف ُُِٕالحسني )ت

القاسػػػػػـ الحسػػػػػني الزيػػػػػدم اليػػػػػادكم محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف بػػػػػف 
عبلمػػػػػػػة الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد المغربػػػػػػػي ىػػػػػػػػ(، كالُُِّ)ت
محمػػػػد المغربػػػػي ف ىػػػػػ(، كأخيػػػػو العبلمػػػػة الحسػػػػف بػػػػُُُٗ)ت
 .(240)يرىـ مف العمماءىػ(، كغُُِْ)ت

كممػػػا أخػػػذه قػػػراءةن عمػػػى زيػػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الحسػػػػف 
اهلل  "المناىؿ الصافية في شرح معاني الشافية"، لمعبلمة لطػؼ

. كحضػر سػماع (241)ىػػ(َُّٓبف محمد الغياث الظفيػرم )ت
د بػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ األميػػػػػػر الصػػػػػػنعاني تمميػػػػػػذه كصػػػػػػيره محمػػػػػػ

لػزيف ىػ( مػف العبلمػة مسػند عصػره عبػدالخالؽ بػف اُُِٖ)ت
حصػػة كثيػػرة مػػف "صػػحيح البخػػػارم"  –بػػف محمػػد المزجػػاجي 

ػػػا مػػػف  كجميػػػع "صػػػحيح مسػػػمـ" إال كريقػػػات مػػػف آخػػػره، كبعضن
ىػػػ، كأجػػازه فيمػػا دكف ُُُٓ"سػػنف أبػػي داكد"، كذلػػؾ فػػي سػػنة 

كمػػا أجػػازه العبلمػػة يحيػػى بػػف عمػػر مقبػػكؿ األىػػدؿ  ،(242)ذلػػؾ
 ....(243)بركاية مصنفات جمة في فنكف شتى يطكؿ تعدادىا

ازه كػػذلؾ القاضػػي العبلمػػة طػػو بػػف عبػػداهلل السػػادة كأجػػ
بأسػانيد األميػات السػػت كمػا تفػرع منيػػا إلػى مؤلفييػا، ك"مكطػػأ 

أبػػػي زكريػػػا يحيػػػى بػػػف كمؤلفػػػات اإلمػػػاـ محيػػػي الػػػديف  ،مالػػػؾ"
ىػػػػػ(، ك"تيسػػػػير الكصػػػػكؿ إلػػػػى جػػػػامع ٕٔٔشػػػػرؼ النػػػػككم )ت

األصكؿ مف حػديث الرسػكؿ" لمحػافظ أبػي الضػياء عبػدالرحمف 
يبع الشػػيباني الزبيػػدم محمػػد المعػػركؼ بػػابف الػػد بػػف عمػػي بػػف
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ىػػػػ(، ك"بيجػػػة المحافػػػؿ كبغيػػػة األماثػػػؿ فػػػي ْْٗالشػػػافعي )ت
تمخيص المعجزات كالسير كالشمائؿ" لمشيخ عماد الديف يحيػى 

حمػػػػػػد العػػػػػػامرم الحىرىضػػػػػػي الشػػػػػػافعي بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر بػػػػػػف م
(، ك "الشػػفاء بتعريػػؼ حقػػكؽ المصػػطفى" لمقاضػػي ىػػػّٖٗ)ت

 .(244()ىػْْٓى اليحصبي )تمكس أبي الفضؿ عياض بف
كقػػػد شػػػافو طػػػو السػػػادة تمميػػػذه ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى بيػػػذه 

ىػ، ثـ حررىا ُُّّاإلجازة في صنعاء في شير شعباف سنة 
بقممػػػو بعػػػػد ذلػػػػؾ مضػػػػيفنا إليػػػػو تمميػػػػذه أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػدالرحمف 

. ككصػػؼ (245)الشػػامي فػػي شػػير ذم القعػػدة مػػف السػػنة نفسػػيا
ًضػػػػٍيعىا ًلبىػػػػ ػػػػا ًرىػػػػاف((تمميذيػػػػو ىػػػػذيف بأنيمػػػػا ))رى سى اف كفىرى

(246) .
ككانػػت إجازتػػو ىػػذه ليمػػا فػػي كفادتػػو األكلػػى إلػػى صػػنعاء فػػي 
السػػنة المػػذككرة آنفنػػا، ثػػـ كفػػد مػػرة أخػػرل فػػي أكؿ دكلػػة اإلمػػاـ 

ىػ( فػي ُُُٔهلل الحسيف بف القاسـ بف حسيف )تالمنصكر با
ىػػػػػ، كتػػػػكفي فػػػػي شػػػػير شػػػػكاؿ مػػػػف ىػػػػذه السػػػػنة ُُُْسػػػػنة 
 .(247)نفسيا

مي مضػػػمكف ىػػػذه اإلجػػػازة فػػػي كقػػػد ذكػػػر ىاشػػػـ الشػػػا
إجازتػػػو لتمميػػػذه عمػػػي بػػػف صػػػبلح الػػػديف بػػػف عمػػػي الكككبػػػاني 

، ككصػػػؼ شػػػيخو طػػػو السػػػادة (248)ىػػػػ(ُُُٗالصػػػنعاني )ت 
 .(249)))العبلمة المتفنف المتقف((ًبػ

 
 

 وأوالده:  ،وتالميذه ،شيوخو  –المطمب الثاني    

لقد تىيىسَّر لمعبلمة ىاشـ الشامي تمقي العمـ عمى أيػدم 
كبػػة مػػف عممػػاء عصػػره، كقفػػتي عمػػى أسػػماء سػػبعة مػػنيـ، كك 

سػػػبؽ ذكػػػرىـ كذكػػػر مػػػا أخػػػذه الشػػػامي عػػػنيـ، كيمكػػػف القػػػارئ 
المحػاؿ عمييػا  االطبلع عمػى تػراجميـ فػي المصػادر كالمراجػع

 ، كىـ: عند ذكرىـ، كغيرىا
؛ ىػػ(ُُِٕف عبدالرحمف بف الحسػيف الشػامي )تأحمد ب -ُ

ػػذىة ىاشػػـ الشػػامي عميػػو كػػؿ مػػف أحمػػد بػػف  فقػػد ذكػػر تىٍممى
بػػػػراىيـ بػػػػف عبػػػػداهلل (250)ىػػػػػ(ُُٗٗمحمػػػػد قػػػػاطف )ت ، كا 

. كمػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف (251)ىػػػػػػ(ُِِّالحػػػػػكثي )ت
))كػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػد منيمػػػػػػػػػا )أم: الشػػػػػػػػػاًميٍَّيًف( قػػػػػػػػػرأ عمػػػػػػػػػى 

 .(252)اآلخر((

محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعيد البلعػػػػػػػػي المغربػػػػػػػػي  حسػػػػػػػػف بػػػػػػػػف -ِ
؛ فقػػػد ذكػػػر تممػػػذة الشػػػامي عميػػػو كػػػؿ مػػػف ىػػػػ(ُُِْ)ت

بػػػػػراىيـ بػػػػػف عبػػػػػػداهلل ، ك (253)أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد قػػػػػػاطف  ا 
، كأحمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػداهلل الجنػػػػػػػػػػػػػدارم (254)الحػػػػػػػػػػػػػكثي

ف محمػػػػد زبػػػػارة الحسػػػػني ، كمحمػػػػد بػػػػ(255)ىػػػػػ(ُّّٕ)ت
 . (256)ىػ(َُّٖالصنعاني )ت

محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعيد البلعػػػػػػػػي المغربػػػػػػػػي  حسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف -ّ
فقػد ذكػر تممػذة الشػػامي  ؛ىػػ(ُُُٓىػػ، كقيػؿ: ُُُٗ)ت

بػػراىيـ بػػف (257)عميػػو كػػؿ مػػف أحمػػد بػػف محمػػد قػػاطف ، كا 
بػراىيـ بػف (258)ىػػ(ُُِّميػر الصػنعاني )تمحمد األ ، كا 

كاإلمػػاـ محمػػد بػػف عمػػي الشػػككاني ، (259)عبػػداهلل الحػػكثي
، (261)، كأحمػػػػد بػػػػف عبػػػػداهلل الجنػػػػدارم(260)ىػػػػػ(َُِٓ)ت

 .(262)كمحمد بف محمد زبارة الصنعاني
زيػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف القاسػػػـ الحسػػػني الزيػػػدم  -ْ

فقػػد ذكػػر الشػػامي نفسػػو تممذتػػو  ؛ىػػػ(ُُِّاليػػادكم )ت 
ػا (263)عمى شيخو ىػذا فػي بعػض مصػنفاتو ، كذكرىػا أيضن
يف بػف المؤيػد الحسػني كؿ مف يكسؼ بف يحيى بف الحسػ

بػػػراىيـ بػػػف الق(264)ىػػػػ(ُُُِالصػػػنعاني )ت اسػػػـ بػػػف ، كا 
، كأحمػػد بػػف (265)ىػػػ(ُُّٓالمؤيػػد محمػػد بػػف القاسػػـ )ت

بػػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد األميػػػػػػػػػر (266)محمػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاطف ، كا 
براىيـ بف عبداهلل الحػك (267)الصنعاني ، كمحمػد (268)ثي، كا 

، كأحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػداهلل (269)بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػككاني
 بػػف الحسػػف القاسػػمي الضػػحياني ، كعبػػداهلل(270)الجنػػدارم

، كمحمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػػد زبػػػػػػػػػػػػػػارة (271)ق(ُّٕٓ)ت
 .(272)الصنعاني

لمي القرشػي الًجٍبًمػي الشػػافعي طػو بػف عبػداهلل السػادة السػا -ٓ
فقػػػد ذكػػػر ىػػػك ذلػػػؾ فػػػي إجازتػػػو لتمميذيػػػو  ؛ىػػػػ(ُُُْ)ت

، كذكػر (273)أحمد بػف عبػدالرحمف الشػاميىاشـ الشامي ك 
ػػا ىاشػػـ الشػػامي نفسػو فػػي إجازتػػو لتمميػػذه عمػػي  ذلػؾ أيضن

يف بػػػػػػف عمػػػػػػي الكككبػػػػػػاني الصػػػػػػنعاني بػػػػػػف صػػػػػػبلح الػػػػػػد
، كذكػػػر ذلػػػؾ كػػػذلؾ أحمػػػد بػػػف محمػػػد (274)ىػػػػ(ُُُٗ)ت

براىيـ بف عبداهلل الحػكثي(275)قاطف ، كعبػداهلل بػف (276)، كا 
زبػارة  ، كمحمػد بػف محمػد(277)الحسف القاسمي الضحياني
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. كقػػد أخػػػذ الشػػامي عػػف شػػػيخو ىػػذا عمػػػـ (278)الصػػنعاني
 .(279)الركاية بعضو بالسماع كالباقي باإلجازة

محمػػػػػد المزجػػػػػاجي الزبيػػػػػدم عبػػػػػدالخالؽ بػػػػػف الػػػػػزيف بػػػػػف  -ٔ
فقػػػد ذكػػػر الشػػػامي نفسػػػو تممذتػػػو  ؛ىػػػػ(ُُِٓالحنفػػػي )ت

عمػػػى شػػػيخو ىػػػذا فػػػي إجازتػػػو لتمميػػػذه عمػػػي بػػػف صػػػبلح 
، كذكػػػر ىػػػذه (280)الػػػديف بػػػف عمػػػي الكككبػػػاني الصػػػنعاني

ػػػػا كػػػػؿ مػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد قػػػػاطف ، (281)التممػػػػذة أيضن
بػػػػراىيـ بػػػػف عبػػػػداهلل الحػػػػكثي ، كأحمػػػػد بػػػػف عبػػػػداهلل (282)كا 

. (284)، كمحمػػد بػػف محمػػد زبػػارة الصػػنعاني(283)الجنػػدارم
كقػػػد أخػػػذ الشػػػامي عػػػف شػػػيخو ىػػػذا عمػػػـ الركايػػػة بعضػػػو 

 .(285)بالسماع كالباقي باإلجازة
الشػػػػػػافعي مقبػػػػػػكؿ األىػػػػػػدؿ التيػػػػػػامي يحيػػػػػػى بػػػػػػف عمػػػػػػر  -ٕ

فقد ذكر الشامي نفسو تممذتو عمى شػيخو  ؛ىػ(ُُْٕ)ت
ىذا في إجازتو لتمميػذه عمػي بػف صػبلح الػديف الكككبػاني 

، كذكػػره فػػي مصػػنؼ آخػػر لػػو، كأنػػو كتػػب (286)الصػػنعاني
، كذكػر (287)إليو في مسألة عممية... ككصػفو بػػ "الحػافظ"
ػػا أحمػػد بػػف محمػػد قػػاطف بػػراىيـ (288)تممذتػػو عميػػو أيضن ، كا 

، كمحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد زبػػػػػػارة (289) الحػػػػػػكثيبػػػػػػف عبػػػػػػداهلل
. كقػػد أخػػػذ الشػػامي عػػف شػػػيخو ىػػذا عمػػػـ (290)الصػػنعاني

 .(291)الركاية باإلجازة
كىناؾ شيكخ آخػركف تتممػذ عمػييـ ىاشػـ الشػامي غيػر 
ىؤالء السبعة، أشػار إلػييـ تمميػذه أحمػد بػف محمػد قػاطف دكف 

 ....(292)أف يسمييـ
طمبػػة ىػػذا كقػػد تتممػػذ عمػػى العبلمػػة الشػػامي كثيػػر مػػف 

العمـ، كنيمكا مف معارفو، كنبغكا في عمـك كفنكف شتى، كغدكا 
اؿ إبػػػػراىيـ بػػػػف عبػػػػداهلل مػػػػف أعيػػػػاف عممػػػػاء عصػػػػرىـ؛ فقػػػػد قػػػػ

ىػػػ(: ))... أخػػػذ عنػػو أكػػػابر المحققػػيف فػػػي ُِِّالحػػكثي )ت
قػػػػاؿ أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػداهلل الجنػػػػدارم . ك (293)ذلػػػػؾ العصػػػػر...((

(: ))... اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفاد عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ال قُّّٕ)ت
 .(294)(ينحصركف...(

كقػػد كقفػػت عمػػى أسػػماء ثبلثػػيف تمميػػذنا مػػنيـ، كيمكػػف 
القارئ االطبلع عمى تراجميـ فػي المصػادر كالمراجػع المحػاؿ 

خالػػد بػػف أحمػػد عمييػػا عنػػد ذكػػرىـ، كغيرىػػا، كىػػـ: إبػػراىيـ بػػف 
ف إسػػحاؽ بػػف ، كأحمػػد بػػ(295)ىػػػ(ُُٔٓالعمفػػي الصػػنعاني )ت

 ، كأحمػػد بػػف إسػػماعيؿ(296)ىػػػ(ُُٖٓإبػػراىيـ بػػف الميػػدم )ت
ػػرنم )تػػكفي قبػػؿ سػػنة  ، كأحمػػد بػػف (297)ىػػػ(ُُْٗجػػار اهلل السن

بػػػػػػػػػػػػػػػؿ القضػػػػػػػػػػػػػػػاعي الخػػػػػػػػػػػػػػػكالني الصػػػػػػػػػػػػػػػنعاني حسػػػػػػػػػػػػػػػيف الي
ف عبدالرحمف بف الحسػيف الشػامي ، كأحمد ب(298)ىػ(ُُٕٗ)ت
، كقػػػد سػػػبؽ أف ذكرنػػػا أف ))كػػػؿ كاحػػػد مػػػف (299)ىػػػػ(ُُِٕ)ت

د بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ، كأحمػػػػ(300))الشػػػػاًميٍَّيًف( قػػػػرأ عمػػػػى اآلخػػػػر((
، (301)ىػػػػػ(َُُٗىػػػػػ، كقيػػػػؿ: ُُُٗم )تإسػػػػحاؽ بػػػػف الميػػػػد

ابي المقحفػػػػي كأحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػداليادم قػػػػاطف الحبػػػػ
، كأحمػد بػف يكسػؼ بػف (302)ىػػ(ُُٗٗالشبامي الصػنعاني )ت

سػػػػػػػف بػػػػػػػػف القاسػػػػػػػـ الحسػػػػػػػػني الصػػػػػػػػنعاني الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػػف الح
سحاؽ بف يكسؼ بػف المتككػؿ إسػماعيؿ (303)ىػ(ُُُٗ)ت ، كا 

سػماعيؿ (304)ىػػ(ُُّٕسػـ الحسػني )تبػف القا بػف الحسػػف ، كا 
بػػػػف محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف الحسػػػػيني الحػػػػكثي الصػػػػنعاني )مػػػػف 

سػػػػػماعيؿ بػػػػػ(305)عممػػػػاء القػػػػػرف الثػػػػاني عشػػػػػر اليجػػػػرم( ف ، كا 
كحامػػد ، (306)ىػػػ(ُُْٔصػبلح بػػف محمػػد األميػػر الحسػػني )ت

، كالحسػف بػف (307)ىػ(ُُّٕح بف حسف شاكر الصنعاني )ت
الحسػػػف الحسػػػني الصػػػػنعاني إسػػػحاؽ بػػػف الميػػػدم أحمػػػػد بػػػف 

بػػػػف الحسػػػػيف الشػػػػامي كالحسػػػػف بػػػػف زيػػػػد ، (308)ىػػػػػ(َُُٔ)ت
صػػالح الحػػداد ، كالحسػػف بػػف (309)ىػػػ(ُُٔٗأك  ،ىػػػُُٓٗ)ت

ف بػف عبػدالقادر ، كالحسػي(310)ىػػ(ُُٓٗالثابتي الصػنعاني )ت
، كالحسيف بػف القاسػـ بػف (311)ىػ(ُُٖٗبف عمي الركضي )ت

، اإلمػػاـ المنصػػكر المؤيػػد محمػػد بػػف القاسػػـ الحسػػني الشػػيارم
عبػػػػػػدالقادر بػػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػػف  ، كعبػػػػػػدالقادر(312)ىػػػػػػ(ُُُّ)ت

اهلل بػػف صػػبلح ، كعبػػد(313)ىػػػ(َُِٕالكككبػػاني الصػػنعاني )ت
، كعمػػػي بػػف الحسػػف بػػػف (314)ىػػػ(ُُٓٔالعػػادؿ الصػػنعاني )ت

محمػػػد بػػػف الحسػػػيف الحسػػػيني الحػػػكثي الصػػػنعاني )تػػػكفي بعػػػد 
اني ، كعمػػي بػػف صػػبلح الػػديف بػػف عمػػي الكككبػػ(315)ىػػػ(َُُٗ

ف عبػػداهلل سػػـ بػػف محمػػد بػػ، كالقا(316)ىػػػ(ُُُٗالصػػنعاني )ت
كمحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف الميػػدم  ،(317)ىػػػ(َُُِالكبسػػي )ت

، (318)ىػػػػػػ(ُُٕٔحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػػف الحسػػػػني الصػػػػنعاني )تأ
صػػبلح األميػػر الحسػػني الصػػنعاني  كمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف

، الػػذم ذكػػر أف شػػيخو الشػػامي كػػاف خمػػيبلن (319)ىػػػ(ُُِٖ)ت
ر ػماعيؿ األميػديقنا لكالده )إسػاف صػلو كصديقنا صدكقنا، كأنو ك

 ،دػػػي جسػيف فػػركحػػالػو كػخػػيػػك كشػاف ىػػكر آنفنا(. كأنو كػالمذك
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، فقػػػد كػػػاف بينيمػػػا ))كمػػػاؿ الصػػػداقة (320)ال يكػػػاداف يفترقػػػاف 
خػػػػاء، كمكاتبػػػػات أدبيػػػػػة، (321)كاالتصػػػػاؿ(( ، ك ))... مػػػػكدة كا 

ًضػػػػػٍيعىٍي ًلبىػػػػاف إلػػػػػى أف فىػػػػرَّؽ بينيمػػػػػا  كمصػػػػاىرة، كلػػػػػـ يػػػػزاال رى
الًحمىاـ((
(322). 
 

ا محمد بف زيد بف محمد بػف  كمف تبلميذ الشامي أيضن
، (323)ىػػػ(ُُْٗالحسػػف الحسػػني الصػػنعاني )تػػكفي بعػػد سػػنة 

، (324)ىػػ(َُِٕمحمد بػف ىاشػـ بػف يحيػى الشػامي )ت كنجمو
بػػػػػػف عمػػػػػػي الشػػػػػػكيطر الػػػػػػذمارم اإلبػػػػػػي كمحمػػػػػػد بػػػػػػف يحيػػػػػػى 

ممي ، كمطيػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف أحمػػػػػد الػػػػػدي(325)ىػػػػػػ(ُُِٕ)ت
زبػػػػػارة  ف أحمػػػػد، كيكسػػػػؼ بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػ(326)ىػػػػػ(ُُٖٔ)ت

 .(327)ىػ(ُُٕٗالحسني الصنعاني )ت
 

بػػػف المتككػػػؿ إسػػػماعيؿ بػػػف كيبػػػدك أف محمػػػد بػػػف زيػػػد 
ىػ( كاف مف جممة تبلميػذ الشػامي، فقػد ذكػر ُُٔٔالقاسـ )ت

ىػػ( أف محمػد بػف ُِِّرخ إبراىيـ بف عبداهلل الحكثي )تالمؤ 
 و: ػػكلػقػزيد ىذا كتب إلى الشامي يستنجز كعده القراءة ب

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز لطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب غير 
 مػػػػػػػػػػػف بحػػػػػػػػػػػرؾ العػػػػػػػػػػػذب النميػػػػػػػػػػػر
 فمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكدنا

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىح الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػٍدح بالقى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمقى 

 كمما جاء فييا قكلو:  ،فأجابو الشامي بقصيدة
 ؿ يسػػػػػػػػػػػػػػػتمد البحػػػػػػػػػػػػػػػر سقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػػػػػف النيػػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػػغير؟
 أك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير

 الغزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر؟ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابة الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 أك تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء الككاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر؟
 أك تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاظر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزر
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػف مقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػػػػػػػػرير؟
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال امتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يمنعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
 فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ كديـ كاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 (328)أكالؾ بالفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر!
 

فالذم يظيػر مػف بيتػي الشػامي 
األخيػػػػػػػريف ىػػػػػػػك إنجػػػػػػػاز ذلػػػػػػػؾ الكعػػػػػػػد 

 بالقراءة، كاهلل أعمـ.
 

كأمػػػػا أكالد الشػػػػامي فػػػػإف المصػػػػػادر التػػػػي تيسػػػػر لػػػػػي 
االطػبلع عمييػا لػػـ تػذكر سػػكل اثنػيف مػنيـ، كىمػػا كلػده محمػػد 

، كابنتػو التػي تزكجيػا اإلمػاـ محمػد (329)بف ىاشـ السابؽ ذكػره
بػػف إسػػماعيؿ األميػػر الصػػنعاني، كبنػػػى بيػػا فػػي شػػير شػػػكاؿ 

. (330)ىػػػ، كىػػي أـ كلػػده إبػػراىيـ بػػف محمػػد األميػػرُُّٕسػػنة 
ذكر القاضػي العبلمػة محمػد بػف إسػماعيؿ العمرانػي )مػف  كقد

، كلػػػػـ (331)عممػػػػاء صػػػػنعاء المعاصػػػػريف( أف اسػػػػميا محصػػػػنة
يػػػذكر مصػػػدره فيمػػػػا ذكػػػره، كلعػػػػؿ أىػػػؿ صػػػػنعاء تنػػػاقمكا ذلػػػػؾ 

 مشافية، كاهلل أعمـ بالصكاب. 
ىػػ( ُُٗٗكر العبلمة أحمد بف محمد قػاطف )تكقد ذ

... مػف األكالد  أنو لـ يج  لشيخو ))العبلمة ىاشػـ بػف يحيػى
، الػػذم (332)الػػذككر إال كلػػده محمػػد بػػف ىاشػػـ بػػف يحيػػى...((

))... شػػػػممتو البركػػػػة بػػػػدعكة كالػػػػده كمحبتػػػػو إيػػػػاه، ككػػػػاف بػػػػو 
))... ، ))ككاف ... كثير الػدعاء لػو ميفىػكنضى األمػر (333)مشغكالن

فػػي صػػبلحو إلػػى اهلل تعػػالى، ال ينكػػد عميػػو منػػذ أدرؾ إلػػى أف 
 .(334)لو منزلة األخ ال الكلد...((تكفي كالده ... كىك منزؿ 

ككػػاف لمحمػػد بػػف ىاشػػـ ىػػذا أكالد، أكبػػرىـ ىاشػػـ بػػف 
محمػػد بػػف ىاشػػـ الػػذم مػػات فػػي حيػػاة أبيػػو، ككػػاف لػػو عقػػب، 
منيـ كلد لو اسػمو عبػدالرحمف، كػاف لػو ذريػة مػنيـ محمػد بػف 

حمػد بػف ىاشػـ بػف يحيػى أحمد بف عبدالرحمف بف ىاشـ بػف م
 .(335)ىػ(ُِّٗالشامي )ت

ػا )أم: أكالد محمػد بػف ىاشػـ( محمػػد ككػاف مػ نيـ أيضن
بػف محمػػد بػف ىاشػػـ بػف يحيػػى، أحػد تبلميػػذ اإلمػاـ محمػػد بػػف 

 .(336)عمي الشككاني
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 ، ومكانتو العممية وثناءصفاتو  –المطمب الثالث   
 ، ووفاتو: العمماء عميو  
 

لقػػد كػػاف لمنشػػأة الصػػالحة التػػي نشػػأىا ىاشػػـ الشػػامي 
دَّة ثـ في صنعاء، كا لتتممذ عمى أيدم جماعة مػف أكػابر في حى

األثر البػاله فػي مراحػؿ حياتػو  –العمماء كمحققييـ في عصره 
المختمفػػػة، كقػػػد تجسػػػد ذلػػػؾ فػػػي الصػػػفات الحميػػػدة كاألخػػػبلؽ 
الحسػػػػنة التػػػػي اتصػػػػؼ بيػػػػا كتخمػػػػؽ، كػػػػالتقكل كالػػػػكرع كالزىػػػػد 
كالتكاضػػػػع كالًحمػػػػـ كسػػػػعة الصػػػػدر كالكػػػػـر كالمػػػػركءة كلطافػػػػة 

ؽ فػػي سيػػبيؿ الخيػػر كرعايػػة طمبػػة العمػػـ، الطبػػاع، كسػػعة اإلنفػػا
كالحب في اهلل تعالى كالبغض فيو كالغضػب لػو، كمعرفػة قػدر 
ؿ لػػػو. إلػػػخ.... كقػػػد  المحسػػػف كالتمػػػاس العػػػذر لممسػػػيء كالتػػػأكم
ػؿم الػذيف ترجمػكا لػو، فقػد ذكػر تمميػذه العبلمػة  شيد لػو بػذلؾ جي

ىػػػػػ( أنػػػػو ُُِٖد بػػػػف إسػػػػماعيؿ األميػػػػر الصػػػػنعاني )تمحمػػػػ
ػا شػريؼ األخػبلؽ آيػة ))كػاف إما ػا عػامبلن بػر ا تقي ػا كريمن ػا عالمن من

 .(337)مف آيات اهلل في جميع صفات الكماؿ...((
آخػػػر لػػػو ىػػػك أحمػػػد بػػػف محمػػػد قػػػاطف  ككصػػػفو تمميػػػذ

))الزاىػػد الػػكرع الفػػائؽ أىػػؿ زمانػػو فػػي الػػكرع  ىػػػ( ًبػػػُُٗٗ)ت
كالتقػكل... )كأنػو( انتيػت إليػو رياسػة العمػـ مػع كرع شػحيح... 

 .(338)ف( صالح النية، كسميـ الطكية...(()كأنو كا
ككيػػػؼ ال يكػػػكف العبلمػػػة الشػػػامي زاىػػػدنا كىػػػك القائػػػؿ: 
))... اإلمعاف في الزينة كالترفمو ... ينافي شيامة الرجػاؿ، كال 

؟ كمػػػا كػػػاف عىبَّػػػادنا هلل عػػػز كجػػػػؿ، (339)يميػػػؽ إال بالنسػػػاء...((
كيػػػؼ ال كىػػػك القائػػػؿ: ))... عبػػػادة اهلل تعػػػالى... شػػػرؼ لكػػػؿ 

 ؟(340)ف تىمىبَّس بيا، كلكؿ ما الىبىسىيا مف البقاع...((م
كأضاؼ أحمد قػاطف أف شػيخو الشػامي ))... بمػه فػي 
المحبػػػة حػػػد اإلعجػػػاز، )فكػػػاف( إذا أحػػػب هلل تعػػػالى لػػػـ تزلػػػزؿ 
محبتو األجراـ العظاـ، كال يؤثر في درع محبتػو نكافػذ السػياـ، 

 يػدخؿ إال إذا تحقؽ لو الػذنب المكجػب لمػبغض فػي اهلل بمػا ال
، كأنو (341)معو شؾ كال ريب، كحصؿ لو بو العمـ اليقيني...((

ػا عميػو بخطػاب،  منذ عرفو لـ يسمع منو عتابنػا كال فػاه معترضن
مع ككنو لديو في محؿ التعميـ، كأنو كاف إذا اتفؽ منو مسػاءة 

 ....(342)لـ يكف مف شيخو )الشامي( إال الًبٍشر كالتعظيـ

مػػػػػػػد األميػػػػػػػر سػػػػػػػبطو إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف مح كأثنػػػػػػى عميػػػػػػػو
ػػا، كنعتػػو بأنػػو كػػاف ))ممػػف يعػػز كجػػكد ُُِّ)ت م  ىػػػ( ثنػػاءن جى

؛ فإنػػػو ))كػػػاف جميػػػؿ القػػػدر، (343)نظيػػػره فػػػي جميػػػع الخػػػبلؿ((
ميػػاب الجنػػاب، محبكبنػػا عنػػد كػػؿ أحػػد، معركفنػػا بػػالكرع كالزىػػد 
كالكػػـر الخػػػارؽ كاإلنفػػػاؽ الكاسػػػع كالمػػػركءة الفائضػػػة بحيػػػث ال 

عة إنفاقػو فػي كجػكه يشبيو أحد، يعجب مف عرؼ حالو مػف سػ
الخير مع تىيىقمًف أف دخمو ال يقػـك بػبعض ذلػؾ، كتأنيسػو لطمبػة 

ا كلمف عداىـ عمكمنا:   العمـ خصكصن
 خمػػػػػػػؽ ييٍخًجػػػػػػػؿ النسػػػػػػػيـ مػػػػػػػف المطػػػػػػػؼ

 (344)اماػػمػػػغػػداه الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت يػػجػا أخػمػك
مع حبلكة المجكف، ككـر األخػبلؽ، كحمػؿ الخمػؽ عمػى كاىػؿ 

بلمة، كالغضػػب هلل عػػز كجػػؿ، كالتػػأكؿ لممسػػيء، كمعرفػػة السػػ
قدر المحسف، كالتكاضع لمف قاؿ: ال إلو إال اهلل محمػد رسػكؿ 

)) ، كعػػدـ االشػػتغاؿ بيػػا قػػػكالن . (345)اهلل، كاسػػتحقار الػػدنيا فعػػبلن
كذكر أنو بقي ))في حجره سبع سنيف، )مػا رآه( غضػباف قػط، 

 الصدر:  كال دخؿ إليو متكدر إال خرج مف مقامو منشرح
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػد بقيػػػػػػػػػػػػافو كقػػػػػػػػػػػػػػػػض أكصػػػػػػػػػذا بع

 .(347)(((346) دػػا أحػػًكىػػحػػـ يػػات لػػفػػو صػػػل
عػػػػػػػؿ إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػداهلل الحػػػػػػػكثي كنحػػػػػػػك ذلػػػػػػػؾ ف

فقد كصفو بأنو ))كاف ... جميؿ القػدر، ميػاب  ؛ىػ(ُِِّ)ت
ػػػا فػػػي الصػػػدكر، ، كالقمػػػب  الجنػػػاب، ميعىظَّمن يمػػػؤل العػػػيف جمػػػاالن

، محبكبنا عند كؿ أحد، معركفنا بػالكرع كالزىػد، أكػـر مػف  جبلالن
الػػػريح المرسػػػمة، كثيػػػر اإلنفػػػاؽ الكاسػػػع، تػػػاـ المػػػركءة، حسػػػف 
األخػػػػبلؽ، لطيػػػػػؼ الطبػػػػػاع، شػػػػػريؼ الػػػػػنفس، ذا تػػػػػكدد بػػػػػاىر 
كمفاكيػػػػػة طيبػػػػػة، كمجػػػػػكف لطيػػػػػؼ، كمػػػػػزاح ظريػػػػػؼ، شػػػػػديد 

، يسػػتحقر نفسػػو،  التكاضػػع، ال يتصػػكر الكبػػر كال يعرفػػو أصػػبلن
كيسػػػتعظـ غيػػػره مػػػف صػػػغير ككبيػػػر، كعظػػػيـ كحقيػػػر، يحمػػػؿ 
الخمػؽ عمػى كاىػؿ السػبلمة، كيتػأكؿ لممسػيء، كييضػـ نفسػو، 

. كذكر أف شػيخو (348)كيتكاضع لمف لـ يتصؼ إال باإلسبلـ((
ىػػػ( نقػػؿ عػػف شػػيخو َُِٕحمػػد الكككبػػاني )تعبػػدالقادر بػػف أ

 أف اهلل تعػػالى أمرنػػي أف ىاشػػـ الشػػامي أنػػو كػػاف يقػػكؿ: "لػػكال
أرل لنفسي فضبلن عمى الكفار، لـ أفضميا عمى أحػد مػف أكالد 

ػػ(349)آدـ" دنث عنػػو )أم: عػػف شػػيخو الشػػامي( ... كأنػػو كػػاف ييحى
))بعجائػػػب كغرائػػػب مػػػف لطفػػػو كحسػػػف خمقػػػو ككمػػػاؿ مركءتػػػو 
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ككرمػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػعة صػػػػػػػػػػدره كنقادتػػػػػػػػػػو كفحكليتػػػػػػػػػػو كمعرفتػػػػػػػػػػو 
 .(350)بالحقائؽ...((

الشػػامي مػػا قالػػو تعميقنػػا عمػػى مػػا كمػػف دالئػػؿ تكاضػػع 
ىػػػ( َْٖذكػػره اإلمػػاـ الميػػدم أحمػػد بػػف يحيػػى المرتضػػى )ت 

فػػي عػػذر صػػبلة الجماعػػة الخػػاص مػػف ))خشػػية سػػقكط مرتبػػة 
، كنظػائر ذلػؾ مػف دخػكؿ (351)في رعايتيا مصػمحة دينيػة...((

أىؿ العمـ كالفضػؿ فػي كظيفػة األذاف كتسػريج المسػاجد كقىمنيػا 
مػػػػنيـ تجنػػػػب ذلػػػػؾ كتركػػػػو خشػػػػية كتنظيفيػػػػا... كىػػػػؿ يحسػػػػف 

انتقػػػػاص بعػػػػض الجيمػػػػة لمػػػػداخؿ فيػػػػو، كذىػػػػاب جبللػػػػو مػػػػػف 
: ))... إف فػي تجنػب أىػؿ  قمكبيـ...؟ فقد أجاب الشامي قائبلن
الفضػػؿ القيػػاـ بكظػػائؼ الػػديف العظيمػػة الشػػأف، كظيػػكر ذلػػؾ 

مف الفسػاد كمضػادة أكامػر الشػرع مػاال يقاكمػو شػيء،  –منيـ 
ىذه الطاعات التي يعيبيا عميػو كغاية ما يعتذر بو مف تجنب 

الجاىػػؿ أف يقػػكؿ: ىػػذه الكظػػائؼ التػػي يعيبيػػا الجيمػػة قػػد قػػاـ 
مػػػيَّ مػػػف ذلػػػؾ فيقػػػاؿ لػػػو:  ؛بيػػػا غيػػػرم، كال أتػػػرؾ مػػػا يتعػػػيف عى

التظػػاىر بمخالفػػة اليػػدم النبػػكم كىجػػره إلينػػاس الجيمػػة الػػذيف 
كأم مفسػػدة أعظػػـ ممػػا  ،ممػػا يتعػػيف تركػػو –ال يقػػدركف قػػدره 
يثػػاره عمػى ىديػػو  ينشػأ مػف تقريػػر أىػؿ الباطػػؿ عمػى بػاطميـ، كا 

صػمى اهلل عميػػو كسػػمـ كىػػدم أتباعػػو؟ كمػػا تيػػكيىنـ أنػػو ينشػػأ مػػف 
ذلػؾ مػػف المصػػالح ال تحقػػؽ لػو، كالشػػارع أعمػػـ كأحكػػـ مػػف أف 

 .(352)يفكت فيما شرعو ما تخيمو أىؿ الباطؿ مصمحة((
ػا تعميقنػا عمػى مػا نقمػو  كنحك ذلػؾ مػا قالػو الشػامي أيضن

عػػز الػػديف بػػف الحسػػف بػػف عمػػي اليحيػػكم اليػػادكم  عػػف اإلمػػاـ
ػج البحػر ََٗالحسني )ت  ىػ( مف كتابو "الفمؾ السيار فػي ليجى

بشػػأف المفاضػػمة بػػيف اإلمػػاـ فػػي الصػػبلة كالمػػؤذف:  –الزخػػار" 
"... ككػػـ مػػف طاعػػة ال يميػػؽ مػػف أكلػػي المراتػػب الرفيعػػة فػػي 

زالػػة األذل  ٍسػػحيا، كا  عػػف الػػديف تكلييػػا، كتسػػريج المسػػاجد، ككى
الطرقػػػات..."؛ حيػػػػث قػػػػاؿ الشػػػامي فيمػػػػا قالػػػػو فػػػي تعػػػػداد مػػػػا 
يحتممػػو كػػبلـ عػػز الػػديف بػػف الحسػػف: ))... إف أراد أف تكلييػػا 
ينافي فضميـ، فػذلؾ ممػا ال يميػؽ بجبللػة قػدر الشػارح اإلمػاـ، 
كال يميػػؽ إال بمػػف مػػاؿ إلػػى أعػػراؼ العػػكاـ، أك قػػاده الًكٍبػػر إلػػى 

 .(353)مخالفة الحؽ بزماـ...((
عػػػؿ الشػػػامي مػػػػف جبللػػػة قػػػدره كميابػػػة جنابػػػػو كلػػػـ يج

ذريعػػةن لتحقيػػؽ منػػافع  –كمحبػػة النػػاس عػػامتيـ كخاصػػتيـ لػػو 

ر ذلػؾ لقضػاء حػكائج المحتػاجيف،  ػخن شخصػية لػو، بػؿ كػاف ييسى
فقػػد كػػاف ))كثيػػر المعاكنػػة )ليػػـ( بجاىػػو عنػػد أربػػاب الدكلػػة، 

، ))ككػاف )بعضػيـ( (354)مقبكؿ الشفاعة عندىـ، نافذ الكممة((
 .(355)كيكرمو((يعظمو 

شػػػػامي جعمػػػػو يتجػػػػو إلػػػػى التصػػػػكؼ كيبػػػػدك أف زىػػػػد ال
؛ فقػػد كػػاف يسػػتدؿ ليػػـ كيشػػيد بمسػػالكيـ إذا سػػنحت لػػو كأىمػػو

فرصػػة، مػػف ذلػػؾ أنػػو قػػاؿ فػػي أحػػد المكاضػػع مػػف مصػػنفاتو: 
))... قكلو )صمى اهلل عميو كسمـ( : ]إف استأذف لـ ييؤذف لػو، 

ػػفَّع  ف شػػفع لػػـ ييشى بيػػذه  صػػريح فػػي فضػػؿ مػػف كػػاف – (356)كا 
الصػػفة، كىػػك أصػػػؿ فيمػػا يفعمػػػو أىػػؿ الطريقػػػة مػػف مسػػػقطات 

 الجاه، كتجنب زم األكابر، كما أشار إليو بعضيـ بقكلو: 
 ىػػػػػػػػػاه يرتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كال جػػػػػػػػػػػي ييٍغشاب لػػػػػػػػػػػػػبل بػػف 
 .(358) (( (357) يػػرتػػيػػػػد عشػػػقػػػفػػى لػػمى ػػٍ حػػي يي ػػار لػػكال ج 

كفي مكضع ثػافو ذىػب إلػى ))أنػو ال مػانع مػف التبػرؾ 
. كفػػػػي مكضػػػػع ثالػػػػث أيَّػػػػد تفسػػػػير (359)بآثػػػػار الصػػػػالحيف...((

الصكفية لمقرآف الكػريـ كال سػيما التفسػير اإلشػارم، كدافػع عػف 
 ....(360)طريقتيـ فيو

كقػػػد كصػػػفو إبػػػراىيـ بػػػف عبػػػداهلل الحػػػكثي بأنػػػو ))كػػػاف 
. كذكػػػر تمميػػػذه أحمػػػد بػػػف محمػػػد (361)لػػػى التصػػػكؼ((يميػػػؿ إ

قاطف أنو كاف ىك كأحمد بف عبدالرحمف الشامي كغيرىما مػف 
يتكلَّػػٍكف المتصػكفة، ))كيقكلػػكف: مػا كافػػؽ  –مشػايخو المحققػيف 

الكتػػاب كالسػػنة قبمنػػاه، كمػػا خػػالؼ إذا لػػـ يمكػػف تأكيمػػو رددنػػاه 
ـ لمػػدنيا مػػف دكف تكفيػػر كال لىٍعػػف؛ لمػػا عيمػػـ مػػف زىػػدىـ، كنبػػذى

كراء ظيػػػػػػػػكرىـ، كمحبػػػػػػػػتيـ هلل تعػػػػػػػػالى، كاسػػػػػػػػتغراقيـ فييػػػػػػػػا، 
ػػػرَّحى )قػػػاطف( فػػػي مكضػػػع (362)كأخبلقيػػػـ، كعبػػػادتيـ(( . بػػػؿ صى

آخػػػر بػػػأف شػػػيخو ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى ))كػػػاف مػػػف أىػػػؿ الطريقػػػة 
، كنقػػؿ عنػػو أنػػو كػػاف يقػػكؿ لمػػف تصػػدل (363))المتصػػكفة( ((

تػركيـ، لئلنكار عمييـ: ))إذا زىدت في الدنيا زىدىـ، كتركتيا 
كاسػػػتكل عنػػػدؾ الػػػذىب كالمػػػدر، كالفضػػػة كالحجػػػر، فػػػبل بػػػأس 

 .(364)باالعتراض((
كقػػػد أقبػػػؿ ىاشػػػـ الشػػػامي فػػػي آخػػػر حياتػػػو عمػػػى عمػػػـ 
الكتاب كالسنة؛ فقد قاؿ تمميذه كخميمو كصيره كصػديقو اإلمػاـ 
محمػد بػػف إسػماعيؿ األميػػر الصػنعاني عنػػو: ))... أقبػؿ آخػػر 
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عػف غيػر بػاب الممػؾ  أمره عمى عمـ السػنة كالكتػاب، كأعػرض
 . (365)الكىاب...((

كيبػػػػدك أف الخػػػػبلؿ الحميػػػػدة كاألخػػػػبلؽ الحسػػػػنة التػػػػي 
تحمػػى بيػػا الشػػامي قػػد ىيأتػػو ألف تجػػرم عمػػى يديػػو ))كرامػػات 

، كصػػػػار لمنػػػػاس فيػػػػو اعتقػػػػاد عظػػػػيـ، كأخػػػػذكا (366)عظيمػػػػة((
ف كػػػاف كػػػؿ ذلػػػؾ ال (367)يصػػفكف لػػػو مكاشػػػفات عجيبػػة! ... كا 

 يخمك مف مبالغات ....
 

تنػػػػا ذكػػػػر أف العبلمػػػػة الشػػػػامي تػػػػكلى القضػػػػاء كال يفك 
اسػػػػػـ بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف الميػػػػػدم أحمػػػػػد لئلمػػػػػاـ المتككػػػػػؿ الق

ىػػػػ( مػػػدة يسػػػيرة مػػػف الػػػزمف، فعػػػؼ، كشػػػكر النػػػاس ُُّٗ)ت
جميؿ حالو، كحمدكا آثاره ... ككاف يخطب بمنبػر جػامع حػدة 
حػػيف أقػػاـ بيػػا المتككػػؿ القاسػػـ ىػػذا، ككػػاف فػػي خطابتػػو بميغنػػا 

ا متمكننػػػا مػػف ناصػػػية المغػػة ... ثػػػـ تػػرؾ الشػػػامي ذلػػػؾ  فصػػيحن
.... كمػف طرائػؼ مػا نيًقػؿى عنػو أيػاـ تكليػو القضػاء  (368)جميعنا

أنػػو ))رأل بعػػض مػػف يمػػكذ بػػو يقػػبض شػػيئنا يسػػيرنا مػػف بعػػض 
ليػػػػربط  ؛المتشػػػػاجريف، فجعػػػػؿ حػػػػببلن مػػػػف محمػػػػو إلػػػػى األرض

األكراؽ مػػػف أراد أف يكصػػػؿ شػػػيئنا، ثػػػـ تػػػرؾ ىػػػذا المعنػػػى فػػػي 
. ككانػػت (369)ض عػػف الكػػؿ، كتخمػػى لمعمػػـ((أقػػرب مػػدة، كأعػػر 

ٍكه  ))قاعػػػػدة حكػػػػاـ صػػػػنعاء أنػػػػو إذا كقػػػػع حكػػػػـ مػػػػف حػػػػاكـ قىػػػػكَّ
: "يعتمػػػػػد ىػػػػػذا"، أك نحػػػػػك ذلػػػػػؾ، بعبلمػػػػػاتيـ، كيكتبػػػػػكف عميػػػػػو

... ىاشـ بف يحيى رحمو اهلل يعيب عمييـ ذلؾ، كيقػكؿ: ككاف
الحػاكـ محػػؿ الخطػػأ، قػػد يخطػػ ، فيكػػكف التقريػػر سػػببنا لمضػػي 

 .(370).((الحكـ كيؼ كاف
ىػػػذا كلػػػـ يسػػػمـ العبلمػػػة ىاشػػػـ الشػػػامي مػػػف التعػػػرض 
لبلبتبلء كالمعاناة كالمحف كالكيد لو كالكشاية بو... عمى غػرار 
مػػا أصػػاب أضػػرابو مػػف أعػػبلـ اإلصػػبلح كالتجديػػد فػػي الفكػػر 
الديني في اليمف، المتقدميف عميو كالمعاصػريف لػو كالمتػأخريف 

 .(371)عنو
ػػػػاده سَّ إلػػػػى اإلمػػػػاـ  مػػػػف ذلػػػػؾ أنػػػػو كشػػػػى بػػػػو بعػػػػض حي

تككػػػػؿ القاسػػػػـ بػػػػف الحسػػػػيف المنصػػػػكر بػػػػاهلل الحسػػػػيف بػػػػف الم
ىػ( لىمَّا عارضو كنازعػو فػي اإلمامػة محمػد ُُُٔالحسني )ت

بدعكل  –ىػ( ُُٕٔإسحاؽ بف الميدم أحمد الحسني )ت بف
ًلمػا كػاف بينيمػا مػف كمػاؿ  ؛ميؿ ىاشـ الشامي إليو كتأييػده لػو

تميػػز بػػو محمػػد بػػف الصػػداقة كاالتصػػاؿ كالمحبػػة، كلمػػا كػػاف ي
كمػا  ،إسحاؽ مف المزايػا ... عػبلكة عمػى ككنػو تمميػذنا لمشػامي

، ثػػـ طمػػب لػػو  سػبؽ بيانػػو، فػػاختفى الشػامي شػػيرنا ك يزيػػد قمػيبلن
بعػػض العممػػاء التػػأميف مػػف اإلمػػاـ المنصػػكر الحسػػيف، فأمنػػو، 
، ثػـ عػاد إلػى  كخرج الشامي صحبتو إلى شػباـ، ثػـ عػـز ًلمحػجن

ػػا، ك  كتػػب إليػػو اإلمػػاـ المنصػػكر بأنػػو يصػػؿ صػػعدة، كبقػػي أيامن
منا، فكصؿ  ....(372)إلى أىمو في صنعاء آمننا مطمئننا ميكرَّ

ككػػػاف محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف الميػػػدم كالحسػػػيف بػػػف 
المتككػػؿ القاسػػـ قػػد دعػػا كػػؿ كاحػػد منيمػػا إلػػى نفسػػو باإلمامػػة 
عقػػػب كفػػػػاة المتككػػػػؿ القاسػػػػـ بػػػف الحسػػػػيف، كذلػػػػؾ فػػػػي شػػػػير 

ر يػػتـ لمحمػػد بػػف إسػػحاؽ ىػػػ، ككػػاد األمػػُُّٗرمضػػاف سػػنة 
حتػػى سػػمـ لػػو الحسػػيف بػػف القاسػػـ بػػذلؾ، كدعػػا لػػو عمػػى منبػػره 
ػػػكة )العيممػػػة  مػػػدة مػػػف الػػػزمف، كأمػػػر أف ييرسػػػـ اسػػػمو فػػػي السن
ػا لػـ  النقدية( مقابؿ جعؿ ببلد معمكمة تحت نفكذ الحسيف، كلىمَّ
ػد   يتـ ما اتفقا عميو اختمفا، كطاؿ أمر الخصػكمة بينيمػا بػيف مى

ػػػػٍزرو حتػػػػى ، كمػػػػا سػػػػبؽ (373)ىػػػػػُُّْاصػػػػطمحا فػػػػي سػػػػنة  كجى
 تفصيمو.
 

كلىمَّا كاف العبلمة ىاشـ الشامي قد بىذىؿى ما أمكنو بىٍذليو 
ػا كتصػنيفنا،  مف جيكد في طمػب العمػـ كالعمػؿ بػو كنشػره تدريسن
فإنػػػػػو تبػػػػػكأ مكانػػػػػة عمميػػػػػػة سػػػػػامية بػػػػػيف العممػػػػػاء كالمفكػػػػػػريف 

ـٌ مػف  ػ ًقػبىميـ، المعاصريف لو كالمتػأخريف عنػو، كحظػي بثنػاءو جى
دىؿَّ عمى ذلػؾ أقػكاؿ كثيػر مػنيـ فػي بيػاف تمػؾ المكانػة العمميػة 
ـٌ الػػذم نالػػو ... فقػػد قػػاؿ عنػػو المػػؤرخ  ػػ التػػي بمغيػػا، كالثنػػاء الجى

ى بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف المؤيػػػػػػػد الحسػػػػػػػني يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف يحيػػػػػػػ
ىػ(: ))فاضؿ استحؽ التقديـ بالجػد، مصػقكؿ سػيؼ ُُُِ)ت

لػػى الفضػػؿ، إلػػى الفكػػرة المجػػاكز لمحػػد، لػػـ تػػزؿ نفسػػو سػػامية إ
أف أدرؾ منػػو بػػالمنطؽ الخاصػػة كالفصػػؿ، فيػػك إف نظػػـ جمػػى 
ف نثػػػر تػػرؾ فػػػي النازعػػات غرقنػػػا بمدمعػػو كػػػؿ بميػػػد  المبسػػـ، كا 
َـّ، فاؽ بالػذكاء كاألدب المػؤل، كقالػت لػو العميػاء: فػداؾ ذكك  عى
العيبل، فشعره كالديباج األطمس نظػارة، كمػا عممنػا أف األطمػس 

ػٍف تحسده السبعة السيارة،  كلو الػذكاء الكاقػد، كالًعمػـ المػأخكذ عى
ـٍ مثؿ ابف معيف كابف كاقد ...(( كى
(374). 
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اهلل السػادة الًجٍبمػي ككصفو شيخو القاضي طػو بػف عبػد
العبلمػة النبيػػؿ، ذم  ،))السيد الجميػػؿىػػػ( ًبػػُُُْالشػافعي )ت

 .(375)الخمؽ العظيـ، كالتحقيؽ كالتدقيؽ كالتفييـ...((
حمد بػف محمػد ياب الديف أكقاؿ فيو المؤرخ األديب ش

: ))... بحػػػػر -ىػػػػػ( فيمػػػػا قالػػػػو ُُُٓالحيمػػػي الكككبػػػػاني )ت
مىأتػػو الًمػػداد، حمػػؿ  مىانػػو الكممػػات كحى عظػػيـ اإلمػػداد، إال أف جي

ػػو و، تضػػمع مػػػف  ،الفضػػائؿ ثىبىجي ػػػبىجي كأثمػػػر بالػػدمر مػػػف الًمػػدىاد سى
 .(376)الفنكف، كبمه ماال تبمغو الظنكف...((

طيػػػب المغربػػػي بػػػف الككرد فػػػي جػػػكاب الشػػػيخ محمػػػد 
يػػذه المػػؤرخ ىػػػ( عمػػى رسػػالة تممَُُٕالفاسػػي ثػػـ المػػدني )ت

قػػكؿ )المغربػػي(  –ىػػػ( إليػػو ُُٗٗأحمػػد بػػف محمػػد قػػاطف )ت
في ىاشـ الشامي: ))... مكالنا عبلمة األقطار، كالباله ألىػؿ 
الببلغػػة غايػػة األكطػػار، كالمنػػزؿ ىنػػاؾ منزلػػة البركػػة النافعػػػة 

زاؿ ربػع العمػـك بػو مطػار، الػذم مػايػك القػائـ مقػاـ األالعامػة، ف
يريع كيحيا، سيدنا ىاشػـ بػف يحيػى، أداـ اهلل مجػده، كأخصػب 

 .(377)غكره كنجده ...((
تككػػػػػؿ كأطػػػػػاؿ المػػػػػؤرخ إسػػػػػحاؽ بػػػػػف يكسػػػػػؼ بػػػػػف الم

ىػػػػػػ( فػػػػػي كصػػػػػؼ ُُّٕإسػػػػػماعيؿ الحسػػػػػني الصػػػػػنعاني )ت
العبلمػػة ىاشػػـ الشػػامي كالثنػػاء عميػػو، فقػػاؿ فػػي كتابػػو "الثغػػر 

يػزاؿ الػذم ال أعياف العصر مػف آؿ القاسػـ" ) الباسـ في تراجـ
ا فيما أعمـ(، بحسب ما نقؿ عنػو كػؿ مػف إبػراىيـ بػف مخطكطن 

بػراىيـ بػف عبػداهلل الحػكثي (378)ىػػ(ُُِّمحمد األميػر )ت ، كا 
، كمحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد زبػػػػػػارة الصػػػػػػنعاني (379)ىػػػػػػػ(ُِِّ)ت
المشكبلت طمكع : ))... يطمع ذكاؤه عمى -(380)ىػ(َُّٖ)ت

ي الحندسػػية، كتبػرز أبكػػار المعػاني مػػف بيانػػو عمػػى الميػالذيكػاء 
فػػي الحمػػؿ السندسػػية، كيػػنظـ بثاقػػب فكػػره مػػا عجػػز عنػػو غيػػره 
مػػف صػػحاح الػػدرر الجكىريػػة، فيػػرل عقػػيـ المسػػاف مػػف بنػػػات 
فكػػػره النتػػػائج المنطقيػػػة، إذا خػػػط قممػػػو فيػػػك أنفػػػذ مػػػف الرمػػػاح 

ذا شػػػػير حسػػػػاـ لسػػػػانو كىمَّػػػػت عنػػػػده السػػػػيكؼ (381)الخطيػػػػة ، كا 
ا ىػػػك إال آيػػػة بػػػاىرة، كًمنَّػػػة مػػػف المنػػػاف عمػػػى ىػػػذا الينديػػػة، مػػػ

الخمؽ ظاىرة، فكػـ تػركت أكبػاد الطمبػة مػف زيالؿ عمكمػو، ككػـ 
تممػػػػت عيػػػػكف األعيػػػػاف بريػػػػاض منثػػػػكره كمنظكمػػػػو، مفاكيتػػػػو 
لمجميس أحمى مف الفاكية الجنية، كمشافيتو بالرقػائؽ أرؽ مػف 

م ىىػػزَّ أكنػػاؼ ذك ب الشػػفة الشػػيية، إذا جػػاؿ فػػي مجػػاؿ الػػدعا

ذا كعظ خاطبنا أبكى الكعاظ كأخػرس الخطبػاء،  ا طربا، كا  الًحجى
ذا نػػػاظر خصػػػمنا تخػػػػبط العشػػػكاء فػػػػي حيجتػػػو ًشػػػػيىٍت  ،كا  )ك( عى

ذا تػػػػػكلى فصػػػػػؿ  عينػػػػو لنػػػػػكر البرىػػػػػاف فحػػػػػار فػػػػػي قضػػػػػيتو، كا 
خصػكمة قػد أعيػػا فػؾ أقفاليػػا كاشػتبكت شػػبييا كطالػت أذياليػػا 

ػػا يضػػيء، ف – سػػمؾ فػػي أبػػرز ليػػا مػػف إبريػػز كقػػاد ذىنػػو نبراسن
ظيمىًميػػػػا بنػػػػكره حيػػػػث ال يمكػػػػف المضػػػػي، كلػػػػو مػػػػف المطػػػػائؼ 
الخطابيػػػة مػػػا ييػػػز األديػػػب، ىػػػز الغصػػػف الرطيػػػب، كيأسػػػؼ 
لذىابػػػو الخطػػػاب، أسػػػػؼ الشػػػحيح عمػػػى الػػػػدر المتنػػػاثر عمػػػػى 
التراب، كقكر إذا راجع في مراجعتو، عجكؿ إلػى ترقػي ذركات 
ػػػع فػػػي مسػػػابقتو ... كلػػػو مؤلفػػػات فػػػي غايػػػ ة المعػػػالي ال ييٍطمى

 . (382)التحقيؽ ...((
د بػف إسػماعيؿ األميػر كقاؿ عنػو تمميػذه اإلمػاـ محمػ  

ىػػػ(: ))... اإلمػػاـ العبلمػػة المجتيػػد ... ُُِٖالصػػنعاني )ت
ػػا شػػريؼ األخػػبلؽ، آيػػة  ػػا عػػامبلن بىػػر ا تقي ػػا كريمن ػػا عالمن كػػاف إمامن
ػػػا  مػػف آيػػات اهلل فػػي جميػػع صػػفات الكمػػاؿ، أنفػػؽ أكقاتػػو درسن

فادة كت  .(383)...(( نشر العمـ أليفنا ... كأقبؿ عمىكتدريسنا كا 
اء العبلمػػػػػػػة أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد قػػػػػػػاطف كتكػػػػػػػرر ثنػػػػػػػ

ىػػػػػ( عمػػػػى شػػػػيخو الشػػػػامي فػػػػي عػػػػدة مكاضػػػػع مػػػػف ُُٗٗ)ت
فكصػفو فػػي مكضػع ًبػػ ))السػػيد  مػع مبالغػة فػػي ذلػؾ، مؤلفاتػو،

كتػاج  ،العبلمة، كاسطة عقد الفخار كالزعامة، كأفضؿ العممػاء
مماء، الثقة الثٍَّبت ال  .(384)حجة الكرع ...((الحي

: ))... اإلمػػػاـ العبلمػػػة    كقػػاؿ عنػػػو فػػي مكضػػػع ثػػافو
الثقة الثبت الزاىد الكرع الفػائؽ أىػؿ زمانػو فػي الػكرع كالتقػكل، 
كبحػػر العمػػـك الػػذم يجػػد عنػػده الطالػػب كػػؿ مػػا ييػػكل، السػػيد 
الجميػػػػؿ، كالعػػػػالـ النبيػػػػؿ، ذك القػػػػدر الحفيػػػػؿ ... انتيػػػػت إليػػػػو 

كنظػػر فػػي عمػػـك العقػػؿ كالنقػػؿ  رئاسػػة العمػػـ مػػع كرع شػػحيح،
صػػحيح، ألفاظػػو فػػي القػػراءة عػػيف الػػدر المكنػػكف، كأنظػػاره فػػي 
اإلجػػادة تفػػرج عػػف كػػؿ محػػزكف، كتفػػتح كػػؿ مشػػكؿ مخػػزكف، 
حمػػػك العبػػػارة، لطيػػػؼ اإلشػػػارة، صػػػالح النيػػػة، كسػػػميـ الطكيػػػة، 

 .(385)جامعنا لممعاني الكثيرة في العبارات اليسيرة ...((
ػػد فػػي مكضػػع ثالػػث أنػػو ، ))كػػاف ... فريػػد عصػػره كأكَّ

كنادرة دىره، مع كرع شحيح، ككازع مف التقكل صحيح، ككاف 
سػػػف  مبػػارؾ التػػػدريس، مػػف أخػػػذ عميػػػو فيػػًتحى لػػػو بػػاب العمػػػـ؛ لحي
إفادتو كنيتو ... ككاف فيو دعابة، كىي منو فػي غايػة الحػبلكة 
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كاالستحساف، يبلطؼ بيا الصغير كالكبير، فبل ترل أحدنا مػف 
بػػكب، كلقػػاؤه لػػو غايػػة النػػاس الػػذيف يعرفكنػػو إال كىػػك لديػػو مح

 .(386)المطمكب ...((
كقػاؿ عنػو فػي مكضػع رابػع، فػي رسػالة بعػث بيػا إلػػى 
شػيخو محمػػد بػف الطيػػب المغربػي الفاسػػي ثػـ المػػدني، السػػابؽ 
ذكػػره: ))... جبػػؿ العمػػـ ... الػػذم لػػـ تػػزؿ الطمبػػة عككفنػػا مػػف 
، كيمتقطػكف  عف يمينو كشمالو كبيف يديو، يأخػذكف عنػو العمػـك

، كيقتبسػػػػػػكف منػػػػػػو األنػػػػػػكار مػػػػػػف سػػػػػػماء فرائػػػػػػ ده درر النجػػػػػػـك
كالبركػات، كأف يفػيض عمػييـ مػػف بحػره أنيػار اليػدايات، شػػيخ 
شػػيكخنا، كحبيبنػػا كخميمنػػا، السػػيد الجميػػؿ، العبلمػػة النبيػػؿ، مػػف 
نىعىػػػشى اهلل بػػػو الػػػديف كأحيػػػا، ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى، ذك التحقيقػػػات 

مػتقط فرائػده، الفائقة، كاآلداب الرائقة، أداـ اهلل فكائده، كالزالػت تي 
كأعػػػػػػػاد عمينػػػػػػػا مػػػػػػػف بركاتػػػػػػػو، كمتعنػػػػػػػي كالمسػػػػػػػمميف بطػػػػػػػكؿ 

 .(387)حياتو...((
قػػػػػاطف فػػػػػي الثنػػػػاء عمػػػػػى شػػػػػيخو  كلػػػػـ يقتصػػػػػر أحمػػػػد

فقػد كرد فػي  ؛عمى النثر، بؿ تجػاكز ذلػؾ إلػى الػنظـ –الشامي
يخو أحمػػػد بػػػػف عبػػػدالرحمف الشػػػػامي قصػػػيدة لػػػو رثػػػػى بيػػػا شػػػػ

امي لشػػػكذكػػػر فييػػػا شػػػيخيو ىاشػػـ بػػػف يحيػػػى ا ،ىػػػ(ُُِٕ)ت
 ىػ(، حيث قاؿ: ُُِْكصبلح بف الحسيف األخفش )ت

 ـػػػػػػػػػػيػػػػار فضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف مف صػػػػػػػكآباؤنا في ال
 اؿكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ اآلف أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ييرناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ف الحسػػػػػػػػيف أخػػػػػػػػك التقػػػػػػػػىـ صػػػػػػػػبلح بػػػػػػػػفمػػػػػػػػني

 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائمو ال يعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرييف إرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكس فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ

 كأفضػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػـك الػػػػػػػػػػديف فضػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػا كحكمػػػػػػػػػػػػػػةن   أخػػػػػػػػػػػػػػذت عمػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػذيف عممن
 كلمعمػػػػػػػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كالتحمػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
مَّػػػػػػػػػػػػػػٍكا بتقػػػػػػػػػػػػػػكل اهلل فػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػكطف  تىحى
ػػػػػػػػػػػػػػاؿ  كفػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػـ أعػػػػػػػػػػػػػػبلـ كبػػػػػػػػػػػػػػالعمـ عيمَّ
 كيكفػػػػػػػػػػػػػػػػيييـي فخػػػػػػػػػػػػػػػػرنا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ

 (388)كَّاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ قي ػػػػػػػػػػػػػػػػبأنيـ بالحؽ لمخم
ر ػيػؿ األمػماعيػبف إسد ػمػمحـ بف ػإبراىيبلمة ػالع كذكر

))... تكسع  اميػيى الشػـ بف يحػده ىاشػ( أف ج ىػُُِّت )

دراؾ كامؿ(( ، كأف (389)في جميع الفنكف مع ذكاء خارؽ، كا 
 .(390)))كتبو كميا في غاية الرصانة((

محمػػد بػػف يحيػػى بػػف أحمػػد الكبسػػي  ككصػػفو العبلمػػة
مػػػػػػػاـ العبلمػػػػػػػة عمػػػػػػػى اإلطػػػػػػػبلؽ، . اإل))..ىػػػػػػػػ( ًبػػػػػػػػُُِٗ)ت

 .(391)...((المحقؽ
ىػػ( : ُِِّعبػداهلل الحػكثي )ت كقاؿ عنػو إبػراىيـ بػف

مػػاـ العممػػاء  ))... العبلمػة المجتيػػد الكبيػػر، سػيد المحققػػيف، كا 
 .(392)الراسخيف، الثقة الثبت الزاىد الكرع الحجة الضابط...((

ىػػػ( َُِٓاإلمػاـ محمػد بػػف عمػي الشػككاني )ت كذكػر
شامي ))أحد العمماء المشاىير، كاألدباء المجيديف ... ك أف ال

)أنػػػو( أخػػػذ العمػػػـ عػػػف أكػػػابر عممػػػاء )صػػػنعاء( ... كبػػػرع فػػػي 
، كفػػاؽ األقػػراف، كدرَّس الطمبػػة، كانتفػػع بػػو أىػػؿ  جميػػع العمػػـك

 .(393)صنعاء، كتخرج بو جماعة مف العمماء...((
جني ػي الشػػػػػػف بػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػف الحسػمػػػػػػو محػفػػػػػػككص

( بأنػػػػػػػػو ))... رئػػػػػػػػيس  ىػػػػػػػػػُِٖٔت ارم )ػمػػػػػػػػرم الذػالحميػػػػػػػػ
 .(394)...((المحققيف

ىػػػ(: ُّّٕأحمػػد بػػف عبػػداهلل الجنػػدارم )تكقػػاؿ عنػػو 
سػػيد  ،جبػػؿ العمػػـ األطػػكؿ ... المجتيػػد الكبيػػر ،))... العبلمػػة

. ككصػفو بأنػو ))جيمعػت لػو (395)المحققيف، الزاىػد الػكرع ...((
 .(396)صفات الخير كميا...((

سػػػػف القاسػػػمي الضػػػػحياني  بػػػف الحكقػػػاؿ عنػػػو عبػػػػداهلل
الحبػػػػػػر الفيامػػػػػػة، المحقػػػػػػػؽ  ،ىػػػػػػػ(: ))... العبلمػػػػػػةُّٕٓ)ت

المدقؽ، المجتيد المطمؽ، صاحب األنظار الثاقبػة، كاألبحػاث 
 .(397)الغامضة...((

د زبػػػػػػػػػارة الصػػػػػػػػػنعاني ككصػػػػػػػػػفو محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػ
))... اإلمػػاـ الحػػافظ الضػػابط الناقػػد المجتيػػد ىػػػ( ًبػػػَُّٖ)ت

 .(398)المحدث ...((
انػػػة ىاشػػػـ الشػػػامي العمميػػػة بػػػيف عممػػػاء فتمػػػؾ ىػػػي مك

الػػيمف كمفكرييػػا، المعاصػػريف لػػو كالمتػػأخريف عنػػو، كذلػػؾ ىػػك 
 ثناؤىـ عميو ككصفيـ إياه.

 
ىػػػذا كقػػػد اٍبتيًمػػػيى العبلمػػػػة الشػػػامي فػػػي أكاخػػػر عيمػػػػره؛ 
فأصابو الفاًلج )الشمؿ النصػفي( كاسػترخاء العصػب فػي جانبػو 

إليػو األلػػـ فأقعػػده،  األيسػر، كشيػػًفيى منػو، كبقيػػت آثػػاره، ثػـ عػػاد



 يحيى الشػػػػامي عصره كحياتو                                                             أحمد عبدالعزيز أحمد المميكيىاشـ  بف 
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كلػػـ تتغيػػر أخبلقػػو فػػي أثنػػاء مرضػػو ذاؾ؛ فإنػػو كػػاف ال يقػػدـ 
عميػػو صػػػديؽ لػػػو إال كػػاف أكؿ مكاصػػػؿ لػػػو. كلمػػا اشػػػتد عميػػػو 
األلػػـ كػػاف تمميػػذه كصػػيره اإلمػػاـ محمػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػر 
الصػػنعاني يػػزكره كػػؿ يػػـك جمعػػة عقػػب صػػبلة الجمعػػة. كزاره 

اـ عصػػره المنصػػكر بػػاهلل فػػي أثنػػاء مرضػػو ىػػذا إلػػى منزلػػو إمػػ
لحسػػيف بػػػف أحمػػد الحسػػػني الحسػػيف بػػف المتككػػػؿ القاسػػـ بػػػف ا

كأحسػػػف إليػػػو حتػػػى أرسػػػؿ لػػػو بػػػالفراش، كقبمػػػو  ،ىػػػػ(ُُُٔ)ت
. كقػػد ظػػؿ العبلمػػة  منػػو؛ ألنػػو لػػـ يكػػف مستشػػرفنا لػػو كال ميػػؤمنبلن
الشػػػامي يعػػػاني ذلػػػؾ المػػػرض نحػػػك سػػػت سػػػنيف حتػػػى تػػػكفي 

( مػػف شػػير صػػفر ِّبمنزلػػو فػػي صػػنعاء ضػػحكة يػػـك السػػبت)
ػػٍكف ،ىػػػُُٖٓسػػنة   ،كاجتمػػع فػػي جنازتػػو خمػػؽ كثيػػر ال ييٍحصى

. كقػد ))أكصػى بػأف (399)كديفف في مقبرة خزيمة غربػي صػنعاء
دَّؽ بكتبو فيما عممو اهلل عميو((  .(400)ييتىصى

كقػػػػػد حػػػػػزف النػػػػػاس لمكتػػػػػو كال سػػػػػيما تمميػػػػػذه كصػػػػػيره 
فإنػػػو تكػػػدر  ؛العبلمػػػة محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ األميػػػر الصػػػنعاني

و، كصار كممػا تصػكره أدرؾ حاصػبلن ال يعرفػو لغيػره حتػى عمي
ـى بػػف محمػػد  إنػػو منعػػو مػػف رثائػػو كمػػا أخبػػر بػػذلؾ نجمىػػو إبػػراىي

ؿ ، في حيف رثاه آخػركف كالعبلمػة األديػب إسػماعي(401)األمير
ىػػػػ(، كالعبلمػػػة ُُْٔبػػف محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػف الميػػػدم )ت
ر اليزيػػػػػدم الكككبػػػػػاني األديػػػػب محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػف ناصػػػػػ

 ىػ(، كغيرىما.ُُُٗىػ، أك َُُٗاني )تالصنع
فقد نظـ األكؿ قصيدة طكيمػة فريػدة عصػماء فػي رثػاء 
الشػػػامي كتمميػػػذه أحمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الميػػػدم، 
فنيىػػػا معنػػػا فػػػي شػػػير صػػػفر نفسػػػو مػػػف السػػػنة نفسػػػيا  فإنيمػػػا تيكي

ًإٍذ تػػكفي الشػامي أكالن ثػػـ تمميػذه بعػػد سػبعة عشػػر  ؛ىػػ(ُُٖٓ)
ػا أك أقػؿ يكمن
لشػػامي . كممػػا جػاء فػػي تمػؾ القصػػيدة بشػأف ا(402)

 كاإلشادة بمؤلفاتو كعمكمو:
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي المػػػػػػػػػػػػػػػػدامع محمػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  مصػػػػػػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػػػػػػو غى
 كبيػػػػػػػػػػػت الينػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػالحزف مجمػػػػػػػػػػػكؿ
نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ كا  ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر عى  كخى
 عمػػػػػػػػػػػػػػػى عصػػػػػػػػػػػػػػػػمة التقػػػػػػػػػػػػػػػكل رجػػػػػػػػػػػػػػػػكع كتعكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 كأظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيائو
 فثػػػػػػػػػكب األسػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف ظممػػػػػػػػػة الخطػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػدكؿ

 ع العػػػػػػػػػػػػػػػػبل كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ معيػػػػػػػػػػػػػػػػدكأقفػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػف ربػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػالًحمـ كالًعمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىكؿ
 كأكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش ناديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيؼ ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كتأميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
لَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت لفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كى  كأظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كى
ػػػػػػػػػػػػػػػٍرض البسػػػػػػػػػػػػػػػيطة كالطػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  كضػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػػػػػػػو عى
ـه لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو  فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فمػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي جبػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػدىر لمزىػػػػػػػػػػػػػػر تكميػػػػػػػػػػػػػػؿ
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أىرى طىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼى الػػػػػػػػػػػػػػػػػنجـ يطػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػده

 كؿػػػػػمػػػػػمس ؿً ػػػػػػيٍ ػػمً ػػػػػالػػزف بػػػػػحػػض الػػػػػػيػػػػػف كمػػػػػػع ؿػػػػػػيػػػػػف
 كمػػػػػػػػػػػا لمضػػػػػػػػػػػػحى بعػػػػػػػػػػػػد "الضػػػػػػػػػػػياء" قػػػػػػػػػػػػط ركنػػػػػػػػػػػػؽ
 فسػػػػػػػػػػػػػػمطانو فػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػرؽ كالغػػػػػػػػػػػػػػػرب معػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ
 مضػػػػػػػػػػػى "ىاشػػػػػػػػػػػـ" مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي آؿ ىاشػػػػػػػػػػػـ
 لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف معاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػدمه  كمػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػك بحػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػػػػارؼ مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػميو  ٍمسى  النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كراء النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميو  إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اجتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يينكى
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػمطاف تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مبػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؿ
 بأنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره تيٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "نجكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو"
مىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ظممػػػػػػػػػػػػػػػػات "البحػػػػػػػػػػػػػػػػر" كىػػػػػػػػػػػػػػػػي قناديػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  جى
 فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك فذىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقائؽ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكؿ
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ميٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكؿو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبو إذا دىؽَّ فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 كؿػػػػػػػػػكػػػػػػػػػشػػػػػك مػػػػػػػػػاده كىػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػأعػػػػػػػػػػدَّ فػػػػػػػػػػػػكنى 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيح العقائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا
 "صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيانتيا" فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانزاح عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األباطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاله فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل فكأنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 حكاشػػػػػػػػػػػػػيو سػػػػػػػػػػػػػيؼ فػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػػػػػمكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمو  كجى
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػديث منػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالحمػػػػػػػػػػػػػػػػػد مكصػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ

 لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿكالـز آثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ا
 ألقبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؼ كتقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييٍثًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؿ كطالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناد الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث مراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ
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 م2117(  ديسمبر 2العدد )   1لتطبيقية  المجمد مجمة السعيد لمعموم اإلنسانية وا 

     

 كقػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػي التفسػػػػػػػػػػػػػػػير آيػػػػػػػػػػػػػػة عصػػػػػػػػػػػػػػػره
 فىييٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىدي معقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
 خبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ
 بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراره إذا أعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك تأكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 ينػػػػػػػػػػػػػػزؿ مػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػو الخػػػػػػػػػػػػػػبلؼ عمػػػػػػػػػػػػػػى اليػػػػػػػػػػػػػػدل

 كتنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿفيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد باإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثكر فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ال يثنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كال قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لؤلفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذكىر مفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الفكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خي

 كؿػػمػػػػمػػركض ملػػػػي اػػػػا إف دار فػػػػػػػػبػػػػػػػصػػػػػػـ الػػػػػػػػيػػػػػػػػػػنس
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أدب أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغفر اهلل مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعيف مكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿمقاط
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رزءو عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ بفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

 ؿػػػػػػػػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب تيػػػػػػػػػػػػي كالنػػػػعػػػنػػػػكت الػػػػصػػػػػكؿ فػػػػػػيػػػي
 

 .(403)... إلى آخر األبيات
 

نظـ اآلخر )محمد بف محمػد اليزيػدم( قصػيدة ك       
بعمكمو، حيػث  قصيرة بميغة في رثاء الشػامي كاإلشػادة

 قاؿ: 
 
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػسػػب جػػػطػػػػػػخػػػػػالػػػػػف فػػػػيػػػػػػػعػػػػػػػع الػػػػػػػػح دمػػػػػػػس

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ
 نجػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يحيػػػػػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػدب مػػػػػػػػػػػػػػػػف أحيػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػو
 ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميـ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ أرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانا لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراط المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيـ

 ر العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ىادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػيػػػػػػػكف بػػػػػػػػػمػػػػؾ الػػػػػػػػالػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػيػػػػػػؿ جػػػػػػيػػػػػػػػل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   كحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي فىمىكى
 قػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػرض الجيػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػقيـ

 

 فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاه اهلل عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرنا كنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدنا حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل

 ـػػػػػػػيػػػػػػمػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػمػػػػػػػقػػػػػػػػالػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػرحػػػػػػػػي الػػػػػػػقػػػػػػػػكل
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تغمد اهلل ىاشـ بف يحيى الشامي برحمتو، كأسكنو     
 فسيح جنتو.

  
 الخــاتمــة

 
شامي بعد دراسة عصر العبلمة ىاشـ بف يحيى ال

يمكف إجماؿ أىـ النتائج التي تكصمت  –كحياتو 
 الدراسة إلييا فيما يأتي:

كانػػت الػػػيمف فػػي عصػػػر الشػػامي غيػػػر مسػػتقرة فػػػي  .ُ
يف ففقػػػد كػػػاف الصػػػراع بػػػيف المتشػػػك  ؛االغالػػب سياسػػػين 

لئلمامػػػػػػة كبسػػػػػػط النفػػػػػػكذ كالسػػػػػػمطة كالسػػػػػػيطرة مػػػػػػف 
عمػػػػػى  –لزيػػػػػدييف اليػػػػػادكييف العمػػػػػكييف الفػػػػػاطمييف ا

بيػػنيـ حػػركب جمػػة أىمكػػت الحػػرث ، كاشػػتعمت أشػػده
 كالنسؿ، كأضرت بالببلد كالعباد ....

كانػػػػت القبيمػػػػة ىػػػػي الكحػػػػدة األساسػػػػية فػػػػي النظػػػػاـ  .ِ
االجتمػػاعي فػػي ذلػػؾ العصػػر، ككػػاف ليػػا دكر بػػارز 

صػػػػراعات التػػػػي حػػػػدثت فػػػػي الػػػػيمف فػػػػي مختمػػػػؼ ال
؛ بسػبب طبيعػة مجتمعيػا القػائـ عمػى عبلقػات آنذاؾ

ت ككاجبػػػػا اقنػػػػكركابػػػػط اجتماعيػػػػة كانػػػػت تفػػػػرض حقك 
معينػػة مػػف  ادد أنماطنػمتبادلػة بػػيف أبنػاء القبيمػػة، كتحػػ

 السمكؾ منسجمة مع مصالح القبيمة كمكاقفيا.
ػػمن  .ّ إلػػى  اكػػاف المجتمػػع اليمنػػي فػػي ذلػػؾ العصػػر ميقىسَّ

ككسطى، كدنيػا، ككػاف التفػاكت بينيػا  ،طبقات: عميا
، اكمػػػػػذىبين  اطائفينػػػػ ا، كشػػػػيد المجتمػػػػع صػػػػراعن اكبيػػػػرن 

صػػػػكر كثيػػػػرة .... ككػػػػاف فػػػػي  تجمػػػػت مظػػػػاىره فػػػػي
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المجتمػػػع بعػػػض األقميػػػات كالجاليػػػات مسػػػممةن كغيػػػر 
 مسممة، مف األتراؾ كالينكد كالييكد كغيرىـ.

شاع في ذلؾ العصر مظاىر الظمـ االجتماعي مػف  .ْ
عمػػػى الرعيػػػة  –ًقبىػػؿ أئمػػػة الزيديػػػة اليادكيػػػة ككالتيػػػـ 

ػػػنَّة( سػػػكاء  ،كالسػػػيما أىػػػؿ الػػػيمف األسػػػفؿ )أىػػػؿ السم
الظمػػـ بتعيػػػيف كالة جػػائريف عمػػػييـ كعػػػدـ أكػػاف ذلػػػؾ 

إنصػػػػافيـ عنػػػػد شػػػػككاىـ، أك بشػػػػف حػػػػركب عمػػػػييـ 
كاسػػتباحة دمػػائيـ كأعراضػػيـ كممتمكػػاتيـ، أك فػػرض 

أك غيػػػػػػر  ،عمػػػػػييـمطالػػػػػب ماليػػػػػػة غيػػػػػر مشػػػػػػركعة 
 ....ذلؾ

عػػػػاش الرعيػػػػة فػػػػي الػػػػيمف أعػػػػبله كأسػػػػفمو فػػػػي ذلػػػػؾ  .ٓ
اقتصػادية سػيئة  أحػكاالن  –العصر في بعض السػنيف 

األمطػػػػػار، كحػػػػػدكث بعػػػػػض اآلفػػػػػات بسػػػػػبب شػػػػػحة 
الزراعيػػػة، كضػػػعؼ الػػػزركع كالثمػػػار، كقمػػػة الطعػػػاـ، 

رة المطالػػب الماليػػة الجػػائرة... كغػػبلء األسػػعار، ككثػػ
ػفع فػي  اانكا الجكع كالحرماف حتى أكؿ بعضيـ بعضن

 بعض الجيات كاألزماف.
كانػػت الػػيمف فػػي ذلػػؾ العصػػر عػػامرة بمػػدارس العمػػـ  .ٔ

ػره، ككػاف العممػاء كطمبػة العمػـ  كأربطتو كمعاقمو كًىجى
يحظػػػػػكف برعايػػػػػة بعػػػػػض األئمػػػػػة كاألمػػػػػراء كالػػػػػػكالة 
كػػػػراميـ،  كالمكسػػػػريف، كتقػػػػريبيـ كاإلحسػػػػاف إلػػػػييـ كا 

فرت كثيػر مػف المكتبػات، كحػدث تكاصػؿ ثقػافي اكتك 
بػػػػيف الػػػػيمف كبعػػػػض األقطػػػػار العربيػػػػة كاإلسػػػػبلمية، 
كمجػػالس حػػػكار فكػػػرم ... كػػػؿ ذلػػػؾ أدل إلػػػى قيػػػاـ 

ىػػار ثقػػافي كاسػػع، كنبػػكغ نيضػػة عمميػػة كبيػػرة، كازد
 كثير مف العمماء في شتى العمـك كالمعارؼ....

تفاعػػػػػػػؿ الشػػػػػػػامي مػػػػػػػع جكانػػػػػػػب الحيػػػػػػػاة السياسػػػػػػػية  .ٕ
كأثػر  ،كاالجتماعية كالثقافية فػي عصػره، كانفعػؿ بيػا

مػػف  اكتػػأثر بيػػا، كقػػد تضػػمنت مؤلفاتػػو صػػكرن  ،فييػػا
كالتػػػأثر، ذكرنػػػا  ،كاالنفعػػػاؿ، كالتػػػأثير ،ذلػػػؾ التفاعػػػؿ

ي مناسػػػػبات شػػػػتى... فحمػػػػؿ بػػػػذلؾ نمػػػػاذج منيػػػػا فػػػػ
 ىمـك عصره، كعاش كاقع مجتمعو كمشكبلتو....

نشػػػأ الشػػػامي نشػػػأة صػػػػالحة، فػػػي صػػػنعاء كبعػػػػض  .ٖ
قميػػػػة، األصػػػػمية عقميػػػػة كالننكاحييػػػػا، كأخػػػػذ العمػػػػـك ال

كالفرعيػػة، عػػف أكػػابر عممائيػػا كبعػػض مػػف كفػػد مػػف 
عمماء غيرىا مف البقاع إلييا، كتتممذ عمػى يديػو جػـ 

لعمـ، فنيمكا مف معارفو، كنبغكا فػي غفير مف طمبة ا
عمػػػػـك كفنػػػػكف شػػػػتى، كصػػػػاركا مػػػػف أعيػػػػاف عممػػػػاء 

 عصرىـ كمحققييـ.
يػػػػػػر مػػػػػػف الصػػػػػػفات الحميػػػػػػدة ثاتصػػػػػػؼ الشػػػػػػامي بك .ٗ

كالػػػػػػػكرع، كالزىػػػػػػػد،  ،كاألخػػػػػػبلؽ الحسػػػػػػػنة، كػػػػػػػالتقكل
،  ،كالتكاضػػػػػػػػع، كالحمػػػػػػػػـ كسػػػػػػػػعة الصػػػػػػػػدر، كالكػػػػػػػػـر

مػػركءة، كلطافػػة الطبػػاع، كسػػعة اإلنفػػاؽ فػػي سيػػبيؿ كال
، كرعايػػة طمبػػة العمػػػـ، كالحػػب فػػي اهلل تعػػػالى الخيػػر

كالػػبغض فيػػو كالغضػػب لػػو، كمعرفػػة قػػدر المحسػػف، 
، كالتػػأكؿ لػػو، كالسػػعي فػػي كالتمػػاس العػػذر لممسػػيء

قضػػػاء حػػػكائج المحتػػػاجيف ... بحسػػػب مػػػا شػػػيد لػػػو 
 بذلؾ جؿ الذيف عايشكه كترجمكا لو.

اتجػػػو الشػػػامي إلػػػى التصػػػكؼ كأىمػػػو، فكػػػاف يسػػػتدؿ  .َُ
ؿ مػػا يمكػػف تأكيمػػو مػػف ليػـ، كييشػػيد بمسػػا لكيـ، كييػػؤىكن

أقػػكاليـ، كينتقػػد المتصػػديف لئلنكػػار عمػػييـ ... كممػػا 
سػنحت لػػو فرصػػة، بحسػػب مػػا نيًقػػؿ عنػػو، كأقبػػؿ فػػي 

 آخر أمره عمى عمـ الكتاب كالسنة.
تػػػػكلى الشػػػػامي القضػػػػاء كالخطابػػػػة مػػػػدة يسػػػػيرة مػػػػف  .ُُ

الػػزمف فػػي عيػػد اإلمػػاـ المتككػػؿ القاسػػـ بػػف الحسػػيف 
ًمػػػدىٍت آثػػػاره، بػػف الميػػػدم أحمػػد ػػػًكرى مسػػمكو، كحي ، فشي

كحاكؿ إصبلح ما أمكنو إصػبلحو فػي مجتمعػو مػف 
خبلؿ عممو في ىاتيف المؤسسػتيف، ثػـ أعػرض عػف 

 ...اكتأليفن  اكتعميمن  اكؿ ذلؾ، كتخمى لمعمـ تعممن 
إٍذ  ؛تعػػػرض الشػػػامي لبلبػػػػتبلء كالمعانػػػاة كاالمتحػػػػاف .ُِ

كػػاد لػػو ككشػػى بػػو بعػػض أبنػػاء عصػػره إلػػى بعػػض 
 ،فصػػبر كاحتسػػب، كلػػـ يكتػػرث لمػػا أصػػابوالحكػػاـ، 

 أك يعبأ بما لحؽ بو.
احتاط الشامي في مسائؿ التكفير كالتفسػيؽ، فػرفض  .ُّ

ػضى  تكفير المسمميف كتفسيقيـ باإللزاـ كالتأكيؿ، كدىحى
يػػػػػـ، ككشػػػػػؼ شػػػػػبيات القػػػػػائميف بػػػػػذلؾ،  جى كفىنَّػػػػػدى حيجى

ػػضَّ عمػػى االحتػػراس  خطػػرىـ عمػػى الممػػة كاألمػػة، كحى
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ذَّر مف المجازفػة مف سمكؾ ىذا المسم ؾ المشيف، كحى
 في اقتحامو.

عظيمة مخمصة فػي طمػب العمػـ  ابذؿ الشامؿ جيكدن  .ُْ
ػػػػ ، فتبػػػػكأ مكانػػػػة اكتصػػػػنيفن  اكالعمػػػػؿ بػػػػو كنشػػػػره تدريسن

عممية سامقة بيف العممػاء كالمفكػريف المعاصػريف لػو 
شػػػادتيـ  كالمتػػػأخريف عنػػػو، كحظػػػي بثنػػػائيـ عميػػػو، كا 

ثيػػؿ، بحسػػب بػو، كشػػيادتيـ لػػو، عمػػى نحػػكو نػػادر الم
 . اكنظمن  اما تجمى في أقكاؿ جممة كافرة منيـ نثرن 

إف الجيػػػػػػكد التػػػػػػي بػػػػػػذليا الشػػػػػػامي فػػػػػػي اإلصػػػػػػبلح  .ُٓ
كالتجديػػػد كانػػػت بفعػػػؿ مػػػؤثرات داخميػػػة تمثمػػػت فػػػي 
أكضػػػػػاع مجتمعػػػػػو كأحػػػػػكاؿ عصػػػػػره، مػػػػػف الجمػػػػػكد 

، اكفقيينػ اكالتقميػد كالتعصػب الطػائفي كالمػذىبي عقػدين 
سػػػػػعو إلصػػػػػبلح تمػػػػػؾ األك  ضػػػػػاع فسػػػػػعى بحسػػػػػب كي

كاألحػكاؿ حتػى يسػتعيد المجتمػع عافيتػو، كيسػمـ مػػف 
 التمزؽ الطائفي كالمذىبي.

اإليصػػػاء بدراسػػػة التػػػراث الفكػػػرم لياشػػػـ بػػػف يحيػػػى  .ُٔ
كاألصػػػػػكلية، كاختياراتػػػػػو الشػػػػػامي، كآرائػػػػػو العقديػػػػػة، 

الفقييػة، كسػػائر جيػػكده فػػي شػتى العمػػـك التػػي أسػػيـ 
فػػػي التصػػػنيؼ فييػػػا، كتحقيػػػؽ كنشػػػر كتبػػػو كرسػػػائمو 

 .كبحكثو
 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.    

 
 الحواشي

                                                             

تنبيو: لـ أذكر البيانات التفصيمية لممصػادر كالمراجػع فػي الحكاشػي،  ۞
كاقتصرتي عمى ذكرىا كاممػة فػي قائمػة المصػادر كالمراجػع فػي آخػر 

 البحث؛ رغبة في االختصار. 
تػراجـ أعيػاف كفضػبلء ( انظر: إبراىيـ بػف عبػداهلل الحػكثي: نفحػات العنبػر فػي ُ)

كأحمػػػد بػػػف عبػػػداهلل الجنػػػدارم:  ؛(َِٔ/ّالػػػيمف فػػػي القػػػرف الثػػػاني عشػػػر، )
أ،  ُّٓالجػػامع الػػػكجيز فػػي كفيػػػات العممػػاء أكلػػػي التبريػػز، )مخطػػػكط(، ؽ 

كمحمػػد بػػف محمػػد زبػػارة الصػػنعاني: نشػػر العػػرؼ لنػػببلء الػػيمف بعػػد  ؛إَُٔ
 (. ُِٕ/ّىػ، )ُّٕٓاأللؼ إلى سنة 

ف الحسػيف بػف القاسػـ: بيجػة الػزمف فػي تػاريخ حػكادث الػيمف، ( انظر: يحيى بػِ)
)حققػػو عبػػػداهلل محمػػد الحبشػػػي كنشػػػره بعنػػكاف: "يكميػػػات صػػنعاء فػػػي القػػػرف 

كحذؼ جممة كاسعة مػف مػادة الكتػاب التاريخيػة عػبلكة عمػى  ،الحادم عشر"

                                                                                              
تغييره عنكانو، كقد قامت د. أمػة الغفػكر عبػدالرحمف األميػر بدراسػة كتحقيػؽ 

كتاب، كقدمت الجزء األكؿ منو لنيؿ درجة الماجستير، كالجزأيف الثاني ىذا ال
إلػػى قسػػـ التػػاريخ بكميػػة اآلداب فػػي جامعػػة  –كالثالػػث لنيػػؿ درجػػة الػػدكتكراه 

صػػنعاء، كنشػػرتو مؤسسػػة اإلمػػاـ زيػػد بػػف عمػػي الثقافيػػة بصػػنعاء فػػي أربعػػة 
ـ، كلػـ يتيسػر لػي ََِٖىػػ/ُِْٗأجزاء، كصػدرت طبعتػو األكلػى فػي عػاـ 

الحصكؿ عميو فػي أثنػاء إعػداد ىػذا البحػث، بسػبب الحػرب التػي حػدثت فػي 
 –ـ َُِٓىػػػػػػػػػػػ/ُّْٔالػػػػػػػػػػيمف عامػػػػػػػػػػة كتعػػػػػػػػػػز خاصػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي األعػػػػػػػػػػكاـ 

فاعتمػػػدت عمػػػى مػػػا نشػػػره عبػػػداهلل محمػػػد الحبشػػػي مػػػف  ،ـَُِٖ/ىػػػػُّْٗ
؛ كعبداهلل بف عمي الكزير: طبؽ الحمكل كصػحاؼ المػف ِّٕالكتاب(، ص 
محسف بف الحسف بف القاسـ بف أحمد ابك ؛ كحساـ الديف ِّّكالسمكل، ص

طالب: طيب أىؿ الكساء )اختصره العبلمة إسماعيؿ بف أحمد بف عمي بػف 
؛ ُْٕالمتككؿ، مف عمماء القرف الثػاني عشػر كالثالػث عشػر اليجػرم(، ص

كمحمػد بػػف إسػماعيؿ الكبسػػي: المطػائؼ السػػنية فػي أخبػػار الممالػؾ اليمنيػػة، 
 –ب ُُٓالػػػػػكجيز، )مخطػػػػػكط(، ؽ كأحمػػػػد الجنػػػػػدارم: الجػػػػامع  ؛ِٖٕص

كعبػػػػػداهلل بػػػػػف عبػػػػػدالكريـ الجرافػػػػػي: المقتطػػػػػؼ مػػػػػف تػػػػػاريخ الػػػػػيمف،  ؛أُِٓ
 . ُٖٕص

؛ كعػامر ِٔٗفمػا بعػدىا،  َِٖص ،( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الػزمفّ)
بف محمد بف عبداهلل بف عامر: بغية المريد كأنس الفريد إلػى معرفػة انتسػاب 

 ؛ِّٕ – ُّٕ، َِٕمػي بػف الرشػيد، ص ذرية السيد عمي بف محمد بف ع
كمحسػػف أبػػك طالػػب:  ؛فمػػا بعػػدىا ِّٔكعبػداهلل الػػكزير : طبػػؽ الحمػػكل، ص

كمحمػد بػف عمػي الشػككاني: البػدر  ؛فمػا بعػدىا ُُٓطيب أىؿ الكساء، ص
؛ كمحمػد الكبسػي: المطػائؼ ّٔالطالع بمحاسػف مػف بعػد القػرف السػابع، ص

ؽ  ،مع الػكجيز، )مخطػكط(كأحمد الجندارم: الجػا ؛ِّٖ –ِٕٗالسنية، ص
كمحمػػػػػد يحيػػػػػى  ؛ُٕٗكعبػػػػػداهلل الجرافػػػػػي: المقتطػػػػػؼ، ص ؛أُّٓ –أُِٓ

 (. ٓٗ-ْٗ/ّالحداد: التاريخ العاـ لميمف، )
 .ِّّ، ِٕٖ – ِٖٔ، ِِٖ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صْ)
 .ِٖٖ( المصدر نفسو، صٓ)
 ( انظر: المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.ٔ)
 .َّّ، َُّنفسو، ص ( انظر: المصدرٕ)
. كلمكقػػكؼ عمػػى اشػػتراط االجتيػػاد َّٕ – َّٓ( انظػػر: المصػػدر نفسػػو، صٖ)

انظػػر: أحمػػد بػػف يحيػػى المرتضػػى: البحػػر  –لئلمامػػة عنػػد الزيديػػة اليادكيػػة 
 (.ْ/ِ(، )ِٗ/ُالزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار، )

 .ِّٔ، ِٕٖ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف: صٗ)
؛ كقابػػػػؿ بمػػػػا كرد فػػػػي المصػػػػدر نفسػػػػو، ِٖٗ – ِٖٖنفسػػػػو، ص ( المصػػػػدرَُ)

 .َّّص
كعبػػداهلل الػػكزير: طبػػؽ الحمػػكل،  ؛ُُّ – َّٗص ،( انظػػر: المصػػدر نفسػػوُُ)

كمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكسػاء،  ؛ّْٔ – ّْْ، ّّٕ – ّّٔص
كمحمػػد الكبسػػي:  ؛فمػػا بعػػدىا ُٕٔفمػػا بعػػدىا،  ُٗٓفمػػا بعػػدىا،  ُْٓص
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كأحمػػػػد الجنػػػػدارم: الجػػػػامع الػػػػكجيز،  ؛ِّٖ – َِٖالمطػػػػائؼ السػػػػنية، ص

 أ.ُّٓ –أ ُِٓؽ  ،)مخطكط(
 . ِٖٗ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُِ)
 .ِّٗ( انظر: المصدر نفسو، صُّ)
كمحمد الكبسػي: المطػائؼ السػنية،  ؛ُْٔ ،ّٖٔ( انظر: المصدر نفسو، صُْ)

 .ِٖٔص
 .ِْٗ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُٓ)
 .َّّانظر: المصدر نفسو، ص( ُٔ)
 .ّّْ – ِّْ( انظر: المصدر نفسو، ص ُٕ)
كمحسػف أبػك طالػب: طيػب أىػؿ الكسػاء،  ؛َّٕ( انظػر: المصػدر نفسػو، صُٖ)

 . َُٖكعبداهلل الجرافي: المقتطؼ، ص ؛ُٕٗص
؛ كعػامر ْْٕ ،ّّٕ – ُّٕ( انظر: يحيػى بػف الحسػيف: بيجػة الػزمف، صُٗ)

 ،ِّٕ–ِِٕالمريػد كأنػس الفريػد، ص بف محمد بف عبداهلل بف عػامر: بغيػة
 ؛ُٖٓ – َُٖكمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، ص  ؛ٖٓٓ – ْٖٓ

كمحمػػػػد الكبسػػػػي: المطػػػػػائؼ  ؛ٔٓٔ-ٓٓٔص ،كالشػػػػككاني: البػػػػدر الطػػػػػالع
أ ُْٓؽ  ،كأحمػػد الجنػدارم: الجػػامع الػكجيز، )مخطػػكط( ؛ِٖٓالسػنية، ص

د الحػػػػداد: كمحمػػػػ ؛ُِٖ – ُُٖكعبػػػػداهلل الجرافػػػػي: المقتطػػػػؼ، ص ؛ب –
 (. ٔٗ/ّالتاريخ العاـ لميمف، )

 .ّٕٖ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صَِ)
 . ُِٖص ،( عبداهلل الجرافي: المقتطؼُِ)
 .ٖٓٓعامر بف محمد بف عبداهلل: بغية المريد كأنس الفريد، ص (ِِ)
 .ٖٔٓالمصدر نفسو، ص (ِّ)
 .ّٕٖ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صِْ)
 .ّٖٔ( المصدر نفسو، صِٓ)
 ( المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.ِٔ)
 .ْْٕ( انظر: المصدر نفسو، صِٕ)
 .ُّْ( انظر: المصدر نفسو، صِٖ)
؛ كمحسػف أبػك طالػب: طيػب أىػؿ الكسػاء، ُّٗ( انظػر: المصػدر نفسػو، صِٗ)

 .ُُٗص
 . ْْٕ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صَّ)
 َْٕ، َْٓ – َْْ، ّٕٗ، ّٔٗ، ّْٗ( انظر مثبل: المصدر نفسو، صُّ)

كأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ؛َِْ – ُْٗ، ُْٖ، ُْٕ، ُّْ، َُْ – َْٗ، َْٖ –
 ب.ُْٓؽ  ،الجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(

كقابؿ بما كرد في  ؛ّٕٗ، ّْٗ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صِّ)
 . ْٕٔ – ْٔٔالمصدر نفسو، ص

 .َُْ – َْٗ ،َْٕ – َْٔ( انظر: المصدر نفسو، صّّ)
: المصدرّْ)  . َِْ، َْٕ، َّْنفسو، ص ( انظر مثبلن

                                                                                              
كمحمػػػػػد الكبسػػػػػي: المطػػػػػائؼ السػػػػػنية،  ؛ّٕٖ( انظػػػػػر: المصػػػػػدر نفسػػػػػو، صّٓ)

؛ كمحمػػػد الحػػػداد: ُِٖكعبػػداهلل الجرافػػػي: المقتطػػػؼ، ص ؛ِٖٔ، ِٖٓص
 (.ٕٗ/ّالتاريخ العاـ لميمف، )

( انظػر: محمػد أمػيف بػف فضػؿ اهلل المحبػي: خبلصػة األثػر فػي أعيػاف القػرف ّٔ)
كمحسػػػػػف أبػػػػػك طالػػػػػب: طيػػػػػب أىػػػػػؿ الكسػػػػػاء،  ؛(ّٕٗ/ّالحػػػػػادم عشػػػػػر، )

؛ كعبػػػداهلل الجرافػػػي: ٔٓٔكالشػػػككاني: البػػػدر الطػػػالع، ص ؛ُٗٗ-ُٖٗص
 . ُِٖالمقتطؼ، ص

 – ٓٗٓ( انظػر: عػامر بػف محمػد بػػف عبػداهلل: بغيػة المريػد كأنػس الفريػػد، صّٕ)
 ؛َُِ ،ُٗٗكمحسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، ص ؛ُْٔ ،ٔٗٓ

كعبدالكاسػػػع بػػػف  ؛أُٓٓؽ  ،)مخطػػػكط( ،كجيزكأحمػػػد الجنػػػدارم: الجػػػامع الػػػ
 .ِِٕيحيى الكاسعي: فرجة اليمـك كالحزف في حكادث كتاريخ اليمف، ص

كعػػػامر بػػػف  ؛ِْٔ – ْْٕ( انظػػػر: يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف: بيجػػػة الػػػزمف، صّٖ)
-َّٖ ،ِْٕ – ِّٕمحمػػػد بػػػف عبػػػداهلل: بغيػػػة المريػػػد كأنػػػس الفريػػػد، ص

كمحمػػد  ؛ُٗٗسػػاء، ص؛ كمحسػػف أبػػك طالػػب: طيػػب أىػػؿ الكْٔٔ، ُّٖ
كأحمػػػد الجنػػػدارم: الجػػػامع الػػػكجيز،  ؛ِٕٖالكبسػػػي: المطػػػائؼ السػػػنية، ص

كعبدالكاسػػػع الكاسػػػعي: فرجػػػة اليمػػػـك كالحػػػزف،  ؛ب –أ ُٓٓ)مخطػػػكط(، ؽ 
كمحمػػد الحػػداد: التػػاريخ  ؛ُِٖكعبػػداهلل الجرافػػي: المقتطػػؼ، ص ؛ِِٖص

 (.ََُ-ٗٗ/ ّالعاـ لميمف، )
 .ّْٔ، صيحيى بف الحسيف: بيجة الزمف (ّٗ)
؛ كمحسػف أبػك طالػب: طيػب أىػؿ ّْٔ – ُْٔ( انظػر: المصػدر نفسػو، صَْ)

 .َِْ-َِّالكساء، ص
 .ْٓٔ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُْ)
( تمقػػػب اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف القاسػػػـ بالناصػػػر فػػػي سػػػنة ِْ)

ىػػ، كبالميػدم َُُٕىػ، كقيؿ: في سنة َُُٓىػ، كباليادم في سنة َُٕٗ
، ِْٓىػ. ]انظر: محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صَُُٗفي سنة 

؛ كعبػػداهلل ِٖٖ؛ كمحمػػد الكبسػػي: المطػػائؼ السػػنية، صِٗٔ-ِٕٔ، ِّٔ
؛ كمحمػد الحػداد: التػاريخ العػاـ ُٖٔ، ُٖٓ، ُّٖالجرافػي: المقتطػؼ، ص

(؛ كمحمػد عمػي دبػي الشػيارم: الػيمف فػي ظػؿ حكػـ اإلمػاـ َُّ/ّلميمف، )
، عف: زيد بػف صػالح أبػك ُٕٗص ،ب المكاىب"الميدم المعركؼ بػ "صاح

ىػػػ(: الػػركض الزاىػػر شػػرح نزىػػة البصػػائر، )مخطػػكط(، ُُُٕالرجػػاؿ )ت 
 أ(، كغيره مف المصادر المخطكطة .ِِٖ/ْ)

؛ كعػامر بػف محمػد ُْٕ-َْٕ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صّْ)
 . ُّٖبف عبداهلل: بغية المريد كأنس الفريد، ص

 . َْٕحسيف: بيجة الزمف، ص( يحيى بف الْْ)
فما بعدىا؛ كمحمد أميف المحبػي: خبلصػة  ُْٕ( انظر: المصدر نفسو، صْٓ)

(؛ كعػامر بػف محمػد بػف عبػداهلل: بغيػة المريػد كأنػس الفريػػد، ّٕٗ/ّاألثػر، )
فمػػػا  َِْ؛ كمحسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، صِّٖ-ُّٖص

ي: المطػػػػائؼ ؛ كمحمػػػد الكبسػػػػُٓٔبعػػػدىا؛ كالشػػػػككاني: البػػػدر الطػػػػالع، ص
 ،؛ كأحمػػد الجنػػدارم: الجػػامع الػػكجيز، )مخطػػكط(ِٖٖ – ِٕٖالسػػنية، ص
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؛ كمحمد الحداد: ُْٖ-ُّٖب؛ كعبداهلل الجرافي: المقتطؼ، ص–أ ُٓٓؽ

سػػماعيؿ بػػف عمػػي األكػػكع: ىجػػر َُِ-َُُ/ّالتػػاريخ العػػاـ لمػػيمف، ) (؛ كا 
 (.ُٖٔٓ/ّالعمـ كمعاقمو في اليمف، )

؛ كمحمػػػػد الكبسػػػػي: المطػػػػائؼ ُٓٔلطػػػػالع، ص( انظػػػػر: الشػػػػككاني: البػػػػدر أْ)
سػػػػػماعيؿ َْٔ/ِ؛ كمحمػػػػػد زبػػػػػارة: نشػػػػػر العػػػػػرؼ، )ِٖٖالسػػػػػنية، ص (؛ كا 

 (.ُٗٔٓ/ّاألككع: ىجر العمـ، )
 ،ِْٕ( انظػػر: عػػامر بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل: بغيػػة المريػػد كأنػػس الفريػػد، صْٕ)

؛ كمحسػػف أبكطالػػب: طيػػب أىػػؿ ْٖٔ -ْٔٔ، ٕٗٓ، ْْٔ، ِْٗ -ِْٖ
 .ُُّالكساء، ص

 ؛ َِّ-َُّانظر: محسف ابك طالب: طيب أىؿ الكساء، ص (ْٖ)
 ب.َُٔكأحمد الجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ     

 . ِّٓ( محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صْٗ)
ـ الميدم، صَٓ) ، عف: ُُٕ( انظر : محمد الشيارم: اليمف في ظؿ حكـ اإلما

سػػػيرة اإلمػػػاـ  ىػػػػ(: عقػػػد الجػػػكاىر فػػػئُُُأحمػػد بػػػف محمػػػد الضػػػبكم )ت 
أ؛ كزيػػػػد بػػػػف صػػػػالح أبػػػػك الرجػػػػاؿ )ت ِٗ –أ ِٖالناصػػػػر، )مخطػػػػكط(، ؽ 

أ(؛ ُِٗ/ِىػػػ(: الػػركض الزاىػػر شػػرح نزىػػة البصػػائر، )مخطػػكط(، )ُُُٕ
ىػػػػػ(: الدامغػػػػة الكبػػػػرل، َُُِكالػػػػداعي الحسػػػػف بػػػػف صػػػػبلح المؤيػػػػدم )ت 

 (.ُٕٓ/ِ)مخطكط(، )
: محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صُٓ)  .ِْٔ، ِْْ( انظر مثبلن
: المصدر نفسػو، صِٓ)  َّّ، ُِّ-ُّٖ، ِٖٖ، ِْٕ – ِْٔ( انظر مثبلن

 .ّّٕ، ّّٔفما بعدىا، 
 .ِٕٔ( المصدر نفسو، صّٓ)
 .ّّٓ( انظر: المصدر نفسو، صْٓ)
: المصدر نفسو، صٓٓ)  .َّّ- ِّٓ( انظر مثبلن
 .ُّٕ( المصدر نفسو، صٔٓ)
 .َّٕ-َّٔ، ِٔٔ، ِّٔ، ِّٓ( انظر: المصدر نفسو، صٕٓ)
 .ِٔٔمصدر نفسو، ص( الٖٓ)
 .ِّٓ( المصدر نفسو، صٗٓ)
 ؛ُٖٓ؛ كعبػػداهلل الجرافػػي: المقتطػػؼ، صِْٓ( انظػػر: المصػػدر نفسػػو، صَٔ)

-ِِٗكد. حسػػػػيف عبػػػػػداهلل العمػػػػػرم: تػػػػػاريخ الػػػػػيمف الحػػػػػديث كالمعاصػػػػػر )
 . َُٔـ(، صُُٖٗ-ُُٔٓىػ/ُّّٔ

فمػا  ّٓٗ( انظر: عامر بف محمد بف عبداهلل: بغيػة المريػد كأنػس الفريػد، صُٔ)
بػراىيـ الحػكثي: ِّٓبعدىا؛ كمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، ص ؛ كا 

 فما بعدىا(. ْٕٔ/ُنفحات العنبر، )
؛ ّٕٔ-ِّْ، ِٖٗ( انظػػػر: محسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، صِٔ)

بػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػات العنبػػر، ) فمػػا بعػػدىا(؛ كمحمػػد الكبسػػػي:  ْٕٔ/ُكا 
الجػػػػػامع الػػػػػكجيز،  ؛ كأحمػػػػػد الجنػػػػػدارم:ِِٗ-ِٖٗالمطػػػػػائؼ السػػػػػنية، ص

؛ َُٗ-ُٖٗب؛ كعبػداهلل الجرافػي: المقتطػؼ، ص –أ ُٓٔ)مخطكط(، ؽ 
 (.َُٓ-َُْ/ّكمحمد الحداد: التاريخ العاـ لميمف، )

                                                                                              
؛ كمحمػد الكبسػػي: ّٕٔ( انظػر: محسػف أبػػك طالػب: طيػب أىػػؿ الكسػاء، صّٔ)

 .ِّٗالمطائؼ السنية، ص
، َُْالفريػػد، ص ( انظػػر: عػػامر بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل: بغيػػة المريػػد كأنػػسْٔ)

فمػا بعػدىا؛  ّٕٗ؛ كمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكسػاء، صِْٓ-ِْْ
؛ كعبػػػػػداهلل الجرافػػػػػي: ِْٗ-ِّٗكمحمػػػػػد الكبسػػػػػي: المطػػػػػائؼ السػػػػػنية، ص

ـ لميمف، )ُُٗالمقتطؼ، ص  (. َُٖ-َُٔ/ّ؛ كمحمد الحداد: التاريخ العا
فريػػد، ( انظػػر: عػػامر بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف عػػامر: بغيػػة المريػػد كأنػػس الٓٔ)

؛ ّٖٗ-ّٓٗ؛ كمحسف أبك طالب: طيػب أىػؿ الكسػاء، صُْٕ-ُّْص
كعبػػػػػداهلل  ؛ب-أُٔٔكأحمػػػػػد الجنػػػػػدارم: الجػػػػػامع الػػػػػكجيز، )مخطػػػػػكط(، ؽ 

؛ كمحمد الشيارم: اليمف في ظؿ حكػـ اإلمػاـ ُُٗالجرافي: المقتطؼ، ص
 . ِّّ-ُِّالميدم، ص

-ُِْ، ُُْ، َّْ( انظػػر: محسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، صٔٔ)
؛ كمحمػػػػػػد الكبسػػػػػػػي: المطػػػػػػػائؼ السػػػػػػػنية، ّْْ-ّّْ، ُِْ، ُْٖ، ُْٓ
 . ُّٗ-ُِٗ؛ كعبداهلل الجرافي: المقتطؼ، صِٓٗص

فمػا بعػدىا؛ كأحمػد  ُْٓ( انظر: محسف أبػك طالػب: طيػب أىػؿ الكسػاء، صٕٔ)
أ؛ كعبػػػػػػداهلل الجرافػػػػػػي: ُٕٔالجنػػػػػػدارم: الجػػػػػػامع الػػػػػػكجيز، )مخطػػػػػػكط(، ؽ 

 (.َُٗ/ّريخ العاـ لميمف، )؛ كمحمد الحداد: التاُِٗ-ُُٗالمقتطؼ، ص
بػػراىيـ ِْْ-ِّْ( انظػػر: محسػػف أبػػك طالػػب: طيػػب أىػػؿ الكسػػاء، صٖٔ) ؛ كا 

(؛ كأحمػػػػػد الجنػػػػػدارم: الجػػػػػامع ّٕٕ-ّٕٓ/ّالحػػػػػكثي: نفحػػػػػات العنبػػػػػر، )
 أ.ُٕٔالكجيز، )مخطكط(، ؽ 

؛ كمحمػد الكبسػي: ّْٓ( انظر: محسف أبك طالب : طيػب أىػؿ الكسػاء، صٗٔ)
 (.َُُ/ّمد الحداد: التاريخ العاـ لميمف، )؛ كمحِٓٗالمطائؼ السنية، ص

؛ كأحمػػػد ّْٗ، ّْٓ( انظػػػر: محسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، صَٕ)
أ؛ كعبػػػػػػداهلل الجرافػػػػػػي: ُٕٔالجنػػػػػػدارم: الجػػػػػػامع الػػػػػػكجيز، )مخطػػػػػػكط(، ؽ 

-َُُ/ّ؛ كمحمد الحداد: التاريخ العاـ لميمف، )ُْٗ-ُّٗالمقتطؼ، ص
ُُُ .) 

؛ كأحمػد بػف ّْٔ-ْْٔأىػؿ الكسػاء، ص( انظر: محسػف أبػك طالػب: طيػب ُٕ)
محمػػد قػػاطف: إتحػػاؼ األحبػػاب بدميػػة القصػػر الناعتػػة لمحاسػػف بعػػض أىػػؿ 

-ِٓٗ؛ كمحمػػػد الكبسػػػي: المطػػػائؼ السػػػنية، صُٖٔ-ُٖٓص ،العصػػػر
ب؛ ُٖٔ –أ ُٕٔ؛ كأحمد الجنػدارم: الجػامع الػكجيز، )مخطػكط(، ؽ ِٕٗ

 (.ُُِ-ُُُ/ّكمحمد الحداد: التاريخ العاـ لميمف، )
بػراىيـ الحػكثي: نفحػػات ُٖٓص ،انظػر: أحمػد قػاطف: إتحػػاؼ األحبػاب( ِٕ) ؛ كا 

؛ كأحمػد الجنػػدارم: ِْٖ(؛ كالشػككاني: البػػدر الطػالع، صَْٔ/ّالعنبػر، )
 أ.َُٕؽ ،الجامع الكجيز، )مخطكط(

( انظر:أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد قػػػػاطف: تحفػػػػة اإلخػػػػكاف بسػػػػند سػػػػيد كلػػػػد عػػػػدناف، ّٕ)
؛ كمحمػد الكبسػي: ْْٔلع، صأ؛ كالشككاني: البػدر الطػأْ)مخطكط(، ؽ 

 . ِٔٗالمطائؼ السنية،ص
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-ْٗٔ، ْْٔ-ُْٔ( انظػػػر: محسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، صْٕ)

ِْٕ ،ْْٕ-ْٕٓ ،ْٕٕ-ْٕٖ ،ُْٖ-ِْٖ ،ْٖٗ-َْٗ ،ّْٗ ،
ْْٗ-ْٗٓ ،ْٕٗ-ْٗٗ . 

 .ْٕٔ-ّْٕ( انظر: المصدر نفسو، صٕٓ)
عاـ لميمف، ؛ كمحمد الحداد: التاريخ الَْٗ-ْٖٖ( انظر: المصدر نفسو، صٕٔ)

(ّ/ُُْ.) 
-ْٔٗ، ْٕٖ-ْٕٔ( انظػػػر: محسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، صٕٕ)

؛ كعبػػداهلل ِٔٗ؛ كمحمػد الكبسػػي: المطػائؼ السػػنية، صَُٓ، ْٗٗ، ْٕٗ
؛ كمحمػػػػػد الحػػػػػداد: التػػػػػاريخ العػػػػػاـ لمػػػػػيمف، ُٓٗالجرافػػػػػي: المقتطػػػػػؼ، ص

(ّ/ُُّ-ُُْ.) 
حمػد الكبسػػي: ؛ كمَُٓ( انظػر: محسػف أبػػك طالػب: طيػب أىػػؿ الكسػاء، صٖٕ)

؛ ُٓٗ؛ كعبػداهلل الجرافػػي: المقتطػػؼ، صِٕٗ، ِٔٗالمطػائؼ السػػنية، ص
 (.ُُْ/ّكمحمد الحداد: التاريخ العاـ لميمف، )

:  –( لمكقكؼ عمى اشتراط الزيدية اليادكية ككف اإلماـ مف البىٍطنىٍيًف ٕٗ) انظر مثبلن
تاب: أحمد بف يحيى المرتضى: القبلئد في تصحيح العقائد، )ضمف مقدمة ك

(؛ كالبحػػػػر الزخػػػػار الجػػػػامع لمػػػػذاىب عممػػػػاء ّٗ/ُ"البحػػػػر الزخػػػػار" لػػػػو، )
(؛ كالقاسػـ بػػف محمػد بػف عمػػي الزيػدم: األسػاس لعقائػػد ّٕٗ/ٔاألمصػار، )
 . ُُٔاألكياس، ص

ب ُّٔ( انظر: صيانة العقائد بتجكيد النظر في شرح القبلئد، )مخطكط(، ؽ َٖ)
 أ.ُْٔ-

فػػي ظممػػات مشػػكبلت البحػػر الزخػػار، ( انظػػر: نجػػـك األنظػػار الميتػػدل بيػػا ُٖ)
 ب.ُِّ)مخطكط(، ؽ 

 ب. ُٔٔ( صيانة العقائد، )مخطكط(، ؽ ِٖ)
 ( المصدر نفسو، الكرقة نفسيا.ّٖ)
 .َُٖ( انظر: د. قائد الشرجبي: القرية كالدكلة في المجتمع اليمني، صْٖ)
: يحيى بف الحسػيف: بيجػة الػزمف، صٖٓ) ؛ كعبػداهلل بػف ْٕٓ-َْٕ( انظر مثبلن

؛ كمحسف أبك طالب: طيب أىؿ ّّٕ-ّّٔير: طبؽ الحمكل، صعمي الكز 
فمػا  َِّفمػا بعػدىا،  ُٕٔفمػا بعػدىا، ُٗٓفما بعػدىا،  ُْٓالكساء، ص

، ّٖٗ-ّٓٗفمػػػػا بعػػػػدىا،  ّٕٗفمػػػػا بعػػػػدىا،  ِّْ، ِِٔ-ِِّبعػػػػدىا، 
؛ َْٗ-ْٖٖ، ْٕٔ-ّْٕ، ّْٔ-ْْٓ، ُْٓ-ْْٔفمػػػػا بعػػػػدىا،  ُْٓ

؛ كعبػػداهلل ِٔٗ-ِٕٖ ،ِّٖ-َِٖكمحمػػد الكبسػػي: المطػػائؼ السػػنية، ص
؛ كمحمد الحػداد: التػاريخ ُِٗ-ُٖٗ، ُٖٓ-ُّٖالجرافي: المقتطؼ، ص

 (.ُُْ، ُُِ-ُُُ، َُٗ-ََُ/ّالعاـ لميمف، )
: يحيػػػػى بػػػػف الحسػػػػيف: بيجػػػػة الػػػػزمف، صٖٔ) ؛ ّْٔ-ُْٔ، ِٖٓ( انظػػػر مػػػػثبلن

، ْٕٖ-ْٕٗفمػا بعػدىا، ِّٔكمحسف أبػك طالػب: طيػب أىػؿ الكسػاء، ص
؛ ِٔٗد الكبسػػػي: المطػػػائؼ السػػػنية، ص؛ كمحمػػػَُٓ، ْٗٗ، ْٕٗ-ْٔٗ

؛ كمحمد الحداد: التاريخ العػاـ لمػيمف، ُٓٗكعبداهلل الجرافي: المقتطؼ، ص
(ّ/ُُّ-ُُْ .) 

                                                                                              
: يحيػػػى بػػػػف الحسػػػيف: بيجػػػة الػػػػزمف، صٕٖ) ، َّْ، ّّٔ، ّٓٓ( انظػػػر مػػػثبلن

، َْٕ-ْٗٔ؛ كمحسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، صَِْ، َْٕ
ّْٗ. 

الػيمف كاإلمػاـ يحيػى  –لـ: تككيف اليمف الحديث ( انظر: د. سيد مصطفى ساٖٖ)
 .ُِ-َِـ، صُْٖٗ-َُْٗ

ـ(، ُُٖٗ-ُِٕٖ( انظر: فاركؽ عثماف أباظة: الحكـ العثماني في الػيمف )ٖٗ)
؛ كمحمد يحيى الحداد: التاريخ العاـ لميمف... اليمف المعاصر، ّٔ-ِٔص
 (؛ كد. قائػػػػػػد الشػػػػػػرجبي: القريػػػػػػة كالدكلػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع اليمنػػػػػػي،ُٕٓ/ٓ)

 .ُُٖ-َُٖص
: محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صَٗ)  .َّٕ، ِْٓ، َِٓ( انظر مثبلن
: المصدر نفسو، صُٗ)  . ِٕٕ( انظر مثبلن
 . َُّ( انظر: د. حسيف العمرم: تاريخ اليمف الحديث كالمعاصر، صِٗ)
؛ ْٕٖ-ْٖٔ، ِْٖ، ّٖٓ( انظػػػر: يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف: بيجػػػة الػػػزمف، صّٗ)

؛ ِّٖ، ِِٖ، ِٕٕ، ِٕٔكسػػػاء، صكمحسػػػف أبػػػك طالػػػب: طيػػػب أىػػػؿ ال
كد. حسػػػيف  ؛ب-أُٗٓؽ  ،كأحمػػػد الجنػػػدارم: الجػػػامع الػػػكجيز، )مخطػػػكط(
سػػماعيؿ  َُّالعمػرم: تػػاريخ الػيمف الحػػديث كالمعاصػػر، ص فمػا بعػػدىا؛ كا 

ر العمـ كمعاقمو في اليمف، )  (. ّ( )الحاشيةُٖٕٔ/ْبف عمي األككع: ًىجى
بحػػػػكث فػػػػي تػػػػاريخ الػػػػيمف ( انظػػػػر: د. محمػػػػد عيسػػػػى الحريػػػػرم: دراسػػػػات ك ْٗ)

فما بعدىا؛ كفاركؽ أباظة: الحكـ العثمػاني فػي الػيمف،  َُْاإلسبلمي، ص
 .ْٔص

، ّّٓ، ِّْ، ُّٗ-ُّٕ( انظػػػر: يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف: بيجػػػة الػػػزمف، صٓٗ)
؛ كصالح بف داكد اآلنسي: فػتح الممػؾ المعبػكد فػي ذكػر إجػبلء ّّٔ-ِّٔ

مف اإلسػػػبلمي"، الييػػػكد، )مطبػػػكع ضػػػمف: "دراسػػػات كبحػػػكث فػػػي تػػػاريخ الػػػي
فمػا بعػدىا؛ كصػالح بػف الميػدم  ُٗٓلمدكتكر محمد عيسػى الحريػرم(، ص

 ؛(َْٓ-َّٓ/ِالمقبمػي: المنػار فػي المختػػار مػف جػكاىر البحػر الزخػػار، )
؛ كمحسف أبك طالػب: ُّٔ، ّّٓ-ِّٓكعبداهلل الكزير: طبؽ الحمكل، ص

؛ كأحمػػػػد الجنػػػػدارم: الجػػػػامع ِّٖ، ُٕٔ، ُُٕطيػػػػب أىػػػػؿ الكسػػػػاء، ص
ب؛ كعبداهلل الجرافي: المقتطؼ، ُٗٓأ، ُْٓأ، ُّٓيز، )مخطكط(، ؽالكج
 (.ٓٗ/ّكمحمد الحداد: التاريخ العاـ لميمف، ) ؛ُٕٗص

، ُِٗ، ُِٓ، َُِ(، كأحمػػػػػد )ُٕٕٔ( ىػػػػػذا إشػػػػػارة إلػػػػػى مػػػػػا ركاه مسػػػػػمـ )ٔٗ)
كميػػػـ مػػػف  -( َُٕٔ، َُٔٔ(، كالترمػػػذم )َِّّ(، كأبػػػك داكد )ُُْٕٔ

نو أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميػو حديث عمر بف الخطاب رضي اهلل ع
كسػمـ يقػكؿ: ]ألخػػرجف الييػكد كالنصػػارل مػف جزيػػرة العػرب حتػػى ال أدع إال 

ا  لى مػا ركاه أحمػد ) ؛مسممن ؛ (ِٕٖ(؛ كأبػكيعمى )ُٗٗٔ، ُْٗٔ، ُُٗٔكا 
كالطحاكم في "شرح مشػكؿ اآلثػار"  ؛(َِْٓ(؛ كالدارمي )ِِٔكالطيالسي )

كميػػػػـ مػػػػف  –( ُِٖٗٓنف الكبػػػػرل" )( كالبييقػػػػي فػػػػي "السػػػػَِٕٔ، ِٕٗٓ)
حػػديث أبػػي عبيػػدة بػػف الجػػراح رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: آخػػر مػػا تكمػػـ بػػو النبػػي 
صمى اهلل عميو كسػمـ: ]أخرجػكا الييػكد أىػؿ الحجػاز كأىػؿ نجػراف مػف جزيػرة 

. )صػػػػححو األلبػػػػاني فػػػػي "السمسػػػػمة الصػػػػحيحة" ) ( ُُِّالعػػػػرب  الحػػػػديثى
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شػعيب األرنػؤكط كزمػبلؤه فػي (، ك ِّّك"صحيح الجامع الصػغير كزيادتػو" )

( ِِٕ، ِِّ، ُِِ/ّتخػريجيـ ألحاديػث "مسػػند اإلمػاـ أحمػػد بػف حنبػػؿ" )
لى ما في معنى ىذيف الحديثيف مما يكضع في سياقيما مف األحاديث.   (؛ كا 

 أ.ُٕٗؽ  ،( نجـك األنظار، )مخطكط(ٕٗ)
 ( المصدر نفسو، الكرقة نفسيا.ٖٗ)
 ( المصدر نفسو، الكرقة نفسيا.ٗٗ)
 نظر: المصدر نفسو، الكرقة نفسيا.( اََُ)
 .ّّٕ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صَُُ)
 . ّْٔ – ّّٔ( انظر: المصدر نفسو، صَُِ)
 .ِّٖ( انظر: المصدر نفسو، صَُّ)
: المصدر نفسو، صَُْ) ؛ كمحسف أبك طالػب: طيػب ْْٔ – ْْٓ( انظر مثبلن

 . ّٕٗ، ّٕٔأىؿ الكساء، ص
؛ كصػػالح بػػف الميػػدم ْْٖالػػزمف، ص ( انظػػر: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػةَُٓ)

المقبمي: كتاب القاضي العبلمة ضياء الديف صالح بف الميدم المقبمي إلػى 
 ،اإلمػػاـ الميػػدم محمػػد بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف صػػاحب المكاىػػب، )مخطػػكط(

 .ُِْ-ُِّكمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، ص ؛بُُٗؽ
 . ّٕٗ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صَُٔ)
 .ّْٗ-ّْٖ، ُّْ، ّْٖ، ِٖٗنظر: المصدر نفسو، ص( إَُ)
 .َِْ( انظر: المصدر نفسو، صَُٖ)
 .ّّٓ( انظر: المصدر نفسو، صَُٗ)
 .ِْْ( انظر: المصدر نفسو، صَُُ)
 .َِْ( انظر: المصدر نفسو، صُُُ)
 .ُّٓ( انظر: المصدر نفسو، صُُِ)
 .ِّٓ( انظر: المصدر نفسو، صُُّ)
 .ُّٔ-ُّٓ( انظر: المصدر نفسو، صُُْ)
 .ّٕٔ، ِّٗظر مثبل: المصدر نفسو، ص( انُُٓ)
 .ُّْ-َّْ( انظر: المصدر نفسو، صُُٔ)
 .ّْْ-ّّْ( انظر: المصدر نفسو، صُُٕ)
 .َْْ-ّْٗ( انظر: المصدر نفسو، صُُٖ)
 . ْْٕ( المصدر نفسو، صُُٗ)
؛ كصالح بف ِّٗ، ِٕٕ، َٕ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صَُِ)

الحػػػؽ عمػػػى اآلبػػػاء كالمشػػػايخ، الميػػػدم المقبمػػػي: العمػػػـ الشػػػامخ فػػػي إيثػػػار 
؛ كعػػامر بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل: بغيػػة المريػػد كأنػػس الفريػػد، َْٗ-َْٖص
؛ كمحمػػػػد بػػػػف ُُِ؛ كعبػػػػداهلل الػػػػكزير: طبػػػػؽ الحمػػػػكل، صْٓٓ-ّْٓص

(؛ َْٕ/ِإسػػماعيؿ األميػػر الصػػنعاني: منحػػة الغفػػار عمػػى ضػػكء النيػػار، )
سػػماُُْكأحمػػد الجنػػدارم: الجػػػامع الػػكجيز، )مخطػػػكط(، ؽ  عيؿ بػػػف ب؛ كا 

 (. ُٖٔٓ/ّعمي األككع: ىجر العمـ كمعاقمو في اليمف، )

                                                                                              
( صالح بف داكد اآلنسي: فتح الممؾ المعبكد في ذكر إجبلء الييكد، )مطبكع ُُِ)

ضمف: "دراسات كبحكث في تاريخ اليمف اإلسبلمي"، لمدكتكر محمػد عيسػى 
 .ُٗٔالحريرم(، ص

 ب. -أُُٓ( انظر: صيانة العقائد، )مخطكط(، ؽُِِ)
 ب.َُُؽ ،انظر: نجـك األنظار، )مخطكط(( ُِّ)
 أ.ٓٓ(  المصدر نفسو، ؽُِْ)
 ب.ُٔٓ( صيانة العقائد، )مخطكط(، ؽُِٓ)
 ب.ُِٓ( انظر: المصدر نفسو، ؽ ُِٔ)
 أ.ُّٓ –ب ُِٓ( انظر: المصدر نفسو، ؽ ُِٕ)
 أ.ُْٓ( انظر: المصدر نفسو، ؽ ُِٖ)
 ( المصدر نفسو، الكرقة نفسيا.ُِٗ)
 .ب ُٔٓ( انظر: المصدر نفسو، ؽَُّ)
: ىاشـ الشامي: جكاب سؤاؿ كرد مف القاضي يحيػى بػف صػالح ُُّ) ( انظر مثبلن

ىػ( حكؿ ما صار يعتقده العامة بؿ كمف لو بعض إدراؾ َُِٗالسحكلي )ت
ػػػفنبلت فػػي اإلخبػػػار عػػػف  ًمػػٍف صػػػدؽ مػػا يقمنػػػو الحػػػريـ البلتػػي يتسػػػميف بالميسى

المريد  ؛ كعامر بف محمد بف عبداهلل: بغيةِ-ُاألمكات...، )مخطكط(، ؽ 
فما بعدىا؛ كمحسػف أبػك طالػب: طيػب أىػؿ الكسػاء،  ّٖٓكأنس الفريد، ص

-ُٖٔ؛ كعبداهلل الجرافي: المقتطؼ، صُّٓ، َّٖفما بعدىا،  ِٗٔص
 (.َُْ-َُّ/ّ؛ كمحمد الحداد: التاريخ العاـ لميمف، )ُٕٖ

 . ُُْ-َُْ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُِّ)
 أ. َُٓأ، ِْ-ب  ِّخطكط(، ؽ( انظر: صيانة العقائد، )مُّّ)
( انظػر: جػكاب سػؤاؿ كرد مػػف القاضػي يحيػى بػف صػػالح السػحكلي حػكؿ مػػا ُّْ)

صػػار يعتقػػده العامػػة بػػؿ كمػػف لػػو بعػػض إدارؾ مػػف صػػدؽ مػػا يقمنػػو الحػػريـ 
-ُالبلتي يتسميف بالمسفبلت في اإلخبار عف األمكات...، )مخطػكط(، ؽ 

ِ . 
 .ُْٓ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُّٓ)
 .َّْ( المصدر نفسو، صُّٔ)
 .ُْٗ( المصدر نفسو، صُّٕ)
 .ْْٕ( المصدر نفسو، صُّٖ)
 .ّّٗ( انظر: المصدر نفسو، صُّٗ)
؛ كصػػػالح بػػػف داكد ّْٓػػػػّّٓ، ّّٕ، ّّْ( انظػػػر: المصػػػدر نفسػػػو، صَُْ)

اآلنسي: فتح الممؾ المعبكد في ذكر إجبلء الييكد، )مطبكع ضمف: "دراسات 
كتكر محمػػػد عيسػػػى الحريػػػرم(، لمػػػد ،كبحػػػكث فػػػي تػػػاريخ الػػػيمف اإلسػػػبلمي"

؛ كمحسػػػف أبػػػك ّٕٓ، ّٔٓكعبػػػداهلل الػػػكزير: طبػػػؽ الحمػػػكل، ص ؛َُْص
؛ كأحمػػد الجنػػػدارم: الجػػامع الػػػكجيز، ُّٕطالػػب: طيػػب أىػػػؿ الكسػػاء، ص

 ب. ُّٓ)مخطكط(، ؽ
، ّّٗ، َّّ، ِّٖ، َِٖ( انظػػر: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػة الػػزمف، صُُْ)

 .ّٕٔ؛ كمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صّٖٔ
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، ّّٕ، ّٖٔ، ِّٖ، ِٖٕ( انظػػر: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػة الػػزمف، صُِْ)

؛ كأحمػػػػػػػد الجنػػػػػػػدارم: الجػػػػػػػامع الػػػػػػػكجيز، )مخطػػػػػػػكط(، ِْْ-ُْْ، ِْٓ
 أ.ُٗٔؽ

؛ كأحمػد الجنػدارم: َّٗ( انظػر: محسػف أبكطالػب: طيػب أىػؿ الكسػاء، صُّْ)
 ب.ُٗٔأ، ُُٔالجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ

كمحسػػػف أبػػػك  ؛ِْْ-ُْْمف، ص( انظػػر: يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف: بيجػػة الػػػز ُْْ)
 . ُٕٕطالب: طيب أىؿ الكساء، ص

، ِٖٗ، ِٖٔ، ِٖٓ، َِٖ( انظػػر: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػة الػػزمف، صُْٓ)
؛ كعبػػداهلل الػػكزير: طبػػؽ الحمػػػكل، ُّْ، ُّْ، َّّ، َُّ، ََّ، ِٖٗ
؛ كمحمػػػػد ُْٗ؛ كمحسػػػػف أبػػػػك طالػػػػب: طيػػػػب أىػػػػؿ الكسػػػػاء، صِّّص

الجنػػػدارم: الجػػػامع الػػػكجيز،  ؛ كأحمػػػدِٓٗالكبسػػػي: المطػػػائؼ السػػػنية، ص
 أ. ُٕٔب، ُٔٔب، ُِٓ)مخطكط(، ؽ

؛ كمحمػػد ُْْ-ُّْ( انظػػر: محسػػف أبػػك طالػػب: طيػػب أىػػؿ الكسػػاء، صُْٔ)
؛ كأحمػػػد الجنػػػدارم: الجػػػامع الػػػكجيز، ِٓٗالكبسػػػي: المطػػػائؼ السػػػنية، ص

 أ.ُٕٔ –ب ُٔٔ)مخطكط(، ؽ
: محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صُْٕ)  .ّٕٗ( انظر مثبلن
: يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف: بيجػػػة الػػػزمف، ص( انظػػػُْٖ) ؛ كمحسػػػف أبػػػك ّّّر مػػػثبلن

 .َّٓ، ِٖٗطالب: طيب أىؿ الكساء، ص
 .َّْ-َّّ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُْٗ)
: أحمد الجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽَُٓ)  ب.ُٔٔ( انظر مثبلن
: يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف: بيجػػػة الػػػزمف، صُُٓ) ، ِّٓ، ّْٓ-ّْْ( انظػػػر مػػػثبلن

؛ كعبػػػداهلل الػػػكزير: طبػػػؽ الحمػػػكل، ّْٖ، ْٔٔ، ُْٖ، ُْْ-ُّْ، ّٔٓ
-َْٓ، ُٕٔ-ُٕٓ؛ كمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صَّٔص

َْٔ. 
؛ كعبػداهلل الػكزير: ّٕٗ، ّٖٕ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُِٓ)

؛ ُٖٕ؛ كمحسف أبك طالب: طيب أىؿ الكسػاء، صّٖٓطبؽ الحمكل، ص
؛ كعبػػداهلل الجرافػػي: المقتطػػؼ، ِْٖؼ السػػنية، صكمحمػػد الكبسػػي: المطػػائ

 . َُٖص
: عامر بف محمد بف عبداهلل: بغية المريد كأنس الفريد، ُّٓ) ( انظر مثبلن

 .ّٖٓ-ّّٖص
 .ُٖٓ( عبداهلل الجرافي: المقتطؼ، صُْٓ)
؛ كعبػداهلل الػكزير: ّْٓ-ّْْ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الػزمف، صُٓٓ)

-ُٕٓالب: طيب أىؿ الكساء، ص؛ كمحسف أبك طَّٔطبؽ الحمكل، ص
ُٕٔ. 

 .ّٔٓ-ّٓٓ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُٔٓ)
؛ كأحمػد الجنػدارم: ِْٓ( انظر: محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صُٕٓ)

أ؛ كعبػػػػػػداهلل الجرافػػػػػػي: المقتطػػػػػػؼ، ُٖٓالجػػػػػػامع الػػػػػػكجيز، )مخطػػػػػػكط(، ؽ 
 . َُٔكد. حسيف العمرم: تاريخ اليمف الحديث كالمعاصر، ص ؛ُٖٓص

                                                                                              
، َّّ، ِّٕ، ِّٔ، َِٕ( انظػػر: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػة الػػزمف، صُٖٓ)

ّّْ ،ّٕٖ ،ّٕٗ ،ّْٖ ،ّّٗ ،َِْ ،َّْ ،َْٕ ،َْٖ ،ُّْ-
؛ كعامر بف محمد بف عبداهلل: بغية المريد كأنس ْْٔ، ُْٗ، ُْٖ ،ُْْ

، َّّ؛ كعبػػداهلل الػػكزير: طبػػؽ الحمػػكل، صَّٔ، ّّٕ-ِّٕالفريػػد، ص
، ُِٕ: طيػػػب أىػػػؿ الكسػػػاء، ص؛ كمحسػػػف أبػػػك طالػػػبّٖٓ، ّٔٓ-ّٓٓ
؛ كعبداهلل الجرافي: ِْٖ؛ كمحمد الكبسي: المطائؼ السنية، صُٖٕ، ُْٕ

 . َُٖالمقتطؼ، ص
، ّْٕ-ّْٔ، ّْٓ-ّْْ( انظػػر: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػة الػػزمف، صُٗٓ)

؛ كمحسف أبػك َّٔ، َّٔ؛ كعبداهلل الكزير: طبؽ الحمكل، صِّٓ، ُّٓ
 .ُٕٔ-ُٕٓطالب: طيب أىؿ الكساء، ص

؛ كمحسػػف أبػػك طالػػب: ْٔٔانظػػر: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػة الػػزمف، ص (َُٔ)
؛ كمحمػػد الحػػداد: التػػاريخ العػػاـ لمػػيمف، ُْٕ-َْٕطيػػب أىػػؿ الكسػػاء، ص

(ّ/ُُّ.) 
 .ُْٗ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُُٔ)
، ِّٗ-ُّٗ، ّٖٓ، ّّْ، ّّٖ، ُّٔ( انظػػػػػػػر: المصػػػػػػػدر نفسػػػػػػػو، صُِٔ)

حسػف أبػػك طالػب: طيػػب أىػػؿ ؛ كمّْٖ، َْٖ، ْْْ، ِِْ، َُْ، َْٖ
؛ كأحمد الجندارم: الجامع الػكجيز، )مخطػكط(، ؽ ّٕٗ، ُُٗالكساء، ص

 أ.ُٓٓ
 .ّٕٕ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُّٔ)
 .ْٗٔ-ْٖٔ( انظر: المصدر نفسو، صُْٔ)
 . ِّٗ( انظر: المصدر نفسو، صُٓٔ)
 .ِّٖ، ِّٓ( انظر: المصدر نفسو، صُٔٔ)
 . ْْٖ( المصدر نفسو، صُٕٔ)
 .ّّّ-ُّّ( انظر: المصدر نفسو، صُٖٔ)
 .ْٖٓ( انظر: المصدر نفسو، صُٗٔ)
؛ ٕ( انظػر: إسػماعيؿ بػػف عمػي األكػكع: المػػدارس اإلسػبلمية فػي الػػيمف، صَُٕ)

؛ كىجػػر ُِْ، ٔكالمػػدخؿ إلػػى معرفػػة ىجػػر العمػػـ كمعاقمػػو فػػي الػػيمف، ص
 (.ٕ-ٔ/ُالعمـ كمعاقمو في اليمف، )

 . ٗبلمية في اليمف، صانظر: إسماعيؿ األككع: المدارس اإلس (ُُٕ)
( انظر: إسماعيؿ األككع: المدخؿ إلى معرفة ىجر العمـ كمعاقمو في اليمف، ُِٕ)

 (.ٖ/ُ؛ كىجر العمـ كمعاقمو في اليمف، )َُْ، ِٔ، ٔص
حسػػػػف الشػػػػجني: التقصػػػػار فػػػػي جيػػػػد زمػػػػاف عبلمػػػػة األقػػػػاليـ المحمػػػػد بػػػػف  (ُّٕ)

  .ُّٖبلـ محمد بف عمي الشككاني(، صكاألمصار )شيخ اإلس
انظر: إسماعيؿ بف عمي األكػكع: المػدخؿ إلػى معرفػة ىجػر العمػـ كمعاقمػو  (ُْٕ)

 . (ٔ/ُيمف، )؛ كىجر العمـ كمعاقمو في الِِ-َِفي اليمف، ص
 (.ّٔٗ/ّ( محمد أميف المحبي: خبلصة األثر، )ُٕٓ)
 .ٓٓٔ( الشككاني: البدر الطالع، صُٕٔ)
 .ُٔٔ-ُٓٔ( المرجع نفسو، صُٕٕ)
 .ِٖٖة، ص( محمد الكبسي: المطائؼ السنيُٖٕ)
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(؛ كانظػػػػػر: المرجػػػػػع نفسػػػػػو، ِِٓ/ّ( إبػػػػػراىيـ الحػػػػػكثي: نفحػػػػػات العنبػػػػػر، )ُٕٗ)

 (.َُُ-َُٗ/ّكمحمد بف محمد زبارة: نشر العرؼ، ) ؛(ِِٕ-ِِٓ/ّ)
 (.ِٖ/ِ( إبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )َُٖ)
( انظػر: الحسػف بػف الحسػيف بػف حيػدرة: مطمػع األقمػار كمجمػع األنيػار فػػي ُُٖ)

مػػػاء مدينػػػة ذمػػػار كمػػػف قػػػرأ فييػػػا كحقػػػؽ مػػػف أىػػػؿ ذكػػػر المشػػػاىير مػػػف عم
(؛ ِٕٓ/ُ؛ كمحمػػػد بػػػف محمػػػد زبػػػارة: نشػػػر العػػػرؼ، )ُُٖاألمصػػػار، ص

سماعيؿ األككع: ىجر العمـ كمعاقمو في اليمف، )  (.ُُٗٔ/ّكا 
 .ِْٖ( محمد بف عمي الشككاني: البدر الطالع، صُِٖ)
بػراىيـ الحػكثي: ُٖٓ( انظر: أحمد قاطف: إتحاؼ األحبػاب، صُّٖ) نفحػات ؛ كا 

 . ِْٖكالشككاني: البدر الطالع، ص ؛(َْٔ/ّالعنبر، )
( انظػػر: صػػػالح المقبمػػػي: المنػػار فػػػي المختػػػار مػػف جػػػكاىر البحػػػر الزخػػػار، ُْٖ)

(ِ/َّٓ-َْٓ .) 
 .ْٕٓ(عامر بف محمد بف عبداهلل بف عامر: بغية المريد كأنس الفريد، صُٖٓ)
 .ِٕٕ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُٖٔ)
؛ كقابػػػػػؿ بػػػػػػ: عبػػػػػداهلل الػػػػػكزير: طبػػػػػؽ الحمػػػػػكل، ّّٔص( المصػػػػػدر نفسػػػػػو، ُٕٖ)

؛ كأحمػػػػػد ُّٕ؛ كمحسػػػػػف أبػػػػػك طالػػػػػب: طيػػػػػب أىػػػػػؿ الكسػػػػػاء، صّٕٓص
 ب.ُّٓالجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ

كقابػؿ بػػ: محسػف أبػك طالػػب:  ؛ِٖٕ( يحيػى بػف الحسػيف: بيجػة الػزمف، صُٖٖ)
 .ُّٕطيب أىؿ الكساء، ص

 .ْٕٓبغية المريد كأنس الفريد، ص ( عامر بف محمد بف عبداهلل بف عامر:ُٖٗ)
 (.ِٖ/ِ( إبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )َُٗ)
: يحيػػػى بػػػف الحسػػػيف: بيجػػػة الػػػزمف، صُُٗ) ، َِْ-َُْ، ّٓٓ( انظػػػر مػػػثبلن

 . ُّٔ، ّْٓ؛ كعبداهلل الكزير: طبؽ الحمكل، صِّْ،ِِْ، ُْْ
: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، ص (ُِٗ)  .َّْ-ّّٗانظر مثبلن
؛ كعبػػػػداهلل الػػػػكزير: طبػػػػؽ َِٕ-ِٗٔ: المصػػػػدر نفسػػػػو، صانظػػػػر مػػػػثبلن  (ُّٗ)

 . ُِّالحمكل، ص
: يحيػػى بػػف الحسػػيف: بيجػػة الػػزمف،ُْٗ) ؛ كعبػػداهلل ِّْ، ّٓٓص ( انظػػر مػػثبلن

 .ُّٔالكزير: طبؽ الحمكل، ص
 . ِٕٓ( انظر: يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُٓٗ)
 .ِٖٖ( انظر: المصدر نفسو، صُٔٗ)
؛ كعبػػداهلل الػػكزير: طبػػؽ الحمػػكل، ّٔٔ، ُُٗ( انظػػر: المصػػدر نفسػػو، صُٕٗ)

 .ُٖٓص
 .ُّٕ( يحيى بف الحسيف: بيجة الزمف، صُٖٗ)
 .َّٓ( انظر: المصدر نفسو، صُٗٗ)
 .ُِْ، ّْٔ( انظر مثبلن : المصدر نفسو، صََِ)
 .ِْٕ( محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صَُِ)
ـ الحكثي: نفحات العنبر، )َِِ) ي: (؛ كعبداهلل محمد الحبشُّٖ/ِ( انظر: إبراىي

 .ُٔٓمصادر الفكر اإلسبلمي في اليمف، ص

                                                                                              
( انظػػػر: عبػػػداهلل بػػػف محمػػػد النجػػػرم: مرقػػػاة األنظػػػار المنتػػػزع مػػػف غايػػػات َِّ)

 أ. ُِٕاألفكار، )مخطكط(، ؽ
 أ.ُّٔ –ب ُِٔ( صيانة العقائد، )مخطكط(، ؽَِْ)
 أ.ُٓٔ( انظر: المصدر نفسو، ؽَِٓ)
 أ.ُٗٓ( المصدر نفسو، ؽَِٔ)
: المصػػػػػدر نفسػػػػػو، َِٕ) أ؛ كنجػػػػػـك األنظػػػػػار، )مخطػػػػػكط(، ُٔٔؽ( انظػػػػػر مػػػػػثبلن

 أ.ِّٗؽ
 .ِّّ( محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صَِٖ)
 .ِّٗ( بيجة الزمف، صَِٗ)
-َُْ( انظػػر: العمػػـ الشػػامخ فػػي إيثػػار الحػػؽ عمػػى اآلبػػاء كالمشػػػايخ، صَُِ)

َِْ. 
 . ُُِ( محسف أبك طالب: طيب أىؿ الكساء، صُُِ)
ـ الميػػدم المعػػركؼ بػػػ ( انظػػر: محمػػد الشػػيارم: الػػيمف فػػي ظػػؿ حكػػـ اإلمػػاُِِ)

، عف: الداعي الحسف بف صبلح المؤيدم )ت ُُٖص ،"صاحب المكاىب"
 (.ُٕٔ/ِىػ(: الدامغة الكبرل، )مخطكط(، )َُُِ

، عػػف: محسػػف أبػػك طالػػب: السػػحر المبػػيف ُُٕ( انظػػر: المرجػػع نفسػػو، صُِّ)
كفتػػػكر ألحػػػاظ الحػػػكر العػػػيف فيمػػػا سػػػنح مػػػف أخبػػػار الػػػيمف الميمػػػكف كأىمػػػو 

 أ.ِٔمخطكط(، ؽالمياميف، )
:  –( لمكقكؼ عمى أسماء عدد كبير مف ىؤالء العمماء كمصنفاتيـ ُِْ) راجع مثبلن

أحمد الجندارم: الجامع الكجيز في كفيات العمماء أكلي التبريز، )مخطكط(، 
ب؛ كعبداهلل الحبشي: مصادر الفكر اإلسبلمي في اليمف، َُٕ –ب ُُٓؽ

، ِِٔ-ِِٓ، ُٖٗ-ُٖٔ، ُٕٓ-ُْٗ، َُِ، ْٕ-ٖٔ، ّٖ-ّْص
ّْٔ-ُّٓ ،ّّٗ-ّٗٔ ،ّّْ-ْْٔ ،ُٓٔ-ِٓٔ ،َٓٔ-ُٓٔ ،
ْٓٔ-ٓٔٓ ،ُٕٓ ،ِٕٓ ،ٕٓٓ ،ٕٓٔ ،َٖٓ ،ْٖٓ ،ٖٓٔ ،ٖٕٓ-
ٖٖٓ ،َِٕ-َٕٔ . 

( انظػػػر: إبػػػػراىيـ بػػػػف القاسػػػػـ بػػػػف المؤيػػػػد محمػػػػد: طبقػػػػات الزيديػػػػة الكبػػػػرل، ُِٓ)
( )فػػػي ترجمػػػة أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػف الشػػػامي المتػػػكفى سػػػنة ُٓٔ/ُ)

عبػداهلل بػف القاسػـ الحسػني الشػيارم الصػنعاني: بمػكغ كعمػي بػف  ؛ىػػ(َُُٕ
األرب ككنػػكز الػػذىب فػػي معرفػػػة المػػذىب الػػذم عػػػزب فيمػػو عمػػف ذىػػػب، 

ػػا(ُّٕ/ِ) بػػراىيـ بػػف محمػػد  ؛( )فػػي ترجمػػة أحمػػد بػػف عمػػي الشػػامي أيضن كا 
األمير الصنعاني: الركض النضير في ترجمة المجتيد الكبير شيخ اإلسػبلـ 

بػػراىيـ بػػف َْٖاألميػػر، )مخطػػكط(، ؽ محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف صػػبلح ؛ كا 
عبػداهلل الحػػكثي: نفحػات العنبػػر فػػي تػراجـ أعيػػاف كفضػػبلء الػيمف فػػي القػػرف 

كمحمد بف عمي الشككاني: البدر الطالع بمحاسػف  ؛(ََٔ/ّالثاني عشر، )
كمحمػد بػف محمػد زبػارة الصػنعاني: نشػػر  ؛َْٖمػف بعػد القػرف السػابع، ص

-ُْٖ/ُ(، )ُِٕ/ّىػػ، )ُّٕٓإلػى سػنة العرؼ لنببلء اليمف بعد األلػؼ 
ىػػػ(، ُُِٕ( )فػي ترجمػػة أحمػػد بػف عبػػدالرحمف الشػػامي المتػكفى سػػنة ُْٗ

( )فػػي ترجمػػة صػػبلح بػػف الحسػػيف األخفػػش الشػػامي المتػػكفى سػػنة ٖٕٗ/ُ)
ىػػػ(؛ كنيػػؿ الػػكطر مػػف تػػراجـ رجػػاؿ الػػيمف فػػي القػػرف الثالػػث عشػػر، ُُِْ
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الشػامي المتػكفى سػنة ( )في ترجمة إسماعيؿ بف الحسف بػف يحيػى ِٗٔ/ُ)

 ىػ(.ُِّْ
كقػػد سػػقط مػػف سمسػػمة النسػػب لػػدل إبػػراىيـ األميػػر كالشػػككاني اسػػـ          

"محمػػػد" بعػػػد "ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى". ككرد لػػػدل إبػػػراىيـ بػػػف القاسػػػـ بػػػف المؤيػػػد 
"الناصػػػر بػػػف )األميػػػر( عبػػػداهلل"، كلػػػدل الشػػػككاني: "المنتصػػػر بػػػاهلل اإلمػػػاـ 

بنا ذلؾ كما ر  كَّ أيت في المتف بحسب ما كرد فػي المصػادر المختار"، كقد صى
 كالمراجع األخرل المذككرة آنفنا.

: محمد بػف إسػماعيؿ األميػر الصػنعاني: ترجمػة اإلمػاـ العبلمػة ُِٔ) ( انظر مثبلن
نػة فػي بدايػة  المجتيد ضياء الديف ىاشـ بف يحيػى الشػامي، )مخطػكط(، ميدىكَّ

؛ ُنفسػػػو، ؽلياشػػػـ الشػػػامي  ،نسػػخة مخطكطػػػة مػػػف كتػػػاب "نجػػػـك األنظػػػار"
براىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )  (. ََٔ/ّكا 

: ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى الشػػػامي: صػػػيانة العقائػػػد، )مخطػػػكط(، دار ُِٕ) ( انظػػػر مػػػثبلن
أ؛ كالنسػخة ِٓعمػـ كػبلـ(، ؽ  -ََٔالمخطكطات، صػنعاء، النسػخة رقػـ )

عمػػػػـ  – َُٕب؛ كالنسػػػػخة رقػػػػـ )َُٕأ، ُعمػػػػـ كػػػػبلـ(، ؽ  – ٖٓٔرقػػػػـ )
 أ. ُكبلـ(، ؽ

: حامد بف حسػف شػاكر الصػنعاني: ميػزاف األنظػار بػيف المنحػة ( انظر ُِٖ) مثبلن
ب، ٔٔأ، ْٔأ، ٗٓ/ِب(، )ّْأ، ِٖ/ُكضػػػػػػػػكء النيػػػػػػػػار، )مخطػػػػػػػػكط(، )

ب(، ُْٖأ، ُّْ/ّأ(، )ُّٓأ، َُّب، ُِّأ، ُُِأ، َُُب، ْٖ
 ب(.ِٗٗ/ْ)

إسماعيؿ بف عمي األككع: الكنػى كاأللقػاب عنػد العػرب كمػا انفػردت ( راجع: ُِٗ)
جمػػة مجمػػع المغػػة العربيػػة بدمشػػؽ، المجمػػد الثالػػث كالخمسػػكف، بػػو الػػيمف، )م

 .َّْ-َِْـ(، صُٖٕٗىػ/ إبريؿ ُّٖٗالجزء الثاني، ربيع اآلخر 
 (.َِٗ، ِٖٗ/ّ( انظر: نسمة السحر بذكر مف تشيع كشعر، )َِِ)
 –( سبؽ أف بينا عند الحديث عػف الحيػاة الثقافيػة فػي عصػر ىاشػـ الشػامي ُِِ)

 فبل حاجة إلعادتو ىنا.  ،مية عند أىؿ اليمفمعنى مصطمح "اليجرة" العم
( انظر: يكسؼ بف يحيى بف الحسيف: نسمة السحر بذكر مف تشػيع كشػعر، ِِِ)

؛ كمحمػد بػف الحسػف ّٖٕ، ُّٔكالشككاني: البدر الطػالع، ص ؛(ِْٗ/ّ)
 ؛ِْٗالشػػػجني: التقصػػػار فػػػي جيػػػد زمػػػاف عبلمػػػة األقػػػاليـ كاألمصػػػار، ص

، ّ، جِداف الػػػػيمف كقبائميػػػػا، مػػػػجكمحمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد الحجػػػػرم: مجمػػػػكع بمػػػػ
كمحمػػػد بػػػف محمػػػد زبػػػارة: نشػػػر العػػػرؼ،  ؛ٖٗٔ، صْ، جِمػػػج ،َْْص
سماعيؿ بف عمي األككع:  ؛(ِٖٔ-ِٖٓ/ّ(، )ْْ/ِ(، )ُْٓ، ُْٖ/ُ) كا 

 (.ُِّ/ُىجر العمـ كمعاقمو في اليمف، )
كأحمػػػػد الجنػػػػدارم:  ؛(َِٔ/ّ( انظػػػػر: إبػػػػراىيـ الحػػػػكثي: نفحػػػػات العنبػػػػر، )ِِّ)

أ، ُّٓز فػػػي كفيػػػات العممػػػاء أكلػػػي التبريػػػز، )مخطػػػكط(، ؽ الجػػػامع الػػػكجي
 (. ُِٕ/ّكمحمد زبارة: نشر العرؼ، ) ؛إَُٔ

 .َْٖ( البدر الطالع، صِِْ)
 (.َْٓ/ِ) ،( انظر: ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيفِِٓ)
 . ُّْ( انظر: الركض النضير، )مخطكط(، ؽ ِِٔ)

                                                                                              
بػػراىيـ الحػػػكثي: نفحػػات العنبػػػر،  ؛الكرقػػة نفسػػػيا ،( انظػػر: المصػػدر نفسػػػوِِٕ) كا 

أ؛ كمحمد َُٕكأحمد الجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ  ؛(َِٔ/ّ)
 (. ُِٕ/ّزبارة: نشر العرؼ، )

، ُ، جُ( انظػػػػػر: محمػػػػػد الحجػػػػػرم: مجمػػػػػكع بمػػػػػداف الػػػػػيمف كقبائميػػػػػا، مػػػػػجِِٖ)
 .َِٓ، ُِّ، صِ، جُ، مجُُٗ، ُُٖص

بػػراىيـ ُّْمخطػػكط(، ؽ ( انظػػر: إبػػراىيـ األميػػر: الػػركض النضػػير، )ِِٗ) ؛ كا 
؛ َْٖكالشػػككاني: البػػدر الطػػالع، ص ؛(َِٔ/ّالحػػكثي: نفحػػات العنبػػر، )

كمحمد زبارة: نشر  ؛إَُٔكأحمد الجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ 
 (. ُِٕ/ّالعرؼ، )

؛ كقابػؿ ًبػػ: إبػػراىيـ ُّْ( إبػراىيـ األميػر: الػركض النضػػير، )مخطػكط(، ؽ َِّ)
كأحمػػػػد الجنػػػػدارم: الجػػػػامع الػػػػكجيز،  ؛(َِٔ/ّر، )الحػػػػكثي: نفحػػػػات العنبػػػػ

 (.ُِٕ/ّكمحمد زبارة: نشر العرؼ، ) ؛إَُٔ)مخطكط(، ؽ 
 .َْٖ( الشككاني: البدر الطالع، صُِّ)
(. كفي المطبكع: "أحد المشػايخ"، َِٔ/ّ( إبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )ِِّ)

 أ(.ٔٗ/ّكالتصكيب مف المخطكط )
 .ُِٖ، َُٔ( انظر: إتحاؼ األحباب، صِّّ)
 .ُِٖ( انظر: المصدر نفسو، صِّْ)
 . َُٔ( انظر: المصدر نفسو، صِّٓ)
بػػػػػراىيـ الحػػػػػكثي: نفحػػػػػات العنبػػػػػر، ّٖٓص ،( انظػػػػػر: المصػػػػػدر نفسػػػػػؤِّ) ؛ كا 

 . ِْكمحمد بف محمد زبارة: ممحؽ البدر الطالع، ص ؛(ِّٖ/ُ)
 .ّٖٓ( أحمد قاطف: إتحاؼ األحباب، صِّٕ)
كمحمػػد زبػػارة: ممحػػؽ البػػدر  ؛(ِّٖ/ُ( إبػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػات العنبػػر، )ِّٖ)

 .ِْالطالع، ص
 . ُٖٓ( أحمد قاطف: إتحاؼ األحباب، صِّٗ)
( انظر: طو بػف عبػداهلل السػادة: إجػازة مػف القاضػي العبلمػة طػو بػف عبػداهلل َِْ)

 ،كأحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدالرحمف الشػػػػػامي( ،السػػػػػادة )لياشػػػػػـ بػػػػػف يحيػػػػػى الشػػػػػامي
لعبلمػػػػة ىاشػػػػـ كىاشػػػػـ الشػػػػامي : إجػػػػازة ا ؛أُِْ –أ ِّٕؽ  ،)مخطػػػػكط(

الشػػامي لمعبلمػػة عمػػي بػػف صػػبلح الػػديف )بػػف عمػػي الكككبػػاني الصػػنعاني(، 
كأحمػػد بػػف محمػػد قػػاطف: تحفػػة اإلخػػكاف، )مخطػػكط(، ؽ  ؛ُ)مخطػػكط(، ؽ 

براىيـ الحكثي: نفحات العنبر، ) ؛أٔٓأ، ّٓأ، ّٔ  (.َِٔ، ّٔٗ/ّكا 
ؽ ( انظػػر: أحمػػد بػػف محمػػد قػػاطف: اإلعػػبلـ بأسػػانيد األعػػبلـ، )مخطػػكط(، ُِْ)

ُِّ. 
 (.َِٔ، ّٔٗ/ّ( انظر: إبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )ِِْ)
( انظػػر: ىاشػػـ الشػػامي: إجػػػازة )ىاشػػـ الشػػامي( لمعبلمػػػة عمػػي بػػف صػػػبلح ِّْ)

براىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )ٕ-ٔالديف، )مخطكط(، ؽ   (.َِٔ/ّ؛ كا 
( انظػػر: طػػو السػػادة : إجػػازة مػػف القاضػػي العبلمػػة طػػو بػػف عبػػداهلل السػػادة ِْْ)

ياشػػـ بػػف يحيػػى الشػػامي كأحمػػد بػػف عبػػدالرحمف الشػػامي(، )مخطػػكط(، ؽ )ل
 أ. ُِْ –أ ِّٕ

 أ.ُِْ( انظر: المصدر نفسو، ؽ ِْٓ)
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 ب.ِّٕ( المصدر نفسو، ؽ ِْٔ)
( انظػػر: ىاشػػـ بػػف يحيػػى الشػػامي: إجػػازة )العبلمػػة ىاشػػـ الشػػامي( لمعبلمػػة ِْٕ)

؛ ُعمػي بػػف صػػبلح الػديف )بػػف عمػػي الكككبػاني الصػػنعاني(، )مخطػػكط(، ؽ
 أ.ٔٓأ، ٓٓكأحمد بف محمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽ 

( انظر: إجازة )العبلمة ىاشـ الشػامي( لمعبلمػة عمػي بػف صػبلح الػديف )بػف ِْٖ)
 .ٕ-ُعمي الكككباني الصنعاني(، )مخطكط(، ؽ

 .ُ( المصدر نفسو، ؽِْٗ)
 أ.ّٔ( انظر: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽَِٓ)
 (.ّٔٗ/ّ)(، ّْٖ/ُ( انظر: نفحات العنبر، )ُِٓ)
 (. ُِِ/ُ( المرجع نفسو، )ِِٓ)
 أ.ّٔ( انظر: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽ ِّٓ)
 (.َِٔ/ّ( انظر: نفحات العنبر، )ِْٓ)
 أ.َُٕ( انظر: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ ِٓٓ)
 (. ُّٕ/ّ( انظر: نشر العرؼ، )ِٔٓ)
 ب.ٖٓأ، ّٔ( انظر: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽِٕٓ)
 .ُْْ(، ؽ( انظر: الركض النضير، )مخطكطِٖٓ)
 (.َِٔ/ّ(، )ِْ/ِ( انظر: نفحات العنبر، )ِٗٓ)
 .َْٖ( انظر: البدر الطالع، صَِٔ)
 أ.َُٕؽ  ،( انظر: الجامع الكجيز، )مخطكط(ُِٔ)
 (.ُِٕ/ّ(، )ُِٔ/ُ( انظر: نشر العرؼ، )ِِٔ)
: نجػػػػـك األنظػػػار، )مخطػػػػكط(ِّٔ) كصػػػػيانة العقائػػػػد،  ؛بَُِؽ  ،( انظػػػر مػػػػثبلن

 أ.َٓ)مخطكط(، ؽ
 (.ِٖٗ/ّالسحر بذكر مف تشيع كشعر، )( انظر: نسمة ِْٔ)
 (.ُّْ/ُ( انظر: طبقات الزيدية الكبرل، )ِٓٔ)
 أ.ّٔ)مخطكط(، ؽ  ،( انظر: تحفة اإلخكافِٔٔ)
 .ُْْ( انظر: الركض النضير، )مخطكط(، ؽ ِٕٔ)
 (.ِٖ/ِ( انظر: نفحات العنبر، )ِٖٔ)
 .َْٖ، ِٓٔ( انظر: البدر الطالع، صِٗٔ)
 أ.َُٕأ، ُْٔؽ  ( انظر: الجامع الكجيز، )مخطكط(،َِٕ)
، ْٓ( انظػػر: الجػػكاىر المضػػيئة فػػي معرفػػة رجػػاؿ الحػػديث مػػف الزيديػػة، ؽ ُِٕ)

َُْ. 
 (.ُِٕ/ّ(، )َٗٔ/ُ( انظر: نشر العرؼ، )ِِٕ)
( انظر: إجازة مف القاضي العبلمة طو بف عبداهلل السػادة )لياشػـ بػف يحيػى ِّٕ)

 أ.ُِْب، ِّٕالشامي كأحمد بف عبدالرحمف الشامي(، )مخطكط(، ؽ
نظػػر: إجػػازة )ىاشػػـ الشػػامي( لمعبلمػػة عمػػي بػػف صػػبلح الػػديف )بػػف عمػػي ( إِْ)

 .ٔ، ٓ، ّ، ِ، ُالكككباني الصنعاني(، )مخطكط(، ؽ 
 ب.ٓٓأ، ّٔ( انظر: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽ ِٕٓ)
 (.َِٔ/ّ( انظر: نفحات العنبر، )ِٕٔ)
 .َُْ)مخطكط(، ؽ  ،( انظر: الجكاىر المضيئةِٕٕ)

                                                                                              
 (.ُِٕ/ّ، )(َٖٔ/ُ( انظر: نشر العرؼ، )ِٖٕ)
براىيـ ّٔؽ  ،)مخطكط( ،( انظر: أحمد بف محمد قاطف: تحفة اإلخكافِٕٗ) أ؛ كا 

 (.َِٔ/ّالحكثي: نفحات العنبر، )
 ،)مخطػكط( ،( انظر: إجازة )ىاشـ الشامي( لمعبلمة عمػي بػف صػبلح الػديفَِٖ)

 .ٕؽ
 أ.ّٔ( انظر: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽُِٖ)
 (.َِٔ، ّٔٗ/ّ)(، َِّ/ِ( انظر: نفحات العنبر، )ِِٖ)
 ب. ُٗٔ( انظر: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽِّٖ)
 (.ُِٕ/ّ( انظر: نشر العرؼ، )ِْٖ)
بػراىيـ الحػكثي:  ؛أّٔ( انظر: أحمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطػكط(، ؽ ِٖٓ) كا 

 (.َِٔ/ّنفحات العنبر، )
بػػف عمػػي مي( لمعبلمػػة عمػػي بػػف صػػبلح الػػديف )( انظػػر: إجػػازة )ىاشػػـ الشػػأِٖ)

 .ٕ، ٔعاني(، )مخطكط(، ؽ الكككباني الصن
( انظر: نجـك األنظار الميتدل بيا في ظممات مشكبلت البحر الزخار، ِٕٖ)

 أ.ُِِ)مخطكط(، ؽ 
 أ.ّٔ( انظر: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽِٖٖ)
 (.َِٔ/ّ( انظر: نفحات العنبر، )ِٖٗ)
 (.ّْٓ، ُِٕ/ّ( انظر: نشر العرؼ، )َِٗ)
بػراىيـ الحػكثي:  ؛أّٔؽ  ( انظر: أحمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطػكط(،ُِٗ) كا 

 (.َِٔ/ّنفحات العنبر، )
 أ.ّٔ( انظر: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽ ِِٗ)
 (.َِٔ/ّ( نفحات العنبر، )ِّٗ)
 أ. َُٕ( الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽِْٗ)
أ، ْٔ ،ب–أ ّٔ( انظػػػػػر: أحمػػػػػد قػػػػػاطف: تحفػػػػػة اإلخػػػػػكاف، )مخطػػػػػكط(، ؽ ِٓٗ)

تحػػػاؼ األحبػػػاب ؛بٖٓ بػػػراىيـ األميػػػر: ِٕٔص ،كا  الػػػركض النضػػػير، ؛ كا 
مارم: مطمع األقمار ذحسيف بف حيدرة الالحسف بف ال؛ ك َْٗ)مخطكط(، ؽ 

؛ ُٓٗكمجمػػػع األنيػػػار فػػػي ذكػػػر المشػػػاىير مػػػف عممػػػاء مدينػػػة ذمػػػار، ص
بػػػراىيـ الحػػػكثي: نفحػػػات العنبػػػر، ) (؛ كالشػػػككاني: البػػػدر الطػػػالع، َِٔ/ّكا 

داهلل أ؛ كعبػػَُٕ؛ كأحمػػد الجنػػدارم: الجػػامع الػػكجيز، )مخطػػكط(، ؽ ّْص
؛ كمحمػد زبػارة: ّبف الحسػف الضػحياني: الجػكاىر المضػيئة، )مخطػكط(، ؽ

 (.ِِٕ/ّ(، )ُِ/ُنشر العرؼ، )
تحػاؼ ٖٓأ، ّٔ( انظػر: أحمػد قػاطف: تحفػة اإلخػكاف، )مخطػكط(، ؽ ِٔٗ) ب؛ كا 

براىيـ األمير: الركض النضير، )مخطكط(، ؽُّْاألحباب، ص ؛ َُْ؛ كا 
براىيـ الحكثي: نفحات العنبر، ) كالشككاني:  ؛(َِٔ/ّ(، )ُّٔ، ُّْ/ُكا 

؛ كأحمػػد الجنػػدارم: الجػػامع الػػكجيز، )مخطػػكط(، ؽ ِّٖالبػػدر الطػػالع، ص
؛ َُْ ،ٔكعبداهلل الضػحياني: الجػكاىر المضػيئة، )مخطػكط(، ؽ  ؛بَُٕ

 (.ِِٕ/ّ(، )ْٖ، ِٖ، ُٖ/ُكمحمد زبارة: نشر العرؼ، )
نشػػػػر  ؛ كمحمػػػػد زبػػػارة:َّٖ( انظػػػر: أحمػػػػد قػػػاطف: إتحػػػػاؼ األحبػػػاب، صِٕٗ)

 (.ٓٗ/ُالعرؼ، )
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كمحمػػد  ؛بُْٕ( انظػػر: أحمػػد الجنػػدارم: الجػػامع الػػكجيز، )مخطػػكط(، ؽ ِٖٗ)

 (.ُّّ/ُ؛ كنشر العرؼ، )ِٗزبارة: ممحؽ البدر الطالع، ص
بػراىيـ َْب، ّٔؽ  ،( انظر: أحمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(ِٗٗ) ب؛ كا 

دارم: (؛ كأحمػػػد الجنػػػَِٔ/ّ(، )ِّٓ، ّْٖ/ُالحػػكثي: نفحػػػات العنبػػػر، )
ب؛ كمحمػػػػػد زبػػػػارة: نشػػػػػر العػػػػػرؼ، ُّٕالجػػػػامع الػػػػػكجيز، )مخطػػػػكط(، ؽ 

(ُ/ُْٗ( ،)ّ/ُِٕ.) 
 (.ِّٓ/ُ( إبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )ََّ)
(؛ كلطؼ اهلل بف أحمد جحاؼ: درر نحػكر ِٕٗ/ُ( انظر: المرجع نفسو، )َُّ)

؛ كمحمد َِٖالحكر العيف بسيرة المنصكر عمي كأعبلـ دكلتو المياميف، ص
 (.ِّٖ/ُرة: نشر العرؼ، )زبا

ب، َْب، ّٗب، ّٔ( انظر: أحمد قاطف: تحفة اإلخػكاف، )مخطػكط(، ؽ َِّ)
ب، ٔٗب، َٔب، ٓٓأ، ّٓأ، ُٓأ، َٓب، ْٗأ، ْٕأ، ْٔب، ْٓأ، ِْ

ب؛ كاإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ُُٔأ،ب، ُٔٓب، ُّٖب، ُُِأ،ب، ُُّب، ُُِ
؛ كتكممػػػػة اإلعػػػػبلـ بأسػػػػانيد ُِْ، ُِّؽ  ،بأسػػػػانيد األعػػػػبلـ، )مخطػػػػكط(

تحػػاؼ األحبػػاب، صُٕٗ، ُٖٕـ، )مخطػػكط(، ؽاألعػػبل ، ُِٖ، ُٖٔ؛ كا 
ََِ ،ِٕٔ ،ِٕٗ ،ِِٗ ،ُّْ ،ُّٖ ،َِّ ،ُّّ ،ّٓٓ ،ّٖٓ ،
بػػػػػراىيـ الحػػػػػكثي: نفحػػػػػات العنبػػػػػر، )ّٗٓ (؛ َِٔ، َُٔ/ّ(، )ِْٔ/ُ؛ كا 

؛ كالشػككاني: َْٓ، َُْكلطؼ اهلل حجاؼ: درر نحكر الحػكر العػيف، ص
(، ِْٕ/ُ: نشػػػر العػػػرؼ، )؛ كمحمػػػد زبػػػارةَْٖ، ُِٖالبػػػدر الطػػػالع، ص

(ّ/ِِٕ.) 
؛ كمحمػػػد َُِ( انظػػػر: لطػػػؼ اهلل جحػػػاؼ: درر نحػػػكر الحػػػكر العػػػيف، صَّّ)

 (.َّٔ/ُزبارة: نشر العرؼ، )
براىيـ الحػكثي: نفحػات ُّٔ( انظر: حسف الذمارم: مطمع األقمار، صَّْ) ؛ كا 

أ؛ ُْٕ(؛ كأحمد الجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ َُٓ/ُالعنبر، )
 (.ِّٓ/ُارة: نشر العرؼ، )كمحمد زب

(؛ كمحمػػػد زبػػارة: نشػػػر َِٔ/ّ( انظػػر: إبػػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػػات العنبػػر، )َّٓ)
 (.ِِٕ/ّالعرؼ، )

 (.ُِٕ/ّ(، )ِّٔ/ُ( انظر: محمد زبارة: نشر العرؼ، )َّٔ)
( انظػػر: حامػػػد بػػف حسػػػف شػػاكر: مسػػػألة االخػػتبلؼ فػػػي جػػكاز الجمػػػع بػػػيف َّٕ)

ب؛ ٕٔجػػػػح، )مخطػػػػكط(، ؽ الصػػػػبلتيف كذكػػػػر حجػػػػج الفػػػػريقيف كبيػػػػاف األر 
ب(، ّْأ، ِٖ/ُكميػزاف األنظػػار بػػيف المنحػة كضػػكء النيػػار، )مخطػػكط(، )

أ، ب، ُُٖأ، ُُِأ، َُٗأ، َُُب، ْٖب، ٔٔأ، ْٔأ، ٗٓ/ِ)
ب، َِٔ/ْب(، )ُْٖأ، ُّْ/ّأ(، )ُّٓأ، َُّب، ُِٖب، ُِّ
بػػػراىيـ الحػػػػكثي: نفحػػػات العنبػػػػر، )ِّٓب، َّّب، ِٗٗ (؛ َِٔ/ّأ(؛ كا 

؛ كعبداهلل الضحياني: الجكاىر المضيئة، َِِر الطالع، صكالشككاني: البد
 (. ِِٕ/ّ(، )ُْٖ/ُ؛ كمحمد زبارة: نشر العرؼ، )َُْ)مخطكط(، ؽ 

 (، ُٔٔ/ُ( انظر: إبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )َّٖ)
أ؛ كمحمػػػػد ُُٕ(؛ كأحمػػػد الجنػػػػدارم: الجػػػػامع الػػػكجيز، )مخطػػػػكط(، ؽ َِٔ/ّ)

 (.ُِٕ/ّزبارة: نشر العرؼ، )

                                                                                              
نظػػر: الحسػػف بػػف أحمػػد الجػػبلؿ: حاشػػية شػػرح القبلئػػد، )مخطػػكط(، دار ( اَّٗ)

أ؛ فقد ذكر الحسف بف ُؽ  ،عمـ كبلـ( -ٕٗٓالمخطكطات بصنعاء، برقـ )
نػو بخطػو عمػػى  زيػد الشػامي نفسػػو تممذتػو عمػى شػػيخو ىاشػـ الشػامي فيمػػا دىكَّ
ػا : أحمػد قػاطف: تحفػة اإلخػكاف،  كرقة عنكاف الحاشية المػذككرة؛ كانظػر أيضن

تحػػػػػػاؼ األحبػػػػػػاب، صُّٗب، ّٔ)مخطػػػػػػكط(، ؽ  بػػػػػػراىيـ ِٕٗب؛ كا  ؛ كا 
(؛كالشػػككاني: البػػدر الطػػالع، َِٔ/ّ(، )ّٕٓ/ُالحػػكثي: نفحػػات العنبػػر، )

 (. ِِٕ/ّ(، )ّْٕ/ُ؛ كمحمد زبارة: نشر العرؼ، )ُِِص
؛ كمحمػػػد َّٖ( انظػػػر: لطػػػؼ اهلل جحػػػاؼ: درر نحػػػكر الحػػػكر العػػػيف، صَُّ)

 (.ّْٖ/ُكنشر العرؼ، ) ؛َٕزبارة: ممحؽ البدر الطالع، ص
ـ عمى الدعاء بالشعر في ُُّ) ( انظر: ىاشـ الشامي: بحث مفيد في تحقيؽ الكبل

مَّف سؤاؿ حسيف بف يحيى الديممي الميكىجَّو إلى ىاشـ الشػامي،  الصبلة، )تىضى
كجػػكاب الشػػػامي كصػػػبلح بػػػف الحسػػػيف األخفػػش عميػػػو، كتعقيػػػب حسػػػيف بػػػف 

بػػػراىيـ الحػػػكثي:  ؛بَُّؽ عبػػػدالقادر الركضػػػي عمييمػػػا(، )مخطػػػكط(،   كا 
(؛ كلطػػؼ اهلل جحػػاؼ: درر نحػػكر الحػػكر العػػيف، ُٕٕ/ُنفحػػات العنبػػر، )

كمحمػد  ؛أَُٖ؛ كأحمد الجندارم: الجػامع الػكجيز، )مخطػكط(، ؽ ّٕٔص
 (.ٓٓٓ/ُ؛ كنشر العرؼ، )ِٖزبارة: ممحؽ البدر الطالع، ص

رة: نشػػػر (؛ كمحمػػػد زبػػأَِ/ّ( انظػػر: إبػػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػػات العنبػػر، )ُِّ)
 (.ِِٕ-ُِٕ/ّالعرؼ، )

براىيـ الحػكثي: نفحػات ِِٖ( انظر: حسف الذمارم: مطمع األقمار، صُّّ) ؛ كا 
(؛ كلطػػػػػؼ اهلل جحػػػػػاؼ: درر نحػػػػػكر الحػػػػػكر َِٔ/ّ(، )ِّٗ/ِالعنبػػػػػر، )

؛ كأحمػػػػػد َْٖ، ّٖٔ؛ كالشػػػػػككاني : البػػػػػدر الطػػػػػالع، صّٔٓالعػػػػػيف، ص
 الضػػػحياني: ب، كعبػػػداهللُّٖالجنػػػدارم: الجػػػامع الػػػكجيز، )مخطػػػكط(، ؽ 

كمحمػػػػػد زبػػػػػارة: نشػػػػػر العػػػػػرؼ،  ؛ّٓالجػػػػػكاىر المضػػػػػيئة، )مخطػػػػػكط(، ؽ 
 (.ْٓ/ِكنيؿ الكطر، ) ؛(ِِٕ/ّ)

(؛ كأحمػػػػد الجنػػػػدارم: ُِْ/ِ( انظػػػػر: إبػػػػراىيـ الحػػػػكثي: نفحػػػػات العنبػػػػر، )ُّْ)
ب؛ كمحمػػػػػد زبػػػػارة: نشػػػػػر العػػػػػرؼ، ُِٕالجػػػػامع الػػػػػكجيز، )مخطػػػػكط(، ؽ 

(ِ/َُّ.) 
(؛ كمحمػػػد زبػػارة: نشػػػر َِٔ/ّات العنبػػر، )( انظػػر: إبػػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػػُّٓ)

 (.ِِٕ/ّالعرؼ، )
( انطر: ىاشـ الشامي: إجازة العبلمة ىاشـ الشامي لمعبلمة عمي بف صبلح ُّٔ)

بػػػراىيـ الحػػػكثي: نفحػػػػات ُالػػػديف الكككبػػػاني الصػػػنعاني، )مخطػػػكط(، ؽ ؛ كا 
؛ ُّٗكلطؼ اهلل جحاؼ: درر نحكر الحكر العيف، ص ؛(ِّٔ/ِالعنبر، )

 (.ُِٔ/ِ؛ كنشر العرؼ، )ُٓٔ: ممحؽ البدر الطالع، صكمحمد زبارة
براىيـ الحكثي: ّٔ( انظر: أحمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽُّٕ) ب؛ كا 

(؛ كلطػػػػػؼ اهلل جحػػػػاؼ: درر نحػػػػػكر َِٔ/ّ(، )ْٖٔ/ِنفحػػػػات العنبػػػػر، )
؛ كأحمػػد الجنػػدارم: الجػػامع الػػكجيز، )مخطػػكط(، ؽ َّْالحػػكر العػػيف، ص

؛ َُْ، ٕٕ: الجكاىر المضيئة، )مخطػكط(، ؽب؛ كعبداهلل الضحيانيُُٖ
 (.ُِٖ/ِ(؛ كنيؿ الكطر، )ِِٕ/ّكمحمد زبارة: نشر العرؼ، )
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(؛ كالشػككاني: َِٔ، ْٗ، ٖٖ/ّ( انظر: إبراىيـ الحكثي: نفحػات العنبػر، )ُّٖ)

 (.ُِٕ، ٗ/ّ؛ كمحمد زبارة: نشر العرؼ، )َْٖ، ّْٔالبدر الطالع، ص
رجمػة اإلمػاـ العبلمػة المجتيػد ضػياء ( انظر: محمػد بػف إسػماعيؿ األميػر: تُّٗ)

بػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػات ُ)مخطكط(، ؽ،الػػديف ىاشػػـ بػػف يحيػػى الشػػامي ؛ كا 
(، َّ/ِكمحمػػػد زبػػػارة: نشػػػر العػػػرؼ، ) ؛(َِٔ، ِّٕ، ِّٗ/ّالعنبػػػر، )

(ّ/ُِٕ .) 
( انظر: ترجمة اإلماـ العبلمة المجتيد ضياء الديف ىاشـ بف يحيى الشامي، َِّ)

 . ُؽ ،)مخطكط(
 (. َْٔ/ّبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )( إُِّ)
 (.ِّٗ/ّ( المصدر نفسو، )ِِّ)
بػػػػػراىيـ ّٔ( انظػػػػػر: أحمػػػػػد قػػػػػاطف: تحفػػػػػة اإلخػػػػػكاف، )مخطػػػػػكط(، ؽ ِّّ) ب؛ كا 

 (.ِِٕ/ّ(؛ كمحمد زبارة: نشر العرؼ، )َِٔ/ّالحكثي: نفحات العنبر، )
؛ كالشػككاني: ُّٓ( انظر: لطؼ اهلل جحاؼ: درر نحكر الحكر العػيف، صِّْ)

كنيػػػػؿ  ؛(ِِٕ/ّ؛ كمحمػػػػد زبػػػارة: نشػػػػر العػػػػرؼ، )َٕٗدر الطػػػػالع، صالبػػػ
 (.ِّّ/ِالكطر، )

؛ كمحمػػد زبػػارة: ُْٕ -ُّٕ( انظػػر: حسػػف الػػذمارم: مطمػػع األقمػػار، صِّٓ)
 (.َِِ/ّنشر العرؼ، )

؛ كمحمػػػػد زبػػػػارة: نشػػػػر َِٖ( انظػػػػر: حسػػػػف الػػػػذمارم: مطػػػػع األقمػػػػار، صِّٔ)
 (.ُِْ/ّالعرؼ، )

 ؛ كنشر ِّٖبدر الطالع، ص( انظر: محمد زبارة: ممحؽ الِّٕ)
 (.ّْٖ، ُِٕ/ّالعرؼ، )

 (. ُّٗ/ّ( نفحات العنبر، )ِّٖ)
؛ كتحفػػػػػػة اإلخػػػػػػكاف، ُٕٖ( انظػػػػػر: أحمػػػػػػد قػػػػػػاطف: إتحػػػػػػاؼ األحبػػػػػػاب، صِّٗ)

براىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )ّٕ)مخطكط(، ؽ   ُٕٗ/ّب فما بعدىا؛ كا 
فمػػػا  ُِٓفمػػا بعػػػدىا(؛ كلطػػؼ اهلل جحػػػاؼ: درر نحػػػكر الحػػكر العػػػيف، ص

؛ كأحمػػد بػػف عبػػداهلل الجنػػدارم: َٕٗىا؛ كالشػػككاني: البػػدر الطػػالع، صبعػػد
كمحمد بف محمد زبارة: نيؿ الكطر،  ؛بُّٖالجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ

 فما بعدىا(. ِِّ/ِ)
( انظر: محمػد بػف إسػماعيؿ األميػر: ترجمػة اإلمػاـ العبلمػة المجتيػد ضػياء َّّ)

بػر ُالػديف ىاشػـ بػف يحيػى الشػامي، )مخطػكط(، ؽ اىيـ األميػر: الػركض ؛ كا 
براىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )َُْالنضير، )مخطكط(، ؽ  (.ِّٕ/ّ؛ كا 

( قصػص كحكايػات مػف الػػيمف، يمييػا مجمكعػة تػػراجـ بيػت العمرانػي، أعػػدىا ُّّ)
 . ُٗكألَّؼ بينيا كجمعيا كحققيا الدكتكر محمد عبدالرحمف غنيـ، ص

 ب.ّٕ( تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽِّّ)
و، الكرقػة نفسػيا؛ كقابػؿ بػػ : إبػراىيـ الحػكثي: نفحػات العنبػر، ( المصػدر نفسػّّّ)

(ّ/َُٖ.) 
أ؛ كيقابؿ بػ: إبراىيـ الحكثي: َْ( أحمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽّّْ)

 (.َُٖ/ّنفحات العنبر، )

                                                                                              
كلطػػؼ اهلل جحػػػاؼ:  ؛(ُُٖ/ّ( انظػػر: إبػػراىيـ الحػػػكثي: نفحػػات العنبػػػر، )ّّٓ)

حمػػد بػػف محمػػد زبػػارة: أئمػػة الػػيمف ؛ كمّٓٓدرر نحػػكر الحػػكر العػػيف، ص
بػػالقرف الرابػػع عشػػر لميجػػرة )سػػيرة اإلمػػاـ يحيػػى بػػف محمػػد بػػف يحيػػى حميػػد 

 (.ِٖٓ/ّ؛ كنشر العرؼ، )ِٕٗص ،ىػ(ُّٕٔالديف المتكفى سنة 
؛ كالشػككاني: ّٓٓ( انظر: لطؼ اهلل جحاؼ: درر نحكر الحكر العػيف، صّّٔ)

 . ّٖٕالبدر الطالع، ص
مػػػة المجتيػػػد ضػػػياء الػػػديف ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى الشػػػامي، ( ترجمػػػة اإلمػػػاـ العبلّّٕ)

 .ُ)مخطكط(، ؽ
 ب. ّٔ( تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽّّٖ)
 أ.ٗٓ( نجـك األنظار، )مخطكط(، ؽّّٗ)
 أ.ُْٕ( المصدر نفسو، ؽ َّْ)
 ب.ُُّ( تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽ ُّْ)
 ( انظر: المصدر نفسو، الكرقة نفسيا.ِّْ)
 . ُْْ( الركض النضير، )مخطكط(، ؽ ّّْ)
( لػػـ أقػػؼ عمػػى ىػػذا البيػػت الشػػعرم بيػػذا المفػػظ، لكػػف كرد شػػطره األكؿ فػػي ّْْ)

قصيدة لصفي الديف الحمي )عبدالعزيز بف سػرايا بػف عمػي السنبسػي الطػائي 
 مطمعيا:  –ىػ( َٕٓالمتكفى سنة 

ًمعىٍت في صفاتؾ األضداد        فميذا عزت لؾ األنداد        جي
  حيث قاؿ: 

ميؽه ييٍخًجؿي الن        كبؤس يذكب منو الجماد     سيـى مف العطؼ   خي
؛ كقابػؿ بػػ: عبػدالممؾ بػف حسػيف بػف ُُٔ]انظر: ديكاف صػفي الػديف الحمػي، ص
ىػ(: سمط النجـك العكالي في أنباء ُُُُعبدالممؾ الشافعي العصامي المكي )ت

 ( .     ِِ/ّاألكائؿ كالتكالي، )
 .َُْ( الركض النضير، )مخطكط(، ؽ ّْٓ)
ىػػ( مػف ُّٕت الشعرم ألبػي عثمػاف سػعيد بػف ىاشػـ الخالػدم )ت( ىذا البئّْ)

 قصيدة لو مطمعيا: 
ٌكلنيو المييمف الصمد       ما ىك عبده لكنو كلد               خى

؛ كقابػػؿ بػػػ: )أبػػك( منصػػكر عبػػدالممؾ بػػف ْْ]انظػػر: ديػػكاف الخاًلػػًديٍَّيًف، ص
؛ ُٕٓىػ(: كتاب خػاص الخػاص، صَّْمحمد بف إسماعيؿ الثعالبي )ت

ـ بف عبدالرحمف بف أحمد العباسي )ت ىػ(: معاىد التنصيص ّٔٗكعبدالرحي
 ( .ِٔ/ُعمى شكاىد التمخيص، )

 .َُْ( الركض النضير، )مخطكط(، ؽ ّْٕ)
 (.َّٔ/ّ( نفحات العنبر، )ّْٖ)
 ( انظر: المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.ّْٗ)
 (. َْٔ/ّ( المرجع نفسو، )َّٓ)
 (. َُّ/ُاألمصار، ) ( البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماءُّٓ)
( نجػػػػػـك األنظػػػػػار الميتػػػػػدل بيػػػػػا فػػػػػي ظممػػػػػات مشػػػػػكبلت البحػػػػػر الزخػػػػػار، ِّٓ)

 أ.ِِٔ)مخطكط(، ؽ 
 أ. ُْٖ( المصدر نفسو، ؽ ّّٓ)
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 (.َْٔ/ّ( إبراىيـ الحكثي: نفحات العنبر، )ّْٓ)
 . ِْٖ( الشككاني: البدر الطالع، صّٓٓ)
نػي فػي "المعجػـ (، كالطبرإِٖٖ( ىذا جزء مف حديث ركاه البخارم تعميقنػا )ّٔٓ)

(، كفػػي "شػػعب ُِٕٖٗ(، كالبييقػػي فػػي "السػػنف الكبػػرل" )ِٓٗٓاألكسػػط" )
 كميـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو. –( ّْٖٗاإليماف" )
كقد قاؿ الحػافظ شػياب الديػف أحمػد بف عمي بف حجر العسػقبلني في        

كصمو أبك نعيـ ( عف حديث البخػارم المعمؽ: ))... قد ِٖ/ِ"فتػح البػارم" )
ا فػي  مف طريؽ أبي مسمـ الكىجني كغيره عف عمرك بف مرزكؽ((. كقاؿ أيضن

(: ))ركاه أبػػػػك نعػػػػيـ فػػػػي ّْْ/ّ"تغميػػػؽ التعميػػػػؽ عمػػػػى صػػػػحيح البخػػػػارم" )
"المستخرج" عف فاركؽ الخطابي عف أبي مسمـ إبراىيـ بف عبداهلل، فكقػع لنػا 

جػػػامع الصػػػغير كزيادتػػػو" بػػػدالن عالينػػػا((. كقػػػد أكرده األلبػػػاني فػػػي "صػػػحيح ال
(ِِٗٔ                                                                                                               .) 

كقاؿ الحافظ نكر الديف عمي بف أبػي بكػر الييثمػي فػي "مجمػع الزكائػد"      
 يح((.( عف حديث الطبراني: ))... رجالو رجاؿ الصحْٕٔ/َُ)

( ىذا البيت الشعرم البف الفارض )عمػر بػف عمػي بػف مرشػد، المتػكفى سػنة ّٕٓ)
 ىػ( مف قصيدتو "التائية" الطكيمة التي مطمعيا:ِّٔ

يَّا الحيبن راحة مقمتي     مى مًَّت           سقتني حي ٍسًف جى ًف الحي ٍف عى يَّا مى  ككأسي ميحى
  .ْٓبف الفارض، صغير أنو بمفظ: ))لفقد حميتي((. ]انظر: ديكاف ا   

ييراجع  –كما كيجنو البف الفارض مف انتقادات بشأف ىذه القصيدة كسكاىا    
 في مظانو مف كتب الردكد عمى غبلة المتصكفة، كما أكثرىا!

 ب.ُٕٗ( نجـك األنظار، )مخطكط(، ؽ ّٖٓ)
 أ.ُٕٕ( المصدر نفسو، ؽ ّٗٓ)
 ب.  -أ ُُٓ( انظر: صيانة العقائد، )مخطكط(، ؽ َّٔ)
 (.َْٔ-َّٔ/ّات العنبر، )( نفحُّٔ)
 .ُِّ-َِّ( إتحاؼ األحباب، صِّٔ)
 ب.ّٗ( تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽّّٔ)
كقابػػؿ بػػػ: إبػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػات العنبػػر،  ؛( المصػػدر نفسػػو، الكرقػػة نفسػػيأّْ)

(ّ/َْٔ .) 
( ترجمػػػة اإلمػػػاـ العبلمػػػة المجتيػػػد ضػػػياء الػػػديف ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى الشػػػامي، ّٓٔ)

 . ُ)مخطكط(، ؽ
 أ.َُٕؽ  ،لجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(( أحمد أّٔ)
بػراىيـ  ؛أّٖ –ب ّٕ( انظر: أحمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽ ّٕٔ) كا 

بػػراىيـ الحػػكثي: نفحػػات ُْْاألميػػر: الػػركض النضػػير، )مخطػػكط(، ؽ  ؛ كا 
 أ.َُٕكأحمد الجندارم: الجامع الكجيز، )مخطكط(، ؽ ؛(َْٔ/ّالعنبر، )

 ؛(ّٖٖ-ّٕٖ/ُطيػب السػمر فػي أكقػات السػحر، )( انظر: أحمد الحيمي: ّٖٔ)
كمحمد األمير: ترجمة اإلماـ العبلمة المجتيد ضياء الديف ىاشػـ بػف يحيػى 

كأحمػػػد قػػػاطف: تحفػػػة اإلخػػػكاف، )مخطػػػكط(، ؽ  ؛ُالشػػػامي، )مخطػػػكط(، ؽ
تحػػػػاؼ األحبػػػػاب، صْٖ بػػػػراىيـ األميػػػػر: الػػػػركض النضػػػػير، ُّٖأ؛ كا  ؛ كا 

بػػػراىيـ الحػػػكثي: نف ؛َْٗ)مخطػػػكط(، ؽ  -َّٔ، َُٔ/ّحػػػات العنبػػػر، )كا 

                                                                                              
؛ كمحمػػد زبػػارة: نشػػر العػػرؼ، َْٖكالشػػككاني: البػػدر الطػػالع، ص ؛(َْٔ

(ّ/ِّٕ .) 
 . ُْْ( إبراىيـ األمير: الركض النضير، )مخطكط(، ؽ ّٗٔ)
 . ُّٖ( أحمد قاطف: إتحاؼ األحباب، صَّٕ)
راجػع  –( لمكقكؼ عمى نبذة مما أصػاب بعػض أكلئػؾ المصػمحيف المجػدديف ُّٕ)

: د . أحمد عبدالعزيز أحمد المميكي: الشيخ صالح المقبمي حياتو كفكره، مثبلن
 . ٕٗ-ْٗكالحسف بف أحمد الجبلؿ حياتو كفكره، ص ؛َُّ-ٖٗص

بػراىيـ الحػكثي: نفحػات ُٖٓ( انظر: أحمد قاطف: إتحاؼ األحبػاب، صِّٕ) ؛ كا 
كأحمػد الجنػػدارم:  ؛ِْٖكالشػككاني: البػػدر الطػالع، ص ؛(َْٔ/ّالعنبػر، )

 أ.َُٕيز، )مخطكط(، ؽ الجامع الكج
ىػػػػػ( : َُُٕ( انظػػػػر: حسػػػػاـ الػػػػديف محسػػػػف بػػػػف الحسػػػػف أبػػػػك طالػػػػب )ت ّّٕ)

]مختصػػر  طيػػب أىػػؿ الكسػػاء )تػػاريخ الػػيمف: عصػػر االسػػتقبلؿ عػػف الحكػػـ 
ىػػ(؛ ]اختصػره إسػماعيؿ َُُٔىػػ إلػى سػنة َُٔٓالعثماني األكؿ مف سػنة 

ثالػث عشػر بف أحمد بف عمي بف المتككؿ، مف عمماء القرف الثاني عشػر كال
-ُٖٓكأحمػػػػد قػػػػاطف: إتحػػػػاؼ األحبػػػػاب، ص ؛ّْٔ-ّْٓص ،اليجػػػػرم 

بػػػػراىيـ الحػػػػكثي: نفحػػػػات العنبػػػػر، )ُٖٔ كالشػػػػككاني: البػػػػػدر  ؛(َْٔ/ّ؛ كا 
كأحمػػػػػػػد الجنػػػػػػدارم: الجػػػػػػػامع الػػػػػػػكجيز،  ؛ْْٔػػػػػػػػ ّْٔ، ِّٕالطػػػػػػالع، ص

 أ.َُٕؽ  ،)مخطكط(
 (. ِٖٗ/ّ( نسمة السحر بذكر مف تشيع كشعر، )ّْٕ)
اضي العبلمة طو بف عبداهلل السادة )لياشـ بف يحيى الشامي ( إجازة مف القّٕٓ)

 ب.ِّٕكأحمد بف عبدالرحمف الشامي(، )مخطكط(، ؽ 
 (.ّٕٖ/ُ( طيب السمر في أكقات السحر، )ّٕٔ)
ب. فقػػػد ذكػػػر المؤلػػػؼ ُِّ( أحمػػد قػػػاطف: تحفػػػة اإلخػػػكاف، )مخطػػػكط(، ؽ ّٕٕ)

كثبلثة  ب(،ُُّ-أ ُِٗقاطف في كتابو ىذا رسالتو إلى شيخو المغربي )ؽ
كقػػكؿ  ،ب(ُِّ –ب ُُّجكابػػات لشػػيخو المغربػػي عمػػى رسػػالتو ىػػذه )ؽ 

 المغربي المنقكؿ ىك في الجكاب الثاني مف تمؾ الجكابات.
. كقػد نقمػت قػكؿ إسػحاؽ بػف َْٗ( انظر: الركض النضير، )مخطػكط(، ؽ ّٖٕ)

يكسػؼ فػي ىاشػـ الشػػامي بألفاظػو منػو؛ لكػكف مػػا نقمػو إبػراىيـ األميػر أكمػػؿ 
 إبراىيـ الحكثي كمحمد زبارة.  مما نقمو

 (.َُٔ/ّ( انظر: نفحات العنبر، )ّٕٗ)
 (.ِّٕ-ِِٕ/ّ( انظر: نشر العرؼ، )َّٖ)
طن، كىك مكضع بػالبحريف تنسػب إليػو الرمػاح ُّٖ) ( الرماح الخطية: نسبة إلى الخى

 ألنيا كانت تباع بو. ]انظر: المعجـ الكسيط، مادة "خط" .  ؛الخطية
 .َْٗض النضير، )مخطكط(، ؽ( إبراىيـ األمير: الرك ِّٖ)
( ترجمػػػة اإلمػػػاـ العبلمػػػة المجتيػػػد ضػػػياء الػػػديف ىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى الشػػػامي، ّّٖ)

 . ُ)مخطكط(، ؽ
 ب. ُُِ( تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽّْٖ)
 أ.ّٔ( المصدر نفسو، ؽ ّٖٓ)
 .ُّٖ -ُِٖ( إتحاؼ األحباب، صّٖٔ)
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 أ. ُُّ( تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽ ّٕٖ)
 أ.َٓ( المصدر نفسو، ؽ ّٖٖ)
 .ُْْالركض النضير، )مخطكط(، ؽ  (ّٖٗ)
 .َُْ( المصدر نفسو، ؽ َّٗ)
( إجازة )العبلمػة ىاشػـ بػف يحيػى الشػامي( لمعبلمػة عمػي بػف صػبلح الػديف، ُّٗ)

)مخطكط(، )ضمف مجمكع بخط العبلمة محمد بف يحيى الكبسي المذككر(، 
 .ُؽ

 (.َُٔ/ّ( نفحات العنبر، )ِّٗ)
 .َْٖ( البدر الطالع، صّّٗ)
د زماف عبلمة األقاليـ كاألمصار )شيخ اإلسبلـ محمػد بػف ( التقصار في جيّْٗ)

 .ِْٗص ،عمي الشككاني(
 أ.َُٕؽ  ،( الجامع الكجيز، )مخطكط(ّٓٗ)
 ب. َُٕ( المرجع نفسو، ؽ ّٔٗ)
 .َُْ( الجكاىر المضيئة، )مخطكط(، ؽ ّٕٗ)
 (.ُِٕ/ّ( نشر العرؼ، )ّٖٗ)
عبلمػػػػة ( انظػػػر: محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ األميػػػر الصػػػنعاني: ترجمػػػة اإلمػػػاـ الّٗٗ)

؛ كأحمػػػد ُالمجتيػػد ضػػػياء الػػػديف ىاشػػػـ بػػف يحيػػػى الشػػػامي، )مخطػػػكط(، ؽ
تحػػػاؼ األحبػػػاب، صْٖقػػػاطف: تحفػػػة اإلخػػػكاف، )مخطػػػكط(، ؽ ؛ ُٖٓأ؛ كا 

بػراىيـ األميػػر: الػػركض النضػير، )مخطػػكط(، ؽ  بػػراىيـ الحػػكثي: َُْكا  ؛ كا 
؛ ِْٖكالشػػػػككاني: البػػػػدر الطػػػػالع، ص ؛(ُِٔ، َْٔ/ّنفحػػػػات العنبػػػػر، )

كعبػػػػػػػداهلل  ؛بَُٕارم: الجػػػػػػػامع الػػػػػػػكجيز، )مخطػػػػػػػكط(، ؽ كأحمػػػػػػد الجنػػػػػػػد
كمحمػػػد بػػػف محمػػػد  ؛َُْالضػػػحياني: الجػػػكاىر المضػػػيئة، )مخطػػػكط(، ؽ 

 (.ِّٖ/ّزبارة: نشر العرؼ، )
 .ُُْ( إبراىيـ األمير: الركض النضير، )مخطكط(، ؽ ََْ)
 . َُْ( انظر: المصدر نفسو، ؽ َُْ)
(، ْٖ/ُارة: نشر العرؼ، )( انظر: المصدر نفسو، الكرقة نفسيا؛ كمحمد زبَِْ)

(ّ/ِْٖ .) 
 ؛ُُْ-َُْ( انظػػػر: إبػػػػراىيـ األميػػػػر: الػػػركض النضػػػػير، )مخطػػػػكط(، ؽ َّْ)

 (.ِٖٓ-ِْٖ/ّ(، )ٖٔ-ْٖ/ُكمحمد زبارة: نشر العرؼ، )
أ؛ كمحمد زبارة: نشر ْٖ( انظر: أحمد قاطف: تحفة اإلخكاف، )مخطكط(، ؽَْْ)

 (.ِّٖ/ّالعرؼ، )
 
 

 راجعفيرس المصادر والم            
 

 المصادر والمراجع المخطوطة:  –أوالا             
 

                                                                                              

ىػ(: نفحات العنبر ُِِّإبراىيـ بف عبداهلل الحكثي )ت -ُ
في تراجـ أعياف كفضبلء اليمف في القرف الثاني عشر، 

 نسخة مصكرة في مكتبة خاصة بصنعاء.
ىػ(: ُُِّإبراىيـ بف محمد األمير الصنعاني )ت -ِ

تيد الكبير شيخ الركض النضير في ترجمة المج
اإلسبلـ محمد بف إسماعيؿ بف صبلح األمير، ضمف 
 مجمكع منو نسخة أصمية في مكتبة خاصة بصنعاء. 

 ىػ(: الجامعُّّٕأحمد بف عبداهلل الجندارم )ت -ّ
الكجيز في كفيات العمماء أكلي التبريز، نسخة مصكرة  

 في مكتبة خاصة بصنعاء.
أحمد بف محمد قاطف الشبامي الصنعاني  -ْ

ىػ(: اإلعبلـ بأسانيد األعبلـ، نسخة مصكرة ُُٗٗ)ت
 في مكتبة خاصة بصنعاء.

ػػػػػػػػػػػػػػ: تحفة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٓ
دار المخطكطات،  ،إلخكاف بسند سيد كلد عدنافا

 حديث(. -َُِبرقـ ) ،صنعاء
مة ػػػػػػػػػػػػػػػ: تكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٔ

اإلعبلـ بأسانيد األعبلـ، نسخة مصكرة في مكتبة 
 خاصة بصنعاء.

ىػ(: ُُّٕحامد بف حسف شاكر الصنعاني )ت ح -ٕ
مسألة االختبلؼ في جكاز الجمع بيف الصبلتيف كذكر 
حجج الفريقيف كبياف األرجح، دار المخطكطات، 

 مجاميع(. -َّٖٖصنعاء، برقـ )
ػػػػػػػػػػػػػػ: ميزاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖ

 ،االنظار بيف المنحة كضكء النيار، دار المخطكطات
 فقو(. -ُِْٕبرقـ ) ،صنعاء

ىػ(: حاشية شرح َُْٖالحسف بف أحمد الجبلؿ )ت -ٗ
عمـ  – ٕٗٓالقبلئد، دار المخطكطات، صنعاء، برقـ )

 كبلـ(.
ىػ(: كتاب َُُٖصالح بف الميدم المقبمي )ت  -َُ

القاضي العبلمة ضياء الديف صالح بف الميدم المقبمي 
إلى اإلماـ الميدم محمد بف أحمد بف الحسف صاحب 

 – َُِالمكاىب، دار المخطكطات، صنعاء، برقـ )
 مجاميع(.

ىػ(: ُُُْسادة الًجٍبمي الشافعي )تطو بف عبداهلل ال -ُُ
إجازة مف القاضي العبلمة طو بف عبداهلل السادة 
)لياشـ بف يحيى الشامي، كأحمد بف عبدالرحمف 

 -ّٔدار المخطكطات، صنعاء، برقـ ) ،الشامي(
 مجاميع(.
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ىػ(: ُّٕٓعبداهلل بف الحسف القاسمي الضحياني )ت -ُِ
الزيدية، الجكاىر المضيئة في معرفة رجاؿ الحديث مف 

 نسخة مصكرة في مكتبة خاصة بصنعاء.
ىػ(: مرقاة األنظار ٕٕٖعبداهلل بف محمد النجرم )ت -ُّ

المنتزع مف غايات األفكار، دار المخطكطات، صنعاء، 
 عمـ كبلـ(. – ُُٕبرقـ )

ىػ(: ُُِٖمحمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني )ت -ُْ
ترجمة اإلماـ العبلمة المجتيد ضياء الديف ىاشـ بف 

الشامي، دار المخطكطات، صنعاء، برقـ يحيى 
فقو( )كىي ترجمة مختصرة تقع في حكالي  – َُِٔ)

نصؼ كرقة، منقكلة مف مجمكع بخط محمد بف 
إسماعيؿ األمير نفسو، مكجكدة في بداية نسخة 

 مخطكطة مف كتاب: "نجـك األنظار" لياشـ الشامي(.
ىػ(: إجازة )العبلمة ُُٖٓىاشـ بف يحيى الشامي )ت -ُٓ

بف يحيى الشامي( لمعبلمة عمي بف صبلح الديف ىاشـ 
)بف عمي الكككباني الصنعاني(، نسخة أصمية في 

 مكتبة خاصة بصنعاء.
ػػػ: جكاب سؤاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ُٔ

حكؿ جكاز الدعاء بالشعر في الصبلة، )ضمف نسخة 
أصمية مف: "سؤاؿ حسيف بف يحيى الديممي الميكىجَّو إلى 
ىاشـ الشامي حكؿ ىذه المسألة، كجكاب الشامي 
كصبلح بف الحسيف األخفش عنو، كجزء مف تعقيب 
الحسيف بف عبدالقادر الركضي عمييما"(، دار 

 مجاميع(. -َّٖٖقـ )المخطكطات، صنعاء، بر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:  جكاب سؤاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ُٕ

كرد مف القاضي يحيى بف صالح السحكلي حكؿ ما 
ف لو بعض إدراؾ ًمٍف صدؽ صار يعتقده العامة بؿ كم

ما يقمنو الحريـ البلتي يتسميف بالميسىفنبلت في اإلخبار 
عف األمكات بما ييعمـ كيشاىد في بعض الحاالت صدقنا 
باعتبار كقكعو عمى االتفاؽ...، نسخة أصمية في 
مكتبة خاصة بصنعاء، كأخرل في دار المخطكطات، 

 مجاميع(.  -َّٖٖصنعاء، برقـ )
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ:  صيانة العقائد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ُٖ

بتجكيد النظر في شرح القبلئد، دار المخطكطات، 
 عمـ كبلـ(. – َُٕ، ٖٓٔ، ََٔصنعاء، برقـ )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:  نجـك األنظار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ُٗ
الميتػدل بيػػا فػي ظممػػات مشػكبلت البحػػر الزخػػار، دار 

فقػػو(،  – َُِٔ، ُِٗٓالمخطكطػات، صػػنعاء، بػػرقـ )
 رة في مكتبة خاصة بصعدة. كنسخة ثالثة مصك 

 

                                                                                              

 ثانياا: المصادر والمراجع المطبوعة:        
 

إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػداهلل الحػػػػػػػكثي الصػػػػػػػنعاني الحسػػػػػػػيني  -َِ
ىػ(: نفحات العنبر في تػراجـ أعيػاف كفضػبلء ُِِّ)ت

الػػيمف فػػي القػػرف الثػػػاني عشػػر، دراسػػة كتحقيػػؽ عبػػػداهلل 
 عبداهلل أحمد الحكثي، مؤسسػة التػاريخ العربػي، بيػركت،

 ـ.ََِٖىػ/ ُِْٗالطبعة األكلى، 
ىػػػػػ(: ُُّٓإبػػػػراىيـ بػػػػف القاسػػػػـ بػػػػف المؤيػػػػد محمػػػػد )ت -ُِ

طبقػػات الزيديػػة الكبػػرل )القسػػـ الثالػػث(، كيسػػمى: بمػػػكغ 
المراد إلى معرفة اإلسناد، تحقيػؽ عبدالسػبلـ بػف عبػاس 
الكجيػػو، مؤسسػػة اإلمػػاـ زيػػد بػػف عمػػي الثقافيػػة، عمػػاف، 

 ـ.ََُِىػ/ ُُِْالطبعة األكلى، 
 بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي البييقػػػػي، أبػػػػك بكػػػػر )ت أحمػػػػد -ِِ

ىػ(: السنف الكبرل، تحقيؽ محمد عبػدالقادر عطػا، ْٖٓ
 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْمكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

حققػو  ،ػػػػػػػ:  شعب اإليمػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ِّ
كراجػػع نصكصػػو كخػػرج أحاديثػػػو مختػػار أحمػػد النػػػدكم، 
مكتبػػػػة الرشػػػػد بالريػػػػاض، بالتعػػػػاكف مػػػػع الػػػػدار السػػػػمفية 

 ـ.ََِّىػ/ ُِّْببكمبام باليند، الطبعة األكلى، 
د. أحمػػػد عبػػػدالعزيز أحمػػػد المميكػػػي: الحسػػػف بػػػف أحمػػػد  -ِْ

ء الجػبلؿ حياتػػو كفكػػره، سمسػمة إصػػدارات جامعػػة صػػنعا
(، مؤسسة الميثاؽ ِـ، الكتاب الثقافي رقـ )ََِٓلعاـ 

 ـ. ََِٓلمطباعة كالنشر، صنعاء، 
ػػػػػػػػػػ:  الشيخ صالح المقبمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ِٓ

دارات كزارة الثقافة كالسياحة، صنعاء، حياتو كفكره، إص
 ـ.ََِْىػ/ُِْٓ

أحمد بف عمي بف المثنى المكصمي التميمػي، أبػك يعمػى  -ِٔ
ىػ(: مسند أبػي يعمػى المكصػمي، تحقيػؽ حسػيف َّٕ)ت

الطبعة األكلى،  ،سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ
 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْ

أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ، شياب  -ِٕ
ىػػػػػػػ(: تغميػػػػػػؽ التعميػػػػػػؽ عمػػػػػػى صػػػػػػحيح ِٖٓلػػػػػػديف  )تا

البخػػػػػارم، تحقيػػػػػؽ سػػػػػعيد عبػػػػػدالرحمف مكسػػػػػى القزقػػػػػي، 
المكتب اإلسبلمي، بيركت، دار عمػار، عمػاف، الطبعػة 

 ىػ. َُْٓاألكلى، 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: فػػػػػػػػػػػػػتح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ِٖ

البارم شرح صحيح البخارم، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثػو 
محمد فؤاد عبػدالباقي، كحققػو عبػدالعزيز بػف عبػداهلل بػف 

 باز، دار الفكر، بيركت، )د.ت(.
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 أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف حنبػػػػػؿ الشػػػػػيباني، أبػػػػػك عبػػػػػداهلل -ِٗ
ىػػػػػ(: مسػػػػند اإلمػػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػػف حنبػػػػؿ، تحقيػػػػػؽ ُِْ)ت

شػػػػػػعيب األرنػػػػػػػؤكط كآخػػػػػػػريف، إشػػػػػػراؼ د. عبػػػػػػػداهلل بػػػػػػػف 
عبدالمحسػف التركػػي، مؤسسػػة الرسػالة، بيػػركت، الطبعػػة 

 ـ.ََُِىػ/ُُِْاألكلى، 
أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد الحيمػػػػػي الكككبػػػػػاني، شػػػػػياب الػػػػػديف  -َّ

ىػػ(: طيػب السػمر فػي أكقػات السػحر، تحقيػػؽ ُُُٓ)ت
شػػػػي، المجمػػػع الثقػػػػافي، أبػػػك ظبػػػػي، عبػػػداهلل محمػػػد الحب

 ـ.ََِِىػ/ُِّْ
أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػبلمة الطحػػػػػاكم، أبػػػػػك جعفػػػػػر  -ُّ

ىػػػػػػػ(: شػػػػػػرح مشػػػػػػكؿ اآلثػػػػػػار، تحقيػػػػػػؽ شػػػػػػعيب ُِّ)ت
األرنػػػؤكط، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى، 

 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْٓ
ىػػػػػ(: َُٓٓأحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف صػػػػبلح الشػػػػرفي )ت -ِّ

النديػة فػي أخبػار الآلل  المضيئة الممتقطة مػف المكاحػؽ 
أئمػػػة الزيديػػػة، )مطبػػػكع عمػػػى قػػػرص ليػػػزرم مضػػػغكط، 

 اإلصدار الثاني(. ،ضمف "المكتبة الزيدية الشاممة"
أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد قػػػػػاطف الحبػػػػػابي المقحفػػػػػي الشػػػػػبامي  -ّّ

ىػ(: إتحاؼ األحباب بدمية القصر ُُٗٗالصنعاني )ت
الناعتػػة  لمحاسػػػف بعػػػض أىػػػؿ العصػػػر، تقػػػديـ كتحقيػػػؽ 

لقادر المعممػػػػي، مكتبػػػػة اإلرشػػػػاد، عبػػػدالرحمف بػػػػف عبػػػػدا
 ـ.ََِٖىػ/ُِْٗصنعاء، الطبعة األكلى، 

ىػػػ(: البحػػر الزخػػار َْٖأحمػػد بػػف يحيػػى المرتضػػى )ت -ّْ
الجامع لمذاىب عمماء األمصار، دار الحكمة اليمانية، 

 ـ.ُٖٖٗىػ/ َُْٗصنعاء، 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:  القبلئػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ّٓ

تصػػػحيح العقائػػػػد، )مطبػػػػكع فػػػي مقدمػػػػة كتػػػػاب: "البحػػػػر 
 الزخار" المذككر آنفنا(.

ىػػػػػ(: المػػػػدارس ُِْٗإسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػي األكػػػػكع )ت  -ّٔ
(، ُمنشػػػكرات جامعػػػة صػػػػنعاء) ،اإلسػػػبلمية فػػػي الػػػػيمف

 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: المػػػػػػدخؿ إلػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ّٕ

معرفػػػػػة ىجػػػػػر العمػػػػػـ كمعاقمػػػػػو فػػػػػي الػػػػػيمف، دار الفكػػػػػر 
 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٓالمعاصر، بيركت، الطبعة األكلى، 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ىجػػػػػػػر العمػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ّٖ
 ،بيػػػػػركت ،دار الفكػػػػػر المعاصػػػػػر ،كمعاقمػػػػػو فػػػػػي الػػػػػيمف

 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔالطبعة األكلى، 
ىػػ(: ُّّٗسماعيؿ باشا بػف محمػد أمػيف البغػدادم )تإ -ّٗ

ىديػة العػارفيف أسػماء المػؤلفيف كآثػار المصػنفيف، ككالػػة 

                                                                                              

ـ، أعادت طبعو باألكفست: ُٓٓٗالمعارؼ، استانبكؿ، 
 دار إحياء التراث العربي، بيركت، )د. ت(.

الحسػػف بػػف الحسػػيف بػػف حيػػدرة الحسػػني الػػذمارم )ت ح  -َْ
األنيػػػار فػػػي ذكػػػر ىػػػػ(: مطمػػػع األقمػػػار كمجمػػػع ُُِِ

المشػػاىير مػػف عممػػاء مدينػػة ذمػػار كمػػف قػػرأ فييػػا كحقػػؽ 
مف أىػؿ األمصػار، تحقيػؽ عبػداهلل بػف عبػداهلل الحػكثي، 
مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافيػة، عمػاف، دار اإلمػاـ 
زيػػد بػػف عمػػي الثقافيػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، صػػنعاء، الطبعػػة 

 ـ.ََِِىػ/ُِّْاألكلى، 
مػػػػرم: تػػػاريخ الػػػػيمف الحػػػػديث د. حسػػػيف بػػػػف عبػػػداهلل الع -ُْ

ـ(، دار ُُٖٗ-ُُٔٓىػػػػػػ/ُّّٔ -ِِٗكالمعاصػػػػػر )
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٖالطبعة األكلى،  ،دمشؽ ،الفكر

ىػػػػػ(، ُّٕسػػػػعيد بػػػػف ىاشػػػػـ الخالػػػػدم، أبػػػػك عثمػػػػاف )ت -ِْ
ىػػػػ(: َّٖكمحمػػػد بػػػف ىاشػػػـ الخالػػػدم، أبػػػك بكػػػر )ت ح

ديكاف الخاًلًديٍَّيًف، )مطبكع عمػى قػرص ليػزرم مضػغكط، 
الشػػاممة"، اإلصػػدار الرابػػع، كىػػك كػػذلؾ ضػػمف "المكتبػػة 

ضمف "الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي"، 
 اإلصدار الثاني(.

أبػػػػػك القاسػػػػػـ  ،سػػػػميماف بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف أيػػػػكب الطبرانػػػػػي -ّْ
ىػ(: المعجـ األكسط، تحقيؽ طػارؽ بػف عػكض َّٔ)ت

اهلل بػػف محمػػد، كعبدالمحسػػف بػػف إبػػراىيـ الحسػػيني، دار 
 ىػ. ُُْٓ، القاىرة ،الحرميف

سػػػػميماف بػػػػف األشػػػػعث األسػػػػدم السجسػػػػتاني، أبػػػػك داكد  -ْْ
ىػ(: سنف أبي داكد، تحقيؽ محمد محيػي الػديف ِٕٓ)ت

 عبدالحميد، دار الفكر، بيركت، )د.ت(.
سػػػػػميماف بػػػػػف داكد بػػػػػػف الجػػػػػاركد الطيالسػػػػػي، أبػػػػػػك داكد  -ْٓ

ىػػػػػػ(: مسػػػػػند أبػػػػػي داكد الطيالسػػػػػي، تحقيػػػػػػؽ د. َِْ)ت
اكف مػػػػع مركػػػػز محمػػػػد بػػػػف عبدالمحسػػػػف التركػػػػي، بالتعػػػػ

البحكث كالدراسات العربيػة كاإلسػبلمية بػدار ىجػر، دار 
ىجػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػر، مصػػػػػػػر، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى، 

 ـ.ُٗٗٗىػ/ُُْٗ
الػػيمف  –د. سػيد مصػطفى سػػالـ: تكػكيف الػػيمف الحػديث  -ْٔ

 ،ـ(، مكتبػػػػػة مػػػػػدبكليُْٖٗ – َُْٗكاإلمػػػػػاـ يحيػػػػػى )
 ـ.ُْٖٗ ،القاىرة، الطبعة الثالثة

ىػػػػػ(: فػػػػتح الممػػػػػؾ ََُُسػػػػي )ت صػػػػالح بػػػػف داكد اآلن -ْٕ
المعبكد في ذكر إجبلء الييكد، )مطبكع ضمف "دراسات 
كبحػػػكث فػػػػي تػػػػاريخ الػػػيمف اإلسػػػػبلمي، لمػػػػدكتكر محمػػػػد 
عيسػػػػػػى الحريػػػػػػرم"(، عػػػػػػالـ الكتػػػػػػب، بيػػػػػػركت، الطبعػػػػػػة 

 ـ. ُٖٗٗىػ/ُُْٖاألكلى، 
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ىػ(: العمػـ الشػامخ َُُٖصالح بف الميدم المقبمي )ت -ْٖ
لمشايخ، )كبحاشيتو كتاب: في إيثار الحؽ عمى اآلباء كا

"األركاح النػػكافخ آلثػػار إيثػػار اآلبػػاء كالمشػػايخ"، لممقبمػػي 
 )د. ت(. ،نفسو(، مكتبة دار البياف، دمشؽ

ػػػػػػ: المنار في المختار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ْٗ
مػػف جػػػكاىر البحػػػر الزخػػػار، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت، 
مكتبػػػػػػػة الجيػػػػػػػؿ الجديػػػػػػػد، صػػػػػػػنعاء، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى، 

 ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖ
ىػػػ(: ُُّٓعػػامر بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف عػػامر )ت -َٓ

بغية المريد كأنس الفريد إلى معرفػة انتسػاب ذريػة السػيد 
د، تحقيػؽ عبػاس بػػف عمػي بػف محمػد بػػف عمػي بػف الرشػػي

أحمد الخطيب المتككؿ، كعبداهلل أحمد صالح السراجي، 
مكتبػػػػػػػة الجيػػػػػػػؿ الجديػػػػػػػد، صػػػػػػػنعاء، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى، 

 ـ. َُِِىػ/ُّّْ
عبػػػػػػػػػدالرحيـ بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػدالرحمف بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد العباسػػػػػػػػػي  -ُٓ

ىػ(: معاىػد التنصػيص عمػى شػكاىد التمخػيص، ّٔٗ)ت
تحقيػػػؽ محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبدالحميػػػد، عػػػالـ الكتػػػب، 

 ـ.ُْٕٗىػ/ُّٕٔ بيركت،
عبػدالعزيز بػف سػػرايا بػف عمػي السنبسػػي الطػائي، صػػفي  -ِٓ

ىػػػ(: ديػػكاف صػػفي الػػديف الحمػػي، َٕٓالػػديف الحمػػي )ت
)مطبػػكع عمػػى قػػرص ليػػزرم مضػػغكط، ضػػمف "المكتبػػة 
الشػػاممة"، اإلصػػدار الرابػػع؛ كىػػك كػػذلؾ ضػػمف "الجػػامع 
الكبيػػػػر لكتػػػػب التػػػػراث اإلسػػػػبلمي كالعربػػػػي"، اإلصػػػػدار 

 الثاني(.
ىػ(: ِٓٓبف عبدالرحمف الدارمي، أبك محمد )ت عبداهلل -ّٓ

سػػنف الػػدارمي، تحقيػػؽ حسػػيف سػػميـ أسػػد، دار المغنػػي، 
 الرياض، )د.ت(.

ىػػ(: المقتطػػؼ ُّٕٗعبػداهلل بػف عبػػدالكريـ الجرافػي )ت -ْٓ
مف تاريخ اليمف، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيػركت، 

 ـ.ُْٖٗالطبعة الثانية، 
بػػػؽ الحمػػػكل ىػػػػ(: طُُْٕعبػػػداهلل بػػػف عمػػػي الػػػكزير )ت -ٓٓ

كصػػػػحاؼ المػػػػف كالسػػػػمكل )تػػػػاريخ الػػػػيمف خػػػػبلؿ القػػػػرف 
الحػػػػػادم عشػػػػػر اليجػػػػػرم / السػػػػػابع عشػػػػػر المػػػػػيبلدم(، 
، مركز الدراسات كالبحكث  تحقيؽ محمد عبدالرحيـ جاـز

 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓاليمني، صنعاء، الطبعة األكلى، 
عبػػداهلل محمػػد الحبشػػي: مصػػػادر الفكػػر اإلسػػبلمي فػػػي  -ٔٓ

 ـ. ََِْىػ/ُِْٓأبك ظبي، اليمف، المجمع الثقافي، 
عبػػدالممؾ بػػف حسػػيف بػػف عبػػدالممؾ الشػػافعي العصػػامي  -ٕٓ

ىػػػػ(: سػػػمط النجػػـك العػػػكالي فػػػي أنبػػػاء ُُُُالمكػػي )ت
األكائؿ كالتكالي، تحقيؽ عادؿ أحمد عبدالمكجكد، كعمي 

                                                                                              

محمػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػكض، دار الكتػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػركت، 
 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٗ

ك منصػكر عبدالممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الثعالبي، أبػ -ٖٓ
ىػػػػػ(: كتػػػػاب خػػػػاص الخػػػػػاص، قػػػػدـ لػػػػو حسػػػػػف َّْ)ت

 األميف، دار مكتبة الحياة، بيركت، )د. ت(. 
ىػػػػػ(: فرجػػػػة ُّٕٗعبدالكاسػػػػع بػػػػف يحيػػػػى الكاسػػػػعي )ت -ٗٓ

اليمـك كالحزف في حػكادث كتػاريخ الػيمف، الػدار اليمنيػة 
 ـ.ُِٖٗىػ/َُِْلمنشر كالتكزيع، الطبعة الثالثة، 

ىػػػػ(: َٕٖديف )تعمػػػي بػػػف أبػػػي بكػػػر الييثمػػػي، نػػػكر الػػػ -َٔ
مجمػػػػػع الزكائػػػػػػد كمنبػػػػػػع الفكائػػػػػػد، دار الفكػػػػػػر، بيػػػػػػركت، 

 ىػ.ُُِْ
عمي بف عبداهلل بف القاسـ الحسني الشػيارم الصػنعاني  -ُٔ

ىػػػ(: بمػػػكغ األرب ككنػػكز الػػػذىب الػػذم عػػػزب َُُٗ)ت
فيمػػػو عمػػػف ذىػػػب، حققػػػو ككثػػػؽ نصكصػػػو عبػػػداهلل بػػػف 
عبػػداهلل الحػػكثي، مؤسسػػة اإلمػػاـ زيػػد بػػف عمػػي الثقافيػػة، 

ع عمػى قػرص ليػػزرم مضػغكط، ضػمف " المكتبػػة )مطبػك 
 اإلصدار الثاني(. ،الزيدية الشاممة"

ىػػػػ(: ِّٔعمػػػر بػػػف عمػػػي بػػػف مرشػػػد، ابػػػف الفػػػارض )ت -ِٔ
ديػػػػػكاف ابػػػػػػف الفػػػػػػارض، )مطبػػػػػكع عمػػػػػػى قػػػػػػرص ليػػػػػػزرم 
مضػػػػػػػغكط، ضػػػػػػػمف " الجػػػػػػػامع الكبيػػػػػػػر لكتػػػػػػػب التػػػػػػػراث 

كىك كذلؾ ضمف  ؛اإلسبلمي كالعربي"، اإلصدار الثاني
ية" )االلكتركنيػػػػػػة(، الصػػػػػػادرة عػػػػػػف " المكسػػػػػػكعة الشػػػػػػعر 

 -ُٕٗٗ(، َ,ِالمجمع الثقافي، أبػك ظبػي، اإلصػدار )
 ـ(.ََُِ

فػػػػػاركؽ عثمػػػػػاف أباظػػػػػة: الحكػػػػػـ العثمػػػػػاني فػػػػػي الػػػػػػيمف  -ّٔ
ـ(، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، ُُٖٗ – ُِٕٖ)

 ـ.ُٕٓٗىػ/ُّٓٗالقاىرة، 
د. قائػػد الشػػرجبي: القريػػة كالدكلػػة فػػي المجتمػػع اليمنػػي،  -ْٔ

 ـ.َُٗٗمف، بيركت، الطبعة األكلى، دار التضا
ىػػػػػػ(: َُِٗالقاسػػػػػـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي الزيػػػػػدم )ت -ٓٔ

األساس لعقائد األكياس، حققو كقدـ لو د. البير نصػرم 
 ـ. َُٖٗدار الطميعة، بيركت، الطبعة األكلى،  ،نادر

ىػػػ(: درر نحػػكر ُِّْلطػػؼ اهلل بػػف أحمػػد جحػػاؼ )ت -ٔٔ
و الحػػػػػكر العػػػػػيف بسػػػػػيرة المنصػػػػػكر عمػػػػػي كأعػػػػػبلـ دكلتػػػػػ

الميػػػاميف، دراسػػػة كتحقيػػػؽ عػػػارؼ محمػػػد عبػػػداهلل فػػػارع 
الرعػػػػكم، إصػػػػدارات كزارة الثقافػػػػة كالسػػػػياحة، صػػػػػنعاء، 

 ـ.ََِْىػ/ُِْٓ
مجمػػػػع المغػػػػة العربيػػػػة بالقػػػػاىرة: المعجػػػػـ الكسػػػػيط، قػػػػاـ  -ٕٔ

بػػػإخراج طبعتػػػو د. إبػػػراىيـ أنػػػيس كآخػػػركف، دار إحيػػػػاء 
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التػػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػػي، بيػػػػػػػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػػػػة، 
 ـ.ُِٕٗىػ/ُِّٗ

محسػػػف بػػػف الحسػػػف بػػػف القاسػػػـ بػػػف أحمػػػد أبػػػك طالػػػب،  -ٖٔ
ىػػػػػػ(: ]مختصػػػػػر  طيػػػػػب أىػػػػػؿ َُُٕحسػػػػػاـ الػػػػػديف )ت

الكسػػػاء )تػػػػاريخ الػػػػيمف: عصػػػػر االسػػػػتقبلؿ عػػػػف الحكػػػػـ 
ىػػ(، َُُٔىػػ إلػى سػنة َُٔٓالعثماني األكؿ مف سنة 

]اختصره إسماعيؿ بف أحمد بف عمػي بػف المتككػؿ، مػف 
م ، عممػػػػاء القػػػػرف الثػػػػاني عشػػػػر كالثالػػػػث عشػػػػر اليجػػػػر 

تحقيػػػػػػػؽ عبػػػػػػػداهلل محمػػػػػػػد الحبشػػػػػػػي، مطػػػػػػػابع المفضػػػػػػػؿ 
 ـ.َُٗٗىػ/ُُُْلؤلكفست، صنعاء، الطبعة األكلى، 

ىػػػ(: مجمػػكع بمػػداف َُّٖمحمػػد بػػف أحمػػد الحجػػرم )ت -ٗٔ
اليمف كقبائميا، تحقيؽ كتصػحيح كمراجعػة إسػماعيؿ بػف 
عمػػػي األكػػػكع، دار الحكمػػػة اليمانيػػػة، صػػػنعاء، الطبعػػػة 

 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٔالثانية، 
ف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ الجعفػػي البخػػارم، أبػػك محمػػد بػػ -َٕ

ىػػػػػ(: الجػػػػامع الصػػػػحيح )حسػػػػب تػػػػرقيـ ِٔٓعبػػػػداهلل )ت
"فػػػتح البػػػػارم"، البػػػػف حجػػػر العسػػػػقبلني(، دار الشػػػػعب، 

 ـ.ُٕٖٗىػ/َُْٕالقاىرة، الطبعة األكلى، 
ىػػػػ(: ُُِٖمحمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ األميػػػر الصػػػنعاني )ت -ُٕ

منحػػة الغفػػار عمػػى ضػػػكء النيػػار،)مطبكع عمػػى حاشػػػية 
تػػاب "ضػػكء النيػػار المشػػرؽ عمػػى صػػفحات األزىػػار"، ك

لمحسػػػف بػػػػف أحمػػػػد الجػػػبلؿ(، الناشػػػػر: مجمػػػػس القضػػػػاء 
األعمػػى بالجميكريػػة اليمنيػػة، مكتبػػة غمضػػاف، صػػنعاء، 

 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓالطبعة األكلى، 
محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ العمرانػػػي: قصػػػص كحكايػػػات مػػػف  -ِٕ

ؼى اليمف، يمييا مجمكعة تراجـ بيت العمراني، أىعىدَّىا كألَّ 
بينيا كجمعيػا كحققيػا الػدكتكر محمػد عبػدالرحمف غنػيـ، 
دار اإليمػػػػػػػاف، االسػػػػػػػكندرية، دار القمػػػػػػػة، االسػػػػػػػكندرية، 

 ـ.َُِّ
ىػػػػ(: المطػػػائؼ َُّٖمحمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ الكبسػػػي )ت -ّٕ

السػػنية فػػي أخبػػار الممالػػؾ اليمنيػػة، طبػػع كنشػػر بعنايػػة 
 ،عبداهلل بػف محمػد بػف عبػداهلل الكبسػي، مطبعػة السػعادة

 رة، )د. ت(.القاى
ىػػػػػػػ(: ُُُُمحمػػػػػد أمػػػػػػيف بػػػػػف فضػػػػػػؿ اهلل المحبػػػػػي )ت -ْٕ

خبلصػػػة األثػػػر فػػػي أعيػػػػاف القػػػرف الحػػػادم عشػػػػر، دار 
 صادر، بيركت، )د.ت(. 

محمػػد بػػف الحسػػف بػػف عمػػي الشػػجني الحميػػرم الػػذمارم  -ٕٓ
ىػػػ(: التقصػػار فػػي جيػػد زمػػاف عبلمػػة األقػػاليـ ُِٖٔ)ت

كاألمصػػار )شػػيخ اإلسػػبلـ محمػػد بػػف عمػػي الشػػككاني(، 
كعمؽ عميو محمد بف عمي األككع الحكالي، مكتبة حققو 

                                                                                              

الجيػػػػػػػػػػػػػػؿ الجديػػػػػػػػػػػػػػد، صػػػػػػػػػػػػػػنعاء، الطبعػػػػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػػػػى، 
 ـ.َُٗٗىػ/ُُُْ

محمػد عمػػي دبػػي الشػيارم: الػػيمف فػػي ظػؿ حكػػـ اإلمػػاـ  -ٕٔ
الميػدم المعػركؼ بػػ )صػاحب المكاىػب(، مكتبػة الجيػؿ 

 -ُِْٗالجديػػػػػػػػػػػػػػد، صػػػػػػػػػػػػػػػنعاء، الطبعػػػػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػػػػػى، 
 ـ.ََِٗ-ََِٖىػ/َُّْ

ىػػػ(: البػػدر الطػػالع َُِٓكاني )تمحمػػد بػػف عمػػي الشػػك  -ٕٕ
بمحاسػػف مػػف بعػػد القػػرف السػػابع، تحقيػػؽ د. حسػػيف بػػػف 
عبػػػداهلل العمػػػرم، دار الفكػػػر، دمشػػػؽ، الطبعػػػة األكلػػػى، 

 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٗ
د. محمػػد عيسػػى الحريػػرم: دراسػػات كبحػػكث فػػي تػػاريخ  -ٖٕ

بيػركت، الطبعػة األكلػى،  ،اليمف اإلسبلمي، عػاـ الكتػب
 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٖ

سػػػػػػػػكرة الترمػػػػػػػػذم، أبػػػػػػػػك عيسػػػػػػػػى  محمػػػػػػػػد عيسػػػػػػػػى بػػػػػػػػف -ٕٗ
ىػػ(: سػنف الترمػػذم، تحقيػؽ أحمػػد محمػد شػػاكر ِٕٗ)ت

 كآخريف، دار إحياء التراث العربي، بيركت، )د. ت(.
ىػػػ(: أئمػػة َُّٖمحمػػد بػػف محمػػد زبػػارة الصػػنعاني )ت -َٖ

اليمف بالقرف الرابع عشر لميجرة )سيرة اإلماـ يحيى بػف 
 ىػػػ(،ُّٕٔمحمػػد بػػف يحيػػى حميػػد الػػديف المتػػكفى سػػنة 

)مطبػػكع عمػػى قػػرص ليػػزرم مضػػغكط، ضػػمف "المكتبػػة 
 اإلصدار الثاني(. ،الزيدية الشاممة"

محؽ البدر ػػػػػػػػػػػػػػػػ:  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ُٖ
الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، )مطبكع في آخر 
الجزء الثاني مف كتاب "البػدر الطػالع" لئلمػاـ محمػد بػف 
 عمي الشككاني(، طبعة دار المعرفة، بيركت، )د.ت(. 

ػػػػػػػ: نشػػػر العػػػرؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ِٖ
ىػػػ(، مركػػػز ُّٕٓلنػػببلء الػػػيمف بعػػد األلػػػؼ )إلػػى سػػػنة 

الدراسػػػػػػػات كالبحػػػػػػػكث اليمنػػػػػػػي، صػػػػػػػنعاء، دار اآلداب، 
 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓبيركت، الطبعة الثانية، 

ػػػػػػػػػ:  نيؿ الكطر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ّٖ
مػػف تػػراجـ رجػػاؿ الػػيمف فػػي القػػرف الثالػػث عشػػر، إعػػداد 
مركز الدراسات كالبحكث اليمني، صػنعاء، دار العػكدة، 

ة عػػػف طبعػػػة المطبعػػػة السػػػمفية بيػػػركت، )طبعػػػة مصػػػكر 
ىػػػ، كالجػػزء ُّْٖكمكتبتيػػا، القػػاىرة، الجػػزء األكؿ سػػنة 

 ىػ(.َُّٓالثاني سنة 
ىػػػػػػ(: سمسػػػػػمة َُِْمحمػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػديف األلبػػػػاني )ت -ْٖ

األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، المكتب 
 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓاإلسبلمي، بيركت، الطبعة الرابعة، 
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ػػػػػػػػػػػػ:  صحيح الجامع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٓ
المكتػػػب اإلسػػػبلمي،  ،الصػػػغير كزيادتػػػو )الفػػػتح الكبيػػػر(

 ـ.ُِٖٗىػ/َُِْالطبعة الثالثة،  ،بيركت، دمشؽ
الحػػػػػداد: التػػػػػاريخ العػػػػػاـ لمػػػػػيمف: التػػػػػاريخ محمػػػػػد يحيػػػػػى  -ٖٔ

السياسػػي كاالجتمػػاعي كاالقتصػػادم كالثقػػافي منػػذ بدايػػة 
الػػػػػيمف  –تػػػػاريخ الػػػػيمف القػػػػديـ كحتػػػػى العصػػػػر الػػػػراىف 

الحػػديث كالمعاصػػر، إصػػدارات كزارة الثقافػػة كالسػػياحة، 
ـ، كطبعػػػػػػػػة دار التنػػػػػػػػكير، ََِْىػػػػػػػػػ/ُِْٓصػػػػػػػػنعاء، 

 ـ.ُٖٔٗىػ/ َُْٕبيركت، الطبعة األكلى، 
مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج القشػػػيرم النيسػػػابكرم، أبػػػك الحسػػػيف  -ٕٖ

ىػػػػػػ(: الجػػػػػامع الصػػػػػحيح، تحقيػػػػػؽ محمػػػػػد فػػػػػؤاد ُِٔ)ت
 عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، )د. ت(.

ىػػػ(: بيجػػة ََُُيحيػػى بػػف الحسػػيف بػػف القاسػػـ )ت ح  -ٖٖ
الػػػزمف فػػػي تػػػاريخ حػػػكادث الػػػيمف، حققػػػو عبػػػداهلل محمػػػد 

يػػػات صػػػنعاء فػػػي القػػػرف الحبشػػػي، )كنشػػػره بعنػػػكاف: "يكم
كحػػذؼ جممػػة كاسػػعة مػػف مػػادة الكتػػاب  ،الحػػادم عشػػر"

التاريخية عبلكة عمى تغييره عنكانو(، منشػكرات المجمػع 
 ـ.ُٔٗٗالثقافي، أبك ظبي، الطبعة األكلى، 

يكسػػػػػؼ بػػػػػف يحيػػػػػى بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف المؤيػػػػػد الحسػػػػػني  -ٖٗ
ىػ(: نسمة السحر بػذكر مػف تشػيع ُُُِالصنعاني )ت

سػػػػمماف الجبػػػػكرم، دار المػػػػػؤرخ كشػػػػعر، تحقيػػػػؽ كامػػػػػؿ 
 ـ.ُٗٗٗىػ/َُِْالعربي، بيركت، الطبعة األكلى، 

 
 الدوريات:  -ثالثاا

  
ىػػػػػػػ(: الكنػػػػػػى ُِْٗإسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف عمػػػػػػي األكػػػػػػكع )ت  -َٗ

كاأللقػػاب كاألسػػماء عنػػد العػػرب كمػػا انفػػردت بػػو الػػيمف، 
مجمػػػػة مجمػػػػع المغػػػػة العربيػػػػػة بدمشػػػػؽ، المجمػػػػد الثالػػػػػث 

ىػػ/ إبريػؿ ُّٖٗآلخػر كالخمسكف، الجزء الثػاني، ربيػع ا
 ـ.ُٖٕٗ

 

 


