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 إهداء وشكر         

 

 أ.د/ محمد عيسى الحريري
 أستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية 

 جامعة المنصورة  -كلية اآلداب 
 رئيس اتحاد المؤرخين العرب 

 

 ،والصالة  والالالةع ى خ تا ا امللياللين  ،للمتقين  قبةوالعا ،الحمد هلل رب العاملين

  :وبعد، وى خ آله وصحبه ومن دىا بدىو ه إلخ يوع الدين  

 أهالد  الصالالالالالالالالالالالالالديذ العكتك ا يالالالالالالالالالالالالتالاا الالدشتور  ىبالدالل من ىبالدالوا الد ال الالالالالالالالالالالال الا  

بهالال ا العالالالا   واىتزاز  هالال ا الملمالالاط ال ابالالة الر  نعمد ىن مالالد         –ر مالاله      –

ن يجعالا  أال لاالالا الالال ل نعلمنالالا منالاله العلا الوميد ملالاله منالالا الالالدىالالاة بالالالل مالالة وامل  ل  و 

 ا ه .ن  ىلمه في ميزان  ال

وكانت باننا صالالالالالداقة   ،في مدينة صالالالالالنعاة بالامن اىشالالالالالنا و كاملنا من  ععالالالالالنا  ععالالالالال

عالا ه ا  يأ اث كان الود املتواصالا باننا في الكتاراط وممعت    ،يالل ينو قارب بين ا  

وشنا دائما نتماما في  ا،الصالالالالالداقة بين أوأد  وأوأدا كانوا يلعبون من  ععالالالالال ا  ععالالالالال

وىملنالا يالالالالالالالالالالالالوتالا في شثيد من   ،مقالد ممعنالا  صصالالالالالالالالالالالال  وا الد  ،شثيد من ا ىمالا  العلماالة

 .   اولا أاشل أننا اتتل نا من  ععنا  عع  ،ال  اط

   ةن ملاق هال ا العالالا ال لاالا  الالالالالالالالالالالال  إ
 
ممالا   ،ولكن هال ا يي يالالالالالالالالالالالالنالة الحاالا   ،ألاا  قالا

بالالالالالل مالالالالة ومك   ،ن س اائقالالالالة املوط لالالالاله  تيد   -ىكومالالالالا  –ا    اوأ نملالالالالر ايد الالالالالدىالالالالاة 

صالالالالدقاة والكمةة  وممان ا    هوتل ا أيالالالالل   ،من أىما  الخيد والمد هال كاة ى خ ما قدم

 الصمد والاللوان.   
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الالالالالدشتور  ىبالالالالدالل من ىبالالالالدالو إ ا الالالالد  ن الحالالالالديالالالالث ىن را لنالالالالا ال لاالالالالا ا يالالالالالالالالالالالالتالالالالاا 

املنالالالالالاهالالالالالا  –ر مالالالالاله      –ال الالالالالالالالالالالال الالالالالا    ا مور    ،متعالالالالالدد  الكثيد من  ماالالالالاله هو اشل  واملميز 

ىتقالد أن هال ا أمال  ،وإاا شنالت ممن كالان قلتبالا مناله ل تد  ربن قلن من الكمالان  ،املتنوىالة

 الالنواط كاماة بأن نع ان  صور  صحاحة  لخ  ما ىلمنا ىنه في ه ا املقدمة.  

الصالالالالالعاد العلن  كان ا يالالالالالتاا الدشتور  ىبدالل من ىبد الوا د ال الالالالال ا    خمع 

 في طلتذ الصالالالعود العلن  من  أن  شالالالأ و لىل 
 
 خومن  أن أىت  ، ع اةا ه ىاملا متميزا

مالالالالالأى الالالالالانالالالالالا الكثيد والكثيد من امل ل الالالالالاط الر  أ لط   ،ةومجالالالالالاأط املعلمالالالالال  ،منالالالالالابل ال كل

التارتخ اإليالالالالةمل بالعديد من التقدع وصا ت  في  ارتخ صالالالالدر اإليالالالالةع و ارتخ الامن  

  ا ،اإليالالالالالالالالالالالةمل ون شل ميها الامن في صالالالالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالالالالةع  
 
لنظا اإليالالالالالالالالالالالةماة في الامن ماةدا

ى نهالايالة القلن اللا ن   الارتخ الامن في اإليالالالالالالالالالالالالةع  ر  ،الامن في ىاون الل الالالة  ،و شالالالالالالالالالالالالالأ 

 دراياط في ى د النبو  والخةمة اللاشد .   ،اله ل  

 لاة املكتبالالالة التالالالارتصاالالالة بالالالالعالالالديالالالد من إبالالال  –ر مالالاله      –وقالالالاع هالالال ا العالالالالا ال لاالالالا  

 في التالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل من  الالارتخ الامن  ا  
 
 متنوىالالا

 
بحالالاف ملالاله أشند من تمالالالالالالالالالالالالالين بحثالالا

 .والاليد  النبوتة  

أن يتا  كلتا ا يالالالالالالالالالالالتالالاا الالالدشتور  ىبالالدالل من ىبالالدالوا الالالد    محالالايالالالالالالالالالالالن ا قالالدار ومن  

  2006امل رتين العلب بالقاهل  في ىاع  ا حاد بحصوله ى خ در    – ر مه      – ال  ا   

 ملا   شونالالاله وأنالالالا ىعالالالالالالالالالالالو بمجلس إدار  اأ حالالالاد ويالالالالالالالالالالالعالالالدط بهالالال ا التكلتا  
 
 ىالالالاملالالالا

 
 أبالالالد من ة

ولالالة الامن وىالالدع املقالالدر  ى خ  كلتمالاله ولكن ملالالا نتقالالابالالا في هالال ا العالالاع لظلو  ىالالاملنالالا في د 

 متد  قلتبة قبا وما ه .  إلخ  الحعور أيتةع الدر  وشنا نتواصا معا ها  اا  

أدىو   متعالاللىا أن يت مدا بوايالالن ر مته ورهالالوانه وأن فالالالكنه مالالالا  منا ه 

وه ا ملا قدمه   ،رماقا  أولئرو الن    ،والش داة والصالحين  ،من النباين والصديقين

ا الالاله وأتتا شةمل  نالالالومعالالالا مالالالا قالالالدمالالاله في ميزان  الالالالالالالالالالالالال  ،معتالالاله وكلاتالالالهلوطنالالاله وأمتالالاله ومالالالا

ن   -صالال خ   ىلاه ويالاللا   –بحديث نبينا الكلتا  
َ
 رضالال     نعالخ ىنه: أ

َ
ِبل ُهَلْتَل 

َ
ىْن أ

 ِ
وَ     اَ : -صالالالال خ   ىلاه ويالالالاللا   –َريالالالالُ

َ
ا  ق

َ
 ِمْن   ِإا

 
ُه ِإأ
ُ
ُه َىَمل
ْ
َن َىن
َ
 
َ
ق
ْ
 ابُن آدع ان

َ
َماط

ُه.  َرَواُا ُماْلِلٌا.
َ
ٍد َصاِلٍح َيْدُىو ل

َ
ْو َول
َ
ُن ِبِه، أ

َ
 
َ
ت
ْ
ٍا ُين
ْ
ٍة َماِرَتٍة، أو ِىل

َ
ٍف: َصَدق

َ
ة
َ
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 تقديم

 

 أ.د. عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين
 أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة تعز وقطر

 
﴿   
ي  يالالالَ 
َ
اا أ  ا  ُتهالالالَ

 
 ا  ُس لن

ُ
 مل

ُ
ة
 
ة    ِمِعير ٱ  2٧ َمِئنالالال االالالَ ِر َراهالالالالالالالالالالالالِ ِ

خ  َرصالالالِ
َ
ةِإل االالال  لهالالالالالالالالالالالالِ

   2٨م 
َ
ِ يدٱمالالال

ُ
ِفي   ت

 
 
ِ يدٱوَ   2٩ِد اِىَب

ُ
ِر   ت

 
 [.٣0-2٧] ال جل:    ﴾ ٣0َمن

ا ملالالالالالاليد  أ د شبار أىةع التارتخ اإليالالالالالةمل  ا  و اقا  يأنل ه ا الكتاب بوصالالالالال ه م د  

 مدريالة  جديدية  سالالا بالشالمولاة والتوازن والعمذ،في  ارتصنا املعاصالل، وصالا    

نالا إلخ ه ا يالالالالالالالالالالالالتالاا الالدشتور ىبالد الل من ىبالد الوا الد محمالد ال الالالالالالالالالالالال الا ، الال   االادرَ إنال

 1442رم  من يالالالالالالالنة   1٣موار رصه مالالالالالالالالاة ا ربعاة  
 
 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال،  ارك

 
أ  عتقد أن ا  ا شبيد  ا ملاا

ا  ُفعالد  مقالُد هال ا    ؛ لال افي املالدل املنظور   يمألا  بالإممالاِن أ الٍد أن
َ
 العل

 
 مُ   تالالالالالالالالالالالالالالار 

ْ
بهالا    نيالت

 
ُ
 التارتصاة اإليةماة.  املدرية

   وأصالالالالالالالالالدقائه وأبنائه؛  للا ا الكلتاا   ه ا الكتاب مقاأط  ةم  يجمن
 
قف  ننا  ىل

  ،ا للالالالالالالالالالالكين في طلتذ العلا لتكون نمدايالالالالالالالال    ؛ى خ مح اط وصالالالالالالالالور من يالالالالالالالاليد ه الع ل 

اقين للالالالالالالالالالالالالالمو اللوخي والل ي ا تة ي، ا ميها قالد   التو وأ فالالالالالالالالالالالالالالاور ل شالالالالالالالالالالالالالر  في أن أ الد 

أو يحاط ايالالالالالالالالالالالالت الا  اإلملالاع بكناله هال ا ال الالالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالالالاالة اأيالالالالالالالالالالالالت نالائاالة، ومصكونهالا ال لتالد  

الخلذ ع ى خ مالالتول  املنهج أ و مالالتول العلا يالواٌة أكان الر ى خ   بمناقبها ومآ لها،

ا من اشلتاط وأتلل قدمت صالالالالالالالالور    ،مثمة مقاأط ىلهالالالالالالالالت ل الالالالالالالالخصالالالالالالالاليته  ؛والالالالالالالالالاللو 

نتالاماله  إمالاقاله املعلماالة ومنه اله و آا ملالالالالالالالالالالالالاليد اله العلماالة و مقاالدنالا، و الالثالة قالدمالت رصالالالالالالالالالالالالد  

العلن  ومشالالالالالالالالالالالارصه ال كلتة، و عالالالالالالالالالالالورا الكثاف في ااحاما العلماة ااحلاة والعلصاة 

   .والعاملاة، وأتلل ممعت بين كا ه ا ال وان 
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مت لو ة  مالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالائاة را عة ىن ىبد الل من  والحذ أن كا ه ا املقاأط قد 

َيدِ   ؛ال الالالالالالالالالال ا  امل را العالا واإل الالالالالالالالالالالان   لاعالالالالالالالالالالا  إلخ املكتبة التارتصاة التو اقاة لالالالالالالالالالالالِ

 
 
 امل رتين املعاصالالالالالاللتن، ومن الر  عتد  هنا إنه ليس ىدأ

 
  وأ إنصالالالالالالام

 
ا  ا وأ  رى ممكن

 أ
ُ
مقاأط بما فشالالالالالالالالالالالالتمله من  ،  في ه ا الكتاب -ر مه  -صتز  يالالالالالالالالالالالاليد  ىاملنا ال لاا  ن  

ر   مقالد 
ْ
مالا قالدماله من ى الاة متعالدد ال وانال ، لكن هال ا الكتالاب يبق  ب  ، إاا مالا قورنالت

 .ال لتد   ا احاولة اإل اطة ببعض موان  ه ا ال خصاةم د  

امللض الخبيث داة    من  الالالالالالالالالالالبٍ    ال لا؛   أنا قد تهاأنا ل  ا املصالالالالالالالالالالاب من  لاا  ى خ ال و 

، مكنا بين - ر مه   - العصالالالالالالالالالالالل، ال   أصالالالالالالالالالالالاب شالالالالالالالالالالالاصنا في الشالالالالالالالالالالال ور ا تيد  قبا وما ه  

الخو  واللماة؛ الخو  في أن يكون ه ا امللض هو ا تيد لشالالالالالاصنا ما ادرنا، واللماة  

  مقاديلَ  إأ أن  في ر مة   وامتنانه ىلاه بالش اة،  
ٌ
    نام  

َ
ه ماهاة،  في الناس وينن

ا، مملنا زائلون وإلخ رصنا منقلبون،  وصالالالالالالالالاليدور  اإل الالالالالالالالالالان في ه ا الحاا  أ نالالالالالالالالالالسثن  أ د  

ولكن  الالالالالالالالالالالالالبنالالا أن شالالالالالالالالالالالالاصنالالا ر الالا  عالالد  االالا   الالاملالالة بالالاأيالالالالالالالالالالالالتقالالامالالة في الالالالالالالالالالالالالاللو  وال كل  

والعقالا، ر الا  عالد ى الاٍة ىلن   ميز بالالومل  وال ود  والعمذ والشالالالالالالالالالالالالمو  في آٍن وا الد،  

 ر ا  عد أن أيالالالالالالالالالالالس مدريالالالالالالالالالالالته الشالالالالالالالالالالالمولاة في 
 
 من  التارتخ اإليالالالالالالالالالالالةمل، ر ا و ل  ماة

امل رتين ال ين يالالالالالالاواصالالالالالاللون ريالالالالالالالته، وتحملون مبادئه وتح ون يالالالالالاللوشه، وتنشالالالالالاللون  

ن ... الر بين طةبها، ماكون ب لر ﴿ 
َ
ٍة أ ِا َ ب 

َ
َمث
َ
ت ش

َ
بَن   َبس اِبَا   يالالالالالالَ

َ
ن ِاِ  ِفي   يالالالالالالَ

ُ
ة  ك

َ
نُبل   يالالالالالالُ

ُ
ة
َ
ئ
ْ
ا  ِمِ

ة  ُ  َ ب     َوٱّلل 
َ
ا ا ُيع

َ
ن َفش
َ
 مِل
ُ
ُ   ةُ ِىف    َوٱّلل 

 
 [. 161- 161] البقل :    ﴾ 261ِيٌن َىِلاٌا ا َو

ذ بها معلمتنا التارتصاة، ليس في      ر ا و ل  م ل ا ه اللصينة القامة باننا، ىم 

املعلومالالاط واملقالالارصالالاط التالالارتصاالالة واللرتالالة املالالالالالالالالالالالالالسبصالالالالالالالالالالالالل  محالالالالالالالالالالالالالال ، بالالا وفي الالالدروس  

 الن أ د م ل ا ه
ُ
ايالالالالالالالالالالالت اد القلت  ميها والبعاد،    الر  املنه اة الر   تلقاها وأنت  

 ممان شما قا  املتن  :  
 

 االث للبعاد سحائبالا وتبعد  الاالم ***ا ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواهالاللت  مالقالال د  للالي  ل بحالكال

 وم  ف *** االالكالشمس في شبد الالماة وهوره
ٌ
 االالالارصالش ى البةد مشارقا

 االالالالالالالالالالبالالا  اقر نور  الاالانالد  إلخ ىال الي *** هالالالالالالالالالالالالالد الوم ت  ال التالث الالاالدر من  البالالالش
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ر الا و ل  باننالا أبنالاةا؛ الال ين نلل ممها معالالا مكلا ويالالالالالالالالالالالاللوشاله وم الدا في التدباالة 

 محملوا َيْمت الوالد الشاخ، امللبل واملعلا.  ؛والتعلاا واأيتقامة

إلخ مثلاله، م و وأمثالالاله من العلمالاة فعالدون   مالا يكون   الامن مااله أ و   ر الا في وقالٍت 

َمن إلخ ن الالح ا و وممهاتها، لكنه إفي  وايالال ة الِعقد 
َ
ت صالالةن نظاع الحكا، ىندما ُفالالالْ

ىالالدع الظ ور، ممالالان يلل في  الال  الظ ور منقصالالالالالالالالالالالالالالة    -شمالالا هو يالالالالالالالالالالالالمالالت العلمالالاة-اتتالالار  

 للعلماة، م و القائا:" إن الظ ور قاصٌا للظ ور".

 
َ
الالالالالدشتور ىبالالالالد الل من ىبالالالالد    ومح   وأصالالالالالالالالالالالالالالالدقالالالالاةَ   نالالالالاةَ وأب  ون شالالالالد هنالالالالا نحن  ةماالالالال 

والتزع بها وىاش بها ول ا  ، الوا د ال الالالالالالالالالالالال ا  التمالالالالالالالالالالالالالر باملباد  والقاا الر  نادل بها

 -ا ى خ ت اا، م و وماة له ويالالالالالاليد    ؛ناأيالالالالالالتاا
ُ
يالالالالالاليبق     -ا ال اهلمالالالالالالالَد   وإن اا  املوط

 ا باننا.ب كلا ومنه ه وصتدا ه العلن  وا تة ي  ا  

 أن أ ل   أ و 
 
الدشتور ىبد الل من ىبد ا يالالتاا  ا ى خ مقادنا فالالالعن  في الختاع إأ

   ،الوا د ال الالالالالالالال ا 
 
وأن يجعله    ،أن يجكته ىنا وىن أمته تيد ال كاة   املولخ  يالالالالالالالالائة

وأشالكل    .و الالن أولئر رماقا  والشال داة و الصالالحين  في ىلاين من النباين والصالديقين

ا  ةا وأصالالالالالالالالالالالالالدقالالاةزمة ل  ةماالال ا وأيالالالالالالالالالالالالالا الال نل زمة إتونل أبنالالاة الالالدشتور ىبالالد الل من و 

  ال ين
 
لكنه  ،ا، وأرل ممها من هو أ ذ به من  ميها و كلم  آ لو ل به ا التقديا معالالالالالالالالالالة

   .ا التقديل واأمتنانمل ا مماع    ؛شلع ا تو  وإيثار ال عةة

 العاملين. هلل رِبِ   ويةٌع ى خ املليلين والحمُد 

 

 ع 2021 –  5 –  1٨ الدو ة
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7 

 

 كلمة أبناء

 األستاذ الدكتور/ عبد الرمحن عبد الواحد الشجاع رمحه اهلل
  

 نيابة عن أبنائه
 بالل عبد الرحمن الشجاع

 

 أبونا ال   ن تقد..

 

الحمد هلل رب العاملين، والصالالالالالالالة  والالالالالالالالالةع ى خ يالالالالالالالادنا و بابنا محمد صالالالالالالال خ   

 ىلاه ويلا..

اقالر يالا أبالإن القلال  لاحكن وإن العين لتالدمن وإنالا ى خ   وأ نقو     ،احكونون   انالامل

 إأ ما يلض   رصنا إنا هلل وإنا إلاه رامعون وأ  و  وأ قو  إأ باهلل..

الل ا اا ل لاله وار ماله، الل ا ااالالالالالالالالالالالالاللاله بالاملالاة والثلج والَمَدد، الل ا نقاله من الال نوب 

ن مدتله وآ س   ِ
ته،  والخ ايا شما ينق  الثوب ا باض من الد س، الل ا ويالالالالالالالالالِ

َ
و شالالالالالالالالال

ا نباالالالالالالاة   من  في ىلاين  ارمعالالالالالاله  الل ا  ال نالالالالالالة،  رتالالالالالالاض  روهالالالالالالالالالالالالالالالالالة من  قمدا وامعلالالالالالاله  وأنل 

..
 
 والصديقين والش داة والصالحين وَ اُلَن أولئر رماقا

في البداية أ فالالعن  إأ أن أ قدع بالشالكل واأمتنان لما من يالعخ وشالار  و ل   

ُدَر ماه الوماة  ى خ تلو  ه ا الكتاب إلخ النور.. ملكا يا من مالالالالالد ا الوما
َ
ة في زمن ن

مصالالالالالالالالالالالالار كالا وا الد منكا هو ال الديل بقو  اإلمالاع الشالالالالالالالالالالالالامعي ر ماله  : "الُحل  من را خ 

َر بمن أمادا ل ظه". مال 
َ
 ِوداَد لحظة، أو  
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لالِ  من  أن أشتال  ىن والالد  ر ماله   نعالالخ في بعالالالالالالالالالالالالن صالالالالالالالالالالالال حالاط من هال ا  
ُ
وقالد ط

وتكونوا محالالايالالدينأل مالالا ب هو   الكتالالاب.. ومن الصالالالالالالالالالالالالعالال  أن يتحالالدف ا بنالالاة ىن أبمها

يالالالالالالالالالب  ومودها وهو من قاع بتدباتها، ومصالالالالالالالالالدر يالالالالالالالالالعادتها مكاف يكونون محايدين 

وها يتحالد ون ىن أبمها!أل مالإاا كالان هال ا ا ب كالأبينالا الال   أ ببتموا أنتا مكاف بنالا 

نحن الالالال ين كالالالان مظلتها من ومج الشالالالالالالالالالالالالمس وزتالالالاط امل ل، وكالالالان ل ا الك ف الالالال   

 ويبِ  ُهدل.يلواون به ماجعله  
 
 ور مة

 
  ل ا مةاا

 ولكن إاا كان وأبد أن نتحدف ىن أبينا..  

 ىن والد  ر مه  
ُ
مة أدر  من أين أبدأ! وشاف أبدأ! وصأ  روٍن ومشالالالالالالالالالالالالاىٍل أ حدف

  نعالالالخ! لكن مالالا بالالالاالالد  الالاله.. ويالالالالالالالالالالالالالأ الالاو  أن أ حالالدف هنالالا ببعض مالالا ي ت    بالاله  

.. ولن أ  لق إلخ يالالالالالالالالالالالاليد اله الال ا االة امل مومود   يي  نشالالالالالالالالالالالالور  في مكتبتاله اإللكتدوناالة و ى ي 

 ولكن يالالالالالالالالالالالالالأ  لق إلخ مالالا يال شل ممهالا.. شمالا يالالالالالالالالالالالالالأ الاو  أن 
 
بالداتالا هال ا الكتالاب أيعالالالالالالالالالالالالالا

 ننت ن بها، ويي من 
 
 نقتبس ميها درويالالالالالالالا

 
أهالالالالالالالع ا في صالالالالالالالور  نقاج محدد  لعلنا مماعا

 ُا رصه:ا وأ يمعة إا قد لقل الل  باب ااشلوا محاين مو اشا مليس ممها رتاة

   -  ر ماله   نعالالخ  -ان أبونالا  كال •
 
ِ عَا ا ب وامللبل.. ليس لنالا مقط بالا كالان أبالا

  
 
.. مبسالالالالالالالالالالالالالمالالا

 
 ى ومالالا

 
لل مان بحالالالالالالالالالالالالالالال  شالالالالالالالالالالالال الالاداط طةبالاله ومحباالاله..  نونالالا

.. يقدع مصلحة ايدا ى خ مصلحة ن اله..    مع اة 
 
.. شلتما

 
  شوشا

  -  ر مه   -وكان   •
 
 شثيد التةو  لكتاب    لتصالالالا

 
 قواما

 
اما ى خ  دبل    صالالالو 

  ..
 
 ومن  ا

 
 ومحلة

 
 ىلاه متمعنا

 
 آيا ه معتك ا

 لمالالا متعلٍا وقالالار ..   -  ر مالاله    -وكالالان   •
 
 للقلاة  والتعلا.. راىاالالا

 
ىالالاشالالالالالالالالالالالالقالالا

 ى خ كالا 
 
 ى خ كالا معالاٍق وش اف.. بالااأ

 
 ى خ القلاةِ  والكتالابالة.. ررومالا

 
 الا الا

 ى خ كا  
 
 ع ن ..أمعالل.. صابلا

 إلخ الناس ُيلىان ما يألف وُت لف. - ر مه   -وكان   •
 
 محببا

 
 ي ة
 
 رمة

شالالالالالالالالالالديد اأهتماع  عائلته يت قد ال مان، و ع ف ى خ  -  ر مه   -وكان   •

 ال مان الص يد ميها والكبيد.
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يقاا في كا أيالالالالالالالالالالالالبو  لقاة يعالالالالالالالالالالالالا أبناةا وصنا ه وأ  ادا   -  ر مه   -  وكان •

لماالٍة أو موىظالة، ولا يكن وأصالالالالالالالالالالالال الارا وكالان هال ا اللقالاة أ يصلو من مالائالدٍ  ى

 من وامبا ه كأٍب ورِب 
 
فشال له  ال  ة ىن ه ا اللقاة إا كان يلل الر وامبا

وا ، أيالالالالل   
ُ
وا ق
ُ
ِ يَن آَمن

 
َها ال  َّ
َ
 لقو  رصه: "َياأ

 
وكان في مالالالالاللكه ه ا مالالالالالتجابا

ئِ 
َ
ْمَها َمة

َ
 َىل
ُ
ِحَ اَر 

ْ
اُس َوال

 
وُدَها الن

ُ
ا َوق ار 
َ
ْا ن
ُ
ْهِلاك
َ
ْا َوأ
ُ
اَلك
ُ
 
ْ
ن
َ
 ِشَداٌد  أ

ٌ
ظ
َ
 ِاة
ٌ
ة
َ
ك

" )التحلتا  
َ
َمُلون
ْ
 َما ُي 
َ
ون
ُ
َعل
ْ
َمَلُهْا َوَت 

َ
َ َما أ    

َ
 َفْعُصون

َ
 (.6أ

 ي تصل بكتاٍب أو  -ر مه     -وكان   •
 
شالالالالالالالالالالالديد التواهالالالالالالالالالالالن وما يالالالالالالالالالالالمعناا يوما

 بحٍث  شلا.

من  الص ل بأىما  املنز  أو بممارية هواياط   فش لنا    -  ر مه    -وكان   •

 لل الاد.
 
 م اد  إا كان يلل أن ال لاغ يببا

فعتمد ى خ القصالالالالالالالالالالاصالالالالالالالالالالاط الر  فالالالالالالالالالالالتصلم ا من تة    -  ر مه   -وكان   •

 ومائد . ةقلاةا ه لتكون لنا أو ل يدنا ىظ

وكان أبونا فعتمد ن الالالالالاله هو املالالالالالالئو  ا و  ىن أ  ىما مابادر به بن الالالالالاله  •

 ظل من أ د القااع به أو اللد  عما ممافئ أو شكل ىن ىما قاع به.وأ ينت

 من معارمه أو أفي يوع من ا ياع ينتق     -  ر مه   -ما يالمعنا أبانا   •
 
 دا

 زمةئه أو طةبه، أو يت وا بملمة مار ة   د.

بالالالالاملِ  ة أمالالالالا ىن ر لتالالالاله العلماالالالالة.. مقالالالالد كالالالالان فعمالالالالا من مالالالالدا في ا رض والتحذ  ْعةمالالالالَ

لا يكن في الحالالالالالبان انتقاله إلخ املدينة للدرايالالالالة  اث الحامة له كانت في و  ،بقلتته 

ِقا ى خ إ لا  ؛ أىما  الكراىة والحلايالالة  
ُ
ولكن شالالاة   إصالالابته بجلن أصالالاب يالالاقه ن

من قلتتالاله بجبالالا صالالالالالالالالالالالالمد إلخ مالالدينالالة نعك للعة  وأ نالالاة الالالر أدتلالاله والالالدا إلخ مالالدريالالالالالالالالالالالالالة 

ن شالالالالالاللوج األتحاق باملدريالالالالالالة  صل  أ د ال ةن )بد  منحا بأمل من اإلماع  اث كا

أبنائها( وصدأ ر لته العلماة في يالالالالالالالالالالالن متأتل وانتقا من مل لة إلخ أتلل  رى وصالالالالالالالالالالالا 

ع و ا اتتاارا من املبتعثين  1٩65الصالالالالالالالالف الالالالالالالالالالادس وكان من أوائا ال ةب في ىاع  

منحالة إلخ القالاهل  للالدرايالالالالالالالالالالالالة في مالامعالة ا زهل في مالدينالة البعوف اإليالالالالالالالالالالالالةماالة  رى أ ا 

 ع بدرمة اأمتااز من مل بة الشل .1٩٨6شتوراا في ن س ال امعة ىاع  الد
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ع ابتالالداة   ععالالالالالالالالالالالالو هائالالة  الالدر ٍس إلخ رئيٍس  1٩٨6التحذ بجالالامعالالة صالالالالالالالالالالالالنعالالاة في ىالالاع  

 اَا للتقاىد في نهاية ىاع  
ُ
ع وكان ر مه   في  لر ال تد  2015لقالالالالالالا التارتخ  رى أ

 في تدمة زمةئه وأبنائه ال ةب..  
 
 ياىاا

 وهو يت قالالد ال الالالالال  مكا شنالال
 
ت أرامقالاله في موأ الاله بالالالملاالالة أ نالالاة اأمتحالالانالالاط مثة

 ل ال ة ل وتَ 
ُ
ت ى خ شتف مةن وتلمن من معنوتاط مةن.. وإاا وصالالا إلخ مالالالامعه أن  ِصِ

 لحا املشالالملة راا ىدع معلمته الالالالابقة 
 
 م دئا

 
 في مشالالملة إدارتة يالالعخ ويالالا ا

 
طالبا

 ألتحاق ا
 
 معانا
 
لعديد من طةبه في شوشبة هائة التدر س بجامعة  له.. شما كان يببا

 صنعاة أو ال امعاط ا تلل.

كان شالالالالالالالالالالديد الحل  ر مه   ى خ اأنتهاة من  شالالالالالالالالالالل مكتبته اإللكتدوناة لاتمكن  

أ  بالا الث من الحصالالالالالالالالالالالالو  ى خ أ  معلومالة يمتلك الا.. شمالا  ل  ى خ  شالالالالالالالالالالالالل شتباله بمالا  

 الصاغ لتكون ي لة اأمتة  لما با ث وقار .

 الالالالالالالالأ    له امل  ل  والل مة وأن  ، ة من  اا  والدنا الحبي  ر مه   ه ا مك

وأن يلزقاله ال لدوس ا ى خ من ال نالة من ا نباالاة والصالالالالالالالالالالالالالديقين ،  يجكتاله ىنالا كالا تيد

 والش داة والصالحين و الن أولئر رماقا.
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 مقالة

 

 أ.د. صالح موسى درادكة
 أستاذ شرف قسم التاريخ

 األردنيةالجامعة 
 

ىلمالالت املل وع الالالدشتور ىبالالد الل من ىبالالد الوا الالد ال الالالالالالالالالالالال الالا   و  مل  في إ الالدل  

  
 
، وكالالالالانالالالالت معلمالالالالة ىالالالالابل  ، إأ أنن  شنالالالالت م تمالالالالا نالالالالدواط م  ملاط  الالالالارتخ بةد الشالالالالالالالالالالالالالالالاع 

بالالالتعل  ى خ أيالالالالالالالالالالالالالا الال    الالارتخ من الامن ، إلدراكل   نى الامن التالالارت ي ،  ا شالالالالالالالالالالالالالاةط  

 يتعلذ بتالالارتخ الامن في ا قالالدار أن يصتالالار أ الالد طلبر  في بل 
 
نالالاما الالالدشتوراا موهالالالالالالالالالالالالوىالالا

العصالالالالالالالالور اإليالالالالالالالالةماة املبكل  ، مايالالالالالالالالتعنت باملل وع لسالالالالالالالالال اا أمل ال ال  ، ممان أبو  

    –ر مالاله      –بة   
 
تيد ىون لاله ،  االالث أقالاع ال الالالال   عض الوقالت في الامن بالا ثالالا

  ،  في مصالالالالالالالالالالادر موهالالالالالالالالالالوىه ، وكان قبا الر قد نعلمت ى خ الشالالالالالالالالالالاخ محمد ى ي ا شو 

ر مه    –املشالالالالالالالالالالالال ور بتحقاقا ه للموروف الامن  ، وقد   عالالالالالالالالالالالالا بإهدا ل  عض أىماله 

مقد تدع املكتبة العلصاة واإليالالالالالالالالالالةماة بكثيد من ن ا س   –  وزاد إلاه في  الالالالالالالالالالالنا ه  

مكنونالالالاط الامن الن يالالالالالالالالالالالالالالالالة ،  ا شالالالالالالالالالالالالالالالاةط ا قالالالدار أن أنعل  ى خ ابن الالالالدشتور ىبالالالد 

، ومعلالالالالال ، بة    ظالالالالاله   ورىالالالالالاا  ه تيد تلف لخيد يالالالالالالالالالالالاللف ، متواصالالالالالالالالالالالاللالالالالالت الل من 

 العةقاط من املل وع ، و حصلت ى خ  عض م ل ا ه .

وقد شالالالالار  املل وع بالكتاب التكلتن  ال   أصالالالالدر ه ال امعة ا ردناة بمنايالالالالبة  

ع ، بموهالالالالالالو   عنوان : " أها الامن من 200٩بلوغي يالالالالالالن الالالالالالالالبعين من العمل يالالالالالالنة  

اقالالالد  ،  حقاذ : صالالالالالالالالالالالالالال الح درادشالالالة " وفي مقالالالالتالالاله يبين تة  شتالالالاب متون الشالالالالالالالالالالالالالالاع للو

 الدشتور دور أها الامن في متو اط بةد الشاع .
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 والت اأ صالاأط بان  وصين أبل بة  ، ممان يليالا لي بحوف للتقوتا  ىعالاة من 

أقالالاع التارتخ في الامن  بد  اللأ  ممها ، ولا أ لدد في الر تدمة لليالالة امل رتين  

 للدشتور ال الالالالالالالالال ا   اث ش
 
نت أىل  أنه وراة  لر اإلريالالالالالالالالالالااط ، وىلمت من وإشلاما

تة  ه ا اإلريالالالالالالالالالالالااط أن ىبد الل من هو شالالالالالالالالالالاخ في التارتخ ، يتمتن بمعلمة أ وا   

 أها التارتخ في الامن .

لقالالد ومالدط في شتالالابالاط امل  ور لاله رزانالة امل را وا كاناله وهالدوئاله ، شمالالا ومالدط أن 

 ي ، وقالالالدع الكثيد ىن التالالالارتخ  منهج البحالالالث التالالالارت ي قالالالد  صالالالالالالالالالالالالبغ ىنالالالدا ال كل التالالالارت

الامن  ، بأيالالاللوب الالالالال ا املمتنن ، ممانت شتابا ه نعكس  الالالخصالالاليته ال ادئة املتزنة ،  

 والر  نعكس وقار العلماة ، مل مر   يا أبا بة  وأيكنر مالا  منا ه .
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 مقالة

 

 أ.د . عامر أبو جبلة
 جامعة مؤتة  -قسم التاريخ 

 األردن

 

 أبدأ كلمر  بقوله نعالخ ) إنا هلل وإنا إلاه رامعون ( صدق   العظاا  

ىبد الل من ال الال ا  أبو بة  من   لقد ىلمت ال قاد ا ا املل وع بإان   أ.د.

ع ىنالالالدمالالالا زرط مالالالامعالالالة صالالالالالالالالالالالالنعالالالاة في زتالالالار  ىلماالالالة تالالالاصالالالالالالالالالالالالالالة من أمالالالا ممن 1٩٩4ىالالالاع  

شنت أىدها في قالا التارتخ  معلوماط بحثاة  و  موهو  ريالر  للدشتوراا ، والر  

في ال امعة ا ردناة  عنوان ) ارتخ التدباة والتعلاا في الامن في القلون الثة ة ا ولخ  

 صالح درادشة متعه   بال حة والعاماة  .. لله ل ( بإشلا  أ.د.

ىبد الل من ال  ا     والحقاقة لقد كانت أو  لحظة أقابا ممها املل وع أ.د.       

قالالالا التارتخ   مامعة صالالنعاة شونه رئيالالالا لقالالالا التارتخ آن ا  .. مل   بل كانت في  

وقدع لي كا السالالالالالالال اةط املمكنة للحصالالالالالالو  ى خ الكت  والدرايالالالالالالاط وااخ وطاط في 

مكتبالاط وملاشك البحالث العلن   في صالالالالالالالالالالالالنعالاة ، معالالالالالالالالالالالالة ىن شلماله وسالالالالالالالالالالالالخالائاله و الالالالالالالالالالالالالن  

أ.د ىبد  الشالالالالاليبة و   هالالالالالاامته ، شما وىِلمن  ى خ العديد من ىلماة الامن من أمثا 

 الالالالالالالالالالالين العمل  .و أ.د. ىبدالعكتك املقالح رئيس مامعة صالالالالالالالالالالنعاة آن ا  .. ا  عد    أ.د.

شال ل ىدط إلخ ا ردن  امة معي العديد من مصالادر الامن ا صالالة وامللامن الامناة  

القامالالة ، ممالالانالالت ر لر  العلماالالة  لالالر إلخ صالالالالالالالالالالالالنعالالاة من أمتن الل ةط مالالائالالد  ب عالالالالالالالالالالالالالا 

 ىبد الل من ال  ا  مكاا   ىنا كا تيد ..  املل وع أ.د.   وماه ومتا عة
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 ا إناله كالان دائا التواصالالالالالالالالالالالالا معنالا و لص نالا معاله ونجلاله العكتك بة  ىبالد الل من        

أواصالالالالالالالالل ا تو  واملود  وااحبة .. كان ر مه   شالالالالالالالالديد الحل  ى خ التواصالالالالالالالالا معنا 

 لاط في الدو  العلصاة  ولا  نق ن اأ صاأط باننا  ا التقانا في  عض امل  م

بالالالالاللتالالالالاض    لتالالالالارتخ ال كتل  العلصاالالالالة في مالالالالامعالالالالة امللالالالالر يالالالالالالالالالالالالعود  كالالالالالنالالالالدو  العالالالالاملاالالالالة 

الالالالالالالعودية  ..شما التقانا في مامعة الالالالالالالل ان قابوس في مالالالالالالقط   يالالالالالل نة ىمان ..   

ان   ا ردن .. وإن د  هال ا ى خ  الالالالالالالالالالالال  ة مالإنمالا يالد  ى خ  شالالالالالالالالالالالالاطاله العلن     وشال لالر في ىمالِ

امل  ملاط العلماالالة في الالالدو  العلصاالالة ومالالالالالالالالالالالالالالالاهمالالا الاله العلماالالة    ومشالالالالالالالالالالالالالالاركالالا الاله املميز  في

اللصالالالالالالالالالينة ااط التأصالالالالالالالالالاا التارت ي واملوهالالالالالالالالالو ي الر  فشالالالالالالالالال د له بها ماا ىصالالالالالالالالاللا من 

 امل رتين واملتا عين وامل تمين بكتابا ه وم ل ا ه ..

 ا إنن  وصمالالا صالالالالالالالالالالالالالدق أقو  : لقالالد ىلمتالاله صالالالالالالالالالالالالالا الال  شالالالالالالالالالالالال الالامالالٍة و كمالالٍة وملونالالٍة و     

يالالالالالاللىِة بدَّهٍة وقدرٍ  مائقٍة ى خ ايالالالالالالساعاب ما يجل  من  وله ، وى خ ىقةناٍة وِ لٍا و 

 ا املشالالالالالالالالالكةط العلماة الصالالالالالالالالالعبة وصالالالالالالالالال ا و حلاة ونقدا ، ويالالالالالالالالالعة صالالالالالالالالالدر بصالالالالالالالالالمد نادر 

 ووقو  إلخ مان  الحذ دون هول أو ماا .. 

 من القعالالالالالالالالايا الوطناة واأمتماىاة وقعالالالالالالالالايا ا مة        
َ
لقد كان ر مه   مت اىة

قلالِ  وىقالِا امل را امللتزع بالأن هال ا ا مالة أمالة وا الد  مالا يجمع الا أشند ممالا بمالا  وازن ب

ي لق الالالا مالالالدامعالالالا ىن شانونالالالة هالالال ا ا مالالالة  و الالالارتص الالالا املشالالالالالالالالالالالاللق، وتتج خ الالالالر في مملالالالة  

م ل الا اله وأبحالا اله القامالة الر   نالاو  ممهالا التالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل مثالا : درايالالالالالالالالالالالالاط في ى الد 

خ صالالالالدر اإليالالالالةع ،وشتاب :  ارتخ الامن في النبو  والخةمة اللاشالالالالد  ررتة مديد  لتارت

: الحاالالالالا  العلماالالالالة في الامن في  اإليالالالالالالالالالالالالةع في القلون ا ربعالالالالة اله لتالالالالة ا ولخ ، وشتالالالالاب 

القلنين الثالث واللا ن لله ل  ، وشتاب النظا اإليالالالالالالالالالةماة في الامن ماةدا و شالالالالالالالالالأ  ،  

ى الد بن  أماالة .. وشتالاب : الامن في ىاون الل الالالة ، وصحالث : أ وا  الامن العلماالة في  

وه ا نماا  من م ودا العلماة والبحثاة ااط املصالالالداقاة والبحث العلن  اللصالالالين 

، ممألط هال ا امل ل الاط والبحوف ملااالا في املكتبالة العلصاالة في مجالاأتهالا وششالالالالالالالالالالالال  الا ىن 

 ملا ا و ق  م مة من  ارتخ اإليةع .
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ولقد هالالالالالالالالالالاللب ر مه    املثا ا ى خ في ا مانة العلماة شم را بصالالالالالالالالالالاليد متبصالالالالالالالالالالالل       

ومتصصالالالال  في  ارتخ القلون ا ولخ اله لتة ل يالالالالةع  وىالج أ دايها وقعالالالالاياها بما 

صالالالالالالالالالالالالمد وىقالا مت ت  وصمنهج البحالث التالارت ي نالاقالدا ومحلة أمانالا ششالالالالالالالالالالالالف ىن مجمالا  

أو ز غ ، ونحن ااحتالامين في زمالاننالا هال ا  أ الدايهالا بصالالالالالالالالالالالالدق م را ا مالة امللتزع  دون ماالا

ىبد الل من ال الالالالالالالال ا  وإلخ قلمه املنصالالالالالالالالف واملعتد  في قلاة     إلخ أمثا  املل وع أ.د.

التارتخ قلاة   يهض با مة وما نالالالالالالالالالالالتحقه من أما مالالالالالالالالالالالتقبا أبنائها للمن شالالالالالالالالالالأنها بين  

ا الحعالار   ا ما ، وإنار  الالالبا أماع أماال ا الحاهالل  واملالالتقبلاة  لاأت وا دوره

 وممانتها بين ا ما .

ولقالالالد دامن ر مالالاله   شمالالالا  علمالالاله و عل   وم الالالا الالاله وأصالالالالالالالالالالالالالالالتالالاله من أمالالالا الالالالدمن   

 ع لة اإلصالالالالةن في اأ جاهاط كامة ماما من شالالالالأنه تلذ مجتمن متعالالالالامن متمايالالالالر 

نالالالالالالالالالالالالالودا املود  وااحبالة وا تو  بين أطاالاماله .. ونحن ى خ درايالة  الامالة بالأن مقاالدنالا أبالا 

ى  اا ه أ لن الالالالالالاله با للعلا وطلبته ولألمة .. ملقد أى   من صالالالالالالحته  بة  قد أمضالالالالالال 

 ووقته الخا  ورا ته للعموع بكلع أصاا ووماة منق ن النظيد .

بالالالالداتلنالالالالا من  كن          وفي مثالالالالا هالالالال ا املواقف نع ك الملمالالالالاط ىن التعبيد ىمالالالالا 

صنا وأسالالالالالالال ى ى خ مقد م را ىالا إ الالالالالالالالان ..صالالالالالالالديذ من أىك ا صالالالالالالالدقاة ا ومااة ى خ قلو 

ولكنه قدر   ىك وما .. منالالالالأ    له الل مة وال  لان وأن فالالالالكنه مالالالالا  منانه 

 من النباين والصديقين والش داة .
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 مقالة

 

  د. علي عبدالجبار السروريأ.
 جامعة صنعاء -كلية التربية 

 

اٌس مالا وا ، 
َ
نال
ُ
اَ  أ
َ
ُ ا ؛  ن     ُهنال

َ
ُ ا أو َىَلم

َ
ها لا يمو وا في ن وِس َمْن ىالاَفشالالالالالالالالالالالالال ولكي 

 ل ا َبَصَماٍط أ  محوها اللاالي وا ياع . 

ِاِ موقٍف  
ُ
ُ ْا في ك

َ
ل
َ
ُمون أْماَلاَمُ ا في ُماُلوِع اآلتلتن ، م اِلِ

َ
ُهْا أولئر ال ين ُيق إن 

َعاُد اآلتلت  ُ ا إيالالالالالالالالالالالالالْ ٍة َىون ، َهم 
َ
اِزل
َ
اة ، وفي كِاِ ن

َ
اُة اآلتلتن  َى 

َ
ن
ْ
وا ، وإا

ُ
ق
َ
ن ولو شالالالالالالالالالالالالال

اَمُتُها الع و  ذ ، وشالالالالالالالالالالالالالِ
ْ
م َدُنُها الِلِ

َديالالالالْ  ،  
ْ
اة أ في ا تالالالال

َ
ُتُها في الَع الالالال

َ
 
َ
لالالالال  ، ولو امتقلوا 

وا أن   
ُ
ن
َ
ة ، أيق

َ
ظالال
ْ
 
َ
اَدُها ل

َ
 َمْن أمالال

َ
ة ، وأ معلو 

َ
ْحظالال
َ
ون ِوَداَد ل الالالالالالالالالالالالالالَ

ْ
  ، أ َين

ْ
والصالالالالالالالالالالالالالَ 

ذ ،  لاا العاون ، و لمالالالالالالالالالالالالالالالالاله ا  
ُ
ل
ُ
ين ت   الالالالِدِ

 
ا الالالا
َ
 الالال
ْ
ِه الن وس ، أ أل ُس بالالالِ

َ
أ 
َ
يالالالد  ، و الالال

وَد الصدق واإلتة   
ُ
 َوق
ْ
َدط
َ
ق
َ
اا ؛  ُنَها م

َ
ُلوِمَ ا من الِش 

ُ
ة  موط َىِقَ  ت

َ
ِ ل
ْ
ُمَجل

ون . 
ُ
يَداط وُهْا ل ا َياِبق

َ
 .أولئر فالارىون في الخ

من الكا الصالالالنف الثمين النادر أاي الحبي  امل را ىبد الل من ىبد الوا د  

ْمَل ال الال ا  
َ
 أ
 
 َماِىة

َ
َ  التارتخ

َ
ت
َ
أيالالتاا التارتخ اإليالالةمل في مامعة صالالنعاة ال   ش

ل  اِلِ
َ
َحِل  ى خ التوِ اذ َما وِيَعُه الر ،  ا أت  ُي 

َ
ْصَ  ىاناه م

َ
وا ( ن
ُ
َبَين
َ
ت
َ
  : ) م

َبان له ال لتذ ، وُهِد  إلخ  
َ
س وِرا مايالالالْ صالالالَ

َ
اِة املالالالاللا و  الالالالِ

ْ
 
َ
وُتَحِلا رواياِط التارتخ ِبن

ُيَها . ا 
َ
اَلاة  

َ
 ا م
ُ
ٍس َيِقاَمة َياة ِمْعل

ْ
 
َ
َبةَة ِمْن ِتةِ  ن

ُ
 لالباا ، ملا َيِكِن الن
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ُه  
ُ
ون
ُ
ن
ُ
  
ْ
ْلِة َياَةط

َ
 إاا َياَة ِمْعُا امل

َوُهِا 
َ
اُدُا ِمْن  

َ
 َما َفْعت

َ
ق  َو َصد 

  
ْ
ه، وأن

َ
ُكلالال
ُ
ن ن  ُيْحالالالالالالالالالالالالالالِ

ْ
يَدا ، وأن

َ
ُه ت
َ
ِا َمْن َىَلمالال

ُ
 يجكتالاله ىن  وَىْن كالال

ْ
أيالالالالالالالالالالالالالالالأ    أن

ه. . 
َ
ْعِلِه يبحانه أ ِ َعْدل

َ
 يجمعنا به في منته ِب 

ْ
 يتقبله في الصالحين ، وأن
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 ِرَثاء أخي احلبيب 
 

 . علي جمعان الشكيل. دأ
 ستاذ الكيمياء العضوية والبوليمراتأ

 جامعة صنعاء -العلوم كلية 

 

صُ 
َ
 أبو بالالال   الَدْمَن مَ الالالَدْىِن  أ

َ
 ةْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اط

ُ  َصاِ ِ   تيَد اللم َوِدِ
ُ
 اْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَدْىِن  أ

 
ْ
ن
ُ
 أرمالالالَما ش
ُ
 الالالالت

َ
اِرق
َ
 أراُا ُم 

ْ
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الو أن

 
 الالالا

 
 
َعُا في اللَم اللكن

ْ
 
َ
 اْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا ا قداُر  

اِط  َوَتُملُ 
َ
االالالالفي الخ

َ
 مِ الالالِل ط

ٌ
 ْن ررل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف

اَ 
َ
 التقانا شاقن  ااَ  الخ

ُ
 اْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالمن 

س ى ُمَحا  
ْ
 أ 
َ
َس أ
ْ
 
َ
 أ
ْ
 لةَ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اا الوهالالالالالإن

ه الالالَوبه
َ
ه َوَباْلَمت

َ
َعت
ْ
ل
َ
ْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة ط

َ
 ٌكأ

 ى خ الومِه الَ ِما
ْ
ِبَعت
ُ
 ِا الالالالالالالالال لر الر  ط

 
ُ
اِرق
َ
 
ُ
  
ْ
َبت
َ
أ  اْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله ممالالالُه مكاد الالالَو

 
ْ
 ِمن
َ
 الالالالالالالالُه  اَم الالالالما ُرْمت

 
 إأ
 
 تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  أ  ة

 
َ
ْعِ ل َوم

ُ
ه امل
 
ن
َ
أ
َ
 ةْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالال الاَة إلخ الِظ الالَوك
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ْ
ك
ُ
ِجي ش
َ
 وأ  رى دىالالالالالأ َيْل 

 
 اةالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللا

 ة الالالَ اديِه )مَعُا الخيَد( ِمْن َرِبِ الَ  

 الالالالالىاَش َمَن الق
ُ
ل
ْ
 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالو آيالالالاللآِن َيت

 
َ
 الالالالالَما ا

ْ
 ةْ  الال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُه او الَ  الالالالالاَب َىن

اُس  ج
 
اِم الالالالالل  يَجْمعِ الالالالن َو

َ
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالون  

 
 ا

مَ 
َ
ْاُا الك

َ
ُه ن
ُ
ل
ْ
 
ُ
ُبو بةٍ  ش

َ
أ  اْ  ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَو

 مَ 
َ
 َمْن  
َ
ا ِ الالالا َماط

َ
م
َ
 الالالالَلَ  امل

َ
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَ   

 
 ل  

 الِلَم 
َ
اق
َ
ْىن
َ
 أ
َ
 املْعُلو 

َ
ق و 
َ
 اْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوط

ِنِ  ارت
َ
ٌا في م
َ
 نالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خ الامالالالالالُهَو َمْعل

 اْ  الال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَبدٌر أهاةط من معارمه ال ب

اِرىَ 
َ
َر ه
ُ
ل َرَمو  ْيِك الالَرب 

َ
 ا
 
ِلة
َ
 
َ
 ُمت
 
 ْن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

ِاي ال لدوَس ِ بِِ 
َ
 ةْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالل أبا بالالالالأ

ا َبِجَواِرِا مَ 
َ
ن
َ
 ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأَول  هنالالالالَواْمَعْا ل

  ِ  
َ
 ةْ  الالالالالالالالالالالالالالالالالفي ِ ِاِ َىْلِشَر يوَع أ َيْبق
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الشجاع  معرفيت باألستاذ الدكتور عبدالرمحن

 وتعاملي معه

 

 أ.د/محمد عبده السروري
 جامعة صنعاء -كلية اآلداب 

 

 نحعالالل 
 
كانت معلمر  بالدشتور ىبد الل من ىبد الوا د ال الال ا  ىندما شنا معا

للدرايالالالالالالاط العلاا بجم ورتة مصالالالالالالل العلصاة في  صصالالالالالال  وا د هو التارتخ اأيالالالالالالةمل،  

العلصاة بجامعة ا زهل، بينما شنت أدرس في وكان يدرس في قالالالالا التارتخ بملاة الل ة  

قالالالالالالالالالالالالالا التالالارتخ بملاالالة اآلداب بجالالامعالالة القالالاهل ، وشنالالت أ الد مبعو ل مالامعالالة صالالالالالالالالالالالالنعالالاة 

ا ملعلمة املوهالالالوىاط الر   حتا  للبحث في 
 
للداريالالالة العلاا بمصالالالل، وشنا نلتق  أ اان

ع، ا ج ت  ارتخ الامن، وملا ىلمت أنه س ا املامالتيد في  ارتخ الامن في صدر اأية 

لةبتعاد قلاة ىن  ارتخ الامن مسالالالالالالالال لت للمامالالالالالالالالالتيد ىن مبدأ ورا ة نظاع الحكا في 

التارتخ اأيالالالالةمل من  بداية العصالالالالل ا مو ، وىندما انتوى الدشتور ال الالالال ا  ريالالالالالة 

للمامالالالالتيد سالالال ا للدشتوراا ىن الحاا  العلماة في الامن في القلنين الثالث واللا ن  

دط للبحالالالالث في  الالالالارتخ الامن للالالالالدشتوراا، مسالالالالالالالالالالالال لالالالالت مظالالالالاهل لله ل ، أمالالالالا أنالالالالا مقالالالالد ىالالالال

الحعالالالالالالالالالالالالار  في الامن في ى الد الالدوتةط املالالالالالالالالالالالالالتقلالة منال  بالدايالة القلن الخالامس اله ل  

 رى منتصالالالالالالالالالالالالف القلن الالالالالالالالالالالالالالا ن اله ل ، والالر لةبتعالاد ىن ال تد  الر  سالالالالالالالالالالالال الا ممهالا 

 الدشتور ال  ا .

العلصاة ىدنا إلخ   ىندما انتهانا من الحصالالالالالالالالالالو  ى خ الدشتوراا من مم ورتة مصالالالالالالالالالالل 

الامن، وكانت ىود  الدشتور ال الالالالال ا  قب ي ، مالتقانا بقالالالالالالا التارتخ و كاملنا في ه ا  

القالالالالا ملد  طوتلة، وتة   كاملنا في القالالالالا كان الدشتور ال الالال ا  ى خ درمة ىالاة 
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من ا تةق والتعاما ال ا  معي ومن ال مان من دكا ل  قالالالالالالالا التارتخ، وكان قالالالالالالالا  

ة اآلداب بجامعة صالالالالالالالالالالالنعاة فعد أ الالالالالالالالالالالالن أقالالالالالالالالالالالالاع كلاة اآلداب في التعاما  التارتخ بملا

 ال ا  من  عع ا البعض ومن اأتلتن من دكا ل  الملاة.

وىنالالالدمالالالا مت  قالالالالالالالالالالالالالا التالالالارتخ للسسالالالالالالالالالالالال االالالا للمالالالامالالالالالالالالالالالالالتيد والالالالدشتوراا، كالالالان الالالالدشتور  

 للليالائا الر  فشالل  ىلمها، شما شنت أمعا  
ُ
 داتلاا

 
 ما يجعلن  مناقشالا

 
ال ال ا  االبا

 داتلاا للليالالالالالالالالالالائا الر  أشالالالالالالالالالالل  ىلمها، وكان الر قبا  صالالالالالالالالالالو  مث
 
له بجعله مناقشالالالالالالالالالالا

 العديد من الكمةة ى خ الدشتوراا وانعمام ا الخ قالا التارتخ.

وقالد  ميز الالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الا  بالالتعالامالا ال اال  معي ومن الكثيد من زمةة القالالالالالالالالالالالالالا، 

أن نجد أ دا    وكان يتمتن بال دوة وىدع ال عالالالالالالالالالالالال ، شما كان أ يحقد ى خ أ د، وقِا 

 يتعاما بال ابة و الن الخلذ من ممان الكمةة مثله.

 بقعالالالالالالالاة   وقدرا، أ فالالالالالالالالعن  في ا تيد إأ أن أقو  ر ا   الدشتور ىبد 
 
و إيمانا

 الل من ال  ا  وأيكنه مالا  منا ه، وإنا هلل وإنا إلاه رامعون.
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العامُل الصامُت: يف رحيل األستاذ الدكتور عبد الرمحن 

 عبد الواحد الشجاع

 

 أ.د عارف أحمد إسماعيل المخالفي
 

لا يكن ا يتاا اللا ا ىبد الل من ال  ا  يل مه  ، شما من ىلمناها، با  

كان قامة أتةقاة بل ت القمة، و جاوز بها  الة العةقاط اإل الالالالالاناة ال باعاة، إلخ 

  الة ممعت بين إ الاناة املواقف وأبوتة املصالح.

 مكن اللا ُا  ع وتة وصالالالالال اة قل  ونقاة رون، من  سالالالالالج ىةقاط ُفع ل ممها مقد 

ا ل ةبالاله دون منالالة أو أال، وتصالالدُع  دون أتالال ، ُوتقالالدُع ل الالا دون مقالالابالالا، وتصالالالالالالالالالالالالنُن مجالالد 

ا ل  ا 
َ
، دون  ملذ وأ ن اق وأ ملما  ماا. وومق

َ
الصالالالالالالال يَد والكبيَد والقوَ  والعالالالالالالالعاف

 اللا ا الر   أب  الصالالالالالالالالالاغ اإل الالالالالالالالالالاناة الر  نالالالالالالالالالالمو ى خ كا وصالالالالالالالالال
َ
ف،  جُد  الالالالالالالالالخصالالالالالالالالالاة

 التوقف ىن الع اة، وفي املقابا  كلا الض اا و مقت الظ ور.

وفي ه  الصالالالالالالالالالدد، أ  شل أنن  ىندما ىملت في مجا  اإلىةع إلخ مان  ىم ي كأيالالالالالالالالالتاا  

بالال الامعالة، طلبالت من أيالالالالالالالالالالالتالاانالا اللا الا أن أمل  معاله مقالابلالة في أ الد المداما الحوارتالة  

للاا من أن مكلتهالالا كالالانالالت في  الالارتخ الامن و عالالالالالالالالالالالالار الاله، والحعالالالالالالالالالالالالالار   الر  قالالدمتهالالا، وى خ ا 

ا، إأ أنه قا  لي: أىت ر لر يا دشتور ىار ، وأنت لالالالالالت أو  من ي ل   اإليالالالالةماة ىموم 

من  الالر. مقلالت لاله: ملالااا أيالالالالالالالالالالالتالاا  ال الاهالالالالالالالالالالالالا !، قالا :   ل أ أ ال  الظ ور في ويالالالالالالالالالالالالائالالا  

إلخ آتل، وصالتالي يدتا اإل الالالان في  اإلىةع، مالظ ور يتحو  إلخ إدمان، وكا   ور يقود 

الشالال ل ، ويي قاصالالمة   ل العالا،  ا أ بن الر بنصالالاحة االاة لي، مقا : "أن الالحر أن 

 تد  اإلىةع ونعود لنشالالالالالالالالالالالالالاطالالر العلن  املع ود". وصالالال عالالا أدرشالالت الالالر مامالالا  عالالد  ين 

ومالالالدط أنالالاله من الصالالالالالالالالالالالعالالال  الح الالالاظ ى خ الع الالالاة العلن  والتكوتن املعلفي من العمالالالا في 

ا للحلقالة، مة   ا للمواىاالد، و نظامال  ا، و ل يبال  اإلىةع،  ناله يالأتال  الوقالت كلاله، قلاة  وإىالداد 

ا بالالتد يال  للقالاة مالديالد،   ا من الوقالت. مالأنالت  ين  نو  الالر اللقالاة،  بالدأ مور   جالد متن الالالالالالالالالالالال 
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ا    نر إن  مايالالالاللت ملن نالالالالالت ان  قديا الحلقة القادمة، والعما التل كتو ل ليس مكام 

محكوع بوقالت دقاذ ى خ مالالالالالالالالالالالالتول الثالاناالة الوا الد . ولال لالر شالالالالالالالالالالالكلط لاله  وأ هول، م و  

نصالالالالاحته، با ومد ه في يالالالاللور يصالالالالع  وصالالالال ه ىندما أتمد ه أنن   لشت اإلىةع، وأم ك  

ن سالالالالالالالالالالال   للالالالالالالالالالالالال ل تالالالار  الامن للعمالالالا في إ الالالدل ال الالالامعالالالاط. من العلا أن  جلصالالالة العمالالالا 

مد  ونعكتكها بأيالالالالا   اإلىةمل كانت أمتن وأانى  جلصة ملتت بها ى خ صالالالعاد صالالالقا الخ 

 مديد ، أمدط ميها  شما شبيد في شتابانل ومحاهلانل.    

ا ى خ  ا من ال ول في إ الالالالالالالالالالالالالالالالانيتالالاله، ومتعالالالالاالالال   متجلد 
 
وصالالالاتتصالالالالالالالالالالالالالالالار كالالالان اللا الالالا رمة

ا ببهاة في ىلمه.
 
اق ه، ومتألق  الص ائل في مو

 انة ىيها. مإاا كانت ه ا يي مةمحه اإل الاناة، مإن ىقلاته العلماة أ  قا ش اة  ومم 

  
ُ
 ليس معلوماٍط و الال ، وليس ايالتدأأٍط مقط، وليس و ائَذ وش  . التارتخ

ُ
مالتارتخ

 التارتخ. 
َ
 بايها مقد أ الن قلاة 

َ
، ممن أ الن املوازنة

ُ
، وإ الان

ُ
، وم اراط

ُ
، وأدواط

ُ
 معار 

  ،
َ
أيالالالالالالالالتاانا اللا ا ممن كَا ما  قدع، وبهدوئه املعتاِد في  الالالالالالالالخصالالالالالالالاليته شت  التارتخ

  َذ اآلتَل أماد   وصتم له في
ُ
ا، وصط ته الر  أ ن ِمط الحكِا ى خ ا شالالالالالالالالااَة صالالالالالالالالنن منه  

.
َ
 العلَض، وال لَض، والنساجة

، وإنما  
 
ا، أو ازدراة، أو  قلاة ا، أو  ه م   في شتاباِط أيتاِانا اللا ا، انتقاص 

ْ
لا اقلأ

، ومنا
َ
ا  نايالالالالالالالالالالُ  املعالالالالالالالالالالمون

 
، وأل ا 

 
، وىباراٍط محالالالالالالالالالالالوصة

 
 كلماٍط موزونة

ُ
  قلأط

 
قشالالالالالالالالالالة

  جعُا القارَ  يتح ُك للمتا عِة  رى اليهايِة.
 
 شائقة

ر نعيَ  العصالالالالالالالالالَل وكأنر أ َد 
ُ
 في شتاِب " ارتِخ الامِن في اإليالالالالالالالالالةع"، يجعل

ُ
معندما نقلأ

 الالالالالالالالالالالخوصالالالالالالالالالالالالاله. وىنالالدمالالا   الالالُن شتالالاَب "الحاالالاِ  العلماالالِة في الامن"، يبهُلَ  النداُة العلنُ  في 

  مصتلِف العصالالالالالالالالور. وىندما  تصالالالالالالالال ُ  شتاَب  
َ
"النظِا اإليالالالالالالالالةماِة في الامن"،  جُد الو د 

  مِة اإليالالالالالالةِع    الالالالالالُح ىن ن الالالالالالالِ ا. وىندما  قلُ  صالالالالالال حاِط شتاَب  
َ
 والحعالالالالالالارتة

َ
الثقاماة

ا في صالالالالالالالالالالالنِن  ا وإيالالالالالالالالالالال الامالال 
 
"مةمِ  الومالِه الحعالالالالالالالالالالالالارِ ِ للامن"،  جالُد هال ا البلالَد ي اُض معالارمال

امَن في ىاوِن الل الة"،  ل ُا الحعالالالارِ  اإل الالالالاناِة. وىندما نالالالالتمتُن بم العِة شتاِب "ال 

 يالالالالالالالالا وا وشالالالالالالالالاهدوا وشالالالالالالالال دوا ى خ مجتمن أزمانها، با نشالالالالالالالالاهُد من تةِ   
ُ
معُ ا إلخ  اث

ه وصقات ُهوتته، و أب  م لاماته إأ أن  ظَا 
ُ
الملمِة   اصالالالالاَا  ااِ  مجتمٍن انقضالالالال ى زمن

 مد 
ُ
 في ى د النبوِ  والخةمِة اللاشالدِ ، ررتة

ُ
. أما شتابه "درايالاط

 
 لتارتخ صالدر شالامصة

ُ
يد 

 في املنهِج اللصالالالاليِن،  
ُ
اإليالالالالةع"، م و  لو  من املعلوماط أ  قدر بثمن، وهو ش لَر مدريالالالالة
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 من الالالالالالالالالالالالالميِن، والقوَ  من 
َ
واملناقشالالالالالالالالالالالِة ال ادئِة، والتو ِذ من الخمِد و و اقِه، وصااِن ال ث

ُا   يِد العالالالالالالالالالالالعاِف، وأ يقُن في الخلِط، وأ في مشالالالالالالالالالالالاكالَا اللصِط، وأ ُيحاالُا   يِد  قالٍة 
ِ
، وأ ُيحلال

 من الخمِد  
ُ
ا، با يتص  ، وأ في الحشالِو ما يق ُن به رأي 

 
بااٍن، وأ يلل في النِ  الالالقاِا ج ة

ه،  ا فعِكُزا  شلوٍن وصاان. 
ُ
ا يأو  إلاه، وتاصة في الخمد ال   نعدد ُروا 

 
 املتوا ِل رشن

 منهُج وقعالالالالالالالالالالالايا" وال   كان آتل ما
ُ
صالالالالالالالالالالالدر له يالالالالالالالالالالالنة   أما بالنالالالالالالالالالالالالبة لكتابه "التارتخ

، و مايخ 201٩
َ
 الر  أهالالالالالالالع ِت البصالالالالالالالَل، وأهلمِت البدن

َ
 الالالالالالالالالنين

َ
ع، مسالالالالالالالالسشالالالالالالالعُل ِتْمَد 

ا.
 
 للتاه ِطلتق

ُ
 العقُا ممها من الكتِ  في  مازٍ  أ فعل 

 إلخ نق ٍة م مٍة  ناول ا  
َ
 أن أ  لق

ُ
وايالالالالمحوا لي أَّها ا ىكاُة ال عالالالالةُة وال عالالالاللااط

 ال  اُ  في ه ا الكتاب، و 
ُ
 يي ما أطلذ ىلمها " حايز التارتخ":ا يتاا

 في  يٍز محالالدٍد، وفي نالالا االالٍة معانالالٍة، 
َ
مالالالتحايُز شمالالا يلاا اللا الالُا، هو وهالالالالالالالالالالالالُن التالالارتخ

ا في م ا تا  أو في إطار م لف. ه محصور 
َ
 وَمْعل

  
َ
 ا ُف لقون

ُ
 ل  ا املنلخ يجعل

َ
َباَ  الكثيُد من الداريالالين

ِ
 ال الال اُ  أن ا 

ُ
وتلل ا يالالتاا

اَب املعلمالالالة. شمالالالا يلل أن من موانالالالَ  التحايِز التالالالارت ي: الت الالالالالالالالالالالالاليِد  ى خ أن الالالالالالالالالالالالال ا أبو 

ا ألأل ا إرص  ا اىتدل ى خ اإل الاِن ومكقه إرص  نا   اليد 
ُ
 ال ك ل  للتارتخ، ال   َفُعدُا أيتاا

  
َ
 في ه ا الصالالالالالالالدِد إلخ زاوتة م مة، ويي ما ي لذ ىلمها: "التحايز

ُ
 ا يالالالالالالالتاا

ُ
شما يت لق

 
َ
ا ُيِصا  باملعلمِة، با وتقاُد اإلبداَ .الكما ل" ملن يكتُ  التارتخ  ، وىد الر  قوقع 

 ى خ الر باملالالالالالالالالالالالالسشالالالالالالالالالالاللقين ال لصاين 
 
ال ين ُينظُل إلخ أىمال ا بإل اٍع  -وهالالالالالالالالالالاللب َمثة

اقتداٍة  ، أنها يسنقلون في الكتابِة من ىصالالالالالٍل إلخ آتَل دون أن فعتدَض ىلمهْا أ ُد، با  -و

 ى خ شتاباتها، بينما الش  ُة ن اَله محظوُر ى خ ايدها. شما أشار في الالااق  
َ
فالسندون

اقالالالالالد ، وال نالالالالالد ،  ن الالالالالالالالالالالالالالالالاله إلخ ىلمالالالالالاَة مويالالالالالالالالالالالال كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاوطل، وال مد ، والو  ،
َ
وىاين

 ا مأبدىوا 
َ
 ىقول
ُ
 الوايالالالالعة

ُ
وصامصلمة، والشالالالالوكا ل، وايدها، وشاف صالالالالقلِت املعلمة

ا، وأ 
 
 اللا ُا إلخ ىدِع  حايِز التارتخ، أ زمان

ُ
في مصتلِف ال نون. ول لر يدىو ا يالالالالتاا

املط القد ، طاملا  و
 
ا، وأ معلمة ا، وأ موهوى   ر .  منه  

وتقلر أيالتاانا اللا ا في موهالو  "اا اة الحعالار  اإليالةماة"، في الكتاب ن الاله،  

ا إن  ل  إيةمه.
 
ا بإيةمه، ومتصل   أن اإل الان املاللا يكون متحعل 

أما في املوهالالالالو  امل ا اآلتل ال     لق له  حت ىنوان: "الحالالالالالايالالالالاة التارتصاة، 

 تارتصاة باآلنل:ها من يباا لعةم ا!"، مقد ىِل  الحالاياة ال
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"الحالالالايالالاة التارتصاة يي رد معا شالالديد ل  از مناىة ىقا ومكل و قامة الما   

في التالارتخ؛  ناله نعلض مل  لاط تالارماالة أو داتلاالة، يي ايد هالالالالالالالالالالالالار  في طباعتهالا  نهالا أ 

   ل ى خ آتلتن، إأ أنالاله فالالالالالالالالالالالالالتقبل الالا ى خ أنهالالا م  لاط ت يد ، مت  ل في م الالاز منالالاىتالاله  

ا من الحالالالالالالالالايالالالالالالالاة التارتصاة الر   ت اوط قو   الثقاماة وال  كلتة، ومن  ا   لز أنواى 

 في  ارتص ا".
 
ا بحال  قو  امل  ل، وقد   د  إلخ  دميد مالا ا مة ممثة

 
 وهع 

وبعد أن هالالالالالالالالالالاللب العديد من ا مثلة من مصتلف العصالالالالالالالالالالالور التارتصاة، يالالالالالالالالالالالواة من 

لبالالالاس واألتبالالالاس، أو  االالالث التمجاالالالد، أو املبالالالال الالالة، أو التعصالالالالالالالالالالالالالالال ، أو التقلاالالالا، أو اإل

املباها ، أو إ باط باطا، أو إاماج  ذ، أو التعصالالالالالالالالالالالال  الشالالالالالالالالالالالالعوبل، وايد الر ..،  عد  

ا للحالاياة التارتصاة، والر ى خ النحو اآلنل:   لر ا مثلة قدع ما يلاا ىةم 

 دقة الس خا .-1

 اأبتعاد ىن امل اجاط واملثيداط.-2

 النظامة التارتصاة، ومعمونها:-٣

 )أ(: اأبتعاد ىن ا هواة.          

 )ب(: التلقل من املصادر ااختل ة.          

 ) (: التأشد من صحة ا  داف واللواياط.          

 )د(: التجلد في صاااة اللواياط.          

 )ه(: ا مانة العلماة في نقا ما اشل ه املصادر.          

   وقعت في مجتمن ما ى خ مجتمن آتل.)و(: ىدع إيقاج ا ملاض الر          

  جن  العدول: وه ا فعن  أأ ننقا أملاض املاض   إلخ الحاهل والعكس.-4

 العة  هو ايتصداع املنهج العلن  ال حا  في شتابة التارتخ.-5

 
 
 ماد ة

 
والخةصالالالالة، إن ر اَا أ.د ىبد الل من ىبد الوا د ال الالالال ا  فعد تالالالالالار 

ِ ا، وىكارنا أنه  للعلِا، وطةبِه، وقالالالالالالالالالالالالالِا التا
ِ
رتخ، ومامعِة صالالالالالالالالالالالالنعاة، والوطَن وا مة كل

 من العلماة 
 
 الدرايالالالالالالاِط وا بحاِف، شما  ل  لنا ماة

َ
 شتٍ ، وىشالالالالالاللاط

َ
ل 
َ
 ل  لنا َىشالالالالالال

ا باننا.  يبثون العلا في كا ال امعاط الامناة، وه  التداف الخالد هو ما يُيبقاه  ا 

أماض ى  نا ال اهالالالالالالالالا، و
َ
   ىلار أيالالالالالالالالتاا

ُ
 ومناٍط ىلهالالالالالالالالُ ا  ر مة

 
خ رو ر م  ل 

ا.  الالماواِط وا رِض، ويةع ىلار يوع ولدط، وتوع مت، وتوع  بعث  ا 
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 نعي وذكريات

 

 أ.د. رضا عبد الجواد رسالن
 أستاذ التاريخ اليوناني والروماني 

 جامعة المنصورة -كلية اآلداب 

 جمهورية مصر العربية
 

فعتصالالالالالالالالالالالالل  كنالالا ى خ ر االالا ىالالالا ملاالالا قلمالالا مالالاد بالاله الكمالالان    وقل  أ عي بمالالا دمعي  

 واملمان هو معلا ا ماا  ا يتاا الدشتور ىبد الل من ال  ا .

م ل العلا قالالالد بالالال   كالالالا ملمالالالا الالاله وقالالالدرا الالاله الالالال هناالالالة مقالالالدع العالالالديالالالد من امل ل الالالاط  

العلماالالة وأشالالالالالالالالالالالالل  ى خ العالالديالالد من ا طلو الالاط يالالالالالالالالالالالالواة في املالالامالالالالالالالالالالالالالتيد أو الالالدشتوراا،  

 فييالالالالالته العلماة ى خ ل اف من املتصصالالالالالصالالالالالين من أبناة الامن الالالالالالالعاد  وأ ملط مدر 

 صنعاة ونعك والحديد  وىدن.  فيكا رصوى ا  

أمالا ال الانال  اإل الالالالالالالالالالالالالا ل ماحتالا  إلخ مجلالداط كل  سالالالالالالالالالالال ل الا بالأ ل  من اهال .. ولكنن   

أشت ل بمواق ه النبالة ى خ الصعاد اإل الا ل مقد ىملت بملاه اآلداب مامعه صنعاة  

كالان تةل الا لي بمثالاباله ا ب وا ا والصالالالالالالالالالالالالديذ،    1٩٩٣- 1٩٩0واط من ىالاع  ملالدا  ةف يالالالالالالالالالالالن 

مقد كان  لتصالالا ى خ زتارنل  شالالما مالالالتمل في مالالالكن ، و ل  شثيدا ى خ أن أ ناو  معه  

كا متد  قصالالالالالاليد  العشالالالالالالاة بمنزله وكانت املل  ا ولخ في  اانل أن أ ناو  املوز بالعالالالالالالالا  عد  

 ا صنا  املعتاد  بمصل.   ال عاع الشو  ال ل  ل  ى خ أن يكون من 

كان في العما شلئيس للقالالالالالا يتعاما من ال مان بصالالالالمد وهدوة وابسالالالالالامة نعكس 

قلبه ال ا  م و رما تيد يتمنى لل ةب الالالالالالالداد والتميز ولكمةئه الخيد ولا فشالالالالالعلنا 
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أطةقالا أننالا الصالاة ىن وطننالا مالأ ببنالاا في   و لالت ىةقر  باله والتواصالالالالالالالالالالالالا معاله  رى 

 د  من  اا ه.ا ياع ا تي

وفخ آتل زتار  له بالالالالالعودية  واصالالاللت معه وصمجلد أن  حد ت معه بملمة وا د   

 مإاا به ينادين  بإين  ملا ينس صونل راا ملور ينواط طوتلة دون لقاة.  

ر ا   العالالالا الوقور الالال     ل في قلوصنالالا مماعالالا معالالان للع الالاة والومالالاة وأل ا  

 ان.أهله وطةبه وأ بائه الصمد والاللو 
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 وداعًا أيها الزميل الطيب

 

 .د.  أحمد قايد الصايديأ
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة صنعاء
 نائب األمين العام التحاد المؤرخين العرب سابقًا

 

ع  صل  ا يالالالالالالالالالالالالتالاا الالدشتور ىبالد الل من ىبالد الوا الد ال الالالالالالالالالالالال الا  من 1٩٨6في ىالاع  

 درمة الدشتوراا )العاملاة(، في التارتخ والحعالالالالالالالالالار  اإليالالالالالالالالالةماة.  
 
مامعة ا زهل،  امة

ومالالا أن ىالالاد إلخ صالالالالالالالالالالالالنعالالاة،  رى  قالالدع للعمالالا في قالالالالالالالالالالالالالا التالالارتخ بملاالالة اآلداب، مالالامعالالة 

وو الائقاله العلماالة، في ىمالاد  كلاالة صالالالالالالالالالالالالنعالاة. وكالان من  ظل ال اال  أن أنالالالالالالالالالالالالاللا طلباله  

اآلداب، لتأت  مالالالالالارها في يالالالالااق اإلملاةاط املعتاد  لتعاين أىعالالالالاة هائة التدر س، 

 الر   بدأ في الملاة و نتو  في مجلس ال امعة.  

وقالالد ل الالت انسبالالايي منالال  اللحظالالة ا ولخ، الر  رأيتالاله ممهالالا، هالالدورا و الالالالالالالالالالالالالن نعالالاملالاله 

اقاة في التصاط . وكان الر   هو ان با ي ىنه، في لقا ل ا و  به. ول ته الل

ومالا أن اشتملالت إملاةاط نعايناله، وصالدأ ىملاله في قالالالالالالالالالالالالالا التالارتخ،  رى  الأشالد لي الالر 

، ن لالال  ىلاالاله ال ابالالة  
 
 ودودا
 
اأن بالالا . مقالالد ومالالد ماالاله ممان الكمةة في القالالالالالالالالالالالالالا زماة

 والبالاطة وال دوة والسالام  والصدق وىدع اأدىاة.  

 في وطوا  الالالالالالالالالنواط، الر   كام
 
 في قالالالالالالالالا التارتخ، أ أاشل أنه كان طلما

 
لنا ممها معا

يالالالالالالالالالالالالوة   الالاها من زماالالا من الكمةة. بالالا كالالان موهالالالالالالالالالالالالن ا تداع و قالالديل من قبالالا زمةئالاله  

مماع ا، شما كان موهالالالالالالالن محبة وإمة  من قبا طةبه، ال ين ومدوا ماه ا يالالالالالالالتاا  

 املومه وامللشد، وا ب الحنون.
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من ال الالال ا  بما طاقته وم دا واهتمامه إلخ انصالالالل  ا يالالالتاا الدشتور ىبد الل 

ىملالالاله العلن ، وشلس وقتالالاله ل ةبالالاله ولةيالالالالالالالالالالالالتزاد  من املعلمالالالة وللتالالالألاف واملشالالالالالالالالالالالالالالارشالالالة  

ال الالالالاىلالالالالة في امل  ملاط والنالالالالدواط العلماالالالالة، داتالالالالا الامن وتالالالالارمالالالاله. وقالالالالد  مكن، من 

تة  الر، أن ينجك في مجا   صصالالصالاله، العديد من الكت  والبحوف العلماة، الر  

 إهامة م مة إلخ املكتبة التارتصاة الامناة.  شملت

 من طلتقالالة ىمالالا الالالدشتور ىبالالد الل من، ومن نهج   كيدا، أنالاله  
 
لقالالد كالالان وا الالالالالالالالالالالالحالالا

 بمشالالاللو  ىلن  طمون، يالالالعخ إلخ إنجازا. ولكن الداة متر به، و ا  دون 
 
كان م موما

 
 
 نقاا
 
  إشما  مشاللوىه، بالصالور  الر  كان ي م  إلمها. مانتقا إلخ بارئه طاهلا

 
، محاطا

 ل ةباله وملتالدياله م مالة 
 
بحال  وإمة  وأ كان أهلاله وزمةئاله وطةباله وأصالالالالالالالالالالالالدقالائاله،  الاركالا

  هماة  
 
 ىن  بها له و قديلا

 
مواصالالالالاللة الر املشالالالالاللو  العلن ، وماة   يالالالالالتااها ونعبيدا

 ما شل  في إنجازا، ولا يم له ا ما إلشماله.

ا اله وأل ا أ
 
هلاله ومحبااله الصالالالالالالالالالالالالمد ن مالدا   بوايالالالالالالالالالالالالن ر متاله وأيالالالالالالالالالالالالكناله مالالالالالالالالالالالالالا  منال

ا إلاه رامعون.
 
ا هلل وإن

 
 والاللوان. وإن
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 رحل الرجل العظيم

 

 أ.د. واثق اسماعيل الصالحي 
أستاذ االثار والتاريخ القديم 
 جامعتي بغداد وصنعاء سابقًا

 مقيم حاليًا في كندا

 

 ...  ر ا اللما العظاا -  ر ا ىبد الل من ال  ا 

  
 
 نشالالالالالالالالالالالال الالالد لالالاله أماالالالا  من ال لبالالالة والبالالالا ثين، أدبالالاله ال ا ر الالالا و ل  لالالاله إر الالالا

 
ىلماالالالا

وهالالدوةا وىةقالالا الاله اإل الالالالالالالالالالالالالالاناالالة، كالالانالالت مثالالار اأع الالاب، ورب  أوأدا ى خ هالال ا الالالالالالالالالالالالالاليد  

 اللا عة؛ مبة  ومحمد وإبلاهاا وأ مد وصايا ااية في يمو ا تةق.

  يالالالالالالالالالالالالسبق  اشلا  مانا، أ  قا  عد الل اا إنر و اد ماهلل معر "شن من   و 

معر" ما كان أمما ال لوس في  عالل كا واأيالتما  إلخ أ اديثكا الر  كانت  بعث 

 ى خ ا ما والت ار  واإلقداع شنت دوما نالعخ إلخ معا الخيد قادع.

قاوع امللض بتجلد وصالالالالالالالالمد، إننا نبمل الاوع ى خ مقادنا  ننا يالالالالالالالالو  لن نلاا. ر ا 

قالالالد ي و  الُعمل وقالالالد يقصالالالالالالالالالالالالل "أ و ل  لنالالالا آأمنالالالا ودموىنالالالا وقلقنالالالا ونحن من  عالالالد   

 فالتأتلون ياىة وأ فالتقدمون".  

 ممالالة مبه الة  
 
مقالدط أشالالالالالالالالالالالالاالاة أ يمكن أن نعود إلخ مالا كالانالت ىلااله مالال وهل  دائمالا

نالل النا لتن وأنت يا أاي شنت موهلا باننا في تلقر و واهعر ال ا وأدبر وطا   

من أوأد وأ  الالاد، أ الال شل قبالالا  شةمالالر وأيالالالالالالالالالالالاللوصالالر اللا ن في النظل إلخ الحاالالا  ومالالا ممهالالا  

أشالالالالالالالالالالالال ل قلالالة بالأنالر رزقالت بح االد مالديالد وشنالت مصورا باله  ناله كالان يحمالا اللقا اأ نين  

 وهو ابن ا مد ى خ ما ا  شل. معل ا   مماعا من اأبناة الصالحين.   - والثة ين 
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ر مر   يا صالالالالالالالالالالديقل ال الي شنت دائما نالالالالالالالالالالالأ  ىن أ والي وتاصالالالالالالالالالالة في ا شالالالالالالالالالال ل  

 في اإلدار  العامة ا ولخ من وص
 
 أن  جد ل ا  ة

 
ولي إلخ الامن الحبي  و حاو  ماهدا

 قعالالالالالالالاتها في صالالالالالالالنعاة بين  
 
أو في الملاة، شنت تيد ىون لي ى خ مدل تمالالالالالالالالة ىشالالالالالالالل ىاما

زلالالالالالت أىتمد الامن وطن  ا و   ن وطن      لصالالالالالة وشنالالالالالت وأ 
 
لي ولا أشالالالالالالالالالالالالعل يومالالالالالا إتو  

 ا تلته قول ااشمة.

لحل  الوا الالد "من الامن اهبالالت إلخ الحج مل ين وماالاله كالالان يمالالاز ن  وتقو  لي بالالا

أشما ابنر درايالته للمامالالتيد في ال نديالة وماه  كو  ورزقر     ادين" وه ا ما 

 صالالالا ىندما هامل ابن  وزومته وولديه إلخ شندا وبعد يالالالنواط  صالالالا الولدين ى خ 

 ر.ال واز الكند  وماه ي شل محا الوأد : الامن. وهما اآلن مصورتن ب ل

أقو  في أ الد ا يالاع وبعالد ال لوب يالالالالالالالالالالالالمعالت طلق  و  و  بل الال شلتالاط الع ل  و

باب الشالقة الر  أيالكن ممها أنا وىائلر  متحت الباب  مد أمامل شالاب طوتا القامة 

 وىندما رآ ل نك  منبيته ووهالع ا ى خ الباب أمامل وقا  بأنه ى ي أن أنححه في 
 
قوتا

 ليزية  رى فالت ان العبور إلخ املل لة التالاة.ماد  النصو  التارتصاة بالل ة اأنج

 ملثا ه ا املوقفأل قلت له بأنه يج  أن يأت  رأ  الدشتور  
 
أنا لا أنعلض مالالالالالالالالالالالبقا

ىبد الل من رئيس القالا   ل قد يلمته النتائا، وفي صبان الاوع التالي في القالا  

 أت  ين ح ال ال  بكةع ل اف ىن معنى ن
 
ك  ال نباة  والدشتور ىبد الل من أيعا

و الالالالالالالالالالالالتدرمه في الكةع وأ ضالالالالالالالالالالالح بأنه رايالالالالالالالالالالال  في تمس مواد من يالالالالالالالالالالالته، ل لر اىت ر  

 ال ال  ولا أراا  عدها.  

 العكتك.  يا صديقلأكاد أ أ ص   املآ ل  

ر ا ىنا الصالديذ الصالدوق الالالند واملعين... املوط الحقاقة الكمدل الر  أ  قبا 

ومالاله رصالالر او ال ة  واأشلاع"    ال الالد  قالالا    ىك ومالالا: "كالالا من ىلمهالالا مالالان وتبق 

  
 
شنالالت أيقونالاله النجالالان واملثالالابل  ملالالا هو مالالديالالد ومنبن ا ممالالار ال االالد  يالالالالالالالالالالالالسبق  ويالالالالالالالالالالالالالامالالا

.
 
 لنا مماعا

 
 ومصلا

في  يل مالالالالاله و الالالالالالالالالالالالالكنالالالالاله  لالالالالاله وأن  ف  ل  أن  أيالالالالالالالالالالالالالالالالالا    العظاا رب العلش العظاا 

  .الدرماط الع خ من ال ناط.. والالةع ىلاكا ور مه   وصلكا ه
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 املؤرخ الشجاع قيمة خالدة فالقيم ال متوت

 

 الغيث أ.د. عبدالله أبو
 جامعة صنعاء -كلية اآلداب 

 

ع انتهات من إنجاز طباىة وملامعة بحث 2021ممدايل    24في ىصالالالالالالالل يوع ا ربعاة 

 ارت ي يالالالالالالالالالالالالو  أشالالالالالالالالالالالالار  به في أ د امل  ملاط العلماة، وقباا امل لب بقلاا متحت 

م مة وصالالالالالالالالاللت أ ناة إاةقه، وىندما متحته اهلت الوانس  رل ها هنا  ريالالالالالالالالالائا 

من الكا الكبيد للليالالالالالالالالائا الر  ورد ن ، و ن معظم ا كان من مجموىاط ى خ صالالالالالالالاللة 

بجامعة صنعاة وكلاة اآلداب ممها، وقالا التارتخ والعةقاط الدولاة  شما تا ،  

  الالالب  إرهاصالالاط يالالو  أشالاليد إلمها أ قا 
 
،  مقد أنبأ ن  بحدٍف ملا  وقعته مباشالالل 

لالال لالالر متحالالت مجموىالالة القالالالالالالالالالالالالالا، وكالالانالالت ال الالامعالالة امل ملالالة والخمد الحكتن؛ متمثلالالة 

 بوما  أيتاا  القديل المدوميالور ىبدالل من ىبدالوا د ال  ا . 

نالالالالالالالالالالالالالالملط في ممالا ل أ أدر  شاف أ صالالالالالالالالالالالالالل ، ودمو ي ن الالالالالالالالالالالالالالا ومو ، مالاللا الا 

 لصالالالالالالالالالالالالالةط الود اأمتمالالاىاالالة  
 
 مميزا في قل  ، نظلا

 
والعلماالة  الكبيد كالان يمتلالالر ممالالانالا

الر  كالالان ف مل ل بهالالا، و علا   و الالدا أن ممالالانتالاله في ن سالالالالالالالالالالالالال   نالالالالالالالالالالالالالالالالاو  ممالالانالالة أبل  

 لصالالالالالالالالالالالالالة   
 
يل م مالا   أممعين. وهنالا شالالالالالالالالالالالالالذ صالالالالالالالالالالالالالوط امل ان ىنالان الالالالالالالالالالالالالالالمالاة داىاالا

 شالالالالالالالالالالالالالاليدا داىاالا ربل بالأن يت مالد هالالالالالالالالالالالالالا اله القالادع إلخ  
 
امل لب، مقمالت لصالالالالالالالالالالالالالةنل  كتنالا

اهل  صالالالالالالالالالالالالالة  ملديالالة قبالالا أن  ر الالابالاله بالالالل مالالة وال  لان، وصالالالالالالالالالالالالاللاالالت ى خ رو الاله ال الال

 أشار  بالصة  ال ماىاة ىلاه في صبان الاوع التالي. 

 ىندما ىلمنا قبا أشند من شالالالالالالال ل من وما ه بأن  
 
وشنا قد بكانا أيالالالالالالالتاانا مالالالالالالالالبقا

ملض الالالالالالالالالالالالالالاللطالالالالان اللعين قالالالالد  مكن منالالالاله، ويالالالالالالالالالالالالالا ل ى خ معالالالالد الالالاله، وقالالالالا  ا طبالالالالاة  
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( بإانه نعالخ بصالالالعوصة إملاة ىملاة أيالالالسئصالالالاله، ليد ا أيالالالتاانا )مب ونا

 
 شالالال ادا

 الالالالالالالالالالالالالالال  مالالا ورد في الحالالديالالث النبو  الشالالالالالالالالالالالالاللتف. وكالالان آتل لقالالاة لنالالا بالاله ىنالالدمالالا قالالاع  

دكالا ل  قالالالالالالالالالالالالالالا التالارتخ والعةقالاط الالدولاالة بكتالار  ممالاىاالة لاله في منزلاله، وراا اآلأع  

 أنه فعا ل ميها إأ أنه رمض أن فالالالالالالالالالتقبلنا ى خ يالالالالالالالاللتل  
 
الشالالالالالالالالديد  الر  كان وا الالالالالالالالحا

نالالالا ى خ ىالالالاد الالاله بالالالالح الالالاو  الكبيد  بعالالالالالالالالالالالالالاومالالاله، وطلالالال  منالالالا آتالالال   امللض وتهاالالالأ ملقالالالابلت 

 صور  مماىاة معه لل شلل، وكأنه كان يودىنا الودا  ا تيد ر مة   ن شاا. 

، لوأ 
 
وشا كان بودنا نحن  ةما ا في قالالالالالالالالالالالالالالا التارتخ وكا محباه أن نكورا يوماا

تل و ل من  أن الكتار  كانت نشالالالالالذ ىلاه و لهقه و تعبه، مايالالالالالتععالالالالالنا بالتواصالالالالالا ال 

 للكتالار  وويالالالالالالالالالالالالالالالة لةطمئنالان ىلااله ومتالا عالة أتبالارا ال الالالالالالالالالالالالالحاة،  
 
أوأدا الكلاع بالدية

وكانوا في آتل ا صالالالالالالالا  لي بها قد أتمدو ل بأنه صالالالالالالالار يدتا في نوصاط من ال ابوصة،  

والالالر مالالا معلن  أقو  بالالأ ل رصمالالا  وقعالالت الخمد ال الالامعالالة ىنالالدمالالا رأيالالت الالالر الكا  

ىبالار  ىن مل االاط يالالالالالالالالالالالالالل عالة و كتنالة لمالا من    ال الائالا من ريالالالالالالالالالالالالالالائالا الوانس، وكالانالت 

 ىل  أيتاانا اللا ا إلخ ى و رصه. 

وقد قلر أيالالالالالالالالالتاانا ال الالالالالالالالال ا  أن يوامه املوط ى خ طلتقة ا ب ا ،  اث ىلمنا 

أنالاله ر الال  كالالا ا مور الر   ص  طلتقالالة التعالالامالالا معالاله ىنالالد ومالالا الاله، و الالدد  رى من  

الالالالالالالالالالالالالاللالالاله وتصالالالالالالالالالالالالال ي ىلاالالاله، و لالالالر لعمل   الالالالالالالالالالالالال الالالاىالالالة أ يمتلك الالالا إأ ق 
ِ
لالالالة من النالالالاس،  ف 

 من الالالال ين يالالالدرشون بالالالأن مالالالا ينتظلها ىنالالالد ربها أشمد وأها بكثيد ممالالا  
 
تصالالالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالالالالالا

 وصالالال ة( نحالالالالبه ش لر، وأ  
 
يالالالاتدشونه تلف   ورها، وأيالالالتاانا ال الالال ا  )ايالالالما

 نككل ى خ   أ دا. 

 من ممان طةبه وأنا أ دها، ين الالالالح ا  
 
لقد كان أيالالالالتاانا طا     لاا قلتبا

يالالالالد العون والتح يز من أمالالالا  وتتالالالالا ن أتبالالالالارها العلم  االالالالة واأمتمالالالالاىاالالالالة، وتمالالالالد ل ا 

أنالالالاله أقلب   منالالالالا فعتقالالالالد   جالالالالاوز أ  ىقبالالالالاط نعتدض طلتق ا، مالالالالا يجعالالالالا كالالالالا وا الالالالد 

املقلصين إلاه، لكننا ىندما نلتقل و الالالالالالالالالالالمن من  ععالالالالالالالالالالنا اهتماما ه بنا نضالالالالالالالالالالحر في  

قلار  أن الالالالالالالالالالالالالالنالا،  االث  علا أن  لالر يي يالالالالالالالالالالالالاليد  أيالالالالالالالالالالالالالتالاانالا العظاا من كالا معالارت اله  
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ه، وأن ما ي عله هو يالالالالالالالالالالالاللو  ىاع ُمِبا ىلاه، وتماريالالالالالالالالالالالاله في  اا ه الاوماة  ومحا  

 من ال مان دون  ملف أو  صنن. 

ع ىندما شنت في الالالالالالالالالالالالالالنة  ٨٨  ٨٧ الالالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالالالاا نعلمت ىلاه في العاع الدراسالالالالالالالالالالالال   

الثاناة من درايالر  للبمالورتوس في قالالا التارتخ مامعة صالنعاة،  اث  ا  ملا ه 

، وقلر ىلانا ممها باشور  شتبه )الامن  1اإليالالالالالالالالالالالالالةمل   بأن ُيدِرس لنا ماد   ارتخ الامن 

في صالالالالالدر اإليالالالالالةع( ال   هو ىبار  ىن ريالالالالالالته للمامالالالالالالتيد، مومدنا أن الالالالالالنا نقلأ  

 يبالالدو وكالالأننالالا نقلأا للوهلالالة ا ولخ، فالالالالالالالالالالالالالاللد معلومالالا الاله 
 
 وشالالالالالالالالالالالالالاقالالا

 
 متداب الالا

 
ماالاله  الالارتصالالا

  الةية وناللالا من قل، وصحوار ميهجي منصف في املالائا الخةماة. 

مالالا ورد في شتالالابالاله من ىلا  الالارت ي هالالالالالالالالالالالالالالالاٍ  يالالدىمالاله  الالألقالاله في محالالاهالالالالالالالالالالالالاللا الاله    وكالالان 

بصالالالالالو ه ال اد  املتزن، ال   أ فعلو وأ ف عالالالالال  م ما اشالالالالالتدط نقاشالالالالالا نا ال دلاة 

معالاله، في مالالدر  مكد ا فشالالالالالالالالالالالالالمالالا طةب التالالارتخ في كلار  اآلداب والتدباالالة. وكالالان من  

يالالالالر  ال امعاة محايالالالالن الصالالالالد  بالنالالالالالبة لي أن العاع ال   التحقت تةله بدرا 

ع( كان هو العاع ن الالالالالالالالالالالالالاله ال   أنوى ماه أيالالالالالالالالالالالالالتاا  ىبدالل من ال الالالالالالالالالالالالال ا   1٩٨6) 

درايالالالالالالالا ه العلاا  اث  صالالالالالالالا ى خ الدشتوراا من مامعة ا زهل الشالالالالالالاللتف في ن س  

 العاع و عل للتدر س في القالا في ينة التحا ي به. 

وما أشالالالالاللنا إلاه من صالالالالال اط أيالالالالالتاا  امل را ال الالالالال ا  يي صالالالالال اط فشالالالالال د له بها  

ال مان، وهو مالالالا أشالالالد الالاله املل االالالاط الالالالالالالالالالالالالالالل عالالالة الر  شتبالالالت ىنالالاله مور إىةن ومالالالا الالاله،  

 في منتدل امل را الحصالالالاف ال   يحو  شوشبة من امل رتين الامناين، 
 
تصالالالوصالالالا

 ميها دون اشل ا يالالماة،  ننا ل 
 
الالالنا بوارد  و اذ  لر ويالالأشت ل هنا باقتباس  ععالالا

ا يالالماة بقدر اأيالالسشالال اد بتلر الملماط، وقد  ا ع ا ممان أىعالالاة املنتدل، مقد  

 
 
كالان امل را المدوميالالالالالالالالالالالالالالور ىبالدالل من ال الالالالالالالالالالالالال الا   الالالالالالالالالالالالالال   لالر املل االاط: شالالالالالالالالالالالالال ومالا

 بأدبه ال ا وىةقا ه اإل الالالالالالالالالاناة املمتد . م و في  
 
 له، متميزا

 
بتصصالالالالالالالالصالالالالالالالاله مصلصالالالالالالالالا

اإليالالالالالالالالالالالالالةمل في الامن وأ الالد شالالالالالالالالالالالالالوامخ امل رتين    نظل ال مان شالالالالالالالالالالالالالاخ م راي التالالارتخ 

العلب، امللبل الكبيد وصالالالالالا   الخلذ اللمان والتواهالالالالالن ال ا واللرتة الحصالالالالالا ة 

 والاللو  القوتا. 
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واصالالالالالالالالالالالالالالا  لالالر املل االالاط  الالديرهالالا ىن ا يالالالالالالالالالالالالالتالالاا الالالدشتور ال الالالالالالالالالالالالال الالا  يل مالاله    
ُ
و 

ان أ  مالالاد  ن لذ    في نظلا الاله، كلمالالا الاله  نحالالدر كالالالُ مالالَ
 
من ماالاله  لتصالالالالالالالالالالالالال الاله بالالأنالاله ر امالالا

كلمالة إأ و شالالالالالالالالالالالالالتالاق مالالالالالالالالالالالالالالتمعاله  تلل. وهو صالالالالالالالالالالالالالالا ال  العلا النالامن، من اىتالدا  في  

بالالالالالاملوهالالالالالالالالالالالالالوىاالالالالالة   الحوار، شتبالالالالاله م عمالالالالالة  في  النقالالالالالاش، وأدب  ال لن، ورصالالالالالالالالالالالالالالالالالانالالالالالة في 

واأىتدا ، مسالالالالالالالالالالالالالمة بال كار  العلماة، وايالالالالالالالالالالالالعة ا مذ، من رصالالالالالالالالالالالالانة وإنصالالالالالالالالالالالالا ..  

ومك  ىن  الالالخصالالالاة  ويالالالأشت ل هنا به ا املقتبالالالالاط ااختصالالالل  الر  نع انا احة م 

أيالالتاا  امل را ال الال ا  ونوىاة املاد  العلماة في شتبه الكثيد  الر   قارب ىشالالل   

شت ، وأبحا ه العلماة الر   صالالالالالالا إلخ العشالالالالالاللاط، ويي ملحقة  الالالالالالاليد ه ال ا اة في  

 موقعه ى خ الشبكة العنكبو اة ملن أراد اللمو  إلمها. 

اىة في ال لن املوهالالالالو ي  وتةصالالالالة القو  في ه ا ا مل أن أيالالالالتاانا امتلر  الالالال  

امذ رابة ه ا أو ىارض رابة اا ، ماملعلومة التارتصاة ا صالالالالالالالالالالالالة    ض النظل و

يي مالالالا كالالالان يبحالالالث ىنالالاله، وهو مالالالا يجعلالالاله يتعالالالامالالالا من أ  شتالالالاب أو بحالالالث لالالاله بتو اذ  

ىلن  مكتما وكأنه فعد ريالالالالالالة ىلماة يالالالالاليناقشالالالالال ا أماع ل نة من املتصصالالالالالصالالالالالين،  

امالالالالالالاا  و أن  إلخ  النهج  الالالالالالالر  ى خ  بلغ من    و الالالالالالا  أن  يل مالالالالالاله  ،  رى  عالالالالالالد  ا مالالالالالالا 

 من شالالالالالالالالالاوا التارتخ اإليالالالالالالالالالةمل في الامن  
 
الدرماط العلماة أىةها وأصالالالالالالالالالب  شالالالالالالالالالاصا

والوطن العلبل بلمته، ويي صالالالالالالالالالالالالال ة أ يتميز بها إأ القلاا من أيالالالالالالالالالالالالالا    ال امعاط  

 قبالا موام الة ال يد،  
 
ممن يمتلكون ال الالالالالالالالالالالالال الاىالة في موام الة اواتها وىواط  ا أوأ

ا من يمكننالالالا وصالالالالالالالالالالالالال  ا بالالالالعلمالالالاة، وهو مالالالا يجعلنالالالا نتعالالالامالالالا من ايالالالالالالالالالالالالالا  وها و الالالده 

ال الالالالالال ا  الوارد في ىنوان املقالة باىتبارا صالالالالالال ة تاصالالالالالالة بأيالالالالالالتاانا قبا أن  كون 

  يل ه الكلتمة و لحذ بايمه املبجا. 
 
 امتماىاا

 
 لقبا

وصلغ من أمانته العلماة أن فشالالالالالالالالالالالالاليد  بحاف طةبه في  عض شتبه، ىندما يسناو  

 في أ د شتبه   لق إلاه أ دها في بحث قدمه له،  اث مومئت  
 
يالالالالالالالالالالالالالااقا  ارتصاا

به ى خ يالالالالالباا املثا  وهو َّهدين   سالالالالالخة من ال بعة ا ولخ لكتابه ) ارتخ الامن في  

ع،  ا ي ت  لي  1٩٩6ادر في ىالاع  اإليالالالالالالالالالالالالالةع  رى نهالايالة القلن اللا ن اله ل ( الصالالالالالالالالالالالالالال

، ليدين  أنه أشالالالالالالالالالالالالار لبحٍث يصصالالالالالالالالالالالالن  ايد  4، ال ام  رقا 164الكتاب ى خ صالالالالالالالالالالالال حة 

منشالالالالالالالالالور شنت قد قدمته له في الالالالالالالالالالالنة اللا عة من درايالالالالالالالالالر  ال امعاة قبا  والي  
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يالالبن يالالنواط من  ألا ه لكتابه امل شور هالالمن مت لباط إ دل املواد الر  دريالالتها  

 في    لالدياله، و قاقالة لقالد شالالالالالالالالالالالالالعلط 
ُ
بال هو  م الالالالالالالالالالالالالحوب بالاإلع الاب واإلشبالار، و متمالت

: لقد أنعبت يا أيتاا  من ياأنل  عد أل 
 
 ن س   قائة

وشنت يوم ا في مل لة  حعالالالالالالالالاليد ريالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالتيد، وأيالالالالالالالالالتمتن بالت لغ العلن   

 للقالالالالالا، لاع ان  ب لر من مماريالالالة 
 
ال   منحن  إياا إلنجاز ريالالالالالر  شونه رئيالالالالالا

  ى ِي القااع به بصالالالالالال ر  معادا في القالالالالالالالا، ومعا العما اإلدار  ال   كان يتوم 

الالر معي ومن بقاالة زمة ل وزماةنل املعاالدين واملعاالداط في القالالالالالالالالالالالالالالا، ى خ اللاا  

أن شثيد من رريالالالالالالالالالالالاة ا قالالالالالالالالالالالالاع في الملاة آن ا  رمعالالالالالالالالالالالوا من  املعادين لدَّها الر 

الت لغ راا نسالال ال ا لليالالائا املامالالالتيد، ما معل ا ف ب ونا ى خ رئيس قالالالمنا،  

وتتمنون لو أنها كالالالانوا فعملون لالالالديالالاله. مالالالا تداع العالالالالاملين معالالالاله و حقاذ العالالالالدالالالالة  

بايها، وإنصالالالالالالالالام ا و وميد الحماية ل ا من شالالالالالالالال حاط املالالالالالالالالال ولين ا ى خ كانت من  

  عض مكاياا الخالد  الر  لن ينالاها من نعاما معه. 

ن  وكان يل مه   أ ناة  حعالالالالالالاليد  لليالالالالالالالالة املامالالالالالالالالتيد وأطلو ة الدشتوراا يتا  

ت وانل وتح ك ل ى خ يالالالالالاللىة إنجازها، تصالالالالالالوصالالالالالالا  عد نعاين أيالالالالالالتاا  املشالالالالالالل   

 ل امعة نعك، ما معا  
 
المدوميالالالالور ىبد   الالالالن الشالالاليبة أطا     عملا رئيالالالالا

 شو ل أقاا في مدينة صالالالالالالالالالالنعاة، تاصالالالالالالالالالالة من ا عداع ويالالالالالالالالالالائا  
 
 واصالالالالالالالالالال ي معه صالالالالالالالالالالعبا

ين بأيالالالالالالتاا   التواصالالالالالالا اأمتما ي الر  لا  كن قد ومدط  عد،  اث شنت أيالالالالالالتع 

ال الالالالالالالالالالالالال الالا  في ال وانالال  املنه االالة الر    لأ بصالالالالالالالالالالالالال الالة مالالالالالالالالالالالالالالتمل ، وأ ل  ال وانالال  

العلماة إلخ أن ألتقل بأيالالالتاا  الشالالاليبة، شون  صصالالالصالالال   في التارتخ القديا وليس  

 في التارتخ اإليةمل ال   هو  صص  أيتاا  ال  ا . 

اللا الالالالالالالا   بالالالالالالالأيالالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالاا   الر   لص ن   ال مالالالالالالالالة  الالالالالالالال شلتالالالالالالالاط  بالالالالالالالأن  نقو   ا تيد  في 

المدوميالالالور ىبدالل من ال الال ا  شثيد  وتصالالع   صالاللها في مقالة تهد  لل ائه،  

ل لر يالالأشت ل بما اشل ه، ومالالالر الختاع ماه أن أيالالتاا  امل را ا ملعي ال الال ا  

كالالان قامالالة في  االالا الاله، ويالالالالالالالالالالالالاللوشاالالا الاله و صالالالالالالالالالالالالاللمالالا الاله  حكم الالا املبالالاد  والقاا أشند ممالالا  
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أتةقه قامة نهتد  بها   حكم ا املصالالح، ل لر يالاظا أيالتاانا  علمه وياللوشه و 

  عد ر اله ىنا، مالقاا أ  موط و ظا تالد  أبد الدهل. 

ونصتا ه ا املقالة بصال  العكاة وىباراط املوايالالالالالالالالالالالالا   ن الالالالالالالالالالالالالنا ماعلا   أن  

مصالالالالالالالالالالالالابنا بل اله ملا، و وأدا ا يالالالالالالالالالالالالا    ا ىكاة: بة  ومحمد وإبلاهاا وأ مد  

شالالال لالالالر أتوتالالاله ىعالالالالالالالالالالالالالو  هائالالالة  وصالالالايالالالالالالالالالالالالالا ومع ا ممان أملاد أيالالالالالالالالالالالالاللتها الكلتمالالالة، و 

التدر س في مامعة صنعاة ا يتاا الدشتور محمد ال  ا  والدشتور ىبدالحماد 

ال الالالالالالالال ا  وصقاة إتوانه ال ين لا فالالالالالالالالالبذ لي السشالالالالالالالالل  بمعلمتها وممان أوأدها، 

 ل مان أقارصه ومحباه وزمةئه وطةبه.. إنا هلل وإنا إلاه رامعون. 
 
  ويي أيعا



 

 

 

 

39 

 

 أعمالهأستاذي رحل جبسده وخلد 

 

 أ. د. رضوان أحمد الليث
 أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته 
 قسم التاريخ والعالقات الدولية 

 جامعة صنعاء -كلية اآلداب 

 

الحالالالالديالالالالث ىن أيالالالالالالالالالالالالتالالالالاا  مقاالالالالد الامن وا مالالالالة العلصاالالالالة المدومالالالالالالالالالالالالالور ىبالالالالدالل من  

 ىبدالوا د ال  ا  او   ون 

والحقاقالة أناله  لص ن  باله ىةقالة أب من ابناله  شند من  ة ين يالالالالالالالالالالالالنالة قالائمالة ى خ الود    

واأ تداع املتبالالاد  مقالالد  تلمالال ط ى خ يالالديالاله بالالدةا من مل لالالة الليالالالالالالالالالالالالالالا س ملورا بالالإىالالداد  

ريالالة املامالالتيد  ا أطلو ة الدشتوراا وش لر أبحاف  لقار  إلخ درمة أيالتاا مشالار   

ه أيالالاع ممالالالة تة  منالالاقشالالالالالالالالالالالالالة الليالالالالالالالالالالالالالائالالا العلماالالة  ودرمالالة أيالالالالالالالالالالالالتالالاا دشتور ، وممعتن  بالال

مالامالالالالالالالالالالالالالتيد ودشتوراا يالالالالالالالالالالالالواة من طةباله أو طةبل وشنالا نلتقل شثيدا ونسبالاد  الحالديالث ىن  

 ا مور العلماة وإاا  أتل اللقاة كان التل ون يجمعنا لةطمئنان ى خ صحته . 

ائذ  لقات ا صالالالاأ في الالالالالاىة الخامالالالالة وىشالالالل دق  2021   2   24و في يوع ا ربعاة  

من الدشتور بة  ىبدالل من ال الالالالالالالالالالالال ا  أبل ن  ماه بأن الدشتور انتقا إلخ ر مة   

مالالانصالالالالالالالالالالالالالدمالالت و وق الالت ىن الكةع م لالال  من  إبةغ زمة ل في القالالالالالالالالالالالالالا بصمد الومالالا  ،  

محمالالدط   يالالالالالالالالالالالالبحالالانالاله ونعالالالخ ى خ قعالالالالالالالالالالالالالالائالاله وقالالدرا وأبل الالت زمة ل شمالالا طلالال  من  

  الن الالالالالالالاة يالالالالالاليئة وىند وصالالالالالالولي رامقن   و حلشت إلخ بيته مباشالالالالالالل  وأنا متألا و الر

ابناله أ مالد إلخ المالة الالدشتور وهو مالالالالالالالالالالالالالجخ ى خ يالالالالالالالالالالالاللتلا مقبلتاله ودىوط لاله بالالل مالة 

 وامل  ل  والثباط ىند الال ا  وأن فالكنه   ال نة  .
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وشنت قد  أملت شثيدا و انصالالالالالالدمت ى خ أيالالالالالالتاا  قبا شالالالالالال ل ونصالالالالالالف ىندما ىلمت 

 .من م ة املعد     بأنه ملتض  اللطان تبيث في نهاية املل ة

م هبت إلخ زتار ه مومد ه لا يتأ ل ن الالالالالالاا راهالالالالالاا بقعالالالالالاة   وقدرا ويالالالالالألته ها 

يالالالالالالسالالالالالالالامل الخار  للعة !  ممان ردا أن ا طباة ن الالالالالالحوا  عدع التدتا ال لاخي  ن 

يالالالالالالالالالالالنه أ فالالالالالالالالالالالالم  له ب لر ، وقا  : الحمد هلل  لقد بل ت من العمل ىتاا وأنا راضالالالالالالالالالالال   

 بقعاة    .

أ نالاة متد  ملهالالالالالالالالالالالاله قو  إيمالاناله مقالد ىلض ىلااله أ الد    الشالالالالالالالالالالالالاهالد من تة  زتالارنل لاله 

ا صالالالالالالالالالالالالدقاة ىند زتار نا له قبا وما ه بأيالالالالالالالالالالالالبو   ل ي  الالالالالالالالالالالالالال ل للعة  في القاهل  ، ملد 

 ىلاه ومااا يتعما لي القاهل  ! وكأنه معا أن يلق  رصه في بيته وصين أملاد ايل ه أل . 

علماة من شت  و لقد مارقنا أيالالالالالالالالالتاا  بجالالالالالالالالالالدا ورو ه ال اهل  ولكن م ل ا ه ال

أبحالالالاف نعالالالد بالالالالعشالالالالالالالالالالالاللاط  نالالالاولالالالت  الالالارتخ الامن تة  ا ربعالالالة القلون اله لتالالالة ا ولخ  

 صلالالالد ايالالالالالالالالالالالالمالالاله ىمد التالالالارتخ  نالالاله شتبهالالالا ومقالالالا ملنهج البحالالالث التالالالارت ي القالالالائا ى خ ممن 

املعلومالاط من املصالالالالالالالالالالالالادر التالارتصاالة و حلاالا أ الدايهالا ومقالارنالة اللوايالاط التالارتصاالة من 

امذ من  ععالالالالالالالالالالالال الالالا و لما  ال الالالالالالالالالالالالحا   ميهالالالا دون  حيز أو نعصالالالالالالالالالالالالالالال  للخلو  بنتالالالائا  تو

ا  الداف التالارتصاالة ال الالالالالالالالالالالالحاحالة لال لالر مالإن م ل الا اله نعالد من أها امللامن في التالارتخ  

 الامن  اإليةمل الر  أ فالت ن  ىيها طلبة العلا والبا ثين  .

و الالالالالالالالالالالالالت ان أن نقو  بأن أيالالالالالالالالالالالالتاانا املل وع هو م يالالالالالالالالالالالالس مدريالالالالالالالالالالالالة التارتخ الامن   

ن تة  ىما بلناما الدرايالالالالالاط العلاا بالقالالالالالالا وهو ا و  في ال م ورتة اإليالالالالالةمل م

الامناة إلخ مان  زمةئه ا يا    في الشع  ا تلل ويي القديا والحديث واملعاصل  

 في نالعانااط القلن املاض   .

امه   وتة  ى ائه العلن  تة  أشند من  ة ة ىقود  صل  ى خ يديه و حت إشالالالالالالالالل

شتوراا املعانين في كا ال امعاط الامناة وصوايالالالالالالالالالالالال ة طةبه العشالالالالالالالالالالالاللاط من  ملة الد

متحت بلاما الدرايالالالالالالالالالالالالاط العلاا في  عض ال امعاط مثا ىدن ونعك والحديد  وامار 

وإب ، أمالالا ال الالامعالالاط ا تلل الر  لا   ت  ممهالالا بلاما الالالدرايالالالالالالالالالالالالالالاط العلاالالا كالالان يقوع 
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بتالالالدر س مواد التالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل إلخ   مالالالانالالال  زمةئها في طةبالالاله من  ملالالالة الالالالدشتوراا 

 التارتخ القديا والحديث واملعاصل .

شما انسشالالالالالالالالالل طةبه من  ملة الدشتوراا في  عض البلدان العلصاة مثا الالالالالالالالالالالعودية 

 وق ل واإلماراط والكوتت للتدر س في أقالاع التارتخ.

وأ نبالالالالغ في قولنالالالا أنالالاله لوأ    ا م الالالد المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبالالالدالل من ال الالالالالالالالالالالال الالالا  في 

لتارتصاة ملا تلمت إلانا املئاط من الليالالالالالالالالائا العلماة يالالالالالالالالواة   أيالالالالالالالاليالالالالالالالالاله للمدريالالالالالالالالة ا

املامالالالالالالالالالالالالالتيد أو الدشتوراا الر  رمدط املكتباط العامة والخاصالالالالالالالالالالالالة بامل ل اط بمصتلف  

أنواى ا الالالالالالالاايالالالالالاة واأقتصالالالالالادية واأمتماىاة والثقاماة والعالالالالالالكلتة وأصالالالالالبحت في 

 متناو  ال مان با ثين ومثق ين  .

ملل وع ى خ ال الالالانالالال  العلن  بالالالا نعالالالداا إلخ ال الالالانالالال   لا يقتصالالالالالالالالالالالالل نعلاا أيالالالالالالالالالالالالتالالالاانالالالا ا 

أمعالالاله منجالدا يت قالد   ا تة ي ممالان مالدريالالالالالالالالالالالالة في هال ا ال الانال  شوناله قالدو  في أقوالاله و

طةبالالاله و الالالالالالالالالالالالالالالأ  ىيها ، وتتصالالالالالالالالالالالالالالا بها تة  إىالالالداد ريالالالالالالالالالالالالالالائالالالا املالالالامالالالالالالالالالالالالالتيد أو الالالالدشتوراا   

يالالالالت الالالالالار  أو  لةطمئنان ى خ أ وال ا العلماة وا يالالالاللتة  ، وأنا ممن شنت أل أ إلاه لة 

اأيسشار  ممان يل ن التجاوب والت اىا و ل ونه م تون لة صا  به في أ  وقت ولا  

يقتصالالالالالالل ا مل ى ي با كان التعاما با يالالالالالاللوب ن الالالالالالاله من زمة ل ممان و اذ الصالالالالالاللة بها  

وب يدها من التصصالالصالالاط ا تلل يالالواة القديا أو الحديث واملعاصالالل ماعما ى خ  ا 

ة في إدار  ال الالامعالالة أو ايدهالالا من الوزاراط وتتالالا ن أتبالالار   مشالالالالالالالالالالالالالاكل ا أينمالالا ومالالدط يالالالالالالالالالالالالوا 

 املبتعثين للدراياط العلاا في الخار  و ا مشاكل ا املل ب ة باأبتعاف في الداتا  . 

كان فالالالالتقبا طةبه بصالالالدر ر   وص ةقة ومه ، ملا فعبس يوما أماع أ دها أو ي نبه 

بسالالالالالالالالالالالالا وتتقبالا ىنداط البعض  ى خ  قصالالالالالالالالالالاليد مالا أو يلمن صالالالالالالالالالالالو اله بالا يقالدع مة ظالا اله وهو م 

وت الالالالحح لبععالالالال ا البحوف ىد  ملاط دون  الالالال ل وه ا ميز   باا   بها با نجدا يقدع 

 .   ل ا دىما مالاا ىند معلمته بعاذ أ وال ا املادية وه ا من باب   لتا شلبها 

وكان فشالالالالالالارش ا في املنايالالالالالالباط اأمتماىاة ااختل ة مأ  شل ىند وما  ابن  ىبد  

 عالل  يوع الوما  في املالالاة     200٩ر مة   ىلمهما وكان في الالالاديالة من ىملا يالنة  

 من أهله إلخ بار  وقدع وام  العكاة مكا كان ىظاما ىندما ممد بصاطل  وأه ي .
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د في بار  وفي الصالالالالالالالة وهو ملتض ملهالالالالالاله وأ أ سالالالالالال ى يوع  عالالالالالالورا ىلس ابن  محم

ال    وفي ماه  لصا منه ى خ مشارشر  مل ر  مكنت يعادا مدا لحعورا وأ  شل  

شاف صالالالالالالالالالالالالعد الدر  بصالالالالالالالالالالالالعوصة بال ة  الالالالالالالالالالالالالب  ملهالالالالالالالالالالالاله ال   لا يصمد ل به ولو ىلمت 

 ل لبت منه ىدع الحعور وما  عورا إأ لحلصه الشديد ى خ ممد تاطل   .

ه أ ل ومدط رما مالالن   ظ ل ى خ هاتته أنه مقيد موار بيت و أ  شل في أتل زتار  ل

الدشتور وىندما يالالالالألته ىن يالالالالب  ومودا أماب أن الدشتور ملتض وقاع بالدىاة له  

 وكأنه امتقد من كان يجمد بصاطلا مقاع صديقل بإى ائه ما شت    .

اقاله   ل مقالدط بل الاله النصالالالالالالالالالالالالائ  القامالة واآلراة ال  الالالالالالالالالالالالالديالد   أنالا متالألا شثيدا ى خ مل

ولا أ كن لوما ه  ن املوط  ذ ى خ كا إ الالالان ولكن أيالالتاا  المدوميالالالور تلد اشلاا  

ونالالا  ا مل من   يالالالالالالالالالالالالبحالالانالاله ونعالالالخ بكتبالاله وأبحالالا الاله الر   لش الالا لألمالالة صالالالالالالالالالالالالالدقالالة مالالارتالالة 

 للو ه ال اهل   فالت اد ميها  طلبة العلا وص لر يكون قد نا   واب رصه وتدع أمته  . 

ومكاا ىنا تيد ال كاة وا ل له وأيالالالالالالالكنه ال نة وىظا    ر ا   أيالالالالالالالتاا  وشالالالالالالالا ي

 .   أمل أهله و أصدقائه وطةبه ومحباه وإنا هلل وإنا إلاه رامعون 
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 يف رثاء شيخي الشجاع

 

 أ.د. محمد يسلم عبدالنور 
 

 لا ل كلمالا  ملالت القلا  شتال  شالالالالالالالالالالالالتاالا ىن شالالالالالالالالالالالالاصنالا ال الالالالالالالالالالالال الا  أمتنعالت أو قالا لا 

ال ا ودمعالة في العين، هالا  ناله ىكتك ى ي شمعك  والالد  أيالالالالالالالالالالالالت ن، شالالالالالالالالالالالالعلط بحلقالة في  

 أوأ، أو  نن  لن أيت ان أن أوماه مكة من  قه ى ي.

 هو أبل  عد أبل ال   أنسال  إلاه، وشا ي وملشد  ومومو  وقدونل.

من أين أبالدأ بالالحالديالث ىناله، أ أدر أل هالا بمعلمر  باله ىلماالا من تة  شتالاباله  الارتخ 

 بعتالاله ا ولخ الخعالالالالالالالالالالالاللاة القالالا عالالة في مكتبالالة كلاالالة التدباالالة  الامن في صالالالالالالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالالالالالةع ب

واآلداب بالالاملكة مالالامعالالة ىالالدن، وىودنل إلمهالالا من  ين إلخ آتل لةيالالالالالالالالالالالالت الالاد  ميهالالا أبالالان 

 دراير  للبمالورتوس بالملاة بداية السالعاناط من القلن املاض  .

أو  انمالا التقاالت باله وم الا لوماله مل ال  بل في كلاالة اآلداب مالامعالة صالالالالالالالالالالالالنعالاة يالالالالالالالالالالالالنالة 

لالالالالدرايالالالالالالالالالالالالالالالالة 1٩٩٨ إلمهالالالالا  قالالالالد ابتعثالالالالت  قالالالالادمالالالالا من دولالالالالة  و س، شنالالالالت  أ يالالالالت  ع ىنالالالالدمالالالالا 

املامالالالالتيد، و يالالالباب ىلماة لا أيالالالت ن املواصالالاللة، معدط وتممت ومو  إلخ صالالالنعاة.  

بدأط بها باملقاصة، ومن  ا بالالنة التم ادية، وشا كانت أياع ىشت بها، أ أ   أن 

 أطاا بها لئة يما القار .

بهالا  شالالالالالالالالالالالالا ي، مواقف ىلماالة، وأتلل إ الالالالالالالالالالالالالاناالة، و الالثالة   مواقف ىالديالد  ار ب الت

ىاط اة، ورا عة أيالالالالالاللتة. يي مواقف شثيد ، ها أاشلها كل ا، ويي أ  نسالالالالالال ى ما دمت 

  اا، ماشت ل بجكة قلاا ميها.

كان لي الشالالالالالالالالل  أن يكون مشالالالالالالالاللفي في ريالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالتيد وأطلو ة الدشتوراا، وما 

 ن مشلمر ال  ا ، وش  ألأمعله من شل ، وما يحمله من دألة أن يكو 



 

 

 

44 

  لليالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالتيد شنت قد أ يته زائلا له في بيته  عد م لبها من رلالة مناقشالالالالالالالالال

بالالالالا رامقنالالالالا إلخ ىنالالالالد بوابالالالالة البيالالالالت،   قالالالالاع لتودفعنالالالالا  زماالالالالا لي، وىنالالالالد م الالالالادر نالالالالا البيالالالالت 

وىنالدمالا رأل اإلرصالا  بالاد ى ي والخو  من املنالاقشالالالالالالالالالالالالة دىالا ل بالايالالالالالالالالالالالالن : يالا محمالد، كالان 

 شالالالالالالالالالالالال  ة ى خ ان لاد، لعلاله لا يلذ الوقالت املنالايالالالالالالالالالالالالال  إأ ىنالد امل الادر   يلتالد أن يحالد ن   

امقالالة الكماالالا، الالال   انتظل وأ يالالت إلاالاله مالالالالالالالالالالالالاللىالالا إلخ ىنالالد البوابالالة،  تالالار  البوابالالة ملل

هِون ى ي ا مل، ليس ه ا محالالالالالالالالالال  با ىلض ى ي املا  إاا شنت محتاما، مشالالالالالالالالالكل ه 

 وأشمدط صناعه وقبلته ى خ رأيه.

 صالالالالالا  ى ي، وى خ أملاد أيالالالالاللنل لةطمئنان واملعاود  في كان دائما ما فالالالالالالبقن  باأ

 كا منايبة ديناة وامتماىاة.

قبا بدة مناقشالة أطلو ة الدشتوراا رأل أن رص ة العنذ الر  ألبالال ا ايد منايالبة  

من البدلة الالوداة شونها يوداة الالالال رصما شنت أ أىل  أيلوب اأ اكات الالالال   امأط انه 

ن ابنه أتتار ميها ما أشالاة، مقلت: با  صتار أنت لي ما أ عالل لي رص ر  ىنذ في شيس م

ينالالايالالالالالالالالالالالالالال ، وا ت ظالالت بالالا تلل، وبعالالد املنالالاقشالالالالالالالالالالالالالالة قلالالت يالالالالالالالالالالالالو  أتالال  اللص تين معالالا،  

 مضحر، وقا : ما أ يت بهما إأ وهما لر، وما زلت محت ظا بهما.

أاشل شاف ألح ى ي ملارا مواصالالاللة درايالالالة الدشتوراا  عد أن صالالاللمت النظل ىيها، ملا 

من معالالالالانالالالد  من ا ويالالالالالالالالالالالالالالاج العلماالالالالة )التدباالالالالة والتعلاا الالالال   انسالالالالالالالالالالالالالالال  إلمهالالالالا،    أقاتالالالاله 

وال امعة الر  أ لا باأنسالالالالالالالالالاب إلمها( ومن  ا إصالالالالالالالاللارا أيعالالالالالالالالا ى خ أن يكون مناقشالالالالالالالال    

الخارجي ا يتاا الدشتور محمد ىيس ى الحلتل ، راا معارهة ناابة الدراياط العلاا  

يالالالالالاملف ال امعة، مأب  وأصالالالالالل وأبدل   ى خ الر، شون الدشتور من تار  الامن، وأنه 

 الحجج ى خ الر، وكان ش لر، مقد  ظات بأن يكون مناقش   الخارجي، ومعلمر  به. 

ه يل مه   ا زارنا أيالالتاا  ال الال ا   ةف ملاط آتلها في شالال ل رصان ا و  قبا وم

بالالالأقالالالا من أربعالالالة أشالالالالالالالالالالالال ل،  كحلالالالت ىان  بلرتتالالاله منالالال  أتل مل  زارهالالالا املكة ىالالالاصالالالالالالالالالالالالمالالالة 

ملنالاقشالالالالالالالالالالالالة ىلماالة من إىةن التحالالف طلعالا اله ال وتالة العالالالالالالالالالالالالالكلتالة، زارنالا في  ااحالامظالة

باسنالا ال الديالد من أملاد أيالالالالالالالالالالالالل اله، وشا يالالالالالالالالالالالالعالدنالا باله، وشا  منيالت أن ي االا الكتالار  مقالد  

االالادرنالالا م لب الالالر الاوع، وكالالانالالت امل الالادر  ا تيد ، ولو شنالالت أىلا إنن  لن أرا  عالالدهالالا 
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ن أملاد أيالالالالالل ه مسشالالالالالوقين ال هاب إلخ  بقاته، ولكن لو   ت  ىما الشالالالالالا ان، كان م

املكة لةيالالالالالالالالالالالالتمتالا  بالالبحل، مقالد كالان فعشالالالالالالالالالالالالقاله وتل الان باله،  رى إناله يقو  ممالاز الا لي:  

 شاف أبق  بتديا وما ىندشا بحلألأل. 

ع،  2014كانت أو  مناقشالالالالالالالالالالالالة لي شممتحن دات ي في ل نة ىلماة بلئايالالالالالالالالالالالالته يالالالالالالالالالالالالنة  

نه في م  مل نعك ىمد العصالالالور  وأو  مشالالالارشة ىلماة في م  مل دولي كانت بإفعاز ودامن م

 ع.  200٩ينة  

في ملهالالالالالالالالالالالالاله ا تيد  ظاالالت بممالالاملالالة منالاله لا أطالالا ىلاالاله شثيدا، طمئنالالا ى خ صالالالالالالالالالالالالحتالاله، 

وأوصالالالالالالالالالالالالالانالا بالالالدىالاة، مقلالت لاله أنتا  الدىون لنالا، رصمالا أزع نالا ابناله وأتانالا أ مالد بكند  

 اأ صاأط ملاع رنا.

أزعج بهالالا ال يد، اشلط اشلتالالاط ومواقف شثيد  من والالالدنالالا أ ت   بهالالا، أ أرتالالد ان  

 ميها القلاا ورصما أ  كون أهم ا.

امذ  1442رمال  الحلاع    12 عالد م لب يوع ا ربعالاة   ع،  2021ممدايل    24هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال املو

متحت الوانس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ولاتن  لا أمتحه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال مقد صالدمت بالخمد، با وكان من ىد  

ا مجموىالاط ومن ىالد   الاأط، شاف أىمالا راا أن هال ا ليس   لتال  ى ي، مقالد  ومو 

 أىكاة ى ي من أهٍا وايدها و صلمت أ الن  صل  في الر، إأ في ه ا الحالة.

شنالت تالار  البيالت، لا أدر مالااا أمعالا، هالا أشالالالالالالالالالالالالد ر الالي إلخ صالالالالالالالالالالالالنعالاة كالأقالا وامال  في 

ه ا الحالة، ولكن أين صنعاة من  لتا، راا إنها في متد  الاللا واأيتقلار نعد قلتبة، 

 اادر  لتا من امل لب أ ناة  حعيد  للدشتورا . مقد شنت أصا إلمها من ال جل ىندما أ 

شاف أىما اآلن، أ صالالالالالالالالالالا بمن! أىك  من! ها الوقت منايالالالالالالالالالال  لة صالالالالالالالالالالا  بأ د 

للتعكتالالة، المالالا مصالالالالالالالالالالالالالاب لالتهالالا، مكثالالت متحيدا، هالالا مالالا  الالدف لالاله ر مالالة من  ، لعلاله  

ش لر، با هو ش لر،  عد مض   وقت، قلت أ صا بأ د، ممن هو،  ص حت موالي 

لالدشتور المالامالا، ا صالالالالالالالالالالالاللالت ىلااله وىكتتاله وأتمدنالا بمالا  صالالالالالالالالالالالالا، ا صالالالالالالالالالالالاللالت مظ ل أمالامل ا

بأبنائه   يد  الاوع التالي، أىكَّها مقط ملا أيالالالالت ن الحديث مع ا  شالالالال  ة، ا صالالالاللت 

 بالدشتور رهالالالوان أتمدنا بما   اصالالالاا ملهالالاله ا تيد، وما  ن ن   اصالالالاا الر،  
 
أيعالالالا

 وقد نك  بنا ما نك .
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ي  الا  يالالالالالالالالالالالالبا ي، أمالاع درامر  النالارتالة،  لا أيالالالالالالالالالالالالت ن الال هالاب إلخ املنز  مجلالالالالالالالالالالالالالالت ف

 وأ  شل ما مل بل من مقادنا، يمل أمامل املار  فالألونن  في    ة!أل أقو  ل ا شكلا.

وصالالالالالالالالالالالاللالت البيالت متالأتلا  عض الشالالالالالالالالالالالال  ة قلب العالاشالالالالالالالالالالالالل ، ى خ ايد العالاد ، أمجعالت 

أيالالالالالالالالالالالاللنل بالالالخمد، أرتتها صالالالالالالالالالالالالور الاله بالالال وا ، أبنر  الصالالالالالالالالالالالال يد  الر  لا  تجالالالاوز الالالالالالالالالالالالالالنالالالة 

 لت لي: ه ا ال   ماة ىندنا.الالادية، قا

 عا هو الالالالالرأل، مقالالالالد انتقالالالالا إلخ ر مالالالالة  ، ر مالالالاله   وىكارنالالالالا  يالالالالالالالالالالالالل الالالاله وطةبالالالاله  

  ومحبوا، والالةع ىلاه يوع ولد وتوع ماط وتوع يبعث  اا.
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 شيخ املؤرخني العرب الشجاع يرتجَّل

 

 أ.د. عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين
 بجامعة تعز وقطرأستاذ التاريخ اإلسالمي 

 

شا شنت أرمو أأ يأنل ه ا الاوع ال   يبل ن  ماه  عي  شالالالالالالالالا ي ا يالالالالالالالالتاا الدشتور   

ىبد الل من ىبد الوا د ال الالالالالالالالالال ا ، كانت ا شالالالالالالالالالالواق أ  كا  مشالالالالالالالالالاللىة في لقاة ي ي   

 لو  ال لصة وتلت  ها اللون، وتثلج  لار  الصدر، وَّهدأ اشواق الن س، ولكيها ينة 

دور  اإل الالالالالالالالالالالالالالان في هالال ا الحاالالا ، وىلانالالا السالالالالالالالالالالالالاللاا بهالالا، ولعالالا     في الخلذ وصالالالالالالالالالالالالي

يجمعنا به في منا ه ميالالتقبلنا ممها شما كان فالالتقبلنا في الدناا، وليس الر ى خ   

 عكتك.. ومما هالالالالالاىف أملل أ ل  لمت من ررتته، مقد كان آتل لقاة ممعنا من  يالالالالالبن  

تيد إل دل طالبانل في يالالالالالالالالنين، يالالالالالالالالبن يالالالالالالالالنين ع ا ، كان في مناقشالالالالالالالالة ريالالالالالالالالالة مامالالالالالالالالال

 ع.2014- ٨-26مامعة نعك، شلمنا الدشتور ىبد الل من بكتار  نعك ومناقشتها  

وصلاا أنالا قالد تهاالأنالا ل ال ا املصالالالالالالالالالالالالاب  الالالالالالالالالالالالالبال  امللض الخبيالث داة العصالالالالالالالالالالالالل، الال       

أصالالالالاب شالالالالاصنا، مكنا بين الخو  واللماة؛ الخو  في أن يكون ه ا امللض هو ا تيد 

لشالالالالالالالالاصنا ما ادرنا، واللماة في ر مة   وشالالالالالالالال ائه، ولكن مقاديل   نام   في الناس  

، مملنا زائلون وإلخ  ويالننه ماهالاة، وصاليدور  اإل الالان في ه ا  
 
الحاا  أ نالالسثن  أ دا

رصنا منقلبون، ولكن  البنا أن شاصنا ر ا  عد  اا   املة باأيتقامة في الاللو  

وال كل والعقا، ر ا  عد ى اٍة ىلن   ميز بالومل  وال ود  والعمذ والشالالمو  في آٍن 

  وا د، ر ا  عد أن أيالالالس مدريالالالته الشالالالمولاة في التارتخ اإليالالالةمل، ر ا و 
 
 ل  ماة

من امل رتين الالال ين يالالالالالالالالالالالالاواصالالالالالالالالالالالاللون ريالالالالالالالالالالالالالالتالاله، وتحملون مبالالادئالاله وتحالال ون يالالالالالالالالالالالاللوشالاله،  

ِاِ 
ُ
َا ِفي كال ابالِ

َ
نال ْبَن يالالالالالالالالالالالالَ  يالالالالالالالالالالالالَ

ْ
ت
َ
نَبسال
َ
ٍة أ ِا َ بال 

َ
َمثال
َ
وتنشالالالالالالالالالالالاللون الالر بين طةبها، ماكون بال لالر "ش

ٍة   َ ب 
ُ
ة
َ
ائ ٍة ِمِ
َ
ُ ُينُبل    َو  

َ
اُة"ُيع

َ
ن َفش
َ
 مِل
ُ
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ذ بهالالا معلمتنالالا التالالارتصاالالة، ليس في ر الالا و ل  م ل الالا الاله اللصالالالالالالالالالالالينالالة الق  امالالة باننالالا، ىم 

املعلوماط واملقارصاط التارتصاة محالالال ، أ با وفي الدروس املنه اة الر   تلقاها وأنت  

 الالن أ الد م ل الا اله، فع االر من ال واهل مثلمالا فع ل البحل من يقتدب مناله و  و  في 
ُ
 

ى خ شتالالابالالا الاله العماقالالة    أىمالالاقالاله، ايد أن بحلا آمن من العواصالالالالالالالالالالالف، وتليالالالالالالالالالالالالا ملن يستلمالال  

سحائ   لتة..، وأ أمد ل أمافي الحقاقة إن ايتدىات أبااط املتن  ، الر  أراها تلاقة  

  
 
بامل را ال ال ا  شما لا يوصالف بها أ ٌد قبله،  انما قا : كالبحل َّهد  للقلت  مواهلا

.. وتبعث للبعاد سالالالالالالالالالالحائ .. كالشالالالالالالالالالالمس في شبد الالالالالالالالالالالالماة وهالالالالالالالالالالورها.. فعشالالالالالالالالالال ى البةد  
 
مادا

  اقبا. مشا 
 
 وم ارصا.. كالبدر من  اث الت ت ومد ه... َّهد  إلخ ىانار نورا

ٌ
 رقا

ر ا و ل  باننا أبناةا؛ ال ين نلل ممها معالا مكلا ويالالالالالالالالالاللوشه وم دا في التدباة     

ْمت الوالد الشالالالاخ، امللبل واملعلا، ر ا في وقت ما  والتعلاا واأيالالالتقامة، محملوا يالالالَ

ر  الشالالالالالالالالالالالالالالأن العالالاع، م و وأمثالالالالاله من العلمالالاة فعالالدون  كالالان أ و  الامن إلخ مثلالاله في إدا

َمْن إلخ ن الح ا و وممهاتها، لكنه 
َ
ت ملصط ال لس في صالة اة نظاع الحكا، ىندما ُفالالْ

اتتار شما هو يالالالالمت العلماة ىدع الظ ور، وشما يالالالالمعنا من أ د طلبته أنه كان يلل 

 ور".في    الظ ور منقصة للعلماة، م و القائا:" إن الظ ور قاصٌا للظ 

ع،  عالد أن ىالاش باننالا  2021-2-24ه   1442رمال     1٣ر الا أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا يوع ا ربعالاة  

د معا ل النقاة وال عالالالالالالالالالة واأيالالالالالالالالتقامة والع اة والويالالالالالالالال اة والتوازن   إ الالالالالالالالالانا مالالالالالالالالال 

 والنعو  في ال كل والقو  والعما..

شثيد الحعالالالالالالالالالالالالور في تالالالالالاطل ، وهو من بين ا  االالالالالاة ممن ىالالالالالاصالالالالالالالالالالالاللط    - وأ يكا  - كالالالالالان     

ثا لي قامة معاارتة لكثيد من موان   اانل، يالالالواة العلماة أع العملاة، وىافشالالالت، يم 

وإن شنت أ أد ي أنن  قد وصاللت إلخ مقارصة  لر اأيالتقامة الالاللوشاة والل ي ا تة ي،  

الالالال   يمثالالالا  الالالالالالالة ملتالالالد  من الكمالالالاأط البشالالالالالالالالالالالاللتالالالة، من الصالالالالالالالالالالالالعالالال  أن  تكلر في املالالالدل  

 لشالاله شالالالالالالالالالالالالاصنالالا اللمالالا، ووزن هالال ا    املنظور. ىنالالد الالالر نالالدر  مالالدل ج ا ال لاغ الالال   

اقتدب منه.   العالا، ال   يمثا نق ة  حو  شبيد  في  اا  كا من ا تر به و

لقالد امتمعالت مااله تصالالالالالالالالالالالالا  النبالا والعلا واأيالالالالالالالالالالالالتقالامالة والتقول، كلمالا اله كالانالت     

ْا اأيالالالتقامة في أبوى معانمها؛ اأيالالالتقامة  
 
 و ق ل  قول، مث

 
 ونشالالالن إيمانا

 
 ندل صالالالة ا
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من تة  اأنعالالالالالالالالالالالالبالاج في الالالالالالالالالالالالالاللو  ال لد ، واأيالالالالالالالالالالالالتقالامالة ال كلتالة؛ في الالالالالالالالالالالالالاللوشاالة؛  

منه ه و صالالالالالالالالالالالالورا ه املنبثقة من رون اإليالالالالالالالالالالالالةع ومكلا ا صالالالالالالالالالالالالاا، واللرتة اإليالالالالالالالالالالالالةماة  

للحاا  واإل الالالالالان والتارتخ، واأيالالالالتقامة العقلاة؛ من تة  ما  باا   من إمماناط 

مقالالارصالالاط  الالارتصاالالة مالال هلالة    اهناالالة وقالالدراط  حلالاالالة و ٍس نقالالدٍ   الالاقالالٍ ، أوصالالالالالالالالالالالاللتالاله إلخ

لكثيد من ا  الالداف والظواهل التالالارتصاالالة، شالالالالالالالالالالالال الالد لالاله بهالالا ااختل ون ماالاله قبالالا املت قين  

معاله. كالان اا  عالالالالالالالالالالالالور آيالالالالالالالالالالالالل؛ معنالدمالا يكون في ممالان يتحو  إلخ نق الة ال ال ب ا ولخ  

وامللشك والق   ال   يأيالالالالالالالالالالل بملما ه ال ادئة ال ادمة القلوب، متصالالالالالالالالالال ي له مالالالالالالالالالالالامن  

 خ رروي ا ال يد.الحاهلتن وكأن ى 

 اللقاة ا و :

لا أشن أ صالالالالالالور أ ل يالالالالالالأنعلذ  شالالالالالالا ي ه ا التعلذ من  الاوع ا و  من لقا ل به،      

بجالالالالالامعالالالالالة صالالالالالالالالالالالالنعالالالالالاة، في مل لالالالالالة  بملاالالالالالة اآلداب  النالالالالالاصالالالالالالالالالالالالل  قالالالالالاىالالالالالة ممالالالالالا  ىبالالالالالد  املمالالالالالان 

البمالورتوس، يالالاللط اشالالالاىاط بين  عض ال لبة، ىلمتها  عد الر من أدائها أنها أ 

ة، وإنمالالالالا يبحثون ىمن يحبالالالال ون ال الالالالادين من ا يالالالالالالالالالالالالالالالا الالالال   او  ال لو الالالالاط العماقالالالال

باله، محال رو ل من الالدشتور ىبالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الا ،  رى أ ل  ِ
ِ
فالالالالالالالالالالالالال   ل ا العلا و عل

قعدط أماع القاىة ملا يقلب  لث يالالالالالالالالاىة  عد أن بدأ ااحاهالالالالالالالالل ،  ا قلت لن سالالالالالالالال   في 

ا تيد أ بالالالد أن آتالالال  املقلر؛ وكالالالان مقلر  الالالارتخ صالالالالالالالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالالالالالةع، مالالالدتلالالالت من البالالالاب  

ىة، وايالالالالتمعت إلخ ااحاهالالالالل  ا ولخ، شالالالالعلط شا يي مظللة  ال ان   في منتصالالالالف القا

 لالالالر الالالالدىالالالايالالالة وشا يي  الالالاملالالالة، مالالال بن  الالالالدشتور بجكالالالالة أيالالالالالالالالالالالاللوصالالاله وبعمذ طلو الالالا الالاله 

وصتدمذ ىلمه، وموق ه ا كله أنه مثا املوقف اإليالالالالةمل العلن  املتوازن اللصالالالالين في 

من، أ با لا قعالالالالالايا التارتخ اإليالالالالالةمل،  عدها لا   تن  محاهالالالالالل  للدشتور ىبد الل 

  تن  محاهالل  بدون مداتةط و واراط، كان فعق  ىلاه أيالتاا  ال لاا و عكزها 

 عباراط الثناة الل اف، ال   كان فشالالالالالالالالالالالوقن  وتدمعن  دمعا إلخ القلاة  التحعالالالالالالالالالالاليدية 

قبا ااحاهالالالالالالالالالالاللاط للمحامظة ى خ املالالالالالالالالالالالالتول ال   وهالالالالالالالالالالالعن  ممها أيالالالالالالالالالالالتاا ، مةزمت 

من نشالالالالالالالالالالالالوتاله ومالا قاالا   مالا قاالا ىن ريالالالالالالالالالالالالو      املكتبالة مالا أوقالانل، شنالت أقالارن بين

ىن الالدشتور ىبالد الل من، مالأطمإن إلخ التالارتخ من تة  مالا يحالدف أمالامل من وقالا ن، 
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مأىلا أن أصالالالالالحاب القاا والليالالالالالاأط أ يك ل ما يحملون من مباد  نبالة كل فعتد   

 بها ال مان، با ياجدون من َّهمك وتلمك وتقلا و ال   و شوا.

بالالالالالدشتور ىبالالد الل من في مل لالالة البمالالالورتوس، والحذ أ ل شنالالت     نالالامالالت ىةقر   

  ة ل  
 
لنالالالالا منه الالالالا يقالالالالدع  أنهالالالالا من ىلمالالالاله أ أر و ، كالالالالان الالالالالدشتور ىبالالالالد الل من  وأنالالالالا 

امتألط   الر   التالالالالالالارتصاالالالالالالة  الالالالالالال هناالالالالالالة  نشالالالالالالالالالالالالوهالالالالالالاط  بالالالالالاله شثيد من  ا  عالالالالالالاد، ىلن  صالالالالالالالالالالالالحح 

لالالاله شاف ومرى بالالالامل الالالال الالالاط من منالالالامج التعلاا العالالالاع الر  ىلمنالالالا  عالالالد الالالالر من تة 

وملالااا صالالالالالالالالالالالالا الت بهال ا الصالالالالالالالالالالالالور ، وبعالد قان  ىن طلتذ منظومالة القاا ا تةقاالة الر  

 الالالاو  زراىتهالالالا في طلبتالالاله، و صالالالالالالالالالالالالوتبالالالا الالاله وتهالالال يبالالاله ونشالالالالالالالالالالالالالالال يبالالاله لبعض مالالالا مبلنالالالا ىلاالالاله 

أو  في التعالالالالامالالالالا، في شثيد من ا  االالالالان من ايد أن يتملا، بنظل   بتلقالالالالائاسنالالالالا وى وتسنالالالالا 

عد الثالث مالالالالالالالالاللوكل، بالتزامه الصالالالالالالالالارع بما يقوله ى خ بإىلاض أو بإشالالالالالالالالاراط، وأما الب

 مالتول انعباج الاللو  ال لد .

 اشسشا  ال اط:

كالا هال ا معلن  أشسشالالالالالالالالالالالالف الال اط وأ  لن إلخ مقالارصالة هال ا القالامالة العلماالة،  عا     

لقد م بن  إلخ التارتخ اإليالالالالالةمل،  ببه إلي، أ أىلا أن محاهالالالالالل  وا د  لشالالالالالا ي قد 

صمجلد إنهاة مل لة املامالالالالالالالالالتيد التحقت بمدناما الدرايالالالالالالالالاط  ما تن  طوا  مالالالالالالالالاليدنل، و 

اماله ى خ ريالالالالالالالالالالالالالالر  وقالد  قذ   لي هال ا اللمالاة   العلاالا، و لصالالالالالالالالالالالالالت إن أ ظ  بالإشالالالالالالالالالالالالل

وامل ل شالالالالالالالالالالالالا ي وأ الالالاطن   عنالالالايتالالاله، ىلمالالالت معنى املقولالالالة "من كالالالان شالالالالالالالالالالالالاصالالاله شتالالالابالالاله  

  مص  ا أشند من صالالالالالالالالالالالوابه". صالالالالالالالالالالالحح لي شثيد من امل اهاا الخاطئة في قعالالالالالالالالالالالايا التارتخ

اإليالالالالالةمل، ووهالالالالالن اللبناط ا ولخ لبنار  املنه اة املتواهالالالالالعة، وقد أ ملط في امتةكل  

أممالار اآلتلتن إلخ إنتالا    إلخ  الٍد مالا نالاصالالالالالالالالالالالالاالة البحالث والتحو  من ايالالالالالالالالالالالالتهة  معلمالة و

معلمالالالة مالالالديالالالد ، ويي مل لالالالة  لقل دمعالالالاط من الثقالالالة بالالالالن س من تة   نالالالائالالاله ى خ 

 زلت أ  شل  لر العبار  الر  ايالالالالالالالالالالتها بها ال صالالالالالالالالالالو  ا ولخ من ريالالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالالتيد، وأ 

:
 
لقد رتحتن  ريالالالالالالتر..".   "  لقا ل به  عد إنجازا قلاة  مصالالالالالو  الدرايالالالالالة، مقا  نصالالالالالا

وقد كان ل  ا الملمة وقن تا  في ن سالال  ، وقن املاة ال   َّه ا ى خ ا رض الاا الالالة  

 املشتاقة إلاه مسالتجا  باإلنباط من كا الثملاط.
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كالالالالال ود  شنالالالالت في كالالالالا ىمالالالالا أقوع     بالالالاله أقيالالالالالالالالالالالالالالالاله ى خ هالالالال ا املعاالالالالار الواقف أمالالالالامل 

الشامخ، لقد كان وما يكا  شثيد الحعور في  اانل،  رى  عد ر اله ىن دناانا أ  كا  

 رو ه ال اهل  أ   ارق تاطل .

 ممانته العلماة وموقعه بين شبار التارتخ العلبل:

لعا من ناملة القو  اشسشالالالالالالالالالا  موقن الدشتور ىبد الل من ال الالالالالالالالال ا  بين أقلانه    

من شبار امل رتين الامناين والعلب، مقد ملالالالنا الر ونحن طلبة في مل لة املامالالالتيد،  

ومالالالا  عالالالدهالالالا و رى اآلن، و اثمالالالا اهبنالالالا في م  ملاط ىلماالالالة في الشالالالالالالالالالالالاللق وال لب، إن لا 

هالا أن  ىبالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الا ، وملالااا لا  يحعالالالالالالالالالالالالل الالدشتور ىبالد الل من ُفالالالالالالالالالالالالالأ  ىناله، 

يأط!، وقد ملالالالالالالالالالالالالت الر في ايد مل ، ميها في م  مل  عالالالالالالالالالالاللا في مل  مامعة القاهل  ببن   

ىالالالالدد شبيد من امل رتين  2001يالالالالالالالالالالالالوتف بمصالالالالالالالالالالالالل  ، اصالالالالالالالالالالالال حبن  معالالالاله، وكالالالالان في النالالالالدو  

املصاللتين والعلب، وبعد أن انتهت ال لالالة الر  ألق  ممها ىبدالل من ال ال ا  ورقته، 

تف  وله ال لبة والبا ثون الت ا  ال لبة  و  ا يالالالالالتاا وامللتدون  و  الشالالالالالاخ،  ال 

 شعلط بقامة ما لدينا من قاماط ىلماة إن وهعت في ممانها الةئذ.  

ع الر  نظمتهالا مالامعالة امللالر 200٩أو    200٨إ الدل نالدواط  الارتخ ال كتل  العلصاالة    

اع الالالدشتور ىبالالد الل من  يالالالالالالالالالالالالعود في اللتالالاض، شنالالا بمعاالالة الالالدشتور ىبالالد الل من، مالالأقالال

ا نصالالالالالالالار  مأدبة ىشالالالالالالالاة في منزله للمشالالالالالالالارشين في الندو ، موقف فالالالالالالالالتقبا العالالالالالالالاو   

وتلنوا ببصالالالالالالالالالالالاللا هنالالا وهنالالا   ا يالالالالالالالالالالالالالألن : اين الالالدشتور ىبالالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الالا ! وكالالان 

 الدشتور ىبد الل من قد أتمد ل أن اىت ر ىنه أر باطه بكتار  ىائلاة في اللتاض.

تكلر في كا الندواط العلماة الر  يحعاللها أيالتاانا ال لاا وكانت ه ا املشالاهد   

 ر مة   ىلاه، في ندواط ا حاد امل رتين العلب، وفي ايدها.

 در  شوامخ امل رتين العلب:

 إلخ القالاهل  لحعالالالالالالالالالالالالور نالدو  ا حالاد امل رتين العلب    
 
كالان من املتوقن أن  الالالالالالالالالالالالالامل معالا

  لكنالاله آ ل املشالالالالالالالالالالالالالارشالالة في م  مل مكامن في الالالالالالالالالالالالالالعوديالال
 
ة،  نالاله شمالالا اتمد ل أ ي وط م  ملا

يمكنه من زتار  مكة واملدينة، وقد   امأط في طل  أدار  اأ حاد امل رتين العلب من   

أن اصالالالالالالالالعد املنصالالالالالالالالة أيالالالالالالالالتةع در  شالالالالالالالالوامخ امل رتين العلب ناابة ىن شالالالالالالالالا ي ال لاا،  
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، أن أرل ايالالتاا  بين شالالوامخ امل رتين العلب، وقبا أن أىو 
 
د إلخ  مأيالالعد ل الر شثيدا

الامن، طلالالال  أيالالالالالالالالالالالالتالالالاا  الالالالدشتور محمالالالد ىيسالالالالالالالالالالالال ى الحلتل  أن أ أيالالالالالالالالالالالاللا الالالالدشتور ىبالالالد  

الل من الالدر  في منزلاله، بالا في ال الامعالة في   الا يكلع مااله أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا، مالايالالالالالالالالالالالالتحالالالالالالالالالالالالالنالت  

ال كل ، وىندما ىدط إلخ الامن لا أتمد الدشتور ىبد الل من بموهو  الدر ، وصدأط  

 بالالتواصالالالالالالالالالالالالا من زمة ل من طلبالة الالد 
 
شتور ىبالد الل من، وها ىبالد الل من      مورا

، وصدأنا  
 
الدين وىبد الل من ااختار وصقاة الكمةة ممن أ يسالالن املقاع ل شلها مماعا

اإلىداد لح ا نالالالالالالالالالاللاا الدر ، وتبدو أن الدشتور وصالالالالالالالالاللته  عض التها ل به ا املنايالالالالالالالالالالبة  

 مشالالالالالالالالالالالاللنالالا 
 
في إت الالاة    مقالالا  للم نين أنالالا لا ايالالالالالالالالالالالالتلا الالالدر ، ايالالالالالالالالالالالالالألوا ىبالالد الحكاا، معلنالالا

التكلتا، ممان التكلتا في  عالالالالور م ا ، من إدار  ال امعة وامل رتين الامناين، وشلع  

 الدشتور ىبد الل من بدر  شوامخ امللتين العلب، وصدر  مامعة صنعاة. 

 ايتدىاة شبار امل رتين العلب للتدر س بقالا التارتخ:

املظ ل وا شالالالالالالالالالالالل    كان أيالالالالالالالالالالالتاانا الدشتور ىبد الل من ي شل ل بملو  بن  ريالالالالالالالالالالالو    

وايدهمالالالا؛ الالالال ين كالالالانوا فالالالالالالالالالالالالالتالالالدىون إلخ نعك شبالالالار العلمالالالاة املالالالالالالالالالالالالاللمين، أمثالالالا  ابن ج ل  

العالالالقة ل واملقل ، وايدهما، مقد ايالالسثمل أيالالتاانا ىةقا ه الوايالالعة بكبار امل رتين  

العلب ، مالالايالالالالالالالالالالالالتالالد خ الالالدشتور  الالا  رئالالايالالالالالالالالالالالالتالاله لقالالالالالالالالالالالالالا التالالارتخ شوشبالالة من شبالالار امل رتين  

 للقالالالالالالالالالالا، أمثا  الدشتور ىماد الدين تلاا والدشتور  العلب، بوصالالالالالالالالال  ا أيالالالالالالالالالا 
 
    زوارا

ىبالد الل من الحجي، و ظانالا بالالتلقل ىيهمالا في مل لالة املالامالالالالالالالالالالالالالتيد، وإن شنالا، ولا ي تاله 

 وقف طالالالائل  امل را العلا ي الكبيد ىبالالالد العكتك الالالالدور  في م الالالار صالالالالالالالالالالالالنعالالالاة في ر لالالالة إلخ  

( في يالمنارا اط لالقل محاهالل  ) ال ند، ى خ ما أ ن، مل   معه وايالتدىاا لبعالن يالاى 

قالالالالا التارتخ ىن مشالالاللوىه التحقا   للتارتخ اإليالالالةمل، وايد ه أة من العلماة ال ين  

 كانوا فعلمون وزن وقامة و عور الدشتور ىبد الل من بين امل رتين العلب. 

   وتل أقالاع التارتخ في ال امعاط الامناة:

كالان للالدشتور ىبالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الا  إيالالالالالالالالالالالال الامالاط شثيد  في   وتل بلاما أقالالالالالالالالالالالالالاع      

التارتخ في ال امعاط الامناة وصال اط في قالالالالالالالا التارتخ والعلوع الالالالالالالالاايالالالالالالاة بجامعة  



 

 

 

 

53 

ع، وكانت وما زالت شتبه  قدع ومباط ىلماة  2004نعك، إا در س في القالالا قبا ىاع  

 .أقالاع كلاة اآلداب وكلاة التدباة  ديمة في قالا التارتخ بجامعة نعك وفي  عض

 ىةقته ب ةبه:  

لا  قتصالالالل ىةقة الدشتور ىبد الل من ال الالال ا  ب لبته ى خ التلقل العلن  با      

 مالا يل الأ إلااله  
 
نعالدط البعالد العلن  إلخ ال عالالالالالالالالالالالالالاة اإل الالالالالالالالالالالالالالا ل، واأمتمالا ي، ممالان شثيدا

 ما فشالالالالالالارش ا هموم ا،  ويالالالالالالأنتقا بكا إلخ  جلصة  
 
 الالالالالالخصالالالالالالاة، مأاشل أنه  طلبته وشثيدا

قدع لي نصالالالائ   مانة قبا يالالال ل  إلشما  درايالالالة الدشتوراا بمصالالالل، ن الالالحن  باتتاار  

ال امعة واملشالالل ، وكان شثيد الالالال ا  ىن  أ ناة درايالالر  في مصالالل، وكان أو  امل نئين  

لي  عد مناقشالالالالالالالالالالالالة ريالالالالالالالالالالالالالة الدشتوراا في مامعة املنصالالالالالالالالالالالالور  بدقائذ، وىندما ىدط إلخ 

ال الالالالالاالالالالة مقالالالالدع لي م الالالالاز هالالالالا ف محمو ، وكالالالالان أو   ل ون  الامن أ أ سالالالالالالالالالالالال ى هالالالالديتالالالاله  

 ع.2004ايتعمله في  اانل ىاع  

شنت أ أموط أ  زتار  إلخ صالالنعاة من اللقاة به وإط اة م و  الشالالوق في ن سالال  ،      

وىندما كان يكور نعك شنت أ ل  ى خ معلمة الر، ومما أ أ الالالالالالالالالالالاا دىو ه إلخ إم ار  

 عا ال و  املعلو  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال )ى ي مدر (، ولعله  ى خ ومبة مو  بلد  بباب موسالالالالالالالالالال ى في م

 يحما اشلتاط  يتاانا ر مة   ىلاه.

 كلماط ن  اعاة:

الحذ أن أيتاا  الدشتور ىبد الل من كان ف مل ل  ع  ه مثلما كان فالن  ع  ه     

يالالالالالالالالالالالائل طلبتاله، لكن  شنالت أاح من  عض كلمالا ه، أو هكال ا رصمالا شالالالالالالالالالالالعلط، بأنه فشالالالالالالالالالالاليد لي في 

 عض املواقف، ماإلشالالالالالالالاد  من الدشتور ىبد الل من يي شالالالالالالال اد ، شونه أ يح  املدي ،  

د اله بمالا هو مااله، أو بمالا هو أقالا ممالا مااله، : ثوا ى خ وهو الال   قالا  لي ااط مل  وأنالا أمتال

ا ين التداب، ولالال لالالر ىنالالدمالالا  الالأ االالر شالالالالالالالالالالال الالاد  من مثالالا هالال ا القالالامالالاط، مالالإنهالالالا   رروس املالالد 

نالالل ، وقد كان لي شالل  أن  كط  عض كلما ه الس ال اعاة الر  أ ل ت صالدر ، ممان 

 ف  عن  ىق  كا مشارشة و وار معه في قاىة مما  ىبد الناصل. 

ااط  وار مامالالا  عالالد الالالدشتوراا، من  عض طةبالاله الالالدكالالا ل  في كلاالالة اآلداب،    وفي    

: أنا أشالالالالالالالالعل يا دشتور أ ل أقلب إلار من اآلتلتن، لكن  أشالالالالالالالالعل 
 
بادرا أ د الكمةة قائة
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أن ىبد الحكاا هو أقلب من  إلار، مأمابه أيالالالالالالالالالالالالتاانا الدشتور ىبد الل من مداىبالا

 ويف". عمدا ه اللشاقة: "وش لر قا  إتو  ي

 أىما  ىلماة مشتدشة:

كالان لي شالالالالالالالالالالالالل  القاالاع ببعض ا ىمالا  العلماالة صالالالالالالالالالالالالحبالة أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا الالدشتور ىبالد     

الل من ال الالالالالالالالالالالال الا ؛ ميهالا مالا رأل النور، وميهالا مالا زا  في طور التكوتن، وميهالا مالا  وقف 

اماا الر  ملقتنا إ داها.  ىند التصوراط ا ولخ،  يباب ىديد  لعا ال  ل

 لعصور:م  مل نعك ى خ مل ا

ىنالدمالا أ الت لي مكل   نظاا م  مل ىلن  دولي إلتلا   الارتخ نعك؛ الال    الا طل      

النالالالالالالالالالالالاان  عما ىلن  شبيد ي طل لعما مما ي في م  مل ىلن ، هالالالالالالالالالالمن ررتة شالالالالالالالالالالاملة 

إلتلا  مويالالالالالالالالالالالالوىالالة املالالدن الامناالالة، وهو الشالالالالالالالالالالالالعالالار الالال   داراط  ولالاله أىمالالا  امل  مل، 

  ويالالالالالالالالالالاىد ل في  جالالالالالالالالالالالادها في  صالالالالالالالالالالور ل أط إلخ شالالالالالالالالالالا ي ال الالالالالالالالالال ا  ال   ر   بال كل 

متماما فشالالالالالالالتما ى خ ااحاور السالالالالالالالالعة الر  هالالالالالالالم ا امل  مل، وأ  شل أ ل شنت أزورا في 

بيته ونبق  في مناقشالالالالالالالالالالالة ااحاور والتصالالالالالالالالالالالوراط لالالالالالالالالالالالالاىاط،  ا أبنت للئيس مامعة نعك 

رابسنا في انعالالالالالالالالالالماع الدشتور ىبد الل من إلخ الل نة التحعالالالالالالالالالاليدية للم  مل، ممان لنا 

 من دروب  الر وهلل
 
 لل نة امل  مل العلماة، وقد أنار لي شثيدا

 
 الحمد،  ا أصالب  ىعالوا

العما، مل الح لي ىدد من أيالماة من ال امعاط العلصاة للمشاللشة، وأدار ىدد  عض 

ملالالالالالالالالالالالالاط امل  مل، وكانت رو ه نالالالالالالالالالالالالل  باننا متعالالالالالالالالالالال ل ى خ أمواة امل  مل الالالالالالالالالالالالالكانة  

 اوزناها.وال مأنينة والثقة بلاا  عض العوائذ الر   ج

 مع ا الدو ة التارت ي  ل اظ الل ة العلصاة:

اماا للمصالالالادر        كان لي شالالالل  العما من الدشتور ىبد الل من في اىداد ببلاومل

اماالالة الر  اىتمالالد ىلمهالالا في التسبن التالالارت ي للت ور الالالدألي  ل الالاظ  التالالارتصاالالة وال  ل

جكنالا العمالا بنجالان منق ن  الل الة العلصاالة، الر  يقوع مع ا الالدو الة بالإىالدادا، وقالد أن

 النظيد شما وصف الر ا ىكاة في املع ا.
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 دراية إ صائاة ملالود  الوقف ال الا ل:

 واىدا اقتد ه أيالالالالتاانا وشالالالاللمن  باتتاار  هالالالالمن ملتقه البح  ، وقد 
 
كان مشالالالاللوىا

 ب لر، وكان معنا  عض الكمةة، أاشل ميها ا يالالالالالالالالالتاا الدشتور ىبد   
 
ر بت مالالالالالالالالالاللورا

العبالاد ، وا يالالالالالالالالالالالالتالاا الالدشتور محمالد المالامالا، إن لا  صن  الال اشل ، وقالد كل ن  الالدشتور  

ئل  ا وقالا  في نعك، وكالان لي الالر،  ا أى اتاله  ىبالد الل من بتصالالالالالالالالالالالالوتل ااخ وج من دا 

 سخته ورصما  سخ ميها لبا ي ال لتذ، لكن ه ا العما لا يكتما شما أىتقد، وأ أدر ،  

لكن  ايالالالالالالالالالالالالت الدط مناله في  عض موهالالالالالالالالالالالالوىالاط البحوف لبعض امل يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاط التعلاماالة  

 الوق اة في نعك، مأنجكط بحثين ىن املدريتين الظاهلتة وامل تدية الص لل. 

 قشة ريائا ىلماة:منا

لا ا   بمشالالالالالالالارشة أيالالالالالالالتاا  بمناقشالالالالالالالاط نشالالالالالالال ل ال لاا لليالالالالالالالائا ىلماة شثيد ،     

  
 
ماقتصالالالالالالالالالل الر ى خ ريالالالالالالالالالالتين، إ داهما ريالالالالالالالالالالة دشتورا ر الالالالالالالالالحن  بوصالالالالالالالالال ل مناقشالالالالالالالالالا

 إل الالدل 
 
 تالالارماالالا

 
 أ الالد طلبتالاله، وأتلل في نعك شالالالالالالالالالالالاللمن  بالالالحعالالالالالالالالالالالالور منالالاقشالالالالالالالالالالالالالالا

 
تالالارماالالا

 يسالن لي اللقاة به.طالبانل،  عدها اادرط الامن إلخ ق ل ولا 

ولن  الالالالت ان في ه ا الالالالال ور أن نحصالالال   مناق  وتصالالالا  أيالالالتاانا اللا ا ىبد   

الل من ال الالالالالالالال ا ، و الالالالالالالالالبنا أن ه ا ال عالالالالالالالالائا واملناق  والع ايا ول  ه من طةبه 

ومن الناس، وم ودا العلماة ويالالالالعاه لتأيالالالاليس مدريالالالالة التارتخ اإليالالالالةمل في أقالالالالالاع  

لنمط ال لبل أو العالاط ل الالالالالالالالالالالالالاللد  الالالالالالالالالالالالالالائالد، مقالدع التالارتخ بالال الامعالاط الامناالة في ا

 وأنصالف ال وان  الحعالارتة في التارتخ اإليالةع يالواة  
 
 شالمولاا

 
ررتة مديد  ومنه ا

في درايالالالالالالالا ه أع في  وماه طةبه إلخ ه ا املادان من الدرايالالالالالالالاط التارتصاة، مجكاا   

ن من ا نباالالاة  ىنالالا وىن أمتالاله وىن دينالاله تيد ال كاة، وأيالالالالالالالالالالالالكنالاله منالالانالاله ومعلالاله في ىلاي

 والش داة والصالحين و الن أولئر رماذ.

 والالةع ىلاكا ور مة   وصلكا ه
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 املؤرخ الشجاع سرية للعطاء وحيوات خالدة

 

 أ.د علي عبدالكريم بركات 
 أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المشارك 

 جامعة إب -نائب عميد كلية اآلداب 
 

ليس من الالالالالالالالالالالالالال ا ىلانا في مثا ه ا الوقت ال   نمابد ماه أ كاننا، الكتابة ىن 

بالالالالع الالالاة، مثقلالالالة بالالالاإلنجالالالازاط، م عمالالالة   ىلا وم كل وم را، صالالالالالالالالالالالالالالالا الالال  يالالالالالالالالالالالاليد  ىالالالامل  

باإل الالالالالالالاناة، بط ا أيالالالالالالتاانا الدشتور ىبدالل من ال الالالالالال ا  أيالالالالالالتاا ا ماا ، وامل را  

ين أصالالالالالالالالالالالالالتين أزهلتة  جاوزط  ااخعالالالالالالالالالالالاللع، وال   مك  في  عالالالالالالالالالالالاللعه بالعلوع واملعار  ب

ا لف ىالالاع وهو ىمل ا زهل بتداشمالالا الاله ال كلتالالة ا صالالالالالالالالالالالالالالالة، وأصالالالالالالالالالالالالالالالالة يمناالالة هالالالالالالالالالالالالالارصالة  

م ورها في  معالالالارب تااع ال ا حين  وىلوش امللو  الالالالالبتاين والحميديين، مسشالالاللب 

املا، شما أ يمكننا أن نصتز  يالالالالالالالالالالاليد ه في  أصالالالالالالالالالالالالته الامناة ونشالالالالالالالالالالالبن بها من   عومة أ

امالة ، وهو العالامل بحاواط متعالدد  ،  م ل  االا اله من أبنالائاله وأيالالالالالالالالالالالالل اله  االا  وا الد  يس

  اناا أ اشالت ا  له   يد ىائلته و أمين يالبا العي  الكلتا  بنائه 
 
  ودودا

 
 حالالبه أبا

وأ  ادا وت تد   لا ببالالالالمة ىلتعالالالة وهو يحتعالالالن   ادا ال   فالالالالمه ى خ صالالال حته 

كتبتالاله مثمالالة  االالا  أتلل فعيشالالالالالالالالالالالال الالا  بالالال يس بالالالحالالاد  والثة ين  ، أمالالا في تلودا إلخ م

م رتنا  ينق ن ممها لكتبه الر  أمنى ىملا وهو يجمع ا من الشالالالالالالالالالالالاللق وال لب وتنق ن  

ملعالامايها وياليدها و الخوصال ا، مابسالالا  ار  و ظ ل ىةماط الحكن في أتلل، أ يالاما  

في مح اط انكالالالالالاراط وطنه وأمته وتعالالالالن قصالالالالاصالالالالاط صالالالال لاة وتعالالالاللاة في كا أمت 

وصالالالالالالشالالالالالالالالالالالاللن من القو  لاجك    بالالالالالالقو  والت صالالالالالالالالالالالالاالالالالالا  الع الالالالالاة ل ةبالالالالاله وملتالالالالالديالالالالاله ممهالالالالالا 

والتعلاالالا، مالالإاا مالالا هالال  الحنين إلخ التالالألاف وإلخ يلاىالاله الالالالالالالالالالالالالالاالالا ،  نجالالدا في محلاب 

التالالألاف فعي   االالا  م الالايل  ىن يالالالالالالالالالالالالالابقالالاتهالالا من  اواط الخلود، فشالالالالالالالالالالالالمل وتقبالالا ايد 
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ملتالانه    مالدبل، ينق ن ىن العالاملين أممعين، وتحبال   أن أ شالالالالالالالالالالالالااالا فشالالالالالالالالالالالال الا قلماله ىن

ى خ قلاطيالالالالالالالالالالالالالالالالاله أو كالالالالااالالالالدا، م و في  االالالالا الالالاله شم لف ينشالالالالالالالالالالالالالالالالد الخلود واأر قالالالالاة ومن   

القلاطيس تةصالالاط التجارب وكأ ل به َّها ف بقلمه العالالميد ال معي لألماا  وقابا 

ا مة الكاهل ،  يتلمس مواطن العالالالالالعف في  وارتخ أمته ومعال تها بحكمة وم نة وفي 

ملس الالالالالالالالالالالالحالة بالالعك  واأىتزاز  ، و الالالالالالالالالالالال الاىنالا امل را  مواطن القو  فعكزهالا بال اط الحكمالة ا

ببالالالالالالالالالالالالمته الوقور أ فعشالالالالالالالالالالالذ ا هالالالالالالالالالالالواة و أ يحب  الظ ور وتكهد في املناصالالالالالالالالالالال  وزتلم ا  

وتجدها معالالالالالالالالالالالاعة للعلماة ومحلقة للمبدىين ، وإاا رأيته في محاهالالالالالالالالالالاللا ه ودرويالالالالالالالالالالاله  

  حالالالالالالالالالالالالالبالاله مالالا تلذ إأ للتالالدر س والتعلاا، ماع ل   يد  الالدود ، مة يحالالابل وأ يكايالالد،

وتل خ كالا مت وق وتت قالد طةباله وتصالالالالالالالالالالالالمد ى خ ايالالالالالالالالالالالالت الالالالالالالالالالالالالالاراتها اللحو الة، بالا وتتلق  

ا صالالالالاأتها امل ولة وصما صالالالالمد ، ومما هو أع   من الر أن َّها   ا وهو ى خ ملاش  

املوط ايد أباله بالأومالاىاله وإشالالالالالالالالالالالال الاق من  ولاله ى خ ىالاماتاله ، وفي  االا اله من زمةئاله م و 

 ي، وصما مود  يحل  ى خ مشالالاىلها  البالالالوع الودود الصالالبور، يتعاط  مع ا بما ر

 وتت اىا من أطلو اتها ومقارصاتها وأ يجد  لما في ايتدهائها وممد تواطلها  .

و مة ومه فعج باملشالالالالالاىل اإل الالالالالالاناة  ىندما يتعلذ ا مل بال قلاة، ملالالالالالالتها بن سالالالالال    

ىند مشالالالالالالالالارشته طاولة املناقشالالالالالالالالاط  طارت  دشتوراا وريالالالالالالالالائا مامالالالالالالالالالتيد ، ماع ل من 

امه وأمور مناقشالالالالالالالته ى خ العما  واملعوزتن ما يجعلر  تع  ، مأداىبه  أمور إ شالالالالالالالل

ممهمس في أا ل مبسالالالالالالالالالالالالالمالالا، يالالا بن    لالالر يي البالالاقاالالة من دناالالانالالا، وإن كالالانالالت  يالالالالالالالالالالالالتالالاانالالا  

ال الالالالالالالال ا  كا  لر الحاواط مله ش لر  اا  من املوط وهو ال الالالالالالالال ا  لقبا وال الالالالالالالال ا   

د  وا لط ا تبالالار من املقلصين ىنالالدمالالا  حكصالاله امللمالالاط وهالالا  عالالد املوط من نالالازلالالة  ، مقالال

منه في أتلتاط أيامه ىن  حعالالالالاليدا ه املالالالالالالبقة للموط قمدا وىد ، با ها  ته قبا أن 

 ىن  وأنا أ  ل التمايالالالالر  رى أ   ايه  
 
ينقا إلخ املالالالالالسشالالالال   والعمداط  سالالالالالاقط راما

با سالالال ى،  د ن  ىن املوط وكأنه  عا اائ  ينتظل ومح ة  ةنمداط أصالالالوا نا املعالالالمص

 عددط أيبابها.وصو  ن

أن الكتالابالة ىن قالامالة ىلماالة شالالالالالالالالالالالالامصالة  حتالا  إلخ  لتث   وشمالا بالدأط القو  أتتماله ،

 رى  الالالالالالالالالالالالالتجمن قوانالالا ون االاله  قالاله ، ر ا   مقاالالدنالالا امل را الكبيد أ.د  ىبالالدالل من  

 .  ال  ا  وأمك  له الثواب ى خ ما قدمه للعلا وال كل 
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 قلب األب ومدرسة األخالق وتواضع العلماء

 

 أ. د. طه حسين عوض ُهديل
 جامعة عدن

 

لالالال
ُ
  منالالالا نحن طةب العةمالالالة المدوميالالالالالالالالالالالالالور الالالالدشتور ىبالالالد الل من ىبالالالد ىنالالالدمالالالا ط

الوا الد ال الالالالالالالالالالالال الا  )ا ل   لاله( الكتالابالة ىناله وىن مالا ممعنالا باله من اشلتالاط مصتل الة 

ومتعالالالدد ، ومواقف كالالالان ل الالالا ا  ل ا شمد في  االالالا نالالالا العلماالالالة والعملاالالالة؛ ا تدط مامالالالا 

يد في مقالالالامالالاله وىلمالالاله، أ يمكن أن أشتبالالاله ىنالالاله من اشلتالالالاط ممعتن  بهالالال ا اللمالالالا الكب

يالالاما أنه لا يكن بالنالالالبة لي مجلد أيالالتاا  مقط ش يدا من ا يالالا    ال ين ملوا في 

 اا نا العلماة؛ با كان بمقاع ا ب وامللبل وامللشالالالالالالالالالالد والناصالالالالالالالالالالح وامل الالالالالالالالالال ن، ال   لا 

يبصالا ى ي  شالالالالالالالالالالالال  ة من ىلماله و وممهالا اله، لخلقاله اللمان الال    ميز باله بين ممان زمةئه  

ا من ىلماله أو نعالامالا معاله، ل ال ا ىالادط بل الال اشل  إلخ بالدايالة السالالالالالالالالالالالالالعانالاط  وطةباله وكال

ىنالدمالا شنالت طالالبالا في مالالالالالالالالالالالالالالاق البمالالورتوس في كلاالة العلوع واآلداب والتدباالة مالامعالة 

 في قالالالالالالالالالالالالالا التالارتخ،  االث كالانالت الالدرايالالالالالالالالالالالالالاط العلاالا في مالامعالة ىالدن في 
 
ىالدن و حالديالدا

لاا في قالالالالالالالالا التارتخ في الملاة مل لة التأيالالالالالالاليس، وكانت الدمعة ا ولخ للدرايالالالالالالالاط الع

 في مت   
 
امل شور  نوا  للدرايالالالاط العلاا في بقاة ا قالالالالاع العلماة، وكان نجا  ا يالالالببا

مالالاق الدرايالاط العلاا في بقاة ا قالالاع العلماة للعلوع اإل الالاناة في مامعة ىدن، 

إا كالان د. ىبالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الا  من بين أىعالالالالالالالالالالالالاة أ الد ل الان املنالاقشالالالالالالالالالالالالة الر  كالان لي 

 ميها وما زلت في املالالالالالالالالالتول الثا ل بمالورتوس،  رى أ ل ومدط  
 
شالالالالالالالالل   عالالالالالالالالور  ععالالالالالالالالا

ن سالالالالالالالالالالالال   أمالالالاع رمالالالا مالالالاها وىالالالالا متمكن، يالالالد  طل الالاله ى خ مالالالالالالالالالالالالالتواا العلن  الكبيد، 

وقدرا ه في مجا   صصالالالالالالصالالالالالاله ال   أبد  ماه وفي  لر املناقشالالالالالالة، من أ ل لا أشن ى خ 
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العلماالة، ومعلمر  بالالبحالث   مالالالالالالالالالالالالالتول من اأيالالالالالالالالالالالالساعالاب ملالا يقالا  وأنالا في بالدايالة  االانل

  .
 
 العلن  الر  ما زالت  الا ة مدا

 أملت في الر اللما العالا وأع بت به وب الالالالالخصالالالالاليته وأيالالالالاللوصه الالالالالالاللس واللا ي  

وال الالاد  في  قالالديا املة ظالالاط، من الحالالد  في ىلض  عض  لالالر املة ظالالاط الر  يبالالدو  

درايالالالالالالالالالالالالاط العلاالا أنهالا كالانالت محالا إ الار  لاله، ومن تة  بح   مامالا دوناله  عض طةب الال

الال ين كالانوا من أوائالا طةباله في السالالالالالالالالالالالالالعانالاط أ ظالت اىتمالادها ى خ  عض م ل الا اله  

الر  أشالالالالالالالالالالالالالار  ععالالالالالالالالالالالال ا إلمهالالا، ومن الالالر مالالا اشل الاله امل  ور ل الالا بالالإان   نعالالالخ د. إيمالالان 

محمد ىوض باعا ل )ر م ا  ( في ريالتها العلماة: )) صنعاة في شتاباط امل رتين  

اماين املالالالالالاللم هالالالالالالالالالالالالالالالالالال ((، والر  قالت في 400  ٣00ين في القلن اله ل  اللا ن من  ال  ل

مقدمتها: ) بصالالالاللا ة شتاب أيالالالالتاا  الدشتور ال الالالال ا  أيالالالالتوى  الامن شما وردط في 

بالالالالالامن ىالالالالامالالالالة  أمالالالالاد ل بنصالالالالالالالالالالالالو  م مالالالالة  تعلذ  اماين، و ىاون الل الالالالالالالالالة من ال  ل

اا  وصالالالالالنعاة تاصالالالالالة، وقد ايالالالالالت دط ميها في  عض مواهالالالالالن الليالالالالالالة، وقد ومذ ا يالالالالالت

ال ال ا  بليالا لو ة را عة  وهالا  الامن، والت ور الحعالار  في مدنها من تة  ما 

اماون العلب، لقالالد كالالان ىملالاله أشالالالالالالالالالالالالبالاله  عمالالا ال نالالان البالالار  الالال   ممن  شتبالاله ال  ل

 أطاا  كا ا لوان ليشن من تةل ا ت وج لو ة مناة متماملة (.

 ما اشل ه د. إيمان أ مد شالالالالالالالالمالالالالالالالالالان في مقدمة ر 
 
 يالالالالالالالالالتها العلماة: ومن الر أيعالالالالالالالالا

ع ((، الر  قالت ممها: ٨1٨ –  ٧50هالالالالالالالال   20٣ –  1٣2)) الامن في العصل العباس   ا و   

 و شالالالالالالالالالالالالالأ  لأليالالالالالالالالالالالالتالالاا  
 
 ىنالالد شتالالاب النظا اإليالالالالالالالالالالالالةماالالة في الامن ماةدا

 
) واآلن نقف قلاة

الدشتور ىبد الل من ىبد الوا د ال الال ا  والكتاب يتكون من  ة ة مصالالو ،  ناو  

تالالالالارتخ اإلدار  للامن في صالالالالالالالالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالالالالالةع، وقالالالالد  سبن الو الالالالائف في ال صالالالالالالالالالالالالالالالا ا و  ال

 أتلل، وقالالد اشسالالالالالالالالالالالالالال   
 
 وبعض الت صالالالالالالالالالالالالاالالا أ االالانالالا

 
اإلدارتالالة، ولكن بالالاتتصالالالالالالالالالالالالالار أ االالانالالا

ال صالالالالالالا ا و  أهماة بال ة بالنالالالالالالالبة لدرايالالالالالالر  ىن الوهالالالالالالن اإلدار  للامن من  اث  

ن، ه ا  معلمة أيالس التنظاا اإلدار  اإليالةمل من ى د الليالو  والخل اة اللاشالدي

ال تد  الر  وهالالالالعت ا يالالالالس اإلدارتة بص وط ا ا يالالالالايالالالالاة للع د ا مو  والعباسالالالال  ، 

اقتصالالالالالالالالالالالالل ال صالالالالالالالالالالالالا الثالالالث ى خ الحاالا    أمالا ال صالالالالالالالالالالالالا الثالا ل متعلض للنظا املالالاالة، و

اأقتصالالالالالالالالالالالالالاديالالة كالالالكراىالالة والصالالالالالالالالالالالالنالالاىالالة والتجالالار ، و كمن القامالالة التالالارتصاالالة لكتالالاب د. 
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لدرايالالالالالالالالالالالالتاله، م و في بحثاله للنظا اإلدارتة أو ال الالالالالالالالالالالال الا  في املنهج التالارت ي ال   اتت اله  

    –املالالاالة يحالاو   
 
اللمو  إلخ أولاالاط  شالالالالالالالالالالالالوة هال ا التنظامالاط ومالا طلأ ىلمهالا   –مومقالا

 من ن ايد و بديا لتنس ا والت وراط الة قة في العصور اإليةماة ااختل ة(.

م ل الا اله  و ظ ل مة ظالاط ىالدد من طةب الالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الا  ا وائالا مالدل أهماالة  

الر  اىتمدوا ى خ  ععالالالالالالال ا في درايالالالالالالالتها، وما كان ملنه ه التارت ي من أ ل ا عكس ى خ 

لا  كن  وقالالالالالت  التالالالالالارت ي، في  للتالالالالالارتخ واملنهج  ىنالالالالالد درايالالالالالالالالالالالالتها  العلن  والبح    أدائها 

بين طةب   إلخ الظ ور واملكاولالالالالالة  قالالالالالد شالالالالالالالالالالالالقالالالالالت طلتق الالالالالا  العلاالالالالالا في الامن  الالالالالالدرايالالالالالالالالالالالالالالالالاط 

 الدراياط العلاا.

، مقالالد انق ن  واصالالالالالالالالالالالال ي بالالالالالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الالا  ى خ اللاا من أ ل لا وى خ أيالالة  الالا 

انعل  ىلااله معلمالة  الالالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالالالاالة في الالر الوقالت، إأ ىمد م ل الا اله الر  كالانالت من أها 

ملامن درايالالالالالالالالالالالالسنالالا في امللا الالا ا ولخ من التالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل،  رى أ ل انهاالالت درايالالالالالالالالالالالالر  

تالة ال ائالة  ع  ا  ععالالالالالالالالالالالالو 1٩٩6ال الامعاالة ا ولخ والتحقالت  الالالالالالالالالالالالاللالر التالدر س في يالالالالالالالالالالالالنالة  

التعلاماالالة املالالالالالالالالالالالالالالاىالالد  في مالالامعالالة ىالالدن دون معلمالالة أتبالالارا أو التواصالالالالالالالالالالالالالا معالاله، وقالالد  

ع  عد أن ر الالالالالالالالالالالحت من 2002يالالالالالالالالالالالمحت لي الظلو  األتحاق بمالالالالالالالالالالالالاق املامالالالالالالالالالالالالتيد في  

ع، وميهالا بالدأط ىةقر  ال علاالة بالأيالالالالالالالالالالالالتالاانالا الالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الا  2004كلار ، وانهاتاله في  

ل ةب مالامعالة ىالدن في املالامالالالالالالالالالالالالالتيد،    من تة  مشالالالالالالالالالالالالاركالا اله في  عض الل الان العلماالة

ومن تة  ملوسالالال   معه كلما  انت ال لصالالالة لقات منه الس الالال ان وال دية ملواصالالاللة  

درايالالالالالالالة الدشتوراا الر  كانت لا   ت   عد في مامعة ىدن راا وىود رئيالالالالالالالال ا في الر  

الوقت ا يالالالالالالتاا الدشتور ىبد الكلتا راصالالالالالالن، مما اهالالالالالال ل ل وأاي وزما ي ورماذ ر لة  

 امعاة العلاا ا يالالالالالالالالتاا الدشتور ى ي محمد ملتد إلخ العكع ى خ األتحاق  درايالالالالالالالالر  ال

بمالالالالالالالالالالاق الدشتوراا في مامعة صالالالالالالالالالنعاة  عدما نالالالالالالالالالال ا لنا الر، ولقانا الس الالالالالالالالال ان من 

أيالالالالالالالالتاانا الدشتور ىبد الل من ال الالالالالالالال ا  وا يالالالالالالالالتاا الدشتور محمد ىبدا الالالالالالالالالاللور   

نال  أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا القالديل الال   كالان أ الد أىعالالالالالالالالالالالالالاة ل نالة منالاقشالالالالالالالالالالالالر  في املالامالالالالالالالالالالالالالتيد إلخ مالا

الدشتور شالالالايف ىبدا يالالالعاد وأيالالالتاا  القديل الدشتور محمد صالالالالح بلع يد املشالالالل   

 العلن  ى خ ريالر  للمامالتيد.
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وىند يالالال ل  إلخ صالالالنعاة للسسالالال اا في مالالالالاق الدشتوراا لا أشن قد  كمت أمل   و   

املشالالالالالالالالل  العلن  لليالالالالالالالالالر  الر  نوتت نسالالالالالالالال ال ا في مامعة صالالالالالالالالنعاة، وكلما أاشلا أنن  ىند 

ع وملوسالال   من أيالالتاا  الدشتور الالالاللور  في لحظة دردشالالة 2004مناقشالالر  للمامالالالتيد في  

ا دون  أشادا ى خ الر، في  ين ىندما وصالاللت وهالالعت ىلاه مكل  اإلشالاللا  ى خ الدشتورا 

 من الدشتور ال الالالالالالال ا  ال    قوط ىةقر  به  2005إلخ صالالالالالالالنعاة في مايو  
 
ع  واصالالالالالالاللت أيعالالالالالالالا

لدرمة ايالالالالالالسشالالالالالالار ه  و  العنوان وايدا من أمور هاما البحث و  صالالالالالالاة ه من أتبار  له  

العلن  بحكا ىملنالالالالا يالالالالالالالالالالالوتالالالالة في  ج يز الخ الالالالة وايدهالالالالا من  أمور   بالالالالأن يكون هو املشالالالالالالالالالالالل  

ونالالالالالالالالالال اةط السسالالالالالالالالال اا لدل ال امعة، ملا كان للدشتور ىبد الل من من ىةقاط طابة من  

 ناابة الدراياط العلاا وقالا التارتخ في كلاة اآلداب مامعة صنعاة.  

في الوقالالت الالال    واصالالالالالالالالالالالالالالا معي الالالدشتور محمالالد ىبالالدا الالالالالالالالالالالالالاللور  ىنالالد يالالالالالالالالالالالالمالالاىالاله 

إقل  ارها من قبله قبا إملاة  بوصالالالالالالولي إلخ صالالالالالالنعاة، وطل  من  الخ ة لةطة  ىلمها و

الالالمنار امل لوب أماع مجلس قالالا التارتخ، في  ين طل  من   عض التعديةط الر  

أشالالالالالالار ى ي القااع بها في  عض العناوتن والتقالالالالالالالاماط الداتلاة، ا مل ال   وهالالالالالالعن   

في موقف محل  من الصالالع  أن أ الالالاا في  اانل، مأنا أماع هامتين ىلماتين ال مان  

اإلشالالالالالالالالالالالاللا  ىلمها، وقالد  ظاالت بهال ا الشالالالالالالالالالالالالل  من قبل ا، ل ال ا لا يكن يتمنى قبول ا  

أمامل تاار إأ م ا حة الدشتور ال الالالالالالالال ا  أ يالالالالالالالالاما وأن ايالالالالالالالالا الدشتور الالالالالالالالالاللور  قد 

سالالالالالالالال ا في صالالالالالالالال حة اة  الخ ة املقدمة للالالالالالالالالالمنار، وفي أو  لقاة ممعن  بأيالالالالالالالالتاا   

إأ أن ه ا   ال الالالالالال ا  متحت معه املوهالالالالالالو  وأنا محل  منه، وقلذ من رد  معله معي،

املوقف زاد من محبر  و قالالديل  وا تدامل ل الال ا اللمالالا الخلوق الكبيد في نعالالاملالاله من 

طةبه، ممان ردا ابسالالالالالالالالالالامة ىلتعالالالالالالالالالة ريالالالالالالالالالمت ى خ وم ه ال ماا، وقا  لي: " أنا أو د. 

الالالالالالالالالالالالالاللور  وا د، وكلنا يالالالالالالالالالالالالنعما معر وإلخ مانبر ". ممان شما اشل ر مه   نعالخ  

ملاة الالالالالالالمنار، وفي مد  إىداد  لليالالالالالالر  و ج يزها، ملا  قوأ ومعة تة  لحظاط إ

يبصا ى ي بالن الالح، ودىمن  بالعديد من املصالالادر وامللامن العلماة،  رى أ ل في أ د 

امللاط طلبت منه  عض الليالائا العلماة الر  من املمكن أن ايالت اد ميها في ريالالر  

، والر  لا ايالالالالالالالالالالالالت ان  ىن: الحاالا  اأمتمالاىاالة في الامن في ىصالالالالالالالالالالالالل الالدولالة الليالالالالالالالالالالالالولاالة

   2004الحصالالالالالو  ىلمها من ال امعاط الالالالالالالورتة أو املصالالالالاللتة  عد زتارنل البحثاة ل ا في 
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ع، وكانت امل امأ  ىندما طل  من  الحعالالالالالالالالالالور إلخ ممان  ددا لي بجان  كلاة 2005و 

اآلداب  مد العديد من الليالالالالالالالائا العلماة امل اد  ملصالالالالالالالوصالالالالالالالة موق  ععالالالالالالال ا  شالالالالالالالما 

ا ا مل ت ف ى ي مشالالالالالالالالالالالالقالة البحالث والتنقالا بين ال الامعالاط  منظا ومل ال ،  رى أن هال 

والملااط، وشا دىوط له في ه ا اللحظاط، مقد مل  ى ي ها شبيد  عد  صالالالالالولي ى خ 

 ىن مالالالا وملا لي من مصالالالالالالالالالالالالالالالادر ىلماالالالة م مالالالة، ومالالالا أهالالالدا ل من شتالالال  
 
مبت الالالا ، معالالالالالالالالالالالالة

  أن مصالالالدرتة مثا شتاب: قةد  النحل لبامصلمة  ة ة أمكاة مجلد ، وال   طل  من

يكون متالان لمالا من يحتالاماله من طةب العلا وايدها، إهالالالالالالالالالالالالامالة إلخ ايدهالا من الكتال   

ااختل ة، وم ل ا ه القامة ىن الامن في صالالالالالالدر اإليالالالالالالةع الر  نعد من أها مصالالالالالالادر   

 الاوع في  در س طةبل ماد  الامن في صدر اإليةع وى ود الوأ  وايدها.

 ا  تة  مد  درايالر  للدشتوراا يي كانت كا  لر املعاملة من قبا أيالتاانا ال ال

دروس في ا تةق نعلمالت ميهالا البال   والع الاة و الالالالالالالالالالالالالن التعالامالا و ال  تالدمالة النالاس  

 وطةب العلا وايد الر من ا مور الحماد  الر  امتمعت في ه ا اللما.

وشا ما كان الحا ، مقد ملط مد   حعالالالالالالاليد  لليالالالالالالالالر  العلماة يالالالالالالال لة ويالالالالالالاللالالالالالالالالة   

لفي العلن  د. محمد ىبدا الالالاللور  واملشالالل  املشالالار   ب عالالا   نعالخ وم ود مشالال

د. محمد صالالالالح بلع يد، وإرشالالالاد و وماه أيالالالتاا  د. ىبد الل من ال الالال ا ، وماةط  

نساجة الحصالالالالالاد واتتاار ل نة املناقشالالالالالة الر  طلبت أن يكون ممها الدشتور ال الالالالال ا ،  

  وكالانالت لحظالاط منالاقشالالالالالالالالالالالالر  ىلس بالالنالالالالالالالالالالالالالبالة لي راا  عض املة ظالاط البالالالالالالالالالالالالالا الة الر

وم الت لي، وكالانالت اا مالائالد  ىلماالة أانالت الليالالالالالالالالالالالالالالالة وزادتهالا قو ، إهالالالالالالالالالالالالالامالة إلخ كلمالاط 

املدي  الر  رمعت من معنوتانل من قبا أىعالاة الل نة أيالاما د. ال ال ا  شمناق   

دات ي، ود. شالالالالالالالالالالالايف ىبدا يالالالالالالالالالالالعاد املناق  الخارجي من مامعة ىدن، وأ  شل ىبار   

مة ظا ه، إا قا : " إن ه ا الليالالالالالالالالالالة   قال ا د. ال الالالالالالالالال ا  )ر مه  ( في أ ناة وهالالالالالالالالالن

نعد مصدرتة م مة بالنالبة ل ةب الدراياط العلاا، ويت ت  ل ا اا ا  لدراياط  

مالديالد  ملل لالة  الارتخ الامن اإليالالالالالالالالالالالالةمل ". وقالد  مللالت هال ا املنالاقشالالالالالالالالالالالالة بحصالالالالالالالالالالالالولي ى خ 

الالدشتوراا بتقالديل ىالاع ممتالاز، من  وصالالالالالالالالالالالالاالة الل نالة ب بالاىالة الليالالالالالالالالالالالالالالالة ى خ  الالالالالالالالالالالالالالاب  

 ن.مامعة ىد
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  عد ىودنل إلخ 
 
 لت ىةقر  با يالالالالالالالالتاا الدشتور ىبد الل من ال الالالالالالالال ا  قوتة مدا

ىدن، وصقانا ى خ  واصالا دائا كلما  انت ال لصالة لكتار  صالنعاة كان فالالتعالا ن  في 

 ى خ مدينة ىدن  واصالالالالالاللنا 
 
بيته وتحلمن  بكلمه الةمحدود، في  ين كلما  ا هالالالالالالا ا

 ى خ شالالالالالالالالواطع مدينة ىدن ال مالة الر  كان والتقانا وقعالالالالالالالالينا أوقا ا ممتعة وأشندها  

 د. ال  ا  من ىشاق ا ومحبمها.  

ومن ا مور الر  كانت دامعا لي في مشالالالالالالوار  العلن  والبح   أنه كلما  واصالالالالالاللنا ىمد 

ال وا  أو أ نالالاة نكولالاله إلخ ىالالدن كالالان من ا يالالالالالالالالالالالالئلالالة الر  يوم  الالا لي: " مالالا هو مالالديالالد  

 بالالالالنالالالالالالالالالالالالالبالالالة لي  نن  مالالالا زلالالالت في بالالالدايالالالة البح   ". وراا أن هالالال ا الالالالالالالالالالالالالال ا  كالالالان محلمالالال
 
ا

  ن أشتالالال  وأبحالالالث في 
 
 وم الالالالالالالالالالالال عالالالا

 
 قوتالالالا
 
مشالالالالالالالالالالالالوار  العلن  والبح   إأ أنالالاله كالالالان دامعالالالا

 ىناوتن شنت أيسشيدا ممها، ماقدع لي الن ح واإلرشاد  ول ا.

ممعتن  بالدشتور ىبد الل من ال  ا  العديد من ال عالااط وااحاما العلماة  

 دولاة كانت من أبلزها:          ااحلاة والعلصاة وال

امل  مل الدولي الالالالالالالالالالالادس للحعالالالالالالالالالار  الامناة، امللتق  الالالالالالالالالالالب   الحاد  ىشالالالالالالالالالل،  -1

 ع.200٧إبلتا  5  – ٣ال م ورتة الامناة، في املد  من   -املنعقد في مدينة ىدن

امل  مل العلن  الثالث: )) الو د  والتنو  في الحعالالالالالالالار  اإليالالالالالالالةماة ((، املنعقد في    - 2

 ع. 2010أبلتا  2٩  –  2٨دولة اإلماراط العلصاة املتحد  في املد  من    - عة الشارقة  مام 

الندو  العلماة: )) ىدن بوابة الامن الحعالالالالالالالارتة ((، املنعقد  في مامعة ىدن  -٣

 ع.2011ينايل   1٩  – 1٨ال م ورتة الامناة، في املد  من    –

نعقالالالالد  في مالالالالامعالالالالة النالالالالدو  الالالالالدولاالالالالة: )) ُىمالالالالان وال نالالالالد آمالالالالاق و عالالالالالالالالالالالالالالالار  ((، امل  -4

 1ممدايل      2٨ - 2٧يالل نة ُىمان، في املد  من    –الالالل ان قابوس في مدينة مالالقط  

 ع.  2011مارس  

وكان م  مل الو د  والتنو  في الحعالالار  اإليالالةماة في مامعة الشالالارقة باإلماراط  

العلصاة املتحد  من أوائا امل  ملاط بالنالبة لي في تار  الامن،  رى أ ل شنت أشعل 

قلذ شبيد من ه ا املشالالالالالالالالالالالارشة أ يالالالالالالالالالالالاما أن ممها العديد من العلماة وامل كلتن العلب ب
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واملالالالالالالالالالالالالاللمين، وأنا ما زلت في بداية مشالالالالالالالالالالالالوار  العلن  ومشالالالالالالالالالالالالاركانل البحثاة والعلماة،  

ودمعن  ه ا الخو  إلخ الحديث من أيالالالالالالالالالالالتاا  د. ىبد الل من ال الالالالالالالالالالال ا  ىند نكولنا  

، ىمدط لاله ىن قلقل بالالوقو  بين  لالة من  لانكتالت في م الار املنالامالة في لحظالة دردشالالالالالالالالالالالالة

بين الامن   العلماالالالالالة  الصالالالالالالالالالالالالةط  العلماالالالالالة ىن:  إللقالالالالالاة ورقر   ا مالالالالالة وم كلَّهالالالالالا  ىلمالالالالالاة 

وا ق ار اإليالالالالالالةماة ا تلل في العصالالالالالالل اإليالالالالالالةمل، وكان ردا باأبسالالالالالالالامة الر  ى دتها  

:  منه، وكلماط  الالالالالالالالالالالا ة وملتحة  د  ى خ ا كان اللما وتمد ه ال وتلة،  اث قا  لي 

" أ  قلذ ا مل أ الالالالالالط مما  توقن ". وبه ا الملماط شالالالالالعلط بالثقة في ن سالالالالال   بأن ه ا  

القلذ والخو  طباعي ومشالالاللو ، وأنه يالالاليزو  بمجلد صالالالعود املنصالالالة، وشما  وقعت 

مقالد كالانالت اللحظالاط ا ولخ ل لالالالالالالالالالالالالالاط امل  مل ش الالة بالإزالالة الالر القلذ، ومن  الالالالالالالالالالالالالن  

شتور ىبالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الا  الال    ظل و وماقل أن يتدأس ملالالالالالالالالالالالالالسنالا ا يالالالالالالالالالالالالتالاا الالد

ىلمن  للحعالالالالالالالالالالور بملماط رمعت من معنوتانل، و بع ا بتلر اأبسالالالالالالالالالالالامة وهو يقدع لي 

 املاكلمون للحديث في موهو  مشارشر .

امتصل بها من قبا أيالالالالالتاا  د. ىبد الل من ال الالالالال ا    ومن الشالالالالال اداط الر  اىتز و

ة الالالل ان قابوس، ىندما  كلما ه لي في م  مل: ُىمان وال ند آماق و عالار  في مامع

" كالالالالان صالالالالالالالالالالالالو الالالالر قو ، وطل الالالالر ممتالالالالاز،  قالالالالا   عالالالالد إشمالالالالالي مللخ  ورقر  العلماالالالالة: 

وأيالالالالالالالالالالالاللوصالالر ىلن  ". وكالالان لوقن  لالالر الملمالالاط شبيد  في مالالالالالالالالالالالالاليدنل العلماالالة الر  كالالان د. 

 ال  ا  القدو  ا ولخ ل ا.  

مد  وشا كانت يالالالالالالالعادنل شبيد  ىندما وم ت لي دىو  من أاي ا يالالالالالالالتاا الدشتور مح

 إلخ مان  
 
 مناقشالالالالالالا

 
الماما وناابة الدرايالالالالالالاط العلاا في مامعة صالالالالالالنعاة  شون ىعالالالالالالوا

أيالالالالالالالالالالالالتالاا  وشالالالالالالالالالالالالا ي المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبالد الل من ىبالد الوا الد ال الالالالالالالالالالالال الا  ىن ريالالالالالالالالالالالالالالالة  

املامالالالالالالالالالالالتيد: أ ل الصالالالالالالالالالاللاىاط العصالالالالالالالالالالباة العلصاة ى خ الحاا  اأمتماىاة وال كلتة في 

ال ال : إبلاهاا محمد ى ي املةخي في  ارتخ (، املقدمة من  الالالالالالالاله422  –  1٣٨ا ندلس )

 ع، و حت إشلا : أ. د. محمد الماما.2016أشتوصل   4

وزاد من يالالالالالالالالالعادنل ىندما تصالالالالالالالالالن  د. ىبد الل من ىبد الوا د ال الالالالالالالالال ا  من بين  

ممان طةبه في مامعة ىدن  مثله في ل ان مناقشالالالالالة أ نين من طةبه أشالالالالالل  ىلمها، 
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شما  املناقشالالالالالالالالالالالة  الالالالالالالالالالالالب  ا وهالالالالالالالالالالالا  ا مناة الر  ولا يتمكن من النزو  والحعالالالالالالالالالالالور إل

نعيشالال ا البةد، ومشالالقة ال لتذ وطو  مالالالامته، ممان ه ا شالالل  لي و قديل  صالاللت 

ىلاه من قبا أيتاا ،  رى أ ل  لأيت ل ان ريالة الدشتوراا املقدمة من ال ال :  

 محمد قايد  الالالالالالالالالالن امللمد  ىن ريالالالالالالالالالالته: "   ور الحلشة العلماة في الامن في القلن 

ع( "، في كلاة 1540هالالالالالالالالالالالال   ٩4٧هالالالالالالالالالالالال( من تة  شتاب: قةد  النحل لبامصلمة )ط  ٩ –  ٧)

 ع.2016نومممد   2٧مامعة ىدن في يوع   -اآلداب  

وريالة الدشتوراا املقدمة من ال ال : مأمون قائد تالد العمل ، واملويومة بالال:  

لقلن " الحلشالالالة ال كلتالالالة و  ورهالالالا في الامن من القلن من القلن الالالالالالالالالالالالالالالالالادس و رى ا

 -التايالالالن اله ل  من تة  شتاب: العقد ال اتل الحالالالالن للخكرجي "، في كلاة اآلداب  

 ع .  201٧ابلتا   2٣مامعة ىدن في يوع  

لا  نق ن ىةقر  بالالا يالالالالالالالالالالالالتالالاا الالالدشتور ىبالالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الالا  راا ا  الالداف الر  

 لة صا  بل في أ
 
  ش دتها البةد، وهعف شبكة النت واأ صاأط، مقد كان يباقا

منايالالالالالالالالالالالالبة ديناة أو  دف نشالالالالالالالالالالالال دا ىدن أو ايد الر من أمور التهنئة با ىااد أو شالالالالالالالالالالالال ل  

رمعالالان أو أ  مديد مل بط بمشالالوار  العلن ، وكان فالالالتعين بل شوا د من أوأدا في 

ىدن ويالالالالالالالالالالعادنل أ  وصالالالالالالالالالالف بمثا ه ا ا مل، وكلما زار ىدن نجتمن في  عض اللاالي، 

يالالالالالالالالالالالالل الاله في نهالالايالالة شالالالالالالالالالالالال ل أشتوصل وصالالدايالالة نومممد  وكالالان أتلهالالا زتالالار الاله ملالالدينالالة ىالالدن بلمقالالة أ

ع، قعالالالالالالالالالالالينا لحظاط ممتعة لن أ الالالالالالالالالالالالاها ما ىشالالالالالالالالالالالت، يالالالالالالالالالالالألن  ىن  الي و ل الي 2020

وأتبالار  وىن كالا طةباله ومحبااله، وكالان أتل لقالاة باننالا ى خ ومبالة ىشالالالالالالالالالالالالاة دىالا ل إلمهالا 

أيالالالالالتاانا العكتك الدشتور أ مد صالالالالالالح رابعالالالالالة في امل عا ال ند  القلت  من ال ندق  

اا مااله أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا ال الالالالالالالالالالالال الا  ى خ شورني  تور مكالالالالالالالالالالالالالل، وى خ شالالالالالالالالالالالالل  أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا  املق

 ال  ا ، وبعد اأنتهاة من العشاة  حلشنا في طلتذ العود  إلخ ال ندق  الاارنل.  

، وهو وقت متأتل بحالالالال  ىلن  بمدناما 
 
كانت الالالالالاىة العاشالالالل  والنصالالالف مالالالالاةا

ا تيد، مالالالالالالار يتوكأ  عصالالالالالاا في نومه )ر مه   نعالخ(،  وادىنا وأ ىلا لي أنه الودا   

 ا  يباله في ا جاا باب ال ندق وىانا   تا عانه  رى دتا واالذ الباب الكماجي،  

ويالالالالالالالاللط أنا في  ا  يالالالالالالالالبا ي  الالالالالالالالالاارنل وأنا أدىو   أن يمن ىلاه بال الالالالالالالالحة والعاماة  
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وطو  العمل، وبعالالالدهالالالا بالالالأيالالالاع من ىود الالاله إلخ صالالالالالالالالالالالالنعالالالاة ىلمالالالت ىمد أاي المدوميالالالالالالالالالالالالالور 

بملهالالالالالاله، ونك  ى ي الخمد كالصالالالالالالاىقة، وأت  الحكن من  ما أت ، وشا رهالالالالالالوان اللاث  

اقن    منيت أن  توقف ه ا الحلب الق ر  للحظاط  زورا في بيته بصنعاة، إأ أن الو

 يقو  ىكس الر.

، وشا أيالالالالالالالالالالالالعد ل ىندما رد بصالالالالالالالالالالالالو ه املع ود وصقو ه املعلومة 
 
ا صالالالالالالالالالالالاللت به مالالالالالالالالالالالالالاةا

ب الالالر الخم
ِ
د، وتقو  لي ايد صالالالالالالالالالالالالحا ، مالالالالالالالالالالالالالبقن  وهالالدوئالاله املعتالالاد، و منيالالت أن يكالال 

  
 
بالالالالالالالالالالالالالالالال ا  ىن  الالالي كالالالعالالاد ، ودون اللد ىلاالاله يالالالالالالالالالالالالالألتالاله ىن  الالالالاله مومالالد الاله صالالالالالالالالالالالالالابلا

 وهو ف الالالالالالالالخ  لي ملهالالالالالالالاله الخبيث، وقا  لي ىبار  ما زلت أ  شلها بصالالالالالالالالوط 
 
محسالالالالالالالالالبا

اللمالا امل من بقعالالالالالالالالالالالالالاة   وقالدرا،  االث قالا : " د. طاله الالدناالا ابتةة، ومالا ابتة ل إأ 

ه نعالالالخ ". ىبالالار   الالد  ى خ ىمذ إيمالالانالاله و قتالاله بصالالالقالاله وموأا، لالالر  ويالالالالالالالالالالالاليد من  بالالأانالال

 الحمد ربل ى خ كا  ا .  

بالالالالالتواصالالالالالالالالالالالالالالالا معالالالاله إأ أنالالالاله أنق ن ىن اللد، وىلمالالالالت بتالالالالدهور  الالالالالتالالالاله  ايالالالالالالالالالالالالتملتالالالالت 

ال الالالالالحاة، مما أ كنن  شثيدا، وأصالالالالالبحت أ صالالالالالا ى خ أتبارا من د. رهالالالالالوان اللاث أو 

امذ  ىمد أاي د. ىبالالالالالد الل من ماةن، وفي يوع ا   كالالالالالان  2021ممدايل    24ربعالالالالالاة املو ع 

الخمد ااحكن ال   أبما ل ومعلن  أشالالالعل بحقار  ه ا الدناا، انعبن  تمد وما ه وهك ل  

  ل لا أ مكن من زتار ه والالالالالالالالالالالالالةع ىلاه قبا وما ه، وفي ا تيد قلت الل ا أ اىتداض  

 ى خ قعاة  وقدر .

وبعد أن ىلمت بملايالالالالالالالاا  وقلت ه ا ا بااط الشالالالالالالالعلتة ىند يالالالالالالالما ي بصمد وما ه،  

دمن مالالالالالالالمه ال اهل في العاصالالالالالالمة صالالالالالالنعاة، ويي مل ا  في إ الالالالالالالان أشن له كا التقديل  

 واأ تداع وااحبة واإلتة ،  رى أ ل قلت في م لع ا:

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالصدق الخمد يا صا ب

 ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأو مجلد إشاى

 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالموط الحبي  ودمن

 ااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفي ياىة و ح
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 اا  ال  ا  هو ال  ا 

 وداى
 
 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال من قبا أياما

 االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمعقو   ا  زمانن

 ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالفي لحظة وياى

 نالالالالالالالنصب  من ال شلل وم

 لااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليتد موا اش

 نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالعاملا إلهأيا   

 ةاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الومن هو في ى

 االالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  ل لشاخ ىال

 ااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقد  بت بنا

 ا الالالال الالالالالالالالالالالالالالالالأيتاانا ابن ال  

 ااال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالربل هو في  م

 لاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهون ىلاه في قب

 ااالوأ عا ىلاه بما من

 داالالالالالالوالخا مة اشل محم

 داا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتيد المدية م

قالدو نالا الالدشتور ىبالد الل من ىبالد الوا الد  ر مالر   أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا وشالالالالالالالالالالالالاصنالا و   

ال الالالالالالالالالالالال الالالا  ر مالالالة وايالالالالالالالالالالالالعالالالة، ومعالالالا مثوا  ال لدوس ا ى خ من ا نباالالالاة والشالالالالالالالالالالالال الالالداة  

اقر.  والصديقين، وأىاننا وأىان أيل ر وأوأد  وطةبر ومحبار ى خ مل

 تيدا من أهلالالاله، وأدتلالالاله ال نالالالة، وأىالالال ا من 
 
 تيدا من دارا، وأهة

 
الل ا أبالالالدلالالاله دارا

  ى اب القمد، ومن ى اب النار، الل ا أمين يا رب العاملين.
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 عبد الرمحن الشجاع الرجل الذي عرفت

 
 أ . د / نجيب علي عبدالله السودي 

 جامعة تعز  -أستاذ اللغويات 
 

 من أين أبدأ ! 

  لل ! شاف أبدأ يا

 شاف الولو  مإنن  محتار !

مأنا لالالالالالالالالالالالالالت من  ةم  ه ال ين  تلم وا ى خ يديه ، وأ ممن شالالالالالالالالالالالالل  بمجالالالالالالالالالالالالالالته و 

 اأ تما  به ىن قلب ، وأ ممن زارا أو صا به في ي ل لكنن  أ ببت ه ا اللما .

أ ببتاله من تة  شتباله الر  ايالالالالالالالالالالالالتمتعالت بقلاة   ععالالالالالالالالالالالال الا ، مومالدط ممهالا مالا يقنن  

مقنعالة ممتعالة في آن وا الد ،    –ر ماله      –للون ، مقالد كالانالت شتالابالا اله  العقالا و يمتن ا

 وقا  أن  جد الر ىند كا   متصص  .

أ ببتاله من تة   ةمال  اله الال ين كالان اشلا الع ل دومالا مالا يتددد ى خ ألالالالالالالالالالالالالالنتها ، و 

 كانوا يتمثلون يمته و تلقه و منه ه .

في منالالاقشالالالالالالالالالالالالالة أ الالد  ةمالال  الاله النجبالالاة ) ىالالدي ي (   –ر مالاله      –كالالان أو  لقالالاة لي بالاله  

الدشتور ىبد الل من ااختار ، و شا كان لقاة ىلماا مانعا ، و شا كانت نمد  صالالالالو ه ، و 

اقة را عة  هابة محااا فالا لان ى خ القاىة ، و شا كانت  لر اأبسالامة املشلقة بِل

ل   يبدو أنه كان من ، لقد  لشت في ن الالالار  أ لا ع ابا ىكز من محبر  ل  ا اللما ا

 زمن ايد زماننا ، أ لش  ة إأ  ننا لا  عتد ى خ ررتة أمثاله  .  
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 كلرط اللقاةاط الالالالالالالل عة و الخاط ة لكن أ ل ه ا اللقاةاط كان فعكز من محبته ، 

و اأع اب  سالالالال اياا ، وقلة ها ا يالالالالا    ال ين  أ لط بها بوصالالالال  ا قدواط فالالالالالت ان  

  ه العلماة و العملاة ، كان الدشتور ال  ا  وا دا ميها   . امللة أن يقتد  بها في  اا 

مالا ي لا اإل الالالالالالالالالالالالالالان  قالا ليس ر االا ه أة ا مال اا ، م ا قالد ومالدوا ى خ رب ر اا  

ينعمون بلقائه، و العي  بجوارا لاجازَّها باإل الالالالالالالالالالالالالان إ الالالالالالالالالالالالالانا، و بالتقصالالالالالالالالالالالاليد ى وا 

ا إىةمنا و أ وم  ل  ورهالالالالالالالالالالالالوانا ؛ لكن ما ي لا هو أنها يل لون بصالالالالالالالالالالالالمت مة ويالالالالالالالالالالالالائ

م ا نا الليالماة   شل ل ا ايالما و أ ريالما ، مو  مشال ولة   يد ىلماة بلدها و أ أدر  

 أ  داة أصالالالالالالالالالالالالالالابنالالا ليهتا بالالال نالالان ال ة ل أو املمثالالا العة ل أو الةىالال  " الكى الالا ل " ،  

 و نهما قاد  ال كل والتنوتل ، لكن أ الابة منحن في زمن اللوتبعة  .

يبحثون ىن الالالالر لكنالالاله  ذ ل ا ىلانالالالا ، ووامالالال  ى خ ال  الالالاط     عا ، ىلمالالالائنالالالا أ 

املعناالة أن  مدز الوماله املشالالالالالالالالالالالاللق ل ال ا البلالد املع الاة  علمالائاله ، بم كلتاله ، بقالاد  ال كل  

 ماه في مصتلف اا اأط و التصصصاط .

بل ت ريالالالالالالتر ، و أديت أمانتر ، وأ الالالالالالنت    –و   -ر مر   يا أبا بة  ، مقد 

مت  ةم  ر ، و أبنت منه ر ، و ى لط    لصاة أوأد  ،
ِ
وأيالالالالالالالالالالالالالالالالالت مدريالالالالالالالالتر ، وىل

يالالالالالالالالالاليد ر ، و طابت اشل  ، مأيالالالالالالالالالالأ    أن يتقبا الر منر ، وأن فالالالالالالالالالالالكنر مالالالالالالالالالالالا   

منا ه ، و أن يجمعنا بر في مالتقل ر مته ، إنه ولي الر و القادر ىلاه ، و أ نقو  إأ 

 ما يلض   رصنا :

  إلاه رامعون "  " إنا هلل و إنا 
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 مقالة

 

  د. مبارك بن محمد بن راجس الدوسري
ستاذ العالقات الدولية المساعد أ

 جامعة تبوك

 

ال  ا  أ د أىةع الامن البارزتن    ا ل   لوالدنا ا يتاا الدشتور ىبدالل من

في التارتخ الامن .  نشاللمت بمعلمته في بداية ىم ي ى خ  حقاذ شتاب "العقد ال اتل  

الحالالالالالالالالالالالن في طبقاط أىاان الامن" للخكرجي م را الدولة الليالالالالالالالالالالولاة والر شمت ل  

الالالالالدشتور    بالالالالا يالالالالالالالالالالالالتالالالالااللحصالالالالالالالالالالالالو  ى خ درمالالالالة املالالالالامالالالالالالالالالالالالالتيد. فعود ال عالالالالالالالالالالالالالالالا في معلمر   

   ا  هو أيتاا  يعاد  الدشتور ىبد  العباد .  ىبدالل من ال

ا صالالالاللت بالدشتور ال الالالال ا  ىند وصالالالالولي إلخ صالالالالنعاة ايالالالالتعالالالالامن  في بيته وأشلمن  

كأ د أبناةا. وبعد أن و الالالالالالالالحت له بأن يالالالالالالالالب  قدومل إلخ الامن هو بناة مكتبة  عالالالالالالالالا 

ي أها املصالالالالالالالالالالادر وامللامن الر  يالالالالالالالالالالأيالالالالالالالالالالتعين بها في  حقاذ ااخ وج، ممان تيد معين ف

 حقاذ ه ا ال د ، وأهالالالالا  بأن مكتبته الخاصالالالالة م تو ة ى خ مصالالالاللاىمها أيالالالالتعيد 

 ميها ما ينقصن  من مصادر ايد متومل  في املكتباط الامناة.    

ايالالالالالالالالالالالالتملط زتالالالارانل للامن ىالالالد  ملاط، وفي كالالالا مل  شنالالالت أزور أيالالالالالالالالالالالالتالالالاا  الالالالدشتور  

ا لي  عد
 
  في إ ماع  ىبدالل من وأيالالالالالسشالالالالاليدا في ىم ي في  حقاذ ااخ وج ممان ىون

 حقاذ مص وج العقد ال اتل الحالالالالن،  اث إنه كان يومه و شالالاليد ى ِي بمن ا صالالالا 

 بها من أها العلا واملعلمة واأتتصا  في الامن.  

وفي إ الالدل زتالالارانل دىالالا ل لحعالالالالالالالالالالالالور   الالا زوا  أ الالد أبنالالاةا، مكنالالت في شنف أشلع  

التقات به في مالالالالتعالالالاف. ول  ا أصالالاللتت ى خ أن يكور ل في الالالالالعودية، وىندما قدع  
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هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال في اللتالالاض تة  امتمالالاىالالاط ال معاالالة التالالارتصاالالة في مالالامعالالة امللالالر    142٧ىالالاع  

ىبالالالالالد   والالالالالالدشتور  الالالالالالدشتور ااةن  مود ااةن  كالالالالالا من  وكالالالالالان في معاتالالالالاله  يالالالالالالالالالالالالعود، 

 الحداد  و ة ة آتلون من أيا    مامعة صنعاة.  

وال د  هو مكة  امتهدط أن أرد ولو النزر الياليد مما قدع لي، مان لقنا من اللتاض 

املكلمة  داة العمل   ا زتار  املدينة املنور . ممان طلتذ الل لة يمل بمن قة القصالالالالالالالاا  

وهالدفي هو أن أىلم ا ى خ مسالالالالالالالالالالالال الد الشالالالالالالالالالالالالاخ محمالد بن ىبالدالوهالاب بمالدينالة البكيديالة،  

 وصيهاية الر الاوع وصلنا إلخ مكة املكلمة وأدينا العمل  ومكثنا بها يوما وا دا.  

أن صالالالالالالالاللانا صالالالالالالالالة  ال جل بالحلع اململ ان لقنا إلخ مدينة املصالالالالالالالال     من ال د  عد 

اقن التارتصاة في  صال خ   ىلاه وياللا من أما الصالة  في مسال دها وزتار   عض املو

املالدينالة املنور . مكرنالا مبالا أ الد ومسالالالالالالالالالالالال الد قبالاة وايدهالا، ومكثنالا يومنالا اا  في املالدينالة 

نور ، لكتالار  مالدينالة تامد للوقو  ى خ املنور . في ال الد ان لقنالا إلخ شالالالالالالالالالالالالمالا  املالدينالة امل

 صالالالن مل   المهود ، باإلهالالالامة إلخ اأطة  ى خ طباعة املن قة. كان هنا  أماشن  

أتلل وهالالالالالالالالالالالالعتهالالالا هالالالالالالالالالالالالمن ت الالالة الل لالالالة داتالالالا اململكالالالة ولكن لعالالالالالالالالالالالالاذ وقالالالت الالالالدشتور  

 ىبدالل من ىدنا إلخ اللتاض واادر  عدها إلخ الامن.  

درمة ا صالالالالالا بل الدشتور ىبدالل من   عد مناقشالالالالالر  للمامالالالالالالتيد و صالالالالالولي ى خ ال

.  ا  عد طباىة شتاب العقد ال اتل الحالالن في طبقاط أىاان الامن في 
 
ا ومباركا م نئ 

م بعة ال اا ال ديد وال   كان نتا  أربن ريالالالالالالالالالالالائا ىلماة  ةف ريالالالالالالالالالالالائا مامالالالالالالالالالالالالتيد  

 أ نى ماه   26وريالالالالالالالالالالالالة دشتورا  أملط معه صالالالالالالالالالالالحا ة 
 
يالالالالالالالالالالالبتممد الامناة لقاة  صالالالالالالالالالالالح اا

الدشتور ىبدالل من ى خ ىم ي في  حقاذ ااخ وج وهو ما أىتمدا ويالالالالالالالالالالاما    ا يالالالالالالالالالالتاا

 امتصل به مل مه   وا ل له. 
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 ذكرى التواضع احملمود

 

 د. عبد القدوس البشاري
 

ىلمت ال قاد ا يالالالالتاا الدشتور ىبدالل من ىبدالوا د ال الالالال ا  ر مه   من  

ينين قلالة، وه ا املد  البالا ة أ نالع ن  أن ألِا   خصيته من ممان أق ارها،  

كان لديه قدر  مميز  كل فشالالالالالعل  أنر صالالالالالديقه من  القدع، فالالالالالالتقبلر ببشالالالالالاشالالالالالة من 

خ ب ن اإلنصالالالالالالالالالالالالالاط الالال   أ  
ِ
يجاالالدا الكثيدون ، ليس هالال ا  ينتظل صالالالالالالالالالالالالالديذ العمل، يتح 

أممالارا بهالدوة   محالالالالالالالالالالالالال ، بالا ينصالالالالالالالالالالالالت إلاالر بالاهتمالاع و لشيز شالالالالالالالالالالالالديالدين ، ي لن آرائاله و

 من ال دوة والالكانة .
 
 وصدون نعص  أو ان عا ، يع ل ى خ اللقاةاط موا

ىنالالدمالالا شنالالت أزورا ملنزلالاله ال ماالالا شنالالت أأ   أنالاله كالالان يحل  ى خ تالالدمالالة زِوارا  

 ر   وله،بن اله راا انسشار أوأدا المد

كالان ديالدناله الت الار  و الالالالالالالالالالالالالن الظن بالاهلل يالالالالالالالالالالالالبحالاناله ونعالالخ ، وهال ا بة رتال  فعكس 

 ، ى ب 
 
 ، كان مماا املظ ل نظا ه دوما

ِ
ال ان  اإليما ل القو  في  الالالالالالخصالالالالالالِيته ال  

أنالالالالر   بالالالالامل الالالالادر  ، فشالالالالالالالالالالالالعل   تهِا   ، وىنالالالالدمالالالالا 
 
الحالالالالديالالالالث، أ  مالالالالا ال لوس معالالالاله م لقالالالالا

 بال لو 
 
 س والحديث معر .ايتع لت وأنه ما زا  مالتمتعا

كان له مان  إ الالالالالالالالالالالالا ل طاٍغ ،  مِد  من تة  يالالالالالالالالالالاللوشااط شثيد  ، ويالالالالالالالالالالالأاشل إ داها ى خ  

يالالباا اأيالالتتناس مقط وليس الحصالالل، ويي رىايته ون الال اعه ودىمه لتةم  ه ملواصالاللة  

 نعلام ا العالي ودرايتها ، وها شند،  اث كانوا ينثالون ىلاه من كا  دب وصوب . 

ن الثقالاط ، أناله وبعالد أن أنوى منالاقشالالالالالالالالالالالالة أطلو الة الالدشتورا   أتمد ل أ الدها وهو م

وملعلمته بظلو  ال ال  املادية الصالعبة ،    ،والر  أشالل  ىلمها الدشتور ىبدالل من
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مقالالد أصالالالالالالالالالالالالل ى خ أن يتولخ هو دمن  مالالالاف مالالأدبالالة ال الالداة اأ ت الالالاالالة) ويي في العالالاد  

 يتك ا بها ال ال  (.

 شالالالالالالالالالالالالال  ، كالان محمود الالالالالالالالالالالالالاليد  والالالالالالالالالالالالالاللتل ، لا يكن لاله ر ماله   ُنهمالة في ممن وأ 

 ى خ نوائ  الكمن و وادف الدهل، 
 
 للتملف، صالالالالالالالالابلا

 
 باليالالالالالالالالاليد ، طار ا

 
 قا عا
 
متع  ا

 كان يلاا الصدر أ فعتديه اا وأ  الد وأ  قد وأ سخط.

 ىن الدشتور اإل الالالان، أِما إاا أردنا التحِدف ىن ال ان  ال كل   
 
كان اا   ديثا

ته ، مالالالالالنجد أن الالالالالنا إزاة ىالا وم را من طبقة متميز ، أ ا ت  والعلن  في  الالالالخصالالالاليِ 

له معارمه الوايالالعة في شثيد من شالالع  الثقامة العلصاة واإليالالةماة الر  ايالالتوىبها أن 

ف التصاناف ال لالة في التارتخ بقدر  ااحاط بمعلمة ه ا العلا،
ِ
 يصن

نته من املبادر   
ِ
إلخ  قلتل ما يظ ل  و ن قلاةا ه قلاةاط  محا  و حقاذ ، مقد مك

 بكند  ىلماله ويالالالالالالالالالالالالعالة دائل اله وقِو  اهناله،  االث كالانالت لاله إيالالالالالالالالالالالال الامالاط مكلتالة 
 
لاله، وا قالا

 متميز   مثلت في شتبه الر   تحدف ىنه .

امالاا ا مالا،   رى و
 
 و الألا الا

 
 للعلا  الدر الالالالالالالالالالالالالالا

 
اا   بل متاله   ايالالالالالالالالالالالالتمل نالاشالالالالالالالالالالالاللا

ِ
ن شالالالالالالالالالالالالال

 ورهوانه .
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 ستاذ يرمحه اهلل كلمات يف وداع األ

 

 عبدالله بن قائد العّبادي  د. 
باحث بموسوعة مكة المكرمة 

 جدة -والمدينة المنورة 

 

الحمد هلل رب العاملين والصالة  والالالةع ى خ أشالل  امللياللين يالادنا محمد وى خ 

 آله وصحبه أممعين وبعد:

 وا يالالالالالتاا الدشتور ىبدالل من ال الالالالال ا  ر مة وايالالالالالعة ،     
َ
بداية ر ا ُ  الشالالالالالاخ

 وأيكنه مالا  منا ه ووالد  واملاللمين .

 ىن شالالالالالالالالالالالاصنا الدشتور ىبد الل من ال الالالالالالالالالالال ا  يل مه   
 
 الحديث هنا لكاما

ُ
رأيت

وىن  عض من مالالآ لا  في مالالانالال  شنالالت ملالالالالالالالالالالالالالتالاله منالاله ، وهو مالالانالال  العةقالالة املتينالالة الر  

 لص الاله ب ةبالاله  ، تالالاصالالالالالالالالالالالالالالة من كالالان ميها من  تالالار  الامن ،  لالالر العةقالالة  الر    كالالانالالت

 وايالسشالار  ومتا عة  ،   
 
د ه ممانة في يالوتداة القلوب، ومنحته منزلة ا بو ،  وممها ويالِ

لتمتالالالد  عالالالد الالالالر إلخ ااحاط القلتالالال  من ا هالالالا وا بنالالالاة، نالالالاهكط  لالالالر الصالالالالالالالالالالالاللالالالة نحو  

 ي كلماط  الا ة  . العقدين من الكمن، يأ او  اتتصارها ف

 في الدرايالالالالالاط التارتصاة       
 
 معالالالالاليئا

 
 ، ونجما

 
 أمعا
 
في الر الوقت كان الشالالالالالاخ ايالالالالالما

 بين امل رتين الامناين من تة  شتالالابالالا الاله  
 
الامناالالة ، و الالارتخ صالالالالالالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالالالالالةع  ، وشوشبالالا

و حقاقا ه و لماحا ه، الر  أ فالالالالالالالالالالت ن  ىيها با ث أو دارس  في  ارتخ الامن ،  مقلأ ه  

 من ىلمالاله و حقاقالالا الاله التالالارتصاالالة العماقالالة ، وكالالان أشالالالالالالالالالالالالت الالالي في ق 
ُ
أمالالدط بالالا أن أراا ، و

ريالالالالالالالالالالالر  للمامالالالالالالالالالالالتيد ىن  ارتخ الحاا  العلماة في مدينة زصاد ،بجامعة أع القلل بمكة 
املكلمالالالالة ،  ا  للالالالالدشتوراا مسالالالالالالالالالالالال ة  حقاذ ال كة ا و  من العقالالالالد ال الالالالاتل للخكرجي ،    

 بالتو 
 
 ،   مقد قِدر   لي تيدا

 
 مل با

 
اصالالالالالالا من الر الَعلا ااحقذ ال  ب  . ملأيته يالالالالالال ة

 ل ا تاصالالة ما يتصالالا  
 
 بالدرايالالاط التارتصاة، متا عا

 
قد وه  كله للعلا وطةبه ، م تما
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 وقته ملن فالالالالالالالالالالأله وتقصالالالالالالالالالدا ،  الالالالالالالالال عن  كا الر مقصالالالالالالالالالدط الشالالالالالالالالالاخ  
 
ميها بالامن ، بااأ

د لكوارا ، وأ  ومالالالِ
ُ
اشل أ ل ا قلالالالت ىلاالالاله في طلالالال   ال الالالالالالالالالالالال الالالا  في صالالالالالالالالالالالالنعالالالاة ،   ممالالالان ِ عا امل

مصالوراط لعدد من الليالائا ال امعاة من مامعة صالنعاة ،   مما  ملا وأ  ضال ل ، با 

قا  : ا شالالالالالالالل، لر ما شالالالالالالالتت . وأاشل أنه أيالالالالالالالند  لر امل اع إلخ ا يالالالالالالالتاا الدشتور رهالالالالالالالوان  

 للشاخ  لر املد  ، وفي الاوع  
 
 بقالا التارتخ ، وكان مةزما

 
الثا ل  اللاث، إِبان كان معادا

وصالالالالالالالالالالاللتن  املصالالالالالالالالالالالوراط إلخ ممان إقامر  ، وو  كان الر الكلع  عانه ، ويالالالالالالالالالالالعدط بتلر 

عالالالالالالالالالالالاليالت  
ُ
الع االة الالالالالالالالالالالالالالناالة ومل الت . وىالدط إلخ مالد  في الاوع الثالا ل من زتالارنل  عالد أن ق

 امر  ى خ يد الشالالالالالاخ يل مه   . وه ا لعمل  قلاا الحدوف في زماننا إأ ممن ومقه 

َذ به وكان له َس اة .   لخدمة العلا  ، و ص 
َ
 ل

وشنت أىلض ىلاه شثيدا مما َفعن  لي  من ايت الاراط    من هنا امتدط العةقة ،    

ىلماة  ارتصاة ومماناة ى خ ال ا ف، وكان الشالاخ يلد وتحاا إلخ املصالادر بما أرتحاة  

وُمود ن س ،  رى كان اللقاة ى خ  لل مكة املكلمة ال اهل أشند من مل  ، البلد ال   

، كأمما ما  لاا ،  مالالالالالالالعدن
 
ا بمقدمه ومل نا بلرتته ،   لل الشالالالالالالاخ ماه  الالالالالالالاطة وزهدا

، إا   عالا بقبو  الدىو  وشاللمنا في دارنا بمكة املكلمة  .الر  عض من 
 
وكان ودودا

 ييد ه في ىنايته وَ دِبه ى خ طةبه .

 الشالالالالالاخ  الشالالالالالديد  بتارتخ الامن، في  لصالالالالاله ى خ   
ُ
ى خ ال ان  اآلتل   لط ىناية

،   إ مالالالالالاع  حقاذ شتالالالالالاب العقالالالالالد ال الالالالالاتل للخكرجي ، وهو مويالالالالالالالالالالالال وىالالالالالة شبيد  في التداما 

وال   ومقن     للبداية  بتحقاذ ال كة ا و  منه ، بقالالالالالا التارتخ ، بجامعة امللر 

ىبدالعكتك بجد  ،  وبعد نسالالالال اا الكماا الدشتور مبار  الدويالالالالل  لل كة الثا ل من 

الكتالاب بجالامعالة امللالر تالالالد بالأبهالا ،  ا نسالالالالالالالالالالالال االا ال كأين البالاقاين من الكتالاب  حالت 

الالدشتور في قالالالالالالالالالالالالالا التالارتخ مالامعالة صالالالالالالالالالالالالنعالاة، من الالدشتور مماالا اأشالالالالالالالالالالالالو  ،    اشالالالالالالالالالالالاللا 

والدشتور ى ي صالالالالالالالالالالح ، وىق  اشتما   حقاذ الكتاب في درايالالالالالالالالالاط أكاديماة ، شالالالالالالالالالل  

الشالاخ م ودا في يالباا طبن الكتاب ، وبعد م اوهالاط من دار النشالل ،  ل  الشالاخ  

ن دار ال االالالا ال الالالديالالالد  ممهالالالا أن ينالالالا  ااحققون  ق ا بالالالالمالالالامالالالا ،  ، مصل  الكتالالالاب ى

بصالالالالالالالالنعاة،  في  لة قشالالالالالالالاليبة زاهاة ، يتصالالالالالالالالدرا  قديا الدشتور ىبدالل من ال الالالالالالالال ا  ،  

 وقصة الر مدونة في مقدمة الكتاب .

اقف الشالالالالالالالالالالالالاخ شثيد  ، وال قالالالد ماالالاله وملثلالالاله ىظاا لكن أ نقو  إأ : ر مالالاله    مو

صار  في ر مة وايالالالالالالالالالالالالعة ، وأيالالالالالالالالالالالالكنه ال نان ،  ومعا ما قدمه في موازتن  الالالالالالالالالالالالالنا ه ، و 

 ارتته ،  وتال  العكاة  يل ه واوته وطةبه .
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ذكريات ومواقف مع أستاذي وشيخي الراحل 

 األستاذ الدكتور عبد الرمحن عبد الواحد الشجاع، 

 سكنه فسيح جناتهأرمحه اهلل و

 

 د. عبد الرحمن المختار
 

ل من  كانت البداياط ا ولخ ملعلمر  بأيالالالالتاا  ال اهالالالالا ا يالالالالتاا الدشتور  ىبد ال

ع؛ ىنالالدمالالا التحقالالت بمدنالالاما الالالدرايالالالالالالالالالالالالالاط العلاالالا في قالالالالالالالالالالالالالا 1٩٩4ال الالالالالالالالالالالال الالا   في العالالاع  

ة ما بين شالالالالالالالالالالالال اد    التارتخ، و  ل شنت من تلتجي كلاة التدباة مقد  قلر إملاة مقاصالالالالالالالالالالالال 

 قديلاط كلاة التدباة واآلداب، وكان أيالالالالالالتاانا ال اهالالالالالالا  ايها رئيالالالالالالالا لقالالالالالالالا التارتخ،  

ا من مالدينالة 1٩٩4الوقالت من ىالاع     االث كالان أو  لقالاة لي معاله في الالر ع، وشنالت قالادمال 

ج الة وأنالا أ ومُس تا الة من  الدوف أمل مالا قالد فعاقن  ىن هالدفي، إأ أن مقالابلر  من 

الالدشتور قالد أزالالت ىن  الالر الخو  والقلذ، مبعالد أن اطلن ى خ و الائقل، قالالي لي: أ  

هالا أن  صصالالالالالالالالالالالال   لاال  في األتحالاق باله، مقلالت لاله:  الارتخ إيالالالالالالالالالالالالةمل، ولا أشن أىلا  اي

 من     
 
 صصالالالالالالالالالالالال  أيالالالالالالالالالالالالتالالاا  ال لاالالا هو التصصالالالالالالالالالالالال  اا الاله، وإنمالالا كالالان الالالر نالالا عالالا

ة الر   تمثالا في  واهتمالامل بالالتالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل، ىنالد الالر وماله بالايالالالالالالالالالالالالتكمالا  املقالاصالالالالالالالالالالالال 

ماد ين، وهما دولة أموتة ونظا و عالالالار  إيالالالةماة مقط، ى خ أيالالالاس أن املاد ين لا 

ن امتزط املالاد ين بنجالان انتقلالت أدريالالالالالالالالالالالال مالا هالالالالالالالالالالالالمن مواد التالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل، وبعالد أ

لالالالدرايالالالالالالالالالالالالالالة بلنالالالاما  م االالالد  مالالالامالالالالالالالالالالالالالتيد  الالالارتخ إيالالالالالالالالالالالالةمل، و ايهالالالا نعمقالالالت معلمر  أشند 

بأيالالالالالالالالالتاا  ال اهالالالالالالالالالا، ملقد كان يدريالالالالالالالالالنا ماد ين )قاىة بحث( وأ  شل أن ه ا املاد   

، ومالالالاد  )مصالالالالالالالالالالالالالالادر التالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل( وقالالالد قلر ىلانالالالا ممهالالالا شتالالالاب %100كالالالانالالالت ىم ي  

، وأاشل ه ا هنا لمل 2،  1    )التارتخ وامل رتون العلب(  الدشتور  شالالالالالالالالاشل مصالالالالالالالال
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ي  ا طةب الدرايالالالالالاط العلاا شاف كانت الدرايالالالالالة  ان ا ! وشا كانت املعانا  الر  

 في الامن، مما كان من أيالتاانا ال اهالا إأ 
 
فعانمها ال ةب! مالكتاب لا يكن متوملا

و ومقنا في شالالالالالالالالالالاللائه من تار   أن يالالالالالالالالالالال ا لنا امللايالالالالالالالالالالاللة من  عض املكتباط في الخار ،  

  ين وصالا الكتاب، ولقد كان أيالتاانا  
 
 ومالاللورا

 
الامن، وأ  شل  ايها شا شنت مل ا

ال الاهالالالالالالالالالالالالا فعالاملنالا ب اال  ن س نا جالة ىن رابالة ومحبالة للعلا وطةب العلا، والدلاالا  

 بكتبه وإىارتها ممان ال ةب ممن فعلم ا أو أ فعلم ا، 
 
ى خ الر أنه لا يكن هنانا

أنن  ىندما شنت أرتد  عض املصالالالالالالادر أو امللامن من مكتبته يقو  لي: سالالالالالال ل ا  وأ  شل  

 أو شتابين، 
 
في ورقة، وىندما يأنل إلخ الملاة يحمل ا بن الالالالالالاله إلخ القالالالالالالالا إن كانت شتابا

وإن كالالالانالالالت شثيد  فع ان  م تالالالان يالالالالالالالالالالالالاالالالار الالاله، وتقو  لي: ااهالالال  وأ عالالالالالالالالالالالالل الكتالالال ، ولا 

يبصالالالالالا لا يكن  إنالالالالاله  بالالالالالا  نلتالالالالالدهالالالالالا ليس   يقتصالالالالالالالالالالالالل ا مل ى خ الالالالالالر،  الر   بمص وطالالالالالا الالالالاله 

بالالالالا لةطة  ىلمهالالالالا    
 
كالالالالان يالالالالالالالالالالالالعلا مل  عالالالالا لتصالالالالالالالالالالالالوتلهالالالالا لكون التصالالالالالالالالالالالالوتل في  لالالالالر ا يالالالالاع 

واأيالالالالالالالالالالالالت الالالالاد  ممالالالالا ممهالالالالا  رى ننتو  من قلاةتهالالالالا،  ا نلمع الالالالا،  ا فع انالالالالا ااخ وطالالالالة  

الثالالالاناالالالة...، وهكالالال ا، وأ الالال شل أن صالالالالالالالالالالالالور  من مص وج م لن البالالالدور أبن أبل اللمالالالا   

 أربعة أش ل أو يكتد  رى انتهات من قلاة ه.  مكث ىند  أشند من

ااط مل  في أ ناة مل لة اإلىداد ل من املاد  العلماة لليالالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالالتيد يالالالالالالالالالالامل  

الدشتور تار  الامن للمشارشة في إ دل امل  ملاط العلماة، وبعد ىود ه من الال ل  

 ان ا   إاا به ي امئن  بكتاب يتعلذ بموهالالالالالالو  ريالالالالالالالر ، وشا كان  قديل  وامتنا ل  

  يتاا  ال اها بتلر ال دية القامة والل تة ال ا  منه .

 واا تلذ رمان،      
 
 و لامالا

 
وأ أ الد يصتلف معي في أن أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا اللا الا كالان شلتمالا

وه ا ما شنت أملالالاله منه أنا وايد  تة  ىةقتنا به في مل لر  املامالالالتيد والدشتوراا  

  الالالدف لي  
 
معالالاله لن أ الالالالالالالالالالالالالالالالاا، وكالالالان الالالالر في ىالالالاع  وبعالالالد أن أشملنالالالا، وهنالالالا أ الالال شل موق الالالا

ع في أ ناة مناقشالة يالمنار نسال اا ريالالة املامالالتيد، ال   كان  حت ىنوان: ) 1٩٩6

التأ يد ال ارسالالالالالالالالالال   ى خ الحاا  ال كلتة في العصالالالالالالالالالالل العباسالالالالالالالالالال   ا و  ( وشنت قد ممعت 

ا من املاد  العلماة ىن املوهالو  تة  مد  يالتة أشال ل، وكان أيالتاانا ال اهالا  مكة 

 
 
امقا  ى خ املوهو  وت ته، وفي أ ناة مناقشة الالمنار ال   ايت لق ما يكتد ىن مو

ياىتين  دف تة   و  املوهو  بين أيا    القالا، أياما بين أيا    التارتخ  
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اإليالةمل، انتوى ه ا الخة   ين قا  أ دها: إن ال ال  لن فالالت ان أن يكت  في 

 لصالالالعوصته، ولا يلد أيالالالتاانا
 
ال اهالالالا أن يدامن ىن املوهالالالو  وأ   ه ا املوهالالالو  نظلا

ىن ال ال  شما يي ىاد ه وأتةقه دائما  ، وبعد أن أنتوى الالالالالمنار بلمض املوهالالالو   

 أشالالالالالالالالد ا لا، ما كان من أيالالالالالالالالتاا  إأ أن دىا ل وشالالالالالالالالد من 
 
وتلمت من القالالالالالالالالالا متأملا

 لا يلد لي -ر مه   -أزر  وأوصالالالالالالا ل أن أ ح خ بالصالالالالالالمد، ولكونه 
 
 ور اما

 
 كان ى وما

ا  ا صالالا بل ملقابلته في الاوع الثا ل مباشالالل  في الالالالاىة 
َ
أن أىي  ه ا املتاهة، ومن  

، وأ  شل أنن  ملالالالت معه في  ديقة الملاة  حت اأ الال ار، وكانت 
 
العاشالالل  صالالبا ا

 للليالة  عنوان: )الحاا  اأمتماىاة للعلماة من 
 
 مديدا

 
امل امئة أن قدع لي ىنوانا

اب يالالالالالالالالالاليد أىةع النبةة لل ه   ( ولا ينتِه اللقاة إأ وقد هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال من تة  شت  100–-  50

ا  قنا ى خ الخ وج العلتعالالالالالالالالالة لخ ة املوهالالالالالالالالالو  ال ديد، وقد ا ضالالالالالالالالالح ماما  عد أن 

 لي من املوهو  الالابذ .
 
 املوهو  ال ديد كان تيدا

وىندما أردط نسالالال اا موهالالالو  ريالالالالة الدشتوراا كان رأ  أيالالالتاانا ال اهالالالا أن     

 ملوهالالالالالالالالالو  ريالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالتيد شما هو متعار  ىلاه في البحث  يكون املوهالالالالالالالالالو  مكم
 
ة

: ) الحاا  اأمتماىاة لحملة العلوع في الامن من 
 
اقتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللن ى ي ىنوانا العلن ، و

أن أشت  في  -بل ف–  ايالالالالالالالتأانتهالقلن ا و   رى القلن الالالالالالالالالادس اله ل  ( ولكنن   

موهالو  ) الحاا  العلماة في الامن في القلنين الخامس والالالادس اله لتين(   أسال ى 

ا ماما  عد ى خ ن قه    ملعالالالالالوىه ريالالالالالالة الدشتوراا ال   طبعه شتاب 
 
به ولاكون مشالالالالالابها

وزار  الثقامة والالالالالالالاا ة ) الحاا  العلماة في القلنين الثالث واللا ن اله لتين ( مما 

:  وكا ى خ  .كان م
 
 نه إأ أن  بالا في ومو  شما يي ىاد ه ولا يما ن قائة

اقف الر  لن أ الالالالاها، الر  شالالالدط أزر  ورمعت من ىكتمر  و الالال عتن       ومن املو

  عد مصالالالالا، 
 
  انما شنت أشت  ريالالالالالة الدشتوراا، شنت أيالالالاللمه مصالالالالة

 
 شبيدا
 
ن الالالال اعا

، وفي أ د امللاط يالاللمته ال صالالا الثالث واللا ن  قلت ، وكان أن  أتل في إرماى ا إلي 
 
با

 للعمل ، وبعالد ىود اله من الالالالالالالالالالالالالال ل ا صالالالالالالالالالالالاللالت 
 
وا ضالالالالالالالالالالالالح لي مامالا  عالد أناله كالان مالالالالالالالالالالالالالالاملا

ا ال صالالالالالالاللين، 
 
ا،  ايها دىا ل  نالالالالالالالالل

 
ا له ى خ ىود ه يالالالالالالالامل ا ى خ يالالالالالالالةمته وم نئ 

 
م مئن

 لالر هال ين ال صالالالالالالالالالالالاللين في مكالة املكل 
ُ
َلأط
َ
مالة و ين قالابلتاله قالا  لي: يالا ىبالد الل من لقالد ق

 بجوار بيت   الحلاع، منالن  من ال لن وال ب ة ما   به ىلاا.
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 إلخ البةد؛ لمل أ عالالالالالالالالالل   -ر مه   -وفي أ دل امللاط ا صالالالالالالالالالا بل     
 
وشنت مالالالالالالالالالالاملا

أيالالتةع محعالالل مجلس القالالالا من أما نالالاللامه إلخ يالالكل ارتة مجلس الملاة، و  ل 

ا  الالأتلط، ملمالالا وصالالالالالالالالالالالاللالالت قالالا  لي: لقالالد ُىقالالد مجلس الملاالالة، وقالالد قمالالت   شنالالت مالالالالالالالالالالالالالالامل 

امقوا ىلاه، ىند الر شالالالالالالالالكل ه  بسالالالالالالالالاللاا أوراقر إلخ اا لس من م شل  الت  اة، وو

 ى خ تالالدمالالة طةبالاله ومتالالا عالالة 
 
ودىوط لالاله، وهالال ا يالالد  ى خ  واهالالالالالالالالالالالالن ما، منالاله و لصالالالالالالالالالالالالالا

معالامةتها؛ كل أ  تالأتل في أ  معالاملالة إدارتالة، وهال ا  قلتبالا مالالا يكن يحصالالالالالالالالالالالالا من أ  

 أيتاا أو رئيس قالا.

بتدر س ماد  ) ارتخ   -وأنا أ عالالالالالالالالالالل لليالالالالالالالالالالالة الدشتوراا -اط مل  كل ن  أيالالالالالالالالالالتاا   ا

كلاة اآلداب، ملما انتهات من  در س املاد  من   -الامن في اإليالالالالالالالالالالالةع( في قالالالالالالالالالالالالا التارتخ 

اأتتبالار، مئالت إلااله أ مالا ششالالالالالالالالالالالالف النتالائا،  عالدهالا اطلن ىلااله وقالا  لي: را ن، ولكن 

من الالالالالالالالالالالالالالنة اللا عة ال ين  صالالالالالالالالالالالاللوا ى خ هنا  مة ظة، ويي أن ال ةب الخلتجين  

 : إنه أ يجوز 
 
أربعين درمة مقط، ي عا أن  لمن درماتها إلخ الخمالين درمالالالالالالالة، قائة

درماط مقط، ونساجة لتأ ل  به ا املوقف،   10أن فعاد ال ةب ينة دراياة  الب  

 مقد أصب  ميهجي ال   أييد ىلاه في ماليدنل التعلاماة إلخ يومنا ه ا .

ومن ال شلتاط الر  لن أ الالالالالالالالالاها أنه في الاوع ال    مت ماه مناقشالالالالالالالالر  لليالالالالالالالالالة     

ع ، وكالان املتعالار  ىلااله أن يالدىو ال الالال  ل نالة املنالاقشالالالالالالالالالالالالة  2004الالدشتوراا في العالاع  

لتناو  طعاع ال داة،  وقد يالالبذ التد ي  ل لر في ممان فالالالنى وا ة الكتتون بالقلب 

صالالالالالالالالالالالال  ممالان لعوائالا ا
ُ
 يالالالالالالالالالالالالا ال   لاسنالاولن مااله طعالاع ال الداة، من ال الامعالة،  االث ت

قالالالالد تالالالالاطبالالالالت صالالالالالالالالالالالالالالالديقل وزما ي العكتك الالالالالدشتور  ىبالالالالد الل من أ مالالالالد  وشنالالالالت  ايهالالالالا 

املصالالالالالالالالالالنف أن يحعالالالالالالالالالالل ىائلته من ىائلر  لتناو  ومبة ال داة، ملما  ان وقت ال داة  

ونحن ى خ املائد  يالالالالالالالالالالالألن  أيالالالالالالالالالالالتاا  ىن الر، مقلت له أنهن  الالالالالالالالالالالالاة العائلة يسناولن  

 شالالالالالالال ال ا بحعالالالالالالالور املناقشالالالالالالالة، مملمن  ب لف واأبسالالالالالالالالامة نعلو وم ه  ال داة نظلا أ

: لو أتمد ن  لكنالت أ عالالالالالالالالالالالاللط العالائلالة، مالاىتال رط   ل لا ا نباله لال لالر وشالالالالالالالالالالالالعلط 
 
قالائة

  ايها بالخ ا من أيتاا  لتواهعه ال ا ول ا  ن اله وبالاطته املع ود  .
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  ومن املواقف امل  ل  الر  شالاهدتها بن سال  ، الر   د  ى خ أن أيالتا
 
انا كان مومقا

ع  قلتبا،  اث كانت هنا  مناقشالة ريالالة أ د 2010في أىماله، ما  صالا في العاع  

طةب املالامالالالالالالالالالالالالالتيد أو الالدشتوراا في قالاىالة ى خ ولالد زايالد في كلاالة الكراىالة،  رى أنن  قالد 

 في اهن  يالول ه ا املوقف، مقد انتهت املناقشالة  
 
 الاليت ايالا ال ال  ولا فعد ىالقا

قالالالالد انتهانالالالالا من مل لالالالالة وتل  أيالالالالالالالالالالالالتالالالالاانالالالالا ب الالالالالالالالالالالالحب تالالالاله  ة الالالالة من طةبالالالاله ومماعنالالالالا شنالالالالا 

الدشتوراا، أ دها ال قيد إلخ   وزما ي العكتكتن ا يالالالالالالتاا الدشتور  رهالالالالالالوان أ مد 

اللاث والدشتور  ىبد الل من املصنف، ملما تلمنا من بوابة الملاة ونحن بلمقته 

ة لتقف امالاع ايالالالالالالالالالالالالتالاانالا  إا بالإ الدل ال تاالاط  قلتبالا في يالالالالالالالالالالالالِنِ الثالامنالة تهل  إلانالا  الالالالالالالالالالالالاللىال

مباشالالالل  وكأنها اتتار ه هو مقط من باننا  ا  مد يدها إلاه قائلة: صالالالدقة يا ىا، مما 

كان من أيتاانا إأ أن ابسالا في وم  ا ابسالامة ىلتعة، مأتل  من مابه مائة رتا   

ا، كانت مل ة  لر   ا شبيد  :   عالالالالالال ي، مل ت ال  لة مل  
 
مديد  ويالالالالالاللم ا لل  لة قائة

أ  وصالالالالالالالالالالالالف،  االث أشالالالالالالالالالالالاللق وم  الا وكالأنهالا امتلكالت الكثيد من املالا ،  ا ىالادط ال  لالة  

مالالالالالالالالالالالالاللىالة أ  لو  ى خ  الالالالالالالالالالالال  ة ويي  صالالالالالالالالالالالالا  من ال لن ) هالاا هالاا ..... ( أ أدر  هالا كالان 

رموى الالا إلخ أم الالا أو إلخ زماةط ل الالا! و انالال ا  أ الال شل أنن  لا أابط أيالالالالالالالالالالالالتالالاانالالا في أ  

  موقف إأ في هالالال ا املوقف، وأدرشالالالت شا كالالالان أيالالالالالالالالالالالالتالالالاانالالال
 
 ور امالالالا

 
ا متواهالالالالالالالالالالالالعالالالا وشلتمالالالا

! ونالالالالالالالالالاةلت ماما بان  وصين ن سالالالالالالالال   لعا   نعالخ قد شت  له به ا العما من 
 
ى وما

 الحالناط ماأ يص ل ى خ با  .

 با إن الر مما اشالالالتهل     -ر مه   -وهنا لع ي أ أاشل ىن شالالالاصنا      
 
شالالاليئا اامعالالالا

 أو من
 
 عالالة مالالا ايالالالالالالالالالالالالت الالا  إلخ الالالر  ىنالاله ىنالالد ال مان، وهو أنالاله لا يكن يلد أ الالد طلبالالا

نليالالالالالالالالالالالالالا إلااله أبحالاف التدقاالة أو أبحالاف املشالالالالالالالالالالالالالارشالة في   -أنالا والكمةة-يالالالالالالالالالالالالباة، مكا شنالا  

امل  ملاط العلماة ليدامع ا و سالالالالالالالالالالالال ا ىلمها مة ظا ه، مة يما ن م ما كانت  لومه، 

يلايالالالالالالالالالالالاللونالالالاله من الالالالالداتالالالالا أو من   -يمناين أو ايد يمناين  -وشا كالالالالان الكثيد من ال ةب  

ل  ايالالالسشالالالار  ىلماة أو إىار  شتاب أو  صالالالوتل مص وج ماجابها إلخ الر،  الخار  ل 

بالا إناله إاا لا يكن لالدياله ملاغ مالإناله في أ االان شثيد  يحال الا ى خ أ الد زمةئاله ممن ها في 

مالالالالالتواا العلن  أو ممن  تلم وا ى خ يديه وأصالالالالبحوا في ىداد ا كاديماين، ولقد كان 

دها لل د  اا ه، وتقو : إنه مليالالالالالالالالا يتصالالالالالالالالا بل  عض ال ةب من مامعة ىدن أو اي
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من الدشتور ال الالالال ا ، وااط ملاط ا صالالالاللت بل طالبة من اململكة العلصاة الالالالالالعودية 

 لتد من  أن أصالالالالور ل ا ريالالالالالة املامالالالالالتيد )الحاا  اأمتماىاة للعلماة(، و ين يالالالالألتها  

من أى الا  رقن ! قالالالت: الالدشتور  ىبالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الا ، وفي هال ا اا الا  أو ايدا 

 م ما كا
 
نت نصالالالالالالائ  أيالالالالالالتاانا ال اهالالالالالالا لنا دائما بانه " إاا ايالالالالالالت عتا أن نعملوا تيدا

 كان مة  تدددوا " .

ومن املواقف الر  لن  نسالالالالالال ى أن أيالالالالالالتاانا في الالالالالالالالنواط ا تيد   ين كان يحعالالالالالالل     

إلخ الملاة أو نلتقل به في أ ناة  عض املناقشالاط أنه كان يلدد ى خ مالالامعنا وهو يتوكأ 

ر مه    –لقد بل ت من الكمد ىتاا " ومن الر ملا نكن  الالالالالالالالالالالمن منه   ى خ ىصالالالالالالالالالالاا "

لا يكن   -ر ماله   وهال ا كالانالت أتةقاله  -شالالالالالالالالالالالالكول من أ  ألا أو ملض، بالا إناله    -نعالالخ

فعت ر ىن  عالالالالالور أ  منايالالالالالبة، يالالالالالواة كانت مناقشالالالالالة أو ملن أو ىكاة، با كان يحعالالالالالل 

، وكانت آتل مل   عالالالالالالالاللها قبا  
 
 بأربعة أشالالالالالالالال ل  بن الالالالالالالالاله وأ يتصالالالالالالالالا  ل وناا

 
وما ه  قلتبا

ىنالدمالا د ي إلخ  عالالالالالالالالالالالالور منالاقشالالالالالالالالالالالالة مالامالالالالالالالالالالالالالتيد ل الالبالة من قالالالالالالالالالالالالالا التالارتخ، وشنالت ممهالا 

 من مامعة ىملان، ملما وصالا ملن ال مان بحعالورا، وكانت التع   
 
ا تارماا

 
مناقشال

 ىلاه، لكنه راا نعبه آ ل الحعالالالالالالالالالالالور  لباة للدىو ، وبعد  والخ يالالالالالالالالالالالاىة أو أشند 
 
 اهلا

 ايتأان باأنصلا  .  من بدة املناقشة

ا من أيالالالالالالتاانا الر الالالالالالالالمت ال اد  والخلذ اللمان من م ابة      ومما  أ لط به شثيد 

، وتقان  أنالاله كالالان ممن يصالالالالالالالالالالالالالالدق ممها مالالا مالالاة في 
 
ووقالالار وبشالالالالالالالالالالالالالالاشالالالالالالالالالالالالالالة نعلو وم الاله دائمالالا

 نالادل ممديالا أ ل 
 
الحالديالث ىن الن   صالالالالالالالالالالالال خ   ىلااله ويالالالالالالالالالالالاللا: " أن   إاا أ ال  ىبالدا

 مالأ باله
 
 مالأ بوا،  ا أ ال  مةنالا

 
،  ا ينالاد  ممديالا في أهالا الالالالالالالالالالالالالالمالاة أن   يحال  مةنالا

  وهن له ااحبة في ا رض " أو شما قا  ىلاه الصة  والالةع.

ر مر   أيالالالالالالالالالالالتاا  وشالالالالالالالالالالالا ي ال لاا، لقد  لشتنا ور لت، ا ل   لر ومكا       

الالالالالالالالل  أ ىنا تيد ال كاة وأيالالالالالالالكنر ال لدوس ا ى خ، لقد  لشتنا وفي أن الالالالالالالالنا لوىة و 

 يص   ا إأ أننا نحالبر قد نلت منزلة الش داة.

 وص خ   ى خ يادنا محمد وى خ آله وصحبه ويلا
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 الربوفيسور الشجاع)رمحه اهلل( وطريقه إىل اهلل

 

 د. جابر حينف
 

وصالالالالا الر العلا الشالالالالامخ إلخ وم ته الر  شِلس  اا ه ل ا ،الر العالا الشالالالالاخ      

ال لاالا الال   أبالد  في  االا اله كالإ الالالالالالالالالالالالالان م من ىالار  بالاهلل م تالدا بمالا مت    ىلااله من 

 فعل  بهالا ، وأ يصلو  
 
العلوع واملعالار  واآلداب وا تةق العالالاالة الر  صالالالالالالالالالالالالالارط يالالالالالالالالالالالالمالة

 ىن العلوع واملعالار  الر  ال لوس معاله من مالائالد  يالالالالالالالالالالالالواة في دينال
 
ر أو دناالا  معالالالالالالالالالالالالة

 ،الر هو العالا المدوميالالالالالور شالالالالاخ  
 
 أو مالالالالالت الالالالاللا

 
  اض منه ى خ من قصالالالالدا متعلما

امل رتين وإمام ا في ىصالالالاللنا ىبد الل من ىبدالوا د ال الالالال ا  ا ل   له وأيالالالالكنه  

 .ال لدوس ا ى خ من النباين والصديقين والش داة والصالحين و الن أولئر رماقا

بالالالاله  و  مل  في صالالالالالالالالالالالالاف ىالالالالاع       ع تة  مشالالالالالالالالالالالالالالالارشتالالالاله في م  مل )زصاالالالالد  2002التقاالالالالت 

 في املالالالالتول الثالث ؛ وقد 
 
وصالالالةتها العلماة بالعالا اإليالالالةمل( شنت وقتها أ أزا  طالبا

 كلع  ايها )امل  ور له بإان  ( بإلقاة محاهالالالالالالالل  ل لبة قالالالالالالالالا التارتخ في كلاة اآلداب  

راا  الاطة ىدد طلبة القالا وقتها بامتةة شلاس   املدر     بجامعة الحديد ، ومومئنا 

بالحعالور من بقاة أقالالاع الملاة وش لر من كلاة التدباة، ووقتها أدرشت من معظا من  

 عالالالالالالل أننا أماع ىالا وم را يجالالالالالالالد ىظمة امل را الحقاقل وشاف يصالالالالالالنن من معلمته  

 ن. بالتارتخ نظاع  اا  يقوع ى خ األتزاع الحقاقل بالقاا والدي 

 من القاا واملباد  ا تةقاة ،ممن    
 
د )امل  ور له بإان  ( مملة  لقد مالالالالالالالِ

 
 قا

قلأ و تلمالال  ى خ شتبالاله وم ل الالا الاله ىل  الالالر ىلا الاقين ،وتحعالالالالالالالالالالالالل ل هنالالا نعلاذ أ الالد 

زمةة الالالالدرايالالالالالالالالالالالالالالالة " إن هالالال ا الالالالدشتور ليس من ىصالالالالالالالالالالالاللنالالالا ؛ بالالالا هو من ماالالالا امل رتين  

ان نعلاقاله هال ا  عالد أن قلأنالا شتالاباله ) الارتخ العظمالاة كالأمثالا  ال مد  وابن تلالدون" وكال

صالالالالدر اإليالالالالةع ررتة مديد  لدرايالالالالة ىصالالالالل  النبو  والخةمة اللاشالالالالد ( الر الالالالالال ل  
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 من العمالا  
 
اللا ن املبالار  الال   أتال  من ىمل)امل  ور لاله بالإان  ( ا نالا ىشالالالالالالالالالالالالل ىالامالا

 الالدروب والبحالث العلن  اللصالالالالالالالالالالالالين ااحكا ، متجالد في كالا  نالايالا الالر الالالالالالالالالالالالالال ل ال اال 

يالالالالالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالن  أو  )يالالالالالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالة    مالالالالالالالثالالالالالالالا  نالالالالالالالعالالالالالالاللالالالالالالالاالالالالالالالذ  أو   ، أو  الالالالالالالديالالالالالالالث  بالالالالالالالآيالالالالالالالة   
 
 ايالالالالالالالالالالالالالالالالالالسشالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالادا

   (  اث كان ال لض رصط القار  بصا ن الحدف ومقدرا ومدبلا يبحانه ونعالخ.

و والت اللقاةاط بالالالالال)امل  ور له بإان  ( يواة في ر لة املامالتيد أو الدشتوراا وكان    

، منمد  الصالالوط ومالالالتواا  ابتة أ    هنا  يالالل ع ا  يكتنف الر العالا البا ث الشالالاخ 

 ت يد م ما طا  اللقاة )بال اط ىندما ايالالالالالالالالالتعالالالالالالالالالامن  في دارا ىد  ملاط وأشلمن  باملبيت  

ىندا(،  لشيزا في الحديث ى خ مالالالالالار املوهالالالالو  محا النقاش  شالالالالما مثيد ل ع اب دون 

 ىن ال وائالد وا ممالار الر  كالانالت  لد ى خ 
 
اهناله  السشالالالالالالالالالالالسالت أو الت لق إلخ يالالالالالالالالالالالواا ، معالالالالالالالالالالالة

 الصافي في وقتها ميشيد ىلار بتواهن وأدب ما أن نس ل ا لعل ا  ن عر.  

كالان يتعالامالا من طلبتاله بمالا من  كع ور مالة الوالالد املشالالالالالالالالالالالال ذ القلذ، وبعالد انتهالاة    

الحديث في موهالالالالالالالو  الدرايالالالالالالالة والبحث يبادر للالالالالالالالال ا  ىن أ والر و لومر وما يي 

 ىن ما ت  ر للمالالالالالالالالالتقبا، واملشالالالالالالالالاكا الر   وام  ا وشا اة ا
 
لتعاما مع ا ؛ معالالالالالالالالة

 ي ت    ىلاه من كلا طا  َّهد  به الن ح إلار.

أما بالنالالالالالالالالبة لكلمه )ر مه   وأيالالالالالالالكنه مالالالالالالالالا  منا ه( م و من املالالالالالالالاللماط الر    

أممن الما ىلمها ومعظا  ةم  ه املها شلمه في منايالالالالالالالالباط متعدد  ،  شالالالالالالالالما ت ل  

محاالاا ال اال ، شمالا أن يالالالالالالالالالالالالعااله في طاال  ى خ الن س واللون ، واأبسالالالالالالالالالالالالالالامالة أ   الارق  

معالالال الالة العقبالالاط الر   وامالاله كالالا من يل الالأ إلاالاله كالالانالالت  ميزا ىن ايدا من ا يالالالالالالالالالالالالالا الال    

واملشاللمين . أاشل به ا الشالأن يالعاه )ر مه   وا ل له( في معال ة مشالملة مصاليدية  

 وام تها في بداية ىم ي ا كادين ، وبعدما يالالالاق   ال ل  ى خ يديه )ر مه   وا ل 

لاله( زر اله في بيتاله وقالدمالت لاله شالالالالالالالالالالالالكل  وامتنالا ل ى خ مالا ىملاله  م ي ممالا كالان مناله إأ أن 

:" م  ىار  ىن اف  بستملا".  
 
 ابسالا قائة

ىلمالت مثالا بقاالة  ةماال  )امل  ور لاله بالإان  ( أناله كالان قالد شتال  وأىالد وصالالالالالالالالالالالاليتاله   

ي ومودا  من  يالنواط ،وكان يلامع ا و عدل ا بايالتملار شمن يعالن اللمالالاط ا تيد  ف

في ه ا العالا ال ا ل، شما أن اهتمامه بأدق   اصالالالالالالاا  ج يزا والصالالالالالالة  ىلاه ودمنه، 



 

 

 

 

85 

بالالالاهلل كالالالان كالالالا  معلالالالت الاقين فالالالالالالالالالالالالال ن لل مان م الالال ا اإلمالالالاع ال لاالالالا العالالالالا العالالالار  

 أن منزله هو في تيد موار وتيد منز  
 
  صالالالالالاا في  اا ه من  زمن إىدادا ملا ىلمه يقانا

عد ل لر بما ما  باا   به من ىلا وما  وماا وتلذ أدل )بإان   نعالخ(،مايالالالالالالالالالالت

زكاتها كل ا ،با ويالالالالالالالالالالالالابذ في الر  شالالالالالالالالالالالالما ي الالالالالالالالالالالالالل كا  لر ا يالالالالالالالالالالالاللار املةئكاة الر  كانت 

 من اشل أو أن ى وهو 
 
 حاط بالاله )ر مالاله  ( دلالالاله في الالالر قولالاله ) من ىمالالا صالالالالالالالالالالالالالالالحالالا

 فعملون(.م من ملنحاينه  اا  طابة ولنجكتيها أملها بأ الن ما كانوا 

ر ا   المدوميالور العالا الشاخ اإل الان الالا ي إلخ   ىبد الل من     

لار مقتدر. ىبدالوا د محمد ال  ا  وأيكنه في ىلاين في مقعد صدق ىند م
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من مؤثرات املؤرخ الشجاع على أساتذة ومدرسي 

 التاريخ اإلسالمي وحضارته يف اجلامعات اليمنية

 

 أحمد صالح رابضة .د
أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية 

وتحقيق المخطوطات المشارك 
 بكليتي التربية واآلداب 

 جامعة عدن
 

لنا رهط من ا يا    البا ثين ا كاديماين ال عةة ،م دوا أقةم ا في درايالالالالالالالالالالالالة  

صال لوا وايالالالالالالالالالالالالتقصالالالالالالالالالالالالاة  الارتصنالا العلبل اإليالالالالالالالالالالالالةمل في مالامعالا نالا الامناالة ، وأل وا مااله ، و 

قصالالالارل م ودها في ىلهالالاله و قديمه ل ةبها ، في  لة قشالالاليبة مالالالالسند  إلخ  مصالالالادر  

التارتخ اإليالالالالةمل ا يالالالالايالالالالاة  ،وامسشالالالالقوا الحالالالالالاع للمنامحة ىنه واملبادأ   بالدما  

ىنالالاله بهالالالدوة وأرتحاالالالة أ نظيد ل الالالا ، وأبلز ه أة امل رتين في ى ودنالالالا نحن املتالالالأتلتن،   

بالالالاله أن معظا أيالالالالالالالالالالالالتالالالالاانالالالالا ال لاالالالالا الالالالالدشتور ىبالالالال دالل من ال الالالالالالالالالالالال الالالالا  ، إا من املق و  

مصالالالالالالالالالالالالن الا اله قالد يالالالالالالالالالالالاللكالت ونه الت هال ا املنهج  ، نمالاد  الالالالالالالالالالالالالسثن  القلاالا ميهالا ، ومن هال ا 

املصالالالالالالالالالالالالن الالالاط ، شتالالالابالالالاا :  الالالارتخ الامن في اإليالالالالالالالالالالالالةع  رى نهالالالايالالالة القلن اللا ن اله ل  ،  

رط ة ، وقد صالالالالالالالالالامودرايالالالالالالالالالاط في ى د النبو  والخةمة اللاشالالالالالالالالالد  وايدها من شتبه القا

شتبالاله وى خ ا ت  ، مالالا يالالالالالالالالالالالاللف اشلا، ملامن منه االالة م مالالة ىنالالد  عض ا يالالالالالالالالالالالالالا الال    

ة الر   كت  بمنالالامج مصتل الالة ومتبالالاينالالة ،  ععالالالالالالالالالالالال الالا االالواملالالدريالالالالالالالالالالالالين في ال الالامعالالاط الامن

فالالعخ ماهدا إلخ نشالوته ه ا التارتخ با ومحاولة طمالاله ،والتقلاا من شالأنه  علض 

محالة ، ماداع   هالاليد في الر أ   اناة ، وأ الالالاملكتد من امللامن ى خ طةبنا في العلوع اإل 

في ال الالامعالالاط الامناالالة ي لقون  بين املصالالالالالالالالالالالالالادر ا يالالالالالالالالالالالالالايالالالالالالالالالالالالاالالة    االقالالائمون ى خ منالالام نالال
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لتالالارتصنالالا اإليالالالالالالالالالالالالةمل وامللامن الثالالانوتالالة ل الال ا التالالارتخ ،وتكون طةبنالالا املتقالالدمون لناالالا 

 لقاها من الدرماط العلماة ى خ بينة من أملها ، وبععالالالالالالالالالالالال ا اآلتل يقدع  ماد ه شما 

اة ،  ومن ه ا الكت   ارتخ الشالالعوب  صالالأيالالتااا دون نقد أو  محا  أو بحث وايالالتق

اإليالالالةماة لمار  بلوكلمان، و ارتخ العلب ل الا   ر  وشت  بلنارد لو س، ومل وزن 

في شتالالابالاله  الالارتخ الالالدولالالة العلصاالالة  ومالالان ملو ن في شتالالابالاله الالالالالالالالالالالالالالاالالاد  العلصاالالة والشالالالالالالالالالالالالاعالالة 

د، وقد ملئت  عض ه ا امللامن بالتحلت اط والتأوتةط  واها شثييالواإلياللائالااط  و 

عا  والتملتض في معالالالالالالالامايها وأيالالالالالالالالابها  ، ول  ا   صالالالالالالالدل ل اف من هالالالالالالالودىواط اإل 

أم الالالالالالالالالالالحوا ىن مقاصالالالالالالالالالالالدا ،وميها  امل رتين اإليالالالالالالالالالالالةماين ل  ا السشالالالالالالالالالالالوته املقصالالالالالالالالالالالود و

   الالالالدشتور شالالالالالالالالالالالالو ي أبو تلاالالالا ، مقالالالد أمالالالاد بنقالالالدا الالاله القامالالالة ،منالالالامج التالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل 

النقاة ، إاا ماز ه ا التعبيد ،و نبه الكثيد من ا يالالا    واملدريالالين إلخ مآرب وأهدا   

ار ه ومذ منام ه عالالالالالالاله أة املالالالالالالالالسشالالالالالالاللقين ، ودريالالالالالالالوا ودِريالالالالالالالوا التارتخ اإليالالالالالالالةمل و 

ادرا ا يالالالالالالالالالالالايالالالالالالالالالالالاة الر  أ لبس ممها ،وال لق بين ا يالالالالالالالالالالالتااين  صالالالالالالالالالالالالعلماة املعلومة وم

ف منتقدا ، شما في شتابه "  الالالالالالالالالالالالالالالتور شالالالو ي أبو ال لالين ر م ما   ، أن الدش
ِ
تلاا صالالالن

موهوىاة مالا   ر  في شتابه  ارتخ العلب امل و  " والدشتور ال  ا  ألف داريا  

ومدريالالا  ومالالالسندا إلخ مصالالادر التارتخ اإليالالةمل ا يالالايالالاة شما قدمنا ، باد أنه نام  

ه يالال اع اأتهاع   د ودامن ىن ه ا ا ممار بأرتحاة وهدوة شما أيالالل نا  دون أن يوم

 عاناله ، وهال ا مكتالة  ح خ بهالا م رتنالا  الالالالالالالالالالالالالبمالا أىلا في امل  ملاط والنالدواط الالداتلاالة  

والخارماة الر  شنت أ ل  ى خ  عالالالورها إاا تهاأط ا يالالالباب  ، وفي ه ا الخةصالالالة  

يالالالالالالالالالالالالو  أرشك ى خ نمالاا  محالدود  من هال ا امل  لاط ،وأهالالالالالالالالالالالالن م لد  املوهالالالالالالالالالالالالو  أمالاع  

  وايتقصاة  رتنا ال  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  كل فشبعوها دريا وصحثا  أيا    وطةب وملتد  م

 مالتقبة ، نها  ت ل  بحو ا وايعة قد  صا إلخ الليائا وا طارت  .

 امل  لاط في قاىاط الدرس ال امعي :

اقاة وأ باى ما من الداريالالالالالين العلب إلخ  دأبت امللامن ا يالالالالالتعلاباة واأيالالالالالسشالالالالالل

ماهدين إلخ  أوتا روايا ه و حلتف  نشالالالالالالالالالوته التارتخ اإليالالالالالالالالالةمل و عالالالالالالالالالار ه ، ويالالالالالالالالالعوا  

مقاصدا والعبث به ا اللواياط تدمة لتوم اتهما ال ادمة إلخ النالالالالالالالالالالالاا منه ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللق 

، إن لا  صن   1٨٨٣شالالالالالالالالالالالالرى ، ولعلنالا نال شل ىبالار  املعتمالد المدي الا ل في مصالالالالالالالالالالالالل في يالالالالالالالالالالالالنالة  
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ال شل   ،  انما أىااا التعاما من املصالالالالالالالاللتاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن "قوله  إن الدين اإليالالالالالالالالةمل دين 

و  ، وأننا أ أما لنا إأ في املت لنجين ال ين يكونون بمثابة أيد ىلصاة  عقو   صالالحلا

أورصاة  ، ومن  الر الوقت ،في ا قا، في مصالالالالالالالالالالالالل أت ط الدو  في ابتعاف أىداد شبيد   

لق ، وه ا أ هالالالالالالالالالاليد ماه ماداع يصدع ه ا الشالالالالالالالالالالعوب  شالالالالالالالالالالمن طةبها إلخ دو  ال لب وال

 لشكط أشند مامن  تلم  ونعلا ى خ أيد  ه أة    املالالالالالالتعمل  بال ت  ، باد أن الخ ور 

في العلوع اإل الالالالالالالالالالالالاناة والتارتخ اإليالالالالالالالالالالالةمل بصاصالالالالالالالالالالالة ، ولالالالالالالالالالالالالنا نكىا أن ه أة نعمدوا 

نشالالالالوته  ارتص ا العلبل واإليالالالالةمل لكن الكثيدين ميها مالوا ىن مصالالالالادر ه ا التارتخ  

مللامن  ط الالالدرس وإلخ ااماالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة شالالالالالالالالالالالالالالديالالدا ، وايالالالالالالالالالالالالسنالالدوا إلخ مالالا ألقل ىلمها في قالالاىالال

اقاة، إاا تهاأط ل ا ا يالالالالباب، دون أن يمل وا أن الالالالال ا م ونة املقارنة بين    اأيالالالالسشالالالالل

 ما  لقوا ودريوا، وصين املصادر ا ياياة امل عمة بالحاوتة والخة  أيعا .

لقالد كالان الكثيد من املبتالدئين في  الدر س التالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل فعتمالدون ى خ وم الاط  

الالالالالالالالالالالالال ا  الالالال   طل الالاله م رتنالالالا في شتبالالاله، هالالالا دتالالالا  نظل متبالالالاينالالالة ىنالالالد إمالالالابتها ى خ ال

اإليالالالالالةع الامن طواىاة ! متكون أمابتها شةيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاكاة أ قف ى خ املصالالالالالادر ، ول  ا  

اماا م شد  أن اإليالالالالالالالالةع لا يدتا  ماةط إمابة امل را ال الالالالالالالال ا  م صالالالالالالالاللة   صالالالالالالالالاة و

الامن طواىاة با ىنو  ،مشالالالاليدا إلخ املعار  الر  تاهالالالال ا اإليالالالالةع مثا يالالالاللايا  تالد 

ن الولاد وتالد بن يالالالالالعاد بن العا  ى خ شالالالالالما  يالالالالاللو م جج ، وال  اا بن ىملو ب

الدويالالالالالالالالالل إلخ قبالة دوس ، وى ي بل أبل طال  إلخ مشار  همدان ويلاللة أتلل من 

 الاللايا إلخ يوق  لصة وواد  نجلان ، وإلخ قبائا صداة وتثعا وا زد وايدها .

ا ىن ال تو اط اإليالالالةماة  وشت  املالالالالسشالالاللقون ومن نهج نه  ا ويالالاللر مالالالالالك 

وميها كار  بلوكلمان ، ومالا   ر  ،موهالالالالعوا ا مور في ايد نصالالالالابها ، ولا يلت توا إلخ 

م ود الاماناين ،وقلروا أن ال تو اط اإليةماالالالالالالالالالة ليالت ا  ل  الالالالالالالدينالالالاة والتعص   

إنما   وإنما يي الحامة املادية ، وأن قالالالالالالالالالالالالدوع ال ا حين املاللمالالالالالالين إلخ ال ة  الخصي 

كان بهد  اأيالالالالالالالالالالالالتحواا ى خ ا راضالالالالالالالالالالالال   ، ولو كان ا مل ش لر ملا ما وا وها أ يملكون  

من   اع الدناا إأ أملايالالالالالالالالالالالال ا ويالالالالالالالالالالالالاوم ا ،   والتمس م رتنا ال الالالالالالالالالالالال ا  م هبا آتل  

ا في مشالالالالالالالالالالاركاط الاماناين في معار  اليدمو  والقاديالالالالالالالالالالاة وال الالالالالالالالالالالل   وأيالالالالالالالالالال   ومصالالالالالالالالالالِ

ماناين أبلوا بةة  الالالالالالالالالالالالالنا في ه ا املعار  ،  ونهاوند  ،بحاث نقا صالالالالالالالالالالالالور   وخي بان  الا
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وكالالالانالالالت أىالالالدادها   وق بقاالالالة املشالالالالالالالالالالالالالالارشين ، وكالالالانالالالت قبالالالائل ا  توا ل إلخ أرض املعالالالار  

بقعال ا وقعالاعال ا ، مقد قدموا ب رارَّها شالاوتا و الالاة ،ومواشالمها  وأبل ا ، وأاح 

إلخ أن   إلخ أدوارها في التنظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاماط العالكلتة ، وفي موان  متعدد   لالنا في  امة

  علض ل ا التمايا للخ ة واإليجاز .

وفي  ديثه ىن الخةمة والخل اة اللاشالالالالالالالدين ، ن   محاوأط املالالالالالالالالتعلصين نشالالالالالالالباه  

الوصالالالالالالالالالالالالف  يحلو هالالالالال ا  )املقالالالالالديالالالالالالالالالالالالالالالالالة( شمالالالالالا  اللومالالالالالاناالالالالالة  اإلممداطورتالالالالالة  بنظالالالالالاع  الخةمالالالالالة 

للمالالالالالالالالالالالالالتعلصين ، دون أن فشالالالالالالالالالالالاليد إلخ الالر ،إنمالا ملل ى خ مالا ملل ىلااله ااحققون من 

إليالالالالالالالةع ا م اا املشالالالالالالال ود ل ا بالك اية والدراية من اشل م ودها الكبيد  في م راي ا

تالالالدمالالالة اإليالالالالالالالالالالالالةع، ومكايالالالا  كم ا الر  لخصالالالالالالالالالالالال الالالا القو  املالالالأ ور "  مالالالا المالالالامالالالة ى خ 

مقتضالالالالالالالال ى النظل الشالالالالالالالالل ي في مصالالالالالالالالالح ا ا تلوتة والدناوتة "و بين أن ه أة ا م اا   

الخلذ وا بدا  ، وأيالوا قواىد وهعوا أيس الحعار  اإليةماة ا ولخ ،  عار   

القعالالالالالالالالالالاة والسشالالالالالالالالالالل ن واإلدار  واأقتصالالالالالالالالالالاد والالالالالالالالالالالالاايالالالالالالالالالالة في  ين كان ال لب في دياميد 

الظةع  ول الال ا أىتمد  مالالايمالالا هالالارط  في شتالالابالاله املالالائالالة ا وائالالا ،ىمل رضالالالالالالالالالالالال     ىنالاله من 

ا وائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ، وهارط له شتاب الخالدون مائة أىظم ا محمد ص خ   ىلاه ويلا 

أ لما من الر من املتعصبين للباض ،والداىاالالالن إلخ الت كالالالالالالالالالر والسشالالالالالالالالاللاع  ورصما  وال

 بصلة ه أة بالالماة ، وقد ينكل الر نكلانا بينا شما معا أيةمه . فعتد 

ومن  ىالالالدد من املبتالالالدئين في قالالالاىالالالاط الالالالدرس ال الالالامعي إلخ السشالالالالالالالالالالالالكاالالالر في اآليالالالاط  

  اد بأ داف  ارتصاة شقوله نعالخ ما في ىةا شالالالالالالالقلآناة الر   أنل في معلض اأيالالالالالالس

..يالالالالالالالالالالالالور  ال االالا . وأ الالداف نجلان   "  " ألا  ل شاف معالالا رصالالر بالالأصالالالالالالالالالالالالحالالاب ال االالا ..الخ

الوارد  في يالالالالالالور  المدو  ،ويالالالالالالاا العلع وانهاار يالالالالالالد مارب ناشلا قوله نعالخ " لقد كان 

له بلد     لالالالالبأ في مالالالالكيها آية ، منتان ىن يمين وشالالالما  كلوا من رزق رصكا وأشالالالكلوا

طابالة ورب ا ور مالأىلهالالالالالالالالالالالالوا مالأريالالالالالالالالالالالاللنالا ىلمها يالالالالالالالالالالالالاالا العلع وصالدلنالاها بجنتمها منتين  

اوانل أكا تمط وأ ا  و الالالالالالالالالال  ة من يالالالالالالالالالالدر قلاا الر مكتناها بما ش لوا وها نجاز  

ة بلقيس ملكة يالالالالالالالالالالالبأ وايدها شثيد ... وقد  لقوا ه ا  صالالالالالالالالالالالوق  1٧إأ الك ور . يالالالالالالالالالالالبأ اآلية 

ف من الكتالالاب والبالالا ثين ،من أمثالالا  مالاالال  إاا أمكن التعبيد ،من ل ا  السشالالالالالالالالالالالالكاالالر،

أماد أن ال در  متر بجيشه  ر ، وهو وا د    ،ال   أنكل ما  دف  بلهة ا شلع ،و
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من املالالالالالالالالتعلصين ال ين  الالالالالالالح وا أقةم ا لسشالالالالالالالوته  التارتخ اإليالالالالالالالةمل ، ونالوا العناية 

ن ، لو  واللىاية من قبا ال لب وأملتما بومه الخصو  ، ولعا ه ا الن ل من امل الي

وق وا ى خ شتالالالاب مور س بوكالالالا  " القلآن الكلتا والتورا  واإلنجاالالالا والعلا " الالالال   

تل  إلخ القو  ،  عالالد درايالالالالالالالالالالالالالاط دقاقالالة ومكث الالة : "إن القلآن هو ن  الوخي املنز  

ت  في الحا   ا   ظه امل منالالالالالالالالالالون ىن 
ُ
ى خ محمد من ياد املةئكة ممديا،  نه قد ش

قلالالالال  " وأهالالالالالالالالالالالالالالالالا  " وإنالالالاله ليس   تقالالالالد من الوم الالالالة    ل 
ُ
ين في القلآن  الالالالأشاالالالالد يمكن أن 

وا ووأدوا كا نكو      20-1٨ع  1٩٩0  ٣العلماالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة في ه ا العصل الحديث "  ج
ِ
لك 

 للجحود والنكلان  .

امض وامل الالالالالالالالالالالالالل   ووق الت شتالابالاط م رتنالا ال الالالالالالالالالالالال الا  من هال ا التقوأط موقف الل

يالالالالالايالالالالالاة املو وقة دون ل  ا ا  داف ، والر  فعكوها إلخ مصالالالالالادر التارتخ اإليالالالالالةمل ا  

 أن يبد  نقدا مباشلا ل خو  ه ا الكت  شما ملط ىاد ه في الكتابة والحوار .

شما لا فعبأ امل را ال الالالالالالالالالال ا  باملالالالالالالالالالالالمااط الر  با ت منامج  ابته في مامعا نا ، إأ 

ماما ندر ، شتارتخ الشالالاللق ا د   ، والشالالاللق ا قصالالال ى ، وامل لب ا ويالالالط ، وىلب قبا 

اماون ، ويواها، وأ ف لب ىن ا  ىقالالالالالالالالالالالالالالالالا ما في ه ا املالماالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاط أو اإليةع ، والال

املصالالالالالالالالالالالال لحالالالاط من دىواط للتمكتذ والت كالالالر والسشالالالالالالالالالالالاللاع ،ويي املالالالالالالالالالالالالالالالا ي القالالالديمالالالة  

ال ديد   الر  أيالالالالالالالالتصدم ا املالالالالالالالالالتعملون من  زمن  عاد ،لت تيت ه ا ا مة واإلم از  

 ها اهتماما .ىلمها   وقد اتت ت ه ا املص لحاط  من شت  م رتنا  ولا فعل 

وفي درايالالالالالالالالالالالالالالالا الالاله ىن  الالالارتخ الالالالدو  املالالالالالالالالالالالالالتقلالالالة في الامن ،  نالالالاو  م رتنالالالا موهالالالالالالالالالالالالو   

اأهالالالالالالالالالالالال لاب الال    الدف في  الارتخ الالدولالة الكتالاديالة ، وىكا الالر إلخ الخلط الال   وقن 

هالالالالالالال، في شتابه "امل اد في أتبار صنعاة وزصاد وشعالالالالالالاللاة  56٩ماه امل را ىمار  الامن  ط: 

وأدبالالالالائهالالالالا ،ملوش الالالالا وأىاالالالالانهالالالالا  الثالالالالالالالالالث إلخ القلن اللا ن    "  القلن  الالالالال   نقالالالالا أ الالالالداف 

ال الالالالالالالجالالالالالالالالالالالالالالل  ،ووهع ا في ااالالالالالالالل موهعالالالالالالالالالالالالالال ا ، وبعالالالالالالالد إشاراط م رتنا ال  ا   إلخ  لاما  

أملائهالا املقتعالالالالالالالالالالالالبالة ، تل  إلخ القو  :إن الالدولالة بالدأط أواتل القلن الثالالالث اله ل    

ل و محا  ، وقالالالد وقالالالد أقتبس امل رتون الالالال ين مالالالاةوا من   عالالالدا، اللوايالالالة دون  ح

 بين لاله أن امل را ىمالار   الالالالالالالالالالالالالال  املالدن التهالاماالة، زصاالد والكالدراة واملعقل آل  زتالاد ،ويي  
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مدن قديمة ، واشل أن آ  زتاد ها من وامه ى ي بن ال عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الخالالالالالالن ل  القلمالالالالالالالالالالالال ل  

اقن  الحا  أن ا ميد العباس   مظ ل بن  ا  هو من وام ه.  وو

رواية ابن  وقا في صالالالالالالالور  ا رض ىن  تلا ة  شما وقن ىمار  في ت أ  انما نقا

هالالالالالالالالالالال ، ويي أ داف ملط في القلن اللا ن اله ل  ٣6٧-٣٣1أبل ال ي  ى خ تهامة بين  

 ومعل ا في القلن الثالث اله ل  .

وتل  الالالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الالا  إلخ القو  : إن م يالالالالالالالالالالالالس الالالدولالالة الكتالالاديالالة هو زتالالاد بن 

هلط في ى ود ىباالالد ىباالالدهالالالا  محمالالد وليس محمالالد بن زتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد ، وأن هالال ا الالالدولالالة ازد

ال  إلاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله ىدد من 
ُ
وأبلزها ال خصاة املش ور  الحالين بن يةمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ال    

 املشالالالالالالالالالالالالار الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن واملنجكاط، من شالالالالالالالالالالالالذ ال لق، و  ل اآلبار، وصناة ونشالالالالالالالالالالالالياد و جديد  

 ال وامن ،وميها  جديد مامن ىدن ، ال   وص ه اإلنجلالالالاليز ب مامن يةمة .

و ارتخ الدو  املالالتقلة في الامن في  امة إلخ مكتد من الدرايالاط ا كاديماة املنه اة،  

وا تالال  بالالاملة ظالالاط القامالالة مل رتنالالا ال الالالالالالالالالالال الالا  ومن يلامن هالال ا املنهج الاوع وى خ ا ت   

  ارتخ الدولة الكتاديالالالالالالة املع لب ياجدا ى خ  اله لا   لأ ىلاه أية ن ايداط . 

في هال ا الومعالالالالالالالالالالالالة ،إلخ نعماا  الدر س شتال  التالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل  وىلااله ،مالأننالا نالدىو   

للم را ال الالالالالال ا  ى خ أقالالالالالالالاع التارتخ في ال امعاط الامناة ، و  الالالالالالحا  ا ت اة الر  

وقن ممها امل رتون ،ومجابهة املد اأيسشلا ي  تاصة منه ما شوا  و شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا  ارتصنا   

امض  ، والوقو  م  ومنالالالاقشالالالالالالالالالالالالالالة الالالالر  أمالالالاع طةبنالالالا في قالالالاىالالالاط الالالالدرس نالالاله موقف الل

اقاة  علماة وأرتحاة وهدوة ، وىدع  ل  الحبا لل ارب ،   ومناقشالالالالة اآلراة اأيالالالالسشالالالالل

للماليئين من ص ار املدريين لتارتصنا العلبل اإليالالالالالالةمل ، ال ين ايتقوا معلوماتها  

من منامج محدد   عايها دون مقارنتها بمصالادرنا التارتصاة ا يالايالاة ، مقد  وا لط 

اط الاوع ، وأ د ت شالالاللتا في ه ا التارتخ التلاد مما أدل إلخ ىكو   ه ا التوم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

، ومال ا إلخ  صصالالالالالالالصالالالالالالالاط أتلل ،   هطةب الدرايالالالالالالالاط العلاا النجباة من  الخوض ما

و الالأهاالالا املالالدريالالالالالالالالالالالالين  الالأهاة ىلماالالا منه االالا شمالالا هو  الالا  ال الالامعالالاط العلصاالالة ا تلل ،  

لح الاظ ى خ مالالالالالالالالالالالالالتوتاط ىالاالة ة وميهالا ااخ وطاط والو ائذ ، وامالواأىتنالاة  علوع ا  

 .من التعلاا العالي في العلوع اإل الاناة بصاصة والعلوع الت باقاة  عامة 
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وفي تتالاع هال ا الومعالالالالالالالالالالالالالة ىن م رتنالا ال لاالا الالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الا   طاالِ     لاا، 

لعلنا أ  عدو مان  الحقاقة إاا قلنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أنالالالالالالالالنا في ه ا الكمن ال   التوط ماه معاييد 

دق والنزاهة، في مالالالالالالالاليس الحامة إلخ أمثاله في مامعا نا الامناة من الحقاقة والصالالالالالالال

العلماة وامل رتين ال ين  لصالالالوا وتحلصالالالون ى خ شتابة  ارتصنا اإليالالالةمل ،ونقله إلخ 

أماالالالالالنالالالالا  تالالالالا  من ىبالالالالاراط التملتض واأر االالالالاب والسشالالالالالالالالالالالالكاالالالالر والتوهين، إا يك انالالالالا  

لحدا ة والتحديث ،  مانحن ماه من هالالالالالالالالالالالعف ونكو  ، وىبث و  او   حت يام ة ا

مالالتالارتخ ااشل  ا مالة ، وا مالة الر  مقالدط ااشلتهالا أ تيد ممهالا ، وممالا أشالالالالالالالالالالالالالر مااله أننالا 

ف ن الالالالالالاله لسشالالالالالالوته  ارتخ ا مة واملالالالالالالالاس به  
ِ
لالالالالالالالنا هالالالالالالد الحدا ة، لكننا هالالالالالالد من و 

،ومن يالالالالالالالالعخ ماهدا إلخ إهالالالالالالالالعا  العملاة التعلاماة في ال امعاط الامناة بقصالالالالالالالالد أو 

لك اةاط ايد امل هلة في مثا ه ا التصصالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالاط وفي يالالالالالالالالالالواها  بدون قصالالالالالالالالالالد بتعاين ا

والتهالالاون والسالالالالالالالالالالالالالالالاهالالا في من  اأمتاالالازاط بحذ وصالالدون  ذ  ، م الال ا أمالالانالالة في أىنالالاقنالالا  

الأ  ىيها أمحالة و  من وراة القصد .
ُ
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 رثاء أستاذي األستاذ الدكتور عبد الرمحن الشجاع

 

 د. أمة الغفور عبد الرحمن األمير
كلية اآلداب  -التاريخ قسم 

 جامعة صنعاء

 

   .  لقات ببالغ الحكن وا س ى نبأ وما  أيتاا  ا يتاا الدشتور ىبد الل من ال  ا  

لقالد ا تالار قلن  شاف ومالااا يكتال  ىن هال ا القالامالة العلماالة العظامالة الال   كالان 

 ىلما من أىةع التارتخ اإليةمل ىموما والتارتخ الامن  ى خ ومه الخصو  .

إنه ا يالالالالالالالالتاا ال   كان لي شالالالالالالالالل  العما معه في قالالالالالالالالالا التارتخ ىند أن كان رئيالالالالالالالالالا 

 لقالا التارتخ وأنا معاد  في القالا .

نا را عا متواهالالالالالالالالالالعا محبا لل مان ابسالالالالالالالالالالالامته أ ن ادر محااا. وه   لقد كان إ الالالالالالالالالالالا

 اا ه للعلا ممان ى اة أ ينعالالالالالالالال  وأ ين د رمد املكتبة الامناة والعلصاة بالكثيد من 

 الكت  والدراياط التارتصاة وا بحاف القامة .

.
 
 لقد مقدط الامن بل اله ىاملا ملاة وم رتا شبيدا وإ الانا ىظاما

أمة امللالر الثور  عا ا ا لا يكن يبصالا ىلانالا   الدشتور لي أنا وأتر   كان بالنالالالالالالالالالالالالالبالة 

بتقالديا الن الالالالالالالالالالالالح واإلرشالالالالالالالالالالالالاد وكالان ىونالا لنالا  عالد   في  ال لاالا الصالالالالالالالالالالالالعوصالاط الر  كالانالت  

 نعتدهنا في مل لة الدراياط العلاا .

 ملض ى خ ممان أىعاة القالا ا تدامه  المو أتةقه و به لل مان .

ومعا مثواا ال نة وأل ا زومته وأبناةا وصنا ه الصالالالمد ر ا   أيالالالتاانا ال اهالالالا  

 .والاللوان وىصا قلوبها بالصمد 
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 ةرجل بأم

 

 محمد حسين الصافي .أ.م.د
 

رمالالالالالا  نع ك  يبكاالالالالالان.. هنالالالالالا   والومالالالالالدان  أشتالالالالال  ىنالالالالاله والقلالالالالال  يق ل دمالالالالالا واللون 

 الملماط ىن  ذ وص  ا، وتععف التعبيد ىن املشاىل الر  نحمل ا ل ا.

نعلمت بأيالتاا  الدشتور ىبدالل من ال ال ا  من  أو  ىود ه من مصالل أيالتااا  

 في قالا التارتخ.

ودريالالالت ىلاه الالالالاليد  النبوتة شما لا أدريالالال ا أو أقلأها من قبا. كان فع ل لالالالاليد  

كالالالالالانالالالالالت   قبالالالالالا.  نكن  علمالالالالاله من  لا  وم مالالالالالا ووىاالالالالالا  نك الالالالالة و ةو   املصالالالالالالالالالالالال     الحبيالالالالال  

 ها رو اناة ىبقة ممالة.محاهلا ه موق ا كاديماة. شنت  جد مم

  ا  وطدط العةقة به واأ صا  واأ تما  به من  نس اا ودراية التم اد  مامالتيد. 

 لا يكن أيتااا ورئيس قالا ىاد . كان أبا بما ما  حما الملمة من معنى.

ا ب ال   نشالالالالالالالالالالعل معه أنه َّهتا ملصالالالالالالالالالاللحتر، ي لن ل ل ر وتحكن لحكنر، وتتا ن 

 أىمالر و   عر.

اما بأمعالالالالاله، في ىاع   ع أ ناة  حعالالالاليد  للمامالالالالالتيد كل ن  بالتدر س في 1٩٩٧اىتد

مالالالامعالالالة العلوع والتكنلوماالالالا. كالالالان هالالال ا التملاف يالالالد  ى خ الثقالالالة والس الالالالالالالالالالالال ان الالالال   

 أوأ ل إياا أيتاا ىظاا بط ا الدشتور ال  ا .

هال ا  أ ال شل نعلت الاله لي بالا ت الالاة لكمةئاله ا يالالالالالالالالالالالالالا ال   الكبالالار في مالامعالالة العلوع قالائة:  

 ا يتاا محمد الصافي من طةبنا النجباة.
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في مناقشالالالة املامالالالالتيد، راا ىةقة ا ب بابنه إأ أنه لا  أت ا بل رأمة وأ ر مة.  

معلمن  الكثيد وايالالالالالالالالالت دط الكثيد.  ا  عدها كل ن  بالتدر س في مامعة صالالالالالالالالالنعاة قبا 

متالا عالا معي   صالالالالالالالالالالالالولي ى خ الالدشتوراا  الأشاالدا للثقالة ون الالالالالالالالالالالال اعالا أبن من أبنالائاله. وأزا 

 رى الحصالالالالالالالالالالالالو  ى خ الدرمة الو ا االة  عالد تمس يالالالالالالالالالالالالنواط من التالدر س اا الا ل في 

القالالالالالالا.  ا  ا عن  للحصالالالالالو  ى خ الدشتوراا  ا التدقاة إلخ أيالالالالالتاا مشالالالالالار  بمواقف 

  ايمة أ  نس ى.

 بثقا ال با . وتمتلر من ال دوة  
 
الدشتور ال الال ا  يحما قلبا فالالالن ا مة. وتحما إيمانا

. وتحما من الخيد ما يجعا الشل يخ ا أمامه. 
 
 واللزانة ما يجعله م ابا وقورا دائما

ه ا القلاا من اأىتدا  بأمعالالالالالالاله ال   لا يت عالالالالالالا بها إأ لومه  . لا يلد من 

 
 
   أ د مكاةا

 
 .وأ شكورا

الالالالالةع ىلار أَّها ا يالالالتاا ا ب. ومكا    ىنا مماعا تيد ال كاة وممعنا معر  

 وآله في أى خ ملادفس ال نان. وأل ا أهلر الصمد والاللوان.والن    
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 وداعًا أستاذنا الكبري 

 

 د. أحمد الملصي
 

 

إنا إلاه   " وبشالالالالالالالالالالالالل الصالالالالالالالالالالالالابلتن ال ين إاا أصالالالالالالالالالالالالابتها مصالالالالالالالالالالالاليبة قالوا إنا هلل و

 . رامعون " صدق   العظاا  

بقلوب م منالة بقعالالالالالالالالالالالالالالالالاة    عك  أن الالالالالالالالالالالالالالالالنالا وممان آ  ال الالالالالالالالالالالالالالال الا  في ومالا   

امل  ور له بإان   نعالخ ا يالالالالالالالتاا الدشتور   ىبد الل من ال الالالالالالال ا  أيالالالالالالالتاا  

، وأيالالالالالالالالأ  من   ىك وما أن    التارتخ اإليالالالالالالالالةمل و عالالالالالالالالار ه بجامعة صالالالالالالالالنعاة 

فالالكنه مالالا  منا ه وأن يل ا أهله واوته وممان محباه الصالمد والالاللوان ،  

إنا إلاه رامعون .  إنا هلل و  و

بالانتقالا  أيالالالالالالالالالالالالالالالتالاانالا ووالالدنالا إلخ موار رصاله والال     مجعالت شمالا مجن ال مان 

مالالالنالالالالالالالاله   نالالالعالالاللالالالمالالالالالالالالت  أنالالالالالالالالا  و  ، ىالالاللمالالالالالالالاله  مالالالن  لالالالمالالالالالالالالا  والالالالخالالاليالالالد  اإل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  ىالالالنالالالالالالالاله   فالالالعالالالل  

 ..  الكثيد والكثيد 

 في  اا ه ، معندما  
 
 في قوله ،  الالالالالا ا

 
 في معاملته ، صالالالالادقا

 
لقد كان شبيدا

بمعكل   إأ  نالالالال شلها  أن  يمكننالالالالا  أ  ىنالالالالا  يل لون  الالالالال ين  ىلمالالالالائنالالالالا  نتحالالالالدف ىن 
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والالالالبالالالالالالالالا الالالثالالاليالالالن   املالالال رتالالاليالالالن  شالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالخ  ىالالالن  أ الالالحالالالالالالالالدف   .. أمالالالئالالالالالالالالد الالالنالالالالالالالالا  يالالالجالالالتالالالالالالالالان   ىالالالظالالالاالالالا 

بالأتةقاله وىلماله ، ملقالد اقتدب من طةباله بالإ الالالالالالالالالالالالالالالالانيتاله قبالا ىلماله ، و تلمال  في  

 .  مدريته التارتصاة أماا  وأماا  
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 دمعة وفاء ِلِذوي الوفاء

 

 د. سفيان المقرمي

 

  الأ    له الل مة وامل  ل ؛ و هله ومحباه؛ وطةبه الصمد والاللوان. 

 إنا هلل وإنا إلاه رامعون. 

؛ أمانا؛ بِحا ة    بحذ :   
 
  صالالا ا

 
ب قدا مقد الويالالط ا كادين  والامن م رتا

 ..
 
 وأدبا و واهعا

 
 قِا أن  جد َمن فالاوته أو يداناه ىلما

الالالالالالالالالالالال في أو  ينة لي في دراير  ال امعاة؛ وهو العاع ن اله   الالالالالالالالالالالال ر مه   ال ال ىلمته 

الال   بالاشالالالالالالالالالالالالالالل مااله التالدر س في مالامعالة صالالالالالالالالالالالالالالنعالاة؛ كلاالة اآلداب؛ قالالالالالالالالالالالالالالالا التالارتخ..  

ِ د ل بلىايته و وممها ه طالة درايالالالالالالالالالر  ال امعاة؛ وايالالالالالالالالالتمل ى ارا لي وأنا  ونع 

نلالالت شالالالالالالالالالالالالالالل    الالال ين  العلاالالا.. وهو أ الالد  للالالدرايالالالالالالالالالالالالالالالالاط  العلوصالالة والتالالارتخ  في   الالداد 

 التدقاة ى خ بصلها لدرمة أيتاا مشار  وأيتاا.. 

ايالتعالامته مامعة إب ملناقشالة ريالالة مامالالتيد إل دل طالبانل الر  شتبت  

أنياله الحا .. في  ىن القلام ة؛ و   .  2016ال    12ال    ٣1يي ا يتاا  

 و اللا ىلانا ولو بالتل ون.... 
ِ
 وما من زتار  له إلخ إب أو نعك إأ



 

 

 

102 

وتالالالجالالالكا   الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحالالاليالالالن؛  فالالالي  يالالالتالالالقالالالبالالاللالالالالالالاله  أن  دومالالالالالالالا..  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ     ىالالاللمالالالنالالالالالالالاا   وفالالالِي 

 ىنا تيد ال كاة. 

 ر مة   ىلار أيتاا  الدشتور ىبدالل من ىبد الوا د ال  ا . 
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 اإلنسان الرائع يف كل شيء 

 

 د. فيصل بجاش علي حميد

 

 الا بصالالالالالالالالالالالالالاللا الة،  و  مل  أمالد صالالالالالالالالالالالالالالعوصالة شبيد  في الكتالابالة ىن أيالالالالالالالالالالالالالالتالاا   
ُ
أقول

إلخ   هالال ا الصالالالالالالالالالالالالالالعوصالالة فعود  ولعالالا مكمن  ال الالالالالالالالالالالالالال الالا .  الل من  املل وع  أ.د ىبالالد 

 أملتن: 

ا و : هو أنن  لا ايالالالالالالالالالالالالالالتوىال   رى اأن أناله لا فعالد مومودا وأ ل لن أ مكن  

زلالالالت  رى اآلن  حالالالت  الالالأ يد   منالالاله، ممالالالا  إلاالالاله، و اأيالالالالالالالالالالالالالالت الالالاد   والتحالالالدف  ررتتالالاله  من 

الصالالالالالالالالالالالالالالدمالة، وشنالت أ منى أن أشتال  ىناله في منالايالالالالالالالالالالالالالالبالة ايد هال ا، لكن هلل ا مل من  

 قبا ومن  عد والحمد هلل ى خ كا  ا . 

ن في شالالالالالالالالالالالعور  بصالالالالالالالالالالالعوصة اإل اطة بحعالالالالالالالالالالالل ه وقصالالالالالالالالالالالور  أما ا مل اآلتل: ماكم 

أيالالالاللوبل وامماناانل ىن الل ي بالحديث إلخ املالالالالالتول ال   يسنايالالالال  من ممانته  

هالالالالال ا   أصالالالالالالالالالالالالالالاغ  أنالالالالالا  و الَعمد   بالالالالالالَعمد   لو  أتتنذ  أ ل  و علا    القالالالالالدر،  ال لالالالالالالة 

 الال ور وشا أود لو أيت ان صاااة ما أشتبه بدمو ي أو ببما ل بين يديه.  

الالالالالالر     يسالالالالالالالالالالالالالالالن  ومن  مالالالالالا  أو  قولالالالالاله،  ينب ي  مالالالالالا  أ  قولالالالالاله  فالالالالالالالالالالالالالالالعن   مالالالالالا   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأقو  

 .   املقاع لقوله 
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من    
 
شثيدا كالالالانالالالت م االالالد   نالالالا ار    ومن 

 
مالالالدا وطاالالالد   من املل وع  كالالالانالالالت ىةقر  

قلة ا تدافي أيالالالالالالالالالالسثمار وااتناع مثا هك ا ملصالالالالالالالالالالة وىةقة رص تن  ملا يقلب من  

  ة ين ىاع من قامة ىلماة شبيد  وملتد .  

الال ماللا الالالالالالالا  اللالالالالالالالر  مالل اللالالالالالالالة  أمالالالالالالالا  فالي  يالالالالالالالديالالالالالالاله  ىال الخ  بالسالتاللالمالالالالالالال    مالالالالالالالابالتالالالالالالالدأط  عالةقالالالالالالالة 

البمالورتوس، واإلىاد ،  ا أ ناة درايالالر  لتم اد  املامالالالتيد في قالالالا التارتخ،  

في مالامعالة   وايالالالالالالالالالالالالالالتملط ىةقر  معاله و اقالة تة  درايالالالالالالالالالالالالالالر  لمالٍا من املالامالالالالالالالالالالالالالالالتيد 

شمالالالالالا    ،
 
لي  ل وناالالالالالا متالالالالالا عتالالالالاله  من تة   دمشالالالالالالالالالالالالالالذ  مالالالالالامعالالالالالة  في  والالالالالالدشتوراا    الالالالالداد 

هالال ا العة  التالالارتخ  ايالالالالالالالالالالالالالالتملط  للعمالالا في قالالالالالالالالالالالالالالالا  منالال  ىودنل  عالالد الالالدشتوراا  قالالة 

 ع و رى وما ه يل مه  .  200٧والعةقاط الدولاة في مامعة صنعاة ىاع  

لا أ مكن من معلمالة من هو؛ ول الاملالا         :  نالالالالالالالالالالالالالالالالاةلالت تة  كالا  لالر امللا الا 

أهو ا ب أع ا ا أع الصالالالالالالالالالالالالديذ أع ا يالالالالالالالالالالالالتاا، أع املديل واملالالالالالالالالالالالالالئو  املباشالالالالالالالالالالالالل ىن   

كالانالت   ...، ول الاملالا  وامللبل والنالاصالالالالالالالالالالالالالالح  شمو ف  حالت إدار اله، أع املوماله واللا ي 

اإلمابة ) أ ( ليس أ د من الر مقد ىلمت كا أولئر، لكنه كان مصتل ا ىيها  

كالالالالالالان   مقالالالالالالد   ،
 
ىلاالالالالالاله    -  مالالالالالالامالالالالالالا ونور  ر مالالالالالالة  ي وق ا  ي وق    - ألف  ،  عا 

 
مماعالالالالالالا ا 

كالالالان   من زاوتالالالة ىةقتالالاله معي، مقالالالد  التوهالالالالالالالالالالالالالالالي  املثالالالا   مع خ يالالالالالالالالالالالالالالباالالالا   .)
 
) لماالالالا

في كا ا  وا ،  رى    - بدامن الحل  الشالالالالالالالالالالالالديد ى خ من عر  العلماة    - يتا عن    

، وأ أبالغ إن قلت أن  لصالالالالالالالالالاله الر كان ي وق بكثيد، وصكثيد  
 
بدون ىلن  أ اانا

،  لصالالالال   ى خ ن سالالالال  ، شما أنه  
 
لا فشالالالالعل ل تة  كا   اصالالالالاا نعام ي معه  مدا

، بالعكس  
 
بحقاقة شو ل املتلقل وشونه شالالالالالالالالالالالا ي، ملا فشالالالالالالالالالالالعل ل بالدوناة م لقا

 يحاو  أن فشالالالالالالالالالالالالالالعل ل بالندية، وه ا من  واهالالالالالالالالالالالالالالعه الكبيد في  
 
من الر كان دائما

 التعاما من من  وله؛ وهو  واهن أ يل خ إلاه إأ الكبار الكبار.  
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ليشالالالالالالالالالالالالالالمالالا كالالا    - ا اإلطالالار  في هالال    - وا شند من الالالر   يتعالالدا ل  كالالان  أن هالال ا ا مل 

    - ال ين ي وقون الحصالالالالالالالالل    - طةبه  
 
مة يميز أ دا ىن أ د، مقد كان يمتلر قلبا

 أنالن لل مان. 
 
 شبيدا

هنالالالالا   ال قل    - رصمالالالالا  بق   هالالالال ا  أتتا  أن  إطالالالالار    - قبالالالالا  في  لكا  الالالالالالالالالالالالالالالل،  أبون  أن 

 ىظمة املل وع في اهتمامه ب ةبه.  

ل ىلاه الالالالالالالالالالالالةع ونظل  الودا  قبا الصالالالالالالالالالالة  ى خ  ىلمت ه ا الالالالالالالالالالالالل وأنا ألق 

مثمانه ال اهل، ىندما  قدع نحو  المدمالالالالالالالالالالالالالالالور ىبد   أبو ال اث، ويالالالالالالالالالالالالالالألن   

بالالَعمد ، ىنالدمالا   الر  تنقتن   ىن يالالالالالالالالالالالالالالبال   الأتل  قالدمل للتدقاالة، وكالانالت امل الامالأ  

 قا : لقد أوصا ل الدشتور ىبد الل من أن أهتا به ا ا مل، وكل ن  بمتا عتر.  

العلماالالة، مالالالالالالالالالالالالالالالالأ جنالال  هنالالا الحالالديالالث ىيهالالا، شونالاله من هالال ا        أمالالا ىن ممالالانتالاله 

النا اة أشمد من أن ُفعل  ، وأو الالح من أن ُفالالاللط العالالوة ىلاه. لقد كان ممن  

فشالالالالالالالالالالالار إلمها بالبنان، أ يما من مجالالالالالالالالالالالالالته. لقاةا را ة لللون، وملنن تصالالالالالالالالالالال   

والالوقالالالالالالال اإليالمالالالالالالالان  مالن  هالالالالالالالالالالالالالالالة  حالاال الالالالالالاله 
ُ
الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحاليالن،  ال ررتالالالالالالالة  ررتالتالالالالالالاله  فالي  ار  لاللال الكالل. 

 ىن الحديث معه. 
 
 وال مأنينة، نشعل بها بمجلد اأقتداب منه معة

مقط أرا  هنا اإلشالالالالالالالالالالالالالالار  إلخ نبواه في إىاد  صالالالالالالالالالالالالالالاااة  ارتخ ىصالالالالالالالالالالالالالالل النبو   

هالال ا املل لالالة امل مالالة من    - بجالالدار     - والخةمالالة اللاشالالالالالالالالالالالالالالالد ،  االالث  مكن   من إبلاز 

تابه )  ارتخ   ارتخ ا مة، و قديم ا للقار   شالالالالالالالالالالما أ نظيد له، والر من تة  ش 

للقااع بتدر الالالالالالالالاله ل ةب قالالالالالالالالالا   صالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالةع (، ال   كان لي شالالالالالالالالل  اتتاار  

الدرايالالالالالاط اإليالالالالالةماة وطةب قالالالالالالا التارتخ والعةقاط الدولاة، والر  عد أن  

  رى الاوع.   - الباىثة ى خ ال صل    -  ل  التدر س، وما زلت أقوع به ا امل مة  
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 تةصة القو : 

 قلانه في كا    ة.   لقد كان ملتد زمانه ي وق أ 

 من الصالالالالالالالالالالالالالالع  أن ُيمأل، ىلمت الكثيد ىن    
 
ألف ر مة ونور ىلاه،  ل  ملااا

 الخالائل، لكن  لا أشن أ صور أنه يمكن أن  ومد تالار  به ا الح ا.  

من   ر متالالاله  بالالاله في مالالالالالالالالالالالالالالالتقل  يجمعنالالالا  :أن  ومالالالا هو  من   ىك  مالالالا نلموا  وكالالالا 

 النباين والصديقين والش داة.  
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 عميد مؤرخي التاريخ االسالمي وحضارتهوداعا 

 

 أ.م.د. عبدالحكيم عبدالمجيد الهجري
قسم التاريخ والعالقات الدولية 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة صنعاء.

 

الل من   ىبالالالالالالد  الالالالالالالدشتور  ا يالالالالالالالالالالالالتالالالالالالاا  أن الالالالالالالالالالالالالنالالالالالالا وممان مح   وطةب  بالالالالالالدايالالالالالالة  عك  

 ىبدالوا د ال  ا .

ز امل رتين للتارتخ اأيالالالالالالالالةمل الامن ، وممن قاموا  فعد مقاد الوطن وامل رتين من أبل 

بالالالالأدوار ىلماالالالالة شبيد  في تالالالالدمالالالالة التعلاا العالالالالالي في الامن، ى خ مالالالالدل  ة الالالالة ىقود ، ولقالالالالد 

  تلم ط و صلمت ى خ يديه اأماا  املتة قة في البمالورتوس واملامالتيد والدشتوراا. 

للوخي للم رتين وأصالالالالالالالالالالالالب  ا يالالالالالالالالالالالالتاا الدشتور ىبدالل من ال الالالالالالالالالالالال ا  بمثابة ا ب ا

الامناين الالال ين  مالالا لوا  عالالد الالالر ، و وزىوا ى خ أقالالالالالالالالالالالالالالالاع التالالارتخ ااختل الالة ،الر   ا 

 متح ا في ال امعاط الامناة العديد  الر   والت ىملاة  أييال ا  باىا.

وفي  قاقة ا مل مقد  ل  أيتاانا اللا ا ، عد ماليد  ى اة شبيد  ،وييد  را عة 

ا من القاا النبالة، ورو ا ى ا ة نقاة، الس ممها    ى ل ، واشلل طابة، وميدا 

 العلا واملعلمة ،،وكان  عا املعلا وا ب الحنون وا ا الودود والصديذ الصدوق.

لقد كان أيالالالالالالالالتاانا المدو  ىبدالل من ال الالالالالالالال ا  ،م رتا ىظاما ،وهو ا صالالالالالالالالا في 

   عالالار ه ، صصالالصالاله في ىلا التارتخ ،كان مويالالوىة ىلماة في  ارتخ الامن اإليالالةمل و 

اقن ا مل مقالد كانت لديه قدر  شبيد  في رصالالالالالالالالالالالالد ا  داف والوقا ن ،وهو يتحالدف   وفي و
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ىيها وكأنه أ د شالالالالالالالال ود اا  العصالالالالالالالالل أو كأنه أ د م راي  لر ال تد  الكمناة من  ارتخ 

 الامن اأيةمل.

إنه اإل الالالالالان العلا النادر واللا ن ال   امتأل قلبه بح  الامن و ارتصه اإليالالالالةمل  

ر الالاله ،مقالالالدع لالالاله الكثيد من الع الالالاة ال كل  والعلن  في مجالالالا  التالالالارتخ ،ورمالالالد  و عالالالالالالالالالالالالالالالا

املكتبالالة الامناالالة والعلصاالالة ،بالالالعالالديالالد من امل ل الالاط والبحوف والالالدرايالالالالالالالالالالالالالاط التالالارتصاالالة  

 ال امة والقامة.

مديل  بالتقديل واإلمة     كان و ا ويالالالالالالالاليبق  قامة ىلماة شالالالالالالالالامصة ،و الالالالالالالالخصالالالالالالالالاة

واأ تداع ،وأ د شبار الداريالالالالالالالالين والبا ثين ،في الدرايالالالالالالالالاط التارتصاة ،تاصالالالالالالالالة  ارتخ 

 الامن اإليةمل و عار ه.

موداىا يا ىبقل  الكمان، وتا نبن الع اة العلن  الكبيد، وداىا يا صا   املباد   

 والقاا اإل الاناة اللماعة. النبالة ،
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 المي وحضارته رائد التاريخ اإلس

 

 د. أمة الملك إسماعيل الثور 
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

 

ال قاد ا يالالالالتاا الدشتور يالالالالاد    تالالالالالل قالالالالالا التارتخ رائدين من رواد  ارتخ الامن ،

مصالالالالال    يالالالالالالا أيالالالالالتاا التارتخ الحديث واملعاصالالالالالل ، وا يالالالالالتاا الدشتور ىبدالل من  

ال الال ا  أيالالتاا التارتخ اإليالالةمل والحعالالار  اإليالالةماة ، ىمودان من أىمد  التارتخ  

 في مالالالالالالالالالالالالاليد  العلا 
 
الامن  في مالالالامعالالالة صالالالالالالالالالالالالنعالالالاة اللائالالالد  ، ب قالالالدهمالالالا  لكالالالا ملااالالالا شبيدا

 املنهج العلن  اللصين . والتارتخ و 

ر ا   الدشتور ىبد الل من ، كان أو  لقا ل ومعلمر  به في قالا التارتخ ،  ين 

مالاة للقالالالالالالالالالالالالالا في يوع مالا ليالالالالالالالالالالالالاللا نتالائا امتحالان مالاد اله ، أ نالاة رئالايالالالالالالالالالالالالة الالدشتور ىبالد  

الشاليبة لقالالا التارتخ ، وأنا شنت قد ىانت معاد  في قالالا التارتخ ،ول ا مقد أيالند  

من نتائا املواد التارتصاة في القالالالالالالالا في ملف تا  لحين يتا رصالالالالالالدها مقد كان إلِي م

 رصد  النتائا يتا في ا قالاع . 

وأراد الدشتور ىبدالل من نالالالالالالاللاا ماد ه مأشالالالالالالار الدشتور ىبد  الشالالالالالاليبة نا ار   

كل أيتلم ا منه. مايت الل الدشتور ىبدالل من ، ها يتا ناللاا النساجة لأليتاا ،  

الدشتور الشالالاليبة : عا مقد أصالالالبحت ىعالالالو  في هائة  التدر س في القالالالالا ،  ملد ىلاه 

 متقدع نا ار  بما هدوة ورصانة وقا  لي : أرمو املع ر  لا أشن أىلا بتعاينر . 

 ى دناا في قالا التارتخ كالبلالا هاد  رصين أٌب للص يد وأا للكبيد . 
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اقف اإل الالالالالاناة الر   ح خ به ا ال قاد ، كان أشالالالال لها  يومد في ااشلنل شثيد من املو

 ين سالالالالالالالالالالالال لالالت ريالالالالالالالالالالالالالالالالة الالالدشتوراا ، وىلا بالالأ ل يالالالالالالالالالالالالالأقوع بتحقاذ مص وطالالة مبالالادر ل  

 بالقو  ) أش ذ ىلار من ه ا اا  ود الكبيد ( .

ا صالالالالالالالالالالالف دائما باإل الالالالالالالالالالالالاناة واملصالالالالالالالالالالالداقاة في التعاما من كا الكمةة في القالالالالالالالالالالالالا ،  

ننسال ى نعاونه الكبيد معي وملالالنا الر طوا  متد  رئايالته ال وتلة لقالالا التارتخ ، ولن  

ومن زمالر  الالالدشتور  أمالالة ال  ور  ين  قالالدمنالالا ب لالال  إمالالاز    لغ ىلن  أيالالالالالالالالالالالالتكمالالا   

امقة وقا  ه ا من  قكما شععالالالالالالالالو ين  في هائة   شتابة أطلو ة الدشتوراا ، بادر باملو

 التدر س لمل نالتكمةن ىملكما العلن  ، وكان ه ا همن لوائ  وقانون ال امعة . 

اق ه اإلدارتة.  كان مثاأ لأل   يتاا امللبل واإل الان في كا مو

ر ا   ا يالالالالالالالالالالتاا الدشتور ىبدالل من وأ الالالالالالالالالالالن إلاه وأل ا أهله وأوأدا الصالالالالالالالالالالمد  

 والاللوان وأ  و  وأ قو  إأ باهلل الع ي العظاا .  
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 أخلص للتاريخ فدخله من أمجل أبوابه

 

 د. أحمد السري
 

ىقالالالالد  ال الالالالالالالالالالالالالال الالالالا   الل من  ىبالالالالد  الالالالالدشتور  أن  تص  نالالالالا  زاملالالالالت  قبالالالالا  كالالالالامة،  ا 

 امل امل،  ا بقات اللقاةاط متق عة.  

في ه ا الالالالالالالالالالنواط، كان الدشتور ال الالالالالالالال ا  زماة  ا رئيالالالالالالالالالا للقالالالالالالالالالا، ا صالالالالالالالالف  

 بال دوة، وبعد النظل ون لا  العةقاط اإل الاناة الر   الط  ل ا ى خ ال مان.  

أ أاشل أ ل يالالالمعت   مة صالالالو ه  ت يد في كا ه ا الالالالالنواط، بقات يي يي  رى  

 أو إدارتة.    إن ىلت أصواط اآلتلتن وا تدط النقاشاط، في موهوىاط ىلماة 

 لقد كان ى خ املالتول اإل الا ل راقاا في نعامله من ال مان، يحظ  با تداع  قاقل.  

وى خ املالالالالتول العلن  فعد الدشتور ىبد الل من ال الالال ا  شالالالاصا في مادانه  

أيالالالالالالالاما  ارتخ الامن اإليالالالالالالالةمل، نشالالالالالالال د ب لر أبحا ه وشتبه املنشالالالالالالالور ، م البها  

ىن الامن وقعالالالالالالالالالالالالالالايالاا التالارتصاالة، لكناله ُيصالالالالالالالالالالالالالالقن إن أراد و عل  ى خ مالالالالالالالالالالالالالالالا الاط  

الالال   يجمعالاله من أ    ولالاله منه الاله العلن   للتالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالالالةمل،  مالالاد  أتلل  م را 

يلل  الالالالالالارتخ   م و  هنالالالالالالا ،  و  لق  هنالالالالالالا  الر   جمن  نظلا  زاوتالالالالالالة  لالالالالالاله  وأكالالالالالالادين ،  ا 

 املاللمين بقدر أو بآتل، وفي العقود ا ولخ منه  حديدا   باقا لقاا اإليةع.   

لا اتتلف معه ى خ املالالالالالالالالتول ال الالالالالالالخصالالالالالالال   قط، با كان اأ تداع ال ائذ هو  

النقد الوام   الالائد، شنا نتحد في املنهج ونصتلف في زوايا   النظل ومالتوتاط 



 

 

 

112 

إلخ شون التالالارتخ   بالالديي مالالدا ىنالالد النظل  وهالال ا  التالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالالالةمل،  إزاة ملوتالالاط 

أشند العلوع  الالالالالالالالالالالالباة وبعدا ىن الحالالالالالالالالالالالالا والتأشاد، وقد كان الدشتور ال الالالالالالالالالالال ا   

يدر  ه ا وتبالالالالالط منه ه وآراةا في شتبه، وتدىو إلخ النظل إلخ  ارتخ املالالالالاللمين  

أمالالالة و  يقبالالالا  بالالالاىتبالالالارا  الالالارتخ  شالالالالالالالالالالالالالال لتالالاله، وأ  الالالال    ال  لافي  كالالالا اإلقلاا  في  ا الالالد  

أ عالالد   مالالا ا  ذ ماالاله معالاله إلخ  ااط النزىالالة الق لتالالة اأن صالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالة، وهو  التوارتخ 

الحدود. وأ  كا  ه ا ال كل ، مكل   ارتخ املالالالاللمين املو د أيالالالايالالالاة في صالالالحة  

ة  النظل إلخ التالارتخ، وبهالا مقط يمكن مالدامعالة التجكة ونعقاالا النزىالاط الق لتال

 ) الشوماناة أ اانا( ى خ  الاب املشتد  العاع.  

شنالت أع ال  دائمالا  ين أيالالالالالالالالالالالالالالمن من طةبل ا ىكاة أنها يلون ملقالا في  قالديا  

التارتخ بان  وصينه، والع   ليس ملدا إلخ اأتتة  في  قديا التارتخ و حلاله  

وملالالال ته أو مماريالالة النقد الوام  ى خ نصالالوصالاله وملوتا ه، با من اأمتداض  

للتالالالارتخ  العالالالالالالالالالالالالالالم  أن  وم داا  وال الالالالبالالالاط  ال لبالالالة  ىلاالالاله مة ظالالالاط  الالالال    قوع  ن  

صالالالالالالالالالالور  وا د  ملا يصتلف أيالالالالالالالالالالا    التارتخ اإليالالالالالالالالالالةمل  وله، ول  ا اأمتداض  

العالالالالالالالالالالالمن  م ور في أيالالالالالالالالالالالس التدباة وهامنة صالالالالالالالالالالالور  وا د  ى خ كا  الالالالالالالالالالال  ة يقاس  

ايتاله  ىلمهالا. وقالد نعلا طةبنالا والحمالد هلل الت لتذ بين الحالدف التالارت ي وطلق رو 

وها   أ  نالالالالاملا،  في اأتتة   مالالالالامة  يلون  ميها  م نالالالالة  وا شند  ايالالالالا  نالالالالاولالالالاله،  زو أو 

الاوع به ا التمايز وقبو  اأتتة  أشند ايالالتعصالالاة ى خ من يلتد قولبة التارتخ  

 وصاااته بصور  وا د  ى خ هواا.  

يالالدر    بالالالتالالارتخ  ال الالالالالالالالالالالالالال الالا ، وصحكا صالالالالالالالالالالالالالاللتالاله  ىبالالد الل من  الالالدشتور  لقالالد كالالان 

التارتصاة شما يدر  شون التارتخ ماد  ت ل  وتمكن العبث   الالالالالالالالالالالالالباة الصالالالالالالالالالالالالور   

بهالالا،   للتالالارتخ آمن  بالالايالالالالالالالالالالالالالالا املنهج والعلا، وتلل ن الالالالالالالالالالالالالالالاله مالالدامعالالا ىن صالالالالالالالالالالالالالالور   بهالالا 
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و تعلض للسشالالالالالالالالالالالالوته من قول ايالالالالالالالالالالالالتعمارتة شمدل ومداريالالالالالالالالالالالال ا، أو من اأ جاهاط  

امل هباة اإليالالالالالالالالالالةماة الر  يمكيها نشالالالالالالالالالالوته التارتخ باىسالالالالالالالالالالالاماط و كوتلاط أشالالالالالالالالالالد  

 ن أية  كوتلاط أتلل.  ت لا م 

وهنا  سباين وم اط النظل ل  ا التارتخ ى خ نحو فشالالالاللن تةصالالالالته الحاهالالالالل   

التالالالارتصاالالالة   بين م ا املصالالالالالالالالالالالالالالالالادر  يجمن  البحالالالث ىن طلتذ  وتصالالالالالالالالالالالالالاليد  نحاالالالاهالالالا،  الر  

وموام الالالالالالة   م الالالالالالة،  من  اإليالالالالالالالالالالالالالالةمل  حالالالالالالديالالالالالالدا  التالالالالالالارتخ  لصالالالالالالالالالالالالالالور  الوامالالالالالال   والنقالالالالالالد 

من م الال املالال هباالالة  أو اأىسالالالالالالالالالالالالالالالالامالالاط  املقصالالالالالالالالالالالالالالود   ة أتلل، هالال ا هو  السشالالالالالالالالالالالالالالوَّهالالاط 

التحد  ا بلز لما م را. وتبق  النقد املوهو ي أمعا أدواط املنهج التارت ي  

م االالالالة  يالالالالة   التالالالالارتخ  ايالالالالالالالالالالالالالالتعمالالالالا   يمنن  مالالالالاد  و ي  لاتصلذ  وىظالالالالة،  ب  ا  للخلو  

 طمو اط يااياة.  

وهنا  مادان آتل يالالالالالالالالاليشالالالالالالالالال د للدشتور ىبد الل من ال الالالالالالالالال ا   عمذ صالالالالالالالالاللته  

معدد ريالالالالالالالالالائا املامالالالالالالالالالالتيد وأطارت  الدشتوراا  بالتارتخ وقعالالالالالالالالالاياا وأ لا الدائا،  

بين م راي التارتخ اإليالالالالالالالةمل،  نه بتلر   الر  أشالالالالالالالل  ىلمها  جعله في الصالالالالالالالدار  

املقتد اط العلماة للليالالالالالالالالائا وا طلو اط كان يقوع بكشالالالالالالالالوماط ىلماة في  لر  

املاادين امل ملة، وامل را ال اد امللتزع فعل  مدل صالعوصة البحث ىن موهالو   

دع إهاة  ىلماة م اد  ى خ مادان م ما أو هامش  ، لكن مقتد ا ه   ارت ي يق 

للتالالارتخ الحعالالالالالالالالالالالالالالالالار    البحالالث العلن   أيالالالالالالالالالالالالالال مالالت في  ويالالالالالالالالالالالالالالان مالالالالالالالالالالالالالالالالالا الالاط  الكثيد  

 والالااس   ى خ الالواة..  

امل من اهتماما ه   العلوع و  ورها في الحعالار  اإليالةماة كان ل ا نصالي  و

 املتداماة.    امااتها ل مجعا طةبه فالاحون بين شعابها وم  
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وكانت النساجة أن قاع بكشالالالالالالالالالالوماط ىلماة متنوىة  ا رسالالالالالالالالالالخ ب لر مدريالالالالالالالالالالة  

في   التالالالالارتخ  أقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاع  معظا  في  معانون  وطةبالالالاله  اإليالالالالالالالالالالالالالالةمل،  التالالالالارتخ  في  كالالالالاملالالالالة 

مالسشالالالالالالالالالالالابه   ال امعاط الامناة ول ا  جاربها وماادين  شالالالالالالالالالالالاط ا، وامتهاداتها، 

 والتما ا ليس من شلوج العلا وأ أيباب   ورا.  

ىبالالالالد  ونصت  الالالالدشتور  ا يالالالالالالالالالالالالالالتالالالاا  نود   إننالالالا  بالالالالقو   القصالالالالالالالالالالالالالاليد   املقالالالالالالالة  هالالال ا  ا 

الل من ال الالالال ا  أيالالالالتاا التارتخ اإليالالالالةمل و عالالالالار ه، ودا  ا مالالالالالاد ال اناة،  

 نه من أها العلا، وأها العلا أ يمو ون شما يموط با ي الناس) الناس مون   

لاا، مقد  وأها العلا أ ااة( يالالالالالالالالالالالالالتصلدا شتبه ، و ةم  ه الكند يالالالالالالالالالالالالالاح ظون اش 

تلف مدريالالالالالالة كاملة. ا صالالالالالالف بال دوة وبعد النظل، وبعةقاط إ الالالالالالالاناة راقاة  

ر مالالالالاله     التالالالالالارتخ..  من  املوقف  في  النظل  وم الالالالالاط  من  بالالالالالاينالالالالالاط  أرمن  معلتالالالالاله 

 .   وأ الن مثواا. وأ الن ىكاة أيل ه ومحباه 
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 حب ووفاء 

 

 د. رضوان درويش سليمان األهدل

 

العلوع والتكنولوماا قالالالالالالالالالالا التارتخ والحلا  من  درايالالالالالالالالالر  للبمالورتوس في مامعة  

يالالالداىالالال  أم الالالا ل في اشتحالالالا  ىانالالالا  بلرتالالالة م لف شتالالالاب درايالالالالالالالالالالالالالالاط في ىصالالالالالالالالالالالالل النبو   

 والخةمة اللاشد  إنه الدشتور ىبدالل من ال  ا  ىلاه ر مة  .

لقد شنت  ايها أ حدف من زمة ل في الدرايالالالالالالالالالة ىن إع ابل الشالالالالالالالالالديد به ا ال لن  

ا تالالاا ل الال ا الكتالالاب الالال   كالالان مكدانالالا بمالالا الت الالاصالالالالالالالالالالالالاالالا الالالدقاقالالة وامل مالالة  رى االالدا  

بحلته القشالالالالالالالالالالاليبة آيالالالالالالالالالالاللا لأللباب،  يوم ا  منيت ى خ   أن  كتحا ىانا  بلرتة ه ا  

لالالالالديالالالاله ، وشنالالالالت أ الالالالدف أقلا ل  ايهالالالالا أنن    العالالالالالا ال لاالالالالا ولثا أهالالالالداب  ىلش العلا 

 يأدىو   أن يحقذ أمنار   لر.

وأ ناة درايالالالالالالالالالالر  للمامالالالالالالالالالالالتيد  قذ   أمنار  بلقاة ه ا اللما املع اة ممان شما 

ريالالالالالمته مصالر  رمة هاشالالالالالا باشالالالالالا ل ا ا رقاذ املشالالالالالاىل نشالالالالالنف اآلاان لالالالالالالما  رقاذ 

ا تدامالا ل ال ا القمالة  كلماله، م ل اله ا تالاا يالأيالالالالالالالالالالالالل القلوب، و  واهالالالالالالالالالالالالعاله يجعلالر  قف  

 الالامقة من العلا وا دب .

لقد شالالالالالاللمت ريالالالالالالالر  للمامالالالالالالالتيد بلمالالالالالالالاط رصالالالالالالينة وإهالالالالالالاماط را عة ل  ا اللما  

العظاا وكان ايالالالالالالالالالالالمه ى خ ريالالالالالالالالالالالالر  للمامالالالالالالالالالالالالتيد ممتحنا تارماا ويالالالالالالالالالالالاع شالالالالالالالالالالالل  لي أ 

 يعايخ بمثله أبدا ..

  أن فشالالالالالار  في وفي مل لة الدشتوراا يأب  ه ا اللما املتواهالالالالالن او ا دب ال ا إأ 

الالالالالالالالالالالالالالمنالار الخالا  بالأطلو ر  مالدامعالا ىن  وموم الا لي مامالا ع كط ىناله مالداركل  رى 

أيقنت أن درايالالالر  للدشتوراا ومدط معين ىلا أ ينعالالال  ، مملما يممت ومو  شالالال ل  
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صالالالالالالالالالالالالنعاة الحبيبة كانت الن س ته و لكتار ه في منزله و قباا رأيالالالالالالالالالالالاله واأيالالالالالالالالالالالالت اد  من 

 ماض ىلمه ال كتل.

لاكون يوع مناقشالر  للدشتوراا آتل الع د به مقد شاللمن  بحعالورا ويالعدط  شالاخ  

التالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل يبالالالار  امتهالالالاد  وم الالالد  املقالالالا أمالالالاع هالالال ا اللمالالالا العظاا ، وكالالالانالالالت 

 هديته لي ىق  املناقشة وياع شل  لي ا ت   به في مكنون القل  أبدا ما  ايت.  

صالالالالالالالالالالالاللط مملومالا ل قالد  أرل   ىلاالر ر مالة   ن شالالالالالالالالالالالالا  والالد  المدوميالالالالالالالالالالالالالور مقالد

صالالالالالالالالالالالالنعالاة ايد محت االة بقالدومل إلمهالا  نن  أمتقالد من شنالت أاال  الخ   يالالالالالالالالالالالاليدا ملقالابلتاله  

واأيتمتا  بتلر اللحظاط ال مالة الر  كانت  مض   شحلا را ن يتكلر كلما ينحت  

 لي ملصة لكتار ه.
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 حمطات أساسية يف تعرُّيف 

 على األستاذ الدكتور عبدالرمحن الشجاع 

 

 د. رياض الصفواني 
 

لا أشالالالالالالالالالالالالالُل  بالتتلم  ى خ ا يالالالالالالالالالالالالالتاا الدشتور ىبدالل من ال الالالالالالالالالالالالال ا  بصالالالالالالالالالالالالالور   

مباشل ، لكن  قلأط له  عض اإلصداراط العلماة امل مة، الر  ريَمت معامايها  

مةم  أولاالالة ىنالاله في مصالر ، ممالالانالالت بمثالالابالالة ااح الالة ا ولخ في نعلفي ىلاالاله، ويي:  

ب النظا اإليالالالالالالالالالالالالالةماالة في الامن، وصحالث في  شتالاب الامن في صالالالالالالالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالالالالالالةع، وشتالا 

اللا ن   القلن  الل الالالالالالالالالالالالالة املالالالالالالالالالالالالالاللمين في  في ىاون  الامن  مجلالالالالالالة اإلكلاالالالالالالا  عنوان: 

اله ل ، ويي شتاباط  سالالالالالالا باللصالالالالالانة، والعمذ في التحلاا، والدقة في  و اف  

 لا آط هنالِا  
 
أنالا أ الد ال ةب في    - م لداط الل الة، واملتالانالة في ا يالالالالالالالالالالالالاللوب، وق عالا و

ى خ اشل ال الديالد في  قااا شتالابالاط م را شبيد ومحتد ،   - ر العلمالاة  مالدريالالالالالالالالالالالالالالة شبالا 

 مكمةئه وطةبه فعلمون الر  ذ املعلمة .  

ولقد كانت ااح ة الثاناة املباشالالالالالل  ملعلمر  بالدشتور ىبدالل من ال الالالالال ا     

ع، ىندما  قدمت أمتحان املقابلة ال الالخصالالاة للالالالنة التم ادية من  2001ىاع  

قالالالالا التارتخ، بملاة اآلداب، مامعة صالالالنعاة، وكان الدشتور الدرايالالالاط العلاا في  

 اللقاة، إا أ ل يالالالالأقابا ىلماة  
 
 للقالالالالالا، وشنت وقتها متهابا

 
ال الالالال ا   ايها رئيالالالالالا

أم اا، وكان ال قاد أ د أىعالالالالالالالالالالالالالاة ل نة املقابلة، وإلخ مانبه أيالالالالالالالالالالالالالتاانا الدشتور  
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لل نة، وقد  وا ذ الصالالالالالالالاللي، في  ين كان الدشتور ىبدالعكتك املالالالالالالالالعود  رئيس ا 

يالالالالالالالالألن  ال قاد لحظتها الالالالالالالالالال ا  التقلاد : مرى يبدأ  ارتخ الامن الحديث وأين  

 ينتو ! ومرى يبدأ املعاصل! 

، مشالالالالالالالالالالعلط بايالالالالالالالالالالتحالالالالالالالالالالالانه   
 
وبعد أن أمبت ى خ الالالالالالالالالالالال ا  هك رأيالالالالالالالالالاله مبسالالالالالالالالالالالما

ال واب. وقالالد  بلور في اهن  يوم الالا ان بالالا  ىن  الالالالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالالالاليتالاله، انالالالالالالالالالالالالالالا بالالالوقالالار، 

لتكة، والتواهالالالالن، ويي من صالالالال اط العلماة ا مةة،  واأ كان، وال دوة، ولين الع 

، والر من تة  اللقاةاط 
 
 روتدا

 
 لي ه ا الصالالالالالال اط باأقتداب منه روتدا

ْ
و أشَدط

الر  ممعتن  به، يواة ىندما أ عل إلخ القالا، أو في  عض املنايباط العلماة 

 واأمتماىاة، أو في لقاةاط ىابل .  

ع، ىنالالالالدمالالالالا أبل تالالاله 200٣خ ال قاالالالالد ىالالالالاع  وكالالالالانالالالالت ااح الالالالة الثالالالالالثالالالالة في نعلفي ى  

بلابر  في نسالال اا موهالالو  ريالالالة املامالالالتيد في القالالالا، مالالالألن  من من  لتد أن  

ا كان ِنصالالالالالالالالاب  
ِ
نسالالالالالالالال ا! أمبته: من أيالالالالالالالالتاا  الدشتور يالالالالالالالالاد مصالالالالالالالال    يالالالالالالالالالا. ومل

 أو يمالالاد، قالالا  لي: ومالالااا لو  ا  حوتلالالر ى خ دشتور  
 
الالالدشتور يالالالالالالالالالالالالالاالالد آنالال ا  مكتمة

    - د  آتل كالدشتور املالالالالالالالالالالالالالعو 
 
مقد اشل ايالالالالالالالالالالالالمر من ا نين من زمةة دمعتر.   - مثة

قلالت لاله: الالدشتور املالالالالالالالالالالالالالالعود  أيالالالالالالالالالالالالالتالاا  وهو قالامالة ىلماالة أ تة  ىلمهالا، لكن   

وهالعت في  الالبا ل من   صلجي في التم اد  أن يكون مشاللفي هو الدشتور يالاد،  

 ماما يبدو أن اتتاار ال ال  للمشالالالالالالالالالالالالالل 
 
  مما كان منه إأ أن ا تدع رابر ، مدركا

الال   ي مإن إلااله هو رشن من أركالان نجالان العملاالة البحثاالة، الر  نعالد  صالالالالالالالالالالالالالالة  

 م د مشتد  بين ال ال  ومشلمه.  

ع، ىنالدمالا  200٨أمالا ااح الة اللا عالة في نعلفي ى خ مقاالدنالا ممالانالت أواتل ىالاع  

يالالاللمته  سالالالخة من ت ة موهالالالو  أطلو ة الدشتوراا بإشالالاللا  أيالالالتاا  الدشتور 
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عتالالاله ى خ مكل  البحالالالث الالالال   أنو  القاالالالاع بالالاله  يالالالالالالالالالالالالالاالالالد، وشنالالالت قبالالالا الالالالر قالالالد أطل 

بصالالالالالالالالالالالالالور  مومك  في  ديث مان  ، مأ نى ى خ املوهالالالالالالالالالالالالالو  ودىا لي بالتوماذ، وكان  

 يلأس القالا  ان ا  ا يتاا الدشتور نكار الحدي  .   

 مالالا    
 
، مالال لة

 
، نالالاصالالالالالالالالالالالالالحالالا

 
  نونالالا

 
لقالالد كالالان الالالدشتور ال الالالالالالالالالالالالال الالا  طاالال     لاا أبالالا

تمس منه املالاىد ، يواة ممن  لق     ايت ا  من الصعوصاط لما من ىلمه 
ْ
وال

العلا في مل لة البمالورتوس بأقالالالالالالالالالالالالاع التارتخ بملااط مامعة صالالالالالالالالالالالنعاة، أو ممن  

 تلم وا ى خ يديه في شالالعبة التارتخ اإليالالةمل في بلناما الدرايالالاط العلاا، أو من  

التحقوا بالدراياط العلاا من منسال   الشَع  ا تلل يواة من تلتجي مامعة  

أو من ال امعاط ا تلل، شما شالالالال ْدط الر ىن شث ، وشما يالالالالمعت من  صالالالالنعاة  

 أ اديث  عض الكمةة ىنه.  

لت قَاا: دما ة الخلذ، والتواهن، والوقار، وإتة  العما، وا ت   
ِ
لقد شم

بأيد  البا ثين ومالالالالالالالالالاىدتها، قوايالالالالالالالالا مشالالالالالالالالتدشة رص ت بين اللا لْين: أيالالالالالالالالتاانا  

صالالال    يالالالالا، وريالالالمت شما بدط لي  الدشتور ال الالال ا  وأيالالالتاانا الدشتور يالالالاد م 

بط ل ما  
ْ
وشالالالالالالائا ىةقتهما ا توتة وامل ناة ببععالالالالالال ما البعض، وشنت وأ زلت أا

 ه ا الص اط ااحببة إلخ ن س   وإلخ كا طال  ىلا. 

 بابتةة أيالالالالالالالالالالتاانا ال الالالالالالالالالال ا  بامللض  كنت ملصالالالالالالالالالالابه أيما  كن،  
ُ
وىندما ىلمت

لاالالاله وطلالالال  اإلان  أ مالالالد ىبالالالدالل من ال الالالالالالالالالالالالال الالالا  لةطمئنالالالان ى   بالالالابنالالاله وا صالالالالالالالالالالالالاللالالالت  

لكتالار ه إن أمكن، مُومقالت في الالر، واهبالت إلخ منزلاله مل ين بلمقالة الكماالا العكتك 

، والثاناة  عد  
 
ا يالالالالالالالالالتاا تلاا القاضالالالالالالالالال  ، ا ولخ قبا أشند من شالالالالالالالالال ل لوما ه  قلتبا

 للقااع  
 
تلومه من املشالالالالالالالالالالالالال   وقبا وما ه بصمالالالالالالالالالالالالالالة أياع، وصقدر ماشنت يالالالالالالالالالالالالالعادا

  
 
ف النظل في قالالالالالالالالالالالالالالمالاط وم اله وقالد ط خ  بوامال  الكتالار  مقالد شنالت  كتنالا

ِ
أنالا أشث و
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ىلمها  أ يد امللض، وكان صالالو ه الخامت وهو فالالالت الالالل ىن أ والنا فشالال   باقتداب 

 موىد لقاة رصه، بقل  م من ون س راهاة م مئنة.  

ر ا   أيالالالالالالالالالالالالالتالالالاانالالالا الالالالدشتور ال الالالالالالالالالالالالال الالالا  وأل ا أهلالالاله واوتالالاله ومحباالالاله الصالالالالالالالالالالالالالمد    

 والاللوان، إنا هلل وإنا إلاه رامعون . 
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 األستاذ الدكتور عبد الرمحن عبد الواحد الشجاع

 الرؤية واملنهج 

 

 د / أنور محمد كليب قحمي 
 الحديدة

 

شاف صالالالالالالالالالاغ التارتخ في ىقو  ا ماا  الحديثة ! مايي  قامتنا التارتصاة ! من  

 أين ايتقاناها ! من ال   صاا ا لنا ! 

كانت ه ا السالالالالارأط يي أولخ الملماط الر  ايالالالتمعت ل ا من ا يالالالتاا الدشتور  

ىبد الل من ال الالالالالالال ا  في محاهالالالالالالالل  ىامة ألقاها ى خ طلبة قالالالالالالالالا التارتخ في كلاة  

اآلداب   مالامعالة الحالديالد ، وكالان الالر ىنالد زتالار اله للحالديالد  ومشالالالالالالالالالالالالالارشتاله في أىمالا  

نالة زصاالد وصالالالالالالالالالالالالالةتهالا العلماالة  امل  مل الالدولي الال   ىقالد في مالامعالة الحالديالد  ىن مالدي 

 ع .   2002بالعالا العلبل واإليةمل في نهاية العاع  

امتأل املالالدر  ب لبالالة التالالارتخ من ممان املالالالالالالالالالالالالالالتوتالالاط، شنالالت في املالالالالالالالالالالالالالالتول الثالالا ل  

يوم ا، وأزالت  لر السالالالالالارأط نشالالالالما أشمد مح ك لي للبحث ىن شثيد من الحقائذ 

 سنا . التارتصاة الر   لقاناها في مصتلف ملا ا دراي 

يتد   لالالالالالر  ال الالالالالالالالالالالالال الالالالالا  أن  الالالالالالدشتور ىبالالالالالد الل من  لعالالالالالالا بط ا وىلا  يكن  لا 

ممهالالالالالا مالالالالالالالالالالالالالالتمعين  شنالالالالالا  ابتالالالالالدأط  لالالالالالر ااحالالالالالاهالالالالالالالالالالالالالل  الر   السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارأط دون مواب، 

مالالالالالالالالالالالالالالتمتعين، انتقالالالالا ممهالالالالا من مجلد إلقالالالالاة الالالالالدرس إلخ الحلف في  قالالالالا العالالالالاداط  

يالالالالالال ا، وتمحو  ال كلتة املتأصالالالالالاللة محاوأ  صالالالالالالوتبها بتصالالالالالالوت  مكل من يدِرِيالالالالالالُ ا وتدرُ 
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التالالالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالالةمل شبعض   الر  صالالالالالالالالالالالالالالالالالارط مالالالالالالالالالالالالالاللمالالالالالاط  نالالالالالاقض  ا ممالالالالالار العالالالالالالالالالالالالالالالالالار  

املص لحاط الر  يتا  داول ا الاوع مثا مص لح )ايتعمار( وهو معنى املص لح  

  
 
الشالالالالالالالالا ن ملل لة اأ تة  ال لبل للدو  العلصاة واإليالالالالالالالالةماة، م ا كان ايالالالالالالالالتعمارا

هو  }  تصالالالالالالالالالالالالالالاد ، وشمالا قالا    نعالالخ  بمالا نعنااله الملمالة من التعميد واإلصالالالالالالالالالالالالالةن اأق 

   . 61  ود { ه   أ شأشا من ا رض وأيتعملشا ممها 

أع أناله مصالالالالالالالالالالالال لح  جما ي لة تة  والحمةط الصالالالالالالالالالالالاللاباالة ! الر  لا  نتاله  قاقالة  

إنما انتقلت من طور إلخ طور كلما أت قت في طور وانكشالالال ت وومدط من يتصالالالدل   

. وفي تعالالالالالالا ماهل 
 
 مديدا

 
اة  عافشالالالالالال ا بمالالالالالالالار وصمنه اة  ل ا وتقاوم ا  قمصالالالالالالت دورا

 وشاف يتا  در اله ومن يعن منام ه!   - املمتد  رى اآلن   – التارتخ اإليةمل  

الالالالالالدشتور ىبالالالالالدالل من   أنضالالالالالالالالالالالالال تالالالالاله  جلصالالالالالة طوتلالالالالالة مثالالالالالا  نجالالالالالد من امل رتين من 

، من قو   
 
 وميدا
 
ال  ا  ال   أونل من كا ىناصل اأمتهاد في البحث التارت ي رزقا

العلا، وصالالالالالالالالالالالالدق اإلتة ، وىلو ال مة، ممان شمديذ أملايالالالالالالالالالالالالة  كتن اإليمان ومتانة  

إلخ مكتالالالالالد من   ي د   البحالالالالالث  أن  ىقالالالالالد  الالالالالارتصنالالالالالا اا االالالالالد، وكالالالالالان منه الالالالاله يقوع ى خ 

 العالا 
ِ
البحث، وتلمض ج ل العقو  و شالالالالالالالاللها في زاوتة وا د  من العلا، با إن

 ال   – املالالالالالالالالالالالالالاللا يحذ لالاله البحالالث في التالالارتخ في كالالا ملا لالاله  
ِ
تالالارتخ  من  لصالالالالالالالالالالالالالاله ى خ أن

 من أمالالا أن نالالالالالالالالالالالالالال الا  
ِ
اإليالالالالالالالالالالالالالةمل كلالاله مل لالالة وا الالد  أ يقالالالالالالالالالالالالالالا إلخ زمالالاٍن وممالالان إأ

وتلمض التقالالالالاا ال   يواز  بين التارتخ اإليالالالةمل والتارتخ الويالالالاط    – درايالالالته  

ف أوروصا وقلنه باملل لة الر    ل ممها اإليةع وكانت أوروصا 
ِ
ال   كان مل لة  صل

ف، مال ا  شالالالالالالالالالالالالالأنهالا وأ ىةقالة ل 
ِ
وتحذ   – لتالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالالةمل بال لالر التقالالالالالالالالالالالالالالاا  في  صل

ا وتجمن مالا  
 
ا ومحالِد ال ا وشالالالالالالالالالالالالالاىل  ا وطبيبال  اماالا وملكاال  ا وم ل

 
للمالالالالالالالالالالالالالاللا أن يكون م رتال

 شاة من العلوع . 

ل املا أو الالالالالالالالالالالح الدشتور ىبدالل من ال الالالالالالالالالالال ا  منه ه ال    صالالالالالالالالالالالِدل ماه إلملاج  

ل  ال كل الخالالالارجي الالالال   نالالالالالالالالالالالالاللالالالا إلخ  الالالارتصنالالالا ىن طلتذ املالالالالالالالالالالالالالسشالالالالالالالالالالالاللقين و  لتط ال ك
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 التارتخ اإليالالالالالالالالةمل مل لة قائمة ب اتها  
ِ
الدات ي ال   أتلد إلخ ا رض، وكان مكلا أن

 مالتمل  وأن بدايتها ببداية الدين اإليةمل ال   كان كإىةن ىاملل لتحلتل البشل .

مِلط ىشالالالالل  أىواع كاملة ى خ لقا ل ا و  به  اث كان في مامعة الحديد  وكان  

ىِد الُعد  أتتاار موهالالالالالالالالالالالو  لليالالالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالالالتيد   اللقاة الثا ل في مدينة ىدن 
ُ
وأنا أ

طلبت منه الن الالالالح واملشالالالالور  في اتتاار موهالالالالو  لليالالالالالة املامالالالالالتيد وقِدمت له ىد   

ىناوتن وىاودط اللقاة به في صالالالالالالنعاة  عد أيالالالالالالبو  من لقا ل به في ىدن، و ناقشالالالالالالت 

)ا   ى خ ىنوان  اأتتاالالالالالالار  ايالالالالالالالالالالالالتقل  لالالالالالاله،  ا  قالالالالالالدمتهالالالالالالا  الر   العنالالالالالالاوتن  في  نالالالالالالدلس  معالالالالالاله 

والحمةط الصالالالالالالالالالالالاللاباة من القلن الخامس إلخ الالالالالالالالالالالالالالا ن اله ل  الحاد  ىشالالالالالالالالالالالالل إلخ  

الثالث ىشالالالالالل املاةد ( وطالة الوقت  ا  واصالالالالال ي معه مالالالالالالتملا ولقا ل به مالالالالالالتمل  

اماله ى خ ريالالالالالالالالالالالالالالر  للمالامالالالالالالالالالالالالالتيد وأطلو ر  للالدشتوراا وكالان يقالدع لي كالا مالا   في إشالالالالالالالالالالالالل

ىن رأيه في قعالالالالالالالالالايا معاصالالالالالالالالالل   أ تا  إلاه من مصالالالالالالالالالادر وتدلن  ىلمها، وشنت أيالالالالالالالالالأله  

اقف الر    وتجابن  بمالالا يو الالالالالالالالالالالالح لي اللرتالالة وتجلو لي املوقف ومة الالالالالالالالالالالالالالالا الاله، ومن املو

 لت في ال اشل  ىندما شنت أ واصالالالالا معه في مل لة املامالالالالالتيد في إ دل امللاط لا 

أم  ى خ ا صالالالالالالالالالالالالاله من أما أن أىاود اأ صالالالالالالالالالالالالا  به أنا ممان أو  ما قاله لي ىندما  

"أنت بصاا" مالالالالالالالالالالالألته ملااا يا دشتور! مقا : ملااا أ  جا  ى خ أماب ى خ ا صالالالالالالالالالالالي  

ا صالالالالالالي ! مقلت له :أنا صالالالالالا   الحامة وأ أرتد أن أكل ر اأ صالالالالالا  .مقا  لي: إ ل  

رل مجدها . 
ُ
 أبت ي ا مل من  ، معلمت أنها اللمعة اإل الاناة في ا

ا   عد أن أنهات مل لة املامالالالالالالالتيد والتحقت بمل لة الدشتوراا الر    كانت أيعالالالالالال 

امالاله اقتدن ى ِي أن يكون معالاله مشالالالالالالالالالالالالالل  مالالالالالالالالالالالالالالالاىالالد، مقلالالت لالاله: يك ان    حالالت إشالالالالالالالالالالالالالل

امر يا دشتور وكان يلم  إلخ أن يالب  اقتدا ه ه ا هو تومه أن يحو  ا ما   إشالل

يظالالالالا هو   امذ أن  لالالالاله ب و  العمل وو مالالالالدىوط  بان  وصينالالالاله قبالالالالا إ مالالالالاع ا طلو الالالالة 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال )التالالدوتن التالالارت ي في  املشالالالالالالالالالالالالالل  الو االالد ى خ أطلو الالة الالالدشتوراا املويالالالالالالالالالالالالالومالالة بال

ا نالالدلس في القلنين الثالالامن والتالالايالالالالالالالالالالالالالن اله لتين اللا ن ىشالالالالالالالالالالالالالل والخالالامس ىشالالالالالالالالالالالالالل  
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ع ، وكان  2020يولاو 20هالالالالالالالال  1442ا  القعد  2٩املاةديين( الر   مت مناقشتها في  

ع وىنالدمالا التقاتاله أتمد ل  2021ينالايل 15آتل لقالاة لي باله  ين زر اله أ نالاة ملهالالالالالالالالالالالالاله في  

  
ِ
  اا  اآلتل  يي الحاا  الحقاقاة ل  الان . أنه فالتعد للقاة رصه وأن

بالالالالالاله   واممعنالالالالالالالا  دارا  من  ا  تيد  ا  دار  وأبالالالالالالالدلالالالالالالاله  كلالالالالالالاله 
ُ
ن وأشلع  مثواا  أ الالالالالالالالالالالالالالن   الل ا 

 في مناط النعاا . 
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 وداعا ايها العامل الشامخ

 

 د. أمل الحميري 
 

 شا هو م لا الل اة ..

ملامون نحن ى خ أن نل ار وشا شنا نتمنى أن نومه إلار كلماط شكل نالتحق ا   

 وأنت ى خ قاد الحااا  

شا شنالالا نتمنى أن نعلا مالالا يكنالاله لالالر طةبالالر ومحبو   لكن ا قالالدار بالالااتسنالالا وكالالانالالت  

أممارنا ولن نقو  إأ ما قاله  ام  ابلاهاا في ر اة الشالالالالالالالالاىل   أيالالالالالالالالل  منا ومن يلاىنا و

 أ مد شو ي: 

 داالالالالالالالالالالالالالت في الدناا باانا تالتل 

 اة  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو لشت أمااأ من ا بن

 وادا يا شل  الكمان لا يك   

 للدهل إنصا  و الن مكاة  

هالا نحن نل ل قالامالة ىلماالة يالالالالالالالالالالالالامقالة ونجا في يالالالالالالالالالالالالمالاة ىلا التالارتخ .. ىلمنالا  هالادئالا  

 والخلذ العظاا .مسالامحا  حا ر هالة من نور   ونور العلا واإل الاناة  

من ألتقات في ر اب كلاة اآلداب مامعة صالالالالالنعاة وأنا أدلف إلمها في أو    كان  أو  

يوع مامعي مأرشالالالالالالالد ل إلخ قالالالالالالالالا التارتخ وأهماة درايالالالالالالالته بأيالالالالالالاللوصه ا بو  اللا ي ،  ا 

  ل  الخاار لي .

 .  علنا محاهلا ه مانبهلنا  علمه وأيلوصه وزادنا الر  با في التارتخ وال و  في شنوزا  
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من في أبوى  لالالالة معلمنالالالا  الالالارتخ الامن في صالالالالالالالالالالالالالالالدر اأيالالالالالالالالالالالالةع  ذ   م  لنالالالا  الالالارتخ الا

املعلمة  با وىشالالالالالالالالالالالالنا الر الكمن بما الت اصالالالالالالالالالالالالاا من تة  محاهالالالالالالالالالالالاللا ه اللصالالالالالالالالالالالالينة  

 .وال ادئة والر  فشن ميها العلا واملعلمة في أقول  عور ل ا

هالالا نحن نودىالالر وفي ااشل نالالا الكثيد من اللحظالالاط الر  ممعتنالالا في قالالاىالالاط الالالدرس 

 ا من تةل ا إلخ  واهل العالا اأيةمل  بما ما للعلا من هابة ووقار ..والر  نقلتن

لا  كن م ل ا ر وشتبر مجلد مقلراط أكاديماة لل ةب ى خ صالال حاط باعالالاة أو 

يالالالالالالالال ور في مةزع  ح   لتنسالالالالالالالال ى من  قادع ا ياع والالالالالالالالالالنين ، با كانت منهج  اا  لما 

 .من يقلأها  عين العقا والقل   

يالدىو للتميز والنضالالالالالالالالالالالالج و املالالالالالالالالالالالالال ولاالة الر  ينب ي ىلانالا كالأملاد    كالا مالا بين الالالالالالالالالالالالالال ور 

 . حمل ا نحو ه ا ا مة  

قالالدمالالت لنالالا هالالدايالالا  مانالالة من تة  ىلمالالر ومعلالالت من كالالا طالالالالال  مشالالالالالالالالالالالاللو  بالالا الالث 

 .وىالا وم كل  

قدمت الامن في أمما ومه  عالالالالالالالالالالالالار  ل ا با ووصالالالالالالالالالالالال تها للامناين  عاون الل الة  

 مجكا    ىنا تيد ال كاة .. ..   وىاون اآلتل  

ع وصال عا شنت ويالتظا شالامصا 2006نلت در  شالوامخ امل رتين العلب في العاع  

 . علمر وإ الانيتر مدل الحاا   

البالالار وأها أىمالالدتهالالا العلماالالة و هلالاله ومحباالاله وممان طةباله    ابيهالالامالالالعكاة للامن في  

 .وملتديه الصمد والاللوان  

  وأيكنه   مالا  ال نان  .. وإنا هلل وإنا إلاه رامعون .. 



 

 

 

 

127 

 

 معلمي .. قدوتي .. أبي 

 جسد راحل .. وروح باقية اىل األبد

 

 د. أفراح السنباني 
 أستاذ التاريخ االسالمي وحضارته المساعد

 كلية اآلداب  -قسم التاريخ 
 جامعة ذمار

 

نع ك امل لداط أن  صالالالالالالالالالالالف صالالالالالالالالالالالدمتنا ومدل مقدنا لألب والقدو  واملعلا الدشتور  

ىبدالل من ال  ا  ال   كان هابة في  خصه رزتن في  ديثه ، متواهن في نعامله  

من ممان من  ولاله ،شنالا نهالاباله ر مالة   ن شالالالالالالالالالالالالالاا ليس تومالا مناله بالا  بالا وامةأ لاله  

به يومأ  رى وان أت أ  بمعلومة أو  نه لا فالالالالالالالالالهك أو يتهكا او فسالالالالالالالالخل من أ د من طة 

طلن با كان يقوع الخ أ دونما ايالالالالالالالاة  ، كان ر مه   مثا  للعالا املتواهالالالالالالالن ال   

، كالالالالان ايالالالالالالالالالالالالتالالالالاا  في مل لالالالالة  ينيد  علمالالالاله و وممهالالالالا الالالاله درب كالالالالا ال ةب دون ايالالالالالالالالالالالالت نالالالالاة 

، التم اد  مامالالالالالتيد أ أاشل أبدا أنه ىنف او أيالالالالاة إلخ أ د ولو بملمة مادا أو ماز ا

يكالالالالالالالالالالالوا وقار و واهالالالالالالالالالالن ور مة  رى لو ات أنا. فعد  لنا دون أن يقلا من شالالالالالالالالالالأننا أو 

 فسخل من قولنا م ما كانت إمابسنا .

ا شثيد  يأنل قبلنا وأ ناة ااحاهالالالالالالالالل  أ ف لذ  
 
كان ر مه   ملتزما بالوقت با أ اان

 باب القاىة أبدا ولكنه ي ل  من املتأتل أن يدتا دون أن يق ن ااحاهل  .

ومن املواقف الر  معلتن  أقف مبهور  بتواهالالالالالالالالعه أنه أ ناة ااحاهالالالالالالالالل  ايالالالالالالالالتأان  

منا ىشل دقائذ لمل يسناو  طعامه  ا الدواة بقوله : ايمحوا لي يا أبنا ل أن ايتأان  
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الالالالالالالالالالالب   أو اأيالالالالالالالالالسئ ان كان   إلبداةمنكا ىشالالالالالالالالالل دقائذ .......من أنه لا يكن معالالالالالالالالال لا  

 أو اتلموا او أ   الالالالالالالالالالالال  ة ، لكن هالالالال ا هو يك االالالاله أن يقو  : ايالالالالالالالالالالالالتدا الالالالة ىشالالالالالالالالالالالالل دقالالالالائذ  

ال الالالالالالالال ا  ليس أ د يالالالالالالالالواا وهو ايد كا من ىلمت ، كان قمة لل وق وىنوان للل ي  .د

واأ تداع ل يدا ، ممالالالان محور أ تداع و محبالالالة و قالالالديل كالالالا من وقعالالالت ىانالالاله ىلاالالاله من 

أو   وهله ، ه ا كان شالالالالالعور   جاهه من أو  يوع رأيته ،  ا كان ن س شالالالالالعور ىائلر  

بهابته ور ي أيالالالالالالالاللوصه   مانبهلواين لا يلوا يالالالالالالالالول في مناقشالالالالالالالالر  لليالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالتيد  ال 

ورزانته و وممهه دونما ايالالاة  محملوا له  قديلا وامةأ ، و أصالالابها الحكن ملا ىلموا 

بوما ه وماهالالالالالالالالالالالت أىايها بالدمو  ه ا  ا  من رأا مل  أو مل ين لالالالالالالالالالالالالاىاط مقط مما 

مالا نعنااله الملمالة من معنى ، وأنالا هنالا أ حالدف   بالا  طةباله الال ين كالان مو اله مالامعالة بمالا

ىن ن سالالالالالالالالال   ، مقبا وما ه صالالالالالالالالالدمت بصمد ملهالالالالالالالالاله ال   نك  ى ي كالصالالالالالالالالالاىقة  كنت و 

 أملت ملا يالالالالالالالمعت الخمد ل لر ايالالالالالالالت الالالالالالالاللط من أيالالالالالالالتاا  الدشتور رهالالالالالالالوان اللاث ىن 

 اله ! وشنت أبتها إلخ   أن فشالالالالالالالالالال اه وتكتا ىنه البأس ، ولكن   شالالالالالالالالالالاة أن يتوماا  

شالالالالالالالالالالالالديدا ،  منيت أنه كابوس يالالالالالالالالالالالالأصالالالالالالالالالالالالحو منه ولا فالالالالالالالالالالالالالتوى  ىق ي ما    كنات محكن

 دف، اىتقدط أ ل ىندما أزور الملاة يالالالالالالالالالو  أراا هنا أو هنا  ولكن  ىندما دتلت 

من بوابة ال امعة أ الالالالالالالالالالت أنها بة رون مامد  أ  اا  ممها مظلمة في نظل  ، راا 

مالالالأنينالالالة لومودا والت الالالار   أنن  في و الالالالالالالالالالالالح اليهالالالار أل هنالالالا أيقنالالالت أن من شنالالالا نحس بالالالال 

للرتته وال صل  نه معلمنا  قد ر ا و ل  ملااا في الملاة وفي أن الالالالالالالالالالالالنا أ يمكن   د 

أن يمألا أو فعوهالالالالالالاله ،  نه من ا يالالالالالالالا    ال ين إن أشالالالالالالالل  ى خ طال  أو ناقشالالالالالالاله كان 

الر مدىا  لل صل واأىتزاز  ، كان ر مه   في بداية املناقشة يبين أن ال د   قوتا 

الليالالالالالالالالالالالالالالالة وليس  قوتعالالالالالالالالالالالال الا ، يثن  ى خ ال الالال  بملمالا اله الحالاناالة ال الادئالة وامل  ل  في 

الوقت ن الالاله ، والر  نع ل ال ال  ال مأنينة واللا ة كان يو الالح القصالالور والخ أ  

اقاالالالة ، وكالالالان الالالالر يمثالالالا   دونمالالالا  جلت  أو تهكا ، فشالالالالالالالالالالالالاالالالد بج الالالد ال الالالالالالال  بملمالالالا الالاله الل

ع أهله والحاهالالالالالالالالالالاللتن ،  نها كلماط شالالالالالالالالالالال اد  وويالالالالالالالالالالالاع ى خ صالالالالالالالالالالالدر ال ال  ي صل به أما

مالالاةط من هالالامالالة ىلماالالة شبيد  من ىالالالا لالاله ممالالانالاله مميز  في القلوب ، كالالان ر مالالة   

مالالالالالالالالالاندا لما ال ةب من أ  شالالالالالالالالعبة كانوا يالالالالالالالالواة بالتوماه أو الن الالالالالالالالح واإلرشالالالالالالالالاد بما 

يصالالالالالالالالالالالالال  في مصالالالالالالالالالالالاللحتها ولسالالالالالالالالالالالالال االالا م الالام ا العلماالالة ، وأاشل في هالال ا ال الالانالال  أنالاله  عالالد  
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مالالالالتيد أمد ل الدشتور ال الالال ا  بكت  لا أىند ىلمها قبا الر وكان قد مناقشالالالر  للما

طلال  من  في املنالاقشالالالالالالالالالالالالالة أن أىمالا مالدو  الوأ  ومن تةلاله ايالالالالالالالالالالالالتصل   عض النتالائا  

وكان الر العما مديد ى ي مشالالاللن لي لكن  لا أ مكن من ايالالالتصلا  النتائا ، وىدط 

لعالالالالالالبط ودون أن يحلمن  إلاه أيالالالالالالأله مشالالالالالاللن لي ولكنه أدر  أ ل لا أدر  ما أمعله با

أت  ال دو  ونظل ماه ،  ا شت  ماه إ دل النتائا وايالالالالالالالالالالالالت عت  عدها أن أمعا ما 

 طلبه من  ى خ أشما ومه .

ال الالالالالالالالال ا  شبيد في ىاون ال مان و ظل بح  و قديل  .ومن املواقف الر  معلت د

 وا تداع كا من ىلمه  واهعه .

لة ل ا أن يحعالالالل مناقشالالالتها ،  مأاشل أن إ دل ال الباط طلبت منه في مناقشالالالة زما

وصال عا  عالالالالالالالاللها راا ما كان يبدو ىلاه من اىااة ليس لشالالالالالالالال  ة ولكن لدىا ال البة  

وممدا للخواطل ووماة بوىدا، وبعد مد  وميز  من مناقشالالتها ايالالتأان ميها لا ادر  نه 

 متع  ، ه ا هو املعلا اأ الالالالالان اللا ي في نعامله النباا ، ال   أ ي لق بين طةبه وأ 

، ولكنالالالالاله  يحنو ى خ ال مان   أو اأمتمالالالالالا ي  املالالالالالاد   أو  الالالالالالدراسالالالالالالالالالالالال    فعناالالالالاله مالالالالالالالالالالالالالتواها 

وتحتدم ا و ع ل  ىلمالاله لمالالا من طلبالاله ببالالالالالالالالالالالالالالالاطالالة، بمحبالاله دون نعقاالالد، وهو  وماالاله 

ا ب الل اا بها وااح  ل ا ، لا أاشل أ ل رأيته يوما ااهالالبا أو ىا الالالا أو متضالال لا ،  

ملن  وله ، بالنالالالالالبة لي شنت ايالالالالسشالالالاليدا    با دائما  شالالالالوش هاد  يبعث ا ما والت ار  

يالواة أ ناة درايالر  أو  عد الر ، شنت أريالا له ممان يلد ى خ ريالائ ي وايالت الالارانل  

بما صالالدر ر   ، وكان  عا الناصالالح ا مين الثقة ، وراا أ ل شنت أىت ر ى خ ازىامه  

 إأ أنه دائما كان يظ ل أنه ى خ ايتعداد لللد ى خ أ  ايت الار  .

أ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت أ ل مقالالدط أبل مل  أتلل محكنالالت  كنالالا شالالالالالالالالالالالالالديالالدا،  ر الالا    عالالد ومالالا الاله

أيالالالالالالالالالالالالتالاا  وقالدونل .  عا ر الا مالالالالالالالالالالالالالدا محالالالالالالالالالالالالال  لكن رو اله بالاقاالة واشلاا تالالالد  بمالا 

قالدماله من شتال  وأبحالاف مقالد ىمالا لالدناالاا بمالا يلضالالالالالالالالالالالال   رصاله ، ممالانالت لاله ممالانالة ىالالاالة 

شالالال   ى خ ىند كا من ىلمه ، وقدو  في قوله وىمله ، ممان يمثا ا تةق ااحمدية  م

ا رض ما لة للعاان  ا اادر إلخ موار رصه ، و ل  ىمة صالالالحا ينت ن به الناس ،  ين 

 وهن كا شتبه وأبحا ه في موقن ومعا اأيت اد  ميها مجانا ،
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أن  صالالالالالالالالالالالال الاله ىلمالا    مالالااا ىالالالالالالالالالالالالالالانالالا أن نكتالال  أو نتالال شل مة   ل الملمالالاط م مالالا شندط ،

وتلقا و واهالالالالالالالالالالالالعا ومعاملة ونقو  : ر ا   ا ب الحا ل واملعلا القدو  ر مة ا بلار  

وأدتله ال نة بة  الالاب وأ يالابقة ى اب بل مته ، و  الالأ    له ال لدوس ا ى خ  

من ال نة من النباين والصالالديقين والشالال داة والصالالالحين و الالالن أولئر رماقا ومكاا  

  . مكل معلا ىن طةبه ، وإنا هلل وإنا إلاه رامعون     ىنا تيد ما
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 كلمة حق اخرية

 

 مياسه عبدالله حمود الريمي .د

 

الل من ال ال ا  وهو   شا شنت أرمو شتابة مقا  الشالكل والعلمان للدشتور  ىبد 

بين   لتنا ليالالالالالالالالمن منا  ماما شما كان فالالالالالالالالمن  ايالالالالالالالت الالالالالالالالارا نا ونالالالالالالالالارأ نا  العلماة   

 معالارمنالا  ومالدارشنالا   كتل ىلماله و لاة  جالارصاله لكناله لا 
 
 ىلمهالا  منديالا

 
مانتصالالالالالالالالالالالالال  مجابالا

فالالالالالالالالالالالالالمن يومالالا  لأليالالالالالالالالالالالالف شالالالالالالالالالالالالكلنالالا و قالالديلنالالا  البالالالغ لالاله وا  ودا الاله الكبيد   وملنالالاقبالاله  

 .  ود  لل مان الحماد  واملش 

والالر  ننالا اىتالدنالا الشالالالالالالالالالالالالكل  عالد مواط ا وان، والتقالديل  عالد ااالاب اللون ، مالأ  

  قديل ه ا وأ   كلتا. 

العلماة    منيت أن فالالمعنا لادر  مدل ا  ل العظاا ال    لشته ىلانا بصالمته 

 وا تةقاة مللصما ابسالا بلض ى ملا أنجك .. 

في كا من  عالالالالالالالالل   ا  أبينه من  إن  وارل مالالالالالالالالالد الدشتور ىنا مإن رو ه متمثلة

طةبه ، ونها من معانه وشاللب من مدوله يالواة من طلبة البمالورتوس أو املامالالتيد  

 .أو الدشتوراا ممن ياواصلون ريالته وتسبعون نه ه ولنا في الر  عض العكاة  

أقو  إن من أقسالالالال ى لحظاط الحاا  يي لحظاط الودا  بما نالالالالالق ه  لر امل لد   

وومن أصالالالالالالالاا ومتأصالالالالالالالا لل لاق ى خ قلوصنا ، تاصالالالالالالالة وأن من    الب اعالالالالالالالة من قالالالالالالالالو  

نودىه هامة وقامة بط ا الدشتور ىبدالل من ،مكا يي تالالالالالالالالالار نا ماد ة ب قدا، 

ومجاعتنا قصالالالالالالالالالالول   اابه، م و من الدكا ل  القةئا  ال ين ماد ىلانا الكمان بها، 

تلط  الاب ي وأ أت اكا أن م الامالأ  ومالا  الالدشتور  لشتن  شمن أصالالالالالالالالالالالالالاباله الحلد،  وأت 
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بنالاب ي ، و ل  في الحلذ اصالالالالالالالالالالالالالة ، وفي العين ىمد ، وفي املالآ ي دمعالة ل ال ا املصالالالالالالالالالالالاليبالة ، 

مقالالد قالالا  ىك من قالالائالالا  ) وإاا أصالالالالالالالالالالالالالالابتكا مصالالالالالالالالالالالاليبالالة املوط( م و شالال لالالر ىنالالد تالالالقاله 

الالالالالالدشتور   ال لاالالالالالا  بالالالالالأيالالالالالالالالالالالالتالالالالالاا  وشالالالالالالالالالالالالا ي  كالالالالالان  إاا  مكاف ىنالالالالالد مصلوقالالالالالا الالالالاله، وشاف 

 . ىبدالل من ماملصيبة أىظا  

الدشتور ر مه   ىلا من أىةع قالالا التارتخ اأيالةمل بجامعة صالنعاة الر  كان 

شالالالالاللم ا  ونشالالالالاللمت به شما كان رائدا من روادها طالة أربعين ىاما ، ممان ريالالالالالو  ىلا 

ومعلمة، و ميزط  مالالالالالاليد ه ال وتلة الحاملة  بالع اة ال كتل وإنتامه العلن  الالالالالالال ي  

ة وقامة وملتد   ىن  ارتخ الامن اأيالالالالالالالةمل  مقد رمد املكتبة اأيالالالالالالالةماة بملامن هام

والر  ا ت مل لة زمناة وايالالالالالالالالالعة ر أربعة قلونر  ناول ا  بما   اصالالالالالالالالالال ا ودقائق ا ،  

 معالارماله من ب ون ااخ وطالاط  
 
 معلومالا اله من أم الاط الكتال ، مالالالالالالالالالالالالالتصلمالا

 
مالالالالالالالالالالالالالتقاالا

 ىلمها الدلاا والمده
 
  إياها ب كلا الويالالالال ل، مقاما

 
ان  والنصالالالالو  التارتصاة ،ومنقحا

 بمنه االالالة ىلماالالالة بحتالالالة ؛ أ الالالدايهالالالا ووقالالالا ع الالالا بلزانالالالة م را متمكن من أدوا الالاله 
 
ومحلة

 تبالايالاا وت الايالاا  عمذ و  د  ،  
 
 في الحالدف، كالاشالالالالالالالالالالالال الا

 
،ورصالالالالالالالالالالالالانالة يالالالالالالالالالالالالاالد قلماله ، متعمقالا

 رأياله بحاالاديالة امل را  
 
اقن الحالدف ومصالالالالالالالالالالالالادرا، ىالارهالالالالالالالالالالالالا وصالأدلالة ىقلاالة ومن قاالة من و

و م ه  أو طائ ة ، با كانت اايته ر مه   ناشل ال اط واملتمالالالالالالالالر باأنحااز ل كل أ

إ  الالار الحقاقالالة التالالارتصاالالة في كالالا مجلتالالاط التالالارتخ ، ممالالانالالت يي منالالاج اآلمالالا  ومحط 

و لصالالالالالالالا شالالالالالالالديدا منه   وكان الر من باب درة للحذ وللتارتخ، التد ا  بالنالالالالالالالالبة الاه،

ن ى خ ا مالالالانالالالة العلماالالالة ،ونالالالالالالالالالالالالاللام الالالا شمالالالا يي نالالالاصالالالالالالالالالالالالعالالالة لألماالالالا  القالالالادمالالالة ، تالالالالاالالالة م

 نشوهاط امل ح ين واملتحيزين من الكتاب وامل رتين والبا ثين .

 
 
 وميهالامالا

 
إن الع الاة في الحاالا  هو يالالالالالالالالالالالالل الخلود وقالد ىلماله الالدشتور  مجعلاله نه الا

 لحاا ه العلماة واإل الالالالالالالالالالالالالاناة ، ومن هنا كان للدشتور مان  مشالالالالالالالالالالالاللق آتل من  
 
ونم ا

ا املتميز محالالالال  ، با  الالالخصالالاليته ال    وهو ال ان  اإل الالالالا ل، ملا يكن الر املعل 

،  الالالالالالالالن املعشالالالالالالالل ، يتلقا  
 
كانت له تصالالالالالالالا  ومناق   ماد  ،  مقد كان  متواهالالالالالالالعا



 

 

 

 

133 

ببشالالالالالالاشالالالالالالة ا ب وبالالالالالالالمو ا تةق وطابها، شما كان ينصالالالالالالت ل ةبه وتلشالالالالالالدها بهدوئه  

املعتالاد ووقالارا امل اال  وصبالالالالالالالالالالالالالالاطالة نعالاملاله ، وهو بال لالر لا يصلف لنالا مالآ لا العلماالة  

 من 
 
 القاا واملثالا النبالالة، ممالان تيد نموا  للمعلا امللتزع،   مقط بالا  ل  لنالا ميدا الا

 .   وقدو  يحت ل بها 

شمالا أن الالدشتور ر ماله   كالان يمالد يالد العون ل ةباله بكتال  وملامن من مكتبتاله 

الخالالالاصالالالالالالالالالالالالالالالة بالالالا ولا يعالالالالالالالالالالالالن ىلمها  رى بمقتناالالالا الالاله من ااخ وطالالالاط شمالالالا  الالالدف معي  

 مجكاا   ىن  تيد ال كاة 
 
 .  خصاا

هالال ا الع الالالالالة إأ مقصالالالالالالالالالالالالل   قصالالالالالالالالالالالاليد ايد املتعمالالد بحذ الالالدشتور    وبعالالد أ أرا ل في 

أهالالالالالالالالالالالالف إلخ  ،    بار ااد ممان مالالالالالالالالالالالالالالكه ودروصه العلماة واإل الالالالالالالالالالالالالاناة الر  ت ات ىن  

الر أن بعالن ورتقاط  ع ك أن  حتو  مالاليد  ى اة أربعة ىقود من الكمن ناهار  

 ىن شندتها شكماة أ ش تد  زمناة مقط. 

  قف منحناة قامر  ل  
 
أقو   وأتيدا     بماة  ا ال با الشالالامخ ، و

 
مايي ط  ن الالالا

  الالالالالالاليد ى خ ت اا ، 
 
أَّها الدشتور اإل الالالالالالالان يالالالالالالتظا أىمالر ومآ ل  ويالالالالالاليد ر نمدايالالالالالالا

 ونقت ل أ لا . 

مو  لقالالد أى االالت ومالالا منعالالت، وصالال لالالت ومالالا ادتلط، وأتلصالالالالالالالالالالالالالالت في ىملالالر هلل  

وللوطن وللعلا ، وتيد دلاا ى خ الر ما يكتل به قالالالالالالالالالالالا التارتخ من شوادر أكاديماة  

 متميز   تلم ط ى خ يد  ونهلت من معين ىلمر ومعلمتر. 

 يأتتا مقالي به ا ا بااط: 

 ك  ال الحذ نادل مايتجبت ولا   

 داة الالال ىند كا ن بالحذ  ح ا  

 تال 
 
 الالالالالالالالالالالالال الالال تل ت في الدناا باانا

 
 دا

 اة الال الالالالالالالالالالالالالالالال الال و لشت أمااأ من ا بن 
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 يا شل  الكمان لا يك  
 
 وادا

 للدهل إنصا  و الن مكاة 

ر مالر   يالا دشتور ىبالدالل من وأيالالالالالالالالالالالالكنالر ال لدوس ا ى خ .. ومكا    ىنالا  

 تيد ال كاة .. وإنا هلل وإنا 
 
 إلاه رامعون .   مماعا
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 صمت الرياع يف رثاء 

 الدكتور عبدالرمحن الشجاع 
 

 للشاعر اليمني/
 عبدالجليل الشجاع د. 

 

أصالالالالالالالالالالالالالالة ىن ن سالالالالالالالالالالالالال   وناالابة ىن أبنالاة ىن   عكلة رىاش بمالديلتة ا  يالالالالالالالالالالالالال ا   

وىن كامة ملو  أيالالالالالالالالالالالالالل  بن  ال الالالالالالالالالالالالال ا  في الامن  عك  ممان إتوان    محامظة إب 

وأها وأبناة المدمالالور ىبدالل من ابن الشالاخ ىبدالوا د ال ال ا  رئيس قالالا  

 بوما  والدها مقاد العلا والتأرتخ . 
 
 التأرتخ بملاة اآلداب مامعة صنعاة يابقا

تيد   الالالالالالالالالالالالالأ    أن فعظا أملها وتل ا مقادها وتحالالالالالالالالالالالالالن ىكاةها وتجعل ا  

 تلف لخيد يلف وإنا هلل وإنا إلاه رامعون ولاتقبلوا ه ا القصاد :  

الالال صمت اليدا  وماض دمن الدمت  ال ال ال  الل  ال

 والحمد مف ى خ طلوس ااحبالالل   

 والحكن يصل  مامعاط العلب من  

الال  الالالداد  ا ا زهال ال الالال صنعاة إلخ   ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ل ال

 



 

 

 

136 

 وش ا دمشذ من اللتاض وايدهالا  

 من مامعاط في الل اة لا  حصالالل  

الال الما  ل ل ر اا ماري ا الال  ال ال ال ال ال      ال

الالال أشلق ميها كالصبان املال   ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  الالل  ال

 الما ي قد ىبدالل من ابن ىبد  

الال  ال ال الال الوا د ابن ال  الالا  ا شبال ال ال الال ال ال الال ال ال ال  ل الال

 دشتورنا العمةق من بلغ الالوى  

الالال ىلما و   الالال لذ موق هاع املشتال ال  ل   ال

الالال شا درس التأرتخ في أقالام   ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا  ال  ال

الال  ال ال الالال شا أي   ماه  شلن أشثال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ل  ال

ا الال  الالالن ال ةب في ندو الالال شا أمتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ه ال

الالالل     شا ماض باللد ى خ من يمتال

الالال شا ألف من شتالالالال  في من  ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاله  ال  ال

  شلط وأتلل في الورل لا  نشالل  
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الالال شا ناق  العلماة في أبحايهال  ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  الالا  ال

الالالور    ال الالال  رى  صل  كا دشتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالالل   ال  ال

الال  الال في ىلمه وصحو ه  تالالال  أمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  اض  ال

الال  الالال ى خ الومود ب اض ىلا أاال ال ال ال ال ال ال  الكر  ال

الال  ال الالال والاوع للل من أهلخ ااديال ال ال ال ال ال ال ال ال  ا  ال

الال  ال الالالل  موا الالالة بالعنبال الالال بمالاال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  الل ال

الال  ال الال الاوع يل ا  عد أن مأل الال ال ال  ورل ال

الالال ىلما ومعة كالسحاب املم ال  ال ال ال ال ال ال ال ال  ل  ال

الال  ال ال الالال مااا أقو  وها ي ل في  قال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ه  ال

الال   ه ا الل اة  ال الالالالةط ا بحال الال بمامال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ل  ال

الال  اهلل لو  لت قلائ  أمال  ال ال  الالالحا ا   ال

الال  الالاله  شعل مبهال ال الالال شعلاة  ل اال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ل  ال

الالا في  ذ م  الالال ما كان الر كاماال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ن  ال

الال  ال ال الالاللق في ا رض شبدر ناال الال أشال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ل ال

الال  ال الال لكننا ندىو له الل مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  الن أن  ال

الالال  م  ال الالال فع و ىنه ما معال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ن أوزر  ال
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الال  الالال وتحله ال لدوس من منا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  الالاله ال

الال  ال  ل الالال من  عد أن فالق  بماة الكو ال

الالاله من إتوان  الالال وىكارنا لبناال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاله  ال  ال

الالال وا ها أيعا وممان املعش  ال ال ال ال ال الالالل  ال ال  ال

 ا  ال ييدوا ى خ ما يار ماه مقادش 

اقاالاله بما منبال  الالال وارقوا مل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالالل ال ال ال ال  ال

الال  ال الالال  جدوا من الناس  نالالالاة طابال ال ال ال ال ال ال ال  ا ال

الالالوع اآلت  ال الالال وا مل من ربل باال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالالل ال  ال

  



 

 

 

 

139 

 

 التاريخ االسالمي ورحل مؤسس مدرسة 

 يف جامعة صنعاء 

 

 عبد الودود قاسم حسن مقشر .أ.م.د
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك 

 بكلية اآلداب جامعة الحديدة
 

ر ا أيالالالتاانا وشالالالاصنا ا يالالالتاا الدشتور ىبدالل من ىبدالوا د ال الالال ا  في يوع 

امذ  1442رم    12اأربعاة    ع.  2021ممدايل   24م ل  املو

كثيد يظن شالالالالالالاصنا م رتا وأكاديماا مقط ، أ با هو ىةمة مدقذ وشالالالالالالاخ ااتد  ال

من العلوع الديناة ما مكنه أن فعت ي يالالالالالالالالالالد   أيالالالالالالالالالاليس مدريالالالالالالالالالالة التارتخ اإليالالالالالالالالالالةمل في 

مامعة صالالالالنعاة أع ال امعاط الامناة م و تلتا ا زهل الشالالالاللتف، وهو صالالالالا   منهج 

يالالالالالالالالالالالالةمل ومذ ررل الصاالة مالاديالة إيالالالالالالالالالالالالةمل املنبن في التالارتخ، يلمض  حلاالا  الارتصنالا اإل 

مالالامالالد  أو ا جالالاهالالاط ىقالالائالالديالالة أو طالالائ االالة أو  كصاالالة، وإاا شنالالا قالالد نعلمنالالا مثلمالالا نعلا  

 :شاصنا في صباا  بمجالس العلا قو  ابن ريةن الشامعي في متن الكصد  

 وما ملل بين ال حاب  الكت....ىنه وأمل اأمتهاد نثبت

أقاالا  وهو مالا كالان يحال ر مناله نساجالة مقالد   لط في أيالامنالا هال ا  لشالة العبالاهلالة وا

 نعص  القح اناة والتحكب املقات ...

 رى قباالا ومالا اله لا  نكن  شالالالالالالالالالالالالعل إأ أننالا   1٩٩٣ىنالدمالا  تلمال نالا ى خ يالدياله بالدة من  

أماع أب بمعنى الملمة ... حملنا وصالالالالالالالمد ى خ نقاشالالالالالالالا نا ...اتتل نا ولما منا قناىته في 

...لكنالالاله ىلمنالالالا شاف نتعالالالامالالالا من من   مالالالا يص  الالالالدولالالالة الكتالالالاديالالالة و الالالأرتصاالالالة ومودهالالالا
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لالالالاله ريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ى خ   نصتلف معالالالاله بمعنى  قبالالالالا ا تل ...أ أدر  مالالالالا الالالالال   معلن  أشتالالالال  

 ل وناله ...أىتقالد إناله اإلدرا  بقلب ر االا والالدنالا ..أو للرتالة رأيتهالا ....شتبالت أىلض أن 

ينز  ىنالالد  في الحالالديالالد   االالث شمالالا كالالان دائمالالا يحالال  التمشالالالالالالالالالالالال   ى خ البحل وتالالاصالالالالالالالالالالالالالالة  

لحعور الوب الشمس....شا كان وم ه  كالوا أشعة الشمس ال هباة وهو يحد ر  

ىن التارتخ ....ر ا والدنا مثلما أيالالالالالالالالالتاانا ا يالالالالالالالالالتاا الدشتور مصالالالالالالالالال    يالالالالالالالالالاد يالالالالالالالالالالا 

 م يس مدرية التارتخ الحديث واملعاصل....ر م ما   وأيكيهما مناط الخلد.
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 الشجاع العامل احلكيم أوحد زمانه

 

 مصطفى غشيم د. 
أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته 

 المساعد بكلية اآلداب 
 جامعة صنعاء

 

ىبدالل من ىبدالوا د ال الالالالالالالالال ا  وأنا في الالالالالالالالالالالنة    لقد ىلمت ا يالالالالالالالالالتاا الدشتور 

ع في أولخ محالاهالالالالالالالالالالالاللا اله ملقلر  الارتخ الامن اإليالالالالالالالالالالالالةمل  200٨ا ولخ من العالاع ال الامعي  

ط اإليالالالالالالالالالالالالةماالة في هال ا ااحالاهالالالالالالالالالالالالل  الر  (، وقالد  ا ممن قالالالالالالالالالالالالالن  التالارتخ والالدرايالالالالالالالالالالالالا1)

 أقامت في قاىة ا شو  بملاة اآلداب مامعة صنعاة؛  

ولكونها الالالالالالالنة ا ولخ بالنالالالالالالبة لنا ولكند  ىدد ال ةب لا يكن أيالالالالالتاانا ال الالالالال ا   

 فعل  أ  طال  منا.

و الالالالارتخ الامن   دريالالالالالالالالالالالنالالالالا معالالالاله مالالالالادنل  الالالالارتخ الخةمالالالالة اللاشالالالالالالالالالالالالالالد   الثالالالالاناالالالالة،  وفي الالالالالالالالالالالالالنالالالالة 

 قد ومقت في  لر املقلراط بحصولي ى خ درماط ىالاة بتقديل ىاع ممتاز . (، و 2اإليةمل) 

يالالالالديالالالاله في مل لالالالالة  بالالالالالتتلمالالالال  ى خ  وبعالالالالد أن أنهاالالالالت مل لالالالالة البمالالالالالورتوس، شالالالالالالالالالالالاللمالالالالت 

التم اد  مامالالالالالالالالالالتيد وفي املامالالالالالالالالالالتيد أيعالالالالالالالالالا وش لر في طور الدشتوراا، ممانت مل لة 

 الالالالالالالالالال ا  ىندما كان التم اد  مامالالالالالالالالالالالتيد بداية التعار  من أيالالالالالالالالالالتاا  ىبدالل من ال

 يدِرس ماد  قاىة بحث و حقاذ مص وطاط.  
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ومن  الر الحين رص تن  بأيالالالالالالالالتاا  ىةقة أبوتة صالالالالالالالالادقة متميز ، ىةقة ا ب من 

 ابنه، وىةقة ا يتاا بتلما ا ...

امقته ى خ  -يل مه   -وروتدا روتدا نعمقت ىةقر  بأيالالالالتاا  ال الالالال ا     عد مو

املامالالالالالتيد واملويالالالالومة ِب "ا ىما  الخيدية في ىصالالالالل الدولة اإلشالالالاللا  ى خ ريالالالالالر  في  

م لتة( ، وش ا أطلو ر  للدشتوراا املعنونة ب" الالالالالالالالالاايالالالالالالالة    ٨5٨ر626الليالالالالالالالولاة" )

 (1٣2ر41املالاة للخةمة ا موتة" )

امه ى ي أوأ ل اأهتماع والن الالالالالالالح، وأ ح ن  بتوممها ه وإرشالالالالالالالادا ه،   وتة  إشالالالالالالالل

ه ونبا أتةقه و الالالالالالالالالالالن نعامله؛ ملا يِدتل م دا في وامل ل ب اض ىلمه واكار  م م

 يباا مالاىدنل والوقو  إلخ مان   في أ لر الظلو .

أيالالالالالالالالالالالالامالا في -لقالد شنالت دائا اأ صالالالالالالالالالالالالا  بالأيالالالالالالالالالالالالتالاا  ال الالالالالالالالالالالال الا  يالالالالالالالالالالالالواة ىمد التل ون  

أو من تة  ال هاب إلخ منزله والر ملناقشالالالالالة   -املنايالالالالالباط الديناة )ال من وا ىااد(  

ن فالالالالالالالالالالالالالتقبلن  بح الاو  وإشلاع، وىالاد  مالا كالان فسالالالالالالالالالالالال ا   عض مصالالالالالالالالالالالالو  ا طلو الة، ممالا

 مة ظا ه و صوتبا ه بالقلا ا  مل .

وما أن ننتو  من الر شنت أيلا ىلاه، وأيسالمحه بامل ادر ؛ معند الخلو  كان 

يالالأب  إأ أن يودىن  مامشالالالالالالالالالالالال   بجالالان    رى بوابالالة  وش منزلالاله البعاالالد  ىن مجلالالالالالالالالالالالالالاله 

لاا لعالالالالالالا ه و لما ا ... قا لقد أ  لن  ببعالالالالالالعة أمتار  واهالالالالالالعا و كلتما من ىالٍا م

 بتواهعه ال ا .

 رى أ نالالالاة     ولا  توقف ىةقر  بالالأيالالالالالالالالالالالالتالالالاا  المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبالالالدالل من ال الالالالالالالالالالالال الالالا 

ملهالالالالالالالالالالالالاله؛ مقالد ومقالت بكتالار اله مل ين، املل  ا ولخ كالانالت بلمقالة المدوميالالالالالالالالالالالالالور رهالالالالالالالالالالالالوان 

 اللاث، أما املل  الثاناة ممانت بمعاة أيا  نل ا مةة بقالا التارتخ .
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ة  ملهه و لصا من  ى خ ىدع إزىامه، ايتمِل  سبعي لةطمئنان ى خ  الته  وت

 ال حاة ىن طلتذ التواصا بابنه امل ندس أ مد ىبدالل من ..

و ا الحا  ش لر  رى مجعنا بصمد  كتن ىمد ويالالالالالالالالائا التواصالالالالالالالالا اأمتما ي أبم   

 مدامعنا وهو تمد ر اا ىاملنا وشاصنا وأيتاانا إلخ موار رصه...

هالالالال ا ال الالالالامعالالالالة والحكن العماذ ى خ و رى   يالالالالأب  أن فالالالالالالالالالالالالالتوىالالالال   اللحظالالالالة والعقالالالالا 

ا طةب ىلا التارتخ وم رتاه قاطبة.
ِ
 مقدان ه ا القامة العلماة... مل اا أيتاانا يت

لقالالالد شتالالال  شثيد من ا يالالالالالالالالالالالالالالا الالال   والكمةة ىن منالالالاقالالال  مقاالالالدنالالالا العكتك المدوميالالالالالالالالالالالالالور  

من  االا اله العلماالة   ىبالدالل من ىبالدالوا الد ال الالالالالالالالالالالال الا  وأشالالالالالالالالالالالالاروا إلخ موانال  ىالديالد 

والعملاالة، ومماع ا قالد أ نوا ىلااله شالالالالالالالالالالالالاصالا ملاة وأيالالالالالالالالالالالالتالااا م رتالا وىلمالا من أىةع  

 التارتخ اإليةمل.  

ولإن كانت ه ا املالالا ة أ  ك ل للت شيد بجمان مناق  أيالتاا  وتصالاله  جايي 

 لكن  ال   أن أاشل  ععا ميها:

 شلمن  بقبو  اإلشلا  ى ي في املامالتيد والدشتوراا   -

  ناز  ىن مالتحقاط اإلشلا  الخاصة به إا معل ا هدية منه أبن  .  -

مثاأ را عا للعةقة بين ا يالالالالتاا وطةبه، وصالالالالا   مدريالالالالة  -ر مه    -لقد كان 

ألتحالاق  ىلماالة  الارتصاالة، وكالان ى خ طلبالة العلا من مح   ال قاالد الال ين يلابون في ا

 به ا املدرية الل لة إلخ صنعاة  اث يتوامد ال  ا  لألت  ى خ شاصنا وم رتنا.

 مقد كان يدتل ا في أ داف التارتخ وتصوض بها في ىبابه الكاتل.

وكالالا من ارنشالالالالالالالالالالالالف من هالال ا املالالدريالالالالالالالالالالالالالة أصالالالالالالالالالالالالبحوا اآلن يصالالدمون العلا، وتتقلالالدون 

...
 
 مناص  التدر س في ال امعاط الامناة والعلصاة أيعا
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أ مدا  في أن أيالالالالالالالالالتاانا ال الالالالالالالالال ا  كان امللمن لما من أراد أن يتصصالالالالالالالالال  بتارتخ  و 

 الامن اإليةمل أو  ارتخ صدر اإليةع.

وهنا لن أ  لق إلخ إي اماط ال قاد العلماة والعملاة  نها مدونة في موقعه ى خ 

 شبكة ا نتدنت...با يأ ناو  أيلوصه في الكتابة التارتصاة..

نوته إلخ أن  صصالالالالصالالالاله الدقاذ في  ارتخ الامن اإليالالالالةمل كان قبا الر أبد من الت

اقتصالالالالاديا   له دورا بارزا في التعلتف بتارتخ الامن تة  العصالالالالل اإليالالالالةمل يالالالالاايالالالالاا و

 ومكلتا و قاماا و عارتا وامتماىاا..

أمالا ىن  الارتخ صالالالالالالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالالالالالةع ماك االه أناله ايالالالالالالالالالالالالت الا  أن يقالدع صالالالالالالالالالالالالور  أشند دقالة 

لدرايالاط الر  ىنيت  ع د النبو  وىصالل الخةمة وموهالوىاة من تة  العديد من ا

 اللاشد  الر  أت ط من وقته أشند من ىشل  أىواع.  

لقالالد انالالالالالالالالالالالالالمالالت شتالالابالالا الاله بالالاملوهالالالالالالالالالالالالوىاالالة والتجلد من املاو  الالال ا االالة شمالالا انالالالالالالالالالالالالالمالالت  

يبن  ماد ه من مصالالالالالالالالالالالادرها ا صالالالالالالالالالالاللاة با ثا ىن  -ر مه   -باملنه اة والحااد، ممان 

 ملقوأط الععا ة بالحجج والمداهين وا دلة البينة.الحقاقة التارتصاة م ندا ا

التالالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل   بالالالالدور مقاالالالالدنالالالالا ونتالالالالامالالالاله العلن  أ يالالالالالالالالالالالالامالالالالا في شتالالالالابالالالالة  امالالالالا  واىتد

 أ حالالادو عالالالالالالالالالالالالالار الاله مقالالد من  در  شالالالالالالالالالالالالوامخ امل رتين العلب من قبالالا ا مالالانالالة العالالامالالة  

 ع.2006امل رتين العلب في القاهل  ىاع  

 لعالا الحكاا أو د زمانه"وص لر يمكن القو  ىنه: "ال  ا  ا

وقد مل أمامل طا ه ومعه اشلتاط تالد  أياع الدرايالالالالالالالة واإلشالالالالالالاللا  داتا الحلع  

بهالالالا بلمقالالالة امل  ور لالاله بالالإان      ظاالالالتال الالالامعي وتالالارمالاله ومالالا أممل الالالا من لحظالالالاطأل  

 نعالخ و لة من ا يا    وا صدقاة والكمةة .
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ة الثمانالالة املقالالدمالالة لي من  مممالالا يحعالالالالالالالالالالالالل ل من الالال شلتالالاط من مقاالالدنالالا العكتك ال الالديالال

 قبله ومن قبا زومته ال اهلة أع بة  لكومر  ىق  زوامنا.  

الكتالال  الر  أهالالدا ل إيالالاهالالا ، ععالالالالالالالالالالالال الالا من م ل الالا الاله شتالالارتخ الامن في   -أيعالالالالالالالالالالالالالا  -وميهالالا

اإليالالالالالالالالالالةع "في القلون ا ربعة اله لتة ا ولخ"، وبععالالالالالالالالالال ا اآلتل  في مجا   صصالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالال   

 تور الصةبل.شتارتخ الدولة ا موتة مل ل  ا الدش

ناهار ىن ىشالالالالالالالاللاط الصالالالالالالالالور الت كارتة الر   ا التقاط ا معه وما زلت أ ت   بها  

 في أرشا ل الخا   رى يومنا ه ا.  

أ  شل املأدبتين اللتين ممعتن  به في  عض م اىا العاصمة صنعاة    -أيعا-وميها 

 ىق  مناقشة ريالر  للمامالتيد وأطلو ر  للدشتوراا.  

 -ر مالالالاله  -ومن اشلتالالالالانل من أيالالالالالالالالالالالالتالالالالاا  المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبالالالالدالل من ال الالالالالالالالالالالال الالالالا    

قالالالالالا  العشالالالاللاط من الليالالالالائا واإلماداط الر  كان يحلرها بناة ى خ طل   إلخ رئايالالالالة ال

 وىماد  الملاة والدراياط العلاا.  

هالال ا بالالاإلهالالالالالالالالالالالالالامالالة إلخ الل ةط، تالالاصالالالالالالالالالالالالالة  لالالر الر  قالالاع بهالالا إلخ محالالامظالالة إب تة  

 اإلماز  الليماة؛ ممانت مقابلر  له مصادمة دون  ل ي  مالبذ.

ومن ال شلتاط إلخ املواقف ااحلمة أماع أيالتاا  ال ال ا  وإن كانت قلالة يالأقف 

 الد ا يالاع قالابلالت أيالالالالالالالالالالالتالاا  ال الالالالالالالالالالال الا  في اململ امل د  إلخ مكتال   ىنالد وا الد  ميهالا ...م ل أ 

ىماد كلاة اآلداب؛ مالالاللمت ىلاه وبالالاللىة م هلة نظل إلخ أصالالا عي ملم  أ امل  وكأنها  

يقو  : هالالالال ا أ الالالالامل مقوط   قالالالالد   و  م مس لي في أا ل "من أ  مقواط أ يالالالالت")وكالالالالأنالالالاله 

دل البقاأط تار   وليس طال (  ايها ار بكت و صالالالالالالالالالببت ىلقا وهلىت مالالالالالالالالالاللىا إلخ إ  

أيالالالالالالالالوار الملاة  شالالالالالالالالتد  مق  أ امل كل أقوع بتقلاا أ امل  الر  كادط أن  كون طوتلة 

 بال عا ...م و هنا فعلمنا دريا في النظامة إلخ مان  درويه في ا تةق. 
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أ فشالالالالل  ىلماا ى خ ال الباط ليس انتقاصالالالالا في  ق ن   -ر مه   -كان أيالالالالتاا   

 مالالامالالا ىن وهالالالالالالالالالالالالن ال ةب شون اإلشالالالالالالالالالالالاللا  فالالالالالالالالالالالالالتالالد ي بالالا رصمالالا  ن وهالالالالالالالالالالالالع ن يصتلف  

 ال لوس لالاىاط طوتلة شما فالتد ي أيعا ال هاب إلخ منزله

أتيدا، الشالالال  ة ال   كان يكعج أيالالالتاا  يي )الكاارتد( ىق  املناقشالالالاط العلماة؛ 

  ن القاىاط قد تصصت للعلا أ للمنايباط وا ىلاس  د قوله. 

  ىك وما أن فالالالالالالالالالكنه مالالالالالالالالالا  منا ه    تتاما، أ ل ا ى خ رو ه ال اهل  وأيالالالالالالالالأ 

 وتجكته ىنا تيد ال كاة، وأ  و  وأ قو  إأ باهلل العظاا.

  



 

 

 

 

147 

 

 وداعا أمري التاريخ اإلسالمي اليمين

 

 د. جميل أحمد األشول

 

 

 ىلار يةع   قيس بن ىاصا**ور مته ما شاة أن يتد ما 

 ة **إاا اشلط أمثال ا  مأل ال ماالالالالالالالال حاة من أولاته منر من

 ا الالالالمما كان قيس هلكه هلر وا د**ولكنه بناان قوع تهدم

 

 ، وياد  ا ولااة.  العلا أشل  م لوب، وأما موهوب، والعلماة ور ة ا نبااة

ر مالة   ىلاالر شالالالالالالالالالالالالاصنالا ال الالي أ.د. ىبالدالل من بن ىبالدالوا الد ال الالالالالالالالالالالال الا  مقالد 

إأ الالال شل ومالالا واأا، ىلمالالت الحقاقالالة، ويالالالالالالالالالالالاللكالالت كالالانالالت ررتتالالر  الال شل بالالاهلل، أ فع بالالر  

ال لتقالة، بالر  قالاع الح الة،  ونعل  ااح الة، مالأنالت أميد التالارتخ،  وأيالالالالالالالالالالالالتالاا ااحالابل، 

 وايمر مح وظ في الدما ل.  

مالالالالالالالتر شثيدا، ونهلت من معانر الصالالالالالافي الكأ ، ن الالالالالحتن  ووم تن ، وألكمتن   

 طلتقا وا د أ بعه.
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 و يقو  الح الالالة لالالالديالالالر ملكمالالالت، ووم تن   قلالالالت لي نعلا الحالالالديالالالث ومصالالالالالالالالالالالال لحالالاله م

لتعلا ال قالالاله  نالالاله فعلمالالالر اأتتة  واأيالالالالالالالالالالالالتنبالالالاج مثبالالالت قالالالدمل في مجالالالالس ال ق الالالاة  

  مان ينواط.

 اق.  الالالالالالالالالالالالالالل**من وصا ااناة وطا  ىنالالالالالالالالالالالالالالالي ل  لتنقا  العلوع أل  ل

 ودمو  ىان  موق قلطاس   ل ا**همس ش مس الح  في ا ىماق.  

وداىا العةمة املويالالالو ي، أ يصلو ملويالالالر من مائد ، ملر املشالالالاركاط الكثيد  في 

منون متعدد ، ناهار ىن  بحل  في  صصالالالالالصالالالالالر الدقاذ بالتارتخ اإليالالالالالةمل الامن ، 

نتالر يالالالالالالالالالالالالالالا بن مالا متحالت بالاب الت الالالالالالالالالالالالاليد إأ ومالد الر ممد بن مجالاهالد، أو ال قاله إأ  ن

مالالالأنالالالت الالالال ه   في  ىبالالالد ،  أو العلصاالالالة تلتالالالر ابن تالالالالوتالالاله، أمالالالا التالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل 

  قلتلا ه، وابن شثيد في مويوىاته، وابن ج ل العالقة ل في  سبعا ه.

 لالالالالالر**أو مد با  الكهد مالشيبانالالالالالالالالالالالالالالإن قاع يوق العلا م و شمال

 ان  الالالالالالالالال قه والتعلاا كالنعمأو اا  في الت اليد قلت مجاهد **وال

 ا**وكأ نف في الحلا وال  لانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالوإاا  كا مت الومود محا 

كالان إاا مالاة  طةب العلا من تالار  الامن مل حلالة إلاالر، هالا  تن  أن أنل إلاالر،  

امقالالالا ومجا بالالا ملالالا  ملمالالالا أملس بين يالالديالالر،   قو  ملل حلاالالالر،  هالال ا ابن  مماالالالا لكا مل

 نالألوا...

 ولالان  ال ا يقو  :
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 ا **ىن شاصنا ال  ا   لو  أرو  الخمد. الالالالالالالالالالالالالالالالالالكانت محاد ة اللشبان  صمدن

 ل .الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رى التقانا مة و  ما يمعت **أا ل بأ الن مما قد رأل بص

ماة   عض العالالالالالالالالالاو  من    2006ولع ي هنا أاشل شالالالالالالالالالاهدا لةيالالالالالالالالالتتناس ، في تلتف 

 عض البلدان العلصاة، م ا  تن  أن آنل إلار،  مجئتر م لوأ،  ا أتمد ن  أننا يالالالالنصل   

في ر لالة إلخ الحامالة، نالالالالالالالالالالالالت لق يومالا ب ولاله، وكالان معنالا في  لالر الكتالار  املالانعالة د. محمالد 

مبالالار   د. محمالالد المالالامالالا،  د. رهالالالالالالالالالالالوان اللاالالث، د. ىبالالدالل من ااختالالار، د .    الالالالالالالالالالالالاللور ، 

وقبا الصالالالالالالالالعود إلخ الالالالالالالالالالااراط    د. ابلاهاا ال الالالالالالالال ا  وبعض ابناةا اآلتلتن..   الدويالالالالالالالالل ، 

ا ربن،  طل  من  الصالالالالالعود معه  الالالالالالاار ه،  ملبيت ال ل  ، وأ ناة ال هاب واإلياب  م   

 لي من اشلتاط  اا ه،  الر  كانت بالنالبة لي نمداس طلتذ،  نعلمت ميها الكثيد. 

ال اد ،  وابسالالالالالالالالالالالالالامتر الصالالالالالالالالالالالالاماة النقاة،  أو  لن أ سالالالالالالالالالالالال ى همالالالالالالالالالالالالالا ر لي بصالالالالالالالالالالالالو ر 

 ا صاأ ر الر  نالأ  ىن  وىن أتبار ،  مقدط  لر كل ا. ..

يك ان  مصلا أ ل  لما   وتلتا مدريالالالالالالالالتر، أاشل ملا  ا  كلتن  بمنتدل امل رتين  

العلب،   ا يالالالال الي بمن  أ لط من امل رتين املعاصالالالاللتن،  قلت بأيالالالالتاا  العةمة أ.د. 

 ،  وملا يالالالالالالالالالالالالئلت إلخ أ  مدريالالالالالالالالالالالالة  ارتصاة  نتن ،  قلت مدريالالالالالالالالالالالالة ىبدالل من ال الالالالالالالالالالالال ا

ال الالالالال ا ، وا ع   من الر، أن شالالالالالاصنا ال الالالالال ا  ر مه  ، كان قد  ا ن التكلتا، 

لي. ..ر مر   ونور   هاللتحر وقدس   رو ر. ..ىشالت  لا أ   اما صالا بل ودى

بعاد ىن التضالالالالالخاا أو  نتن    د يالالالالالول انتمائر إل ااة ال كل التارت ي ا صالالالالالاا،  ال

التزوتل، وإنما إ  ار الحقاقة التارتصاة شما يي...وها يي مدريتر  نسشل في أصقا   

 ا رض من تة   ةم  ر. .. 
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 إاا ياد منا تة**قاع ياد ق و  ملا قا  الكلاع معو .

أىتالال ر منالالر مقلن  قالالد أج ا ىن الكتالالابالالة،  وصنالالا ل أمالالالالالالالالالالالالالالالر،  وصنالالاط أممالالار  قالالد 

لكن ه ا شةع املقا املقصالالالالالل املعتد    ..   الالالالالخصالالالالالر، ولكند  مأ ل اهالالالالال لصت.، هابة ل

 بال عا لر وال كاة. .

 أماز  من مكا ل الخيد تيدا**وماز  الخيد يجك  بالنوا .
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 ملثل هذا فليعمل العاملون

 

  د. محمد عبدالله بابقي

 أخصائي طب وجراحة الفم واألسنان

 

ملثالا هال ا ملاعمالا العالاملون، إن هال ا الملمالاط يي أو  مالا  بالادر لال هن  وأنالا أ الأمالا  

اقع ا وويالالالالالالالائا  واصالالالالالالالل ا اأمتما ي  تزا ا ممها  معالالالالالالالاةاط الشالالالالالالالبكة العنكبو اة، مو

تمد ال امعة، ر اا ىماد امل رتين الامناين، ومدون التارتخ الامن  ا شمد، ال ارس 

رتخ الامن  في صالالالالالالالالالالالدر اأيالالالالالالالالالالالةع وما  عدا ، وال    ال   أ فشالالالالالالالالالالالذ له ابار في مادان التا

أىاد إلخ ص حاط التارتخ وإلخ ااشل  الكمان، ما التبس منه وما مقد أ لا إأ من بقايا 

الكتالال  الر   والالالت ىلمهالالا القلون، ومالالا بقل في رمو  املكتبالالاط القالالديمالالة من مجلالالداط 

 ولكنالاله وإن  ومص وطالالاط قالالد طمس ابالالار ا يالالاع مةمح الالا وىنالالاوتيهالالا. كالالان ر الالاله م
 
 ملالالا

 أ يملخ، ويالالالالالالالالالالالاليد  ى ل  قلمالا  جالد مثل الا، ممالان بهال ا، القالدو  الر  
 
ر الا مقالد  ل   أ لا

وم  اأقتداة بها، وإر ه ال   يصالالالالالع   صالالالالاللا في كلماط وىلمه ال   يالالالالالاظا منار   

لألماالالا ، ون عالاله الال   يالالالالالالالالالالالاليبق   عالالد أن ر الا. هكالال ا يجالال  أن  كون الالالالالالالالالالالالالاليد والقالالدو   

 الع اة.    ش لر، وشع اة ش  ا ملاكن

ما وهك ا  والت الكتاباط ىنه، ما بين مالالالالالت شل لعلمه وم شل  عظاا صالالالالناعه.  و  

ر اة ااحبين وقصالالالالالالالالائدها، يالالالالالالالالتجد في  نايا الحلو   الالالالالالالالالائا ى ل  من اشلاا. كا  بين

يتدما ال الالامعالالة ب لتقتالاله، طةب وأيالالالالالالالالالالالالالا الال  ، أكالالاديماين وأدبالالاة وم رتين، وكل الالا  الالد   

ة الر  ار ق  إلمها ال قاد، والنداة ال كل  واملعلفي  دألة وا الالالالالحة ى خ املمانة الالالالالالالاما

واملال  الماللاط   والالنالالالالالالدواط  الالعاللالمالاالالالالالالة،  وااال الالالالالالامالن  ااالحالالالالالالامالالالالالالا  فالي  أ الالالالالالارا  وصاللزط  الالالالالالال    الالالالالالازا 

 ومنتدياط امل رتين ورواب  ا.  
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أمالالالا املمالالالانالالالة الر    لهالالالا في قلوب النالالالاس ون ويالالالالالالالالالالالال ا وىقول ا، م الالال ا مالالالا دمعن   

إا أن لألكالاديماين وامل رتين طلتقتها في   شتال  هال ا املقالا  إن مالاز نالالالالالالالالالالالالالماتاله شال لالر،

 نالالاو  يالالالالالالالالالالالاليد الاله بمالالا يسنالالايالالالالالالالالالالالالال  من ممالالانتالاله العلماالالة و لا الاله ال كل  والتالالارت ي واكار الاله 

العلماالالة والندو  الحالالاملالالة بالالاا لالالداط وا بحالالاف واملقالالاأط، وإن شنالالت ممن قلأ  عض 

 .  شتبه ومقاأ ه ولكن الحقاقة أ ل  لن أماه  قه في ه ا ال ان  م ما امتهدط

إنمالا  الدي   ىن ال الانال  الال    ل  في ن سالالالالالالالالالالالال   ون وس الكثيد ممن ىلماله نالالالالالالالالالالالالالار  

 أبحث في ه ا املقا  ىن إمابة له. 

الالالالالالالالالالالالالالل الالالال   أوصالالالالالالالالالالالالالالا ال قاالالالد ر ر مالالاله   ر  إلخ هالالال ا املمالالالانالالالة اأمتمالالالاىاالالالة   مالالالا هو 

 واللو اة في ومدان ون وس كا من ىلمه !أل 

  ولالالة، و رى أتل مل   والحقاقالالة أ ل قالالد أمالالالالالالالالالالالالالالت هالال ا ال الالانالال  بن سالالالالالالالالالالالال   منالال  ال

رأيته في ملهالالالالالالالالالاله ا تيد. ولكن مالا أنعل  ىلاه شما يج  هو أ ل الدشتور املعلا ى خ 

 وإمةأ،  
 
 وا تداما

 
 أماع ما اقلأ وزاد ل الر  با

 
طةبه، وه ا ما معلن  أقف مشدوها

محين شنت أقلأ ر اة طةبه وأيالالالالسشالالالالف من  لوم ا أيالالالاللوب نعامله مع ا ، وطلتقته 

ىلمه بهدوئه امل ا  أ ناة الحديث، وأيالالالاللوصه الشالالالالاذ ال   فشالالالالد اأنسباا،    في إيصالالالالا 

ىن بالالال لالالاله كالالالا معلومالالالة ملن ي لبهالالالا دون  الالال مل أو  ثالالالاقالالالا، وىن يالالالالالالالالالالالالعالالالة قلبالالاله ومكلا إن 

اتتل الالت اآلراة ووم الالاط النظل. يالالالالالالالالالالالال الالاله ىن البعاالالد وم الالاقالالد الاله للقلتالال ، اصالالالالالالالالالالالال الالائالاله  

ىن الن الالالالح إاا لكع ا مل    ل موع طةبه، وص   ويالالالالعه في  ا مشالالالالاكل ا. كان أ يتوا  

بأيالالالالالالالاللوصه ااحب  امل  س، وأ فالالالالالالالالالكت ىن الحذ وتكون له  عا النصالالالالالالالاليد ، و ينوى ىن 

 م تون ل ةبالاله 
 
ا ت الالاة دون  لدد أو  الالأماالالا. دائا الكتالالار   هلالاله ومحباالاله، بالالابالاله دائمالالا

ولما من أراد زتار ه واأيالالالالالالالالالالت اد  من ىلمه، ماناق  قعالالالالالالالالالالايا ا مة، وتبين ما ألتبس  

 عقو ، وت حح ما اتتلط ى خ الناس من ا ممار وامل اهاا.  ى خ ال

، وابسالالالالالالالالالالالالالالالامتالالاله الر   ةزمالالاله وأ   الالالارق محاالالالاا،  
 
صالالالالالالالالالالالالو الالاله ال الالالاد  الالالال   أ فعلو أبالالالدا

ويالالالاللوشه الل اف، وأدبه و واهالالالالعه الةمتنايي. هك ا كان تلقه ويالالالاللوشه ويالالالاليد ه في 

 في   ا
 
 للملتدين ، ويببا

 
 للقلوب ، ماابا

 
  ل ااحبين.  نعامله، ممان آيلا
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بالالالاأبن، والوالالالالد بولالالالدا.  كالالالان رماذ  أمالالالا ىن ىةقر  معالالاله مقالالالد كالالالانالالالت ىةقالالاله ا ب 

، مكنالالت ممن نالالا  نصالالالالالالالالالالالاليبالاله من التدباالالة ى خ يالالدياله   
 
والالالد  منالال  مالالا يقالالارب ا ربعين ىالالامالالا

من  الصالالالالالالالالالال ل مكر  مانا قاا اإليالالالالالالالالالالةع الحناف، و قاقة اإليمان ال الالالالالالالالالالحا ، ووم نا  

لكين في طلتذ الوصالالالالالالالالو . كان  عا املواسالالالالالالالال    عد ر اا نحو  ، وىلمنا مدار  الالالالالالالالالالا

أبل،  ع  ه و وددا وي اله الدائا راا  قصيد ، ممان يكتد من رصاد محبته ال   

 ماق كا  صور.  

 
 
إن مما أ شالالالالالالالالر ماه و و  وهلة  ين نلتد إمابة لسالالالالالالالالالارلنا، يالالالالالالالالنعلا أنه كان رمة

، بمارزمة مت لد ، و الالالخصالالالاة محببة يصالالالع  وصالالال 
 
 ا، ويي بة شالالالر منحة ايالالالت نائاا

إل االالة أ يوهبهالالا إأ من  مكن اإليمالالان من قلبالاله،  وأتل  التومالاله والناالالة، و بالالت ملا  

 يبد  أو ف يد، نحالبه ش لر و   اليبه.

إن هالالالالالة النور الر   حاط بالاله، و الالالالالة اأطمئنالالان الر  ن شالالالالالالالالالالالالالالا   ين  جالالالالالالالالالالالالالالالالالاله،  

بوقالالالارا   واللو الالالاناالالالة الر   حف مجلالالالالالالالالالالالالالالاله، ميدهف يالالالالالالالالالالالالمعالالالر ىنالالالدمالالالا ين ذ وتتحالالالدف

املتواهالالن، وهابته اآليالالل ، ش اا بأن يلقل في ىقلر وقلبر أنه ر مه   قد أتل   

اإليمان للصه. ممان ى اة   له ايد محدود و عمه ىلاه أ  حصالالالالالال ى، وقلصه ر مه   

ونالالالالالالالالاماه في مدار  الالالالالالالالالالكين قد منحه بصالالالالالالاليد  العارمين، وصداهة من ىل   قاقة 

جالالالالالالد اإليمان في يالالالالاللوشه و صالالالالاللما ه، في  ديثه وصالالالالالمته،  اإليمان، وتقين اإليالالالالالةع،  

وفي  لشته ويالكونه،  رى في ىلمه وطلتقة  ألا ه لكتبه، ومنهج التحقذ من التارتخ  

و دوتنه، في مداريالالالالالالالالالالته ل ةبه ونعلام ا ونعامله من كا من فعلم ا، منب  الكمد راا 

لعمل  هو مالالالا  ققالالاله من شالالالالالالالالالالالالالالالأن، و واهالالالالالالالالالالالالن ى خ قالالالدر ىلو ممالالالانتالالاله، إن هالالال ا اإليمالالالان  

الحقاقالالة ال لاالالة الوا الالالالالالالالالالالالحالالة،  قاقالالة الحالال ،  الال    ىك ومالالا،  الال  من ىل    

 قالا ممالان  ال  أ ينالامالالالالالالالالالالالالالاله  ال  وأ نعلذ وأ هول. إن أزمالة هال ا الحال  هلل أن يحباله  

 ، وتحبالال  تلقالاله ماالاله وهكالال ا كالالان، وهكالال ا  ل  أ لا وشتالال  يالالالالالالالالالالالاليد الاله و مكن  بالاله في 

 مل مة   ن شاا. يوتداة القلوب، وايتوطنت اشلاا العقو  

وتةصالالالالالالة القو  من البالالالالالالالاطة الر  ن ن  ىن الشالالالالالاللن ال وتا، أأ ويي أن اإليمان 

والتومالاله ال الالالالالالالالالالالالحا ، يتد  أ لا في    الالالالالالالالالالالال  ةالحقاقل والاقين الثالالابالالت الالال   أ يكىكىالاله  
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بالالالاله في زمالالالالان ىك ماالالالاله اللمالالالالا   يالالالالالالالالالالالاللو  اإل الالالالالالالالالالالالالالالالان ويالالالالالالالالالالالاليد الالالاله، ممن أراد قالالالالدو  يقتالالالالد  

نادر ، ملاكن له في الحبي  ال قاد قدو .  الصالالالالالالالالالالالالادقون، و أصالالالالالالالالالالالالبحت القدواط ىملة

 من قلباله ،  
 
اقت   أ لا،  عالد أن يكون اإليمالان متمكنالا   بن نه اله و

 
ومن أ باله صالالالالالالالالالالالالالدقالا

و  ىك وما ااية م لبه، و   الليالالالالالالالو  صالالالالالالال خ   ىلاه وى خ اله وصالالالالالالالحبه ويالالالالالالاللا  

 واأقتداة به والعما  النته نه ه وم هبه. 

  الالالالالالالالالالالالالالأ     يالالالالالالالالالالالالتالالاانالالا ومعلمنالالا وملصينالالا الحبيالال  امل را ا يالالالالالالالالالالالالتالالاا الالالدشتور  
 
تتالالامالالا

ىبالدالل من ىبالدالوا الد ال الالالالالالالالالالالال الا  الل مالة وامل  ل  واملنزلالة اللماعالة من الشالالالالالالالالالالالال الداة  

 رب العاملين.  والصالحين يا

  وشما ابتدأ املقا  نيهاه "ملثا ه ا ملاعما العاملون".
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 هلامة األكادمييةأ.د/عبد الرمحن الشجاع اإلنسان وا

 

 د. امين مهيوب عبده المخالفي
 قسم التاريخ والعلوم السياسية

 جامعة تعز

 

الالالالالدشتور ىبالالالالد الل من ىبالالالالد الوا الالالالد ال الالالالالالالالالالالال الالالالا  و      إن املتسبن لحاالالالالا  ا يالالالالالالالالالالالالتالالالالاا 

  خصيته يقف  ائلا من أين يبدأ بالحديث ىنه !أل 

ها يبدأ من ال ان  العلن  وا كادين  أع من ال ان  اإل الالالالالالالالالا ل وا تة ي !  م و 

ة في كا من القةئا مدا ال ين   لدوا باإلملاع بما  لر ال وان  و عد مدريالالالالالالة قائم

 مان  ى خ  دا با مامعا لما الخصا  الحماد .

م ما قاا أو شت  ىنه لن يوفخ مكةا فاليدا مما كان يحمله من قاا نبالة وأتةق    

 رماعة و واهن ما فالبذ كا الر.

في العالالالالالا  ا من أىةع التالالالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل  ا وىلمالالالال  لقالالالالد كالالالالان ىالالالالاملالالالالا وملصاالالالالا و كامالالالال 

 صالالالالالالالالال ه، كان  يالالالالالالالالاللوصه ال  اب وال اد  ىظاا ا  ل في اأيالالالالالالالالالةمل نع ك الملماط أن 

ن سالالالالالالالالالالالال   ون وس الكثيدين ممكن نعالاملوا معاله، إاا لا يكن ممان الكمةة الالداريالالالالالالالالالالالالين 

ى خ يديه في الدرايالالالالالة ال امعاة ، وفي قدر ه ى خ ايالالالالالساعاب ال مان وم بها بما كان 

ى   له ما يقدمه لنا من معلوماط اكتل  ىن  ارتخ الامن في صالالالالدر اإليالالالالةع ال   أ

وقته وإنتامه العلن  لمل يقدمه  شالالالالالالما منصالالالالالالف تاٍ  من التعصالالالالالال  والتدليس من 

 تة  الحقائذ والشواهد العلماة وم ل ا ه العديد  ىن الامن نش د له ب لر.
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بالالالاله من م الالالالد شبيد و حلاالالالالا   يالالالالد  ى خ اكار  ىلمالالالاله ورمالالالالا الالالالة ىقلالالالاله مالالالالا   لد  وممالالالالا 

شالالالالالالالالالالالالالالد  الالال   أو الالالالالالالالالالالالح ماالاله الكثيد من لأل الالداف في شتالالابالاله  الالارتخ الالالدىو  والخةمالالة اللا

الحقائذ التارتصاة  شالالالما يالالاللس ومنصالالالف ايد منحاز ل ل  وأزا  اللبس ىن الكثيد  

من ا  داف الر   لمت ووهالالالالالالالالعت  ول ا الشالالالالالالالالبهاط ميها ى خ يالالالالالالالالباا املثا  : قعالالالالالالالالايا 

الخةمالالة واللد  وال تنالالة وموقعالالة ال مالالا وموقعالالة صالالالالالالالالالالالال ين والتحكاا ممالالا يجعالالا من 

  خ ما قدمه.يأنل من  عدا ىالة ى

و عود للحديث ىن  الالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالاله مقد كان مثاأ للع اة املتجالالالالالالالالالالالالد ماما يحمله من 

العلا و ا تةق والقاا الر  معلالالت المالالا ينظل إلاالاله بوقالالار العالالالا من ممان ا طاالالا   

الالالالالالالالاايالالالالالالاة املعاصالالالالالالل  له لتجلدا من التعصالالالالالال  واملناطقاة والسشالالالالالالدد ؛ با كان مثاأ  

 من الصع  أن يومد له مثاا في ىصلنا. للوي اة وامللونة م و هامة ىلماة

صالا   بصالماط متعدد  ى خ الكثيد من الداريالين والبا ثين أ يماد أ  قالالا من 

أقالالالالاع التارتخ في ال امعاط الامناة يصلو من  ةما  له أشالالالل  ىلمها أو أرشالالالدها في 

اتتاار موهالوىاتها وقدع ل ا اللىاية العلماة في ممان التصصالصالاط التارتصاة ولا 

صالا ى خ أ الد  علماله أو بمالا  حتوتاله مكتبتاله الخالاصالالالالالالالالالالالالة  رى ممن دريالالالالالالالالالالالالوا في الخالار  يب

 وأنا وا د ميها.

 . مجكاا   ىنا وىن ا مة تيد ال كاة وا ل له ور مه
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 ويرحل الطيبون ايضا

 

 د. أمين الجبر

 
مالالا أشالالالالالالالالالالالالالد الحكن ى خ مقالالدانها.. شاف يمثالالا و   مالالا أقسالالالالالالالالالالالال ى ر االالا ال ابين..  يالالا  ..

..  معقولة .. ممار اة أ حتما ور ال ا ىن دناانا مامعة أ   اق.. تالالالالالالالالالالار  أ موتها  

معنالالد أو  يالالالالالالالالالالالالمالالا  لخمد ومالالاتها  صالالالالالالالالالالالالعذ ال لائ ..  تك لب ا بالالدان..  تملالالر رابالالة 

البماة بة ايالالالالت اىة.. نشالالالالعل باأنهاار التاع.. ، ملوأ اأيمان امل لذ ملا كان التصالالالالديذ  

.. وصل ال ا يصاالالالا إلاالالالر أن الحاالالالا  بالالالدونها واللضالالالالالالالالالالالال ى بقعالالالالالالالالالالالالالالاة   وقالالالدرا .. شاف أ

لالالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالو الالالالالالالالالالال    ومعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة  معالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالة..  كالالالالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالالالن  يالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالابالالالالالالالالالالالا   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالال  

والةقاا ..  انها رمك ال عالالالالالالالالالالالالالالة.. بقاالة   الصالالالالالالالالالالالالالحالة ى خ ا رض.. قالدر   ال الالال .. 

ط ل اإل الالالالالاناة.. التجالالالالالاد املثالي للقاا واأتةق.. مما بالر ااا كان ه أة ال ابين:  

لمالاة، نبةة، ا قاالاة، انقاالاة، بط ا وقالامالة امل  ور لاله بالإان   صالالالالالالالالالالالاللحالاة، معالالالالالالالالالالالالةة، ى

يالالالاكون    - تما -نعالخ المدوميالالالالور ىبدالل من ال الالال ا .. طا     لاا مإن الحكن 

 معاىف وال امعة مالامة أ رت ..

ومالالالالالالالالالالثالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالي   وقالالالالالالالالالالدونالالالالالالالالالالل  ايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالاا   أ الالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالت  شالالالالالالالالالالا  و الالالالالالالالالالدا..   مالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالا   

ل الالاهل واأكالالادين  اأنموا  الالال    ا ى خ أ. د. ىبالالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الالا ، اا  العلا ا

فشالالالالال د له بالصالالالالالةن ورمكتة ال عالالالالالاله كا من ىلمه أو  تلم  ى خ يديه، شما نشالالالالال د له  

شتبه وشتابا ه امل عمة باملوهالالالالالالوىاة واأىتدا  واملسالالالالالالالمة بال كار  ويالالالالالالعة ا مذ، با  

باللصالانة واأنصالا  ما يجعل ا ى خ اية  ا  نعد ملمعاة أيالايالاة وم مة في التارتخ  

 أيةمل ى خ ومه الخصو  واإل الا ل ى خ ومه العموع...ا
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من كالالالا قل   وصمالالالا موارخي أ ببتالالاله طوا  معلمر  بالالاله ويالالالالالالالالالالالالالالأز .. شا كالالالان لالالاله ا  ل 

الكبيد  في ملمتت  عض شالالالالالالالالال  ل وصوصالالالالالالالالاللة  عض انكأقانل الر  كادط ان  لدين  لوأ  

بمثالابالة:  هو.. شا صالالالالالالالالالالالالوب لالد  م الاهاا  الارتصاالة  ىقالديالة االدط بالالتداشا والتقالادع معالا 

يقانااط م لقة أ  قبا النقاش.. وصلادااماط متملالالالالالالالالالالالالة  أب  التبديا والت ايد.. شا 

صالالالالالالالالالالالال خ الخ شالالالالالالالالالالالال حالالانل امللاهقالالة.. ومالالداأنل الع وتالالة  رى ا توا ل بالالامقالاله الوايالالالالالالالالالالالالن  

ونقاشالالالالالاله اللصالالالالالالين.. كان ر مه   يمثا بأدبه و واهالالالالالالعه مثة أى خ .. بوقارا ورما ة  

 مويوىاته ملمعاة مع خ.. ىقله نمواما أر خ..  علماته و 

الشالالالالالالالالالالالال  ة ال ماالالالا.. ا  ل ال االالال .. العلا النالالالامن.. اأىتالالالدا  في   مقالالالد نعلمالالالت منالالاله،

ال لن.. اللصالالالالالالالالالالالالالالالانالالالالة في النقالالالالاش.. اأدب في الحوار.. كالالالالا معالالالالا ل ال عالالالالالالالالالالالالالالالالالة القاماالالالالة 

 واأتةق اإل الاناة النبالة.. 

ةباالاله.. الخلود الل مالالة وامل  ل  للو الالر ال الالاهل  النقاالالة.. والعكاة لمالالا أبنالالائالاله وط

  ل كلا املعتد  النيد.. 
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 أحببته قبل أن اعرفه  

 

 د/ محمد علي الدبي الشهاري
 استاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 

 كلية التربية -رئيس قسم التاريخ 
 جامعة عمران 

 

فع ك القلا ىن  دوتن مناق  شالالالالالالالالاصنا وأيالالالالالالالالتاانا الدشتور ىبدالل من ال الالالالالالالال ا  

م مالا قلنالا وم مالا شتبنالا، ولكن من املمكن أن نعالالالالالالالالالالالاللب  عض ا مثلالة  ولن نومااله  قاله  

شالالالالدلاالالالالا إ بالالالالاط إل الالالالالالالالالالالالالالالالانيتالالالاله وشالالالالالالالالالالالال  الالالاله العلن  وى  الالالاله ى خ طةبالالالاله   ض النظل ىن 

 -مالالالالالالالالالالالالالتوتالالاتها أو انتمالالاةاتها ااختل الالة، وأو  هالال ا ا مثلالالة أنالاله صالالالالالالالالالالالالالالاد  ومالالا  والالالدنل  

ع م ا ن  1٩٩2ممدايل  بداية اتتبار ال صالالالالالالا ا و  للالالالالالالالنة ا ولخ في   -ر م ا   نعالخ 

اتتبار ماد  " ارتخ الامن في صالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالةع" من زمة ل بقالالالالالالالالالا التارتخ كلاة اآلداب،  

 أ ل 
 
ممالالا زاد ل  كنالالا إلخ ُ ك ل شو ل منسالالالالالالالالالالالال ا من املالالاد  ومالال اشل ولا يص ل ببالالالي يومالالا

يالالأتتمد من املتبقين، ل ا لا نالالالتقل ن الالالار  دون البحث ىن مصل ، وفي الاوع التالي  

ل أ د الكمةة في قالالالالالا التارتخ بملاة التدباة أنها يالالالالاصتمدون املاد  ن الالالالال ا  عد  أتمد 

 ى خ   نعالخ،  
 
يومين، مقلرط دتو  اأتتبار وشالالالاللن الالالالالالب  في دمتد اإلمابة، متوشة

"وأنا و ظل" شما يقو  املثا الدار ، وشنت أتشالالالالالالالالالال ى أن َّهما دمتد   الالالالالالالالالالالب  ومودا  

لط بين نتالالالائا اآلداب، مل مالالالة   ن شالالالالالالالالالالالالالالالاا شا بين دمالالالا ل التدباالالالة، لكن النساجالالالة   

ل  ىلاه  أيالالالعد ل دون أن فعلمن ، والر املوقف منحن  الحماس للبحث ىنه والتع 

ىن قلب، ايد أن الح  لا يحال ن  للسشالالالالالالل  بمعلمته إأ في آتل محاهالالالالالالل  من ماد   

 ى خ محاالالالاا امل الالالابالالالة والوقالالالار  
ُ
 الالالارتخ الامن اإليالالالالالالالالالالالالةمل، وتة  ااحالالالاهالالالالالالالالالالالالل  شالالالالالالالالالالالالالالاهالالالدط

 التواهن والتمكن من ماد ه.و 
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لقد كانت ا شالالال اأنل العديد   حاا بان  وصين  عالالالور ااحاهالالاللاط وصالماد نالالالالم   

لي ال ل  بالالالت لغ أيالالاع اأمتحالالانالالاط لالال لالالر كالالان التواصالالالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالالبالاله منق ن  رى ىالالاع 

 مال شل  بهال ا 2000
 
ع  ين قلرط األتحالاق بمدنالاما املالامالالالالالالالالالالالالالتيد، متقالدمالت نحوا  الامة

لقالالالالالا آن ا ، مأت  امل شل  ونظل نحو  واح آ ار الكتت الخصالالالالو  بصالالالال ته رئيس ا

ع! مقلت: بنشالل  ومامانامل  1٩٩5ى خ ش ل مقا : "مااا نعما من  أن  صلمت ىاع  

: ما شالالاة   ىلار، أ الالالل لنا ىما معر!أل مقلت: يا 
 
وُمدِرِسألألأل مابسالالالا وقا  مداىبا

صالالالالالالالالالالالالالار ى خ العمالالا في دشتور لقالالد نعبالالت ونوتالالت التص ي ىن هالال ا ا ىمالالا  الحل  واأقت

الحقا التدبو  ومواصالالالالالالالالالالالاللة التعلاا مقط . مقا : رصنا يومقر وأ ا  امل شل  للعلض  

 ى خ ل نة املقابلة .    

 في متا عر  ورمد  
 
وتة  متد  الدرايالالالالالالالالالالالالة كان  عا املعلا وامللشالالالالالالالالالالالالد ملا يأُ  م دا

إأ  ين   بم ل ا ه القامة، با وإىارنل  عض املصادر النادر  ملا أرد له  عض الكت 

زرنالالالاا في ملهالالالالالالالالالالالالالاله ا تيد، أمالالالا  انمالالالا زرنالالالاا من الكمالين الالالالدشتور ىبالالالدالل من ااختالالالار  

والدشتور يحهى محالالالالالالالالن وىلهالالالالالالالنا ىلاه مشالالالالالالاللو   أيالالالالالالاليس "م يالالالالالالالالالالالالالالالة البلد  ال ابة  

للالالدرايالالالالالالالالالالالالالاط التالالارتصاالالة وا االالاة التداف" مالالإنالاله ه  وب  وصالالار  ت وا نالالا وقالالا : "أنتا 

في الظةع ويالالالالالالالالط رتان ىا اة"، واطلن ى خ به ا العما  مثلون الشالالالالالالالالمعة الر   ضالالالالالالالال  ة  

النظاع ا ياس   ووهن مة ظا ه امل اد ، وأبدل ايتعدادا للتعاون معنا،  ا أشار  

بأن لديه  عض ااخ وطاط املصالالور  يالالو  َّهبها لنا للعما ى خ  حقاق ا و شالاللها أو 

 اأيتتناس بها ى خ ا قا. 

ل  ا  ومكاا ىنا تيد ال كاة .  مل ا   شاصنا و أيتاانا الدشتور ىبدالل من ا

  وىكائنا ماه شبيد  هله وللامن وللم رتين أممن . 
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 من سيحل حمل األستاذ الدكتور عبدالرمحن الشجاع؟

 

 د. أنور عباس أحمد الكمال
 

يالالالالالالالالالالالال ا  وم تاله للالدشتور ىبالدالل من ااختالار والالدشتور ىبالدالل من ماةن، وهمالا 

الالالالالدشتور ىبالالالالدالل من    من أوائالالالالا ال لبالالالالة اللالالالال ْين  تلمالالالال ا ى خ يالالالالد املل وع ا يالالالالالالالالالالالالتالالالالاا 

 ال  ا ، ممانت إمابتهما بالن ل.

 ر ا   أيتاانا الدشتور ىبدالل من ال  ا ، املثا  والقدو  والعلا اإل الان.

بالنالالالبة لي لا أ تلم  ى خ يديه في مل لة درايالالة البمالورتوس أو الدرايالالاط العلاا،  

لكن  دريالالالالت شتبه التارتصاة قبا   شون اتتاار  كان  صصالالالال   ارتخ  ديث ومعاصالالالالل، 

 إلخ م ل الا اله، إا كالان آتل مالا قلأ اله شتالابااله: )من مةم   
 
 دائمالا
 
معلمتاله، وشنالت مشالالالالالالالالالالالالدودا

الومه الحعالار  للامن( وال    عالمن أبحاف ىديد ، مثلت ىصالار  مكلا ر مه  . 

  أما الكتاب الثا ل )الحاا  العلماة في الامن في القلنين الثالث واللا ن لله ل  
 
(، ونظلا

  
 
لقلب يالالالالالالالالالالالالكن  مناله، مقالد كالانالت الحالار   جمعن  باله،  رامقاله في  مشالالالالالالالالالالالاليتاله، وتالدور  الديثالا

 باننا  و  موهوىاط شرى أبلزها ىن  ارتخ الامن.  

ولعا ما يميز اللا ا أن اهتمامه لا ينحصالالالالالالالالالالل في طةبه مقط، با كان يتا ن الكثيد  

: مااا أنجك ا! وأي
 
  منا تة  درايالالالالالالالا نا العلاا، مسالالالالالالالالائة

 
ن وصالالالالالالاللتا بأبحا كا! مح كا

 لنا بالتوماذ والنجان، وه ا ما كان فشالالالالالالالالالالعل ل 
 
 لنا نحو البحث والتعلا، داىاا

 
ودامعا

 أنا وزمة ل با بو  الر   مثل ا أيتاانا اللا ا ر مه   ر مة وايعة.

 ى خ العلا والتعلا، ونعلامالالاله ال ةب،  
 
وممالالالا يالالالد  ى خ أن مقاالالالدنالالالا كالالالان  لتصالالالالالالالالالالالالالالالا

أ الالالالال شلا    
 
 ىلاالالالالاله، م ل ىالالالالالاع  موق الالالالالا

 
ا صالالالالالالالالالالالالالالالالا بل أ الالالالالد ال لبالالالالالة 2014وشنالالالالالت م لعالالالالالا ع، 

الالالالالالالعوديين الواصالالالالاللين إلخ صالالالالالنعاة، ي ل  من  نالالالالالال اا اللقاة بالدشتور ىبدالل من  



 

 

 

162 

ال الالالالالالالالالالالال ا ، ما صالالالالالالالالالالالاللت  يالالالالالالالالالالالالتاانا املل وع ىن إمماناة زتار ه، مأبدل  ل ابه، و لقانا 

، وفي ال لالالالالالالة معه ايالالالالالتعلض ال ال  الالالالالالالعود  معانا 
 
ا
 
 باشالالالالال
 
ا
 
ه في الحصالالالالالو  هاشالالالالال

ى خ موهالالالالالالالو  مديل بالدرايالالالالالالالة في التارتخ اأيالالالالالالالةمل، وىلقلة أيالالالالالالالا    القالالالالالالالالا له بلد 

العديد من املوهالالالالوىاط وىدع قبول ا منه، مما كان من الدشتور إأ املبادر  بسالالالالال اا  

من اتتاار موهالالالالو  الدرايالالالالة،  ا التواصالالالالا بأيالالالالا       ابتداةالعقباط ل لر ال ال   

القالالالالالالالالالالالالالا في ال الالامعالالة الالالالالالالالالالالالالالعوديالالة امللتحذ بهالالا ال الالالالال ، و الالا بجالالانبالاله  رى  مكن من 

 أَّها ا يالالالتاا  
 
 وماتا
 
اقاا والعقباط الر  وام ته، ملضالالال     ىنر  اا  جاوز كا العل

 اأ الان.

أيالالالالالالالالالالالالالالأ    نعالالالالخ أن يصلف ىلانالالالا بصيد في أيالالالالالالالالالالالالتالالالاانالالالا اللا الالالا ا يالالالالالالالالالالالالتالالالاا الالالالدشتور  

ىبدالل من ىبدالوا د ال الالالالالال ا ، وأن يلحقنا به من الصالالالالالالالحين وصالالالالالال خ   ويالالالالالاللا  

 ى خ يادنا محمد وى خ آله وصحبه ويلا.
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 اإلنسان الصبور واملعلم الوقور

  

 د. صفاء لطف عروة 
 جامعة صنعاء -كلية التربية

 

ا ىن ىاملنا، امل را الكبيد، والعالا ال لاا، وامل كل القديل، ا يالتاا الدشتور  ر 

ىبدالل من ال الالالالالالالالال ا ، أيالالالالالالالالالتاا التارتخ اإليالالالالالالالالالةمل و عالالالالالالالالالار ه، بقالالالالالالالالالالا التارتخ، كلاة 

اآلداب، مامعة صنعاة، وىعو ا حاد امل رتين العلب،  اث اادر نا رو ه ال اهل   

الحقا العلن ، ووهالالن بصالالما ه بحلو    ع،  عد أن   ل ايالالمه في2021ممدايل    24في 

من اه ، و صل  ى خ يديه، الكثيد من البا ثين من  ملة املامالالالالالالالالالالالالالتيد والدشتوراا في 

 التارتخ اإليةمل.

 في أطلو ا ه، ين الالح ال ال  بما 
 
 في مناقشالالته، وموهالالوىاا

 
 رصالالينا

 
ىلمناا إ الالالانا

بها، إأ العظماة من  ي اد بحثه، بدون  جلت  أو نعقاد أو تهكا، وه ا صال ة أ يتح خ

ىال الخ  الالعاللالا  مالن  اللالقالوا  ىالقالو   فالي  والالعال الل ،  الال الاالبالالالالالالة  الالالالالالال يالن  الصاللالالالالالالد اشاللاهالا  الالعاللالمالالالالالالاة، 

منه اله، وور وا مناله قبالا العلا "ا تةق واملبالاد  والقاا اإل الالالالالالالالالالالالالالاناالة" الر  يجال  أن 

يتصف بها  اما مشعا العلا، لاورف لألماا  القادمة ه ا الص اط، لمل فالتقاا  

 من تةل ا الدو ، و صمد ممها الحلوب، و عا الالةع كا القلوب. بها اا تمن، و بنى

 لقالالالالالالالالالا التارتخ، أ ناة درايالالالالالالالالر  للبمالورتوس 
 
لقد كان أيالالالالالالالالتاانا ال الالالالالالالال ا ، رئيالالالالالالالالالا

اقتدار، 2000-200٣ ع، وقد  ما ه ا املنصالالالالالالالالالالال ، وقاد يالالالالالالالالالالال انة القالالالالالالالالالالالالا، بك اة  و

، ول ف في و جالالاوز كالالا العقبالالاط الر  ملط بالاله، بهالالدوة وصالالالالالالالالالالالالمد و كمالالة ودمالالا الالة أتةق

التعالالامالالا، فشالالالالالالالالالالالال الالد لالاله بهالالا ال مان، وكالالان لي الشالالالالالالالالالالالالل  وطةب دمعر ، أن  تلمالال نالالا ى خ 
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أممارا  يديه، من  الالالالالنة ا ولخ، و رى الالالالالنة اللا عة، ونهلنا من مشالالالارصه العلماة، و

 أ ينع .
 
 املعتدلة، وم ل ا ه املتنوىة، الر  يتظا في ماليد نا العلماة، رامدا

قامة ىلماة يالالالالالالالالالالالالامقة، ومدريالالالالالالالالالالالالة مكلتة ناصالالالالالالالالالالالالعة،  ما  مقد كان ىاملنا ال لاا،

ب كلا مشالالالالالالعة من النور، أهالالالالالالاة لنا به  ارتخ صالالالالالالدر اإليالالالالالالةع، وط نا  عقولنا في شتابه 

املالالالالال ور، ممان شالالالالل ه وأيالالالاللوصه بلالالالالالا للصالالالالدور،  ا أدلف بنا  و   ارتخ الامن في 

وا يالالالتاا   اإليالالالةع، ودوتة ه الر  ملط ىمد العصالالالور، ممان لنا  عا امل را الحصالالالاف،

 ااخلذ الوقور.

كانت محاهالالالالالالالالالالالاللا ه ملائة با ممار املتنوىة، واناة باملعلوماط القامة، مقد أ لل 

املكتبالاط تة  مالالالالالالالالالالالالاليد ه بالكثيد من الكتال  العلماالة، وا بحالاف التالارتصاالة، واا  في 

النالالالالالدواط   الكثيد من  في  اقتالالالالالدار، وشالالالالالالالالالالالالالالالالالار   و بمالالالالالا مالالالالالدار   اإليالالالالالالالالالالالالةمل،  الامن   الالالالالارتخ 

ماالالة الامناالالة والعلصاالالة، و ل  اح   العلا والتالالارتخ، إر الالا  مانالالا، ي صل وامل  ملاط العل

 به كا يمن  وىلبل وماللا.

وبعالد ىمل مالديالد، قعالالالالالالالالالالالالاا في التنقالا بين صالالالالالالالالالالالال حالاط الكتال  الكثيد ، وااخ وطالاط  

 إلخ اآلتل  الباقاة، 
 
العلماة امل اد ، اادر أيالالالالتاانا ال لاا ه ا الدناا ال اناة، را ة

 الاملالة بالالع الاة، و االا  ىملاالة م ل الة بالالومالاة، وانتقالا إلخ موار  عالد مالالالالالالالالالالالالاليد  ىلماالة  

 رصه،  عد صلا  من امللض، ورهاة بما شت  له القدر.

ر ا   أيالتاانا القديل، ا يالتاا الدشتور ىبدالل من ال ال ا ، ون مدا بوايالن 

ر مته، وأل ا أهله وأصدقائه ومحباه وطةبه من الامن والوطن العلبل واإليةمل،  

 مد والاللوان.الص

  "إنا هلل وإنا إلاه رامعون، وىظا   أمل ال مان".
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 حملة عن عالقيت بشيخي 

 األستاذ الدكتور عبدالرمحن الشجاع

 

 د. يحيى محسن أحمد قاسم 
نائب مدير مركز الدراسات 

التاريخية واألثرية والتراثية 
 جامعة صنعاء 

 

ال الالالالالالال ا  في بداية درايالالالالالالالر  بقالالالالالالالالا  بدأط ىةقر  بأيالالالالالالالتاا  الدشتور ىبد الل من  

التارتخ ىندما كان يلقل ىلانا محاهالالالالاللا ه في ىدد من م ل ا ه، وتصالالالالالوصالالالالالا في ماد   

 .صدر اإليةع الر الال ل ال   أىتقد بأنه ملحمة الدشتور ال  ا 

ا ىداد الكبيد  واملتمثلة في  ة ة أقالالالالالالالالالالالالاع من التارتخ والل ة العلصاة من وصاللاا  

اماالالة وصالالا لمالالاد أمالالد لي ممالالانالالا بين  لالالر الحشالالالالالالالالالالالالود ال  يد  إأ أنن  شنالالت  وقالالالالالالالالالالالالالا ال  ل

 من ا ياع
 
 .أىتقد في قلار  ن س   بأن شيئا ما يو  يلص ن  به يوما

وقد كانت  لر محاهاللا ه  مل  الاللىة ع ابة بايالتمتا  أ يوصالف، وقد يالنحت  

لي ملصالة التقلب من أيالتاا  أشند في مل لة التم اد  والر  الالب  أىدادنا القلالة  

 .والر  أ  تجاوز ىدد أصا ن الاد،  اث شنت  ايها أشند قلصا من أيتاا 

وشنت أ ناة الدرايالة أ يُد املناقشالة  و  ماد  الدرس بما  مايالة واندما ، وكان  

ر مة   ن شالالالالالالالالاا فشالالالالالالالالارشن  في ه ا الحماس بما  واهالالالالالالالالن من ابسالالالالالالالالالامة صالالالالالالالالاماة ممها 

 .الكثيد من الحنان

تلل أ الاو  
ُ
منالاقشالالالالالالالالالالالالتاله بصالالالالالالالالالالالال الة من لد  ىنالدمالا شنالت أمالدا    شمالا شنالت في أوقالاط أ

بم لدا تة  ملويه في القالا، وكانت  دار بان  وصينه مناقشاط  و   ارتخ الامن، 
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وشنالت أ الاو  في هال ا كلاله إيجالاد ىنوان منالايالالالالالالالالالالالال   طلو ر  القالادمالة، والالر  الالالالالالالالالالالالالبال  

طومالالان الحمالالايالالالالالالالالالالالالالة الالال   كالالان يجلمن  في كالالا ممالالان، وأنالالا أىتد  بالالأنن  شنالالت أشالالالالالالالالالالالال الالا 

 .لكثيد من اأيئلة، وهو يقابا الر كله ب لر ال دوة امل ية بالصمدأيتاا  با

 في اهن  لالالالالالالالالالالالالالنواط ىالديالد  ولا أمالد لاله  
 
  الا ىالالقالا

 
 وا الدا

 
ولكنن  أ زلالت أاشل شالالالالالالالالالالالاليئالا

إمابة إأ  عد  صالالالولي ى خ درمة الدشتوراا وصدأط انصلج في إىداد  عض ا بحاف في 

   ا الدشتور ال الالالالالال ا : "أن  ارتخ الامن أ يك  ارتخ الامن، وتتمثا الر في قو  أيالالالالالالتاا   

 وأنه ىلار وزمةئر درايالة ه ا التارتخ واملالالاهمة ماه"، وأاشل  ايها أنن  يالألت  
 
بكلا

ن سالالالالالال   مااا يمكن أن أقدع أشند مما قِدع إأ إنن  ومدط اإلمابة في الر الالالالالالالال ا  امل ا  

امل ل الالالالالا  و الالالالالألاف مويالالالالالالالالالالالالوىالالالالالة  بكتالالالالالابالالالالالة وإىالالالالالداد  بالالالالالدأط وصقو  أقوع  الامناالالالالالة  ىنالالالالالدمالالالالالا  ط 

امل بوىة، وش لر إىداد و ألاف مويالالالالالالالوىة ا مثا  الشالالالالالالالعباة الامناة باأشالالالالالالالتدا  من 

زما ي ا يالالالالالتاا الدشتور ىبد الل من ااختار والدشتور محمد الشالالالالال ار ، وش لر إىداد  

مع ا الليالالالالالالالالالالالالائالا وا طلو الاط العلماالة، وشال لالر إىالداد ال الامن لشالالالالالالالالالالالالتالاط ااخ وطالاط  

  ا م ل اط العلماة املنسالبين  ها الامن. الامناة، وش لر اأنتهاة من مع 

وأاشل أنن  في أ الالد اللقالالاةاط قالالد أ عالالالالالالالالالالالاللط ال كة ا و  من مويالالالالالالالالالالالالوىالالة امل ل الالاط  

الامناة امل بوىة، وقلت:  يتاا  بأن م ل ا ه يواة كانت شتبا أو أبحا ا قد ىملت 

ى خ ايالالالالالساعابها وشالالالالالل  ا هالالالالالمن املويالالالالالوىة، وقد أتمد ل  ايها بأن ىدد م ل ا ه من 

 لكت  دون ا بحاف املنشور  قد بل ت نالعة شت .ا

وااحور ا تيد ال   أرتد أن أسالال له هو إنن  وزما ي ا يالالتاا الدشتور ىبد الل من  

ااختالار والالدشتور محمالد الشالالالالالالالالالالالال الار  قالد قمنالا بتالأيالالالالالالالالالالالاليس "م يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة البلالد  ال ابالالة  

  للدرايالالالالالالالالالالالاط التارتصاة وا ااة التداف" وقمنا بصالالالالالالالالالالالاااة لوائ  امل يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ااختل ة،

وقمنا بكتاراط متعدد   يالالالالتاانا الدشتور ال الالالال ا  إلخ منزله في يالالالالباا اأيالالالالت اد  من 

تمدا اله املتداشمالة ولاكون ىونالا لنالا بالاىتبالارا من أبلز رموز هال ا البلالد في مجالا  البحالث 

العلن ، وكانت يالالالالالالالالالالعاد ه شبيد  واامل  وقد شالالالالالالالالالالارشنا في  قديا العديد من املة ظاط  

ئ  وقا : "بأننا به ا العما نمثا الشالالالالالالالالالمعة الر   ضالالالالالالالالال  ة الخ اة القامة في  لر اللوا

في الظةع ويالالط رتان ىا اة" . مل ا   شالالاصنا وأيالالكنه مالالالا  منا ه، وإنا هلل وإنا  

  إلاه رامعون .  



 

 

 

 

167 

 

 كلمات متواضعة حبق قامات علمية سامقة

 فقدها اليمن عامة ، وجامعة صنعاء خاصة

 

 صالح قاسم أحمد الخمري .أ.م.د
كلية التربية والعلوم االنسانية 

 خوالن  -والتطبيقية 
 جامعة صنعاء

 

 تالالالالالالالالالت آأع وموامن الامن ىمومالالالالا اململوع واملالالالال بون منالالالال  يالالالالالالالالالالالالالنواط ىالالالالديالالالالد ، 

ب قالالالدان شوشبالالالة من أبنالالالائالالاله العلمالالالاة المدر  الالالال ين يمثلون قالالالامالالالاط ىلماالالالة ىظامالالالة  

ي صل بها الامن والامناين  مثلت في وما  أيتاا ا ماا  ، ومعلا الحكمة ورائدها  

نعالخ وأيالالالالالالالالالالالالتاا ال لالالالالالالالالالالالالال ة في مامعة صالالالالالالالالالالالالنعاة أ.د محمد محمد الكمالي ر مه    

ع  2020اإليالالالالالالالالالةماة بملاة اآلداب والعلوع اأ الالالالالالالالالالاناة مامعة صالالالالالالالالالنعاة نهاية العاع  

ر مه   ر مة اأبلار و أيالالالالالالالالالالالالكنه مناط  جل  من  حتها اأنهار ، ومن م لن العاع  

ع كالالانالالت ال الالامعالالة أشمد بل االالا قالالامالالة ىلماالالة أ  جالالارل ، ابن الكنالالانالة  2021ال الالديالالد  

الالالالالالال   املصالالالالالالالالالالالالالل   اللئيس الامالالالالالالا ل  ممنحالالالالالاله مصالالالالالالامالالالالالالة   ، النصالالالالالالا   الامن  رى  أ الالالالالال      

الشالالالالالالالالالالالالال االد   إبلاهاا محمالد الحمالد  ر ماله   ال نالالالالالالالالالالالالالالاالة الامناالة لعظاا دورا في  

 سبن  ارتخ الامن الحديث بوايالالالال ة أيالالالالتاا امل رتين وشالالالالاص ا ا يالالالالتاا الدشتور    

 ا   الالالالالالالالالين بن ىبد   العمل  ، أمد   في ىملا بال الالالالالالالالحة والعاماة ، اللما املل 
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املتا ن لتارتخ الامن ، وال اشل  الوطناة الكبيد  ايتاا اأماا  ، وال   بواي ته  

 ين كان يالالالالالالال يدا بجم ورتة مصالالالالالالالل العلصاة الشالالالالالالالقاقة قابا اللئيس املصالالالالالالالل   ايها  

امقة اللئايالالالالاة املصالالالاللتة ملن  أ.د يالالالالاد مصالالالال      بأمل اللئيس الحمد  ل ل  املو

 
 
ىظامالالا زاد من لحمالالة الشالالالالالالالالالالالالالعبين   يالالالالالالالالالالالالالالالالا ال نالالالالالالالالالالالالالالاالالة الامناالالة الر  كالالانالالت م تالالا الالا

ىاشالالالالالالالالالالذ الامن ، وىماد امل رتين " اأكاديماين    الشالالالالالالالالالالقاقين ، مل مة   ىلار يا 

الامناين" يامن منحت أمتر م د  ووقتر الثمين ، وكان للامن نصالالالالالالالالي  ا يالالالالالالالالد  

من الالالر ال  الالد والوقالالت الالال   أ مل  ةماالال ها الاوع شالالالالالالالالالالالالالموىالالا معالالالالالالالالالالالالاليئالالة يمل ون 

 ال امعاط الامناة . 

  بل مته الوايعة وأيكنر مالا  منا ه إنه ى خ كا    ة قديل  . ر مر   

لا  توقف موامن العلماة ىند ه ا الحد با صالالالالالعقنا مماعا بصمد وما  أيالالالالالتاا  

التالالالالالارتخ اأيالالالالالالالالالالالالالةمل الامن ، من مجل اإليالالالالالالالالالالالالالةع ولقلون طوتلالالالالة  ، وم را  ا ماالالالالالا  

اأيالالالالالالالةمل  ا يالالالالالالالتاا الدشتور   ىبد الل من ىبد الوا د ال الالالالالالال ا  أيالالالالالالالتاا التارتخ  

بملاة اآلداب والعلوع اأ الالالالالالالالالاناة مامعة صالالالالالالالالنعاة، وال   نشالالالالالالالاللمت من شوشبة من  

زمة ل دكالالالالا ل  ال الالالالامعالالالالة بالالالالال لوس إلاالالالاله واأيالالالالالالالالالالالالالت الالالالاد  من ىلمالالالاله ال كتل في مقلر  

ع ، ومن  1٩٨6مت ل  كلاة  ايها وهو مقلر" الامن في صالالالالالالالالالالالالدر اأيالالالالالالالالالالالالةع" في العاع  

والالال   دونالاله لنالالا في الامن اللا الالا    يوم الالا ىشالالالالالالالالالالالالالقنالالا  الالارتخ أمتنالالا اا االالد والعظاا ، 

العظاا ، ال   كان يمثا ا يالالالالالالالالالالتاا ال امعي املتح ي بممارع ا تةق ، والتواهالالالالالالالالالالن  

ال ا، الالال   يصالالالالالالالالالالالالالالا لالالدرمالالة اأ لا  لمالالا من يقالالابلالاله، ومن شالالالالالالالالالالالالالالد   الالأ ل  بالاله كالالانالت 

في الالالالالدشتوراا  عنوان " مالالالالدريالالالالالالالالالالالالالالالالة الت الالالالالالالالالالالالالاليد في الامن في القلنين ا و    اطلو ر  

ن" امتتحتهالا ب صالالالالالالالالالالالالالالا  الارت ي ىن الامن في القلنين املال شورتن مالا  والثالا ل اله لتي 
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مالالالالاد الالالاله من شتالالالال  و وممهالالالالاط وارشالالالالالالالالالالالالالالالالاداط اللا الالالالا الالالالال    لمالالالالا ىنالالالالا إلخ موار رصالالالاله 

يالالالالالالالالالالالالالبحالالانالاله ونعالالالخ ، وشا كالالانالالت دهشالالالالالالالالالالالالالالة أيالالالالالالالالالالالالالتالالاا التالالأرتخ بجالالامعالالة   الالداد أ.د تلاالا  

  الكبيسالالالالالالالالالالالالال   شبيد   انمالالالا اطلن ى خ  لالالالر املعلومالالالاط التالالالارتصاالالالة ىن الامن في  لالالالر 

ع، ومعة مالاة  1٩٩٩الليالالالالالالالالالالالالالالالالة ، وصالدأ بالالتواصالالالالالالالالالالالالالالا من أ.د ىبالد الل من  ايهالا ىالاع  

 ايتااا زائلا ل امعة صنعاة كأيتاا للتأرتخ اأندلس     ظه   ورىاا. 

ع  عالالالد الحصالالالالالالالالالالالالالو  ى خ درمالالالة الالالالدشتوراا  1٩٩٩و انمالالالا ىالالالدط للوطن في العالالالاع  

مامعة صالالالالالالالالالنعاة،  نشالالالالالالالالاللمت بكتار  أ.د ىبد الل من إلخ قالالالالالالالالالالا التأرتخ بملاة اآلداب  

وأهديته  سالالالالالالالالالالخة من ريالالالالالالالالالالالر  اطلن من تةل ا ى خ ال صالالالالالالالالالالا التارت ي ممها مأبدل 

اع الالابالاله بالاله، وقالالا  لي: أنالالت  صصالالالالالالالالالالالالال   الالارتخ، أع درايالالالالالالالالالالالالالالالاط إيالالالالالالالالالالالالالةماالالة، مقلالالت لالاله 

 صصالال  درايالالاط إيالالةماة لكن من شالالد   أ ل  بالتارتخ، أيالالاما شتبه الر  دونها  

 ىن الامن رابت في التحوتا للتأرتخ اأيةمل. 

واا ا  أ يسالالالالالالالن هنا لالالالالالالالاا ال شلتاط من أيالالالالالالتاا مل ا، متواهالالالالالالن، مح  لما  

 ىند   نعالخ أنه كان يحما من اأتةق الر   
 
من دريالالالالالالالالالالالالاله أو ىلمه ، وتك اه اتلا

 الالأ لنالالا بهالالا أنالاله ينظل إلخ كالالا من ىلمالاله أنالاله إ الالالالالالالالالالالالالالالان لالاله قالالدر شبيد ىنالالدا ، بالالا و علض 

ا من أ   الالخ  يحتا  ملعونته ،  تدما ه ال لالة ىلاه ، وتبد  ايالالتعدادا المام 

أما  ةم  ه وطةبه ممان مثاأ للوالد وا ب الشالالالالالالالالالال اذ ال   ملن لنجان  ةما ا ،  

 . وتقو  : أنتا املالتقبا وأنتا الخيد وا ما املنشود 

ر مر   نعالخ بل مته الوايعة، وأيكنر مالا  منا ه ، وأنكلر ال لدوس  

كلتمة ، أياما أ.د. محمد ىبد الوا د  ا ى خ من ال نة ، وىصا قلوب أيل ه ال 
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ال الالالال ا  ، وممان أوأدا وأهله و ةما ا ومحباه الصالالالالمد والالالالالاللوان ، وإنا هلل وإنا  

 إلاه رامعون وأ  و  وأ قو  إأ باهلل الع ي العظاا. 

يالالالالالالالالالالالالالبقالالالالاله   وكالالالالالا من  العظاا  مقاالالالالالدها  في  أهلالالالالاله  و  والامن  ا مالالالالالة  أمل  وىظا   

 .   وألحقنا بها في  الصالحين 
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 وقفات مع العامل املؤرخ

 

 أ.م. د. محمد محمد ناصر الحداد
 جامعة عمران -قسم التاريخ 

  

 لددط شثيدا في شتابة لق   العلن  في  عالالل  أيالالتاانا الكبيد ىبدالل من ال الال ا   

ممدايل   24شالالالالالاخ م راي  ارتخ الامن اإليالالالالالةمل، ال   انتقا إلخ موار رصه يوع ا ربعاة  

د با صالالالالالا  من أاي د  ىبدالل من ااختار زما ي في قالالالالالالا ع،  اث وصالالالالاللن  الخم2021

انتقالالالالالالا    امل جن ىن  بالالالالالال لالالالالالالر الخمد  يصمد ل  بجالالالالالالامعالالالالالالة ىملان،  التدباالالالالالالة  بملاالالالالالالة  التالالالالالالارتخ 

المدوميالالالالالالالالور إلخ موار رصه. نالالالالالالالالملط  عدها و لا أدر مااا أقو  أو أمعا، لكنن  أدرشت 

ال لا االة لا أشن مومقالا أنن  و راا ىكمل زتالار  الالدشتور إلخ منزلاله  عالد إملاة العملاالة 

د.  لمدهالالالالالة  ا ىالالالالالاود الالالالاله  ىك   لا أ مكن من  لالالالالالر الكتالالالالالار ، ق عالالالالالت اأ صالالالالالالالالالالالالالالالالا   شو ل 

 ىبدالل من ااختار و  ىك  ن س   ش لر. 

لالالالالالالالالالالت هنا بصالالالالالالالالالدد التعلتف بأيالالالالالالالالالتاانا ال لاا العالا المدوميالالالالالالالالالالور ىبدالل من   

و نبا طبعه، ، أ بتواهالالالالالالالعه و أ بكلمه  -ر مه   و أيالالالالالالالكنه مالالالالالالالالا  منا ه-ال الالالالالالال ا   

مكما يقو  املثا الشالالالالالالالع   : و ها يص   القمل. و مما أ شالالالالالالالر ماه أن من يالالالالالالالبقن  من 

ا تو  قالد اشل نقالاطالا أ أرتالد  كلارهالا، لكن املقالاع املتمثالا بل االا هال ا العلا إلخ موار 

رصاله دمعن  إلخ شتالابالة هال ا ا يالالالالالالالالالالالال ل القصالالالالالالالالالالالاليد  ىن  عض املواقف من ىالاملنالا املل وع  

اقه،  و ال   ياظا ال ائ  الحاهل لما طةبه و محباه و معارمه. ال   أ كننا مل

لقالد شنالت محظو الا ش يد  من  عض أيالالالالالالالالالالالالالا ال   التالارتخ في ال الامعالاط الامناالة أن 

أ تلم  ى خ يد ىاملنا ال لاا املل وع وأن أدرس ى خ يديه في بداية نالالالالالعانااط القلن 

صالالالالالالوصالالالالالالاة املنه اة املاضالالالالالال  ،  ارتخ الامن اأيالالالالالالةمل. و أىتقد أن الما قد أ   الخ

الر  ا بع ا أيالالالالتاانا في  در الالالالاله و في  ألا ه و يي منه اة تلدوناة مبناة ى خ التحل   

 و النقد و املقارنة و التدقاذ، و الدمن بال ةب و البا ثين نحو ه ا املنه اة. 
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من املواقف الخاصالالالالالة و امل مة الر  ممعتن  بأيالالالالالتاانا املل وع هو  ين قابلته في 

عد ىود  يالالالالالالالل عة من مل الالالالالالالالا ملناقشالالالالالالالة  عض العناوتن للمامالالالالالالالالتيد و ع  2000العاع  

الر  شنت في إطار نسالالال ال ا في مامعة الالالالالورصون ببار س.  اث أن أيالالالتاا  املشالالاللمة 

كانت قد اقتد ت    Françoise MICHEAUالمدوميالالالالالالور  ملا الالالالالالواز ميشالالالالالو 

 عض املوهالالالالالالالالالالالالوىالالاط العالالامالالة و الر  كالالان من هالالالالالالالالالالالالميهالالا ش كل  الحالالديالالث ىن الامناين و 

دورها في التصالالالالالالالالالالالالالد  للحلوب الصالالالالالالالالالالالاللاباالالة لكن أيالالالالالالالالالالالالتالالاانالالا املتواهالالالالالالالالالالالالن أبالالدل أيالالالالالالالالالالالالبالالابالالا  

موهالالالالالالالالوىاة لصالالالالالالالالعوصة بحث مثا ه ا املوهالالالالالالالالوىاط ال ةماة و ن الالالالالالالالحن  بالبحث ىن 

اقعاة و هو ما كان.    موهوىاط اشند و

أمالالالا املوقف اآلتل ممالالالان ىنالالالدمالالالا  ا نالالالالالالالالالالالالاللان   عض املة ظالالالاط ى خ أ الالالد أبحالالالا ل 

،  اث إن إدار  التحلتل في اا لة  2014املنشالالالالالالالالالور  في مجلة مامعة الناصالالالالالالالالالل في العاع  

كانت قد أريالاللت البحث املعن  إلخ ىاملنا ال لاا لتحكامه و قد مومئت ب لر الثناة  

 الكلتا من ىاملنا ر مه  . 

اقف في ه ا الع الة ممان أيعالالالالالا مل ب ا بتدقار  إلخ أيالالالالالتاا مشالالالالالار   أما آتل   املو

قالالالالد اتتالالالالارط ىالالالالاملنالالالالا ال لاالالالالا لاكون أ الالالالد ااحكمين   االالالالث إن مالالالالامعالالالالة ىملان كالالالالانالالالالت 

الالالداتلاين، و هو مالالا ىلمتالاله أ قالالا  عالالد ىود  نتالالائا التحكاا. و من املضالالالالالالالالالالالالحالالر املبمل  

ا أمالور  بالالالالالالدمالن  نالعال الالالالالالدا  قالالالالالالد  اللرط  شالنالالالالالالت  الالكمالةة  مالن  شال اليالد   و أنالنال   الالالالالالالداتال الي  لالتالحالكالاالا 

ع و هو أمل مصالالالف للوائ  2016الخالالارجي  ين ىود  املل بالالاط املنق عالالة منالال  العالالاع  

شون ه ا الن قاط  دتا هالالالالالالالمن  قوق أىعالالالالالالالاة هائة التدر س و هالالالالالالالمن مالالالالالالالال ولاة  

ال الالالامعالالالة. و كالالان ا مالالا يحالالالدو ل دائمالالالا ش يد  بالالأن  تحمالالالا  كومتالالالا صالالالالالالالالالالالالنعالالالاة و ىالالدن 

 جاا املو  ين و تصوصا أيا    ال امعاط لنالت ان نالديد ديوننا و   مال ولاتهما

 ميها الر الدين  يتاانا املل وع.  

انتقالا أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا ال لاالا إلخ منالة الخلالد،  و مالا زلالت أنالا و مالامعالة ىملان مالدينين لاله  

بالالأمور التحكاا. و  تعالالا ا املالالأيالالالالالالالالالالالالالالا  لو ىلمنالالا أن  كومر  صالالالالالالالالالالالالنعالالاة و ىالالدن أيعالالالالالالالالالالالالالالا 

ل   يالالنواط ىديد  و هو ما أ ف  لا يالالول نعوتض أيالالل ه و أيالالل مدينتان مل رتنا بم

 كا ىلماة الامن من أكاديمه  ال امعاط.  

 الالالأ    أن يجكته ىنا تيدا و أن يجعا الر في ميزان  الالالنا ه و أ  و  و أ قو   

  إأ باهلل الع ي العظاا.  
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 مشس العلم ال تنطفأ 

ت اهلل يف  املرحوم أ.د. عبدالرمحن الشجاع آية من آيا

 نور العلم والفكر واإلنسانية

 

 د. محمد عبده علي محمد صالح
 

أ.د.  القالالالالالالديل  والالالالالالالدنالالالالالالا ودشتورنالالالالالالا  اصالالالالالالالالالالالال     الالالالالالال    و شالالالالالالالالالالالالكلا  نحمالالالالالالد    البالالالالالالدة  في 

بالالالالالع الالالالاة العلن    ىبالالالالدالل من ىبالالالالدالوا الالالالد ال الالالالالالالالالالالال الالالالا  إلخ موارا  عالالالالد ىمل  الالالالامالالالالا 

دط له في واإل الالالالالالالالالالالالا ل ومن نحن لنشالالالالالالالالالالال د لقامة ىلماة ششالالالالالالالالالالالاصنا املل وع؛ مقد شالالالالالالالالالالال 

 اا ه شتبه وأبحا ه اللصالالالالالالالالالالالينة الر  أهالالالالالالالالالالال ت طا عا تاصالالالالالالالالالالالا في البحث العلن  ال اد  

 لسشما مدرية ىلماة  ارتصاة بحد ااتها.

شاف أ! وقالد  تلمال  ى خ يالدياله شبالار امل رتين الامناين أمثالا  الوالالد الشالالالالالالالالالالالالاخ أ.د. 

ى ي بلكاط و محمد أ مد الماما وأ.د. رهالوان اللاث وأ.د. ىبدالل من ااختار و أ.د.  

 أ.د. أ مد امللص   وايدها.

ع في 2002-2001وقد بدأط معلمر  لشالالالالالالالالالالالاصنا املل وع في أو  يالالالالالالالالالالالنة مامعاة ىاع

درايالالالالة  ارتخ صالالالالدر اإليالالالالةع  اث كان يدرس املقلر أ.د. يالالالالالا أ مد محا وهو شتاب  

الدشتور ال الالال ا   ا شتاب  ارتخ الخةمة اللاشالالالد  ال   أع بن  أيالالاللوصه في التحلاا 

االالا والنتالالائا  رى أنن  اىتمالالدط ىلاالاله في  الالدر س هالال ا املقلر  عالالد أن أصالالالالالالالالالالالالبحالالت والتعل

 معادا في القالا. ش لر دريت شتابه  ارتخ الامن اإليةمل ى خ يد الدشتور قيس.

أما بداية معلمر  ال الالالخصالالالاة به مقد كانت  عالالالور ىد  محاهالالاللاط له في القالالالالا  

ل العلن  ا و  في مالامعالة  وأنالا في املالالالالالالالالالالالالالتول الثالالالث  انمالا قالدع للمشالالالالالالالالالالالالالارشالة في امل  م
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امقته  الالاار ه أياع امل  مل وكان ين الحن    الحديد  وهو م  مل زصاد وقد نشاللمت بمل

 بكند  القلاة . لقد  منيت لو أنه درين ؛ لعلمه ال ا و واهعه. 

ا و  ى خ الدمعة الثالثة ىاع  %٩1وبعد أن أشملت الليالالالالالالالالالالالالالا س و صلمت بامتااز  

ف يالالالالالالالالالالنواط  اث نعانت معادا ريالالالالالالالالالالماا يالالالالالالالالالالنة ع و  وىت بالقالالالالالالالالالالالا  ة 2004-2005

وبعالد أن أشملالت  م االد  مالامالالالالالالالالالالالالالتيد ا و  ى خ الالدمعالة شنالت متهابالا أن أتتالار    ع200٨

دشتورنا املل وع مشالالالالالالالاللما ىلماا ى خ الليالالالالالالالالالة، وشنت أ واصالالالالالالالالا معه ىمد ال ا ف وقد 

 نعلمت منه الكثيد.  

موهالالالالالالالالالالالوىين  و انما اتتلف قالالالالالالالالالالالالا التارتخ في كلاة اآلداب مامعة الحديد   و  

أ.د. ىبدال بار    آن ا من مواهالالالالان التارتخ اإليالالالالةمل وىدنا في ا مل إلخ ىماد الملاة  

الصالالالالالالالالالمد  مقاع بتحكاا العنوانين أ دهما ىنوا ل )املظاهل الحعالالالالالالالالالارتة في العصالالالالالالالالالل 

العباسالالالالالالالالال   ا و  من منظور اأيالالالالالالالالالسشالالالالالالالالاللاق( والعنوان الثا ل لألا والصالالالالالالالالالديذ العكتك أ. 

-11الحاا  ال  ادية في ىصالالالالالالالالالالل الخل اة اللاشالالالالالالالالالالدين  ىبدالعكتك ىبدا يالالالالالالالالالالعد القي  )

أ نى ى خ املوهالالالوىين وأشد ى خ  هالالالالالالالالالالالالالالال( وكان ااحكا أيالالالتاانا الدشتور ال الالال ا  وقد40

أهماتهما وصالالالالالواب رأ  البا ثين من ن ايد في  عض مصالالالالالو  الخ ة وص لر  ا اىتماد  

يالالالالالالر  العنوانين في القالالالالالالا. وقد كان أ.د. ىبدالل من رئيالالالالالالا لل نة املناقشالالالالالة ى خ ر 

 للمامالتيد ومناقشا تارماا. وشنت متهابا ملناقشته.

وأ ناة وصالالالالو  ا يالالالالتااين أ.د ىبدالل من ال الالالال ا  و أ.د. محمد الماما إلخ م ار  

الحديد  شنا في ايالالالالالالالالالالتقبال ما أنا وا ا الدشتور أنور وا ا ا يالالالالالالالالالالتاا ىبدالعكتك القي  

الشالاصان في الصالالون من  مأت نا أمتعتها معي أنا وىبدالعكتك في باصاله بينما صالعدا

أنور ممالالالالانالالالالت ريالالالالالالالالالالالالالالالالر  مومود  في شيس م تون وأ   الالالالالر ىبالالالالدالعكتك  مالالالالأتلم الالالالا  

وأت تها منه موقن نظل  ى خ اإلشالالالالالالالالالاد  بالليالالالالالالالالالالة وأن الخا مة ممتاز  وسالالالالالالالالالحبها من  

ىبالالدالعكتك وقالالا  لي يك االالر تة  ار حالالت مالالأيالالالالالالالالالالالالالأ    أن ف  ل لي هالال ا الالال نالال  وأن  

  من .فالامحن  الدشتور ىبدالل 

كانت أو  مناقشالة لألا أنور وىندما ياللمت ى خ الدشتور ىبدالل من قا  لي ادا 

يالالا ىا محمالالد منالالاقشالالالالالالالالالالالالتالالر متبالالالالالالالالالالالالالمالالت   ل شنالالت أىلا النساجالالة مالالالالالالالالالالالالالبقالالا و ن نقالالاش 
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الدشتور كان ىلماا رصالينا يعال ل للليالالة  رى  صل  في أبوى صالور . وفي الاوع الثا ل  

تال ط بجمان مة ظالاط الالدشتور وىالدلالت كالانالت املنالاقشالالالالالالالالالالالالالة وكالان يومالا ىلماالا مماة، أ

 بمومبها وكانت مة ظاط ط ا ة.

شما تصالالالالالالالن  شالالالالالالالا ي بأن منحن  في قلار ل نة املناقشالالالالالالالة   %٩2و صالالالالالالاللت ى خ درمة  

والحكا درمة املامالالالالالالتيد في التارتخ اإليالالالالالةمل و عالالالالالار ه  صصالالالالال  ايالالالالالسشالالالالاللاق ورصما  

 أشون أو  من  ما ه ا التصص  في الامن.  

ا  يكور الحديد  شنا نحل  ى خ زتار ه أنا وزمة ل د. وىندما كان الدشتور ال الالالالالالالال 

 . يميد متان .أ. ىبدالعكتك  و أرهوان و د. أنور  و 

  ع 2015نومممد ىاع    21(  في الالالالالالالالالمنارو انما ناقشالالالالالالالت ت ة أطلو ة الدشتوراا )

ىدا الدشتور تالد  للالالالالالالالمنار قلر أىعالالالالالالاة القالالالالالالالا نعديا العنوان و حديد موىد آتل  

امل ل  ال   اقتدن ى ي ال ان  ال كل  مقط و ل  ال ان  الالالالالالالالالالالالالالااسالالالالالالالالالالالال   ولعا ه ا  

شما قا  الدشتور تالد   ل قلأط املوهالالالو   شالالالما ممتاز وشتبت شثيدا من الت اصالالالاا  

ماة ل املنق  املل وع ا ل   له  الر  كان يج  ىدع شتابتها و ن الالالالالالالالالالالالالت الصالالالالالالالالالالالالعداة و 

امذ ى خ موهالالالالو  ال وان  ال كلتة وتقوع   وأيالالالالكنه مالالالالالا  منا ه لاتدتا وقا  نو

بإىاد  الخ ة من مشالالالالالالالالالاللمه.  ا اهبت إلخ منز  الدشتور ال الالالالالالالالالال ا  ىصالالالالالالالالالاللا وهالالالالالالالالالالب نا  

 الخ ة  شما ممتاز.  

  يل مالالالالر دشتورنالالالا ال الالالالاهالالالالالالالالالالالالالالالا ىبالالالالدالل من وتضالالالالالالالالالالالال  ة قمد  بنور ال نالالالالة وشنالالالالت 

يعاللب بإصالبعه    يلا لا في  عض املواهالان الر  نالالتعصال   ى ي. وكان ىندما  أيالسشاليد 

ى خ باشت الالالالالاجار  وتقو  لي ب ل ا مكنت  انما ألتقاه أهالالالع ا في ما  البن لون  

ماتنبه ل ا وتوصصن   ا قلرط أن أ أ ما معي باشت ياجار  أ ناة زتار ه ولقد أقلعت  

 شا ي معا شبيد في الر.ىن التدتين من   والي ينة والحمد هلل كان ل

وىندما يالاملط من الحديد  إلخ صالنعاة ملناقشالة أطلو ة الدشتوراا كان أو  من 

ا صالالالالالالالالالالاللت به  عد وصالالالالالالالالالالالولي صالالالالالالالالالالالنعاة هو املل وع امل  ور له بإان   يالالالالالالالالالالالبحانه ونعالخ 

هلل ى خ الالالالالالالالالالالالالالةمالة دشتور محمالد ويي أو  مل  يصالاطبن  ممهالا    شالالالالالالالالالالالالاصنالا مقالا  لي الحمالد

 ل ت وتف ال ا ىن  قلاة. وقمت بكتار ه في منزله. دشتورنا به ا اللق  م 
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وقد كانت مناقشالالالته شما هو املعتاد ىلماة  عاد  ىن اأيالالالتعلاض وال نجمة الر  

مصالالالالالالالالالالالالالاب بهالالا  عض النالالاس، وايالالالالالالالالالالالالت الالدط منالاله الكثيد وقالد مالدن أطلو ر  من النالالا االالة  

 املنه اة والتحلاا واأيتنتا  والنتائا وصأنها تالاة من ا ت اة الل وتة. 

نعلمنالالالالا منالالالالر البحالالالالث العلن  ال الالالالاد   لالالالالر دشتور ىبالالالالدالل من    يل مالالالالر و   ل 

اللصالالالالالالالالالالالالين وا تةق الحماالالالالد ، أيالالالالالالالالالالالالالالالأ    لكا وايالالالالالالالالالالالالن ر متالالالاله وم  ل الالالاله وأن يكون 

  مالتقل  في  عاا منته.  
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ذكرياتي مع فقيدنا املرحوم بإذن اهلل األستاذ 

 الدكتور/ عبد الرمحن عبد الواحد الشجاع

 

 سن العرشيعبد الولي مح د.
كلية اآلداب  -قسم الجغرافيا

 جامعة صنعاء   -والعلوم اإلنسانية
 

بوما  املل وع بإان   العالا الكبيد ا يالالالالالالالالالالالالتاا الدشتور  ىبد الل من ىبد  

الوا د ال الالال ا  أيالالالتاا التارتخ اإليالالالةمل بقالالالالا التارتخ والعةقاط الدولاة في  

العلصاة   كلاة اآلداب والعلوع اإل الالالالالالاناة بجامعة صالالالالالنعاة   قد الامن وا متان 

اإليالالالالالالالالالالالالالالةمل،   م راي  الالالالارتص الالالالا  أبلز  أ الالالالد  الالالالالر من  قن  واإليالالالالالالالالالالالالالالةماالالالالة  ويالالالالالالالالالالالالالالا شالالالالد 

 صصالالالالالصالالالالالاتها العلماة الدقاقة في ىلا التارتخ تاصالالالالالة اإليالالالالالةمل منه من زمةة  

املل وع و ةما ا ال ين نعلموا منه الكثيد، وها شند، تاصالالالالالالالالالة ال ين نشالالالالالالالالاللموا  

امه ىلمها في إىداد مواهالالالان ريالالالائل ا وأطارتح ا العلماة، من تة  ما   بإشالالالل

وا مانة العلماة بأيالالالالالالالالالالاللوب البحث    ملالالالالالالالالالالالالوا منه  لصالالالالالالالالالالاله ى خ  حلمها باإلتة  

 امليهجي العلن  ا صاا أيو  بما أىد ماه من م ل اط قامه نش د له ب لر.  

وشون  صصص   العلن  ا كادين  أ يقن في  قا الر العلا مالو  اقتصل  

في هال ا املنالايالالالالالالالالالالالالالالبالة ى خ  الأشاالد مالا ىلمتاله ىن املل وع من نعالام ي معاله ىن قلب  

بالالالدين الحذ وا  لعلا ال الالالالالالالالالالالالالالحا  والقاا النبالالة اللماعالة في نعالاملاله  من األتزاع 

من ال يد في  اا ه العلماة والعملاة، وشثيدا ما يالالالالالالالالالالالمعت منه أن من أ قاا ماه  
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لالاله ومن أ يل ا أ يل ا ومن أ فعل  املعلو  املَعل  من رب العبالالاد   أ قامالالة 

ليس ممن فعتد به ميها، وكان كا الر شالالالالديد الوهالالالالون في نعامله مع ا بهدوة  

 و واهن وشلع ووماة وإتة  يندر  دو ه من ايدا. 

اقعالة لتالأشاالد الالر لاتعل  ى خ صالالالالالالالالالالالالالال الا اله من لا   ويالالالالالالالالالالالالالالو  اشت ل هنالا بال شل و

يتعل  ىلمها في  اا ه ىسالالالالالالالالال ى أن يقتد  بها في نعامله من ال يد، م ل النصالالالالالالالالالف  

ا يالالالالالالالالالالالالالالتالالالالاا   املل وع  إلخ مكتالالال   القلن  وم الالالت  هالالال ا  من  ا و   العقالالالد  من  الثالالالا ل 

  - بالاصالالالالالالالالالالالالالالَل  وزتل التعلاا والبحالث العلن  في الالر الوقالت    الالدشتور  صالالالالالالالالالالالالالالالالح ى ي 

في مقالالابلتالاله ال قاالالد    - ر مالاله     اللاابين  في ممالالان انتظالالار    - ر مالاله      - وومالالدط 

ونجلاله الال   كالان في  عثالة نعلاماالة في ا ردن آنال ا  مالالالالالالالالالالالالالالاللمالت ىلمهمالا و حالد الت  

 قلاة مع ما ودتلت ملقابلة الوزتل. 

امل    هالالال ا  لالالاله  قلالالالت  ىلاالالاله  يالالالالالالالالالالالالالالةمل  لو  وإ ل  نصالالالالالالالالالالالالالالاحالالالة  ىلاالالالر  أن أىلض  أود  ل  

يالالالمحت لي  علهالالال ا وما قصالالالد  بها إأ من عتر قا  لي   عالالالا وهو يكت  قلت  

له في ممان انتظار الدتو  ملقابلتر أيالالالالالالالالالالالالالتاانا القديل ا يالالالالالالالالالالالالالتاا الدشتور  ىبد  

الل من ال الالالالال ا  زمالر في قالالالالالالا التارتخ بجامعة صالالالالالنعاة، وأ فعقا أن يدتا  

أق  ا درمة ىلماة وممانه منه وهو منتظل هنا ،  ملقابلتر من ها أصالالالال ل يالالالالنا و

لاله معك  شبيد  وممالانالة ىالالاالة لالدل كالا من فعلماله،  ا إناله زمالالر في   هال ا اللمالا 

العالالالالاع   التالالالالارتخ    – التصصالالالالالالالالالالالالالال   بالالالالال نالالالال     – ىلا  يقو  والصالالالالالالالالالالالالالالالالالا الالالال   نعالالالالالخ  و  

واملقصالالالالود به ا الصالالالالا   رماذ الالالالالال ل أو زماا العما، وقد آزر ل في الر أ د  

عالد الالر للم الادر  مقالا  لي نلتقل الاوع في املقاالا  عالد  الحعالالالالالالالالالالالالالالور وايالالالالالالالالالالالالالالتالأانالت   

العصالالالالالالالالالل قلت له إاا قدرط إن شالالالالالالالالالاة   واادرط مالالالالالالالالالاللما ى خ مقادنا ونجله في  

أ نالاة رئالايالالالالالالالالالالالالالالتاله ل الامعالة صالالالالالالالالالالالالالالنعالاة   ممالان انتظالار مقالابلالة الالر الوزتل الال   أوأ ل 
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آنالالالالالالال ا    لالالالالالالاله  أقالالالالالالالدم الالالالالالالا  شنالالالالالالالت  الر   املواهالالالالالالالالالالالالالالان  ملصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداقاالالالالالالالة  الثقالالالالالالالة،  من   الكثيد 

  ال  قوله. 

بجالانال  يالالالالالالالالالالالالالالاالار اله بجوار مكتالال     - ر ماله      -  عالد أيالاع قلالالة ومالدط مقاالدنالا  

ا حاد ال ةب في الملاة يالالالالالالاللمت ىلاه وإاا به يصالالالالالالالل ى ي أن أ أ لدد لو شالالالالالالالعلط  

ر م ما    - بأهماة من عته لي، وتبدو لي أنه قد ىل  نصالالالالالالالاحر   لر ل لر الوزتل 

معالال–     بلابالالة في الالالالالالالالالالالالالالالالةع ىلاالاله والتحالالدف  في دات ي  مالالا  مالالأ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت  ه مرى 

يالالالالالالالالمحت لي الظلو  ب لر راا قلة  ديثه، مكنت أ عالالالالالالالالل مرى ما يالالالالالالالالمحت لي  

ال لصالالة قبا نهاية محاهالالل ه إلخ أماع القاىة الر  يلقمها ممها ى خ طةب قالالالا  

التارتخ أو الدرايالالالاط اإليالالالةماة، وفي كا مل  كان ٍفالالالالألن  ىَما إاا شنت بحامة  

 إلخ من عته. إلخ من عة منه  رى شعلط في يوع ما أ ل بحامة  

لالاله مالالا  الالدف ممالالا كالالان منالاله إأ أن  الالالالالالالالالالالالالالحالالر  الالالالالالالالالالالالالالحكالالة     لالال لالالر قصالالالالالالالالالالالالالالالد الاله ااشلا 

منتهاالالالا   املوهالالالالالالالالالالالالالالو   لي اطمإن واىتمد  منالاله من قبالالا، وقالالا   مجل لالالة لا أيالالالالالالالالالالالالالالمع الالا 

وا صالالالالالالالالالالالالالا بل في املالالالالالالالالالالالالالالاة وصل ن  بأن املوهالالالالالالالالالالالالالو  قد انتوى إلخ ما أرتد وأرا ، لا  

ا، ومن  أصالالالالالالالالالالالدق  دوف الر لو لا يكن صالالالالالالالالالالالادرا ىنه  عد أن كان  دو ه صالالالالالالالالالالالعب 

 الالالالالالالالالالالالن    أىعالالالالالالالالالالالاة هائة التدر س وال ةب بقالالالالالالالالالالالالا التارتخ أن معا مقادنا  

في  عض   مالالالالالالالا  الالالالالالالدف  والتعالالالالالالالاون  عكس  ااحبالالالالالالالة  معظم ا  في  الس  ماالالالالالالاله  رائالالالالالالالدا 

العلماالالة ا تلل من ال الالامعالالاط، وأ الابالاله في الالالر م و من أيالالالالالالالالالالالالالالل    ا قالالالالالالالالالالالالالالالالالاع 

الكثيد، وشا كالالان  لتصالالالالالالالالالالالالالالالا ى خ  جنيالال  البةد    شلتمالالة ل الالا من العلا وال عالالالالالالالالالالالالالالالا 

الحلب الَدائل  ممها اآلن من  نحو يالالالالالت يالالالالالنواط وما نتا ىيها بتكلار قوله أ ناة  

الحوار الوطن  ال   انتوى قبل ا نحن نقو  للالالالالالاايالالالالاين  حاوروا وأ  تقا لوا،  
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شالدلاالا ى خ اكار  ىلماله ويالالالالالالالالالالالالالالةمالة   كيدا وىمذ  حلالاله وى خ  صالالالالالالالالالالالالالالامتاله وبعالد  

 نظلا وصحة  نب ا. 

ملة وتل مه ر مة وايالالالالالعة وأن يجعا قمدا  أيالالالالالأ    أن ف  ل له م  ل  شالالالالالا 

 روهة من رتاض ال نة. 
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 ويرحل العظماء

 

 د. احمد المصري

 

ِ ي ِفي ِىَباِد   
ُ
اْدت
َ
 م
 
ة ا   َمْلهالالالالالالالالالالِ

 
َاة ِر َراهالالالالالالالالالالِ خ َرِصِ

َ
 اْرِمِعي ِإل

ُ
ة
 
َمِئن
ْ
 
ُ ْ
ُس امل
ْ
 
 
ُتَها الن ي 

َ
"َيا أ

ِر " صدق   العظاا 
 
ِ ي َمن

ُ
 َواْدت

يحتالار امللة من أين يبالدأ و مالااا يكتال  في مثالا هال ا الحوادف الر   جعلاله فعي   

 الالالالالة نشالالالالالالالالالالالالالو  ، و تالالداتالالا الالال شلتالالاط  اإل الالالالالالالالالالالالالالالاناالالة من ال وانالال  ا كالالاديماالالة الر   

ىاشالالالالالالال ا و ىلم ا ونعلم ا من ايالالالالالالالا   ه ر م ا  ،  قاقه أشالالالالالالالعل بحالة ار با  و  

لدشتور ىبدالل من ال الالالالالالال ا   أنا أ او  شتابة مقا  أر ل ماه  أيالالالالالالالتاا  و معلن  ا 

 ولكن أبد من ااحاولة. 

كانت أو  معلمر  بالدشتور ىبدالل من في بداياط نالالالالعانااط القلن املاضالالال  ، 

ا في كلاة التدباة قالالالالالالالالالالالالالا التارتخ، كانت ماد   ارتخ الامن في صالالالالالالالالالالالالدر    ايها شنت طالب 

ال    ما  اإليالالةع يي املقلر الدراسالال   ال   ُفعنى الدشتور بتدر الالال ا، وكان شتابه 

قلر التدر سالالالالالالالالالالالال   ىلانا،  عالالالالالالالالالالالالمن الكتاب ماد   ارتصاة مديد   
ُ
ن س العنوان هو امل

ا    – ورصما لبقاة زمة ل    – بالنالالالالالالالالالالالبة لي   ا وايالالالالالالالالالالعة و مادانا تصالالالالالالالالالالب 
 
 اث متحت أماق

بالالالأن   ى خ  الالالارتصنالالالا في   لالالالر املل لالالالة،  عا نعلمنالالالا في املالالالدارس و يالالالالالالالالالالالالالمعنالالالا في اأىةع 

ة في  لالر ال تد  التالارتصاالة و في نصالالالالالالالالالالالالالل  الالدىو   أمالدادنالا لعبوا أدوارا  الارتصاالة م مال

اأيالالالالالالالالالالالالالةماالالة،  لكن لا يالالر لالالدينالالا  لالالر الت الالاصالالالالالالالالالالالالالاالالا الالالدقاقالالة ولا  علا بط ا  لالالر  
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ا ىمالالالا  و ا دوار الر  قالالالاموا بهالالالا، إأ في قالالالاىالالالة محالالالاهالالالالالالالالالالالالالل   الالالارتخ الامن في صالالالالالالالالالالالالالالالدر 

 اأيةع وى خ يد أيتاانا اللا ا.  

نحل  ى خ   عالالالالور محاهالالالاللا ه شنت ومعي الكثيد من الكمةة أو معظا طةبه 

بالحعالالالالالالالالالور مما     كت  اللا عة والشالالالالالالالالالاقة في قاىة مما  ىبدالناصالالالالالالالالالل، الر  كانت  

. أ أ  شل بأ ل  
 
يعالالالال ل البعض إلخ ال لوس ى خ اأرض أو ى خ  امة املنصالالالالة أيعالالالالا

ن ابت ىن أِ   من  لر ااحاهلاط، وهو أمل أشدا شثيد من الكمةة ال ين يبقونا  

ال ين أشالالالالالالاروا بأن محاهالالالالالاللاط الدشتور ىبدالل من لا ير  في ملا ا الدرايالالالالالالة، و 

   وأيالالالالالالالالالالالالالالا الال   الحعالالالالالالالالالالالالالور مقصالالالالالالالالالالالالالورا ى خ طةبالاله محالالالالالالالالالالالالالالال ، بالالا كالالان يحعالالالالالالالالالالالالاللهالالا طةب  

 من تار  التصص .  

نعلمالالت أشند ى خ الالالدشتور ىبالالدالل من  ين بالالدأط مشالالالالالالالالالالالالالوار درايالالالالالالالالالالالالالر  العلاالالا في  

   لر بلناما املامالالالالالالالالالتيد و قبل ا في بلناما املقاصالالالالالالالالة،  اث  و قت ىةقر  به تة 

املل لالة، إا شنالت ألتقااله شالالالالالالالالالالالالالباله يوماالا في أيالاع الالدرايالالالالالالالالالالالالالالة، مقالد كالان فشالالالالالالالالالالالالال الا  ايهالا  

منصالالالالال  رئيس القالالالالالالا، وكان ر مه   بالنالالالالالالبة لي ولما طةب الدرايالالالالالاط العلاا 

 بمثابة ا ب و املعلا و امللمن اأكادين .    

كان أيالالتاانا ال الال ا  شالالوشة ميزان القالالالا يلمن إلاه ال مان، كان يمثا ملمأ  

ا مان من كا أ داف قد    ل ى خ العةقاط ا توتة بين أيالالالالالالالالالا    القالالالالالالالالالالا أو بين 

طةباله، م و اللمالا املتزن الخلوق، الال   فعمالا بمالا هالدوة ى خ  الا أ  مشالالالالالالالالالالالالالملالة و  

ا، محين  ا دائما و متواهالالع  ا و مبسالالالم 
 
فالالالاىد في  ص ل أ  ىقباط، ىلمناا  شالالوشالال

للمصالامحة، ىلمنا معنى التواهالن    نلتقاه يبادرنا بإلقاة التحاة و الالبقنا بمد يدا 

 و ىلمنا معنى السالام  ور ي ا تةق، و ر ابة الصدر و ص اة الاللتل .  
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ا  صالالالالالالالالالالالا لي أ ناة نسالالالالالالالالالالال اا ريالالالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالالالتيد، مقد شنت أتتدط  
 
أ  شل موق 

ا لليالالالالالالر  و اىتدض ىلاه أ د أيالالالالالا   نا في القالالالالالالا ا ناة مناقشالالالالالة مشالالالالالار ن 
 
ىنوان

ىن العنوان الالال   أتتد الاله و  حو  املوهالالالالالالالالالالالالالو  إلخ  املالالامالالالالالالالالالالالالالالتيد، و  الالاولالالت الالالدمالالا   

مشالالالالالالالالملة بالنالالالالالالالالالبة لي وقد  او  أيالالالالالالالالتاا  اللا ا يالالالالالالالالاد مصالالالالالالالال    يالالالالالالالالالا إقنا ي  

بعالالالالالالالالالاللور  ن ايد العنوان  الالالالالالالالالالال  مة ظاط القالالالالالالالالالالالا، و دتلت معه في نقاش و كان  

مقتنن ب لخي و رأ ل و  ل  ا مل لي ، و أتمد ل  ايهالالا بالالأنالاله في  الالالالالة إصالالالالالالالالالالالالاللار  ى خ  

درا  موهالو ي في محعالل امتما  القالالا، ملصما يتا  أتيد موهالو ي  الر و  أتل أ 

ا.   كا الر الحوار 
 
 رى امتما  مجلس القالالالالالالالالالا القادع وال   يالالالالالالالاليتا ىقدا أ ق

والنقاش كان  عد انتهاة اأمتما  مباشالالالالالالالالل ، ا مل ال   أهالالالالالالالال ل أيالالالالالالالالتاا  الدشتور  

ل من البقاة  و ش لر الدشتور ىبدال   - كان  ايها ُمقلر القالالالالالالالالالا    – وا ذ الصالالالالالالالالاللي 

 في القالا إلنهاة املوهو  و إق ا  ااحعل.  

ملالالالالالالالالالالالالالالالالت مع ا  ايهالالالا ولا يبذ في القالالالالالالالالالالالالالالا ايدنالالالا و كالالالان الوقالالالت قالالالد قالالالارب ى خ  

الالالالالالالالالالالالالالالاىالة الثالاناالة ىصالالالالالالالالالالالالاللا،  لشن  الالدشتور ىبالدالل من  أ حالدف و أشالالالالالالالالالالالالاللن يالالالالالالالالالالالالالبال   

قالالالالا  لي "ىنوان   اصالالالالالالالالالالالالاللار  و مكسالالالالالالالالالالالالال   بالالالالالعنوان، وبعالالالالد أن انتهاالالالالت من الحالالالالديالالالالث  

يالالالالالا املولود لألب الحذ ا و  في نالالالالالالماته و أ بأس من اأيالالالالالتما  و  الليالالالالالالة مثا ا 

أت  النصالالالالاحة من ا تلتن، يا أبن  سالالالال ا ريالالالالالتر بالعنوان ال   اقتد ه ىلار 

القالالالا وبعد إنجاز الليالالالة أطبع ا بالعنوان ال    لتد لن يحايالالبر ىلاه أ د،  

بقالالالالالدر اإلممالالالالالان اإلنجالالالالالا  الوقالالالالالت  الالالالالاو   بن  أ   لج في  يالالالالالا  وصالالالالالال عالالالالالا  يالالالالالا أ مالالالالالد  ز."  

 ايالتاا  الدشتور   نصالاحة ايالتمعت إلخ  
 
الدشتور ىبدالل من وهو ما قاله لي أيعالا

اقف ال   أ  شلها من أيالالالالالالالالالالالالتاا  ال الالالالالالالالالالالال ا    يالالالالالالالالالالالالاد ر مه   نعالخ. ه ا أ د املو

ا ى خ الوقت وكان فالالالالالالالالأ  كا طةب القالالالالالالالالا في ممان   ر مه و . مقد كان  لتصالالالالالالال 
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د  و ي لا الصالالالالالالالالالالعاب وتمد يد  التصصالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالاط أين وصالالالالالالالالالاللوا و ها يحتاموا مالالالالالالالالالالالاى 

 املالاىد  في كا اأوقاط.  

ا  الالالالالالالالالالالموا   ا وُمل م  ا أكاديماا محالالالالالالالالالالال ، با كان أب  لا ير الدشتور ر مه   معلم 

اة  
َ
ُ  ُم الال هالالَ

ْ
االالَ 
َ
ُد م صالالَ ا الك  مالال 

َ
أ
َ
اَس    أتةقالاله ويالالالالالالالالالالالالالمالالا الالة سالالالالالالالالالالالالال الالايالالاا. "مالال

 
ُن النالال
َ
ا َين  ا مالالَ مالال 

َ
َوأ

ْرِض" صدق   العظاا 
َ ْ
 ِفي ا 

ُ
ث
ُ
َاْمك
َ
 م

 ر ا   الدشتور ىبدالل من ال  ا  و أيكنه مالا  منا ه.   
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الربوفيسور عبدالرمحن الشجاع ِمْشَعُل ِهدايٍة، وُمْلِهُم 

 أجيال، وُأْنُموَذُج الرتبية الـمثالي 

 

 د . عبدالغني علي األهجري 
أستاذ التاريخ اإلسالمي و الحضارة 

 اإلسالمية المشارك
 اليمن  -جامعة صنعاء 

 تركيا -جامعة بورصة أولوداغ 
 

 
 
ْعُمُه شثيدا

َ
َد ط ي 
َ
 
َ
 أمكل في نوىاة قال  الكتابة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمنايالالالالالالالال     في لاا ن

 
 وق ت متدددا

لل اة مقاد الامن وا مة اإليةماة الكبيد أيتاا  ال لاا وملصه  القديل المدوميالور  

در بل ىبدالل من ىبدالوا د محمد ال  ا  ر مة   ن شاا، ونالاةلت: ها يالالالالالالالالالالالالالج

 نماذ الملمالاط بالا ل الاظ ا دباالة ال كلالة وااحالالالالالالالالالالالالالنالاط البالدفعاالة البلا الة وأنالا أشتال   

ىنالاله كل أبالالار  زمة ل من طةبالاله ومحباالاله وأمالالارَّها  عالالد أن قلأط  عض مالالا شتبوا! أع 

 ه ا اللما  
ُ
 ميها القارُ  ىظمة

 
ف
َ
شالالالال
َ
س  ِبدأأٍط فالالالالالْ

َ
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالُمِ ْاَد 

َ
ة
َ
ْين صالالالالِ ألتزع الكتابة الل 

ِ ل  ال لتِد ل
َ
ت
ْ
َا آ اَرا، وَتق الالالالالالالالالال 

َ
ن
َ
َات
َ
، م
َ
ة
َ
ُلُا ىنه الِعظ

ُ
ش
ْ
 
َ
 مما ن
َ
 
َ
ص
 
، وَتت
َ
َ َا ميها الِعْمَد 

ْ
ل
َ
ت َيالالالالالالالالالالْ

اة  بحذ أيتاانا  
َ
ُمُه ِإْي  ِدِ

َ
ق
ُ
أقا  ما ن  القصاد، و

ُ
ُه بيت
 
 الخااَر الثا ل،  ن

ُ
لط
َ
 اا!أل مآ 

ُ
ت

 با
 
لُِن ِبِه صدُرُا لو كان  اا

َ
ش
ْ
 ننا.ال لاا، وصما كان َيَان

ال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالا    ىالالالالبالالالالالالدالالالالالل الالالالمالالالالن  الالالالالمالالالالدومالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالور  الالالالالكالالالالبالالالاليالالالالد  بالالالالالالأيالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالالالاا   مالالالالعالالالاللمالالالالرالالالال    نالالالالعالالالالود 

، ىنالدما شنالت    2٨ع، أ  منال  1٩٩٣إلخ الشالالالالالالالالالالالال ور ا تيد  من ىاع    - ر ماله   نعالالخ   - 
 
ىاما

 في ال صالالالا الدراسالالال   ا و  بقالالالالا التارتخ في كلاة التدباة  
 
صالالالنعاة، مقد دريالالالت   – طالبا
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(، و علا   أنهالا  1ى خ يالدياله أو  موادا الالدرايالالالالالالالالالالالالاالة، ويي مالاد   الارتخ الامن اإليالالالالالالالالالالالالةمل) 

  كانت املاد  الدرايالالالالالالالالالاة ال 
 
ة
 
ْمدل في  اانل، وَمَح 

ُ
 ا ع اٍ  ش

َ
 بالنالالالالالالالالالالبة لي نق ة

ْ
ت
َ
ل
 
ر  َمث

 في مالالالالالالالالاليدنل العلماة، وما كان ل ا أن  كون ش لر لو لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يكن المدوميالالالالالالالالالور  
 
ة ِلا  صالالالالالالالالَ

ْ
ِم 

  
 
ىبدالل من ال الالالالالالالالال ا  هو أيالالالالالالالالالتااها، مقد كانت أشمد قاىاط مامعة صالالالالالالالالالنعاة انالالالالالالالالالالاىا

  
 
   بالالال ةب شمالالا لا   - ة القالالديمالالة ويي قالالاىالالة ممالالا  ىبالالدالنالالاصالالالالالالالالالالالالل بالالال الالامعالال- و ج يزا

ُ
 
َ
ن

يحصالالالالالالالا في أ  ماد  درايالالالالالالالاة أتلل، إا أ يبق  في شلايالالالالالالالمها ومملاتها ومنصالالالالالالالتها موهالالالالالالالُن  

َن    ى خ طةِب ِقالالالالالالْ
 
 مقلر 

ُ
ملوٍس ل الالالالالخ  وا د إأ وهو مشالالالالال و ، إا كانت ه ا املاد 

اماالا ف  َن  التالارتخ وال  ل ي كلاالة التالارتخ والالدرايالالالالالالالالالالالالاط اإليالالالالالالالالالالالالةماالة بملاالة اآلداب، َوِقالالالالالالالالالالالالالْ

 كان ف ا  ىن محاهلاط ه ا املاد  م ما كانت  لومه قاهل . 
 
 التدباة، وأ أ ن طالبا

بالالالالاللاا من هالالالال ا العالالالالدد ال الالالالائالالالالا من ال ةب إأ أن الصالالالالالالالالالالالالمالالالالت كالالالالان يلف القالالالالاىالالالالة  

امل شور  كأنها تالاة من البشالالالالالالالالل بمجلد أن يبدأ الدشتور ال الالالالالالالال ا  إلقاة محاهالالالالالالالالل ه،  

من او  الحعالالالالالالور اأىتااد  وال كل النم ل  وهو ما فالالالالالالالتحاا  حققه من أ  أيالالالالالالتاا  

وا داة الل يالال ، ومن اا الالال   ايالالالالالالالالالالالالت الالا  أن يبلغ مالالا بل الاله المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبالالدالل من  

ال الالالالال ا  من قو  الحعالالالالالور، ومما  الل ة، وهدوة ا يالالالالاللوب، وىمذ ال لن، ودما ة 

ِه، ومتالالالالانالالالالة    الالالالِ
د  الخلذ في التعالالالالامالالالالا من ه أة املئالالالالاط من ال ةب، و الالالالدا الالالالة ال كل ومالالالالِ

لتناو ، وانالالالالالالالالالاق التحلاا من املن ذ العق ي، و والي النتائا املالالالالالالالالالتقلأ  بلصالالالالالالالالانة أ ا

 من ال ةب  
َ
ون
ُ
ة العالاة في التعاما من ما ي ل ه الالالالالالالالالالالُمَداِتل ي   ص ئها ا م اع، والِ ِدِ

.
 
 أو  الحلتلتا

 
 النجباة، ش وتا

 سالالالالالالالالالال    لقد كان المدوميالالالالالالالالالالالور ال الالالالالالالالالال ا  يحقذ ا هدا  العديد  في املوقف التدر   

الوا د بأيالالالالالالالاللوب ااية في الدقة وال ما  واإلبدا ، وإن  الالالالالالالالاليت ملن أ سالالالالالالالال ى ريالالالالالالالالائله  

القوتة لل ةب الالالالمنتحلين في أبحايها بالنقا التاع من شت  ودراياط وأبحاف شتبها  
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ايدها، معظم الالالالا من ملامن م بوىالالالالة في املكتبالالالالة ال الالالالامعاالالالالة، ممالالالالان يقلأ مالالالالا يكتبالالالاله 

ا  بحٍث ب لت
ُ
ُا ك ِاِ
َ
قٍة  جعا ا مواا ماال  مندهشالالالالالالالالالالالالة ل دية ه ا اللما  ال ةب، وُتق

ال لتالالد في اأهتمالالاع ملالالا يكتبالاله املئالالاط من طةبالاله، ولالالالالالالالالالالالالالعالالة اطةىالاله، واكار  معالالارمالاله،  

ولقالالالدر الالاله الكبيد  ى خ التالالال شل والتدشيز الالالال   يقودا لةهتالالالداة إلخ مواهالالالالالالالالالالالالن اأنتحالالالا ،  

 في الن
 
 ل أنع  ن الالالالالالالالالالاله شثيدا

َ
ة
ُ
: "ال ال  مةن ال 

 
قا ا مين من ال صالالالالالالالالالالا  ماقو  مثة

 ل، وصالالدون   وتالالت  ل  وا الالد"، مة فالالالالالالالالالالالالالن 
 
 ل للم لف الِعة

َ
ة
ُ
ا و  من الكتالالاب ال 

ال ال  أن فعتدض بملمة وا د ، أو أن يدين أيالالالالالالالالتااا بالتجلت  أو البهتان والسشالالالالالالالال يد  

، وتن خ    و نالالاة 
 
اا الالافي للحقاقالالة، ومن مالالانالال  آتل كالالان يويالالالالالالالالالالالالن املميزين املمدزتن مالالد الالا

كائا الخامد  ماجعل ا متوقد ، وتحه  ممها ال ما المامنة لاحال ا متو بة، ممها الع

 و   ن ا يد  امللنعشة لتصب   ابتة صلبة صامد .

اماله أو  أورا ي البحثاالالة التالالارتصاالالة ىن }بقالالايالا  شتبالالت  حالالت نظلا ويالالالالالالالالالالالالمعالاله وإشالالالالالالالالالالالالل

{ قبا أن أنعلا أبجدياط البحث ا كا
 
ْلِس في الامن: في بن   شالالالالي  أنمواما

ُ
دين  ال 

، وما أقدرا ى خ  نماة م اراط   ُا ما أىظمه من ُمَلِبٍ
وأيالالالالالالالالالايالالالالالالالالالاا ه ال وهلتة، ملله َدر 

الناشالالالالالالئة، وايالالالالالالساعاب من يتويالالالالالالا ممها القدر  ى خ التميز، لقد كان فعلن في آتل كا 

محاهالالالالالالل  ما فشالالالالالالبه }قائمة الشالالالالالالل { من ال ةب ال ين أبدىوا في شتابة ما كل  ا به  

، وتجعل ا شمن ي يدون في الالالالالالالالالالماة  من أبحاف أو مقاأط، مام
 
 ىلتعالالالالالالالالا

 
د  ا مد ا

بأمنحة الثقة الر  برها في أاهانها ون ويالالالالالالالالال ا، لقد كان يناد   عض ال ةب بألقاب 

)ا يتاا( وها لالما يتجاوزوا نصف مل لتها الدراياة ال امعاة  عُد، وإاا ما  وقف 

ىن ورقة معانة ومد  ما أو البحث    الال  ةأ ناة محاهالالل ه ىن الكةع أ شالال اله بقلاة   

  
 
 ماومه كلما ه ا بوتة الحاناة إلخ  ال ةب معا با

 
ال مالالالالالالالالالاط  كند متصالالالالالالالالب   الالالالالالالال اجا

  يقونالالة 
 
 و االالاة  و قالالديلا

 
 وا تدامالالا

 
إيالالاها ى خ الالالر؛ مة يملكون ايد الالالالالالالالالالالالالالكوط إمةأ

.
 
 وقورا
 
 م ابا
 
 ال وق وا تةق اللماعة والس ايا الحماد  املتجالد  ماه رمة
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ااط مل  لل ةب في يالالالالالالالالالااق    -ر مه   نعالخ-ر ىبدالل من ال الالالالالالالالال ا   قا  الدشتو 

 لنا، 
 
مشالالالالالالالابٍه: "إنن   يالالالالالالالتلي أن أىا بكا وماكا من يالالالالالالالاكون  عد ىد  يالالالالالالالنواط زماة

امذ أتلل   و عت ي ه ا املنصالالالالالالالالالالالة للتدر س ممها أو املنصالالالالالالالالالالالاط ا كاديماة املما لة في مل

: )ومقن  يا ر 
 
ب  ن أشون ممن يتحقذ ممها ه ا  مشابهة"، منامات ربل لحظتئٍ  قائة

القو (، وىقدط العكع ى خ أن أنثن  ىن أ ةمل الصال يد  الملالة، وأن أنصالل  ىن 

ال مون املتواهالالالالالالالالالالالالن ال كتالا، وأن أرنو إلخ املعالالي الر   لمن بين  نالايالا ىبالاراط أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا  

القديل، ولالالالا يكتما ىقد وا د من  لر الالنة إأ وقد أصبحت في قاىة ىبدالناصل  

 بتوماذ   نعالخ ومعالالالالالالالالالله،  ا بتعالاا ومعار  و وممهاط ه ا المدوميالالالالالالالالالالور 
 
متحد ا

 املتد  بالتميز والنداة ا تة ي واملعلفي الثقافي.

يمأل العين والعقا    -ر مة   ن شالالالالالالالالالالالالاا-كان المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبدالل من ال الالالالالالالالالالالال ا   

كالالالالا ال ةب ، م و محبوب ال مان بة ايالالالالالالالالالالالالت نالالالالاة، 
 
ى خ   والومالالالالدان فشالالالالالالالالالالالالبع الالالالا مماعالالالالا

اماالة واأمتمالاىاالة،   اتتة  مشالالالالالالالالالالالالالاربها ا يالديولوماالة وال كلتالة، وانتمالاةاتها ال  ل

 ،
 
 و قالالالالديلا

 
ونكوى ا ال الالالالائ ل واملالالالال ه  ، يجلونالالالاله وتكمدونالالالاله وَّهالالالالابون مقالالالالامالالالاله ا تدامالالالالا

، وأ 
 
 وا الالالالالدا

 
إأ طا الالالالالا الالالالالال ين أ يلون الحاالالالالالا   والل ا إأ  لالالالالالة قلالالالالالالة من املتعصالالالالالالالالالالالالبين 

من تة   قال  إبل  صالالالالالالالالالالالال يد ، وتجالد طةباله في الالدرس ا    ينظلون إلخ اا تمن كلاله إأ 

العنوان الوا الالد ىنالالدمالالا فالالالالالالالالالالالالالتمعون إلاالاله في يالالالالالالالالالالالالنواط مصتل الالة في ملا الالا درايالالالالالالالالالالالالاالالة 

، إن لا يكن اأتتة  في طباعالالالالة النظل  إلخ 
 
 مصتل الالالالا

 
 ومكلا

 
 مالالالالديالالالالدا

 
مت الالالالاو الالالالة شةمالالالالا

تكلر ،  املوهالالالالالالالالالالالالو  م ل التحالالالديثالالالاط واإلهالالالالالالالالالالالالالالالامالالالاط الر  ينديالالاله بهالالالا من وخي  الالالأمة الالاله امل

 وقلاةا ه الدائمة، ومعارمه املتجدد .

    -ر مه   نعالخ-يالاملط من أيالتاا  القديل المدوميالالور ال ال ا       
 
 و كلارا

 
ملارا

 ،
 
ملشاركاط ىلماة إلخ بلدان ىلصاة وأورصاة، مومد ه في الال ل أشند روىة، وأىظا نبة
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 منه في الحعالالالالالالالل، وما ل ت انسبايي إلاه في الر 
 
أنه في كا ا  وا  أ وأو الالالالالالالح شالالالالالالال امة

، ورب العلش 
 
 أو ملتعا

 
 أو مش وأ

 
 ت يد نعامة ه، وأ  سبد  أتةقه م ما كان ملهقا

 منال  ىلمتاله  رى آتل ى الد  باله،  
 
 مكتتبالا

 
 أو منزع الا

 
 من عة

 
العظاا مالا رأيتاله االاهالالالالالالالالالالالالبالا

 اأ تداع ال الائالا الال   يقتدب من التقالدفس، وشمثالا   
 
وكالان  اثمالا ا جاله أو اهال  َمَحط

 في مالدينالة قاصالالالالالالالالالالالالل  بتدشاالا من بلالدان ىلصاالة ىالديالد  
 
 شبالارا
 
ى خ الالر أناله قالابالا أيالالالالالالالالالالالالا ال  

وا ِبِه  2010أ ناة ا عقاد الندو  الالالالالالنوتة ا ولخ لتارتخ ا  لا  الالالالالالةمقة ىاع  
 
َح 
َ
ع م

والت وا  وله، ه ا فالالالالالالالالالأله، واا  يناقشالالالالالالالاله، وه ا فالالالالالالالالالتو الالالالالالالالح منه  عض ما قاله في 

"ما ومدنا مقلراط منايالالالالالالالالبة مقنعة وملهالالالالالالالالاة   شتبه، ويالالالالالالالالمعت  ععالالالالالالالال ا يقولون له:

 ل ةبنا في الدراياط العلاا شما يي شتبر وم ل ا ر، مقلرناها ىلمها".

 ل مان البا ثين في التارتخ  
 
ليس من قباا املبال ة والشالالالالال ط أن نقو  إنه كان أبا

اإليالالالالالالالالالالالالةمل في الامن والبا ثين من البلدان العلصاة ا تلل ال ين معلوا البحث ىن 

يالالالالا طةبالالالاله ومحباالالالاله ارتخ الامن ماالالالالدانها ومجالالالالال ا ا كالالالالادين ، وشا  ملنالالالالا إلاالالالاله هالالالالد الالالالا

وزمةئه وأصدقائه بمجلد أن فعلموا أننا ىائدون إلخ الامن، مال مان يص بون ودا، 

و الالالالالالالالالالالالعون للتعبيد ىن ممانته في قلوبها، وتحلصالالالالالالالالالالالون ى خ إدتا  الالالالالالالالالالالالاللور ىلاه بما 

أ د من ال ين ىافشالالالالالالالتها بن سالالالالالالال  ، أو أن ا شالالالالالالالما  وال لق، وما  منيت أن أبلغ مقاع  

أن أشون مثله هو وأن ألق    ب الالحا ته، وما شنت     منيتألق    ب الالحا ته شما 

  
 
 ى خ ررتالة أ الد من النالاس، ويالالالالالالالالالالالالاىاالا

 
كلمالا ومالدط الوقالت املتالان، شمالا   للقالائاله لتصالالالالالالالالالالالالا

كان الر من  نحو المدوميالالالالالالالالالور ىبدالل من ال الالالالالالالال ا ، وه ا هو ديدن ممان طةبه،  

، ولقد إا ي
 
 ووصالالالالالالالالة

 
 وطاىة

 
حل  أ دنا ى خ الر شما يحل  اأبن ى خ لقاة أباه بلا

  
 
بلغ بل ا مل في منتصالالالف السالالالالعاناط أن  لصالالالت ى خ مصالالالاهل ه قبا أن أىل  أ دا

من أها بيته، إا كان القلب منه واأ صالالالالالالالالالالالا  بنالالالالالالالالالالالالبه هو ال د  وال اية أ ايد الر،  
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  مثالالالالي ىن ولكن م الالالابتالالاله ووقالالالارا وىظمتالالاله الر  مألط قلوص
 
نالالالا وىاوننالالالا كالالالانالالالت  الالالامكا

 التجلر ى خ اإلقداع ى خ التحدف معه ىن مثا الر، ولاتن   جلأط.

وأتتا هالال ا ا  ل  الملالالالة بالالالملمالالاط الر  شتبتهالالا في أو  لحظالالاط بل ن  ممهالالا تمد 

وما  أيالالالالالتاانا الكلتا: }المدوميالالالالالالور ىبدالل من ال الالالالال ا  في امة   نعالخ، أبل  عد  

اَمُه، والد ، أيالالالتا
َ
ا َمق ا 
َ
 
َ
ن
َ
ا  ومعلن ، ملشالالالد  ودلا ي ونمواجي، املثا  ال   شنت أ

ْجِ َ  بالبماة، يالالالال ولالالالالالالالالالالالالالالالالِ ا  
ُ
اإل الالالالالان ال   ما ومدط أمامل نظيدا، لو كان للبلدان أن  

ومبالالالالالالالالالالالالالالالالالالِ ا، ووديانالالالالالالالالالالالالالالالالالِ ا وصالالالالحارَّها، بحاِرها ويالالالالوا ِل ا، للأينا الامن  بكار و نتح  

 ووماة  ل ا، موموىون  ىلار  عد أن مقد ر يا أشند أبن
 
 بها، وأشدها إتةصا

 
ائها ِبالالالالالالالالالالاللا

 ىلار، يا آتل العمالقة، وتا مة 
 
، أشالالالالعل كأن قل   يسشالالالالظ ، يسنا ل  كنا

 
ل قد  مدا

منا ه، و جاوز ىن يالالالالالاليئا ر،   مالالالالالالالا  العظماة، ر مر   ر مة وايالالالالالالعة، وأيالالالالالالكنر  

اة  ورمن إلخ ال لدوس درمالالالالالا الالالالالر، ورزقالالالالالر صالالالالالالالالالالالالحبالالالالالة النباين والصالالالالالالالالالالالالالالالالديقين والشالالالالالالالالالالالال الالالالالد

، وأل ا أهلر واوتر و ةما   ومحبار الصالالالالالالالالالمد 
 
والصالالالالالالالالالالحين، و الالالالالالالالالالن أولئر رماقا

 والاللوان، وإنا هلل وإنا إلاه رامعون{.   
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 اللوحة امللونة

 

 د. سناء محمد الترب 
 

ملا ا درايالالالالالر  ال امعاة الثةف   شنت  لما   للدشتور ىبد الل من ال الالالالال ا   في

ممان أيالالالتاا  ااحاهالالالل للعديد من املواهالالالان في البمالورتوس  واملامالالالالتيد ، واتتارا  

 في مناقشالالالالالالالالالالالالة املامالالالالالالالالالالالالالتيد  
 
 داتلاا

 
 ممتحنا

 
ع،  2012مشالالالالالالالالالالالاللفي اللئيسالالالالالالالالالالالال   مل ين مشالالالالالالالالالالالاللما

 ع.2016والدشتوراا  

 ، محي
 
 متواهالالالالالالالالالالالالعالا

 
ن يبالدأ  كالان الالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الا  أشند من را ن أيالالالالالالالالالالالالتالااا وإ الالالالالالالالالالالالالانالا

بالكةع يأت  الالالالالالالالالامعين معه إلخ ىامله ميالالالالالالالالود الصالالالالالالالمت القاىة؛ إنه  الالالالالالالالن اتتاار  

مدتا املوهالالالالالو  والل ة العلصاة الالالالالالاللامة ، والصالالالالالوط  ال اد ، وكان فشالالالالاليد إلخ مما  

، وىندما يلل التع  في وموا ال ةب  
 
 وإلخ بلود  ال و هالالالالا ما

 
ال قس إاا كان م لا

 بامللا في محاهل ه م ما كانت طوتلة.   فالتحعل طلمة أو مكل . مة  شعل 

وأ يقتصالل ا مل ى خ اأيالتما  ل ةب املامالالتيد مكنا  شالار  في النقاش وهو ينقا 

 كلما أع به  
 
 متحمالالالالالالا

 
الحديث من طال  آلتل في  لقة نارتة مثيد  يتويالالالالال  ا مبسالالالالالالما

 في 
 
 امتعاهالالالالالالالالالاله ب كاة إاا أت أ ال ال   رى أ يتددد مجددا

 
املشالالالالالالالالالالارشة،  الكةع ، مص اا

 ، 
 
، ونقادا

 
 ومحللين .   إنها أتةقااط العالا ال   ال   معا من  ةما ا ىلماةا

مة يقتصالالالالالالالالالالالالل دور املعلا ى خ التعلاا وإنمالا التدباالة ا تةقاالة ، ممالان فعلمنالا شاف   

 وأن نحتدع منالا لتنالا، وأن ن سالالالالالالالالالالالالح اا الا  ل تلتن وأن  
 
 ىلماالا راقاالا

 
نصوض نقالاشالالالالالالالالالالالالالا

لالر الح الاظ ى خ الل الة العلصاالة الالالالالالالالالالالالالاللامالة و جنال  ا ت الاة  نلتزع آداب اا لس. وشال 

 الل وتة واإلمةئاة.  

؛  
 
وأشند ما يميز الدشتور ال الالالال ا  شم را ويالالالال اته، والتزامه الشالالالالديد بكونه م رتا

؛ مة يجوز الحكا ى خ 
 
مقالالالد رددهالالالا ى خ مالالالالالالالالالالالالالالالالامعي ىالالالد  ملاط أن امل را ليس مقمهالالالا
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تزاع املعلومالالالاط املتومل  و حلال الالالا ا  الالالداف التالالالارتصاالالالة من منظور مقو  بالالالا يجالالال  ال

" ويي طلتقة 
 
. وكان فالالالالالالالالالن   حلتف أو نشالالالالالالالالوته الن  أو املعنى " صالالالالالالالاللما

 
  ااديا

 
ىلماا

 لبقة للوصف  لاذ بم را  صاف.

 ما   رنا شم رتين من الوقو  في التعص  لللأ  أو الدين أو امل ه  ا مل  
 
ودائما

 وىدع  حلال ا ال   ي قد امل را مصالالداقاته، ماج  التزاع املعل
 
وماط املتومل  دائما

  ال  ا هواة ال خصاة. وكان الدشتور يحتدع أراة ال ةب  رى لو اتتلف مع ا.

وكان فع ل كا ا   ذ  قه معندما كان يحاهالاللنا ىن اأيالالسشالاللاق كان فشالاليد إلخ 

م ود املالالالالالالالالالالسشالالالالالالالالاللقين في  حقاذ الكت  العلصاة، وإلخ التزام ا شعلماة وم ودها ى خ 

 أتتة  الشديد بين أهدام ا وأهدامه من دراية التارتخ اإليةمل.  اللاا من ا

 إلخ أن اتتة   
 
 ، وكان فشالالالالالالالالالالالاليد دائما

 
 ومماأ

 
وكان أيالالالالالالالالالالالالتاا  يلل في اأتتة  ر مة

 الناس يب  للتوازن، وأن الر يجعا من الحاا  لو ة ملونة.

عه وقد كان الدشتور متصصالالالالالالالالصالالالالالالالالا في  ارتخ الامن في صالالالالالالالالدر اإليالالالالالالالالةع  لكن لا ايالالالالالالالالم

 ب لتقالالة  
 
يت نى بتالالارتخ الامن أل وأ يمتالالد  الالا في محالالاهالالالالالالالالالالالاللا الاله أل وكالالان يتملا ىيهالالا دائمالالا

. وكان يح رنا  
 
ىلماة وموهالالالالوىاة مما معا شتبه ومحاهالالالاللا ه مميز  ىلماا ومنه اا

 من الوقو  في  ال  ال الالالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالالالاالاط والبلالدان الر  نكتال  ىيهالا أو أن يظ ل الالر  
 
دائمالا

 ماما نكت   نه يععف الما    
 
.ملاا

 
 أشند من شونه م رتا

 
 او قصاصا

 
 ماجعله أديبا

أمالا  باله لبلالدا الامن مة يص   وقالد ىالاش  االا اله كل الا للامن وللكتالابالة ىن  الارتص الا 

 منه الالاله شم را ، وكالالالان يظ ل هوتتالالاله شمالالالالالالالالالالالالاللا ااور من وقالالالٍت آلتل 
 
 رى مالالالاط، ملتزمالالالا

ننالالالدمن في وت نالالالد اآلراة الر  تهالالالاما اإليالالالالالالالالالالالالةع بمنهج ىلن  يالالالالالالالالالالالاللاا وكالالالان يحالالال رنالالالا أن أ  

 مشاىلنا وأن نلتزع املنهج العلن  التارت ي .

 يلتقل بالالالال مان وتملا 
 
وى خ املالالالالالالالالالالالالالتول اإل الالالالالالالالالالالالالالالا ل مقالالالد كالالالان الالالالدشتور متواهالالالالالالالالالالالالعالالالا

ال مان و الالالالالالالالالالالالالالالالاىالالالد طةبالالاله في أبحالالالايها ومعالالالامةتها ال الالالامعاالالالة بحكا موقعالالاله شلئيس 

 ى خ طةب املامالتيد والدشتوراا.
 
 قالا، ومشلما

 لصالالالالالة للكتابة والتعبيد ىن ما يالالالالالاجو  بصاطل  كلما وأتيدا أشالالالالالكل من أ ان لي ال

  شلط الدشتور ال اهالالالالالالالالالالا ىبد الل من ال الالالالالالالالالال ا  ، واىتقد أنه يحذ لل مان معلمة  

 ه ا الخواطل  هماتها لما من يلتد أن يمتهن التارتخ .

  أيأ    العظاا  يتاا  ال اها الل مة وامل  ل  وأن يجكته ىنا تيد ال كاة  .. 
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 يف رثاء األستاذ الدكتور عبد الرمحن الشجاع

 

 / كلمات الشاعر
 أبو خطاب الشجاعأ. 

 

 

 ود  الالالالالالالالالالالالالالالالال الالنا قلتلا يا ابن ىن  في اللح

 نا ودىنا شا  عا ل من جحود  

    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالران ىصل العلا والقوع ا ول

 ود  الالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  كا ال أ فالالالالو بق

 لاغ  الالالالالالالالال  ا  الدين من يم ئ ال  يا

 
 
 ود  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاع يالالالِت القاىاط وا يأن

 كطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لوفي ع  لط أشت  و 

 ىن مقاد ماق هاماط النجود

 االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال المامعة صنعاة يسبمل  كن

 ود  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالونعك العك كأصواط اللى
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امتص  ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالأَّها التارتخ س ا و

 ود  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال مثا قومل كل ا ىنمد وى

 د  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  وأد ال قاالالالالالالالونعازتن

  ود  الالالالالالالالالالا ها تيد ال نهكل ا وا  
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 رحل السمي احلبيب

 

 ملاق ا  بة أشد  من املوط.. عا.. 

 ر ا الحبي .. ر ا الالن .. شما كان يحلو له أن ينادين .. 

 ر ا الكلتا.. ر ا العكتك.. ر ا اللما ال ا ..

 للُ ةس..
 
 للناس.. قلتبا

 
 ر ا من كان  بيبا

 بالالن ..
 
 ر ا من كان ي لن للرتر  وتنادين  دوما

 ر لت الالكانة.. ور لت ال مأنينة..  ر ا ال دوة.. ر ا اللها.. ر ا الساللاا..

 ر ا طا  ال شل..

 ر ا الل ف..

 ر ا صا   البالمة النقاة الصادقة.. ر ا اللما صا   القل  الكبيد..

 ر ا الوالد.. ر ا القائد..

 ر ا ا ب.. ر ا املعلا.. ر ا العاِلا.. ر ا الصادق..

 ر ا الٌعل  واملعلمة..

 التارتخ..ر ا العلا.. ر ا 

 ر ا الشعل.. ور ا ا دب..

 ر ا الشاخ..

 ر ا املبتدأ والخمد..

 ر ا من كان كالشمس  عد امل ل..
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 ر ا النالاا الند ..

 ر ا الالن … طا     لاا..  

 ان  أ النور والاللا ..  

 الحكن.. ملاكنمثله ملتبمل البواكل.. ى خ مثله  ى خ

 رب الالماة.. وىان   ق ل دما..  ايتودىته

، مامعا له مكاة  
 
اه ىلار، ولكن أ البه أنه آمن وىما صالحا

ِ
الل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا.. أ أزِش

 الععف بما ىما، وامعله في ال لماط من اآلمنين

 الل الالالا.. أيكنه مالا  منا ر وأا ل له يا ر من

 الل الالالا.. اا ل وأر ا و جاوز ىما نعلا مإنر أنت اأىك ا شلع

  الالالالا.. ا شلا في زمل  املتقينالل

 الل الالالالا.. ا شلا من أصحاب الامين، وامعا  حاته يةٌع لر من أصحاب الامين

 بما أيل تا في ا ياع الخالاة(
 
لا بقولر )كلوا واشلصوا هنيئا

ِ
 الل الالالالا..  ِش

عدوا، م ل ال نة تالدين ممها ما دامت    الل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا.. امعله من )ال ين يالالالالالالالالُ

 ا رض(الالماواط و 

بالالالالاله في   الل ا أممد شالالالالالالالالالالالالاللنالالالالالا ماالالالالاله، وصالالالالالالالالالالالالمد قلوصنالالالالالا، وأرضالالالالالالالالالالالال ى ىنالالالالاله وىنالالالالالا، وأممعنالالالالالا 

 مناط النعاا..

 
 
 ..   الل الالالالا.. صمدا

 
 الل الالالالا.. ممدا

  



 

 

 

 

197 

 

  رثاء الدكتور عبد الرمحن الشجاعيف
 

 أ. بدور السنباني

 جامعة ذمار

 

الالالدشتور ىبالالد   ذ ى ي في هالال ا املقالالاع، أن أتط كلمالالاط الحكن وال جاعالالة، لل االالا  

الل من ال  ا ، ىن ىاملنا ال ا ل إلخ دار الخلد والبقاة. وكأننا في ه ا ا ياع الكلصة 

 نقصالالالالالالالالالالنا ال جا ن وا  كان،  رى يعالالالالالالالالالالا  إلمها ر اا م كل وىالا ن مإن إلخ ومودا  

باننالا، و الالالالالالالالالالالالالتضالالالالالالالالالالالال  ة  علماله وأتةقاله، ونلشن إلخ  وممهالا اله ونعالالاماله، الالدالالة دومالا إلخ 

 باملض   ماه.ال لتذ ا مدر  

 عا إنهالا لخالالالالالالالالالالالالالالار  مالاد الة ر الاله ىن ىالاملنالا، منحن في أمس الحالامالة إلخ أن  ظالا  

مشالالالالالالالالالالاىا ال كل والعلا الوهالالالالالالالالالالاة ،  ضالالالالالالالالالال  ة دروصنا الر  يل  ا  ةع التصبط والتنا ل  

والالالالالالدشتور  في مجالالالالالالالالالالاله، ي م الالالالالا    واأتتة ،  قبلالالالالالة ىلا  كالالالالالان  ر مالالالالاله  ،  ىبالالالالالدالل من 

لايهلوا من ىلماله وأتةقاله مالا يك مها من زاد العلا امللتالدون، وتطج إلمهالا طلبالة العلا،  

 النامن وا تةق العظامة.

للعلا والخلذ، ىلما من أىةع ا مة والتارتخ، بنه ه   لقد كان اللا ا الكبيد مثاأ 

في  االالالالا الالالاله من طلبالالالالة العلا، ومن الالالالال ين نعالالالالاملوا معالالالاله ى خ   التقالالالالاهاأ ل ى خ كالالالالا من  

 مدل  ااتها، يورف ملن يصل  ا.املالتول ال خص   والعاع، أ لا باقاا  

كالالان اللا الالا معلمنالالا وقالالدو نالالا، م و من التقانالالاا في ر الالاب كلاالالة اآلداب محالالاهالالالالالالالالالالالاللا  

ىن آتلا  بال لبة، ال ين كانوا  يمت ئللتارتخ اإليالالالةمل،  اث كان مدر  ااحاهالالالل ،  

 لتصالالالالالالالالين كا الحل  ى خ  عالالالالالالالالور محاهالالالالالالالاللا ه، يالالالالالالالالعاا ميها في اليها من ىلا الر  

 العالا ال لاا.
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مقالالالد  متن الالالالدشتور بالالالأيالالالالالالالالالالالاللوب مالالال اب وآيالالالالالالالالالالالالل في إلقالالالاة محالالالاهالالالالالالالالالالالاللا الالاله  لالالالر، وكالالالان 

 بتواهعه وبشاشته امل ابة، م  لا في ومدان طةبه وطالبا ه.

أ  شل مادا أن شثيدا من طالبا ه املنسالالالالالباط في كلاة اآلداب،  لصالالالالن ى خ  عالالالالور  

صالعوصة الر  محاهاللا ه، رابة ميهن في اأيالت اد  واأيالتزاد  من ىلا اللا ا، راا 

ىلمهن، ومالالا الالالر إأ دلاالالا ى خ ىمذ التالالأ يد، الالال   كالالان يصل الاله الالالدشتور ال الالالالالالالالالالالال الالا  في 

 ن وس طةبه.

بالالالأن يكون محالالالاهالالالالالالالالالالالاللا مقط، وإنمالالالا كالالالان والالالالدا لمالالالا طةبالالاله، لا  لا يكتف اللا الالالا 

يوصالالالالالالالد بابه ىن أ د ميها، با يالالالالالالالعخ إلمها بن الالالالالالالاله، وأ  شل في الر يالالالالالالالعاه إلخ مللمة  

أنالالالاله    و الالالالا تةمالالالالاط دمعتنالالالالا، راا  ن من وقتالالالاله تقاأن الالالالالر لا يكن م مالالالالا   الالالالد، إأ 

م  ل  في  وممه ا نحو    بأبو وم دا، ويالالعي بالصالاللح بين املتصاصالالمين الصالال ار، وقاع  

 ىما الصواب من أملها.

كان آتل ى الد  به أواتل العالاع املنصالالالالالالالالالالالاللع،  االث قمالت بالتواصالالالالالالالالالالالالا معاله ناالابة ىن  

داتلاالا  طلو الة الالدشتوراا  صالالالالالالالالالالالالالديقر  وزمالر  إيمالان ااحالاقل ، مقالد كالان منالاقشالالالالالالالالالالالالالا  

تاصالالتها، وشما ى د ه اا  الكلتا ى خ تلذ، يقدع أقصالال ى ما يمكن أن يقدع ل ال  

في يالالالالالالالالالالالباا أن يجتاز مشالالالالالالالالالالالكة ه، وراا ملهالالالالالالالالالالاله إأ أنه كان ماض دوما في هالالالالالالالالالالاللب أرو   

 لألتةق اللماعة الر  ىل  بها ولا يحد ىيها.  ا مثلة

ن ىلماله، وأنالا الاوع ألتقل بالالكثيد مثالا الالدشتور ىبالد الل من، قامالة ىالالاالة لمالا م

من مو  ل ال امعة، وايدها من تارم ا، ال ين ىلموا الدشتور ال الالالالالالالال ا ، و ملوا  

له في قلوبها  اشلل طابة، ملا  صت  كلاة اآلداب باللا ا العظاا، إنما انسشل أ لا 

 وتلقه وىلمه في أرماة ال امعة، با والوطن  بأشمله.

العةمالالة الالالدشتور ىبالالد الل من ال الالالالالالالالالالالال الالا ، نالالدىو لالاله ر ا   أيالالالالالالالالالالالالتالالاانالالا وقالالدو نالالا  

ونتال شل يالالالالالالالالالالالاليد اله الع ل  في كالا وقالت و ين، مكاا   ىنالا تيد ال كاة وأيالالالالالالالالالالالالكناله منالا اله  

  وأ الن إلاه.
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وفاة " مؤرخ التاريخ اإلسالمي يف اليمن" صدمة وأمل 

 لفقده رمحة اهلل تغشاه

 

 ا. يسرى المذبحي 
 معيدة في قسم الدراسات االجتماعية

كلية التربية   -التاريخ  قسم
 جامعة صنعاء

 

  وارد إلخ اهن  نالار ، ملااا أنكلع ىلمارنا في  ااتها ليالعدوا ب لر ! 
 
 بداية

قد  كون اإلمابة، مثا ه أة القاماط العلماة أ  نتظل التكلتا الدناو  الكائا، 

 للحديث 
 
النبو  الشالالالالالالالالالالالاللتف:  متكلتم ا مصلد  علم ا املدون في م ل اتها، مصالالالالالالالالالالالالداقا

ىلا ينت ن باله، أو ولالد   )إاا مالاط ابن آدع انق ن ىملاله إأ من  ةف: صالالالالالالالالالالالالدقالة مالارتالة، أو 

 صالح يدىو له(.

كالانالت معلمر  بالأيالالالالالالالالالالالالتالاا  ر ماله  ، من تة  شتالاباله  الارتخ الامن في اإليالالالالالالالالالالالالةع  في 

مل لة درايالالالالالالالالالر   البمالورتوس، مقد شالالالالالالالالالد ل أيالالالالالالالالاللوصه في  حلاا املاد  التارتصاة، ولا 

 إأ في مل لة درايالالالالالالر   م اد  املامالالالالالالالتيد،  أىل 
 
لعلهالالالالالاله    إع ابل  مازدادمه  الالالالالالخصالالالالالالاا

التالالالالالارتصاالالالالالة  الالالالالالالالالالالالالةيالالالالالالالالالالالالالالالالة، وشنالالالالالت   قالالالالالادمالالالالالة،    أنشالالالالالالالالالالالالوق املوهالالالالالالالالالالالالوىالالالالالاط   لمالالالالالا محالالالالالاهالالالالالالالالالالالالل  

 طالة متد  الدارية.

مقد  ل  ر مه   ى خ  عالالالور ااحاهالالاللاط في مواىادها بة كلا وأ ملا، وشنا  

ع ، وكان يحثنا ى خ 201٩يد في العاع  آتل دمعة دريالالالال ا في مل لة التم اد  للمامالالالالالت

.
 
، و ارتخ الامن تاصة

 
 ملا يحا  ى خ  ارتخ اإليةع ىامة

 
 الاقظة دائما
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بصالالال اط ميها: "العالا وامللشالالالد     لاا ميز الدشتور ىبدالل من ال الالال ا   طا     

والقالالالدو  والكلتا " وصالالالاملقالالالابالالالا منحالالاله اآلتلون ااحبالالالة واأ تداع والتقالالالديل من دكالالالا ل  

 ها، وطلبة ىلا، ومو  ون داتا كلاة اآلداب وتارم ا.أما

امذ1442رم     12و انما وصلن  تمد وما ه ر مه   في يوع ا ربعاة    24هال   املو

ع، انقبض قل   و الالال شلط الحالالالديالالالث القالالالائالالالا: )إن   ىكومالالالا أ يقبض  2021ممدايل  

 ينتزىه من العباد، ولكن يقبض العلا بقبض العلماة  
 
 ...( العلا انتزاىا

أيالالالالالالالالالالالالأ    ىكوما أن يت مد أيالالالالالالالالالالالالتاا  ىبدالل من ال الالالالالالالالالالالال ا  بوايالالالالالالالالالالالالن ر مته،  

و الالالالكنه مالالالالا  منا ه، وتح   ىلمارنا، وتمدها   بال الالالحة والعاماة، وتن ن بها 

 ا مة اإليةماة.  
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 الشجاع مربيا

 

 أ. محمد نصر غالب
 

شت  الكثيدون بصدق ىن ال امة العلماة النادر  الدشتور ىبدالل من ال  ا ، 

وما شتاباتها ىن الدشتور ال الالالالال ا   تمحور في املل لة ال امعاة، اما ما يالالالالالاكت  في 

الر  كانت   ؛ ه ا الالالالال ور  معن مل لة  در الالالاله في مالالالالتها الالالالالبعانااط في مدينة نعك 

 عض املعلمين الامناين    أداةيالاللبا ى خ يوم ا نشالال د  لاكا يالالاايالالاا محموما ا عكس  

املتأ لتن واملتعصالالبين  كصاا. ولأليالالف  ععالال ا لا يكن يقدر مالالالتول ىقو  التةما   

ا يتحدف به املعلمون م ا أ   شالالالاليئاالصالالالال ار ال ين لا يكونوا فعلمون   فعلمون ىن  ىم 

  ا يالتاا اللموز الر  كانت  كلر ياليدتها في كا  صالة، وأ  رى أمكنتهاح  رى أطا ىلانا  

 .  -ىل  به ا اأيا في  لر ال تد -ىبد الل من الصمد   

 في مدريالالالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالال اد ىبدا محمد ااخةفي    1٩٧1كان يوما مميزا من شالالالالالالالالالالالال ل يوناو

أ قالا(  شنالا في طالابور الصالالالالالالالالالالالالبالان وشالالالالالالالالالالالالاهالدنالا معلمالا مل الديالا نظالار    القلآن) مالدريالالالالالالالالالالالالة دار  

 
 
 أيالالالالودا وقماصالالالالا

 
 في يدا.  أدينا طابور   أباعالالالالاشالالالالمالالالالالاة  وصن اأ

 
، أ يحما ىصالالالالا

 
أناقا

ى خ  حاة العلا، مقد كانت  تكلر املشالالالالالالالامل   و   حاة العلا   الصالالالالالالالبان دون صالالالالالالاللا 

بملمالالالالة  حاالالالالا ال م ورتالالالالة العلصاالالالالة الامناالالالالة  ا التكبيد و صتا بملمالالالالة    يبالالالالدأالالالالال   كالالالالان  

لر  والنصالالالالالالالالل للعلب؛ الر  ن عالالالالالالالال  البعض أو مملة والعك  هلل ولليالالالالالالالالوله وللم منين ا

أيعالالا ن عالال  منامسالال   ال لتذ الالالالابذ، ايالالسبدلت الحصالالة ىن يالاليد  الن   صالال خ   

 ىن 
 
ىلاه وياللا، وىق  كا  صالة متعبة كانت  تصلل ا قصالة ىن صالحابل ملاا بدأ

قصالالالالالالالال  لانين وىبدالناصالالالالالالالالل ويالالالالالالالالاد ق  ، ال ين شنا  الالالالالالالالالمع ا وأ  علا أصالالالالالالالالحابها،  

الل من إلخ الالالالالالالالالالالالا ة أماع  وأزلت أ  شل درس الوهالالالالالالالالالالوة ىندما أت نا ا يالالالالالالالالالالتاا ىبد  
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 ولا أ الال ا ولا ينالال ا 
 
 من  ح اظنا ملوض الوهالوة أديناها ىملاا

 
تكان املااا، وصدأ

 زمة ل، انتهت ال تد  الصا اة وأالذ املع د الصا ل وىاد ا يتاا إلخ أزهلا.  

بن س هدوةا ويالالالالالالمته   ةولا نلا في العاع املقبا ولا أشالالالالالالاهدا إأ في مامعة صالالالالالالنعا

 ابته.وأناقته وط

 .ر مر   أَّها املعلا البار ر مة ا بلار
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 ذكريات ومواقف انسانية نبيلة

 

 أ. يسلم صالح سالم بن دهلوس
 المكال   -موجه تربوي

 ساحل حضرموت
 

ع  لقات نبأ وما  المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبدالل من    24  2  2020في يوع اأربعاة  ارتخ 

ىبالالالد الوا الالالد ال الالالالالالالالالالالالال الالالا   بل الالالاله مقالالالدط الامن وا الالالدا من تيد  رمالالالال الالالا امل كلتن 

وامل رتين ااخلصالالالين في التارتخ اأيالالالةمل، وم ما كان ا لا والحكن واأسالالال ى ال    

 االالا مقاالالدنالالا  تالالالالالالالالالالالالالالالار  ومالالامعالالة ألا بنالالا وم مالالا ىمدنالالا ىن الالالر،   مقالالد  ل الال  ى خ ر 

شبيد    يالالل ه ال اهالاللة  أوأ والامن بأيالاللها   اناا ، إأ أننا  ن من ونهتد  ونلضالال ى 

بقعالالالالالالالالالالالالالالاة   وقالالدرا و كمالاله مالالاض قالالاض مانالالا ،   قالالا    نعالالالخ )إنالالا هلل وإنالالا الاالاله  

يوع   نعالالالالالخ )كالالالالا ن س اائقالالالالة املوط  وإنمالالالالا  ومون أمورشا  وقالالالالا     رامعون (  

الالالالالالالدناالالالالالالا  القاالالالالالالامالالالالالالة   الحاالالالالالالا   ومالالالالالالا  مالالالالالالاز  مقالالالالالالد  ال نالالالالالالة  وأدتالالالالالالا  النالالالالالالار  ىن  ز كن   ممن 

 إأ متا  ال لور(. 

وأ فالالالالالالالالالالالالالالعنالالا هنالالا إأ الالالدىو  لالاله بالالامل  ل  والل مالالة الوايالالالالالالالالالالالالالعالالة ونالالدىو   الع ي 

 القديل أن فالكنه ال لدوس ا ى خ من ال نة. 

ونحن بصالالالالالالالالالالالالالالدد التعالالاز  والتالالأبين في اشلل ومالالا الاله أقالالدع  أيالالالالالالالالالالالالالنى آيالالاط التعالالاز    

وايالالالالالالالالالالالالالا   يالالالالالالالالالالالالالل اله الكلتمالة ال الاهالالالالالالالالالالالالاللالة، ونالدىو   أن يل ا أهلاله واوتاله الصالالالالالالالالالالالالالمد وامل 
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أقالدع تالال  العكاة لكمةئاله ا يالالالالالالالالالالالالالا ال   الالدكالا ل  و ةماال ا ومحباه   والالالالالالالالالالالالالالاللوان، و

لالالالالالالاله  و الال الال الالل  يالالل الالمالالالالالالاله  ونالالقالالو :    الالال الاللالالالالالالالا   املصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب  هالالالالالالال ا  فالالي  انالال الالالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالا   و الالعالالك  

 و الكنه مناط النعاا. 

ومالالالا  المدوميالالالالالالالالالالالالالالور ىبالالالدالل من  ومشالالالالالالالالالالالالالالالارشر  بهالالال ا املقالالالا  القصالالالالالالالالالالالالاليد  في اشلل    

ال الالالال ا  اإل الالالالالان ال ا  مقادنا اللا ا إلخ مناط النعاا إن شالالالالاة   ،ال   له  

 بصماط إيجاباة وا حة وأ ل طا  ىلمه ال مان وبش اد  ال مان  . 

ويالالالالالالالالالالالالالاكون مقالالي ملشكا مقط ى خ معالاملر  معاله ولقالاةانل باله  في مكتال  قالالالالالالالالالالالالالالا  

   الالدواع الليالالالالالالالالالالالالالن  ى خ مالدار ا يالالالالالالالالالالالالالبو   التالارتخ الال   فالالالالالالالالالالالالالالتقبالا ال ةب تة  متد 

 بما    وا تداع . 

ومعلو  أن مقاالدنالا اللا الا ا يالالالالالالالالالالالالالتالاا الالدشتور ىبالدالل من ال الالالالالالالالالالالالال الا   قالدع     

تةصالالالالالالالالالالالالالة مكلا ونعلاماله وتمدا اله وقالدرا اله الال   امتهالد ممهالا طوا   االا اله شبالا الث  

ومعلا وملبل وأيالالالالالالالالالالالالالتالاا وىمالا بم ناالة  الامالة لتوصالالالالالالالالالالالالالاالا املعلومالة واملعلمالة لتةماال ا  

ي ولة و الل بأيالا  وطلق  لصوتة  ديثة راقاة ومت ور  وش لر ا شلا    بما 

ى خ العديد من الليائا العلماة املامالتيد والدشتورا  ، وىما بما    وش ف  

 مل نته و ةما ا في مجا   صصصه التارتخ اأيةمل. 

وصدأط معلمر  به  تكون من تة  قلاة  الكت  الر  أل  ا وأصالالالالالالالالالالالالالبحت ملامن  

ي  الارتخ الامن و فالالالالالالالالالالالالالالت الاد ميهالا في شثيد من املوهالالالالالالالالالالالالالوىالاط التالارتصاالة في  الارتخ  م مالة ف 

الدولة اأيالالالةماة ميها: شتاب) الامن في صالالالدر اأيالالالةع( ،وشتاب النظا اإليالالالةماة  

 في الامن ماةد و شأ .  

ولكن  ىلمالالت مقاالالدنالالا اللا الالا  ىن قلب  ىنالالدمالالا رابالالت في مواصالالالالالالالالالالالالاللالالة درايالالالالالالالالالالالالالر   

الالالالالالالا التارتخ بملاة اآلداب بجامعة صالالالالالالنعاة  ال    املامالالالالالالالتيد وكان  ايها رئيالالالالالالالا لق 
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كالالالان وا الالالدا من  ال الالالالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالالالالاالالالاط البالالالارز   الر   لالالالت ىالالالالقالالالة في ااشلنل  والر  ل الالالا  

ال عالالالالالالالالالالالا  عد   نعالخ وا  ل اإليجابل ال    الالالالالالالالالالال عن  ى خ مواصالالالالالالالالالالاللة درايالالالالالالالالالالالر  في  

 ريالة املامالتيد . 

تقبلنا  ومن  أن دتلت قالالالالالالالالالالالالا التارتخ بملاة اآلداب مامعة صالالالالالالالالالالالنعاة ، مقد ايالالالالالالالالالالال

ا يالالتاا الدشتور ىبدالل من ال الال ا  بما ملن ويالاللور وأبدل لنا كا السالالال اةط  

و اإلممالالالاناالالالاط املمكنالالالة واملتالالالا الالالة  ومذ ا نظمالالالة والقوانين املعمو  بهالالالا في مالالالامعالالالة 

صالالالالالالالالنعاة، كلاة اآلداب  ،قالالالالالالالالالا التارتخ  الر   سا  لل ةب  مواصالالالالالالالاللة درايالالالالالالالالاتها  في  

وقد  الالالالال عنا ا يالالالالالتاا الدشتور ىبدالل من  حعالالالالاليد ريالالالالالالة املامالالالالالالتيد والدشتورا   

اقاة  واملعلو  ىنه أيالالالالالاللوصه  شثيدا ى خ مواصالالالالالاللة الدرايالالالالالالة من تة  معاملته الل

 اللا ي في التعاما من اآلتلتن ال اد  واملبن  ى خ الحوار واأقنا  . 

وقد  عينا بحبه وا تدامه  وأنا  أشن له كا الح  واأ تداع والشكل والتقديل  

عالخ أن يجعا كا املوروف الكبيد العلن  والثقافي ال    لشه  في ميزان  وأدىو   ن 

 الالالالالالالالالالنا ه وصالالالالالالالالالدقة مارتة  يالالالالالالالالالتاانا  وشالالالالالالالالالاصنا الدشتور ال اهالالالالالالالالالا ال قاد اللا ا  

 ىبدالل من ال  ا . 

ومن الصالالالالالالالالالالالالال الالالاط ال مالالالالة واأتةقاالالالة الر  ا صالالالالالالالالالالالالالف بهالالالا الالالالدشتور ىبالالالدالل من 

وشالالالعورا الوا ي باملالالالال ولاة  ال الالال ا   واهالالالعه وقلصه من ال مان أيالالالا    وطةب   

امللقالالا  ى خ ىالالا قالاله، وكالالان طاالال  الن س وى خ تلذ شلتا منالال  أن ىلمتالاله في قالالالالالالالالالالالالالالا  

التارتخ ،با  كان معانا ل تلتن في إنجاز م ام ا العلماة بما فالالالالالالالل ويالالالالالال ولة،  بما 

الالالالالتالالالالالالالارتالالالالخ  قالالالالالالالالالالالالالالالالالا  واىعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة  رئالالالاليالالالالس  ومالالالال ازر   ورمالالالالالالالد   مالالالالن  الالالالالالالأشالالالالاالالالالالالالد  ا مالالالالل     الالالال الالالاللالالالالبالالالالالالاله 

ب بمالا  قتعالالالالالالالالالالالالالااله الليالالالالالالالالالالالالالائالا العلماالة والالدشتورا  من  ) ا يالالالالالالالالالالالالالا ال   الالدكالا ل  ( لل ة 

كالالالالان في ال تد  الر   لأس  ممهالالالالا   . هالالالال ا  إملاةاط  ىلماالالالالة وادارتالالالالة  فعلم الالالالا ال مان 
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اأيالالالالالالالالتاا الدشتور ىبدالل من ال الالالالالالالال ا  رئيس قالالالالالالالالالا التارتخ   ا تل ه في رئايالالالالالالالالة 

القالالالا  اأيالالتاا الدشتور  ال اهالالا وا ذ الصالالاللي ال   يالالار ى خ نه ه وص   كا  

  د  بأمانة و إتة  و  ا ل. م 
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 وقار العامل ومرجعية املتعلمني 

 

 أ. عبدالوارث محمد العلقمي
 باحث في مرحلة الدكتوراه

 قسم التاريخ والعالقات الدولية  

 

أ الال  أن أنوا في البالالدايالالة بالالأ ل لا أ تلمالال  ب لتقالالة مبالالاشالالالالالالالالالالالالالل  ى خ يالالد أيالالالالالالالالالالالالالتالالاا   

المدوميالالالالالالور ال الالالالال ا  أيالالالالالتاا التارتخ اإليالالالالالةمل و عالالالالالار ه  الالالالالالب  أ ل من طةب  

لكن مثا  الالالالالالالالالخصالالالالالالالالالاة العالا ىبدالل من ال الالالالالالالالال ا     .   التارتخ الحديث واملعاصالالالالالالالالالل  

ورهالالالا ى خ  البالالالا الالالث وامل لف واو الع الالالاة العلن  وا كالالالادين  وامل را   لض  عالالالالالالالالالالالالال

طال  العلا من أما ال ائد  و اأيالالالالالالتزاد  العلماة وا كاديماة وهو ما  صالالالالالالا من  

الل من ال الالالالالالالالالالالالال الا  مقالد شنالت    ىبالد   شثيد من ال ةب وأنالا أ الدها في ىةقتنالا من د. 

 مسشوقا ومت لعا لةيتما  إلاه وا ت  من مكنون ىلمه املويو ي. 

تاصالة ىندما شنت في مل لة  م اد  املامالالتيد وأيالمن ىن  الخصاليته  اا عة 

 الصيت والش ل  العلماة وىن م ل ا ه اللصينة ومكتبته الكاتل  بامل ل اط  

لقد كان أو   ديث مباشالل من الدشتور ىبدالل من ال ال ا  يوع  وز ن ت ة  

اناالالالالة  البحالالالالث للمالالالالامالالالالالالالالالالالالالالتيد  حالالالالت ىنوان محماالالالالة ىالالالالدن ال لصاالالالالة)الحمالالالالايالالالالة المدي الالالال

ع(مقد ياللمته الخ ة وأطلن ىلمها  الاللىة  1٩45ر 1٩14والنواخي السالالن ااحماة 
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ورشك ى خ العنوان وومه لي يالالالالالالالالالالالالال اأ مباشالالالالالالالالالالالالاللا قائة أنت يالالالالالالالالالالالالالماتها النواخي السالالالالالالالالالالالالالالن  

 وهنا  من يقو  إنها القبائا السالن مكاف ه ا! 

  مأمبته مباشالالالالالالالالالالالالل  بما معناا أنها قبائا من  القدع لكن  ال تد  التارتصاة  حتا 

ى خ البالالالا الالالث بالالالايالالالالالالالالالالالالالتصالالالداع املصالالالالالالالالالالالالال لح التالالالارت ي املتعالالالار  ىلاالالاله واملنالالالايالالالالالالالالالالالالالالال  متد  

الدرايالالة .وه ا السالالالماة اإلدارتة الر  أطلق ا العثماناون ى خ ه ا املناطذ أ ناة  

وااالخالالالالالالالاطالبالالالالالالالة   املال الالالالالالالاوهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاط  فالي  ىاللمالالالالالالالت  الال التالد   هالالالالالالال ا  وفالي  الالمالديال الالالالالالالانالااليالن  مالن  الالنالزا  

احماة وهنا  ل  رأيالالالالالالالالالالالاله  الدبلومايالالالالالالالالالالالالاة العثماناة المدي اناة بالنواخي السالالالالالالالالالالالالالن ا 

 مالتحالنا اللد وبهدوئه املعتاد قا  لي  وكا ى خ  . 

 عالالد الالالر  والالالت لقالالاةا نالالا بالاله وب يدا في امتمالالاىالالاط وملالالالالالالالالالالالالالالالالاط أتلل وشمالالا يي  

العاد  ل ةب الدرايالالالالالالالالالاط العلاا بقالالالالالالالالالالا التارتخ في  لقاط النقاش والالالالالالالالالالالمناراط 

 واملناقشاط العلماة للليائا واأطلو اط . 

ا  ال الالالال ا  ر مة   ىلاه أ د أىمدتها وملمعاة  ارتصاة تاصالالالالة  وكان مقادن 

في التارتخ اإليالالةمل و عالالار ه م و صالالا   القو  ال صالالا في مواطن اللبس ااط  

امل من زمةئالالاله أىعالالالالالالالالالالالالالالالالاة هائالالالة التالالالدر س  بالالاله من ا تداع و العةقالالالة ملالالالا كالالالان يحظ  

ىةقالالا اله    ولو   ىلاالاله ال ابالالة والوقالالار والتواهالالالالالالالالالالالالالن والتعالالامالالا اإل الالالالالالالالالالالالالالالا ل اللا ي في 

 ب ةبه وزمةئه الدكا ل  ولا  المن ىنه إأ كا تيد و قديل. 

 عا لقالد كالان مقاالدنالا مثالاأ يحتال ل باله في ال ابالة والوقالار وا تداع مجالالس العلا 

والعلماة وأ زلت أ  شل في إ دل املناقشالالالالالالالالالالالالاط العلماة  طلو ة دشتوراا املنعقد   
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امه ، معندما كان يتلو قلار   طبعا من ملن ال ال     ناقشالالالالة امل بلئايالالالالته و حت إشالالالالل

وأيالالالالالالالل ه باأمتااز وماما يبدو أن أ د الصالالالالالالالباان أقلصاة البا ث لا يتمالر ن الالالالالالالاله 

مقاع بالكالد  والتصالالالالالالالالالال يد مت يد ومه الدشتور ال الالالالالالالالالال ا  رامعالالالالالالالالالالا الر التصالالالالالالالالالالل   

 وىلذ بقوله " نحن هنا في قاىة ىلا ولالنا في   لة ىلس وأ ملق " 

 و وقيدا  للعلا    وهو ما يد  ى خ  كمه وىكمه وهابته 

 كان  آتل لقاة ممعن  به يي زتار نا ا تيد  له  عد ىلمنا بملهالالاله وصينما  
 
وأتيدا

نحن في ندو  ر اة مقادنا د.يالالالالالاد مصالالالالال    يالالالالالالا ر مة   ىلاه  بادر إلخ ال هن  

وشالنالالالالالالالت   زتالالالالالالالار الالالالالالاله  مالقشالالالالالالالالالالالالالالل  د.ىالبالالالالالالالدالالودود  مالقاللر  ال الالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالا   الالل المالن  د.ىالبالالالالالالالد   زتالالالالالالالار  

ممعتنالا باله وصالأوأدا وأ  الادا امل ال بين او  ا تةق    را ن أربعالة في  لالر الكتالار  الر  

 النبالة في منزله . 

أ الالالالالد   الحالالالالالديالالالالالث معالالالالاله مالالالالالالالالالالالالالالمعنالالالالالا منالالالالاله ويالالالالالالالالالالالالالمن منالالالالالا وفي  وقالالالالالد  جالالالالالاابنالالالالالا أطلا  

اأيالالالالالالالالت الالالالالالالالالاراط ىن يالالالالالالالالب  ا طما  ا منباة في يالالالالالالالالوا لنا الامناة قديما و ديثا  

له  ىلذ الدشتور ال الالالالالال ا  مبسالالالالالالالما "الامناين  بوصين"وأ الالالالالالحكنا مماعا شما يالالالالالالأ 

أ دنا ىن م ل ا ه مقا :  ة ة ىشل شتابا منشورا وكأنه يقو  هنا  أيعا بحوف 

 أزالت لا  نشل. 

وأ فالالالالالالالالعن  في ا تيد إأ أن أدىو  يالالالالالالالتاانا ومعلمنا المدوميالالالالالالالالور  ىبدالل من  

بالالالالالل مالالالالة وامل  ل  وأىك  ن سالالالالالالالالالالالالال   وزمة ل ال ةب وامل رتين والعكاة   ال الالالالالالالالالالالالال الالالالا  
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أيل ه الكلتمة وىظا   أمل ال مان وىلانا مماعا  موصو   وأدا وكامة أملاد 

 مواصلة نه ه ومشوارا العلن  والعم ي في ه ا الحاا  القصيد . 

ر ا   مقاالدنالا ون عنالا  علماله ومكاا   ال نالة وإنالا هلل وإنالا إلااله رامعون وأ  

  و  وأ قو  إأ باهلل.   
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 احلي بيننا 

 

 أ. محمد بن يحيى المضواحي

 

يصاا الصالمت أ ناة ومودا في قاىة الدرس ، وتنصالت ال مان أ ناة  ديثه ، مكة  

فالي  الالالالالالالدروس  يالالالالالالدونالون  وآتاللتالن   ، الالالالالالالدرس  ىال الخ  ماللشالكا  نالالالالالالا الاالتالالالالالاله  يالحالماللالذ  الال المالاالن  مالن 

شلار الالالال ا ، وايدها فعملون ى خ نسالالال ال ا صالالالو اا ، كا الر إلدراشنا أننا أماع ىالا 

 لد.ملاا مم ا مدا نال يد ما يقوله لتعا ال ائد  و ص

ع ، 2012الل من ال الالالالالالال ا  ر مه   في العاع   ىبد  كان لقا ل ا و  بأيالالالالالالالتاا  د.

صالالالالالالالالالالالالحا  أن املالالد  الكمناالالة ملعلمتالاله قصالالالالالالالالالالالاليد  إاا مالالا قورنالالت   يدهالالا ، محين ومالالدط مالالا 

ومد ه من ىلمه ال كتل ول امة أيالالالالالالالالاللوصه و كمته يالالالالالالالالالعات  ثيثا ملقابلته ونسالالالالالالالالال اا 

الكتاب ال ة ل ، وه ا  الي كا ما لقاته  ا يئلة ومحاور ه  و  ما قلأط ، وآراةا في

 في الملاة محاوأ مةزمته ، ملتزما الصمت في  عل ه منصتا ملا يقوله.

النالالالاقالالالا للنصالالالالالالالالالالالالو  وااحصالالالالالالالالالالالالور في مجالالالا    ىبالالالد  أ.د. الل من لا يكن اا  امل را 

م كلا بحذ ، متأمة في  ا  ا مة اإليالالةماة متناوأ ما   –ر مه     –التارتخ ، ممان 

امالاط ىمد شتالابالا اله ومحالاهالالالالالالالالالالالاللا اله وشتباله ، وقالد شالالالالالالالالالالالالد ل أشند لال لر   نحن ىلااله من انحل

  ين أهدا ل شتاب " اهل العالا اإليةمل" ، وهو أو  شتاب أ صا ىلاه ش دية.
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في ال ان  ال الالالخصالالال   كان شوالد  دائما فالالالالألن  ىن أ والي ، وشنت أ  امأ  ين  

ي وتدىو لي ، شا كانت أمد ايالالالالالمه ى خ شالالالالالاشالالالالالة ها  ل النقا  ليالالالالالالأ  ىن  و الالالالالاللا ى 

  لر املواقف مبه ة ومالل  بالنالبة لي.

كالالصالالالالالالالالالالالالاىقالة ، ملالالالالالالالالالالالالالت أمكل مااله وشالالالالالالالالالالالال تالا    لذ   –ر ماله      –كالان تمد ومالا اله  

أقلأ ميهالالا ،   الل مالالاط ، أتالال  ن  قالالدمالالا  ملكتبر  أتل  مالالا بهالالا من شتبالاله ، أقلالال  ممهالالا و

 الاله ، مميها من وشنالالت ميهممالالا بالال لالالر ، وأ الال شل ىلمالاله الالال   ور الاله  رى ىن طلتذ  ةمالال 

أصالالب  أيالالتااا في ال امعاط وميها من أصالالب  با ثا ، مع خ اللاا من الحكن الشالالديد 

ال   تاا ى ي ، إأ أن ىكائنا في ىلمه ال كتل ال    لشه ، يالالالالالالالالالالالالائلين املولخ أن يجعله  

 في ميزان  النا ه.
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 شريط الذاكرة

 

 أ. ساميه محمد ُحميد

 

تاا الدشتور ىبد الل من ال الالالالالالالالالالال ا  مل بل  ين اِا  املوط أيالالالالالالالالالالالتاانا ال الي ا يالالالالالالالالالالال

شالالالالالالاللتط ال اشل   الالالالالالالاللىة ما شنت  أ وقع ا  أو أ الالالالالالالال  ل ا أ   الالالالالالالالاب، وفي مثا ه ا  

ال امعة يصع  ى ي أن أرصد  عض ما شاهد ه من محاين  لر القامة الشامصة 

و الر العلا املضالال   و الالال   أن اتتصالالل مالالالاماط يالالنواط الدرس بين يديه والتتلم   

كان آية  أت   إلخ ر اب ىلم ا وإاا بر  يها من يالالالالالالاللالالالالالالالالباا أ نهاية   ىلاه  قو  أنه

لقاله و واهالالالالالالالالالالالالعاله، ممن أين لي بمع ا فالالالالالالالالالالالالالع ن  
ُ
ملالداهالا وأ مثاالا لعال وصتهالا ، أمالا ىن ت

 م مئنة إاا ما تاطبتها رابت 
 
وتمد ل بم لداط  صالف أيالتاا  ما بين منباه ن الالا

ه   بالالاأيالالالالالالالالالالالالتمالالا  إلمهالالا أن في املكتالالد ، أمالالا إاا   عالالالالالالالالالالالاللالالت بالالالخ الالاب مالالإن ى خ من أشلمالال

يتمتن ب كاة متميز و صالَ ة قوته  جعله قادر ى خ اإلصال اة  رى أ   و ه درر نادر  بة 

ذ يمشالال   ى خ 
ُ
ل
َ
مدا . كان أيالالتاانا الدشتور ىبد الل من ال الال ا  ر مه   نعالخ  ت

ا رض وليس في الالالالالر مالالالالا ينالالالالدر   حالالالالت م الالالالاهاا املبالالالالال الالالالة  ننالالالالا  الالالالالالالالالالالالالت ان أن نقلأ في 

الالامته الر  لا يتصا ىيها قط نماا  قا أن يجود بها الكمن إأ ى خ مئة قلالة من ابس

الناس أ دها وفي مقاىد الصالالالالالالالالالالالف ا و  ميها أيالالالالالالالالالالالتاانا ال لاا ن مدا   بوايالالالالالالالالالالالن  

ر متاله، و ين ي اال  لي أن أ حالدف ىن نموا   واهالالالالالالالالالالالالن العلمالاة ا مال اا أطلب شثيدا  

أنه يقلن املثالا  با معالا  وأ أدر  ها بمجلد أن يأت  ل الخالاطل إلخ ابن ال الالالالالالالالالالالال الا  وكال
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أن  قتدب منه و صالالالالالالالالالف  عض شالالالالالالالالالمائله!   -نالالالالالالالالالالت ان ىناصالالالالالالالالالل الباان في الحديث ىنه  

 وكأنه النديا والبةاة الندل وىنه ايسش د بقو  الشاىل:

 ) مأل الالنابا  نحن  بتواهن* وال ارااط رروي ن شوامخ(   

ن مالالأ ملط ىالالددا من  إن الالالالالالالالالالالالالالنالالابالالا ال الالالالالالالالالالالال الالاىاالالة قالالد نندط  الال  ىلم الالا ى خ ال ما

ال ةب ال ين  ملوا وياحملون أممارا وبعض من تةصة  جارصه إلخ ا ماا  ماا  

 عالد ماالا ر ا   العالالا الكبيد وا يالالالالالالالالالالالالتالاا القالديل أيالالالالالالالالالالالالتالاانالا ا يالالالالالالالالالالالالتالاا الالدشتور ىبالد 

النباين والصالالالالالالالالالالالالالالالالالديقين والشالالالالالالالالالالالال الالالالالداة   ال الالالالالالالالالالالال الالالالالا  ومعلالالالالاله في أى خ العلاين من  الل من 

 .  والصالحين و الن أولئر رماقا
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 بيان نعي 

 

 د. محمد عبدالله المقدم 
 رئيس قسم التاريخ والعلوم السياسية 

 

اِد    " ِ ي ِفي ِىبالالالَ
ُ
اْدت
َ
 مالالال
 
ة االالال   َمْلهالالالالالالالالالالالالِ

 
ة االالالَ ِر َراهالالالالالالالالالالالالِ ِ

خ َرصالالالِ
َ
 اْرِمِعي ِإل

ُ
ة
 
َمِئنالالال
ْ
 
ُ ْ
ُس امل
ْ
 
 
ا الن ُتهالالالَ ي 

َ
ا أ يالالالَ

ِر "
 
ِ ي َمن
ُ
 َواْدت

ببالغ الحكن وبعماذ ا لا ينعي قالالالالالالالالالالالا التارتخ والعلوع الالالالالالالالالالالالاايالالالالالالالالالالاة بجامعة نعك 

شالالالالالالالوامخ امل رتين العلب،   وأ دم را الامن الكبيد، شالالالالالالالاخ م راي التارتخ اإليالالالالالالالةمل  

امللبل الكبيد وصالالالا   الخلذ اللمان والتواهالالالن ال ا، واللرتة الحصالالالا ة، والالالالاللو  

-2-24لوا الالد ال الالالالالالالالالالالال الالا  يوع ا ربعالالاة  القوتا، ا يالالالالالالالالالالالالتالالاا الالالدشتور ىبالالد الل من ىبالالد ا

لمالالالاة التالالالارتخ، ومقالالالدط املالالالدريالالالالالالالالالالالالالالالة التالالالارتصاالالالة ع، وصل الالالاله مقالالالدط الامن أبلز ى2021

 ملدريالالة  ارتصاة إيالالةماة نعتمد املنهج  
 
اإليالالةماة أ د أيالالاطايها، مقد كان م يالالالالالا

الشالالالالالالالالالالالالمولي املتوازن في النظل  إلخ التالالارتخ والتعالالامالالا من القعالالالالالالالالالالالالالايالالا التالالارتصاالالة، وأ لل  

مة، و صل  ى خ أتور ال الالالالال ا  املكتبة التارتصاة اإليالالالالالةماة بالدش ىماله العلماة القِاِ

 يدا شوشبة من امل رتين الامناين والعلب منسشلتن في ال امعاط الامناة والعلصاة.

وقد كان للدشتور ىبد الل من ال  ا  إي اماط شثيد  في   وتل أقالاع التارتخ      

قالالالالالالالالالالالالالا التالارتخ والعلوع الالالالالالالالالالالالالالاالايالالالالالالالالالالالالاالة، إا در س في   في ال الامعالاط الامناالة، وصالالال اط في

ع، وكانت وما زالت شتبه  قدع ومباط ىلماة ديالالالمة في قالالالالا 2004القالالالالا قبا ىاع  

التارتخ بجامعة نعك وفي  عض أقالالاع كلاة اآلداب، وقد كان له  عالور م  ل في م  مل 
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 لملاة اآلداب مامعة نعك و 
 
 دولاا
 
م يالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  قالالالالالالالالالا التارتخ ا و  ال   أصالالالالالالالالب  م  ملا

الالالالالالالالالالالالالالعاالد للعلوع والثقالامالة، ممالان ىعالالالالالالالالالالالالو الل نالة التحعالالالالالالالالالالالاليديالة وشال ا الل نالة العلماالة  

 للم  مل، وشار  ماه ببحث قاا.

 الالأنل هالال ا ال الالامعالالة الكمدل بل االالا أيالالالالالالالالالالالالتالالاانالالا الالالدشتور ىبالالد الل من ىبالالد الوا الالد  

ال الالالالالالالال ا  والامن أمس ما يكون ملثا ه ا ال الالالالالالالالخصالالالالالالالالااط العلماة الوازنة واملتوازنة، 

كانت وأ  كا  موهالالالالالالالالالن إمما ،  الالالالالالالالالالأ  من   نعالخ  يالالالالالالالالالتاانا الل مة وامل  ل ،  الر   

   ..و وأدا وأهله ولتةما ا وكا محباه الصمد وىظاا ا مل
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 بيان نعي

 

 قسم التاريخ والعلوم السياسية
 جامعة ذمار -كلية اآلداب

 

لا بالغ و كن   لق  قالا التارتخ والعلوع الالااياة. كلاة اآلداب. مامعة امار. بأ

لالالالاله بالالالالإان   نعالالالالالخ المدوميالالالالالالالالالالالالالور ىبالالالالدالل من ىبالالالالدالوا الالالالد   ىماذ نبالالالالأ ومالالالالا  امل  ور 

التارتخ اأيالالالالالالالالةمل و عالالالالالالالالار ه في مامعة صالالالالالالالالنعاة، وىماد امل رتين    أيالالالالالالالالتااال الالالالالالالال ا   

لا يكن   إنالال    تلمال  ى خ يالدياله مالا أىعالالالالالالالالالالالالاة هائالة التالدر س في القالالالالالالالالالالالالالا،    الامناين

وس أو الدراياط العلاا )مامالتيد ودشتوراا(، شما االباتها يواة في مالاق البمالورت

بالالالالدمالالالالا الالالالة   إنتالالالالامالالالاله املعلفي، أنموامالالالالا ومثالالالالاأ    أتةقالالالالهمثالالالالا ل ا،  ونبالالالالالالالالالة قامالالالاله واكار  

 الدهل.   أبديحت ل.. ياظا تالدا في ومداننا  

ننا إا  شالاطل زمةرنا في قالالا التارتخ والعةقاط الدولاة في كلاة اآلداب مامعة إو 

الحكن، ونقايالالالالالالالم ا ال جاعة،    وا كاديماينصالالالالالالالنعاة، وكا معشالالالالالالالل امل رتين الامناين  

وكالامالة أهلاله واوتاله،    أوأدا عكَّها و عك  أن الالالالالالالالالالالالالنالا بهال ا املصالالالالالالالالالالالالالاب ال لالا ، شمالا  عك   

امل  ل  للو الاله ال الالاهل   و الالالالالالالالالالالالالكنالاله ال لدوس  يالالالالالالالالالالالالالائلين املولخ الع ي القالالديل الل مالالة و 

 ا ى خ من ا نبااة والصديقين والش داة والصالحين و الن أولئر رماقا.

 إنا هلل وإنا إلاه رامعون.
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 بيان نعي

 

 قسم التاريخ 
 جامعة الحديدة -كلية اآلداب 

 

ا اِد     ))يالالَ ِ ي ِفي ِىبالالَ
ُ
اْدت
َ
 مالال
 
ة االال   َمْلهالالالالالالالالالالالالِ

 
ة االالَ ِر َراهالالالالالالالالالالالالِ

ِ
خ َرصالالِ
َ
 اْرِمِعي ِإل

ُ
ة
 
َمِئنالال
ْ
 
ُ ْ
ُس امل
ْ
 
 
ا الن ُتهالالَ ي 

َ
أ

ِر (( صدق   العظاا  
 
ِ ي َمن
ُ
 َواْدت

ىبد    الدشتور   ا يالالالالالالالالالالالالتااينعي قالالالالالالالالالالالالالا التارتخ بملاة اآلداب في مامعة الحديد  وما   

 أىمد   وأ داإليالالالالالالالالالالالالةمل و عالالالالالالالالالالالالار ه    الل من ىبد الوا د ال الالالالالالالالالالالال ا  أيالالالالالالالالالالالالتاا التارتخ 

من طةب املالامالالالالالالالالالالالالالتيد  الارتخ   ا ولخالتالارتخ في الامن والال   كالان لاله دور شبيد في الالدمعالة  

  أشالالالالالالالالالال ل   أ دفي اإلشالالالالالالالالالاللا  ىلمها ومتا عتها . لقد مقد التارتخ    وأيالالالالالالالالالال اإيالالالالالالالالالالةمل بملاسنا  

 .شتابه مل مه   

ا  ولمالامالة  أقالارب  وبهال ا املصالالالالالالالالالالالالاب ال لالا  نتقالدع  بالأصالالالالالالالالالالالالدق التعالاز  واملوايالالالالالالالالالالالالا  لك

ال قاالالد واوتالاله ومحباالاله وطةبالاله  يالالالالالالالالالالالالالائلين  املولخ ىك ومالالا أن يت مالالد ال قاالالد بوايالالالالالالالالالالالالن 

 الل مة وال  لان، وأن فالكنه مالا  منا ه وأن يل ا ال مان الصمد والاللوان..  

ِاه رامعون      
َ
ا ِإل
 
إن  َو
ِ
ا ّلِل
 
 .إن
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 بيان نعي

 

 قسم التاريخ 
 حضرموتجامعة  -كلية اآلداب 

 

التعاز  واملوايالالا    بأصالالدقيتقدع قالالالا التارتخ بملاة اآلداب بجامعة  عالاللموط  

في وما  شالالالالالالالالالالاخ امل رتين الامناين امل را العلبل الكبيد ا يالالالالالالالالالالتاا الدشتور ىبد الل من  

التارتخ اإليالالالالالالةمل و عالالالالالالار ه في مامعة صالالالالالالنعاة وبه ا    أيالالالالالالتااىبد الوا د ال الالالالالال ا   

أىمدتها ال امة وأ د    أ دالعلصاة واإليالالالالالالالةماة   ال امعة  صالالالالالالالالل املدريالالالالالالالة التارتصاة

 ا يا    الكبار وم ل مها العظاع  

مالالالالالالالالالا  منا ه وأى خ    وأيالالالالالالالالكنهواوته ومحباه. مل مه       يالالالالالالالالل هتال  نعازتنا 

 درما ه.

 إلاه رامعون.  وإناإنا هلل 
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 تعزية ومواساة 
 

 د. عبد العزيز مناضل

األكاديميين العرب المراقب العام التحاد 
 ورئيس الفرع بالمملكة المغربية

 

ا كالاديماين العلب بالاململكالة امل لصاالة بتعالازَّها الحالار  إلخ أيالالالالالالالالالالالالل     ا حالاديتقالدع مل  

ال قاالالد ىماالالد التالالارتخ اإليالالالالالالالالالالالالةمل بجالالامعالالة صالالالالالالالالالالالالنعالالاة ا يالالالالالالالالالالالالتالالاا الالالدشتور ىبالالد الل من  

أل م ا  ال الالالالالالالالالالال ا  وكا محباه وزمةئه كا بايالالالالالالالالالالالمه وويالالالالالالالالالالالمه في ه ا املصالالالالالالالالالالالاب ال لا و 

مماالا الصالالالالالالالالالالالالمد والالالالالالالالالالالالالاللوان، وأملها   نعالالخ في مصالالالالالالالالالالالاليبتها وأبالدل ا تيدا ميهالا ورمن  

درمالالة ال قاالالد ىنالالدا، و قبالالا منالاله صالالالالالالالالالالالالالالح ا ىمالالا  وأيالالالالالالالالالالالالكنالاله أى خ ىلاين من النباين  

والصالالالالالالديقين والشالالالالالال داة والصالالالالالالالحين و الالالالالالالن أولئر رماقا، ملله ما أى   وله مأت   

 .وكا    ة ىندا بحالبان
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 الصورملحق 
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