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 وعىل الحضارية الجوانب مختلف يف متميزة نهضة) م١٤٥٤- ١٢٢٩/ هـ٨٥٨- ٦٢٢( منالي يف الرسولية الدولة حكم عرص شهد
 وتشجيعه املجال بهذا الدولة هذه حكام اهتامم إىل ذلك ويعود العلوم، مجالت مختلف يف املتميزة العلمية النهضة رأسها
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َمةُ   ُمَقدِّ
 - ٦٢٢كم دولة بني رسول يف اليمن (من سنة حشهد عهد 

م) نهضة علمية غري مسبوقة يف تاريخ ١٤٥٤ -١٢٢٩هـ/ ٨٥٨
اإلسالمية يف اليمن، وذلك يف مختلف مجاالت حكم الدويالت 

العلوم واملعارف: الرشعية واإلنسانية والتطبيقية، وكان لحكام 
هذه الدولة اإلسهام الكبري يف نهضة هذه العلوم وازدهارها سواء 
أكان ذلك من حيث التشجيع والدعم وتهيئة املناخ املالئم، أم من 

رًسا وتأليًفا، وهذه حيث اإلسهام يف خوض غمار هذه العلوم د
الدراسة تلقي الضوء عىل  مظاهر هذا االهتمام وذلك اإلسهام يف 
جانب من جوانب العلوم التطبيقية املتعددة، ذلك هو جانب 
العلوم الطبية بمجاالتها املختلفة: البيطرة والصيدلة وعلم 
األبدان واألمراض. وذلك يف ضوء اهتمامهم بالرعاية الصحية 

ز مظاهر ذلك االهتمام فيما دولتهم. وسنعرض ألبر لرعايا وبيئة 
  ييل: 

  أواًل: الرعاية الصحية الميدانية 
عىل إيجاد بيئة صحية  -ميدانيًا–حرص حكام بني رسول 

يف مناطق حكمهم يف اليمن، تحد من ظهور وانتشار وتفيش 
األمراض؛ فمما الشك أن تفيش األمراض واألوبئة التي طالت 

؛ يَُعّد من أبرز عوامل )١(يف عهد هذه الدولة مناطق عدة يف اليمن
اهتمام بني رسول بتوفري بيئة صحية وخدمية تحد من ظهور 
وتفيش تلك األمراض،  يتمثل ذلك عمليًا يف الحفاظ عىل البيئة 

، وإنشاء البساتني واملتنزهات )٢(والغطاء النباتي ورعايته
، يفواملطاهري، ودور املض ، وإقامة الحمامات)٣(الصحية

واملرافق الصحية والخدمية األخرى امللحقة باملدارس واملساجد 
واألربطة والزوايا وحبس األوقاف السخية لصالحها لتستمر يف 
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 الطبيـة بالعلوم اليمن يف رسول بني دولة حكام اهتمام مظاهر

، وكذا إنشاء وإصالح وتعبيد الطرقات والجسور )٤(رسالتها
، وإيجاد مناطق بيئية صحية وآمنة )٥(والقناطر والدروب اآلمنة

رىض إليها السيما أصحاب للنقاهة وبعضها  لنقل بعض امل
األمراض املعدية، أو نقل السكان من مناطق حروب إىل مناطق 

، وكذا إنشاء قرى ومدن يف مواقع )٦(آمنة خوفا عىل سالمتهم
صحية وآمنة والتشجيع عىل سكناها، ويرجح طه حسني وجود 
وحدات ومرافق طبية وصحية صغرية يف املدن الرئيسية 

االهتمام ببعض األلعاب والسباقات ، و )٧(واملناطق املوبوءة
، والحرص عىل تأمني الغذاء والكساء والدواء لعدد )٨(الرياضية

من رشائح املجتمع الفقرية واملعدمة ومحدودة الدخل، 
ومسامحة املزارعني والعلماء من الجبايات حال العرس 

  )٩(والجدب.
الذين زاولوا مهنة  -واهتم حكام بني رسول برشيحة األطباء

ويف مناطق  )١٠(يف قصورهم -ب وإعداد الوصفات الطبيةالط
حظيت قد ، و )١٢(، واستقدام أطباء من خارج اليمن)١١(ملكهم 

رشيحة األطباء بمكانة متميزة لدى سالطني وأمراء هذه الدولة، 
فعىل سبيل املثال كان يف بالط السلطان املنصور عمر بن عيل 

ربًا من السلطان مؤسس الدولة، طبيبا من طائفة اليهود كان مق
وذو مكانة لديه لدرجة تجاوزه سلوكيات حقوق وآداب أهل 
الذمة يف دار اإلسالم مما أثار حفيظة بعض العلماء ضده وضد 

وسار سالطني الدولة من بعده عىل  )١٣(السلطان الذي يعمل لديه
املنوال نفسه باالهتمام باألطباء وتقريبهم وإغداقهم بالعطايا 

  )١٤(والهبات الجزيلة.

  اثناًي: االهتمام ابلعلوم الطبية
تجسد اهتمام حكام الدولة الرسولية يف اليمن بالعلوم 
الطبية من أوجه كثرية، كرعاية علماء الطب الذين صنفوا عدًدا 
كبرًيا من املؤلفات الطبية عىل الساحة اليمنية خالل ذلك العرص 

، وتشجيع الرحلة من اليمن إىل )١٥(ومنهم علماء طب وافدون
خارجها لتعلم الطب ومن ثم العودة للممارسة الطب وتعليمه يف 

، وإرسال من يقتني الكتب والعقاقري الطبية من خارج )١٦(اليمن
،   وكذلك تشجيع تدريس مواد طبية )١٧(اليمن لالستفادة منها

يف بعض املرافق التعليمية والخدمية وهي أشبه بدورات 
دار املضيف التي  متخصصة كانت تقام يف بعض املرافق ومنها

، وكذا تعلمهم هذا )١٨(كان ينزل بها بعض العلماء يف الطب
الصنف من العلوم وتشجيع أبنائهم عىل تعلمه، ثم خوضهم 

يتضح ذلك من خالل كتاب السلطان  التأليف مجاالته املختلفة
املظفر يوسف الرسويل إىل السلطان الظاهر بيربس صاحب 

بويض ووجد مدينة ظفار مرص بعد أن فتح األول  ظفار الح
فقال:   -وبيئة يطلب منه إرسال طبيب كما سبقت اإلشارة إليه 

"وال يظن املقام العايل أننا ال نريد الطبيب ألنفسنا فإنا نعرف 
بحمد هللا من الطب ماال يعرفه غرينا وقد اشتغلنا فيه أيام 
الشبيبة انشغاالً كثرًيا وولدنا عمر من العلماء بالطب وله كتاب 

، ولعل أبرز َمْن خاض من حكام )١٩(الجامع ليس ألحد مثله" 
  بني رسول غمار التأليف يف مجالت علوم الطب من ييل:

  املظفر يوسف بن عمر-٢/١
 م)١٢٩٤ -١٢٤٩هـ/ ٦٩٤ -٦٤٧(

ثاني سالطني دولة بني  –يَُعّد السلطان املظفر يوسف 
من  أشهر سالطني الدولة وأقواهم وأعلمهم، فقد كان  - رسول

عاملا أخذ حظا وافرا من العلم عىل كبار علماء عرصه يف مختلف 
فروع العلوم واملعارف، وكان ُمكِرما للعلماء مقربًا إياهم 
ومتقربًا منهم، وله العديد من املدارس واملنشآت التعليمية 
والخريية وكانت له مكتبة راجع مؤلفاتها وضبطها بخطه وكان 

من العلوم السيما يف علم الطب له باع يف مجال التأليف يف كثري 
، ومن أشهر كتبه يف هذا املجال ما )٢٠(الذي كان له فيه يد طويل

  ييل:
طبع الكتاب أكثر مـن طبعـة (املعتمد يف األدوية املفردة):  -

ويعد من أشهر كتب الطب يف عرصـه فقـد جمـع فيـه املؤلـف 
مفردات يف الطب ورتبها عىل حروف املعجـم، يقـول املؤلـف يف 

ته: "فإني اخترصت هذا الكتاب من كتـب كبـار جمعـت مقدم
التطويل واإلسهاب ولـم أذكـر إال املوجـود دونمـا يعرسـ عـىل 
الطالب... واستخرجته من كتاب الحكيم... عبد هللا بن البيطـار 
املغربي (الجامع لقوى األغذية واألدوية) ومن كتاب ابـن جزلـة 

فلييسـ، ومـن املعروف بـ (املنهاج) ومن كتاب أبي الفضـل الت
(أبدال) الزهراوي... و(أبدال) ابن الجزار.... ورتبته عىل حروف 

  )٢١(املعجم ليكون أقرب تناوال وأفهم".
ذكر الـزركيل أنـه يف ( البيان يف كشف علم الطب للعيان)  -

مجلــدان ضــخمان رآه يف خزانــة الشــيخ العبيكــان يف مدينــة 
 )٢٢(الطائف.

  األرشف عمر بن املظفر يوسف-٢/٢
  م)١٢٩٦ -١٢٩٥هـ/ ٦٩٦ -٦٩٤(

هو ثالث حكام دولة بني رسول، ورغم مدة حكمه القصرية؛ 
إال أن له آثار ونجاحات واضحة يف الجوانب السياسية 
والحضارية والعلمية عىل وجه الخصوص، فقد أشادت املصادر 
بمشاركاته العلمية الواسعة وتلقيه عىل كبار علماء عرصه، 

يقول عنه األفضل يف  )٢٣(ةوشارك يف تصنيف العلوم املختلف
"... محبًا ملجالسة العلماء ومصاحبة الفقهاء  )٢٤(العطايا السنية

وبلغ درجة عالية يف املعرفة ورتبة سامية  يف العلوم، وكان متقنا 
يف كل فن باحثا يف كل مذهب حتى أنه كان يفتي يف عرشة علوم 

علم وله التصانيف يف كل فن ومؤلفاته غزيرة جليلة" ومنها يف 
رسالة والده السابقة إىل  -كما تدلنا –الطب الذي برع فيه 

وقد ألف الطبيب محمد بن أحمد الحموي (ت.  - الظاهر بيربس
 -مخصًصا - م) كتابًا يف الطب برسم١٣٠٠هـ/ ٧٠٠بعد سنة 

سماه: "البيان يف كشف أرسار الطب  )٢٥(السلطان األرشف
م الطب، ويدل للعيان" قدمه لألرشف عمر الذي كان شغوًفا بعل
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 الطبيـة بالعلوم اليمن يف رسول بني دولة حكام اهتمام مظاهر

يف مقدمته عىل هذه املكانة والشغف العلمي التي تحىل بها 
ألرشف بعلم الطب حيث قال فيها: "... رأيت أن أخدم بابه ا

العايل ألنال مرفوع العمل بالعلم  بكتاب اجمع فيه من هذا الفن 
غريبة وأنظم يف سلكه عجيبة يشتمل عىل جميع أجزاء صناعة 

 حفظ الصحة وذكر األمراض الطب من علمها وعملها يف
وأسبابها واألعراض الالزمة لها والعالمات الدالة عليها، والعالج 
والتدبري باألدوية واألغذية مما جربته القدماء واختارته وصحت 

املحدثني  لهم منفعته، وانتزعته من زبد كتب القدماء وأفاضل
جاز من أهل هذه الصناعة، وسلكت فيه طريًقا متوسًطا، بني اإلي

الغامض والتطويل املضجر وهو ما يتحرج به املتعلمون 
ويتضجر به الكاملون يف حفظ الصحة عىل األصحاء وردها عىل 

ألتقرب بذلك إىل الخاطر الرشيف، وليتم عىل سعده  ،املرىض
املنيف، يستغني بهذا الكتاب الناظر فيه عن خزانة كتب طبية، 

يس بالنسبة إىل علم من ملا فيه من الغرائب والفنون املبوبة، ول
رسم باسمه وعمل برسمه، إال كنسبة القطرة من املطرة، 

ومن مؤلفات األرشف عمر يف هذا  )٢٦(والنفحة من الزهرة..."
  العلم ما ييل:

وهو يف علـم األدويـة قـال يف . )٢٧((األبدال ملا علم يف الحال) -
مقدمته: "هذا الكتاب جمعت فيه ما وجدته من أبـدال األدويـة 

فردة يف الطب، إذا كان منها عند الحاجة قد يعلم فيبـدل عنـه امل
ما قالت الحكماء أنه بدل له أو قريب أو يف درجته، وألفتـه عـىل 
حروف املعجم ليكون أقرب لطالبه وأفهم ولم أودع فيـه إال مـا 

  . )٢٨(قاله من  تقدم..." 
سبقت إليه اإلشارة يف الكتاب الذي أرسله (الجامع يف الطب)  -
لده إىل الظاهر بيربس يطلب فيه طبيبـا ملدينـة ظفـار التـي وا

  )٢٩(أصابها وباء حال دخوله إليها.
"...ولو  )٣٠(يقول عنه األفضل يف الطب كتاب (شفاء العليل) -

لم يكن له من مؤلفاته غري "شـفاء العليـل يف الطـب " لكفـاه 
شاهدا لفضله وعنوانًا لنقله، فإنه طمس آثار من قبله، وجىل به 

م ما لم يوضحه األوائل، ورتبه ترتيبًا عجيبًا، ونقحه تنقيًحا ظال 
   غريبًا..."

ذكـر هـذا الكتـاب بعنـاوين (املعتمد يف مفردات الطـب)  -
ويبدو أنه هو نفسه كتـاب املعتمـد املـذكور أعـاله  )٣١(مختلفة
  )٣٢(لوالده.

أحـد أهـم  –وهو يف الطـب البيطـري  (املغني يف البيطرة) -
لذي حظي باهتمام ملوك بني رسول،  وتوجد أركان علم الطب ا

من هذا الكتاب نسخ خطية يف بعض املكتبات اليمنية والعربيـة 
، وقد اطلع عـيل بـن عـيل خـالل إعـداده )٣٣(والعاملية واليمنية

رسالته للماجستري عـن (الحيـاة العلميـة يف تعـز عرصـ بنـي 
رسول) عىل نسخة محفوظة بجامعـة أم القـرى مصـورة عـن 

، نقتبس ما جاء يف رسـالته حـول )٣٤(الكتب املرصيةنسخة دار 
قـال يف مقدمتـه: :" ... )٣٥(هذا الكتاب وأبوابه عىل النحو التـايل

(هذا كتاب مخترص جمعناه فيما جربناه وجربه أهل الخربة من 
حكماء الخيل من أهل اليمن يف أمراض الخيل وما يعـرض لهـا 

الجاتهـا، فخـري من سائر أنواع األمراض وأسبابها وعالماتها وع
الكالم ما قل ودل وما أمل، واقترصنا عـىل مـا ذكرنـاه ممـا ال 
يستغني عنه من ذكر ألوانها وصفة خلقا وما يستحسـن منهـا 
وما يستقبح، وقد رتبه عىل مقدمة وتسـعني بابًـا عـىل النحـو 

  التايل: 

ــل وصــفاتها   الباب األول: ــوان الخي ــر أل يف ذك
  وأجناسها واحدا بعد واحد.

  الثاني: الباب
يف ذكر أسماء الخيل وصفاتها ومـا 
يحمد منها وما يذم مـن العالمـات 

  الجيدة ألهل الهند وغريهم. 

يف تفسري أسنان الخيـل وعالماتهـا   الباب الثالث:
  وعالجها. 

يف رياضة الخيـل وتأديبهـا وذكـر   الباب الرابع:
  صفات لجمها.

ــدواب   الباب الخامس: ــل وال ــال الخي ــر أفع يف ذك
  ف ذلك.وأصنا

ــببه   الباب السادس: ــري وس ــرد البق ــر الج يف ذك
  وعالمته وعالجه.

يف ذكــر الجــرد العظمــي وســببه   الباب السابع:
  وعالمته وعالجه.

يف ذكر مرض خنان املفاصل وسببه   الباب الثامن:
  وعالمته وعالجه.

يف ذكر الخنـان الرطـب واليـابس   الباب التاسع:
  وسببه وعالمته وعالجه.

يف ذكر مرض زقـي الهـر يف التـبن   عارش:الباب ال
  وسببه وعالمته وعالجه.

يف ذكر فقر الـدم وسـببه وعالمتـه   الباب الحادي عرش:
  وعالجه.

يف ذكــر حبــوب تطلــع يف الفــرس   الباب الثاني عرش:
  وسببها وعالمتها وعالجها.

  الباب الثالث عرش:
يف ذكر أمراض الحمـر، وهـو مـن 
ــ ــببها وعالمته ــياء وس ــة أش ا ثالث

  وعالجها.

يف ذكر أمراض الخنـازير وسـببها   الباب الرابع عرش:
  وعالمتها وعالجها.

يف ذكر أمـراض االنتشـار وسـببه   الباب الخامس عرش:
  وعالمته وعالجه.

يف ذكــر مــرض الرســطان وســببه   الباب السادس عرش:
  وعالمته وعالجه.

  الباب السابع عرش:
يف ذكر مرض الخلد الطيـار، وهـو 

ــه الجــذام ل ــل وســببه وعالمت لخي
  وعالجه.

يف ذكر مرض الفرك والخلع وسببه   الباب الثامن عرش:
  وعالمته وعالجه.
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  الباب التاسع عرش:
يف ذكر مرض انحالل كفل الفـرس 
ــه  ــك وعالمت ــبب ذل ــه، وس وعراج

  وعالجه.

يف ذكر ضيق الحافر للفرس والدابة   الباب العرشون:
  وسببه وعالمته وعالجه. 

  والعرشين: الباب الحادي
يف ذكر مرض التكبد وسببه وعالمته 

  وعالجه.
  

يف ذكــر مــرض الجــرذون وســببه   الباب الثاني والعرشين:
  وعالمته وعالجه. 

ــببها   الباب الثالث والعرشين: ــة وس ــرض النمل ــر م يف ذك
  وعالمتها وعالجها.

يف ذكر قـوة رأس الفـرس وسـببه   الباب الرابع والعرشين:
  وعالمته وعالجه.

يف ذكر مرض الكزاز وحـرق النـار   اب الخامس والعرشين:الب
  وسببه وعالمته وعالجه.

ــببه   الباب السادس والعرشين: ــ وس ــرض القرص ــر م يف ذك
  وعالمته وعالجه.

ــع   الباب السابع والعرشين: يف ذكــر النفــاخ وريــاح التقطي
  وسببه وعالمته وعالجه.

خـالع يف ذكر مرض الطابق وهو ان  الباب الثامن والعرشين:
  الحافر وسببه وعالمته وعالجه.

يف ذكــر مــرض الرهصــة والدابــة   الباب التاسع والعرشين:
  وسببها وعالمتها وعالجها.

يف ذكر حبوب تطلع يف وجه الفرس   الباب الثالثون:
  وسببها وعالمتها وعالجها.

يف ذكر مرض القولنج حاًرا وبـارًدا   الباب الحادي والثالثني:
  جه.وسببه وعالمته وعال 

يف ذكر مرض الشظا يف يد الفـرس   الباب الثاني والثالثني:
  وسببه وعالمته وعالجه.

يف ذكر الظفر يف العني والبياض بها   الباب الثالث والثالثني:
  وسببها وعالمتها وعالجها.

  الباب الرابع والثالثني:
يف ذكر الربص والبياض واألكلـة يف 
ــببه  ــة وس ــرس أو الداب ــني الف ع

  وعالجه. وعالمته 

يف ذكر املاء األسود يف العني وسـببه   الباب الخامس والثالثني:
  وعالمته وعالجه.

ــه   الباب السادس والثالثني: ــببه وعالمت ــاد وس ــر الزب يف ذك
  وعالجه.

يف ذكر مرض الرشا وسببه وعالمته   الباب السابع والثالثني:
  وعالجه.

وعالمتـه يف ذكر املخـايض وسـببه   الباب الثامن والثالثني:
  وعالجه.

يف التجشـــيب وســـببه وعالمتـــه   الباب التاسع والثالثني:
  وعالجه.

ــى وســببها   الباب األربعون: ــر مــرض الحم يف ذك
  وعالمتها وعالجها.

يف عراج بيت السبق وسببه وعالمته   الباب الحادي واألربعني:
  وعالجه.

يف ذكر عرق النساء وسببه وعالمته   الباب الثاني واألربعني:
  عالجه.و 

  الباب الثالث واألربعني:
يف ذكر مرض السـلع وورم الركـب 
مــن امللــح وغــري وســببه وعالمتــه 

  وعالجه.

يف ذكر مـرض السـقاوات وسـببها   الباب الرابع واألربعني:
  وعالمتها وعالجها.

يف مرض السعال وسـببه وعالمتـه   الباب الخامس واألربعني:
  وعالجه.

كر األثاليل يف الفـرس وسـببها يف ذ  الباب السادس واألربعني:
  وعالمتها وعالجها.

يف ذكر الراؤول والتابوت يف الفرس   الباب السابع واألربعني:
  وسببه وعالمته وعالجه.

  يف ذكر الخرزتني والسامتني  الباب الثامن واألربعني:

يف ذكـر صــهيل الفـرس وانقطــاع   الباب التاسع واألربعني:
  صوته وسببه وعالمته وعالجه.

يف ذكـــر األخنـــف مـــن الخيـــل   الباب الخمسون:
  واألصدف.

يف ذكر مرض الدنية وسببه وعالمته   الباب الحادي والخمسني:
  وعالجه.

يف ذكر مرض الثوية وسببه وعالمته   الباب الثاني والخمسني:
  وعالجه. 

يف ذكر حبـوب تطلـع تحـت عـني   الباب الثالث والخمسني:
  الفرس وسببها وعالمتها وعالجها.

ــببه   الباب الرابع والخمسني: ــرض الحرصــ وس ــر م يف ذك
  وعالمته وعالجه.

يف ذكر زمن الفرس وسببه وعالمته   الباب الخامس والخمسني:
  وعالجه.

يف عالج الدابة إذا كانت تلهـث مـن   الباب السادس والخمسني:
  غري علة.

ــرس   الباب السابع والخمسني: ــة أو الف ــر هــزال الداب يف ذك
  وعالجه. وسببه وعالمته

يف ذكر العقر يف الفـرس أو الدابـة   الباب الثامن والخمسني:
  وسببه وعالمته وعالجه.

يف ذكــر الســعوط للخيــل وســائر   الباب التاسع والخمسني:
  الدواب الكبار منها والصغار.

  الباب الستون:
يف صفة تـوقيح الحـوافر إذا كـان 
فيها الشقاق والدود وسببه وعالمته 

  وعالجه.

يف عالج البغلة الطالب وعالجهـا إذا   الحادي والستني: الباب
  كانت تكثر الصياح.

يف معرفة مـا يسـمى الـدواب ومـا   الباب الثاني والستني:
  يهزلها وصورة علفها وسقيها.

ــتخم وســببها   الباب الثالث والستني: ــر البشــم وال يف ذك
  وعالمتها وعالجها.



   
  

 
 
 

 

 اساتدر

  ٢٠١٧ ديسمبر –والثالثين  العدد الثامن  –عاشرة السنة ال   ٣٠   ربع سنوية .ُمَحكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

 الطبيـة بالعلوم اليمن يف رسول بني دولة حكام اهتمام مظاهر

ــاك   الباب الرابع والستني: ــرض الحن ــر م ــببه يف ذك وس
  وعالمته وعالجه.

يف ذكر الحافر إذا انقلبت وارتخـى   الباب الخامس والستني:
  العصب وسببه وعالمته وعالجه.

التشمري يف الفرس أو الدابة وسـببه   الباب السادس والستني:
  وعالمته وعالجه.

يف معرفة كيف تطيب الحجرة حتى   الباب السابع والستني:
  تحبل وذكر القفاز والنتاج.

يف الحجر إذا مات والدها يف بطنهـا   الباب الثامن والستني:
  وسببه وعالمته وعالجه.

ــة   الباب التاسع والستني: يف عــالج لســعة الحــنش والحي
  والعقرب.

يف ذكر عـالج الحقـول مـن سـائر   الباب السبعون:
  الدواب.

يف معرفة ما ينبت شـعر الدابـة إذا   الباب الحادي والسبعني:
  و من لزقة أو كي.نحلق من نفسه أ

  الباب الثاني والسبعني:

يف ذكر ما يستعمل لصحة الـدواب 
ــاب الثالــث  يف ســائر األوقــات. الب
والسبعني: يف ذكر الحجر الحقـوق 

  وسببها وعالمتها وعالجها.

يف صفة إخراج العلق من فم سـائر   الباب الرابع والسبعني:
  الدواب.

س الكبري وسـائر يف ذكر خيص الفر   الباب الخامس والسبعني:
  الدواب.

يف عدد عروق الفرس وكـم يفصـد   الباب السادس والسبعني:
  منها.

  يف ذكر أسماء البغال.  الباب السابع والسبعني:
  يف معرفة ألوان البغال.  الباب الثامن والسبعني:

  الباب التاسع والسبعني:
ــا  ــد منه ــال والجي يف صــفات البغ
والرديء وما يختار للركوب ولحمل 

  ثقال.األ 

يف عالج ما يعرض للبغال من جميع   الباب الثمانون:
  العلل.

ــا   الباب الحادي والثمانني: ــد ومنه ــري والجي ــر الحم يف ذك
  والرديء وذكر ألوانها.

يف ذكــر أمــراض الحمــري وســببها   الباب الثاني والثمانني:
  والكتها وعالجها.

لجيــد يف أســماء اإلبــل وألوانهــا وا  الباب الثالث والثمانني:
  والرديء وذكر أسنانها.

ــنانها   الباب الرابع والثمانني: ــل أس ــراض اإلب ــر أم يف ذك
  وعالمتها وعالجها.

  الباب الخامس والثمانني:

يف معرفة أصـناف الجمـال املتفـق 
عليها يف بالد التهائم جميعهـا ومـا 
يصلح للمناخ منهـا ومـا ال يصـلح 

  وذكر الهجن املجلوبة. 

يف ذكر أمراض الجمال وما ينبغـي   ني:الباب السادس والثمان
أن يفتقد يف سـائر األوقـات وذكـر 

  مراعيها وحسيكها وعلفها.
  يف ذكر أسماء البقر وألوانها.  الباب السابع والثمانني:

يف ذكــر أمــراض الضــأن وســببها   الباب الثامن والثمانني:
  وعالمتها وعالجها.

ســببها يف ذكــر أمــراض الضــأن و   الباب التاسع والثمانني:
  وعالمتها وعالجها.

ــببها   الباب التسعون: ــز وس ــراض املع ــر أم يف ذك
  وعالمتها وعالجها.

  
  
  املجاهد عيل بن املؤيد داود-٢/٣

  م)١٣٦٣ -١٣٢١هـ/ ٧٦٤-٧٢١(حكم 
رغم سوء طالعه السيايس حيث تميزت مدة حكمه منذ توليه 
بالرصاعات السياسية يف كل اتجاه حتى داخل األرسة، فإنه 

أنه كان مشارًكا يف عدد من العلوم وأنه أعلم بني رسول وصف ب
وأنه كان شاعًرا فصيًحا محبًا للعلماء، وهو الذي مدن ثعبات يف 
تعز وبنى سورها واخرتع فيها املخرتعات العجيبة والبساتني 
الرائقة وبنى فيها القصور العجيبة والغريبة، وهو الذي بنى 

وأقام أسوارها.  - ية يف تعزاملعروفة اليوم بالجحمل –الجهملية 
وأنشأ عدد من املساجد واملدارس منها مدرسته التي أنشأها يف 
مكة املكرمة مالصقة للحرم الرشيف وأوقف عليها ما يقوم 
بكافيتها وكفاية املرتبني فيها من املدرسني والطلبة والعاملني، 
وأنشأ عدد من املدارس واملساجد يف تعز وزبيد ومناطق تهامة، 

ف بالعدل والرفق بالرعية وكانت له مشاركات علمية ووص
واسعة يف مختلف العلوم درًسا وتأليًفا، السيما يف علم الفالحة 

فة التي تنسب له يف علم ومن اآلثار العلمية املؤل )٣٦(والبيطرة،
  البيطرة:

ــافية يف  ــول الش ــة والفص ــوال الكافي ــرة –(األق  -البيط
   )٣٧()الخيل

أحببت أن أجمع مخترًصا أودعه قال فيه بحسب الحبيش: "
ما أحاط به معرفة علمي ومعرفتي عيانًا أو مبارشة وأذكر فيه 

" وما يذم وما يستحب وما يكره وما الخيلما يحمد منها "أي 
يجب عىل السايس والرائض أن يتعهد من مداراة أخالقها 
ومداراة أمراضها وعللها ما سأبينه يف مواضعه إن شاء هللا من 

تكون حجة لراوية وتبرصة لرائية وكنت أول من عنى الكتاب ل
بجمع فضائلها والحق ذكر أواخرها بذكر أوائلها إذا كانت من 
خصائص العرب ومناسب اليمن ولم أقترص عىل ذكر الخيل 
العربية منها دون غريها بل أضفت إليها أصناف الخيل 
والرباذين والبغال والحمري، وألحق أيًضا بها ذكر الجمال 

 نسابها".وأ
  قسمه عىل فصول أو أقوال:

الفصل األول: فيما جاء يف فضائل الخيل ومحمودها يف الكتـاب 
  العزيز والحديث  والحث عىل إكرامها وأول من ركبها وأنسابها.
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الفصل الثاني: يف صفاتها وخلقها وألوانها وسياستها وأسمائها 
وما ومحمودها ومذمومها ودوائرها وما يستحب منها وما يكره 

  يجوزه أهل الهند منها وذكر عتاقها وهجانها ومقرمها.
الفصل الثالث: يف ذكر حملهـا ونتاجهـا وتربيتهـا وسياسـتها 
وأنسابها ورياضتها وسباقها وأعمارها ومدة االنتفاع بهـا ومـا 

  جاء من األخبار يف السابق يف الجاهلية واإلسالم.
ها وذكر العلـة الفصل الرابع: يف ذكر أمراضها وأسبابها ومداوات

  هـ بإقليم اليمن. ٧٢٧التي حدثت سنة 
الفصل الخامس: يف ذكر أسماء الخيـل املشـهورة يف الجاهليـة 
واإلسالم، وما جاء فيها من األخبار وذكر مـا اشـتهر يف اململكـة 
اليمنية ثم يف اململكـة الرسـولية مـن "خيولنـا وخيـول آبائنـا 

  وأجدادنا وما اتصل من أخبارها".
سادس: يف ذكر خيول العجم والـرباذين والبغـال ومـا الفصل ال

  يحمد منها وما يذم وذكر الجمال. 
قول عيل بن عيل عن النسخة املطبوعة بتحقيق  وبحسب

قال يف مقدمته:  :)٣٨(الجبوري عن دار الغرب اإلسالمي، ما ييل
"أما بعد: فإني نظرت بناظر القلب وتمييز العقل فيما أنعم هللا 

فية واملنن الضافية، وما فضل به بعضهم عىل به من نعم الصا
بعض مما يقرص عنه شكر الشاكرين، وتكل دون بلوغه ألسن 
ل املواهب الجليلة وأنبل النعم  الذاكرين، فرأيت الخيل من أجِّ
النبيلة، خص هللا بها من أراد من العباد وجعلها عزا وقوة 
 للمجاهدين يف سبيله عند الجهاد، و إرهابا ملن حارب هللا

وا َلُهْم َما اْستََطْعتُْم "ورسوله من أويل اإللحاد، فقال تعاىل:  َوأَِعدُّ
ُكمْ  ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ هللاَِّ َوَعُدوَّ سورة "  ِمْن ُقوَّ

"، ثم جعلها أرشف املخلوقات بعد اآلدميني ٦٠األنفال: آية 
  خلقا وحسنا وأزينها...". وأفضل ذوات األربع زينة وأعجبها 

أيًضا: "وإني ملا أرشب يف قلبي من محبة الخيل  وقال
واإلعجاب بها واالستحسان لها ومقاناتها واختبار أخالقها 
واختيار عتاقها وتعرف أحوالها وإدمان ركوبها، لم أزل 
أرتبطها يف مجاليس وآنس بها كأنيس بمجاليس، وأبارش علفها 

ها وتأديبها وتمرينها وتعليمها وتفقد ومرابطها، وأعاني رياضت
آلتها وتغيري لجامها وإصالحها وإرساجها وإلجامها يف لييل 
ونهاري وإقامتي وإسفاري من لدن حداثة السن وقرب املولد، 
ولم تزل األيام تجدد حبي لها يف ل يوم جديد، وأقول للذة 

  النفس هل امتألت فتقول عل من مزيد.
الكتب املصنفة يف ذكر الخيـل فرأيـت ثم إني نظرت يف كثري من 

أكثرهم يحيل عىل غريه، ويقلد سواه العن حقيقة رؤية بعني وال 
  مبارشة بنفس إال قليالً منهم.

ولم أقل هذا إزراء بهم وال تطاول عليهم، إذ كانت الخيل مختلفة 
األصناف واألخالق كثرية املحاسن واملسـاوئ، ال يقـدر أحـد أن 

مما يشاهد منها وما ال يشـاهد، ولكـن يحيط بمعرفة أوصافها 
يستدل باملسموع عىل املشهود، كالطبيب الحاذق يعالج ما يـراه 

بما يسمعه من كالم غريه مع لطف نظره وكثرة تجاربـه، ال أن 
  يعول عىل التقليد، فأن املقلد يف أحواله يفتضح عند االمتحان".

معرفة  وقال أيًضا يف مقدمته: (ورأيت يف زماننا َمْن يتعاطى
الخيل ويكثر التفهيق والثرثرة يف الكالم عليها ويوهم العامة أنه 
يف الغاية القصوى يف العلم، ولو سئل عن دائرة من دوائرها أو 

لو أريد منه إصالح  أويشء من أحوالها وأوصافها لم يعرفه، 
فساد فرس أو تعليمه شيئا مما يراد به أو رياضة مهر أو تذليل 

ا من ذالك وربما أفسد ما هو صالح. صعب لم يحسن شيئً 
فأحببت أن أجمع مخترًصا أودعه ما أحاط به علمي معرفة، 
ومعرفتي عيانا ومبارشة، وأذكر فيه ما يحمد منها وما يذم، وما 
يستحب وما يكره وما يجب عىل السائس والرائض أن يتعهده 
من مداراة أخالقها ومداواة أمراضها وعللها مما سأبينه يف 

ه إن شاء هللا تعاىل من الكتاب ليكون حجة لرواية مواضع
   وتبرصة لرائيه.

ذكر أواخرها  وألحوكنت أويل من عني بجميع فضائلها 
بذكر أوائلها إذ كانت من خصائص العرب ومناشب اليمن، ولم 
أقترص عىل ذكر الخيل العربية منها دون غريها، بل أضفت إليها 

ل والحمري، إذ كانت داخلة ذكر أصناف الخيل و الرباذين والبغا
يف حيز الزينة التي ذكرها هللا عز وجل يف كتابه العزيز يف قوله 

"سورة النحل:  َواْلَخيَْل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمريَ ِلرَتَْكبُوَها َوِزينَةً تعاىل (
)، وألحقت بها أيًضا ذكر الجمال وأنسابها، ألنها أيضا مما ٨آية 

لوك، وقصدت االختصار واإليجاز تختص بها العرب وتختارها امل
مع استيفاء املراد، وأدخلت يف أثناء كالمي ما البد منه من كالم 
من سبق من املصنفني املحققني يف هذا الفن، واالستشهاد عىل 
فضلها بما نزل فيها من كتاب هللا عز وجل والحديث النبوي عىل 
صاحبه أفضل الصالة والسالم، وما جرى من أخبارها يف 

جاهلية واإلسالم، وما أشتهر منها بأسمائها وذكر من صفاتها ال
وألوانها و شياتها ودوائرها وأمراضها ومداواتها وبرئها وحملها 
ونتاجها وتربيتها وركوبها وترتيب أسنانها ومدة االنتفاع بها. 
وأتبعت ذالك بذكر ما أشتهر منها يف ملكي وخيول أبائي 

أشتهر يف اململكة اليمنية... ). وأجدادي رحمهم هللا تعاىل، وما 
  وقد رتب كتابه املذكور عىل ستة أقوال: 

القول األول: فيما جاء يف فضائل الخيـل يف كتـاب العزيـز عـن 
النبي صىل هللا عليه وسلم والحث عـىل إكرامهـا وذكـر أوائلهـا 

  وأنسابها، وأول من ركبها وما جاء يف ذالك من األخبار. 
اتها وخلقهـا وألوانهـا وأنسـابها القول الثـاني: يف ذكـر صـف

ومحمودها ومذمومها، ودوائرها وما يستحب منها وما يكره وما 
  يختاره أهل الهند منها، وذكر عتاقها وهجانها ومعرفتها.

القول الثالث: يف ذكـر حملهـا ونتاجهـا وتربيتهـا وسياسـتها 
وأنسابها، وركوبها ورياضتها وهيئة سـباقها وأعمارهـا ومـدة 

  ها وما جاء من األخبار يف السباق يف الجاهلية واإلسالم.االنتفاع ب
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القول الرابع: يف ذكر أمراضها وأسبابها ومداواتها وذكـر العلـة 
  م). ١٣٢٧هـ/ ٧٢٨التي حدثت بها يف سنة (

القول الخامس: يف أسماء الخيل املشهورة يف الجاهلية واإلسالم، 
ما أشتهر منها وذكر سباقها وما جاء يف ذالك من األخبار، وذكر 

  يف اململكة اليمنية الرسولية.
القــول الســادس: يف ذكــر الــرباذين والبغــال وخيــول العجــم 

)، كما صنف ١والحمري، وما يحمد منها وما يذم وذكر الجمال،(
يـل أيًضا التذكرة يف معرفة البيطـرة، ولـه أيضـا كتـاب يف الخ

  وصفاتها وأنواعها وبيطرتها.  
. رآه ها وأنواعهـا وبيطرتهـا)كتاب يف الخيـل وصـفات(  -

الحبيش ونقل عنه...جاء يف أوله: هذه نكت مستحسـنة وجـدت 
تعاليق بخط السلطان املجاهـد يف خدمـة السـايس لهـا أعنـي 
الدواب كافة والخيل خاصة وقد علمنا أمورهم وما يفعلون مـن 

نفـس الكتـاب  -بحسـب الحبيشـ –خدمتهم... إلـخ" ولعلـه 
  .)٣٩(السابق

  وله:
    )٤٠(كرة يف علم البيطرة).( التذ -
  )٤١(( كتاب الجوارح والحمام ). -
  
  األفضل العباس بن املجاهد عيل-٢/٤

  م)١٣٧٦ -١٣٦٣هـ/ ٧٧٨ -٧٦٤(حكم 
يَُعّد األفضل من أشهر حكام الدولة الرسولية، فإىل جانب 
حنكته السياسية واإلدارية والعسكرية يف املحافظة عىل هيبة 

فضل بأنه كان ملًكا شهًما يقًظا واتساع الدولة، فقد وصف األ 
حازًما ذكيًا شجاًعا شديد البأس، وكان كريًما عدالً رؤوًفا 
بالرعية، وكان مشارًكا للعلماء يف عدة فنون، فكان عارًفا بالنحو 
واآلداب واللغة والسريٍّ والتواريخ، والفلك والطب....إلخ فيَُعّد من 

مؤلفات كثرية يف  أكثر ملوك بني رسول يف اليمن إنتاجا، وله
عددة وبديعة، وكان له عدد من املآثر منها صنوف علمية مت

مدرسة يف مكة املكرمة يف املسعى قبالة باب الكعبة املرشفة، 
ومدرسته يف مدينة تعز التي توصف بأن ال مثيل لها يف البالد 
وأمر بعمارة منارة فيها لم يبن مثلها،.. وغريها من املآثر التي 

يف علم الطب بفروعه  له )٤٢(ما يزال آثار بعضها قائما إىل اليوم.
عدد من الكتب والرسائل املشهورة، ويوجد مجلد ضخم 
مخطوط للمك األفضل مجموع يحتوي عىل مؤلفات عدة له يف 
مختلف العلوم ومنها يف علوم الطب "، نرشه تصويرا دانيال 
فارسكو، وج. ركس سمث، وصدر عن مؤسسة جب، لندن، 

ملركز الثقايف م. وهنالك نسخة مصورة منه يف مكتبة ا١٩٩٨
من مركز  -الفرنيس بصنعاء، قام الدكتور يحي محسن الحجي 

مشكوًرا  بتصوير تلك   -الدراسات التاريخية بجامعة صنعاء
النسخة عرب املاسح الضوئي، وأمدني بنسخة منها، ثم 

استخلص منها بعض ما وجده  يتعلق بعلم الطب من مجموع 
  التايل:    مؤلفات هذا املجموع نعرض له عىل النحو 

الكتاب مقسـم إىل . )٤٣(نيل األعراض يف مداواة األمراض)(  -
  مقدمة وفصول عىل النحو التايل:  

الفصل األول: يف خلق اإلنسان وتركيبه، ومرجعه يف ذلك العـالم 
  جالينوس 

  الفصل الثاني: يف الخلق ومرجعه أبقراط وجالينوس 
ومصـدره الفصل الثالث: يف الجوهر املخلوق غـري ذي الجسـم 

  جالينوس 
  الفصل الرابع: يف األزمنة واالعتداد ومصدره جالينوس 

الفصل الخامس: يف الفصول وهـي الربيـع والقـيط والخريـف 
  والشتاء وكذلك يف الجهات األربعة وهي املرشق واملغرب والقبلة.

  الفصل السادس: يف األزمنة وطبعها ومشاكلها للمدن.
  سان للمزاج البارد والرطب.الفصل السابع: يف مشاكل بدن اإلن

  الفصل الثامن: يف مشاكل بدن اإلنسان للهواء.
  الفصل التاسع: يف مشاكل بدن اإلنسان للنار. 

  الفصل العارش: يف مشاكل األبدان ألزمنة السنة وفصولها.
  الفصل الحادي عرش: يف مشاكل اإلنسان للقيظ 

  الفصل الثاني عرش: يف مشاكل بدن اإلنسان للشتاء.
  فصل الثالث عرش: يف مشاكل بدن اإلنسان للخريف.ال

  الفصل الرابع عرش: يف مشاكل القوى األربع للبدن اإلنيس.
  الفصل الخامس عرش: يف مشاكل أيام الجمعة لإلنسان.

  الفصل السادس عرش: يف مشاكل شهور السنة لإلنسان.
  الفصل السابع عرش: يف مشاكل أيام السنة لألبدان، 

  رش: يف البول الفصل الثامن ع
  الفصل التاسع عرش: يف الحميات.

الفصل العرشـون: يف الحميـات الصـفراوية (يف هـذا الفصـل 
يستقيص املرض ويوصف العالج املناسب لكل حالـة مـن هـذه 

  األمراض).
  الفص الحادي والعرشون: يف الحميات البلغمية.

  الفصل الثاني والعرشون: يف الحميات السوداوية 
العرشون: يف الحميات التـي تكـون يف األعضـاء الفصل الثالث و 

  السطحية وهي ثالثة أصناف.
  الفصل الرابع والعرشون: الحميات التي تتعلق بالدم.

الفصل الخامس والعرشون: يف الحميات املركبة، وهذه الحميات 
إذا اختلفت أوقاتها، وكانت يوما خفيفة وما صعبة، فينبغـي أن 

عـراض، ويكـون ذلـك مـن تركب العالج لها بحسب ظهـور األ 
  اختصاص الطبيب.

الفصل السادس والعرشون: يف دالئل النبض يف الجسم بمختلف 
  أنواعه عىل قدر القوة والحركة والعرض الالزم للبدن.

الفصل السابع والعرشون: يف اإلنذارات من كثر الكالم يف النـوم 
  وهي من عالمات السكتة.
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بيب للعليل وهو عرشة الفصل الثامن والعرشون: يف سؤاالت الط
  أنواع 

  الفصل التاسع والعرشون: يف خلق اإلنسان.
الفصل الحـادي والثالثـون: يف تركيـب الجسـد مـن األعضـاء 

  املفردة.
الفصل الثاني والثالثون: يف تركيب الجسد من األعضاء املركبـة 

  واألوصال.
الفصل الثالث والثالثون: يف أقاسم الحجاب الحاجز من الصـدر 

  والبطن.
الفصل الرابع والثالثون: يف أقسـام الطـب (فـاعلم ان صـناعة 
الطب قسمان أحداهما العلم، واألخـر العمـل، أمـا العلـم فهـو 

  معرفة............) 
الفصل الرابع والثالثون: يف أحوال ساير ما ينقص مـن فصـول 

  الجسد.
  الفصل الخامس والثالثون: يف الحركة.

  الفصل السادس والثالثون: الحمام.
  الفصل السابع والثالثون: يف األكل والرشب.
  الفصل الثامن والثالثون: يف النوم واليقظة.

  الفصل التاسع والثالثون: الباة.
  الفصل األربعون: يف حركات النفس.

الفصل الحادي واألربعون: (يبدو أنه يف أحوال الحوامـل لعـدم 
  القدرة عىل القراءة لعدم وضوح الكلمة)

  : يف تدبري املرضعة.الثاني واألربعون
  الثالث واألربعون يف تدبري الطفل 

  الفصل الرابع واألربعون (.... لم يتم التمكن من القراءة)
الفصل الخامس واألربعون يف الجداول: والجدول مصمم لعرض 
املرض واألعراض املختلفة ومن ثم وصف العـالج وهـو بشـكل 

لتـي تحتـاج جميل ومخترص وأن كانت فيه الكثري من الكلمات ا
  إىل وقت طويل لقراءتها لعدم وضوح الكلمات فيها.

  ) ٩٦ -٨٤ص  –محسن. املجموع  )٤٤((رسالة يف املواليد) -
الكتاب أو الرسالة مقسمة إىل عدد من األبـواب غـري مرتبـة أو  

  متسلسلة:
باب: يتحدث عن كيفية تكوين الجنني من بداية النطفة ومـا   -

نني وحتى الوالدة، وما بعـد بعدها من خطوات حتى تكوين الج
  الوالدة 

باب: يف النمو يف الرحم (وهذا الباب مرتبط بحسـابات فلكيـة  -
  متعلقة بالنجوم)

  اليد (مصادر الكتاب من بطليموس).باب: يف تربية املو  -
  )٤٥((بغية الحكيم يف مداواة السقيم) -

الكتاب مقسم إىل قسمني رئيسني، القسم األول من الكتاب 
قوانني صحية مختلفة من طريقة دخول الحمام  يتحدث عن

إلخراج الفضالت، وكذا طرق النوم، وكيفيته، وكيفية االعتناء 

بالطعام واختياره من حيث الفائدة الصحية منه وتنوعه، سواء 
كان ذلك الطعام من لحوم بمختلف أنواعه وأشكاله، أو من 

أللبان مختلف أنواع الفواكه الطازجة، باإلضافة إىل مشتقات ا
  من الحليب والجبن وغريها، وكذلك الفوائد الصحية للعسل.

والقسم الثاني من الكتاب يتحدث عن تدبري املرض، وأهمية 
وجود طبيب حاذق فاهم لصنعة الطب حتى يثق به الناس، 
وعىل الطبيب أن يكون ملًما وعارًفا لثالثة أشياء رئيسة أولها 

ريه املرىض، والثالث تدبريه وأرشفها تدبريه األصحاء، والثاني تدب
من ليس بصحة كاملة، والناس يف كل األحوال محتاجون إىل 
تدبري الطبيب يف كل األوقات، ولكن الحاجة إىل الطبيب يف حالة 
املرض أشد، ومصادره يف هذا الكتاب جالينوس وابقراط وكذلك 

  ارسطاطاليس من كتاب الحس واملحسوس.
يذكر أن أضعف الفصل الثالث: حول الهضم، حيث 

األمراض وأعظمها ناتجة عن عرس الهضم وذلك إىل أربعة أمور، 
كميتها، أو كيفيتها، أو من وقت تناولها، ويتناول بالرشح 
والتوضيح لكل أمر من هذه األمور مع العديد من النصائح 

  واإلرشادات الواجبة يف كل حالة من األحوال السابقة.
  الفصل الخامس: يف السكتة.

  السادس: يف الفالج.الفصل 
  الفصل السابع: يف الزكام. 

  الفصل الثامن: يف الرمد.
  الفصل التاسع: يف البرص وسيالن الدمع.

  الفصل العارش: يف األم األذان.
  الفصل الحادي عرش: يف أمراض األنف.

  الفصل الثاني عرش: يف أوجاع األسنان واللثة.
إىل دمويـة الفصل الثالث عرش: يف الحلـق واللسـان، وينقسـم 

  وبلغمية.
  الفصل الرابع عرش: يف وجع من رضبة أو صدمة.

  الفصل الخامس: عرش السعال 
  الفصل السادس عرش: (.... )

  الفصل السابع: عرش السل 
  الفصل الثامن عرش: نعث الدم
  الفصل التاسع عرش: يف الدود 
  الفصل العرشون: يف الخفقان 

  الفصل الحادي والعرشون: ضعف املعدة 
  فصل الثاني والعرشون: يف القيء ال

  الفصل الثالث والعرشون: يف املغص 
  الفصل الرابع والعرشون: يف الفواق 

  الفصل الخامس والعرشون: الهيضة واإلسهال 
  الفصل السادس والعرشون: الزحري 
  الفصل السابع والعرشون: يف البطن 
  الفصل التاسع والعرشون: يف الكبد 
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  ستسقاءالفصل الثالثون: يف اال 
  الفصل الحادي والثالثون: يف وجع الطحال 

  افصل الثاني والثالثون: يف الريقات 
  الفصل الثالث والثالثون: يف وجع الكليتني 
  الفصل الرابع والثالثون: يف أمراض املثانة 

  الفصل الخامس والثالثون: يف خروج املاء من القضيب 
  الفصل السادس والثالثون: يف أمراض (... ) 

  لفصل السابع والثالثون: يف أمراض الخصيتني ا
  الفصل الثامن والثالثون: يف أقراط الطمث 

  الفصل التاسع والثالثون: يف النقرس 
  الفصل األربعون: يف الدوايل 

  الفصل الحادي واألربعون: (.... )
  الفصل الثاني واألربعون: يف األورام  

  الفصل الثالث واألربعون: يف البهق والجذام 
  الفصل الرابع واألربعون: يف الحكة والجرب

  الفصل الخامس واألربعون: يف الحصبة والجذري 
  الفصل السادس واألربعون: يف الرسطان والخنازير 

  الفصل السابع واألربعون: الحميات 
  الفصل الثامن واألربعون: يف الحبوب 

  الفصل التاسع واألربعون: اللحم والبيض
  ت الفصل الخمسون: اللبنيا

  الفصل الحادي والخمسون: البقول والتوابل 
  الفصل الثاني والخمسون: الفواكه 

  الفصل الثالث والخمسون: الرياحني والطيب
  الفصل الرابع والخمسون: الدهون 

  الفصل الخامس والخمسون: يف االنبذة واألرشبة 
  الفصل السادس والخمسون: يف البطيخ 
  للواحق الفصل السابع والخمسون: القول يف ا

أفعال طبقـات الـدواء، وأمـا الطعـوم فمفرداتهـا ثمانيـة:  -
  الحالوة، واملرارة، وامللوحة، والحراقة، والقابض.

ـبات للصـفرة والسـوداء  )٤٦((كتاب الغذاء) - يف معرفة الرش
والبلغم وتقدير الرشبة بالوزن مـن جميـع األشـجار، الكتـاب 

رهـا يتحدث عن مختلف األشـجار والفواكـه وفوائـدها، وأرضا
واستخالص فوائدها عن طريق تركيب األدوية منها لعمل أرشبة 
مســهلة طبيــة بمقــادير معينــة الســتخدامها يف العديــد مــن 
األمراض، والكتاب كذلك منقول من مصادر غري مذكورة وإنمـا 
منقولة كتب أطباء اليونان، حيث يذكر فيه بأنه خالصـة أقـوال 

ملسـهلة، وهـذا هـو الحكماء وأصحاب الطب يف إصالح األدوية ا
القسم األول من الكتاب، أما القسم الثـاني مـن الكتـاب يف هـو 

  يتحدث يف ذكر األمراض املعدية وأنواعها وطرق معالجتها. 

يتحدث فيه عن  )٤٧((باب يف ذكر فساد الهواء وهو الوباء) -
األدوية املضادة لفساد الهواء واالنتفاخ والريح وروائح الجسـم 

  الكريهة....الخ.
وهو  )٤٨(الة يف األدوية املفردة املخلصة من السموم)رس( -

فصالن: الفصل األول يف تخلص مـن نهـش الهـوام وهـو كـل 
الكائنات الضارة، وكذلك يف األدوية الجاذبة للسـم، ويف األدويـة 
التي تنفع يف عض بعض الحيوانـات الضـارة واملفرتسـة مثـل 

وأعراضـها  الكلب والتمساح، والفصل الثاني يف األدوية القيالـة
واألدوية املفردة املخلصة منها عمومـا أو خصوصـا، ومصـادر 

  الكتاب موىس اإلرسائييل.
الرسـالة  )٤٩((رسالة يف معرفة البهائم وعالج أمراضـها) -

 مقسمة إىل أبواب دون ترتيب، فيذكر:
باب: يف صفات البغال الحسنة منهـا والـردي، ومـا يختـار  -

 مل األثقال.لركوب امللوك والسالطني، وما يصلح لح
باب: يف عالج ما يعرض البغال من جميع العلل مع ذكر جميـع 

  عالجات الخيل من األمراض املعروفة. 
  باب: يف ذكر الحمري الجيد منها والردي، وذكر ألوانها 

  باب: يف ذكر أمراض الحمري وسببها وعالمتها وعالجها 
سـنانها  باب: يف أسماء اإلبل وألوانها والجيد منها والردي، وذكر

  وذكر أمراضها 
باب: يف ذكر أمراض املعز وعالمتها وأسبابها وعالجها وكذلك يف 

  أمراضها 
باب: يف أمراض الخنازير وأمراض الكالب وعالجهـا، وكـذلك يف 

  الدجاج، وكذلك يف الطاووس،
  باب: يف البط

  باب: يف تربية السمك
 )٥٠((اللمعــة الكافيــة يف األدويــة الشــافية)، املجمــوع) -
الجزء املوجود يف هذا الكتاب هو مخترص بشكل كبـري وأصـل و 

يقع يف حـدود  )٥١(الكتاب موجود يف دار الكتب املرصية يف مرص
صفحة " والكتاب يعترب سجل حافل للكثري من األمـراض  ٢٠٠

مع وصف لعالجها، كما يذكر النصـائح املناسـبة لكـل مـرض 
عرفـة األطعمـة والطريقة املناسبة للوقاية منها، باإلضافة إىل م

املختلفة وفوائدها ومخاطرها، وكـذلك إىل فوائـد صـيدالنية يف 
استخدام بعض املركبات الطبية وعالجهـا يف بعـض األمـراض، 

  ويبدو أنه من أهم مؤلفات امللك األفضل. 
  
(رســالة طبيــة يف الفوائــد مــن أكــل حيوانــات معينــة  -

ائـد الرسالة تعترب وصف طبي صيديل يذكر فو  )٥٢(ومنتجاتها)
لحوم وأجزاء جسم الحيوانات التي تستخدم يف عـالج أمـراض 
معينة مثل الكلف وأوجاع الظهر والحوامل والبواسري والـربص 
والبهق وغريها مـن األمـراض الجلديـة والباطنيـة والحميـات 
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تنفـع يف تقويـة الجوانـب واألمراض العصبية والنفسية، كمـا 
  الجنسية. 

  

ةُ    َخامِتَ
ىل؛ أن حكام الدولة الرسولية يف مما سبق عرضه نخلص إ

وعىل وجه الخصوص من سبقت اإلشارة إليهم يف هذه  - اليمن 
قد أولوا   -الورقة رغم مشاغلهم السياسية والعسكرية واإلدارية 

العناية الكبرية بالعلوم الطبية املختلفة، كجزء من اهتمامهم 
بمختلف فروع العلوم واملعارف اإلنسانية والتطبيقية 

يعية، وأن تلك الجهود تأتي تلبية ملواجهة األمراض والطب
املختلفة املنترشة يف عرصهم، والحرص عىل نرش الصحة البيئية 
واإلنسانية والحيوانية والنباتية، وأن من مظاهر هذا االهتمام 
الرعاية الصحية امليدانية املتمثلة باالهتمام بالتطبيب وبصحة 

طلبة لتلقي علوم الطب خارج البيئة، واستقدام األطباء وابتعاث 
اليمن ومن ثَمَّ العودة للعمل يف الطب والصيدلة ميدانيًا ومعمليًا 
من خالل تركيب واستخالص األدوية، وعلميا من خالل 
التدريس والتأليف، فقد شجعوا التأليف يف علم الطب وأغدقوا 

حرصوا عىل  كما أنهم عىل املؤلفني فيه الهبات والجوائز السنية، 
  . تعلم يف هذا املجال ومن ثَمَّ الخوض يف غمار التأليف فيهال

وإن كان ثمة توصية يف هذه املناسبة، فالحث عىل إنشاء مراكـز 
ومعاهد داخل الجامعـات العربيـة واإلسـالمية متخصصـة يف 
دراسة الجوانب الحضارية املختلفة عند املسلمني، ومنها دراسة 

املسلمني واالستفادة منها يف التجارب واملناهج الطبية عند علماء 
الطــب البــديل الصــحي، وإخــراج وتحقيــق الــرتاث العلمــي 

  التطبيقي.
  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  :الَهواِمُش 

 
أمراض عدة  انترشت يف اليمن خالل عرص دولة بني رسول منها )١(

ا. كالطاعون والجذام والجدري والرمد  والسل والنقرس.... وغريه
الحياة وكذا أمراض وآفات الحيوان والنبات.... للمزيد انظر: هديل، 

 ٢٥٤ص ٦٢٢االجتماعية يف اليمن يف عهد الدولة الرسولية، 
  وما بعدها. 

  وما بعدها. ٣٩٣. ص الحياة االجتماعيةنفسه.  )٢(
ص ١. جالعقود، الخزرجي. ٢٧٠ص بهجة الزمنابن عبد املجيد.  )٣(

. ابن ٣٨٧. ص قرة العيونبن الديبع. ، ا١٩٢ص  ٢، ج٤٠٢، ٣٦٠
وما بعدها؛ هديل.  ٤٦. ص. مسالك األبصارفضل هللا العمري. 
 . ٣٨٧. ص الحياة االجتماعية

مدى ذلك االهتمام والسخاء يف وثائق الوقفيات الخاصة  يتضح )٤(
يف  باملساجد واملدارس التي أنشأها ملوك وأمراء ونساء هذه األرسة

واملثبتة يف سجل محفوظ يف وزارة من مناطق مختلفة من الي
األوقاف اليمنية يعرف بالوقفية الغسانية (املحفوظة يف دائرة 

، ٣٠٢ص ١ج  السلوكالجندي، ) انظر. ٦األوقاف يف تعز برقم (
؛ ١٣٠، ١٦/ ٢؛ نور املعارف. ٥٥٦، ٥٥٢، ١٤٨، ١٣٤، ١٣٣ص٢ج

طبقات ؛ الربيهي. ٦٩٢. صالعطايا السنيةاألفضل الرسويل. 
الخزرجي. العقود.  ؛٣٤٣، ٢١٨، ٢١٦، ٢٠٦. صاء اليمنصلح

     ٣٣٤، ١١٣ص٢ج ،٢٣٣ص ١ج
  - ١١٠. صاألعمال الخريية يف عهد بني رسولانظر. غشيم.  )٥(

١١٥ . 
  .٣٨٧. ص الحياة االجتماعيةهديل.  )٦(
    .٣٩٢، صالحياة االجتماعية )٧(
 وما بعدها.  ٢٠٧. ص الحياة االجتماعيةهديل.  )٨(
، ٣٨٠ص  ١. جالسلوك يف طبقات العلماء وامللوكندي. الج )٩(

العقود ؛ الخزرجي. ٥٦٩، ٤٣٨، ١٤١، ٩٢، ٩٠، ٨٧، ٧٩ص٢ج
؛ ٢٣٣ص ٢؛ ج٨٤ص ١. جاللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية

  وما بعدها. -٣٦٣. صالحياة االجتماعيةهديل. 
ص  ١. جالعقود؛ الخزرجي. ١٢٦، ٥٣ص ٢ج السلوكالجندي.  )١٠(

(حيث كان كانت لهم ؛ ٣٩٩. ص.العسجد ؛ نفسه.٢٧٧
نور ، ضمن قائمة السجالت الرسمية) انظر ثابتةمخصصات 

؛ عيل بن عيل بن ١٥٠، ١٤٧، ١٣٥، ١٢٨، ١٢١ص  ٢، جاملعارف
الحياة العلمية يف مدينة تعز وأعمالها يف عرص بني حسني. 
    .٤٧٦ . ص٦٢٢رسول

مختلفة يف اليمن شهد ذلك العرص وجود عدد من األطباء يف مناطق  )١١(
، ٥٥٠/ ١ السلوكزاولوا مهنة الطب بني الناس انظر. الجندي. 

الحياة ، عبد النور، محمد يسلم. ١٤٨، ١٢٦، ٩٣/ ٢، ٥٥١
. العلمية يف حرضموت يف القرن السابع والثامن للهجرة

 .    ٤٧٦. صالحياة العلمية يف تعز؛ عيل بن عيل. ٤٦٢ص
بعد فتح  -ي سالطني بني رسولثان –ورد بأن السلطان املظفر  )١٢(

ظفار الحبويض رشقي حرضموت وجدها منطقة موبوءة فكتب إىل 
الظاهر بيربس  صاحب مرص يطلب منه أن يرسل طبيبا إىل مدينة 
ظفار الحبويض ألنها موبوءة ، ويشري إىل أن هذا الطبيب ليس 

وقد وفد  ٢٣٤/ ١ العقودلنفسه وإنما لهذه املدينة، الخزرجي. 
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من يف عهد بني رسول عددا من األطباء من خارجها انظر: إىل الي

 ، ١٠٦، ٩٣ص ٢، ج٥٧١ص  ٢. جالسلوكالجندي، 
أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا املأربي، (ت  موقف الفقيه  ذلكمن  )١٣(

هـ) مع طبيب املنصور عمر اليهودي، فقد مر اليهودي من  ٦٣٨ـ
غلة ومعه عدة جوار الفقيه وهو بمدينة  بذي جبلة وهو راكب ب

جند وغلمان، فظنه الفقيه وزيًرا أو قاضيًا أو أحد أعيان الدولة، 
وملا سأل عنه قيل له أنه طبيب يهودي وأنه  مقربًا من السلطان 

إال أن انقض عىل   -حني سمع ذلك -عمر، فما كان من الفقيه 
اليهودي وأسقطه من عىل البغلة وانهال عليه رضبًا بحذائه وهو 

"يا عدو هللا وعدو رسوله لقد تعديت طورك وخرجت عن يقول له: 
واجب الرشع فينبغي إهانتك " ثم تركه فذهب اليهودي يشتكي 
إىل السلطان فأرسل السلطان إىل الفقيه يستفهمه عن األمر، فقال 
الفقيه للرسول: " سلم عىل موالنا السلطان وعرفه أنه ال يحل له 

وج وال يحل لهم أن يرتأسوا أن يرتك اليهود يركبون البغال بالرس 
عىل املسلمني  بالركوب واملالبس ومتى فعلوا هذا فقد خلعوا ذمة 
اإلسالم عنهم " فلما رجع الجواب إىل السلطان أمر اليهودي بأن 
يذهب مع الرسول إىل ذلك الفقيه ليعرفه ما يجب عليه من الرشع، 
مه فجاء اليهودي مع الرسول ورسالة السلطان إىل الفقيه فعل

الفقيه حقوقه ووجباته يف الرشع ورجع اليهودي إىل السلطان 
فأخربه بما كان ، فقال له السلطان: "إياك إن تتعدى ما أمرك به 
الفقيه فتقتل وال ينفعك أحد فإن هذا حكم هللا ورشع رسول هللا 

السلوك يف طبقات العلماء صىل هللا عليه وسلم، انظر: الجندي،. 
 . ٦٨ص  ١. جالعقود. الحزرجي، ٢٤٨ – ٢٤٧ص ٢. جوامللوك

 العقود، الخزرجي. ٥٧١، ٥٦٩، ١٤٨ص  ٢. جالسلوكالجندي،  )١٤(
عيل بن .  ٢١٦... ص طبقات صلحاء؛ الربيهي. ١٠٦، ٩٣ص ٢ج

  . ٤٧٦صالحياة العلمية، عيل. 
طبقات صلحاء ، الربيهي. ٥٧١، ٤٨٦ص  ٢ج  السلوكالجندي. ) ١٥(

. ١ج العقود اللؤلؤية. ؛ الخزرجي٢١٧، ،٢٠٦، ١٢٢.  ص اليمن
ادة النحر يف وفيات ؛ بامخرمة. قل١٠٦، ٩٣ص  ٢؛ ج ١٧٨ص 

. حياة األدب اليمني، ؛ الحبيش، ٣١٣١ص  ٣. جأعيان الدهر
؛  ٤٥٩. ص مصادر الفكر؛ الحبيش، عبد هللا محمد. ٨٦ص 

. إسهامات أهل اليمن يف علم الطب والطب البيطريالشمري. 
. الحياة العلمية يف حرضموت. عبد النوروما بعدها)؛  ٩٤ص 
  .٤٧٨. ص الحياة العلمية يف تعز؛ عيل بن عيل. ٤٦٣ - ٤٦٢ص 

. طبقات صلحاء اليمن؛ الربيهي.  ٣٥ص  ٢ج السلوكالجندي.  )١٦(
  .٤٧٦. ص الحياة العلمية يف تعز؛ عيل بن عيل. ٢١٦ - ١٢٧ص 

  .٤٧٨. صالحياة العلمية يف تعزعيل بن عيل.  )١٧(
لطبيب صارم الدين بن قايماز الذي قرأ العلم عىل ا العالمةمنهم  )١٨(

، طبقات صلحاء اليمنعدد من العلماء... انظر: الربيهي. 
  . ٢١٨ - ٢١٧ص

  . ٢٣٤ص  ١.. ج العقودالخزرجي.  )١٩( 
؛ الجندي. ٥٦٧, ٢٣٤. ص السمط الغايل الثمنابن حاتم.  )٢٠(

وما  ٥٥١ - ٥٤٤، ٢٠٤، ٣٧/ ٢، ٤٧٧ -٤٧٦/ ١. السلوك
؛ ١٧١،  ١٤٤. صبهجة الزمنعبد املجيد. بعدها؛ ابن 

 ٨٧ص ١. العقود. ج٢٧٣ - ٢٧٢،  ٢١١الخزرجى. العسجد. ص 
 ،٢٣٥ - ٢٣٢،  ٨٨.  

 . ٣. ص املعتمد يف األدوية املفردةالرسويل،  املظفر  )٢١(
 

 
 ). ٢٤٤ص  ٨. ج األعالمالزركيل.   )٢٢(
بهجة ؛ ابن عبد املجيد اليماني. ٥٥٤ص  ٤ج السلوك، الجندي،   )٢٣(

؛ ٥١٦ -٥١٥. صالعطايا؛ األفضل الرسويل. ١٧٦ص  الزمن
  . ٢٤٩ص ١ج  العقود؛ نفسه. ٢٨١الخزرجى. العسجد ص

 . ٥١٥ص   )٢٤(
 . ٣٢٤ص  ٥الزركيل. األعالم ج   )٢٥(
 . ٨٨ -٨٧عيل بن عيل. الحياة العلمية ص   )٢٦(
توجد منه نسخة خطية يف معهد املخطوطات العربية يف جامعة   )٢٧(

ة مصورة عن نسخة مكتبة األحقاف برتيم من الدول العربي
 مجموعة آل الكاف. وهو متوفر عىل شبكة االنرتنت.  

 .  ١األرشف الرسويل، األبدال ملا علم يف الحال ص   )٢٨( 
  .٢٣٤ص  ١الخزرجي. العقود.. ج )٢٩(
  . ٥ذ٥١العطايا. ص   )٣٠(
 .٦٩ص  ٥. جاألعالمالزركيل:  )٣١(
 . ٦٣٧. ص المي يف اليمنمصادر الفكر اإلسالحبيش.   )٣٢(
  . ٦٩ص  ٥. جاألعالم؛  الزركيل: ٦٨٣. ص مصادر الفكرالحبيش.  )٣٣(
  ٤٨٠. ص.الحياة العلمية يف تعزعيل بن عيل.   )٣٤(
  . ٤٨٥  -٤٨٠. ص. الحياة العلمية يف تعزعيل بن عيل.  )٣٥(
؛ ابن عبد ٩٤، ٩٢،  ٩١ص ٤.جاملخترص يف أخبار البرش. داأبو الف )٣٦(

؛ ابن ٢٤٦. ص بهجة الزمن يف تاريخ اليمنيماني. املجيد ال
وما بعدها؛  ٥١... ص مسالك األبصارفضل هللا العمري. 

صبح األعىش يف صناعة القلقشندي أبو العباس أحمد بن عيل. 
,  ٥١١ص ٥)؛ ابن خلدون. ج ٣٦، ٣٤، ٣٢ص  ٥ج. اإلنشاء
ص، ج ١. جالثمني يف تاريخ البلد األمني؛ الفايس. العقد ٥١٣
، ١٠٥، ١٠٠، ٣٧، ١٤ص ٢ج العقود؛ الخزرجى. ١٥٨ ص٦

. العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك؛ نفسه. ١٠٦
الدرر الكامنة يف . العسقالني, ؛ ابن حجر٣٨٦، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٣٨

الجوهر الفريد ؛ ابن أسري.  ٣٠ص  ٣..ج أعيان املائة الثامنة
رة العيون ق )؛ ابن الديبع.٥٨٥، ٥٨٤. صيف تاريخ مدينة زبيد
؛ الشوكاني. ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٤٩.  صبأخبار اليمن امليمون

؛ ٤٤٤، ص١جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 
بنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن محمد عبد العال أحمد.  
 وما بعدها.  ١٨٥. ص الخارجية يف عهدهما

ربيطاني برقم ورقة بمكتبة املتحف ال ١٢٨مخطوطة يف  نسخةمنه  )٣٧(
. وقد ٦٥٣يف مكتبات أخرى الحبيش. مصادر... ص  ونسخ، ٣٨٣٠

األقوال الكافية والفصول الشافية يف طبع الكتاب بعنوان: "
هـ/ ١٤٠٧، ١" تحقيق الدكتور، يحيى وهيب الجبوري، طالخيل
 م. دار الغرب اإلسالمي، بريوت). ١٩٨٧

  . ٤٨٧ - ٤٨٤عيل بن عيل. الحياة العلمية يف تعز. ص  )٣٨(
ورقة بمكتبة الجامع  ١٠٠مخطوطة بخط قديم يف  نسخةمنه  )٣٩(

الكتب املرصية برقم  الكبري بصنعاء، الكتب املصادرة مصورة بدار
  . ٦٥٣الحبيش. مصادر. ص  ١٠٧

توجد نسخ خطية منها يف بعض املكتبات. الحبيش. مصادر. ص   )٤٠(
٦٥٣ .  

بيش. مصادر. ص توجد نسخ خطية منها يف بعض املكتبات. الح )٤١(
٦٥٣. 
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؛ نفسه. العسجد. ١٣٥, ١٣٤, ١١١ص ٢الخزرجى. العقود. ج )٤٢(

؛  ٣٣/  ٥. صبح األعىش؛ القلقشندى.  ٤٣١,  ٤٣٠,  ١١٠ص
إنباء ؛ ابن حجر. ١٧٠, ١٠٥/ ٢ تاريخ ثغر عدنبامخرمة. 

؛ يحي بن  ٩٤ص  ٥؛ الفايس. العقد الثمني.ج ١٤٠ص ١ج  الغمر
ص  ٥ج  األعالم؛  الزركيل.  ٥٢٦ص  ٢ج٢الحسني. غاية األماني. 

 . ٦٥٥ - ٦٥٣؛  الحبيش. مصادر الفكر. ص ٢٦٣ -٢٦٢
  ""محسن ٦٧ -٥٦األفضل الرسويل. املجموع. ص "  )٤٣(
  ""محسن ٩٦ -٨٤األفضل الرسويل. املجموع. ص   )٤٤(
 ""محسن -٣٨١-٣٥١األفضل الرسويل. املجموع. ص   )٤٥(
  ""محسن -٣٩٠-٣٤٨األفضل الرسويل. املجموع. ص   )٤٦(
 ""محسن ٣٩١-٣٩٠األفضل الرسويل. املجموع. ص  )٤٧(
 ""محسن٤٢٠-٣٩١األفضل الرسويل. املجموع. ص   )٤٨(
 ""محسن ٤٣٤ -٤٢١األفضل الرسويل. املجموع. ص   )٤٩(
  ""محسن ٦٧-١األفضل الرسويل. املجموع. ص  )٥٠(
. عنوان (اللمعة الكافية واألرومة الشافية) الحبيش. مصادر ويحمل )٥١(

  . ٦٥٥ص 
  "."محسن -١٢٦ -١٢٣األفضل الرسويل. املجموع. ص   )٥٢(

  
 قائمة املصادر واملراجع

ابن أسري، محمد بن محمد بن منصور.  الجوهر الفريد يف تاريخ  -
مدينة زبيد. (مخطوط مصور من أربعة أجزاء عن نسخة املتحف 

 الربيطاني).
ا علم يف األرشف الرسويل، عمر بن يوسف (السلطان). األبدال مل -

 -الحال (مخطوط. مصور عن نسخة معهد املخطوطات العربية 
صفحة) عن نسخة مجموعة آل الكاف  ٤٥جامعة الدول العربية (
 ).١٢٦ك  ٣٩حرضموت. رقم (ف  –بمكتبة األحقاف برتيم 

األفضل الرسويل، العباس بن عيل (السلطان). العطايا السنية   -
م تحقيق.  عبد ٢٠٠٤. ١(ط واملواهب الهنية يف املناقب اليمنية.

 الواحد الخامري.. وزارة الثقافة والسياحة. صنعاء).
األفضل الرسويل، العباس بن عيل (السلطان). كتاب مجموع يف عدة  -

فنون (نرشه تصويرا دانيال فارسكو، وج. ركس سمث، وصدر عن 
 ). م١٩٩٨مؤسسة جب، لندن، 

  ٢دن (طبامخرمة: أبو عبدا هلل محمد الطيب. تاريخ ثغر ع -
 هـ.  منشورات املدينة. بريوت).١٤٠٧

، الطيب عبد هللا بن أحمد.  قالدة النحر يف وفيات أعيان بامخرمة -
م. دراسة وتحقيق: عبد الغني ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥. ١الدهر (ط

 .األهجري، وآخرون. وزارة الثقافة والسياحة. صنعاء اليمن)
ليمن. الربيهي، عبد الوهاب بن عبد الرحمن. طبقات صلحاء ا -

(تحقيق عبد هللا محمد الحبيش. مركز الدراسات والبحوث اليمني. 
 .صنعاء)

الجندي، بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب. السلوك يف طبقات  -
. تحقيق. محمد بن عيل األكوع. وزارة اإلعالم ١العلماء وامللوك. (ط

 م).١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣والثقافة. صنعاء 
 

 

حمد بن يوسف بن يعقوب اليامي. ابن حاتم الهمداني، بدر الدين م -
م. ١٩٧٣السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك من الغز باليمن. (

 تحقيق. ركس سمث، جامعة كمربدج. لندن).
الحبيش، عبد هللا محمد. حياة األدب اليمني يف عهد بني رسول.  -

 م منشورات وزارة اإلعالم والثقافة. صنعاء).١٩٨٠. ٢(ط
م، ٢٠٠٤مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن. ( الحبيش، عبد هللا محمد. -

 املجمع الثقايف. أبو ظبي).
. الدرر الكامنة يف العسقالني، أحمد بن عيل بن محمد ابن حجر -

م. ضبط وتصحيح. ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨. ١أعيان املائة الثامنة. (ط
 عبد الوارث محمد عيل. دار الكتب العلمية. بريوت).

للؤلؤية يف تاريخ الدولة الخزرجي، عيل بن الحسن. العقود ا -
م تصحيح ومراجعة. محمد بن ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣. ٢الرسولية. (ط

 عيل األكوع. مركز الدراسات والبحوث اليمني. صنعاء).
هـ/ ١٤٠١. ٢العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك. (ط -

م نسخة مصورة باألوفسيت. وزارة اإلعالم والثقافة. ١٩٨١
 صنعاء).

هـ/ ١٣٩٩لرحمن بن محمد.  تاريخ ابن خلدون (ابن خلدون، عبد ا -
 م. مؤسسة جمال للطباعة..بريوت).١٩٧٩

ابن الديبع، عبد الرحمن بن عيل.  قرة العيون بأخبار اليمن امليمون  -
 م. تحقيق. محمد بن عيل األكوع. د. م)١٩٨٨. ٣(ط

م.  دار العلم للماليني. ٢٠١٢، ١٥. األعالم. (طالدينالزركيل، خري  -
 بريوت). 

الشمري، محمد كريم إبراهيم. إسهامات أهل اليمن يف علم الطب  -
. (بحث منشور يف مجلة سبأ، جامعة عدن، عدد البيطريوالطب 

 م).٢٠٠٤هـ، ديسمرب ١٤٣٥، شوال ١٣
الشوكاني. محمد بن عيل. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  -

 . (دار املعرفة. بريوت. د.ت).٤٤٤السابع 
يماني، أبو املحاسن تاج الدين عبد الباقي. بهجة ابن عبد املجيد ال -

م.  تحقيق. عبد هللا ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨. ١الزمن يف تاريخ اليمن. (ط
 الحبيش ومحمد أحمد السنباني.. دار الحكمة اليمانية، صنعاء).

عبد النور، محمد يسلم. الحياة العلمية يف حرضموت يف القرن  -
م. وزارة الثقافة. ٢٠١٠هـ/ ١٤٣١، ١السابع والثامن للهجرة. (ط

 صنعاء)
عيل بن عيل بن حسني أحمد. الحياة العلمية يف مدينة تعز وأعمالها يف  -

م). (رسالة ١٤٥٤ -١٢٢٩هـ/ ٨٥٨ -٦٢٢عرص بني رسول (
ماجستري. جامعة أم القرى. كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية. 

 م).١٩٩٤هـ/ ١٤١٤قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية. 
 -٦٢٢غشيم، مصطفي محمد. األعمال الخريية يف عهد بني رسول  -

م دراسة تاريخية.. (رسالة ماجستري يف ١٤٥٤ -١٢٢٩هـ/ ٨٥٨
التاريخ اإلسالمي. قسم التاريخ، كلية اآلداب جامعة صنعاء، 

 م).٢٠١٥هـ/ ١٤٣٦
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الفايس، تقي الدين بن أحمد الحسيني. العقد الثمني يف تاريخ البلد  -
م، تحقيق. فؤاد سيد ومحمود ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥. ٢األمني. (ط

 محمد الطناجي. مؤسسة الرسالة. بريوت).
املخترص يف أخبار  دا، عماد الدين إسماعيل بن محمد.أبو الف -

 البرش.(مكتبة املتنبي. القاهرة. (د.ت).
ابن فضل هللا العمري، أحمد بن يحي. مسالك األبصار يف ممالك  -

يمن). (تحقيق. أيمن فؤاد سيد. األمصار (القسم الخاص بمملكة ال
 دار االعتصام. القاهرة ( د.ت)،

القلقشندي أبو العباس أحمد بن عيل. صبح األعىش يف صناعة  -
اإلنشاء. (املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتجمة والطباعة 

 والنرش. القاهرة  د.ت)
هديل، طه حسني. الحياة االجتماعية يف اليمن يف عهد الدولة  -

م دار ٢٠٠٧. ١م). ( ط١٤٥٤ -١٢٢٩هـ/ ٨٥٨ -٦٢٢( يةالرسول
 جامعة عدن. عدن).

محمد عبد العال أحمد.  بنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن  -
م، الهيئة املرصية ١٩٨٠وما بعدها ( ١٨٥الخارجية يف عهدهما. ص 

 العامة للكتاب. اإلسكندرية).
، ١فردة. ( ط، يوسف بن عمر. املعتمد يف األدوية املالرسويلاملظفر   -

 م) دار الكتب العلمية. بريوت).٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١
نور املعارف يف نظم وقوانني وأعراف اليمن يف العهد املظفري  -

م. سجل رسمي من سجالت إيرادات ١.٢٠٠٣الوارف. (ط
وتنظيمات اقتصاد دولة بني رسول يف عهد امللك املظفر يوسف" 

لآلثار والعلوم  تحقيق. محمد عبد الرحيم جازم. املعهد الفرنيس
 االجتماعية. صنعاء).

مرآة الجنان وعربة اليقظان فيما يعترب  -اليافعي، عبد هللا بن أسعد  -
م. وضع حواشيه. ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧. ١من حوادث الزمان،.( ط

  خليل املنصور دار الكتب العلمية. بريوت). 
 


