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 املقدمـــة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد  

 :وبعد... وعلى آله وصحبه أمجعني

اتمع، هذه حقيقة يعرفها العقل، ويؤيدها الواقع، وحينما نرجع إىل          املرأة نصف    
القرآن الكرمي جند أنه قد رسم للمرأة شخصية متميزة قائمة على احترام الذات، وكرامة              

النساء شـقائق  (: النفس، وأصالة اخللق، وقد جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله 
 .)١( )الرجال

عها اجلاهلي جمهولة القدر، جمحودة الفضل، ترزح حتت أعباء         كانت املرأة يف جمتم    
ظاملة وتقاليد جائرة حىت إذا ما جاء اإلسالم أنصفها وبوأها مكاناً سامياً، ومل حتظ املـرأة    

ــا   ،يف تشريع مساوي أو وضعي بالتقدير مبثل ما حظيت به املرأة املسلمة ــد كرمه فلق
، وكرمها باعتبارها زوجة، وكرمها باعتبارهـا       باعتبارها إنسان، وكرمها باعتبارها ابنة    

، أماً، وكرمها باعتبارها عضواً يف اتمع، فكانت عضواً فعاالً له مشـاركاته البـارزة              
فأصبحت مشاركات املرأة املسلمة أمراً معهوداً عرب التاريخ اإلسالمي الطويل يف مجيـع             

العمل اخلريي املتنوعة، وقد بـدا     جماالت احلياة السياسية واالجتماعية والعلمية، وجماالت       
ذلك األثر جلياً للمرأة املسلمة يف حواضر وبلدان العامل اإلسالمي، كل ذلك مع االلتزام              

 .باملعايري الشرعية

 املرأة اليمنية يف احلياة العامة عرب العصور منـذ          أثرأما فيما خيص اليمن فقد برز        
 املراكز يف الدولة، فهناك بلقيس ملكة عصر ما قبل اإلسالم، حيث وصلت املرأة إىل أعلى       

مملكة سبأ املشهورة، املعاصرة لنيب اهللا سليمان عليه السالم، وقد ورد ذكرها يف القـرآن               
الكرمي مبا يشري إىل أا كانت ملكة على شعب كبري قوي متحضر، وأا كانت مسموعة         

                                                
 . أخرجه أبو داود)١(



 




 .الكلمة مطاعة فيهم

 والسادس اهلجريني وبالتحديـد يف      ويف العصر اإلسالمي وخالل القرنني اخلامس      
عصر الدولة الصليحية يظهر من جديد اسم املرأة اليمنية مشاركة يف احلكم كمـا هـو                
احلال مع أمساء بنت شهاب زوج امللك علي بن حممد الصليحي، أو منفردة به مثل احلرة                

م الصليحي اليت حكمت اليمن أثناء مرض زوجها امللـك املكـر         امللكة أروى بنت أمحد     
 .)م١١٣٨-١٠٩٩/هـ٥٣٢ -هـ ٤٩٢(أمحد، مث بعد وفاته خالل الفترة من 

ويف الفترة اليت امتدت ما يقارب ثالثة قرون مشلت فترة حكم الدولتني األيوبيـة               
-١٢٢٩/هـــ٨٥٨ – ٦٢٦( والرســولية )م١٢٢٩-١١٧٤/هـــ٦٢٦ – ٥٦٩(

ـ            )م١٤٥٤ دولتني، ممـا    جند مشاركات واسعة للمرأة يف احلياة العامة يف عصر هاتني ال
يستدعي االهتمام بإبراز هذه املشاركات ودراسة آثارها على احلياة العامة يف عصر هاتني             
الدولتني، ويرجع التركيز على مشاركات نساء األيوبيني والرسوليني إىل بروز مشاركان   
أكثر من غريهن من نساء اتمع اليمين، وذلك لقرن من مراكز احلكم والسياسة ممـا               

ح هلن الفرصة للمسامهة واملشاركة يف شؤون احلكم، ولقرن من دائرة الصراع علـى       يتي
السلطة اليت بدأت بني أبناء البيت الرسويل منذ وقت مبكر من قيام دولتهم يف الـيمن،                
واستمرت إىل سقوطها مما يتيح لنساء البيت الرسويل املشاركة الفاعلة يف هذا الصـراع              

 .لغرية اليت عرفت ا املرأةالسياسي وإذكائه بدافع ا

ومن ناحية أخرى فإن توفر املال بأيدي هذه الفئة أكثر من غريهن مـن نسـاء                 
مة املنشآت االجتماعية   ااتمع اليمين يتيح هلن املشاركة يف جماالت األعمال اخلريية، وإق         

 .والتعليمية وغريها

منية بتسجيل هـذه     الي عاموقد اهتمت كتب التراجم والطبقات وكتب التاريخ ال        
اف إىل ذلك ما تذكره املصادر املشـار        يضاملشاركات السياسية واالجتماعية والعلمية،     



 




إليها يف ترامجهن من الثناء العطر على سرين وحسن خلقهن ومتسكهن بدينـهن، ممـا               
جيعلهن قدوة للمرأة املسلمة، ويساعد الباحثني على دراسة أعماهلن وإبرازها باعتبارهـا            

 .ن الصور احلضارية للمجتمعات اإلسالمية يف العصور اإلسالمية الوسيطةصورة م

أثر نساء األيوبيني   (ومن هذا املنطلق فقد جاءت فكرة البحث يف هذا املوضوع            
 ليكون  )م١٤٥٤-١١٧٤/هـ٨٥٨ – ٥٦٩(والرسوليني يف احلياة العامة يف اليمن       

ضارة بكلية العلـوم االجتماعيـة      موضوعاً لدراسة علمية أتقدم ا إىل قسم التاريخ واحل        
ـ        جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية لني       المي ل درجة املاجسـتري يف التـاريخ اإلس

 .واحلضارة اإلسالمية

 يف النقـاط    األسباب اليت دعت إىل اختيار املوضوع والكتابة فيه       وميكن إجياز    
 :اآلتية

 .مة ومسامهتها يف خدمة جمتمعها التعرف على نشاط املرأة املسلمة يف احلياة العا– ١

 . حاجة املوضوع لدراسة علمية مستقلة تربز جوانبه وجتمع ما تفرق منه– ٢

 . إدراك اآلثار احلضارية لألوقاف اخلريية اليت وقفتها نساء من األسرة الرسولية– ٣

شاط  إبراز دور املرأة اليمنية يف عصر الدولتني األيوبية والرسولية كنموذج لذلك الن            – ٤
 .يف بعض اتمعات اإلسالمية

 التأثري الواضح ملسامهات نساء األيوبيني والرسوليني يف جوانب متعددة من احلياة يف             – ٥
 .اتمع اليمين وخاصة اجلانب السياسي واالجتماعي والعلمي

 :أما األهداف اليت سعت الدراسة إىل حتقيقها فمن أبرزها

ط السياسي وشؤون احلكم يف عصر الدولتني األيوبية         إيضاح مشاركة املرأة يف النشا     – ١
 .والرسولية وجناحها يف ذلك



 




 . إبراز مسامهة املرأة يف عصر األيوبيني والرسوليني يف خدمة اتمع وأعمال اخلري– ٢

 بيان مسامهة املرأة يف عصر األيوبيني والرسوليني يف تنشيط احلركة العلمية بإنشـاء              – ٣
 .مللحقة باملساجدارس املستقلة وادامل

 التنويه بتنافس نساء األيوبيني والرسوليني يف جمال بناء املساجد واألعمال اخلرييـة             – ٤
 .خلدمة جمتمعهن

 الوقف يف دعم النشاطات واألعمال اليت قامت ـا نسـاء األيـوبيني         أثر توضيح   – ٥
 .والرسوليني واملساعدة على استمرارها ملدة طويلة

ح صفات اخلري يف نساء ذلك العصر من خالل ترامجهن لـيكن             التركيز على إيضا   – ٦
 .قدوة لنساء العصر احلاضر

 :الدراسات السابقة

أود أن أشري قبل احلديث عن منهجية هذه الدراسة إىل أن املكتبـات واملراكـز               
العلمية يف العديد من الدول تزخر باملؤلفات العلمية اليت تناولـت النـاحيتني الثقافيـة               

اليت تعود إىل العصر الرسويل، سواء تلك اليت أجنزهاملوك وسالطني بين رسول       واحلضارية  
أو اليت أجنزها علماء دولتهم، ولكن هذه الدراسة ستسلط الضوء وتركز على األثر الذي              
قامت به فئة معينة من اتمع اليمين وهن نساء الدولتني األيوبية والرسولية وما قمن بـه                

.ثر الواضح على ازدهار احلياة العلمية واحلضارية يف ذلك الوقت         ز كان له األ   ر با أثرمن  
وعلى الرغم من أمهية مسامهات نساء الدولتني األيوبية والرسولية وأثرها الفعـال          

على احلياة السياسية واالجتماعية والعلمية يف اليمن، إال أنين مل أجد دراسة علمية مسـتقلة               
ولقـد تناولـت بعـض      . وعية املعلومات املتوفرة  تناولت املوضوع بالبحث والدراسة يف أ     

الدراسات احلديثة جزءاً أو أكثر من هذا املوضوع، إال أن ذلك جاء عرضاً من خالل تناوهلا                
لتاريخ الدولة الرسولية بشكل عام، كما أن هذه الدراسات مل تركز على أثر نساء الـدولتني       



 




 . املختلفة وإنشاء املنشآت االجتماعيةارسديف احلياة العامة يف اليمن وأثرهن يف بناء امل

 :ومن أهم تلك الدراسات ما يلي

 كتاب املدارس وأثرها على احلياة العلمية يف اليمن يف عصر الدولة الرسولية             – ١
 لعبدالعزيز بن راشد السـنيدي، وهـي يف         )م١٤٥٤-١٢٢٩/هـ٨٥٨ -هـ  ٦٢٦(

من كلية العلوم االجتماعيـة     األصل رسالة علمية نال الباحث مبوجبها درجة املاجستري،         
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

تناول فيها الباحث جانباً واحداً من جوانب موضوعات البحث وهـو مسـامهة             
نساء الرسوليني يف احلياة العلمية يف العصر الرسويل، وركز على املدارس والنظم املدرسية             

ارس بالوصف املعماري املفصل الـيت      دض امل ارس الرسولية، كما تناول بع    دوالتعليمية بامل 
أقامتها النساء الرسوليات، وتطرق لألوقاف اليت خصصت هلذه املدارس، وقـد أفـادت        

 .الدراسة منها فيما خص احلديث عن املدارس وأوقافها

ارس اإلسالمية يف اليمن، للقاضي إمساعيل األكوع، وكما هـو          د كتاب امل  – ٢ 
دراسة شاملة لتاريخ املدارس يف العصـور اإلسـالمية يف          واضح من العنوان أن الكتاب      

ارس اليمنية، وحدد مواقعها، وتناول املدرسني فيهـا        داليمن، وقد حتدث فيه عن مجيع امل      
بالترمجة، وقد أفادت منه الدراسة خصوصاً يف الفصل الرابع يف معرفة املدارس ومواقعهـا   

 .والدارسني ا

س اليمنيـة   يحلداد عن مساجد ومدارس مدينة ح      دراسة عبداهللا عبدالسالم ا    – ٣ 
 – ٦٢٦(اهريـة   طمنذ عهد الدولـة الروسـولية وحـىت ايـة عصـر الدولـة ال              

رسالة ماجسـتري، جامعـة القـاهرة، منشـورة سـنة           ). م١٥١٧-١٢٢٩/هـ٩٢٣
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

         لقد ركز الباحث يف هذه الدراسة على مدينة حس اليمنية، وبدأ البحث مبقدمة     ي



 




س وأمهيتها االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، مث تناول نشأة املـدارس          يمدينة ح عن  
    واملساجد الرسولية يف مدينة حس، وما قدمته من خدمات جليلة للعلم والعلماء خـالل          ي

العصور اإلسالمية يف تلك الفترة، وقد أفادت هذه الدراسة املوضوع يف الفصل الثالـث              
 . النساء الرسوليات يف هذه املدينةاملساجد اليت أنشأا

 شـاملة،    لعبداهللا حممد احلبشي، وهو تراجم      كتاب معجم النساء اليمنيات،    – ٤ 
 عامة لنساء اليمن، وقد استفادت منه الدراسة يف الفصـل األول            اجمتناول فيه سرية وتر   

 .لترمجة بعض النساء الرسوليات

 :منهج البحث
ولتني األيوبية والرسولية يف احلياة السياسـية       اقتضت دراسة موضوع أثر نساء الد      

واالجتماعية والعلمية يف اليمن، دراسة عميقة للمصادر التارخيية املعاصرة يف تلك الفترة،            
د الـيمن،   ويأيت يف مقدمة تلك املصادر كتب التراجم العائدة إىل العصر الرسويل يف بال            

تربية والتعليم، وبعد أن مت مجع املـادة        باإلضافة إىل املصادر تاريخ اليمن العام، وكتب ال       
 .العلمية ذات الصلة باملوضوع مت تنسيقها وإعادة ترتيبها على فصول الدراسة ومباحثها

وبعد ذلك قمت بعرض املادة العلمية باألسلوب العلمي القائم علـى وضـوح              
فـة لكتابـة    م بتوثيق معلومات البحث بالطرق العلميـة املعرو       التزالاملعلومة التارخيية، وا  

 .البحوث العلمية والرسائل اجلامعية

 :املصادر ومادة البحث
أما املصادر واملراجع اليت مت االعتماد عليها، فقد تنوعت ما بني مصادر خمطوطـة        

ومصادر مطبوعة ومراجع حديثة، ومشلت املصادر أمهها كتب تاريخ اليمن العام، وكتب            
فكان أن توافر هلذه الدراسة قدر وافر . تعليمالتراجم، وكتب الرحالت، وكتب التربية وال   

من املصادر واملراجع اليت سيلحظها القارئ يف هوامشها، ويف قائمة املصـادر واملراجـع              



 




 .امللحقة ا

 :سهمت إسهاماً فعاالً يف إجنازهاأوفيما يلي تعريف باملصادر األساسية اليت  

 :املصادر: أوالً

البن حامت اهلمـداين    " أخبار امللوك من الغز باليمن    السمط الغايل الثمن يف     " كتاب   – ١
 ).م١٣٠٢/هـ٧٠٢ت بعد (

ت وهو يتناول التاريخ السياسي للدولة األيوبية، واجلزء األول من الدولة الرسولية، وأفاد           
 . يف اجلوانب السياسيةأثرهن مبعلومات قيمة لبعض نساء األيوبيني والرسوليني منه

 ).م١٣٣٣/هـ٧٣٤ت بعد سنة (للجندي " لعلماء وامللوكالسلوك يف طبقات ا" كتاب – ٢

تراجم ويعد من أهم كتب التواريخ اليمنية، فقد تضمن الكثري من تراجم         ال كتب    من وهو
 من املؤرخني، حيـث اعتمـد       هالنساء اليمنيات، وكان يعترب مرجعاً أساسياً ملن أتى بعد        
م ا بني مدن وقرى اليمن، كما       اجلندي يف معظم معلوماته على زياراته الشخصية اليت قا        

 .كان يتحرى الدقة يف نقل املعلومات، وال يعتمد على الرواة إال قليالً

جة الـزمن يف تـاريخ      ) "م١٣٤٢/هـ٧٤٣ت  ( كما كان لتاريخ ابن عبدايد       – ٣
 يف معرفة بعض املشاركات السياسية لنساء الدولة الرسولية، ومسـامهان يف            أثر" اليمن

م واإلدارة، وخاصة يف الفترة اليت عاصرها، فكان شاهد عيان على األحداث،            جمال احلك 
 .ولكن مما يؤخذ عليه أنه مل يسجل املعلومات يف حينه، بل سجلها بعد ذلك بزمن طويل

خاصة السـفر الضـخم   ) م١٤٠٩/هـ٨١٢ت( بعض مصنفات املؤرخ اخلزرجي     – ٤
طراز الـزمن يف    "يان، واملعروف باسم    الذي أعده لتراجم العلماء وامللوك واألمراء واألع      

العقد الفاخر احلسن يف طبقـات  "وقد يسمى يف بعض النسخ باسم " طبقات أعيان اليمن  
وهو ال يزال خمطوطاً مل يطبع حىت اآلن، حيث جعل فيـه جـزءاً خاصـاً             " أكابر اليمن 

ب بالترمجة للنساء اليمنيات مع تفصيل واضح يف تراجم نساء الرسوليني وكـذلك كتـا      



 




 فيما يتعلق بالنواحي السياسـية،      ةصاوخب" العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك      "
احلافل بتفصيالت واسعة عن الدولـة    " العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية     "وكتاب  

 . ما يتعلق بالنواحي السياسية والتعرف على بعض املدارسوخباصةالرسولية، 

ـ ٩٠٢ت (للمؤرخ الربيهي   " منطبقات صلحاء الي  " كتاب   – ٥ الـذي  ) م١٤٩٧/هـ
خصصه لتراجم العلماء والفقهاء يف اليمن يف القرن التاسع، مع تراجم يف بعض األحيـان      

وقد زودين ببعض املعلومات عن املدارس اليت مل تتناوهلا املصادر          . لعلماء من القرن الثامن   
ض املساعدات الـيت قدمتـها      األخرى وذلك أثناء ترمجته لبعض املدرسني، باإلضافة لبع       

 .النساء الرسوليات للعلماء

والذي خصصه لتراجم بعـض     ) م١٥٤٠/هـ٩٤٧ت(لباخمرمة  " عدنتاريخ ثغر    "– ٦
 والوافدين إليها، وقد أفادين يف بعض املعلومـات         عدنامللوك والعلماء واألعيان من أهل      

 .السياسية مللوك الدولة الرسولية

فقد ) م١٥٣٧/هـ٩٤٤ت(البن الديبع " زِبيد يف تاريخ مدينة   بغية املستفيد " كتاب   – ٧
أفادين يف بعض النواحي السياسية لنساء الدولة الرسولية، ومنشآن من املساجد واملدارس       

 .زِبيدواألربطة واخلنقاوات مبدينة 

 :املراجع: ثانياً

مل تغفـل   وبالرغم من اعتماد الباحثة على املصادر بالدرجـة األوىل، إال أـا              
الدراسات احلديثة ذات العالقة باملوضوع، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر،             
واالطالع على أكرب قدر منها، واالستفادة من اجلوانب املنهجية وبعض اآلراء والنتـائج             

 :اليت وردت فيها، ومن أمهها

سبقت اإلشارة  وقد  " كتاب املدارس اإلسالمية يف اليمن    " إمساعيل بن علي األكوع      – ١
إليه يف الدراسات السابقة، حيث أنه تناول احلديث عن املـدارس الرسـولية، وحتديـد              



 




 .مواقعها، والعلماء الذين تولوا التدريس فيها

وقد سبق اإلشارة إليه كذلك فيمـا       " معجم النساء اليمنيات  " عبداهللا حممد احلبشي     – ٢
 . ترمجة نساء الدولة الرسوليةسبق يف الدراسات السابقة، ومدى االستفادة منه يف

املدارس وأثرهاعلى احلياة العلمية يف     "عبدالعزيز بن راشد السنيدي     / األستاذ الدكتور  – ٣
 .، وقد سبق احلديث عنه يف الدراسات السابقة"اليمن يف عصر الدولة الرسولية

لسابع التعليم يف اليمن يف عهد دولة بين رسول خالل القرنني ا          "ق أمحد حيدر    و فار – ٤
وتناول الباحث فيه التعليم وطرق التدريس واهليئـة التدريسـية ودور         " والثامن اهلجريني 

التعليم، وقد متت االستفادة منه وخصوصاً يف الفصل الرابع فيما خيص طرق التـدريس              
 .ومواعيد الدراسة يف املدارس

" يف عهـدمها بنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن اخلارجية " حممد عبدالعال أمحد    – ٥
 السياسي خـالل الفتـرة   وقد حتدث فيه الباحث عن تاريخ دوليت بين رسول وبين طاهر     

، وقد أورد بعض املعلومات املتفرقة عن األدوار        )م١٥١٧ – ١٢٢٨/هـ٩٣٢ – ٦٢٦(
السياسية اليت قامت ا بعض نساء الدولتني األيوبية والرسولية، هلذا كانت االستفادة منه             

 .من املوضوعيف الفصل األول 

 :خطة البحث
 .ةلقد اقتضت الدراسة تقسيم املوضوع إىل مقدمة، ومتهيد، وأربعة فصول وخامت 

 :تمهيدال
وبيني والرسـوليني، مشـل قيـام     يوتضمن حملة عن األوضاع العامة يف اليمن يف عصر األ         

دويالت متفرقة قبل قيام احلكم األيويب والرسويل ا، ومن تعاقب عليهـا مـن ملـوك                
لدولتني األيوبية والرسولية، مع إشارات لبعض مالمح حيام، وبعض األحداث الداخلية           ا

 .يف دولتهم، باإلضافة إىل إشارات للحياة العلمية والثقافية واالقتصادية يف عهديهما



 




 .نساء األيوبيني والرسوليني والتعريف ن: "الفصل األول

 :ومت عرض هذا الفصل يف مبحثني

فئان وألقان والغرض منه معرفة صـلتهن مبلـوك الـدولتني،     : املبحث األول 
 .إخل.. أمهات، بنات، زوجات

التعريف ن، والغرض منه الوقوف على سرين بشكل عام دون          : املبحث الثاين 
 .اخلوض يف أعماهلن، ومعرفة صفان

 .أثرهن يف احلياة السياسية: الفصل الثاين

 بنساء األيوبيني واآلخر بنساء الرسـوليني،    وقد قسمته إىل مبحثني أحدمها خاص      
ومن خالل هذين املبحثني مت التعرف على أهم األدوار السياسية اليت قامت ـا هـؤالء           

 .النسوة يف جمال احلكم والسياسة واإلدارة

 .أثرهن يف احلياة االجتماعية: الفصل الثالث

 :وقد اشتمل على مبحثني مها 

 .ماعية املنشآت االجت:املبحث األول 

وتتمثل يف بناء املساجد، وبناء اخلانقاوات ودور األيتام وبناء السـبل وإصـالح              
 .الطرق وحفر اآلبار

 .أعمال الرب العامة: املبحث الثاين 
وتشمل املساعدة يف بناء املساجد، وبذل الصدقات، وإعانة الراغبني يف الـزواج             

 .من الفقراء والشفاعة لدى احلاكم للمحتاجني
 :أثرهن يف احلياة العلمية: الرابعالفصل 

 :ويشمل املباحث اآلتية



 




 .ملساجدلدور التعليمية امللحقة با ا:املبحث األول 

 . املدارس العلمية:املبحث الثاين 

 .األوقاف املخصصة للمساجد واملدارس وأثرها يف استمرارها: املبحث الثالث 

 .العناية بالعلماء وطالب العلم: املبحث الرابع 

عد هذه الفصول جاءت اخلامتة واليت احتوت على أهم النتائج الـيت توصـلت            وب 
إليها الدراسة عرب الفصول السابقة، مث جعلت بعدها بعض املالحق مث املصادر واملراجـع              

 .اليت اعتمد عليها يف هذه الدراسة
 

من ختاماً، ال يفوتين يف اية هذا التقدمي أن أقدم عظيم الشكر واالمتنان إىل كل                
حممد / مد يل يد املساعدة يف سبيل إجناز هذه الدراسة، وأخص بالذكر األستاذ الدكتور            

بن علي مسفر عسريي، على ما بذله من جهد، وما أبداه من اهتمام ومتابعة ومالحظـة                
ومناقشة للموضوع منذ كان جمرد فكرة حىت أصبح واقعاً ملموساً، فله الشكر وجزاه اهللا              

 . اهللا الصحة والعافية يف دينه وديناه، ونفع اهللا به وبعلمهخري اجلزاء، ورزقه
كما أتقدم بالشكر والعرفان جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية ممثلـة يف               

كليةالعلوم االجتماعية اليت أتاحت يل فرصة مواصلة دراسة املاجستري، وأخص بالشـكر            
لها لشـؤون الدراسـات العليـا    فوزان بن عبدالرمحن الفوزان، ووكي / عميدها الدكتور 

حممد بن علي السحيباين ملا يبذالنه من جهود مشكورة يف سبيل تذليل الصعاب        / الدكتور
 .أمام الباحثني

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لقسم التاريخ واحلضارة ممثالً يف رئيسه السابق األستاذ             
عمر بن صـاحل    / كتورحممد بن سليمان اخلضريي، ورئيسه احلايل األستاذ الد       / الدكتور

 .العمري، وكافة أساتذيت الكرام يف القسم
 .واحلمد هللا أوالً وآخراً، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
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