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|)كاذى)كاذي

 الكاذي

(Pandanus كاذي.ة رعذرده لكأذي١

.(odoratissi mus L ددق وشكل 

((Pandanus tectorius sol، ذددة وهو 

 ٠التم-ن في ار٠ذذث ا واسه ة٠ل ء_عل

 ابتك ءلى ٠تعتمل معلومات ءلى ناء وب

 خن (Agatharchides) حدس أغان

 (De mari ي ا#رب. ابم

(Erythraeo ، روزافيا الكاذب يآ.ذك-ر 

 كتاب في (Strabon) سحرابون

 الغصله، ،16 )الكذاب الجغراي

 عذرية شعوذة هناك أن (19 ة ذة.

ساحل؛-'دد في و تنؤ الح-خل ذدده

 ؛'.كاذي. عا٦ط ًااا وااذ-ى.ود ،تين ال

 جز.ررة صفة في؛:.أبه اضدافي وول

 ،"كوتع’ تمل )تحقيق ا!..»-رب

 اى—ب ت—تح (1ي_ ;1 وما 363ص

 اوذي التد-اذي "وما ارض: ب5ءجا

 رادد يد-ه بلد أي ني له شئل 

 4ودهذ- ، ره ء ذوب في البلة

 ؛:؛به في ور الجن؛ ابن ويك:ب ذنبى".

 ارض ؛."د صغ-ة أو المبعر تارخ

81- ص لوفذرين، أو".نذر )تحق.يق

 ذي اكا ا ٠شجر ذك; ل٠ذه في ( يلي؛ا 1وم

 أندرى أدداء إلى ؟ا#صافة ؟ذو].، ه٠ف ;

 وه-و لفخل ا "يشجه البات ذا٠ه أن

 ؛ذوك و؛في اوض؛ ه;ذة ء-لى زرد

 الكان رذا١رتذ الجند. ناحية في

 في العباس ا"نغل المدك سرفي الر

 ءن دقدق بت-كل حجرن—هد ال بغده ؛ذابه

 يمكن والذي دكاني ء.ةزرا ؟.ذة هل

ا]*ام. ل١طو زراء،

يقته.  خل الكاذي انتشار و

شار رادح هو٠ف ارض  تد،٠اله في ا

 ودو إندي. ا ط لمد; ا جذزر في رىذ!ك

 ح-;*،، ذف اظ مرز جات ل ا هازا أحدر آن

 الم.زذرة جذوب إلى لث١هذ ض حل، تم

٠م.كرة رة٦ف في

عتقاد ذإن هنا وزن  لة٠ك ؛-أن ا

 أو تديةع ول٠أم ذات تكاون ق,د ؛اذي

■ روع“ع أدر ه-ر درافدية ؛-ا"درى

 ة ال؛: هفه ،ى“: ال..كر؛تية ذي ف

 -تاميل” لغة وفي (،Ketaka) ؛.;ذادا

 الكالمه ه.ذه ظهر ر ، (Kaitai) ؛.;في

 الهدذددة ا]لمفات في أءرى بع~لغ أيف؛

٠الجذوب:ة

2435 اس.،.، ه٩سس1



                                         

!اكاذي I دي اى

- 2 لكاذي ا شجرة ول٠ط ويب؛غ

وز—لم ا شجرة إلى أنررب وه-ي م،3

ا /2 أوراقها ٠وطول خل،٠الذ إلى منها

ادرأص، ومدببة س.ثا رفعة (٠وهي ام

رائ-حة ذات ل-كبة شه أزهار ولها

ادبن الرائحة إلى ا#ضالفةب تودة

إلى يزرع ذي لكا وا -ذ-اح.٤اد. لحبرب

من دة با في عنج و ،ه-ذا دوستا

سع وا ؟نتدن ل وه ،اردة كج ا ع

نتشار في خامة :هامة أوديآ-ة ي ا

وادي شل التهامية ا-ر-"ل ا -ذ-وح٠س

ذدك دب ودئ -.هام.“ ووادي ذزذد

بيت ددن دا ة-ءدة اوا ا المتعلقة في ينتشر

الحاب خنقات ا؛: وني ، والخة؛ الذب

ط.ر -أ٠ذ- ا منتصف في وكذبك |لجلة،

الجبا وفي دراز، جبال بي الجباية

ادود؛ن وني ا٦طة٠اغ الذريرة |لجت.وبية

إلى فة با#ى وتعز، حيى ددن را

-دج دول ءدن من الداخلة ق٠المتاط

يوجد ن؛ وأم؛ دن-؛، وادي وفي

ستظالل ؛شجر ا]كاذي ني ؛-ه د

ادن. د~اتثن

أبام في الخذال شاده ؛-؛ن وكما

زال ما هذا يوع-تا إلى ؛إنه ال.داني

ذي الة؛ دغاح ح.وب من يستعم

ءطر رى—ب رين ءط-ري زدت

المالبس، لتعطير م خد د الكاذي،

اذادة ًا*ط؛ا'ا الكاذي أذ.^.از ر وأزه؛

I ددن س—ي ءطري٠ ن وده؛ مرة ؛

إلى ثثئلع الكاذي وأوراق الكاذي.

دا المالبس ق دل دن؛ في ودوصع ق-طع

بكؤيا فقط سيل وهذا اب، ال بدن

ردة ط؛ با٠لكو رض؛ ؛لى ،ءط,ر؛ة مادة

يحبون القبائل ل ا ورد للحذرات.

حيث ذاص بشكل الكاذي زه؛ر

الباقة من دًا ا"زهار هذه ثشكل

ء-لى نم ا؛-*-ؤ؛ ذ-وق بفوذا؛ ادفي

أو خفر نمى لني را ،ا٠روه

ددم العطرية الذكذروة ر "زه.؛ ا ودن

ادنؤاذي، داء ى يله ذلى ط“ تح-ض؛ر

ءنلم—بح٠ك فإد-ه مبردة ده ئ ولك_ود.ه

؟م صا أ ما إذا ل١ا"طف حام !.دهن

أو ذي وكا وؤئلر ،دري٠لح ا مرص

ني خل -دد الذي الرؤب الدواء

كان جوهري كجزء الكاذي رد٠خف

ا"طذاو حط-رة زد زال وه؛ دطى٠ي

.لىاق. وزد

dfjmjjl 2436 ااعرة11



الك.اذي اني, ااك

 أسماء شأن شأنه الكادي واس,

 ا"زرى العطردة والذدادات الدوادل

 خدر ' و كادة. دنلى .اء الذ. ده ى دق

 شمر ناء أزاني إلى ارة—ا#ث در٠تج

 لجم.بلة ا ء رذ؛ ن ;ذا ض ذذارن حي.ث

ت ذا ذكاذي ثع_جرق _ا۴ذ د_أ

,]رذرذترن. !ورذدرن ا

رص - ًاج — ح،٠ ل I خ دجا ذي ا٠ًا_ك ا بلخ٠وي

 »-و و دحرز بءرة٠الذ. وذ.ر"ع ،ا!.يظ.م

 ودج ا-ي، ا"ك لثئ؟-رة ذع ج دن

 ا"رض، وجه ذوق ؛لذ-ررًا ع٠د.ر:.د

 ا"وراق، دن زال ا!ذد-ر جذء.ها «

 ت،•و  اوفي ذروءي-؛ ن س-.قا ويزوك

 روع—ن إلى و'-تغرع ا"وراق، ا—كب

 كالنزان، ,ءلى هدن إ$ مورذة. أءرى

 وأوراق ؛هزثرة غذ-اة دب ذرع ا ذك

 أء"ه.ا، في واوكارفة ولة الط اوكاذي

 وءلى دوافهأ ءلى ذوي دشوك دإح;

الخاف. دن واورذة ط—ا,لذو ءهودها

 وط في رتظه ادفي الكاذي وعرة

 ن٠د الذاذ ه.ي ذاك، أو الذع ه.ذا

 ة!لك تحمز، دفي ا ي٠فه ،زراء--ه٠امذ

باوكا-اذي؛ الحاص.ة العطردة تحذ.ة اورا

 ردءوذة أفي.طواذرة !خرةا هذه و;كون

 متغامة لىاى-ة٠د أوراق ء_لىة د-ن

 أن إ الذادة، اوذرة ؛.وزوأوراق

رت ظن رشما ود ناذك، 1مذه الحذار

 دق !دوكا ذلى الداغان ا"وراق إلى

 ؤذب إلى دلى اوذا في وذذذي يذع_دم،

 ءلى وؤون ،طلعه.ا وه.و !.ذرةا ذاك

 ا!ذرة دلدا رب دن درة رغ دلمتا ا دك

 وهنا اذب، من اذورة البلسدية

 د.ن ا!زفية عدة اوا ا دلمال، 'غ.فى ا!طلمع

 دصدر ه_و أذ-ه ».ا—ر؛ داى ا"وراق،

"دن.ا!را ذاك

 لىج-اذ.ذ.ا في لغرةا ه.ذه مىسرت

 ، - ئإوات والج_«.ح - )الثبوة(

 إلى ادوى-و'.، هون٠يتجش واواى

 ق أورا ن د؛ لقبوات وا ،لقبوة ا

 .ذذ او-ا ]فوائده.ا ن الذا الفورة

 ذورينI ألى أدف؛، ها٠ذ.واة.لم ودن

 ص"-:-لىوق في ذي وكا ا ة.روة رفعون

ع فتعطو ءزاذتها أو دساذ  ذ-

 دس ذإذا ،لجدروة ا ب.رائحته.ا ب ا!؛را

 وذندلى ورا"دن،ا ددذك ذف.وع الذوب

 ٥. د وف-*$، اوذي ا٦مك.اذ في القبوة

برائحتها، ذفوح وه-ي أشهرًا

jaijJI2437 ذ.ية٠بل1 ،؛



)اسد( |لكامل اذكاذي

 الخارجية ا"وراق جفت وك-لما

 حق وهكذا ،يليها عما نزءوها

 الذوة فتظل الطاع، إلى يغضوا

 تدك ي*.ة-ران وذلع_ه_ا الواص-لىة

دس -أر. ءدة برائحتيهم.ا اا

 ب“ف-ح- البرق أن ص ال-؛ ويعتذلى

 ازكاذي قبوة رز١ود- غوج ي ادن هو

 رع ااء هذا في --جرة٠اا أوراق ددن من

للف ذاك، او  أرد الشاعر يقول و

 اروم: الله ءب دن

فيه لم "كما وا ]-رونلى ا رايق

 دحن ؛ءلى ب ل.ئ_اح-ا ا يفتقها

إ" يبديه فال الكاذي س_وى

 -ئة ا داجي في البرق خفوق

سيغ سل " رق٠افي ما إذا

 الته الكاذي ذي نر ]إ.رو ت ؛.لى

 ‘الكاذي بوة طالب كان ولم.ا

 ءلى ودو الجمياة رائحتها ٠بث

 ذرع أي في يدري  ولع:* ،ا"رض

 ا٠مج ال'شجرة -حول ؛ذور يظل ذالله ه

 ىيك..رالو ه—ةاحم م ■ .ب ج نب "£ ، هط٠ءق

ت ي ف-إبم ، |ليها الثعبية المقو

 يةرؤط الجبلة ]لهتاة I يشبهون

 ال-ط-ا]ب ء-ل الممنعة ا"ذلهامر

 1مم يغنون وإذا اءاذي، )ذ-؛-زة( د

 ؛ذوط.م: ذواكاور ا] في ددنى

؛-ن الكادئ ؤدوه ي.ا دش أرحبئ، ب

 بز انقرئ سن وانا نمان فذيي

ر1هو ودذرو-
رب ءاي هط«ر ذي ا

).-،د( صل

 ي دلهة ؛-ن أسدلى ٠كرب اد-و ) دو

 ريدان وذي سبأ لكع من أ۴ي ك.رب

 في ؛٠٢را وأء وذت وت٠وح-ضرم

 في ن—اادم حكم ، ة(—اع—ونم ود—ط

 وأوائل الميالدي اراع ا!ةرل أواض

 حمبر ملوك نم وهو -لذادس.ا ا]فرى

 باتبابعة؛ عردوا الدين المشهورين

 ائبع ئ خبار" ' كتت ي ويلقب

 أسعد ب قرد اشده; ا-كذ.ه ، م,انى٠ل ,

 ءالق رال ما م وه-و ، دالكاا

 ادوم،ا إلى !;منا لى—أه اذهان ني

فيقولون ، يم ذلى ك_ل إي ن وينبو

، ال لالاللة1 2438



(٠)أسعع |لكامل )أ،.اد( كاعل1ا

 ودردف ،سعل. ا ودربب ،د سع ا صنم

 مسا 1ك- إن ل٠ب ٠.د٠ع٠أس )خزان(

سددي. وفه ءذه لعهد١ دذادم

 لئ.هرة ا ددن ش_خ.صحه ررت لى وؤ

 إكان المل.حمية، لميثولوجيا١و اواردثة

 حق.بقة اردت ة٠لق.ديم أ ابترة ١ل.ة.وذ. ا

 ما ض٠ع٠ب وأزاذت صيه٠خ٠الح ذه٠ه

■ أ٦حم ل م عمن Ik ٦٣ م الزمن :ر ء غئبه

 دوفره.ا ؤفيا علومات٠لم ا دلىرة ورغم

 ذبا أ إ ،حصمة٠ىث ا هلىه ز ء دذدود ا

 ذي٠او اودق ا"ساس لنا تقدم

 القصص ذلك تفهم عل يعف

 حذون؛، الرواة 4 نسجن الذي الجمن

ستفادة ح.-اذ الى رش_لىذا٠وي  ن٠م ا

 ذاك إدراك عداوك؛ في ا"حار داك

؛رذة. اد لشخصية1

 ذر في -لى(٨أس رب٠ك )أدو ود

 )ا"ه-خوم( هذ-وم جدن في ا وذئ

 في ن٠ليم ا حكم ني ه أن رك ؛—ود

 لحكم1 ذولى ثم ، زمذًا غار٠ظ العاص.مة

ورة جاوزت ورن بعده، ردًا٠ت.ع٠م

 ٠ م ءا ينسخم إين لح ا في كمه١ح

ردة ا#زا ه؛در1ا ء.كست وند

 ده إل ت٩ب٠لم١٠ود ٠اإ.طولحل م.ه٠حك ىصد

 لغزو١ أكر دأذه فيه حذاذان ةن رةيس

 والث-ًام واك-راق لدرب ا جدزيرة في

 رجنع وإ؛ ت، لظلمها ا أرض ودوخ

كه في الحرام ت2لب لرز ءزواته لرن  م

 اذنرذ. نيةاديسا ا"ذطاع ه ذتذذ

 عم واقتتل دارن تر أنه وئروى

 ليه.ود ا م.ن ن حررا إب رج٠فخ هان أ

 دي هجره دار "ب لهد؛ وتا عن وذبياه

 ذلك ء.ن ٠فكغك ن، الزبر.؛ آخة.ر قدأ

.اليه.وديه ددن واءذذق ه٠ع٠م وأخذذشمر؛

 أت.مب-هسم "نه تومه قتله أن بدلى

 ى٠م ا!-ذي الئبع وأذ-^ ،غزو—د 1د-

 المقصود أته و ب، عن I ي ال

 ت-ع( وم٠ة أم خجر )أهم تعالى وله٠بق

(.37 /44 )الدان

 -ات ا الصعب لر.ن دان ورب.؛

 لزج-تدًا لى٠*٠أم* رب٠ك أبي فنوحذات

دن أذه ادندن وخدب اا*.رب. رة٦ابزي

2439 يق٠ا0ل1 لهسهءة1



؛أنط)اط( الكاهل

 ب٠كت ذقث أن إ أريدن، ا نيع

 وادي صخرة ء-لى اده ء عهر التخد٠ب

 أبا أن ر ة يا ،ح-ن 'ق ح خم أسل٠ع

 من يا-؛ دشان ه ارت ه ومع د سع أ برك

 وت وحفر ريدان وذي سبأ م.لكي

 -وادي نز اعة٣ر ود ط واعراب ويماتة

 معد■■ أرض ا ض يوم ح الحم ما'سل

 !-:قش ا رخذوى ٠ادله.٠ق.ي مع l.f؟ وض

 هزو م-ن ا"خبار في جاه ع-ا يؤيد

 ذق ووا تغد، "رض ض الكا أس.عد

 نجد في كندة دو ة.;ام عن ذكر ع.ا

دان. بته1 م,ذ دلىء»(

 لفي ن ء,ا ذرذ.ة٠بلم سم.ه ا نهرن ا ل وة.

 ي-رحح مما ، ص خا ل.شكل ر خب.ا " ا

 إلى حكمه قاءدة ؛أتت إنها ا!.ذول

 كما ،ذ-ار٠ظ ا"ولى العاص- أتب٠ج

• ا٢ ودذن دات أذه ذكري

 أوج عد٠س كرب أي ء-هد دبر و

 دان إذ الحمدردة، و—ال رقه اه,;لىاد

٠الطويل الم-لكي !!-إقب ض من أدرز

اء ص-د أ درددت كما ،حر حم اوك ض -٢بي

 ءذد لمته ذ ع ح-ب -ن٠اوز ء-■'ر أب^اره

 حمةآمل حج #سالم١ لى د.* ا#حة*اريين

 ارمن أه-ل زال رما را؛-*-ة، عكبة

 إلى الملحمة ذاك ار ل;أ ٠بععر رددون

 هدن رددول٠لح ا—ع وكذ_؛_؛ر'ا اروم،

رات  ح داذه عل ة إروا ا

وري ظ.غ.ار ذي ري ؤفا ن ا ولى-)

 لمناهال وا ا دور جذي ًاسس ا٠ي٠ي

ذن عدى دراء ا ئب دح أرض دن ا

ق يئذأل ,--دًا قذاذون  ,--اذ ا

ن-؛ ؛ضدى ا"رض في مأثري قو

ئال هلىا1ذ طلبنا را إذا  ود

الله ءدد د دحم ذا دولى د.

 ددوان ه صدد ق ًا ن ب’ ل وأف؛ ٠حميو لئ٠علو وراجع:

 ماءجل٠إس نحذدق ري،-;-٥٠لحن ا ني.عيل رن

، وءإي وافي ال  - ودة او دار تص.وير الهؤ^

 ).ا*مري’ اوهدك حدن طحهة ،1978 ت در،

ي، وسك و وت ري م.رع رف أ ن ل:٠الكام غدد فى أ

 ورارة الكت؛ب، وعرمش حهة:ذ.اهرآء، د

م ام. 984 دآء٠صذ - وا]ثقاذة ا#ء

؛انط
 في ذكذره-ا ورد ة-ب-ذ مدرة ه-ي

 ريه ه في تقع .ادذلمر ذده م ي ال وش :ةإ ا

م—ك 70 ؛- عل ة—الواذ* ة رولى
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د(٠أح ماء؛ل؛ن س٠/ ي٦الك

 ىذت قديم-ا ذداء ص ة٠ص_م1لع. لشما

 ر ي-ذك مهمزة. اكط—ك أ د لدرف

I ز كسره وردة ط د أكا ؛.أن نى فددا، 

 دا ك ب * ١٠ح ظ٨خا ا ه دكن ب ، ًا.؛.ون ا ؤرى
٠حاشد ٠

،ي رول، اده ءدي ،ددد د.

 ،الهمدادي د وم أ دن ■ن لح» ا عح.مل أدر : جع را ه

 عذي محدد ٠تحقيز مرب، ال جذيره فت٠ص

كوع .221 ص ا

ى٠||ت
 ن خو ني العلم يجر من ة يجدر

 ؛-*ب ، ء ا٠ع-٠١٠ص ٠شرر ل ا٠شم لدة ط لع ا

 اسية(ي)الك العق_هاء الطم ردوت إلثه_ا

ء رعض.هم ن سك ااذدن  واذروزة صذع

 ع.ع.غم ل داك ذروع ز١ولتمي ٠ ا٠همرغبر

 دت ألقاب أمرهم حملت

 وددت ، وة( فجن ا ) وربت ، ن( غمضا )

٠وغحره*م غذىكا،٠)ه

 |لعمري اؤم .د ء حسدن د.
جري دجموع مراجع:  ألمة :رة ر ٠ةة ل /2 :الح

 -154 ام٠ء مائة اك.ري: د. .297/2
 اصمن رددان مجموع :ري٠ا^ لدا ح_مل م

 دار ،ع۶"ك ا ءذي يرط : وق لدة ،ائلها٠وف
م؛1996 ،2ط ص.تعاء، اص.ادية، مة٠الحك

 ذى يمن1ا ة٠٠أذ زرارة: ع.اتم دن ه_اح_م-ل
،للفيةا المطبعة ذر،٠ء ح ادرا الذرن
 دائة وممري: ا الله ءلى دن د:ز ه؛ 1399

.كار، او دار الوديث، ال^هن د.اريخ دن ءأم
م. 1984 ،1ط مدق، د

 حهد إن )ا*هد 1الكيم

م1964 - 1939د/1384 - 1358

 26 ساه.ت_م_حرا 26 ي.لىاء—ن د-ن ٦هر

 ك-س٠ال ه.ج;ه في دولده ا$ذر، ؛يثد ر

ن  ه/1 35 8 ذو الطيال ^-و

م.1939

د في ،.*.ارك ء.دة قاد  اا_روس ؛-

 ؛*لى إب واء ة؛؛دًا ودان والش,رفعاذ،

 تنظيم أص; ن ء أ؛-رز ود-ن الثورة

 ، تع_ز م.دحة في ار "در ا ط الغبا

 صذع-اء في لعلمية١ ا؛.درسة في درس

 ه/1 377 الحرس؛ .الكا؛ة٠ والتحق

ءدالحذي. ءلي الثبن ة د ام، 95 8

 ة.رل ،ن ن وء مذطة.؛ في ط اء

 إب إلى طريقه في وكان رنى الحافل

 ة م لح: ا ،:طة-ة إلى كريةسء حم.لم.ة لجي.ز

م.1964 ه/1384

II* الهؤدد م ذ ءلي ا د

 حمد(١ بن هاعدل )إ,* الكيم،

م1817 - 1737م/1233 - 1150

 محمد ؛-ن أحمد إسمام-ل؛-ن ه-و

 وذوي وذذته ءالم ااروضي. الك--ي،

ضعب ذف ءلى رج وداءر، ومدرس
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(٠|>مل دن )|سماءيل س٠الكت

 العالمة ت١وصح ي،٠الك. آل اءمءل

 ^لي والعالمة ءالرر، إبراهيم دن ءلي

 ءلى ف—ذك ء حاق.— إ أحم_ل اب_ن

روزة، مع مح-ا التدريس  وك-ان ا
 مود٠مح ثع٠ت به زاهدًا، ذاز"،

 مرن ٠ك.ام٠الح ة٠واجه٠م في ة٠وشج_اء

 إلى ب٠ك الري الشدرد نقده ذلك

 زمه٠ح ءدم في علءإي لمنصور ا ام٠ا#م

 ردمن ا في ؛-رط دل قث ارتك.ب.ته ددا

 سة وس.لدج ب-ا ن—م ل—ه■٠"س ا

 عام وفي ام. 779 اه/ 1 93

 رده ا#هدامة ادءى م1807 ه/ 1222
 د—أحم بن اعل—إسم سيد٠ال ه٠ب٠ري٠وق

 ب٠وث٠ف ، )بمغفس( المعروف الكبسي

 دور ءلى هم٠تابع وهنى الكب؛سية اوسادة

 جت ذخر ،روز-ة٠ل ب-ا لمنصور ا م #م-؛ ا

 في ء صذ؛ط لم ءادهم المدص,.ور د أجا.؛

ذ ،وي.لمة٠ط فص.ة  رة٠اج۴ًا ه٠ل م٠المةرج ؛.

ن ي ن٠الب  أ٠فيه رذي إدة، ا٠الع خذو

 وله ٠ ء صفعا؛ واسذ.وطن د ء_؛ هم سدة

 ا٠ه٠مذ ك*يرة سالت ومرا جي.ده ر ألر؛

ومات كانى،والش ا#سالم شخ إلى

 مالث 83 ز٠اه٠ذ٠ي مره٠وء ل_روض__ةرا

ا)روئ. مع مح؛ وة؛ره

ال-ع-مري اسه ءدد ح.سدين د.

 ا'لطالع البدر حااث.وكاذي ءاي ب.ل حمل٠م هدراجع:

 مطب*ة دع، ادا الةرل د وع اءج نم محرن٠د

ماحمد دن حمل٠٠ اه. 348 هىر، الوادة،

لس٠ ن؛ن

 ذراجم ذي ا).وط-ر -ل٠ن المخماذي: زرارة

إءداد: ءذ.ر، لث1الة ,اذرن في بن1 رجأل

ء، ،دي لدما وابدرث اوذراسات ركزم صذع

وكاذي،٠ش٠ال ديران ؛دبروت .ودة،٨ال دار

 ،طا دمذق، اإه^ر، دار ري،٠اك ت.حقيق

ام.986

 عمد(٠ ن٠ )دسين ي٠الب

م1948 - 1893ه/1367 - 1311

 الله ءب'د دن مح.مد دز لن٠ح ني

 رأستان واي الم—ء ي—الكب

 الكبري دجر، من د، ووط

ن،  بالد من )ذ،ل.ان( ؛قردة راد ذو

،  ء-لى ودرس د-ريم، ٠ة_ضا و

 ء1صحع إلى ردلى امم ذمار، اء٠ءلم

 كجار عن ذالجذن ،لودمI لب٠ل_ط

تر، جذامعها في فدرس ، 1؛انح٠ئ٠د  الك

 من ت ذر؛ ،ل_ط-م.بة ا رزئت ادل في مم

 نظارة وذولى ،أماتن.تم_ا كبار

 م1937 ه/1356 ءام وفي أوذافؤا،

 دف ني ادذه ؛راذذة يى ا#دام اغذذاره

"  الرسمية ^ولته في ;ن—الح ها

 العل:رف، زار ثم دان، واب أورو؛-ا إلى

 خ ده—زح ن—م ذذترًا واستفاد

ام945 ه/1364 ءأم وح،,
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؛ري(٠ا!ذم ذسحي دن )وبر الك;ي ؛نالجي)ءلي

 العربرة الجامعة ق سددا وقع٠ت

 كان٠و ٠ا٣ مندوب ءين ثم لقاهره،با

 دورة وزء^.؛ء ،لدجدرد أ أذصار ح٣م

 م،1948 ه/1367 زام الدستور

 وصين الدستور ع—وئ في فثازك

 ،لدورةا ة٠ك_وم٠ح حبة لخار وزيرًا

 "٠حينمث ،ا ذه ا د ه ثم ن٠ئسم ن 1ك ويغسلها

 ن شيرجا 5 في وجة دمل*قغل أء.دم

م.1948 دوندو 13 ه/1367

 ال-ههري اذنه عدد دسون د.

 -72-7؛ ا#خوان كحعة ال-ابذراذ-ي: م;اج.حع

 لظ.را ت دزه " ى٠يح ٠مأدمل دن لر"تمد ع زرارة

 كر٠ ٠٠ ٠ ١تحقيز ن٠ء ؛حا!را ادرن I ل 1ج ر ؤي

، ا ط ،،,صتعا ،متي٠ل I لووث وا تمااودرا

رداح م، ح م دن ا،حمد ي،٠اوث؛ ام؛ 979
٠م1984 ،1ط بن،١ في ا):ضر

 د حم دن )ءإي الك؛سي

م1963ه/1383 ت

 تحرج ا!بحرية ٠مال هرن قاذا- ٠هو

نداد في  ا!-ذورة ؛-دلم-ادوف-ييلفي ا

 حملة في دري اه. 383 م/1963

 في هرة ف وايرذهر اغذادذ.ة إلى ء.سكرية

 ءلى ارجين٠الح -دهرار والماء اإذط.ة.ذ،

 لحوذ^و ،م-ادو لفي دثرة اغذا اددذة ا!.ذورة

ه،محرم1382 الحجة م/ذي1963

 في ع رداف ودو استشهد —ه 1 3 8 3

 هادة٠لثا وففر القد. ة ر في هعموق

,رذ.„لالم ءل  احذذلى !.ذيا .*-لىو ا

في نمج بت ك - - ا نم.ذ اث.-ه—! زلمد_ك_► لذرية.

 وص-رل ح-ق لرثيي ا ب-ثة اف طريق

 ذك إذي ا مطهر ئدم قبد٠ص ا

 دك:.-ي أ د ستشها ا نعذ إكز ،ار٠لخةص ا

تى٠لج.ي. ا ت رجن؛ خورة ن٠م وذ-غر

٠الوطي والحرس

|لدؤيد ذأسدم ءاي

 '"رماري يح-ت-س بن وبر هر

 ءاده الله صل !ذيا ءه؛ل دن انؤي،

 ه_و إنه دل صنعاء، ءلى ،٠وك

 4ء-لى- الله ص_لى اد_رضول هر_ره آ الزي

ي 4—اد ء ا ٠ ع ٠ ثم \ هود ر*خ_جد ء رذا ع ونمد,-ذم

ء.:*؛٠٠٠۵٠؛ ٠الير ع٠دالج؛ ددا 1ح ر*رف

هري٠اا- الته ءبد دسون د.

 :قات ط ا]جعدي، مرة٠م رن ءاي دن ء*رر جع: ا در

 دار ،د .مري ال ذؤاد دذجق:١ذ ،وك اوه؛ اء ه ذق

م؛1981 ،2ط ؛,روت، اكلم،ف ف، دك ا
 ح.قي-ق٦تل ،ع.اء٠صذ د.دل.:.ذ رخ ت ،رازي اا

؛,روت، اؤذءر، دار ،ا!.*دري ين٠د.ح

ام.989 ،33ط
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كذانىكاف

كتاف

 ة مد ذرفي في م;طةة ذذذح. ؛م

 ٠مددرية<) أء.مالها في كث-,كل ،ص.عدة

 ع.ركزه-ا ىطه محاف.ظة م.دد,يأت ن ع.

I سم-ت .ا٠إش ذدل . (اًا.؛قع ) دنة ن م ردي ل 

 م اكء؛ وكه٠ب كريم ؛"ن داف ك إلى ن.سبة

 ي'• ق: سكن ءلى ره-ي ؛-كيل. من

اة(. )و

 البقع( كتاف/) ر؛_ة٠مدي وت-ع-د

 ظة٠ص مح.افظ.ة عددريات ا،كبر ى٠إحال

مذذ_ل '! — ه ع ق ر٠م ص٦■—'أحك حدث، م.ن  اد٠وا

 كافة يشمل ازدي ا!.درع الحزرافي

 ،ص.ع-ده نح،ةظق اإدرني طع1ا]ة. مذاط.ق

 أم و" كدم" منطقة من تمت.د ث٠حي

 دق صعده ،.دينة 'ذرق ال سم "ى ء

 وذد ٠كم 180 اطول ذع "ال عذطة.ة

 يتعل حديث ذل عذط. رد.طيا مم

 )صعل؛/ السالي ا!-لىاذري باللخ.ط

 اإذ_اط-ق رط ا!-ذي ا"مر حرض(

 بالة-اطع ا!-ذربية ؛#ة٠الذ-ه أل-ادب

;قع. ا! عذطة.ة إلى ومر$ ا!شرفي

 ط-ق لم.ذا ا ن٠ع دًا ءلى ة درد إلى ا ث_م..ل وت

 ،.تذي-ا٠د.ة.ا في الخصرة وا"وددة ح-ة ادر

 انبري المنفذ تع.لم- ا!.في ذع( ل )ا متطه.ة

ثم اب-في، للودن الثاني الشمالي

 .واكادوح والعشاش .اف.;5 منطقة

ثا  ووادي ارة، ج؛ أ؛و آل وادي كد

 ووادي المرع، ووادي أملح،

 ووادي العطبن، ووادي أتيس،

وانجزع. وارق لبق١

 زواسعةا المناطق إه٠ه ن٠وي.سك

 اؤددو ثم ذر ن ا الكان من ذ.ثذ.;ن

 في #ذا،-ة ا يفضلون الذين !ردفىا

 تح-ععات ع ة و،-وا الضيقة "ودب ا

 ءلى أولى ب-درجة ,ن ا: تمد،.<, ر،"وط؛ا

 ا"ءه.-،'ل ر؛-*-ض الرعوي ا!-:-؛-اط

 أدا ا!دن. إ,لى ئع1٠اك ،٠كذقل "درى ا

 !-فيا وا"ودة اذدن في( ضر اء ن ك.ا٠س

 دي—: -ع د_تة.رار ا ام_ا لع ق٠تحلق

 ءلى ا"راس !.-درجة؛-ا فيعتمدون

 ق-تذاءا _م ود ،لق_ح-ارةوا ءةا!-زرا

 وادان وا"د.ة-ار واذواذي ا"كام

دتن  ،—ذ-ل٠ك-الخ -ا٢ع_ذ.ت_ح-ا ن٠د نادة !..

 رك-؛؛-ز تعد الفي لي ا وا!كان

!دان. ارودي الغذاء

 اا.هةدفي "د.هد إبراهبم

حذي، إبراهي.م ح د٠مراج  وازذائل الددال م ج درع المق
،4ط ص,ذداء، ملة،٠الكل دار ال.مذيه،

م.2002
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 اكمن 'ي الهمدافي: قال

 وثمارها أشجارها لكرة اء( )الخف

 من ي مطيف والبحر ، وزروعها

 إلى فراجع الجنوب إلى المثرق

 بافي وددن برنها ويفصا المذرب،

 حدود من يأخذ خط العرب جزيرة

 المن بدن ما حد إلى ينويبر غمان

 ١رتثليت افجدرة -وزود ذالى ,امة، وال

٠إلخ"’وق.. جرش وأبار

)تهد( د داج ءز ديثه٠ح عدلى وقول

 )قحطان(: ومنطذة ادراة جدال ني

 ومصابة طردب د٠نم بالد - ومن -

 دقرارة را ث رددي وأراكة رأراك وكدذة

 ورردع يضان٠ب وذو ش وجا والريان

 ن لعشتا را الحضارة وغرب لم وعجا

 ويقول: ٠ .الح جورة*.—واه دردان—واو

 شهد. من اؤددار ه دل يدكن والذي

 يد وينر زهير وبنر وحرام ثعرف

. رزذة ص-خر وينو حرة ودنو

 يزال  كن "ط ا هذه معظم و

 رمالى ادراة ل جبا ني سمه با معرون(

الجزء هي وتذدث الدواسر، وادي

 دل ر٠ازلىواس وادي دن لملجد ا ءلى " ا

. أ٠سه أن

 إلى جرش نم بد بلد : ويقول

 محجة في ويذكرها واغجذورة..". كذذة

 : دذول نجد طريق عل صنعاء

 عدر ة٠ح الثجة إلى روم—, *...ومن

 ون شر٠ء تذة٠ك إلى دلمجة ا ومن ،ميأل

 كما ٠ الحجاز حلى أول وكتة ،باج

 الحح عن أرجو'ذته في ارداءي ذييا

 وذكر لى. لهمدا ا أوردها الفي وانحجة

 بالضم ضبطها يبرن لها الرداعي

 . دقول ، سكون٠ل ؤا

الجد سير ( ئذة٠؛ ) إلى سيري

 القصد مث.ل اديور وليس قصدًا

الصلد الصخرة بريد حيث

 الجرد الرجمات ذات كئن يا

ومجد نذى ا—ت ج بها دار

 ا"ذد وحي أخوالي نهران

لحمدلى الجغرافي ع-جم٠الم ويذكرها

ة( : رقول الجاسر  ذرى هدن " :)ئ

 دد إمارة في ، برشة بمنطقة ، ٠صمخ

 دب وا بنو نم؛ سكا ذرية ي وه ،عرر

في لجقبدل ابن وأش؛ شهران" من
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 ء ج٠كما ك*ذة ٠كر ٠فيذ ٠نحل إدة ا ء معج.م
: ع.علكا وية-ول قحط.ان دار في س,ائغ

 ?اذا عا٠وض٠م ذانى—م—اله ر٠ذك ٠وقل

س د ني ح—واة أته حر—غ م—ا - 

 وادي عدد السراة في أي - ارمن"

دشه.

اذي ا ي٠ءا هر٠هط
لبة ءأ ٠|ل.جاسر الجغر|في ع,جم٠الم جع: ورا

 دمح ا دن |لحسن زدل، دن ل.*د د دج
: تحق:ق اذدرب، ررة عة٠ص الهمداذى:

 كتبةم دي، الحو "كوع ا ي٠ءل دن م-حمد
لم. 990 ،1 ط صنع،ء، ا#رشاد،

عت٢
 د ٠٠١ ٠سم ان ل*■*■ ه_و ب٠الكثي رأس

 هردبة ربى٠غ ل ا٠سم ردع ر٠باح٠لا داء.لى

 وعرضه ى* 1 4 طوله ،لحديدة ا

اذوادز. هرش لكيلمو١ يذارب

 ود٠ءه في اه دنن؛ ا ؛وقعا ه.ذا -دذب

 لمدينة الطبيعي ارزاء بصفته مختلذة

 صثم.ال ا).والي اءنذاره د٠فق ،الح.ديدة

 ء :ثما٠م ر٠اذ٠ء بع زنن.؛ ا إذرن ا ر٠أواء في

ًدت ،للمدد_ذ.ة  ردة ث.ما٠ع٠ل لدولة ا و

 ة قه ا٠رف٠م تاءبل ةيفرك لثرذة ابازًا

 داخل إلى اإرذ.أ م.ن ديحد سكة ولمد

٠باحلى تة٠مدي

مغزل ذل_ك ءلى وبداء  ق'م ز ا

خط د٠وم اذر'*ى ق٠ي٠ب.ت.ارم يوق٠الع.رك

 ن٠م ذم٠ك 1 5 فة مد؛ إلى لحديد ا مدكة

 ة.رب الطنمه وردة إلى الكت:ب رأس

دراك خهلة وداذت داجل.  إلى "دردي ا

 ء صذع-ا إلى ط طن ا ذا٠ه ء ا٠ذ٠ر دع_ة ا٠ت٠م

 إل لحجاز،1 حددد كةس ءط طه ر.

ل أن  المذرب، طس١لطر ٠إيطاب اءنذ

 ١نم ط ف لذا—؛— في لحروب ا وذذ_و'ب

 دد "ولى( ا )العالمية ة "ورود ا المذرب

المذروع* هذا إزام دون لت حذا

 رية٠ح٠كب ا قوات—ا أ ء.-ردت وؤذ

 سدةس ا و شآت٠لمة ا ردع دة ريطا٦٠) ا

 -ا٢- م-ا٠ه-ج د٠ءق لمرذ_أ ا في دية٠لح_در ا

 ددن ية٠ليمتا ى دواط٠إا ءلى -ررة٤؛ذدا

 - ا915ه/1 336 - 1 333 السذوات

م.1918

 ترت دا ت لخمسينياا يداية في 0

 )فدب ب "لما ا البناء ت ا شرة إحدى

 بناب رزن٠بع !؛.وذح بدراسة هووزمان(

 وءذد ٠يذ.م لم ؛دروعا ل£ن ذب، بذاء

ده ء 1ميذ ء؛.ذا  هع *اون د.ا المءالي الحد

زاد  سنة أنجز والذي ق٠وفيي—ا! ا

 الحذراء دفل ام961 ه/1380

 مديذ-ه ءن ٠يبعد آءر موةعأ ال~وشت

رأس ال—رشم كلم 5 دوالى الحددة
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 ف ء دشا لتا رم:؛ ا منتعف وفي

 بدزجة لمسلترردة١ رعض-ا٠ال رات٠كم

 ز ء الحديده داء ء.ذده.ا زج; ك,يرة

 تصل كانت اوفي خر ابوا ل -رااستق

 عرض في ة-ابعة ظا٠وت ؛-؛لعذرات،

 حةتأا٠ث رغ ا دورها مذ;ظرة ر اودح

 ءلى ولذخدب اخذاذق. اوزم.ام وكن ني

خذناق ا٠هل  ء-اهم ميذاء تركيب تم ا

 2ا5 و ؛ط بآلكش رأس ل..ان ء.ى
 '؛-ر ل كان دحرًا 28 وءرض مرًا

 م ردد؛ا ن٠م تاخغيذ$٠!ا في م.إادرنم

.المذرردة ائع٠ضوال جازدوا

 و؛-ناء لحدي.ده درذاء 'ردعخ و؛-*-ل

 ء ض ض جديدة ة٠أزصذ دة٠ء

 التدريب "ذراض اكذربI رأس

دة. البعم ت1ةو1ل

 أحياء دن ا"؛_رض: لكذ-تبوا

 ابق٠س ن ك؛ .د.وت مج-فنم 'اج١لمك ا رذة د م

 دوى ًاا~ا وج-د٠ت  صنحرة ية ق

 وفي • ا٢ يم-ين٠لقا الصادين ؛.واخأ

 )آل د٠ج وب ضروح ؛-كئبا هذا

 ام، 158 ه/553 دنة اذذوفى ؛-اورر(

 وه-و يعقوب؛ ؛نر؛-ن ا$ن ويا.رف

مرتفعة. ق-ة وءلرد دذ.ي.ور زريح

 و-ه يقال وف : سسرا٠ي وكثب

فر(، )الكذحب  رملي ذل وه-و ا

 "زنجبار مدينة د.ن ز.ذ.هاليا لذرقيا

 عذيا *-لى—؛ رن؛—؛ مح.انغلة ة—عاص-*

 دن ة-رب٠؛-اوع ورة ،؛.ر" 3 ~ فةرما

 كما )الدرجاج(. وذرل.ة ( )ا!ط-ر ة ذرر

 أض لدى المبارئ ا"ماكن دن أنه

 !-لتررك فحه يجتمعون صوا]لما اإ.ذطة.ة،

 ذ.«؛ان، 15 في "ولىا ا]اام، في دردرن

 العراج، !تلة رجب 27 في والذ.؛ذ;ذ

 الله لى م* !'ذي’ ولىدو و؛ذبون ورذا.د,ون

 هذا إلى سارت و'لد هناك. وض ءاده

 ا!رد-نية ب!كت.ا دن لى٠در٠ال اازار

 رة جر صفة " دن كا فغي القديمة،

كليل' من اكامن وابي العرت"  'ا

 ا أدرن في د^.ان ود حو اذ*--داني ذ؛ر

 ذلك في أئده كما .رض. اب ثرب٠لةةا

 ور—!-سها في ون ندر آ يمذرون دورءون

"طبقات 4؛.؛نا في ؟ي كال.ش طى٠]وسا

 عند في وا!-*-تدروس الحذواص

 'تاج في والزبيدي اذرواييت"

 ور—-ن 5"لد ا د.اذر كما . لعروس ا

 اه/391 عام في "،_ارح-ت"

 ة درواذرة؛*-ض أ؛اديمه ل—درا' ام، 971

اإزار ه-إا ن٠ء ا!~-ادر.ة ا].إرا--ات
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بخالن

 قديم وقع٠م "نجس ا الك.ثيب وان٠ذ٠ب.ع

 ول—أص ف-يه أعاد " ارمن في لطحح

٠ا#سالم ق?ل م إلى هضطقوا

 ع٠ة٠ي ررلى ل٠ت ٠ ة٠وك٠لش ا يمب٠وك.يم

 ،٨ك 35 ب.هلماف.د يل.،٠زب م.ديذ.ة شمال

ذب-ات وهو ،لدداا شآجر٠٠ كانيم.تلىء

درج '-رع إذا ول ط ًابيض دوك ل-ه

 دت اؤ —وق، ■ حى ل ل 1 إون به رش ساذل منه

 الغقو.ه( )ددت هدي.ذة لمك.انI ١هذ ءلى

 دن دودى دن |حمد |لغقيه إلى المذ„وبة

 ام 291 ه/690 سنة المتوفى ء.^.؛,ل

٠فيها ه وقدر

 الكاف خر - الحة-ت-ب ربوت

 ،ن قد.طا دي دن فغذه - ء اوذأ ذذدح

-كا-:-ون الح-خدوم. ق.ياا"ل إح-دى  في ب,

٠مج.فرموت ر شحت ل ا حذي ذوا

 دركات ؤاذد أددد

الدة.دذي أددد إبراهبم

 كلف’٠الي-م تك-ريى :ذم ما معطفى -د—. ح ح.ع رام
ع،٠ص همدادي:١ا حمل١ دن من٠الح لحذيث،١

 عاي رى عر،مد٠م "١حقيؤ٠ت ۶ ١لع-رب ا زد.رة٠ج
طا، د"*إ،، إد،٠ا#رذ م.كتة .وع، ا"ة
 لد.دال م.حم.وع ي:رالحح ه.ا-ئمل ام؛ 990

 عني د٠دارد ع يز٠حق٠ت ،ا٠ذ.له1وق س٠٠ال_ي
ء، صداما ليماذجة،1 لحك.مة1 دار ،"كوع ا

 دكاودى ٠سالم معمط؛،ى ٠سيل ٤م1986 ،2ط
القاهره، دودي،٠i.o ,كفة٠ د^،٠الددب اصمن

 جم ع م المفءذي، إبراهيد, م؛1984 ،3ط
ال.كمة، دار ة،٠.ه.ب ال وادذساذلى اؤ^إإان
م.2002 ،4ط صذئء،

؛خالن

 دشرك م٠س ا .ح فع- ن ٦ك ف ٢٠ب.ض_

 في ون٠والحه ن٠ك ا"هدا ن٠ع ء.دد ؛.;ن

 من ةيء٠د رها—ي—ش ا إلى ددور ، ليد_ن

ز. ا

 مل٠تح ري-ق٠م-دي رك-ز٠م -ا_ا ذ_ة٠دي٠م

ن ذ.ا,1د. ;,درف و؛؛ذ-ت سمها١  بكح.

د- ;اج ب  محم-د لددوذةا ;أج إلى ة٠س ا

 وتنع حمزة. مجوى؛.ن ؛-ن حمد ا؛.ن

ن ة٠مدي,ذ ;.نج ،؛جة٠ح مح.اف_ظ.ة  ىح.

 '!-ذي لرئييا !-طريق ء-لى ء-خار

 -داوة سبححاف.ظة صذاداء ى.دة لل.اا دط د

 لى٠ء حجة ع-ذيذة ذوق م.ال وذذح

 ءلى رذة د لم I ه-ذه ت ؛.-ي .ا٠ا٠ة 17 ررد

 ت كاد٠ ب ده ة.*.1ذ وج، رت 1جب زه

ن م.ديذة وتعد ،دوك كنم  كح-

 طقلمساا حم_ز' د-ن _دة۶وا ار— ء

 م إ—;ن ١حيث .لن٠و٠ . في ة٠و٠ح وا—ال

 ونموذج ذي رًارا ط رذةإداا متشآتا_ا

 وتقاب ءذا ل؟ا إوب"سا ادو"

المة؛. صذا.:ؤ.ا اًافي وا!رءرذة ,دفرةاد

 ل لج-ب ا -ا٢ ذت ور ا!وهفي ن ا—ن ا

ف عر هذة لذا ا  جع ور الدون. آ

 كة٠حم ا وقلعتها المدرذة ه٠لم٠ه .لمئرر تا

م، ذلى دا إلى ذوي.؛ ءار ث—ح ا"د
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كفألن ن كغ-

ط ب دة كذا وذذوش أ؛ردة ؤطع ءلى  لح

 قد,ئة ددان أك ءن فضأل ادذد.

 الغرة نغر في مائية ٦رح_واج

 لل,خيغ-ة لمديذة1 هذه في ة٠الخط وك؛;ت

 م999 ه/389 سدة رفي العبادي،

ن تر-0أ دخا  ا#راه طاءة في ك_ح.

 1عته وءط-ب ءلي دن م 'اذا لمت.صور ا

ل.#مام.

 مديريا'ت إحمدى ف اك ك-حالن

 عزل دن I؛-- وتقدم حعبذة فظة غوا

 ، ومدوم ،دي٠لها ودنو ،ن ا—ذود

كعب. و؛لمو وأؤ;صم

 في قع٠وت نح-٠ك ه_جر نح.٠ك

 "ئردة ا ة٠ح٠لدي ا ي٠ه ،ن ا٠بيح وادي

 *-ود٠ود ن ا٠٢٠م - ة ص_م-ة ا—ء ج لم تم ة٠دء٠لق ا

 إلى نووع ١ ذ٠ه في ن ستيطا  ا تارخ

رن الميالد- ؛د 1 1 ا

 اكال؛ ا#دارة.؛ اذراكر ل وتى

 - عف دفي - الطري! بفي - ءزان

 - د.ره_ب في—ب - قيمي الد - فيدان

 الغنرة ك-ن ا"د.؛ دن وجيعها ءشار.

 إلى ب ردك وا#سالمرة ةديمة1ا ؛أ"ذار

ن٠كا_ل  )آل سن طائفة عفار _

ا!كحالنى(.

أحدرى ،.دبرية الذرف: كحانان

 في حجة. ءداذ-ظ_ة مديريات من

 ك-م، 37 بسافة ا٠ه٠لدذ ليال اا-

 رفين٠لث1 ة مدد.: اورش*ي رك.زها٠م

 ا!ذادة: ا#داردة اراكاز ءلى وسل

 — لمؤدي ا دفي — أقتدر — كعب في—ب

 غنية منطقة هرهي ،درم. - درمان

ا؛طدورة. اليمذتة ؛؛$ذار

 إداري ركزم :ذن ء ر ذي كحالن

 عذاؤ-ظة وأعمدال الرف^.ة د.ة هدد* د.ن

 23 ؛^-اذة دريم ة ددد ذرفي دقع ارب.

ن إلى سدة مء.ي ،كم  ذران بن كد

 ذي ريم د ولد من الرءج*ي ه.فان ؛.ن

ي. ا زعن

 رب المهمة ا"دردة اإنا؛ق دن ًاذعد

 رن أسعد ا"دثر ن وكا؛ دذددر. حعن

ن ا-ةوطن قد اؤوالي دخر أبئ  "كد

 ،مل-كته لم دة٠ؤ.اء تمذ.ذه.؛ا و رعن ذي

 م9 1 8ه/306 -;ة ه.ن ا٢ -;ذرا حث

 م944 ه/3 32 ة ت. ا٩ل مات أن إلى

 وط.اب.يا ء ى:.*؛ ءلى ء.ذه ذرًا ن.؛ ن وكا؛

 لى دن وذد اد.ذ.:وح. وأدو الله ءي.ذ ه خو أ

 اه-رة(٠)ذ إلى ،-*دأ "دثرا ن ؛—حث

 ا-ذ-رب ؛_! همدان، ذ"ع بمنطقة

في دفن حث ى.:د.اد، من الي االي
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ؤشألن $ن٠كح

 ير٠ب٠ك٠ل ا ع 4 ًا لج ا ء_لى وفج٠وق٠الم لى—د ف—؛ط

٠ رعن دي كحالن11 وإلى ء.’بصذعا

 ل٠ي٠ج في ذه٠ا٠ب . ور—حذ-ذن ن ٠آح٠ك

 وأءم,ال ر٠مط ؛.ي م.ديريه من ح.ض.ور

 دن ن٠كح إلى *٦ زن ٠صفئء فظة1مح

 ءوف ؛نى سعد ؛نى وث او ؛ن ان4سه

 يدد دن ردف دن لف ل م.ا دن ء-دي ادن

 ■ ا$سر سبأ ؛-نىحمر ؛-نزرعة ابن

ادفئ. $ذار ا ذرات دن ة ر هيو

ن دجر  أذ-ري ه-وذح : ك-ح-

 ريبح وادي أءلى في عنى بمنطقة

 م ة؛ أ إده ذدل ذ.;وة. مح.افظة ل أء دن

 افي ا القدء-ة )تمنع( ددرذة أذة.اض ءلى

 L،—ف زم م.ة٠ص ا٠ء الق.ك_اسون ذه-ا٠اغذ

 Iقبز دسروا ع٠اد٠ت—ال ين٠رد٠الق دن

د ٠الى

 دللة د-ن ذرع : كفالن -ل٠ج_

 إلى -ورة د ' ل٠ج دن الءدة الجبال

 ء ارذ-؛ ياخ واقع. ي )اوزد( ج.ل.ل

4562 . ةدع

ن؛  الج-ل رف ؛ط ؛اذت ذق در كح,

 ر٠س ه دي ه ء تلتقي ي زن ا

 ؛ي٦تريم علدي.ذة دن دب لجنو با "م ء "و

مءا في ر؛-ت٠أء وق_ل ٠٠وتلب٠مج_غ.رم

 عغنب أدار زالت ودا م1207 ها604

ها اروم. إلى داذة خرائ

 منعوقة في ,_و_دة ك_حلالن؛

 -وع-ع-ة٠ل-ص ا دلح.رلح.ذ٠د دن ى .روي. دع ا

ا!؛داء-:؛؛. فظة1مح وأءحذال

ن٠ك  في غنيم آل ذرق م-ن :ح-

ذ~فاءا عذاذظ؛ أءال دن رداع-:؛:-

 عيعب٠لئ ا جا-ل ذي ة٠اذلم . ن٠ك،ح

:ع*. وف د

ن  دون ؛رش د:طذ.ة ني ذرة :؛،د

٠٠:؛:٠-ؤج نوة -محاة وأعدال ن٣تح را.ة٠د.لىي

ن  الدادة د.:.ط.ة-ة ي دة-1ل :؛.لد.

 وأءه-ال اإوادم" اصبر دريرية د.ن

رعزوي. مح.افعق

 العروسى ى ءا د ه ,ده د.

٠اكق.دف؛ اده.د يراه!-.؛
 ..ن٠ار., ٠ا.ادال مجموع :؛.ادلموريا د٠محكم :دراجع

 دار "كوع،١ ءإي محط ت.ححق-ز ا وف-أرل-ها
‘ام996 ،2ط ،٠1٠ذ٠ه ٠اف ال.حك.مة

 اب-دال , -١ * ؛ .ذ.^ذي:٠٠ا] ل٠اح م٠ي ه إررا
ذز حمن-*-؛،، الك-لمة، دار ،ي-هئ ن ].■ والذ.

 "ا رودت دي ،ت I--د.ذدرا هلممة 1لحا ن زسعر ل_ما
،وسأ ذ.تال ،فبلبر م،2002 لى، ط

 ال.غشة، صمداذي، ام؛ 95 5 ف.دل،
دوع، ،663 المجري، ،201دل ا

 .'ناب ه.و ٠ىحالد وراب .240ص ارادال،
 ف مرغ ل أ ،جمة زي ه.اف\ك فاإ.معا ربمي٠ال

ا.22ص
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ق٠كذ
ره(—ك )أر ف ل-كا ا ؛-ضم ز كدد.ة

 دط!ق امدم ارم. فآ-ح و ل١الد ون سك ء

 ة—ج—ت٠كذ دي—لأ ز—ب—الخ ج— غ—رغب: لى—ء
I عددًا وتورع نابزها في لح_كاوة 

 طالب٠ول لجيش١ "فراد زه معاوع

ا"يذ؛م. وددارص ذا ادع رسا(دا

:صتف'ن دذى 1فيم ا!كدعة كأاتت

 وا$لمدر ءأدي، ك.دمة يدءى ح-هما

لمد؛مر. كددة

 خا;ط دن ؛-عادي الكدمة تعمل

وه-و لح.وب ' دن

 -اء،ويف ، ء ملدرا : عها ؛.أذوا الذرة

ء ٠/٠ 20 الشم ٥/٠ 25 وصفراء  ذ

 ٠/٠ 15 )عدس( ؛.رن ٠/٠ 15 )ذول(

ء غز  دجرة ٠/٠ 12,5 ربدة( )باز

12,5 ٠/٠.

 رب ؛ن( م-ا احده الو ال_كدم.ة وذزن

 ءلى يوزع المذوسط في غرام 175

 هده وددى دي.؛، أرءذ-ة *نأرد "ردا

 ر؛-ما وه.ي )شذت( "رخ.ذ.ةا ا"ر؛.«.ة

 أو حصة تعني تركية كلمة تكرن

- ا ن-- ;وك■

 دن النوع ذا٠ه إذذ,؛ج شط ق و ت وك

ة. اذور ا بعد لكادم ا

 دن ت*مل ي ذه ص لمن؛ ا لةةلم_دةا أد؛

 ا"$ء دن ؛ذرلى اراوط )|لقمح( اؤر

 للغباط توزع رك-اذ-ت واز-ال_-ذر،

 ل*.د.؛ة ا الدرسة ب طال و ة ذنى ",-.؛ وا

 يبأ ذئر غرام 150 وزيا وكان

٠كدم سحم دذي؛ ا"خذ(و)

 اذورع الرسمي ف ازرء دزال و

 و؛.*-ضر فلح.ةا الذ.وات أوراد ءلى

 دن و—وه ، ازد/ م-ى —، دارس—إ

 ذات "لمدرى ا نىاوب1 ر؛*ضر ا"فح

 والغز كالمددى الذ-نىائية الفائدة

 وزن، ويزاوح ،ق-ليلة بذية "ء !-ةوا

 والشذت غرام 200 - 175 ؛رن د؛

كدم. أربع ده

 د-رء-وب شعبي رغبنا لكدمة'

 ز"رءذ" بة—ا؛؛ -ن٠وذ-ا رخ.يمى

 ا"دراق، في تر-؛ع ادفي ا"حدى

 في ياه-م منه اذ.؛؛.ضا غإن اذزك

 في ر-بف٠ل ا ة أر د_ن ؛.دذ-ذ-;-ف ا

راق. ا

دركات ة.اذد أددد

_______بديي
 ارمن ي الهمداني: ل ن؛

ره-؛ وة؛ ره؛ أشبة.؛ ل.كشة )المذصراء(
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الكرف

 من .با مطيف ر واب ،وزروعها

 إلى ح—راح—ن وب—ن—الم إلى الذرق

 دافى وبدن ويذصل؛؛:-ها الغ-رب،

 ءدود دن يأخ-ذ خ.ط ب ام جزي.رة

 من اا؛ ؛.;ن ما حمد إلى وورين عمان

 رتثل؛ث رة٩اله.ًاج ح.دود فإلى و,ليماد.ذ
 في مفحدرًا وئ:ة، ثىرج وآنبار

 ءلى ة يام إلى ٠غبر شع.ف ءلى ة درا ا

 جرلى ا، ط ال-بلحر إلى ،ححذم أم

.٠كت.ثل..إلخ ل* قال٠

 يم.ا٠ف ني .دازه ا ي.ذكره لم لل وكد

 يري ه وارن زه٠م إ كادده م.ن تعرفه

 رافي٠غ٠لج١ آرم٠الع ه ذكو ولم ، ه_ذه

 الج|اسر، لحمد السع|ودية ولئالد ام ال

 وؤف ، فره و لوت ا٠ر برم1م و

 لوحدق١ أهمدده أن إلى ادداني أدار

م لىلحن هرطم أده و ه. ءذلىه  ١هذ في ن ا

 مباذرة ير٠غ ارة—إذ ي٠وه ان،—المك

 له ل ددا )جدل : ارة—ء هزن :.لمسها

 إه( ل١)لحذ : وم.إة ،ر٦لتذك ا٠ف ، مل(٠كد

دك. ن تعف

 بصيغ.ة العقي.لي أحم-.لى ل٠محم وذكره

 واذداء ال,كاف "دضم :ل ودا )كتذد(

باء ثم كتة٠س.ا بك د.*.لىها ادذوقدة اق اادن

ايدا.أل، ل*ئط1 2452

 آم دي ر دل ا أءلى يم؛ن لم - موح-دة

 جبل م- و-ره - الغم ء-لى

 ذكاره الق.حمة، دزدذاء جذ:.وب ه..ارروف

 ؛.كا.ون وذد ، ل٠ؤ.لى؛ ١٠٠س ا٠د لهلحرلىاني1

 ج'هته أدل ذإن ،نحدن ا ه.جته٠بل ه كات:

 سمه١ ون٠رك وؤذ دا"، اكء يطقون

.دمه كام ني١اللهلى ءمر في

 الجبل أن المهم بن :وذ-ذول

 ،كا.لىمل أو كاتم.بل مده ا د ا٠٠ق دا ^زال

 لزدذاء جذذ.وب ذه أ ل.عقيلي ا ف ف؛ أ وولى

 '*بدال ني لقحمةا ونال: ،ة٠حشم٠لقا

 جحة،٢المذ فلة قاءدة وهى منطقتنا،

 أن ني ا لهمد ا ذكار وولى دؤروف. وذاء

 ى وحمص.ة ،حمضة موى رب كادلزل

٠العةيلى ذكارها ادق ة حم لق ا ورى نم

اذي ا ءدي هطهر

 جزيره رذة - |لهمداذي ل رم أ دن |لحسن *راجف*,:

 مك:له ،ع٠كو ا ءزي ،.حعل ح حقيق١ت ، I ]ارلا

 لزاا~جم ٤م1990 ،1ط صتاء، ا#رداد،

لل«قيلمي. جاز؛نى م.تطقه

ءلي ر ذه؛ = ءلي ذه؛ر دن وذر إل ذرب

 ام|هاردحا ع'ن ذرى : لدرف

ا"دط.؛ر اه٠،٠ع كج_مج ر.عتل !فيا



الكر؛فدف |لك

 والكلم.مة ، ا دنه دة سءذ؛وا وحقظه.ا

 ذذوش في وردت ءلة٠قا ءندة شربدة

 ،دوم تذا٠ت—ل ءلى وج-ارية نل. دا

 درة لئ تذا ضبة؛ في ؛.روف ءلى ع ده وج

 ءلى وه هرا دلج -بإج في لغاءدت،ا طبةًا

 ن٠م و!؛س ا"سم-اء دن - )صكل<

دم ت 5* ى,; آ إي ا إ$ ال.صغات  - ؛ا

 ر—ك١ ي ٠ب٠ربعغ - )ودول غة٠ص ءلى

داء  النقوش في ؛،.ا - ل ة-ا وءو ا

 غ-ات٠ك-ري = )يحا؛؟هد( ءلى جمع٠ت٠ف
 دذلى لوجرد يض ' ؛-روف ءلى ورش

ك  في ادرد أما النقوش، في ذ

)*>؟*(. ن ال;قوش

 تاحد يوااذ النذوش لند ودن

 ه-و دا لكروف ا أو ات النذر أن ٠نحا

 دطاي ولح^ون ك.له "رضى ا ت عدنور

 "نه ذة٠ ءأ 4 وو ، ٠ضىلقفادا

 ل؛ؤ.1وا!ه~ ارادمدا ذادًا دذذًا دذوف

 ش"ذر ا انة-روف ا لمف—ذ-ا را—ء ودن

 ومنها ان(.هدن )دة.ة ذرية في لبديع.ة٠ا

 جهاته بعفر دن محذور هر دا داذت

 دذل ودك أءرى، يات٠ح دن ودني

الذذوش له.اهس..لت تذاذت افيا أبد ا١ ؛رك

 يكون وقد ادكروف. أو الذة.ديات

ج-زء دقع أي ًا٠ب٠محب رك٠ال هفه ي_ع_غى

 جبلي حيد تحت نقي أ ي، ج; في 4. د

 ودن ٠ -ب٠ءجي ء.زون دبة.د دركة ل٠د؛

 أو رف٠ج في أذذذًا دنذون دا الذة.روف

 دق شا أو ٠حيل ت طبيعية مغارة

نبه ج-ا ويرذون ذاس٠ا) ه٠ع.٠يوس لي٠ج_ب

 إب ويوجهون ه٠ويقضضوذ اندد.وف ا

 ا-طر ا ء1د- ادلى—٠م ض٠بع ن د- ون ما

 وفي !؛وم،ا ا!£روف ن٠ود ااء.1؛ كت-ه

 في حزذرة؛؛؛رة رد مج و٠ه لدق لح؛ ا اضبة.اتن

 فية-ا ي-ك-ون وة-لى ،بدرن للى "رضرا

ح ذودتع  في ذننكون دذ.رة أو ،وإد

 التراب مذ-يا دأءذون التي '؛"دا؛ن

 "٠د ذإذا ،م٦ذ.ؤو، دن ج.وبهابنذ فيم.ا

ذ-رة ذإك ااطر  ودق كردف. نهي ا

 ذسه؛،.ا الق الضخمة اكي-ردج هذه

 وتع-ون ا"سداد؛ أو !-رودا اروم

 ة ا"ى-ا ة-رى—!ا لى—؛في مو.دودة

 ه اين ؛روف، أدًا ه ل.ش.;رة، وا

 ومجدب ءذورة ون٠ذ.كذ وفي ا ردج لمها ا

 إلى يئذسع ذري دا لي شنج وذات ومقفغة

 تطيل—م ‘'دوان;* أدلى من ود؛رز "ءلى’

 اوذ-ادر د-رد اوذي اادرج لى ي_؛ون

 وش اونة تميها ويعرفونه الماء د.لره

المناطق بعفى دزال و .كروًا
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ة *كدم

 أو ريقا٠ك٠ل ا م—ض- ا عليها يطلق

الكروف.

 "ذ.واع ا ه.ذه ددن شرك لم ا والجامع

 ء لم-ا ا عل ٠لسمع أب ه.و لكروف١ دن

 طة٠دواس در اذا المط.ر به يمدها الذي

 ا؛-آي من ا—ه إ!ي ءد ت وفذوا ي وا٠٠س

 ودش تحهر يه دل ،وديان٠لل اًاذرء^ة

 من ذاك أو الغرءي اذأنى هذا ءلى

 تميها كالتي ديرة كانت إذا ا$ني

 صليحرة ساقدة اريا رتج أو ا"سداد،

دالماء. اتزوده؛

 لدرب١ حئدن  ا داص ورأ

 أحد في لكريى ' ق٠كص ن١ري.١ح، ا٠لم_« ا

 مؤلفات من ردما - ادق'ث كتب

 جم المعا له٠تس-*لم م ا فلم - لهمدانى ا

 أمل إلى ده-ا٠يع أن ح.اول لها بذ'ذ.ر

 ح٠حي٠ص'٠ل وا ، وه-م٠إ ا في وقع٠ف ي وما٠د

 ديم؛ ق يمنيه ءردي؛ ة ل ال أن رأرذا ئدا

اا:وم- ا؛;ص أدل آل؛ ءلى ؛اريه و

ذي ا#دد ي ء هر٠هط

ضة٢

 ا٠هلم٠٠وا"ي م٠لمي ا اك ت وف ع ف ا ك ز ا م٠٠ض٠د

 طنة ف مدرودات إحذدى ،ساكذ؛ سدن

ذكى ل٠محم لذي ا ركزها٠م شع ي ،رمم-؛

 ، ؛.رد ل ج-ب ردج د٠٠٠ء ة٠م٠كس س_م  1

 ة٠٠مدن ٠جتور يمارتق ك,م 45 رح ءلى

 ن٠م كمة مديري؛ تتكون .٠الحي

 يامن، ارم،—ال التارة؛ '_ل٠الع

 دفع ،طلىلى٠!ا ؤ، ب ،ودب٠ب لج ا اونن.ارة،
 "بارة*وا م٠واًامد^ الجون، ،ي.عكر

 وب٠٠لحا ا ن٠م ة٠غ—ذ٠محح ء دوا أ ززوتع

 لا٠٠ج_ب في والدواكه وات ضنم٠لخ ا و

 زراء؛ ءن ج1فض اددردة ا هذه ن وودي؛

 ددبث ا لعصر ا في اسثرت الزنى.

 ا؛دبرية هذه يال في ت ازن؛ زراء؛

 في ا"خرى ت لمديريا ا من ا٠ره١٠كغ

 إلى دذءو ،اركي رًا ننى؛ ن ا ريم؛ ة٠مذطذ

 تشغل أب ذراص.ة ،ذوف وا لذ.لق ا

 ت دن٩مذتل فدغ تزوتع نت كا ذي أرا

 وت—كالح وه.ارذ أس_لة -ن زراء

 ري؛٠دي٠م وديان ٣وأه .وعرها رنى وا

 ،ء-لوجه ووادي انتفح وادي ذم؛

سوفى ادواددج هذين من ل٠ك وفى

٠ ءي؛ """و—'* أ

 زل—ء بعض نسنكا ودارس

 ك-ماءذ ة، حدرو أعما المديرية

ت لجد.ود ا غدة ودبا .ارإكنا  والمشغو

 ١٠١ غ ع—V 1—۴: مو— ق—ي اد ا لغفية 1

 محذ؛ في كذونسي ذوا كا؛ ؤ.ذين ا د؛يود ا

مغرم في !سوفيا ذرية في ا"ط.؛

 ا)طلىلي. ري ءزوذ من ذرصت.1ا د

ود—و-ج—د ذطسة مديرب؛ ز٠م٠:٠ت
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ذار هب ا

 ج ج در م-ه-ة بني-ة ز وز؛ يلىأثر د-ادام

 ز٠ذ٠ة ما ريك»وء إلى يعضها ت.اري.غ

 ءبر ح-ت ل اذن ا -دقدن 1عذه ا#د$م

 حج.رية طع٠ق ءلى الحسن ع.وتع في

 اليمت.ية ا.ل.غة دا ت ى؛؛.؛ ءلىي-ا نقشت

 ن ا رزع ددل أءرى ؤد.صون اًا.ة.لى_ء.ذ،

 في جد وتو وظلمدم• ودرز .؟.وة و

 ب زن؟؛ وا د ح د؛ ا م,ن |لعدرد المديرلى

 ور.ذ-وف م_لىران ذ-زدان ،لى "زر ا

 كدب تا٠ك فية ٠٠زخ ١ل-ذذ-وذ بعفها

 ة "وود ن ■ ًاج ——ص- ل م-ث ا ؛درع,ة ل؟ز وهذ.ذ

 في ف جعاد؛ د٠وم-سع-ج لج-ون ا ل.جغ ٠

 ب-وت ن؛ ج.د٠٠ذ I .ذاه ج د- ون ، ٠المرك

 رف غذ؛ ر واح.آ.؛ذ* على ذ.ذذت خثبي

 ،ل؛٠لىه ا في سدة رذل و ق٠ك,تابل

 ذمة في روة*1ا وب اك ب ذبا ون

 وه داذده؛ بأن تقد٠يع ادفي ورة ل ا ف؟ة

 بن أرد ل_ديس1 شهاب اكتبخ

 دن!_؛-؛ا القرن الىو—ء في دروب،

ابآلدي. ءة.ر ادرابع اصري/

اد،.رو.ي ءاي عحهد د.

م ك،ب ر١ا

م652 د/32 ت

ج-ن ذي تع؛ن ض؛ دن ك.عب ه.و  ه

 هالى بذ؛ ا في ن ن,؛ ،؛..عي ن؛ الحموري،

 ثم ،ليم-ن ا في ب-ود ا ء ء.؛-*-؛ ر ذب' ن د

 ددنة الم وقدم * ب"ر أي زدن في أسام

 4؛أذ ل وية.؛ اطذط؛ب. دن رمء ء.هد في

 أدلى ؛؛مارة إب دد يع أن وأدلى ذأن

ر. "دى؛ ا

 ا"دم ر وأء؟؛ ؛أ"ديان ء؛؛؛ وذان

 دن ؛؛;رًا لى ا!-صد؛ ءذه أذن درة، ادن؛

 ب اا.كذ.؛ ء*ذلي-م ه-و خ-ذ 'و ر، ا"ند.؛؛

 ير—أ؛ إب ؛.عزىو ، لنة وا

اب؛ت. ا

 ؛أن ؛صح ده.ن ؛؛ن ؛أنه -ال:وية

 ذو( ءدر دذذل وراء كاذوا ًاذ.ر؛-؟لن ؛

ف ؛.درف أن د-ن  إلى عنهم اذ-

 لغتنة ا ) في دورًا ل وأن ،عردم

ء؛^؛ن. ءلى اب أ ^ن٠ وكان )رى( المة’

 رص لمة-ن—ول م !-ن-؛ا إلى غذ-رج

-نين. وأربع ع؛ئة ءن ب.ا وذوفي

اابلدوذي هالا.ح ءبداااه
م، اي:5الزر رن ادد خ-ر را؟ح:٠  دار ة،5ج ا"ء

،7ط ،5ج ،ب_روت ي.ي.ن،٠ل٠ل الما_م

م.1986
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ه ذو غر٠ااكالعا

م657ه/37 ت

 روب.ن ء بنكاور د( دن هو'*،•دفع

ع ذي دش يعفر  أدو ا"ير، ال_ك-

 الدم-ن م-لموك من ،ني ص ج١م لح دل ذراح

 أواء*ر في ؛-ان "ذواء. با ال-روؤ؛ن

 ا#سالم ظ-؛.ر وذا الج_ادلي، ازدر

 ةتالمدي وة)م ا، !.ذيا در ولم أطم.

 وشهد ء-ذه. ذروى ؤم-ر، رن في

 ثم ٠ دمذق وذتح ا!^رد_وك، وفد-ة

 في ا٠كه 1 ودادة ودولى 'وص، دسك-

و؛.ة جي.ش  وقتل )ص.فن( .امأد ،د-(

 -دونوااؤر .وسدا -ج.سم و؛ان .-با

 أب-يه -موا اسمه خبط في ءذ.ء.لذ.ون

ا!^"ع. بذي ذرفه ءلى دذذذزن

اهطرف عبداذادر هحعد
م، ء؛را)لم؛نا)زر؛إي: اجع:رع  الط,ا دار ا"ء

دد؛ ام؛ 986 ،7ط ^روت، وف."ةدن،
ز، شم اعع٠ج : ع4البا : رف ط ,4 ما أتادر دا ء

م  سمالي !اى المنتجين رين٠الهاج أء.
*.اء،دد كتان، ال*امة لهيئة١ ،،٠وذائله

م.1998

نخران

 لبح-ر في ا!يضة زر -ثما من جزدرة

 دد.) ءلى لح-ديدةا ادل٠مق دقع ،.ر٠"للئ ا

دذآ٠ه ذت 1ك .ردا ء لأم.ت.ا عة٠ز٠ نح.و

 ا"لالت ء-ليه دذولى زات.ججيا٦اسض

 ،-ة -ا )البرد البحرل-ة وازذوات

 .ذ»,.ابة، وال المصري.ة، - وكية٠و؛'لمل

 ا!."-ادس ا!ذرن ؛دادة من وا#ردطادة(

رين—ا! ازذرن ح_ق ء_لذ.ر  وقا ٠*

 حكمهم ذنرة ني ا"ذ-راك اتمذ_زه-ا

 مع )_لحأ؟-اج ا واكي ًا ج-٠مح ا#من

 بدادة ومع ذران، ا٠عذه أءرى جزر

 هايءل اذوك ا"ولى الدارة ا^رب

 وقد ام 915ه/1 333 عام طاني! بر

 )ؤوزان دة٠د_*_اه منها جعلت

 ب ء.ا؟.را م(1923 ه/1341ءام

ردوب.

ن :-د٠ا- بردطاب! واسذخدمتها  ذ

 ازتذاوى رء-م ،-ا را ا )ط ودا ج مهبط

 ،٠لذت٠د ا!-في ;ة ض أاي م.ر.^_اح-ات  وا

في جدة ذاء ذروذب  جع الذي ا

 حمد وا#د-ام عداناصر ال_رئيى

 ه/ 1 3 7 5 ن ردف.! 10) سعود ك وا

تباحث م(1956 إبردل 21  دول "

 رات، ه ط وا ءلم-ن في نرددة "وبد.-اع ا

ء غا لى .ه وزا.*  ءلى بربطاب! ادن;:

 ب معا—ء دأ ا٠ه٠م دا—و- ن را تر ١. زد-رة٠جة

ذب نترول ءن ا . ' ة؛،ا ا
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كمذة٠

ه وهرا ذل_ك كإ ودع  م-1ذ- ذ

 لجزيرة١ استخد|م ء.ن رردطاذدا ددوذف

 ه/ 1 3 8 7 عام إجباره_ا د٠ب_ع إ"

شحاب ءلى م1967  ءدن من ا

لج-زر ا ف-يه-ا ا٠بلم ت-ل-ة٠مح ا لناط_ق وا

٠يمعية٠ ا

ف ة٠٠٠ز بذ.حو هرأهور.، -لحازيرةوا  آ

 دد إ١٠ع.عهظلمه حرف.ة كان،٠ال دن

 ة٠عداذ_ظ إدارب؛ تجع٠وت ،اد-بدري

 م-ًاما٠ت٠ها حدددًا ورج.دت .دة٠لح.دي

 ،واده ا!تعلمية لخددات ا ذي ددو

 دب*أذوا ١عورب في مددخب ثل٠مم وله.ا

 ء-ام ؛.اتانتحا إثر ان(٠)ابرا

لياية.1 م1988 ه/ 1408

 ادسري الله ءدد دسون د.
 -123 ،110 ،104 ل.غ.رب:1و ايمن مراجع:

 اليمن ساتمرو: اريك ؛402 ،126
 ءبد بءن ين٠٠حع وتع-ليق ة م درج و|لغرب،

،2ط دق، ف.ك.ر،٠ال دار الصدري، الله
٠م1987

ت،عة
 الموف، في كم.تاء( )أو كم.تة ذقع

وادي ت٣م اأق--رى لففةا ء_ل

 وادي ذ-ةلى—ما نم;, اللروب٠ب ،ادب ن د

 لزات كي.ل.و ده رادن ءلى ،-لخ.اردا

 لقم إوقع ا ه-ذ *.ود ود ■لحزم. ا ٠غرب

ًةته هدذان، لة٠ق. دن ءلي، آل يهع و

 وقد دن. ذي حدود د.ن لقرب.اد

 'ي٠ب أن إلى القبيلتين ددن دزاع أدى

ذل. زة لفي را٨صغ دى.:.ا ردان

 ني م-وقع1ل ذك_ر أول د٠ويوج

 الهمدانى ازن انبمني الدالم مؤلفات

 م:971 ه/ 360 ة س_ذ )'روفي

 تحة؛ق اا*رب، دردرة دفة داني، فا

 ص ه،1301م/1884 دوأر،

 ا#كدل، الحمداني، ،13/167

 ه،1359 م/1940 ذارس، غ.ذ;.ق

 كان١—)ع عذاذلى أد.لى ا٠اا (.104 ص

 آذذاك سلكذه.ا وذان لموف،١ دى؛ن(

 أدأ . قيإ١ب ؛ن دودان أبداء اأذدذ;ون،

 دذ-ت د-ن أول ن1ك ذذلى كع;ة آثار

 ليغي1ه حوز؛ف فرسوا هايإل ا"ذظ.ار

 وش—حيث حابيم ي—اأدم د—ودذرا

 أرد ادري ثم م(،1870 ه/1287)

 ودرت ام(. 947 اهدا 366) يرفخ

 ة ئا٠س ددن رذي٠خ ة ,رق ا .«ذة ص,ظ^حا

 ه/1406و م1981 ا ه1401

 ، ام( 992 ه/14 12 )رودان ام 986

 حمتى ا٠فيه مح-ر لم ذشيب٠ت ي ًا أكن

ا$ن.

 قءده ذ;طر أذي ا كمة ذل ويتلخذ

دق ابالغ دارذذاء.يا ءلى دنرا ءذر ر
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كحكهحة

 بالككط ودن.ذل ، انحي.ط الهل

 ن—م آرا—م 450 ب_طبرل ، ذودًا د٦ ث

 ومذوط ،الج-ذوب إلى ال٠م—الث

رض  وز—ا! في وجد و مدرا. 150 ا
ي  "ذلى ا ءلى الموقع بنطاق طييح ا

 تدق ي ولم • للذجاة ومح-رج ب-ير٠ك ال_ا٠ب

 ر؛إدا ا ر آدا رعمى دوى اليوم مت.ها

 أد-؛ إزدرجة.ا لح.اف.ةا ر 1أحج و؛.*.ضر

 دن .ال٠م ءلى فذ*رف ة د:المد داءلى ؤ(

 بعارضات ذلمدءم اد.رق ءتر ل,طذن ا

 في وبخ-؛ص-ة الطح، في متوازنة

 وفي ت-دال ال )ني ضة٠لم.ذ.خ.غ ا "جن.زاخ ا

 ولى الى المب؛لى إدل حن في الم;ود-ط(

ن ؛ل؛ة.ا ا

 شرق دلى !100 غدو بع.د وء-لى

يكة،  ،ىالنعد؛ دزد.ة مكان في ا

 ذ٠م٠د ي-وج-د ،ة لعفيرا اًا_ردوة ء.لى

 ه—؛>"—) ٠م عك ،ا٠تم.ام ع_دم_ر واس_ع

هوو". مد“

IIدوادقذبدة ‘كاه ،.ع١ تطادق

.; لثم  اإ-في النقوثى مج-م-وع ب-ط خ1٠ي

 وذد * دددا ددن داج ك.مذق في 1ءايه بر ء

 ه/ Robin 1412 في دشها 22 نذر

 بعفو إلى د"مادن ام، 992

 )وط-في *تحذ، في، اذوجدودة ص و اء. ا

و ٠ء ا—--*—ر في ئ لح-ن ا اتذح-ذ، أو

 اس-م النقوش هذه د.ن أي يعطي,

دة  هع ال.تطابق ودذذد المملكة. آو ا

 سمون ا تشابه إلى ة٠ال.ذد و٠ه ل-تا

 وف.٠اإ في كاه* وقع٠م دد تحد و

دم ه_إا أن واإ_واةع  ء-زيه راذ-تر م ا

 ازدي كمناهو" "ملك لغب في إ

 ورددن انج؛ دن لكتت لمم ا د.ه.وش في ر٠يظه

وهرم. نجأ٠س

ة٠مدي.ت دع و٠ه ا٠ت٠م٠ك يرعا ًا_ظ ر ذ٠وق

وم، ن ة.انمة لفي كمز  ددوتجا ازفي ا

 ؟-؛أوس إ)؛وس لى )وود-؛ا ذد'-ة-اا حماة

د،ا فا 25 ،سكة  بين )وافدةوا ؛.؛.

 Histone )بافي، ومأرب ان ي

(. 160 ,Naturelle, VI

كدادو اكاة د

بنية( )أر ا؛_ذا;-؛ة إن  _ة ا

 ).ة.رن ا دق -ول٠" ا منذ ، لنقوقا

د، ذلى !إذأني  في الى؛ل ه.و ه؛ ار

 وه-رم ومعنن دد إذ.؛ :وزة اإ؛ كا ا؛.ه؛

 ا-لموف. في وجدت وح؛*أ.؛ ،ونثال

 ا'لال-ة محلها ا-ءدلى ؛ة;1ا؛إ حت ا ثم

 أن ؛-را*ض أدط وه-ذا البغية.

ي ا"ذيمن اوسنان  يتذامون ا

؛ ٢»٠ي٠ءة.ا بدل أزبدوا ؤد .؛ة اإذا ن د
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 وضعوا ، ري٠ء ا٠ص ا ن—م ون اخذ*

«س:أ وصا؛ة ٠تحت م .ه- أرفب*

 و٠ه ذ.ا٠ك.م فدي أرا أن الولد ٠ومز

 ،ئبلنصا ’ لىمة٠وح ة٨كم إ٠تشم ١ذتكا٠

 دو د رع ء.لى ٠الحراشف إلى ة ف ا٠ض # ا ب

 ئ لشما ا إلى ت معبرا و٠ي٠ك ة ٢ءح

ذط الملك ءؤد في ا"ذلى ءلى ,اخربي،

ءلي.

 ة لك لمم كان دضة،٠٦ا إضاحة ا ن وم

 ٠٠أه ، ١٦٠ ودج ا خ آدة مج-ما ٠هج ك.مذ.ا

 وذ-بما حجر وءخز هوو، مد آخذ.ه

 وءدبر مددوو كر٠رل و ووذ. تبذر و

٠كمذاهو في إ$ ٠حجر٠

 كاملة٠ ؛.اذن ء1إء.ط. المعب ومن

  كمذة دقون "ن كمذاه.وج لوك٠بم

 ٠ و٠ك-مذاه ٠مللش ب اق ؤط ستعما٠ت

ث أن إ  ا ه ذكرت لخ.صيات ؛.

ذب :يه ،رمهو بء ذدوش في ا

 ة٠س >نحو إلي،سمع دن ءلي ذدط ٠ 1

د(، ذل 700 اد

 لي٠ء ط د د-ن ك.ط إرسسمع - 2

.ابق(سال ادن أذ^ )دددو

 ادذرن )نحو ود٠مسع دن وهب - 3

٠الميالد( ذل ا"ول

زفي’ 'المفوش يع تارذخ دودكا  

طذ.ب ء.ه-د إلى ود٠يع كم;ة في وجد'ت  

ذذط أحده.ا .٠ءهد ءاى ابقس أو ءلي  

؛.ن وه.ب ل تق.ريبا ع.اصر٠وع ر٠خ زأ  

دن أتالزر ر١ق ءلى نصب إذ-لك . عود٠س  

ذروة من )لعلهدث ءربى أص_ا من

حاب ة ود لا في ر1ألغ >. 

ل٠اح أن وبحنمل الفائد ت_  

ؤد ل.ا.مديذة ج-الومى نرىدو إنم ف 1لروم  

إوقعا في تحتظ.ما كن٠لذ ادهد وف . 

نرودا ستيانرك  

رد هحمد ي.1ء ذرده.ة  
Robin, Christian : Inabba, Haram, al- :مراجع 
Kafir, Kamna et al-Harashif (Inventaire 
des Inscriptions Srrdarabiques, vol. 1),
Paris (Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres) et Rome (Instuto 
Italiano per ii Medio ed Oriente), 1992.

؛ندة

 ذبادل من يلة٠ق لذتابة1 ءى كندة

 ن٠د د.ور إلى ن.--ب كرة لدما ا ن نم - ط ذًاح .ق

 ودذذى اؤ-ارث، بن عدي دن غثبر

ن إلى  “"ن' دذدك ]ئب إذه وذفي .ك؛

 زن؛ ومذ؛ ، 1كعره أي ،وذعم,ته ه أدأ ٠كذل

ارض ذوق في ردع ا#حارن ءذد

ر أض-؛ ومة-هل وت.٠ضرع٠ح دلي مم.ا
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س-سذ، ا انم-؛ ء.ذده-م -ة زقي. ا ه.ذه

 إلى رموت٠حغ درن ذزرح-ها ا_عد علك

 دن رو ء دن وذان ،٠ص آرض

 ، نجد في لوكها٠ أول ؛ور ؛.ن هعاردة

ه ي ازن ركان  كع-ئ ائلجق ء-لى و

 وذد .ري،١الحم سع ؛.ن ن دن؛ ه.:.اك

 ا؛-اك ذيمرة في أوجه ه-م٠ك٠لدل ؛.؛.خ

 ا داك أص-حح ي زن ا ءم.رو بن رث لحن.؛ ا

 رس ن؛ H دن؛تاذ لى تذاي؛ )ثرة ا ءلى

 د.؛ء دن اذذذر ي.ور٠ا؛ذ لكها٠ع دن ؛و"

ده رز أ؛ و؛ان ، ، ال.؛  جر١ج *و أو

ه اوذي ذة أسد ءلى و  رءطذ؛ن. وكت

 حج-ر ء.لى حلم ع م ت ج ا ٠أشلل ئ١ر أن غير

 لمشهور : الشاعر ابنه فقام ،وفت-لت-ه

 أسد ؛.في من له ب.أر ٠القيس ؤ اد.ر

 وجده اه ذا-اث جيد؛ آن د؛ول٠ون

 ارث،—الح د-وت دع_ل انمار ازني

 )-اول وه-و القيى اد-رؤ ود_؛ت

 دجرون.؛ ةى.ة في لملك1 ذاك امنعادة

ا"دب. كدب في ؛روى

 ؛إدءام ؛ذى ١ ك.ذدة ذ؛ر ورد ة.ف ن.

 تاريها ؛.ديمة يمذ؛ة :.ذوثى في ااذون(

 هذه رذذ؛ر دي، اذ لى ازن؛ ااة.رن في

)ذر؛ في ة٠لكذا ك؛ن داك إلى انقوش

 )أاذ-او( ؤر,-ة موقع كهل(، ذات

 .واد د ؛٠؛ودق ط ج.بل سخ.ح فى داليا

وا وادي  ذلى اذاد شكل؛ ءلى با

 طان٠ةل مذلى عره؛ أءرى ؛راذل ؛ضم

 )جام أءرى نذوذر ونذنر وهذدج.

 وؤد كذدة ة;;لة دقة فئرة دن (635

 ني ال~اةي دش ذق في؛ في اشتركت

 )ذوفي أوذ.ر شير ادس اذاك عهد

 الميالدي( اكاك القرن أواذل في

 ة.ر؛ة إلى عكر؛؛ حمدة , أردا عندما

 ؛ور آل ذي رب.؛ #ءذ.اع ل ده ذات

 لراك أن تقد و وةلدط.ان. كلدة داك

 جأم قشن )في المناذور ويذدج ك.ذذة

 ارب٠م إلى ؛.ره؛:؛ ك٩؛.؟ و٠وه (576

ءه ت اث  دنسه و٠ه ي اك.-ئ ر ص داق و

 حج ومذ ة ،-لك؛ذلى دن ؛-ن دالك

ي (2110 جام ).:.ة.,ش  إب بعث ا

 بدن ذ.أزل ه وأدو —خص ذرح إيل

 د؛ ه؛ ةذ-ار٠ ن لى رد وذي د.أ د.اك

 داك كعب ب.ن رث للحا و ا.*< ١كاح

 تف حذ-والى في وذزك ا"زد،

الميالدي. اا؛ااث ازذرنى

 الميالدي اذاك اوة.رن أواءر رفي

 رر ١لجبوش .-دنز ت -د سمك ركتذا

عسكري دورًا وداردت ه زثدو
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شعث؛ن اصدي بس( )ا

 م مداج  ا قب, ب.ه ت و٠ه٠ش.ت ا ق.ل ١كارت

 ور٠ه٠)د ال.غرس.ان درز وه.ر ، وب.ع.ده

 ت١ذزح كاذدة ذإدا أن ويع.تقد كاددة(.

 ارذت ني لر.وت ح.غم في ديارها إلى

ى  إلى ح٠م.ذح ق٠ق.بيل ه ذي ن.*زحت ا

 ٠ضا ت٠٠ ٦ ه ن أ عد٠ب ح *ح دط م و |٠س

 ذ.ت.يجة نح.د عال في ا"صرة دداره؛

 ورأس رة ما كا ا الضغط( ة )سدا

 في ال.لخمث.ة الضبط( )دوؤة حربتها

 وكان ار$دي، ارابع اوذرن طالع

 كحذة ر١ادهتقر ٠٠٠٠ دوك د٠بع ن كا.؛ هرا

 ددن كاشدة ؛.ديار ر "غذ؟؛با ف ٠ء فيم.ا

 ٠حشرموت من وذزعن اونبر واديي

 ي ني ؛.ذاا دهره؛ في كاذده لك.ة٠مم أهرا

 7حمي داوك ؛^*ماءدة كلف٠تت ٠فقل رد

 ١سلمذ كام؛ ار"دي دسر اطن؛ اوذرن في

ة٠لك٠م٠م أن ر "حد؟؛ ا ر٠وتذك الشول.

؛.؟بن ا٠م ٠ل اًاج .م ؛ ىذ ا ك دع ل٠ًاك.د . - ا ١٠حجن حذ.

 إلى ا$ب ب.ذجد ه-فق )وءي ط.مية

 نخدن بعدن إلى ق عقي٠ل ا ثم ل اج ج دارة

 أودح إلى ة ط لدن 1 إلى حزذذ إلى الش؛مية

 لحررب ا ن بط إلى رددن ف.ع.ما ء.ماية إلى

 ن ؛٠كا اذدك ر٠مق وأن ، لذد.وب إلى

لم در ط.؛ ا أن إ ، كندة ذي ر٠غذ

 ، ا دن ؛.ذك ا و ذن دقيق تحديدًا كورد

 وجذرة وراء دوضع إته ؛؛]ذول ونكاذذي

ته ٠ ن١يوم ميرة١٠م مده و؛؟ن بث

 ؛.ذكا.ورة ا دة٠كا.ذ م.ئ.ك مواط.ن أهر.؛

 لدة ا ء ن لى خذ.؛ ، تحل في معظمها ذتءع

 د٠نح هذه زلى ؛؟ن ؛ ء. وفي . ره رنة ا تحد

 امرؤ ذكره؛ ؛في ا المواقع ؛٠هرط كذ؛ك

 ، كاندة هرزوك آخذر حج,ر، دن ٣٠لقي ا

 اوفي ذنب؛ ن $٠ "م.؛ ا رهي, ، *.ره٠ذ في

 أجيرلى اكدل اذذك ذلك تجها ذفى

 في خلدها ثم لرره٠ء م أي.؛

٠ ؛شي-ورة ا

، د. الله ءدد هدهد ن-، يو
 يل ة ر ل زارة ح ]ل صورة و،1ألغ ذرده جع:درا

م،  جادمة ا"ذى-اري، لرحمن1ءد د. ا

 داردخ ذي العدرب ددوة ام. 982 ض ردا ال

 ًاحذق الرخردي، د٠سع ادن الورب، يير1جاه

 خ ر -د ذي أوراق ام. 97 5 ذلرجيها ؛روب،

 دد ء وه.د٠ م ف دوس د. ،2 ج وآدأره، ه.ن ان
ام. 985 ء1صذع الله،

سادت اكددي  ى(٠قي ٠بز )ا

م662 أو 660ه/42 أو 40 ت

 كاذدة ة فل ء ؛رؤمه هير شا٠م ٠حل أ و٠ه

 I—أ؛ فى٠يلك وا#سالم، لىة٠ه تن-؛ ا ني

 ءن ادة )كات اوذ؛ر ؛*رف ويإذب ، د4مح

دزع ؛ذرة٨او. السه في لىم٠ة الفدر(.
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)|درؤا)ة؛س( |لكذدي ذس( )ا!ذ.ادث؛ن |لكتدي

ن المدينة إلى ذدة٠ك من رذد  #ء-

 أمجب بذت ذروة أم خ.دلب مم ده، رسال إ

 وءاد الص-ديق، ربك أمجب أخ.ت ق|آحافة

كدة. إلى

 ين٠ب لرة -٠ ل ا ة—r نج_ا ا م—رزء وذن

 ووالي - الكون إ - كندة

 يال٠ب—ل دن اد زد ده—كت٠و وت—-ردن,—د

 ]-لصدذة وه.ًا1ذ أذدن ي الل زي،اردا

 ء-لى ء-لزت دة—ذ٠ك ل رجن-؛ أدد م_ن

 ،ا٠ لى ر خ ا ات؟دال ذأراد ،.ها٠ح را

 ما٠عيس- دوذوع جا٦مح ذذ.ك راد ورؤندر

 ذاتعان الة.إوص، ءلى ا]-ى-دذة

 ،ث٠دا"ل ءدددذ اا,ة-إ.وص ادب٠ى

 ا"شعث وس.اطت رذهل ادًا ر أن إ

 نم ،حز٠ق٠ري٠غ٠ال ددن اؤرب ٠—ذ-وة.*_.

ف.ة ١ وش٠ج_ي ن-ازرت  كندة ءلى ؤ_

 ،دذجبر حص-ز إلى مح-اربيه-ا وال.ا"ت

 ا"د-ان ءلى وا٠ذز! ء ذب وصروا٠طح

دمعد لمديذة١ إلى أورًا ذلى  ا

 إ ا"د-ان، فة٠صلجح.ي في اسم_ه ورود

 4وأطا,ة. ء-لبه دلى ب.كر أدا اؤلىذ-ذ أن

.أره وزو-حه

 من داه وهرن ذاث۶ا ج.اه.د سم

.وكارر ي ا#سالم دواء نحت كندة

ء.—؛—وح ئوكد٢و ادستة٠والق  و

 ثم أذربيج-ان، ء-لى ثمان٠ء واس.ممله

 جاذب إلى ى١صع في ذدك رمد دادل
 عاث !-زمأ ب ك-ان أذ-^ إ ةلي٠ء

 روا٠أص اذذرن ٠حل وا م،٠التحكي دة.؟,ول

 د مم ا"شعري ومى٠م أي ينثتع ءلى

 دئ.ذ٠ب_ع هد٠ش وقد ،ءل ر٠لم.عء

.للحذد ا بردومه ١لحكمحذ ا 'ح ا جذم

 د وكان الكون؛ ا"دث مكن

 ؤيه-ا ازقاذلى رؤساء رز٠اب من جدل

 ة٠ع٠س في اخدل.ق، وؤد رأد.؛. وأهذ.-؛ه-إ

 40 سنة يجعلها ن٠م مذهم ل وذأ

٠ م6ة2 ه/42 ذة وأرخزون

 ااسد.ري ي٠ءا أددد د.

در: ادن ،٠اللدار نوح :ابآلذري جعح١مر  ءز ا
 اس لص.حاة،1 عرهة٠ في الغا(.ة أمد اؤددن،

 ١تحقيز ؛ال:هديب ب٠تهدي :يقاللي٠اص ح،حر

أحباه دار وآءرول، اجا ا إ؛.راه.^_م م.حعد

ام- 970 ؛؛روت، ري، ال الراث

 القدس( رؤ٠)ا ؛.ديالة

- م545 - 497

 درع خجر بن العو اورؤ :هر

 رو٢ءم در رحج بر عمرو بن اؤارث

 $ ة؛-ن دلة ب ق إلى -.ه—سم ي.ذتهي ،لك-دي ا

ز,ة مذيةيال عام ول ابية، الكه.
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ة؛.س(1ا )ادرؤ |لكتدي البس( )اعرو |لكعي

 أو م،545 عام وذوفي ، تقريب م4 9 7

 م عمرًا عاش أذ.ه أي ،ذلك قبر

 ي٠م عا دن ب ًا٠م ا٠ء لخمسين ا تلعد٠ي

 أي: الذبودة، رة٠افج ودل 80و130

 ءو٠ب I اورسرول د د ذل دوفي ذه أ
.عادًا دن وعن سته

 ؛في دن لملكية١ ةذا ال ودوآخذر

ذدز ,إذار آكل  لكةمم كومل ١كاذو ا

 -دًاونج م.ة ا٠ليام ا حذنكمت لفي ا مي ة كند

 به٠ش ل ا—تجني ن—م أخدرى ًا٠_اء٠وأى_ذ

 لرذوك ز—م م٠دء٠ب ة كدربيا زيره٠لج 1

 إلى أحيادًا مهسلط: لت ووحده ،منيل ا

 ط وإلى راق٠اذ-ح في لحزة ا سالكة

 دية دا نم أرح؛ء ءلى م٠ذغوذه نم ذيء

ااذ؛م.

فك٠لما٠ب س٠٠القعي رؤ٠د ا ويلقب

 ،به ذلى في شه .ل٠أض "ذه ال.ئطيل؛

 بذو ؛نلته اوذي "دده ذأر اهءى امفل

 ت٠كاذ !.ذيا هجلكه أندفي و!كذه أس.د،

 ن وذطوراته ردج !داا دث حذوا و ا"دام

 دوك (٠٠رغ ل،لى!-زوا ء-ليه حك.مت

 الق:س ادرؤ ذ!ه٠ب يدن ا إندفي ا ل الجه

.4ة آبا ءرش ستعادة1 دل سه في

 ذي لقب أيض ءده ويطلق

؛دأ مو؛كه أن ب٠ب.سي ودوك ،ادة.روح

 وجذروحا ذرودإ ه مم ج رفج إذ 1غريم

سيأني« ا كم

 م-رؤ ا - ه٠ب تهلر٠ش ا ذي٠و ا م—ض  وا

 ،ه٠ل !.ث ن؛ ب٠لق إ هو م.ا - ص وش ا

 عليه أط.إق اوذي ي٠الحقيق امده أدإ

 ثم ة زروا ا له٠أض ذد٠ذ د.وكه، روم

 وعدي جدندح ؛.^ن ،يه٠ف اختلفوا

 ر٠٠"م ا في و!^س ،لىك٠٠وم ن ا٠يموط

 رف ء ود هذا ؛إب و ذه رة خذك من

وذ؛ره. ته٠بص ا$فاق وطاق

 بذكر ة٠حذنفا الذراث كسب إن

 ،ءذه لخددث ب؛ زاخذرة العس. درىء١

 ر، وكا؟؛ ا كذدة ودش ل م هرن أحذدًا أن حذق

 وذوي ا إذك ا ء^رو الحارث؛ن كجده

 دنوي مأ ذل٠بم ظ٠مج لم الذذوذ، ح٠واس

 وا!.صومت اوذائع دذ.ر و.ذ ا م.ن حغيده ده

 رىء٠ام خذ.ذود ني المر ودا ذع،اذك
 -ن٠"لس ا ءلى دًا ح سم.ه ا ء ن؛ و؛ ،سس اون؟

 .ره٨٠ش في  إ !؟وما رفى ور٠٠مع٠و ا ء^ر

 ه٠دح ا٠ك٠م ذه ئ٠-ني؛و ا هو ر٠ع٠لش زا
 ،د؟دء.ًا كءرًا دكان لم ودو اورفدة،

 اوراث ب٠كت ت دف ؛؟ن ذ.صه ن1و.كا

 من قبنه ك٠م_إ أي نصيب من أقل

 في فهو اوكاخددذ، المرار آش دني يدرة أ

إ" له هم  رعادث،١أم ^رد ذلى؛,ه
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ة؛س(1رؤا٠)ا |لكدي |لة؛س( )ادرؤ |لكتدي

 حين وه-و وغرائزه، )-ه رزا ء إرن-؛

.ذتق_م٠ در دا رد مج رحو)ذ^ كتملت١و L <ح.

 ثم ا"ءنن، وسمرة ودرق ذذإل ، "دده

ءرش. ءلى ذرع و تاك يتعد لم

 أبداء ر٠غ٠أص ل.قبس ا ادرؤ ك_ال

 في ل ا٠ف.ت ، رث لح-ا ا ب حج.ر ؛.اث ا

 ٩الحميم اتؤاذة طذ.ل وه.و أدوده دلب

 ذدلأل ي ورق ، ء ؛٠"إ_ذ ا ص.غ.ر را ،٠ه لخ.ا ا

 ف-أخرجه ، ته وذ-زوا ده را غ در بة ا ج واسدت

 '—ب إي ا! ،اذويم ا ق ر؛ ااط ء.ن ذاك

 رة٠أ- في ر٩—ع ا—ك يلكه أن ء^1ء_

 ولم ، ه إ ا- وا ذ*ه—ء ل٠غ—ذث! وا ، كة٠ل ا٠م

 ذ_وات بط إ امالد بة.اول

 ذه ث خ ل ما٠ء را كله.ه ذ ذأحير ا"وان،

 إلى العابث ا-ه-ي ا يد٠يع ذاك لل-ل

 ٠ت —٠ك د ه٠ط٠ول ، ١٠ ي ل—ل، ا وك٠-_ا٠ا ا

 لقد حق "رور ا في والح_ذ لمذدوذة ا

ت كلغه٠  دفن ع ذاك اكان اذرءي، بمهم

 هه م يذو الفتى ان٠ك حبت فتيال،

 ؛-إون أءرى، ؛.اط ، واد الم_هحات

 إلى ا)؛;ل في ديعو ثم دأذز، و ة رء

 ني ول٠له ذاك عع وه.و ،ومجو>ه ء،ثه

ت ، د*" دذوم ء.مل ل ك  ذ.لمىء س-ج-ا

 ،-اردة—ل . ه٠ومواه ا"د؛^ذ م.لكاده ن ء

دقاع ءلى ع-ت-م-د٠ت س_ًاج_«-ارت ي٠ف..ه

 دددأ اوذي -جع اا إدة-ا'ع ءدر ،د.)يد

 بم فاذطويدة القصيرة ؛لد_ارات٠؛

 درىا س.جعات إدذاع "ن ،"ط-ولا

 من رب٠٠ذ ء-لى د.ا_ذ..*د-لى ك_ان ،م—اقا

فبالت  اذرب نحع.له اذفي اذذوءة، ا

 اواق,(ا في هو اذيا ة.1ا!ذذ.ا؛ شع.ر إلى

 ءلى ادًا اء دذه ا'كر إ.له.طرة املتجاره

 رءي ني فيقول م،ازا وا المنعة

ل: ا

اارذاع، هاودان ذا د دا

ن ا ة ءر  ذ

 الخ. داب..٠.٠ااه بم.ه٠كر

،في ،ذ-أ٠أد ل٠ي٠الخ ني ج_ع—٠وم

 ذضاق برءي,ها ه أدو كذل اوفي ا"غنام

 وذمها ، رءي؛ ني باجانة وشار ،ا٣

 ،ا٠بسببه أدده ءلى رد ة ثم ،حع.اده٠س في

 أب؛ عن ه-و ودرج ، عن.ه حه فاخر

 م.ة مايل ا ردوع في دذ.ة.ل و؛.اإ ، رًا نذو؛

 ابمصعلح أشعاره ني رها5ذ" اوفي وج

،ا تم مجيرا و ذل ون؟؛ا ا؟ك ى.ا؛ هرن حالله

 ،او-صلى رواط_ن ؛روادون الذين—ا]

 رد.ون٠ود'ث ون٠ذ؟أدذ؛ إران او ويؤد.ون

 والده ق ن؛ ون؛ باواء. ).ربذون

 ا"ولى ا>لواط-ن إلى نفاه لمون،

في ن؛سذقر ،ح_قرماورتا في ذدة٠لك
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س(٠الةي )|عرؤ |لكذدي البر( )ادرو |لكتدي

 أنحا، في ذل٠وذ:.ذ ، -ون( )د ديق_ة٠م

 -.اطق ا ا من رها٠وغ دوت ح_غم

I؛واطن، في اد-ه ذن دع دارل ، ا.يضة'.

فلل اوذي المال من ء-لميه-م فق و

 بر٠ع 'I لكونه اطه ويته.ي.أ دده في تدري

 هو٠ل٠ل ا م.واط.ن وني غ ة د ل ا م أسرة يرن

 م—عاده وددار ون٠وي.أك.ل دون يصطا

 المالح، ان٠ي٠لقا م ده I. وكف الراح،

 الحذب ت ب وطا في وخوا ا هم٠ط٠ل وتحا

٠و|لمتعة لذزل وا

 دن ٠-ل٠إ ’ مم ًا٠٠٠م٠خم دلرون في ء و ورق

 ف:ها ظل ول.كذه ة ا.ازف داة الح هذه في

هذ.اك صباه دع١مر في لمه٠أه إلى وق٠يت

 : :دلى و ا"رجح ءلى ل وشما ا في

^ل ون ذطا  دذون ا

 مم.اذون٠٠معثر إذا ون د

 مح;ون "هلذأ وإذدا

ه؛ إد.، ت;كه ب.مد يتذك.ره.ا ء-اد ثم

: ذول و

في  اذ ؛دقون أسمدن لم ك

 بعذدل يوم ب را اط؛ ا ٠شهل ا ولم

 حضرموت. ن ط من اف؛ وءذرل

د—ي ء-لى لده او دب ص أ ا وري،

 اودى ادد، بي دن به الذادرين

ص;ه أدن  ساغ أن يموت، أن ل٠ق خ

 يه٠بح إلى دات ه-و إذا دذدله خ.ار

 زع٠الج ج-ر٠أظ وأب( ؛ر، فا ا"ون

،دك ع-ل٠ف-غ ، ٠دذ. ي.ده فلينفض

إلى أذ-ذى حق ارع أظهر وكلهم

 ددون. في ادبر,( امرى ًاصغرهم

في و٠وه والده، اومول ا إل ىذع

 ، ءذا وة^ان ذرب س٠مجل في ددون

 رذ؛ق دح وزد ا دعب ر وك ن إلى ن ا وة

d الجير_لمس في د-ن ؛انطرب 

 إلى ه٠رأس ذوذع ه,و أد.ا جذ.وا،٠واذ-زء

 فائأل عنه انعدرف ثم من الناء

 - الزه-ر ارم أي - اذرب : ريته٠و

 "ل ؛ذت دا ذال: اذت^؛ا، ذ.كا

 ءلى مترحم أردف ثم دك، ء.ليك

 ، صغيرًا ض*ني وذائأل: راك،

 ،وم او حز٠ص  ،كبيرًا دد^ وؤلمني

 أدن، وءدًا ح ولم او ذدًا، رسك و

، فذه;تا . نذن وأ سبع وذرب مذ

معص الدوم ي ذ م-ا خبيئي

 ع ن-يئر1ة د.ا ذاك ض_إذ ذي و

مض'ة وغاض أذاق ادالي اوتوم وفي

صاذأ ل٠٠يق ولم ، بيه ’ دذدغم دا؛,ر‘
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ة؛س(1رؤا٠الكدي)ا |اة؛س( )ادرؤ |لكتدي

 دنى ابى-وع جع إش نداة، و

 ٠عردد وأهزده ،ااكالع ومن -دذزد,وت

 حل.غاء مذ-حح رن رج.ال٠ب ن٠جا ذو

 ش٠جي في رادن واص؛ ، س٠"مي ط كندة

 تحت ا"به-ذ "رس ا في ا"عراب

 وبدد جدن، بي ل ادا من قرادات

 أسد، بني من ثأره نال جهيد جهد

 في ررت ق.د نح.س م,ط_اذع نت وك؛

 لة٠دقج المقاب أذزل ركه ده.؛ بعفر

 ن،—أ دني دن ام۴أئ ط-م ظ-ان كذ_اذًا

 ازذين أسد بنو بالعق-ا دن وغان

 ذقال اساكان وغادروا ازروا قد ؛؛ذوا

ذلك: في

 قوم عذ٠ ي٠ذف ذف يا أ

 ؛صادوا قلم ااذن؛ ؛؛ذوا هم

أبيه-ا( سي ٢لجده وذاهم

 الة.؛ن ن ؛-؛ د؛ "ذنين ود؛

هم ا—أنج. ط أ بني ط ح. أن أي

 ، اًا٠كئ مز ا"برياء ٢. و خ بإ همووؤا

'"ذرار. وسلم فيهم اًاقذل لحف

 أسد، بني من ثأره أخذ 1لم ولكذه

 الطريق ثدد لم زعمائهم كبار وقتل

 ب؛ ، دء .؛ د_إك رذه؛دة مع?دة دد أد؛

. ا"مز إلى و  فعل والالم

في والمتنازءنن الراع -؛حات

 ٠قا كانت روم ا ذلك د ء؛ ت ء-؛ ر-؛

 فبعد أءوال، ودوات ا٠ظروف #ذت

 ذارس، مملكة ءلى ؛؛ن ادى ن ؤ؛

 قيس ا ادرق؛ ج-د مع زف غد؛ ي زن ا

 عده و-؛ الكبرر، ااكندي رث اطة؛

 وأخراج العراق إلى نفوذه مد ء-لى

 قد ن ة؛ الحدرة، عن الل.خميين ا؛؛.وك

 كرى رس ن؛ د.ه؛كة ءوش ءلى ص«د

 وحم ذأن، وم٠حع أاط اذوذروان،

 د_؛_وك م٠ود د-ا، ذماون دز كا

 د أء؛ قد أ:-وذروان ى وة-؛ ،؛خدة

 إلى اللخ-م.ي ال-ه؛ء ء د؛ بن ذر٠ا؛

 جد رث اطة؛ ذ.طرد اطارة، في ءرذ.^

 بادية إلى قلد؛ ها٠رذ ااذ.حى درى،

 ءن وادن ، ذبها ذدون له وكان م اذ؛’

 ار ا؛-ر آكل ؛ي أدواء من معه ذوا ة؛

 ا؛-نذر أرر في ا وة-مو ، كذ-دة ر و؛-؛

 ذف.- قبادلى من أذصاره إلى طمهم ،3

 المدنانرذ، ذلى ازن؛ من وه-م د وأد،

 داك وفي ، دبرًا ة كذذ ل رجن؛ عدمواذأ

 ذأل: ذد ;-ر لة ا ادرؤ ن ة؛

شنينا اي بكي ءجن يا أ

 الذاهبينا 'سوك وبض

ءمرو .ين، حجر بني ،ز رذوك
 يئتلون؛ العئبة قون ط٠ب

كه؛هيبو' معر بوم في ذ؛و

ذريعا ديار؛-ذي ي’ ولكز
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الءدس( )|مرؤ |لكذدي الكا.ري)|درؤالةس(

فز٠ب جماجمهم دجة ت ودم

 ادن، درم اء٠٠الطم٠ب ى٠ك٠٠ول

لم٠ء_لبه غ.ه٠ءاك الطير ددل

والعيون-؛ يب كروا ا ع٠ذش٠وت

من٠ي٠ق٠ل ا رىء٠م ا ح وف رأد ا٠م—وم

 رأسه-؛ وءلى رة١لح ا مم.لكة ءذد ًا مدوء

 وء.لى إعرس ا مم.لكة وءذد ،لذذر ا

 فلول أن ن، توذروا أ -رى٠ك .؛٠٠م« رأ

 ولى ،١٠٠٢- فدهده ن م, دوا ممن أبدلى دي

 ق-وه٠-ب٠ف وأدوذ.روان .لنذر ا إلى ؛وا٠^

 كإ فذ-وحذ-لىت ،ن٦ك ثدن هدنك إلى

 أسرة ء أ؛ذا آزر نم م لالنذن؛ ت الرغم؛

 كدرى وأهدر الكذدب، إرار ا ز آلة

 مط؛ردته أدر وأوكا؛.وا ،دده .مر؛ن٠واك

 زن فأ كار، ١ور ٠أءلىائ ؤرسان إلى

 من ل بتي من ددن دريدًا ئتأدول

 ،ر٠ذ واإ-*ث؛ ؛ذ.ل٠الف؟ ون ء أصدة-؛

 ًا٠وء؛ذذ ،حذًا ومستذجلىًا زًا مستعم

 به رم٠ب ق٠ح ر،٠٠آخ حيت ئ-واريا

 ء،١ا"شلى به يظفر وكاد ا"وبء،

 ، زدت يم-؛ "رغى 1 ء.ب قت وف.؛

 ا٠حيذم - ب كي.؛ ا في لى٠^ لم ..ه ن أ حمتى

سعار ذرر  من - الروم بقيصر ا

 هرن دلددًا ديا٠ك.ذ ىزًا لديه ي-ودع

روع  ءاده أذ؛ر أن إلى لمدح، وادسه ا

ذوا وزأ ره دردوا ممن 4ة أحمدن؛ د*ض

 ؟ول٠ة. واقب٠ء أو ،اوك بلة٠مغ

 إلى ي.ذج.أ ر.ًان ل.ديه كبره 4ء- س-نلىا ا

 ب٠ح ص؛ ني ذ.خ*ما ا دي؛ ء.؛ دن ل وأ٠لسم ا

 واسذودعه ذأئه ء، بذب؛ "داق ا ١حصر

 لزن معه ك.ان ولر؛ حه٠وس 4دروء

 طا؛؛ أمر إلى جأ٠يل أن ر خذ؛ وا ،ل م؛

 ره لرك؛ لرن مج-ع-ه لر.؛ لدلحمه ه أرجتى.؛

 "هرور مفظعة مدتماون ت ؛٠؛ وحتى.-.؛

 ٠.4وشخعد ره أيم*, غدو وحتى,لىيذذ .ه قد

 ا!-روم ر٠دم إلى الدبوء نرر إذ

 ر٠سم أبي ن د. بالحارث إب متوسد"

 ذب لذ-سد؛ ا لياكة ا ملك ني لذمد.؛ ا

. م )ن؛ د؛ الرود^ة

 في تردد لقيسى ا رأ٠الر أن ومع

 رث طن؛ ا يواسدظة قيع.ار إلى إ.ذ^.وء ا

 ض-صر ؛ ا أن ي.*.رف "ته ، لنسانيا

 ء-لى حسه ن في د٠يج ي.زال  ةنن٠

 رث لحن.؛ ا م أي؛ في "نم ة لى كذ لرذ.وك

 ائه ءلى أ مع ن.*.؛وذوا ال^.م^ر د.كلىفي ا

 "رجح ا ء-لى أده ع٠وم اد-فرمى،

 اذفي اذودب مرر اذشاءر عرفي ن ة؛

 ر مش أبي بن رث لحن.؛ ا ه٠ل مجملها

 جده مده لر؛ إدن الغاني،

 ء-لى نعوذ لر-ن ذ-لىي٠ذ-.ك ا رث لحد؛ ا

أن كمر؛ ،م الدن بادب درن لر:.؛طق
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بى( )امرو الكدي ا الس( )امرؤ ا!كدي

 من "حد ^ريد  شك  الغساني

 صا-ه د-* يك.ون أن ازدرب كبار

 عقد سيق ادرأ أن إ" ..عره ااروم

 وغول الجه.ة. هذه نحو و:وجه د* عز

 جامله ازخاني الهالمف أن ت Liادروا

 الرو. فيعر ء_ذد له فذوسط

 ستقبلم.ها ا"خبر ا٠هلم وأل ،جوسحدذدان

 ة ؤر يغتم ولم ضعيف كال ولكن*

 ر٠بغي؛ ادرئ ب-ين اد.ط-ارىء العداء

 أيضع دمع— إذ* رذال ادذرس، ودتن

 أعدايه دز ادة؛ص درئء ( ١خص. إلى

 إلى تلدوا قد ذوا ة؛ د—أ ؛.في أدته ؤدإة

 تر دقن ء درى ا في وسككوه ٠^ص

 ن خ؛ ولهذا ٠ ء_ليه صدره وا وأوء

 ا٦ًا يارجع ؛-ذوة .،ط، م القيصر

 ددود دن .لذدك ودة-إهل ذه ا عرى

 زم ا!-ذي الفحس زاد ؛لى ازدرى،

رق( فعرئه ،لغبى ا ادر  #قليم )ذر

 تحبت ن** دوا ا الذام ديار من ف,لطحد

 ني، دى ا شمر أبي ؛ن الحارث إذراف

 طة-ارث ؛رن العصا ثط_اق٠اذ ذراد

 ، ب نشعا ا ر شذر ء ى در وا ني -ا ا

 داذرة ط٠ود س٠تا اهرؤ أصدح ذا١وم

 ط د من ء-ودذ* وعد ٠اء٠الد_ا دن

،ذذرة ي~س د^ان إلى ورل اإقرهدر

 واتم ، أرودا يتفجر محا$-مه وإذا

 ه-ا٠د وؤال ف ن ذرق "ح-) ا بدنو

ذأل;

 *٠^٥١ وت٤ نذر أتجا ذلمو

 انق حافثلئ ذذلى ول^؛ي

هق,اك، رآه مغرد قبر عن وسأل

 ا؛.لمودن اء—' دن امرأة ذبر أن* ل* لى ذد

 وحيده ثمة وورت ءردر.ذ عن* ١٠ماتح

وأذدد: ها٠محاك ذأذاء

 :وب د دخعدوب ا إن ردا أجدا

عيب أؤام .-٥ مقيم وإد-ي

 تث٠ه غر؛_تان إة-ا أجارتنا

يب٠ك -ذربب ءرد-ب وكل

ً مات أن لبث وما  وقرر ،ءرلحر

 ك؛غبة أما ادخرن. ح؛رذ* £اذب هذاد

 ؛إن قذلى قد كان إن قذلمه ودز دفي*،

 لقص-ة ا لمن ند إؤرءون؛.وردون ا إب ء

 الفي؛ وة اذ- الحلة ءن دحنادا

 غال L-، ليقتا* البعر إ);* أهداها

 حبت أ بنته "ن؛ .زقه؛ الذي ر لهعا د

تعس ادرأ  وفضحؤا ؛..دوره حب؛ وأ ا

رب، ؛.ن بذزنه  ادرواية هذه تدن ا

لحارث أجدر وما ،._ت٠ل
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ااة؛س( الكتدي)اعرؤ البن( )ادرؤ !اكتدي

 أذي ؛ ء-ه٠غر ه-و ياك-ون أن ني زف..؛ ا

 ثم الدرب، فتك.ات م.ن بخك.ة ق.تله

ب ؛;ن أذاع  ازروب -داك الدرب ذل ا

 فتلقفها فتك:ه ءلى للتسنر ةيلسطح

خاض لش-ب ءن ة دروا ا

 عن متواترة .ات ازروا أن ورة-م

 القيمر إلى ازة-؛-س رىء٠ام وحدول

 ءلى ؛روم’ مأل نى أو واب' دع؛ وءن

 المؤرخون غى٠بلع أن إ ،فلطين

حر الة ء اد,رى ودول دن دف. ا ع ؛'لم

 ه-ذا في ه—! ولدس اا_روم، "د—؛ إلى

 أن وري وادنة -ن د إ ا#د$-ار

 -ه أ وره٠ذ في يذك_ر لم ال.قحص _رأ٠ا

 وما دراحة، .روم’ا أرض إلى وض

وه.و ده قو٠ه م.ن إ ران١ه-٠اكش ه ريت-ا

 روم،’ا أرض إلى .ط.ر-دق’ا في يزال 

 قع وا!وا ،إسا ولدوله ءلى يتص.ا ولم

 هذه ءلى اعتمادًا ا#نكار وذا أن

 م ه ع ل I عن ند.؛ وه-م ه.و إئ لحج.ة ا

 ال.شن في )الدردب( ه٠م٠لم٠ك٠) ر٠ك٠المذ

 ه.و ا؛■درب أن ظن أده إد الته-ورين،

اذدرب كادة إطالق ءلى ا)طريق ۵محر

 اذدرب أن ه.ي يقة٠لح.ق وا وا)طردق،

 ءاده ذص يحه٠ع٠ب كان٠م م—اس هذأ

ن: وادددان ،مع.جمه في دوت دأ  دذو

دون* رأى)ا)ءرب( LJ ي٩صاح دكى

 بقيصرا حنان أنا وأد_ة_ن

إنما ك٠ءيذ ذ.؟لك  : *٠) فقا_ت

 ف_ذرا رت أو ًا٠ل.ك٠م ول لدا

كال.مة أطإة.ت وإدا دوت: دا ودذول

 دون وا)-"م با"لف معرن؛ ازدرب

 ط.رسوس ردئ 1م ر.ه أردت - ا#زادة

 ،ذادرب ضيق٠م "نه الروم و؛_"د

. الغيى ادرو ءفى واداه

 ل٠مح ،ش_اعر٠ل ا ي_-~ن٠ق٠) ا ررؤ و

 وكاءاب واو-ذخاد ازرواة ردن إجداع

 من أنه ءلى ،)-*ربي ا "دب ا ذاردخ

 ٠ر "كا ا ده و؟ هله 1لج- ا شعراء ًاءظم

 وايى ا"ولى، الطبقة حرل٠ف ؛-ذن

 ترور حنء أ دقله لم 1٠د قال "ده ذ).ك

 دة.ذ.يا لم ورًا٠أم ؤال "ن* دلى ، ؛.*.ده

 مجءدًا كا؛ن أنه أي ،بوه من حنء أ

 ريده )-ع أ القصيدة ه يم في وه-ؤسس_ًا

 ا)كليه نيها معا وفي دلها ض م.وا وفي

أخي.لتها وفي ا٠وره٠ص وفي زسة٠لج وا
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كايالن رث( ابد؛ ؛ن )دريح اتكاذدي

غ وفي  وفى ي-ا٠ويديع با وبعن؛ ا٠ه٠ت٠د

٠ومجازه-ا وكذاداب هابيتثب

 ل .—ط " ا وص_ر< ممر أول وه-و

 ،ىحبك وا و؛كى ، توقلت،٠لي وا ووقى

 ،ة لقصي ل هلخ. ب١لذشبي I ل٠وح.*

 ز، د.؛ وا وال.ك.ذاية الئش.سه في ودع

 لحيل٠ل ؤرس"*( ٠لخثؤا وص-عت في ردعوأ

 بر٠أك ريشة ا—ه—ء-ذ ز—ج—٠ت-ع ت لوح_؛

 سرءه من ل٠جع لقد حذق ذق وفتا ا

 ويذش الطردده ل٠ئى قددًا الجواد

٠ 1حركته

اذي  ءلي هطهر
 دالف ،ل٠ش إ ' ٠امرؤ ،"-م عداورد د٠حم م ع راجع٠م

داذي كتأى سوردا. اكردي، اوكان  ا
حب ذرج أدي و#دام إذكار.’ دار ،ذي ،ندي ا

 الحارث( )شريح،ن دي ا»

يعد

 ،لى٦قح دن |لحارث بن ٦شري ه.و

 أو ني،اب الكفي، الكندي،

 ل يذأ لم.لد.اا اذب،ا ،خي ]ذاا ،دة أه

 ن—ا؛ آو شر|ح-تلل ؛-ن ؛"ريح ه—ل

 مل هر :وة-:و اني-—-ء شرحبيل،

د  اليمن،٠ب ؛.اذ.وا الذين ا"د-اء أو

 ره-و ا"صح، ءلى ص.،ح.ية ]ه ]دس

الله دلى اأ-:ي اة٠ح في (٠أد_ا_ م.من

 زمن اإدم-ن دن وادذة,ل ، ني(٠وس اده ء

ؤ، ء لى٠ء ئ-ه قضا ذ—وذه ،دي.ق٠ال.ص

ه .الكاوؤة قض.اء و وو-د ، ه سهير
.ن، د.ن ءرج "ن ااذ. إذا “إذ* :أدل

هرز ستحم.ا ذا أرده دارد دزوج أدره

وءلم دق، فا شعر وك دج- ٠ذلذ ذدك

منقطعة وءذازن ،واسع دالقغاء

وء-لي عمر عن روى ,نذر.

 نزر ره-و ؛-كار، آي بن عبدالرحمنو

 أي ؛ن ق-ي*-ل، دن أ ه—وء_ ، ا-زلين,،

 لثعي وا لطب ا ودرة زم حا

= »(٠وإ؛راه;  ذى’دن وا وغيرهم. ي٠ا

.ل*.ام دوده لبة لقد-اءا ءز

 الالدري اسه ءدد ذدلءدن د.

 ت ة؛—ط .131 /6 ح سادل ن اب. فات لى ' ع.راجع

 اريخ٠ت٠اإ .288 ري.خهودا 330 /1 ع يفة٠حذ

 .433 : السارى .229/2 /2 اوصر:

 أذار .332 /1 /2 .لحكل:١ال_^رحوا]-ذ-*-

 ،مانجتع ٠معل دن عأهمل ؛189/2 اوذضاة:

 ءئداوذادر ارلوهد ع ٠تحقبز اادرى، ت1الط.ة

،سبروت ال*_لمية، وكاى ا دار ،طا٠ء

م.]990

كهالن
 ودف ن٠م اددن ى دا ٠ ده كنا ا ذن ء دو

 ن ا ط ح٠ق ٠ر ع دب عر ي دن هب رشج. ' ١.ي «لدأ

 اذإك ا١فيهد وكوان ،حمبرج؛ي دو وا"ول

ل دن؛ اذهدس: وأل والعدد. *ذب إ وا
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.ان٠كوك كيالن

 رر-اتة ولمذر دأ ني ؛.ئبا وكأ."ن فير

 . الفائ.ا مح.مع والئذب ، دزار' ش»ب

 كهالن بي أن ا"خبار أهل ويذكر

 رر بني م—٠إخوت دع المذف رداولوا

 قيت٠وب ، ربر ؛-ذو ب-ه د تق-ا ، ، زهدًا

 لج'ي دية الم-؛ ألعرب ء-لى سة الردن

ن.  "زد ا يه ن٠كهال رط|ون روأثه ؛ها

 يء—وط ٠|ز ■ن. وك حج ونلن دان—وض

 وادار ؛.ة٠ه وء.؛ ولحم وحذام وا"شئد.ر

 قدخل |#كليل كتاب وني ولحؤ$ن.

ن غمداني١  ودس رحمة في ة ضاء ة خز

فيكهالن.

ب دكر وقد ن ا  في كيا

 وك س ا ب مقررا ده٠٠لقد ا د_ممذيةا ۴لذقوث ا

 ش )نذو كهلن !جآ٠م ا شعين : ذب

 -ود٠وا؛ذ-ص جام( مج.موء.ة لقبر٠ب رم٠مح

 .أ٢س مى٠س٠لما لستقر٠ا لقيزًاا مع لتحج ا ه.و

ن  ر٠دك الهوشا في جاء كما ،ك-ها

 في )م( حذة لال وا )كهلم(، --م ا

 وهو ،ى٠١لتذك- ا ء-لى دل٠ذ م ٠س  ا دة نبا

 ذات ردة—ة) في ي—رثر ؛ردد—ع—ع اسو(

 لتجارة١ طريق ءلى محطة٠ يهو ،كهل<
 وفي هجر، إلى تجران من اددد ااقديم

صار دمع-ى ك.ه-ل ٠٠لععز ا ني ؤ؛ اللذة

 ;-؛ن الرج-ل ه-و ؛كهلوا ،ك-ه-

في هسا أ ، ره٠ء^ ن٠4 لخمسبن١و اثالرن ا

 فىعبم كمل امل أني ن؛ الة.وش دف

مم ي مع-ا م;ل ن و فيلة ، وءلمل قار  ا

لب.1وا!ذ اأذ؛ةز : أيذًا كهالن

الله ءدد ،حدد ف دو ل.

ان٠كوي
 دن ء-زد ءلى يط-لمق ى-م ا كبان٠كو

:صن١ في !إواضع

 ل لى.؛ يدع حدن اسم كوكتان

 ظفار*.ا مدينة ددن ؛-ألقرب ذاءظ

 لمقصود ا ه-و لح-صن ا هدا ^؛ن ورب-ما

 ذ.ش٠ذ في ذكره ورد اوذي بحكول؛ن

زر كندا  ازذي (238 — 3 رة.م )ج

 دقع اافي ٠لخورا ؛تعت ل مح في اده ء عهر

 الحصن ًاطألل ن٠م متربعة لى٠ء

المذ؛ور.

 ذلى ء-لى ذ-ةع رة١صغ ة٠ري٠ة م٠اس

 وادي—ا ارمق لضفةا في دري٠ص

 م-ن زثرفيا للذطا في مةلمال——اا

 ررة٠بق إشريةا هذه وتدرف ،٠حجة

 وبرن سذ.ها تفريق٠لل ح.ج.ة ن ؛.وي.؛

 ننس تح_مل اافي ا"خرى ح٠ادواذ

سم. ا
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ن ا٠كوكب

 فى دكذره ورد م كوك:ان محرا؛ان

 ءاده ءحر الذي 686 رتم |لذقش

ءدن. فى ٠معبل خذل ؛دا ي إدف ه؛ ف دوس

 ة-دم ل٠ب٠ج فى ردة—ق ٠ ن ا—وكوة
 ا٣أ ى،ا حجةع:ي. م.ديذة فيرن دالج.ذودب

 اب-—ت—اذن م_ل-وز ل—ج-ج ل ند؛ في

 حمام ن٠م لذرت بأ روزع و؛.وي.ان:
 أدود لبج في ذرية أن: وو .٠دمت

۴لجذود دا الضباب، ؛وادي وح دوا ا

 وك.وكب.انع ذعزة:ي. م_ديذة هرن ذربي ل ا

 رية رد م.ن شامي٠ال اإط.رف في ؛.ذرة
 محافظة وأعما- ٠الغقيه سبت

 وادي في ذررت وكوكبان: ٠الحديدةخحي
 ءمال٦ من ذلى، ل ا دن كرب را ٠دن

 ررن م٠ ن 1كوك٠حخأي٠لح مح_اذظة

 ن م لي ما٠٠ث ل ا لدردب ا في يقلم< ور٠ه٠اس٠م

 د وة ،ك-م4 2 لى رع ءلى ٠صذع.اء م.دس.ة

 ار٠ذخ ش٠ج زلى ارز هذا أويم

 كوكيان، ش_ب.ام لىيذة٠د ء.لى المطل

 ح٠سط عن نا٠ب٠كوك اردغاع و.صل

م. 2605 إلى ابور

 دب ي ب-؛ل ذكر ورد

 ال.ذقثرا مذه-ا ،اؤفديمة ا)^^.ذ^ة وش ا).ذن

 IR 71 رب وانقش CHI 106 رب

م.525 ة٠ذ٠م ق.يل را إلى تارفه ود٠يع

 ؤ٠حم إلى المعة في اف..داني ر الجا و

ر٠شتها ذخار• جبل في ى، ود كوكبال

 اء اب: رهبنخا ادن ^.وكبان صلين2>ل.

لى٠لدد؛ ا فى ووردت الزخ_رذذ، وثراء

 والروايات التارنحية المصادر من

 ه-ا٠عضم٠د *ب د ة تاه مح ;٠اط. س أ عيية٠لح ا

 وتقدم الجن إلى القعر ه-ذا ء ؛-ذا

 الني _ذه.يسه٠ ا اد والى رته لعما وصى

 واجهات وذزدين ؛.:..اء في |سخدشت

 ؛*ص دار وذن ٠المعمارية ةويأن حص.ن

 من زخرفى.ة أ-وزمة أن الروايات ذاك

 ات—ي—جع زوا ا ذ-ر-ن كانت الفضة

 خطي٠ذ وكان ة،٠الخ.-ازجذ.؟ المعمارية

 ت طا ؛. للحصن اذارح.ي السقف

 لزن لسة.ف' وذزق.ن اء٠؛.^ضه ى؛.ة١ح.٠

 ذرو ا خشب رن ألواح الداخل

 الني الفيفاء ؛.زخارف عطيت

 ،لذريمة ا"حجار خذلف نم ت:كون

 در—إ ا د، ا—وك ،لجوه-ر وا لدر ا ن—د

 ت_ل_مع ا٠ك_,م ليأل ان٠ل_مأ٠ل لجوور وا

٠دكوكان لحنصن ا ذي لكواكب1

 ،-وذحا ؛-ندم كوكان عس ح

 ويانس-؟؛ محصقة،1 ا#سالب؛ لد.^د؛ذة

 عن ؟-ارة٠ء دو ن٠٠الح_ص لذخطيط

 في لديرح ا ادن ذكار ،.ة٨د.رل -ح.ة اسم

 ءدر لخامس١ الهجري/ سع )ذا ا ادذرن

 تزيد الثكل مربع أك الميالدي

 بابان وله ،ذراع آل.ف ء.ن حات.ه رف

وري، ذرفي

 ني ر؛.ة المرك المنشات م ولى ؛ ذ.ةع

ن٠وم الشمالي ة د1ا جزه في انبكوك
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ااة؛در( ء؛لى بن )إ؛راهيم و؛؛أ;ي£1ا ن ؛ول

ت أخدم  ذزال La .فيان المسارية المذث

 مدرس.ة روم ' ط٦ح ك.وكب.ان في ءام.رة

 زى بن دى لدين ذرف ا#مام

 المررذى ؛ن يددى ب-ن دحمأ دن الدش

 ا#مام ولد الله. ءلى بلدوذل الملقب

 '..دتخ ! ور٠حغ ح.ص,ت في وددنا ذرف

 13 ه/877 ست.ة ن٠ع -؛ن٠ره-ض 15 في

 وذاءوًا، ءالم وكان م،1473 فيراير

 دء-ا حج.ة في الظفير منعلفة ودن

 م1505 ه/912 ن سن ؛.ا#مامة ؛ف

 ا!ظ؛ذر ال.طاهرى اللطان ٠ءها في

 ي.ن ؤددا دن ه.ابازو ءلى ب_ن ر٠ء-اع

ط؛هر.

 "دب وا ب.ال.شعر ن ^وكبا تهر٠تش

 ءدد ل 1مح ه-ذا ني ؛وز وق-د ذن و.وا

 إ٠مذه_ الحديث !-دوا في أبنائها دن

الحذارلى. د٠حمو مح.مد ن !ذن؛ا

اا.*.رولئي ءدي ه.حعد د.

ااهةدي أددد ادراهدم

 م٠إبراهي ليمتية،١ و|لقبالل ابدان لدمجم ع >مراجع

،4ط صذ.ع.اء، داراؤكدة، ذي،٨ذ.٠ا].

م.2002

 الدادر( مد )إبراهيم،ن ي٠لكوي١

م1808 - 1755ه/1223 - 1169

 ألولى ؛ن ء؛دا!ة,ادر ؛ن إ؛.راه؛م هو

ا!ى.ذ*الى. ا!£وكبالى در دا!ن؛ ء ادن

 إلى نل ا مدرس، ذذو*، عالم،

 ءلىا!ة؛در العالمة راك، مع ىلى.اداء

.ذوكالىاأ ا#د-ام رزادلى -:إ:- ٠أحما ؛نا

 مزوم ض’ذي؛. والده ء-ن ا"ندد في

!;ذوو.وا والملى؛ث لمذط.قوا ة ر ا!

 بصنعاء ر—لتدردا ء-لى ف٠ك٠ء

رون يديه ءلى زرج٠فت  ن ون.؛ ،كب

 أو دذالى ر غ ، عدتهدًا ذاذ$، ء؛زًا،

 م لذظا ءلى دذزرة ه ول .ب.ذهب تيندن

 نق.ه.ية !ا ذلى ورسا ا ؛.*.ذر ودرك ذلى، وا!

 إلى ة.بدته ذوك ن٠د ،ق-ذ" وسدوًا

 ءن ذيي؛ -دألي !فيا !.نوكاذيا ا#دام

 :ودطا.*ي؛ "رواحا ادلد؛ل

ع_ه م #د-؛ا د.ة_ود م_ا العطر ء-

 اراد ذي عفي نور زتن

ء-ئحك-م ب_دئ—ال ثذ..ه ذن ع١دج ذي

الثهاد حليت قل-رده لبدا
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ءاي( ددن أحم دن راهيم ؛1) الكي"عي لىا)ةادر( ء >حسين؛ن لكوك:اذي1

 رده في ش-وكانى٠ال ا#درام روح وك

٠ةبل دن القادر٠ءبل يخ.ه 4رجح درا

.-ن د. اا-ههري اس ءدد حد
 الع ط ال الدر ■' لشوكادي١ ءاي دن ادمد ه اجع:رم

 مط,عه لسالع،١ ,إذرن ,،ود جذاء هرن م.حاسن٠ا
 وان٠دي ‘اه- 348 ،معر العادة،

ادذكار، دار العم.ري، ت تحق-ق :وكاذي٠الث
 ٠محمل٠ ب.ن حمد٠م ‘ام 986 ،1ط دمذق،

 ن م ا ل رح؛ م٠تراج من لوطر١ ذدل ز»^رة:
 ز٠مرك إعداد: ،ء.شر لثالذ-ا اذ-ة_رن ف.ي

ًحوث دراسات ال  دار ،ءL*صن ال.يمذي، وا
 لعين١ الدون نحرر درر ,؟.روت- الالردة،

.309 )ح(:

 شرف دين(=٠ال ن.رف )أديد الكوكباني

الددن

 عبدالقادر( إنى ين٠٠)ح الكوك؛اذي

م1701٠1651ه/1112-1061

 ؛-ن ءذاذذ-ادر ن٠ر سمن٠ح و٠ه

 كوكانى٠ال انددن شرف عبدالنابدر

 من رسب-ي. وعالم ودب شاعر

م أحفاد  وأعالم الدين درف ا

 وءدم وذضل رذأسة ذا كان كوكان.

 ه/1098 م1٠ء لهذاك_ه ا٠دء وآدب.

 الواهب ذصاد، ض*.ارط ام 687

 * لكنه أحما؛;:-، ؛-ن محمد المهاي

خرين يص.مد  منه وذًا ء وذر أع.امه، ك

 وسجن ،ى.*,لىة إلى ء؛د تم ه.كة، إلى

مه٠ء ؛.ذ;.ة ذى ع مم ، اوكا دا.ذر

 دان. را دوفي دق كوك«ان يام٠بش

لطف ن;** ، دديع ش-ع-ر ديو|ن ل_ه

 بن محم_د شقيقه مه٠حم ، غ..ت ور

 ع-ن لخى.ن ا )اذذول وسماه عبدالقادر

 صدرق.ه ذام امك )ح(، الحسين( ذ-عر

 مادب الحيميإ؛ب ادؤرخ ا"درب

 دمره غرا٠ب.ع بذرح ( المر ب هتم )

 من آخرود، ذ.*.ل كما له وذرجم

. ءصره آداب مؤرخذي

دد ءدد حس،ين د.  |لعمري ا

 "225 ق: )ح( المر ط-بب ال.حيلمي: :جع را ٠٥
د. .I/ 221 الط؛إع: البدر الذ_وكاذي:

 فى ■ يمليم \ ثاإذرا در .أمه .إعمري١ حةمين٠
دم-شق، لمختار،١ دار ذي،1ط ر ال لمتحف١

.99 - 98 ص م،1980

ءاي( دمأح ان )إبراهةم ي٠اتكشع

م1391 - د793 ت

 ءلي ب-ن أحمد بن إبراهيم و٠ه

 وحكت-م ءر وشا وزاه-د لم ء؛ أل.كيتعي

 أسرت-ه رأس سقط وك L وهرتصول

 ذمار، من مقردة ءلى وكينعي( ا )دفي

 واذذذل وراسة. نة مكا لألسره وذان

 هم ، )مسر( إلى صغبرا والده درع

 -ن—ني ي و٠وه لده وا روت د بع ل ارتمن

 عل خذن فأ ، ۶ صدما إلى لبدوغ ا

الدلي ءذوم ا٠ثذتج م_دا ذار

دهذ.^ة1 لهسهءه1 247 4



ءإي( ؛ن د٠أح دن يمه)إبرا يعالكبذ عدي( دن مد أح رن )إ؛راه^م ااي*ي

اذرالي وذاق والذرا؛.ض، وا!.*رلي

وظهر واذة-ان-ة، ر١الج فى٠ و ندها

فاتخذها اك.بذارة تهن٠ء روان د*وغه.

زم ذد وكان الحذم. لذ*ل طرلي.ًا

دن *اتم ال*ب اا.زاهد هالغة _، 5 ش.مخه
"دام هرع ل وئ *-"نى، لحن ا مذصهر

غر ٠وكرر والبادة. حدةاأو إلى  إلى ا

ة  ف أوم*-؛ في ^زداد وهو -حوكلل م-

I ى٠ح ا٠ه— تواء اخد$ف ءلى لحر 

 ن٠م س*وحبوا ، ق.لم.به وف طن ا ل_ط ا٠خ

نعزال إلى وهال سارفه 1ك  عن ا

 ،خالطتهم ء-ن دذغوا ،,*.ر كا٠ال

 مرض ن٠ء ذلمبه م.عالح-ة ءلى وءكاف

 ء.ن سه٠لذع. س:ة 1مح ا وأزه ،ا لدد ا حب

إ - رهالئ وصام ردق:ق، لتجل دل

Iي—ح وأ — راق٦كثر٠لوا در.ن—?—*—ل—V ه٠ليا 

 اتاس ذلوتئا . رده لمذاجاه ؛.اسام

 ودرًا ادزدد، ني ناقدة أذوا$ عذه

 :ذصدذة ني كقوئه٠ ءا!يا حدون;؛

رد—ث٠م وذردي زونح—ع ذوادي

ئرذغ وقدي مغرلح ودمعي

: وهذها

 خ —م-تض واذف ء_اط ببابك

متغئلع سائل ،فقدر نى—ق م

م-طرق ك٠جالل ردع كئ;ب ،ح-زيى

 ع ل ظ ت—م قله عليه ذل-;-!؛

ت ء-مره ادر ور ج-ا '*-ذوات، ث.

 ره٠ذك اشتهر وذد ة٠ك٠ع ن٠ع د مم

 ة ل رع ل ووى اب.ن، دذل ني لي وذف

 دن 27 ء ا ا"ر؛.* )ا.ار ا٢ مات ح;ث

 مارس 5ه/793 س-ذ-ة ا"ول ردع

 المدان ؛-رأس ودر ام(، 391 لي

 ءاده مر٠وء ة، ط ى*. ة٠لدذ—م ء_ربي

 م—وه د—وة د-زار. رو ه—ح ه مشهد

 ؛-وذرات )اذواني كتابه ني المغدي

 ه/784 -.لي وفالي ذكر٠ف ا"عالم(

 لى الر ذوك إلى ه٠ذ لي.ا - ام 382
 فجر.*.لى ي حجر ا -*-ديث ره-م كدا -

 ه رثا وقد م.1389 ه/791 سذة رفالي

 الد$لي مته-م صره٠ء ر٦عث-اه دن كث;ر

 *-ه—ء ة.:.* و ، -ر ار ا هيم إ؛-را ذ.ادي’

 حمةرت ءلى ال،شوكانى وائاح ذرون. آ

 ، ( م٠خ٠ض )مجل_د في وض.عها -٠ي_—;.*ض ل

 ه—ا د-ن ري-ع ذك_ره في وأطنب "

 إلى ره ء-ص دذذ م—ل.عا ' ا ذ٢ ل تخا٠ش ا

لى. لشرى ا زدن

 الءمري الله ءدد دن دس د.
 'أطالع ر ادب : ذي ادشرى ءإي دن >دحط مراجع:
 مط:عة بع، ادأ اأ.ةرن دمد ء ج.، دن محرند

 د—م—ح م ه؛ ا 348 ، ٥٢١٥٠٠ العادة،
،واذلمها ابدن ؛لدان ع٠ممج. حجري،٠ال

 لحكمة1 دار ا"ولى، ءاي د ح، ه ؛ق ذي ح ت
،2ط صا*؛ء، لذشر،1و اءة :لتتح ل ة٠اليمالى
م.1996
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ءة)وادي( ة

)وادي( ٠حمآ

 مدينة ذرب٠ج رة وادي يق.ع

 ل -ت•ق—ز عنها ور.نصده ،ت٠وي٠تخ ا

 25 ؛.لدو دز٠تق ؤةا—ور المرؤوب،

دنى ريق ءن ءا؛رة وهي دنرًا ك؛لو
ك.مية سب.ب تذك.ر ز ع٠ج لم.ر ا دن هرع

 الذ..واهد لدن *م،ا ما.ذا اورادي

هذ؛ رأس في أده تؤكد ادة الجف

 .ان دأد ن ال( وادران، لتحم ي دياووا

 الجر شكال٠ذ اه(ررة اطدررنرعات دن

 فإن وءب اورادي، ا دن لى٠"ء ا

 في ا٠تلتآح' ديحنادوا هن اوذاددة اروو.،

 ٠قل بول١ م يد( اد وهس اووادي، ا٠هو

 هد جاذي ء-لى التهية. دكرون

 ;ذة٠ال* نةيوف1 ,,.*.غر دوب دي ووا ا

 م (—م٠تذ-٠ه ا مح_ط روما حت حب ؛ ي٠ل ا

 ت طورا٠ت بعفى ةخم■- !.در غة.تعين ا

 ؛("»؛ "دهرن ادفي ة لجيرد ا ال_و؛-;ات

 ه-ن ل و؛,..-ترلى * ؛-ط ط_و و؛ ءرد .وا—لع

 واوطة~ى ادذاخ ذفرات ءلى خاجله.ا

 رنيت اوفي المياه ت دري( وتعرات

 ل الجم( تتمي'ذ ذوا؛ط. وا الدواء روك

 ؛.أيا دي ووا ا ا -وه جاذي ءلى ا.لطو-ة

 ذب ح ومدررة جي_ول_وجبة !-وحة

 ب درو در ا الطبقات ميل ووزوح

انعكاس-.( د*لى ال-في ت1)ركاذ.^٠واؤ

 راؤذت اوفي الجيولوجي;.؛ للحركات

ذن:؟.. الد. خا,ف ا

 ا"بحاث في الوادي ام ديزل

 وقد*ي )ا ا ر خ ؤ م ب؛ ودو ب زة إ*.ل ا

 اووادي ب-اس-م سم-يت دي ام( 994

 رد_ود؛ات و—)ء.ض "ب مو ر ات ط.;ذ-و

 متتقعات في ترسبت حه(،

 هذه في ذكار . *ورة۵مح دودة ت وصرما

 وا">-(ذ-؛ر، ةواةع٠اد أت لرمو ا

 و؛-;ات—رم وءذ٠مجه إلى وتنتمي

روة. ۶الط
ي الند ءبدادباري دل ح م د.

 AL-KADASI. M. (1994): Temdoral ،.راجع:
and Sdatial Evolution of the Basal 
Flows of the Yemen Volcanic Group.
Univ. of London RH. Unpublished Ph.

.D. Thesies, 301 p

 لطوياة١ رة٠مدير من إداري كزرم

 في ع٠ق٠ي اغريت، فظ مح.ا ل رادما

 وتشته.ر اندداب، ر١ك اجب جنوب

 وادذوع المباه غزير ءة، برادي

 ت ].لمروا وا ت لجرا ا وحدخور ني لدي ا

٠|لمع,لذية

 ا—أرف-، ب—٠ص٠يخ ة٠ء وتشتهر

 ا٠المذاطو أشرر د.ن ؤدي ا٠ه٠مطه لمرة وكا

٠اليمن في لخصي:ة ا

• البن أبواع أجذود زرا
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الباناتجان

 كات اذفي ء-ة( )عدن فيه-ا

 اليمن ت.عبرر٠م د.امأ ه-وره٠ع٠لى حازرة

 اذطلذت وهن.،-؛ ،دولى دن ح~-ن

 ه/268 سه ا#سماعيلية دعول

م.881
ادوادءي ءلي أددد

 خ.7٠ص _2ج ريخ٠ج٠ح٠ال م_وع٠ج٠م راج.عح٠م
كليل ،40ص - 2ج للهعدامي: ا

،مقح.غ.ي٠ال د٠ح أ ،٠ارراهي ؛ 2 8 8 ، 2 5 9
لكدمه،١ دار ،اصدية وادقاذل ادادانى هعجم
،ت يب.؛ إدرأ ل دة ء.*. 1ل.ج ا س.ة٠المؤس ،ء صدارا

م.2002 ،4ط ردروت،

ادان

دان ص-مغ  من ج٠ستحر صليء 1 ا

 ٠ش.ج نوع ن٠م رات٩ش.ج. أو حار ا-

 "د وفي (،BOSWELLIA) ازران

 ة ر٠٠ج٠ش معن سئع لذا ا٠ب ج٠و٠ًاخ٠ت٠سج٠ي ,ر٠ليم ا

ا ر٠ك٠ت ا ي ل رع ودم٠ب طدى د ا ن ا٠للب ا

 (BOSWELLIA SACRA فلوقدر

(FLUECKTGER، فصلة نم وص 

 د-واع إنتاج وموط-ن الخورات.
 اناح.) اساسي بشكل هو ن ا"ب

 ،مة٠لرربا الجزيرة ورب٠لجذ ط—"وس ا

 :طذة٠وه ،رموتدحف م.ذطقة ت ونا وبا
 ،ى نعطر جزيرة وكنوك ئلغار،

 ا"دان مو٠يت حث ا!صومالي لئحل1و

 ر٦ويع.ت ء.دن. خ.لج دني ج.ا ءلى واذر
 ا٠وأته الحبة ااط؛وب من واذر ن1الل

في ف.قط دس ة،٠ال-فلبم المصدور في

ديم، الذرق دذدان معظ.م  في وبكز ا

 وك ٠المتوسط "رض أ بدر١ حوذى

 "دفي ا 4دوط.ذ في ن ا ذب ال تعمال٠ام ردأ

 حث ة٠لق-لء ا الرصور فى ز إيم ا ؛"د

 دح كقدم كم.ادة م_ص ه م كة ددا' ذ٠اتخ
ا$ذن. ود.ادة ا"ذور

 ال.خور ءلى ق٠ذطإ ا!في والكلمات

الحزلح.رة رووب في إنتاجذ.ه هناطق في

 ،ومغر ر(٧الك٠)ب يان هي ا!-مربرن

 في ة—لقلرء ا ور٠٠هع٠ا ذنكر وذ_ذزك

 الموردة ى!.لغة أخذ.رى ة٠سامر دخات

 اليونانية اللغة في أما وا$رامية،

خات زرى وا  الحبثية٠ك ا

 الكدمات ه.ذه ر١٠فتعت والصومابة

دخملت.

 هيرودوت اليو؛-اي المؤرح ويعبر

 ن،1لذ- لصحيح١ لوطن٠ا رذك دن أول

 د-ن ل٠ك إذارات لد.تار دالده ود.ن

 (THEOPHRAST) ات تو

 مناطق ءن (PLINIUS) ردوس
 جديرة ء.ليه والح-صول ن٠".’ .اج إل

 وأد_ا .ق٠ذواص ,ة أهمس؟ وذات ر٠ل_اكذك

دورة ب ذا  كوريدنم١س درو ل اذذردة ا

(DIOSKURIRES) ءلى بح_ت_وي 

 عن ذ.ذط ى٠لي ،منصان معطيات
 عن اض ودكا ادرة، اتا

ادذاره.!. ودذى امخ:لدة أرواءد
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بان بانا ا

 ن ك"ا !-فيا الدول م.عظم ذتك| ودا
 ءلى قادرة غدر ها في مطلوب اولمبان

 ع-ن ذوع إلى ذلك دفعها فقد إتتاج.ه
 أدى -ث وى ءلمه، لىدث1 !.ذذ.اطا

 وذلك ا].إوب، ]-:-جارةا ت_طوي.ر إلى

؛م ءلى لجم-عى ا ؤو ليتعماI؛.

 ن—ي اردي بذور ا ط-ري-ق _م_ى٠ ٠٦■
 ثم فكأل.ف إلى " في؛ و.ر:جه ب'ب-ن

 تجارة في رك.ان- وقد ٠صر٠رم موريا

 رن ل ك ال؛ري الطريق ء-لى الدجان

 إلى با#خاؤذ ح_حن،٠والم.ع لسبئيينا

 ق٠ط-ري وما لجرهائبثن.وا ط ا"ب؛

 ا"بيض ر٠ح٠ال عتر بالغن اوشحن

 ة ]ذبا ور ى٨ا] في ؛-ان ذذد ألمتوسط

 وبعد لقرطاحن،را |لفتيةيين ردد

 لبحرب التجارة رت٠ط٠س ذوك

 ،م—مح-ل-ه لت٠وح كدة رود_؛٠ا] ة ذيادودا

 د تيرس ب'ا ن وا]رود؛ ا]دونان بدأ حي.ث

 ك-ا—دث ة ردر—لح ا غ و * ح ن٠م ن I—ا٠آ-٠اا

 كذاب .يه د;ر٠ي د؛ وه-ذا ،سباذر

#ردزي ا البحر دول واف٠الط

(Periplus Maris Erythraei).

 ءز داث٠ت-ت-ح ]ق ا ت والمعبيا
 ذا كان٠ أذه ء-لى تدل ن التب! مار ا

 أن 4 ل دأ هرن اوهل- ط ك-ب دردذع ر ع ني

 ثن٠ثم <٩—م——لكد ،—اا.ذ٠ذرد ك_اكدة—ام مح_ع_ا
 اد-رًا رلى.دل آخر بصمغ -ان٨كال-ل-

. دطذو

 ]-دان—؛ في ن اولى-؛ ا'،دت_خ_ذحز وة_ر
 وكان ذق، "غراض القديم( اتذرق ًا

 .ان رو وا ن رون-؛ ا عدلى يتعماى
 ا$ب، ذة.د ودى "ولى ا داودرجذذ

 سم را—وا؛ الطقوس ذق را وب

 ةيشخص ل ا !-دؤون ا وكذلك الديدرة،

ت فا تم، ددل الدنيوية وا  اوو
 ۶٠كتو بدرق كان أنه إلى ؛.ا#نداذة ا٠هلم

 ٠وةلم رزة. ال؛ ؛رتئ ص دخ ] الذ^ريم ٠ ١م.

 ددرة ؛ ك-م-ي-ات بد.رةون ن رود.؛— . كان
اودذن. -رم٠دراد ءذد ن اولي؛ دن

 وقيم-ته ودور ا أهدب ذذدر وعدد

 ]-في ا ا"مذلمة م-وئ ت.تر٠ك ذك; حددن

 يخق٠مم دايا—-غ "ج ن ]لمب-؛ 1 ء-ن ت.ت،حدث

 في استخدد-ت أو م، حكة؛ دن أهد؛ت

 د مجي ومع الرمء-ب. ت ستنب؛ ا

 ء-لى واا-ة-ف؛ء وا#سالم لة٠تح_٠المسل

 اللبان إ;.ذاج ذراجع .;ة اوو قودر ا!ط
 و" ة-م د وج و]ءلمه ،درأ ث ك يره وذر)

 يحتة—الم الى؛ض طذ-وس في تدرمح.ي

٠بعذ فيم

 ؛شكل ظ--ة دة دما ثم تعد.؛—ي ا ودأني

 ذوة ذات مادة القران لك-ون ص خذ.؛

وته دذًا.؛.ة،  • ح٠للجر ن.;.ذًا د دواة و

 ]دور ا ذن ود رة  أمثاة خالل ودن
 ودب "جان ا يشكل كان القديمة،

 ،وتجفيفها الجروح لتطهور طبه
؛اوية. دادة اءتباره إلى ؛ذة ؛ا

د ة وًا؟ان 1 برانحذن اوشنف و].د_ل
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اذدن الل,ا

 ا٠ر-وملذ إلى ن—م٠ديا ن لكا٠٠س د٠٩٠ء مر٠ئت٠س ا
 في الغبان يجرق حيث هذا،

ت ستقبا  الدامة، راس؛.م٠والم ا

 والنوع أءرى، أعيس إلى ؛.أ#خاذة

 دة "هم ا معر؛ة ٧١ ك وت .مم.ضع٠ دذه اذدن

ساسة ل من ن !..ف ا  اللدات خ.

 كالمبردة الحديثة لجذ.و؛.دة ا الع.ربية

 ظ-غار فج.ة برز نك وكن والثحرة،

 تؤدات جل٨خ دن رباذذات اذ*ر؛;ة،

 دز ج_اءت ة٠$همد ا ه وه؛ . ة٠ص ا٠خ

 ومن ا"دان، #ذذاج ة.1الطود القاد

لجمع. ا اذذصاد جل٨خ

 ان٠ا!.ذ ءلى ب-1؛-ط-ا .أد ازد ودع

 ،ط؛لدة ادة٠.ع٠وك ؛داخر،ا في لحرقه
 ادة٠ك_م دددًا د٠ح ده ا٠سق-ع_م ا ك٠وكذل

 وفي ،دةإ-*ط-را ا؛واد در كوخ. دةسأس,.أ

 دل اكجمد.ر، د-واد في ه٠اسكحداع

 اكعلذ.اي.ة إلى د.دء_و أن ذان من ا ه؛

 ،ذم صد.غ.ه ع وابق نااذدا اش_ح-ار٠د

٠ذه' ذزرع ا)-في ا؛ذاطق

هودر و. واض اربالور
 Walter w. Miiller: Weihrauch. Ein ؟-ح: درا

arabisches produkt und seine Bedeuiung 
in der Antike. Munchen 1978. Nigel 
Groom: Frankincense and Myrrh. The 
A study of The Arabian Incense Trade. 
London 1981 Dieter Martinentz, 
Karlheinz Lohs. Jorg jansen: Weih 
rauch und Myrrhe. Kulturgescliichte 
and Wirtschafliche Bedeutung: Botamk,

.Chemie. Medizin Stuttgart 1989. Zin

ئ جم

ا_ثذة.ل ة ه. ستخد ا؛ ء ذدذاا دواد م-ن

خص ارمن، في ح—وا في وبا

 ت ف.ا سما٠ع ذظ زفي ا ا)واس.عة ن لذث..دا ا

الحال. في "حجار١ طع دقا ءن

 ال.طين م.ن خليط م.ن اللبن عمل ي

 ل.ت.حن 1 مع ،ى2لخ. ا من ووادل عم ).ناا

٠)لتقوية جر٠لث ا وعروى

 مذ.طقة ن م" ذذة ل ٦ ت ذاسأ م تختلف

ستخدام، ب ولى -رى٠أخ إلى  ا

 سدم 44 دي لبذه٠لا د ما ا ذال وءموم

22 X 1 1 مم X .سم

 من والب ز داخن ل.لبذةا وتصنع

 " وعف $رض ا ءل يوضع الخشت

 ، ه٠مدطح م٠ويق.ع الم.ذكورة ط.ة٠لخ.ل دا

ب٠ال يرذح  ني الع_ملت وتتك.ور ،ق-ا

"ن، ى-ب موقع  طح٠ا)ط ودبرك ا

٠ذواءا في جده

 )أي دًا ا).نمارة ني ن١ا)لمب رححا-م

 لبيونت ا ه ي ؤتبذى ق(، .—ح دون

وا"سوار.

رض دداء طريعان وه.ذاك  د

ون ودي ل.يرا ء دن؛ ععمى٠ل اش؛ دلى إ

 مده ب* ط-ولها يكون ث—بحي تة٩٠س ا

الحارج، إلى وء-رضبا الحائعط

دة اليه اسسهءك 2482



اردني ااذاريغ اجذة

ج ة—ق—رب—لعلوا  بكاء ته-ى خرى '

 إلى الاًلتة ا٠طو) كونحح 1رفيه الخئف،

رط ا ب(درض 1وءرضه رج Li ا . لح

دردات ئد1ق أددد

ايهس ااة'ريخ اجنة

 في الدرنم;ب ٠حميل تديى م ا#د؛ ذقوا

 ناربى عى ١٠ 193 5 ه/1 3 56 ام٠ء

ي-;ار٠ت— و"كخيص I أذنذأ ة—د—ؤلح

 ،ازف٠ع٠الم بذ؛وزارة٠وا فى(٠اليم

 اليم-ن ذاررخ في ت-ة٠لج أول ذىند'

 دق ب نخ صمت لى—وة ،■ج، اذ دا

 ؛.اار؛خ ن٦المهتم وا"داذة العلماء

 لبا—ك—ل ا"ذؤب ٩٠أ؛_رزه ق—د نكا

 )ت المطاع*؛ اود بن أحمد الشهيد

 الكبير لمؤرخوا ام(،948 ه/1367

 ه/1380)ت رار محمد بن دممح

 ا"دي ب٠الكات وا"دب م(،1960

 لم؛د—وري—ال وه-اب—اؤ -لى ء؟ ن—ب -L.حمأ

 واا_ؤرح (،م 1 940 ا— ه1 3 5 9ت)

 بن الله ؟-لى—ء زي لق_اا ة—ه٠ع٠لا

 اه/397 )ت الى-رافي ء_لىا!-كريم

 اللجنة أعفاء اذق وذد ام(،977

 أن ءلى ا!ء.اريخ، دراحة.ل تقيم ءلى

!-غرة خ ر؛الى-' ;-ا اا—ه٠مح ك-ل هغرا٠يت

 دوين٠ت٠ب ١*'—ه دلى ا فيغطا.ح ط م.ع.تتة

 لعفر ا و م—# ا ى.إو )ذارؤج

 تارخ كذابة ءلى وا$خذر ا"موي(،

 ح-تى .ذا-i-ه و ادي(،—الب )ال.ع_صم

 حق عن تاردخ وضع ذوفي

.لحليت١ ك.ىر ا

 #نجاز ادة ح اللجت.ة حدق,ت ء ة.لى ٠

 في ادا اؤرخ ا ون؛ر ا!كلرة، مه.متها

 إ-ا ةها أذه٠ب ام 942 ه/1 361 عام

ادز٠دص دن ددو ك إلى لوى.ول I ر ع فى—دي

 لدا دك ور م وغد-صهل ردفي ال.تاريغ
 ءن مغد;أ الله ذاء إن تافع سدكاون

 : #ء-وان ا تحفة :ه—؛ )كذ؛ . عره

 ٠هذ ذلى ء ؤظ-ير لم ذ!ك ودج (.80

 ءة-طوطا ود,كث ،الذور إلى لل.جةا

 ه/1382 ءام ال؛.ورة قامت حق

 ا!.كتب ضمن دن ؛.كان م،1962

 مع1الى عكت-ة إلى ذذات ؛!.في ى^درة1ا

 خط.وطة خت٠ذ وهذًاك -اء.٠؛ىلى ا!كلير

 سدم ق—ا دن ء تل ن؟ءلى لل.جدةا ما٠ء دن

 !-ذرنا في رياد( دفي )درزن نيا!-؛-ا

 المديث، ر العك إلى اله^ري ا!؛؛!.ث

 مني؛ مفقود ورة-ة( 338) في ونع

 ااذ-م ه-ذا ولعل ا"وراق. يعذر

 ءلى ا"سذ.اذ محقق.آ نذره !-ذيا ه.و

ا!;هن )ذاريخ ؛.-مدوان ثي٢الح الله
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ريغ ت٠لج اا؛هتي ا

 سعة إلى 204 طأ دن ي: ا#ساد

 من م(1598 سنة إلى 819 ه/1006

 اإط.ا حمد مةزمالا الشهيد تأاف

 ادا407 - المدينة دار - )؛؛روت

 ني انحقق ذكر وذد م(،1986

 و٠عف الجرافي ؤ-ذه-ؤرخ دأن ه٠مقدمت

 اد؛.هن )أبء اسم مجمل؛ ؛يايا اللجنة

ده  ب-مكعة موجود ا"وف( دع,ل وذ

 ووا تاريخ 18) برقم الكب؛ر الجء-امع

 من قدن ء.لى وقذ، وبأنه ذ؛ريخ(،

 دن الله عل المرحوم د ا"ت,؛ تأاثف

 — أدف ا ,و ز. ء — دب دمر ا ن محس

 ة٠سح دن اارحدن تاريخ فيه_ا تناول

 ه/1334 مإلىتذ1889 ه/1307

م.1916

 ي-ضا لحبثي ا ن "ت؛ ا م ؤأ وقد

 و ر )د؛ ن داسوا ذف.ه م دوا ا في دذثهره-؛

 وج خع. ذرة ازدبت: اد؛هئ

ا"نم(. العاذنن

 اسري الله ءبد نى حسدي د.

 ة٠مقدم .80 ا#خوان: حمة٠; الجرافي: مراجعح
ذا. صنماء تاريخ ادراري: كداب ق٠ءحق٠م

.86 : للح,كي اليم.ن داريح جع١مر

الئآلده = ادثالذية اللجذة

II،.!. .ذسان احذوق اسد؛ |دوطذ = ا

لال؛ن حقوق اليدز! في ا

 حذوق = ض !، II اشؤون وطذلحة|.1 اللجنة

الدن في ذسان

د،.أذي '!دوي دلة؛ذون لدذ1وه!1 ذة٠اللج  = ا

يهى1ا في ا#سالحان حذوق

نخج

 .ومحانغلة ف وشال يذع مد س-م ا

 سم ا ؤدوم ا دحة٠لم ا عل ويغلط

 راودي صدن لحح ع٠ق٠ت .٠الحؤطة

 والوادي لكبير1 ؛!.وادي ش(: )وادي

 ل شما ميأل 2 5 نحو بعد ءلى ،!صغيرا

 منطقة لتة اذلى ودط عدن. غ-رن

 عشر )سبعة ذريب منها يزدع خدة

 مذطور ري م١ذظ وذق كتار(٠ه ط—أ!لح

 سم؛ذوا ت را لحيضا ا ه ميا من د دعي رس

 النخيل يكر حيت وا$بار،

 اغتلغة، والخضار بالحجو ا صيل ومحا

 يثادد زع الذي دشطنا بات كما

 الدنا موارد ربأ من بنجاح

ذن اخلي. دي ا

هغيد1  dcjigjl 2484



 بغعة قبل ، ر—ك٠ب٠م ودت ومن
 إنطاع تثكل لحح كانت قرون،

 عم دًا٠متح لمنطقة ا كل عل سع وا

 رالثمال الشمال، إلى يمتد أذدن

 ل دشما وا |لشمال و؛.ذا ،لعدن ربي ا

 يمثل ن كا ما و٠وه ،لعنن لذرفي ا

 المدة ردست آنذاك، أئدن امتداد

 تحمل زالت ما التي فرب الحادة

سم  دح وزع اشمر وك دسه، ا

 الدرن أواخر حق الصفة تدك عل

 ا٠۴٠ سلطا م قا حذن عدر التاسع

ذذطن الني ادرجة أراذي باحتالل

 وباب المدينة بدن "رح()ا اردهاجق

ب,  لحح( )سلطنة شكدت ١رهكذ ا

٠معا حةيرالق ره ال ذج٠ ذي أرا

 إلى دح فدذسبون ا#خباريون أف

 الغرث بن واش دن حلح هو:٠ف ر،٩حم

 أبدن بن رر بن ءرذب دن ذطن ابن

٠سبأ دن ض بن اغ-ميسع ابن

 ا#سالم في ليمن ا دخول وبعد
 ن دم ا بالد من كفررها - يداحج ركيت

 لحكم باعة دا فكاذت ،لزمن ا روف٠ص ٠
رد بعد ب؛ لعبا ا ثم أو"، "دوية ا ا
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 و٠٠ود. ، ج،، ع م دذو ي_حة دد ا |٠ل.ذ٠وم ٠نكأدا

 - 1080 ه/569 - 473) زويع

 ءأم و؛.;ون د  ا اء٠ج ح-ق ام(، 173

 جزءًا لخدج فكاذت م،1173ه/569

ي ع-ن  فلل وفي وبلية•٠ا"ي ارض ة٠و

ولة  ه/858 - 626) ال_رسرلة ا

 لحج حكمت م(1454 - 1228

 في ؛,اذت؛ذاك ١؛ه ذا.ز، دن مر؛ر

رزن سوات  - 858) ة٠ ال"طاه ا

 وب_ع_د م(.1547 - 1454 ه/954

 الدموى من "ذراك ا بن1العثم انداب

 حكم استمر ام635 ه/1045 م 1٠ء

 ال.زي.دي.ة ا"ة-ذ لدولة وتبعيتها دح

 م1728 ها1 141 عام حق المرش؛

 أءان ر؛زلة1ا طذ-1اا- ضععت عندما

 دن ءلي ■ن ذمل العبدلي ق؛لة طان

 عن لهاسعال لم دن ص.الح -.ى ذ.ذ-ز

،  ءدة 1ة دح ددددة دن واتمنن صذ.

 حتالل١ د٠ب حن وذت وفي لللطنة.

 ام 839 ه/1 254 عدام ن . برطاذذأ

 ااء.اد.*.ة ع—لتا امح-م.بات ى إح-ن ؛ا

 ن-.;.ذ ا ودطد.د .ءدن ة اتعم

ب ذ;؛ وا  م/1967 عام ؛-رد

 ذ.ظ-ة1اغد در؛ر لحج أص.حت ه 1 387

ذ تحم.ل اذي  ى ر ح ا ل ك وتش ذن-.د -م—ا

ت غدا ا  الثرب المنطقة في الت ذ

اردن. مرن ابىو؛؛ة

ج محافظة رت_ع_د  د_ن اروم -

 اوانب في خع-وصا الهادة اد؛ذظات

مشهور لحج ؛-وادي اا-زراء-ي،

 دمن ات.ه٠م.ذتح وج-وده دقه تر بح.صوبة

ت  كالذرة انخت.لغة ة الزراء انحمو

 زراءح أي.كا يه٠ف وتأة.هر ، را وفر

 لصادر٠ا برن دح وادي د٠ويع لقطن،١

٠البالد في قطن٠ الهادة

 وادي في رصب رة٠كي أودة ك1وهذ

 كما - ًاكذحدر ،دحن وادي ورو دح

 ن٠م — وءة طن.مج- في لحعجري ا ار—أن

 ،ذ_د—لج ا وبالد الح_آررسة، د—ب

 ، ا٠لحدذا وجبل الدذأل، ذي ددارى و

 وبالد الدود، وبالد ءرة،1الذه "د و

 وبددان ر وشع ا لمذ"ف ذوي؛٠ج جيدة

 الوادي م وف . ك٠دل وغبر ىوإ

 ءز، تحذوي دلح.دة—ء ات.ين٠دسم عا٠ ل٠ك
 هدم وأ والخفروات، ه لذوا ا أذ-واع

 ن ا٠ت-^ رهبا ه وأش ين٠دا نجب—--ب ا هذه

 عن.، زرا لى٠ء أذرف ذي٠ز ا سمينى٠لح ا

 "مبر ا اذند ن٠م شاكله٠م وجاب

 محسن ءلي دن فكا د٠۶أ ء.رالثا

 ر، ت.ا ك ب١ح ورا ن، زنحدندا ب؛ إشبدور ا

٠ن( الر )هدية

 لشكن ا رث هرن ذظ; تقذا ا ب دتور

 سيلي: :مخن٠فس إلى التضاريسي

 والمنطقة ة-وز٠إلذا '؛-وادي ويفم

إلى الهذدب باب ن٠م ادذدة ساحاية٠ال
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مة ا حمد(٠ دن )ذضل ي اللحج

 دوجل ا٠—اة ا ١هذ وفي ، ءدن رف مد؛

 ا#داري واإ-رك-ز )الحوطه( ة٠مدس

 مإي٠ويش : لي٠لجب ا ق.س.م ال ة. فظ لدمحا

 اضالعوا لذلى وا إ"ما ا رافع ق ط منا

 س_ب.ع ن٠م ك_ون٠ت٠وت لصبيحة. او

 ة٠ري٠دي—م ، تبن ة٠ري٠دي٠٠ع - رتا ا٠ي|ري د٠م

 مدررية ، بيلين٠لحا ة٠ري٠ذي٠م ، ن ردذ.

 هرددردة المغ.لحي، لزددردة ، مج مو اذب.

. أذم^ط^ ا هرذدردة ،حة ب ا طور

دور  يت۵س ركاس د. بروذ

حري الته د ء دسين د. تعردت: ا
 ٠أحمل ٠البلدان عجم٠د الحموي: دادوت : جعرا م

 ذي ن٠ادزم دية ه - ٧—حس •ني ء دن خدا ة
 - *.ردة٠او دار وعدن، حج٠ذ وك٠م.ل ر خب أ

 ٠ل-حجريا م-جموع .١ه1980 _2ط ؛؛روت

 اليماتية .وسوء٠ال لتميمي،1 حمد1 ين٠يام

م.1993/1ط

ح.جي  محمد( إن ل٠)فف ا

م(1967 , 1922ه/1387 , 1340)

 وك حجي٠ا مل٠مح دن ل٠ذ.ضا ه.و

 تغ.تحت لحح-:؛؛. امحافظة دن الحوطة في

 آ]ة ءزف )اشددان-:؛:-(. دار في هبتهدو

 أن ٠وبعا ا).عربغ ).*.ودا قآ)ة ومىبالقق

 ة٠ص-ال أصبح )ذفيا ء_وده صدج

مرت وعقب الغنية. القمندان

 دحالت ء إحب؛ انزف القمندان

 م1955 ه/1374 عام ذضم1 أ)زواج.

 وإلى الم-وستقية، للحجرن ا ا!.ذلىرة إلى

 ه/ 1 ل 7 ة م ء؛ بيقية٠المو لحذوب1 زدوة

 والجمرإذ ا)كثيرة زه ألح؛ ل.ه ام، 95 7

 ه/1 3 87 عام اغتيل درد. ا؛ وروده

م.1967

أددد ي-1ء در

مة ا

 ح~ل س-ا ء_ل ذل ومديذ.ة سدناء

 ،دة لحشدي٠ ا ددرذة ل سم.ا ا"حمر ر )رد ا

 وذ:مع اسم-ها ل ،م اقضاء دركز وه,ي

.لحديدة١ فظة1مح

 ما إلى ذدرذة ا ه-ذه خ راري ي.رجع

 وسن افيري، ال-ا؛ع ا)درن دبل

 ا!-في ذة٠المدي ي٠ه داون أن ل٠غذم؛

 4؛_ةو)- الصفة في اشدالى .ا٠دة_ره

٠بذجة م دس ة دع دد دور وووادي

 اوئحية ع.ديذة ؛.أن دررور ن؛ وق.د

 م-ن سنة 300 دلى أنشئت

 دن اا؛-الى ع قالذص' في إ)يه.ا رول, ه

 ا!؛؛دن الهعبذري/ ر ء الحذادي ا)ذرن

دي، ء-در اذؤرخ ويذكر الى-.
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111 اسة

 ر٠ءم رن أرل شيخ٠ل ا دأن غذزرجذي ا

-ي ر ذي ا  س٠ت-اسي سب٠ي.ذ. ا

 يرا 7 0 ه ة سدن ا۴- ذوفي ٥٦٠ لذح ا وديدة

ذدذة أذدأ أنه عيي وه.ذا م1304  ا

 الهجري وع ا_سد_؛ا رن٠ذ٠وا ادق٢ في

 لوم٠ق وش أي ،ف.يها اسذذر ء.ذدم.ا

٠تمري,با حه 400 ر-حو إري-؛ ذددور

 ذر لدغا القرن في اللحية ذت ك_ا

دي ءدر ئدس٠ال اله.جري/  ون ار

 ل*رف ل.ت ا وك ،ة هم لم ا ال.ي,مذ-ة ء نى 1لمو ا

_ح_ي_ق حلر٠د آنذاك  ء-لى ولكن ،ا

رن وفي اخذ.لي، المستوى  من  ا

 ن٠م دة٠-دوا اللحية ارت٠ص ء-ذر

 ت 1مي ك٠ ض-لى ه ب 1لمم ءا لمش.هوره 1 ء نى وا ا؛

 ن١بلد إلى م;ها در٠تص كاذت ادفي ادنن

 لمشوس_ط ا "دبذر ا حر ا -حوذن

د واك وأورو رر. و

 في ة٦د١الل ذددذة وحدلى أؤدم ودد

 ولى اوذي ،ندجر ك.ارص.غن كتابات

 يمترره ولي المديذ-ة ذه٠ه ن٠مؤسس ن أ٠د

 م.للكة نباودأ ، ا٠له وي لىا اإواطذ.ون

 ذرة ء ثنني د؛ ة ط محا ا نه ك وسورة ثر ء

-ة  "خررى 1 عن ؤلمعة ل٠ك ٠عل٠7ت ، ؤ

 ، تقريب خةطوة وأربعين ارددن م ة سان

كن٠يم  ع دف ر٠م دان عق٠قل والى-ل

Iسلم سعلة بر إ إب لوص_ول

 ة٠لديح ا ?وت٠؛ بعقى بنيت

 ء.ن ءدارة ا ه دت غ.ا ًكن دالح.أج.اره،

 من £وخ ل٠ك وءثش؛تدون أكاواح

 دمرة ا كال وتض,طر ٠٠ فق.ط واحردة قةرغ

 -دم ل وجاورة أة.واخ ءده بناء إلى

 ءدة إلى ف'اواحن وخ ا م٦تلك ة د إوكا

ءرف.

 رق لى و.ن ء_دد وجذ.ود وياجح_ق

 ة٠الذي.ذ رج ندغ ذدة ا٠الرج ا"ح-لىر

ن يلب ر غ ا 3 ءن ذكأل  وذي؛ السك

 دبر هي ا$بار وهده ،ذرب ل ا م.ياه

درة ذرى :وب٠جذ دع,.مان وادي  ءلى ا

في ىذدي وبين ، تقريب م٠ك 5 ؛.*.د  ا

 ذيع ودين ك.م 18 غذو للحية١ ءن تبع,د

 إغء ا ويعذبر ،ذذريما كم 19 وبد.د

 ل 1لذ-^- ا في ة فنن دهر م_ن مجدلحوب 1

رفي رب ء ول أذف؛ للح؛ت ا  _لىن ا

ة. إد ا في 4ءلم الحص-ول

 ث.ة د إلى للدفين ا مدينة تننفي,

 لحي١ ،لم.ن ا ي ح دي سية٠رتي ء ح.يال أ

 ادم ره-ن الشام وحذ_ي ط٠ا"وس

رية عالمها4 وا"ذرذة. ا
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اجة ال اإلمحدة

 جباب شلى ذددت الني القلعة

 القديم ارس وءلى المدينة ءلى ف دد
 الني وا"براج المالي بورها ومثن

تتخلله.

 أقدم يدد والذي الزيلعي جامع

 إلى بنائه تارخ ورجع المددة عمائر

 ريجذوي الهجري اداع !خرن ا ذن لمها

 لزيارته دأنى الذي الزيدي زريح ءلى

ن  في لها انجاررة اطق٠وال اللحح؛ سك

المدينة وفي ء؛م. كل في شعبان 15

 لقديمة ا المنازل رل٠م ير٠ى عدد حادث

 الحديث، ر١العع في أصا.ها 1ه ٠هج

 لحدشددة ا سذوقها ل 1رحم بروءة ر٠ح٠رتتم

 العاصر من مختلفة آذواع٠ب تزدان الني

 ترة ونبا برة كذ؛ ث لمام ا خرفرة ال

 جدرابا بعض تزين كمءا ، وهندس؛

 قوامه؛ ج_صية زخارف ض؛ لدا ا

 وعل كتابية، وعبارات أذ.رطة

 لخندددة ا ب!دم' وا النوافذ ريع ا٠معب

ومراد ،رتبالحغ نفذت هردذوءة رف رع؛
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|للصتة٠٠اللح

 ا"ح_ج_ار قديم اكئآخ_ذم_ه ابناء

 ورن $جر.١و بورية ا جار٠وا"ح

 |لخشم، الواءظات، الفدية ءمال١

 ودددذة جادح ؛.ذو ،البع.جية الزءل:ن،

الزاهرة. ؛إزاب دن يها1إ وما دور

 د-ية٢ل٠اإ مديدة أرخمى اذت٠ك وإ؛

دد أصيح ،ا ردب دق ق؛حاة  وا!كحارة ا

 ا٠ك.م ٠.ا۴ذ اكا حيدي.ن٠و٠ال ا-صه-درق.ن٠ا

 الجز_ر من اللؤلؤ بمع٠ت الي "ه ا ؛ذوم

 م.دي.ري.ة اط-ق٠ع.ذ ة٠يقي أما |نخ.ي-طة.

 بن١ هرداط.ق أدم دن ي في اللعدية"

 إذ ه، ر.؛ ا ووذرة لحص_ب ا حيث من

 أودية أكبر ور(٠و )وادي إليه-ا يصب

 ذ_وح٠س في ه٠مخ-رج دمن وهو ؛د-ة.٠تم

 في ير٧٠اب لىحية٠ا] م.ن الذرذة ل لج.ب.ا ا

 ،يك 70 طوذأ ٠يقدر ة زراء؛ أرادي

 دور وادي ه وو؛؛ ؛؛". 40 1وءرفي.

 في ألمته وقد الجريان ذن دا ه دب

 ويشتغل .لية٠وي٠تح ود سدلي لمنطقة ا

 ي?رة اتيبكم قطن١ا ؛زراءة اا.اد^؛ن

 التت؛اك، كما؛زرع٠ ازد، ادذوع ومن

 لنعنثل ا ًايضا م.ور وادي في ويجود

.والدذن اذرة وا اد**م وزراء

 اإراة.ز ٠٠.لمة١ا مديرية’٠ وددل

 وادي — دع ب بي التارة: #دارب ا

 ء أمما وى .,.ة٠ج٠لبع ا - ادزءلي — وور

 وء.ة٠مج.م ,م ي.ض ررذز ل٠وك . قائدب

-ح . مع حا دفي ؤرى رن قرى؛  ية٠ا

 وااداشرده ح~تن ر؛;وت اإدح وجب-ل

 مور: وادي ة.رى رمن والعباب.

 ود-ن والتويمة. عجي٠:٠رال الحماس؛

 ودير خنثى  ا دير الزء_بة: ذرى

 ودر الشيخ ودر ل^1اإ. ودر شق اب

 ،جوب انح، وؤر؛ ،ب لجرروا ،ب.ك.ر أ

ذرى ومن والحتررية. ،ذنب وا

،ه٨إ-ذراش وا ،ة٠زي.ل._ب٠لا : لبع_ح-ي-ةا

 ودير واؤوبة، وا!-زاه-ر لعني،وا

يني•دالر ودير دوسبى،

: ر دنة ة،٠اللح ءءلم.ا ر شيا ن وه,

ذاري؛ ال-؛ دن ؛-ن م(—إ؛-راه-ت

 ؛ن إ؛راهب( جادح؛ بتي أ""رته رى و

 في -■،.ا كا)_< ازلي، إ؛راهب( دن لن٠٠ح

 ه/1 380 دة بالل.حلة وذوفي اط،ا

دة٠اذ ام؛ 960  دتبول دن ء;.راذادي د

المذوفى الزيلعي ءءا$ل اون

;ل٠ابإ الموص،فذ 2490



بية إم ا ة٠واللغ حم،ر إفة

 المالمة م؛1687 ه/ 1098 منة

 ءذاء ن٠م لعا-م1 أخ اك;ة.ل، ول٠مق

 ،-ا٠ ا٠رظ ة لحديا ا إلى ،ا٠سق وا ص,ره٠ء

 ف "ون-؛ ا إدارة ولى٠ذ ك_م_ا ، ًا٠م_درس

 ه/ 1 382 4ست وفاذا< وكاذت بالحل_ردة،

ده جلة ومن ه1962  المفاضل :أو

. اليق.ا ولبعق بز افه د٠ء

 اا.مقح.قي أددد براهيم٠

العروس.ي ،دو هحمد د.

 ت.ا درام* ،ة ي خ ت.اري٠ال ص.ادة١ لصائدي١ مراج.عح

 ي ئ. ام.986 ،25 ص ،38 ء.لىد ذية،مر

 ذي للمؤلؤية١ اللة'ود : ادررجي نا ن٠الح دن

 .أت٠اد.درام كزرم رذ..ية،٠ال دودة ل ا دارية

 ع جذدي٠ال ام؛ 983 ؟.هذي،لا والجحوث

 كزرم وا!هإوك، صلماء١ ددات وي لولث٠ ل ا

أم؛987 ، ،ع.ا رذ والب.حوث، ت راأودرا

 إ؛راه;م ليمذية،١ والقب.ائل اكددان ,ا١معج

 ،4ط صذداء، اوكلمة، دار دذي،٠ازه.ق

م.2002

ًاحمد( دن )اسن ال،هداذي = دهن ا ددان

سى١
 الجذوب في ة٠ع٠وقا ل جذب اسم

سم ورد دمار، م.ديذ.ة م.ن ذرفي ل ا  ا

 )أمي( المتأخرة لبثون ا النقوش في

 ره٠دعنك الذي نفه م دف-■  ا وه_و

زد-رة٠جذ لة2—)ص ب ا٠كح في ني لى.مدا ا

 ذمار. ف عذ في ادرب(

مي، ص أ ن٠م ا ٠هل م٠س  ا حر٠تغ وي.شيه

 دولهم لتعريف١ أداة دإزاذة اوذي إلى

 ورو ك.م.ة٠أ ف لدري في اللكمة وم ل ا

 م.علدية ه مو؛ ددي ا شجذ وفي شائع.

 الذ.اس ن وة.؛ ، ا٠٣ يستشفى حارة

 ستخرج٠ي ذي’ا ريت٩٠الك ن٠م يئيزذون

 ٠ءها في ؛ارودًا رصذيعه٠ ٠بعل ل٠لجما من

م  وقد ,ولة(.. و و٠)أل لبذدقوة’ استخ.

 حادث في ردًاضرا ا٠٠ب٠الج أصوب

م.1982 ءأم زلزال

 الشببة ن دس الته عدد د.

دداف = حد.اف احمد دن الته طف1

اؤورد = اورد أحدد ادري اطف

أدان = فرأدان د ي۵لط

ا,،ر؛ية والالة ير٠ح !أة

خة إلى ا#ذ-ان ح_اج_ة كاذت  ا

ء إلى ج.ته كح,.ا  تما٠ف_أح ء، ذواوا ا

 ا"ولى اهداته٠مش ل٠س-_ج أن أراد

 مس٠با كذان 4وحراءاذ واكتث_اذاده،

 ا٠،٠ يدرن ادفي ذ-1;٠لم ال إلى جة 1لح ا

 أم ةجالحا الذدءاء: ذال وكءا داك،

خزاع. ا
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العرب-ة واؤاخة مر ٤لة |لعرسة و|لللجة ير٠ح دذة

 أن ا#نسان ءلى كان ؛٠هح رن

 رًاع.سد م ل ك٠ش ي 1م ء دجة على لم،١ؤم-وا ي

 وسيل.ة ولغة ا نت ذى ،ب٠ط للتلخ-ا

 سب—ط لتخا 1 ذلى وس-؛ سن ة٠ء.ي ا٠جتم ا

تصال(  ردأت كيف ولكن )ا

 كوسلة كلفة ا ت طود٠وذ ٢ة٠كتاد٠ال

؟ ا"بء فة د

 ءرف قد دس ال ا#نسان يك.ن لم

 ء "سمن.؛ وا ز"فعال رم.ز لك.ذه ازف،

 ذو-دي لشكا ود؛ ، ءادها ذدل وم٠برس

 ن ا#دد.؛ صرورة ؤرسمذ.ون ١ف_كادو ٠ ا۴٢

 ا"شداء أو ت اك-؛ أو الحيوان أو

 ر ؛رسم لالذذون أو كاهران ا"ءرى

 ا"غراض ت لدائن؛ ا تدك من م٠مه

 ك_أن ، ؛٠ءذه عبير٠لتا ى-_دون٠ر-ة ل١ال

 ليعروا ن #د--؛ ا دس رأ د.رسم رون ت يك

 أو نفسه، الرجذلى أو د #فا ا عن

 أو ا)-ثور، ب-ه ويقصدون ؛.ور رأس

 دعب ي ولم ،مح٠لق ا وردون السذ.؟-ا

 تعدوا دل -وسة٠نحا ا"ذد,؛ء -م٠رض ءذد

 الجذ-ردة ني ل-؛ا ن٠ء التعيير إلى ذل-ك

 : ء-؛؛،-؛ دم٠ذ ر-ور٠د-ر عني-؛ ومرروا

ذلى، ض؛ ء يحى؛ - " برت ]برد ا إلى .زوا ر

كل وإلى  ،ره ني رده يمد برجل ا

. لجمعدمة ؛؛ ؛وتا إلى رمرزوا ا م٠ك

ذا—ه ور—ذط درورة كانت وإ-؛

راوب هذا ا,ذطور دذ١ا ,٥ "|سلوبا  ا

رث أن عاثه ن كذن جت.ه ح؛ وكئره  ي.س

 ،ء-ا^ذ ؛٠ذ ر٦٠كآ لما۵ذ-ا وس_اذل ءن

 دولجه ا هو ك,.وني ا ق٠لط ا نكان
 وجود دم صعب كان دكاذه اإدل،

 نسميها ؛٠مر ودي لص-ونين ا ة٠د٠ ا

ا"يجردرة أو ، لصوذم؛ ا "حرذ ا

٠ وديه٨لص ا

 ؛-موز دا ن—! لدت؛ ا أت—دش وفد

ي.م.عزل به لرمز ا وم٠—زرس ل ؛-ة لدك وا

 رك.زذحج وذد ا"ءرى، و'٠ء .دة۶الوا

 دفعة "رجذ.ح ا في لدرو 1 "مجدية ا

 ا"دف م.ن ا"ءورة الحذ؟؛ في حدة وا

؛ت ا"د، قبل ني ادن؛  يرن أدف د و

، حرف 22  ليمحن٦ هرن ب ذكن ساكن

.؛ ؛ر، اد إلى  ن رسا ن ذرء؛ ن؛ ن و

 كرادة١ إلى د؛ذرة٠لر أحدهما أدى

إلى ذرة هرد وغور _ة لندد 1 مية $را وا

العربية.

ب طن؛ لو  ا إد ب د.صوا ا ٣غ رع د

 فعندا ط٠ء أد.رف ض٠ع٠ب أن ذلمذ.؛

 تغيير مرع ل'ره.وز ا دن د بذ احتفظت

 .نرذ.؛ ذلك الحرف، ك.ل٠ش فى ب-سيط

ي الطاه درى  الطانة ءلى يدل ا

( H ،) يدل اا-ذي ابء وح-رف 

ل.عين1 وحرف (، ٢ ) |بب ءلى
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غة بر٠ح ة وردة وا ا ردة 1 و|للغة ر٠حم ة

وفى )و(، ذًاصبح !اذلى الج-زء وحذرف (،0) عج٠ل ا عل ردل ا-ذى ا

ا"ماس، الح_زء حذف ال_ك_اف (|إ ) 'ل-كف ء-لى رداى افزى ف ادكا

الخلفى الحزء فى انح_ذاء ض،ف ا ن ادذك ءلى ددل ادذى الذ؛ف فررح

محدث لم م ال وفى )ى، ت ءلى يدل ادذى ابء ودرف )ب(،

هرن ع٠٠قد ذه دك لجرف ا كل١ش فى ر٠تذ (. ٠ ) ا؛ذ"وفة ال.د

(، )ل أصبح٠ف ا"عل إلى ا"ط)
لحر لمدد٠د العرسة احتفظت كم,ا

زء ج ذف٠ح حعا ٠٠ ال وفى وه-ى اك خعل أدرف دن ذلل
اذواو رفى )و(، فأصبح -نفل  ا ء اب ىوه ادردالى ط المة عن ذتطورة٠

رى الج.ه.ة إلى ع.د ح.صال دح آ ف ا
(1 (،n< ادراء (، )د ..ج٠ ،)ر(

)و(. (،0) العن ن، اد أو (3) ااجن

ءلم فى رشة لحن ا ت سا ).درا ا و"شر م)(0اذاء) (،1،ااكاف)يم(،اا

اددداد ه_ى الدرسة لدخة ا أن ؛.خة٠) ا >=دث وقد (co) ااواو )ة(، الميم،

الجذزيرة ده ت ذا ل ل مذسج.م زح٠ممت كما لحرف سكل ذى د.رحذ.لى تفر
لدة إلى ًاصلها يع.ود ك؛ن اوق ا)عردبة :دلى

أو المسند ة٠لغ ره-ى ن،٢العم اه_ل

ة_وش٠ذ وتدل ؛ العهدل.ذ اللذة

ود وح لى ء ندرة نذأ الم لعصور ا ا—حص ٠ -لذ-ا وفى )ب(، ج ,ب ص دأ

ا"طوى فى ء.رد.-ة إذورة مصوفات I ذأد-ح اءن نح (Z) ، لى دتف ادراء وفى

وا؛ذسدات. ه٠توجي و-*ن ا وفى ، )ر( نيح٠ذاص لرد

كتور ويرى "إن ءلى: جواد ا ذارح تجويغ-ا ٧ "ءلى ا إا-ى )ناى(

ه_ى تأؤون دان لجة-دررة ا ه-ى الدرد-ذ
- ٠٠

ن. ال ركذاك ى(
ادة )اسن( اسات الهة ا"م اللذة

فزل ا٠"تم المرددة لجزيرة ا ستؤان د-ن ف-تح دى) ادولى د.رف فى
ه --

لذن جرث_وسة مح_ص_ول وأتم-؛ ،ا )ع(، ؛؛صح غؤودف هرع ال*منى لجذؤة ا

اذق والذذتات ا)ذطورات دن ط.ط.ة اصجح ف ثم-ويف ف*ف ا ء لف؛ ا وفى

إلى وص*؛-ت حتى ؛٢ مرت ،ى۵تح  زء المة ذف د القاف رفى ، )ف(

وز ا ح أتم.؛ كا ،ذرة لحن-؛ ا 1مرحلته وجذوف ادذدى، لحذرف ا دن )*.لوى ا
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ال*رإ؛ة و|للغة حهير غت1 دمة٠العر للغة١و در وم ة

 اراء“ ما٠وم ؛م.ذقرزة ت ولهجا !--نات

 الجملم.ة دا.لحل كتوبا١م صحى۵رال سحما٠مذ

ب ا■f؛ A ق لغاو:١ ذرية ذذش دن ا
د و/لم امم /لماب٢را٠ا،ما

ك/لم^7/ىقا٦<و٩/ا!،

ر ،7 ب؟ لم ج

 ه ل ك ا ب ر ع ل ا ملك/
 اذأسراالتجاومل

ن/ ي د ص ا ل ا ك/

 لص£اغةا لج_طة ا هله في ط-حظ

لمإذردة ورود وكذإك للجم.لمة،

 نجد "س.دي.نا كا.ة ذئي ا العربية

م  وه.ي عربية٠ال في لثذى٠ا إءراب ة٠ء

 في الذ.اب العبارة في وكذلك ؛ ابء

. ا؛مقثن كمئ رت

8 n ٠/٧٣١ار

 ىلم/ينلع/ملك
ا ه غ ل ب م ا

 ا أد والفعل الجزم أداة نجد

 بتين ادمر وهعذاهما ،ال*رحبة ر.أحرفهما

 للدملة مكط-ة ؛-*دارةوا ادداق، فى

 حذق ؛-*-ربيا لح.ط ا ب_ذ.غ_س رذة ل؛ ا

 في الم.ذك ء.لى العادد ضبر .ود وجذ

((مبلغه١)ب٩؛ل;))ة'-|

 كثررة الموصوع هذا فى "دن وا

 وز، دشوا ا ا٠لعغر تغي٠ذك ن دكن

نسجام 1هذ أن إلى ن—مذر  ا

 يقتصر لم اروم ءرببة ^و للزويا

 ،دذهرده ا اهدادت٠والمع دذصوص ا ءلى

 ذلى—الم بخ.ط 0قعملى اذا٠وحف لذلى ^لى

 ^_لى—تح لثمس ا نيمة ذر ي—ه

 ذ_ظما لعربها القصيدة مواصفات

. فية وة؛ وروي

 لجاه-ليا ل*-ربيا ن وحمل

 ذدل ق.لىية٠س مة.ردات ال.كر، وا؛ة.رآن

ة.ص-غ-ار ذا٠ه ء-لى ذذظ.ام ا  ل.غ.ة في وا

 ذان.؛.، ومن اروم، ؛.غذذا ه-ي واحدة

: نالب اهرىء ذول

 عذلى فه-ل وه هرا٠م ء"?ره دفافي وإن

عولع دن دارس ردم

 ى د_ن مهراؤة ده—ل—وك

 وتعني )بر^/هرق( الحميري

ل. أ

 لاللي: ^٠ةول لك-ريما اوذران وفي،

 هلره٠ظ وراء به كذل اولي د_ن )وأدا

ع.ح٠ سم ودي درورا(، و٠ي.لىء وف—ف

.. انم.زام أو و:^وص ادك ع
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الرددة إلمنة وا ريحم ؤذة رديت٠ال و|للغة ر٠حم لذذ

 إذران ا ب إذقوثج ا في ءت جا وك

 أو درر أو ١٠ه-ز أي ادفى1 ى بنت

د ٢٦ة ٠/٠ ح<3ج عهلك

٦زه9/ه

/ررضع،ارثبز،/

ن. رع ض و

 ل-ك نذرح )ألم :تعالي نول وفي

 وحمى، دذ_ظ دم_ع_في -درك( د

 من ص الحامي لدحول ارح٠وال_ش

 ع رب—لع ا ن وفي رح، ا الجو

 - ادسن أه-لي م٦ك في - رح)والثا

 الطيور من ادزرع يحفظ ي ادت

 ال-ذوش في ج-اءت ولحد ،ولجرها

 م ك.اج في ه.إ وا٠د٠ل وا ،ق٠ل ا ١دتذ

 ٠٠٠٢ ردا محغ.وظ،ة .زالد ا م. الجن ًاهل

 أد~ن عل تزال 1ع حمر ءرفين أن أي

 ، ٠هذ دود,-؛ دق -م٢ ا ج له في ديحت ا لدم ا

: ذولن,( ومذي؛

 أو الدت أسأمى وزع "دافي ؛)ودر(

 4زذ. ء.*-( درد.د .نين ا ن ا٠لم.ك 1

 ؤلى مبذي ض ئ ره-وفا-ل
 دوفي ده رع واإى الغذح،

 م—واس ر دوأ. ل٠ء الغا ٢٠—ض 1و

وأصلها ،دوؤر المفعول

وهةر/’الحماري_ة)٠ب

ا؛؛ذي. ًاب«ذ ر( ث و ه

 ذطقةم وفي رفع، "دافي وهي )ذلي؛(:

 .رزم رفع تأرفي رث ا وبا

 إلى )اعبذ_ور( 'لقصب

 ا٠وغبره الطلح ة ٠٠ج٠ش

 لمصتوء-ة ا ذ،سع.ة ل ا ت ظ .- دوا

ال،٠الحب أو ٠الجال_لم من

 ب٠ح مر ة دف ذي وألتدب

 رالنص - ءا;يال أ—ذوف و

 رفع٠ت اء٠بح ء_ن بتحدث

كالتالي: - حجارت,ه

٩د><۶٠رقه/هحد

 شمو/مصرعي/فن

... دىرحتهمر/ وت/

 ددرا ءلم كثيرًا درد مدتع بمعنى )حجر(ذ

ن،٠ري٠ا$خ من ديء يذع

ء أدن ءلى كشرًا ودرد  الذس

 دلى درات ن؛ لسن ن—"ثم

 ة يمتل.كح.ه ذيء عن اساع

 لكلمة ا هله تذي_ل ز وؤ.

الله( مح.جر محج.ور ) : ؛1؛-ةوله

ل١ر|م|ع- ،ك_م لحا ا ^.ر٠مجد أو
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العرص»ة و|للغة ر٠اا٠٠ح ذةل ة٠|سرل وادإذة ؛ر٠ح لدة

فى رصن٠ع٠ي عود حاك(.—)الذ :ا٠ولء٠كة ل.أ!.ا، ع_ك٠أم_ذ

ن د ممنعه دى الح م ن وه_له ،ه٠طلط لفك٠ح٠أئ

فى وردت وة_د |لرض_اع، برى٠حم ل٠ص أ ا٠له لك_ل_م_ه ا
كما (8 1) كوربوص نقوش

فى وردت وذد ‘فى’ا؛ تغس
-دلي:

ادص:

ااا/دم<;/1د٦،ابب٦
ه/ج$ؤبضمهه،

اهحرة١1/٩رقد٢ل
،11؟

وىهذللن/قنىه ى I ت د" ا ئ ئ د ج ح ه نث

ي د ا I ئ ل؛ ح ر ب مو/ م ذى و ن ل ركتن/

٠• I د ن ن من مدطة.ة ح.ل_غة لج_م" دمعنى :زشح.ك(

ذول—د الة-.ديمة صنعاء وفي !.*.ود ارم ث5واكا أرذان،

: ;ون الصنا القرض شجرة مر -'دي

وهو ،ط—وه دمعنى :)رذو( أو ء ا؛ ؤم في رير؛ط بحرى

ادراء ذر وادرذد الحطاء، من دفبع ه م وطا د عن آن٠اا.ض

الد.طاء رو ء ازن؛ وئسكن خرع من ،—ا ا.ل اد.ذه'اص

لغة فى الحداء !*إذ ٠للعرسر و ،لدذرس كاللجام أت

)رك( اداء: ^رف المستد الماء-ز، !خبر الشءحاك )ط.لق

أي المعنى، دنى وتحمر ٠الدرله (٠جا لمع١ ا٠ده دود ولم

وفي ى،—ط—ءأ أو ب—وه معج_»( فى وردت وك

ذلى( )ال رذلى اكماح ر 1محت ثحك اص )أن ا"لفاظ

زصان وا البطاء راء ال ر كسد دورده ولم (مغ.ر ذا ه معنا

)رذ.لىه( اصدر ا 1٠ولفذ»_ع وم شمس وى٠٠س كونه ا

أء.اذ^. ورذده أءطاه جئ : ة.ال خالص _ممذ_ا مع
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ءإي( )حمزه ن قما1 |للربية ة إلغ وا ر٠حم ة ؤف

، يم ذع 4؛.وبا رفعها ء كسما ا

وسمك غع٠ارت ادذيء ورك

 ٠ سقنه لفتح با يت٠ب٠ل ا

 ارفع : لرندقو ون٠ذ لمشعاوا

 بحاء زك I" - 1 ع ع ة٠ج اء ألدح
 فا$ن فالن وسامك فالن،

أي لشهرة أو ء ب ذي

ذول* ١لكريم I اإذران وفي وازاه.

ف~واها(. سمكه )رفع دعالى:

 اباب ا"؛ذاظ دن لكثتر1 وهذ؛ك

 ابدن أهل لسان ء.لى نح.ده-ا الني

 ال:مشة !*ربا ل.لغةا إلى ع-ون ي وأص.لها

 كرمم٠لا ارقء٠لق٠ل ن٠ليك ،رعددةا

 ل-ط-وذ في دها٠مح أن ة٠مخ.اص والمهذ♦؛

 ف.اطق في اذاس ألسن وءلى ال^ذب

.إة-ب.ة ا متيةيل ا ت را ا ذف ا
 ا"ب ح1هدا زدد

 ءالم . سم ت١المطوم وءص صر؛ية I اؤذذاؤذ ت جع٠مرا
 لكتارة١ دثاة د ا ءاي؛ د.$ا ا]معرفة.

 ط،عة ،وبه حمد٦ د. الدرب. ءذد سكأويا و
 رأي٠ال ذا—ه م؛1984 ص اكدوار دار

 ءربدة ٠اذظر ؛.يدي،٠الز ء«دالكريم للدكتور/
؛تها أح را زب لغصحى.1 بية٠باذعر وء

 ل وم او.*-رب تاريخ ذي المفصا الغق.ية؛
 ددن  ذم ل *.نم ن ا دار دي ء مذواد د. ا#سالم.

 للغة١ ذي م.ح,افرات دروت؛ب ام 967 2ط
 م.عه 1ج اوي، ازى. م ه:إدرا ٠د ٠اإقديمة يمتية1ا

 الدو ذيمةرت اذظر ام؛ 992 /4 /1 2 صذ*ة
 تدراس-'اد مركاز الله د٠ء. حمد٠ل يوس.ف دا
 شرح ى،٠٠ي٠الق ..رى،٠ا ع-علقة ب*?,وث؛وا

ذشقاق دورة اؤزوزذي؛ ادمع المعلق.ات ا

 مذيةيال وش ال نم مخ.تارات (؛1 1) ة ا
 وال.ثق.افة درردة ال*ربية المنظمة ذ٠الةدد

 ك--؛ن (؛1الحرح-ا$ية)ا -*,.ورة والعاوم
 ان٠ل دار ف - ز 2 ج لض.ذ.ظور رن الدرب
ذي اؤ^ه,ذي ازه**ج-م ا:ظر ؛؛؛روت - اوادرب
ر ءدي ؛-ن ر ط؛ واكراث اسة دار ي ا ا

 م-عيد رن إذنوان ال*إوم ج٠شمل ذظر١ لغكر؛١
م؛99 دمثق رالمعاص اوضكا.ر دار ري٨اذحم

 اءة٠للطب لتماة1 وذرازي، ح1الصح مخت.ار
ر اذ.ظ.و ام؛978 لحر واو  حاح—اوطد >ح,.ذ

 الذازعات مدورة (؛ )سمك راى ان٠واو.؛.
.. 28 ة ا

المور = المؤربة لدة ا،

ءلي( )حمزه )ة*ان
م1995 - 1919ه/1416 - 1337

 من لق.مان، ابراهيم ءلي حمزة و٠ه

مدر أعرق  سكنت الني دسة٠الع ا

 وتوزع ريبر٠ك في وس ؛ن.٠ح حافة

 زرعة ب؛ مدرس-ة ددن >*.ي ودرا ا تح-صيده

 ك-ريةر. في لح.ك.وم.ية ا والمدرس.ة الح.ينيية

 طاني البر في إ.ة.تا ا المعبل في فز؛؛ ء"^لي

 ل٠وًا.ذة الص_حافة في لي عم, ثم بعدن.

 " ال.عدي لقلم_م ا "و لررة1 ة ؤدا ' ددن

خبار و"  شقيقه مع ص-در ك_م.ا ا
 "ا"نكار" مجلة لقمان ود٠ءب

سع م.1949 ه/1368 عام ا

 ن٠م بل_ة عدن ء #ذا كتب

جتماعية ات1 التمن  ثم القعيرة ا

ت ة٠1م.  "ران مذه.ا ة ء إذا دد

سع قصعى ني ى ده ف فدم '
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د(٠أح بز، ب.م٠)ةا ن ل،ما ءاي( )حمزه إذهان

 وهي حدة١وو حلقات اربع من م.ذها

 ع سب من و٠يزنخ ذي بن فيس صة٠ق

٠حلقات

 ل٠جي مع ن لئذما *?ة واسهم

 اولى نت وى ادقضررة ا!.ذصة في اإرواد
 الق "أحالدفا "فنى قصة قصعه

 م.1949 ه/1368 مسة سرت
 عم م1958 ه/ 1377 شام انتف

 عن لذ-دي ا دلس ا لعضوية خرين ا

.يزرك ذرة دا

 مة٠مه وكنابات أبحاث ي د-ألق

٠تارمخثة زرات عن؛ وأدنى

 العدد ليل.ة ه-رحية :مؤلفاته من

 ديكق؟ رل ؛—تا. ًا قص عن يفة٠م_ك

 ؛ عدن في المازرة ة لجيا ا من ط; خوا

 العريبة ه الجزدو وجذوب عدن داريع■;

 الجرر تاريخ م،1960 ه/1379

 معارك م،1972 ه/ 1392 ارشية

 ه/ 1398 اليمن تاريخ من ميدة ح-؛

 ارمن، اردخ٠ت نم طبب اسا ام،978
 تاريخ ،ع٢ادتم م٠ي٠حم دن خدواطر

 م،1984 ه/1404 ارسية القبائل
 والقصصر ت  ا؛ة؛ م.ن كبير٠ عدد وله

.ت كمثثد_ا وا

 هرن العات لع٠مط. في انتقل

 مكتب زه وكان ٠صذعاء الى ٠ءدن
 عرائضهم ة٠ء لطا س لذن ا ياب

.ونارحمة

جادى السبت ؛وم دوي

م.1 995 ,ررر ه/ 1415 $خرة ا
ب.ي٦ , محدد دبب

 هحمل( )علي،ن اذهان

م1966 - 1918ه/1386 - 1336
 أصدر ءدن. ددرذة ودنهروا ه-ن هو

 )القلم ن رعنوا سبوعية ذة ص_ح-ي

 دودة؛.اسم دحيفة ثم العدني(
زار(. )ا

 الشعراء ح.ذو ا٠حل ،مءاز ء-رذ.ا
 واذحا ثرًادأ وأردى الروماذتين

 وترجم زررث وورد اردجلكو
 ء-ددا اصدر أشعارهم. دز تعادد

 عرية٠الثا والرحيات الدواوين م.ز

 ،ز الي أش.جان ،ا؛ضدور !ودر‘ :دن؛(

.ادمر، لرن ءى ^^ا!^ون،

 علي دن ءاي م٠هش

 ادهد( ان )قام اقمان

م1802 - 1752 ه/1217-1166

 لته ا ء-د دز حم-د ب بن ١و٠س ة_ا هو

 متن #ما ا أحفاد أحذن لقمان،

 دوا بن أحمد ي ؛.هدا : ر؛ز -'

-ام ا؛رتغى، ااذدن. رف وا

 مرسه طوشاعر وفقيه أدب

مدينة هر.ز مقربة ءلى (عة٠صت ) حقرية

إلى ذلىاذن نم دار في درس )ذمار(.
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محمد< دن إلمه )بدا |للةه أحمد< رن )ةاس-م اشمان

مفأخذ1 779 ها1192صذعاءسقة

 وتزوج ١٢ واستقر شيرخه-ا عن
 ه٠وطح إلى )-مودةا ء_»ن "أذربو

 سهز ذي٠ل ا ي ا٠ل_ش_وكا ل ا٠ق ا٠كؤ

 ءلمأ ن—م ن وى ،ه٠ذ٠ء خذ وأ

 في ص.ل٠الع٠ر ذه ل دك ان وك خلص-اره

 ءلى وافى ،ة وذرء ا را ا ض, قو ا ١رعغر

 بيذه.ما وكان وذزادته. وذذة^ لته ءلى!

 مية٠ءل جعات١ومر أدبرة ارطارحات

 تألى صيدة٠ق دلك ن٠م ، وذ^رًا ظ.ما٠ل

 س.ؤال ءلى لى لشوكاا رد في ا ذه ي أهم

 ية(٠)الص_وف في راه حذ-ول لقسان

: ن 1لقم ة دل وص دطلع3و

 ده ما كم يق٠يط ذول٨او. أءن

به1سح خدج ذي ؛ذرق والبءذن

 - ونظم ذيرًا - ن لة-؛ ى وسدؤا

 كالهما في حوكا الشعري وازرد

.وه درره في وع 1ط ل ا ومدر ا في ت ددت:

 المدري اس ءدد دسين د.
نع: الدر اجع:رم اذنمار .37-31 /2 ا

)خ(: ز۶الد رز٠د درر .125 ق )خ(:
رن ذي اسن ا رجال تراج-م نم . .331

دار ردارة، لى اده د ذ٠د مل١ م ر، ءث ث-1ا ز؛ ١
/2 ر: الوط ل د.ت. ،ددروت ،دة .و-اد’

ديون ثوى؛-ى، اك ء.ذى .د٠ماد ، 173
الته د٠٠ء. ب-ن و٠- ح تحمي-ق: .كاذى، اك.ر

 ،2ط ،ق٠ش٠دم كعر،٠ال_ذ دار الدهري،
م.1986

 إي(ء ٠)ليحمد لقهان

مZ 1966!ت

 درس ءدن. مدردة بد موا سن برو

 له ذ.ت كا . دامح_؛ماه وء.^لى ذون ؛٠لة ا

 ا"دبرة النشاطات هرن العديد

 فتاه آحيغة٠ص صدر٦ ؛دد والصحفرة،

سم ٠بد عة٠عط وأشأ لجريره ا  في ا

 هرن ءدد إذام; في رك د؛ ءدن. ن مدر

 من وا"دبرة، الئقافرة النوادي

 ،تذي٠لم ا لطيب ا أي دم مخ أشبره*؛:

 ءددًا أدف ذافي. او ا#صالح وزادي

 م رعد ١)بالد ع ا٠ذه٠م ،ل.كذب ا ن٠٠م

 وررجم ع-يد(،٠)ني وروا ؟(ون رد٠اك

 كمأ درمي(، ٨كم) روادن اذنددة ءن

 لنهضة ا ءن ت مذ؛ .ة ٠س ذذ„

 اوذورة و؛دىء وءن اوض في اوظؤررذ

٠ ذتمهده اوه*

 ءاي دن ي٠ءل م هدف،

 محمدا بن دالكب)ء الشد

م1961٠ 1930 ه/1380 ٠ 1348

 في ا]وطذمة ة المذرة ذ.ي.لىاء نرن دو

 وؤ.ة عيرا ر إر. ء.لى استشهد وود بمن ا

م اغتيال م أحمد ا#  م/1961 ء

صذع؛ء، دذة ن٢م رالمذددة. ه1380
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ه؛ن الديةلحد( إن دال!* )ء ٠اللقت ه،حمذ( )ءددا

 (،ردا ب ل ا ر> قب١ ،درا ا ه ، ١جلد ،وورا

ذرة.٠اًاص إلى دل يم 4ددرد اون

 ة٠لذرسا٠ب اللق.ي.ه الله -ل ء الت.حق

 مح.م.د زمبإه دح مذ.ه-ا وتخرج ة ري در ا

 ق.ب.ل دذ.*.ة أخر في ني٠الطغ.ي ه٦ال عد

 ا#دام مقذلى د٠ع٠ب لدرسة١ تلق د أن

 ه1367 م/1948 ثورة وفشل محدى

 لعميذ١ هع ن إدج :*رض .لدستورره١

 ة٠الدرس رنى—ن في "كوع ا لي٠ء مذ٠مح

 ا"ء-طل وزاول مذن،ى لده ية٠الحرب

 ق٠ري٠ط ذق ذد٠ء ادد٠ح في الشاذة

 عام، دس "كهر صلم_ده — صدماء

 لح ًاخيروأ ،ة٠ح.اج في ا أرض وس,جن

 إلى الحمن ا#سالم سدف بطش من
 دح ورع وهظ-ا ،عز٠ت في أحمرلى ا#دام

رادا، ءلى زمالح؛ه  ذابع ظ، ولك.ته ا

 طلع و ااوط;ة، اذكى ءلى طالع١

 إلى اذدمإ ص أفضل، مستقبل إلى

 محمد زماإ زم؛له ن1ك ٠حث ددة٠الح

 .لتثغى ض.ا؛-طا ذ_ملغي I اسع ل٠ء.

اإلدا:ة.

 الله ذضز الدكتور ح-ظ وة-لى

 دردا "ص-ز ا سدوري وه.و الزاة.وت

هلي_,خ وذذدة كهدا .لتثغىا٠ب

ثيء ءلى يمثهما درن فا الرجلذن،

 وء٠س ز٠م ف.يه ي ه. م-ما د ٠ل 'ا ١تخلصر

 سيوذ٠—ح لمستشفى ا درد٠م نا٠ة٠و رد. ون

يما وف ،>غط ج دا وط ا؛ذلىدي الله ءسلى

زم مج.ضور يت.آحدث إقلىدي١ نا٠ك  اإ

 للتشذى إلى ا#وام ذدوم ءن ال.عاغي

 )الحرس من ون إصاا زيارة إ

 ث-راد ني ١أصيرو الذين ي(٠#د_ادا

 هرولئ ت’س^ارا ى إ-*:.لى لالب4د_ 1

 إلى ه٠طرية في وهو لى أحمر ا#مام

 الفرصة، هذه زمالمريا ى١تح الحديلىه،

زم ا زم،تل إلى ع وأص  اللعة ز

 ذذ.ذ.ا ذا ،"در ا ءلى طلعه و ، ستدش-ه

 الساء وفي احمد. ا#مام غشال١ ءلى

 دذذل مم٠ ا#مام فيه_ا ر٠حغ اذفي
 يذل في فشلت اخاو أن إ" ٠الخطة

ذرة. اإرا رده إرا رءم م1ا#د.

 ؛!-ذيانحارلة فشر إثر ولى

زم ءلى ادة.:خر  إلى وذذلى ا!لىة، اذ

 ذبرة ء .ذا ا تع.رض وق.د ،د.*لز مذي.ذ.ة

 دل ق -دق لشديد1 ذ*لىب1ل. 'ستجو,به

 ك.ان )ادر( ملل٠مح !-ع_هذا ولي إن

 ءلى له٠ف دف دا اللذ؛ة ج__د ؛للدن

ء-ذاف  !رلة٠ء شارك.وه لذين يا ا

,#مام. اغال

 - ا#ءذام ,-؛د“ في واستشهد

 دغ — دداح.ا ز٠ب.تع لشهداء1 لىان٠؛ب

 ذ-ن ك.بر ه —وء اذذذواذ-ة له٠زمي

ردن  الله ءدل زمح_مل راجع ٠م-اء.ا د

ذي(. ,!ط

ا!كوع ي.1ء ه.حعد .د الد،
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وزي ذائع( ؛ن احمد١ ا وزي ذابع( ؛ن ٠)أحما ا

ك دن أد ده.؛دي.1ا = دادي د

وزي  غا؛ع( دن )أحد ا

م1585ه/993 ددد ت

 ادطوزي دعش_ا ن٠ب أحم_د هو

 لكن١ح ومؤرخ، وفقده ءام ادي، اإنء

ن .دررسها٠٠ب ودرس ،;ب۶د مزرا'ة  ك

دن ادز اتامر ا#مام أنصار من

 بوكت ،م( 1585 / ه993 )ت عجب-م-

 الك،ير ع٠الجا في رآخة٠- )مته-ا رته٠س

 (،ب-ا#مبروزداذا ء-رى وأ دئداء، في

 العوب )تخطئة في كتاب وله

 وة_ل ، دك( في العلماء وذ-صوص

٠اإ؟دور( )طانع حب ى، ًاه م درج

 هدري الله ل دسون د.
 كار غ ال در ود؛ دي، م ا! محمد الته ءج : دراجع

مرك-ز البدن، ذب ا#مالدي العربي
ء. ا ردع ،يمي5ا حوث٠لوا ت اادرائ
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ادرسدوني - |لرسولى ظذر1ا> دذت يماء ال، داء

٠ايمز فى اساء

 رخا؛قه لكون١ بح ءذه ذال الماء

 حي( ذيء ك-ل الما، من لكا٠ع٠)وج

ض.;؛،( سورة من 30 )ا$ن.؛   إذ ا

 رذاه و متعة و ة -ح.غم و حياة

 او ل ة.( وق_د ماء، ؛-دون نعيم و

 الممدر ه-و ء Liا : ط.اي الغلفة

 في يدخل ي زنا *ي ا"س-( والمكون

 الكرة في ا"ن;(، ك-ل تركب

 ا'.;وذ-اني عر الما ا ل وذا ، "رب ا

 ا"ش(ء، كل دن حن ااء1 ؛ذدار:

 وحودة٠د دذذردة دادة أئر الماء دبر دع

ذ;« كم;ته وتقدر ا"ص;افي |لغالف في

 ب٠ع.كع ر١م ٠و ل ي ك٠ ول.ى.ف ما;(ر و أد٠,ذ ؛

 اذاء وطي كإ(، 1500000000)

 "رئ;ة ا رة—الك سعلح ر ءدا أ م.مه

 م X 10 1400 دد.و رذن ب بحجم

 ا"رض يمي البعض أن حق

 رة_5ال من ؛-د ;ة٠اذ_اذ بالكرة

 ذشكل ئ الما اراه أن ا ا"ردن.

 اذافي الفالف حجم من %97

 % 2 ة٠المتجما اذ;اه وتث.كل ا$رض

اإنداح ب اط ا اذا، ؛شكل ؛;نحدا منه

 م—دمة من % 1 نح_و ل حدم.ا ل_

ف ذذط. ؛"رض في الما ا"

 د.ن اايمن ذك;".^، دا . ه-و ادؤال

 ة ا"د اا;اه ؛ى;ة , ذ;.ا١ا؛خ ا"در ١هذ

 لى—ء واراة للثرب الصاإ-ذ

رض،  ول ينعدا دا و—ه ه_ذا ا

عليه. ؛ة ؛ا ا

دذداد ن4ض رنا ذقع  ا؛دالي ا

 ؛.وده اذيا -ذوافي ا ا؛طذس ق1؛ذط

 ح;ث ، ا-لم_اف وذب ف لم(ا !اناخ

 ا-تن .ا٠ذ كم;ه اننحوا ر ًخ كب ا ؛_فوق

د أجزا، معظم ني ا"د_طار  اا-;

 وذ*.ز واغيرو؛-ت إب مذاط.ق ؛ذاء ؛.ا

 ه-ذان ا—ي ن-; ارى—؛ن ؛-فيا وححذ

 ءن طر١ ا كلد;.ة تزي-د أو ن ذ٠ع٠لم ا

 أن وب-( ، ل;1؛ذ- والنتح ,ذر اب

 ادورة ا أو اذوازذة في ا"ه-م العذاصر

• يه نمذلي اداية

 لمياه را ليول ا ا"مطار؛

 اراه لنذح؛ وا البخر ال„ط-ذد-;-ة؛

 ه-ذه د.ا؛ذ نتفعي ذوف ا$.وذ;ة،

 إلى ؛ا#خاذة ا"ربع المكونات

 د ]-;- ا ني ذ;ة اط ا ,ندادات—ت— د ا

 رددن اذفي ؛المدورة وى.و وحح-ها

ابذ;ة. ا"رض ءلى ء اذا دالة
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'هطار |

 سليج_ة ارمن في ط.ار٠"م ا تمقط

: 1٠أهمه نم؛ دأ ظروف لعده

 الدارية الموسمية رداح—ال تأئير

 ال,حر ءبر اله.ذدي اغ؛ط دن ادم.ة٠ألق

لورمدم٠ وده وا؛ك ، دن٠ء ديح وخ اا_*ربي
بورو شهري في رئبي٠ال ار—ا"د-ط

من.٠وأفط

 رالح ذوق ا؛وسمي ا؛ذخغض ذأثير

 ط؛ر٠ا"د هطول سب٠يس اا-ذي ر٠"حم ا

 والشذاء يف٠والخر اذرح ول٠فص اء ا

٠ويرالو '؛ردفي ثؤري في وبااذات

 |لمتوسط "ددض ا حر٠ال ق 1ذط دأددر

د قطية رياح ندمرل ااذي  ة٠ددتا

 في خفيفان أم.طارًا ببس نخغاض١

 درسمحر ه"ري٠ش' في د  اب ا ء١الجر ن۵دع

 ل--وريع ا (1 ) ل٠^-٠ث٠ا ا ين٠ب ي ويناير،

 .ة-وط٠٠ل ذعوبع٠٠٠ل ا دل—اد—للم زب ا٠ك٠الم

 المنطقتان ءدل حيث ارمن في ر،٠ا؛ط

لم  ت’معد أدنى ة و والصحرا للمة٠ح ا

ت٠اذ* هذه ل صم ت إذ ا؛طر .ة.وط٠س  د

 تزداد هم التة، في مم 50 إلى

تجاه ردردا ا؛طر ذوط٠س ت *-لى د.  با

 أءلى تعسل حق المرتفعات نح-و

 لغ٠يب دي ا ،إب منطقة في تبا  معد

ز طا  ا لسعوط لسنوي ا لمتوسرط ا

وط دم، 800 ا٠فيه  درجة وجود د

ت٠م ر_ين ذق لذوا ا م-ن عارة  لذ

 ردندفعا ل ا دن كل٠و ر٠ا"مطا م*.ة.وط

 ركات٠تح واثزاه انحدارها ة—ودرجذ

ألرسة. اذوابة اذكدل

داه الدمددول السطحية و

 ث ذ ارفدن في الطبغراذ-با أدت

 ه ؛۴٠؛ا ذورتع رة٠م٠ء في دف وطا

 إلى البالد رمدفس أوى السطحية.*

 الم.اسدة -*-؛ت٠لمم.تذ.جحها ن٠م بير٢ عدد

 (2) شكلو ا درن والمذوط؛ رة٩الصغ
 ،وي ادا وامدادها ها٠همأ رواذع

 ا"وة لدرا١ ا"-دماس لعج وداذددا

 ا م.حر ؛ة .مذ د وعر ارنحد ا لة٠دل٠ش.

 تحاك جد، ددا ددت سر ؛ول٠لد ءذه دذتح

ط إلى المياه هكن كبتره كميات  ص ا

عطى١ ركز يث لألودة وادلى لو  ت

 وا"نشطة ل-كاندق ا ت عا٠م٠لفج ا

 :ا٠لشه ودا -ة؛ ء لصنا وا ة ء لزرا ا

 أة-ل ار اف ذات ا"ودة ذت مصا

 كج.مع أمشا نمكاو أكو ساع واد

ر ن.ة يسحرا الوديارة ت با٠لرسو ا أك

 اكن٠أ بروز إلى ذؤدي آن -كنء- وادفي

 أجل كذ د؛ة٠كط ا ا؛؛إه دذجمع دذلى

ة٠كذذي آو اذرة—مج ب؛ا دلى مدت ا
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ء ابز ذي اداءادمن في |

 ت المتذأ ءرذا لز من وفية ثل ا ٠لميا١

 ج والمهار الدود تيددل ؛-ائيةا

$بار. و'

 في د—ي*وج  *-روف—م ه_و كعم_ا

 التدفق وينشأ داذن، .ار٠|ت يم_ن٦

 ندول !-*-أنيا ن1الجري من |لطحي

 ة ر ."اط ف ى :-*.واا طبي*.ة من ادذادج

 محدودة و اإدة ودرة الغزاوة شديدة

 اذضد-درات حلبيعة ن٠وم د-ذ إ*ا ا

 م-ن ن لعاردوا المنفذة ر٦غ_ النديدة

 ما دة1ء. لذا-ك لدادب،ا في النبأت

 في ؤمته إلى علوي - التدفق ز رص

 6 0و 15 ذن—ي وحتزا رة ؤم فزة

 وددن أغلب في الحال هو ا كم دقدقة

 المعرة "وديةا رفي غربية1ا تبادن

ذي ويزون ول اا. د  ح-ة أة؛ عادة سب

 الجريان أو والذدذق سبق، ا٠م٠م

 ط فعادة جد٠و إذا اا.داثم العددي

 ما وة-ل- ًالعايا ا"حباس ني يكون

 ء1وداستثت ،"وديةا مصبات إلى يعدل

 فديا يصج اوفى ة الدربي تهامة أوددن

 .صبات٠ إلى أزب لةا لفي لداتما الجران

 ادلي —اد الي) دق بازذرب ا"وددذ

 التدفق ة كم: دق مهم-ا يزدًا ودد^لى

الحجم دق %40 إلى دمل وي٠السذ

 أدض ا-دال هو وه)ا زز:لىةق، الكلي

 وادي ذرع أحد الخارد وادي في

 دن ؛"القرب حجر وادي وفي اجإوف

المكاله.

 سهلحي ا!تدؤز دادر، ح„اب ،

 حجم إلى السعلحي التدذ-ق ؟ن -

 ذلدمعات٠د في ة-ط(1ال الخر

 بأجهزة المزودة عذر *.ة—ا؛:- ا"ودية

 أذه ذويد ارمن، في ق اك؛ ص ذب

 كما 0,089 إلى 0,1 1 ؛;ن يزاوح

 ه المي دق ة٠التمذ د ازب رد مو ودرت

Iالبدا:-ات ح-سب المتجددة لحلحين 

 ب ام995 ه/1416 عام حتى ؛وفرة

 موزعة ذن و في مكعب مز بدون 2

اذالي. و!كح ءلى

 ا"حم-ر ر—ح— ال حوض أودية -

ال:ذ. في -كم مزًا 741

 535 عدن خاتح حوض أوددن -

٠ التة في مكعم؛ ًا دنر

 ي ال*ر البحر حوض أود-ة -

 553 .ب*تيقا.سا ن رما. حوزى د-دا

السذذ. ني مكعب مزًا

 171 ا-ذالي الربع دوض أودة -
٠-ذن اا في مكعب مزًا
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ح وال ذر اد

 ء.لى د ااوح) اهذاء تح-ول ه-و ال-يخر

 من اإ-.ط-حي الج.زء في أو ا!_ط.ح

 - لج-و ا ح.رارة ب-غ.ع-ل بذار إلى التربة

 دب ب بذار إلى ا؛اء تحول| ه-و ذتح وال

 مدار في حكم٠وي.ت النباذ-ات، نمو

 ة.وة هع.ه.ا ا ءوادل ءدة وادح ابذر

 الطوع ون-زة الثمي ا#ثماع

 الح-و -درارة ودرجة،، اادوم في بغ٢لضما

 زرداح ا ة ء وك; لاًلجو لك.هية ا ة ود اط در وا

 رداء اا-طم.ذراني، ادوح إلى اذة دا

ردد ح ك وا ر٠ذ٠٠ اد مأدلللي ءلى  يك

 دع سحع.مل اذي ا ر ط ا.لى م ؤ.*.ا ا ..ه٦المعد

 _تح.دي.لل١ ططر١ لة-وط .ام اد ال-دل

 ادب، دلممنطقة المذاخية اط-اد-ة

 اب ءلى اء د لماية،١ ازادن الي وبال

 .ار"وط ا ة-وط د النوي المعدل ددن

 1.:—ق ت ثم خر٠للم لويا المعدل إلى

: هي ذاخية٠ه ذحداؤات ة أر إله، لىهن١

 النطاق ؛لجذاف ا شديد ق1الط

 ط.اق ال ازاف؛ ده اق٠الط الجاف؛

 3 الثكل ور_;ن اا_رط-ب، ذ_;_ا<

ال:طاةات. إذه اداحي وزيع اد

ذبة اددؤ ادراه

 وحودة1ا* ه لى؛ ا لجوفية١ ه را دا مد٠يق

 النثبع نعداق في ا"رض طح٠س تحت

 الماردة في والذذوق ادام ذكاون حي-ث

 ودن,( وازاء امل داة ل ة ومدو واصزور

 ازادن هذه ني الماء ذال ا أو ان الجذر

 وى—ة ر ادأد تحت ي٠٠ا أم* بعشعكعل

 ا"وطار ذوذر افرضنا ذإذا الجاد؛ة،

 اد^طح از.لىار دعة طب ذر، اف٤ دذدر

 الردة وذ_وء..؛-ة لجد-روان ا ومرعة

 دب، ذا. -ص!دروة دب،را وا '.صإذوروا

 ذاء ا ود-ول لعمارة انم الدور

 وفة -لم ا اذياه خزانات إلى العلوي

وةذذيذ؛-ا.

 ه-ن الى فى ة الم-و اه٠اب ت-واجد٠ت

 نم; ان ادود ادت ذرو.؛ في -اسي،٠أم كا١ش٠ل

 تا عدلى ون المذاتح ةري٠اد. ادذذات

 في حد تتو ا٠ك.م والتعرية، -ج-و-ة اا

 لتكوينااتا وذ.^.وات ووام ذ-ذوق

ل ة٠-ك-ود ااد -ري.ةخ -ك٠-  ور—لل_صا خ,

 الىاه -يذزادات أدا اتختلغة. الم؛و!و-.مذ

 في دة الدا ا#نتاجية ذات الجوفرة

 صخور فى واج-د—ت٠ت ا—اثم—ن هن الى

 ة-1اد_ط-ود- نجهوء-ة رولي٠دا رج-—لح

 اب_ن ر_اء معظم في كثرة ا

من انألغدة الوديان --؛-ات“ذر وفى
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 أج.زاء تغ-طي الق الصخري ت الذذا

 في ج-د دنوا ك-ما ،ن٠لر.م م_ن كي_مرة

ن في '"!.ذكون دليا!.ر الحجر من كح-

ع ق I—ت٠اخ ب ي ■:ر—ح٠ ا ر ٠ًاج—لح٠اا _خ_ور٠ر

 ذور ،—ص إلى اة—#ض1ص أذواءبا

في الجي.ولرجي الععر ت ب برى  !.؛

 ث٠ايم ني اا.وجيد ردلي حج,ر ر تحو٠ص و

 ج-وفية ها' ي ع ؛.ات1ذز تحتض.ن حميعه.ا

 - عذ.خغضة إلى هذوط؛ اتتا-جرة ذات

 ءلى لج-تولوجي-ة ويح.ات٠ت.ك٠ل' ة٠ي٠دة

 ات—الدراس _ين—ت ليم..كية ا "رض ا

 ذزاذ-؛ت وجود عدم ذب' المتوذرة

 4 الشك<ا رددن ٠ بي.؛ لة٠مجغ وفرة ح ه مر؛

 لكانيا ازذوربع لبطة٠ بعورة

 ن—!دما في لى_وذلرة ا 0ا—لميا ت؛-الحزا

احذيا. وا

 في ح '!ط إلى ا-لم-وفي الماء ي-صل

 بع لرن؛وا ل.^ونا ر ء عيايطل إد؛ لر*,نا

 !في’ ا$بار .طة ب-و وإد.؛ والب؛ت

 ارذ.؛؛-ع تظهر تذذ-يدرن،—اذ مح.غرها

 ى-تارة ط-ق ذ_؛٠د في لر.د-ن ا في .^_ون٨٠] وا

 واإذاب ل اب'؛ دذاط.ق في والذات

 ٠ه-رأن٠ء- مج-د,.وء.ة ص_خور في خ_اص.ة

وصادور اليم_ن اذرات٠ب-رك ذ-ور١ود-

 اذصدور وفي دذرذوت* مجددوءة

 ذم؛ ٠ذ1ا]ط.و نجددوءة ة اب ا'.رد-رة

جر د.ذطة.ة في  'ردود وادي أعالى ا"ه

 ة٠نجموء ؛.*.ة ون؛ ا ا!ردبة ور ا!حدن وفي

 أحور وادي ذرق في ما٠ك ،لك.

 ا!ثنابيع ?ر“أك حجر، وادي رفي

 وادي ينبوع ه-ي ارمن في المعروة

 ل ض-؛ الخارد وادي ودذبوع "'ردود

 دردة هذا ارذ؛ هذه دض ،؛د٨ى.ذ

 رد-اونرة ؛ءذة٠" حن.ي؛ و ء؛دلة .درارة

 وني !ح ;؛!ن؛ ددت في ا؛وحودة كتاك

 اإ_؛د-ر-ة وفي ذضرد-وت الحاه_ي

 وفي لحج في درش رفي ؛شوه م ورفدو

 سعز ن رد؛! وني ذمار في ء-لي م م.؛

 بالضالع الريردة وفي ؛إب ال.عدين رفي

 ه ا"!.؛؛ لحذ؛;تع ر٠تظه وة.د ، ى;ر عره.؛ ه

 ه-و ك-م-ا ابدر ح رط’ تح.ت ب.وذ^ة 1

 در د-؛ ء-لى ا"حمر لد-ر ال لفي ل لحن-؛

لدن با!-نرب عدن ذرح ولفي ة٠ا؛د

تين. وادي

 ني اإ؛ إورد ا فرة لجو ا المراه تع.ت?ر

 ة.ط؛ءنت في لىم٠د٠اإسذل دي "ين؛ ا

 لذرب و؛ ا؛تمن في الخذذلمذة ذمرة ال

 نذوى—ا؛. ءلى ،واكد.:.؛عة وا؛.زراء.ة

ا؛ذوذرة ه ب؛ ا كمي؛ت ؤذرت ا؛وطفي
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ت في  ه/1416 ءام الجلوف.ية الخ-زاذ

 نكادى، دش بلون10370مب1995

 ا!غربية تا.اعة ذات١خز ؤ، %2,4 1 عته.ا

 لجذلوب_ية ا بم_اع_ة زاذ.اوف٠خ في، %0,68

ت٠خ في %0,48  ة٠وأودي يع_ان٠ق زاذ

 في ٠ه/9 6,4 3 و ية1الحب_ اا.رئن

 لروت، دن لمذ-طقة الح.وفية الخ.زاذ-ات

 س.ذررا .ة ' حا٢ *—اا ق -—م حك- 5ا رت ؤد ا٠م٠ك

ت  باتون 2,1 ب اختلغة و"ستعما

 ذرة اإدف ك.مية ودرنذ، ديذم.ا ،—دى. ماز

ذوده  ا٠ه٠حم.يع لحوفية1 ااداه لخزاذ.ات ا

 أة_ل أي كع.ب،—ه ر٦م- ليون٠ب 1,525;-

 امع ٠/o27,4 ا_ حوبة—ال .ات٠اوكم. دن

 ات وى. للبالد ال.ائية ا!.ثروة أن ي،دنى

س وزع إلى .تزاف٠ا

 دن درة وا ال-من أن فرء.م .ودد.

لى د دا وا-ل ازري *ضارات أؤدم  ا.

 تقنيات ذ.طولح.ر فيه-' تم إذ المالم في

 با!_دود ا"دط-؛ر إه د د د-ا و* ازري

 !.شذوات وا -ح والعهار ز٠والحلواج

ف ذ٠مذ ون 1ال.- رس ف زك ;-ن و  آ

 لالستدامة القابل ا!.ري ا!---ذ؛ن

 دع ذام ذوازن في ا!.«؛ش واسذط.اء.وا

ئ.ية، مواردصم  ا!.؛.ك ولفي ودكن ا

حر عهد ي الدثرين ن اون.ر د-ن ا

 تح.دث ت أ ;.ن ث.ة لح_دي ا يحية١ ا اودولة

 دادة في ا.ذرت جدًا سر؛-عق ندرات

 أكاثر د.ن ة وا*د عن العذرن ادشرن

لم... ال-؛ للي د.الة اه٠الي مثكالت

 ؛.عذ.ل ب.إمح.از ذتذذاول التاب الطور

اكذثرات. ٠هذ

 ؤدر م1995 ه/1416 عام في

ستددامات إتمالي د في اواة...ة ا  او

 يذدر لع.جر ارب، ك م دنر اون 3200؛

 مم ،دكعب مبر دنون 700 بدحو

:.زاف—اد من ه.ذا ر٠ج—*٠!ا ئن٠وي—ع—ن

 يعل أن ويتوذع ية،٠وف٠الج اوباه

 ما إلى م2005 ه/1426 عام المعوز

 إذا عكع.ب داز درون 920 ءن ؛رد

 دتم لم إذا أما ازرى كافادة رذع مم دا

 سدون العوز ذإن ازري كذ.اءة رفع
 محي.ث، اذياه استأذ.دام خ ;.:.ور ،أكابر

 !'ذالي من ٠/٠93 الزراعة تتهوك

ذهالل،  35 اوت* ذيب بلغ ا

 نعب وقدر منها، %40 -

ستهالك  من %6 ينحر لي اف: ا

مدهالك إتم!لي ذذط. ا

 وازني البالد دن الذربي العف

 واط-ذ-.اب ال—-تم-; ا ذ-اطق—ه _هلى ية

 واوفي !ا-رذةا هول—واو. وال,ن.وح

 مكان من ٠/٠90 د_ن أكاثر تضم

د ددكة دن معاناة "كاثر ا ه.و و.;-
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جل ال ا،فىابن٠ال

 الحوف_ية ه اب قدرت حيث ه اب

 م1994 ه/1414 عام في المستخدمة

 بلم٠مكع ر—م ملجو)ع 1800 بدحو

 ر تذلى سذودة تغذية هع بالمقارنة

 أن أي ،نحدب مر مارون 1 100؛

 %60 رفحفي دنخذ لذI ق رف السحب

 في لالحخدام ل٠؛ الذ؛ اغذزون ر ودذلى

 دش مدون 35000؛- الجزء وذا

 في ابه ووارد أن يعني مما مكعب

 غ.ضون في تنضب ان ح٠بمك٠ لجذزء ا هذا

سة. 50

 وقيمان وديان في الماني الوضع

 الكثافة حيث الجبارة المرتفعات

 فغي وأ، ا هو العالية السكاب

 أكرمن ح٠يع حدث تعاء٠ص حوذر

 كمية ل.غت٠ب البالد سمكان من %10

 م ء؛ ة—ج غ ن لم I لجذورذا ه ا٠ي٠لما

 ورون 224 نحر ام994 ه/1414

 تتجاوز لم ين٠ح في مكعب مش

 أن أي ب٠مكع مش مرون 42التغذية

ستتراف  فإن وعايه %400 بلغ ا

ذاع ني ناضية ذ-ك  المنطقة ه ب

 شلوب٠م ط٠ه.ب نعمرا فحوب البون.

 السنة العذرين خالل ة٠الجوف ابه

 30 غذو منها مهرا %60 ذحو٠ب اذاضع؛
،"خعرة ا المنوات لخ.مس ا في مرا

 التي بر١ معظم حت تعز وفي

 ومن الحيم.ة وادي وز ؛-ذنا؛.لى رذذي

 ل الح؛ ل٠ووص الحوبان وهز الحوجءلمة

 م1995 ه/1416 ام٠ء المدينة سكان

 مرة -لىل٠؛.*د-ع ء ا؛ن عل مجصلوا بأن

٠ا٠يوم 40 كا حدة1و

 بفدل ت٠ذتج لمعت.مة ا الصورة ه.ذه

 في لة٠اكط الحكومية دأت الب

 عن عوى عسشو التدويح

سلم_خ  ا؛وارد وإدارة ٠-الكفو د|م٠ا

وديمودده, ٠ر ستمر1ب نمح ؛.صورة

ا، او أحعد د.1ذ.ا د.
ن د4X4 ءددا)وداب : ج*ا ٠د ق ص.ذعاء ءدول ، ر

 الفكر، دار ودائذدة، أدربن تاريخ.مة دراسة
 المذكلة حول درات م؛2000 ؛جروت،
 ذي ؛ارراءي الحددش طى وأذرها اوهاب
ي، ٠ءلح معدل ارص؛  سعد أوراح الشرج

 روسعة ري،واا اوزراعة وزارة اك.او.ذ.دي،
٠دثور غير٠ بحث ،ء 1حذ* ،ااثة؛ب لعغ:قا

اراجل
 مجال ني )امؤاريح( ل آج الم بذاء

 عريق، يمني تقدد الزراعي، ااري

 عن ادنلى نقوش دن عدد دلىث١ولت

 أو ا؛.كان هذا ني بنائها أو تأسمها

د إدس ن٠ذاب ذاك؛  ولك;ه أمجار ؛-

 الحب.ال شعاب في ٤ دش. ؛:ا؛تع ؛.؛.لى

تج-ري غذلى غي-ولع؛ي وبدلى ، وذودي؛
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اجل٠ال اراجل

 ورم ٠ان٠ودي٠ال من كثذر ائل٠س٠م في

 زعظ-م ،دديم في يم ه-م اوزراءي 'ذري

 ك_ل ب_ل القديم لم1الد_ حفارات

 ا"ثم.ار ف ضنا ءلى امت ق حضاران^

 اززراءي. ال.ري تالة ج٨ح ذذرم اا.في

 ان٠فك ا]-ة-ديم ارمن في ا#ذ-~-؛ن أما

 وأن , ص نم■ ٠• ظ اا تحدي ة جه د-وا ه٠ا٠ء

 لم ص1خ >ل ءن وإراد دد ه د ددذدق

 ا#ذ-ان ل٠وف ااط.;.؛«-ة. ل-ه دع_ه٠تة

 ع٦حج إلى دعبة.ريذه جئ ت-وص ف ي لتح.ذ أ

 ال-~;ول اه٠ي٠م م.ر يتطيع ع-ا أكبى

 ت ز_ذلذوا وا 'شرجل ا سحل-ة ’ ب-و ن-ة لع_ا ا

، ؛-أحذ وا  ودود ا ة ).إذا ثم أو

 الى_ارذ-ة افي_اه تخ-غلع ادفي انحك-مة

 ذودا ك.ها ال.ام، لى يا ا م٠للتحك

ل—اد إلى  الجاردة لعت.د ا اا.ذ-^ول تذ-

 وإلى مبندرة، وذوزيع تحكم واش

 ب ا٠شع في الجارب؛ ريع ايا ل س.ت.غ- ا

 ذلك في بما اإ.طرق دمخ:لف لجمال١

 تقاذل وادقواميس ٠ءليها ل٠المآج ء بنا

 ج )أ دداده في ذءورده؛ ؛أجذلى’) كلم.ة

 بري ف-يل ريا رذذول ل( ج و)م ل(

 في ل—ذى ح-ق كبت ه-ى ول كذا

 أصا ع_ن با١ إلى ا"ؤرال بعض

د اب.ي وس٠ازة-اد أه,-ا فاري؛

 إدس المدردة وكتابته.ا ، رًا ا ا٠غ٠دة.إة؛

 )-أجل( من فهي ‘لبس أي ا٠فيه

^م أرجا، : لد*.فى٠ب  سه.ا لمكاني١ وا

 ري ض وا ميالج ذدر - لدأج-ل( )_

 لحمع١و — دبر—ال—د رتذا—**—أل ءلى

لجلة أو )ماحالت(  _( جع ادم - )م

٠عواجل ءلى اا:وم رصها

 بر دت زراءي لمء ا؛آجل ء وإدد؛

 ا#سالم ذش ما ءمر من ارمن في

ت ءلى اروم دلى واد اروم. إلى  د
 المذادة، ةيالملك أو": اهز دوون

 وأسره صر شح: تشاءه إ ردولى دامم وه.و

 دول- اا-في وا"راذي ابع ءلمان

 يمات إذ سركة اذ.اي؛ة :ا٠ثاذ سهاو

 من ءدد أرض ن٠ع مجياله و»'-ا ء اذا

 المأجل فييون وا"نم ا"ذ-راد

ا غغغ-| مج ه راء ويقتمون اك ذم ا—؛

 وهاك ا"رض، في م مي لك نعب

:  التعاون الجماعية ا"جل ثالث

 ب.لىثع ا عل ذى تب  ه وهن * ؛ؤقتة ا

 ل.ل والشعاب، عوج ل ا في المعذرة

 -لى )ء ه ف؛ ن?-ري ي أ"-ا" واؤ ة-*-ر في

بعض في المطر ة-ا-ة ولد,, نمتد(

 : ء لى٠ي٠ذ٠اا اء٠م تفعد ذمن٠الس

 في البعيدة ؛-زارع’ إلى اكولى-وى

جتد اووادي،  باء وذررون طها ا ع٠قنج

من باؤشرب اووادي لى٠أء في لى٠ماح
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حذ |لمأ-اجل’ا)

 دؤقت ’ ١كبي ا هذ ون ك. و؛ ، ة٠غيل ذ.بع د

 ء1ج نا ف: وارع، لثحاء١ ددة يع_مل
 ززل غزيرًا العيف طا٠ح ثم وسمي٠ل

 وحل.ت لبع ا وذوي ه ف جز ذا ل;، ا

 فه محر أن إلى ستمر1 وإ انشكدة،

 ل ادزف ذ-؛ذا دم، ذا ء_ام ب

 ا"باب اخر إ بذاءده إلى ؛*ودوا

 لم,.ثحرك-ة ا 1لمآج وفي ٠ر ٠لتك دددا

 )اجذذة(، سم-وذه اداء يقتمون

 اجلتان، واذاك أجا.*، خذا أي

ث واذاك أجالت. ؛

 ابايع ءكل بى التي والمال

 ،ب ط لكع وا لسشوح ا في درة لص ا

 دت وى مذفا* دًاو ق دذاء م؛ دكاونى

 تدل، ل ا ض لقدف ا من جذة بط ل.ظطى

 ؛٠٠٥ لهة دطود ا ن٠٠ر٠لس ا عيثل٠ت٠ف دن ت٠الم

 اروم وًاذطى - إري؛ جذة -دأا سرت ا

 وتقويته.ا ا٠ررميم.ه د ود,*,؛ - ت #ميدن ؛؛

الحذاجذة. دءت 1كلم

 ء ذا ا في زرد لى٠واذواحة ل٠وا؛أح

 زرم؛ * ية شعي٠ل ا ت و٠لم.ق وا ع.بي٠لغ ا

. م٠ؤوله لذوأكإور ا في ى دع.

 )داجل( تزد م؛ ذؤ سابرك ن؛

وحن -اية اغمللعئيو

؟ ي ءلم هطهر دان. ا

اباخن-

 اا-ري منشآت دن المأء_ذ

 إذوي’ لحدري ا ٠لم“ال- دو: ']زراءي،

 أزيق في دق؛م ا]-واحد، الجدار ذو

 مجرى م٠فيع.ق ].وادي، ا قع.ر في كان
 ذركع سددًا، ويسمده ، ا ذم٠ء لس-ر ا

 ودصزف ، حذو هرأ رسذي ء اذأ

م؛ سقي٠لت ةممحك ؤذوات في رده لج دزن

دوك.

 دارًا ذكرنا ؛٠٥ - يغذون وا$ءذ

 زرب ؛.*؛’و الججة؛رة نم سميك ض.حما

 ٠ض لقضا با لرذ-وى ودكاون الكبيره،
ء أي وظاهرًا - كرة أي - ئ دأ  ذ

 غا؟ظة بطبقة رج لحن؛ وا ذلى ].دا ا هرن

 د٠س في ؛ذري رأينن م؛ ودك ، مت,قذة

؛.؛ يعرف  ارذي شاحك  م—إ

 ذد٠ك ا ١دة_وث في (ل٠ي.ع دي ؛خذ٠)م

. تذكره ادفي ]*دردة ا

ر ال.سد ؛.^ن ؛.؛لعرق  اذني الكبث

 وددن ، لى دمس ا وثى دة في )ادمرم( سمى٠ي

 هو وذم؛ ]ذذوش ا تذكره ]دي ا خ.ذ آ لم ا

 رك.ون ]..*,رم ا د٠لس ا أن و٠ه مشاود،

 ج،ذي ءلى ح-جريين مددن دن ًا ذي مم

 يمتد المدفين ه.ذين و؛;ن الوادي،

 ولبطن لدننى راي جذن دأ أر ء-رم

سمذت، 4در ا]ذي ر١ا]ذط '٠م ^؛^ط ا
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مأذن ذن ئ

 ذات.ئة -ح_ًاج_اره الطبقة هلله في رر٠تلغ ,

 الد داذل الماء -حرى $دادة ذكر

 ل١ح لعرم١ ءلى لررابة١ هذه أذر م٠كودرا

 كم.ا ه_و - خ.ذ٠ًا٠الم ر.يسا .ره٠تفآج 

 و حد1و جدار إ$ ؤده رس - ذكرنا

الزاي. الورم إلى إذًا ج ح؛

خذ ٠أخذ رع م ٠خذ دا ا ة كوم ل وأد*,  ي

 ذه1وج ،ذاذروفة 1 ده مع مو كهدا ا دمعائ.يها

 في مس،تع.ملة الكادن ذزال و ، ؛آخذ

 ذات ‘ني في ا"وطار ب.ع.ض وفي اليمن

 با"حواض يتعلق رراء-ي ري

وادذذوات.

.اذى  ءلي رمطه

ماذن

 كاذت ة٠قديم ة٠قبل م ماذن

 ودلو، ،ر۴و- ،ش،رب مل٠تث أرازدها

 ذرق ل وسم_ا ل شم-؛ ذرة ئ—م كقعع

 سمه؛ن1 البلم.ت ذه ءطت١ وك صذعاء.

 الى*-ن ذال ادني مأذن ف٠تخ

 ، ي_لع ج ، X يشمل إنه اندالى:

٠الحجري( دظر٠)ا ان٠وريع

 إ لقبيذ-ذ ا طه٠ه في ج_د ي_و و

 لفتها أن إلى شير٠ت ادة٠ق ذذوش

ا#ل رغ وأ البه، كاذت وبة٠لمك.ت١

 يلة٠الق- في كما وذا، ذأن لربي١

سهامان. انج!ورة

 و ه د..أدن م.ن ملك سم ا ولعرف

 ذي٠ل ا ،ع مبدر رن دي رز ذرب أ ٠لث

د، ة؟.ل اذرنا ^.و حك.م  ادد

 أنه ودجدو النقوش. إلى ا٠اس_تذذد إذا

س من ء ذي لقبيلة٠ل كان  في تقاجل٠ا

 مملك.ة في اذدثدت بم ،يمة٠لقدا ةرة٠الذ

 سد.؛؛"ق ،ول ۴مع ر٩٠غ تاردخ في ب

 ردح اات؛ ارة دد لى٠ء ل حذ-؛ أي ء-لى

 تشودها كانت ذاك، وسن الميالدي.

؛دن.۵ دي اسم قههل أة^؛ل ه م; أ

 على ث السرا كتب يو—ت—وتح

 دن.درأ دي أسدره إلى عديدة ت را إد؛

 ارن سمذ.ه ا ددى م ة صم ا٠يخ ؛٠إا^ي وتذس.ب

 وجلي اوذي ®,أذن، ذي بن الحم.يساء

 بدن ءلى أذن،٠ه. ذي دءز في قره

 رن وج كف ل لشما ا إلى ءذدن ا٠س

ى,ط،د؛ء.

 رودان ددان ذر

ردد د دحم ءل.ي ذرددة:

 .٠معج أحد، دى م.حمد ،يذانمم لحجري١ راجع:’*
 حح٠ح٠تص م تح.قيى ، ؛٠٠وقائد بمن٠ال ٠اد—ددا

؛وع س،اي' !'-ابا. ولرام،؛  )دذروع ا
 ا#ء"م )وزادة تدا، (،I /16 اذكناب،

 ط ا#كل-ل، صداني، ى ادد داذن(؛ وا
.290 ص ،أ"كاوع اي ء حطم ٠تحقيز
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مارب

مارب

 ال سع دواة ة م ص 1ء ذت 1ك تمحية٠ مذز-ق

 |يضت اإ.ذةبش في واسم_؛ا ،قديما

 )ذكن مريب أو مرب، : القديمة

 نصادرا في وكذلك (،71 فح.ري

 ريخ1الة بكتا في )ادي الكال-اذ

 ال.عربية اذى-؛در رب-عغل طر.ب.ي(،٠ا!

 (،8فيلج ا كتاب في )اخمدافي
م بكتب أن ح نا ولذلك  ا٠ا

ق دنط ا كم دارب : وز ته. دب وغ؛ر محغغ

اروم.

 دأ سه.ل في ا"ديمة زب م؛ ودقجب

 ليمن ا ٢٠بحزا' ددن - أدنة وادي

 دعزيره ا **;وله’ ي٠تجر زي د وا ،رفي ث ل ا

 يغتت وحبثم.ا م، ء؛ ك،ا وسدين م. في

 (-؛رذى وددى (.ارب هل٠ني في الوادي

 البنق ورل طالي لدا الب.قش جيل

 الذرب ارص جبال آخر ا"وط

 رم(،—)اذ-* الثهثر مارب س-ل أبهم

 وبدم*" دي اوو ا د_"*«؛ول ا٠٠د.^ لرتة

 جذاذي في ذيا"را ءلى تمريفها

 د—ال ة.;ام وكان )الجبن(. اا.وادي

 ؛رب٠ه تلذيذ.ة ,.درء ا٠ء_واه أه_م دق

 الذي ا$زر لي د "غا أهرا .ره.؛ L ه وازد

 وذئ فكان ا"ول عن ة أري دذلي 

ق٠)ط.ري القوافل ق٠ط.ري عدلى الدينة

 اله-ام لتجاري١ ال.طردق وه) الدان(،

 لبحر1 ءلى ةذأمم؛ة ء (;.غ ددن رروط ذي’ا

 البحر ء-لى زهجب—غ ذاءحوب بى الدم

 إذداج طق دنا دذوك هدلي و ط،٠و 1ا
 راكزها٠و الحضارات ؛ع٠دذ ا"تان

والكرذك. ؛؛ذوى ردن هد؛ الدبذ؛ة

 أن الحدة؛ ا"ثرية ا"لحد وذب

 في برًا دورًا "دت صح لع.ا ا رب هر؛

 ل.٠ؤق ذ؛ة، او رة الحذف.؛ ء ورن.؛ ءددو

 ب ذم؛ا -لي ال.و ب-؛ ذغاعلت

 في لت.شيذ ن "كاب وا دن إ؛ وا إ.دبذ وا

 !-ذيا لنظام ذوذج أرفى محيطها

  ازفي الرائعة يهس ذد٠له ا بمنشآته

 ء.ذ ى٠ح القديم؛ ال*غلم في فد؛هى٠ذ

 من ين—دم٠ق" ا :-لى—ء رب ما سد

 هرة٠ش أذلي رب ه؛ دكان ولم ا"يجذائب.

 ليم.ونب٠ط٠ب عتبدها ا قعد لى٠و ا م.مذ

 الثاني )اوذرن ا#سكندري الجغرافي

 خي ؛ اف #ذليم ا رس-ط الهيالدي(

 ذكرا قرن وا ا"رض، ء.لى ا"ول

 ع عط،م ؛رت—حتم وتى ن هكا.؛ ك.ل في

 لحملة هدذًا و؛؛ذت وا"زاة، وإدول

 ط-ور ١#بر ا أرسلها رى١٠ك ؛ة٠ذ رود-؛

 أثم-؛ إ ق.م، 24 عام !فدى

 ت ر رط وا .الىيذة 1 أسوار م ر؛ أ حذذت أ

ددلحذ؛ب إلى أيام ؛*.لى .ا
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 ا"لماني ا$ذار م.ع.ه.د أيحذات ,توس

 نأ رت ا دي كي ا إشم ا د٠ء.ذ في، ثرت٠د ي٠ال

 ا زراء ري-؛ شدهدت فل م-ارب د-طقة

 |لميالد، قب.ل اإدالث ا"ذف في ٠متظما

 ردب ف ديذة٠للم ذك-ر لىم٠أة أن ء-لى

 ده ءلم ءبر ي مع-مئ د-قش في ورد نفدها

 الجنوبي البغق جبل في

(18 + 17 + 1719 GI،) ارمحه٠ت رئعئ 

( )داردخ ك:اب وف  صن٠ف ذول سم

 لذون دا من ام(978 ه/1 398)دت

الجالد. ذل اذداهرن

 ة ق. لبا ا ت.ة٠لم.لي ا ذب حدرا ن.دل كة-ا

 تحتزع كب.يرة حازره كاذت أب ءلى

 لها كانو هكتارات. 1 10 ها٠احت٠م.س

 داذدة وله ،مز غذو ءرضه هرذيع لمدور

 روم ا رب م؛ وردن أن وردح اواب.

 ر٠قع إب ء ذوم د كدان ازدي اخز؛ دي

 وود .لمدرذة١ أمدوار خذلى دا ٠سبا مملك.ة

 از.دذوش، بي ة.ت.ر٠اذ هذا اسم اء٠ج

 واسئثه.د #كد؛'لا في .داني٨اذ. ودكنره

 ذي ن٠ب ت ت ص اأ٠ل» مر لث ا ن٠٠م ى م دبي

: ذب قال جذفين،

 أئر و ء.يلن  نحين—مي أبذد

؛ ال٠أب اددامرغ ددي ون٠٠ب-يع دد أم

بلقيس. ؤدر اذه ادداني وذ.*.ذ^

رى م عددا لمقببن٠ب إلى ب٠لثمس رإ٠اد٠٨ل وا

 ون ول٠ذ^ة ،إردب٠لر في لشتلة١ ز، ا٠ي٠الم

 ط-لبى، وءارش ب-للبى، مح-رم

 لم داررب أن ا"زر شة٠وحة وهك-ذ|.

 نماري.ة ه٠ط٠ومح سياس؛ة٠ ءاصلم-ة دكن

 ت.ت,منيملع ا٠رخ,.أ زد"> ك.ا وإنما ، ب * م. ٠١٨.ف-ح

 كازت إذ ،لر.رموة-ة ة دبن؛ دمكانة

 في ص كا ا ابإ يحذج ما٠مه ًا٠ك٠صع٠مح

 ر-ده-؛ ,لمما ذ_ظرًا ؤل؛ة ا٠لج ا عصور

ثة بدهاما هس (٠أه ن ولة.ا ).مديدة.ا  : ز

بمحزم اا؛وم المدروف وه-و أوام

عرمر٠ب روه لث*ا و٠وه ودرآن ٠<L_rةاي٠بل

 رجح١ ءلى وه-و ١وحرومم ‘ بلفيس

 وار٠آس خذلى ا د دذع دني ا . ددك

 اإ؛وم مس٠ي_س ا٠م محل وفي الدينة

 ل٠حة عز د٠وة ان.٠|ض.لى _جد٠مم٠د

 طذس مح-رم ي ا"شرة؛ التنقيبات

 م.ن واذرة م.ية٠ك ءل ر دافيد وعرش

 ن قراد ذ.ذدم اكت٠ك ق—ل ا شالدغر

صة وداتبم٣إم وزذورأ  سب مم؛-ود خ

 ذ.إ-إث دب ا لجدر ر١رتعق. إفه. ا ل.كسر ا

 ا"ذرة قعاإوا أهم نم اروم بد المد؛

كاذة. المن د .د في ول ب،رما في
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مارب مارب

 مسه كعا رب ض؛ انتهت وعذدلرا

 د رع لثا!ث ا اوذرن لي ة ال لة٠للدو
د  ا"ولى مة٠ا]ع؛ص ظ؛لت أن عدب اد

 ص خذ غ ت مح دخ، يق ،دثدرة نذرون ٠رمج في
 ؛دد ارز دن ردح ددي ل ا مقاسها٠

ذاك.
 الجبرة ا]-عاصة قلثار كنمتت ولم

دة حذوالى مح.ل_ها حا_ت زفى ا  ون ق د
، الضوء داذرة ءن تبع.دها أن  تمام

 "ذهان1 في ءإوذن كذراه؛ رددت فقد

 رد ء.لى ة ع ب ا ل.تب ا دوزة ر دا م ا بع.د حذفى
 دد ف م؛525 نح.و في ا"حذران الدزاة

 إ )هاك الحبثة تجاثي امر

 في ه;,ور-دنذنر يسهبن؛ أن (صبح-اأ

 ل.فى ه د دع من درهةأ أن ا كم هرارب،

ة.—كر ذري؛
 يتردد امن-؛ ظل رب هر.؛ أن ورفي

 درره؛ أن إ الذارذرذ، در المعد؛ في

حداث؛-مد في  ك_ان -"م ا ا

 د ء في رب د؛ ذكرت فقد ،ف؛.ر"

 دن؛رن لم٠ولم ليه٠ء الله حدلى ول ا]ر
 "؛رذرا إذري؛ ب—وكع ارمن،ا ن؛]رف،

 ء_لى وفد ]-ذيا الماري ظ-؛ك ؛-رن
 زح م وأذحلوء ء.ي.دًا ]ه ب ذكت ]رض.ول ا

 الهجري/ ؛حا].را القرن وفي دارب.

 ؛ن ن—الح دارب زار ا؛;"دي ذر !*ا ا
 حر.ث ؛؛ارلمه في وذ؛ره؛ الهؤداي ًاحمد

 ]ذي ا ض.رأ كن٠٠م ودي دارب ذال:

 في ]ر.أ ك-ان )لقد ب: الله ذال

، ل وم.؛ ن٦يم ءز ن ج-ذتا آدة م—ه حكن دس

 ؛نزة ]ه واذ^روا ر؛^.م رزى دن لوا٠ك
 (.15/34: )درأ ءذور( ورت طر؟ة

 ء.ن والجذذذان ،].ه.^.اذبا كثررة ودي

 ا]روم وشمر.؛ ود؛ره، ]طا يمرن
 ل*-؛في...ا )ه-و( در لغ؛ وا ءادرذان،

 ضعنا ر ن؛ د—لا دق )د ' ؛ا ءشذا وإذا

. ل زرو ؛ ددي I ءن

 ى_؛حة_ب المهددي ء_ذ-د رب ود؛

 و٠نح )ت رم—زر.ذ؛ا أد-ز كناب

 لدب في ذرة مذرد ،ي م(990 ه/380
 دروج حد-احذ.ب *.ودي—افي 'اد.؛ .درأ

 ذ-رورد م(957 ه/346 )ت الذهب

 شرخ ب_ه حدث_ه دف-ر-دا ا وحدف ء.ذي_؛

 : ة.ال ،حد.د*.؛ء أه؛ من ؛..ه وزوق د

 ]رس ذرية ودي رب...د؛ ذ.؛هإ الله

 لها ل دن؛ ة.رى ز"ث إ مر ء؛ ؛٢

 العثيب آل درب ي—وه الدروب،

 قعدر ادم وه-و القبب، ذرب؛

 درب ثم آ دارب في داي—الهم دنؤره

 واحذد وكل اذ-رد-ة، ودرب ن۴ك

  ط_وو.ل سم_ه؛5" الدروب هزه د-ن

 دار لك ارفي، غدو طوله ل، عرض
 دل وبتن طو"؛ ى ا"خزر جذب إلى

 ورم ذ."ذ.ذ، أو خ.ين٠فرس نحو درب

 حية ن؛ من يجيء جزار لداء ءلى -دزرءون
 وادذة، سة,رة م—,ؤ أرف ذون—نر د—] ا

 كل في درات ذ"ث ءلى* فذزرءون

ءام".
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(٠)محمل اله.؛س مارب

مارى ددك = (دد ه.ارى المشثرق رها أ ز لم—وء-ذ-ذم

؛م٠ء جالزر( )إدورد النمساوى

هاد(٠هذ )ا؛.رادم اسى  ا٣سكأ هذةرأن1305 م/1888

تجاوز  ودوره؛ 600 ن ء. ؛.ردون
لم9ةة - له38ه ت

اؤثمادن.

في ولد اداس دممح دن إدراب( وه م_رة عا ة٠مدد.ذ ارى٠ؤم إ*وما ا٠م أ

أن وبع.د مدارسها. فى ودرس ء-دن وق.د ،كل_-رة محاؤظ.ذ ح.اضرة وه-ى
" ٠ ٠ ٠ ا مأ ا ا مأ٠ ٠

منتصف حذ م.الحوظا ١دطور شه,ذت
وظيفة ءلى حصل دراسته ى٠٢أ

سدد ١—واد ء.لى *-م ؤ أ و ، ئ، عا٠ل*م ا شم إ ا

وددرن ء ذنا ل ا أر.-ول تذذى .ة٠حالومل. مك،نت بر م م.ل*ون 400 س،عته حذدل

لذمخ ا وازده دن ء.لى لدود ا آلة ء.لى وزت ي عن زرا ةح مسأ قىس ،٠دغرضر

"ذاق ا الى ع٠است كما ، نم ادا محمد
ف عثرة أؤاهبى رفى ت_ار.٠ه_ك آ

أفتت لذ.او ب.مذطقة اورادى أسفل

 دبيح أذا وهردت دذقط ا ج1أكزعتخر ت٠مذشا

 ر -حلب ا ءلى ع-ربي٠ل ا ن٠ليم ا ل٠ح ا٠س إلى

 اصمة٠بال اررب٠م وررط-ت "رر. ا

 ط.وه..ا حدي.ثة ريق٠ط ف.شقت صنعاء
 دن لطريق١ واذذت ، مةرًا كيل.و ا 60

٠رموت٩حغ إلى نم ٠رافر إلى رب م؛

 ذلة٠لة ا التزام-اته تزايد ومع ،و ا—ه٠ك

 أ"زاني ضرا٠ع٠ب ج_ي_ل—٠ك ءل وافق

سدواذات ات٠لثرك  ة المذم ا

٠والىعة بش.هرة نيها٠ءب وتم.ع ،حدذدذ

 تعيد٠وك شه الءأريخ يعيد فهل

عدن؟ الس ا ده دا دارب

الله ءبذ ه-ده.د دواددف د.

 ل ف ك ا أحذهد: دن الءسن الهمداني، مراجع:
 ،وع٠رك ا لم.ي٠ء ن ر م.ل٠سآد قا٠ذح-ف ،8ج
 دالرة ني رارن وادنر: ،سودر (.1979)

ال.جدردة، -ة٠اؤ.ط- ي.ق،٠م٠أ#س *.ارف٠اله
دس، الجزء ذآجليزيق ا(989) إددن ا  ٠دا

 محغت.دات، ره أ ، ٠ز م ا م.زا أدردة تم.اودر
داء، د ذي ا$لت؛ $دار ا عهد.4 اشتصم.ذشوح

ب.1طألا.ه (1992 - 1982) -أيتز

د أده ي٠ءا جابر

 اوذددم ليمذي1 لغذاء١ :ري ذا شدرم هد سو مراجع:
الكويت، طلبدة،٠ال دار ،ره٠ي٠شاه٠وم
. 1 5 8 - ا 5 5 ص ،م 1 9 8 3 ، 1 ط

)دد( الهاس

م1953 ه/1372 ت

 ي٠دغ نا٠وك .نا—ك_وكط في ولد

آلة دممارة ابطية التةاتد_دذ ا"غاني
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التذاذلمة .اودة

 ا]قديم(. ي٠الم )الدود القسوس

 ح٠٠م ب ه* دن٠ء إلى د.تقا ا ذده_ا٠وء

 ءلى عزف اردرن، حم:ل آل ردت رطثج

 خدمه٠واس.ت اطوروف ربى ص ا العود

 بدقة زيتم التقليدي؛. ا"عافي ةبلصاح

 ،١٠٠ست درن ا٠وجع ء، ذا وغ. ءزف أدائه

المغذين. زهاجءه ه٠ف ي.حقبز ءاذًا

دهد١ ي.1ء ؛أدر

ماودة

 :..عز. م_دردة ذرفي وام*-*-؛ ؛٠هدي.ري

 "الحذا" بمعطقة شمالها من دكمل

ومن الجد'، و سنال" واذي

 ن٠وه ،وااضالع ة*.طبة ب.بالد ا٠رق.خ٠ث

د ب: جذوتبا  كز٠مر ودي .لحح دديري؛ ا

 ن م در٠ت.ذح كفى ا ءرة( ق.ما٠ ا ) دددة

 ة٨جبل ذطقة٠م ردن ما وو"د ككاسك.1

 زروع!1؛ الغز؛ ن لوددا ا م.ن ٠الكثتر ا٣

 لر.اود؛ و"د مياه وتح,ا الزن. خاص؛

 هرن تم; أن ٠بعل ءج وادي في ها٠حميع

 ٠لفررا ورزان ووادي حى٠ت وادي

 حاجز ذ٠م1إة. لر-ؤذرًا تم قد أنه إ

 وم٠ال.ذو ر٠)س ه-و المنطقة في سافي

طار مجاه ٠لحجز ا#روافي( وإرواء ا

 ى ا"را من هكتارًا 45 تو

 أوف !60 د ا دب*.؛ ولمغ الزراعة.

ا؛تاه. لرن د,*ب١٠د دحر

اددذدذي احمد إدراءدم
 وبذل ا و الءدان جم مع صفحغي،١ يمإبرا اجع: م,

 ،4ط ،ذ_ع_اء٠ص الك.ل_ه، دار دن، ال
م.2002

فاهلة1ا

 ربح؛ ل-* ا در ؛.ص-؛ا من عدد ذروي

 ا؛ن ت ا طرق و) ابوران(، )ذذوح ومذه

 أذه ا"رر(، ون و)ا)كاهلى در(،

 وسام ه٠ءل الله ولى ]ذبيا ءلى ذرم لما

 تنهم و ن وى نم.ران، وذر اذرن-؛ في

دف  المياط؛. إلى هم دء و|لطف، ا

 ؛.نكورة ا د؛ -رواإ ا ق ا٨س ن٠م ل د٠.^٠ويس

 أراد وس.ط-م اده—ء الله .لى٠حم الدي أن

زي؛، المناطرة هدة نبا با  جع إد ا

 ه نب ا ج إلى واج.تمع أؤروائه، درن ءردًا

 وك ألرطام ووؤف الملمون، من ءرد

م.1لذاظرت غؤران

روف ن—وم  ران—نم أه-لى أن ا

 م٠٠۴ئ أ أي راذج،٠الذص ددن على د.وا ى

 كان وقد لذا كتاب، أهل وا٠كاذ

 وسام ءده الله ص.لى ا).ذي إلى وذدهم

در ذب جدا إلى ؤضم ءردًا ذب وط ا
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للىافذ؛1اقلة اذت(

 الله صلى اكي ووجد أحباره-*(. من

 ردعوهم أن 4لحكم من ل»؛٠وس علي*

 م** ومن فوقف ، العدذدة ا؛نانذرة إلى

 دون* ؛-ه-دق م ه. ء؛؛؛ذا وبدأ

 عدتهم وعرض الدامغة، والمراهذر

 أن المرجح ومن ا#سالم. في الدخذول

 وأن ؛؟ون* ردن، أدرك ران—نج وؤذ

 ي الحيلة أعيتهم الوفد في ا"حبار

وسلم، ء-ليه الله ص-لى الذي مذًاظرة

 النبي فعد ،ااصلح إلى دعوه اك

 وفد دع ا صل-ح إم وض على* الله صلى

 المصادر في عيرتواه دون نجران،

 المناظرة هي إذن فالمباهلة العر؛.؟ة.

 تهذا هلة لى؛ا أن لمؤكد١ ومن اذطذ؟ة.

 ني م #ساد*ا ل٠قب ذة-ام كت1ك لع-فى

 صادر٠ال أن إ" ،مما؛-لمة رواتف

خر بسيب -وط العربتة - لمدودنا ت

 دعا ادفي المباهلة ,*-وى لنا تجذظ

 ن محرا ن ف و وسام ءلم-* الله دلى ااتبي

إليها.

 ق ددت ?يد مصدر لغة واذ.اه؛.ذ

 - )؛.ادل )باض( اذاتي الفعل ون

، ذياذا لغعل١ من والمشذق ■'طجج

 تحدث(. - )ة-ال ؛هعنى )؛ض( انجرد

 ؛.معنى )نبتهاى( الكريم القرآن وفي

 وتر دالدعاء، الله إلى نتفرع

بتهال ؛*نؤم  كان إذا باللعن دا ا

سار  اللدن. "جل اا-إءاء في سال ا

 ومذءذ.اذ* ل(١)ًا انجرد ذاذيا فالفدلى

 ا"لفاظ من آنفا اذذوورة بالمعاني

 إلى دخلت اوفي الخاصة، اليمانية

 يوفق لم ك لذو الحبشية. اللغة

 ؛-ادانيا رفة ماد في العرى -ون المغو

 )نجاض(، للفعل ادمحبحة
 يألغوها ع "ثم.م و)بهلة( و)ملماذذة(،

ن له أما قل• من  ءرفوا فقد ا

، لغتهم بي المذكورة ا"لعاظ  قديم

 الدصر وفي .ى٣ح-بس٦ ء-رفها كما

 وما صىذ-*-اء أهل ؛-زال  لحاذو

 اتدلىا ذ?غ-م لفي يحخا-مون ؛اوره؛
 )رحب ؛منى أض( يئل، )ض،

 آها ويذخدم يميررارة(. )آخر خص٠ث

 ب.معفى ذتج(٣) س-م . ليرر٠واك لمؤرة

همكل

.دوي٠له1 دد.هد ه*م1نمر د.
 M de تحقيق البلدان، ذدوج :الالذري ح جع/ا

Goeje، بن أد ام، 866 ن 
،8 - ج ا#س، الهمداني: أحمد

 ع، ا"كا علي ز دحمن زي اذق، ليتحق
دمذ إبراهيم ام،979 دمشق  م

 مولفات ذي اذية٠يم ظ 'لذ؛ انالوي،
]م. 987 ؛رلين ٠وذدوال. الهم.دارى

ادحسني سليعان<= ض )ادد ل المو
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|لكربم( ءمد دن الملك )ءب لتوكل١ اقاسم( ا رن )إسماء-ل |لمتوكل

 م(٠س1الة دن إسماءيل١ ةوكل٠|ل

م1676 - 1610ه/1087 - 1019

 مح.مذء دن ٠لق,.اس١ دن إسمأءدل هو

 انادي ساللة دن الله، عنى المت.وكل

 ا#دام الحين بن بحبى الح-ق إلى

 بره-م٠ك و ،٠س_ دشا ’ :ت د من ني لث.ا ا

 ي—واح٠ض ى٠لم—إح في د٠ول رة.٠ذ-ي

 ضوران، في ه عس إلى ودئ ، ء صحع.ا

 ٠فاتغز د، لؤي ا محم.د هيأخ ة وى رعد

 ر1054 سنة ببت ء.لى اكاس

 وت٠٠د.. .ف,٠ح لى—ء دبرى—س ا ام. 644

 ز لحج,.؛ ا ود٠حا ح-ق ،ن٠?م٨ل ا در رمدا

 وكان ،م 1 660 نرا 10 70 سذذ شما

 درع .ذة٢ح سيره يرجذا دال ر 1س ما٠حاز

ا وصمعاا ادذدن، ءذوم في  ه.ا٠مم ،كت

ا"رر، ش .ول( ا جادع )ذرح

نهحب »در٠٠ب وتIل —نكع٠ر (ًا ددث٠ح ون٠ع٦ر و)آر

 و)المساذر ا(،٠ه٠و)شرح اردب

 ة ا ضص ق ل وا لحكام١ عتطي فدما ال.رتضاه

 في لصحيح' عقبذه٠و)ال خ(، —

 ؛-هفها ذكر أءرى ورسائل الددن(

 وله ٠وغحره اإط؛لع ؟دراإ في كاف٠لشو1
 ه .م٠ع٠ء ولشعراء ،ب.ه بأس  ذظ.م

٠فيه كتيره ديح هر؛ أ

 ال.عهري ادذد ءدد سددن د د.

مة راجع:  ،العرشي أحط ،411/1 أ"ذر: ء
 لي٠ء بعن *ط م ؛67 المرام: ل-لىوغ

ء1ج ءن نسبمحا بع ط؛ ن ا اؤ؟در الثركاذي،

 ،مص-ر إدة، لسع.ا مطبع-ه المارع، ا؛-ذرن
 مم.ادر لحبثي،٦ رحمد٠ الله د٠ء ه؛1348
 -ركر٠ ض، II ذي ى٠ا#- .ر؛ي’ا) |ككر

I ر ن ل I خي.ر د.ت؛ اء، ذع ممش ، لبه مال رئخا تج٠ م 
 لعدم1 دار ا"عالم، اتزركذي، الدين

يذن، م.1986 ،7ط يررت، اد

كريم(1ا بد دن ،ك٠ال )ءجد الهاةوكل

 ؛-ن ءللدال.كريم بن دلك -لى؛ ء هو

 ءولده كان٠ ًا المتوك.ل ءلي ؛ن الله ء-د

 1884 ه/1379 - 1301 سهارة في

م.1959 -

في رخاركة له العه، في لم ى

 خ.ى ا#دام ۵ءيذ. اكر؛.^ة. ءاوم ب.عضل

 ااذي ددان ح ى-ر 1د دن يى دح ل ًا لى ء ما م.

ه  سدة عفار كحالن في القفاء و

 عامال' زين ثم م1911 اه؛ 329

 ن وكن؛ ،د-ور ح-بت ذا٠ل ا٠م٠اك—وح

 ٠اللىلحن حم،ل ا لدمهد ؛ ولي دذلءده

ل ماله٠بأء رتوه دمور دن  ه داب غ د

 ل/ 1347 ة٠سح د-:د ة—ج—ح ء-ن

 ي-إ-*-1ا ولي ذه-ب ود.;نها م،1928

 ة٠ذ٠س ص_ع_لة إلى جدة رأس ءلى

 في بالباء ألزمه م1938 ه/ 1352

 -ال أء الع.ه.د ولي دولى لم.ا وثم ،حتة

م.1938 ه/1357 -ذة ذ«ز لواء

 ناة_ب للىء_ى ل_ه ارجم صار

 دق ال.*.هلى ه.ذا في ظ) رذلى ،ة دج

 س-ذة ًا٠إماع العهد ولي ر ى؛ أن بعد

ه. 1367
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|لكربم( ءب دن |للك )ءب توكل٠ال ء؛دالكري.م( دن )ءب|كلك |كتوكل

 ذارده دن ء في 4حج تزددذة هدت٠ثم
 في إه ةن١ي. لم وإن ، هزة 1ه أحذاث لها،

رر داك ٠إمحابا و مدل  رأي ا

 آرون٠س في "حذرار ا ل تق-ا٠ء ا ا٠ه٠مم

 دورة سذوط د٠د.ع وإء.دامهم حح.ة

م.1948

 ولي لسأر ام 944 ت.ة٠س آخ.ر ي٠فغ

 ا"حذرار، دن لمعتقلين١ ٠تعز دن د ها

 ل٠ق.ت دا مم .٦رج زيون وء.ددهم

 وخلفه الدين* ■ردد مح~ى ا#د-ام

: لور ا حمد٠ ا ؛.ن الله ء-بد م #د-؛ ا  في ٠.رخ

ييد هبمذص  م #ما ا لجأ ا#درار دن يت

 وجل ،.ا٢ ذاعتعم دجة إلى احمد

 ؛ورة زد ادل ادس حمي,ة وأدار ،لجذود 1

ذها-ع وإماعه-م ا"جدار

 ر٠ف.أم ه٠ل (٠٠الةرج ة٠ةح٠ص ء.:.ك ا

 لجته إما ن لدن إلى سدغره ارد ا#م.ام

 ن٠اليم إلى د ى ذ.فاة^ د ودع دك، ذا ه

 ن ا"مدك وزاره اه.ره،٠لق ١ ريق٠ط ء.ن

؛ي ذ.ع.ما |محمد احمد  ازذي ذى اد ا إلى ن

 (ءه٠ذ. ك٠ذد ام٠ا#م .ل.غ٠ب٠ف ،ده ذ-زل

 لم ا#رام إن٠ف ولهسذا به، عه اجتما
 ز٠تع إلى عودل بع.د دارده رز له ياذن

 ه.و لعانتمذ، ااظن ده أساء ذن "نه

ده ن كما٠ ،بذعم.ان وأو  زجم٠لل ك

دده آخ-ر في ده  مع محم.وده ذف ١لإلو و

درار ده كد٦ت أن د٠رع سسجوئين٠لم. ا ا

 ا#مام ذل به وا و م.ما نمهم هلى ان

 هو إنما رد ا ا#هنم ادسن، وزد خدى

 وكان المظالم، وإزاا-ة ا#مالح
ده، ب.( "و  المزك عد رن ارد و

 في ااذضل و لتحول،١ ١هذ في ر٨كب أدر

 أدرز ٠ن ذما محم.ل حمدلى ا د ا"مدن؛ داك

درار رعص.اء ءلي، أورج إن هدا فإذ.، ا

 ة حج في لبقاء دأ وأدزه..، *?دلى ا م #د.؛ ا

 كان ق٠ح مدرستها إدارة به وأذ-اط

 م.ذته ذ أء.زمر ءلىاإذ.ك د.ن لى٠حمد ا

 صد.ورة ن ذعم-ا في أى د إب بموأور

 لعلم ا ن٠م ,ارحذ  ا لميه٠ء لم.ا ٠رد٠ك

ص، والصدق والمعرفة،  وا#ء

 ان٠فك وادذه؛ إلى ددك ذ.قل٠ي ن ا٠غك

 واا.رذق ه-م٠ع١ًا تخفيف في غم عا

 نا ًا ء_ها . لذغ_اغووا ، م ه ٦ — ■ 1

 ؛لدت ذو طاء٠ا ه.ن ب-ع-ضه عبيرتك

 ادقويخ٠ا ءذت لذ,-ا ا،?د ا#دام دامع

 عنهم ا#مام باغ وإذا ذاعب، ءلى

 جع ؛را ن ١ك 1كم ذاك، دذي ي-ؤه د؛

 له طت٠فح منهم لق نس ا#دام

ة..1اب ا؛واةف داك’

-ذاز في ذوفي

ه. الذاضي ا$ذوع ي.1ء دن ءدل1إ|

 اد*لىم جر٠ه ا"درع•، ءذي دن ل إساء ًا راجع
 المعاصر، لغكر١ دار ،منيال ذي ومع-اذده
٠م1995 ،1ط ؛؛روت،

در دهدل محمد )دددى لمضكل١ ن 1ا حمدل (= ا
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ال؛من ذي |لمثةغون اليمن ذي المثقفون

 هن٠الو في |صئعغون

نتلجنسيا الددذية( )ا

 أح.د ه-و ذذفركردا ا منيوم

 اجنمناع علم في ادربرة ب لفا ا

 هرين م.ضا ۵تعد إلى وطر وبا ذة لثن؛ ا

 لسياناتا بعدد ط٠الرت-ب المفهوم

 بمكن٠ هرا دذاول ذان وده لددا ندة لزءا ا

ذتلجدسيا ذه ذظلق أن  ارضية' "ا

 أول م.سمتودا في ، ظ٠اي ا« بكر. أن L ي١خ ق.ت ي

في نبحث أن نجل ا؛-ذؤوم حدود

 ه٠لم٠ه ة~أاش I ة٠أل٠ع٠ا٠م ، ان٠ئ ىو٠ذ٠م.ربلم

 رزى د ت ل وا ، ره.ا و٠وتط جا■•ا ‘ج■■- برا  ا

٠دالث ى وذو في الخصارصها

لمغهوما حدود أو!:

ذدلجنسدا مذؤوم هر٠ظ  عره 1مث ا

 في الحدي.ث.ة مبه الغ.ا مذ م ير٠لكث أ هرن

ت ق ،-.يا  ءرذدها اذفي ة نختلف ا اكدو

 امتعمل د٠وة ا"وروبية مات٠انجتم

 ع٠التاس ).ذرنا في روس:ا ني مرة "ول

 ذرن ا ك ولةأ إلى وده٠مض.د، در ودش ر٠ث٠ء

 فة1ثق وذإة.وا لحامعي١ تظيمه_م وا٠تم١

راس في ي٠غر أصل ذات والذنذن ا

 رج خذ.؛ عدد٠ال قليل.ة ة٠مجم_وء ١شكلو

ونظرًا )...( التقليدية ا"ط-ر

 م٠٢فإ لقديم1 مم ت نخ ا ءن لهم .ا ص- ه د 

 هرن دون٠ح٠مت م—بأنم *مرون—دش ذوا ة؛

 قف1وااو ذإذوها اذفي اددارف خالل

 التاثم-. النظام تج.اه رذوه؛ ادفي

 وسرح أ فى٠كمع ذلك بعد L س.تع.م وا

 تعدفي إ-ذوا٠د ن٠و ل٠ك إلى رذ١١٠.رو

" امعياج

 ول ددا إط.؛ر ذوسرح وذح د٠وق

 ة٠موء٠تخ ا زه—ه لمعازدة لمفهوم ا

جتم.ا  ءروة ت ها ع دم مج ءدة في ء.ية ا

 ون م سدلها يا ه ن؛ و-*, ستعمل1 ك.ما

 ذه سرتعم.الذا1 أوأ ذلك. أو الرقة ه.ذه

 اسردة٠"س ا لعناتكررا يستلهم وإنه

 تلك : ه٠ب في٠٨وذ. "ول ا عقفى٠للم

 قدر ءلى أذراده؛ ل وص اذفي انجهدوعة

 غة٠مختل وساذط لحديثة1 الثقافة و.ن

 ؛ذس٠اج٠الد ون ذوء.ًا بينهم لىت٠أوح

 التماسك ن٠م وقدرًا الفكري،

 روة فرادها١ ي"صغ وازفي ماص٠لج

 ون ودذه رضا٠ استلهام وت 1يتغ ديل٨ل

 اذظ.ذ.؛ذ_ذ وح ويذ.طح لة لذ.ذ_.ا ا د-ك٠ت

 ب*ض في الرائدة ذة الذذا )أي ع٠الشر،

ت(- ا ها
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ال؛من ذي ثةفون٠ال اكز! ذي ادثذفون

نتلجنسيا I ٠ '.ن اددا ، ا۵وتطور لبهلية1 ا

 نشأة ..أدة—م- في ث د لبا ا ت.واج.ه

 ١ره ~ظو ل -ح ودرا حيتيل 1 دا—ذدنجذ أ

 نذرة في تتمثل درى—ك ه—ول٠ع ص

 سم.ول.يت.يا ذنم جأب لى1 وزوع، ؛د

 أن ء ن أن جم الزا ءلى وذركزها

 وك نا د ل_في ا ات—س درا ا دى إح

 ذقرة في ت.ل_جذسيا٠ذ ا ذه ه روصوع

 ذتأتاا ذاريخ أن رددت ءزودة تار؛يتة

 م،1930 ه/ 1349 ة — س إلى يعرد

 يب ابذ دا—ا:تلجذ ظ،ور ذاردخ وهو

 ردرت اذفي ب٠التهذي مجل-ق إلى ة كدب

 22ه/ 1 349 ذمبان 1 في يرون—ب-

 أحد ءلي ان٠ك م.1930 ديسمبر

 ز أذا وةاذ.ت اصره-ا٠ء.ذ أ؛-رز ٠باك.؛;ر-:ًا:

 م;؛ آدا ذرق جذوب إلى ليحة١ فجرة١

 |ح.د دوت-؟.؛ >ف لذطقه٠ نوى—م ءلى

ذتل,جذ ردأة ؛ر—ذم ءوادلى ه-م ا  دا—ا

 في كادت الني المدينة بتلك ابتية

 لللط-ة ءاصمة الوذح ذزك

انن؛;ردة. ا

 أولى ه دط ء صذع.ا م.ديذق ن,ت وذا

 حيث ذطوره-ا -دلى مرا ?، خلة در و

م1938 ه/ 1357 سنة فدها ظهرت

 انجلة إلى ذة اسة، انتلجشما

 ذر أوا في اده؛—أءلم اول أحدإرت ادفي

 دلى وا م ددا ا لمس د ن م. ر٦يسم د ذ_،ر

 .اعإعدا وأحمد ودادورك؛؛:- ا ثنة

 م.ليذ,ة ذت ك-ا حير في ;ة—ادرة; توا 1 ذو

 دن ذطوزه دفى درا ذالى عذط؛ عدن

 ه1358 م/ 1939 سنة ا٠فيه ظهرت

 عية٠حم إلى دردوعيا اغذ;.م دا— اتغ.جذ

 ح—ذأس ادفي اددذي ااط;ب ابي محدم

 دي5ما1939اد-سر6في

 مح.م.د د-؛-فى وادفي اه، 358 القمدة

ادرك. ه؛ ءذص وزان-:؛؛ ءلي

 هذه ءدد ذوذفح المذوذرة درة وا

 ءلى ذرة؛زها ر—دن دا دت و ؛رداةا

 ة٠ي٠دة ردن ن ن؛ د.ذد.ك اذفارة ٠هظ

د ور٠ذط درادفى  في بنوة ا لجة.:--;! ا

دذة اداررة ادزات  ردين د$فى اد

 .ا٢ ادادن اهذا(

نتلجنسيا ذهل۵ذ ذًا:).1ذ ابذدة ا

 ددذاول ؛توذرة 1 ألدرات اهتمت

نتلجنيا ٠ه-؛ حصائدد  ا

 مم.ا ويتضح ة ل.ةذاوا دت؛-ي؛ا

دح ر-ا ا دن إد;د ودظ-ت٠ذ

 1-1 إ هايءل ركازت ازفي ة لذق ط تت*لق

في عبة د.ا  ا خصائصها ذاد;ة دى
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يعقوب< دن )دومف |لمجاور ادن ن ايم ذي ثةفون٠ال

 ب.ة ش.ا دة ضثم٠ح ا م٧جذب٠دذل I س.ن "س.ا ا

 جماءية١ أذراده! أرول ودذمددة

 المثقف ط٠مم أفرادها مثا, كما

 ا له 4—أوني تع.ذد و٠ل ظ٠مم وى٠م ألمم_تقل

 ن٦مضام إلى ۶وبالرجو جتماء.ية

 هذه في ا٢بل.ورت زت ؤي ا الثماريع

 و٠نح زع٩٠ت لي ا ذلك أو ة—ل٠لرح ا

ذتماء. وتتج.اوز لعمومية١ ا

ذأب خصاذصها ةيذاح هرن أما  ا

 الفكرية الرجعيات إلى لنسجة وبا
 في حمعه.ا ذها٠مح م ارز ذإن خصوص

 ( في لثقا ا ) "ذ ا ددن ٢ ا٠ي٠م;جع

 لي(٠ا#س ع-ربي٠)ال والحضاري
 وتم إخربي ا ا$خر سيمسا  و وا$خر

 ا" هرن المددة نبا *.ي در ذ.وظ^ف

 دمع ذظورم من ري "دى وا لتقافى١

ييدال ا#صالح وادذذدوي الديي ددن

 مرجعي.اب ٠توظيف نم ا٠بيذم شا٠والتحدي

 أكات في ربي٠لة ا ر٠$حد ا دن ده٠لسذم ا

ق .ا؛.رزهأ نا٠ك ٠سيار م-رى تدريع سي

٠ I ج دق د ^|١لت ا

م۵ا"د للطيف1ءبد د.

 ال.ع.رييذ ياسا#ذتلجت ،وًاخرون كب لطاهر١ ح جع١مر
 ذ.ت.(، ل.لكتاب، لعرسة1 اذدار )دوذس:

طذف ،553ص  لما ا ا"دهم، عبدا
ردن دن؛ ،ور٠ل-ت-ط وا ال»ذؤ ي.ةع٠ذ٠ال-ي-م

ر ء ٠دىورا هحأطرو )ور: سوسيولوج:ة
.276 ص م<،1997 حورة،

ادذضإري = ادذضري هذذى

 ةوب(٠ي )روتن،.ن اذذجأور ارن

م1291 - 1205ه/690 - 601

 ااذي المتبحر( )داردخ د_ؤا_ف

 ء_ام ودذدا—r اددن في محقق دره—د

 Oscar المتغرق ام 954 ه/1 3 73

Lofvren ۶جا وقد لوذغردنى. كار—أو 

ئه العنوان طرة في  بالكامل: ا

 الشب.انى محمال رن ذوب ع ي دن ؛-ودن

 دوفي ول ل-اا ءدم وه_و قي،—الدم.ث

 ذا-ك ود.ع م(.1291 ه/690) ء-ام

 اذؤدف ٢اس درد الكتاب مأى ذذي

 ءلي دن راود مددنمح ؛ن د )او

 ادوري(-—اد: البغدادي أحمد ؛-نى

 اذوف أى-ل وأن النمى من ودإوح

 إلى نبته أرا .ي٠ا#سال الغرق من

ءرى. بث-كل إ ذنالر ذ دثق

 ذ-وان٠ء في ًا٠ك٠ش رذالد أن _م.ا

 ذ.طوط أقدم أن ذاك أيض داب ادك

 ذوان ٠ ء ل٠م٠يج ول د؟ اسن.؛ في ءةاذ_وظ

ردخ  مى٠ذ واإنكتاب المتبحر(. )

د دن ني١جغر  اتح،٠والحة اط^-از ل-

تب ؛ح اوذرن أواذلى في و  ا

ودذه ،د ي لل،م عذر ااذ.اوث اإي.ذجدرة/
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ب|قوب( ؛ن ديوم.ف ال.مجأور ادن

 ددن يددمل تاجرًا دان لف٠المؤ أن س:ن

 ح,ظبت و!.قد ام.ةا٠ت ر ء واليم-ن كةع

 هئ ال-كثير٠ب ن( ءلى و) )ر-;لى( رذدا

 في أوح حهحزًا ت٠ل٠غ٠وش م-ام،٠ه.ت د ا

 منيال ه..دن ن٠م هم.ا غ.-ر م.ن ادكت.اب

٠تمران هايف دها الذاءل في ا"ءرى

 ءلى رحا:* وصن، ندك بالى ودأي

 ز ذن ظ ح.ق الجزوي ا!-أدأ اع-كداد

 كتاط وينتهي الح-ث، رأس بر

٠الحرين ةلجرير لودى

 ف_قلى ا٠داح ام-اور ادن ؛-ان وذا

 النجارة ,.ادور خاص ل رشك ى٠ء

ت  وا!دملالت ر وى ا و واف_اه-

 ر١غ ا!زراء؛ذ. ت دو وا وارذ-ائع

 دذؤون ركدًا ئ اه_ت،_ا ى أدلى أط

(٠ء-ادا- ذارًا ؟ا-م يمر الدين ال-اس

لهم واى_لدا ودة-ابه-م،  لر

ة اكت,هلم٠رع~ أدوره-م. رو

 ة ق ودي ه1مجم ي ذادكذاب وه-^ذا

 دزدرة داورخ ءلى ادذو تاذي هامة

 افدرى/ ع ال_ا ا!-ذرن في ا).«رب

د. ءة.ر ا!؛ا!ث ار

'لددمإ د.ركس ؛روفسور

ي لدل-1ا الله عب. ين٠د.دس اعربدب:

الةهن ذي اامدكي المجتهع

 اذدني ام_ت_مع إن ا!-ذ-ول يك-ن

̂ —نشأد في د-ر ن—ا!دم في ث—الح-دي

ت ٠وذ-ط.ور  نفها هي د.راحذر بد

 أو ليثة1لح ا اكوذ.ة وذطور ء رذا حل١مر

 ادس، في التحل-يث حل١مر ا٠دام ى

 اطوذدات هدن د.*لدد س.ها' با تخ:لشا

 ف.اإددادات ،مرحلم.ة كل5 محدة ددن اذفي

 بمرحل.ة ط٠ترت المدنى مجتمع٠ "ولى ا

 ث٠ح.م واددورة ل محقال ا سل٠ق م-ا
 ة٠ري١خ عبات٠حم ل٠شسك عل تأسس

 ثم وثقاب اجتماعية وأنديه ودي.ذية

 ة:سياس حزاب وأ ت با ذى إلى طور٠ذ

 ال-ع_رة ده—ه في ،لدة٠ع٠ت٠م ة٠اف٠ح—وصد
 إلى منقم ارمن ك_ان ذية٠الحم

 م٠ح.ك إلى يذض-.اد.؛ن مزا٠ك : طرين٠ش

 م٠ح-ك الشم-ال في ى،٠-ودراط د

 حك-م ا-لحنون وفي وراني، ملكي

 كردة غ.ا شا٠ورش ،ري طح بياج٠ ي ر ا عم؛ مم ا

 ار٠ل.ظ ك_لي ب.غبان ن٠اليم ذ-اخق٠م
 د-ًا وتحا ا و ء_ي.ا ا٠جتم ا التحديث

ءدن. هرددذه ءدا م ا مدي وست

ؤ يكث الحك المدني المجتمع دراحل

اديدن

 دفعة اذدني انجتمع ص س رذا لم

ث لمراحل٠ ٦م دل واحدة في ر٨تع ؛
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ن٠اي ذي اددني جتمع٠ال ن٠ال ذي |لمدذي مع اكحت

 ي٠٠كيا١ التط.ور حمل ور' عدن مجمله-ا

 رن٠الة ل٠خ اليم-ن عاثوا ازفي

ع هي ل ا؛را وهره رين٠العث

 هرا رحلة٠م ي٠وه ا"ولى: ة٠المرحا

 اكءوة مرحل.ه وه.ي ل ستق. ا ل ب ق

 ح٠مال ت؛.دًا ،لح.ديتة ا ولة٠الل ذاء ب إلى

 المرحل-ة دنه في لور٠تت نياذد مع انجذ

. ٠ ئ٠د سدذدا٠لخم I 1 رف وك ًا -* م في

 م_ا م.رحلة وه.ي : ب الثا المرحا-ه

ل ؛-*-د ستذ-  الوشذ_به )اا_دولذ ا

 حدة ر ا؛ هذه اتمت وة-د الح-درثة(

 ةيءمل ذادت ادفي ه-ي الدولة و"ن

 في دور غدا وكان ؛ة،٠واك لتحديث١

 انجتمع ت٠وسم ن٠وت-كري دععم

 المرحلة 0هذ أن مدم٠ذا دع ؛؛-دني،

 يدن لن عي ارحن٠ظ٠ذ ود—وح رذت٠ء

 ٠الرخن شطري كال في شن٠دلىول

 ه/1410 - 1381 ة الشعر )الدولة

 لهما وكان م(1990 ' 1962

 دع ل و لدما ا في متعددة اليب٠أس

 في ا٠د.* ادنن؛ انهما إ ا؛دني ع٠انجذ

 وها والفئذري، ي دلم ا لتظد٠ ذذي

ى ارط  إلى !-دولةا ه اتج-؛ من يذ

ع  ,ه—وروط ا؛.دني انجتمع ا؛-د

 وطرق الرسمية .ة٠ا!-دو! تمؤس_سعا٠ب

دة.٠

 دواة مرط؛ ودي :الث؛لتة ا؛رحان

 - 1990 /—ه1421 - 1410 الرحمدة

 دبموقراطية٠بال اتمت ادفي م2000

 ا#درار وو؛د؛لي ة دا والتعددية

ء أو  وصن٠ذص ر٩ء الحكووي راف ا

 أن في نجمع١ مجل ة jنو وة؛ دس.دورلحذ

 مذظمات أو وؤسسات في ذفسه ٦٠يذظ

 ورداف:ة اديه٠وأقتص واجتماء:ة اب٨س

 ذه٠وه ،ذ٠ةة.ود٠الحذ ء.ن ة٨ل٠تق٠س ودا

 ي٠كم٠اد الدطور شه_لت ذ٠ر_؛٠ه ا

ا؛دني. ع4انج م*-؛ت٠لمؤ و'لنوءي

لم فالظروف جتماعة ب ا  وا

قذصادية  نجد.ل ارمن في السائدة وا
 ورل هرا ورحاذ إلى ي دم ن ي مجتمع دذه

 وهي الحداثة نبل ما أو الرأسماب

 مع م: ا مؤس.سادئ ا٠فيه ١٠٠٢٩٠٨ غ ت مرحل.ة

 وح.ودها وبررات ب1لض ذظ.رًا اإدني

 في لح-دي.تة أ ت ما لحل ا ب غيا٠ حيث

ت  .؛ب وء والصحة النما مجا

قتصادي النشاط  الموك الحديث ا

 وءداب وا!وضطى، واذ ف؛ ا طبقات

 ذت كا لك د ح ود ،'*مدة ما“ " ا لبنى ا

 لعدد دافعا ل دشك ا؛.*-ادن ادظ.روف

 زادءوة ة سي واددادم ة د الثقا ادذب ون

سذطالل، ا).تحديث إلى إلى أي وا
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ن اب في الدني جاع٠ال ادن في دتي٠اا جيع٠ال

 ق—ق—تح _ذق أذق—— ر ة٠ث٠دي٠ح دودة ءر_ذا

سلتق.رار  م.يع لج *.ناد-ة٠واا والذت..ية ا

 المتظ.مات ظ.،.رت الشعب،وذلى أذراد

 ال؛.ورة قبل ارمن شمال في ا"دن

 )ذراة ل وذفا أد؛'..ة حمعدات بأكوب

 ق س؛ دا ا ت رس-ا ا٠للملم ء كغ.ط-ا ( ل-دد ا

:  أن ك٠ذ! ، لح-ك_م ا م ظ-ا ا ارض-ة٠ا

 إلى عتقري دان الحاكم ادا،بى الذظام

 )غ.يان اا.لىوإ-ة دداء الح.ديثة "س ا

 ت A ظ دأ ا وادة.اذو؛ة اد-ذسذور^ة "س ا

 ه.ذا ؛.أن وبالتالي الدولة( لسلطات

 أو .ه٠رع أي س٠ت-أس ع٠.ك« م ؛-نفدا ا

له. دواب ؛اذت دو دق متظم,ق

 ادوطظ;ة اؤر؛ة ذوى ءلى ؛.ان هنا

 عدن مد؛تذه إلى س-جه أن ا(-مهغرش-ذ

 ق٠ال ح؛تئ.ذ( نية ’البريط )المتعمرة

 يع٠حم في وذحدورًا دا نفذا ا ثهدت

ت  ةيالمدذ ادذوارن ظلج.ور دنخذا ادا

 ي٦ -آحافة٠والع خحزاب٦ؤ وا؛ة.ادات

 لح.ظ_ة ذ-*بل 'ت٠ك ن ءلى مديدة أن

 ارمنرة الم-دن ؛-افي ذا-رذ.ي-ا لم راب ا

 اليمنيين معظم ؛-ان وذا ا"خرى..

ن—د م—ه دن—ء مدينة في دن — د '-ما ا

 )ريف ة٠ص خا !-ريف ا من المهاجرين

 ط نيرا في ذود.لىه-م ذ-ان الذحدال(

 لعمل1 تهم٠م ذطر"ا ث ددي اقتذصادي

 لىيثة٠د -.سرة—د.ؤس ل ًاا٠أذ وك—ا ج لى—ء

 رن، وددا _اد-ن١ذ.ذ آرات م٠له ذ-وذ-ر

 ء-ن للتعبير ؤذوات ط-م رتخلق

 ٦و٠وه ، اوظ؛,لىة ا (٠ته .ا—ودتنطل الحاه.م—ؤخ

 ه شذ ، ؛^ بح—ي ر .لذ؛دد.ا  ا ؛ان دا

 دداءات 1؛ ارذ.طت ة او ا "شكال١

 ؛اذت حث ة و وادن اوذط;ة ا"ذواد

 ن—د ء_ة ا٠حم ا_ك_ل ه—ي—ع—حم ذ_لى_أد-ر

 وذدى ءذ.لىدة د..لىصة.ه من ن جري دا لم

 أو منطقتهم م—د ؛-ا لج_م_عية ا ه-ذه

 وهذه (2) رقم ا^لىول انظر قبيلتهم

 التقادية ا"ذ^-ال ذعتدر د-م*يات

 في وه-ي المدلى دلممجتمع ا"واذن

 دإ.ظروف انعلداسا ؛أدت ذأسيها

قتصادية جن ا  الال-ا؛.لىة، ماعية وا

 'ديت د:طور رءي ءن عبرت اكنها

ء أدرك  ي د٠دي٠الج واذ-عهم إن ه-ؤ

 آا..ة دهم يتعذل المهجر في أو ل ءلى

 والتكافل التضامن لخلق ده٠جدي

 دذ-و-م ء-ن ذاع ادلى إلى إف-اذ-ة

ستعم.ار ؛ان ء.لىن ذذي اا.وفرذ؛ة،  ا

 فر تا-بذ-ارا ويذ.لدلمد يمح

 وذوادي تر،ديا ؛-إنذاء الوطنرة

الخددات دن رتالكث "ءذدا؛يا ذذدم
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ال-من ذي ادهدذي |لمحتمع ن١اليم ذي |لمدذي هع٠المجت

 ده سدغا ا ليمندون ا يستطيع  ازفي

 ل.ت.ارسس دافرا ذلك فدان منها

٠للمذيحح تدددة وعدات

 ر٠ظه لفي ’ نت لتينيا ا حقب.ة ع٠وم

 الحدددة الوطندة |لدولة حدم معه.ا

 ،ي ادن؛ يخ-ط-ا في رت٠ذله أ واش

 تجاوز ءلى حرصها ا"ول اروم مذن

 وان لتخا_ذا ظ_ادر٠م كا

جتم..؛ء.ي، شداح ا  العان( ءلى وا

 دة س-تغا ؛." ت قا ؛-*" ٠^ ل ودفع-ي

 العاذي، ري Li-ا ا؛ذطور ة٠ة ج دن

 ا؛وطضذ اكو؛ذ تجهت1 ق1;٠٠ا!- ١هذ في

 ل " ند من ع ج-ت-م ا -ت ج ذم ت ول.ة مح_ا إلى

 اب ط رت زل درة تحق.ذ تذ.موية خ_طط

 ءطاب ن ا ذك انجتم* خ_اركة ا"در

 ة٠عجئ٠وت حثد و٠نح ا٠ه٠وج٠ع لدودة ا

 د.ؤلال.ات ء"ل دن ؛ة1"ه ا الجهود

 ، رسمدة ت --ا ؤ- د ة ز دن أو أهله

 في واع  ا دو ادم ادف أن ذلك

 دذاء ل ند" دن نجتمع١ وتحل-يث مية٠تت

 والمتثغيات ت معا لج.؛ وا رس دا ا؛

 -؛ع٠ت وا ؛.تحض؛، ا والبتى وا؛طرىت

 ح ا٠ذقت دا ارتبعك ؛.في ا لح.ضرية ا المر|كز

 ي-ور٠رظ العالمية ؛-.وق ا ء-لى الدرة

دة 'سمدا أ ر دط.ًاذة ؛ذواة تجار.ا، ت ء؛ م'

 التجارة شاات٠ذ٠ات لىد٠ء زايد٠وتا

 صمال١ ءدد عع؛ا ودزادد ة ء ؛.صا وا

 لدولة ا ت م.ؤسلسا في ؛وظذ.ان وء.دد

 _طى ؛و ا الط؟ذ.ة .٠ ه مذ كل ٠تتث وادفي

 ة اد-حور د.ر؛-ة -دت وذ-زا ، الحدر.تة

 ءت.ها لد ذو ردا والمذرذرة ة;1الداء

وة^.مة ذه رذا و اجتم.اءيق ت حرا دف م دن

 تح-دي*ث*ه تم '؛-ذي المهني لذق٠ل وفي

 وز وتتاجا ن لمن. ا في ذتندر؛ز ردة ن ح بم.هر*

 كان اواذد، اززراءي الذشاط

 ه/1410 - 1381 الشطرذة دلمدولة

 تكوين في درر م1990 - 1962

 أن العام مع ودءه^ ؛دلىا انجتع

 نغدددع ا ت درن ءلى طرت٠س الدواة

 في اتجاهه-؛ مع وادتونم.؛ المدلى

 ح-ظ-ر إلى ن واد٠والذ لتذريعات

الحزب_|. ط 1لتشا

(2) رنم -ودول
 ا#طار ذات وا"ندية جمعيات

طةي1اذ ا؛لىفي

:طة:/٠؛/ال1|.م|,ة

- القرية

ذ٠الجمع أو ادذأدى ابم

بر ااشا'ى
داد ;ادى ا

عى٠لعد ا داد ذادى ا

الصلوى ذعهء-اد ذادى ا

degiajJI ابذده 2529



ن الم في اددني المجتمع صنا في اسي ادجتمع

 اصفة/ اعاذا اسم

رية ا

*؛ة٠ح٠ال أو ادذادى امم

'ام؛ذي داد نادى ا

ا)*دوش د لد؛ ا نادى

'اقرثي داد ؛أدي ا

اذذبحانى لو؛د نادى ا

ا"دري لداد ؛ادى ا

اذءوافي لو؛ دى ن؛ د ا

'ازرذذي تحاد ذادى ا

ا"دم وحاد ذادى ا

ا)ذراذى تحاد ؛أدى ا

حاعى حجى ا الذمب ذ؛دى

الح-ردة د -ده؛ دذو جمعه

طرة اذهن؛ د دح؛ ا جمعة

دددة اتحاد جمعه

دبع إى ه؛ آ 4جحم

خموزبا لدباى اامدور ه٨جمع

مى٠لحك ا الشار، عة٠ج

ؤخروة ا لع لف؛ ا ,.ناء ا جمعه

ه٠ال-افع صالحا لمدة٠ج

الحضرهمه اوطلمة١ ادجمعة

وسفن٨وال ذإفطة ول ال*؛ صه نجها ا

ا"زاءز "بما، الخرده ذجمعة ا

 ا"ولى ال.بايات أن بالذكر الجدير

ع.ن نودد ارتبعك اإدني نجتمع١ لنثأة

 دلى: كهرا ذوجقزهتا ف١وا"هد إطادبا

بالسمال خاص وظيفية طالب

 طحبةا )المذدات اليمنيين

 في حقوب وهطال والتعليمية(

 المم-ل ءات 1وس ور "ج. )ا اد*-هل

الوظ:غي(• وادزفي

 كز، أدناء '.;ن التضامن تحقيق

ن؛د. أو جعدة إط؛ر في ذيلة أو ١مذطع

 مناطقهم إلى المادي الدون تقديم

 تقديم في داعدةا اح.ل من الريغرذ

غتاجين1و وددن المذك وغاذة الخدمات

دكوارث(وا مول٠د ٠ من -ذضرردز

 نجتمعا دذده إلى دالدءود دكن ط ارق

واكخاف. ا"ذر ءلى دنفاءوا

 مط_اك إلى مطالبهم اوتدت

 ممارسة حق تتض-مر خاصة مرامية

نتخابات في وادزذيح نتعويت  ا

متعمار نك-ا رفيوا عدن في  قد ا

 ءامة سياسية ذبودط عنهم. ا٠عه٠مذ

ستالل اإظذ.ذ : وطيية  اوة وإذ با

 في د~.:-ذط.ة .بمنرة ودولة وطي ٦٠حك

 لح,كلما نظام ؛تغيبى "ن والمط الجذوب

يذن. دن دوؤة إؤامة ليم;تا شذال في
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يمن١ا ذي دذي٠اا. مع ج: اؤم ذ٠اليم ذي ال*دذي ع٠لمجت ا

ت—ص،--ح ا ودرذ_ا ،ءدن ة٠م_دست فى فى ؛؛-دنى انجذمع د-ط؛ل أن أى

ع.ن رتج.ز؛  جذزءا لق٠اع٨اك |لمطاك س-^-ذ-؛دة نى—ء زت٠رك السدارة ث٠٠م ا

ذل-ك فى ب-م-ا الم-دنى ام-ت-مع علطال.، جداء;؛ ت الحدد؛ د.ع.ض )اذصم؛ ا

ستقالل المطا!لة وبر الجذوى فى د؛ ار٠م٠.كع٠لم ١ نك.ا حت ( ة٠٨ م ام واانع

د؛ م1الظ وددلورت الشم-ال فى دى ا لمهاجرين١ ن١لليمي مآج٠ب  ريطانى٦ال

مع 1وضوح أدبر د.ثلكل ل اط.؛ا هذه الح.ذم.ات ءلى لحم-ول ا٠د ل ل.شماا من
اه/375 عام لى الد؛ ا؛ور -ردس جته؛ءية ؛لة٠٠للع تقدم اوق ا

زاب۶ا" ذع_الة وبروو ام 956 ايذدع 1—دط؛ل ت عدوس. مم ٠ا"ح.:'-ة
.؛رد.-ة وال ة ود ة )اذ ..'،ادن ١؛ برمغه ا-وطن١ ي؛ قف-؛ ل؛ نى اذن

يثرالية(. وا ا#دارة رزت—ة أن د.ط ، و- نرا

فى—ل ا دنى٠لم ا ~ع م—انج~ت ت ؛—ؤسي"—حر ء )أت؛ ١لمذضز ا ع ئ ررة أضر_ت-علم-ح ا

ف-ل ا"ولى المرتلة نى بى-ت فى ب الى؛ ا؛شازكة د-ن -؛ل(٠الث

ل. ا خ?ة٢المذت لب مج؛ والرشيح اصوت

و،س٠ال اسم ادنوان ص ااتأس* الجمم؛ اا;:بى/ ءزن/١ال

ذعم,ان ٠محمل د احم تع.ز - ردة ا م1934 دف" ر صد؛أن ة٠حمع

ءدن م1935  ة٠مع.ي٠ج, )أول كجارنا ة٠٠جمع

ال(٠للع

ع1صط ا ًاحمد ء 1صذع م1935 اذخال ه~؛ة

اإ^ط؛ع ط ح أ ء حى.ن*.؛ ام936 "در.-ة ا ةملجمع ا

الحك-مى الله ءل ذ؛1لرط م1936 اداوة #سالم:ة ا لجمع،ةأ

ءإن م1939 و),ة اره م ح الماء( )عمال اإصد

وع٠"ك ا !ى٠ء عح_مد

أتى ’ رحن” ءب

. ا. م1936 مالح أ ية٠جم

اانى;رى t الذعم؛ن ءذن م1944 ا"درار نرح

ءذن م1949 كدن دل. ا ن٠الموظف دمعة
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ايدن في الدني المجتمع ادش في المدني اإهجن*ع

|صؤمس اسم المكان ااتاسس الحسية اديم/ المذرب/

عدن (.1950 اوملح عمال نقاية

+ الزسرى + ن النعم*؛
مص،٠ال^ك

عدن م1946 الكرى حة٠ال ة الجم**.

كخ اتحاد
الديموقراطى

عدل (.1961 لدثسان ال.متحدة لمذظمة١

السحاذى س؛لم م-حط
حميش دا ءلمي

عدن (.1949 سالهىة الجمعة ا

ءدل م1950 العدلة الحممة

غرى انج ءلمى على محذ- ءدل (.1950 الجذوى أدنء طة١ر حذرن

.-ودي’ ءلي طي حن ءدن م1954 ذادى ااوطى ابحزب ا

عدن م1954 لة-مى ا ر٠الؤتم حزى

ءدن م1955  ج_معدة الغنيين/ اإحمال نقابة
ون؛ ل ن الدار

عدل م1956 دوعى( حاد٠)اذ لدنقادات عدل تمر٠مؤ
I--------------------------

ءدن م1955 المتحدة الوطنية الجبهة

ت? عدن (.1956 إى ازد؛ وهؤد^ر ا

 اوطالى من عدد
 الد'ق قى الدارين

ب اش ص; م

ءإل م1959 لعرن١ القوين دركة ذرع

ذب ط الله ءلى عدن م1961 رداد الديحدوفراطى الشعبى ا

ا"صدح الله عبد عدل 1962 شذراكى الذمى حذرن ا

والتطور بالنثداة ,وطة١الم. ظروف1ا

 وطور أة—ذ-د إن القول يمكن

 كان ليمن ا في الحديث إذنيا انجتمع

ك،ا ا فذي ازمام، نجذخمعي ا للياق سا ذع

 ادني انجمع كثأة ا"ولى البدايات

 رتبةل٠ت وظيفية المطال أهم ذت كا

 وزيادة العمل ظ-روف بتحين

ا"جور.
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ن اؤيم ذي ذي الدلى |لمجتمع ن ]دم ا ذي ط-ذي ل ا مع٠لمجت ا

 )اًافولة لتقالسI ٠بعل 1م دواة في

 الذطرق؛ الدولة ا ة لحددت.ا الوط,ذية

 م(1990 - 1962 ه/1410 - 1381

 توبتع إذني ا ع٠فيتكم ا لب وط؛ كانت

 والحريات حقوق٠ ما٠ع٠لا الفضاء

 المط؛لب إلى إشافة الش,عيية واذشاركة

 ث١حي t تظمة٠ع أر حماعيق يكا الخاصة

 إلى تذخر لثط-ريةا الدول؛ كاذت

 وتوجس ك٠ش ذ.ظ.رة دني٠الم ت-مع٠فيا

 الع.ما أودم ت ء-ليه ب١ترت اذي ا"ور

 وتقييد ته منظما واحواء "هلي ا

 الحظر إلى إضافة العامة الحريات

 اضب، مل٠ئلع وال.دستوري وني٠ذ1الذ.

 المدولة ي-1 ال اطذط؛ب إن م٠العل مع

 د-اركةاذ بتفدجل طالب كط.ريها

 ؛،ودا تع--ئة أنم؛ ءلى ٦مؤكد عبية٠الث

 اجل من لىة٠وا"ه الرسمية واذوارد

٠ نذف لت ’ وق؛ر تمدة ا ا٠تحقيو

 ه٠اركة٠م،ث دذظدم إلى نجتمع١ اتج.ه يرذا

 إدة ه أ وؤسسدت ط; أ ل خذ ون ية٠لشع ا

 ج_لى 1 و.ن لدول؛ ا عم تعمل ذلى لرد

 ه,ذا في لتذمية،١ و^طط دج درا اح نح إ

 عيات٠حم إلى ا#شارة ب٠مح الصدرد

حاون - 1395 ءطوير ا"هل ا

 كان الني م1985 - 1975هلم1405

 وتمذ.دي-ث ت.ذ.مية في  ا فع دورا لحا

 ن٠م (لريعي'ه ا لتممية١ ا“وص صم خ ) مج٠٠نج ا

 ده ت ح ا'ت بدى ا بز، ق تح في دورها ل  خذ

 مدارس، مياه، كهربا، )ط-رق،

دا ء.^.وم في (و.^.ذوص".خدإت بر ب-  ا

ذالى. الدولة ره ؤاوت مما

 ؛1اإرحن عةيطب ا اوه نح عل ؛عد و

 رءلى لشعي ا مر الحذحد؛ وؤورة لتارمحبه١

 وسمتوى دن تحسم في ت-مع نجا أفراد م.ن

 نحالى ’ ٢٠٠۴٠٠ مجت.معا ر وق ط د ر يشم.ه.م٠ع م

 المدني غذن.مع وا الدولة شع.از ن )وى

ذر فدت هدا م  ن كذ؛ هذًا وا]تخلف<. ا

 ممية٠٠ل ا ا٠تحقيو في هام دور يوح جرفى ه؛ م لل

ة د ا ة٠زيعذ٠خ م—ودء  ل خذ- ن—م و

 أهم لماللت ن اذفي لبذلمكية١٢۴٠۴- تح.وي

٠الرسمي ١للدخز دورد

ة وفي  در٠غ—ت رث ازوحدة دو

 #ؤرار ا ل٠خ من وي لسر؛ ا الحظام

 في ^ج٠ألجة.ء ودق ا'لحذ.ز؛.لى بالتع.ددية

 في محدود< سمادي )اذهذ؛ح ذارلى م٠ظئ د

 ذلك ء_لى ذر-ب ت افي-؛ لف٠مخ.ت

؛ت ا"حذزاب ات ءذبم ظ-ي"ور  واض.*.ث

 كاكت وإذا ا"هارة، والمنظمات

 ندح ؛-افيء رط-؛ افي £ة٠السياس أ_ظروفا

ب ؛-ني-؛ ددصفع الوحدة ل اذري
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|ليمن ذي اددذي |لمجتيع ا!ةهن في دهدذي’ ع٠المجت

 إلمع وف.قا الم.س.تقل مع.وي٠الج الغض_؛ء

 لدت ت_ق.٠س ا ق، ا—ءوإ الح-زبى ل٠م٠اص

 الدولة واتجاه أ"شرة ت اكظما

 ءن ر٩ي.ع. ك٠ذل وك.ان ء-لمها للسطره

طبيعة ‘مم م كظا ا ه يتس_م م_ا

 إلى ه ها أتج ي ذعكست١ دودادداردة

دامددة إظروف١ وان انجذمع، دوذده  ا

 در ٠حل إلى ة داسم م الوحده دولة في

ت اذ--مت ح-ث  ة٠العام الحذ,ردن مجا

 ق—ح ة "ه-!,؛ ا ت لؤسسسا ا كآد-ت٠وم

دذل، الشاط درة اتبرات ذا ا  ا

قتصادية  ١ومحدد ١دافك كانت وا

 مع٠نجت ا ت ا٠م-ذغلم ونشاط سيسرى لتأ

 درنت. زذ-ول 1 يمكن آمجر بمدفى المدني،

 دورا الدولة لدبت التسعينيات بدان

 المنظمات دور اغ_ةيص إعادة في

 ت في خ؛صة ا٢ ا ط ا وذش "يرذة ا

 افي ةيانحل والتذم.ي.ة الحلهيق ورءالحذ١

 *دوى،٠اد د1قتص1 غدو دال.حول رتع ر أث ت

 إن لذول ا ن٠ك٠يم آخر دب، جا ن٠وم

 ا#نسان وق—حدف منظمات لج-ور٠ظ

human right organization ي_ثءدل 

 ا"هلي الع.م.ل طب.يع.ة في ذوءدة ذذطة

لة وتكمن  المذمرات في ذلك د

اذق ال.سياسمة( )اتعددية الدراليه

 في كباسية١ ثة١الحد ح م م. ء.ن حر دع

ولة  اليم.ن بضع ودزك انجتمع، و ا

 التح.ول هرن لثالثة١ اذوجة دول ض،ن

لم. في ا]ب.وةراطي ا

كوع اا^^.ن في المدني انجتع إن

 ورسرذع دد٠تاد—وز اتاه٠٠مب٠ؤرمم٠م مدد٠وتذ

نما  ن وكلما ونذسبا، مجا

 وددزادد ذلذ-ع ا ثم مال م لع.ا ا ى ؛؛ ا

 لذو ل ا يمكن آطدر ؛,مدفى ودوء؛، كه؛

 ي الحديث اذدني مع٠ت٠نجا نشأة إن

 اؤه؛م انجتم.عي اق٣بال ترت?ط إتمرن ا

جتماعية ؛ة ل ا وءدداته  وا

ةذ.د--؛دلحة  بذلك في٨وذ إذن؛فية،وا وا

 يكل ة دا٠الح و٠نح ع انجت ة٠حري

 ا٠خذطواته ؛دأت ء,ملثمة ودي ، نم.؛ ا د د عة

 طة٠هررت زي  ا اوقرن ت ردم؛؛.؛ آ هدن

 وإ؛ للمعارضة. ووطنمة١  لحذر ا ط ا دذش

 مجدع نه دأ يتصف فى إدم ا فيذدمع ا ^؛ن

 الرأسماب قل ما !لى ي-ذتمي دقاددي

 ردع في تخل.ف٠لا م-ظادر فيه ذنرز

ت ءوة كانت ادا  الحديث إلى ا

 الحرة.ة هط؛لب أهجر هرن لععىرذة’و

 وداورة تغسل دل ني في ودي ،الوطذة

 ا"طر من عددا كونت مطالبها

لها هرن لتنثط ؛دنيةا المؤسس؛ة .خ.
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يمن١ا ذي |لمدتي ع٠مجت ل اصمن ذي الد:ي ع٠المجت

 أة٠ل.ذش و|دخ-ارب-ية ية1٠|لد|خ عوالل1ا

|لمدذي المجتهع

 ادني I نج.تمعا وذطور ذذماة ارتبط

 نمن دد٠بع وروء؛ ك.م.ا حج_مه رد ودزا

ن دلي هرا هم؛ا وال*واءلى ت١انحدد

 في للم.مع.ازضه |الوط.ذية الحركة دور

 ودوز لستقاد ا تبل را حدة ٠م

 ادواءي ا#دراك اابتحن؛ المهاجرين

جتم ءادن ا للف.  في ط بالدد؛ ء.يينا٠ا

 لعمل٠ب ا"وراد ة زء أي ادوام انجال

 عح-؛ جتما وا سدا ا٨س ط لنثا وا

 جهاز عن رة شال ستن با اددا رم ت وات

 د "ذ-ر ا وعي ج ته٠ركزي٠وم الدولة

 في المثقفون(لملعدخن/)ا والج.ماءات

 ؛دافع ،رتتة ا م ذنغل وا ت ها لجه ا دأسدس

 واجتماءل اقتص.اديا المحة ا الح؛جات

 اغرال م-ن الدولة انسحاب ؛ب

 السوق ت آددا وت.وحم ي ء جدتما  ا

 |لدخل؛ ءدودي دكان بية ء تجاه

 ى٠الوسط الدة-؛ م.طال.ب اءد٠تص

 ب رردا أدوار رس-ة اها ةيط ار قديمعو ل ب.ا

 دع تالءم م 1ص ا ل لجير؛ ا في ء حض؛ واحن

 إدراك وا#داري؛ اد-وظيغي درردم

م,رحاة وز تجا درورة الميراكم.؛ كخيرب ا

سرار ءدم  لة طي استه.ر الذي ا

 إيداي خرج٠كم لدطرؤة1 ادودة ا حكم

 الب.وةرا)ذ من ؛.د ,.اركان الك

 اددودن ددن ت ن؛ دكان ا ح٨دتصح أ:ه٠كا

 ند الدول؛ كانت لما وانجتمع؛

 وى—دعس ا د قتعا ا ة—س سدا ءئمدت ’

 إلى المذادون ادذرارات هرن زمة٠ح ورددت

و الوضع وإصالح تنصدتع  دي صد؛ ا

 ة٠معيش في ةيسلب آثار ذلك راذق ذقن

  فانه ذدك ولمع-الجذة ن1الك غاب

 م-لمة ادشا لتذممة١ وإتم؛ح تحق.يق ترن ؛د

 هروارد عددودة ولرح ي راع٠#س وا

 انج-،ع إذراك ا"مر زطلب الدولة

 ازدي مع نجت ا هرؤسمه؛ت ت ۴طه وهدا

 ت لحذ-دلر-؛ ا تقدم مهمة ة كا

جتماعية  تنعيل ءلى -لوتعه ا

.اًاتذمية في ي ادن.* ركة ا؛ن؛

 لتئحيرول با بط٠ترت لمزارجح؛ 1 ا).*-وادلى

 لم د.*.؛ ا دول دن تير٠ك في طي اللبونرا

 م اد_ذ_ظ,ا؛ في سن ال اذدماج وزرايد

 من المادي واد.دءم ي؛1العا الرأسمذالي

 ^؛ت٠هرؤس م٠وغالته "جيرانب ا لمانحين١

 ددواجد )؛-*شمها حذومية غ.بر ه.ل:ة أ

 ؛٠٢ ثمبي؛—٠٠٩—ج وذ-ك*-دد ن(٠التم -زغير دا

ت ا؛.وسدد-؛ وردذوع ءمل.ها ت  ومج..ا
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‘ادم: ذي دذيمال المجتهع ليمت، ا ذي دذي٠الم ع٠المجت

 دمادد ء_لى تحصل اذفي ازادة

 في ز وتعص تئش.ط لبيتها ذا ي رح أطن؛

 .يرممن؛ إ.؛ ا يمذ.لىده؛ ال.في ت اه؛ س٠ذ.ع

 الدورة ف.ااتفرات دل.ك ء.لى ة و ء.

 دور؛ هرا 1اهتم أذرزت ٠بالعول ادرسعإه

 ؛دعم وا"هلي الرسمي المدون ءلى

 اذوني دمع نج وا اذويموة.راطي حول لتع ا

 ذلك دن وائر دي ذنا ا ؛لم٠اد* دول في

 ية٠غ_رب٠ال الحك;-ومات ذهبت ي-ث٠ح

 د غ.؛ وا ن دووا؛؛ا لصذدوق١و وارذلل
 ال^ة٠اإ م٠وام٠اء٠س٠م رب.ط إلى "وروبي ا

 وبناء الديموقراط-ي التطور دددى

 قوق—۶ م حارا وا ا؛-وني نجتمع ا

ن. ا

 وارد—ه. ذات مح-ة د_؛ دوزة وارمن

 من الغربي ويل٠التم إلى اجتتخ محدودة

ح وا التنمجة ؛ت—ذ_ق٠ذ اجل  #ص_

ذرصادي. ا

 ءلى -ها د مصا و ن٠اا^؛ توتجع إن

 ا٠ه٠تلزم الدورة ت ض؛ ذن-؛ ا من د ءلى

 واحارام الة؛»*ي ال-ظ-؛م درو ظ ت ي

 فضاء ؛ع وا ن #ن.-؛ ا وق—ق—حذ
 "ذ.رادا دق وأهلر-يط ادمامة الحذ.ريات

ه.إ^ة.٠أ مذظ.مات ن رأس*.* فى

ال.يمن في المددي ادجتهع واذح

 دمع نجا ت .._-؛٠.اؤل ي ك-م ل ا ٠لىرم“ ا

رى ا ... «ماؤم تموع٠وت ند ع د ج ~ ت—ت ٠ ف؛ ذاع ا

 تت.عدد ا٠م٠ك ن٠اليم في اذوني ت.مع٠انج

 الحجم ن 1ك وإذا ، تم-؛ ؛٠ط نشا وددذوع

 اذوني م..ع-م—انج ارت—ه٠ا٠ؤس٠لم إ٢م٠ك٠لا

 في حتدي خذ؛ اا-.؛دة.ة '*ارادني فى ودا دلى

 ه/1410 - 1381 الظ.اذية اذرحذ-ذة

 دع واقع مذ؛ن1990 - 1962

 1990 ه/IJL 140 - 1421 اذوني

 في >_ ٣مل ذزاو عن ٠يعبر م2000 -

ت ودذوع ا؛كمي م٠الحج  الذشاط ^؛

ت ان ذلك  ازفي الساب؛ اكوو

 ه/ 1 410 م ء.؛ ودوة ا ,ووزة ارتبطت

 سداءو ربراب مناخا خءذذت م1990

 .ر ا وي٠لج<.* ا الفضاء اتساع لى٠ء

 دن رأت ء ظهور ز فر. أ ذي—ا ا

 ات—والدهاي يات٠والحمع زاى٠ا"حذ

غو  ا"نجاث ومراكز ادات—ا

 ء-ود يبلغ ح-بث ،ت ا٠ذعدوم وا

 (2713 لمدني)ا المجتمع ت مؤمم*-؛

 م 90 عام ودها—ء كان حعن في
(237.)

 انجت.مع إؤسر-؛ت الك.مي أ٠٠لحج ا

. اح؛ حذ؛ ارمن في اإوني

ي٠الك ادلجم بة٠الج ا--م

1248 لمحلىة١ الذذمنجه ات٠جمد

80 دم؛برق ا ١ز معا٠لج أ
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يمن١ا ذي اددئي لمجتمع١ م; ذي دذي٠ال لهجتمج1 ا

ى٠|لك |لححم الحم.مه م٠ني 1

96 رأة د-م، ات٠جمع مرة وا"ض ا

35 صامة١ اذصحة دعة ت1جمم

31

I

 ا م الة؛ فعا ذات ات٠جمع

/آثار يئة

20 وا]صداقة ا#نداء ت هرد.ا جذ

43 تن/اإذئات جمدات ة٠لخاو1 ا

102 ة٠دقاف ت ئ م ج

20 ت ردة طاح والحادات جم.اد

m زرارة أردرة

٦ -ة ت ا٠جمع

ا 11 L ذط ا حذذوق ت ا٠٩حمع

9 رد ات٠٠ج.م_ع رآن٠الذ ،-قك

ا١الكري

20 ن #ن.-؛ ا حذذوق ات٠جمع

9 وذدرة م,ة٠تعل عاتمج

661 وذدة ا رع ت دا واذحا جسرات

6 ن ردي ل-عا ا ء.دة د؛ ت حمع؛ا

الم؛جر ن٠ه

8 تاما جذ؛ زإ ات٠وجذ.مع أذ.لىدة

الدردتة

9 ة٠اذكات ت دد؛

2 ددذوءة *توددات دات حم.عسات

22 وزاى يعه ل؛ا ا

2786 ذي ا

ب.ال.تعددية الدسذرري ؛؛#ذرار

 **“ذن تتظي-م في نج،ع ا وق اسيةياك

 ة؛؛ 1وةذ واذذى؛د؛ واجتم-اءيا اس،ا٠س

 عوب ا"ح_زان عذرات ذرزا

وجيا ا  في تك-من ندك لة  ود ا—تم صديو

 )"ول إدمنا ني كمة1الح كذبة I ه ثم.؛ا

 اصر(٠والع لح-ديثا رخ ادك في م_ره

عزاف  بالمعارئ الرري ا

 كان آخر بانب ودن دق، ض ي؛ الم

 -؛”دان -وق٠ال اقتصاد نح.و التحول

 اًا.ذ.ردلحة الخاص.ة ت المذروء.؛ ل.تفع.يل

ادةط..ع دور ل٠ي٠ع٠رتغ ،.ة٨٠لحم_؛ء وا

 وة ضاإ ،ع.ه م-ا أ ل ثم.؛ا ء ؛ ب؛ ص لحذا ا

قتمادن المتدثرات أن إلى  نح-و ا

 من ءلى،.؛ ذرذب ود؛ الوق اةذى؛د

 اا-ول--ط-ى الطبقة ءلى ة ١ك.ب_- ر آد؛

 تكوين ذه؛ ا د كل١ش ذدل ادد وءدودي

 في اط٠ذ*خ٠ذ لية٠ه أ ت ومذظ_مط ت ^؛٠تم.ه

ت  ط أو؛ في ن الحذام؛ ؛ن لرعا ا مجا

ذررا ذذرا "كهر ا الفئات  ع-ن و

 ؛.ل ذن.* ءلى ز ونمه ، لوق ا اةذى؛د

 ا"دران وتمكثن الثعبية ركةإذا ا

 ٢٢ ج؛ ي-ا ح.ت ا إثر.؛ع ع.ن ت ء؛ لج_م؛ او

حاء مادية ا  ءن ع ادن. را وا

 يل٠وتذع م—ه٠لح L ص٠وع مطالبهم

اد*؛م. اثم؛ل ني تجم ط؛ نثا
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ن اليم في تي٠المل الجت.مع |ليمن في ذي٠اصا مع٨المج

المدذي |لمجشع لمؤسسات ذي ذار التعاور

 فا٠وف المدني انجتمع ٢ب ح-ج إن

 مجمل عن يحبر تاريخي-؛ لتشكله

 خالل نجتمع وا الدولة ي المتغبرات

 كانت فإذا اداضدة، ا"ربعة العقود

 ءدد ظهور شهدت قد "ولى ا لمرحلت١

 انحصر د٠فق رذ ا؛.لى المؤسسات بزن ير٠ك

 كاذت ازنى عدن مدينة في ذواجده.؛

 رطور إط_؛ر في إدة دبرا ظ_ة٠لح رعيدى

 دش في وذلها ي٠واحدماء اقتصادي

 مصا-لي ويعكس ياثر وقانوني

ستعمار ول، ا؛ذأم ني لبرلحطاني١ ا  ا

 اسفادوا ازوطن ابتاء من كسر اد ا

 ارأسمالي وادطور الحداثة ءلى طلموا١و

 نت ة؛ ا)زمن؛ الغرة نفس وفي ،منها

 ( والحف الريف )ني انجتمع غاب؛

 التحديث، دظاهر مرن أيا عنها تغيب

 قد رذ ذلى ا ت المؤسس-؛ كانت وإذا

 عي اجتؤ؛ تكتل وض بعدمها ث.أت

 القرق؛ أو االهبيان حول يتمحئور دقافي

 ا"حزاب ظه_ور ذان المنطقة، أو

 منذ اتها فعا ود-روز والشابات

 وز تجا ؤلى ت لخمسينيا ا منتصف

نتماءات  التقلدددة والمرجعيات ا

ء أركز إلى ي-لىءو خط-ابا وتبنت  ازو

عامة مرجعية ره عتا با الوطن نحو

 الضبقة. ويةبالعص ت ا ء ذتما ا تذجاوز

المدني انججع ت ط؛ نشا رط نم هذا

 ونشاطات ا٠ل رمطا والمهرة لوظيفية

 الدوزن بناء حول تتمعحسور لرن ء-؛

 ومع ة، وا دسما وا والتمية الحديثة

 عقب المستقلة الوطرة زلىوزذ١ .ور٠ظ

 مان 1ذظ درر وأكتوبر سيتمور ثوره

 لكل من٠ل ا شطري كال ني ن سدا سدا

 ه دولوجي.ت وأد-ل سية لمددا ذلمسفته ىذه|ا٠

 الحزب فكرة على( قهما اتنا رزم
 الذي ر ا$ش الدولة قيادة في اوواحدف

 طية لديموقرا ا ب ا٠غب عا^^ ل ١ت

 أي إدني ا نجتمعا ت مؤسس-؛ واوتواء

 تكشف او الدولة يجهاز ربطها

 التعددية حظر إلى فة إز؛ مراقبتها

 هذه ني الدولة أن رعم لحزبرن، ا

 تكوين دعم إلى اتجهت قد المرحدذ
 ولهابرة مهرن منظمات وتاسيس

 ذقنقد كانت إيا إ وشبابية وتسادن

ستقاللية إلى  واكول ا#دارة في ا

٠ت والممارث
ت1“.٠ؤ٠د اريخى٠ال ال:طور
ارص هى المدنى ع٠المجت

286 ؛,لها وم.ا ا 1990

93 1991

175 1992

159 1993
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اليج-ن ذي دذي٠الم ح ج* م ال ن٠الي ذي اؤمدذي ا|.مجتمع

ات—مؤس1 |لتاريخى ا):طور
ان٠لي ا ذى لمدئى١ |لمحتمع

61 1994

121 1995

123 1996

161 1997

348 1998

495 1999

399 2000

465 ه٠٩وسم ا تمدد1م .ر٠غ

11 اي1’ا

 ه/1410- 1381 الهزة ا وهذه

 تطورا ثهدت ام 990 - 1962

 لكمية(1 ج.واذبه في )خ.اص.ة ملموس.ا

ت في  وابى !-محة وا م;1اكد ^-أ

 لمتعا-مين ' ءدد دد ؛ ٦ت ح.ت ة٠ا"نياس

 لدولة1 جهاز في وظذين٠الم وعدد

ت ني طرأة ا ؛١ح_جل ودزادد  مجا

 بنج لحد ا ع-مز— دى-وق وني ع-ليم٠ال.ت

 حديث.ة دهن في العامرن ءدد ودزادد

 -ذوب ا ند ا لهجرة١ ٢١ وج دلى ا ز وة تلددة

 واذ-ا^-رة صمة X.J.1ا ص_ة 1خ ن٠الما نح.و

 تح(1اطذ- ع.ذطقة )حدادة رج ى ا نح.و

 حدذذة ر,ىطى طبقة خلق ذزك ٠ك

 رتج  ل—ع—'٠ راد—ط 1—؛ ا٠ه—Iم—ج—ح س.ع—ب:

العبقة هذه ة٠واكلبآ ديث٠اكح

 الحامل تشكل التي هي الوسطى

ءي ا  يث٠الحل اادفي ل.لم.م.جتمع جص

 الجسيات كانت وإذا ن.٠اليم في

 ر٠"ك ا وفي لذ*-ا ا للتعدوير ا"هاج؛

 ادمرة خالل ارجمن جذال في طا ندا

 م1985 - 1975 ه/1405 - 1395

ت في ملموس-ا حذ؛1نج- حهقت ولى  مجا

 ى ا؛-لىار ءا٠س في خ_اص_ة ي_ة٠لتحما

جية ةيصئح ال وا؛راكز  دددة الح وال.ع.

حيةا ذ,-رى٠اا ور؛ط  ز٠ا؛-راك٠ب لد-.

 ازظرى من ش.ب.ك.ة ب.ذ.اء عر لحضري.ة ا

 ا؛-^-؛ه شاردع٠م إلى ة٠إف_اف ة٠الح_ددث

 م٠تعللي في ك"بثرا دورا ت ■—واع? ،ة -دفي

 محدود حماءي ت.ق?ل وخ-لمق الغت.اه

 م٠تتس ةيمجتمع ظروف ني ص.ة 1خ لذاك

 الثقافه وم.ت.ه.ا٠ظ٠وم.ذ ال.ق_بيلة ةردو

 ا"دوار في يز1تم ندع د اجفي ا لدبه٠الذة

 ى لسياا ذا٠ه ني واا.رجل، ة ا؛ر' ددن

 المنظمات ء-زد إن القول يمكن

 ٠ك وفي فةرة٠اا ذه٠ه في ا"مدة

 /245 يت.جاوزا  ضئدل طردن٠الث

 ،ونادي وذذإبة د قد.؛ وا ومذظم-ة حم.ع.يه

ت ؛.ادت أل.ذ._؛ الغترة هذه رفي  ^-؛

 ا"مرة م٠بتحظي المرط؛ ا"ه-لي لعمل٠ا

غابت غائبة #نح-اردتا والعح.؛
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لمح(٠هم )زاح ٠اكجذوب ن٠الة في تي٠الملم ع٠المجت

 الم.راكز أو ا#سان ح.قوى منظمات

 حظ-ر إلى نه إنا والبحثدة الثقاب

ظ-ؤ-ر ا٠م وه-و ، • ا راب٠ح  ا

 ة٠داي٠ي ن ٠٠٠٠٠٥ بعير٠ك ل٠ك٠ش٠ب ن٠لع~ل ا إلى

 إي ا ة ل وح ٠ ا ة دو مع أي دت يا٠٠-عي٠كنم ا

 واتساء. بم.وقراادة٠ب.الد و-دوده.ا رن٩ اة

 اعمة ال سراادة الل الحريات ,-اء٠ذ.ض

 ر٠وي٠وتط داسدس ء-لى شجعة وا

 ، ،ث٠لحلىي ا ني اذلى انجتمع ت -ا٠ه.ؤسس

ل  أي ال.وحذلىة من "ولى ا الذذ فذ.

 رذ كش١ ظ.هر م1 990 ه/1410م1ء.

 وعشرات سماس.ما وتنظيما حزب.ا 46

 لحزبية،١و وال.ذقابية لية٠"ه ا ًاحف٠الص

المتغيرات لى—د-زاي وم-ع

جتماعية  صادية ة  وا ب وارا ا

 م.ن ج-لىيذة أذاط ؛.رزت Iودور ليا٠مح

 نذ-اطاب داع وا لية٠"ها المؤدسسدات

 التسعيتيات هن اإذاني الذصف ل٠فخال

 تكن لم دوثمتدة منظمات ه_رت٠ظ

 ذكات٠المذ ث_ل٠م لى ي ن٠م د-دروفه

ت في ة٠الداما  ا#نان، حذذوق م؛-ا

 وابذءة، $ذار ا حماية٠ المحه.لك، *دادة

 زد لعذف١ هكاخحة ازذذر، ن'فدة٠٠ه

 ت لجمعيا ا د ءلى لى ودزا أة، ا؛-ر

الالجشن، رعاية لىة،٠ا"ه اكارة

 هذا في ا"عمال، ت١بلى حم-ئت

 للتطور ا٠وذذ ول٠اإ-ة كن٠مم المأق

 في الحة.لىيث ني ؛.لىا لل.م.جتمع رذي اك

 السياسم؛ المتغيرات أن ن—اب

د  ا^ي٠٠ال ذظام٠اا وحك*.ة ى.-اددة وا

 في ءوريا دورا لعبت وزوجهاته

 "ه-لي ا القطاع دح هزاج تشكيل

وذوءا. كما 4وذشاطاد

 ه،.!دي1ا دلدل ال ءلم دذؤاد

 اكدذي ع٠واصحجت 4الدول ع حي٠الص ذؤاد *واجع.

 ط "ل.؛ وسيولوجي٠س ليلح)ت ،٠اليمز ذي
ت١و لعالذات١  لتثطير1 حلتيرم ذي لتغاء

 لتأهيل١و ت ا٠لمعل-وم ا ركز٠م دة{،٠وال.وح

ن، نوق ل* م؛2001 ابررل، تعز، ا

 لحذبثا١ مذذي٠ال مع٠المحت : >ي اهمال ذؤاد

 لدات ال.ع.ربي الدرلز اليمن، ذي

م؛2000 رس ى ، ٠ ئ ذ٠ص ،ت—تبح ا ستر  ا

 ةياكس الهتات دور هر،1ط الله ءتد ءاوال

ل، فية،1رالثق كاسة’ اساه ذب ا

م.1987 ،11 ،9 ازد
مهكح( )ما|ح ا!هجذوب

م1986 - 1942 ه/1406 - 1361

 ق_اسم ٦معخ ص_اذخ العميد ه.و

 ًاةرلة٠٠وء د وط ش-خصلمة نجذوب1

 اداح الكفاح مرحاة أثناء برز

 مذطقة ارس الوطر -بذخوب ريلتحر

)المذو( ة.ربة ووارد بن )الثعيب(
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صح(4 لح1ا٠) ^ذوب٠ا) صح( )رااح جذوب 1ا

 ة٦سر أ إلى ي دم—ي ( ١ I - ي د I ثد I ) د_ثيآخذ
 في "ولا تعل-مه أتءى ذذثرة، ة٠فاجح

 عذن* إلى انعل ثم ررده، "؛ذاب"

 ص-باه في يه-ا٠ف ل-ع-ماا زاول ح_رلث
 بائع ثم -ورة“ص أدرة دلمزل ني " شد،'

 ل.ت.حق ًا ذلى أص.بح وحن ،متج.و"

 وأت|ى ، ذبرد |فدح.ة ؛.الذرطة

 عة٠ذاب ل لمك.ي—،ني ٠ل ذ٠—ذرم—م في دورة
 ج.ذدي !إدلى وذأ . 'ذ-؛رد “ !.ذ.رط.ة

ثم ا!عألب—ال-غ منطه في سللكر_ا

٠ (١٠٣عي٠-.ث ا )

دي وعيه تعذق  حي-اة ءار ج ا

 ت1ود.1د.*. دق يط.لع ؛-ان ودا ا؛.*.اذاة

 ذندره غ-ي يخ يك-ن وم ،م.وق.ع.ه دم مج

 زده، وا!.:-حر؛ذ-ر ثم !.ذاا !ذواذح

 بداية في ٩دذ-* ما ذلك ؛ان ا٠ور؛لفذ

 ا!-ذا؛ط اغشرال إلى التينيات

 هلر—خ د-ق حد وا و—وه ي،٠اكسياك

 وءلى ًا دب ع )ا في نج-لىر ا ء عال
 ًا٠عتخل وظل ،ة*.طرذ إلى *رب إذره؛

 -بر: ب 26 دورة‘ ق-ياها دق ف-يها

 اه382 ا$خر ربح 26 م/1962

 إلى ا٠ذداءه ااذورة ة.رادة وجيه٠ت وذور

مب ا ا  في !ثمني!لمتطوع ا ا

 طب_ذ في ؛-ان ا!_وط-في، رس—اط

ا!.دفاع د-*-ارك في شدارك اطوعين،١

 من عدد في دده م ت : ادذورة ء_ن

اغذا؛ذن. منها اذاذق

 أهدرن درنذرًا م-صلح صاك أدرك

 ح^وب !دحردر اليضية اذذورة ادذداد

 إلى للعودة ب-ه أدى د.-ها ا!رمن،

 الحجة ذي م/1963 دادو في ة*.طرذ

 في جهوده ر؛_ز د_رث ه،1382

ذصدال  أبتاء دن نرذ وط ا! با!عذاصر ا

 دع وب-اك-رق وءره-م )الثعيب(

 أحمد زم ا إب-:;:- ذ-ظذ عن-ا ذاد

 ذدردب في ماعده !-ذيا ،ى-ا

 ة لل ت في !اذاذارن، د-ز ءذد ارح—وت

 26 م/1963 أ؛;و؛ر 14 وفي ء ا"ذن؛

 شهدت ه،1383 ا"ولى -بذادى

 اذاع !.كة.احا ا:طالؤة المنطقة

 )ردذان( ؟رال دن ا^.ذ-وب لتح.رير

 صالح اذضم ا!-ةومية-:;:- الجرهة ؛ذرادة

،ا!.قومية لجرهة ا إلى ورذا اح—ده

 اذي-ة٠خ ة٠المبدلى في شدكلوا أن ددد

 دشو وفي ن(،)ردن؛ ر!ذوا داءمة

 وتداد ؛ا#عداد استمروا ا!.وك

 ، (لثعيب ا ) ص—خ ديث م الى ا!غورة

 م/1964 أواحدر دع ؛ذايذة.ا ,؛ابت

 ومد داح لداك ؛ذرادة ه،1384

 ر٤ااؤ واذ*.ةاد اح—اا. ح1المةذ. اتداع

يو في الغوة ن ي—!-ا-بر ا"ول ي-و
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مصاح( )صالح المجدذوب مصلح< )راخ ٠الجذوب

 لذي وا هبتعز،1 385 صذر ما 1 965

 أسئح كدرير١ جذش بتثك-ل رج خ

 دادره من واددًا مصلح لح را

 '-قت؛ل ديات' بدن الدنسدق ودرى

والش.اسب ن وردن؛ ادخر.؛'.ع رح ا

وحالمين.

 دن تم كلم_ق_اتل مصلح لح حد؛ ؛.رز

 ء ًاثد,؛ ص-ة خ؛ ,ةز وال.طو بالشجاعة

 مشيخة ذوات ضد دارت ادفي المعارك

 إذ ه،1 385 م/1965 م ء؛ الئعب

 وجذ-ود الثوار بذن القتال ولدلى

 لالح ر؛ ك شب؛ا دد إلى المشيخة

 مللح لح حد؛ وحم ،"بيض ا

 على القفاء لرن تمكن حين ادرى

 فضادرا درره ني أكهر وبرز ؛؛تدهم،

 دمج إلى أدى الذي ادذري للدمج

 ،لتحرير ا دظمة دح ة الذود لج.بهة ا

 التحري,-:؛:-، جبهة تشكيل وإء"ل

 ءذدت ادفي دات ادة؛، ط.ليعة ني وكاد

 ذة لقوميةا للجبهة لث -ذا ؤتمر٠ل

 اتخان خالله نم ه،1386 م/1966

 ج،هة عن وميةادن الجبهة انالح ذرار

 في ءذد_و ؛فده. نتعن,'وا ،لذاحرير

 .ة، لقوص.ا للجبهة ة٠د لعاا ده الة-;-؛

 .«؛رك د خ-وض ى رذ؛ مع وواصل

ادذوات اسحاب تحق-ق حق .:درر

غداد ديدن ذوات وايار نح؟طا انجر  ا

)الشعيب(. ءلى الثوار ور؛طرة

 ال في لالسذنالل لجذوب ا ذ؛ل بعد

 شعبان 27 م/1 967 ذولى من 30

 من عددًا دصرح حراك ن؟. اه 3 87

 فقد وابذءودة ره لح. ا حدب المذل

Iا؛-رذ-زبة اد_؛_احذة في ءنروا حد--؟.ح 

 في بى —د ذو ا ص ٠ - ج ل ا ل,؛اسيا لدذذظيم

 والعادس واطذاس ا؛.رابع مؤءراتم؛

 دمي لسياا ب٠لمكتا إلى ١٠٠٠٠حخ ا أن ومعنذ

 بمؤتمرات ومرورا التوحيد ر٠مؤتم ي
شزاكي الحرى  بمركزه محدفظ ظل ا

 المستوى وءلى ساددا المكذب في

 منصب أول تذلمد ذ.ذد -لكومي

 ربح ام/969 يونيو في عكري

 "من قاذدا ءين هحين1389 ا"ول

 الرذب في وذذرج ادريفية، نحافظات

 دن ءيد رتبة ذال حؤ لعسكرية

 الغازة في الداخلية ر ور منصب ثفل

 _ 1972 ه/1399 - 1392) بين د؛

 ذي م/1981 سبتم وني ام(979

 ،دادذاع وددوًا أصح اه401 ادذ*دة

 من ءددًا ذ؛.ال ادذذالي لدرره وتقديرًا

 ارمن، بطل وسام أهمها ى ا"و

 ا#خالص. م ووس"-؛ الشجاعة وومام

13 ح حد، فى ء للدفاع وزيرًا ستمر ا
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اإدادن.ة زر٠مج

 ا"ولى رادى 2 م/1986 يادر

 عدد دح مصرعه لذي ح.ين ه1406

 في ممأال*يا تكشب1 يق.اء.ة قه رد م.ن

 ذادت لاغ.تيا ء.ملة أذذاء )الدواهي(

 الحذ-زب داد_ل ة٠وي٠دع داث٠اح إلى

ثفراذي يين دار صراع ا

ءذزه ءلي ٦اصر٠تت واحدة لمتعن٠كت

 رم ح مح ص. ذا ءلي در رذا ا"خرى وا

 ءلي الردى ب رح بع.د إ$ رتوقف

 لوط.نا ل ض؛ إلى ٠زص_ار وا مح.مد د, ن؛

 ،بقدرتا راح ع د.الح حز تم آذذاك مي٠ال

والذكة. لبدمهة١ ودرء وءةا؛را ءنى

د!د.1ا ا'دهد. سدادل
 ٠جؤ٠س ،ح غ -حك م ح ا—ص حي.اة٠ رة٠سي ت م_راجع
 ٠والذشو ءت1ذلطب الهمداذي دار ،لدرنلخا١

ام. 986 دارس ءدن،

؟.زذ٠
 ٢٢ ؛-"د دن أوفا في ذردة يري

 ز:ن رذح.و لراح رك.ز لم أ ءز وتب.عد

٠كل.م

 دن الممتد ا-وادي اروم ىريسم

 إلى دارب( صعاد )طري-ق ال.ذرضة

 ءلى عقت قرية’را ^زر- وادي درافش

 طول يباخ الذي -واديال. ه-ذا مذرى

،أ-وف ا وادي في ويعب م—ئ 35

 ذهب ادفي ة "ر؛.* ا ن ااودة؛ أدلى .و وه,

 في الهمداني؛؛؛ ذك.ر ما٣٠ح .ذوفا في

 *ي ا"درى اا؛"ذذ ن وااودر؛ الصغة.

-وادي’ا رفي ٠و؛-لىج وغل:-خر رد أ-؛

 $ذار وا الذلمرءذ .لذراذبا ع.ن ٠العديا

وا!-إود.

برذات اذد ة أددد

ذا* دان  ا = ا

ااتهحيب = ب ااذجد م.جاة

اادةهة = ة حده ال دان

ادلهد = د ا دجدة

 حقوق = رأة لشؤون ا!ءلى احدس

ان اديدن في ذ

 د.ةوق = والطذوا.ة ا.!هوه.ذ ا!ءلى المدلس

.ان اامهن في ا

حة١نخ1ا

وخفض ءوالحط الميم بفتح

 مددن ض-أل ل٠ب٠وج ذة٠دي٠ع الباء،

ح حج.ة  درن ذ.تب..ا ذذح كيأل. 70 ر٠ح

 وذم .“الذرف و'ى"ن حجذ"٠

ددرردات دن يردن مد ء،.الهداأ في
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جة نفدة محا  ردة #دا ا كز إرا ا تضم ،ح

 حبدان، ي—ب ، نخدع بني : الناب

 جباذة ذق رذا يهو •رحلح ودس، اغذا

 : منها الوديان، مز؛ ءدد -ا٢ طيبح

 وادي غان، وادي الموز، وادي

 ذللن وفر الله، ٠لطف وادي الدودة،

 تشتهر ني٠ل ا لخصيبه ا الوديان من

 وا"رز، ؛-وزوا خر اذن-؛ الزن ؛.زراعة

 ه ن-د أن ه٠ل ر,_ؤس_ل، ا٠م٠م أن حر—غ

 زلى المسيطرة دي أصجح.ت ت لة-؛ ا

 "ه؛لي ا ددي رع ك.م.ا اززراء.ث«ة. رقعتها

السل- اج وإد لذحلا دزبية

 يذن ا٠نح ا رذة درد شتهرت ا ٠ل٠وق

 ها٠مذ تخرج في٠) ا العلمية بم_درستها

 آل مز ءاوالعد والقضاة العلماء

 الخزان وآل هاري—الذ* وآل، المنصور

 يدب ا٠وإليه .م٠ذره٠وغ ذرفى٠از وآل

 ني لح-رجمون )-ذينا انحتي( )ال

 ب-ز زمر ني ا٠لث ا ة٠ليع٠لح ا إلى ربهم

: ارثت هذا هثر1مذ. ومن اطةط؛ب.

 ؛-ن نادو بن ا-ليرن ؛-ن '-ادر

 .ءددى ا ذ-اصر ذ٠٠ب م.د٠مح دن دي ه؛
اشذذلى عابدًا. ص.الحا -دب ءدًا يان

 ه ؛٠ء 'ل_ط 1 ، ، ةز .ها٠لد ني رة٠ب در٠ت٠ل ا٠ب
 ة٠سق ء ا٠ذ_ع٠ص إلى سرط لدجا ا ي لمهد ا

ه م1756 أه/169  ا٢ القضاء ذو

ام. 777 ه/1 191 سذة ذوفي أن إلى

 ن٠٠ب ح_سعيز ن ر ت٣ حم رI ل ذا ب ء

 في محقق لم أ٠ء ٠انحبثي ب عبدالوها
 لواء في -م ن حدن كان ٠ ك.ث.يرة ءلوم

 ه/1 366 سنة ذوفي أن إلى تجادة

م.١947
 در بنى دن ي-ى—مج أووه

 سنة المتوفى اماي عبدالرحمن

 في محقق عالم ره.و ام 965 ه/1 385

 و.ولى و.—ح—والن ر۵والد-راذ االذ.ذله

حجة. ةف..ا، ثم -ارة،٠ذ في اذذضا،

 بن الله إ—ء ب_ن عجدالرزاق

 في محقق ءالم اغ،ذي. ءمطاذ-رزاق

 في تذ.قل .ت بر٠غ فى مشاري؛ مع الغة-ه

 "؛-جالن دمز.: القفاء اعمال

رف"  قفلة و" العوام" و'بني ا

 ه/ 1 3 79 سدة وذاده ت ا و؛ عذرا

م.1959

 ذد.ل:-ة أن إلى ا#دارة ر ونم-)

 ري تم-؛ ركاز—ه■ 'ادوم ه-ي اتم-؛؛ظ-_؛

 وذرذط المواورة. ز داطا ادا و ذقصده

 رق ط ومالدن ديمة ة ؛.دروب اتحاددن

: دندا ،و-وددذة ة قد ءد؛دة

 ءر ه وءلم. ،ن—ء. — ادذن للها طر؛ق

واذ. لحل؛دةا ر٦ء اكبذار؛؛ اذذواؤلى

د^ذ. - ددن لله؛ ا طر؛ق

الدذدذي اددد إلراهدم
 لقاذل ا و ال؟ذدان م*جا المقحغي.، ا٠إ؛راه^ أراجع:

 ،4ط. ،ءصذدا كدم.ه،٠اذ ذار البم,ذبة،
م.2002
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|لتخالت ت٠التغال

اإ«خزرب

 - الالم .كمو ء لح-؛وا الميم ب_غتح

 ج-ذربج تا-ادة في خربة ؤلدتة دددة

 ذة٠سذر ٠ مم ؛ة د-ة. ءز. دور يواد

 با$د في بحيلة وق—وس الزهرة.

 كتب في بكث_اف-ة ذكرت السء-لة،

 - 626) ابولي رالعص إدان التأريخ

 حيث م(1454 - 1229 ه/85 8

 آ٠هأ حرزن٦و 1—ت-،-'-ج I ذب ح؛ إلى دت كأ

دات  ك٠ذل في د،-؛د-ة غ-الو وط و

 د$ث في ؛٠لموؤوء_ه ذظرًا ادر،ا

 وادي في م—ج٢ ه ت؛ — ت—۵خ_ مذ،طق

 دوز وادي في اب واى مدود،

حرض■ وادي في رضحو

 أن اداردهك كدب رده—ن ممأ وبدو

 خ؛ص-ة دأردة ٨ت.دما ت٠ك.اد انح_ااب

 شكج٠ت ي ذذ ■ دور وادي ة حاذم ودا ك

 ووارد أدم من واحدة ااوررة غ-ا$له

 ماوك ء؛دة ون كأن أذ.^ أ٦ح ال.دوزة،

 أحدًا، ل.ة-ط-*„وه؛  أن ردول دفي

 المدواة م وقل وه ن؛ ء-" مهما

 ؛د ولوكه-م ؛.*.ذر كان٠ وإن مات،ح-

ت *_ذ.ر٠؛ في ذا-ك ذ_*لى  ازفي ا.-را

طرا؛؛ت. ف،ها م د*. ؛اذت ا

 --ذه اادواة ذاك داوك ددى ء I وق

اذدك ؛-فى فئد كيرة ءذاد.ة المدينة

 رسول-:::- ؛ن ءلي بن ء_م المظفر

 م(1295 - 1249 ه/694 _ 646)
 ذده ورنب ، طيا٠رس في ؛.؛.;رًا -بذاو*؛

 وأيتادًا ه؛1*.ود ووؤذنا ر-يءط;ا؛ إوأد؛

 ا دم ؛يذ.اديم دذوم د؛ ١ءليهج وووف

 اسد ابن افاهد اسد فيها ؛_فى

 - 1321 ه/746 - 720) المؤيد
آدر. ح م(1363

 ءلى إمع.؛ ا"ذرف اللطان ونج.د

 م(1400 - 1376 ه/764 - 721)

 ازونا د.ن ذفرة #قامته وذرًا خده؛ د

 اذرات إدنى وفي أذرى. بعد درة

 ع_مارئ٠ذ إء-؛دة ءلى د بط ف أذم

 بعد ذواح؛ها رفي فري؛ ا"دن وذوط;د

ت د-ن طاة خنا$  "وذرة ا ا

اا.ةرلىة. توااوردا

 ااي؛؛ر اا؛رذ;ة در المه-؛ اذ؛ وتذكر

 ال_~ر؛م.;ة الحياة ى.لى طا ه-اذ

 في٠اا اذددذة ذلمك في ء-ية جتما را

 ذوة *ي: ذوى. أر؛عا ازعها د ؛اذت

 الغلبة إ؛ ؛اذت التي اار.ولة واة١اا

 ؛-.اذت ازفي ا"ذن وذوة وال;ط-رة،

 اذدوذة ارع د في ا٠أ>;اذ ها٨ءل ذ„;طر

 ف ذرا أ وذوة ، نلطو ا ارة سو ار ا

 ؛؛ذوا الذذن ي الليما فافال

 ثم ٠المذة"ا^ة ززءة ددذوءن وردون د

في كدة ا؛ ا ذلى( اي؛ )ا اا.*رب ة-وة
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اساببالتفاب

 اشاشآنذاك: أذوى وكاذت المنطقة.

 الراعات أدت وؤد .آينئ ص,.ال قبيلة

 إحراق إلى لة.وى١ هذه يذن الكثذرة

مزة. مدن أئر اداب ب٩وذ ب٠وتخر

طمثان ا"من ؛ترات وفي  ٠كات وا

 يختارون الرموابة الدولة ملوك
يتها  الثأن ذوي من " رجا لو

 ا"ديب العالمة الفقيه مثل العالي

 ك-ر٠ب أبي بن إسماعيل الدين درف

 الثور المؤلف حب ص-ا اإذري-:!:-

 وب' الذي الوافي( الثرف )عنوان

 - 802) أحمد ب ال. المدك عهد في
 وممن م(1414 - 1400 ه/817

 أحمد ين يدنوب القازي ذضاءها ولي

م(.1318ها718 )ت اوفاضل ابن

 عدد ير٠الك جامعها ني درس وقد

 بن محهد دئل: صالحن ال الفقهاء موذ

 ه/702 )ت ء-ي ال عمرو

م(.1303

 بن ألدد الفذيه ماحائها وهن

 يع-رف الذي لجررني ا ي ازر)إ* عمر

 كدل ا الى دن لحدول ا ٠ح د-حا

 .ا٠اح٠س عل دم’ا ذا—V? روف٨—
اجدال.

 العلمية المعاقا أذ-هر من وكأن

 في الواذح ترس جبل - لها اشابعة

 بدرف واوذي ، من؛ الشرقية الجهة

خرج الذي حبش لني مجبل اروم

بني من العقهاء من الكثير ه٠مذ

الثاوري.

 يمن ا"ول العثماني اوذرو ومع

 من احدى الحجري اثر او* اوذرن في

 يبق ولم الحال، ذكر التاريخ كتب

 دوارس طالل يقاب إ اروم مذه-ا
 في أذ.رية دمثات ءدة زارب وقد

ا"خبرة. !-ذواتا

الجيالني مؤدي ءاوان
 ارسولدة، اودون ريغذا في اللؤدؤية )،ذودا : جعدرا

 حمدع تءذدق خزرجي،٠ال لحسن١ بن عذي
 بن دوسن بن محمد ا"كرع. علي بن

 طبقات في ادلرذئ الجدي، يعقوب
 عدي رن محمد دقيق٠تأ دملوك،وا العلماء

 بحمل بن ر دك '.يأ بن ى٠حب٠ي كوع• د١
 الزمان غرال ليماذي،ا الدرني العامري

 جيدا م_حمل تحقيق ا"عيال. وذدات ذي
 عبدالرحمن ذيلذاا إذواف العمر، ي زعم

،دمشق ثايت، بن ررد كع.ذ ا#رياذي،
لدبع،ا ،*ن عذي دن عبدالرحمن ام. 985

 دحقبز ،ون٠زهيما إدمنا خبار دا ذمولا ذره
 عاي دن ن٠ءدالرح وع. ا عاي 'ن م،حما'-

 بخبة علي ال٠زب٠لما لذخاا ،ي-جعالد ابن
 تحقيق رد، مد؛ذة أخدار ذي المتفيد

 والبحوث الدراسات مردذز دلحد. د.يوسف
 إسماء؛ل ذياوذا ام. 983 صعاء، ادمني،

 ذي #سالمية ا المدارس ،"كوع ا عدي ابز؛
 )-طيعةا ،وت رير زن، اورسا ة٨٠مؤمس اليمن،
ب، م.1986 ا

 صعر = صعر سذأن ن٠محس

 ق إد؛ = ادحاق ءبدالءردم دن هحدسن

 العبدلي العددلي= دل فخ دن هحسن

لهكواذة1 = الؤندوانة محسن
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أح,مد( دن ٠)محمل ر1|لمحض ء-دالرحمن( دن ر٠)ء المحرصار

 ء؛دالرحمن( دن ر٠)ء |سحذار

د1430ه/833 ت

 حمن ١- ٠ءبل در ءم-ر -خ -حل ه_و

 باغغ-ار هبر٠الث ا#دام ذاك ال-قاف

 _ف,ردوته ح ؛وادي ب_زيم؛;ي ٠ول_ل

 ارن )طا ومته-اج ااكاريم ا"ران ردذ.ظ

 ء-لى ع-ر وإذا الحفظ يعرس .ان ذكا

 ر;غقه وااده ؛-هء::ىا ،حغ.ظه ذداب

 ؛داجمحم-د ؛ن؛كارأبي اافقيه ءلى

 را٠ة.؛ه ا!-لىذرا في ًا٠زاهلم ،ذان فضا يا

٠ ا٠٢ اؤ.و٠ذ در ى $

ئق ءذه خ_ذ٦ د-:-؛-؛ ذنر,ون خ.

 وه—ءأ و العيدروس الله عميد اشيخا

 ا'$سذاذ ادن برلأ اددخوا ءلي كخا

I؛ز أرد النسه ودرن 1 ظ $ء 

 عدد. م—له يم-عى  وآش-رون وي٠ء

 ذرب ؛.*رفا#ذادة ك-ثير ن رذن

 ييررن؛صا-ب كاان ذه٠ ٠حؤ ل_شحرا

 ط۴ًا وزرب ك٠أم ا—Tوله ،فز

 ه/8 19 مذن ه لد وا د-ات ،نخ_"

 ذال خرج ذلمما،؛-*رف ره-و م1416

 ذال ك-ما ن ذكا؛ الروم ه.ذا أخ ل ددتق

 وذان م.1418ه/821 س.عة ل٠ذتقا

 إلى دوم يعى ار٠اغذ_ذ ا#د-ام

ح٠ا# ؛-في آل السادة ع حم. ذ.ة_د -

 وتات-م م٠ه ت نذم دواحد دق حم-ع في ءاوي

 وإء"ء !*ادةوا ازامة م٠؛دؤوا

ازق. ة٠كل

 ود_وط ن—اج .— د ذ-."د-ة ادنى

 ًارده———م ي_رها٠وأذ كاذررة هد.واةع

 دماارةا ذ_ارة—الم ذي ؛حريم روف—-ا*ا

 ؛ن أ؛و؛كار الميد ءار ۵جد اذي و؛

م.19 1 5ه/1 333 دذة ذ.؛.اب-:ًا:-

 ؛.ال*-ادرة ذ-مر برة لحتا دب ًاه-_ا

؛ل■ج

ددن دوم في ؛•ارده إلى اننقل  داي ا

 23 / ه833 دذة ازرام ااذ.*.لىة ذي

 د"ة في ؟لى د.ا وه.و ام،430 دوليو

؛بريم- زدل ؛برة دذن ا!ظ؛و،

روس٠اامد دذر دو حسدن

 ٠دره ه ظ ال مس٠ئ ي•٠الثل ا!روي. درع ألؤ :جع١مر
٠للمشهور

 د(٠أ* حمد؛.ن٠) ار٠سةف

م1925 - 1863 ه/1344 - 1280

 دن د٠محم ن ب ٠أحمل دن مح-خرد ه|و

 علوي٠ال ار٠ض٠اغ مد٠مح ر.ن ء_لوي

ود-د .لماء٠الع ذار هدن الحرف,وي:
دوعن، ؛وادي ارلى ؛خري-؛

بق.ري.ة لم٠وت.ع ث_أ٠وذ ، حضرموت؛؛:*

de٠i،e٥ll نزة الهه



)هسجد( ا)محضار أحمد< إن ٠)محمل ،حضار٠ال

 ا٠وفره اره(٠ق )ت_ص_عر الذويرة

ه/ 1 3 0 8 دمدذه في جذر ه؛ مجضرموت.

 ح:در إلى 'اذورة وردده من ام 89 ا

ضيها ذزل حدث د٠نلهد ن زد.؛ ا آباد

 ر٠ءام ب_ن وزن٠ء ل-غان٠اإ-س صر—إ_ذ

 في قدره ثأل٠مك أن ذا٠٠ع٠وب ٠ يطي،٠ل-قاد ا

 >غ-ث يسبا'٠دودذ٠اذ إلى افوفى—س د—ن—اله

 -ءا ط؛ ذكان رذدواسة هدددذة ستوطن١

 من ؛ان ىتر. جتماءي١و ددي ام٠مق

 والوجادة والفضل العلم ال٠رج

 دواسة د برددذه وفي ة.٠لئجل١و درم وا

 ءلى دوور اذدوكدا ددن دن وغيره.؛

 بدن ن٠م ن ؛٠وك ،ن٠ي٠ا وم—!٠ء ر٠*ث ن

 ب.ن عدوي اإ-عالمه صديدين١ تالهكدته

 ره-ور ة٠ي  و في٠م-غ د ا د٠لح ا ه; ط-؛

 ق٠س_ت ه٠ل م٠رج٦لم. ا _أ٠د_ث او ٠ دورة ذ ا

 ي، ه ذدوكددة ا لردن هذ*س في ل ج. ترسم؛

ن(  اات(٠و) لىواسة(٠و)بذ دوما

 لميران(.. و)؛. و)دراني( دددو( و)سيتو

 دددة أ سالت درا اته٨ح في له كالت

 ا"دباء ر٩مثاه هرن د ءلى مع ة ر ول

 مؤلفاته لرز العاب. والث*-راء

 وم.ك.اتبات ت را وإجل؛ د؛ ولى.؛ مج.موع

 ودوان ط ة٠ح.م٠ز كات٠مجذ أردهة في

ة٠دي.ذ٠بم وفي٠ذ ٠ رديو ي م٠ك٠ح ر٠*٠ش

 دوال 20 في ، 1^“لىود٠اذ ،لى؛ سورا

 أذر ^لى م1 926 مادو 3 ه_/ 1344

 رأت. روتد.رة في دراحية تملتة٠

 رجب ر شه في ولده٠ر وكان

 ه رذ؛ وؤد ام 863 حر دسم ه/1280

جر»٠والمه. ر إدما ذ.*راء رع م وع

 داهطرف أدر ءبداؤة د۵مح

 جالدع حع٠الجا .طف،٠را دالقادر٠ء عحمل. ادراجع:
م دل  الءن ؛اىالمتبين لمهاجرينا اء

ء،1صقع ل.لكتار.>، العام.ة اله-ئة اةله«م،٠وة
1998.

)مجر( اسعار

 في الثهذر ر غة_ف^ ' سجذ-د—ه ع رق

 ذوادي ااشرفي نب طن.؛ I ءلى دريم مددن

 حذلى سد؛ عن -ادديم -دي ا لروت ح-ف

 ٠تقري:ا م٠كل 165 إ.لدو ازهري ).؟.^را

 معقل د.أثم_؛ ءرذت ادق دينة؛إ وذلك

 ورد اإفي القلءه لمديذة١ وه.ي ٠ا

 زة_ديمةا كة٠لبما نلىتقو ا في ره؛٠ذ؛

 وهي الف٠د ٠واتريم "تريم" ياخذ

 ة ركاة أوف-ًا ا٠ه٠سم ا ارط إفي ا المذيذ.ق

 365 و٠ط ؛٠۴٠ إذ تيل حق جد دن ا

رددًا.

 ا#مام حزب دن ا هو اتمجد وسس

اد-رح-ن د—ء. دن ز نحفا ا ر—م—ء
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)د~جد( |لمحض|ر (٠جلم— )ع |لمحضار

 عاصر ل_ذيا ا#لزام هذ| ف،1ال-ة-

 ي٠ال الكش.رية للطنةا حكم ف.ةرة

 800) حغ.رم-وت ع.ن ج.زءًا ت٠حكم

 وءاش م(1 718 - 1398 ه/1130_

 دن ءي ع ادر؛ !.-اطانا ًا٠حك وهزه في

 سدة وفى٠لمت؛ ي تي٠الك ءلي دن مح_مد

 ردة كانت وفد م.1432 ه/835

؛.:^ن ؛وم في ؛.نريم اطذ-ار ذطب1ا  ا

 دوذدو 23 ه/833 سذذ ا!ددة ذي 2

م.1430

 تم ذني لحد؛ث نحضار١ ج.د٠٠٠هى

 سنة في لدة ا ■لح ا ه٠ئات٠ي٠ه ءلى ٠تج-ذر_ذ

 رية 1هرعم لمذ-ة دعدبر م1915 ه/ 1 333

لرت-ة  ل ..ا ٠٠ -لموا ا#بداع في ية ء إس_

 أ٠التعمي ا!-راذ-*-ة رنهدا .-,برا

 ".؛.ل“ غذ.روق ا ثر ء ا!طذن دن والم,شة

 ب؛ ذط-لى واوفي د ادج ,أجزاء ب.ةية

 دادة وهي لمطقي(١ ثر )ا-لم ؛أدورة ؛*.د

نءة تاء٠٠ال ذرد.وت٠د وادي في ا

.ام.ء , ز٠بثك

 )القرن في "ول ا اغذط-ط ؛-دأ وذد

 ء_ذر د-ر لحن-؛ ا — ري—اذا،ج دع٠ا!
دي(  ردد ي  ن*؛ ه.توا حذثرًا الى,

 ج٠بعغر رتذك ه.؛ قدهرًا X63 93 ء.ن

 فقد التوسعة ع_د٠ب أد,-؛ ادر،٠اد

نحو إلى لمه-5ا!_ذ حده م-ئ ود-ك

 داء ا٠حبه رتم عا٠م.رب م.زا 1575

 -ذة في وذلك ا$ن ذن اإذ؛ اد؛رة

د يد ءلى م1915 ه/1 333  أي ا

 ا"جزاء ن٠ع ول-ل شهاب. ب-ن بكر

 ءلجز ا وقديمة ا ^رة ال* م,ن ١بقح ادفي

 لي٠خ لدا ا لقبلة ا رواى نرز خوبب٠لج ا

 بالطات ثالث من يتكون الذي

 كل دمذصد لعذود ا ردة د ن تي رك ورا

 ؛.اوطين ن١مغشي إص*طواذشن ءلى داركاة

 كال ددن فة1المس دزدد و داوذورة، ثم
، 6و5 عدن رى٠وأحد غواذة٠إس  فدم

 ردب ا مح ذة ذ هذه لمقعلموره ا في ودبج

ه  ة٨هذدس بزخارف ة٠زخرف٠م '.لصد

 الش-مالي الجرزء أط ،ت ط وجا تده وذدا

 ت٩تم البناء ث٠حلي و٠ف الم.قصورة م.ن

 للمسجد. لك:يرة ا سعة٠لتو ا دع ف إف

 ود٠ل_*-ذ ا ن٠م سوءحن مج-د ج-ل -غ- ا ا رفي

 الدذود د دوجن الدا-غدرة المئذصورة ذذي

 ا"روقة ءذود وأط نخ.موسهI المدببة

 دب دل ا ذوع ءن ي٠ف ءن١وإصه الجاذًاية

٠مور٠المش

 ءذاصر لر.ن الحالي د ادج ددأوف

 ة وصعسال ’ ورلي شه ة بض في تم.ثلة٠م سددة ا٠سك أ
 وبذح ٠يجذوب شما" يد اونى ة٠الذاخل

 اوكاب الماحة لغ ت: رث ، مزًا 32

 ثالث هزن ألغ، ودت مربدًا مبرًا 468

ث٨ح ن٠م ،٠وتختلذ تسهاردة م بالطات
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(٠)مبل حضار٠ال.م جد(٠٠٠)م محضار1ا

 ء_ن مقصورة ل٠ك رساحلحن ا ر٠ة-ط

 دجد ا ن٠ص-ح ل—ص٠وبت ا"خرى.

بية٠خث رب أذوا ق ر ط ءن رددن المقعدو٠ي

تملجل٠ور ، ة ي،دي٠ه ب-رح|.ارفه رفة٠زخ٠م

 خ_ش_?.ية أد-واب بنالزة المقعورذان

 ابي٠كت ذ.ع.ى ه١فعاا أحدى أما فةرح ز٠م

 اب٠ب ح٠)ص ه٠ذص ا—لج-م ا ره مسا٠مج-

م(.1903 ه/1321 امخض-ار د مسج

 ة٠ح ا س م. سجي. ال* حرك ٢—و■• ل٠غ٠يش

أؤرب و٠وه مرب_؛را مارًا 567د ذة-در

أروقة دةد ره تح:ط المتطيل، إلى

ط_ة م-ن ة٠هكود جد-ية  واحدة د_

 ن٠م دفلمؤا يلمة٠الق رواق إلى إذاؤة

طأ ثالث  رن أساط دد ء خ ود؟؛ ،ت د

 "رو ا أما إسطوذًا 30 اذقددة روافى

 ٠من دف ددا مذ.ها واحد كل٠ف ذدة الجأ

 ق دروا ا يالون حين ي طحن ا٠أس تة٠س

 ردعة١ م.ن مؤلذًا ا)دبذة )رواق بلااذا

 ذات المذارة وتذوس_خه ،ين٠أرفط

 هيتك ءكن٩و ،لشكل ا دة٠المرب ء.لىة ا ا)ن

 تكا_.ة ب.م-خطط الحدي.ث انجد ءةطط

ط  - اه 164) دا)شاهرة عدمود ن1ا

  أنه إلى ا#شارة وعكرت ام( 750

 فة.لى ذلك وده ،الجة نحر م وج-د٠ي

 كان حب٠ح فة.ط اح.م_؛صة ذب أبرت

 في ريم—ن ع٠ام٠ج ؛-شاء ادة—ءإ ؛-تم

٠ ات ت م ت الممدع

 ار٠انحض ج-ل٠ىا.، ز١٠مم٠ ا٠م ه*( أ إن

 من بارزًا معدًا مذ-ه ل٠ع٠ج والذي

 واج.ه.ته ا)يم،تية ا).طيذ العم.ارة ث مادا

 ذاسقات ن م دا ي ف بم ;ة ).ري* ا "مامية١

 ك ذام المع.م.ارية ءذاصره.ا في وزادل

 ليه ا).*,-ا مذ-ارره م ؤ.وا ورفه شموخ عن

 52,5 نحو إلى عها رعا ي.صل ا!-في

ذويارى١مسم ة٠ر٠خما إلى ممة٠مقس ودي رًا١م

 والمسروى ا)ذاءفة توىس٠م إلى ة إزاف

 شكل ء-ذ.ده يئح-ول ز.ذي ا لعدوي ا

 ووج لثمن إلى المرذع من المئذنة

 أردع ن٠م لمك.اون ق٠س لج-و ' ا—زذه

 ق٠خ.الس ق;ي..ة تتوس-طه-ا هلغبره ت1قا

ة والذ-ارة ذها٠ع أور  دالمشاو ئد

ذ عقودة1ا  ذرن كما لشكل١ ؛ا؛.;ة—ا

 نجده.ا كال.ق ات درادزد أيضا القوام

 ع حم، -ن٠ _جد—٠ الم ا-درت و تأ:-وج

 وبمك.ن رجبة.1لمة. وا الداخ.ليه لجها'ت ا

 ق نيف 1 1 ص- ر٦٠ء رة I-—لم ا إلى ع،ود—٠ع٠ال

 ذ٠اإة إلى لقاءة١ دن ته١درج د ء بلغ

 دران٠ج ح.اذاة٠ب_م ت-ف٠ت.ل درجة 140

 ءن "يقلم |.فق لزونىح شكء ااذاره

 إلى ؛مل دق تبقه 'افي اذ-تو>ات

اشمة.
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ءاي، )إ؛راه?-م؛ن تغظوري٠الم علي( م؛ن )!؛راه? الم|،ظوري

 جا'سية احدرى مالحذق دجد ا تدع

 زرع ٠‘ا'- ن 1ومك ك٠لبرI ددا لة١متع

 ددر -في ا ؛زرعةوا ذدودءاتوا و'بر

.ردعه ٠من ا ض دع

 لعبدروس1 ٠بكو ؛دو ددن
 الظه'يره، ٠ر٠شم ؛"شلميا ادروي، لم.شرعا دراجع:
،موتر غم ح وأدي ءن ردحةا ت ج ر٠لمشهر٠ا

 ءأي( ن٠ )إبر|هيم خطوري٠ال

م1700 ا ه1111 ت

 بن دتن دن عي ؛ن ب(ذرا هو
دإلى ذة الدرفي، بدتى،  الغرف ؛.

 المعروف لقاسمي،1 فى٠الح ا"ف)،

 أغطور ة ؤري إلى ذتة داخطوري،

 ن٠م مدوم ل٠جب إلى ;-ة—نس ،لذرفردا

د ا؛ىقع. ح-جور ؛

 في ;لم ذر؛—ل م-ن ذي ؛رتا - غ وك لح ■ غ يرن

رن اهذري. ءئر الثالى ا

 وتز" عتص.وفا أدره أول في كان

 ع رت-; مجذوب صار ثم سر، اوذأ ء_ن

 ، رر ل.ذ؛ا ت— * ٠; .ح — ف لمئاندب ا !_وب٠أا*

 ؛*..؛ذرن ق.رلة إلى ة.ر؛.ة د.ز و؛ذوده.-م

 ، ؛ة و٠دال دع ثم القوم، د.ون ذر و؛

 واخذ الميك، إلى نفه ف وتا

زرق، و؛ ،د*-زاثم نزك ءلى . بت

 ،زد*وذة ا )ب أدرا ذر ود،' ، ٩٠' وا..طال

 عني بن مح-م-ذ سم-ه ا د_رجة-ل ا٠ص٠ت وا

 ن لمثدوذد. ا ر لمة-;-؛ رن ن لمة-؛ اإ_ودي

 أن نبج ظ ف ، ءىره في ين لمطلهوا

 ٠بعل د؛ إلى ي.٠ذأد اوذق(، )ا إه ؛ممل

 رءذدرن م،1700 ه/1 112 :-ة—.’ا

 اسدنة، أردمين د ال ءلى ه داك ينبط

 في  سن*نح ن ؛ اغة.طوري أن إ

 ،#دراع ا إلى فاصعلره طعرحه،

 ءلى د "ره؛ ا !اودي ا.-^ فعما

 وجذب وا!_رى؛ص اإ___"ح،

 ق "ون؛ ا ؛-كذ-ب ن ذكا القلوب.

 يب ء د-؛ في _؛و؛_ذ؛-;-ي م٠د ا_طأل و

 ا-ل؛س، ا بح، دن ؛أدر وا!.؛؛ران ر "دن؛ا

 المذوف، نم حصل ه؛أكدو فإذا

 وازدادت ، ًا—رء وب-1لذ-ا وخقت_ت

.ب ح ثخ دث !

 ;.-:-.ن ري ر - غ_ط ا فام ا ط وءلى

 لنفه يدعو م،1699 ه/1111

 اردي منصور إذه :" ة ن؛ بالحالبة

ته ر—وك لدلمنا وحرم المنتظر،  آ

د، ء-لى دهر ن خ وأ ، دع(لم-ا إ)ا  اد;-

 أدره. خم ؛ط د لمة؛ مل ، ويتؤب ذ؛ةذل

إب وذة-دم د.ذرم. دصن لفي فدودر

2551 ذ؛لة٠اال1 ة٠ه٠هس٠|ل



الله( سال ء )م«دمد |لمحعوى ءاي( ذن دإدرابم حئلوري٠ال

 |فين، دن سم1الق. الله ءلى لمتوكل١

 ي ح٠امحعلو ف.هرب ،لذعس.ه قتال.ه فاشر

الشام، جه-ة جه وذو الحع-ن، من
 ط-ريذ.ه في وه-و حة٠ص مبرأ أدره٠ذ

تم ،ص.|ع.دة ني جاج٠لح ا ام٠أم ونده

 ح-ب ص.ا لح-ولي ا ا؛-ؤرخ ذك-ر وق-ل

 لم ءلظيم.ة فتتت.ه أن الدذبر( )تغح.ات

 ر٠قع ءلى منه؛ أذد ٠فتت ،اليمز في دق-م

 ا. دف أ ءدردن تها اذذذلى وداع ايامه.ا،

 دن الله ذ٠ء ااؤرخ d إلى أذأر كاها

 الحلوى )طم-ق كاذاده في ا؛-وزير ء-لى

 قيام-ه وأرخ وى( ل؛ ا و لمذ١ ف أ صعد و

 ام 700ه/1 1 1 1 ذن زبب في

:دذوله

ذغا ذاع رجب، في

تلغل و تاد ى—إل

وذمه ئ يارئس

 واوترذد القبيح زن

ش_ذف.ى زن ر،—م ق—وك

في اء—ج د—ق ووحئمغه

القرن ذر تاريخه

 |لعمري الته ءدد ٠حسيز د.
 دن الله لء- ط < خ او،دلير ذغ،حات ثي:والح :دراجع

الة.رل لحالل ن٠م٠ي لا ذ.ارلحخ ازورر، ءلحي

ه( ءد د )دحم الحاوي  ا

م1936 ا ه1355 ت

وطشة٠ل١ الحرك-؛ رواد أحذف ه-و

د وكاذت ، ء؛؛ي ذتس.،عاا و ا"واذل

س-ع لدا ا لقرن ا ذات٨ت.٠س زود٠د فى

يستمد اذرى ت وس وفى ، ءد

تزن أساسا عمشهم لر٠ص٠م اده أف

دوى. -لا ده رذا مهذ-ت ل ما٠لع ا

ردأ ءمره لرز دع؛ اكا دلمغ وءذدما

أن لبق ن،1اث في ا"ولي تعل,-مه

ر١غ .ه٠٩لبرك ا رس اذا ا ى٠دإحل قحيلت

ام هع آنذاك ازداذر راع اذى. أن

١هذ احكاره ب له٠ح ,( العث.ماز

ل٠ق دن رج ذم—د ايقات٠لمغ. ءد-ذ

، لرء*ت.ها تجادب اوم* أن إلى ،سرت.ه أ

ن اوا رطرق ،لءشم ا ءن فاذقف

 ...ر ء س_اب.ع٠ال هطج.ري٠ال عشر حادي٠ال
 الحل.وى ط.ثمق )ذاريخ سمى١ لميالديع١

 ٠محم.ل :قيتحق والدوى(، المن وصحاف
 ت1-٠الدرام ز٠وك٠م رم،جذ-( ل-رحبمدا—ء،
م؛1985 ،1 ط ء،1حتد ليمذي،ا وث بمرا

 ؤح1الط .در٠ال الث.وكاذي، لي٠ء ون عح.ط
 عة٠مط أدح،—ال اقرنا ٠بعل ء1ج دن ل.»^ا>إ,-ن

 ن دحم ون محم.ل د،1348 ،ر٠دم دة،1از-ا
ء *رف١ا تذر زوارة، يح-ى  و.د٠د منتال إذ

ذي، اؤدم وثحلب وا سات اودرا درتذز ا"دف،
م. 1985 ،د؛روت ا$داب، دار ،ءهحعا

الودداذي |حمد(= ل.ن )دد ادحلى

د.لة٠لد1 الوسوطة 2552



الله( ءد حمد١م ) حلوي٠الم الله( د٠ء ٠)محمل حلوي٠ال

 في م.عها ل.عما ا٠ب ؛ةلعماا الحياه

٠المهذة ذف*

 أن ،دل-ك ٠مج استطاع، وقد

 ٠محد وأن ، ٠لجديل I وزده دح رحددف

 ول٠ص٠لحدا وم٠يق ان٠ك ما م.طالعة في

 ا ه"ر١غ و كية٠تر ف وك ا٠صحغ 'م; ه عفي

عن عه نقطا عن بسه ض يدو لرن

 عودة من الرنم رءلى التعلي*؛.

يف  ؛زقم ن تم ؤإذه ،ؤ.ه سرده . ت ٠مض

 ،مدرفي غف٠٠ث من ب.داخل.ه كان مما

 ، ؤده ١يع.يث أذي ٠العص- غدو وانثداد

 دفي الم.ض.ايقات، زنك وم رذا أن من

 ءش التردد في دلك ؛-عد ٠أخذ إذ-^

 هايف دلدذي دان ادفي ى٠انحال ب.ع.غى

 ء?دالحمد ن للطا ا ر٠حك رند-و لرما

ب.؛ ا"ذراك، من  مدير مجذى و

I ددار الدزي أدار دديا ١رو٩ل  في ا

 دزور مذت.دى كان أنه إلى طكرات.ه

 إذا دق ، "فن كل في الحديث ه٠ف

 ذإن ذ١المعازضي  وا الجذو ب ذ

ن٠ء " "|د|حذ إلى لو—ةح٠ت٠ي م I ديث.-ه ح

 لدودة وا عبدالحميد، ١حك

 ،وذى—د وا لظلم وا ،وردا

 . لتعرف ا وء—ودب ت وس؛ .. مخ وا

 ة٨اأهرد ده ح.ت٠ذ٠س وعذدما ،ك-ذد.ك

إلى قدم طنلي٠إي دنج«ر ءلى للتعرف

رة، ء ر.زن  ءذه د- ة؛ وناما ان وك ألمذ

 خالن٠ا#ي من " : الغيل د—م٠مح

 وط-ن ا"رض دجرون الذذن اذنوادر

 أن -ان٠#س ا وءلى ، ا٠ه٠حميع افية٠ا#ذس

 خذن ا ؤإته ، وج-ل زما 1 رذة٠ا؛* دش
 ذا—ه ن د؛-؛ ءلى أيض شدد٠ال في

 ة مدرو تاذذة د-ه ذدح الذي التاجرر،

-ة وا لعلوم ا في ذرى  وفي ،أ_ذ-

 ، ذه-ا الحري-ة ة٠و أورو؛.؛ ردن ن.؛

 ل ذ ودن أودت، ا ذضى في ،مكته و

 ايطز أن ءن ،كذب من معا< ,ردهني برا

 أعالم بعضى به ينادي كان 1م على

 ل رًا أوكال ١مز د دروا ا الممايحين

ذذ أددن ا ٠ءبده ذطرد وا#مام افي٠ا

 الزاد ه_ذا له أكاح  وبذدر

 ذمعلور ا وز ء ددي، م٠لم٠ي ن أ وع لدم ا

 مذن مدما من ء ربذي ،ك ا آذن حدي دما ا

 ة.في-ه والم.اسعة، الذلمكرية الحداثة

 باذ.وة وءده رذاوي في يضأأ م سه.أ

 *.ي٠انجذ^, واة..*.,ه في٠تق.ص نت ن؛ زفي’

 م بمدر< ر مثد*؛ بب ا مع ، ر١لده ا ز ء

 ل—د-.*—دا ضرورة م._ن هناك كان
 المصدحين أن رئ۵خ ،التوري

 العرإي العاذلى في ظه-روا الذين

 في اجذ-^.زوا ؤد ؛-إدوا وا#سالوي

لعمل ا ١هذ وذل لمذروعية التآسم.س

2553 ٠تح0ي11 اهءطالحؤ!



الله( ءد )م،حمد اؤم|حعوي الله( د عب د٠)مح |لمحلوي

 ادتادب، ذه دلوت ولم ٠وتاريخيا ديندأ

 الذودردة كه إ.رسا دره د بدا-ة ء-لم-د

غررة --وى  الجفى بلق ع-ن ا

 ل.قب تذدرًا ءإده ، يط.ل، صار ي ا

 حيته.ا غ.ربية٠ال الك.لم؛ : ر٦أكس-آج "

 ت.كلمه ء أذك مره ذات وردت ادي

 رز وال_ط.ط ،ه٠وت.ركبب الدواء عن

ي ا$خر العفر ل٠٩ة فى اص:ح ا

 دوى مح ا ,ا م.ن ل.ل.ه ب.ا سمتع.يد

 ن٠م د—*—د ادت٠ك لؤا ،ارة—لسديكوا

 ك_ان نه فى ،ذزك وم.ع امررات.

 جع.له م.ا مجر٠وال ازوءي هدن تلك٠بم٠

 ورارهمح>ا في ظا٠محتغ ،الطمديو١ا دواصل

كمة٠ح ن٠م ءذه ءف م-ا دننن

ا؛طرح. في قيش لوب٠وأس

 للعتلة ا تددى ا#رام م٠كل وعدد

 للطنة ا هزيمة ؛-امد ء صدادا ودو

.رب في ث-ماذية٠الع  ا"ولى، المالى؛ ا

 ٠يف م حره٠غ ن٠م مكمىا ء_لى فإد.ه

 نا٠ك "نه إدس ذلك، من تشاؤمه

 ه٠"د وإنما غيره، م-ن وطنمه أذلى

 عل ي-ى٠مح ا#مام رؤية أن يدردن

ث ،مع٠نجتوا ولها رعوى  ٠و؛د

 ،به نحيط؛ا ة٠لذآخ.ا دأذرا من اؤ^ة^ر

 ت I—حساب تحكمها روية هي

 ا٠م سي ءلى اد٠اء٠تس  ورات١وتع

ح هرن ر٠للص ا يسندءيه ان٠ك إص.

 ت لطموحذن ا ب ا٠ستبد  وتحا-ر-ث

 لتعددة1 اكددات ومواحة لوطذية١

 مرور ومع ذكها• ص "ذر داذت ادؤب

 ه ل;رزا ندمر في راره٠واسضم زوقت،ا

 د,هوء.؛۶ -ووك نإتى ؛دأت ،ورذا

 ؛أنت ازدي مجد.ها د.التدريح ش-كل

زي ب,مةزل ده ف ذي ذا ذددار ا  دد أ ا

 ت زفه وؤد .لوطذية١ ادندددات أوائل

 ط_ذوي ا دب ك إلى لى-^-وءط ا ذه—ه
 زطاعا أرن ن٠م كأل ذيالر،٠والس

 سنن وءداذل ي٠--ع٠اد_وام د—م—رمح

ثاءي ود-؟ن  (٠—ءعره آخ; وء.دد ا

زن الله ءمد :مدل  ؤد ؛.إن إدي ا ا

 رن ردى من حذذ ة و في اصرح

 ، دام٠انج ١هذ لى٠ء يزددون صاروا

 ؛.زدد ؛.ان ازدي عيس£ةالد وحن

وا$خذر. لح-زا ددن ءإده

ىاكتع ند ض ا"م-ام كان وإدا

ء مالحق.ة٠ب دن ب-ا ا في  ؛؛ن ا٠يم ه.ؤ

 من حولى وه ذر ^لى زخ م—يع

.دد٨ذ أن بدد ،مؤا ذاذمات،

 ٠صذماء في دل؛ ذما ا ٠رت ا ي ف ت ت لم ا ر و ظي

 ودرازخد، ٠وإب ٠ك? في ذا—وة

*—حذ—المم في شم—:٠؛ ا—م د—زاي—وت

للسياسد؛ ذ-ذد ن—م ة٠ي٠إرج—لخ ’

 قضابا إزاء ا#رام يتبعها لتي ا

ح٠#صا  في با"مر والتحديث، .-

ه/إبيل1355 حدر شهر أواخر
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الله( ءد )هسحمد |لمحلوي الله( د٠ء ٠)عحمل |لماحلوي

 وم-ن م.كه-م مجم_وءة ج.ن٠بس ام 936

 الناب تن٠ تم وقد انحدوي. ديذهم

 الفعلية ب ل ا"مه تف٠تغل #دددوإوجدةا

 م*ها ياس:ةسو درذدة ؛"مرروات جذهم٠٠ن
 لقرآن ا ر ختصا وا لي_يت ا آل بغ_غال

 #نح-ليز ا إدخ-ال ل٠أج ن٠م ا٠م٠ع٠وال

 ه ول ٠وقل ٠إلخ د دلال رى لذص،ا وا

لزام ذ٢م لمقربتن1 وريرئ;المت نم  يحذى ا
 بع.د تمحدذوا أن إلى ,ا٠صراحه حق١#ط

 ول.ك.ته إقخاء.ه، من أشهر عدة مذي

  أن اغاوي، إلى باكس.ة ألى،

  ؛-أنواذ.ق إذا إ$ احه - يطلق

 ر١"خ ا ه-ذا أن غدر هذذ،. في يظل

 تهس تذدم هع لجن١ في قاء٠ال إ ذن

 ا#مام جذع ذرا دق ،ص.حته واءذ"ل

 خروجه عقب يا.؟ث وئ وه. عن

 أنردم ة ز٩وج ذزة دوى ن سج ل ا د.ن

 دين دب ز ذاه ءمر ءن الروح بعدها

ما.ا ء

م ا!ده ءبداداطيف د.

 إدى او-طردق النيدر ص.الح اذ.*.زي ج,ع:1شر
 طج.اءة٠لل رف,ة٠|ص.ع دار ء، ا ذع ص ة، ري دحا

.73,11 ص ص م،1998 والنثر،
 ص ارا406 ،ذور إ ا ل٠ذح ميل،٠الغ, حمد٠ه

.153٠148ص

'اوزير = إبراهيم!اورر دن محهد

 ا!صددي = ا!هادد.ي ربك أدي دن هدهد

ادحجري = الدد.ري أددد دن هدهد

ن دن أددد دن حد  الذاسم = م !;ذأ دن دا

 ددر.1ا = الددن بد٠ح د أده هدهد

 وي1ءد وني=1ءبدا أددد دن ه.دهد

 .داغار = أر المدد، ادهد دن هدهد

 ذ،هان = ن1ذ،ه أددد ،دمد

.ه د.ن دد  ا!دثر = ا!دثر اءدل٠إ

نان = ذأن ج.دعة هدهد

 ء.اهر = ء.اهر حى-.'ن هدهد

 ءدداذادر = ر - د ءدد سدن حط دن هده.د

ا!ةردطي = الةريط.ي حسبن دن هدهد

 ددثر = حر د.ن هدهد

 الذ،هي ذ^اه.ي=1ا .هي٠الذ دددر دن هدهد

،ردي ادد = ه.ي احف.) دل.1ذ دد

 ب٤را = رذيق دن ب٤را هدهد

 ؛.أذي ،.>-1 = ى الددد. سادم دن هههد

 ئح1ش = شداذع ري٠، دددد

 الله ءبد = الله ءدد د .، ههه.د

 درادة = رادةدن دد ظ ه.د.هد

 سواط = واط د ،ظدد هدهد

الئ.راءي = ث.راءي1ا هدهد

2555 ي، اص، الهها،اهءه



ثم ؛ * - الله )ءلم د مح-ه -.؛لم الله )ءد د٠مح

دهري = ى الم،،دهد مدالح ددى م  اا

 هطيع = فعي1ي هطيع هدادح ه.دهد

،ةابا,1ا = '!،ذأب ءاذض هحعد

 درءي = هرءي ءاذض هادهددن

ر الله ءدد مدهد رداذي = اذي ا ا

سدد( الله )ءدد

م1999 - 1959 م/1420  1378

 ولد ون س.ع.د دن الله ءب هو

 طة٠مح_اف ،رةوذي٠دقاطا ة٠ئاج.ي ،عبق٠د.م

 ة ر ال في ردداني ا تع.ليمه ذاذى تعزم;ب.

 لمأك وهناك تع.ز عديذ-ت إلى نذل ا ثم

وة. ادا دن وجزءًا ا#ءدادة درا*-

ص  ادة ز*ا ا -ب— ب.مؤ'.سسة م..كرا ااح

 ه/1396 ء-ام وا"نباء للصحاذة

 ا#ذذاج اذم ا زن؛. ءين هم ام، 976

م.1979 ه/1 3 99 ا؛ط*ة لمدير وذادًا

 م ل 98 1ه/1 401 مء-ا بداية ني
تح إلى -.اذر  -ابق ادوفيتي اد٠ا

 (وف٠-_.وى,-ذ آ. ٠)م مج.امع.ه رتح-قوا

 في ير٠ح —ج الم-ا درجة ءلى وحعر

 ثم م،1986 ه/ 1406 ام٠ء الصح.افة

 أداء وبعد ااوط_ن أرض إلى ء_اد

التحذق ا#لزامية ال.ت-،خريمن خدمة

 الني (لى^ي-ورلحة ا) ص.حيغة في لالذ.مل
 "اذدر نائب وء.يى *_ز٠ذ في ت.عدر

.ف«ها الدردر

 مايو 3 ه/1410 ذوال 7 في

 ى-ذ.د-اء اراصدنا إلى انتقل م1990

ع.تذ ة" دط ازو ب.صحيغ.ة ل ء,*". ث٠حي

دارة# درًا رذ زحن ١ث٠ي٠ح ب 'ك٠ش٠تإ

 تعر ام 991 ه/1411 سنة في

 ء.ام در رد ذبذا ل عءن دا مرا ردة ادهده دك

 ام٩ا! ذذر وفي ادورة، ددنة ^رير

 ذة ي رح م٠ر٠ذ.ا في ك.در هد٠خ م٠._ي—

 ا"اضغر ء-ن الصادرة د-ا-و( 22)

 د.*ال ،ن؛؛ا ء م-ديذة في أل.عام*ب ع_زال.ش٦
ً عجيذه٠ت تم دك  ر زرو ر ددي ذاة._

 ءام رذرر ولدر-حة د-ده“'و-و ص.تحيغ_ه

ام. 993 ه./14 13 ءام في وذا.ك

 ي.فة٠ص_ح -دننيداد ذ-رك أن ر-مد

 محدة إلى انتقر "الوحدة"

 ا٠ذ؛أ الفقيد شغل التي "الثورى"

 رسمرا 1 8 في ر ر ر تاًلح ال در ٠لدالم منصب

 شمر ه،1413 رمضان 24 م/1993

 >اتمار— 1 8 في لتحريره.ا *ا رد "ح٠أد

 ه1415 ا$خر ربيع 12 م/1994

 ريع 10 ام 997 و يوا 15 حق

ه.1418 ا"ول

2556 Iلمذ٠اا^هذ؛ لههسهءد



عد(٠س الله )عد ٠اوهلم٠ سعد< الله )عبد حملع

 بال )صحغيح'ن مق-ظم، ل مؤ، ك.ان

 دن ءدد في وءضوا من٠ال في حدرد<

 زدوب وا نحرة ا لهيدات را المنظمات

ر؛.ات.4وا بالصحافة العالذة ذات

نسان، ودة.وق والبقراط;ة  1كم ا

ددة ١٠ا٠ه٠الم دن ااعددن ل٠غ٠ش ا!ز

نى، ا ء.اما ما٠لى أ ذت ?..ن ذ-اد-ة واو

ن 1ك ذ*ز، ذرع ين٨صحغ ا ذادة و

والكتاب ا"دباء اد اذ فى رًا ن. ء

ن ه ع م ل ل أ غ—_|٦مأوس
ي.

زبدا وء اي،٦صفيدك ا

. ده ا دء.قر ل ا ةملتذم ل مفى ا

 في كألوة إسهادات وللفقيد

 مر|سالته خالل< د,ن لعربية١ وصحذف ا

ت للصحف  آء-ره-ا ك_ان راه-

 ة ا#دارا )ا;ان( صححد.ة درامأل

 ;-ة حذ مط طيةت٠تغ في سارك كما

 ندوة (182) ن٠د "كار وإء-"د-;ذ

ودورًا. إقإلم:ا ومحغ(ح ودؤة.رًا

 اه420 محرم م/1 999 _ر-و٠ في
)اووحدة( صد;ذة تحرير٠ا رب ءين

ه. ذو ع:صيا خ; ا ن كا٠و

ع ق٠آح٠لعه ا ٠ د دورة ف ا ك.تاداته نى

٢—V ل و س.ا ساهم أر ا٠٢ ء-مل الق

لكعبالم ا .ه اووط.' ل.ا د.ذ.ف-ا ا دف ■ مخ

لالدركزية وا مة٠ط وا]لءقرا ].وحدة را

ن في-) ا وص-ذ-وق القانون دة وت.؛

 دأ وذف.( ا الح ء ك-ما ااصدافة دة ود.,

 ة٠واو.صح ب.التعلي.م المذ.طذ.ذ ى ا"ند.

 ؛الي ا د لذا وا راوذذر ؛;اه وا واإ.„^ان

وا#داري-

ئنين ووم ذوفي  ن ط — ء 23 ا

 اه420 ا"ولى جدادى 11 م/1999

 في وط;;ة 1 لح.ين ا دردة ع متثفى في

 غددورة دك ن ؛.دا "ردرة ا ص.م.ة ا د ل

 إصابته، إ؛-ر .دودًا 65 استمرت

.ون ر;ة دددذة في ط مذو رث داد

دددد سداد حبار 1عددا

 ادلون رف٠ذ ااددن= درف الله ءدد هدهد

ااح٠ى لد,=1هد الله ءود دد

 اسذي = ادطة الله .د ء ه.دهد

،هري.1ا ا.،هري=1 الله د٠ءد دن هد مد

اديدروس دلروس=٠.1ا الله عبد دن ددهد

 ادخشم = الذذم الله ءد.د ددد

داوي ا؛ الماداوى الله ءدد هد,هد

الهدار الهدار الله ءدد دد

 د.اهطرف=د.اهطرف ءددادذادر هد٠دد

ذم1غ غال= ءدده دددد

2557 ؛.اإة٠ال11 سه،ة٠|ل



سعلى< الته )ءلى د دحمعد(٠ب الته )ءدد دمد٠م

الظكيهي الحكيعي= ندهان عبده مدحل

 دحيى يحيى دن عقيل د

دربسي= علي دن محمد دريسي ا  ا

رياذي علي بن محمد ر = ا  ذي ا

 ا!ذوع ا!كوع= ءلي بن محمد

 الحمزي الحمزي= علي بن ه,حعد

 اوربادي الردادى ءلي ددنى

 ادسدودأ. ٦ أذونا علي بن محدد

 ٠أ،م ي= الدمر علي مدهدبن

 دان اه لةه.ان= ءلي محدث

 النعمالي اشعماذي= علي ب,، مددث

يدج ه = هيثم علي هحعث

 'اوزير ااوزدر= ءلي محمدبن

 بحرق بحرق= عمر محمد

 حشير ر= ءمردن محمدبن

 سلم = سلم دن عمر د ددد.

 ري٠الذي اشهارى عمر محدد

 باوزدر عوضباوزر د

 اود = ،ددد دن اسدم دن هادهد

س1ا،, = الماس د مده

 زبارة زبارة= دددى بن محدد بن دد

 الزبري الزبرى محدود محدد

 أزدددي -زدددي= ،ى رد ددمد

.  اذكدل ا شكيل=1ودد٠دده،

'ن“ن=) د عبدالرب ب دذدث

 زدد ردد دطهر محمد

 مي دكمي=1ا ديى دن مذي دد

ا|.ددري درى اد. هدر ه.دهد

 اددمري ذذوان= دن ددد ه

رباى يحيى بن محمد رداذي ا  ا

 بهوان ن= بي يحيى بن د

 أدداد الحداد= دددى دن محدث

 ى -عد.ر ا الحسين= دى دحدى دن دحعد

 الودر أددن= دهدد ددى؛بن هحدد

 ادددى دمدد = ن ادد حميد دحدى بن مدهد

 دى المرد المد،ور هحمدبنيحدى

 دواني ؛ا الحو|ني= داذر دن ددمد

 أدادي أذوور لبادى الفروز اذوب بن ه.دهد

 الجندي احدي= دوسف بن ددمد

الجباري اري= ال محد حسن محدود

’؛ا-٠ي1هسهطة٠ل1 2558



باد( الله د٠)ء ل محم صعل( الله )ءد مجمات
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أ-دهد( الله ٠)ءبل جرذ٠م ت وي ح م■ ال

وت المعد

 لا٠سم غدردب ردع المدينة: انح.ويت

 ة٠ع٠ذ٠ص٠لم ا ل٠ب٠ج س-غ.ح ءل ،ء صنان-؛

 ودردذع ،دم 100 صذ.عاء ءن وت.بط

 ، بر(٠م 2 100 ب) ر٠ح٠الب ح٠سط عن

 من وتعدد ،ج ح—انخوي ة٠اص.م٠ء ي،٠وه

ة٠وب٠خ.ص سم..-.,-ب ليمنيةا دن٠ا؛ ل٠أحم

 ذيي؛. الط?يعة ل وم؛ أرض-ها

همن فتكون نحافظقت1 انح.ويت أط

 تتبع.ها لميريات٠ وءده ا٠اتخوست د.ديذة

أهمها

إلى ذجة ع دىا٠غ٠ح ة٠ري٠لدذي — 1

ال، أشهر دن حغ-اش حل  ارض، ج

 المصانع، سراه لدن الهحددالى ده٠ء

 هرلى(. 2800) السور ا*طح ءن دردفع

 : ه.ا٠همأ من ح-صون ءدة ح.غ.احثى وفي

 و)القعل(، م(،—)الشاب حصن

و)الحميمة(.

 إلى ة٠ب٠ك :نلرا٠م دبري.ة٠م - 2

 ءلى دبج اؤدي لمثهور١ م,كحان جذ؟,ل

 ني ا الهمد ذكر ٠اهر(٠ش )درن زأس--ه

 إلى للحاء، عيذًا 99 ه ذي كان أنه

 ء_ن يرتفع ،حذاش ه.-ن ادزرب

 وجاءت لىًا( 1290) البءد.ر س_طح

 ؛.ئ ء.ول دن ن ماحن.؛ من مت.ه٠كئ_م

جذ-؟-؛ وذروته ،لحموري ا ك٠ل ا٠م

 .1د؛ؤرذ إ يرتذي  اوذي ريدان

خصب أ من ويذخ٠مح ا ة٠فظ ا٠ومح

 وكهرة ا٠ودداذب لكآرة ليم-نا مناطق

 الين وذ.زرع ،يها٠ف وادض-ول الدوا

 L أدبا دن شذيحر ا والتنباك. واط؟وب

 ء أدد-؛ دن الذين ذرف ء-لي دن محمد

 وك افحري ءلم الثالث ادذرن

 ، جاح ى٠دم ؛٠م٠ؤ ا را L 1- 1ث~٦ب*ااا رة لع حثما دة صي٠ق

: ا.عها1مط ؛؟وم ا

 ور—والس ى ذ٠ف٠إ ا ن—٠ص٠ح --ر٠ا؛
لحزان " ا بالى أنئلى ؛ذا

 ادمزبور القضاء م٠ك٠لح ؟.ر٠ص* فا
ً ء.ظ؟م دشمة قنع وا الذ_؛

 محا'فظة دمع ء قف-؛ ١امحودت نت ون؛

٠ ت خسعسا؛ا ية ا٢ دى“" ء ص.ذعا

 وادءي ي٠ء| أددد
 396 حدى ارمن: *ي هذه اذذور: ادته ء-لى ح جع ١مر

 محمد ،م-د-؟.روت1985 ،3 ط:
،أ٠وقائذ، ٠اليمز ل١بلد وء٠..,جم٠ ،ا-ح.جري

ءكو ءذي إ جه 4 : تحق-ق كحك.م.ذا دار ع،٠ا
ام. 996 ،2ط عاء،٠ص ة،٠البماذ

 ا'حةهل( اك )بل درر

م1991 - 1931ه/1412 - 1350

 ءوص د٠مح_م ل٠حم أ لله ا لد٠ء_ ه.و

 )كاردس(. ن ءلى مدردة رلىا هرو من ثرر ء

 ذال هم ،ن ءلى دما-ارسر ونعام ذذا

ل مجا في ا د درط.؛ من معبة جذ؛ شهاده
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أحمل< الله )عد دحدرز أحمد< الله )ء-د مح-رز

)ءدن ن٠لم ا٠د لمتعلقة ا ئ.ق ا٠وث٠ل ا و من ئ..را ذط.را ذى ة ت. فم؛ الرو؛

، لمة؛ ر رأ أورود؛ ت دكن؛ فى صة< خ؛ )ا؛در»~ذ ء.دن ك.لة فى مدرس.ا د;؛ذ^

الذذ؛ذ;ة لألبحاث لتمفى1 لمركز1 وإذذأء ذولى كحض؛ ، حسه( لنموذ ا لثانوية ا

٠٠ ٠ ا ٠ لم ا ا ٠ $ ااه', 387 - 1 369) نها العمادة

م(.1967 _ 1950
لزرننى وخكه٠ل وا الدول؛ ن٨لت٠الحم

ءفى كم.ا .رموت٠حض وشام صذع؛ء م ءأ ’ ٠م ٠سى ل.ددلوما ا ل؛ك را .؛ ء

)ءدن( سه٦ر سنط خاص.ة ء.خاية اه', 3 94 دق ام 968 ه/1 3 88

لمها لر*-.؛ رز٠وأد ا٠ر.اره٠أ ء.ن دف، ،اشدن فى ى.ان.ًا وزورًا ،م 1 974

تدرزة. ةمءلم هراده ءذ؛ا ودشر
ومندوي ، داريب فى دا"عال ئ وة؛

نةو.٠الرذ اذى دا؛ًا
اررح ه ودم ) كت.اى عاته٠ؤل٠م ٠شاأ

ءدن(، فى ق، لع )ا ن ا٠وكت دن(،٠ء
 ".فى ا روز زل لض.ًا ء.؛ مددرًا ء.لله)

-

معذرات فى اغذدذة )ا"داني ب وة:؛ ه1 395 من )ءدن( الثافية ث ذ"به؛

ازق لم.ه.مة ا اإؤو.فات رم-ن ٠او-تدة-ة( ام، 989 ه/1 409 حق ام 9 75 ا

ة لنك ا ذده وا ءندهرا ق٨لتحق ا وط رت ك.ا ه/ 14 1 0 م ؛٠ء اد-ود-ذة دواة رفى

ء.ن ى وئ؛ محرعة. ل_؛ ر( دح ا )؛"ذد
م ال*؛ اذيذة لر نارًا ين م1990

فى ال.رس-ول، دفى ء.ه.د م.ن )ا#دارة( فى ودذى رذة، 11 ا ا؛إن ءلى ظ المحن؛

الله د٠ء رف د؛ مف.د ف٠توظ تحقدذه "ول ا ردع 12 فى ده وذا رى ه٠١مذم

ت. ف*؛ أرد؛ ا ل مح؛ فى ى؛ خا ز محمى ام. 991 2 1 ه/1412

ف.ح.صل ،دالتق.ددر جه.وده حظت فت.ه ورق؛ رورة لز ا عاءته٠ء ءرف

وأخذوًا والغذون، ا$دان وسام ءلى ذر وا ءدد 4دزد ءلى وذتل.ل ،ع.ة٠س ’و ا ا

فى ا"ولى الدرجة دن العدوم م وما ل، غ حق واا.؛ذ؛ذ.ة ادطم ل رم؛ دن

صغر 29م/1989 سمذر 30
اسمه. ئ, ن دون )ا"ددان( اف عليه

ه.1410 عب;—مج ه—م 1ف ح--؛له٠أء أد-رز من

ن، د. الله ءلد ه.دهد دو لم.ذة ا ت ؛٠غذ.طوط ا ت مذ.؛ ..ود-ر٠وذ.ص
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ا٠المخ ءأي( دن |لقادر )ءبد بي٠اص.حير

رس  ءإي( دن ااة'در )عبد ا

م1666 - د1077 ت

انجآردي، ءلي ن٠ي عدادشادر هو

 ني محذق ءالم ة،يالشاحذ يالد صي ذا

 لحق،1ب ذواد ، ٠مجتهذ العلوه من ؛؛تر

 ذة أفق ثم؛ دودة الله في نحدى 

 الني ا#عاذن بأن م1 655 ه/1065

مالم فرضها  بز إسماعيل المتركن ا

 "ن عليهم، جبة١و ذج سم دنا ا

 .ء-ذها د.،ذي د-.ا فيه.ا الدودن ءزائن

دزام ريكع  ؛.ان  أها دن أحدًا ,-.ا

-"م،  ؛لي ل-؛لةول، يكذر و ا

 فغ٠الخال ؛ذول: وكان ادذإب. د باعذقا

الكالم- ماذل في دذظي

 منة المتوذل م ا#د-؛ إلى أرمر

 مناقضة في رمادة م1648 ها 1058

 بالتكفثر قوله في م ا#س؛ ه لمن

 يمى ذال كما أجاد- رك .زام، دا

 في ن(مالز جة٢) ؛داره في لحمون ا ا)ن

 ني م1948 ها 1058 سعة ألمدبار

 من أذه ءلى ددل مما ء وادييان الددا.

والعرذاد. ا.'١التملك هلي١

ار، "زه ا ذرح ءلى حاب :آثاره

 -نته ذر في ادشو؛.الى م ا—#ها وصفها

 .ا٠ي وو ، ٩نها اشده ح وه.ى : اذول،

 لنرج-ة ا دب ئ أن ءلى ل زد ث بح-ا .

 إلى وذطاخ الفقه، بهر رفان ء له

 من كعيره  ذلى ذاا في النظر

وع•ادفر ط►( هلى الجامدين

 27 ني صاذخرا ؛.اده في نوفي

 يناير 22 ه1077 د:_ذ رجو

م.1667

"كوع’ ءدي دن إسماءدل اخدى ٠
كوع: علي ن٠ إسعاعيل دراجع:  ع'لم جره ا

صر، الماط إذكر ا دار اليمن، دى قد، وما
ام. 995 دمذق، ،رالغك دار ؛تروت،

شد.ي*1ا = العدسدي م 1ة بن اؤددن هبي

الدخاء

 -دنىإ وه-ى ، د.رة ء؛ دوينة غذاءا

ور انحر ءلي الرب الموانئ  ا

ذن اذد هذه ذذح اتخاد، دريةلمد ومر؛ز

مدينة دن ى او إلى ؛م98 عد٠ءلئيب

 إلى المدينة ه ه-ن إدذاء تاردخ ؛.دود

 كاذت ث،٠حي "م، س.ا ذتل ما ء.صر

واق اذواذئ دن  القديمة، اليمبة وا

 بدادة في ؛نااد ذذه وصف - اذد ورد

ا"ول ادنرن دن الثاني النصف
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المذاادلجا

دي  داب في تقريبا( م75) الد

 ٠٠#ردددرين ا د-ر١لب-ا ول٠ح الطواف

 المدي.تة هخذ ذًا دو وصذًا لذا م ؤد وذي ا

 إب ا٠ت.ص 1مهم سوؤًا اذت٠ك لفيا

 أذواع شرها خذلغة يادان هرن ا)بضائع

 ترة ا و—رح’ زثسة " ن٠م ءددده

 هزن محتلع.ة وأذراع لخشذة١و الذاء.مة

 متاجر وزخرت الملوذة، يس لال ا

 حةيال العبدية با"زداء اتخا ذةيمد

 دره؛ وفي ء خذ؛ ا في عذرًا ١صذعت ادفي

.)يمذره ا المذ؛طق مجذ

 المدن ن—م ء غذ-؛ ا م-ديذة ت ن ا—ك

 في اادينة هذه رذك ورد وف الحيجعردة

 نقن مذ.ها لقديمة ا ة ني م ا ٣ذقوث٠ال

 إلى يدود الذي (1028) رؤم جام

 بدة ال ءرر ار"دي افادس ادذرن

 ريدان وذو ٠سأ ملوك

 633 4سذ ذذي رممنت، ٠ومضرموت

 523 زام سوي/ بالتقويم
دي، -أز٠اس دوس-ف لمدكا ذ٢٠ش هرد

 ذرب ا ، ٠س نوا بذي دووف ا ر ددا

ء. غذ؛ ا مددذة دذها ا؛دن ١من د ءلى ءلى

 لم ا في ا؛-دينة ه-ذه دت٠ظ

 المهلم.ة، ]دحدة ا إدن ا من مي٠ا#س

ذر لدا ا ا انبذري ا).رادع القرن ذي ف

 المدن من ء غذ؛ ا مدينة ة؛ذت ابالدي

 ن لسكا يا ءنلض-رة ،)-زبرلى التاد-عة

 وت ا).زد (للمط٠ل.س )ا ؛ءة٠يصذ مشهورة

 دذع مع لجذ؛ ا جده-ا٠مس ن وك؛ ترة، الذ؟.؛

 المبدر، ان ح ا٠س ءلى ينه لمل ا ط.رف في

 بأر ن٠م زذردب’ ديضر؛ه مكا-ها رود ور

 في ا؛ذد*ي ودر المدينة، رج ء؛ ذقع

 أهدل يس سال ب.أن لتن؛سما ى٠س٠أح

 ص .لى و ءريبة دبره ل ا ردك في ء غذ؛ ا

 ح.زء واحدًا؛ ذوب م٠مذه د واحن كا

 ب-ه يلتف $طتر١ لجذزء او إزار مده

 اتخاء اهل كان كما ارداء- بمذابة

 دخذية في لمثا٠دفىم-م— ا ررمت ر-ون لى٠تء٠مد٠ي

ئ._؛ءة برح ا ءبم  ن٠ب لحسرن ا رفع ٠ا

 ا)رادع ا)ذرن دة نها في ؛ددنها في مه طن

 ج.دا٠م.س لميالدي ا ذر لعا ا ا نتجن.ري ا

 ة د. ؛ن؛ في إددنة ا هذه كر۵ كام؛ جامد؛،

 الذي لىاللهمد ب لد ا ةير جذ مغة

 دفي د؛د في زبرد حل ض؛ نخ؛ ا بأن ددر

مجب.

 وذط-ورت اغناء مديذ-ة ازده.رت

الغرنذن ؛-;ن كجيرًا راذ-ي٠مق ذ-ط-ورا

ديدن ءذر هرن ؤثا وا ءذر درس اص؛ ااد

 لم اد*.؛ في ا؛.واذئ أذؤر نم ذكارت

الواقعة ح.؛ر^ة٠الء اإراة.ز أهم وس
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|كخادر |لمخ|ا

 الني ه.ي ء1فالخذ. ا"رر، حر٠ال.ب ءلى

 ٠يصدر ؛.ان ازني دال.حن ال.عاك زوت

 العارة للجوة وذظرًا .ا٠يذائه٠م من

فى الن ا٠۴٢ تمين ادق  كان الذي ا

 ا٠وه ءرف ؤقل ة اددت ا هذه من يص.در

٠اليوم ىح وكا(م) ها٠سم با رف دع زال

 زار ه،1025 م/!616 ذط٨ص في

 ذات ال رؤس*.اء ٠أحل ،؛روى دن ذان

 اؤاء، م-يذاء لي-ة٠لذ و٠اله جء-ارية٠الت

 أشرر ر١يعت_ انخ_اء داء أن وي.ذك.ر

 ا"حمر البحر ءلى التجارية المراكز

 مفتوح حة ا٠٠الم يربك م.يذاء أذه ما٠ك

 دسور. محاط غير ب٠الجواذ جيع نم

 ل?.دوت ا م.ن رعدد الميداء هذا ن ا زد و

 ا؛شذب لحجر١ دن رنيت ادني لجميلة١

 معظم نت وكا ?ض،٠وا"؛ "زرق ا

 $جر ا من لبذي-ة ء غذا ا ني المنازل

 من يت٠س ل?وت ا وبقية "حمر ا

 ا]طفى، لن ذوذي.ا٠وم والط,ين القصب

 ن٠م بددت عة٠وقل س.جدان٠م ادذدذة وفي
 ألمددة شمال، دوت١ا؛ذ ا"زرق الحجر

 لض.رسى حم-.اية تهدف ابد.ر ج.ه.ة م.ن

 مزودة ء انخا عة٠قا و؛..اذت ،لذ-ن ا

 حديدية. ابل و دات معدد.ية بمل.افع

ن لوص_ف ا ذا٠ه د?ر—وي  خة٠ذدي ا دس

ا#حت\جل وة ودا د.ذ.ذ ذا أحذوا غدسنت

 لمديذ_ها تدورت وف له_ا انى٠عثم٠لا

 دس كا ا القرن ؛.داوة مذ.ذ وازده.رت

دي ذر ء  تى.درر ءملم,يات ويداي؛ ا؛؛

 أصيح دسني ا الميداء ه_ذا م_ن اسل

 عالم٠ال في ا؛واذئ أش.هر من دد ب ف,يما

 من ?ر١ك عدد وصدول أدى وف.

 ازده.ار إلى انخاء إلى اسءأروة لقن1

 التجاري.؛ ل .ا٠"ء..م ا ودوسدح لم.ديذة ا

 نخاء ا في زة كجا ا وتمتير ،فيه،ا

 .ة٠ربعا فيه.ا والشراء كعا وءكزات

 ، ده٠ج في دشم في٠د 1 ذ-لك _اف٨أذم

 في اذذداودة ادذذدوة الرمالت و؛ات

 الدو؛انىة أو سدفيا م.ن يري اغذ.اء،

 ا٠لذد ا م-ن ب لمتخرا وا غدر؛-ة ا

 ادشامن !شرنا ني للتجاره واوذ.لوس

دي. عذر ار

ي و اله ءدي د۵مح د.
 دددان ۶مجمر :ي٠لحجرا أ-ده-د ك٠م.ح جع:١مر

 ءاي بن ماءيإ٠٠إم تحة؛زح ،ائلها٠وق ارمن
I اء، رة ،س.ه حت ال م.ة٠الحك دار ،كرع ه

الع.قح.فى؛ ا'حمد إبراه.بم م،1996 ،2 ط
لكلمة،١ دار اليض«ت، لقبائل1و الددان م ج مع

 إي ء دن لياسماء م،2002 ، 4 ط ،ءصذا،ا
 وت يان عند ليمابة١ الغلدان : كرع ه ا
 ت٠مكف ؛؛روت، ذن، رأ ال ■-.ة ؤ، م ؛وي ادم٠د ا

ام. 988 ،2ط ،٠صذعاج اندلل، اتجن؛،

ا)هخادر

 20 طفةد ان ديذةم ل '*ى بلدة

ق-اع دينهما س.وس-ط .را٠م ذلو

ل ج كف ة دف؛ دلى وهب احول؛—اا
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ال,مخادرخادر لم. ا

 دخرًا قديم كانت وك يقد ا'

 دذدن ا دن لحدد-ه ا لتبع.محح ا طحأح٠لل

ذذرن ا في ا جي( ن؛ )آل م٠سه

،٠يذاجوا إدنمىت ح، كي ت *دول٠لس

 )يا |إ^.رم: في ثا مم إشرب 1كم

 ا؛-وت من مئ ،ا؛-وت من زب ها

 ءلدك ،اوعا لزن رب ه؛ لح؛ جذي، ن؛

 المثل ١هذ وذروى ذ؛حي( ابن حول٠م

 : ا هكان شعب;ا شعرًا

رب ه؛ دوت ا ن —م كنت إن

 إ٢جا—ن لموتا ن—لر د—ح ؛٠٠٥

رب ه؛ وع—.جذ—اد دش كنت وإن

 جي ن؛ دن ا غرد—د* رب٠اه—ن

در لخن-؛ ا ة٠ذ٠م_دي في م آثاره ن٠وم

 دني ا ابلؤي وبهر بير٠|لك ها٠مع ج؛

 ذت ة؛ وود اإذل. داره ؛*ذو؛ة رب٠لحذ

 المقصودة دطم ا كز ا ب من در غذ.؛ ا

 مذأ.ورة وكا؛د.ت والدار;ن، للع؛ماء

 دن أكهرهم ن وة؛ ، ها٠ء-مالئ بديرة

 ر عم العالمة دذهم اددداءدين؛ الغقه؛ء

 ء.ي ب.ا٠ت٠ل ا ل٠I? م٠ لح اد٠ب٠ء ن—ب حمور بن ا

 مدي.ذة٠ب ذوفى إ ا ،دري لخن.؛ ا رولي١ل 1

 جري.ة،٠اله دسه .؛—د..* ا ة.ة؛.؛ا آخذ.ر كة٠م

 ٠وذضالذيم ادبقهاء أء^؛ن دن وة؛ن

٠الممبهي دنو ء الغذي؛ وكاذا

 ص.مة ءا روم ا هي در لخن-؛ ا ولدينة

 ت مديري-؛ إحدى در، لخ-؛ ا دي~رلح_ة٠ه

 : دإداثم؛ أهم ب^ن ومن .٠إب ء؛ذظلة

 أهم أما اذزل. ه ري ق ، ور د ب، رد؛

 س.د دن.،.؛: وذكار قة٠لمذط ا في ر ا$ن؛

 د.ط؛ع إلى يذ؛ؤه يع.ود الذي ،ر٠ى لذ؛ ا

 ن اوسد؛ وسي؛ة ن وكا؛ ،ندي لما ا اوذرن

 الجوف;ه، المياه وذط.ذلح.ذ لح؛ذ؛ء للتزود

 تحطقة1 ءلى ذزك ادفي رول أن إ

جرذت ود ام 994 ه/1414 ء.ام في

٠اا*مد

 امن’ في كن ا ن٠م ءذد هذ؛ك

 ،ء.دلحر دا"سم.؛ء: ];وما حق تعرف

 دك—ت ذر.—وحن ،راد—وخ ؛در،—لخناو

 مع ؛إذكاورة اء ا اكتسبت اكان ا

 ورع .ا٣- ف ر رد ت صيحن أ و ازون، ا

 ء-لى اساس تدل ئء ا تلك

 محدودة. كان د؛ أ في وايدن تذرار١

 ادوم تخدم٠ثس )عفدرة( دذظة وهناك

 المناطق في وبالتحديد ارمن في

لة الجذو؛.;؛،  ة ;و كا؟ ا'ذ؛ءذ ء.لى للد

 في حالت ذ;.ي؛ م دن؛ اددكال مسمتعرلمة

".۶؛ ا بت تا مه ا؛نا

ئء أن ٠الؤكا ومن  )دردر(، ا

 ذر(،—ء و) و)حد-ذار(، و)مخادر(،

، اوفدن أهل ب.لغة لى.؛ -نتا وذلحدرة(
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|لهخالل اسالل

 ده-عنى )خدر( ذر٠الج ن٠م تقة٠ومش

 ادذي ذ^^(، كن١وس هرا دكان في م )أة؛

 إلى قديمة ل ا ذدة 1ليم ا ذقوش٠ال ني اء٠ج

 ع-فى٠ب-م ز( خل و) )حذر(، كا را

 ىررة٠- ،رة٠لجذ٠حذ ، م_سكرر ،)ئارل

 اظ٠غ—ا"ل٠ف ر(.٩ق_ رة—:ج٠ح ، ن٠ملدق

عرار اةيح ءلى دال اإذ^ورة  في ا

 ما٠ك )خدر< لفظة أثا القديم. ارهن

 الدرب ة٠اللغ ذراث فى ة م. سنخد دى

خ أدا لمرجح١ زن الغص.حى،  وذة٠م

ار^ن. هل١ لذة دن

 اكدوي د۵ح۵ إدراءدم د.
لحقحفي1 أحدد دم۵إدرا

ج ت حجرى٠ال د فد احى ٠مل ع-ح الق؛ضي :جع م.را  وع٠م م
 ي٠ف ا٠وذ ا ق-ز ح د ،ا٠تله ١٦ وق ي-م-ن٠ال ال٠طل

كوخ، ءإي ل؛ن؛إسعاء م ا  وراردا#ء
 هي-م إيبرا ٤ ام 984 رد ل ٠ ة٠و|ل.؛شاف

 مؤلفات ى٠ف ة٠اذلي—ه٠ي ألغااظ المدوي:
 )يال.لغة ام 987 ؛رلبن وذشوان... ال.همداذي

 مئعح٠ قحعى،مال ٠أحمل إبراه^م "ل.ماديت(،1
ة،٠كلمه٠١ا دار الحبة، واوذاذلى لطدان١

-؛ت،٠لزدراس ال.يق٠الجام المؤسة .اء،رذا
-م2002 ،4ط ،؛؛روت

اسالف
 ل ا٠ك مصطاح3 — خ ر اك؛ في ف اخذ

 تكون ة.د ، اداري-ة وحدة على ق٠يطل
 يمصطاح فظة عة؛ أو إؤب؛ أو ادره هرق

 ءدد من ل ٠ئنخ ا يت.ألغط وقد اروم-

 ، واسعا ن ى إذا ا؛_فط*_ات م_ن

ال٠ك إذا الفرى من ءزد من دف وذًا

 ا—ع ب٠حس وذلك . د_فع  1 محدود

 ز( وكا آنذاك، بس ينا ا ء-ب اضع۶يت

دارب لدوحدة  كاز مر اغفالف أو ا

 م—ظ٠اض٠ت في٠د ا سة٠٠ئي ر١ي ا ن٠ولح لدوا ا ب»م..ضي
 لج_م.بع ا رأس وءلى ، #ة_رم ا أمور

ف، ريكم أو ل ادب ؛أن كاما أو از

 (CIH بلره_ةأ رقثى من روف٠م.ع و٠ه

 ءن دذوب يني وه-و ،لح.ليغ.ةا 541)

ف. إدارة في الملك از

 اوذي أن إلى ةيلعرب ا إصادر ا در ودش

 ب.-ن 1 ل٠جع وسا-م ليه٠ء لله’ لى—ى

 وكذان الجند، مخالف مخارف: ثالثة

 ء، ا ذع ص ف وعذ ازند، دنة د هر مركزه

 ومخالف ،صذحاء مدرذة زه ر؛ ض ن و؛.؛

 في ركزه—ه ن 1و؛_ وت٠لر زم ح

 در اذف ذلمك رذ؛س وإ ء.وت. وض

ف. ؛ر وحدود ة سع.  أواخذر وفي -تذ

 الراع اد.ذرل وأواذل الثالث القرى

 ءدد إلى ف—دن ر,هن ا ذت ؛؛ دين ٠الهج

 ني ني١افلى ذكارها ازارف، دن كب:ر

رن(. او جذزدرة ة )صخ ه وف ؤ م

 نوت يا ذكار كما - ومخالف

 ب ىح أ "١٠د وغدره دوي لح ا

 في دذع ما كاش أ - رب او ٢٠ج المع.ا

I ني يقع وقد ؛?،،١١ أهدلى ؛-"م 
 أو ١'٠—له ل-تبع ا ءلى م—غره كالم

مخارف حد وا وهو ، له►( ل يذنا  ا
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|لمخالف اسالف

ف٠واخذ ؛-.وره-؛، ودى ،المن
كاباق. يض’ ا ءحده|.

اليمن ردج. م ذظا أن ١ادرج ون
-ا ب ق ١ت٣ئلمم ا فى ف ٠ء دف مخان؛ إلى

 اتا-يار اذر حديد٠اك٠وب "م، ا

ل ذتيج.ة المركزل.ت لح.كومة ا  لالحت.

Iوذأكد ،م525 ة٠ئ ليمس٠ل لحج.ثي 

 ثر، ا"حم؛ طرد رعد م لتذما ذلك

دًا—ء.ا م ■ د ًا ن٠ليم؛ ‘غال_-ت٠٠ك.'٦أ ش١٠ي٠ح

ف دل وءلى المذأب، من ًا ك  د

Iرديء شؤود-ه دددر '"رال من ح.د 

ب ا دن ه. ء ن ء سذة-

 ال-ركزية الحكومات عهود وفي

>-ذ-"ل نبل اليمن في لة_وية ا  ا
 ا"ة.اًا؛م ؛*.ذى دذاك كاث أي، الحم

 ليماذية1 لذقوثر١ تسميه.ا ا؛ة-اط*ات أو

 ا٠ه٠رأس ءلى اًاكون )خلف(، ة٠ذيم٠لق ا

 أدا * ذدح م ًال 1كممح ا۴ش.ؤوذ دذدر دن

 ا]ذةوش في ؛رد ذلم ف( )غا ده.طاح

 ءلى وزكذ* ، ؛.*روفة ا ة.ديمة ًا ا ندة لجرا ا

 ا ي—ب—ق ١ —دم في م د—خ٠ت٠س ا و ؛.مد د_ا

 بم-عفى ف(٠)خل ؟اذب وإلى ا#سالم،

 النقوش في ظه-ر دةاط*.ة( أو م;1)إة.

 h ئ ق ■ر في .لى د٠د٠و؛اًا_ذ. ة٠يم٠ذ.ة.ل I ذدة ًايما ا

 ذت=.1)ء. مصطل.ح (CIH 541) اره.ذ

 ء-ن ؛.ذوب هر٠)ذلذ نى٠ع٠م٠ب خليف.ة(

أو ادم—ا#ق شؤون إدارة في الم_ا_ك

 ء,.ن ؛ذوب )ذ-لزهى أو المة-اط*-ة(،

 المتالف(. ذؤون إدارة في اسد

 يعني الذي ,خلف(’ الجذر من مشذقة

ف شؤون إدارة )ذولي  ن٠ء راده د

 ؛اذة صة1خ ءات١دىطا وهي ك(،1ا؛

 >خليغة( أن ا؛*.روف ودن ارحمن. أدا

 صدر في د-رة "ول اس-ت-خلم مصطلح

 ب-ك-ر أبي ءلى وأطلق م،

 طه الله لى حى ادي وفاة :ر إ ديق٠لم ا

 ٠ السلمحن أرور دولى اوذي ، ويرا,-؛-م

 لم ة(٠ليغ٠)خ مصطلح أن يعلى وه-ذا

 ولم ارض، لهآ لغة في س-وى يعرف

 ة٠ي٠ام٠لس ا ت ل.لغا ا من غثرها في ده—نج

 دخنلي 4أذ ذرجح 1مححلمذ امم ، "غدرى ا

ذة ث ذرا إلى نمن صحى٠لذ ا رددت ادع ا

ف٠ '  ٠ ح٠٠فق.ت ون٠فس_ك ك»ا."ر٠د . نح_

 ،،.ة لحي ا ة٠ديري٠م لالن إداري ز٠رك٠م

 ؛.*رف ، ء حتذدا محافظة - الخارحة

 ى٠إحل إلى سع:ة ور( نرد )-تنالف م—دا'ني

 ب٠يشس ف ذ ا ١هذ وإلى ؛-لدانه.

 دن مح،د دن ذاصر بن أحمد القادي

 اه/ 1 ا7)ت في اذ عجدالحق

 الفقه، في محقق ذًا ء كان ام(705

د في ادذضاء ذولى  ر صه؛ ثم ت،مالحي د

اادوكل دن محم-د للم.ؤيل■ ًا٠وكات وررًا
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|للماتي ادمخالف|لمخآلف

 ن ادس ر شع جادح وهو ذوفي. ان إلى

ذن راه ديوان في الهبل لي ء ؛-ن ذ

اهر".والح

 إداري رك.ز٠ع - أي.ضالً - ف والهة

 ظ.ة ف ا مح م ل ا رعب ث ع.ذيرية من

ف ا ب.اسج ال-روف وه-و ،ذع-ز  ءذ

 بالذهال ودقع 'القغاءة".ا أو ١حانم

 k ٠ - - — -* د ز*"هوا ، ز٠*٠ذ ذ.ة٠ملذي مز, ري٠لع ا

ا.ذ.ذ.اح لمؤرخا  ء.لي - مح-مل ب.ن ءب.
ني،  الواشر اذرنا أواخذر لمتوق١ اخذ

 "مرآة ت-اب٠ك ولد_ادب ،اذج_ري

. " صار دل فض.ل في ر٩المعت

 ع،ن إداري وكز—ه ف:—والهة

 لمداذظ؛ وأعال رءة في لجبين١ ية٠مدير

دو ، L ر و رح " ا ٠ د ’ لد٠ل در" ٠ ء *.ا ص*

 ٠الحلو وادي ءياش،

ع._اخ إداري م_رك_ز : ف ذ وا

 محافظ.ة وأءه.ال " بدر ة.ذل " م.ديرية

صل در د ذذالله:٠٠ي م_ن . ج_ة—ح  ، ك

 ه،٠ال.رنذ ة ل.قلعة ا رادة، ، يل٠ذي_ب٠ه

 وادي الحفن، افء، رم، ؛-دا ا

 ازروب، قلعة ، ذ-د;ر لذو اذرح،

 ذال ذل_ك. وعبر اد-كود-ذ، وادي

درءا ؛نو جذف:٠لهةذ1 وذ؟اةل : ا-لةا^ري

ء-ولى. وبنو ءورفا وارى—ق واد

 ارن ح.ادب١٠وأص نخذ.جف ا رب ا٠ص_ح أ

غوث.صبح

 ان٠صعش جبل في بلدة ف: نخال ا و

د م-ن فذة محا ل وأندف حراز ب-

ء. اوا وخ

ف  إداري ز٠لالوك : روران وئذ

 وأء-فل آسب وران—ى ة٠ري٠دي٠م ن٠م

ذهرار، 4محاوظ

في وردت  في نحره—ص ببدة : او

 و٠ل.عط ا رصة٠لب٠م من قرادة ساذلة

تعز. محافظ,ه ءمال١و

الحاو: ٠محمل ادراءدم د.
المقح,في حمد1 أبراهيم

 ع، "كل ا ءلي ب.ن ءدل ا٠م٠إس صدي ازن؛ جيع: سرا
 آب ك: ىمصم ،لهمداذي1 د٠ء الدمت ٠٠ه,حالبلم

 لتمن١ طل٠لل ا"وب لذكرى٦ ذي )دراسات
ال.همداس( ٠أحلمله دن ى—اس لد٠م-اد اي

دل د.روم..ف ،1 ٠لحةب  ة ه لر حذ.ا الته، عد م؛
 ظ أوذا : ادصدوي هيم١إبر د. م. 1986 ء1صذع

.وذدوال.. ال-ه.مداس ت1لر.٠ضؤد ذي س-هما٠د
ا"لماب(، للذة )دأ ام 987 برل.ين

،ضددي ل ا إبراه-ما يمفة،1ا ون.اذل وا لبلدان١
٠م2002 ،4.ط اء،٠صذ لكلق،١ داو

اليهاذي الخالفة

 دن )ز.ني ع.ن المتده المنطقة ه-و

 إلى ن٠اليم _ة٠تم_ا سم_ال (؛؛؛يعقوب

 سا؛هان إلى ب ..اجذو؛ جذة(؛:؛ ,)أذن

 عامأل ك.ان !.ذيا ي٠ازك طرف ٠٠٦'

بحك.م استة.ل •،؛ ،عاذيا د(؛ًا؛ ر ش٠)ل
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التذ:ي لطيبا اي دخم :؛ي ال |لطيب اي مديم

ف ١هذ  الزرادية ره زا ا بددهور اغذ

 رن حاق٠إس الج.يش أإب ح.كلم خذر أوا

 واتخن م(،981 ش/371)ت رابا٠إب

 ذي٠ال ه٠لىزم٠ ة٠اص_م٠ء ٠ئبر(هسم من

 لل ل ت يه٠ف وحن ص ء؛ رن عن., سند ا

إب. بع.ذ فيم ب٠'س ف كم.خال دجظقة ا

 انيردري اس ءبد دنسح د.

تةبى٠ال ب الداي أدي

 المدني، ب٠لي٠٠ا أبب ٢٠—ي٠مح ر٠ه٠ظ

 16 ادا 35 8 محرم 24 يوم وكان

 ا#عمالن ريخل ه-و ام 93 9 معارم

نواته دت—ك٠دش وؤد .أسيس.ه٠ت ذ١٠ء

 ودر ؛وجذود تميزت مجموء-ة هرن "ولى ا

 لت٠تمث أذوادها ددن ض )عجا ا مز

 إلى يتهمبل غا ء ل اد في هره طا ه ۴بعغ

 ٢٠ه تعليم٠٦ لقيهمدو ،دة شا عمردة ت ا فئ

 أم--ا .لحديث1 ا٠لتعليا رؤسسات في

 لي٠ء م-د٠مح ان٠ك٠ف رك٠انح ا٠ه نعم ء

 انحي_م، مدن رثا تولى الذي ن لعما

له. هرذرًا ه٠مكت م,ن جع.ا اذيوا

 ارتداد لى٠ء لعبب ا و؛ أ م٠محي مر

 ا غ اج خ ذماوت ة م.تبادح ات هددني ب وجذوده

 من ؛.رامن-^ في ح.دد مه ب؛ مدى

ء.قارات ،أندطة ن و  مأ مأتاها ك

دداخذ^ أو محيط.ه في ء مدوا هددث كذان

 ظي-وره عد٠ب دفع ل٠ق٠ف زخورات. ن٠م

 تم وإن ذشطته١ تجم.د إلى ًاشهر ددفدة

كفاء در في ا  لذذك وذم اوذي ا

 إلى ،ومقتض:ة ءاهرة ؛ص*ورة وا#دارة،

ن مم ءب^ أ٠طر ء*-؛ طتج كان أذه  ك

 آذ-ار رن " الدنيا ءلى أ ط ا' قد

 تا كئح٠س ا م,ن جح٠ك—ينم ولم .لحذ-رب ا

 في إ د٠جدي هرن أنشطته ة٠مارس٠م

 وام،4اه/؛ثرايرا 360 ذ*رمحرم

 من عن ص دن وا لسذذا يق؛رب هرا ويعل

 اوووت دوك ن هرن لى وتواص* .٠التجميل

 أودط حذق ا"نشطة ه-ذه نسق

ذر أخذت ا—ء-ذ.دم ات٠£ق٠ع٠"ربا  تت

 استقطبت اوفي رات٦٠التغ بعغ،ى رذدادح

ا"ءضاء. ءالبدة فشدًا شددًا

راس، ١هذ وعلى  نثط؛ أ ذإن ا

 ترات في واذتظمت ذركذزت نحيم١

 :ذوءنن إلى أئذاءها وانقسمت م.عيذة

 ه.ذه أولى وكاذت عامة. و اص.ة٠خ

 في خصوى؛ تتمثل ا"نشطة

 كان الفي ا"سوة زرات انحا

 كاذوا واودذين ،أعضاؤه ها ؛.ضم

 اودداول ت٠وة٠و 1 س٠٠شع في دءولون

 مذرى وقد وإلذكها. إعدادها ءلى

ذه—ه بدفى ر ختيا ا رن 
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بيي٠صتذ ا ب٠الظ أدي خيممل

 وذ.شرها ي.حها٠ق٠ت.ذ وتم ،نحازرات ا

 بعنوان كتاب في ام 942 ة٠ذ٠س

 ثمة كان أته ومع ارم". "أذ"م

 ب نكتا ا ذا٠ه ي.شك_ل ؛-أن وح٠م٠ط

 طل ذإذه أءرى، رات١#صد ن.؛تمد.ة

دت اوذي ب٠فحس لى زوب ا لعدلى 1  مي

 إلى ة بال أما #صداره. ازظ.روف

 في دأي فكان ،"ث.طة ا ه.ذه ؛.أني

 كاذت٠ اذفي هره وع؛ ا لحغالت١ مق.ذمتها

 ما٠س اغتلذةًا لمتاسبات١ ي م٠تذظ

.ؤددذده١ المت؛سبات

 أبى م—خ ين٠ب ذ؛رد-ذ ٠مز يتبين٠و

 "ءرى ا "ه_لىة ا ت لى>ا وا لطيب ا

 بعنة تميى ة_لى كان أنه ل.ه رة٠المعاص

 آنشطته مت.وى ء.لى وضسوحا ائر

: س'.ها دن ن ١ك ه ءلى ذواح هرن الحاصة

 ي نشاركه دن ءد-و كل٠ل مه إ؛.زا

 وجذ*لى ،لقائها و اغذاط-رات إءذاد

خ ،ه٠ف وده ازادض شروط آحذلى ،٠د

 لحضور د_؛ عضو كا-ل—و ه٠إد-زاد

؛لمتتظ.م ا

 ذكارها الحادق اوفهرات في إتب.اء.ه

.أذ.شطته في م٠مذتظ ت٠كوقي

محي_*ا إسهامادت دطمين اكتبت

 مدادرة ص.بخة من أكار لعليبا بب1

 ت  مجا وابلت ،ذرة صا وذعر

ح.ظ متعددة. ت لرن وي.  ر.*.ض د

 أن ى وفي ا _ذا٣٠ ة٠ط٠ب٠الم.رت ازؤذرات

 هذه يرز أ أحذ_لى ن كا-؛ ا"دبي -الالجة

تظ٠انح  ؤد ا"دن ن كا-؛ حيث ا

 ن٠م كل فى متواتر بح-ضبرر حظي

 .لتقألطته٠وم نح.ي_م ا ء ءضاأ ت هتت..؛ماا

رط ى؛  م.ن ١ ادرء ءلى 4أذ كاذاك د

 تض_م ذت كا وازعة ا ه.ذه مذط.؛.ة-؛ت أن

 ذود.ة ا ء-لى اط-ذ-؛ظ مو—شمر يابا٠ط في

 ود٠اوبح آذار نت كا-؛ اوفي ب اون؛

 ادوى ءلى تجددها لمكتف١ ا"ج,ني

 ، تدف نكان لم ف.إذاا ، ه وء اللغوي

كتفاء نحو دذك، هع  اوزات عل ا

ةلذ.ص  إب-اء في رذة ازشا ء-لى -؛ر٠وا

طلع دون ا"دبي، #رث ا  ٠جديل إلى ا

نا الدر  ذإن ؛لي، ودأو ٠م.عه علوا

ح يمه*- م *—لخذ.^ ا  تنشتط في ا٠ص٨ف

 ذنزسه كاذبى وما ،"د؛.^ة ٠ ركا.ذ٠لحة ا

ن ذ.لىادات٠الر  لر.ةولر-؛ت بع-غر ء.لى ذ

ذا الهون  إذ ؛.لى ،سة دأ ردءًا ني؛ ا

 ف ى.ذ_و من درز منتدى أيف_ًا ن كا.؛

 ءلي )آهظ؛ل: ا"داء دن ء.لد ده فح ء أ

 خلينة الله عيد مد حما لشمان، لى٠م٠مح

هرط ع ؛.؛وشرو ة.؛زوا اوذؤن ، ( وعرشمر؛
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نمال أي ا#سالب |دطوم ط.ارس٠ اددن ا#سالب؛ي العاوم دارس

 حج ..،■ص ل ت—ء-م ا تقديم في م_بكلرة فيمرة

 شكاى" م-ن متوحاة كالأن في

 ل-ذلك حع-.ذ-و ل,ذينوا لحديثة١ "دردة ا

 وكانت مجاض. في ارواد ف,ي

 اى٠ا"ء هذه ادل ت-حت قد الذرص.ة

 سمحت أن ب.عد الدور إلى تخرج ؛.أن

,طةا ستعمارية ' ن ءلي خمد |  لقم

ه/1364 ١٠محر طيع م في ر٠يصا دأن

ة ' المررة''. ''

طيف عود د. ا$دهم ا
م ب،٠الط ادي ٢٠مخي ب كدا ع ٠مراجع  ، ٠اسغي أز

 ص ام؛ 942 رة،يالجز وذأة ع.ةلش٠ ء.لىن،
 Iم—ا"ده نلتج ٦دا٠ي٠ء ؛5-4 ص

تتلجك  أطروحة لتطرر،١و ٠التثو متيةيال يا٠ا
 ص ام؛ 997 توس، الدكتوراه،

 ئاتياذه ط^هر، الته ءب ءري ؛254 ،68
 س ،ء ص-ذعا ،ليكل I ذم هدج ليمذيه،١ الشعبية

 - 80 هى در ام،988 ف ن ص 2 ع ،6
94.

سالي الداوم مدارس اش ذي |

 مدارمى ا٠ا ذخدم—)اس اادارثم

رمىاداا من " بد ا#سالد-;.؛ إوم٨ال

 رددن ب-يم-ها ااتم.يز وذا_ك #نسالد.يةا

ب(. ا!غكرية المدارس ا#،ا

"ب ا؛در ؛دادة مذن  ق رح ا

 عذر زادي الهأ؟ري/ دس لحذاا اا.ة.رن

مت -ئ )دن ا"هدال كأن از"دي

 لمون٠يتع ن ادما في د*-ذوات( ذر ء إلى

 في ا!.كاويم والقرآن والتةذ.ابة اوذراءة

 أو الت.خط-ي-ط مربلع_ة ص_فره ف٠ة

 ذت وى ،٠المس-اجل٠ب ح-ق٠تلم -ليمتطين

 معالمة )مذرده؛ ددرفبالم<د"د'ت

 العدم ط.لبة أد..ا اًا.لج-ذ.اب(، وذ.س

 ر٠الع-»- دن ذرةالد.ا تجاوزوا الذد.ن

 ا ذددذدة ا لعلوم١ يدردون ذرا ذكا

 ذن دع كادت٠ ًا-فيا المدرس دإذ-ات في
 خمودًا الماحد دوب؛داءلى

 ى٠ب*خ مدازل في أو منها ة—-*—اد٠الى

 م ااة-;؛ لحذ.ط-إون ةاذ.وا دنازن الفقهاء

٠هذازذ-م في إدذردثم؛ا

 ظه-ور أن ةتالتارغ إه-ادرا ذؤدد

 ظ^وره.ا دح ذزادن ارمن في المدارس

مي،“# ا لعالما مناطق بقه في - 

 ددارس أولى ؛أن در إى؛ ا ذذس روتثي

 ،ليم-ن ا في ت فلتي-ر ا#س-"هب وم١لل ا

 ء-ن محتقا-ة تعليمية كمتثآت

 الهجري/ دس المذل !.ذرنا في ؛-.اجد،ا

كتاب يعد الميالدي. ءذ ازادي

 داردخ في امد -دى—ن ابدن ريخة؛

رة اإه.ؤرخ رز؛دد ء ى.:,*ا  ي اادم ءم

 أندم ام( 173ه/569 ة٠ذ )ت

 *ث٠ي٠ح ه—ا٠ارمخ٠الت لمه_ادر 1 ٠ه_ذ م—وأه
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اردن في ددة #س ا طوم1ا ددارس عي اداوم دارس كن٠ في ا#س.

 احلي٠الذج ك-1اإ أن ه٠غ٠علؤل يذك-ر

 دت٠س.ح و٠وه ل’ق ح نج-؛ ب-ن ش جي-؛

 الم-لك لة.تل ٢الم-هج إلى ح-روجه عن

 ه._/473 ذ.ة٠س يحي1—--ص ز٠م٠مح لي ء

 سقددا ل٠ق ا"خار ■وكاذى ام080

 بوع.ئذ وا"سم-اع بخ-روجت-ا ل-لصايحي

 أن ابم٠وا]ت.ه الح-ال في "ت٠اد-ذ ذد

 دن "دول ا سعي.ذ ظ-ي-ور وقت ه-ذا

 والمدارس المسا-جد اد دك  دق اح نج

_واق  ع_ن تخا_و ة-ات واا-ط وا

 كل1 ه.ذا ذلك. ذكر في اؤوض

 من صدد وجود يؤكد الذارذي

 اوذانى النعف في ن٠اليم لفي الدارس

 وفي الهجري. الخامس ازلهرن رى

 يذك.ر المفيد ؛.:.ارد دن ر آذ. لروزع

 ذهو,, أي ا].وذير أن ء-هارة خ ا؛.ؤر

ي ااغاذكي الله دن  في 'اوزارة ذولى ا

 فى ودات ام 123 ه/ 5 1 7 سق.ة د زب،.

 ء_لى "تمدق ام 129ه/524

 بم.ا وا]ثافعيق الحذذي ا]ذذؤ.اء دذارس

 ذي "را ا دن سواه-,؛ ء-»-ن أغذاصم

 أن يؤ؛د ذ]ك ؛ل ع". وا]ر؛ واذراذق

 ذازددية و،٠وا]ا.ا دةنال اذ-ذاه-ب

في ن ادد في موجودة ؛ادت ا"ءرى

 المذادى الغدرن د-ن اني ازة ا]-نعذط

 الميالدي. عثر الحادي الهجري/

 لبق )رذت ا"رار ا؛.ن د-ذرسة وذ.ا-د

 زبي،ل مددة في ام( 132 ه/527 سئذ.ة

.]ذرذا الم.عروفه ا]يمذية رساادا أولى

 م ه_1لل_ا دارس—د تقيم .ءحد
دي ث إلى -دارزا التم.ن في ا"  د

مجموءًاتح

 النجاحي نى الممر ق ).لدتا مدارس ا.

م(.12 - 11 ه/6 -5 )ق والصلبحي

 ءلى لذدارسر، م.ن اذذوع هذا ر٠ظ.ي

 لخاهرس١ اوذرن للتصف في ددو ؛٠٥

 الم.دارسر دلك سدت وذد ،جري٠لها

 ررة ومح_ا يه٠.سسذ٠ ا دب .ذالم ا نذر ادف٠

 ٣ذقنه لذرذر ’ ٠وهو ،يعية٠لشا ع٣ ه ا ل لم ا

 في المدارسم أ;-شدت ه٠جل أ رن ا-ذي

في ا#سالمية الدولة أنطار دل.ة

ملميما٠و "^وبي وا لمجوفى ا؛سه رين٠٠العص

 سا١المذاه إ احذ ادزيدي، ذدهب١ وأل

 اوذي "ير ا الخطر ن ن؛ ،لثيب.ة ا

لىا ج نحا ؤ ; ح٢م ٧ممادح ل دلم- ٠۴ت  محذ_

 في المدارس هطه انتذرت ده. ترا

 ٣لتذري بعضه.ا ٠*م۵وخ ،ة٠ب زذطقةل

 >م٠تلري٠ل ه.ا٠ع.ض٠ور ي٠فع ددا ا ''——ه ذذ ا

٠الحذدي 'إذهب

ذيه٠ي11 ه،ة٠ؤس٠!1 2572



ن٠الي ذي ددت #س ا العدوم مدارس ن٠الح. ذي ددت—ا#' ا).طوم دارس

ا!دار ادن ة رس دح

 أد.و ه ذي زغ 1 زردد في ت-ذأهاأ

 ط دار  ا ٠٠ذ.الب—ل ا ن - .د محم, الله إ ء

 ل.شافعي، دباذن ٣لتدري, ي • بك خ و

 في فعدة ا دش ا إمام اذب ا هنى| ن1ك وق.ل

 ب ق-و حلى ءلى ن٠اليم في ؛-لى I.زبيد

 درس إدي ■ في اب. ; رةء-ما ؛-ؤرخا

 ٠ا'ل-غ.قيه ه-ذا دد ء.لى ي ة.* الذ-؛ ل.ققه ا

 ؛ن '؛دا في ت ى ة——ر ا؛لى هلىه أن وردو

I ءش في زن؛ ا اه.ا?-ري/ د لط ا !-ذرن
 في ٠ل٠'■ع 1 ارس دلى ا٠—أه ز٠د دي في ا

 ا#ق*ال ن٠د ذلك ح٠ويتغ ز؛^لى دديذة

I ة حى وك 1فيه ا!.*.ل طاب ءلى إذذدلى 

 ياذك-ر ث١حي ، ف؛ه_ا ر»بنالدا د ءلى

 وق—ر٠لع ا ءر ذن—ل ا أن رة ءد؛ ذؤرخ ا

 سذذ )قبز د-ار" ؛,زا دلىر--ة دخإ

 تضايقت ود ام( 132 ه/527

 هلىه رتعتب الدلمم. ة٠طلم ةرلكة لس افي؛

 لفي ا؛-ذهبذ ربإدا ا ودهأ اإلىرس._ذ

-ر درد )لم ابسن في ثشت٠اذ  هذه ذ

 دارس—ا؛ حاب في ا؛لىرسة

.‘ن٠اب في ا#سالمية

ادذاءي درسة ه

 دددذة د-ن !.ذرببا دذاءة ة.رلة ذذح

 دن !-إريا للد.اا إلى ازواؤمة الجذلى

دأن !-.ذر"ديا دنالو ٠ تعز نردينة

 دن الله ءلى دن ردلى م ا#د.؛ دلتا

 إدادًا ن1ك اءي !;ن ا إ؛راه؛.»أ دن رجعغ

 ‘الذذا ذطم وزاهدًا، ورء؛ ذا ا ء ؛؟؛را

 ة٠الك.رع ة٠ع.ك إلى وارتحل افي~د في

 ثم ي-؛٠أهط دن ء-ة حم.ا دلى ءلى ودرس

 هذ(!.ك، اسم ودنر لجذلى ا إلى جم ر

 وارقدلى س ذا ل ا ؛.ا< دنفع وا رده وذاع

 في درس ٠ء-لىدلىة ذاط_ق—د ن د. إل

 وواده دلى ودرس الحد، في مدرد

 ة—ني. زدلى ا#دإم دوفي ،مازله في

م.1118ه/512

اش ي أم ادن ددرسة

إب. د؛ذظة في في وا !نا في ؛اذت

 ن—ح شيخ٠أ ا ه-و لمدر'سة ا هذه ني دا

 الذ'همي أب؛ ;-ن ..ران٠ء بن ءي~ى ا؛ن

 بن شدار دن ءلي ؛ن ;ن٠الح وبل

 كتاب في ورد كما التهمي، اي

 إس.-اءلى ذي !ن.؛ا !-لموا!-لى ادارس

 ذه٠ه في س٠كلىرد ا ذ-ولى أده ع " ا

 دن م٠إدواهد ن٠د ءة.^لى قيه )ن ا إدردن ا

 ت-ي)ذ،٠ثح ا مذن د-ولده ن ..ا ،لح--ن ا

 في ا!ذوا في ر ادعة ،ذن ط—وخم. ل؛ن وذ

 أوة.ف الذذي.!ء، دن د ءلى ه على وذذذا<

لر؛أن. ا ؛داب دذدا اكذب دن مجروءة
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ن ال ني ا#سالددة ا)،؛وم دارس ه؛؛ طوم1ا ،دارس اا؛»نى في ا

 للهآجرة/ د^.ذ1اا.^ ا؛.اذن ٠اخر في ذوفي

دي. ءشر ااذاني اوذرن نءادة المذ

 .خ١ف دن س؛يمان أدوب ا٢ ودرس

ه  االة-رن من ا"ول اا_ر؛.ع في د-و

 -ب-ز ء ناني—اا الهجرى دس ا

دي. ا؛;

ا!دان ذي دن -ة ر ه

 ؛وأ دنيخا جب؛.ة د.لىدلذ.ة في ذ_أه-ا ا

ا"دان أبب ؛ن إ؛راه؛م ؛ن ءلي لحن’

ام. 163 ه/558 ئ؛

 في ا"د-وبب العمر '-دارس“ - ب

 ه/6 اوذرن من ااذاني )النعف افيءن

ام(.2

 ي ج ر ٦٠لح ى' ممن ء ا؛.ؤر رع-ضل ر دذلة

 رسا ذنا أن ،م—ره٨وغ- اوزيرتع وابن

 "ي-وبي ا اا-*ءر في اومن في ظ-ة-رت

 ؛-ن ي.ل٠إراء المعز اذ؛-ك يد ءلي

 عى اءذط د وة. أدوب، -بى ط.*-تذكين

 ذطرق أو دئب من كل ا"ذوال هذه

 اذ_ذدث. العصر في ا؛-ذارس إلى

 أن إلى ساتالدرا ن ذو؛ ؛-*ضر أذارت

 امذرةا رسا؛ذا شار واد دن.اء حذوكة

 وؤذ ذة-ورة،٠ا؛ زةا في ازده_رت

ء اعددن  ه ذني ه-ا ءلي اولمكذاب ه.ؤ

"دودتين ا المدوون أن من الحدي

 م٠حكمه ذ.لىة اذ.لىت ااذدن م-۴7وذوا

ذة ؛.رادة  - 569) ءاما والخمددن ا

 قاموا ام(229 - 1 173 ه/626

ني  ذب روب٠م إذ-اد د.اوزة٠لم ا - ن،

 من عدد في تثتعل كانت ة—نمدا

 _م٢مح_او وذذذت --ية٠اليم ط.ق ؛ —؛ا

 الحذوذات ء-لى اونفاء في ا؛-تذ-هرة

دطرة غذذع لم 'افي مذذة او اذوى وا  ا.

 د-ن ؛؛وكا بعذبى ن وإن ، "دوه ا

 و.ذ-ةرات وذوىا ذ-؛؛.ن ذ؛.اط رذ

 دن روءًا امين ه؛ ي ة ددت—ي—دن. درة د ة

 ذل ح-كلم وترة في ي، داا اذذوء

 ه/5 73 - 569) ذاه ذ-وران من

 سين أدام في ثم ام( 177- 1173

1183 ه/5 93 - 579) أد-وب بن

ك أيام في وأحرًا ام( 196  ا

 - 1215ه/625 - 612) المعود

ولة مد.وك آخر ام( 227  ا"يوبية ا

اا'ن. في

ستقرار وجود إن  الراس ا
 وط اودر ٠ر٠م ن د.* ن٠"د ا ب تذب.؛—واد

 ر ازده؛ حركة أدن ونيام الغدرورية

ت في ون.طور  د-اءر_ةا انج_ا

ذتصاددة  في واو.*.هراذرة ذافرة واو وا
 ن ا ه؛ . ت ا٠،د٠نيتذ.ه ا وذ٠م مج-ت-م-ع أي

 ني ذرا يتو لم نددا ا"س؛ ااذرط-ان

و؛.اوتالي ن او في "دوببا كما ءدر
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ابن ذي #'-$ب ا اداوم مدارس ب ا؛طوم هردارس ن ادم ذي ا

 ة قدف ح عمارية٠م لنهضة وج.ود و"

 ،لنزة ا ك٠ت.ط ل خ_ وس_ة٠ذم م
 تأكاد ؛5 الذار اصادر إلى لرجوع و

 "يوب ا للدولة يكن لم أنه ذا

 دوز ارمن شاى تهم.ردوا ومدوكها

 هردأرس دذاء في ^ذكار ط ا ذش أو ل ذما

.بن ا في وذشرءا اجمية٠ا#س لعاوم أ

 اعتد اوذي ل، ء إمع رالمع نأسد

 عنهم، لذت ردن و|لحززجي ديذلح

 وذدرها رص ا؛دا أحدث هرن أول دأنه

 ة٠م_ذرس سوى حن—ي م ن،—ليم٦ في

 المعزية المدرسة هي ف_ق_ط حذ.دة وا

 1أم ، زبيد هرددذة في اصالن( ة٠)مدرس

 في نت ٠ذك ز تع في لذدة ا المدرسة
 إلى لهودو اذراه " فز ؛—ا"ص

 وازده ج.ثة دذن د ء؛ أ وزريح درسة٠م

 ذلك ءن وذضأل ده. كين٠طغت اإ؛ك

إردن ا أيوب ؛في مدرك دن أي -دن لم

 في -دارثمم م٦وا-٠ود ز٠ليم ا ۶دم ح

 دقI المذك.ورة لمدرسة١ ء 1راسقثت ل:من 1

٠زبيذ رذة هرد في عز ا ددلمخخ I دا رذا

 دقدت اذفي ؟أب—ا" أن رأين؛ وفي

 م.ن ه٠ذ٠ء دق-ل ودن ي ذد٠الج ا؛.ؤرخ

 لعر1 اسك ؛أن ا#عتذذد إلى !اورخين

 في المدارس رددر ؛-ق من أول هر

ت1 إلى درجع ايدن، الجل-يدة لتحو

 والمتماتلة حكم-ه ذرة في ظ,ه.ردت اذفي

 ذر ب ا الداسدة السلطة حل دد في

 المدارس في التع.ليم في المباذر وغير

دن ءزل أو لسنن وفي ثؤوب وإدارة

 مرن لط وا والطا؟ة ا؛درسن ر٠أع ردولى

توال في اصرفوا فدها  الوقوف؛ ا

ءلها.

 ا؛دارس ءدد أن ازذول وطد"صة

 حك_م فبرة في ن٠]يم ا في رشذت أ لتي ا

 بة٠ادرس٠م ة ,ش٠ ء ٣٠٠٠- خم ؛خ ب٠ي ز١ي٠"يوب ا

 تع-ز بم.غرب.ة ا"ذرب المدرسة ت ي٠ه

ذوتية والمدرسة  الد؛ل، ذي في ا

 والي لي حما ا-بل دأذوت بائها٠ أمر الفي

 رن ن١طغتك ا؛اك ءدد في دز٠ت حع.ن

 في يرا ا دن التي امرية وا؛درسرة اوب

 م خردا أحد ذ.ور كاذ ١لددزا بر٠مج ٠٠٠ع٠ت

 ل*بذ ا وا؛درمهة اوب، دن طذنكاذن

 -ي ال أرد ب.ن محم.ل ها بتا التي

 يريم' في ني ل-؛ ا ة٠ري٠ق في ابرادي

 ^ن ءلى ل.غ_قيه ا ساها1 هردارس ث وثاد

 م(1201 ه/597 )ت عادس ن محمد

 اب٠وص مددر في ب٠ذم دفى ءر في

 ام(. 196ه/592 ة٠ذ٠س في العالي

ن وهد►درسة 1بذاه ادفي المعزة؛ أو !؛؛
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مة؛ ا)طوم مدارس ادهن هي ا ادمز, ذي ا#سالمية اداوم ،دارس

 في غ.تكلين٠ط دن ءدل إسم-ا ا؛.*-ز اادك

 ذادن أنذأهما ومدرست؛ن ، ٠زبيل مل،يذه

 في الع-ز ك٠المل لر.والي دد أ ، لمبر.زي ا

 دقع ادفي المارف ودرره جذملة مدرن

 ،جاه هرددذة ١مز لغربي1 الشمال في

 مق.ر٠س رائع ا ت" ا يرا رذا ر٠رس ا م.د ين٠٠ز٠و

 ه/608)ت "سوبي ا الله زغ ن—ب

 صم.يةوال.عا الدحمان؛؛ دي ام(، 21 ا

 ?يم قردة في دفي؛ "ذل وا رد ذةيمذ في

 * د.*«ز م.ديذة ن٠م بي لبرر ا لح.ون ا في

 لمدرس--ذ وا -ز٨ذ ة٠رب—غ٠م في ة٠ومدرس

 ذظ؛ بمحا ر٠خذع ة٠مديذ في بكية "تا ا

 ي—الدرج ره—ذكا إ-؛ وونقا ن، أد

 هذه تزال  م(،1488 ه/893)ت

 جي( لدنمأ أدام )في ره٠ء.ام ذ٠المدرس,

. غذذن مم ددا ذبررل كا؛ذت اكا

 هر858 - 626) ادردوي در۵الد ددارس د.

م(1454٠ 1229

 حذه ا]يمآلن في ,ول—ر'. دذو -دنا

د في أدوب بني  إذداء في ماكا ؛.

 ا#سالمية ا*ذوما مدارس مارة٠وء

 ول٠زس أ٦ب.م تم،2 ء في رت٠ذئث ا لني ا

 ١» ك..ه.و٠هط ه-,( 1و ، كارررًا رًاذتشا ا

مختلغة٠ ، ٦اطن م في د-ذاذي؛ وآمراؤهم

 برر ت Iز١مدنرذ في صرا و٠٠خ.ع وح دم ال ن م

 مة٠ص ا٠ء ورر^د ده ني دا اسع ا م٠صمت.ه ءا

قتصاد فية اخذا ا ادمن ا  ل خذ ة٠ وا

 ٠٠لكت ا د زفي ا .دن.ن٠٠٠ م٠م_ه٠ك٠ح ورة

 وول .سنة ن٠وء.ذري ودًا م.اةبن

 ذور المنصور هم٠م.لوكا أول أنثا

 -ول“رد -ن’ ء-لي بن عمر الدين

 م(1249 - 1229 ه/647 - 626)

 في ]إيقه هكدرسق : دي رسم ١مد يع—ى

 مددن في وم.درسعن رمة،٠المك حة١م

 ^-لىد-ذ-ة في رثم ا د٠م ث ٠ود ، نعذ

دد  ،ء-دن ذة٠ردي في ن—وهدزس ،ر

 م ق كم.ا المذسكذثية. -دد في واحذرى

 الحسا الرسوون راء٠٠وا"ه الملوك

 المنصور بعد من الحنكاسم رذوا ذوا

 درب؛ ءلى وردوا دارس،٤ا ء '•?ة

 وسارف ، ه؛سم تمذرى 1م صالح١و

 إنشاء ي ]؛أتالرسو ا"مورات

 اليمن ٠مفدد من ءدد في ١ارمر د الم

 فظني ومحا هدة ؛٩: ي حدة خا اخذلمذة

 اث—ذن لى٠ء ن—ووتذ ،ىوإ برز—ن

 وانفذن مة،يااعظ ا"م.وال اذدارس

 ء،1ذ؛٩؛.س*. الدلم وهللذ اذدرس' ءلى

 أنددت اوتي المدارثم ءذد ريغ وك

 د زبر ة فد٠م في ادرسولي العصر ن إد.؛

 مد؛ذذ وفي ،ذ٠ه.لىزمل ١خمسمرك ذ١م أكاذر

، مدرسة ثرن د نحو٠ دب؛ ودوا برز ت
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ن اذيد ذي ٠ا#ساللعي اؤذوم مدارس بمن ا ذي |#سالمية العاوم ددارس

 '؛..عصر في إب فظة1٠مح في ت وبب

 مدرسة ردعان أ ن٣م أكهر ورسولي ا

 إب مدينة في مدارس عن. ا٠كه٠م

 ٠٠ لمة جل؟ دي لرددنة في دداررنم ودع

 مدارس من ير٠ك ءدد إلى دا#ضاذة

 في دذت ا!ني ،دق"سز ا العلوم

 من ئكلفة أماكن في دهج٠ته

 والمدي.ذة ة٠لم.كرما ة٠مك وني اصمن،

اذذوزة.

 ١ا؛دارم ء ردذا م هت.ما  ا ٠ستم ا وول

 ٠ف.ظه- اا,-رسبرب، الدولة صشوط ب.عد

 ا—أنشاه الني المدارس من عدد

طين  م.ذدا نذكر .ة ر !.طاه .ه اذولا ض_

 والمذص.ورية * ون ددنة م في صورية٠لمت

 في مرية إى ا ة٠؛ذرسوا ذذ ؛ذرأا ودة في

 في برة وه؛—ا! و'لم_ذرس,_ة رداع مدينة

 ؛-ذارسما ن٠ه دره؛—وء يدد ر م_در_ذة

رى. ا

 !-*شمانيا اذكم فهرة ني وأذدئ

. ا—ه٠هم أ رس ؛ذاا ز هر ء-ذد م_ز٠لل

 خ-ل ب.دا قع٠ت ؛-فيا بد دما ا للرس.ة ا

 ة٠ذ٠م.دي ذرق ذبرب٠ج الالح رمق

 دوالي دن؛ه_؛ا ودن ،-ة لقدا ء رذم_ا

 ش/984 محة باشا وراد العثاني

 الني البكيرية المدرن ثم م،1576

ق٠سذ ن؛ ب-ا ومع إبرزي; ا ه؛ رذا

 ,!ذرفي اسال في م،1697 ه/1005

 ومدرس القديمة، ۶صذعا رذةرذ در

 ر أوذن؛ باذ.؛ ى غ ,.ظ ر م عثماني٠ال ووالي’

 ون بالقرب ام( 556 ه/963)ت

 البوان اب؛ح( د؛ب )حذاودا المبدة

 زددد وفي اًاةديمة. هةعاء دددذة الذربية

 ادفي ية٠الييث ا؛درممه ا!والي ١هذ آذشأ

 المدينة. ن٠م الذرفي ل ؛٠الذ^ في ت.قع

 )قذلى دك ه؛ل العماني اكائد وذام

 بئرميم ام(524 ه/930 .منة

 ا؛_هروذ.ة "ذرفرةا المدرسة وإصالح

 ا!ك.مالية، ؛ذرسةب؛ لحاض1 وك؛ في

 قا-عة ذوب جع ردع !فيوا إب، نسبة

 ١٠ة؛ ك.م.ا اتجددن، ربع في زرد .ديذه٠م
 )ت -ولي٠ص ؛ن ووز ذدر٠ك٠إس "وثر ا

 هدرسة بةرمي-م ام 536 ه/943 س_تة

 اساب الزاو ئ) ا!-في الميائن

 رل.ك ووذن ،زبرن هنمديذة من الشرؤب

 رت ى؛ ى; 1-4 ا وقذن؛ وحدق الدرة

 درسى.ة—بم *-رف—ن ة—اذدرس ذه—ه

٠إ!يه ب "سددذدردة ا

رية.1ا؛هه وءذك.ره.ا اديءددة دارس ذدطيهد

 ^"ذارس ا!.؟.^ة٠!-ط م 1الد يط٠لتخطا

 زذذلمف  .ن٠ا!^ في مدة "سال ا لموم اد

 ولمسداجد، ؛م اد ا!ذزطرط عن كررًا

ي٠.اي٠م ا ادمنه; هي ة —دحا ءة ا٠ذة
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ن اره ذي يقما#سال لعلوم١ مدارس ليمن١ ذي ةي#سالم ا دطوم١ ددارس

 د٠ح٠الس م ي م ?،■ه ت ء-ليه ذأم ا)-ذي

 ن٠م ل.رءم ا ءلىو ٠ ن—م إي ا ي رسه٠والم.ل

 ذه٠ه غ.ال.ب.ية ء ودن؛ تخطيط اط.ة—دس

 زام ويثكلى ا٠ألم إ زارس٠ا؛

 صر لعنا ا م—ه أ على شتملت ا

 لني ا لوئيسة ا ردة لمعما ا ت وذ.ا٠لك وا

 في رس١د٠لم 1 ر٠ه٠ش أ عازبا دذكلم٠شتم ا

دي. #مال ا ل ،ذع 1 دادان فيرن العندد

 ن ر الممحض؛ لمكوذات١ هم 1 ن٠ه وؤ^ل

: دي ه2)يمذ ا أرس إلى ا ي

؛أءذاؤصالة:

 العنصر ى٠ه ق لال٠)م ا عة قا تمد

 ء.ايه ذأم )-ذي ا ى٠ل ا٠ا"س المعماري

 ١٠٠٠ع٠وتخ.تل ٠ دمن ل ا في درسد-ذ ؛ ا تصميم

 في "ءرى ،.درسة من الصالة ذاعة

 ومكوناب كالها٠وش الدام تخطيطها

 ٠ يغط,يغا ا).ذي لقف او بخا'ئها ة وطرة

 وبإبحار دلي ا٠يم٠ف رض٠ستع٠ذ وسوف

ة عة )ذا ذ.ذ1اط; ا)تخطيطات  فى المد

.ا)يمذية اإدارس

ثة إلى ر٠تذ.لكس سبنطباة ناء  ث.

 مخصمة ا ال.رئ.زسزة ح.ة ادا م: وسا أ

ه .ة و تغطيها ل٠الذ.كا ة٠ع٠رب٠م للص.

 وذذذت م.ثمن طم,بور ءلى طامة كمدرة

ذتثال طق1مذ  ادن إلى ,)داذرة ^ن ا

 ني لى؛ ؛-واسطة رلع٠ا؛ إلى ن٠اذئم ن٠وم

 أربع و "ءلى ا ؛.-ذوىا في رك؛ داحنا

 ا"سفل، المسدوى في ة ركن يا حذ-ا

 ؛.مقد ا ي ذا لح ا ه.ذه هزن ة٠حذ كال دى

 احذة—ا؛ ه.ذه L ركاك:,ع ، شكل ا عي٠فار

 والذري الشرفي الجانين من لبتة٢’ا

وان ي يفل وانان. ا  ق,تان ,ل.ثرفي ا

 غطزهيق ا)غربى وان٤ا# أم ن، بررا وف

 الني إزن لىا )هدرمه.ة علح—ع ققت٠س

 إسم_اءبل؛-ن المعز الملك أنشاها

 ة درق ربيد م.ديذة في اوب ؛ن ٠وت٦طغتح

ام. 198ه/594

 مقف يغطيها متطيذ_ة ء-ة ؛—ة

 لني ا ل.عليا ا إذصوزدة ا .ة٠ا؛لىرس ) سطح

 ءلي ؛ن مر٠ء المنصور سك أدمأها

 لصف ا ني رزلى دي.ذ.ة٠م في رسم-ول ؛.ن

ام(.3ه/7منق ا"ول

 نعف ة-ز.ة تغ.طيها لةيمستط داعة

 ها نذأ أ ادفي اكءأسزة )ا؛لىرسة ةرو^ذ

 دءاس دن إ؛.راهبا ؛ن ؛.كار أ؛و 4الذذز

 م.ن ا"ول لعف ا في ر-زلى رلىي.ذة في

ادفي )معسيةا رمة٠واذ م،13ه/7ق
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'ان ذي مية٠ا#س طوم1ا .دارس 'امن أي |#ما$سة إوم٠ال ■دارس

 في صين٠غ ؛.ن مح-مد الفقيه أذ.,ذأه-ا

٠م(9 يرا 8 إذرن ا ره ب في زبدن دزينة

 اب٠ق ث ذ تطي؛_ا ة ستطيل ذاءة

 !غانيا أنثأها !.فيا الري )ددرس؛

 ا!ذرن في ٠زبيل في ي٠ ا!-ر الدذن ل جد؛

م(.14ه/8

 من رنى دك ت .شكا متعه ءة ة.؛

 غ-ري وادن ن دو؛ وا ادراب ط-ة ؛-

 ، ..ون’ جا .ة ه.;.؛ ءلى ..ة-ف’ رخطيهما

.! المدرمة ذلك مثال  في٠ا! تنية ا

 ا!سماء داء فاذن ج؛ة ةا"دثر نذأب'أ

رن في ؛,زك م.14ه/8 ا

 ه-ن ن١تتكو 1الشك ستطين.؛ فاءة

ط_؛  قالذر دن -لى مخنع دراب ا ؛-

 !.ن؛ء؛ وللة_طي ،نوادا ا والذرب

 ا!في د؛ !ذرحا ا ة٠)المدرس طح٠٠٠م قفس

 ى را ذي الطو؛ ج-ه؛ "ه.ثرة ا أدذأدا

 ا"ول اًا-ر؛ع في دي ز ر ان ح و-ر !.دبرن '

 لخادسا ا شجذريا سع ان ذرن !ا دن

 القف دأن ذ.رحح الميالدي، عذر

 الصالة فاعة يغطي !-ذيا المط.ح

 د .ل—ح الم_درساة هذه في حاوت

ذي-! ٠(ذذربا ا"رفي د

درن جذن دن ون ردك ة ل ب ط ت درس واءة

ط؛ تتوسط.هم ودري ذرفي  ادراب ؛.

 د-ن كل٠ ف وددن. درة؛؛-ن ة—..ت دذطاه

 ذراب أردح ءن رة ءلى د-رن لجد_ا ’

 أذن.أه.ا اوفي ا"ذري؛ )المدردة ص.غجرة

إسماءجل ا"ذرف الرسولي .لملك

 ام(. 397 ه/800 منة -د*ز :ة د

قراب س.ت هايتغط هستطيل؛ ذاءة

_يرة  ءلى ترتكاز ءة-ود ها٠تح_م--ل ى

 أتذأه؛ اوفي درد؛ا او* )المدردة ا'ءمدة

 بن ء_ادر اوط_اهري اللطان

 ه/894 منة ؛-رداع عبدالوهان

م(.1498

 تح.تل د_؛ _ا—د دن ت.عك.ون ء_ةة_ا

 ة٠للع مخصصة وءي الذهالي ها جذر

 حزأه-ا ولذ.؛لى ،دبدرة ذرة طيها وتة

 ايوانين بين تفعل سادن الجنوب

 قبة منهما كل يغطي وغربي ذرفي

 ة—)الزرس ركذ:ة ياا٠ز٠حذ ء_لى تتوم

 ز رب-ي ة٠م٠دي٠م في ارا٠أداش دؤعا عده ب: ال

 ر ااذد-؛ ن.؛ يا معطفى اا.*ذ^؛في ازوالي

م(.1556 ه/963 ت

 ردوم رة٨كب ة ق: ا٠تخظ:ه مرر.ع.ة واءة

 ىرل.ة٠ل ا )المذرس.ة ذه رك را ح.ذ.ا ء_لى

 حذسن ي ا م٠لعث ا اوور ا ا٠اه.٠)_ش أ ا.في ا

 ه/1005 سدة صذع.اء مدينة في ؛.ادأ

م(.1569
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ن٠الي ذي ا#سالب العلوم ددارس ادس في ا#سالب ادلموم مدارس

كشوف ء1الةذ

 ارس ا؛.ف من ة٠درس٠ ك.ل شتملت ا

 ئكشوف ء وذا عل العروف.; ة إيمني ا
كل، ءلى وادف  غالي ازمتاء وهذا ا

 ستطين; د; مسا ن ء. عبارة يكون ما

 لقاعة الجذوب الواجهة عاب تطل

 وددن دلمه صل يى وقد ذرة ب ة لصر ا

 في ي,قع لض-ذ.وف رواق الذلماء مسا-حة

 بخ.ر في ء أخذ؛ ا أحط .مالي;٠الش 4جهذ

 ل مذ؛ أروقة، ماردحة الدحدة اذدارس

 زب ما-يا ي الميلين مدرسة ذلك

 وفي ،رداع مدب في العامر; وا؛درسة

 جذب ؛زح؛ا لمدرسة كا ،أخرى ردس مدا

 يتوس..ط ام،5 — 14 ه/9 - 8 بزدد

 كذنف وا ،وجذوبي شمالي ن ذا روا ء ودن؛ ا

ة ء; ذا ن؛ احيا ء لغن؛ ا  ل زل؛ ا فى الد

 )المدرب الجنون في ورواق

 والمدرسة م،13ه/7 ،الدعام؛

 ، زب( مدب في م،14ه/8 الهكارية،

 رافق ا"روقة عدن المدارس وفي

 فناء وجود ة —الص قاء; وجذود

 الجذوب واجهتا عليه ذطر وف٠مكث

 ب و ة ليا ا وازد-; الري )مدرب

 زب(. مدب بي ام 4ه/8

الدرس قاءات

 مدارس في الصالة ن؛ء; كانت

ذزال و اصرفي في #سالب الددوم

 اروم حق منها '!-*.امرة ادارس في

 العلم طاب ب يتالمى ن ا٠مك أهم

 اثتلى ذلك عن وفضأل ، دروسي-,(

 "واوين ا ءلى '؛-دارس هذه بعض

 التي وانجار والقاعات وا"بحة

 م.تا٠ردتخل ا كم؛ ي*س» للتدر خصصت

 وغرف والغذ؛ءات رز والده؛ "رون; ا

العديد في للتدرس كقاعادت الدفن

؛دارس. من

السدن ءرف

 عل رساإدا مرفي لعدب ا ز٠شتم ا

 خصصت وشكلا مربادة صفحره غرف

 أن ط بشم ، ٢ العلم لدة٠ #يواء

 طق ا٠مح من القادمين من يكوروا

 الط؛؟; ء هو على يطلق وكان ،بعيدة

د ادفي المدارس وفي جرين. اذيا سم

 كان ، للسكن ف ١٠غ ءلى تشتمل

 دنيحرون جذريزن لى؛ ا من ذيها .ون٠رسددا ا

 اادرس وقاعات ة اإصان عات ن؛ بي

 يعظون وكانوا وا"روذة. وين "وا وا

 تتخلل ري;-حدا ت زاج د في بأمتعتهم

 في استغدت زفيا ذق ا؛را هذه جدران

 للمادة هراكرفي Is" الذت المدارسم غاب

 لطلة كن ومد-؛ للدرسم عات وف

وجود من إدًا غراب و العلم.
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ن٠ا)؛ ذي ا#سالم؛ة ًااطوم مدارس ابن ذي ا#مالمدة اطوم١ .دارس

 عات ؤ؛ ءل رشتم-ا  بم.ذعة٠ ١مدارم

٠لدكن رمرق الدرس

 الم.همةغ رنم ن,ا زم ا هذه عمن "٠وفض

 وم٠ل ع ني ا ١٠دارس٠م ض٠ب.ع ل٠تم٠ذ أ ف.قذ

م ا  صر ذا—ء ءل ن٠ليم ا في ة٠ي٠س_

 ا٠اصطاجح ء.ايها يطلق ب إضا

 لوف_وء ا كن ا٠م أ : دد، ت للحفل ا

 والبرى، هثر(،1)الطا مات والحما

 ت ط.حقا لث ره.ذا قاية،٠وادس ر،٩والب

هردو: أءرى

هرة  غرف.ه ءز ء?ارة ذت 1وك ع ااد

 أو غالب لحك.لا مريعة سبرة

 يملرب ا خذ,اإذ ا ء-ذذ ددى مستطر؛.ن

 ا٠لشعاي خصصت وك للمدرسة

حكال  او.ة.رآن أم( ا )خصوم ا

لكتابة.1و وذراءة لكريم1

 إدذن حععت وقد اددذز: فةرغ

 لبعفر ذًا’حب وأ _ذ٠لدرما ٠رؤمسا

 رس ادا ا دعق! شتملت ا ا دم ، ذه وردا أ

يا دذز ب.ر وم.قا غذرف ءلى  لمذذئ ا فث

 ادرن ى ته مم ا، د ا أذر وبرخم

 والمدرسة تعز ردينة في ا"ذرب

٠ رها١وغ ريرد دديذن في ة لبش ا

غرهة ءن ءدارة وكادت قدورة: لمة’

 ادارس ا غى٠ب_ع في وجدت مغبرة

 ر٠تاظ أو إمام #نامة وخصصت

اادرت.

ءلى ادارس’ من لودد ا شتملت1و

لرن ضحم-ة ءداد را زخذرت ات٠مح
د وده ذق. ءاوفيرًا ول ئ ؛ق I |لكب

مدارس ًاهم زعت , ه فى شررة ا رسة٠لمل ا

ح|نمث هرن ^.ن٨ا ا ،٠ ؤ #سالمدة ا لردوم ا

ود غم.٠ت ~ا٢ " ، دن ١ ا٠م٠لم.ع ا ت المكو:_ا

ج٠ل كا٠ ة ٠١٠٨.دد 1 ومنثرادتع د٠م، نف ا٠ثع٠م|ذ

 وفية٠ص وم-ذثادت ادرسة كا ليم.ية٠تع

٠كالضرلح ئزية وحا كالخاذقاه

 إددى ي٠ه ة ٠ص٠ل ا ءة قا و"ن

 د فذ رئ.يسية٠ل ’ ررة ا فرم ا ت وفا٠_ك ا ا

 ليممية١ رمى ادا’ غى٠لع في شتملت ا

 لجمعة،١ صالة فيه.ا وذنام هرنبر ء.لى

 أو ئذذة٠م المدارس ذه٠ه ولبعفر

ددذذدان.

 أو سة٠اادرم غ مز٧سبؤ٠م رع نه م وكان

 أنثئت اؤي تحطقة1 في السارد الذهب

 ما٠ك ، أواويتها أدبر في يدرس يها٠ف

 تخطيطات ذات رس ددا أنشذت

 دددردس خصصت ، ة دق ت مح مارية٠مع

ما٠ك ، سذبين أو واحذ-د مذهب

2581 قاق۵(لل هسهطغ٠ال



التذائ -ن٠اي في ا#سالب اا*لوم 'دارس

 القرآن ظيوتحغ كنب؛ هردارس أنثذت

 لتعليم أءرى ومدارس الكاريم

 وال-غقه الحد؛ث ارس وط القران،

 كالفلك أخرى وعدوم والتدو

والك.حعاء. وااط

 مح.ط.قة في ح.اصة ارض في ثيدت

 وز إب محافظات ض كل وفي دامة

 وآبين وعدن .ار ود والبيضاء

 لتدر حصصت مدارس ، وغيره.؛

ذ.*ي ثن اإذه-؟  ف«يت ذن,ذي، وا ا

 ا-ددو اوان ءلى اشتملت ارس ط

شردت. زق ا ادارس عن ذضأل

 كا في المئذنة وجود ظ—د-اجح

 غرا٠ولبع ،المع.-رونة اليم-ذ-يه المدارس

 $خر ا الجعفر وفي مئذنتان، آدارس

 يكون ه.ا ءادة ، صع-حر ج-وسق ي-نى

 تباب-مكوذا ل_لمئازذة معذرا نموذجا

.ة زن.اة*ا اإرمارذ

 |لعروسي ي.1ء امحمد د.
 ومدد؛.{ا طبقات ذي اللوك : الجندي : مراجع

 والبحوث، ات—ا)..درام زمرتن والعدوك،
:ليمذيا عذي برر عمارة ام؛ 987 صنعاء،

د، ور حمحع.اء أخباز في لمنرنا ازدمرص ذاريح
العلم، معرمة ،"كوع ا ءإي مد٠م،ح قيقحت

 مدمرة بن علي بن عمر ام،979 ر،٠مم
 ذؤاد ويتحق ارض، هاء٠فق طذ'ت الحدي،

 قاتبط ام؛ 95 7 ،وت د. اصم، دار ،دبس
.وع، ا عذي بن اساعل الغواص،

من، في ا#سالب ؛).طه,دارس  رؤسرة ا
لجدبد،١ الجيل ةبمكت ،د؟روت ا).رمالة،

ام. 986 ،2ط ،ء حد؛

القداط

 أجزاء عدة لها التدخين أداة هى

 ،مته.ا إرئسيا الجزء لجفلةا كل وشن

وهي:

الجدلة. -1

اشف. - 2

اروري- - ق

القصية. - 4

الجالر. - 5

 (..غاوي أو كروي رعاء والجخلة

 ماء ٠هو لماء١ من مناب ذر لة يذ.لح

 من دة ء الوعاء ويك_ون نداغة.

 جوز من لنوع ارجية٠الخ الفثرة

المعدن. من دمغ وذن انء،

حرا ء لوء,؛ ى—مك. صنر انم ٦لت

 ل ا$ذنة؛ من مختلفة دأنماط لنغول

.وادذذوثر ت كذن والزز

 من -ا$در-ح ءلى الجنده ٢تحد

 دلكون آن إة؛ وهو ، "دد لذ-حذنم

 توص.يله ذكا ءلى داسغله.ا م.كحوم-ا

ردرتددا خ - ذع ادق دائرية ء,^-ودية
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|لذ-.ز|غة ازذذاءة

ث-دل في ا"رض ءلى يتقر دق

 خلى ل.رسوم.ة دواذر ا! به٠يث ب_ما ق ط،

 دلمدون أو حج.ر، ف-ه ىيلق ءذدها |لماء

 ثذ وله ،فح_لة I ن٠ء منفعان

ضا ا ول ا"رض، ءلى ينقر لى أرجة

 آسنل داخ.لها محذى ٠أء- ى٠نت

 ة٠ال٠الح هذه في ردون الذي لح.حلة ا

 ذرود ا مع قى م د وله ،دا ط ٠ مح

 قرص في معنوع ثقب في يدخل

 م-ن "و لج وسط في مل.ح-م أدلى

اًاداخل.

 م-ن ا"ولى ذ-رهد.ان جحدة٠و

 ها غي ويذم-ت نمام "ءلى ا وطها

٠محصوص دغراء القطب

 لخدب ا ن٠م ود—ء_م لقعب وا

— رن‘؛.* ؛' من ون لجة —وة.لم - ودج ح عتب غز ا

 وقطره در ا؛-وا ادبر رب رذا دناءه ا

 سعة إلى خمة رج .(—لحن ا د_,ن

 ذتتمآر٠س ر٠يقط دذب وله ،ت1س.تتيم.ز
 إلى ى أء ض لجشق-ه أك-ر أو ونعف

 ؛-دوائر القطب ويزين اغل.

 في عدذورة وم.تتاب.ع.ة رزة لى ت ون*.رط

 مته المصنوع المدرن في أو الخدب،

ا!ةطب.

 راج مم.ا اكط-ب أرذلى في يثبت

 /2 ب؛طر ٦صغحر أروب طة١لى_ ا ءلى دا

ما، في مف.ورا ون ودلمة سم، 2-1

 سمى٠وي سم 1 5 - 10 وط-وله ٩ا؛داء

 يكسب اذري الجة-زء وه-و ،اب.بة

 - -ؤ-واء الثغط ميكانيكية المداءذ

ل ن م — ألذدء  في فبسرب ء ا؛( ذ

 الححلة داخل )ذرذرةا دوت إدداث

الذرلحذ.ن. ءذد

 ءلى، ذ-;ركا.ب القطب أءلى أما

 اسار دن المص-توع بذر( )المة أروري

 م-رات وذونمه ك1الذ:م. يمذوي وازذي

اذار.

 لدجذلمة ى ا"ندر الغوط أما

 وتجعد الجاب إلى آء"ه! فتكون

 ا"ذد-رى ح-ة٠ت٠الغ ن٠د نيم 4 -د-والى

 هذه في ولح؛م.ت القطب. ءبأ.ا كاب الى

 ال-حاس ض ذم باللحام الفوهة

 اأثاي إد.ردق معب يه٠يث ا"ى.ذر

 ودذوم الفوهة، داذ.ري لكنه )دروز(

 ة ص: ق ل -ر-ة—لذ (د اك.يجارة ب د م. ه ا دق

حن. الذذ

 تن—دخ—اا_ذ أداة ي—ه لقعبةا ه

 داخل إلى اذواء )جر شهيق؛-ا)-

 5 إلى 3 ط.وإ.ا وح ودق؛ ا!رذة(،
 ستة إلى *ة أرد ردن وة.طره-ا أدوار،

 الذاءم الجدلد دن تع ودى ،ت مذتذثمزا

 ادرفع؛ ا-ك—او من هيكل ءلى

 سن كي-س وطا ،دا!غماش و:.*ذى

ات—وزركاس أدوان ر المشغول ب_^_طا
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.دودة٠لدودة

 ن م ن مذردا ا٠طرفيه فى ت٦ويث. ٠محتلغة

 هع تتتاس.ق ل ب.أش.ك.ا ذش-عول ا ا٠لخشر ا

 رادد ركبي ا"ول: اوذطء، رداءة

 وهق٠ف في ( حرى خ د ت ل ا ) ل مط٠سحعد  ا ٠حكل
 ه.و وا)ذاني روز(، )او لجاذيتة١ ة1ابى

ص اوذم دثرب .ن٩دالتذخ الخ

 وا"دوات .ادت٠الركي هذه وذذخى

 ين التغريق ويجوز )اسة( حما"١

 ، اذذاء ذتذل: ة٠اغلتلغ :-زاء ا"م

 صن وؤد واوًا-وري. والعضبة،

 ءن منغمال ادف ك إن متغ.ردأ لجآلس١

الحغلة.

،..رذاتذاذد أددد
ى ء.ر,-ذ دلخق٠م اءع- خ ص راجع:٠م  وك٠ليك Lإس_

■ مارجذتع٠

مدودة

 ل ا٠سم في ميرة٠ك مديم.ة • •*♦(,•ص ف دفنح

 ذال .م.وت م دغ دي 'دو ثئون٠م *ة مدي

 س.عح في دي : اوة.رت" "إدام مؤنف

 ع-ن وه.ي ، رتذون در الشمالي ل—لح ا

د  الحائك اب-ن ذورها القديمة او

 ت-رت-ي.ب في أخط_أ أنه إ اله_ل<_داني

 سالم اوتح ءن ا"رذل رفي دوها•

 ؛.ن أحمد اوخ أن باحميد أرد ادن

ء.بد واوثيخ دو ذ.ذي-ا الجت-مع الجعد

 ه/687 دلذ.ة اذذوفى عباد اوضم الله

 برهان أن اوروي اذذ.رع رفي ام288

 الله ء_:د ن٠ب ك-..ير— ء_تد. ب-ن ال-دين

 رية٠ة وه.ي ،مدودة رى١أش د٠اري٠ب

 النه عبد دن در اللطان دن خربة

 ه/894 سذة اوذوفى الكاذذري ءلي ؛ن

 ,.أرًا _ا۴- وحعر دن-.اه-ا وأل م 1+89

 لح_ررب ا اوت دن—ن * در—ك-ث آل ه—*—:—ز

 رع—الم ■*— - ج وت ؛-ذكر ولم * بينهم.

 سنة ١قب ك-ان ولكنه ءلشراا ر؛ختا

 ن ؤهدرا لم دلمة ا رذد م. إل 81 ه/886

يخ أدام في ض*-هورة ات٠ة ذبا أ دح  ا

 هرًا المذرات أن إ' اوقديم، الله لى٠ء

 كما ،■ردووت ض ح ذرى ء.لى ٠يتكرد ا٠م

 .رهما٠وغ *.رضو وا نخجه لفي وقع

 ه/91 6 سنة حوادث في اء—وص

 أن ره وء ذن-لم تاريخ ع.ن ام 5 10

 آل ن لعن. بى اشذغريا درا ء. ب-ن محمد

 ع,.ن بدودة أخ.ذ اون-:-اف و-عزد-ز — ء

 ل٠ء رن دع وأن غذذانة، ددر در أحمد

 مدودة ءلى م—ج —ه جعفر بن الته

 لح_ه ا —ى ق—ح ن—رد—ج— ش ها تن..—وص

 ؛-ا )آل مذودة وفي زيز.٠ءبدال* ابن

ث وه-*ا ط ( ن—حمي -ادرن آل ذرق: د
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حد( ؛ن الله د٠)ء |لمديحج,دودة

 الج وعممج وفي عرض. وآل ذرج وآل

 دن درت مجض. أكر  أن رمء بن هه

 .د باء ومنعب رارد آل منعب

 كث:ر ١٠٠وفته ددودة في ٠باحمتد آل ودرى

 ةءحما ،دودة في أن !٠؛ اك'نجن. من

 بن )آل دن ء.ة رم.؛ مة(س دا )آل دن

 ة ,*ذه ؛ن ى١ءيا أشياخI ٠-بة.لىه_ ءددق(

 محم-د )شخا أخو ماهة دن ء..ى ان

 ٠كثير ج<٠فيه ،در ث باك آل ج-د س.لمة اب.ن

 دن جاط مدودة رفي |إصالحين. دن

 بثظف ون٠ترف٠مح بادط_رف( )آل

 ادهاة اردف وازناتيل" خصر"1"

 وأصلهم ،نجر دا ا-دضارم رف ء في

 الصيعر. دن القطن وآل |لف كآل

رجع٠ي دأتم( )آل دن جاءة ؤ( و

 دن اظماءا إلى  )صي*.را إلى نبهم

 حصن مدردة ذري وفي تريم. آل

 ذه بت رذلى؛.ان مباري $ل )خزام(

 عم لكن ردب فغاء مدودة ودن

 جنوب وفي بمدردة. فاذه-لى وت باد

 دكان ذرقيها وفي شمالن(. )آل .ار د

 ءلميهم تغل-ب قبا؛ل ردم .تير(١ا)ص )آل

 ؛(دية وذم لىر٠ا).ص م.ة٠رس ب.اطة

ديار ودة دلى شرفي وفي ك-ضر. آل ذ.^.لى٠د

 كت;ر آل دن وكلهم د( دم دن ءلي )آل

در. ء آل ق:يلة دن ا"خذثردن أن إ

الهةدذي "دهد إدر|هالم

 دل با والق ابد|ن م.عجم |لمقحغي، هيه( را ا : جع درا
،4 ط ء،ا٠ع٠ذ٠ص ،الكدمة دار ،ليمنية

م.2002
 أحمد( إن ا )ء؛ل المديعءج

م1986 - 1893 ه/1407 - 1311

 د—حم أ ؛ن لله ا د ت■ غ-ي-ذ ًا ا و٠ ه

 )-فقيه وا لم كاداا الحف,رمي، إيدج.1ا

 دن عد !-ذي ءحح—ذصرا للغويا

؛الهذلى. ا!لى؛ن د1أ؛ يجيدر اضي(؛ذة

 رددة لني از*لىب دذردة المد؛؛ج و).لى

 الشحر ن .ن دلى؛ ال—مني اذيارة

;ي ب. ،  ئرة ا بذلى  ا دن .).وء ١تلقز ، م,وت

 دن )رط لىرسة٠ب ا)تحق ثم ذردده في

 رذطلق ر، باور زل ذطةة٠ في -دم(

 وكاذت )لمن.;.لى( ا ط )ردا *.ض افي ءلبه

 ألمهم سخم بن رباط طارة عادة

 وكات ال*دوم، مذظومات تيغظ_ون

 زلى ارر الرجة دب صا -ة درا

 فذلى ،٢٠سا- بن ط رد( ط-$ب طريق

 د-ن دك ونجر افع-ية٠الث فقه د.ذ.ظ

ر باور ل٠غي دن ب.ع.ده.ا دود ل، ا!*.إرم
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(٠أحمل بن الله )ءدد مديحح1ا هلى(٠أ- دن الله )ءد دج١الطب

 ي يظل لم لك.ذه رأس.ه، هغط إلى

 مع الهدذد إلى سها لحر دفق ذود"،

 ونم ص و ومع ،"ودي أ س*؛د اذشخ

 ا"حمدي سع؛ل لشخ١ كدب ؛ودي إلى

ح دار—ع—م—لج ا إلى  أحم_د دن ص_

 ؟-ازة إ م—له "-ل“ة-ر ك-ي -؛-طي’اا-ذ-

،١توج آذنالد وفي ا)دةن، إلى |لدخول

م شرخ .ارة در ا"حمدي  د٠مح.م ا"س-

 دن ده فته٠لمعر دك( ج لة )ذف; )ده ا أذور

 قد "حمدي ا دد سع أن -وصرا٠خه -.ادق

اذذدن. دن وشهرة أ؛اد ح؛در لفي ءاش

 سجيرتع في دور الله أذور نحرد نذان

ل_اد_اق للي ‘ا٠دًا٠وىء ج٠ديج٠الم  ا

 ا"دام ت.للل وفي الظاد.؛.ة، ،-اطيراده

 دي خض١ دي )*-;.ا ا مححرد الذتخ ؛ان

 أستاذًا وأى.;ح ارامعة، خيرخ ن٠د

 أ ذي ال؛.افلى، قه٠ل.غ ا دددردس ذ;-أ-ا

 مم ، ذه٠م أد ترذ— وا ه ل٠ ء. مح~ااو< ادد اثر;خ٠أ ا

 ف رص ا؛ال دز ظ.ا1ض داك أن ءل-م

 ك.رية١نج٠لى ا وب٠ب٠مح حم-عية د.ن شهريا

 ألذ_اء دن للطله الظ_اد_ية ر١غ-

 ج-معدار ءردضة ذشذ،، ، دط-ردوت

 ذادة أحد ا!.*;ذرود'ر صا"ز ؛ي مح~لن

 ل.ه وقدر ذلك، إه ذ:زم ة لجه.*.؛ ا ذ.إك

ة و؛.؛ ر ءدره دا ادت ره ذلى ذ.ي-ز_دا ا٠غ٠مبل

(٠ادقس ي ديم كاى الدي الوذت في

 آذان ك.ما اا:ظ.اه,؛ة، د٨.^اد خذلي الدا

 والملبس العفدام ءلى فدها مح-ص-ل
 شهادة ء_لى حمل وقد ، ة-اذ-ًا۶

 ه/1 340 ء.ام )اذلى.(نى( سيلة

م.1921

 لدى ة٠.إراد لمديجح١ ادخا دذذل

 ال.ظ-اد-؛.ة .*-ة٠الله.ا -اخ د دن ء-ذد

 اا—.واجبتي تذان لنيا ة٠وي٠الص* و؛.رءم

 ك نمر; كادت الدروس ؛-*-ضرأن جراء د-ن

 ء-لى ضر ف 4أذ- إ ال*-ر؛-؛ة، للذ-ة؛ا

 عن ء-رى تعلمها ضرورة د—ذن

 سرية محةرلق كه٠امتال ا"اد^ج لذتخ ا

 التأذ؛ر كي.ذد؛ة ذك ل ءلمبة وروح

 حير؛,ذر في ء-مرودا إ؛*-ي زن.*وا في زذتا ا

 ينبوغ نمحز كدا ،تخ-رجه ء.ذب آ؛-اد

 ذوي كان الدربي، ا"دب في وبراعة

حنط دن نمادن أنه ح.د إلى الحافظة

وأد.ذالى -*.ردب د*.ار دز ير٠ث٠ك٠ال

 خةا في طويل '-اع ود* وحكمهم،

 ز٨تم امك و؛"غة، ونحوا درذا اا.*ربة

لذا؛*ي.ا ه ق غ الد ٠لتغ-لع

 ة هدع ا لح ١ في سه لدرا ا من تعرغ-ه ب-عد

م.ذ.ذ تتضح ت.ه ا م رص أدت لد مي.ة ا٠ظ٠لذ ا
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أحمد( ؛ن الله )ءد حج اامدب (٠أحمل رن الله )ءد |لمليجج

 مجاى في للعما تح_ها إذ فرج_ه

 لل-غقه ش.خا امعة ا-لم ددذس |لتدريس

 طويلة إدة ؛إزك ظلو المشاذى

 لمدة ًا٠اح٠ب-٠ص درسر—ي ان٠ك ث٠٠٠ر

 في حا٠مص.ح لهمء ءن فال ف ٠ساءتتو

بح٠ص م ح العثم.اذدة زفإداا داذرة

ن'همن : ى ء_دد تنح

 ت اذطذا ا ،ءليه-اا ز عل وا وتحقيقها

"دسة ال.علمية تب لذارعودةوا وا  و

قديمات ت. أ والمقا

في ء-^ واط بمهارته وبرز تهر٠لث

 درة وذا ا نج-ط-وط-ات تصحيح دذدة

" وذدم :رزه(٠أا دن ءدة أء

 في بن١ دداب ءلى لمقدمة1 ذب

وروي. ذن لد ا در۵ا اذرآن ا ذًاودل ا

 رات لمة ا كتاب٠ ء.لى إق وء ص.حج

 دام المتوفى هياب ؛-ن الطب في

م.1213ه/610

 كذاب ءلى وءإق وص-حح حقق

 زين ه ار٠بث ،—ح را٠الح في ذة٠ال_رم

الدكان- ءلماء أدد ا!*#

دن مجج ا؛-د الله عبد ادتخ ا يال_د

 لتصحيح’ في ده—ء_ب ء_لم_.اء برز

 ة د ].*ذ I رف .إ ا ذرة دا في وااذلدة;ق

 د راذا ديمج ا"دذي اللطان وكان

 ءلى عدذه ؤد ءان( ء-لي انمءث )أدثر

،صعية ةيالعثماذ المكت.ة  ذت1ك ادفي ا

بة ان٣تكتا دن ل رع  خمة٢ضال ا#س-

 فتلفةء دب ءلى ادوت اذفي اذدد في

 دن هاذإة بأءاد اد:ذ.اظي.ا ءن ز. م

درة. الة::بوا اططوط؛ت ا

 يشدان )ادبر ن للطا ا م-ح اذن

 )دم رفيع اذرًا الما-مجح ا)دتخ ن(1خ

 والكرامة، الدلى ي.عي ذي٠اا ذري(

 ءد ذ( ا ملى ول 4ذ. ا د.ن ارف وبا'

 ل٠م٠لع٠ل يم-ذى أن د_ذه تمج—ودل ذد٠ؤ

ر خدم مح-ث مصحح  دن—خم. دن آ

 ال.علمية لا"شف' في ته1حي ٠قغج عادًا

 ن د لغا م.رجع ك.ان دل والديه،

 في ية٠م سد اتم. ت -ا د د دا غة"ذذ_لى وا

 ب٠للذه ت دخن وده ك داذب إلى د...زا

 نجدي و٠ءذ ن ؛  اا.ذ.اذ.«ي،
رفا .اء أد  وعدوًا ماندة،٠الذع ؛.

دلة ء(^(ء ى٠مجل ر—لم —زص  أده كم.ا ن؛ ا

 -ما لم-واذ.ز ا د-ن كبررًا ءددًا دح

 الهندية ة٠لحلك.وم ا د * د. ذد تآلحح_ه د

زية ريم٠وتك اعتزاز شهادة المر
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 سويدة ا مايت٠الو لخل،ماته ش.هريا ورا؟؛

م.1 976 اه/396 فيء؛م

 اءسم لمدمحح١ الله ٠ءبل خيش ل ا دوفي

 ا"ول ردئ "ول ا ء ن.؛ ا وم—ة

 م1986 ذورر من اووابع ه/1407

 ۶ا٠ثسج ه ا٠٠ش شيجا رة٠—ق٠م٠ب وددن

 دففي ا شيخ٠ل ا ه٠ذ٠صدي ر د.وا ،ن٠للي ا

 م_عة -لح.ا ا نديح ن٠ل.دي ا ٢ح-ت ر محمد

 زار( )عيدي منطقة ني ؟-ة٠م ظا ا

٠د آ مج؟ذر

رى١الذظ دزام ددال د.

 لحديثة١ اترالهج ظاري، ال م -وزا جمال :مراجع

ثيراتها لذاله إذى  لتاسع١ا اوذرن ■دارة خ وت

 أطرو-حه او*درلحن، اوذرل تصذا٠م ح-ى ءذر

حديث، اوداردخ ذى إذن هدكدورا  كد؟ق ا

ام. 999 رذداد، جام.عة - ردد ابر؛ - رنه أد

حي  فى ي،اهمتهم٠وم ةيالعري ءلماء كلحن،١ م
 - 1848 ا"رههاسة ذهء ذي لعربي١ ا"دن

 اللذة دم دكتوراه، أطرودة ؛،948

اد، ا ر٠حيل ذلة،1او.اد؛ه. عة٠لجام ال-عربية،

م.1978 د، ال

 سع١و ٠حلمف - هسعجد وزل ءلى -

 ابذوي اكذادع ذات الحدة إ-ا-ف-اذل

 كال٠ هذحج إلى ودن.*؛ ا)؟دوي، وب

ودراد، كى* بن رث ال-؛ ح ن٠م

 . وج*.ذي ، ر٠وحك ، لدررةا .لى٨وس

 أ را إدلى(؛؛:-، )زدن الله ورد

 وذيء، وأود، ،حب و وء،

"ش.اءر.وا ،لفعوا ء، وره؛ ،صدأ و

ء ٠ركز ا ءلى - دن___ عند هؤ

 ح٠م_ذح إلى ينتمون — ز—ء ؛—ا"ن

 أدد دن زك د؛ : ه.و ودذحح ،!ب با

 دح ء-ريب دى رت رشئ بن زيد ادن

.أ س؟ دن ن ك؛ دن زدن

 د_'_ دنكر ، —لم ن-د دد"وش وفي

 وة_لىت )سبا ة٩سيا٠س كقوة

 كندة®. لة-وة .واردءود ا(،٠ولرذدد

 ؛.:.ذة هإ_ك_ة٠م ة.؛دلى* .مهما لتأد و

 مدينة صمتها وء؛ ،لى٠نج في وج٠ود-ذ

 لدنون ضعة خذ.؛ ت وكا و( ادد؛ - )ذر

 وذي سبأ-:؛:- -؛وك٠ه نم .أ٠ب—س واذ—د؛

؛؛ؤ.ن ر.ذا

 لحموردذا الدوون ادواء ؤعذد

 شكل ، ًا نم؛د رمذحح كدًا ذملكة

 ؛.وك(ا )أءراب ج~-ش حمير داوك

 )زن و ,ف ادرد اذو ش٠جي ر٠وه

 ه دس ء.:.؛ أه„ دلى* ادد دثر(، و ب

 وم_ذح.ج كندة دو.ذاي د.؛ة.؛.؛ د-ن

ه_ل ا—د و ،ج—ح٠ل٠وم ،ك_ذة : ن؛—م
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دبورة

 رجدي-لة )حريم(، موحرا )ًاا.إم(،

 ء، وزق، والحدأ، ا(،٠للت1)ج-.

وأدثر. وًاظإم،

 تمت-د بم.ًا٠قد ذحح٠ع زلد-ذا وك.اذ.ت

 نجحزا في حمر حربلا و|طئ٠ش دن
 ًا درق الي الخ اردحا دواى إلى غرفي،

 ، ن جوزا فتثما ، ن نج-را يلي ا٠م-م

 الحجاز، جنوب في ود-واطن

اشة ، ن ي ف ز ، ودثذث  ، ر ض و ر دع وا ، و؛ت

وط جد.ني، .ار ود ة، ارا ل1وجب

 زن الرأس وه-ي نجران فإلى ؛لى؛،

المذالي. اورح ذ؛طراف ،دذحح

 قبيل دا إلى ا"ءراب ش٨ج ودق

 ة.لقبا ح.ت ذدا ’ ،ربذة ثم م، اج د ا

 يمي٠ للش.ما في دازذا دن دح دن

 في S**— ل—ع—غ~لم—وت ١'ح ٠ ة ز - - ٠ ذا ، ى "ذع ا

 وبذرفج سبأ، ر وديا ، إ;ئ ف ٩—لج ا

ن،  ذدارآ.؛:-، إلى حمخر ودءارق خو

 ودرو والبيغا،-:؛:-، ورداع-:؛:-،

 '.'دن، إلى واا-ك*وز ،ودثيذذ ،يندج

 وفلهر دذ.اطق، في اب_اوة ف-ادت

 في ة—والبدون لحشري_ذ ا د_ن خ_ليط

العنصر و--_اد أذرى، ق—اط٠ذ٠د

 ود-اد ،ء-رى ؛ طقمذا في لح-فري أ

ذالذن. ه.ذاطق في لحغري1 مر لعنه

ردأذي ءدي طؤر۵ ا

ملسدره

 المذاء. ذكر فء.ون ذذ.زح ,٠٠رغ

 م—ذض إب، ة٠ذاذ-ظ مدرات إددى

لية: ا#دارية الراكز د,ى  ؛-في ا

 حران، ،حزة الى._والح، مزك،

ن، ، حمدر ؛في ،"ذ-ا-وبا خو

ا"روش، لي،—ء ؛في ا'.ورد،

 ده جبل ط.ق هرئا وهي المزهر. هاب لزا ا

 ن زراء—ال الدرجات ئ تمد-ح-ط

 ن٠م ءدد ء-لى ذطل ما٠ك ،ء خ_ضر '

  رتة وا ر_آشج_ار ذط؛ة٠ا؛ ]-وديانا

 أ؛-رز الزن د وسع اره-؛. اخ-ض تفشل

 الباتات تكر كما اسة، ئواردل

 ران٠الزء.غ رات ب خ_اص_ة ة٠غ٠ل٠اثنخ_ت

ي ]-ورس ا وذحات ثن٠حوالريا  )ا

 ورس.ت.خ.دم الصفراء حباته تطحن

ج  طة.ة1ا وفي ا"مراض(. ؛.*-ض ]د

 ددوع ل بالم_ودة يمتار ءلى و ا٠نح

٠|غثتلقة دات واب الطبيعية ا]زهور

 م"ن ا٠رتم٠ه٠ش رة الم.ذمخ ذت٠أء وق-د

 في—)؛ .ازة—إه مة٠ص ءا ذت كا أب؛

 م تحك ؛اذت ادي الحمحردين، اداءي(

د  ن و؛؛ والع.دين، لمء وا |لمذلمرة ؛-

ف اض-م ءادها يطدق ح.*.ه.ر( )مح_

 ن٠ب د٠محلم ؛>، ر٠ح.*.ه حر—"ع ا إلى ه

ه دل اوذي |لذاخي؛ ط عد ؛نى راهيمبإ
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ط.درةدبغدرة

 الغ-ضل ؛.ن علي ا#سم-اءيلي الداب

 م905 ه/292 ذة٠س وذل.ك ري٠الخذغ

 .ا ٩ غ ج ن■ج ح ين٠ب ج-رت رب٠ح ع-د ب

 حقق ق-د الفضل ابز( ك-ال قد٠ف

 أدثر تذه ق ب-عد ي.رة—ش—ال ن غ دع

 طلم_وحه ار٠رص ،انمأل أبى وعدن

 اواء ئ ة دد؛,: ءلى لسيطرة١ إلى ي:جه

 إذا أن.** رأى وقد ،وغيرهما وذد.ذر

 4ءلى هل—؛ ذإذه بذرة اذن ءلى د;طر

 إ.ددك اذذذورة، ٠المذاطت إلى لتوجه١

 )خزو المناسبة ازذ-رى-ة يت-حين كان٠

 ال.ذ-رى-ة ذه٠ه ج.اءت.ه وة-د ا.ل.ذبذ-رة،

 ا"بر أن في ءثلت حادئ-ة عد٠ب

 دد تالءادة ؛ذطع ذام لمتاخي١ رجعغ

ل حل أرداء ر*ض  ءلى ةاةو,-ة د

 ان ز—خ—اذ_ت—ن ،م—ه٠ذ٠م حدث د زر نم

 إلى وكتب _ة٠الغر *-ذه الفضل

 #ة.اد.ة ة--اد-ي )إلج-ا : ؛.ة-ول جعذ.ر

 د.ا ؛.!،ذفي وة.د ار.اطل. وإداذة اذق

 ذ-ادفع المدنن، ظإ.م دن ن؛* أذت

ل ءزل.ة ل أه إلى  ةط-*-ت دا د د

 إرك(. دم ذا ذال وإ ؛-م٠أ؛لىت دن

 ان جع تم ، ى ؛ ده فلم

 ع-ر٠جع نح-و ار—رد, مذ-وء.* -لى٠اا,-ذ-ض

)تف.,ا في عالن٠الجح ا!.ذ.ةى دين

 ه.ن ردندال 8 دوم ونأك ن(ذوداا

 م904 ؛-ورو 24 / ه291 ء_ام

 ذ_لى؛دة د_،ل-رتة-ة بينهما وددت

 الفضل ؛-نا هزيمة ءن أسفرت

 -ن ا ودة_ث ؛_اذ.ح. إلى 4:-د وء-و

 جاهد.ًا يعمل هور٠ئ خم.س.ة زذ.ف.ل

 ءلى ذادر ذ،دم يذن اكء ءلى

 أن رأى د.؛.ث المذاء.ي ابن نتال

 ادردان ة٠رك٠مع في دكه٠هز سبب

 .وفي 4ذواذ. لفعن ك.يجة ؤاذت

 م905 ه/292 سنة د.ن مذ.ر شهر

 ابن .ا٠أ ا؛برة، نحو وقواده ردف

 .لى٨د. د٠ز؛. إلى ء.ادره-ا فة-د خذيادا

 الصمود ء-لى قدرته ء-دم رأى أل

 تمكن ولذلك القوات، تلك أهرام

 ؛-دون ا؛ل؛ذ.ة دول د د.ن غغ-ل ا؛ن

 ب_ضعة زير ءكث٠ لم واكه ،حرب

 لمذ-ادي ؛-نا ء-اد دق أيام

 رن ى دا إسح ) رددن در أم ده وده آ ير٠ك

 دن ا اه٠لق٠ت ذلى و زياد( بن ٢٠إرراهب

 حث نخلة وادي في ذدوءه ,اخضل

 ت ارد الفي دةسالحا إمركة ا -ت٠ذش

 در كي وعدد لمذاخي١ جعفر ق:ل عن

 ذنه وكان ،وجدده ادصاره ن٠م

الفضل ادن ثتهار١ في أدرى *ة اذوا
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٠|لقدر |ليمتي المجت.مع ذي ٠اكرأ مذيخره

 إدذما ا ادن ر1ص وطد؛ ردوده. ماع٨دا او

 .ه دنه.؟ ا۴- ١أظ.ي.٠ف ت_ه ء.جبأ ة ٠دادننح

ملكه. دار ها٠وجعا

 روء.ة عن الكثدرون تحدث وند

 ا د دنك »ن٠وم ،لمنتحرة ا د د ل وجا

 ءلي ن٠د محم-د م.ة ص. ا ذي زن.؛ ا ه كدي

 تع-د : ه رذول رص,.ذ.ها حدث ، وع "ك ا

 ءزخناا ضالريا من ذ٠زوف المذتحره

 واطذ-لىاذ-ق لنضرة ا ددن اك_سا ذات

 ياه٠والم درةلزا ا لقصور وا أذزاهية

 والخضرة الداب لذواكه وا المتدفق.ة

 الع.تدل تحذ.ووا زريع ا وازنن تمة الدا

 في وقوعها ولو انيب. ذناخ وا

 دن وكادت ة مح. ارتدا الجال ددن ف.جوة

 دي د دل برةس في وذقع ٠اا^^ن ائب ج ء

عا  القدة. وعاسذه )الودرن( لة

 حيث م.ع.جمه في داقوت وهجم وذف

 كما ،صور جب-ا رأس في جعلها

 وهو :ل ن؛ ٠حسث فى م ي ف ا عمارة م٠وه

ه أن بأ-ذ.ق ج.ب.ل ذرلحن٠ء ذو أء-
“ مح

دأذوت. هوتع ،خا٠فرس

ا]هةطي اححد ابراهيم

aالل٠والق البادان ١٩ دجج م لمغحغي،1 إدراي؛ : م ج ,را 

،4ط ء،صنما ،ة ىل.م٠ا] دار ال.بم_ذية،

م.2002

ارقددم ا|يضي ع٠ا|هجت ذي المرأة

 شرق ا في ح.ثون لب ا وز يتج.ا لم
 في ةاذرأ ذةم.كا تا-م دراما ني ربرادن

ذة اوذإيم، ارهني انجمع  وذرونا اوذ

 ا!:ةوش ادرة ١ذظر دحيال عدب ا"ولى

 ■ر—ع—ت أو ودأءر انجال، ه_ذا لفي

 المالك مناطق في ن ا"ذر التغيات

ة ة٠؛ذي٠الع ل. ف. أ. وقول واب.ي

٠ ون٠٠٠ب٧بي

 في ة ذرأ ا ادة دك ءن لمود^ذذا٨م إن

 دل ،دا ذوعا ذرلة ١القديم ب عممجت

 المتوسطة ةلغاز ا ءلى ه صر دا ي٠ه

رون  ار"د" يعد ا"ولى "؛ة او "ا

 العددد فده صت الذي المر أي

 وفي ا ذنوشو ا دلمك ،وذذور ا نقون دن

دح دن لكتير١ ء,ن وضا ك..شلذت  اذ

 .ورة٠دص ردوك ،ومية٠ال ة لذيا اودرنة

 و-في ا العامة لنصوص ا ن٠د أفدسا

. حة أو بقة1س ؛ترات دن ءرذا٠جا

 د٠ة حذ.تن لبا ا نعب كان وإذا

 من أكئر ادع٠يت أو ه يتقع،ى أن حاول

 و^.»ض-في ا تم,ع نج ا في ة رأ إ ا ءن .وع٠موض

ندر ض او ذإن ،١القديم  ول د؛ ود ا

 رذاره د*ذن دوضدوع ءلى ه يجث در؛ز أن

 ور٠و.لىكذ ا مثل ذ.عيه أو ،ده إص؛ بغ.ية

 د-.ائل كتايه في مبل-ر ف. ٠فا]_تر

الجذزء رية٠السا ذنوذر و ا نم ص ة دد جل
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|لقدرم مش٠ل ا حتمع٠ل ا ذي |لمرأة يم٠القل |ليمئي |لمجتمع في درأة

 ذصوص ثه٠بح في ركز الدي الثانى

 .ة.ل٠وم "زواج ا ىلدد٠ ول٠ح بئية٠س

 حلةرم بوذوا أن كاواوا ال.ذررئ ره٩غ

 هذا كان وه-ل ،ي٠"موم ا م لنظا ا

 يكتشغ.وا أو ،  أم هروجودا لذظام١

 الزواج تبل بالمرأة الرجل عالقات

 لقلبعل_ة دا ادرأة ت ذن وعال وبعده،

 في اذرأة ح,رية هردى 1م أو والعث؛رة،

 ، وما٠إخ أو ، .وما_ا٠أ هع أو ، ي_ما_1ظ

 أو ادرأة، همرة مسا ردى ما أو

قتعادة الحياة في ت-ه-ا٠مشارك  ا

جتماء:ة ٠والحاسية رذ واذئ وا

 رذلها اذق ب.يرة٠الك الجهود ورغم

 في ة ذرأ ا كاذة٠ه هرج د ذان احثون٠ال

 صورًا تظ-ذ ١القدمم ليم.ني ا تعع٠نح ا

 إلى اج٠وتح.ت ، مازن.مدة فر أو داهذة

 ء-ن لتنقيب وا ث٠بح_—ل ا ز٠م د٠لزي ا

 أبا٠ش ار،٠ا$ث ط_ن 1 سو ني النقوش

 ^.ة٠اإء.؛ر^ مع الموا م.ن ال.كث.ير ذ-أن

 ع._تتاول، ءن ة—ائ-ب٠غ ت—زال 1م التي

٠المؤرخحن

 التغ.اصيل عض٠ب في |لدخول وددل

 ارسني ام في اذرأة ه-كاذة عن

 ذل،الما ءلى ا"كد -ن ط  ايديم

الذاذ؛ ط أوال

دت اا.ة.رون دكاون د ذكا  "ولى ا اذد

ددن راح ا أمج.اث عذور دي د اد ا بعد

 دثمتي ا تمع٠نج ا في المرأة بة ه.-كاا ء-ن

ل زن لقديم١  ازي الذذوش بعض ز

ء ا٠ءلته ءذط وا ،.رت٠ظ  لذعر١ هؤ

 بحاثهم٠أ كتابة نى ارام دن اسيل

الكتملة. وءحر اقارن،ا

 هذه أن ا"بداث بعذر د٠ؤك٠ت

ة ذة - ادذ د بعد رون نن ا اوذ  — ادد
 متج.اكة نزون دكاد دأرتذدة ذبرة دي

ر و ل.ز^رأة، ذسبة٠دال دح إ ا  من لكا

 كانت وإذا اتارمة، الموضوكات

 أبا ي٠ي.ع فال ة٠الجاه فالة ي٠ه

 ، اهليتها٠مج شملت آو ،عتت

 بح؛ لدر ا رة لى_ر ا كال ا٠ه٠ط ا٠محط وا

٠لج؛ذرافيه١ مذداداما ن

 عن التاريخية ئق لح-قا ا .ل۵بع إن

 اكر؛^ة، لجزيرة١ ي٠ة* امن ا في اذرأة

 ،لتاريخيةوا لجذرافدت ا دادامعا٠م.توا

 لتللف ١ا٠٠٠لحك وا ، ون—4- ا ا د ح.-تدا وا

 اكاكام، وداك المملكة، أو الدولة،

اذلزة. أو اذاك، أو

ف ة رشاكا ا ذق كاخا ا من  .ا٢ اد

 ٠ببعخر٠ ز٩تم يم.شد ا ارمن آن ا٠تارخ

 كانت وباتالي رية،الحف! المالمح

 بري ا -حيرن.معا في زه١متم ا؛رأة ه٠مكاذ

 ة-ر سا عن قدن را٠ت٠لم ا ةكاه٠ل م_ا—وم

 دزدل نها م ة الذر ادول وا نجتمعات،١

.ل-ة واارود-ا افاربة١ نجتكات١
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-ي- ا؛ حي ا)دم ال.مجتيع ذي ال-رأة الةدي> ي ادم المجدتمع ذي رأة٠ال

 وحك.وعة ٠بلدا دوإة اءدبرذا وإذا

 ب.يئ_ات٠لوا ، نجذم_مات ب دن زابى ٠ر

 التاريخ في لمغرقة1 أو القلرمم.ة الدرب:

 ن١المؤرخ ؛*ذ.ر برها عتتا ك»ما - وا!.ةلىم

 ددجزذرة درافي امتداد م,وقعها وأن -

 الم.كتث.فة، اا-قوالىن فإن - الدرة

 داءر، دذدم ءلى نتدل ارأةدا والخاصة

 خموراددة ل.ثريع.ة ' ه دن (١٠: ظ ء وسق

 ،وواح:اتبا ارأة،ا لحقوق ؛.البة

؛.ة ر—ق نج،عا ذ]ك في شها ومهة.؛  ل.

د.ا ذلى رذا ن وء .اذ

 ذولي في ا٠حق.ه ة ندرا كغ.ل.ت ح:ث

 ة ف.؛ ددا وفي ا٠خآلد وا ء اذن.( ا منصب

 في تخلفه أن وفي للغد ات الحلي

د ءلى واذومادة ا"رض علك:ة  ا"و

ده؛ .?-ضانة وفي  طلقها إذا أو

 ء,.إوه-ا ني ة د, ذكون وأن ارجلا

 لتهدف٠و للش—نمت وأن ورواحها

 وتتمتع ى وتئق. وذ.؛لثع بأمعالكها

 تم-تهن وأن وذورث ذرث وأن ؛-دخاي.ا

 اءواذذت في تع وال: جارة وال ال£تابة

وااواجم؛ت. الخءذوق دن ذلك ر١غ إلى

 انجت»ع في ا؛رأة مك؛ذة دأن وااذول

 ذول — متميزة ك.اذت القديم .-في٠اا'.:

وه-ي دلى، وذوا أدلة، إلى بكل-تتاج

 وواقع في مكتثغة :ذو؛, في دوح.ودة

 أيض وذودة وهي البون، في ا$ذار

 ريخ -ت ة*ر اذفي ؛ريخال ؛تذب في

 بصورة امن أو اا*-ر؛-;ة، ^.زدرةا

م، ل قب د.؛ فزة في خاص.ة  إ ا"د

 ذذئدده ي دن ا ذوءي٠اا ز دم ه.ذا أن

 مكاذل حآدم في لوةالم.يا مفى٠ي 

 د-راحل ف٠ءذ.ذ.؛ في ودورها ادراة،

 أيا د*في و اذإيم،’ !;دفي ا لتاريخ١

ة  ذل اذرا ا ؛ل في ذة لمكا وا الدور دتذ؛وي

 أو والدول اف-؛لك، أو اا:د-ذ-؛ذ،

ت  ه-ذا يع.ني وإذ-؛ ،ق_ة كدا ا الدو

 - المرأة أي - أنم-؛ الذوعي التميز

 اذ ص؛ ن٠ح اذذيمرات ؛*ض في ؛؛نت

 وفي العرد؛ة، اليز؛رة جذوب لفي دي؛

 غنع؛ في "ذلي ا ءلى أو لى؛ةلمها ؛*-خر

.المت،حضرة غير ة و ال ائلها٠ق

 في " بيتون ٠ل ف. أ. ٠ ول٠ق٠ي

 سبا: هكملكة في ؛رأةا ءن د.ذره ث٠مج

 في ارواد رة٠ظ؛ه عن يت.حدث وه-و

٠العربية $لاذ؟؛ ا خر بد

 ءلى ة٠قيم نله ى'ذت ث ا#ن؛ "إن

 ل ا"دن-؛ أمهات كوين ا"فل

 عند؛-*-ض ارنات وأد وأن $.ور،”الذ

ءلى كاردن ان :لي٣أ دن ادس ااة"؛لي
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ااةد؛م ليمي١ لمجتمع١ ذي ا!هرأة سدوم I ذي٠الي ع٠المجت ذي ا؛هرأة

 دن المذوف دن وإنما لرجالي،١ انجتهع

 جراء من ق سارذل’ وا ،البي

 اليع.ض، بعضها لى ة القرط ء-زوات

 "ن ح؛، والحن؛ لغقر،١ ب٣ب 1ذ1وأحأ؛

 ط زغ غدت يض.طر ئ,ان ااقديم -ربي اا

 أو داء رذاره ل.عرض اذذر١و لحاجة١

 ا"خرى ااظجاة-لى وكانت الزواج،

 ا"حءرى الق.ماةل ر٦وتع تهاخر اذدصرة

 نلغواني٠ي٠وورءم ا٢ب"ما بتع٠س ا٢بأ

٠قومها غارصو كبأر ءلى

 أن دؤكد اباحث ه-ذا أن إ

 ي اهز٠وش ءاها ن دك لم دذذات ااوأد

 ب١بسب ربيةعل ا أو الردة، ذلى ادة؟.؛ دل

 اذرأة، ق-1وء- اذرأة، لوح_ود كدره

 ،أخيرًا نذر نقن دبل—؛ ودلحن

 في النقوش أكاديمية ءن ووددر

 م،1978 ه/!398 شام في باريس

 ا.ذ؛د-ون ذم.ر ءن عبارة ادذنش وهذا

 د ءلى ٠٠ذ.ا في لرطرة ليحة٠م ءس ص.در
 ءلى ؛*اذًا متع يمنع بأن ة ا الذ ذذرذ^

 يقتل أن طرة٠م مجت.مع في ءذ-و أي

ادت.

 أن المبرى لسان في جاء رود

 فى ؤذط ٠تحدرث رح.؛ كا٠ اذوأد رت هرحد.؛رض؛

 فإن أ-خرى ذأحرذ وس م-ية وف ظم

 في كا_ان س_:_أ مجتمع في الناء

ذرة. كذ؛ وظ'ذف ان بثة أن هقدورهن

 تمارس ذانت آنذاك اذرأة أن أي

 دون لرجل١ ؛رسه٠يم م.ا ا"عسال ه«ن

 أو الة-؛-بة من فرد "م-؛ ء استذن؛

 ي رحل١ا وس بذنها ذرى  اصسيره

حتماءي، قع اوا ا إطار  مل٠تح وفى ا

 دويرة ذظمه أي وبدون ،لممؤولرةا

 ره؛ ؛؛عبا ءد^رم؛ أو و-يلتها هن إرر.^؛

 لوجوده-! كره أي ومدون أذق،

كادرأة.

 ارناء أساس كان لقد

حتماءي  ع٠مجت أي 'ا"ارد ه.و ا

 ?, وكان ،شررة اف أو دذريةا

 نمارس كامت المشررة أن الهلجرمي

 ا#ذطاعية شبه الرادة هرن نوعا

 وا"ذراد اذرارءس لجماعات ؛*النسبة

 ية.ده«ون ا د) كذ-؛ دس ات ا المبرد -ن٠ه

 وؤلى ،م٠رايت.ه مقابل فى خدماتبم

 ذش ال ذاذب أن 95 الش في ورد

م.٠ء د.سه٠م.ذآ -ة١■" رة٦'، يذ-كعر

 أق !-ذيا الوقت دوك مذن جهدا نا

 وم٠بذ كي٠ل ء-ددران مدينة إلى ف

 في لذ_ىرا ه_ذا إن ،ض^دذ-^ ة—ده—مج

 ض^دة أن لى٠ء لردل ذورا؛-ن دذضشا

 ه,؛ل بلكاذة تتم.ع دت؛5" مد٠لع ١هذ

ك ا في درجاا نه لة؛  مشا

 ء,-ن دا-ك ورمت ورددر؛ وارادة،

ه.ن ث٠وري له يكن لم ى “لذ ا أبيها
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|لقديم ليمذي١ ع٠|لمجت ذي ادرأة ٠٠لقدح ا هذي ل ا دمع كج ا ذي ه ادرأ

 وهو لمتوفى، زود' أو ٠الذكور

ستالل درجة عل دبل  ازفي ا

 ؛اذت وأب ا؛رأة، ب تحمتت ؛اذت

حكب  :.رجل' هع ودةاكعا كاذتبا١ع ت

 ا—زه—رك—ود ،1ا—٢ء-شير م—واق دعن

حراءي. ا

 في بلمرأة ى—لحا ذا—ه ؤ؛د—وو

ع_تلالك  ب~ن اة و Liا و واذ~رادة ا

؛ذور ٠يؤ؛لى - واذرأة ارجلا  أحم-د ا

 مننذوشة ذ.ه.وص ل اج خ دن ري٠فذ

 1ذو دلمها سس>كرن ح.لذ ب ا٠ذة.لي

 زت٠ى._ا هرلك-ية أواد-ر مح_م.ل د.:.ذول

 هد.ا ارادة ذات د-ن ذيلدين لصالح

 ذذ.ق د-ارب في نعثكال يلم_ة—ف

ن، الهراب وزران "ونذن  وذذد ءو
 عددًا ةا;لمة اكل اذل.كية ا"رادس هذه

 اد "ذم د.ز تم_ة ق.ا ب.ين دن لع.با دش

 ]ندا ؛ل في زون يث.ك ء،وذا " رح.ا

 . دذا زوزع ا ذن..ز زه ب.يت.ا معا٠مج.ت
 دذديم ودو ا"ءرى، اام;لى مح:معات

 ذور 'ازن؛ و"دظ د-ا-م1ًا„ الحة.ذد.ات
 لم اء—ا"س ذ_رذ-;ب أن ي فخ_. ا-همد

 وذكر ا ب دن ذظ-ام أي د_واع

 ذضرذذ أي هنالك ذكن ولم وا"ذفى،

 شاللةا ذ.ظ.-ام إن دل ،الجذرن درن

 في "مرا أد.ر-اذًا ا"ب يتر.ع ؛-ان

أذرى. آدان

 وة-ذ-ة دن ب_د ٠ف ذلك ورض(

 ب-عغر، 1٠أ؛.د:ا رة٠ظاه أداه ة ني,

نوش،  انجتمع في ا!رحل ان ودي ا

دد ا'-;هني  ا$ذن إلى لحذذ.رب ؛ان يم ا

 ت د دأ عل دا ردا اداوا جببلغ

 تحةر.ق ودن واذ-رة، ل ذ دن ءا

د ود-ن ال،— ا"م  الذ؛ور ا"و

 أو ا"سرة، ذءذرب أو ، لحين ت )-ها

ة  ذرزتهم كي٠ل ا"ذن إلى دايا٢ القرذ

د ذ؛-ور ا"و  رذا ازمالححن، ا

ذور حماة في  داذا أو الصاذ؛ن؟ ا

 ذ—ااغبرا أو ،"درةا اهتمام في—ع٠ي

ذور  ا#ذاث دون ،ذذط ن٦الصالح ؛ا

 ذه—ه تذاذت ه-ل لعالمذات؟

 بمذح.هم ا$ذن ااشددة .ات Lتةا

 ؛اذت اذرأة "ن لحين الدا الذكور

 م.كاذت.هال أو .يا ز د أن أو ؟وه.ذ ١ر.١م

ة دن اذا بذل؟ ودذاذن مذز  4اذ أو ا

د-زة_اق، ي—ال- دن اذ_وف  وا

ي ^ره د.ا و؛اكالي، دذرذاق ا  وا

د "ن أو والمار؟ العيب دن  ا"و

ذور ر ا  ا داه اذراة ن (5 حادو ءلى أ

د دن ود.ر؛ا ه.لى ثم ا#ذاث؟ ا"و
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ةض1ا ايمني المجتهع في المرأة لقدي١ ارهني المجتمع في المرأة

 المده الظاهرة هذه نعمم أن يجوز

 لقبائل١ كل ءلى الذذوش ؛*ض ا٢أكد

 اليم-ي التاريخ مراحل وس ،اليضة

دويالته؟ آو ودوله ا]قديم،

 ا"كإة هذه كل عن ؛-ة ا إن

 حا'لبحوث وإنما ، دعم أو د تكون 

كشافات الجادة،  لذقونم الجديدة وا

 ابدرث، مراحل وبتحديد ،جدادة

 ، اغتلن؛ القباذل أوضاع ودرامة

 وظروفي؛ ؛—وتقاليده رعاداب

جتماعية قتصاد؛-؛ ا  بز وا

 هذه في يتبعد ن ' ء.لى ية—ب' لسدا وا

حة لمقولة١ لبحوث  المرأة، عن ادط

 تكرينها أن أو عقل، ناقعة وأنها

 اختالفا لجتلف والنعي دي،٠لج ا

 أب أو ‘الرجل ت-كويز ض كليا

 الع.قليه قدراتها أن أو ضعيفة، ؤ؛ نحاو

 عزي؛ متذوق الرجإ_ أن أو محدودة،

دة. ددن الذواحي حميع نم الو

 الج-أدة ابدوث داني أن وب

 فإن يذال كم، الواذ؛ة الثان.؛ با#جابة

 اهتهام 'ن ءى يؤكد البادة. بعفر

د الرجل  اسع في الذكور (-أ"و

 المرأة أن ب د. يكرر ع ادنديم .ني اب..

ء-أ-طأ خاف أنها أو ، إذادوا مكروه؛

 ؛.*.غر زك دن ؛*-تف. ك.ان ك.م.ا كاننى

 أنها أو القديمة، ا#د؛نرن انجته.*.ات

 ءحر أ۴أذ أو كالشياطبن دادر خلقت

 الحي-اة ولدات ؤ—م. تح..ما ء-لى ة-أدرة

 من الخوف - رب — ولكنه نذألرجل،

 العيب، ودعات مزقاق، وا السبي

 ن اذ،ا خى٠ل دماثلة 1 وردما وأا.*أر،

 التي انحاورة نجتم*أتا أو ،لبدوية

 ببعفر وتزمن .لمرأة تمتبز كاذت

 الني التئة ت والخران؛ ا"ماض،

 اًاطرح-ذ من حيوان؛ ةآ ذرا تصنف

 ين؛ واطة؛ ا]نقر ذأن ور؛.ه؛ ا]فنرأ،

 الني الرئيسة لى العوام هرن وا#مالق

 '*صر في لرجإا ذطرتا أو جدك

 الص_احراوي خ لى:؛ا ذات القيائا

 ه ء ؛—ن ؛*,.حى أن دلى دشا ا "رص وا

 أو البذاء أو للزواج ذن رأ أو

رتزاق  فهو اتاليورأ بأجسادهن، ا

 دكورا ا$د؛ تمنحه أن يغفل

 أي ن١لح ص.ا كاذة في ن* وق.،- ا-دون، ص

 ؛-عيذ-؛،وا ا؛.لى عل ؛؛درين

  ود اذفي الظروف ب.عضل جهةوموا

 بكفاءة ا؛.رأة جهها ذوا أن تستطيع

الرجل؟ وقدرة
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الذأب ارضى لح،عI ذى ة ا ام ا ،اذلموم ايمذى تمع )مج 1 ذى أة ادم

ص أزا وه-م - الحموم لئقبا ىفغ ، م٩٠لل,.جذ ة ا ذر ا ة٠رس ؛٠م٠د أن كم-؛

منطقة فى يعثون دروت ح.ض م-ن ،!.رجل دن Lج وبة-1د-ط- أيا أو
وادى كرى ا ن م 1يجده ا٠تقرد م.ذعزله فى كانت المنتصرة ة ادن أن أو
ذريم-:؛:- دن ؤط ا!.عذرى ومن ، ٠ذسل. ذذ عل تفاخر زى ا؛.؛ المهزومة الع

دث كت.لئ ،لد.ر٠!.I إلى الغركى. ا
، ؛ د_-؛ءه ت ة ٣٦ سد ا ه > تى - !غ ١ ١آذ د

حاء ا!غركة خة٠را ١مق لمحود٩ث .۶

٠^٠
وكبارا ص-غارا ةرمه-ا ءلى ووزعتها

؛٠د و**-وا يرذه ٠٠٠٩٠٠ لح. ا معها رنم كم؛ ل
دذحع تديم اذت ك لد؟م لمرأة١ إن

، الجذم سة٠دممار ره-ة لحا وا ، كا.؛-ي-؛
٠ودعل قال عبة٠د عالقات اذادة دة عد,

لله؛ وكان اؤزواح، هاذون الدن ل ا

ءن الخارة ت ذا لعال ا هذه ندحة
د ارهنى اا.رحل ديم؛.ا"و الدور ا

ل*ضرة ا إلى ينتمون ا؛.زواج ى نط.؛
ه-و ل*ى ۴ ٧٦٨٠٧٧. وإغد.؛ ، ن٦لمالحا

م—س ا لون٠بحم ؛د_وا٠وك. ،ذ-رد ك_ك_ا
المرأة ؛ اإ*ي ذؤول ق ا ا ,لعردن

ذوا وكا؛ ، رءادده.؛ فى ودحون ا"م، ج٠ق دن .ا.نها وادن، واسعادها الة،

ا#رث. فى الشرعدة |يجقوقهم تعونمدت يكون ق-د وا!.ق المذذصدن، الرجال

أو ،  مذ؛ د-طر الدكتور ٧٩ودكت
ها٠ويمتلك ، دها٠٠سحع. أن لسئ ا ا ,ه ظ ح

دد دع ءن ئمةمس ورى مه ت د^«وان، لجدة؛
كاد_لع.ة ررتداول.ويا رحا د.ن أكهر

من ف؛ه ؤكدي ا"ذأب با!لغة ا"زواج وة-د ا"سواق، وفى كاج.ع٠الم فوق

ل قات وجذود المذذوش ء ط-يعية ء ء ل.*-.؛ ؛ن٠ادذؤ المتذصرة إذ*.؛ة؛ ا تت*,ما-

و؛عده ا!زواج قبل وادرأة جلرال ين الض.ائل٠ب وازدراء نفن؛؛ة، ات—ال

ت دمالتا ا هذه ديى أن وسدون واردزاة؛ اذأل، ء.ن 1^؛. أو ،ا؛.؛.زومة

ذظ.ر ق دودة أو سقوط-ا او ^.زًا٠دط لمن ل.ذل ،ت ؛٠لسس ا نهم ن؛ د جسا رأ

أر ل.لرجل د.واء الع.شرة أو ا!-ة~.ذذ .ع٦٠٩س برة أ ل٠دلثمك  إمو،٠٠لخ. ا لعامل ن؛

اذرأة. فى ا٠ا —يى يكن وم الوأن، ن دو فى

دن-وثى ده ك.ت.ا فى جام أ. ور لدى ا ديم ا!ه.ق ع٠اهذ اهذه.ام د ا ؛.ا"و

ا—ه 1 382 سى—باش محرم م-ن ذ*ة٠لم*_,- - ن١ااضالخة الذكاور
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اإقدد ايمتي صجتمع١ في رأة ال ا)ة,فيم ا)يمني |ؤمجتمع في ادرأة

 لنقش ذصا أورد 700 ص ام 962

 لظ.مقة تذعي ام.رأة قصة عن دحدث

 من وهو عشيقها، إلى لجأت اك^لى،

 من ا ه ئ زا تسرد لكي — دة ا٠—كب ا

 ي واذزوج الح؛ق والتقى زوجها،

 وجرح الزوج، ةبوذا انتهى قتال

 بحث لمشكلم.ة ا تك-ن لم وهنا ،ال.عشيق

 لمددق ا د-ين لجنسمدة ا اذحارسة موض-وع

 من إلى المشكلة كاذت وإنما والمرأة،

 لة اج إلى ها لطفا ا ر-ك-ب هم-ا٠دن

 أن المرأة طدب وكانى ا"رط، أو ا"م

 خل مطه وساندها ، ريماإ الطفل ينسب

 ،وأمثالها الحالة هذه وفي .ا ساد من٠

 الطفا ب اننسعا حالة ني العادة كاذت

 لقبيزة ا دخ اسم يعطى أن أمه إلى

 م—اس ن وى ا"م. إربا تنتمي اا-في

 التزم إذا للطفل روري فر ا"ب

معحة. دفرة وطفلها ا"م بإعادة

 في ة٠معهم ٦صر معب كتشغمتط ا وؤد

 581 رقم الذذن م.ذها الماق هذا

 حول ويدور السبندة، وخل٠اكش من

 أحد واري—جذ من امرأين ه ر,ع ق

 للكاف لفتح ط - تمدر من ا"دد

 ٠فذصحهمل قرتن عا ؛.انتا - ء وار-؛

ء تثد وأثاء ،ذذر بحة٠د رددديم ادمراف

 ،مذهاما حدة وا تحرلى سوى زدبح~ةا

 ؛وم’ا في م—اس له بى رجل رجاء

 ، دبيت ا في مع.،-ما ثج وء؛ ، دمر لما ا

 ولم '#يلت، م:هما -ددةوا أن وحدث

 هذه أن إلى يشرر م.ا ذدلمذ^ رعد بددث

 ذظ; في ا٨خاق سقطت ا٠غبره آو المرأة

 ح.ت٠صب أ ، ذن؛ت أيا أو ، مجتمعها

أسريا في المنبوذات أو ،دندودرن من

.يلتها٠ق أو

 ءلى تدل النقوش تلك ل٠ك

 اجيرذ-ددع أزمه في قديمة ت م-م-ازئ

 بعد م “#سادا ؟-اء القديم، ليم-ني

ذت ،وحرم.ها رع-ها ذ!.ك  ا أ ذب و

ونحن ،ودرمها تمنعؤا ربما أخرى

 عتبارات ممارستها نجز  ا$ن

 العائلي، ط الزا اهمها "وة،

 الفوخى واجتناب ا"مرة، رتماس-ك

 استشراء أو دناي، وءدم ،ة٠جس ا

 كأدلة هاأوردنا ولكذذا ا#تاحة،

 اليمني ام-ت-مع في اذرأة ؛-أن ق-اطع-ة

 إذادة حرية ي متس.اوده نت ة؛ وذبا

 الرجل، مع الطبيعية العالقات

 اذرأة، دئل الرجل وكان كالرجاب،

 الحاه، تجاه دوج؛ ذظ_رة

 ؛-.عفر وأن ،ة لثهرا والمؤورات

ءلى دليال ذكن لم دات وال ألتقاليد،
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ديم إدي ا بح I ذي درأة ا ا ٠لقدي I |ليمحي المج،ع ذي ة١الهر

 أن أو غ تغوق.ا، أو ، اذرحن( إطة٠٠ل ذوة

 ]رح.ايا ءرذذ إلى يدوا د جمب اارأة

 أذأ تص.بج جع.ته 1ض وم 1مته٠٠خ أو

 م-ه جز وأء. ، ءذ ؛يذروأ ، ذأذًا دذه

 «»ذدك ا٠لح ا ا A :ا حلي_ا ذ-ؤون إدارة في

 شيئ رس-تم.ا اذرأة أن أو ، د,ه ل*-اوا

 ت دا ]*.إ ا ٩تببح.  أو ].وف، دأ .ر ء

 ل1ا]رح 1جع اوذي ا"در لد، ذا وال

د دإنحاب ينمون  ز اولو ا"و

 ا$ذن درز ذوك ذر.؛*, وا لجن ]صا ا

.1؛ إل ا؛يداة ا!ةرلى؛ن ءحر

 ذت 1ك رأة1ا ءلى فترات درت ]دن

 ن "ووو ا تعطيها المتعددة شاطاتأا٠ل

 د-لىء-وة كانت ؛٠١"خ اورحا ءلى

 وظه-ر ، شري و؟ ا ]ذوع ءلى ظ ا وددن

 ت ]سادرا وا فة ودرا وا ا]كاهذة 1د:.ي

 ددى نت وى ، المتقيا يذرأن او"في

 يمى ن كا د رسم 1وة. ، للمعبد

 ة-وش و ' ونك-رت ، ٣لقذس ا ء لجا را

 أه]أن ذإدآز العات دن ءد أسراء

 - ن١عع دوون في - رمغم دع-د ك.هدايا

 ن٠ع الى؛-فون ن٠٢ جاء وبعضهن

دن ن٢جر أو ق?يلتهز، أو لهن،هأ

ن٠وم ٠ ٠ زة٠غ مت٠م ٠٠٠٥ل٠ي٠ع٠ي ى ظ ا٠٠١٠م

٠اا^وذان. ورن ..يهرب ورن .٠صدا

 ره٠:ال هرا إلى #ض.؛ف.ةدا .. رص ومن

 $له.ة٠ل دن.رب؛ عين٠م ممل.ك.ة رء؛ب؛

 ة ؛.حدرا ل ثنختلعة١ أ"دوار هذه اذبودة.

 العربي نجتمع1 أو ،ديم٠ل.ذا من ال في

 والجبد ،هدها إ.*ئا خط٠ا ]قديما

 ها٠كل ٠تمثل كالت والح*~-ن، الرديء

 اإرًاة، إلى آنذاك نجتمع١ ذظر وجهة

 ا٣ رت٠ر ازفي الذرات تمث.ل ون؛دت

 رع الجد.راب ذ٨٠الرذ أو ،المنطقة

 والتأرر، سأذر القابلة امدادابا

 يد ءلى ذًا أم؛ زهالى ذ* ا؛رأة كاذت

 أو ،تسقط ركن لم اكنها إرج؛ ا

ا،٢ور٠أس في ١موةعه كان٠ ،اددا۴ذ ت٠تمو

 عواض من عامال يظل ذلجتها' أو

 ولكنها ب؛ده.؛ ت*-حدود وا وط، اإق.؛

 ء.ذدر؛ ي *’ا"س*-؛ صللعاا ه.ذا ن دنق

 ون٠ك٠ت ر؛ د٠*«٠ء أو ، وتعمطرفى ، ج٦ - — ًا

 لح مه؛ وفي ، ها٠ضل آذ٠والتقال الدادات

 هذه مدل في دق تحاول لوق لرجل،١

 ، تتمرد أن - رديشة٠ل ا ت  لحن-؛ا

 ا#حباط، عوالر-) وز ا٠ج٠ت٠وت

ضطهاد،  ت دا دأ ل ا وذذ-وة وا

 ة م ل سم مبع■*■ م دكن لم ا ۴ذ أ أي والذ.؛رلى،

 في اغذزود ودوره؛ ، *تره؛٠بمع دق را

روفة،٠اإذ يدونيتها أو ،ة ا٠ي٠لح ا
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|لقديم |ليمني جتمع٠ال في ا)هرأة |لقدرم دي إدم I |لمجتمع ذي لمرأة١

ت٠وك  ا"حيان ون ر كش في ت.ذجح ا

 في تنشر( ت* وكا نتمرد، ا٠ء.ذدم

 لغثل١و لذجاح١ وكان أحدرى، أحث.ان

 ]د، وال.تقا دات1لد1 ددعة عل ن  دل

 ئ لحا ا طئر "سا وا الخ..راذ.؛ت ونحك-م

 ه.ا٠امح٠وك مرونتها، ءلى أو رالم.رأة،

معها.

 رى 4 المرأة اذت—ة ك ذل ول

 قردانا خدم ت٠اذ٠ك م-ا٠ك للمع-ادد،

؛ ،دخل  ٣لمقذس ا ء لبغ ا تم؛رس نت و

 الطبيعي، اف تمارس كاذت ما٠ك

 ٠.ب,يعة٠وط وءرافة ادرذة٠ك وكاذت

؛ذت  لحماءة١ في دتزاعا لحدل رحا و

 ل.فاأ وك.اذت ،س-اس-ة ردة و؛ وكاذت

 شع.ر٠ل ا را ق.ضما ني وتشى ،ءرة ا٠ش

 ل٠ش.ك٠ ب ة٠كيم٠ح _ع ١ : وكا اء، ر٠*ا٠ك وا

 ءت وذط.؛ كة٠ما أو ءراذه أو ؛؛هذة

ون أن أدف؛  والدذأز إذصال هنل^ة ذ

 ل .٠ه ن-؛ وأن ، حجنر ن؛ وأن لدد، وا

 والصناص ادزراء.ي ا#نتاج تط-وير

 ط :.ل حض وأن ، 4—وتصنيع ه٠ويق٠س٠وت

 ءم.ل.ه واقع٠م وفي أذراحه في بالرجل

 ددن وب ٠حروب في وتشاركه ، 4وكب

ده و ٠ذعف و حاجاب ودون قت

ر.دوذ؛ة ة٠وماذ* رؤة ذا جدران  أو و

داددوذده. ور٠شع

دل اارأة كزرم ؛أن ودك  ص ا

ون عدما ووي؛  أو ، ئإذيا عا م.ركز ر

 ق وه. ا"ل، أو ه، لى؛ د؛ دودا قبيلتها

 دى ظلت والمال ه لح-ا ا٠د ذوب؛ ظ.ل

ت وبة،  وبدون أحدداذا تؤهر وكا

 ت.يلة٠ال ضئء٠أء من ة—مد-أرذ أدنى

 ءلى مد.؛ط.ة ذات ذكون أن وأفراده؛

 ة مدبر و البلد، كه ح-؛ أو يلة،بالق

 ذت كا إدا - ة٠القبتل ءرة د.؛ أو دؤونه

ا ا وم;جع - شاعرة مة م حذ.  ٠. ود

زوف و ذلك، في ة٠ض ا٠غض و

**.ط وا لحن, والوج.هة لقائدغ١ ان ا 1. رد■ ؤ
ع٠أ

’دى

ادشرفى ادته ءدد إن دلى ،حدد

ل ,و ًا ص- 1 1 ى . أل7ص ؛لىدى ن٠م : مراجح
 جت٠ه٠ل د. ة٠جم ن ءمب م.ملكئ ذي ادمرأه

 ب.جامة ا#نجليزى "دن ا أستان رل-اض

 ةتسبئ ذصرص ا 38 — 125 ص وي م ٠ ء دلمن ص

 جديده راذ؛ دددات ن١م "زواج ا دم،-د دون

ب تذرذر ا م٠اعل  ءدي ترجح.ة 2 ءجز ا

حمد  يبه٠لث١ الله عد كتور٠الل ءن ٠ ادن.ردي م

 زارة -ا"لمانية سات١الدر بعم_ ءر ذذ

٠ااقدبم اصحي اصمج-مع٠
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)ذيلة( داد )ذات( مراد

)بم( براد

 ه,م٠اكلم ومس م.ذحح دلبا ق من درم

 ررب ا٠م ة٠حي ا٠ذ٠ب ء ا ٠ع ٠ م٠ ٠ وغب رق ا٠ش٠م في

 واسعة بالد وهي ، دمع ٠ح وذاح.ية

 وب،٠ذ٠الح هرن رداع ببا$د منصدة

ن الذرق، من يحانبوب  ليه1الع وبخو

 وبناحية الفرنب، ذ٣م الحدا وبا$د

٠الشد؛ل ذ۴م الجذوف

 وول .احدرة آل : ٠وثم_٠دط ومن

 بذو : إ^ة٠ط آل وس ،’والى ، ر،ا

 دن مم وال-صعال,ة، مج.يباج وآل .ف٠ع

 وآل ، سدني م وآل ، د يا٠ص آن ا٠سي دفع

 ،ءدة أبب آل درة لصعا I ن١٠وم بران،

 ،لحة عا٠لم ا نخاة-ذه.م ن٠وم حمدا ردد

 والقرادعة، زاح، وآل " "المذل

 وراد د وا ط.ون٠ر زده ٠كثير وآل

ا$ن. رذة اذم*

 عطيف آل د: لدرا بعدول ومن

 دي نرا سبك بن ذروة درة ء

 بن اررن -دا ء وء.شررة * لغطيفي ا

 ببأ ى٠ب في—ء ' إ٠تقا رجزي ا٠لخ ا م٠ملج

لب. ا ط.

 م٠ذه ا دإد رمن ، دح ا ٨ .حنى آل -٠٠ب٠وه-*

 ية٠ح ذا من مراد '--وق ودى .ة لجو؛ ا

 أوى ب بوإ وذرن رارن،

٠القرى

 إراد أئرها لجوف1 ذاح:ة وكاذت

 مالحن؛ رزم وة*ة بعد عنها حذت ٠وذ

 بددل ل اب ا سمب٠ وذذاك ،الجوف في

 الجول، في وذررة بر والة؛ دراد،

 ي دن ا اليوم في الرزم وقدة وكاذت

 وآله ءب الله صلى لرسول١ ذده أوف.

٠ ى ]كج ا ؛در في ريف دة ب وسل

 ذرادي ا هييره دن ذى ذ-ا-ر ومن

ءنه: الله رذي بكر أؤب ددي ددن

 سراء-؛ ا٠فىذ كتائب تدك أ

د ا بر-ر من عذي أ ن لبجا ا ذوو

 ترادا كاي ك٠ام٠أم ا٠دملذ٠ع٠ة

النجاد ك.ت-ع،ا دا اولهوم نبيذ.

 دن أرذ ذي ااذ؛ لدراد ا$ء٠فغ ون

 خمي ؤ؛ دي ذرا ا لبيدي ا |محمد ن ب ٠ءلد

 م.1494 ه/899 سنة المتوفى عدن

: قول دره ن ولدن

 ى٠أدء فهو ب.تك دم ذطآلزم

عتياد قبيح ن٠ء لبعدك ا

 م٠ي٠ءذ واعف ءهدرك ًاهل وسامح

ن مستأنس وعش ذراد—دا

 جميعا ءرري ٢تك٠أق-رض وقل

د لمعا ا وم—د م—رأتة — أل د—وة

!ي أرى و ءذي ق—ح لكم

اعتئذدي 1هلذ دك_م٠ت٠ء ًا٠رق٠حق
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اذ( ) مراد ة(1)ة.; راد٠

ء.لى دن ىذاج الله ءد وأدو م(،904 عمون ذو وء—زب. عد ى ذ

اذرادى أس-لم د.ن ٠ال-ة-ا- أبى ادن الك-كاد ,""-وق ذ-ى ء-لىى ص_اح٠ي
و

،رى٠ج٠اغ ادع٠ال ا]-ذرن أول المذوؤ، ، لودة٠ ا ادوم مراد ة-رى ن٠وه

رو٠م٠٠٠ء ن٠د ه ٠لم٠٠وءل • رجى٠لم ا ة٠حم ر٠د ، ( م—م٠لح ا د٠ذر٠رذش ) نجا ة_راه-م ورن

ذوفى التاد*ى ال-كوفى !إرادى لطمانى١ وا!_ط_؛رف، والدة، د>_دة،٠والج

فى الذهى ترجة م،691 ش/72 س.ذة في عنى ودش فر وه-و والوشل

مرو٠ء الله د٠ع٠ء وأد-و ٠ع.اظ٠لح ا رة٠ذ.ذك ،ف ال وا! والفدر، ذمار، لالد

الكوفى لجملىا بم اذوادى، مزة بن’ واوضرون، وا!_ر؛_ز، والف،

ه/ 1 1 6 ت.ة٠س ل.وفى اوخدرد.ر، ازاذ.ظ ٠وكبزرة واذثذاة،

وترحم.ة ، أدف؛ ى ه اك ت;حمة م،734 د -.اه و فى دى 1ع 1مذه دراد د.

ذال: ادصنعوة، ٠صغو فى الج.وزى ادن ل٠ي~ دا ومنها ،أغلها وه) دارن

دن )ته ا ء.يل ن٠ء دره دن ء.مرو ٠أسئل ل..ة٠لرم ا ،لى ويشفى ريب٠ح جهة إلى

التا؛عحن ك:ار من لقخ وعن أوفى أبي أدذح. ؛وادى

د.ن ئ ن وها م.728 را 1 1 0 ذ.ة٠س ذوق دارن فى تى ادق ة ا"ود ودن

د.ن عدران د-ن الفضعاض دن ءروة كر وه-ى ووادق ادلى، وادى ا

وث٠سغ زد د"ن -رذانم ن٠د رو٠م٠ء ووادي مغراة، ووادي زبيب،

دم• الله -د٠ء قتله الفعلنى ارادى ق،رالتج ووادي ،دددا ووادي دمن،

والجعد م،682 ها63 سنة فى زراد يدلى، ووادي أذكهى، ووادي

د-خ احد اك'عر !إرادى دس ة. ابن لراهنة. ووادى

فى ح.ر٠ح ب ظ ن اطن؛ رة رج ،عطف
د ' ر ٠ ال ا الى ٠

٠١٠,٠٠ءة لشيلح ا اد ه.ر إلى سى ن٠وم-.م
صادة. ن د مك ن د روة ون ا

عذل لمذص-ور ا ٠ داء 'إرادى أني-عد ادن
ردد دن رث طن؛ا رن سدمه رن رث ط؛ ا

ء.لد دن غطف دن ع،ذا دن ماوك ادر

؛ ١ ٠ ا
وه-و والددلى.م الجبل في حمزة بن الله

ا؛_رادى راد—ه دن جةم-ذ نا د-ن الله
نماء. ل ا ر٦مش؛ه ددن

د.ة1د٠ا فى كذا عه. أدو الغطغى دزدد ؛-ن مذمور ؛ز محمل- و-م
٠ حح الذر ه/291) منة اذوفى الدوفى اذرادى
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يلح(٠مس إن )ذروة |لمرادي بح(م )ذروة؛ن رادي٠اا

 إ-ن لي٠ء القرن رذا في م.راد ورن

 ،تنها ئ بار٠ك ن٠م ي٠القردء ذاصر

 فدم وم ة؛ ،ش.ج.اط أددا شهم كان٢

ء-ام قتله في شارك نم تلدبى م #ما ا

مح.مع دع; وله ه،1 367 م/1948

كمة.لحن وا لوطتية١و اإذوة د.بن

ر ءدي طهرم اذي ا
ن م ذم ا رددان م.جموع ، رى ج زاح ا ل٠مح :حع ا

دار ع،٠ا"ة ءإى ٠محما :٠تحقمز ،اثلمها٠وة
٠م1996 ،2 ط -غاء، د بك، ابدا لحكمة١

 سدك( ن٠ )ذروة ا|مرادي

م ه/30 ت

 الجادب في دراد قا.;لته س رئي دو

 رفد ا#سالم. في ل٠ؤود وه٠رج وأحد

 لفي ر'ب-لم ده لم ء ااته لى ص لرس.ول ءلى

ع-مله سن وا ،م٠أس_ل ف ة٠س_ع لق.ا ا ل-ة 1

وزيد حج ومذ هزراد ءلى I ارسول

 له دارؤل زى 1ا'ط بءوض ه.ذا فأح.تلق

 و وء-م ٠اإرادي؛ة د"كذوج ب-ن كة-سر

 ور؛-ط .٠الزإ-؛دي كرب معدي ارن

 ذ.ة٠الم.دي إلى ذروة دوح.ه بدن _ار٠ا"خ.

 حاذت؛.*راد الني الساحقة والهزيمة

 وبين ها—بذ: دارت ا)-في الح-رب في

 ؛;وت ءرفت شه.رة واؤمة في همدان

عع تزارت رادفي ارزم؛ أو ادردم

 ل سو ازر ؛.;ن رى١ل_ك. ا ؛-در دورة.؛

ى وتد قريش. وكفار  اورمول را

 .ه ؤرد ب ا و- م ء-ن ساأكه ح.ين ذروة

 ك٠أطإنذلكلميزدةو٠:4لل1ئ

.’حرًا إ م ا في

 ذ*ر في دراد هزيمة فداط ولظلي.ر

 : ودده )ذروة وب د را

ء-وص وه-ذ لغاث ء--ا-ى ررن—٠

 ينتحينا ا"ئ ينازعن

ؤذم ذ_ذ_$؛-ون تئبنم إن٠ف

 ئغئبينا فغير ئغلفي وإن

د مجا -ه دول الذخر ك1ة-ذ

 فحينا حين 4ى_روة_ نكأ

ة-ود-ي ذ_روات ذلكلم فأفنى

 ا"وب القرون أفشى كما

م—نم ذ.د زيم-ة٠اله ثقل أن و وبد

ن عن نزك ة  ويرو إراد، كذد-ة خذ

 وكان تذوفعه. د-راد ن عك ت لم موؤف

 ذد لله..تجزرة اوذادذة الدة في ة دعك ذتح

 ة زمر؛; ا لجءزيرة ا في ة.ل لة;-ا ا غالبية أف؛

 ا#سالدة )ذوة ا هع رن ما ن. ا ،٠محدوج

دؤدلى ذروة ذذصده؛ ه ين اذل في لجديده 1
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مكثرح( )قيس؛ن المرادي دك( بن )فروة |لمرادي

 الفدر من بيتان دددن كما الختر منها

: ؤه ن دذسبربا

 أغرذن كندة لمون م .ت ر ها و

سائها عرق الرجن خان كالرجن

 محمدًا أؤلم راحلتي دردت

ثرائها ودن ذوالذون ر رجن

 ي٠للذ ا "سود ا حركة أدت وود

 منادر ؛-رور إلى بارد فيما اليم-ن في

 بن نير وهو مراد ءلى ذروة ازعامة

 لبارر ا حر ه ظ ل ا 'إرادي، مكشوح

لالرود.

 قبا من اء٠صذع احتالل ودمد

 وطرد مراد ءلى قيس استولى ا"سود

 بقي دمن ا"خبر فانحاز منها فروة

 -ري( )جسم "حبمية ١ قة٠مئط إلى معه

 الحالوة جيز إلى يعد فدما اذضم تم

 وهو أمة أبي بن جر المه-؛ ؛-قيادة

 قيم ؤوات رم اعزك اذني لجيش ا

 تشرر ثم وهزمها- مكثوح اص

 ٠استعم عى الخرفة أن إلى الرواذات

 اتعل ثم ، هذحح ت دن؛ ى عل فروه

 في ؛-شارك م ^٠أذ ويبدو .الك_وذة إلى

 تشرر فال الفتح، معارك شن أي

 تؤرخ لم كما ازح، ذلك إلى المصادر

.4وفاذ لذة

 أحد عل الروم ذروة -م ا ز ويدا

 أذه إلى ت ورواد؛ا تشرر صنعاء، ء أحر؛

 في المسجد ه.ذا وية.ع برذ؛ئه، قام

 يحمل مثهور ىح في المدينة -رق
سم أوذًا. ذذ.له ا

ري اد ءاي أحدد د.

 عدابر: ابن ال=-رة. هئام: ابن راجع:٠،
 ٠ححو ابن ا"ساب. د*رذذ دى ىضعاا

د. .ه٠ر حا1لع I ز رميي هي ي، #ى.؛ ا : نيقال٠الس

 تدر في اليمن أهل :الحديثي نزار

ا#سالم.

وح( ن دن )قيس المرادي

 وأحيان يغوث، د عب بن ١ت يرو

 تاروأدا دامر ترنع ع:ثره، بن س ن؛
 زاد حلرف ك؛ن رأنه ،يج؛لة إلى نر^

 رصل:ه دهم،1ءد في فصا'ر عنحج من

 أذت أدلج، ة٠جه من مؤى؛ د.مذحح

 مددي دز عمرو او؛.-؛ءر ردس اوند.؛

اوررردي. برك

 دلف في له رر1د_ ذكر اول يرد

ن م.لحج  بن عبهلة ؛-زعاط وحو

 إذ العنسي "سود ما لمعروف ا كدب

 تحت الحارف إلى لر_راد اشت

 ؤود_ًا ظهورًا دن كان مم .ريائه

ث كته حب في لعدي ا لألسود
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ار*ن ذي المراءيلكدوح( )بس؛-ن ادرادي

 التي الحردة وهي )الغرس(، ا"بن(،

 I س> — ا بس؛اسة ب.عل وع,( ص.طدم.ت أ

٠ '؛من في ١٠١٠وسا -ه٠ءل الله لى ى

رود احتالل وأل(، (عنبر-،، ا

 "دور فى ء شوح كم ؛.ن كب مذولى ا

 س;ك ؛ن ذروة ۵وطر دراد، يلة٠ق ني

 I ل،-و'!-ر هستعمد I الذي المرادي

*ج- مذ لك ءى

ذة دكان  سرء(ن "دود ب' ن؛ ء

 * د-ود ٠ د. م-ق-ت( *-ل و ، ت ا٠ور٠ت م_ا

 و»*-(-م ءاده الله ،٠صز د.ر.ولا ت رلر,و

 منيال ني ا؛ذهردات ذرصة كن |دتهز

 ز،الى؟-( في -ةاذرذر !_(.طةا ضد

 در؛د، دلى د.*.ه بدن ،.*.(١١٥ فاحذل

 ب-عد ؛.(.=دحح ؛ط در غ ** • > خ ك ل٩لا ةولق وب(

 طرد ه هم ج( وح*.( إب، استم(لتها

 در م مج ذن دن*(ا ول ح( ٠وقا ا"بناء،

 ا"د.:-(، إن : ؛ذوك (رذر-سي ١ذلىطب

 وإن ، ٠ة-لك- وذ.ذ."، ؛-"دى في ذ-راع

 أرى ٠وقد ،ءدكم وزادوا دن م٠دزذوه

 (٠—رؤوسه أقتل أن اورأي ن—د

دن.؛ دن وأحهم '.؛

ع ذا دكان ذود إح(؛:-ه، أبى ادلذ

 ل "ة؛( ا (ئل٠٠ق ء.وام ءذد ء؛ أن؛( ب

وا"دواء.

 ط_رذ-ذ ؛.ءر أ؛و ا"(؛ذذ ذصدى

 أي ؛لى ^ر ده( ا ده ة( مج؛ش هذه بر

 وم-ن ،—يل٠م-س ؛ن بدروة ودا٠...ل٠٠مو ًامية

معه. دذي

 ذرب قدس جيش دم—1 ا رقد

 المدينة، إلى أ سم لى٠وو *(،،٠:٠ى

 في رك ن( ١مم ،ر—ن؛ -(-م- أ ث٠حج

 او*راق، ديدان في الغدوح رك د*.(

C ؤه ٠ظله (وذد.١و ادذأدسية لفي ؛

 ل-ت ق٠؛_لم٠مج ريت د( لى٠ذ٠ى وفي

 ءلي ذب ح( إلى (٠،'كو دن ة؛س ة؛(دة

ة:ل. و(ك

.ري.1ا ءدي أددد د. ،
سبداب ر: -دلء |,لن مراجع:  د-«-رةذ في |

 ليمن١ أدل ح لحذيثي١ نزار ٠د .حاب٠ا"د
م.٠ا#، مدر ف-ي ري: الط؛ در ر ج ا؛-ن -

.3 ج اوك وال ارل ذارلى

ن٠الة ذي راءى’٠ال
 .ذ٠المي. ا"شك(ل دن ادرءي ير دع

 و ،«لى٠اا؛ في ا"رض سذ-ا-"ل

ذ_تد(ل يقتصر  ا!-يدو ءلى ؛--*< ا
دلى ؛.*غ أيض -»-.ل٠ودث دل ، ودب

ا"راف. ن سحة(
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المراوعة ايمن في المراعي

، سا سا آ عية٨طب الي.من في ءي والمرا

 في تذكر نثاطات أي توجد  إذ

 ، ا كدبوصدا المراء.ي سيممى ئ ميداد،

 ذسبة وت دما ا٠حد# ا ى خني دع در٠وتة

 %3 5 بنحو الدس في اذراعي أراذي

 وهذا ،يك-ب ا ل_ب-لد ا حة مد؛ من

 فيها تتجمع زح موا إلى با#ضافة

 بيرة٠لك ا ت جيرا لذ وا ر "دجا ا ضى٠بع

 لتقدم وثماره؛ أوراقي-؛ تذع ااي

 إلى ٠كذللش وا#ضافة للحؤوان، ف٠كعا

 خعيعا تزرع التي انحاص:ل ؛بمض

الفرض. لهذا

 ذات -راءي هذه رن مر٠وكئ

 ط؛ةة أن كم ،ه-ذخغضة ذاذة دف تغ رع

 سبب وذلك ،..ندا ة٠مذخغض حما-ها

 افة٠د با ،المتكررة ف الحذذ-؛ فرات

 مخفض الدي ئر—الج الرعي إلى

نباتات لتجدد الطبيعية ذر الوذ-؛

 اراود من المراءى وتدكاون ازاءي.

 اء الخف وا"عالف لطيعية ا العلفية

ف  وغلفات الجا" المالئة وا"ء

 المركزة. وا$ء"ف انحاميل رءي

 من رت—م مجت .,صادر ذه ه وتحت-وي

 من مختلفة .ب ءلى لجافة٠ المادة

ازط_ذا؛-;ة حدر اد*,؛ رز با مكونا

 واد—ا؛ ذ١م_ ؛—؛ره—وغ كالبروتينات

 في تستخدم والتي ة٨كل المهضومة

 إلى با#ضافة الحيوان، ذ-خذية

 ء؛دة تذورد التي الملغية اذركزات

 ؛,؛ن ٠ ف,جو "ي ؛تغطية رج ؛ لحن ا من

 ه. ء.؛, الطل وزيادة المذذج لعلى ا

الدذاب القبضة ت-طوي-ر ريتعثن

 سادة ظ-اى ني الطبيعية ء.ي ح

 تحسين أس و;ضق 'إزاءي حقوق

 بطل-ر يمعاردة وذلك المراعي،

 المناطى ني علفية شبيره ة٠ورراء

 للهروة ادرعي؛ لزيادة تلبية المتدهورة

 طق، ذلى؛ ا هذه مثل في ذرة لحيوا ا

ستفادة ني، لب ا الغطاء دل ولحل  وا

 ا#مكان ة.لر الدباني ء لغط؛ ا ١هذ من

 من لجهرة ا واذ؛ت٦الحث حارحة لتفطية

.إطف ا

ي1جد ده ء د مدعي د.

ادمراوءة

 وادواء اذم بفتح الجندي ’ضبطي

 ًامن ا وفتح و دوا ا وخفضى أدن ،٠

 دردرة وهي كنة سا هاء مم لمهملة ا

 ، امثدي؛ تحما التي المديرية ومركز

 العامرة، التهامية المدن من وهى

تبعد ادفي ‘الحديدة؛؟؛ مدينة ذرفي ذقع
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وءة المدرا اودراوءة

 ق-ة٠لدذع ط٠وس٠وت.ت ،٩ك 35 عندا

 قديم اتS' وقد ٠.ه٠صم,.ب٠خ 1 زر

 1—ه ر برا ثت-هروا I اذرن انجدل لبني

ا(•٠وكرمه

 حم-ر ٠ب» د—مح، ر٠اء—ال-ش ٦ ئ >سلى و

؛ذوله: م(1252 ه/650)سه

 زه ط ئ غ ن١ ن لث_ادI م_حنل ان٠ك

آ.وى٠) ا؛ي٠لح ألهجر وطبعك

 ل -لبدلىاده من؛-ذي ذع !-مدودوا

برن ام I ه/5ق في اذراوعة كاذت

 ق في مارت ثم لة.لىزاء٠اأ. أء،_ال

 حه-ا—س وادي لعاأ ت٢م ام 5ه/9

 لى.ظ مخزن؛ ال.زكية !اخوات اقذذتم-؛

 من نقنلتي., ادفي ا٠وذء.أذره اس.لحتها

 ذطاخا ممج حتى المراوءة إلى الحديدة

 الورطان؛؛، ].بحردة ا ذع دا م ذف ا ؛-ن

 وحمسما؛ة "دإوة ا وع حفظت وذد

 ن د-اط؛ هع ا ج في رود ال؛ ع.ن دردش

 اان؛ر الجذاهع دن ]ذرب د؛ ءا.داؤد;ذ

 انفجر م1334 ه/734 ط وفي

 د"كا ذلىد.ورًا ا-ل-؛معرن ؤ-دد-ر اززن

ن٠د شخ_ص.ا رين٠وء.ث ذة د؛ نح.و٠ :في وة

 متودع ود-راس '-عد-م ا طلبة

 ,اخارن نح-و ا؛لىيذة دن ودر ,لدة٠ا"س

 ة-رادة ا؛-راوء-ذ أه-ل دن ول.؛

أر؛*.هاةة.

 ازارات دن ا؛راوءة دددئة دذزون

 الجالية، ا؛زفءة، از-رك، الية: ال

 رع ون؛ ادط.واه.رة، اإ.ي.؛د].ة، ، ا٠إلي

 لمذاتح ا حرب ؛.*لى ذ؛-أ )-ذيا ه-لىام

 وذ*بر أك:ر ه ازوك ودارة الذانرة.

 دلم-؛:.ة ات ار٠»ء أة.لىم ا!طواه_رة د.؛زة

 لجذامع ا أ؛لى؛:ة حذن ؛4 ٠وأه المراوعة

 ج-لى——وم ، مد-لي د ا -.لى٠وض -؛ر٠٠٠دك '

 ام—ء ولفي ، اا؟داري جد——ود .نر؛ةًا ا

8 14 Iالماجد ًاحد ة.لىم م1997 / ه 

وهن. 4د*ا؛ واءذذت ا!ذ.لى_ؤة رفي؛اكا

_جد٠ا ا  9-8 ق .لى٠د*~ ا دد مسع ٩ه .

 اا.4هد حر ناعر لبب وا تقريب ه

 وكأن دكان. جد؛لىًا ..لجذلىًا— ه ذي )ي.

الجذذدي. أدام مشي.ور "هل رداط؛

الدرودي ءلي دد د.
 ابدان ٢٠معج الطح«ي، ٠ء-لدلم٠أ- إ؛راه.^م : مراج,*

 ىط*.أء |ل.كدمة، دار ارمذبة، ذ؟أةل٠واا
ًجامعية الدوسة ؛.ذروت، للدراسات، ا

 وع م دج يحرالحج ح.مل م م؛2002 ،4ط
و. ل ء م'د ح م حق٠تحق .ا،ارذه ولب اليم.ن رددان

ذعاء،٠ص ماذية،يال حك.م.ة٠ال دار ا"كاوع،
لم.996 ،2ط
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دحيى( بن )أحمد ص ر٠ال دابو سد؛ى ا لمرتفسا

يعيى( )أحمد؛ئ غى ا!هر

م1437 - 1362 ا ه840 - 764

 بن أحمد انجتهد الفقيه ا#مام هو

 نهي ؛ الحص؛ أدو ارض؛ بحى؛-ن

 يجرى الحق إلى الهادي؛؛:- ,..ا#رام نبه

 ٢إبراه-ي بن داسم ا. ص؛-ن٠الح ابن

 الحن؛ز بن الحن دن إسماءز ا؛ن

 ام—ء ول اب. ط( أبي بن ءلي

 )سلى( منطقة ني م(1363 ه/764)

 مدينة وفي التواريخ، بعفر حسب

 وا"صح بعضها، حب )ذمار(

 الطفل ء-اش .ومكان ذارين-( "ول ا

 خويه كذف في المرتدى بحى ؛نى أحمد

 وذان المرذخبى، ؛ق مجيى ؛ز الهادي

 أخته كنف ولفي ، ومتكلم عالمة

 بن مجيى ابنة دهم العاا-ة السيدة

 و٠وه والذيه فقد أن يعد اذردفو(،

 فقد وط التمييز، ءلى يقدر  ى صغ،

 #مام١ له خا وه-و ،دعايته دءابم أحد

 ؛-ن مذحوز بن ءلي دن محمد المهدي

 بعد م(1372 ه/774)ت المفضل

 العالمة أخوب عظى دن ولقي ذلك.

 دهراء العالمة خته و ،خددى ون اذادي

 ،والتصب-ل رعادة كأ مجيى بذت

ء سبل له وذرا حرث من راف ا

 ءلى يفوز أن من هتكذه را م اوط ندار

 واحدًا وصار وجيزة، فزة في أذران،

 يع وءلمددا دالرذان، م إاري ار ث مدنى

 جه وا ادؤواية و-فل ة زرجوز ا رز

 فقد .مذكالتجا دكل دراسةا الحياة

 في لي٠ء بن دمد المهدي خاله "دوفي

 صالح ا,.ن.، خ.لمفه هم مايز، وتت

 حيث يالناصر ذلف دنيا ازدين

 م(1391 ه/793) سنة اب وافن،

 ادنه م٠الحك بآءجاء مذا الذذ ه ن ه وفي

 تلقب ي دنا ازدين، صالح بن لي ء.

 ءلى حائز غدر وكان دنصرر، بلقب

 الفقهاء رز كان فما ا#مامة؛ شروط

 رذ ]-#ما رثحوا أن إ خ صذا*_ا في

 ولكن اذركى، بن بحيى ؛نى أحمد

 استطاع فقد حذذتن-، يكن لم لحظ

 أن الدين صالح ؛ز ءلي جاعة

 وءلى بحيى بن احمد ءلى يتتمروا

 في الحن مبره وكان أنصاره،

 أكش ده ذفى حيث صنعاء، وديدة

ب كتا) فع,ها زفأ وادت٠س-ب ع سح وز

 احتوى نقهي كتاب ودو رهار(

 مسألة أذف ءشررن وز أكر عل

 لطيلم_ ا ده وشم ،لفقه ا مسائل وز

العالوة م٠رلتهل ووز المؤلفين، من
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)أحمد؛ن،آمى( ى٠ا)هرذف دامى( م؛نح)أ اسرتضى

 )ذرح ذرحه أسمدى اوذي ع.غتاح ادن

زهار(  في ه ندمع ا٠المؤلغ ■؛، ح ن كدا ا

 وه-و درار(—اذ )الغبث أمحد-اه ك.ت.ال.ه

زهار رددي ات،٠مجال ة أردع  ه٠ني.ل ا

 جذح مر و ،ن ل:ما في ي لزيد ا ت*ذه-هب ا

 سجنه في رر٠تح أن وب*ل ٠وذقائه ده طاح

 منطقه إلى اتح-ه ة-1ط-ود. ص_ة٠ق في

 اووؤت، ٢يع.غ غى٠أع ح؛ث از١"د

د حدوب مترته٠ض واى( مم ء( د ( 

 ؛عفر دي )ذواا ددك في أمغدى بث

 الذط-واف ده اس؛ى مم اف؛، ازوؤت

ث (حجة )ظغ.ير د"د ذطقة٠ إلى  ود

 في امتقر نم ،فازة د لد-. ا دلك في

 يؤلف ؛نهيرا الظندر( من٠)>

س، ددن ى ودن ا!كتب،  ودصاح ا

 ددنهب( أمور إلى م٠ويرشده ًا،٠حواله-٦

 ذ؛ك د دع غير لظ ا رح ي-ا ولم ،م٠ه رددا

 ٦ذ٢٠ يرة٠ا"خ ك.ذ أنذا إذظ حي.ث ادًا

 دن د-اخ ؤد وكان ،اذ.ى^ن ذت-ن٠ا

 حم-لة غدت دل د؛ ء( ع.حح وس- أرط اأ.عمر

ت غتدف في مؤلفاته  العلوم مجا

دة (33) والذقرة .ة.لىذ٠ا!.  وذ"ذتن د

 ازددن، أد.ول ؛ولىن٠ء  ا في مؤلذ؛

 4ن مصنفا ;ت لة وذن ذن، ؛.ن ا وأصول

م٠٠ ا ء ء.إ-خمدا ؛-دى ح؛ وروا ، و"٠ة

 في آيق؛ ول.كن ٠وح.د ن-0ا؛د. في ل:س

م أةط.ار محتل.ف  د وق ا"ندرى. ا#د.

 ااذدن ذن٠ؤ؛.ه٠ا؛ د.ن ذدد٠ا؛_* ؛.ه ت,رج.م

 ب«ذ م اء-0للل ترجات ؛.ددوا

 أحصيت و؛.ة.د |لهجري ا؛,ابع اوذرن

 دررت ا؛.في المصنفات ذ(-ك ب_ع_ض

 ارص، ا!-وط-ن حارج المهدي لإلمام

 صنفها ا؛-في و؛_ذ٠اذط ازدراسة في

 ا خ م. ولي ى ٠ الم. كداده لتحق.يق قددات٠ك

 في — ول٠ا؛*-ة رع.د.ار إلى ول—وى—اا في

)   فإنه بن١ في أ ا"دول، عا

 أو جذم ا؛-ترا دب ى ه-ن كذ-اب و بذ.؛.

 دن ي( 1.0.1؛.*.و ن ا؛;* أذخهاء ت1ا؛طاة

 ؛كادرة ا ذن دحذذ-ا من وذيء المؤدي رذك

 كاديث، ا وفي ، ذ٠د.و؛ و الغدقه، في

درة، وفي  ة ا؛*.ر وفي ا؛ذ.راذض ولفي ا

م، م٠ءا وفي ، اا٠ وآد  ذطق،1وا ا

 ومن ه. وء بث لحد را تاريخ، وا

 ا—ه—ئ 1—0—1—وء ن—0ا؛د ذةاه_اء ب جا٠إء

 م أذن الله لدين المهدي بمؤلفات

 م.اء—*ا—ل ا دس و) إ.*.لى ا متوا ح دن,رو

 هياث ذا م٠وغيره ازديبذري، ال .ال أد

ت -ك1٠ذ ءارذ-وا اذدن ء_ن  اإؤ؛

م  ا!.ذوفى حفيده ازددن ف ذم ؛-ا#

وذح؛ذادن حرث ام( 5 58 ه/965)
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يحيى( ردت ء٠)دهما لمرتضى1 ى(١ بن )أحعد ى المرتف

ن ب-ه مع.ارض ا"ذار زهار" كت  "ا

 دن إد-راه-م املته.د ة م اص وءارف*

 ه/924 )ء-ام المذ-وفى ازور-ر محمد

 والعالمة "الهداية" بكتاب م(1518

 زوء " دكتاده عارصة ا^_"ل:

 اب للجالل تمدى رقد النهار"

وثر إسماعيل بن محمل م ا#د-؛  في ا

 •، الفنار، مذ-ه' ها، سما ا ة دا

 الجرار، الم؛ به بكن؛ وكاني—الث

 لعلالم.ةا '.ذاغي وكاني٠كلش وذمدى

 ، د.رلح.وه دابرى وف اذب دي ن؛ا الى .حد

 "اؤخطمطم هدا دكذاب ءايه رد ث٠ح

 ذوي العداء إءجد.اب ومن الترار"

جتؤاد  أبرد المؤذي ؛.مؤوذات ا

د-ة ءلمه قازه ذا ا؛رتذى محيى  الد

 "ول ا النضل حب را إذ* لم؛كللي ا

 حيز إلى از.زق.ددة ذش د أخرج الذي

 دي٠مجته مقدمة من ود،لده -ود؛ اذو

اذزيدية. اذ.ة

الداحدي ءا.ي أحدد د.
 روفها سدرة ادلما■، لا د ورود حغكماء١ال ذر ئ ًا دراجع

/2 ًا "مادىا ءادة أده،. بن ال.حسن اضه
 - 224 - 73 /22 الشون: كئن .539

 -266-131/1 المكنون: اضاح .1354
.126 -125 /5 العارضن: ،.لبة .391

ذ: ارة .25/1 الناد:  .320 - 312 ا
ء"م: اذ,*.,: مغدط ااذذل: .225 /1 ا

 341 :اذزدددة ًا دجي محموه د وم ا .15
 ووكاذي .6 ذراجم: الحنداري: .393 -

.126 -122 /1 الط!لع: الدد

 يعيى( حت )دهداء الردس

م1434ه/837 ت

 اخت اردغبى يحدى بدت دراء هي

 اردغى يحذى بن أحمد المهدي ا#مام

 المطهر، ا#مام وءلى شاده درست

 والذرائغر الفقه في '-ارزن ءاذن وك-اذت

م، وط►؛  ني للتدريس جنته اوكا

 من الكذتر عاريا ودرس )ثال؛(، مديذن

 منها مؤلفات عدة ولها العلم. طلبة

 أر؛لع-ة ي ودذع ار(٠ا"زه )شرح كاتاب

 من أنه الشوكاني ام  ذكر مجلدات

 في وكذاب )ا"زه-ار(، ذروح أدن

 _ة٠مذظوم لى ء. )شرح والقرائغر 4الذذ

 أدول ءلى في ك-تاى ولى الؤوني(،

 الذ-هى(. محتصر )ذرح وان—بع ازغن*

م ١ءلى في كذان و  بعنوان اللكا

ء(؛!؛ ني كته وند )الجواهر(.  )؛.ا

 ،كررة طمية ومكانة رذ، ط؛ سمعة

 )ئالء(؛!؛ أه-الي ي تمك ولذلك

 المؤدي اخوه؛ طالبها دين وارذاءو؛

 إل_ه وتو-.ذوا ،أهله مع )حراز( إلى

 ءلى قيها٠ي كي حانعن أحمد بن بروط،

ء(-:!:-، ني التدريس  عى ,,فلدلمه )؛-ا

 في شعرها من ؛تا ه أن إلى التدريس

)ا"زهار(: أخيها ب لى؛ ملح
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ر بذت( ة دصغي دفى ا بذت( تي)صق نى٠٠تغ لدر

 النفوس ذ-ذ(ء 4في كتابا يا

الدوس ف-ي ن٠ع أفك.ار جئه٠دت

 ذرر حقيقة٠ال ف.ي للعلم أدت

س ة٠وسه_ج اء٠وض_ي  كالثمو

دذاا داردخ ه-،'در ا؛ كر ذن و ، و

 /٠ه827) م ء( وفاتبا تذكر كذها٠ول

ء( دددذة في ذرت ام(.434  وذأ )ذ

ي٠ا#عا ع.ه.ا٠وني قه، ه٨ءلل قبر ت.اك٠ه

ين، شرف ءلي الله ء-لى الكوكل  ا

ع_ديكة لل٠ج س-ئ زقا مز وى-ازت

دثورة

الوادءي ء،-ي أحدد
 الط؛لع در ال. ال.ثوكاذي، ءإي ن٠د دممح : *راجع

 ق -عمعل ، ب( لم I لءرن ا ٠دعل ء جأ در ص- دا

 ادهدع الله ء.ل اد؛348 ، ٠مص العوادة،

 دار ذيات،٠م٠الي الداء دجج٠م يح٠ث٠الح

ام. 988 صذ*أء، الحكمة،

 ادردي = ادردي( )ددمد اأرتف.ى

 بذت( دد )ص اكريصى

ام4 ق م/8 ق

 ن٠ب ا ل تا ؛.رذذىا رذت صغ.ية ه

 :ده ل I : رررتيا في ل درجاا أي

 وح.لما كة٠وبر وءا_م " ؛ض ل,ة ام لك 1

" ؤء ود" وذرف ومجدًا وزهدًا

 وت وذأ ، وذرء-؛ -"٠صوأ قأل٠و

 و;ظدهت ،1ورالىتسمارله فق,أئلها،

 ،ل٠صم ا لعدم ا إلى ررت النساء، في

 منتهى العلوم ارك وط في ت ربص

 فضله.ا في ردت لجمل.ه ا وعلى ، ا"دزا

ء ءلى  ردأت ءن "٠فف ل الرح؛ ؛د

 أوان من بالعلم اشتغدت ٠الحجال

 ؤراءة والده-.( ء.لى ودرست الحداثة،

 بب ل ق ال٠ب وحقملت ،وحفزت مح,ققة

 وا"صول ا!ئ ني وذاؤت والقد(،

 له-ا يك-ن ولم وا#خباريات، سمة !-م وا

جتهاد العلم ثر ة ز دف  و ب، و|

ساب ل ٠ل أء من ءثره ء ددي رتع.لج  ا

 والدها د٠ذ٠ء ن-( وكان و|لرحنل،

 (ل ا ذاك في عليه دي ا دم ن دنة(

 ًاذ.ول ح.ة٨فص ك.(تا.ة كاذت و ،إ.ذ^.لىا

 ،جب-دة م.ة٠مح.ك أفدار ون.( الشعر

ه( خط من أحسن خذطها ن رى  را

 ط- فذ ه—حم كتب في د*.روف وه_و

 ل ؤ( . ردة كع ه_(٠مج.ط ح.ثللت

$دة "فذأ ا ا'غشه  مجيى دن أحمد ا

محمد: بن ءلي م #د( ا ل ق( ا$ني

 دوت صعبة ة٠غ٠كري I ت٠اذ٠ك د-و "

 ما ة٠ا#ماه إلى ردعا ذكرًا -ذى المر

ث وى ، ت-ه٠م إم-( ة٠ح٠ص في ذككت
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دجى( لهادي١ من حمد ) تضىرالم ددت( ةي)صغ كرتضى١

 بالغة راء٠#ة وا ازمتوى ءلى مقكلره

 إبى، إدا وا لتصنيف ا في لكمال١ درجذة

 ورن ومائل"- رسائل ون-؛

 )ب.الحوارع وهرة٠الموس الرس.الة :رسارله-ا

 وله_ا ز( التمرو ضع٠ص-اح ءلى ز٩الوج-

 بنتها وصذة جعلتها دددة اوة ر

 خ.يى رن فيرذ٠مح دذت دورية ة٠الث-ريع

 ي با!عبحر شهد٠ي هرا يها٠ف القاسمي

حفالع، وسمة الد-إ-م  وصل وف' ا

 هع وأة.ام ج.رة،٠اله إلى دي٠اله ام٠ا#ه

 ة٠ه بو ضى المرة بوى ءلى دد ادب ا٠يه٠خ آ

 ي م ا#م؛ ذراجع ادامه كر ا في ات

 ا#م.ام ؤال ٠العلمة؛ المساذلى من ريكث

 ذت ب ة٠صعي ة٠>؛رذ إ ا ست ا ك٠ • صر لنا ا

 دلى؛اذت زم.ا-ا لنساء ن ذادة 'إردذى

 النظراء عن ة٠ء_ارج فضلها في

 إلى ب كات ا٠ه٠سذ وى-لت وا"راه،

-ام  م-ن ا٠يه٠وف ثاله إلى المهدي ا

 ،لغردب ا "فظ وا ،ب٦لعج ا لكالم ا

 ا)راةذة، وانجالء.؛ اذفاذقة، ء.ة ئ والى

 فلما ا)فف."ء، من "حل دكان لم ا٠ه

 ه.ذا وؤال: ءلبخ.ا أوذنفي إب ومدات

مجثي وبالغتها وكالمها امرأة خط
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 روت وه-كل«ا . جتهاد  ا لى٠ء

 الم.ه_دي م ا٠ . ا بذ-ت ذمة فا ة٠ررع٠ث٠ال

 م_ام ا أخيها ء-ن محمد ين ء-لي

 العلماء من عدة ووحددا صر، لذا ا

 وذك ألمدضالت ثف٠لك ؛أنت : ؛ازوا

 بوخت أن ب.عد تزوحذت ت،٠المشك

ثرن  ددى دش ظ٠مح ;د باو س-ذ-ة ثا

 وكن الرواج في رغبة  القاسمي

م ا م—ءلم عدده تذرا آن في زغبة  ،لك.

ث ن وكا  م_ذرمي رن الغيد ٠ذ

 باندو م.*رذة دات ذكارت ،1وازلىه

 ، وأفاده_ا فأفادته ه٠ذ٠ء عري ودو

 ؛اذتو ءالمن، ى.الجن دش٠زو ذا وك!

ط؛ةذ. أءلى ل الثحح رع ا دن

 الحفذ.ي دد دح ا"ه ءدد
 .258 اليمن مة٠و"ت )ود(. دور اد؟ دع ط٠م :وراجع

حذي، ا ا حط-٠ل الله ء^د )ط(، تطاب٠٠رالم
ة٠تت_كعم ٦ ل ، دار ،ني.ات م. وه- I ■ااء—ل-ح.ا م٠ج٠؛ل—د

ام.988 صذداء ذة،1ه1

 جيى(٠ ا,يادي ؛.ند٠«ء٠) راص٠ال

م922 - 891د/310 ■ 278

 بن ىيحي ن—؛ دى م ا#د-؛ ع-ر

ءالم -ي لرا القاسم دن ن لحح ا

 -ديان اور ن—أنم ني را و—وه ول،—ا"ى—ب

ردن وبويم '-ا#مام؛، نتصبا ٠ ذ٣لثمدا



ذي( )دن دردر ءاذذى( ذن )لحمد درءي

 ها298) ذة٠س دي اذا أبده اة٠رف

 كان رت-غى.٠ب-الم وداقب م(،910

 ستة بع-د ل ناءن: اخ_كلو ني زاه-لىا

 يجدى؛؛؛. ؛ز أحمد ص; لذا ا “"ند؛. أش.هر

في أب و جو' إلى ودفن بأ شا ذوفي

ه.٠بصعا |لمعروف جله٠٠ع

وح والثر البحوث م_ن ءدد ل.^

ن؛ ساذلىوالر  كمأ الص;، ت وا

 ن-؛دي( >نييرة ب—ر ى ه٠ل وزدأ

 معف والشعر .اذداذتا رن العد؛د

.وءة؛ةذي سي،انري طابع ذو

 دري ال الله ءدد دن دسه د.
 زيسه د. قيتحق اودق: إدى ل؛ادي1 ;رة٠س ع راجع

*52 -47 )خ( لورديةا ز٠ال.ح.دائ ار،٠زك
 ث لذر؛ا ادر ص م الع.مري: الله ؤد حرز
 دار ،ادي—ط٠ل-ب-ريا ف٠ح٠صقا ذي تي٠ابم

 حمل٦م الله ءدد !م، 980 ،ذق دد ر، مخا ل ا
 #سالمي1 اد*ر؛ي ذكر ل ا در معد؛ حدى: ل ا
،ة مذي٠ي٠ل ا ت L ص. الدرا رلى.ز٠د ،ر م لب ا ي ؤ

 ده ءا "١*م م- ؛نإا دن ن٠ب٠٠٠ح ل ا دن يى دح ،ءص.كعا
ماني  تحغ:ز ال-ماكية اإ-ذطو إر أشد؟ ذي ا

 مراج*-ة نور، ء؛ ص مدالذذا د٠س د. ١جم ودق,در
 ع;ي ا ب الكد؛ دار زلح؛د، طض٠مع مدط

اد 388 القاهرة، وانشر، بءةللط٠ل
م.1968

 ءاذفى( دن محمد١ مرنم،

 م1872ه/1289 ت

 ن٠م ،م.رءي عادهض دن محمد ه-و

د أمير "م-عحد ل١٠ل  ا٠وليه ٠(دءعمدر ب-

م.1857 ه/1273 سام حد|ثة في

 ثمودة. 1لبا خل.عة ا"سذانة هثمن وجاءته

 إلى مامة م٠بض حف-ع أن إلى سنمروأ

 إلى وزحذف حموءًا نحشد ،٠ء-مر

 إلى ذوة منها ووده ،٠جل(ةتا٠>ب

 ازك،ا أددي في وك-أنت ًا;ج < ةد يد دالح

 دن ا ثر ي ج ما رم٠تا ا ة - رسك ٠ ع ٠م فنشت

 لم ثم ٠ العذول إب تد وء؛ ئخ-ن ا٠ء

 لترك ا وف٠٠زح٠د وجى٠ف أن دذسث

 ؛ردة في صس٠فتح بالده، ءلى لتولي

ستسالم، إلى نم وا )ريدة(  ا

 ازكا ونقض وأمان. بذروط فخرح

 ؛-عض لرح ه فحيو ل، م٠ده٠ء_ه
 .ًا رع إ.وهم و آخرجوه.م ثم له، رجا

أحمد ن٠ب ن٠عمم٠ح "٠غ٠٠١صس ،رته٠س وفي

 ادناقب ذ؛.ر في اكدش )الدر اهني

 لل-ه خ( - ادلون "مير ئعوالوفا

 الصردة الكتب دار في نخة

ريخ(.1د“1291)

الزركدي ادادن خدر
 اددم دار $م، ا الزركإي، الدين ح; مراجع:

م 1 986 ، 7 ط ،ردروت ،أذ"^ن

ذي( ن٠)حع ٠مرمج
 ذي )عرن ؛ذكر ادد ذ.ذوش في

 ءلى يدل الذي (GL 1209) د-رمر(

 في جاء ما أر مرمر ذي دمن -م٠ا

م ن بع-ل د؛ام )ذأا.ب (16 )؛اش ذذش
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ذي( ن٠لحص رمر٠ ذي( ن٠)حص مررم

 حصن في الذي المعبد إلى إشارة ر( م

سم وه-و مرمر ذي  يزال  الذي ا

 نمر. لحا ا الوقت حق الحمز مجما-ه

مهرًا. 2547 د الحمن دررفع

 ل ا٠لشم ا إلى مرمر ذي حمن دقع

 نحو رعد عل ء ..*.ا١حم دددذة من في٠لشر ا

 ١٥دب روفع ءلى ويطل ك.م 25

 وزن تديما( خيم١س م )ذلى الغراس*

 ت؛اع ؛-في؛-مد قد الحمر أن اختمل

 معاصرًا ۵كا أو ,٠سخي م ن( م-ديذة

 الميالد تبل الرابع القرن تذ٠ه ذا

ق.م(. 400)

 أنى (RES4624) النقش يدكر

 سادنى وه-و درم( ذي ابز, )جؤذر

 ج باصاج وام ترءة( )بعل ذأب لمعبد

 من مرهر ذي ؤدس )مرأ( م —ن ا

 النقد هذا ويعود أء"ه. حق فاه—"أ

 إل برك ليغيا المك ا حك»ا فبره إلى

 نرالق ؛دادة نحو بدن، أمر دح ؛ن وذر

ق.م(. 300) الميالد تجل لف الثأ

 اؤد.ن أهمرن إلى اله-مدانىه ويشير

 دق.واني ف (٠سخر, م ذا لمديذة لنسجة يا

 مشبا حمإ هو مرمر ذي ودمسن

خي  اصادرا م ظ ومع . ومعقلها ٢٠س

اذماقل أهم ن بع من تذكره التارمجية

 الجه.ة هرن لحصن ا إلى لح.صعد اليمنية.

 حجري ساللم عار الغريدة الحذ)د.؛ة

 لجبإ ا منتصف عند تنتؤي مرحسوفة

 مة٠مه ولعة ردة معما يا ط؛ ولل.حصن

مر ٠ ها٠مب  عل ددور الذي الدور أس

 الغربية لجذوبية 'أبتدن ي لحصن

 في مراقبة برج وأيض وادشمالية،

 ور—ال ا٠خلغ واذواقع لشمال؛ة٠ لجهة

 الثكل درع وه-و ادلمار ه —خم ذأدو٠؛

حارة ذى٠عب  صغير راب ءاده موذصة مج

 الوحيد الدخا ردو حاليا مفتوح

 وفي -ن.٠الح-ص إلى منه يصعد ددي

 بقالى الذرقرة النادة م-ن لحمن

 مها جرء يزال  حجرية جدران

 50) دو ارتفاعها بعلى حدد بحالة
 ي فة ى-آ. ٠م طر؛.ق ~ات دل—S" و (سبرًا

 اؤدن كرة إلى ذؤدي .دورة النادية

 مار( 400) غدو اؤدن مسطح ؛؟.لغ

 ل.ثة ث م ؛.مادن ا( د 250) 4وءرذ

 ا!.قديمة اؤدن آذار ودن لشكل،

 ءلى الموزعة العدد الكثيرة المأجل

 اؤدن .طح— أسفا 1لح يى*

 معظمها وبظ؛ر ،ائصذر في والمنلدوته

 مآجل ومنها اؤذوبي. الفاع على

 ربحة. ا! الذأب؛ ي حداحة ر٠كب بحجج.

 مقغغة جدراخبا الماد؛ تلك اءن

في الجبل ٠جس ءلى الهامة ر ا$دا ومن
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ذي( >حصن ار/ ذي( صنحل

 همذحوتة مخازن ة٨٠١حم الش-مالية |ا]ذاحي،

 تفكح_ا ا٠غ ر ؛لصن ن٠طب_ا في

 رمذه.ة عميقة ودي ،ة سحدب،٠م

 م-ن ١كل مثاه-)ة ك.ن٠ىيم ، ل."دخا

جل  ٧طو ءلى خرية—ل.ع I زن واغذا الم

|لحمز. ضرة إلى ا؛ؤدي ا!طردق

 حعرر في مية٠ا#س ز ا$ن.( ودن

 -طرف٠ ءلى هردان دقارا -رمرهر ذي

 رحة لحن-( ا لج-در|ن ا —تغله ]ذريب ا

 بش.كا لخدلى’ كيا٠ج ء-لى قلة٠ص م.تاج
أح)■ جدران ؛شايا ع.ذها د.ور. م٠د

 ترة نجا ارل—كزخ د-ة ا لقعور ا

 .الجعر من إط-ارات ءلىا د سية٠وهذا

 ت-وج-ذ ل.ترفي ا لي (٠١-- ؛٠] ف ط٠ًا ا وفي

 عده جل٠٠ذ متطيدة جذ.)ران ؛,ذا؛-ا

 ة د ءم " ا نهر I ٠ ى منه و؛ذي ، سنذه

 ، ءقذ-ود زنجة ا٠تح_م ددط_واذرذ

 وكتا؛ات عذراب. لق.لة ا ٠جلر ويودط

 نجرر. داجل دجد ا ذب مح-ا ،ن ذرا

 ذدكاذات رزة ؛؛.ادات إلى ,.؛ن,أقة ؛.ا

مرةإ ودفرة  ؤطرف١ أرذا ء وء .سد

 خل٠ ٠ل درم با| ر خ ًا٠٠وع ا ف ذ.ه ج-ذ دو لىذوي١

.ح١سج أن) ٠يعتقلم صغبر

 اات-راع ذارات عدر لحصن١ در تم:
م.ي.ة ور—الدص في  نجال ءأ إلى ا#س.

 أعمال بلتاا٠و؛ ،حراب و يم )٠۴:

مرن ثير٠لك سكح.ا وذان بذاء، إء,ادة

 ١حاء بن ءلي ال~-لمطان د.ذيا؛ لحكام1

 قام ادي ام، 161 ه/5 56 سه

 ه/5 9 7 سذ.ة دات وء))دا ^ارل^،٨؛

 اد.ز أن كما ب. ن٠دذ م،1201

 أن ذذ.ر ود أيغرا. كن٠٠٠ل.٠ل دعت

ط-ن )أد-) المظفر  ادو؛-ة س--

 ه/663 سدة اتسرن ذدم ة( ارو

 ورض ؛.أها-ه ذ.زل أن ؛,.عد ام، 265

 ذ-طلى ،أذ.لىهم ك٠هلم د.ق ، شديد

 ذاهم ،ظذ,ر,1 ا دن ن "ئ ا بقيتهم

ذ)ه. >صن وًاءطاهم

 أنه ر ل در ذي ن—دى ى_ف وب،

د ذدلى" ن ؛  ول ءلى وذاؤاذم ءو

 ورة في ًاارض وة) “الرادان دن نخه

 آذ-اره لطمس م،1641ه/1051

 لحصن ا كر" وسا .بهذنجراب "د-ر وا

 لمت وحم ،ده وأخذا أ؛-وان وءودل

 ،ذلج.ارة ءة.رود-ذ إلى ادن بأ؛وا

 وا ء)) ،٠محما ا#دام ؛أدر ١هذ وذان

 ؛.ن ًاحمد أخبر) ود "لء-ىن ا ق_ةك_رل

 أحم.د ة؛ام أذ.رى إذارة وفي .لح~-ن

 ن حى ؛إءادة ا#دام ؛نا ادن ا؛ن

 دن ء-لى) ذان ما إلى د.رور ذي

 -ضرارة واد البهجة ود,ن العمارة

• "ى الورا في أط) وأدلمذن

عة١٠بفد الله ، ‘--ه د.

مهداس مراجع:  اوذراس، بام٠ش الفه، ءد هح.مل .
عغيغا٠ال ة ة، رب أن ة ي خ ري ا٠ت iدراو

م.1990 اساؤذة،
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بجن(I )ًاحط العروديادذذون

مزهبة

 إلى ؛سب بكيل من قبيلة دي

 ردددة دن ماقاد ن٠ب م الذء دن ة٠مرغ

 دن ع-عاوية دن مالك بن ددعام ابن

 ودي بكيل، لن ن دود-؛ بن صعب

 ننذن غد( التابع.؛ ددن ذي مدينة ٠- ؤر

ح ن '٠ ءم ر١ودعت ، ء عاص;  U دا وء ٦س;

.قريبة ذروع من ل.شهورتان يزيد-؛لب

خذ : ومرهعة  ،.وري2اظ.ذ ةب؛لة دن ف

.ءص-عا لسمدا ذرق ااواقعه يهم ني

ادوادءي ءلي حد
 ن٠ال.يم بلدان موع—ج مح حجري،٠ال محمد جع.ن' ه

 دار ع، ا" عاي حمد١م ن »تحقيق وة-ائلها،
م،1996 ،2ط اليمانية، لحكة١

 البلدان م٠معاج ،حغي۶لمقا حمدا إوراهدم
 صهدا،، ٠ الكذمة دار اليمنية، واولهائل
،بوًاروت للدراسات، لجامعية١ المؤسة

م.2002 ،4ط

رون٠س
 بحدخالف أ٠العل هجر من ججره

 مردذز ن نو. يذة٠مل غربي ، خالد بي

 إليها ينب ة، ذب وهي آدى. قضاء

 وفة د٧ أدرن رعدي المررني(، )آل

 بعضهم بكن لفضلرا ؛-.العلم

 اطا.روني(، سام )آل ومنهم دصنعاء

مةاو الجل يجمعهم و  م٠سادقا أدو عد

ح بن حدر ن.؛ محه.-) بن الذين ص-

 ء.لى عامأل المترفى المروني فيي٠ا

م.1716 ه/1128 ء-ام اغذاء

العمري اؤم ءدد دسين د.
 مجدوع ،771/2 العرف: نشر :زدارة جع:درا

 ءمدالمل.ك بن د.،دهإ. ،21/1 الحجري:
 بن .حمد٠ ؛82 ن:—الح الثناء :المروذي

 !.نبالء'!.*رف نثر زدارة، يح.يى ب: م.حمد

 الدراسات وركز ا"لى، دد رع اليمن
ا$داب، دار ،ءوتدا ليمذي،ا لحوثوا

 وع مج. الحجري، د٠مةد ام؛985 بيروت،
ةلمه-ا ارص وذدان  ءلمى مح.مد :لحة-ق ،وة

صذ-ما،، اليمانية، لحدمةا دار ،"كوعا
٠م1996 ،2ط

حدن( .اده*- المروذي

م2001 - 1920ه/1422 - 1338

 طللدرا كدق وا صدعاء في ولد

.م"دا ا ب رمكى

 الصئى في وزو ظ٠الح حالغه

 ضمن ره اخد؛( ،د أن ز( لممن؛)ا السابع

 للمراق، ا"ولى التعليمية عثة—إم ا

 طالب من دأذرا عذرة درن المكونة

 درحاة احدر دو الذي ،بع اسل ا الصف

٠ "٠٠٠٠لمكم دا دعليمدة

 ا#ثارة بمدزسة الدراق ني إلتحق

 بينهم, ن٢٥ زمالئه من أربعة جال إلى

لنريق وا السالل*، الله ءمد الرئيس
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رودي حن( ٠)احمد ا ( -ةن٠ح حمد١ل وذي اص?

 الدادة لزن وتخرج :ئي،٠العمري سن٠ح

 ه/1355 ء-ام ا#دارة دفعة ةيالحرب

م.1936

حت  وأدرك العراق في دداركده تغت

 ءن وطه ٠تغصا ادفي إزده ا المسافة

 وعاد * ي.عيثها إتى ا ال.تارمخية الردة

 ا ركع ل لحم,؛ ا وجذوع لتتذرج ا بادد

 ء ب وا لتفبثر ا حادم وا صدره، في

 ت.عييذه ونم زمالئه، بقي.ة مت.ل دوهذرا

 أن إ العسكري، القطاع في

 يجيى ام٠ا#م ساورت الني الذ£.وك

ن و!ه٠ح نم;ة٠ازدي د٠ري  دفعته طه زتر.

مديذة. ة وظن إلى ،ا٠لذقل.ه

في ثماره٠ض زوقت ا ذلك ن—ه بدأ

 ،ر٠لتحوي ا ز ورا ة !-وطر ا ة٠ك ٠لح 1

 قلعة٠ال جنسس في ره زج ا٠م ن ء.؛ وسك
 ءزمع أوش وهو منها بخرج

. مجددًا ا ردهإ ذًاعدل ، وتصميحدًا

 ه1367 م/1948 ثورة في ذ-ازك

 ،ا٠تب ن معا حجة في ا"درار رك ون.؛

 رذ ا#مام مر ا من برن من وكان
إطرة. يومي وجلدهم ،م١بتآوت لجذرا'ب

دا 13 74 سدنة ه٠سراح ق—أط

 في -عمل مجت.معه إلى وءاد ام، 95 2

عن جع ذرا دون اا-وط-في لحذط ا نفس

ووووم
 م،1929 ه/1378 ل دق ،جادله،

عبدالرحمن لذطاذيا ا٠ذه٠٠ح

 ءلى ٠وفعا حم-د ا#دام أن ٠ني ا#ر

 أن د دع د زل؟ سيدمهم ذ٠م ة_ثم ولم

 وول !ذرار.با وذصح\، ۶ روددا دن خ*ود

 إلى وذر ألة٨اد هذه "درار ا له رذب

 مع له ,ا—ذض دلى وا وه-ذ,.اك دنم;ج٠ء

نه. زمال

 ه/ 1380 سنة أواذر ني له أبح

 والف.ال ذل !.ادا البرودة اددر 961

 أن ده ب٠وكت يردد، فكم اث،ددا دن

 وهو ام،962 لوزة فجر ادثر٠ع٠ي
 ودن ٠ص~ذ.هغء ٠#ذاءة دينه.؛ مدورًا

 رردددادم، في ا"د.رار الغياط ءدرا

. !؛ورةا دامأ أول دن ءمل.ه ن,وب'

 عددا حب دذا ءدة ذلك ب.عد رق_لد

 عام لإلعالم وزدرا فمحن الدوان، في

 لإلرشاد وزيرًا ثم م1963 ه/1 3 83

 وريرًا رءس ارفعلد ووزذرًا ي 'اذو

 ا؛-*راق في رًا٩وسد ذرات، ءإة ني

 1969 ه/1394 - 1389 عا- بين
 ؛-دى م-قبم زحر ذ_برًا٨و' ام 974 —

 ا؛*ربه ا#مارات إدى ودنثرًا ذري،

 ه/1404 - 1400 ص ء درن المتحدة

 مج،لس في وءضوًا م،1984 - 1980

ر٠رك٠لم رًا—د—ن—وه ،ي—ا؛.ن.ًاو الذ*ب
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س(٠مح )علي المريسى من( )ءلمي المرسي

 في ي—ازدم وارنحوث الدراسات

.4إذشاة هسرحلة

ستحقاق وسام ء-لى .صلح  ا

اإثارة. رحةالد هن مارب ووسام

 ه/1422 ا"غدر ربع ي توفي

م.2)()( 1 يوب
لمواخدي1 دب مط ددد د.

 الذغ-ق دس الدروج الوي، ط أح مرام،
صنعاء، لثقافه،١ |صمف سده٠عؤ المظا.*(،

مي، أكا مد٠مح دو حمل1 ؛م2 001 ،1ط
ام. 984 ،1ط ليمن،1 ر، اإتة؛ر رداح

 (٠ )ءاي«ص اهريسي

م1993 - 1940 ه/1413 - 1359

 اليم_ي زريازيا الالءب ه_و

 م.در.ذ.ه في ول .ومحاب برًاعر ا؛.لشي-ور

 ه٠ت1حي ددأو ،دردس وفيه؛ ،زدن

 اكب نادي في ئالب الرباب

دي وهو ؛*دن،  '*رف صار ازدي ا

 ،مدر إلى ساذر ء،المرنا دي رذ؛ حازت

 د-طوما في مد؛-زو عل حما وهذ.؛ك

 الحريرة الكارة من العكرية،

 كرررة شهرة مصر في اشتهر المصرية.

 الم.صرى الزمالك نادي ي كالء.ب

 - 1956 ه/1387 - 1375) للذزة

 دلمدوري ذًاددا وأد-ر-ح ام(، 967

ونال رومحدين• من "كهر المدري

 د؛ذي.ا-ث ىر؛.ة-1ا القيادة تكريم

 ل جد-؛ را-را—اد رير—از منحه

ازذرل. وسدام ءردادذ؛ىر

 ز؛.د( )هو )-نادي د.درد-؛ ءلى كه؛

 - 1397) رن العزة في المومالي

 ثم م(1978 - 1977 ه/1398

 مذرة٦لا ا"تدية .ز٠ لك,تير يضأ درب

 الوحدة تادي صاء لفي اهمي؛

 ]وحدةوا ل اج ت ال ءدن وفي ،لشعبوا

 لددنتخبات مذرد.؛ نكا كما .ءلميناوا

 ذي ر؛ زناء مدن ر٩أك- في وطذية٠]

 ت الممنتخر؛ مئشارًا وعين ،دولي

.ة٨طور زنزة لوطذرةا

 ءلى محارًا التكريم ت درجن-؛ ل

 منحه اذن ،.يمنجا ذ-طري متوى
 وس--؛ند-ًا ص.الح للها عبان ءلي الردرر

 ودنحه ه،1405 ما1 985 م ء؛

 ء-لي لجنوبي ا طر٠زلمش ؛ق الرئيم

 دوصع وظا آخر، ماو محمد ى,ن؛

وة ذقد؛ر  ءلى أطلق فقد ازرمن، و-د

،ء ى_ذذ-؛ صمة د-؛ا صالز-، ه-

 حكية ادرد؛ الثورة دينة—م في ئن االمة؛

ي توفي لمري مح? ءلى ملعب

 12 ]م/ 993 همر دو 26 ؛وم منعا،

قر. وذري؛ اه، 414 ا$غذرة -بوادى

ى الدواد، اس ى،-ف تسيًاى
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ريمه م ه٠مري

دن شهس دخ ادف دذت دردم عفيف٠ال ا]دفبفب دن ا

ة مر

 رقرا ذدذة ٠ ح٠فغت تذون رذتح

 ددة دا نحو ذة ب.مسرا يئون٩م ن م لج.ذوي ا

 ل ا٠لجج ا ا٠ًاأ تحيط .ت زا١٠م كيلو

 أش-جار ذ::ذر ها رض أ وفي ، لحذصون وا

 ر١بك دي ت٠كاذ وقد والمزارع. الذخي،|

 دريم في ؛؛فع نجم سعنح ح-ن لدن.رافع

 ثيردة٠ال.ك لولة٠ل ٦ خ ٦ إ ' ج ثم وسيئ.ون

 واستول.ت ام 867 / ه1284 ة ح — عذه.ا

 في 1ذكره تك,رر وأد .ا٢ ,وادأم ءلى

 ممان شمالها ذ.ه.ي "ركش "آل تارخ

 راذن بن الله عبد اللطان مدف.ن

 ني-خ-ة -^.واره.ا قذ*ا ث حي. ي الك.ث.ير

 ه.ذاك عع-روف وة.)ره م1215ه/612

 -"طين ...;ن الخالف كان ودا ؛زار،

 .اطان—'] ١هج د ذق أذده ء.لى كثبر آل

 ام 524 ه/930 سذ.ق طو؛رق ب_ن ددر

 عمه ابن ٠م-عقال )شبام( دديذة ء_لى

 ا زم لكشري،1 ر٠ء دن ءلي ا؛_ا-طان

 برب أن إ ء-لي اللطان من ؛-ان

 دن د م مح ان ط.1 ل \ م٠ده—و عشيرده داع

 ءلي دن الله ء.ب-د بن مح-دد ب.ن بدر

إطان —ال ءاده تبذى اوذي الكرري

 ن٠۵ح مجن ء و ن رق حو دن ؛در

 ة٠أكم ءلى 'اواقع لحصن١ وه.و مريمة،

 ل٠ظ وقد المدينة، ل ط سم في ل٠جب

ط.ان  ذا۴٠ ج.وذا٠مس بدر ر-ن دعن*- |'

 درا 9 4 ة سء به وناته إلى ن٠لح_ص* ا

 أن أيض ر٠ذك—ي ا٠م٠وم ام. 539

 سنة ريمة٠ه ء_لى ه_جم-وا اإ-*-وام-ر

ا٠ايه٠ء واستولوا م1903 ه/1321

 ل٣ج مريمة وبذج في ودقع ا-هوبيو

 ^ل٠ت ،الذروة عدالي وه-و و"٠ط تد٠بم٠

 يث.مة إلى وندفع ادفي ال٠الح ماء ده لإ

 ار٠مج مذ-ه ع ودن ،وراردة دوح١٠ؤش

 دواب. اذفي واذزارع ال.ضل تقي

الح:ل صلة ويف اداس- إب يدزه وكان

 -ة ومر ٠هذ ذة٠م_ر ن—ب ا؛ذ؛-ور

 معندة ا٠ ء.ا التي وه-ي ، اذرب

 بم.ة٠ر٠م) آثار دزال و القديمة، ربمة٠م

 وه-ي اروم، إلى ظاه_رة اذرب(ا

 ر؛ا.ت د، هسا ءدة ردا ب—؛

 تم ؤا و ا"دام، -ادق في كل:رة دددذة

 اذدبرر نم حذ ، آداره؛ ء.ن لتتق.يبا

 ادلجن م.ن مبذي.ة قب.ة دددذة ر آ؛؛ ءلى

 دط؛دع ري-ا٠ذ ;ة "د ا وتتمدز )اولين(

هرة1ظ ذزال  ا!في ادمارة الجيرأذ
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ركر< أبي دن الله )بد المزاح بكر< أري بر؛ الله )ءدد الزاح

 المدينة يتوسط 1كم يومنا. إلى للعيان

 ،مز دددو المواد نفس من بنيت تلعة

 وقد الذيء. عخل٠ب قديمة أنبا شكلمه.ا

 مدي.ذة ا؛وقع مس.احة نفس ءلى رددت

.لحديتة١ مريمة

 ن٠ه اوصفي مردذز في بددة : وا؛ريمة

 لغربا ني انخادر مديرية أءسمال

إن. هردينن من لجذوبي ا

 غري في داء عحذ المريمة: وغيل

ن ، ؛ريم دذه ظ  '.ريم أدلى ب٠شرد مذه ك

• اروم جى ؛لى أنه إ

 ة,د.ذى٠.1ا احدد اهيم ض !ا
 واشائل البلدان م عج م الم.قحغي، إدوايم ئ جع١مر

،4ط ياء،٠ض الكدن، دار اليمنية،
م.2002

 بكر( آبي بن الله )عبد ارزاح

م1427 ه/830 ت

 المزاح بكر أبي بن الله ءبد هو

 وأذواهم ، دارمخدا د ؛رواا الشعراء داني

 ۶جا فيمن ثيرا ذا* م—وأكاره شاعرية،

 القصدة ء١شعر من الرواد جيل دادد

ن، في مية ا؛-ما  مدينة في توفي ا

 ا؛يمن، من ادوسعإى بالمنطقة ٠ذمار

روت دق’ ؛شبةا ا"خبار من ويددو

 في تنمأ قد اه المرثكرة دها٠ح عن

ن أنه نفه: عن اخرر ■ا كم الردف  ك

 الدير، دن شيء نغلم ءلى يقدر 

، ذلك ء-لى م أة-؛ وأنه  إن ثم أعوام

 في ووان له، زرع حراسه آ؛.زه..^ خاله

 صفره نقلني ا جيلة ردية الزرع ذلك

 ها تبوا وكان ،جرلى ى٠كسم -ن٠٠ل ا

 ، م، النذور شديدة ودي لف_جاوسة

 تحدثه ي_وف عنده وجدت فجاءت

 منه-؛، ذلك فاستغردب حكه، وتضا

 زرع ءلى آغناهزها أرمدى دد وكاذت

 م.؛، عن تثغله بانخاددن وقص.ذته خاله

 أغنامها استكنت فاف ا"سام

 من هي تادت الزرع من وخرجت

 خاله من وح؛ف لحيلتها فذطن عده

 ذ؟ات ^ور٠د مكان في واستهر فه,رب

 ذهب من مردابا سنامه في ورأى فيه،

 والناس فده ه-و الذي ن اذنة-؛ ي

 زه $حذ ت4له ل ة؛ زه، محم-لوده

 ص ا! أذ-مث كريه لىح.صر لي فظهر

 حالوة ي الدجن مثل شيئا وأطعمني

 اجز ، ه-ذا في رزقك وقال المسل،

 : وهو واذشده لبدت ا هذأ

قلزدذ-ي ثئلم منذى عاد طيف

غي ردا وئ-ى تبه ى٠ء*ل

هم الهاسهءه 2620 دع ا



أري؛كار( ؛ن الله )ءب ا:*زاح رئب ؛ن الله )ب ارزاح

 ه٠ع٠م م-رخل٠ل ا متع ب- ًاح ٠ ت بم.-؛ ب د - ب ظ

 ادناع نحت م_،٠د ظذر٦ م—ول

^15وا سبت٠ح لش-خصا ذاك ذقال

 وم؛ لث.عربا بمرح٠ وخأطري اذتب-هت كر

 من وجائ خالي جاءني حتى ذت

 ب أذا |لذي ان .'لمك 1فدخلو أهلها

 في ريطي٠وتغ ريا’ع ح خالي تبي1ؤع

ا!زرعذذك:

حنذى أدل عاذب خ.ال يا ا

ي٠ ئ ا٠ض٠ل وأ ي - ■ ■■■ ي ل٠لملج و

 اريا ذا زرمك زئ؛.ا"مس

ن-حمارقلبي ترتعي وفلك

 هذه ةحص هردى ءن ًاذظر 1 خفر و

 ه أ٠ش ن ل ا ء-ن ]ذا ق، حش ت يا فإ ]روادة ا

اح. حدز إ؛ ]ردذده ا

 تي٨الحم ل.شعر ا م٠بذظ شته.ر ا وذن

ح والحكمي'  أفق في ؛-إره و

 ذب حق ل٠لج ه.واه ودام لمعارف،١

 ءلميه فدرط ا٠ييهأ ٠مو هابفخط وشت

 ،ه—ع—وس في يكن ولم يرا٠ت٠ك  ا٠م

 ا#مام يمدح أن خ,-اط.ره في فهجس

 ح—ص ين لي٠ء ه—ل٠ل ا٠ب لمنصور ا

بادرة، بقصيدة فامذذحه الدي.نجأة،

 فاخرة، كمدوة ه وف؛ ، 1فرس هبفأرك

 ؛-أن وادره دار، زسمائه٠ وأءطاه

 فرجع دوك، بعدشل سدن ج ك يماوده

 " ٠تعز ' تدم لما٠ف كوزاللهذ ا"ديب

 أن ذأمروه مه؛ أن؛ ؛إده أهل ذ١م وذي

 ٠محر دلم ، أهله-؛ م-ن ذزوجت ’ لى٠حم

 أغم.ي ثم ، دا زط؛ د مدادأ ا و ، حذوابا

 ل: وذأ اذب ثم ،ءب

تزوجت لى٠م٠ج أن خدروذي لقد

 ز_وجه؛ لمحاس.ن١ داك لدن ذ؛ل وؤد

]-جة وارب—ء ي٠ف أذي—ة فبت

 ٠ ي٠ ” ’ - ن — ن ٠ * موجها او.رلى ظ.لممة ذى ي.ق.لم.بذى

باوتا ا"جال في اذ.زاح وتأبر

 ءذه ذ^شف أمر دردة لع.ا ا شعراء من

 ؛؛ذت ذذد او.د.*راء، ۶هؤ دوون

 ،ظ-م ذا كل٠ ه ءلي ر دسي ذودجيرًا ذده ن۵ؤ

 شرف لله ا د ٠ء ؛-ن د—حد—ء برف٠ع٠ري

 أثير٠ب.ت او^م.إر ء لذمرا ا أول ٠لدين ا

 قد ء.ر و.دغ 1 ه.ذا أن حذق ليه٠ء زاح إ ا

 ديوان إلده دذ.دم م الله.؛ ي ؛-زاحا رأى

 مه٦وم لحمدذي وا وارت ح ؛وشد.ا د*ره

ذ-ظم ؛ناب أذرب وؤد متيقظ ن؛ وه،
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حة٠الئزئن_التزا,ر(٠ءح دون، حك١) |لمزجد

 ادزاح رعش سنحبت ن 1وك لشعر،١

فل؛تة عر٠س ءلى فضله و ده ع.جب٠وي

 ظم في بج-؛-م يج ودن واا-؛-وي

اض'.

المقال.ح ز ر دال ء د. أ.

 لمعروف١ ددن ل ا شرى الته ءدد دن مدمد :جع1مر

 ٠د ٠٠ ٠ا٠وموسحاد رتجى ا ت ي نم م ان دو د ،ذىيلحمدا

،ن٠الي دى مدةدداا ذر٠ث اصقالم، زيز٠ءيدال

،دروت د ودة،٠ع٠ال دار ،351 -348 ص

ام. 978 صدماء، ابه، اودراسمات ز5هر

 ءبر( دن )أحد ٠ااذزح

م1524 - 1443ه/930 - 847

 الذحجي ا؛-رادي اليعى و—ه

 روى—ل ا اأ-دين صعي دي زد—إ ا

 دشا؛*؛ة،ا ء1ذقي. دن ذاض، ٠بالمزجد

 ضاء٠ة ولى زبد. فى ووذال مولده

طد-ه. ؛ضاء هم ءدن

 وص٠ئص بمعظم غة؛ط ا ن ا؛.ادم؛ ) إه

 ٠الغقه في ح( - ب "سدا وا -*ي٤اك.ا

ل  'أجع صالحال.عةيقابنى: ف؛ ق

 لم ه٠أد ن٠واليم ملذًاوا صر٠م علماء

 ،لييه٢٠و ه دردي؛ دن فى مداه يصنعا

في وله ، ذيو٠م شر عط ذي.به٢ت في م ق.ا أ
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 د٠زواة٠اإ ريد٠ؤتج أيض اف'يية—٠لطذا ذ-ذه

مجيران. خ( - اذذواذد وتذريب

مري اد، ادص ءدد دددددن د.

 - خ - البماني ال*ضق ،137 اكاور الذور جعح١مر
.196/8 ادذهب شذرات

)افزايهة ■ المزين

 في — ذف ا؛كا صنى لث-خ هو : -ردن

 في ن والى.؛ الحالل يمهان - ا"دفي

 4ءمل واكان ، لي.مذ..ةا رئة لذ 1 أو اإذريه

ت ردأ قعادوا في  م رذو !ذ..اذ؛ة خدم

If كا"فراح الدامة المنابات ي 

 دذوم إذ )ت،لمو وا واإشأ؛اذة وا"ءراس

 لسدن-راا و ،ملداناا وطرى د_؛لذي.ح

م ذذاول أد-اء م٠وخدعته ف اندروا  ادط»

 -ن( )اذر ؛.ذولى المددة وفي وا؛-قر-ل.

 خدم-ة زوجن وزنولى ذذور ا خدل

 وه.ي ( )القارء ز، م—ن وقد .ء اا_ذ.ا

 ف ادرن.؛ أثتا، )الغروس( نجهز الفي

 والحذئاء "داغ وا د.ثراب1؛- ودزينها

 في ب^-ا ، ل~روسا اوازم م-ن وغيره

 دوب٠ا؛-ص دخناء دا ه_ا٠ف زف_ا ذاك

اوشنكاصه ودي اوف، ءلى ت دالف



تة٠التز:ن_الئزا

 صحبة في ه—ضروري٠ل وا درددة ا

أن إذ لعرسل<،١) ددت إلى )العرودل<

تعازف دون دذم ذ٢اب في الزواج

 تتولى'ادح ازفي و)الشارءة(ثي

 لغة١ هرن ٠جو وخلق بدذهما |لعالقة

 باذوحة ٠تكت 'لني ف الزف لةي] عز،

 ||دشق ب ع و ص: ش،خ٠ل اب.ة٠٠س٨ ل ا٠ر ة ب٠ه ٠]_ وا

 في ين٠ع٠ي.ت لذلك الذع_ارل، ا٠منم٠له

 أن ة٠ح٠ذاج٠ال الزينة( أو )الشارعة

نغتاح ت.م.تع٠ت  واللباقة واا.ظ.رف با

٠ ثع٩لحدي ا ن ٠٠٠٠.وح

ليه٠ء ٠يقدز  دورًا زين٠لم ا ب٠ويلع

 ،لمدة وغي ا روب الح ء أذن ودلك ، ره ء

 ٠ج جا إلى ك٠ح له ا ع.ل٠كث،_خ ا و٠ف.ه

 ددن التذلى يعستطيع اوذي ن لدوشا ا

 اش.تدت ما٠ه٠م رب.ة لم.ت.ح.ا ا ا٠ئ ذبا ل ا

 أذى أي دن ة د صا مج ع وردم ، ,رب لحن ا

 إذا دعرون ائلبالق أن إذ برالح في

 ، '—سس■* - وهو ، ى، د " با له ا■و مز ع~ر ت

 اشتداد د٠ذ٠ء وسدط ير٠خ — لمثة٠ذد

ا"زمات.

ادى أدذاء من )المرين( ويعت?ر

 ة رت: م من أذ^ أي ليمذية١ ذلى ااخبا ٠ءذل

لدرجه ا في تذع أدنى ءسة جتما ا

 حماعي ا اوهرددب كم هرر لخامسق١

ذوي أو  واذاك ,اقبلي، الغالم دية ا

 حول٠٠ويتع ااشباذل، دع ,؛راينة وجرزا 

 إب د بس لي ق? ل ا الدرف وذذإ م٠ءليه

 ط-ة واب-' دمبالتوا تكو ة٠ص خ_ا

 أبناء سائر زن م٠زه٠يم نحر وءلى

 ذا—له وذئ )اذزد.ن( وء.لى ذ.٠'ذ_ة؟لى

 وأن ب؛ده، أواور رطتع٠ أن رف٨اا

 ذهم هم٠يغ ؤول أو مظ-هر كل٠ ءن دع ًا

 في ،إس ف,هو قبيله، أبداء دح و" د-؛

د٠يع تي٠ويم ا"ط.راف، ءق.د ذلى غذن ا

المدعوين، آخر ويأكل غيره،

 م٠رغ ه ز:٠ذد ب ر مح دفا أن اده ء إ ي ح٠ -ت ودمنمم

 كر ا١ ءلى دموم ع0مجت في ۴يب 4أذ

؛أ"ذهاب.

الوادءي ءاي أحدد

دار

 ة م.لم٠ه ا ا له^ن وا دم ل ا حم ع-م د ر دما

 التابع حة-راز ادف ا٠مح ن٠م ف ٠مح

 دن ازذرب إلى ودذع صذع.اء غ_افظة

 ا هرن كليلل.و 95 اوة٠لم.س إص.مة٠لدا
٠ تقرجت

 ص-تدن في جاء ا دم حس حراز اف، ددا

ة٠س.ب.ع دي للهمداني اا.*.رب جزدرة

،ردؤرن ‘حراز وهي؛ أسباع
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|ليمن في واامدوامع ٠جد اات ر ا مك

 از——وع وكذرار، ،وبذبع وذاب،

 أما حراز. ومحمعه !؛تحرزة وحرار

 نراح أربع من تذًالف فهي اروم

 وبني ونفثان، حراز، هي:

 أو لنع ا ه.ذا سمي وتسار. خ.طان،

 وده قع لوا ا ر مس.ا جب؛ سم با ف نخال ا

 جانب إلى المشهورة الجبال من وهو

 تعنيف >ب—و^- حراز، شبام جبل

 ادرب—ل ا جزيرة صفه في ني الهمدا

 الملح 1ك متعددة أصداف إلى للجدبال

 الهلول المتاى وازال الشوامخ

 مسار ا٠ج فإن ال.رؤوك والمنخرطة

 دون الحمة ل L—لج ا دن وسذثرع دد

 ا"ءفي )أي الكعاف ذوات

 في تكون ذفي ا وهي المنحدرة(،

 ار—م وجبل وع-زارع• قرى أء-ااتها

 الجم_ال أي العنف، هذا من

 مئي، عظم حصن وب_ه ،ة٠ادحم

.‘؛.امع-*

 المدك أءدن صلن٠لح ا ذا٠ه ومن

 بعليحي رط دمن علي ال_كامل

 ام، 047 ه/439 منة دءو'"

 دذاصرده، دن ا"دوال إليه ووصات

 ابج ' دع ءظة مدما دن هكته افي وا

أنصداره هع ذؤك ط واذطرق سار،

 تمالن ودروب حمالت في هديه ومما

 ، ماه بكا اليم.ن -حكم من عهاين-ها في

ز.لحاداا إلى دءرذه وادد

دات ٠ا ذاند د أد
 يرة٠جز دنة ذي،١الهمد د أحه دى ادر جع:درا

،"كوع ا ءدي رو مح-حد ح تحقيق ،لدرسا
م،1990 ،1ط ء،صذ(دا ،د#رد؛ا كتبة٠
 ليمزه1 ،لحدان ۶مجم-و الحجري، حم-د—ه

 دار ،كوع٢ا" علي د٠مأح : تحقذز ،وؤبارله
دى.ة  م؛1996 ،2ط ء،صدها ليماذبة،1 ا
و،—م٠ل-يا ريخنا ،د لحداا مى م-اددد

 ،4 ط ،بيروت و، التذوا دار -ي،“لباا
ام.986

ن٠ايه ض وادوامع ه .المسا'
 في الماد أقدم بذاء تاريغو يرجع

 حجرة١ من "ولىا !-ذواتا إلى اليمن

 ات لدسلوا فف حسه.ارا ءلى ل.ذبويةا

التارلحية للمادر روذذا والتسليم،

ي ارهن ي ست اروم فىح لمع-رر؛ه

 م وسل ء_ليه الفه دمل ول—الرس ه_د٠ء

٠ يع ه |جد ا لر- ه٧٠جن

 : دصنعاء ٠ الحدي الجامع — ا

 الحزء في رح لحا ا فة حما في ويقع

 القديمة. صنعاء مدينة مرى لجنوبي ا

 اسم في ادارلجية در المتدن تختلف

 ).وة_ت ا فغي ،دح (.لمتا ا هذا ٣٠مؤسس

 المصادر هذه يعفر آذكر ازدي

وبر هو دح لجا ا مؤسممر مأن
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|لمن ذى ع٠دوا٠وال د٠ج اكب؛ ن٠—اد ذى إدوامع 1و ٠جد سا٠الم

ا#سالك، صر٠الع رذأرة درذذ د.جد ا دان درجنح ا"نصارى *ص مجذ دنى ا

م-ن دد للدلم ث٠الحلمد صر٠لع ا وح.فى و٠ه ءذه ]ته ا رذى ا٠٠ج- دن م.عاد
ولعل ،#ممد"ح وا م٠البرر أعمال دز ا۵م دذب حز فى ،لمسجد ا داق

رذة فى ذه ددا إعادة ا"صال دادك ٠أه دن ذروة إلى لحاععا هذا دذاء أخرى
الوالى يد عل م1 588 ه/996 إلى دًا ا م ح ن١ه ودن دى، ا؛را اكع مبيب

ل1أءم ذللث5و ، 1داش زسح ا)عثمانى 'د► معا دن د٠ال٠خ ل.ان ول٠لذا
ء.لى أح.ردت ازق املة٠الش ددد٠التح

م.1972 ه/1392لن:ة كل1
.. م-ع الحو ا منشئ و٠ه ص لما ا

فى كذلك ؛ص-.ادرا د.فا ولحنف
صلمى٠م أو :.ن _> ن ا أبىل٠٨٠م. - 4

ا٠م٠دم٠٠ذ* ، ع٠م ا^ا ا ا ٠هلم ب٠سم دا ؛٠م٠٠ي
٠٠ " *ا ع ح W ئ

خارج دج ا ه.ذا سنى : لعسدين ا ة٠لذ ا فى دفى سأبه دعضها تذكر
هزن الشمالة ة٠لحه ا فى صذ.عاء كه٠ملد 627 للهجرة ل.«ة.الا أو ة٠دم 1!،-ا

حمة 1مس ن٠ء رة نيسا ن وكا ،ور٠ك ا ا$ش العض يؤكد م 628 أو
ءاط؛ ،الشكل مآل.تعللة وغة٠مك.ش لذ؛ ا مة٠٠ب٠ل ا فى ن شب دايه ا٠٠ه٠مد
الش,مالى، نه جذ؛ فى ن١اغر ردع بب.ور ٠هذ دل أن غ.ر م، 630 لل.؛-جرة

هذا لعدين ا لى٠م.ص ءلى ج;لت اء٠صذع دع لج أن ءلى لجع المص،ادر
فى عديدة ت ا٠ح وإص_ ت ب_ما٠رم٠ت زل إلحهجذرة |لتاسعة ال.„ذة زل ذق

ل،لخران ض٠تعر وذد ، مختل.غ.ة ذبرات م. 631
م،1606 ها1015 ة ين ل:؛ؤه وأء-لى

ت تضاءن دنى إعدم ا القرن ددادن وفى من دا)ذرب دقع الجل: جذامع - 2

لجي_ذ ا فى ه٠وسع٠ت عد٠د ه٠ت٠ح ا—س٠م
ذ1مه الجول بى إصدأ ا ه رذا ، ت.عز ة د: دلى

الحذورجه.
ا لذي.لدرة درة لعا ا ذة ا ا٠ة ول رن ا

م. 632 ، زل
ع رق. :دامار بر٠١الك. الجامع - 5 الى ضب ذروة: محد 3
كر٠ودل ، لمدده ا ط٠وس فى لحامع ا هذا س*ك٠لد سمحج ذروة للى٠لحذ 1 ى لصحنا ا

نى٠ب بانه ادرازي عن نقال الح-جري هذا ودلهع .ءلمه اته ا رذى المرادى
دذاء وذكل صذ.عاء، لك,معر ا هع لج ا ٠دعل ، ي ده ' ٠٠ ٠٠ ' لرلى|دة فى روة٠ف ارة د فى لمحد ا
هرع ج.ا أن د*-فى ا ن وه ،ذد٠لج ا مع جذ.؛ هذا يزال ا٠وم ؛،—القديم صداء

- شره ا٠الع ة٠لسح ا فل سنى د٠ق ذمار
I ع٠ض٠خ ٠الوم دق لحرًا٠ء ل._ج.ل
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اليمن في وااجوالع الماجءلى من ال؛ في وادوالع اساج

 م،632 ه/11 سنة قبل أي للهجدرة/
 ا,يه—ء الله لى٠ص لرس_ول لم ء-ه في

وسلم.

 كبدر عدد اديوم اليمن في ويوجا-

 تاريخ يرمع ادفي اد*؛مة ج الدت من

 ا"ولى افر ادذرون إلى تأبها

 سام مع وم؛ بزإدلى ر٠الكب ةإلح_امع

 ادذرن من صع-دة وجامع كوكان،

 الميالدي، ادتامع اة-مري/ الثالث

 ادفي جد١ ٠من هائدة أ،ذاد وهناك

 مختلف ني التالية العرون في يذ-؛ت

 شردة ٠تكمر ،,هنية اد دناحدق و ادنرى

 وطرق أسابب تنوع في منها البعض

 لزخروتةا شت_اص.ره-ا ل وم-؛ البذاء

 لكوذ-اتبا معظم ءلى ذقة٠ي المذطذة

 4 ق أشرق ذي جد٠٠٠)م المعمارية

 مجد إب، حافظه٠ب-م م10ه/

ن أسداف ني -دس ل ه''',. 6 ق خو

 ومسجد نيبرز طه-ار حد-٠٥ ام، 2

 وغيرها ام، 3ه/7 ق بريمة ا"ءور

٠افاجد( دن

البدنية ل .1.٠س1 هامة.1ا التخطيطات

الددذية د سدد ا ذئر

 يايت من دكون فدد - 1

ة-اعة عن -درة٠ء وذكون للصالة

 الشكل مر؛عة أو مستعليدن خثرة ى

 في وفتح صاقر باب لم إليهأ يدخذلي

 تمعم صعر نتاحات جدرابا

 هذه ١تتميز ٠والهواء الف-وء بدخول

خلوها , ء ال ٩ببساط لى المسام

 دن-رى ا في وجودها كبر حرفة،
الماقردن. حدرق وعل ملىًا صقرن

 ميت من :كون٠ذ _دج-لى٠ن — 2

 خارج ودحل ددوذرء وركة ا!صالة

سرر ا—-( وض-ط صعرر وجرض

٠ ط ئ*‘ب

 I ٠* ■ ن : من تتكون ٠ل٠ج ما - 3

 وبرئ مكثوف وفذدء العالة

 ومعالمة خارجي ودحل لدوف.-وء

 ا٣ ويح-نجط ق٠“م-و أو ص-غبر وددذذة

دور.

 تخطيطها في تذلمؤون ماجل. - 4

 أردة ده ط٠تح مكذوف ذذاء دن ادادام

 وينطعق ادذإة، رواق أءهذ.ي.ا أروذة

 داجد ا غادة ءلى التخطيط هذا

 الكبرر كالجامع ادمن لفي الجامعة

 يمع وم.. ذءدر لفي ا-بدلى .ع وجا دصا.لىاددء

لى. ر في ءر "ذا ا

 قاعة من تذكون ساجد - 5

 وصد-ن الشكل د~,لىط.؛.د.ة لعالة

لفي دوهما رواون يذوص.ط ه,-كذوف
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|ليمن ذي هع والحوا |صساجد كنا ذي والجآوامع -اجد اد

خ.; رة لثما ا ت.ه٠جه  الجهة في وا

الجتوبية.

6 - □L ة—ءا٠ق ن٠م ت.ك.ون٠ت د٠ج 

 حذوب ورواق لمقدم١ رسمى٠ ة، صال اط

 فذ.اء ط ه ط ٨ويكولح ، الوخذ., ة٠سمم

 ٠—-٠ ا ليه٠ء يطلق ،ف مكشة

 ۶'.ئوا ١هذ وجذ.ود ويك.بر ،م-ادي٠ال-ث

٠لتهاممة١ طز1ذ1ا في ج,ن لمسا1 من

7 - L..A ا٠فه دقام جامعة د٠ج 

 العيدين، ه وراح لج.مة ا ة٠ص

 من لعام١ لمعماري1 تخطيطها ولذون

 ٠ولجل توي٠ث صلىمو صدفي لى٠مع*

 معه تخذا ا جد Lib ا هذه وتتذر اء،سللذ

 ت ظ؛٠ذ نحا ا عخى٠وب ء-دن ذة٠م.دي في

 وإلى اا^صن في ت;قية٠وال ذوسة٠لجا

 ستملت ا كده ل ' لمعمارية١ رته لمكوذا ا

 Lم.ه. ملح-قات ءلى جد .ا ا ب.عضل

 وغرف ت لحم.؛وا اذوزوء اكن٠مكأ

 واليرك وا$بار هرأت والمعال الدفن

 ا ٢٠ را٠ت درت وء-رف آدن إ ا و بلم٠س " وا

العا-م. 5طلى

الدوادع

دطة أحمد دذت سددة لملكة1 -ج*.اهح 1

صور من ذصرا لى ا"بى في ن ى ا

 ،لذدذة ا ن٠س كأ ءند ددذت تي—ل ا

ت.; هذا وكان ز دار دسمى٠ ا  ا

 من سددة لملكة١ ل قا ا ن ود,* ا"ولى،

 في أمرت ، لة٠جب ذي هرددذة إلى ء رتعا

 درنه حويل٠بت ام 081 ه/473 دخة

 الفي يذة٠للمد دع ا ج مس.جد إلى ازدار

آء;. هع لى د مسج ا٢ كان

ء دع كة دع ا ج د  ءلى سددة ا

طه ،المدي.ذة سرط ددو دعة رت ردة  وذطث

ء عن عارة :م .ا—و.-عا  مستطيل ؛-

 ء وفن؛ لصالة1 ددت ؤن كتكون٠ 1لشك ا

 أهمدي-؛ أروة-؛ ع-ة٠أرب٠ب ط ء.؛ .كذ"وف٠

لي ق اذروا وًايره؛  ذنصدلى ؛ذيا ألد

 ة4لج ا في ة لص. ا يت٠وب ء ذا ا ددن

 ع رق مئذذضان مع ولفجن.؛ الشمارة،

 الدرد ة اسود الزاوية ني ا"ولى

 انحدوبية ال.زاويال في ية٠ئا٠ال.ث ودفع

 تزن ه؛ ءد1ة.و ب.ذيت . ل.ل.جامع الذرددة

ة٠ي٠يق هيتلم٠وب ر—جذ غو. ا ذ٣م- نم.ين١٠٠لر٠٠لئ ا

راء  إلى اكءول يقم ا"مدر. من ا

 : المداخل دن عدد ط;يق عن لجامع١

 او_واجي-.ة في ح ذعن خل ا رد لمة ثال

 ة٠الواجي في خالن٠مد ، الثري؛

 ا].واجه_ة في وادد لى حذ هرد الجذوب.ية،

، لدة لشم ا جذي؛ ذوا ا في وم.دخل ردة ا
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|ليمن ذي ع٠والجوا |لمساجد يمن1ا ذي ع٠والجوا المعاح.

 ا-عضى تل عدلى الكا؛بتق ونقوس ا ر*-لمو

الداخل. هذه

وف:

 X 31,50) الشكل مستطيل

 ص.شول أربع.ة من ون٠يتك ام( ة,20

 الصف في :دت دا درءا وا ا"عمدة ا٠مر

 أء-دة، وخ، ت م.ا دءا ص حم ا"ول

 الرك-ن في زه؛ م-ى 1الخ العمود دقع

 ؤفي ا المرب.عة للمم.-ساحة لذرفي ا بي لجذو ا

 ١لست الغربح؛ ]؛ة]شماا الزاوية تحت-ل

 ك-ة نل ا وت٠د ون-؛ فعر ض-م٠وت ة صال ا

 من نى ا٠ث٠ل ا ف—لص ا وب.كا-ون ،ة دد مم

 ن٠م يتكور( لث لذااو م.دة٠أء .خرةء

 قا٠لص ا م.ا أ ودءاه.نىن، مدة ء أ مة٠ل ءا

 لددت لجءوبي ا الضاع ذل -ء يزن ا بع درا ا

 تةسود دءأمات أردح فتكوده ة لص.. ا

 تغ.صل !فيا لمساحة١ ءلى ميأق ،دة ء

 لبائكة1 هذه في دضها٧ ءن ا"ء^دة

 ق دروا ا ءن لصالة1 ددت ددزل جذرار

٠الجذوبلى جهت،ا في والمكث-وف وادذذأء

 مجوف-ة فتحة عن عارة ادراب:

 لي يى؛—دش ا ادرار منتصف في همقذودة

اذ-واب يكتف القبلة. د-رواق

ن ءه.ودان  ثذدط ٠مدب.ب.ا ءقدا مح.م.

 سمك نى ألة عمودان اكمودين ا.ذين٠

 طي٠غ٠ت سب ط ء_ذ-ر م٠ليه٠ء ^رذ-^ز

 لكتابية١و دلى دن؟؛ وا لهذدسيه1 رف درع؛ا

 ءذوده ت جب-؛ ووا ب غذ-را ا ف٠ور٠تج

 ،دن رب ا٠٠لج ا من ه٠تكتذم زفي ا ة ر "عض وا

 الكوب، ت دأ وكاتا ا لر.ن شردط د.رور

 الزخارف من آحدر ب_شري_ط ءذ_؛ط

 ادفي ا"عدة لوح خلة،١المتد اذلى او

 دط ادرر ١هز شكل٠وي ب ا نحر ا ذكاذى

 سمتطقة طييح عتطيال٠م رًا إط؛ بي وكا؛ا

ادران.

 نور—م د—نج راب—انح ۶بح وء-لى

 وع٩مص ذعر م ءن رة ؛ء وهو ،ح٠م نجد؛ ا

 م٠سل إلى مدخله يؤدنى, ،لخثذبج ا م-ز

 سة٠ل ■مح ،٠تذتهي ت درجن؛ عذر من ءلى ى.؛

 الزر ارزاء ءلى وزظهر الخطب.

.هنحلوذة وند؛ لى٠هذرم رف زند؛ اغذإذة

 بقايا ود٠وح, د_ظ بال ا لقف ا

 كاون كاذت٠ لفي لحشسة ا ذلىؤ؛ت٠ا؛ص

 وؤر ،وصالةا تخ في اوزند ].سقفا

 م.كطقه دطي٠ت ادفي ت ذا ن رق لم ا حظيت

 سث٠ح من ذبدر هتماه با ب نحرا ا

 ددنت ادفي رف وزء؛ ا وذراء تذلى لى؛ يذحو

 ى٠ط ر؛—م الى سم٠مق لقف وا .ا٠ليه٠ء

"ث٠ذ منطقة كال—ب ،رخرذلى
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|ليمن ذي والحواهع جا- إحف.ا ا اذيمن ذي والجو|مع ج ادت

 تتامصدد ءل تظهر د-صتدقات،

 ٠يتكرر بعض،ها زءرودة ل هدا أش كقف ا

 ا"ضالع ندة ى نجمة : مثل وهذ؛ك دذا

 ت لثا وه ربعات٠م ءلى خلها١بذ ي٠تحتو

 يط٠وتح ،صغبرة ودوائر اب.ك.ة٠ش٠مت

 ءدارة اردة ذب زلحنرذة لثماتتة١ بالذجم-ة

ردة أوراى ن٠ء  ورود٠اد وأشكال ث.

 »ت—م رطة٠ذ وأ نتب "كا ا ق وأورا

 ت بكعا والتشا الحدزونه رف لزء.؛ ا

لذهي ا نو زل ا تآحلم٠لج ا وؤد دسغ٠اذت

 وا"؛-:ض ادح—ال، وا"زرق واري

 هذه تنفيذ لدة—م|٠ء في ود—س " وا

اذران*؛. اراوف

 X 3,50) الربع البذاء أسا

 الزاوية " دأ ل٠يحح الذي م(3,70

 الملك.ة ر٩و ما٠٠فض الغربرة الده٠م٠الش

 ١—٠٠٠ي ٠يعا-وه ؤبال.ذ دوامت ؛..*<-؛وا سي.دة

 داب طريق ،٠مرذ دوت اددا إلى لذو لد ا

 ؛ربع.ا ء للرذل الجذذوبي الجدار في ر٩صغ

 ل لجها ا في غ.اده ةسقن زءأرف وذظ.ير

 : ا٠ه٠مذ روت لتا ا هذا واجهات ءل

 بدذ.ود تذته.ى الق ريب اه؛ ل دك-؛أ

 لنجاترة ا رف لزء.؛ ا تغطي .ة٠م_لس

 برنها، ذذصل اذفي ت ا؛دحرا غةيالكث

 ن م. رذرط أءلى درن ط؛ محا ريب ه؛ وا

غلسأ ومن ا؛ورةة فيةوالك الكادات

 ذواري؛ اله.تدس:ة لءارف هرن بط دد

 م-تداخلة ت .شاثا و ودواذر ت وم:؛

.ب.بعضى ؛*ضي؛

 بددت أ ونعو٠ذ٠لج٠ ا ر اد٠٠لج ا في حج٠ت٠غ٠ي

 اورواق إلى ا"ول "رؤدي بابان اشالة

 إلى ني لذ؛ ا و.ؤدي ء ذن-د-ذ-؛ الشمالي

الدري. ادرواق

ا!روذة وصف

 عن عجارة : الشمالي ال-رواى

 ة٠ت٠س من تتكون واحدة ة٠ئك ا٠ب

 دببة م ءة.ود ء.لىي.ا ركز٦ت لدرلىة،٠أء

 جذي؛ ذوا ا ر ا جيرد يذذ^ى قلدا. ا تححرلى

 ؛زخارف ءلى من زارواى لجذ.وبر؛ ا

 رجة مذلى ت ذرو؛ ن ء. ء؛رة لىبة٠هذ

 ءلى ه-ق -ة-؛ ه ت ا-ت-.وي.ا٠مس ة——خم ت ا ن

حة هررذف*؛. ءلى ذوا  او*.ة.لى ^أن ظ و

 ءط شر ءلى دقع وذي ا ط، ا"و

 الجانبية العقود دن اكبر انحراب،

 مقادة ص.غعرة دة اوتغطي ،"ءرى ’

 4تعصل ادي حة ؛-؛ا ، درورين على

 الرواى ؛—أم المعالة، ددت ءن

 ون تذك ، ل؛ةكبن هرن ذ^ذكون لذرفي ا

 ز درنك -لىة٠أء.. ة ثماد من باذكة كل

 ويتكون ،دبجة٠م ود—ء-ذ ءلىي.ا

واحذدة د؛ة.ك.ذ من الجنوبي ق دروا ا
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ادمن في وادوالع ادامأن. ن٠ال؛ في وادوالع الماجد

 هذا ح رنم مدة٠أء عة—ممه ا٣كعو٠ت

 عل الجحري طاغ في ازرواق

 دواس-طة ت ما ما—لح وا شبر لم_ط_لما

خرن. مد

 من يتكون الفري الرواق

 اشاء عل تطل التي ا"ولى رعن:

 كة١ئ اب وددكاون ،ءم.دةأ ديةثما سهلة بوا

 تحت-ل فذغ أءمدة ى رل٠م ب الذ؛

 أسدة أما للرواق، الشمالي لجزء١

 محلها حلت لى—ق—ة الجذوبي زء٠الج

 ه_ذا ي سنحاثت ا التي نراجم_ة ا

الرواق.

الردة ق الكبر الجادع - 2

الدام التخطيط

 التخطيط لرريع بناء عن عبارة

 به تحيط مكشوف فناء من يتكون

 ،لة٠القب رواى أسقها أروقة أربعة

 اله.ذ ليالشما ارلجد ا ب نحرا ا .ط٠يتوس

 من يتكون ،ب٠مقب قغه٠وس زرواى ا

 ة ببرد عقود ءلى محمو!ة ب وط ءثر

 حطات تشكا ،إه ءأ ءلى تردكز

نذتال مذاطق الزوايا ني اظرذصات  ا

 دةد جامع٠ل.ل الدائرة. إلى المربع من

ةمقية٠ال تهجذ-ها وا في ذفتح مداخر

 الركن ويحتل والجنوبه. والغربية

رن الشرفي والجزء اكرفي الجنوبي

 أزلجا طاء لججاهع ن دعالحنو الواجهة

 الجامع هذا بناء عن لجدرة مذ؛ فرة في

 لجذوبي ا الضاع منتصف في دقع اوذي

للمدينة

 ادفي ادينةا في المساجد عدد ودبلع

٠ -ةدلىًا1.٠مل ٠ ءذ.م

دذدار بر٠الكب هع1الد- 3

 المديذن، وسط ني الجامع هذا يقع
 بأنه الرازي عن نقال لحجري ا ر ويد'ة

 وقرر يصن.اداء !.كبيرا معلجءطا بعد بني

 أن يعني ا وه) ،لجندا مع جا لناء

 ثرة لد؛ ا لسذذ ا ل قع بني قد ذمار دع حا

 ه/ 1 1 سدة قبا أي ا للهجرة

 الله صل لرسول ا عهد ني ،م6 3 2

٠وسلم عليه

 لمعماريةا لعناصما ۶ ٠تنه

 هذا دان دوصح قرة لزلجما يات والطى

 أعمال لدن للكثرر :.عرى قد لجذطمعا

 العصور ل خان والتوسع الرميم

 تلك ؛ل "ء ا هذه هرن نذكر اغذتانة،

 رنا بن ا٠القاس مها ذأم التي

 الرابع القرن باية في زيدي—ا!

 يث٠ح الميالدي، العاثر اذ-جري/

 دري ا هو بأنه ت ب؛ إرواا ؛.مضر دارتن

 هرع. للجا لي ازت-؛ الرواق ء يرط أمر

تذخرن أسلوب ,-أن حظ لمانا ومن
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|صن ذي هع لجذوا وا ٠جل ]مسًا ا ن٠اا؛ ذي والجواهع الم-اجد

 الحشوات بعفر ء-لى الزخارف

 دشمالي ا ق ].روا ا في ب اب 0 ة٨لخش ا

 ردك في ش.ائع.ا ن1ك ع.،٠الجام ١هذ في

ذة.  التاريخية المصادر -دذكر كما ا

 هذا دد٠ج م.ة ٠س دن يو'٠٨٠لح. ا ن أ٠ب

 ية١د٠وب الرادح القرن )باية الج.امح

 لدمر ا وفي (.غجريين ا ١٠٠٥ ا٠لخ ا

دوي م ا ست السلطان ة^م ا . 

 رن ا ية ب في أيوب رن طغتآلد.ين

د ؛ انبري/ اذ  ءئ ني ا

 لرح. ؛—الج رة ء. يذجدي_د الميالدي

 ءلى ذةدو لم ا ب كتا ا ا التذوش وذث.^ر

 إلى ذربى٠ا'ل للرواق الجدوي ايخدار

 بن نيد ا#رام ور د مع لجذ ا دددد

ط ىء٠باو رؤد ا]قاسم، رن ن٠الحس  ا

 م1647 ه/1057 سنة الج_املع في

 كان لني ا ت.جديد٠ل ا ل ؛ ء.^ أ اتهت و

 آخر المئذنة وعمارة جعب٠لا

م.1649 ه/1059  درني؛

م ا|.وهط.ف م.اهح.1ا لتخطيط الد

 يبلغ ألذخطجط ل مسخطي الجادح

 ب ا إلى الذرق ٠١٠٥ -*.* ذول
 ء و.ن ي.تكون .ذشريب م_زا 52

 محاط م(X 12,60 16,70) مكشوف
 لجة.٠ة٠ا] رواق أكررها أروؤذ بأرمة

 المدخل :لىاخ-ل٠د ر.-*-ن نجاد.ع

.؛ اغةم؛ب رب ء يذح ]-ذيا لي ا

ن العدة، ح-لىار يت.وسط اذي ا  ددء

 ة٠الجه في لردءلى الغربي، الجدار في

_دخل وه_و لجذوب ا  ي١]_رب ا ا
 إلى الدخول في رًا حما دم٠خ٠ادس_ت

كل يخذ؛دع. ا ذذة رتح  لجذويية١ ]راودةا ا

رد  طة٠وواس إ]يها ودصد*د ]نجادع ة ا

 ت:كون جية. ]وا ا هذه في ر٦صغ ملخ.ا

 مربعة جرية٠ح قاعدة لرن الىة.ذ:,ذ

 رفة٠ث ت.علوه مستددر ددن دط.وهال

 ت  .ذر ا من ت  حط لى ء مة وذ

درجة، الذرذات من ءدد وتزين^؛  ا

وه؛ .اح ددن د  1 ة م-ن ي.تكون و
 دة-ة ما ا دن ًاصغر درذة ؛يرذت ض.لع

ح ؛دن ودط.وهال  I 6 ن و. لجكاون وند
 ؛ذ.ة ا من صغر٦ 4ف بذم يذت.هي " ع

 يذت.هي ا"ضالع ني نما ؛دن لموها و.*

دات أءلى لرن فضة. وتذلى ؛

ن ذذح وءا أ  ءلى ا"صارة ]و

-دخ_لى ر دس,؛  زء٠يخذ ا وفي وي٠لجد ا ا

 الجذوب دع ايخذ.؛ واجهة دن ].درنيا

وء وأمكذة لحمص؛مات ا ذوجذد ا]ي اؤو

٠ صدد؛ًا بذيت

ا!رو ومدف

 الثكل مس.تطيل ا]دحد-الي: رواق ا]

(50,50 1 ,50 X )ون يتكون ام 

ة، يخذدار ة دور ؛واذك ثد  ني ا]ة?
.ة ودء عدوًا ء,شر ستة ياذكة كال
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اذيعن في وادوالع |كاجد المن في وادوالع الماح.

 ا ه بك■ ع ) ءذودا رك ؤبوا ١ ،٠تحمز ،واحدة

 دائرية نعف ا$زر و|لبعمر مدببة

 كان والذي الرواق سقف ها٨ءل يذوم

 تزغذرى الملوذة المص.ا.دقات ،مز دلمؤون

 .اغذراب دطذ.ة ؛.؟ردو اإذي الذف

 اوذياددة ززارف إم ءليه_ا ط.هر و

 نعمر وكذلك ورود، فوامها

 هذه ورحارف دية. الهند رف الزى

 الشكل ذات الخثرة لمصندقات

 .ة-ات معمن زخارف تشجه المتطيا_

 ء بصنعا لكب.جرا الج.امج في القف

 السددة وجامع أزرق ذي وجالذع

جباة. ي أحمل. بذت

ع إدر

 )ارتفاعها ة مذو تح٠ ء ء-ارة

 والعمق ام ,22 وعرضها م،2,65

 تتت.هي اوقبلة، ار جذ-لى تذوسط ام(,25

 دطوه مغععب ءذلى يعلموه ب، لى م بعذلى

 .ودين٠ء-م ء_( ..مح-ماو لرذبب ء-قد

 وء-لى اءلى من تخراب ا وزين

 عن عبارة وتابرة -ه زرط ًا الج-ادرير

 بعضه.ا ذمدت اليم اوذرآن مز آيات

 $خر ا ض واد رهر٤ا اوكوفي بالخط

.اوشخ يخط ك:بت

 من بذمار اوكبرر الجاهع مير ؛*ذبر

 ومالما ني ا -م و اليع.ن في .نم اطون( أقدم

 عاهره هلراز أن إذ ا#سالمي،

 ,-(دراء ز١؛طر ذرًامت دا.لىو .زخرقرة

 يعني وهذا وازرابع، لذاوثو,' الثاني

 ح را او اوغرن في ع٦ومذ تبر—لما بأن

دي اوسر الهجري/  يد ءلى إما او

 م باي-ة في دن د دن ' لح:.;,

 ءلى حدت“ الني يادية لز اا_لىود-ة

 نراه ما منها العباسية العدرز .ا٣مآلعات

 عملية خالل آو الخدر هذأ عل

 ا٢٠ قام اوفي والتجديد ندوسر*

الزيدي.

 داب وله الخشب من المذم صنع

 مذ-ه يعدد منصعر معقود صغير

تكدت،،٠ إلى ت درجن-؛ ستيب. واسطلة٠ر

 منبر في با د٠م له٠تث لتي ’ لخطيب ا

 س’بحو المذبر هيتريت أشرق. ذي جادع

 عدها ترتكز خثجدة قواش أربع تكونه

 مقف د—تح م_سذذة عقود أربعة

 زخارف اص ريذ-ة وتزين زوس،

 ت مثلن(' ة٠زيم ذكون لتي ا الزجاج

 مربعة وحثوات يق٠لتعق را رذذت

 وغذح سدةكا رخرفة يد|خصا ت٠جسل

 آدصاف عن عيارة دبة ذرا وة زخم ا منه

كذاك ادر ءلى وش. ،نخبذية هرراوح
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ن ال ذي والجدواهع ٠جل ال»سا بمنا ذي ع٠جوا٠وال اجد٠الم

 أورال ءن ءدارة ة٠ت ذدا ده ف زخ> ذق دذا

ددة ردااة. د

م(X 11,20 ام7,45) الشرق رواق.1

 ا٦٠م ع وف٠غ٠وب ة٠ع٠أرب ز٠م وى٠كا٠ت٠ي

 عقود ا٠ءايه رتك.ز٠ت الفي ا"رمدة

 سقف٠ا ا لحس ب.ب.ة٠وم.ل دان.ردة نصف

 في محراب رواق٠ل١ وذ-ذا المسطح.

 ء.ن يشط.طه ي ط ا الشمالي الجدار

 طري-ى ن٠ء ده ل ,دىور خ الجلةا روال

 هرن إلجب ا ء٠لجز ا اية۴ت في ص.غبرة حة٦فت

 ده تغلب ااذي غمالي أ داره٠ح

 ة ذرا ت 11 ءن عارة كتاددة رءارف

 يد ءلى ىزروا ا ى ي سني را عج٠وئ ة٠كريم

 ن٠ب ر لمص* ا ن>—ر ذ١٠ع٠٠٠٠لح ا ن٠ي د محظ-م

 ، ه 1057 سدة د٠م,٠مح, ن—ي اب٠ق٠لا

م.1647

م(7اX 95 13,28) الدردي اذرواق

 لزز صنوف بعة٠س ن٠م ون٠ك٠ت٠ي

 نعف ود٠ة٠ء ؛٠؛^ي٠ء وم٠ذذ ده-,رة،—"ء ا

 وفي ٠ ع ق ق بب ا مل٠تح يبه ورد -ة ر دا

 ء.ذد٠٠جدار ية.وم لي غما ا ارواى’ ده ا٠٢
 ًانذن.ريم- لدم_مالي ا لم_*له ف. منتصف حع

 رواق —او أما .مجوف راب—محذ ه٠وب

 هرن الجامع أروون أصذر فه.و لجذووا١

 إذ "عدة، ا وعدد ط اذف يث٠ح

سة٠حم ة دك دا ل٠ك في كاذمن5 يا ون يتاذون

 لية٠بق عن م-*-زول ودبر مدة،—أء

 ت.ظ.هر لحشب ا رن وسقنه ،"روذة ا

 ءلى تحح.وي مدودة ت ا دشو“ ه علم

 وأوراق ورود ل وأذكا؛ بادة رف زحن؛

ردة  ءن عارة ه.ذدستة وزخارف د

ت. وورب؛ ومعيذ.ات ت٦عستطيال

'،أذن

 المدذذة : هما مئذنءان ادع الج لحذا

 ود‘* و ضاء ايم ا يالمت.ارة ودرف ا؛.غررمة

 دح، ا؛؛ ء إنف فةره إلي ا ذاره ي تذاريغ;

 ذه هردم ءدة ؤ؛ دن رب ا.* ا لمئذده١ دكاون

 رن ،م.ضاع ؛دن يعل.وه.ا "ضالع ا

 حذذلى؛ ازردن ذرن ، *.ًا ضل ءدر 4ست

 هذه دن ضلع ذلى ذ,زلحن يجيث٠ داء ص

ع  نصف عقد ذات ية٠حذ ا"ف-

 جذوسرق د.*إوه.؛ ذروة تعلوه دائري

.ف تعط:ه

 المذارة هايءل ويط؛ق الدردة الزذة

 مربعة واعدة ن٠د وتكون الحم.راء

 دح ودع "ط.$ع ا مث.من ددن يعلوها

 نصف يعقد لعذ-ود ٠ردخذن ذب

 يعد ةهن.1ا ابدن يبحول ثم دادري،

 رذة دن دكاون مض.لع ؛دن إلى ذاك

 ذرذ.ة دن٠از؛ عدو٠ي ، ضلع عذر

اذذرصات د.ن حطات ذدعمها
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ايز، في !)*.**رحاليمن في السرح

 مثمن ق٠جوس الدرفة و٠وبدل )المتلدة(

 صغيرة نوانن كارلوه داب فيه فتح

صغيرة. كمدة لحوس٠ ا هذا وددوج

|لعروسدي ءلي مدهد د.
 في ازوجدز الروني، عدالملك دني محمد : جعدرا

ددبد،٦وال االهد^م ءصذع، حد٠ا٠٠د ذادة٠ ريخى
 ،1ط صمعاء، اا.*ص-رية، ن٠اليم رع مط؛

 الددر مع اب.؛ اوبيي، ئ.ف م،1988
طا، ،ريرما ،دعواليو ،هدصدارا

'ياوذبر، ءوض معيد أسدمن ام؛ 991
،ءدن ممداود وي العد؛ ومج؛لس ت حذإذ؛

م.1997 ز،٠ذ ءة،٠التتو ط؛بع٠

لمحضار1 = ادحكلم.أر هسج.د

الذهن في اح

لقديم١ اديدن في المسرح - ا

 تعبير٠لا ل كا٠ذئأ من شكإ ذرح ا

 ،ذدة #كا ا عر دشا وا طف ا لدو ا عن

 ز^ون ا ه 1تج تجتمع ا وفلسنة أراء وعن

 والكلمة الحركة خالل من ة لحيا وا

ين ر،ا٠ك وإدا والرؤقدر، والغناء  ا

 وًاطوز ا مخه ودأ )تي ا "ولى ا المذلى؛ هو

 ي والس ادردي لتعبيرا ذن فيها

 داد-هشا له كالت لقديمةا عدوره

 أعياده له وكانت وطذرسه وآلحته

 قدوم عند تهوه.إ.أس.ما وموامءه ة دنييازد

والحصاد ا"رض وبذر الربع

_ط؛ر، وهط_ول  له وكاث ا

 ا!قرا؛؛ن يم٠تقا عذلى الخاط ته ادننا

 :ون ن ذم]ا ك_؛ن حيث غ لدوروا

 ؛-تادلون اء،—ون  رجة-؛ يجذهعون

 ويفنون وا"سار، ا"حاديث

ت يمصاحبة ويرقصون  !.*زفا آ

يقاعات ذات اغتلغة  التعبيرية ا

سبة. المن؛

والمسرح ،.!مي 'لدمن - 2

 ا#سالم بعد ارض في نيد لم

 ءلى يدل ما ة-رون بعد أو مباذرة

افيا ه وقواءلم. باشكاله لمرحا وجرود

لمرأ ولم ا#ءريقي، ارح ما عرف

 أنه إلى يشرر ما المؤرخون كذب في

 ومعين سأ ممالك في لك هذ؛ كان

 وول ا"ءرى القديمة والممالك وحمير

 سه أو متكاما مسرح وبعده الميالد

 مالمح دو وصد؛ 1م وك،| مل،متكن؛

 التمثيل دن أو ،للتمثرلى هر ومظ؛

دادات ج رعف في تجسدت  ليد لتقا وا ا

lJIساتوالمنا ا"عياد أيام ؛ 

ينة  المواسم أو ا"راح أو ا

 ظ أو والحصاد كالبذور الزراعية،

والتصالح- الحروى أدام أو ،بيئهما

ميةI الهصه£د 2634



ادن ذي محاؤمن٠اا؛ ذي ال-رح

 ث٠ ح احتلغ-ت ال ق. وال شارر٠.لع ددن

 ن أرى دن وهدا وارiوا ال|تتمثتل نح.د

 ء لذنا ا ونج-د ،؛-مفهة.ا ني |لممح

 ،و التهاجى -دوار أو قمى،والر

 لحيواذية١ "وخدة أ استخد|م أو المنح،

 ت صيا٠خ٠لش ا ونقمعر لجدية، وا

 ه٠كل وذلك ا"حدر اكوض في وتمثيله.ا

.لمرحا ن وأركا؛ ت يرذون؛ هرن

 ذوارث سد الديبة ا"ءداد ودي

 ب.إةامة د وم ا م1ألح- رة.ض*.وا أن الذأم

 ردوم ن 1ك لغكاة١و سلية٠لتسا ن٠ه أووان

 عربى٠ل ا دور بتقمعى وأ٠مذه وادلى

 يدرسى وآخر ، لى٠وهي ا معى أ ع ٢م ينمسو

 ، دد ع ل ا أديرة مى٠ويس *"روس،إ ا دس لبا

 ث٠ح.ي ق.ريه٠] ا ة٠ح ا س في ن ويلتقيا

جدهذال،  ءلى اذذذ.؛ كيف رممثالن ا

 هرا٠م ررس٠ع٠ل دع وذم خ زواج٠د '

 ،دة 1ًاذ^ وا ت ]ذكا ا وطذذأن ،وكدوة

 دردين اوط ن٠ري٠م $ ا ا—شمر ن ويك-ونا

 ل ذ-؛٠حذ  ا وىب٠م في م_ين٠ك٠ح٠ت٠لم ا

 يخ-رج من وزمرب ورب، وتنظيؤا

 ودركات ب.لطف ورأسه م ؛.طاا ءلى

 ات٠دق ء_لى -رمسان و ،مضحكة

 ،لدمبرةا تدد "ذلا -ن ونرد اوط_؛-ول

 دن أدب من ص ازرة في يثاركهم.'

"ور، با لمباذه٠يط من أو ن، انحتفا

 وه-و يرع ا؛ ر۵رة ركاون ؤلى والرذه.,

 وذلى ا؛طرول دقات ءلى وقط ل -ارد

 ص*.'د؟ة٠د.^ اط-زو'ر ءلى .ل۵ا؛.رة يك.ون

 ى ،2 رق وه-و ط وا-دلى طي.ل أو ا؛حلىول،

 ؛.*-ذى وفي ء. وا؛-ط ل ا!.رجة.؛ يمارسه

 ليال أد "ء ا م أر؛ ارض،دون طق1مذ

 kJ بمب|م ؛٠٠م تمددل، |ه.ا٩وم ، رئ ثيليا٠م٠لت ب

 ن دن؛ ا يق-وم حيث البحري -ا٠بالج

 جبيهما ء-لى خبتين بوذع

 ،ماوذه ب أو اندة ط ب: غطيامما٠ول

ة ب٠رق ^.لى٠د٠د ا٠م٠مته "ول ا اثا٠س٠٠وبم

 الذذل الحمل ولهذا حمل، ورأس

 ويدور ،للدع ود*رف لحذوده صادب

 في اأراء؟ وب.ين ه دب ج ٠ حل٠ '—ض ر د.و

ده. ذرا

 في الم.لى أوثر م.همة ون٠تك ودن

 ويظهر أغدرى، الداط-ق ى بالغ

 يذ٠م العيد في فهو مختلفة ل رأذكا

حعال  وا؛ذظم بأمره، والحاة-م ا

 الج.ثع وءلى |ا.ذاهي، $مر وا ا"ول

 وذن-اع كبش جلد يرتدي ط.'عه،

 لسان رده ما ه ؤم ءلى وضع ،ماءز

 أو ؛,ذل آو >صان دلى ورده ذبان،

 قوي.-ًا رجسال .ون٠ي_ك وعادة ،ر حمعا

،  ا#ضحاك، ء-لى درا ون؛ وجريئ

بطرذ..ه وتحت ،ذ..ة٠الذط ار٠وابح.ك
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ابن ذي السرح

 لثعر ا قعائد النادى يتبادل وذذ.وذه

 "ص.حى ا عد وفي ،تيه جا٦له ا عبية٠الث

 -دول الت.هادي قعائد تدور ترازنا

 دذره تالون قد "٠لؤ ا ا"ضاحي درع

 داة أو ، هالال.ا ؛-ورًا أو ،ىجوزًا

٠هزيلة أو حل

 ا٠لللب حول تمش«لية تدار وقد

 ويرتدي محكمة تقام بث وراعي

 قناء وآخر ، ى..تا جلد شخص

 أ٠وكل ،مح.خة ه_يتة وآخذرون ، ندب،

 الكبش عن دفاءًا ردة1بالمط التمدًاة

 ،كمة نحا ثم ل-ه وم-طاردة الذئب من

ه-ر ا ظ۵و مالمح من ذلذل غير إلى

 مجرد ظلت لني والمردي التمثذلى

عليه ثتمك بما ،ومالدح مظاهر

 أو ور؛هل غناء أو وتمثيل دوار، دن

 حوده أو سرية خصيات1كثلم تق-ممى

أطفئا. كما

 النئري ا"دب ني رجد كما

 رار—الح اذهنا ني أخيرًا والثعري

 المناظرات أدب ني خاصة الدرامي،

 لقعة ا ووجدت ،ضالت لم_ع_ا ز!

 ادن ني والشخصيات رلمذوا وا

 مذامات غرار ءلى المقامات

 اذ-ه-داني، الزمان ديع٠ول الحريري،

نغءبال الحركة ت وجذ-د وكذلك  وا

ءلددا و شيد ا"ن-( حبة م*صا ب لتوذراو

 العوي؛ أدى في ا٠ والرقم

م. واخفا

 لمناضالت، وا المناظرات وأدى

 الني ورن-:؛:-—اورك الدولة ء،.د في ظهر

1229 ه/858 - 626 من ا،ترت

٠ ع ٠.مدورونذر١

 شاعر بذن يدرر -حوار وهو
 شكا في وأديب، أديب، آو وشاى

 و ودوف د-دوءة ددرة ا دنعدوءات

 ومتظقا ،وفاك-ية فاكهة ن المفاضلة

 نلتمعداا أو ،حدرىوأ اليمن من

. والقود, والبندب ٠ ذلىواإذ

 هبكت ما ديالدرا "دبا 1هذ ومن

 ر ء بن الته ءط لفقيها ۶لشيآا

 عن, دمر ن؛ا ن اذا في ٠ مخرمة با

 دوار م.,ن د.,ة الحفم ميةادنا بتة٠للهد..ا

 دداد$ فبذرةا -دول وابتها أم ددن

 وددى ، ءب؛ .ا ود 0اف؟ر ددن ظرا ردن

ب. ء ذا ن؟ ا ".1؛وفن !اوطن

 في أبند صر٠ات ن ه إن وذال

 .يمحية ةر٠٠ادش مديذ.ذ ني زخاإذا نذان

 "م ا دور مذا هما أجد ممثلرن إلى

 دور مثل "حر وا لحضردوت ذرمز

بن حوله نذلى و للمهاجر، ر٠كرم ا
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 دن مطرل1ب ء;دالقادر ٠محما |"ستاذ

 الع.ربية اللغة إلى رعية٠الح.غ ع.امية٠اًا

 القارئ ءلى ف.،_مه ي.هل لفصدى ا

 دن الغدى ا دن ركوى ، وإذا العربي،

 دن ذ؛.و ظرات Iوالمن اذاضالتا أدب

 في كذلك برز لذي المقاسات أدن

 -؛ء ا"د ه٠وم.ارس ،ولي—اورس عهد—اإ

اغرن ا أواذل قح ن ذيم في والذ*.راء

٠ دن دبم ع

 مدى على ن—.;م ١ ذت ء؛ ر_قد

 المالمح -دلمك ء.لى الطريان تاريخيا

 في فلهرت ي٠ال رحية٠|ذ والمظاهر

 لمثعرةا ت دعن.(وا ذاسجات٠الم

شححالها  رح—ه. إلى ًاطور ولم اغذذاذة ب

 ذن ر٠ءذاص ط ب.ع أو ذل ددن ح-مع

 أو ة، رون ط* ا ٩وأصو- لة.واءده ذرح ا

 تضمن ي د وال الشعر دن أدب ءلى

 واذشخعات، رلمذوا وا ة٠الححكال

 راة وال.! وانراءة، ب دكت, ذانت واكيا

 درة ونا #ظ.ي-ار *راء٠واللذ .اء ا"د ددن

ذة، مجال في ؛;نهم ذوقوا  ء ربذا ا

 أذفيا #ذدراج ا وح_ودة ألحكاية،

 !د.ا;ةا لذرض ذ؛;رة وأحياذًا وال;الى

 وجاذزة ؛رضا لئدوزا أو وا#ضحاك

القراء. ارذة ود; إعذاب أو لمذاكم ا

بىرح١و د، د.د.1ا الددن - 3

الدمن. ق للسرح ا!ولى ا|مه|دات

 دن لوعان اب-ن في دظهر كان

 ا س"ه"م موع وو^ل * ر^ي٠لم ا دل م رت ا

 -اسال، ود رد-واض*_د، ت_هسم_ا

رظروفه.

وع ردافي رح ابى ا!ول: ا ا

 دن وع ا هذا دذون د.؛ وعالج

رتم؛ اترح  دظهر اوذي ا]ذةاهي لي ا

 واهب٠٨ذ س ل-؛ 1 ط وسا أ ؛.;ن فجأة

 وذدرة 1 ؛٢؛ ى.تمن؛أ يمدلمك ننم;ة ذطر؛ة

ق انن. ءلى  انذرة ال ا"دوار وتمددل ذ

 دنادجة في للذاس 1وتذ,د_ء.أ مجدة، اذف!

 ة نذاى ات٨٠تم. في داسرة، ؛دون أو

 ؛;ن ت:قى وذن ادة،٠ا اراددن في أو

 اذرح روح حل اذد.;ة ا ط ا "ود ا

 الفراغ ت أوذن و^" والكتة،

دطل  د-ن ت;لتكره ا ٨٠؛ اد٠ وا"ء وا

 ظرف لدب د..ذا ت يا وحكا قعه

 رؤد سبة، واتا واتؤان ن ]زما ا

 ا"رق ا"دوار تذديم وتجيد طور،تت

 وا"لرراء كام٠الح مجالس إلى صا.د٠ت٠ف

ط٠ل ول  لديبم لحفلوق ا٠ب وز٠فتذ ين٠س.

]ستهم ه.مداول.عطا ٠وبمج
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اصن ذي السر.ح ابن ذى ااه~رح

المرح طدلي كان صذع.اء وفى ء لنس*"! وا الرجال لس1مج وءرذ-ت

ع—كثنم٠ل ا م.ن إزدادا ، رزًا دط رسى٠الما فى لى، رتج٠لم ا برى لفكا ا لتمذل ا يرذا

نمة١١قغ حذول جددد| تا"ل.عا أو اددارده 1 ه٠٠لمم ا اذدن فص د*

دش ن—م ة—٠٠—ء ا٠جذم ا و أ ة٠٠س ا٠٠س
ى رحسالم الثاذى: الذوع )،.در

ا]طالن. أو ا"ساتذة
أردى ءلى درأ ى لدر ا رح٠ل وا

ى٠ال ح أ يكن رم من د رارت ئه١رع م٠وم - غبر٠١٨م٨ل ا ن٠٩رس'٠إلم ا

وى—س. إسرح ا ت وسا—ن—وه' عد ؤوا أه ط.لعت وا ،الزلة سطنعول ا

عل عذواذت ادورع ر١والحو الحكادة ل.ع-رى ا آو - انمح ف.ن ءلى تمونت

درد أ ورط س،لرأ ؤدى وخ ، دت دا ٠ع ح٠ش ل ا أو ايشام من أتمن ا إلى اد-واذ-د؛-ن

دفعل وها المنطقى أو المرى فر ذوا رى ،علن٠فلل أر ا].*راق أو معر

أو اذقعال وددون واوراوى، الحذكاواق ة٠ف لثقا ا ن٠م دئ وا٠س٠م٠ت٠ل ا م-م_ن

دس $ إ ا وسوى ، ب وع للم.وا ء.د 1تص وس-هم ل ذرحة؛.ة ا ، (٠ره ذطا أ نى م-

وردون رماح٠ال أو وف٠اس قلد٠وت رى لتاليا معمر لى٠ء طلعوا وا

كلخصبات٠.'ل ءلى ددل ئ أو ، افا فى ء.ذله.ا ورأوا أو المرسة اذمدحة

ودورها. وزماتجا ا"ولى. 1١؛داات

ال.ق ة٠ح افو الذرق أش.ذت وف-د ءلى درسى٠لم ا لرح ا ءصد١ وة-لى

ل د.لى هدن وردا ا ح ا٠وم ءدن فى شئت أ "دن وا أريخ٠|ل.ت كتت من ا"عواد

رح أل كل٠وش لوى ومحافظات لى "لي وا ،لدعة ا ,ر٠٠س٠ال وعدلى

فى واستمرت ، ف..ا_ص وم-وا المدرس رر_عه ع ال ات لفتو-د ا ث دا وأ-د

أماس رءلى ا"ولى، ا ءة,او دذديم اف وكايات واطالى وا#-"صة

تلك رن دب ودلي وا زداد ا من -واء، وا |لمل.ولق وقصعر والخرام

الرم؛ إلى با#دافة ة ر ال در المءا و|لطوة. ء وا].وذأ ؟.ذة1الذ _ممثل 1ود,

، شو رد ر٠ود مع^م.هر1٠ك٠٠ث ت ؛٠٠ف-.رلح_ا م ؛—ل* ا دة ذلى ه.ى ة٠سم ا٠لم..ذ ا ون٠ولي

هال٠أسم_ا؛ زر ء دأإف وء-رف_ي_-ا .ه٠سأل مخا٠د ل كلي٠ح أوا ،ددى لدوا ا

ى أو ا٠مذه ف لي. وا ، 1وتحودره ذة ا وطلى_ة. او ددذة آو ة٨رسم
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'اهن ني المح ن اره ذي رحاده'

 او إ٠المبرجل ذب !-ىا دراه م.ا دب

 النفتدر دان دا و؟؛;رًا ى،٠المقتل |لمعد

 ادص يخدم و ، وائيا٠ءذ فيها

٠ ذب ■ك،‘ وءرض "رنى ا

 ة٠ح ن. ا ب’التجار ذذبرق ذا ه ودن

 ظل في ز٠ال داى ددن أرلى ت1يل

 ظل في جنوبه وددن عاعي1 ٢١لحك

 ج ح تمحب من اني٠ط٠ل?ريا زستعما  ا

س والتط.ور ا]توار.ل  في سار—.ز-بد٠وا'

 ذي ا و تقطع وال ادمرا وب٠جق

ذذطاع شماله. في وا

 ذرح ’ إن نقول أن وممكن

 ؛*ذر في ظل اب.ن شمال في اددردي

ف وال اددن دذاردر  هدع رق شاط ئ

 ان٠ك ى خ; أ ة٠ه٠ج ن—وم ، ق٠ج،ه دز

 ثذ.اذة ءلى انثطع داط ال هذا عتمدي

 ٠٠واذ)زس*؟ا طرس-ة—؛ا إدارة وذثاط

 -امر ء وجود صدفة أو اغنين،

 وء-اش ،ن لمدر مجموع في عربية

 الجيات أواذل دق ل ط؛ا هذه ءى

ي,ص. اصدم اذرنا دن

،.رح  الومن ب٠طو٠ تي ا،

ا!ولى: المرحة

 في انمرح "ولىا ال.دل.ات أما

ج-اوره-ا رما ءان - اردنى نى.وب

 اادردي اذرح اذذذل ذذد - ؛..ااذات

 المدارس، حارج ا"وسع انجذهع إلى

 أداء في ي اإفكاه نرج ا |ستمر ك.ما

 ا'.-ق |لمرحية الغرق زم.ن دوره

 -رح٠لم ا صر ذا—ء هلن تثكلت

 الذين الثاب ن٠وم ا!.فنكاهي،

 اة،٠اك٠ومح ة٠ه.واي٠ك لف.سرح تحسم*-وا

 ن٠م ة٠رحي٧ذ ا ,اؤ.ة٠ازذة ذوي يع ج م ح وت

ة.1ا؛رح ودراء اداء

 واتحاكاة اس٠الحؤ اذهلنق وذد

: ماذها وأس?اب ءوادلى دن واكف؟تع

 مرادة دمت 1ك اذق لحكومية1 رسم ا؛دا

 فثهأ ا!زرادة دذاءج في شررة هر اذرح

 أو الع-ربية وبالدفة تساط٠وى علميم٠كت

ن ،ا#نمادزدة  بعض أشار ولذ

 المسرحة اصدادات ردخأدا ين٩الدارس

 ا!ي سات٠درح ا هلن أن ،"ولى ا

 هي زن ء في ة٨حكوم درم*,ة٠ه قلم.تها

 ،ر٠قيم دوروسرى ير٠٠٠«٠٠٠لد-ك ة رحج٠٠م

م.1910ه/1328 ءأم شحمةم

 ي-ة٠'رح٠اف ا!-ندرى وضن دمر التأثر

 عدن إلى صل نت كا ازفي ة ا#نجار

 اطضب ء-لى ل.لزفيه ر٠$خ عد٠ح ن٠م

 ،ل حتال  ا ثم٠٠ك٠ح وموظني وجدود

٠ ذدحت م ٠!ا دو' م٠ه هرت ل ًاح ومعمعت
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-IIادن في رح—الن

 رحيةمالب ذ-رق٠اا ب-مروض ال.ت.اث-ر

 م د ودق ،ءذن ذزور اذت ك ادفي الهذددة

ط أوئ في نمرددة وأعما ت ذئاب

سه. |لحاب

 ٦ك ومرا ،ازرداذة ااوادي ةج دا

ى١ي٠ذ٠يم >ا٠ب ة٠اص—الحن التجمعات

 يمأل من إلى ا"جه والذركات

 والمناسبات واا-«-طل ااذراغ اوة.ات

 اإرح ومنها اغذداغة ااذ-ة ؛.ا"عمال

الذ^اهي. نيل ال أو

 وميناؤها .دن—ء لروع

س-ةزاتيجي،  إرداح ا٣أ؛.وا واذشتاح ا

 ل٠ك من ب٠ت، اا.في الجديدة الثقافة

 رذلى ط وعن وءردة، أجذ-بية الجبات

د آو ي إيم ا رالهاج أو ادطالب  الو

 دتردده ركات٠الث ر٣ص ذ.ا٠ء أو لعرربى ا

. ت 1لحكاط ا

 لعوامعل ا ى٢م درك ء-لجر إلى

 دطوز ءلى دت٠ء سا ادفي ب ا٠"س-- وا

 اترحية رب لتجا ا واستمرار

 ادفي ا"ولى المرط؛ في أولى، كبدايات

 ن "سن؛ ا درصد وذذا حصيلتها كاذت

م ء.؛ جعون٠ار ايه٠كت في ودذي ء د 2سد

يلي: كما ارمن في المرح دن

'!ولى: .ة٤ا،رد الحصيلة،

 - 1941 ه/1 360 - 1359 م ء

 ة ؤ.؛-; ازة-ر ا ة٠الحلصتل ذت وك.ا م1941

ت  ذات ا"ولى ادرددة ذلممحاو

:دشن
 ود_ود و—وه ا"ول: الثق

يل٠ااذمح فرق ن٠م ءدد ل٠ي٠وتشك

اذرحي"

 ءدد وإدراج اد١إء في: اذا ا الذق

 ااداربخ دن ةا ذن د. اإ-رد.^ات دن

 ابرح ا د.ن أو ازشعررة ؛ره—و اذربي

 اذ-ق ’ لحصيل.ت كسجة٠ل ا—وب ا"جذري

 اومض ورق تنكدت فذط ا"ول

ب: ا

 ئحؤف ام 9 10ه/1 3 28 ءام رح

 ن٠د ك.ان اب -٠لت ا د.ن دي د. ق ذرد

 .يعقوب الله ءد اذؤرح ره أء-غر

 ا#نجايزب المرديات بعض وقدم

-و رود ل.ررة دم٠ة مم القصيرة،

دلععرد_راذ ٠اسغ وه_ي .~_تو٠جو

اذذردق. هزا ا دمي ة لةمخ

ء.ام لد ؤدم آخر دي د ذريق

 داء٠ي٠ذ سرحبة م 1 9 14ه/ 1 332

 د-ن استقاها حداد !.ديب مااخرا

ت رودو ح-ة د~  واسفلها ،دو
داك -ن ود ذًا " استفا اناس
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ن٠الي ذي ادرح

 ًاكويز ءلى عارب ل ا ل 11 ٠اشتل لحذذن ا

 رل وس-ا درن كوسيل-ة افرح.ية ذرق ال

اذذراغ. وؤدإ لتسايه١و رفيه٨ال

 ذكون م 1927 ا—ه 1345 عام في

 رذ مح-ط ة٠سبردا للتمثيل بز ف

 - 1344 بدن ما ة اغش وفي حيدرة،

 تكونت م1940 - 1926 اهدا 359

 ا٠ه٠طI—٠صث دت .ت.صواق. ،ة٠ي٠ح دعم ذرق

في ١ي ت ي ح >٠مج أه ة ٠: ح سم بم رذل لى٠ء ■ نكد

 قدم م 1 9 3 3 ه/ 13 5 2 عام وفي

 في واه.ي٠لذ1د. المرد #صالم. ا دي ذا

 د ئ دا ل ا ي٠ه ت معرح-يا٠س دن ئال ن ءلى

ا"ذدار. وعجذائصب ر زن؛ ا 0 وذت؛ م ٠إذ ا

 ن لى٠ء في ر١ ي ١ ك قله٠ط٠م٠ م في م٠ودأسئ

 )ته ا عدد د م. مح س.ه را ب للق-مشل ريق ن

د العابغ  م،1 933 /1 352 ءام وذ

 ات٠سسرح.ي دح ؤ.لىم ما نحامأ ومن

الدرب. ء ون؛ وة هرس,

 ه٠برراس لتمت:ل ل ر آخ ذردق كإ٠ود،ث

 م ذلى اذي ا وفي٠٠لس ا سياذ٠ح يتن نا

 وؤ-تاة دلى مجد-ون هما تين٠ي٠سرح٠م

 بدن ودك زيدان، لجونذي دس ا"ند

 - 1933 ه/ 1353 - 1352 مي ء

م.1934

 د اة .ءوادي سع'يد ن ه-دا ا لوردو

 - 1354 أء_وام ب_ين !-درةا كانت

 فترة م1941 - 1935 ه/ 1360

 الشيخ عتطق.ة في كب؛ر دردي ط نشا

 ا!.*-روضر اح٠نح أن ى—ح ن .ما—ن—ء

 جهور من بألكثير دفع 1فيه اذرددة

 عدن ءة-اذ.ظ-ة ق٠مذاط ب.ةية في ادرح

 ه.ذ-'ك اونهاب إلى وكريتز ٠لع 1ك

ردة!.ارا ادرح؛ة، !.اروضا

ا"ذدام. ءلى -؛رًا ة را دل باية في

الثاب: المرحلة

م1961 - 1940ه/1381 - 1359 ءام ض

 امتدادًا اوذاب المرحلة كاث

 مالمحه-ا دن كث؛ر في ا"ولى، الممراة

 وثم-ارب أولى، ؛-؛.ذابات ,دردرة

 في المرح اواى اقتحام في أولى

 وما ن ءلى دلها ا٠س يم_ن وب٠ذ٠ح

 إ : ومحافظات ن ولى هرز وره-؛ مدن

 ذإلمذ ءلى يدة ح,لى ل-مالهرح ت٠تمز ۴أذ

 ولذدك ا"ولى، واكجارب البدادات

 حلةرم هايءئ ط؛ق أن ر؛#مك؛ن ن1ك

مح نه ه, ون ،ب ة؛ : لجددذة ا ,؛
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اا؛هن ذي اسرح ادس ذي اسرح

 ض٠بع في ااداني العذصر لرت-اركة

 تقمعر هرن  ط ادرحي.ة ا"ء.م.ال

 هرسرحمة في كؤ.ا ء لكزا أ أدوار ل ارجا ا

ج الزمان دب دا شح  فروة ا٠قدمته ا

 د محم د سد.;.؛ " ا راج ا من عين العم-ا

 ام. 940 ه/1 3 59 عام ذرة٠حي أحمد

 والص.ح.ف الجم.هور استقبلها ٠حيش

 ة ديرث وأدارت وا#شادة، جان١:٠با#ء

 ظره.ا1لمذ حية٠ادر الذرق ن٠م ثير٠ك

 ى ا"دلى زفاف ه—خ-اص ، ؛-ن٠لخ ’

 فذاة عذرة اثنتا به -حعت الذي

 رت وكذدك فوة، لزاا ب.هن به.

 ة٠ب,٠خ.ش ء.لى ة يمنح محرضة م،لث.لة أول

 مرحه في خزيم- ة٠كيه ه"ي الرح

 ه/1375 ءام المنذر بن السان

 المدك ت د-لىور مت وذا ام 956

الذمه؛ن.

 مداسن ادلي الذص و؛روز ظؤور

 ومذ؛؛-لحه ح ادت حياة م-ن مادته

 ٠حك د ذق ل ورس وذقله-ا وتقاليده

 لغة وتوزءت ،للد-اا فى ا#ئم

 ة٠المامي الدهج.ة صدن لي٠اد ااطمى

ح أسدوب٠و الدارجة  الغكاه.ي ا

 ل.غة وددن ،ا"غدب وه-و ،لكومدي١

ي الا والذ-*.ر الذص،حى، إلى قري:ة

 الرح_ي_ة ذاك ومن والنميح،

 الالر.ة الع.ام.ية باذ-لحهدجذة ية اوكوميد.

 ل وادح واد.رج الكانب مسرحي٠ل.ل

 اافي موروك ه--رور ا"بب.*.اد وم٠لمرحذا

 طرفيثه عنوان نحت رزي-ا—ء

 ذرقة قدمته.ا رودة، أوو داه ودوروان

 ارا 360 ء-ام للتمثيل العروو-ة

 الك.اذت ددمه هر.؛ و؛.نا.ك ام، 941

 الة.اضي ءدابيد د د؛—ا"م ىحالر

كا٠ إور ٦ال كوميدية٠ رتعارحيا٠مم ن٠م

ردالي الف؛هى اسرح  التآلف إلى ا

ف٠ص في  الني المسرحية دن-رق ا -

 لعمال،1 ؛ط٠و في وذشأت نشطت،

شعمرة ن ش،راثد رت يا٠رحا٠لمام ا ه ذ٠ه ومن

خصمة٠ث قد د با ديما ول ودن؛ #سالم،١

 ن ي لمب ا ق—ي٠ح ر٩س٠وم ذرتثي١ خدي ا-ذ-ا ’

حت سألة٠م ذدها د٠وذ.ة ، حنبه*  .ال١ا

 أو لبهلواذ-^ةا ق٠ط_رو عن واذراع

ة  وعبرهما قدحرشها' والك.ذن، الال

 ولدب ،ت ات.مسعذيا ا في ب عما ذرى

لف  وم.ن فيهما، ورئيسيا دور او ا

 رن و-رذة قامت لشمري ا اسرح

 ا م ًاج ي ي ا،ر-ددت٠م زغ ي ث تمو ديم ق م ب رب ا ب دم ا

 ن د.قما ءلى الشاعر ف ل. ا د م-ن د^ون

م.1944 ها1363 ء؛م
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ن٠اا: ذي ادسرح ارهن ذي المرح

 ٠مثير ٠٠٠لل ومية٠الق ن لنرؤ ا م.ت وق.د

 م ءا ندر أوا ح٠لح في ت٠وذ٠ت.ك ال_في

 ا"حاد برئاسة م1940 ع/1359

 ي٠كساحما -ريم!اء-ط اوته ل٠٠٠ء

 ة بي ع ش رة عج٠ش رى ا ي ديل تم أو رحه يا م-عمرح

 د ا"سن.؛ لشعي١ الشاعر تألدف نم

سبيت. دي ه؛ الته ٠ءبل

 ن٠م اده٠لالسحع حي.ون لر ا ه٠تج ا

 ٨ وتفديم ،'•دربى ا لمسرح ا

 الكتاب ر1كب تدأ سن حس لذصجا

بير٠ك ل ا دلع ءلي رحدة٠٠م٠٠م دشا الدروب

 فردق ودب؛ افي ا دوني أجرد ًا.ك؛ءر

 !مريا ا#صالح ذ-ادي ضاء٠أء درن

 لدكتور١ عر كا ا وأخرجه.ا هي لذوا با

 دور يها٠ف مشل و ،نح غا ب.ده٠ء د٠م٠مح

 في وذاك ،محمود أم ر٠لقعا هراذة هج٠ق

 وزعر٠ذ ’ ’ / اه 363 لذهدة١ ذي 24

 سرحيم ءلي ًاخر ك ولة؛ ام، 944

٠الحرب زدن في ؛قدم

 افيا , للم،شإ ااذوب اذرؤة وكانت

 ه/ 1 359 عام أواخذر دج في كوذت7

ت قدهرت ق.ل ام 940  مسرح;ات د

 معطفى الع-ري ا!كاتب لألستاذ

 اذاج س؛ل في *ي |لتغ-لوطي ذي

،يرفوناا-ز ظ-"ل وفي لين،ومجدو

رح.تة رىلل.ك  ددوذدق ل ؛ط موت لى

 ون٠ت٠الغ ؛.ة ه.; ذذ ذر قدمذآ..ا الحكيم

م.1961ه/1380 ءام ونح والدمددل

 بتطور الثانية المرحل.ة تميزت ك_ما

 ن إزن.؛ بث دن ا#ءراج في ضوءي

 م—ورس ا"دوار وأداء الممثلين كة د,٠

كور  مذودة ح:ث ودز ظ.ر،وا$زا الدي

 أر الم-عدة النعوص اء.ت;؛ر ودن

 ءإذث؛ حث ردن ، رحمة٩الم أو إئ.~ةا

 رفى الذ في 1سةو-تد.د. ص-لت ا٠خ .ة٠ع.٠ش

 دفي ا'-ذوا غى٠ع٠ب #عداد ح.ية 'ن

  ارتم-؛ ذذ-دم ؛ذ.ئ٠ك ادفي لفكاهي-ةا

ل أردا دو ء مج٠وتل  -ول٠فص ل- دداه ء

٠ومي٠اإ- رغىعال

 ٠ه-ذ اد-ذرق بعض ألذت م.ا٠ك

 يم٠بتقد ذه؛ ء ت—ن سددا او ،ز٠د ااذوا

 -؛د.;.ة٨اا- لله.جة ب.ا ه.ية فك_ا ت درد;.؛

 مواضع وذات ، لجمهور ا إلى ارة

 ؛٠،٠ومذ ه در غ-ي ت- ف٠ماالم ا_وأقع دى.:ذ.,ة

 ذ"رف من !-درةا اترم؛'ت ال.ض

 -؛-اءي اد مل٠٠ا عمر ن ا"سن؛ وإءراج

 جيل ودن ،عمني ط-لى 1د- ة رح-ب ل-دس

 خر، ب وتغلتهم بعير، ؛-؛#؛-ل ا

 لح ى-؛ ا"دذاذ أش.رى وكرر-ات

، رذًاأن لي دم ذنا ذن؛ ودن.،-؛ وإخراح
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ايمن’ في المرح

 قذك ورل ا"فرت واللقاء اروم

وكذلك الرل، ي وجربمة أخب،،

 شم.ر ان٠لألسئ لبدحتا ت٠ح٠امد رحبة٠ا م

 ٠وقل ،اجا وإم تاإذا د.ادطرف عوص

 له_ائةا ف.رقة ت ؛ - لمسرح ا ه -نه مت ؤد

 ا"ستاذ أسا ازفي للتمثيل العريدة

 ه/1 377 م ء؛ ميبلي ص-الح ءلى

 الصغرى عدن منطقة ي ام 95 8

 ود.وظذي ال٠م٠ء برن من او؛ريقة

 وهذه ،ندةددريطاا النفط مصاف_ا ركة٠ث

ث ذرن( إحدى الفرئة  اسهمت ؛-

 طلنثاا اتقان في الخميتات أواخر

 ،ذيوالذ_ لغعفا م-ن اذرحي

 وؤوة ة الحد-) ؛-عفى ل_ه دت وأء؛

ستمرار،  دي هلذه وخرقا لى رذ-؛ ا

 جعدر أسبا لكومددا اذص-؛ي 4فره

حدة درستم عماظ ا ومرن ،ء-لي محلم-د

 فى“؛وا وج ذق وجدو ل.حا“لدا ارد

 وؤ-*_؛دة الذه-ب وأد-و وا؛صر.ور ذددو

 داخذوا ه؛-ة فرقة وئادثه كراء،

 ه/ 1380 م ء؛ ذات الني اتمثيل؛و

 دن كا ;أسها في وذارك م1961

 وعبدالعزيز ارد، مح-م-ود د ا"مر-:-؛

 د٠وة ،رزي وعذدود ن خ-؛ يوسف

واخراو تألدف دن سرحية ةدهت

 ذات اوغندق لة قذ، ؛.*دوان ردد محمو>ذ

 حين ءلي رحية—ود وليي،’ طابع

ه طز  لمعروف ا ن الف.ا رادف من ا

 سيابمي بع ط.؛ ذات جذي نا هرشد د محم

 إخراج هرن خر سه؛ ب سدو ويا قد را

 من ين٠انجاذ حي.ة ٠٠ولىم حمزي محمود

 مم غا عدده لى محم. بب عر لشاا لفع تأ

 ماساة ول وتدن؛ إربد، محدود .راج٠وإخ

 مربيح٠ور انجاض، من ؛ذج—نم

 محمود -راج’.وإ ن؛!؛ف من خريين

 آخر وساده قرون آدو لسد ا را إربد

 لدجإا إدب أسا ن لجا وتعا ،ن زما

عتماد والشعوذة  ني ت لفبم؟؛ ا عل وا

 نجتمع ا يا وقضا الناس مشاة) حل

 وإءراج تأرف أب جريمة حية د ه

ليمى بو طامع ذات حمزي ود—م—مح ٠٠ >٠ ' م ل ثمد
 ية٠لسيمشود ا حية رم مم ، عي جذم،ا '

إربد. د عوم اج وإحة, تأليف قصة .'لد؛

 الثالث ق لغم ا هذه واستمرت

 بتقديم ي٠ادرح ذث_؛طها تمارس

 والعالمية والعرب نحرة ا لنصوص '

 عام عدن في لتلفزيونا ظهور ح'ق

ه.1 384 م/1964

 ه٠الرحلم هإه زم-يلىات اهه ومن

در وأدب فت٠ك إسرح ا أن الثاب
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ارمن ذي رح الس* ال.

 كر و ذرن ٠ذعش غدو الطودلة حلته٠ر

 ب ضم ود * وذمو يتثكل أن طاع ت دم

 قع؛—د—لذ ا و لضذية٠لا قعما أ يجدوره

 ؛٠ ء جذ..ما وا ب الثقا وا"رض؛

 مطلوبة حاجة أدح وق اليمح.ية

 إذا ءق-ها ل يدأ وطاهرة ،صعللمجن

 ا٠ذه٠ء ذع ويد ،خ٠خذفت ا أو فف

 غ دا طا٠خ ة_؛ ء؛إ ول بدن ن٠م وم ودن؛

دثارها•’وا ده؛را اد ود*رةل

 عل وفا رؤدر دور ذا أدح ا ذم

 تشدد ستعمارق؛ ا اللطة جادن

 -ة،٠اكرح النصوص عل بةالرقا

 ق-با ضبا ا سه:.,*. ا أواس ذر وف

 #نجرز ا ت٠ودذ.* .وءرضها إخذراجؤ-ا

 لة٠رة٠ة بذط؛*كيل ١ذذنمو .ة٠ف ذا٠ت ا إلى

 مثيل٠١ ه دي د ع ل ألمرد؛ ج٠د را يةح ٠٠٥

همدة. د-؛ ؛ذر؛؛

 انحلي ذفا؛ؤ ط-ور٠وذ ر ظ؛ ؛-ما

#عداد وا ألتف٠ت٠ال وتكاثر ئ ودذا

راس،  راج ا وتحن $دذوع، وا

 ذرةدا وسع مما وا"داء، والذلم-ذطا

 وداذرة واهدمامه، دي اد. بى.يور ا

 بغ-ن وال_صحغيآ.ذن اك_^.؛ذة اه،ام

 ودرك ، اد—ذق—ل وا د٠لذق وا ،ادمرح

 درر إ^~اد ؛ن-رورة المطالبات

ت!.!-*روض وتوأذر ،يةحافر وصا

 ش٠-تمود’وا الالزمة ;ات٠ذ #مكا ا

 بالمرح ن للنبوغ. والتثجيع

 وتحسين ؛-وادره، دعم إلى ت ن لذ  وا

 وإذ-؛د-ذ المعيشية ٠اب٠ي٠ح وف ظ

 باص-لم مهنتهم ن #تقا م—ه الفرحس

 ، ة دن *-؛٠؛ا غسم ر بم٠ذ والتدريب،

 ادري ادي—الم المردود واعدام

 رذول ا هل٠لج ا م-,*-روى يم دس■، دنا لم ا و

 صحر ل ا نم يربك ودر ءلى ؛؛دو لمضفى١و

 ٢٠—رده-ف ف—درق—ت إن ا—فم د—والى؛

 الشاط يضعف أو ،ة٠ي٠ح اد

 سواءدهم عن لجدروا دق 'دردي

 ًلعث تب؛  و محا في ويدأوا دي.د٠ج م.ن

 ح٠٢٠لم ا د ج في ة لحو؛ وا روح٠ؤأ

 وؤ„وة ا#م؛ط ءوادلى ؛كل ستهينين

 داتع؛ ل.وافع٠ل مست.ج.يبين ، ).ظروف ا

 دردي ا ااذ.ن دب مأدفر في قت٠ء،

 ورء-؛-؛ وف-ذط ، وهرايت.ه ورسالته

 ض ره سنسرا وا طوره٠ذ في الجمهور

ذم. حال

 راغ٠لذ ا إليء المسرح مهمة تع.د ولم

 ددأ ؛-حد؛ حاك—وا#ض ، لدسا^؛ وا

 ؛٠د ؛٠حذ تح^٠تعم٠إ لت ذ.ط-ور دل .داا٠ف.>س

 خ التأر دع ذوارل وأداة رذ، ثذأ

 مخ.دمع ا كل ودن؛ ة، ذلى وا عمر٠وال

وهمومه.
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ايمن في اسرح 1ز٠اا؛ في اسرح

 م.ال٠"ء ا و٠غ٠ب-ع في ى يم—د_ا وقد

 إعداد أو لي٠مح رفدأ ٧١ د. حدة نعرا

 ريب—ال تاريخ—) ا ن—م والنتاس

 م.ن و|ختيار اقاء أو ،#مال،ي وا

 ؤد ،وا"جق.اعة العربرة النصوص

 د ٠ص وة ٠مد٠ع ت ب "#ي؛دو ا١م ا٠فيه ن—ردم

 وذقاذة المتعمر ي٠واكدلم جهة١المو

 ني ة٠خ.اص واإذاول التمرد وروح

 إزك٠و! ،د.<د-'_ه.ا رع.ا ات—ت—٠ا-لىس

 ل.لمذع ال٠ا"ءم هذه ر٠بادغ ئ٠٠٠ض ٢تع

-ذاف، أو  اللطة ومحاوئة ا

ستع.مارية  إء.اةة وأءرابا لحاكمة1 ا

 ب_كلل ودوادره الم~رح رذل—وء

 المطاردة، ومنها و-ا؛-ل،—ال

 وءم تولح.ة،٠’واذ، ادادرة ر..ات ول

 دع تاد_اون أو ماءدة أي ةدبم٠ت

 ظروفهم لتحين الر'ديين

_جالرب٠ت٠ب رتقاء ا أو العيشة،

 ادفني هدل اذ؛ ذرص وفيرتب ادوح

ت دور وبذاء والعلمي  وصا

■٠ادرحي *روض

 ت مزا م ٠آه درن أن ذى  ك-م؛

 ن جديرتع ين٠هرت ظ.ا الرح-لة ه-ذه

ودفددا حا٩شج "بد؛ ا اصدم #ثنماره ذا

 لاله.تمام لح.ديد ا الخل دن الك؛ن

:وأدره ه دور أهمية وأررزت؛ دانعرح

 الكتاب كاز أن ا"ولى:

اء، ١_ع-٠وش ؛ء—أدر (٠وه حى٠ي٠لم-امعرحا

 ولى ٠بعل ف؛ما وأساتذه دتذاذرة وا دح أص

 ن٠م٠ل٠ول ن،—ادما فى أدبرن رروزا

 درم ا لم عا ١اقتحمو ء  دؤ ،رد و لم ا

لعا  أدوار ١ومتلو ، ١وتمثاح اجا غدر وإ ت

 ز.ذسالىا لعذ.صرا ك؛ن ءذدلر؛ ؛ء٠٠لذسا

 ق٠ح أدرًا—ن أو دوما—ع٠م ؛رك—الث

 ا"دوار بذه٠ للقت؛م رنغد ا شدوا

 حواجز روا—ودتك- الئ-ب-اب، من

ء ولدن درج، و دعب١و المذوف  دؤ

ردان  ؤدي نم ا٠غ ءعده مخمن دكتور ا ا

 ن ر؛ "م* وا ٠صدلحق با ٠جو—ح ن وا"سدر.؛

 رواد إلى با#ضافة ى، ادن؛ عبدانجب

 أدوار بتعمعر ذ.*.يروا ا زدن ا ا؛-وح

 محم.د .٠ومذه مدراا ات ثر و الملك؛ت

.ن٦ءج وء؟ده زي زد 1 ءرده

 طل ادخنار ادن ى؛ر إن اوذرن:

 أ#ل بن د—أحم الجروم ا"مستان

 جذي ن؛ شد ر در م-ل مح د رن؛ وا عقة س->. وا

 دن تنشيط ني هموا .ا—س برهما—غ و

وزه—خ—م رة—دان وسيع٠وت ،سرحن ا
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 رع-تعة وادب ك.فن ده ٠ هتما وا

 ى"ءة دان. ءلى لغذاءا ذن له 1بإدخ

 عة-اطع وتل-حين اف.رحية، و|لعررض

 م إره-ا ذوا فاضا ،ذبا الذ_عر

 جه رج فغي وتثودق، جذب

 اشبان لدب م1957 ادر ه/و1376

 دطو!ة rفاس أحمد أحم.د؛ن الر-ووه

م ون؛ وجوب، روميو ة٠كرحي

غذ.ائية، عرية٠ث دقاطع وء.اء بتل.حين

 ل م ل* مل ذكا في ي إمح؛ دور غ وكازأ

 دن، ءع, ر٨كأ ة رصيف ه دويم ودق ه ق د،ورذا

 ا"ولى جادى 26 في ذكك وقبل

 اشرك م1956 دسر 29ه/1376

 ن والعذط ج-ي ذا رشد٠م مح-مد ن لذك ا

 حنا إنجاح في ا٠اس-٠ق أحم-د دن أحمد

 "ول ا رالدف من ك ح دا حي دم

 اح٠إنج لفرض ا٠اغاذيهحنم ؛.*.ض سة-دك

 الجمهور وجذب ٠الرحي الحفل

 ت٠صحبع ذامك إلى رت1أذ- كما إب

لعدرذ.ا اا^ةظذ

 مكي يى٠يج ؛.طربا ن الهد؛ ا م وقا

 -وطن ’ مسرحية٠ر ص حذًا ذددد بتلححن

 ة٠ملرس في حيرل ريقف ها٠قدم ازفي

في التمت:ل في ودارك ، ٠بكريةر زرعة دا

 ء-وض ء-ما ن "سن.؛ ا ح.ية٠افر هذه

 د—ع٠ب دم؛—ف حجصأ ي اكا هسمحلرف ئ

 م.طدة في وعه؛زرًا !—ومدرس مؤرخا

٠اليمي اذرح

 س ؛؛ا إد.راهت_م محن.*-ل اادظ؛ن وكذب

 ذي ا0 خ ري دن؛ النهضة ح.ريله ني

 أغسطس 20ه/1372 الح_ج_ة

 ب—ال-كئت وجود درورة ام953

اغاتين. والص اذرحي

 ذ-ان٠الع ومي-لىي٠ا.كا ة.لى٠؛.^ا نوك.ا
 ام-ة٠ء لدى معروف ذاج.ي نلمنابدا

س  ءلى الدرف في ودراعن* دإجاد ا

ود  ا!تمثيل في هروهبته إلى با#ض.افة ا

الكوميلي.

ءداد ذبرة لمسرحي٠ ا

 ا؛-وحية المنصوص ا#عداد ردأ

 التمثياثة رق—لذا ل٠كثنجك ن ؛.ذاد دع

 ة جب أ ذى.وص ءلى م.عتمدا ذة ا٠المتع

ت قصص وء-لى ،بمر٠لك  افي.طو

 ال.ع.ربي التاريخ في اطرام١و وا-لىب

 ألس:ر في طبر "م*؛ ا وءلى وا#سالمي

ال*ب.

 حس شظ؛ أ ا#ءذاد ؟؛.ذا يذ.وم ن ك؛

 حيث ص المسرح بذن ٢له خبرة 

.طة  ي ذرحة ا الحذوار ورسم ا.درحعة ا

واحعدار دي ادرا ا ء والبنا وانزفيب
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 در ؤف ني دكا ا العنصر أدوار ف٠حغ أو

 مرذ< رغدة ا ذا حددا ١ به سذجا ا إ بب٠لم

 ن٠م الكساء أدوار يتقمصون نوا أ؛

 برسم نزر.ر م||~*  ا و٠د ا٠وك ل ا٠“ج لر ا

 م٠٢ مدوا أ وضيعل ، ن٨ل ث م لم ا ت ا ك حر

 ني واذوة.ف الحال.؛ مع سب يذن ا٠ب-م

 ة لحم ا م ءلى إلى #ضافة ما المشهد،

 للرامل با و الديك-ور، دذن ٢لاًلا

 ادرحذي. لل-عمل ة عد ا؛سد-ا وا؛ؤذرات

، فيصبح  ء_ن ء-؛رة ادرح بذ

 لل.جم.هور ردون٠لحس أسذاص مجموعة

 م—وك-اه ،وقعت قعة أحذ-لىاث

ب-ين رب ا٠ت٠ك رن "'ملميه٠ء ا٠١ردأوذ—ق٠ي

 الكذاب دن حد وا ض وذرًا أديم،

 أو لطور ا دن يربد ال-ذي الذدر

 رحي٠اذ الممد ؛.ان إذ ، د.ات٦٠صغ٠ا!

 م_ا ا"ط.ال ض دع ؛*طى أن د٠يتعم

 ي.لزمه ا٠وم ٠ يس.تحقه  ولرا يح-حقه

 ■ب ورس الحوار، مز ي-ل.زمه  ا٠٠وم

 ا$ءو ا!بعضل ءلى ويختصره ا!طلحا،

٠ سدبخ ود,دون ببسم

 رن أكهر #ءداد ا ذبرة واستمرت

 التمثيل ذرق ت٠لىلر٠ة قرن، نصف
٠٠م هائال كيرًا خاللهعا اكد_اقة

 ه ير٠لكث ا اا٠و٠ي٠بع ادرحية ا"عمال

 أو ا#ء-لىاد فيها يتطور لم !-فيا

 ذيء إدخال أو التمذ£ل أو #ء.راجا

 في وداوت ء.لميها رح٠الى فنون ١?

 ا..رحذ ا ع٠ م أثرره_ا ن. لىى٠وه ا—مده وت

رغأ-الي  ت 1٠٠للمناس مثله هي٠ف ،ا

 ،راع٠ا.ء ء وولى ،ة٠سد٠ور_ذ.ه_ ا!---وة

 م_وه_مة امتلكوا د أزرا وه-وايات

در، لذا ا أه.ام الوذوف ة أ ووج مثيل٠ااح

 وادلى؛ لالض.حاك ا!تمثيل دس ماج ب

 الد_ا-ذ، ار_ادين أو 'لوادي في

ءدودة. ت’وبامكاذما

 الحكم أن جدًا الغريب ومن

 مح.لة ا ت لحك.وم.ا ا أو ،ري ستعم_ا  ا

ستعمار ظ-ل ني  أن ولا٠تخذ لم ا

 ذطولح'ر ءلى ساءذ مهم دشء ١تتفخل

 !.لسرح. ءة فا أو دار ء ذا ب ؛-رحا

 أو ،ره خاص,ه سندرا منح بذور و

 دشدام أو ،رة١٠طذ ا غى٠٠دع ذ-ة-لىء

 دددام.ل وم رحيون ل 1 الحذدراء صر د-*

 4٠لر.اد هرلوندددا ك.ما ؛دوحا مع #غ?لزا

 م٩ا- —مستعم ددعر في او ددن في

. كالهدد  العكس ء.لى إذا_م با مثا

 مل٠ء أي قاف ا في يذدخلون كاذوا

والحربة ازوحزح ذضايا لحادا ي م-سرحي
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ن اد ذي اشرح ن٠الي ذي رح٠الم

 م٠فه حذ د ستج-ابوا وإذا والنحرر،

ل--اجد ثمة ؛ رء_ة٠وس ي.ستجيبون

الرح اجون—٠٢ دوا كا الذين

 م ه هذ بع أن ج^ه—مج ، ٧٢ح٠٠م٠رح ٩٩٠ لم وا

 يشجع.ون أو ء، الذا أدوار يتقمصون

 فرضت وأخثرًا الص-ثيل، ى٠ء لمرأة’

ستع,مارية لحطة“5ا  الرقأبة وأءوابا ا

 المقتبة، أو المحدة النصوص لى٠ء

 ز٠٠م٠تح  ئ۴ذ ن—م يشأكدوا حذق

 إلى تيميحا أو لى ؛وك, إشارة،

ستعمار  م ل حذ  ا وئ ورا ا

 كادI ؛لمية٠اص الحذ-رب ب_عد حاصة

 دة ؛.ذلى ر مص في 'لعر؛لى الذورة م ولى؛

 حملما ودنأ ، ذاص,٠ءددا ج_؛ل

 عبية٠ث !ا لوطذية1 ت لحرى وا ،ا_وطفي ا

 في؛لى اك.هرين مضاجع تقدس

وكان-

 ا#نجدز عما ذلك إلى با#دافة

 تمزيق أو افرمين ٠بعغر احمواء ءلى

• والبرهدب رغيب٩ل دا إدرى ا بع.ضى

 ؟ربة ال >ظ دوء هرن ن ى وسك

تها ي المرحية  لم أبا ا"ولى محاو

 رح٠دس با حبلت و م ء.ا *شكل ؛ ور٠تت.ط
 حيراف رف ال؛ أو المؤلف تلد ولم

للهجن.ة ؛-؛ ؛ورددة س.رحية٠م ا ءلى دا

 الذ-؛ءر ها٠وأخ.رج ألذلى ألدارجة

 غدت وبروك مسرور اإ.رحذوم الد*.ي

i ة رين أدو ه ن-؛ وشوردان شة زج 

 ويعض ام، 941 ادا 360 ؛م٠ء في

 اوشعي زشذ؛ءر لذ.*.ردن ا التمثيليات

 ة٠ي٠'رح٠ب٠وم ،يمت٠ب٠م٠س ي د ها لله ا لى عم.

عإع ر٠للذماء ي.ة ر٠صئمدعا ا وبونا٠م٠جج٠ي

 ب شلى و ا ولى ء.ة مو مج. لى ون ولى ن ز.ذ^ىا

م.1944 ه/1 363 عام

 ًاطور ؤذط الخمسينيات هرطاع وفي

 التأًايف إلى ا؛.رثملى اوذ^؛هي المسرح

 ادردي الكات.ب ي.لى ء.لى المكتوب

 فقدم ؛خي٠الة ب_دانجيد٠ء ا"ستاذ

 رة٠*٠د شنشن V هم ن.ي تIب١~ح^ *٠مم٠ه»

حتبعر. يذ٨ل وا ،دلمدن ا

 م٠رغ حية٠-ر٠لم ا ررة.ئج٠ت٠ل ا ن أ ك،ا

 أو المثل أو ادرج ٠تلد لم ا ذرتي 3طو

 من و|لخبير لم-ؤه-ل ا رحي٠ال الغني

 ٠بعل دا إلى غائب وظ.ل ودراط، ءام

لا .؛.ذوات ددذ

 أذم أو لىة٠؛ذ٠ذ دمن ا٠له ؛-أن وإذا

 ءلى ءدب م-س-ا ثم ؛اردادة ف.ه.ر ي إمح'!

 ذدذدا ادردي ادس تثكل

 -ني،٠اي ا)وطن دن ذطر في ، 1وواة*;

 ؛-أداة درره أهمية ء_لى كدرف1و

. ف-ة ذن؛
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ن اد في ~رح٠اد اا؛هن ذي المرح

ا،سد.رد.ي كال ال ددادة

 تح-ت وعدي ءدن ني اليمت؛ون ء.رف

-ا  من اإرح ف.ن ليزي٠#نج ا ل٠ا

 كانت هنددة م.-رحية ذرق خالل

 رمىاادد بعفر رفي ء-لىن، زور د

 إنج_ليزية رمىح.ية وذرق ، ئة-وه..;-ة ا

 لى٠ء سرب دن٠ء إلى ت-ع-ل ك-اكت

 ، ل حذ:.  ا ي وه.وظ,ذ و-جذود اط٠ض-

 م—واد:أ٠ل في وات ظ-ل-و م—ك،ا"-ه٠ول
 عل يعتمدون ابم٠تحملم وأماكن

 ن٠ف لرمارسة في ال-شدي يحممورون-

رتم- اكدذدل كاس لي1ا  ئ ا

 ؛نلتا ا و للوذت تزجية المناسبات

خاص وء.لى  فطروة دواب ذوي أش

 ة٠ك٠ض_اح أدوار تقم يج_-_دون

 من وا٠وةاذ وازوار، والتمثيل
وذروًا. ا"سمن

 وا"زحاك الفكاهة عنصر وظل
 لةيووس ،يقدم.وذه فيم.ا أورًا سم أم*.؛

 ت سم؛ا,اشا في يدءون ، ب٠وكس ة٠معيش

 ء و٠ه _ن٠م و ، جرًا د جيبون٠فئا-اذ

 -ت تح ل م ث م ت ل د ورى ت١تكول رط وص شآح.ا " ا

 وتختع.ي ٠تظه ت٠كاذ٠ ة٠مختلع مس-ميات

 وول- ظروف،٠١ا خ مص حس وآخر حن ددن

 إلى ل ورط ا من ا٠ذم ا٠م٠أء ورت٠دط

 ؛.ادوار ظ حذذن.؛  ا مع بق٠د ا ا#ءداد

واو دق ،ذقديمها ٠من دد  هية1فك

 نى الذه م.وض.وع إط.ار -تدارج كاكه

 المشاهد ددو أو هد لمثا ا بدن -دلمع ا

 حاجة مدبرى ة—جا٠د٠ د-لىرن ا—٢-

 ا"دوار ه.ذه ظ)ت ددا غ.ا ؤ الجمه.ور،

 فرحي١ |لتشكل ة ي ددأ دفى وت مرتج.له

: ومنها لمهمة،١ ات ا"و ن٠م ددًا ء

 له ذدن ادرح ءلى ع-رف٠ت٠ال

 وإخ-راجا ا٠ت_ألع ءده وة-وا وله—أص

تمثال. ؤ

 كأداة لمرح دا أداس وعي

. ؛.ادالما د*,وب ذاريعتم في حئداريه

 ا٢٠ دذذرد اد.في وا؛زأ^ا الخ.صائصل

ون٠لقذ ا ن٠م غيره عن ح د فن
ا"دن.

 ذهنية وذطو؛ر دكيل ة في ن* أهمع

 ادة٠إء عل ا٠٢د=٠اء٠ومس ،ات٠م٠نجت.ما

 هرع سبع دددا كث،_كل .اتبا٠ت٠د حازة٠حص

٠اذتتلية ا٢وًاطا.*اذ مطاغة^ا

 ا٠ةك٠ثم ر _ًا٠لح.فدأ كإ١٠تع ا٠فعم ,عز_٠وذ

 لخلق عدة اكسا ظ.روف٠واذ ل٠*-والر٠اإ

 إسرح ا وخ.ثسه ادلي انرحي المؤإف

ادحي. والجمهور

 كأرا اذرحوة ذه٢٠ ازدنا امند وقد

 ه-ا٠وخبراح ن ءلى في ن ق نعتب ن٠م

ءام من أي اظ_اورة واغافظات
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ن٠ال؛ ذي -رح٠اا ن ادم ذي اسرح

 أول -دكون عندما ام 91 0ه/1 328

٠خر أو إلى ب إدم؛ ا من رحي“م رق

 ٠ ردن٠ث ع ال اإذرن دن دك ا ي ح حبسرتم»م الخ

د دإءد، ذرحي١ ل.تشكلا يدأ قل ج

قء أو $رحية٠الم, ال;صوص  ثم داس ا

ذ-;-; ومن رف،لتأ ا محاولة  ر1ا

 إلى ى٠لمقتب ا أو تعد1 كلقاصى نيا و دن ل ا

I  ود-ن وب ... مح ا و دف ان؛ ر خب؛ 

 در ال؛ قضاي.ا دن أدروب أو د Lx؛;ا

ذحزاب إلى ا؛«.اذ-ة  ومالسى اهعذ ا

٠حدود رفي

واذسدرح اذيهذيق ذورة.1ا

 رع 26م/ 1962 سبتمبر 26 في

 اليمذذة ةااذور فادت ه1382 ا$در

 جادى 26 وفي صعاد، في ا"م

 ام963 أكتوبر 14ه/1383 ا"ولى

 جنوب في لحة٠لمسا لذورةا ردت٠اج٠د.ذ

 ل٠ض ن ردن-؛ جبال م_ن ن اب

 ودءم اء-لىة٠؛-ه ني٠ا$ثم' ستعمار١

٠سيتمبر 26 لغتية١ ا!ذورة

 زال م-ا لذمالا في رح-~1ا وكان

ه ،دوح_ود غ_حر .ر—غ ب_ه ت؛م٠وا

اددردي ارح ،ح1 مال قحو ود و

ف٠وال-ري لدة شم_ا٠ل ا ا؛.دن ع.ضى٠ب في

 أي في أدر لها يعد وم ،ب,ئ ع٠ت٠خ ا

مدرسة.

 ما أشبه اذرح ءن الحديث ودان

 لم التي ذب لعجا وا يا"لناز، ركون

 لج؛لق ا ة*ض أحتاذًا ودوذه ، ٠دكتشف

ى، كبار:اات٠ال دأذه  عض٠وال واذ

 في ا؛-.*-روتة ت 1ل ئ نم ل ا إث قول٠ي

ادارس.

 في—وا! صنعاء في ا#ذاءة أدى

 ذلمم ت لخمينيا ا حدر أوا يث.ها عدأت ا

 من د-وع أي بر|مذ-ي-ا ءلى ذل ند

 و ا!-كاسب ؛-وجد ولم التمثيليات،

 أن ول غ-؛ ولم الممثل، و اغارج

توجدهم.

 ه/13 84 ء.؛م أوان.ر في ر!£ن

 إلى ا#ذاءة من ؛*؛ن أرسات م1964

 ت ة وذا أ،ضائها أدن كذت ا!ة؛ه.رة

 د-؛دة با!_ة؛هرة ا#ذاء-ي المعهد في

راد؛ .ا

 إلى .ة ء ا#ذا ا!؟جثة دع ورجد_ت

ذة يع_د ،هذجاد  ويدأت إذب-ر، د

 ى اوفي التمثيديت ب_ع_غى آكتب

 ؛*ض دع رإخراح.،؛ اؤ؛ ة في أذارك

 ني فعات وكذل.ك ا#ذاعن ا!رلالء

ذب. إذاءة
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اايمن في المدرح

ءدن في التلروني المسرح

 في افبرح م أى وتقف ،وقفن

 ا٠وتعرقز ،عرقلت كشرة عوامز( اليهن

ج.ت.م.اءية دنها وتأحولمه تطوره،  ا

 ._ةرب_ية ام٠ع— ا واات-وج-ه داب وال-س

الحكم. وظ.ام واذدعليم

 اطبا#ح عوامل دل تج.تمع وقد

 ا#رام دنتم ظروف ي وا#عاؤة

 نفدفى وف -ادذا— اليم-ن ال٠ثم١د

 ادذا — ال;هن جتوب وفرظ ني مجا٠بعع

 ، ز؛ الري-طا س_علم_از ١ م—ح-ك ت٠تح

 والدعم لتمويل عامل يبقى وهذا

 سير في "برز وا ا"هم هو والتشجيع

 العقود مدد ي-د ح لم اكجذارب ودطور

 عدن في العثرين ادخرن من ا"ولى

لجنو؛؛ة. ا داذظات١ وبعض

 ه٠مت دات زم-ا رجدت ولو

 حية اذ, لدخرق ماب ود-ردودات

 مؤلغزن من فائها و"ء المتعددة

 -حدث دا رهم١وء وممثرن ومحرح،ى

 والرروز الظهور عوامل من ددت ام

 ازضدور عوا- وهن ، و-دنن ؤهره ني

 فدرات ني ختماء، وا اوت وا

رة.٠كث وأدبال

A ١.

 وض ر وجدت إذا انت وك

 المردية رق٠لدذ ب ا؛ا المردودات

 بالحاجات ذمي  قهي و"عضائها

 رف دكا د*در ن. و ، له*؛ الرومية

 تشجع و وا#عداد، الجهد

ت-ه-رار  وشمالتالي واذذاء، ا

جربة ا دطور . ؤعيا وءوها ، لت

 في ا#ذاءي ث اد بد عندما ودكان

 ستعادة الغرق بع-ص ش-جع عدل

 ، تمثيال و جذا وإغدرا تأرشا ذشاط-ها

 كتاده مهنة لمزاولة $-يذرين ا وذجع

.مدوغ جذر دا ت لت.شلميا

 ء-ا ءلم-ل في التلفزيون جاء مم

 دائرة من يوسع ام 964 اض 384

 ولمملى واا.-رحي التمثيلي اطشاطا

ء بقايا  ويجمع المسرحذ، الذرق أذ

 اتم_اه في -رضا؛ رن كان من

 وك-اذذ-ا لتلغزلح,ونيا للمرح الكتابة

 نح.و ت تب ا وناجحة ،فريدة تجرية

 لذذشريون ا يقدم نى كا ت -ذو.— أردع

 ة —— ئ م - ج :■ًا ق رادي—د -دن ) "ة اء — ٠٥

 إلى الكاموات مرن اغواء ءلى

 اذم'..؛ا ه_ذه لخال واح ،ددئهدا

 كان ممن حزر ر—لم ا تودنااو من تذًا

،ا-لرح باوكتابة -ابقة عالقة لهم
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اايمن ذي رح—٠ا!؛حن آي السرح

 |نخرجحح ن٠م وكذل.ك جدد، ب1وكت

■ ١لممثلز ول دن د ء 1ذلم ا و

ل من فلهر وؤد  التجرب-ة ه.ذه ز

 ل-ريف ’ ح مم٠ب البع_ض ميه٠ياس ما

جماءية إردف ا ايا٠قض ]ذي ا |

٠ساءد مم الد|رجة |لريعية با]لهجة

 ب٠وجل التلمغ-زيوف، افرح فداح ءلى

 أحد، كل٠ ء ئ ذظارهواذ إب الذرر

 رائد ٠هو ٢ج٠لرخ ا ٠ءمر المرح.وم ودتر

 إذا لذ-*-ي ا ادرح ن٠م ل.لون ا ذا٠ه

 اوذي روك٨م رور٠م دوم ادو ا

 الدارجة للهج.ة دا ية٠ح ب أول م ؤد

عشردن ذب بدهدأ هرر عذلي ١ذص ذات

،ة٠٠فيش *—ط ي٠ح«و٩٠ م يغ٠وه ،ط هر V—ء

 .ررذة أ؛و ه دا ن وزور؛؛

جرة هذه غداح ءلي س؛ءد وقد ا

 1384 م ء؛ ن٠م سدراره؛ وا ،لذر^دة ا

 عدد م1969 - 1964 ه/1 389 ٠

ا 1مذه لحذواذز وا اووادو هرر

 واخرج ف٠ؤ!٠اإ يتقازاه ن كذ؛ هرا

 دن رهم٩وغ وادذإون نخرج ا ءد وم"*؛

 .م - م ا٠٠د د٠حذ الى سب تتنا أجذ-ور

 م.ل٠ع٠لل م٠ه٠ء نقطا وا ،م—جهوده

٠ ٠سر ت ا

ذرق ني ثما در ير—أك ادراك

 تذديم ءلى اوب لذ:ا في ة٠ي٠سرح٠م

 وبحرردب أدد كل ء1لس ذرحيات ا

 ن "ستا ا غذرج ا من جح ون؛ ,٠٥ لحا

 ؛لة٠؛ط درز اوذي السقاف عطوي

ردا 4ا ود ،وذذدة ظيمية٠تلم جذ؛.ارة  ا

ءددن. فس؛ دز رلر؛ وء ددي ٠محمل

 أكز لقضايا ت ادرم.؛ ول تذط

 كلهم ود-د؛ يمر الذط وم٠فير ي_ش_ة م_ع_ا

فء  ة٠قض دذر ن د قذى.! وا ة، ا

 ددن صراعواا نبلي ال والتعصب اذرأة

خاف دح ا-بذددة والذذاذة ل جذيا " ا  ا

قاد ؛.*.ضو وذذد  وسرط ا دات لد؛وا لى ا

واوذضاء. ة٠وطذ١وا راإثآر وااربا

 الشعبية اللهجات م استحدا

 بة كذفا في ا!ريفية أو ة—رج ودا ا

صوص. ا

 ائ—ظ في اكردي رح٠ال كان

ل حذ  والظام رزي، ا ا

وززيوني  ه/1384 م1ء. أذدأه اوذي ا

 ذذ.^ر وب.عد اب.ن، شمال في ام 964

 26م/1963 م ء أكتودر 14 ثورة

 الجدوب في ه1 383 ا"ولى جادى

 ءلى ورداءد اكد*^ر، ٢٠٠٢: راضى "ء

 ة_؛ن٠ ي٠٥ازم؛ رح١المج ه.طا - ةطئه٠د

ل ودز وهادف خذذلجا  ير ارز لحد

المثير.
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الوس في المسرحادن في المرح

 وغبردا وافز٠والح العوامل ه-ذه

 المرحدة التج.رية نجاح ءلى عدت سا

 تط.ور ءلى: عدت ئ 1كم ،التلذزيوبذ

عتماد انحلى النص وثراء  ءاده وا

 وتنوعها سرح٠للم الكتابة وإجادة

 وتعميق والتمثيل ا#خراج وتطور

 دوره وادية الرحي تالمن ازوءى

ذ،'في تجاه تجتمع١ في ا  المرح إلى وا

سذخالل ؛دل اراسي  قب,ا ن٠م ا

 للكبت فدل كرد اد;ح؛ين لكتاى١

الطويل-

 حربةىال- وذوة (٠زخ وينتهي

 استقالل ردن التلفزيونرة المسرحية

 م 1 967 ه/ 1387 عام من٠ال جنوب
 ءلى يد ا-بذلى نثاه انرح يردأ حيث

 كان الذي اا_-لسي ادسر* ط-ريق

 ل-ة—ح ٠م عن ياو أن ل راد—ي

جتماعية ال-ياسية ت الذم  وا

 شدا امنية المثورة قذصادية ول

.ءب فتيا ذم;را ' وجذو

اويه)* كه.ال I اس-رح بدايات

 للتمثي,ا أو للمسرح ا"ولى ذرة اد

 ؛-*ضر في ت ؛كا سايذا ذا٣الي.م ل شدا ي

 لم ولكنها ف، واذر المدل هدارس

أن لبث دا خعيعا زرءا إ تنبت

عوده. وجمع ي؛س

 ر٩سجم 26 ني -؛-وزةا قرام ويعد

 اه 3 82 ا"در ربيع 26 م/1962

 اتمنا من والمدرسون ا"ساتذة طرح

 الحدددة، 'اذور يعفر وغيرها ومعر

 شادب من المرحلة أدداء واه,(

 ني البدور هذه زرع تنمية في اوثورة

 الذوادي يعفر وفي المدارس

ء لرياضية،  دن متهم الشان ودؤ

 في والقراءة هدة لمثا با المرح ءرف

 من ومنهم ،لعربيةا اجلدانا ٣بعخ

 والقراءة، السماح خالل من عرفه

 مسرحية وكتب ،عردية إذاعات من

 سذجابةا ذه *-ط ' من ومنهج- ومجالت

 ي وكامذنا اا,ذطردذ ال،شل لموهبة

 لغن لمتادعةوا ا#طالع ثم داءلمه

 بقر.ادة *ردةا للثورة وتذان ،رح—ان

 لنجدة هبت اوفي مر وذأعبدا ،جا

 ا"در مسنعاء في ,منرة اا ة اذودا ة ونعدم

 ليمز(ا إلى رفد أن حدث ذتد الكبرر،

 والشعراء ا"دناء و الكتان

 والمدرسون وا"س".اذده والصحافرول

 إلى رحل كما مجال، كل في والخبراء

 وطالب وذود اليمنيحن دن معر

أدباء وناب وإداريون نوعسكريو
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ال:من ذي رح.٠اك

 ت ءا 1قط لهنلف ٠ ١م. وعرهم ء ا وز**

 ،ت ورا آ د ا كا وءلى ،نجذ.مع ا

 ء و*طا وا ق ف ودقا دا خرة زا ممم ذت وى

 ه-ذا دذقطع ولم والفكري، اف;حي

 $حله٠وبش ، (٠٠ع٠وه ن اؤدم ددن ١٠صر او اؤم

 المكثذة والرحالت المك-ذف .ي ارو

 التينات، أواخر حق المتبادلة

ني ا٠التواص ستؤروا  ل اج خ هرن وال-ت.

 وا"ساتذة بدة ادع I وابذ؛ت ذود م

 فى٠ح لحيراء وا درسمن٠والم الجامعيين

 ظل فقد ذلك إلى يا#ضافة اروم،

 ا#ذاءي واساي العيد,

 والمرحدة  أخيرًا لتا.ذروني وا "

 ذاء٠وة روافد ٠أر ؛صرية ا رسة٠].ع أ

 والتلذزيون أو" ابدفي ا#ذاعة

اخرًا.

 ،لحذلؤ-ل ا د_دأ دللثط ل —ء ى٠٢م

دة، ثم ذاغذاض  ا"ولى برادات الو

 ذه—ه وتمت ارمن، في للسرح

دة ا  رب٠لحذ ا ،ت—ع—وض أن د—*.—؛ ].-و

 سبع مدى ءل دارت ادفي أوزاره-؛

 ون ،عتية٠ل ا لجه.له-ورية ا ددن سذوات

 ا٠ح سال وم.ين٠دء٠لم ا ءددا رج.ين لخ؛ ا

واورجعرة. ستعمار1 ذوى هرن 1وذه؟

ب ر؛ في ظل ددد لج ا '؛.وزود ولكان

دة ء ودئ  .اة٠اض بدن ا]-*^د^رة الو

 ب.ع.غل تلقنته ثم حذون، إلى زوت وا

 الرياض:ة، ,اوادي في ادة ا!ذرق

 ز ون-* صنعاء، في ة ذوا ا رق—وة

 شمال في ا"رياف ويعفر والحدددة

 ت1وإمكاس اتية، د ت ا ود يم.جه ن رم ا

 في صاد رغ?ة همعتدف جدا، س:طة

 في ن.؛علة أداة اذرحي الفن جع-ل

لجديد. ا ل.لممن لج,دردة ا نة لذنا ا أرضه

 الددات ثءات ذذد دوك ورزم

 م1968 ه/1388 ء-ام ن٠م ا"ولى

 ة—ئ٠ري—وج ،عة شجا ؛درات٠م—م

 ضدضر ٠م ءلى حع ل ب ق ٠٠ س وا ،اا٠ ا ص.ح "

 ي-ر٠زذ ا ين ك كاا٠مم مج.مل.ون كاتوا م.مز

 ا"ولى ت جذاا ووضعت والذبح،

 د ا *د٠سذ ا ن٠ء ثمت١ف٠ش٠وك ،ج ٠-ر٠لله

 سرحية٠م ت  وط-ا هب ولروا فدري

٠ ة ر٠مبث

 ضرا٨٠ب ت لا؟-داو هذه ت٠رل د وة
 ح-؛ وإحدرا ًا رذ ًا ن والقصور ض وضوا ا

: ب "سبا ا ندن ]*دد وتمبال

.زردي ا في ه لذًا ا اذ*دام أونى:

،ا٢إمك.انيا ءلى اءرماده؛ : 1داتيه

 ذا ودمته هدا ءدا هرا ا]-نارة ودواؤم,؛

 هرن ت لثخعو؛ وا ت .؛—لمؤس ا ب*ضل

ولر*-وي. ي د ر؛3 دءم
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ادمز؛ في السرح اديانى ني المرح

 ؤرار ص-در ؤد ي.كز لم : ؛-الديا

 أحد المرح فن يجعل ثقافي سداس
 المعيد في ة٠٠وا$رل الثقذاف-ة أدوات

المرح ذن كان و؛^اتالي الجمهوري،

 ر٩٠وت.علك م هتما ا ءن ،.رذا خ-ارج-ا

الرولة.

 وغزر افظورة ازرقالي رابعها:
 جديد نبحى أي وقتل اوأد المنظورة

 يجلم حديدة وثف'ذة ،جد؛د دضكر

 ااثورة جيل إلته-ما يعى أو. ؟يما،

 حلة ١ر وأه_لياف غايات مع ؛شيا

م .لمغشوثة١ ا

 ء-نى ٠ص ف وغدره كله ولذلك

رح،  كل ذكون أن اذرح وذرق ا

 إطار وفي محدودة، ت لفعا ا

؛  رتع عروضوئ ذكون وأن ،سبات ا

 د Li-ا النفد عن بعيدة ت رحما ا

يكنني وأن ، 1سي ا٨وس ءجا اجنحا

ي-وم المردي الى^د وادن ض دعر

 ال جذ ر و ادناسبة ا_ضوف ة٠ب٠الناس

 ؤدر الذار ادصذصر د1#ر* الدولة،

 ا"ءه-ال في داديا 4دذذ أو ا#مكا)حه

 ق ف ا٠ه٠تقدم ك-اذت ازفي المسرحية

 يري٠ال-*ا رح٧إب لل. ؛.*.ة لذ.؛ ا ازتمثدل

 الثرطة وكالي الحرب؟ والكلية

 ۶اذدفا من دالرغم ليوية. ت وا اذ وا
 ا"عمال كا في حودها وو اإوأة

ك-ل وفي البداية، ومن ادمدم؟

 ؛أنت فقد المدي؟، التمثيلية الغرق

 الغزل معنع ورؤة في موجودة

 ارهني اذرح وفرقة والنسيح،

 نادي في التالي ة١هو وجاء؟ للتطبل

 من ذلك وبر الثقافي، فسين

 مدينة في تئكك ادفي الهرقا

اردي؟. والذوادي ،وتغز ،الحد>دة

 ع ل لخ ن٠ء ادؤوزون ضاق
 نشأته في طا.رحيا آذ-ذاك لذذ؛ن,؟وا

 لغوا؛ط د؛ وحاصروه ا"ولى،

 وجعدوه الصارمة وازرقادة وط وادو

 ؛-وت،وا اصاة ددن داتما معلقا

 المضادة، لي لدعا با وحاصروه

 وء-ي قعود ء-لى فيه؛ واعتمدوا
 اضطر يازن "مر ا ،؛هميتهد مىاذذا

 ض دنرا ا إلى المرحبة قادغر

من أصحابها واضطر لتالثي،وا

ثين ردن ومخرجين مؤلفين،  إلى و

 "عمال رعوا ،رحا دواية ذرك

 ة لى؛ا ف ضغط ،ت دوى

 أو ازلهررض، والحصار المعيثية،

 بمذاصب الجذابة دا#ة-راءات

وا؛ال. ه الي؛ ددن ذف ووطا

 ص: الغرق ابرز وكانت

ذنيا رحوالذ ل وخزا مصنع فرقة

 اةلحوا من مجموعة دس نثكك

م1969 ه/ 1389 م ء؛ المرحبين
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 ~لجخم ء تثكلها د—ع٠ب رت د٠وق

 ي ر ا ه٠ش ل ا ٠محمل ا٠فيه ودرز ، ى٦مسرحم

 ومعم* وم_مت.، ومخرج ككاذب

 ، كب ا٠ك٠ك ني لعحيا ا وعني ور٠دي.ك

ثا٠وم|م ، ، ق ل ؤ٠م٠ك ني ا٠عح٠ذ٠ ٠٠١٩.تي ا 1يحبوو

م•هوغو ءددل رتجلمو

 حلت١تث الني للتم,ثيإ ادرج فردة

  رح.-؛ سح٠ل ا ل عثسا بعن يرن

 بدء, ام 971 ارا 391 عام وذ^طء

 لذ ا آذن ةح ددا ا د سلع م. ربم وجه.ود

 ، ت.وكا٠الم ٠اغلكءدد محلم.د وز٠الدكت

 ا"ستاذ حذى م مس دب دا ك ا٠فيه رز٠ود

 دن عددا ،٠كت ,اذي الح:غي الته ءب

 لعثر ا ء-لى ف—تزي ت ا٠ي٠ح .كمتا

 كما أعوام، ة ث اج ث ل  حذ م.سرحيات

وعذرج. ٠كممتز ؛رز

 ردأت الني لعكذري ا المسرح ة ق ر ف

 ارا 384 ؛م٠ء المتقطع طها نشا

 جديدًا ديال٠تش ك.لت٠وت.ش ام، 964

 وقدمت م،1970 ه/1390 م ء-؛

 ة٠ح_ي اد النصوص ٠٢م مددًا

 والممثل الزرقة، محمد ولمصحفي

 ،ري٠كا.م ا الله عبد ا"خ لكاكبوا

 إرحذوما وف٠المعر الرحذي ذب وكا وا

.سع:د امحمد في و^إ ا ؟لى ء

رط( كه فرنة تشكدت الني ا

 عددًا وقدهرت ام 971 ه/ 1 39 1 عام

 تأرف هرن .ية اذر ا"عمال ن٠م

 ، حره٠وغ ني—ح .ا ث.—و ’ لرم-ن عبدا

 ،لت لبعينيا ا ر ٠خ وا أ ح-وت تمرت٠س وا

 مناسبات ءلى أعمالها ديم رق قذى, وا

الكارة. م.ن جليذه عات٠دف درج

 تش.كلح اوفي الحريذة اوكرن فردة

 في واذمرت م1971 ه/1 391 م ء؛

 ام ء حذق اردي ط.ها ثرا ن ة٠ممارم

 ذقدم كانت حث م1 987 ه/1407

 درج ?ة س ا ن رم م ء؛ كل ده ا٦ذ ءمالها١

اوكارة. دن ح,لىدلىة دذمات

 البدايات هذا مموزات ذ١م -

ددن: ٠-د ا

 أو -دايات، او هذه ني ا٠م ٠رؤ

ت د؛ ا  كثيره ذهى وذوا صدور ن هرن و

 اكادن، ات٠لتمثد ا ى ستو٠م في تجعله.ا

 ات 1 اومن سبرى٠م. هرن ق.ليال وأرني

 مز٠ت٠ت أيئ إ الهرتجلة لشعبية ا

 ا"ولى لذدادات رتتوف لم بأكاسدات

 في ردأت ادفي ادرح'ية ت و لنمتد؛

 في ق س لج.ذو ا الم.ذاطق دن ثره؛ وغد. ءدن

 ،كاثردن ا الذرن ل٠مم "ولى ا كاذود ا

 مدة، طن؛ ا ما٢معررا الت.جربتين  ند وإ

اكاثزات: ه يرذ ودن
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ادهن في المرح اليمن في المرح

 الذي انحلي النص عل اعتمادها

 العنص ذرفر الواقع، وتمونع مس

قراب ،الي٠اك  - مع.قول ٠حل إلى ا

 فن وذروط مقومات بعض إلى

 مرحي، زم-بو خلق اذرح،

إلى ص وال؛ الدولة سام وإدت

المسرح.

 ادؤوإدن لدى ددات دلك وءلى

 ودءم خ,لق تبني فك-رة ة٠لث.قاف ا عن

 فرقة ودكوير ، ي.،٠ح م_ذ ا ط L ل_ح ا

 اذسراة وتشجيع ،درحية وط_ذية

 دبا، والعمل لالنضمام اذرحدين

 جور وأ ،ت 1دمرس توظرمهم د عتما وا

 عام يسمد ذلك تم وقد ،عمل

 تجربة المرح هليدأ1394 م/1974

 كل من واكذ^؛ نضجا أكهر جديدة

'!ذواحي.

 ة لجدا تدردته في ارسمي، ادرح

ايمن: ل شم؛ ي

 دفت فد-" جدي-دة -ن تجر ه.ي

 ءلى ة ودوء متق.لمه .تا خعدو دا؛.-رح

م  ل—خ من لعحبحا يق ا
زارت التاب: ا

 إلى يصل يكاد الذي ادلى النص

 اكتابها نرواصنات إلى - باد-يد حد

م.تذاميا ود.د؛.ا رد-ناء نة دب الى
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 .وهلى؛ا وءرا وميراذة ا4ي ودشو

اوذي ا"جذي أو الع-ري، اإنصغ

ئذذاء، حرن فيه توذر  ذذرر وا ا

 ومدرة بحذق، ؛لذتت-ه٠و بن1او.

 انجذ-مع ر ؛—وقف اب-في، باوواءح

اوذمة. ودومه ذة،1ا؛ا

راج  إلى يهل كاد الذي الغني ا

 ارده و . حح.ة —اد. العروذن مذوى

 واداءدات رات ا؛و كاذذ I ذلى١ذ٠د؛م

I وذ.؟ظ ديكورا، المرب* '.ش~-ية 

 متعددة، ميكروفونات من و-وت

 ءلى درئ وذط ،مدذولة وإذ-اءة

٠ رحية٠٠مس ثبة٠خ

انحدن ا"كاديمية الحدات توذر

والدردة.

 تؤه-ن ،م.تقغة وطه دات ي وحذود

 وهمؤرليته وحريه المسرح دور بأهمية

 والفكر بالقضايا، الوعي لتعميق

 لذاسدس وطموحها الحدردة، فة ذا وال

 سماثمة أسر عل رحي٠٠٠ل ا لغن ا

 والغنية العلمية ومقوماته ،بشروطه

 محجى ا"متان وكان وا#بداعية،

 وا#ء العافة رزير العرذي حين

 لوا٠ءم ين٠لل ا ل الرجا أهم هن آنذاك

 من المسرح، لتأسيس واحالص ذبل

 وعبى ط لحديدة التجربة بدأت هنا

في الوط.ي إسرح ا ة.لىم ا"ساس ذلك



 ركت٠د ى ا ل م.ا٠ءأ بواوثر اء٠ذع٠ص

 وداردخ لمة رحن عل دده لردا ا ا٢ ب_صما
.س ارمن شمال في المح ابق

 ؛*سوريا لعربى١ للم.خرج دان وذلى

 كو؛ثل لدين١ عالء ا"مدان وفرالع

 لمبذن،ا ءلي '"شاذين ديه٠ء وم.سط

 ،ليم-ن ’ من دسمن و؛ ا زبلياا ومح.مد

 أصبح ادق الوط-في ح٠افر رذة٠ولغ

 ١٠ته رني مم-ا ك٠٠محك ون٠1ذ- ام , ها ؤ ء.ضا أ

 مضت رت ذوأ٠س ن٠م مشبل٠ت٠ل ا ن٠لغ

 ^^لي٠لذش ا ن ا٨وللع دردن، ا ق ت.مكذين م

 مصمم ن ما٠ذ,* عجدالجبار "ستاذ٠

ء ؛-أن - دي.كور  الردادة فضاى إذ

 ع.م.ل٠ل ا يم رذلى في ا٠يع٠حم م—براذه٠٠ب_ام

 مارب"-دأي إلى -الطررق يافرح

 "ول - اذذي الدرفي، محمد الشاءر/

 والكذاب الشاد أذ."م ر أن؛ - مرة

 ل۵ئ أي ي*~يلىها ع يكذذاذة و|لصحغيين

هتم.ام ،ردنو و ،قه7س رحي٠٠ش  ا

 ،ننقد ا وموضوء-ش ول، اذن ا ودقة

 أن ن٠اش في رح ال ح-ظ ني-وء ن وهر

 تذرح لم ؛ووش الددن عالء ا"ستاذ

 اكته ،اهمأ فرحي١ ا؛.*..*-.ل هذا إ$

سان هو  ب،1اطة_ط_ دوسخن وا

وا"سذاذ مصر، من ن٠جرج وألرش

 ء.لىة أجروا ذلى كاذوا "سمدر ا حبن

 "عضاء رش لى—ود درا^^ة دورات

 لذأهيلهم الوط_في رح ا فرقة

 لرحية٠ا م٠ثقافته ق ودعمي ، ل,رحا

 دور راء ثم .وج-وه.-با مختدف م_ن

 الخبير ا"سمر نم ا"شاد

ص-ة اقدم "كاديمي وا رحي٠اف  خ-

 ذًاذرى ادرحذ.ي وأدب فنه و شياب

، وه٠وج ة ءلى من حية ال-, التجربة

: لجواتبا دن ءدد وفي

 ه ذواءلى ءلى #حدراج ا ب٠ذ 1ج م.ن

I ال.ع.مل وهدؤدرات ، ة٠ب٠ال رحيه٧د 

اغتالن. |فرحي

 ، دنا ٨—م—لم, ا هيل ت_أ دب ا٠ج ن٠م

 د ا وإءلى ،لكم_خسجين وإء_لىادهم

 م—شه٠ ثعقعاف راء—وإد ،د لى—جذ لدن—ت—م_م

 ذذون عن ادويةا لدروس با يةحفر

 لرح،١ ولنة ومدارسه، لرح١

ذ، بة والكتا العرش خة وا  الرح

ذاك. وفر

ادردى، ا#عداد جانب من

 لمد_واء رممننتها ،لنصوحدر ا ء نتن.ا وا

 ر يا٠٩خ ا وحذ-ن بية٨ج أ أو ءربية ست كا

 ش٠ء وا#ضاذة وتعددلمه ادلي نصى ال

وادذف.

لذزام جاذب هدن  الرح ؛(داب ا

٠ ردة ا ض لح ا لىه ا وتة؛
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ايمن ذي السرحذي اك-رح

 الجميع، دع ارما٠رص قيقاد وكان

 ما ا]تزا لجمع٠ل ذدوة ذذه لرن وحل

لرح٧٠م٠ل-ل وحذب فاءه٠بك ة٠ارس٠م٠وم

٠والمسرحيمذ

 م ء إلى م1977هلم 1397 ءثم دن
 ن٠م وءة٠مج.م ؤدم ام 980 ه/1 400

 ،محادة ة٠اجح٠الذ السرحي.ة "ء.هال1

 أو إخراجه، م.ن ية٠٩وأجذ وتردة

 دعض-ها في رك وذا ،ه ج 1وإخر إءزاده

وممتاز. ذاجح كم,حل

معرم؛ وذم ليه٠امح زنصودى ا لرن

 ودأر وا ،لذرفي ا ل٠محم ءر/ للش.ا ٢٠تعل ا

تبام ذض ني  ادرحي ف1للك ا

.د٠ساع. مح-مد في ا ك ا ا ثمد ء ا؛رحوم

 ممدحي.أ وردًا ج وأ-تدم ء_لى وأ

 رزن دي ب.ن ددت س إلى لة رسا ن ذوا بد

 ء-مدالعزيز ال.دكتور الثاءر ألدار درن

 برين الس شودة أل سرحي.ة٠وم ،لمقالح ا

 في والممداخ في، دكا ا عبد ب٠للكات

 ن٠رس ر٠ء ]دكعا لصت ا ة٠م٠ك٠مح

 أءد ه٠عرب ل ا وحس٠الذص ومن ادذوزي.

 وتدرًا( يستيقظ اودت )ه رج٠وأء

 وون ءدوان. وح رمل ا٠العرب لل.كاتب

 حية٠مسر وأ-تدرج أءلى "ري ا اذرح

لوبجي ا#يطالي للكاب "الجرة’

 ؛-وو دول ل ا رب ل-لك.ا ه ري لذع وا ل.و دنل ا ب.ير

 دون ١٠ لمتن ا ومسرحه ر٩م.ي ذو سر-

رلجذن* بدان ًالغرسي للكاى.ب

 م٠ليسه ,لح.لى؛لىة هرددذة إلى اذذذل ثم

 وذرقته اا-وط-في المرح تأسيى في

 إء.لىاد ني درمLj التائدة، رحيه٧٠ال

ت. را ذرح أ لرن عدد وإلحيرراج

 دكت د.لىأ ي ذرحة ا اطه٠ذث ل وحو

 ء.ن ؛-هما لكمدر ا كت.اده لرواد ٠وتبم_

 ر٠ظ_ه ي دلى ا ه٠يخ آد٠وت ي٠ليم ا درج ا

مز في ا؛.*.-رح ءزوان غيرت ا٠وط؟وء ا

دؤرح ابتك ذاني وهو ،وطدوح تجردة

 وج|له٠وي ٠ ن٠لى>م ا في ح٠ --م٠لم ا ة٠ب ر٠ج٠لت

 ءلى لىل٠وي ، حذ٠٠ي٠ح“’ر٠٠لع ’ رشسل—وي

 -يدلى دلك و التج;له ت وسددا ت وا يجا إ

 ا"متان الرص الكاتب كتاب

 لر_ن و_ًا ء-؛ ون٠سب ء.ولة.ي م.لى٠م

 ل٠يكم ن د؛ تزن.؛ وا دمن ل ا في ؛-رح ا

 تشاول حيذ* من كاشطا عض.ه.ما٠ب

 را ارمن في ادرحجة البرمة

٠ وجذو؛؛

 غدددر ا ٢شا س.ا الطريق ر٠٠٠ذلع لى٠وء

تكا ري٠۵اذ اترحي  إميل ن ا

في ح٠در ا ن٠٠سي أ٠ ت ذ٠ء_*^د في جم ج;
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ليمنا ذي !اسرحن٠ال؛ أي المرح

 ز تع م.دي.ذه وكانت ،وتع_ز ءصذع.ا

 ٠سي٠خ إلى ء ج—دع ميد ن٠م أكار زج٠تحق

 ث٠لدا لتكون إليه.ا ا ق اذت ف رحي٠س٠م

 ولرددا والحدددة ئ,.ماء دادن دردرة

 ية ٠—ج٠ت—ل ح٠ نج لم لمد أ التأسيم ة خعلو

 خراجإ٠ب م ق-ا ك وهتا ،د;حبة ا

ة ا ت ايدرح ا كرغم د ا وإءذ  ز

 ة قص ذرا ا )*روض ا ٣وبعغ ،ة والدر

 ن٠ء "ا"رض ومنها الغنائية،

 صري٠الم ع-ري؛—ل ا ١٠٠٠٠٠; ا٠ك٠ل ا رواض

 عجد ذحة٠د٠ الشرقاوي، حمن زر ا عط

ل  "حد 'جحا وايت سالم ا

 ونىوم- ،رحنر بر لم ا ع ر لثمى؛ اا رب تذا ك ل ا

 ازدرفي محمد للشاءر/ ٠٠أكغان بال

 ممرحبة ء-ن الشالة" والقرية

ندر ذب للك؛ )..زوبعة ا  ود—م٠مح ي ا

 مس;حية عن الحذرون "؛.ادب دوارب،

وص، ر٠ع٠ل ا ,ب ,٦ 1—ك لل لمي٠ ا ن ا٠لبم .نح.

 م.ة٠لح٠م II و ، فرج لنرد ’ صري٠لم ا

 ذ٠وء٠^٠ة۶ ءن رة ء؟.؛ وهي ٠لثع ا

 د٠م—مح "ستاد ا ر عا٠ش أ من ..ارة عك

 ,"درار أبى ;ري—ي—اد ود —م—مح

 لدكت_ور ا ر٠ء ا٠ل_ش وا ء، لشهدا وا

لح.1ة1ا ءزالوزوز

ء٠ه راذق وقد "ثة ؤ الخبراء ا

 ،.وكش الدين عالء ن ا"مدن؛ وه-م

 وا"ستان ا"مء,.ر، سين٠ح "مى.تاذ1و

 ،ذ-شاطهم أثناء رجمئ٠ج بلمإ

 س*.ه لوا ا ٢٠۴خار من د سده؛ وا مذي..*( ورا

 ؤهلىن١ نخرحن ا ؤدحدين ا ت٣م ء.دد

 لتخصص،١و ة٠الدراس ٢٠مجك درون ون؛ ا

 ك,عا؛.م وا الممارسة، ٢٠, يح_ك. أو

 إلى ذلى ا ٢٠عضه-٠وب ي، وذا ا لثقيف وا

 لعض وا ليملمذة١و وا#ء-داد #ءراج ا

٠ ومم.ثال عذرجا س.تمر ا

 لتجربة١ هاله بدأت وز نت ؛ وإدا

 عشاق دن.*.؛ ددررن لىبروأ ل ؤ بتنا

رى إلى ادرج مع.هود ر٩غ ط زن؛ د

ل—وأفض أوسع - 'حل من

 د ق—ف ،تن٠د ؛—وف:  ؛أء.ه للسرح

 أءوام دة ث من أدلى عد ب ا٠ته٠رض١٠اء

 ، له.ا حدود  ت وحد.-عو؛.ا د.ل ء.را

 م ي؛٠ق حتى له-؛ مالزمة واستمرت

 م/1990 د؛وو 22 في ة ال ابودة

أهمري.؛: ون ه،1410 شوال 26

ذ.ة-"؛ ;.*.زد  ،٢٠٠الح_ك ء_لى ت1٠ا

 ء-ن ؤورن—ا؛ صيات٠خ٠ش ل وصد

 -؛ذت ولد لهدا ذ.ضط٦واإ.ز ،الدغاف.ة

 لغكرو-ذ ا منوو.؛تم.؛ في تلف٠تخ

ن؛رذ، اإسرح. إلى ا٣وذظر: وا

 حهزة ءلى "صولي ا التار طذ^؛ن

إلى .*.روذة٠م ونظرن* ودولة، وا لحكم٠ا
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 ءلى عم-لى د٠وق ا؛.رأة وإلى رح، الس

 ا"ور ا"شكال، كل٠, محاربتهما

 المسرح إرب—نم دد—وحن ، د_ذ ذي٠ال

 تدمر ذا٠لع ا دذ.إع٠اذ ونف وأ طه وبشا

دط دده لذس.ا ا ا في كةر د  ،ودنون ا نحتا.

 الدارس في -.واء المرح ض ومنها

 ا أم. اإرمء.ي، اذرح أو الجابه أو

 يارض لدم فز٠ذ كري١٠٠لس ا اذرح

ذذط. ب رجن؛ أءما!ه

 لخصوص ا ء-لى ة٠د ل.رق.ا ا ثديد٠ت

 وآخرج ، تحب أذذت وإذا ية،٠افرح

آذر. ءرص تقديم ع-ن ذح وزرص

.دافزروذدا كآجيل.ه غ٠وم

ة-1وا^؛ه. .ليدة٠ال اغذادرات ل٠تدخ

 و|لثقالت، ااخ.كرية ا"ذشعل.؛- ،كؤ في

 س ركض ءلى حم-راء طا٠خطو فوضع-ت

 م٠وأسم-ائه ؛١^٠٥وأذ ينروالغك ا"دباء

 يعفر ذاف وا رذش.اطهم ومؤزذابم

 ا)*-هل عن رحي٠ال ا#دراج ٠ءتاصر

 ك_ل٠ش٠ب راه؛ ازد أو اذرح مج_ال في

 ل خ أء إلى أغلبهم و-ل وز عام

 وربن الثارع، إلى أو إدارة،

 وا#عالم بالدعاية واسافة ازلهكر

 اذأر ر1وبأذ_كا_ اراي، والقرار

ا"صولي.

 المردة ا"عمال ح_عر

 ؤاهره و-روط ،ال.رسمية ت-ا صاخذا٠ي

 محالغته.ا، أو لمتاقثت،ا "دد مجال 

وءضغر. ووجل، ءوف وءلى

 فرق ي ا آج-تع—وذئ دء_م رذ-ض

ءذار ي-واة-1ل. يه٠ث مرب  وا

ذانيات. ودود دعدم ا

 ة٠ج.رب٠ت٠ال ذذه ك_ان ن.؛ذا وا-ذل-ك

 إعذايات من دا ارس ي المردنة

د ة، الذرء ازدذذة دي ف وذواى-  ذان وا

 دا إلى وثيال ئءراجا ذاليغا ؛.اذرح

 ل.ع.م.ائ ا ى ٠سلذ. الى _ل٠ي.ص أو ٠ I رو ة ن

 والهادف والجاد ادمل، المرد

 ل "ء_ه؛ ا عن درا دت ز وا ؤذر، وا؛

 فكرا، ء-ق و لها، ط  الني

 ءلى ذوا ءى رتك-ز٦ت  أو ،وموى.وء.ا

.ض,.اا رح—؛ا ات -ذوده

 ه الجدود تجيرح.ه في ال.رسمي اذرح

 - 1967 ه/1410_ 1 387 ءام من

ليمنع1 جنون في ام 990

 مدهلى1967 ها1 387 فيءام

 ء-لى اب-ن زخ—م الجنوبي ا"د

ستالل ه-ذا استقالله،  ازني ا

حوالى ت د اهذ غ٠كحا رب ا م ورث
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ابن في الممح

، ;در ق ني.  ;ة "زف’ ه.ي ت وى عام

 وءاز بذا٠س وءاره؛ فدؤا تش.كلت اوفي

 ورث م؛ ة لجذرد،1 ي۶ المص ءط.؛٨و 1

م ودض يال,ررت؛ ذرق س.ت  ا"ؤ

 لغنيإذ وا ؤرج_حح وا ،رحجلة٠ل.ع ا

.ن١لرحي ا

 نظامه لجلدي_د العهد د دئد و

قتصادي،  ووجه ،ء.ي جذ.ما  وا ا

 الهكار ا و ، ثم وذا ا ه دا ح رر٠٠ول ة لي. ذره

 ان—م ثم ؛—مني أ لى—وء * ن—ن لثقا ا و

راكية قتداء ب٨ا' ا  وا

ذظمة ثمل1او^ دراكي، المع„كر ب  ا

 ستها ب زيني*{ في ه.ا خ.ط.ا ء ذننا وا

 وذلدط.رط ا وفي وألحة.ازح.؛ذ> خارة ودا ا

قتصادي ا#داري،  وا

جتماعي،  الغة.ري ه تم-؛  وا وا

وادافي.

 شذر ذب دع رحن—الم من وتجاوبا

م  هج ودر.؛ د،٠دي٠الج لعهدا وأد-

 تخطط ارح ذرق ددأت ل دقال  ا

 "عال ا ٣بعغ ديم٠لتق نفها د ودع

ثم ذات رة—ادرد  ال-;ادي .اه—ا

 خ ذه ء ءاب٠ل د؛ وتب ءي ه؛ دن  وا

ءي ددا ا آطه؛٠وم للوط.في ا ها نسبر

: دوك دن

 ظل في وادرارة المعاناة إبراز

ستعمار، ن—د ور— ى راز—بوإ ا

ت  سبرل في ت لتضحيا را افيط.و

 محه د وإبراز لمتقبل با شذر ال
 ًاجهزة ؛ذرار ذوجدت هللكذها ة. ل بى ا

 الهرق ا رع دإزذأء والذقافة ا#ء"م

 دي؛ ة دد وا ذرذذ وةذ^رل ادا.ردرة،

 ٠رح لكني ة ر. لذ.ود ا وفرؤة ا ادني-* قرت

 ط ذث؛ توج-ه ف 1اه٢د... ر وقرا ا ن ولة؛

تجاه، لنكر ا ون.ودرء ادرح  وا

 وا#ذراف. ؛.ة ورن؛ ا رة٤ء^ تهيل

 ااذرق ادى حط رار٠الذ ولكن

 ا#بداعي، نافى ال علرة ادردرة

 وتقديم ق٠لخال ز٠؛.ذلد.ذ ا وطمود.يال

دردرة. ا ا"عمال من ذدرد ا

 لب.رح اغودرن ا اودرذة أن ؤما

 اك ادرحية اوذرق دن إشكاوة ا

 ر—د ن:؛—و ا ن—م. و د. في ٠ ا~ ئ ح ث

 ده؛ اإذ.رذة والذللرة ت، حنا والمذل

إاةا؛آا- إلى ية1اب في أدى

 ا"عمال عغى٠ب ذ)ت اكني؛

 - 1388 عادي حالل دردرةا

 ذات م1969 - 1968 ه/1389

 شهيد : ود.ذها اونير؛دي، ه ثم-؛ا

 ،.ر:ر-لي٠د لح د؛ ذًالرف د.ن ن وط٠اا

 ة—وؤص ،د-.رباي لله ا عبد اج وإ-در

 ن "دن؛ ل الر؛ذذود,؛يم رح—د دن اوذورة

 ن للطا ا ودردرة ،دني محمد

ذي اون؛ ادرد ء ن و"دن.؛ سدذش
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ادس في المرح اادس في ادمرح

 ء-لى لألستاذ الموت مس وانزوى

 الله لمع-د ص الذ؛ وح-ديث ي.اف.عي،

ث وا ،لي٦مسب  قدمذيا "خورة ا لث-

 انتهن ثم ،ذز؛.ون٤الذ امرح الغرق.ة

 منتصف في ذخاطي-ا وانذيى الغرقة،

م.1969 ه/1389 ءام

 ني الغرذن نذإ وسيجة

 السيا االهرار وفشل اره*؛، استمر

رق تعدد دإاخاء  ذرار صدر ،ا

بد٠ر  .٠—فروي ر كي ث رت حيحن“بر٠للم م?حا

 بتقدبم الحكومة اد واستعد ،ردى زد

منوي. اا؛دي (٠الدء كاذن وا

 مرحة فرق ءدئ تشك.لت وفعال

 وذرؤذ الحديث، ٠٠الس ؤرؤة مني؛

 ا"راس رقرقة ازثعبي، اذرح

؛. ن ء في ليتمث  واسذ؛'.ذت ،وا

 قديمتان فرقتان لحح محافظة في

 ،المتمثيل ٠-عروي ذرذة را ذشاطهم.ا

ءة.؛ذظذ وفي ،لك.ثيل لمة٨االشع ااذم و

 للتمثيل، الحافظة فرقة نشطت أددن

 ت نحافظ؛ ا ب*.ذر في الرح ونشط

ا"ءرى.

 أسماء عل ف ااذم يدلنا وقد

 وذوء زول ءلى ات٠ي٠لسرح _ع-عى

 العروضى إوذ.ي-ا تطرذت ازفي المواضبع

فة أءماغ-ا نمت ل.رجة ا ح مدل ا~لجد

فرقة ذنمذيا اإ؛خي، من صورة

 الثعب ل نف؛ عن للتمثيل ل د،ا

 دردذة ،ل—ت—ح ا ضد الر.مني

 ط دن؛ دن النهداء، ومرحرة ثورة،

 في النن؛بة ،حذرموت في رح—ا.ا

 المارا خط ني ذن وطد؛ اا.*-هل، ذدة ٠

 ا$د-ال ذرة.ذ ذدمذ-ي-ما ن مرم.؛؛

 دن وحمورة الدورة، ميالد ،لمنمذرلا

 ،ديراكية ا طريق وءلى الماني،

 محاذخلة فرة؛؛ مذي؛ قد والتأريخ، ودوذدو

 شارب وذورة شعبي، أجل در ،'لحج

 ،)وخديجة( فنم. ء..*ر ورك

 وذتعرنى -؛ن،’ محافظة فرقة ندمته.؛

 ،لرجعةا ا"ذكار خد-حة ة درد

 وتعيق عاذت ادفي البالية لتقااذدوا

 لحريتها، متالكهاوا المرأة، تحرر

 مذي؛ ؤد دني محتي.؛ ا"ستاد ًايرحون

 مردد وهي الحديث ادردة فرقة

 لتنديد ,-؛ ت درى. حد وا ذى.-ل من

نقالب سبن -يا للعهد  ا

 م1969 ه/ 1389 م ء.؛ التصحيحي

ؤاد  يا أدت ،دشورة I ءلى تا وا

صددى د؛ م ض.؛ ٠٦٠——ح ن —م اذر

 فرقة مذي؛ لد ا#من، وددن ءن

 لذذن وبثر وحوش الشعبي، اشرح

 ،بقي٠الط لذصالا ورتعمو المؤلف،

 نعر قدمتها جشماعيا والصراع

الفرةة.
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رح ايمن ذي لمسرح١ ادن ذي ا

 من ء.زدا اذرقا هذه ت٠قدم كما

 الفي ية٠"جد وا المربية النصوص

 ي٨ل ا دسي ؛ ه تجا  كنم في تئب

ص؛ءي قتعدادي. وا وا

 ازفي ا"عمال ذه٠ه ه_ل ولكن

 م1971 ه/1 391 مام ح_ى قدمت

 ة٠ك٠ ر٠لح ا درو ظرر ق٠لل—خ في تأل٠م٠ه٠س أ

 تغتار أو م، ء ل٠ك٠بئ اذرحية

 الغن أجنحة إلى *يالم؛ بعادرح

المتطورة. وذواءده لرض.

 ز٠مجم أن إلى اإدارس^ن ذر رع ر٨يش

ه٠ي٠ح رمم ء ;اذا ٠س يا ة ي مك_ل ا ١وز_ ر٠ع٠ل ا

لم باص.ديق ل-"متاذ راب دا أذت

 إ٦۶ثمميا٨٠٧ل رح«... .مدلم ج-دي-د يهأ ام٠تح

 أو ،دذذدق ت قذلالذ حج ح من **-واء

 .ارة٠ء وبعضه-ا ،يح ذم ا لغكر١

 ت١أك ا٠تحرينم يمي مرا دعار ء-^لى ء.ن

 ؛ذًا، *,ئ ل:٠وغ ،فخي؛ ء_م_ ا٠ه٠ذ٠م

 أو لحما-نوا لح-ط-اردة وا ذرة، ر؛ا

ة ا"حذر. ال*ذر ءلى لذرطة1 الحا

 ازفي في٠اب اذرح فرقة أن إ

 28 م/1971 يونرو 22 في تذكذت

 ادرج دد ءلى اش391 ا$ءر ربح

هرن ءودته ب*د إته ا ءدد ٧فيصج لقدير1

 ل مح؛ في دورة فيه-ا داقى ادفي هرة1ازذ

 وعن التلعزي-وذية، وال.دراما درحا

 الت.ق.اف.ة د-وزارة ادرح ضم٠ذك٠ز اسرئي

 ودبرت ال.ذ-رة.ة هذه - ك ا آذن حذة لم؛ وا

 ت ذرحيا ا من ء-زدًا إخراجه لر.ن

 ذادًا وا همهمة ذذنة ر١تعت د,في ا مرة ب؛ ا

د : ذهامو ، جديد يم يا٠س رج سب ر^^

 الشيخ ل1جى تأرف الكر،

 وق٠ت٠ع٠م اف ذًا الصاد ، ه٠ج1ر٠وإخ

 رازن سدع ا دذورة ا دهب و م در، ون؛ دا ء

 أود ن ادلمن؛ وغناء ألحذان راقص ار ء

 صالح ءلي تأرف "رزن ا ، جس دا

ن٢ي٠ح ا٠تألىم اياو م وأول ،لى٠ي?٩٨م.ج

I ن م رمجه ا

 اليفي المسرح ذرة.ذ ت٠.٠دم٠ة كما

 خراج وإ ألدف٠ت كمة نح-؛ ا ية٠ح ا٠ه

 عن "م ا ة٠ي٠٠ح مل٠٠ا٠وم د_-^ر ا ٠ ١ذ - ؤفى ز

د دراكي ادرن هر في. ال ا

ال-عروض ض’؛ تخل لم دك ررغ-م

 في٠د ا ي_وب٠لع وا ت الهد-؛ ؛-*-ذم ن٠ه

ولر؛ ،سس.ق.ه لدن تج.اررب ا٩م تسمت ا

. نه *مم

 لشاط في والغذور وضعف ا ودب

ل خال لج-ذري ا لدط-ر ا في إ--.رح ا

dsgdijiJI يهغية11 2665



ال.

 - 73 ه/1395 ٠ 94 - 93 ا"عوام

 فرنة ط نذأ وفي م،1975 - 74

ضل ن1ك الني ابني ادرح  ،اهفي ا

 المقدمة درحية ا لقص.وحس ا نوءدة وفي

 د رع الته ءدد ل٠فيص ن "سن؛ ا خرج للم

 لقاهره،ا في ددريددة دورة تلقى أن

ية1زم في م—ه م بدور ليق-وم وعاد

 >$ النو م-ن در في المرح تطوير

الفشة.

 فرقة تة_دع_ه-ا بىرحبة٠م خر1 وان

 25 في إءرام.^ دس الوط-ي اذرح

 الزحف هي ام975 ها 1395 مح.رم
ا"م. ومرحة ا"حمر

 تنثيط بي تفكر لدوا و؛_ىات

 في فثكك جدط من المرح

 تحفيرية لجنة م1973 / ه13 93

 .ال.يمذيين فرح_.انا اتح_اد #ذ.كاء

 27ه/13 93 صدر 22 في وانعقد

 التأسي ؤتمر ام 973 مارس

داد وضم لالغاد،  دواله تحت ا

رى حم.يع  نرد لرحيوا ادرح،ة، اا

 الشطر محافظات دع حم في المتغلين

اليمن" نم الجنوبي

 الدرق من طد٠ء ل—ذك د

 قد كارل٠ اذفي حغرم.وت في اذرحية

حده إلى ارحى النذ-اط ف-يها هبط

ط خاللها ومن ،ا"دنى  ،ذرح ا دذ

 في ووا ,*.ا رحيون٠م. كتاد_، جرظه

انحلي. الذمر تطوذر

ل من كذاك تحاد د  ننهك ا

 لحح محافظة في المرحبة الغرق
 ا"ءددال ١باخر وؤذهمدع ءدل ومحاذظ؛

. عه جذما  وا مددة1 دبا ا

 ربيع 4 إلى الححة ذي 1 1 ودس

ير 5 / ه1394 ا$ر  27 إلى ذ

 اداد نظم ام 974 عام إبريل

 من رحي٠س مهرحا أول حبحنراد

 حية سم فرق ده زكت ذا ط نوعه

 من لرحي.ا عمال 1 7 .٠٢بتقد كثعره

 أكار وا ،ت ا نغل نحا ا مخدذف

لذفي. ا مسذواها ثهدودة ل "عم؛ ا

 عل اكروض بعض اعتمدت وقد

العربب ؛*مرحا درس مادده نصوص

محادة خوص وعلى "جني،وا

 ممثلون هايف وظؤر مك;ر معاد يعضها

وره. "ول ناجحون وعذرجون

 ءلى شهرا عن خم، نحو ركر

 ؛بشاط خدا خان م ق؛ المسريين اتحاد

 المرحيين أن إ ملموم مسرحي

)مرقيينلمو ا د 1تح دا دعدل ؛ذرار ول يفاجأ
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ن٠اا؛ ذي اله-رحذي ا)ه-رح

 "ء-لى ر—بانحل سم-ي م-ا وتكوين

 ، لشع'يية ' و؛لغذون ى ،ق ٩٨ دو و؛ للم*.رح

 ذرات س-و ' ذإك ب.عد ادرح 1ليدخ

 رة—غ٠ل هله وسميت وج_وده ٠رك_ود

 هذه تدت٠اه وفد الصلعاء، ح_ل.ة لدا

 ء-لى ذام دق ،لرنن ء.! غيرو لمة إرد ا

 طرثنالديمقرا ذ.ينالغنا اتحاد ض_ه1اذق

 ه/أغط.ر1 396 شدران .ر أوا

م.1976

> I عغر٠ل خالغ_ا اط—النن ر٠نحع 

رق  ؛ة ء ذا ن يك لم !.فيا ذروةا ا

 أو ذه٠م م-ويل٠ت٠ب و "ءلى بامداا

.٠٩*يروادا !دق!ذةا وزارة دن

 لغنانينا دتحاا لخ_ ود_ن

داون الب.ذ.راطربن،  دع وتذ-سيق و

 اسذ.؛ذف -*;_؛ 1ل~»ر وا الثقافة وزارة

حه ال.رم  د_؛-رير-!ن بتنظيم نذ

 دع-ض دن.ديم ه٨ف أعيد ، آش دردي

 ه-ن وعدد ادرحبة، ا"ءهال

: أهد.؛.! دن ة ا-بى؛.ن. ر-لير؛!ت٠٠الم

 مح-مد حم-د أ أ!;ف د ط.. خير في ذن ء-؛

 ، لب-لي—م- )ته ا ن 'ء. وإخراج ري٦ل_ش_م_ ا

 #نانا دردن ن—! د؛ لح وشد!

 ا$راء ذ-رظر ونذد والتفكير،

ا$خرين ٠ا—وإرغ اغير-لىدة، وا"ذكار

 رؤد ، وراءه.! إرروا .ا٢ ,'ًاةاول ءلى

زت  ذ-ذإ٠وا! اذ.ة-!ش د-ن كنئررا أ

زه! ء د!  د.! !.وف د! ء.ن لحيرروجير-! .

 د-ن ا"خير-رى ت إرد-ر! ا د-طرحه

 ال.تءجربق ظ .*٢٨٩ ج دت دت !s' ت زوء! مو

جير: ن: .اءرذ٠ا  أو ذرة درا دة۵ وا

 ال*.ذراء، ود-رحية ييرًا.تلو أو ا ردن

 في دد ذرة!٠!.*وا ،ءذر_لىة نتماروا

 "ءور ا والشيطان إيزذةوا سمدن،

.ه! عر و

 إلى ام 977 / ه1 397 ء_!م ود_ن

 ذرق ظ-؛رت م1979 ه/ 1399 ء.اج

با ر ف! دن د-للزدرذ درة ۶٠*د  اط.

دردي—ا.! ط النث! بعفر .دهت٠ة

اردي"

اه/396 ذوال في تم قد وكان

 ن ا!.ن.:.و ذ-م دًاد.رس م1976 ب ك:.وأ

 لى ء. -بير.درإة ا ذون اذ ا ه.ذ ع4ال درة لمر ا

 ءودذ-ه ط٠د لثس.مبري ا مح.مد رد أ دد

 درس الني عربية٠ال عرم ورية٠ه٠حم نم

 لهذه مدرسا وءنن ال.لىر,ما ماده ا٠فيه

٠لجميلة1 الع.ذون و.يد٠م في ؛,إدةا

 في بخبراء ذغ.سمه ه-د—لع ا ن ؛٠٠سذلع وا

 وًاخر مصري خ:ثر ه-م٠مذ اذرح مجال

 في ين ص كخم ن ودر ركي٠ف

ا؛-رح. ت 1.^ محتا)ف
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ايمن في السرح ن٠اي في المرح

 اذسرح فروة #ديد دن ست دا ثم

٠مسرح. ٢عداص من تبوتشكل الوطني

مح;فة.

 ا!_ظ_واه_ر هده استطاعدل وود

 وذم الما-رس اذرح وهي الثالث

 ،ابى^-.ا-ة ااغنون مع-ه.د في ون العن
 دورًا _،٠تلع أزا :'وطني ذرح ا ولرقة

 اسس عل المسرح أسيس٠ت في شدرا

."ورة ا العدمية ا"دس وذذا ما.لجه

 لوط-.نيا اذرح فرذذ ونددت

 ءلي تأرت اروم" ®-.تاتنا ممرحبة

 ،د--لى الله عبد إءراج ش~يبلي لح ص؛

 ؛وه اى, زرعذوه ذى مربة

 أحمد علي ا"سان رإءراج اثف ت-

 تأرمد الترذة س*رحبة٠وم عي٠ي.اف

إربدي. ا ألولى وإخراج ذي عو س*ثد

 ام 978 ه/1 398 عام إطال وهع

 درائوا الثقاذة وزارة نظمت

 من وفزةا في ثارًا ر-لم.ا٠ه مهرجاذ.ا

 25 إلى فبراير 26 ا"ول/ ربيع 1 8

 هارس 5 ه/ 13 98 ا"ول( ربيع

 ٩ذ المهرحانى وتضمن ،م 1 978

 و؛-عغها ع-ع-اد بعفها م-سرحيادت

ا ودي يد٠جل

أحمد تأبف ، اووطن" إلى عاند‘

 أداء الرخم ءلي إخراج ذابت دف

 ،ذ٠لدرد د-ةالدا -ة٠٠اذؤس فرة-ذ

 كمال بف 'دأ ، لى" الجر ورال

 ذرو محئدوظ ز٨حم إخراج محدن اودين

ستجابة" النقابات، اتحاد  تأليف "ا

 أب، فرقة اغذ-وذي سالم وإخراج

 وإءراج تأبف المفيئة" "الشمعة

 ،ز٠ر ا نساء اغداد فرقة دو ن وصل

 ادوحيثبى مالح بفتأ أغطر" 5"

 د:ىر الذق و" ،شا؛ر أكج إءراج

 دي اوظ؛ عبدانجيد ويفتأ المنصور"

 الشرق. ورذة القيي دكر أبي إخراج

 عن ة ودلى مذتوحة مدينة ءص-لمعا و

 محمد اذرحوه القاص تب لهى ا قصة

: عبد  عق ا"سذ-اذ أعدها ،٠الوليع

 قة ف لسيد ا حسين إخراج ريب سكا

 ء لثا ا وأشعار لطعي ا المسرح

 وألحان سالم؛لي لر"تبم لىا٠ءب لقردي ا

ءودلي. رن أحمد

 جذفا خرا وإ تقدعها في اغذذت وذلى

 اذرح مدارس من عين وذو 'شكدن

 التجيل، أو والوثائقي التاريخي

،لسرد ا ءلى مى لدرا ا اسبناء عتمدوا

الذفي. التودق دوف
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ن ال ذي ~رح٠اد لمنا أي ادرح

 لج.،' ند عرو في أضافت أب -وظنوو

 ح ص ط.ري.ق ء.لى مهمة خطوات

.إطور.ا

 27ه/1399 ز؛ثعال.ر28 وفي

دردي جان٠مهر ١١تظ م 1 9"79 دارس
 وربوع ا'لعالمي المرح ؛:وتي اا"٠احتغ

 ة٠ت٠س ص حراج قدست ي٠ليم ا ح لسما

: د:لجا ذ٠ح ٢—م وغب ء.

 ء،,'!وزاو .انةضا وانجذون، رلى

 ؛ذط-وق ذات الذابدر، لرحمن ب!

٠ررطة في ومح"رج ٠ !وصية ، حم;  ا

 ا ظ ني رحية٠ال لتجرب_ة ا ة ن؛ د.*؛

: ا٠ح:و؛ ن إدم ا ل د ست ا

 ذ٠*٠؛ نرحي-ة ا ة٠جرب٠ال.ت ظات

ستغالل نتثار محدودة ا  وا"ثر ا

تاب الذارة: ا

 كات ادق ارل ا)طلمارات

 وج-ه—ل-ا-ت اذ...رج إخضاع ول ؛٠كد

ج.لذ-»_اءي في !ذن-؛وا يي راا  را

 والنكر أي الر وحي-د٠ول ،لج_ديد ا

 وزة محا و تجاه، ا ذفن لفي واذوضوع

.ا٠ر ت٠ك_ل٠كثل إفيا !.ذرقا جع

لا  ا٠م، واحدة فرذة في دتن-

 المردي #بداع ا م أذذ-لىه؛

، فر راك؛ وبين فيها، ر رأ؛-؛ عد

ف  ا و لذناذرا .اده—د ها ءذاص,  ذ

رالشذات. زق٠الذ ثم

 اإرد-ي ط التثا انحصار

 أيام في اذرم_;ة ل1وا"ء_.».

 وا#دكارات "دوات ور ت،،.,ر ١اإذل

 الدوإة ذذوم أن درن اغذذودة، ددن اذا

 اذرح أوزغ ءن دكنة بدراسات

 وذدك !ذطولره، ٩اسر—ا"س وذ.ذطرك

 ي ؛-إدا ا!-*-ون تقديم عدم "ل دن

اوجآودة. ا !؛ذرق رميناد "!.*ذويوا

 درر رذاء زمة !ا رذا"!,.تزا ردد

السرح. ت ؤدا

 رد؛ين٠ا"!-~ دن ؛.؟.*-ورن .ط ط ا

 ;رة٠ذح يية٠تدري دورات في ود-ن٠اإوح

م المدى،  ادرم.؛ للدراسة ين وآ

راديمرة. ا

 المرحي ا#بداع ط.اذات إطألق

 القيود ض ذر وء-دم واترحيين،

.لدة٠المت.ث سه لم؛ وا لرقا وا

 أن البداية ومن دعني كله زك ون

 لمحقله،1 لدولة١ طل في مندة لي ا دذورة ا

 ه ف دا ث ل ا مسؤولي ودم. ،لج.ديد ا ا٠ه.، واتم؛

ذوا و؛؛ نت، ن؛ ها٠وتو.^.ي والغ.ك.ر
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ن٠اي في المرح اليمم:! أي المرح

 المردي، الغن وظيفة يجهلون

 الحرة ك-رية٠الق ه ة-واءلى ويجهلون

.والناؤدة الت*ددة

 ة٠رب٠تح تكاد حدة الذا هذه . ونم

 ضازة ني تنن.؛ده اذرحية أ.شط.ردن

 وا"ذر والتاثير اليس المردود

 تأاثفا رح ا؛ ددن ال.ذش.ود زلىطور١و

 انتثارًا لي ؛ وب؛ ٠ وتم.ث-„ وإخراج.ا

.ودأصد وذوعرة

 ٩رحد طرد؛٠د ٠ تجربة ءلى وتمر

 ين تتأرجح وهي سدوات، حس محو

 مات والمذل والرفغر القبول

 اذرح دن يفيد د.ا ون ، زجةم وا

هليا نييا ض;؛  وذاك رفبلى،  وما وإء

 عام إلى ام 967 ه/1 387 عام دن

دنذريبا. ام 974 ه/1 394

 شما المن في المرب التجربة

: ط وجو

 ا"ولى. المراحل في أ-تثابه

دثة المر التج-ري-ة ت٢دش-ا* اذلى

 ظل وني اجمن،ا في وجنو؛-ا شما

 دظام في يجتلذتين ن منفثان دولترن

 سدة.---ا اا ت لذو-و؛او لحكم ا

قتص جذماعية واًا  نفعد ؛دية،٠وا

إلى ل,عالا من انطلقت الجذوب

 الم.غ.اه.يم .لىدة٠ءد لوجيه أبديو ق آذ-؛

 !-ذكروا ازذذرن ذر زوظ والرؤى،

 اءلى؛ دوى هدافها لخدمة وا"دب

عبرر ءرية نيع-ا٠ل تقدير آو  ،ا

 للشماا ء وى-.ان ،دؤولا وا#;لىع

 دامر وا -رب.لا ددي دن خردت

 ٠سال قرة تفا با وال.سير ه ثم.؛ا مقر.لىه
 إفراع تبدف ؛-ذوىا دح حذ ا

 من دثتمبر 36 اورن ف.ه،وا دجادئ

 ؛ضادة،ا ار٠ا"فك وتنثيط اد.لىاخا

 ،-ا٠ذرض ٩.إ.۶ا؛ر حكام ء.لى وإد"ئها

 ل ثم؛ و ،أنفهم م لحك-؛ا ورص

 ثر ازن؛ مجال و ؛؛ن،٠واا*م للتمرد

 أصبح ودق ، التتفيد ي الردد أو

في العمان  الذي والدكر وا"دبي ا

 أو ة،ن.ور واز ال-وطن د-؛يقضا يذكر

ب،  ذرر؛ - بعرلى أو ب ق من ؛

طرف، والتهور ا؛-خادرة مر  وا

-؛ بىتلف٠ب ويواجه  العقاب ل *-

؛*:وي. و؛ دي ا؛؛ ؛ر٠واذص دة وا؛ط؛د

في المحب ادلهن وصر٠ح وى

 في ٠حوص ،"يدي.ولوجهرا عدل م ذظ؛

م بشروط .اءصن  ، المغروض اد

 في ألمثورة المناوئة الذوى وضذوط

والخارج. الداخل
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الدمن ذي رح—٠اا ن٠اص ذي ))صرح

 الخارجية المؤثرات لب.-ت ركم.ا

 ب-يا اوذ-رار لدة كفال ءلى

 فق.د الشطررن في ذف لمواوا وا#رادة

 ودواه.ب طاقا'ت إجهاض في ،اهمن

داع وازذفي. وا"دبي الغك,ري ا

، ت ء-ا ا ى. و ا ت شد وه-ا

 في .٠ماج لج رت وط؛ الدداء، .ادت و

 تح.ت رداء في حدث لح دل "ة عدن،

 ذ-؟-ح١لذع ا ت رر.'1ل'٠وم رات ذف

 ب شع وا كق٠لمم ا وطن٠ ءلى ص لح; وا

 من ان٠ك وإذا لفحية. وا ؛-ب زف ا

 ما;ي ةا٠ *,“وحم م*'ه *ولى ئبى 11■ ■ ■ •ع

 و٠ه—ذرح-دةف’ وكواردح وذواحع

ذ.ذ  وادذورة روض ا وذدر .ال٠ص٠ا

.؛ة٠ ادما

 المرحين تجرلة كان ذلك ورء,,

 زك.ل ن وى إيجابيات، ازثطر؛ن في

^ر؛ذ لفي ونظام طر٠ث  ءز فرحية١ ا

ع دلي ك-ما كزاق وا وزداء

 ءاح دلى حية ذرا لى ر؛؛ 'زن,ط ررة تج

 م-1974 ه/1410- 1394

م.1990

ات. إ£ا - ب

 1394 م ءا دز لعزة ا ذه ه ل خال

 نح-و أي م1990 - 1974 ه/1410-

 اذرحرة دن در٢ازت ءلى درت ءادا 16

ربحت، إدا ازذول _ءكن ا]ذطرلحن في

 ود_ن ،ام٠ء ل—ك٠ش٠ي ،.رحلما ؛-حور

 أه_م تشكل ادفي المهمة "دورا

 ة،يافرح التجر؛ة في بح ادر ت دداإمح،

ن٠اليم في ان.ة٠لثةوا ة دنازو وكبته

ى

 أكاديمية، جل_يدة د..رد.ة ءذاص

 مهنتها حذذت -درى و؛ I د.اخععه

.لتجربة١ وطول بالممارد،ة

 ن—د ،تم و—ح ■*.ر لما ا_ذلذلد ا ر ٩ حررت_

ذ  الموقسوعي إلى ؛راوف طر_اء-ي٠ا

محدود. 1دشك وزو ،م L!*ا

 ؛-او*-ررض الصحافة ما٠هتما

 التعليقات وذر ، ۶ المم

.1ي ءلى ود؛ ذا ؛.*ا ءلىي.ا ت ا دظ إ وا

 ،دطد ؛ذلى اذرح دح !.;*.ادلىا

  في—و ا ءده ذوا ه—ول رفيع، وأدب

 ؛رغم ليهاء الحذروج أو تم؛رزه؛ يملذن

 أو وأشكاًاه ردمه مدا ٠واختالف تعذور

 نخرج ا أو ف٠المؤل ص س.واء ق.وأل.به،

 فة1وثق ر٠فك درجا وأن ، غبرهم.ا أو

 حيينراف وء.لى ،ر آخذ ذيء أي لبق

 ق وء جذودة أ#هركان ؤدر ^راءوا أن

 ،—ع٠ل أ بحسبوا وأن ، ون—م د٠ق٠ي ا٠م

 بتة،٠السل م—له شما أ ذردودات ب ببا٠ح

 أو م٠٢ قي٠رت٠ت دد التي تة٠ب #بحا وا

٠الغثل وةه في هم٠توقع
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اذيمن ني رح.۶٠• مدا

حوظة زرادة  مؤسسات ء فذ؛ في ط

 دور ت أهمي ب. الشطرين في الثقافة

 الحددد، لإلذس.ان ٠. وخرود السرح

يد.احوا الض.ود، بعض ع ف بره رذلك

 ي اذر وتوع التعبدر، حرية من ءبحز

 , هم م أو ال٠ء يصودت ذ.ذ.^ثر٠واد

 ادرحل;ل؛ ا"عال لبعض وبالسماح

 ساب" ا بعن في تشارك أن

 العرر;؛ والمه-رلو..ا-ات اإ-؛-ذاذ-;ذ،

 اشافي ا٠اكء بزيادة وكذلك حيةراف

 في الرسمه اير-د;,؛ ق اوض لبرحر

 واددن وعدن صذ-ا_اء متين٠ص لد-ا

ا"لخءرى. الرئب~تة

 اوذذاءة هذه وبأ' فاعل؛ ٠وتعلتما

 فة دلها ومتذرى حجم ءلى ا-لم-ذذ-ية

قته اوثقان-؛ عن المسؤورن  م٠رء

 ذاك، أو وردى ا دا٢٠ لشخصية ا

 ف واط وء ثقة دن سنهما لر.ا ومدى
 أو ، ض ء أو م-صدحة أو شةرك.ة٠م

 وكم. أذدر ذاك أو اشرحي هذا "ن

 وأفكاره آرائه، تمرير ءلى ا$خرين

متاءب. أو ة ضج رة إذا دول

 من كتير في ذلك .عنع و

 أن ينالشطر نجردن وفي ا"حربان،

 ذدى ءلى فه لذقا ا عن ادؤولول ذق يوا

ربغ، حدة،١و لمرة ويعرض سرحي

 الكتابة أو ،سغزيون لهيتسج يم؛ أو

 ط دنثا ا؛.عرض قاءذ تشذلى أو عن،،

 المستحدون ا-زلى من ثدن كح; آخر ذفي

ًاذذاك.

ونمز. د-اذشاق،

-ب٠جب-رر في ن ي رح. ٠٠٩٠ لم ا ^ررة١لت ا ٠مير٠رت

 تنشيط ةيءمل أن شمال، في عدها اليمن

 أن وما بعن، ومتا قانمة ظلت ادرح

 حق ذرحوى ا ط لنن؛ ا سبحوى تببط

 ،-جديدة ومواصفات رسات١د يعود

 الحكومة زرفي ددن لمقرو وراذذسافى

 التوجد، زإطا في ولكاز وادرحيذن،

 ضيقة حذ 1مس حمم هع ،ما٠٠ذغئ٠للم العام

 ا"خطاء بعدر ونقد ر،2التعر لحرية

 بعن د وفسا النظام، داخا في

وهسؤوب. أجهزده

 في لفعى وا لعتور ا ىدز مافعدد

 عام الدولة فادرت السرح ط دحا

 وإت؛ء لتحضرربا م1973 ه/1393

 تحت ثما٠٠وض ،ليمميحت١ ا رخ٦رحي٠ف ا د محا ا

 ج ن ه اذرح رز—الذ ردج لوائه

حم،ا ني لمستقلينا ى١٠حي م—لم وا

 ق ف وتشكلت ،لحدو؛?؛ ا ت فظ؛ غوى ا

 كنان ولى ،ظله في جديدة

 لندرا ذطوير في أسهددوا حرون مسم

اغدلي.
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ن٠ااي أي المر.ح ن٠اليم ذي رج ٠لم ا

 ذارر ي 5 الحجة/ اذو 1 م.ن وظم

 إبريل 27ه/1394 ا"حر ربح 4 إلى

 ي—رص—ه هعرجئن٠م أول ام974

 ح-ية rلمج' ا رنرق ’ كا٠محتل وده ئتر ا٠ش

 و٠نح ده ف وة-دم ت،1ا'نحاذظ. ١ م.عظ مل.ذ

 أو معدة بعضه-ا ،هىسرحيا ء.مال 1 7

 "جذي، وا ج٠لعري ادرم- م.ن ة—٠مقتب

 واذ--لذت ،مح_لتة ص ودو ت بعضها ه

 ،د٠ي٠ج فتى ببه-.ذرى ا٠ه٠رض ٠ء. ةر٠أك

 ون٠ج ;مح مرة "ول ا٠يه٠ف ر—وخده

وف. وح دا م.تاون وم

حيةر—٨٠■ ل ا لنرق ا ر٠خ٠بع نشعلت و

 أو "ءلى ا نجدر ا وةو؛ل إطار ارجخ

. فةالذذا وزارة

 وزارة ع٠م ون بتعا أيض ام—ون

 ن رج-ا٠ره تذغديم ب حة الر وا الثقافة

 زنى ع ب ده—ف دم—ن ،نثا ب۶٠لمرح

 *-ادة، ه وءروض لجديدة،١ ,].*روض

 ا٠ه—هم وأ الجديدة، وض ٠*_—او مس٠و

 أرد تأرف خطر في ء.اةذة رحية٠م

 ادته عبد وإخراج ،مدري—لث ا محم.ل

 امنللذقالشركثي أثارت اذفي دلي

 ح.رية دأ تعرض.ت "ذا-ا وا-بذلىل،

فرض وشدت والذلهكدر، .ان—#ن ا

 وإرء-ام انحدد ذار—"نوا ا$راء

لتزام ،ا٢٠ الدول ءلى |$ضن  وا

ها. هدا ءلى لسحر١و

 د-دأ ام 977 ادا 397 ام—ء وفي

 ل٠ي٠ك٠سثم٨٠ب مؤألم.در ا إ٢حر—ال ط إ--ذا ا

 رضن٠غ٠ب حة١—ح ر لجب ا رق٠لذ ا ن٠م دد٠ء

٠ رحي٠ال ن إه ا وذأسيعر لى دأه

رض ولض  ءام في ١نم ذد كذان ا

 r—ق تاسيس م1976 ه/1396

 الفنون هد٠م.ع في فرحية١ !.فذونا

 مح.م_ذ د٠حم أ ن "سن.ا ا دد ء-لى لج_م.يلة

 ي درالى دورة داذى رذي دذمدري

ردلى سهم حمهورية  المرح ءز ا

 في اذدراما لمادة ا٠٠مدرم ن١ليع. وءاد

٠المع,ه.د ا دن

 ون-م ون—لذ ا معهد ان٠*٠واسذ

 ن٨^درس—وم مج_دراء لمرح

م —"ه٠مذ رح١لمسا ذ.ون٠ة في ‘دصهدطت م

٠فرسبي وآخ; ي حر٠٥ خ:ير

 ك.يل٠تش أعيد دلمة ذر ا ر نى وفي

 حدر عنا رن الوط-في رح٠الم فرزة

 س نشطت الق ارفة ء.. سرحية

حذلىدلى.
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اكحن، في درح ليمن١ ذي اسرح

 ذرح ا٠ب م هتما ا يكون وببذا

 لغنون ا قو مرة٠سي أ٠وت ، دردمي٠لم أ

 ل.ة،٠الحني الغذون معه.د في ادرحية

ساداذة  راء٩واللذ درسثن٠ال رات٦مخ وا

وءوده ، وغررهم ضاددن ا يين٠"كاديم ا

 ن٠م في٠و_وطا ذرح ا ة٠ق في يل٠ك٠تح

رفة مسرحون ر٠ءذ؛ص  ه.ذه ذك.ون - مح

 ،ى٣٠سي ا٠د في سهمتأ قد درات أفي-؛

 عد ذوا ءلى المسرم؛ أل ا"ء ر و2 و

سليمة. ول٠ص أ و ة عدم

ي،٠السرح ط لنشاا ؛.حوينتا

 ٠٠ك ذا لمهرج ا إذاه,ذ ل خذ من واصل و

حتفال ة٠الرم  -رح إ ا بروم وا

 زاد الني المرم؛ ا"سايعو اوماذي،

 رات٩بخ. رح٠ثم٠للم فيرمح١ ط كذما ا ا -ب

 ، ودآذررًا ارذاذًا أكر وإردذه ،جدؤدة

 لزا حل الى بدا ب أوسع، تعب:ر ورن

_وصوعا٠وه موعدا، المناسبات ن٠ء

رى ن—ء دا—ي—ع—ود ،كرا—ون  ل ا

 ءنغقا ا و ا#عالمي واتحريض

خرار أو رسي١ا  ورن؛ العدواني، ا

٠ل.لحياة انرح ر ن.*.؛ دن

 بةرتج في اذرح ؛ان العك-را وءلى

؛*رحا ة٠فرة ظلت ذلمد اذد^-؛ل،

 ذ*.ز أو الحدلح,دة أو ء صب-*.؛ في اإ.وط.في

 ص-ولي 41 ادن وساط-؛ ب*-طوة من ي دع؛

 أجهزة ل٠ك في ؛-الوباء انتشر اوذي

د.*ة واندارس وا#ء"م ذةاقذ١ا  ،وا

 اخابرات جه-از اسز جزءًا وص-ار

د؛ره. سرق دم؛ دودل ر وء ،4 زرواوا

حق ت |ب*-سا ا أواخ-ر ومن

 م واد؛ا ذر٠اووحلة دع.د ذ١وسذتي اووحذدة

 للمسرح ا٨رهي ب ض؛ في م و-*.-؛ ا تلو

 أو ة٠ي٠ح ر٠٠م-ه ا ءل لزا حرب اي— ج ر— ل ا و

 ق -ذر و ا نى غ رع ؛٠مه زذد يذ؛ن٠ح ر٠س م

 في ولمشارك؛ أو م؛ .؛٠س د.ط؛ ص«رة محا ا

يموف•1 ارجخ لسرحي هرجانم

 1ه ٠ء:إ وتشتت أوذرق، رتم.كقت

 ذرى ذود وم ، ايهط٠ء زوف م_؛ غور

' ؛.ض  عمل في أو الدوارع في إ

دءاني• أر يبىئتم :،ذروني

الذ.رةي اؤاه ءدد دؤلى دس عحهد

 يذ٠— |ليمن، ذي( -رح ل دن عادا ٠سبعول جع: درا

،*وح وط بة٠تجر ن يم ا ١ذي م ر— م ل ا ءورذي.
 سدن دالت٠ل ج٠م. ر. "دم ا م.ود م.ح ين — ح

 حددد،٠ال اليدن( م.جلة ذ.ه. 1_٠ل ا الحدادة

ر ءن عحتل؛تة دراسات  رز ءال د. ح-ا

اذدالح.

الدذسدي = ال.عضدى ءلي لن مس-عود
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(٠يوسف ].مدك )ا *ود٠ك ا دوسف( )المدك سعودادم

 وف( ك1)اله اسود

م1229 . 1201 /626 , 597

 "محمد كار ا الدك دوت؛.ن
دل" اداك ان  أيوب ؛.ن بذر أبة ا

 ذب' بعد ١ليمز 1 إلى ..وهأ 0 ٦حه وذلى

ز  زبدن فدخل حدرالنا ا"خ؛.ه وح ا

 م-ايو 3 ه/612 م مح; 2 يذة٠—ت. ا دوم

 10 عاز٠ت قلعة الى وودلى ام215

 م 12 1 5 دو:?و 1 0 ه/6 1 2 دمر
 في ؛-أسرها ن٠ليما لى—ء ستولىاو

ا؛ذكةور. رديوااذا

 ؛ن الله د٠ء ؛:دورا ا#دام رب

 ةوذا ح-ق الحرب واس:م.رت رزة$;ي

 ه/614 عام -رزة ؛لى الله عبد

م.1217

 دلى ردنان في ددر إلى نذرك ونل

د 620 م  ني مريع ابدن إلى و

؛لى٣ء ذاده؛ ارك٠د-*. ع.د٠ب 624  زا

 إلى إذافة م.زة ؛لى الله عد برز مح.مد

يوبيين ذوف  ؛في استيالء من ا

ارهن. ءلى رسول

 ؛تابه في ابلذوزي ؛لى ط٣س رويذك

ن" "د.رآة  المعود الملك أن ، الز

 داك، إب دقه لم ءظرم £؛از تج؛ز

 د-ءوق وراذن ذهي ألف منها

.اة٤ولأل وا؛لوس ا"ردن يذر ذا >للى

 وا"حجار وا).$وئ ودا درز با-ار

 ٠صتفى أوب أزف ؟*ون٠ور .النفيه

.ة و-ات ض،اذر 4داش_ و  ؛-

 ها " ام 229 ه/626 ءام وع٠س٠

 للؤلؤية.ا ود ةا لفي المذزرذي ث،ر ي

.ءادا وعذردن ة درع ءمره ان وك

 جبارًا "دوببا ا"در 1هذ ودان

 ٠ترة—ب—ك٠ راثم٠ح لدها ت.ر ج *٠ 1 ا وداطثن

 فه درا!خ والعض محح ؛دا

 ر2ااكذ ذدز وذر ،جي .لحذزرا ؛؟:ذن كم-ا

 شر؛ف٠ا ا ك-ة م د.؛ر أ و ه، 1 ٩ م ا"دراء د'لى

 د-كة وب في.—ال ذءادة ؛ن حز

ادراه*(. ا ودك ا ءا س~ولىا أن ؛*د

 ءلى ذ-اب ’ "ر۵د_ إلى رهذ ٠ ٧ وعذز

 ءام رسول-:ًا؛ ؛لى ءلي ؛لى رءم .لى٠اد

م1225 أو 1223 ه/622 أو ه620

 واءتقال رسول. ددني تذكده ورءم

 إ مصر إلى م٠واءادتأ مذه-م ت را٠ث٠ال

 دن حدر لد ود إ وا كذذ ا لى د دف كان٠ أد.ه

 م-لك س.لمه الذي ٠رسول ؛.ن ءلي

 إلى لمه٠ك لىم٠ء 4علم مشترط ابسن

 لو حنى ايوب د_ن؛في أحا. أي

كذاب. في مطوي ه وادلى ؛.رذات جذاؤوه

ط،هر دالباري ء
 تغيد٠٠إلم غية٠ي ؛ رجي٠للخز اؤاؤدئه االمدنود : "بأحض؛

؛ داردخ ذي  اذزدإن وراة ع إدي ل وزددد ء د
البذوزي بن ك~:ط
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محمل< إن ۵)حمو مسمار أ؛و عاي( بوق )الحيرق مار٠س أدو

 ءلمي( ،ن سدر ) سمار٠ ادو

م1856 - 1800 ه/1273 - 1215

 بن حيدر ءلى؛.ن بن ؛ن—الح ه-و

 . ر سما٠م أبب دن لحيبمخع ا كانى الحو محمد

 ا"ذراف. زن ليمن،١ في التهاثم أمير

 ءل ثم (٠)صبيا ءل عامأل كان

 )باشا( إبراهي♦( واستدل زه.راء،٠ال

 درا 1251 سه لحنردة ا في الممري

 دع يتظه )يام( أهل ن ونى؛ ام. 83 5

 (٠هيإبرا فانتدبه ،امة٣ عل ء ٠لالسعال

 ولما ٠٢٠—۴: وظفر ٢٠—تله فقا ، ٢٠٠كدفعه

 ن٠اليم عن عني محمد جيش جال

 انتظم م1840 ه/1256 سنة ر واذئ

 سسمار.٠م أبب بن بم التها في "مر ا

 ن للطا ا من م_رصسوم ء-ليه وورد

يته. بإقرار ني العذط عبدانجيد  و

 ءلى المذمور بن بحى دن مدمح وأعان

 وران—ض وجر؛ ة—رمم د—ب اهرخالك

 رطك وطهح مح.م.د ألدر فعدوي ودء؛ر.

 فنشبت ممار( أبي )ابن الحستن

.ين٠٠٠الح_ ا٠٦م جرح رور -تع بينهما

 زبيد إلى تم القطيع، دير إلى بزم وا

زبيد قملك يام قبائل ونعدرته فاذ؛.

 ارته،٠إم كسدقر ولم التهانم. واسارد

 مكة، إلى د وء؛ ا"ستانة، إلى حلرد

 ركة 1متس له ، ع شحجذا ن وكا؛ .ب فذوفي

 كاتاب )عاكاش( وللمؤرح العوم، في

 ني المسبوك )الذهب ه سمن؛ ره خر.؛آ ني

المدوك(. ٠سيل ؛رة٠س

اذذركلي الددن در
عادم، الزركلي: خيرالدين دراجع:  لطم١ دار ا

م.1986 ،7ط بيروت، اذمالدن،

 (مه*» )حهود،.ن مدار او

م1818 - 1756ه/1233 - 1170

 أبي رن أحم.د بن محمد دن حمود٠ هو

٠٠jيقب، ن. مي لتهعا ا فع٠'لخ^* ا رما 

 صنعاء #مام نائدًا كان وأمير،

 ءلى عاس ي اذد بن عني العور

 الرماني نجالف١و ءريحر أبي مذطق.ة

 إلى انغم رقد ، عير؛;؛( ),"د

 في ساد.ود بن )*.زيزعرا نجد ن-إطا—'

 ص_ع.د ت.ادارك نا بدد مةا٠۴ت ء-لى 'ى ح-ع ر

 أن يبث ولم ،ام 802 ه/121 7 .سنة

 ستقلوا انجن ظهر س-مود رن١ ق-لب

 سطرته وسع أن وبعد ، بتهدمة

 وك) ة٠لحليدوا ة ي لماح . ءلى س.تولى و.

الممور #يام ا ادن وك-ان وحيس.

اليفية عفق 9ك اسه 2676



( ٠مل حع إن ء.مر ح ش٠٠ل اعحم.ل(دن )-ومود مار٠م بو

 قبل لحربه ز٠ه٠تج ٠قا أحمد( )المتوكل

ف  ج-رى ثم !-*طم، رذا في ت_ه٠خ_

ع٠ب نك_ا ط.ح L—برنهم  بج 'د احط-.

 ه-ذا انتقض ثم الشوىني، ا#سالم

 سنة اؤرب ؛;.تهددا وقام.ت ، لمح٠ا.ه ا

 ضعف ولكن ،م 1 8 1 4عس/ 12 2 9

 ا يطرتمس ٠*لمن وم ؛اوذًا، نك.ا ع.اء صت

 ء-د )المهدي فه ل لحت ء.يط في ة م ب ءلى

 إ م 1 8 1 8 ه/ 1233 سعة الله(

٠ ٠مص والي ءلى ءط ت ٠قو ءدة يما ب

 ؛اطولة حدود دف اوذم ءرف وذد

 لقاذيا ووضع *لم، واد والكرم

 اها٠مذ له سيرة !.ب.(ة-ليا بدالرحمن

 ، ود(۶ ).درينا ل.$زة ود٨ر )ذذح

 محعمد غ ي ث ضو-ر؛-ا . في ثره_ا٠ذ

م.1982 ه/1402 ستة اا*ذرفي

 اهدري اس ءدد دسون د.

 دوان .240/1 لع1,')ط بر1 لي:1الدوة دراجع:
 ا!وطر ذدل ر؛ارة: .2 5 8 - 257 شوكاذي:1ا

 ءذي ؛-ن محمد ؛414 ٠ 408 /1
لع، ر(-را ،الشركازي  ءجا دن بمحأس,ن الط

ئ لذون ا رع.ز ودر، ادة، ,دعل ا عةبمط دع ا
 : ذ-.*.عق اكي،٠رك٠الش وان٠دي اه؛ 348

ط!، دمذ-فى، الفكر، دار المسري،
 ب-لى زبارة، لذ.هد١لد دن ن سآرم., ام؛ 986

 العرن ذي ددنا رجال م٠تراج دن ]-وط.را
 ت1لدرا،-1 مركز إعداد: ء.طر، ل اد
*-ودة،٠اا دار -:-دا،،—ح ،مذي ال ا.لدلوث-1وا

 ىالج( ليع■ح)د ليري٠اله

م1948 ه/1367 ت
 يريم وأد وأسذاذ. ووط.في ءام ه-و

 لطلب مع-ر إلى هاح-ر ثم ،ذذ-أ و-ا-ا

أن ثمألزه-ر ق وال ،-زم ال

؛ذداية المراحل أكمل ءذادية، ا  وا

 الدن ءإوم في ا"زءر دذاءج ودرس

 هدن وه-و والمديف لتفير١و واوإ,ذة

 وء-طه.ا ٠ (ا"ولى ه—كتيب٠ال ح م.ؤدي

 ،مر في ر .را ا بحزب حق٠ جربح

ا"حذرار عطا.عة ذراء ذولى الذي وه-و

ها٠ء-ذ لتى.-در ءدن لى إ أرسلت اوق

ذورة نأمت إذا ح_ى ادحمن وت ٠ حف

هء.اد1367 م/1948 م ء.؛ لدستور ا

في رك ا٠لش ن - دد٠ر ا٠د ل ا سع ارمن إلى

وكه ، ًالستور إل تمنت تممن ا ء ذا د

 أحمدن ا#رام الطاغية ضةجة في وقع

 ذ-ه٠زء مع الرف٠؛ دًا زم وئتله

 اذذدذورة اذورة ا وطدن ب.عد "درار ا

ه.1367 م/1948 ءام

 ا)ه.روذي داسون أدهد

 حه٠ بن ,ءلير١ ن—اده

م1242 دا640 ت

 المدسن مح.م-د ب-ن ر—ء-م ل_شيخ ا و—ه

لحرن ا إلى ه٣٠د ؛نتؤي !.ذي ؛ ،ر ا-ط;ا ا
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م|ىد( دن )ءبر |لمسنع،حمد( دن ر )عم أحمسن ا

 لده٠ب ارل ٠هه٠وج الله كرم ءلي ابن

 في ر(٠ف )ال.ع.ا ة٠الح_جوي ز٠رك٠م دع ذبحا

 هروقع سمي وذاده وءذد .ز،٨د افظة٠مح

 دردة ؛۴“ ص-ل ودق لردة ا يح٠لش ا ٠مرقل

 ، ره او— بح ء ?ذا—' ا ع ■وس وت... لشيخ ا

.لحجودة1 دذضاء مركز| اروم رت وئ

 ءن لقادرية١ الص.وفيه قةرالخ أخذ

 أوذي -اوح رن ءثم؛ن ًالصوفي هيالغق

 ردأذع لشهيرا الشيخ ءن أخذ-ذه-ا

ني  ظ.فار ني سنيا ذوفي ادني الحذو

رن دفيه د٠دع ام 221 هل/6 1 8 ءام

 ود٠ل’ ارمن في "وب والى٠اا :ل٠ة

 ؤد ردافع لشيخ١ ان٠وك ٠دل.ادة؛ ادن

 الحداد أبب اأ.ثثغ ء.ن صوف او أخذن

 لعصم ا شخ ءن ذه—أخذ ذي—اد

الجإلنى، در داوة؛ ء

 دن ر—عم دغ ا أن الجندى ذلي

 شهير ،٠القلر در لي رج- ذأن الس
 لصورة،١ مشايخ ن ء؛.؛ أ برن الذكر،

 وك ،ذررة ذوام ني رونتكث أذداع وله

 ءلى دوه وا كثير٠ حمع ذبحان ه دك في

 أصحاب له ر وئ الصورة، طردق

 وفي ه د دن في -ق٠ش اكز ا٠م أ في مذششرون

 ءلى يه لفي١ رحج وذالي ؛*دان حل

 ول^ ٠الجذد مذرق جذي؛ ه.ن مر>لة ذدر

 ورق او هم٠غال أدار ذرية عندها

إليه. ه ذب 4الدهرد وودون ركته١ب

 ذزوج الله عبد سمه١ وك وه ن وة؛

 مذه.ا وك ءإوان بن أحم-د دح ا درة د.؛

 م دشا ا ب سعو؛ أ ا$ن نم ،ذرلي

 في ا٠سيم إللمه_م المنسوبة -ط د ما

 رذذه في دم وبع,ض ،رعدان لي ةيح ن؛

ا"ددلى. 4ط دررا دذوم ن( )ذبح؛

 ادشرن ؛.دادة ي ١هذ لجذدي١ ؤول

 ١كتير ر٩يتغ. نجده  ري٠اف؟ اك؛م.ن

 ادغرن دداية في عمقا يزداد ف

 عت.ت..«.« غجأ حي ب؛ .ر٠ح٠له ا ءشر٠ معمى ا٠٠لح ا

 له٠دذرب ا ه.ذه ها ي ف رتنمذر د دفي ا حة ؛-.؛ا

ف.. صو د ا ؛٠م ٠هنمعه. وذحعم

 الذثخ دى أصح.ا أشهر نص-ن .ل٨ود-

ر2٠ه٠لث ا شيخ٠ل ا و٠ه ن—نس ا ن٠ب ر٠مص٠—ء

 .٠ءلموان دن حم-د أ

؛.-نا مح.م.د د.ن ر٠ءلد حدج ا ا ذوفي

 ذة ا"ولى رادى ؛الث الالداء ذ،ار

م.1242 أكور28

 ه،,وب اده سدط.ان الدزدز ء

 واسمذوك، ادطماء ات ذق ذي اصءوك مراجع
 د.ن I ٩ رس,- ر دن مد٠ماح ادردن ء ا ده ي ف لدن؛

 ت€حةيز .ي٠لكذل ا ء-كي٠٠لا ، ي وذل ل أ وب٠يع
 إددار كوع،  ا عذي دن محديرر دي ذا ل ا

م وزارة  م1983 أواى ط:عة وادة؛وة، ا#ء
 سخ امح، (.137 ص ،107 ص 2)ج

 ر٦خط٠٠ عبدالدزيز ذادة^ف ل، عذوا دن احد
 ذادة ش*ه ام، 992 أودى طحد ذصوب،٠ال
المعاصر، الكر داو ام، 995 اف 41 6
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الغث.ذى

 ني البا ‘سب ع—ث مح دبر . < ٠١ -.مم أ ا

دوات والترلجات  تستخ.دم الفي وا

ر. ا ١مز المياه أبمزع مجمله.ا في

 د 5 — 2 5 ده ءا لببر ا ء_م.ق دبفز

 وال—"ح ا .الب في بر٠ب٠وال ، هارًا

 ة٠ثم٠لقلوا وردا ر لثوا رالح-جر ًاطوى

 برا وع ب ة* خر٠الص هسمددوى م.ن

 ذد٠وء "رض س-طح دحوى ح_ى

 من أرفع وى د-مذ وء.لى ؟لمر، ؤ ا حاذة

 ذى دب ٠مةر ءن ٠يزيل بمأ "رض ا ***.طح

ع حوض  وتوزيع وخزن سي و

 ويمى البأر ناع من وعاإنر ا؛-اء

 الحجر هرن ردنى 1م دة وء جدو(، )ال

رود،  وه-و ض، نقضا ني ودب ا

 — اثل(٠)اهش نم ولة٠*٠مع صه -ين.،' هروة

 المطغ.أ والجو - فيخغ ني ورى حهى

ج دح لحعمز٠ اوذي (الذورة)  ه٠ء

 زد.ةء-ا سم.ذ.تية ' ط؟ة-ة ما٠ع٠ل ه ويذم

ه.٠وجواذ )ا؛رحو( ذاع ا٢ طنبي

 و٠المرج ين٠ب ة *المهرأا اذة٠الحذ وء.لى

 ب٠٠ درك لحجذ-ر ا من عمدة ا م رذا ل.?-بروا

 ء-لى ثمبيه٠خ ة عمود ءوارذر ء.لميه.ا

،ا"رض لطح -ة ووار ا"ء_مله

 بدة ٠س٠٠الخ ر قارك-ووا ء_يسدة ٠ ا وه_له

 لى—ء ب—نرك )المساورة(، تمى

 ب٠لخ.ش ا ون ثم ذوا لحجك-ية ا الووارذر

 ة٠ء-ج-لم أء"ه ي دبت إط-ار ذكا ءلى

 ، وضط.ي.ا في خدود ذا مدورة )بكرة(

 *.مذلى’ أ وفي ، جنى٠-٠لمس ا ة٠ل٠ج٠ء ي٠ره

 ة .طوا٠ًاس أحدرى جا.ة٠ء كب ر, إذواش ا

 ى٠م٠س٠وت أفشي وضع في لمنولكا

 عمود لعجازنا من واكل در(،)الجد

 ن ئب في يدخل حديدي محعوري

٠الجذز شبخ في عدذون دائريين

 و ذل ل ا وواسطة البار من ء إ؛ ا ع٠٦٠يذ

الماشح؛ ج.ل.د ض كا هرن تصنع زفي ا

 مج.ي-ث ز.كيحرة ا ذر لكبا ا أو غووة٠.٠٠لع ا

 ازدذو رأس لض-يى ا لحا.د ا رة؟ة كل٠تث

 م٠جس سعةادوا ا٢ومؤخر ، ا ه معبي أو

. 4دزء ءذد ء ا ذم ل انذوءب دو زلى ا

 مشذوحا لو ز.لى ا ؤخرة٠ب ويجتغظ

 ^ل٠ث٠و لحذثب ا ون رضرددن ا ء بواسرط؛

اللى؛و. حذاوة في سمر٠ت ب 1٠ص

 ب٠يرك رذع بحكل اذداو رأس ير؛ط

 ؛ورة“اا. أس-غ-ل ذواذعا حر٠لجع ا ذوق

 يمى غل،ظ *ل مح >زخرب ترب.ط كم

 الع.جلة ود ءلى أ في شتة.ر اذفي )الءوة(

ض ل٢ ط-ول ريك.ون اإ~؛ررة، أءلى
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ادننتى

رة |لحبل  أو ارش ق لدم عل،اويا وا

 أن سو يماذن بحيث قاد" يزيد

 ذ;ه;دئ. ادقاع ءذد الء في ستتغط

ساورة نع ر١أك وترك;ب ء دن؛ ممكن٠و

 نفها رل.قة٠راد-ط ل.ب.ش 1 ة٠اف ح ءلى

 هرن ءذد طة٠م١لو ؛اءا ذزع يت-م تجث

ء. اإد

 ء.لى وارة ارل من لك يربط

 )حمل، اددان ر٠ظه ءلى ا؛ثيتة الوردءة

 الساني الدواب دوس و ار(٠حم ،ذور

 ،درة وا ارز كجر ايدفعه يدن ا

رداب هححدر ر درم عور يره-ا٠٠وب  ك؛

ؤس ز ء ق.لم،. زرد ي طوله ، دط.ويل '

 ٠>الرع( وددءى ادش

أو م.ك.شوفا نيؤون أن إلى وادررع

 ست.ل ددن لحن؛ ا كال وفي ،سقولى

 ذأي؛ر مذع ج.ر١لحا م.ن ء دق؛ جواد.مه

 تحت ره ا -دغد يتدرج "ذه ة٠ل-برب ا

غن دا٠وه ا"رض، مستوى  دار—ا

 م سحخ.دا ا٠ب ر٠لج ا ,ماية٠ء لى٠ء ء_د دا

٠الجاذبية

 مطيل٠س٠م ثمى٠ب م هو ع ف و ق ■*٠ لم ا ؛ريع ا و

 من دكون وقد ؟.ور وارا الى؟.ر من
والدهى با"خشاب ويقف امن،

 ءلى دذس دديا وا]-طن الر|نيمة

 ه٠مذ؛سي: وتضبط لقف ا لىط.ح

 ت_?نى وزد ا"ذ-ط_؛ر. ه ب-؛ لتصريف

 ن۵سا فخدأم٠س ذق هررا لسطح١ ذوق

 ن ى إن زده رسنالدا او ز٠ح٠٨٠٠لم ■

 أو ،للسجذط اورا—مح نى -1 تا

 أو وأسرت_ه، ني لتا ا ستخدام

 ن لبتاا ملعا أو ،رع للمزا

٠للممسأجد ور لى؛ا ذن( ؛ند-؛)ا

 أسفل إلى باذدوا إ٠ص٠ت عددما

 إلى وصلت ذد ددذو - تدون ا؛-ردح

 ؛طلا الجعور ذوق ورأسه ابر وه ح؛

 الخ:ل الساني ٠محر وءذدها لمرلجو١ ءلى

 رفرذغ دي )يتع.ه( بذوة ذبه٠وخ اذرذتع

 زك د *.د٠ر و.٠ا؛رج إلى ا].د]-و من ء ا؛.؛

 أءلى إلى ب اددوا دح ؛ني—ال- يصعد

 ؛-رحوا حذ-؛زة إلى ل٠يص ق٠حذ المردح

 ز؛ع إلى ودك ؤ.د زو(لد )ا ود.^.ون

 ض ما دسن د وة ،ء ؛؛با تمت.لئ٠ل ر١لب ا

سان واب ء-ن مد" با  في ا

 ذددر عند أو الطارئة، ت الحذ؛

.1اذ*دامي أو ب ]دوا ا ادتذدام

 ^ًا ٠صه أو راخذ ؛رجزوا وشكل

ءلى ووزع لحذي ا ن 1سك ذذه درد للم؛ء
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-ور٠٠٠م سب( ف طبى .اد ٠٥) ط را٠م

 أو ،وحل إن ور، نجا ا د دج ا فق١مر

 ، ن ا م ٠>٠لب ا أو ، م.ه لمقشال٠ 1 ري الى جه٠يو

زراء^ة. أرض ةط*ة أو

 فى—ال أن إلى ا#دارة در—وثم

 وا"دوات ا٢التشاصي ٣ب.عغ في تذددف

أءرى. إلى هذطةة ٠مز

 ن٠م ست٠خ.ت. ا ة.د لى لما ا ن أ ما٠ك_

 المذاط-ز ترن !-*-ديد’ ز٠وه خعاء،٠و

 لطمة،١ المياه ون عى دوب سب١ب

 ر ا٠تش٠ذ وا ،ت لمفخا ا م دا٠خ٠ت٠ني وا

ا؛;اه. ريعمأما

دردات ق|ئد د ه أد

(١٠-. حد٠> واط٠٠م

م1962 د/1382

 ف كا ،ط وا—م زبد محم_د ه_و

ن قص_عي  مديذ-ة في رسا٠ه.ل ي*مل ك

 )س_ع،ي.د ا"ولى قعته نا!.ت .ء-لنم;ب

 ب-ق، ا—م في "ولى ا زة٠الجاذ ادرس(

 وذد النهضة. ص,.حيغ.ة قامته-ا للقع.ة

 في حيغة٠٠٠■ح ا ه ن ه يررلتح ٠٠٠١،،ير .بج٠ص أ

 ريلمن٠خ, ا قصتين نذر حق. ت٠وة

 ٠و)الرفيق( اد(، )أنا ا:٠هم

واطة با!.واذب كتاباته تم.زت

د دن ءدد ءتبرها ودد ا"سلوب.  الذق

اليمن. ني ا]ةصيرة قصة1ل راذدًا

ءدي دن ءدي شام۵

رضانو

 ٢٠.٦٠.;ظ جبا .شذح ف ون٠ذ.د بذدح

د ءلى ي-طلى  قع٠وي وامة، حجة ؛-

(( مدينة برن شمال  محاذاة في ))ذ.

 ن٠؛ لض.--ور إلى حسب إصانع.ا جبل

 شذ.ر و!-د من رب٠ك معدي رن و ٠٠٠٠, ء

 ترا ودو ف.1اك.ط_ ؛.ن ح1٠الجد ذي

 ررن ءلى لي غذ جذل الحمداني أده

 س--م ا د ؛.*ن م.اغ-ي ء.ليه غلب وة.د .رولي

 اداب آل لسكون اداب" اسور

ب.

 ءدة وله أعاله ون متس.ع ل٦٠لج وا

 والقصور. الدور رأسه وفي ،ذروع

 وفي ورشه في المداني ل1أط- وقد

 ؛^ت :ف:ه اوذرى أشؤ.ر ومن .تته دأ

 ددت ،لجوش ا ، ز٠ئ ف-ا يت٠ب ،ريب

ا"راس. ،ر ن؛ ا سمع، ارورى،

 من دد—ء رى—زن ا -يذه ط—وكدر

من ب.الكثمر ال.عامره ذ٠اإضو] .ان ازود
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مورهسور

 الزن؛?.منها ر أذد؛ خاصة الزرع

واله. عطون وذرعاه عة" "وادي

مدير؛ عمل سرر جبل ويشكل

 ومركزه؛ ء.^ران، ءد؛؟ظ-* ؛٠لو؛) سع

 ة٠عديري ) ز وزل. . ءذاق_ة ودت

دارية المرادز د.ا-ور(  ؛.في ا$ش؛: ا

 الكريبي ؛-في الجدم، فيالب، دور،

دال الرغيل، ،ء-لي عيال وادي

 ازئهام. د٠ع٠أس ;.ي ، احم.د بني ،ر٠د مو

: ا؛لمتاب مور دلمئاهير ومن

 الءين معد ب_ن أحم-د القافعي

 الحادي اوغرى في عاش اف-وري،

 ر;كث لفي متفلعا وكاى اله-جري، عر

 دطلع مؤزف ءلميه أؤفى الفنون، دن

 ي باء ط-ول ء-لى وأثنى " البدور

 وأورد الكتابة، في وبالغته ا#نشاء

وذذاويه. كالهه دن ؛؛;را

ن: ومور  ني مشهور واد خذو

ن  .ء منال,؛ مدينة ذرفي ة، ٠الد خو

 ء_ةوررا البياذي لذببا يشتهر

 من دو : "كوع ا ل ن؛ والن، ٠كثر

 تربة وأطيها ارمن أودية وراتم

 حقوله وأكهر ، إذتاج جوددا وأ

رق ا لحد وا لحه ا كه لعوا با محروس

 ىحك ٠هع.ين من ر آد؛ تسقيها الباهرة

 بن مدن’ أن تارلحه في الخزرجي

 زيغا ور٠س٠م ب-وادي مر ا٠لم زائدة

 ورأى ،عدذيه في ءظ-م ،وت٠حع;م

 يووي أن حمله ما الزبب جرين من

 عثرة إ ا٠مذه يقبل  أن ناب

ف . آ  أن إلى سداني ر وأن؛ ذهب

 إبن ا خزانة س.مى مور وادي

 في ربقى والور ]شعوروا الذرة وان

.لكثيرة١ ةا؛د زحا؛وا هذه

 وادي قرى أشهر سدن ومن

ول،ف رفر، ،جحا'نة : سور

،لثريفا دار ،ضالبدا ،لحنوا

ازب، النجدين، الحجلة، ،إب '

 من دي البلدان وهذه ،لتعيمة'

 وآل ريارة، وآل ،مي لذ؛ ا آل سمادذ.ن

 عبد المتصور م #ه'.؛ ا درية من لمسور ا

ء ومن ياثمان )ن حمزة بن الله  هؤ

 لحبى ن—د أحمد "ديب ا لعالمة٠

 من " الثريف "دار ءن ادوري.

 و" ء؛ لما ء؛ وكذان اووادي، هذا ذرى

 نعره جع وقد ،ناظما عرا ن؛ أدب.؛

 في لبهوغا لطدف مجاد في ربأقا دععج

 توفي .تعالى لله ا ءلى والذتاء لتوسا ا

م.1850 ه/1266 سنة ذو
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 به رءنن، دي ني ز٠حع :ورور
٠٩ري١حم ر آدا

 في لخصرة ا رى—ة ن٣٠م :ومسوز

ا$ذار. ذوات دن ودي ا-ددا،

 رءة في إداري ز—رك٠م ٠ور—٠٠—وم
 م,ال٠وأء ين(٠)الجب ردة هردي من جثالن

 ؤرى مجماوءه م٠يض صنعاء. مح-اف_طة
 العي.ون، أدروض، ادن،ب، ; منها

 دلةاس لمصبحي،ا ور،—؛ بيت

 الذاري، لزيدن،ا .أرضغ انادي،

 دي وا ،دهرة لحز٠ا ،لمشارءذ ا * حقيا_ذ

 ٩وغ W ك.جح ساذان ، -درف ا ، هررهر

داك.

 في لبعرس ذرى رن : وهوز

 فج ع ب ا٠فيه .اإهر،ء وردة ر جذوا ،ح دا

 ودم: النقيب أهل ا؛واسط.ة ئل1ةب

 وذنالري والحتئي العيار

٠دحي“واا

المقحفي |حمز |براهيم
 ارلبوالق الدان ا٠معج ،دذي٠لمذ ا إرراي،, : دراجع

حدة، ،4ط .ص،قعة ،لكسة٦ دار ا
م.2002
اسابلد

 دريم م.ديذة عن د ع دب ومصيف وردة

الجذوب. إلى ت حارا' كيلو٠ ءذرة بذ-حو

 هي : القوت إدام يؤزف ذأل

-•،■ي ؛-ن دد آ ا؛-ن ددخ *;د“اد كنس

 رخ'. ال "سيلة لها رز وزذا

 ينس ثم ،ة—وح٠ت—دخ ك١م---—ر وتنطق

 م ثم سفاكنة ياء نم مكورة

 ضفة ءلى "دا ىز!.ك عغتوحة،سميت

 وأن,-أف رب_ية.—ال_غ معن ؛لم_„

 ا-م فهي ادداة أما !!شاطري:

 ؛ل—اد ذه يسبل هكان دل ءلى يط؛ق

 ا"ود بعفى مجرى ءى أطلق ،

 ددت٠ذ_* وة-لى ء-لمم. "ذوادي ااشي-وة

 ردة اددا ا ؛زدرا ا ءدا اح سم را أمتداؤها

 وآل ة—م ل—س آل كميا_ة أرى*_يال في

 ٠هذ تبسم 1هذ ون التبيين. شالن

 آل س.كذ-ه-ا ذد و؛ان لة٨اد الدردة

 )آل دشب ا“وإل؛ رى، وآل ط.اه.ر

!.ة لرن ويرم !.*.او؛نا ع,ن اترلمة( .- 

 ءلي ؛ن الله ءر ؛-ن ءإوي بن م-د٠مح

 الفقيه بن طوي دن الله عد ؛.نا

إذدم.ا

 درل >رذيور وادع راد : ة.1وا؛_;

 ذرفي ني هل الهنا أرض د-ن --رب٠ج

 ذربي في ويعب در،وت وادي

 ماحل ءلى !.والةا "وث٠سيح

مجموعة اووادي .م٠ولذ و*ربي.ا ال.حر

 او،رة. ءأذظ؛ -ء.مالها١ في رع ذرى

بن عل ءن يبمد  وادوادي

تذ)ر و درات. لويك ة دى.* إ "يم؛ن

ةذيض1 2683  dcjmgoll



*يجير٠٠۶٠١ البسمير ا

 لتذيب، ا ذم موا أدم هن ه دل انم وادي

 من أكهر رقونم حي-ث ، لنغط ا ز ء

 واج٠ستغ وا فر٠لح ا طيالت٠ب_ع ثرك.ة

 ارادي. ة٠ق٠لرذ.ط من ز وذأ وا لترول ا

 في وفة٠الح ه اب ت طقا أن كما

زددار واس.عه اووادي  .جدًا ذه١وسمي ا

 الجوون ه ددا ا من حتياطي١ أن أي

جدًا. ذر

 ريم٠ي بني رن بطلن ٠ السدلي وآل

 في ة٠رق٠ف *ا٠مذه ٠حاشد ن٠ب ا٠٠جش ابن

 اوق ن—لمنطق با لكالع وا ل ).حو ا اع ق

 (. لوحن ا )حمادلى ي ا دلى ا ه_ا ا٠أسم

 بع ا)-را )-ذرنا في الم-ذطقة ء رؤد م٠وه

 )آل م٠ه٠فروء من أن كما ائيالدي.

.وت م ف, ح هل أ ( ميلي٠٠لم ا

 |ل.مقحغي أددد يم۵إبرا

 ذل وادن,؛ البلدان م—ج ع م المق.حغي، م ه: إررا جع: ا در
،4ط ء،د.حارا ،ل.كلمة،دارامشلة٠ليا

م.2002

ر٠٠لي٠ا ر٠ذك ذ--^ون غدح٠ف ر ك"بد

 وادي أء في واسعة م-ذطذة الذارة.

 دن هرددردة أءم؛لها في ز سك ،دس

 د-ن وه.ى ؤج، مح-افخله ت ذددري-؛

، وجب٠رم مؤخرًا ة ث ن ًاح دت٠ذ ا رحى دري؛ دن ا

كله٠ك1 2684

 لتقيما ني "التعدو"ت دار

 ه/1419 عام الصادر ا#داري"

 ردم واسعة مدي-رية ره.ي ام. 998
 المعرة، ادشرى م.ن ك،يرة ^.هوءة

 ،ة_ان٠ء ،زم ذن جذول : ا—غ—أهم هو

 غاذة، -دذش، -دل رر؛ق، ر.ب،٠

 ،الذ,خر.ة ،نعدان عيلي، -يتدران،

 ،ء ة.؛—*.—ثد ،ر٠ق٠لذا وادي لد-كي_لم-يم,،

٠ذللف وعر رة، ا^و بمة،٠الذ ،كاردن

 .ذ(٠ء ل.ن مخدر زتردس ن-؛ ل دن؛ وق.د

 ذال، ال كون١وس ء وال؟-؛ لع_انا بكسر

 .-"م آل ل.لذ-ا ذن يا لهن؛ ن؛ إلى سددة

 ,,"طين ل( د )العد-؛ مدهم ددفرع ادذدن

حذذ"ل. ل ة؟ لحح

 د ءلى لوجة-ود ز٦فيما ا دة لم-ددلد ز وتم-:ن؛

 ذن إدب.؛ ال.؛زلة اذثداه ذ-;!ت ذ-ن

 وذن رخا رادي ود.ن ؛-ذ_؛ذعا ال٠ح

 أرض ره.ي .ره؛ وء ماوية ر"د

 من ء لزرا ا ذيها ش٠ت٠،٠ت خصبة

 زذو وا والى.واذ.ة واذ؛نم.و الحمضيات

 الذرة مذل وب—-لىا ى؛ل محا ريمض

 ة.ادت رذن ن؛.ة. لذ،.؛ا وادذرة درن؛*.؛

 ذ.ن ءذد بتدييد ادزراء_ة رة وزا

س.ذ وذب؛ ض؛، او؛ جذز او لحر وا ود دن ا



،دةرظ(٠ ون >ءتدالرحمن ذ.ةاص4 محهرظ( رن دالرحمن٠)ء مشق.اص

 ق;قحان، وسد حجغ.ار، ثملي هدذطذة

 منطقه ل٠وس ،ك_ردة ق_ه٠ط٠ت٠م ف٠وس.

 سدود هي٠و زدق. مذطق.ة ٠رسل لديمة،ا

 أن يث٠حذ ، لمنطقةا في عة الزرا تخ.دم

 ل.دخا ي٠اب در ام I ر١تعت اذزراءذ

 كشدرة مذج.زات كوهذا السكان.

ل المنطقة تبا شهد  الدوات ز

 من دد—ء ء نثا إ منها ،برة٠"خ ا

 كما ،-صحية ت إوحدن وا المدار

لح'ح وتر؛ط ماردة إلى رذلى ط ؛-ق بم

هةدذي1ا |حمد إوراءدم
 ثألفا٦و ل:لدان١ م*جم ٠المقحهي مهيإؤرا ع مراجح

،4ط اء، ردع ة،٠ذ٠لك١ زدا ليمنية،
م.2002
 ذوظ(4 إن )ء؛,دالرحمن مغهاص

م1988 - 1907 ه/1409 - 1325

 ءب,دالرحمن إقرئ ا ليلجل ا م1الع ه.و

 دن حذ-ن رن الله ءدد ون ءذوط ابن

 يوم الهذذ في وزد ص مشذا وز علي

 ذبان م,ذ دردن وادع ث إ وذأ ا لجمعة١

دربى م1 907 ر٠أكذوو 1 ه/1 32 5

 رءادة ت تمة. ا"ول عيمه٠" في وتدرج

 وداءة فياوذن ا تع.لمه ودعد أب،

ظ ا٠لح.ع ا بمدرس-ة ]نحق ا ثم ازدان،

 د أون در٠ي٠مج كاج.ل( دكة امع٠)مح

 سأل، ا كا الذفران ظ٠د.د وقد كن،ون ا

 المدرسة دإك درن ادة ده ء.لى حنتدا و

 واسق اه،339 م/1921 عام

 م دخ ٠حيث لتظامية،١ ؛٨٠٠٥ ؟ألجذا و.*دها

 اد-ذ.ول ن مس ا#سالمية لطوم ا ف.يه.ا

 وآدسا الع.رو.ية ].*-زوموا دخول،وا

 در ع ل وا ع٨]س ا ت ا ]ذراء ا ءلي وحنصا

 ش.لمخ (ءلي )م-ثرودز اد٠دمعت ١ ا '>٠م

 وحذ-ص-لى لي النظام. لرط لجذا وفا التجذويد

 ه/1 35 1 سنة العذر شهادة ءلي

 الفضيلة دة شها ل ونا ام 93 2

 م1928 ه/1 347 ذةس )الباض(

 ة٠سام (-^ر“جذ--*؛٠؛ا) -إما٠]لكا ةهاد٠ونم

.1931 ه/1 3 50

 الم.س.جد في خطيبا دها٠و..ع عين

 في العمعودلي الحديقة في ا"هبري

 إلى ادكان، أواد يحدر )ياس( رذطقة٠

 عله٠م الج.ا في ًا٠مدرس ءطدطه ذب ج-ا

 جويد للتع ذثخ ءين ثم ،لي هر لدظا ا

 ت.ع.يذه إلى وفا#ضافة ا٠فيه راءات٠وا]_ة

 هذه في خدم الحديث، زنتخ ا٠ب٠ذائ

 دوك و*ن ءام وءذرؤن ن اد امعة٠الج

 يذدم لي إًاكذه لخلمة1 هازه ءن ذقاءلى

طالب ستغاد١و اتهيح ط.وال اؤشرآن

2685 اسفله ءد4لهس1



ادتذًاا حغوظ(٠م بن )ءلداؤرح.ن شذاص

ميذه من كثدر وبرر منه العل(  في .

والذراءات. التجودلى

 مح-عوط ؛.ن ء-.لىا!.رم.ن الشيح ز٦تم.

 كريم فكان ء-لىدلىة لو-'حصا .صدفات

 في هلىا١ز ا٠قذوء ص_ب_ورا الب,_ج_اي_ا

 ذاؤرًا م واف اكالما ق-ايل حي-ات-ه

 ذك و ،مج,ت,هدًا الله ل-ذعم.ة شاك,را

صالحلة الصفات تلك أن  أكسبته ا

 ت’ضرمبر—ح أبناء م_ن س—ل ا—ب—ح

 لفذودا ذ،لمينا ع٠حم ومن دلى دب ف

 الخبرة زها خم في يعدونه ذوا ن؛ اأذدن

 ء "وذن ا ت صن( دن ودروا وصالحه

العاض-

بقة أعماله ذب ح.؛ إلى  عما ا

 ة ائر ؛.لى وتصحيحي.؛ الخطوطات دكتادن

 بديه ءذه عرف 1لم رذ لعثماا الخدارف

، كان أنه ءن فض-.  ك ادتن خطاط

 عضو كونه إلى اذن #ف د؛ ، ر" ءط؛

 نرذ لناسه؛ ا المعارى إحباء ن -ن-ن ني

ن أذ-ه ؤم؛ ا'.*لممي للمة-م  همذا د*لى ك

 ،اد-ا رئبم "فغابا روفاءا "ي

وكذاباتجا. ا^طوطات بقم اذهارف

 من عثر دي ا-ن-؛ ا"د.*- دوم ذوفي

22 ه/1409 سنة ا"ول ربيع

 مقبرة في ودذ.ن ام 988 أكذوبر

 )الذثخ فر؛ح دسار جن( )نقبدي

 داه الله عد الرلى الحن-ات أي
ازدكن. أداد مجيدر الخدن(

 الذنالري دزام ه،,الى د.

 الهجرات )ظاري،ا وزام جمال : جذعمرا
 ادرنا بداية ءلمن وتأثيراتها للهذلى زحضرسه١

 ال*-شرين، الذرن منتصف تى٠ح التاسع
 التاريخ لهي ة ..ع ذل, دكتوراه أطروحة
 ج.امعة رئد امن - ادترد-ة كلية الحديث،

 أهماد دريح ،عف؛ ماهمه ٠م1999 ؛خداد،
 رم-اذة والمنطق، التجويد نئ ي ه لعربا

 الفذة لم الدر؛.ي، "دتا ذي ماجستير
اماد، حيدر الدل؛نرن، الحام،له اومربية،

م.1995
ذعر ا

 سدا. ' نقوس في نقرأ ما كثمرًا

 ردده أس-مس فالن بن فالنا إن عبارة:

 هس دشه بنى أو: ونثره. وباه

 هذه ت بقيه وؤد الذخر. دفى سب سا '

 البذاء ون مصطدحات في الكله

 قمة تزيين : ٠هو قعر٠لتئ فا ،ليمني ا

 دن؛-زخارف وب بف البيت

 ومسها ، لبرط ا إ. ه ن نم٠ ، رف ,را—لت وا

 ءن حته٠و تختلف مجدت اذقن، المرى

 هيثمعرك -لحزام مع سب تذن؛ آو ساذره

 كم وأنه ،له كذى وا ء لنا ا م يشدد؛

تشقير رف ورى أمر. ال مقطوء

اسبق ط٠س٠ال 2686



يمن1ا ذي المصار_ف

 رة٠دي٠وج وم-وة متعددة يوت٠لب ا

٠فذتة سه ددرا

 في ل٠تظ لم ز( ق )در ده م؛ أن ءلى

 ادت، ة ألم ذزيين في غيرتدورة تاضجا

ا#نان رأس تزيحن شمك ب-ل

 ا٠ل.غ٠مح.ت ن٠م ١م٠—م.ي زا " وا ن ا حك.- ة " دا

 نثئر با والورود. حرن— ح ا٠ري— ل ا

 ،قر مشا ءلى: وثبم-ع ،ري٠ع٠لمئوا

 ت ا٠طي في ل رجا٠ل ا ددرزه ما : و٠ه

 خ۴خمره ددن ء سدا ،ما وتض-عه ،ر١٠ثمه عما

غمال هذه مز وخدودهن  ا

 للرائحة وخب " دم $فاب؛ وا

 شعرون دت ل ورجا فا الجذبة، العطردة

 أو ن ٠شئ'٠٠٠ي ء 1لف١و ،؛ذمذلمرونأو

 وذو*'*'ت در. ام ^و ءلى دشدشذرن

 واع٠أد حم.يع ء_لى لمق٠ذ"ط لكلمة ًا

 ا وءلى )الشقر<، ًا٠اس )اذرق(

 ؛ردن ة د وءلى اوغفرذر، اسم: ادبري

 ة٠وم٠م٠ضأ ل٠شك في رهرها ك_ون٠ر

 وءلى اوذي، رذت طه ؤ.ا ثأر اسدم:

 لطيوز ا ن٠م وعره الديك مدروه

اذون..الخ-..ا رادة ة ولمنذرا اسدم:

في ا٠٢ ا—ق—،دح—وم لكلمة ا ودرد

 ء ا٠لغذ ا وز ،لثعبية ا ت ذذو ا

 : ذودم ولذاوري او

إبت١ مدذوف أح,لى م يارذات ت ياب

دات م-لدق يمه1حم دذر ^ط حذ.؛ ل هرث

وقوذم:

 وافي-ردة-وش لغل يا شقرك ن٠م

 ورده الذلى ذ_ي دلك وزا

٠ ثمقر٠ص ر٦تصع ر والمن - (٠٠وةوله

 ادام إك دربي !ي تذم حءزام شبر دا

هكا« ذاب ع.عي و اذطذ.ك دت

ا#رداذي ي٠ءل هط-هر

|يمن ذي العارف

 ذ-ظ-ام أو دصارف داك دعن ٠

 وذًا_ك ام، 962 عام ذا تة_دي

 النثاط حجم تخ_لف ب ■ ب

ةذى  فا#ذذاج خ؛صة، بص.وره ادي٠ا

ج ل.ة ع.رح بع-د ثم.اوز ذد دكن م  ا

 ال-ذاسة الح.اج.ة عن ال.ت.اجم الط.بيعي

 دكان ذلم وباذذالي اشر،٠الم لالستهالك

 للعمل ح—واض تذميم دذاك

 ءة وص تج_ارة ن٠م ءي جتما  ا

 ا"سواق نعدلدت فا ،وءره.ا ف ر ح و

 ددن ة.ة إ..- ا ء.ن ر٩ت.ع,. إ.في ا الداخ.ية

ع حثنا ئ ه.ذ٠ائ ا"نثطة تلك

2687 1 ة٠قا0ك,  dcjmjJI



ادن في المصارفارمن في المعارف

 ثم وس ،محدود غدو ءلى ءدن رذة

 إلى الجالد م عمدو في ج 1الح لجرز لم

 دذر ا٠م وه_و النقدي، دل اإخبا

 لد.م-لمة ا ب لذلى لموضوءي ا "ساص ا

 جة لح؛ ا عدم )دالي ورا الوطقة، ية٠لذقد ا

 المصارف أشكال نم شكل أي إلى

 ثورة م لى؛ حق المصرفي والنظام

 قجل ظه;ت وإن ام، 962 سبتم\ر

 في انحصرت ألى إ" بوالحت ي ذلك

 ،ذرة ١دريط مسن.عمرة كانت )في ا عدن

 اكترمردت خدمة بقمد وذلك

 حدود وزدجا ولم متطل-اتم-م وتسهرل

 يتم دل لذل ا كان حيث المستعمرة،

 بداؤلى ل ا)شما في )ط لحن-؛ ا و٠ه كما

المعادن. طرذق ص ورسي

 ءذذ رداول كع 1ك الفي الملة أما

 ادروف ا).فذي الريال فهي الضرورة

 في )الغرانعي( أو تريزا(، )بماريا

 النمسا، كهست كاذت واددي لشمال١

 معلوم فغي قرص ءن ء؟^رة وه-و

 ته٠ب٠ق تحدد فضرة ملدة أذه أي الورن*

 على "خرى ا العمالت لماذر ة—دالنس

 لدذضة إي الد، وا)طاب الدرض ضوء

يعكم ض؛ وهو ،ة٠سد.* أي مثل مثله

 إرها، ر لمذ-اا كخلف ا لة حذ.؛ دى٠م

 للذرارن ح؛جة ذن ^كن فدم لتالي ور

 وتداولها وإصدارها هلمة٠لعبا المتعلقة

سبتمرر. دورة ٠دعل إ

 انحاففالت عل نفسه ادذول ويطق

 بضة لمذن ا نت كا حيث ،لجذوبرة ا

 السدمي للتجادل الرئيسية زوسيلة ا

 حدم ٠ش١حسي- ، نعد مدينة ء .لتذذا٠٠س د.ا

 ؛-روز ك هظ.؛ لريطانرنا عدة ا)ن؛ وجود

 كحلذة عدن لمرناء التجاري النثاط

 ، ومستعمرالى بريطانيا بدن ولى

 ).تلجرن لحدمي ا لدشاط ا فرر ولتو

 ذلك ص ودا)رغم عدة.ادنا متطدات

 كاذت وإنما خاصة، عمدة توحل فلم

 وني عدن في المستخدمة نق—لع-م ا

 الشلن دي الذرورة عذن خارجها

ن والذي ا#فريقي،  بل من يدار ك

 إفريقلى ذرق عمال لجذن تعمى لجنة

هل ٠أصدز عندما ام 964 م ء؛ حق

اتحاد مجلس رئيس—ب ثذه“ح في ري

نون العرن الجذوب  دنة (7) زقم ا

 ودي ا#تحادين اسة يإمدار ام 964

 مرتعطا بدوره ظا لذي ا ر رذاا)د

جنب إلى جنبا داول و #ذدإيي،ا٠ب

ذيه٠ل-1 الوسوطن 2688



اتجمن ذي رف |لمصأ ٠اليمز ذي |لمصارف

 هريمة حق مي٠#ف;ي ا الثان مع

 كتوبر٠ا 14 دورة صار٠واذت ر ,*حس-؛  ا

قالل حققت ازفي  ي٠الحقد ا

رفي.٠وا؛ص

 رع٠ف غتح٠ محاولة أول كاذت لقد

 م1949 كةس اندال في أجذي اذك

 وه ذرءا ذدوددن بنك دح ف عدما

 ء جذف أف أدرك أف إ الحديدة، في

 فرة مد٠ب له ا٠٠م٠أء نهى ذًا أواف وبل

ه ثم ام،95 1 سدة في ة نبدر  عام د

 التجاري ا"ه-لي ذك ال ام959

 في له ذروع ذ"ذة وح اوذي الوي

 إفو محا في ء وصتما وتعز لحدددة ا

 غرسن٠الم أعداد ذزايد من دة ستفا لال

 يذنبح م ولك،ه السعودية، في يبرك٨رمما

 -وء.ي ا م1اذعد ب سس ا#طار هذا في

 من ل.وب ا 'تهد يدن فهر ٠لا وسفطأ في

 في اساك اغذمرت ثم وهدن اكداهزل،

 '-في الداخرة ات٠المدفوء ب_ع_غى

 لتج.ار٠ا ر.ع.غى ددن ل إدمام ا ها قتغا '

 اذال.^.ذ ا"سرة راد٠أذ ون وئرد.اةهم

 في واهمدة الددن، ردد ددت من

 رج حدف في لألسرة ارات٠س٠ح فتح

بعض مع والن ليالد،ا

بن—لدد ا دأ_ك في ذذلتلتن—ل ا نو

 ام962 ؛ورة يام٠ق *ت—و؛ ت.٠وة٠اأ

اوا. أزروع’ داك أغاذت

 )قبل الجنوة امخاوظات في أما

 ?ذوك٠ل ذروع نشات ة-د٠ذ الو-ردة(

 ركة ا٠ماش٠ب وط.في رناخع ذا٠وك W تة٠جذ.ب ٠

 ذكانت ،ذذط عادن تة٠مدي في أجذ?ية

رة: ارنوك ك1هذ ا

 ذك ال - وج-رذليز ا"هل التذك

 أ-نك ا - بنك رد—شارت - رفي لذ ا

اأرك - "وسط ا أف.ثرق الوريداني

- تلل٠ب ، ٦ ٨ي ب٠ح - I زبا رذنل - رب؛ ع ل

 |لحذوبي. ارهني ارذك

خم حذفى ارون ه.ذه رت ردم ف وة

 وآوى ،ستقالل ا ب_ع_د ت_أمبم_ها

 دذدؤسس*.ذ ة٠ممتل الدووة إلى مل.كيته.ا

صادة الحارف. ؛ة و ا

 في ام962 سددمحر ثورة ب_عد 

سعالل وبعد اوشمارة اط.افظ.ات  ا

 توسع ا-قد الج.كويدق اغذاذظات في

 في ى؛ وبخا ارض في ,اصرفي ا ط وند؛ ا

 ددضح ك.ما منه الشم.العت افظ.ات٠اط

’’ دلي امفي
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ادس في العارف

ودعر: لإلنشاء اليهذي نلص الب - 1

 عد٠ب أي ام 962 ة٠ذ٠س أكتوبر ني

 واح-د ر٠ر«ئمه محر٠سجت 26 ثورة قدام

 ارهني البنك هو يمني بذك أول أنشئ

دداء  ة عدتم ؤزره ل سمادرأ ر١لتعموا ز

 إلى ٠دعل فيما وارتفع رب؛ل، ماليين

 فده هض؛ا-دكو تمتلك ،ردال مرون هرائق

 فه اكتف %49 في وار؛ %5 1

 نافذة أول كان وقد المواطنون،

 العالم عل الثورة يعد لليمن

 ضعة مذوا ددادة بدأ حوث ،رجذي لحن؛ ا

 عم دالتعاض م1962 /12 /14 في

 من بأقل ألىنح؛ في له مراسل أول

ر، أوف  في له مراس-ل ثاني ومع دو

 بحوالى ،1962 /12 /30 في أمريكا

ف سبعة ر، آ  ني أفلح وقد دو

 لدى البالد باسم مقرنا اسمه تقديم

 عيده وفي واوخرب، الشرق ني ارنوك

 لديه أر-حت ام 986 عام ومعي ا

 ما^ون 650 إلى تمسا تمهيالت

ر  سأل١مر حك 95 من أدبر ءبر دو

 أوروبا تغطي العالم ءغداأ جوع ني

.وإذريثرا وآسيا وأسرارا وأمرذكا

درك مجرد الرنك ذا—ه ن٠ك٠ي وم

بنك ًا٠أيض وان وإنما ،فد-ب ري نم؛

 بحافو ،ة ه ج مرن مية٠وتذ ار٠سذلثم,ا

 م If من لدرة بدهام يذوم حكومة

 يهو خ أخرى جهة دن ؛ركازيا البنك

 ني لها مثا نجد أن قل فريدة تجربة

 في همسا ذقد التجارة، ذوك٠لا ريغتا

 مختلف في ية—والذت ستثمار ا

قتعاد ذطاعات  او_زراءي ا

 رونم 1,5 من لخدمى وا عيوالصنا

 اريمط 1,5 إلى م1963 ستة ل رب؛

 ،م 1 9 8 6 سنة لذذي ا عيده في ل ريا

 ة٠لحكوما يادة٠ذ تولى ذب الوقت في

 الحام الدين حادات بإدارة

 ،تبالد عجز أي ).تمويل ضخا ا فروإ

 -دسارات سك وذاك هذا من وأهم

 تبا ون-؛ ٠ومص بإذراداتبا المتمثلة الدولة

 لرزمودا به، نيستها  ءبء وه)

 دلجامه دذوم أن في نجح ذشد دوك مر

: ؛رىد  جاح بنة ري نم؛ ومذك

 عند رضع ارتو ميمى .،درد كان

 عام وفي م،1962 عام ني إندائه

 صنعاء في ذروع ثالث فذح ام963

 الغذي فعا وني ودعر، والحديدة

 ومكنا ورءًا 40 من كهر ا لديه ر ت؛

لبا$د.I أغداء تغطي
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ليمن١ ذي |لمصارف ارض ذي |لصارف

 ن سن ي.ةب خالل ودا'عه كازت

 ،ل ا٠ري رون—هر 3 #كشظاده "ولى ا

 في د-رارات عة٠ني لىاحذو رت وحد؛

 انغفي، عامة في ١ 1 86 ؛م—ء

 بذوك٠ل ا ]دىو زح.ن٠الح في ه٠وذ.ةكدي.ت

'Sرت فص-؛ ريال، دررون 1,5 ذت ؛ 

ا!ذذي. ءدده في رات ما 4 ن٠ أدبر

ة؛ا حن ارشدت ف.قد ني.لغياته م؛

 ام963 ستة ل 1— رد ورون 5 ن٠م

 الغذي عيده في ترا هدب 4 لتصبح

م.1986 ني،

عص.ر دذك - 2

 صق.عاء في 4ل ذرءًا ص, م رذاش ۶٦فتح

ر١ في  قص; أ:,.^ إ ام، 962 ءأم كتو

 ذوات الخدرات ١تق.ديم ءلى ؛له ء

 وا#ذراف ارهن، في لمصرة1 لسثة١

ن؛ذت ادفي اددجاردة الد-مرأت ء.لى

 ،ر٠ص٠وو ن—'دم ٠ ن٠يد ل٠لب لا ددن كتعم

 عدات واتا لقكروزن ا لت.ح.ديد ودا

 بمة٠هز وبع-د ،ليمن٠ل ر٠مص لرن ا-لضةا

 ت اوذو ا ب نسد؛ وا م1967 ه٠س لجوذ^و

 ل ل دن حد.دى ليم.ن ا من لم.صرية ا ربية٠لع ا٠

 رفي٠لمصا اإذش؛ط .١۵واغة أعاإه ر٠مص

٠ثر لذمه وا ا#كداء مييل ا رذك ا في

 ءلى البة ددة۵و اابعدة ادذذد د.د.1_3

ذةد:.1ا ت1ءطد

 $اكعل هشاك٠يكن’م'لم1964

 ام 964 س.ذة ف:لياير وفي ،ةيوطذ ءطه

 م1964 ذة (6) رذم ااة؛ذون ودر

 ءاهره ئه٨كه ة ني لنم ا الذذن لجة ء رند؛

 رق؛ل، ورون 2 ودره ؛رأ^ء؛ل م.حقلة

 اودان، دإص-ذار ا؛طوق الحذق ووأدت

 كوحدة ل ا-ري-؛ ا زون ون.؛ ا دردش وحدد

 اظ٠الحف حق .ون-ا و ،ةيس_اس' ءا"ة

 ارج،٠والخ الداخل في ره٠ع٠س ءلى

 ر٠شه وفي ٠المذ؛رجة.تاذ ا"رصدة وإدارة

 ون٠؛ذ٠وذا صدر ام 965 ذة٠س ارسم٠و

 (دررزا )ماري؛ ل وري؛ ا ح.ب٠٠س ذي ون؛ ا

داول دن  رهي١ ل ؛؛اري؛ له سبدا وا ا

 لردة في - وورفي لنحي - الجديد

 م او.*-؛ دش إبرذفي شهر اية٠٢ ص-؛ه؛٠أة

ذل.

 سي ا"د؛ ا!ظط؛ء ت وذوو؛ كت ة؛

 ت أدود.؛ ه.ي الجديد ورفي٠د ا ل لدريا

 ة ا؛-تحذ..د ية٠لع_رب ا لجمهورية ا زن ا ز خذ

-ابي.٠الخ .ه٠دالجذ وده في ءرف اذيا

 ة ر٠٨ل ا او-ذ-وات ب كسحا وبا

 خذزاذ-ة أذودات محلها حذ-لىت ريذ١المع

وود ،ة رمق ا رسه٠ل-ع ’ لجمهوريه ا
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من٠ال في |لمصارف ن٠الي في ادمارف

 بذك٠ال م ؛-ني-؛ جذة٠الل هذه نتهت ا

فه. واندماجها '؛ركازي

 مليات٠ء عل الرف؛.ة هيئة - ب

 عل رتابة أية هناك ذكن ل النذلى:

 الق للحرب تيجة٠ذ ن٠ولك النقد،

 وددلى ،ر٩سبتم 26 ذورة ءلى شدت<

 زت١مبر \ زوطق ا ل ريا ا ور لى—ص

 إدة أدى م«ا٠م ،ءإده ة يميلج "ض غوط٠ف’

 لنة (19) رؤم نون الذا إصدار

 عل الرقابة يذة بإنشاء م1964

 ددها هها ثرت دا الني النقد ت عمايا

 حيث ام 967 سنة من اعبارًا ذمالى

 عل والرفادة ا#ذراى ذءولى أخذت

ستعر عمليات  لتعمدير وا د١ا

 غير وا؛_لىفوءات لتحويالت وا

المنظورة.

 الذي الصرف أسعار ظام٠ذ أما

 تعدد م نغل ن ا٠ك فقد حدذه في اك.ع

 بدن ذ.و،زن خاق يمكن حق ا"سعار

رض  وقد "جذي، ا للنقد وااطنب ا

ف العمل استهر  عام حذ رد

 'لمن انضمت عندما ام 970

 حث لدولي ل.ذقد سندوق ادشمالة

 الجميع دصرف١ سمر ذود-يد ،

 اذ.:ظورة، وغير المدلوزة ليات٠م٠الع

ذلف فا دى ة الهدئ اشمرت وقد ا

 فيه فاذديمذ-ت ام 971 ة سق المركزي

الد. لجنة مثل ها٠مثلم

يهذي1ا،رةزيا دذك ا - 4

 المركزي ابك اعمال كاك

 ص جهات عدة بين موزعة ا؛;هد
 ،لعحمل.ة ا إصدار٠ب ذذوم التي الذذن لجذة

 إني ا ادلى ت عالى ءلى الرقابة وه

 عل واراقة دا#شراف تفوم

 ،لمذظورةا وغير المنظورة فوعات اذلى

 تك ذذوم لني ا اطذزاذة ووزارة

ستدماء والوفاء الماعدة العمان  وا

 الذي ارهني واليك ادمام، للدين

 لحاكاومة ' حسارات سمك بقوم

 لدول دا قاتلى عان وإدارة وراضهاوإ

المارة. حذلى لنا ا من ا"ءرى

 الرقابة وهيئة |لذلى لحذة دحت وقد

 بنك إنداء ذكرة اويمني والمذك

 مدور ني البى ذاك در و مركؤي،

 م1971 د (4) رنم القانون

 ،٠ذط رت صها لمتصخ وا وذكوين ء دشا بإ

 حدد الذي ايمني الحروري

 مة عا بصورة ذه حدث خنعا ا

 كزلى ٠لم ا ك لبذو . ت صا خنعا دا

 إب آلت.* ، ن٠وم ، عاربا رف ا٠لمته ا

ختصاصات موكلة كارت الني ا
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ن٠بأ ذي اا.*,صارف ن٠الي ذي |لهمارف

 ة(،٠ما٠اص )إص.دار لنقدا لدجذ.ة

 م-وكل-ة كالت ادفي ت صا ختصا  را

 ورة٠الم.ذ.ظ ت ذرءا)المد ا؛-ة٠ا؛-رة ي.ئة٠غ

خذصاصات المذظورة<، ر١وغ  افيا وا

 )الحاذات ادنى إدذك .ركلةتكاذ

 زي٠رك٠الم ذك ل ام٠وش والقروض(..

 ا٠م٠لع ا ء_لى ة إدرا ة٠ج.ه وجدت

 ره داءدبا د بح ا في ني ى؛  وا |لمصرفي

٠ابوك بذك

دذوف وذأذون جاردة الت التوك ٠ 5

 ابسفي ركزي٠اإ بك١ إنشاء تال

 دي٠الذق ألهيكل ويدة ءلى يق.ف اوذي

دال في هرفي1وا  ون٠فذ دور٠ص .-

 دو٠ما 22 في (8) رة.م التجارية ا),:وك

 هذا لور٠ص ل٠ب٠وق ام.972 سنة

 م1972 /197 1 الغزة في القانون

 بذوك مز عدد ؛سان ه هرر و"ول

 إلى ء-مدت ق-د بية٠"ج.ذ أ ري.ة ل.ت.جا ا

 تاضافظا في ذا ذ-روع افتتاح

 ام 971 ه ست أغسطس ؛ذي الشمالية.

 لجذس:ة ا ني داكس.تا وءو ؛ذك ي-ب٠ح م ؛ا

 وفي الحديدة، في له ذرع افتتاح٠ب

ا-ببلف ١ م دا ه—س٠—ع٠ر العام م~ن بر٠م٠ساًلت

 ح فددا را _ط٠ا"وس للذرق ني بريدا ال

 وفي وتعز، دة٠الحدي في له ذرعين

 البنك افتتح م1972 عام فوراير

 تة٠٠ع٠ا٠ذ٠الج أردني ودو نحدود ا ربي٠ل*ا

 ما٠ك ،لحديدة وا صنعاء في له ضء

 نىا٠ت•٨٠١٠٠ك٠ا٠ب وه_و ينلف ورااددد٠ي خ-كتجا

 في صد*-اء في له ذرءًا ارض لجشية١

 صدور مد٠و؛ م.1972 سنة ل٠إ؛-رد

 دس ت.آس ذوالى لتجارية١ ليذوكا ذ.ون ؛-؛

 وحنيات وق ا"جذب الرذوك فرزء

 هرذها ين٠أثق أن إ ،وع ن نية ى إلى

 !-لمدرى ني لدريطا ا لذك ا ذرع : وهما

 ا٠ي٠غ٠ص ك٠يذ فييس وذع ،"وط ا

 تم كم-ا ،رعدد فر.ما ن لدما في لهما1أءم

 مع بالمشاركة تية٠وط ي-دوك ن بم تأب،

 فقد "جنبي، وا لدربي ا ل ا؛ن رأس

 ليمن1 بق.ك م1 979 سدة في تاسس

 ر ستثما  وا رة تذجا٠ وستع ٠_كل او

 رن صفة دن مثزك ال٠سمأ r ب

 أد-ه إ ،ويمذ;ين كري-تة تتمردن—م

 4حصت لك.ويق ا نبخ ا لج ا اع د ي.عذ .ما ح

 همسأ ومارت ،يمذدين ::ثمرين مس إلى

 ٠ ون١ي٠ذ٠يم حن هم ا٠م٠٠٠م- في رة٠۵ آح٠مق ذلف ا

الدولي سملي ا ك٠بح ذ.ًالرس كم-.ا
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اسن في ادمارف اصن في المصارف

 مع ثمك٠م ل ضفا برأ ام 980 سه

 الذي والتممبر لإلكثم.اء ي4الي الرنك

 وتدلف %25 فيه يملك كان

 ويذلمف ، %2 5 سدودرون مستثمرون

 ومستثمرون %،20 أمريكا أف

 ميزاب تطورت وؤد ٠%30 مون٠يم_

 ردال مإ؛ون 182 هرن التجارة البذوك

 1 6 إلى لتصل م 1 9 7 1 /6 /3 0 في

 وتطورت ،1986 /12 /31 في مليار

 10 إلى ريال مرون 103 من وداذمه

 87 من نياتبا سد وتطورت ر ملى؛

 فزه٠ال في ر ليا٠م 5 إلى ل ردف ملرون

 ط نثا ال ٢٠حج كاس دع م وهو دنسها،

المتسارع. ير٠الك

صنعاء - المتخصصة اددذوك - 6

 تأسمت ام 975 عام من ابتداء

 في لمذذصعةا لرنوك ا مز سلسلة

 ازوحدة(، )قرلى اية الشما الحافظات

 لتليفا يندف ٣ذأمز م د.*.؛ ا هذا فدي

 عى العسا الرنك تاله ثم الزراعي،

 عام وفي م،1976 ستة اليمني

 التسليف بعلف نشأ م1978

مذك نشأ م1979 عام وفي إممدن،

 م1981 عام وفي ا"ص، التعاون

 )زراءي ا لتليف ا دك من كل مح تل ا

 كا١بذ مكاون !دلي ا ون لذماا بنلف هع

 وني دا لت ا لتليف ا بنك يرو ا وا-دف

')زراعي.

ءدن - ض اد النقد مؤسسة - 7

 فعقب الجنوبرة فظات اغا في أما

ستقالل  رقم نونى )ذا ا صدر شره ا—م ا

 دلى تمد. ن ط ام 968 لذة (15)

 ل دد ا ٠هذ وب^وحب العملة، قادون

 م-ؤسضة ة٢لبسم كان ما ؤ٠مح حلن'

 بقد ة مؤسس. درربي ا لجذلوب٠) النقد

 ر٠ي تحب وتح ،بده ا ذوبية٠لح ا )دمرن ا

رتباط نم الدينار  وتم ليني، با ا

 وتاله الذهب. من يعادله ما تحديد

 م1971 لستة (37)٠رقم القاذون

 قد ا لم.ة١١مؤس ذشدتة دموجبه الذي

 ا"وراق طياعة إربا وأوكل ارحمني

 وإدارتها المعدنية )ذذودا وسلف ا)ذةفدة

باطيات وإدارة  من الخارئ ا

وب القيمة حماية أجل  للعملة ا

ستقرار وذآمبن  ء-اهرة زةودو ،Li ا
 البذلمف بأعمال القيام لها أوكاب

ارذزي.
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رف ا]دأ م ذي ادحارف ذ٠ا

هلي ك البد-8 ءدن في ا

 (37) ردم الغانون وحن٠كم تم

 الموسة يشأن م1969 ة ح ده

 طيط٠والتخ الدام طاع٠للق وذىدي؛ ا

 الصارف، ة٠يح٠ه ء إنشا لقرمي ا

 اددذوك رع م رأدي تم أيض و؛^,وجبه

 ،لمؤسسسة٠ل ا دكه ك ل م وازت رده ودجا ا

 إدارة مجالب شيني.ا اذيح.ة ١وحدت

 عل ون٠د ٠لذ 1 عج٠وذ مة،٠المؤم اودذوك

 ا"هلي ؤدتك الربي ا؛.رة.ز اعار

 اذوحد رذك ا دو ٩الؤم_ دي-ز٠ذ وجذرا

 جيع وتعتبر ،"دلي ا ارذك ودءى

 ذؤممة ا وذ-ررعبا رذوك وا رف ا—لمص. ا

ل. ذروءًا ا"ءرى

سري رأسماله نرن القا حدد٠و  ا

يين ض_ة٠م_ه٠يخ  ورأسماله ار،٠ديح و

 ر، دن؛ المرون ونصف درون ؛دفوعا

 رف ؛ىا ل ء؛ أ ع٨حم دزاودة وءوله

 ر را ويذلك ,* ة لمتخر.ر وا زر لجا ا

 ارذوك بأعمال يقرم ا"دفي ال^ذك

 يذوم 1كم عرها، اكدارف اريةجالت

 عن وزرا ا في ا؛:,خصصه ارذوك ل عما دأ

٠وا#سفان...ار وصاءة

ءدن - دن^1ا دصرف - 9

 دذوم في٠^اا قد٨ال ة٠٠۶٠٩ؤمم٠م تا٨ركا٠

صددور حتى ؛رة.زي 1 ف ,٠؛ىا

 ام 972 لسنة (36) رذم القانون

 ت فظا نحا ا في رفي٠إح ا م لظا ا ن دشا

 من (5) ؛-.ادةا ب۶وجذ٠ويم ،ذ.وبر٠لجا

 ي ز درة معرف ذك.ئ أ نون وشا ا ه.ذا

 ع مجمي و^ة.وم اودن( ورف—)م سدي

 ب٠ودم.وجذ ةزي،٠اإر رذك ا وظائف

 ا؛صارف ه:ئة إو.ط؛ء تم نون الة؛ هذا

 رقم ون٠ذ1الة- في عرها ألمنصوص

 ذشكيل وتم م،1969 ة٠ل (37)

 وه-و رفي،٠اذص لنظاما إدارة ص مجلى

 ودمى ا مصرف من لكل ك شنرد ٠مجلمر

ا"هلي. ذك وال

الموددة طة ال

ذ٠٠رص ا وري.ذ٠لج_مه« ا ام وذم .ددًاه تم  .ث

 لجمهوري ا الذرار ر٠صا ة حذن ازوا

 ميذأن1990 ل-ذذ(1رةم) باوذاذون

 ورسوم ردر كما٠ ء، صنة؛ في لعملة١

 في "ءلى ا لد*-ب ا مجلس راك ئةيله

 يأن والمرسوم القرار وفذى دن٠ء

 العان ة وحن-د ل دري؛ وا ر الددن؛ ر١يعت

 اد٠ة ما٠مده ذل ويعتور ،لرسميةا

ن سن. ق ددادلي مه٠بقي القاتولى دارل إف

I 2695 ٥٦ اد هرءة دره



|ل_اعودية ة ابني |لمصال«حة اليمرلي في .ارف١المع

 أي لوا-*دد، ا ار٠للديذ " ريا وعشرون

 هناك صارت اوراب حه ال نم أنه

 وأن الريال أساسها واحدة ملمة٠ء

 وهي لردا 26 قدرها ذدة يمثل الدينار

 ووئة الخمسين فذة دن ط٠وس فئة
'. ادثرين ريا

 ن الد ة'.:ون وذودود وحد٤ا اءردزي الدذك

البذوك وقذون المرذزي

۶ر ئ يمنية ة لى—اؤوح لقيام

 مد*.!،، ني المركزي 'اك ان:٠التك

 اذ—اتخ إلى عدل في ارهن معرف و

 ذل_ك مم وقد وتو.?.يد،ا إجراءات

 ١بتعيارح رئاسةا مجنس ري ور بد.دور

ني المركزي لبذك ا محاذط  ونائبه، ا

ك قانون إصدار تم كما  المركزي ا

يارية زجتردد٠ انون—وة اديي  ا

 #يالبا ذمارف وا الدوك وقاذون

 من "كأر الرذك نون تا دع ند. وؤلى

 ا؛ة ون.*,! ور٠ذ.ط مز ي.?ز ,.ه! عديل٠ت

نوك المعارف أداء  رة١والىلى وا

ن.؛ ذ  مذررات دع يتذاب و ا

;-ازل. لجذن

 ذأ.اية مع زرذوكا نذو ؤ! حدد ودلى

 ر ض! إلى المال برأس م2000 م ء

ردأى. مارون ين٠م١وحم وع!دتدز

 التسعينيات ذلى ء ني ر ذاض وقد

"مي -ا يذك التارة: البدوك  ا

دي اكفامن بنك م؛1995 -  ا

 ادمني ا#سالمي الرذك م؛1995

 م؛1996 الوطني البنك م؛1996

 يذك م؛2001 والخايح لرمنا بنك

ن  دذ-ك م؛2 001 والبحرين ا

م.2002 للعراء ا"دلى

دددر ادد سدف
 الذوية إددي ا المركزي د البتل تقارر : دراجع

 ذذرات ام، 988 منة دذردر مةدا بصغة٠و
 زبز٠بدال وادر، لإلذغا، ابذي انفك
 ذي 'إذقدية اضيق لبباو نغود ال ،معبد د ؛حم

صاد اليمني. ا

 الودية نح المصالحة
ه1390 محرم 15 م/1970 مارس 23

 ل-عشرينوا ٣د» ل--!ا ذوره م و! ل*لى

 $خر ا ربح 26 م/1 962 ر١سبتم دن

ت نجرلىة1 اه 382  في أديمن د

 الجمه-ورية ادغرى بين مرير دراع

 لملكيةا .ذوى و دحم مز اذلىءود-ة

وظلت ،ودية—عا ها لى ذو اذق
- ٠

 رد ودو! ا رنم ..لىار ف ٠ذ-ذذ. دب لح. ا

 تده تومصالو عراهم دروذأ- و:ذطح

م د دق أعوام درن ثما  اد

م فكان م1970 ه/ 1390 ارذي اد
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لعودية1 ليمئية1 دة٠الهصا! I وحدة ل ا 4ليمي1 ة دح ا١لمص*

 وده، س.ا أ لم ا رب لح ا رذك ة٠اي٢ذ د٠شه

 ادوخن أبداء ب.-ن اللحمة وإعادة

حذن. لوا ا

 دذواءد ك١تتعز لملك-ها الذوى كاذت٠

 له-ا تق.دم رث ل,سعودية ا ذي "را ا في

 ك-ثمره ت كبياح الع.ودية >كلومة ا

 وكادت ء،وحرا *-لمحةوأ أدوال دن

 ذب٠ء لذروة ا ١بلغ.ت ؤد زذوى ا ذه ه

 ن إدم ا ن د. ا؛صرية ت ا!ذوا ب تمدحا ا

 ام 96 7 و دودي دن مس طن؛ ا بمة٠هز إ,,*.د

 الذي ا"م; هط1387 م 26 -

 ء جرا نحدذق د دكا ة٠وري ه. م لح ا ا٠جع

 أيدي في ق٠المذاط من در لكث ا سلق-وط

 إلى م—تم او٠ق لم-ت٠وص تجلذي ا لمدكاثخن ا
، س،عحذ إدة ا٢وحاصرت ذعاء،٠ص  دوم

 ابحصار د بع فيم ي.عرف ر1ص 1م و وه.

ح  وة؛ل*.ه دت۴ش إدي ا وا، ي٠عينا

ءل ء س.تيال  ا نى م_لكبا تصميما
$

 دذذطع حم.ه.وريا سبسا1و ،ء Lx رح

 ت1وا؛^فيذ,^ لح-در ا فده رك دا ظن ل ا

 ،ولنة ا إذوى ا وردع الشعبية

.يا-ز:—م غ فى يره٠ي٠ك رت، ا ي Î ١٠ بدم ٠ ت ارعخ٠ ٠قا م

 ن وى ة٠وري ه م لح ا لى٠ء ظ زنا ا

؛.وتا أو لجمهورية ا : م—سعاره

 وتراجع الحصار كبروا حق

٠الملكيون

 ءن واه.ادهم الملكيين ٠دحر بعد

خذ "وضاع ا بدأت صت.عاء  حى٠مذ ت

 عة مح,.م.و ع م ك ذل ن د زا د ؤ.ذد ،ر آء

:1طبتأص*1دنا

 في السلطة تس.لم الذي كم اطة إن

 ه،1387 أم-ردب 96 7 ذورر

 ج٠ت٠ا#ريانى دالرحمنبء ذي إذا ا يرذاسة

 في الدددل تيار٠ال يمذاى ان٤

 القوى ها٠تح ه٠اب٠خط٠ؤ ،لجمهوري ا

 أذوى ا ءطاب دن حده أءف ا؛؛كية

٠دورددها في ا؛ذطرفة اإدوردة

 - م1968 أغسطس أحداث إن

 دارت الني اه،388 ا"ولى جادى

 الذي ا؛*ذدل لتيار1 بدن رابا د رحى

 الة-وى ؛ن٠ود ،لسلطة ا رأس يمعلم.ه

 ح.زبية ت را ذب في المنضوب الثورية

 مم.ة٠ز٢ ذتهت١ ؤد - ا!.ذازب في ذذدمرة

 تة٠ك بالتالي رجح مما ا"خور

دل. 1ك بذكافى ا!^؛طذ في ن ا؛*د

 الني ر٠م عدادا ل م-؛ صر٠د إن

 ءلى ،وري٠.٠لج ا ذب 1الج ذدءم ذت 1ك

 ة٠المذطة في الذذوذ ءلى الصراع ء؛ذب

 لملك١و ر٠عدالناص م.ال الرئ-س بدن

 المملكة ن ماط ز عبدالعر ب.ن ف-صل

 كانت ا ك,م د*د لم السعود، ة٨العرب

دن ا؛صرب ا!نوات انجت ؤ.ةد
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ديةوالسع ابدة |لماصالحة لسعودية1 كذة I ة يم فمد.؛

وزرة ذع أ هع متنح/; لحت١وتص ليمن١

 دا ن محو كان ادفي الحرب د٠ع٠ت ولم

. موض,وع دات تمذيودت؛5 ا

 حذي فدوا هرن كلن لمأ ا ر دوحن؛ ا ب.ع.د

 ولم المدواة، دأك لى( تعد لم ص.;عاء

 دذذس الحك-*( إلى البرودة ل ًامالهم لى ن*

د ٠ءله ؛اذت اوذي *أش ا

 دنرب هرا ؛*لى لمني١ الشعب ؛أن

 رب—لح ا ن—د سنوات نى ا—ة. ذغ٢م

 ث.يل٠م  -.ا خدر هلى٠ث قد اوضروس

 اه٠حي إلى ذ,ذ.وى _امر اا وكانت ،ده

م ها٠م٠رع  ف.يها ودوود ن٠وا"م الس.

اذواحد. زوطن١ ء أدن؛ ددن ه.ة^1ال

٠٠جذ-؛د في ذاذت ة٠ل٠ك٠ش٠الم ن٠ك3و

 ط!,ف كال وز ي كر-غية في ركز٦ت هارم'

 لشعاراته صراع٠ال ذاك ف١أطر رن

 م.لىار ءلى خذ.إفها بردتم تم ازفي ومواذفه

 ف ٠ط ؛لى أن ويردو فم؛ة لما ا ت ا-ذوا ا

 اسرف م-ن ا٠م درة ب.؛ يذت.ظر ن ن؛

!"حور.

 الحر 3 90 ء؛م في ٠حذلىرث ما ذا٠وه

 العام ذوك هرن فيردر ذفي ام، 970

 حريرة لحكاوهرة تشك؛ا ء٠صذادا ت ن،-لى

الدثذي م.لىا ن—مح تاد/٠ا"س يدرئاسة

 نصب لريتي1 لحكاوة ت وف-* وؤلى

أساسيين. ذ.رطذنى ا٠ءيذيه

انظام عل ظة٠انحاذ ا"ول؛

٠هو.ري٠الج

عاد الثاني:  "مرة التام ا

1 **-;L اادرن ردن ■

 يمكن العالف؛ الم.كاك.ل وبقي.ة

يا ئ١التغارض  اللكى أنب ثلة ا مع لش

والدوديين.

 في _*_لىة٠م ذلوط٠٠لم ط٠ف_* وتحت

 - م1970 فراد.ر نى المدكين أيدي

 ن د.؛ واددمور اش، 389 ا).ة_و-لىة ذي

 دذاء ذدطع م اؤذورة هرن ذوات ني ن؛

 محك.* ون طريق ب_هد٠تع أو ة٠لىرلمد٠لر

 ذى والدمار، ذ-رذ إ الحرب

 ا).وزراء ى رئي*. درات ا)^ه.ن م.ن وذ.لى

 أحرلى دس ا"ذان/ الخارجة؛ ر وور

 ٠خارجي وزراء تمر مؤ. لحضور الحوي

 جدة نى المنعقد ا#سالب؛ اذول

 ه.ذه ذت و؛؛ ذ.ود ا لدرة ا ده١دالممأ

 ر مؤة م_وذ ةعو دلى لرسمعي_ة الزيارة

مة اذول  للقاء مناسة ا

 وأؤرت الدوددق، بالقيادة ن ذؤو

ءن: اذإذاءات
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*ودية—اذ |ليمحية |لمصالحة ة مود . ا ايمحية الم*صاسة

 ووف ركذلك٠ بادا |لح.رب زقف

 وقذ ص_ة،—ا#ء رك خ الح

الملمكلة. ذوات ة ال.*ود اذاءدات

 ردن صا لذوا ’ نح، ننب ا ذوف ;..*.و

 بده إ ;ة٠رب٠ص ا لحم_بوزية ا م_ة حكه

 ، رودرة ل ا ..عرست ة مل-ك لم ا ومه٢وحك

 رف—ص - ام 970 سادو ة٠ت،_اي وفي

 كلوالمت ى بد; اب <ان اه. 390

 ود فدىاأردا إلى ب-خيتا اخك.وع.ت موقد

 واإ.ة.وى العدة اوادة مع ذوى)

اطيذإلى:

 إلى كي.1اإ- الجاذب قادة عودة

 لجل^ ا في ١١ ه " كر L وع.ث ؤ;^_ز ا

 وانجدى ء ووزرا ا رمجدى الى-,يوري

عذإود. ر*دد ا]وطفي

 إذاءة وإيقاف ف #ما ا اذزلى،

 ة—ال;م-ذ ارة٠الذ ا٠;1—رذ الل-ك_يحت

.ة مخم; -ي ا بدهوعرا لجمهورية١ نجؤودة

 ة العود رب و* ا المملك.ة اءنراف

. ليمذ;ة ا لعرب ا لجمه.ورية ا ب

 ريع 26 - ام 9 70 و;و أول وفي

 إلى الداذدون ودلى ه،1390 ا"ول

م٠مذه ودء) ذن.'ق ا حب حماء٠

 رد أ ا"سان/ الجد-أوري اب.وس في

إلى ل٠دخ ا]دادي مد٠مح ا؛-ن

 ة٠ع٠أرب ء-ن دزد لم ء,زد ]وزراء١ مج.,وس

 ققد ووطني ا ادوس أد.ا هى، شخا أ

.ثخعدًا ءدر ادا الده ادخدم

 اومائددئ أن -دذا جيب ل ا الذيء

، نجتج،ع ا ءلى ا د ذادوا ٠ء.ودتأ
ن  أسر أن يحدث قوم دكان لم ذ;؛آ وك

اذان أن* ;,ودى ما هم فسد أو م ٠٠ سل
٠٠ ١ ا

ف دراع تن—رذ—الط دن—ب  واختن-

وط.وذت ذانه تم خ ذي دل ع، وأو

 البذاء ط.ور اليم.ن ٠ودخلت ،صغ_حته

٠ م والس، والبعم\ر

 اعراف تم ا"ذساء زنه وفي

 لجمه.وررة را لسع.ودية ا ن الدرد دلكة١

 م.ن شع.ة حذ وردأت ،ليمذدة ا ردة ١٠ص ا

شةمقين.٠ال ارادين ددن اداء ون 1التع

ءذيف جابر د۵|ح

 حمد١ د"سدان. ادص ىءل ث.اهد كادان راجع:
 ن٠ء ندوة ٠م2000 عام ف٠٠٠ذ٠ء جطب_ر

 م1999/3 ا23 واؤدفع ادودن لممالحة١
 ،ورى٠د كاداب ى.٠اد*; ن٠—مح ء-ان. ا$مد
 نية ادتم والة.وى ادذوردذ اذنوى ردن راع ادى

ام. 990 ،أري اد طي محفل دكترر.

ا#دربال.ي ا#دريسدى مصطفى
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|لمضق(رة ن(—ح دد'صور؛ن ادمعدي

 ( ن٠٠ح مور،ن٠)م ااهصي

م1975 . 1905 ه/1323  1395

 دن ن ٠حس رذ ب ر عمو٠٨٠م خ ي كش ا دو

. ٦لمصع ا لحار١ءبل درف ٠حمل أ

 في ؛٠ذ_د ١٠رما لةمث٠ر و|ليد٠م مرف

 أرد خم ■ربذ لث،خ ا ده٠وال ذ.ف٠ك

 ا#دارة هرع عمان دي ا ر ا٠ب٠لج بدا٠ء

 ثم ،ردة ام٠ق٠م ثم ؤ؛ داع فى٠ح لشكية1

 وارذط ؛بًا٠الدين وب تدى ا#مام داع

وف لروا هعه وك خ.ص_؛ة٠ش وة دخو

راذة. هرن ٠تخلو   ا

ءلى لمملدا زه برجم٠لل درس وود

 هجره في ًاقلسي ا بني السادة أددي

 مرف ردحا درس ثم رة لج-ع.-ف دا ل.عذم ا

 أعلمه لم٠حؤ ؤديردد لية٠م في وف٠لزم ا

 في ا#فتاء ولى٠يت أن ب.إمكاذدق نجه مذ-؛

ى اكا؛ ب٠المذه ر1إط

 ت المدارئ في لفصل ا رس ئ

 ف إذرا تحت منطقته شر-ؤون وإدارة

 اذذ.رد ثم وازده، الله ذوفى -دق وازده

 م #دن ا ذولى نأن وحن ، بادده من بذلك

 (يها٠ عهد٠ل ا )ولي ٠الدحن ديحم أود

۶لشيآ ا ن1ك ،أد-ه دوك إلى تمامة فم

 ورودقزت ز-ه رجن-؛ من حدا وا محصور

 م يا ودق ، هامحي من المالوذ تنهما

 /4/26 م_1962 /9 /26 ثورة

 وحدد ه؛ ذاو- دله وقا ءارن 1 اه 382

 بخر٠ق مرن ,**رعان زك.ذ_ه رجال٠ال لها

 ت رجن؛ يرز ثر الكة مع ق لى-؛ ءاده

 ن—م وادد في 'جن—'اد الى ن—اددم

 حب تمأ ما ا٠غ-ال ازفي ا"خطا،

اوذورات.

هذصور ك1ءبد|لع د.

اساة

 المغررة اوذرى من عدد هناك

 في ل1والى_ا,_ لحمون وا ،لكذر.ررة وا

 : لداءل_ا" او^وم ح_ؤ ف ر٠ك اكمن

 أف.؛ق،٠ مثة : ,ا٠'و؛ )الم.صاذع(،

 ذرار، م.اذ دالذرد ردةهرا وم.شذ-عة

 جبل أء-الي ني اظة—وح وممتعة

 وح؟.ل ، الذذدد في لمعنادة وا ، ٠حل_ث

 في .لصاذعوا ،الذ.ادرة فيثر لممنعانا

 في للىة1 دن وذرىدا واك':*، ،ة٠ءت

 بي في زبش-ان وسص_حع.ه ،لح-<جررة ا

 كحالن مذطقة في والمعذ*-ة ،دط.ر

اهاذ٠ش٠د وم.جذ دللن،. وغير ،ذ.ةلرف٦
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تعه٠التئ|لذظقعه

>ذ—'ا؛دع في تمى )في -اكن،ا$د

س.م-حز أبا مح.د ، ( ع٠د ا٠ص م )هرحد.-ذم

 أن ؤكد٠ي م.ما ،ن -ح-حملذ وا ص.لو ا٠ي

 نيسة١لتضما ا ة٠صفع ا ۴تعم لتس.مية ا

المذكورة. نلألماك

 مؤلفه في نيا هم,لا وصد،ا وقددًا

كدز،  بأبا المشتل (8ج )ا

 ٠وقد اغصنة(. و)المديخة ن(،٠)الحص

 اردمن في دورة دن I "م.اكن ت٠أصبح

 مصنعة) ١٠٠٠-**.با تعرف ’الزمم مع

. (نع. محد-ا ر

 م?ذ مشذق ل.غة )مص;عة( هرالمصطلح

 ذقوش٦ا ة ؤف في ي ردع. ، )صنع( ر لجذن ا

 لحب.شية ا .ه—والدة لذديمة ا كدة ا٠ليم ا

 إصد*.ة وا حصذًا(، بق و) )حضن(،

 اءصنة(. و)الديذة )الحصن(، لدنى

 ا٠م عجم٠)م فه٠م.ول في لبكري1 وذ؛ر

 ٠١ )معج مؤل في ؛وت ول ستعجم(،1

 ( ء ا٠صح.ع ) لمديدة ا ١.٠اض أن ن( ارإدا

( غاض,ذه ا ة رذ. لد ا ) لحوشة ا ل.غه فى ق١يع
مح

 مدي,ذة ة٠خيع ٣يعك حق.ا !؛.عنى وذا

 ء.لى لوقوعها ري.سية ف.ا ت إ ا ء صدف

 ر،٠ح٠الب ح٠-ط٠س ء-ن هق ذن ارتفاع

ل٠ع٠ع٠ذال ٠ورة٠***-٠٠م ا٠٢وت٠ك٠ل ا,لي٠٠١٠؛وبا

إب ر لمشا ا فى دع را ذع,(، )ص

 ،لحبشة وا ح٣ليما أهل بلغة خاص

 لعر؛با ة—لد-غا وراث إلى دخل ول

ارص. هرن ؛ثصحى٠

 يذة٠مل لى٠ء يطل٠ عس٠ح لمصذعةع١

 خري٠٠ص مرتذ.ح لى٠ء دع ي اووبت،

 محاطة راج٠أب ء.دة من ويتأل.ف ك.بير

 ول اود ردم ت لجها ا رع هرن ؛.**ور

 مرور ولرح واص-فة، ؛-واب ءور إب

 ٠القديم.ة ا"بذب ذلك ت اذد ابان

 بم.ثابة ال^وم يسنخدم .دصنا أن إ

.ومع.جن دل .احذ

 دددة ربى غ في صرن ح والصذعة:

٠نحويت دا ااطو؛لمه

 لحان٠م حل في ؤلعة : إصنعةوا

باغويت.

 ؛إدة ءلى تذرف ة ع ول ة: صدم إ وا

 ظ؛بمة 11 جيل ورط في ولووا ا حدايةإ ا

 دات في قل.عة س-ما ص,هأ ما٠ك ٠ -م؟.ور

ده؛ل. في لذائل ادل

 ض.لع في ودددة -ة قال : والمعنعة

عمران. مح؛فظة ا"دور، جبل

 الم.هدي ؛.في ددون م,ن و|لمصذعةح

شمال الذرف" "كحالن ؟ل في
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الدذذعة ادذضئئ

ع ض : وا؛صللة  في زوهب1 ري ذ

.حذة رق1بمش ءذار ن٠كحال ل٠ج

 الرحماذ:ن ؛.قعبان حمز .:.*.ة:١٥وا؛

.ى.„لىة ءة-اذظة ، ءذر دددردة في

 ه_1..٠ف تدبرن ح م. : والمصنعة

لىان٠د؛ جا.ز ي " ^.;ى ولد "دذان

؛تدلدلى؛.

 دفي لف؛؛ة ودادة ددن ؛صنارة: وا

ن لرن سوار ذل ق.؛ إددى ن د*؛  دو

*دة. ى.

 ج.ر دفي د.مون د.ن : المصن*.ة

ن ذل ق؛ إدذى . رغداء ذو

 دش في صر و-د دالى؛ ؛.تدلى.*ن: وا

 دفي د$د دن - ذ-ًاةون دنتح — ذزب ا

 دن دذر سكذ.ها .ء صن،د؛ رن ء في دطر

.ن٦لحسذي ا لحم.زي ا آل

 - ن -دب؛ ل١ج ني ة؛*ذ وا؛صذ*ة:

دراز. د د دن - ذصم دذتح

 د,طم دفي حتدون دن : لذأدة٠؛ص وا

 دحن له ل ؛٠يذ رذلى ب، وى,؛ في

]ذرف. ا

 حدوم ا د:طذذ في قاعدة وا؛صذ*ة:

ل ء؛ وأ ل،دلدلحز ا درم " ة ر ددد دمع

 اوعدرن. وادي أء" ذذع إب. ذظ-ة مح-؛

الح:ل• أص-ل في آ;وب٠لل زن ذا هاتوف

 ل٠ب٠ج أعال جى٠حص : واذصتعة

 ا٠ذك_ره. إبي ا الممنعة وهي ، ١حبيث

 ني اناعط" دشه إب ل ون.؛ اف.فياني

 في غة.دورة ا افي^ه زادات٠وحء لقصور ا

روث. و طاللا اا؛وم و*ي ا^:ل.

ع م.ن : والمصدمة  في ى٠ي دفى و

اذوشل. ذردة ر جذوا لرضمة،١

 ء-٠ا في خاربة وله :والممحع.ة

 زخ ; ، - ۶٢ : لق ■ر ٩» ك٠ر - ذر دب وادد(

 رض.ولي٠اذ اسر اإإ.ك .ا۴٠أخر بعدان.

الى؟ري. بع اط ا ل،قرن دا ودك

 وادي لتآل ن٠٠حم : والمصنعة

الحدا. ني بان

 ده ،س٠آذ في عنجن٠ح والمصنعة:

 م حما إلى المارة ردق زط ا ،حع.ة(2الم )ذةذ.ا

 ادساند ن—م اكديد 4وذ-ذ ،علي

ذديم. ر٩ق بني.ه ؛رأ يءوجد كم I محسية٠لح٠ ا

 أء-" ودصن دددة : والصنعة

ء.:س. في د*-ج ساون

 ا)تارة ج.ل حصر|ن ت١م : والمةملذع.ة

ذظ؛ عدا ل أء-يدا لرن -د٠رص هدإق.ريذ في
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رم.در مح>تغة mw

 ك.بيرة ر-لدة ذب ر٠خ :عة٠ذ٠لصوا

 في المع منطقة ^.وار قاتمة كارت

 ل ء-*--؛أ درن لصعومده ’ مديه مرت

 ذها٠م ؛.ا$زب بذر ضاء، ال مح.افظة

٠ ا٠س قج آل

 في ق.يغ-ة ق-يلة ذرى من :والمصنعة

ا"ذار. ذوات من وه.ي رداع.

 ده ا إدم ا هغسة١ في همة واكذة:

ع.١بالض ١جحاف جبأ د.-

 رأ في .دةوبا ٠حصب لمعحعة:1و

 قردا وار٠ح ؛-.الضالع، الح_صين

ا]ذقهاء.

 في بع-ي٠ىشا ؤرى ٠٢٠٥ ٠ ذعة٠٨لعاو

اوال. وردة جذوار '!ضالع،

 ا"زارق ل٠ب٠ج في والمصنعة:

٠لع ؛اوضا

 بزخ ج في وبلدة ؛_!_*؛ :وألمصد*.؛

د لمغاًلحي ا - ذع دا هرن؛

ع دن لمصحة١و ح ج?ل و  في $

ردذ؛ن.

 د.ي٠ذوا في ن حصنا :ة٠ذ_ع٠لم.ص وا

رهوت.٠مف ؛وادي ا؛ةطن

 في ام٠شب ون٠حص من : واذصذذ

رموت.٠دض٠ وادي

 ءورة ؤري؛ اء لمعة ؤ والم-ص-ذعة:

 دة٠مقر وءلى دوءن. في ف ص. بمنطقة

غيث( )ترترن*؛ دقع ذها١م  آل أ٠وه ال:

الحالكة. نم ؛أ؛لضث

 ةدذي۵1ا اددد إدراهدم

صلوي1ا ل۵عح إدر،هدم د.

 ،#كلدل ا ال.همد-اذيح ٠حمل أ دن ال?سن ١اج ٠م

 ع٠كو ا ي ء دن مح.مد زي إقا 1 تحق:ق ،8جد

 ا٠م م٠أج—ع٠م ري:٠الك ام،979 دمشق -

 والم-وازعا د“ال؟ أسم.اء رن م٠استمج

ام، 945 لقأهرة1 - ذا ادس عهادى تحق:ق

 م.ؤلعات ذي دماذة أدذاظ ويت1الع إبرايم

 >باللغق ام 987 رردن - وذ.ذمان ا]همداذي

ليمذية،1 والق-ائل إدان ال. ,٠معج ؛ < ذة Uأل 1

،رءاء لكدمةا1 دار ،دي ح ,ق م 'ا يراهيم1

م.2002 ،4ط

لهذدرI 4مضذع
 خ ر الذ. در رص--ا في ا٠ءليي يط-لمق

 د ي 'ي دق دون ( صذعة٠لم ا ) (٠س*- ا ر-ولي ا. ا

هرن ر٦٠ك أ ود٠جاز-و I .ر٠ ? ا رتل ل. ١۴ غ ة

سم ولكن ارمن، في ٠مصشعة  ا

 أو س-ر( )مصك-ة ه.و ١ىزد يدن ا

 ة٠قم في ع رق وه"ي ،فحى )ذر(

 ، لججد^؛ ا ن 1صه; هضبة من ج.ب.ل

 ءذد مة—ديي ف ثذ ه_و ن ا٠هي٠وص

ف في ويدخل ني ا لهمد ا *$.ر٠جذ مح.
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Iأحمذ< ؛ن حمد١) ل«طأع سدر ذضذذة

واء٠ل ر٠م نى لعديا ا حي.ة يا دوم ل ا د.بع٠وي

 من الحذوبي الحاذب في وه-ي إب،

ر٠ت.ع دت ا م أد م٠ميت ردى ط لى٠ء ن صمهم.؛

 عدرين نحو إب عن دد1س ديم،٠الق

 ردل دا وف.يه.ا ا٠شاهدتم ، م.زا كيا-و

 ازده.رت كر ا#ساله لبة دن أتم.؛ ءلى

ران. ء دي ٠ءهل ني

 ة٠ي٠م٠ل٠لمع ا L |ت|ه١دلمذر٠م —ي رنى هعر٠شح ا

 واوفي الثافعي، المندب ءلى رى٩الك

 رس_وليين٠ال ة ق_غط ضي, ف أندماها

 دح الث المظ-ذ-.ر د٠شه في ووريره-م

 ع_ذ ر-ن ثدم_ذ اودين اء٣ م ا#د-؛

 م.ن ٠٠ه دم أنح و" دم ت رست ه ه واش ، نى را ذدم ا

 لذين ا والعلماء والقضاة ه.اء٠الذق

 ن٠ليم ا اع٠ص_ق أ مختلف م-ن روها أ

 مة. وتم؛ ا"سن؛ الد.من من ئ خ.ا

 نى ا در ا آل ة إ.ة.ضد؛ ا مج,؛.ول واشته.رت

آل م٠ه٠وورء ده؛ ف — كون٠—ف ر ٠٠١٠ بك -

 ا"سرة هإه أنجبت ٠ل٠وق المذح، أبي

 وعداء ووزراء ة ؤف؛ هر٠أش ا٠غرءيه

 ١٠ه'_ؤس م—ه٠ومد ، لرس-ولي ا ععهد٠ل ا

 زي اذ؛ ا ب)البهاسه( ة د؛ ا ددرسدذج-؛

 ٨ةه 1 8 المولود د٠م٠مح ن—الدي ؛ء۴م

م،1 296 ر/695 ول٠موال1221

ساحب لخير ا أبي بر يحيى وزيم

 دهرة ول عية٠فلشا١ ه٠فق لى ٠)اوان(

 الم.علممين ئي؛ءل؛ ر شه. أ ودنى ،بيرة٠ك

 دن ٠محما الذاضل ا#دام ددرسها في

 كبترًا ؤقيهأ ك؛ن "صبحية١ ربك أبي

 في ح( )اذد؛ له مدذق عدئق عالم

 اك ف لى و)الذ.دوح اوذن^، مخ.ت.صر

 ، #يضاح( ا و) الثروح(،

 ؛ةل٠و)ذض و)الزجيح(، وساةل(،5و)ا

 تصح.يح ني و)ا#ذراف ل(، عم-؛  ا

٠اطذ"ف(

ذي ا#رب ءلي هطهر
د العن لخزرجي،١ ٠الد- دن ي ،,ن .د٦د-ر|'

ب اذدواة -,ارخ ذي ؤلزدن 1ا  كزرع دف ا
 دار ،ء I ع وح ، ذي، م ي ال حوث٠وال. درا.طت1ا

،ىالحذد م؛1983 ،2ط بيروت، ا$دان،
 رةز٠ وا!طوك، الطا، ت1ط؛؛ في دون

ت  ، ،بذ.*-ا ،ل.ي.م_تيا دوث٠والب الدرا.
م.1987

ذدب = ا،ذدب دأب هخد^ق.

 أ*هد( ين )أحهد اله,طاغ

م1948 - 1907ه/1367 - 1325

 ي٠وستار نب وى ء ول' أدب، دو

حية الح.ركة رواد دن  وا!وطنة ا#ص.

- اليمن في

 ده ا٠ت٠لك ا دولى مم ،لحيدذر ,-؛ م؛—ء

٠الوريث وخلف ٠٠(ل د؛ )ا ^رددة

اكف هءت٠هس٠ل1 2704



د(معح دن )ءاي ع1ا)هط

 ام 940 ه/1 359 عام - وفاته ؛.ط -

 )الح.ك.مة(؛ًا؛. ة٠مج.ا ريج٠تح ز؛-؛س-ذ ني

 التاريخ تأرف >لجتة ني ءض.وا نكا٠و

 رهتا فبره بكتابة وكلف .دمي(
 ١—ء ا"سان شيق١دذ حذيث رذرت

ت *٠! الححي. الله "دب ا في مها

.٨زي1واا:.

 ؛وزةلدسذورأ؛:- ني دهم يدرر داعس

 ٠وثعا م.1948 ه/1367 ءام

 في ٠٠■—ذ٠ت1و ر!ةء_؛٠ل_ل_ع ر٠وزلح منصب

حكوعتها.

I ز د؟ و ة.ورة٠اإ -ا٠ة..ث زذب ءقش؛ 

 دن وكان حبذن. دانقا إلى دن اد هع

 4 ذ-وم أءدم بتج الشهداء ن د.

 إبريل 14ه/1367 ا$خرة جادى

م.1948

! د. ي '!-اد' ا"، عدل ، د
 ذظر ل ا ذزهة ازة، ز؛ ى٠يح رًاحمد د, ٠محمله : دراجع

 قيقحت ،ا ج عذر، اذرابع ادذرن ل زح؛ ذي
 ايدي، ا"بحاثو ,؛دوامات ركز٠ وذشر:

 بن الله ب ؛١٠ ا 979 ،1ط منعا،،
 ا#سان اليمن الشماحدي، ء_:دالوهاب

ام. 984 ، ه صحع.ا لكذمت،١ دار ،رة ؤدذااو

 امذ(٦م دن )ءدي طاع٠ال

م1952ه/1371 ت

 ا؛طع، أحم.د دن محمد بن عني ه.و

كان باع، وب؛-ي وإداري فقيه

 الذي ا#دارة( )مجلس في عضوًا

 ام ا ذاتة ا دذلى ا"تراك، ه٠س

 ذظ؛رة رذولى ء..دالحم.س، نللطاا

 ؛-ن د;ن للعالمة خاف ف وة-؛ ا'

 م.1894 ه/1311د;.ة العمري ءلي

 .داور يفذلم-أ اذم٠ه محدذ ىلم-لذًا ن ولة؛

 ى-ف ودس ذتغي، ر٠الملش ؛).وألي

 رشي شير٠الم ؛٠ثع ا٠ي ي اف—د ؛ن٠ح

 خيى م ا#د.؛ ء.ذه أذرج دق جحه٠س

 ضن؛ .؛ره.ا١دح داد صذداء له دد ءذد

 بعد ذولى وذد م،1905 ه/ 1323

 م ء؛ ودوفي رداع ء ة.ف-ا ل رم-"ا ا دك

.د«ةب. ولم ام 952 ه/1 371

 «.*هري الله ،دددسون د.
 ذي ا؛ذظر ذزهة : زبازة ح.مد٠م ن ب" ف ٠ الذلذ : را-مذح ء

 ات ا)دراص دركذز - عذر اذرايع إذرنا ل رمذل
/2 م،1979 ب.ا، - ايمن وا"ب.حاث

 اليم'ن أذمة ارة، ز؛ د حدملز دن تمل١ش ،466
لعية،٠اد الم.ط,.عة ءدر، بعرا د ا الة,رن ذي

ه.1399

اسن ذي الهطمخ

 ء-لى لضوء ا تارط هم-ي-ة أ تأني

 د-أمء-اء لغرل.فا في ب-فيا .طبخال

ذظرًا اذ.يورة ا 1 ا"طدهة نواع وأ

رادات اذلة وإن إصي؛، تثير ازفي ا
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بمنا ذي طخ٠ال ادس ذي د.طذخ’

 ال.ي ,#ذارات ض٠بلع اك٠هق ل-ت ك.ا

 ؛تاباتهم في قينرادتت لبعض أوردئ

 فات اإدعري تلم.ك وي.علغر ، اليم-ن ءن

رياني وطهر ا ا"ستأن أوردئ  في ا

 اللذة في ارمني *_^_م٠)اإ ك-ت-اره

 م-ن اص-ة٠خ د.رردات -دول والهراث

٠اليمشة( الله.اجات

 العادات احاف ون -,.ء-م١ا وءلى

 ددن "ذواق ا و لط-عام ب.تتاول صةl-i-ا

 ;شرك أدا إ اليمذتة طق1ال مح:لف

 رةسا" أل تنحد ه_ا٠رذ العض في

 ءلى الطعام ت.تتاول ذزال  حية٠الي

 دم،٠ا؛-ة م ط*-, ا! ول حذ ئة ما ا"رض

 ءلى الشام ح٠يوخ ال؛طق بعض وفي

 ءن *-ة٠ور;.ذ ش_ك_ز٠ال ة٠رلح٠داذ زه م-ان

 ا"رض ء-لى ا"مرة وتجلس ا"رض

 من المصنوء-؛ ه دل ذا ا حول مادد..ه

٠الذخمل ٠سعف

 وع٠تلم في الجدرافي دذوع ل ودسادم

 ؛يحل ادا طق ذا ا آن ٠فذجا ا"طع.مة،

I د د نح- هن لعمهوء,ة ا "طمم.ة ا ب شذيحر د

 العادة للرطوبة ذ.ظ.را ا"سماك أذواع

 تشتهر ينح في "ذواع، ا هذه و).وذرة

 أذ.واع مختلف با-؛لى لحد.ة ا المذاط-ق

ا!لحوم.

قتص التغدرات لبت وود  اديةسا

 طبخ٠الم ذ.طور في دورًا .دتحالعي-؛“ وا

 ا"صداف ن٠م در ث الك ودء.ول فى٠م اذي

٠مذده ذي ا ةلىة١ا؛ ءلى

 تحتر اسدية ا"لله-..؛ ذزال 

 ية٠لي-ح ا رة٠"س ا وجبات في !-صدارةا

 ا!.وجبات من زععمدنا ل١جز  ح؛ث

 الدداء مائدة ء.لى ح؛—يع وا"ف المع.غال.ة

 ن ءااذرا قلمناا في وله ذف ويكش

 آو الدخن زدرد واء-ه٠أل اكلف٠رم

ماد;؛ ا!ذرة أو ا!ذرة، . ا

 من ح٨٠م.ث يم.ة في الفتة وذ-عد

 !.بر ا ف؛ خاص-؛ !-رش-;؛ ا الوجبات

إور وا , لعأل.ب و ك،من ب.ا

 في المة-دمة ؛٠ه٠ا"ط_* وتختلف

 دودا لمتتاول؛١ "حلله...؛ ا ءن سبادتا؛ذا

 را ا٠ل٠لل/_ وا المحن ت٠ب-ف بر٠ذذ٠«٠ت ث٠حي

 ا"طعم-؛ مرن والعب السمن وف؛

ف في دم-ه٠المق  برتنى ق٠وا! ت ا

صل. بشك| قديمها د خ

 ا"كالت لبعض نحة ذه—وه

: ا!تقلدي؛
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ليمن١ ذي اسبغادن ذي اسبخ

ن ا"دو

 وتعن سيز٠ال ل٦رئت تذط.ق . س.لته

م  دي داء. ين وكك اكء وفت,ح د

 للمته٦إ ا دصقع .نى 1ذع ص يمى٠ ذعى إدام

 ءوأذوا "رز وا ا؛.ذ-روم م٠ح ا رن

 ءذه 1س م ودعن وات الحذف, دن متعددة

 ب_ة٠ل٠لح ا ؛-إردا إبئها ف ا—ذف د حي_ض

 آذدة في ة لت ا تع.د بال-كراث. غ،اوطة

 المتحو،ة سخور I دن ذع٠تص ص-ة خ.ا

م٠يت د ا ءط# ا ا٠ب٠ق ٠ رف،ة٠لح ا م-ى٠٠ودحس
 "رزرا المعروم اللحم إنفاج

 ذار لى٠ء الحرفة ذ.وفع مم ر لحف.؛ ا و

 ز لحفن ا ت_وفع مم ن٠كخ. ق ح. قوية

 "رز وا المغروم اللدم خا^5إ ولح.ف-اف

 ا"خرى ااوا؛لى أدواع إلى ؛.؛#ضافة

ذلى،  مدجون إلى ف-ة#نا ب والن.

 د٠ع٠ب الح,-رذة ؤخذ٠ت .لما٠م٠لطأ

حظة  ه دح حرن فهااط_رأ زوران ر

 في فسر خ.ذة،.دا دم٠وذ.ة الحرارة،

 وذمار. ذعاء٠ص مشا الباردة ط.قالمذا

 رفء في مح.صاورا ناللذ إدام ؛..ان

 ر ا—٠مح٠٠ ٠ل٠ع٠وب ،لده لثما ا حدى اا٠أا-٦ وا

 في ا#دام دنا نندرا ة٨الالخل ة ٠هج;.ا

ح ص-? أ رى الجمهوررة مناطق كاف-ة

د**ب ذ_ة—ن ٠تعل ٠ ء.هيا يا٠بدع.٢ ثرًا إدا

 وه-:..اك مدي..! الحارة فهناك ا"ذواق

 كر إذا الفالفل. ءلى انحتوية فر

حم ذ في سىوالمغح ا دام ذإن ا ا

 لرز ءم واإ. ٠لع.احسة١ ى٠ي--.م ادح اؤلم

 السلفة ت.ع.د اص اطاعم ا ز ذ ا

 زال 1 الصنعة سر أن إ لشعبية'

 م—ء المعان داب أحب رن الشلة ددى

لقديمة. لشع،يه1

مف.ذة ء دا ف وذر ب.غتح :لثحة ا

 ن٠دودي٠م٠م ن ; ل ٠ه٠٠»نملم١ م إخبنبا ؛دا٠__؟٠و.ل_

 ء دا ؛٠ره٠آخ هلة٠٠دى لف ي.آ - ي ا٠ا٠لث وا

ن ر٩ ا هرن ي.صحع طعام  ب.عدة وا

 أخرى إلى منطقة رن لف٠تخ,.ت طرق

د.ع زبر ا هرن تصنع دا ادسا٠ف  -ن٠وا

 في ز تخب كة س 1متم ء_ج-يحة دن ولد.ون

 أو إ.-صن وا ل٠لد ا هع قدمون ا!ذ*ور

 ق٠لحطا طق ؛ذاا ي_ع.غى وفي اللحم دع
 لخبز١ أذواع هرن نع ءلى ال?ية م٠اس

س ه٨إل ف اذف.؛  ن٠ا-ماجا ءند ن عم ا

 س.طح.ه.ا ءلى ودرن عجيذة٠إا وتذ.رد

 لنرن ا في وتخجل لمن رن لى ذلى

ج أو )ادور(  بع-د ختة1دض وتذدم ا

 ل——واو-* صن—لس ا٠ختليه يرن أن

؛ازح(.)ا ا؛ذ!طق غى دع ني وتس.مى

 ا)-؛ر من هرصذوع طعام - والسرة

 ة م ت ،ج ٠ ء م-رئ ع٠عا٠ي-صا، ل٠ب-يغ٠ل او اوى٦جنم •■ع ا وا

 هنها د د٠ع٠ب مة٠صيذ في ت-صام_خ دنة

 ز تخب ثم ااوزت ؟.*نذرا وتخمر ؛.الدن

 تنفج أن وعد ادذور أو الفرن في

 !:*ضا ءادها ٠ويطلق ؛؛دمن، ذرش

.|لصحن رذت
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ن٠الة ذي البخ

ثم ؤوام دن والسبية  ؛م٠وطاد اا.و

 درع لر ا أك-ل إن ث٠ح.ي ات٠ب٠المئاس

ا)قلم دذذ كل٠يؤ دا فخر١ ن 1ك ا)سمن

 والسم.ن ادبر من ن١ءج ال.سبأية:

 مغثرن دواة.ر وي.ق-طع مخ.مر وا)-ب.يضن

 إلى دمل تل ط...ةات دكل ءلى دذرد

 ح.ن٠ص ءلى ويفرد فأكهر ة٠دق 15

سمن ة٠ذ٠ي٠ط ك-ل لى٠ء ثى٠در ر٠ت.دي٠٠٠٠٩م..ع

الدق وج-ه ويزين دغر ب ذًا واب

 ا)-ندرن في زح ويو ادوداء، الح-ة٠ب

 بنت أك_له وتثه )ا)_تذور(

 من ل—ك٠٠ش ه-ي أو ٠ الصحن

أذ^ادا.

 الدر من _خ٠يم درام : ادععبورة

 .-ه٠الح ذ_ة1-_إض ع٠م داداء المعجون

 م-ن تكون٠ي - )-؛رى ا ب-ة٠ح وداء—الس

 ب سميك م ذوا ذات )يذ.ة عحبنة

 مدهون خن غ٠س اج—ص- في تعب

 وجهين٠اا من ادقرص ويحمر بادن

 وعاء في ت*جن ، ص أذرا ة ءلى وتحمع

 في راس٠تم ح.ي-ث خ.ذة ا٠س ي٠وه ءمدق

 دق منتصفها ن٠م وتذرغ بعضها

. لعط*ئل وا دسمن ا فيه.ا .ه—.—رص

 من ة٠قطع خذ آ—ب وله-؛ ذل؛ ويذم

. لعس؛ وا من١ في ٣٧تغم ف ١طر  ا

 د وبار الرر ة؛ق د من تصع ذ٠وق

 ودؤخذن التذور في ز خ وتخميره ء.جته

 ح,رضه لي( )هرن في هرس.ها (٠)يت. س؛خذة

 إصافة لرح خ.شسة ب.م.ذع.قة ة٠س.اخذ

٠٠ دسل )ا يها1ء ودردى من٠ال

 ق—ط إلن؛ ا '-*-ض في وتمى

))اموى((.

 )ور ا رب من بدد. : الهريد,

 اداء إب ف اك-؛ )المرذل( انج;وس

 دن قطعة ة .-ط بوا ويجرك المغلي

نذل ذة١إسطو الخيرب  أ دبك أن وهرا ا

 قادل إب دف؛ف التماسك لى الخرط

 كهمتما ء.لى ءد سا الذي ادور دن

 ؤطعة رص:ح حذق كه٠تحرل في تمر٠وس

 أو ء-ميز وءاء في ع—ذوف واحذءة.

 فى وبأرك ماخذة وهي )حذرمة( دذلى

 يه٠ف ب٠ل.ص وامدع تقب متمشها

 ^ئ٠—).وا ذب لح ا أو ل،٠وال*س لس.من ا

ا)لمحم. دروة أو

 ان ا ودو لغرة ا من صحنع ت وذلى

 وولى ذوه م 1تم دط الحذذ؛ دن ا؛أخذون

  مم ده حدما ل وحذ-إ-و م اك ء_ه ا٠إيذ

ءلى ن الطب في وإنما ٠٠٠ثءد يا رف٠خ
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ن٠اا؛ ذي خ المط

 ذحعن٠ي "، ؛٠۴=ار ر٠ح ١مق ء ذي ت ٠٠٠ ق ن

 وإذا ة—٠—"ط-* ض٠ب.ع ذ_ه٠م ويمحب

٠ يق—" دج ري ه ال دق ادريثج دذه ١حعح٠ر

 #را أو الذرة ،ز يع.د ح صيد٠لا

 أو الثادية( ذرة٠)اذ الررم_ي أو

 ردتم الم.غ.لي ا؛؛ء إلى ف ند؛ ا؛ المم-د

 ذب د ا ن٠ع طع-ة ق سط.ة ب.وا ي.ةئه د

اكل. ًادطواب

 اا.تماسك، في ط٠الحا يبدأ أن د دع

 ذي٠ا) |لر م_ن ة-لىفي إب يغاف

 تح.ريكه في ٠حم٠٠وي نيكه1تم ءلى د ءدما

وادة. ة اط.* ح دي دق

 هشلى أو ق۴ءم ه وء؛ في ع—وض ت

 ن٠د وتذرغ '-اخنة وه-ي رخة(٠)د

 :٣٩...ا٦ صها ج— ٠■ ي-دك دق منتعفها

 أو والدق الح-ذب أو ل،٠*٠وال

 بدى م، ف؛ إف-؛ دح -م الد رذذ د

 ء؛رة ودي طق اذأ ا في؛*ذر المذن با

 دق د-أد-وذة ت ااذب دق ن-ع عن

 ذلى وت أوراقها تج-مع ر دم الخ ج.رة٠ش

 إلى تقطع رس—و؛ تنفح أن إلى

 ؛٠ا^يا ويذ-؛ف وتجفف د؛ذ_؛ت

مرذذ ءلى ف ودف؛ وذذلى طه؛طم٠ا!

 في هبوتش )ادزوم(، ا؛ط؛ط أو ٠ال؛لد

٠ -:ًا؛ الهرش ثكل-ها

 أر الذرة ذق دق زئر :ازئحح

 لدرقا دق ة-لىل إب مف؛ف الدذق

 لحذدثرة ا ى٠ل ن ن؛ د؛ روذقة ءم:رد

 في وذ*.د الئن؛ متاعة في المسدود.؛

 رذن ر٠م٠وتخ ،؛-ذق ؛ مى٠اف ئها إف

 في الي٠ت٠ال اروم في لتتدلى ء ان؛

 لح-بع٠ل ا ؛دى الذي $.دؤح ى.:ح

 أو أشدن ذوذح صذ*ه وعدو ج أدض

 ثم ، تحدر دق النار ءلى لعللة ا

 ندى ادفي المذرفة أو ا#ناء يؤخذ

 مغير ؛ء ا و٠وه المذر( أو )المة؛

ذ.ز دن دب ٠* د  ٠لم-٠ؤ ، درس-ط في أ

 لمل لمم ى ط—ازو #مع د؛ اذبا ذلك

. ذ؛٠ذاا ده ذرف و ا؛ذر

 ء-لى .ده أن وقبل اإ*ب-ق( )

.ذ أو ة٠ذ٠اذ؛  واددع ط؟ق وهي ا؛.ط_لم

 ح—تم تم-امأ الذاع ذوي٠د ا)ف.ذ؛ر من

 ا.؛ذ د القم.اش دن ؛ة-ط^ة ؛؛!دن ا ة،ع

 نم اشدولذة. ذلمصق  دق لمن ؛.؛

 افيه ما ويار اد.وسطى إصرع يرخى
 دن لمأ د شذذ ا لمةدن ءفى اودتا د.ن

 نح-و ذري دا ؛.ذك-ل .داد؛ ود و،ط٠اا

دولمة ." و ا٢ اغذ.؛ط ا؛لمأد.ذ د.دار
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ليمنا ذي الهطخ البمن ذي الميح

 ض'ح’ن ف شغ.ا رددق حس قر ب |للح.ة ا

. لحو"حه ؤدحون رم-ا ١خر

 لب-ة٠لح ا م دادا وح٠ح٠الل ل٠ويؤك

 أكلم.ه ويدشر ادرق مع أو (٠)الطتة

غ ل.ش .ا مى٠٠س كلة٠أ ع وم اللزى مع  . ذ|و

 س.مى دا اإداروح ن٠م وذثح_ق

 رقابا ء.ن عبارة وه-ي ’"ارادف'

 ه.زة ؛٠ج ة٠لحوح إليها دضاوا المجهين

 ل بشك رج وتخ جان٠ويتض مادا محمع.ان

ءف  " ارادف"با يعرف ك وسمح مض

 يمى وح٠آح٠ل_ل ' ٠د-, آخ; : كا٠وش

 ه٠ريق٠ا)ط ددس د ودع " ال.د-أووف '

ون كن٠ل  الدأووف ٠وسملث ، ء.جيذة د

٠اللمحوحة نم وأدل أرق

 ارودي ءًاجين م-ن درع : 'اكان

 لدن ا ب مح.لوط محمره مية(١الش )ذرة )ا

 الحليبو يضل٠:٠ال إب )ذاف وقد

 يم إذاء في ن^1ا!_ العجين ويوضع

؛إدرن. أو دط؛ونا في خل٠يل

 و آ ال.بقر حالب "١٠م صنع ي ٠ ا٠ل.ل.ب ا

دةا ؛-*-د تج٠٠م٠الغ ى٠٠س )-ذيا )-و

 م "ح.؛ ا >ل عن تميزه ))العص.ع.ه((

 ظ؛وغال ده ٢وصغ امده٠ردس ال.*-ادية

ن٠م صنعه أكين ام٠ع٠ط وه) ق-وام-ه

 م ا"ب؛ خالل مع تخ الني ادقر ف.صعة

 ويضاف ا"ولى *-ة٠"رإ ا أو الالثة

 وفي ، ه تجميد ءل دادمل زبرة إب

 ذوا-لى إب ف يضا )-وقتا س٠ع—ئ

 الره ح,بة — وداء—ال والح?ة ااشذ.ادب

.٠. )كحرونوا —

 رذور إداءلى ي.وزع ميده٠تج ود.عد

 *-د٠ود -زرارةا م.ن ءاذمة درجه ءل

ء. كا أصدح ٠وقل برج دينأ أو اءة٠س

 وس ۶الطق دن اللى^ء صذ-اءة ر١وتعت

 د_ه والمقصود ة ذلى اسا ا ء-ي-ة اا٠#جذم ا

دة "ن رور—ا) عن ;ر٠ل.* ا  از^ذر و

 ع.ات٠م—ت٠ما في المهمة ور—م  ا من

 ن٠م لىدون٩و^ ه،—ء. لزرا ا )لذ-رويه ا

 -زورانا ءلى ذورإ-دله ءا)طبا ة٠ذ-اء٠ص

 نىا٠ه في )_ذرج دن لىذ_اركوا والعازف

 يدفو دلك أن لىون٠ويعتق لحدث ا

 الدرر حق٠تل ذلى اذفي الشردرة وق٨)ع

 في ا٠)ل ا ويشبه ).وذود ا لة_رة ا -•ا-ذه

امحذين. اجذرن دوادلمك

 - : للصم والحدثونر ٠لحقر ا

 ؤم ذق اك؛ بعدى ي زدمط

هاء دلىون اللح.م ي٠طه و٠وه محشوش
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ادن ذي طخ٠ال

 ء درا ن م. زه٩ي 1بم ،١ج إدف في ء 1كتغ وا

 ه—"د القعرى في م دكخل٠ون ، ا٠٠ردس

طودلة. فقرة الاًلدم ء1بق ءلى ،اذظ

 دني غ ٠ء.ش.وث دذوم ا ١هد ^.ون و؛

 إذده ف يض-ا وؤد م_ذاق.ا ط المم.رق

١ب—لل_ح ء لعنا ت١البه-ار بع~ض

الممرق.

 لط٠خ دن رعع ط.ع_ام : 'لمطيط

 فة1وإض لماء١و شعبر٠وال الرائب اإدن

 والعاع،ا اؤزءقر ددا ارات٠البه ب.عغر

 ه.ادتة ناز ءلى ويذلى والثوم رلح-ا ا

 ء-لىظ السائل ط;1اط- يصح حق

فه ٠رفم أو اخق٠س ذب دش موا٠لقا

|لحز.

ز٠ط ذ-ا٠لم ا عغى٠ب في ء_ليه ولحط-ذز

 أو خندال نع امة٢ في ويصنع ا!زرم

 )بغ.تح ا؛.ة.ط-ن. أو ذج.رة٠ال هع ؛-ذرةا

ا؛ة؛ف(.

 ل.لحن خ-ل.ط ع.ن ذح٠يم انذدوف:

 والماء ا—لرغوا ر٠لث,_عوا ئ_با]-را

 ا؛زءز دل م دارات—.ال ب.عغى نة وإئ؛

والئوم. الخار واذذاخل

 يص:ح أن إلى هادة ذار ءلى ويدلى

يذرب ادة.وام غ.ليظ )العاذل( الخليط

 ا?هشوراا زؤ - ?.لحنا ذ:ه ٣يغد أو ذا٠س_اخ

. ٠ د.طيط

 من يصنع ام٠ط* : اذؤدرف

 لم ا؛.ذي أي ا؛طري، الفدر الحروب

 ريرهى يذرط لحقل١ دن -رد دس،
 لط_ح-ندا ط_ح-ذه "منبد ذى؛.اذر

 ط*.ام در ذًادذا أ]-ن افي.دوف يك.ونو

 ن يد- ذي — ؛ ا الج_اف L ول - الح

حذ■ لمطا يا

 .اء..ذح لعفور ا إ:.٠٠ا.$ . ؛.وزف ا

 ددق دأ إدا دذه ١يتخذر ن وتلح رمحغغ_ا

 البهارات ر وبدن بالمذلى رنحا-ط

 ذر و وغدره الخ:ز أ؛ل في ده م ويؤذه

حل. الو دز القرية طق١المذ في

 ر٩ل ا سر٠٠خ -.ن م يصعنع - ريكعحلو ا

 ٠لدذور ا في وخ?-زره محمبره ٠بعل إ*^ون ا

٠ رة٦صغ قطع عهيتقط م رت

 وري ة(٠رض٠)ح لد_ذلى في ة(٠ت٠)ف

 ن م وا ب لى لحن ا إب ف وضا خذة1س

 ل—ال أو لعمن،وا البيض أو

مى—؛ ذع ا ه '■ ود ،لمن وا

 ]ار ا خذ-؟-ز لدن يصنع وسي٠لس ا

 اذددور في وخبزه تخمبره بع.ل الع.جون

 تذ-اسب فرة٠ص دادردة سعاتيمقا

 ده توضعس الذي ا' المذلى " اذوءء

دممن ا مع لبيضا إب ويضاف
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ادان ذي اس

 ز لدي وأورى ا، ئ خ ؛.;ن ا٠ع والحص.ت

 الحة سطحه ءلى ويرش الخجز

 وكوؤع لرك_ة ا حم_ة — ء كسودا ا

 أو التتور قاع في الوعاء )الح-رزة(

 هه ا٢ت في ذوع ولزذه ،ج٠ذ:ض ٠حق اإذرن

 بإضاف.ة ودقت لدخر١ حبز٠ *ن دصيع
 حذق ذًا حذيا أ ر وازنة والدن رب *لذ ا

 و ا' اتريغ ويسمى مائع يكون

 ده. خورة ل.ه ع.ن .د أكله يستطيع

 إب فاIقف حر البر حبز٠ ن٠م رصنع ع ون

رضاف و؛د ذدة و.ردى المدل

إوز. ا

 العر م.وب م.ن نيغ2وي الترعي:

ء  في غديانه بعد الحذراء( )الباز

 المذة.وذلة اإجهارات ليه١ ذضاف ا؛ذء،

 الماح، الكمون، الحار، الغلغل من

ي والحط-م  البرءي ءلى يفغي ا

 راء دا قا٠ب دع وخدم "سود ا الدون

دة أيام في خاصة ي لطي ا ثيح الو

ة دداسع دا؛ودود اذواإدة رب اة؛ مجذذى

عهيتحع نم واذا |ا ارذان“ يا ءلى بطل,ق

. فومى ى٠س اداء دن

طرلشة دذضمى يص.ذع - س٠سا٠. د_ل ا

ود-ط لحن.* ا .ة د.وء ل اج ت خ ا مع البرءى

1ك ٠ذ ع ل ا ن م. صبع د رث مة لى ن-متغذ ا
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 تنطق وقد : السحاوق " "وود ا

 ق سح نم ودصخ ” زح،وق باذزاي

 الكورة ا٠إليه مضاف م٠الطئط

 ” البسباس ٠٠ الح-أر والعلفل

 ق—سح من تعسع وة-لى و؟؟-أرات

 ذ.وم٠واإ -ارات واد )ا).؟.^*.ذ( ةراث٠ال

 والى٠ اللتة إلى وذضاف والذزرة

٠الذدوت

 دعة مر حجرة ضلى ل-س-حق ا ودعم

 الشكل تأخذ وة-لى غالب الثكل

 قاد" مجون.ة المستطيل أو وي بيضا أ

 في ر لخضا ا توف.-ح ومد.ط—ز I ن—لد.

 ءرة١د٠ م اسنخد با وذسحق التجذويف

 و ال*طح ملساء الثكل دائرب

وتا في ا"ن ق٠ح تسئخ.دد ذ.زال  لبث

 وذكا.ون اطق٠لذ ا عخل٠وب نية لضعا’

 أذن الطويذة ؟؟.ذه لمصذوعة’ اوق٠الزحذ

الخلط ؛طريقة المضوءة من مذاذًا

 .دب لمة ا ذةيردالة١ رة

دن ؛ضع :)المقعقعر( ادجر:

 واب^ض وادن رقلد ا خدط

المدقوق وا^مز الهيل إب المداف

 يمت.ه٠ء.ج كذ.ون ون كر٠ز- ' ،خ 1يغم وؤلى

ار٠خة 1 ا.زبتد-ا ونذلى ر غذه متماس.حة



ابض يف لمطخا

 درة صغ مرب.عات أو دوائر ل٠شك ء.لى
 المناطق في غالي وتمدنع قة. ورد

وءزن. ٠تعز هزدل لحنو ا

 .م.ك٠اك من -ح..ع١ع٠وت الصيادي.ة:

 لداحل(وا وا؛؟صدل 1طاط ال مم لي٠الق

حمرار حذق والبهارات  ودضاف ا

أ"رر. هايإل

 وتذون ل ا من ص.خع ر : نجذر ا

 وذنرد محر تخ ؛دون حة١م:ماس. رلمته٢خ

 كون و الشكل، داذري إناء داحل

 دائرية ذطع أو واحدة زط_عآلة م_ن

 )ادور( لط^ون ا حوذ٠آخ٠ك و؛*د صفحرة

 ء #د؛ ا ويوزع لجم.ر ا م.ن لذور ا يغ.رغ

 آخر ء بإذن ى٠وي_*_ط لذورا خ-لبدا

 إلى ا#زاء غط، ءلى الجمر ردونع

٠يذضح أن

 ادحر وب٠حب م.ن يصذ-م ع ل.ش.تيح ا

 م—ت٠ي ومحغ.ف الماء في لى٠٠يغ أن ب_عد

 )مغلية( ل.طح.ينا دذا ويس.مى دذ.ه٠ط

 هذا لحب الشذتح، ذها٠م, ٠ذع٠يص

 وبحرك ادخار عل بالماء لقيق٠ال

 أن إلى ولح-ظ-ل ادسن ه إلي ويضاف

 كا٠س ما٠لت ا في وددأ اذخار ءلى ■زج رخ

 ذةيءج ن م أندف ردح ثيمج قاد"

دن رغ ودع إناء في وع ":او الع.صيذ

 ٠ وا دى ل ل ا ه في ١ريصب منتصشه

)ذ.وع ا]كذافة ءن لفتتخ لكذأفة:1

 م ذرا ودي الحلويات( ذواع أ من

 اسض إب ا؛فف ق ددو ا يرز رص.ع
 وذكون ن "م؛ ا بع,.غى في والفكر

 ؛لة الذجوح ءجدذة ت.شبه ليذ.ة ءجدنده

 ح٠سط عل ر٠ذ.لم رإذ ا م ا ستخذ وب
رة إذرا ويكذون )اإإ^ة( ا]ف.إإة  رد

 لسمن ا رش عد٠د وتقدم ثقوب،

٠ءليها )سل وا

 برن ٠يصذع م; ا تم. في عام٠ط :اذررعة

 هرع لمطبوخ ا المقذوز ًابر ا حجوب

 البهارات إب ف وتف-؛ دم ا

 ء ؛٠إ ا معن بة٠ض را رن ك٠وت ن٠للس_,م وا

.٠)ذأذذذ(توكلطاليتة

( )الرءيف الخبز أذواع

 ا"رغفة أنواع من عدد  هد؛

: ا زه )المزر(

وج:  وزم م٠المي رفتح ،ط.وج '؛

 الخبز أدواع مسن ع۶٠ذ رو الالم،

 ون مية٠الص ت٠أذ. ،الصن.*.؛لى المؤك

 من وتع ادن هذأ ا٢ ذع رص اذفي الطريقة

 م.ن مية٠ك ذ٠خ أ يذم حيث ،ز لحب. ا

 أو ٠ملجه دم ي ثم لدن دا ل.إ^ن ا لوجين ا

ح دس-ط ا في دائرية بطريقة ٠٠ح.لس
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اليمن ذي لطبخ١

 ت ء ب الطرؤذ.ة ومن ، تذور٠ الدا-تدلي

 أح.جام٠د جلو٠لم ا يصنع التسمية.

 لبدوت ا ردات تحدده تزئق ل ت .مح ت س.ا وهرقا

 المست.خدم )أددذور( إذرن ا لح.جم عا٠تب

 ال:ر دق:ق برن المل.وج دصدذح ألمازل. في

 ر وينم. ن رج ث2ح ،ر٠لشعح ا دودق أو

 )الدذور( لذرن ا في يماح ١هم ما وفزة

 درع هم 1فيه ا-ذضح كاف>ة إدة ودرل-

 د٠ء أ إدا .ذدذًا مدا ذم٠وي.ق الذذور من

 أو رادس٠"ء٠ل ؛.بدرة هبات بك إدوج ا

 ١القماث هرن ؤط*ة في ذخل مح ذاذه رع ا

 ي-ظا بحرث زنوارة ا ت.سمى ي.ك٠لم ا

 أو الت.م.يؤ ء.ن بعددا يذوامه ظ؛ ند محن

 ،لنترة خدًا سا ل٠يغل وؤد ف ا٠لح_غ ا

الذوارة. زاش ذوع ءلى عتمل٠ي ١وهذ

 إدده اف٠مض. ر٦ال لرن وصع :لح-ز ا

 ورقينن يكة٠متم ءجيذته٠ وة^ون دق؛ق

 صغبره دواذر نطع و ل:خمر رة٦ف درك

 صح فى٠ح زة٠امخ-ب على إدد ئ ذ.ذرد

 بثكلم ة غندر ا ءلى ت-سويته دم ق ة رؤ؛

 الذذوز، في سطتها دوا ور ذوي دا

 دل خ لك i عف٠ال من لرصذوءة وانخبزة

 لقطن دن و محد ري٠داة ل٠ك٠ش ءل

تتحم.ل ؤط؟ة ١وماث بقط.مة ى ط دف ا

اإتنور. -درارة رجه۵

إصدنوع ا ز الحن؟ أذواع هدن ا"ذذع:

 شاممة(٠ال )ادذرة ي ادرو أو وذرةا هرن

 ١بعضر وفي )اللسمن( لودس ا دق آو

 لسمن ن المعجزون دق ق دل ا ن م طق إذ؛ ا

 ٠كور1د ذر دوا ث-كل خلى ذذدز والب:ض

.٠الذمول ٠شكل في ويشبه

 أو وذرة ا نرن ٠رغيذ دي لشلعة:١

 (هر.ه.ة ال )الذرة الرومي أو البر

 واداء )-مرا مر' قايل٠ب المعجلون

ذت إدا دذة ء.جيتته وكون  تخبز٠س ك

 دا ا كاة—دنى ا٠ومذم ،اج٠ص٠ل 1 س_ط_ذ ا و—ي

٠ L *اممون تذور٠ل يا ٠ ١ ٠ت٠مم ئ٠-د ا٠ك

. - ا)ذطوة - غقيالصل

 أو ذرة و ا من ردف دي : الجحذة

 وتكون داداء المعجون مه وشا ا لذرة ا

 ز ن*" ر٩التخم ل ودع زكن تر ءجيذت-ها

 تنضح أن وط لذذور ا ر د٠ج ء.لى

ا'~من• عاده■، ش در

 أو الرز خب-ز ٠م زرب مول:دن ا

 وذكاون *حرنا؛ بإض,افة ي*جن |لكادك

 نطع ي تخميره وبدد سكة1متم جيتته٠ء

في ز رتن اب.دن بأصابع وغرد دواذر
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ادن ذي المطبخ ن اب في لمطخا

ذور  زذرى ا وفي ع ه٠سطح يدمر حذق ا

ت. سم؛ إذ؛ ا في رددم

 !-ذرة’ خجز م-ن برب الحدوف:

 وتصب ة ب مخدةو ماذنة ٩ء.جح ون٠تك

الحذار. الطرون أو !ذرنا صحن في

 ج رص طع؛م ر٠د١ف. دغردح : لمذدز ا

 الذرب ا!-ذرة حبوب من تبامة في
 أو الدجرة إب ذًا مف؛ خن لذ ا ومن

ب.ع.د ف(ازن؛ )بت? من لثط ا دم.وب٠-

رن٠ ذر ةويذف;ه ذف، ح كءذًا

 ء أن؛ في ذ.ذغع رفدر ؛٠حذ ب.قس.ا كدر

 1أم ٠اغمر ض للوج ف ورند؛ وط.حن

 ذرة ب؛ ته٠طح بعد فخذ الح؛لي !كادرا

ذور في ٠ومخبز إف؛فة. أي ؛دون  ءلى ا

.تطيلمةسم أو ة ر دا صذرا أ دكا

 في ت دن, ن ا ازدحلة: ا$طدط

درد !^^نا  ت,عتبر ازفي "طع_مةا من ا

 اداحذب طق إدا ا في صة وخذ.؛ لةيدخ

ب؛ واحذذكا؛ إدن ا ٠تلك اذذداح جةيذت

رج. ؛؛لمن؛

 ■دركي أصل ذات أكالت همتها

 حد.ق تطورت ه.ددي هو ؛ م ا٠وم.ذه

 ء-ب رف ا٠ع٠ت٠إ ا ؛٠لش.كا يا دطدت أ

: ها٠مذ

 ركالمرة رذدم م ى ط : د.ن٦ط٠لص ا رذت

 اد-دقمق من يصنع ت ا٠سم لمن-؛ ا في

 "د-^..ن—ي ،مضل٠وا!م ن٠وا!سؤ يدفى" ا

 تحسجح حذق اذكا_وذ-؛ت ه-ذه بذ-إ-ط

 إلى تذطع ول متم.امدكة عجرذده

 ط؟ذ؛ت ذكالى ءلى درد غبرة٠ص دوائر

 ط؟قة كل ن وبم لحجم ا سطومت ء إذ؛ في

 وجه وض ادز رش٠ي وأخرى

 زيين السوداء لح.بة ا رش د لعج.ين ا

 ي وفع لعةره تخم.ر أن د٨وو لط؟ق ا

 ويرش :غج حق تتور5 أو الفرن

 وهي لع.~~لى’و ا**.من ا طحها٠س ءلى

ب ال اذكا؛ل نم آخر ذكالى

 الخرز من وكاون أكه ادذذزت:

لين، ٠م’وح٠ح٠ا أو والبرن،  وا

 يرن إكاوته ا اؤبهارات ٢وبعض ؤب ا!را

 ذوم٠وا! وا!.كادون لعناع وا رة٠ او.كا.ر

 وابغدوذس ر الم؛ والغلذ-ل والمدح

 ؛ت٠لركا_وذ ببعفر طحه ويرش

٠٠ الساطة

 ا!.دئن مع الم؟ز يأكل.ون والنيون

 ودكان ادذدم ودذذ ئ دا ل إدب ا ادراب

 ترع دخذلى الحالي ه-ه٠دوف "ذوت ا

ا"ذراك.
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اين ذي مطبخ1ا اين ذي لمطخا

 غثلل١ أنواع هرن ذوع دو العذار:

ف لمضا وا نجععا١ ال.ليمون دزن ذع يصم

يودح لحزراو واا؛وم لخل٠و اذلح ؛**١!

 لدارة جذي زج_ا ء وء؛ في ط٨لحا ا

 ى٠_يط٠لت ا لح.رارة مع.رصا سم-وءن ا

 الغ.لغل إذده ٠يضاف اوغبرة ه.رور وب.ظ

.خله< ٠بعل الح.فق( لمباس١د ر لح؛ ا

اكمل، تح.مر ٠مو ذع٠٩تع المط,عاده:

 ن—م خادص إب ويضاف لزيت ب

 )ا"رر( الحار واسل العلماط-م

وابارات. لكزبرة١و

 ل،—م٠٠ل ا م_ن تصنع : لمة و د لصا ا

 علجون٠م إبا ف اإضا ط-؛ واب_طا

 واسل والباميا والبمزط الطماذم

 تبدل٠اس واذا والبهارات. الحار

 )ء-ذ-لىة( ص كنين يا؛."دجاج السحرك

الدجاج. درق ١إليه و؛ف.اف

 األ.حم من دصذع طادام :اززر؛^ان

 ن٠م الحكا-وذ-ة هارادن'—اب في وع٠ة٠ا؛-ذ

 اأ_زءذران، الكمون، الغلغل،

 السوداء الحبة يزنجبحل،1 الكاري،

 اإ.رد ازطيدب، جوزة ال؛رئ(، )ح.بة

هايإل م.ضاذًا رارتI—لبهI ن٠م وءره_ا

 ساعات ثالث إدة وراطا الزبادي

 ح"ق الدار ^لى ويرضع ا"قل ءل

 سبق ي أط ا ا"رز لته١ ف ضا٠ و ي_*..لى

 غط.اء ط.ى٠غ٠ي أوحده، غ_ذياذه نم وإن

 ف دف؛ ثم :فج٠ي ح.فى ويارك محكم

 ازلون ليه٠ء ذف.د.ي أفي ا ,ن.ه لصم ا إل؛ه

 ويكاد البرتغالي إلى المادل ا$م

 ده وتذذؤر اذدوا هلى١ طعام يكاون

 لةيالدخ دط٠ا"ط هرز وهو ءدن مدب

. لهذد١ ز م اأ^^ن ءلى

 من ٩يقس م طد-ا : لنوري ا

؛"طنه وتنظف رأسه طح٠ذ٠ل حدروف

ض وء"؛-أ"رر بم وابهارات وا

 ،ينضح حق المدرن ا ل يوضع

 أنوري ا بإعداد الخاصة وا"بران

 ه٠تذس صاورة رذة ء ءن رة ء-؛

 4؛تح له؛ أطوب ا هرن ةيمح ]صندوق ا

 ل دخن-؛ ا وبعد أء-لى ومن و٠ذ٠أس ر٠م

 دكاون وؤد ت أذتتحا ا لز تع اأذ.وزي

 ذ.شور أو ا"رض، باط-ن في حفره

 وشال "رض ا في ر«-روسال٠ ززف

 من ارهن ءلى دخيلة اكالمة إتجا

 اسدة ا"كة -ده وس ا"راك،

تالمندي".” |لمعروفة اذيمتية
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التئلذن طخشابر٠اا

|!.دد-ث ؛،..*ه،-ر ؤ ادة ا"ط*

 دن دذمنال إستيح:ات1 حذر أوا ر١تعت

 ب٠ب—ص ادم.في طبخ٠لا دط-ور مفصا

 دح ارهن في ا"دن اب٠ل٦استت ذدادة

شذاح  دن د٠والزي رج الى؛ ء-لى ا

 رحدوث ليمتية،1 اددن ددن صل الدوا

 خ٢ : ط زص لم ل يضة٠ قو ■٠٠.لا حكفحا ا

 لذمط.خ ر٠التأث هذا لذءذ-اوا جدي الحذار

 في ارهني علبج٠ ا ص-بح :ث ح في ره ا

 ٠بمعختلغس ندًا غ رة٨"خ رت و .ح

 إ اردان مخداف دن "طعمة١ أذوع

كل ت1محلد ًاحدى أن  ه ة٠الذوء ا

قتصادية القدرة  ذ_ة واذندا ا

 ا"رز ا٠وي.ظ لألسرة، جتمام.ة ا

 انثارك ماطعاI ه-و لطاطا1 وطبيخ

واذذذراء. ا"غنياء ;؛ن

 دن وادلمحوم ا"رز ويعتق

 كم:؛ ذلك ويجدد الريسية، ق "طم؛ ا

مرة. دخل وى٠ت٠م،س ونرعي  رفي ا

كا رجة.؟.ة فت الحدي.ث لظبخ١  ا

 حذوذات، و رس وط؟ق دقبالت إلى

 ذطح.خ ا في ت ا٠لحلوي ا ذر ذوا عدم دع

رة دى٠ل اع٠ش عتقاد ي٠الم ا

. ؛ب۶ ت إذ؛ ا درارة عل ء ؛تأرر

 م طد؛٠د ا ول دنا ت ا د ء؛ وتغثرت

رر ع-غج—ب دى٠ل  ا٠ح_ددث بمزة ا ا

 وؤك٠ت٠٨ذم ا ءلى د.*.ثر ن ا نإ-ك ■ه I |وق.ق وب

ة قافي ذصادي ا  يت.م ئ إ"ك وا

 ديثة٠ح ت و ط؛ عل م ل.طع.ا ا ول ذن؛

 زفي ا ب.الطريقة م العلد؛ وقدم ي٠وكراس

. ذكارت -أبق

 لعصر 1 في المطبخ يزال و

 لقاتدية ا "ط.عمة ا جدع م دل لحدي|ث ا

حذن ءلى دقا دا رت ذك ال.ني و|ل.دخيلة

 دذذمل دددى ر1الغق ادة

ذددام ا$دئعدل زايدة
ر ءاي :مط؛ر احعرم  ذي ال-متي لمعجم١ع أذي ا

 دن خال لزفردات دول ثرا ة وال غ.ة٠اكل
 دمنق، لعلميه،1 المط:ة ،البمذ،ه للهجات١

٠ام996

ن 58 الفعل

 صصمح ردن في نحالط ؛;ت ينى

وت رفي اب، دهاثز دن  ا

 ا؛طادن ءدد ذ;^.ا دزيد !.في ا !كبرى ا

 أربع، إلى ويعل اد-واح-ة ءس

؛ا!طاحن. ءاى؛ دذصورة غذصمى
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لتظنز ا ذمطحن٠|

 ق-اءدة من المطحن ددت ذالف وي

 ءن مرفوء.ة أرك،ان أربد-ة دات محي-ة

 ،ار لم ا ي.قارب دا لده-فيز ا ملجح.وى

 ف.لىح.ة ميحن ا٠"م ا ال.ركذين ددون ودزك

 ر تط٠ء ا ن #مكا وبا ذ.ة.1ك.؛لحذز مرل.عه

حن كرسي أو ءدة ا ق اباء ا٠هل  .للمط

 حة٠ف.ت ا٠يه٠ف وة.شك ذه٠لقاء١ سأف

 الجزء فيها٠ء ت وية؟ ا٠ي.ه٠دغط دائرية

حن، دن اوذادت  السغل.، حدى ود-. المط

 سمحده داذري، حجر ءن ءدارة وه)

 او--_ط.ح محدب ور٠ذق٠م ب 20 و٠نح

 لمركز١ من ف ذي خ ل دمي بذدرج ادني

 داذرية ة٠فت.ح سطه٠و وفي ،حافته إلى

 ومدطها م.رذ د؛رز م٠س 20 نح.و قعاره.؛

 جزؤه ؤ—ث خ ءدود وه) )از--كود(،

 ب٠مذب ورأسده لثاكل ا وذي مح; "ءلى’

 )_رتكز . الملمم داتم بع٠ا"ص٠ك

 ا؛طعدن، ددت في "رض ا ءلى دود—دس 1

 جذة الحدأ حب خذذضه أو رفده ككوذ٠و

 لى ت -دنا و ل ؛-إدخن-؛ ذذ-ن١اط_ ا ند—ء

 ا"حذر الجرء أم؛ إرخائ.ها، آو أسفله

وه.و الدلو، ويسمى ، ا لدرن

 دو ف ، "دذل ا الجذزء ءلى ذطق٠ب ادذي

 ة٠دار هتحة ًا أدف. ول ال,سطح، عر٠مق

ن٠٠م ة٠٠٠رز ا٠ء ا٠فيه ؟-ت٠ذ٠د _طه—)* و في

؛٠دض* أ حدى—س و ، ( دد ا ) حدى—د *لخهثرمب ا

 و.طر يرع ينطبق وذولهد؛ ، ذغة٠لع ا

 وجهها في داذري دذب ولهد؛ 4الغتحة

رذل ذود.—إ ا رأس ذيه تقر—ي ا

 ت)جد لرفي؛ا المطحن حاذة وءلى

 م-رذ عمود ي-؛ و دذ.؟-ت دربة د حدذره

 4-3 و؛طر مدم 30 د؛رذذ؛ع لحذثمب ا

 يردف ب؛ ر اد د لذي١ >ن دط ا دد و وه. سم

 أبضا سمى٠وي ، د.ز١٠د.ط ا ءند فى٠ليم١

 د.ن١اإ.ط سقف لى٠ء وورد القبرة،

 ءلى داري أخدود ذلى —ال الجزء حذول

)الحدوج(، يعمى ب ؛—سد ك١ — ث

 اطحين ا لتلقي ودك لبون(، ا و)

 ول .اشذن، ا -دأذذ ون ب يذسا الذي

 من ادى ا يستف مية أش؛ فتحة

 وذلك ى-ة1الحذ- -ة "وء ا إلى خاللها

 سفرة م_ن ة-ط_مة ة٠واس_ط٠ب يجرف

. ( .ددة — لد ز ددحدى ف و لحذر ا

 دن ابرى ادندا المعلحذ تلقم

 في وج—الح حالة ء-لى :ي—ع وعاء

 ويمى م، "ئ ا من رى ال اازاو؛لج

 ادى ذة٠رحء )اذزدي( ثبت ا#ذاء

)اذودد^(.

أو ل_ذق_يق1 وتغط

 دريع .ذيؤ ا ك.ذ-ود1 ة .,ظبراس خت.ورته

ل٠تدخ ات٠وج.ذ -ط.ذ٠د,واس بخ.ع-غى أو
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|إتظرية

 الداو ة٠الط_ح.ذ ذورفع ه٠نيقاأ عدد

 أو حن٠لمطا ج.زر بدن الفراغ دازد و

 أو ء-م ذا ل ا قوقالمد ،ل.لطلب ًا دمع دذر

 ١يطلز ذ٠والجري ٠ الجذرين أو المتوس.ط

ح ء.ملية ءلى  إد ٠ ٠تجا ودا ن٠الحث ٠١الط

 ٧٣ريع٣ج دبغ ا٠يق و ٠ ًا - ٠ث ي ر ج ك٢١و مت٠لم ا مى٠س

 لقالءا حريد ( )الددتم البدسن

كما وب. م ا من غثرهما أو )الذ-ول(

 "ذلى وا الجشرثى(١ الجري-ش ى م—ي

٠ ع لحدث ا د خ>شوذة

 .ان"حبا ب٠غ.ال في النساء دقوم

 صة1خ أغان وذن ؟توتل في طحن١ب.ا

.ت٢العلحح أءانى ودي

 بع-غى رفي لرحى،ا دي والمط-حز

 ف أصن؛ ومن ورة( )ا؛.؛ ارمن بات ف

والجذذ.؛. رهى١ .لطحن ؛ا

وردات ئد1ق أددد

٠الذط.ر

 في اوزدددة ورق يرن ؛رذة المقإرفي؛:

 ها٠٠مؤ،س الى ه ذب ميدلى ا ء لى بن،١

 الغلىبي، اخاديا ب ثب؛ رن دقالرف

 إلى ححبعى( )رت قرلى سكن اوذي

ء_لى ،ء صدن*-؛ رئ٠م ا~ربيا وب٠الجذ-ذ

ح٠ل. ا ن, عيوا لجذولى الذربي ع

ذولى ذت ى ذزة في يه٦اتعل نثأت

ولى  اوفي ارمن في ا"ولى الزيد ا

 ن—ب ى٠يجبآ دي ؤ-؛ا ا#رام ها—أقاد

ت، ؤد ٠ الحسر*  جددت وذرا اند

 ور إلى ن ودوو ا طور دن دلى زر ا

 وؤذ رذوك 4لمطريو ا رت ا ذك ،ةو ودء ا

 في زردلى ا ازدءوة لندر ق٠حثيث

 اد.وءظ طر^ق ء.ن الث_عبية ط ا"و

 دن وإذ؛ الدرفي، عض لت ا قاءدة وذوسدتع

؛ غ.ج.رنب  السكان ة يا٠ح في ثور وا

جذ خوذ. ا

زاء أن الموسف ومن  ادفي ا

 ون.رن ا في ن الحذرة. ن ددا ءن ث د دح. ن

ت ب1كت من للهجرة دم ود ا  طلى.

 ا*ورجع هو حث دن بةي،٠اللح ألد-

 دا المعلريه تاريخ ءن الموووق ووحذود ’

 ظرفيذ1ا أن دددو ولكذن مذذودة. ذزال

 م—سم ٠ذ٠و ا م  # ا وة—دء دعات او ؤ_د

 بن ى٠ي٠يح الهادي ام—#م وا خ الرمي**

 -ا٠-٠تب قد  ثم أ أبضعا و ودود ، ٠ .--ونل ا

دي، دءوة ذاذلى طورهال في اوس اذ  ا

 ؛لى اوردن، ودولةا مة٠إة سدوولى في

ي..د ءل ا٠٢ ت ن.رم و-في ا ذذ طر٠ل يا
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 في ٠الهادي دن غى٠ألمرت د٠محم ا#رام

 سين٠لح. ا أبي وتلميذه حياته أخري.ات

 ؛-أنا فقد اوذري، رويدى بن أحمد

 وزءوة ,اذذالي بع اودا.؛ ءإواء نزن 1خغغ

 واكءوة د٠ال.زه إلى واتجها دي، Li ا

 لذ.ع.ليم وا -ي ود ا ووءظ وا ة٠لم ا٠لم_س ا

 وة ودء ا ٢٠٠ه٠ك٠ل—تتم ر ؛٠ص٠ل أ لبل

لها. ًاذفهم ذددذرون

 دد المطرب دء-وة٠اذ أن و وردد

 ذ٢ليم1 ه2٠ف نت كا ووت في نشطت

 ٠ءطية #سم.؛ ا الدعوة جاح٠ذ٠ل ميدان؛

 ءلى لسدي١ ددوى ا )ءلى دق صادح ل ا

 ددن اور اونادة ؛اذت ن١ح في ا"ول(

 :،و٠كيين١لصلي ا ٢٠ حك لح لذدة ا وهرذ لده.ذا

 ء.ن وابذ.*-دت ء.سكريا ادزرت ؤد

 حالل هرز ٠ا)زلحد؛ة في لعتزلي١ الذأرر

 أسم ال دن لحسين١ م ؛ ا ة( )ء ددنى

 ذ^ها لمذتظر١ اردي ؛ره واء الد.يابيع؛ي

ب-)الحبشة(. اوردة ذاريح في ءرف

 ب٠جذوذ اووا؛هة )مدتع( نت ؛.ا وؤد

 اذطدق ٠جرة(٠)ه ول؛ ءه،1صذع ءربي

 مز ا"ول الرعيل تأثير منيا

ة،  أرحب )في )مدر( 1وه.ثدي- اإظرف

مفاء، من ذرفي٠اا اكمال إلى ا$ن(

 احمد بن مج اللطان أن إ

 .ت-ولى ان—؛ ذي—او العليحي؛؛؛-

 المذ؛طق وحك-م ٠)آتس( فى )أشيح(-جي

 اددة-لت أن د—كع ويم.نا رن ئشماردةا

إلى ٠صتعاء من حيحذ٠الصا ء؛صمة

 ،تع٠س عن إجالئهم إلى وءم'د جبلة

 ثره.ا٠وغ م-در ين٠ب صير٠ق ندرد رعد و

ب اذظ, فدوح أسس ؛ط_ز٠ذ٠إا رن

 في ل٠ب دن؛-ؤب )؛؛!ذرب وأش ش؟رة

 الى؛ورة ذلى ونا ا هع و ا ادع ب م-طر( دي

 حق ول.طرفىة رب.,'، ه-جرة كونون

 لمدو ذأرره؛ اذطلق وة.ش ومن ٠ايتها1ذ

 جذ-اء إذا حق لدرق،وا الشمال

 ؛.ان ازجري وسعادسا اوذرن -تدرأوا

؛ للم.  ا"خرى جر٠اله٠ ن٠م شبكة طرف

 أهم-ها ذ.*-؛ء٠ر هرن وخربيا ل ود,مض؛ ا إلى

 ؛-؛ن وإذا يزيد(. عيال )في ء-ةقا

 درر ؤد ٠حمزة د-ن الله عد ا#هرنم

 سنة رز ر؛ الفهرة في ذطذف.يةا هجر

م(!214 - 1205 ه/611 - 603)

 رجال من يها٠ف ظعر رن وذدح

 ا٠ف.يه منفذًا لج.قي.ة1 وذ.رد ة لمظ-روا

 ؛د.ذة٠اإ.ذ )ؤ::ل ا.ا.رذلد-ن ءلى حذكمه

ؤد زرد ه ٠ه_ج. فإن اذراري( ا وسق
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اؤعقلرية

 أي دون رخ لذ؛ ا كت.ب م.ن اختذت

 ه.ذا ددأدرره؛ ردم؛ ،ءل:ها ذا^وم ذكر

 مح اوس؛ عدم دن لمتطرف1 ادذوى

 داردخ ه ف دب هرا درًا ن؛ ي I الذري

٠اليمن

 ن )ا!.؛ره؛ ءذط.وط إلى الدودة روح

 ح ؛-رحا و٠ه دتذ دز ،٠الرائق(

م ء-لم ء-ن الوحيل-  ا؛ط-رني الد

 آراب ن٠ء فةة-رة لعقلذ.ا أن سكطح

 و:.«ذوها قدوم ا.لة وهها٠ث ادفي ا؛ظذفتت

.*وت.لذ ا بأذى

 الدارس يالحظه م_ا وأول

 الزبدية أفة ءأرضت أب ٠للئتلذذي

 رص ن—ولك عادرب؛، ذين—اد
 ،طمي دن؛ ' ده إد؛ رزت ء؛ أثم؛ صحبح

 في أ#د-،'، ذروط أحد هذا إن حدث

 في لإلد؛مة أ؛رد فدما في دية، ادر

 ذروئ *ت٠وذ ق.د ادراذق( )ال؛ره؛ن

 ءدم دى ل.؛ ا فف؛ أ تجل،دله م ا#د-؛

 ا#د؛، ل ة؛ حق اذب، ود وجة-ًا

 الذروط .ذه٢٠ إب :ه.زة دن الله د ء

 دن ح.*.إت إذ دن #ه.؛ ا عظلت ف.د

.د-.:لحة-ي؛ د»رذذ تح..ل٠ال

 لى المتواحد الخالف هذا أدى وفد
كانت ادفي واذقلريه، ا"تمة برن

 أن إلى ,ة د اوز ة--ود كالدرة١ال آراؤه؛

 )ت سدمان-ت;ي ^ن ًاحمد م #د؛ ا اسذتدم

 اورددي ذفهاء أحد ام( 170ه/566

 في ب-ه لالستعادة وادران اد..*.رافى في

 دن لحة.رب *.ده؛ود ة، ا؛ظ.ر دذارءة
 ع.ع.ه حاد" دره؛ ء.؛ ال-ن في ذدين

 او-ذ؛ذي وه_و ا#د-؛م، أ:_بع أحذ.د

 غذو ءاد الذي م-:؛:-٠ءادال ؛ن ح.*ذ.ر
 *اد" اليمن إلى م1159ه/554 د-ة

 وك.ت-ب ط_برت؛ن دية٠زي كذ.ب د..ى

 م ا#د؛ د-ن ؛٠و؛-ذء- .ذي لجم؛ ا المع.تزلة

 جعفدر ذى ادن؛ اتمند سليم؛ن رن أحمد
 ا$راب فيه_ا ذم د جذرة ه-؛ شنع دن

 فة-اذس ،المعلذف.ثة اويدحغ الجدددة
 ددي؛ اوردانلى وأدف ا؛-ذ؛ظرات،

 ا؛..*ذزل ر أفة؛ ل.غلبة الطر؛ق ؛.ذلك

 ند كاذ-ت أن ؛*.د -ن او في ئرةجذر.؛ ا

 في ة—دد—اد-ر ؛ط—أود. في مادت

اا؟و^(ي. اودوان دن ؛لىء.م ن ط؛رسن؛

 ا"حدد اذظرذ.؛ة حد.؛ت وا وند

عذزال في ؛خداد هدرسة آراء ؛ر*ن,ر  ا

 متأذرة دذي، ال سرم ؛اذ ا أبي وردمه-؛

 أول "؛.أن ؛؛).ذول: بالهادي ذلك في

 ى وا ، الله ددرذة ن ا#ن-؛ ت ي؛ ج و:

 ذذول ذما 4د-*-رفذ إلى ا؛-ؤدي اوظر

 ت حدف؛ إن وااذول: قدرة، او ددرسة

د.ذدة ت.ع.ني وا#دراك وا!-دخور ع او
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۵|لئقلر الذثلرية

ع  التي .؛مرد ة ر ظ حس ء ءلى لم٠ا

يا#ضافة ا#دراك هذذ ب-وجود ذذ.وم تول

 الله إرادة إن وادذول ،العلم صفة إلى

 م.درس.ة تول -د-ئدا ه.-راده، دي

 ء-ثر عرض ا#رادة إن البعرة:

 إ . وخذنه الله دن طة٠ذوام ئذعلق٠

 كالط آراء صاءت فد رتت المتل, أن

.ا۴٠ خ؛رة

دفعلذيه: الخائ ا$راء ومن

 لعله )الشرف(، مه^و عن دفاعها

جتماءي.ة العدراءات ذتاذج من  في ا

 ا#ذ-؛ن آن ترى ي في اإيمني. انجتمع

 واذا ،بنبه ا٠ولىل ه 1A ٠٠٠: صدرنا

 لتلبا وذرف لتمإا فل ض جت-مع

 ذذ.ك وءخل التعب(، العوز هو ذذذك

 قد ا"دب الخدتذذ في الله إن وولها:

 وإذا ادرزق، في الناس اوى؛-؛ن—-

 دلك ؤما أرزاقهم في وت دشا حدث

 ررق اناس اغتصاب بفعل إ

 زني ا رب ا٠م٠كت و ، ل٠لبرغ ا يعضمهم

 أيدي في ما انتقال إلى يؤدي قد

رن- آ ادي إلى اسفر

 المعذزدن ؛ول طذية1ا دحضت وقد

 اا-ذظرية أو يتجزأ(  الذي )ا^رء د

العلفة عن الماخوذة ااذرة

 ا"عراض إن وتاك: ا#غريقية،

 ما ... جلأل دعات دوى حج لدم

ضم، هذه -لى ض وأحوال  ا

 الحارة: نجدذرلةi ذول رذض-ت ودذدك

 "ضم،ا ني ا"ءراض ضرع الله إن

 )إحالة( عن ناتجة إتجا ك ون-(

 تفاعالتجا أي )وسالتها(، ا!خاىر

 التي ذطرة( :)ج للعثلر وفق اتاددنا

 ذمي؛ لطبا رذذًا أي ،عليها الله هارقظ

  الذي اضء من وبد" الداخلية.

 تجلق إ( الله إن اإظر؛-ذ: ذاك يتجزا

 "رإ_مة ا ٠صر ا٠اصق د-وى د-باشرة

 ، وتنحيل غديل أن ءلى وجاره؛

 فيها مدة اك.؛ )البائع( الفظر وذق

 ،ل-ظة ك؛نم ي مذ.ه ماشر خزت دد دون

 عن تجةن؛ نات نجال ببع—فج وهكذ

 صر .عد؛ ال هذه د ال؛ درجة في ف خذ

 حدث دن ءلمقه ذآى ،ضل٠ر رعضه.ا

 )عن واكن وذطره؛ لعنادرا جبر

٠ءهد( أو ؛دإ دول

 إل القول: المتنمبزة ذوان-؛ ومن

 لحدقه الله من ء بذ ا“ ليس المرض

 وءرزي.؛ ،،٣٣- دون هن أي ، اء دل

 .-تبح—لقا ذئل ن٠ء الله تنزيه رذلك

الزردرة من خعدومها ذول ودحضت
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ءاي( دن ٠)احمل المعاري

 أن من الجادة ادردة ؛أذوالا$ءذرن

 ارعدؤاغ فه٠لحل الله ن٠م ءرتال ا إرضا

 ذول وهو ا$خذرة، ني )ال*وض( دة؛؛ا

 ؛رى الله إن : ،شعريةا ذول هرن دقهردب

 وذرى ، ذم ص_ل.ح ا هو ا٠م لحل.ق.ه

 ق٠ح٠ي_ل ضرر المرض أن المتذرب

 ط وس في فدة د هرو س?ب نك؛را

 ،جئسم.ه حب ه في ٠بدبث الذي

 د ا؛وا هذه مم هل 1يتع لتطيب ف ودك

. ضرللم ة٨لمسي ا الضارة

 ٠مز "حرل ا ددن لمتلنيدية١ وذ.ذ-رق

 ة دا لح نحت.ومة ا ية ا٠لذه ا دو حيث

 ،لطبيعية ا ن.ه -حب؛ اية٠٢ في ا#نسان

 انقطاع أو المدرم■ "ا"جاب وددن

 ل.قتل ك.ا طارئ ث’حد رددخل ة رأ لحن ا

 ث ي دع ردودا الني رذة اط؛ والحذوادث

 طبيعية ا باده فى٠ح ه م- ء ن "ن-؛ ا

.؛*ذزلها إله ج.ذهب م؛ وهو

 >العلمية( $راء ا هذه واصلت د لة

ندت  صام اًا ءذد ذروتها في ادتزلة ءد

؛ ت٠وحمع والم.؛دظ،  كها دي المقلزف

 طاع٠ذ٠ذ  ا من متشددة درجة ون

شذ-نال وا]زهد للعادة  ي.طوم وا

صحيل حذق وغيرها، ة والدر لى^ن٠اد

 لل.مظرفية، اارن.-^ذ اذ^ر إن اًاةول:

 ا.د*.لم د.دذ.ًا ذ.ت ؛-؛ذد وذش ولجذ.أص-.ة

هتمام وإثارة  لم وساطآ في ؤوره٠دث ا

 أو ة—رك ط—ا؛ في حظ ن-؛ يكن

 دل لقر.ا ا شل٠٥ اليم.ن، في ره ذذخال ا

)العادة(. الدب؛ ادات دن وأذراد

 رد ا،دهد ءا.ي د.
 ذي ليمن١ ذي ال-معتزلي لعكر١ ;دارات ح جع شرا

ادذرذدي المركز ي،رالهج اعادس ذاذرن

م.1998 ىن*اء، ق،تاليمذ سات١للدر

 ءاي( إن د٠)اح طري٠ال

م1991عر.1411 ت

لمطري١ دن ءلي؛ن بن أحمد هو

 ، وخطيب نى رلما٠وب ٠م.اغم٠وم دي س<^؛

 أمدرته رأس سقط٠م ددايخ أعيان دن

 ء صن*؛ ءد؛ذظة دن مطر، دفي )دددرية(

 طذوته في 4.رذ.٠أس هرع م ف؛أ ردًا. ء

 ءلى ةسمر ص اءعصت في شبابه شرخ و

 ،٠(ص عبا المهدي ة )دب دن ذ.رة٠د

 كاذ-ت اد.في ا)-درس *لمقات فالتحق

 في ه.ا٠لددامخ ءل وتمذرج ا ا—۴٢ ز.*.قد

 القرآن بعدوم وألم ، وآداها العريب؛

 ايخ٠المد قيه٠ف بذلك فكان ،لذته وا

دن القباذز رؤساء من الوطذتين ا
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علي( دن )أحمد طري٠اد ءلمي( بن )أحمد ادطري

 ثورة م-ن ه ااوط. الحركة في اهم-و س

 لغادرزىا ذورة حق هبد ز و—ت —د'ني—ا

 م/1962 عام ر١ب.تم٦س م.ن والعشرين

 وكان ه،1382 ا$خر ربح 26

 أح_د انعكري؛اي ءلي لشيخ١ والده

 من ل1ك ه.1374م/1955 شهداء

 السعودية إلى ه.ربوا ازذدن لماسا؛خ ا

 ورقة ووة*وا م1965 ه/ 1385 عام

 اي-ة٠ذ، وضع إلى الداعية الطائف

 الدولة وق؛ام السية ا"هلى؛ رب

 مالقوى لذلك وءرذوا ا#سالمية،

 ر حعر؛ في مشهود ردور وذام الثاكة.

 ه،1388 م/1968 عام البعين

 الثورة عمة الدفاع في وبعده

 كل في عفو وك-ان بة، لجمهور وا

 نم تثكدلمها تم الق اكاسة سانجال

 مجلس حق م1963 ه/1 383 ءام

 - 1988 ه/1410 - 1408 الشورى

 لدولة ادبران رجاس م،1990

 كل في ذارك نزك. بعد ااوح-ة

 وفي ،ااسداخل في دوطددة’ المؤتمدرات

 العربية لبرلمانية المؤذرات من ك.ثير

 زاول كم.ا رج، ان-؛ بي والعالمية

 محافظ.! آخرها كان ي-ة٠رسم أعما

م/1 988 عام ح_ق صنعا، للواء

 ادم في وعضوًا ه،1408

ستن.؛  رعدها. و الوددة قبل ري ا

 ادوات ني ي_ع_اني المطري ان٠ك

 المهام وتعدد الجهد لكهرة "خبرة ا

 من والشعبية ازرسمية ت والواجم.؛

 ،الدر ا حالة وارتفاع ا'.ذف ض در

 لى؛ عروبي كتله ك ذا إلى وكان

رة يعيب د.؛ ءلى لعرة  ردة العر ا

 اجع٠ف وقد وأحداث، ممائب من

 العراق باجتياح ح اذلى رذ —

 أجنبي -حثد دن ه.-'حتا ود.ا للكويت

 - ل وة؛ ادراق، ءلى ر اذت؛ وخرب

 اذنني ادمما من روم بي - ذب الماذ؛

بأنه: الذواب لمر ء ن لى-؛ إددى في

 إلى يعيش أن ءلى لموت بتين

 ا#نذار ذه ينتهي الذي ا).تالي ؛وم’ا

 لم إذا العراق مرن ا"مريكي

و م.ن ١رب١|ح '* ٠ص ٠ ٠. ج صح ..

 عد٠ح ة وف أزمة إثر اذوت وءا-طه

ثاء دوم عص;  ه/ 1 4 ا 1 رجب 1 الد

 التالي اروم وفي م-1991 بناير 17

 اب * سهي كثمييع وشتم،٠م خازته٠لج رى٠ج

 ت طقا مز كمي- جمع ه في شارك

.لشدب '

العمري الته ءبد دسون د.
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أحمد( الكري-م؛ن )ءب اط.هر ع حن( )ءلي؛ن ادطري

 ن(٠٠ح دن )ءدي الههلري

م1955ه/1374 ت

 ض ‘؛طريا دان ؛ن ءلي هو

 ه،1374 م/1955 حركة داء۴ش

 غ.رب ا-واقعة دع; دفى قبددة ومن

 ، ر لكبا I با مخ ددا ح.د ا و ء، صذع.ا

 ءلي أحمد المعروف اا_ذ;خ ووال

 م(1991ه/1411)ت المطري

 ذلي ذم؛ ل ا ذادة أ؛رز أحد كان ذي ن وا

 ي الدف.ا ى ؤه٠٠٩٠وم. سابتمر ؛.وزة ب.ع.ل

بعد. ف:ما

زم كان  ء.تد ا#سالم دف ،.

 حركة مت ق؛ وعندما ، ؛.ظ-إ-ه الله

 الله عبد بايع ه1374 م/1955

 ن.وب ا أيام طيلة وصهد ؛؛#د.؛ه.ذ.

 ذن.ت وعددها ،د٠حم ه ا#د-؛ خدط

 د يا إلى زمالئه دح يق٧ل ذركةا

 دخ المدن من لى ال.؛ وه-و ا#ءذام،

 انذخ ا'ب ج إلى ردة ح ا أددوا رن ال

 دذارب وء^ره دذدآدا اك-*ر. زسمح

ءادًا. ن دح:ا

'"ذوع ءدي دددد صملد1

 اد( ،ن )عددالتردم «طهر

م1946 - 1886م/1366 - 1304

 ء.د بن أحمد دن الكريم دبء هو

 ود-ب ذب وى ض وا ،ئطهر الله

 ولد٠لم ا ي ا ع—ئ .ص ، ع»-ي ياسو ٠—ء ا—وش

 لم٠ء ددت من والوفاة، وادنشأة

٠وكتابة

مها ء٠صذعا يخ مدا ءن أغذن  وأء

 وا"صرل واسه وآدابها |لعربية ءنوم

 لذح.و ا وحقق والحديث، وال.تمسير

 في أنرانه ذذاق و|لب.يان، لممانيوا

 بل.غاء كاث ٠الشعر وجزا |لبالغة

 ب كاتا هبر ددا ب.عغى رادز ثم ،دن ا

لدربة.١ ا"كار

 كاتب حذياته خلع٠م في مل٠ء

س ح.كم_ة٠م٠ي  دع ل.شرء.ي.ة ا ئذال٠ت٠ا

 ء-لي ن٠٠ر ر *دو "M ح™ مة ا—ع ا ه٠شتخ

 ل خرو د د٠ع٠ب الدحق ١هم ، ٠ري٠٠لع...م ا

 اه/ 337 ء.ام صقع.اء ا#مام

 وزدرج ،ة٠اب٠كت٠ل-ل ق.امه٠م في ام 91 9

 ذكان ا"ول، الكا;ت أسح ق٠ح

ت٠م معظم رر—مح  م #ث ا راس_

 ادا 345 ام٠ء وفي الخارجية.

 ٠(ن عا )ا حيغه٠ص صدرت ام 926

ذا ا#مام ل د؛ بلسان طفة ا
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دادي( الح٠م )داديحد طع داقوي( لح ا٠ص د )دحم .طع

 ن فك,.؛ أليم.ذ.ية$ع لم.توك.لة ا وا؛-ملكة

 م-واده.ا مع.ظلم وئدرر ها تحذر رددس

 ى_١ ح ب ر ي ل م ع ل ا في س.مم-ر وا ، ه ي ٠س ي ئ ر ٠ ا

ده. وفا

العهري ان، د ء دسددن د.

 بن م.ح.مد وان،٠ا#ء ذ٠دغ٢ذ : جراف-ي٠ال ح راجع م

 رجن,اى ذي التظر ة نزه. ر؛ارة، حيى١د ٠م-حمل

 ز رك م - ر .٠٠ د و ق ن ،ر ح٠ء ال.رابعه رن ل،ق ا

 ، 1 ط ٠رع؛، لمية،1 لبحوث1و الدراسات

.3 5 8 /1 لم،979

دماج = دماج الله ءبد طدع۵

 افعي(1 ،الح >محمد £طيح

م1945ه/1364

 يانمي٠وخمم في ا ذلى عي’ف را لح ا٠ص مد٠مح

 ؛*روفا سمه ا ءلى ردي لحا اسم.ه ط.غى

: الي*(" ” رست٠ق في ولد  م ء؛ ٠داذعخ

 ٠ءلنخئة في شه٠درام وتلقى ام 945

 ني الكائن الغني المعهد من رج٠تخ

 ة٠بشرك التحق ثم — ء_لىن - ٠الع

تص ت٠ا إدارة في م-^ذلىل*-ا وأحك--؟ح ا

٠دف ادا

 كيامي١ ط لذف-؛ ا وك مزا اء٠ج

 لقا المشهورة ذاث—ا"حذ ببب
- 1395) ام٠ء ب,ين رافع في زت دفا

هء الهسهءه 2726 دفقا

 ءددرومى ب.ن محمد ن .إ.طا٠زس 1 ؛-رذذر

 لد.ج ا للددخل ذتع د.ا ل سلطا دب نا

 ؛فع٠د دؤون في ريطاكة٩ال لطاتسلل

 ، ١تمرد ,حر آ ء ا هر؛ هبر٠و لىة٠اذ-لىاخذ

 لعدة ا البريطانية للطة ا وأعدت

 في ت للطا ا وركز وة-ت في قمعه٠ل

رة( في عيدرومر  فح يا صمت ا٠ء )ا

 د ۶إ.إ.وجذ ض.ته ر م.عا ءر ء,؛.ن أ ث حيى

 ا؛.س.تشارين وط,رد فح ب؛ في في لند.طا ’

.1محه ت٣١ذي ردط؛٩از

 4لحمل ا ة الرد.طال ا$تادة س:رت

 د-لك زتمع س.حري.ة٠ع٠ل ا لحمل.ة ا ت.لو

 ابن إلى اضر إد فحالمط ض.ةا#ذدذا

 بع يا أبداء من ت مذ؛ ء-دة ء.ًالىروسر

 طاتية،٠الحري ت ذوا إ ا لواجه.ه ثرها ءو

رن ددن ا؛*ارك استم;ت وهكذا  ا

 ه/13 79 عام حق مذة.طع ب.شكل

 لرد_طاذحوت<ا أدخل حوذ اه 960

 ني طافي٠البرو المادي و٠لج ا سالح

 رة1ا)ة. ا' ذصف إلى دك أدى ادركة

 ر اذدوا فع .وا و ذا انجاورة والذ.رى

 ب-لى لذنا ا دررت ت را ء-؛ لىة٠ء ويعد

زل  11 الحال إلى ن السع؛ ودي ا

 إلى مذه-م الكالر استشهد أن د.*-لى

في تارا٠ذ.ها ت٠؟ س*-^٠ود ذوار لا ع ٦;د-د-ا٠ج



.'اح؛اى( طح) ذعي(١ي راكع زهعحمل .طع

ف وؤتل . المزارع حرق  الماش؛ ا

 ن للطا ا طر٠ض ال.وضع ذا٠ه وأمام

 ا#ك-حاب إلى ءددروثم ادن ال_تائب

 ددضى دع اله-ن شمال إلى لصوء1و

الةاتلين.

 رالح مل٠مح دى س ا"ذناب هذه في

 ء ذا أب م>ن اذوطذتز دن عدد مع ذيع م

 د -ن؛—*  ع٠تح_م تشكب,ا إلى فع ا٠ي

ذ-ذ.غاضة ح ا برع.ي.ة - وه٠سم ا  #د

 دن ة٠الجمع. درزت أن ن وكا ي ذعالدا

 مح.م-د ع-ب٠ول ة٠جه دوا ا لك٠ذ ل حال
 دن ه٠ا.كوذ نذط دورًا ١مظ لح ا حدر

٠ ا٣د ق-ا

 .ا٠اذغ م 1 962 ه/ 13 82 عام في

ي الدومدين ح;كة إلى  ءدد هع العربم

 إلى ولذ.ا٠»= ده؛ ، لج.معية I ندطاء دن

 لوطنرة ا ٠صر ذ؛٠٨ل ا ستقطايلى ا دركز

 ت٠كاذ دذا لحركة1 إط؛ر إلى ضلة والمذل

 دن يل٠فع .ي٨ذ- ليا ا ح #ى. ا ع.ية٠حم

 اوذوب؛ الجهة ثكك لق١ |لغماةل

 ردع في الموتل-:؛:- لمنا وبتج لتحر_در

 م1963 أغطى ه/]383 أول

 ٠التحرير حر'ب ذادت ادفي لجة ا يهو

.ف ١لريط ا لوجذود ا زن ية٠لث.ع ا

م1964 ه/1 384 ءام بدادة فى

 ٠ردفان في اددورة ذئءد .ا٠ظ وفي

 عجه٠م ة جه دح ف ةيالقوم ة٠لج ا دة ودا درزت

 من سطبع صالح" د مححتم ن فك-.؛ عدن

 لى٠ء كلتدريب خشروا1 ن٠م أواذفي

 في اغوارع وحذرب ا"سلح.ة ف٠محتا

معده ا بح٠وأص ٠ذ*ز في ]ة ص.ا كار مد*

.’اطع الحركي

 ن٠م وه دكا ختعار١ هذا جاء

 لى ]-*.-*تم ا ء.لى ت١تمرىس لفي ا صر لعنا ’

 تن ال-ذ.و كة٢حر في ال.ري ا]تذظيمي

 لفصيل ا أصبح.ت وادي ٠العرب

 في القوبأ؛ؤ لجة ا إطار في ا"سامي

 ه/1384 عام رن ,].شاني ألغف

 في ردع صالح د٠م٠مح كان ام 964

 عل اقدرت ادفي وغرق ا أول إحكار

 زن اطفة—خ ارك٠ع٠م وض٠خ

 درز الدردطاردة ت ]دور وا كارات٠ا؛*س

لها  م، ؤدا  وا بالسجذ^اعة تمزًا خ.

 زورة وا التخغي، اددداع ءلى وذدرة

 في الذدافي ا]*حدل ءن سؤو" ببح

 والنواهي - $ ادع دي مذاط.ق ذ"ث

 عام وخالل-ور—وخ

 تصعيد في زرك ام965 ادا 3 85

اووجءود ه,زت ادفي وذدائية’ ا].*.ندرات
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يافعي< صالح )دادط طع٠ يافعي< ح1صا حمد1)ه رذح

ط؛ب، من رض٠تع من ءدد م٠رغ ا

ءدذال إلى لذدائتين١ ر٢ص لل_كا ا ب١كسب ا

 اجهزة ار٠إط في العاملة انحلج.ة

خبا  ا  وءق.د ،نيه لبريطا ا ت را ست

 إدة و ذررت ال.وضع، ل.ذلك الدهكم

 ررة يحخثم.ا ا صر ل.عذا ا ت.صغية ءدن

 وءلي والبر_يطاذية إنذارها د رع انحا؛؛

 الغرق خالل م.ن مط.يع لح ئ محمد

 يط.لع رنى ا ات٠والع-لوم دها ددو ازفي

 ودادة ءضو ص.رحأ ؤد كوذ.ه٠ل ءادها

 هرن ءزد ق.ضذية م-ن الغدافي ].تطاع ا

ست صر لحدنا ا  أدم وؤطع خباراتية،٠ا

الحريطاكة. اإة^اادة ئ دس ن 1ك اخذواى

 ام 966 ادا 386 عام بداي.؛ في

 التذل زذ-ري ا هرج أك ب عم. ،٠ ب٠س٠وب

 عدن جده؛ وادف ٠ل إسماء لغتاح1ءبد

 ودن. !.تاءات في ركاة ]دشا لوز إلى

 داده ق في م.طبع الح٠ص محمد غ.ه٠ل٠وخ

 الحح..؛ ذني 8 وفي الغدافي. القطاع

 ذمرض ام967 رس 20 ه/1386

عال إلى  إلى دعرض ن الجش وفى ا

 لىده ال-ذي لتمذدب ا من اع أذو

 وا ٠ءج م٠لكته الرردطاذ؛ون، انحة.ذون

الفي ا"سرار همس سر زاع—ادت ن—ء

 ردب حق ن٠ال،ج في بغي ’رفهأ٠بع

 رين م1 967 نورر ه/1 3 87

ل ذيا طا يرد لممت٠س  لجن.وب ا باستة-

 ز.ذ-وب؛ ا لح.ه.ة ا أءف^ء ر عذل ا درت وأ

 هرع وض ؛-ألتذا وذيلت "ارهايذن"

 ًافرجت التطور ١هذ زوء ءلى ذدادتما

 اسين كل ن٠ء اا.بطضة الحاط؛

 يع٠م.ط حى-؛لح- م-د٠مح وكذان داسمين له ا

٠"هم٠ه ٠واحل

ل بد.د س.تة  ًا ة؛ ن؛ منصى ذولى ا

 اذرابع م اودا اور في ةيالداخل زورر

 لمذعقد1 ة ا)ة.و حة ا ي ر. اددا ا.لتذظيم

 م1968 رس ط الحمز؛/ ذو أواذل في

؛دة في ءض*-وًا أذدخص، زغببار، في  الة.ث

 ضم.ن يح٠ليص ا!.ة.وه.د-ة جهة١دلح لالمة1

ضم ضرورة دت آق ا)-ق ؛٠ذالج٠ال عم٠ج ٠٠ * ٠ *ا '
 ، الفح.ري_ر ج.ي-ثى ن٠م ورة٠ال_ث ت وا٠ة

 اذذوات إطار إلى ؛لىغيا1وا واوشداذتين

 رد ف٠خ.لم ا٠مم ،،ش٠لج ا - المسلحة

 ة-ادت ازفي الجي"ذل قيادة ودى -ل’ف

 ه/1 387 الحجة ذي 20 في انقالب

 من دوءين—أ بع,د ام 968 دارس 20

اذؤتمر.

ب ا ذ-لى دط_لع وذف  واوذي نذ

أو ورل-ة—ون صر ذن—و-* ا ن—غ وجه
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دافوي( لح ص-ا )هرحمل تع مط يافوي( لح ى د٠٠)مح .طح

 في٠ل ا حدر لعدا ا م_.وذ ن ون؛ أرية—إحس ا

 !٦مب|٠٨وبس ل ا٠٠ق٠ت٠ء  ا ادب، ت٠ئ ١—د_*

 اوفي عسكرية٠لوا الشب؛ جهة اذوا

 مض م دادده ق. ت٠جع درا امزدثن ج-ه-ب او

 ٠لكز ،هايءل $رة واو سلطة٠ال ط إستذل

د لخالف١ لرن وة 1ح خلم.ق لحدث ا  الح

 ح1لجذ أ ذزح ٠فقل لقومح؛ا لح،ة ا -تدلاد

 ف٠إ-زح ا وذرر ٠ش—وري ا إلى ري لس_ا ا

 لحطان برئاسة ط؛ ا #سقاط

 ومية ون ا لجبهة ا م ء.؛ محن أ - ٠ي٨الذ

٠ لحدج ودادة هع ؤ ط ذوا را واتها

 نج الخالف أن إ المماط؛ ورغم

ارا 3 78 الحجن.؛ ذي 15 فغى رذده
٠٠ 'ؤ6و

 الرئيس اجدار ثم ام959 -دورو 22

 لجذاح١ وسط.رة وة دا س. ا ءلى ن1ط٠ق

ري  ٣مج-ك ا وندك ة٠لطط ا ءلى اب*"

 لذي ا ن قحط؛ وزرب., خوذا ي٠س رة.؛

■ لجرردةا ا#ذام؛ ا٠تحح وزع

 الحركة أو - وبو٠ي 22 د٠ع٠ب

 ٠محمل وبحأ سمدئط كما وتصل؛آحيحيه ا

 ودش للداخلى؛ رًا ور م-طيع صالح-

 بح.اء في ج.ه.ده كرس منصبه د_وةع

٠والعسكرية ردن #دا ا ووزارة ا أجذ،زة

م وتمر1ا اداء  ؤلديم الحاسى ا

عضدوًا اشذب وقوص؛ ا لى،-؛ ا دي يا ا

حذر ربيع وفي دي ولى ا ب ؛.كذا في  ا

 وزيرًا عن م1 973 مايو ه/1 3 93

 ة و ون ا الى،؛ غذول د ودع و.ل.خارجيه،

 إلى لحزص؛ ا ذلى لفصا ا م.ن عدد لرع

شاراك الحزب  عام اليم_يمة ي—ا

 انتخاب واعيد م1979 ه/ 1399

.وع دم ا ي لس ا كصب1 ا ٠ءض

 لخارجية١ وزارة في ه٠مذصأل ن ك؛ 1ولم

تبا رؤذه  تسدرب ح؛ رجة لحا ا زسا

 رج حذ.ا )-*ودية ا مع ة؛ ء" وجذود ءذه

 ضدوء وءلى ،ولمعحذزب مي دا ا وذرار ا

 رة—ة دا مسؤول إلى حذ-وب وث د

 المركزية اواد؛ ي الخارجية "ذات ال

الحذزب. في

 الساطة ءلى .راع٠لص1 خزم في

 ].لحصزب السامي المكذب داخل

 أءضاء دش عدد كتل٠وت شارا؛ي  ا

 سى اورد ازاحذ؛ ؛.؛دف او^^؛^ي المكاذب

 م ئ أرنن لئي٠اءاي٠إسم لغتاح ا عبد

 لح ط ٠محمل ووف لطط.ة ا دن لحة.زب 1

صطفاف ناث دع ه.ط^ع  وااذي ا

 ل اسماء الفقاح بد٠ء استقال.؛ إلى قاد

 إبريل ه_/1400 ا"ولى جادى في

 اوفي م-وس-ك-و إلى ورحله ام980

ءلى مذغاه حت٠ص ١ ٠ ري ا
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دلى اسا ياف*ي( لح رحا حمد٠) ع مدل

 ااؤتمر في محم.د ذاور ءلي ف٠وخلم

شزاكي للحزن اني ا  ذي ا

 م1980 أكتودر ه/1400 القعدة

 ه-طي_م صالح د٠مح_م اذتذخارب أءدد

 ن وكا ،*ي يا دهب ا لمكتسب ا في وا ض. ء

 ؛.دلى الثاني في٠٠الرج أذه٠وك إب ينظر

 ٦أحب ارذي محمد٠ ور ذا ءلي الرئيس

 ورئ-يس الحزب ء-ام وأمذن ردس

للوزراء.

 ناصر ءلي بالرئيس 'عالقته رعم
 ذات حدث حادث أن إ الوطيدة

 يورو ه/1401 شمان في يوم

 وء^دالدزيز معأيع وصل حين ام981

 ذاك ءلى الر"دس مقر إلى ءثدال-ولي

 محمد كان لخروجه انتظارهما وأثناء

 ،آلي ب*لىنم يم.اث م_طيع خوسا

 صر نا علي لرئيم ا -خروج دف وف

 سلنم٠م من صة رصا نطلقت ا حين

 ا٠م٠م نم لحرا ا حد أ أصابت مطرح

 رأهرن لتصغيته لةمحاو لرئيدرا اعترره

 لحآج_ة ا ذي وفي واب-جذه له تقا٠ء د-ا

إعدامه. تم 1981 أكتوبر ه/1401

 الجذأحي أددد سالدد

 ؛مطيع دالم محمد حداه ١? نبذة :جع١مر
ت مطوما إؤى إضافة رداة،. ٠مز مع-ذوم-.ات

الكاتب.

وي٠رس.1ا بذت(= السماء )داء المظفر

المعابد

 ,عرًا—ث لىيم٠ق ليمن ا عرب ن كا

 ت را ل.كفا ا م.ن واذر بنصيب موهوب

 م؛1ذظ. أنشأوا لى٠ذة والتنظيمية الغن؛

 متمدد جبدًا وتثريعيا ا٠سياس

 "ننة إنشائهم إلى إضافة الجوانب

 لد-حية ا من وراف ماد_ذلىة ري

 ينرن مذلى نوا كا أبم ما٠ك ،الهندسية

التدذن. غادة

 ن دا ميق٠الع يني زلى ا (٠ذ-عوره إن

ت فة1ك ءلى مهيمذًا  لعامة١ الحياة مجا

 $لهة ا يلتمسونى دوا 1ك ذذ.لى ،صة لحا وا

 والصون وا#كرام للحظ.وة ذ"

 لنؤو وا الخصوبة ني وأمأل فرة، ن وا

 ورفء لألمطار، واسسقاء لشن؛ء،وا

 الوافرة الغالل ءلى يحصلوا بأن

 في أي والحيوان، ا#نسال وصالح

 وبما با#ذسان متعلقا كان ما كا

 كلك ندج سبيل وفي .فده يؤثر كان

 القرابين لآلذة قدمت فقد ا'$دوز

 أءفل من تههما شا وم؛ واحءراق دمج؛

.ة٨تضح

حتكام طريقة وكاذت  دن ا$ط إلى ا

،ذط'ى أوسع ءلى بينهم و.ف منتثرة
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ادلىالم.عارد

 بيلم.ة ءلى كة٠لمذقو ئ دات الددا وتج.عل.ذا

 ا#دي اإ_؛.؛لوث وكان ذلك. من

 وكذوكب دم’ وا لقم.ر I رن رف إذ؛ ا

 في ا$لهة مجنع زة بحتر اد.زه_رة

؛لوث، هذا إلى إخاذة ن.٠الت  ٠فقد ا

 ا$زردن، ا$لهة من ةىكة ئة كاث

 أدوار $لهةا لمعظم كاكت أن..ه كما

 في — ح٣غ-ك٠ م.ع_;ذة رف ووظ.؛ اص،ة٠خ

 .رذة م* ل خ دن تحديده.ا - ب اك؛

ذة  ذيل;ن ذر عز :؛دذ" أدذيم، د

الري—ب الخاص ا#ل دان

ىط:؛ءي. ا

دفي ؛ح ط,؛ ا! ن دلة ولم  ني ًا لذحم. ا

 وا"ذ-ام، القرابرن وذشديم ا"دم؛

 ٠سواهلم ل 1مج إلى ه إد؛ وزا دج:؛ ن 1ك بل

لتماددل ا٠ك ،رة ؛—لح-ن ا د-ن رى٠خ أ

وادانى•
 عددًا أنشأوا ود يمن١ا ءرب إن

 بد لمعا وا المتنسكات من درى 

 ،لقدبمةا درع قو ن ال ءيع رطلع.:ا تدا حس
 مبدًا PLINIUS) 60) ذك.و ننل

 في لذكا جوار وم.ع ٠بشب.وة موجذودًا

 دذول ا ومن ذر ؤوا ا إهدد ا ١هذ ة صح

 م.ع.ال.د إلى إزاؤة فد". وجذد ؤد أذ^

 هناك كان كبيرة٠لا لرئيسية1 ا.لدلذة

 الصميرة المعادط من كجدر ء-دد

ادع٠ط٠لا ذات ا"خدرى والمنشآت

ذفي  )الجاذزي(. وادوري ا

شول إن ذبل ارفدن ؛."د ؛-أن ا

 دل المع.ا ف.يهئ اشذرت قد ا#د"م
 درجة ءلى ذول ذو ;رأ ذ اشكارًا

 ء أس؛ ول ذع ودن لصحة،1 هن ه ءا

 زاك د.؛ أب رغم المعابد من ؛.نذر

 في أطاشت وقد المواقع. محددة غور

 أسماء المعابد ء.لى ا"حيان اغلب

 أن ر١غ ، ا٢يتعبدو ؛؛ذوا ادفي ,'$ذة

 ة.بة، زادت د؛ لمكتثغة1 ارهن آثار

 ءلى لحصول ا لععب ا ه.ن يجاع؛ ده؛

ن دلة-؛ ذكرة كودن روادي في د  ا

 دة لحذ_؛ ا ة_ف والوظ-؛ المعماري

؛:؛؛ لطةوس1؛ ؛دة. ال ذق ودرا ا

؛؛ إلى ذة إخد؛ ،ذوش ال وذن؛ر  د ا

 د-رذ.ه-؛ دفي ا الحدن ءلى دا اذوودة

 ودرواح رب د-؛ دذلى د-ادرذة ارس

 ب.د لم-ع-ا ا ؛.اذر ،ودبن ق-ب و؛را

وجرودة  وادفي أسواره؛ رج ء؛ ا

 وإن ،ودنن رب هرا في اضأ رفها٠ذع

 ة٠ي٠وم٠ء.م عبادة محالت ة٠مم ذت ى

 وراذق وجددت ؤ.د أده كما ، كب.يرة

صطالح ^وز  لمع,ارد ب.ا سميتها ءلى ا

.إذوت ة رعال.ا وزة ا-لحدا

 المع.ارد دفى ب ًا٠أيض وره.رف هذ|

 ق٠هرذاط في اشذت ؤد أب دددو اذفي

بصفتها م-ا تما زلة٠ذ_ع٠م مهجورة
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,لى1*٠إ,لى ؛٠٠ ال

 في ثم النا إليها هدج كان ،.تنسكات

 مدن ثمة كاذت إذا أرا الحاهبة،

 في البت يمكن قال شلها ؛.أ م.قدس.ة

 الرب قلة إلى نظرًا ا$ن .ر ا هذا

روقة، ا"ثرية المعارف من ؤراهن١  ا

 بين التمييز تدب فإذه ذلك ودع

 وردن دة، ف٠م_ه نشئى آ لق ا بد دا اف

 داخاجا كان الني ادورة ا"دكن

دا؛.لى. ة ءلى أو معدد

 ض المعابد تلك أصل أما

 به ص.لة ذا م حاذ؛ أ إرداء أوضا الصعب

 _»نم الراهن رصيدذا إلى استزادًا

 أقده أن سدو أنه ير٠غ المعلومات،

 عن عبارة كانت -ة٠ا؛ذلىس ا"ماكن

 وكاذت ا؛.وق، ذر دن-يرا دتدلمق محالت

 ها كدس أ المعابد من الذريرذ "مكتة ا

 كذلك "مر ا وبقي ،إ.لىفته-م تغضيأل

 كما ، بيا٧٠د رة٠خآ٠لمت ا مور٠لع|لع ا قع٠ح٠

 كان الني ا"ماكن ءلى ا"مر ينطبق

 ما ءصدور في ادسادة أماكن بذرتها

 الدادة أماكن طبيعة إن ريح.ادتا فل

 لتزا ما ردغاكا ق-بل ما ععصدور في

 ا"ذارية الدراسات إجراء إلى بحاجة

الني الطبيبة ا"ماكن أن كما لها،وح

 تميزه؛ سبب رالقداس..؛ تحفلى نت ن؛

 ي،٠التضاري بشكلها متعلقة< حميرن )بحا

 الهاللى أو الصدري الوقع مثل

 ءلى ل ذلى أبا ف±بدو الجدار، ؛؛دماريا

 ما ءصير.ور في ددابدا ء شو تايا ؛.لى

 لجبا في ٠هل تشا كما التاريخ، قبل

 في -تداصة وبصفة ،رمنا شرق

مارت. بيرغ ادون الجبال

 لمتاحمةا قدة الثم ط.ق لمداا في دوحذ.لى

  ا لمنشآت ا أولى أوضا زلمصحراء

 أشكال عن عيرارة فهي للعجادة،

 وذات المفتوح، الغذاء ذات مستطيلة

 لحلوة يا الشبيهة الثالث الغرف

 اطدؤخرة. في والموجودة والمسقوفة

 يمكن فقيأ مسقط ٠نلث عن وينشا

 ز١لطررا تميته عل صطالح

 صر خا .بئي٠س ،.*.بد "ي جي خمون“’' ا

.لقديم وا را لعصرين دا

 الدماري الطراز رحة من أدا

 التارذ المتذسورات تثخيعم فيمكن

: ت وا؛تنسكا؛ للمعابد

 مفاق دب منح ريددا ب٠ح - 1

 مستطيل اشي مسقعلى ذو ومسفنوف

 علبأ ني سدن ها د )ءلى بأعمدة معم

ت( وأمثلته الداخلي، اتجال في الحا
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رد دمعا ادل أ دمع ا

 ون ور اددة( ) ع_ين٠م في م_وج_ودة

٠وباقطغة..إلخ واغ.جرة

 القف ذي المعبد طراز - 2

 ■مر—رت وه_و :دة٠م٠"ء رط م٠تلء ا

 ءلى ؛-وزءا شمع لدعا ا من بمج.م.وءة
 دح ،مذ*اوي ذوزيم انجال أرزدة

 لتقيف وا ١لغدزا رج ط ا وجرود

 رزطرا ه-ذا م-مزات ان٠وم .ك-ذلك
 ء-وري ي.ه٠لشوج ا دم٠ء رض ا دة ءا

 ات٠عالق أو مجالي مح-ور إبراز ؛دون

 ا!.طراز ذا٠ه ة أدرت؛ ومن أءرى. ئدوردة

 عمن٠وح وثى ودرا لثئب با ي.وجد ا٠م

٠ القدم

 الطر؛ز؛-ان ه_ذا أن يبدو - 3

 صد-ة٠ب سبأ م.م.لال.ة ه٠ط.ق ٠٠م في ًا تن, -٠م

 دي٣لمع ا با-طرار ٩٦كم ن٠ وبم ية٧٠٠ذي ر

راز ٠فاذلك ،ئي٠لا  درجع رخذا ا

 ة٠المثروح البسيطة المارد إلى س.هأسا

 أكر داليا ٥٠تقيه أن عر أء_"ه،

ون ، تذوءًا  فى غ آ ردة .ذعماا إه ا اذك ور

جلى,--*(ا ا٠ية^." اللىةذن. ن اوطرار من

 صن زة ءلى دو ذي—ز ا ري لمعما ا

 غتوحم اءذف إلى لحارج مفلق تطيلس

 )ء-ذ-وة( ءرفة مؤخرت.ه في ك_ون٠ت

دكان ولم و$لي، يم فس ت دادف ذونن٠م*«

 هع ل صا 1 ءلى لتآلثية1 الذرة دام

؛-اذ-ت ا٠۴أذ ما٠ك ،ع.ضى٠ل_با بعضها

 بشالذة طيوتح ازوظائف، مختلفة

 ن٠م معم.ول.ة ثم دء؛ ء اإذا درن جذواذب

 رًا٠م٠م وكة٠ك٠م د٠ح وا حجري لب زا

 ادف $م ء ومن ٠ ذوف -د رز بده شحيه

 مدحه رزودد تقلمددة5ا ا؛عماردة الماد.-ز

 أو مدت دن ومك.ون م.قدمته في هو٠بب

 تجذري حذ ب ا ذا دن مادمول.ة دعط'ثم دانى

 لكالسيكية١ دج الفه؛ ليرن لى ود* ٠٠واحب

 ذي )ود مع.بد المعماري وط.رازا ذ.نىا

 تطوطة وادي ذرب ازواقع ا(٠بع

 ا؛,$د( ذل السابع اذذرن أواذل ن)م

 لحق.بة ا )دن ال.احلى في )اك( عب٠وم

 بد٠مع ذلذل أن ل م نجء ا دن إد^ ٠داتاا(

 ذب تجر لم ذي—ا؛ واح ص—ب ف—اذ

 المع-دين كال وش دط.ا؛ةًا د دع الحفرات

 ال_طراز ه-ذا أن ويبدو ،$ءرنا

 في ساذرًا أص-بح د٠لمعاب٠ل ا؛.-*-ذري

 فقي١ا ' اذدط أن حيث م.عين دذطة.ة

 )دن رصد( ذي )عر دب إبلي ا

د( ذلى الخامس اوذرن  والواذح الى.

 مطابق دران معين ة٠لرلىب رج ء-(

ش ا"د المسقط ٠غالبا ا
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*ادلى اد

 نت ى ذلى أذه الطددعي ومن هذا

 اسية٠ا"س شى'ل٠لآل تعديالت رة

 إذ إليه_ا حارة وإضافات -ة، الحا

 مع.مد فى م.بخ.را دي."٠لد فيه.ا نح.د أذى

 اذوف(، )الوداء، عر ا#ا_^

 ق?ل لتامن١ لة.رنب.ا ٠دارمخه تجذزد واوذي

 يم٠ءد بى من إف ددا ودو ابالد،

 ابو؛-ة، الغ.رف.ة رذي إه ا؛ةلىم ادهو

 ءرذة دن لمكورا١ ا"ذداس ذذس ومن

 ادفءاثم من ين ودخ ء، لف؛ وا واحذدة،

طالة. اب ا

 بذخوب’ )؛-رآدذ( المقة ل٠ماج أهدا

 فيه التنقيب مجري وحيث رب دف

 وذر متطيل و1م له كدان د وق ا$ن،

 اذدءانم، ه٠جواس كاذة ءلى ذذوم

 فدن وا آ-ذ دوا ر٦٠ء ودهإ ال.دخ.ول ك,ت٠وك

 _تمت.ل و ه.ذا .)-وسطي ا اه.ور ءلى

 ادوذت في |لحقيقي ا؛*-لى كل٠ث تحل-لد

 إ دذه ف رع  أذه ذلك - هن،١اور

 شدة٠ذ٠واإ_ ردي غذ-؛ ا و—ه٠ب٠ال تمدعا

 اذذ;ةي لى٠ا؛* ن وة؛ - عارًا ارتذاءًا

 ب اودف٠ب ؛ر أد 4 اخداع ءلى واف-؛

 مادنوأ ء، ذلى؛ د ا ١-ا. حع.وك ذوق

 فك كبدرة أدراج ر١٠ء إب ولى_ول٠ا)

الذي )ا؛ذ.ذ( عجد٠ه ؛ن٠وة ،ة ؤ .ذو د

اايهتيد الءع 2734

 د*,لىان ذات اشمسا لهة١ لعثم؛دة اذذئ

 له شيه د( ذل ا"ول )اوذرن

ره. ا؛*'.*' خذطة١ ذاره من

 المذذردة اذ*أ؛لى عل ء"وه لى ؟“وذو

 ة٨ل ءا ؛.أسوار ذه مح.ا سه دش-ند ن٠؛ة٠أو

 ة يني د ولررافز يد مما ء.لىه فيهأ ذذوم

 ادذوذة ت لكتا؛؛ ا دن ,.*رف و أءرى.

 إيل يدع خزب أن لتتر ا ء.لى

 دن ن اد ا٠جع ذلى ءلي اسمه ؛ن ذرح

 ورا فخ-مين ورلحن٠يس بذ ء.؛ ؛دلىه٨د

 ،سدهبل ؛**وره ن داجة دأ ا؛ذة د دعس

 ور—ف ا ذي رواج٠ص٠د إذ-ة ا ورب

 ،.لهذلىمة ا رة لحجا با ذي ل ا الداذري

 ذي رب ده-؛ أوام د.,*ليد س,.ور وكدوك

 دن وه.و ۵٠؛ ضط١ صاوي اد ال-وز

  المع.ملى ودوقع ندمه. ؛هذربا ل أءه؛

 ه٠ل أ غور ن $ ا إلى ًا٠شيئ عدت ف د*-,

ضا ا السور ؛٠خ ا د  زن.،،، وأ .ري ب

 كانى دلى *-؛٠؛ا حرم ذق منا أن ادندن

 ونجد اب.؛ه. دمذ_ابع مدرودًا أكهره؛

 دالحارة طودة1ا ادر داك ءلى دذا

 رآن(٠)؛ ا؛.ذذ معمد فداء في المودودة

 أده ل.؛ * ذلى م.* ب٠بينكي م.ت.محز ودو

 مد م*؛ في ر آ؛.؛ أو ء د-؛ ور ادو أ ذ.ودلى

أذرى. كسز ؤنوأه؛

خددت دورءن



دن المدل ا]ممادن

،ادن٠ا!

 دمن ا في ن٠لتعدي ل.~ة—زم ت.تر

 ليم.ذية I ترالح.نا ب، ارتبطت ة ظ_؛ه_ا

 ل اح خ دن لج.وه-ا ني رت وس، القد_تمة،

قتص-ادية إمادنا حخراج  ٩المهم ا

رب دخل:  رى..اص٠لوا والفضة ا

• ن لدما في محت.لغة دناذق من ٠والحديا

ندة د ,علم الحادات بع.ض دلى رقيما

وتجري اكتثطف-ها تم وادفي )النطزي(
ت: ءا؛ها را

ية ادذداس ا،ات٠-ذه1 ل و

 دأطق دي :*ز: ذرق جذوب - أ

 ردع إا؛زة( و — وادنة.ات - دورة Li-)ا

 روب - ءرب )شمال ه اتح؛ ذأدق ءلى

 (ىغر جذو'ب 75 ^والى ويميل رق

  بجم ليء—م قاع—ل ا إر خ—ص في
 ٠م(2و8 - 1) بمك .ةري٠لبروؤ.

 ب.شكل لسطح1 ءلى التمعدذ.ات ٠وتظهر

 لتمعدن١ يطه,ر ريءا ،حلرلي.ة دات ق:
هتخلأل. أو كليا شل—ا" في

 "كار ا المع-دن ودو ع يروست٠لبا

 ش،4٠ت ■ ك كا~ل ابيم٠ي ذ٠ج و٠وي ًار نتشا ا

 كددت وذد ا مع جمع٠ويت ،لل سس ا م درت

ولبكل. هرل لحا٦ وربعي أ اددن

 لرئت*يا ؛.عدن’ هو : ريت٨لكوباًاكا

٠ ١م حا٢لذم

 - الممينيت دن طوط ا إلى با#ض.افة

— تع١٠واي٠٠فا ٠بار - ئع٠*٠دي٠د ٠ ت٠بام - ب دق ر د:

—ئ - دي دد j و م—ن ز ك مر_دئذتح I ب و ك

. سشاإريت_والجا

 - وزست٠لك لك-ا ا معادن: أن دما

 - كيت —م - أزورب - وفليت٠ك

 تمدول لرن اتجة٠ذ مع.ادن دي ت١و؛ودري

 -ولقد ما٠في ٠ ت٠لك.ورثري ا٠لك ا معدن

، ت٠٠٠ير٠رك٠م إلى هت يروكي٠ب٠ل ا! بعفر

 بدن اللزام في اكداس ك-ة رحوذرا

 -0,01) والرل (%1,04_ 0,01)

٠/٠1,04.)

 ٦٠فيه جد١تتو :اء٠كغا م.ذطقة - ب

 دا اداع ا ٠صخور في اودداس ت دا ل دع

 هرنه وأرم لكمبري،ا عصر ب.ل٠ق

 منطقة - المعدن ل٠ج: : ح٠ا؛-واة

 م.دي.ذة وشمال غرب ل -ا ممن ق > ض ن أ ا

 تمع.دذاما حخراجسا تم وقد ،ء لبرضا ا

 دماء.٠الة ذحر٠اك ة٠سط Iب_و وي٠العا
 ًا٠ب٠اح٠م-ص الذهب لوج_ود ودليجه

 في ذات او ١بعغر في ].لنحاس

 ا]تعدرن ةيءمل أن د٠ي.عتق وم ددا ا ل داول

 اس اوذح ج١حخر مق.صودة ك.اذت

وازنهب.
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اؤم*ادن اله*؛دن

 هرن ءدد في التمدذنات وت.تواجد
 دن *-؛—بم المتشعبة ذرو ا روفى—ء

 ،ت—كا-وزي٠ز ا—ك ، ي-مت 7 دن لكو ا٠ك٠ل ا

وأزوردت. مالكيت،

 ت سدا 1 _در—ل ا ت أظهر ا—م—ك

 ماددذبة ءلى ثدوا وجود لجي.ولوجبه ا

 عمل٠د في تكل٠٠وال مر، ا ح م ل ا ريصإرذ ل

 وادي - المضو.؛ : أهمها المناطق

 يتواجد حيث صعدة ل ش ردوان

 ة ورب:٠رس ذ٠د ا٠رة٠ل آخ.ور٠م٠د في ل٠يك٠م٠ل ا
.الحديد ت ذكرا مصام

جبا- - الررة قذس داحية وفي

 حامر ا جد١يتو ، ة٠لحجري ا في لهتاري١
٠ الداع ص'خور في ددد ح لل عصاحب

 وشب بداء وادي في اث—ذل٠ك

 وفي دافع، في -ان ر ود- رع، ب’

 المتداخالت ضمن ال*_اب' ان٠ببح

القاءدية.

الشض.ة - الرصاص - ادزذك دنات بد* - 2

 شمال الواذح بم: ذلت جبل

 اكتشال تم اوذي صدعاء فى ذم

 )الجوهر؛ن لتاريخي١ ا؛رجع اءدة٠بمس

 د؛.مؤدح (واليغ>اء ادصءراء «يقجتن١الع

 يه٠ف حدد ذي—ال )الهمداني(-؛؛؛ ايمني

 وادي ٠٠٠٣ مخال'ف في الذضة وذاجم

ا؛رذ.راض-

 ءل ت لتمعدنا ا ذل  د وتظي-ر

 كثيره وليمة .ه٠تعديذ بقاي رن .ظح٠ل ا

 متوددة مداخل ودوجود ، شذ_ار 1

 دات ا مذف وا ى عما أ ت دا م٠جا زرمنا

 م(170و) عمقا م(20) حق مخذلمغة

ارتدادا.

 في والشذوفى ؟وات١ا!.ذ المدام "٠و.ء

 للعصر ثري—الج -ر٠ج٠لح ا ص-ح-ور

 : الد.ادن ٢وأه .*.روي،زا الجبوري

 — زر.ت ذا—س - هبدروزيكيت

- ا٠ليذ جا٠ - ٠سروم — متع ي ود٠س و٠ث دي

 دو إبذا لج؛ ا هر*دن كذان وذر ,-رت،

 الذديمة التعدين _.ة٠ءما في المقصود

 صنم٠لس لرئييا -ل لحذ-ا ا انه تيح

)ذل. ا

 ذذرر ديمر؛ الة لتعدين١ دذادا أن كما

 24 وسط بحضء ،وض٠ط أك 130 يتحو

 190 اص،—رص ٠/٠ 4,5 ردك، ٠/٠
 وع اد ١هذ وجد و فضة، جرام/ط.ن

 ر،و ط ءلى ق ط دا م ة ءلى ي ن إعدلى ا دن

ر اكااق أي: مال بجل ا

 اذ.وار وادي - هيالن جب،ا - دران

 ة ودين غرب للث وكذ اغذفى، وادي -

هرء.طذ.ة وفي ،سودة ظة٠ذ بيتا ن عزا

 ت لمود ا أظهرت 1.م٠ك

الزذلمث دلىذات٠نم وجود لجي.ولوجي.ةا
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ادن اد ادن٠ ٠ال

 ق٠طا٠الت في لففةوا اهم !.رىوا

 غمن ح-ج-ة م الدو دي ادتاب:

 تطقةم في و^ف!ك ددت، م؛ اروج ءروق

 في وكذا ،-اف.ع٠ي ني .-ةوالح-ر رئ_ذ

 ، برئد شمال واذ؛-ة — ق٠!لعذ; ا وادي

ا!ةاع. هخور في ا دع حم ودي

 في الزنك وجذ.ود ءلى _ذدل٠س ا ا٠كم٠

 وغرب ذرق في ذذاط ،•-انى دن أكهر

 أردان وادي ورواذد بع-ده وادي

 الجوي. رالحج في يقع وم;مها

ذهب11 - 3

 :ررI ا'-ذنداء ميون٠ال حخجا

 مدن في وادذخدموه أرخهم من

 أعمالهم وذرنذزت وا!,زده، العمال'ت

 في !إذهب ذ٠اأ؛د.ا ادرو ءروق على

 أربه واكتشفت ،ااذاع دخور

 بون ن لمن ة. ك٠—ج .ا—د دخه.ا لة٠ث ق.ع د_و

 .-ضيوق وادي لىوب٠ح لغمتر ا وادي

 ون.—إ—ا! ل—ب—ج ذرق ل لبدا ولقع

 ؛-*روق حبا؛٥٠٥ د ؛.تواجذ والذه.ب

 الدحادر يع_ادن ءلى ة نحتوين ا رو ا؛

 ول٠ا؛تح ال.از!-ت ط.ور٠!,ى ذوازي وا

 امذمزرج د وة جنوب، - ل -اشذ باتج.اه

 ؛ا!ذرب وطحتوها اطذام ا؛واد ء1ا!ةلىد

 ا$ن حق ذوجد -حث جذما؛.ذا دن

وآذار ا؛رو ؛٠ويا ا؛.ط-ا>-ن أدوات

 ذب-راج—ا, مدى ل*.رف ولم ا؛.دازل،

 وب—ب ء-ة٠زة_ا..لا ل يد.؛—ء " : وء^_^

 ذي أن كم-ا ا؛ط؛جم. في التهدمات

1) ;-؛ن تقرواح ت !.*.ر:؛ا في ادنءب

 ؛اذت ذي وأءلى ن(، ط؟رام/ 4,6

 وذي ا!كرا لعذور ب لمص.ا I ا؛رو في
 لجادرو ا صذور حأعالذا ا!ن؛!ق ضم.ن

ا؛اطةة. ني

 تم ،ه,*_لىة ل شذ-؛ منطقة ولفي

 منع؟..م لىه-ا۶أ دواقع: سة كنثافا

 ،لودي .ة٠د.ا.ط.ذ في اأدر دوعى ؤديم

 د*ن أكهر دلى تص-ل ده ف وذه.ب '' ودي

واذواذح ،ل؛طن تداجذرا عذرة

دال دروان وادي أءلى ى ا"ءرى

 د_ذ-لجذ-م وجذوب ،-رض’!.ا وادي

 أذر، ا منعجم ل وشد.؛ اأ_در،

 جدولى وداحإذذ دروان وادي ذتصفعو

 ا!ذ.اع صذور في حميع.ه.ا وذقع ،.؛.ة ء

 ؟ود بو والمتميزة به ردو ;.و ا!لجة؛

 نوت لجرا ا ور ط وت ي ءلى اؤة.؛ ا!صةور

 ءل 'أتوي اإرو !.*.روق دي إد؛ا

 — شذ.ال اثم-اه ذات -حذ_لى؛_لىي ت د؛ ؤب

٠ دب جنو

 دن وره ح؛ ود؛ مدن وادي رفي

 ،ا؛ي_ ء-رب ل شد؛ غران وادي
لبعض دحادو؛ ا!-ذهب ي.تلواجد
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دن 11دن

 ت "دور ا صخور ني الذ.حاس معادن

 )دأ لرك.اذدة ا *علب، طان ضن

٠الكميري(

 ذروع وعدة ذخقين حفر, تم وقد

 أن دلم ى م(.4648) إحم_الي ب-ذبرل

 مرون 500) بنحو يقدر الخام إجالي

 ,-الطن( م ج-را 14,2) وبذبة ض(

 مش.ج_ع،ة ددو المنطقة وه.ذه ذهب.

وا؛ذف-ة. اونهر سعالل

 ومعردان ي ارز؛ط جبل وفي

 الذهب جد دوا دافع في ابري وذى

 الذع، روصخ في اإرو ءروق ضمن

 11) حتى ذره ااذب ذبة وتعل
 ءلى استدل كما بالطن(. جذرام

 المع خانال من او-ذهب وجدود

 موددن، مدينة غرب في بذي الجيولو

 وجذوب بدان، بالحارث منطقة وفي

 نصاب مدينة وغرب " ءذق مدينة

 اوذاع. صدور في وجيعها العواوق،

.٠-احا خام-4

 الحديا_ اوذطد-اء اليوثرون ج دذغ ا

 الحر_ى أدوات ب٠أغ_لم مذ-ه وصتعوا

 في الحديد خام ويوجد والخرب،

 مدينة حول ' أهمها متعددة اطز٠ د

حدلدي_ة *_ات—ن شاكا ءلى صعدة

 - ؛.داهى - آحن جل - ة٠ا؛اةلم :دثل

 - ادنرن - ءكوان المعدن جل - ثروة

 ر مخو في متونالة وهى المعنعه،

 لذوالقا ءلى متوضعة ىرح وأ ادناع،

 'مثل؛ ادرموبي الغطاء صدو, وضن

 مجز شمال - مجز - ددار وادي - الط؛

 وادي رعافة -درف - المعدن( جبل

 منطقة في ويوجد معدة. لحوات

 مأحا ه؛ئة ءلى لح.ديد 1خ ء ل،خئا

 مثا ۶لقاا ذ_ور٠—ى ذدمن عدسية

ولجرهدا. وبر صباح منعدقه

 -دنايتو ١ك_حراس٠ه منطقة وفي

 صخور في انروم ذبن—ار ع—د ٠ل—دي—ن—

 خام واجد و قعدية، ذوق خان متد

 — الترتانروم لحذاوات حرا معدا لحديد

 اد-ذاءدب-ذ اا-لد.-؛دور فى الغانرديوم

 ااذاع د-؛ذ-ور ضمون عديةلذا وفوق

 ٠بيافع تهر ووادي موزة وادي مثل

 عدسات شذا لىء- ؛تمعدنا ويكون

 وط.وها م( 80) نحو إلى سمكها يم

 أكد ؟-ن د وحوتبرا م( 2 50) دق

 وأب (،٠/٠ 22-18) برن الحديد

 (،٠/٠ 8,3 - 6,8) برن التيتاروم

0,08) برن الغانيديوم وأكيد

 عذق ي حدبذوا ا—م٠ك (.٠٠٠ 0,15

.شبوة محافظة ني وادراي راذاجا
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اكادن المعادن

 مصاحا درف لحن ا خام رجد ي ك.ما

 ف-م-ن ؛.كروموا ديوم ا٠يت٠لت ا ت هرا ا٠لح

 لمنطقة ا في ة٠ء.دي لذًا ا وز٠ؤ بصخور ’

حيدان ةيذاح من الغ.رب.ية ة الشمال

رازح- ج:ل رجوار٠

وادسذدوح بثبوم11وا لتذجستن1و ا|صدير - 5

 لجرولوجه ا ت سا ا لدر ا ت ٠٠ظه أ

 ددة٠متع مذ.اطق في بميائيا٠جيوك دوان

 في نجر وا القصدير ذصري٠لع

 ع.ليا٠ال الهضبة اللون جبا قة٠مذط

 منطقة في وكذلك ،وس-ط ووادي

 ٠مروان وادي ذروع في صعدة شمال

 صغذوز في لمع.فذية ا ن ]دوا ا هذه ١وتظه.

 در ذك ةبالمصاح ميولشة١’ا الذسى

 ن٠م ٠٠—.رتمذ ي لجرالدت ا وواطم لرز

 دن٠مع ويوحد .الج.راذذية ا"وسام

 راديت٠ج في )كاسريت( لقصدد-را

 مصاحب ، صعده مدرذ.ة شرق هللة٠ق

 ج،ب—لع ا وفي .ت٠ص ما٠ج٠لب ا روق٠ 

 رخة٠م وادي ل شما ن ورحا ن صبحا و

 سزع٠لتثمجوا ل.قصديرا مع.ادن ٠جا ردوا

 في بديوم٠المل دوجد كم ،والمليفد.يوم

٠حطيب ووادي دذا ووادي لع اض*؛ ا

وم وا"و اؤدوراذيوم امئدن6
 ولوجبة٠ي٠لج 1 ت ا—س لدرا ا بذت أ

 لرمدًا ا د٠ي٠وج ور—تخ—صع في ا٠-ودهم٠وج

 كدت را—الج وفي صعدة، لا٠شم

 ن مروا وادي في تشكحعوكك٠لبوس ا

 ط.ة-ة٠ومذ ح;يب مذط.قة وفي ، صعدة

نيت ا لجر ا -ور— خ٠ — في ور ز أ

 خوب جذ صرة أم في ذا٠ك ت، د وال

 وادي أء-؛لي في ك ئ—وك ، م_ودكة

 "ع ٠ي٠ح ن ا ب٠وك٠ك م ا٠شلب ردب٠غ ل**,-مم ا

 صد-دور م-ن٠ض ي٠ء ا٠ع٠إش دوان لجهر

 وادي في ذلك٠وك ، ردي ا لجةلطو ا

 ددوة ة٠فطذ وني ردوم، رب٠غ .أن حذ؟

 ٠ لقاع١ صخذور ن ضم حرر ج

ادذادرة لمعادن1 - 7

 دنما إ وا كدوددوم وا دذكال ال د دوج

 الصعيد - ذصاب مذ؛طق: في درة ؛ ا

 عزان - د*؛ن - ٠٢ععج — ن صحنا -

 ء-روق ن٠ذم شبوة فظة نيا في
 ملن٠ض أيغب؛ د٠وتوج ،م.اد.يت٠باج٠لا

لودر. هرذطقة ني اريت٠الكربوذ
 المعدي اش ءدد دحيى د.

 ،إبر'هب( م-كرد حمل١م ذي،١ةط٠اا. يح-ى جعز١مر
 $ر۶شكع رفالدمي م-.اا-م، م.حمد دالعزلزبء

 ذ-رق ل لثما ا#ئعماءي لمسح١ قرير وت
 دحدى خزإي- دا در دمر م 1986 صعاء٠و ة صد,ل

 ن1ءبدالتو ازي،٠الشي ه-حمل ،لمغلحى1
 لمؤتمر١ اليمذ:ة، ة ري قط٠ل ١ ة ورق ال : اذلى ة

 ذي لمتعقد1 سدذية1 لثروة٠ل لذامتجى1 الدري
منعاء ام985 ذ؟را^ر 22 - 17 لخرطوم١
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Bohumir gotluad, 1988, final report‘985 ام 
on the integrated geological maping of the 

western part of p. D. R of yemen, in scale 1:

100.009 piaha; Chiistmann, p., al janad. I., 

labbe. , f.. lambert, a., Latalenet. J., al mufleht, 

y., and shamsan, m. A., 1984, norh - east area 

of yemen arab republic, ne proj. Evaluation of 

mineral resources potential. 1983-1984. Field 

season, Orleans, b. R. G. M report, 84 rdm 062.

Report on the iniegrated 1:100.000 geological 

survey m the westren part of the p. d. r. y.,

1987, moscoiv; Geological survey and 

prospecting in the habbanmukalla - area, p d. 

r. s 1986, final report (ddr report); Memghold, 

k. d., 1982, prospecting and exploration for 

knows ore deposits in the sa dan area technical 

cooperation projet no. 78-2246.3, yominco, pat

1 and appenoex vol. B.

الغدير
 ت٠جاء وق_ذ ،وقبعل_ة محلالف؛:ب

 اًاتقضه صادر ا في درة "رل ةياكلم

 إلى تاريخ.ه.ا دود و )دشرن(، بئية٠اكس

 )نفذو الميالد قبل اكادح الذرن

 تتكررو (،3945 ؛رأم "RES" دون؛

 ازة.رن من حم-بررة دة-وثى في دلن ددد

 كناب وذكرها الميالدي. الذالث

 ا#ريري* البحر حول اذط-واف

 دليل وه-و الميالدي( ا"ول )الة-رن

 بعد عل "إنه فذال: يوناني مال-دة

 المرفأ هذا من الداخل إلى ارام ثالثة

 الذوا-:؛:- اسم-ها ينة هد ت-وجد دوزع( )أي

 المتى م٠ل—#ة ا ط٠٠وس في مذ تو

MAPHARITIS )أمثر وذيها )معاذر

 )سب( CHOLAEBUS اسمه:

.'لمديذة١ في ودبذى

 .ط مذو ن٠ليما في( د.اذر٠ا.ل ودوذح

 ءلى لجذوب.ية ا الهابج تذرف إذ عمودا

 الية٠م٠الش ع-داخ-لها وتتصل ،ءدن
 اذصا" رب اك دن ط.ا أن كعما دننهز،

 حاقة ،ى زفي ا الذراة ورال ام؛٠ته٠ب

 منتصف دفى "فددونا وذان .ا٠مذه

ام._م ون ل-ة ط جري اذ زادمج ا رن اوة

 حثي. و؟;.ل وذير الحدد ءلى لمعافر٠

 صلى $ذي اذل ر في ماذر رذك وورد

 وتددد اليمن. آه-ل إلى وط ءزده افه

 إذام العرب جزيرة صنة في( اذهداني

 ذنجان غالف تجحدح وهي -»-اذ-ر:

وبرداد وذجر وم- أ٠ولجح و.^-ؤة

ح ونحازة  والئثسش ارب ? وا

 هذه وبكرفي ئعة.ا٠وك انيورس

 ولزرفي يعغ.ر اب.رفي فر’اشى شل دع اإوا

 . ا' واذلى... وبؤ ا]سكاسك ومن ردان

 آل ستبز ا ا#سالمي العشر وفي

 دن وه_م ال.ع.اف مدوك ؛كوخهم ؤرذدي

 ء_لىة( )وا آ٠لجج مدينة وكانمت ، رحر

سم أن ءلى ءكهم  ختذى ا ذر( )اشدا ا

 لمتأخرة1 ادذرون في محا.ه وحد تلرمحي

 هذه تحمت تدفونيو .رية٠لحج ا م٠س ا

التالية؛ ات٠ري٠الذي اروم التسمية

 ،واإقاطرة ، ط٠إواس وا ،ايدن٠الشم
حاي، ل وجر والملو، والقنيطة،

اسيه لهكه،ة1 2740



ا2000 ٠جذ .ماهدة٠ 2000 جده معاهده

ني ل٠يدخ و؛-.عضهم ،وارعية—) او
 رأي وفي ذلك. من أكر ري-ة—ًاج—الح

ء  كل مل٠فتث ٠تمتل ذن ة٨ادم أن هؤ

 اروم. ز٠ع٠ت ة٠ح-افظ٠ر-م خذى—سع لزا

 ١معط ٦١' رض ؤر ل؛ رضرأ ن۴ هور٠والمث

I ج:ل ددن ما هعق لو ةيالجذوب ت .ارشا 
" جر٠ص  ب:ن امو ، جذوب لححة1و سم

 ٠ رذًا ث روخيي ءرد.، وووع اغداء ؛."د

 لتسمية ا تحولت درنى ما ا تم ف ئ.،ب و

 لغ٠مي أن إ الح.ج.رية إلى المعاذر م.ن

 في ترد ت بد الحج.رية ميةست أن م٠لداا

 من ا٠لةا رن٠ال-ذ مذن بمنها در المصى؛

 روم’ الحجرية ء ذى وفي اغجري.

ب(، تهذا كش آو نرية  في ولعاب ا

٠لممية٠٠ارت ٠٣٩?س إلى إدارة ٠هل

دف د.  الته ءبد د۵مح دو

 جزيرة رفة ابداري: حمد1 دن ز—ادد :جع جررا
 بعات(،٠ط )ء-دة ودعك٠ 1 ت.حقيز أ).عرب،

 دراسة ،الوا لزددذة خ ص.عيد اي ء دالغذي٠ء
معة ج■، ماح ر ي جمح ا م اله٠رى ت.اريخية، أثرية
ام. 989 ،4صمع

ادمن ه.دات1٤ه

م2000 جدة هدة1٠م

 لثقيقتينا ددن د٠الحذو عوزوع ة٠ظر

 ني يد؛ ة—ل نك -م- لعودية وا ليم_ن ا

ت٠د  رينتح والج-زر، الم_د م-ن أ

 ازفي والخالفات المثاكل من الكشر

ءاده دكاون أن يب دا هع ادرس ة

I؛٠تحك-م-ه-م جأردن بدن؛.لمددن لوغ.ع

راف-يا—غ—والج والدد-ن اا-لىم ت٠ص

 ا!-*-قل إلى وا!.رجوع والتاريخ،

 ؛٠٥ تحكيمه ا٠ح لم ي زن ا والمتعلق
 التوقيع تم عتدى مؤخرًا إ لذ?غي

 زلم-وب ا ود٠الحا م*اهدة ءلى لي لذيا ا

 ا!يحية ه-وريذ٠الجم ددن :(؛ ومددة؛

ًال-اودية. ًالعربية وًالمماكة

 ا"ى.راع ذبرة دن ة دورو مش-كلة إتج؛

يانات ددن ي ا  لجزدرة ا شبه في سية1ا

 #عادة تمارء-ت في—ًا! اذ_*_ربة،

الحدرب ني ا"دراك هزء.ة ءذب ا ده ا

 الم*ادلة ع.ن رجهمروخ ا"ولى، ؛;ة الد؛

 فتص-ارءات ، ا تجاد المذط.ذ.ة في سرن ا ل ا

لورديم. واددرلية |غلية الذوى

 العدراع ذ!_ك هد هى؛-؛ درز آ ن٠ود

واليمن ، #نجلدز وا ارض ؛;ن "دروب ا

 ز إ ا؛ثنة دن دلى دوت تزا إذ .ن ود ز..* وا

 ذي أرا ٠دوحآلم ل ها اسة ت ددا عم نع

ن  ا#دام دة1؛ة؛ ال؛ملية المتوكدة ا
 ا"دراك ط-رد ؛.*-لى الدين ب دى

 ه/1 3 36 م ء؛ تجا؛-.ي اليسن ?

 ما طق اك؛ معظ-م وإدءال م،19ا8

 في #نج-ليز٠ل تخضع اافي ذلمك ء-لىا

رق الجنوب رزن إط؛ر داخل وا  ا
 دح متزامنة دن-؛ ذت ولة.؛ ٠قذ—ابع

 *ردًاذ—ال لمملكة ا توح.ي-د ات .١ ء
*,وددن آل ءملىاا-*-زيز ا؛لك ادة دة.; ا
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م2000 جده ععادة م2000 جده معادة

 عل ن الطرى ختلف ا حين ،سعود

 زنن ،ان وجذ*"ز وذران ء"؛ر منادلق

 كانت الذين ا"دارسة حك-م اميار

 طق1والمذ وعير ل;ة ط دش . تبامة ه٠مذاطو

 وؤلى لهم• تخفرع مذ،؛ النرجة الجبا;؛

 ارهن ددن الخالف ادد—ت-ع أدى

 لمذرب ا فتيل اشتعال لى والعودية

 وكاذت م.1934 ها1353 عام ؛;ن،ها

 كترى قوى هطهع الدرب تلك تغذي

 1 وذ„. المنطقة، في الذفون ءلى تتناع
 ويي، ممالحها بخدم 'ها ا"حداث

 ا"خوة درأوا دل إلى ادوقت نفس ني

ارادين. ني ا"شقاء ؛ثن

ت و؛-دأت  خ٠ح ;.ائ-ات٠اا مذو

 اوفي اطاذف ا هدن ؛هعا ن رفا٠.ط ولى

 19 ه/1 3 53 صغر 6 في وقعت
 المؤسفة ذربا لتتتهي م1934دلىو

 المعاه-دة ه-ذه وكانت ازجلدين. بين
 ثا؛ذ.ة تعاقدا؛ ؤات عا^ ;ر أض و: د؛ ؛دا

 اشركة،ا فعاالما أساس ءلى بيت-هما

 ة وا"ءو المتبادلة، والمعالح

 هدة معا شتمات ' وؤط . ة.؛ ١٠۵- و

ث ء-لى اوطائف  يادة وعذرين ؛-

 والعداة؛ ؛الالم ا!.طرذان ذ;،ا ذمهد
 بروح محاج وأن ، ;دن—طاوو وة٠ذ  وا

ذر"ؤات، المنازعات رع الود  وا

 ستة"له1و؛ ؛ا$م منهما ، ك؛ عرف وا
، امذذ  ءن عذ،ما كؤ وذئازل تام

ه-ى !.فيا البالد في يدعيه دق أي

 ا$خر. ولمطرف ذابه اا*اهدة بمرب

 ارابعة اودةا في اذدود ءع تحد.؛د ن و
 أي مز( يقع ءدوان آو غرر أي ؛ضع

 اوطرف ءلى رعايا، و الطرذثن من
متناع كل تعهد ك،ا ا$ذ.ر.  ,-ادبا

 عدالى عدلى "ي ذاعدة جدلى؛اده ءن

 من ذوك لى إلى ا"ذر، ضد

 ددن العالقات وة_واءد ادددات

 هدة دما ا ذ.بلت ا وة-إ ابادين.

 ء-هد مثا دق،االمج من بمجموعة

، ت د ١ ر ٠ ... ٦وا ريم.ن ؛-;ن اوتحكم

 تقرير ملحق و الحدود، تحدب ملحق و

 رؤ»( ذف وطا داداهدة وداحق ، لحدود

 -خالد ا"بر مرامالت وكذلك (،2)
 بن الله عبد "مووا عبدالعزيز ابن

.در ز ا!و أحمد

 المنة العالقات وشهدت

 وطاذف ا ؤ;؛ ذفا ا ؛.*-د اسوددن

 ي٠لش ر تقر٠س ا دن عاران؛ ت درويا

 وارتفات ا"حيان. ٠عضر٠ب ني وارذوذر

 في رستذراا م وءلى التصدع وذ.;رة

ذات  دورة مقيا د*لى .بلدير ؛.;ن *

 ا"ذر ربيع م/1962 سمتمو

 اشبء-ار من تعها ردا ه،1382
 ودورا إؤره;ا اذإءوم اخلى دمرع

 هذا لحلمذ.ه ولم ر؛...ة.٨و لجزيرة شه في

 ردد  ني رمتقرا إلى المراع

 عام ارمن شمال ني الوطنية لمصاط.؛ا

 من ذوترت فيما م،1970 ه/ 1390
راله. ا ذروح ؛*-.ا- آخر ج-اك،
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,2000 جده م.عاهدة م2000 ^دة ;اهدة

 دورن—وص لج-م-ورب ا س٠ه نى ا٠ط٠لبريا

 دوتج؛ ا لشطر١ ددن طحة٠ني مات1صد

 قا،ة، ذيولها ظلت واد-*ودية، آذذاك

 يام٠ق حق وم—مح- غدر أم.رها وظل

ركة. ب ا دددة ا لوحده ا
 غزر ذ١٠ء تجة الذ-ا أ"زمة وجاءت

 ).وحدةا مقيأ ءذب للكودت ال*.راق

 عودة مم >ذ—رم ،ركة ب ا )تبذدة ا

 ٠يعكودية٠ال ن—م ديحى—لدم ا دن—كف-زب ا
 لة٠الداخ "زمة ا تنحرت وبعدها

 د/1414 عام ا"سرة وارى

 ددن الحدود هرشكلة فدادت ام، 994
 جتكم ا ك ا٠مم قوى ٤ .ةع.لود٠.٠س٠واإ ن٠ليم ا

 مره٠٠لمس ا بت لذنذأرما ؤرة٠ب تذادون أ ،عري

 ن١ستي درن ر١أك ت دراه؛ ا۴تغذ- اوق

 غير من ن؛٠و؛ الحالفات. درن عارًا

 برن لقادمة١ ل "م؛ا كرك أن اصفدي

 ز٠م )-*؛يب حت ق قي٠ش٠) ا دي.ين ش٠) ا ء ب-,؛ أ

ذي.ا؛؛ ننل' ا ت دوروى

 ط؛ل اوق الم*.ضلة لهذه دد  ن وى
 ، صحيح ًا  ء د ،ل أن دهامأ

 مة—الثم، ل-ود-زةا قيام وف أن بعد

 غذ.وذر6٠زإ اإذ؛ب^ة ا"جة.واء وخ_ق٠ررس

 ز٠٠ر في مح.رم.ة ت١داد ووضسوء.؛ت في

 يدفي لح دون لمشكلة1 ضذ؛ء التشطر.
 "ذن؛ .ارخ.لذ ا ر نى؛ ه٠وج في وف٠ارة

 بالتو'صل ل،تم مدنثر، ءالم في ذيئى

 ، ر—م٠ث—الم ون I—ع—ت—ل ا٠وب ود، د—الح تعر٠

 ،لهذ-ازكا م-ل٠وال-ع المن.؛ذع، ونادل

ال-ق لغ-لم.ة-ة ا واؤ.زرد ب.ال.صراع وفي

 ا#ء-وة ين٠ب ل-—اء ورب رل٠ع—ور ق ١خق_

 رار #ص٠ل فى—ع٠م  وه_كذ .ن ١لجلبر و

 اءوة ؛;ن الصراع راذبرا ءلى العقيم
 ودينا ط-ة—ول رند-ًاوأ دم نيك,_ون٢٦٠لث,

 أي مماط في ذلك دج ف وتارين؛.
،»؛. مصلحت.هما زد ٠هو ;لى ، عت,هما

 و زرر ) د;.لىأ من واذ.طالة.ا

ذى،' ؛-.دأت ار( ض. ت ت ا  وجذو

 م ء~ا ذ٠مح ليا.دي.نا ين٠ب رتج وض .ن(

 مذكرة وانفذت م.1995 ه/1416

 ا؛^رمة كة٠ع في ت٨رة اوفي ا٠غاه ال

 ؛لى من م،1995 فرادر 26 بتاريخ

 ءت ا!في ال*ودية متتة٠ال ت ذن،'ة؛،ا

 1934 ه/1416_ 1 353 عامي ؛.;ن
 و؛-لىرح-ة ،ذ_.ا د_,'حا ام، 995 -

 رع.لحقايا، ااط؛؛ف ة٨د*؛ه ساس،ة

 ءلي س ا!.ر ؛;ن المت:ادلة افيس-اذل ثم

 بن ف-ه-د والمائج صالح الله ب.ل

 وان ومحاذر وداذق ثم عبدالعزيز،

 دن !^-وذ-ة٠ا المذكرة ٠هذ وفي الخبداء.
 اوط.رذ_ان أ؛-د سادة، عرة إ-و-لىى

 اه-دة٠د-* ذرب وإ "ءي-ة٠بثد هاما٠.ك—تم

 نعت "٠ة-في ،ا٠م وما_حقا الط.اةشج

 مهمتها ذ-ة٠لج ل٠ثا-ك.ي٠ت ء_لى لوادها٠
دات تجديا_  لة-اردر ط؟ةًا دودAا ء

 ااطاذف، ؛.ه.*(هإة الملقة الحدود

 ت’دا 1  ا نع تم كرية٠—ء ولحح,ة

 ودرتخ ل وزارية ولجذ-ة لعسكردن،ا

ة- قتعادة ت1ال*-  رالتجارية ا
“أوح* رتعزدز ارلمرن، ؛;ن والة.الىة
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الردة )بمعية I ئف )ط؛ ’ هدة م*؛ هلىة ؛2000 حدة ه.ا

داون  كاذزك بود كالى وا)تزم ٠ ددذهما ا

ده باسذادمال .ماح—ا)-** بددم  عدة ن؛ ؛.
 بأي لدقيام أو ا$حر عل لالعتداء

 إعالمي أو عسكري أو لمي٠ ا٠سي ط دد؛

ا$خر. الطرف زد

 مد من سدوات ردى وبعد ١وهكذ

 وئ بد  كان وجزره.؛ المفاوضات

 اذطريلة اذرحان ذذه ب؛ده إلى ادوصول

ت. من  المتغيرات ولعل ا#شكا

 البعوث جعلت ؤد والدورذ ا#قليمية
 ًا واجب ولها ود زلممشكلة باني حل ءن

.٨؛ م ا؛قع؛ من بد 

هدة إلى التوصل أخيرًا وتم  مع

 الدولية الحدود معاهدة هي شامدن

 ذية٠ليم ا الجئمهوربة بين تبا وطحذ؛

 والق ،السعودية العربية وادملكة
خوة لعرى ترسيخ جاءت  دودة وا ا

 وما الملدين، بين لقربى ا ن وصد

 المشهرك، تاريجهما ط روا تذب
 دألة داتم حل إيجاد أجل ومن

 البددين بين د.رية١والب ا؛برية الحدود

 زن دعا ا ا"ذيال وصونه دررضده دما

 ازفي الحدود سواء ،ومستذ" زرًا د؛

 ام وهلحقاتدا ذف اوط؛ معاهدة رسمدتها

ذرس~م. لم الفي دود ال

 و٠آرب عل هدة ال.؛ اشتملت وة.د

زام أكادت ،۵موا  .*داهدة ده اذطرفين ا

التذماهم ة وبمنكار ،نبا وملحن؛ ذف ا؛ط؛

 ه/14ا6 م ء؛ مكة في الوقعة

 خط عالمات تغمل ثم ام، 995

 بعملية دواية شركان وتك.لمف الحدود،

 )-بري-نا الحدود لة.افة الميداني ااسح

 لها. مفصلة رط١خر وإعداد والحردة،

 10 ريغ بتا جدة في المعاهدة ووفدت
 12 المواذش ه1421 ا"ول ربيع

 لتصبح عليه؛ وصدق م.2 000 و دودي

المغعول. نافذة

 بذعجرد "ودث فيم ؛.لممتأمل ؛د و

 من الذي المنطق هو ه.ذا أن درى أن

 منهما كاز ل دادا ينتهجه أن لعليعي '

 درتبط فهو .لآلخو مذ، ذكاك  قدر

 ة كرر ن ودى وخوة ريجا ف ده
 هذه تسمح أن وينبغي ومتعددة.

 تدو لجهودا جميع 4بذوجر المعاهدة

 الشعبثن لح حى-؛ ه في لما والدمل التنمرة

الشقدذين• الجارن

 ذه ه )نع >لذدمةا هذه دعد وحتر

نناتها(. رمد هدةاددا

L عف در دأ أحمد
 دوذدو ،اوثاذدة الد*ة ،سب،بر 26 كذاب . :هراجع

 حا٣اليم بين الحدود هدة مدا ذم. م؛2000
 وبو ي سبتمبر، ب كذ؛ ،2 ط والسادودبة،

2000.

سعودية ا ي ال الطائف هداظ

 ابض ددون اذطادف معاهدة عقدت

ه/ 1 353 سحة ىء.ر ة في سعوح.يق و
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ة ال,*ود ا)دددة ذف ااط؛ ة٠.*؛هلم ة رد A—اد :؛ة اب ذف اط؛ا .,*؛هدة

 درب يدن ،م 1 934 منة دادو 20
 ول٠د ؛-تعسط ستة ؤراوة اسدصرت

 ير٠٠ءل دذط.ذة في الطرفين أدذ-رة

  جزء ا"در في هم؛ الذذن وذران

 عر ع.عروف ه-و كما٠ إدمن ا دن ١يتجز
ا!ذارخ. دذب ف نحتل

 دذدد.ة دن اه.لىة ال ه-ذه وددلمؤون

ث  إلى وا#ذ.-اذ.ة د.؛دة ين وعن. وذ

يتغمن دني ا لت.حكيم ا هذ٠ء دلمعدق

دواد. فى

 ا"ولى د-ادبا في المعاهدة تقفي

 بين الذا؛-ة اؤرب حالة دإباء

 ؛أعراف منها ذ;ة1ا!؛ وادة !حرن، ا

 ا$خر ل با--.قال الذرونين من ك.ل

 اذادة وذمالج أراب. ءلى ادته و

 ازدرد د.~.-ألة ه.لىة 1٠ال دن ة٠ا!-رابة

اذواد: :*اج ك.ما ،د.ذ.ى.لى بشكل

 ن وا!خاد وا!جاذرة والذاسعة بعة با ا

 وا!.نارون لجذردب؛ ذيادل دائا ة ءذ

 الغريق بلد إلى الغرضين مسلطة ن د.

 ارا،تين. جذرن ا!. وارم ا"حدر،

 ءلى ،ا د ة ءم اطذادمة ا؛ادة ث وتح

 ا!-ط-رف د.د.الح ط_رف كزى دراءاة

:.ذارات المعاهدات في ا$خر  وا

 ٠ذازث رف—ط د-ح Lيعقده ا!.في

د_ز العثرون اذادة وتتفمن

 د—أد دام—ق اذرة٠ك٠مإ دات—هالدا

 العالذات في ا$در ثيل٠بت ا"طر'ف

المذادة.

Iيتك-ون ا!.ذي م٠ا!تحكلم مادق ,.ا 

 ادذ.روط فيتفمن د د_و *زب دن

 أي ه_*اذة وا.ا م٠وذ ا!.في والذرذرة

 اهدة ن.*ا مرر :ن. في ;,ذ.ذأ تد لز. د

 ورن د,اح ص.دام "ي :ذادوًا وذذك

ا!طرذرن.

 رين٠بعث حددت ردة ا٠ع٠الم ومدة

(.22 )اذادة ]اديد دان ذا زردن سذة

 هدة ادأ هذه أن تعروف ا ومن

 الله عبد ادذلى من كل ونعها ازفي

 يى٠يح ام—ا#م ءن مذاوب ا!-وزور

 ك-1اذ- وال_ده ء-ن د٠خ_ال "در وا

 حظيت ذد ،.*.ود، ؛-ن ءجدالعزيز

 تنلمزات ذلى ة ءر؛رن، هندام و ؛رءاوة

 ر ا-وا عن ائرذذت رورة ء داح لجذن

 أدتن ازاج ورأ'،-د اذيا ديا#مال

 و-رأس ز-ان٠و ،ذلىس٠!ا في رفي از.

 دن واذا ءذووة ءلي ءة.دلى للعوذةا هذه

؛. نم ا"تادي( ذم وه! دمر، -و

ل دن اداهدة ءلى وذح ال وتم  ق

 دذر 6 في جدة( ا ني ا!طرفرن دذدوبب

ورت م،1934 د.اوو 20 ه/13 53
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اصبة|#يطابت٠د٠اص،اا#دابة اببة دة٠لعا

 ص.شري.ن وا لثة لثا ا دة ا؛خ جب٦و٠كم

٠لطأرف1 عاهذة٠رم

ءفدف ^-أبر حمح٠
 ذي الرطون ال.حركدن : مجد. رجاي ا"حمل مراجع

ق لبمن،١ ،دم.شق |لغكر، دار ووذادق، در
 ع (٠سال محلهدش بر د. ام، 982 مدنة 1 ط

 ،مددولي عة٠٠ت دك ، ٠لحدرثأ ره ت.م ال ورن دك

 ]م ين تن—٠ح د. م؛1984 ،3ط القاهره،
 دمشق - لغكر١ دأر ،منيوال ر1الم .مري٠لعا

ًام.987

يطا)ية ا اسبق لهه'هده

ئ ءلقده.ا ل.فيا المعاودة يري  م ا

 وة٠ك٠الح م.ع الدين ردد سى٠مح

 ا#يطالي س؛لحاكم لمة سد -طاية

 و٠وب٠ك ا٠ج ندور ل ا أرردردا لمنطقة

 2ها1345 مف 24 في غاسياريني

ام. 926 ر٩سجم

في دة٠اه٠ع٠لا هله وتتمعدوز  ا

 ذقطد?ن لحذو د-واد ني نما تتضمن
طارة مةوالحك اءذاف ا"ولى:  ا

 اسح.قال" وا#مام منا باستقالل

 تنظيم نح؛: لثا ا والنقطة .مطلقا

ة٨ال  بإيظا ودزوحب اردة٠ج٠الت ت ؛٠.

 ت االحذرو ط.ذ.ذد_ه ا بالحمدات سن٠ل.

 نم 5 ،4 ،3 ،2 د١للمو ا ودن الغتية

ا؛*اهدة.

 - كيه٠لم ا هدة دما ا همية ا وتأني

 يحرمه.؛ اتغاني؛ أول أبا في ا#_ط؛ب

ا٦و- أحبة دول؛ دح يى٠يج ا#دام

 "ول الدول؛ ت ة.؛ العال مجال دخل

 اف اءلم أول تضمنت وأثم-؛ ،د-رة

 مح.يى م وا#د.؛ ليمن1 ل٠ستق دولى

 لحذ-رب ا ء-ب ا"ذ.راك ذروج ب-اط

 تتم ايفا وأدا ا"ولى، العالمية
ط.؛ للجهود كويج  إلى الهادلة ب ا

 ررب٠غ وروى جذ.وب دخطقة جعل

 حذ^وي نذون مذطقة ل.مرب؛ ا الج_زيرة

 شرق في #يطاإدة ا م-رات—للمجبنع
ني؛. أد

 ة الحمادلى ذه٠ذ ك_ارت وؤد

 م #د.؛ ا قة عال ءلى لحءطيرة انعكاسات

طق ير٠٠ى في مجورانه ى٠ي—يج  ود

نجد انحمي.ات من جدوب في ر.ة ا  ا

 سكريا٠ء م #د.؛ ا مولحف تدؤز د٠حب

 من رتمكن٠ ا#دريي، خصمه بإذا،

 دن ا٢ بأس  يمذتة أجزاء اتد؛دة

؛ * ء-سير مطقه  لهبا١٠ي أن د و

 لم.وء دو كلهط' المنطقة ة د سد*-؛ ا

وإعالن دود“ ابن إلى '#دربي

 سم.ور، سير٠ء ء-لى دنه را "خير ا

ه.1344 م/1926 دكاة مداهدة

 اليم.ذتق المعاهده أن روف٨اإ ودن

 لد"تة ا٠متيذ أساس-؛ ك؛لف ا#يطالية

 يج.يى ا#مام حكومة ردعالتخ متموزة

 لحكود-؛ ن أدرن م ا#د-؛ 'ع.له ود-ن

لذفون زياده عدا وذرتب ، دط؛ل

ذيه٠ي11 21 „



ال:ريطاذية ليمتيهI اكداءدة |بررطاتية ليمكت1 0|صعأهذ

ق-ت-عطدي تصعيدينا ءلى بإد.طا  ا

 دظاه.ر ودن ارهن. في دوماموع ؤديوا

_.طالي ا!رسفي اك؛رن  إرساب ا

 وهموط |رهن، إلى ا#دطاليين ء1ا"طا

 ا#دام مملكة ذي أرا ءلى ط-ا؛رة أول

 ٠لتع-لي تده ب.*ثة أول ٧ ر وإ يحدى

 دوفع ءف ط_اليا٠ا إلى بران٠اله'

 ذة—ل المع-اه.لىة دددت وق.د .الم*.اهدة

 ة٠سح في نتهائها ب٩ء_ق- كاملة

ةم.6 ه|١ز55
ءفيف ر وذا اددد

 د. ترحة والذرب، ا]يمز : كرو ؛٠٥ إردك جعت٠مرا
الذءر، دار المدري، الله عبد ٧ثمي،٠ح

 مع_شى سدد د. م؛1987 ،2ط ،دذق
 ،ردي دب م كتبة4 ه ث دي دح ا ليمن١ تكوي,ن
م،1984 ،3ط ،٠القاهر

ابريطاكة ادس؛ اسسة

 ا!,؛رلطالة يمذية1 اإ*اهدة تمختت ا

 ل ذوا 26 في صءاء في ءلمدت اوفي

 م،1934 سئة فبراير 11اه./352

 بدن اداحة ازاعاتا دن ,.-دلة

للطاتوا يحيى ا#مام رع-ة٠ك٠ح

سذع-مارسه  ء-دن في عالندة٠بري٠ال ا

 أن دبر دع ا#دام كان إذ واف.رات،

 "راذي ا من جزء هي نحميات ا

اوطرذ;ن ذف ۶٠ ؛.ان وذ].ك تية،مالي

ذر. ع,ذهما 1؛ اف اء ءدم دو  ؛؛

!,*.وادلى ا دن نإيردوءة ذرت ذذ.ا ذفو

 في ..ة اورء إلى وطرفرن1 ت أوى, افي ا

 أن ودذ-ي-ا ،ك:ذ_ه--ما د.-ئه_دة ٠ء.ذ.لم

 دام-ي في ،١ غ ذر ت-كن د ذ_^ا ي-خا ٠

 والسوفتذفي لي ا')؛ط؛ الذا?؛ري الذ.وذ

 من ؛-لى ؛ذت٠؛ أن ب.ال ن، ال ني

زاد 1طالر ا  أدرت؛ ذلى في دوي؛ا وا

 في يد;ى ا#مام مع صداقة ه.لىاتدعا

 ه1346 - 1344 م/1928 _ 1926

 أي لها ت-ك.ن لم ك.ما .الزتدب لى ء

 ا#دام ذيأرا إءذاع في أطماع

 ن٠د ذ-اه-إذ^ إ؛ المباذرة 1ا_ ليط

 جه.ته ردن !"ذراك. الدمندة ا؛.ذ.اود.ة

 داء-لىة دن؛؛-لى اجه د) ا#دام ؛ان

في ة اوذو 4جارذ د.؛.ادذة ؛ؤذر جعا:ه

غذدرات.ا

 ءلى ع٠الترق أن من !-رذ-ما رءل

ه/1 352 ذ-وال 26 في تم المعاهدة

ه م1934 ر فبرا 1 1  التصديق أن إ

 م/1934 -ر٠٦سجم 4 دئ ذأءر ءاتها

 و ذن دن ه1353 ا"رلى جادى 24

 ؛.*ض دن ا#دام الداب ؛.*.لى م ا!.*؛

ا"ءرى. ادرات د:اطق
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الرأ المحدة المداهدة اليريظاذ؛ة ليمعة1 المعاهدة

 وسدع مئدمة من المع.اهدة تت؛لف

 <ذقطتيز حول مجلهلها في تبر'كز دوا'..

 الالم سدادة : ا—هم أساد؛ضن

ستذرار  ،واغ-ميات ليم-ن بدن وا

قات ودظدم رية.1لذااة1 ادد

 اف بر—اء لداردة ا وتغمت

ستقالل بريطانيا  والمطلق ازتام ؟ا

 درءده تغمت ا ذم واليمن. بإلمام

 حق الحدود مسألة لفي البت ذحو في

 وذق دددت ادفي - دد ا دع اذ.ت.ه-اء دل

 وؤط عادًا. ؟؛ريعين السابعة دلمهمادة

 اذددة 1دموح المعاهدة ه.ذه اعتررت

تذاقيات إكل اما-ًا  ستعذد أدفي ا

 ابنعر عتماد ءلى وادذق ذلك. بعد

 في كودث٠ث نثأت إذا لل*.اهلى لعري١

'اذواد. هذه من ء دي ده*ا.ير

 نذاذت اتع.اهل ه ن ه أن الجلي ومن

 ندة البريط' .الح—المم تحقيق إلى أذرب

 "ن ا#دام، مصالح تحقيق إلى مذه-ا

 L- ة;,ا - ذل.*اهدة درة—لك ا ادزمذدة ة اذد

 مح ا#دام ا نده ء التي لى؛«-اه,دات

 السوفيتي د تحط  وا ليا إي-ط-،ا دن دل

 - 1344 م/1928 - 1926 سنة

 مكنت توالي، او عل ه1346

 ني 'قدامهم ترسيخ مرن يطاذذز ال

2748 !٥٠٥٠٠ 11 Se; ٩; :٠

 درص أن كم-ا ،والحميات ءدن

 ا"كر الدولة معاددة ءلى ارطاذتين

 التجاري ذبدألج.ا يتعلق فدما رءأية

 اذذلهوق ب.*.دؤ؛ ، اد.اراهد لهذه ونن؛

تحاد إيطاليا منافتيها ء-لى  وا
.ه٠ليمذ ا ا"سواق في لوذت^فيا

 ءفبف -ل. اددد

 ذي اا.رطشذ الحره ' .دن ء جادر حمد1 -راجع:
ددنق، ااذكار، دار ،ووذاذق درادن ال؛هن،

 ين زكام :ععطعى بلس د. ،1982 1 ط
، ٠هرااذا ،يدررا ه مكتة ،حدب٠ال اوجمر؟

م.1984 ،3ط

* ادوب الوشية ه،اهدة٠
 دهرةا ضعا، معاهدة وهي

 م1928 ه/ 1346 لنة السوفييتية

 دن ةطءص ي عديها وقعشال ١نم ).في

 استية المتوكارن المملكة من كل
) تحاد )سابق ( الوذثيتي وا  )سايق

 1 اه'/ 347 ا"ولى حادى 17 ني

 -ط؛ غمن ،م I 9 2 8 نورر

ت المعاهدات ذ.ماة.  أبرمها التي وا

 ق—ء ينالد- حميد خبى #دام

 ا"تراك دلة. عن اليمن لاسفال

 يا-أت والتي ه،1336 م/1918 سنة

 ة ا#؟-طالذا ليمت-يةا بالمع-اهدة

 هذه وتكتب ه1344 م/1926

ا#دام "ن ة٠دخا أص^-ة المع-اه-دذ



ت يدي اكو ددت إدم I |صعاهلق

ق-ة م أئ من أول ردت.?ر رم.وج.ا.ها  ء

 ت ط ورن—ه—ؤ—لج I اد٠اتح م_ع اسلة٠س

آذذاك. ادوذش؛

ه-لىة هذه تتا!_ف  دن مذلى من ا

 وتتضمن .ا؛ة٠وخ ، د_واد وزم

 في دن الطرف ة رغ: إلى إشارة اذ,ذلىد.؛

عادية، الرتم؛ ات٠المذاس تأس,يس  ا

ت وفلى.ح قتعاد-؛ الد  بين ا

 اس كن ءلى ذي؛ ودن؛ تهايوترق ،ءما٠بلد

 اذوداد^؛ ذات اج ادع تتلظي.م في لىق۵ل

 ما،٦وشعو- ،ن٠لحكودت ا بدن [ ]اذودي؛

عراف  ني الطرذذن ردن ؛.التاوي وا

 $ولى ا اذادة رتنعس ' لحذوق ا كافة

 ح-ك-وعة اعراف ءلى اه-لىة ل. ا د.ن

 زوفيتدة ا ت لجمهوز؛-ا ا اد٠تح ا

شش  المطاق لكامل١ ل لج ة ؛ا كية١ا

 ا!ة.الى؛ ولملكها.."وتذعرالمادة ن٠للى

 ةلى؛ن1لى*. الطرذ;ن هد٠تع ءى مذ.ها

ت ؛-تهيل  ؛^ن ر.؛ !-تجرا ا اا_;.اد

 "سل يكون "وأن ، ا؛_لىولتمن"

 رءادا دن ر !-لمة تحل-ث ا!في ذ،ا؛ا !-ن

 !فيا !دو!؛ ادادة اخاكم في ا!طرلىن

 وتحدد . نظمها وذق فدها يوجدون

 ا!-*.-*-ل ننري-ا ذ-ار؛خ !-ن؛ا!ن؛ اذادة

دذ-يا بدةاورا اذادة أدا ؛الداه-لىة.

 ا!في؛؟-لغ الم.*.اهلىة م.ريان ة دلى دلىد٠ف

 ا!-ذ-وذتع خ ؛ار؛ د-ن ت سذوا خم ء

 المذاه؛، اذادة ح-ب ٠و؛د .ء-لميخ-ا

 )ه_*اه-دة ؛- المعاهدة ه-ذه سميت

 ذتمن٠ل٠ذ في نظمت ادفي ضعاه(

 اذ*-ا.دلىة و؛تتهي ذذط. ؛^ذ اك, لد؛-؛؛ا

 مندوبي اء—أسم تغمت مجذاة-؛

 .ي؛—وفاييح ■٠ !وا ذ-يق—ا!دم ح١لح_ك_وم_ت_ي

 ا!.؛-اذي ة ودن-ر ،وف.5آسذ.ا ة حذف.

ذ؛ن راعب، ل٠ى  ءلى رة-*-ا ا

.حكوه-تتهما ءن ؛؛ذ؟ا اذ*اهلىة

 ه-ي اه_لىة٨اذ_ هله كانت وة_لى

ذات ءلميه قادت الذي ا"ساس  ا!.*-

 او^؟ان ان؛؟ار ح.ق ااوفت، ا!يمذي؛

 بر د؛-طه لفي س.وفييفي٠ال نداد !-لج دي يا٠لا

اه.412 ا"ولى مأدى م/ 1 99 1

 ءذيف ج(ير أددد

 ذي |لوطذية ال,ح.ركة ل ءغيف٠ بو1ج لى نه -دأ ٢ اجم ٠م

،ق ثمد فكر،إ ا دار ووداذق، دراسة ،ب.ن ا

 ن٠وي٠ت-ك :ممطفى ك٠س ٠د ل،982 1ط

اوذذه.رة، ،مددوذي مك.تبة ،ا.جدبثا في ال

٠م1984 ،3ط

فبر
 ؤرى ء.لىة م.له٠تح رك١مش. م—س ا ٠هو

ءلى ذ-ة.ع ،وإب عز٠ت مح-اذثلفى في
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ذلة٠معت٠ال لة٠المعتو

 زن )دعر( عدي.ذة "شي.ر وا ااطرق،

د.  هرن لح.خب ا٠ب -ة ال.واو ، آدس ب_

 في مبرًا كيل.و 68 مان,ة ءلى صذئء

 ودة٠٠بخ-ع لش_هبرا -جؤران قاع وس-ط

 — خ وذلى ط_رل_ق وشرع ا٠ء,ايه أرض-ه

 "ن ذلك٠ك سميت إي يل٠وق ز.٠ع٠ت

 صدعاء الى ء-ذده-ا ق دفتر كأن ااط.ر^ق
جذذوًا. ءدن وإلى 'مما"

 دهري-1ا *ill ءدد ين دلى د.

 ليمن١ ،-ذلى'ل م.ج.موء الح.جري، ،ط : دراجع

دار ،ع٠ا"كو لي٠ء محهل :اتحقيز ،ها٠وقحئل

م.1996 ،2تاء،ط اذ؛ة،٠ار الحكه.ذ

،0اكدتز

 قد اددزلي ام أك وم٠ادط من

 إ ،٠الزيديت يق٠طر ءن ام خلد

 ل ١دمع ن 1ك لمعتزل.ة ا ر ظهو٠و نشأة أن

 في معبا التذت بم ة،٠دي٠زي٠ال عن

 كان وإن ، ًاتارمخهما هرن حذذة مرحل.ة

 ٠يكتذف زال م-ا نذوزرى ل ا ،٠مر دكاددر ا

في. ال ذلك بدارة تمة-ديد  كاف اذ ذ

 إلى ده البد ذه٣ ود٠يع < نى ا رس'■* ه٠ثم١٠ال )

 ول ا"بى في ءلي دن رد ا#مام ٠تتلمذ

 ءلي ^.رة٠لط^ الثاني ادشرن اع٠ط٠م ني

 دا 1 3 1 )ت عطاء بن وادلي

ن٠م أول أنه إب يدب ادذي م(748

صل وال  تسالخم لمعتزلة١ أدول دن ب

 ، المةزلق_ين( دن )الم_ةزلة : وه-و

 رسءانى٩اإذخم أن دظون“يال إدارىبون١و

 اد.ت٠د.؟ أ ت ن و في لي د زي د ا عن -زدنة

ن دذد لمثتزلة.١ دذش دب فل ف:ه  ك

 4حذ.رود. في ءا^ا ام٠ ا بئئلئ واسل

 ١ححر لفي ة ث١وصغ .فل٠ا دب ًاسد؛ حر*

 دده بم؛ للمم-طالة ذةناسه د دع زدد ^ان

 الجذعان حاذم في ءلي $ل حق

 ن٠م زيد إلى كب ا٠وم #سالمية. ا

 لم ذهأ إلى كدر ا٠م فده أن إما د.راث

في مشاذوك دهأ ا٠امو ،ردا٠٠مع- ح٠دم

٠درد لىا ه٠* ٠نج٠د

 ^ن٠د لتالقحا ذل د أولى ونجد

 ا#مام كتة,-ات في والمعتزلة يددنالز

دذردره )في ي *I ر د , ه را ا دن سم شا !ا

 في 4أذ هع الشرع( ءلي اإ*.ذا ةيةب"س

 أفك.ار رع م،| دتعا ل اي-ز ها كذاباته

سققالل-ق ن١٠م رديء ذزلة٠ا؛.*  1أم .ا

 )ت ٠ة٠الحسين دن نحط اغادي حذبه

 ء-طوة حد-طا فقد م(91 0 ه/298

 لذوذف في ؛*ذرةا أذوال دي ني أبدد

 '')رالنكم وتوله: العقل من

بعض تلع رحمي ل, ن ج؛ وإن لعقلي(1
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عت"لة٠اللة٠المح

 #ل'؛.ة ا في لي٠|اذعق بالتخايد الع;زلة

 في العت>زلة ج١ذ واحتذى . والوق.اب

دول ء.ذ.ها أخذنه  ة لعروفا الخمسة ا

 لعدل،١و )الذوحدد، : وه.ي ، 1ءذده

 ’ ١ي٠د هزلة٠لم وا ، د—عي ل ا و ،وئل٠ وا

 ضهيواز بالمعروف "م_ر وا المرلذتن،

. (ذنكر ا عن

 صلوا روا ؛.مده من أتباعه ء وجذ,ا

 الحركة إلى المعتزلي !-يكرا إدخال

 م.ن ؛,ه وليذتقلم-وا ا!يمن، في غ.كرية٦ا

 رقة٠ف وجاءت ر. بذى  ا مرحلة
 القاسم لتراث ساملة ٠)اأتلئبه(

 ليرالمعت الفكر إلى لت.ئخل والهادي،

 ؛-عفر .٠م-ر مستفيدة جديدة أفكارًا

 ا كم الدوذادة، ادادرة ن العلمت أذكار

 مدرسان ؛-آراء لحون " ا واصسلت أب

ءدزاب د ا دف  سم ونا ا أبي ورئيس.ها ا

 م(،931 ه/3 19 )ت البلحي

 ؤف دوك لم ا ا#مام دع اختل.غت وعذدكا

 حرا 66 )ت ٠سايمانع؛: ز٠ب أحمد

 كذ دام٠ت,ق٠س عا ام(، 171

 وود أذكاركا، تي٠وتب لحبائية١ لمعتزلة١

 لفي ا $راء ا ذه٠ه ة رو٠ط٠لم ا ضا_ت عار

 في مع_روفة زر ذ!-ك قبل كانت

 المعلرفه ءلى القفاء وأدى الس.

؛-ن إله ا عبد لمنصور ا ا#كام دد ءلى

 إلى م(1217 / ه6 1 4 )ت ٠حمجة

٠ابن في لحاية١ المعدزلة أذكار ءدذ

 المتكلمين رى—م كشر٠لا اشنفا

 وبرز لمعتزلي،١ م  لك ا ؛*لمم ذينن إدم ا

 ءة.^دة دحأ أن بدد هم يرذ كبدر ء.دد

 مؤلذ.إت ده ف ١وصتعو ،ززي"لىية ا عدد

 لذي ا وفت 1 وفي ءدددة. وكات ون,

 الجالد في ]-ن إحتز ا ذب اذقرف_ت

مية،  يمذندظ لم ،هابكت وردت و #سا

 كتثمف ا ^ذ وه ،لري.دية 1 س-وى ي؛ ن درا

 خزالن في اه-د-وظ الراث ذلك

في لذره ٠سهل زذيا ا ات٠ومكت«

 رن٠ز.ذ ا ذا٠ه ترن ت لحسينيا ا م_طإع

 الع،رية ال-كتب دار عثة٨ل كاح باك

 د٠العدي بذصدوير م1954 ه/1373 م ء؛

 الجادح ةبمكت في امحذ.وظة ذكادره ن م

 ك.م.ؤل.غات ركا وء ،ي.صذع.اء ال.كبير

 ي ا لهمد ا ء--داجذ_كار ذي الذ-؛

 ا٠مذ طرح الفي م(1025 ه/415)ت

 ي(،٠)المغ م الهد؛ كتاباه أجذزاء ون ءدد

قه( أررل في احمد)ا وكاب  "بي ا

 من وعرهما الءزلي، !؟صريا نسالخ

 وذكالى اإمتزلة ت طبقا في ذب ك

 ءرب ثرن٠ح ا—ب ؛—ذكاره ل ء-ذ-زا  ا

٠وهرستشرقون
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اديمن في ادربي ك'جم ادن في ادربي العدم

 #ءأدة ن واس.* حر'كة -جرت ا٠وهكلم

 كتب.ها واقع م.ن لمعتزلة١ ًافكار دراسة

 كانت أن علد٠د ن، اإدم ي اغوذوظ.*

-ه م.ا , خار م.ن رس ذف  ا ■ وم؛ صه خ كت

٠ءذها

رد ،ددد ..1ء د.
 المنذورة: ءلبداز.ججار ال.قاضي كت-ب : جع د.ر،

قا ،.ا٠٠الدم رول ١( ا سرح ، اذتي٠ص ا  ت ط
 رح—س : الدهري د ي سع رن لننوا ال.عتزلة،

ام، 948 رناهرةا العين، لحررا رسالة
 ؛.ةالزيد >ين لصد^ا : ء-ارف الله عبد احه-د

 والكتبة — ت را٠ب - أزال دار والمعتزلة،
 علي ٠د م،1987 ه/1407 ٠صذع.ا - ليضية١

 ؛*ودها دار ، وءره الهادي دوون :ردلى ٠عحمل
 Modelling, Wiiferd, ام؛ 980 بيروت -
,Der Imam al- Qasimb Ibrahim, Berlin 
.1965

ادن فى العربى ادم

 م( ج )ع أصا لدن «-«حجم كلمة

ام عل المادة هذه وزدل  وا#خفاء |'

 وهربا د-لىن فغي ا#فصاح- وعدم

ي "ا"عجم:  يبدن و ؛دصح  ا

 المهمورة اب ألى كالده".

ن )صيم( المضعفة آو ء-^م(  فتد.

 إن حدث ذكرذ-ا ما ء-كاس ءلى

 نغطه ارى: أو الكذاب م٠"أءج

م عجت وأزال ، لراد٠؛.ال  ه٠وإ-ا

راتوا لنقطا ؛.وذع  . والشكا ل.*-

شتعاب الميدة ألى فإبم )د.*.^م( ا

 أو مفعول ادم أب إلى ي-رجعو.ذها

 كا-ان٠ ادم أو ك_ليه_م_ا أو مم.كر

أى؟م. غعل٧

قاموسا. ؛خداأ جم المىا ريسم.ى

 دس( م )ق أسل من قاموس وكدمة

 را اذاه في وعره الرجا زب و

 ور والذا ظهر. مم عادن : وزولى

 معد، أو وسطه إ.عطيم لي؛حر ا ۶ه

 ويرجع غورا. فه درزم أبعد أو

 الكلمة Haywood )ه(يود( نتغرقا

 رمي ءلي يرجع-ها ما٠س اادوناذرة إلى

 إلى اذلى قديم مدري مل إلى خشيم

 وقد الدرب إلى منها ءاد ء ارونان.؛

 أوقيانوس ٠ب انلفظ تعرب وذح

 رعد العرب الجغرافيون واستخدمه

 لؤ ا ئلة لما لكتلة ا ب.عنى رطليموب

 نحيط ا "خعدى ا٠وب ،"رزى را تحيط

 أوقيا ؛.بحر ءرنى الذي "طدي ا

 نحيط ا موم ادقا ا تعبير جاء هم اغيط.

 نحد ؛ سوأد ستزعمله الذي

 ره ستار؛  ا سبيل عل ٠دي با لغنروزا ا

لته ا وددن ٠ معجم.ه م٠مس ٩ل  ا؛وإ.دة ود

 سبيل ءلى لغوي داحم أنه ءلى حديثا

 موابالقا شروع من ذةمذأ لت.وسلمر

أن واذواقع ادناس. اوماط في ابل
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ن٠الي ذى رى ال عجم٠الم |بن ؛ى !)*ربى اا«*لح.م

|لحلدث ل رجة؛ دد ءلى ة٨د ا٠ث ة ظ هرر فى .^٧ ..لماظ ذاروثم اغظ اذران

أسماء فى ٢٠٠٠۴٠ذدا م.ص عناورن عز٠كح اا.ذذألف فى جذوره له ذرادرا قهراذاا

واسق.رت ٠٠الحدرئ دن ودر دة كدحا ا طا-قت إذ اإ-ذلىيم. العرى المع-جمى

لة رطالح الد ندرفه ما ءلى ة٠ا على ل-رى ا ..ن٨العجم من طا؛ذه
ا)-رادح )-ذرنا ن٠٠م ءددداا )*وم ا ء-ذه أسماء د.ن اسما المعحمة متالى

دى. ع.اذر)ا اهجرى/ ااد حي٦فالص وذاده. دن ة و أو اكور

تارخ ءار ل*.ماذ-ون ' ق_ام وقد ، ط٠نحه ا د.عجمه سمد"ى اد٠ء- ادس

في مز ؛.دور لطويلا الدرب ؛٠المعج اغة-^_ا. د_ع-ج-مه سم-ى ه مذن ’واب

دن ردك إذراب وفى ١٠٠؟ المعا دأدف أطاق واصاغانى ا"ءط وارط

هذا نجمل ا"ولى، التأ!يف لحظ؛ت ع٠م٠مج أو اب مما—إ ا 4—ن—مؤ) لى٠ء

عاش ن وذكذذى؛•م ؟.آ-وده-»ا. بع-ض للحةة٠لح ا الذيضة لع٠مط وفى . ز ر اف

.يه-ا م٠تعل أر اإتمن فى لعجمجن٠ا ن٠
٩٠ج.م٠مع فى ًاا 1 أ ا سم ط٠د ى سر.

د.ن نشوان مة أ_*- ' ور دفي ا ودد ابن ف لجيان ا مدى وحددنا . اخمط'

كذابه ر٩ي.عك اوزى برىخةي٠م٠الح سع.م.د ٠,٠^ _٠خع د٠ل_;1٠م ن ه ١٠ وا .٨٠ء -م لله-؛ ا معدم ■ج - '-رول ٠ وا -ى ذ•غ ' - -اج -

 العرن ه٠٠ك ء1وف* لعدوم ا شمس "

ندنى مع.جمى أذر م٠أه ٠ألكلوم هنمن

.’الجديد "القادوس

وقد ا"رزة. ح.م م.عا ن زم يعنف ا ل )تل ر٠مع-ج )هظة اسذذرار أن ءلى

ة٠اللغ ءن نز العلو سم-س اهت,. حاء عغ.هومها دن ا]اوم نعر د؛ ءلى

ر نم؛ ا تدوين في ط.وسرءى ذب ؛؛لم؛ لها٠ذذاص نج.مل أن _ء^ة.ن درن.؛ ءلى

د اكل.يق فردات وال ارهن ملوك؛. رة يل٠س ء.لى أو أطلق أنه فى ا

ن٠لر ذدك وعر "عشاى ا ذع ومنا دادن* رتبت الذى اذكذاى ءذوان فى

ردعدد . ة٠—وء—٠وس٠إ ا ت وعط٠ل٠ع٠لم ا ت.ان٠ك د-؛-ل لم-ع,_ج-مI حروف ءلى

أكمص.ا ن وكن؛ ٢٠المعج. إذا اوة*,ذات ال حة-روف على روض—*—ا) نى *-؛—د

ذ٠ء ن د.™ لدظنور ا ق٠تحق, وأوفاه.؛ الذاك اذذرن فى ذلك وكان ٠العجم

محم.ل ٠يوىسل وا).دكنتور ).مخدرى ا الله أطلق ١مم الحالدى. التام.ع الهجرى/
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ارمن ذي ال،ر؛ي ،جم٠الم ان’ ذي ادرإي ااه«^م

 ا#ردانى ءلي مطهر "ستان وا الله ء,د

.مجاودا 12 في ام 999 ذة صدر وذي وا

 الد)وم شمس معجم اختص.ر وذد

 ٩٢تى٠لحة-ذ ا ذدوان دن محمد دع_ل ا دم ف

وم ا ذدداء " أسماله عآلب.م٠م في  في د

-وم ا 'سدس ر٠محذع  ودم وة-ف وا

 إلى ار—خت-ص ا ١هذ وذب دعضهم

 لحمدري نشوان ن—د لي—ء ءبه أ

 والرواية ام(. 223 ه/620)ت

 وم.ن دوان. ن ين نحم-د أده "كبده ا

 الح.م-حريجلي ذذوان ن محم.د ت1م.ؤوذ

 وا!ظ.اء' اوداد ؛تن "اوذرق ي ،*جم

 د,ذ محمد الدراق لفي وذدره حققه

.م 1 96 1 / ه 13 80 سه دبن٠ آل

طي محم.د أدو أد.(  بن عني بن ر٠ا

 إبراهيم ب-ن ن—ح .دن لي٠ء دن محمد

 م(1638 ه/1048)ت الخمدي-:!:-

 رمذى وم ا-لذا ض؛اء باحت.صار ة.ام ذذ،-

 —مختع ،م د_وهوا ء ج_ ه مختص

وم". فباءا-

اوراهي♦ دن عيبى ن ن—ون
 !غوأ او.ذدن ًاحد داي ازر داي-:!:- الوك

 ج_ا٠ه_ع أوف ذة-د ا(ني٠ا؛ ع_ا-ج_م٠م في

 أردا-ة إلى ول " .ريب او ذ.ظ.ام“

 نكد.ذلى ٠مجذعر اب٠ب ل٠ذ اب٠ب ة٠وه.(ة

لي  ع-ن ج-اء ع-ا م-ث-ل دارن د

 أبواب " ا#نان" خاق في اورب
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 " ح٠و.ة؛وا ن—) ا "وباب الله-؛-وان

 عز منهجه رذكز و دوا!؛ك. إا٠رهك

 (هل. او ددرا و حه وش, ذ.ظ.1او_ دذديم

 امعر ذذ.ر د(را.وة.إ أو ا ١'؛..ا 4؛ ء!

 دوار ؛:ط؛ق ،ا1 9 12ه/1 330 سدة

 دن مح.م-د زي القن.( ره٠ذث كم.ا و.رون.إذ

وح-:؛:- علي  م1980 ه/ 1400 سنة ا"

 ر٠وذذ .اث إل—و ونى—أد—ا دار .دى—و

 من غفا ءة ت ط*( في الكتاب

 تف لك ■ا هؤ-.ذ طعة ع.ذها اإءادة.؛.ق

ام. 987 ه/1 407 سدة وثقاذبةا

 دن لا مج-د ب و .ا.ة ؛ دن محدد أد-ا

 ه/8 1 7 - 729) ى الغتروزابا

 أك ذك م(1415 - 1329

 دذز اوذي لله؛طا اًاة(دوس ه.عجمه

 ءلى ذرذ؛؛.^ ء؛ذ وأ ذترة مرات وطيع

 ذبر من وأى-؛-ح مخذ،ذ-ة وب-وه

 ء-.'' أ يك-ن لم إن و.ارد؛ة ا م٠ج إا.ا ا

 اوليروزابادي أوك رذن ا#طالق. ءلى

دك اإ؛هن ن طا - رء(ل.ة ك في  ا
ك ابن إسماءذل ا"درك  ا"ذذ-لى ا

 م ة( آ دن .ورسولي-:؛: ا مر LJ ا

 * فه-ا فىو وة. زسدج؛ي في دي ال.فروراد(

 او.روذ.ل " دندا ٠ج معا ءدة وف ا م

وف  ، أوووف" إلى اس(ن وه ن؛.( ا

دة إسماع ”و  ، العادة' أسماء في الذ

لى"، تعشير في ا"دل و"ًارفىق  ا

أسماء في ام, "أنس و"



ن اإدم ذي ري اد م٠اإمعج ن ال ذي اإدردي |لمعجم

 ءمحداا في ٠٠الفث و"أذواء ، " لخذدكر٠

 ادكاح" أسماء في و'الراح ،٠اًالىث'

 إلى ة٠اللغ في مح_لودة كت?بات ك.ليأ٠و

رز. وام؛ ٠لكبير ا أدره ذب 1ج

 د ذق في .غت دق ا جم الم.عا ومن

 مم٠ك د.ذكر اليملن٠ر ء-يط ۴٠م_ور ق.ا ل

 ر٠خ٠ع٠ل م_وس ا٠كق ا مقد في موسب ؤنا ا

 دن إددن ا ف شء الله ءطد م—ا#س

 اثمنيا ياازدد الم-في الدين سم-س

 العوك؛نى دكره م(1 565 ش/973 )ت

 في ياازديد رذذى وا؛ لع الط.؛ ادر في

 عن وا٠?٠كت ن لذي ا ز2ر ل.ت.اج ا مه نرغد

 كر٠يذ كما اكروزاوادي. نحذ ا وب م قا

 هو القادوس ذتد في آءر ي٠يم م٠معج

 وز الغادر دل القاموس" نلك "

 الكوكب؛ب الحسني الةه؛در د٠ء وز أحمد

 ده وازن وتد م(1793ها1 207)ت

 والقاموس الجوه-ري صحاح بدن

ف؛ ود, ما٠م ء ألى؛ نشل وا اغوط.

 ل.ص.حاح ا حب ا—ص دي و؛ وزا ودثر ا د غير ا

 كرذن .كما م-وس لقا ا أغالط وبين

 الله ءب.د وي٠للة ا م ا#م؛ أن در ؛.صه.؛ا

 ون مد٠مح وز هيم إدرا ؛ز اصدي ابن

 ؛-لمقدبا ثري لحمص ا -والىلحير ا لعود ا

 م(في1651ه/1061و."ابر")ت

ح.جة، روادي رن لظرين١ هج;ة

 ءلى يه٠ف ساتدرك ا ر.خدد.؛ با ذن.؛ و.مط أ

 لى٠وء للج,-وهري لصحاح ا ب كدا

اغير؛ط. روس ذن؛ ا

 واهر٠جير في ج;ي العروس ؛جن أم؛

ذإن دي إزد ا دنى لمر ا نحمد موى'ج لدا ا

 أن إ ذدمرك ا في دؤوف لم ا؛عجم ه,ذا

 ذًا؛ر وري؛ زوددمب في درس ؛د ه٨ح ص؛

 ن ى بض-؛ و ٠الضوروزابادي كتجه بما

 مع_اجمه فأك رد. ء"ء وه شتغ،ا

اغير^ط. دوس زان؛ ذرد؛

 رذذ دد؛ كاذت لحيردبث ا الدصر وفي

 لدربي ا .ي٠.^٨ ؛ا تسع ي ل أ لت 1 في لمحت,٠لم ا

 نحل ولم رذعدمة٠ نقل لم إن متواف_عة

 ث٠ح .ببمن ا في أذب عروة؛ م.عج.ما

 ء.ة ص.ذا إلى جرم ا؛.ما تأرف تحول ق.د

 وإن؛ ٠و.^-؛رى ا "ت’ سدد؛ؤ٠ا؛ ًااا دذوم

 ريرن الل اونهعجيرة في مي.م معجم ظ.هر

رياني شلي ر٠فه٠م ل" اليسرة  “ا

 الوزة في بوي ا المسجم ه وأسم-؛

 أص-لى أذت ه٠ف وا؛-دزة . والزاث

ول دات الدروة؛ ا"لفاظ لبعفر  ا

 ذذ.د دن جئ مح لم كم؛ لقديمة ا لىت.ةة ا

 الدربة؛ جم ؛_*-؛ا لبعفر ة ء واف-؛

صله وهدت ذثوا المدروذن إه. بد أو ب
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}.يغتال ل اليذت

العلوم رس وإخراج تحقيق ون

 احث.يز٠لل، إسي_اد,ًا ي حمم ا وان ث ًا:

 ا)-مربي المعجم إثراء في ارهنين

.4؛غنا وإ

ي الدواه ع٠٠هط دعدد د.

' ءاي ذن !سماءتل؛ دفاغيا دراجع:  ر ضج ع: ا

الفكر، دار اليمن، في ذةمدا٠و الملم

إذبال: الشرقاوي -*;..*,.دأ ؛1985 ،دمشق

 ا#سالدي، االمذرب دار م،٠ال*_اج معجم

 نم٠الملمنيج ذصار: حسدن ؛ 1987 بيروت،

 مدر، كذب_ة٠م ،وتعلرزه ندأته الدرا_ي

 بن مح.ط القاضي ؛ 1988 ،4ط القأه.رة،

 ني ادخر^.ب نظام ة٠مقدم ،ا"كوع عدي

 حمدد 1980 ،دمذق ، المأمون دار الدنة،

 ها لذنا اللغو حم الم* المواضي: طع

ااثقافه، لدضف١ وة والذهربذ^، ة انغار

 ح٠اه٠م_ذ ؟سمي، ادرب رج٠د حم_ر ا ؛1999

دس، 1.1ا ااذرن ذه؛دة إلى المعاني م،دجمات

سكتدوغة مركز م2001 !اكتاب. ا

اسال

 درية ط.ق.ه٠لى ٠فذتح فسكون بكر

 رداع. ذرفى ن ردئ آرض في خربة

 غير يهو )وعالن( سم د؛ ددبم رف٠تع

 منطقة وهي ادروس. بالد وعالن

 دقايا وتدل القديمة دا$ثار غنية

 ،متس.ة مدي.تة كا أنها ءلى خرانبها

 .ب٠ج من ء ينا—ن ا محكم سور وئ

ايه،.يذ1 لهكهءس1 27 56

 النوب : لدورا وء-لى ،ب؛ جها

 ا"ثرية عثةبال كشفت وك وا"براج.

 م1981 ه/1401 العام في الغرسة؛

 كما اإذطذ.ة. في قديمد ل٠س ود٠وج عن

 ني انمدالى ه سماأ تصر بقايا حد دو

 إنه عته وذال )شحرار( ؛ذعر ا#كرلى

اور. دبالط ١مشد ن ,ة؛

 بن ن دسم غي وطنا ا تحدث ى- و

 ي المنطقة هسذه عرر رساغي ا أحمد

 وإلى وقال: ا$ثار" "معالم ده كتا

 نحو بمسافه ن الواد من الذرق جهة

 ا"ثرية )ايئنال( خراط تقع ميل

 دينة—ه نت وكا ، هرره٠لش ا رية٩لح-م ا

 أطالل. من عليه؛ ؤدل رم؛ مدهه،

 ،لعظيمة المرمر أحجار ا٣ ويوجد

 وأحجاز ألواح، كأبا والدوقة

 نت وكا نحروال. ا ة٠نحدكحض ا كر لحم

 لدورا وءلى ، ا٢ت جه؛ حميع مر هنم-وره

 قلعة، طها وبأو وا"دراج، النوب

 .ع،رذن  ا متوسطة جبلى؛ صخرة فوق

 ، لمخر٠لس ا ،في ج رحو٠.٠٩ ٠٥ بلم إري.؛إ ؤير

 تحدرط ء ود؛ داب. ءلى ط جاذمها من

 وعلى ،ور سقاية وعليها مح٠لحم ؛

 نلوحا رهويسا إربا خلىلداا ن١.بما

.لحميري ا لخط با ز، منذوشا



II(٠أحمل ٠)قائع ضار٠لر

 ء-د محم.ز دوسنع كرر٠للم ا در ودش

 يدون إنه ف.يقرلى الذذن هذا إلى اطه

ن٠م ١٠يرحد ١٠ءئخ لحي قي| ا I ١سشآرت

 مناطق ءلى ؛د ن وى ،ر٠اه٠دع دبي

ن ان—ردد ن وخدو  رداع )خو

 ن حو أو ل ا٠ي٠ط٠ل ا ن  حو ت ولس

 لى بعير ني !شاا ادنرن غدر في ش.ام(٠ال

د،  دا ة1حم في ٠لتقثر يذكر حث اد

 حآحددث٠اى ة.لى المذكور ال.قيل أن ٠يذكر

 ا$دة )مذ؛ب( ذص،، دداء نحز٦و وذق

 صخرة ءعاى وذلك دن La!-ا شمر

 ٠من راذنه وما شدرار( )ءر ل اإسا

 للجذ-ود )أد-اكن مذاقن ذشد

 )أد.راج ذلى وش خر ودق والعبادة(

 ت رجا ودلى ودرج الوز( ضمن

 مذردة ه دق ووارد ١ دن ومع.ا )زراعة(

 هردذول )جع دلى وونا ايء( رذتح ءذن

 دن برها٠غ ي.ذكر ثم لنقيل(،ا وهو

 ن م زم وا!~لىود كا"سرار لمذد.آت ا

ن( ر )يرج ن ء.و دددذة .وء

 قرية (٠—اس - ًا٠ض٠أي - ل لجمتاوا

 و.لىد.ردذ وذن ءقن منطقة في ء.؛ورة
 ذقع .اغذو^ت عن؛ذظ^ وأء.^؛ل ت٠٠لحا

.ط.؛دضة ا وردة دوار

 المقطي أحد دم ادراه
 والق:ائل دان اذا م معج اذ«فدذي، هيم1إبر ح راجع

،4ط ،ءا٠ص_ذع ة،٠ل٠ك٠ال دار اليمنية،
م.2002

 أحد( ٠)قذله ر١جك

م1955ه/1374 ت

 ذلجداء ون ر صا ده أحمدلى دأذلى ه.و

 ون و—وه ه 13 74 م/ 1955 ركا-ذ٠د

 الش.م.ال إلى همدان في )المغمر( دردة

 ؤ.وي وة، لذ.؛ ا متوسط صدحاء. ون

 المهدة، إلى مميل٠ ددرده واون ،بكية٠ال

ء ديد٠ذ كان  ح,سن ،ضه ذلىاد٠ا

I لخيل ا وب٠رك ن و؛-؛ ،لمعثر 

اب. ت ي؛ اذو أدب وز وذروضر؛

نام بم.كتب ن*؛.م  ثم ء1صذه في ا

 وي.؛ تمؤرحك لى وده. ،ة غذ.ر ا .ة٠ي؛لمدرم

 ة دركن. مت ة؛ وءذدد؛ بالجيش. اذدق1

 أود ا؛ة.لىم ه؛رأدة1 374 م/1955

و؛،1  في ر وهم-؛ ذد ة؛ زم إ ا ن كا؛ ؛ة.

 دذلىم١ وءندد.؛ ؛ا,ة.٠ص صر ق سكر٠مة

 م ا#و.؛ ووات الجيش ددن ل ازقن؛

 الذخيرة إلى الج.يش د.؛د.ذ واذتدت

 دح ف إلى مدصص-؛ر ذ.لى ن؛ زم إ ا ع٠ساد

 رذذى وزًا ؛—تجذ دورة اذ ا زن هتى؛

 عدًا  لذوطث، القعر في ا"وراء

 كا؛ن وذلى د؛ب، كذل ذذح ءذد ا#وأم

.4إءلىاد في م ا#د؛ حذ.ة وةف1ا هادا
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التئضزة ٠المذضذ

 )دددان الدرة ملدب في استشهد

 ن_و وعمره (ح_الدا بت■? اكي-داء

. ثالثين عام

ا"كوع ءاي محدد العديد

رة٠٠اسع

 ن لجلج.اج كا لزددية ا الحبودب صر٠ء

 وجه ءلى والخردل )المسم(

 دة١ومتور قديمة صناعة ،وصى٠لحص ا

 قا وتتنا متخصصة جاعات تزاولها

آءر. إلى جدل نم خراب

 مذن من عدد في لمطصر١ تنتذر

 زددنة في خمج  ودا ،و؛واديه مرح الي

رق إلى قدة إوا ا المناطق وفي صعاء  ا

 وشبوة. ومارب كمرواح منها

 وصهريح اإدرة حظيرة وتختدف

 اوا—ت خرى ا إلى منطذة من عمر٠ال

 ا"حجار مفذ-اطع ورواجد ،لندذاخ

 المنقور الصهريج لشثشل المالثمة

شجار ذوفر أو منها،  ذات ا

 فيه-؛ يجفر لنى ا لغد.ة ا ن لعا ا

عدر آزده أن إ ،اؤصهريح  ة٢ا٠متث ا

فيكاللمتاطق.

المناخ ذات ء رت مدينة فغي

 محاجر :وجد وارث نسبر؛ رد اب

ءلى دا ر٠ز..*_ص ا لية٠م٠ء م رت ، سدة ا ن م

 مهريج ويكون غمرص، مبتى

صر المذذور, الصخر مر ا

 فس.بدذ حظيرة زن إجنى ا ويتكون

 ويجدث زب، ؛ ا في حود وا دور ذات

 أء_رى أدوار إبه تضاف أن

 يجتزع وللتخزين. ي لك امستخدلال

 متقاطعة عذود عل لحظيرة 1 سذذ

 ذوف مجيت لجصوا الحجر مج' سذي.ة

 لحظيرة ا ارض في كافية حة ما

 أماكن جاف، إلى والحرى صر٠للع

واب وإيواء يمية -ز الحبوب محزن  ا

 ذي ؛إوا وم عر يا مسه لح؛ ا

وا"عام.

 ت دلن؛ لحظ-يرة ا دب اجو عز وذ^ذى

 وأ للرقود ،ا—كقدم ( ت منئا )

ثيها ذوضع كما ،حة لرا ا  أيامى ء

ظ(. )ا الزيت ة٠وء وأ لحذ؟وب ا

دم وصهريح  فوهة لها ذجوة ا

 ويددرج الشكل مخروطي وهو داردة،

 85 ين ا"و إلى "ءلى ا من تطره

دبر ا رىيفنا وعمقه 'ا٠س 3 5 إلى وهم—ني
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المعضكه ت در مئ ال

 رة٠خ—ص ن م منذور وهو ، و.زيد و ا

ءدده ق.ا ءذد أصرم امتداد ول.ه واحده

 ء 1؟ام—ل ا ر ثتع *وي• ذج ر $ ا لى٠ء ر٠.ق٠١٠دهم

 ئ٠عسح ا!فجوة هذه في يدخ.ل حوله.

 بر٠لم أ طوله يقارب ون ه.؛ا يد يدب

 هرس ا"ول زوه—جذ ، ٠بر٠ الم ونعف

 لفجوة ا فة حا ءن ترز و ، ب٠لخش ا

 جزؤه أها أكهر. أو مر نصف بمقد|ر

سفل  ذاع في ويسذذر لحجر١ زن ا

جوة.٠الغ

 رز ا"عز الجزء ءلى يك

 سن اس.ب هرن ب-طول حب،| دن لمسة

 ا$خر ا!ط-رف وير؛_ط ،.ه—طرن

 ظ.هر ءلى الذوود )الشزج( ل.ااوطاف

 دًاغ.ا وا!في ا٠للعصر فتخذمة1 لدابة1

 ة. ص٠دعا •هماي وه-و ،-و ذكون م.ا

 الفجوة داءلى .فيزر ا لحن-ب 1 .مك«مس٠يم

 ور٠ب ل٠لج.ما مير٠٠وي ،اوم ع لم ار ذف دالم

 داءلى؛ السحنن فدددر ادذجوة حدول

 عقليت وود لعصر٠ل ة٠لالزما للمهدة

 ).كاي وذذك ا"سود، ذى لقما ل ءدداه

 ذر يما كه ودأ الدوران، L حا فقد ي

 إلى آن ومن والقفار. الغدافي في لأل

م.ا زع ود الجمر العقار قف دو ر آء

 ٠ا!ضوة ذاع دن ^طا دن تحمع

الحار، اتاخ ذات طقاتا ومن

 أو ا"حجذار، دقاطع ء.ن بدد !-فيوا

 الجذو ذات ا"سحار يسا و ت.وف٠ت

 هريح٠ص٠ال أو لفجوةا فإن الكا-بإرة،

 لةطر1؛. الجلح وط في ر اذق دا ج دك ي

 لجذ-إح ا حرن ويرك ددن، ددا ا وائعمق

 ي*.هح لعجذ.و' -غز١أم م.ذ.اس.ب طول

 د.ا وعادة "روى. ا ل تحص وددذه يدفنه

 بعض وفي ء !-*-راا في العصر يشم

كمان  دن عددى أو مظالت داخل ا

واساثر. كف1 أو لحذذرا

 دن وه )الزيت( السرط وأغلب

ن  جالن،٠جل سرط وسمرى الجلجا

ذرذر. سيلط وسعى الحردل هرن أو

 دح وق لع.صر ا ملة٠ء ء دب؛ ا عند

 ة..اع في بقى٠ي ذطرة آخر إلى الط^ط

 !--*-صار ا ؛٠ق^زه !فيا ال.عث؛رة ازلجذوة

ص دارد  دن مذه.ا ت.بقى د.ا سذخا

ك.ال.عجي,ذه وهي يشكل.ها ثم اك.رط،

ثم معدوم، ردم ذات أتراص في

 وبا"خصى وات للم عاذًا يبيع.ها

العصارة. و:ذمى الخراف،

دردات قأئد أددد
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|لمئآلتة )لجؤب |لئتظمي

جؤهر(١ غظمي٠ال

 )أب_و المعظمي ج_ولر و—ه

 آل م.ماليك ع.ن ،"ول ا حبذي الدر(،

 ذكي حازم.ا اق."٠ء دفي ن ى زريع،

 ازة-راءات في مصنفات ل_ه ، ال!٠ء

 ن 1ط1ل ب_ا ب٠ة ل ،وء.ظ ل وا ث٠لحدي وا

 إلى وا!-ظ-واذي،وب وا"س-ت-اذ،

 أ٠س_- ن ب. مح-م-لى ظ_م٠المع اءي ا),لى سيده

 )حدن و$ه الذي ا).*_ود-:؛:- أبى

 عده٠ب من وأقلره ،لحج.ردة دا الذم-لزة(

 ذة٠س وف_اته وددد .عد.ران المك.ره ارذه

 رلى ودت دات م،1165ه/560

دوات المطلق أطذاله،والحاك-م

 .كله_ا .زري-*يين1١ دولة ء_لى ة٠ل٠ط-وي

 .ن اذ^^ ءلى ق I وب "ي ا اد-;ولى وءدددا

 عدن ومذؤا ام، 173 ه/5 69 ءام

 !;أ_م٠ء ذ.*ا.ر ، ح( زر؛ )؛-في قاعدة

 جومر خ [ إزد ه ذا ن ذورا ده رذي-لم

 دق الذماوة في ن٠غد. ددي ا دي ل* ا

 في ه رذن دام وب، ا دن ط,غتىذ جاء

 افص_ار ب-احكام ام 188ه/584 ءام

 أردع; اكح،واستمر .ن٠المذد ذدك ءلى

 لرن ذرءا دوه-ر ئ-اق حق أذ-ؤ-ر

.,دود،ذرال۵ا) .هود,.*د يادلى ولم،ذدك

 لحها*_ن ا بمدا ءاده وعرزى ن٦ط*ت.ك.

ف ;.رة٠ء ذظدر  ي-ص-ل ددار،و آ

 ؤلى نو دك أن د.على دبرل دق أدلى إب

 بلىه ا-:-اء مج.را ارساد.ء ء.لى اطذ-أن

 ةيذك ٠تذط دكان وؤلى ءؤ.ران. المكره

 ءلمم دون ده د من ب.ك.ل ل.رد.ل أن

 د.ن مبحرًا،ا.ذذ-اذسا د.اد،طذ;فين

 ءام ،.*,لى ا٢ ذوفي ادفي الجثة إلى اغذا

ام. 194ه./590

 اكدري الله ءدد ددن ح، د.

 .29 :!.؛ضا غاذى ال-،ط :نمح-ا اين ع دع را م
: الجد جيقرالخز .193/1 الم.,
حد، ؛.ن الله -1—ء. ؛-ى الطيب الله ء.بل

 تحوير،1ا دار ،ءإن :-اذ-. اع داري ورمن: م*دا
ذرا، مي:٠او.م م؛1986 ،2ط ;؛روت، ا
.39 - 36 ن: ال في لذ1وال اب

فة المد

 ني ا"ولي ا#سالدي م٠اللى*.ا; ارددط

 شع....ا .رف ب* د.^.ا ليم?فا أ^.اء نغ ل ت مح

دات. )ج( ؛.)اغالدة( .*،

د_ذ  في - 4مالدذ رف-ة٠غ : واذ*_

 ^واره، آو ، ادابذلى دد ؛-ا - ادذال

 من ا)-„ادمة د دع ا"طذ'ل إب-ا دأبى

 ا)ذ-راءة ادئ٠و ).نعام مي.ًا رو ا)سر

 ءلى ).;.دربوا ،_اب٠لحوا دةكتاوا

.ا)كريم ا)ةرآن ذراءة
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معالمة ال

،ددععايم مذ.هح مة٠ع٠للم ولمى

 دا ، ة—ل.لذراس محددة ذوات٠س و

 ج.تهادات ضع٠مخ ا ده امح٠ابرذ

 )|لغقي( ءدن في ىدط ادذي لمعلم،١

 في المعروف و٠وه )الفقيه(، أي

,ب)سسذدا( رها٨وغ عاء٠صذ

أج; أي دا(٠ع٠)الم اغى٠يت_ق و

 بل ، ن دلمصبيا طيمه٠ت ب.ل م.ق.ا زمءي

 برن الص-يان له ه وع دلى 1م عل يع.تمد

 وسدم,ى غ.البا، "س?وع ا آخر في ذقود

٠ (لخمت*مى ا >حى ق٠م ا۴ت وفي ء1صتع في

 أسدوب يت.خذ لمعالمة١ في ٠لتعلي وا

 طفل كل م٠ل٠يع إذ اوشردي، التعلم

ف ح.لة ءلى  ا٠طغ ى ريس خذ

 ودذاوبم الذران، وراءة في ا$ءر ءن

به. دشرا ا رة٠لقل ا فى

 بادة إلى وطذلى ا ي-صل دف٠وءلذ

 لمة(، )ر أه؛-^ له ما٠ي.ع ءلم( >جزء

 ذدذاول ءه ر و٠وددء لعوشإ ا ذددزدن

 ًا ف ا دك ها وفي ، ه٠بيت في العداء وجبة

 الدادمددة مح.مى٠وت ، يوده٠مذ ء.لى ١١—د دع ا

٠ش(1ب«)الرذة ء1صلمع في

مدن ف ؛.*- ا في الدراسه أوردد

 صالة وقت حق الباكر الصباح

 درة بمغا م—له يسمح ٦، ، لظهر ا

مة  ، ب.يوم_م في الدداء ول إذذا المد

 إلى أغدرى رةم ^.مودون ء الدلى, ورح

 وة-ت فى٠ح ف.يها ون ■ل ظ ور ة٠م لم.ع. ا

 دطذب لغآرة ا هذه وفي ر.٩۵اله ة  حى

 هرن تعل:م الك:ار ل1ا"طذ هرن اسل

 ا٠م جع.ة لررا !.فرض هم٠مذ ر٠أىظ هم

ادحاح. في دزسه-م

 في شره٠ت٠م.ت اذمالمات وكانت

 في أو اددذة ا في م*,واء لى ح إف ا غلم مع

 من ءلىد تمك-ن وبفضلها ،ف٠!-رلحا

 ،"دل ا من لذ-حرر ا ه_ن النامر

 مجل.قات ق كيرا ا فرص دك وتهرأت

 لدروس ا دع سد ل جد ا ل 1 في لدرس ا

 م٠ام.عه٠س٠م ءل دلمقيها دفي ا ددحدة ا

٠الزين ء ءل؛ بعض.ل

 أذ.شئت "ولى ا ل *اا! لحذرب ا و؛*لى

 بعض رئيه٠اد الدن في ًا٠ي٠درمح٠ت,

 لم لكنها دلىلح-لمه ا لى٠والاله اذدارسم

 زوطن١ ل كردا ي ادذورة ب.ع.د إ" م٠تعم

ل سذذ .4جذوب في وا

 طأهر الله ءدد ءاوي

 ذي م يعا ت. ال وأقع طاهر؛ الله ءد وي 1 ء جع:را ع
ادع - ا"ول اادد - ا#كل.ل جلت٠ الن،

ام. 987 -ب -ن الزا

2761 ذالة٠لي1 اا،هئ ال



دحيى( دن >ءبالرحمن مي1الم* دحيى( دن ن٠)حبدالرح المعلمي

 حيى(٠ دى )ءبدالرحمن المعلمي

م1966ه/1385 ت

L ي.بم٠حخ ن٠ل بز-ز ر—ل ا ?عذ٠ء >شبغ٠ل ا و٠ه

 ه ذم ب نميز ، فعي ا٠لث ا ني ا إدم ا ع.لمي ت أ

 ذع زرا أعالم من عل؛ كان فقد

 هرن م ؤد ومحذة؛ وباح.ت ؤدًا ن؛ ذًا أسدتا

 د٠ذ٠لهد.ا كنرد ا اد٠آي ي.در٠ح إلى رمن ا

 ، يها٠ف وتزوج طويلة مدة اا٢ م وأن.؛

 والذذون لع»لوم ا جيع في دارءًا كان

 ل I—رج ل وا ا"نساب علم في ًا٠ارء٠وب

 والت.علبز لكتب ا تصحيح في ودع

ءليها.

 لمعلمي ا -ن دادر ء شيخ٠٠ل ا كان

 ذرة ددا اوكار المصح.حين أحذد ني ره.؛ ا

 ا"جالء 4رفاة هع رة1اؤ*ةه فم دار١لم ا

 من ؛-؛-;رًا ص_ح_ح المتضلعين،

 ا٠ءامه وعاق بة٠ل_ق ا ؛ت٠اغذ-ط-وط

 ب وادو اليطة التعليقات

 اذد ذو ا دات اكافرن ت لتذديما وا

 ى كتا مثل: واكاريخي..ذ العلمية

 را 563 لوفى١ في 1لكع ب ا"ذف

 وكتاب ،ءحزا أ ت٠س_ت رن ام 168

 ستة من  كوما بن ا#فال

اضدًا. اء أجذن

 ت لمعروعا ا ذرة دا في المعل.مي حقوًا

 ءائ اكالدن حرلمة وؤدم ال.ذ.هالذني

 المعارف داة_رة في ة٠ج_ليل حذدمات

 ءلى حل ا حذق كذندك وظ.ل لعتماتمة1

 الدفرة ادداذرة ذرك يهاح الذذإءد،

 لمل.كة ا سدذوط د ي* ودكاز ا د آد؛ ر دل وح

 م/1948 م ء-؛ دكن٠اد في ا"منية

 الكرمة مكة إلى وارغ.لى ه،1367

 لمكي١ رم ل ا لكتبة٠ أه^:ًا نصب تيح

 ب٠ككب بتمحي^ ًا٠٠د.ض أ ك ه.-.؛ ج ت.،ئ ش وا

 آو ر اذو ددون ر خ را نك-ل الداذ.رة

 ذ؛ر دن 26 دوم فى ذوفى دق عواذق

 في ام 966 دوو 16 ه/13 86 دغر

 حبا ؤفى ،فىؤ-ا ودأن رمة٠المك ة مك

 رت -ددى  اذفي اسب با"عدال

 لدلمبة1 ودادلوا$ العلماء در رقد زال

-م. وإعبذا ا#سالدي داذنالم

 ةجذ.اد تة٩كخع ا؛*لي ا!شخ نم.رذ

 الى.ظ كث؛ر لحن؛ذظ؛ ا أوي م٠لغ-ها سريع

ط-وم  سأمثال وء-الما اد٨وا"ذ- إ-

 ضعاامذو ك,ان ووقائعهم، !*رنا

 لكا$م، ا قاذفى ا$ى "ش ا يم كو ورءًا،

 ج—م-ذه ؛-كون ءبر أذن إلى ف-اذ-ءدا

، وا وذارعذدا ءلحمي ذن إنن'  و!ه صادي

ت ح ومذه-ا ' عف إنافة ؛اذت دذ-ا

2762 1 Js ،*IIلهقلد



يح:ى( دن ن٠دءبالرح دي اد ي،حيى( دن )ء:دالرحمن عصي٠٠ال

رتباط صفة  في العلماء ردن ا

 ثة٠البع وص_ول زند ألقاها : ًا-قدمم١

 في -ادا حبدز ىص.مة إلى ا"زهرية

جة٠الح ذي 20 في عد اوذي ا؛-ؤر

 م.1937 منمارس الراح ه/1 35 5

ممت*ة iJدشا :وأهمءده الرح.ال (٠ءل

والمعرفة ١عل٠دب، وءة٠د_مط بيطة

 ادوي حتغال1 في ألقاه.! ا!تارمخية

 ه/ 1357 دعت.مانيةا لع.ارفا ئرةل.دا

 ه/1 35 8 عام وطبعت م1938

 )المباحث هأسما مؤلف ي م1939

توا؛ اسمة الشة(. ذا

 اا_رح-ال ارية رى٠ي كان لقد

 وأدوارحدم و ه ،وعلمط يحح٠اريخ٠لت ا

هجم٢وح م٠٠٠امبر وم  زك—دلم ۵جذ..*.؛ل م.ما ا

 ادة ذع ة٠ت.رحم لتارئغا أن زامالً إدراتذًا

 كان سا؛-ق زهرن في داث٠"ح واذمية

 لذلك بوظبا وإبدارداتاا دوره؛ 1غ

ء.ان دندي  رحمة٠ت يمدل اريخ اك ؛.أن ا

وأيذاذيا. الذوب دازي

 عع.لي٠٠ ه ؛-ألىره لم.علمواما ن^خ٠إا ذبر

 ء.-ن التارغي حديشه في الدرق
 زظ.يم تاح دش وصفه وإظي.ار ا#سالم

 وسنة الله كتاب ءلى ز٠,٤ارذ

اندمجن اء٠اك-ل وآزار H وك—رس

 وا-حذب دا دوهرا ده ذرواذا الذدن نذودا

 ة٠ت٠ال بأن ه-ؤذر، دور ذم دكون أن

 ن٠م H اني ا ن٠ء دصت عيارة

 هو مم-.ا ا٠بره٠وغ وا"فعال ا"ذوال

 ل."ح.ك.ام وتفصيل للذ-رآن ددين

 هرصالح هرن ذلرك وضر ب ا"دا ل م تعلى. و

 مؤمتا حيات.ه ذ.اذ.ت وه.^-ذا ة،راا

 و؛-أن لنصيحة ا لدين ا دأن ثقا ا ٠

 حسار وأ ء لعظما 1 ر٠س التاردسخ

 ؛ان ء^ا أ^ذداده؛ مها لذذ؛ر اشدوبا

اتذون. وأجداده,*؛ أداؤهم ءاده

 إلى لتوتح اذفي المذاذة نكزا؛اذت

 ظ^اء٨اذ "حوزاث تارب ذرة كذاب

 ؛.دأه.ا ذس ء.لى ة٠أمثد ن زم حدث

 وأوجزها ! الكريم ؛-ربدولL؛

 دور أوضح أذ.^ كمرا ذار^ي بنطا

 دنه أحذوه ا٠مر نقل في صحابته

 ًاطهم ؛ن في م٠ه ور ٠لم ؛ #ذوووا

 أذرذا ^.ا٠؛ «-بجه دمبح2ك ، وه^ذا

 وئ كثمرون١ال ا٢ دساذر ور ا ظهار١

 اذدارس ءإوم في نا؛ذًا هرذهجا زادت

في آياد درر في ات٠اد.*—لىوا

٠اللر؛تة الدقيذات

ه٠وج-ه الم.ع_لمي شيخ٠ال ؛رزأ د.قد

؛لى ح.اهدة اد*؛وم ذظلى  ؛.أن ذظره
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ا#دارة علموم٠ ا)وطش |لمعهد دحيى( رن ن٠)ءبدالرح ي٠اسل

 في تددث هرا كب زوا ان يذوج-ب

 وأن ص; والع_ا الحديث التاريخ

 باذقديم، محتقظ ك٠يظل أن يعي ريخ اك؛

 "ررار الدافع ه٠مح يستمد وإنما

 الشيخ نمك وم-اده، الحديث

م بالتاريخ المعلمي  ور؛-ط وا#س-

 العلماء ط وارب لدرسة ط الجادع

 دو L.٥ عل لكدن رجافظرا ببعفهم

 من حديث هو ام كل٠ب و؛رظونه قديم

 بأنه وضعه الدي تواصلهم خالل

 والمعاصر الحديث التاريخ في مفقود

 ،لمعلحري ا لشيفو ا فلسفة نت كا تلك

لذ  كالرًا وفلسعته أوكاره ؛رتأ لى٨و

 ا"ساتذة من حوزه وبمن طالبه في

 ا"ذكار ك٠تا أسد.همت كم,ا والط.ماء،

 الجامدة ي العلمية از.كليات انحاء ني

 وزيادة لحديثة بتخععداب ة لدشما ا

دا. ءلى

 قعدة أورد ذلك هن وانطالقا

 ت دنى ب وا دل لى;.؛ وا العلوم ا٢ ب يرق

ولة في فية لثن؛ وا العلب؛ هضة—وال  ا

: تبا أببا من صا د*. نورد ا"صدء؛

 للمايارف لداداهد لرز حوته ما كى طوبى

ذف ط؛ ل٤ ماالمطاذف حف تف العلم رداض فيها

-؛ت رها أثد؛  ذ؛ط.ف كل ي٠كغ ذرع متد

رف و؛ مرتشف كل ذروي بالعذن وحاضها

 لمتامنى١و واا-هط؛بع وادذارس لجوامع١ ذيها

وارنى كل دخير الدرى أمها الجوامع نمر

 توازنى١وال الرادف دز الال.وم ره الذقت ؛.اور

الطرائف وتالينى ما٠اكرج دار رها وترى

لم رجال ت٠ءلمم كمأ ودي.؛  رف لماد؛ا دائرة ا

محاثفا غير معدن من لؤ.؛ما علول تسرت

 الذظاري حزام ال٠جه د.
جرات ري،لنشاا "لزام جمال مراجع:  ا

 ااذون ددادة مذن وذآثيراذي الءذيذة اا-حضرمية

 ازمذردن، اوذرى حئصكا٠ دش عثر ،حاددا

 التاريخ لي فلعة دكترراه اطروحة

 هرلعلة جا - رذلى ابن — الذربة كديه *دلىبثط٠اا

عدما، الدين، رحيي ام.999 بغداد،

دن ذي هب وما ن بح لعر ا  ذي الدرى ا

فجاهية عهد  أطروحة ، 1948 - 1848 ا

الحامئة العردجة، ادلمة-ة قم دكاءوراه،

.م 19 8 7 ،لىا ،د آدا حدر ،نيةل*ثماا

دارية سلوم ااوطض المعهد ا

 الحافظات ني المعهد إنشاء مم

 عام في الوحدة( )ب الشمارة

 د٠)معه اص ت م1963 ادا 3 83

 وحددت ردة(لسكرتاوا العامة ا"داره

 إب وأوكادت الورراء، درئا,*.*ة سعيده

 الدولة ي غ وط٠م تدريب مهمة

 أداء تطوي-ر يكفا ا—سد هيلهموزآ

وزة أجهزة الناشذة. ا
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ا#دارة علموم1ل ااوحذي ا.٠٠٠|ا رذ ا#د وم.1.« ااوحض دد ع ص

 مأء;-لى1974 ه/1394 م ء وفي

 لقوعي1 )|لمعه.د ويدي المعهد تذظ.يم

 م-؛-ام إوده وأس.ذدت اًا.*.؛د.ة(، ا#دارة

 لقط.اءات رع ٠ذش؛ط ل م دش j عسأو

.ام.ة الحكومي.ة  واو.ذطاع دة وامخدد ا

 دز دذودر ره وب.طت لخاص،

 مستوى والتهوذن .-زظام’ ذوادي

 الميدانية با"بحاث م واودا ا"داء،

ن  ولحديم! ا#دارية زة٠يا"جه المتعا

ستثارات،  اه/401 عام وفي ا

 ل م—كث اتع.هذ دبام ١وسع.خ ت اه 98 1

. 1 %-عاي٠ا

 قيق٠تح معبا-ئ ي-ض-فى ودق

دة إلى ست.ذد ا ده إ ف ٠هذ ته٠إسةراتيءج  ؛

 ومذروعاته أنشطته تح_دد اتى

ا"كادي التأهيل دا-

.ت!حمعي 5

وألي. ا#داري !تتدرب -2

3 - I —رات ستثا وا وث—ح

!تورق. وا

 )ق-ل ا^ا.ودمذ اغذ-اذ.ظ-ات ني ؛٠٠أ

 ماوم—او هد٠ع—٠ ■، سمتأ ذشلى ااو-ولم-ة(

 ه/1400 م ء؛ ني عدن في ا#دارة

 انوزراء مجذس ذرار بموج-ب ام 980

 م1980 ه/ 1400 لسئة (31) رنم

دة العمل ؛.وزارة ط درد كحاز وا

لت وأ ،ءدن في الم.دذيق  رة٠.أل٠ إب و

 في ه وأئ ا#داري ل_د^.لى ا تطوير

وزة از—ه—ج  وتأهيل ا#داري، ا

 ا#دارية ا!وظ؛ذ في اللمددة اذوىا

ذزك امختا-غة،  ال-لىوات إة.؛دة و

 اودل ثكالت٠و قض.ايا في اوطرمتة

 ودؤسداذبا اواوان ب؛زة ني ا#داري

 ردة #دا ا بدوث وا ال.لىوريات ذر و

. غدره؛ ه

 22 في ة ومي ا ةودو و ا م دا ق ٠وبمل

 ه1410 ذوال 26 م/1990 يو1_٠

 ادم تحت ا؛-مهدين تنظيم أعيط

 و ا#داردة(، وم1ل؛,* ا؛وطق )ا؛عهد

 وذمز ردة وا ءدن ن٠ لى في ذروع

 مداخل وزع—؛ ذام رذلى ،وإب

 د-لىل-لىة واف—وأه تيحباتوارنزا

 خالل زن ا#داري ا"داء لتطوير

 دع يلتتاس-ب، ع.تكامل ش-ولي مدخل

 في ةيلتتم ا ذ.طة ت ح؛ وادن;؛ أهداف

 ل٠بشك ؤدر د ؛-ما ^.ية او مهوردة—الج

ت ءلى يإيجا  ا$تية: الجدا

ر- 1 بشرية1ا الذوى تءلو

ل ي,ح٠٠تح الجذرية. ؛واردا اتذ

م ي1—ع—ت—ال ت ر؛ 1سي دن—ب ط—د ور ’

 ا#دارة. اوم؛ ت1راحياح

ل ذ دن ا#داري -وريب ال

معلومات ؛ذة—وإذ ا؛.ذ,اه^.م رطوير
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ر؛ن(هطا ن’ )ءادر ٠عوخ- ا#دارة م علب1ل ادوطي ،د٠ال»

 وذدرات ات مه.ار اب ادك مع حزدنه

 أغ-اط ي ر٩ال.تغي وك.ذا ردن،وإدا ف.تجة

تم_ اللوك  اا-ذ_رددة ه_ات1وا

ة. والجه.اء

التنظيمي التطو،.ر - 2

 ة #دارد ا التتظيه-ات اية٠ك.غ روع

 دن 'هذاوه_ا غةذ^ق ءل ة-ادرة ذزلتؤون

حلت٨خ

 وأنخطتها. ا؛:ظ.هات ٠تطوير

ق-ات ذطو-ر التنظيمية الل_

 والمالجن. ا#شراف وأدا#ب

د-ات العذ-؛ة ذ-ط-وور واد-".-اذ_

1^1.-II.-, إدة. ال

!ذظمة1 ودر دد، - 3

 واطذ.ظ ا!.كرذاردة ا٩:ظ ودر ط

وا]وق.

 ادابن. اداسة اذذفلم تشير

 ٠لتخزين١و اؤدراء ئظ.م ذطو؛ر

ذاتا م٠ذظ ًاطودر  العادة- د

ه٠وص.غ٠د المجهد دور م.ن واذ.ط."ق

 في دة الق.ا او™'تا رمأ هرن واحدًا

 ج هتماا ؛.ان ،لع-ام.لمة ا ا!-ذوى تخمي.ة

 أهداف تحذق خآلط-ة إعداد في المعهد

الب.شريه وا؛وارد الد.اه؛.ة إذوى ا ا«ذممه

 أنشطته محددًا القادمة الغزة في

ت همن ءدد في اذرئيه ى: اجدا

 تهدف ليا٠ع٠ال الدراسات - 1

ا"داء. مستوى مثن٠تح

 دف٠٢ ي.لية٠لتكم ا ت ).درائ ا - 2

٠التذميه #دارة ن١الغئي ئ :.وور

 ل-ذ,ساطا اره داء لتدزيبا - 3

٠٠خ.لم٠٠٠دير٠دا ى٠ي ال

سذشارات .بحوث - 4  مدف وا

 وتحليلها ا#دارية الشاكل دراسة

ذا. ة ا لحلول١ اقاراح لي و

ي كدى هدهد هط.ير

 إن( هر١ط دن )عامر وضق٠م

م1465 - 1408 ا ه870 - 811

 ؛نمعوضة دن هر1ط دن ء؛در هو

 المل.ك الغرثي، "دوي ا ازددن، داج

 طاهر بني دواة دؤدي اهح.د ا)ظاذ.ر

 )دى ا!ط-اه.ر الملك كان #دن.ا في

تزوج قد ا)-رلب-ولي( -ل إسماء رن

 إخو هع هدده إذا ذتو؛ا ،ر ءا أخرت

؛عحهمذولي -نحج، في در ط.؛ بم وا
 عجد دن ما٠ديوس دلممظر " ا٠أءم

 الدود المدك ح.صمه وفاذإوا الله(،

خلع دق إسم-اءيل( ؛.زالقاسم )أدا
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 ام-اه_د "دوه و؛ ءادر ودخل ، ذن*

 ذة ا همج أم; حأل٠ست و ، ءدن ذف ءلى

 دثاركه ءاهر ذدولى م،1454 ه/858

تح.ت وذت ادق اصالد ا٠حك خوه ا

 له ذى'ن ،ورى ق 1م ح واذن: .-اما'٠يل

 ذذك دلدلى ودا ، ء.دن إلى ٣حب ٧٠د

ذعار. ا٠إلى؛. ١٠ ض ثم وإب. ز د

 ل/866 ذ_ة م_ن ل ذوا وفي

 ءلى الظافر اللك اذولى م1462

 ه٨خا ارن ء.لميه_ا ورلى صعاء مدي.ذة
 أن إ" داود، بن ءبدال.وهاب الشيخ

 ني رتعادها ذ.اى, بن مح_م_د ا#قء

 ولفيا ام.464 / ه869 منة أرل

م؛ الظافر اداك  عتداء عل ء ا

 مرات، ,٠ز جهما فها ألمدرى، درة

 منة ٠٦-دا ءلى وذنا عب، عتذعت’ف

م.65 %ه|٦٠

ددن«زرئي اد ذدر

 ا!«ذم دار ا"عالم، ا!زرىي، ؛ن ال ءير مراجع:
.م 1 9 8 6 ، 7 ط ؛روت، ،دن دمال ن

معب.ن

 في هدت ذا قديمة ية٠ذ٠مم دولة هي

 دممتها عا نت وى الج-ول، وادي

 )؛رذاو( تس.مى لذاذت الني مجين هدددذة

ية٠ر-مخ ددا ا ت لم.علوما ا قى ودن أي.ضد

وفدرة—ال لذق-وثى ا م.ن حن٠ع٠م ة٠دوإ ءز

 في الج-وف وادي في ا٠له٠ء عر الني

 م عا رز ادذداء لحن-دي-ث ا لعصر

 معن وذذلك م،1870 ه/1287

 وم.عابد وحص_ون يددن وآذار خذراذب

 اروم. إلى هالك تاثمة زالت ما

 في ذكر والمعينيين رس ولدولة

 )ددي رذك ذقد ة،يالكالسيك در إقدنا

 ي ته طم ل. ا خ ر لذ؛ ا ده ٠كتا في ى.م( 79

 اتم^ر م.ن أول ؛اذوا المعدذدين أن ، 7 حد

 كتاب في وجذ-اء اللبان. طريق ءل

 أن ٠#رري(ا اا.بدر ولح )ألطواف

 يج-ملون ا ذم ؛إ ة.تين لج«ره؛ وا المع.شحض

 )ءاصمة ابراء إلى والطيب اللجان

 المؤوشات ني حارهم أما ا"نباط(.

 دا وأهم.ه.ا ،فقا:لة حمية٨#سا ؛ةالدر

 في ٠اف-داني أحمد دت ن٠٠الحم ذ؛_ره

 ح.يث رب( از* رة جر )ردة ؛تاب

 هذا في هلىن٠د ذكرى وإذا " : ل ؛٠ة

 نش ر-الح-وف را ذذ؛-ر ا٠فإذ.ذ ضعذو ا

 ،ق٠لذش و وه ل ء^را ور: حد ز* وا ر ا'"ن؛

 ،ء لبيضا ا لحذ-ربة وا نمران حخ٠وب

ن، ذي لم سدة لحن؛ وا  والحذ-رة دا

 م.احى٠م~ ثم ،ة٠؛مري زد؛ ا٠٠ب ء لسمودا ا

.٠كشق.. ن ورون؛ ؛ؤذا ١مم ودراذش،
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 در إى ا عناية ذلة عل واعتمادا

رذة ين مع أودة ل.عربيه ا  -دظت 1بم مق

 لم رحا ا اورض وؤحر أ٠ب٠س دولتا ه٠ب

 هذا ط-لع٠م في "زر٠م وي لدمسا ا

 ادم—تق سبب ن ك ذلك أن رن—لق ا

 فهي ولذلك معين، دولة ءلى المؤن

 . لذديمة ا ليمق_ية ا لدول ا أذدم عدده

 إل )كرب ذذش في ورد بما را* واد

 في ءده عهر الذي لبئي ا وذر(

 أن ذكر والذي (Res 3945) صرواح

 في مدن ١١ج ها دنكور ا أ٠—م، لك٠٠

 له م.والية ذت كا أو ، وقهره؛ لجوف ا

 نونشا وك-,مذ-اهو وهرم يذق مشا

 ورسهو يفع(. )اسمه ماكؤ( كان الدي

 )يلبي( ا#نجليزي الرحالة الرأي هذا

 ،معين وك—مذ نوابم دثر الذي

 الجالد ذلي عشر الدانى ادشرن وانزض

٠ كها مء دذ«ا بدادة

 بدن اروم السائد الرأي ولكن

 ط لقدبمة ا ة ليمنع ا ت ا٠س الدرا ءلماء
 ت لكذ.وفا وا لبحوث ا إلى دًا سنن؛ وا

 عدى ذد زر()جال رأي أن الحديدة

عتقاد وأن من، زن ا عليه  الذائع ا

 أن ينبغي معين دولة بقدم ذلىالنا

 ازفي ا؛وف مدن أن تبرز فقد يراح.

في ال-؟-؛-ي وذر إل كرى ل حمعب

د ز٠ق السابع ادذرن  هردذا دكان لم ادد

 ذادت اوفي ن١مع دودة أن إذ ،ية٠مع

 عاج رذة دل لقياده اروف في
 كاذت )ذل( تزاقش ومديتة )باو(،

 النقوش أؤدم أن دما حقة. فازة في

 غر يةبس ذذوش هي عين٠٠ ذنكر .'دفي

 رذشونر ا أقدم وأن ، لجوف ا في علب؛

 مكتودة لحول ا في عليها عهر لنيا

 نوأ ، ة٠٠٠د٠ملع رى، يسوا سجتره ة٠هلج—ط

  معين دولة عن معلوماتنا ج-ا

 وأن ،لجالدا ذلى بعادرا لقرنا تتعدى

 ذلحك حاسارة عن تعرفه ما أكهر

 وادثاك ادرابع القرن إلى يعود اردورة
 عن ذنامعلوما أم؛ لالد. نل ني وادن؛

 من ’بم ة دشينا تلك فتتجاوز سبأ دورة

هودو-

 ءددها عهر ارفي رنقوثم ٠ درت وؤد

 م/1989 - 1988) التف خالل

 )طات معد في ه(1409 - 1408

ه ءااسودا ينةمد خارج عاد(  ثرية ا

 كان المعدد ه رنا من أن ءلى )ندمان(،

 ملك لبؤان( بن يمدرن يدح سمه )ا

 سك دف الملك أنه يرجح الذي نشان

 اكمالف صرواج ٢ذفث ذكره دي—ا

 أي المعبد نقوش في ولببم الذكر.

أبا يفرض ادفي ‘معنن لدولة ذكر
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 ها ون خ وحذدد ه كالم ٠لجوف ا تحكم رت ل

دي جاريت'ل  اللبان ردق ءلى و

 وادي في )قرية( إلى الثمال باتجذه

 في روم( ا )اإ_عال وددان الدوام

'اذرى. وادي

 من جزءًا اووف منطقة كاذت

 في ت ورلى البذي. !نذونا ق ياط

 .ل ث ر٠ الدورة اذدن ح١م. ءدد ذا_ا ود.ا

(، )ا"دن*-لى عرارة  وكذلى *ذب

 ن،رزوا وادي لى٠ء يدود( )خرية

 ؛ضاء(،)ال وذق )الوداء(، وذذذن

 ءلى )ة.رذذو( ولدن ه ودر رذذن

 ويثإ الخارد، — سذاب وادي

 وكي) ا"رزة، وادي ءلى )؛راذش(

 ا"ذرة وادي ءنى مبذر( ؛ن ذر )*د

. 1وغحره

 ءلدذًا أن لسبئ.ية أ ١الذقوث ر ودذ

 أ. ب ني هرن حرإوك ب.وره؛ أو 1ه ردا مذ.ها

 وب مم لحا ا اوذرن بادن ده ؤرا ن وم*

 تقل٠ك الجوف صتطذة بدأت إتالد ا

٠ س.بآ دوون ءن ددر^^ًا

ن .ر أول و يذه٠لمد لذذوش ا في ذ

 (CIH 368) نعش في جاء د٠ق معون

 أم; )دع او-؟ة.ي إأك ا وقائع ددون

ي ذوف( ءلى اسمه بن "ن عاش ا

دس ااذرن ة؛لى ا اواخة-ر در ي

الميالد.

درن ءز درد م.ا٠ل ذو-ك *-د٠ول

,ادة د )؛.رادش( يئل ذه٠د د٠م
٠٠

تولت

دراة عن خروجها في ا"رف طق1مذ

 )ذرذاو( م*ين ة ين مد لرن واتحذت سب

 وف—لج ا في ة—ود—ة دوف—و رة ء.ا

 ت٩٠وتمكع ، صمتها ا٠ء. م٠٠س را ت’ ٠اشت.ه

 الدجان ط_رد-ق لى٠ء السيطرة صن

 انبوقت رلضوت٩دذ رمس.ائدة جاري او

 واذس*دوطنت. محطات١ ه ءلي وأة.الضت

 (M 247) ي هريت نقش ل٠س_ج وقد

 سبأ ودووذ يلرعح دوون ين٠ب فس الذذا

 إلى أشار حيث ن الد؟-؛ طريق ء-لى

 في المعدية للقوافإ بددين الس حمةه.ا٠م

 من وسمتنأد وغأران. ين مع ددن ا؛طريق

 رًا تجا دوا ى ب,.ه ح.ا٠ص أ أن نعه اوذذش

 ين٠ب رب در٠ل ’ ا و د٠دلي ؤلى اى ذي غ رق —م

 وذت )الغرس(، رديين وا إصريين ا

ت لرز ةواذ.له_م  ولذلك المذرب، ود

 في $لهتهم حمدًا ش٠ذ.ة٠اًا دونوا فقد

 ٠ لدينية ا م٢حأضر )؛راذش( يدل *.أدد ه

ورة المدرب أن ورجح ش لذة ا بي !إذ
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م*ين عتنم

 اردكذركس أدام >دلت ادفي دلك هي

 343 ءأم في رمص غزا .*يتما لث( ال

٠م٠ق

 ليه٠ء بر ء وني اخ م.عياي ذقتج ا *ن د مح و

 كان أذه ذي معي تاج.ر ر٦و ء.لى ب.ممر

 ل٠ه٠ء في ة٠والة_رذ دالن حر يتا

 ى.م. 264 نح.و الذ؛ني( وس٠طليم٠)ب

 عددًا أءرى هىبيت ذقوش ذكر٠ت ك.ما

 احرون٠يت ذوا ة؛ ادفي المعروف.ذ اددن من

 في لب وموا وعمون رددا مثل ا٠معه

 ؛لمدوها أخرى وأماكر؛ الذ.؛م، سالد

د في ارون. د

ره؛ زده.؛ ا أوج دين م وزن د وطغت

د. ؤدل دمن ادة؛ الذرن ي  ا۴أذ غبر د

 ي ذ.*-.-كر ا ردوده؛ ن بنم درًا كث تم٢ لم

 ول زل ا هرن ك.عذبره؛ ليم.ن ا د اح ب داخل

 جذ.؛ عطت أ وإن؛ ،صرة ال-؛ تة٠اليمذ

 طر^ق ءلى ري كجة-؛ ا ؤإذدود ^.؛٠اهذ^؛م

 ٠يمتل ي ارر إطرق١ ه.ذا ن وة؛ الدان.

 ن٠إ.إ^^ الجنوى^ حذ.؛دسما ا ء.لى أ٠ة.ذ من

٠المتوسط ال-حر سد؛*ؤ على ءزة إلى

 الحة^قي هلمحح ذ؛رلحح ف؛ق ،وردل

 ط "بذوف ا )جوف( ني مفورًا يزال 

 لم ادفي العديدة الحذراب ك3٠ذ ين٠ب

زالت هنم.؛ إد بعد، ره.؛ سدرا أ دكشف

 ب وترد ،؛ق.صة٠ذ اددودن مدوك قاحذة

 م.دارتع أن ك.ما ..ؤةلى٠ه عر٠غ د-لمدمإ.^م

 ا$ن إلى نثرت ادفي ة ال وش ال

 وزن٠معق حدورة م رمص ءلى لط٠سا 

 .الدوؤذ لتلك ءيي؛ا رخدطت؛

 ود (ثد؛٠ذة 467) ذوش ال ه.ذه ١وسد

 م ء.؛ ٠درت٠ص ذ٠صد ؛٠طد ودورن ني عت٠حم

 معبد عن اه 394 ام/ 974

 )نابولي( دمدديدن الثروة ت سد؛ درا د ا

ا#يطاب

 دوزن -*_\نأ٠٠ أن للذو ا ل—ومح_م

 وذط.ذة في رط وا.؛ س.بأ ن ء لمصلت ا

 دادت مردهدرة تجارية دولة لجروف ا

 أمحذذدت وعذدهنم؛ ذرون. رذد دن أكالمر

 الفي شها٠س؛اس في البعيد المدى ءلى

 وعدم تس.ي.أ كحرني ا ءذم انتهجت

 ءلى همها رة^ز٠وذ د؛ ٠ء~لال لذوسسما

 ا٢ ۴رس٠حق٠٠لدا س.مآ قاوط - اد.*«&^؛رة

 دذت ه؛ ثم ، ز^ذ؛ ذه؛م كج رس رددهنم؛

 ازوؤت ني ذلك حدث حذوتبا. ا أن

 اض الثرق أنظار ذه ددأت الدي

 دري٦شا ادتجذ.؛رة طريق غة-و تتجها

د، ل ق"• ا"ول ادذرن ٠مذذ اطدلحد  ار

 -لمة٠لحم ا وط_ت ى.م 24 م ء؛ وفي

 إلى ( دوسم جر؛ )اا^وس لني؛دة زن ,ارو.؛

ادفي دن٠ا؛ مجئ٠ص من ن وة؛ ،زمن ا
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ادناس-,(( اي ؛ن الله )ءد مذتاح ن لة اله

 زب د؛ إلى طريق-ها في ردي 1حته 1جتأ

 الصيت لذارعة١ 1لجوذ I ددن ر دف ب -

 ۶|زتغا رغ_م ، ٠راقث٠ول ددق : مذل

 ا—م—٢ داإم_ك_ا م_ةوضاخ-ا س_وريا_م_ا

|لدفاءيت.

الله عبد دد دوسدف د.

 جزدره صدة دلذي،٠ا]ه احمد رن . ا]ح جعع١عر
 ا"كاوع- ء-لي ٠|. محمل_ ع قر٦. ]*رب،ا

 .-1990 ،1ط ط, ا#رذاد، هلكتة
كاب كذاب دا;ي،٠ا]لج *ندأ دن ن—]**ا ، ا

 ا.أوراق«1986 ؛;روت، ودر، 1ا دار ،8ج
 ءبخ مح.مد ر. ■ ء دو . وآذاره ال:من رد^1ل ذي

ضعا* ،ب ]-كذاا دئروع ،2—ج الته،
 Muller. Walter w.: Baraq ish ام؛ 985

;1976 7 .und Ma in :Yemenreport nr 
Robin. Ch.: Mission Arche ologique et 
Epigraphique Francaise au Yemen du 
Nord en Automne 1978, Academie des 
Inscriptions & Belles - Letires. Comptes,

1979 Rendus dus Seances de Lannee 
(.PARIS)

ةة1اكذ

 دي ، ة ?ح د ا وزن ءلى لئكةع٠ا

 وم٠لحص ا ا٠ما ي.عذب كان بدائ.ية آلة

 ي٠وه ،درة ا٠#م ا ود٠ه٠ء في س.يون لدا ا

 دوضع ح؛ث الشط.اسة رادئ يذك لم ا هرز

 ن ٣٠ ه علي لقبوضى٠ ا ددا ا ه■ ي ًا ي حخ دن ر

 الفتحتين سدن الحاكم وم٠خ_ص

 ثم ،لخ.شبت.ين 1 تل.ك.ما في نحع.ورتين ا

امير٠٠س٠م عدة ا٠ف.يه_م ويدرى ان٠لم.ق٠تغ

 عاده وضن٠لقب ا ءل يصعب ٠يجبش

ج. إلى اقسوي إخراجهما،  وهو ن ا

 أن يستطيع  إذ ادال تلك ءلى

 ل-ن ا ا٠يدخ ا٠حخ شيئ م.ا t: ردم،|

 الحديدية. ود دك ا٠ب لمغ.لم.قة ا تبدلسوت

 زذط ش.دة ن٠م ارزان تتورم د٠وق

 ردفى لما٠٠ءق رح_ان٠تج وؤ.د المغلقة،

بالمطرةة. ادابر

هروذى1ا دسدن |ححد

 )اقام( اي دره الله )ءبك كاح

م1442د/877 ت

أوو ،سم٠ااغاد أمج؛ و-ن الله بد٠ء دو

 وزاهد لم ء-لم ،ده ذق مفتاح ن٠ب -ن٩لح ا

 ٠الحج-ي روالي؛-في رن زل،وف

 ذأل آنس. )ءضران( في قامته١ واذت

 ؛أن ،صفد.اء ااوقرهيمانى الذوكاس:

 اغددار ادذدزع ) ل-ه وتهدم دد هرش اده ء

 ذ٠أر؛-* ط( - درار—ا؛ لغيثا من

 ددن اذزعه اذزدددة، ذذه في دات،

 (’&٠ر1ا"زه- ذرح في اددرار غايث٠لوا

ى  يجيى ون د أحمتم هدي٠الم #مام٠ل وكا

م.1436ه/840 ذةس ا؛ذوفى

 عهري٠ال اس ءدد دن د د.

 ال.ط.الع ان؟در ا؛ذو؛.اذي، إي ء رن مد ح ه ع جع١مر
مطب-عة اصابع، اإذرن لد٠ر جذاء ن٠ دمحاس-ن
.394 /1 ه/1 348 مصر، اكدادة،
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هرج٠. التفرج

اسدج
 عن تمتاز الجيت* ني غرفة هي

 ه في بموقعها ى ا"حدر لغبرف ا

 وزيناتها ،اوأدا رة٠س زوا ا وبنوافذها

 ءرف اكور وص المتقنة. خارب وز

 ستة ءاده طوله ، ن لديوا ا د رع لي/ة ا

 ولها أمتار، أربعة ا ه وعرض ر ألرذ؛

 !درها جوانبها أ-حد على ب د-؛

 الخد-ب من )درفتين( من مكون

 الجاذب في يقابله ،بالحفدر المزين

ر عقد ا٠له ة كبزر فذة ن؛ ا"حدر  كبي

 أحدلى عل ذورع كما )جرف(، تسدى

حفوإدة الجدران  جرف المفرج من ا

 الجرف ه هاذ تفتح أن ضا و ،ذلة مؤ.؛

 وعدلى )الجنوددة(. بزهد ا لجه.ة ا عل

 الجهة نلك ءلى وفتحها نع هررا وجذود

 "ن ذلك ،لغربيةا الجهة ءل تفتح

 داردة، )الشمارة( ة لقا ا الجهة

 لجهة١ وكنزك ا!*شذ؛ء، أيام حدصوصأ

الثرة؛؛.

 لنقوش با المفرج جدران تزين

 لجبب با نحذورة ا لميدية—لتق ا -محية٠ل ا

 برن ويوجد والذوق. الطلب نحسب

 ة ءلى قا عتوى٠م عذلى وآخر لجرف كا

 )برع أشغف الزوايا وؤ، العقد

الجبس دزر ثمكلة١م رف( أي صفيف

 ل دشك ا كمتم الجفورة، إذقوش دا ومزية

 يمى للهواء صفور منذ.ن بذاء٠ال في

؛ثن الضفيف فوق ويقع قوص( )شا

يؤثث كما ويزين المفرج يؤثث

 ر-وءلية مت٠لك ، :ي٠.-بب ا ن ددوا ويزدن

ذكون ما عادة والزيذات٠ا؛شإ

 طولها خاص_ة ءج.رة٠-ح وللمفرج

 ا٠وئرض_ه متار أربعة من دنري

 دداب ؛إذدقا ئدرة نافذة وذا ،كذذلمف

 المزاح الحجرة ولجاذب المذرج،

 اذذرج ۶ذا ويرتفع الم؛-اه(، دورة )آي

دحن. آو درجة الحجرة داع عن

 لذرويح لطيا١ الفوف؛ هو والمفرج

 غرذة ازددت وفي . واذرا ستفال١و

 واززيذة ء بوا الموقع في ،rكسا

 تتعدى  مذه أصذر أدا إ$ للمج

 عادة - ودكون المذظر، وذمى ا ده مص

 المشرج تحت أو ا"ءلى الدور في -

ذرة. دم؛

 الجاورة المتنزهات في المغازج أما

 المباني من عدد وفي صنعاء ؛.دينة

 ليمنرةا المدن وفي فددا :-ن *طحد

الدور في ذكون أن إتا فهي ا"ءرى
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)كذاب( لى ور صذع؛ء ر أء؟؛ ذي >1|لمقي ب( )كذا ورك نذداء ر أخذ؟؛ ذي دف ل ا

 ك.وحدة مبئية أو لجيت١ م.ن "رزي ا

 غرا ة درك لى٠ء طل و ،نبه 1^. لة٠تىستذ

اطةلى^لى من كله٠مث رى رس؛ ا۴٠و ذ^ر وا ,

 لرياحين،١و اذزه.ور وأوء والحدر

 دح لد؛ أ ن لبس.تا ا ءلى حرك.ة٠ل ا وذذرف

 ب د؛ الحالة هذه في وبددرج رت. أ

 ب.ه ولب البركة ة جه مف.وح كبذر

 للدخول ب ا٠ب٠ل ط ى٠يكذ.تد إذ ذل نوا

 ب ب نبي ح؛ ءلى بذى وة.ف والذظر،

 بحاذب ي.بذى كم.ا ؛ءة،٠و.#ز ذ؛ذلتان

 وغرفة ه( ص.؛ )دورة براح٠س٠م رج٠إء ا

صغتر. ۶ومطبت الحاص ندذاع ذ

 دردات ؤأذد دح اح

ب(١ة٢) وردد ،،اء ر١|خب ؤي |لكضب

 أتفه ليم.ن ا ت.اريخ في ب ذن؛ و٠ه

 اكاسي اذؤرخ، اثاعر، المالم،

 ن٠ب ءلى بن ن٠الحس أبب ؛.ن غدارة*

 ه/569)ت لحكمي١ لختفية1 ردان

 إلى إحه دم، إة؛مه في ام( 174

 سذ.ة زا ا ذف ا ذي اذ.؛ ا صددقه طدب

 ا'دلى صداه ادذي ام( 168ه-/563)

 فده وع أ ب دا ك وزع إلى ألرره ني ا رد

 جزيرة أدار لرن نظي ي ءلمق ددا

،وبحرًا درًا ووءره؛ سهلها ااتمن

 ،زكها ما .؛د٨وأد. ،متاؤكي.ا ومذد

 اثرهم٠وم عها٠ووقائ >، أطي؛ وحن.روب

 ب، ودء؛ قذ,ايا ر خو؟؛وأ ،م٠ورذاةعه

 هرذذدت ذ.؛ ..رائها و أبا أء ر وأء؟؛

 وأذ-ذذ إليه ذ-لىب م-؛ ذلك من

 زني ا ره نا فكتب ك ن عمارة

 ذ٣م ه٠سآ_ذ .ا٠٠ه ه٠١م.٠وض ،ه٠د ا.تاه-»٩حا

 ق ح ٠ث٩ ل ا ث ل ا اوذرن ددارة هرن ذواردخ

 ذؤرء.لى1 أول د.ذلك ان٠فك ،زم.ذ.ه

 مي٨ل ا اا؛ريخ وزوا ن؛ ذي ا ا ن١لمذي ا

 دول م ولى؛ حذوادث هرن م ء؛ كت؛ريخ

 اؤرخ’ ء-مارة و"ن أ-تد.رى. وسوط

 ا"ولى، ارب في أديي شاءرًا ن ن؛

 .ر زد* ا من كثدر ل ا ه رعق ا ت ذ١ذ-ئ وقد

 إ.ذا ورجاله، "دب لى م دذما  ا مع

 ء ع؛ رذ ر ء؟؛ أ في )ادغدد ر ءذوذه ذذلى

 وأء؟؛بحا وملوكها وسعراذبا ،لى ور

 كزرًا ب اكذ؛ا م شذيا ودن نه.؛(. وأد؛

 رخ لذ.ا ا.لهمة در ذصا ا من ؟.ج٠ص وأ

 جاء لرن ءذه ودذل ه ءلي ءول ،او^.هن

 م ء-؛ وفي ،ذؤربحبن ا م_ن ه٠عا—ر

 المتثرق نذر ام 892 ه/1 3 10

-لىزي  Henry ي ذا كاسان يرهة ا

c. Kay كت.؛ده ا"ولى للمرة لذذن في
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لصخرية1 ر ذا ال )كذاب( لى ور داء٠صذ ر أم؛ ذي الذذ؛لى

 Yemen بعذوان: الم.ن داردخ ء.ن

It’s Early Medieial History،

 إلى ته٠ت.رحم هنمع عارة )معيد< وزمئ.ه

 ط-ته فه ثد ءلىً ٠ارت.م٠م ،ا#نجادزية

برؤم ال?ريطانى تادف٠لا ي انح.عوظة

.(Or. 3265)

 م.اءا س.تين من أكدر غيم ‘وبعد

 ون—٠٥,عير- ن سادما ربخ٠ ور٠ت٠فك٠ل ا م ا٠ق

 وذذ.ره كذاي ا"سداد ء-مل ذع دإءادة

 عام درة لقا ا لى مقدمته نرجة هرع

م.1 957 ها1376

 ٠محمل ذي وذا ا غيرة.قا أذؤرخ وام كما٠

 را 1385 سحة في ا"كاوع ء-لي ابن

 قم إضاذة دع ل٠لعما دإء.ادة ام 965

 ء ا ر٠لثع ا ء.ن - ق٠سج ا٠يم٠ف - رل٠٠ذلث٠ي لم
 وم٠رح٠الم نكذ-او ٠الم_ذيحن "دداء وا

 في نذر لى٠ذ فبعر دكري تور لدكا ا

 ت.ات٠ك م 1964 ه-/ 1 384 عام دددق

 عماد٠ل ر(٠ا]*ص وجريله ر١اوقع )خريده

اشم. دك م:ضمذا تذب دكا 1 اذدن ا

 من أئر "كوع ا ادقق ذخره ومن

$ن. ا ولة١متد فدن

س د ء حسدن؛ د.  اسري ا
 مصادر الد.م.ريع الله عمد ح_-~_يز د. :ج_ع م-را

 دار هاذي: الر التدف ذي لمي١ التراث
 هرحمل ]ته ا ءدد م،1980 ،ادمشت ،ر 1مخت ل ا

دي لمربي١ رالقك ادر٠مم ي،٠الح  ا
والجحوث الدراس-ات ركز٠م ن،٠اليم ى٠ذ

.40 -83 د-ت. كعاء،٠ص ال-مذي،

رق٠الصغر ىبر٠ااه

 ط-ق دذا في د.ر١لىص,. ا در اقا ا ر.وح-لى
 وادي في ه-ا٠ذ٠م ابس ي كذذرة أثرية

 وى,ف قل ني-:;:-اد ن-؛ا ودان ، د؛.ر-:ًا:-

دي( ل*-اذرا !خرنا) زماذ-^ في  ذ

 منها بعفا ه(390 م/1000)

المذ.ح.وتة اذوت ع.ن ون;؛.، :له)ذو

 لها ص — ة ازة.,).* ذبه١جو في لص.خر في

 آن٠وك دل-د في يم ع-ا - دررم ا-ة-1ؤ

 -صنواو؛ :ش-روق البيوت هذه

 ة ي خر X,- ص د مة-ا د؟.وه وفي دم لموذا
 درة وازو ؛.وقا مدينة ثم.ا‘با نيته ورس

 ذه،يللمل الذرني اوشمال في ذوة ءلى

 إغالق طريقة در يقرض تي’وا

 ذرن ا إلى نعود أن منها وغموز ا

 - جر٠ه وفي الميالد. ؤما لخامس

 ز قدو ءن ، كاشق ، ( ؤلى_ء.ا غ٠تم ) ٠لحمل ا

 عن فضان ،ر لصد ا في ت—ت—نح

 وفي ا، كوكجان مجا٠ش في وجذودرا

 والحداء السواء وفي )يريم(خ؛ب ار٠ظذ

حيررق وت ء.ط ون ن بد-اون وءذس  ا
 عاب؛ آطاو.ق قلى و .أخيررف دع وموا

 في حيرذرت "ثم' دق ال.صخر در إذا ا م منج ا

 ؛دوفىا ذ^^ا دوصع وكاي لصخر١ طن د؛

 في عهر وؤل الجنائزي. ا"ذان ودمه

 ووذاؤف طيتحذ دواد وذاوا ءلى د*ضها

لددن. وح كاتادرن
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|لصخرية اكءادر بترالصخ ادقادر

 سدرية ا المقادر أهم أء.تبار دكن٠

 أر ء ?ردان ق م مذ.ها ، م ).ذرا ا شبام في

 م/1983 عام ت1لمومياء1 ءل امبه

 لذحلر١ ء.لى المقعرت؛ن تقع٠و اه، 403

 وه.ما متاج.اوردان وهم.ا لح٠مص يجب.ل

٠ ب٠دظ٨م ب,شجدز ن عال ذك درد

 ءام كل ث ب الص.حريه رر ا دق ا معز رت

 هدذتظمة غير ععة٠وام مداخا ذات داداا

 .لمستطيا-ة ا خاا1لمد ا بعفر ء ستثذأ ا٠ب

 — 2 ما۵ت ح.ة 1لمس ا؛ة.?رة ل خذ ا د ينذع

 اي٠ط_ح٠م_س ءلى يظير أمذ-از 5

 نبدة ج ودخالت اذر آذار دة خ ا د ل ا

 مستطيلة مذطابقة أسمرة ل دنة ءلى

 اؤغردمج ش:ام رقابر٠ في سواء الش.كإ

 د عم ردلغدذ٠ح ارر٠م.ق في .ها٢يش.اا 1وم

 وتد د.٠م٠ء )-وادي الشرفي ا)-ط-رف

 ز ء يذكره لر.؛ ن زم ني لهمد،ا ا ب ورئ

 ؛-وك—م إن :وله٠بق لقبوري-؛ت ا

 م رص؛ ذذر ني ردذذون ؛؛ذوا حذضردوت

٠ تشيدًا ذ.غدت رذوف وف:ها

 لح ص.ا ذن ا ت في وحد دا ها٠ومثل

)عال. ي 15) ا)قتبعلنحو  شما

ت ذات ودي العودة. شمال  دو

 ا٠ءليه تظ.هر ك.ما حدة، طرا لة٠م.ستطي

سطحها. ءلى الذذر آثار

 في ذ.ة.رت ؛٠٥ العسخذردة در اذن؛ برن

 عبىليب٠ي ل٠ب٠الج في ة٠ءاري أم_؛؛ن

رزن-؛  ؛-وابات دات وهي ا٠إده ء ا

 إلى خذل )دا ا في زؤدي لة2مستط صغوه

 في دلك ل مذ؛ جاذرة. وغرف حذذ م*.؛

 رم-ر٠م ذي بل٠لج الشمالي لمنحدر ا

 هة٠لج ا وفي ،ورة ؛٠لرت.ذجذ بر دن؛ أردح "

 أن يجد«صل لرذ؛د.ر( ث٠)ث رسة٠لغ ا

 در دن؛ يماثله.ا لمهمة،١ در ا؛ن؛ هدن زكاون

 فارغة وجيدها ضهر، وادي في

 معظم في ل لحا ا و٠ه ى.؛ اغةت-وى.

صضة.1 در ا؛ن؛

 ا٠۴ت فتح-ا ه ري ص، ل ا ر د تا ؛ا عخل٠ب

 أرضر؛ت لهد؛ السطح م._ن ب.ة٠لري

 لطح١ من ذع موا في وذذر ،ة2مذخق

 وءذد اودوات. وزع ؛ن ما أ في غذ ا و ا)

 ؛دي ح. ءلى زذورة أحذواض الواد؛ت

 ذط4 ؛.ة )كاذ؛ ا ورذدر .مقشفة تدخا ا

 اسدم لى٠ء تدل و ا؛.ذبرة خدل دا السند

 أء-لى ءلى يكتب أن أو ا٠ه٠حي ا٠ص

ا؛زضل.

بأسآلمة الله ءبد تدد دح د.

 اس،٠ادم ام٠ش الله، د٠ء ٠محمل سالمة، ؛ لرراجع:
 غ.ي.ف٠اللع ب.ة٠٠م.ؤس ،ردة أة ة ي خ٠ريا ت دراس.ة

م.1990 اًاثةاب،
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عءا ذو دذذ المذل

ةادذة٠ال

 ران بالد في إسبذل بنر( ض

 ودنو ءلي، دنو : وه_م ذمار وأء-صال

دن، ؛ريب. ودذو الد؛ج، وردو ءزا

أسددل، لخرادن، ا : دياردم أه-م

 . هد.دح س.ائلة د 1انج ،ي,عر ،سودداء ال

 أرل ب-ن م-ل٠مح حذ.ل زرا ا يخ٠لث ا ذ-هم٠م

 .ر أوا في المذ.ط.ئة ار٠د أح.د المق.ذثي

 التاسع الهجري/ عذر ارابع’ اا.ة.رن

دي٠الم شر٠ء  لتيا صر نط—لعا ن٠وم ي-

الوطذبة. لحركة١ في بنصيب أسهمت

 ل ا «'٠غ لمشهورة ا ره٠الثاء م—ه—٠٠م

 ئ_ة الم_ا أواء_ر $م اء من المقدسية،

 لرابذوةا الهائه ندابة و عذرة ة٠ث٠الدال

 . ا٠صرد٠ء في م—وسه ٠ له-ًاج-رة٠ل ءثرة

 ن—ب ا"-) ن—ب دلي ؛-ن دلأحم ا"خ

 ,حبيال؛ رؤتمالم ء.ض-و الق.دثي ح ص

 أحمد ل م٠مح ي٠ا.د*ا ء-ر ذا لوا ،ام—ل* ١

المقدثى.

ىالمقحف أددد إدراهوم
حغى ا رط أ اراهث-»ا : لدراجع  لبلدان١ .٠٠معج ،لخ

، ه دا حس لمة، ليك.أ دار ذ«.ة،٠ال.م والق.بائ.ل
،ت |برو ).إدراسات، .ذ٠ل’ه- الحا ة—ال-.ؤس

م.2002 ،4ط

ىر٠ ذو

 ذي إلى نت خبر٠ ن٠م ة٠يال ؤب ونم ه

 دن '**.دد بن زيد بن والك دن هرقار

 ن "سد-ا ا ل ق.ا اذ.ر.٠"ص ا .أ٠س دن زرءدة

 ج الروا منهم الدين: ذرف ٠أحمل

 دد ز ,.ن حم-دأ م.ي ذ.ت٠ي وإرع-' ن،يدا مح

 ررش٠ س_ك_رص د٠وف ،رو—م٠ء رص ا

.ري لحنا إران --ن محم_د هع زمط وى

 ن سلم. دن ز-٠كأ.اا م ع نيلة د٠٠٠غ

ذية.١ ه هنم ا أي ب.عغر في ذل اذا ا و٠وه لحو

وادل: دن غأز مع

 ء-صحي ر٠الد.ه إذا ع ا ٢سمح ولست

،٢٠اغ٠ز,مذا طوف٠وله* م.سمتكت-ما و

 م.ا$ء.بي والكمي-ت رفيقي سذاني

 وصا-د:ي ادكان في ةييثق نيثغي٠و

ن ذك، : ذيم٠رم ه صعد يخ_.و

 ذو ٩ويريم حاشد وفي رازح، اسافل

ين واطء.والونا هنم.ذ.ار،  آل م٠مذه ا

 الثالث اذخرن في اصن أوراء ي*غر

»*لع٠اخ  ر٠يعل ١٠ومذه لآلدي. المي جةري/ا

 و٠الل ٣٠مزسس حم-نالر ب اد-ن

 - 840 د/393 - 225) الحواية

 ذان :ء-ذه ٠الهمدافي وذال ام(، 003

م فى ذام لرن أرجل وحارى ا
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|كيية |صقأومة لشع.ية ا |لمقاومة

 جبارا عشر٠ي ن٠ب د٠م٠مح ذه ا وكان

 دغضب ت١سم إ ءج-بت درا : دقول

 كان١ف مح.مد دن ٢٠إبراهي- أدا ، رذى د

 وارس وه-و ،لغا٠ب طيب ءالم أدردا

لمم.ة يا۶ل ان٠ك رره٠ء في زبر

ور. ٠بعيل الدهاء ٢١ ي عظ ا

 |لمقحغي |حمح |بر|هيم
 ائلبوالق ادلدان معجم. ،كق،حذي ا إ؛راهيم جع: درا

ذه، ع.اء،٠لذ٠ص الكدن، دار اليمنية،
م.2002
حع؛1ا ٠المقاوم

 م ا٠ء .م٠ت.أس م.طح م I جا اظ٠ا*أ دي

 رندا، العارة في م1967 ه/ 1387

 دف—-•، ،لدنيين ا نرذ—المتطوء ت٢م
 شت أعد ازفي الملك:ة ذوات اوصدي

 #عادة الو.اصدة مهاجة اعزامها

 وتت ني ،برن ا إلى كي٠المل الظ؛م

 لحظا'ت يب٠يع ٠الجمهوري أم المظ ا كان

 طذرطوم١ ق تدن ا ٠بعل ت اذا وبا ،-دردن

 علج٠غ-س أ ) في والسعودية ٠مصر ددن

 اه( 3 87 ا$زر ردع م/1967

، ٠ليم'و ا دن ي لمرر ا ا رب ا سح با
 ددت "سرة مودي٠وس* ا ٢٠كء ا ف ن؛ وا

؛ن. رد ا

 ا"ولى الجماعات ن٠تكوي تم وف

 قبر د,-ن بمبادرة ة—للمقاود

،؛٠٠،دا ا ت تجاه.( وا السخرات

 وكدت ،وري٠لجمه ا م ا دظ ل٠ل ادؤددة

 ت را اوض؛ م.مثلي هزن المدب ا٢= د تيا

 ذب ح؛ إلى ررة، البسا اذوب وا ووطذذة ا

 وقد واوطد؟ة، ال دمأ ت ذنا؛؛ دمدلي

 ت ذفا مح.؛ بعفن في إ؛ ذرع إنشاء تم

 في الم.ركزية او.ذ?؛دة إد.رة تحت ابالد

 كيل٠دش. ابة٠ءح وذوبدت .ءلم_*_ا٠ر

 دن لتحغظ1 ؛بدخر وضء ا لفي ذاومة

 أن غ-بر ،وم-ي٠لحك ا نب ا٠لجا ة_با

 >ي وا٠٠ض من الملك.ية القوادت رب را و ا

 ل ذر؛ ا ب_ل٠س وذطع رط، الدا

د ب.قية دع ء.ذ.ها ري3ا  29) في او

 ثعبان 26 م/1 967 كوفر

 لمشروءية1 إزراء إلى دفع اه( 387

 ؛؛صدار اك«„ب ومه نا ءلى ة ورحب ا

 في فدح; ا ت ذوا ازمام وذائد ا ذرار

 رمضان 5 م/1967 ديمور 7

 له يةرءسك دة د ثمكثل٠بت اه( 387

 ن وخما اكدب، الذ؟؛دة ١كب 1ج إلى

 والتدريب لتسليح وا ا#عداد

وراده؛.

 إلى أوكالى سذ.ع.اء د.صاز وأثذنء

 ا#ذراف م-هام ا]شعبية المن.اودة أذراد

 في ة العذار ,إواد ذوزيع لى٠ء

 ال.؛مة، فق اإرا ودراسة العاصمة،

هود٠انج م٠ودء الشائمات، فدن ودكا
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|لشعييه لمقأومت1 عبية٠الث لمقاومة1

ل من ربي—لح ا  ندة ومعسا رفد حر

 ن٠م يذها٠وتمك ،ي_ة٠م ا٠ظ٠لذ ا ]-ذوات١

 ادادي ال.عذصر في لحقص١ ءلى اكذلب

 لح-ص-ار ا"ولى دلى إرا ا في والبذري

 ع-ن عة٠الحكو تت,مكن أن لبق علمز٠ك ا

 ني رة٠الم.تلوف ز;.ياط_ادت١اا فدام٠اسذ-

الجمهوري. ا-لظام افاذدة |نحافظات

 أمهدت ام.ة٨ال.، اح؛ة٠ال_ذ ن وض

 تحت عدك اوق الذم.;؛ المقاومة
 في ا؛-وت( أو )الجمهورية ذ-عار
 ؛ت ودءا اسلما٠س م ].*.ا ا اورأي ذال;.ة,ة

 ا];ا^ة ت١دلذشاط ة ند ما

ددة وا  تقا-.٠م ة’ط ه وي.مح ة، دي إر ا #ء
 رن ذطاعادت ءلى أذر مم.ا ، ددا ج'

 ذوي د;_ول دن وعدل مع،٠ت٠انج

تج_اه_ات  جذاب إلى ذة— اتح_ا ا

 ؛شارمة ا ط-رق وعى الحمهورية.

تجاه؛ت ذت٠تمك ا؛تبا؛خة ا

 التغلب من أبى-هوري العف ني

 كتا.ة والعمل ه.ؤةذ.ا ا٠خالف.اي ءلى

 جبهوي ف٠ال٠تح إط_ار في موحدة

ذاذالى.

 أ'.,همت وط؛ف'ا دان ااذول رء^ن
في أخرى ربية ءوادلى جاب إلى

ئرااتيجي الزان كه.ة درجبح  غبر٠ل ا

 الجيررى وتغ.يبر الم.ل.كية، زقوات ا الح٠ص

 ال_صلمر وفي الحمار، ؛-*-ركة العام

.عذرا لل.حررب اسافي

 الواإدة ت ا؛-ذوا ف نك-ن أن وبعد

 ار٠الح.ص فك م.ن ه-وري٠م٠لجا ذ-ظ-ام٠ل.ل

 وتأمين ذ.ح٠ذ٠ب زر.ما٠ج م.ة٠ص عا٠ل ا ءش

 ذ؛را.ر 8 في ء )صنك الح.ذي.دة ط-ريق

 اد( 3 87 القعدة ذي 9 م/1 968

 الصف ل—داء ا$راء ينت ب

 ة٠ا؛_قاوم ير٩ع—م ل حر الجمهوري

 مع سياس.يا ل٠ام٠ع٠ثم١تا لى وم*-؛ ،ية٠عح٠ث٠ر

 المرحلة خسر أن د٠رع ؛لذيا ازطرف

 تلك وأفضت المعركة، ن٠م ا"ولى

 اجرا>د م لدا٠٠ه 'ا٢ر بشو إلى ت يذا ا٠الذي

 ؛.والت وبدض ود-ذالمة-؛ ين٠ب ود محد

 2 1) في لىة٠لحذ-لىلح ا ة٠مديق في ذ.ومة١٠لح ا

 الحجة ذي 21 م/1968 مارس

 حا برده لحذومة ا ء.كتأ ه( 1387

 ء ذعف؛  ية٠الش_د رمة ؛شاا وحدات

 عر الحصار، ذك .-*ء اذدها ط.؛ح.ةا

دا الزارات بع.ضل أن  ؛دارها ة٠سا

دصع رفضت ومةالمذل ؛.دادة في  ا

 ءلى وح.؛فظت الرسمي، الحل لقرار

 اغل؛ذظ_؛ت، بعهم في واج_فه.ا٠ت

 ارمة—*.—ا؛ من حزءًا واضحت

 ءف زدتدنا اإ.في ابالد في الساس؛ة

 إلى والم**ود ليمذ؛ةا لحكومه١ دورل

ازفي ه(1390 م/1 970) جدة اذناب
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ههدي( دن )رااح باي ل ا اؤشدة أودة المة

 الميدي الصر|ع إبء ء.لى اذدمدت

ة.؛ ده وإء.؛ رسم.ي اجم_هوزي  ت )-*.,

 لى٠ممث إذرا,.ن د.قا؛.طا .ذ اسعود دح

 الدو هيئات ني اللك.ي الحادب

الدا

 اإ.ة-مدة ذي م/1971 )يذادر وفي

 صن مجموءذ اشتقت اه( 390

 ١٠د يثل اكا>٩ B* ٧1 ل ا و دجتثن ذا. ا لب لذ,؟.!

 س:ايري م٠لتتظي اسم.ًا ًاة١الشعح ودن اإذ؛

 اذذوريين ودنن ا؛ن؛ )هتظمة م مم را ءرف

 اسي٠ملم ؛.ردا^-ًا ى٠د-ا. ٠(اليمنيين

 في اط^ود^ ضة٠لميا زف1د* رًا كا راد

ورفع وخارجيا، داخرًا اء٠ذع٠ص

 ذ٠ذ د؛ اا۶٠د ا ئ. ١٩٠ إ ا ,--*.^_بر٠و ا دف ا ر ا٠ع٠ش

لم.  ه(1396 م/ 1976) عام وفي ا

 عدة م.ن واحدًا لتنظيم ا 1هذ ىم.ح أ

 الج-؟^ذ أست ودومدن يس.ارده ذا فقى.ا

 في اد*طرف-ذ اوطيم-ذراطإلة بذ٠لوط ’

ذظات ادشمالية. ا

 نجذذ *ل ا ذي م/ 1 9 7 8 )د-حور وفي

 ومين( ة-؛ ا؛ )منظمة ثاللحت اه( 398

 زب )ح أحدرى اسية صب ت 4 مع

 ذوحذد )ذي وا ليمنى< ا عة٨لكع ا وحدة ل ا

:ح—ر؛ ام/ 979 )د-ارس في سرس

خر  الحاك.م الدذغليم هع اه( 399 ا

 اس_م تح_ت لح_ذ-وب_تةI -ظ_ات .ءئفI في

شراش بر)الخ ابني(. ا

ءمر الله ر1.ظ؛
 ث1حهأد ؛،1ه-ا. صاار ح ءم,ر: الله ر1ج اجع:رم

 رلر٠. - ا"ول الداب ادحار: ص
. رم؛ أوراق ، ب.يا رث3واب تاإدرامدا

 هدي(٠ دن لج،٠٠) الفقبلي
م1696 - 1637 ا ه1108 - 1047

 زلي؛-ن ب'ن مهدي برش ص-الح در

 إلى د-؟.ه ا؛ذمفي ن لميما ٠م ؛.ن الله ء^د

د من إدل()ا ذري؛  علم كوبان، ؛

 زنة-ه ا و العقر م ععال أ من ح٠م ا٠ش

اليمن. في د جذة.! وا

( كديذة٠بح واد  ثم صعاء، ل )ذ

.لم ا  صذيبرًا وددفك. ،ن ا—كزوكي إلى ذ

 (م ه را إ؛ ؛ن مح.مل د.ذ لد ’ ,مد ا عل

 ءاده )إذراءة يدزل ن ! ،؛هفلىا اين

 كد.م( 10 نحو٠) م ذم.! من ذ ؛حدددنن

 لعداب صذ-ئء إلى رش ثم يوم؛ دل

 وفي م.1666 ه/1077 سدة العدم

وكالى ي.قول ك.ما — صذظء : - ا

 ت١مذاظر 1ةة.1ء؛.^. و؛من ردذه جذرت

دة" هرن هيف دا اذد.اذرة أوجست "ا
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ع«دي( )رالح؛ن لتبيا هدي( م دن )صالم ي دبل م ال

 ا"دلة هتتةتض م.ا ءلى التعميم" و"

كدات وءدم  وكان شب". "ال إلى ا

 في ش_ج_اء-ا ،اًاةمى ؤوي عظيما

ة—الم وءدم ؛-المذق انجاهرة  ؛-أذية .ا

 درك إلى ا"در ؛-ه أدى ث٦حح ،ازذاص

 س_ذ_ة ة—ك٠م إلى ل—ي٠والرح ن—الدم

 ن٠ع يلم ودم ام 669 / ه 1080

ض.". ا#يذاء

 في ااشادخ )اك-ا-م ه٠كت اشهر من

 والمشاخ(، ا$باء ء-لى الح-ق إيثار

 ،ف.ارذه وأهرها كت.ه أءظجم م.ن وه-و

 واذذاهط الذ.رق ذ.الب١أى. ده ف ذ.اذش

حتلج-اد ء.لى ه٠ف وحث ا#د"وذ،  ا

 وقد الخالذات. ولى-ن التفالى ودرك

 (٠)العا_ في أمح_اث_ه ء_لى اعرض

 ع.كة عدماء ؛-*-ض هذا لذ_.اد.خ(٠اا

 ل ذال في ب-.خ — وا ،لزذدقة١ إلى وه وب

م ديخ يقول كما —  ا#د-

 ثم التقليد "عدم : - الذوكالى

ء  روا وذد أمادفهم، ءلى اض ا

 ازدي )الالك( ا!روم طان1-. إلى ا"در

 در ذدم »:ذ..رذه ء.لماء دع-ص .لى—أر'

؛ل."ط؛ع٠ة؛لي_إ$الج1ا أي - دن

 ه.728 م/1328 سدة دم ؛اكذاب

-ء_اه آخر ؛-كتاب اء-ذ.ا وك

 ءلى اطيرق إيذ-ار في الشواذخ )ا"رواح

 واده م.ا قده ستدرك١ رخ( واددا ا$راء

 درع بع٠ط ٠ل٠وق ،دس لس-ا ا ده كسا في

 ة٠ذ٠)س له وكذكل ه٠ذغس الكناب

 واحد م(.يمحلد1911ه/1329

 رةك.انم.ا ن٢م ي.قارب م_ا ءلى ت-وي٠يج

٠حليتا فوه عبل آ و ، 4صغح

 دن أخرى محاث وا ردائل وله

 فتون في السددة "محاث )ا 'همها

 )دذ,.;رد.ة حذن مرا ولى حمع متعددة(

 ولر:-د ، وأص-وللى( وفعه رح-ديتية

 ل٠مح نجتهد١ دالم ال دغذم غذط-ذ ذعذ.ة

 تة .ن..لى . ءه.وظ.ة ا"دثر عرا مع-(إ ذ٠د

 199 برتم شعا، الكببر الجادح

 ،م 1 7 1 8 / ه 1130 ة٠س_ت ودؤرخة

 ني ازن-( ال-الم -ر اورد فضيل.ة ووام

 ،.تحة؛ة.ه اني ا خيى٢ 'ن ح’ءبالرحم

 دذق ذ٠ل ابذلى., دار ء( مط.؟.و د-د شر و

 حلة في ام 982 ا د1403 ءام

م وزارة إهدارات  فةواك.ة( ا#ء-

صناداء.
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(٠أحمل بذت >غزال ة دشي ق دم 1 (٠أحمل رذت )ءزال ت٠المةلث

 ء-لى ه ادي—ح غاده٠ؤل٠م رم وسن

 )انار(. هذ أسم-؛ الزخار( )ابدر

 بصذ.عاء 1لجي ا دار ءن ب تا لك ا وصدر

 م ا—ء بيروت٠ب ة٠ل ريم*-؛—إ ا ة٠س٠ؤرمح_٠وم

م.1 987 ه/1407

 الععري اسه ءدد ن دي تغ د.

 ب٠طي .284 - 283 ال-عم-ريح ادر—ع٠م :جع. ررا

 ة٠ت.رجح .98 - 96 اص.سم.ي: اد:

 ١ذ ع٠اس آخر٠ر ة ئ دب به لI ي م٠حام ا معطفى

رواح وذيله سان، كثا ا  ص :الدواذ-ا? أ

اصع: ابدر ا. 6/2 ا"ذر: خالمة .774

/1 الرف: تشر زيارة: .292 - 288 /1

 دحادر لعمري،١ ادته ءد دن حسي,ن ؛781

ي ثالذرا دار رطاذي،٠ال صتاحف١ ذي ا

- م 1 9 8 0 ، ،ذمذز ،ر1مخذ ل ا

 أحمدا( بنت )ءزال مقذضة1ا

م20ه/14 ق

 وان—ل—ء د٠أحم رذت *زال—غ ي٠ه

.المقلش:ة ل1بغز ورف تي،٠المقل

 القرن هرن الثاني لنصف ا شدة ذا هرن

 نى—حظ. ذات وكانت المثرين،

 كساء ده—لب ك_غط رة—ؤ ممد-؛ ل، وم-؛

 ال،٠للرج درزت ولك.ذ.ه.ا ،ف "ري؛ ا

 بيلمه مت ونثأ ٠ ١ر٠.٠ ي * ء ر ؛ة حر ءلى ئة جن

،يحن٠ب ع٠لش ا ء را٠ذث*لع ا م.ن ء-دد ن ؛“ود

 هرن ي ء واذ ي،—لعذا هم٠رأس رض

 ،ك_شرة شعردة هر-هاجاة ر ذوا ل٠أه

 ادي.ة٠٠ال. ج_عاء لميه.ا٠ء ن يميجا وكان؛

 م.ا٠ء.لته ع.يب٠وت ب.اع،٠الط وخشونة

اللق؛ء. ءذد الضعفو يذة٠المل وة رخا

 كت؛ره في ري٠الحج ٠محمل ات وقل

 ب.عغن ه؛( دل ا وؤب ن إدم ا بادان )مجم.وع

 د-ورد ولم رءي٠؛^ذ وا ي —*b *IIا ا ر ا l|‘-t ا

 ا٠سمم ، ؛٠٠»م٠إثاي٠ء رد٠و ا في دي*■.ًا ل ار٠٨ ز

 ت م.ولفوء في ذص--وص د؛ أثبت

الشغدري: شيخ ذا دون؛ مدل أءرى،

 ؛ص_ر—ن ي٠ءط ؛٠ي ا٠وروري٠ح م_؛ ذو ذف وا

عسران م-س غجد٠ال جر—ن ذي أنحنا إذ

 نادر ءذذك واذن الغجر زغن هيحلم

 ذودان ن٠ي٠وب ي٠وكرئي قيدي بين ئ

ي.ص*.إح مما ت طوء؛٠مر.ذ ها وشد

 ل واد؛ كالباله اسبات في خذاء

ر٠مج وزن من ومعظمه ، وغد-وهما

 ن ب ؛—ال* ره وصيا٠ص٠خ ع م. البسيط

 ذوذا: ومذل بق،1الد ذال 1ة

ج-ذ٠الي ردع ن—م ماؤلجذوأ ا——رح٠م ا٠ي

 الددن رم تل بدل ح.رقه ذي اد.ري٠ج٠لدا

-ط—دان ني٠ه ذس٠ء بألدن روح د٠ع٠سا—ي

غ.جت ر٠ح٠س دي ء_ذى هئ A 4 ج- ئ ه وال و
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أبي؛^ر( بن عيل )اسا ا)»ةري اليذراذة

:ذولها ومثل

 ألركدكه تمرسي م_ل٠أح ناضي مرحما يا

الناكدة اللغب: ن٠ي٠ب سنين حنت ن—ت

 مكاود، ال.له د عم-؛ ك سزا سوا

جاريه زنن ييوالغا حز وذن ذلحذ

اذيردوذي صالح الله ءبد

الهفزاذة

 عززن في تعع دريةأ مدينة هي

 لًاعما' من ه جبن مددرية من حجاج

 أورد :ئو.’البيضاء عص د-م-،ح-اف د’رداع

 ١دامل ؤاذ" معجم-ه في ؛.اذوت ذكرها

 بأن دمى وهذا ،ئلم-ن حمن

 الدولة ٠ب بل نثأت المقرانة

 ازدهرت ازخرن. ؛-مدات ٠هرية1ادط

 ٩ ك_ ح ا إبان وًا.طورت ة .ذنرا ع|ديذة

 والعاذر الدامع اذرذرنا في الط|هري

 وانادسر ءلمر مرلخاا اله-جريين

 رن سالط أدنأ وقد - ديدنلميالا عذر

 من يديد٩ل ؛.دينة ا هذه في ه; طا دفي

أص.ها: المعمارية ت اذن.؛

 ها دا زفي ا لمنعورية ا -ة—؛-درس ا

 بن داود بن ءر.دالوهاب ن للطا ا

 ؛-ن ءرداذذك ازنرخ ومدرسة در ط-ا

.ب ا,وها ا ءدد

 في المقرانة مدينة همدة ازدادت

 عبدازوهاب ؛ن عاور ن اللطا عدد

 صمة عا رز مقرًا سكها تخ.ذ ا ذني ا

 دبة يه ا٠ذ در انتهت زفي ا لدولته

 هذه ني مآثره ومن م1517 هل/923

وسجد الكعرر ا^؛مع ءه؛رة .؛ذن

ذيها. ازذرة

 المندآت هذه ا—بقاد تزال و

الروم. حق ة -ن ة.'' ها غدر آت ودنن.

!!.ابروسي ي.1ء ددى د.
زية، لدانبال جدع:مرا  زس،1الهط ،272ممر ال.يم.

 الغذلى الديبع، ؛بن .336 ،325 ص
 علي بن !سماعيل .-372 ص ادط^إ،
ذرع:  ؛.افرت ئ اباب ابداد ا

Iكتعة٦م ،ت درم ،الرساإة نسدمؤ ،لحمري 
 م،1988 ،2ط مذحاء، الجديد، الجيل

كوع، شلي بن ٠اءبز  المدارى ا
؛!.ة،—م ال مؤسسة ،اليدفي في مم.ة٠ا#سال
ضاد؛،، الحديد، لجيا١ هكتبة *ببروت

٠م1986 ،2ط

بكر( أبي من )إسهاءل ادفري

م1433 - 1354ه/837 - 775
 عبد بن بكر أبي بن إسماعيل هو

 بنيا المعروف لزددي سين٠لحا الله

 وشاعر ولغوي وفقيه عام المذري

 نى ونشا ولد بستان.وأ ومعسف

 الحديدة، حديدوا ’ ١م ( ’ ٠سي٠٠٠ح خط’ أبر؛ )

إلى يضدًاأ سب كما ط ينب رجاوإ
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ءلمي( دن دءبل*الرحمن ةري٠اؤ أ؛ي؛كار( ■اعبل؛ن’“)!، ا)هةري

ريبة ة(ج )الث  كاحز١ ءلى زها ا

 دة٠ء في ؛رر ثاور. يلةبق من وأمرته

 ذظم٠ال عه ا رق في هر٠وم ،وفذون ء-اوم

 ، ذكره ت_ي٠واش ه صدد ر ا٠ط٠ف لنر وا

 لك٠لم ا وو"ه ،رسول و—ن—ب فشربه

 ه-دية( )الجا في لذدري.س ا "ذرف ا

بزبيد. مية(1و)الذظ ، ب,تعز

 (ده )ًاذبا في ح_ج_ر ب_ن ا درره

ودنذذه علمه ءلى ألنى و ، وزره

 ازفي ريية٠الع من در إنا ا كه و عر٠لث دا

 ن -وا)عد لمشهور ا كذابه ا٠۴٠ ألى

)الذة.ه هيف ئق.رأ الذي ال.وافي( الذرف

 واذذوافي( وا!*روض واكاريخ 'كحو٠و

 ط-و" أو ءرض.ًا نفها الصذحذ.ة في

 في لع٠ط د٠رق (،)حددًا أو ء_حد_ًا

 وكتا؛.ه شعره ن ددوا ط.ع 1كم ،ذط.ر

 اختع-ر لشافعية1 ذروع في )ا#رذ-اد(

 رة1الم_ رشيق ودو )الحاوي( ل

 ة در ث هع ا#ثداز غ_ارة في لكالم١ إر ح

 رذإ ي-ن. مجللى لفي وذرد، الم_ع_انى

 لم٠محتلف لني الث.افعية ءلماء ب.ه غل ادت

 وله ،م٠حه اء.ة٠حم وثرح.ه ا"ذ.ط(ر

ذم في )رسأئل ح عتهأ أذرى نيف تما

 ل.ه وذان وأتباعه(، ءري؛ ادن هب٠عل

ددة زك د*؛ ,٦ ح I د طوياة. ذ

 في يطم.ح ك.ان أن ب-عد زبيد٠ب ذوفي

 ح-ب ا—ص شيرازي٠ال ج_ذ ا ،إنء أن

 يتم ذلم ،ر٦"ك ا لقضاء1 في دوس اة( ا

 ءلى ف ن-( قد ن وى ذ!,-ك، له

ى ذدن. ا

مري ال، الله ءدد دلون د.
 لع وط؛ ا در اوم -وكاذي، ال إي ء ٠ب, هحمد ا اجع ٠م

 عةبعط بع، ازا اوذرن راد ٠جا دن يجح،سن
ه- 1 348 ،ر٠دص البرادة،

 ءاي( ن٠ ن٠)ء؛دالرح الهةري

م1388د/790 ت

 ماس برع ءلي صدالرحمن؛-ن *و

 وزراء "-ن“ الذين: وجيه المة-ري،

رةا ون نه -تير ذان ٠ ردة دس اس ددودة  ،ا.-ث

 دن؛ذابة اإذ(ىب في تذة.ل .ف.اضأل

 إلى ا"ذذلى الملك *كم في ء ا#ذن-(

 ك-1ا(- حكم في ة "قض ا قفاء

 فيها. ااوزارة ذولي إلى ا"ذرف،

ث وزارد* و؛(ذت  وذ.يورًا. ":;ن د

لى-::؛. زد في دوفي

 ا|،.هري اه ءدد دندد د.
م ال؛ دار ا#عالم، اوزركذاي: الدذن حر٠خ مر|جعج

ييرن، ام.986 ،7ط ،بردروت اد
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الدين( )حمدل ةطري٠اد ده 1مقش

قحافة4

 في غمدي الح التخطيط ،-*-الم من

 هسادة بصع تخص ال.قديمة داء٠صذ مددن

دزوار الزراعية ف ا"و أرض من

 شى٠٠و ،.؛.ذامة، وتمى اذما-بءن

 ف م.ن لهاستعما راود افلج-د ماء

ر١بب دن ذقي اء4 ،٠مجد؛٠واد لعنت المصب

له. الجذاور

 بركة في عادة التعمل اذا، تخزن

 وحركد هم ؛رام والده د المحة دن خاصة

ائقاتة. إلى

 ۴ففم ول.تعهدها المقشام-ة ؛-زرع

 ذلك في -اءده٠٠وي ، -نذام( عذذحر

 ا٠لواءي -I ذوى ا فرنتج ، له ءا ادراد

 )اودجل(، واسي كالكراث،

 ء، وذاهوبوا البصل، وأنواع

 حيناوريا إلى با#ذاد والبامياء،

 اغذ؛ط الحي "دلى ويالع.ها -ذاب، واد

 ، اذر-وبن من وعره.*( جد إ ؛*ا

 لقاعدة ط،قا منها بالدخل وتدرى

 ا"وقاف سؤول و؛رن بيته متبعة

به. أك؛ أو ندب وجبها٠دم مجدد

دن عددا الذشادة ذذم ما وزد؛

 )التذن( كالبلى الفواكه أثجة-ار

وغيرهما. مش(٠)المث قوق واد

 دا جو جع من داإذ.ذادن وتحذط

 بذلك فت.ثزكل الحي، ساكان ،-:ارل
 تفح ب جون ومنظرآ طبيعي ذتغآ

 ء-لى ذ-طلى كي تالبيو نوافذ نحوه
 مقدارًا وذودر اإذثاد.ة، في لخضرة

للدان. اض اذواء من

 وردت التمية أن جح ا ر اد ومن

 بلهجة )الفجل الثئمي كلمة من

 يكان ادم اذن دن [ ،بم—ف ، (ء ى_تعا
 و الغشمي- ويقلع يزرع حسن'

 هذه يتعهد من $ تغام يدعى

 ،جذد ٠ءج أرًا مذوارذة ة رصن دة ا٠لمقش ا

 الذين $خرون ا المعزارعسون أما

 يدعون ذ ة۴- مشا يل٠محاحد ينتجون
٠اذعة مين ؛د؛

 دركات قاذد |حمد

دن( >حبر "ري ا

م1942 - 1886 ه/1361 - 1304 ت

 علي حميد الجدلى الصوفي لشيح ا

 اودرن بحميد راشته الله، ءلى عل( ابن

 ني اسمه يذكر كان أن يعد لمقطريا

 ف أوئ لدن بوصن ماحقا قعائده

..لدرن ا وحمد ني المعا ٠حميل 1مث المعالي

المدفع ه،ه٠هس٠ل1 2784



اك؛ن( )حم؛د ةطري٠الادن( )>مب ,ةطر;ي

 في ذ*-ةذوا! -لذزفارا ب.ق.ري.ة شوللده

 ى ح-دبا توج٠م ي-م ءظ لى ٩ج منتعف

علI اشه.ر  ودي المن في الحع.يذة ق-

ا!قاطرة. ؛لمعة

 اك٠وه_ذ ه٠ق_ري.ت في ا"ولى تهبثا

 رآن—ااف من ا"ولى ا"جزاء درس

 عدن إلى داده في ادذذل ثم ،ًا.كريما

 جيبوبي إلى هاجر ومنه"' للعمل،
 ذرضت ل-ذين1 لدذيينا أكار ك.ثان

 ة٠اس٠ة٠ال المعيثية الظ-روف طيه_م

 مختلف ن دي لتذقل١و دشم د _ادرة٠م

 ة اذوورا ا#مكال،ات لت.وفير ر ج المه.ا

 ء-لي ج-يبوق في وتتذلممن المعيثة

ععها إمام محرعة١ب ;ر. ج ااك

 دهردا دح ءدن إلى ازددن ردد ءاد

 ه/1 3 32 ءأم ا"ولى العاب ازن

 ددن ذريته عل يردد وذي ام 9 14
 وذردد ،ًاسرته ازرارة "ءروا اذوذت

 في ن سن( دن حان مح.م.د ص-بلجعا ءلى

 ودو :دي، ح £.:ل ازه"راهم ع.ت.طقة

 ؛*د لثاذل ا يةة٠الطر نادة ذولى اذي ا

 ا-درن ردد ذ٠-خ إ ومنه وازده، وذاة

ااذىوف. يح

 ذاك د دع ادرنا ردن تخ اك ن—أس

رذل رسمى وردده في زاو*  ادفي ا

 ودنى ،#لهية ا لطريذن يا لهد؛ و٠دلىء

٠الزاوية يجاذب آجله٠مس

 الدين، حم.ي.د يخ٠لث ا صدت ذاع

 د*-لمي-م ءلى جئ وء ماته،١كر ذرت وذوا

 ، رًا٠٠تم٠*٠٠م ي-ل—لج ا ن ك.ا ث٠حفي,. سر اذا 1

 وااذف اؤطرذذ، أوراد هررددده وادن

 4مذطقت م.ن ادردددن ض ؤكشر١ وله٠ح

 ت ءأف نجاورة،1 ا"ءرى لماطق1و

 دواردهم انقطعت ث٠حم |لمذطةة م حذة؛

 م'ي"وا٠رع ء ج*را ن٠م وداا٠م٠يج ادو ا٠ك لل ا

ن-؛  ونقلوا لشاس،ا ين٠ب ت الخ_

 حرنذاك ز٠ع٠ت ا-واء أس إلى خاوذؤ-م

 يى٠يج ا#مام إلى وزه الوزير* ءلى

 له_م_؛ ا"در وى_وروا ٠ لدينا حميد

 يخ٠الث ه-ذا من محتم لخطر١ ان٠وك

 وي.ذشر ،حذوله ن الذا,* يج.مع الذي

 م-م-؛رسات ء-لى التمرد ة-ك-ار٦ ه_م٠ب.مذ

 إلى ره ه؛ دف ا في حؤدي٠س م-ما ،م لحذط؛ ا

ولة، عن المذطقة ؤصل  اانى وهي ا

 إ ال.دولة بط.رة تح.ت داد ذدخل ،

 حرب ودعد ليلة٠ق س-ذوات رذل

شديذة.

ذه*.؛ هذه أدت  أر؛؛ن بين ت ا

 اؤددن ٠حميل الذتخ ل ءتقا ا إلى لح.كم ا

 ن٨٠ حم ا"ولى ا؛رة ت ستة.رة 1 ، رتينم

 - 1928 ه/1351 - 1347) رذوات

 وفي اكرسة سجن في ام(932

حذازرة بتعز النصر دار سجن
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 زس الداذة المرة واستغ.رقت ادلمواء،

 ه/1 361 - 1356) أء.رى -ذوات

 الربة مجن في ام(942 - 1937
،'  بتدز ا؛نمر بدار سج-ن ثم أو

 المعروف القلعة س-ج-ن ي حرا و

 إلى إ ٠مذ ؛فرج ولم غمدان، ددعمس

 ا$خر ربع 4 الثالثا، ليلة فره

 لم م،1942 إبريل 20 اه/ 361

 حكم ضده در—يد أو الشيح بخاك-م

؛*ده. أو اكمد ذل ةئ.اني

 م—- ؛..ا لرط-;.وء-ا مؤلفا الذيخ ترك

 في طبع رسائل ثماني مجموع

 هر " ا .وخ ن أحد مراجعة ادذاهرة

زرى اذا—رس درك كما ، دشريف ا

 - رو لمط ٠ المؤلف مع جعها تم ذطوطا<

". الرساذل " اسم زت

 "ءددوب اسلحطان ؛ سدا،
المذطري، ازددن حميد للثوخ ادرئذل' دراجع:

.زمحصرىا بلطان٠،س عودالعزيز وذاطذق ع٠ج

خواة

 قاف بينهما وااواء لميم١ بفتح

ساكنة.

 مديرية قرى من عامرة ورية هي

 بتن ذقع صناباء، دًاحافظة -دحان

حمر وبيت -؛ات ؛.ردفي  جنوب ا

35 ب.عد ءلى صذاداء اا.(د.اده.ة شرق

. ؛٠دا،1 27 86 ؛لمعذ٠ا

 ماسم قديما رف ذه دت 1ك ،ننرددا دم

 غدماره مددذة إلى ة دم ،غ-مان مذولة
 برد الدامل اسعاد ت عارم "دررة ا

المئهورين. رر ماوك

 اصذ-ة 'اذرى من مقودة قرية تامد

 ليدهاI تحمل تزال  التي الفدن

 ذكر أودم رجع و اروم. حق ا"صفي

 ي الميالدي الثاني القرن إلى لمقولة

 ريدان، وذي سدًا ملوك حك-م فترة

 رقم جام فقش في ذكرها ورد ث٠حي

 في ه طي غر الذي م(3 )ق 585

 م 3 القرن بمارب بلقيس محرم

 ني الهمدا القي-؛ دان لنقشا وذكر

 أعوان أحد همدان بن دوف لكبررا

 ٠غيمان قولة٠م قدادة يخصب شرح إدل

 غبر اوذي 627 رؤم جام النقش وفي

 إلى دارثده ويعود بلقيس محرم في علبه

 دفى دأن ورد الميالدي. الثاني القرن

 ة قو— ص.حاب 'ن— يا—رح ل أف رطعكب

 ، وجذره مال—غب أرازي من المذريبة

 اس ذك-ر النقش هذا في ورد كحا

 ي آذداك روجودًا كان الدي ا)عبير

-ذواة.



حسن( القوي )عيد كاوي مدواة

 ه 1418 ص:ت مذ.ذ ددات وق.د

 في وتنقيب حشر أء_مال ام 99 7

 وطال'ب ذنة ساأ بتتدتذه.ا وتوم طوله

 صنعاء، يجامدن ا$؛طر فم

 منذ ؤدذبب وا ٠لحعر ا ل صا ء أ م٠وأشاركه

 ا؛-واذح في ءبرذا ودد "ول،’ ؛٠الموس

 على إندن ا الةر^ذ في اخباره؛ تم اذفي

 إلى تاربى ي.رجع )يا٠ني وأسس أزار

 ءلى وة وء؛د ،"سالم ا ب دا ءصدور

 ة حلجت.ري ة ء_م.ل أ ءلى حور ل. ا ١نم ذلك

 رف وزءا ذذوش ءلي؛ا ح.جرية وؤطع

 أدوات من أجزاء عن ف-ضال ،ردة كنا

 ءلى مي٠"سا ر٠العع ومن وم-ذبح

 لكبررة ا العخارة ا$ذ^ذ بعدر ءلى

 أنواع لحءظ تخدمست ربم.ا داذت ؤفي ا

.لحبوب١ مرن

 اؤذديمة ة5مقو ؤدردة وزاذر ا ظ حذ و

 نديمة ن ب ر٠٠أس فيه.ا وله٠تج أذناء

 تخكلع-،ا  دذدة طويلة ر حج أ ا رعدوب

تاا٠٠ه ن٠ء  آت—ذش٠لما مقيانى في لى

ط كما٠ الحمرثردذ،  بعض وجذ.ود ؛

 ذ.قوش.ًا تحوي ؤفي ا رة٠الحجر ا"ذواح

لي ه؛ أ ١بمضر وبى.ذ.ظ ٠افح.ل ط طن ؛-ا

 ا؛^ل٠ؤتم وا "ذر ا ؤذطعا بدئ, همقولة

 ءذه؛ ذذشت ة بدرحذ وأؤواح الحج.رية

 .وص٠وال.ص اؤزخرب ر١م دحا ا ض دع

بية. لكتا1

ي دروس ال ءدي ٠محمد د.
 ل٠م،دم ،ة ي ت م ي ل ١ وش ذن و ا من دارات خ م :اج.ع ٠م

 العربية صذظمة١ ،-رون وا هيبافق ءبدالقادر

م،]985 ،ذوسر والعلوم، فة1والثق ةيللترب

196 ص

 ؛٠ بءبغ.ا'قوي مءاوي
م1998 - 1918&./1419 - 1336

 بع.دن ول.د حسن عددا؛.ة.وي >ا،

ءدن. دارس٠ه في له ذع وذإذى

 A. BESS & اس بذئ ال.تحق

CO في الكج-ازية شرك_ات٠ال ك_?رى 

 رأ ارد في للث-ركة دررًا ع عل اإزط.ذة.

 وظيغ.ة ءلىآ ذت وى ء.دن في مديرًا *،

ءدن. ء ؛-ذاأ رن واد 1إلي- ص_ل1ي.

 ي< د-ع ■ر ث ت د ا نجلى ا في وًا—ءغ 11 ■ ء ;•ا

Legislative Council ه/1 365 ء.ام 

 م ئ ين٠ي٠ب_ال_ت_ع فعفوًا ام، 946

 ناذب صار ثم .م 1 9 5 9 ه_/ 13 78

 ؛-ددن التجارية ا)_طرذ-ذ رئبى

م.1964 ه/1384
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حن( اا.ة.وي )ءب '؛اري ةاوي *-ن( اا؛وي )ءب ع

 ط_؛'ني ' ب ا'ر ي٠د إ."-( ا اددذزورب يذه٠ء

 Richard ت_رك_ل رتشارد ;ر ال
Turnbull دة اوزراء رذ.;-ًا  عدن و

 الفدة ذي 3 م/1 965 رس1ه- 7 في

 ش_ذه ن٠زي دد لك ا٠خ-له اه، 3 84

 23 في استق.الته دم الذي باهارون

ه.1384 شوال 21 م/1 965 تجراير

 ا 7 ؛رذل/ا 19 في رطاب ب ط؛

 ياتحقبل ذكه م 1او-*- مز( الحج-ة ذي

 حالة اء۴وإذ دة٠الم.ت.ح ا"دم ذرارات

ء اا.طوارئ  واطالق عدن عن وا

 د-ذة-وبة زلى ي—ك—ودش المعتقلزن نيراج٠

 ءادة. داد.ات٠اذذ #جذراء أ د ه: مم دؤذدة

 ب1ا#ره أعمال وذف عاته ح ذم وا

 ؛;د اسالب، ذاك كذ;ذ كث;ط او"

. نزح ؛ة ا ذؤك نى رذن أذ^

 بي، ا ؤول٠٠د-ل ، ؛-ذري ري ا٠ه يل٠غئ ا

 م/1965 اغطى 29 في بردطاني،

 و؛_*_د ه،1 385 ا"ولى جادى 2

 ذر آر —^لم٠٠للع ا غ.ت.يل 1 ام٠أل ي-حذرة ذاك

في ي^٠ع٠ري٠ث٠دت , انجلم تجرع٠رئيم ،ارور٠نلث

_ادث نادك أذار ،ك_ردةر د-إدذة  ا-

 أدان ذهأ إذ ني،1اورط ك»(1ا ني-خط

ودث  في التجول ح-ظ-ر وذرض ا

ءرلذا'إ,ذ-وي أن إ ،ر١٠ري٠ك م-ديذة

 ودن ولم ا#جذراء ذوك ۴ثج دكاوي

 في ح.ت.جاج.ات  ا فذنالت دث.1اطء-

تحادي انحلس  ط مطالبان ا

ذريط.اذ..ة إلعدح.ف وهاحم.ته  أته ءلى ا

٠ب1ا#ره ^ر٠ذه

 30 م/1965 سنب 26 ني

 ٠الحاك. اله ه،1 385 ا"ولى جدادى

 ذؤون وأدار كومته١ح ول ني1ا!؛ردط

دن  اودواذر ا-دت ٠ب.ذكه )ءدن( وو

 .ة.رار ارتياحها البريطادية ا"منح؛

اوفي او^أداء ة وخ را دكاوي ووفرت

 وهنه ا٠م٠ك .ه_م٠اد٠ه٠ع ت.ذنيد ذ*-اق

 وذا ؛_ان نه ي؛ دون بردطا ه--ؤوا.ون

شةرا؛ب ب٠الشع حزب دع وذاوما  ا

 ،حعذعح و ا الله ء_ب.د مه٠زء.ح دح وكان
 إؤتمر ردح “ذان* ادوذت في ؛ان اوذي

 شمال إلى اذذذل واوذي ولذ-ا؛ات ءدنى

 م/1 965 فراير في !;ؤس اا-وطز

 درير٠الذ منظمة ه،1384 ان—ردن

 إليها إ٠واذض اغةذ.ل؛ًا؛، من او وب بى

.حةًا اءاوي

 رمذان م/1 966 يناير وفي

 دع القومية ذ٠الجمله ددج اه،385

 اكدردر ة٠جمه كوين١لت اورر د:ظلمأة

 وة_ويذا وء نحت.ل ا ذني اإم ذوى ل-لح

م.1او* أديت.ه.ا دنذاوي،

دلهغيغق لل،ل،ة1 2788



٠قاي٠وال النكاددل وي و)ءب مكاوي حس( ا

 ع—رب م/1966 -ب ظ ... أة وفي

 في ؤتمر٠م عذط اه، 3 86 ا$خر

 إلى ًاذؤتمرون وت-وص-ل ة٠#س_كح_دريا

 وزوج شارك م جبه-وي تذظ؛-م تشك؛ل

تن..( ءلى  التحرير: منظمة عن ق ا

 ا"صذج الله رءد كاويم عدالذوي

 س-ام ن مومح- الجن-*-لي ء-لي الله وب

 ذبا ٠ء.ب.د ءفي الله :د٠وء وة و.اسن.لى

 س؛ف ع هر---ة و—ك_ق ا ة٠لجبه 1 عن وع

 وط* ٠إمذاء؛ل ل.غتاح1رءبد (ل*ي٠اذ,ض

دي. وا وءلي زين ولم لم مذ

4 في ذنويررك إلى مكاوي غادر

 ١— رح 20 م/1966 كولن

 دلى مجه—ن ضية٠ق ليط_رح ل1386

 فراكر 26 في المنحدة. ا"دم

 ه،1386 القعدة دي 16 م/1967

 ابط٠ز جالل أك.باده ف.لذات تعرض

 انطادب ر وسم انذرس وعادل الهئجذرة

 ددن ذة ثال ع٠م ر.ثع دي إجرا !-كمذن

ا"رداء. واضن1ا

 رئاسة ليه ض فرة ل خا$ دأب

 ق۵صا وذي ءط اج٠اذته ءلى اذوزراء
 دب واقتصا دًا س دأ نيب زن وا—ن—و

 صدره ا!_ذي ا)ذرار درنها ًا وارماء.ي

 د-رم 17 م/1965 مايو 19 في

 مجدس ا٠ت_شحي سان بث ه،1385

وي٠م٠تذ دي فعا وا م-الي ت.كاري٠اب

 ني وضع-م ،ددي ح: ءلي ين٧ح* رمم-ة دردا

 ن لط-,ا—سم م—ني ا—ق أيمن بذ-ه 4تض_

 م-ر٠ء وال*معلى ي٠ع نال ءب -ز ر٠*٠)٠وء.؛

 م-د٠مح الله وءجل« ب ها—ث )_مزلح-ز عبدا

ثم،• ددا ا نطيل ءلي ةطريع

حجا،٠٠صم حمس.ن س.عيذ ر لى ص* أ كم.ا

جتماء؛ة لذؤون ١, ر ونر  *ذ^.ود.ة في ا

 ا؛.و٠ل 17 يذ_ارل.خ رارًا٠ة ك_اوي٠ع

 يشأن اه،385 مح.رم 15 م/1965

 المركزي ءدن مجل-ى في اء٠أءف دع؛ين

 ًاحمد ء.ض.ويته في ذم الغدذراء #غاذن

.م٠ع د أ لى ؛٠٨' ةا ه(

 دوم ني بمعر بالقاهرة، دوفي

 اه419 ا$خر ربح 19 ا"ربعاء

م.1998 أعطس 12 اذواذق

 البابلي ددهل نجيب

ن٠اي ذي س ه وا *ن ط ال

 $ط-وال-1 البدائية سات الب

ن أزد-؛ إلى نرجع وا"وزان والمكاديل

 س أس--؛ ن ى الذاريخ، وز ا٠م

 ة٠صغ٠ب ه،ئيا وديما رة انختا ا),وحذ.لىات

 ، ن 1-٠#س ا بر— ب متمى ي ي ا٠۵ م ءلى ء.ا

 ل:قدم وا ال.ذباتات، ر.ون رءلى

حذة اقتضت الح.ضارة  ا!-ض؛ جذات ا

'؛*؛دثر. وكةة^ق رادة ردن اذابة؛وا

ؤذدد ءد9لههص1 2789 ا



ايمن في وادذايس ييل١اصك ابن ض والحسى الكاهل

 ثل ذا عدم نتيجة روع كان ومثال

 وآحر دخعى دن م٠ف٠ا مقاييس

 وقدم دراع دول ر زدط ا ل ا٠م٠حت ا

 جزء أي اختيار أو معين، شخص

 تحديد مم ،مه—ه٠ج أجزاء مر آخر

 ح يسط ءلى ورسومها ا"طوال تذإل

٠ا ه م: و٦سز ءمل٠ ثم ،دو مس

 ١رذ_- رت الو"حردا برب, : ع ت ن لم كو

 مم ،وطنية و أ ية٠محا ردس مق-ا م ا ستخد دا

 مدلى ،لها ومضاءفات .،يمات٠تقثم ل٠ء

 مم ااظور ثم "صبع ا ثم الشعيرة

 المنوال هذا وءلى الباع، ثم الذراع

 أو المساحة وحدات تعيين يذم

وا"وزان. المكايل

 ت يلوما لى ا ندره من ٢واطلىء

 ،أيدينا ديوف الني المصادر في وقادها

 فإننا ،محمسورة تكون ذكاد وه-ي

 من إب توصلنا م.ا ر--ط سنحاول

 وصا وما الميداني، اكحث خالل

يى. ومقا وأوزان مكايل مز' إب؛

المكاييل

 اذم، كسر مكيال حمع الم.كاييل

 الج_اف_ة المواد ب_ه يك._ال ا٠م وه_و

السائلة المواد أو وزوه، كاب-وب

 في المحدمة لمكاييل١و و^وه ؛الدهر.
 ،؛ثررة — حد؛لم و ة-ديما ،اليم_ن

— : منؤا إب انا دوحف دا ذن؛ر وس

 ازراء وسدون ء ادب ب-ضم برد-ة

 ح ؛نفلا مثل حمحري مكيال يذم، جعبا

 إناء الدارجة، اليم-ن دذة في والرمة

 وزوه، الدعي( ق رذح الفحار مرى

 ازلذة ا؛.واد لكيل ة ودن وسنعا

 النقوش احد ني وجاء ذائلة،وا

.جمذده

 س|ئميوذا كوزا ب م-
 "رض ا رل٠ءص كال :ومعداه ؛رم"،

درم• ءانى ومر-ب دويم في

 للمواد لايمك ادذاء: ١رض لثمأني

 إلى منعانة دن مقداره وزددف ،ذة ا

 ثمن نعف صذاداء ني فهو أحوى؛

 ،ص-اع أو رأنذا أربعة أو ،لقدحا

 ويعادل يفدادي رطا_ 5,3 3 ويزن

 بني في دانيوا ،جرادا ؛؛دو 2,40

 دذة أو لقدحا ر٠ءئ ياوي 'لدوام

 ل رط 8,5 ويزن نغر، وزتي أنفار

٠ام جدر ؛؛لمو 3,26 ويعادل بغدادي

 يختلف مكيال : ،.لما ه ضر د؛.من.

رمن خ-رى ا إلى منطقه دن مقداره
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ن ايما ذي قاسى٠ىال كاييل١اص ادهن ذي والقايس الكايل

 قح كان زيد في ذهو اي إلى هرقت

 يو ا يم للهجرة س.ع ا لت ا لذرن ا باية

 ويزن أصوع ة عدم أو ؛هد،أز عذر

 !.وزن 1ب دلويع.ا دي ا٠بغد رط.؛ 5 3,33

 ، جراما يور 20,399999 الحديث

 زبديا ظال ر 64 أو زبديا 32 صار

 اكوث فإن الوقت وذا في أما ،كبزرا

 أو زبيدي كيدن 40 يو يسا زسد١ في

ع 106,7  أقدام ستة دل ريد؛ ص

٠صذعانى ؛دح وذلمني

 ندرًا وي يما !..ح !-ف؛ا في لثمن وا

 صلصة علجة مرء نف وذصف

 مض يو دسا ء ص'ععا لفي لثمن ا و ك?يرة٠

 10,666666 ويزن ين٠صاء أو قدح

 كيلو 4,079 ويعادل ديةيغدا أرذال

 داوي عدن في والثمن ،ما جزا

واحذدا. ءا ص أو ر أذد؛ أربدة

 الميم، وسكون ء لذ؛ ا ببك,مول لتذدة ا

 إلى ن ؛٠م^ دن ازهمند يختا-ف ل ءدا

 وي يد؛ ء وصنعا رديد في فهو ،آخ-ر

 صاعين، أو أنفار ئاذدة أو ؛دح ذن

 نغرين أو كيلة ربع ياوي ردة وفي

 وني مدان أو صاع نحف وذلك

ذرة. اوي٠يس لمتصورية١

م٠ي٠الم وسكا.ون ادمثاء ما ضر الذضزن

 من ة مثنا اء٠ي بعده؛ ادون وكعر

 الثمنة ءرار دخل ره عيا مكيال ع ١تحت

٠ورية٠والمتص وركة لى ور ء متئ في

 " لميم ا ت-ح٠وة لئاء م * بنم ي أذهبن ا

 ويساوي إب في يتعما لع.كيا

ماع. شف أو :خرين

 وذر م٠والمر ت-ام٠لج ا طح .ت غ ن- لج-مخة ا

 زبرن في تخدم٠ي يم تجد ل مكيأ : لذون ا

 ، ه و-دو ٠لسمز < مثا دل أ^.وا ا للمح:ل

 ؛-اأوزن رس؛وي إنه " : ورنج؛ا ا؛ن ل ة؛

المن. أنغدر: أمذان" خمة

 ابء: ومكون ادراء ذه؛د الربعة

 4 وي ن؛ الفالع في كي,ا وحدة

أتغار. 6 أو ن أة؛

 ان-م ح وح ء ادن؛ أ٠إخ ة ار_ث_مي

 من لدكيال :ئذة صغيني٠ت داء بعده؛

ر. أذن؛ 8 أو ءذة وي د؛ ءج ييل دلمة؛

في له ل ودن؛ ،دلمى  ني ل دلمي؛ :ذ

 ريم؛ ب.؛وي المنصورين درية لد

 س ن؛ أن؛ ةهط لء٠ه أو ر؛*ي ونصف

 وذلمث رط- ويزن مد نغر وهو

 509,9998 ويعادل دادي لى٠رط

جرامات.
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ال؛س في وادفاييس المكايذل ابن ض والطايس المكايل

 كاي.بل٠م م.ز .ءثار،٠ ا"ثنوية:

 أربعة أو دماري 2 ي و ي,.؛ .جحان

 ل أرط.؛ خمة ويزن ، ماء؛ أو أذفار

 2,0399 *؛دل و بعذدي ا٠رطز .*-ت و

جراما. كيلو

 ء ازم؛ وساكون ادراء بضم الربع

 قلع ر؛ع ؛--؛وي مكيال .وذدعدها

.نذرا عذر ستة ودو

 ادجاء: كون٠وس ادراء ؛ضم دردمي.

 لدن -ذ.لىاره٠ه محدلف -؛دة١ت ي ل دب.؛

 المنمورية ني ذيمو آخر، إلى مكان

 ردؤ *؛دل و ذول قصعة ء ما يساوي

 بغدادي رطل 0,8889 ويزن ندر

ويعادي ؛خدادي" رطل {' - 'ائاندق

 في وادريعي ؛.راما. 339,99998

 ء ا—ه وهو ندرا س.اوي الفقيه بدت
 رطل 1,333 ولح.رن ص ذا أن؛ قصعة

109,99998 ويعادل خدادي

.ت -بذراد؛

 ابء: وفتح ادراء ؛-ذم ادرع

 ر؛.*ة يساوي إب يمحاذظ-ة مكا.؛ل
 ل أرط؛ ط.* ويزن ، ء..ًا د؛ أو ر أنن.؛

 2,04 ويعادل بغدادي رط-ل وثلث

جرادا. لو٨ك

 الضالع لفي كي-ل وحدة قصعة:

 3 أو نغرًا 12 أو أثمان 8 تساوي

أصوع.

 : ء ادم؛ حوذن ادراء ب-صنم ادرعة
 دن مذراره يختلف ؛مة١ت "هل ل هكا

 المتحمورية ني فهو أءرى، إلى منطقة

 كل ذوب؛ أربع ؛-؛وي ه-؛وا وما

 أو نعرا 12 أو ردعا 16 = ة-وبة

 *ة ادرم تكون وء؛؛د ،أحف-وع ؛.ةذ

 12 ناوي أو نذرا 48 تاوي

 رطال 63,999999 وترن ى؛ء؛

 يدو 24,479999 وتعادل ،بغداديا

٠حراما

 صفدر لمكيا ن درد ر لفي درهةوا

 ني هرية الط؛ الدولة ء_ه-د ني ى ة؛

 نح-و يساوي ،ي جر٠اه سع الذ؛ القرن

حذثاط شاع حيث داع، مدس  ا

 **؛ت و ،--.-ل ؛إخراج ادوذت ندك لفي

 ذحهر كل ءن الفطرة زكاة في

٠بوي ماع ودك

 (١—القاس أبب بن, مين وذكر

 ط ز في -*ة ادر أن ادردي، ا،هدل

 أي اذفرًا" واحدا مدا -ساوي كاذت

 زبيدية بة٠أوة 1 8 وذزى ع حف,؛ ربع

و٠نح ت لجراض؛ يا دل وك؛ ■جرة غ ونم,..

حرامات. 509,99999

 ال;مك وادم؛د: الزاي بذتح دديالز

 إلى بلد من مذداره ختلن ،قديم

في فالزبدي آخر إلى وقت ودن آدر،

رديعات أربع وييسسا ن ى ريد
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ن٠اا؛ أي ة،يذس٠واا )اءايذل ابن ني والمسى كاييل٠ال

أو قديم ؛دي’زب دن ذر أو زبددي

 ي٠اذزر.ل ور:نجاا ادن لوقا ،اءا٠ص

تا٠م- ويا—٠ي ،ءب-ا٠وال يا !-زا بذ.تح

تن ياوي وادن واحدًا،  والرطل ر

 ذ-;راط؛ 13 والدرهم درهما 120
. 714 لج*؛دل ا٠هذ ءلى فااز؛دي جراع

 ال كاي م اوزددي فإن ء[را ح ص في وأد؛

 إلى زمن ن٠ع- اره ء ختلف ا ضغم،

 م1 5 30 ه/936 ح.ة ني فكان آذر،

 ذ-زل ولم ،ا—ءص-ا ذ.ري-ن٠وء ط—أر؛

 رار ق٠ح دروة ك.؛ في ف-يه ال.زلح.؛دة

 ٩ح إلى حد؛ءا *دنوأر؛ يراندق ديوزد’

 ذاك ؛.ط ف، دزئ ولم ام 547 ه/954

 ذكار له دا.ذ ولم له،امذمما ؛طل ح'ق

.4ا!ذة ؛تبفي إ الناس ءذد

 م-ك-ايلي-ل م-ن ننجا_أ د :لصغرةا

حثف ث ،سهاور د؛ن٠بي  لى؛"^ها دصاري ا

 ونعف ء.ا حد؛ أو ر أنن؛ سنة دل ريدا

ى.؛ع.

 كان ر٩صغ ال٠مك :ا؛^م ؛ددما

 .تعمال—م زال ودا اليم.ن في متعمال

 ومخ.تل_ف ،مشة٠لا لمتاط-قا ؛..*-نس في

 لمد ف؛ ،خرى ا إلى منطقة دن ره ء؛؛

داس أن؛ ق.ع،_ع-ة م-لء باوي اوة-ديم

 رطل وذلث $ رط ويزن نذر، وه-و

 509,99998 وادل بغدادي

ت. جذرا

 ان٠ك قديما زردد ل٠أه دن ء لمد١و

 مذر رن دل تا هذرين اوي—ي

 ون عك ي و؛ذلك ،ع آص عذرة أو أر؛ط

 200 يساوي او-ة-ديم او-ربيدي ,'ف

ع  انجوب ة ؛٠ز؛ ب؛—ذ-ى نذ-^.ا ،ص

 ؛-"ة؛ذن وذذك ،مد ونعف ددا

.اع ص

 اوذ_اسم أي بن دن ل ة؛و

 انخطوط ؛غ ى.؛ في الزبيدي ل نجل ا

م ء؛ أم دا-رفة لفي اوذلذ-,غ شذ 5

ازراع":

 ونصف دد وب لمة؛ا ز؛اة ذداب

-د. إد ذا ،حدن ربع إ الد  في 1اهط.

 والثمن رذ؛، و؛."دون ن ثد؛ا ردب

 يخ-ط وح_دته ا٠د ه-ذا أزب، ء_شر

 ثم ط، اول؛ ارن ؛.ن محم.د ي ة اوة؛

 ي.عفى — لح اوه-؛ وق_قجا ل ة؛ ا ط ؛*د

 ي اوطن التقدير هذا ذري: ااذ؛ حمزة

 ة-اذ;ة او-زكاة ب ذه؛ أن يقت.غي ن؛-ر

 واا-ذي ، دن ر؛ع إ لى-؛ ون٨وأر؛-

 يرذا ون وأر؛* ة٠خد .ا٣؛م٠ذص أن لي زر

. " د.؛ع د"ة؛؛ة ا٢لص-ا "ن ذذط
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ن٠غايسفيالي٠العكاب؛لوال ن٠ةيىشاب٠و|ذ كاسل٠ال

 اذا ٠المل "ن اباوص إدس ذكره ودأ

 320 اوي—.د ص-ار U 32 ك_ان
 ، واع٠أص -رة٨٠ء- لذفيرن ا "ن ، ا٠ء ا٠ص

 كنا 48 نحو الزكاة نصاب كان وإدا

 اساب كان وإذا ماءا، 480 كار

 ثري،اكا وال كما نقط ا٠ف; 45

 وازح خطأ وهزا ء.ا حم*.؛ 450 ر حب-؛

 صاع، ثالثمائة الزكاة ذ.ص-ارط "ن

 م.ل ونعف دد أو ،ءذأ لالذون وءي

ردي.

 ١٠'،'-. وي ا ■ •■V ر ر، ا٠يح٠ب في ٠ل—ا. ا و

 مدا 1 2 ذمرا ءث.ر اذفي أو اري٠مم

ثة أروع- ذويا"او؛

 دتب في وف عم٠م ال—م.ك : صاع اا

 ني ٠عستدماذ وكان والحديث، اد-ذ-ثذ-ه

 إءراج فى ٠محع.ما زال وض؛ ،ن٠اإ^,^

 أو أرداد، أردمة وه.و ،الذطرة ز؛-اة

 “أناناس زك أردح” أذكار أربعة

 رطل ود_لث ل ؛—أرط ة—ز زن—وي

 أوق.ية ١خ٢٦وسبع_ ■اث-ذت-ين أو معدادي

 ويبرادل ي،٠يل٠٠ز اوفى-ة ر م حم■؛ ا وأربعة

جراما. كادإو 2,04

“ صوع وأ ًاصع ءلى مع٠مح كاع وا

د.؛٠۵)ا ٠بىر وحعم«؛ن

فط كا.؛ ر ا -م٠وض ا ح٠د"د. وك٠ذكا ا

 رب، ل* ا يرل دكا.؛ نمح, دكادال المشددة:

 ؛ع٠حب و وه ليملح1 في حعكاج٠هن ن وكا؛

 وفي أذكار، س_تة أي حب-؛ع ونعف

ثالثة المكوك ن كا-؛ المناطق بعضى

أربوع،

 مكايال واؤشاء: النون بفتح ذذ.ر٠ال

 عابة رلء أو هكا ياوي ص_فر

 انو أو فقيهي ي ردع و وه ،ذاذا'مر '

 ل ذرح-؛ ا راءة النذر: صل أ و ييح.انى

وة هرى عثرة. إلى د

 والدال؛ ف الذ-؛ بعتح ),-كاح ا

 من مقداره نحتدنط ، كيرر ل مفيا

٠آخر إلى ردن ومن أمدى، إلى ةعدتعد

ر،١—ا"زه ذرح حواذي في ج-اء

 ه٠س_ذ في كان ي لصنعا ا الفدح أن

 ركاء-؛ داوي م1530 ه/936

 تة٠س أو أوداد، ذة أو -؛ع٠ص ونعف

 ثلفي الشطرة ة زكا-؛ وكاذت أنفار،

 ه/954 سدة وؤ، ؛ع٠٠حم ؛٠٠وهم ،ؤ-دح

 اثني ي اك؛ القدح كان م1343

 ثالثة أو "ذكارا 1 2 " مدا ء_ثر

 ؛.دمث الفطرة ة’زكا ٠ذت فك! اى_وع،

 بع-ذ نيلصنعاا ا)ذ.دح ر حب-؛ هم كاح،

 أو “ذفرا 16" مدا عثر متة ذلك

ربع اك.طرة ة زكا؛ ذكا؛ذت ص-وع أ ة آرد.*

٠ دم
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٠اليمن ذي لمقاييس١و الكايل بىفيابس٠1يلو|صة1ك٠ال

 ا٠طش محما. ركي٩ال اذوالي زدن وفي

"1026 - 027 1617 -

 ؟ردة عاء٠صذ في القدح ن١ك م1618

 ت.ة٠ني أو " ذما٠ذ 24 ردا وعتردن

 أو ص-ذع-اددا ٠رر 18 ودزن ص_وع

 وعادل’ دي1بغل طالر 3 1,999999

٠"1يوحرام 12,239999

 ي و يس؛ ء ص.ذعا في .دحإذ ا أيح نم

 ص؛ء-ا 12 وداك ا#ردب زص.ف نح.و

 36 ويزن نغرا" 48" مدا 48 أو

 ذاو 26,93 دلوي-*.ا نيا صندل رذ

 ١٠ 1751 ه/1164 ذ.ة٠٠لم ن وسن . La جرا

 ; ء صا 16 ء صذ-عا في اذدح ا ص.بح أ

ذذرا". 64" ددا 64

 م1751ه/1164 سنة شوال ؛ن

 ار ء باختب.ار لعلماء1 هرن ءة حم_ا ه ة.؛

ت حفن؛ أروح أنه ؛"وجدوا دماعا

بعظيم , ج دس ل لذي ا ل٠رج٠لا يلم٠ة٠ح٠ب

 "روح ا وأن ،صدورهما و لكغج١

 ،اذدحا ذن :-صن-ط ؛.عادل الحدات

 دإك ووزن لذط.رة ة زك؛ مقدار وه.و

ث ل أرط؛ ئالذن دباغ ك-اع ا  وذ

 دأي ة، أو عذر تة’٠س ورطلوا أواق،

، رط- 51 ااذ.دح  وحادل تحقيق

 كيلو 34,679996 ب-؛^-رامات

 في الصذ*اني اًاةدح ه.و ١وهذ ،جذراما

٠وة::ذ؛

 بة-ري١اله ءشر الثاني الة.رن وزن

 ق٠ط لم-ذ-ا ا في لندح ا ر ا٠ي٠ء لف٠ت٠خ أ

 حمد ون دن حس ي٠ااة؛ذ ل ة؛ ا"ءرى

 ااذرن في صنعاء ة؛ذون في ذي ي؛ ا

 "وجعلوا : الهجري" عثر الثاني

 مكابلها في لصنعاء خاص-؛ ,ارًا ء

 ء.ن أذذح*.وه نم-م أ وذزك .ها، ووار

 ط-ة٠نح ا حذ-ي اذوا ا ذر مد؛ في نذوران

؛ةدة٠ه٠و ي؛ اا ا^_لب ر - م نجحدم ي ل ءا ع٠م٠ص٠ب

ل، في اذرقا  ااذدح دذ فجعدوا د

 قدح ربع إ قدح-ين ياوي ز٠ع٠ت في

 دزداد ودوار يريم في .دحوالة ،حمدنعاني

 ا-ربعا د.و٢ولذ. ني )صندلا ة.دح1ا ء.ن

 ؤدحا وي يد-؛ ة٠ح_ج في لقدحوا

حدن*؛ني. ود: دصدف و

 صعر مكي؛ل ابء: بضم اا;ؤطي

 وه-و لمنصورية ا حدن وض؛ مه ؛٠نم في

 ااذول علبة نصف أو ازرو.*ي نصن

 يسم، كذان مضهم وو. افي.ؤطي وه-ذا

 له ذمع ولم اذدذر، ق.د "القؤط.ي'

٠الن ر ي؛ عذد إ ذكارا

 _كاون—وس ف ا_ذ؛ ا '.-كا, لة-م ا

 ختا_ف ، هرة تاا في ل كي.ا٠م رن: ا

 في فهو أدرى، إلى مدلهة من ء^اره

لءم أو ين٠ي٠ع٠رب وي ب؛ لمنصورة ا
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ن ادم ذي و|صقاييس |لكاييل الدمن، في واقايس كايل٠ال

 ذذرا دل ط و الغول ب عد هدن تينبءل

 ربه لذ ا ددت في وه-و ،كغ_ر وثاذع

 ض تن٠ت٠ءب رلء أو ذافرين ياوي

ا"ذاذاس. ءلمب

I ء:١اك وبمدكاون ددون ا دكسر ؤذبرة

ن٠م ي.اره٠ء فا٠ل٠مخت تبام-ة ي م..^.^,ًال

لمنصورية ا في يو٠ذ أحدوى إلى مذ-طقة

، ؤ، و او ٨ع—للم٠ ا ك٠م-٠٠٠ل.ق .لم ب حت !م ٠M ق ي، و ما٠١يم

 ة-.بب وي ؛.سا ال.غق.ا ذ-يت وفي

ء؛. ى.ا أو هييالغق سم٠بالق

 رس_ك-ون القاف يضم قف لثن ا

ف وزم ادراء ل ادداذدة: الق  في مكب

 مأفا ن أرد.* أو ٠ذشتيو اوي—ي ة٠ام٠تم

 في نفر ودلث ر أذن؛ حم.سة ويعادل

 أو ر دنا أ ناب ويعادل لمنصورية ا

.ًاعقيه ا ددت في ذن ء ئ

 وسكون اوخماف ذتح٠د ذبة٠الذ

 ورنتدن هرة دا في هر.*روف ءال الواو:

 ل؛ئا أو قر؛فن أو ذر أربع داوي

 نحدلل<و ، 1ربعي عدر تة٠س أو أف.-.؛م

ف تددًا ًاره ء  لك:لا وحذدات خد

.هرذي ه٠لمكود ا

 تدساوي -ة المنصور في لذود-ة فا

 ؛اث إ أصدوع ثالثة أو ذذرا 10,66

ت. جذراهر؛ كيلو 5,5 و .نح وتذزن ص-؛ع

 16 وي دًا الفقيه يت٠ب ي ]خوبة وا
 زن—ون وع٠أص ة—د—ر أو نغرا

بوحراهرًا. 8,1 599996

 ة٠ربم٠ب الهاري رباط ني والذوبة

ت أربع تماوي بة أو ثمذي  أو أذدًار ثم

 كيلو 4,0799998 وتزن ين٠ص.اء

٠ًات جذر

ل الك-عل:  عدن هركايتل م.ن مكي

 ددرا ءدر تة٠م أو أة.ًان ة أرده وي يدًا

٠فقيهي ذودة دل*ًاوي وع٠أص أرددة أو

 ًاره ء ٠يختلف يل وحذذة :لت٠لك 1

 إن في اة فادكير آءو، إلى مكان من

 1 <5 أو إبي تمنددن وي تن؛ وذواحو.^

 نوية دل وذحا أموء أرده_ة أو ذخرا

 ؤوة وي ًاد.- دزلتآلىي١ داه دك وا فق.ي.هي

٠مذموري

 كي.ل وحده الك؛ف: دذتح الحكم

 أو م.ذمموري نيقورت ًاوي٠ذ- تجامة في

اذو.ا ذظر:١ فهيهي

 في دواذل -ير٠ص ل مك.با :ةط*مة

 ويه-ًادل ،ور-5' ■خ ق كاو٠ ' ٠ي-؛ود ة٠عام۴٠

 أو حتدلزات" 10,71428571"

 سع وذلك ما,لش 107,1428571

 صلصة *.ة٠٠ذص ملء أو ف؛متو رورة ذًا

٠ درة غ ص

الة٠ااالهة للسهط1 2796



ن٠والطأيسضال الءاملن٠اي ذي س٠قايي٠وال لعالمكا

 في للسوائل كيل وحدة ؛وز:

 أو قطعتين ياوي ا٠ م_ا

 أو سيلزا 21,4282713

مازًا. 214,2857142

 ى دع—ك—م .زة٠م—اخ ٦عر • ياك_> ردب ا

 وك-ان ،.در، عكاس.ل م_ن ض_خم

 وه-و ،ا٠ة-دء ابد-ز في اج—م ع آ ...م

 ق.دحا و.*أدل اء_ا٠ص 24 ياوي

 مءح أ و؛ذ.ت ،نى صاكد،ا دح ة ونعف

ن ري  أءطاه قولوني ام.ة٦ت في ا

 ءن ؛ذا؛ة و*و اشدزة بفع "ردي دا

في ا!يمن دءل ول-عله ا!.£؛:ر، العطاء

ا"دودحن• أدام

 إ٠ضخ ال٠عك ااكاف: م٠د-ذ. اًاكر

 ني متعمال وكان العرب، ءند

 رل أحمال ءشلىه .يرو وه-و ابمن،

 أربعين ياوي وذدل حمل وريع

 ًا٠ماء 960 ياوي أو ، إرد.,-(

 360 أو فقيهي آدبة 240 ويعادل

٠اددا ع ص-ئ حا٠ةل 60 أو محص.وري ذودد

 ن :٠٠ ح زي ااذ؛ خ:ار أ في ورد ٠وة.لم

 ؛.-ن القاسم ا#دام وزير الحبمي

 أن م1694 ه/1105 -ن في ارن

. ة. نعف غدو داذت أموال

 لون٠يك 4م دا حداى أ م ءوا مم ش:ا وفي

 ذه رقولون اربع ا ٦يالكر ت للع.ذا ا

دفتح باض' فة٠رح رك ؛رفي ؛ذا..

 دأداب جهلهم يعكسى ١وهذ اوكاف

ةج.م. وددنى ا#سالم أء

 م_ة٠ج٠لم_ع ا زخون ا غذح٠ب اذرب ا

 ن٠م ديم—ة ل ا٠ي—ك—م .ء زرا ا ون—وء

 ورد وقد ،ئل 1المو ارمن اييل٠مك

 ،-أرب د٠س دداء إءادة نقش في ن؛-ره

 س*ة سعان٠ ذو ر زي في ؛دب ااذي

 ة ط ق ة ودوا ضيري ا بالوة;ت 658

 زرب 300 مريق وأ” :وب م543

 من زرب 1 1000ر المن، دس

 يرددد :-ا٠إا: -ل٠دص ولم '. ر٠ازذ-» ء.صير

ااذرب. ١هذ عع:ار

 ذ*رف لم ؤديم عكي.ال : ال.ذهب

 د—أحم بن الخاذل ذأل ره،1ء-؛-

 'اذمن، ل—"ه لمكيا واا_ذهب:

 - اا-ذال باذر ده_اب ءلى رثبم.ع

 حم-ع ا"ذاه_يب ء-لى ثم وإذه-؛ب،

اا-زه-ب : ر.-دود- ا؛-ن ل وة-ا ا

 معروف م-كيال :والخاء ا!-ذال دشتذح
 اته ضؤردة ح-ديث رفي ارمن، "ه؛

 دن وأذاه-ب در من أذاهب ني ذال

د-*طر إلى د*"قف-ي-ا دزم . ل ذا ،عبر٠ش

ذزش■

ذوية م تح٠ي-غ ا  اراء وة.ون از

 ء د-؛ بعدها ا!ز_ددة ا!-واو وك.ع.ر

 ان٠بيأ "هل ل دي :دشددة دئا.-ورة

 ع-ة ة-ص "دفيء واحدا ذ.ذ.را داوي

.”أذاذاس
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|صكايلوالطاسىش ن٠ ال ني سى وال؛ كاسل٠ال

 ك^ون٠وسع م_2لم_ ا بمار حا١٠٠ي ،ئر٩ص لم ا

صا  دددها و-راءا ونتح لة٠المهم در ا

 ردحان "دلى لكادا م :مق.صورة ألف

؛ذرين- أو ادوبدن ياوي

 ن1سح "هل كال وحده ل: ادما ا

 كرة دا ويعادل مصاري أردح وساوي

دح—ة ن—تم أو ين٠اء—ص أو أذلهار

٠ ني سعا٠ص

وسكذون الواو، لفتح ق—ا؛-ون

ب٠٠ د د ا٠ك ره١بي—ك٠ لى ي ًا لىة٠وم .ين٠ر٠ا٠ل ا

 في ،ا—بره—وء ن—دما في تستخدم

دوا  وستح.لم ،دس لذ.ا ا وصالح ق أ

 ماا ر1مقل أو الزكاه، ن 1ذص ديد٠لتح

 ئ رط ستون و٠وه ،ا ه ت—م ذ٠و_ؤلتد

 قدح ردع إ اح أذلى أرومة ويعادل

٠ ني ا ذع ص

ا!وزان
 وهو وزن، وددها جع ا"وزان

 ق.ليال الذيء 4د يوزن زنيا لالمذقا
ح وا"وزان ، كثررًا أو كان  لىم٠كث

 ء "ذلى ا وزن : مهمتين الذيلت٠لح

 أوزان رف.ة٠ومع ،وزكا If المتعامل

ذها. أو ذضة ا؛ذقود

 الج؛دلمدق في الدرب كان٠ وذ-لى

، ءدا  وزن-؛ لىلذة_ود ون٠ل٠م حدا

 في ١هذ واستم.ر ، ود^ ض د. ر١غ ا٢وكا

ذة لنبوةا لى٠ء^  ،اشدة الر والحا

 $وذة ا ه.ذه ني ابوه ا ا"وزان وكاذت

 ذق ا زد ا ثم الدرهم، ثم ل، ا؛ذن؛ : دي

كار زدن درج بال ١هكذ لجة،ا ثم  ا

"ذل. ا دق ورذا

 ا؛وزن وحذدات إلى فة "ف؛ با ه-ذا

 وا؛.رطل، والذ.ذإذ، ة كا"و لك.يره1

 ا٠م٠م دللن وعر لدراس-.ذ.ذ او وادن،

؛؛لتفصيل. سمذكره

م ا حطلمق٠ه ومن  حياه م٦٠لتئظ #سا

 ء-لى ءلى مداحيها يع حم في الناس

 ا#سالم، صدر في ا"وزان ذوحيد

 وسلم ءاده لله ا حمر-نى ؛-ذ.يا قرر ف.قل
 ادرد واذوزن ازند ا أوزان دكاون أن

 أساس رم_ة٠الك مكة ني ا$حداولة

 في ترفاحق ا#سالمية، ا"وران

الش*ذ

 فإن ، كذ "مرا دام وم-؛

 ا٠لج ثننردون ن ا دكن. أي في ذن ف ن

 ل اذعفن-؛ من رد ذا مم ومن ؛م،٠ا؛دظ

 إدارة؛ حءًا داءدداره اليمن، إلى داك

 ق٠يذطم وما دجة،#سا ا الدودة ن٠م

دذ.لى ءلى ١ز٠يذ.طب ازدولة م.ة٠ص ءا ءلى

داب- و

 دمد ا#سالم:ة اودوزة نقمتا مم

فة ا ق.وط٠س ت، إلى لحن؛ مح ص* أ و دو
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ن ال ني واسى ءشل٠ا) ن اد ذي يرى وادن، ادءايذل

 الخاص-ة ونقوده؛ أرزاتم-؛ دردة

 في دضا,ة ؛؛ذت اوفي ا"وزان وه-؛هي

الدمن:

 فرة—ص وزن ود_إ-ة ::شع_حرة

 -رتلك-ما لفي لد-ت.ولد-ا ة٠ش.ائه ك-ارنة

 د ي د !دح ء ؛ي ونن ا ٠ل٠٠ء ة ى خ.ا ، ؛ره١وغ

 افعي.ة—،.ث عذن ودي اووزن وحدات

 قيراط ١ح٠ثال ؛وه—ب٠ح ولث وي د

 دل ون*؛ ل دئن؛ ؛...ح تن وتزن

 رن 0,059027778 بالجرامات

ة فقهااء ء-ذ والذ-اثرة . ملجذراا  -زدد

 أو حبة رع أو ة؛راط ربع تاوي

 ال(٠مثق 1 /60) مثقال ءدر دس—

 ا^رام ،ئ 0,016666667 وذه.؛دل

 ١قياسج وح.دة ذًا أي والشعورة تقريب.ًا

- دة.؛ وذذ؛ره؛ !لمعاول

 ا—r ي-وزن رزن ودنة : ب ا

 مزن، لذ ا وا-لواهر لذذ-ذ وا الذه.ب

 ؛-ذرة أو الحة.ردل ؛-ذرة ،ذ؟ذ ؛-؛ درا وا

 و؛؛دت الذ؛هي المذرذوب أو الخروب

ستعم؛ل ده؛ ن؛  ، وذثره؛ اا;هن في ا

رث وزن اوي٠س ي وه  ثر ن* د;؛ت د

لمرام.١ دن 0,1 18 دلودها زح أو

 ورد ثردن، م رزن ودلم-ة ؛ذوة: ال

؛—؛غ ،ذ٠ت——ل ا وذر٠ل.ذ دن أ في ره_؛٠ذكة

 في اودين ذرف حين أحمد ذ؛-ر

 "29/3 الثقافي بن1 ";؛ردخ ف.؛به

 اا-ذهب دن زدن 130 ذ~؛وي وه,ي

.جذرادأت 5,4 3 دل ودها

 الفضة دن ودة 224 ذ؛وي أو

جردات. 26,432 وتعادل

 دن ة—ز_لد 450 تاوي أو

. د؛ درا 53,1 دل وده؛ در دا اك

 أو !ث؛قاب""ا أو ة"1"ال؛.؛ة و!هظ

 وذ;ل ،بري أصلها ذول لذ.؛ا

 وزل ؛-ارسي، وزل ت-ركي أصلها

 ،بابل وزل ءبري، وزر سرياني

 بيتت> داه؛ الرادح ه-و "غذيا وه-وا

)ادت—ود م—ج—د-ه كح_او؛ في ذولمث

" العاب يس والمنا دل ادك؛

ة وودد رزن، ردد؛ : العراط

 ه سننكر د-ة لى؛ ا اط وقرر ،دن ا—د

 فكان اووزن رواط وأد-؛ حذ؛،

ستعمال، ذع ثا  ءئد ة—ح د؛ ا

 ودو ة اوز؛.؛ ب ذى؛ لددر الفقهاء

 عند فوو آدر، إلى ن مكا؛ دن مجتل.ف

 أو درة رزن وي L—ي الشاذ.*;؛ ذذ،-؛ء

 دل ول.*؛ ذه-ي ت دم؛ ؛-"ث وزن

ازرام. دن 0,18
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اا؛هن فى ئيةس٠واد ادكاددل ٠الكايلواسقايي

 اوزيدية فقهاء ءذد وادقثراط

 دار حبات أربع ورن اوي—ي

.الجرام دن 0,28 أدل و

 شف وي سرا #سالمي١ والهثراط

 دي—إس داذق نعف أو ي ير حم دردم

 رام٠الج من 0,2479166 ويعادل

٠ حرق ع ثم وسر رت١شعير أردح وهو

 الغ؛ء: سؤون و ف ادن؛ دفتح ذ٠اا.ةذغ

 فلة٠ق :ن دوش؛ وه-ي وزن، وحذ.-لة

 ؤراريدن عشرة وي ؛ م مم ت _ه٠م_ ٠س إ

 10,5) خالص.ة ة٠فض ط قررا وشف

 ش.عيرة 44,1 أو خالصة< ذضة ة^راط

جرادات. 2,6031243 وادل

ذ^راط؛ 16 وي ل-؛ لدرب ا انشدن وا

 4,52 وتعادل شعيرة 64 أو

ت. دا ا جذر

 20 وزن ن-أوي ن ردح؛ في وااةذ.؛.ة

.ودا ذرا  ري؛

 : وة_.سره_؛ لذون ا بفتح لداذق ا

 ن وى وزن ة٠ووحذ-لم د—ذ-ة وحدة

 لة٠-راه وغيره؛ افيمن في زسئعد-مال
. إسال و  ك_ان الجاه_لي ؛لدانق٠ذ م

 وهو ثر، د-* في ا من ت م؛ ح ز، ذا وي ب؛

 ت مص؛ ا حى - وبعدادل اروناني نق ا .د في ا

جذرام. 0,47

هبقية11 د٤هسه ال 2800

 ثماني .اوي—ح ا#سالمي والدانق

 ثر—ع—ن ح-ن وزي شع-ير ت -ى

 وذكر ،م جذرا 0,4958356 *-؛دل٠وي

 دردم وزن الدانق وزن أن اذ-اوردي

- مري أو ي -ء

 أردح ؤدو ذة٠المدي أهل ذق ا د أما

ن ددوذا ا ء_ذ.د و٠ه ك.ما س-ع-ير حب.ات

 ن ة؛ يومن دن لحجاجا إن : ويقال

م، في الدانق وزع سن أول  ا#س-

 ،شعير -ات ح.لج عذر وزنه نا٠وك

اطذرام. دن 0,590277 دل وي*.؛

 وزن وحدة افي.فال: ر—بك. اودرهم

 د؛.من’ ني م.*.روف؛ ن وة؛ ،ذقد و-حدة

 وزن.^ ف ختل وا الجاهل، لد.صرا ددن

 ن ادم ا ءرذت وولى وإسالما، وية جذ؛

: وهتخي هم ؤدوا ا نم دواع أ ة ءلى

 وي يسدا وهو ،لحميري ا اد.لىرهم

 ثد,عير ت ؟.؛٠حذ ذاني أي حذذا وا دانقا

 ادل—,*—وي ر٦ثع ن—حذ وزي

جءرام. 0,4958356

 س_ت.ة وه_و ،مي سال  ا لدرهم ا

 12,6 أو ثور ة ب• ح 50,4 أو دوانق

حذرادًا. 2,975 نيراط؛،وي*؛دل

 52,86 وي سد؛ و العربي، لدرهم١

.د؛ حذرا 3,12 د.؛دل٠وي ثر ن* ة٠ح



ئ ال ذي واا»ة،يذس الءأيدل لم٠و|لميسفيال الءادل

 42 وهو لصنعاني،ا ا]_دره_م

 ونعف -طرؤرا شرة٠ء أو ش_محرة

 ويعادل 'زددي " اني٠صذع دراط

 جرامات 2,975 ؛-الجرادات

ا#سالس". "ادرهم

 ة٠ب٠ح 52 وه-و ؛ي،2اا.ز؛ وذره_ما

 إسالميا، ؤ;راطا 13 أو كر

 دبا وء ت،1-٠ب-را 3,07 و-*-ادل

 دره-م 1؛ ؛اذت ا"وزان في -م٠مالت1مال

ا#سالدي-

وزن، ة د وح ;م: ا؛ بك~ار لددال ا

 م-ن لفحره ا٠ودذ-ر-اد ، ا ٠_اس Iآ ٠انحل

م. ،درهوا لدلح.:ار1؛ ااو؟ودة اًااةود

 الدينار رزن ياوي والمثقال

 وزن الجاهدة، في ااضروب ال.ذه-ب

 هيراط 24 يزن أو سعرة، ح.بة 72

دة درهدا دزن أو  أو رهم۵ أس:اع ور

 :ق، ا د سراع وأرب*.ة ق دواد ة٠ك دا

 وا؛-؛-ذال حرارات، 4,2 5 و-*-أدل

: ذوءان اذزدددق اء ذة.ي ءذد

 الذش -نى سال ا"ول: اس

 ذبر حل.ة 60 ودزن ااذ-روب، عر

 ردط ذرا بال ووزنه ، ٩حي الدا في عت.ادة م

 ذذاة و؛اًاذذ-ال ص.:.*.اذ؛ا، قرراط؛ 15

 ادل و ،ءرذ.؛ة ةذ-لة دن نعف إ

؟,ادات. 3,50

 دن اادروب اا؛ذال ااذأني: لتوع١

 ة٠ح، 7 2 ووزذ-ه ،حمر ا ااذهب

 أو ص_ت.عاندا قرراط 1 8 أو ذبر،

 5,10 *ادل ء.رفية ةذا-ة وثمن ةذا-ة

ب,ادات.

 اختلف وزن ود_دة : "وة_؛ة ا

 ًاخر، إلى ؛-اد د-ن اب-ن في عيارها

: اع أذو أرط وهي

 وي وتا ربب—ء أود ا"ولى:

 وخمسه دراهم درة ء دراه.م 10,71

 وتعادل "دي—إ- ٢دره ًاسباع

حرادا. 31,88

 واةل—اًا اوزن ض.ا؛اة أوة ني: اذا ا

 دراهم ذ.رة٠ء وه-ي وغة-وه ؛.ا!.لىه-ن

؟رادًا. 29,75 وة*ادل

 وءي ىذ*.اني أودة ااذااث: ا!اوع

أذواع: ثالثة

 عثر وه-ي كبذرة صنعاني أودة

 أو ني صنعا ؤ;راط-ا 160 أو ل ذا ة

 درهما، 15,24 أو ذبرة 640

.؟رادا 45,33 دل و

 5,33 رهي ط دو صذ*اني أوة

 وة-*-ادل دراه*( 8,13 أو قفال

؟رادا. 24,17
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ن٠اب ذي يى وادة، كايل٠ال ن٠اب في والمقايس الهكايل

 وي وز؛ غ-دره—ص اني—ع—ن—ص ني .وة '

 وددادل دراه_م 7,5 أو قفال 4,92

جزرادا. 22,31

 ى وه زب-تدي ني أوة الرادح؛ النوع

ح ن ذوءا

 ي و زد.؛ رهي ،كبذرة راي أوب

 ا٠إسالع اط؛ ق. 130 أو م دراه ءدرة

.عا١جر 30,69 .ادل و

 اوي— د وس ه صفور دي ر أوؤني

م.ية دراه_م ز.*-*-ة  دره-^ ث—را و إس-

أو د,نر س-بع خ ورلى م—دره بم وس

مية دغلة 11.37  ب 480 أو !--

 إسالب، ة-;راط-ا 120 أو شي

.جراه 28,33 ادل و

ئتتيهئ
حرادا. 32.38

 ووحدة ذذ-ني ٠ذقل وحل-ة اإردال:

 ة أوفت ني د ني—آود و—وه وزن

 عرب ال ذف ني ى ودرن ةير ك: صنعاني

 ة—خال.ع فض_ة ةء,لىة سدس ونعف

.ادا ٠ج 28 ود«ادل نيار.ا ذذاة وذافي

 وزن دة٠وح ازراء: ر—ب-ك اذ-رطل

 ، ٠آ-ح الى ند.كا-ا د-ن عيارها يختلف

— : وهما ذوءان دذه واشدي.ر

 ؛-اوي ٠ ;دي ازر اا.رطل ا"ول:

 ال_رط_ل ئ-ل أوؤني ذرة—ء -في اد

 هب ر٠غ٠أص أوب أن إ الدادي

 والرط-ل اليزدادي، ال-رط-ل وذنيأ

 المصادر تفيد كم_ا — انزيروي

رني^ة، إلى: ع—؛ذق ا

 !2 و-.اوي كبذر ريدي رط-ل
رة زل-;دي ة أوة-;  ا٠درش 120 أو كبي

.1حراد 368,338 ادل٠و؛ ردذددا

 12 ي و وني معرو زبذدي رط-ل

 1 14,29 أو محفيرة زببدي وقني أ

 قفلة 136,46 أو إسالميا درهما

.جذرادا 339,99 و؛*ادل ه-ة ساج إ

 ؛-اوي : لصنماني ل رط .ا ازذاني

 ا؛رطل وه.و صةى'ل، أوقرة ءذر تةس

 كما اؤدمن أني.ا، في ساذدًا ك،ن ي اذد

. 1 ه جر'٠)ا ذال

 ثا_ر—ء ستة ليمنيا ورطلذ

 معتبر -داب ه-ذا ;-ة—أوة

إلى وذت ع-ن ره را—ء ١خذ_لىذ ا كد

 اساورونة، ا"ف، ف ختال وني آخر،

أذواع: دة فك،ن

 1 6,5 ويساوي ،ير٠ب٠ك رب 1 .يم ا٠رط
 747,99 ويعادل ذرة مذ"،ي أوقية

ذفبا. ردا" 20,39 أو راماج
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ذي والعس الءأييرل ال;من ذي واد«ةايح.س كايل٠ال

16 اوي—. وي ،م.توسط ' يمني ب1رط
أو 18,55 أو متوس-ط صذ-*انى ًاوفة

ادل .—*—رذ با إ درهما 130

ط. ييررا 386,75

16 اوي—وي صن؛,، يمني رطل

ع-م درا 7,5 او غرة٠ص نى صذع.ا أوذ-ة

أو ا>عر'٠ج 357 ويعادل إسالم~-ة

.ه٠ةص ت 9,74 را

و-"-اوي لحدددي ا '!.رطا لث:ا!؛.ا

 518 رر_ع_ادل دي٠حدي ^ة٠أوة 16

. ما١جر

 د—حم أ ن—'. ...،V ح ذي ة_؛—و ا ٠وذك

 صذ.عاء في دمي I ا!.رطا أن ذي1ال.~;

 ءلى ■'م—دق ك-اده ح-وله-ا ز و دن وط

لذالي: ا !:!دو ا

 وا!_به_ارات لمعطازة ا -وق في

 ا"دون جزاء وأ ن وا!-ب وا؛.لى٠وا!ظ

 فه اًارطل ؛-ان ذ!.ك وغيرو العرب^ة

 وي-ادردا  ردة ء.شر س.ت.ق وزن ء.لى

 أورن 12,94 "واني دا دهروز ،حجرًا

 586,67 ويدادل كرور ص_ذ_ع_ابي

.جذرادا

 وزن ء-لى ونحوه الذذن في واارط-ل

 با"وافي ويأبي ندتا ربا شذرين

 دل1ورع ،ير٠ك صقع.انى أوودة 16,18

جرا-؛. 733,334

 وال.ل.حوم والغ_واكه ضرات اتنخ وفي

 وعثرين ؛”أر؛ رزن ءلى ا!رطل ۵يكو

 ؛-ا"واني وزنه وأبي ،فشا  ا—ز؛

 وأبي ؛-?;ر، بي ص_ذ.عا أوقرن 19,41

.دأ ييررا 880,00 تدا يزرا دأ وزنه

 !-ذافا وفذح اإ.هزة بشم ةا"ؤ

 وحدة وأة.ات: أة.ق ها٠حمع المشددة

 ن“لره ا لفي م*'روذ.ذ ت ؛.ا ؛.مررة وزن

: اوع وءي ،وغ--رعا

 دره-♦( 400 اوي—ون :ء.ري أذة

 أو فغيا رذا 34,04 أو زري

 ياوي أو زري أوذرن 39,15

 وتذمادل كب-ر ت.ابي أوقرن 29,53

ييررادأ. 1248

 .م ييررا 200 اوي—ون أوروبرة أذة

بالرش رط.ين وتاوي أذذيمني:

 رات—ض٠امح زوزن ل_كبير ا في لصنما ا

 ادل٠تع أو جراى ي.و 1,76 تعادلو

 1و4 1 دل ذنى أو ورودةأ أوات 8,80

٠ي٠ءر أوة

 ا؛-ذون وذثمديد الميم رذبح اذفي

 ب٠ ٠٠٠. ٠زل ل٠مث ذان٠م ولده ذب د-ورن

 وأسن أ(.نىن، ء.لى وثدمع ان٠وض.ب

 مقأ فده ل نى و .^م٤ا ب.كسر وم.فى

ء.لى وددى اغذذ.ةة، وادذون م الم: دذتح
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ن اد فى واسى ىيل٠|ا ن٠٠ال في قاسىموال كايل٠ال

 ، ء_ص_ا ت_ثتي-ة في رقال ا—ك-م ذوان٠م

.أهرذاء ءلى وخمع وان،١ءء

،ديمة ق رزن وحدة ح النا أو وادن

 ، ره٩وغ. ن .دي ي ا في تخدم.ة٠شام ، —٠ك وك

 ، آزر إلى بلد من عياره واخ-تا-ف

:؛لي كم-ا وهو

: محن٠قس إلى ويق( ري-1•-ا اان

ل وه-و ذرء-ي، من ؛-وزن رط-
 دل ود*؛ عثة؛" 180 وي و؛ ب؛ي.داد،

.جراع.ا 765

 $ مذقا 280 و-أوي عرفي؛ دن

 أو بذداد ؛-وزن أرط-ال 3,111 أو

 الساني بالرطل أرط-ال 3,08

. عا١جر 1190 أدل و ، ;ر ذلى ا

 أوذن 22 واوي اكجذاري، ا؛ن

 أوة_;ة 16,57 تاوي أو دة—رب—ء

 7 0 1,2 5 وتعادل كبررة -ادن’مذ.

جراعا.

 أوة؛ذ 16 اوي و دري، ادن

 أوذ_;ة 11,25 ياوي أو ؛ة—؛عر

 ث٠الحذي اوزن دأ *-ادل و كذا^رة ى.ذ*اد;ة

؟راوات. 509,99

 ن٠شثري وياوي روم-ي،٠ال اش

 ق ذع ركا أورن 14,06 ..درنء أوة;ذ

؟رادا. 637,50 ادل و ،ة ؛;;ر

 أوقرن 24 وساوي ارص، ادن

 رط_ل٠باد رطا;ن أو كبررة زب-دذية

 16,25 اوي—د أو الكبدر الزبرذي

 736,66 ادل و ؛;;رة صقعاذ;ة أوة;ذ

 أو رودى م_ن 1,16 أو ،ح_راد_ا

من 0,96 أو عرفى ن—د 0,62

شي'

 وذر واذراء ادذ-اء قدح ب إذ٠ا!ذرام

 ذ.1دء؛ وادإذظ؛ ذرادلى م-.*.؛.؛ ل؛ن

 ه وى. ي وه ، ذركرذ لفظة ءن معردة

ستعمال ثاتعة يره٠.٠ك وزن  ني ا

ى هدطةذ دن ءرارهدا ونذداف .*-.ن،

أءرى-

 تاوي -حديدي: سلة ر—ن

 أو إسالبا درش_ا 3482,35

 أو يرة٠٠ك_ صذ_*_اني أوذ;ذ 228,53

 320 أو ؛;ترة ربدي وقبةآ 337,52

 "رط.ال تاوي آو حديدي أوقرن

 26,79 أو ؛;;رًا، يمذط رطال 13,85

 رطأل 29,02 أو ذوسط؛ ء.ذ؛ا٠ رط،"

 حديديا،  رط 20 أو غ-حرا٠ص

 أو جراما كيلو 10,360 وذددادل

 ذ*_ادل أو ويا ؛—فرن رد.ا 282,55

أذات 5,88 أو بية ض أذات 8,30

- ه د. A د
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اا؛هن ذي يس’ة٠واا كاسل٠ال رابض وادداعس سل٠المكا

 3866,89 داوي ؛زي دع فر|سلة

 دررا 3687,18 أو إسالميا درى

 أو عربية أوقية 360,91 أو يا٠ءس؛

 أو درة ساي أوب 253,77

 أو كبيرة ربدي أوب 374,80

 ■-.ة ع م ريدي أوب 406,02

 أو .أر ذر  ب 313,75 اوي و

ادل٠ع٠وت بررًا را٠بم_ذ٠ رط- 15,38

I, 11 تع.ادل أو دي٠دي٠ح ذ-,ااذ

II, 50 ذراماة 1,03 أو درادا و1ي 

.في سعا

 اوي *٠ ت . صنعافي سلة ’ذر

د درهما 3764,71  أو ،'—!-

 أر اسالمية نعلة 4494,99

 305,45 أو ءرفية قطة 2470,59

ت  أودة 247,06 أر فغرة ريا

 364,89 داوي أو رة٠كب في دن*.؛

 أرب 392,29 أو ا;رة5 ري أوب

 اودة 345,95 أو صغورة، ز؛-;ذي

 14,973372 تاوي أو حديدي
 28,96 ذاوي أو ، رًا د بمذي٠ " رط

 رط- 2 1,62 أو ع.توسط _ءحيا رطأل

 كيلو 1 1,200 وتعادل ح_دي_دي

.ما١جر

 ك~يرة وزن رحده ؛;جافي: سان ذرا

 أوب 16 رطل دل رطأل 28 اوي—ن

لى٠وء ف-ذي ؤرادي ريال أوقدة ك-ل

 ناوي افي رح ل.ا ااذراداة تادون ذلك
 ؛ذم و؛-؛;.ا؛-ر رد_ا" 448 وزن

. ؟رادا كراو 2,544 و;*ادل

 وزن ودنة الباء: ٢بغ ليهارا

 ز؛-;لى في رط-ل 300 -اوي—ت ةركبر

 ود*ادل دية٠اله..ت ة٠ري٠ء١الر اطرقوا

 اوي“؛ واا-بهار ؟رادا وكرل 114,75

 ذأل ااوط. ابحر في رحال 100

 ر واب! : مالم ؛.ن الغاسم ء-رد او

مه-ا في مم كذ  وأحبها ،رط-ل ادة٠د

 ة;ط;ة. ه؛وأرا ، ءر؛؛ة ر٠غ

احة٠لمس،1و ل1ا!طو هقايصس وحدات

: 'طوال1 اديس ة ه ود.د|ت أو

 م د٠.اخ٠ئ٠ى زالت ودا ن٠^ ]; ا ذت ك_ا

 ؛رن ة٠اف_روذ ا'زطوال ودوات

ددات اذو ذب دا إلى ا!ا.ر؛;ة، ن ا ;او ا ا

: وهي ،ا۴٠ ة٠اطاد

،ى_ذثرة طو" ة ودو : رة١-ذ-*-

 ول، ااط لقر.اس عرذؤا ت.خ_دم— ي

 دن مع;رضات ت شع.را ت—, وؤذره.ا

 مدس ذ-اوي وه-ي ‘اجفلا ع-ر٠ش

 0,423 ول.ادل إد.;ح 0,17) إمع

. (ر٦ درم—ال دن

 ره-ا— ب الهمزة مغلثة ، -;ح٠#م ا

 ي وه ول،٠ط٠اا اة.;اس وحدة أفصدح؛

 أو سرادة٠لل ل-لففي ا ة٠"نما ا ء.رض

رضات٦مع ؛ذل ات٠ثع تس ذاوي
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يمن1ا ذي مقاييس1وا مكايتل1اسوالمقاي المكاي؛ل

،ا٠ب٠لري٠ر يم-ر٠م٠٠٠س 2,54 ل د د-اد-ا او

 .#ذشا أو اروصة يه وا#صع

٣يام٠ق وحدة <٠أرضا سج٠وا#ص

 من ا"راضي دري ص.تد.اء في نديمة

 ة٠والذل ددوم١ أن ءدارة وهي ا"بر،

 ادري إصبع ذإن ليه٠وء ،ا٠إصبع 128

 وثالث ساعدات خمسى زا٠ء ارة ء

نم وحله ادًا، وا#صع .اءة٠س  قثم

 لذجوما أبعاد لقياص وبحرية فلك.ي.ة

 حدف ا الب.حر، ني لطلقة١ ت وا؛-اذا

 ؟ح٠#صفا اليحارة. عذن ا٠إ-قداره

 وءذذ زاى، 13 رعضهم ءذد الغل.كية

 14 .اويل ادددي ج-ل هرا بن حمد١

 ا٠مجري بال 12,8125 و.*-ادل زاوا،

 ري٠ه٠الم أرد بن مابان ذد٠٠وء

 أزوام حداذة وهي درجة 1,7 ا 428

 ئ 102,50 دل وذى .تقريب مه٨قد

كيلو 14,825 1 806 وتاني لجدوي

.لجذوا رًا م

 ادبء: وءون ادن ربكس ادبر

 ددن م-ا وهو ول٠الط لقياس وحده

 عند الخذصر وطرف -ام ا طرف

 أو دراع صف وي بسا او م.ا٠فتح.ه

 30,48 دل وده.؛ ب.ع.ا٠إص ءشرة في٠ذ٠ث ا

رزي  ا الذظ؛م ني در وا س-ذتتمشا

 22,86 ويعادل يوصد.ات 9 وي رط
.ستتدئزًا

 ،ءاد^ا ٤وسكور اك^ن ر١٠رك ال.شتر

ادر،٠لزم دة٠وح زاي؛ ا٠ده٠ع٠ب الدذاة

 ددن م_ا ودو لقماثل،١ صه1خ اد$ول

 ذ.د٠ء ة٠دا٠لا وط-رف ام٩ا"اً ط.رف

 سمى٠ مربا عذن وهو * حهم.ا٠فت

 التاء وسكعون ء ددن ا ر٠م٠٠بك ر—كغ ا

 دلودا أدسايع رشو اوي ■٠٠ وي

سترا. 25,3995

 سكون و القاف ح بفن لقيضة

 نت ى للطول نداس ودنة ا اد-^ء

 ودي ، وعيره >4^1 ا في ة٠خنم٢آ- ٠٠٠ م

 أربع او يد ذراع ددي—ني وي ذما

 10,15987 دل وضعا ،ع—٠ي ا—ص أ

. سببرات

 ،لدطول ذينم وحدة ع م ذن ل ا

 أام7إ طرف بذن في٠ال اداذة وه-ي

 ري وذي العف، وط-رف الرجز

 3 ناوي أو اس دراع شذ-

 *وادل—وت د_وص_ة 12 أو ت قيدى

شا.٩س 30,48

 ،ي—$ده' ا ذراع هي : يد ذراع

 شورين وي ا٠٠س٠٠د ص—خ—دمم ,ج٠ك ودراع
 أو ٧٢١ ددك ق أو ت .؛‘ؤد ٠سح أو دشوره

 دل.اداون ه٠ذشمثم دجا٠ص٠كا إصبعا 24
حمةرًا. 60,96
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بن١ ذي والمقايذس ادكادل لمنا ذي ةاسى٠وال كايل٠ال

 ا؛غقؤاء ذراع ى سم ؛.ذراعا وهذه

 ب و٠ط ٦، ا 'مم .ا٨لق _ا۴ذ م.و عحد٠ت٠يس نهم "

 دراع وك-مى وافافا'ت، ت حذا واددا

 مامة٠ال !-ذراعوا ،ذزل٠دا وذراع 'إدد

 الرادية .ذراع وا ق التي إذراع وا

 المرسا.ذ، واإ.ذراع ،لدادل.ةا اذراعوا

 الكرباس، وذراع القاتمة، وازذراع

اب. وذراع

 ذ.ت 1ك لما طالح.يةع٠اص يد ذراع

 آخ-ص٠ئ م.ن اطولا مختلفة الدد ذراع

 ؛.ديما امن أه،| اذق ذذد آءر، إلى

 ح,.و٠س ا٠وخ٠ط حردوا يد دراع ء.لى

 17,50 لتحعديد وبا ة٠ل_وص 17,5

■ سذتيمةزا 44,4 5 ل د وذئ ،دوصة

 ق.ياثم وحدة :.لمرية—م٠الح اذذراع

 ودي فددا خدمت٠است ،لولول

 دل ودئ إص_.ع.د 29,50 وي ؛٠-٠ذ

. سبمرا 74,93

 'كانن* طول رة٠وحة ع رددي ذراع

 وي ن-؛ ودي لمساحة1 اس ود ستخدم٠ت

 59,1 82 أدل و إصا 23,30 ونح
.رًا٦حتيم.

 تمسمح ط-ول وحدة : ا).-دور ذرع

r—ارد درع ودي ،الدور أراذي ا

، دكره.؛ ب.ى٠س ؤ.في ا ء لفقها ا دراع أو

 و٠ه دور—ال درع وزع ن—م وأول

 بدالرحم.ن٠ء ؛.ن مح.مد الذب دي لذا ا

 في ستخدمة وكاذت ،رلى أبي ادن

.ربدة ل ا اراران رع

 طول وحدة :-^وداءا ذراع—ا؛

 25,75 وي ويسا حذذ إسا ا ثم ذ.^.؛٠ل

 ؛دل٠*٠وذ ذ(٠سوص 25,66) إصعا

 ع٠وذ هرن وأول سدتيمرًا 65,1764

 درره؛ ورش,را رون ه؛ هو ا؛ذراع هذه

 عل يقف ك.ان أسود خادم ذراع٠ب

 ن ما؛د في م ل٠خ٠سس سد وكا ه٠س رأ

.ا٠وءره

ي.اس٠ق٠ل دة٠وح :لدلرر؛.ذ ا اذذراع

بن ر—م—ء ذراع وه_ي الماحة،

 ا؛***واد أرض ا۴- ح نيس ؤفي ا ب’الخطا

 ن ا!جارا در ا نس في واستعملت ؛-الدراق،

 و؛بضه ^ر دراع وذدرها #سالميت،1

 إصبد-ا 31,54 وذلك ياثم، واهام

 وهي ،س-ت.تيمبرًا 80,1116 دل ودئ

. طذردر ا ا؛,ذرع ورر

 درع ردن ا؛.*.ه ؛؛اذراع إراد ا واص

 ءمردذ ذراء؛ سمدت وإنما ،ذنه ءمر

 دوءذ أن .ر م أ ءده الله رذي خدر ء "ن

 ذرع ثلث :أذرع نالث ثلث

وذنث يره٠ب٠ك ذرع وثدث ،غ.برة٠ص
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ن٠٠ال ض والمسى كاسل٠ال اليءن في والعقاي-ى كايلمال

 أو ضتبق ءلىي.ا راد ثم ،عتوس.طة ذراع

.١قائ ما ل[

 اس٠ت٠ق٠ل وحدة الذمذاري: ذراع

 وه.ي الذ.جارون ا٠ه٠يحخدع ا"ط.وال

 وذاك دد ذراع وربع دن ذراع وي ذك

رًا 76,20 وادل عأ٠إص 30 .ستيم

 ،ط-ول وحدة خ-اريع٩— اوذراع

 ت ل.,ذجارا ذراع من سغ-ر وه.ي

ا!ظذرارولي: اذلك ذال أماح.

 24 ياوي الذأ.اري ا!_ذراع
 .ة ارا لة٠أغ عقد ح وا#ى ،إصب*؛

 ع.ن مابعأ ثماني وك.ل الظ-اهر، ع-ن

 واوذراع .:رًا—ث اوي—ت. القب-اس.ن ذا ه

 أط-وال لق-ي_امل لم٠س_تخ ال_اد-اري

ش. ا!

 ط-ول ة ومء راع-يع٠،٠الم-ا او.ذراع

 60 أو -د"إى.' 29,75 ذ~اوي ء.ة٠قد

 سنتبمزًا 75,565 ول_عادل ،ا—1ذ-

 -^وددان س.ليم أرل ،ا!-.دكذور م ء ور

ذراع ددف .ا١ ا

 !-ذ؛_اس د.؛٠و-د ،-ساري، ذراع

 ا ( د 1 *م " ن ة٠اح—والم ا"ط_وال

 29,53 تاوي ي—وع ذاؤون، ال
.سذتيمزًا 75,0062 وادل ،بوص.ة

 و-قي-اس ة ود.) اإ-؛د-ي: وذراع ا

 ا!يمن فقه.اء تخدمه_ا٠—وي ط.وال

 د،ل٠وتحا ت ذا كعا ا ب ون.؛..ا ره_م١وغ-

صداة. ا لص; ؛ه ٠م

 : م-ي لح.ضل ذم ه.ا ن و مح-م-ذ ل ا٠ق

 اذأد-ون .-يا٠وى- بدح، اغ-ا ذراع٠ا!

 اكر ين 0,541 ر ؛-ا"مذن وؤفره-ا

.سمهرًا 50,41 رذوك

 سليم أحمد دكتور—,! وذ-ال

 ى خم——وت اذ-اشميه ۶ذرا٠او يويدان:

 أو ات—ي.ذ 6 -اوي—ن اإ.إ.ك، ذراع

 ، سذتيمزًا 60,96 ادل و إصدا 24

ا!ذذ.آاء. ٠٠ءل جذرى دا وه-دا

 مقاييس دن ق.امر وحدة :ف ح

 اوي—ون ن٠ا!يم في القديمة ااري

 ذاوي ا!واح-ة وا!„اءذ دذة 34,7

 اودان—ي ؛وذ1واا. !;وموا كاذا، 1,7 5

كاذا. 42

 ط_ول وددة فيد:١ ذراع

 لقياس !؛منا أه-ل ء-ليها اصطلح

 الف.اش، -ذذ.ادن ووال وا ذ.ة>1„.اا

. تخدددها في در اد، رومت ا

 أن ار—ه ا!ر ذيدوا ني اء—ج

 ا!-دردة لذراع ا هي ازديد اع ر ك ا

دلودبرا عدا—إه 31,54 ذاوي وهي
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ن٠ااي ذي ٠ر٠والمقايي الءاددل نمال ذي س٠قايي٠وال ا)مكاييل

 لدك.تور٦ ودك; ، اسذبخ 801116

 ٠الحديل أذرح ا أن سودوان م٠سل حم.داا

أي يعامرا ؛؛!ذراعذراء وي آ؛

 وتعادل اصبعا 5933 .اوي——ن

 دل صعدد اودن سذتيمةرًا، 150,6982

 حمد٠ دن متن٠حع اؤي اأق ورعم د، اإدع

ردي  ذراع نزو وي ي ر٠الم أن ا

 أن ذلك قب-ل وذكر ،در هرع وودد

 ذراع رةزما٠ غدو وىLj مرا إو.^^1ا

 شحن،٠اي أذرع من ي دع ، أذرعه*؛ نم

ق.ضء رذا اودن لحديد،1 وذراع ا ودذصدد

م لال٠م٠١ل ء.بدا ا٠ذ.^م_ كرون د نملجدب

 وي ددد؛ن لح ا الذراع أن ن ا٠ح٠قم

 6,31 أو ’إسبع٠ ئ بو 26,25

 ويعادل درا٠ق 2,19 أو قبضات

.برًا٠سذي 66,666667

 ط.ول وحدة :المهدي م #ن ا ذراع

 32 وتساوي المؤذي ا#مام وصبا
ني أو المعتدل.ة لدد را إصرما  ت قبض.ا ثم

دل ،بعL ا" دا"ريع  1,22 و

81,28 دل ئ—ن أو حديد ذراع

.يمعرا٠٠سه

:؛,دودةا والدال الم دلهتح المدة

 شل٠م ول—نزط رسة١حم_ ٠ نح! دا حذوة و

 ؛-وص.-ه 13,12 وي ن وه.ي اذراع ا

دل قبضات 3,28 أو  33,3248 و
.ًا ر١.يم٠ممع

 عردل حمحردة ذول ودوة : ط دوحذ

 ورد ذأك، ون أئر أو انر أو بع1

 و، دا س في ةوثى٠ل ا في ط اودوحذ م٠س ا

 مزروعة أندداء يها٠ف ر٠ت.لك ةرعجا أو

 ه٠مذ خن٠ت.ت جذ,ر٠٠ش ٠٠ساا .ط٠والذو"د

 ول*ل دوس، القا في جاه كما العري

 كاذت لحن.*رثرع ا ه٨س يا۵ل ا أوحن.دة ا زاك

 وذو ، أدوحنط ا شرج; هرن تبا ا د أ ر;حذ

وار أم.ا ررتجال سمها١ يكون  هذه مر

. تع.رؤه م٠فل اووحذدة

 داس، حمبمردة ودج وحذوة يمه:

 و ونحوه، م-ع ا مذ-ل "ط-وال’

. لدب دا ةوارها٠ ف ٠يع

 د "د ا لقياس وحذوة ازوار:

 وه-و ، وغذوه القماش مدل ل طو'٠١ب وا

 م-ن ارو هرد باوي ز٠اليم في عندن.؛

 ط-رف إلى اووس-طى #دعا فرط

 يختلف نوك دار—ومق ،"ذف ا

 تغذوا ا أم-م إ ص ا"دنا ختالف1ب

 وه.و وار—أ؛ ه داب ,وار—ة—م ءلى

 *.ادل—وخ بعرصة 35,433668

 أو ا ستيمن 90,00177

 ذراع 1,2 أو و و اذراع,349959

٠ هرداري

ظ  ءن معرب دخنو الوار"” و

vara "فارا" -رزي ا اللفظ
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ن٠ا# ذي والمة،يس كاييلمال اا؛هن ذي ى٠٠والهقاي ل٦اصكاي

ذدث، "الوارة"  الظ_اع في رهو ؛.ا

 اس!إ.ط.وليمق وا"م.ريكي زي٠ا#نجل

 دلدا وي ب.وهة 34,31 ؛دن دا دبراوح

 86,36 أو سنتيمترًا 68,74
٠ رًا٦سحدم

 دة ث ذاوي ط.ول وحدن :د.اردة

 ؛وط 36 أو قبضات 9 أو أة-دام

 تاد-ادل أو آرا—س-تتيم 91,44 دل وذئ

 أو 191,01 أو حديد ذراع 1,37

٠معماري ذراع 1,22 د*.ادل

 ة د-ع-ر ة٠دخيل ةذظ داردة وا.ذ.طة

 وه-ذه ،jarda "جاردة" ةياكزك ءن

 ا#يطارة ن ء د-أء_وذة

.Yarda" "داردة

 م_ق٠ح٠ع٠لم ا لخ_اء ا بغم ءط-وة

 ردن ها ي ه. الم.هملة: ء زطا ا وساك.ون

 ..لذ_طوة:وا ،الم-ثي ءذد ال_ة-ذه-ذن

 دك عل الله قرب“ ي-قالع اذداؤة،

. " خ:طوذك

 ي_اس٠ق٠ل ط-ول وحدة : لخطوة وا

؛ة ذ,-اوي وءي الماط أو الماذة  ذ

ت 9 أو بوصة، 36 أو أة.دام  قغ

 ءط.وة وءي ستتيمأرًا 9 1,44 ادل و

المعتدل ل—رج— بخطو ء_ادد_ة

٠الرجلين

 ا"-طوة أن د٠المذج ح.ب ص.ا ر ونك

72 لى وذلل دام،—أة ت—س وي تا

. 1,83 دل وذئ ة ص ١ب د

 البعر وة ط ء هنا بالخطوة دواذرا

 ذاذراد اا.ذا-م أد.ا ا$ددي، خطوة 

 ؛-ن ف—خ ا$دد-ي، رم—ة -ءئ

 ورآة ه٠كت.اب في قال -ث٨ح الجوزي

ذ-ة الحةط_وة "ناا-زد-ا  ؛.قدم أة.إام ذ-

 ا$دد.ي، قدد.ي٠د واب—واك ر٩٠لبع

.خف إه وإنما إه ؛دم  ر٩البع "ن

 دد ودر ي وه ،طول وحله اع: او

 الوسطى #صدح ا طرف من اردين

ع—#ب ا ط_رف إلى ال_ق د٠ط

 ويختلف ،ليسرىا لطبد. ى—-.ئ—

 ٠آخر إلى ئخه من ا—.داره—ة—م

 ماحت ؛.ذراع أذرع أربع ويوذا

زن إص.بعا 96 أو ننسه، اعبال  ن*..

 و ،نسه ن اراع دب ما بإص-بع

 اشياب عهءة ة ودد الداع تعتبر

ذناق بعد إ "طوال١  مقدار ءلى ا

 ارمن أه-ل عذد والباع طونا،

 وتعادل د.دد.د أذرع 3,66 ة-اوي

داردة. 2,67 أو أدار، 2,44

 في اودروتد ذول، ة ودد ااذادن:

 ا٠كم ا$؛ار، ءدق امر٠لق راتكث ادندنا

 واذواد ًااظلى، ذول اشياب تع.مل٠٠ت

 ااذادة، لعتدل٠ا إذطص1 ذادة دااذادن

، ره—وة الذاف دذدح ااذد وتسدى
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ن٠ىشالت٠؛ىي؛لوالقاي٠ال ذاسى كايل٠ال ن ادم في وا

 84 او ام قالأ ع٠٠س_ .اوي—ن. ودي

 ردة،ياز 2,3 3 أو ة٠لغ 2 1 أو إص.ع.ا

.شلن٠ 2,13 أذرع 3,20 أو

 اس٠ل_ق_ي ط-ول وحدة :ال_رحدة

 ل٠ه اى-ط_"ح في وه-ي ال.افات

ن: لى ر٠س ا  ماذة البار طول ا

 40 دلوتع.ا حذدد ۶ذرا 600 ساوي

.زا٦م ذويك

ردلمة  ءي الفقهاء ص_طالحا في و

وه-ي "رذان ا .عذدل٠ وم٠ي دردر

ل زول ر اءي مع غماة١ ا  اداد ا

لى  والعالة ب والذ ل_"

,«_اراية،  دجاج 24 وذاوي وا

.دبرًا ذو٨ك 38,62 وذ*ادل دا سم 1ه

 تذاوي .إ-ة۶اإر ; ج٠٠ض٠بع وقال

 32,19 .ادل و ه.اشمدا ميأل مذرين

.دارًا و1كي

 وداد، ط-ول ود-دة الم.ا-ل:

 أخرى إلى منطقة ن٠ع طول.د مخ.تا-ف

 ذراع 50 يساوي ديدة الح: في لى ذا-ز؟

.دارًا 33,333 ولح*ادل حل-يذ

 50 ؛وي—لح ع-ور وادي في وادل
.مترًا 33,333 وددادل ٠حديل دراع

وي ن.؛ المنعوردة في والحرلى

31,25 دل1٠ حديد ذراع 46,875
, مبرًا

 46,5 وي يدسا يد—زر في ل—,ب٠لح وا

.مرًا 31 أدل و ،رددد دراع

 ق٠مناط في الحدل لف يك وكذوك

 وي دى إب في فالح-ل لمرتغعة1 ارحمن

 في.د٠ص أدع 10,97 أو رد ذراع 12

 ب.ع.ضر في وهو أحار، 7,32 رددادل

 9,14 أو ر.د ادرع ءشر إب حي ذوا

.أهردار 6,10 ودمادل ،ح.ديد أدرع

 أدرع 7,50 يساوي ز دع في والحولى

 >-ي.ل، أذ.ع 6,86 وي ب؛ أو يد،

أدذار. 4,57 ادل و

 ٢يذك ووو س،1ي وددة اازام:

:فزين إلى

 ة ترب ز دة—وحن وهو ،ؤرفي زام

ره-و تل ا أو اديار ر؛ع اوي—ن

 جئ ك من والزام زمنيه ت ء.؛ سا لالث

اص-طألحي زام :إه ل ويذل عه٠رب ذيء

٠زمي وزام

 ؤذداس ة ذاكي وددة :اي ة زام

 النجوم، ب.ين ة٠لغلكي ا ت فا د-؛ ا

خدمها  ،م ره- وء ؛^^ذتون 1 رة آحا٠د ا يست

.تحديده في ١اختلمغو وؤد
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ارس في قاييس٠وال لمكاييل١ ادمز، في سس وال كاييل٠ال

 وي يدسا بعضهم ء-ذ-د م زا٠ل وا

 جزء أي ،بع٠ا#ص من 0.076923

ص" من رءًا٠ج ء.ثر ة٠داجث ن٠م  ع٠ب٠ا

 ويعادل ذ٠ري٠يج أدردال 7,88 وذل-ك

 أحم-ذ ء.ذد واوزام .مازا كيل.و 14,61

 نعف وي يسا .«-دي—او. ل٠اج٠م ؛ن ا

 هسن 0,0714 وذلك صبع ا س_ي_ع

 رية٠يح ألض-يل 7,32 ويأني ب.ع٠ا#ص

كيلودزا. 13,62 دل٠وي

ن—أحم ن٠ب لميم_ان٠س ء_ذد واإ-زام

ني ويا إوسع رن أوي—ن اردي

 ويعادل تفردا ميال 12,8125

 فةادأ وهذه ،رام-ا٠ج ل.و٠كي 23,74

ث يرة—م هي  في ذراع ا؛ د ت ء-ا سأ ا

ر. ب? ا

ا"صل، ةيهتد كلمة٠ زام كلمةو

 المطلق.ة ت ,سان؛ ا؛ سى ق_ا ل ة ,د وحن ي وحه

 اش ة٠.اف—٠الم اوي٠—ون. ر،٠اكسح ني

ا؛يري. ليمانملم دكره؛

 وس*-كون المين بضم العادة

 ا ه ذم دخ س ا تمحذردة سى ددا وحذوة ف: اذا ا

 درى ا٠ل.ق_ي وغورهسم ليمح.تون ا رة سحا ا

 وهي ادم، في قطوءة1ا ا؛--.اذات

 ت را ودا _ه-ن—-1 ا نمرءة عن صدارة

 ة-رات،1ال_ط أو والرياح انحط

 اءة—ال في واددا 1مجري م.يال وي وددا

أو الساعة ني بري ميل 1,152 أو

 ادل٠ولر اء-ة 1ا في لىما٠ة 6082

اء;. ال في طرا كيدو 1,854

 لق؛اسى وددة ٠ا سر٠دك بل ا؛

 كان الور، في المقطوعة ادافات

 وي وبا ،وعرها ل؛من ا في 1مستحدم

 4000 أو حديد ذراع 3043,7539

 أو إصبع 96000 أو يد ذراع

 أو ذارة 1333,333 أو تدم 8000

 كيل.و 2,4384 ويدادل باع، 1000

.زا١م

 باس لقيا وحدة ا زيادي ل٠ي٠م

 اوي ود ازدد’ فقهاء ءنل ا؛-اذات

 72000 أو رية م ء ذراع 3000

 ويع_ادل قدم 12000 أو إصبع

ذا. و1ي 1 ,8288

 لقيادس وح_دة بجري: سي-ل٠

 اوي—وغ |لبحر في ا؛ذط.وءة أذات—ا؛

 2779,72 1 3 أو يد ذراع 3040

 أو 1ددم 6080 أو ديد—حذ ذراع

 تامة 1 0 1 3,333 أو يومة 72960

٠ م;را يؤو وا853 دل وط

لقي-اسى يرة٠ش دة٠و-ح : درسدح

 ن٠ال^^ أدل اس-تخ-دمها ت ؤ.ا لمسا ا

 وي وتا ،فارمي ها1 وأص ،وغره-م

 ذراع 12000 أو ه.اسمية أدذال ذ"ئة

 أو زبل ذراع 9131,2618 أو بد

ة—؛-وه 288000 أو ندم 24000
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ن٠اا؛ في ة،؛؛س٠وا) المكاب؛ل 'اس أي وادلما؛:-..ى كايل٠ال

 وذال م.را ؛-تذو 7ا3 152 وي.عادل

مزا. كيل.و 5,54 دل د إذه :م رم-ذ«.ه

 سى لق_ت_ا وحدة : ^-ري فرس_خ

دة اوي—ي ،،دري_ة٠ب٠لا ت ،اذا—ال  ث-

 أو نامة 3040 أو ريح٠يج أمسيال

 ويعادل ذدما 18240 ياوي

مزا. كإو 5,55944

 ة٠ري٠ومج فلكية لىة٠ود :درجة

 والرهدارة ال-ذذة-؛-ون اسذخ.دم_ه-ا

 608000 و~*-اوي وغبره.م ليمحيون١

 60 أو ذدم 3648000 أو ؤادة،
 بح.ري رسلخ.ًا٠ف 20 أو مج_ري.ًا ميال

ًا. ؛راو 111,19 ادل و

 فنكه نداثم دة٠وح :لىاةلرة٠ال

 7200 أو نرثم-ن 360 .اوي—ن ومج.رية

 دري ميل 21600 أو مج.ري فرسخ

-تزًا. كيلو 40027,99 ادل و

 كبررة كرامى وحدة ح الري_د

 ، ت ذا ا M ل أ سى را ق ل ليمذرون ا 1ه م ل تخ ني أ

 ،در 12 أو ذراسدخ أر؛.*.ة أوي—ون

 .د.ترًا دراو 22,18 ومادل

الماله.اح.ة س١قي وددات ذادًا:

 وقرراص ساحة وددة القصبة.

 د.:طذة دن دنداردا ٠يختلف ا"راذي،

- أذرى إلى

 وه-ي مادة ة ودلى ح إيب ذمرة

أنواع: ثالثة

 ودي ءشاري ة ذم ا"ول: النوع

 في ط-و د-لى؛-لى ع‘أد' عذرة ذاوي

 ذراع 100 لحادلى وا عرفا ا٠مةلحه

 دنرا 44,4889 و؛*.ادل لمدة در دلى؛.لى

 6,67 ذرب حاص-ل وه_و ، د-ر؛لمد.؛

.ءرذا يها1دث في طو دبر

 أن ردان ءردالالم ذرلب,ل وذ؛ر

 أذع 10,97 داوي ا#بت القصبة

 ،عرقا مثلها في ط_و ؛ددلى

 حديد ذراع 120,40 والحاصل

 في ط-و أمدار 7,3 5 وذمادل مربعة

 دنرا 53,51 ل١واطاه ءرذ-ا، د؛لىا

ا٣ ااذداد.ل الوذت ة٠قص وهي دربعا

)دوم ا

ري، ء ادذا ق.صمبة ,إذأني: لذوع ا

 متل.ها في ذو حددد ذرع 12 وهي

 اظ٠دي٠ح ذرع 144 ل٠لحاصوأ رضا٠ء

 ر أط 8 "متار با دل ون.*-؛ ،مربعة

64 صل لح؛ وا عرف؛ 1مثله في ط.و

.تبعا١م ذرا

 وهي كبيره صبة3 وثالث: ا لذوع ا

 ءرضا هثلها في ذو ليحد ذراع 1 6

.م,ردة حلي.د ذراع 256 لحداص-ال وا
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سىفيابن1ة٠.1وا كاسل٠ال والةايسض|دن ال،كاسل

 از٠ت٠مأ 10*67 ب_ا"مذار دل ون-*-؛

 ل—د لحا وا ا٠رض.٠ء مثلها في طو

 وتساوي ،رس*ا—م محرا 113,85

 أو تعزي قصبات 5,44389

 اوي٧٠ت أو أري ء ات٠قصب 2,5599

.عذري اذفي قص.بة 1,7777

 عر بن محمد ذي ازة-؛ وذكر
ج  وه.ي أكر، قصبة اك٠ذ٠ه أن ع ا

 ءرز؛ م±لها في طو >ليد دراع 24

 ع_ة٠رب٠م زيد٠ح ذراع 576 -ل٠واز؛م

 له.ا٠م.ث ني طو مرا 1 6,00 وتعادل

 وترا 256,00 هش لح.؛ ا و رضا—ء

. مرر,اد؛

 ،-ادة٠م دة٠وحذ تعزي: قصبه

 ،ري عشا قصبة : أذ-واع ة ئ ذ وه.ي

 لقصبة ا مذ) عنري لم٠ذ٠ث ا وقصعة

. ا

 قصبة في_و )-ذاكا النوع أد-؛

 وه-ي ادوم، ا٠۴٠ مإلمتما ا الوقت

 مثلها في طو حدي-ذ ذراع 6,86

 ذراع 47,03 دش والحا عردا،

 4,5 7 "ددارد.ا وردادل ،ة مرد؛*. دلىدر٠
 رد لحن؛ وا ءرضا مثل.ها في طو أدذار

. درره؛ دترا 20,90 وي د-؛

 ه —م٠ح٢٠ع٠ ل ا ين٠لث ا معر٠ك٠ب ة—ل٠ك٠لئ ا

 حة ما وحدة : ف دكا ا وسكون

،إن محاذظة ني ذي "را ا ص نبا ل

 لقصبة ا مذل ودي د.؛ًا-رى-مة ة٠ص خ.ا

 وحعدة ٠ ا٠.ض٠يأ ذ٠ك.ط٠ذ٠ل٠وا؛ رني ؛٠*_ذ.٠ز ا

 ا؛ر؛وطة ء "ن؛؛ ا لد.د تعمل٠تس عددة

 وه-ي رزوه لذاتوا ل الجعس مثل

- رط تماني تساوي
م ك~ ذ:3ل ا  :ء ب ا وسك.ون :'

 في ذي "را ا يدل٠لق ح-ة م.س.ا رودة

 وصعدة ذدار ومحأفظة ذعاء٠ص مح.افظة

ه.؛، ودأ  دن د.قداره-أ ومختا_ف وا

.أءرى إلى ذطقةم

 دردى ارتسم و-حذه ع از،٠صلجع بدة

أذواع: ثالذة

 وهي اري—ءظ نق لب ا"ول: وع٠ال.ذ

 ءرخدا مثلهأ ل  ط, ٠حذيل ء أن 10

. دوآد دن ن ح ذراع 100 ز٠احد4وا-

  ط, أذأر 6,67 ,-ا"ذار وذ،)ادل

 44,49 والح-امحل ءلرص-ا ا٠د.؛.ني ني

. مر؛،دا دترا

 3,06 أو ء.ذ.اري ؤقد...ة .اوي—ون
 لرذة ثلث أو وؤ:-؛ة نري قعة

داري.

 ي، ئ, ا اد بدة الثاني: لذوعا

نني ا القعبة شل وهي  ا

- ءذري

 ضهر وادي لبتة لثاك:ا النوع

 ني ط-و دد حد ذراع تساوي وهى

 د٠دل٠-ح ذراع واط-ار.-لى ا٠رض٠ء ددلمه

.:ة م.
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ليمن١ ذي وادذسى كايل٠ال ن٠ىيىشاب٠صو|ل٠|]

 17,321 اويسك دماري: دذة

 عرضا ه.ا٠م.ث.ل في و٠ط ح.دي.د ذراع

 ردط دراع 300,02 والح_اص_ل

 مهرًا 11,55 "زار با وددادل ،رربعة3

 ل٠لحاص1و عرضا مثلها في حلو

 ، سرد-*-؛ مزا 13 3,40 وي .ا—يس

ت وتاوي عثمارية دى ثعا

.ل'يه 1صمع

 المعجمة الغ.طد ر٠لكس د٠الق_م

 في مساحة له٠وح الهيم: وسكون

 مقدار وهى ،دبرة محافظة بيحان/

 وي ورما اروم في الدوران درره م.ا

 مشلها في  ط.و ذي.ل٠ح دراع 97,22

 دراع 945 1 ,87 مل والحا عرضا

 ز٠م 64,81 دل وذئ .ة٠ربع٠م حددد

 لحن.؛صل وا عرضا مثلها في .ذو

 وتاوي ع—مرب -ش٠م 4200,34

 ءربدا وداذا أو رية عذل ذةبل 94,41

 78,50 أو عربيا، ؤ.؛راطا 24 أو

 تع.زي ودة 200,741 أو إبي وصية

 أو منصوري أد—مد 1,08 أو

ربيدي. ادعم 1,0928289

 وزن وحدة ف: وة؛ ا سر دك ط وخورا ا

 قد الوزن ط وا و احة،٠مس ووحدة

دن سا-1-ا ق.يراط وأهرأ ،ذذ-ره ب_ق

إلى منطقة ن هس داره٠سق ف.يخ.ذلف

أءرى.

بداوي عة:٠لم.رتغ٦ ال.ذآطر قبراط

 رًامن وعثرين أربعة حر،ًامن

بذ  الع-ش.اررت القعبة أو ال_عشارية ة٠ا

 كذا٠ه ويكذب الرذة ثمن ئك أي

 4,166 وياوي 0,04 أو 1 /24

 1,85375 أدل و هنمربعة حذدد أذرع

٠ بم هدو ر م

 مساط وحدة : حديدي ط١ير

 أو ة٠ع٠رب٠م حدي.د ذراع 625 وي ن***-؛

 وادل مربع مزًا 277,7777778

 ن٠مم نعف أي مداد (0,06) 1 /16

 دين 6,250000204 ويعادل معاد

.4ءشارد

 لنساط وحدة : زبودي وراط

 حديد ذراع 540,5625 تاوي

 مريم تزًا—م 427,75 أو ة٠ع٠م_رب

 أي معاد "1/16" 0,06 ويعادل

. د1مع يرن ذرف

 ط لن-؛ وحدة : منصوري وراط

 حديد ذراع 549,3 164 تاوي

 1ود-*-٠ه هارًا 244,14062 أو مربعة

 أي معاد، (1 /16) 0,06 ويعادل

. د هد,*؛ يرن نعف
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سسشالن1ق٠وال كاييل٠|ل ن٠والعسال|ل ك،يل٠ال

 في ح.ة لصدا وح.دة ح ■دلردي مذاد

 من وره-؛ جا ا٠وم الحدي-دة هديذة

 والث.رقيه، ة٨والشمال الجذوددة لمتاظق١

 وي ا—وسع ، ط-؛ ق.درا ء_شر ت_ه٠س و—وه

 مثلها في ط-و د٠حدي ذراع 100

 ٠حديد ذراع 10000 ل٠والح!ص ءرضا

 ار٠ت٠را"م وياوي ،ردعة—و

 دذلمها في طو مزًا 66,66666667

 4444,4444445 ح والحا عرضا
 ويدادل ،بدا , م. مرًا

 أو ءشاري_ة ددة 100,0000033

 اثني دذة 69,44437501 يعادل

 قصة 212,6288239 أو ية عذ

 صمد 1,05799114 أو تعزي

بيحانى.

 مداحة وحده : دي زد د '—هر*

 في طو حديد ذراع 93 اوي—٠٠ك

 ذراع 8649 والحاص-) عرضا م.ثل.ها

 شا٠م 62 وي يدا أو ،ق٠م.ررع حدود

 ص-؛ 1.4-وا ا—رف.٠ء مثلها في و٠ط

٠ رعا٠مر دبرا 3844

 قرراطا 2 1 ,961 35688 ويعادل

 أو رسدذدا درادا 16 أو ءربرا

ءدارب ذف 86,4900281

 ساط وددة :منصوري مداد

 في طو حدرد ذراع 93,75 اوي٠د-

 8789,0625 والحامل ءرف.ا اهمثل

 مهرًا 62,50 يداوي أو دردة دب

 صدفي لحا وا را ء مثلها ي ولو

 ويعادل ربدة٠م أدعار 3906,25

 أو شارية دة 87,89062786

ه 186,880 .لدوي قص

 ادمن: و؛بىكون ارم رجذر د١معز

 أدفي ءذد ددددرية ءرذدة حة مسدا وددة

 ط دجر ي٠رم ت٠اف—م وهى ن،٠اليم

 ،ع٠مسب مر 200 بنعدو در—وتة

 ة٠ب د ا ذه ا—اعيي ا ذلك ن ويسمه

لعرب:١ ة.ول هن زون دا ١معراد

 رداه إذا ا’ عردا يعرده ر٠الحج ءرد ا'

 دردي ح.رب.ية آلة ذادة:—والع سعيدا

 ااذرن في ءرادات. دم وا الحجن.ازة

 العذرين ادغرن وأول عذر مدع ددا ا

 في العذراء المزارعون كان للزنجالد،

 يا_ذ_ادرين أراضري.م ون٠رديع تآل٣بمال

 ابعر وكان ا"دان، كارخص

 تم و م رو ي ذشبر ا أن أي ل درة؛ د ا ر دع

 شرف إلى طرف من يده من ر٠ًاج٠مج

 ؛الحبذر ردى ت٠حي دن ذددري ،آخءر

 دو 'ا ض ا وقع حيث إلى

. "وءررا
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ت(ات٠|لمكتن ال ذب وةا,.س ادص

 والدرض دا يعرا لطول ا أي

 "رض ا دشبرون ذين٠ل ا وكان د، سعرا

 دل رط ؤبي ا ل.ق.وي.ة ا عد او لس ا رون بذتن؛

 يس.مى ما وهذا ، لحج,ر را دورد ا افةسش

٠بريا امدراد1

 ٠مبر دي ما هرن أكر أن ه.ذا فى ومد

 دذوم يك.ن م لبع "ن ل،دردا وردح

 ودإ_ك ،اادوم مدق ة٠حا—•—اا ءلى

 امفرخاص أو ا"رض لرخعر

إياه،'. مالكيها

شج(ب الب٠س دددد
 جد1م ر.ن أح.مد ع هاى٠ش صازح دن ع جع١مر

حة٠م٠وال  رح.ة٠ف هح.دي-٠ال ط ح-ي٠م٠ل ا ي٠ف .
 ؛نات—واوه |لعالمات ذي لغموم١و |لهموم

 ت.حقيق جهول،٠م بحار ريف ذا و|لذج.وم،

 اددكذور ام- 984 ياب٠ش زح ا٠ص, ن—ح

 ت اح ل ط م. م ا ا س٠مو ؤا :ن’سولحد سددم أحم,د

 واكذر اءةبللط بالغ ال ...ة ؤس. م :اورياصة

 سذ-ة 2ط ان،٠ذ٠-٠٠ — ودتر٠باي ،وزرع٠لحوا

 العاس أدو ة، و ال ابن م.1 990 ه/1410

 #يذاحا ا"ذماري، اؤرف*^ دن ازددن ذج.م

 تحة:ق ،نلميزاوا للمكيا١ م*رفة ذي نلت.ياوا

 اكذ-رى أم روف، الخا ٠ل٠م٠أح م_د٠م_ح د.

ضيا، ،حدل الدكت.ور م.1980 اه/400

 ة طبع ا#سالب، اؤدووذ ذي دراج لا ددن اا

 زي لقا١ هرة.1الة ر مص ة٠ذهغ ام، 95 7 أواى

 ذي ء صدد؛ ؤأذون انءي: ٠احمل دن حس:ن

ا#هن — صعداء — لهج,ريا ءشر ذي ااذ؛ الذرن

فمحان: دالالم ء ؤددل . ذاريخ ؛دون

 الي.مذية الذ.ره والمقاييس، ن اذدوازق

 ذ-ماء٠ص واا.ذ؛ذ.رقن، ه.؟.ن٠ال.ط.ا؛ دارات خ٠ل

 دن ف دوس العح ا؛و ا؛دقن ل1جم ام. 994

انذ؛؟.اذي ور ,سجن؛ د ا ؛ن ارحمل ؛ن ذوب لح.*

 حيح٠تص ،لمبعرI ذ.؛رلحخ ال.دم_ذذي:

 لطهاءة٠ل الذ:وير دار شرك; رن، او اوسءر
م.1986 ادا 407 أن ل - ؛؛روت واذذدر:

،هدل الع؛سم ؛يأ ؛ن دن—ح  ٠ ادزبيدي ا

 اذ.زراع أحكام ع.رفذ٠م ذي الخناع .ذ.ف£

الري: الدهر الملك 'ر،د-طوط'.

 ٠ خطوط.4 اوضئع ءن ذذون ذي فرنرعال

؛  ت.حقيق ،لرلمم^ول هؤلف٠) ن ذي,ة م؛ي تحذو

 - والذة؛فذ ا#ء"م وزارة شي، م٠ال الله ء:د

اح، ذب م دن الله د ء'ب ن—ح٠ال أدر صذاداء.

 سنة د.مهلر اكه.رن ة شرك ار، ا"زه شرح

 ذ.ذ؛٠إء المليباري. لدين’ زين اه. 3 32

 - و الغزة دار اد.ه.*؛.ن فدح -رجن اذطال؟^ن

ذاريخ. ؛دون - ؛;روت

*اودات( ال )*راكز كةحات٠ا

||يمن في |عكتبات ظوور

ة ر٦دعت ۶يمحعا لك?ير ا دح ا مكت

 ه/1343 عام في تأببا تم الني

 في تظ.هر م.ةء-ا م.كتبة أول ام 925

من الكثير توي وه-ي ااجمن،

 في ي وه .ة٠ي٠م٠#س 1 طوط-.ات٠ي ا

والط.ر؛-;ة، ة٠الثرق ح .تان٠عكت قع اذوا

 وإلى سذوانبما، فلم سع ف-هرسة وتم

 دار -ر ح ■ ;-؛أ نفه ع لج_ام ا "^_ادب

 ديلدة د-ع-ى ا-ه.ط.ط.وط-ات٠ل ح_ديثة

 وتقديم ذوق،ور وا اغة_ط_وط_أت

 ت٠وذش صدوير. وال ا!ةراءة خ,دمات

 اا.كال طي.ذة في أندرى عادن ة تب مك

 ه/1349 ءام في دذرد.وت محاذظ.ة

ً ذ*رف ام 930 الندب. ة٨بمكت حا
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علوعات(٠كت؛ات)مر|كزال٠الالمععوع،ت( )عر|كز النكات

 ،عدن هدددذة في ط بردوا كتبة١م ؛٠يليه

 م،1935 / اه 354 ذه داست وك

 الوط;ية اكاتبةI إلى دا محتويا٠ نذلت وك

٠م1980 ه/1400 فيء؛م

 سبتمبر 2 6 شورة دام ز—ود..ع

 ه،1 382 ا$ءو ربع 26 م/1962

 ءن لج.خيي ا لجزء ا ل س.تقال ا ،٠وكذللث

 13 ام/963 دولمبر 30 في 1ذذ1بريط

مى( اخذ ه1383 رج،  لحديث١ ا

 وب_لىأ رمن،’ ع رب كاذة في ينتشر

 وذدك ، طريق\، يشق لجامعي١ ميالتمل

 م ا٠لد ا في ء صدما م_ع_ه دا اح٠ت٠ت٠ف لم

 - 1 970 ر/1391- 1 390 ازدرامي

 ال.مليا الية كدة٠ وافتتاح ام،971

 ه٠حتب٠م وأسيس ،عدن دالججا فى

 م،1970 ه/1390 عام في الكاذة

ذ  لخرخ»\ن ا د ا ءلىأ د ازدي-؛ بدلى اك و

 قه٠ئ_قي٠ل ا ول .لىاز رت غ٠ع٠ب ن٠م (يحتجذإيم. ا

 ط ط. طن ا إعداد في وال^لىء واك-.لىي.ةذ،

 ة1إلىو ا ت سا٠مؤ-.م وتح,لىيث د حفا ال 1

 جذة الحا درزت ،بقا ا٠س رن ط.ر٠ل.،ث- ا في

 وأدت الحددذة، ت إكان؟؛ ا إلى ح.يذذاك

 ن٠ض مختلفة ط أن-؛ ظهور إلى بالذالي

رسنة ذة أد ا ا؛كاذ؟؛ت  والع؛مة وا

ض دع ظ^ور إلى با#ضاذة لتخصصة1و

 لىزت٠د٠ات د؛ .؟ة "جد؟ ا ت إكاء؟,ا ا

 كاء.ة٠المم ؛ذ؟ة٠ و1اذ*- الخ_لىمات مراك.ز

 ؛ل إد جبسل ت كذي؛ ]ذم؛ ا ذرة خالل

 غرب أعمال في ا$ذ؟ة ت سد.؛ اكا-؛

 ت ء؛ طا ن ا ضر لذ ة٨ال؛د اإؤمدسد؛ت

 ذظمة٠م ذئ وءم ،ط لحن وا جذ؟ة ا#نء؛

ن ر- r ك٠ر٠م ن أ،مس٠ت م—دء ءلى و ؛٠ذ٠ز. ا

 م-ن كل في ص ازرا ا لتوثيق٠ا وحالن

 يرم ا هثمن ي*ذ؛ران وهم-؛ ،وءذن صداء

 ي وده ا؛و ة كادي؛ ا اإ*.إوم؛ذ؟ة إرادًا؛ ا

 حك.ومي م ق؛ إلى ؛#فطفة٠د ارمن،

 ادكتجات بإنذاء سا؛-قا الدطرين

تا ودور الوط:؟ة  بزن كل٠ ي غذطوط

.وءدن ء صئ'..*؛

كاديصية كتد.ات ا

 بجامعة المركزية امة أنئثت

 - 1390 ا]لىرادي م1الد ل خذ صنعاء

 حنى و ام، 971 - ًا 970 ه/1 391

 المكابة تكز؛ لم ام 97 3 ه/ 13 93 لد؛ما

 ن ذ-؛ 5000 من أقل سوق تضم

 ،#لىإ؟زي_ةوا الد-رد-ة : ين٠للذتص؛

 وقد .ة ء دورية 11 إلى #صافة دا

 رق ىع.د قم؛ ذكاتبةا هذه ورت٠ذط

 إلى ا٠١تحو: في٠ز ا .كذبز ا لىد٠ء وص*-لى

العام خالل ك 150,000
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اصكت.ات)لر|كزالمطومات(ت(1طر،٠ال العكبات)،راكز

 - 1990 ه/1411 -1410 الدرا-ي

 دورية 735 إلى ؛.ا#خافة م1991

 هذه شرف٠ت ا ■م ًا ,وإنحل.يزي.ة ءارباية

 بعة1ال: لكليات1 مكت,ات ءلى المكددة

 ،لدة ؛ 13 1وء,ذده- ص.ذ.ع.اء معة1لج

 م وا الك.ت-ب٠ي دزوي.دها ودنولى

 لمن بذل !-رتبطة العن؛ة ؛ا"عمال

 وذق ٢٠.رح زني ا لتعنيف وا كال.غهرصة

 في ري_عم_ل كري(.٠ال دوي م1)ذظ.

 ءدد م٠؛؛.ذي عاد" 70 حارًا المكت.ل.ة

 ر؛_ا٠وء ءا.ذ.يحو_ل .اإذخععين ٠و٠م

دب. لى وأ

 مكت.ية ءدن ج.امع.ة ادى وي.وجد

 م ئ في افتتاحي,-.( تم ،در؛-رلى

 لىمعة افذذ.اح دع م1975 / ه 1 395

 كذاب 20,000 نحو إ٠وتغ عدن،

 ذرءدة م_كتبات وذ-ع ،دورلى 50و

 ؛.مدن ق؛لى اإ. كادت : سن كال ع٠تت

 لى1وك دورلى(، 65و كاب 18,000)

 20و كان 8,000) زنجار في الردلى

 ر١—٠٥ في لى ازق؛ إلى٠وك لى(، دور

 ر؛ايت دورلى(، 20و كت.اب 8,000)

 كذ.اب 15,000) المكال في الربلى

 الحقوق الى—وج دورلى(، 60و

 لى1رك دورلى(، 40و كدأب 10,000)

قتصاد 40و ؛-ذان 8,000) ا

 ال_زراء_ة الى—و؛ ة(،—دور؛

 وكالى دورلى(، 40و كاب10,000)

 50و كتاب12,000) اذذ-دة

 12,000) العلب وك.لة دورلى(،

 ءدد ح و؛تا .دورلى( 40و ؛..ذاب

 لجامعة التابعة ات٠المكت في عال.عةاي

 دل ول ء.دد دذهم د." ءا 42 غدو ءدن

 في ب٠الكت ود.ا.ظ.م ا؛ذ.لذلعدى;ن. ع.ن

 لتعنيف ا يثملها م اندرءلى ا دكندات ا

 ه_ذه د-.ن ءددا أن ؛.ما ، ة٠ل.فه_رس وا

 رس ذلى ا٠ويه ذؤجد  كذلىت1ا.

غل I من نم! لىذو؛أ'  دن ا ني وت*،' أ٠ك

زم اإذ^و؛ل ذواذر د*.دم ذص !.ذواا  ا)

 التابعة ات—المكت ليه٠ء ز ٠۵.لى ؛؛لذي

 ب-ع_ض إلى خاذلى إ ى.ذعاء، ع.ة٠لح,ام

 دم—ء يب ا#دارلى ت نذكا

كذلى-^1ل ت كذرا ا؛ هذه ؛ذر*لى م ًاذ.زا ا

المركزية.

المتخصصة المذتات

 الشر.وي والدوددق ال.ب.حو»ت مرك.ز

 ام—ء في ذأب تم ذن، ء في

 اإبربدة وزارة تع و م 1968 ه/ 1 388

ت وإه والتطي.م،  عدد هع ذماون ص-

 اا.ش.وي ق والذو الب-حوث اةز٠ه^ من

 ،"ج.ذبية وا دة الدرب البل,دان ب.عضى ي

وة والثق.ا زبية١لل الع.ربية المذظ.مة وكذا
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|لمعلومات( )مر|كز |لمكتباتلومات(٠|لم )مر|كز المكت.ات

 نحو عل المركز ومح-ت-وي والعلوم،

٠ دوردة 70و اوكاب نجن٠ 2500

 اوروي والت.طوي.ر البح.وث ركز٠م

 في ح.ها فتت،ا ا تم مك.ى.ة وله :صذعاء٠د

 لى٠ء وروي م1983 ه/ 1403 ءام

 أت والدور كاب ال ن—م ف—لمدي ا

 ى٠بعغ إلى ذة1٠إض لتخصصت١ يدوث والى

 كا"ثرشة ا"درى الوسائط

 وذذدم صرح؛، وال لسمع.ية ا ذل ووئ وا

 ن٩المهتب احثين٠والي لىإ.ط."ب .ا٢خدما

٠اوربرة دؤون ي

 من كل٠ في مي وزرا ا اذو؛ق ا ز هرة

 وزارة و-شعان وعدن؛ صنعاء

ووطني ا كزرال أح او تم وؤد اوزراعة،

 ر؛ليع 1 7 في دن٠ع٠ب ١ااسر دى .وث٠ل.ذ

 م،1983 يذاير2ه/1403 ا"ول

 ادزرازي للتورق اا"وط"في وادركز

 ه/1404 الح_ح_ة ذي في بصنعاء

 اء٠صذع كز٠مر تدر ورع ام. 984 ر٦ستم

 ؛.دعم دي ح "ذه وحذداذة ذطورًا أكالمر

 ا"مريكية الوكا قبل من مياثر

 ءلى ت-ته م.ك وتحذوي ،ة ودوو ا للتذمي.ة

 دن ما وان ء 25,000 ءلى دررو ما

 "م وا وكتت ت  ا—وط ث1٠أمج

 او.زراء.ثه، دؤون و د؛ ق دل رت ونحد.راذط

في ح٠س وا ،ز كدب مبيوتر٠ذك ا دم٠سذلخ٠وي

 ركا.زين٠اإ ونحددرات .ادكذدة أءكال

 واردات زة—ا"جه كافة ز كحتم

 ،او-زرائ ؛.*دؤون المهتمون وا"ذ.راد

 ءنحاحدر المركزذن أعمال ءلى ويذرف

ن٠م لى ءا -وؤ( ت م ب م٠ب حع ت—م—ت٠ت لذ حلن و

 .واوأه^ل اودرب

لحكومية1 ذق إرا ا م.<دغلم في د و ولح

رتداو٠.ت •IVI م د ة .همع٠خ٠ت٠م سك، L؛ىم

  ت المغذى هذه أن إ متفاوتة،

 م ,ئ٠هذ  ا ن٠م في لكا ا در٠وط دا ظ-ى٠غذ

 دى٠و قع لك ا و-وء.ي ا ب غي-ا بب 'م- د

 .ادرافق ده في ا#دارية القيادات

 و؟ذك ا كادة م ع ت ابلمكت ا هذه ًاهم وبرن

 ?_ه٠ومحكت ،ء صنعا ؤ٠ليم ا ري٠ذركا ا

 وزارة ومكتبة ،التنمية وزارة

.ءدن ذرع - ء واوصن اد٠ص ا

 تج.مأدان م.ه.مذان ت.ان تب دك لح و ن.ا ه و

 لمتخصصة ا لمكتبة ا مهمة ين٠ي

 هرركاز ة كار ,4 وهم.ا امة٠والع وا"كادعية

 دصذداء، ل؛مني ا *ووث واو ت اودرائ

 دن وعددًا كاذاب 22,652 غدو ورفام

 م ئ في افتتحت ود اودوريات،

 المعهد ومكشة م،1975 ه/ 1395

 دصتعاء .ه—ا#داري ولمعدوم اودوطني

م-ن 14,000 ه٠ء مج٠مج وتح_وي
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المعوت( )،راكز الكذذاتت(1٠و1ع٠الكات)بكزال

 ؤا#زافة وا#نجليزية العربية الكذب

 دي ا ٠بحورث وا اذدوردات دن ءذد إلى

 في لع.ليا ا ت اساازدر "ب ط رع.ذها

 كزرلم التابدون الباص؛ون أو ا؛*.بد

ذا ؛رات. وا ثا

دة ا ت٦لمكتب1

 كا ات٠الكت دن النوع ه,ذا ي.شمإ

 بصذع؛ء، ني .اط برق ل ا ٣انحد ة٠عكت من

 ة ب رمك كذان، 10,000 ٠نحو ودضعم
 مريكي٠ا و|لمعهد ؛ ريكيع" ا اهدهد

فيالذذا وا؛ر؛.ز |ليضة، للدراسات

. ءا» ح ■ حك ذرذياا

|لمدرسية أت المذل

 ج٠حؤ |لشمالية انحاذظ؛ت في لوح.د

 مكتبة 126 م 1 988 / ه 140 8 ام٠ء

 دارس—؛ا ءلى وزء-ة—د د-زمرة

 ال.;ذر^ر ب نويةوازئا ا#ءذاد.؛

 ؛.*-ام الم.درسية ىتبات١٠للم سنويا

 124,714 وذم م 1 9 8 8 ه/ 1 4 0 8
 في تلمكتد.اا طه ,١معظ تزكزو كاتادا،

 ومحافظة العاصمة أماتة من ل٠ك

 لج.ذرليه ا ت ذظ.انحا ا في أد؛ . .ت.ع_ز

 لع.ض في دذ٠دذواف اتبعكت فهناك

 محاذظ؛ت دن ذل في ذو؛ة1ال؛ ا؛لىارس
 ..ذردوت و وأبرن ءدن

خاصة1ا لمكذبات

يم.ا.كها ازفي اذكتبات ذ؛.ك ودي

 ءن وه؛ ذوار رون انواطنرن د.*.ذر

"م فج.ر منذ ة.بم ا.؛  ر زده.؛ وا ا

 ،مية _"٠#م ول رة—لعرد ا رة لحضا ’

 دن محذوا؛ "هدرة ذظرًا دذا وذورده؛

 وؤلى انحذطوطة.< ل.كتبوا اغذطوط-؛ت

كه.؛ ت اإكار.؛ من ع٠الذو هذا نذخر ا

وجود عدم ' هما دن - ل و دج

 عدماء ف٠غ٠وش ،ة٠م ا٠* ل ا المكذبات

 ة٠رف٠للم.ع م٠ه٠ب٠وح ليم.ن ا فح.ري٠وم

ب. إكادا را م ي هنم وا

ردت تبة . رى 1كتب لم ا ذه٠ه ود—وم
 زو وتغم د2زد_ مديذة٠ب ل "هد ا

 امحمل دن ءلي بة٨ومك مجدد، 5,000

 1,000 وزوي كبانوبكا الددن شرف
 لمكتب.ات1 ن٠م ذكاددرا وهظ.؛ك ٠ مح.طوط

 ،ء ا٠ع٠ذ,٠ص ة٠مديذ في ذذدئ ص-ة لح.-ا ا

 المدن ن ٠م ها وء ، ع.له٠وص ،ز٠*٠وذ

 ت1اغذطوط- م.ع.هد م ا٠ق وقد .ذدة ا

 ام 974 ثد/ 1394 م ء في المريم؛

ا٠ودث-ره ا٢محدوبا ن٠م د*.ضر بذرنم.ودر
 ا"ولى جادى في الصادرة مجلته في

م.1 976 ..ادو ه/1 3 96

 فإن ي؛٠وب٠الجذ ت اتخا؛-ظا في أ.-؛

 لدى اغذطوطات من لكشر١ نحاك٠ه

 ء٠كجز ا٦م ومح.تغظرن نيرر ط وا لم ا ض رع

 تت٠تمك وذد المذاصة، م٢1ممتلك. هدن

نحو -وير٠رص« ن٠م ؛.*دن اووط لمكمبه٠ا
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العوت( )دراكاز الذاتالسدودات( )دراكاز اددات

 لبض تعود قد- مخط 2000

 رن ير٠ث٠ك٠ال ك هتا و واطذ_ين،٠الم

 نم ؤد اغذطوطة ب والكتت ت غطوط؛ ا

دع مك:تبه إلى تسايمه.ا أي ،وقغ.ه.ا  ج

 روفق٠٠والمع حع;موت حافظة٠بم ريم ت

ف. ا"حذة؛ كتمة٠ب

و|لعامة ال.وطذية ادكتدات

صذع.اء |لكتب دار - 1

 )دار الع_ام_ة امة تأسست

 ه/ 1 3 8 8 م ء.؛ في ء مصدعا الكذب(

 ذي في رسمي ها٠ح فتتا١ وك ام، 968

 م،1970 مارس دا 1389 جلة٠الح

 و٠نح افتتاحها ءنلى تضب اذت٠وك

 ودن فقد ا$د أد؛ كتاب، 5000

 عذوان، -0,000 ويه٠تح.تت م.ا تجماوع

 (5) ؤح؛وا كخق٠ذل 150,000 ع٠بمجمو

 ن ا ءخج 600و عذوان، ل٠لك خ٠دس

 قعوا٠د خ.ة٠ك 3000 ج.موع٠م٠ب دورية

ءذوان* ،٠لكز خسذ (5) م:وسط

 ه٠وء٠م٠مح ا—م سذودا تستقبل

 ومص٠ي ذل—.ع كم ،رئ ؛٠ؤ 108,000

 العباية سردن قارئ، 300

.ردة وا؛سد؛

، الع؛مة لهيئة1 دارأ ددبع  لل.كتا

ول وكاذت الذذان.؛، دوزارة اكايدة

 شوال 26 م/1 990 ابو٠م 22

 ع تذم ليمذية1 ة دلى ازو دوم ه1410

 ال..كتب ودور إ$ذ؛ر مة الد-ا ئ.ة٠اله.ي

داك. آن لجمهوريه1 ة دردامم داعة إدا 1

 سبع تتبعها اهر_ة٠ء إدارة ب٢وه

: ءي إدارات

لتزودلى ا إدارة — 1

الكية لخدمأت1 ٠ 2

الكت;ة أهاذة - 3

مدوب والحا ا؛طوات - ا-

وا#دداع ت’العالقا - 5

 وا؛وظمن المارة الدؤون ٠ 6

: تموي.لها در دصد؛ ٠أه

 كذاب ا؛*.اد-ة ئة٠اله - 1

وداع -2  ساذوي ا

 أدل وال ء١ا#هلى - 3

,ادراء-4

 العامة الهيئة أد إلى دا#ضانة

 ن٠م عددا أنذأت ذن ى للكتا

 وء_واصم ن ا؛-لى في الد-؛مة المكدات

 ودريم ذمار من: Vك ي اد؛ذظات،

 و-د.ض والح-لىبلىة وتض وج.بلة وإى

 ون٠وسيئ ت٠غذ_و؛ وا ة وا؛؛ر ه وهد*-.لى

 ث "دلى, دارا كتمة٠ود ب وصا وص ودرا

 ت وذوا ا ط ذ.مد؛ دي ن؛ كتتبة٠وم ء صتع.ا٠ب

ااسدوة.
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ر|كزاساومات(٠) الكبات

ءدن الوطذ،.ذ المكذ،.، - 2

 14في المكتبة افتتحت

 احجة ذي 5 م/1980أكو

 ع٠تت ا ح؛ تا اذت ءذد وكازت ه،1400

 ثم الثقافية، د"بحاث ال.بي المركز

 رؤد بشرة، الثق.افة ؛.وزارةألحشت

 ذوات لحال لمك.تبةا هذه ا:طورت

 ت،■ ء حل. ' ردم، ت ار؛٩و يت فه ١الم

 إدارة . لم ■ ه همأ ن٠م وإدارة قم

 القانوني، #؛-دع ا إدارة ؛م، الميكرو

 بتمو؛.ر ١ وف*. لم.يك..ا ؤم ة.ام ل٠وؤ

 ء-ن النادرة اغة..طوط-ات رن كشر٠ال

 يم.لكون ؛نسن ا ذدن ١لمو ' تش.جع ز ي ور

زميمها اغة.طوط.،ت هذه  وذخها ب

 وا،_صيادق برددم— ' ب.ل ا٠م.ق ة٠كم٠ك٠ذم٠ل
٠ًح وغ.:دي ، غذطوط1 "صل  ءلى ا

 ز دورية 35,000 ز ؛.;.اب 48,000

 لمذطوطات،1 ؛حذرا ن٠م ق ث.رمح 2000

ل: ا#دارات وتقم ا

 وا#دراءات زويد٠ت٠ال إدارة - 1

الف؛ة

الملكروفتل-م إدارة - 2

الموظغدزا ذؤون إدارة — 3

 ن—م لد٠ء يتبعها إدارة لى—ولة

ا"قسام
 ةب.اطي1ًا أد.هد انف ءبد ءدي

ن غدي ذا ا، اذد ة د
 ي٠ف .ن٠اًا.ب ت.اررخ مصادر : ذ.ؤاد أي.من ح جع 1ر٠م

م،1974 اإ-ذاه-رة ا#سالمي، العصر

 ءن دذ١ذلم' لمقحغي:1 ءدال.مل.ك ؛37*در
 اصكذ.ات *-ذر٠ود وط_ات٠خ.ط٠لما دار

 9210 دد*1ذوزة_ا٠ال ص_حيقه ۶ة٠صالخ.ا
 ندرد—مذ دينر، ام؛ 990 /2 /3 زيخ1٠ذ

 ؤي العلم-ه .ادر٠وال*ضص ات٠المكت :وآءرون
 دكي ر "م I ف دي. ا! تمية،1ا بق١العرب رية٠الجمهو

 اصكتب.ات هاديت٠ال محم.ذ ؛ ذاريخ( ون—)دلم
 ل.لمكتبات $مربمةا ءة٠اصرسو ،ليدنا ؤي

 ص ام 986 واشذطن — الم.طوم,ات ومراكاز
 المرفوع م200ا لعام الطوي الغرير ؛159

 ص الرئب كداب للم-كتاب؛ لذامة1 ح,ئة اده اىإ
 بئنة اله. طا، لكتاب،1 من ء-ام ءث.رون

م. 1990 ص.عاء، ل.لكتاب، العان

كرب٠

 ية٠ذ—إدم ا ة٠لل.غ ا في ،م.ة٠ك_ل ه_ي

 .~رب ،لجذذز ا د.ن ، ذذ-ة٠لث٠ ،ء.ذ٠لة.إ؛
والك_ئب حشد، أو جع ع فى٠ع٠م٠ب

.انج.ئع : و ه

 ا"ذراد ءلى )ءرب( ذقب ًاطلمق

"ف رذ زووا الذذن  الفبذة ا

 شعوب ء-دة تضم ك_اذت في—أا

 رب ان ءن ائلك دج وي )ة؟اة.ل(،

 وفي وادن. )لثعب( ذط ن ب_ةرؤس_ه

 ؛.أن ااذول: يمكن فإنه الساق هذا

 مج-مع : دذا تع_فى ، )مكرب( لذظ.ة

.عؤلخده.ا أو ائذاوب

ن دول ء.رذت رؤد  القديم: ا

 رت٠ود-ضرد أوران ،ب-ان٠ة ،سبأ

 دن دوإة ًاكل ر؛اذت ا؛كارب، ذظ،'م

 أدت اافي ا؛برة ظررق.ها الدول هذه

وتعتبر ٠ا٠فيه بينرالمك ذظ؛م وء د إلى
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ق النددة الدو  ١ه ا"خذ في ا

 المتق.دم.ة اذغدبرة ءلى ورط-لق النظام،

مأ(. )دكري عمر دارتفها من

 من لنزاةا -<د.ال-ود-ات ا فت ؛.ذ

 سلطة طبيعة ءر دنن نهذوش

 التي ادهام طبيعة وكذلك )الممرين(،

 ،طةر١ت هذ وفي ، .وتبا ,.:دار نوا ى

 يثمل ؛انى )ا؛^ربين( نذاط أن ددددن

ت ، انجا قتماد  والديرة، ا

يمياس : ة٨وال.

قتمادي التغاط يبرز - 1  ا

 تلك في خ_اص د ننك ودكرب

 المتدرعة العمرالى؛ ا"عمال

 ء ودن؛ ، ا؛.دن ت*سوير مثل: اض، ا"ء

 والقنوات والدود ا"براج

 الحاصة وادالى اه٠اف ومصارف

والمذابح. كالمعابد بارادة:

 اوذاط ذراق ي وي_دخ_ل — 2

رتي  اد؛رات داك لدكرب ا

 الصيد)_) بااشيام المتمثلة رذة اود

 #له المكرمة ادوام ني المقدس(

 يذم - $لهة ا من نجموءة أو معين

 اؤاص اروان امطياد أثناءها

 بم بتقد المكرب يقوم كما - )-أ"لهد.

تم ولقديم لآللهة المقدمة( )الو

 ."وامر،را ذذفيذًا لهدا الدماذج

ة؛حبر ارأدي: اخدال في أما - 3

، رئيسا ااكرب  يظه.ر انه دلى للدو

 الثالوث إن .موجده.ا وكأنه أحيانا

 )ا#ل*، أي: سبأ( إل، كرب )اد،

 ريعنى: النبي( ،لمكربا ا لحاكم

 ٠لمه.ا لمك.انةا ذوصدح دددةا ودون

 اببان ممن )المكرب( يحتلها الني

. ارامي  لذلك با#ضافة ]دو

 الحمالت في ادرن بشزك

 ا"ء-مال وفي ،الحربية والغزوات

 الذواندن، كامدار ىرخ اد ارامح؛

 وغبر ادن ذيأرا حدود وترسم

ذود.

 نثاط ت مجا ذ*_ذد (٠ورء

 أعدالهم ردع فإن ;اذكربين(

 ذنف دوم ؛.اذن انهم؛ ونثاطاتبم

ف  ق٠ءام ءلى يدول ا٠هد..*^ ،ددي ب،ذ

 ابدارين ودى اودين*.؛ ء-ر داا

ا"وائل.

الصلدحى عددادذوى ه.حد.د ي.1ء د.

بئي م٠دم_ارج مراجح:  ل ف. ٠؛ ٠ لمت تالم ع ه٠ا
الهول. ؛.-(حمود نز. زيكما جاك ،بيتون

 والدربية( ب واذف )با#ذجذ؛زية مولر. لزرا
 سجا. ي٠؛ ٠مك دوإة :ندين زو أ. م،1982

د. أ. ام،971 الروب( )باسة موسكو
 Two Roots: Two Epigraphic دنون: ل.

.South Arabian Roots: hyc and KRB
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|لكال الال

اسد

 ر٠مح ح.ا L ء-لى ومدذاء ة٠ذ٠دي٠م

 م٠داس قديم تع.رف اكت٠ك العرب.

صطياد، كان٠م أي )الخصة(  ا

 إلى ة ب—ن ي*ة,وب( )حدر باس.م ن وأحب؛

 ءاصمة٠ اروم ودي .ذدها ا؛ة؛ور لولي ا

هروت. حف مح؛فظ,ة

 ،حح٠ليج٠خ ددن ة٠ذ٠المدي وم—وتة

بالحير ذة٠ط٠م اثذة٠ش اإدة٠ء يو:ذاا٠ور

يفه والخارج، الداحل من ا"؛؛ض

٠لحر دا ب يجس للون١ ض ري ا ريطا٢ث تدج

شاهق جبني س"ور وخانها ا"ررفى*

 ين٠وب ة-زم. 600 اء،٠٠غ٠ارت يبلغ

 من لدان يمتد العارة ررا قصدله

 ٠أحل وءلى المددذة، وسط ه-و "رذى ا

 في٠اا ايذاء يجوم !]دمان ١هذ جاني

٠ ذ٠سع ؛ده و٠٠رر'*

 وقع٠الم ي٠يع باف_ز، “و'المكال

 حعط اندوا هدن الغمن ب ًاكال اوذي

 ا٠م وه-و ٠دة٠الثذي م )ري؛ وا ذبدرية ا

 لمكال١ لى ساحة يجر حل1س ءلى يذطب.ق

 ر—ح٢ : آ ا ن ا٠ًاج٠ي٠ه ز ء- -1-1;■؛- ي ي، إل ا

 اا.زورع من خالي ف.ه.و ؛ص_ف ا٠ع٠ل ا

'!إدام ٠مبر!ذ ل ق ف.—واى.—واك

 ءلى دال اسدم و٠ه المكال : الذوات"

 أريح ا ع م) »رهرعل ا $ دك ة.،لو ، ه ؛م مسد

 “اخيصة لمكال١ وكانت أي،فظها.

 وملج والدكا؛ر، دسن إدي صغيرة

 لثحر ا أه-لى دن س_غط ب_ه ت_ع_وذ

 L ٠:٠ء ا"ن؛ق، من إب والواردين

 نذأمن ى؛ طن.ري ا أي؛م في ابور تاج1ح

 مص*.ون 4 ن " ،ا)ري؛ح ءواحدف هرن ده

 ؛إنه الشور ساحدل يجالف ،ل جب؛ ب

 ب_ه الصادون المذن وة_لى .وف٠كثر٠م

 العك.اب-رة ء.ليهم ذرد-ت ، أك.واخ

، ًاأ -ب٢ ستيط.ا ا إراء ، فدفة خ يب.ة ٠٠ض

 ازدادت ثم أرضهم، دود ص من "ب

 ن٠م ير٠ث٠ك س_ذذ_وطذها وا ،"؛واخ ا

 أه-ل دن برى ون؛ أننهدم العك.اب_رة

 رن—دق ا أواء.ر في إن ل1وي.ذ- ،روكب

-,Li لى ااظ.؛ ادغرن أواذلى أو عذر دي 

 حب نا ذي 'ل ذو.د المك. ورد ء_شر

 كاد، آل د جذ و٠وه ارافعيون،

 ب-الم.كال قدم.ه ذ.ة.رت٠اس م؛ ج.رد٠م٠وب

 دع ردة وااضا عجارة هم.ته اتجهدت

 ء دي ءلى معهم ادق ثم ادخن، هل١

 ذي ع ي ، سدة لحرا ا برس-م إب، يدفع-وذه

 -ذأؤر٠وي ،لع-ضه ح,سن وبي ب|رة 1الحك

عف٠وض أدره، ستقوى١ أن إلى ب؛لبافي
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|لكال |لعكال

 زال فم.ا ،م۴٠رأ واذددق أولدك، أدر

٠المكال ر٦م ا ر صا حتى يددرج

 أن اد.ة.وات إدام مؤلف ويضيف

 أبي در اذأر ي كشرًا ذكارًا كآلمللم

 ر/9 7 7 زن لتوفى١ لةنيري١ رق٦طوي

  ذل.ك من وديء ئون،ثس ام 569

 ذأ-لئا٠٠ ةحر٠غ٠$تجم خيمه ا ٠٢ كدو في _لم٨ب

ه.د  الكس.ادي؛ أوام في إ مر٠لل لم ا

 .متقدم. زدن دن وجذ.وده.؛ يذًاكر "ذه

 ء-لى يدل با قالبر٠الم زة٠ك أن إ

 ا٠رب.م ؛.أبا خ.اب لى وؤ ،تديم ن را٠م٠ء

 وري برةا عك هشدره ا٠ه٠ل٠ك كانت

 ةمحاور ءلى رصاح م٠هدانا ومن وى٠حس

 في ٠لم.خد.ا ونى٠الت دمذوب( )الدثخ

 آل من وه-و ام، 158 هدا553 ة٠ذ٠س

 آل من إنه لحول والبعض ياور

 لك٠د ز٠د كدر ك ء.م_ر وذر .ني ثيال لج, ا

.ح. وسال كذن د-؛ دذوره؛ ؛*لى ا؛تا؛ر

داء دن هايف ن1ك كم.ا  ء.هد في ا

 دن ءوض خ دش ا :لقعيطية ا وده الحك

 غ روله بم كلذ٠ل I ا٣داعتك ؛ن ل م ممش ؛.ن د سعي

ء  ه/I 3 1 3 سنة لبق ذتما -با اوذذ

 ءوض ؛ن الله ءدلى أدخ وا ام، 895

 رك ه؛ د ن٠؛ دلى ا*،-ع بهم لح وا ،دا درا ح“ ا ب

ة ءلى المكال وفي وغبرلرم. د.ر، ء دأ

 القديم، دع لحا ا أشهرها د٠ج اسم

 المدجور ه.ر٠ء ه رذا ه٠ض درو ا وهسآدل

مة  أود ب-ن دح ئ ب-ن ءلي ؛-ن ربرء

 سام بن ب.ك-ر أب؛ الشدخ ؛-ن ءلي ا؛-ن

 ه/1278 ح؛ شبام في ت_وفى٠الم

 ،ء-^.ر ن للطا ا دح د.؛ و ام، 861

 ،ح-ليوة ا٠ل هجع-لى ٠٠ومم النور، لى٠اح٠س٠وم

 مدين.ة م.؛رالم أدرز برن ود.ن .وءوره^

رفية الك.  ا٢ ط؛ ض ا الحصون ا

مداحؤأ. ءلى والمسيطرة

 أن "الشامل- كتاب في وجاء

 ر دح ل ا في لع-متل أ-إن رده كا لم ا لملىيذ.ه

 ء-لى ولح_ط-لق اذكال، رأس له ل يذا

 ه-و واأ-ذ-شار لذخار، ا نم٠٠س ا ه٠ف ن

 لبحك; ا ه ٠ذ٠ي_ذ. له٠د_»« غ٦كل ر آج٠^ ا لقسم ا

 ن أشا ا تده ذرفي وفي .اذوج 4ودفر؛,

 فة واد القديم رح لجا ا الذك~ور

 جد’ب اسم ء.ليه_ا ويطل الذ-لى_لى.ذ،

 ، أ.قديمل ا اجد٠الح وؤده بذلك رًا دد.؛ ا

 ن٠د ن ر يدلى ر( زني.؛ )آل ؤه وطا

 الحادب وفي ا"صليون. البالد أها

 وأد ،!-*;لى ا ة٠ف ا٠ح في الذر الجنوبي

 حك-وم-ة٠لح ا هرق; ن كذ-؛ الذي لح_ص_ان ا

دال ة؛لى ذيو لغرزة،ا وغريها  ءلى ;

رضه ،نع مر دا هبش ارسبىا دي وا

لحيه1ا  dcgntjjl 2826



الء |لكال

 ل وددن ع.ن٠لس ا إب ه عطي ٠درسو ني٠ل ا

 د-ت ويا ت. ا وا؛-وارد رع ضا٠ك 1 إره

 وشيخا وب رداة وءي المقررة |لحصن

 إتس إذ* وقال رزار، ٠معتمل يعق,وب

 إري؛ ءجا زدب ذه ودك لبلد١ هل١ هرن

 هد.٠الع دديم وإذ* اك٠ذ٠ه ودون دات

 لفظ؛ لعل.ه.ا )؛داري( ١لحصن ا ت رتمة

 م - ة د ٠٠ ربم . ره ر ك عسم ثكمه٠ وه,و غذرنن ه

 ،ت )الحا؛ة( ءاده طلقي اوذي لبذذر١

 اية٢’٠ إلى الغرب إلى الشرق من وقارة ا

ور  ذة ا لح ا وهذه بم.ة،٠|لقد ة .دوال*- ا

ظر وط ا ستقب>| وذي ا وددر ا وجه هي

 ،٠١٠٠٠، د٠٠دع ١ت٠٠مي٠ر مم ، ١٠حلى٠لب ا ن٠م اوده

 الدة زارج م1902 اه/320

 ن٠م وء..دد حسدة ك.ثيرة بيوت ة دك وق ا

جد.  ناقدن الجدر ان٠سك وأ؛ر ا

 حضرموت. ووادي دوعن من جاؤوا

: ا #.دية اء٨أح د,ن أن تدين لحال وا

 اوفي حة طا ي وه, ل سدا الم أو نطن لما

ء ط رو ، ديذة٠ع أحي  تم; هايوف ا

 في تصب الني ول واو ر ط؛ "د ا مياه

 دقع اوفي ودي خاف مذطذذ ثم حر،بال

ذر شاظئها وفي ل٠الج خاف  من ا

ص تعمللت الذاس،ة 'اواقع طتاف،٠وا

 امحي.طة ب  وا ط-ق لمذا لجر هذا

 ، رج لش ا ، ل.دد.سى ا . يال٠وم_م ة د. طل يا

 ، رتا يا٠لحرش ا ، دن ر -رذ.و ا ، د"ودطل ، وه٠ذ

٠العليله الردد، ،سذ.م

 في المكال -ن ددد سؤات وط

ذوات  في كبذرًا اتساع ا"حرة ا

ء، ل ع أكر وصارت ا  او

 ،؟.لى٠ة دوي م.ن وسكان ًا٠دوءد-را

ذوات ني وخاصة م المالحقة ا  وذ-

 .حدران ال نتذر ا تا٨حي ووحدة،ا دوون

 رفي وا ال.غ.روا تجاهين١ في ث طذد ا

 برن وأذوام يال وبسطت وهددت

ل ب اطرا ا  مدن إلى دول واورد

 ت٠ء متطا ا وؤد جديدة. و حديثة

 ،حذقاريروت ظذ3 محا في تخد^ة ا اطة1

 وأن ،تة٠]لمدي راك؛ ضرًا حنا رصع أن

 «* د- للحدد ا ن٠م ؛.رددا ء-لىيا رلف.ةيري

 ،داذق—لح وا والطرقات الجالدة

 ت ا٠ي٠غ٠لسشش كا ن لحيود ا ردع  وا

 هرن دوك ولجن ت د  وا والذخادق

 و ٠للديذذ ًالتآحتية ة ددي ال .آت٠د

 الله ءدد ءلي رئيس و ا م هتحد-ا ا أن ك٠ذ

 محارًا١ الحلس ؛د ا؛ذطةة دذطودر الح٠ص

ء وندإق محدود. لجر ءط
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حجةمال )لرية( ذ

 ق٠طري باذوادي لمكال١ مدي.ىة ودردط

 كدم، 320 ول٠بط حديث إسفلتي

 يربط.ه.ا كم ستون. م.ديذة إلى( ل رص

 عدن؛ مدي.ذة إلى يمذا- ساحلي ط.ريق

 1كم رذاده. وتجذريد توسي؛له لدا 1ح ددم

 حي.ة ضرا٠ل ا٠د د ن لري-ا ا منطقة في مم٠أق

 تقبلسي دولي ر 1مط لمديذة(1 رن٠ لغردية١

 م.يذاء وأص.بح .الع.مالق-ه ت١ا]-طاذ.ر

 ل مج، في وق.ا٠م.رم ركاذأ محتزة اح المحك

٠الواخر غ وكر اسدال

 قحفي۵ال أددد يم۵إبرا

 إداثاط وا ادلدان م؛دجم الذا?مي، ًا٠إلراهي دراجع:

،ي*ط ص_ذ_»د-اء، كلة،٠ال دار كة،٠اليم

م.2002

جة٠1ا

 ك.تخدم ادذاء هرواد دن مأدة هي

 ل.ط.حن ا مرى ممل٠وت كلي.يس ا في ء-اده

 في وان٠اض روث من وذادل ت٢٦٠وال.ت

 وتقف ،ء واإن ن "م-؛ ا _٣بعغ

 ودهرك دا"قدام، دورعا أو ادارف٠إ

ع ب ي ٠ر م٠خ لدت أدام ءدة  حني حتم -ح- ل ا ا٠ء د

 ت’لت.ح ا م.ن وي.ه ما٠ي٠لال ا ا؛-واد ب-مفا

 م.لم.مم ذات الخلطة تحع.ل والروث

٠ ا ده ل إ ةذو إ ا ١دعض رذدف ك.ما ناءم،
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 لت.ل.ببس المالج.ة -ح.لط.ة تستعمل

 د.لبيسها ة.؟.لى والسذ.وف -ط وا—الحذ

 لذمذوى ا ز٠س وظ-مع-ة وتؤدي ٠لجع'ىبا

 البالي. في ة٠الم.تعرج ا"وجه اوية٠وف

٠مذها غة1تك أكدني الجر أن داك

لركات ة.اذد أحدد

ح )قر؛ت( ذ

 ل '■-*-رشا ة-رى من قرية ه-ي

 ذ٠م- الط.رب إلى ح وزن ،رداع ذضاء

 صق.ة محق.ق وص.غها ، )رداع( الدد

 .ببت۴٠ دردة دا رأ ق اله.ؤدا لج.زيرة ا

 ةبطي وزراءذ اج.د٠وم.س مان ذات

 . دي لماح 1 يصر٠ب '" ا .عف٠ را تشتهرو

 فررةا سع٠ح هايل ئ أ ء-ز ويع_رف

د. داح ا رج -تدا ادؤلى 

 لى٠ء اع ؤف.؛ ا ذرب دة ف : وتالج

ءدن. وبدن 1بيذه ا.طريق ا

درذات ؤأذد |حمد

 اإ^ددان مع.جلء، احغب،٠المت أ>مل بم راه إل : دراجع

ء، Lx رح اذكدمة، ذار التم.ذيف I -إة٠ااذ- ;

روت،ب دراس-ات،٠ذع ق٠اذ.ح.لمم.ال ة——الذؤس

 م.ًابموع ،حح.ج.ري ا .لى ه ه د مج2002 ،4 ظ

 إي ء د م ح ٠٥ :الذرق .تعهد؛ وف؛ ن ا:دم دذدان

 ع.ان ئ ازيماتية، ة٠او.*د.كم دار و، S' ا

م.1996 ،2ط



؛.ن( ن٠)ءيدالرح م٠ملج ؛ن( الرح؛،ن )ءب ٠علج

ة٠ف٠خ فى وهاج-ر ارادة.٠الح أدرك )وادي( 1مالح
دن ذ1مع ءلى قرا ا-لة.ط-.اى. دن ر٠ء الحوف. ة٨ح ذا فى واد هرو
من زك-ان ن.٠اليم فى القرآن ر٠٠ج

ن فى واد : حتا و ا؛-طياب خذو
شه.د ثم دادة. وال إذده ا وأهل !ذراء ا

داددن•، مشهور د،١ثرلى رفى م_ن
رس ذا 1فيه ف.كان وسكذ.ه_ا صر م فح

نى،٠لخ 1 "سود وا بغى٠"د ا ودو و
وف —مع محد وله ، دؤل ل ل ى عنا أ ددن الجدة ا"مض.نف م.ن

أبى ن٠ب ءلى شيع-ة ن٠م وكان ر.٠لمع ٠ اكمدن

خ.رج ثم ن.١صغ.. معه د٠وثلم.ه >—ط-اد. دردات ذائد أحدد

؛..ن .رو٨وء- لبرك ا مع تفق ف.ا ، ءده ندا لم ٠٠٩ ال بم٠مم ٠ ى٠غ ح قم ل ا ٠مد ح أ إدراه***{ . حعدرا
مف .اذلى٠والة صخع.اء، ال^ل-ة.ا داز ة،٠ا

ومع.ارية ءلى ذدل ءلى التميمى بكر أت، ال.جادع.; ال:_ذ ؛دروت، رلمدر

.ة واد ليل.ة فى ،الداص دن عمرو و وع م لزج الحجرى، ٠مل رح م؛2 002 ،4ط

19 ن ,اد ,ؤ،) مفان- ;17) ءلمى محم.ل :تحق-ق -ائلها،٠وق إملى ا دادان

صما*، ماذيفيال ال.حك.مة دار ع، ا"ة
معار>;ه دتتل لرك1 وتعد -خان( ر >،.1996 ،2ط

مروء لتبغ التمت-مى ؛كار دن ودرو
حة4

بغذلى ٢علج ادن ورع.هلم ص الد؛ ادن
م ازد؛ لدواء مرنى فى دادة ه.ى

د.رحل ن .ا واسن* الئذوفة فة.صد ءلى،
ا ا إ $ ًاهددان. — اودءإم دفى م,ن )صعده(

دت ك 1فلمم ،ى ن,-نجذ.*  ا د.بها ى ء دلى

ب اك؛ خلم-ف ذ.ا م٠ك ن ضد؛ هض ر 17 كلة
و.وم*-ط ا ل ش؛ فى ؤردذ : حة و

ادخ-^.ر، ا.صالة ءلى ه٠ذ٠م مخ.رج ادنى
■ ٠دثلمض م|

أ ًا ٠ . ؛ ٠لم ٠دردات ة.اذد أددد ،طاه٠ذاخ شى زريه زرح ا٠فلم

دع.ة٠عت فأى..اى ع.لج_اا اس فضرد.ه ( دن ن٠)ء^داار* ذلمجم

ل٠|آحم ف جد٠٧ال فى م-ن فنم.ه.ضى ٠ ه رمرأ دىذرا ا ملج-م ين ن٠رم٠ء.-دا) ه-و

،ل.ه ذأذرجءوا ه غ—ى ملج.م ادن م٠ي-1ء لى*رف ذ؛ةر، ذك ن؛ : -برى٠لح ا اتدؤلى ا

ردى بقطيفة ذوذل دن اطبرة وتلقاه اإندرسان. أشداء ز—م . ملح_*م دن د؛
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*لمح

 "رض ا ره ونمرب وحماظه ليه٠ء ا۴-

ذوفيو ٠شبيآلب وذر صدره. ءلى د ووع

اا؛وم آخر وفي الج-رح. أئر من علي

 ددن مل.جم ابن ٠أحضر زوذنى الثألث

 والله له: لقال لحمن ا يدي

 ر. ا٠ذ٠ل ا إلى رؤدك .ة٠ضرب ينك "ضر

 هذا أن ١ءلمخ زو :لجم م ادن فقال

 مم ضرك. إلح الحذت ا٠م يديك في

 "ع دك  ودو ،ليه٠ورج دديه قطعوا

 لسانه إلى ءم.دوا فلما الله. رذك ءن

  أن وددت ول: ءلى، ذلك، دق

 جهزوا ذًا .رط؟-؛ الله ؤذور ز.ي دزال

 احرق ول الةوذة. في ودك ءلى،

 كانت رس فى دار له .قدله د٠بع

 مم (لعفرى ا ك٠ل ا٠م )دار تسمى

 حلة وس )الة_رؤوبي( د ت٠ءلرذ

 ب لحطأ ا دن ء.مر ن وة.؛ .ه٠ل مرجم لم ا

 يأمره حس اك؛ ب-ن ,*.رو ء إلى ب١كت ؤد

 غرب م٠ملج رن .ن٠لرحم لعردا زل١بم

 اذذذل مم اذذرآن. ص زنا ا ليعل.م لسجل٠ا

الحذوارج. ع٠مذهتم إلى

 د-اهطرف ءددالةادر هحمد

 جاهع ابهع: مطرف.، ء«دالقادر دهد١، 'راجع:“
ن ؛اى :دن—اس ،احرين٠ا) اء"م دل  ا

ء،1صقع للكتاب. |لعامه |لهبئة وذادلدم،
1998.

ا,طج

 ن٠م حددًا وا زال٠لح و ذلحح ا ن ة-؛

ش الع  شر اك؛ ؛نى رد أهمية ا

 "صح يا أو وطمامهم، البدر ثهاة

 أن همية ا هده د.ل.فت وذد د-وحودهم.

 ذوزن عيذة٠ه ظروف في ؛٠بوم ؛احا كان

 ور، وال وألغوابل بالبهارات

دزك. هثمن أذدر ه.و دم؛ ذًا وأم؛

 محتاج ا#نسان أن شعروف ا ن٢وه

 ك_ي_لم_و أريمه ن٠ء يذل  م_؛ إلى

طعامه هع ا؛إح دن ونعف ت غراد.؛

من ‘جه* - ب٢ك ادسام في

 ى ا ا؛.ن ءن ك ه د.؛ ، ي.ة ح٠لص ا 4 تم ح لذا ا

 ن #رسما ا .٠ج** دب صم,؛ ولح ، نمه٠غ م؛٠سذ وا

 أهمها المرض؛ ا"ء.راض سن ير٠بكت

 دة ا٠|#ص وكارة ت العصان ارلحاء

 تىطران5وا ، لعضالى ا ت لتواءا  يا

 ه-ذا ء.ن ذذ.ل ء-..دد.؛ لغدد ا ذف رط'

ل ؛ ٠ ؛ ا

 كب:را دورا السدة هذه تبلع وؤد

 :ت ة؛ مواء٠ى ن٦ليمذي ا ة م؛ في رزًا ول

 ه ولى لرن أو در لصة ا لرن ستخرجة

 في ور المذم ي لصخرا ؛.احذا لبحر،1

 ن وبيةح وشوه ولدارب ذر دس؛

نى وازن..*.؛ والعليف .دة لحة.دوا وا
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لح ال

 ك-ز٠وم-رت الحياة، قوام ل٠بم.ث٠ ان٠ك

 أو لة٠القب أو ل.لدولة سو|غ ادي٠اقتص

 رذذان ًا٠ويق—ت مجاخا ني المشتغلين

إلخ. ..اد ر

 خخرج٠ال ل,ريا ا؛.اح كذلك١

 الح_ديدة ذوب٠رج ءدن ذوادي لد.

 حدة ووا واسل اءة.اء وشمال ذظر٠م ني

صادي الدور له كان المؤرض ا

٠ ه٠٢دعا

 ورة٠مقص داح ا ستخدامات1 ظلت<

سحت ءلى  إلى ل.طعام٠ل الدودي خدام ا

ءدةLه١٠م- رى٠خأ تم.ادا٠خ٠س.ما ذب ج.ا

 ٠الجلود غة٠ودرا ٠لملثا كتجعيلى٠

؛دح ’ يوجد : ري٠خ٠ص٠ل ا ؛-لمحا

 في ابدندة لجمهوزية ا في خ.ري٠صم٠ال

التارة: المناطق

،دوق للحمة،١ لقمة،1 ،لصليف ا

صافر. ،لىموترحض

 في لعدخري ا الملح مذاج_م أن إ

 ؤخرًا٠م حظيت ذن الصليف محط.قة

 ولو رها، رثما ذو إلى أدى بااهتمام

 في ترا سذثير.؛ ا ب حس_ا لى٠ء كان

 حدث تما٠بي ابوري، ا؛اح م اتخزد—لع ا
 رثدبوه عدن طقة٠مذ في م ى كاس ا

 في خراج ت سا  ا مار٠استث همر,ز أ ث٨ح

لوفت ا في خري٠ص٠لا المدح م٠مق.اج

ه،امات ذركزت الذي  تطوير في ا

I لصادر٠ا هرن راج خ س.; ا ت ا ر ا م ت زق 

 إلى 1_٢لذر ذظرًا ك٠ودل ،لبحرية ا

٠لذصدقر ا ذئ هروا

 أو ة دع كس دح٠اإ امذ"ك وكان

 أو ه٠استخراج امذياز لى٠ء ل لحن-ص*-و ا

 ا؛.قوة عوامل ضم "٠م عا ره حثما ا

وصاد ة. ا

 اه;صام ن 1ك لمادا رف ن* ا ه; ودن

 اج ر حخ ا طق ذا بم يلزك ا ل ;"-و  ا

 لجمهورية١ ن٠م ر اد الجاب في ؛؛حا

 إنس غزوه^ فزة في 1سيم ب ب ا

ر.ااذا ة ر ال

 وال.وب ابات٠الح ؛,أت٠ذ اذاك

 هدرق يذارق ءلى الح_راني_ة( )اراج

 ق ط مذ؛ دن جه١ادتخر بع.ف اح ا؛ ذذا

 ءلى والدان وهد-ا يرة.1وا درة ال؛

 إلى وااا^;ة القدة من ؛اح ا ذذل ط.رق

ل. الداء إلى أو العليف

 أو الدودة هظ.^-ام ا ل ظ وقد هذا

 ني دري ائى ا ح1؛-اا- زرت لمرك٠ لحك-ومة ا
 ك-ان دا بدا ة.ءًا اطق٠ال هذه

اا:مديرا مده توفر٠ي

 هه ا"تراك اهتمام أدى وقد

المعدات ب_ع_ض إتذاء إلى لذةا
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الملح I أح دم

مذاء إلى المادة نقل ءل انئعدة

 عربات ن٠ء ارة٠ب٠ء, ي٠)وه التصدير

 انقطار يشب_ه يده٠حا خط ءلى ت.سير

ذه م;(. 100 ءن دزرذ  وف

 ب٠د لجا ا ل٠ظ ه٠٠ع_س٠د ت٠وق٠ل ا وفي

 لي.مذية أ |لجمهورية هرن والجذوي_( ني اثر ا

 فر، )ى غذدة مصادر ذات طق كمئا
 ادأردمام ء.ز دعيدًا هروت( >ض ،ذ-وة

 ،١٠وموده خالل ا"تراك من ك-ل

 ن دع ب، ذل ل ود ق،تالوطذ والسلطة

 .ر لتصدي ا "واذئ٠ه ن٠ء ق٠ط لذا ا تلك

.سلطة٠ال وذذود

 درت الي لمراحل١ لخيصد ن ويمك

r—بدد لعليف ا دزل_ح م—ج دلما ا 

ستقالل  وحق ا"تراك ورحيل ا

ا$ني: كدوا ءلى ا رذ رو

لشركة1 اء ٠ئ إ

 منطقة لني لما.حا م٠ج ا٠عق تعدج

 -مروف؛ ا جمالمتا ر٠أذي ع.ن ا.صا;ف ا

 أول ست دا رك ، ؛ة ر ]ا 0لجزير ا ني

 في ي ٠خ٠الص المدح رث.مال ت٠س  شرك.ة

 اه 371 ام—ء ني المنطقة ه_ذه

 .سالح )ثركة س_*ا م،1952

العليف(.

 ام 962 م.\ر٠س.ل.ت دورة ام و رب.عد

 اغذ..اذه تم وه-ا اه 3 82 $ء_ر ا ربيع

 ر—وي—ذ-ط دط ي خطوات من

ة^  يمنية شركه ت—رأم ،ليم-فىا اد٠۵ا

 م 1 964 / ه 1384 ء_ام ني رهمد_ذ

 ج ج هذا في ._صلخري الماح طرار منة

 وجب٠م٠ب آنه إ ة(٠ح-ي٠ل٠وال ة٠ل-ل ا ح

 دمام (36) رق_م الجمهوري التذرار

 بإنشاء ذيوادشا ام، 972 ه/1 392

 ازق الماح، ل.صحاءة سية ال ادخرى

 حذت نند ،د-زذكاد.ا ال.دولة 1تمتلمكه

 في بذةال-ا ادش؛ة محا ه رك ]،ثا ه.ذه

وذدزدره. حدانري ا) .؛اح ستثمار١

 ودر م1975 ه/ 1395 عام وني

 زشركها ي.ز و ح رنح '].قيادة ١ مجل قرار

 سددن ة٠ام٠ء مؤد إلى ة لم. د رذ“ .

العليف(. ؛لح العادة ما )المؤ

 رؤم اا-ذ؛.ادة مجدر ؤراد ر وبمد".

 ذيوا]فا م1978 ه/ 1398 لعام (7)

 -لنغطد »-اد-ة—]ا -ة—با؛-ؤ د-اذذ-اء

 دؤد„.ذ وجذ ،ة٠؛*.دذ وا]،روات

 _دات۶ر إ-د-ا-ى العليف ملح

 .*(—اد رت وت.ال.ما الجديدة، ارواهمة

 اذلمح(، لح.ق ،—.—ون جإنن.ا ة٠ك )دنم

ف.;1اا.ه. ء ميذا دو ال زها5 وم
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اكلح

با|شركة ذوطة٠الم |ده.ام

 تلموسة الداخلي الظام أذاط

 ركة٠نث لمعذكة١ ت ]بروا وا للذذط ط لدا ا

ما لملح١ ودورق إنداج ا$رة: لمه

 ر'دو ت سوا وتصنيع اج اس.ت.خ '

 مختلع.ه ذقاوذ^ بل،رجات اح ا؛ ذير٠وتص

 بدش; ا ل;سة 1 وردة ه ج ب ا ل٠داخ

٠وخارجها

 يةرالح الممالح عل ا#دراف -

 "حمر لبح-ر ز 1س لى٠ء المذددره

 حدود ن م ض ل٠يعدخ. واإ_ذي

٠الجمهورية

 وذي وا لجدرد،١ ادردى إدارة -

الصايف، داح ۶مشرو من ج.زء ه.و

تم اوفي ا"ءرى ا"رصفة وكذلك

 سة٠ؤس"٠م إ قم. ن٠م يمؤ-ا٠وترم إدن.اؤه_ا

لم.لغاة(.ا) لعليفا م.لح

 في ارج:ة٠ء ق أسو' ن ء ذبءرتجا -

 من بذذوخم الميه٠'لع عار٠"س ا ض.وء

٠ةخص,صاتت ا]دذ.رات ب,عة دا وه ]اوزير،

 لصءنري ا لملح ا س.ويز٠وت إنتاج

٠وخارجيا خار دا

 لمليف1 م٠مذحج في سل١ كان وك

ء-مليات ودندلع ،يدوي بش-كل رنم

 وا-تدر—الر إلى خ.رج٠ت٠اد لح٠الم ذ-ة-ا

 ءام في أنه إ الخارج. إلى وتصددره

 بعض إدخال تم ام 954 ه/1 3 73

ت المددات  في اسذخدمت اذفي وا$

 حجارا وذذل ،تها٨وتغت ال.صاخور دب

 كه١س ءلى تر٠٠تس ءرات ب-واس-طة ا؛؛ح

 الددن جذ.ي.ًاز إلى م٠المذج دن حدر.ذيق

 ريرًا ذة دش (500) بعد ءلى ^قع اذني

 لمطحون١ اداح ذة.ل م٠ويت ،ااذجم دن

كة(١)كر ادقل مركبة إلى المطحن; دن

 رة ث ا٠٠م٠د -ئ ط د_ًا٠ذ ا لى—ء و٠ترس ؤفي ا

 ه-ذه دذوم ح.يث آلي، ث.ريط إ.واسعلة

 ادفي الباخرة إلى اهحمولت بنة) المري

 وجذود لعدم .أطئ ال ءن رمددًا ترسو

 ءمده وسم ،ها سو ٠ د.ًارزدب ردف

. داراءرة ب٠المرك دن اذدذريغ يدوي

 ا#نتاجية الط-ًان; بلغت وقد
 ا لم ،ي.ومي_ًا ذن (300) جم٠مذ٠اذا

 ود٠حا في للباءرة تذنريغ ا! ة; ا ط رلموت

 ا"ربع خالل ون ن٠ط, (1000)

ه-فا واستمر .ء-مل ء.ة مدا وادذرين

وااتفردغ والتذلى ا#ذتاج في ا"طوب

 د م1978 ه/1398 ام٠ء حق

 الح.ديدية السكة عربات دل-ت٠اسق

 ستخددت ا كما ،ت را لسرًا با

،وذي 1؛- خ التار ؛ذل ا]خرافات
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ازم.حح لمح ه ل ا

 في ارات ال امذخدام إلى با#ضافة

 ريط٠لثا ^؛انب إلى المعددون |لملح ذذل
 في ل.ة٦ا#ذ.تاح دطالتة١ وبب ا$لي،

 ؛-؛:-ما ،ي-وم-؛-ا طن (3 00) حدود

 والذغ.ريغ و٠لتذ-لد.م-.؛ ا ة ق ذا ررت رت

 خالل ط-ن (1500) إلى للبواء_ر
٠ءم.ل س.اءة لعشرين١و ا"ريع

 م1970 ها 1390 عام وفي
 اةل—و, ءلى ة د -ددي يذات—لمد- أدءؤت؛

 امذخدت حيث الذركة في ا#نتاج

 الماح ر صف لتفتيت ة--ارة .٠المذج- في

 الذردط مع ردطها ونم ا!-.تخرجة،

لمغ جدي.د آلي رط ؛دو ارق—اا ا$لي  ي

 الصخور ل.ذ-ل رنت (2800) 4ط.ول

داثرة. ذقحالمط إلى المداية

 ه1 392 ء.ام في لشركة١ ردتونا
:.*.( تط.وير ام 972  د..ذاء وذوك ، دنث

تذا شذال رص؛ف  ق ؛*.,ه ؛احا ذ

 ذ؛ه.ا .تحدامه—ا قن١ع دنرًا 24 -18

 ردة وا ل ا ا"ءرى ائع٠اًا؛ف ؛ذذريغ ردد

 ل*-اء.د مم.ا لتمذية،1 دة لجمهور ا إلى

 في زذذريغ 1 أرد.ة ه.ن ف—خف ًا: ا ءلى

 ام. 97 9 ادا 3 99 ءام لحدبدة1 ع-لمذاء

 م_ن ه—ء. و ٨ مج نيذتأ لخ،٠ل ذ٠وك

 وأدوات تذالذراوا الذاذلمة ؛ارادت—ل ا

 وآيات ات غوى' إلى -ارة—وك الثقب

 ا#ذناجذ؛ة اًاطاذ.ة ع ق ر تبدف ة.5ازثر

وطاقة بالداعة، طنا (250) إلى

 طن (1000) إلى والشحن التفريغ

اءة.—ًا 1ل

 *'. ■ -خج وا ًا-في ا نت ك.*و؛.ا ا ؟ب—ود.

 ني -اجا ا ديق—تس في الشركة

 ذ.إن ؛ة1والداء- الخارجية -واق—ا",

 (150) *دود في ت د اًاذط؛ة ا!طاةة
 ددون وا دريغ ا وهداذة اعة،—؛ال طذًا

 وؤد ساعة.رال طن (500) حدود في

 دلىأ من ؛ذات—ادذحو. تدك لى تمود تم

 ريال -.لميون (47) البادخ الغرض

 لر-ن كة دشر ا ل؛ه—ء -حصلت ي ادد

 ن٠وم ،تذ,مية ال-كاويق الصندوق

يين (5) ارالغ ا]ةرض  ادذي ل ردا د

 ا!-رك-زي الرذك من ء-ل؛ه حصلت

٠ ق م ًا؛ ا

 اشذركة أن إلى ا#ثارة وتجدر

 ام 976 ه/ 13 97 ء-ام ني حعك

 4- فرا ا ر شا ا ز الر_ت؛ا ح-ق زلى

 ًاقمة ا و د؛ة١وازلم لعليف ا في .صخريق

 الح■٠لم 1 وكذلك ،اشرة—د بصورة

 دذايل ]$ءردن أجذرتبا ازفي ابودة

لرذطهءة. ذورة—ي -؟ورا

درات1ه،1ا

 اًا-وق ىه ايابان؛؛ وق—ال تت1كا

دن نماني ًاىادرات ذذريبا ة ل ,لوم
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ادطح اصاح

ك الصخري، ح٠الم_ل  م ء-؛ دق وذ

 ،كنت حيث ام 97 7 ه/1 397

 في ط؛ يدة—جا ،.واقأ ذتح دن كة ,].ثر
٠إباددا و وتوا لجذاوبية , يا٠كور

 ت1ء-"ذ. لتحف, عادت أيا إ

 ح-ذود وفي ،كدةا با٠ي ركة٠.ث٠د ]-دركةأ

 - 1400 صه كاذت مام أذل اجيةتإت

 وذلك ام، 981 - 1980 ه/ 1401

دم٠وء ، 1٠٩د$ت٠ذ٠د لش اد—ه—سات, 11 • : • ■ ■ ر

ه-تمام  ساك أن إ ؛.العانة، ا

 م-ل كا في ]ظ.ظلم ا #عادة ا$ن ه؛ ي ا

 أداب تح~ين دف٢ كة٠الشر دنشآت

ا!دوب. با"سواق عالذاب ودذمدة

شركة1ل والمستقبلية اريع ون ا!دداف

 نرة ]-$ ا لخمة ا لخطة 1 ددت

دة ف1ا"هإ ئركة1ل  يقتفيها ]فيا ا

-دي ل دن تحق-قها إلى ا  ت١سذو د

: انحلة

ء تحقيق كذ  دا.ح من الذاني ا

اغذلي. م1ا]طه

 ا]سوق ت د احذتا ط لفي هد.ة 1

ء ا$ج دن المندب  ةذ.وم ادفي ت1الى

والصودا. وا]كاور اذاح دواد: ءلى

دن الط*؛م داح ادت؛راد دن -1.4-ا

٠الخارج

 وس-عرية تس.ويق.ية ت درائ ,راء إجن

 اددج تص،لير وير٠تط .^-ن٠زض مشجع.ة

العالة. ا"دراق إلى ابني

 لخمسية ا ة لخأتل ا حددت وكذلك

 الماح -,.ويق ور ؛ج إد لشرك.ة نرن لثا ا

 ءلى اا-*-^لى رق.تغي اا.تي لمشروعاتا

$لى: ؛طا لخطة١ ت١سذو ل خذ ذها٠تذف

 ود.*-رب تصنيع م.دروع تذغ.يذ -

 8) ودرها م*ظوؤة ة٠٠إذتاج دطاؤة داحا

ف (10-  ك_الدف٠ت وتبدخ ،ط-ن آ

 إ ردال، مايون (2 5) ثدو اتروع

ءذد ل ردا دررون ددن—ل ا ثم.اوزت ا۴ذ ا

٠بذ٠لهمعا

 وير٠وذط دن ٩٠٩٠—تح وع ر ش تر ي_ذ٠ق٠ب٠٠ت

 ه—كالدغ٠ت لمغ٠ب٠ور ؛لححا ذة-راج١٠اسذ

٠ ل ردا دررون (1 1 ٠ه ) و •نح اقدرة

 وذة.لىر ال.كلور ز1٠ة زدروع ن تنن.ح

حو رغه1تك ل.1ري م.رون (7,2) بق

؛!صد. اطح دن -ذة ]ال تحدلى

دف( ا ندة )دا

38,60 صبردذوم

0,014 اسيومتبو

0,39 وم٠ل دا
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الملح لمح ده ا

0,0050 م ثمو٠م٠٠مع ء م؛

59,53 كاوردلى

0,87 مدافات

0,83 ذواث

98,12 كاوررلى صدودوم

أء ل٠حل الذ من يالحظ

 م.ا LJوغا لكجكم، ذا٠ه درإح وة ذى

 التحويا؛؛ ءات شحا .ذلي م. ل-ب٠ي-ط

واذداءدة.

 الملح بحظ لم :ري٠لجحا المدح

 ة٠ريو ه م لح ا غرب في البحري

هتمام٠د  وصادره ده حظيت ال-ذي ا

مثأل. ن ءلى فظة1مح في

 ا$ن إلى يزال و ظ_ؤ غ

ستعاذة دون ودوًا اردا د ب يس;خرج  ا

 ، 0ماءلى أدوات أو تقنية بأي

 ه.ا٠مع.ظم في زتزا ما واستخداماته

 والطعام، لي زلى؛؛ وا الس.مك ٠لتجعيف

 ن ندا جات ا-حب؛ مه٠ظ٠م.ع وخطى

 ن ادودي-؛ وب_عغى رب.ية٠غ٠لا لسواحدق ا

لي . ا

 ن ءلى خ م.ا٠م في س٠ع.ك٠ل ا وحدث

 محافظة في ك.سر٠م وحدور الصة-رى

مبكرًا نظم ا؛ #ذداجا أ ؛.لى ث٠حي ن ءلى

2836 I للح.يه1 سهس££ه

 د^وذت ذذلى ،كص,لىير ا ؛.ذرض وذد.ك

ب؛( - )ءذن ذره  ه/1327 ءام ا

 أن ءلى مكر خور في ام909

 لىره-؛٠ة دسسا-لي في طه-؛ نذ ذزاول

ترًا. فداذًا 955

 م ء؛ إيطاب ذركة أنشئت ك.ما

 ذكون بدأ ءذدما م1 959 ارا 32 8

 دب ذط؛ وأخذت اذذطذ.ة في دشا؛.أت ا

العمال. ر أجذو رذم٠؛

 مأثةت1923 ه/1341 عام وفي

 اصذرى ءدن في ظلىودة1 عدن ذره

■ ه2يمد ر ندا ل ا دذرك.ه ؛ ؛ موا٠ب٠ود

 ه/ 1 3 7 8 عام حق ضمرت مدوا

 ه/1 34 1 عام وظهرت م1959

 فى المتحدة الماح مؤسس.ة ام 92 3

-ادة لى٠ء م،.ر٠٠ك٠م حرور  تقدر د

 رذه عملت وة_لى فدان (954د)

جديا. إذن؛ دل ن؛ لىدر٠دص ءلى الشركات

لداخا؛؛ا .وق ال جدة حدا ة ند أم.؛

 ل ا٠م٠ع٠ل ا ا٣ يذوم فكان لمح ا لزن

 مذ-بحراج ا خيهش ذرا د.ون١مما-٠٠ از.ذلجز

 .حل لوا ا >ف من )'؛؛ ا دلى ى ر ط ؛ داج ا

 يه٠"جذ ا ت ى ث ءم؛ ؛؛ن ز٨وللتمي

 طذ.ر؛؛ محل؛ا معددت ٠لحع ا ل ءم؛ وءم!

.اج لمل ا اج يمدتغذر  ربية٠ع ل ا



)ذردة( ,اح ح حل( ا

 ائت م1970 ه/1390 ء-ام وفي

 جهوري ؛ذرار ل-لمملح دن اك.؛ عة٠المؤني.

 م1970 ه/ 1390 لعام (11) رؤم

 ،؛-ذذ-لم——اا ركات٠لثا مح_ا ودت

 ح 1.1ا -لمخراج1 دق ء.لى وحصلت

 ذروة مح-اف.ظة في ذوؤر.1ا الصخري

. تزوت ٠وحف

 حق.ول بتح,ديث المؤسس,ة فت ه ا

 ءده مت٠ جده ا ندر م* وا حردة ال ادإح

 م1972 ه/1392 عام سبة

 ١٠٠٩ي تر ر يناد شادون 1 ,5 ر سقثاما را

 محططة ةيجإذتا بطاق.ة -حوفي؛ 70 دناء

 ي٠وه ، س.ذوي ١طر ف٠لأ 120 ت.باغ

.٠جديل ترن حديثالت ا إلى جذة مجا ا$ن

 ددد فإن ندر اى ت٠لوق1 وفي

 أحواض س-ة ة٠الع.الرل ا"حذ.واض

 طن 800 فعدة إنتاجية ؛طانة

 رضح دل ج ردنت دحالوا رض

. ذو—, تدرا ؤ - 4 دن

 ر ادور اس د ء ءلي

ي٠ااهيذه ءدداؤوس د ده ه ل.

)جب-ل( الماج

 إلى ف(٠)محال رب را ل-واء في قع و

ة. ر " ا حدرواح دددذة من الدرق

 )العفة(: في لى الهمدا ء.ذه قال

في دل ج نه وة منتصب يجب| سيل

في رممعن له،ك ر٠غ٠يح ا"رض،

 ط.حن ا٠أس ذه يبذي وه_و ،"رض ا

 ذر، اض ردك م-ن اس«ذذ.لى م.ا ل نم؛،

 ٠ ذ-ذه_ت-وا ءه لج.م.ا ا ءلى دم۴ت ا وردا

٠ذدها ذات  أرض وهو

 لرن.ن لماربيا ؛..احا يح.خرج وده

ور.١ا؛.*ص ودم

دردات اذد ة أدهد
 ددان—ال عجم٠ع المقحغي، ٠>مل ا اوايم : جع م-را

 دد.ن*؛،، لدن،انة دار ة،٠ا].يملمي ئل1والقي
،؛,;-روت ،س.ات.درال؛ د.*.تةا',جدا مؤس.عع.ذ—
م.2002 ،4ط

)ذرية( م،ح

 إلى ك-دم 40) دم في دردة هي

 ي٠وه صذماء( ده.ذ1اك. رن '...ذرق ا

»ء;ة، ع;كز  ا٠باسمه د*.رف راد وذا ا

 ردوان أدن ال,ح وادي لفي يعب

 وادي ب.ي.ها د.ن -فياا ا"ربعة وف خ

 تجزر ووادي بدى، ووادي اذارد،

ن دي رذود1ا ء؛در. دن لمدر

 !;رذات ذاذد أددد
 اوفدان م٠ع.عج ا>:ذي،٠الة أحذ.لدن إ؛راه^م : دواجع

صدعاء، الكل.مة، دار ليمتية،١ والقباذل
؛؟روت، زإدراسات، ال_حام.ع.ية ن ٠هؤم أ ا

م.2002 ،4ط
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اللمث٠الملك1اف

)وادي( اسح

جار٠وا ءيول دو واد هو  كثيع.ة ش

 ال.ض.ب.اب وادي ^وار ت*ز مددذة ذرب

ف ت.? ط-ري-ق ءلى  إلى رء-ب٠ذ مح-

 أءألي ٠مو ر٩ويعت مذي؛. الذربي ل شما ا!

وادي اوم ى٠وسع.م ،ة—ندس ا ر—ع—ت

المالح.

»ركات ذاد أددد

ن١خح

 اغوت يررات٠مد من هديرية يه

 حباء ءربي بدال ،رها ٢٠كل 3 *لى د

 ن وكا كدم. 95 صمة ال*؛ ءن وتباعد

 ،ئعاء٠ص للواء .ار؛ ل ن؛ ق.ضماء ٠انحويت

 ومل.حان ،فة٠ق ا ة ءلى له ذ^وم ا ودكانه

 وءزل أت ر ط ءلىه من ذادف ء وص*؛

٠وقرى

مني؛ دك; مقهوره ون٠صه٠حذ وب

 در ددا : "درون مجدوعة في لحج,ري ا

 وعير وا"خفر لخضيع وا

 ن ا٠ح٠ل٠م مدى إف ل وقا ، لة٠ورح

جر. حم ل ودا أ احذلى م٠س دا

بردات ذاند د۵اد

الدابك

دم مملوك: )ج( الممالك:

يخيظ11 سهءد4ه1ا 2838

،مغول و ة٠وجراكس راك٠ذ’ا ءبيدم;ي

ي_وب سم٢ ان—اسنع  ة٠٠لل_اخ_لىم يون٠ا

 دن 1ي5أ زء ض رع فتدكان ،ل*سكرية ا

 في وآسسوا ,(،—الحك إلى ازوصول

651) ابحرية رك ال؛ لي٠سال رمص

م(1382 - 1 253 ا ه784 -

784) اكة ب أو البرم؛ ليك وال؛

 وند م(.1 5 1 7 -1382 ه/923 -

 م٠ه٠م٠ك٠س ن I—كا٠م إلى ا"وزون سب

 لىءوا٠ذ أندل ا ر٠مج عل ازروزة جزررة

 '.رج في "خحنيونا وآذ-ام البحررذن،٠ب

 ومن لبررى، دا ١ذلىءو رة٠ه ارذا ة قدع

إلى درج راة.آ-م٠وأ ا"دودتين ممارك

 م ء ا$يوييحح.؛ًاي دع دم ترح دد ء -س٠ل ا

 من ح_رج كما ام. 173 ه/569

 ءام ألهارب الحمدة ا"خين

ءها اعلت ازفي م1516ه/921  و

 كي1 كثمانى1 ا"ول م٠سل )سان

 ط-وه.ان ك٠الممال ذن سال آزر ءدم

ذرف '-.اي  في ذظ-امؤ-م ءلى وة.ذى ا

 ه/923 - 922 ء-ام ومعر م اك؛

م.1517_1516

الههري الله ء دسون د.

س.دئي = سده».ي دداذة



كت٠الي كتوكبة1 اكة ا! ابذه الضوكل؛ت كة1'لمم

 ة ابش بة٢لمتو1 )سالمكة

م1962 - 1918ه/1382 - 1336

 الخ.زيطة ءلى ادقا من;اًا ظه.ر

عالمية اسيت٠ال  للطنة ا هز..ء-ة ءغب ا

 اذة٠ال.ع ب ٠حا ي.ة_ا۴ذ في مااذة٠ث٠ل_عا

 ه،1 336 م/1918 ء_ام ا"رلى

 ءن لتخلي1 ءلى إ؛.ائ الحلفاء وإجبار

ية -باومذ العربدة، م_حلكادا  )و

 ٦١ سدا ءرف م.ا ذك دن لذذوم (يممض٠اا

 رأسها وءلى ابمه( كليةوالمت فاكة١)

 الدين، حميد محمد ؛ز ا#مام

 ذ-ذ-ذ الجذ.ويه ء I ح.ر آ ؛-افي ا ٠٠٥أ

 ز منعما ا ة عل نحدي نم_-تأ ظاا_ت

 ح م راني دوب درف ذتا5و" بردط،لىا

 ان—)ء أو ، (تباومحميا )ءدن

كع(.ا )ذواديوا

-ات وت_ع_ود  في دم-لك-ةI هذه بدا

 روج—ح ل—ل سنوات إلى اب_ن

 ه/1322 م1ء_ إلى ءدد ا"دراك،

 م.د٠مح بن ،محيو ادءى ء.ذدما ام904

 أبيه وفاة بع_د ا#مامة ٠ الدين ديحم

 فسه زن مخن ا و ،مح-م-د صرر٠الذ م #ه؛ ا

 سميت وبه الله ءلى المتوكا لقب

محمد دن مخى كان بعد. فيم كته١ممل

ل ولى -  غادر ذن - ؛-.ذوات ذ

 ا#مامة ؛-وهأ ادء-ى عندما صدعاء

 في ه٠ب فلح-ق ،بالذ-ه ذ.ص*.وررا وذلمذب

 وشاركه الشمال في ه_ارة٠بش مجصق.له

 ان٠فك ا"تراك، ءلى ؛-وزل أحداث

 وددود الجيوثن١ وردد ال.قبادان يك.اىب

i ت رما م.ا لم ا ه.ذه عدته فسا ،ت اج م لح 

 حذوله ية٩اكد "وث-اع ا فدم ء-لى

 ألىه بط.ف ه٠أمام ال.ط.ريق مه.د مما

 في أدج اس-ة٠س ءلى و-ار دسوته. ب_*لد

 بع٠ف إلى أكع٠ف "ن.راك، ا محاربة

 ،عاء٠٠ص- إلى ا٠٢ ودذدم ،لهدو رل إقم؛ ا

 ٨ه1323) م ء؛ با٧محداص في ونجح

 ولح-ت۵ذ. ء-لى له٠ساء محدا ام(، 905

 ذرض رءلى منافه ءلى أذن-رحى؛

 ا"وراك. دد لضال١ دة لحم زعامذه

 دلى.اك لعثماذلىا للطنةا زكن ونم

 '-زءللهات هذه م-ت.ل بوج.ود مح٠ك

 ؛٠جيش ٠فأرسللت ،تهاا٠ك٠ل٠مت م ل خا د

 ؛.اذ؛ ف:غي اقد در اذت دة ؛لى؛ كب.يرأ

 ؛؛قة ال ^رو؛^ ذ.ذ.ي.ر1 اذيا زا إلى

 ،خ*؛ء٠ص ر ده؛ ذ.ك في فذ-جح ، لى.يا؛

 ق—ط ن-؛—ا؛ إلى م #د؛ ا ردة ه_ط_؛ وفي

أوام ؛.إذ؛ دغوم ذشل وذف ،بلشماا

 ى٠ي٠مج ا#ه؛م ل -ق.*4 هارة—ن ذيذه٠م

وفتح صدحاء إلى .ادودة ل ا ءلى حر و
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تين |لمملكق|سوكذتايمية توكلة٠ا] الملكة ا

 ياطان ا ليم وزاد وتدات. اإذ؛ دأب

 للين1ب ءرف واودا ينت فع ة هدئ ت ل ا إلى

 اذفي المغ.اوضات ر١استمر مع واذروذة

 زام ى٠ح الفشل إلى ذؤول كانت

-اد رحال نقالب والزفي ا  با

 م/1908 م ئ المعروف زدسدوري ا

 يم"يل ن٠م٠م م٠أحده وءدذوا اه، 26

 اسة2س دطددق ي لدذف١ ل1ة*ه٠اس إلى

 والشزرك، رك-زي-ه٠لم ا في تحادين ا

 مره اث ا"دد تغ.جر داك ءلى ودرذب

 ح-صار ن٠م ا#ه-ام ن٠وتمك أذ-رى،

 م(.1911ه/1329ء؛م) دأذية صذع.اء

 يره٠ك. حم.له العث.م؛ئية الدودة ة.أء.دت

 دني ا اليم.ن في الدورة عل ء ولمقضا

 ح_ق ، ول(٠"باض ا برة—ة—حص—)ب 1—3 ر٠ء

 ابلقان، في الدورة لمثاكالها ددفرغ

 طس طرا في ا ل إطا أداع .واجه وك

 ادإ.واء ؛٠ذه ١أركا رد.يمدل ودول( ،ب د*.ر ا

 وهرلمح ، .إة٠لحح ا ودادة ش.ا ب.ا ءزت أحمد

ؤف، ١لح ة سع. وا بذ دددا صالحي؛ت

ج.ذه ن أركا د ء.دا في ن وكا ،دمن ا

 عزيز ل٠م.ت ه،م.ه٠م ء_ربذ يات٠ذم٠شا

 يرالجزاة شا دأ وذؤاد ادري، ذا دأ

 ونجح ٠الق-ضية هذه دل في لمجاء.دته

حدياء حصسار ذك في شا د؛ ءزت

 م #هر.؛ ا جع ذرا د٠ب.ع راكز ا سن*-إدة وا

 حق فاوضات1ا باب زح ١مم ، د.؛

 ؛م—ء ٠دعان( )صلح عقد نم

 ذًا1اذط دخين الزي م191 1 / ه 13 2 9

 م ا#م-؛ تاريخ وفي ارهن تاريخ في

 لذ.*.يا الهدوء بادده ساد وؤد ذف.

 ت٠لتغ ا كم.ا نادبن، هزن بم.ن ا ء أتخف؛

 ح؛ة ذا هرن لخاصة١ كله مثا إلى م ا#م؛

 وحبد٠ذ همه-؛ أ من ن كا.؛ والفي ثارة،

واده  ها مخشا كا؛ن ادفي ادز؛ذل هع ء

 ن—م خشيته من أكاز ع٠واة—او في

ا"دراك.

 كبيره ن شكن م لمذاكيح ظ.يرت ٠وقل

 م ؛٠#ه. ا ت طمروحف؛ م ؛٠أم شة٠ء *—تقذ

 في راك—ا"د رث٠ي أن في الذرب

ية  مد-كلة ه.ي لمك ن ن(،—ادم ا )و

دارس*  في ادواة*ة ؤذي ٠ءسلم ة كدن - مص فى ن ا

  ج.زء ه.ى اوفي ابالد عرب شمال

 رسن ا "د ا ريخ ن؛ ويرجع ، منها ١يتجز

 جده.م إلى اذرب ا دن ١٠٠أص.له ادرن

 سيرفى إلى لى٠وص اؤدي ا#دريسي د٠أحم

 بدور أ م٠دتعليمه لي ه؛ " ا دءوة ءلى ء دن؛

 مكة. في اتعر ؤد كا؛ن أن د*د اددؤن

 أرل دن ءلي ؛.ن ذ٠محم -حعتده أن غ.بر

م_ن عودته ء_ذ-د نجح دد -ي٠#دري ١

كت0ل1 طق ٠0ل1 2840



|ليضة المئذوكاب اراكان مندة ل ا وكاب او |لمملكة

 ر ومم ز لحجها ا في العلمية رحلته

 ه/1325 ام٠ء والسودان وسيا

 دعوته ءل يغدي أن في م1907

ئل ددذردب *ي لم! ا ا!ط؛بع  لمطقة1 قب

 ت٠لث 1مم نه ا ط زل تح، ووض.عها إب

 وا"ذ-راك ا#رم من كاش أذ-ظ؛ر

 ق-د م #ما ا ن وى ،ه إلي ة٠مك وشزيدع

 حرما — ظ.يوره بدرة ءدد — وده رأى

 إلى تقدم٠ال في ذكر إذا 4 مؤخر محمي

 ساعد سد ا أن بدد وزكان ،صذ.ع.اء

 زح—حى ءذط أن وبمد ، #دري--ي ا

 خطحرًا هرذاذا ؛ده ا#مام رأى ان،٠دء

 قرى ور ، منه ك "ذرا ا ٧١ ك ردم لو عكفى و

 لنسجة با تفه لفرض ا إلى ا"تراك

 السلطنة ة٠سمااي ذت كا؛ ذذد ،لإلدردي

نقالب وبعد قبل  الدستوري ا

 ءلى العمل ه م(1908 ه/1326)

 ءلى اء٠ض٠ق٠وال الدولة ة٠رك_زي٠٠م

 ستدت ا وقد .لية٠مح ا ت لزعاما ا

 ءند بدد قع ا!وا في ي #در ا ءطورة٠

 غل٠ب_ع ؛--دأت ذ٠فق ،دزان صلح

 الرهاذن له -سلم الشمارة ذل الذا

 الدرب زذ.واحىلى حى.ذدوفه إلى وتنضم

 حمدورة هذزت١ أن دعل ،"ذراك 1 ز.ل

ا!زء^م ذاك د٨ي ذلم ءذديرم م ا#م.؛

 درع ح آص? ؛لى ل٠الذ.اض ي٠الرود

و"تراك.

 ارمن في "ذراك ا مم.تلكات ظ.لمت

ؤة  ا!ه-زح، ول٠ك-ص طبق ءثمائ-ية و

 ء ا ستده ؛٠ب س.-ي٠الم. الحدوء م'ن >اكة دع

 يهاا٠ف رت٠اسذم اا-في نمفسدر منطقة

 *ي، وا#د ك "ذرا ا ددن ت دما ا٠٠٠ص ز ا

 حذرة هدوء فزات ذلك آخ_لل٠ت٠وي

؛؛ادذلى. ي ه دح ارت٠هع؛وغ ف:ها ى٠تجر

 ىيحج م #د؛ ا اعآراف مقابل، وفي

 "ذراك ا ف ء- ا ،كدماذدة ا دة ددادا

 #دأ اؤزدددة، ]ل.طائقة دزءادده ]#م.ام

 درف وي ، لها ة(1.١)ال.ة.ض الحك.ام ي|عين

 مما ذلك تج٢وغا الجم-اة -ال أء ءلى

 اذفي "طر١ و؛اذ.ت ا)صاح. ءاده ذ.عر

 طموح.ات ذرزي ا!.ملح ١هذ رسم_ها

 ذ*.ذرف أن يكغ.يه إذ ك،1حيذذ ا#دام

 الممت.ل ؛.اعباره ا]قائة اللطة ب.ه

 ا فهت اًا.ط.ا؛فة، اداك ًاماعها ا].وحيد

عز  ءلى -ئد_ط_وة ه_و إنما ظيره٠بذ اف ا

 ا"ذراك "ن اسة إلى الطرق

د من ون٠يت.ساح ود.وف ،غرب,اء  ا]-؟

 د.ن له_م حدث كما عاح." أو ًاجأل

]ه م٠سل أن غريالً يكن ل ]ذلك #ل،
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المحدة |لمتوكذة |لمملكةة اد تزكبة٠ال عكت٠اس

 م.اية عند ذعاء٠ص في الس.لط.ة ا"ذراك

ا"ولى. أ ل ا^رب

 م ا#د.؛ دن كال دوذف ختلف١ وذن

 ء-ذ-د ا"راك س #در.سي وا بحيى

ع  م ا—ء ا"ولى ة٠ي٠الم٠ع٠ال لحذ-رب ا اند

 اسالن م1٠م،واص1914ه/1332

 ضد أإ.؛ذم؛ اذ.ب٠ج إلى ؛ة—العدمان

 لذورة ا ا#مام ص٠رف فقد ء، لحافا ا

جه ليمن1 في المق.يمحت ا"دراك زد  بج

 )أي اتفاة؛ الدطنة ودن ب.يذ.ه أن

لممين رب مج,؛  وا دءان( صالآج  ا

لح  ه٠ذك ادوذت في وكان ،إنحل;ا لص

ل بالحبوب سرًا ا"تراك يمد  ولم وا

 لم ذه أ كا.ما ،را٠إثمل ءلى لحذرى ا دطن

 د.انذا سعيد٠س ءفي ردة في رسم.ا رك ؤد؛

 لحنج محم.جة إلى حود؛ زحن-ت ق٠ال

 اددراك ارفس—«٠ي لم ولكن ،دن٠وء

 .ه٠ل م٠لح ا ه ٠هل في ليم.ح- 1 م.ن ددر لك ا

رمة ا؛واةف ه.ذه ا#دام اتخذ وؤد  ا

 مطحن-ه أن رأى "ذ.ه والمتارجح.ة

 إثارة وءدم هر؛.الحياد ظ؛ ا د-عذغي

 داست د_أ ه حطء ذن٠رء لمتصا ا أدن

 عمن سرد ف٠كت٠تح لم ا"حداث

٠الذ.هاية ني الغالًة زه سذ^ون

دح تح_الف وقد ،ا#درو-*ي أدرا

 دحاهدة دحها وعقد عالندة رطاد؛

 ذلك ني لمه د ام915ه_/ 1333 ني

 بن كا؛ العربة؛ الجزيره أمراء ؛.أفي ل دن

ردعت ۵سعو  مكة< )شريل< ين۶٠حم وا

 ن١لمرتبط ا دل حذ؛ في يد٠لرش ا آل ب.استثذاء

 في نيا ؛-ريطا ت٠رص٠وح ٠دن "ترا ط

 سوج٠ي آن ا#دري دح ؛—داردتي—ع

 ك ا "ذر ا ؤوات ط ازروب ده و٠جه

 م ا#د-؛ وذوات يصطدم و ،ط٠فذ

 م ون؛ ،ها د—ز درره د دفى مجدى

 في إب ا؛-وكا؛-ة بمهمته ي٠٠٠ا#دري

 رة٠ص ؛٠مح في دوره ؛رز لمئ٠ ، ء-*

 ؛.رًا الحذ( ء )ددن؛ ني الزكية الحاب

 تقعفها نحليزية٠# ا الدن نت كا؛ ردذم؛

 بالنثل داء الحذ-^.؛ر ولكن بح-رأ،

 ى ر لحن ا ده با٠ إلى ة٠لر لحن-؛ ا مدت—وص

 وراء دن *بى #د ا د واسنفا ،إب ؛٠ا.* ا

 في ط٠ذذ دن بريطانيا، دع تحادلي

 ن ول والالح، ل إ؛ ا ءلى لحنتدول ا

 دع ة ر لكد.؛ ححة۶م.قك ت٠ظل مواب

٠التمذيه ا؛واذئ في و؛ ودون ءدن

 ةمالس.اس الحذروطة تفدرت وه.كا.دا

 العاب الحدس ؛-تأثير ارمن ني

 رون العثما ؛ن٠كا أن فدد ا"ولى،

ن٠د لي؛ما ش٠ل ا رء٠لج ا لى٠ء يسيطرون
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|ليمحية |لمتوكذة |لممعكةشة٠ال؛ :وكلت٠|ل لمملكة1

 ءل يطرون٠يع ليز٠#نج I ن ا٠وك ، ت٣ليم ا

 ق ت.غ.اا ءلى ء رذا ، مذ.ه ذوبى لج ا لج.زء ا
ب، ا  النفوذ ٠تذب عرج موريتين ا '

ءط برس_م ال.عربيت |لجزيرة ني بيذ.هما

 بر دا في تين٠لحكوع قبل م"ن أبرم

 .لكة٠الم رتهظ د ذق ام 9 14ه/ 13 32

 الشمالي، ءرالج في ادقان المدودلة

 تحنت هر دما لج-ذ-وبى٦ الجزء و؛-ذي

ئالل  ة.وة و؛-رزت البريطاني، ًا

 تدت٠وام ؛لى .د؛ر في "دارسة ا

 ديدة٠الح ق—ح تبامة إلى إ٠رب—طيس

 عام لفي لهام إنج_لةرا س-لهحها ءذدم.ا

 ند وكاث م،1921 ه/1 339

 م1919ه/1337 ىم اوائل حتلتها1

 ا"ذراك وإجب.ار رعاياها حم.ادة مج.جه

٠المن هرن ب ا دح ،.. ن 'ن,١ س.رءة ءلى

 يعي ص:عاء ا#دام دحا يكان ولم

 كان ما ل٢ ءلى كليوالت ادنون رط

 ا#ه.ام عنى ن1ك دل ا"ذراك، يد ندت

 إتمن ا ت جه-؛ إلى جيوشه درسن أن

 تمءرب وهدن وشمال جذوب من محتلغة1

 ودث لسبط;ته نخضعها قح ذرق إلى

 هذه س.تغرقت ذا حك,مه أدوات زها

٠هر ا مفل ودرجع ة. ؤد ت يمددوا ود٠لج.ه ا

 عن. ءرف دأ إلى ا#دام لحكم اذرذض

 وإلى لرهائن١ جع ءلى تمدعي ن كا 4أذ

 وإلى از-زكذ~اة جرع ءذد ة -مذ.؟.؛ ا وز٠جذ

 ول٠حذ صد؛ دإك وغور ، ١٠لحك ا فرددة

 ؛ردات. إلى ض٠الرذ ه-ر 1د-ظ- بع_ضر

 في الع_بذدة ث حنءا " ا تمددت رود

 دوره ل٠مئ وعرضها د ؟. د ا ط-ول

 في يوا٠زرأد٠ال وذورة ، -ة -نجذ حذ في ٠ل٠ش حا

 في س3 الرحئا ورة٠وذ ، إن.ذب ا ردت

سدله ب.ه ا ف٠وزح ل٠ل ، ء لبيضا ا

 المذرق إلى بحيوى أحمد* ا#سالم

 ل*؛طرته ضاءي؛  ونجران ظ در ل٩ح

٠ةردات دن ا٢ هرا ءلى ء اذى وا

 الحل، ١هذ عد ا"در يقت.صر ولم

 إلى لة٠التوك المدكة برزت فقد

 أو س*'واحل لها دكاون أن دون اذوجءود

 لم ؛—ه٠و ا ء_لى ا٠ه—ق٠م ز-ط-لى ئ٠واد٠ه

ا#مام ددو ي—فا#دري الخارج-ي،

 اإ؟.حذرون المنافذ ءلى رسثمط |لتقلمدي

 ؟.د٠وذ..* ا"حمر، البحر ءلى اإطلة

 الجذوب في 1أوضاءه ديب در نا بروطا

 ا اتت؛ م؟ مح أيام ا٠صورتم ددزدت ا أن د دع

 جذب؛ بوا دزم ذام ،غذرب ا ذلمرة ل خذ

يخات٠عث ذظ; ن ي وجذ ن م — دن لى؛ ا في
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|كذية كليةوالهت لكت٠المادة توكعية٠ال لمملكت١

 - انحمية اوكيانات داك ت وسلطا

 ت٠كاد ازق باشا س.عيد ءلي حمل؛٠ أهام

 ط ود ، ننها عدن ءل ت-سذولي

 الحيدان في ريطانيا—؛ ل نشعا 

ا"وروبي-

 الحذرب عف ب ؛رط ٠هتمخ ا وول

 زن*.رف وا الجديد، رها ط ء.ور لمر٠س

 اوذي الحدود خط من موقف ءلى

 وءلى ،ذي؛ لد.ثما ا للطنة 1 دح رميدته

 هذا من ا؛هضذ ا ال_ق_يائل موؤ.ف

 هدة م*؛ ءلى في دذكار لم وإن الحذ.؛كم،

 م ولهنا البك.ر. اذوذت ذل.ك في معه

 اونى٠م_* أحد إ يا٠اذ٠ريط٠ب دريدلى

 بادة رأس عل عدن في أم ال ذم لحن؛ ا

 ة٠ند_ت وهي ام٠ا#م لة٠ب ا٠ق٠لم ندبره—ص

 إ.؛ يذدر لم ازق المدرون.؛ حون(١)جي

 ا٢أسرأ فة_د ، ء_؛ع٠م٠ص إلى ذصز أن

جل في اذذدري كل.ة  من ومنعتها ب

 لحدديدة ا إلى ؛۴وأء؛دت ، سمره.ا 4صل ١مو

حدة ام/ذي9 19 أغسطس )في  ا

 ت،—أن ث١حب در أي اه( 33 7

 ن أ د ذ.ر .ا٢ ا٠د تهمتها ا ٠قل ذت ون.؛

 هذه لذذلى ل وة؛ ا#رام، البالد دام

 تئ ا أذره؛ ا#رام رذة هرق■؛ في لبع.ثة ا

 بريطانيا واب؛٠ذ في ذك قل٠ف ،ده ل

4رذ جة.؛ ذدبرف أن ؛.؛لرلى ن ون؛ ، نحذوه

 اذفي لحديدة1 له تدل( وأن ،ره اذو؛؛ ا

 رغ قح مذاك حتلتها١ ذن ة؛ذت

 ؛.ريطانيا تكن وم ،ه٠ثنياكل٠م في ل؟-؛

رور تت*جل  كل ة؛ن لى كعاديبا، ا

 ه-و ؟..ادنن لا هذه وراء م.ن -ا.م.ها ما

لحرب ا لر_؛ غد؛ع أو ءلى رف٨اًا.ذ

 عل يم*؟؛ سه؟؛ ؤوة من آنهر وظب-ور

 ا#لرام (٠٠ج ه؛ وك ، ا٣مح.مس؛ دلىود٠

جة )الض؛لر( محم*ة نددى  في 4شك ذتي

 يم-؛ ءلى ط وللف غذوه ا نجالىإ يا ذوا

 حرد جدر ي أنه ًاجة—ومج ،ة.ديدؤ 1 ه لصادم

 ط٠بخ ؛.*-؛رف  وأك أجداده اجك٠أم

 ح٠لر إنجدلى' ,ه—ت—رسم ذي—از الحذ-لىود

.ة-ه؛ذذ لسلطنة ا  ذين الدو لم هكل ا

.مفتى

 ةلحد؛.د ا سلمت ذد٠ذ إنجدلى' أم-؛

 *.روف؛٠اذ سذه.ا ت؛ تعليق لإلدريدي

 او.طرف؛ن، *-أدى ين حذق تمدد( )ورلى

 يجة٠ت—د عدن في ا٠مده٠ت٠ما وغثرت

 ذم لحن؛ ا ستأذف’ف لع، اضا ا ءلى الههجذوم

 م، ؛—ا#م لرح المفاوضات الجديد

 ،دن—ء إلى هس-*-وه "خير ا دلى وأر

 والى٠لد ذ؛ك٠ه 4ذ٠لر ؛٠إذ رده ت٠ل وطا

 أمل تجدد وقد ذلى. ط؛ دون مبنالما

 وفاة ءذد الحديدة لىداد٠اس في م ا#م.؛

م/1 923 مارس في ا#دريسي شدد
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متية٠ال 4المتوكل لمملكة41اليضي اص:وكيت 4المملك

 ، بعده أ#هرارة ٠وتغكك ير 1 34 1 رجب

 دب لزا ء.ان ٠س ر١صغ. ابن ه٠خ.ل.غ إذ

 دته.ى وا ،وه ا٠م٠أء وب.يجن سذ.ه ف لخ. ا

بن مرب ا"هرر  أن ددد القاه.رة إلى ا

 حذ-ن ء.مه وذولى ،ذه٠ء ٠#نحللمز ا تخ.ذى

 م #م-ط ا أرسل وئد "مر. ا #دريمي ا

 اووررر )ته ا ءب.د قادة مه يا إلى 4جيذ.

 مم ، درب ددون الحدددة كدم اوذي

هرن حدن تم دق شما زحنه واصل

 إ.دب.بنا حنيان٠وج يا٠ب٠ص اص-ره٠مح

 ب ت ظ وه.ن ٠ ننبا ١م ٠بععام. ن لمهمتي► ا

 آل ع.زيز٠ء-ب.دا؛ ك٠لملا راي.ة دريسري ا

 ل سم-ا في إهذشذأ رفض لكذهو مد.*ود

و-ام زودر م-ا٠ك الحزدره،  ءرض ا

 ي إذا ا ١ثم٠٠٠لح دا 1يتمت.عو ن دأ -ها"دارس-

ء أنبم جة٠مج جرادده ١تحت  حذق و دخذ

 #دريدي رمن ف.ط.روا ٠ثيء في م.٠له

 ذ-د٠ء ومم سعود آل إلى الدودة إلى

 ريع ر في 1بيتهم المكرم.ة( )محنة معاهده

 م1 926 أكتوبر ادا 345 ا"ول

 ود٠ع٠س ن٠اب بسط إفيسم.-وجبهاوا

طرته  رف٩٠ي.ع لم في٠ووا ؛ر،—ء ءلى سي

 جزءًا سير٠ء دار راءت مح-يى #مام’ ا ٢٢

 هدة المد؛ هذه رميدت وقد ،م.ملكته هرن

دإك. ب.ع.د ال-..*ودية ا؛يم.ذتة ت و؛ ؛.دا

 ن، ا؛طر ددن ,إذاوضات طول ورغم

ها إلى ة "دارس. ا وهروب  ذبرة في م ا

 ب_ين ب الحذر ز:-*-لمت ا فقد ،ب ن-ا

 اه،353 ام/934 عام ي الجلدين

دسام بملة٠ز۴- وانتهت  ه.دة هىعا د وعق ا

 ت٠ألحذ.ذ نعسها. السنة في )الطاذف(

 ا؛.ن ددووة ونج-ران ير٠ء.س موجب.ها٠ب

 سدم ا ل٠م٠تح أصبحت ا؛-في ود—مه-*

Iعام ال.سع.ودية ال*.رد.^ة لملك.ة 

م.1 932 ه/1351

 حوة حدن ط.اب ا في م دغ ا رأى وود

 إذري في المقابل اطئ٠الش ءلى ود4ال

 ا٠إليه بذذد اوفي المشودة لته زل

 الجنوب، في إلج_لرا م أوح للوئوف

 إرة٠وتم صداقة هدة مد؛ م.عها ذ*.ة.د

 أول ؛كانت ام، 926 اوا 344 م ء.؛

 كلية٠المتو لمم.لكةI 1تعقله ة دو هدة مد؛

 هدة اوما هذه وخزى دفت ولم ةياليمذ

 ذدك زاو.فى قد كان٠و ،إنجلترا ءلى

 المرأ واذل—ال إلى م و-؛ ا دذول

 وجذوده إلى #ض-افة دا غل و ا والدواذل

 ١إنجلمر أءلذت٠ف واد؟^ضاء، لع لدما ا في

 م،1928ه/ 1346 عام ءاده الحرت

 والحشورات بل ا؛.قدا ذراتم.؛ ط؛ وشت وأ

دي.ذة٠م حذق لجذ_ذوبة ا طق لحنا ا ءلى
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ادة ية ادنو كة1اس |لذة ية1المك ال.مملكه

حاب ءلى م #م.ا ا لتج.ر تع.ز  من ا#دسم

 تبانذاراإ ف؛.-لت أن رعد انحميات

 وسد.# اله_لدة ام٠ا#م ل٠وت إياه،

 ت,-اوض ا٠لغ ا مز فهرة ت١وددا ،وواده

 في هدة معا .شروع٠م وصع٠ر انتهت،

 ددي ام933 ه_/1352 أوانم

، أرددون  ضا وا آ في ت—رم٠وأب عام

 فا يعزف لم م،1934 ه/1353

 في ت ازب جذفي وأ دالة ل ا #لحذدود ا#دام

 د.ماوفنبت م٠تت أن إلى دود٠الح ؛.ةدأ

ه-لىة.1اإ* ددة اء ا ة:ل ما٠بيذه ^ري

 ما٠ء ثدا—أحذ كانت ولقد

 إلى أدت ازفي م1934 ها1353

 المملكا ء-لى الواقع ا"د-ر فرض

 رذاي-اا دداا وجدوا سم.ا المتوكاا

 نلدب' ر٠ظ_ه فق_د كة،٠المل ه-ذه

 اءت-د ازدي د؛ا ذظ-ا د ف؛ حذاك

خاء وتوب الفردي ك-م٠الح ءلى  ا
 من ذن اوره؛ خذ وأ العليا، ٣ص ااذا

 ط )الحقل سباط واتباع القبائل،

 رع في الج-ب-اة ة  ومفا والددافرن(،
 جي.ش أو دومة١ح إؤاهرة وء.دم ادز؛.اة

 ءن ليمن١ وعزز، ،لح.ديتة ا لذظم 1 ءلى

 ء.لى فظة انحا بحجة الخارص المالم

ل٠ا  ءدة عد أنه فرغم اصالد، تة

 بليرر ا الدول مع دات—ه ا—لر_اد
نضمام ءلى ووافق "حرب وا  إلى ا

ا"مم وهيئة لعربها الدول جادمة

 د و٠وج٠ي يس.م.ح م أذه إ المتحددة،

د، خذلى ا د مدب داوما ت دمن؛  ولم ال.ب-
 وحذق دب "جف؛ ا بدخذول يمح

 خذ.اص ادن إ ت.ه٠م.ل٠م إلى الدرن

 المعارض-ه 4حرك سأءد اددد وؤلى ٠ه,ذه

 ^اءات٠الح لمت تشاد و ،لجنا داك دذذ

 ابآلد دانم في لمعارضة١ اديات وا

 ت المذدور ا تدرت ٠ذ وا وخذ-ارجغ-ا،

 مله٠حك د.ط.ام تندد الني والص.ح.ف

 ض 136 7 "ول ا رييع في وا رى

 ؛.ورة وأعادت ام، 948 م ء.ا فبراير

 ئة ٠ث إ تستمر لم بني ا ور٠دت ا

 ه٠بحا بد عل ءلى.با ذفي ثم ،ادع٠سأ

 ه٠س س-ا ءلى مر سرح ا ؛.ديا د أطق م ؛٠#ه ا

 1 9 في 4وذ.اذ دق ساراب كلىب أب
 ا$خر ردع 19 ام/962 -يم

 ولي لردر ا ٠مل٠مح ه دد ا وذولى اه، 382
 أن لبثت ما ولكن م،٠الحك العهد.

 26 م/1962 ر١سبتم 26 ذورة ذادت
 لى٠ء قضت ادفي ه1382 ا"حرر ربح
 الدظ؛م محله وأحرلمت لى٠اإنم ام

الجم؛وري•

 البم-ن ذكرين -مت٠ا٠٠٠ معطشى سيد : مراجع
 - 1904 لىبيح وا#مام اليمن الحديث:

، 3 ط ال.قاهرة، م,دبولي، ة٠م.كتع ام، 948
ش.ماح.ى:٠ا] الله دزنج زني ال.ة_ا ام؛ 984

ال.ك.ذمة، دار واوضارة، ن ؛—#ن ’ ارمن،
 سع وا—د ..دا ء خ٠لث._ت ا م؛1984 ء، لم٠ع٠ص_ذ
 )»رحة -هى٠>»1ا ليمن،١ داردخ : يازوا

 اددار .، اليم..ن( دح .ازن ذي واضدزل م و٠ل.يم ا
م.1984 ٠4ط يع، و واذ ؤدذد متية٠الئ
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الحالج

س ط٠خ ددون لي.من ينع  واء٠ت٠ا

 قع -و ه-ذا ورت-مز ن، رطا لم ا وهدار
 صيف الحرارة ة—درجن رتناع د-؛

ء. ذن؛ ض-ها وانخغ.ا

 قلنطا ا ضمن بن ا ا٠ويدخ

 يمدد يدن ا ار٠الح اإذاري الصحراوي

 ل لشم.ا ا في المتوس.ط ٠دبحر إقليم م.ن

 وددن الجذوب، في ؛-داريا وا#تادم

 ا"طدي ادط ءى ٠المطز ال~حل

الذرى. في نييااآ ط وريب ؛.*ربا في

 هذه عن ت-شد طق منا لكذا٠وه

 اذطق راا٠ ونعني ارض، في ءدةال.قا

دوسم-ي لج ١ت دم-ظ.اه.ر س.متع ل.ني ا

 ح لريا ا خ دبورؤ ا —ه نى- .٠ع٠ر ع I < ب ■ ر

 في رذخاع ا ب٠كع ولقد .دوسرب ا

 ض ًامخغا في ؛.ارزًا دورًا ؛ذاطقًا بعض

ا-درارة. رجة۵

 رض٠ء ط—خ ن—م ابسن د٠دت

 20 ءرض ط٠خ إلى شما 12 :30
 4أجزاة هرهظم إن3 ولمدنا ،" شمن؛ درجة

الحذار. المداري م^1#ذ ا رع ضم واودة

 ذات ال؟إدان ن٠م اليمن وت.ع_ت.عر

شعاع  والط.اقة ادكبرر الثسبي ا

دداهرد مجك-م ودناشه ادرة، رية1الحر

 ،مة٠لس ا أدام م مدخن ا٠ه لي٠ء م أدرم ا

 في ردوذع مرر ءلي؛ا مب١بمإح ا مد رذه.؛ حيغجأ

 هر؛ءذد "ول ا مد ا دذع ا حذز، ازوا عام٠ل ا

 ا٠ه٠ت حدرك في ة٠ؤ٠مذلعج لشمسم ا .ونتكا

 ر مردا ثدو ء ذوا ا لجدط مرن الظ؛هرة

 واله؛مد اذرع، أوالجذر في درنان

 ءودا ق إري في دكاون ء.ذدما $خر ا

 النصف في ونوك دواء  ا ط لجد غد.و

. لصيف ا فص هرن نى لذا ا M ا ٠ ر"

 في حة *..ا٠ا؛ ت١وحد ى٠تت.لق اذا

 لطاؤة١ دن كايدره ت هر.يا ل مأ و هد ء رددن ا

 درجات ض يردع ما٠م لشمسية ا

 في ص*.ة لجذ؛ ادذة، أيام وال٠ط الحذرارة

 ون واذقردبة ة٠ا؛ذخذذض اشهرن ال؛طق

 ل لحل؛ ا دو ^هما لى.احذر ا طح٠س مسذوى

 الشمارة طق نا ول هزة يا ل٠سه في

 روح٠اد م"ن جزءًا در ت٠تع إبي ا الترروده

 في رة لحذرا ا درذوسرط رزدد حث الخالي

ة. و هر درجذة 29 ءن لمذطقتين١ هاآتن

ن٠م دد٠ء ن—ليمر ا *-؛خ٠ه في، ر٠وي-ؤة

ادس.

اسن ||ئتي الموق؛،-1

 ردث كي£رًا أدرًا ال*.؛هرفي ذ.ذا إن

 "رخى ا ذكنته م؛ هرتدار ه ءلي دذوومه

هرده؛ د*؛ ذإن لذا اشمس، حذرارة هرن
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 ك?يرا هرفزارا ىتتلة ص؛ ع ج اليم.ن ءلى

ره ء-لى تزرد ه٠ع٠"ش ا من  درجة إ

 اذراري حوي ا ط٠لتوس1خ اذرارة،

ك.ل فى ت درجن؛ 10 ء.ن يذخغ-ض 

 اكا م٠الق.م ب.عض.ل ءدا ن اإدم اجذراء

ًا ح؛

المادية سادات-2

 ابن في الحائية تا ح نكلا ذ-ؤثر

 لهذه اطع-ارة انجاورة ذاط_ق٠الم ءلى

 ءلى اعدت—٠م يث٠ح طحات—ان-

 م.ا جع؛نب إلى وذلك ،مذل"تدلجا اءذدال

 ر.1وا"مرط لرطوبة١ هدن اإرداح تحما*

اذتذ.،.اريس - 3

من في ريس لتضا ا شكلت  ا

 ن٠م البح-ري-ة .رات اذو يمنع حاجء.زًا

 أذر ف٠وة ارابة. داغءلى إلى التوغل

 اطء-راري المدى معدل ء-لى ه_ذا

 اوتناء ازداد ٠حيش واؤسذوي، ارودي

 في واتذذد لداخل،١ في لمعدل١ ذا٠ه

-؛  أن كما ،ر٠ء١٠لل_ب ورة نجا ا ق ط ا

 الظروف ءلى كبيرًا أذرًا لالرعاع

 وا"هر-طار، ذرارة ا ث٠حذد هرن ةيخ الحكا

 أدرد دكون موم.ا٠ء .رذد..ه ذق ذنا فا

.اط من  0و62 بمعدل لمححخغضة١ ق٠ا

ر ده* ودنا ،ةر٠م 100ئ.وبة/ درجة

 ضى٠لبع ذراره ا درجن,ة ^ن٠د اومرى لذ؛

 إلى ء دا٩صذ في تذًاخغض رث طق أذا ا

 في وترذ-غع مذوية(، ن—د“)در 12

ة(. و هر )درجءة 27 إلى ة ذب ا

 وذرع رامل١هرك في ف٠ذذ٦ذذ. كم.ا

عور على اسة انذ ي رى. ا ا

 المناطق فإن ر ا"رط؛ تيح وسن

 م.ن ر "نرط با حظ أوفر المرتفعة

 في نشهها التي -ة٠لمذ-خ-د-ذ ا ذز ا . ؛

 الطاق ١)ذد نعلمو ا وف ط)

 لمرذد-*-ات1 ئدوح أن ؛٠٥ اإداري(،

 تذاقى ططرة١ اذوب راح واحة

 وم د مه ن ه. ر ا"مرط؛ غ ٠م أوذر ياتمك

وان-*-؛ المرتفعات  بجة—ج الوا في ا

 واب الموسمية، للرياح المواكبة

 إلى الوحدول ة*لى حمول:ها ذذدت بأب

 ت فكمرا ،راح كة اإ,*.؛ -لهوح 1

ط  ا"حدر البعور ماحا في ر ا

 مدم 100 - 50 بعين را ذكون

 ذي٠اا (ن—مر _ا٢ت *'-’) في ؛—مص وخ_ط

كم. 60-30 ددن هرا ءرف* وحدرا

 اتجهنا كلما ا"مطار وذزدادكم؛

 بث ،مر 1500 ارذذ-اع ودق نرن؛

،م٠ما 600 -300 دين عرا ا؛*فل وحدنرا

انيقيد شهءع0اا 2848



دذاختالحالج

 ءدن ة٠ص خ-ا ،وبج٠لجق ا ا"ج_زاء وفي

 ر ا"هدا كمية ددون حدة( كا )ا

 في دحون بي،كما ، مذم 38 ^و ة قط الس.ا

 204 3 ارذناع ءلى الواقعة مك.حراس
 ألغالع وفي ،لم٠م 237 نخو سرًا

 نحو مرًا 1396 شاع ر ءلى الوافد.؛

ملم.376

ال.جوي الخد.ذط - 4

ليه ؛٠م٠الد انمح ل-ري٠٠ اأيمن ض

 ورياح وا الج.افة، ةيالثرق وا!-شمارة

 اغيط من ا$دة الذرب الجنوبة؛

 جذ.وسة لرياح’ كانت فإدا اذذدي،

 هصن ب.رطوبه لة٠محم ون رك ا ذام ،غرب؛ة

ر. الحر ا

 ر كا مر ا حك شي دت كمف ' صا٠ف ؤدي

 سه دأل ذوق امذخغض جذوي ط زغ

 ٠الهذل إلى ذرذًا ن ت وتم العر؛؛، لجزيره ا

 في بينما مدار(، 998) وباكستان

الضغط دكون الج.وبى اذكارة نعف

, ٣٠٩ م٠٩لث ا كه٠حر ب٩٠٠٠ي.عا زك )ون ًا ذه د مر

 بدن تتجه ٣لشس ا إن ح؛ث ( ره ه; ا ظ ل أ

س ط خذ  اسالي لنصف ا نحو ء1تو٠ا

 في لورودة ا فتردنع "رف؛؛ ا كارة ال دن

 إلى ؛ؤدي٠ذ ا٠ه•٠م٠م وبى٠.ذ٠لجا ا لنععف ’

 فرسل الجوي، لضغط ا ارذذاع

الشمال نحو الهواش؛ التيارات

 ه هذ اد.ول٠٠ة* يث ح ذرفي ز ا ل شما٠ل وا

 إلى ء ستوا  ا ذط ء-بور د رع الرياح

 !.-,؟.با وه.ي ،غ.ربية وب.ية٠جذ ح زب؛

 إ.وسمرة ا ر ا"رط؛ سقوط في ربي٠ل ا

 لى٠ؤص في وأهش؛ ٠الهذدية ا]ة؛رة شبه ءلى

 أن رظ ٠ذ ورودة ا وب ء ف اد

 لني دكاون ؤرتفع لجذوي 1 الضغط ٠تمركز

 ،1020) العر؛؛؛ لليزي_رةا سه .ط٠ولم

 وه.و ،ن دم ل ا ا٠فيه ا دم امدار( 01 8

وي أوي ا لضغط ا إركاز اسداد  ا$سث

 أررة’ به٠ش أواسط ذإن إذا ,إرتفع،

 تصبح و.كاورى ا دراء٠واوص لوردي؛ا

 الباردة ض؛ لهدوا ا للتارات رًاد٠د٠لر

 ط٠وم* و٠غد تتجه الفي ،ة٠اف٠٠لجوا

 تيارات شكالى لى٠ء إذردقدا وج"ذوب

ذرة؛؛. دن ود. !؛ةدأ هواي؛

س-ألم سدد هدهد ءبدالغتأح د.
 : آء؛ اال٠٠ج. اهر٠ث د. احة،٠٠الم رصطحة0 : ٠جع را م

؛اي(،٠٠لث١ ٠)للشطر الطريعية من اد جغر؛فية
 ءان: دير ة؛ن وحاك اذك فان ٠سي رك د

 هوربة٠الج- روجبولوج:ةلرع: عيدرولوج?ة
م،1984 أغلم - ال.-؛;، المرببة

 دوزارة ال.كاسق اددرردة ذي رح*ب٠ل’ ب ادكا؛
لكلمذية(1 اد,ةر؛^,ة )مذربع لدإدموا اددرب-ة

دم.985

خق١مذ

 ل٠جي رأس ة٠ذ٠دي٠م ٠ ضئحارتط

تج٢ - - - ٠ - 7 ر صنعاءؤ ذة٠للي غربى فى ،ارخةر٠حذ
,طح٠س ء.ن ذرتفع كم، 120 بسد؛ة؛
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|لحاخيون

ز 2200 ذحو٠ب ال?حر  في وموقده,ا ،م

 و مي ا۴ب تجط ح؛ث ا-لل، زة أءلى

 ،مودي—ء -ترط لى٠ء تك_ون دا—دك

 أغائها رن تق-رل فهي وبالتالي

 ة—هاذا ووهاد أودية ءش ا"رررة

نحدار. حيقة٠وس  عاصدمة وه.ي ا

 فظة1مح يريادت٠مل ٠أحح مذاخة< ة ر )دد

 رق؛: #دا ا كزها١مر ددن وهن صنعاء،

 ،دلا٠مق د-ى ه-وازن ار،—,—م ن٠حص

 ي—لم ، ن حصا ،ن لها ، ر—لم ما ل ا

 دى إسحاق، ؛فى ا"زور، ءطاب،

 ك٠المتطق لم ه..*، وه.ن ، ؛رة دفي ل، إسماء

هل، ووردة لهجرة،١ عة٠قل ا"ذرة:  ك

 كان ث٠حي التاريخي مار وحصدن

 الصليحيه ٩محمل ؛ن ءلي ٠للمالث مقرًا

 دس لحا ا رن لذ ا فى ن٠ليم ا دولى الذي

 قر٠م حط قر-ة وكذا الهجري

عادذه. ا#سما ازطءدذذ

 ب-زراءلة ة٠خ ا٠ذ٠م لرذ.طة.ة وتشتهر

 في ينتثر كما ،ل'ن ا ر ا٠ج—ثم أ

 ة ددن؛ ا ن .ودي ل ا من دد ء ا٠٢ ■ذرا م.ذح

 ؛-اي، ل؛ وا والشمام اذور ء-ة ؛-زرا

 جردًا درددع ذاخ.ة م ة م.ليت لروفع و"ن

ة—رط—ء فهي ر—الثم-حح سط-ح ء-ن

 ىتختغ ذذف ، عةي و ا لحوية١ ل.لتقلمات

 ازفي اوكذ؛ندة الغ؛وم خل-ل، ٠.ر ال.شمس

 درة يب.ط ؤد ١كم الذط-ر، تح.جب

 وداز فهرنذت، زدن إلى ادرارة

 ل ١طو *؛ول—ال رب، ا٠مج بتدذق اووددان

 ة د ازن المياه إب ٠تغ.ل ث٩حي السنة،

 ل وجربا لرط.ر ودى ٠انحويت معن

.مه ب وددان إلى سا٠تذه ، حذراز،

ا،ةدذي أددد إدراءدم
 بلدان١ م٠معج لمقحغي:١ أحدد ؟م ه إدرا مراجع:

اء،عس ال.كذمة، دار اليمتيةغ والق.اذل
،وت ب ات،—زذدرام الحامع.بة ه—ال.مؤس
م.2002 ذع،

الهئاخيون

 ذي زردة إلى ي-ب كجير قبذل

 ب-ن واذلى ؛-ن شر د—ء ؛-ن مناح

 ربر بن قط-ن دن ناجب الغوث؛-ن

 دن ردر ؛-ن الهبع ؛-ن أيممن ا؛-ن

 بت المح.اخ.يون الجدي: ول .أ٠ب٠س

وكادا ؛ متقيا( ووع ءبالب ز وء ؛رم

م٠ا٠إليه ١٣٠٠٠٠٠٩دح في٠اا )ريمة( م—ء*وه ٠٠٠ن-د

 ه,حاب ي وه اداءي(، )ر,ء-ة ذيفال

 آ؛-ر٠ه ون-..,؛-( ا٠غرديه د-ن ة٠للم_ذلج

 زخ الذا ذ_روع ود-ن عظيمة.

 في ^."ع٠ا] لث م_ل وه_ا؛ ابى;-؛ذ-ر(١

ما م٣٠إ؛.راه ؛-ون جعفر م ا#"-
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ذرة المذل المذاخ:ون

 )ا؛.ن ثم .رة٠الملذتنخ راحب المذاخ_ي

 ثم !لكالع، في بدلة ٠وهع يغي(٠الحل

من مخ-ار ذذا إده وش بذ.ار( )

: "لذوع ا ءلي ٠محمل ذي لقا ا ٠وذصر

 اددردذة در حم ردودات دن خ دى ذي آل

 ممن ١وهج ذق، يزات٠م_م لها ل.ق

 واسذقلوا ، ة٠ي اله-; اكو].ة ذادوا

 وماذدوا داخرا، -.ذ"٠اس بإماراب

 ن ا ولة ، ضة ثن٠وخمص ره ها م زاج  ا في

ع( )ذي ؛"د هم  و)العدلن(، الك.

 متدت و ، لجند ء-لى لمبوا٠ت_غ د٠وة

 اذاك رال ودا عرهم. إلى مطكته_م

 أزاذ-م أن إلى عقبهم ني ;ادة—واذ

 نم ي* المميح مح_مد ؛.ن ءلي لك٠ذ ا

 اناءي( -ة )ر ءهم قر٠ه دن لوا رذة ا

 ز٠تع يتة٠ما ت مل.حقا د.ن )راض( إلى

 ريخ ذا زنى أ و . طيذه.ا -" وهم

الهجري. اذدن رن٠اًا.ة ؛*لى ذ؛رهم

 هة.دذي11 أددد ذراهدا

 ان٠ابلم ,١معج : ل_مقحغيا دط أ هيم١إبر ح ع,راجع

 ذع.اء٠ص الكل_مة، دار ة، ذي اؤدم ل دائ وأ]ة

ط ،؛؛روت ت،1.٠درام1ل لجامعية1 لمؤسسه١

م2002 ،4

ادداذرة

 ا#دارة ء-لى لمناذرةا -م٠اس ق٠ي.ط.ل

ات—لح-ها تولك٠اد ادفي العربدة

 ج-ذوب في الذمرات لت_بر ة٠٠ر؛٠غ٠ال

 بادية من ذرفي—ال زء٠والح العراق

ادئام.

 اذ-ذر اس-م فية لة ؛.اذاذرة اوو

 وا٠ح.كلم .ن لدا وك-1ال معظم ءلى
 ي)إمارة أيض ا#دارة ز'دوف ا#هارة.

 وه.ي )لحم( إلى ون !.لمخمين(،ا

 إف ا دح ل ا دزعدت ادق ذدة إدما الق?يلمة

 اذي المنطقة في ذشوخ لة.؟.ذلى القبلي

 وادي لحيرة(، ا في ؛.ى- ف.يما ست».رف

 إذارة وهي )اضم(ء ؛ادمدانية تدفي

 دذفياذر ا"ولى ا#قاد-؛ ذط إلى

 ذ_اك تمك-ذت ود .اك٠ذ٠ه ؟-رة ارا

 جاه-ات في ر :.ذرا—,  ا دن ؛.لى L. الذ.;

 ؛;ن طة1ا'.„ ءلى ۶ -صراا ا ببب الحيره

 إذرن ا ذلى أوا ني سالين واكا ادذرذتين

 ذ)ك ديس وكان "دي، افي ك !ذا ا

 فهم ؛-ن د.الك الة-;-لي التحالف

 رش ا جليمة ؛.ذه ا لحدلمذه ثم ، "زدي ا

 داوك أول ذ;ر "رد ءاد" ر 1ص ي دن ا

ة. اد„اا ة " ا من الذ.رس

 دولة ل ي٠لمذ.ة.;.ة ا ا_ؤر,ر ا أن ؛.يذ

ر٠ذ-م ب"ن ءدي ن٠ب .وو ء-*" ه-و درة ا .دن ا
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درة ذا اذرة |لمحأ

 أخت ابن وه-و لخم، من ة٠ربيع ابن

 ن٠ع أول وهو الذك.ر. ا$نف جذيمة

 ن الثأ القرن أواذر في الحوة اة.ذ

دي ا  ولمد-ولت ، لملك.ه ن_ت ص ء.ا ؛,--

 إلى يربك ميمح د مجء ع.ن دن بدد ه در ا

 ق—دائ—وح لحذول ا تحفها أرض

 : لها ل*رب ا ورف ححق٠ت ل،٠الذخ

دوا، ن٠م خير .بالحيرة- ولد.لة ي.وم "

 الهذاذرة أو حن٠|للخم إدارة كلت٠ث

 ددد لذرس ا #دتراطورية متقدم لذرًا

 داذل دن ا$رة الذ؟اةل رارات عدها

 ماكة٠م غارات نك و؛-ن الجدزيرة،

 تق|وم ذاذ.ت اذد ق٠الدويل الذ*...اسدة

 .زذطز.ة اد ددوإة ا -الح۵د ذف، راددور

 ذحقا٠ ا؛ذاذرة إدارة دكان لم ذدك ومع

 إذ ،له-ا ش.خ-عسة  و؛.ذ.رس جغ.رافيا

 ١ثم_ت_ه_ بغضا ا؛رادرة د.؛-وك تمءع

'  ط ._ع_ي_د ح_د إلى ذاني —باستذ

قدهم خضعت و  لمذطق ؛-ادن.رير ؤ

 ر ا؛ن.؛ ذدرة ؛.ددو وعى وا ادذوة

 أشهر أج م(462 - 418) ا"ول

 ادذرس كهذة ر إم؛ ءلى ا؛ذ.ادرة ددوك

 د يزدجر ؛-ن تارام ا٦توج-و٠ي أن ءلى

۶-٤د. وح.ود رش ده ذأذءدوا منءًا،

 .4مد أذوى دطة—د؛ آذر

سذننالدة اولمزء.ة تلك فءاذت ا

 إذ ذرة ؛ن,؛ا أذ.ول وراء نفها ]شوبة ا

 الذاك هان ال ولى ءلى اوذرس م أذن

 م(602 - 580) نابوس بابى الملقب

 عام وذذي ة.وذ.د ظم.ت ددا أن ؛.*.د

 ذاى-ة ، ءلى*< ;طرة — ! ا ءلى القدرة

. -ذة“ اددا ذقدر ذلى أن ب«د

 وك٠د؛ آذر ن دذ*-ه-ا ا لىذن وبل-د

 ءلى قبلهم من درس’ ءين لمخميين

I ن.؟.د دا وإلى ة— يدر س اك لح.ثرة 

 -رة د.و س.ة س؛ا ن لضما فارس.ا ءاد

 ن1ك ادذي دو قعة دن نم وإدا ذم.

 ذلى الذ,.؛ فد او,ذ.اربة اب رأس

 الد -ي؛رة اد ذار ذي ق٠وقع في دردة ا

الدردرة- ذو اددا هايف اذتمرت

 ادذرس إ١حك ود.ة٠اإ ه.ذه مد٠و؛

 اه./ 2 عام دق د؟اذرًا حكم ة ثر ا-ل

 د.احتد ا ا].ذي اردن اد وهو م633

 ؛.ذرادة ا#مالدي القدح كتا؛.ى ف.يه

 الدراق جدوب د الوو د-ن ل ذ-ا

هذاك. ]ندرس ا دودة أركان دونم

 إد_ارة في ا؛لمود أثهر ومن

 و تظى د_ن لذ-^-ر ا رؤ م ،ذرة ؛ذ_ا .

م،328 ؛ذوفىا ة ر ادت؛ ذد حب ى؛

م(418 -400) ا"ول اكسان وودده
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4مش |لحاذوة

 الثالث المدر نم الم.وزذ.ق، قه. دانى

 م(،554 - 514) السماء ماء ابنى

 ١ذ٢م ز بإدا ك.ذدة حازب.ته ذي ل ا وه_و

 حرب في دخل كما ، النرثم ٠مللث

 ب.قواته وصل٠و نة ا س ا مع وس ض

 لغت٠ب 1كم أذطاكية. زود٠ح إلى ألظاورة

 ،ازدهاره؛ أوج ءهده في ,إنادرة ة دو

 — 554) د٠ه.ذ ن٠ب مرو٠ء ابذه ج.اء ثم

 ود"—م الحذبرة ا٠كل٠ج الذي م(565

 ش.عراء الحثرة فأم وا"دباء، ل.لشعراء

 وءخدرو ٠العبد ددن رفة١ط كثل٠ قات٠المعا

11رهم٩وغ كلثوم ادنى

 رب—ء ة—لغ لحبرة ا را أ تح_دث

 لحرف خدم.وا٠اس.ت ،٠لكذه_ ،مال٠الش

 درك كما الكنارة، في ا$رامي

 ،ع.ررية٠لا إلى ف.ارسية كلم.ات ءحرهم

ط أذ.ر٠و طردي،٤أل ط٠بالب م٠ه٠د

ج إدس في وقلده حنبذاب ا  ءنى وا

 جلي اوذ.رس دآثير ظ.هر 1كم اذزوار،

 لححره ا برإوك ن ودا.؛ .العه.؛رة ل مج.ا ني

 م٠آخره إ دذهم يتفرر ولم ردتين،

 ديانات وأه؛ ]ث، لثا ا اكردذان ودو

«ية٠٠٠لوث ا ددن صئ—ء و - ٠٠ ٠ر د ذق ئ 1- ا< أ ا

والمسيعو£ة. نحوسدة وا ردة إصا وأ

 ها٠م ه.صا ا ر ء الحثوة بلغ.ت وؤد

 دن درجة و|لتجارة وا)رءي داؤزراءة

 الغوم لمبه٠ء حي.اة ف.يه.ا جع.لت و.ذ.فى ا

 آدة ؛.استعملوا ،ة٠م.برف ر لضجا وا

 رش٠ذ ء.لى وذ؛هوا ة،٠وا]لج.ف ذهب٠ال

 ال-طيوب بأفضل وتطيبوا ادردر،

 اء الشم وفى لدداب.ا فخر١ واردوا

 ا٠ذاتا٠م_ل وذك«روا رذة لد I _ك رف٩٠ب

,ا۴٠مشار وجذودة

مري ءل.ي د۵|ح د. ؛ا

 زي المذمل :ءإي جذواد ا)ط;ري، خ ذار راجم:

 الله رزق ؛.وسف ول، رب،—*٠ال ساريغ

 سه م،1636 ؛خداد ،ألهدذ؛ة ك^رةا :متيغذ

 ر—ص وء م—دي٠وة ا .ع_رب٠اإ ت.اري..خ ت ق.ل ء_ا

م.1975 يررت - ذ^ر١ا دار ابول،

مفجه

 ذرف ل دا ري.-ة٠مدي م.—الي ر—٠ر_ك

 صع_دة. فظة ا مح در صرب_،ا 'ل.شماللي

90 اغ.افظة ةمءاد ءن تبع.ل

 قبائل دى٠إح ؛-أدم سميت كيأل.

ن٠ب منبه ب.ذ.و م٠وه ، ء.ة ؤضا نخ,و

د من و عم بن ؛-عدلى  دن عد٠س أو

ن ؛ن ة ردع  اداف ؛ن ءهرو دن خذو

 ًا اتوم ا ذروء«-م ددن ومن ذضاءذ. ادن

،لط٠زد٠ي آل ،دس آل ،مشيخ آل
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4 مش ذو ل

، خولي بدو ، سعود ال ، ملق.ذع ال

 آل ، دى ءي؛ ددو ، حاء٠اجل ، شين٠ي ق و ل ا

 ر كم؛ نمو ٠اصطين ، ءبه وكد ،كث:؛ر

 ءلي الشيخ اروم: ة—القبيل رجال

 مجلس و٠ءض المنبهي، م ا٠س صين٠

 وكذا ام 997 ادا 41 8 النواب

 محافظ العي ءلي بون، ءلي اسيد

٠امخونت

 ئكردع ه(٠)مخ ري.ة٠ذد٠م ملمز٠وتئ

 ذا دا ولحزا رالق،٠غ٠الج رقعتها

 ء ئ٠س٠ل ا ن ء-ذ-؛ إلى ا؛_مذ-دة ه.فذة ازن.؛

 اء لخف١ لخاليه1 دت؛ظره؛ تتذأدق وءي

 مطري٠لر١ دج 1لط-ا ذات ؛٠ومنازله

 ب.ل٠ج ٠ _ا٠خا٠ج.ب ر ه ذهأ وم.ن .رد٠ع٠ت٠الم

 آل ;لوج- رق، د-؛ ن ذي ل٠وجب ر،٠ال.*,

 ط دشا تمثل وى مر.٠المغ وؤذ.ذ ، مدتخ

 ثيح واذ.رءي، الزراءذ في ان٠ك٠الس

 معيشتهم, في أس؛مي ب.شكل لح*تدون

 ودلى ء. وزرا وا ة ذرءو ا ت1اكلجة ءلى

 في ين.ة لحل ا رل٠لط ا كة٠ش ت ءلى 1لى

 ع.وبة٠ص. بال٠د.رض زفي ا لةالدن إلط.؛ء

 وة.لى I هقة لذما ا ل، لى؛“ وا س٠ري ني.-؛ ت ل ا

 د.؛؛لىلحرد؛ت مذ?ه هصدحردذ وطرى١ رد.طت

 بر-وارازح"انحاورةمثل-نطا

طز1الت يهو ؛در" وادي و" رمغ و

 زريا لى٠ي لتها١ -ول٠از.وص ن ة.؛ لي ا

 أشار ؤر الجذدي وذان ادذحيل. هرن

 ؤد مذب فى٠ب لة و هرن ط؛ذد.ة أن إلى

 ء.تمة إلى ند-ة أرمدن ي التقدت

ك -رفون٨٠ولح ب، ووص-؛  دي هت.

 في ..مان٩ذ ١حصمخ ء فقه,؛ ورم ،مكأر

رى؛ب.

 ه بل4 ق - .١٠^—؛ ا t دع د — ل؛ و—م٠وب

 هردرلحة من ل؛ددو، ا مجعب هرن بطن5وا

 لىؤ.ة٠ل ذمار يذ.ة م.ل ج.ذ.وب في ييريم
ذمران، :جقراه ردن ومن كيأل. 40

 ط رب؛ ، م "ص ا ل مار ،لحصين ا

 ذنان، لقلعة ا رباط ،لشعري ا

ءودان. ،محخث>

 هرن ،هرندج در بطى :هبمذ ودو

سادلى دن صال، رن أدد رن مدب وإلى

العقحفي أددد إدراهدم
 إلراه.^م ابذية، لذائل1و رددان م٠عع.ج هرراجع:

 ،4ط هخماء، ط لممة لع’ دار ادمقحذي،
م.2002

٠غذب اذو

 شث د_ر، رد-ذ٠ردد ى ٠ا٠ء إد-لىق كا٠—ه

 ءذة مل٠وتش ، ٠إب فظ.ة تنح.؛ بد.ة لذ.؛ ا

 ني وخ والمذزل وذئران كث١ئذ : ىرف

 ذدلى فب.؛ راشته )ذي ا كذاب، دن؛

 ؤك م؛ دن ب ذن؛ إلى ب—وات (مجدب )

* زرعة بن *ذر دز لى—زي برن ا
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|لمحدب( ب را ق٠)مض |لمذذب لمتدب(١ داب )مض.-ل ب ذل دم ا

 وق.اع ٠)ىتاب( ^ذا ليم.ن ب.ا ويع.رف

ءخعمب برن ه-و ثم لق.ا ا ء.ذد لحقإ ا

ن ا٠ك٠س ءدح لغ٠ب٠وي ، ج٠ر٠ليم ا أرازي

 أوف ذر ء حم، درن أئر ا!.*زون هذه

= دة ,-

 نخ.و ددة من ءزإة مذسه ربدو

 ة ص.ع.ل فظة1مح و دب ف لحن.؛ا دن ء.مرا

 'عآللة٠ص ليذة—م غ_رب سم-ال وت_قع

 '--ن .?دد ٦ مى لم٠كع_: أدو 11 ■ • ■ ■ ٠■ ر ري.ه.اوا

 الله ءد دن •ود دن ءران دن .،م٠س

 ه/739)ت اليمي جبران ا؛ن

ك له وترج*. ام(338  في ري ا

ط.تاته.

وادءي ءدي أددد
 ابدن ؛-لدان ۶مجمو |لحجري، ط مج جع:را لر

 ذار ،ا"كاوع ءاي د٠مح :تحق-ق ٠ ا٠وبائله
 ام، 996 ،2ط ب؛،، ا]يماذية، مة٠اصك

.720ص-2ج

اسب( دأب )معاق الهذدب

انج؛ز، أو المثبر : هو لذة، المذدب

ن ددب هدن  إدا ، ذدرًا ره يذد ن لمكا٠ I ذ

 دره ص.ة ا٠وخ زه اجذب أو ؤطعه هو

،  مشل ،ري.ق٠ط ر٠أقع من أو عرض

ي؛!-*رفس. وادي أؤر—او ارداز

 ة د لما ا أن رغم ذرج.حه ما هو هذا

 ؛٠٤وإ ا!رة، ,!ذوابر ني إ كج م

ل٠٠.م—*—تن—-٠وة ،ية٠انخ اا٠داا٠آج٠له في هي

 معنى٠ب ءزدن؛ ا٠٢تصري.فا دكزة ذ.دب

جتزاز  وذ-ة-ول المكان. طح٠وق ا

 اجذذن، أي ،ا٠هذ دن اندب ع در !لدا

 إلى ول٠٠!إوص ا!طرق أةى"ر ر ندن؛ ا وتدن

 إب ددب :ذ.ة.ول فإذذ.ا رردده، دكان

 كن٠ ر٠وأةص مستقيم زط في أي ددوًا.

.ه منمو

 ل*-دة سم ا ب المذلى ىل-مة ۶رتجي

 لرب-ا نعرفه وما امن، في أما؛-ن

 يشكل زدت،، الصفة، ه.ذه ءذه 'ط؟ق٠٠آ

 محتازه ٠محتصر ؛ورء ن 1مك المذد*ب ا ن. ه

 أراد إذا ر٠ئد٠آ إلى ن مك-؛ نم- اإساة-ر

 أو انخدف - الطويل ااط.ريق ب٠تجذ

٠المرحل

 لرلىو.:.ة ام*_م ء جذ-؛ المادة هذه ورن

 ا؛مذد، ذة.وش ني نذورة ا! ا,اذذلىب(

 يوع٠مخا ل٠ل ( دب *لي ؛ا ب ا ب ) ,**-م ا ء ؛٠جذ مم

حر٠ل لجذ.وبي ا دط,شف ا في *.روف٠ا؛  لب

 ب!؛؛ا ه-و المض:ق أن ب.م.ع.فى ا"حمر،

 ليج٠خ لرن القادم له ،|٠يدخ !-ذيا

 اغزط في !-مربيا البحر أو عدن

 ذا درن دخل ه-و فإذا اف-لىي،

 المندب، ة٠ديح٠م إلى أذضى ١لمفخ

 دمديذن و" أ ر—يم مذخما رج واطن-؛

 و-؛ ب ضق٠1ا ي٠سم لى٠ة٠ذ ،لىب٠المذ

ه٠حل ا٠ك ا الذدب م.ديذ.ة إلى دف وأ
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|لحدب( داب )مض؛ق ب٠المتل ب( ذل دم ا داب ضيق٠)ه |لمذدب

 لحدون ا كان ازفي ازا جنوب ني
 الثم.اطئ إلى نددًا ابدر مذ.ها دذدرون

ا!طرق. ر٠أةص وهدن ذر.؛ ر إ في دل ااقا

 ر،٩شه لجدري ممر٠ك الكذب ودارب

 ر٠د١ب با اله.ذدي نحدط ا د-صل وه_و

 هرن ق٦الض ن اذكا ١هذ وفي ر،٠ا"حم

 جزي.ره ذع٠ذ ر،٠ا"حم البحر جدذوب

 لبحري،١ ذدر ا ،ضنمر مدن ل ي ذر )؛ريم(

 حؤبك,١ل كز مز ب.خها $ن

ررهمز١ ٠للمالحة |لصالح ن١الك وه

 لد.اط-ئا ب ذما باب ويفعل

ش عن ادص  في ا#فريقي ا

 رأس فل—ء ع٠ويق ل، جرزا أ أض:ق

د ٠من لغربتة١ لحذويية١ ة و ا!ز  ا و ادد

 وذلك ،ج.يباونى ساحذق ن٠م يق.ارخها

؛ذم. 26 ذدره؛ بسداذة

 ونيم جزيرة الزاوية تالة ودذع

 كلم7,5 الذاطئ ءن علدست_ التي

 رة لجذر ا بدد ا دم 2 ؛إم 8 ومس.احتها

 )جيبوني( -دفي ا الشاطئ ء-ن

كلم.16

 الحذوب.ية ده زدوا ا درب٠اذذ ب دا ر١يعت

 أهم.يته في ؛.ل دق؛ وهو أ"حمر، ؛.نبدر

ودس وذأة  ن م ل ا!شما إلى ا!واة«.ة ا

.٠٩! ب ش<ا٠ل ا دن روا ا ر٦ودعت ابور

 فس لفا محاج الم.ضيق ان٠ك و؛.ذ.د

ط_ورياتوا#مورا اذدوب وى٠ا!.ة ددن

ه—ت٠ي—"هم رًا—ظ—ن ايه٠ء يالء٠ت٠س—د

سعران. لتجاردة.1و .جآه ا

عثر دم ل؛ ا ]غرن ا بداية ذغ.ي

 ب المدن ب دن دردة رونلبرتغاا هاجم

 ماذ^ذن٠لعتا أن كم .فزرة ذيه.ا وأق؛موا

 ب ا٠ل_ب را خر-؛ ماما٠هق ا اعطو أ ؤد

 م.ع ؛-ذلك ا دو ول-؛ اذ_ز_دب

 وتبادلوا البرد-ط؛دب 4٠ا#موراطوري

 صراء.ادم ل٠ء مرات عدة اذوؤح

٠ وده طويلة1ا

 ت ].ذوا ا ؤ؛ذد د.؛د؛ محت؛ر ح٠نح ؤذد

 ءزت لى ه عد ٠٩ط—بواس ن٣رم ا في ا!بركيه

 اه/299 سنة اسافي ا!.ةنةد رادا

 ني الغرة ا"م ٤٤ أن في ام882

اندب. دأب إلى جذذوا بن١

 استولى ام915ه/1 333 سئة وفي

 ل_ة٠لحم ا ئد ة-؛ ، ن-؛ ل-؛ .عبد—م لي٠ء

 ب د-؛ وءلى ج٠لح لى٠ء ب ا—م—ث—ع—ل ا

 وح اذوا فم_رل هرن ث ا٠وك لمندب،

في القالع ذات  ذنا!غا ناخر ا

ء لعدهافي’ ب,  يد م_ن عابه-؛ با

ع بجانب زي#نحل ا  أءرى. دح وموا ؛.

 ومة٠الحك أعدت ا"ثناء تلك وفى

اسذودوا ؤد العث.ماذيين أن الع,ثماذيه
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٠القليم |لماسة ندات ال |لتذزله

 ١ا#ؤب ورع ادوس ثناة ءلى

الددب. ب 1ل وأقذاوا ي ٢المع

 جزيرة ددن ام دقع )؟واخر ا مم; إن

 ورددر ،#فري.ق.ي ا حز  وا هر؛ون

 ؛.*.ذر في المم; تع.حر ادفي ال-ذن عدد

 ي باخرة 55 ن ء يق|  ب.ما ا؛راجع

 لبحار١ ؤأذون وبحبب وحل. اا^وم

 اذحريء ؛رورا )دورةا دلمسذن يمذق ؤإذه

 ب دا أود؛ فق.ل ول.ذلك ،ادضدق ءور

 ام 973 ه/1393 ذا٠س في افدب

 وإسرارل( العرب ددن ر٠أئوب )حذرب

 والجواخر ا#سرائغة الشن أهام

 ة٠المتوجه "*لحة با ذوذة١والمذ. ة ؛*.إدا

ا٠روره٠م اعتجر وادفي عدنن—ذ إلى

 دردات ذاند د ده ا

أذي ا ي ء! طهرم
 ارة٠؛.$دسلب.أرح.ض ب٠ترس.ي ن I. ءد أ. جعت١مر

عيدة(،٠الس >العربية ليمن١ "ودى ا مرب٠اد

من دكاورن ادم:—- ى٠مصطل سدد .٠الحديئ ا

ااذةز؛ذ

 'اذار يهو )مذازل(ء ءلى: وتجمع

 :"*.ددت وعندما الزول. م_وضع أو

واد-اجد مع1بالجو الملحقة رسم لمدا ا

 في اؤكس؛رة ا؛.دن و؛-*ذر ص.ذعاء في

 عذر ا).رابع ا جري الهع من الة؛ ا)غرن

 ؛ذلمك هددذة غ.رف ء ؛.ذا جذرى ؛"د 1).

م اإ ا-طألب جدوامع ا  ن م دم.ين Iا)-ن *.

رج  م—له ي.كوفر  ذلح-ن٠ا) ذ.ة٠ا؛.دد خذ

 وذلى ا؛؛رزين. الد؛.م دن ن مك ٠٧

 م.م_ن كشلمر٠ رل(*.؛٠؛)ا ردنثه في ك>٠ني

 ،ردن مشهو ء د؛-؛ أ أو اء٠ءلم صب-ح-وا

 كرت 1ك وإن ة؛؛-ًا بعضها زال وها

 لم ه1381 م/1 962 عام ب*د وظ؛ذتها

.رذكر أهم؛ة ذات د دع

 اسدري اس ءدد دسددنى د.

ازقدررمه ماقية1ا اسثات

دارب( ىق **■ري رقط)

 ذق لمنا ا في الحذ.ضارات ت،ك.ن لم

 ة.ي؛1دذ ذأمين دن اتجاذن وشبه اجلذاذة

' اسرور كل في  أذظمة ص أض؛ ءلى إ

ري  ر مصم إن بل رذ. لفعا ا لغة با ا

 في رهن ن ة؛ الحدضارات هذه ذ$ور

 لني ا ا؛-ا^ة لمنشآت با ن ح-ا " ا ٣ب*ذ

ك ، إ؛^.؛٠ء تعتمد كانمت  أي أن د

ن٠د كان ة٠دول٠ل ا في -لي دا ذ-دهور
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ند اداب الدات |لقديؤة اداب |لحداتمة ا

 المنشآت ابدار إلى دؤدي أن ائ.ز٠الج

 دنبذب فإن أءرى جه.ة وم.ن ا؛أب.

 ا;.قطاع إلى يؤدي د٠ق اشارة ا؛.وارد

 .حفرة انحط.اط إلى وراإدالي اذري،

ت. في؛*ض ارأ

 بالمياه ذزءر اوفي كلرة١ا ا"ير إن

 م.اذدة كفاب دؤون كزاذت ذه٠ال.س ال ط-و

 القلبة ترا الحذف-؛ دادان و-*-ذ.ل في

د ممر مذل ة ا؛-راد  راذ-د.ن٠ال و؛-

 د؛ط-ق٠د ءلى ا٠وزي.ع.ه٠ت أركن -*بث

 ء أغد-؛ اذه٠ك ء_لى دل ،نبي وادة

 ء-لى عذى'ن  ا د-و.طة وذأك ابالد،

 ۶ذوز رفي 'ا أدرءية ا ت ١لق.ذو ا ن٠ع ش؛كة

ذًا ٠بر ا؛^اه  سك؛ن ذان لذلك وء

د  دا؛-؛، ن مضطر وا٠كزغذ ن٠اليم ؛-

تذ لى٠ء ص~ور،٠ال* أؤدم ومت.ذ  ادة٠ا

 ءلى بد.صدوا ا؛وسم.ية ر "وط؛ ا م-ن

 ءلى ظ أدما الالرن ا؛؛ب كات

 متاه خزن اؤذروري ن٠ ن وكا؛ ء. اومذل

 بذزارة ط ة تتن؛ ادفيكانت ط.؛ر٠ا"ه

 * ذذط سذوبين دصدردن 'ميدنى مو ل عذ

 ة٠غ٠لدا ري٠ م_ة٠أد.ظ عبر تحويلها هم

 ذانت المهمة ه-ذه أن عر ادل.؛أ^ة،

ر۴لم م؛ء ^ورل دن كذاذة أئر و حلب٠أص

 دل ا؛ذاب، اداني م أطا ا ء يربك

 يتطلب ن ن.؛ مة٠له ا ك٠تلم تحقح.ق إن

 ة جذب تغ.صيلية 4وخط متكام." تمذط.ط؛

 ب٦لح "سط ' ٠ت٠م Iوي.ر٠ونط ، يذ.لدر ا

 ، كجزردب ا اؤ؛داات ذةط.ه د.ن ه٠هذدس

 لذؤة ا لمذ-ذآتا .يل٠تش إلى وددو

 د؛ در ب ذفوق أءلى، ؛.درجنة ؛*قدة،ا

ا"يار. ن٠م ادري ة أذنك ءاده ذأنت

 ءة للجنه؛ رقالد ١امحد ًا٠التذظي وأن

 ، ة٠م٠لمغ ا تذغي«ن في م-ذه مدر ص _ط.؛۶ذ

 ؛دبا بم أو"، اؤددن ا!دو؛ذ نت و؛؛

 فدفدان ن تحذة؛ ن الب ن اقاءد بذا؛ة

وتطبيقها، افدذدسدة لحذطط١

 د_ن كثيرة أه_كذة في رء٠ا؛ م

سا الع؛ش،  اكدرة ا؛دن قرب و

بة ا؛ذظ.آت آذار ء.لى  إلى ترجع اذفي ا

 ا؛ةوارد.ة أو التاريخ، ق..ل ا٠د ءصور

 كعنصر حدن ء؛ للري، أذدن ضمن

 ريخال؛ ر٩ء لحزند؛رةا ٠.اص ء من ؛م٠ه

|لوسطى. ادذرون ق١ح

 رب د؛ مذطذذ في الري أذظه.ة أهص؛

 وأكبرها المنثآت تلك أكبر نهي

 وآكذذره.؛ لهذدمة،١ ة٠التاح دن ذطورًا

 ن٠د لي ؛٠*٠و ا برءو٠٠ع٠م٠٠—م٠ل٠ل ًا٠ط_؟_ذ ة ه،—ثف

ت٠،|ح٠ص د٠ؤ.ة . ة٠ي٠ل,علم ا ت را درا٠أ ا
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ة٠القلي |لمأرية اإحذ.ات |لقبة |لماية |لذشات

 برري ا ي لس وا بفي ض و ا ك.زر ت ا با س ة ص.م ا٠ء

 ي ).روحن ا ور٠ل_لمذط ة ونوا ،صفه لىل-

 فاوجدت د،—واح آن في دي ف وا

 في للري سنشات أكسا هنالك

 ن٠ء رة عبا وه.ي ،لقديمة ا لعصور ا

 |لهذدمي، درك، ني ٠وجيد هنمعقد ذظام

 ا٠جع ا لزم الخ.دمي، أدان^ في رحمن

 ره٦ه-٠ش دديعنعة رب ل ملي_ذة ن٠م

 ذ٠ه دا ٠٠٥—ء دق I—٢ ر٠ه—ش تح.اورت

.ا)عربيه رة الجذر ق آذا

 "مطار١ ت1كم الض٠ف ٠تحويز إن

 الذرب بمنا حال ء.لى المنساة.ط.ة

 د٠ ا ذآت٠ت مذظ.وم-ة في وجعها

 تمذطيط وذق واوري التوزيع دذرض

 اغ.،ع ذان دل،ردا ددق منطقي

 كة٠مل٠م ل٠أه ة.في أو القديم، رصفيا

 ط-ردًا بذلك اخرء-وا قد ،ا٠س

 سر ون؛ ا ب صجن.ا إ دذ^ر ل ذزا  هذ.دسية

 ه.ذا ء.ىرذ-ا في دق تح.ع.ظ أي ؛.دون

 لتقدم١ با)غة ب إذل طرق ك1يم اوذي

٠الهذدسية حزة لذا ا ٠من

 ذ-ط-ور ون٠ك٠ي أن البدداي هرن إن

 حق.ب ؤر تم ود النظام ادن حرى

 الخبرات لدن د رص: ء-لى م.؛ذًا ط.ويلة

هرذطلق د^ون أن مجوز كما وا"ذكار،

 نشادتع م ء.ن ء.؛.ارة ة٠الب.ذاي في )ذط.ورا

دل مياه لتحوي.ا يطةسب  الخذذول إلى ا

 ا)طرلحة؛ هذه ءن تمذاف  !إزروءة،

 في ملة٠محع !-تزا 1م !.في ا بسيطة ا

زر. لحذا ا اووؤت دق ليمن1 ل 1-جب

 دذدر ا"ولع؛ اودارثذدة ؛در٠ا؛ص إن

 ن ا)-قرنع إلى ذ.*-ود م.اسة د.ذد.آت .ا).ن

من بع ا  إن ؛.ل ةز|لميالد، وا

 وب-عخة ال.عد<-ي.ة ا"ثداث دث٠اح

 الدنوم أدالي،ب بدضر ءلى اص_ة٠خ

ن أنه ذت ا فك لط::ع:ة1  ري ك1هت ك

 إلى ًاارخ* دا-ود الذلزط;ط حج>ت ا١سظ.

 دإت وإذلى ذ؛ر. مم بكت؛تر أذدم عصر

 علما، ،شر-اا كان ادي ا"دات

 اا.واذ.*.ة المنطقة في "رضا ت دراس؛

 دارب يبه ودلى الة؟لي، ق ال ج:ز ين

 ذن ع اك ه: زسبة١د ا!طؤي ًارب.ة أن ءلى

 وه-ذه الميالد، نبل الثالث ا"ذف

ل؛  رغح ،دلىظ-م ري وود ضحة1و د

د-ذذ"ل ١هذ آذار أن  اا*ا؛د !دداه ا

ريغ، ة:ل ئ دري إلى  ريغ وا ا

جزل، إ" إدباب يمدن  المبكر،

 ت1القب ات٠ضة ة٠خالم٠لض ذظ-رًا

المزاكمة.
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|لقلرمة |لمارة |لمئحات |لقديمة بة١الم |لمحشات

 وادي في نوفد_ا٠م اكتشف وك

وف٠لمعر ا •د ل ا ل٠غ٠س أ أحدهم-ا ،أدنة

ط٠٠وس ثكرسترط ماز 400 سدافه٠م٠ب

لج'توبية ا الجهة في وآزر ،يلسال رى٠مج

 1900 ذة رف ءلى لد ا من ؛’الذرف

 لبلق١ ل٠لجب خري٠لصما الفح ءذذ مز

 المنشآت أقدم ويعزان ،ا"وس_ط

دة،  مجمع ءن ءباره ني ؤدا ا واإوقع ا

 (200x200) سأحته ت.باغ لى إنشأ

 ن٠م اردداء اس,ح.خدم قد كان مز

 به يلولتح د اذ ذلى اوذاني ا"ك

 ب حذو ة ود زو ا لمتاطق١ إلى أذنة وادي

دل،  لحذة دا يمى ا٠م إلى أي ا

 برود أن ل٠نحكم ا م,-ن ه٠وإذ .ليم_فى ا

 ا"لف أوانم إلى ةدادن ا ه.ذه ذاردخ

وث د قبل ا  أذوال ءل ساء ادد

 ١الذظام وأن ، ا"ري دداتدرا ء ذه؛ ء

 ق.ل ة؛ن ادذرون بر م.اثآل ددي اوذي

 أنه ك_م.ا تطوره، ؛.أدلى ح.يتئذ غ دل

 د.دورة ة كبح رزة د.؛ اجأوو ء.ن ء؟؛رة

 ل.ذ-اء :ي ود.؟ الجذرى، ه تمو؛ا سر ءلمن ني

 ء.لى ي.ذ ح. لح ا .اتاذرد.*. د.ن مصتا

 ادذدذ وظ.ذذ ؛اذت .٠اذ؟ا :.اذن د طرفي

 ذ؟.اه ا ت ؛ه.؟.؛ رف ذى, مب.دئيا حد اووا

وظ؟ذ.ذ ذت ؛؛ ذما٠1 وري، ر؛ لجععة ا
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زر المنفذ  المباه نأئض إعادة ا

 والذي الغزير، اودفق ءلى المهردب

 اوكذ.؛ر ذًاحي.ا أ يب أن يملك.ن نك.ا

 المتدذذة اراه ء جذ.را دن ا"ضرار دن

 ووظ.؟ة.د ا ول..هو ،ز او..؟ وتئ مذ إلى

 ذيف١الت :ادطألدًا هذه ا"-غء.رى

 وتذخلل ه.ذا النيفان. أة وط د.ن

 سم؟ك ء.:؟.ة مرفالذ دى ءودي

 ه، ن.؟؛ ا :ت ؛,ه؟.؛ ط نر. د.ن تمك-ن ؟.دا

 ءدد خنفها أو ا—ررذسأ ودد

 وسط اوواذع ادفن إن ازادن.

 (ف ذى ا ) ٣ذ_وي ا ذرب دي و-وا ا

 واوذي ، وك.؟.ي, ا وفد ب اوتا الح-ذووا

 باذنى المصادر في - ءادة - إب دشار

 ه.ذه ء.لى دال ز مت.ا٠م ءودج و ن. )أ(

 إذل اإذر؟؟ان اوطرذ,ان أد؛ اووظيذة.

 غما ازف ذف افدري اذرئى ١هذ

 دو لى-د ا ود-ن .وة ا .نر ل لدود '

 إ ؛.رمنيا ا"نظمة ه-ذه أن ظة ح ذ دا

 دوي أذ؛ا ١دداأ ءلى وظيفتها رؤد

 ؛٩إد ؛ل ، ذة.ط د-د نمرة أي زدن،

 أن إذ والذوزيع، واصرف ؛ذظ؛م أذت

 ة4 ذظ ج ' هذه ؛ا-طذ ا ٠ل ل 4تتح ل وتو ا

إلى وذ-ورع ذررًا، الد مجبرة إلى

أن و٠"م ا ٠ه ويتطلب 'ارع،٠٠اإ



ددات ذغاتاإتديمة المارة ا ة درم ااق رة ؛ 1 ا

سعدان داون الشآت ذكون  "داء ا

ل وظيفتها  ءلى ز طا  ا أ٠٠موس ز

تقدير. أولى

 هحطقة ٠من لمتففقة١ اكرول مياه إن

 معه.ا وتحمإ ،رة ا ب.خز رددوق ل جدب ا

 ذا١م٠كا ٠ر ثج حد اإط.^ي "م> رواس«.م..هااا

ارتذ؛ع إلى م.ؤدرة ا؛.رودن أذاط.قا في

،دتأل لم٠ب٠سر٦٠ل ا ربو— ٩٠. ؛.« يا٠.«.-ي١ر.ا« دعر دسم

 ت1كاح حبرن ارتفاع إلى وباذالي

 ن وف؛ كا د رع ردن دواا في ؛رودةا

 سوفد-ع ' ا ذ٠ه ءلى ركب١٠وي ٠ ذ٠٠دي—ج
 فدرورة أن ودي أءرى، مهيدة ذتيج,ة

 ه لى.ا ا رن ف كا دذدر ,؛.زارع .د رزو

رفع إلى ؛ضرورةبا ذؤدي ازدوام ءلى

 .دود كمد I ) ا٠م!<، ؛٠ذ٠؛ ا فذ نم.ا٠م. ا٠يم٢س مدا

 ا٠٠٠م آخر، إلى رين من ة( ور اصع.

 أراذي وب—د دن ربكش أءلى صاعمج

 ع رذن.ا ءلى وترذب ايرذ ٠الو|حتين

 لى اب رذذ؛عا دة ز الو|حتين مذوب

، .ص.اك اتحفة ل٠خ  أن إذ أيض

دن-وب رتذ-أع ذوي—ل ا اإ.*_دل
 زا٠*ح* ءأ ة٠٠ع٠ب٠دس د—را.—ي تا ■ ■ 'غ لز ا

 ت دا -ا—ح- وق وذلك ،لنتيمزا

 طو.دلة فازات عر دي زوا ا مجرى

 لعلها ذوات—ال ءن النظر ب.غ.ض

ر. ا

حظ.ة يمك.ن إنه أغذ.رى وظ.^خة د.

 مجرى في المرب اذاب للمنشآت

 عل اعتمادًا طرب ءلى أو لوادي،’

 ااوذح في الدراسات إب ذودات دا

 كله إننآت ا ه دن أن وهي ال.راهن،

 قد اه—الم أن أي دذوال، إذظ.ام ذبدن

 لفي دل ا مج.رى ن٠د ل؛اذ^رار نت ند

 "ن صرف.ت ثم لب:ة، .ات٠ة_طاء

 لم المبكرة لحقبة ا ذ.إ-ك في ثم ذن ال

 ف اذ؛ دن ندمرًا ه ة^ذوا ؤد يك.وذ.وا

 دذوة واذذدذذذ رة الذر المياه ك.ميات

حذن. وا تجمع ن مك في رددت ظ غ

 اا.ري رواسب وارتذاع اطراد ع“و

 إلى ل٠لشوص ا ي لحن..**, ا من ن ك.ا فة_د

 ,؛ذدآت كافة أثناءها ح سب رص ة حذ؛ ر م

 من ويصبح للعمل، ص.الح، غور
 ء.طة إلى اسذذادًا تب.ديلها الدروري

 إيجاد زم د ا سن ون٠وي.ك ،جديدة

فة إلى بادذسب؛ أرفع اذطالق ذذ.طذ  ك

 فذ. والتا بالسدود المتعلذة وضاع ,

 خالل ةراكا.^-ذ٠,؛ ذذعة٠ا ا ت فا؛.ملوما

 آءر ا؛ثمد.ئعن مكدر-**ع ود ط.ولل ذط.ور

 ء.ذد أدذذ وادي سد بناء دن ا؛طاف

 لسداتين 1 ين٠ب الواقح مفيقه
 ؛طول السدل ى نج هعرخدًا لتدن لج ا

 مراحل آخر في وارذفاع مترًا، 670

كششت أ رقد ذإ٠ه ، ئرًا 18 البذاء
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|كي«ة ا ادة دم 1 ات حش ]م ا|لقذيمة لتجاية1 ات٠|لمذث

 درات٠فح٠م عدلى تذوا وازن ذ٠فا٠الم.ذ

 الشم-الي د٠لال ا رفي٠ط ذوب ل لج-،-؛ ا

إلى للا راه ف-ة-ل والجنوبب

 ذ.ويس ا )م_ن ؤدة ل_ث_م_ا ا الواح_ة

 )دن الجذ|وبية ).وادة ا وإلى ئلي(—ل؛ ا

 ذوا'.ح من ن وى الجنوبي(. ويس٠اله

 ٠كذغيف فق1مر أيض ٠هذاك !انشآت

 ة٠ضخ اندر )جذ ت ذا لغيض.؛ 1 وطأة

 تادت.ة وأحواض الذ؛عدة( ة٠وسا.٠م

 ا٠تحويله قب.ل )مذ؛قص( لذدفعة1 ه لى؛ ا

 سرء.ة أن إذ القنوات ذظ؛م إلى

 بدض في اذت٠ك ل.فارذةا نري.ا٠الج

 ار أضم إحداث إلى تاؤدي ن "دب؛ ا

 من ؛ه٠ار ل٠ت_ص حى٠وح جسيمة.

 ية٠لرب ا هذ.ا٠ل.قا إلى لتهدئةا .وض٠ح
 واف٠أط إلى أو" تعقلها كانت

تأني حين في الرودتدن، حتين الوا

 ت ي_ا دا في ببه ل ا ت ؛٠ذوزء ا

 دواضر دأ أي: ،لرئيسها ذوات٠ق٠ال

 العديده( ون إذ.؛ ا ذات لكبير١ الجؤع

 اوقنوات إلى ا؛؛ء تصريفب م٠لتتحك

الغرءية.

 قه٠تخ ددأ دوك في ان؛ محالتردا إن

 السادس القرن من ا"زر بالثلث

 منشئي امذي أن ونجد الالد، تبل

الصخر في نقشا قد ه_ذه الذث_آة

 : وش؛ نجذنوبي، ا ص اذو ءذ.د او.كذ.؛ئن

،ددن ر أه. دخ واسه -د:وف، ءلي هاسم

٠سب ربي ح١م

 الوذلى,غية "نغله ا ه.ذه ت٠ظإ وذد

 تحسينها مع ا ذة أزف ز،١طو مل٠تع

 البرسبد.ة و"وث؛ع ئتها٠1وت وتجديده؛

 ع وة رغم ودوك استمرار،د لمتفره ا

 اوة.وارث ء١جر ن٠م د —ل ذصدعات

 )حذلىد.ذ.ة إلى دًا سع سه.ا ونثدو الطبيعية

 دزروعة ةحس؛٠م دروي ذت ك؛ مزدهره(

 ودلمغ دريع. زر١م 960 0 أذصاها رلغت٠

د  I ا وحده؛ ودهشم..اا الواحه ام-ذ

 بر٠ء فرةذ٠لت ا ه لمجا ا ست ؛٠وك ،ك_م

 ماو نح.و إلى نقل ن وبي نجذن ا المصرف

 في مل ألذًا مجرد هدن ويتبذن كم. 20

 ة الهذ.ددي ده الكعا مقدار ا"بعاد ذدك

 ؛مد_؛٠أم* تدحر ف؛ذت ا)-في او-عظيمة

 ، ه ني-؛ دأ سميدةا رع ن-I ويد لتز

 في الهدوات ثجك.ة ص.اذة ن لغماو

 صداذة حدًا الواسمة زي ا "ر ا ذ-إ.ك

داتمة.

 سن مجدى  عدد ك؛ن وة.د هسنا
 اذاه زيح دذو حية ط؛ ا رة٩لصغ ا آت إنن ا

 آ تجز٠ي  ا ء جع: دؤوف كمياتاا ع وضع

 لذات د-؛ ك وهذن الدتجة.ة، ه رذ من

 لدنيز١ لت.حك_م ا ت لى؛عص ذذ.م دت ^؛

ت لفيفان.؛ ا ح.دوث دون ة٠وللحيلو
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|لقليمة |صاية |صحدأت الدددة |لماية ئات٠المت

 ، ه ميا٠للم مر٠٠٠٠عبم٠لم ا ن جري.ا١٠ دلم ا * رت وتأ

 د قذ-؛ا كذلك الذرورى رن وكان

 المتاه تعربى ن٣لح الالزمة ؛ر ا!تدا
 أطراف ءل التسرب مرن ولحفظها

 ذن نوا اك٠هذ ت وكا ال.واححين،
هح درذا أوجه كاذة م٠تذظ ةيقة٠د واوائح

اري■

 -ن’؛;..ال ادزارع ساحة ت.راوحت

 هكتار ددن دلىوا تذذ٠ع من للري

 لغيضانا ذاعارذ ان رك وهكتارذن،

 60 - 50 بمقدار المزارع ء-لى
 ل للحصر واحدة ة٠مر كاوت حتيمزًا

 وك-وب حدا ا مًاا ،ه,ساد—اط ءلى

 اإاوحة رادة كلم.غ دش ادردفع ن رضا ا!

ن عادة هناك ن ن.؛ للزبة.  محصو

 ت٠ج.ع اوفي المعلومات وأن دالذة،

 .آ.ا٠و*.ظ. في دد ذف حزن لوا ا ٦س.طا ٠مر

 ن٠م مخعلط زراعي اقتعاد وجود

 لاسذغا ية٠كبق ء_لى دل ون ،أ٠سا?

وول هذا .ت وء؛إزر ا ودوء ذي "را ا

 درة اذتا لمدرجة١ ,!زراءذ د٠رح لءظ

 بعفر في اذرقبا عال٠ًو|س رًا انتن؛

 ستعالل1 ا.ودظ امك القطاعات،

 ة—ق٠ح-دي أي) ،للحقول لمزدرجا

دزروءذ(. احذ٠وم د.ذ^رة

 القمح وجود ات—إثب ,"٠٤٠وأ

والبوح والعذب حذن ون وا والشعدر

 ومختلف النخرل دن أحذ.رى يان وفد

 ،ناك ؛.انت ك.ما الغاصة. أنواع

أوارن. ن د؛ هل ةإ .عة وا دروج

 ربط د*ن اوري ة٠دظلم أ ٠ ~~ ر د .٦.دك ل.قلى

 ،لحذ-ارجية ا إ_لوادي ررخال_تا زبر

 ذؤدي ظ_و-ت -ذ٠"ذ-ظ_ا أن ويبدو

 مارت أن بعد دق ؛اد.و.ة وظيفتها

 وزودت إ.*-اددنا ■اج■-■-"ن دارب ردن دد

طو؛ل.

 ءلى دوت ذلى العلمية ا"بحاث إن

 ذات لىة٠اض د-إذ إر ا ه_ذه .اي_ة۴ت أن

 ؛سبب دكن لم دذلىيم دذدس-ي اإ.ذ.ن

 في أو ذاته، النظام ؛_ذ_اية عدم

 "ن ،ذه د ن إدى لخداص.لة ا ء"خط.اا

 اووظيعة أداء ء_لى اد.فيذ٠والط الوة

 م1الظ ءلى ر1ستمر كافيزن ك.اذتا
 أء-رى، مذنة 200 - 150 نح_و

 ا!-زراء-ي #ذلى-اج ا ءلى ظ للحفاو

 أن يبدو دلى ،؛-اد_" د.ذ_اظ-أ

 جزأت ازر د ؛ان ا؛افي "ل ا

 التصدع وذوع ذل تقدير اذلى ءلى

 إلى أدى ا سم لل.س.د، ل.كبيرأ ني ل.ذها ا

 ع.غى٠ب في حت'ينوا٠ال إلى رواسبه شل د

 مدب روا—اد ؛رت—ى حنى ا"وقات

 اءذ;.ار رء^ان "راذي،ا زراعة وق’ل

ن ولر .ج.ي.وم.ورفول.وجيا دث٠ح ذلك
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|لمذصورلمذصور١

 د وتذصا ا ر را ذف ا سب ذإن ءرى ا ة٨ح كا

 إلى يدود البئي ا)-زراعي اا-ري

ت٠ح٠ال-ت  إلى أدت ازفي اددية و

دا كيان تزعزع جصطء ]-.- ي،٠ا
 إلى آدت وازفي آخرًا، رس وأخروًا

ل د العر اد  م ئ ؛-?،ا ؛-؟-

الميالدي. 575

||شهلهدت رغن ۶؛ ٠د
 ت(١مجلد ة—)ف الدس مز؛ أدردة ذفاردر ح راجعم

دا"رب.

الم؛؛صور

بذال في أرحب دلدا أدام أحد

 ؛مران، ٠ هم ق_را ين٠ب هن ٠ ء ا—ع—٠ع٠٠٠ص

 ,، ,-ون؛ ردمى ، ل٠ي٠وء ى٠٠ي٠ب ، ن هرا

٠ وعرها

ن ذل ب م.ن منصور: وآل  خذو

٠ص;عاء رذارى اص(لدة،

وم.رك_ز ت٠قبيل : لض-ذ-م*-ور ل وم.(

شرفي ل دشما في ١٠٠٣٠ ديرية٠م من إداري

 ن٠م إداري رك_ز٠وم وي^لة اء،٠ع٠ص.ذ

 الجدوي لدربا في الداخا^ة، احب.؛

. رذعاء .رك م

 منطقه ذل ؤبا لر.ن : مصور وآل

. برط في رجذوزة مددررة لرن مداجنر

من إداري ز٠ك١ملر : منصور و٠وس

 ديت٠ ه في إب. محاوط؛ يددان، مددرية

اذرداءي، وت دلي ام؛ ا

خيذة : ور٠مذص وآل  الذع.مان، لرن ف

 ون٠ذ٠مك٩كم ، ردب ن آل زل ل( إحدى

 غله٠ف مح_ا ل .ه؛—ء أ ن٠لر ح-ردان وادي

 من طع ن؛ ة٠مديرح في غى لب.ع وا ، ددوه

اليض(ء. ؤظ؛ ند(

 ن۴م ن ددن : وه.ب درو منصور وآل

 قين.؛. دانا ن در. أحمد، ؛.ن رع آل

 ذظ.ه عن.( ، دية لسدوا ا لزلرري.ة يذطدون

، لميمر ا : ١٠—ي ٠ئخ وا؛ض-ن ٠ ء لبيضا ا

 ا$جذ.رد، د، ؛-صح( ا ، عتود ط لوجر ا

كلل.1 ، ةمحمو .* ؤظ ن(

 ذلى ق.( ن٠م : ر٠المالج. ضرر مذ وآل

 درة لسوا ا يكذون لقرشحذ،١ در دفة

 ،ور (٠ءب ، ودرية ا ، ى٠لمه 1و . ؤرق في

حة.*  ط، طن.( ا هجارة، <٠ش~سي ا اإ

* وغيرط ادق،٠لخ٠ا

 أه-ل ن١م فخيذه : م.ذ.صوز ه( وأ

 مديرية يسدنون ، ذلي لعو ا لةاموذ

 : ٠ؤراه ددن ن٠وه أ؛^ن. مح(فظة ،دودر

 الدر، ، عكدة ،عجوت٠ت الجنح،

. امجمكدر ،لذتدور آل در (٨^ أ

(٠فطذ هرن : منصور ا—وأه

يسكذون دافع، ي ٣لبعوى ؛.*ودمرا ا
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إن( د إحم )ا ور م* د٠المتصو!

 دافع قب.ائل إلى يذتمي٠و ، صة٠ثى ا وردة

 ني غ٠ي اا—٠ث—م ( .٠٠صعم دمت منصوز زآل

ذال  الشيخ ولد ث١م إب، ؛"د هدن ا

ي تغوا؛.ن ١٠٠حامي ن ب رنم دن لذصور٠ا

ب-ن ءلي .دين’' م'وفق ر ادور إلى كه

 لم-ع-روف ا وتى٠ابحلي ء_م_ر ن٠ل مح_مل

 لملك٠للم رًا ور ك.ان دنيا ب ل.ص.احب.ا

 ,)رولي. ر إطن ا ,؛لمك ؛ن داود ,اؤدد

ده: ١ومز  الشاعر ب ا"د أو

مذصور. ادن

 دن وك .ث م راكب . لمنعور ا وآل

 له مال دن الذحا-رة اا؟;وت دن عدد

 ٠طالب أب؛ ؛ن ءلي دن الحسن ا#دام

 ل^.^ت ا ) - يوت٠ب ة٠ث داج ا٠ه *٠^٠د أ

 ين٠ف٠ ا المنصور أ٠ك ن٠مع ا"ول(:

وكل ادن  دن |فل بن القاس.م ا

 د د.؛ ا بمب ا ازن دن د٠احم اهدي ا

 ، *ني ٠لح ا ط٠-عد بن نيم٧لف ا مور ا

توفى  اه/ ا 61 سق.ة في صنعاء ا

 درية من ني(: دشا ا ا.ممت ا ) اه. 748

 ؛مرع٠ب٠ع٠إا لمهديا ن٠ب ءل المنصور

وفى  م.1809 ه/1224 سدة بصذع.اء ا

ت شبون ه-م وث(: ال )ا إلى ا

صعور م #د-؛ ا  ا.ا-ؤيد اد-ن ين٠٠١٠الح_ ا

 م ا#م-؛ أدش ز٠مح.م د المؤق ا^ن م القاض.

وفى ،لحسني أ مح-مد د.ن ب ؤدا  ا

 وم-ن م 1 7 19 ه/ 1131 ذةس ارة٠شه٠ب

٠"خنبر ا ت إتم ا بر ه مد؛

 المقحفي أددد إبراهيم

 !؛راه؛*( ،٠اليمذي ذلؤداوا البلدان ا٠جمع د,اجو:
،4ط اء،٠صذع الكلمة، دار المعدندي،

م.2002

دن( ٠)الخهيع ١سصور

 اوذود حدر ؛ ال.شكوك ت ت؛ إذا

 م٠رغ٠اا ^-لى ٠د٠ زا بن )-ملي رذي ال'

 دات ح.ك.ا م.ن ذ.ه٠ء روي م-؛ كهرة موذ

 ءف رتض-ا كوك٠الث ذه ه وإن - ر وأخذتا

ى ؛٠أا.^ ا د و ج و - رثم ا ل و٠جت  ن٠د يد٠مد٠^١٠ل٠١ ر

 ذه—ه ددة ن٠٠م ويريد ،ر منصة

 الحدط د.لى ب الثا هذا الشكوك

 ه زيل وأد^ام 4ال5ح ردن زح،؛اوا

 ردنهم-ا رى ۵ا ا ويكاد زايد، دن ء.لي

حيان درن ر٨كث في ر٠يقتع  زبر ءلى ا

 إلى وع اك؛ يرن رقول ز اذن.* غة٠ص

 زايد ن—د ءلى د٠ذ٠ء و—ه٠ف ي  ا

 "ص*ور“,٠م دن يد٠م٠لحص ا وءند ول—ق٠د

دم؛ت هذه في كم.ا "ذأل" سوة ا ا

: إل:هما
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دن( ٠)الحميل ور٠ائص دن( )الحهيف ور١ذم٠

 ن—زاب زدن علي يقول

ثثئق اب ساب

 دراهلم شي  كاذ إن

ائفىم_نالذق فالباطل

 منعون بن الغمين ق_؛ل

ثقئق الثريعة باب

 دراهلم شي  كان ان

 الدن ض اخى نا

سن عق_ةركة أدلحكام ذاك—وه

 كل ذ.ظر لوجهة تع.رض لحكبدين، ا

 : ع؛ل ،دبة لى ن ة في سهما

د—زاد ول علي يقول

 المال من خير الجاه

منعور بن الحميد ل ؛—ة

 الجاه دن خير المال

-حعي ا وع ث والجاه

 جاة٠أهل ثوب ذ_زل إذا

.ن٠ب ة٠غج ذوارق 'محر دظهر ٠وةا

 وجوددنا تؤك.د  ل.كذه_ا ادشاعردن

 آجتين٠ب.له ر اادع وءود ذؤكد ع.ا دذدر

: دذول زال دن ذ*لي ، محتلهتتن

 وه—ح كله للطين

 ومغروب وه—-? كله

الطين" "في ال التعريف ؛-أداة

 يلم.ة٠الة. ذط.ق يجسب "أم “ إلى تحوات

الذاءر. ًاطق -ب—بح اتسو

 دن دتالحم ءن ١كبو ادددن ضعوب

 لفي نشأ .هأن د-وى دشذرون  مذ.ىور

 دن ال.ثرقية وا"لذطقة ة،يالثرق ؛نتطقة

 ، ن ءلى إلى عمان د-ن د—تمت د—اؤ

 اذ.:طة.ة في ال؛ضاء أن كربح- وبعفهم

 ال.وطل من الدالي نايملال الذرب

 ر"ن نم، -ا ال رأس مقط ه-ي

 كال إلى سه٠ أن أراد اليم.فى الثعب

 ،ءوذلي إذ.** يقول فبعفهم منطقة

 إب أو رداع دن إذه درون وا$خرون

.لحجرلة١ آو

 ًاحكام مين.فآلا٠ تتدع -دارون؛ وا-ر

 ءن ادرة—ه دامما ا—زام الحميد

 ل؛دات٠واإ- للتقارد ريذ-ي ب ئب.!

 ,ند ذجغدا وه.ذه ،ح.عبة ا وا"ء.راف

الخميد. أحذام

ا"رض: في
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ل(٠مح دن )|لقرم |لمذصوز دن( )|لحميد مذص,ور

 منصور ن٠ب لحميد ا ل قا

ن م مدح ا٠ي ل —ت—; ا ا ذى٠ح ا ا٠م

 ب٠ج وا٠ش٠ل دا د٠ل٠ب٠ل ا ى٠|حد ما

جب وا٠لح رت لنا ا تكز

 وه —ح كله الطين

حا" دلى ■ورد ت ه ل ا—ح

 خيبه لطيز ا هسن شي ما

ة خات كان إن  مو

لحيوأنح١ ءن

 منصور بعن لحميد ا ل نا

ته لمال وا العنب لو

 اه —ب ا—ي للثور قول 

عيااي بو يا : نود 

 زاحفن ور—؛ ى—إ—ء ل—ا—اء—ب

ضحاب تكاليت و ا

 مغتاخ ب ذح غ -° زد ...

ح—ي—ذات— ع سبعة والثلئم

غةالحاةح٠نيفل

 ن—ي—ج ا—اذ دق—ج ح_ا_ي وط إذ

ذلين فرًا صاحبي وان

 لتللم ق1ذ_ احفظ

تين ة— ل بدئون وإ"

 الذيت تأمئ  الذت

برجدر المن غرلج وا

ح.11هة1ا ءبدال.عزيز د. أ.

ك ال جلة٠ر ،جاوي ال ء : جع مرا  ا ددا اذع ة٠ ح

ق.الح،٠م٠ال عبدالعزيز د. .46 ص 1972

،398 ٠ 395 ص ارض، ذي اسه ذعر

Iر' ' ا ة م.1 978 عاء،٠ ،لت'مبه

 مت،ف( إن )القاس*( ور٠؛٠ا,

م1620 - 1559ه/1029 - 967

 دن ءلي دن محمد دن ا!شام-,( ه-و

 ]لي. با اكى-ور ا#دام إرشدن ا ؛.ن دممح

 ء٠ءلما ر٦مشاه ءلى تتل.مذ ،ام وء ذقيه

ة٠ي—شرء٠لا وم—ل٠لعا في ?رع—ف ،٠ عصم

 في ؛-ارز -;ادي ؛ذرر ذام والفقهية.

 ا#دادة ادءى أن دط "ذراك ا محاربة

 ذارة جبل في م1597 ه/1006 ستة

الثرف. دألي

 معارك ا"تراك رددن ه بك ج.رت

 جع١وتر ،بعض-ها في راذتص وبررح

 ق تذاا تم دق ا$ذر، بعضها في

أن ءلى "در ا ة نم-ا في ربينهم ب.يذه
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از,-ن.ررة م|جمد( دن م——1)ااة ور٠:ه٠اا

 نى م.ا ء.لى ة ال.عتم.اكع الدودة ره٠تق

 ءلى ة٠الحل ال.اط-ق ذاإب وهو ، دده

 ن،٠اليم ءلى بلطتهم يعزف أن

تذاق ن وى  -نوات تدر ة فك ا

 ذوفي ت ح لع-ص وته٠م ل٠ب٠ق وذدك

 ا"ول ردح دن ءدر اإدانى في بثهارة

 ترك وقد م.1620 ه/1029 ذة

 لفي مذي_ا ا؛-ؤأذات، من ير٠ت٠ك٠ال

ءذى.ام( ؛تذاب :الحدث  ر؛تاى )ا

 )ط( الدون أدول ي )ا"ماس(

فقهية وأجعوبة وأبحادن، ورداذل

.ده رودغ

ال،هدي الله ءبد ،حسيز د.
 ة٠بغ ٠المشيرة..( )ال:ًاذة موزيرللمح هسيرت :راجعم

ص .53 - 44ق )خ( د الر ذر: ت ز /3 ا
 الفتح س-الم: معطفى دبس ٠د .293

ول: دي التا  الله عط .369 - 338 ا
 المرس كر١الف م-صادر ي،ادحين د٠ح-م٠م
دي ا  الدراسات مركز اليمى، ص -

دى: ذوىاإ ذي ء حمذ١م ء، *أ صن ،المذ:ت
 ذرن ال د دع جاء دن امرز دع.ح الط؛لع ؛.دراو

‘اد 348 ص;، م ،٠اصعاد مط_عة بع، ل ا

 ذي ذي ليم, ١ ث ذرا ل ا ذر ا—م م . اص.م;ي س٠٠ح
 ، دمنق ، ختار٠ال دار ، ذي اا؛ردطا لمتحف١

 لتمذيق١ ا"دمات ال:٠رروكل ارل5 امط980

؛لمعة، ذسة ال ةز١والر لمكتئت١ وي ا
 ركزع ؛نى.أ؛ب خ ئ؛ ل ا بنا لحاص رجةذ

،1ط ى.ذ*اء، ،متييلا حوث٠وال ات—ازدوا'
ام.985

 رتضى = دددى( )هدهد؛ن اساور

او ذه = ر نمأ دن هذه|.ور

ورة٠اله؛ه

الصلو، جبل قمة أعال في قرية

 هاد,ة أدرية ؤروة وه-ي ت.?. ذطة محا

 لحن-ارة ا لم د-ف ن٠ع اا-نى؛-؛ر ي نى

 ،الذضة راددود والمتمثل.ة ، لقدة

 أهم.ه_ا ع-ن اذي ع٠والة ودروب،وا

 "ذرة ا اوذوش ؛ذوك الددذوة، ولمعة

 واد ولدة.ردة .الك-.-ترة "حجاز١ ءلى

-ط،ر، -اه٠٠ع ء.لى يعتمد زراءي  ا

 ذذ.ط وذرةا ول—محع در غ لحة.دم  ۶وه

دود ومن .طار،٠ا نشدة دظ.را  ا

 رد ، د٠ري -د— ح ذ_اوش٠ه دة كووحو

 ردي او-اذ.ذن. اووؤوؤة، -د— اذداد،

 ض ٠تتع حه-ارت ة هالة٠ء أدردت دود—

 ميم ذر إعادة إلى ونىتذ-اج ب ولحر

 إلى ا"هالي يغط لذسر وتابة،

 دة.٠ل* أد.ا؛ن ٠ م* مردشرا هب.ا ب٠و٠ح

ي، المنعور آز، ادادة: الى ويب

ج هل١ .يق١اح

 اا.ط.دة ذه٠ه خ ذارح ء.ن دد؛ر 1ومم

 ؛.ان أيوب بن ٠تذع-تكر نللطاا أن

 اه,لءري اد-ل—اذ اإة.رل في دبا --ح ذد

 .با وذو( ء، *..ا ى: من إليه.ا اذتنذذ ذا

 في تعردت نم ام. 194ه/590 سة

 أدام للخراب فجري١ اثر٠الل وذرن

ا!لوهذب د ء ب؛ مر ء 'للطان
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|لمتصورةاوه:م-ورة

 ه٠بيذ عت٠وق الني الغذذة في ه-ري ل.طا ا

 وفي ءالزر. دن الله لى٠ءي خاله وبين

 ري٠٠دجا عذر الحادي !-قرنا أول

 جدد أن بعد الحياة إ!يهئ ءأدت

 أيام أحمد بن مد٠مح لمهدي١ اربا٠ءم

د  ن وى وا!ده، ءلى في ر٠تع عل طه و

 ،مذه ا٠إم ذا لمذصورة١ رب رص؛ ٠يعرف

ا؛واهب. ر ا٠يص داك ل بع شتتجر١ نم

 قرق من - أيض - والمنصورة

 في الحالم، ب ء در لىيرية٠ه ا"لم^.ود،

٠ذ*ز من !ضا الشمال

 منطقه في فرية :والمنصورة

 اؤرودن، ذرءب م,لىيه دزن وط، دن ا

تعز. عذاذظة

 أعال في هورة٠ك دادة والمذصورة:

 ل ا ع .»١٩ل ا ذي ردة دي م ن٠ه خذ.وة رادي

 ترية اروم ى إب. ذ.ظ.ة1ء. وأعال

 !لذرفي يا!طرف ا ٢ ا م; ء ًاور.-ا ا برة ٠و-

 يم-ين ا!-ذ؛ءلىة، لىيذ.ذ٠د ن٠م !!شمالي

 إب. م.ديذة دو لحاء.لىة 1 ن٠م ا!طا!ع

أذوب. دن طغ'كحن دذاء دن إدا وذل

 تة٠مدر لرن ةرب!1؛ دردت :والم.تصورة

إب. دزددذة ءرب :وب٠جذ في ،جة,؛لمة

ل—ب—ج في حصن والمنصورة:

 مددرية ;*ر ة دف لرن ده؛ ا ءلى ،ءصج

. إب ؤظة امحا وأعال 4فم ل ا

في قالح زى؛.في من والذع"ررةع

 1سكذه ر دخد محاف.ظة جهر|ن، سفا

 قد وكان نحاقري، ا آل من طائنة

 ء-؟لد دن لي—ء م٠ذه—ج إددلم زلم—ت—ار

٠اتخازي مالح ءلي؛ن ارحمن؛ز

 ؤرى نم فرة٠ص ة ؛-إلى : والمنصورة

ذل. الحا ب وصد؛ في ا؛زح.لى وادي

 جبل لرن وءغه ة ؤري والمنصورة:

 ءلم ورة٠ه فيها٠ءتؤة في لي !ه.؛ا العذلى

ذديمة.

 ة٠قيع رل ا دب ؤرى م-ن ٠ لمنعورة وا

نم هذربة ءلى ،رداع في ذزيد حدن آل

٠!سوداءوا ة٨موف . د)لىق

.باحصد هكذطقة في ؤرة والمذصورة:

ذرية وار٠^ ع رق ’رداع مديرية د.ن

٠ ورة٠مألس

 في ه-ادي $ل ةار-ة : _ورة٠الذصوا

ارواد.

 رداع. ددددة ء م؛ أ دن : إذصورةوا

د_و-ط-ذ في دري-ة : والمنصورة

ة٠م  ق٠مح-افظ لا٠أء-م ذ.ه٠م ح_ري.ب در_ر

ا$ذار. ذرات دن ردي دارب.
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المحصورهورة٠٠اإه:ح

 تة٠مدي من بادذرب دردة مورة:2وال

 محانظ؛ أزم.ال هرن اوقديمة، مر.فية

.٠شو

 وادي ني ص.غحرة دردة واذذى-ورة:

 محافظ.ة ،حان٨د لرددردة لرز عيالن

ة. ن,؛و

 :قع ء وم*؛ ا حليثة٠ رذة مل وا؛ذصدورة:

 في اذدن واشهر أذدم ن٠م بالقرب

 ود.ير لقاهره١و ءشهران كاأشخ ،ءدن

 غردوا قد ا#نح_ليز وكان أهمد،

 ء.دن ءز ا.وا٠ي.رح أن ول ذذ.صدورة ا

 كا٠ هايف ح.ديثة ةينموذج ذة٠مدي ودكاون

وا#مكاذيات. اودتنن وائل

 ء«لى ة لمنعور ا ء كا سداعدد وود

وبة( "ذر؛.ةا ثموى٠ه تخذدف  ءلى )ا

ن الثخ  أدى ذقن الصيف. رام ءثم

 بدب ني المثكله ه-ذه تداظ*(

 أخف. حذ-زام ة—إقام إلى الخمسينيات

و عب جار٠ا"لث نم  نع ءشهان الشي

 ذًاحية لرن ذن دد إ ا ءلى اح دري ا .وب٠ه

 وروم؛.ارت ،ا٠ه٠سأئ فل المنصورة

 ال٠اب نم ؟؛.واد.؛ ;.زال  المنطقة

 ارقدن ني ه.ذا "حر ا مزا٠لح ا وذان

 زل٠,٠الغ مصنع فيها سد ا؛-ق

 ةمااه ادذصوره م.عالم ودن واودتج،

مي لم*ا ا ال,*ا^ز و وه ورة٠٠ذع ا جن٠س

 إبان ا#نحادز يناه يادن اذرذزي

 فده الثوار .دال ء نسلحا الكفاح

 وتعذييه..م ٣٣سناجوا ا ء.ملية م إزا عد٠ب

 وم—ي ذان د—وق ،رط—لر رأس ل

 ذي 25 م/1 967 إرل دن ادمر اد

 في دودًا—بدئ ولر.ا٠ي اد 386 فره ا

 ت حاء ءظدم.ا ورة٠اذت مدجن داردخ

 ني دق لحقا ا لتذهي اإذ^دة ا"دم لعثة٠

 إدًا وى آذ.داك. اغذدفي ا؛;مني لجخرح١

 الثعرة ؛.نإدا ا -با تمد;.ط انذصدورة

 شت-غي دع وت.غبرت لحديثة ا و ة الكبرد

وص*-ادذ حتماءية١ ضاة١ ورة٠ى  وا

 ل٠ظ ني وكذلك طالل بعد

 يا٠لر ذ^دت ١دث٠ي٠ح .ية٠٠٠ليما ة لى—أدوح

 منطقة في بس ثة٠وحدي جديدة

 اندن بريع لىت٠شم ا—وإنم المنصورة

 ءا ام ء رذا وك وكن ءدن إدرذة ؛*ة اذا

 ا-—-ء ردي رء-ي د-ي مثل أخرى

العزيز.

 تين، وادي في رية٠ة والمنصورة:

لحح. محأؤظ;

 المضاربة، قرى دس :والمنعوزة

.-لحج درن في .ا-"حة٠ال ط.ور مددردة

 ذطن١ا ددرردة دن دةن وادصوزة:

 دن ذع؛.الذرب ت ,'د.وت. حذ ؛.وادي

لم،'ارزة. ا .إدة
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المتظ-ورية ۵المحصحمر

 ط جذ أء- في ة٠ع٠قا والمنصورة:

 في الداغدب" 'اب من اب

 قال ء. صن-*-؛ ن٠ع وبخا٠الحلذ اادرب

دا ، يم.ة لح ا د د ء-لى ت.شرف حزوا

 ودوز ب،١خر ألمرءة رذادأوت أذار ؛٦٠ و

و٠ونح * كذ٢ ■ **-•م و ، ١ I ر و ب .ح -د ر مد( و

ذاك.

 ع.ديذة في ة.إيم دذى والمنصوزة:

 عرة٠٠٠سم ل-ه ٠اى٠يق ،؛٠قد٠اا ى.لذ*..اء

 لدا ه-و المرة ا٠رعذهو المنمورة"

 ر أذف في "الخان" اسم ددرف

اءرى.

 لمرة ا هذه ثا٠ع كاذت وة.لى

 ددديم في ن المتمثا ا٠ه٠ع.هاع :.ؤدي

 المشتغلين ز٠ه لالواصاين الخ_دم_ات

 قاع-ت عرة ا"خ ا"ون-؛ وفي ..التجارة

 الهدن ء-لى افظة٠لل-م-ح اعة٠الع اذ^؛ذ "

 ا"ذاني، لجاذب1 دن ودعم " الذاب;؛

 *٠ب ل٠ه; أ٠ذ ء؛دة و ى٠*ل_؟ ا ٦ - م ,"-ص

 تى٠لم المذاط.؛ يدة٠الحا الوئ;ذ.ة دب يم؛

اكشكاذب. اذفذون في وط ك.مركز

 دل ج في ودصن ؛إدة ورة:٠وا؛ذء

 ل م-عق وه-و ٠ ح.^-؛ ءة,.اذظ.ة ، ل ه ال،

٠إهل ال أودية ءلى ل ؛ط بع يرح

اروني، ربع ذرى ٠مز وايصورة:

 غ-ري في ،ل-طور ا ى٦ق ي٠ب ة٠مديري

حجة.

 رأس، جدل في لرن والمذصررة:

. الحزدده لدذدذة زواب درني

|لمقحفي اذدح دم !دراه

 اراهة'*{ متحة،٠الي. واأن؛؛ذلى ن١الجلمدا إ٠مع.ج. : مراجع
 ،4ط رذاة، ال.ك.ل.م.ة، دار المقحفي،

م.2002

الضور.ة

 ددرده م ر ك٠ازر ا٠٢ ة باهري نمة٠مدي تمة ,ه

 لحديدةحج،1 مح.افظ,ة وتتبع 1اسمه ل4تح

 وب٠لجذ ا إلى المنصور؛.؛ ديذة٠م دقع

 ٠بعل ءلى لحديدق١ ة٠ديذ٠م هر.ن زخرفي ا

 في ا٠له ذكر أقدم ويرجع لم. 45

 ذر1٠*٠ال ا!-ذرن إلى تاريخيةا .؛در٠اإص

 الميالدي، ء دساكا الهجري/

 رص٠م ن ؤرد بأبا ل.ديبعا ادش ر دلة ٠لم٠ذ.ة

 لمذهب٠إ متخ—٩رز٠ع٠ت ،ة—ي—م٠ال ؤرى

 ه/912 ني.ذ.ة يوبا٠ب ع٠ري ذت وأح

 لى—ء ن—اوي—ء ارت—وص ام 506

ل ومن ..ج.ا٠ءروث د ورية٠ا>ئذص أءم  د

د رامعة١ا وبالد اا-وءارية  رة١و اذا ا ود

 ة المنصور ن٠م مالي٠ش٠ال اخرق ا وإلى

 ؛-*-رون ا؛شه-ورة ال.س.خ.ذ.ة م.ليقة ذع ت

الساخذة. الطبيعية ه ا.إي
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محتل1ا |لجتوب ذادرير حتظمة٠ |لتتقوريت

 المنعور;-؛ احداء ؛-;ن ومن

 ،ة٠الخفارد ،لدل—غ العجيل،

م_ي ، لحزده  وفي ,ادة.—.١١ ة،٠ال؛

حر الحي  م٠وه البغيرر( )آل ما؛ن ا

 اش-تهروا وة.ال -ورية٠ا(-.ذص سكان’ شور أ

لم  في ن و اذ- اكاطوا وااذز.ل ؛(

 ددل اروم؛،ا لزءاعته-م ا!.,رع حل

 درة ذا ت ا ذ؛;اد ذرى لمنصوردة ا دددذة

، ح__.ذل.ة ا : ومنها ،ة—واا-وء-اري

 ، م د.،٠لذ ا اغيروى، ط۴اخج ،لعنيف ا

 ت٠٠ب ، دم٠لما دير ،لمقبوليا ر٠دي

ذلك. وعر اة،٠ااكاد ا(يلىلي،

 منطقة في بلدة : والمنموردة

 جه.ها ن م در لالزرذه ل*,ذ.لأ ة، م٠ل.ذش

.ة ب الد وردن ^وار ذقع .ا^ة ااذ.^؛

 غ.غ.مل عيال ذرى من : والمنصورن

 م.ن ددرؤ . مال.2ادا ، م٢ درريق٠م في

ء، -ئيرردلدر. آل( فيه.ا صت<

 في ؤ-،..تدن لزسا_ة—ه : والمنصورد-ة

 ا٠سهرا الى ٩٠٠-د ديت ، حى٠ج ة٠يذ دل

 اللم_ك وه_و )المنعور(—; ا؛-(-قب

 ب.ن داود ؛.ن اا-وه(ى )ء..د ااطاه.ري

 اا.ذ.شة في درا ذف حك-م الدي طاه.ر،

د/894 إلى م1435 د/838 من

 جاء 1ى بناؤها كان رذذ م(1489

 -جل.—ال صح.ن لفي ذوب (لمةا ص اتا في

 ام 482 ه/88 7 ء-ام ي ا"مامي،

 ا(-لىر،-ة ن٠ع أؤدم -د د ف)-ن رهي

 ادد: ه( افيوا رداع لفي اإ،ى'د.ردة

ااوه(ب. ءرد ٠بو ادر ء

 !!-،درواسي ي.1ء ه,.دهد د.

غي٠ا؛عقد أددد إا..ر!هدم
 م٠إرراهي مذية،يال والف.اةل البغد|ن ٠سج : جع هررا

،4ط ، ،,د_ذ_*_ا الكلة، دار ،ي ل-مق.ح.عا
م.2002

اله*ةل ا)؟؛وب ر٠حر مذظهق

 ٣س L—ر ا في م.ة٠ظ لم-ذ ا ه ه-ن تتك.ون

شر الثعد )برزت نم  اكي*(،ا

ء ط؛ زاد و)  ثم او-*-ربي( ب -ر-وا أد

ط-ذن—ل- و المن-اخ م-ن ق٠ء و—م—مج . 

 أ دن وو-د ■ داس-ه——ا ا دتد«يا٠ع—خ—ش٠ل ا و

 ؛;-وادو 5 في اذوىا هذه -;ن’ ازور

 حيث ه1384 مغر 24 م/1964
 هد*ة الجذا رهدن في ضد وت عا 1جتما عقدوا

 )ألذ.ضال ياف- ذرروا دذ-اهرة1٠د ةيالعرب

س.تع.م ضد ( المق.دسج  -ط،اني، در ا ار٠ا

.ذا .ايه۴ت ني وشكدوا  دذدق ۴٠٠مجا ء ا

 وفي .م٠ظ٠،٠٠م في٠وط إ دكت. م قبا٠ل ل٠ه—ء٠٠

ء٠ه د ه ا٠ء دع.سه .*اهاذ ٠مج بممير٠س  ؤ

 عز ذلك ٢غ٠ود.خ ،ت ى حتما  ا

ةركة٠لمش ١ "طزاف١ ا٠م٠ة م.ن .الذوقج
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المئحت|ل |لجذوب ير٠تحر .تظمة لمحتل١ ٠الجتوب ٠تحرير ذظمة٠ه

 ذوب٠لج ا ري.ر٠تح مق٠مذ.ظ دسدور ءلى

 21 من مةءا ودادة ودكاورن نحتل،1
 يام٠ق إعالن في اشارك وك ، .وًاءغ

 ؤر تحر هي*ة ) ب ز حذ توزهاسود المذ-ظمه

 إلى ة٠ف ا٠بئإلض الجدوب

ا"طرافاكابقدكرها.

 اكءوة لمذظمة١ ردصردو تض.من وور

 ى٠وح ر -دومل— ررتم  ا ن٠م ح.رر٠ت٠ل ا إلى

 )في حد دوا ا مصيره تق.رير في ل.شعب ا

 الراب.طة دور وسبب ٠العري( ا#ذار

 نكر ذي تحا نم لمنظمة ' ن٠وي٠ك٠ت في

 الجدددة، المذظمة -م؛ن ءذد )اليمن<

 برنامجيا في -دكن لم ظة ارا أن ذلك

 إلى أشرر كما ط ليمنية ا دة٠ح4٠ال

!--لمب اسري( #طغز١) في الوح.دة

٠دتم«له

 ا"ول تها٠مؤتم لذظمة٠ا ءذدت رؤد

 ذي م/ 1 9ة5 و٠ي 1م في تع.ال ة٠ليق٠م٠ب

 ني ا ل.ث ا اإ.ور ء وح؛ اه، 384 لحجة ا

 ام/ 965 يول:و في ذرة ولى ذلك عد٠ر

 ذلك وخالل ه،1 385 ا"ول ربع

 ح٠دم ة ر فك ردأت ؤد ت٠ذ كا زوذت ا

 ن .اكر في اذوميةا لج.ب,.هة با المنظمة

دت أ كارة ف وهي ،ح.د وا رشي سي  ص.ب

 ع٣ا٠ع٠كش ا ب٠٠٠زحرل ، تب< أن مذ٠م ه ٨ ك •م م

ثاراكيمج دي سرأ ا 4؛شقر لكغاح١ (٠ا

 م/سوال 1965 مارس في والملح

ن رة5اس اذ:هت وؤد اه، 3 84  دإء

 د—أحم لى—ء ه—ع٠وق بران في لدم_حا

 الله وعيد الجبهة، عن السالم.ي

 وذاك لمذظمة،١ ءن ا"رذح عدانجرر

 رمضان 21 م/1 966 يناير 13 في

 بدي هدا قيام أعان وءذدئ ه،1385

 ٠(تل٠انح ن٠ليما ٠جذوب تحرير )جبهة

 دادات من الودى لغالبرةا أن غثر

 رفغت ق.د لق.وميةا ة٠الج,.ه وقواءد

 دردًا دمج.ا ر واء ادح ؤرار

 ومة5١ح ا هرذه وءريرة ة٨محل ؤوى ط ضغ

 ذلك بب٠ب وأذ-ه ، حدم عردالذ.ا ل1حم

 الجب.هة ث٠تلب ولم مذروع، فر ا٠ء.م

 م/1966 نباية في انحبت أن

ف-ط.رت ه،1386  التحرر هةجج ة.

 ؛دأ دوره-؛ و؛كن ،هدذ.ردة تعم.ل أن

 من الكثرر وذ-ذ-دت التضاؤل، في

قذذ-؛ وادث٠حة د٠ء.ذ ة.واءده؛  برن ل ا

 ءشرة نثب زني وا ،لجبهتين ا

سذتالل  الجر.ي.ذ لنتعمار واذ.دؤ-ى ا

حرير ج.بهة واذ.زواء القومية  إلى الت

 حع٠ك٠وتماس ،~اللئ*-ما في ر٠ع٠ر حزدرذة

 هة٠جب اردت ما ثم ةص-^رة ةرلغة هناك

 (نؤ اجح ور ، ددًا ا٠۴ذ ئ م I«ئ؛ د.عج أن ر٠ري٠ح١؛٠ل.ت

ئارا؛-ي، الشعب حزب ا٠ع.ه٠م ا
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 ، ءدن هدن ذدا بردطا ج٠خرو دظ ودوك

م  ٠ليل م-نا ة٠ي٠ق.وم٠ل ا لج-بهة ا واسذ

 اوفي المتسارعة والتطورات الحكم،

 ن—كع ية٠اليم_ذ ح_ق ا—ل ا دب؛—ش_ه

ستقالل ٠ا

داود عيد٠س |.حعح۵ د.

 ءط.ق وم أ د. ح صن1 دوق !م ا الحجم : جع درا

— ع.رسة٠ال ا$بد.اث ه -—"..٠ د_بت — المع-_ري

.م 1 988 - 3 ط - دتروت

ذذذذة

 كبدرة دة ق .فغ.تآ ت.ك.ون دغ.تح

 اذ. ي ك 14 ل_مسعافة ,-ار٠ن م.دي.ذ.ة شم.ال

 م.ن إداري مركزًا أعمان؛ ني ت.ثكل

 ،رذاع ه.ا:1ة.ر ه.م غءذس م.لرريت

 ،ه_بال-وا ،نش,وك.ا ،رزة ،ادل٠و-ب

I اؤذردة وداد ، عذقذه ، 0هجر ، لدرب 

 ث كا ازفي اوذرى ن٠م ة !خور ا

 ا٢ كذان ءذدم! ال),(، ا-طدة ،.ذدودة

 ديهزاا ة٠ذرلح نتر- ءا_^-1د-١و- 1 ن٠م ء-لد

 ألغة.اه ؛ب وها اذين، دن بحى

 القرن فضالء اح.د ي، لهن.ذن ا لن٠ح

 ا؛.*."د-ة وذذا الهجري، عذر ازذاني

 الهدي المذذذي سمذا رن أحمد اونف

ءا٠ص_ذ.* إلى سرازدوا دي٠الهه ءاه إ است

ه  اه./209 رسنة وذوفي الذناء، وو

م.1794

 ب.ل٠ج في د-ة ق - أيضا - ومذنذة

إب. دذددة ذرفي ود،ا ء

 في لحي ا؛ وادي ذرى دن :ة ومتقد

 امخ-ادر، م.ديري.ة من د-ول6-٠— داع

إب. بذال

 ٢حز " ردة دد د.ن ذريتان : وهسذذإة

 إب، من الشمالي ؛-اإخرب ا؛-*-.ددن"

 في قع ؛-وا )ا يرلح.ر -ر-ل في ح-دهم-ا

خرى حبذش(، غرب سادلة  في وا

جعو،ًا د:طذة , ا

 في ز ه.ذان د ة-رى د-ر . ومنقذة

. ٣أحذ و1 رة ,٥ ؟رار متاخة.

هةدذي1ا أددد إبراهيم

 ذل ا—ؤذ وا ابدان .٠معج المق،حغي، ٠٠براهي1 : جع درا

 ،4ط ،ء ا٠ص-ذ_ع ،ة—اد-كدل.م داز ،ليمنية ا

م.2002

هرة اد

 صلذه دخون. وخ-ع ا٠٠لمي ا ٢٠ ضر

 تقع * ر حم " ا ابحر *-؛حذا لر.ن دردبة

 بمسافة دي.ة٠الزي مديه زربى في

ة—بذ ط ل ؛—شم وفي أكسيال، كدةدا
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I دد و ٠ ؛-م 65 ذة ا٠س٠م٠ب. لحديده 

 ت ط؛وادذش؛ بال.طم شهرة له-ا ك-اذ-ت

إبراهيم. لغن؛*’ ب٠٠ي'نم وإليها الح>فتة،

 سنه وفى—ت—لم ا دع ير٠لذ ا ن٠س٠ح ى٠ب ؛

 ب-ع-ض ا٠ه٠سكذ ؛.ما م.1430 ه/833

 من وأول لمراوءة،١ أدل ا"ه.لىل آل

 ءلى ؛.لى مر٠ء برة وع-اح I م—م.ذه ا٠ه٠كت ي٠

 وهذا مسجدها. بني الذي ا"دل

 $ءل ’ لجد ' علي دلى عمر عر ءم;

٠ا"هدل #ش

 لدددردة ءلى اذدرذة رم ذق وط

 ٠ه ، لح.دي.دة ؛ ف.ظة ا٠مح هزددردات هدن

 ا؛لى م:تاء * زة ل ج: ،الم.تيرة : ؛.ندانم؛

 الهارون-^؛، الباردة، ، عباس

 ،ح٠لزدا اذؤذن، ر—دي العشيري،

 ،لي٦لج ا ددر * إحتف ا درر ،ذيذ.ة٠ح

ره؛. ءو

 رمال—اد أن إلى ا#نارة وتجدر

 بعد لمذيرة1 م-ديتة ر دام ؛أدت ر؛ق ح اتا

 ا٠تم حا ووا .اعيرمزا ءلى ةض«-ت أن

 ة-لى المازل’ ؛.*ذر إن ؛.لى اء، الحنم

 الني ل درما ا دت بعالشمل طم;ت

 ا"رر جهة، كر من |لمديذة ر٢تحاص

 أدناء غاب صدرة إلى أدى ي اذن

 مة ادع؛ لهيئة١ اه.ذ^ت دنوك المذطق.ة.

لة، 0هذ عالجةمب تبامة" لتط.وير اذم

 ال.زراءي الذكامل دراهرج م فى؛ نذكا

 في ن.:نينه ت لى—؛ ذي٠اد الحراجة_ي

 ها 1417 ام٠صا رسما منتصف

 "الجؤب هرلى وتموول بدءم ام 996

 ا"سنشارات الحار وراء دا قة1؛1ا#

 إلى وج ا#رن.؛ ه.دف وقد . الذاسودة

 ث.بان٠ك٠ال زحف من ين.,ةلمد ا ي_ة ا٠حم

 ء جذرا اركان بذرة٦ه. ذاف وا ادرو#ة

 ورصد.فات أحزرة ة و إقا عور ذلك،

 داء—وإذ * لمديدة ا دول اء ض٠خ

ردا اوتجهوزات  تضمن لتي ا ب ا

 دج #رن؛ا وأذث-طذ خ.دمات رية1استمر

 ,**.ذوات ذ"ث ولمء."ل المستقبل. في

 ١هذ في فى ل #؛ ا - اا;^.في دأون ال ورن

 ة ودم زرع عحد#ة مح إ؛رذ؛ ا ذدذ ل لي؛ ا

 و—كر-؛ .ة خم* لحلو٠؛ ري—ج٠٠ث م ا ز—ح

ب؛ ه؛ لي؛ ا لزن نديدة با ط٠مجاي ت هرهرا

 ساعد دني ا ر  ا ، دذردبى وا لجذو؛ية ا

 وهجدرة الرمال زحف اناف ءلى

 ذج.ن3 ا م.ن دي.د٠ع٠د ا وءودة ن ل.كا؛ 1

 ؛*د مدة لمع؛ دالمزوح ١افطرو ذلى ؛إنوا

 ًا ثم ا د مصدرًا ا#رنامج دم ن زم أن

 أاف 45 نزن أ؛ئر ووذر اددرب فى-اه

 لددزام وت ستدلى حراجية شذذن

سهأ كبيره ت كم؛ وذوزيع ادوري،
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مءلها

 وره انجا رى٠والذ لددنة ا ن ا٠س-ك خدلى

ا؛.; له_ا،  غابة زراء إلى ;_

 لحطقة٦ في ده ل نح ا م.ة٠الحراج لألشج.ار

 زها٩تج,.ه نم وا-دد، كتار١ه مساحذه.ا

 ها٠م ا ن—تلخ٠س  ديثة٠ح ي، ر ه٠ح١—«■ ح ر

ي *-ون ط اذوا ه٠مثم ن — ح ع ٠ ح ٠ نمم درا٠٠ئمل٠م

 ۶ ا وني ،ن شا—خ " ا ءلى لحصول ا

 الزي لسالم ا لى٠-٠ء اج٠#ذت لذ.حل٠ل

 يئة٠۴ت ر-عج،ل وءلى .المذ.طقة به رهتنش

 م: لبرذا ا ش.طه أ مويا٠لت رده ذا ل 1 رد إوا 1

 زراءة ت١تم فدد دتقبل١ في وخدم.اته

 ر جا٠ش يا هك.ت.ارادت ه ح.ت.ه ط٠م ه.-؛

 مس.احات ح ٠ستصاذ وا والذ.خيل و٠نج11ا

 ردل ا٠انح #نتاج إزاذدق ب زرا

غالف.  وا لحنب ا

|لمقحفي |حمد إدراهدم

 لقاائل١و ال؛فال ٠معح صقحغي،١ |براهيم : درأجع
 .4ط داء"٠صع ، ٠مل٠لم٠ك٠ال دار ال.ي.م_ذبة،

٠م2002

حدق

 في ح٢حص ٠ ليه٠ئا وكسر أول -م٠.ض٠)

ل لعدما با ب٦صهب ل طقق٠ذ٠م

 وددن ا٠ه٠بيذ ا٠يم٠ف لحدج من رل٠لث ا

 لحند ا كز٠مر م.ن ];وم ا وعداده ■ قعدة

ول—لحذ-ص* ا من وه-و .ف.ع ا٠ي ة٠ري٠دي٠م

 كتى في ر٠ذك طرئ التي لهورة ا

٠التاريخ

 في ي.قلم( هور٠٠م.ث ن٠مم,٠ح. -وسم-دا

 ؤررب ن،دجد؛ دردة دن لجذوي ا الذرب

زريقة" لركز عاتال ذور حل رن

ة؛طرة.1ا درذدردة دن الثام"

|لكرة دنطقة في ب٠حم ح ذيف٠وي

 ة٠محافظ وأعمال لرضمه١ مدي.ريه من

 رنوان. ر ج: من !.ة.رببا دفع إب.

بت بغ ا حذم٠ل و٠وه : كوع ا ل دلم

الحدى.

 >ي ه ق ظ «م ج جح٠٠٠٠٠ح . رغ،—ا»م ه

 فظة٠محا ،السررة م.ذيرد.ة د.ن ٠شعيما

 لجه.ة ا من دم وادي ءلى يذرف إب.

٠لجذون.ه ا ده نملث ا

 مركز في ودذ.طذة ج.با عط: لكي وا

اءودت. محافظة٠ ءلمرمه

، ع 1س آل دل؛٠٠٠٠ق من ع فيمق وآل

 في أملح وادي يسكنون دهمة. ن٠م

 القبائل إلى ن وختمي صعدة. شرفي

 دو لمشيح،١ ٠٠ويه دءردة آل الذارة:

 آل ٠. ة٠فش ابن ط دهمة دو ن،ففد-؛

.م حمال دو ،رك د؟؛ آل ،زلحن

 يل١ء آل م.ثادف دم :سا٠حي وآل

سن٠ح ذي اقلبة أثمان ن٠م وك ؛.نا
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ى(عدس إن >أحمد ا]مهاجر ديى

ن اب.ن  دحطتذذ رسكذ.ون ورط. في ءد

في م٠خه هرشا ك.ب.ار وترز . ن لرذح ا

 ي: نفجن.* ا ءدر رع إبرا ا القرن ر٠آخ,

٠ لم٠دحيذ ن ٠٠س٠ مح رذ ٠محمل ددربح 1

 ,.اذلى و دن . درندف بن رادد وآل

 دتئك ا ٠ثم ل ا م٠٠مبه ٠ ررب م.ا في د درا أ ه٠ءبيد

 ٢م. ئ؛ لي٠ء إدخا وكادا ،عي.لي٠م آل

 ام 995 ه/14 16 ذةس ادوفى ٠مذد

 ءجب ٠لم٠محذ..م لممغ ا ر ع*_ار ■ ** .ا ا له٠إ٠خب هم

 ه-/ 1421 سدن ادوفى ١ب٠م زار

م.2000

 .ابر،جذ آل دز فخيذه : دزف وآل

فر. لدد ا د.ن ،ك,ثير آل ؛٠ة دا إحدى

ة٠ري٠ي٠ل٠م ن٠٠م د٠٠"م٠ء ؤف د وا نوا٠ت٠ك٠بب

اع٠قراه دن نمر بحغ;موت، ا؛ةطن

لحمامل. ،اح در ،١القعل

 من فخيله : ف( د )إ.؛ دف مح وآل

 دوعن وادي خن٠ك٠يس ٠بل ئ-لذا

.ردوت١بحض

طدذي.1ا أددد دم۵إدرا

ندان ٢٠ععج |لمقجقي، إروايم ج جع هررا  والقم,اذل ا

 ،4ط ص.ذداء، الكدمة، دار ة،٠م_ذي٠لي1

م.2002

 عياس( احمدإن١هاجر٠

م993ه/383 ت

 ؛-ن محمد دن بى بن أحمد ه-و

 بن اا.صادق ج*.ذ.ر رز ال.عررغي ء.لي

 دن ^لي ال-عابديز زين ؛ز ور ب ا د٠محم

 أبي ن٠ب ^-لي ابن لبط زياف

 سنة رة٩البع في مولده كان لب. ط-؛

 الله إلى المهاجر٠ اذب م،874 ه/260

 إلى ق دمرا با ا#صرة ن٠م ه٠رت٠ج٠له

 ،م929 ل/3 1 7 سدة في روت فنم٠ح

٠مجضرموت العلويين جذد ودو

 كهرة #مره ا دن ۴سب ن كا٠

ذلى  ا"دن ى دددا اس وءدم دفةن’و ادؤ

 ء؛رات دز دطذ١اوذر ده دذوم ن كا؛ لما

 رر٠ؤ-ذ t م #د.؛ ا أرض بدد وحروب

إلى ثم وم.ن ادورة المدة إلى لترجها

 ره؛ خد-؛ ا إفي 1 رت4فرس٠ف.ح ا#من

ده. و"ح.؛ إه مستقرًا

 لصنر الله ءب.د ول.ده د-يرطك ؤ-ر مد؛

 #ذرف محم.ذ ه ولل ع٠تخلثر حذتن في ده

 إلى رة٠#ه د؛ تمر٠اس ث٩حي له دوا أ ءلى

 كاذب في دذكاور ءذب وله ا۴- دوفي أن

 أحمد م #د."؛ ا دع وارذلى -اب، ا"د

 د٠محم . ن دحا ا ءمه م، ب م-ن عرص ل.ز ا

 وال.ذ؛لى با"هدل نف د. ا سليم؛ن ارن
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هجم٠ال دى( درن، >أحمد |لمهاجر

 بكر أبي بن نديم ؛■■ق ة د I—مع٠ل ا د٠ج

 عدوي دفى آل اإ^؛دة وردد دي، با الغر

 هاجر٠الم لحذا دًا أدنا وت٠حضرم في

 ار قد أده عل لممادرا تحمع الذي

 م٠ط٠ل ا ؤواعد با٠ ى وأريم م-وت حغم٠

 ًا٠ب ٠ذق ا تعد فزت-ه نت فك-ا ،لنور وا

 إذ له، نظير  وثقافيا اجدتماعي

 في ذي #ل المذرب رب ط“و تصا-ى

 دثالثا دوره في ن كا الذي حصرموت

 "من ا د ء؛ وأ -م ه تذلى ■ ف د— وأ،ز

ستقرار للتالد. وا

 في المهاجر سكن ما أول

 لم أنه إ الجبيل ية ف حتفرموت

 منطقة إلى ذانذنل طويأل با٠ يسذخر

 خ٠لمعروف وا مخدم( بنى ؛مدب ) ه٠٠لحس،يس ا

 انرى وؤد ، دنرود ' ا٦لشلد إ^وم ا

 مرة ءا ة٠لحسس ا وخلدت ، درًا كث رًا عذا

 خيى بن خفيل 1-1" أخر آن إلى

 م،143١د/839 نة السراي

 آل طريق عن ظفار من جاء واوأي

كثير-

 ه383 سنة جرر ارا ذوفي

 ني دور منطقة ذرب م،باش,ة993

الجذون، جهة من له.ا المقابل الجب-ل
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 اإ،د.ا دن طمأ لمشهور١ ضريجه ورط

.حغ-رموت وادي في تهمة١ مخرة رالذا

وس ٠المد ذر دوا حسدن

 المدئ اص.حرفتدي. الط؛ب. زحفة :جع را٠م
تمشهور.ا ٠اذظهيره شمر الشاي. الروي.
 التاريخ أدوار اذداولى. حفرمرت. زاردخ

)حضرمي.ا

٠٠ا;مهج

م ألذط بعد الميم بنداح  فتح و و

 فى ؛ريةأ مدينة دى ميم♦ وآخره ألجيب-(
— * ا ا

 ،٠الزيديةمث مديدة ذرفي دد س. وادي

 نا ما إلى؛ سيمها دًا تاريخ يرجع

 التاسع اهجرى لث ك؛ا القرنى

 بأذل نجاورا ا؛ن ويذكر دي،لمياد ا

 كانت "ذراف ا "نى يالمهجم سميت

 القوم نفكا ،حر ةل٠ عليهج( برم

 أين سالوهم أرذابم إلى رجعو! إذا

 سمها وا المهجم لونرقو مم؟ سم

 محاطة مسورة مديدة كت وى ،دد س|

 ا۴ذ سءا وكان وأبواب، وحدى سمور

 ابز' ؛-ذول اجر. من بروتم►( يبذون

 عس لجرجونه كانوا إبم ور: انجا

 ذراع نصف آجرة كل وطول الردوم

 ا"وائل. دناء دن ا٠مشله عرض في

 مدينة المهجم أن ٠اخمداني يذكر

مئهم لبأسر هاأ ؛٩^د بوا وأكر سردد



لتهجما |لتهجم

ن م.ها 1سغله هرن ءو  رياوشما وإء

أعك.

 ودا هجم٠لم ا ديذة٠م ن م وبالة.رب

 ب٢المهتيحيؤ مح.مد ءفي !إزاءي لملك1

 ذا قالي ضيعةب م1066 ه/459 ذة

 ي.د ء-لى ،ب.ذ٠م_ع أم وبئر ذهي٠ال أم

٠٠نحأح ون "حذول ا سعيل.

 ث اد ح " ا ب ذلى حذ؛ ة اددن ا رخ ون؛

ل  .ذه 600 ءلى رو زهرذده درة ف ء

 ءلميه.ا ذولى ا م906 ه/2 93 ذةس ذذي

ي٠الفض ب-ن ء.لي ًا.داءي١  رمطي٠الق لب

 ام ! انجري/ مر ى ا ارقرن رفي

 رة ن.؛ "د حى ي لجح - بني■ -ر ا خو ق لم—إ خضعت

 س.ذة وفي أخذ.رى، ذارة وللذج.اح.يين

 ين تمعد خرج ام362 ه/763

 ولي٠الرس اسف طاعة ء.لى ءاذدل
 له ف.خ.طب نه لوط؛ عقرًا واتخذه؛

 وحذ.رض ٠اخالب وفي فيه.ا ؛ء ط؟ اطن

 ردة ذ.ت وك-.؛ سم.ه ب.ا ك.ة ل ا ت٠وضرب

«شهرًا وءثررون ًاربعا سلط.حته

 هع اخ؛ اإت؛رتخية ذره؛ ءم.ا أهم من

 دادة ة٠م س_ بن الحم*ثرن ه ا٠بذ يدن ا

 دع لج؛ ا سرة دش ودو ،م 1 0ه/4 ).ذرنا

 أهرر لذي1 ا؛ظذر اسى *أمع ادى

 ء-.ر ون يوسف ر۵ا؛ظ إلمك ا بتوس.عته

وكان ام.3 ل/7ق في ٠رسرل اين

 هرا القباب م-ن بدوي لرتع بى ا ادن

 ويذكر ب. 300 ء-لى يفوق

 ك.ب.ير الهجم د-ع جا دأن ؛;ب٠الخ.زرجي

 وا"وراء وك٠إ.إا ر.أسماس,.ه في د.لى.؛وس

 ن ور جدده الذي ا؛.ظذ.ر وأعظمهم

 ،عظيم ا وتع ءده ووؤف ه ودء

 )والكالم ثمه دعا عدد بأن ل Li و

 وأن ذة ل ا م أو؛ عدد ءلى (رجي٠ز ح ل ل

 وسق.غه ، ءظيم أهررًا نارة دعا هرن ذده؛

 ،"ةرو.ة ا هر.ذ.ارذه إ ق و.؟ ولم تش.عث

 وذذرف اروم ى ذأئة ذزال  اذفي

 بنمطها نارة ا وهنه ،ر ب؛  ا على

 ك:ير لى حذ الى رثم?-ه أ.رطدرفي وا ري، مأ دع ا

 ه/ 6 اذذرن في ظه.رت وني ا با هربال

"ووبي.ا لعص.را في ام 2

 الدروسي ءدي د مدع د.

 ي ت ا ب ر ا ؛يم٠التقاس حروأ الم.قدس.ي، :جعرا ه
د رذة رون، وآء  مد حك م دو أ اليم.ن؛ ب.
اك.رب، جذزدرة ة ون د.لىاذي:٠ال س٠الح

الحوال.ى، ا"درع علي ؛ن ،"الد تحغ:ق
ً ب_ن ماره٠ء ام؛ 990 ،1ط : ان.ه..ذي ي ء

،وزودف ء صذدا ز -تدجاأ ذي لمهد ا ابعن داريخ
،لؤلم 1 ة ع لطب ،"كاوع ا ء.لي هحهل ت.احةيق
د دفة ور:1اناإ.مجد م،1979 ، هدم;  ؛,
 كا؛ريخ ~.ماة—م ال ٠الحجاذ ى٠وبعغ ة ومك اذ^من

 دار درذفرن، ر٠أوكا~ لدذتبق ،الضعر
 ، 2 ط ،روت زب وادنذر، ل.ذطب.اء.ة التنوير

ذي:1اأ؛ه. بدال ادددن ذأج م؛1986

 ءب دق دق ل ارس، ذاريخ ذي ن”الز ا؛،ج
حمد الله اد-نذي، |حمد حمد٠م |لحبشي، م
 م؛1988 اء،٠صق.ع ادانية، ال.حكة دار

العلى*-.اء ط؟ن.ات في وك دن اد ادبدظدي:
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هديم وذو هديم وذو

 ، وث٠ح٠ل.ب وا أت -٠٠ .درا ل ا هبركز وك،٠وال.ل
-ن٠لدا د_ن ي٠ل٠ء ام؛ 987 ،صاح.داء

ازدودق داردخ ذي للؤلؤيق١ اودد ٢غزرجي٠ال
روث٦ل-ب-وا س-اتا]-درا -ر٤ه-ر ،ة٠رسعولي٠لا

،د-روت ا$داب، دار رهداء، او^ه.-ي،
م.]983 ،2ط

ي٠مهد ددو
م1173 - 1159ه/569 - 554

مح-م-د هدي؛ن—ه بن ءل زرف

ال.قيا إلى 11■ ■ --٣نVا ادرءبى ري٩الحم

 ا-ورع ؛-؛ !ير ا رء-ذن ذي الحميري

 م-ن ك-وال.ده ،والفعاحة وال.ة-وى

 ة.ربة ‘رأ"-* مقط في وذلك ،ه٠ق-ل

 لث أم-اج ه٠ل ك_انت ث٠حلي للقبرة(١)

 ءا ماوسم_.لأل دد دخ رد وود ، نع.ة ' و

ل الدج هحكة .ء عدا بال قاء وا

 ".م“ر ،ط.هوحا ي دلى ادن؛ وذان

 ٠حك ءلى ال-ق.ض.اء ه.ي ء-اد-ة دنته

ح رج ال-.ذ_ح_ا  ، زدبد في .اذر—ا

 ٠حك .—ف_يه ؛.ود إد_ارة وذ.ي-و؛-ن

 اوار ;دف رود الصالح(. )اللف

 د ء؛ "ولى ا :ز٠رتل٠ك ر؛-اد,«-ره حوله

 عام والثانية ام، 143ه/538

 أذ.اءء ءلى واطإ.ق ام، 151 ه/546

 ني,وةأ وا"ذى'ر( )اإي-ا؟رين اس-م

أد,-ام ا"ولى إرها في هزم رود فعل

 إلى وارن-نح د؛-ة٠الز؛ في حي.ين ل-ذجا 1

 إلى ل.عدحيينا صودب رتم لجبال،١

 .داوه أ وخااب الدون ا٠طال ج-لة( )ذي

 ستولى ذا ة، الذا ول غدا ني ستمر1 وإذ

 وذوسع ون،٠والى "ع ون ا ذر باد ءلى

 آءر ن تمحك ذذد دادة، ءلى اإ-;طرة في

 ملرذ.ة ءلى ر *ا قد لحن ا ش.درد م.ن د.ر " ا

 14 ة٠لجمع 1 ؛وم رًا٠ذي ودخ-لمأها ربيد،

 ام 159 براتو 3 ا ه/554 جب ر

 ح؛ئن(، )اكجدا حكم ءلى وك إj قاض،ا

في٠يط وم مهادي" ب-ني دودن وه'-ؤط

رهط1حد-٠اذا بع-ز .ادخدرال دي٠مي دن ؛.على

 ذ$ثة م.ن باذل دك دب ب فين-و ف.قد

 أذتو؛.ر 20 ه/5 5 4 ذوال 6) ارر

 علي بن ي -دده ارده ذد*<.1وغ=. ام( 159

 لى ودا عدن، دددد دن ن تمحك اوذي

 د٠الجذ خدا ود ، ل م-ا لى -ع_:_ر ر ر—أ ا

 ه/558 ء-ام القتا فيه_ وألحمل

 في رات اووي او-عام ودر م،1163

 ءلي. ؛ن ءرداوذي أخوه ه اف فخ ، وندره

ر. .-رط ذوه ء.لى ش"زت.ا -حافظ ولى

ف فألحق تم-اع-ة ءلى ي دلى بني  اذ

 عرًاذا ن 1وك .مه—ك١٠مج الى—م ي 1—ال

وهزيمة قتا في وف ذ_واذ_ذه،
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بن )أحمد |لمهدي لى(٠ح٠ إن )إدرايم هدي٠الم

في سنمر ا وتد I. ر كش ع.ر٠ث أءداده

 ءلى ".دربون قذى دق الحتد*,

 نحلية١ ؛اكدادا>ت ن م. ك.غ.حرها ، دولذ.^

 أكانت ام، 173ه/569 م1ء القاتمة

٠ءمرًا أقصره.ا دن

 ال،.ه.ري الله ءدد نى د دس د.
 اا_لم.وك .239 - 339 عارة: ؛.خناد. مراجع:

.520 - 515 /2 .حي:

.154 — 128: تمس؟رك ا جل٠٠٠ع ل ا : خررجي٠ل ا
 ذرة الدس: ان .155/1 للؤلؤية:١ و٠ال
 لي٠ء ؛.ن عارة ؛373-559/2 يون:عال

ر ذي ز٠المعي : ز م ي ل ا ذاوية؛ اليمذ,ي،  أخ~

،ودع رك ا إي ء ٠محما ٠تحةيز ،وزددد صذع(ء
ام. 979 ،هرصر ال*دم، مط.عة

 محمد< دن راه„1 هدي٠ال
م1825 - 1727د/1241 - 1140

 إس.حاق ب.ن د دم دن ؛٠إإ.راه^- هو

 بن ن ا-لى ؛-ن أرد المهدي ابن

. محمل. دن ).*-ملذ؛ا

 رذش بك.وكبان وك وذاءر، عالم

 اللالية والده عن ذ.أ يصنعا،

م—إ؛-راه-: بن ملي وءس المئهور

 وزهده. 4ة ؛أحد تهر٠اث ، ضرراو

آل س.ة ا٠رئ في والده خذن وقد

 وكان :در، ك م ؛؛دنرا وو$ي ه؛ق٠إس

 ني لثوىا ودن ه ددت ادن ذارق ء-لى -

، زع وا ت٠وي يراسلم.ه — مره٠ء أول في

 صداوة ف.ذمت ويبحث.ه يسد.أله نذكا

 ن ددر نى كا٠ر ,حل ا وكاان ،م.ا *ه ج : ءمية,ة

 ل1ط ذًا.مديا كريم كان ٠فقل م;زله إلى

 ن ك.ا٠ف ،..ةمد لسدا ا ن٠ء تع-د٠ب وا ه ٠ء-م

 وأدب كرة ومذا عذم .نرخمج مج.ك.ه

وظرف.

العمري ٠اات ءدد حسددن د.
 ااط.ا!ح در ب ل ١ ني، الثرى إي ء رن م.حمد : جعدرا

 عةبمط اداح، ااذرن رعدد ء1ج هرن من1بمح
 وان—دي اه؛ 348 ملمأ العادة،

الذكر، دار ازدري، ة؛ق:٠٠ًا الث"وكااذى،
 حم٠م دن اد.^ك٠ء ام؛ 986 ،1ط دهرشق،

 ن٠اإة .الرجل ذراح-م ذي الوز ذبل ارة، ر؛
 م.ركز إعداد ب، الشادث اذخرن ذي

 دار ء،1٨ى-: ،ار.مذي د.وث١ م وال امدات در ال
؛؛روت. البرودة،

 ن(٠٠ح دن )احمد ا,ههدي
م1681 - 1620ه/1092 - 1029
 rاكق.ا دن د_ن ب.ن حم_د أ ر ه,.

 )بدت أزة من دحاورا ا#د-أم الم.ه.دي

 ءة لش.جا وا #ذدام د.ا ءرف ،(-ذد سم لذا ا

 اس(، ب سمى دق والحنكة

 ءلى المذوكل لعمه ا"يمن اكاءد كأن

 امتعاد اوذي واوذاذط لى إمء.اء الله

دا س.يطرة  حغ'رعوت ءلى لمركزية١ !.؛.

 عام الت-وك-ل خل.ف .بدنا ذرق٠ود

 بالمهدي، وتلذب م1676 ه/ 1087

 ;.الغراس ذرتر ذي ح،? من وادن

وذد له. دة.رًا - صنداء ذرق بءال -
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لحسين(١ دن حمد١د يدي اد سين(٠ال دن لى,0)أحذ المهدي

 ، ٠حكما ون. م رتوأ ح٠س رد ختم ددد توفي

 ذأل د ، إليهأ وك:ا س١دالعر ودد.ن

 ه٠ب.ذا ءن ل تجيزًا أدخراس( ه-لي—)ع

 حزب ص-؛ ل(ء;ي٠أحم بن )مح.م-ل هذي٠الم

 بن محسن المؤرح لقريبه٠و )المواهب(حي.

 في ير٠غ «وك -.ادبكذ ا صا٠ط -ودأ ن٠سم٠ح

 في جدية٠لدس ا لذذور )ا ه سما سيرت.ه

ف ا  ندره ا"جرددة( دوية٠ه٠ال ة٠لخ_

 افه حتب_د اد٠ت٠ا"س ل_ه ب ا٠كت م-ن ض،

م.1999 ه/1420 صنعاء الحبذي،

 العحري ادته ءدد حسدن د.

دوافع، ءدة - ا؛طوى ط:ق ادوزدر: بن١ دراجع:
 ح .شي٠لح ا دق ح، ت ‘ بدن ا ريغ دا وب:1ط أ,و

اطالع: اردو : الدوكان ،203 - 149

 داردخ ر، الور علي بن الله شد ؛43 الم

 اله-اجري ءذر الدادي ال.ذرن ل٠خال ن٠ال

 دداردخ لممى ا :اصيالدي در ء دع ا اؤس

ل.وى(٠ل.سوا او-ه.ن ح.اف٠رص اودلمرى طز

 هنيركز حارم، م٠ءبدالر-حب ملى٠م.ح حت.حقيق

،1ط صذئء، ،نمذي ا حوثبل وا ,إدرادات

 لبالر١ الثوىذي، عاي بر م،حمد ام؛ 98 5

بع، ال.؛ ,اذرل دادلى ء1ج ن ٠٥ نم ح؛ م د لع أاط؛

ه. 1 348 ،دمر ادة،ال- مطح.عة

 اسون( إن )احد يدي٠ال
م1258 - 1215 ه/656 - 612

دن حمد بن الحسذن ؛لى أحمد ه-و

 ام٠ا#ه ظ؛، رأي الملقب ،١اإشا

من ؛.ا#داد.ة ه—ذلى إلى دعا اإبدي:

":::" ح.من  ذ-ذ-ر 13 ل-٠ا"ح دوم ؛-

 م،1248 يونيو 7 ه/646 _:.ذ٠

 شمال ااواة*ذ لمذاطق١ ي ةذ.وذه واشث-ر

 "ذه ،ط ذة حجةم;ل إلى وادذلى صحعاء؛؛ي

 الرسولى، لمظغر١ )داك درًا دلى ن1ك

 آسد ردد 1وذواحي_ي, صح.عاء ت٠وك.اذ

دلى ءلي ؛لى لىن١ ؛.ن شدد ألدين

 لم م ؛ ء أدلى ب.ين جر,ت وة-لى ، ر-ول

 نلى Is- لظغر ا ان٠ك ثليرة٠ك .?-روث

سا المظفر، الى-ك ذوات  ,-(ود و

 أءوان ر٦ك_أ 1 لكهبدا ردد ذكل

د في ا#دام،  اعال من الئؤد ا

 برة ازط ودت ،لى ؤزلح ال ء إ ب ج د م ذا

 وب.1ة في الى~؛ن ؛.ن ٠حمد١ ا#د.ام من

،.وزة؛::- بن الله عد م1ا#د_ أذاء

 "مير ..رة اتم هم. حو سهم ر وءلى

 إلى سمى الذي أرد الدين ١ل

 ادلى ،ل-ه ء إظذر١ ك1ا؛ وإءاذن ه٠خلل

 عذه) دن اولى لم لى ا] رذه إلى م٠ض أن

 ؛-ن _ن—لمن وا !.رد.ادرا اذسن ادن

 ا].ذلحن ان، "ء ا من هدا وء ص وذأ

 ني ك.ث-يرة ء1أذ؛ ا#د-ام ء.لى اكروا

 ونلى ،ذ.د لىلحن م—د -وع—ك-م بد-ه

 ألبرد ؛لى تددى أن دىح٠الجذ ذؤرخ

إمامته إن وة.ال ،٠بقتل أذ.ق حذن
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دن( دن ٠ؤأحمل |لمهدي ا ن( اد حمد؛ن١) |لمهدي

 لنعي وم ، وجه-ا ءدر ادفى رفم ؛أطلة

 بن ن سي حك ؛-ؤزخا أن إ ، ا —ه ٠٠ ء

 دارتذه في ذكر ل"مد ا رحمن٠ءجال

 بن أحمد ا#مام أن الزمن( )تحذة

 مذه-ب دندب لباطن١ في ن ى |لحسين

 أه.لى ن٠م د.:.ار٠ وإنما ،لدة ا ها أ

 ء لخان؛ ا داردخ في كت.اب وك ،ده زما

أدا م ذو ف ذة ا ٠أهز ب زرد ءل رتبه

ردي ءلي ثم -ان ء ثم نم، ثم بكر

 هذا كون١ي أن طددمإ ا ٠ومو ٠ءذهم الله

 هرن ا#م؛م ث٠سع وذ-و ،-ف_لمأ ا دو

 ن وجي د لحه وهاب دن الحس.ى ءذده

 م٠غه ون٠م ءن م٠ليثئيه قديهممذ إلى دظره

 أن اسدطاءوا ولكق.هم ،ل.ه المع؛رخس

 أدف تكان صلهم إلى يستميا-وه

 الني ئلحم-ا د ون؛ م، ا#م.؛ رذي دأ

 أرن أن ف٠ع٠ي م .ا م- # ا ردة مح.ا ت جذلى

 ابذ ًاحلمت اإ*؛رفة رء؟م ا؛ظذر الملك

 ل، ا٠لم ب.ا ٠زة٠حم ن٠ب الله د٠ب٠ء ا#مام

 ا#مام من التخلص عل #عاتته

 ذو اذوين سسم ا"ص وكان ا؛ذجور،

 4وم.لحذ. ،رد.مو إلى ر٠إظء ا اللك زار

 ا؛ثيورة: يذته٠بقع

ود٠ع٠ت الماضياب لي يا٠ً ا ل.ع.ل

ع.ود٠س ودي ه.ر٠ل.لح ا دجذوم وت.ب.دو

 المارضة ذوات مت٠تقا وذو ١هذ

 ء.س.كره في ا#هنم رج٣فخ دوا؛.ة، إلى

 روى كم,.؛ — غدوه؛ مدع مسح ن٠م

 اإ.إؤوؤد^( لعقود١) ده 1كت في الخزرجذي

 وكان م1268 ه/666 سذة ر أء؟؛ في

 ء للمن.؛ ا الغريقين من "مر ا ر٠ه ؛٠ظ

 في م #ما ا فوط ،ل؛حرب  لل.ذ؛ظرة

 لمدظر١ ع ده ل دق؛ مذه,م ذردب مودح

 طالئع 4عرضن فا ذوابة، ورن ذوق

 الطران، ووة-ع دوفى؛، ا"ذراف

 ل٠ك من ا"ذراف له٠ء وتذامرت

 ذوا دن؟ ولم ره، عسى وودلى ،ب جو؛

ثما ذوا وج-؛  ن٠م وًا ون رس، ف ئة ؛.

 دومنن ة حمز دنو ن وج؛ راجل، أ!.ندي

 فك؛ راجل. ؛ذة٠وأربع ذرسان ذه دا

 إلى ول٠ء ره٠*مه.ًاج٠ء زام٠۴اذ م #م.؛ ا رأى

 أن وظن تجه، ذأذ؛م هرذه ذردب *وضع

 ءذه وا٠فهرل 4. ء تاون ؛٠دظ ص زن.؛ ا

 ،حتتئ،ل 4—ذرس ذ.مةرت فردوًا وأسروه

 ذر دم.؛ ولم ،ر دغ٠ظ ز رح.؛ وذ.لمه دولى و

.طع;ة و بة ض, 4ف اذودن شم.س

 ده وجاؤوا سه رأ ذطعوا ذدل وإ؛

 ن٠اب وإلى خ ديما—ا ا س٠سم ا"هرج إلى

 ثم الشعة، هاء٠فق ذر وس-؛ ادرخاص

ده ف وحلى. ،حإذ؛ر إلى ذلك عد٠ب ولى‘
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د(٠أح ؛ن الله )عد اسدي اؤءدن( إن ٠)أحملم المهدي

 ا"دثر إن ثم وا"سواق، ا^ىون في

أدر النه بل دس مومبى بن ء-لي

 مددن أي — المشهل" في نه ودف .ه كة

 ءن فعنه - 0 م ين الله عدد ا#مام

 حصن تحت فقتر ، ٠لمشهل ا أهر ذلك

 ذي ر ؛٠ذ٠ظ حص_ون أحد. — الذ,ذهره

 ذل، "ر وا ف ك; ال موفدع في - يين*

 بإنزاله الدين شمس ا"ميز أم? حق

 م.وضلم ل جئته م.« وة-بر ذوادن إلى

 ودقى شوانة غيل من الشرعة يعس

 ذقل بم ،سزن ثالث ا؛ونع ذلك ي

 روى كما - هنالك فهو ين، ذي إلى

 وذره ،هذا ر-ومذا إلى - الخزرجي

به. ويتبرك معروف؛زار

 أحمد ا#مام نتل حادثة وكاذت

 صعر آخر "ربعاء I ^وم ا-رن ا؛ئ

 مولده أف م،1258 ه/656 سنة

 ة عثم دذفي )كزومة( هج.رة في فك_ان

 دنة القعدة ذي من خات ه٠ليل

 سدرة كتب وقد ،م 12 1 5 ه/612

 بن يحيى بن قاسم ؛ن يحى حياته

أب؛ بن حمزه بن يحيى بن قاسم

ذم. ها

 #مام ازن٠خ من ران فتوى ل-ه

 والرسوإتن ا"يوبدثرك — دالنز ر١۵وا:-ت

اتكفر. يذذفي فهو علبه -

:إب تذ-ب ادفي اذاره

في القرآن "خليقة المرتاد"؛ "بغية

 ؛ لزفل''١ أه-لى أحكام دن نكت

مة يلصالح الزيحدرة "الرمال؛  ء.ن ا

 الجاهع اذب“ با"تمة"؛ الظن إساءة

 )ذناو؛*( ط؛ لثراا ذرائب ؛نظومات

أرعدا؛*. د.اىر حمعه.ا وذلى

كوع ءاي بن إسعاءدل .'هدي ال  ا
' علي ض ل ماء“! مراجح:  ٢الط ر٩٠ه ع، ا

 ادتصر، ,'لفكر دار اليمن، ،يومانله
ا، ا ‘م1995 دنق، اذكر،ا دار ؛؛روت،

الحين ض ي،ح؛ى اليمن، ديختا لي نملز
. " ه،ذطوطا **.,**ن دن ١٠الة.اس ابن

 احمد( ض الله )عبد المهدي
1208 , 1251&1836 I 1793/Jم

 بن أحمد المتوكل ابن الته عبد ه-و

 أحفاد من المؤدي م #د؛ا المتصور ءفي

 أهل دن ٠محمد( رن م—)القاس

 والده حلف ووفاة. مولدًا صتعاء،

 ١شددد نكا شاب. و ره أحمد المذوكا

 ولي ورهرذ. رعبة ا!يمن ل* دان ،كا فذ؛
د في  ربمة رةإد-؛ دئه؛ ،"أء^؛ .ه حي

ية  أبده وفاة يوم وبويع ن- عمر وو

 إ؛;* واعادت م(1816ه/1231 )مذن

 ذة—ني تبادرة دد الزك حكدومة

 عليه وحرج م،1819ه/1234

شله كراجي١ علي رز أحمد ا#مام
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ال*يرة ،رة٠ال

 ه/1250 بنة المهدي أنعار

 ذوفي أن إلى واستمر ام، 834

 جد٠م مح.ه.ا ا؛ر، دا ف: ر؛* ؛هذطء.

 طي-ة دى ء دا ذر لل زل ودن.؛ ت د.؛ وم.؛

ذط-ي-*، د.ن دل—اا. رجدلم Iلم١

 اذادي ر١)الدذ سماه ب كذ؛ في ره -تدم.؛أ

 قال المهدي(. م #د؛ا رة٨س في

 العقل، راجح "؛؛ن الشركافي:

الحمال د 4محم ا"خالق، دف ئ.

: ادده., الد د ء ن دسه د.
 زيحأ ل ۶, م ءام ازارة مريع٠الع ند ■ ج د. *راجع:

.؛78/1 سرالطاي:1 .235 ٠ 185 ليمى١
 الط.ا'ح در ال؛ ذي، ,اخووا ي لم. ء ب.ن عحهل

 ة ع طب بع،وساا الذرن راد جا-ء دن بمح.اسن
 انديعد خذبر اه؛ 348 در، ال*_؛ذة،
م، اذزركذإي،  يين،٠لل مالمعل دار ا"ء

م.1986 ،7ط يروت،

اكدرة

قبولى؛ م—اس والمهرة: سهرة ل رفا

 ارسن درق في تقع أرض واس-م

 ادوارة ا"رض ط-ول على هسهحله

 وت٠ح.ض.رم دن ر هرا في الموبي ل.ل.بحر
 " شما الداخ.ل في ٠تمتا كما ولى،

 ونذلى الحذ.الي. ).ربع ا من جزءًا ض خذ إ

 ذلى ض؛ ا ب.عغم ذي أرا مز٠تش٠ل ردا رأ

 اذرا وا رى اشد-؛ مثل "حدرى ا

 هلىه أه.ل ظغار.وكان ني حرةوالبطا

اة ح: عددون ذرب زدن دق ا"رض

في ويعيشون ،كب ا٠كغ ا في بدوية

 الصحراء ين٠ب قمة الوا لنجود ا

ن هرن أم والجة؟.ال،  ٢مذ.ه يع.ي-ش ك

د ٠محقرون لهم ذك حذلى لسد؛ ا ءلى  و

تح_مل افخلة٠مح تثكل اروم اديرة

 ، سة٠يغ٠للى ا ته.ا٠م٠ص ا وء. ذذ..سه ا$سم

لت ءذددا صمتها ء؛ ون وكادت  ك

سالل. , ب كدم؛ لط؛س ا

 بدلمدان ش٠أكذ رة٠لمه ا يالد وكانت

زض ، ا*-زا ارمن  عن ذلك و

 احتفظ وذلى ولذلك ، ١طوب ز زهتم

 م٢ حب؛ حذ؛ وط؛ جزة م م ت ؛-حز؛ أهزي؛

 في كانت اش المهرية( )اللغة دي

 اب.ن ءرب ت لجذي؛ برن لهجة ا"صولى

ا؛ذلىيم.

 ادذوش في ورد ةرللمه رذك واقدم

 (،RES 4877 ):شذى اسدة اض؛

 وحرو اؤهة.إ.ة في ش ذلى ل ا ءلى عهر وولى

 ون الغرب إلى دقع قديم؛ أذري دوقع

 لذقثى١ هذا ريخ دا أن ذلى *ظ وي دروة.

دي. لث لذن ا !-ذرن ا إلى يعود  ا

 "سي-وز 1 در ب ك ذكار 4أد. يه٠ف ه.لى ند.ا وا

 أمل دم -ور٠وا"م أمغ-رن( )أكرر/

 نوم—"ه ا و "م-ور ا وذم—ة٠ك ره—ه—الم

 ديفة ودي جرا. وها-م وا"ءيوس

 ودب؛(. قدبم المن في .*.روفة ه جع

 آغءر ي٠ء ذذش في المؤرة رذك حع ا٠كم

من ودؤرخ ءدان، وادي في ءلى ءبر
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يرة٠ا لمهرةا

دي. ,أرابع ارن ٠نيصف.  ذكر٠و ادد

 إلى تدسير ءسكري.ة رذة ذا٠ه ال.ذق-ش

 وه.ى د.ؤ.رات(، )ارض/ مهرة أرض

 كدادب في الهمدالى ءذد مهرة< ده )دن

 ودذ-ره-؛ ال*-رب(. ره٠ج_زي )صفة

 في م(957 د/346 )ت اتعودي

 وأد-؛ ذال: ي.ث٠ح نرب( ذف ا روج٠)د

د  اذش،حر، ى٠تس قصبتها ذإن ه ر مه ؛

د وهر،  مة٠ج٠عتع٠٠١٠م ألسنتهم رى٠ؤذ د

 س٠ولي ،ده؛ زل وقف٠و يعاد  أ٠جا

ده  م٠واغ٠أم إنما٠و ردع و ل٠مخي م٠بب-

ل، في تفضل ل من نحب وتها ا

 الذي واذران الدب ساذر ءلى السير

 ودياره*( لد. ه؛ من ق ا$ن.؛ إلى محمل

زشة  إنم.؛ ل ودن؛ ردة ن؛ ددوا لألدهم٠و مغ

 ٠.دأهاب؛ تقل.ة٠ش نوعد؛ ،ن؛ءم م.ن

 ؛دخذذون ره٩وغ ادمودي أن ود"دظ

د زمن ال.شحر  أن ويرجح مهره. ؛.

 من سوؤ؛٠لج ا ح.ل سد؛٠ م س ا رص٠لثسحح ا

 ء إتذا سدم وا ،صرة ا ذطقةم هبوقل ليمن1

 ودو حل ذا ا ثا٠دلل ءلى ن مكا؛ ؤ، دقع

 سمعس في ذذسوان ل ن؛ كذزك. اروم

دن د.ر١ل ا حدل يد.؛ حر ل ا ا : لعلوم ا

 )ا"س*-!( ى—وا" ، .؛ن" وء ارض

 س_*-ا " وا ارصن. ٠مر ًاحر٠ي؛لث. زممو

 ود.نى رة.٠هصب ؛.لهد م.ن لى ه-دا٠لذ ا د—٠٠ء

 في هو ا"يد-*-؛ أن مز٠باح_ث٠ال غر بع

 دى٠إ إلهه ل-ل ،لدتسح_ر ور مة_؛ ن حدا م

 .ر٠د١٠ازسد دددذة أسمداء لى٠أد تما٠٠بعضسه

معا ا أن وا"رجح  أذري مودح "

الح؛لب لشحر1 ادددة مداور

 الى ،ي.ثم.مم ؛؛-ة““الذ"*** د—،٠ء رة—وم_ه

 في لفاني١ عل ذ^و ر.١حم ؤزاءة

 و نم. ؛ن -*;دان ؛ن مؤرة )ا#كيل(ع

 رن رادك بن قف.اء.ة ن٠ب ا-داف ادن

 ذك.ره-ا ادفي مهرة قبائل ورن حمير.

I داني: د. I والد.ذ.ار، ).ذم وا لغيث 

 ردذر زريت١خ وزو اكدرا ا٣بطو ودن

 ر سد؛ ؛ظ.و اروم: دلهها لى-؛ ومن رام.

 ء أسمد.؛ نع ير٠كت .حز ودتم. وح. ذرا وينو

 في صة وحا ذل نقبا ا لهك٠ذ ك.ن 1مس

دذذ "ودية ا  : د.ذل أرث ال عالمة د

 وقد. .وت. وريد ، وت٠وسيح دلرشوت

 )وت( دن ؛.د )رت( حتقق’الال كون٠

؛دت العدو في لهرة٠ ا أ،.ا رك ن.؛ ودد

سللق1 ط ۶ 2886



٠المهر ٠المهر

 ع٠ ر "ده.-،ا في واسقروا ا#سالع.ية

، ؟ض آهل من إخوادم  عموم

 لغطاط وا راق ال في ..كوفة’ا : د.شل

ب,مصر.

 داثمة صلة ءلى ؛جرةا أهل وكان

 إلى أمروا وكذلك س.قطرى، يرةئمجز

 .ا٣ ٠بعضه و|ستوطن إفررقي.ا ذرق

 إلى 1ما٠ج ذاس-كودي وصل ذدما٠وء

متكثاب رح.);* في ارذذا ذرق  ا

 إلى رندي ما من إرثاده زولى ا"ولى

 )."حا وه-و لمه.رةا دش د."ح الهند

 جذزاذر أن ويع.تقد عاجد. دادن المشأوز

رالقم ال٠ج دن اسم-ها اغذذت دةهر1

٠دأرة ؛"د في

 دم٠ة٠ا! ذن د اط.ي.رة دت اشتي. وؤذ

 رالهرة له.احم-ا وءرذت ل ا لج-م ا ببرددة

 من نيا ح٠اله واعتبرها ،ري ذي-؛ ا و

لى وخاط ؛-؛رض ا#بل ؛-رام ا

 من يلة٠قب ,*-يد ال إلى ب لع.ي.دي.ة ا

 .رة١المع.ذ رية٠المه #دل ا وكذل-ك ،م.هرة

 م.ع 1إفريقي صءدال إلى اسم_ه.ا فل وانت

 اا؛ذظ وحى ؛بتيينا دن جر؛ن اادا

 MEHARI فقالوا الغ.رسلتة اللغة

مق.ها شذشوا وا MEHARA لجمع٦و

احد MEHARISTE ].شظ

٠دة افجا ب رى

 من اروم المهره افظة٠مح وذشأزف

 لفيفة ا : ي٠ه ت مدد-ريا أربع

 وتقدر وحذوف، وقذن رس:حرت

 ودخ ،2؛.م 88,000 محافظة1 هساحة

 84,990 من ش٠أك ك_ابا٠س عدد

.ة سمم

 ذاء ري رقع رة٠ه٠الم ة٠ظ٠ف ا٠مح وفي

 ءربي برًا م. و٠كيل 6 0 د دع ءلى ذشطون

 وهو ،مح.افظة ا ة4ءاص اادنبة مدينة

 ا"ولى بالدرجة ؛.لى حديث ددذاء

 صدد لسفن ت ئ الحثل بتقديم
 تج.اردا دورًا يدمب ولكذ.ه ا"سم-؛ك،

 الجارية ن دخ ا ل قبا٠ست ا في هرا ه_ا

 ردة دوا ا ذع ارضا غ.ريغ٠وت ن٠ح٠وش

 فظة1مح ودردط انحافظة. ز٠٥ ؛درة٠والص

 لجمهورية ’ ت ا فظ مح.ا ب.ب.قي.ة دي.رة ا

 ردة ومج ة دمري ت دمال موا ط.رق الي.مذتة

 و٠نح ح.ثيت.ة مخ.عل.ى وذ--*.ى ،وجوي.ة

والذتهدلى. اشدديث

 الله ءدد د٠۵عح يودلدف د.

 ر والة د. م.قال ا#سالمية، مارف ا داذرة :مراجع
 جزيره حد-غدة )با#ذجل~زيت(، ره ه م :موإلمكار
جا، :ذإي^داذي شل كا ا ،للهماداذي ادرب

 ات٠مالحظ ،56ص 2 *.دد اذ رددان جلة,4
ص رف ط م لبا اإ.^^.فاذي، ذكاره ما ءدى
ام.986 م1ل* ا#حماء ،362
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ثة)|للغة(٠التهر أحل( بن >سليمان |كهري

 أحهد( بن >كجات لجري اله

م1554ه/961 ذحو ت

 ليمان٠٠اد رن ن—أحم رن نا م .ديسم,م يرو

 )معلم.م ب لمة ي ،وذنكاي تدار المهري:

 رف م ن كا٠و هلره٠م إلى ه٠ت٠ب سمد ، (ر٠؛ح٠لب ا

 مرف ويع.ل )سقطرى( ج.زي.رة ك.ان٠س

 دن دعتدره فه.و م.اجد، ت٠اب ين م د

 ا كش, ويستشهد رذ$١دم٠التق زالمع_المق(

ه في د-أقواله  في ًادركه ذه أ و ود ،كت

دوات  وقد ره.٨ء ن٠م "خبرة ا ا

 ر دا منيل ا في ن بدر ا وم لم اد ل ا دنذت

ت ءلى آ دري الم وسليم,اف ج_د ما  درج

 ر٠ب.ح٠لأ م ءلى في كأ"لعا ل.ه .ه؛ طور ن

 داح وا وم٠ذطج٠ال وأحذ-وال وأدوال

 يالد بين حر٠ب ل ا لطرق1 ووص.ئئ

 مدها ٠ ٠والصيو وة وح.؛ واطذذل رب٠الد

 المستشرق ا٠ذشره ؛دلى(—رس )زس

 رس_ائل م.ع وران ل جوريا لم.رسنمي ا

 الش.موس )ذ"دة ع يري م؛جد، ؛.ن

 و)غدد^ ا"سوسر(، ذواءد ستحراج1و

 ، -ول(٠"ى ا تمهيد في ًا.عأدول ا

 ح_ر٠ل_ب ا ءدم في غ_اخ.ر٠ل ا و)الم.ذ_ه_اج

في ول٠ادضد تحذ-ة ذرح و) الزاخر(،

 المهرة )الع.مدة وك ، "م*ول( ا ثد تمه.

در(. الدوم ط٠ز في ا

اؤم ء هحمد دودف د.

 ءدى أوواء ،اورب دعن حردة لب ا ا!طوم مرا-حع:
— ع ا ده وح ى ى٠٠حا اكدري، ن٠ار رد تا
 لي،٠الزرك الض.ن ر زي ام،981 سنة 2ط

ء$م، بيروت، للماليي-ن، ا٠اوط دار ا

وم.986 ،7ط

ة( اسرة )ا

 ة٠مجحض_وء لى—ء ق—طط٠ي ٠” صعفال

 ردكلمور زال 1م اذفي رمن؛ةا ت للغ-ا

 وحزي-رة :اة٠اذؤرة ؤظة ء؛ في ا—٢

 ص ت ألمهجة؛ا وه-ذه ٠وظف'ر ٠سةطرة

 دتور و ٠لحة١والثقط ذشحريه١و لهرحرة ،

وذ  إحدى ث زن ا تبا بلهجا الم.هريذ ا

ن القديمة ا!-لمعات  لفات من اذ

 وهي العرب. جريرة جنوب عرب

 اسات عائدة إلى تذئمي ذك دون

 المامية(، )اللدات ا" ة العر

 لذإ-يمة ا ليم.كة 1 ة—للف ا رم وذؤلف

 ن ء-ند ا العريم؛ .ة .لذ و ج.عز ن وز.„.ا

 ة ٠ذ_ج في ية٠لجذوب ا اللغات مجموءة

 ف٠تؤد ا-ما ث٠م العرب، حر.رة ت ل.غا

 هذه في الدمارة ادت٠ل_غ٠لا صوءة٠مج

ذات من كل ازشدرة ا"كد ا
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فت( التدوإع )ا )اسة( |لتلجرة

راب.ذ  كاذت٠ وإذا ٠ية٠ائ٠ك_ذع٠ل وا وا

 و ماذت ٠قل بم.ة٠د٠لق ا |ليمشة اللذة

 خالل دن إ" دش عنها نمرد

 الولهذ ذان ،هايءل عار اوفي الذقرش

ة زاوت هزا اتجردن  ا٢ ص وذأ ا ٠يتكل ج

 أن غ.ير رة;^دذ.٠ال اثالث وبلهجاتا.ا

 ء-لى واكص,رت ددون لم ؛-لمعةا هذه

 لم.غة٠ل ا ن ن.؛ وو.ذلك الشفهية. ية ادروا

 اللم.غة هذه تجاوزت ؤد لحضة ا ة الدر

 لىيا٠ء تطفى ادت٠وك المدونة غير

هزًا حدرث  ودة سلش غ.مرت ما٠ك ، تم

 أص:حتا ث١مجم اوذدبمة بشة١ وش ذنإ ا

 ص.ة٠وخ دد ،للة.نن ا حمع رن ا ح

.حميعه.ا الدرب جذزدرة وخات

 اولحد.ذ هه الناطشون ويسمى

فرء-ان: ذا-ك في ونم ر-ت(٠)ب

 حذرة، واوطا ، )حذرميث( بب ا لح ا

 هجورة دحم خصا اوذرءنن هزن ولكؤأ

ممعزة.

ه'أ فلفة دردذ١ااط ال.له.ج.ة أئ

 نحترا؛ن إلى ذ؟ة ست و ودي ،ل لجذ؟؛ أ

 إلى ب وإنما وابء( )الساحل

 وذد .لفته*( في اد؟د ئ٠ب-ع )شير<

 نطق ذئارب سسب لتباس١ حذص-ز

سمثن. ه دن ء.لى د.طإق أن "ذلى وا ا

 ولهة في بل ودقا جمالي اب اللهجة

 نفه. فى—ذع ا٠ب ري(٩)شي لة-وم ا

 (م.وريا وردا ك ) جذزر ,**.كان ويذعددث

 حز تم ذم ور ٠ري(٩)د حري٠ش لهجة٠ب
  أنم إ$ سقدرة، سكان كا$م

 بها. ء.احمى م—س دن -ه-م"تج٠له ون٠د.ذهذذ

 حميع.ها للهجات الدام مدم  ا ولكان

٠اإيرلحة طة١ أو إيرة1 إذة هو

 أهل كالم خموب! د_؛ن وند

 ٠ال_داني أحمزت ن٠ب لحسن ا المهرة

 الميالدي( عاثر1الحىا )الراع
 جزيرة ًاهد اذات فص-د في ل فذن

 أشل الصفة: به كشا من و-ه.رب ا

 ،ء د.ذم-ص*,.ء#ن ودسدوا ء سدن " وا اثمعحدر ا

٠ م٠^١د ا كالون ا دش م نز ء ة مه

 ن ؛*,ة. ت٠تمكذ الحديث دم ود ا وفي

 ,ارة ر هرن و.ه اانمس*. او*.إوم يمية٠أكاد

 ومع ،س-ذطرة وجزدرة إجرة ا ليالد

 هري عن في وذزك ،ة٠مهم وخودة ة د نرن

 - 1998 ه/ 1317. 1316)
 المادة تلك إلى واستنادًا م(،1899

 كألميالن٠) ا"لماني اوهالم أصدر

 ة٠اتجرد حول درات بزذرز(

 ندك ومنذ والسقطردذ. وادشورية

 ن٠م دد—ء ة—و.ن-ة ا ه ل ٦٠: ء-في ين—لح ا

 لحزو( و)ا ه.وذز( )داريا ثلم ادطداء
 سال )د وأخبرًا ،إ-ر(٠لر-وو و)والحر

من و)ل.وذه( ،ا روس'ي من ناؤمكدن(

ا Sاو
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اهب٠الموالعؤاي،

 ء فا٠لع ا ن٠م اخر وءدد ، I—نرنس

 هذه س.ة درا رذ. ك ول دين.ن دم وا صرب ا

 ر.ةيدا ني زاإ.ت م.ا دل.ك م٠رغ لل.غ.ة ا

 ددن ده٠أش ء-لى ساو،٠وال الطويق.

 طف^ن ٢٠.بجك للغة١ هذه ر اذدن؛ مرعة

 ددي ا ء لطماا وذشاط |لعربمة، ة غ. ذل ا

 ؛ع٠اذ_لىف ام٠أم لب نا ا في جذع يزا

اكحذيث.

الله ءدد دح,دد دوسدف د.

ذدراق دلل واجع:  لددد - ا"كاذت - 2ج ا
 لعرابت1 رة٠زي لج ا ج.كورا لدات ام- 964
ام. 97 5 و٠مالي — جوس:ون م٠ت يثه،٠الحل

ؤاهب٠ال
 مد٦مح ي هذ ات لم اره ح ي: أدر ددرذة هي

 م(1718ه/1130)ت احمد* ابن

دة د*د عل  ر، دم؛ مد:ة ذرفي م أد؛ د

 غيول ء.لى ء-ظيم حمدن وضمنها

 أن ود *ة.٠وام 4زراء^ وأرضى ر واد؛

 ددخت—م في سنوات ني تا أمذى

 م.ليذه ^وار خ:طها ا زفى ا ٠)الخض*راء(

 ، د.ه ألم لررفمى د٠ع٠ر ه_ج-رشا ،رداع

 وم—ي ا—ه٠فعلخط اإ-واهب إلى فل ذن وا

 ة٠ذ—ف رجدب كه_ر 1 8 لسبت ا

 ومعه ام. 700 يناير 9 ادا ا 1 1

 ن وأرى؛ والنادة ا"م-راء انتقل

 لدور ا لذدكه ؛—د وكار'ت ،زدولة ا

الكرراء وعمها والنزل وا"س-وافى

د.؛تت ذغد ،ة٠ح لحن.؛ وا ؛لح٠اإ.ص* وأه.لى

 و؛ دي،٠ه٠ال ت٠اص.م٠ء )ا؛واهب(

دى ء؛م؛ ن ري٠ه٠٠ ء ؟؛.؛ ر -ه—واس ءرف

 إلى وفد مم-ن ن وة.؛ فره. و;با توفي

 يةسفرذ دعدة أول )الموامب( ني انجدي

 ام، 71 2ش/ 1124 عام إدسا رارت

 .ده ه؛٠طبيب م*د؛لى؛ من لهدي٠ا د سد؛ وا

 صاحبها ط وداج ه-.*- ذوا ا ن—وء

 رق٠س٠***.^٠إ ا أورد عا.ة ض  4-د ؛٠-ذ_؟٠س وا

 Jean de روك دي جان ديالذر

La Rogue أرع رمد ذدره فيما 

 م(1716ه/1128 )ساردس سذوات

 م^ لكتمدر ا ن م نض لعيلة1 ا ءن

 وعدد برح ا ه دا مج يتع.لق 1فيم لذة لى؛ ا

 دب صا ط ؛-لمج في لى وص وا ري -برواا

 ب أدن لمؤ.ذي ا ة وف؛ د_لى و الموات.

 ، قب.ز من -لذراء لى لح.ق م-؛ لرت ا و د1؛

 ص وادن المهدي ل٠أه ره_؛٠راجة د٠فة

 ؛٠٠٥ نورء-؛ ،ت ٠ذ٠ؤأ تى—حذ ا—(د—٠ر

ءذن. ل*لى أدوا ذتودا تملىهت

 ال-ههري الله ءدد د.سددن د.

 ،96 ٠ 95 ق وب: دن لعريد١ د.غمة □;اجع:
،57 :لع,دI ا$دراء ري: ال )م-لزطوط(،

 سن م.حمل ؛459 - 45 ا /2 لعرل:١ ذئر
 ].بالء الءرف ذ.ثر البركاذي.ا يح:ى لممح

،“ا$دان دار ء،دل اليم.ذى،م وانبحرث

ام. 98 5 ،؛؛روت
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ر(٠ء دن ب)ءهبل٠أبوالمواه (٠ءمر دن )ءق-ل لذوالذب’ أدو

 ءم|ر( دن )ءعدل الواهب أرو

م1654 - 1592 د/1062 ا 1001

 بن ءبران أن ر٠زم ؛.ن قيل٠ء هو

 دن سالم دن ر٠ء بن ءلي دن الله عبد

 ال.روف ي، هر الحدر الداوي 4 لفض ا

 عالم ا#يسالم، خ٩ش دب: إوا ا باب؛

 ن م ط ورد؛ ا قرية٠ب ولد ٠فاض.ل ج.ليل

 ٠ ا ٢ لم وتع, ودش وزي ب لح ا ر ا تم ختل ؤرى

 ن٠م د—زد—لم ا ن—ء.وأ هروت ف٠ح زار

 ددن من ك.ان .ه.ا٠شيوخ من رف المدح

سالم بن ٠بكر ي؛ أ دن ،ين٠٠ع لح ا أسادذته

١ب٠١عي٠ش دا ون، جمم ح بآح٠لش وا ،رخت ذا ي ء ولى م

 واصل اووطن دأل زار سطة،1بالو

 أرمين ا إلى تجه١ ثم ءل.مائه نرن بع.دد

 م 1 6 2 4 هرا 103 3 ة٠ذ٠س ين٠غ٠الثري

 العذب دروس ءلى يزدد كان ت٠حي

 صري٠ب—ل ا م—ي٠رح٠ل دا٠ب٠ء ن٠د ر٠م—ء

 كذدي٠ل ا دآدذي ٠سعيل ه لل ا ب والعارف

 وء.اد المذورة. لمدرذه١ روزا الحذضرمي.

 .ن م نزة ا۴- ستقر١و ٠تريم ة مدد إلى

 رث ظ.دار 4وطذ إلى وزإدره^ لزمن١

،للت-لرسى كذسه ونعتتب د٢ستق ا

 وا ء منم كذرون ددده ءلى خرجتف

في القا منهم والفضل، لعدم دأ

 بارجاء ءبدالرح.م بن عمر الثرخ

تخ ،لخطيب با !شهير’  بدر٠ال.ك وا

 ،لك.-لىي ا ال.ععيل«، د^ر أ^؛ ب-ن مح.مد

 ن ؤري دب صا دكر أدو لذثخ ا وأدوه

 ح,اسكي ًاحمل والدتخ ر( 1دظغ طاقة

كية دا زرره ج إلى ة )كم  مج,موءة لزن س

 ٠عد٠لب اكح ادن لرور( كوريأ جذزر

 واذؤرخ المزجم أر ه في ده ندع وا

 ب٠٠ح ا٠٠ص ،لنيل ا د.كذ.لى مج؛ أ ن د امحمد

 سنة ادوي(، )اتفرع كتاب

 محمي من وكان م.1641 ه/1051

 !ه وارراع. فودالذف هبوغال السم.اع

 الفاخذر لكريم1 دح )ف مذ.ها معتفات.

 ؤ.صردة شرح المسافر( حالى ذرح في

 ف لحا د؛ ء-مر دن عمد٠س يال.له العارف

 حالى لي دت٠د )نا : ا٠مط_لده اد-في

 رحها٢ش م.تظومة )العقيدة< و الحاذر(.

 بر٠ه ث أ ا المدلى ذ٠محم د.ن د٠أحم لش.يخ ا

 ه تلمرن ًا أبض ه.ا٠وشرح ،اذي٠قش٠بال

 م٠ذظ وزه ,ر.٨د؛ء ء.مر بن ءلي اذتخ ا

الصوب. طريق ءلى

ب.أمط.رف لةادر١ءدد ددمد

 جذايع لجامعخ1 ،٠رامطرف ء:دالةادر هحمل ع اراجع
ارض ؛اى الهذب؛ن ؛جرن اد أء"م ل٠ش

 ،ص_كعاء نة;,اب، الع.اهدة لهيئة1 ،م٠ودائده
م.1998
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ا)عام ذمي ال ؤتؤر٠ال عام1ا اصعبي لمؤتمر١

هر رص د - درص مو

خهر = هؤتمرخهر

س ؤ،.هر  ا|عدذبة الجهدبة = |لضعدي توري ا

(ألدام |لشعبى ااهور

شأة ا|ذاسيس، ا

 لوذفي ا للروار ة٠ذ٠لج ش_ك_لت

 (5) م رذ لح.م.ه-وري ا ر ا!غرا دمري،

 الصادر .1400 م/1980 دح

 ردب 1 2م/1 980 دارو 27 ردح ؛تا

 (51) من الدددة ودكاوذت ه،1400
 اون(دردة ا؛ذارب مخت.لف بمثبرن ضوًا ء

لى-اه؛ت «ظتانيية، وا  هدج وذات ا

 ءدها انعت اوفي ا"ولى واة ال ة اواج

 فظات.توا في ؛_رء_؛_ة -ؤة-رات٠

 د؛ب 19 م.ن ة زنار ا في .ي_وردة٠لم- ا

 27 إلى اه، 401 ذ.ر٠ه 1 1 م/ 1980

 م،1981 ضاير 4 ه/1400 معر

 ل.لج.ذ.ةا ه.ذه إم-ازات أ؛.رز من وكان

 ا)-وط-في البثاق مذروع اد إء ه_و

سعاء ستفتاء ذ!-ك عاب، وا  ا

 المؤذرات ء_ذ_إ دح تزادن اوذي

 في دورا (250) داذت اوفي الغرم؛

هذه مثلت ث٨ح والخارج ذل٠دا٠او

 ت .تمذ.؛ووأ وذرائحا ق٠ك_اف ؛-وراتا

واك,؛؛سرة. ة ء دا٠جة.-  ا

إلى ازوط-فى ؤوار لجنة تحويل ■،

 "ول ا دام لا ؤتمر٠للم ية ١ضي٠تح لج_كة

 ٠ئرسر 31 في *-ام٠إا ش_عيال مؤتمر٠لل

 ا$خرة حمادى 5 م/1982

 ه٠الم.و-ره دن ازرن ب.موحنجا اه، 402

 ل حما الله ءدل عني ا).*ذنا "م ا من

 ر لحذوا ا لجدة الى لحمهوزية ا ٢٠.رني

 كاًلجذة ه_ا٠م ا٠م_ي ت ني ا—ود ونف—

 16 م/1982 اردلى 11 في تحضيرية

 ق-لى الله حث اه، 402 رة لجع$ ا جرادى

 الدعي ر٤للمؤ ا"ول العام المؤذر

 25 م/1982 أعسدى 24 في العام

 عدد وكان ه،1402 القعدة ذي

 (1000) ألف الددن ا"عضاء

 با٠'.-للها تم*ا؛ني في وجذ_رق ، ،٠ءخ

ه عد ءلي *.ني-لى٠)اإ "ح ا  لح1-٠حم ا

 )ل.ؤة.ر عام أد؛ذا لجمعهوررة( ا ٣رب

 أعضاء ا'ذتخاب تم ا كم ادمام ا]ثي

 (57) عددهم الباذخ الداثمة اللجية

 ،بالتع,يحح ءث.وًا (25) ٠س_ب ء.ضو،

 كاطار الوطني ارذاق المور أني دط

 وذاني ة لى—وء ي رظ ودليو ي ح«٠ف

أءرى. ؛.-بتام-
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اادام الث.بي تمر٠المؤ ال,ام اكدي |لمؤتمر

ذوجؤات

 ذصورًا ا؛وطفى ق اددا ا تضم,ن وقد

 أن عل ت ف—ألة وس:اسعة دن و_ة.

 الفكري الذكوين أساس ا#مام

 وصلى ي٠اب سعب ي٠والروح

 في ص للدا ودق ب_دأ٠م٠ك ورى—ل؛. ’

 ءدم ءلى كد أ كم.ا ،ر٠مه ا٠حك ز خذلى ا

 أرًا عية٠لت ا مع ذوطفى١ ء ؛.وا اس.جام

 ة وحن,) ًا؛ وءلى ط ذوءبا أو شتل.ها ك,ان

 وزة وذم ى١٠ليم ا سندب ا ودر ليم.سه ا

 وعد ، طوزه و نموه لتكاما دمية ح

تزام  ءي١ادس ازوار داساليب ا

 ن وسا ا ب؛ الوحدة ز لتحقر ي ز-* او

 لىيمقراطي٠ال اداخ وتورر للمية ا

"سم, وا لوجمدة ا شك.ل دق.رز ذي ل ًا

 و٠ه عليها وم٠تق زفي ا ا؛.,دستورية

 د-لىة٠و-٠او #عادة الطبيعي انلك

 ر١لمع. ا طي للىيمة.را ا دوبا ب خ بم ه٨ليمذ ا

)ارشاق( وءذف الثدب. إرادة ء.ن

 لىه—ن أ س.ى ا—س أ دأ—ب ب؛ ^-أ لحرية ا

 ذرورات ن—ع وذرورة م—ا#س

 ؛ م.ذه..ا منطلقات ن؛ وحدد ،ة لحراا

 كة ار٠لمظ* 1 ة٠وحمرلح ، لتعبير ا حذرية

 كما واط.ذ.ة٠ا؛ حقوق كل ن وف.ط

أن دعي : بأبا طية -ذرا الد ء-رف

 حذق ا—-ذطاته٠س كمخذل.ف الدولة

 ر لى٠٠ص“م ج٠١ع٠ش ل ا ن ؤ؛ هم ق وه. ، 1للثدلغ-

 أسدًا ارذاق وأورد ، *بدبدًا ت إط—؛ا

في: 1لخصه طه ذرا للد

 ءلى زذدرة ا حذق الثعب تلك٠ أن

 تدف٠مخ في يمثلونه من اخش£ار

الدسزورلى. ت سا٠لمؤس ا

 د"ذراد الممارضة حرية كفالة

عات. وابى؛

 ٠ لى سذور زلى ا ت ؤس.سا لم ا ءلى ؤها بذ؛

جذ.لىحض؛ ل ا؛..*-لى وءن حدد ،ءي ا

 ,؛دوارى دذوبب ندلى لذ هرغهومه ق اذا ا

 اس٠ص ءلى دذوم ؛.ًانه ا؛ط؟ذ؛ت ددن

ءان  كافى ددن اسة اشاواة دملىًا ا

 العرد كلى١لمل ا )ودد( مع نجت ا أوراد

 إ كذ-زع و ة٠وذ—ص٠م كثروعه ا

 ودع-ود.فس ءالرة لمعا-حة بشارون

عادل'.

 م العا ا؛ددي المؤ؛ر لىر٠٠أص وقد

 طذة1ال وءلى(، )ا"س اراق ى.مدة

ة٠لتوءر ا ة٠ل لى بمى٠وت ، ه٠د ا . 1ب

شملت ح واس" نطافى ءلى اتررلى

 ت.آسيس٠ل لشعبه وا رسمية٠ا؛ ق ن ا؛.را

في اه-م—ي ديمذراط-ي ميثاني وءي
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م اوط اكددي |لؤصر الدام |لشعيي اد.هؤتهر

 ذ٠-ه٠|٠م رب دم سدد آ٠وت ، دة ٠س يا ٠دد ل ا لتص,بة ا

 م ها٠م٠ب اع ضحل أ الذي لوطني’ المنجث.اى

 ية٠وسدداس وتنظيمية ري.ة٠فك توء.وي..ة

 ندج ل ا اس.توءبت در دوا ذه تخرجت٠و

 اروع م —ؤط لتهيئة ا و سدي السح؛

,إستذلي. طي١البةر

 : ت 1لتكويت ا و مييلتذظ ا اإنذطور

24 في ف اددا العام ور٠اإ واذطد
 القعدة ذي 26 م/1984 أعسطس

 ذق و دعله ج٠خر والذي اهد، 404

 ت-وحيل مخه_ا وصيات٠وت وقرارات

 العلم,يق هد 1*1 وا م ددا ا ل,تعليم ا هح مدذا

 حذذ هدرا في لخاص ا ٢٠والتعلي ؛ذ1وا"ه

 ذ.قطة كان ادني تة٠س سدا ا ا م لذ.ماتد ا

_ع-ي٠لذ ا المؤتمر ردح ا ت في مة1ه ل تحو

 ني إ.ث1الة العام رالمؤتم اذعق.د 1كم

 ذي 18 م/ 1 986 أغطى 24

 ر سعد؛ تحت تعز في اهد، 406 الحجة

 ردز عل الشعسة الشاركة“

 ،ا لوحدة1و والتت.مية الذدءذراط؛

 ت دا ؛.اق و ا ت تك.وح.ا ؤده تك.م.ل.ت٠س وا

 وذوسدت ة٠القرءع والؤؤرات نحلمة١

 ور^ز ءضدو. أوف (24) إلى ة او*ضو

 ديمقراطية ءلى الثالث المام اذ.ؤةر

 وءط.وط مح٠م ووضع خطيط او

رح٠لوامجا ذ؛ة1. او سية٠الحم االذ_طة

 -؛سلدلة٠ا"س ات٠دم٠الخ وقط_؛ع انحا؛؛

1407 م/199 1 - 1 987 و"ءوام
اه. 411

 العام ش*-ي٠وا ادور عقد .ما٠ك

 رة٦للغ_ صذ.ادإء في يعاذرا م الذ؛ مؤتمره

 - 2 م/1988 نوذبر 15 - 12 من

 إلى وأضاف هط1409 ابريز 5

 الرتامة لحنة التنظيمية، الهيكلة

 ءلى م-ذ ا٠ه ت ازا ذر لذذ وأ لتنظيمية ا

.يمذ؛ةا اوو-ددة ٠تحقيق ا٠طردو

 العام وشدي ا لمؤتمر١ و.ذات$2 ويرن

 -حق سيسه1ت ذلمد. ونمت ذطورت ادفي

-دلي: هدأ مس اط؛ العام اور

سلطة أءلى ودو المام: لمؤتمر١

٠ لظبمية٠ت

 وضرنف وا التنظمة دة اورقا رذن

٠اإألي

 وين٠التك ودي الدارة: اللجنة

 أعمال وتوجيه ؤ^؛دة ءز انسؤول

 ت دورا ديمن العام ر ذو ا ير.ذ ومب"^ا

 الدام ادؤذر بعد وة.وامها اذمةااده

 ينتخبون -و٠ء-ض (501) اؤامس

قراع  إلى وضاف الجاشر اوري (-ا

 لرقا؛ل ا ريدة ء عف؛ أ ء_فويتها

iن٠م كال وأءضاء ورلى-.ر ،لتنظيمية 

دننوأ لوزارب؛ وا ال.عرلماكة اذ-؛-ئذ^ن

يه٠ا٠ليdcgmgjl 1 2 8 9 له



ام اد* ي اكم |لمؤتمر

 ء ء-فسا أ ن٠م ذغلون 1مح وا W صم.ة لع.ا ا

 أماذة في رالمؤتم ذروع ورداء ،رالمؤتم

 ت والج.اع.ف وامح.اف-ظ-ات صحرة لدا ا

 ٠ ق شا٠ي٠الم ة ذن ز ر در ٠تح رغ ي. ررو

 ايظام من (2) العذرة (31) )المادة

٠الداخلي(

 ال-ةر-ادة وه.ي ال..ادة: ة٠لد-جذا

داب  رلم.ؤتمر تذقبذيه5ا والتنظيمية ا

 !!ذرارات بتذغ.يذ وتذذوم م1الد ثعي١ا

 اذرة ا "-ات“ 1~;٠واإ دج فيرا را ط "ط ص؛

 ام٠ال والمزتمر الداى البة من

 د^؛ وقوا 'اؤتمر ذ^ولح:ات لذاذة وآوحه

 (31) الخامر لظم1 المرد بعد

شذاب، ل١مته ون ءتنم ءضوا  دز ؛.ا

 ؛.*.همدوا مجك.ا (1 1 و) ا!.داتمة ذة لب

التنظيمية.

 ءن ادؤول وه-و حتمر٦الؤ ردى
 أءم؛ل عل م ال*؛ وا#ذراف إدوره ا

 م ف ل ا ي إشع ا لمؤتمر1 ات هج؛ ت’وذشاطا

 في .هن ا ه-د أ محق.ق بدا ويذاره٠تك ف.ة 1وك

 العدل دج وردا الوطني ق لمية؛ ا تعرق

 لؤتمر١ )ذرارات وذة؛ ادؤتمر ال

 م مها وتولى ه٠ت وصيا٠وت *ام٠ال

 م لنظا 1 ا٠دده٠ح ت ا٠ص ختعا وا

,!داخلي.

 القيادة وه.ي : ة٠م ا٠لع ا ذ-ة ا"د-؛

ر٩كم ءن ؤولةسل ا المباذرة لتتميذيه1

م1اا* مي۵ال ر٠اكؤذ

 ده ومه-ا م ال؛ ا!شبي |لمؤتمر ل أعد؛

وتتكعون دب لج_وا ا ة٠ف ا٠ك في رومية ا

 العامون ا"داء م، دعا ا ا"مبن

 ورؤساء (،4) عدد ءدون لمسا ا

.لمتخصصة١ ذر ازدوا

 ن٠م ون٠وكك :ة ذي درد؛ ا ة٠له.ي.ئ ا

 ادندن او*.؛م ي اون.* لمؤتمر١ أءضاء

الذواب. ١٠مجذ في ل*

 ن٠م وتتكون الوزارية: ة٠يئ٠اه

 لمعينبن ا م ل*.؛ ا الشعبي الم.ؤتمر أءضص؛ء

 من ويذا-ك وزراء رذواب وزراء

 اركزي ا ودك ا ظ٠ذ محا م٠مذ.ه ي.ش.عا

 ة !ارذا المرذزي لجهاز١ ور ادي

المرة-زي ز الجخ-؛ ورة.ث~ن ؟.ة،“وانحا

 رؤاسة مءدب وهدددر |لمياسبي، و"من

 سة رنا ككب٠م در ورد لجمهورية ا

')وزراء.

قاءلية]’1 |لختكوددات

 م ؛—او ؤتمر٠الم ب_عد وأصبحت

 التنظيمي اإركاز : ن٠م ذكون لخامس١

 لديري.ة دح لذع ا ثم أدنى، كتكوين

 رع٠ذ٠ا! ثم ا٠ه٠حك.م في وه؛ اا_داذ.رة(١

فظة، I حكمها في وما باغ

 في م ا!-*.؛ ي٠*٠او.ذ ؤة.ر٠اإ ذ٠م٠وي.*.م

ءلى لقيادية١و او_ذ_؛ءديه ت.ك.ويذات.ه
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؛*ام’ عدي ا؛ث المؤتم.ر الدا ي٠الثع المؤ"لمر

فزاع  م_ا ره.و ابذر، اذمري ا

 لحة;؛ر وا بةراطي٠ا) -تهح ردادده ذ*زز

 م.ما دا-تدله في التتظي.مي ا].بذراطي

ذطبل عل ساعده  او-ذرار في ة٠ا

 ه٨جذ م.لم وه.و ؛.وذلهاا في والومطية

 في حجر٠والت والتسلط ت1ادهماء-

 قدوة ع_له ح و ة-ف، والوا ا"ذلهة.ار

 البذاء للد-وار ظللت٠وم ،ذئظيمية

راي ادذرار في بيالحق والمثارئ

واكظ؛هي.

ددة ال اذوددة ذدذدق ق ا،ؤذهر دور

 هو الدام الشعبي لؤتمر١ كان

 حة٠ل ا اؤوحذإة دذروع ددنى في A؛ذرا ا

ت آج٠٠رل ج- ن ح- __ص A ا ■■■- ا ا ق ر٠ط٠ل ا٠ب

 ءلي الرض د"خ الذارين:؛ الزيارات

ن رالح الله عبد  للمزءو العام ا

 م/1 989 عام عدن إلى ادمام يالشع

 وع٠مدر يا و طرح وادي ،—هإه09

ذدم؛حمه اذوددة  دن ق دون ملة1الك ا

 في دندن لدبا ا ووضع ، رط٠ث او

 دددل  اريخ أهام )آذذاك( اسردن

 د لج-؛ ا الحوار د-ذلك و؛-دأ ٠ء-ذ-ه،.

 الوحدة #عادة الشسس؛رءة والح.طى

اد-وطق المداق حدد واوفي ،اإدحدت

 .روزوح ؛٢وئطاها ه؛سأس

او طي ا غ.قر٠لل ا ر ؛يلخ ا ن وك؛

 لقيام نيرر ا٠ا"س ۶ سدة دا ل ا

 م.ايو ن٠م 22 او في إدحها يه٠الجمهور

اه.410أضر26م/1990

 ؤةر٠اإ ن ى؛ لني ا د لجبو 1 و؛-نلت

 ا٠إليه السباق نرو م ؛-ماا وشعي ا

 ؛,وحدةا دولة يحادة٠ه س-ت.ك-م-ال

 ازفي اولم-يمةراطتة ت ؛.ؤس--؛ا سس,,وذًا

 كال في الد.؛م لثعبي١ اور إب ز آدا

 الذزام.؛ الجادة الوطية العطفات

 ب ورن؛ لعكرية ا 4ن ومنطلقا 4ًداذ

.لتنظيمي وا ي٠ل ي؛سل ا مله٠ء

 مع الع_؛م بي٠ع٠لق ا اإ-ؤةر وأدار

 ليمني؛ًاة ا كر، دهرا  ا ب ’ح ديكه

 دذة - أدار - ووحدة ا دوون إء$ن د٠رع

 في به ى مجدن زوذجا ر، ود الحكم

 أول ض وخر؛ الديمقراطي، لسلوك ا

 في ال.و>ده لدولة ذ.؛ة ن؛ ل.ر ت با ط؛ انء

 الفردة دي 5 م/1 993 إيريدلى 27

 ت با ذتخا ا فج خا أن عد٠ب ار، 41 2

 ور؛ ة الوح.د ودا الشورى مج-د

 في سرك وا ال.ساسجة لتعددبة ا إء.$ن

نتخابات  م 93 لعام ذ_ية اكردا ا
 مقعدًا (187) ءدد ءلى u> ح-ت

؛٠هض ودو واحد* ولرذلع_ف ره دا داح مسن
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ادهام مي٠الد مؤتمر1ا |لعام عدي دش I ودمر ال

 ذيق٠اثت حك.ومة .ث_كيا إلى أذذى

 ل,يمفيع ال.ت.ج.مع ع_ن كا دح ذ"دة

ذزاكي والحزب لإلمالح في. ال ا

 ة.د د."و ا دوًا.; نت ت-ع_ ودفي

 دان لحة.؛د.ي،1و دلي ال_د ل-كآع-ر

 ابء دو العام الثهبي ادور

 عن داذع !-ذيا الصلب التنظيمي

 أددذه ذرفع والديمقرب; !وحدةا .ار-غب

 ٣رب ص.الح ا)ته ٨ء ءلي "خ ا لع.اما

 أو ة ازودن رثعا الرراني-ة، ٣مجد

 1سب كافة سدذذدتا أن ٠٠لع الموت

 عل الى.اظ أجاب من الوطني 'زوار

 آمرون لمنا أعدن أن وبعد الوحدة،

 المؤن. ذها ود ة، ازودن ءلى ب ظ.ا

 ا!.رب، ودؤسانبا ذرب; الد ءن

 !.وحدةا ذ١ء. ۶الدذا ر يخر.؛ وتس.ك

 إدى ا فئات ف.ة ك-ا ومعه الوطرة

المهنية و إ~يا ا ت لتجمعا ا و

 لة بيسا وقذوا ادرن ن ء جتما وا

 ا!شوري إدرا ذلك ءن للدفاع

 7 ال ات;صار كأن دق اهدام، ادوطني

 درم 27 م/1994 يورو من

 أن ر2اد-ؤ ء-لى وكان 1415

 درب بع.د ا"ء.*-ار بإعادة ،لذط.لمع

ءلى ظلحذفا وا الوحدة ء-ن الدفاع

 ة٠ال-ارض !.ةرى-؛ الرادي !.;.هددا

 ادريات ء_لى ظ وازن-؛ الرب;

ي؛  ،لفكريةوا حفية—لص و سية ا

ف ة—تج.-رب ستوعب وا ة_ذ-  د.ح ا

ا#صالح. ليمي١ ال;ج»ع

ادذ.اهس هام1ا المؤتدر .ددا

 الدرة.; ا!.وطذ;ة روف !.ظ ا ذاك وفي

 ال.ود-دة( ء-ن ع ددن.ا درب )رال

 ءذد ه،1415 محرم م/1994 دورو

 م ال-؛ د-ؤة.ره ادمام ي !دها اذور

 2 - و وو 25 ه-ن ةنر !ن.ا در لحن؛ ا

 دذر 4 - مح-رم 26 م/1995 دورو

 العام ر "اب ر ل؛ تحت ه.1416

 ابء !;طور ددردة ا؛طالةة د, لحن؛ ا

 ء ذا و؛ الديمة.راطر; وت.عزيز التنظيمي

.الجديد" ٠د ا!

ف (6000) ل*طد  دخدوب آ

 أمام انعقاده ددة وذف ث٠ي٠ح

 ود.ن اذوب; ادادن ءلى رت ورا !ذطا

 وا!دور ا!يمذية ا..وددة اذتعدار ه، آعد

 الشعي اذور دن المنتظر ادي ال

 ن٠ا"د متقيل لغمان م !-ه-؛ا

س  م ما أ .!ؤتمر ا وة_ف ك-م-ا ار ;ف—وا

 إءادة 1ه ءح تم.خضر تنظيمية د.ي؛م ءدة

 دة ء؛وإ ، م ل.ه؛ ا هبي ال اذور إ.ذ ب ه

 لميشاق ا نصوص بعغم في لنظر ا
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ءدى( )-دورية لمؤيد١ ام٠ال ل.ثعبيا ر٠الهؤذ.ه

 التطورات ل_ي—ي م-ا—ر زوط_في ا

 تحققت ا ا!-وط-ذية والمنتجذزات

..ليه٠لمستق ا ت حذا بعدو وا

 قه ارذا لئ.ص.وصن 1 ت٠لل٠تع ث حب

 ا"حداث، وزدا 1تج و-د كاذت ازفي

 أن ءلى: الحديدة وحنحرة٠الذص كدتأ و

 وءلى ف'جدر، وط.في ٧مل الوحدة

 ت دا ئتخ_ا  وا ،سده ل_سثما ا لتعددية ا

 اللمي للتداول كأداة البرلمانية

 ب نفخا ا طريق.ت دت٠وحل ،لللطة

 يتعلق ه-؛ -ل٠وك الدون، سة 1٠رة

 لدستورية(١ )الذصوحمم.ى مع م 1ا$رس,ج دا

 تنتصر رية٠وه٠ج تعديالرده وه_ي

ؤات وتمدذد ءةراطي٠الد ذروع زز,حص  ال*

 م.ن ث لذ ا ز.طات٠ال ددن الذمودح-ة

 لصعيد ’ وء-لى ،ديمقراذي ور٠مدظ

 ة٠الذي إلى أشرنا أن ق٠ب٠س الهيكل

 اذفي الدام العي مؤتمر٠لل الحالية

ذضل . مسج غدا ا م ادد ا إؤتمرا ءذه مم

 هطحدور ك1داك ء د.
لمؤتمر الداخلى لذظام١ ،لوط'ي ا داق وم ا :دراجع

الهالذف = ذف1ط.1ا هؤذهر

اني العه = الى المه اءؤذدر

ءهران == ءدران مؤ,ذمر

.اس(٠ء )دورية ؤيد٠ال
م1998 - 1945ه/1419 - 1364

 إؤيد ا الله ٠ءبل ءدى دوزدة دي

 م_ن سة وسرا ءبه ا٠ح-كم ا ذ٠لدط نا

 .ا۴خ-ويأ مع دردت .ي’ص.ذ.اواءه بمروا

 ء_لى سررا ددن إلى صنعاء لالن

 زبحر1 يقرط ءن ذو-.د^ت ثم ا"ودام

 ليتم ا مرز نت عا .ر„ر م-■ إلى

 ما ر٠ت.وف وعدم ة حيا ا وصحويات

 ١لص ، هيشتها٠لر !؛ى نكا طي٠يغ

 ير٠وة٠لق ا"حداث دار في إسكابا

كداق والءذاء سكن٠ال  ا٠ل٠د.التع وا

المصري. ميالذظا

 زعام.ة1 اوذإذوية على حصوذ؛ ود.،د.لى

دن دا ة سد؛ درا مذأح-ة ء.لى حصلت  و

 شمال٠ال مرن يمذرة أول ت٠فكاذ شقيقها

 وأول ذثلذوسلوطاي.! ني تدرى

زبدة در.إ-وم ء-لى صسل.ه ا٠ح  م ء-؛ ا

 العارم كدة من ام969 ه/1389

حتماء درع. في قيا

 م ا٠لد ا ذكج في ليم-ن ا إلى دت ء-ا

 اإيمذيه المرأة حم-عيه فه نت د آ زني ا

د.ذدل في لها رئيسة صا٠وك ءا٠نع ص ص
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ؤدد ااةاس_م( ؛ن ٠)عحمل ا ؤيد ءاس( )حورية ا

 مديرة٠ك ت.ممل ت٠ك كا أذي ا اوفت ا

 داسة٠؛ت ا ت أط.جا كنقدم لذرس_ة

وا#ءدادية.

 أوات م1971 ه/ 1 39ا م ء وفي

 يم٠ط٠وتح أدواها كى-ر عاد٠ب ة ي٠مع٠لج ا

 ءلى محس.ورين ءةا٠حم ل ق: دن ا ٣٠ 1محتوي

 ن٦المطم ا#خوان حركان في الوهابين

 التطرف—؛ لها (٠—افرج ت م وام

٠ ماري٠لي؛ما

 مة.للهت1 972 ه/1392 م ء وفي

 ش.اء٠ب.إد ات٠ط٠٠لناث من وء-ة٠مجم دج

 في الدماء ًامية غذ-و مذروع أول

 رتب.ط٠م ر ى-ا هم "مير ا ا؛ن م.درس_ة

 ١س د-زا و طيم٠ت٠وال ل-ةرسةا ؛-وزارة

.4ذشاط ى٠يمارن٠ المدروع

 في الصعبة لفلروف ا وتببت

 رتى م.ة ا٠لع ا ه ي-ا٠لح ا ن٠ء زاذ٠اذه

٠ا٢وفا

 ااث.رةي حس.ن رؤوذة ٠د

وفي٠اا.رس = ءلي( دن )ءداس لمؤيد٠

 م(٠ااذاس إن ٠)محمد اكؤلب
م1644 - 1582 ه/1054 - 990

 مح.مد؛.ن ؛ن م٠س ا أق ا محم.د؛ن ه-و

م ني،٠ء دق المؤيد، ا  ا"كثر ا

 ته—ي—ب ن—م ه—"ثم. ا حكم ؛-ؤس-,

 أيه ة وف ٠*لح٠؛ إمام ختير١ م،٠لقاس1

 وتلقب ،م 1 6 2 0 ا ه 1029 م ءف

*، بالمؤيد ا"دراك در ء -*1أق وفي با

 سط-رة وعادت ،ب.-ن ا يون٠فد٠ث٠الع

د نح_اء معلم عل صذعاء  من ا].؛.

 دود٠٠ح إلى جدو؛_ًا ٠:ًا:٠موت ,١غ٠ح

 ن وحم* ؛.ااط-م ءرف وف الحذاية..!ز،

 اسوب( )دددة كاتاب له سة.1ادج

 في ذوفي رن٠ة ردع م٠حكل ويمد ، ()ح

 الله ءلى لى وكا لمن ا أخذوه وخدذ_ه سهارة

 ٠وزي٠اللم-رد وللمؤرخ ٠ء,يل إمتد-ا

٠)خ( سيرته في مؤاف

 لعمري1 الته ءدد حسدن د.
 ،238/2 الطابع بر١ الشوكاني: م.راجع:

 ؛ن ٠محلعل ؛122/4 ا"ذر ة ى خال : المح-ى
 هرن رماحاس-ن طاذح1ا ا]-در الذوكاذي، ءاي
دة،1او-* عة٠مط بع،1ا.-"1 ااخرن ردن جاء
 ى٠يح رن م.حمد دن لراد.*-لى اه؛ 348 ، مص..

رف نذر وأرة، ا"ذف، ؛*لى ايمن ء ا
،ص,تعاء ،ذي يم5ا .وث٠ا وال ات اؤدرامم دركذز

٠م1 985 ؛تروت، ا$داب، دار
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ذ.ذزع مودده

موس

 فظ-ة ا مح م.ال٠ء أ من ديرية٠وم واد

 دئحة منطقة ن٠م جذنء وه-ي أيون-

 اهمذ ا$ءر الج.زء ع۵ي ادفي التاري

 ذرى أهم ين٠ب ولر-ن ور' مديري؛ ي

 أرض : نذكر ،هروددة مدرة ذلى وقبا

 ،مه:مي١ آل ،يتة٠مقال أ ذردة ور٠مذص آل

 آل ل،عشا ذرن الم.رع، لي،٠نجع١ آل

 ،مرط٠م آل ،ود٠هلم آل ،حي نبيع

 ، ردانمج آل ،سود آل ،وء-ر٠ج-

،ئع١ذك آل ، ٠٠للىج ا ؛.اع العابر،

 آل ،ب عس ا٠ذ ،م_ذ-رن ،لع-وسجي ا

 * مكسر آل ،زى دا ™ ف آل ،مرن—ق. وا

 آل مح.اريان، ذرن ،حيلر_ة ًا د،٠اتخم

 ،ن -د.يشا ،شك-لة آل قوز ،م.خ ش.ا

 وسي،٠ال آل ،د—وح وادي ،ة—ي—له

دوك. وعر

 المناطق م.ن مودب؛ دة ٣مدي وتمد

 صيلها ئ بتع_ذد غ.ذ.ته٠لا الزراعية

 ة٠راء >—ب T ه م ده ر *ح-ك--فجا ، ء-ثا-ة ررا٠د ا

 ه—نح لم_ا وا ت ضيا—لحم وا ونن — ؛ —لحن ا

 ويعتبر فخة.ن،٠واد طن وأد والحضار

 ۶ وا٠أن إب زم أف ن—م ٩—ودي—م ل برتقا

 دزوددة ر.ط؛.خ يت-متع كما ، ت لحمضا ا

 تب. وطا 4ودذاة لحالوده ة وايب.* بش.هرة

 تنتهر المذطقة أن إلى با#ضاذة ذا٠ه

ل محصه ن—م الوفير بإنشاجها

تدم0اائ £ق٠س٠ال 2900

 عام ي ؛ج ا#د باغ وقد .البطاطس

15 الحمضيات نم ام999 ه/1420
 من رطل لراذوني ر٠ونح ن،٠ط أدف

 لمذتجات١ م.ن يرة٠ك أت وكم ن ظ ادق

 اإ-واذي ىو ا"ءرى الزراعية

.وغحنيه لدو وا

 يذم اوفي المهمة لمشطريع١ نمر

 من عدد إنامة المنطقة ني .ذهال٠تذغل

 رؤوس في اسة٠الم ج-ز وازوا .لىود٠ال

 اد~;ول ه ددا من دة ستذا إ ا"رد

 ا٠۴ئ أ ذ-جا ح تره٠ب٠ك ؛".رءة ذق ردد لفي ا

ً  ؛;ن ود,ن ابدر. إلى تذه.ب ع-ا غا

 وجر وادي ني د٠س جز: زوا ا ذه٠ه

 ، مران وادي في د— رس ى( ١—حم— ا

:ران.دن وادي في دافي اجزحر

 م خ_ا لم ا ل_وح_ود ة٠ي لمدب ا ز ودت.ا

 ودلى—إم ٦م-مخق_ في للممتاار طما^*ي٠٠'ا

ظن. وا

عقحفى.1ا اددد إدراه،-،؛
 وااناثا البدان عج.م٠ المفءني. يم٠ ر ت جح١مر

 ، 4 ط ،ء صن-*-؛ ،كلمه٠از ذار ،نبة البج
م.2002

موزع
 ل ا'٠ذ.  قدبمة ية٠بم_ذ٠ هرديدن ه_ى

 وم ا دن ن لسعكا ا٠ب واطة ة م; ا٠ء

 دقع ٠اكيورة -ة م اوددا المدن ت٠م وهي

30 ددد ءلى وق ء غذا ا رذةمد درى ل شما



تزرع رورع

وق.د ، دد يذة٠مل ءرب وحذوب ى

 بن م-ورع إلى كجة ع-وزع سميت

 بن الغوث بن وائل ن٠ب شمس عبد

بن أيمن بن ره-؛. دن ب ر؛ ء ؛ن ةط.>ن

حمر. ٠ب»ذ ذدسع ا

 م، ءص في موزع مدينة ت’اشتهر

 نقطة رشكا وكانت ا#سالم قبل

 ومدن اليمنية ادواذئ ددن ل ا٠ذص ا

 أن ني اغمدا ي-ذكر ا"خرى، ابز

 دي ن؛ ل«ب٠ذ٠الم رب ودا ق لشقا وا ع٠ور٠م

 ن سدغ فر وطن ووزع وأن د٠ءبدانجي

 ورد الغارات. تج؛أ آل ق لذذ؛با وب

 القديمة ب بذ ا النقوش في ذكرها

.ه.وزا ١٠داس

 لسجل١ ربه ل؛ ا دره؛ ءط أودم من

 ل ره .ا۴ذ هرة س-\ج دن اطء^مز ه بذا اوذي

 ورباط عاب، وخارة ول م10 ه/4

 حل ط في ه ؛,ذا اذي ا يرشغ لكا١ اذبا

 ا— ه705 سنة "ها وفي—ون ووع—و

٠كتترا ١نخا هذالك ورس م،1305

د وتت.متع  ب.ة٠خص ؛؛رض موزع ر

 والدخن الذرة دع مزا فذيا تنتذر

 أذجار ١وكذ والبط-مخ والجلجالن

 والرذشال. وال؟؛ياي واذوز المخيل

 1600 الزراعية الوادي ساحة وتبغ
 ر "رط ا ه يا ذرفده! ،وربع ز م يإو

رن ذأني ،ءددة مص؟ات ون زلة لذاا

 ة مقبن ل وجذب وص-؛ر فر ادن جبال

 الجذران داتم بض١و ،حبر ورل

 زوع١الم راؤها يمذاز كما٠ ؛م.٨ال ط.وال

 المنطقة و"ن ،وته ٠بة ا$يمار ممن

 ة٠٠شديل ا٢فإ وي ها٨ل ا ,ا٠ذس- ا ا رز ه دب ف

 ؤد دزروعاه.ا ذ؛ن ولذلك ،ؤرارة ا

 سأة تذشأ ١هم ،وذت أؤرب في نمدى-د

ث وطزذا أءرى،  اله في ل ذ و

تبامة. أوددن ذر اط

 ءلى لمطل١ ،.وذع د لحسا وءدد
 ، وهرًا داو ٠أررعحح نمذو ر ا"م بدر ا

 ل مج-ا في دا س،كا دعضر يعما دنلك

ردة. ال وا"حياء |"سماك صدد

 فديمة وهي و,.ووع، ديذة٠م ذت وى

حطاط،  وواني رن اتعال ذذطة ا

 فيه.ا كهر ذذا ن، التهار نه وود فىفين١

 الدين، ل ورجل؛ وذب لعفي وا اء٠ه٠ل٠الع

- م'مهم ذنار

 وان—إ٠ء ب-ن الله د عم ؛.ن د—عذفي

 ه/887 سدن فى الذو ،الورعي

 11 رججا ي القضاء ترلى م.1482

 با#فذطء اشتغال رع يرها٠وغ

؛ ا كصمر٠سا . ب كدا له٠و ،س٠اددرلح وا  ن لث

 بن عيل إمع-؛ القرآن؛ أحكام في

 س،ذ.ة وفى اط اإ-ورءي، الصمد د٠ب٠ء

اسال جر وكان م1613ه/1022
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ذورع

يالمظفر لرح ملذا ا في لتدريس با

 ، ز٠تع ،مديذة٠د ة٠طاه.ري٠اد والم-درسلة

 ؛ فيه ة 2 لشرء١ إذال.ة 1 منصب كذلك٠و

 لى2ء بن عيل حدا ن٠ب الممد ء'ذ

 ولرؤرح لم ا٠ء وهو ،ي إوزء ا لصمد ا

 في ى ء -در ا ء 1لقض I دادة ت أ؛.ه ؛*ف ذولى

 ريم٠لتعدا م.هق.يا إلى يا#ضاف.ة ز ذم

 دءول في ا#حان‘ كتان ؤه ، ذ؛ي-ا

 ن ءثم آل .ة ءلى نمت من2ل ا .هإ^ة٠م

 لعثم.انى 1 د إوجذو ل تأريخ وهو ، وع2دط

 ه/ 10 3 1 - 940 سدة نم اذيمن ني

م.1 622 - 1 533

 دن دي الفقه موزع فق-هاء ن٠وم

 الفقيه يده لى٠ء وتغثه درس خبوا

 حرار680 )ت ده_ل—.مح ل_ن يعقوب

مح.مد ركر أدو والعق.يه ام. 281

 بح صا.ا ذه أ لشرجذي ا ذكار م-ة مال٠ ا؛ن

 ٠م1388 ه/790 ة٠ذ٠س وفى٠المذ ع٠موز

 لمورءي ا لحطيب ا رور عد.مد ه٠لذقيوا

 وعدر وازدذدر النده في ى ا٠ء ن وى

 دق فده ودرس ذورع في سجدًا

م.1401ه/810سذة وذان*

 |ل.عروسي ءاي دذدل د.
عحفي۵ال د أدم دم۵إدرا

 ة جري. رة لهمداذي،١ د حم. دن الحسر. :دراجع
 'كوع ا ءاي دس ل٠٠ مااي : دق رحة ،رب ال

،1ط ء، .اه صن آد، ا#رن م.كترت إى، اذادوا

 تاريخ ابذي، ءذي ن٠ب اره٠م٠ء ام؛ 990
لى، وزد؟ آءصن.اد ز أحدق ذب -ذ؟لى٠ال. ى:٠ال؟.

كوع ءدي ه.حمذ :قيتحق  ال*دم، له٠علئ ،٠ا
 الحن ب"ن ء-أ-ي م؛1979 ل-صم،

 م_ركز ، ه٠للؤل.ؤر ا ذ-ود٠ل_ه ا ،ل.خزرج-ي ا
 دار ، *,ا صن*. ذي،٠اليم حوث٠٠وال اودراسات
 ال؟ذ.دان م،1983 ،2ط ب.روت، ا$دان،

 : ئحهكيق ۶الحموي دادوت جممع- ذى ه٠ذ 1البم
ة،1الرسا غ٠مؤس ا"كوع، ءذي در راءيل

ء،1لذاا.٠٠ ا^لىي-لى،٠اإ ل الم؟ مكت:ة ،وت لب
 ذلى والعبا ابلداني ما-بم م؛1988 ،2ط

اد^ذهة، دار ذب،٠ذل٠اؤ.م إ،راه؟م او؛ه-ذ؟ة،
م.2002 ،4ط زئ،،٠ص

ء،ي<)زيد ااهدشكي

م(1,48-1,11ه/1367 - 1329)

 في سلب ا٠ض ومدا ء; ش-ا و٠ه

 ارز هرن كان مدة،يال "حرار١ كةرح

 لزد؛ري ا ئدمود م_د٠مح بارد خرا رجا

ن، د٠محم ■اود وأ  ءر شا أول وهو دعم

اطذذدمن،. من٠الي ريغ دا في ز شهي

 محمد ء-في ؛-ن رد : سمه ا و

 ادواؤمة )كزشالى( درره هرن الم.وشكي،

 رب٠غ ت شنرا كيلو ه ۴٠ىث٠ عد٠د عل

 ءلى فدي إذا ا لهيرم دروي داري ه٠مدي

 درذة٠م م.واليد ن٠م أده -دي لشم.ا ا دته

 وعمه والده إليه.ا داجر حن شهارة

 ذلفعس.ه اوي ال ب٠س-٠وح (.٠ه.لى٠اذ زطدب

ه_/ 1 3 2 9 ب ا هرسو ذ١—م زيد يعترر

 ة سر ات—رواي ي—وتحء ٠ام9ا ا

 وفا٠شغ كذان زده وا أن ٠الشهيل ازذ-اءر

رة ذيو ر دى ددن راسه٠للل ل رذت دا؛طم
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ءإي( )رف ي لموسة ا ءإي( )^د |لموشكي

 مة—إ_* ا ء-لى ودرب ، وث—وحن

 هرن در دع اذي ا لدم؛ ا ذب إوه؛ ا ءلى

 14 القرن في ادس علماء أبرز

الهجري.

 دب ق م د عن درائذه رد ى دلق وؤد

 و)دد.؛ر( و)خوث( )شي.؛رة( في ءمره

 ه٠عث٠ب ، ده،٠وا] ا٠ف-يه اسن حع.ث

 ازع-لميه( )المدرسة في لل.دراسة وازده

 ؛.إلح رتى ا٠فيه درم حث ب.صئعاء،

 م.راح؛ أءلى وهي >الغاية(، مرحل.ة

 م>ح دين٠امجته وسعه ذدرسة ا ذإك

ا.٢طال

.؛ ى من دي١وشس٠ا؛ ن و  نم-ب وا أد

 ،بسرعة سمه ا اع لكوزن ،ب لطان ا

 زوزير ا دآل روددت قده  ء أن ويظ.ير

 . 4ست درا مرح؛ة فز م وحدذ*؛ء ؛ر د في

ذور ودرى  أن لح إذ؛ ا ز٠يلعز عبدا اؤ.د

ة إمام لوزدر1 الله د ء  ه/1367 حذر

 إلى ا؛وسكي ح رذ. الذي هو ام 948
 "دذاده، مدرس ليختاره دى ا#د؛م

 ا لهدن ف_عثج م #م-؛ ا ره اخذ-؛ ذلى—وا

 في ا#دام ء أدن؛ ددررس ذولى٠و 'ادلى،

 بي٠ب الوزير آل جمو معيف

 ده أتاح وقد ٠الر( )وادي شيثل٠ح

،ءدؤ م.ع وثيق.ة عالذن إقاط للشع خ

 ؛-رصة )االمر( في إلهاما له اح—وأن

 -ا؛ والذأدل، ذراءة وااذرع الحذدوة

 اذوزدر، ؛آل داوة إقبا ة ص؛ زه حذت ا.ا

د :دردص في ل الع. ة ورط  ا#دام أو

ئلالع ة٠فرص  الدظ.؛م ة٠?.يع٠ط ء.لى ا

؛ م. ا#د.؛ م٠لحك سدد اذن؛ الت؛مي  ن و

 ءي ئا ين-.*( ذخص٠ مع دراي ال دن

في ذناءوا صميق،١  ؛طذة٠وال ا"خذ

 دجه أن ي ؛.وسال ؛ نخلصةئا ال«وطضة

 قد كاث ازفي ا"حرار حركة إلى

-؛ ،تتبلور ذواثم-؛ ؛-دأت  د._ن ن و

 حذد أ ذف ^د أن — ذاك - ي۴لبدتا

ل ،لرلى،سيةا ه؛ ذاص٠ء  ق.امه٠م وو

 تظهر ؛-دأت الدر في س٠للتدر

ة لم؛ ا ده ه؛ اتجا  سة زم؛ المعارضة ست

 زفي ا ا_"وث؛ع فف-ذ1والر م ا#بض-؛

 تجف وم ،في٠ليم ا لشعب ا يعيثها

 دم؛ ر ذع ؤذلى يمدى، ا#دام ءلى ا"مر

 ولذلك ،ل—ج زر ا ى„در في سع_ت.مل

 د؛ ودو ا؛وذسالى، في ددده دن ١ؤكر

 ا٠يه٠ف امشزج ة-صد^دة في زي-د ل.ه٠س_ج

عذزار  خت.م.ها كورياء ن.وا ؛.؛كودي ا

لة له ؛م.^ت  د.وؤ.ف ءلى دذ١واف د

ع يري 1لم ورؤيته كي. و ا

 وادب غ-ي-ر ذي٠أرهاق.ت إن ،ذا ودا

والذذف بالجذور ال.ره.وق ال.عالم دن
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عاي( دزدد لموشكيا ءاي( )رد |صوشكي

رى واا.زد ال.ذع.م.ان ف.هرن ،ءدن إلى „"ا-٠تح ءلى القمده 'ساعا. ولم

٠كاز آخرون :.؟*هم مم دماج، وطع زادت دل ن،٠اا-رح-( ددن العالة.؛

فى لموثمالى١ ٠مكمث ٠الموشكى ضمنهم لمت صد ز ا ١٠.أذووتر ب ًا سدوء "مر ا

ام، 946 اه/ 365 بدادة حق عدن ن ء إ.*؛ ا ل حذوا " ا ذردى من ،موشكو٠

فرص_ة هناك م.ة ذا ا له ٠حخ أدا وذف د. ءزم ؤد م ا#د.؛ أن ردو وذ

ئلالع ذة_افة ال م_ن طرف ء-لى ا وأن ،لموسؤى ا اعتقال ءل أخبرًا

ه م_ا٠لح ا أتاحته م_ا ر رذل المعاصرة إلى ن ,٠ه٠ف بذزك أحس ٠ كى—الموش

ن٠م ر د رق ة٠سم٠لم.ت وا ، ك هنا ون ف—ل.. ا ال.عهد دولى ودق ا دوك د٠دع ثم .ار،دم

نفتاح ادارة ظا فى ألنسى ا برام ابن أحمد ت جدا إلى تعز فى ا

م.ن الحزء ا ذن يطانى اد ر سدسا  ا ؤد او ن ن.ا اوذرن ر حذرا " ا من مج-موء.ذ

ذاس_م أرد ن "-.;.؛ ا ويروى ارهن. أحمد "دم ا إلى ء لجا  ا فى ك-ذوه

ء.صنم ًا زهنم ماد ن ك حى٠الموش أن اج م د ا"ستاذ ومنهم ،دز٠بت ألدين حمي.د

هت ن اذق )فى.ة;وا( أكدة دوم كا؛ ود٠م٠مح ومح-م-ل ،ن ه-^-؛٠ذ مل٠مح أحمد

المرددة الدررات م-,' جده كمية وذادىا محمد وأحمد الزبيرى،

للموئ|اكى سح٠ كم|ا ،ذ.-ةا للك،ا يروى كما — أحمد وكاذن ، وغبره,(

ا"دوار( )حزب واقع ءلى الوقوف ة_د — حى م_ا٠ث٠ل ا لله ا ءط.د عط_ه_م٠رم

أذدأه ذد ن اعده؛ وا وزيرىا ن١ك اوذى ، ذه٠م م٠وأدذنه ، وة مجنا استقلهم

عام ذز ' د ا٠رهم ت ذ٠حع رذ_الث 1- ٢د_ا ود_ظ $راذ-ي-م ده٠أذد ج٢وذ:.

ت ه' ه(1944 / 1363) ٠ (م 9 ' ا ٩ د 6 3) او~"د، د..;ذلى ددأن "ودقترحاب(

أحمد وم.عهمز ز. إلى عاد أن ااولدى أن كث٠د م د—أحمه "دم ا أن ر—غ

أول دماج طع٠م ا٠تمعهم ثم الذادى* ذوءد ح٣١ح س.ته ا٠٠س. ذلة٠٠حذ له.م كشف

مر٠ود-ف .نءد إلى ار ٠٠۶" ا وط٠ثم—فى ز٠٥ ء نسد ردم؛ سقه< ،١)سدخق دآذه دؤ

ل.وث_كاىا ءودة تاوزوال_ا كدف لوز ٠١م. ا"درار هروى إلى أدى مم
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ءإي( د )زي ود^ي٠اا ءاي( )ن؛،. |لموشكي

 .—)د,:' في رذإة^ ب.ع.ض دح حالف ب؛

 اوروايات أرجح أن غن "درار(، ا

 -رط ا دواءي إلى ودته ء سي.ب آرجع

 تصعيده وزة وف. ]"حرار كغاحي٠ال

 ا؛قيم ًاحمد ا"دثر ووان اوداخإ,. ع.ن

 س-ة دا ني تهاج٠ت ا ب.دأ ذد ضعن لذ آذن؛

 --ة ،;ا دن بد ا"حرار ؛-ن استمط

 عنه.؛ ذه-ح ذد وان اذفي المواجهة

 ل سنة-؟؛ ا دن أ قذ ف وذوك ، بق ض-ا

 اذ"حذة وا؛واذف وزد"ذد. الموسى

 "دثر ا إلى ه رودت أن دؤود وشكي٠ل.لم

 ٩دوةذ ءن تراجع ن دك لم د*ز ني ًاحمد

دي  مة دأ نهدئت انراذذر ا

أنم رز اذوشكي كان إذ ا#دام،

 ر١ س:عد إلى سعت ا'-في دارتصش-آخ

(;ى ا#مام لتق تجدني شرءدة( )ذذوى

 طاغ-ية داءذاره رءية٠ث٠ال لذاحية١ دن

 نعال ى وخذو! صدرت د٠وق ظاذًا،

 دورة إمام ر ادور أحمد الله ء-د ددوذع

 حين والشهيد ه1367 م/1948

 الوذكي قة٠ء أن كما ي-—الكي

يرام د-ا ءلى تكن لم أحمد ؛.ا"مثر

ا_ا ازم اإنم ,ة—د او_ىرا بب

 التذ-ازل أو ارمة ورذف.د ا؛وسةي

 الكا؛ر اتهيح دررة وفي ةلماء-إذ^. ءن

 ل ذ لجري,ئة1و ءذ اوديجء-ا ذف اإوا من

 دن الدودة ؛.ادد ا"دن هذا ع٠ دد دنا

 ب أني؟؛ ءلى وء ف دوذي ده؛ ءدن،

 ذ"ل إليه أوول الذي ور ءودذد

 كاى نقد ه،1 367 م/1948 ثورة

 من مجموعة رأس عل 'لمولحذي

 دن وءذ.إ.ىل؛.؛ نر٠وا"ل-ه اكر—الس

 ء لقف؛ ا ور٠ة مز د في اوددن .٠حميد أحم!د

 دف وى.؛ ه، صنعا في ى٠يح ا#دام ءلى

 عدن في إوشكي 1 ن ذا أن ودورة ا دوم

ج  لى-اذ-رة تع-ز له-ل ولم زوح.ذد و.ا.

 حي.ث؛؛ن اوتذالي، !؟وما في إ ع-همته

 روق ط ءن >جة إلى ء؛دره؛ ذلى أم.لى

 دن ثل.ة دع ا؛وذءي وتا؛.ادد ة، دل الحل

 ؛.*-لى الحة.لىدلىة في اءتذذلى نه وك ،لي.ود ا

 وس 4حج إلى ورل ذلى املى وان أن

 سجدن إلى ثم ز حر,را إلى اذررلى ؤ-لىي-لىة ا

 ا#د.ام أء.ددد ودرالذ صج:.ذ. هرة(1)اوذ

 اذوزدر الله عدد الحذرون إدام هع أحمد

 ا"ولى ادى—م 29 الخميس ووم

دع ذكان م.1948 ارولى 9 ه/1367
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٠زتا٠ال ءاب( )ردد لموشكي١

 س؛ف ٢إليه مبز من أول 4رذ-؛ة-

:إءداده ذدل ذال أذ^ ودروى ا#مام.

 فل.ن دين٠ال حمي.د بدت الله ض ا دش

 بلة ركيمالمو وتعرص ٠ دعب جدعي

 وحرص ،شددد ل_تدليب إعداله

 فى أسسهر يقطع أن ءلى م #ه-؛ ا

 عضب عاثه مجر  حق )ادة..اه-رة(

إلى ادوزذر هع رأمه أرمل تم الذاس،

صذعاء.

 دن موء.ة٠مج الوش.كى نزة خل ذلى و

 ر٠ه٠ظ ذبرية٠ل1و شع.ريه٠ل ا ت با لك._تذ؛ ا

 مجدة وفي ا"دبي( لبربد )ا في د.عضها

 ات—الدراس ز٠مرك وذشر ، ( لحك-مة زا

 الذي لكتاب١ في منها جرزءا ابسي

 زكذودن ا هعد آو شكيلم.و٠ كرت

 وي.مكسر وآخرون. لح ذن.؛ ا ز لعرمجدا

 ,*^ة—المن* لموش.كيا خصية٠ث ادذداج ١هذ

 احة-ة ٠واك العادنة، حبت٠لوللذ ل_ا

٠أرضا والس؛اة والذسجاء

 ادوادءي ءلي أددد

 د زي : ود-رول الح٠اصق ني-دالالريز د. جعح١عر
 ,إدات كررع ودددا، داءرا المذ^ي

 ا)يعن : ال.شماح اق د ء. ام. 984 ل.ذي1
،٠1مق« ا)كلمف دار وا]„ذارة، ا#ران

]،. 984 _3ط ،2,4ل 208ص ‘ام984

ء١أألجوم

.ل وا"ت ذف يوذا وفظة المونيا

 تآل١٠ي—ودق ء ر؛ ا ت — دف—ح S- ف ئ ا٠■٠— رم٠م

 ا"جسد،'م، ح-اذظ ؛٠*تاه٠ود ،"ذف ا

 وذاد.فى الشمع، غ خ٠ع٠وي ،رب٠مع وا؛وم

 في نحذطة١ |لجثة كذلك٠ ذومباءا كل.م.ة

ء.1اًاةده ن١الصرر ذور

 رح.لته وص.ف في اب.لىادي ذكر٠وي

 أنه م1204 ها600 ء؛م ر٠معم إلى

 ء ا مع ذ٠٠ ا رحن تم ع ت ا جور٠ة ثل٦ك *د—ء

 أجءواف في دوحد نإنه ،لحذلى أ وسدب

 انني ءلطي1 وأدمغتهم ا٠ووساهع

 'ة؛ؤذطر ود سآ وه.و )دومع؛ء(، سمود,ه

 ؛بري لصيف ا حعر ءده شتد إذا

 ءلى جثم ر ط وادا W مذه ددذو ا٠دم ١ويلصز

 ن ن.ح. را مذ-ه ،تأل٠وسم وذكرن لي٠غ ر٠م٠ج ■

ا]زذت.

 ذذيء الحنانة في )ا'؛ومإ.؛ء( وأد.؛

 ل٠ومجم -لى_ال ا رؤوب من حدر ينع

 زوت. راذعدة ويدوح ،ر ذن-؛ دن؛

 من نفرج ت لموم-تا ا ا وس٠ب جا ل وى

 : غثره ل ون؛ لنغط.وا ر ذف ؛ ذمون١

في دوجن زدي ا اؤذار، دن ٠صحف دو
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ؤيا ا

 ري-ممن٠ا؛-ص ربرمقا في ادونى تحاودف

 المومياء ش-اع ءن د٠يبع  الق.دم.اء

 وءدمي؛ ًاهذر. ^دا ردزه اس.تعم.ل وإن

الب؛وعتي ادزدق اوطفل من وع ه-و

. "Oil on bituminous Shale"

 ائادة هذه ال:من أدل ءرف وك

 طق ؛٠٠٥ في وًاوجد ، ( ا أدمي ا ) ا ١موذ٨وس

 وال.يتى إسجدل جبلي مذل متعددة

 ء ص.ذع.ا شمال ذة٠لح وا ار،٠ذم ذرق

 م-ه-ا وسحخد ، تمز ذرق وص--أذر

رى ا ن سك.ا  ذه٠ه دول تحنضذرة ا ا

 ة٠ق 1ط در٠ص٠وم درق كمادة طق إذا ا

٠حرارية

ستخدام  ةملكل ءال؛ الشائع وا

 محذطة1 الجثة رعي Mummy المومياء

 ن٠آم ددت ا$د؛ء. ا؛صريين در دن؛ في

رون  وأن ،لبدث ا بذظري.ة الق,دماء ا

 إرت ا خد ء .د—لج 1 در ذخا ي٠ل ا روح ز ا

 ة ا٨ح في يب.عث ي لك عاده للت،درف ًا*ود

 الب؛ب.قة، ته ط؛ ند.؛ فيهأ يمارس أدددة

روري هسن ن وى  ظ لحق_ا ا لذلك اذ

 ءلى ظ لحذذا وا رده وحم؛ ا؛توفى جد ءلى

 حذ-؛جاته وكذا,-ك كاملة. نيالتده

 أو ذ٠درذ ٠حب ا٠ص ن ى إن وأدواى

٠خاصة هر

 تم ال.ي المصرية المواءات وًاهم

 المليذ !اوبءات : ه ءذه؛ الكذى

ولة وك٠مل لبعض  ا"مرة الحدددة ا

 ا"ول، تحتمس : مذلي 1 9و ا 8

دالع,مدفة عر وود ااذ؛ني، ص بذو أ و

 شيام منطقة في صخ..ريه رة٦مق في

راس  "ول ن -تقذنط جدث خمس ءلى ا

 ه.1403 م/1983 عام اب.ن في هدرة

د لم؛ با مكشذ.ة الجنث ءلى عهر وؤد

ر وء ،ن لكتا يا ت ثم المدوغ

ردح وراس ،رذ فءذ؛ اذه ءلى بح؛ذبها

زلى ١در٠ذة ا٠٨٠ش٠لخ ا ن —م وقطعتين

ود .المالرة رئ صسا سدم ا أحردها

عن ت تحنطا ا ه.ذه سة درا اد-؛ذ-ت

 )ادرا( نبات ه.و ءلي تات م1استخد

ي  لبطن ا ف—وي—ثم ٨٠د ؛.فدى ا

 وأن ،-م٠س—لج ا دلى سرا ص متعا 

1و٠ت.حدم٠اس رب.ما ء للر؛—دق ا اليم.ذيين

 للىروًارن ,ب—ر' اوزتك ر٠ع٠ء-ذ

 كم..؛ .ط ,حن ااء ء.^لىة ضمر' وثممده

 ء-لى ري.ت٠ج أ التي ال.طرلى ت—دل

 ؛طريقة درة لق-ما وا إد لجن ا .ن م دن عدذت

ًاارمخهما أن إلى ا؛ذع 'ذربون اذرادذو
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الدارة الممل.ذيت المياه ؤج٠ال

 سدنة ءائة وث آزفين ل ذب م-ا إلى ۵يعو

 ءلى هد اددوا ذوالت وك ا"ؤل. ءلى

 ًاهل ك؛ن كثيرة٠ ية٠صخر مقاب.ر ۵وجو

 ج_ث_خآل ا ٩ل ذلذ-ون٠ل٠ي ديم٠ق٠ل ا ن٠ليم ا

 ضمن صذاءي.ا تحنيطها ر.عد مورانم

 ،ينعم رط٠تحذ سووب و ص.ة خ؛ ءقيده

 هرن ده ل ء ءلى هرا هد 1لشو ا هذه وآخرر

أرحب. وي د مذطهة في محط.ات

 وع بلى أن ن حشة لبا ا رد رع وي"رى

 ءلى ا في >ميمياء( وذظ استدمال<

 ا٠خ ر٠مه ا آذد٠ت٠س وا ، دف كشع ا وى دسن ا

ربما ل٠طوي رهرن ة طبي ده كم

 ءم_لتق في قديم لها استعماله.م يرج.ح

 إءادة إلى رذءو ولى مه موت؛هم ل2تحتي

 وستها الكلمة أمدلى في النظر

اذفارسة. أو لى اونا

 صادح أحدد ح1صا د.

ادته د ء دددد سدف و د.

 ذي أوراق الله: عبد .لى٠ضادل لرس،ف د. ع م.راجع
 189-18,ص-1ج ،٠ر1وآ؛ ى<ا؛جم ذاريخ

 ء1ىتل - اذة ادقا و ا#عالم وزارة .:دورات
 ذب د;بط٠اذ اءذدر: يزك د. م،1985

 او ا$ن ب؛ ت1).-ط؟_وء- ن.م-القدد- م ع ر
 G- Elliot ام. 973 ديو دبر - وية( ر- م ال

Smith and w. R Dawson: Egypt! an 
.1924 ,Mummies, London

الدارة الدب د اك

 لىوز-وجذ٠لى-^ ا ت سد-؛ لدرا ا ذ-فيد

 لحذارة ا اددذدة الى'ه أن -ة٠واشلىرولوج

 تا٠دلق تخلدت ار٠أمط هدددا هي

عماق إلى وصذت حى الصحور ا

 ء.ذ.لى رة لح؛ ا صخور٠_ متها دمد
 هررة دت٠صع مم ه-؛ق،٠ا"ء ف٠ل٠ت٠مخ

 ،لى لجون. ا المياه أدواض إلى رى٠أخ

رض طح إلى مم ن—وم  :ر—ء ا

 قذرة ل؛ اذصاحرة واذذوادق النقوق
 ف ع_ر٠ر م-ا لكذ٠ر نذة نك ضده "ر ا

الساحة. رح ؤدذا ا ي

 ٠لحك|ثير ا ر مذ م م ي يه٠يمج ا رده مهة٠لح^ ا وفي

 في .ارةلحن ا الممدنه ه الى ا بع ي.ت ن٠م

٠متغرقة قح ا و—ه

 ه روج وف إدم ا ج:ولوجبه إلى إ.ذظر ود؛

 إلى لدود ؛رة٠الح ديذاديحا كائرة ذان ءام

 ووجود ني لرك؛ ا ط شالذ ا ر دتذ.-؛ ا

 ٠لرو كثب< في حذرارد؛ نالمددون لحذور٠اإص

 التراكيب ودها—ض او-في المناطق

، ق٠تال٠خ٢ م٠ي ية٠ور٠ت٠دذك ٦ دف وها٠نتن و

 وضع—ال إلى مذاداوا يا..—أنواء

 ه اب بع دن؛ تقسي.م بمكذذا٠ ولو_جي٠لجي ا

I إلى دره؛ معدن دط رة لحن.؛ ا عدذ.ية لم 

: همر؛ تديرن ءو حى مج
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I دإرة٠ال كعذ;ية ا ه أ دمي ة ر 1لح ا دذدة * ه ل ا ٠ لميا ا

.لمتحولة١ صخور٠ا ريع رذا - أ

 ٠الرسوبية ر١إصخو ا رتع رذا - ب

ة٠ ل !اؤح١ت-د٠اد ا ر .خوص, ر ا ي-يع ا٠ا*نم ي در ٠ م ٠ م ٠ ر

 إيا ا٠أح٠ل.ت ا ل خد ن٠م دره ا٠ء بصفة

 كلوزيد من ؛.ز بتركز .كيمياذية

 )ص وديوم٠ص٠ل ا وك,?رددات اكنيثموددوم

 1بيذم ٠٠مذهم.ا كأ لتط٠بخ أو (4 أ كاب

 "دمو اذفي اوذاب الصب؛ المواد -دقل

 الواحد، البز ني جرام ,ا(5) إلى

 ووجدود .الماغذستوم. ءئءم ة٠قا وكاذا

Iدرجة ارتفاع ء.إ ع-ذ-اص,ر٠نم

 ورون وال لك؛وم مثل: ب' درار

 ذه٠ه وتغم .. لززذب وا ل--رزدوم وا

 درزء.ة رذدوءًا 30 ١مز لى٠كأ ة٠وء٠انجم

 هحما : اهمها ومن إجالدا زيأرا ءل

 في لذخذ-ة ا ام٠حم ،لي٠ء حمام ،دهرت

 ،مرخ.زة حم.ام ١. ٠مح-ج م م؛ الحي.مة،

كرثى..إلخ. حمام أرن، م حم؛

المهخور يع٠اي٠ليثم ة٠ب٠م٠١٠تم٠لا٠ي ا٠مأ

 ءلى ١تحتوي لب زخا ا ني دا ذا لرسوب 1

 (،4 أ ل )كا ال.كليوم كثرات

 دن ط-قات ءلى رورها٠بم ك دل ر٠ويص

 ء-لى وي٠تحت ا٠كم ، ٣■بب ا سدور

 دزكدز الذاب اسبن إواد١ هرن لةبل١

في رام—ج (1,5-1) ن—' هراوح—ي

 دالة٠اا حدر ا لعن ا أزا .الواحد. اللبر

 فإن الحذ-رارة درجة اع ع ارًا ءلى

 يارتع في ي ه. ا٠م٠م أذلى ا٠ره2٠ت_رك

المتحوله. خور٠لصا

12 ن م لى ألة افيذموءة هذه ذمم و

ة٠خ_لم٠سم٠لا مI—حم .ا٠ه٠أهم ن٠م ًا٠مبوء٠ي

 حمام ،لمنصورب( 1 ذة٠دي٠م )ذ.رق

 ء.ين حمام امية،٠الح *رطد-ة ،رف_وم

 م را الجودري، ين٠ء م حما ،عب.د٠م دا

 ،شرويع حمام )الى؛رف(، الجار وادي

ن.—ح: م'م؛في ادذور، وادي حمام

 اوذازة ا"مالح درئز ن ف، ًا٠وءوهر

 ذوءب ءلى رعنملى ؛-*-دبا ه إلى ا في

 .لليذابيع. ورة الى؛ وا"مالح د-ص*.طور ا

 ه رذ ن م ت .*.شراو ا البالد في وجد و

 ت درجا دات وءيها٠بذ رة لحا ا بع لينا ١

 - 44) ددن وح درا متفاوتة حرارة

 طح٠ض ذ_لى٠ء ة٠وي٠ث٠م ة٠درجذ (75

 درجات د٠زاي٠ت٠ت حيث ،"رض ا

 ولة٠ح٠لم.ت ا لصخور ا مياه في ادرارة

 درب 130 - 80 ردن وح١دلى )دب

 ط.ور٠الى ه هرلى في خذذذر و مئوية<،

 - 70 ين٠ب وح’ر٦دل ة٠عس٠ع٠ب) دلجن رس-و ن ا

 ه-ن د ءلى دلي وذب؛ .م.ئوية( درب 80

مات؛ اب؛ ر شي أ
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رة ود؛ ا |لمعدكة ٠اليأ رة ددا ا المعدنة ه المع!

ألوع لحمام1 اسدم م

.إن دمح.افظه إذًادرة ا زرق ذون هردرا ددو 20 ب.عد ءاى ت٠ د م ح.ما 1

.مدلجا ت١متر لو٨ك 10 رعدد٠ ءإى آذص ل زورا ٠جتور ءاى ام4ح 2

؛درس. ءرب دترا كاو 20 ط ءاى حب~-ى ج؛ل لى المث،اولة م -رندًا 3

- إن ل،ما٨ث ١متر ٠كطو 40 د٠لع ءإى ن إرد؛ حل صدت ر وحذرا ردان م ما٠ح 4

.حها٠ ات هرذر كاو 10 ردد وءلمرى ،ة٠قعط هررى ك٠لغر هررحذزة حمام 5

ؤدى ودر ا هلرع ل.غرى لشهيرة1 لحمامات١ ه،ز ودو .مق٠دالخ

كم-20 بط

لسحرتة ا م حما 6

كم. 30 ن رع ءاى لقغلة١ من كال1ر داد ردد فى اوذذ.م حمام ٦

 ج:ن ءى وي:عد ياهع ويرية ؟س ةلذطق ديى ماد( ؛ي في

. (٠ك ل و ح د

ءاى م1حم 8

. ألحد؛دة طق5محا ى3 لمذصورية١ هديذة مال٠ش درفى لحذة١ حمام 9

. حل داا ءلمرى ت٠حفرمو هرحافظه ذى وم رف م حم 10

٠ دوة هلحافظه وى عد م كا ن٠٠ء م1حم 11

. ن دمأ هرحافظة ذى ة^رة م1حم 12

.مذرا لو٠ك 75 ٠تعز مدي,ذه درقى ج*وى
ا

^رش حه'م 13

٠ دوه ٠محاوظ وى
[

حرجة٠ آم م ا م ح. 14

.موت٠حضر ما>اذظة وى هرى لحن؛ وا إه كا م حذيرا 15

٠ مذه كم 30 ددن اى ء لمحويت١ دذرن دال وادى ز، ًحامضه م دما ا 16

دركات ذد1ف أحدد
خنة اددذابتع دة٠معر : دراجع  ةف١م - رف اؤدم ذى ا

 - ي٠الغوذ ذبة٠والمعل ال.جيولوج.-ق ث دأ ا"د
لكبرى.1 النجز، !وي:’ ام،985 هرادو
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م ،يداق اد اكالم يثاق٠

م هبداق ا

 ل1 3 85 م/1 965 ؛م٠ليمء

 في دية يسال دولة ة٠#ق.ام كمشروع

 الجمهوري. ما٠ظ٠ذ٠لأ ٠مز د"٠ب ز٠ليما

 واذب٠جذ أدد لدروع ا ه-ذا ن وى

 2 ة وزة—) ة٠وري٠ه٠حم ن—ف. لخا٠لتا

 ا$خر ربع 26 م/1962 شمو

 من ا"ول وع٠ا"ب فدي اه،382

 ا$در ربح م/1965 أغسطس

 المريرة الممله رعت اه، 385

 ئة_ا ا٠لط ا مدينة في رًا مؤة ودرة لع ا

 نى ورج.ا دف لمد.؛ ا من دا٠بم٠ 145 م—ض

 ذ-وا وكا-؛ أء-رى ت وشخصر؛ ين اط 1

ث يمذإون .ارت موء مح د

 هس ا"ولى الجموعة وكانت

 ل—م٠مح- حمد أ مة د-زءا لم.كي٠لم ا دب لجا ’

 ذه لدا ا لجموعة ا وذشكدت ،دري ى و ا

 النظام ء-لى المنشقين ؛-مدر من

 ن المعتدل الجمهوري'ين أو الجمهوري

م دصاءدت الذذن  جل م.ن صنو

 داخ وؤد ،للصراع ادلممية التسودة

 ذروته والضغط ى نشفا  ا ذلك

 من لعدد ية الجما ستقالة يا

 ن٠م البارزة لح.مهورية ا ت دا ٠،,2٠خ٠لش ا

م/1964 ر١ديسم 3 في ها٠مذًاص، رع

 في سال وقد ه،1384 رحب 28

 الرحمدن عبد ندي لذ؛ا لية٠الع_م ه.ذه

 ٠ذعمان مح.م-ل وأحمد ٠ا#رياني

 أم؛ ،٠ الزبيري ودممح ٠محمل ذي وازن؛

 ء.ن ت٠ثكل٠ت وعد انة لثا ا جمء.ة

 اوذوة " أنفهم ءلى ط.لقوا ا ال.ذين

 رئ;س ااوزير إبراهيم ؟زعامة اردالدة

 هذه وكاذت " الذ إذوىا د "اى

ثا ادذوى  إلى الدعرة تذزءم !.ذ

 ارس، في ا#س-$م.ي-ة دو ا! كروع

 1،1ذظ تردن  ا٣بأ دادي ؛اذت فدد

إسالسة. دودة ؛لى ملكي.ا و جؤوردأ

 14م/1965 أغسطس 12 رفي

 أى_ذر اه، 385 ا$خ_ر ربع

 أضءوه ذًا ؛لى الطائف في انجت_*_ون

 ارذاق 1هذ وطاب الالم" "،يذاق

 ؛.د" ارس في إسالب؛ دودن دن ؛.إذا

 دء_ا الجمهوري، م !:.ظ؛ا م.ن

 الثعب أدام ادال إذ-اح إلى ارذاق

 ر ري٠ق ت في المذرة إرادته ددن ب لجمني ا

 دني ا ٢الحك نظام ر واختيرا معيرا

 وه خار مؤذر ءن بوددًا دلجغه

 حذة٦دل ا الذوات ب نعوا ا ؛.عد وذلك

 ف قا وا المتعددة الدربية رة لج.مهور ل

. يحت نك دام لدودي؛ ا ت ءدا نسا ا
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م ل- ا ع-ثاق ،—ال ق ١ميث

 في ردد ود فيصل اذاك ن وى

 ر—ي ينا ه/1382 ود-وال ن ب_ا٠ش_ع

 عن ا:بة٠مش دءوة ام، 963 رس وئ

 رس ئ في ط.اكب ؤقدد لمصير،١ رقرير

 ه،يءطاب1 382 م/دوال1963

 ليمفى١ ٠شعب رزك دأن إدام ا في زه

 د دنذسه صيره٠م رذرر ة٠رص٠ال-غ

رب نم لختد هم". ء أو ا

 ميشاق صحاى ج ينتظر ولم

م  تحددوا ادي١ الم.صير ري.ر٠تق اا-

 ۶ذ.و' ب_تحدد ع_ا٠ل٠س زوا٦ل ب-ل ذه٠ء

 ا;يمن، ي إواه.ته يجب ارذي ا!.ذظ.ام

 دو إذامة ءلى اإ;ذاق ذاك ذ.ص ذقد

ا#سالب ا].دو سم١ ,٠تحذ ابن في

 ه_ذه أءاماال در■ »ا»—ي أن ؤا٠ء دة—٠٠اليمع

 دولة مج.لس ٠مؤكة د-صرورة اا-دوا-ة

 وءدل ادو ا ردن صاص باغة م يق.و

 وراري ر٠ومجا الغشات؛ يع٠حم يه٠ف

 ة٠م٠أرو إلى ر تع نمى داذدة من يتالف

 من اكورى وجدذى ؛رأ ور وحرس

.وًا.١ءض 80

 17 م/1965 أغسطس 15 وفي

 مة٠حكو ت أء اه، 385 ا$خذر رع

رة لجمهورية١  لمؤتم.ر إداذة^؛ ك،حية ا ا

ي.سمول ن٠م أن واءكبرت ،ذ.ى ط.؛ د ا

 كاش.عوا المذث-قين وريين ن؛ص نعسهم أ

 ا"سرة مع ذاذغ_م1د را تما هوتهم ءن

 ي اذور ءذد أن اءدحرت كما٠ ؛ا$ة1ا

 .دوان٨. *_ف^رار٠اس كمداب.ة مع-ودرة٠١٠٠٠ال

 في وتدخال سبتمرر 26 د.ورة زرد

الداخليه. رذ ادم ا دؤون

 أن دن -دده فية دفا ا )-وذح وومد

 والملك اصر٠ذ٠ءبدال ل م..؛ بدن اليم.ن

 26 م/1 965 طس٠أء 24 في رمل

 ل آش؛ مذت ا اه،385 ر ا$خذ رتع

م" ميثاق أصحاب  هذه "ن اد

 ويؤكد ^قرر أن ءلى نصت تغاوة

 (٠الحك نوع لي ده رأ ي٠اليم لثعب

 استغت؛ء في وذلك لدن-.-** دردزده اذي

 ه/ 1386 ندميا 10 ه ذىأ .عى درع

ام. 966 ذورر 23

 وجهة ن٠ه د.هفي لدت,ا ه.ذا ن وى

 وع ن أن الطائف ؤتمر٠م ذ-وى نظر

 وز-ع٠م صرح أ ن—ليم ا في لحءم ا

 ال.رسمية ل "ور؛ ا ردود لكن احار،

 جدة رذ دن.؛ ا ه تم.؛ ليمن1 في والذ.ه؟.^ذ

 رفضسذ.* ذذد ا$ر-؛ل، ه.ذه أحبطت

 ور.ة .؛—ر* أي لدعبرة ا ا-قوى ا صرة ء أ

 أعلن ى.؛ الجمهوري، ال.ظام ءلى

رة دنرا ا أن ٠اكالل الله ء؟.د ٣اارد
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دس3الم ]وطني ا الم؛اق المقد| |لوطذي ٠الميثاز

 دب٠لث ا د٠رؤك أن ءلى نعمت جدة

 ، دريده لذي ا النظام في .ه را #منيا

 ^وم رأره ذن٠أء ود ارن في عبذ.ا٠وش

 يع أ ،حر٠م ٠٠٠دثممب ون إعشردن او ددرر LJ ا

 وأء-إ-ن دة ا٠#م ا سقط أ ا٠ذدم٠ء

 اذناب دق رطب ت.عر وؤد رية،٠الجمهو

 دن— ف لحن ’ ز—م—ء بمجب جدة

 دن ارغب؛ ا ءلى ين والمل هوريينمالج

 اتجاه في ١لمعتدلير ا لجمه.وريين ا وط٠ضغ

٠والسعودية يدن الك 1 مع ويةسلت ا

 ا"صددر أحدد د.

 )ددوى وألذورة هن ال ءن أزذأدري، ذهاه *راجع:
دي،٠لجذا١ سع:د تاريخ(. وودون ر٠ذث ة٠ج

ءدن الوحله، اذى ااذورة *ن ة٠الوط الءركة
م.1992 ررتعاء،

ا}هةدس ا!وطش الهجاق

سدس( الوط-في )الحيثاق يمشل  ا

#ل سذور النظري ا  ا"ول وا

 وؤ-وى طه لمو ا ركة٠د١لد )المؤوت(

 ردد يى٠يج ا#و.؛م زل. المعارضة

ستبدادي حكم.ه وذظام ٠٠الدين  ا

 في ماتقدمة م;حلة بمثل٠ 1كم ؛تخاف، ا

 ن٠م ثم ا٠ق وه- ا٠ل التصورات إطار

ربية اوراب ل أذف  في المتمددة ا

راق في لدستورية١ لملكية١ ذخالة أ ا

 ئ ادم *اع٠وأوز اذاك، فدر هر و

٠اا٠ الخاط

 ( ى رذ؛ ا ) -ة غ صدا تجلورت لقد

 رن( ذ و ا و ح٠)ال.تس و.واده بدختلف

 م/1 947 لمم٠ء ر أواطد وملحقاته

 م/1948 عام ومطلع اه 366

 ذاءل وإسؤام هيبتوج وذلك ه1367

 ا#خوان حركة أذ-ظاب أحد وز

 الجزائري ل٠ط لمنا ا بمعر انلمين

رى، ورادة ٠:ا:٠ق وورتال ا الفضيل  ا

 الحذرى دذري ار٠كب ب.عضى ومشاركة

 سين صالمة—ال ل وف أ لوط-ب أ

 المطاع؛؟؛، أرل "ستاذ1و ،٠ال.يي

 ذه م خة٠ذ.س ل إرف وجرى وغيرهما،

 وي اونا أود ذ١ا"ست يمذط ء ذما حى ون

 بزعدن( لذ.^ه.؛نخ؟ة1و ،٠ري الر إلى

 في ه.تاك يمة..ذ,.ظ ٠كبيو عدد م.ذه وئطب_م

ب اووذت إلى رية٠م  #عالن ا

حذي. المؤرخ دذ^.ر كما٠ ادذورة،  ادذ

 ا#مام ة ون؛ إدر ذعلالقها1 متوقدًا وكان

 :ض٠الق ادم رادردفى، اس مجبى

 أحم.دج؟ي يد ا ولي لحذ_طثر ا ذ_ه ار عل

ن ،بتع'ز ؛وجود’  الله عدد د ا وإء

 رأس ءلى إماوًا ٠الوزير الجسد اد.ن

صيل1تغ حدد 1كم دسدورذ حكوع.ة
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1كقل1 ادوطتي ق ١سيث ا لقد1 ا]وطي ق1;؛٠1ا

 هدة لخ_ا ا ق_ه٠ولالح ق( رثا )ا ذلك

 الح-ك_وم_ة أعفا، أميداء ثم ؛ذوا

ا"ءرى. والمز;؛ات )ص والجن؛

 دادة (39) دى اق(٠)اإ;.؛ يذكون

 ون.؛ زكنها ى;رة ة )د.؛ب( د٠رع

 أسياب دايتيا٠ب في حدد ا"ب

 "بسبب ارهن احوال انحطاط

 اذتهر اللذذى وا"ذاب ادنة ؛٠; د.؛ ا

محرر )تم اك؛ن يدحم مجديى م #د.؛ ا -اما٢

 آ٠د ة--؛ التغيير( وواجب عية ال؛-ر

 . . وللمدى. تبرالى لله ؟ب ووا ؛-؛

 من ا"ولى هي - بدءوة وأخيرًا

 الح-دتث رذ٠اليم ذ؛رذخ لفي ذ-وء-يط

 . اليمي.. سا٠"؛لش ل.؛لي - والمعاصر

 شرعي نظام ي للنظر مؤءر إلى

 وبحذ_ظ ه٠ذ-:-ذا دى وإقامة ح، ا ص.

 ;‘رذذو ا"د.ة، د.ى؛لح ويضبط ا"من

 ذ٣لدم ودذري ي٠دي واح-ب ؛-كل

. اؤالي" ا#دام وذاة ءئد - ٠وأه.إ

 - د,.؛ذاية ءلى )ا"ولى( اذادة نعت

 ن م_ك_ا ذراع لذ )ون ور ا وادة

سم(  شورويا ذرء-;-؛ "إمام ا

 أرفى دد ير—ت ما نحو ءلى دمتوردآ

 دا ف ا.ل؛لدزر لم ا]*؛ في اا;وم ا"دم

 ا#يالوة ؛*؛لىم لفة1ذ أدنى ذالف

الصبة". ةحالسم

 ذروط ندت( )الدا المادة عددت ثم

 المباذح وادإمام الثعب( لي٠)د-هذ

 وإذ الدستوريه. صالحياته ودود

 الحك.م م ا ذظ )ازثالثة( ؛ادة ا حددت

 ف٠ل دا  ذه.؛ .؛ورذ-ا— د ن.ورون.؛

 التاب اإ.واد عالجت الذريعة..."،

د ؛ور—دس وزع  )حم.عية إلى ذذ؛م لل?

 مح-لرن ك.;ل٠وت.ش ، #ؤراره ذ؛'با;ة(

 وًا—ءد ن٦سبع. دى لورى٠ا د.ؤة-ت

 لمى ئ ، د؛٠ء ا بينهم ه'-نى ؛-^-ون

 دء.وه ر :؛.ط - وآخرون وزراء و ا

 ا٠-ا المناط التأدب( )اصمة

 اا-ؤوليات ومح.دي-ذ الدستور وزع

 ؤوب٠د. ق ن.؛ لى ا مح.دد مم تمة". ودا ا

 الذرة )في لذورى ا وولسن الح،كودة

نتقال;؛(  مج؛لس ب نتتن.؛ ا ن؛.م حق ا

 ر ة .؛— ن ا م . - ٠ - —ح ولمن.ورى أو زلمذوادب

 لك وكا.لم. . عد٠ي ذ.;ه؛ ه.;.ة٠—ؤ.؛. ا ء.؛;د

 'ءلى ؛؛]؛ألى؛ ا]*؛دة اؤرذات ذزاذا

 وا!-,-رنى ل ل؛ ا رصون الماواة

، وال؛لو.هع او:.*-;;ر حرن؛ و واوروح

والحيش وا"ه-ن ا#دارة وتحديك
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س٠اإهةلم ادوط:ي الم؛اق ةدس٠ال |لوطتي ذاق ال

 ت لبلدي؛ وا ل."ل.وية ٠٣مجال ١ز٠سي ورا

 لتعليهم وا بدة سالز م ا٠هذم  ا مع

 والزراعة والم-واى"ت والصحة

 والمرض(، لجها١و لفقر ا ) ربة وئ

 ا الزراعة "إنعاش ء.لى والعل

 ، ارمن اقتصاديات أماس ي٠ه

 مدة لج؛ ا مع ت ذا  ا ة وي ق ت وأ-تدثرًا

ذذتاح مع ة، الدر واودول ن الدر  ا

 ودلك الخارجي، العالم على

 ١س|تحح تا س ١ي لم ث م٠م ٧ع.يح ر الى ؛.المبادرة

 ل رصا  وا اوشق:قةاا ةيالدرب "د ال في

 ٠لسللئ ا بواسطة ذمدن٠الم م .ا٠لع با

 ارمن لذ-اذدة والقنصل لدبلوما,*يا

 لجذس ا د إد؛ ءلى وللذماون ،ص.ة 1خ

٠ءا(ة" إزدري ا

 أردع ضم ذذد (٠)الميثاو ما.حق أم؛

 ا"سداد ١ردعيحح )ا"ولى(، دضت (واد

 م عا رًا متثا ) ني " ازور لفضيل ا

 وص٠التع اردن٠لحثا ددن (ن ألمدواة(

 )ارشاق(. نم (25) اذادة في ءاته_م

 أدئام ب ل.؛ ا لثارة( )ا ؛.ادةا وفتحت

 ا#مام أسرة أوراد نرن عنه رددن "(ن

 ١هذ في لممتلة١ ا"(ة ةبرغ رول مجى

 ذلمه ،ؤده ء1ج ما بءل والذزم ارشاق
كما ذا'.٠ا"( أبناء من له "دلما ما

 عد الذ؛ئي ١بتعيحذ )الذأ]ثة( قفت
 رًا—وزي ع ري٠م٠لع ا بيز٠ح ذن الله

 ة د *-ذل ل ا :"حرة ا زادة وا للدولة.

 ا"يذرار فلى,ن والمذل ن٦بالوطذي دون ].كا ا

 دل ب س في تضحيات من (وه ند لما

؛..*ب. ا خد(ة

 بأسماء ذواثم أر؛ح اللحق وذ-"

 ء عضا أ م—وه ( ء ا لوزر ا مجلب )

 ءدد ؛.ن ءلي لسد* ا ؛لرذإ^مه .ه ^و( لمة ا

 )مديري .اء—وأمع ، ر—وزي٠إ ا ادته

 )اإ_وظغين ثم ال_وزارات(،

 وأء-ضاء ه؛.ة.ة ؛٠—وه ، إدورويون( ’

 ارايم ا"دثر برئاسة لشورى ا ٠مجد

 )دف الددن-:؛:- حميد ؛.ن تلدبى ا؛.ن

 ا؛وظمن( ب)كبار ذاتمة وأخيرًا اى،

ذظو ورم  ووضع ، ة و " ا (.راءوأ مح

 دري د ا الله ءدد اإذ؛ذ,ي ١٩٠ سي رأ ءلى

ولة ور • ا

 (و ^-دا٠ل^٠أ ) رية ل ا ؤغ٠ ة —ت ٠ ت م

درار ك.ان ك.ما حق.اته٠رمل  ورادة ا

 ا"بحار -سربت إذ _د.أطون، درة.;

 تعز في احمد المهد ولي إلى أذق و وال

 اد.ذظار ددن و؛.لى$ واذاه. إلى ثم ودن

 داوذذأء ا!;ا^^ا دن رد ن١ك دوذ.اةا

 ذاك في ؛ان دا رغ'م بحبى م ا#ه؛ ءلى

 روادت " دلى ،ص.حيح.ة ءذ.اذل.ر دن

زرذوب لى جذ ؤ ر أن (٠ناا٠)اء ء.طية
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سع،،ه |لمقدسل |دوطش م؛اق1ا

 ن رى م، ا#د.؛ دع ا]_*_د-ري الله ءبد

تد وج-وب ورة٠لث٠ل رر٠م-ق  ؛زة٠ا

 نم وك ، " ربه وتم؛ وهقدراته مري ؛.؛

 ء_ام ا$در ربع 7 في ذلك

 فك؛ن م،1948 أبرار 18 ه/1367

 هل؛٠ي.ش؛ق٠وم ور(٠ت٠زال.دس ؛-؛-ورة ا.ذاد-؛

 كدذورة ر دفن لم وإد اذذذس. ار.وط-في

 رم.را٠سلم ا ي-ة ور٠ت٠اددرب وحذكوس-ه-ا

رة '".وى  ولي تمك.ن -دنن أد-؛ريع د

 وإء.إام ، ضآ.؛ إجي-؛ من أحمد ا

 سجن في -ن ر ازلة؛ وإزذاء قادنبا،

 ق( إ;؛.؛ )ا ؛-ذي فقد هيب،ازر رجه
 ردقة و W ذدة ط م ل ا ز؛.لدرةة ه؛دل؛ داذك

 يتأنى  !.فيا وثائقها منج تاريخية

 إط-إر في وض.ع.ها دون صه.؛' وزة؛؛ ا درسه

 كاذت في ل الموزوءبه ال.موح ظ.روف

 احتدئ العزلة دلك ظ-ل في دعيشها

 ( المقدس في٠دوطا )اددثاق مدفي ث٨ح

I دذها ز إدمدا طذروجا غدو دوءدة ازة۵ق

لعمري1 ٠اذ١ ءدد دن ،41 ح د.

 ن  ا ديمر، ا : حزي ؛٠ الذ الله دل ادذاؤي مراجع:
م،1984 ،ءصذ*ا الكده؛، دار ةئ٠والحضار

 ارز_ة٠ل.م_م ا ة رك٠ح المائدي: د٠م٠ح أ د.
د:مذي، ا لبحوث1و ا]دراسات ز و م ،ل:متية ا

ام؛ 983 ،دبرون ت. 'دادا دار ه ء ص_ذ_ع_لم
 وى :در ف"ل ل ا رل.أح إ.دادي: ا لد٠د.لو ٠حمل أ

: ء.ذى ر٠جاب أ-؛-مد ،2ا4،208 ن م ال:
ورذاذق، ن —درا - ن ادة* ذي ادول ؛۶ال

٠م1 982 ،1ط دمشق، ادذنؤر، دار

مدي
 لزددذة دي ،داء واره اإ؛-م بكسر

 ب.ير■ قع٠ت ر٠ة ا ).بحر ا ل٠ح ا٠٠س لى٠ء

 ذ۴ء عبارة ذ.ت1وكا وجدزاى ال.ل.حيةم

 ،للغن ر٠ع٠ص تمى٠ر٠م دسه وديم ؛ثماء٠م

 إحدى رددي ة٠ري٠دي٠لم مركز ي٠وه

فظة لزذدردات .٠حجة مح

 لم م؛دي دردة م أن لحجري١ ذكار و

 رين٠ات٠لع ا )نرنى ا ة ي ردا هرذذ $ إ تشتهر

 ي١د. ا٠له٠آه ر٠معغ ة؛ام ا٠هارتا٠ث ج٠وسيب

 تح.ت رت ذا أفردنية ج;ر رذذو لمحزد

ستعمار  ذام وزد دالي، ا

 ٠—ط٠أخ ا٠م٠م م ه : ■ ع .١ ر لددن ا—ط٠#ي ا

 زواجدها دشم إلى ارمضه ه٠وم٠ح١لح. ا

.ا٣ءمرات ار١واستم لمديذه١ في ود*زيزه

.روسد.ي٠ا؛. ءدي هدمد د.
 ز ,ه د: ا ٠لكال ۶مجمر : ؟ري٠م٠اذ م-حمد مراجع:

 دار ،عو ك ا ءذي ل م ح م ز٠تحقي ،ا رذارذه
 م؛1996 ،2ط «،٠صذعا ال:ماديت، مة٠ال.حك

الكلمة، دار المفحعي، احمد !يراهبم
ت، !..ادرائ راد-ة واوأ ا ؤ-؛ ازدد ء، صن*.؛
م.2002 ،4ط ،؛:روت

مونعن
 من حبان جذ.وب في زراعي واؤ

آل زلذا ككذه سوة. محافظة٠ أعمال
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ه ع سهس،عه

 .ا١—سر دا الوادي سم-ي وقد .ة٠وض٠ء ا٠ب

 كانت التي القديمة( ة )بفع م.ديذة

 ا#سالم، لبق م.ا ء.صوز في مزدهرة

 هروت حف. ء؛صمة كاذت٠ بأ ددو إذ

 ن 'رون؛ وؤرخو ن"ذرها ذذد ، نديمة ل. ا

 ركز٠م ا٣أ ء.لى وأوردوها رومان٠وال

 إدة ا٠ء -وأر—أس ذات ومديدة ؛ري—تج

 مفه؛ ،مة2ءظ وه.ياذل دد وهرع؛ ,ور٠وؤص

 رزت ع ت وقد أدا. ثم ٢٠ءظ ءلى يدل

دول جذ.راء ب١خر٠ل-ل ذيذة٠الم  لني ا ا

 لذرن ا خذ*أوا في ط_ق.ة٠ذ٠لم ا سهدتب؛

" دد ت وؤ؛ ت-شكلت دكدن ،فدي دا ’

 ني ا دة(٠ري٠ال )جذ-ول ة٠ذ٠دي٠م منها

 وذقع .يغعة٠ رة لددير صه ء؛ ًاصيحت

 يق إطر ا ة ذا يمحا _ة لقد ا لدي.ذة ا

سشلزذ  وة٢ث مح.اف.ظ.ة زر؛ط الني ا

 وردة هرن وأوذرب حذئرلم.وت ب.محاقظت

 ة.رى يفعة( )عديري,ة ونخدم عزان.

 هي: إدارية مراكز ذ٠ذ٠ذ نوبلدا

 بين رمن ٠الررضة ردوم ب.ط،

 ،لريدةا جذول : لعرى ا ذه—ه أهم

 ،م ءرا ي؛ ،لقاتةا ،حيدون ،ن عزا

 اش ز—حذه الكريرات، ،لمصون

 جول باصغاء، ،.ورة٠ذذه ا ،ي^ذوب

 ،ني٠ء بار الشيخ، ول—ج ،عشيل

 ين—ء ،ري٠وي٠لج ا ،جا-عة ،ف لح-؛ م؛

،حذورة ،ى لحذو ا اإشي؛رة، ،م.عبد ل,؛

 العين، دارة،—اوه ،ء-رفة وادي

 رن، عما ،رة ؛.ر لماذر، ،ية٧لح، ا
 ،ددوان ون جذول ،ال,بقيلة ،ال-صمدية

 وادي ،وكالمب ا رأس ،لجذح ا ،ذرتك

رهوان. وادي نخل،

 عذاذظ^ ت ددري؛ م أكابر هريععة ر١وتعت

 ويري ، ذًا سكا؛ وأكئره؛ سماحة وةبش

دة لمديرية1  در. البة ءلى ل ذط اوفي اووح

 د^ر أ د-ن حد وا -؛٢ د٠ي-وجذ ا٠م٠ك

 الجمهورية في ثبة—ء الزرا ة—ا"ودي

 الخصيب مرغمة وادي وه-و ،أ]دمنية

 ر ^-؛—د أ ه ي— ت—غ ٠ ٨ؤد لى٠ء رخ نل ٠ت |م| ت زح ذ٠و ا

 الوطن تمد اوفي والغواكه اسيل

الوررة. -لذبرات و؛

 دف فيضانات كانت وإذا

 وخروت دهررت ؤد م1996ه/1417

 لتحتية ا الرش ن٠م ًا٠م ها جزءًا

طقة، في اززراعية ت1للمعما؛  فإن ا

 دذ.ذت٠ذ وفي ا ^ول—و- وا ت ن.؛ غيضا و ا

وجادى ا"ولى جادى شهري خالل

 كاروو-ر وأ مور٠ت٠ل/س.ب 1419 $خرة ا

 سيقها. عن؛ خدرًا دقل  م1998

 وادي ن ن-؛ لل ا ^-دث  حق

 وادأذذ ،ميهع وادي عر هو ةعميغ

 ،لدق كر-إو مائ.ة ن٠ء د٠زي٠ت ؛٠و-^ذ--
البحر حل سر؛ ءلى يطئ وكالرأ

اا*ربيأ.
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ميهعه بداه

 ء دنا لم ا ع ميع.عة لرددردة وابع٠ت ولدرن

 ل هرث ي اك ( ودا ) ربذياك' ري٠لبح ا

 ريقبا٠أف شرق ع م. التج_؛رة ن دردا

 مدن ن وعم.؛ ردس وفا د٠ذ٠لس ا د وب_

 ادذ-زم. في الموعدة التار^^ذ صور٠ل* ا

 لره ها ذروة ة دع هري هرددردة في ذوجل كما

 وا؛.^اه )ردوم( في المعددة اإ^؛ه دى

 د ف ددوا ف٠حي )الموط.ذ( في لك،ررتية ا

 ن٠م نذو د؛٠ي الذين اززائرون ا٠إليه

 عدة هايف للمكوث ا"مراض ب*ض

 و .ة٠ي٠اللهلهع ص.ح.ة٠لم ا ه.ذه في أدام

 ذدة عد٠م دروة وجود د -ما٠ست ا ذإ٠يمك٠

ها،٠أرض في دفوذةم

ف( )بكوا هرداء با٠ وجد٠ي كم.ا

 ز زن؛ا لير٠ت.ص م٠سيت ده  خ درن ال-ذي

وابرول•

 وادي اا.روضة منطقة في د٠ويوج

 زي "را 1 مع.ظ-م ي يدلى يزن ا ددن ءم.ا

 ا۴ًا جذنوذو ،غعهيم ربة٠مدح في ة ء وزر ا

 ال,ذخيل ؛.زراءة المشهورة اا.ذ^لى ذررة

 لعضب1ك وادذواكا^ الحدروات وبعض

 لى٠يوج كم.ا دو-ك. وغير (ي د-؛ زنجا ا )

 ى ده )إ؛طر( ورده في حذي يدا ل ش.
واح—الس اب أق٠ي ة—رحم د-؛ ين٠ء

ازده.

 العواذل أسماء إلى ا#شارة تجدرو

،م.ي.ع_ع_ة ة٦مديري ط.لىة لقا ا نر واكدشا

 ون ؛-لى و ل إ-ذ-؛ ا سبرل ءلى فنذكر

 وآل دي ه؛ ن—ب أم-لى آل : ؛ب—ترة

 رد ١ عبد وآل مالي٠الث وآل لذق-ينجا \

 ح٠مذل وآل باسب♦( وآل بريك وآل

 د ؛٠ يار وآل جره٠اش٠ب وآل ء-لى د-؛ وآل

 لجند ا وآل |بلىادي وآل ودر دا وآل

 وآل زي) وآل إسراب) ؛زا وآل

 لى سع. وآل دح ذا وآل ن١بر وآل ءددز

 وآل شذتذثر وآل ال.لجة.؛ر وآل حم:د وآل

 سد ادن وآل اللىد^لى وآل ٧عا٠لج ا

.٠وءبره
 في وبلدة خ٣حص - أي.ض - وم.يذعة

 بق مديرية من لى٠مجا ة.رن منطقة
 ف.يها .خويت١ محافظة ل وأعم.؛ س--*-لى

.مذدوضة و ؛ط

 هرر ل دكا سدذدإذة ن ؛ردن؛ :ومخع..ة

 ءة؛وظ.ة وأءه؛ل رءة في ددن لح ا م،سيريه

صئاداء.

 في ادرني’ ري ؛رى ن م ٠ والمثعع-ة

أيضا. رءة د"د هرن ال*ذضة

 عذب منطقة في ؤرية :والميغد-مة

 ل عما وأ ٣ءك ة٠د.رد هر-) من .ذ٠م لسعال ا

 "ذريةا أذق نر؛.ة جذ.وار نذم ذم-؛ر.

ذهر؛ر. - نس.با ١٠طرو ماذ اذقري:ة

 لمقحفى1 احدد يم۵ابرا
 ذل واذن؛ البددان ٠ععج عي،٠الهذ إبراهي.م ح جع١مر

،4ط صنعا؛، ،ك.إ.دةال. دار أليمنية،
٠2002.
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ن(1ط1) ذاجذي ناجي ؛ض

ذاجى ؛؛.و

 ، لدررين ' ي ء-ددا ' آل من قبيل.ة

د ا#مارة فم كانت  اخادر ءلى؛-،

؛-ح القرن أول في وذلك  ا

 ي ذاح .طان ؛٠هلره_٠ش ' ،لهجري ؛

 ٧ع،حو ذاع إب كب يازن ال,تبعي

 ودم . ناجي ادن م_احول ل ;ذا٠ذ

 كان كما . وغيره.؛ اخادر في آثر٠ع

 ؛.ن ءلي ؛.ن الله عبد الفقيه منهم

 :رحمه٢ ،ي ء ا٠٠لت لحميد٠ ا ءدد ؛ز جر ذا

 ذرب مءذه كان الجندي؛.ننال: له

 ’؛الريا’ -,ؤف اغذادر دن نربالق

 اسم-ه ا؛.ن له وذان جاعة. أخذ وعنه

 سنة ذوفي تاز فقيه كان محمد

م.1266 ه/664

 رز،ة.با ن٠م — يفأ — ج.يدا و؛-ذو

 دإيذ_ة رب٠غ وب٠ح٠ج في الثاذادرة

حجة.

 ذطقة٠ه في وبددة يلة٠ق :جيري ذا ودنو

 ل1ثظ- في 'بم"ا د د من الحشات

.ء٠صذ ذرق

 مديرية ة-لذا دن : كاجذي وآل

 ةرد-ة يكنون ؛رط. في وزة٠رم

البحايجة.

 الؤري ؛.راداى من :جدي ذا وًاهل

)ا"جأدود(. ردذان في

 قه دن فةيفخ :جي نا ادن وأها

 تبادلى إحدى ناخب( )ذو خبي التا

يافع رائل من ورم ذلى.—از ,دافع

 اًا.ة.رن في وت٠رد٠حذ دخذذح،ا !فيا

ذاك. ه ة ؛.ة.; وذم اله-جري ءذر ادادي

هقحفي1ا أددد رهوم إ

 لقبائل١و لبلدان1 معج,م دذي،٠.ذ٠ال إبراه^م ح ٠ججمر|
 ،4ط ،ص.ذ.ع.اء الكصة.، دار اليمنية،

م.2002

>سالاه( ؛اجي

ع1989 - 1936 ا واذاه - 1354

 مدرس، جي نا ان—ط—ل—دس و—ه

 ولد ،معؤرخ ،ث—ح ب_ا ،وي—ترب

 عدن ب-طارس ودرس بالفجرية

 ة٠ا٠ا-ز-اد في الدالي ذ-ا_ب_ه وأكمل

 لمت مد د التءح.ق . وت -رر ؛ في مري.كي.ة ١ا أ

 عدن، في الذرنيات دط.لمع في اكعايم

رلجي والبحث للرم.ة تذرغ ثم  من ا

 واستة-ر م،1970 ه/ 1390 أواذلى

 إذر وندن في وذوفي صنداء، في أخرًا

 ص,تعاء إلى 4حران جذة وذذلى ،قا.,تة ة ذو؛

 إبريل 7 ه/1409 شعبان 30 في

ي«ا. ودذن ام98 9
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م( )ءبد|لله جي١ذ .- م( ذاجي)ءبالله سا

 لب_ح_وث ا م_ن عدد ده در—ئ

 ي لبزج ا ء-ن -ة٠التارثف ت لررا وا

 ن٠وم ردية، بيه٠ء-و ومجالت ات٠دوري

 لرسالريا خ )التار الم_ط؟-وء ك.ت.ب.ه

 - 1 83 9 ادا 387 - 1255 لليمن

 م،1967 ه/1387 م(ط:1967

 ن٠ء يرية٧وتف محتاره ى ذما.وجرا و)

 ة#نجادزي وا رسة٠ع٠ال ل.لغ.تين ب ن(٠اليم

 ادلم 393 رنج لده ا ة—هرع ا٠ج ط:

 زيرة٠الح نداه ج.ريدة و)دور ام، 97 3

 م1948 ه/1367 أحداث فى الع.ربية

 دراسات مج_ل_ة ت و-شورا بصدعاء(

 لكوي.ت ا ،]عربدة ا لجزيره وا طن.نجح ا

م.1981ه./1401

 العه.ري اقله د٠ء ر٠حعسي د.

م( الله )ءبد ذاجي .- 

م1997 - 1935د/1418 - 1354
 مء_ا ولد ح.;رزب وسذاض_ل ش_اءر

 ء-لى ;.ذع قرية في م 1 935 / ه 13 54

ه٠مح.اف.غل - ذبحان " ى_لىران جع.ل

 دده و! دد ءلى وء.ي.ه ذ.ذ-تذق لل.ز؛;ي

 ، زب_لد-م- ذارس—د من درج ال_ذى

 الدين زوم ء مج-ور ع.ز بحذ-رًا وكان

لغ  دهدا ح ٠ص و ط وعل ،لررردةا ة٠وا

:؛:-.’ءدن رس ط! في مدرس.ا

 ازذذلى ام 952 ه/1 371 م ء-؛ في

ح.يث دن ء إلى جذي ن؛ م٨م الله ؟.د ء

 * اة_.ااة بتن  ا دراسته وادلى

ءداددذ،  في ءدن، ةيبكل وادء^ق وا

 اؤءردذ، ه ت ودب م ذفذذت ء ذن؛ ا هذه

 ءإن ةمالكل هرن فما.* إلى آدت الفي

 !-ذوي ا اؤفل في 2 دن قص القائه دب دس

 اتت م1 956 ه/1 3 75 احام

 ء د؛  وا الطل-ة رر 1حم وهز'ت ادوردة دا

 التصفيق ك.ان ٠ ٠ه_٠حم.اس ت—وأن

 ا"مر -م إء-جا ء.ن ًا دعبي. I ق ص ا أر

 الترطافي الكرة مدير أء.؛ظ ازدي

 إلى ءلنم؛ة ذرك • بغحط.ه ذأدر لجذسية١

 سعر -؟واز ءلى دد-، حيث آذ:- -عر ن

 إلى م 1 9 5 7 ه/ 1 3 8 5 عام خ_اجل

 ددى ،ءدن م-ذاء دق ط ءن اذ،هرةا

ذوة كما٦  ا!طب، ًكية واكدق ا

 ط٠وذ.؛ذ ذاء.ر،.5 ه ا!.ذاه, في ر٠اذ^^

 ع_.ت٠ب٠ل I ;ب -حذ ء تثطا دز اعي٠س

دراكي-:؛:-، ا!.اربي  راط.ة اط،ر رفي ا

 في سا ذل.ك وذان اببن، طر.ذ

 حدب، ا ة—دراس دواصرإذ م.ن -درمان*

ف ظ.لى في الذاه-رة م.ن وذرد  اؤ-

مزية ال-عث بين اؤاد  الى اذءقل وا

 حيث ٠1 964 ه/1 384 عام دمشق

 ا٠هذ.دس٠م وتمذ.رح بح-او-*-ذ-يا التحذق

 ه/ 1 3 8 5 ء_ام وفي ،جيو]_وحا

 رة ؛ور. ض والت عدل الى د ء.ا ام 965

. مادن1وا ا!ذذط
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م( )عداك جدي ذا حب ن ذو-

م الله ء.مد ادداءر ك؛ن  ود ري ذا سد

 وفي واذرءدة(، ن )لذوا رأذ*ذ^ أصدر

 والكت.ان اء ا"د اتحاد يس٠تار إط.؛ر

 في نشطت )-في ا ر٠ص لدنا ا دز ن كا

 في وا٠ض٠ء ب٠ء٠ذت وا 4—ذ.اسي كة ٠٠ح

 ل٦ ح و أسيامى٠ب٠لا ذ٠مذ يدن دقي الت -ه٠مج.لثمثم

 مجط.ة وكانت م 1 995 ه/ 1416 زام

غ؛ ن ؛لى؛ 4اااطة الحدن  غذاو  د ا

 ل مجا في ودراساته ؛ئده٠ص*٠ة ذ.شر هرن

 والشاعر دب ا ض٠ط وند ا"دب،

- الجواوجي دستالمه ءلى

 واذت.مائه .اودةالذ ذد لقعب,ا ا ذضته٠ء

لدم؛ و|لتحرش ت إف.اذنا ا الى لحذزبب ا

 حبث ;ب٠ء1صتع الى زوح٠لف ضطره ا

 ؛ت٠اللىراس م;كز دروس ذائب.ا وحق ا

 الذدط، بش;ركه ل:كحق ا ثم والجدوث،

ءره ورءم  هرن ةلىرًا جه١و أذ^ ا كغ

 ءن توقيفه الى أدت اذفي المضاتات

 "سان 1985 عام ني العمل

 هازله في يازوي طه٠ج ا٠م.م ةيس 1سي

 عذرات له نذرت دس لذا ا معتز

 .يمنية ا ت—غ ا في ذلى لقما ا

دب، في تما ودرا  ة—رك—واط ا

م الله ءلى الذ.؛ءر شتهر١ .لوطتمة١  س.

 مشواره ؛.دأ شاعرية ب.م.وهب.ة ي م ن.؛

 لحديث١ دي او*؛ بالذ*ر عاده ستمر١و

 ل؛و-ذ-؛ذ.^ة لتذيد ا عدم ل٠خ من
ذ; .؛د واء أءرى الى ة دأد هرن ة؛ل ا

 المقطع وفي ستددن أو بدت ل٠ك د٠ع٠ب

ض الواحد  ت٠ذ كأ ٠اكوع الى اف_ة٠با

 لىش~كبلية اودن ءن عيارة ح_ي_اده

 بم-ختلف المبدعون ة ن؛ د.*.؛ ء,-لت

 ه٠ د  ة فم ثق.ا ل ا م—تم ه.ويأا٠مع٠٠وم ر-ام م_ش_ا

 ن٠م ء-دد ا-ه حب_در داية.٠؛٠'و ا٠شك
دة المؤلفات  أهمها والشمرية ا

 الدودحة مل.حمة - ة ء ورا وا ن وا٠ذذ

 ن٠م رس-ال-ة تها٠م ي_ع_ةرد ذد ؛٠وذه

 درادراده ونمجزت ،ذ.ي~م م سد ،ذن د
؛ألذذد. "دبذة ا

 ا"د-لمع من الدثير ت كشب

 ذذده ل مجا حول٠ وء-؛د._ة والكتاب
دبى  1م كررًا ذقدي مذح غ.؛ لكاوذه ا

 اوق ة ا الجير؛ اإه.؛ب.م هيرن حمله٠ كوني

يتغني أن أدي ؤد ؛٠ذ "ي ن لجة 

ه/1418 ءرم 26 في ة لمتم ا 4 واد”’

 ورض ب*-د ام، 997 وتمو٠ذ 2

ب. ند؛ ء
ا!جذادي ادهد عدد٠س

ذاذب ذو

 واد ط-؛ء. ا وة_~*ر ون٠ظ٠او ع_تح٠ي

 من بالشرق ذ.ةح راذع. في مشهور

 ء.ثرة غ-و ذ٠ة دفير-؛ بدوس في جز؟
 ؛.زراء.ذ وحديث قديم اشتؤر أب.؛ل.

 حيث ي،عالياف الن أذوع ود—جذ أ

279 ءلى لحزلح.د م.ا الوادي في ذود
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 احة٠مس في يئ٠تقر بن ة ذب أك

 اذوادي ودذتح ودان؛. 1029 إلى تصل

 ءده أحالق ك رد غواكه،١وا الذ,خيل

 "وادي أو ا"خفرا "الرادي

دود"  ارادي في أتيمت حدث ا

واحذز ا!-دود ن■٠٥ عدد  !فى ا؛.ائه وا

 الزراعة وزارة نفقة ءلى ب_ذ_يت

: هرها٠أش' خ وااري

 هدن دة٠مقر ءلى اوواقع -داف: س.د

 وسدده ،ن لحننك. ا ا ب كثع.ا ا منطقة

سبابذة  ز أرف 120 إلى ذصل ا

.مكعاب

 هدر أدف 105 وس.عته : ذرءة سد

.ب ٠مكال.,

 أرهب 70 وسدته : لة لصلو 1 سد
طة ؤرى أشهر أ مكعن. مش  وهد

 : ه_ا٠ذ٠م ننذكر ناذب ذي وادي

 دار ،_اراب٠لثا ،ة٠م٠رج ،ة٠الحق.ك

 ،جزير ،ح.ة٠شيو. ،ءب ،ة٠الص
ب سادل أ ،ءدوة  * مضيفة ،ذ

 له٠ه شهدت وؤد الحوزبة. ره.وة،

 ن.قدم.؛ ا"خيرة دوارت—ال. في اوذرى
 حدت ،ري ذمما ا ء د ا في ملحنوط

 من لكنزرا اروادي دداءأ م1وأة- شيد

 في وجذ.د٠ولح لىدردة. ا رسكهزةا المباني

 ي-تةح_د د٣ تعة و٠نح اروادي
 بمنطقه لكبحر١ دع لى.؛ ا : أشي_ره؛

ط درب لى لمن—ممأ ا!رحمن ومد-.اجةد ،ءددوة

ن ا حد ور  .مضيضة رم.ذطقة د

ادة-;-؛؛ل ءلى اا.و'دي اس»( و.يطلق

 تباثر( إلى رن دن، ره-م ع،٠ف لقاطنة١
 ادن آل : ارف-؛ئا ذه٠ه ودن . شخ

 آل وكهالي،١ آل ،مرشد آل ،ي٠ذاج

 آل ،حطبين ابن آل ء-ط-؛ف، ن٠اب

دة آل ،نون حج آل ،طو^رى  آل ،ء

 شذي، ا! آل ،ني ردد.؛ ا آل ،هدر ء؛ عيد٠س

 آل المنصوري، آل زان،—ء آل

 المالكي، آل اذرباكي، آل اسحي،

 آل "ثطل،١ آل ميكي، آل

 آل ،ل ويعما—ء ن٠د ا آل ،بل ؛—ص

 آل.، ،رصع٠م آل ،م٠حب٠ق آل ،شعه.ل

 الدادي، آل ،۶ري آل طا،

 ش٠ت_ذت رفى ا دل إذ؟-؛ ا ه-ن وغيرها

ا!وادي. في مئكذه.ا

 آل خ لمذ ا أن إلى ا#شارة ولى.در

 وادي في وطيب آل، ادخ٠ش٠م ا"خرم،

 آل إلى وذم—أص في يرجمون ،ح٠لح

 ارة.؟.^رة. هذه ؛ط.وندد الكادي،

 ض-من ذت 1؛خب ن؛ ذي رلقأ أن كما

 حذضرمدوت اضتوطذ.ت ادفى فع ة؛ ئ،دبا

 احى؟ري، عن ر !ن؛ ا!ذرن أواذل دذذ

 ح ص. ح  دك ا ة )ن مل هدير أ منهج( ن ولن؛

 ادنه ثم !؛أفدي*ا الكادي د٠ء. ابن

 إى فس.بين ا رر ا ؛٠٠أ Iح -بن دن عمر

 ف_ثرير - ذ شص.م في - ا!.يلة شده

ام المالمة الثيخ اسم إلى
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ادنادرةدرة 111

؛ز أحمد دن الله عبد وف٠المعر وا$ؤرخ

 جل٠ني رخطيب إهرام خبيالنا مح.س_ن

طي ا ر٠ءم ن السلط( جادح  ،٠ با،لكال لع

 ،وت—ضرم٠ح ب شا "ة مؤلفة و—وه

 دل و|لقجا وا"عالم دول٠اد في ول٠ذ,صد

 في إب رجعنا الذي وا"سدان

 رم-وت٠ح-ض رج ب.ا٠ب.ق ة٠لق٠ت.ع٠لم ا ا"رور

٠ ا ۴ت ا ي ء ٠وا

هةحغي1ا د۵هد إدراءدم
 واذقادل اند ل :ال إ٠معج صقحغي،١ يم إدرا ع ح* درا

 ،4ط ددا،، اؤكدرة، دار البنية،

م.2002

درة ا
 لمب ما٠لش ا إدرى ا في وره ه 4ثم. يذه٠مل

 ف-ه يم_س.ا ذها٠ء تح.ع.د ٠إب م_ليذه من

 وب٠ذ٠ج يريم ة٠مديق وعن كيأل، 60

 ءلى ا'لمديذة ونوم .؛د 28 ة ف بمس؛

 إلى يصب اذي’ إنذبب. وادي يل٧—م

 أد.وع دزرع يثح ه-ور٠الش دن وادي

 لكم.ون وا ء لدودا ٠ الح-ة رفى ?ودباطة

.وعره دى الخش.خ وا رة٠والكزب

 د—ي—ء تة٠ح,دي الم_ديذة أن ورزم

 ذور٠جذ دا ة٠ذط-ة٠الم أن إ رالتم.صير،

 ٠محالف مدب ؛اذت إذ ؛ديمة، دارتذدة

ف عمار  ين٠رء ذي من الدود وذ

من الراحم ا سكني ؛م؛ حم.رر ن٠

حمدني. ف أذرا

 ا٠اله٠م٠أء في درة لدنا وتشكل

 ،إب ذذ-ظه مدي.ريار-ت م.ن )نرفدرب(

 التاب: ا#دارب المراكز تعم

 ذذ-اح٠ا؛-ذ ،"عال 1 ذبح ،ب١ح_زي_

 خب ذع ،>دة ،ءم.قة لك،1م "عال، ا

 الذرنم.ة اشجذرة، الزمازم.ة، ،ا؛.ريدي

 ،شريح ،-خبن ه؛رنسذ،٠اا الدلىًا،

 ة.رى ءهمج_مو نزلى ن وحم.ي.عها ظذم.

 التي المفالح :هرها—أن ومحالت،

 ا٠ساكذيه وم.ن لمقاح١ آل إذدها رذب

 مح-ل ؛.-هال ذرية ثم ،م٠ذ.كيا ب.و

 لمصذعة،١ ودرب الك.هالي، آل ة ا ضد لة ا

 آل ءلى وير لد وا ال.صايدي، وخرب.ة

 آل سكن محل اذربا ذي ثم ء،

 آل ءلى والجزب بةب،١والى اا*ودي،

 إذا، ا وددت ٠٠ دي ادرا وت ي،٠الجا

 وددت ،ا"ازوفي وبرت ذمى، ودت

 ادرباءي. وددت ء•:دد، بيت٦و ،مجمل

 يت٠وب دي، التئ آل من فرع وهم

 وت -ل، !-وء ا وب-يت القهمي،

وعره(. لذعمين١ وجذوب ؛ذرءيا

 ئذة، لذ؛ ا له.ا ?ا مح لمنطقة ا ز١وتتم

 الحصون من عدد لوها٠ت.ع اذفي

 ذ-ل؛-ر القديمة، ا"ذرب والقالع

 لى جم رأس في شخب صن :متها

ن٠ا^^ ا جبال أعلى لبا وه-و عمار
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انارةالنادرة

 نحو الحر سعإح ءن ءه قا٠ار وصل

دة ف د  برياش حصن ثم ٠مز آ

 ودصن النمر، جرف وردة ووق

 مر ولرو حدة مذط-قة في مضرح

 ني بدآن حص.ن تم المنبة، الحى.ون

 ،٠ قدة. مآثر وفيه الشرممة مندقة

 وهو ب٠حزي أعل في لحنو ز حص

 ,٠٠ يف قمران باسم قديم المروف

 وادي أن إلى ا#شارة وتجدر الذاف.

النادرة. أراني أغد سقي شمنا

 مركز في محدة — يضنأ - كادرةوا

 ت.قع إب، مدينة أعمال من محرم دي

المنافي. ذرية وار٠ج

 من الهادس منطقة في درة:وازخا

دا دددرية إب. ثد؛ذظذ وأعمال نى ا

 صعيد في خاربة دددة درة: ل وا

 ده كتا في الجندي ذكرها لحج.

 فقده ي كان إنه وال ""اللوك

 وولداه '!-كنافي حانم بن عل اس

 ف نى وكا للقرآن، الحافظان العالمان

 لم العجا من ثل ف قريتهم غزا

 ه660 سنة فقتدوهم د "جعو وا

م.1262

ورد-نا ذرية في محدة والنادرة:

من -جور ا مركز قرى إحدى

 مال٠وأء ملالا شرءب دددرية

دعز. فظة دأ

 ب٠٠خ يرية٠م_لم درى من ٠ درة؛٠٠٠!وا

فظة في وشعف"وا .ابلذوف مح

حفي الدق أد إبراهدم
 لفائل١و ازادان عج.( م حغي،٠المغ إ؛راي دراجع:

 ،4ط ،ء1صخع الكنمة، دار اليمنية،
م.2002

 حاهع بني غز في عامرة قرده هي

، في مور وادي من  سن وتقع باد
، هرةوادن عربا الذب  إلى ودى شرق

شوية. ا إلى منها قرب أ |لزهرة

 ذ٠: نا ا اية يد في أو ش وا آ في ت٠بذي

 من أزد إن وول: ،للهج.رة مية اطن.؛

 بور عامر ابن ا"دمر ناثر اختطها

 حصن إب يى اوذي "كرر I شر ن؛

باسن. شر ذا

 ،يلنا'زر I بنو لفقهاء إديها يذب
 من نحن المد لي٠ء بن محمد وقال

م  'وبنو لمائةالتاسةفيتاريخه:1 أء

 لحديدة وا زب ة ؤضا ٠٠ه_ : ذري لنا ا

 وتوزع ، عر وصا وسامر و واذرا
 يت أدل هم ،رها٩وغ وحيمر ودح

. وذهد وعادة وذذى ودف^ح ءل-م
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 إلى ه لذب ا ب كتا٠ ) في رمة٠مح ب.ا وؤال

 هرن حرن ،در ذا إلى ة كب ابدان(:

 الغفل بن عباس سنهم المعاذر؛

 أيوب أبا سمع لمأفري،ا درياددا

ء.م.رو، بض الله وب ا"كصداري،

 عندس ن٠ب د٠م٠ومح ،يل٠ووب٠بأ ه٠ذ٠وء

 ن٠ب قا٠ح٠إس ءض دث٠ح ،دريالدا

 .ود عده ب-ى ٠مح-ملم ذه٠وء ، وئره زرد ي

 زبيد ء ءلم.ا ا٠م وأ .زكوفي ا لك.ذدي ا

 أحمد ابن لطبا ىاةأفي ذريون 1ال

 ؛"وأ ،#يضاح ا معنف دري اك؛

 زلي والموذ-ق ،زلى اداخديا وجده

 )الرسولي( ا"درف شاعر التاشري

 كالم دقتفى وخلفهم ا٩وسلغه

 "دي در يا إلى ب.ون.لمر٠م.ب أبم ذظ لحا ا

 الجدي أن ذهني وءلى العافر، من

 ن هع ة٠ري٠ق .ذرة دا ن٠م ١٠— ا ر ك_ ن

.11 دادة

 ن٠ل-رحم ا “٤٠؟ ء ٠»ذ—ب ين٠س٠لح ا ل وذأ

 ن٠م أزل " الزمن(ح )تحغ.ة في "هدل ا

 أواخر في ١العد ط_لب٠ل هم٠م.ذ ذرج

 عمر لغق-يها وستمعادة دين "رب ا ذر ء

ع ت٠غ٠ب زربد ر٠م٠ء ١ن٠ب ر٠ك١ح٠ب أبي زغ اب

 ءإ-را ا وبسكون ،دة ٠ه٠له ا لعقين ا

دال ثم ،المو-#دة الباء ودذتح المه.ل.م.ة، هح.ة٠ل

ءاهور دن ذادر ذردة نم وه) ،هملة٠م

اخوه م-عه وخرج ذيم، دلى رفذا ادن
 د٠ءب ن٠ب ا كر٠ب و٠أد ه٠م٠ء ؛.نوا م"ان٠ء'ث

 وشرن ،ف ا—ء ل ا بغم - ر٠كت قوه ا

 ادن - مهماة راء ثم مذاتوحة، جمة٠ع٠ه

 ها٠١ًاأحج م أ ا زددد فق-دموا عربد، ء,هر

اإخقهاء نم دودن ءلي شتم.لمتا ا٠م٠ب

ًا ذال ثم ادرزدن

 لى ء ر٠بك أي ؛-نا ء-مر برز رقد

 ءذد وذزوج ديث، اء ءلم في أذراذه

 ال.غق.يه إلى تدب اد.رأة رد ؛.درد.**

ا—ه6 7 ة سنة زسد٠ر وفي٠ل .ذمري زيا

م.٦٦

 م.رتغى مح-م-د وهفهم وذد هذا

 ه٠كذاب رن ؤد.قر( سادة في ا!.ربيدي

 واداذردون: ؛ذوله: روس(٩اًا )ذاج

 أور وه-م ؛**،S' ن لدما دلى زبيد فق.هالح

 ،وازضالح *٠ة٠والذ م-1ال*- في بيت

م د ر٩أك في ينذهع ؛.ان و ارهن، د

 سملقة بن دي-م ا؛.ن ذاذر إلى ;ون—

وإب ذان!!، رد دن ء-لق ن٠ع ن٠بط

 ده غ.ي٠وح ■ راليم.ن داذر ن٠صع٠ح ' م ,٠

 :-اشر، دن ء.ادر ان ا"صذر ذاذر

 المائة أول في ذور وادي أط) ذزل

 الددن موذن الغادي منهم الخاسه؛

 الله ء:د دن كر١ي أي ؛ن -د٠مح ؛ن ءلى

ذوفي "ذراف، ا ذعر الناثري
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عمد( ؛ن ن ام)ءث الذادري اوذا

 وحلسله ،ز٠بتع ام 338 ه-/ 7 39 ة سن

 ا؛تهتج إل؛ه ءلي، ؛ن كر١ب أي دن دحمأ

 ًا مل«اص, نا وك ،ج.زب.،د م اددن رئ.اس.ة

 راحدت آبادي روز١للغ )أي صنف ال

 أبي دن ءلي أخذوه وكذا اا-ذ؛د-وس(

 دقانيا د.ثه.اووا ،بازبب ٢الحاك ةر١ب

 خ.ذأ ن٠د رهو ابيه، ده دف كر،١ب أدو

 .;؛ة، ال اددار ا فظ1ح لحداط ا ادن ذه ء

 ه،1 37 0 ه/772 سدن :--تذءدز ذوفى

 الله ررن ا$عوح أل.و ذي الذا وع-تهم

 ر٠ء._م ن—د ا)ته ذ—ب—ء بن محمد بن

 وءلى أدب، ء-لى ذنف الناذري،

 وفي ون الذعي، ا$ين ل حم-ا ازة-اذي

 ه/814 سنة في قاضي باض.م

 "دوذوا 1 ،\( اذ٠أر؛ إخذو؛ وله ام،411

 كالهئبج وادندري~ل الخطاب_ة

 اكت.اني.ك ٩لذة-ا ودي_م ذراء،.5وال

 ٠هت ابر ؛-ن عدالو، '.-ن م إبراهي"

شري.  ه/817 سذذ اءريالكد ذوفي ا

ءلي الشاءر ازذذ؛^ ؛٠ومه ه،1414

ذوفي 'اذوي،ادن إسم-اءتل ب-ن دممح ؛ن

 رق_د ه،1409 ه/812 سدة يج.رص
 ن ءذه؛ أبو شري لذ؛ ا دي في أًا,ف

 ادردي ذري أذأ دكار أبي ؛ن رمء ؛ن

لجات ي الياه.ر )الغتان سماه ابكتا

 ا#د-ام وكذلك ذ-اذر( دفي علماء

 الله ء,بل دن ٠مح.م-ل ء في لحنط 1 أبو ا؛.ذ-في

 همرذك اسذوفى ذذد الذاخري رءم دن

به في  ;ر ادع رمحتص في الذرر )ءرر كت

ذر(. ال وأذ„اب

دوع ي.1ء دن أسما القاضى  ا
ذرع: امماءذل جع-١مر للم I٠هجر ا  دى داه ومادا |

ن، ،1ط ددروت، لمعاصر،١ اوذكار دار أ
م.1995

 ءهر( بن )ءةهان ,؛اشري

804 - 848&1445 - 1401/Jم

دك; أبي دن ءم.ر دن عثمان ه-و

 بكر أبي بن مد—مح ؛-ن ءلي ؛-ن

ذري،  في ركة دش. له ،‘ون-;-, ا

 ارس رط درثم لشعر. وا $دي ا

 المذرس-ة في الذدررم وذولى ، رددع

 واد.ذة.ل ، خ؛ تعز رذذ دط في اد.ظاه.رية

 باستدعاء ن* وذا د-:.؛ في إب؛ إلى

 !$ث ا ن ب أحم-د ددون ا ط لكها ما

 ة.دوى ؛.وصدر )الى،٠حد٠اذ رري ا

 دات أن ث٠دلى ا٠فل وا#ة-ذاء،

 في الزاه.ر د )اب؛ ل.ه دالطاعون.

 دع ط ا ناذر(، دفي ء ء ت ننا—ط

 ٠تحقيق في ة ا غد و)ا ، وي لعن؛ ا عاته

ا$رة إيضاح ول_ه خ( - ية الرو
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( ٠محمل رذت )زدذب اؤذارر د(٠مح رذت ذب )ر |لحاصر

ذة وراءات في ئة٠المض  ة اصبح ا ا

 روادة في ظم لذاا اودر و ج الم.رضتة

. صه. ءا ءز ٣ح.عم

"كوع١ ءاي دن عدل ٥٠fcU"l! اضي ق ال
؟ر "كاوع: ليء بن إس*اءيل لقازي١ مراجع:  ه
I ر٠٠ك—د-غ١ دار ،ن٠م ي٠ال ذي ق.ل.ه وم.عال ع.صا٠ل 

 زر ام؛995 ط]، ؛جروت، ال.معاص„ر،
ين  اسم دار $م،٠ا"ء الزركلي: ا
إم. 986 ،7ط ،؛;روت دن، للمال

مدمد( انت )زدنب الغادر

 دن ا ٠حمل أ دن ٠محمل ١سك زرن، ،هي

 ؛-ن ءلي دن الحن النادر م ا#د-؛

 بن ءزالدين بن الحن ؛ن دارد

 بن ء-لي دي ان-؛ ا#مام ادن ازن

 أحمد ؛-ن 'اؤدد بن جبريل ؛-ن المؤند

 ٦ذاصر ؛ن يحدى ذن أحمان دن يددى ا؛ن

الحدن. ؛ن بحى الهادي ا#دام ؛نا

ا"هذ-رم، د ب. م-ن ارة٠ي—د.ث نشأت

 واذ:طق ل.ذحو ا ة م لنر ا حب.ة ص.ا رأت وة

 ل—عولر والنجوم "ى-رل وا

 ود-رء-ت ، دك وء.رذت ،راليم.ي.اء

 اإذا؛-رة اطيفة ذت رك_ا ا"دب، في

 و ،باا-طوم دنا؛-ر اغة-اف,رة حدن

 ، ود_كية ءذذ رع ديثها٠ح بمش٠

و ره نى لم-اا ددن ع نى ا دع ا ذوي ودرها

 ذزوجها حم-ال، !.دراني وه.ي ر،تكث

 ءلى المتوك-ل ذن ءلي الشي.;لم- "مير ا

 ة لم٠'ني دوفى لم ا م٠ني اقا ا د,ن ء.يل إسم.ا الله

 ربيني.؛ ه ددت وجذرت ام 685 ه/1096

 ، ط-ا-ة-ي-؛ ثم رد.ط-ارحات د.ياا'ى.ات

 ا#د-؛م ابن أحمد ؛-ن ء-لي وتزوجها

 ثم ، رطلمةي.؛ ع.دة٠ص ى.ادب اإداسج

 المهدي ا#سام ادن ط..ا!ب د.زرجغ..ا

 ثم م،—ا٠ا!-ذ- بن ازسز بن أحمد

 نت وسك لذاك. طلبها عن زأرطها

 أذادؤ؛ غذر ا في زى.رة-ت شي.ارة هردرذة

 سنة رم٠انح في بثهارة ذوذ_^ت ه ح ح

 اليد وترها ام 702 ه/1 114

 كتأره في طا!.ب أدر الحذن دن ن—مح

ذذأل: اذهب(1 )ذرب

 ل٠ااذ.ك في اادهر بذرلة٠اء. كاذت٠

 رط-؛ ،ف ا"رك ردءارع فاف٠رالع

.طاف، طرا.ة1ا ا؛د۵الة-  ها٠وتزرج ا

 ذخارقها ادده دظ ولم المتوكل دن ءلي

 عاتها رغن.اف ، ا٠ه٠لعلة رلم لقته٠رء

 ى-ا-دة داب أرد بن ء-لى بلع.ده

 ذاك: ءذد إب تبفكت رذي رذا

يعتذر لد_ل ة_د رن أه_لمة-ذا

-^تكر٠ ع-ذه ذم لدح1 برقب و
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اداه،دد( ذت حب )زي |لذاصر

 شططا حم.لكص فل.ق_د أكا أذأ

يأتمر ايس ن٠فيم لنهي ’ با"مر

 د_ؤازرة إ$ م—ل-ك وص-لي كان ما

أءدذز لت جه،-ي ريالخ في ي وا؛.ص

 غ.ت.رب٠لم ذرب ولم -.داءت وحلل

م_ر٠ء و زدد  لل—ء-ذ ه—ي-كه م—ًا

 ر٠لم وى ني ا٠حة ء.رذ.ي ا٠ع س-ربحا

 ف_ر ذه—غ مار أول وك

اناد الملوب’" الح.ديث ني ولها

: "مج.تذة

 جميعا ا—ون—أ؛_ذ ل(—ال* رواة

ح -ذمال ر٠خب٠اا ذي ج.اء حذًا

 بعفر ا"رواح ن—واه—ن بأن

ذرحي الغيب -ض؛-ر”إا-ى؛-

ف فت_—خ ذئ ح-ذ-ود  واد

 رودي العذل-ق ب.اًا-ابة.واب .وا٠أر؛-أ

ارة ن؛ ف ذف في ذوذا أحن ا٠و

ح اداء—ر ءلى

٢ع.حتث ر—غ صذع.ا يغ-ضلجه م.ن ي-ا

 كم-ل ءن اذفضل ذات سهارة ءإى

يمائلها ذ-يء  الرأس شه-ارة

رذذاع في اذلى هي رذل ا اعومح ا

 ط,لمع دح اًا.ظي,ر ذلد'خا ص-حعا أرص

واك.ة-لى اذ.رلد.ر ة_وق ذي.ارة أل

الحبشي ه.ده.د اسن ءدد
 ادناء مع.ج-م تشى،اكد حدل م الله ء-د عح ر م

م.1988 ،ءدا٠صت الحك,مة، دار هدأت، ال

الناصرة

 د؛ة1ال دن د ت؛بل لى٠دذص ددن

 دن وذازيا لا٠ذ الشمارة،

 وت و دآدر ؤده ح٣حص دو : ًاماءي(ا

 فذبذ_ق ا .لدذ٠لة ا ه ء- وفي ، ةري-د-ا

 دن إطهرا ا#دام ئدصن ا١و- "دردة ا

 ند...ذا داىره ا—ذم—-ح لدد-نا درف

 نجل د-ن ارمن ء-لى الوالي ,-اذل

 الفرن ني ا"ولى للمرة ا"تراك

 ذ-يور عدة ومحث.ا ، جري۵ا اذر د*ا

 صن لح:ا اطن٠؛ وني ذل. ط؛ دذه يدظ ولم

 ذع د ك؛ن الى^لى أمغل إلى ددرج ءار

 طي_رإ ا ب أى-لوا د-ن اغة-ادكلرن به

 ولم ا. م-راج_ا لقفاء عنه وذزلون

 ذ.ا ا وسدإة وذان ، ا"ذراك ده بعر

ح ب-ك-ل م—لم-دع  !.ادات—وا#ه ات٠ا

المصالحة. إلى دذان زطر١ حق
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ا ا

 جل في ن٠حص - ًايضا - درة لدا وا

 خلدة لدا ا ة٠لحبم ا من دم مهلها وني

ى.ذماء. ٠بةارب

بالذرن ررإدة صمن ح : ة وألذ.ادم

وه-و دزيد. ء;.ال ًال جذ. م.ن |لشمالى

ل ءلى أ ٠ د, ز--ودة ا مديرية كز ٠د

فظة ءمران. مح

فيد-ذة٠د د"ن منطقه ة: والناى.

لذاح،ة م٠ك لح.ا 1 مقر ا ٠٣ ن ك.ا دأرى،

دارب.

 هرددذة ءلى , 1يط ٠حصز ا والناصرة

ظليمة ل ا٠م٠بش ذ_وم٠"ه ا في زة خب؛

٠حبور

 1فيه دره كم ودادة عة٠قا ة: دم وألن-؛

 ن٠م انحرق خوران رددردة شرك.ز

حجة. ؤظ؛ محا ًاءمال

 نم دوس دفى في لةق ع درة لدا وا

حجة. أءمالر ن"٠ال؛ "أذبح -ديرية

 مديرية ذ"ع من اصرة:٠والذ

 حجة٠ يلمة٠مل نرغ شال في دل الدا

.ءمالها١ ن رم

 يري-ة هد في ئلمة :رة٠والذاص

 ٠ق٠حج من ا٠الغرب دالجذ-ون درة دفا ل ا

 ^.وار سسم ا دات ل٠م٠تح ع.ة٠ق-ل ولى

;جذة. حذ مديذة

د مذطق.ة في قدرة ا ة صر والن.؛  ب-

 ل وأعد؛ ة٠قعط.ب ة٠مديري م.ن إتوبي ا

. لع ذندسا أ فظ^ محا

ع دن : صرة وا  ب٠شخخ ه ذق ح م و

ت ي—ب ة٠ري٠ق ءلى ط_ل٠ذ النادرة، في

٠مشرح

 الردادة وادي في رية٠ق والناصرة:

٠تعز وأعمال لربيعي1 ٠مركز دن

 منطقة في لى د.؛ حاجز٠ والذاى.رة:

ود  السالم" ئرى هدة هز ا

٠تعز ل وأءلى

 م د لحن ا مذطق.ة في ؤرية حدرة: لنا وا

 ة٠ف-ظا٠مح ل وأء_صا اا-زهرة مديرية ن د.

الحدردة.

 ، حجوز د.ئ يل_ه٠?٠ق : صر ا آل

 أءدال من "ءلى ا الشرف في دياره*؛

. حجه فظه1مح

 لى٠لىة ق دن - أيض - ناصر وآل

ن  منطقة يسلى-نون ءاد.ر. ؛.ن خذو

العفراء ري.ة٠دي٠م دن " ن لتلى-وا

 ٠صعدة ءأ؛ظة ال وأء

بني في وردة ة٠قبيل ناصر: و٠وبلم

 في م—ارله٠ذ٠م ع ذق ، لحدا ا د-ن ة_وس

دمار. دددة ل ش
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ناصرة الاذداس؛

ل ج~-ل في لة٨ب ذادرح وبنو  د

 ذو " Li ل ردا ق.ريلة له-م )..*.دان. من

.معان٠يل وردة جذوار نمر ذا

 ال'طين. ذل ن:.؛ من ن ذانمني و٠ت٠وب

. ان"٠حل ذصع د:طةة في كذون٠س

 ٠ف.ي آل من ف.آخيذة : ى.ر ذ.ا وآل

 ة ذر إم ردع. ي بدة قرائل إحدى

 إذاه.ر 1 ذريتي بحوار " رصذا حدد "

وال.شرلت.

 منطقة تسك.ن لة٠قب : ذاى. وآل

أذن. عذاذظة في دوس

 "ردد ة-طذ-ل من نادر: وآل

 افع٠ي مديرية من ر—ته ؤ، دوادي ا

ذظة وأءال لحح. مح

 ا٠'ه قبائل من ن؛در: وًاهفي

 ل ععما أ ن—د ن مد.ا د في ت.مي،٠ع٠د ا م—ي٠ع٠د

 : د-ذ؛-م ذرقأذ.ا وهم ذروة. محافظة

 1وأه آط، ئ في ر ذاى ؛ن ءلي ل أه

السرة. في ذادر ؛ن ٠أحما

 أه_ا ن٠م فخيذة : درا٠ذ وأه-ل

 .ليا٠الل دقوا٠إ-*ا ن٠م دء-اري دء.ارا

 عذاذندة دن ه.ه-اب يرية٠مع في م٠داره

٠شبوة

 ا ا"روش دن ووة ذاك: وأهل

د.ارهم ٠ ر١٠حم مب٠دس ًال لرن ثر و٠٠م٠ق٠ل

 اإعيل. دردة هرا، دن دال وادي في

فى ووهط١ شرفي ده ؛ذر : راص ودار

٠لحج

م - ٠صر والغ.ا  ن٠د - ري,ف٠ال.تع د

أر. د دددة أحاء

صر  العالح دذطذة في ؤلع.ة ؛٠وا

.ذ؟وة فظة1مح ني ءرد؛ ة ر مد دن

 ، رفس د-بت ن١م ۶فر : م-رادنا وآل

: د٠ول د-ن كوكبان، ه؛ أ الدؤن

 ؛-ن زلي ؛-ن -ذرب غنم ب-ن نمالنا

 ن اوس ذرى ا#مام ابن ن اإس شمر

 ؛-ن ءلي بن الحالن إلى نم ذتهي٠الم

 ز حم ف' ..باك ه_ذا ودن طال. أي

 من ، دمال.ا ب.ن ج.ي-ى ؛-ن لنفياا

 . ي ٠اهج عن. الذ-اني رنى او م اح ء '

 ءإ دن اود ن اء-سن العالدة وإذا

 ه/1191 منة .'اذوفى اود القادر

 وله ذ_اء_را عالم وكاى ام 777

 والحذاريخ. "دىوا الذحو في دذازكة

 اذاررا حمد ا ءى.رذا:ا!.*نم في ودذنم

المطحة. ؛اذذوات ت .المذل مع.؛د عد؛ر

 برت د-ن فرع دن: ط د ا ذاد. وآل

 مذمور بن ب;ى ولد: لدن ة اذروني

 دذلجم ذذإر اضبذاج. ؛.ن مغض-لم دن

إسماعيل؛.ن د.ةاشمال الح_مة داه
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)الورى( |بن ني |لتاصردة )الوركة( ن٠|لح ر التامرية

 ادم؛ن دن ذام دن بحى دن إضءدل

 في ' عر٠لا " ب.ة.ررة فىايو ازددن ذ.اصر

 ثم م،1947 ها 1366 سنة اب

 محمد. بن حمن r ءبد م.ة زد ا ولده

 هرة العاج أرحت حدة ذا م٠ك ا٠ح وكة.ذا

ارونى. ا ءلي رن اسد ?ن ء

 العقحفي أحدد هيم1بر1
حغي إبر|هيم : جع درا  ذل إتجا وا ن١البلد إ٠معج Iالمق

،4 ط -ا،،صن..*- الكنمة، دار اليمنية،
م.2002

ة(٢)الحر ن٠ايه ذي |لتاصرية

 في تئن?دور م رردةاكا |لحركة إن

 ي إ" بى٠يابني تنظيم ؛ر٠إط في ن إدم

 ح ر٠حمعم*ج ا ت دما ءاه رتع تيميا٠د٨ص ا ب وربق :م

 متمة،يال اكاحة ني حدري  ا التذظي-م
 ( وجذوب " )سم-ا ن زب دوحن كتنظيم

 للتنظيم ذع أو وكجزء آدذاك،

 دس ذالنا ء جال أسمه الذي !-قودي ا

ردن'، الطبن " باسم   وكان ا

 الر؛.?ة، حات د ا لبدة غا في ذروع

ربي. ا!وطن أ؛طاز ل٠ك في وأءضاء ا

 مار إرال كس٠مم٠٠ ء.ام شك,.ل٠وإ

 ؛-"ث في ليمن١ في صرية ل؛ ا الح.ركة

?ذ:٠أسا'م ز ح ١مر

ر ال مرحدة : "ولى ا المرحل؛

.ه ؛ ا

 الذرار م_رح.لة : ديةالث.ا لمة لمرحة ا

.عكري5وا المدادي

 م ذرأ مرطا؛ : !.ذن اك؛ ن المرحا

حدري.الذا ا!تذظيم

 ا٣محطا تتع.دد الني ا؛.رحا.ذ ي وه

رن ض ا"ول العقد بدا-ة حق  ا

 والذرين. دي اطة؛

العام. التيار .رح|ة٠ : ا!ولى المردن

 ص*رلحذ الذ؛ دوردو 23 ؛.ورة م ي؛ ق م.ذذ

 القعدة دو ] م/1952 ء_ام

ورة ذادة اهتمام ؛نأ اه، 371  ا

 ايمن في لذحرري وا ال.وطفي ^؛لذف-؛ل

 ؛الوطن اهتمامه-ا هرن ى؟زء ،بث-طريه

ربي  ادوءي اظ٠#يق ها٠ه٠ودوج ؛له، ا

رب?؛، "ون ا في ؛!.ودزوي !.نوديا  ا

 ضد ذورة رد^ذا ه.ثر ا# ودء.وة

ستعمار .ده ع ج ا!ر وا"ذفالة |

 رذ تم؛ هع شهدت ٠قل ا!?^ن وكاذت

ر  ا"حزاب ت.أميس ؛.ذان ت *.?تم؛ ا

 ة.؛.ل من رة م ع ت لم.س ا ) ءدن في ?ن !وط:ا

 ذدام شهدت كحد؛ آذذاك(، 1اذح٠ب_ريط

 الدورية ه1367 م/1948 حرك.ة

،ل لثم-حسا ا في افحينة ا#ماد.ذ ز_د
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)الحركت(ند٠التامريتفىال؛ ص ن)ال*ركة(٠ي1ةفي٠|

 اذدددد واذته.اء ب|؛لغشل، ذتهت١ واافي

 ا#م-ام دبل من با#عدام قادب ن٠م

 ن٠وسحج والده، ف٠-زل ابادي أحمد

 ء_دد ور|اثرد رار،—ا"حذ ن—م ئالت٠الم

 محم-ود مد٠مح الشهيد م٠أدررلة رهم٠م

 وود ،ن ذعم.ا مح.م.د وأحم.د ،يري٠لرد ا

 ه٠وسع.ا ادمني لثعب ا قظه٠د ت ق ر

ص، ل-لحرية  ؛ورة توجه-ادئ مع والحد

 مث.لت ادفي ا"ولى "شهر ا مذن دوددو

وازرى ا"حرار بالشب ا"ض

 "سل ا ثدت٠م ك-ما اليم.ذية، وطذية٠ل ا

 إد ، *ر؛^ة٠د ا "مة ا اء أد تفتنمع ة مجسم، ل دا

درة رام ءلى عام يمر لم  ك-ان حق ا

 هره ا٠لق ا في ددون :.حون٠ اد "حء.رار ا

 أيو فيها مه لإلى وتوجه ،لهم سندًا

 ودلىأ ياكدان، في مداه دن ا"حذرار

 برع ة٠ادداصري المثورة واص-ل٠ت أول

 W ر٠م_ص في محرذ,٠ي٠ت.ق ا بددن دمي ل ا ر را٠"ح ا

ستطالع ارة ر ل٠خ من أو  ادفي ا

 ط د-لىلح-ب ا ي٠ح٠ت٠ف بذ٠ل-م ا ا—:؛ ع ع—1—ك

 كةرح م٠ودء ق ربي اذع ؤون٠بالذ زخ المك.ل

 إلى ذرارة م وا)ذي العري، حررتال

 رسمته_ا ذه—مع ءط؛ ءلى رذاء ارض،

>ر٠عدالذ.؛ ذبل من ة غ الك! ا'.-لهجنة،

 ب وه ا!-*-ري، التحرر دركة ؛.دء-م

 خطتها ض.م.ن أودت ا.فيا )لمحنةا

 اذفي العرب" صرت " إذاعة ذإنذاء

 م از*؛ تهي ت ي أن لى ن؛ .ألها—إر با-أت

 ردن ٠الذاصريت اذذورة عمر ن٠ع ا"ول

 ؛-ألشهيد المصري المبعوث ى٠ل

دا 'اوري. دن ذودي ءلى ؛ذا؛ اود

 اذرحله هذه خ\جل وتعددت

ذمال -لى٠الوا و-ائل  اناشر وا

 ال )ن*ا ني يمحية5ا ااوطذ؛ذ لحركة١ هع

 إلى ة_اه-رة٠اإ غدول لدن ،لخنوبوا

 فتح إلى د"ء.رار، وحدن مدبأ

 لد-مذتعت ؛.هإدرا ا-إذام*،'تو المدارس

 ت لحماي وأ "ءذابا دن لى-<روخوا

 "ءرار ا دح ا)ذيق إلى ابي؛

ة مذ_اخ في الثمال ني  اذفي ة٠از*

 لمتوكلية٠؛ والمملكة دمر ردن ذادت

ا ه-لذ ت_أددر ر٠دك ن٠لك وك ، كدة—د

م #د-؛ ا إتباع مصر ذي في دنيق ا

 لىر٠ل ا ادده ؛,تولية ازثاليا دقيادة أحمد

 ا"حذرار، لص:حة ءلى دداء للعهد واذا

 ا ٢٠ ذام ادفي الزرارة رللل ني ونحاحه-ا

 الم_شارك لعوديوا ري٠اادح الوتد

 ثر وا"متم لثا؛*يا ن حب المد سةوردا

 كةرح ذشل ءف ءلىاد*زلحز، دن ولى

الثاليا، بقيادة ه1374 ام/ 95 5
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ن)اا*ر؛ة(٠ا);ايريةشالل |نصر؛ةفىادن)المةة(

 اذنالث كية٠الم.ت-و ليم-نا ح تنفداI كذأ٦و

 ذدك وذأردر الدرددة، اادول اتحاد إلى

حات٠ا# ءلى  في أدلذ-.ا-ت إفيا -

 ت٠الك ح فذ. وعخ؛ا ال،—إدحا

 مية٠لتعا عتات١ وإررال الكذب،

 دوءدة في ا"ذر ذا كان ازفي اص,رية،1

 ..'-في ٠لجديلا اذذوري اب٠لد؟ا وتخارج

 الذي ار"در ا ال-ضباط تنظيم شكأ

 26 م/1962 سيتمم 26 ؛.ورة ٠فج

ه.1382 ر؛تعا

 ذراء وم-ع المذ-اخ، ه_لذا وفي

 ا_ذ.وزة ادي ن. لة واأ. رري٠د١٠اا.ت ازدور

 رز إلى ء;دا!ذاىر حم,ال غذول ، لحو!تو

 زذاءرة ١رتحوزت ،العرب ٠لكا ذودي

ح إلى " العب موت " وإذاء  د

٠العربي ادوءي إيقاظ في ج:ار

 اكدار ا—ذث المرحا.ة هذه ل وند

 ت.أسره له ن ك-ا الذي اكام حدري ]ذا ا

 ‘تمنيين اا.وطفي الودي ءلى ارز٠از-ت

 لحركه١ ل عدم ءلى اذدارز دأدره وزا

 ع٢ي٠—حم بذتع٠ت لني ا |دة٦| إدم أ ة لوطش ا

 ري“ألذاص التدرري اطذطاب ا٢أح,ز|

 ؛٠٢اصرت—ن—م وأعلنت ، وح—وض—ب

 و|ئتماءها ،ص.رية ذا ل ا ورة ا ت وجي؛

. ة.ده.ا ذا إلى

 ذ؛صرية٠ال ورة٠الث هدف كان وإ؛

 ؛ل ودء-م !-ادربي،ا 'اوءي اقاظ هو

 ربيه٠ء ورة وة ء ا إط؛ر في ر حذرا " ا

 .أت أوزو م.ن د_ك.ن د ؤ.؛ذ.^ ،داهط_ة

ورة  دح :.احدري ميتذظ إدثاء آذذاك ا

ورة  ىرج وإنما مر،ع في رردةإذا ا ا

 زاب حذ أ و ردارات حميع ع٠م مل لتما ا

 ازفي أو القاتمة، الرطب؛ الحرى

 في ادمري وري ا إد مرحا؛ ب'ذرز

ورة بدأدر خ.مسبذيات ؛ ا حدرة. ا

"ر و؟ود أذر دس ذا ع ردن  ا

 ا"-د-زاب ك-ل في العام الناصري

داسدة الشعبية ركات إدح را  في وا

 ويردث مماءد2يت ظ.لى زني وا ال-ن،

 التوجهات سق-ف في مهمة ذقالت

 ازوكة ذرفعها اد-في وا؛-طاب

 ن ااذور لتوجهات1 ءد وذدأ ؛'.وطنية،ا

 دا و٠وه ،-دركةا ه.ذه في كاب دواارا

 لم وأحزاب *.ركات تم--اوز إلى أدى

 وري ا ب لخطا ا دوا؛.ب أن تستطع

 شوء وبدأ ،لجذري ا حدري ال؛

جديدة. وحرك؛ت أحذزاب

 ودروز باذ-لىوذج، م-ؤتمر ن ك؛ وقد

احدر وحركا؛ الثالث لم .*؛ ةدًا1ة ءودا
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ن)المكة(٠ال؛اصلةشا# ن)سركة(٠5؛اصىبةشال1ا

 ة ا ذن م_ثم_م تأ ذا٠وك ،ز ا٠نحي  ا ء-دم

ورس  م ء.ا اكالني ن ومدوا ا حر۵و ا

 اردون ذروة اعف، 375 ام/ 9 56

 ذه—ه في م لما ا صري ذًا—ال للتار

ت كت ود أ ازي لدرحلة،  مهمة ذذ

 لوطية١ ل.)حركة الجديده التوجه.ات في

 بم ٠أجب. ور٠ص وكانت .ية٠اليح

 تحدي ة٠وسيل هي ، عالج؛ -ن ء #ذا ا

 ى—وه رجية،٠وال ر ما٠س.تع  ا واذح

صية. دأزذورة دأدردم أداة ا

 ذدام في ت١ااطور هله اس ممكن٠و

 عددن، في له٠الم-ت.ح ذ-يه٠ال-وط هةبلح ا

 بداية في وكذا ردي، د ا I—۴-وخطا

 دات دية—ئ ن.*-ذا ا رت وة-؛—لح ا ست*مرا دأ

 عركة٠م دات-د لج-ذري ا لثورى’ ؛ع ط.؛ و ا

 ه1 3 75 ما1956 عام السوس

 ذف 1ك ادق رب، اك زنورئن ا >حركة

 ل:عثا وزب آذذاك، الذاحدرلى تتب-ى

ئر العربي  تهايح كان الذي ةي١ا

 ب لخطا وا روا٠ذ ل اءب-د مع وذاق ءلى

دري(. اذن؛

 الفكري التيار مرحلة الثاذبة: رد-لة1ا

سددى II و

 ردلور ؛.دأ إ.اسذمضات،ا لالي.ة دع

ءام، يمقو دوري ه نم؛ ا ٠مرع لذاصريه١

 ،يمسن ري—كة—وؤ. ،*يدا‘'*■ اه—انم إلى

 ا._وليو ؤ_رارات صدور عد ل خار-ة

شرم؛  ه،1381 غدرم م/1961 ا

نفعال وحلة  دمثز ني ا

 ق ارد؛ وصدور م،1961 ه/1381

 ه/مايتي1 381 القعدة دو دري ال.؛

دري. ؛اذكار ؛اور ازذي ام962 ا

 أن التطورات لهذه بد  ن وك!

 ازمام، الناصري اذار ء.لى ٠ًا-ذعح

 ر لتب؛ ا ين٠ب فرز—!ا م-ذحدة وذن

 بدءًا ا"خرى، ترا رأوا حدري زن.؛

 حلذ^ة ال.و ت ه؛ تم؛ ا ه٠حلم ٠م وز نم، من

 إلى ،ه—ذري٠لج ا غثر أو لذ-وريها ثر—غ

 حول الماركعدلى مع الذكري لحالفا

 ردلى ز..*ا والوحدة لى )ذووا اكالىثار د

ف٠ا إلى  في بث ا دع الربي ئذ-

ذذصال. أعاب ا

 ,دايلى٠اني ذ_*_ود المرحلة ه_ذه وإلى

 نفها لى ء. أطلقت تنظيمات ل.د-وء

 وإلى ،عديدة عربن؛ أةط؛ر في صردة ددا ا

 في دامري ي“ رسيا ذكري ر تيا تبا-ور

ن رمن،  ٠تذظ.-ل ذكر ءلى دأردره إه ك

 اا..ة.وميين وحركة ا"حرار، اذذاط

 ة-ا_ل ؛_ة لقو ا والجبهة '!-*-رب،

 ظهور بدأ كما م.1965 ه/1 385

دذل ،ن -دما في الناصري اددار ل ردور
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)ادركة( ابعن ني اداص؛ )اسيركة( ادن ني اناصر؛؛

 ، ءط ن ندما وءجده ا-نجعلي، الله عبد

 ،يم"هذو ا ٠ومحمل ،مطه.ر وءب.ذالغفي

 ومح.م.د ، مرط ومجدت ،-ي٠٠ب ك ل ا وأحمد

ا!صمالى. ءلي

 رتت دأ٠ب هذ٠ه لتبدور ا مرح.لة رفي

 زوف٠ص بدن ص.ريةكا دات تحم ر٠ز.ظه

 والحرددة ودعز ء صدئ في الطالب

 ، صر٠م في ز رسي دا٠ل وا ، وت٠ضرم٠وح

 داكة وا ا!كويت في غبرسن٠لم ا ن وبح

 ده٠ح٠ت٠الم ت دا لو وا المتحدة

 في لين٠ت ا٠لق ا ت وتجمعا ، ح٢لبح.ري وا

 وبين وأبين والغالع وردفان عدن

 دفي ا ز٠تع في |لتجار ر وصفا ال.عمال

 دورًا تلدب سدة اكردا لحركة١ كاذت

 رر٠س:تم لت.ورني د 1إسذ زدة ذا ك م.ًا٠م_ه

 في ا!شباب لضم?اطا وبدن كتوبر،٠وأ

 دنلذ ا ه ص. 1خ ذل ا اقم ا ب رذتا ،ء صعا

 في ة٠كري٠الع الكاثات في وا٠ د

٠ر٠ومص غ٠ليمو ا

 ج-اذب إلى المرحل_ة هذه ه_دت٠ذ و

 تذنلا لغكري1و ب-يا ازط دروز

 '"ءرى، غتلياس ارات ال رقدة عن

 بدفى في معها والمتعادم بل

 ددن الحالف ودء شهدت ٠"حان.ا

 وحركة اب.ن، في درية النا ازرى

ينغوي ن ذا كي ا .*.رب لا وبئن٠الة

 تيار٠ال ص; وءذا رأدات م٠معظ ها٠تحت

 من رف-ع-ه٠ت كانت دا حدري التا

 'لءدام ه.ذا أ ورن . ة حمر نا شمارات

 لتثقيف ا أن عذاصر٠ال اكذشذت ما٠ءذا

 ح٠يطر !.*ربا ا!ةوه^ذن زرى ءلي ا!دا

 دح ح٠دتقاط يةسمارك ردة ط يس آذكارًا

 ءلى هجوم وذن ،ري١ى ذ.ا٠ل ا لفكرا

صر صري.ا وا!دور ءبد؛

 دور رز—؛ ترة—!نا ذه—ه ل—وء

 لب !.طاا ،ستذ_خ مح.مد ى—ءي الشهيد
 سم.ي لم.ا قائدًا ز٠ب.تع أدورة ا ه ذود را في

به عدة دن؛ ل آذن'ك  ظ-هرت ايا ا!ط.

زادات ءن ستذل  ئدكيل  ا

 عاثها سيطر٠ت !ني؛.اذتا المتصارعة

 ،وال*ث الدرب الذوميين حركة

 في المتبلور دريإخا1 البذار ختور وا

 ل—ء من -وده و حلة در ا دنه

 زد ز دع ءت !في سعة1الو اكطه.رة

 ه/1384 ء-ام حبش دورج زيارة

ذي ام 964  حركة يقود ان٠ك ا

 إبء ء.لى جبرى وأ !-*رب،ا لقوميينا

وا!*ودة. زيارته

 في التجمعات ه.ذه ؛-دأت وذلى

 دنغليم ؛"دورة أجل ض ل—ص ددوا ا

 الساحة مست.وى ءلى وادد ناصري

٠اليمذية
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الذاصذفي|بن)المكاة( )امكان( |لمن ذي أمردن ال

الالح_ق_ة، غ_ةرة٠ال ذه٠ه ل وخال
 ء-,ن فاغالد ني ون٠ذاصري٠ال م٠ه—أس

 لماحا فاح زكوا ل،شم.ا٠ال في ااذورة

 السبعين حعدار وفى الجذودة، في

 ن٠م ددا٠ء لذاصري ا التنظيم وقدم
 هله في ش_هداء ه٠ائ٠ض٠وأء ك_وادره

ادارك.

 الند د.،م ' ه.رد.،-ة : ذ.ة.1ا٠«.ذرطة

ى.رق1ذ1ا

 شهدتبا ازفي ت ى ا#ره' ففئ١تو

 غدو ٠ءبدالذاص خذوجه مع إدازده ا ا،لرحلق

 إ.لىء.وةا ز٠م دءا٠ب ي(، )داحى.* م٠دمظي بذاء

 ه/1 383 ءام حدة١الو بيةرالع لدرئ

 ]قومديا التنظيم إنشاء وحج ام، 963
 كب_ة ليه٠ء أطلق اذي ا الناصري

 رمضان 2 في "]-*-ربيةا ال-ط-إ^*ئ

.م 19 6 5 دور 2 5 اه/ 3 8 5

 يزن ا التنظيم رادة بدأت حيث

 ة^ادة5ا غدت ك.ارت إفيوا — '**ري.' نشأ

 - حى-ر لناعبدا ل دما أذرة—الب

 في حدري ادشا ب ا ت_ب٠ل ا نى ستقطا '٠د

 في ،فيها ازفييجدرون قع اإوا مخاف

 يج.ضر ازفي ادول وا مصر، وفي ارص

 وجرى -ءظ;ون. غبربونمو ٠طالب ا٠فيه

ء ضم  العربة؛" الدعة“ إلى هؤ
 ردغا ت و٠ه ها٠ت.أسيس ذاريخ يع.تحر ازفي

سيس من ن وك' ال'حتبري. م٠لتذظ.يا ت

ه 2938 ت٠د اس; £د سه ا

 الله ءد لشه£دا ه٨ومؤسس ؤ'د أدرز

 الذومية، الح.هة دة دا ق ءذو ،الله*لي

 د حدها ا رع.د ن ردن؛ ة ده -لح ددد' أول

 الواجهة ء ءط.' ن ذرئ ده وء؟ ا.؟ورة

 د٠محح وءدسرى ٠ ]ن ا ن آد لق.وية ا س:ه ل*تا ا

 مد٠ومح ،د٠يعا ءفي وهادم ٠•سيع-$

 ت( ازكو بي )المغرب ال.عذيف أ*ود

 د٠محم م ا٠وس ،ء.لوي لله,.زي-زاوء-؟-د

 ا"ءري، ذائد محمد ود. القاف،

 ٠لح وصا ،نى لبيحح.ا عجد٠س محم.ل ءليو

وءوره-م حي.٠الم حدر ونا رفي، الحذذ
٠ كش

 وفي'رب رمحط'ت ميالتذظ مر وذد

ميياكذظ مله٠ء ذوى—٠م ءلى ددة ت*

 ادفي ’ مشوفى وعلى دري، ا

دادي  ظ التذظي.م ك'ن ذذد ا

 ذ-؟ةءطا تتش,كي_ةح إلى اء—ذد٠ا"ء

 إلى ٦١ ه ة نرغ ا دا٠ي٠تمه أيف-' بة(7)س

 لهذه اغذذ ذ.ذا وهو لطليعي،١ لتنظيم 1

 ٠.ة مخذلة ت سمبا٠م لتنظيمية ا "ءط؟؛ ا

د-'د : ذ-ها٠م شبر ا  اس، اكيا

تحاد  ومع مني، ال اكاي ا وا

 د.وحذ-دةا وطالئع ط بدةر٠ع٠ل ا لثورة ا

 للذوى ى٠لشع ا والتنظيم بدت، وعر ا

 -وىزدن لشعيا والتنظيم الثوري-؛،

تحاد ازوحذدوه، ازدوريه  زاذ*يا وا

 وأخبترآ ه1394 م/1 974 بفي؛مد١

ليمذية1 ل.ثعبيةا ]إذوى دوذدو 13 جبه.ت



دردة )|لحركة( ارهن ذي ا )العركة( ةفيابنليالتأص,

 توتجع رعد ل,علمية ل٦ح ور ستم> I ]ق ا

 جادى 1 في ]-وحدويا عدن اذشاق

م.1989 ذوفهور 30 ه/1410 ا"ولى

 ب س؛ا ء-م_ل الدنذم أن هدا

ذنب( ل ٠خال دن لحذوب1 في رقتا]ي  ا

 دن ذدأ الذي اددوردق لذذوى لثمعي1

ت  ءن المذغع'فين المتذاذإ؛ن تشك.ي.

 ر، كدري ا هة٠وج.ل .ة ].ذود ا هة٠الح

 انجعلي. الشهيد وده٠يق ؛ان رذي وا

 ؛أذوا لغرق1 هذه وذادة ذه ذر لبدة وذا

 ا]-لذ-اى.ري ا٠التتظي أعفاء د-ن

)المري(.

 سمت٠ح ]في ا ا"دب -ذرب ا ورط

 ن يا دع 3 في ة ]لمذود.؛ ا افي؛.آ.ة لح• ل.صا

 مفيءلىن،1967 وبر6ه/1387

 5 ه/ 1 3 8 7 ن جا٠*٠ش 2 واذة-"ب

 جه را ل لثما ا في م 1 9 6 7 ذ-وفي,.

-اذىء دري ازنا لتتظيم1  مح-دة ا

ذهب،  ووة محا ذدارج ثم ،خا.غته وما ا

م.1969 اه/389 ابري انقالب

 تطوير ج.رى ]خترة ا هذه ل وخال

 اوفي؛.ادت لذذظيمي ا ل٠ه٠ا].ه صيغ.ة

 الم.رسطة الخذتدنة ذع إوا ا ء.لى ذ.ذوم

 ا].ذ-هإل، )دوذع ن وقود؛ ا بال.ق.ياثة

 ،هرة لتذا ا ودوذع ،ذوب لجن ا ودوؤع

 ت٠تح م؛بما ه.ا٠بربلط ودت( لة ا ودوقع

ودا-تدلى. ا ؛;؛إدة

 ر اذو د.ن ، غدط.ة ا هذه ي-لىت٠وذ

 م،1973 ه/ 1393 حق الشاك

 ،د.اونرات٠د.]ا حول ,؛اردات او بعغرأ

 ادن اوظ دع ل*.اد-ل ال وأ-.إوب

 ذ„.ه؛ات اكظي_م غذإوا طريون.٠ا].ذ

 ؛,عة٠ط هع اسب د او:ذظ؛ه؛ذ ]"ءط؛ة

 إذ ن، المردإ هذه في ري را ا ه.ل ٨ و ا

 ،لجة.دوب ا في لى .*..هلد -بن و.ه ؛ان

 ن ك وأ ،ل 1م لذ ا في ل—ووده ة ..,-م؛—~ و

 ؛_م٠_تذظ ة ]-واحاا القيادة لذت

ا!طبي.

 وجود في خذ-طوة التنظيم دذ-ق

 في ه٠ذاغح ذوز لخ- من ]-.ه منبر
 )را" ا]؛هن ها$ب را؛طذ اتباكخا

 رددة—ال-بم م.صر وردذ٠ي٠م في (جذ._ودًا و

 ظلت الفي م،1968 ه/ 1388 ءام

 ة-وقذ-، ى٠ح ،ار '-ت؛با ا٤- رذوز

 و؛ان لتعينيات.ا في ة ط اورا ذذاط

 ر١أك- ه-و د.كرر في اوطالبخى، -ود و’

 ءلى ت لجذ.'دئ ا في -ءفي طالب حدور

 تكن لم جثح) ارج٠الخ متوى

 والمنن ا]؛هن( في ذامت ذد الجذددات

ن رًا٠هت ط_ة الرا د.ن  دواة.ف #ء-

ل دن ظ؛م او ت ء غا  اوفي ا

وطخية داادار_.ات يقيمها ؛_ان  ا

٠ (رلئذ_ة-$ل ا وء-؛-د ورة٠ا]_ة )ء؛د
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اذاىر.دةشاان)اكرذذ( لرذة(1ن)ا1ال:اى,.دةفىا

 زدن ر .لدا ا ط_ة٠ب را ل. ا حتفنت وا

 درت ذا وأ ،ين٠ل,شظري ا ردن ا٠ظ٠لل_ذ

دوات  ودادة ءلى أطلق دق إم ا

٠المذغى ةمحكو اارا؛ط؛

 ل٨سي دأ م.ن .ًا٠ي.ض أ م٠مثمظي٠ال ن٠وتمك

 والم.زاة,ر لك-ويألت ا ني بدة ٠ط .ط روا

 بط اذووا |لعامه "ماذة١ ورأس ، وليب؛ا

 ح,-صوز ده ن ا٠وك .ل,نممذيةا ردة٠لط 1

بية لتجمع.ات١ لف٠محت ني ط٠ذش  ال.ط.

 ا دم لحارج ا في ءام كل٠بت والمغبربدز

غتلغة.١ لذق.اددةا الدكاودذات ذاك في

 اغرداتوا 7ءبدالذاص رذلى ومد

ب وا دات ذ  م1971ه/1391 ا

 لق٠جدي ٠مرحل بدأت ،رية٢اذاصا ءلى

 محاولة وءي صري، لذا ا ع_م.ل٠ال ني

 ذه٠ه ل ود. و-'دود.٠اا ن٠ء اع٠الدف

 كدرى ذة٠مح أول ال:ذظيم واجه اا.د.شة

 عدن، في دره وكوا وداداده ءتق.ال د.ا

 في دات1اا.ة^ ذه٠ه من ة كوكم وإعدام

 م،1973 اكتوبر/٠٥ 1 393 غالل٠رم

 ،لعمد ا د٠حم أ لشهيد ا ًا٠درزه ا

 ذي، ر وا وادكقري، والكسادي،

 دي ه-؛ -ة-لى٠م بارزة ل-وادر ل عشق-؛ وا

ر، ٠محمد  وذزا ، ٢هبإدرا ونخمد ء

وعرهم. .٠ ألرذدب

قة استمرت وود  التنظيم ء

 الذومية لعادةل ارمن في ري٠الذاص

رة للطليعة  الراع رالمؤتم حتى ا

 م،1974 ها 1394 ءام للتنظيم

 المالنة ل٠نحد زرلمؤتم ا در أ ذ.دها٠ء

 ء #؛قا وا ،دي لذو ا ل٠العم دع لتنظيمية ا

ذة ءلى عاسمة. لغكرية١ ا  ودن وا

 جديدًا يمددًا أسا نظام المؤذر أقر ،

 لطليعة ا ع فر د.ن لتنظيم ا ١سج ا فر

لالذع 'طم 11 إلى العربية  ا

. مذيه٨ل ا ودقد اوح ا

 دأت—؛ ة،—حا اد. -ذهه ل —ء و

تة دب(إدرا دس ادر الشهيد دح ا

 وبة٠ض٠ء إلى ذ.ظم ا لذي ا ،لحمدي ا

 اه/396 ا$ءم ربيع في التنظيم

 مؤتمر، ني وشارك ام 976 ارسل

 في عقد الذي اداسىا از«-ام طفيالو

 10 ل٠م لنزةا في الحديدة مدل_ح

 ا"ولى جادى 12 حق ا"ولى جادى

 مالي.و 1 د-ق يل٠اب 29 / ه1 397

 مح.مد ء.سو ف-يه بردن وا ط ام 977

فأ ة ■■■ . -ام٠وس ،ا٠ما٠ء آم_يا ا٠زعغ

 اإة.لىم واخب ، عدًا 1٠س ءام تا٠أم

 ذادة في ءضوا -دي اد م٠إبراهي

 ذم؛ 1ءليه ذطدق ن1ة ادفي اددديم

اكذ؛دة. ادة اد

ه غب الين ا€هكهءة1 2940



)ادركان( اددن ذي |د.رية ن)الحركت(٠التاصريتفيال

 في رز د-؛ دور صري-حىلشا٠ل ن وى

 و^ان ل.تعارذيةا لحركة٠ ؛ دةا وذي سيم دأ

 ؛.رز 1٠كم وا#داري لي ان؛ حيح٠الذص

 تبا ذن-؛ واا. ؛لجاع_ع_ات في دورهم

 لغبا ومجاز لجمعياتوا

٠ بجب٠سي وذأ ١

 في الحمديب!ب استشهاد وءنب

 اتجه م،1977 ه/أكتوبر1 397 دوال

طذ. ءلى و$مبلء الغرم '

13 ج?_ه.ة ستا ة بمر اون ٠هر وفي

Iلثعددةا ىذو يو)يو

 أكاذوير 5 ب -ن..'ن ا فشل وء_ةب

 ه،1398 القعدة ذو 2 م/197؟

 العام "مون وا العام، أميته ألجئأ

 ادركزدة لجنده عفاءوأ المساعد،

 دن عدوا فقط خمة )باس_تةذاء

 21 اوخهداء ء.ذد خ1و؛- ا#ذ$ت(.
 9و ة، اإدد ادة !.ن؛ا من 12 ، ث_ه.يدًا

 اءذذال ا٠وجرد . كرية٠العا اوة;؛دة دن

.4,١وأءصا دره كاوا دن ت لمث.ا ا وددردد

 ق ح- ة وذي ا هذه رت٠سذد ا وة_د

 م لذذظ; ا 4ج وا حي.ث ، ل*إذ؛ة وا ة دن وو ا
 ؛روز ٠ودذ ، كا؛;رة ءأ وأوذا ت صدو؛؛

 13 ج.هة م داع و"ذذذاق ووةعوا أول

 عام ؛لي٠الة_ي مجاهد ة-؛ده-و يونيو،

 في النظام من بدعم م،1979

;لثة- ثم الجذوب، اوذي و.؛.افيا ق1ا

ط؛ ض بدء.م ،الجذدي ده ء قاده  ا

م.1982 ه/1402 م ء اك*ال، في

 ن—ذي—ه ود—وجذ متمر ا ؤة-لى

ع ز١|ح رية٠ر ا م ل ا ما٠۴ت ،.مدا ٠م« ب ٠ ةي> شقا٠ذ د

اروم.

 ل٠م٠ال.ع ن٠م كاما.ة ة٠م.رح.ل ربع.د

ري  الذاصررون كأن دمري،الذ؛ ا

،دوهة بتسميات ^ط.ون٠د-* وده
لوحدويبن ا فتة تحت ذًا حر.؛وأ

تقلين  س:ارمي ذشاط أول دأ٠ب ا.

 يورو 1 3 جبهة لحال ن٠م علني

 ت.ولى ني٠ل ا ،لدمتدة ا ال-شع-بية للدوى

 ٠ءبل ل هدت إذلدات،1 من عدد ودا

 ددوس دال۴وء- ،لح-كي.حدي 1 م٠س !ته’

 أجزد مح-مد إلى با#ضافة حذي، ,وا ا

 ،ب_ت ثا -ي وء_ملدا ،لعفيف ا

 را٠دمب وء-.م-د ،في  غذ ا ك٠ذل بدا٠وء

 عدربه وءلي ،ام٠س حمد وأ ،جيذط

وءبرهم، .٠ زي إذا ا

وقع وءذد  ء-لىن اتعافى ءل ا

 ا"ولى جادى 1 في الوحدوي

 ن م،1 989 ذورر 30 / ه 14 10

 ددو، يا٠رما م٠تذظي أول رري لذا ا م٠لتحظي1

 م.سمتوى ءلى وذ ذب عن يعل.ن

 مه1الذز ؤك,دًا٠م ،لىذ.وب وا ل لشما ا

ة، حد دو ا دو ور٠ء٠٠دم (ت.روع٠م٠ب )

II 2941 ادمده ههسهءقك



اكرة اذات صر )اا*ركة( ن٠|ب في ا

ذذدة  لى٠ء |لوحلز م-ل٠لد ورا ،وب,.ا

 ي ، بمقراطه٠ودال.د ،زوطنيا وى ادح

 ن عال إ رال لممى ا بر ه لذ■ ا سال.ه

ا"ولى جادى ١٥ في در الى؛ دالوجو

 هوو م.1989 ديسبر ل5 اه/410

 اتياكم كاف.ة غ.ى٠ال الذي ن اب

.ا التنظيمية "طر وا  ،ردةوا ۵دق ا

 تسمة ل حال زم صل—’ل ا علن آ و

 الوحدوي التنظيم ا' ه-ي ة حنء وا

 ن 1ك الق التس.مية وهي '■،اذذاصري

 لمذعقذ١ الساع الدام رالمؤتم ا٠أفره دد

 اه/401 القعدة دي 27 . 25 في

 ة مدد في م،198ا بتج٠س 26 - 24

رن اودة ا  لك.مية ا إلى ف ددضا رم

 "ول لتررز .»يوذ-^و 12 هة٠لجب ة٠لت٠المع

 ت م.ثما٠لمس ا في ة نمري ذ.ا٠ل ا شق ا مره

ذة. لمعتم١ لتنظيمية ا

 22 ه/1410 رجب 26 وفي

 دوارات مد—و؛ ام، 990 فبراير

 خرجذوا ازددن رع عودة است.هدفت

 ظيم ا حنم-د ودو ،لتنظيم ا ن٠ء

 ودون الجم.ع فيها رك د؛ ،صري ل؛ ا

 أق. ازدي عدن ن وب وذح اسندداء،

 صيغ.ة دمن مل با لج.م.حا الذزام

 ظت_م ا سم ا تحم، ة د لرود تذظي.مي.ة

 ااصري'—لذ١ الشعبي اإ-ود'-وي

ج ي٠حم "ج٠م دة ١ ي نني ٠ غد ة—م٠منح ت د^ر٠ء وا

 لودلني ا م.ؤتمر٠ل٠ل لتحضثمر٠ل ا"ط.راف

م ٠تالثامحم ا

 لت٠ود ال.تحضيرية .جذذا أن إ

 ن٠لطرفا رحدراإ ببب عمدها في

 ت٠هأءل المذذلى، اًا*.^لى ءلى ممن المنشة

 كي.ل٠ش ت *.دي٠^ ا م.د٠مح ءءه ٩٠عخ-م

روح في مبري ل:؛ 'ا اا-لدة-راطي لحزى١

 م،1990ه/ألتوير1411 ا"ول

 هسةل .ليهعا—الة. موءة٠مح وأعادت

 اد.؛ح٠:.ص'. طبم٠ذ٠ت ؤ٠ك^٠دثا, منصور

ري  م،1991ه/141ا عام ا

م.ج,٠> تعم.ج التنظي*{ ده ب ال غ ت٠وبقي  ا

 ء-ة-د بعد ،عدن ق ذن؛ا فى المقر

 ت دا ون ف.يه اركت٠ش م.وسم بع اجتحر

 لنيا ل.ركزسةا ه٠ذ٠للجا دع ۶الفرو

 ت دن’ م.ؤقت,ة دنغ.يلية قحادة برئ ح ت ر ا

 جادى في ءدد ازدي هرناددا ر لدو

 م،1993 مورر اد 41 4 ا"ولى

 ازداخي م1والذظ أرصسؤدة ه.ذه واءدؤد

.١٠تذظي (دودأ

لمخالفي١ ك1ءثداله

م اماتات ا

ماز(اوز من قرض م.ن كاخرأ دل

 إبريز 18 ادا 176 دوال 4 وفي

 أرسل ام 763 العام من

دمر د ي *ودن ا ت دا لنما ا ع ء-؛
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11 -II,-. ااط ; ||ب .-,11-,11

 إلى PETER FORSSKAL رسكالرف

إدذورب شور ل ا ت كا ا كنب ا م—ءلم د سدن؛ أ

. Lennaeus

 ب١كت مم.؛ هيلغقأ ردت من زن ريم*.؛

 سجرة روع $ن’ أء-رف )إني : يه؛٠قا

 لكن ، دمر: ل ا في رذ-مو فعي.ي ,م لب.لدم ا

 رفون؛؛ىعي  هنا نلسكا
 عددًا ض-؛ ا لت٠ر د وة لم زه البلم

 "موره.؛.؛ ا التباتات م.ن يصدق 

 وفي حدددة أءرى ت ن؛ ونبا واذ.ذلىدذ

 سلرت أن الرلمد ١هز ز٠يستح الحوة؛ذذ

ارر بب -طل لم وإذا زراءذة ثةعب إب

 من كه٠حم_ع ما ا٠دللماث أياقش فى٠ح

 زم إ.* ا ر٠وذفد ر٠س٠خ أ وف٠ذ- ، ت تا ؛ ب

 أن يمكن مسما كهرأ دئذ٠ذ٠ء م_عي

٠تتصور(

 فق.ل د.فورس^-؛ل العمر ني٠دط ولم

 ن٠م عثر ث٠ل الت.ًا في زوت ا عاجله

 يريم في ه—نغ ال-ع-ام من -دوا؛و)ذوز(

 ٠قا العا.م أن ذك و .ها١ف دون اذفي

 ، ذو ممكن٠٠ مما أئر حق معأه خسر

الرهن. ت ذًا ون؟؛ يت.ادلق مس؛ في رة خ

 م-ع - تتوافر  ا$ن وحتى

 ء للفطا صرية٠ح سة درا - ف٠"ض ا

.Flora of Yemen اصن ني1بى

 ءلى ل لحن؛ ا و.ط^^مة ١هز محذ.ب٠ويل

 ١هذ دن وزءًا أكودا الطرة الذب؛تات

 ذ.صل )ذول إذن بيل٠س ذ الغط؛ء،

لحذصدر. ا هذا ل كتم؛٠ا دون ءذي؛

 ء-لى - قرة لمتوا ا اجذع ذر ا أن يل٠ب

 زح وا بذنوع ثدك و نرد ن - قاته

 .لى٨٠ذ ت. ا!.نباذ.؛ ه.زه ذواع و؛ ء الغن؛

 ترذ لى؛ ن٠ليم ا في و٠م٠م٠ر. ،ل ؛٠زذ ا يل٠ب٠س

 م-ن وأئر ،؛ر٠ض«؟٠ا! من سوع عار

 أوردت كا ل*,خب ا ن٠م دوءًا ءدردن

در. إصدا ا بنس

 ر ن ؛.ن* - ًات د أي - ت إذب.ارا ا إن

 ،ؤتوه لحذة .؛١ص بدئة في إ$ يءو أن

 ارمن وفي البقاء، رب أسبا له ذوذ.ر

 هو مس؛ في١وابىر المذًاخي وع ال دن

 زذمو اإذ.؛مدجه ت لجذ؛ ا دذوذ^ر ددون

 لم ه ي٢ع ف ،ت تا ؛ ؟ زن ا ن٠م شق نوف—ص

مذداد طوي،لة س؛حلية دذًاطق  )ءلى ا

 ل لذ ا ي؛ وو الدر(، طح٠^ معدتوى

 )إلى العابة ل وابى؛ والهدزإن

 تة.ر(،٦اذ-؟- طح مد ذ-وق زهر 3700

 بىون١ بمرإه المرودن ازود؛ن وبى-؛

 ؛٠يي٠وف ،م ا!-اد-؛ مسدار ءل ول لجدا وا

 ت إ-درب-ًا وا ب والشما الهول

 "معطار ا ه م.-؛-؛ ءلى ت-م-د٠تعع لني 1

ذ.ذ -لم-؛ ا طق ذن؛ ا وفري؛ ،ها—سم وم.وا
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|لحت اذات ال اسبن .-.11-.11

 ي-اتيها  اوق حراوية1الص والمذاط.ق

 في زر٠الج وهناك ، ؛٠٠لما إ ادط-ر

 جزيرة وأىره-ا البحر رض٠ء

 !).نباني ه.ا٠دغهالئ ددة ازف .وو$رى٠س

 ات٠ي٠ط في يكدمن م.ا وكل ٠ب.كر٠ال

ف٠اخ من هذا  ال-زبة يه٠ذ.وء في ت.

 رذغأع وا ا#رواء ودرج؛ ا٠۴غ_ات٠وص

ف رود ا س.طح ءن  لغغط 1 واءد

لشمس ا وء٠لض ر رض٠ع٠ ت )_ا دى٠وم

 ةوذو ا"وكجذز ونسبة لى٠واوظ

 تتع.دى ازفي رارة٠الحة ودرجذة الرياح

 في صثمذ_ا وي_ة٠مع ة٠درج ين٠ع٠ا"رب

 تحت م.ا إلى لتذخعغ,ل ٠دتاطق ا د.*.ض

أءرى. تاطق٠م في دداء وص*ذر 1

 أسدان توفيرب يارح ن1ك ذاك كال

 دما٠ منيلل اوذداني ء لل.غطا لذفي ا لتذوع١

 ه.تاك أن كم .ط؟ية ادات دب هرن ^ويه

  اوذطاء ه.ذا ا٢ يمت.از كثيره ذب.ادات

 دم رة٠لجذ٠ذ لى٠مذ ن٠اليم في ال تنمو

 زيرة٠ج ماا اختصت اذفي "حوين'

د-قاع لرز فره_ا دون س.وة_ط-رى

ا"رض.

 في تعريهه ورد كم ؤ وط ا ت وب وا

 ني ل.ط^-^ة ا تات إدا ا طدى )أ كتاب

 أو ة شج. أو ءشبة كدل ع ه.و ن( دم ل ا

 كيبتها ن-ر ن ضمم تخن.نذوي ه ر٦٠ج٠٠ئ

أو ت ركبا م. أو د1_و٠ ءلى الكيمي.ائيه

 او يولوجية٠ب فماب ذات رص ا٠ذ٠ء

 دنتا ملميا٠راد ا ءلى ية٠ب ا٠٠امح ة٠ي٠وج٠ل ممد،يو٠ف

تان م •— ج في ة٠وي٠٠ي٠لح ا  آو ا

 و آ طيها ا ع. ت ء.لى ويزتب ،ن لحو.وا ا

 آثار إفرازاتجا آو ا٠مذه ء١آجز ي ..اط د.*

خدة. وذاردة أو .ة٠صح

 نعه ر صل .لرل وذذًا ًاطبية ا واطن.اهرة

 آو التباتات أجزاء أو زء٠ج : هى

 ، ل؛ "ء.راص المتذدمة إذرازان.^

 ت في؛ سا أدن لبا٠ء تط-رأ لم والتي

و|لتجغيف. لجي١ ىوس

 يغه٠ ٠تع ورد ذتد ني أوذدا الدواء أما

 تدن ارنبا ا"دود.؛ ئحة وع دش ) في

 ات ٠وستحف لصحية ا "غذية وا

 ٠ستحفر كال : دأنه ( اأط؟^ة ليلتجم ا

 تكرن ل، اعمتس. لال ز٠ه جا دواني
 مرصادر من دواني؛ لة لذناا تهركونا

 هرن 0هر لظا ا ا"جذزاء هرز ،مج:ة دادة

 تحت انختننية ء1"د-ز ا أو التبات

أو إفراراب أو ا"رض

 ه-ذا في ء_.اوتد ، تم_ا مستخلصا

 ا؛.*طردة واوزدوت موغ٠والص ذر لرص ا

 خرى أ نواح وأد.ة ).لىهذ^ة ا يوت ا وا

 لدًاطيها ءلى ودبردب ،وع ن ل ا هذا من

 روا؛ مغردة. وذاني؛ أو ص.شة ر آذ.؛

.مخا!مدل دك؛ ءلى أو مذذردة ؛أذت
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بية ال;اذات ا الباتات|لط؛؛ة

 حح.ض.ر٠ذ ا تدًا ذب؛ دواة يعت?ر و

 مها٠تخل وتم ذه ددا ده ا دكو١م زكاون الذي

.بحتة٠ كيام.يار:ة رذة رط,

 اذدواء ددن ذاب لاللدة ا وتغرق

 ١هذ ف ذع; الصحذى، ء لذذا وا ق لذ?ا ا

 لت.مى ا ٢المذئحض أته: ء.لى ا"ختر

 يت.مهز  زني ا حاليمدد لال الجاهز

 لجذوي لدذه مباذر، دب  ء بمصد-*-ول

 أو ذاتمة٠ء لر-واد ءلى تركيبته في

 د.علتمة ًامالح أو مع,ادن أو فيتامات

 ، دهزن ت كا٠مر أو ذيةيأم ض أى أو

 ذات د دوا ا من ذلك حكام في وما

 لج,سم ا ل:ذاء زمة ]. ا لدة الذكامي ذة٠الص

 ه2ف وية٨لح ا ال.ع.مليات ريوس ]ص.حح ا

 عوز ٠سل رتذع.اطيه ٢٠ويت- ، م إي نيس ؛دكالى

ت. اذكاونا ذذه الجم

 اسدت اتاذأن من ا"دحر اشم

 في ءدودًا تذ.مو بذده تذا ب ًاليمن في

 الفي ت للبذ؛ ًا٠وذ.ذ ة٠ش٠محذل طق ذا م

 ا٠ءتهزرا تدم تذا تم؛ ك وهذا ٠تذاسبها
 إما تجارية، م٠ا"ء ء-لى اض "ء

دل ردوا ^^^ارات أو عذاب نح-اصيل

 عليه ق٠ل٠يط ا٠م٠م ذلك بهدا وما

 واذذوم اؤدصل مثل طخ" "تماتات

 رادها،2اسذ رتم زادات وه^اك واتمن.
 وا"رنذلى ذالذرفة خامات ئةيه ءلى

 جاهزة مطثعة لأشكا أوفي

والجذكاذ. ذح٠لجشنج ا ثلم م ا ستخلى ]

 القاذن تروع٠م ) شمن د٠وق

 وة مائة الدة( ت دا لددا ا"دب؛

 الموط-ن -تي ذب نباتا وأربعين

 دي تكون أن يغ-ةرض ومستوزدًا

 رسم_ي_ا ح٦سيقز لني ا ت تا لتبا '
ن. دم ل ا في ة طبي "ءراض مها١باستخد

 الصفة ذات الذاتات أن ء.لى

 اغ٨ي ، ف*_تما ذوثعها تم الفي ة ?ي لط ا
 ودو ا$ن، دق تم.اذًا 186 ذدهن٠ء

 ذزال ذ." يعد، الى٠لذ.يا بالعدد ]دس

٠ررن جا لحص.ر ا .ًاتمةء

 ءزدًا هدالث، أن إلى ا#ذ-ارة وتجدر

 اتممن في اكباتات ن٠م به يأس 

 في اقتصادية، بأهم.ية ءالدًا س.حع

 والذذاش؛ تم؛  نجد لع, ا ت ء-ا لصمتا ا
مسدل وممكن واكجم؛ذ  محلي ا ه دق دة ا

  ل ادا ا سيل ءلى مذدا ٠للتصدير أو

 واش والتط الصيار الح-صت

 والقمح الشامية والذرة وع واذ

 النكار وقصب لكا.اذور وا والنعناع

٠الشحطاتمة واذن واادازورة

 عالم في البحتي الجاب وء-لى

 ت1ود٠انجه أن تم.د ا]طتجذ، النباتات

 ها٠مق رسم.ية٠ال داك يدواء ذده ا؛؟ذودن

 الذواضع ءأدذ في ذزال  الفردية أو

 أرض ءلى ذ*تما حلرذا هو دم؛ لرذارذذ

٠ يحن رسنجم ل.عببين ]لد ود قع. اذوا
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|لذجاحيونابتاتالط؛ية

 في اكخصصق در1الكو ذدرة أولهد-ما

 في ين١صع٠خ٠الت فعدد • انجال رذا

 عدد وز ي.ت.ج.ا  لطبية ا ت ا٠ت ا٠ذع٠ل ا

 .ن٠اليم ل٠ك في حدة زوا ا إدد ا دع ا٠ص أ

 #مكاذيات١ آلة٠ض دو $ءو ا ببوالس

 ا"مر س ذف ٠مل٠|لم لهذا المرصودة

 بزا دن يعالتشري بدالحا ^لى ي-طبق

ت ٠الرسمية الجه

 من بدده لد ذوذ.ره سما ليم.ن ا إن

 ٠لصحث خعب تع ٠م يع.ل ناني، ذذوع

 وء.ذول أدادي ي.ذتظر وزال زعلمي١

ء  ٠ىوز ءن ل-لكشف حث:ن وازا العلم

 ءلى توح٠,ع٠م باب1 وإذ-ه ،ا٠ه٠وت.وث.يق

رواءدة. ؤة  خ ق آذ؛ ءده صرا٠م

 الش.ميري لفتأح1ءبد ذمال د.

 إدى نح ا٠كرسه نم س،٠٠هال ل-وركيل م-واجع-
دي(، ورء’ د أرم سحم.ل )ترحمة ءرح.ادا

،صحعاء - مذي٣ال وال-حوث ت اسا ددو ا زدرن
 ئح_ة ذاا ام؛ 983 دروت؛ - اددودة دار

رة  !إصدن ورارة ، اي ت ]إنادا ا
 د"دودة ال*ب الهيئ.ة - والءان العامة

 ر 1ظ انت ب مذ_روع ) ٠اوط--ة ت م.ا لز ت٠ل.مسوا

 ي ء أح ال ٠ءب ل1كم رسي(، ا#صدار
ري٠٠لا . نا لةوا سه ا٠لعا الل-حة وزارة ،ه-ت
 ب اي; ا#عاتو ؤ"دودة اذي لهيئة١

 )تحت ابس. وب ية٠الط ا]ذباتات سى
ب اوداددة روي; ةحئ اسع(؛ وا

؛ اسم; ا]تجميل ودلعذلدذب-رات ة صي ل ا

 لعليا1 اب ٠ ودكان او*ك; ةحاس وزارة
 روخ٠)مذ ال.طبية. لزمات ن—والس ي.; "دو ل

-دمنلر ا -د ء يا(؛ سه و اررد  ا رظا٠كت ب.ا

ًخليدي؛ ٠أحمل ادودي ادلعي، سعدل ا
 )ادهده؛ ن٠او ذي واد*طر; اسية اددادات
 وادذذر؛ لددراسات أدي ء ،ركاز ا"ودى(؛

م٠س علي ام؛ 996 اء؛٠صذع  ؛ ب—ماذي ا
(؛ ازاي؛ )ادب ارض ذي الدة اكاذات

لم.993 دعاء؛ ا#رشاد ة٠مكت

س.جاحيون
م1159 - 1021 ه/554 - 412

 رة I—#د ا رفيدة ا٠ء رذ كانت

 دن ك.ير !*دد راساعه ذاءدة لزيادبة1

 الذين ا"حباش والممابك ا!*;.؛د

 ا#د-ارة / ا!-دولة اعتماد زاد

 وابىش. ا#دارة ني هم٠ءل )الرادية(

 ئل ا يالرة٠اذد لدول فى٠م آخر وفي

 إلى دين الز. اددي من تمام الحد(

 اد_م_اإدك -سيد’ا من ط-ادنة ي-ذ

 له•*( ازح واذددن ا،٠له اذورن

ان وك ■ ومج اك .مم وء دنون -..هم٠أا.ذ

 ألمملوكين أدن ك.ان ا!.دي )نح.اح(

 أود ا"وصياء( )آخذ. ان—لمرج

 ند-د ؛ح.ب.ة ا!ددا للدولة دؤتجر

 '.٠ه4ا ا م ء؛ بدأت وط. دوادث

 ه٠واسم ا$در المملوك )د م1016

 رادي ذر ط ء.لى د.ا؛,طا زرذيمئ(

 )غأ_اح( ذ_^_اء ،عمته و ث واد

ذدب ة٠ك —د.* و؛-*-د ،_ذ-ه٠ ًا٠ليتتق
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حدون ١التج رودن' جا لت ا

ف، زده ض-حجها  نجاح قتل آ

 ءش يطر٠وم )مرجاذًا(، وسدده ذب

 ؛*زه، من أرذاؤه دوارددا ذبي ا اؤذواة

 ليح.يون٠٠لع ا ١٠—ه٠٠٠م كمها٠ح رع ودن؛

 452 سنة )نجا'ح( ة وف ٠بعلم " سجا

 فبعيد م.1063 - 1060 ه/455 -

 رن ءلي لملكا نمكن نؤسس ا ة وف

 ق_د ن كا الذي — لصليح-يا مح،د

 م-ن — منيال كل ءلى ه٠ك٠ل٠م اكع

سشالء  ه/454 عاد زبد ء_لى ا

(،٠)تق ام 062 د رب٠وه ريب  أو

 ).جحرا في هدك( )ن جزيرة إلى م نجا

 آل ءفى ل ذهال دن دكان رم ا"حمر،

 شدده رذي ا ًا٠ملكه رك—ة اح٠نج

 م.ن ك:ير ءزد ا -ب واردنع والدهم،

 ام٠ء يحظل د٠ك٠ي ذ.دم ،م٠٢د٠ل٠ج ؛-في

 شيج ذم ؛ان رق م1066 ه/459

 ن٠م ربة٠ح ف آ ة—ز مه ذوا ؛-برر

 وأخذوه ذول ط ا دبسع ن و؛ا شة،بالح

 ل تصا ا لى—ء نجاح لم—دن ا ثم نجا٠جذ

 ،ز؛^د في سيسهما ا و وجع بأذ-صسارهما

؛زول ا"خبار بلغتهم أن ؤكان

 عاء٠صذ ءاصحدده هرن لص_ليحيا اإذك

 حح٠لل كة٠م إلى 4طريذ في ة م ا دب إلى

 ذي 12 دوم وفي ر.٠مع إلى ونها

 م1067 س.ذم 24 ه/45 9 ادقعدة

هزع معسكرًا العبدي ,لملك ك.ان

 هرن - )المنهدم( في ه٠وأهلم خاصته

 ه٠ؤوات ء_ن بعيدًا — زبدد ل م-ا ء أ

 "دول ا س.عيد هج..م ن١ح ،ه٠وحرى

 ذمجة٠ع في قذت بع.صادة داح بن’

 الصددي الوك ءلى مغ-جعة ددودة

 ضن٠ ع.ع.ه من ودثع الله ءب.د وأء؛*

 زوجه وأدءلمت ،ذصايحي(, )؛-في

، ز؛؛) إلى أس:رة اب٠ش_ه ل.ن اء٠أسم

 أخيه ورأس زوجها رأس وكان

دا. *ود أدام

 ي٠الص-لح ؛آل لعهد ا دخل ٠

 بنت أسماء اسر وفك ز"نذذام

 ادالي اذمام في ذلك وتم شهاب،

 اوصابدي ءلي ؛ن ا؛^رم أرسل حن

 زاح، آل #خذاء ضخم جيش

 الصبدي. آل لح.ك.م _ام_ة٢ وءادت

 إلى فذ-رًا ذر أ"دول عيذ٠س أن ردن

 ندة، دا عاد أن ي.لث ولم )ذه؛ك(،

 رف. اضحع-احة دن د.** ؛ة-وة ركن

 وبتد؛?ر - م1088 ه/481 ادام وفي

 - ؛لد.ي1ص اًا. رد أ دخت ة حك دل ا بن

 د٠ي٠س_ع ة_ذ-لى تم - ك-رم٠الم زوجة

 في جيشه من ر وكلى ول٠ا"د

 جرت اًا-طرذ؛ن ؛-؛ن حاسمة بعركة

 د-ن بالشمر وضان ن٠۵د. تح_ت

زودن دح كرر١وت .اًا.و-*طى( لذطقة٠را
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دن، دحاش ذجداح|لتجاحيون

ال.عبلتحي ءلي زوج؛ ل ث٠حل م.ا س.عيذ

 ام٠أم ربةح يدءلىعس رأس رفع يثح

 ال.يدة الك؛ ا إلى ر٢أحض >ق هودجي.ا

٠يجيا.ه اا.*ز( )دار داره؛ في حمد٠ا رذت

 أءو — نج-رح بن جي.اش ن ك-ا ل.قد

 وأشاع المعرة؛ هرن لجا من٨ف — س.ع.يد

 وعاد الهذد، إلى ور د زادت، أنه و٠ه

 من ا"شار -دادع زبيد إلى خفا٠م.ت

 ، ت.غ.اصلها ؛٠ط_وي.؛ ة.صر؛ في ال.ع_م.يد

 زبدد لى٠ء سبط-ركه ع-وده - نتهت وا

 ء.ام وناته حق س.تة ة ء ثدى

 ءلى أخباره لوذن ام. 104ه/498

 -ة٤معر وء-لى ،ء-ة والثسجا الدهاء

 ر٠آخ ن وة؛ الشعر. ظ-م ون خ بالتار

 إذ ،اح٠نج آل ن٠م الشان ذوي م اكذا

 ورثته ار٠ص_ع ءلى ذزك عد٠ب ى٠ط-غ

 عارف ن رم يل٠ل-ع-ًاا هرس م—ووزرائه

 لدي، لغا ا أذةس٠ك ق٠دس وا بالجبروت

 إلى )كب؛ كي٠الفات الله م-ى وخاف

 مح.م.د ؛.ن فاتك ثم م(،٠أباده لق.ب

 ءلى ق-غى دق ، عبيره كله٠ق دني ا

الرئدي بديم بن ءلم دولتهم

 ١ذ.ل م،1159ها554 ءام افبري

داك. رظ ة.اة.؛ له.ا رة.م

الدري اس ءدد دسدن د.

 ت ن٣ م ي ل .رخ ن ذي،مالي '،.اي دى دمارة ح م.راجم
قعيتحة ،وزرب صة,عاء، أخرار ذي ٠اصغيل

،٠مصر او*إم، ط.عت ا"كاوع، ءاي ل م دح
 خ ذار دا>مخرعه، ب٦لطيا الله ءد ٤ ام979
،2 ط ،؛.^.روت ،ر٠ت.ذ.,وي٠ل I دار ،ل عد. ندر
 ذرة الدي:ع، ءإي دى ن م رح الءد ام؛ 986

: تح'قبق ميمون،٠ال اليم.ن ر را ب.أخ امرون’
 ى٠يح ام؛988 ،2ط ،"كوعا ءإي ع-حمد

 ذي ا"داس اده غ القادم، ؛ن -ن—|لح ادن
 سع:د ح ت.حلقيق |إ,يفذ.ي، ر ط ذ٠ 1 ر -تدأأ

(ذو ظ ■ يك د م>مل حعقع“مرا ادرر، ء داحشدا
 ري،” تاالكت دار ا]؛اذي، ادذم رادة،
 سل_ئن ام، 986 ارر 3 88 هلمة،1٠الذ

ا#صالد؛ الدول -رخ ال.يد( .أدد)د
100

؛ن( ش١)جع يجاح

م1104ه/498 ت

 ،ف.اذك و٠وأر ،ي٠م ا٠لظ ا رو ؛ا ه-و

ش زلى( )دش ل^.اح الثاني ا  ا

 ٠زد^لى في بدني ح ادلجا الدون س٠?م

 له ،ومؤرح وأدن، جاع٠وش داهر.؛

 ء.ام زردن في رته٠أس حك.م أءاد ،دع.ر

 وفاره دق وح.كم ،٠أ 089 ه/482

 )راجح/ ام 104 ه/498 م1ء_

٠الذجاحيون(

ادههري الته ءدد دلئدن د.

:من5ال ردغ دا ليضى،١ ءإي رذل- ءمارة : رجع٠
 حقيزع٠ت وزددلى، ء، ا ص،, رار خأ ذى ف ١مذ لا

،مر، لعلم،1 لله٠دط._ ،"كاوع ا ءإي ده' وح
 زلحخ1ذ ،ه-4>ام.خر ادل.، الله .د٠ء. ة ام 979
،2ط ،روت٠ي٠ب ،روي٠لئذا دار ،•ددن ذفر
 ذرة الديع، ءإي دى لرحمن1ءاد ‘ام986

ت.حيز: اك^هون، ادم.," يأحار عي.وى٠لا
!م. 98 8 ،2 ط ،"كاوعI ءاي ،,ه-د

اك لهل-هطذ1 2948



|لذجد (٠عحما دن )فاذك

دول( )سد ح١غج  ا
م1088 ه/481 ت

 ثاني الح-..ثي ثم نجا بن :خ * —X ب م و٠ه

 زرددوئي في ل_ذجاح.ية I زدوًا.ةا م .اة.؛م

 مح.مد ب_ن ءلي لملك1 هتا )اذغذره.؛(،

 ه/4 59) م—اادج في ٠المحي

 قتاه أن يلبث ولم ام(، 067

صة ى مد في العلحيون  ت ح ف

 إب ؛ل٠أء م,ذ ب.الئعر ضانيق حص_ن

 ه/481 عام اًا-و-ط-ى المنطقة في

م.1088

للهري-«1ا الد د ء دندسد د.
 ال؛هز: تارق مذي، ديا ءدي دن حرارة ء جع را م

: ذأذنيز < رزردد ،ء ا٠ع ن ص خبار٦ ذي لى ن؟ له ا

 ،مم,ر الع.لم، مطب.عة ،وع "؛ ا ءدي دادحرلى

 ذرة لديج،١ ءإي دن ن٠ءبالرح م؛1979

دةلرز:٦ذ ون، ه ادد؛ ليمن١ .أخبار ون اد-*؛

ام. 988 ،2 ط ع، ا"؛ ءإي

 محهد( ؛ن)ذاتك نجاح

يوعدإ

 ذاذك بن د٠مح رن )ادذادث( ذك ن؛

 نب•٠نحاح دفى من ؟تاش: دن )ا"ول(

 في وإؤادته ،يليه.ا وم؛ زددد ًاله ذانت

دنى.ور دن فاذك وذًاة رط رفي راد.

 غرب ن1ة ام(، 137ه/53 1)أل

 واللب. اًاش.و إلى ومال ا"طوار،

 بن أرذ م #ثم.ًا ا قتل.ه أن إلى ولت.م.ر

 مدك دن آخ.ر وهو دزب^د. ١س.لملممان-؛.ل

ه؛ ، .رة  ا ٠هذ دن لمدًا ر  رعده رذو

٠عهدي ؛'ن ءني

 «.اهري الله ،دد ددون د.

 :المن ذاريخ ،اليحي ليء ؛ن ء».ارة : مراجع
: وذ؛,ق٠ذ ؛ن، وز؛ ء،1ىذ* أغذتدار ذي ندثد اله

،رمص اد*.ام، مطبع.ة ع،٠ا"؛ إي ء مح«ل
 ذرة الدع، إي ء ؛ن ن٠لىالرحذ ء ام؛ 979

ت تحغ:ق ميمون،٠ال او؛هن ر I ؟ خد ب.آ *وون د
ام. 98 8 ،2 ط ع، يا1اوهلىء

جد هر٠ا ا

 ف.ةب_م_سسا إب م.ديذة جدوب وه-و

 ، ع.ز ت هرددذة إلى نخ_جة ا 4عل ،يسددرة

 ، ته٠ترب لحمرة ك٠كذل سمي إنه دل

 وما لجاد ا ة٠ق.ري ءلى ف بثر وهو

 الذجداا أن كم.ا ٠محالت من ورها جذا

 نم اكردة كررم في ذطقةم ا"حدر

 ٠الذجل و تعز. ^ذوب لمقاطرة١ ددردة م

ن في ذطذة٠ ٠ا را"حم الداب. ءو

 في ق.ع٠وي : "خضر( ا د٠)نج —

 م.ن 'ا ور٠ص٠ذ٠م, ل ء منطقة

 ة٠فظ محا وأعمال م—نم رر.ة٠مدي

صذعاء.
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|لتجد|"حمرر٠|لتجدا"ح

"سالف(:ىل1ا)نجد

 ح.و٠رذ انحاج-ة ء.لى يريم م.ديخة

يل•ع

 منطقة في : برح(—اد )نجد -

 أن كها بالمق.اط.رة. ا!يمن فة ر

 في آخ-ر وغمع٠م ادبرح "نجد

 رية٠دي٠م ن٠ها زخ ف ا—لس ا دقع دني وا٠ر

إب. فظة1مح ل وأء لقغر١

د من انجذاح(: >نجذ -  رداع. ؛

 العتح أبر ا#رام ؤنل يه٠ف

 ني.ق.ة لصليحذي ا ردد دديدمي ا

 ملذلكيقالل1048 ه/440

 عالد-دلي".وهوفي1الوم"؛

 انحجة ورده دوار م.درذ.ة شرفي

رداع إلى

 جنوب دقع الجماءي(ذ ٠)محل —

 23 ة٠بماذ إب مديدة شرق
ة٠ري٠ردي م_رك_,ز ه وو ،كيأل

 دعة٠ك سمي إد* دل . زجرة ا

 ء-ادر ب_ن -د۶أ ا"دبر إلى

 ذذه والدا ئدين اددي انجفه_اءي

ف المقاطعة  ن٠م ؛.*-دان وغذ_

 ين دن ا ؛-ز ءة_ه_د لنر ج ا

 ذر أوا في ذلك و ،سم لقا ا

اصدري. ءدر الحذادي اوذرن

بامدم نا يسا؛ رف٠يع دذان 1كم -

درار نحد "زد أو “ا

 يتخ ا٠ش٠م الى دسة ي I.ح ؤ ا

اإزطذة. روا د.د

؛.د في ذطقةم :لحصن(١ >نجد -

 ر٠ط٠م ؛-في ة٠ري٠ردي ن—ه. در

صداء. فظة1مح وأء^الط

 لض-ن ءداده :ب(٠وش٠ح )نجد -

في ادث.*.ر ؛.^ددردذ م.ذ.لمع درك-)

إى ذرفي

 لفي وهو : الخدد-ري( د—)نج -

 ردذان ة ر ه'د ٠٢٥ الح:تذن ل٠ج

 لحح. مح،افظة ال٨وأء

 في يقع الديمة(: -)نجد

 مديردة ٠من ٠٠اليوسعيحح مذطة.ة

 إلحاقب-؛ نيع ادفي العبيطة

حج. فظة1د٠بؤ,

 منعلقة في :الرحعي( )نجل. -

ا'لحاربة. ة -*ب ما' لحدب1

 غل—٠آم ع٠ي_ق : (ربمان نج_د ) -

 قع ني بمذطة.ا، إردان ن٠حص

 ر-4دة-ا ر_ة د_د ن٠م العالي"

إب. وأء.يل
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حم, الب جم, الءجلا ا

في ودو الزريبة(: )نجد -

 ة٠روذ٠٠أ دب ثم ة٠ري٠لي٠م

تعز. ٠من لذربى ا ل لذه؛

 سرحة دفي في ساهب(: ٠)نجل -
إب. ل أء نم داثدادر

 ذل—أس في دقع اداف(: ٠)نجل -

 مديرية مز إسحاق ل٠ب٠ج
دهرار. وأعال ’ا آذس ضرران "

 في—ب في الرس(: )نجد -

٠ماا الخ.ارجية الحدة ور٠مذص
صذعاء. 4فظ 1مح ل ه؛ءأ

 في وه.و اشمالن(: )نجد -

 الصعيد دددردة هرن ءدز حذي ذوا
شبوة. محافغإة٠ ل ءه؛وأ

 غربي في دردة :شهارة( )ثدن -

 ا٠ليه1 ٠جة٠ح د٠ر هرن شهارة

 بن *تجدن ج العالط ب—ب

 ذة٠ب وفى—الذ ٦آج.دي٠لذ ا ’٠ل٠٠٠حا.

 كان وقي. ام 993 ه/1 41 4

 رئيس_ا ثم ادشة٠امح في ما٠ح.اك
 ه٠س ا ن أ ا٠كم .؛.غد؛حا نحكسمة

 من النجدي سين٠ح ن٠ب أحم-د

العا-ش- العداء

 بغم الصراري(؛ )نجد -

روم ا ى٠م٠بس لض..ا و٠ه الصاد.

 جدل اسدم ءلى "الصوري نجد

ودقع لذ-؟ن.ا لح.اء مع رير

 ضلى غل٠الم صور ل’ب٠ج دمرفي

تعز.
وفي في هرذطقة :الع_كر( )نج. -

 ذذر٠او مديرية من يدي٠م
إب. ل1وأءم

 في م-وضع عصار(: )نجد -
ا"دوم. جدل

 و-في ة.رى من ٠الطلرب( )نجد -

 عال وأ ريم ي ر.دي.رية0 في مذ.بة

إب.

 لزن عداده : عصشر( )تزد -

 .وران٠ض ب.م.ديري.ة لح.قز ا زر
ذمار. محاط؛ ل1وأءه

 شرفي في دو مر(: دموا ا )نج.د -
 هرن عددًا ضسم٠ي كدر. آل نجد

 الدخان، ،ابي هرب.؛: "ودي؛ ا

 .وعرها الوج، ،ركه ؛—ب أ

 ر ؛٠أشج ن ا).وديا هذه في وركر

|لذغل-

دل( نجد٠) -  وادي درى هرن ٠ ا

’دافع في :أر
 وادي ب.عد دقع :م(—؛.آل )نجد -

 ومه ،د.مز جدوبي في ب لض.ا ا

اذ-راخ. هرديرية دق طر معرى
 رال في -دقع :كددر( آل)نجد -

 يجاده رث حدرموت وادي
دل■ ا"ءرى اض.ة دن  ودن ا

د اذخرة الجهة  ادتم". "

 :’الغرات "إدام ؤ)-ف٠ه نال
 اذذويع، ذرع، ح ذهام أودي؛ ذده

 ،عاهرر آل تجاذله: نمو ظ^لم.

 ،دويس وآل ،كدة وآل

،عمر وآل ،ت عبدا وآل

2951 اسذده هسه£ه ال



ه تجد1ا )الدار( ي٠الجا

 وال ، الله رجد ن—ب ب_در وال
 عدلي وآل ،زده وآل ،لمقر ا

 تنمو أرضه( وفي سعدل. ابن

 ذها٠وم ، 1٠١ء.اص زوا العدوب

 ا"خثاب. تجلب كادت

 جون ويب شبا،م إلى ارة٠لدع,_م

 ٠بهن وما وتريم

 عدادها مذطق,ة ت(:عانجم >نجد ٠،
 ل عما وأ ر-حدة ة٠سديري ن٠م

 حريز آل ها في م-أرب. ة ففل غذا

٠حم وآل

 ة٠مذط.ت في ه.و المذون(: >نجد -

 د٠رص رسة٠م_دي ن—م رة ا—!ة ا
فءة وأعمال ان. مح

 جبل ال٠أسغ في :ا؛روة( ٠)تجل -

 درك ة٠ري٠دي٠م م_ن -خودان
ان. ل عما وأ

 شرفي في هو اتاهيل(: ٠)نحا -

 مجحا-وعة ويث_مل ٠العوامر نح.ذ

 ؛-ناب، وادي :م«-ها أودية

 عدوة- وادي يعوم، وادي

 ه نا٠ ۶وتذه داحوة أودة وص

" ٠حفرموت وادي إلى مطار٠ا

 تطقة٠م في تع ميهال(ت >نجد -

 ر٩صل ة—ري—مدي من أزة—ا-د

 ٠تع.ز ظة٠محاف وأعمال اذوادم"

 ور٠ذفك ا ؛رى٠ص٠ل ’ نج-ف ١٠ويض

، آذن

 جب.ل في و٠ه (:٠الذشم >نجد -

 ادواسدط م_دي_ري.ة م.ن السواء

بجوار تع ٠تعز 4محافظ٠ ءمال١و

ادور". ؛ي’ ؛رية

 في منعقة : نعيمة( )بجد -

 ري.ة٠دي٠م من لريدة"ا حبيل "

٠ لحح ذظ^ محا وأعال ن رد

 مذطذة في ه.و اراني(: دنجد —

نجن مديرية من كرش

لحج. محأؤظ; لءيوأ

 ذ-وب—جذ :ى(٠نخب آل د٠)نج —

كم. 25 سافةمب رداع م_درتة

 ال.مقعفي أددد دم۵ابرا

 ذل—واذق دال ل ا ا٠معج اذمغحعى، إدرايم جع: درا

،4 ط لتنححع_أء، ،ة٠الك.لم دار ،ق٠ي٠ذ٠الب

٠ها2002

 )أدار( |سى

م14 ق ه8 ق

 من نت ا٠ك ى٠م٠لكج ا لىار٠إ هى

 ء.لي ة ب ا ى۵و رت ا سس ت نح ا ت ا٠لح ل.ضا ا

 من والمدوك ا"م.راء ًاحد رسول ابن

 إلى سع?ه لذج.ميه رأ ءردت رسول. دي

 ا؛.ن اؤددن تجم "مير ا وهو لها زوج

إلى دمونزف' ا ا"مراء أحد زكريا أبى
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)ا"در( اسس)الدار( ي اد

'إردي ق٠ري٠ظ٠ل ءلى تزل وم رس

 ء-الب للطلبة رزق لة٠ج. في دس

 لجذدي١ ء.صر إلى ءص;ها دان ظاه.رًا

' ١،1329 ه/729 نة  دن أو سها إ

 جمية٢الذ الم.ذرسة رذت وقد ها، ددت ا ح

 الكم دن دارًا كاذتو اشزب الني

 عديا ووقذ-ت زوجها باسم تياسمو

 إدار ا ٠جل هرس ب ورس، ، ا٠ءظيم وؤدًا

 أدو ا٠ه٠ي٠خأ ذ٢ب. ا ؤا٠ب ؛*او ، ا ه ]يإ د-سمبة

 ل«دي.ن ا ٣ذخ ب -■ -ق دل ا حس*: دن ر دك.

ليها٠ء ش-ق ة٠جبل اهرع٠ج ادرر٠ط٠م

 ثم إب يس-؛فني م لمت٠ء دو لت: وذا

 ابن ج.د٠لس ادني المطاهر ت٠ء.ملم

ن بم ءراف.  1غزله هرن لسه.ا غاك٠ ك

 دأهرر ة؛ذت ثم أهرره؛، آخر في ا!ذ.طن

  مريض كذان وهرن مر1اا؛ م٠يعا هرن

 ففد.لى باب فاذأت شهوة ء.لى دذدر

 ذرف ا٠ه ي خ ء وددت ،ندك سرر ذا ل ا

 ونبتها مدرسه صرر بحر ؛ذوفىا الددن

 هرن جاءة هرعها ور ،ة)رت ومرا إب

 ءلى ده ا٠لد.ه ا اذدرسة نرت وب ، .؛٠أهإ

 الني يهو اددن ا ب شه-؛ ا٠ه٠أخث م٠س١

 حاذم ء جذ؛ غا دذولونها ة ا١لقةك ا ن كا

وأحدثت طاد؛مها. وأخذن -يا س.كن

 يقول أدردة الماثر من ا٠حواشيه

 ءدة ه لرو ظذه مرن دد٠ ل ا إذا لحذدي:١

 اذدرسة داره؛ ربة ت وأحذد مآثر،

 ادق وه.ى ه يجبل ودرسه |ليها المذس.وره

 - حماء.ة ما درس أنه ي الجذت ذذر

— زهر حذ؛ وؤف وءري؛ — السل-وك ذظ; \

 خذ.؛دو,.ي؛ وق - مروضرحها في ؛٠ظره ا

 وقف ل، لسد-ا ا ب-ذي درسة٠هر ؛خة-ر٠ذ

 وفي : لجذدي ا ؛ذول .يرزًاجذ وؤد؛ ءإتها

 ودرسه لتةيلين١ ءرة ون او؛رحة ره

. ذ,^ي؛ حوا غر دع ه؛ ردنا ا ظذها٦

 ؛داره؛ ؟.لة جذ رذي ب وؤ؛ ن-ت ون؛

الذروة. ؛؛؛درسة رت وفي ا؛*روذة

 الددسدي د تردم الته ءدد

م طراز ع جع١مر  ماد.مل الله ءد )ط(. لزمن١ أء
>ز؟لذي،  دار .مات،نا كراء ال ه-«.دم ا

 ؛72 ص م،1988 ء1صذع اك.ادحف لحكمة١
 المدماء تقات ط ذي ال-دوك جذدي،٠ال

بدوث،١و الدراسات لركز٠ "-وك،٠واذ-
ردروت. العودة، دار ،صا'عف

 )ا!در( |سي

م657ه/37 ت

 جذوب في لذخع١ د:طةة رت دب ا

 واسر_م٠وا؛ لمعثبة ا "رزر ؛٠؛ .نحر إ؟ ا

 إلى أوثل ا٠ضه أعلب "ن المثمرة

في وا"ذدب واس:ذباما ا"رض فالحذة
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شذر( اكدس )ا )ا"سد( يالذخع

 الم.غ.انم ب٠طال يحرك.ها ون ندمانها،

 وا٠رح٠د والذس اس. إ الحربية

 زدل ا"حداث، ع زواق إلى ع_،'_ها

 ؛اذوا دق دا مرج وه,.*ر؛ة ن١صغ ٠حرب

 في الش.ارك-ة إلى المتطلعين من قلة

 في مكانته*؛ تباذ.ة٠س ،"-ء_لىاث ا

المتحول. قع )وا ا في وموقعه-م وذود ا

 ر٠ه٠أش عي٠خ٠لد ا "دق ا ن ا—و؛

هام إلى تلموأ بىاءذ٠ش٠با) دين ع )نخ ا  ا

 "شين ا ل ن-؛ ح.ق طا)-ب آبي دن ء-لي

 م.ة ا٠الع القيادة م_يله٠كس م_ا اكخعر،

 ه ت ح٠رش ، غ.حن٠٠٠و ررا ح في لي ء. دئى لح

 ا^.^-لى وردب في ءجما;ه قدة٠ال.ة لهذه

 ٠ كحن٠ر1٠ث٠لم ا لى حلى. "درودب هر 1سيقه وهسا

 ميزة، ١هج ا٠ب ي٠ع٠لذئخ ا "ذق ا وتم.حز

 لى ٠^٠) 1كل ر٠ - ع ع ثع ' ٠ ل ا ذه٠|^جي٠٠م٠ت| و—ه ذر، دل

 ه،رم ف.عذلما مؤس.ف. ^.طولي لدوذف

 بيرن وقع ،ه٠وقتل طل.ح.ة رن |محمل ءلى

 دذ-ك ه٠قتل ءلى لىم٠الذ ذار رد_ن ا٠ذ

 ال.رجل ك٠ذ) م.ووذا وء.لى ا).رجل،

 رس_لك ءلى دب ط ذب ج )-ذي ا

لحادثه١ ق "ن ا ؤأرح ،ذذ..ة ء؛ هدذهب

 درى أن ن٠ك٠بم٠ يذ،٠فك ٠ صميمها ٠م-ر

ورم مد٠مح ۶أدبا الحين ذلك إذ--ان

در تتلون٠يق  ٠أحل و لجاهلىة،١ ىدش

 في يقه١وسو خصماه ذقذل يجهدلى ندم م

 هذه ل—وك اللىد-ن، ء-ن ذب—ال

 ا"دق ة٠ذطوء-0 نظمتها ا"غراض

رة؛ ا

 رد، ات—داي و|م٠ة وأثث

لم٠مس *ةن٠ا) ذرى وا ا"ذى ذإيل

 ه*.،٠م٠ؤ بيج ).ردح و؛ ل.ه هتك.ت

فا_1وًا_ -يدين صرياد؛ خر٠ذ

 ظ ب دا لياس أن ر ء شيء ير٠غ ءلى

ي.ظدم الوق ع رذي  ومن ءابأ

 ج-ر ن؛ ح—)-رد وا ( (٠٠۶ ) ينكعرني

 م التفلى ة^-ل )دم( ذ ؛.هال

باكر؛؛ن ا"ذق دبرة قلة ءلى

 نلحظ ادناللة ساطع *.رًا٠د ه٠إلمام

 ءلى دذل ًا(٠)ح يذكرلى ،٠ةول في ذا٠ه

 تتهل ا-في ور—ا’ من سورة أية

 )خم ارن( والخاب م٠)ح بحاميم

 فالمقطو-ءة ا"سمذاء هذه ر٩غ إلى ءق(

 ع يذف  حين المتقاذرن ذ-دم ذ.ه-ود

ف "ن الءم  ؛اضه: ذال ؛د ا

ر٠ش-اج واًا-رد-ح م(—)ح يذك-رذي

التغغدم _ل٠ة_ )ح_م( ت_ ه_٠ف
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ة ه دن,- 1غذهة1

 المو|قف ا"شر سجز٠ ن1ك ك.فلك

 سجا إذ العذتعة، خ٠والمواق.غ ازشاذة

 كث_ف عانم٠لا دن ء_مرو اء ح_م ا

 وكان ،4ةذا ءلى يتددم  حق ورده ء

 يتويه ما يتنطق يوم كر ع-ط-لع في

ل ن٠  ازود ذردن داءدباره الحريب ا

 هد؛ في 1ىم ت ا'لبم ف ثم و حة I نوفاوا

: اكخ.عي ذصى ال

اا_*.$ ن٠ء عمرلىت،٠د او وري و ي.تلم 1ب

 نعغذو أداذي؛-نلجه :ه٠ة٠ذل

غ-اره درب ا؛"ن طى أسن لم إذ

لنوس ذهاب من يوم --ذان زلم

 أذه٠وك ١٠٠—علكه رد د لح ا مي٠ح

م.رس٠ش ؛ء—١ض._ أو ار٠ذ ان٠م_ع٠ل

 من أذف ب٠الحر لجك١ أن ءلى

 "ن-ر ا ية٠ص٠ءخ٠ش في لشعمري ا دب 1لج

لذآخعي.١

الدردوذي ص.ال.ح النه ءدد

النزهة

 ادذذر ذارة ٠إب محافظ.ة في وردة

.٠دريم ء ؤف؛ ن إرد؛ :طذة٠د

دبرًا كيدو 1 7 ريمم:ج٠ي ءين تبعل.

 ءًاصمة ظغار؛;ي دددذة ءن *د ود 1غرب

 مارًا ك.ي.ل.-و (30) ذ٠زموردا ألدولة

عد٠أس رف٠ج يهاا٠ف يوجد ،ًا٠غرب

 دل ج في ولجع حمور، هرلك ٠ الك؛ما

 وادي : وع خعب واد ء-لى يطل

ء: ليق اوذي نداء —

 ىبك و!.و كاء١ش ووو سكا-ء وادي

٠ أووه ءين دن ه زلة؛ رذي

دواذج ثالث دمن مك-ون لجرف ا

 رفا^ة أ ير، ت|و <٨| م ن—ء عه٠٠غ٠ر ر٠ ت ة ن ود

 اواب له ن كا؛ ار، ا دة دد البواذج

 أن إ ،ح.جري.ة لقه ومذن صخرية

 وده ، إرالتي.ا ءلى ت٠ل عدم ق٠.واء٠ادص

 قطب م،ثروع ن كا.؛ أنه دغال ود٠ؤم

 ويرو ، لجذرف ا دن ي إذ؛ ا لدور 1 ٠لذحت

 ه-ق ؛٠٠ش لى—ج_م صخر في منحوت

 ي_؛طر وه.و فوب" ال جبل“ »ى:—ي

.ويج-ميه سك؛ء وادي ءلى

ء.ن ذرتذع ه.ف؛ة على الزه.ة ذدع

 ؛٢ ودتصل ذرقها لجع لذي’ 'إوادي

رذة ذ-س .رب ال ة جه ن٠م ر؛ة
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هة٠الذا

رك٠ي د٠ب فى م—ا٠٠٠مب ي٠ب ن٠م ة٠ل.بره ا

 ا"رض. توية“ع يعو

ل٠)ج الدرني ذ.وب٠لج ا من مح.ذها

 ة٠أكم ثرو حه٠س.غ ءلى وتقع مال(

كرفي ا ل ا إشم ا ن نض نه؛ ومح وفي؛ دص ا

 رتغع٠وًا. " ممدم ي٠ب ذت_ة : ب_ل٠ج

ر سطح عن دثرًا كبدو (3230)  ا

 ذمار، رذة دد ء-لى ال.ثرق من ويطل

 (4) ذرق إردان ه.جرة عن ذ٠وكتد

 سمى٠ي ذق:ل ا٢جذو ويقع هدرات كيلو٠

 أكبها هذا موذ*.ؤ؛ )رومدة( ذتيل

 لخازيق١ لحمالت١ دإ.ك م.ن لتحصين١

٠الزكيق ت \$٠م٠لح ا وم جة6ه- 1وجتيه

 ردة ة لدرفي ا ل لشما١ من وره-؛ يجا

 الشمال ومن وجاذ لدحري ا ددت

 ٠حبث ص- ري.ة٠ق رو؛٠ص ا ل ك-.م-؛ وا

وادسادة.

 ٠قل ءذ.ها تحلث٦ ادق لزهة1 وذرية

 ج٠تريمح أي (ه.ذ أنز ) دن تميتها رتع ء ج؛

 ءن بد.دها دن وأيض كرات، دا

 اذوفع بجك_م ه1اإ^- ت.ق.رار٠س1 راكن أ

 يجتفنها قلمرية ري.ة٠ق ويري ، المرت.غع

يستطيع  ، وذناع  ا ه-ق شعا -ور٠يم

 ل خا$ من ! ئن ذا ا٠إليه ذول ادد

 ودو ة سب يدر دا سمى٠لم ا د^د“لو ا اه.ا دخ م

 ١حذ٠ء ا م.صر من ون٠ك٠م "ول ا سابان

 هم و ٣٢ إلى الداخل ده إل ي.لح ى١خم٠ض

 اع در وهدو $ذر ا -؛ب ال ٠٩ بد يقا

ؤم. لى واحن

 - ا٠قديم - ن-؛ ك_؛ ن سا لما ا ه-ذان

 أن ةر٠ودن *.داء ل ا ة صا$ د٠ب.ع ا$ن غ رق

 ب دن أد-؛ كانت الذرية دوارع

 دب زرا إ ا ةلى.رة وعدم ا۴لكبرت ؛؛.واذي

. ا٣- ض.تيعا ا ءلى

الفقيه ألح ص. زيد
 لبلدان1 ا٠معج ،أالمقحعي ًاحمد إدرايم : ح-*درا

 باءلة٠زلىط الك.لم-ه ذار ذمة،مالي واذذئل
 أدد دن مد٠لتك٠ع- م؛2002 ،2ط ر،٠والذث

،ائلها٠رف ال^^ن ل رلدا وع سجم ٠الححري
،2ط ادانا، الحكة ذار ،741 ٠ص

 زي،اررا بكر ي٠أي دن د٠م٠م.ح ام؛ 996
.اء—حإ دار ،378ص د.ع،٠ال_ص ر1٠ة٠د_خ

وووإم- ترزث. ربي،٠ا! اتر'ت

 د*د ءلى ،ى؛؛ة و في ا في ندة ق دددذة

 ل دد؛ وا الشمال إلى’ مر كيا.و اة»ة٠د

د.وو.ؤ.؛ مى٠ريس صذعاءع;ي. د.ن ؤ ارش.  ه و ى ري آ؛' ى ري '
 حاب المكون فر ا"ثري

 "الخربة )وباتحديد ”الودا،“

الهل ءلى وييطر اتسودا،
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نثان

 -رى ا ا الضعة عل ا٠ه ي-مرقع ور نح.ا ا

 محاط )اذسطدى الحارد وادي من

 القديم س|وره.ا وط.ول "البحثرة"(.

 تطياجسم ا٠ويرس. ،مر 1200 حوالى

 مزا. 280و ١مبر 330 زلع.يه طول

 لدينة ا داخ،ا دده لمشا١ لرئي،ة ا وا$ذار

 منتظم ز ض.؛ ك.بدرة ح.جرية ذواءد

 ءمدة١ ءلى كزة٠مرل وءوارزر وأء^دة

 ؛؛ءدة كل وكاذت أروذة. نتخص كاذت

 هن شدد ،تديم ٠.٠لقم ركذًا حجرية

ممن اؤدب  لم يإذ ا اغذرق غثر وا

 أذى أن بحد واحد سوى منه دبق

 وحددت الطوب. التهام إلى رق ۴ح

المعابل. دخلم "روقة ا

 لدرى ا إلى م.برا 720 بحد وء.لى

 نحلي ا ا#له عبد٠م ن دوجن الم.ديذة، ن٠لص

 عله فظت ئ ريماف، ذو عق

 حمد إلى ا٠سطيم ءطته ي ا ل ا٠لرم ا

 لتقيب با ذرسي فرق م ق؛ وقد ك:ير.

 - 1408 اء٠ت٠ش خالل ءق.ه ا ر٠جذ

ت م.1989 - 1988 ه/1409  ور

 وزخرفته رتهءن نوعبة ذ.ب؛ه ا

 عاردة وءلى دعامات ء-لى غدورة ا

 ن ركا.؛ أ ء.لى وكذزك ءلى، زد ا باب

 اؤمذري. ء1الةط تدءم اؤمنر ًاحادية

ل وتتكون ذا٠له درة ا ا"ذ

ور ا  عل ت ؛ وا يات٠ف.ت من ]-در

 ت دنا الجذوف ن 1سك )يسميها مذحه

 في ا"سطورية القيان إلى ذلى ، عاد'

 ل ووء؛ يما(، درة ا لجذزدرة ا د.ه

ه-؛ سارة، وءلى( ع٠)حم  ت،وذ

،ئ"مين ن.؛ ث..يدرع ا ،ة٠باكا مذن.؛ ددن ؛ ٨ ود

 وذد ٠هتسية وأدحال دران ورؤوس

 ا"قدم ز١الطر ذات النقوش دت٠سم

 وتحأذل ا؛دءل، ءمدة٦ ءلى واغذءورة

 في ه٨ط عهر اوذي اؤشب در؛.ون

ور، دار٠ج في دني ا زى لقضا ’  ا

 ا"ة.دم ا"جذزاء بذ؛ء كاريخ بتحديد

 ا)ذرن إلى ي.عود الذي المع.بد ١هذ دن

د. ول لتامن١ اذ

ور ءلى لت,عرف ا كنا م. م د دع وم  ا

د ا لنديم ا  وم-ع دلك. كل ول٠حذ ذ

 النى ا"ثل غابة بقايا تشذر ذلك

 ءطىأ ااذي حبة-وذى رمحذ.ا أدهشت

وقع ورن أول  ن كا.؛ أنه إلى ،ا

 ورطودة. خ.ص.بة ة زراء أرض لذ هذ؛

 خالل يمارس كان قي ا أن ودنو

 حالي ل ا ك محذ صدون؛ إذا عدة ذرون

 عذرة وز مذ؛ ور ن، ااودد؛ ش.قته اا.ذي

أمذار.

 خشا 78 ءلى ؤصبول١ تم و

عثن، د٠ب٠م وذي وذح—ا؛ ذي
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نثان

 ليموت١ ذذوش وذات دن ؛ا.ذضن رة٠مكتو

ذغ لمنادة ا اوذديم،  ؛اذت وك وا

 يعذوان دولف موز.وءا اوذذوش هذه

" ندئ "ممنية نقوش جرد "

Inventaire des Inscriptions)

(Sudarabique اذ-لىرا—ا, ذ_شرت_ه 

 ة٠■سذ Alessadra Avanzini أف.اذ.سيي

ام. 995 ه/141 6

 ه.ي **-وداء—ال إن او_ة_ول -*تل٠وي

 أوردت ذذوش أر؛*ة إلى اوذد_ء-ة ذدان

سم  وحق ٠الم-وقع في عاديا عر ا

 ممدر دشان ذ.طن اءتر قري.ب ودت

 أن و٠ي.ط  أزه أساس ءلى إثكال

 ذكرت لذنذوش ا غبر أخرى در ئ٠ه

 ا#ءردب اغادر ض.واء لمكان،١ ارم

 الح.زيرة شلب.ه وزت ل؛ ).في’ا ة٠والروماد

 الفأرة في ده بح٠ل ا در لمص-؛ ا أم ال.عربية،

 أسم_اء في يوجد و ب.ة.٠ا#س

 يق ي.ت.طا م٠اس أي ص.رة ادعا ا"ماذن

ندان. دع

 ية٠رب٠لع ا ة٠لدغ دا يدة٩ع٠ق أن إ

 د٠أحم الله لى٠ء ل٠المتوك م ا#م.؛ نظمها

 د/5 3 2 ين٠ب م٠ك٠دح سايم.ان دن ا

 نذكر ام( 171 ه/566 و ام 138

 م.ا٠ب خل..ذ_ا إدا ،ن ننا يسا.مى م.ك.اذا

ف٠ي٠تضع أن دو٠وس وأدزودج. له1٠ة

 مادلوذج أورده اوذي االمرز دددرد(>

 ازددت وزن دن ستمد١ دد ليق٠تع دون

 ءلى آخذر شاهد ظؤر ومذذئغ. ري. ازت

سم ه.ذا وح.ود  ا"ما؛ز أسماء من ا

 رل لله ن المنصور لإلمام ؛.صردة في

 ه/583 ددن م٠)حك حم.زةج:ة ب-ن الله

م(.1217ه/614مو1185

 الذي ة-ي٠لس-؛ ا لنقش ا أن ل.ا

 ن ذن؛ إلى ة زك: ا زمع دؤءرا ثذا٠كت ا

 ا"ولى، الثين كتذددد د"أذرش"

 من تذاق-ها٠)داش أذميا وزن ءلى

 وهدذا (.“نون إهمال دح ،أندثثر

 ة ء را٠ة م٠ت٠يج ا٠م٠م ،دد٠٠ملم، ددو: وجد٠ي

نقان. للغظ١

.م ه.ذا ددون أن ٠عا٠س و  ا

 ا#كرل م.ن الثامن لحزء١ فى وح) ؤد

 اس-,{ وحد إد الهمدافي*: زلمح,-ن

ث فى ٦كت ثدت مر.حف مك.ان  د

 ا٠ليه٠ء كم_د٠أء وطات٠ط٠مح أردح من

 نون ا"ول الحرف )]ن[سان، وأرس

 النخ في خط_أ وه) إء-جام(، _٠

 ذوق ذذظة رإضاؤة نثان 4ةراءذ بمك.ن٠

 فوق ط دن؛ وثالث $ول ا ازرف

يليه. الذي اذرف

 إلى ذذ؛ن تارت رغيم وب.ك_ن

ثقزات ذ
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ادذديمة |لمطكة - 1

 صغ.عرة دكة هرم ص، ا ء ن ا ردم ذت كا٠

 في نذان، اخا سميت تفل-ة،٠٠هس

 ٠الميالد ل٠ق دع واكا الثامن دن رذ ادق

 ل٠محم ف۶وا ذم مدوى يعرف وم

 رن ن،١بر سمهيعع ه.و :٠طك وذب

 راض او وككن ذشان. ملك آن، ل

 دون درت ن أخرى، ش.خ.صيات أن

 في م.ماثل نح.و ءلى ح.كمت ;ب،أوتا

 ودذف لج,وف،ا في رة٦الصغ اد^وك

 الذذوثبى في اوط؛لب في لملكي١ اوإنب

د وهدم ذف. ا؛.إ.ك كتبه.ا ازي  أو

 ،دب ردءًا رن ،دلم-ع وذآن هيعع٠سم أب

 الم.رمر من جذا ون.؛ معدا بق وذي ا

 صين٠ذلىخ ن شأ ا ذ—ه وك؛ . سمه با

 المرمر، هرن دداج أولهما ءرف أقدم،

 ،ءميع.لي من ردد وب طك وخلف
 هردخل في إبي ردذ.وذ^ ا$خدر وءرف

أم.ر أبى ودو ،ف ربلن؛ دو ر٩ءث د٠معب ٠٠ ر ٠ ٠
دق.٠ص

 يذذاك٠ح ك.ة٠ل٠لم ا ذي أرا وىذت

 )البيضاء ونشق ن ذف؛ مددذفي مل٠تش

 ر.؛#لف؛ذة اك كم,ى ذطقة٠وم (لي؛ ح؛

 أدك تتط؛بق وقد عديدة. محالت إلى

 وادي يقيه وذي ا وض—الحذ مع

 لني ا ،سف لحذ-را ا ؛لي٠أء في ،ب ذا—م

حالت٠وبم غذ.ية عة ؛-زرا اروم تمتع ت

 ،المذترن ص; ءا ن وك.؛ با ه..أهوو^ كبورة

 آنذاك ن ف؛ وكاذت واوزاهر. ،وشمة

وتسيطر ، ع فلجاو ا في سبة٠ل.رئ-ي وة و_ذ ا

الممادك أراذي *ن أوسع أراض ءلى

 ،وهرم ة؛ميذ؛هي، الجذاورة، غيبة٠الص

وإبء.

 المزدهرة. اولهزة هذه ددواول ولم

د، ق:ل اشابع اوذرن ؛دادة ذفي  ار

 ت٠كاذ ني٠ل ا ، ؟.ًا٠لمه كة٠ط٠م باشرت

 )وادي أذرة حذوذبى ءلى سيطر٠ت بذ؛ د.*-*.

 من لجدووة ا لجهدن ا وءلى ( إر حذ.؛ دذ-ه

 دخان، ءلى 1؛دذ^٠وص ذرذبى الجزوف،

 بتو>يد ف؛ن تذوم أن يةمخخ ذك د

 وطرة٠اك ءل خذطرا ل.تصبح الجذوف

 ة د ؛ ن ؛ سدا تى ثم ض وثم ٠اليمن ءلى و-^*دة ا

 ني ود* ا؛؛وك دن أءلى )حذنؤم المذرب

ور إيل ك_رب اذوحد( لقبه: ا

شجب(، دار بن وتر إ؛-ل )؛-رب

 و-نيا| ا ن ؛٠ث٠د ءلى ين٠ت منتعم لذين٠حم

 الضعف، ذدددة الراع ارن خ;جت

 ني—ل ا دشى ) "راذي ا *-ذبى—ب -)ت١وحذ-

 ظ_روف ٠م-ر نت وء؛ ( *-,.-؛—و- زم_ت

 ؛-إهذى ا و .را٠ءخ ر فص )هذرب ق_اسيه

 دة٠وحء د_طة را٠ود ص-مة، اددا وسور

 ، 4إ؛ذ. د د*.؛ وبذ؛ء أراف;،-؛، في دئدة س

ن(. د وسط في ، سأ آذن ٠أكحر
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لمعحتية1 لىدطرة11 - 2

 مده وتطا ك.م لمعروف١ غجر ودن

ئ، للح.ماية ع٠لخضو ا  ؤرنها ازي ة ا

 س-رى عرف٠د و "كرر. إدل كرب

 ع-طكة .يطرة٠لل حغعت ذقان أن

 ين٠ع٠ع ؤرذ-او، ١ ن ًا ٩٨■ 'دامم- معرز

 لحادم ااذ.رذين دوالى ح-التا(،

٠الميالد ذل واذرايع

 علود—ي ذرج٠كق ر٠ذك٠ي ا،٠ا٠ذل ع٠وم

 ني وماوجود ، نفسها الغزه إلى تاريخه

 ن م 1ملك ، رصذ.عاء ؤج٠ط و٠ل ا المت.حعة

 كررذ كم ردد. ملم.كوفه اسمه ن -ا٠ذث

 ندلى ن ا٠ش ذغو٠م ن ا ص٠ر ن دثل.ا ٠ذك٠م

 ستتتاج١ ومخاب . لخشب ا ٠مز قضيب

 أن ر٠الظاه ني ضن كدا ا ا؛ؤشن نم

 هرن ء .ذي د تدمع ذزال وهرا كاذت دسان

ستقالل،  مش نتمكن أن دون ا

 دحة٠للم يزال ا٠م ك.ان إذا ما دقررر

 ، ددذي؛ ا ره٠السثط ذت وذكان وكها٠ما

 فزات دع كذا رذت٠ء أب أم

^ة"ل. حتالل١ وا

دع اوم يهدرة اك - 3

 الميالد دل الثافي قرن٠ال ل وذ

، ى١٠معع ء خذن؛ ا ل٠وقب ،و ٠لم٠ي كما

 وبري ٠أ٠-بض.٠ لسيطرة ز،ا٠٠رد حغعت

 آهر-ثر يلةبق يا د اسدقرت ادفي زخارة 1

 إذ لجوفع١ في يرةبك بأء.داد المربح؛

 ود٠يع ،ن غرا ر من بى ا ذ٠م ر ده. ر٠رذك

 الثافي القرنى حوالى إلى 4خط ازلحخ٠ذ

٠1تحديد ألدثر ب’حر د،اض قبل

 ر إرو ني ادروى دد 1٠الة أن ردو

 حم.ل.ته في ذشان ءلى ستولى١ ،س٠و٠جال

 ذة٠س مأ'ردب وردت دفي ا ،ن٠ليم ا ءلى

د ذل 25  ددن من فى دلى ذكريو ٠الى

 الحماة ه_ا٠ه_احمح التي الجوف مدن

 أمذثذ_وم، ش٠م اق ق٠ت٠ش ١ تشتوم

 :ن ذن؛ ت-ك_ونى قد في٠د ا ىم(١وهذش

 ؤد لحملة١ أءداء أن افراض حغي١وي

 في )المضعف( لمشدد١ لذ؛ن بوا٠ك

وداء. دنا ني ءة٠لقد ا ٠اليمر ر.لم.غات ن ذن؛

 المجالد دعد 90 . 80 وحوالى

 ذده ا٠٠حم..ي م.وقع.ا دشان اذت5

درط_ك_ة غزت حين ق٠لةد٠م م-يةا٠'ح

إذل كارب ءهد في اووف تحفمو

 ن٠ل ا ريدان، ودر ١ز-لمث٠م دانى،٠ب

 يدود ص كع ٠ويشياز دح. علي دوار

دي لث ازى ازذرن إلى ذاريخه إلى اذ
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 ٠مو د ٠ه ، ة بدر ك سيئ.ية ة ا٠دم " ن ا ك نه أ

 في )أدم( ن 4بع.تا ،ءح:ت ن٠ء_ث.ك

٠ذقان

المو؛ح في وحيد دنثل ءلى وئر

 ٨٠إذ فزة.—أإ ذه٠ه إلى رنح_ها٠ت ود—ي-*

 ؛.واز عدم ييدو امك يقرر وم٠مرس
حرف  لداج، المملوكة با"رازي ا

 مختل.غة والحذول والعنب الند؛ ن٠م

ا"ذواع.

 لسيطرة’ إلى ن؛—نث وانتقلت

 ، سب ءلى ٠حمبر ت دول س ا ز١ح دق مح لح ا

 الميالد. بعد لث لذا ا القرن دادة في

 لدرن ا إلى ن دا ٠٠٠ذك آخر ويعود

ت٠ال نت وى $دي. ؛را ازراع  ع.ائ,

 ما لغبرة١ هذه ل حد عرةبالك الس.بئية

 ري مذلى هذ^ك، أراضب ٠تمالث تزال

 يمارس حري حم وجيه ن وى؛ . حا٠س

 ؛٠٤- كلذ-ه ءددة، فر ذف وظ؛ ك1هذ

 تشان أولى من وحدة ومعه اذدك

 دا،بروم حمير دى١مل حم؛ه في ركون1ك

٠حضرعوت ءلى ار أيمن وذرأ م

 ب.ة٠ق٠لح ا وة با برن ادوؤع وهج*

 الميالدي( السادس )القرن الحبردة

 عالم٠ال "ن ار"دي: العاذر والقرن

 ه/280) ٠الف-دالى الحسن ليم.نىا

م(971 ا—ده60 ذ٠سذ د٠ع٠ب - م893

٠حدرة و؛ءدداره؛ ها ١ينك

نقان ة٠متطق ءن ه.مارف؛ وتقتص.ر

 ه-ض—ب ء وأسمن-؛ ا$ذن تمداد لى٠ء

 الرسمي ة٠ا"إ مجمع وكان اك؛بد.

 ،صرن ن في ا؛ددور المسدذذذة، شان

 نر ة ء ^م٠س ا؛-را رف_ا ت ر ت ب ق * ■ ■■ ي،و٠مح.-ت٠

 وعن.نر ،ردع وأرن ،وود ،ن شارقا

 وتذكر شق.—د وعثنر ،رب—جذ دو

 ذر ت ء م.تل رى٠أحد آذن أدف-؛ ذوش 1

ورص"س. ،ؤبء ذو وءثذر ،در ددب

رد: م*؛ أربعون الة.وش رك م وءرف

 أن ن زوبمك لعث'ر لمكرس٠ ف رمح؛ يه

 سمه1 جدوي الذي لعبد،1 ١هذ دطأبق

 ،ذذ.ط ريمن.؛ف" ذو "عنز عبارة في

 ابدذة ءده نقبت اوذي اإمبد دوك مع

 ،ترواء—وس ، ددب.ة( ا رج خذ.؛ ا؛.درديرة

 ر عق.؛ ا ن وتنكا خدر، .تب٠م مبد٠ه وهو

 المدرنة، مدن لذرفي ا الجزء فى ه٠*.٠د.وة

 زني ا ءذنر م.عبد ودو ،وم جذر لى ومدم

 ،جربوم دو ءذهر مع-د عبارة في يذكر

  ازذي ود مع?د وه.و ،غدب و.*?لى

مدوة,*,^. دمرف

، 4إ؛ة. دلى ع م إلى بد ال؛ هزه ف ذف؛

 ب.عد ذذ؛ن هرددذه مدردز في شرلى اددي

 دن لىد٠ء دوجند وأحرا، ٠ س-بأ ر اننهد؛

،ؤبء ذو عثز إلى ا#هداء عبارات
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ره٠س

 و٠يدء لر.ما ،لم.عيتي.ة ا ل.مبرة ا إلى تع.ود

 اضا ورنىوك- خ ٠قل م_ع.بال أن ءدداد

. لهذا ا

 السوداء إوقع ورف أول ود٠ويع

 له ود هارفي ف ور٠ج ة٠رحا إلى

شوثل حايي-م سدي اليه.ودي  في ،ح

 ١٠٥ دح ثم م 1 8 7 0 ه/ 1287 س:ه ربح

 إوقع ا هذا زار سان سعبان ءلى دزدد

 - 1263 سن.ة توف.يق مد٠مح اذصردان

 وأحمد م1945 - 1944 ه/1364

.ام 947 ذه يرفخ

 رود.أن ن1ةرسد

رد مدمد ءا.ي ذرحة:

نشق

 -ر؛-ن٠لخ ا نشز ع٢ذضم ع: إ-وة ا

 المراقم ح.د أ وه.و حارا. البيضاء'

 يدد ءلى الجوى في ا"مم ثردن ا

 لطا والذ !.ذرقا إلى م.ش و٠ل٠كي ائ.ة٠م

 فة ددل وء.لى ،ءعا٠ص دررن !.ذرفي 1

 ن ردا من !.ذربا إلى ضرات ,يلو٠ك

 جد ودو حارا(. -وداء ال )المذ-وبه

 رب ح كغ ٠شيل سض_ور ر٠ك مر في ب٠راذ٠لحذ ا

ئءور ادراك هرذاى. وادي نمذ ا

 اإ.وقم الهمداني ز-٠لمن ا ذكرو وقد

أو ء اليفا "الخرمة باسم

سم لكن .”البيضاء’'  القديم ا

الشعرية. اإذطوء؛ت في يظؤر لذق

 سم ا أط.لق ذع مذم عر غد.و وعل

 :.ذق، اي ىم-س )^؛ل من ٢ك على

 و٠وه الثفيين. أو نشز، آل آو

تم؛ ي اساق  ناهد لما ئاكس٠الم ه ا

 تعدي ا م. عادة ذل لقبا ا "ن عادة،

 ن١مع ادم في كم !دواقع، أمءاءها

ن ا!إ.د.ن اذوعبر في نا٠م٠ي٠وغ  محطد

 ن ودعا ا"لموف، في دا م.ماثليز سمدنري ا

 الجذوب في ضرا م٠ك 20 دلى٠ب ء-لى

في رشر .و٠٠ب ك.ان ٠؛ء٠ص-ذع منا ا!.ذرفى ي ' نجب
 عمران ءلى يسيطرون ني افردا فرة

 ثط حب ن اورون ،وكمنه ارذ_وف،

ن(، بني إلى البيضاء حب  أو دا

 إلى ة—اذ— ال1د- ع٠اذواة ه دن ء-لى

رب.وما؛ .اء،٠والبرض اروداء،

 ءن ا"ذرة اإ.طومات أول ولدود

 ندي نغما !.ة.رحال ا إلى ء لصاا مودع

 ني لصنعوا ا .لهود رذ-ي ف جذ-وزي-ف

 ه/ 1 287 )س_تة ٣حبتلوث حايي_م

 جرت باذرن !-لمنن لى٠*٠ود ام(. 870

 لزذه أغذذت إذ ٠جذيذ ٦من إوقع ا ارة ر

 ذ."ث مرات في ات ء ة ي نمع ور عت.ة٠ب

 - 1980 ه/1406 - 1400 ب؛

م.1986
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 ،ز لممتا ا بابسوره وعلمو ا م.بر٠ويت

 أمذار أريعة إلى ةري.ن٠م من ودردذع

 ط.ول ذرب ي وداسض-ا كال٠ش ودرسم

 ان٠اب٠ب وإ.، ٠ر٠م 1500 نم- محيطه

 زنشهد ،ون٠محعضم لختم.ان٠م ،سيان٠رئي

 وتقرب بروزا. 58 ه٠وء٠ئم ما

 ه.كذارا 15 ن٠م زرة٠س٠لم ا ة٠ح اد.ا

 مرع<، مز 10000 وي يمدا )ادذكدار

 بمة٠قد يذة٠مل أكور :شق ل٠محع 1م وهو

 هذه أن ة مالوط ويذ؛غي -بذوف.ا في

 م،ساحة نرن ت ١مر ن طا أوا اوة دس ا

(.١هكتار 120) أ٠س ءارة ،برمأ

 ن كالم لدا ة لم آه ؛اذت ندق أن ومع

ل  عل ا٠فيه يع-بر م ط.ويلة، ف.رة ء

 ذوى ادواوده ،ة٠٠راك١م. أذرية ت 1طبق

 في اسذدذاذدة ظ.اهرة ودي ا"خرى،

 دبالمعا بقايا أي فا$ثار، نجزوف.

 مده٠"ء لح.جريق ا لة-واعدوا غذذللغ-ةا

 ء-لى مليا٠ء ذع ن ،عديدة٠ل ا لقصور ا

 أن ذك و الجيراور. لسهل١ تذوى٨٠٥

 أن إلى دروع ير٠لذ.ذ ا ء-ن ليحث ا

 ني وج وذد اطذراب. رفط دع لم الموقع

 دكارار أ؛قها ،ش ذق ده ا م -ووالى نذق

 -ور.د ا ن جدرا أغل.ب ءلى ولدر نهر

 ،؛-ذنإ كس.ئيI لإلد* ة ا جل ودجمف^.؛

في ن ؛ا أن* دموع وهزا ،ن ا بع تع دل سع

 مكذنى ،ان٠م.*٠ش ياس.مى مع,بل ■ه—زي لم ا

إ؛ذذ. ا#ل*

 بده اذا ا ة إف ل ا ب حذذ وا ذذذر وذوجد

 مماو-ك غة٠ل وه-ي ، (عينية لم ا )أو

 ،ومعن )أبء، الصخورة الجذ-وف

 ءلى ة *سابة وهي .؛ن(٠وذث ريذاه.و٠وكا

ل  ذي ال ا؛.إك ليق نم نثق اود

 ؛ردب )أو ^لي اار٠د ون ورر إذل ٠كرب

 ي دع اذظ )ودو دكارب ا"؛ور(، إدلى

 لمك٠م م.عنى ي.*.؛دل أن* ودو دوخد

 -لى و 700 ة٠ذ٠س ص-والى الملوك(،

 مكتوب.ة ؛.إتجا الذذوش ي.قية ًاما انجالد.

.بددة ا يالل.غة دا رع

ذاردذؤأ

 ؛اك دع*دا كالمذت اإفي ،ذذق احذتنل

 وضمها ،"كور ا إي-ل ؛رب ،ن نتا

 ا تعدن طلقها١ ادفي ادذالى؛ حدلمة لحن ا ل -ند

 700 سذة )دوالى نذأن ءلى الملك
د(. دل  نجاي؛ هاك أن دو د و ار

 ددد ء٦۶الذ .ور—ازس ن٠م ا$ن دوجعودة

 ظلت خ ري الذ.؛ د-ك ذ٠ومذ آنذاك.

 حذق ئ.ية٠ب٠اك اكتآط.رة تحت المدي.ذة

 جر—حم رت ة-؛ حق ة٠رجري ح.ت٠أص.ب

 د٠ع٠ب 2 7 5 ساذاة لى وا٠—-ح ) ،أ٠ب٠سد بضم

د( ٠الى

2963 11 غية6ل  dtjuigoJI



سق سو

 الماذي ءن ال.كتير دوجلى ذ-الد ولم

 إذل درب عهد ءلى ادا؛•ق النقالى

مذر  ، ل.ل.ذظر عا.غتة واة-*.ة ءدا دا ا

 اسمها #له-ة اسم-ها نشق أعطت إذ

 في ءرذت ا١أذ يب-دو و ، ندرق ذات

 رلذسب ^.ل رحج وك.ا ، نفسها ن٠ذث

 هذه هرثلت اب لدرج.ة ذذان في ر٨كب

 .تل٠ مذلها' ،عين٠م آلهة مجمع في الدددة

 ذل. د ل يمث كان الذي :،"اردنى ذر ءدر

 دتوف تهوءل٠٠ البذي اا£ذب ي و

 650 حةس )دوالى ذريح إذل ذع اذن

د( ذمل  وحص-وذ.ه. الذرفي ا؛ب الم ا؛^

 ب الى-؛ وضا دفى ^٠أذ انح،-ل ومن

 فقد ق.د أب—ال ه-ذا أن واو االمرفي،

 ،ور٠ال ه—رق أم-ا I ه٠—٠; أف٠ر د.م*"ودل

 ل٠ق 600 ة دح )دوالى ذذاءه د أء ٠فةا

 ؛;ان ال يدع مةي“ال ا؛^ذب الالد(

 يذدكالن ن -دعسنا وتر. أدر بئع اذن

 ي.د ء-لى مم دد دناءهما "ن ادتن;؛ء،

ركن مه٦ ل ا يى——ي ه.و ^ا دن د.ذك

ءلي- ذط ان

 ءلى ن مرد كشب; أراضي ،ت وتو

 تما٠مح ا ومن البددين. وك٠لما ا دي ا

 "راغم س_با م ز فى٠ع—ي ذلك أن

ار٠ذه ردب٠الملك هل٠ء في ره٠م ، ردة ا كق

 في والثانذن خ إيل رن٠ك بن ر٠ود ^-في

 دح بن ن ؛-ن؛ ال رب اذكرب عهد

 ن كاو ن كا المل ذان٠ه خل.ف و؛؛-د أمر.

ض ددي لم ربرسب مباذرة، "ك-ر ا إدل

؛دون. ٠١-٠ا-

 -و٠س في ي يا،م ا زمع ال لد٠.عد٠وذ

 الميالد: ؛قوا"ول اذداب ا$رذدن في

 ثر،و٠ق ٠٠ م ر.هر في ردى لذ^٠م كر٠د ذذ.د

 ون لمرا مش ووذن؛ ٠خشي قف ءلى

(4.24 .Geographic, XVI) ٠\حشد ٧ 

 ء-لى لدغ—حم خالل ج-ال-ومل اروس

د  مدينة انجالد( تبل 25 )دنة ا

 نم .اهملك هج;ها 'افي (A SKA) ندق

 سمها١و i(Athroula) رددل مددذة ؛طغ

 دون سذسلمت فا ، قذ ا ٠ل ل:وم ا

 زود ود ، سة٠دام“ يها٠ف ام٠وأذ وذاوهدة،

 حق 4طرية. ل لى ووا لتمر،١و ب-القمح

 (Marsyaba) مأرب مدينة وصا(

 ،ا ه وك ع،،ل ل.لمديته أد^ن ي*دو دذا١وه

 السيطرة ت تح كادوا م—ن؛ أ ولحت.ما

الكه.

 رش.ق ردبذا عن شية؛ ف ۴رع و

ل  ريدان، ردو أ٠٠س ط.وك فرة خو

 ^دءى لزي -تف, ولمك م حو٠ه ءدا ؛٠٠٥

 ددن 80-75 ذة٠٠س ح.والى ، إي.،| يدكع

وواقع غال١ ه.جرت ووذذذد انجالد.
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الدابر

ن وذى ، ذق ) ٧٠٦.دم ل٧ع ا لى ء ,ا م ، لحذ.وف ا

منى ان ل.,^ا وضن ه ما :؛ ظن ا

.لةديم١ ممز٠ ا ررخ ذا ذرون خر٢

إلى شق إذ. ندر ر آخ ذ؛ردخ رعود

راح ا رن ن٠ع ا"ول ا لنعف

رصان٦ر ن ن-ف ذكر٠ي إد الميالدى:

فى اشرن اذذى الجيذر ;ن ب الذدفن

 وآن .وس_ط-ى٠' ؛ وت—لع ح_ض حبااجمة

،  أن ق.ة٠إلم ا#ل دء-وا سبئيين ذ

 من - $ ع—ج٠ذت٠مو ^٠؛ذ_وا تنجزم

 نثق،و دأزب، في أراضيهم

. ن ن؛ و

 رودان ذرستدان

زيد حمد٠ه .اذي ذرحة

 Fran؟ois, Les Fortifications - Breton, : ح درا؟
Jean d'Arqbie Meridonale du 7e au ler 
Siecle avant Ntre Ere = Archaologische 

,1994 ,Berichte a US dem Yemen, VIII 
.95-97 .pp د٠ح ؛ن -نابو I ذي:لهمدا
 ء-دي "—ب رمل د ,آ— ق - دنم ل.- ، ز I..إ—ك 'د. ا
م؛1980 داد، ابور؛;، دار ع، ا
 ؟زدرة رذة ع اله.هداذي أ؟دلى ا.ن لرزا

ع.٠ا اي ء رن مصد ق داود ،لررنا

لحعري1 حعري=.1ا -هدد“, دن ن1ا.~و

|لوطش النش؛■

 وب إذع وا رات الحذف-؛ ءرذت د لق
 ء-ن ءج ا#نشاد من زروًا قديم

رت٠م أحداث إزاء قفها لر_وا

 تردد كاذت رسة٠الع !.-ق-؟.؛تلوا.١٠٠۴-

 أو نحاربين١ ذوددع ذد٠ء اثميد٠ا"ذ

I كم ،دم تم ٠بم يل٠لىئ ر يشذ وا ١٠ له 1ستي 

 ت.قب.ال٠اس ن٠ء يدرب رددن اشتهر

٠مكة ن٠ه إليه جذرًا ب؛ الرسرول

 أحب.„ت تر٠ء دح لسدا ا لقرن ا وفي

 اذذورة ت ء جذ-؛ ثم نيا دونا ذددذ ١هولذد

 ٠ ر رس:؛ ا٠لم ا ن ي ثم د -ي.ر٠١٠واش لغ.رسسية ا

 اعنت !م 925 ه._/1 3 43 عام وفي

.ل١وط شيل٠د رأإدى ة ارقسم مص.

 خ-روج ف-ب-ع-د ارهن، في ا—أه

 ة٠درس٠لم ا ساننة أ س.ن٠اس-ت.ح ا"ذ.راك

 نذتد بدد ذدم؛ ؛م( )ا"د ثم )الرشددن(

 الوطن( حدة دذدر دى٠اذ )شماذل

 ذ٠ب لتان ا ن وى ،اح٠ب٠ص كل تح.ية

 دي,ر م .ول د ءذد لذشيلى١ هذا درددون

 رف، ا؛.*.؛ ورر ررة .ند وء. ذ٠إدرم* ا

 ود أ قع ا ا"نشودة هذه تع تقط وءلى

ذؤديه كت ئ؛ ، ي٠موسيق لحن م٦لضا

ماء ٠٠ لر نءة الحار ا]ذا-ط ا وسيعىم

لى٠ء.ذ ؛ أرسعا، ل ودادة يوم كلى

وءذد )زدراوحة( لجش ا' خ-روج

وء.ذ.د جعة، ل ذوراض اس ده دا

ة ا ]د رإغالذي- ا#ذاءة-:;:- ود؛ح ا
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وطتي1ا الذبااوطي |لشد

 افتتاحه-ا ءذد ثم الج-معة ا.ة وا ؛:;ن ا

نها  عام من أع،-ية ك_ل وإد

 26 )اتلة إلى م 1 955 /— ه 13 74

 ا"ذر ربع 26 م/1962 بمر

 ت٠ب_آح٠أص ا٠دع٠ت٠ء ك٠وذا اه( 382

 فء. كل ث٠تق المت.وكلل؛ة ا#ذاعة

 ازدى( )ش_(ئل أنشودة ذءاث

 ة ا بم. ~؛ة“ل،حا و الدودة ا .تقاه.'“ بمو

 حكب ددة ادتذداد ءلى لوطي١ دد الدش

 د٠ع٠ود ، الدي.نه ٠حميا مجدى م #د( ا

 ة٠وم٠ح-ك ودام (48) ء-ام مة-تله

 أن-.ودة اشمري د مح-م ف نور ادض ا

 ودة—ا"ند زرار ءلى اادور ء_ىر

 ي _مم—ن ا ة ود٠أس رت ء يا“—ف ددت، ااجر

:١هكذ

 اليماني ء النثر.( أيها

للخلون رمزًا دمت

وكبر اليوم ندل

 ال؟-هود عصر دضى قد
ى—وا اذص ان—وزع

 العود عصر وأد_ى

الله لى—ب—ء وم—الي فينا ام—ة

 ا"سون عنوان

وا؛.ذو**ط.ة دورة ل.ث.ا ا ن ط- ن ا ودا

اح٠ب—،3 ك_ل "ذسوده ا ه-ذه يرددون

 اي رارة ءذلى ويحثمدوذ؛ا ، ء ا ترس ا٠٠وكز

 "دق تحرك.هم وءذلى زدعت أو م|سؤول

 لحكادم ا ٠ءبل ول٠وحى -لى٨وب ، مؤ.ن

 ل دي. ر ح_كا ا ذم هر,-ز ن—ر لى—ب عا

 اذت ك اوذي خدصر د ن٦م٠ذلم ا ا#غءوان

 ذلىى(:١ )دور تشده

دن ديم ا قمنا أ م لله ا سمك -ا ب

 الحيس والعزم وخ—لة ا قم

أمين الحق ء-ا-ى ثعب 1إذ-ذ-

ين٠اللي الدمر لنا كت ذن ربا

 التضعفيئ دكره ذوي ي-ا

 في ت.ور٠الدس ? ٠ح.ك ,قودا—ن لى ود*

 ش/1 367 عام الداك أسوعه دادة

 .ك.رية٠الس الموسيش-ى دت1٠ء ام. 948

 اذ.لىى( ذل )شما إيقاع ءلى أوذذت اذفي

ث ذلك تؤدي  في أساسها في دلى ا

قرام إلى ا#ذاء-؛ دار وفي ٠رمي ال

.لذورةا

 اختارت م1 958 ه/1 377 وفي

 إذار دا )زمج;ي وصدده ية٠لحلرب ا الكا:ة

 ت.لقاةيا ٠ة.حمذ .اولىو'ب( أرض ي.ا

 ى إلى ص_-_ح_ت I حذفى ر ر اذلى ءلى

الر^تمي. ن للى. ا هرن هر٠اث اب٠الشب
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اوبي |لشد

م/1962 م ئ ستمر 26 وفي

 ي لم د1 382 ا$در ردح 26

وار  ذظوم٠م وطذح لشدًا ٠أمامه_ ا

 الزي ادلكي للحن1 ذاك ضر جال مس

 و ،ش٠لجب ا موسدذى دؤدره ذت1ك

 مو^^ةى روا 1فاخت ،هحضموذه يدرذون

ودة  إهي دا اؤوه؛ى: ل١ء مح.مد أذ

 م.وسيقاها وك,اذت . ؛ذدرك ذا اذدص

 ه.ا٠رب و٠وء-ذ ،$لي ا ٠د.دو حرة٠ع٠م

 ا ظ في ة صنع ؛.وار ن1وك لصوني، ا

 م٠ذثمبده كان الذين الدراق كدوار

 ،ااذورة لع.د ء,سالرية قى٨موس ادوطني

شدت أن إلى  صيدة٠ق كلثوم أم أ

 مطاع تحول ا"سود( قعل.ة دا )بغداد

 ًا دن غال ر .ثكة٠وس٠لم ا ا٠ه٠ت٠نم ٠مفيقو ه ب م غ " ا

 صنعاء ذوار فكان ا$ن، إلى وطني

 ف-ظدتآل ،ثورية سج_ردة م_ه..ت_دبن

دم إدي )دا ةىيموس  د٠التش هي ذا( ا

 عذن حه٠اليمذ ,ة١لعري1 للجم,هورية ١٠الوطي

 ه1399م/1 979 إلى الذورة قيام

دن مي م ت مم  حد-  ن وا٠عج٠د دًا٠راذ ج د

ًاحمد اتمكل هرن العزة درب "ذسه

عني بن ءلي وألحان العماري

 دثردة  ا ه يرذ را دي خ ا ن ا وك ٠ا$لي

 اذلى^,دور 1أثاره ة٠دقاف ت جد؛ ذت.يجة

 ء-لى احذ.. ذي—ال ادنا-ل ؤدال.عزي.ز

 اغذاذ تم وءل ي ا$ن-, اذشودة |ختيار

 د دي. ؛لج ف ل.وط ١ لذذي ا ءلذله.اد ا ذوار

وهو: آنذاك

 ؛ورني ة—راي ظل ذي

جمهوريتي أعك

منيتي ة لعيد ا يمني

 مهجتي وهبتك ي—إذ

ي—بإرادت بعزيمتي

 الظلمة ن ه ء أنهيت

ة ووحدتى وبقوي

وثبتي با؛ك وع

 يتكين شعبي هيهات

النين ٢ل٠ظ م_ح_ا شعبي

 الظالمين كل واباد

الجبين -رفوع٠ ليعيش

 ذري"" ن— را ل—ظ ذي

زذورة ا إلى ندماء دا دودي وءو

 ذاك "ن ،ءليها ذأم ي ادن والذظ؛م

 ,-النظام ك .—الت*.- ؤكد ذي الذ

ري:٦اكبتم وري٠الجمه
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الوطي يد1ا

 ء-لى وردة ه ز- لحا معنى ودل

 ع.ن ااذاوددن ؤدال : "ول ا ،مذي.ومين

 بالمتط.رفين، ١سمو الذين ازداءل،

رجالى واغرين، ٠هورية٠الح ءن والخ

 رب ث مجذس ذان لجذوب١ في أد-؛

 ه/1397 عام اقذذ د٠ق )ء-دن( في

 نثيدي الدر؛ أيتها رددي

 شهيد ة-ل ي—رح—ف في ري—وادة

دي د-؛  زك رح-؛ وادن-'د أ؛-غاء نحن ؛-

ك انال ءلى؛ل اا-ذ-وء خالد وس،.ةى

 داكا ظالنك اندا، ٠كا

 حفا . . كبيرة— ال أمادينا ملك إدها

المثيرة دانن أمجاد د.ن جاد

 نغيدي ؛؛—دن—او أيتها رددي

شهيد ل—ئ في—رد—ة في ري—واذ؛

ج؛

5٠د.مع "٠يم ا ذعرا سد٠د. با ٠ .وحدق " ودنى.

ا٠سم دن؛ل كتهح ك.جا دا . راق. -راي-

"س ستى مذح ا . ادق. ،دج ز ما. هد رأ | . مي-١

دأك وصدر دا الرأس مبىما ■ ٠أمنى . ادق.

دداكم_ا وح_ي ني ،—إء عدت

 )رددي ةه'؛دة ؛.؛ءش؛ر ذرارا ام 977

 الله عبد شعر ازدي؛( أيتها

 ، ن؛ًا وط ذذ-؛دًا ،ذ.عم.ان-ب ء؟رال.وه.؛ب

 اوفي وذود؛ة، لجبهة٠ ذ.*ذ-^د عن  ب-ل

 ها د قد؛ ا ن ذنج- ستها د"*؛؛ ٠رت١—غ٠ت

زاب  ؛م. او ذإك ي ا"ءرى ؛

 وأعيدي وأعبدي ردديه

 عبدي ذود دن ردان وامنه

دك، دن ددا ؛;ن كده.؛ حمب١ذ- وف—  ح-

زك رد.؛ ذرات ل . . زك ؛٠٠۶ ذي رصخ دل

 وأعبدي وأعيدي ٠ • ة—رددي

ء؛-دي ضر، ؛٠٠ ح--د واد-رحيه

ج؛ ج؟

 ذد دل ذي عالق عهد أذت

 أد_ذ ذ_يكل قة—خان أخلدي

 ة_ه_ة ذ_ي؛-لى ء_؛ذ-ذة خادي؛

 أمة رم—أ؛ يا ذك وادخريني

عربيا دردى ذوق وميري
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)اوطئي |لتشب الذباولتي

 يمنيا تلبي نبخى وسيبقى

 نثيدي دددا ال أيتها رددي

شهيد كش٠ في؛ردي واذكري

 ذذددا ل.ذشتد ا هذا ءشفيرد ا ذ٠وق

 بعفر سع د٠وح٠ل ا ١لليمر وطذ:ا

ت  ذوب لج في ء.ليه ن ك>ا 1ءم 'لدعدر

 في أو وجدت ذوب—ج )في ٠ ل٠ث٠م

 إذ )أسميا( نافدة مثل رزن شمالك(

 عاد٠إب وذان )سرظيا<، .ا۴مكاذ حل-ت

 ل ب_زوا رررًا كه مشا وا أل_بيت ؛ه_ذ

د لك-ل أن دع لثطرية '  ة٠موحل ر

 لشما ز—م ون—تء—ت أربح ت هئ٠٠ج

تلفي و ٠وغرب ودرق وجنوب

 وطن—ا.ن رح، ا٠ه٠ج سيدة «تا٠٠٠٠ل ا دة٠٠ح و—ل أ

 ول—دق أما .ادوحد أو حذن وا—ال

 رن ،ا٢وجبر ٠مصر بذال ادرون:

 دارة ء ذؤدر ذ - ن وا ٠س أ ١حؤ ]].ذردفه

 "ن ،ة د—]وحن ا عل وب—وحن ل .ا٠٠شم

 دفى كان٠م كل لوازم من الجهات

فر لحدف1 أن رحغ الدار، أو اددرذة

 وب ي٠أرش ى٠ل٠ء الدب ترى اش

 وأعيدي وأعيدي . . 4— ردد

دي٠ء_ي وء—ض ن—م ٠ل٠ح منحيه وا

 ورة—ص ل٠بمش٠ ا٠م ننزاع ا هو ذبرر ا

 ءحها يفصح ].فى ا الوطنع؛ ا"خالق

 جاعة لشح ا د جس ]-ذي ا إشعاع ا ذلك

 رخ زامتبال اب ر٦و: ب-الموت، ؛ذير

 ا]قراءة. واءلى ذه 1م

حاما ]موت ا]موت قهرذ.ا قد اقت

 ا—التزام د.إلط.^ر ر٠الذب ي-رذا٠ول

ةيتذح ارت هذا د ط يمن؟ ا في ألج

ا]وطني، الذرلى ذروط من ذرط

 افب—ع—ت ءده ف*-ت زوا لذي ا

 ]ذر. ا ت ,ردى ]ت 1 ودوالي ت أسا ف: ا

 ألحان سن الي٠الح وط-فى٠ا] لنثرد وا

وسيقىم وذوزيع ء:اي ذاردى أذوب

]ذوي. عدا حس،ز ل]عقيد

البروذي ح-1ه.،.ا الله ،دد
 ذي والدورة افة٠الثق دوذي،٠البو الله لى ء؟ ح مراجع

م.1991 ن،٠الي
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ز( ر ال ءدد )ءإي ٠دصو زيز( ا د٠ء )ءاي زر

رز( ا! )ءاي،د ر نى

م1998 - 1922 ه/1419 - 1342

 دمر بز، عبدالعزيز ءلي ه-و

 عد ءلى زل والمن-؛ ا"ديب عر ازد.؛

 ءلى ا"ولي تع.ليمه تذذى ذصر. الدرز

 ء ب.ين ده ذا ازت ء أثن؛ والده رد

 بشداب ا ودرس والح_دي-دة وذ*_ر

 وفي دي.دة.٠الح زبنة—٠ في وا#ء_دادية

 م.التح_ق1938 ه.1258 عام

 و؛_مدها .ب.عبسذ.عاء الداذوده بالمدرسة

 مدرس_ة ن—ء سؤو" ين٠ء امين—دع

 وفي ٠بالحدردة لزيدية١ ؤضاء في اذدرة

 إلى ر٠ذ ام،943 ه/1 3 63 ءام نهابة

ت حم.ل.ة إزر ا'-..*.ودية  يانييةس اءذذا

 في وعين آذذاك. ا#م.امي م1الظ شذه.ا

 بالمدرسة م،1945 ه/1365 عام

 د٠وب.ع الحدديدة. في ة٠بمدرس اكيغ.ي.ة

 إه اذت ولة اءذذل. ام 948 دورة ئ-ل

 يغة٠ح٠ص م.ع ص_ح_غ_ي_ة ت٠راس٠م

ممان“  وفي ا#ذاعة. عم ذل.ك٠وك “ا

 ،.فتش ن ام.ء949 ه-1968 ءام

غ، ب.عد الحذددة. ء إوا ؛دارس دًا ء-؛  ذ

ز.ولى ث٠ي٠ح ء.دن إلى ه_ار؛-ًا ف.ر م ا٠د_*ل

وذام أسرح- في ثم التدريس هاك

 الغجر. ة د جذر ؛تدردر

-الزمان■ تحرير في وادرك

 ده م.ةذا أدنلمر ذلمر وكان لشعت ا و

 ه فتا في ده٠ت وقعا 4ذ وتفليعا

 ،“العدني و"اكلي الجزيرة"،

 الجذوب و ال*فة-،و-اليةظةأ،“و

 و"ابث'. الكغاح"،“و الدربي"،

 ت لجبه,.؛ ’ ن دكوي" في همرة سا٠م ه٠ل ن’٠ك

 ؤةر٠الم ثم ام،955 عام فية٠الو

الدلى.

 م 1 962 سبتمبر ذورة ة.^ام وعدد

 إلى المالل الله عد ذ^ر٠اإ طلبه

 ض ها ح:  ا#ذاءذ في وءل ء صا

 ة٠كافح٠م ءلى والحذق !.وطنيا لحرق ا

 وذد الجذوب. في البردط؛ني ل حذة  ا

 وس:اس؛ة ؛.ن؛وزر لرن.اصب دة٠ء تفند

ح تها٠م

 ؛-وزارة ذويالثا لدتعلي-م مديرًا

 ■ب I ز ٢دك في عدوًا هم ، م٠لعل وا ة٠٠ر؛١اد

'مي ا ي لس ا (٠ IWK ة ل٠ل ة٠ي رو ه ■ جم٠لج ا ى٠ي'٠ئ ر

 ذؤسة لىل.رًا٠د هم ، انحتا والجدوب

بالحديدة. ا]ةطن

 ذصر ز٠لعزي ا ى. ءلى ن كا ولر-ا

 "ل ذقد دهذ،1الحذ ]"وضاع ثما**ةلجن

غدراف فدد زل د؛ اذذورة دًاهداف ا
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الحرز( ٠ءبل )ءإي ر نص, زيز( اد ءب ي )ء ذمعر

 ترةبك هرة1مظ ام 964 هرارس ني د وذأ

 العام نفس وني دددة. لح ا م.ديذة في

 .لجدديتها ردح الحديله في اشحب

 ءدد دع در غ؛ اذم العام ذذس وفي

 خارج إلى اا.وط.في العمل ذادة من

 ني سدة اكب ت1الخالف سب اوجالد

٠الجمه.ورية ترؤف ى

 ب٠ذائ ب٠ذتآخ.ا ام، 971 ءام وفي

 ٣يل في لحديدة ا ة٠ذ دي—م ثدز

حب وا ،لذورى 1  ذرذة ًا م ءا أيرا كك

 للهيئة .ًا٠رئب ثم لي٠"ه ا ون رتعا ا

 البلدي نجذس ا في ء.ضوًا لك وكن

في ءنوًا وءين اطذديدة" درذة لم

٠ا٦الثاونح

 لبربوي١ للرمل نرع ن ذذك ويعد

 أن م.قتتع ءحر.ره ذح,ذ٠د لهدا وخصعز

 لو.حيدة١ لوسيلة١ هم؛ والم.عرفة لوزم ا

 أكرًا وولى ره ذا دزع؛ من نجتمع١ دس  لح

 دمل وا فى٠لا النموذجية دذدح ا لر,لىرل

وواده. دفى ٢٠التعلي في رس,ا؛ده ف:ها

 أداء ذ.صر اكرز د٠ءب لي٠لع ن وكإ؛

 ن٠اليم يرى فى٠وط د٠ب.ع دات • وزوء سدا

 وأم رة٠ذلة وم ق؛ فق-د لم.ة٠ك.ام ود.دة

راجل:ة ا كدءوة ا؛*ربي لجذوب ا اقداد

 كادءوة لدة رذ  ا الدءوات هذر ودا

 )الجذوب دء.وات أو للع.لديين( )ءلم-ن

 ٠ارامان ص ت.قل٠مألس زء٠ك-ج نم ارب؛ لع ا

دأذه صر٠ذ ال.عزيز دد ء ءلي در ش ز١وتم

٠ حلبلمنا رم; ٠مر

 إلى انتقاله نبل ما ص ا"ولى:

 ارداء لحذزام با د-*-ره م٠ذ.^ ا إد عدن

الحربي ص; لل لتقليدي١ رودي ا

 عل الحديث لندر ا إلى قيرول ثم

اكدلىدة. ',.ه ا ء تذو

 دسمت وا ذ^ر ك٠ ر ع—ش زكن في ه ول

 ؛.كفاح I إلى ياكءوة ذأره مين مذ.ا

 ؛إذحب ة دا لمن.؛ وا ظلم٠ل ا ذر٠ورذ

ا؛طذ^ان. عل والحمرد مل٠لع دا

 ^لىة٠٠۵ة_ ا٩—دف ا ره٠أ٠ذ ر—له٠ش أ ورن

 وءذ.؛ه؛ لحنها ادي الندذ. "أدا

: ا ه ودن جري دا نلى در ل توم

 ءاذ زذزلمة ونعرب ا أن؛

 وحدني م٢أصوا تخرس٠م

 ؤ ون؟ ددرايرم احمل٠٠س

 غية٠ ا ط ن حك ءا ا؛ذأب أن؛

 أرذي في الله ء ون؛ -أب٠لث ا أنا

ى الترع أذأ
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عتصور< ر؛حى ر ذى متصور< )دحيى ر١:لع

 ءام دن ءا دد اب ذدرت اذاره (٠ه- وا

 ديوانان له ذرع حيث ام 959

 الشعب" و"أذا ذى' "كاشاح

 ء_ام وني الحددد" "؛-رون ;دة٠وةح

 صغير دي-وان ه در—أى ام 972

 وفي وتذريع" ذورة سالم "ا بعذوان

 د؛-وان له در—أى ام 983 ءام

 ء-اه ولني الى;رة أدب دن ذذرات

م ديوان له امدر م1985  "أد

لذ.ر. - أذرى الص-ا وله ^رة—اذ

 ه،1419 رمضان 7 في ذوفي وقد

.م1998 /12 /21 اذواذق

ءذيف داهر اددد
ج رري٠م - تصر أزعزدز ءلى .ي1٠ء لدراجع:  دال ج ا

٠والذشر اءة٠للط لحهأو1 ة٠در-٠ الثوره، ءر وشا
رع• وا

ور(٠ه؛ نعيى ذدر

م1984 - 1914 ه/1404 - 1332

د.صر بن ,ورص لى' ةو٠مج يخ٠لث ا ه.و

 دودة، ورجل وأدب شاءو لحودى

 فخا$ من "معاي_ن دار ني ودد

 ادق ،٠الذذ,ال ذي ذاب ابى"اشن،

 أذرق ذي دنارة ذهايح ردرف دانت

إب. ء1لقض ؛*ةذا و"كاذت

متاله المعالمةا،٠ا في لقرآن1 تعلم  ك

 ن٠م ع_ة٠ب ا مني ا ني ه،٠وأتم ،ده ا٠زم في

 * دخرؤب 1 م ن 1ه دل ع٠لذ مذ٠دمل ثم ، مر٠ع ل ا

ه أبيه وذاة ردد دن  ءد ا!,قازي أو

 خدارمة رء-اية لجنتن.ا أرد ن٠ب الله

 غآح٠مذ م ء؛ جذو في وربى الدل رسكف

ت دمج.ريا م.تصاا ر دك. ا ذيارات ءلى

أث. ابى

 در1 360 سنة م_ن تداء—واب

 ة لحيا ا ن اد—ي—م -غرار د ،م 1 9 4 1

 رب ذ_ا٠لم ا في وتقلب * بعملية ا

 ا"وذاف ذ.ظ-ارة ذوب هذها ، لحكوعيه ا

 إ؛.ان ن١٠تع مم ذرءب في ثم حاودق، ني

 ذأب مديرًا م1948 ه/ 1367 ثورة

 ن٠م كل في ءاسال را٠ص مم ٠٠إريان

 ٠ فد"ير ،ن ا د٠اد٠ب٠ف ،ني "^ا٠س ا حبة دا

 ددن دربي٠لا تحاد وي_ن٠تك وءة-ب

 4سذ إلمئحده ة٠ ا*رد ا ^هلج.وردة وا ٠ليمر ا

 وردوًا ى-از ه،1377 م/1958

ذ.*-اش ٠إ.فيلىر ا ذاة* عين ثم للدولة.  ؤ

 26 ورة—ن م ا ي—ق وعقب .ى—ء لزرا ا

 ا$در رع 26 م/1 962 ستمرر

 ءين ١مم ؤذزراءة. وررا عن اه382

ممدار ثم ، مشوض وروا ه.رةالقا في
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مذصور< يىح)ي ذصر صور(لدت ديح:ى مر

 نوزدرا ،ة٠س لرئ.ا 1 م٠محد في „وا٠ض٠ء

 غدة ا ز#دارة رًا ور ثم مجددًا ءذ زرا

 ورشح خ.اها٠ء ستقال١و رات. ث د

 وذ؛ر دع ور٠لث. ا ٣٠مجل ة لعض.وي اه١٩خا٦

 اكذ.ال. ذي دائرة أى.وات رأغلبدة

 إرب ا ءبز في ملى1 ١هذ ح)ذ رود

 مجلب ثك؛ و ٠الىليع م٠إبلراهي

 ٠حما أ ء_هد لى٠ء مي٠التأمعي ب٠لشع ا

.وده ءضدوًا عن لغشميئيا

 فق.د ،هتمهك أدبي شاط٠ذ ده ن1وك

 الذ.شاط في ا#مامة دبل في ذ.؛رك

 'اوادي كتان حقق كما ا"دبي،

 وادده، ب٠كت ١بعغ وكانلك ، اددور

 وأءراف^ ع.ض.موذه في ٠متميز سدر ود^

 لدعر ا هزن أبواب ء.ل ٠ر٠قت-ع ا وأن

داءرة ا"دبرة ملكت-ه ذإن ، دددة  و

 قصائد ول ٠ دم نخ ا عل ى٠خلغ 

 روم ز ه ب إه؛ ءله.ا دري ى نف دات

 'تذبرة ذته٠قص هخها وًافت، ٠.۵اد*

 ا٠ه٠ط.لع٠م ذورد ادصالة" "تاجر عن

ل: ادذ

دي نوم ل ط؛ النيخ ا٠ه٠أي  د

الساد وذن، الثدى طالب عن

 اا-رشاد سبيل ي٠ذبتغ م-ع-ي ذم

اد—ح-، ن—دي ا#سالم ددن إن

 أصلى ى ودء ، جاذرا ر٠س : ذال

صرعى ؤ_وه_ك إن يخ٠ش٠ال أدها

 طبدن دة لدبا ا م٠ف.ي_ه حت٠أصب

ى سمع وم٠ا؛ت ا٠ه٠ح٠ص ؤي عي٠م م٠ق

 ع.ا٠٠وج رادى٠خ مع ونعلي

 أص-لي دعني وذاك، ي٠ل ا٠م ذال:

ؤن الوزير زلى بن زيد ويذكر

واس ءالم بانه منمور يحجى

 بملك٠ .الثق.افة واسع ا٠ز2ومثق, "ع ط ا

 ة داغ ص ءلى ٩ءجيب وؤدرة جذدذرًا شال ء

 والظ.ريات المعقدة الغدن؟؛ ا$راء

 الشدر نالب في المتشعبة الفكرية

الجل"-

العبارة، ذوي ،جزل شعر وله

 وفره. الرافي في التثبيه تغ با

 .ه٠م.واؤ.ذ شعره صددن ءلى وعكس

 في اددؤوب ضاله٠وذ المعتدل.ة العكري,ة

 ت را ب؛ مذ؛هغرا مدوذى  ، ها٠سبيل

 اؤوزن ءن اكذلي إلى اذداءرة ا"درة

 ه هدوقف ءن عر وقد كدر1 في ذرة وا!ن؛

:ذو هرب؛ شورًا ١هز
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م ابدن في ا٠الحك تظ ن٠تظامالحكمفيال

 ذجدده ذازوا ع.ن اروم ءذ_ا١٠ج ذد

لونأ؛_أل_وان ونعبغه ;-؛-رًا

 >اة٠أد علر٠ش٠ال لمعاني وء.ت-دذا

وآرتذ-^ن أوذ-اد دون ب_لغ_زدا

 لذدفذه فتحناه ال-راث ل_ر

و؛.ره.ان ش-رح د- الجدرد م٠اس٠ب

وذاب وزن ع.ن ر زنى،ا ص-دى *تى

 رذاذي ت٠لميا باسم ذذءوه ًادوف

ومطلعه ت.جديد "يي.ا ث-اط-ا٠فج

 ودانوأ ؛.;.لى ا ذه ،.ذوق "زرب"

وب.عض يرته٠ل ا٠ولذ م ذرك وذد

جع. زرا ا في ه ن أد ده كريا٠وذ ره نى

اددواضدي طبح۵ دهدد د.
 ، ت1وذكارلح ر ز* : ذصر دن .ور:د ه. ;ى ٠٦، د ح حع1مر

 ، 1 ظ ،٠ال.حدب,ث الع.صر ت١مذثور ، ت درو د
وح, ا"كاوع، إسداءدل الماغ.ي م.1986

 ،1ط لغكر،١ داو ،دمث.ق .اة.ذه،٠ولر. لعذم1
.1444 ص ،3م،ج1995

الهن في اسم م١ذط

 ( ٠لحك ا ظ.ام٠)ذ ح ط.ل٠مص٠ب لذص_ل

 طة1س _م٠لظ كائع1 ومردف I ح.معب

 طبيعتها د٠لي٠رتح دم؛ة٠اك الدواة

اتسم وقد . تها٠م-م-ارس وأسلوب

دن في م ذا الذي الحكم ذ.طام  إذر ا

 لعاشة1 ا^رن وءف ا"تراك ل ر

 والد.دام ئية،1والبد دالت.خلف "ولى ا

 أي ودذاء 4د د لدرو ا يثة٠لحا ا لمؤسسات١

 ة ط L ا"ذن وأوام بال*ي، م ا٠ظ٠ذ

 بدن بموجبه ا#مام خمع )روورارذ(

 ورذذد ،ة٠لزمذوا لديذدةا لسلطتينا

 ازفي اوزدددة ذ.ذ٠ء لسلطة ا هوم مش إلى

 ءز ن٠تعميري والسلطان الحكم ر١تعت

 طاعة وإن وبالتالي ا#رن(، )ا#رادة

 لله، طاعتها في ن.* #مامها الجداء

 عليه لخروج1 أو ا#رام طاءذ م وءلى

 الله، م-عصية — ذةسل ل عذن كما٠ — ف دع

 محاردده٠ لى، )داغ:ا( ص.اح.بها ويعد

ذون ومى أ ل وإنزا ره. ا

حتالل أذام البالد وت٠جذ وفي  ا

 4في خضعت هدزدولى ذظ؛ما ني لبدط؛ ا

 اوذي الذظام ءن يخت.لف م لذظ ءدن

 خضعت ف ،ت ميا٠مح ا ب.ق.ية له ضع٠تخ

با ن اط—ن ءذن  مهامها أوكل.ت حذذ

 يرتبط كان اوذي رط.اني ا م٠للف

 وم.ساي(،٠)ب في اذبد ذف.ك.ومة إداري.^

مذن مر٠ف٠٠ت خ—اروض ذا٠ه أن ٠غار
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ن٠ااد ني لحقكم١ ماذظ بنا ذي اددكم ذظام

 ئ يند }- 1 3 5 6 م/ 1 93 7 عام

 سذوطذ.ارت٠م إح.دى عدن حت٠أصم

حتالل بوزارة سطة٠المر اج٠الت  في ا

 ل٠ك اليردط؛ني م٠الحاك وزولى )لذدن<،

 ذيةيالتتغ اكلطدين إلى كولذوالم لمهام١
 م.ا ود٠وج ن وكا.؛ ، مع والتتري_عية

.ذكالى؛ لددذندذي ا ۴نجد دا يسم.ى

 28ما1946 أكتوبر 24 وفي

 اكدمن ؛-دأ اه 3 65 القعدة ذي

دن٠ء بمستوط:.ذ ون لخ.ا ا م لظا با

،(ADEN COLONIAL ORDER)

 ، دعب، ردك لب٠مح دل ك٠ث٠ت ه م وج م وتم

 ه1 378 م/1959 م ء-؛ وأدخلت

 دلم 1 95 8 دستور ءلى تغييرات

 بتش,كيل تعلمى٠» مايف خ؛صة هط1377

 وفى ٠ مة ر،يع٠مث ب“ ل وا ذى٠ه٠*ا*ذ٠إ ا وتأ A م م٠ما ا

 درم !6م/1 962 أكتود-ر 19

 ء-لىن سددذن دس,.ت.ور لر٠ص ه 1382

 وة حتالل1 ض؛.ط؛ت اعددرده الذي

 نحتذن، ا م حك في ال.دستوري طور لذ ا

 لم الدستوري لترنجع ا دلك أن غير

 ظاا ث٨ح ؤكا.م،٠٠ا :يع.ة٠ط في شيئ؛ ر٩يغ
 ال-؛طة س:د ءملىًا ني الورط؛ دوب ز ا

ذ٠رطحج أن ما٠كا القرار. در—عد—ود

 داثم ودذكال تحتغ.ظ لت ظ لجاللة١

 انجاس دذره دأذون أي ودمعترل رذخر

الحاذم درواذذة ذن حذ؛ في رتى لتشريعي١

 م_بأ فإن وهكذا ٠ء.ايه البريطاني

 بين واسل ل؛، ا الديمقراطية

 ءلى عدن محتل.ة د.^.لى٠ي لم ت للطا ا

 أراضي من ا۶جز اءت:ارها من لرغم؛

 انجاسان (دكن ولم البريطاني، ازتاج

 س.وى والتذري.*.ي اودذفدذي : ن غة-؛^ا

 ز،٠ث٠مام عدة ؛٠٠٠٠١؛..* لىة٠كا٠ذ -_؛دت٠ؤمض٠ه

حتالئة الساطة اذن؛؛ن. ا

 خ"ص£ة٠لش ا نت كا ،ذ-ريف ا وفي

 ت ساط.؛ ب^لى ت ^,؛٠إ-إ-^.^_^ ورذ زل’

ل حت.  لنفها احتفظت اوي ا

 ؤدن؛ع، وا رجيه لحن؛ ا سة لم؛ ا : دالي١د.^.

 ر٩كي .لمطة٠س تركت الذي لونت ا في
 راء—ا"مس ددد لىة٠الداخ الشؤون

 ر٦غ الحكام رذ ظ ا رظبدق؛ والسالطين

ذر. الى؛

 أي غياب ؛.؛وطبع دعي  وه.ذا

 دن !-م؛ا ^-؛ل في تاللي٠ح ا ندود

 المستشارون ف ك,ل فذد داءلىة،٠او

 ودقديم ،ا#دارة تحظي.م٠ب ون !-؛ريطادا

ت.ثارة  ما عدا المس.؛ذلى كالى في ا'

ة. الدد ؛؛؛**؛دلى يذ*.؛ق

 ت دا انحم في الحكم ظ؛م٠ذ وكا؛ن
 ن لماط ا جه و ره دعحن وراد؛؛ ثري ءذ؛

ذذ ادذه "مير ا أو  ا؛ذ^م وخعر ، 4لمذ

 ردوره دص.ل٦لى بذوك ده د ل ريط؛ني^1ا

ءدن. في م الد؛ كام ط؛ ا ءواذذة على
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ن٠٠الي ذي م٠الحك م١ذظ اليمن في لحكم١ م١ذظ

 من ألقليل بى ورذ٠ي وكان

 ذ.وتية قا٠ل ا ل.صوص’ ب.ع.غس ت نحم.را أ

 .ليهبلق ا ت ا٠فع وأ لم ا م-ن والمدويات

 الفلر وجهة من ذودي  ولكنها

 ود٠وج٠ب الدول إلى ة—دبرري—لس—ل ا

خصصة حك.م وسات  (٠ا!رء ءلى عت

 رذه شل٠ل لشكلي ا وج_ود—ل ا ن٠م

 في "زصا وءلى اذؤسسات،

٠الثرقية نحمياتتا

 لع.ربي ا الجذوب د اقد-ا ام د ودادد

 ام٠ه٠م يطت٠راذ1 378 م/1959 ط

 ا"ءلى، بانج.لس الدفيذية الفعلة

 رعجة٠لشثر ا للطة ا م درها وح.ولت

 ه ن ه ن٠ك٠] ،لي اعبدر٠ل ا لس٠م«ج٠ل٠ل

 بل٠تمث ت درؤسا ت-كجن ل لسس غذا ا

 شددت ا٠لر در٠ق٠ب مقجة٠ق٠ح م—دك“ و

 الشالث وى—دن ا ل ا—ى م كظس٠لشع

 وأنرراء اذدرنة، ية١برجواز :المنحالذة

 اورف، هرن رن د ذن ا "رضا وددوخ

 الحدقي م٠الحاك اورطانيا حتالل١و

دعة. در وا ل.لمديته

 في رمنية ا لة.ورة ا م دا ل شء وذن

 سبتمبر ن٠م ن٠ري٠ث٠ع٠لوا دمر لساد ا

 د1382 ا$خر ربح 26م/1962

ن١لب ا خ٠اري٠ت في منعطنة ض أ

 ه لظا ا ء-لى ؤذى دف—ع—ف ٠ي٠٠ر ا ي لمع ا

 الذظام قدام عن ملنوأ ،ي٠#سام ا

 ه.ا٠ب.مباد 'إذورة ت ءلى أ و وري،٠ه٠الجم

 ن ٠٥ ل;حررا ءلى -ال.ما فه-ا ا دم لتةا

 اوطن١ ووحذدة الجذوب، في لوذ“ ا

 ٠العربية الوحذه ءلى .ل٠واا.اد. ا؛;^في،

 تاسب٠يت ما٠د الط.طة دلة١هي دذفلم ونم

 ًاوكلت فقد رد.لجلا ماخفواا وذبد.ة

 امجلر إلى ة٠اللج الفعلة مهام

 ع—،—حس — ر١ت٠ء' الذي ورة٠الد قحاده

 "ول ا في الصادر ا#عالن زصوص

 $خرة ا دادى م/1962 ذورر من

 للطة ا"ء-لى يار٠الح ه1382

 أعمال ل٠ك ارس-ق٠م٠م وخذول ٠زلىولذ١

 وحذق غينية وال دمية الدر الفعلة

رات اتخاد  لحماية وردن ازف ا

 ب٠وبوج .لجمغ.وري ملذظاوا اذذورة

 م/1963 قبرادر فى در العدل ديل٠التع

 ذظ.ام مددا ءن أءلمن ز 1382 رمدان

 لهذا نى وذو جاعية، دة1فى ذي -ي ر

 ،لجمهوريه ا سه ا٠رة فب مج فرض ل

نى نم كه_ا  مجد تددا عن ا#ء

 عضوًا 160 دز ل ركة رى ه—ثا

 13 وفي .اإقالى مشاد من معظمهم

لقعدة ذي 18 م/1963 ريا—إب
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م ارض ذي |لحكم تظ ارمن ذي م٠ال ظامت

 ت٠ؤق—م وز٠دس.ت أول در٠ص —ه 1 382

 م شظا ل ا زلى بدوره أكد مل ومتكا

 وء.لى الج.ماءية الذوادة ذي الرددى

 واءتدر الحبطات، ن كتم ٠الغصز دأبم

 هرا ل٤ ن ء *.ؤول“'؛** ي د تذع ل ا ۴نجل ا

التذثبذية. طة٠اكل م بمهأ علق١يت

 درم 25 م/1964 يناير 6 وفي

ن ص-.در اه 384  ج.ديد توريسد إز

 ا٠ب٠م٠ك٠م ه م زم را ر ل ا ٣ذجامار ل بد٠١٠س ا

سي  أءخاء ية٠٠٠ال٠ثم ن٠م ًا٠ود٠ك٠م سي

 الني الصالحي.ات ك.ل إب أوكلت

الرئاسة. س٠مجا ساردا ا٢ يتم,ع ن 1ك

 نيطت ًا ؛قد لتشريية1 لدطة ا أهرا

 ري-ز—إب 28 ور٠ت٠دس صدور ل٠ع٠ب -

 !ه 383 الح.بة دي 15 م/1964

 99 ن٠م مكاون دساري اسن جذب٠ب.م

 الجمدوردة رؤدس ا:تخاب ددولى ءضوًا

 ت-عيين وتدوز ضائه،٠أء ددني بأغ.لبية

 دم وا وإ الجمهوري لس٠انج أءضاء

 ').وزراء مجلس وأ!.زم إ،٠مذارب لزن

 دذة ء.لى صل٠يج أن دنقدذدة كسلطة

 نم ًا٠ا.رغا وءلى ٠ستشاري د ا غدر

 نمكها تترر لدسا ا لف٠مخت ن٠إء

 ت،1للط ددن ز ]قعب ا ببدأ لظري١

تحاه في ر ط قد ل.عملي 1 ادوا؛ع فإن ا

 ية٠لتذغتل ا لط; ا ت٠طخ ٠حيث ۴ك ددا ا

 ى دور إ ا فمجا-س الماطات. بق:ة ءلى

ستشاري وام.لس  واقع في دكاوذا لم |

 ت٠تح ثبكلحن؛ مميور١ل٠مج وى—س م-ر " ا

 ال.تتغبذية، لسلطة ا وذوجيه ف إدرا

 ادورى ا عى بذ أءف.؛ء معغذم ن ا٠وك

 التئميذ؛ه، لطة٠ل- ا دم رحت "دين ا هرن

 #ذراذخما، يخفسدوا أن بد فكان

. ب دوج:ه-ا بسح لوا٠ويعم

 2 م/1 967 نوبر 5 حر؛ة وبدد

تنظيم أعد ه1387 ن

.غ ءم—ذت٠ي ا٠م—ر ك_م—لح ا ت ا -- ماؤ . 

 ذولى فذلى ا^لىدلى. الذظام وجهات و

 مكاون رهوري لس٠مج دولة—و أ فدادة

ث هرن دي لقا ا اس_ة٠رئ٠ب أءضاء ة٠ر

ومع ثم ‘ا#رن؛في بحى ؛ن حمنرءبال

 ح-ث الوشدة دادا-لذة ءرف لرا ردد

 دددن لع,ا ا بمثل٠ رابع ءضو إب م٠ذد- ا

 درن عين ا٠م٠ك ي، دلك ا دب لجا ا م-ن

 لىس٠^ في أعضاء 8 أيض العالدين

 لى٠انج في وًا٠ءذ 18 و الوزراء،

 .ق ء فى٠ذ.شكع في خرجوا الوطني،

ذة عين ثح سفراء. م٠مخه ذ

 29 م/1970 ديسمرر 28 وفي

لىاثم1ا تور سب اد ا حب,لىر اه 390 دوال
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ن م ا ذي |لحكم م ١تظ ن٠لظامالحكمفيال؛

 كبمذدة 1 ير٠أل.دسات ر٠أك يع-تار الذي
 ظ لم.وجبه ءبد ًا ود و ،فظ.ة ا٠مح

ح رث ازدودة سلطات  ادذس أص

 5 إلى 3 دن مكون الجمهوري

 س٠ل٠مج تبل من ي-غتخجهم راص اف

 وحددت المطلق.ة، دا"غددة ددورى ا

م-س—بخ الجمهوري امج-در، م-دة
لددين همة٠م إليه سندت وأ سذوات،

 “وزران* هع يث-كل ادذي ا؛.وزراء رئيس

 #دا وا اددذسذية ة٠ادل.ط دداز

 بذ-قدنع لح.كوم_ة ا رت٠وأل ، ليا٠لد ا

 دال كي١ل الشورى ،مجلصر إلى 1برذامجه

 الشورى ى٠مجذ وتدكل وذة^^. ته۵مواف

 م.ن دم-ذوات )اردع دردذه 'حددت اوذي

رئ.يس از.لىت.ور ومذ.ح .،ءضوًا 159

 ءدردى ؛اندع دق الجؤؤوري امدى

 ا"صاء دق-ة وي.تتخب ،م٠مذه ده الم ا في

 لمباذر.’ غير ب نذخا  ا وواعد وفق

 من "سلوب ا ١هذ نتائج ون ن وى

 بل٠ق٠أل ل٠ام٠لد’ ذ.مزدلز دأت نتحا  ا

 , عدو م.ا ١وهذ رل الق.با ذنيخ٠م وس.لطة

.كلست دذدة في ازح و شكل٠ب نكع

 دو—ون—ي ا 3 حذرى إسر وء-لى

ه1394 ا"ولى م.أدى 22 م/1974

 لحمديع١ امحمد إ؛راه^م د٨لعقا بة^.ادة

 وركل، ه م٠الح 1 ابى٠ل٠نج ا ديمن ر ل تةن٠٠٠م ا

 را٠مجل رددس هع تجذسا ءضاء٦ ودددة

 ودادة مجالن اللطة وذولى اادورى،

 وكاذ-ت ،أء-ضنء ة٠سبع ى٠م دركون

 دور ودس دا لعمل١ ذهإ^ق ته١إجراء أولى

زاد وض الداثم،  ادذي اليمني ا

 ور؛ر٠ذ 5 رك.ة٠ج عد٠ب ند؛ قد دان

ركون ه1 387 شعبان 2 م/1967

تجلس حل بم الحائم، الحزب

 ده لقيا ا ٣ل٠مج رس ون .لذ-ورى ا

ن بموج.ب  در ا دم ل ا لدستوري١ ا#ء

 ا"ءصال دل ام974 يوسو 19 ي

 لتثريديةا لسلطتين دن إ-ذ-وط_ة ا

والتذع،ذية.

 صغر 21 م/1 978 فوراير 6 وفي

 الثعب مجلس تثكوز نم اه398

 ءذوًا 99 يتهولعض وءتين ،ببيذدأ

 ودم.ض لة٠ل.قبا ذ-وى٠]ا م٠بع.ص.ه ذل٠يم

 لذوحذودة كرية٠والع متاستة٠ال رفالددارا

.اليمذ-ة حة ذن ا في

 ردح 14 م/1978 فبرادر 22 وفي

 ح_سير د٠أحم ئا٠ذ اد،398 أول

 ر'بمل1وهم ،لجمهورره دا—رحب تمي١دعي،٠ش١ع٠ا-

 24 في ه.قتله حق طلقة٠م وردة ططة٠-

اه. 3 98 رجب 18 م/1 978 و٠دود_
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ن اب ذي ادعم تظام ذظام|لحكمفياليس

 السلطة ذفون زايد٠ت ائ.مر وق.د

 كلطات،١ دن ب حذ-؛ ءلى لذذذ^فدذ ا

 رئدس دد |لحفقية لسلطة ا ودرذزت

 لة٠رح٠م أن -؛ر—غ ، ن—-وري ه - ع لج ا

 مة ه.ا ت تعرا شهدت ت ^ذيا٠ذ ا٠م٠ث٠ل ا

 نذم، طن ا وذطام السلطة برة ط تم،س
 ،م ل.عا ا الشدي لمؤتمر1 تأسي.ثمى تم ف٠فق

 وفي؛وار ا!وطفي، مهل قاب وأر

 جذرت ه 1408 لقع-دة1 ذي م/ 1 988

 ضورن لع ذاثب 128 ر1خي اذتخادات

 يغم ي٠ل—ال لشورى ا مجلس

 رددس ا٠مذه ين٠ع٠ي ، عفوًا 159

ًا. ء 31 لحمهورية٠ا

 ذذد سابق ذوبى لج ا ر شط ا في أهرا

 يذ٠القوع لل.جبهة العام.ذ ادذتحدة تووت

ستق ء.لى ول٠الحص عدب  30 في ل٠ا

 ه1387 شم؛ن27ما1 967 ذورر

 تحرير٠ال هة٠جع مع حرردر صراع د وبه

ط.ة هايف ب.م.ا طذ1 مق.ادير ذل  ا

 في٠ال ت را را اك وأذ؛رت ، ال.تشريع.ية

 ي٠د وا — ل ت.قال٠س ا بعد ص~درت

 أن إلى - الدسذوري با#ء"ن ءرذت

 وتم ، ًا ب رذن ون٠ك٠ي ونب س. م لذظا ا

 )وًاحطان للجم.هورية ردس أول ذبين

ن ذن وود .امج٠ء إ.دة ىخ؛ي<٠ع٠لظش ا
ي “

دة ادة في ضوا٠ء لجمهورون ا ردس

 إثرا؛-يحا ت٠تح ل٠وي_ع_م البرطمة

 رء.إن٠٠ي س.ل.طاته أن عر ،ها٠وتوجيه

 سلطة تجاوزت بح.يث ه-*ت٠٠د.وس م.ا

 اا.ي ا!غوم^ة ل.لجبه.ة ال.عامة لقيادة1

ب.يد ت لسلطا ا ذل ذركين ءطري.ت

 هذا تدش ولم لجمهور،’ رئيس

 يونيو 22 بانقالب إ اطالف

 ه1389 ا$خر ريع 17 م/1969

التصحيحيذ. دأطذرذذ سم الذي

 20 م/1 970 وفمار٠ذ 20 وفي

 اوذي الدسذور صدر ه1390 ن1رمض

 الدولة، ؛-طذ٠م وددة ددأ ءلى أذن

 الماذون "ءلى ا لشعب١ مج.ذمن عزر وا

 دب صا وادد وعضدو ءضو ذن ًا؛ ًان

 من٠مجل ختيار1 تم 1كم ال.*ل؛، الدإط؛

 مج_كس أءف_؛ء ؛ن م-ن الرئاسة

 اوذي اووزراء مج-لى ل وسك ،الشعب

رسة خول  وقد .الذ:بدذ ة ط ل ا مم

 الحزب ثم القومية، الجبه.ة ت٠ن؛ذ

 الحق.يقيين المال.كين ابري شهراذي ا

 مختلف كانت ذة.د لذلك و للسلط؛،

 اطذزب ف إذرا تحت نعمل ارشات

 ل مد ال وددروجذب هك. وج؛ وت ذم طن؛ ا

 أكتوبر 31 في در اك؛ الدسذوري

 ه1 398 القعدة ذي 28 م/1978
ن دم أرا تحا^ة ا ذ*,ب٠ل ا من٠مجال اعزرت
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راين |لتظامالقاذوذي ن ادم ذي الحكم م١ذظ

 مبدأ وذق ،٠تعمؤ التي ال_زولة سلل.طة

 ض.وء وفي ،لديمقراحلية ا ركزي-ة—الم

دادة ت توجيه.ا  للحزب. سي؛ با ا ا

 التشريع:ه شه٠الوظ أن تور٠الدس ر٩واءت

 ۵وجو لدي  رذ ذن وا ة٠والتذعيذي

ء_ن الواحدة مستقلة س_ل_ط_ات

 ءأرس أجهزة هي وإمما ا"ءرى،

ول؛ .اط؛٠س إطا'ر في ا٠مه-امه  ازواحذدة ا

 "ء-لى ا الشعب مجالس يعترر )-تي ا

 العام "دممن ا ن1ك وذد .العا^ا 1إدار=^

 مج.لس رددس منصب دولى ي دب -حز

 اذ-ة٠أد دذاذ.ت ذ-ةد وبالتالي ا)-رئام*.؛،

 1ح ا ور صؤًا يا٠٠٠ل ا ه٠ب٠ت٠ك٠وم لحن-ردب ا

 ل٠ك عطر٠وم لحقيقية ا لسلطة ا

')ذرارات.

 22 في ة بدش ا ا!.وحط'-ة إعالن ذلى د

 ه1410 شوال 26 ام/990 و٠ماي

 إنم^ز أءظم ا)يمتي؛ -د^.ي-وري؛ ا م’وة.ب

 حذ.دد وقد اضاصر، ارمن تارخ في

 ا)-ذي دة٠الوحذ دول؛ دسست-ور مدروع

 )مجلس ن1س٠اك انجدان أة-ره

ن دل.ال، ا في لدورى ا  اا٠لثع ا ومد

 لى) 20 في الجنوب( فى ا"ء-لى

 أن اه410 وال  24 ام/990

ة ذ-ظام ى٠وأءط ديمذراطي، م٠الح

 ا)ذي ا)لمواب لجة.لس رايم*.*-؛ .طت

 ذ.و٠ء ؛."ثمازة ن٠م مكورًا اربح

 ا)-؛.طات ردوح لوود- وا-دد، وءضو

 س—مج ل٠ش_كي٠ت نم م-ا٠ك الثالث.

 وأوصح ،عضدوا 45 هس.ن استشاري

سذور  د^ون وف٠>* ددول أ دة قما أن ا

 ة-لى^ن۶ ا"رضى ذذا وشؤلى ،طءح.ذ

 ،ص خا ا ى ز٠د ون٠مك ة رئا

 ما٠ر ا-ؤرات لى ت مح 'ادذور وث^ز

 النقابات، ن—وي—تلكا ق—ح 1هذي

 ف عازا وا الياسية، وا"حزاب

زد؛. ؛با)د*دد ا

»ا.صياد ما-ا]ح اددد د.
 Voir Documentation Francaise n راجع: و

.-2186, -1956 Juin 1 9 دستور ذ-موص 
 الساية. اتفاذات ام.962 اكتوبر
 ٠إ.ي٠*-م-لم٠از س-دطذ.ذ غ.ي ام 95 ا دسذور

 20 دستور ام، 964 إبريل 28 .ور د
ام.970 »وفم:ر

اسن ذي الةاذو؛ي م١التظ

 سيط_رة يفعا ال؛*ز.، ظ_لت

 ن اذقاذرد لظما1 عن ب.عبة م رتعخلغ_<

 ذي، ا؛.ا لق.رن ا ن V تيني س ح.خ ة ذرت لح ا

 ،_ة_وفي ا النظام ءلى معتمدة

 في تطبيقه اق.تع-ر الذي ا#سادس،

 اردية طق1;1ا في أما ا]ربه، الدل.،

اكاذوني. ا!*رف ذظ،م فاد
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.ن٠ا!:ظامالةاذوتي؛يا# |لظاما)ةاذوذيفيادن

 ام٠ظ٠ل_ذا أليمن شمال رف٠ع٠ي ولم

 ثورة م ودا ب.عد إ لحدي-ث ا نوني أغا ا

 ر ا$ء ررع 26م/1962 سر 26

ذغامأت ذواءز شتثذاء ه1382  ا

 ا٠رمته٠أب زفي ا لدوبا ؛,عاهداتوا

 ءد وؤوا ،لدول ا من غارهأا هع أدؤن ١,

وب. اريةجالت ا"ءراف ا

 نه ة؛ ،ذوردة لح ا حدق زلمرذا لدب د؛ هرا

ل وبعد  رض و ،دن #نج,لىز ا احء

 ارهني، نوالجذ إوأرارف ء.لى ًالحماية

 ة٠لط٠س (24) إلى المناطق قسمت

 دا لت٠حدق ح-ث٠ ،ه ري—ص وإهر؛رة
 خ-اص مستغأل ؛..ازورًا ًا م 1ذظ إمارة

ب، ت ة؛ ؛.دا ه فب ونظمت ب،  ا

 ا#سالب وفي٠الحق الطام وتواعد

 جع دد ;.فيوا العرفي، ادظام وقواعد

م. ذل ام إلى بعضها ا

 ذت حد د ؤة ن ءلى سفدمرة٠ل في وأم؛

هرب  عةي الذ جاذب إلى  ب.عغل *-

 في ى-لىرت ازفي رزب ا الة-وابن

لى, في أو ،هاسذع اذدا٠ عل ري ب ا

 ه1 357 م/1938 منءام داء وا

 ملوع٠مح في نين لة-وا ا من لىد٠ء ر٠ي٠ظ
 أط؛ق أجذزاء، ةسخم هرن مءون دوني ة؛

 ”Laws of لىن٠ء بن1)قو اب ليه٠ء
”Aden) ن٠م عددًا تضمن والذي 

 ،ة ل دا ج م٠ك ل ا ة.؛ذون :مذه.ا ن، الذواد

،لمؤدف ا حق زون ؤ.؛ ،لدلهود ا زون ؤ.؛

 رمد.وم٠اأ ؤ؛ذ.ون اأداج، أراندي ؛؛زون

 ارف٠زص نون ة؛ ادصرناءب، دج أده؛ وا

ود  ب الةنت؛ ذون ن؛ متلكاتب،٠ع في ا

 قادون التقادم، ودنون ا"رازي،

 ء ا٠ذسض—ل ا ملكية د-ون دا ،لى٠رث٠و ا

 ت ءا را—نون؛ قا ،ت لمتزوجا ا

 كات- ,ع ل.ا ن.؛ذ-ون ،ع1خحر ا

 قاذون ة،يالملك ذذل زون ؤ؛ لة،رالتجا

 ،لرد.وب 1 ل.قروضن 1 نون وا ،ألمروسدت ا

 ؛..اذون ءذ، الصا المالقات ؛؛زون

 إلى ألىخذول١ قاذون ا؛كتب، وع نذر

 ،دب ا لحت_سيه ا ذ-ون ؛٠؛ ،ن ءلى

.ونجره؛

 أن ؛ظوورة 1 'أقوارن هدن ويتضح

سذ*ه.؛ري ٠لحك ا  جذلى ٠ركز ءدن في ا

 لمنظمة ا الذ-وابن ءلى هر-ه هتما ا

 ،رب لتجا ا — ذب لى—ا؛ ت ق؛ مال—لز

؛.*نصر ا؛دوب العالوات وبا"-تدهل

٠أجتي

ل ارهن في اد٠ وهكذا  ذاك خ.

 ده؛ مر,تذز.ه ،ذوب ؤ؛ ذظ-م ة ءلى دلمرة أ ا

:ذلي

 "وي ا القانوني النظام - 1

ا#سالب. الذ.ربدة "حكام

الدرف. — 2

التظامالقاذونىا#نجلزي._3
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التظامالةاتو;يذيابن ن اد في القا'وني ادظ،م

 غ.ر اددرذدة ادشاذودة الذظم - 4

ع.ي.ة ا  ء^-ة٠ل-„;1وا. وسية٠ك-الهذل ت #س-.

٠واليهودية

 لحديث1 دريع ت ل ا مرحط.ة أن ودع

ذ.ورة م ودا عد٠ل ل.دأت مز. ل،. ا ل سدتدا ني

 اكهشة أن إ ه،1382 ا$ذ-ر

 ط٠سأوا في إ تبدأ لم ع_ي_ة٠ال-ت-شري

 ررن لح ا ف ي ر٠ي ، ،1ز* حددا ع ب ■** — ا

 ، مكدذًا تاثريع_اا طا٠تث حرى لح ا ك ذا

 ددات اكث, دن ؛ل1ة شر ءدد فص.ذر

قتعاد  ٠ سة لج_ذا وا وا.ا-إلىة خ؛.ة -ة ا

 ت يعا كذ ا ار ط بإى. ي.ق ا ل.ذ ا اذت ولة

ذذصادية،  عادي حالل فصدرت ا

 ه1396 - 1 395 ما1976 - 1975

سذثمار وؤاذودة التج.ارية فع .و م ج  ا

 إصدار ذ]_ك ع٠ت_ب ثم إلة، الجاد

 والجزانية ا"سة ابد!ت

 ا#-بءراءات ؛أذون همذها انى ك لدئية،1و

 ه،1 399 ما1979 دن الجزاب

 لت_جاررة1و اددددة ا!وافا-ات وؤاذون

 - 1 399 م/1981_ 1979 سنة

 1979 سذة ادني وذاذونى ه،1401

 إلى ك403 _ 1399 م/ 1983 -

 المدلىذ الفرعية شذ لقوا ا جانب

لد.إرت ؤإ ذت ة-ا ال-في ت٠٠ائ٠لج_ و

 ه،1 395 ما1 975 ء.ام سن !؛نداة

 نون وذا ،..؛ة-3- ا نون ؤ_.ا : ل٠ث٠م

 ث إوار ا وقذ.^ل الشخ.صيت ن "حذوا ا

 .اتاادد وقادون ،ة "در او اأ..ذرء-تة،

ل وا"رش.  ة-ان لغارةا 0هذ وز

 القانون #هدار ا#عداد تبري

 ليم.ذية ا ي.ة هود٠لج.م ا أن حر ء- ،في ن-:-ا ا

مذروعا. دزال .ا٠ ن1وة ذادت

 الحددث نوف وذا ا الذظ.ام لتخ.ذ ولم

 ،حدأ د.و ذادونيا أذذ ل.من 1 مبدال ني

 موحدة دكان لم إظرة1ا ‘منطلقان* "ن

 ذاذوذا نح.د ث م- ح ، دذواذ;ن حم.يع ني

 ص; ع تشري.ع.ات ن٠م ه ءإ ا قو ددت. ن

 د.ن د.*< -حرا ! لتمد٠ي. وأدر ازودط،

 وه-ده لعثرين، ا !-قرن ا ت ري*-ا٠ذلذ
 ذودن ددن - مثأل - تالة المغارة

 ريم ل.تج ا وؤواءذ الك.خص-ة ."دوال

 وسوءة ، ح..ه ذا من ب لدنا ا م دادا وا

 رى، ،خ حية ذا د.ن ا.ت.جاري الغاذون

 ط ذ-ا٠وت ا حذر** ذو رحبنز، ٠قوابو ونح.د

 ه٠ءل ا!إولة رذاية وتضن صادي ا

 ايةوازرن لحذاردة ا الت.جارة تمقواندن

 حرية تددى -درىو! لنقد، ء-لى

قتعادي طالتنا  كالقانون ا

 ت ا٠ض٠ق ئحا٠ل أ جاب إلى التجاري،

، وآخر ذرن ذا ددن دة لذا ا جزدة ا
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ن٠اي في اذذاذوتي اا.:ظام ن اليم في !اذاذوتي اا.:ظ؛م

 ا$نون ددن ا$تمة التاذخات ددل،

 رن در كحت في لدجازيا وازذاذون ؛.دنيا

 كا"هل; بينهما المشركة ذ.ل1ا؛_

. ره؛ وء ، .ذكية٠ ا ًا.ذواذلىوا

 بذأت ذذلى المن جنوب في أما

 ر.عد ث ب ).لى ا لوطي ا يع *ذر زلى ا ءما.ية

عالل  ه،1387 م/1967 عام ا

 ء ء؛ في ة—سري-ع وذأ؛-ر د ف٠حالم وت

 الحين ذلك وما ه،1389 م/1969

 ذت كا ده ن دم ل ا وردة٠لج;..*دلي ا واد ؤ دق د

 د.إة ازن"-؛ ت لى*ذرد*.؛ ال ك.افة حعدرت ن ق.

ت لكل  كالقانون الحم؛ة: مجا

 وادقاذون ،ني ذلى أ ذون وادن,؛ ،ري ج؛ ت ال

 ت نراة-*-؛ ا وةوا:_;ن ، لجناني ا

وا#جراءات.

د الم٨د أه.م إ^دز ن وبمك  "ف ا

دن ردن  دكه؛ الدذدن ادذاذوذتين الذظ

: دلي ما٠ف ادوددة ق;ل هن اد ذقدري

 ا$نوني ادذظام المذرع ذم أو":

 وة-؛ذون م ء؛ ون٠ذ ؤا إلى مال اد في

ه٠س- س_ا ا لتقيم ا اوهن ، ص دا

 ساس أ ءلى وط.ور لى، درو ا ا$نون

 ط النن؛ حرة الرأسمادتين: المبدأين

 ا؛ذد،—اد-لى-* ود-رلة قنعادي،  ا

اًا.؛لىءل اد-لىود,ة ءلى رهدان مج ين٠واس

تتعسادية ة ام؛ في  لألفراد، ا

 ا!.لىظم فرض ءلى ذدخلها ر واقتى؛

 دن الىلى*ح وحر؛ #داردةوا ^ة٠لى؛سا

 في لذ؛ذونيا النظام را الجريمة.

ا دلى ذوب ال ر-لىذ-  ر؛-ض ذ.قد ١ا

 في طجيع.ي أرر وه-ذا لتقيم،ا هذ

ع ظ؛  دلى ا]لى*؛ ددودده دلىوًاةا ضط.

قتصادي  ظ-ل وفي ء-؛م، برجه ا

 ة٠ص لخ.ا ا ا؛.د.ض-ة د;؛دة رجد' روض

ا؛طاذة. ذلىآ.ا ودر؛

:  ا)اص ادذدذون عرالمش ذم ؛أذي

 نون وق؛ روني ذون ق؛ إلى ل ]شما ا في

 ، لتقسيم ا ذا—ه ١م »*؛وأ ، ري تج_؛

 ورن؛ظ ، زي ادبذوا ذوني ادن؛ م ًالىظ؛ ١

 وذت أورووا في عددد ربذي ذا بظرف_،

 النظام ام ود الدوارية نشوء

 اداق ا؛ذط؛.ق ذذس ودئ لي. س؛ أ در ا

 ه؛ا لجذوب ا في دذاذوني ا م ظ؛ ل ا رذضر

 در د.ر".ا ا ا؛لىني رذ؛ذ.ون ذولى و لتقيم ا

 - 1397 م/1983 - 1977 سنة

ذات حم.يع تنفرم ه1403  ا].*-

ساد؛; النفاطات ءئ سن ال  ا

.والحذاحعة الد؛دة

 في القانوني ادظام _د*ير لم ذادًا:

هذر.لىرًا د.وز_*-ي ا لى*ذربأع د ا ل دشما
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ادس ذي وةي:1ة1ما1ظ:1ا هن1م|لةاذوتيذيا1ال:ظ

 الثريع.ة ل جع ؛.ل للذاذون، أس.اس،ا

بم ال.وحي.د در٠الم.ص نمة ةيم  د

 في القانوني النظام أسا المرف.

 عي٠اووض دريع ال: عر ا فؤق لج.ذوب ا

 ادلى—وج ذ.ون وذقا لى٠.^٠لود ا لص.لر ا

 له ذويا ن؛ م.صدرًا ةيا#سالم لثري،دة1

 نون ا—زان ملص_درًا رف٠ع٠ال ورذض

 العرف أن من اذ.ط-"قا لىاش-لي،٠اد

 ازنذوية، اا~تطرة تحس..لى ءلى عتمل٠ح

 افذذ-ات ص_الح٠م ا"سااس٠ل ومح_م.ي

ددًا.صا ة: ا ادبعإره

تالفات ت.لك كل إن را؛.ه.ًا:  ا

ف د ا إلى با"س_اس جع٠ذر  في -

 ا٠ءا؛ي ارذك; اذق ال.ذظرية ت1ا؛ذ.ط.لة.

 م ف.اددا ،القانونتين الذظادنن من ل ك

 ب.درج.ة ذام ال-ن ال—دني في ازذ-اذوني

د—وتح ،زفرددة I رية ظ ز: ءلى اس.ثق٠أس

 في - وص—ه-—الحذ وجه ء-لى - ذلك

 اكجاري "ازذاذول اك؟.ار؛ة انجموعة

 ن ،٠وذاذ 'حج-اري,ة ا ت ااخرف؛ ون٠وذاد

 تضمن واز,إي إسذ-ور،٠واذ اؤ-;:وك،

 مم نتعادي، ا شاط اإ-: رية٠ح م-يدأ

 ة٠سح در ازى؛ اذدني الذانون .._اإه

 ه 1403 - 1399 م/ 1983 - 1979

_ت١—دا—■ لم ا.ا ة٠راي اس٠أني ء-لى ليق_وه

 أن غذر ذلى،،دااون -وردنو؛طاق اوندردية

افزعة دن تح.ل لثم ازقاذوني م1افظ ه,ذا

 دق .سماني د.درجت ا٠ونح.ده ،جرجداءدة

 ه1 383 م/1963 عام دستوري في

 وفي ه،1384 م/1964 م رعا

 ء"ل ازقدادرة ذدصدادرةا ،دات اوذر

 ال.ظرية ت د ة.لى ادفي البعيتيات

 من بجزء احتفظت _ا۴أذ إ الفردية

 از.لىني-ذ.ور إذأن ،ءدق جتم-ا  ا ءفر ا

 ؛-المك,داد,ةالم.لكية -حرية ذدد اثم اإ,ن

 ذ-ذه تح-ة.؛ة.ًا ادذزاعها وأجذار لعامة،

 ا,حة (5) ا٠رق ؛اذونأن امك إصفرة.ا

 العالذة يذظم الذي ه1390 م/1970

 ذ;إ لى٠ة الع-هلى وأر؛-اب ل وسددا ا ددن

 ه—_دزءل I د٠ي او اذل—كت_،ل دية لى.'—ث—ح

*تماءبة،  (1160) اذادة لك وكد ا

 ة—ري—ح ت ط—ن ني إلى ا وة-ادونا د-ن

 ،اذ_*_اد.ة لىح.ة ذر.ا—ب الحة.ق ع-م-ال٠اس-ت

 احماعية وظ؛ذة ااا^ة أن اءتبار ءلى

 .ة٠اذاا : لدذ;ن٠ااه ق؛ق٠تح .ا٦ل ا_—لح.ذ.ئه

 (1 159) اذادة وأجارت والخامة،

مذكية إلى الحذ-اى-ة المالحةلتثم.ة تح-وي-ل

 د.ى,دذ وكن ذ-تدءي اد ء.لى ء,ا

I ني اا-لى ..ذاذون شذم.ل : وذلى ج-ت،ع
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ه.ان٠ذع |ليمن في اذرتي اذق م١الذظ

،  ام—ع٠ل 14 سربى، الصادر دد ألحا

 اذون٠الق ذات عل م2002 ه/1423

والمرادئ. وا"حكا'ج

 في ط?ق اوذي القاذوني النظام أما

 ربة ط ح ل ا—ب خذ ذفل وب٠ذ٠لج ا

شزاك.ي-ة، أو جتماءية١  وزن,ضر ا

 درز—إدس في ردبة—لغا رية٠لذظا

 ,القاذون رأسها نى٠وء ،والقوان

 واذؤض-سات حي٠عالت.أ وة_واين المدني

 الداخرة 'ل.تجازه وذوانرن العاط

.4ا .ر. ستث,ما  وا ة٨رج 1لخ وا

 القاذوذتتن النفأ-امحن ذان كذا٠وه

ض  قد التشطور، ظل في -*-ادا ا

ىت.1والمتط المبادئ حيث م،ن ختلغا١

 لي ج م ءلي دسن ٠د٠ا

اك.ذ"ةي ءلي احمد دحمح د.

 ذي ذده وط ل ا اوركةا ءذدف، در جع؛ ح.مد أ :،,راجع
 ثق٠دم (7) رذم ٠اصذحز لغكر،1 دار ارض،

 ذاريخ ن٠ه :ءإي د وم أ ٠محما د. ام. 982
— غ—دم ت دراس؛ جال،٠ — ز رها ذي يع دشر ال

 ذي رح ال ذ.ط.ور ام. 98 5 (21) العدد
 رادد ٠لرآرهد — اليمذ,ية سية ١كا اذجم.هورلذ
 ؛ذ.ون٠ة رم٠ث رجد.ي، بن —ح ءيدالرل.ي؛
 ،٠صحعا ن جاش* ا"ول، الجزء اا.*ذو؛؛ت،

م.2002

!ايدن في أ"يور = ردي اد الندار

ان٠٠ذ

 يذةرم ءلى دش ج?ل ادون، بهتح

 اهردداد وده ،٠الجقوب ة جه همن ح_جة

 دزن تةاب-له ك.ما ،لحديدة ا اددنه ا نء.مرا

 أبا إ |لقاهرة ا"ءرى؛لمعة ةهالج

دنه. أءلى

 وحمصن م.دي.ذ.ة - غدًا ا — ن ^.ا٨وذ

د د-ن مدبحة ؛.في ل٠ج. في  الدرف د

 مديري؛ ركز٠م ا٠٣ حجة. افظ.ة٠مح في

 "بنو ب٠يك وإل^ؤبا ٠ " م اوشا *أفلح

 رد١سي ونرن ا ص.ذعاء أهل ني ل.ذعما ا

ذ؛ره.م.

 ة م م: لح ا قلع.ة دلى أم* ؛إدة وذممان:

حجة. ل مش؛ في

 مدينة ءلى ذل ي ص*.ن٠حذ : ن ونعما

رب ذة٠ىال حجة. لدن ؛أ

 ديرية٠م م.ركز ا٠٢ لدددذة ونعمان:

 ة٠ظ٠اف٠مح أعدال نم “العرام "بني

حجة.

 في س-عد ؛فى -دصدون من ونعمان:

 ن٠م اإ.د.^-الي ؟؛!ط.رف حة٦ود ة ر مد

حجه. عداذظ؛
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ذ.عمان ٠ذعمادت

 من إداري وم.ركز ج.بل : وذ.«.مان

 ف_ظ_ة مح_ا ل ء_^_؛ وأ ش ح.غ.ا دردةرد

 وادي إلى ده ٠رس ذذى انحوسئ.

 ووادي ذ<واوه وادي ده أن كمأ سهام.

 نحويت١ مدب ر -بروا وردة وكرة ثن. ز* ا

رم دات تحددل  ددت ٠مز 4مقرل ءلى ا

ؤراف^. ور^ت وورد ا

 إداري ز٠رك٠وم رص-ل٠ : ن ومما

 وصاب ه.ديرية ن م. ,٠الذكر ل ج: أءلى

 في قوم٠ب ده'.؛ر. محاذظة وأء.ه؛ل الد؛لي

 لر.ركز )اددن( بددة ب و٠لجذ ا سذ-حه

دق شا ٨موق في وه.و ٠ دوالي ا دب وى؛

م٠يت و جهة لك من ادود به تخ؛ط

 كان وذد ساللم. ر١ء إ إل اذوصرول

 ٠٠الثراح.يين٠ا هلوك مقرًا سابق

 سكده كما ،لب مما و ماوك

 ل١طو ريه1ج ر ا ٠٢ أ وب ٠لصلحيون ا

 الحصن مكوذات ومن العام.

 طرق1وا ن،1عور؛ة٠جا : ئمة1#ذد. ا

 أن كم .تمدده |ح ادهإ ا؛وى.لة اوحذ^لىة ا

 م-ن د إشر.؛ ا مدر لحنت ا ^ت ل ا اده٠مكود دزن

ةون ق ط.و أرط  ء.رذ.ة 64 من والح

 ن ممت٠ ؤ، دع :دي غ ل ا تح.--,! وص م ر ومم ٠ا٠تقريب

"خنرى ا رادفلرة ل٠٠،2ويت ارج٠الخ إلى

 من ء.دد قدها جد ودو أرب، الم-بذية

 هرا هردذن وا٠ك طول< صل ي اش ا؛داذن

 أن ك.ما ٠تقريب هارًا 20 و 15 بدن

 الح-صن ١هذ في اذوجرودة المعالم من

 د^ون م؛ أنعبه ذرة ص حة٢فت ذات ر٦ب

 اك؛هدة هن بأكاش سمح٠ت و ،دة*رة

 ددو ل ستحما با ء إ؛ ا ف وح انحدودة

 رور ئ صر طن د؛ ط وعدي أئر.  وادن

 أوتار. 10 اع٠ودارت.غ ت١٠م 200 طوله

 حصن ج ووق أهمية ن1لتبي وي.كغي

 درى ان ب احا إلى ر شرتر ن أن ن خرا ذع

ة—هذ_اح : هرس "٠ك إ!يه صاى٠ي رن

 '!اي وحل وحر'ر ئرم و؛ي ة "لا و

 ثم الذرق، من هاوية وحل ب٠ش'عب

 م وحب بدر(١) ةلحدير.د وا |لحسحة

 النقبه وت اا^؛ذ-لى ب ووص-.؛ لى وزيع

 وثرءب ه._اج_ده مم خرب،_1ا ن٠م

 ة٠صك. مم ا٠لغ|رو ا لجذوب ا هر.ن الددرن

 ارة٠سم ١نم ل، لذماا ون جل ورا وررع

 ودي ءدر رض ما-م ون !نغروا

'!--رفى- اذاوب دن وريم فس

 ت مددرب؛ ت٣م ري.ة٠رلي : وذممان

 -ي اذر م.ركزه.؛ ء، ليغا ا محافظة

 اردة #د ١ اذراكز دا١٠وتض ، لحذزم ا ديذة٠م

مط، دوا ا اجديع، ا رن لجدد ا التاب:
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ن نمؤ؛ ان نعم

 ر صي ح الساحة، ،خ.ف٠ل.ل ا راء، حلجن

 غ.رب في واسدة م-كطقة ودي ٠ر1٠الج

 ءلى دطلق ها٠اسم٠وب ،ب٠حذ-ري وادي

.لغيلة١ هرتطقة في ن دا وادي

 في قرية - و-ضم 1٠د - ن ونعما

 وردة ت-وجد ما٠ك دالض.الع. صيز٠الح

 ى دعس تحمز؛ رى "را ا جبل في أحدرى

سم. ا

 في قرى ة٠وء٠م٠مج اس-م : ن وك*-؛

 من الح-باليلين في إحداها :ءج ءاؤظة

 ز٠رك٠م في وا"خرى ردوان، هدديري.ة

في وقرية تزن، مديرية ن٠م افيم-ثر

يافع. نع المفلحي ج:ل

 ن٠م زارة مركز في وردة .^؛ن:٩وذ

 أبتذن. محافظة وأعمال لودر وديرية

 أءرى دردة وة .ال.ع.جم-ان ة دل وب ا٠فيه

سدم ذا1٠ أبدن محافظة في  عدادها ا

رصجد. دة ددي دن الغارة ع;كز في

 دددردة دن إداري دروز ونعمان:

 دن اطءوف ءا؛ظة وأعال ادددات

جرة :بلداذ.ه  لحذة١ م مناء السرار ا

ح.٤إى1

 في الحذزم م.ديئة ذرى دن وسان:

خارذ تكنها لجوف١  يلة٠لب من ف

ازوف. هددان

 د-ن أدلح لى جذم في ذردة : ونعمان

صعدة. ل ء؛ وأ لحش-وة I مدرة

 م-ديرية في وبل.دة ح.صن ذعمان:و

ل دن -ووث عمران. محافظة٠ ءم

 ة٠ري٠ق ذوق ش-هحر جبل وومان:

 ية٠رب٠غ٠ل ا وبيآة٠ذ٠لج ا ة٠ه٠لج ا ن ٠د لددوة ا

شمرا إب. ذة٠دش روس في وكا

 ؛ر٠ا؛.*..د دس^.ز في قرية :ن ولدما

 ة٠ظ٠ف ا٠مح وأعمدال در لخن؛ ا مذيري.ة 'م.

إب.

ن في ن ذا ذر :وذ*^؛ن  اظارن خذو

 دني—ل إحداشمرا صدعاء، بمثارق

"ءروش. ا لة٨لقب وا"ءرى ض:دان

 أمرة — اوتون بض-م — ن.*-مان وآل

 بالحجردة ن دمح! ادلى ^ن دثخ.ورة

 ا.لة-تخ ا ٠ إلى ,ة د-؟ !، ٠ل. ت 1 ل I تهدا ءرقت

 ودد ان،٠ش ءلي ؛-ن دة؛ل إن ن .ما ن*

د دن أربعة ب٠نج؛ا )ًاحمد( ه.م: ا"و

د ذولى ي اوظ  ًا"ذ.راك ج.ري.ة٠الح ;.

 م.ثم1915ه/1 333 سذة لةيغ وذوفي

 إلى ك-ان.بمبل ازذي اا,واضح( )عبد

 سنة وذال* ت—وذان التصوف،

 ان٠وك )محمد( ثم م.1922 ه/1340
 ثم الذرعة. والعا.وم بالفقه لح ئ

د د ذولى و_ذي ا اب(—اووه بد—)ء
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ن ذ|دما ذ|دمان

 وول أرذ، أزه م.قتل د٠بع لحج_رية ا

 عيال ة اول٠مح تهمةب ص.ذعاء إلى ي ذه

 ،ر٠وزي٠٠ ١ لله ا د٠ب٠ء بن عني دعم بر٠أم

 ا٠ام٠ء شرين٠ء نح-و |سع_اء ص في وب.ق.ي

 ،ورية٠لدست ١ ؛.ذورة ا في خاللها رك -ا٠ش

 س_جن إلى يد٠اق.ت اك.ورة فددت ا٠ولم

 ولعل . يدا٠ه٠ش 4رد. لقي حث ة٠ج٠ح

ت ١هذ هير ا ئ ،مرك ت ا

 ، ن ا٠م٠دع ددن ثد بن ف—حم أ ن ستا  ا

 ربح را نى ة عن ا٠لثم ا ر٠٠لقم ا ل٠ح أ وه.و

 م_ع ذ.ارك د—وة ، دع ألحدي ن—ال؛م

 في ببني ا تحاد’ يسستأ في ري الر

 ة برج في المسا-دذن حذ١ ن ١ك ثم ،ءدن

 مم ا ولم. ، ردة و٠ع٠للس 1 اؤذورة ل٠فش د بع

 إلى الغرار من تمكن ه٠زذ ا#فراج

 ال.زب.يري هرع صني وا ك وهذا درة لف ا

 ثورة م دا تق“ النضالي دورهما

 خز $ ا ربع م/ 1 9 6 2 سور

ت أو.رر أدد ن ذكا اه، 382  رجا

 وداددة  أعما ذولى ديقة٠الح الدورة

 ن 1385 مءا ؛؛.وزراء -.ًا رد ه.ا٠ذ٠م

 ام.971 اه/391 ء_ام ثم م.1965

 وق الحذارج في ء ارقن؛ راخذذا ا وبده.

 ومن اه.996 اه/416 سنة وفاته

ده ددن ذ٠ل مح.مد ا؛؛.ارر مييا٨ك'ا .أو

 وزارة ولى٠ذ الذي نعمان ن—احم

.طوي،له زة٠لئ الحذارحة؛ة

 ذ.*-*ضان، لمهح٠الوأ عد أهرين يح٠لشا

 الني ا؛_وط_شة /ا٠ذ٠ع٠لا هرق وه-و

 ة_5المذو' في ير٠كج نيب سبمت ا

 د٠غذ-طط ا ضمن ن م ن وى وطقة،3ا

 دةيالحد في أحرد ا#رام ال اء لةوغا

 العلفي ادها٠ذ ارفي م196ا ء-ام

 بعد ت-ولى وذد واذخدوادة، ؛.ةوا؛.ذن

 را ور مذ؛ا دره ددا ال1أءم حمبر٠س دورة

 لولى سم ه—ء للزرا ووردرا للدولة

فظ مسؤول؛ة  ددز. عة؛ذظ مم لحليده1 مح

ام.996 ه/1417دة ودالله و^اذت

 ،ن ا٠صعجم ب هارو ء،_ذ لله I ء،د

 #صداره “اإذ.ضول“ ارب هور٠الث

 وهو ٠م—س  كا-ذا دخزد في ةدد ٠٠ج

 وده ، ٠حرا٠س* ج—ل وكا ،مشهور ء- شا

 ود ن ا وك .دح ص وف دي وء؛ غذاني ف.عر

م وردوا ذولى  لئؤون ورا مم '-#ءا

 ه./ 1402 ذة وذاده وكاذت الوحدة

م.1982

 آل راداى هن - أدف؛ - ددان وآل

 إلى نبها ني و٠٠ل.رج فى ل , ٠سعل ٧٣٩٠٠ د ن

نمم_ا٠ ا ل -ا٣ج ني ٠—داره تر.١٠حم
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عحمد< )ًاحمد ن١لعم ن l؛**

 من حجان وادي اس في الراقعة

 مكو'١٠ي يرن ٠ه. وم- وة١ش ذده محا' ل ءم؛ ا

 وفي ح-جر في لبعضىوا ة بكع وادي

 وريخ يؤدمع نعمان (٠وباس دان. ٠ج

 )ردده بمنطقه لتي ا ذلى لذ؟؛ ا رع

 ان٠وسيط -حردان وقبائل ن(—لديا

 ذل كبا ا إلى ن *.^^٠ذ آل تمم و ٠رلعييذ

لدة: الدا

 مبع آل فرعان: ورم ءلي، آل

 \ل النخلة؛™وط دي في داذدس وآل

ذرع ٢ومذه تيربا آل -رط وفي ءلي

 ء*.د. دي ؛.و ه2مح في

في باجيل آل وهم: ،أحمد آل

 ؛؛حديح. وآل لحذلثج،1

ومكه-م إب—لخ آل : وهم ،دث آل

 آل ثم الدور، وآل اربا آل

٠ج٠بومذحر وآل ،دغم وآل ،لوله.دة

 وآل ءوض آل :ودم مذ-صور. آل

 ،كولح؛-خ وآل ،مسدوس وآل -لبذرة

زب.ط؛ وآل

 وآل ٠ حيثى با آل : ونم ،الم٠س آل

لن:وور. وآل ،داه.جري

ر كء؛ا ل؛في ة؛.اة م.ن نعمان: وآل

 القرن في دذ.ردوت دام أد_راء

 رادد أدرزهم: نم ‘افبءري العادس

 م ن؛ ازني النعمان ؛.ن ًاحمد ؛ىا

 الله د عب التي ن1الطط زد كاترمج

 ه/605 سذة قتل ثم راشد ان

 -ني—ل ورون I—د-* وهم ام، 208

 من ولعل شد.را آل ن٠م هم٠ت٠موم٠ء

ء  سياا*ي٠ال .م٠ة؟له ل.ذينا دن أو ه.ؤ

 ن ؛ ٠* د-* د٨ستمع ين٩رم دا ا"سذ.اذ دروف المة

 دوك م ددا عذب لذواب مح.لس رردس

ازوحدة.

 د.دلح.ذة أءيان من ادممان: وآل

ثال.

ههدذي1ا أددد دراه-ب;٤
 رل لقبا١و ن )؟لدا ا م معج صقحغي،١ إدراهث-م جع: ا در

،4ط رذداء، ة،٠الكد دار مشة،جال
م.2002

 محمذ.( )اد ان٠ذع

م1996 ٠ 1909&-/1417 - 1327

 :ن مما٠ذ مح.مل أحم-ل ا"ستاذ ه_و

 البدن داريخ في الشائ القؤ_م أحد

 ة وده؛ دًا ؛—ه—وب ؛—عل ديث—لحن ا

 أديب ذل_ال درع و٠وه وسياسة،

 ؛.ارع، خطيت ،م_ةرسش كالب،

 ربعس فطن، نن متكلم

ال-ذاك-رة، ذوي حذ.اظة، ة،٠ا#جال
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محمد< د٠)أح ن 1ذ*ه مح.مل( حظ١) ن ذمه؛

 هرا لكل يستشهد ب، ا-بذوا حازر

 ذاس.اب ي ا سم حجته ويدعم ه رأي ؤرن ي

 هرن أو اذكاريم ازذرآن هدن إذا المذال:

ذة  اوقول سأدور هرن وإئا ال.ذبوية، ا

 ١ج_ث ،ك.له.ا م.ذها أو ذارًا أو دظ.م-ا

 ذجري حذق يمل و ركل  النشاط،

هر زصرول ل م دح ل ا دوي ، ء^.ل  ا

 و "هواد، ا تفزء.ه فال ادج و٠وذ

 ب.ما يتقبلها ب-ل لدهر،١ ذوارع درءده

ودرة 4ل .رحمو خرية٠سد هدن ءاده جرل

 ه'-ن الحديث مجرى تحويل ملى ة٠فائق

 أن دون م.ن لعكس١ أو ج-د إلى زل٠ه

 رى٠مح ول—-د ك.ي-قا م•ع لما ا ر—ع٠يش

٠ هره كهج

د ذف ى  6 في الحاذة ذردة في و

 أدردلى 26 ه/1327 سذة ر ا$ء ردح

م.1909

 هرن ا-بذ؟اذ.ة وردده في ا٠مدر سس٠٠ا

 بعد م1931 ه/1 3 50 ذ٠ذ٠س دمجان

 درب لؤ ا ييد ر درذة—م م-ن ٨ ءودر

؛ ا ن٠م ر حى.؛ فى۶ ،ضي-ا  ن برر ا؛ ء ز*.

والحدسث ه٠لعقوا العرد-ية علوم في

رت ر٠ه٠ع٠ش ا .دون ٠ >بير٠ع وازت لحرو " وا

 دا١ ة—*-*وا س_ه-ره المدرس_ة هذه

لعنلوم ا ذدرس ة٠مدرس أول كاذمت،

 وط رب وحذسدا فيا1ج.غر لر.ن لحديثة1

 لمدرمر ا ن وكا ،ددذده ورب؛ض..ة وإولمجء

 دره١ح ألجرف مح-مد لحليثة1 العاوم ذذه

 رولى إه اهرجما ن١ك ييذم.ا ،كيمي١الح

ا#سالمبة. لطوم١ ددردى

 في ة٠درس٠الم ذه—ه *دورين*' ويد

 زواء أمثر ل٠قب ن٠م ا٠صاحبه .ص٠شخ

 ذ؛دص-^ ر زور 1 ادته عد دن ءلي ت.عز

 ا؛.ن ذ٠حم أ العهد رولي ن مما٠ذ ا"ستاذ

 ه٠ع٠ق_شح أحمرت( )ا#رام يحدى ا#زم

ستمرار ءلى  وأرنه ، زهدذه في ا

 دزك د.مقيامر س_ًاخي.ة هراإدت ب-.مفحة

 ي ازت ز دد لواء مبر دأ نكاية ت زوة ا

 كراية لآلءر ؛كذ1مذهم كل ن1ك

 دن ينسح اوذاذي ن وة؛ ،لرطان غبر

 أكرر هرن زية٠الح.ج عاهرلى لي لمج ط. ا ءلي

المدرسة. ذذه جعين٠المث

لم ا"ب؛ زار وإ؛  ا#دام ن٠اب ا

 م1937 ه/ 1356 منة تعز يى٠يح

 ان د٠٩ر د^؛ن م.درسه ر.؛رة في رض،'

 رأى لم؛ ب؛لدهشة ودب أ ف اهسهإ اع مع

ببا نح-ا م-ن  اجبس٠ص.م وهم ط-
ذ ردتون٠ وحدة٠م  ل-وطذعق ا"ذ؛س

 ل٠م— دس ة٠م٠١وم-ك. د ر؛ وذم ،ه٠س ا٠م٠ءت ا

"هربر ا هذا عاد و؛؛ ازصردة، ف زك ا

اني;؛ طن٥٥لهه1 2990



حمد(٠ه ٠)أحمل ن دعم؛ محمد( د )أرم ن ذ.مما

 ورما رأى ما٠ب وازده آخ:ر ص.ذعاء إلى

 إذا وأيا الدرسة، هغه ءن سم.ع

 هج-ه؛ 1مذ ري٠س ذ٠قق وثانها ذركا،ت

قيم٠الع ليم٠مع٠ل ا ,دبخ ا٠س أ من ذاح-ررة ا

 ذار-ل ا"خرى، ادارس مائر إلى

 عدلي دن—ح ؛ن ءلي الد-الم دى ا#دام

 اددردس ا]زرلىدة ءلمم؛ء حذلى أ ري اذى ا

 ،ن ذبحا مدرسة في لزيدي ا زنهدب ا

 ، :خأل٠زب ا ل—ه أ ة تحج ا٠٢ اج ط في مرودن

 من اخدن أن ء-رف ن ندما ك.ن٠ول

 ءلى ء لقف؛ ا هو ادذرؤثم هذا ل ارس؛

 #رذاره، ستهدف٠لم ا دو وأنه ،لدرسة٠ ا

 تتا هLوأبة ص.ز زواء بر٠أم فطلبه

 عن فتخ-لى ر ده ندو لج.حرية I ا#نامة

ب؛ ت ت ودش الم,لىرسة  لى بع. واكان ، ط.

 وآدت اذوطذية، اوزءًا بهام غرم> أن

 ،حجد ل ممة٠م٠ ل 1 دلمك في ونإب ره؛، ة؛

 با"زه-ر، والتحعق ر معف .لى٠قص ثم

 سر٠ال-ك المملح زميله لرح وعاش

 البيحانىج;ي سالم محم.ذ ر الغر اشخ ا

 الشهادة نا ح.ق واحدة حجره في

 في ليمن١ من ا مده، ن وكا-ا الو؛ثمة،

لح صبى؛ لى٠محم لشهيد ا ل_شيخ ا "زيرر ا

مدمحو زوارة دحمأ ون ىويحي إدري ا

ذمعون ؤكا؛ذوا لجفري١ ءلى  ث ح مح

 #زادن خط.لة ووف.ح ن٠اليم حذوال أ

 ق٠لحذ ثم ،ىييج ا#مام وثلغيان لم٠ظ

 م1940 ه/1359 سنة i بدا في ١٠٠٢

 ي ل.زبير ا وث—م—.مح م-د—مح ن ا لشه-£-لى ا

 واصدر الرزير، ءلى بن الته وعجد

 ء(1الخضر >اليمن ٩مجلم ذع.مان ن "دن؛

 ردد وشت لكذ.ها ،شهرية مجلة ودي

 فقط!!، لىدان٠ء منها درر أن

 ان٠ك ر٠ص٠م في نممان وبرود ل وخال

 الفلسطيني ذب ا.كا؛ ا ه٠ديق٠ص٠ب جدع حذ مخ

 ي حررلى صاحذب الطاهر ءلي مح.مد

 ن .ما ن.*. "ن )اك؟؛ب( ثم )ازذورى(

 ك.م؛ الجررلىذ;ن، دن ١ه دراء حيرلى أ ن دا؛

 ر ؛٨-مسبى اضتجم٠ب دت ؛٠.ذ٠م ركا.لىب ن ؛"ة

 ن أر ذكا^ب "^ثر ا ء وجذ؛ ،همايف

 مح.م.د .لىرة,.^٠ص ن٣م ب وط؛ ، لزص إلى

 ذب كا؛ ءن له ث ح دب أن الطادر لى٠ء

 لرن عاثه يملى ا٠م كتابة في ه ءلى رد؛

 ؛؛ ذ.عم.ان ر حذتن؛ ن؛ وبدوث، دكاتذو؛ت

 ذشام سريع-ة ذلىرة٠لر ن٠٠م ته٠ء رف٠ب

.وجير.ه خهر ءلى لمهمة١ رددلكع

 ة٠*٠س ن ثم؛ ا إلى ن ؛٠د-ادلف د ؛٠ء وولى

ه م1941 اه/360 دواء أش ذ-و
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مح،د( ط دأ-ح ن١ذعم محمد< مد٠)أح ن ذعم

 ن٠اب أحمد ن—كل€ ا ولي د٠دي٠لج ا ز—ع—ر

 ت?، رواء مار؛رف إدارة دى مح #مام١

 مه-وى اروذت ذدك في دمرف ولذاذت

 والثعراء ا"دباء من ير٠كت دة—أفة

 العهد، ولي ء.لى لحذ.لىون كانوا ن او

 ررجهخ بعد ذعز إلى الزبذري جاء ثم

 ا"هنوم؛ في نحدى ا#مام سجن من

 أن ءلى تعقا١و ،ن م.ا٠لد بزمي.له اددى وا

 لى.هذو أن رجاء ألعهد ؛-ولي يشدا

 يعق در في مستقيمة محذ-ط-وات

 دعز رواء من ل٠محع وأن ،ح٠#ص ا

 لليطور جذ-؛ زون أ ه٠مح.كم ن ا٠ك رذي ا

 ليتعراه ءروره في يفخا وأن فع، ااذ؛

 اليبن د ن اذرتجى ا"مل هو ؛.انه

 والشقر الجهل دز اكده٠ع٠ت م-ا٠م

 ىيمح م "هر.؛ ا م٠حك ذتيج-ة وا"مراض

 ئهإطرا في ؛ريان٠ي.ت.ب كنن؛٠ف ،ة-ر لجذن ا

 ه-ذا مناسبة، كل في ءده ةذ؛ء٠واا

 النهوض ءلى ه٠ع٠آج٠يث خطيب وم٠ق٠ي

د  ءة درا ٢لظدا ورفع *لى(ا ا ؛نذر ؛ألو

 دة وحو للفظ ا ت_يار٠اخ في قة—فاة

 م.مدوحه إءجاب ر أن؛ ممص.؛ الس-م.ك،

 رر-وري ا وكان ، ادمز ا 'ب ي ط خ ه ما٠٠٠ف

 ١ذ؛ء ه ذ-,دس؛ *رًا٠د ٩دلبىس «ةيء٠ا ا يغ|عل

ه٠للش اهأل د؛ة-؛ وكالهما اا^^-ن،

 ه.ذا هع ما٠وذ.كذ.ه ،ء.ليه لق٠طأ اردي

 ٠العهد ولي من ولرنمحن ددوحسان ؛.إذ؛

 أصدر حق ستره مدة إ هي وش؛

 ن٠م ذلى؛٠۶ وح أمام المدبور يدرده

 ؛-وريدقوا ن ما٠ع٠د ن و؛-؛ مر. ل-؛ ا

 الرهيب، ا؛-وة-ف ذا-ك حاشرين

 عدن إلى ذذ.را اسعودان أيما وظن.؛

 ب_ن د٠م٠مح ن٠ب د٠أحم ومساءدة يعون

 )المتوكل(-؛ ذنبا ءلي ء-لي بن أحمد

 ل*-ا اللذين ، حمد ا بن سر ءلى وعد،

 القضية في بارزًا دورًا كالس'

 ري ؤر وا دممان ن ا ذلى د؛ و؛؛ اوطية،ا

 ن *..ه؛ د سوق ذلى ن و؛؛ عدن. إلى ل ذا ؛٠؛

 لنقيب ؛ن .رار"حذ ا بمغر ؛^رياق وا

 وب رذن وا ، تاج؛ د لله ا ءدد بول ه,طوع

 و—أ؛ ؛لى ؛٠ؤ ك,ذ حدن ن — ؛ ألله-لد٠ءلب

 رون—آخ بعدهما ق—ولى ، "ي رأس

 الموشتيم;ي، ءلي ؛.ن زيد عرين لذن لة؛

 دن ؛.رارًا ،مي الذن ذ٠م٠مح ؛.ن وأحمد

ذه ،٠العهل ولي ط^وان  في يصمل_ لم ود

 م٠ت.ه—م ٧١عيث٠٠ بثظف ضىوبر لىن٠ء

 د ٩وحذ_٠ا ،نئعما ه قصيري٠لا •يوى1

 يدلى أن استدع اإ-ذي لتءان

اذ-تحذ ئاحر؛ن ذي—ال ا
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د(٠ح٠ )أحذ*-لى ن دما (٠عحمل حمد١) ن ا لدم

 اذال وس-وء والطغ:ان الجذور هم٠أرغم

 ن٠ء ث٠ح٠ب٠ل٠ل ا٠ه٠ترك ءل بالدهم في

ده م #د-؛ ا بطش معن ا"ران  وأو

 -رزقا طلب وراء لساديوا ام،٠الحك

 م،٠بالده في سجله ضعانت أن بع.د

 لما هلوو ،م—ادره م ه فذ منا لت سد و

 ك٠دل هالك؛ وت٠ص رار.5ا$-* ارذفع

 ره دن ماته٠كل ألمردت )ذي ا ازحدوت

 إدا-اء وراء ذعد؛ن كان ف-قد ندم؛

 ووراء ، ( كرى إ. ٠ ردهارصا لجمعية ا )

 ة٠جريل مذه_ا صدر ل غدا م_طر_*.ة ذراء

-لك_ت-نجب ن٠د ا٠ه١بر٠وغ ( '٠٠ليم )مم*_وت

 بغغا ونزك ، ت والمنثورا

 يبذلها ان٠ك ا).في ال.غاية اتاعدات

 -ذهخ يكان ، ممن٠زء-تب٠إ_.ا ا"حذ_راز

 ت.ح..م٠ت.ة أن ء.ت س_تطا ا لتي ا ة الجدريد

 وأن ^ى، م #د؛ ا هدملكة رذ ,دوارأ

 لة٦٠ح في جدون ل ' أعماق إلى ذ٠ذ.ص٠ت

 "دثر س_جع مما ، ل و*؛ أؤر وءثره؛

 ءلى ؛خ؛شى م ا#د-؛ ابن إ؛رابا الخ;

 لكحرى١ اليم-اذ.ية لجمع.ي.ة ب.ا لتحاق1

 ردأ لشهيد ا حدن لخا ا سزه درينأ دع

 ذا٠ه قت.ح-ا٠لا نك_ا ف ،اال_حراق إح٠٠دض

ف٠)س ا"د-رار سم_اه الذي ا"دثر

م ا س؛ف ل.ة-ب ن٠ع بد اذق(  #د

د ءلى يط.لق ن1ك ذي٠ا!  م،1ا#د- أو

 ظ-لم ء-لى دامعة ه٠ج٠رح ذودًا " دا

ده وظ؛-م يحى ا#دام وز تم؛ 'اذي أو

 ء-ليه -ندرج ق٠ح ،حذ.*...ال ا ح.دود

 ١هذ لداق ن رك؛ وإذة؛؟ده، اسه

 في رحد ٠• ًا دى—ص ر ا "در دا ثر—ا"د

 ا#دام زدى ودق ال.عريية، ا"وساط

 ذررًا، اذزءج ؛اذي ذذسه، ،مجيء

 ى-در في إب ؛تذ؟له دا غ.ي.ظه في وزاد

 )ردا" ؛.*.ذوان ارمن دوت -دردة

 ا"رداء أد.و ذاك دا ضئنها مع.تتوحة(

 دار ااذتبى اخذوار في آزر "دج ادراه؟*(

 الذريم ااةرًان حكاه ؛*ا و*و ، د;ذي*ا

 لم دا م ااط دن (٠جاءز ذد إلي أدب 1)يآ

 دود"( دراط أذدن .دفي ذا يأيك

 بق-لم اارساا؛ طه و؛اذت (43 )دريم

 د-ر؛-ر ة_وي ثم نعمان. تذان—ا"س

 م—اارح دوم—ة—د أيض "درار’

 تبى زن ا :ًا:-٠الورتالي اشئيل الجدزاذري

 ولي وذصح ؛تزرًا، مجرى ا#دام ح ذى

 إلى ااظلمم طردق ءن بالعدول عهده

 وأن وا#ذصاف، وازددل اذق طر؟ق

لم ذذيحصا٠وا ،اه-؟ن ا اًاصم اا٨ ي دجج متمم ي

2993 ذالة٠ا!11 ههه،ة٠|ل



د( ٠٥٠٠ ٠)أحمل ان٠ذع دمد( حمد١) ان ذامم م

 ا"حة.رار مع وة.ف٠ذ ى'ل ذا يعفيا

 ل؛ن ثد٠وس وة.اردب (٠٠أءماله ددن ثمئ.ى ف

 ودب رأي ءلى كاذوا حق م،٠خط.اه

 في معهم ؛رك—ون وادد، رح-في

 دس(٠ق٠الم اا-وط-في )ايث_اق ة٠صاغ

 ن٠م هداه ء_لى ر م ر| دس-تورًا ون دك

ا#مام. خلع_.ا٨س

 ولي نحاةو يجبى ا#دام ذل أن إ

ن جع-ل ءهده  مذوف في ريظه المذ

 حول ء-دن في ن٠المرج-ودي ا"حرار

 كان قق،ل رذداء، إلى حميع.ًا ءودبم

 في لري_ث 1 ن وعما ل.بجية—غ " ا رأى

 في الغموض اب ينج -د-ق عدن

 وإذا اصهد، ولي نج.اة سبب اذوتف

 ذردق فل:ذهب ادنر من دن و دان

 وتن ازنعمأن ى وردة تري ا!.ر وع-ع.ه

 نذ.علما ن رى ،ع-عه اباء ني يرغل_،

 يكون أن ءلى الحرص كئ درص

 هرلكن تري.اازد رأي هع مدذقا رأده

 ه-ذا في واب خادل اوري
 ذن،لخبا وا وادذوص الحبن٠ب اذوؤف

 رزح أن إ ن ذرت ن٠م ان٠ك زا

 إلى رده٠مخ٠ب وذهب الرزدري، ة٠ب٠رغ٠ل

 ءاد تم اوذفا حق.ية.ة ليتطلع ت*ز

- ه٠م_ع.كلهم ا"دوار رك٠وتح ،عدن إلى

 فى ك٠—ي—راه٠إب ق—الح دف رني ومعهم

 ١اسحكل.و وق.د ،ة*.ز :لى كير .و^„ب٠ه

 ءلى هذاك واتفقوا اذفاتجن، غاد ا

 صخراء إلى رعضهم ب٠ذد٠ي أن

 ا"مير ف.ذه_ب ،ء-دن ن٠م ؛ترة٠اطدا

 ا٠هم٠مع رون٠واء د؛ريو٠ادو م٠هة إدرا

 ا#مام رن ا در٠:٠ل ا مد٠مح م—ه ح وم

 ،ا٠ش لبا ا محمل د_ن وأحسد ط حمد-م- أ

 من اقدةا رأس ءلى نم-ا٠ذع ضوده-

 إت طريق ء.ز ونيتراء إلى ا"حرار

 ذممان رعه ءن ١هذ وكان وذمار،

 1 8 دوم إب مددن؛ بأذوا وإ؛ ،دنسه

 راتجا، اسا اسبووا ا$ءو ردح

:- ا٠#ري ا اوحدن عبدا زي اذا ا ول1فح  لىخ

 د.واء ل ا٠ءهأ بإدارة لح.فوم ن كا لذي ا

 ن٠ء وحن..اب لسان ي.تذي أن إب

 أن دارد ء،٠صذعا إلى سغره لروامدإذ

 )ا#رام ؛با ولي ؛-لوع د-ه تأدد

 4—معن! ة٠ح_ج في _ذه٠ ٠مط (ى—مح

 رأده ءلى أرز ن ذف ]£ن ن،٠الحص

 4إذ. لى ق.ا٠ي  ٦ح معره صلة موا في

ا"دوار ء.زاز يط٠تث في اب ن1ك

د-وجود ؛اذوي داوره من 'ارغم ءلى

 ٦ح سذره في ستمر١و ، ه 7سظ ٠خطر

وهن دو ار٠ذم ي اءذن
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(د م ح م )|حمد رعددان ط( أ،حمد١ ذ*.م؛ن

ر ا"قدام ءنى مئي ويقرا  وا

 تون ذا وا ،ه-م٠مت كت-ير أعناق في

 ده ثد: ح ا اق إذا أى.زلكإ-ج ءلى عت٠وز

 ركبو ثم ص-تعاء، إلى وا-1وى- دفى

 أدر حي.ث ،حج.ة إلى نقل رات ,ب

 في أوة_ذ_وا أن بعد ، أحما. #مام ا

 ا٠له-—ك-اع ),.-*-ران( داره ساحة

 حين من ذًا ة. ردًا ة ٢ءايه *,رف وس

 ك وار ، ؛-؛-ررًا داره عن عد—٠ي 

 ووفمعت ،ق-ه-م ذا أء .ن ه س-ل—ل ا

 وا؛راود القيون _ه_م٠أفدا ءلى

دنة.؛  نعيبن وكان اذ، وا

 خلل _درا؛٠^ ًا ن ؤر و نخم و-رودًا

،مدف ينتظر وه,و ، م..ا٠ق-يه ي_رس_ف

د  لحظة ;ن—ب د—'حم ا#د_؛م ج_

 أن في ش-لمف ادره ١يبق لم إذ و*أذرق.

 هدده ووددن ة؛ب فح.ى أ ؤد ادوت

سيم أدنى، أو  عمه قذلى أن بعد 1و

 وفي ، ٠ ن دمم--؛ -واؤ.وهاب ء :خ ادش

 ستة نى—د رمفان ادالي دى—إح

 أحمد ا#ه.الم أمر م،1948 ه/1367

 ذ.اء:ةد جذة ح ذ؛هرة حص.ن إلى بذقل.ه

 ون٠اإ_لجذ.وذ ا"حرار وكذزك ه-و،

 إلى شط-وة دلمك أن لئ.ج.نI ودراص

حرة دان ا؛, أدر ز.ا ،“درا دن ا

 ني ا"حرار د-ن أدد دذ-ةلى م #د-؛ ا

 إ$ اا-ة.؛ه-رة -.ددنى إلى ا تلك

 زدد تقل ذة-د ك،٠ذل بعد وؤذلى

 دالله ءر ا#دام هع وقذلى ،٠ الموشع

وذذلى ،نقا-ه دوم ؛.اني في الوزير-:؛:-

 الح؛ج ول ،وقت'ل الكب~ي؛'ب ;ن—د

 ولى، ؛؛أ “وذر, ا أحدد ء؛لب اطادم

 ءلى وه.و ءادن دن دذرب ما وتر

 واءن ،الوت يذذظ_ر ل لح؛ ا هذه

 ه شبقا ا الله أراده "در ا#دام

 ر—٠—وق ودرًا( دوًا ء له ون—)رك

 أن أراد ام—ا#م دأن نج؛ته في ابب

 جرخ ااذي ;ري اذر “زمرًا, ده طاذ١ده

ا"ر^ن. دن

 *.ر ة إلى أحمدد ا#مام امذدعاه وذإ

 ءلى تغ.ئب-ه ل ااذادرة "ذرى اود بمدادرة

 ، اذلمك دك وادتن*؛ ا"حرار حءومة

٠وبس هوجه في هش طربى دءلى امفل

 ح-جة إلى ؛.*-ود أن ا#مام أدره ثم

 دلجة ة—لمدرس دددرًا ون—دك وأن

 في ف ر اذ*؛ ءلى ومذرذًا -ا؛ وددردًا

 ل نذو ء في فاكرية دورة ث دد ًا ة ء دنوا ا

 لحكيم١ ؛أدذو ة رش إد ا ك دل طالب

 وادذذاع م،يالتعل ذن ني داءه اذول

في م #د؛ ا نادب ءلى دؤدر أن ه اوت ل.ب
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.ل(٠مح ٠)أحمل ن تع.ما محمد< )أحهد

 لمتوكل1 دااكاريم ء رن عيدالمدك ح.جة

ده وءلى  حق ٠ومحمل حمد١و حمرود أو

 وكان ،جن ذكا ا ا"حذرار ء.وذًا كاذوا

 ا"متان إلى ينذل الناذب ابن أحمدن

 ٠مر وذائ؟ه ا#مام ددن ذدور م؛ ذع.مان

 ثين^1اا-^ لمعتقل؟ن ا يتعل.ق، 1فيم ر خذ؟؛ أ

 هرن دن ل دق ذع ا ١عضر يكت؟ه ن 1م ٦حفى

 إلى جن٠اك في رمالئه.م د ص دات ون؛

ن هرا ا٠وم.ذ.ه أحمرن، ا#رام  ء.ر ث.؛ ا ا ك

 مي دن؛ ا عبدالرحمن أحمدن بن محم.ذ

 ا#مام إلى قصده ب٠كت ف.ق.د ب.ه رقوم

حورار بأن يخرره  ^دءون ١تحح لق.حط.ا ا ا

مارة، وبكذ.رون ، التذ-رفة إلى  دا

 ١٠الحك م1ذظ غدو^ل إلى ون٠ع٠يس وأبم

 ودوري، ذظ؛م إلى اعي٠إم ذظ-ام من

 إلى كاب مايف للى:هغا كال خدر وؤلى

 مجوذه٠س في هن ءلى حرف-ه ن‘با ا#كام

حورار ن٠ه  .-ام ادذودة أثد بإذزال ا

 ؟يم1أه إلى لبداء ذن رض؛ كاذت ون

 د.الد إ بإرسالها يس.مح  وغررهم

 ء-ليها ل؟طلع >جة دب ن؛ على ءرف.^.؛

 ذئد ( ء.يخا )ء.رض : ا٠ليه٠ء كتب و

 خمان "ستاد١ ل اوذا اون أحمرن أدخ

 وا؛.رسكالة لقصيدة ا ني م.ا سقمون

 عتقلهم م في دئن اشحوط.؛ ر "حورا ا ؛؟؟لمع

ة د ال !!،وذوط 2996

 ء.ن ؛.لمدن؛ع وليتهيأوا ،يحذروا حق

 أحمرن ا#كام م لح زاء إدا 1يم ف نعسهم أ

رياني ن٠ذا؛-رحم,٠ء-؟ ذي ازة.؛ ؛.أرسل  ا

 ه_ذا ا٠ذيه ثب٠ك ا#رام إلى ازة—رس

فزاة  إ؛؟ي_م سب اودي انحدر ا

 دما م #ه-؛ ا رذ ء وح-؛ وزورًا، د-؛كذ

 و المداواة، ركااذكم ودك : دذظ^

 من ندري د ه ،ذنتع ا ه^.؛ ذ؟ة؛ ذطم

 ى ب ;رنى  وتدن غ اذم ء نوش

 ؤد حمر"دأ ا#ه-؛م ن وكا؛ ،نكارتم محد-؛

 ؟.لى٠ء ) .ه٠لوس٠ج د ي٠ء ة ؟٠٠سم بهر.*".؛ نمب٠ذح.ط

 ط أومد؛ في ددور ه؛ إلى ر وأد.؛ صر( او

 من ه-كاك إذ“ ونال: ا"حرار

 وكا لجات، وه؟ ،ر ر ء جار دذدظرون

 ن وحن.؛ مت ا ذنى رؤومد.؛ أن إ د.رى

 ةط؛لى؛"،وأذذلى:

دره-م ذر  L—ه—دود—دبري ؛ذا—د

 خ٠ء لها -ثتلوى  الخالئ إذ

أو ا"درار بعفر أن كما

 إلى ٠كذ*س الحرية لحذء.ي ن٠م "دممبج ,-؛

 ن :سر؛ ء دن؛ -وزةبخط كاة م #ه-؛ ا

 ؛دحر ىوط. 1 ءقود يخد 4وأذ رمد,؛ لى ه

 تح.رري.ة لح.ة ءص ر أ؛.نكا؛ ذ١٠ه إ؛؟^ قيه٠يل

،*ر لحد ا م ظ-؛٠ذ ء.لى -ردولتم. را٠ليهيئه



ل(٠مح )أ>مذ ن تعم (٠محهل حمد١) ٠ذعمادق

 ددرسعلة١ بإغد"ى م #ما ا ر٠فأم

 ر٠وأم< ، ٠تعز إلى لدهإ ن ا م رع تدءى٠س وا

ربي حسين٠ بن ديحم لشخ١ كقل٠ب  ا

 إلى سجين ه٠ب٠ش ة٠حج في ن ك.ا الذي

 ءل ان٠ك "نه وذلك تنزر، ابج

 يه٠ف غرس ذي٠ل ا ن ذ-عما٠ب ق-وية ة٠صا

 نافة باك ذنت، " وم ة ووطن ا .حت

 الوشاة ن٠ه٠تك صدق وك الح.ديتة،

 شان م٠له سيكاون ن ئ—ا"س ب ط." بان

 أ٠٠ه ودا ؛ دري يا٠لا ه٠حج ل دق? لنس في

 ورة٠ك ا ءز لدفاع ا عبء تحملوا دد

 در في ا ا#دام وذدوا ،قيام.ها ءقب

 من رب٠ه أن د٠ع٠ب ج.ة٠ح دخ,وله لرز

 ءلميه. كورة1 دام أءفاب في اء صنع

ي.٠ ا#ئ |لتظام رءلى

 ءدذه ز٠ذ* إلى ذع.مان .ول٠وم د٠ود.*

 في للمعارف دشارًا شد٠أ #هزام '

 اد٠ك وما ،كلها٠ كمها٠ت ال.في ض افي

 كةرح ق؛مت ق ح. ت*ز في ه ها دأ ي,ستةر

 في ثان*إ ا محى أحمد ا!ة.دم بهيادة لج?ش ا

 ماافي1955 ه/1374 قةم بان في

 وتنصيب أ■رد دام ا ء-زد است.ه.دفت

 لى ي فتحا إمام دالله ء ا"س أب

ءلى وذذلك دالله ء ا$دثر ء.لى ذع.مان

 إلى ب دنرا را إه م,ح٠لي,س ة رك لح ا فارد

 ارن البدر ص_ديقه #يداع الح_دي_دة

 لله -دا ء ءن,ه دعة بم_ًاا أحمد م‘#ما ا

 بدر٠للم ءوذًا ف.كان دة الحدد إلى فذه.ب

 مع ه٠وصموؤ د٠ع٠ب ود٠لح.ش ا د ح-ش ل_ذي ا

 وأطلق ، حجة إلى وآخرين نعان

 دن يحنس لسدا ا لمعتقلين ا سراج فيل*ر ا

 راد٠وأ ذممان دن ددوره ةجح جونس

أورج ذن بعفره وذولى لثامي،١ محمد

 ردف1ل. ا!.ذباةلى ردغى رادة ١م٠ءذه

 لى٠أرس و؛د تعز. في ء?دالله ا"دثر ءلى

 مل٠مح بن ر.د٠أ ه٠ومع ذع.مان ا'فيدر

 دأيدده أط؛-ب سب.*ود المزك إلى لشامي١

 أخيه، ءلى أحمدن اج.٠لالم وهرذاص,رده

 ر٠ذه ؤد نفكه دن ا#ماه ولكز

 ء-لى وة-ذى له، ارر٠امخ الجيذر

 ءد'لله خوي-ه أ ذ!.ك في ا بم ومه٠خص

 إلى ا!"بدر ذدب ثم والعباو،

 ء-لى مدود الملك لد-كا.ر اكععودية

 4*-٠ود أحمد لإلم-ام المؤيد موذلحه
 حيذم.ا أبض م.ع.ه ب ده ك.ما ،خمان

 ال—د لشكر م-صر إلى ذه_ب

 فيمن١ "ب٠ط أؤام وفد ر،٠عبدالتاص

 وحلب دإ?در، لكريم حل د.ى-ر في

 وأنه ؛,.ا!?در، ف?ها أداد خطب.ه ذع.مان

وذأ درار،٠ا" دط؛لفي ن?^1! سدقق

2997 11 عاق٠ي  dcjuigjl



ن عحهاذ( ٠)أحمل ذمم محمد< د )أحم ن نادم؛

 ت  ووة.؛ فة ح_ا٠لص ا د رجة؛ دلب

 ءلى اتهدإحا "زل رالب مق؛دلة ا"داء

 ذعم؛ن ن "سن؛ ا ءلى لهم أ-دأ أسئلتهم

 م.ا٠م ن نك..؛ ، عايهم د؛ #جع.؛ ا دذولى

 دوضع أن هرلى " ا أن ءليه.م ده ب ح؛ أ

ه م و I ك I >1 زت iدك حم ٠ ود رك٠ م ي ل ٠ ل ور٠ت٠داملح

 م.ة دا٠ل ا ت ط نتخ؛  ا وتج,ري ،دسدوردة

 -وال، ا وتدفق ٠الذ-ورى نحدس

 ية٠الع_م_راذ ع رد ا—ذع ا في المكدسة

 ودق ت لتثنيا او دارس٠؛؛٠ك

هام فاغ الطرق؛ت،  ٠تحدث م.ا أودد ا

 ذ؛ه؛ ،شديدًا ءى ة.عف دمانن ده

 إي? ا إلى ن م.ا٠ذع وذ_*لج لب-در ا د ا٠ء

 ،ء_ليه لدمالم -أم ا ءلى دخال

 يديه دن الديت صعو ق.د ه نوجدا

 د؛ذلج ده مهددًا ذلبدر م لنكال ا ذوجه

 اتجه ، ،مه٠ب ء.ن مدلج رأ سيغمل

 ددت دوار أدت له: ل ذذ.؛ ن ؛٠ذ.مم إلى

 هو ونرذا ،ن ما٠ذع ا٠ي ددين ا د٠حم.ي

 ن٠د.ذ فأ ، ب غ ا إلى مئلميرًا ور٠٠ز.فمد* ا

 وآته لتهديد،١ هرن ود٠ا؛ذص ذه أ ن دد؛

 كل ؛٠٥" وأن وءدده، ا#ر.؛م دذدذ ود

 من ادذ.راذ ذقرر ا' ة الى لذم ن مرؤ

 ينر أن ء.لى در اد وشجع ليمن،١

،إه رضذ.أ ددكاون الس.تة دلك ني لدجج

 الحح ساث منا ل إكه؛ وردد ورا، ومد.؛

 ساعدة٠ده و.ذ؛هرة1 إلى ن .*..؛٨ذ. ذ-ر مد.؛

 ر٠مص بر۵س عزام دب لوه؛ دا ء نذور لة ا

 لوق وا ،كدوددة ا لعربية١ ل.كة ذم ا في

 فبع-ث ،؛ري در ا محمود ٠محمل ، ه دل م ز ب

غداد في  وأءدد الحياة، ارهي ا

 ن وة.؛ اديمن( )صوت جريدة إصدان

 ر.وت لرن أسبوعي حديد.؛ يدق.ي

 ،لرددري ا ث٠.دي٠ح نب ؛٠ج إلى رب٠لع ا

لم حز فا  نمذ هز الكر-ي أن ا

 إذا بأن* دالذاصر ء حم؛ت ذؤ.ذد ، ٠تحته

 فإنه ورمان مرريازن جاح ددح ثم

 وئ لمنعا ا داد—*—؛ حلفة إلى سينضم

 ى.وت ) صددور ف نذ؛ د؛ مر ن سته ز.*"^؛

 إذاعة في ).ديث ا من ومند؛ تجمن(ا

 بعدذذ ا#رام وأءإن العرب( )صدوت

 عيدالناصر خط_وات أرك—ي أ؛-*

الدرزية.

 في ه٠غ٠ل٠خ أدد م I-  ا توفي وإ؛

 يدم لم ابذي در٠تج ا ينه ا ليم.ن ا حكم

 هرت ون؛ م. أب؛ دضارة سدوى حكمه

 لملكي١ م١;.؛لظ حذت أطا ادفي ادورة

 مر2م هرن صافي ٠ ال وج-اء ، جزذوره موا

 الدورة ءلى وجوده درض ء مدد؛ إلى

،صر في الس-اسية ادذ؛أدة من د٠دلىز
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محمد< )أحمد دان مجم|د( حذ.مد )أ ن تدم

ولة، في يرة٨ك صب ر.م.لى ستأتر١و  ا

 دؤون في لعادا ه.ي كل_مته اذت وك

 ن ودعم؛ ي٠للمزبير دكان م 1سم ، إدمنا

 ده ا٠كي٠ل ا صارت ولى ،؛.ذكر ندأ

 ب-ة٠ص-اح ه-ي ى- في ة٠صري٠الم

-رارات  ن٠اليم ور—أم في ن—الحاسم ا

 من ال.زبيري حرج ف.قل إ^ة،٠اللىاء

ن إلى ء صتعا  ياسة٠م ءلى محتج خذو

 ءدداش شر٠الم يرأس.ها زفي ا لحدود ا

 ق ،؛لح الج.مهورية، رددس ي٠ال.ساللع

 ني ا#رب.! ن٠رحم٠دال٠ب٠ء ذي لى ا به

 ل رجا من وعدد ن صا وا"س-لىد

 دن ووا سقا ا أن بعد الدولة

غى٠ع٠ب ١م٠حوذ ف٠ت٠لوا ،ذاصبهم٠م

 در—ال ,٠٣ هىتات دق القبائل -اء زء

قد اديري ذوجدوا ؛رط؛ حل إلى

 اه٠سم دا دادى س ديني ح-زرًا ه.ذ؛لك ًاةزن

 ع-ي—ث لتنظيم واة٠ك_ذ (الله ب حذ: )

ع_ي،  ى-وت ) ريذة٠ج •ص_در وا إس_

 الكات.بة، با$لة دطع٠ كاكتو ن( ال

م عوتم-ر إلى ودءا  )^ر( في ٠يعقل لل~

 المثالح-خ دن ا"درار ؛-أن وبينما

 إذ ااؤدر، ه-ذا ذد ه٠العا دون٠يع

در بأيدي  داعية إلى تمت.د تذر وا ا

م—ا  ه ال |غت ف-ت ري ازرد محم~ود محم|ذ .,

2 ه/1384 ط الححة ذي 30 في

 اذ..«ة.؛د لنف ودك ام 965 مادو
 ب، المدارين شمل ودفتدت .ر المؤة

 أ؛ذاء ؛دن متعمر؛ -دربا قى٠د حذق

 ءذد ذاك رء-م المؤتم.ر ن والمة ارض،

 ل انحدد ن اذد,؛ وا المكان في حدر في

 ا#رياي، ءجدالرحمن اوة.؛ذي طبرئا

 عدهاء د-ن ن٠ليما ذادة ف_يه -ذكواذ

 وأدباء -مائلالة ماء٠وزء دخ ودن-؛

 عهد قد ن و؛؛ ط، وضر؛ ين ودغكم

 في وزارة ؛دأليف ن :.*.حد؛ ن ا"منن؛ إلى

 مذ-ة ؟.ذ٠الح ذي 19 الثالثاء ووه

 و م1965 /4 /20 ه/1384

،ذسذذور٠اا بتععديل ؤ؛ر-1ا ودىأ

د جؤوري مجك وإة؛دة  ذنون دن و

 مج-لس .أفيف و الجمهور-ة، ى رد

 ي د.* تتظي'م وم وإعالن ،اادورى

 ي،مقو وطه جيثل٠ وآ^وين ل،مشا

 كيل٠٠وتث ،فى٠وط دواع لس٠مج نيف وذًا

 محاكمة تن-ولى غدا ذرء-؛-.ة م.ة٠ك٠مح

 ت ١ومقدر ،و ا ل امو ًا ب رددن ا٠لع ا

 دذغدذ دمة هدا 4لجذ وذكاوين اإذ.*ب،

 القيادة ولكن اطور. ذرارات

 لهلىت يرق لم ر٠م-ص في لنا؛!ا ال.سياس,ية

 ذرارات ن٠م ر ابرتم ا ه—ب رج—خذ ا٠م

 ذ-عمان ذأعان ضها،1إجةي إلى وت

في الحكاممة رئاسة من استقالته
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محمل< )أح.مد ن ذعم م«ءمل( د٠)أح ذ*مان

 /7/2 ر_1385 سذ.ق أول ربع 2

 لرذيس1 هسن بضغط ام 965

 وزراء إوجذود دزك ماعا" صر١ءبد

 ييعاا أرد محعن رأسهم ءلى دعين

 الغالل اكدر ؛.تولى ،ةومته١ح في

 رد.ثع 7 في رة٠لي٠ج ة٠حك.وم كبا نش

 /7/7 ه_/1 385سة ا"ول

حذ-واد ن—لك م،1965  ازدادت ا

 رؤساء ن٠م كشر٠ ط-ر—ذاض ،سوءًا

 اددولة ل رب من وء-لىد القبائل

 إلى لنر إلى وا"داء المسباذن

 جإزوام هرع <روا٠لتجشم رودية ال

 طام٠ المعاردن حت—ان—إدم ا

 للبحث ٠ه-ناللمش !انيمين الجمتي.وري

 عن رعيدًا ال:مذية لدشكلة لح عن

 هسؤتمر ؛.*.ذدوا الخ-ارجية اذة.وى دأددر

 دودن اة٠إق ءل واتغنوا الطائف

 اليمنية )الدولة ادم تحمل

 للمكومة إرناة بة(٠ا#س

 ١ر٠س ا يخيفها ن ذا دق ا لسعودية ا

 ذا—ه رذ—كا—ي ولم ن(،—)الجمهوري

جتماع  جال لدى ًا٠ذ٠٠حطم٠ست٠٠م ا

 ذه٠ج إلى أكع الدي صر لذل ا عد

 ما ١٠رذ- - فيصل الملك لرح فوقع

 )ادداق.ية - شديد عداء من ا٠دذهم

يمنى١ا الثعب أن وتتضمن جذذة(

 الذي الحكم وع٠د في رأل رر٠يق

 ء ا٠ت٠ت.ع—رى ا في ودنذ-* ،-د٠د٠ل يه٠ض٠ي-رت

 نواب ج۵م عدف٠ك أن ءلى ب١شع

 (٠حرذر ؤز )هر ءقد وفد ،٠كرن ا ءن

 ة٠س ا٠ئ ٠ك لجمهوري ا دب 1لج ا وأصر

رياني عبدالرحمن التاذي  ء-لى ا

 أن هح ،دوري ملج ا بالذظ؛م التمبس.ك

 مؤيدًا نا٠ك ي نصرا .ة٠اإ«راق؟ يق ؤر

تستبدل( أن في لسعودي للجانب

 ،مهوريه٠لج ط #طحميه١ ليمذيه١ دو.ه ن ا

 عجدالناصر جال أدزم حن وبعد

ل دشبرا  إلى ا]ذ؛هرة هرن لدودة دأ اد

 ددكا الالد، أموذ !؛تولى صعاه

 ءلى ضدط ؛وة ون ادك لرئاس,ته حذلؤومه

 ذي لذ-,ا ا لحد،هوري ا انجلم ء ضا٠ء أ

رياني عبدالرحمن  احمد وا"ستان ا

 ي۶لعمريا حة-ن لءرينوا نذاعما د٠مح

 .أط—وازن ازوزراء من كذ؛ر عدد همع

 إلى ’ليشدو مصر إلى ذ-روافا

 ي لغم*وا عمان٠ذ باعذذال ءدالذاصنم

 مز يسلم ولم ط، لضما وا وادوزراء

عال  وا"ح أني ا اوقادي إ$ ا

 م٠ء-سه يفرج وم ،ة صار ء_«-لالم

 أذ.زلذ^-ا ازفي النكراء اخزيمة بعد إ

 ن را٠د ٠د حرب ي بالعرب ي ن ا ر—مم إ

إلى ؤمادوا اه 387 ب م/1967
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ل(٠عح )أحمد ذعم!ن محمد< )أحمد ن نعه؛

 ذهب ذقد نعان ا"سدان إ ارمن

 أن من واذئ ن دك د ":* إلى؛؛روت،

 لدعيية ا وم-ه والمتذا لجمه"وزي ا لجدثن ا

 داب كاذ|وا٠ الذين لم.لكيحن ب.ا تتزل٠س

 ء -عا٠وس مة٨و إدا ا من أدنى أو ين٠ؤوم

 الددرد الح.صار رزم ؛حقة٠س هز.بمة

 ده حدا م.ما ، دوهرا سبع.ين إدة هاتءل

 ءبدالرحم-ن ل.اقاخى ب٠يك.ت أن إلى

 ى٠٩ج^ل٠٠ل-لم ا ٠٠٠٧ رئي ءحت دنكل( ا لى ؛#ري ا

 ا هذ. وية٠ء.ض م.ن اده ا٠ستق ا لجمه_وري أ

٠املن

 حمن الى عبد لقاذي’ عاب وقد

 إلى عاد ثم دكذرره س.وء ءلى لى #ريا ا

 وزارة إدرع ا—ت إب وأسند ن٠ليم ا

 منة "ول ا ع—رب 8 في جديدة

 لم لكنها م1971 /5/4 ه/1391

٠أشهر ةعأرب وى٠س ردم

 في تذمرًا هناك دان أدب ا٠ولم

 لرن الض?اط وشر ,ادايخ ا ذوف د

 ني #ريا ا ررن٠دال٠ء وي ون؛ ا م٠حك

 س:ن٠ح بن لله عبدا ااشيخ إلى كذب

 الثورى مجلس رئيس ر—"م ا

 يذ.دفع  ب.أن الح.م.ل.ة لتدك وا؛^صضدر

 ء دق؛ ءلى ١يجرصو وأن طفه،١ءو وراء

 في تحقق.ت لتي’ لدستورية١ ت المؤس.سما

-ها و عبداورحمن، زي اوذن عهد

 ذح التصا داك وا^ن اادورى، لس٠مج

 إلى ور٠"م ا ارت٠س ؤ.ذ.د شيئ مر ث ت ع

 عبدالرحمن اوذاذي وؤذم دادتها،

 ،لدورى ا مجدب دسى ئ ر إلى ته٠ل سذفلم ا

 إلى تممان ا"ستاذ وروه -ل۶ور

 بررولت إلى )..*.,مان ب١٠ه ن ثم ،دهد_ل

 دد ادردت إب.؛ ودوا^ هرن أدام د ود*

 في فقتلته ا"كور ل.ه٠نح إلى الفدر

 سنة يونيو ادالي إدنتما في ؛؛روت

 ه.1394 ا"ولى م/ج_ادى1974

 ا"رم التبأ ه_ذا وازده واستفبل

 لى٠وظ - ؛-مادته - احور وا بادرضا

 ا.ذ.ذ.د  درة ذا بشجاعة ة1ا^^. ود يج.ا

 اودي دود١اط.^. وإنم-ا ،١-.^٠٠٧فد ولده

 اده٠ج_ه ذ-اريخ ءرذوا ن٠م٠م ه قا

 ينصفوه ولم ذنرق ا ب وم ألناصع

وااذددر. ء ااذن؛ دن يستح.ؤا ا٠ب

 ل لعضا ا اذرذر صارع وقد
 توه-ج أطفات اافي والد؛خوخة

 اوضيان أخذ حق المتعدة، ذاكرته

 وأدب ءزم م-ن زذه٠اخت دن بم_حر٠

ل ودر وحكمة  العلمية رح.لته ء
عاء أ بىدي كاد وح_ى ،العدويلة

 م٠مذه ^زوره من بدن يمحز ولم ده وئ*ئ؛ ا

 ذسبلل دوك ومع ي؛رة. ب_ثنجقة إ
اروط.في اثمن ا تاريخ في ن.ازًا علم
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ب( اؤوه؛ د )ء؛ ن١ذعم ب(١وه1ا )دال م.ان تع

  ط_اء٦خ من له ١٠٠٥ رزم ،ث٠لحللي ا
 ه-و له٠وتحم جهاده ا٢ن مح.ا سئ ذاد

 اك_ًاج.ن ه_-؛-_ة_؛دت، ة٠- .ا رته وا

لبعفهم. لةتل١و والت'عذيب

 دظ س.اء ١٥ الذي ض

ذذط؟ ق الحس إه ودن

ت ودن-؛ رسائل :يرة٠ك,ث ره ١ا-

 ت١مذكر ؛وء.ة هط كث.يره ت١٠وك.ت.يل

 "م.ا ١٠هر ذك ء-لى ذق١و٠لح لم خطدرة

 في هاا٠ئح١٠^٠٥ ١٠له بت٠خ٠ش ن٠تدي

الدولة.

14 *،1996 27 في ذوفي

ه1417 ا"ولى جادى

ا"كوع ءاي بن أسههأءدل أذذاخه.ي
 العلم مدر ،ع۶ا"ك ءاي ل؛ن ء ؛"-ه ،راجع:

 الم-عاصس، لفكر١ دار ن، دم ال ذى وهطفذه
 م،1995 ،دم_ش_ز ، ١فك_٠ال دار مبروت،
 اب٠ت٠ك ،م.ان٠كع ،رث.رح ح_م_د أ ا"س_ت_اذ

 ،ددروت لحدبد، ا دار ،2ط ،.*-؛*ن "ر ا
م-1997

 الوه'ب( )ذ،؛د معدان

م1948ه/1367 ت

 ام 948 ذورة شهداء -ن م

 ن م ذمج.ان ة ق منط في ولد ورده. سن لد ا

 ز،ما٠لئ.عا دفي أمدرة من رية٠لحج ا د د

والتقوى، الورع٠ب تم.حز المشايخ،

 في الوط_ذ؛ة ة٠رك٠الح سلك في اورط

 ر١٠ء قلم.ه وناضل ،بلك_ر ودت

 دصدر ذت كا لتي ا الفضول جري.دة

 دل سب في رروده ل .دك حى٠وص ،معدن

 هدم1ل زده٢مة ولدرخس ،ادوطذتة ا.قضسةا

للتت.ريد. وأطة,؛إ^ وءائل:ه

ح كت٠حر ؛؛إدة ذولى  لوطذه١ ا#ر

 أواش في تعز في ظهرت اا-في

ثيش  المدوكة ه.ذا فثك وذأ ت،1اذ

 نمز وأء^ان م-شايغ زمالن، دع اسيو

ل نتكل كقرالح في ا"عذاء  با"ذ

 اذسجن فى ٠كث 2؛جنا و ،٠صذعا إلى
ل ي ;غذذت

 لعشري.وكا دوالى لت٠نذ ط.وبلة ه.طة

،  لكح.ركرا لمههايتها في ل.ه مدح عام

 ذدهزI وؤد ،لحط؛دزه.ا  صذاد.؛ء ض.مل

ت وادرى ادفرصة، هذه  دع اتصا

 والذ.ذوا صذ.عاء ني "درار ا زمالئه

 دثم من التخلص زوورة ء-لى

ض. ا#مام

 ام 948 دورة دت ذا ا٠وءذدلض

 ذ_ي-؛ عضما أ د٠ح أ ن ك لدستورية ا

ورة دنل أذر وءلى ررن، اا;؛  كان ا

ده دع سذشهد 1 .ادعت,قلين ض.من  زد

ر، اؤور محم.د ن ب. مد٠مح ،لمط؛ع ا د حم ا
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أحمذ< م )دح ت|مان مجمع.( )عدي مان٠ذع

 رادى 5 في -ر ادور محم.د 4دالل٠ا٠وء

 وكان م،1948 ه/ 11367 ا$زرة

 ٠ل-#ء- بمشل وهاو 4.- نطق م_ا آخر

 ال-ئفلى ائها I)؛- القرآنية ا$دة

 ه رازي ك٠رب إلى ي٠ع٠ارج المطمة،

 وادخذلي عبادي، في د^لي1؛. ، ة٠م.رض

(.30 - 27 /89 )ا!.ذ^ر جذفي(.

 الذمدمي أددد يأسدن

 لميرةوا د٠ي٠الم ام 948 ذ-ورة ح راج-ع٠م.
 ات—الدرا كز ه إعداد والمؤئوات:

ء ١شهد : لب;طي ا ن سعدا ، ذي4الي وابدوث
اورة.

( ٠محمد )ءلمي ندهان

م1963 - 1903ه/1382 - 1321

 درًا ك.ان دحمان: مد٠امح ء.ليهو

 ،كدرة حكوم:ة "1أءم ذولى ، ذطذًا

 وإءرأء تح.ريف.ًا سس لذ؛ ا لى ألة من ن ولة؛

 ؛ن ءلي ز ذع ذوا' أمبر ءلى ع.هد ان اولي

 إلى ب.مقدعه ءدم 11 ذإذه ر اذور ءبداش

 أوراوًا وسلم\، ، ۴٧حي إلى متقبله٠٠ ا تعز

ادوردرا ^لي ضن

 ولي دعذير د.وضع ظ.ل وك

 إلى ن مح.م.د أحمدل أغدوه ؤر ح.فى

ذممان، آل ن٠م ءزد هع جن٠ف ءدن

 !اص في وبقي جفح إلى قرا و

 ء-لى د—أحم م ا#د-! تغلب أن إلى

 -د د وس ذبل م-ن دولى .مع.ارضيه

 زدير ءلى "٠ءاع ذكان كددرة "1'أء^

 ءلى ءامأل ن ى ثم الغبيطة، وءلى

 ،احمد ا#دام -لى ء آزر في حرض

 ه/1382 سنة الثورة ذامت ولما

 دق عليها عامأل اد-:-هر ام 962

 ءلى ذددل زغم رده ددا ت٠تح اذ.غلجر

 ,*نه ض-ان—رع ر٠ه٠ش وذل-ك ،الذ-ور

 مولده ركان م،1963 ه/ياير1382

تغردًا. ام 903 ه/1 321 دنة ؛ألجا;؛

ا!كوع ءدي دن إىه-اءدل ا!ة.اذ،.ي

 حد( )دلى نعمان

م1974 - 1933ه/1394 - 1351

 وكاتب رخطيب سداادي هو

 قدير. ودربي ذدلمب ظ-م و وعداور

 قفاء - ا.لجبانة - ذبحان في ولد

 م/1 933 ,-ذن ت.ع_ز زواء ،البذ-رية

 في ا"ودة دراسذه وبدأ ه،1352

م.ة  ذإك في ؛أذرا؛.ء اموة ض ااذر مد

 ا"ذرفرة دلىرس*ذ إلى ل اذرة ثم ،ال.عهلى

-ة1ا ثم ز.٠؛:. ا"*عةلىلة لىر
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أحد( محمد١ ذ*مان حمد(١ )هءوم ن 1ذعم

 الى رحيد.ه عتد واذلىه أم*-ط-اد.*ه

 وهق.اك ، ٠مجيى ا"هرام ءه.د في ءدن

 صام حنى اررء.ة٠ب ة—م_لىرس٠ب ق٠لكح ا

 الثورة وأم عند اش 367 م/1 948

 م.ن لده وا هرع ندقل ذا ،لدستوري.ة ا

 آن إ" صدماء، إلى حها“و٠ست عدن

 أح_د في والده فأودع فثات الثورة

 اهمل محم-د لى ن واعذ حجة، جذون—س

 لغةره ء ذادا بهضم اذراع سج.ن في ن ذادما

 وق٠والذ. ا٠رع_له ءذه وأفرج ،صيرة٠ق

 وفي .لع.اص.م.ةا في الثانوية دالدرسة

 إلى هانتقل1369ما1950 س_ذ_ة

 رجوا إلى رذى ياث٠■ح حجه ة٠ذ٠ملدي

 ذورة ذادة ن م صدد مع الذتنذل وازده

 رزن ل ور اه367 م/1948

 د ءلى ءدم أ لذين١ ن٧للىستور ا $حذرار ا

 حم-دأ م #ما ا يد ءلى م٠ه٠لذ ير٠ب٠ك

 أن ل.عل وازده خ،لف اوذي حميالل.دين

 وادتما ال٠واءتذة اوذورة إخاد مدن ،رتمك

 في ذه بقا ء وأدا رزين- الى؛ ومؤيدتبا

 د.ن ن لجا في رقي من ور حذ.؛ حجة

توريحت ا"حذرار ز١لعكري ا واوذادة الدس

' إسم ووب ٢٠نحن من ه-و: سؤا

. ؟ذردد ا ن وهرا

وندر منهم د ءلى أج,_اب_ه وذلى

 ؟.تن,موردم- 26 ة دور ودام ب.عد تم.م؛غإجا

 هبى1382 ؛-اني ربع 26 ام/ 962

 وراء ن—)م عنوان ى١—تح كتيب

وار(. ا

 ضج ل يا نعمان م.لى٠أ د٠محم ز١تم

 ورز حدة،1واإ.ذ_ئد_ وبالذجذ.ابة ذء.ر 1

غي.ا دبوغ,ا أترا؛.ه  حزة٠متم .ذ.لىرة٠وم د

 وؤ.لى رة.٠ظ وادا لحدل وا الحوار عنى

 ا"حرار درب سوف ني اثذرط

 واذصرلى ده، ددا لرط.لمع ذذام تذورين٨لىلم ل ا

 زه وأداح ، ومؤسس.يه بذاد درب ءن

 ،ن ذ.عما امحمد أحم.ل لى^ل ا د تذا أم* واوده

 ال^^امي العمل مزاولة ذرص

 زءاهر.ة في مروزه م٠مج.ك والتتنظيمي

 )أدو الشهيد ذ٣م واقهرب ، لحزب ا

 ،برري نز ا مح_مرد د ئ—مح رار(—ا"حذ

 وتأثر .* درب وزميل ه ذلى وا دق صد

 تهودوجها أفداره من ر2سالكث

 ءن أذدن كما ته،وهرشان؛! وء-ذ-اء.ره

 مي٨التذظ ه ودج ادواة.*ي أساو انيه

 وا"نه انحلة تيس واذاقه

 طبيعذه٠ب فله حتفا I ع٠م والدولية،

 ذفي ا زة٠لمذما ا ؛تذ_ه١وثمخع ص_ة ا٠طذ ا
 رن فريدًا مرى .ام ا دع رت٠ظه

 ات والنظ والحعائعر ل لخ.-صا ا

 رذة وم ج_مة5_٠.٠*٠.*'٠ه وا'"ذك.ار والسلوك

تارة متعارضة أو ذضة ومتذا ذارة،
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أحمد( دهلى٠)لر ن ا ذام ن ذع لى( أ"ده د )محم م

 سريع المالد_ظ_ة، ذوي كان أءرى.

 لتصرفات الفهم نافذ ة،٠٦الب_دت

 ،م٠ه ودواي•؛ ت ء؛ -بذئه-؛وا ددى "دهتما ا

، قدي وا  ر-وقت ا في ن ى ها وعملي

ي وروما لم وص؛ قاذًا نفه  ننز

هتمامات واسح ، طغي وء-؛  ا

جل ٠بساف؛ت وخدع-ر ازوز ا يسع

 ه ؤرأ دا جإ ئدوشب وا رة ١بغز ذرأ

 خ ر وا "دب وا س.ة سيا٠ال دؤون في

 ، دم؛ة يا س ا والتنظيمات دد وال_ع_قا

ي ره حذوا من واسذشاد  ي.ذقطع لم ا

 ت يا٩ع٠خ—٠لث وا وى٠إ-ذ ' لف.$٠ت٠مح م—ه

ن؛ بم*؛؛ )™يا ا  الوطن-؛؛ $دي؛؛ وا ن ذد وا

إدوا؛؛. وا #ؤصوة وا

 لدبج با التمسك يسد دلى ن ا٠ك

هتصطد، في اؤرأس.؛لي  ؤون ال وفي ا

جشماء  في اللورال؛؛ وبالمبادئ i ا

حم، ه وذظ ؛.اس.؛ة ا ادؤون ا  ا ٠ى ا

شزار-؛ من ينغر كان  ة٠^-؛ذ٠د ا

٠ 1ذا. وذط؛؛ة؛ I. ,اد و هظاهرها

 إلى واا-ده وء—لجن ب_علل ءدن وفي

 ازسجذز من خروجه ءقب ه-رة لقا ا

 جريدة "درر ه،1374 م/1955 سق؛
 الدراسات دن لىدًا٠ء وأددر افدر(١)

داءا وا؛ظ-دورات  لقفيةا ء-ن توا

 ازدذورن ر حذرا " ا وب طا و ا!؛مذ؛ة

م ذظام ؛إصآلح د ني ا ٠ال:

 في ودن الز؛؛ري شالل وعندما

.؛ هرة اك؛  ذ.؛ ا"ش؛ ذولى ابسني د ا

تحاد ع٠لغ ادو؛م؛  وددم ،ءدن في ا

-رذد أنشطة في  ب-ين ؤدا؛—اا-* ا

 - 1374 م/1959 - 1955 ا"عوام

اه. 3 78

م/ 19 6 2 تمعر ري 26 دورة وعب

 شنل اه382 ا$ء-ر ربع 26

 في رة _؛۵_٠ ا ل ؛٠ء_.ه ؛٠و ثم اغا ا منعب

 !-دى ااداثم دوب٠اف ١هم قاهرة،٠ال

 صب ون؛ في ذة-إب ثم نر؛؛؛، ل ا *.؛’

 ادؤون اددوك وردر ا٠ل؛دي وز ءدددة

 ذكنب ا ضو٠وء لجمهوري.؛ ا س-_؛ رذ؛

دي  ه،1384 م/1964 سنة ا

 ه،1 388 م/1968 سنة م.تجول سفير

 هوري،٠الجم انحاس ارعمى ومسذشار

 لغ-ركية ا لجمهور-ة ا زدى -مو٠ويم

 رئيس ف ون-؛ ه،1391م/1971

 1972 ت؛ ا-لذ؛رجو.؛ ووزير ا!-وزراء

 وفي ه.1394 - 1392 م/1974 -
 رمي اغتيل ه1394 ما1974 ستة

 دوارع أحد في ءؤول ؛؛د باورصا'ص

 بعفى لزيارة طريقه في ن وج؛ ب:روت،
 رح٠تش ذل رم*-؛ د" حة.ا ا!.*.ر؛؛ذ البلدان

 حرك-ة ؛؛م٠ة ب.عد اصالد ني ع "وف؛ ا

 22 م/1974 سنة ٠يرذير 13

ه.1394 ا"ولى م؛دى
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م ءاي( دن )محم,د ذي ١|لحأ أحد( )م،حمد ن ذعم

 هرن ءدد عة ويف إعداد في هم ما

 تن٠والقواذ وا"نظمة أو-فرار,ت

 التي تة١الغ. في حعر " وبا سادير لل وا

 2 م/1967 ولىر٠ذ 5 حركة لت٠ت

ه. 1 9 8 7 ن سبا

،زف٠ل ا وردد ر لحزوا د؛ لحؤ^ن كان

 رة ظ إنا وا الجدل في ه ت طريق واتسدت

 درجة إلى وفد-وج—وال وب؛لص-را-د_ة

ء  لحذ.د وا الحسد لجير ي إذ ا ز -ذا ا

 ه ا زد ,؛-*..داوات. من إ_كشر ا ٠وب

 رزين اب حن٠ل-ص-حعيا ا؛-دلقون أدد

 دد ء وازده وخاطبه الحذوار(، )رجؤع

كدت : ذوله د ه٠ل يا٠ت٠اغ ل٠ب.ع دأددذه

 ه-ي '-ازفي لحدل وا ادوار تغفل

 #قذاع وا م٠ك٠ال وإيثار أحسن،

 في ١ص رصا٠و ا ة٠لع٠ع٠ل ءل لمنطق دن

م،  من عدك أذ-ذ_ق وك.ذ_ت الد

 جهددا تمع٠مج في وفد-وح ؛ را لصراحة١

 يت-ق-:-ل -حق ؛-ال وط-ول ;ر—ص إلى

. لوزوح ا

 دهولرناظرا ت.هومح-اررا دواره وفي

 مخزون وم.ن ط-اق-ت-ه م.ن الكئذر أفرغ

 رها ك إن ق.؛ل ح.فى 'حءره فكره

 لذرحلة إلى ط-اف1ا ار فى وصلت

 —ى رب؛ درج_ه لى ءره ود-شا الئذ.وؤف

٠ ة ددا ل دا ذاك د دصرذاده د-مذ ذا

ام. 9”74 ن1ذعم احمد. م،-،حم

 ءاي( إن د٠ح٠) النعماذي

م1986 - 1906ه/1407 - 1324

دد، أ لذعماز،١ ءلى ؛.ن مدمح وه
ا ع. ' و ول- . ض.ا ذا ،مد مذ-ن ،،—ادن

سخ لىش تخرج ز 1 ٠ ن وثم. ا وتوفي

-اوردة ا- ا ى وآدا ءات ادوا فى |ا-ا

ر ع دش ا ورا صلمغ.ق ا اذصاذد وحذذظ

 .حم... ء.ذد.ا ص.وت.ه ن وى ،يحى دم ا

 انجالر في ا#نشاد في وانخرط

كم واذرات، وا"ذراح الخادة

 ديدات لك ا ع.ن ءددا وأى,.لىر :.ب ك

 وزتا,.ج ف.كالره م,ن ط.اة.ذ.ذ تغمت

 ةلذ,-ادا٠ا د,_ ءذد ءن ودوارا* ربه1تج

-زيداءة، اسية؛اك : ،.ا٠ود وا

 /12/8 اسوح في -التأمجم 1

ه.1381 ا$درة ؟.أدى 29 م/1961

 م/1964 اب.في سف أزدن - 2

اه. 384

م/1964 الحقد  ا]-وطد؛ة - 3

اه. 3 84

 ةاليم_و ي افكة ا"ذراى - 4

ه.1 385 م/1965

اردأت قدت د ه أد
د؛ن درور كت-اب: دراجع: احث_،اد ء،ى بوع.ا ر
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عم -*؛در( دن ٠محمل ) ي ا ر(٠حيد إن ٠محمل ) ]ت|مي ا

د ل ل سحجن  |شتهر دق زدون ع لم ت ل وأ ءة ا ا

 أداؤه وحسن اذه إرق ل لكحد؛ ٠صت وذاع

 وا#رثاد ن ا"ط؛ م_ن وث للدور

 ب را٠#ء ا ودة—جذ مع ،نى خخدا ا

 \ غ دك إلى ن وكا ٠ غة٠لل ا وفصاحة

 خر.٠لل محب ق خا$ " ا عدالي مشر٠الم

 صربدة ا ل،لخة دًا سدتا أ أيف إ ردم وذان

٠صذع؛ء مدارس في

 من ا"خيرة السد.وات في ب صي أ

 لطبيب أ وحدد ل ا رذه ا ة وة؛ بمح،تة ءم,ره

 د حسا دأ ءوف ذه ك ل ذادًا نون,ا ٠محمل

م متأثرًا داره لزم مم ،ين٠لحا٠ص  ؛-آ

 جاوز رك "دوفي رفى ئسزتيا٩الرو

 ومري'دين رسه٠ما وراءه لمع غة ل~ببنى ا

ءطره• ىروذك

الع.مري دادته ء حس-دن د.

 لتظر١ هة٠دز زرارة، |احيى محمل. ى ب محم.د : ح.*درا
 تحق,ق ،1ج ر،٠ءث بح اورأ اوذرن رجال ذي

ة،بابق وا"بحاث ت1اكرا-. ركز٠ ور:
،،.1979 حوا، ء،صن*؛

مدر( ن٠ب مي انن*

 م1932 - ه1351

 لنعمي ا در٠حي ن—إ د٠م٠مح و—ه

 لاعمرا برن الملحذا بق.رية وإذ هريا ازده

٠جيذان في بدس وادي

*.مون  يرجع.ون الذس؛بة ممب٠ح وا

 ن حح،مم٠ ل ل ب.ون ٠ب٠ويمما ة ق ؤدي نخ ة م تع الى

 .٠صذ.عاء في دن.ذرون ونم ..ط ا

 ١وزسيدن هروز ووادي ٠وصعده

 ددش وادي ن ن-؛ وان .٠دة—دي—والح

هم. م.رك.زنم  اسصءذ.راره-م ن ون.؛ ا

 سم لذ؛ ا م1ال. في للم-انى؛ذي نخ؛$ل

م.1003 ه/393 العياني ءلى ان

 هرا حز—ي.ت.م تدمل زي، ق_ا٠ل ا ن ا٠وذ

 .د ط؛ ا ء كوا ن ل إ.؛ سدرده حبروا ؛.قول

 لموم، لع.ا ل.ذحصيل قب الذا م٠ه٠والغ

 ءلى عل٠م٠ض هدرة ني أو" درم

 ؤذرأ الضمردي ءلى نخ احرد رن رن

 عل ة-رأ كما ,ا"زه؛ر هلةنى لميه٠ء

 ؟-د٠وء لضدتدي ا حر_د ا ن—ب لحسرن ا

رن ،ني لكان؛ ا س ض؛  ا محما_ بن ا

 يحيى بن ء-لى ؛ز محم-ل ى وا

خذ ءردش ابي إلى ورحل ‘)-زكريا  ف

 في وامهع ة د ذر ا مش عاكش ء.لى

 ٠صعدة الى رحل كما أد—حي  ا

 ل.د ءلى د ؛-رذ؛ا كذز فذرأ ن وضمودا

 حقائق و درمان. دن مص.لج الذ.ازي

 برش أ ر وة. ن ليم.ا٠س دن حر-د  ه.رذ.ة٠؛ا

زهار وذرح والشرائغس وذرحه ا
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دذذط ا ر(٠حيد دن حمد٠ د الذ،دمي

سداس  ءلى الم*وفة ٠صاودة ني قى٠را ا

وف—دي—ر أ عر٠م ا ن م—مح دن دوك ب هنم لح ا ذ٠ي

 حسن بن يحيى مداينه ومن الحوني

دب-* ال٠وحم لعلب 1 ادن  رن علي ن ا

 بوف زون وا ٠دي اذو ري٠الد-ج تددى

 ، ۶خي دن ن—والح .ي٠م٠ش٠ك ءا احمد

 عجري٠ل ا يى٠يج ن٠ب بالله٠وء سمي اوقا

 المؤيدي ءبدا"ه ؛ن وءدالته ٠الؤيدي

جذب؛ درج; ودلمغ  ٠العلماء ظر ذًا د، ا

 "آمد-ًاء دف دع، ا ساذر ني م.ؤلع.ات وك

 ٠ طقلمن ا وء.إم ؟^ًان٠واإ في ؛-*-ًا ’ عدم

 بماا وفق.ه.ه.ا خة دًا ط حا أ أنه ى ومحك

الذارمة. اللغة ذلك ي

 ٠ظ-ر ًا٠ل ا تحذة ا٠فيه مؤلفات وك

 بى. مدا ا٠فيه ذكر ظ-ر ذًا ا وبفية

في وإج_ًاره  رذ_ه_م ه رت د_ا ا

 عقود .مخه ا—٠مدطث ءن آخم وهرؤلف

كر ١٠بتقيي دذم ٠ - ر٨ج شنما لت ا ا،٠صكقبي م كنم ه ا ا ك.م ٠ ن م-ًا—.لج ا

 لي—ء ؛-ن محمد صن ؛ذ-ل—-“ر ول

 'ز—ع لى—ء ادة—وج ا#دري-س؛ق

زه.ًار  ول ء رذهم.ا أ : سمدمممن وًا ه.ا سما ا

دذذة ر ا  ًار.٠ا"زه حداذق ءلى ا

خ ت.ع_ليو م,خ ح ن-ا دو ا مح.تص يما وزًا

 هن إب ًا٠ذض ا ًا—ومنم م_غ_ت_اح ابن

 همف جع ب لذذًا وله دًاح.١اط. ذي لحذوا ا

ء مع 4ومذةراذ دواران^  ءصره. ء.ف

 أذف كما تج،ع م زقيق.ة دحارأ وله

 د دب اذراف ني اساف الجواهر”

 وي صبي في الذضاء ذولى وف ف خذا

دريسي؛. ءلي ون نحمدت ٠لحللحدة وا ا

 ر۵طا ري دالبا ء

 دي اب ق د ل ا )وثاي ا ال'تن ا]ثحاء ذدر : جع درا
 دن الله إ-ادلى دي ه ذن ا ف  ر.«خ ا دخدار اي

 داردخ وي أن—اوج البذواهر اتفدي حمد٠م
 ئو٠—ق٠م ؛ز د—ح-ع ال .ازوجذ عريش .-را

سدي  ١.امري٠اذ لكر٠ دب اوردأد وءرل ا
 هببا خ٠اري٠ت ى—ن ف ■—ال زحالف

مازي،٠الذ درد زح ب' دلى ف ٠_مخ ا و
وحال'صذ ا]بهكلي. ,إين* ا I ور اجرة ا .'-.ارذلى

ازبهذكي. حذ-و دن ن٠اور-ذ انعدا سبدد 1

اسد
داربذدة لم.حة

 المتعلقة را";.؛-طذ ا"صال ذاق أ

 عامة، لرجدةالجير تا"بحاث

 ود ءلى نغط لا ءن لتتقيبوبا

هتمام ، الخصوص  في يًا_كاا ا

 ا"ودة لنعف ا فى ح ر.يمذ^ة لج,مه.ورية ا

 الة.رن ددادت وع.ذذ يدثرونا !ذرىا صن

ثأبدد رت متتضه وح.ؤ العثردن
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الذهطالءذط

 لجزء أ في أخرى نندن ات٠واكتشاغ

العرردة. درة لج ا رح م لي إدا ا

 من ءدد أجرى دد ف ذلك ودع

 أمجاث "ورودتين ا ٠حتي. با٠وال الدداء

 في كيولوجية٠وأر ج ة٨ف ا ٠جغ ولوجيةيج

 م.ن ء رددا ا ة متقطع. زمق.ية ف.برات

 حلةرب ءز ادذي عذر هرن ؤدا ا اوذرن

 العلماء له د وز ور٠يب٠ذ كاردمرن

 ت١ومشاهد حظات٠مال دوذوا اورن

 ه د .وح٠ليم ا وجية٠جيور ءن هرت را

 عذر عس لقا ا لذرن ا في ندلمن بعد

 ا1ومذه_ والرحالة، ثيز۶ لبا ا ن م. ءدد

 وألماريأ فردس.ا دن نو ثم وبأور رمدوندا

 ا"بحاث ولكن ها، وء وإيطاب

 نت و؛ ن١ر.م ا وجي.ة٠لجبول لجعة ا

ل نادرة  ذلمدل دن الغرة. ذلك ء

 اوذي ولوجي٨لج ا الت|وصعا ث "بحن.؛ ا

 ءن ام 84 ا عام (Burr) بر تره٠ذ

 ع لمرردع، ج .ة٠ودراس احل،٠والس عدن

(glumprecht) ني، ركا ل ا ط اوددا ء,ن 

سدارات (MAT) مارت مجثو  و

 روت ن-؛ ن—درامد ولنا ،اوركا-؛ذ-£ذ ا

(FAUROT) العصر للسات

في اءي—رب—اأ ي—الجيوأوح

ادورة. المتطة؛

 العذرين ذ.رن٠اإ بدايات ول٠وبحا

 ورة٠ووه ولوجية٠لح ا ث "بحا ا ردت رزا

 ’ارمن ن٠م متغرقة أنحاء في م.تتابعة

 ء.رلحطة أول أن در إصا ا دن حدث

 ذلك ذت كا٠ ,ممن وزدت ج؛ ا؛ جفر

 برتون الجغرافيات أتبزدا ادق

Benryton)) وزابوروسكي 

(zaborowsky) 3 'منة - I 9 I 

 أبحاث ءلى بداء وذلك (،1914

 سنني ددن ا٠٣٠ قامأ اد^ة٠د^لم ت ث ودرا

 دراستهما عد (،1912 -1909)

 ء ت؛ ب.ين لحديد ا سكة لثروع

 وذ-ز—د درام*-ذ ولذلك والحديدة.

(Botes) اهلدات٠مض تضمنت اوفي 

 ويدرودوجذذ وتكاتوذدة ج.مهلوجية،

اطة.دردة. صدعاء ق طول ءلى

 )ازماإرن( ة "ورو ا اؤرى وءف

 ريكيين٠ا"د اهتمام دأ—؛ ا"ولى

 لمن-ا في اسه ةبالرو نن وا"ورو

 ن العذر اوذرن دن نى ودا ا لعقد1 ذذي

لذ.ى.ط ا ء.ن لتنقيب ؛؛ ود,رذمون ا م٠هت ا

 المنقجذن من عدد لصوو ،ن٠ليم ا في

 في ا و و الغرة ذلمك في البالد إلى

جذزر وحظيت ،منها معرقة أنحاء
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ط ذف ال |لذغط

هتمام ا"حمر الب.حر  الحرب ذل با

.وبعده-ا ةيالاللم

 إلى وصلت م1931 العام وفى

 ي.ول-وجبحح٠ج ارن ولة زك د.دت.ة الدمن

 ة٠لثرك ين٠صعا٠ت ين٠ي٠ك٠رب٠أم ن١و-زولب

 (Standard Oil Co). أولى ستاذدارد

 )ذوذ.ذؤ( ولي دبر ال الحيول.وجي برئاس.ة

 في وك ثم. و النفط، ءن ث٠ح٠.٠زا

 أن إ ،رقل^ور طقزنا دن ال.عديد

 في أذر أي ا٠له ن.5يا ق, ق٠ابع_ت ه_ذه

 أوسع ن٠م ولل-ل التنقيب. دان ب

 في زت ذني' وجيق٠لجي.وا ا الدرا-ات

 ٠م1936 _ 1922 ؛-;ن ما الغرة

 .اا٠ ذام اوفي دوك يه رعيال ا وأذيره

ً-اص-ث ي (lamar) ر د..! ا  تمك-ن ا

 ء-لى رة خ,٠الص ت ا!ط.;ذا ورلن .

 ،ر حخ.و—ؤش ا ر ء.د.اأ ءلى رف ع ازت أرس

 في *-لى .٠ ون ،وجية٠الجي.ول وءئدوره؛

ت ة٠وس-يج . لرد الهرذيب -رح-

 د-ار -لى ذام اوفي المتعددة ادإراس-ة

ل  - 1923) ة-رن د-ن بذرن ا٠د خ-

 واه-ر٠ازظ دراسة من ذكن ام( 955

 دا مج-ا ٠ا ووضع I.لرك-بية جبة او لحرو ا

مودا٠ء ٢—وأ ،رلمطقات ة.ود.,^ى.*ة

 دراض.ذ أول وذدر ،ا ن. استرا.;ذرافرا

ادال. ءذا في ذوءا دن

لياف ود-ن  ني ذت اذفي الهامة ا

 الدرا-ات أيف لة٠اًا_ذ ه_ذه

 ا٠۴- م ف اوفي دروة  وا ول-وجية٠الح.ي

 دكىا ر :ا٠عم ;ان—أءاذ ف.طن ■ ج_غ-

(Rathjens) وايدان وذ_ون Von) 

(Wissmann، ذزة ل زاج وذل_،ك 

(.1942 -1924) ؛;ن تدت٠ا

 ءة.طي ني تمت الفي ا"بحاث ودن

 إذرن ا د.ن ت زن;ي! وا الخمينيات

 الي٠#؛.ط ا لم ال*-، فره 1د- لعن.,'؛من ا

 ءن درا-ات ودن (Lippinni) دفى

 ..ذ.ري -دفوازب لجيرلى، ا الصخور

 م،1954 ,ام لا في (fauna) كاونا

 ذنه ا!.*.ام في (Basse) ؛.اس وذدك

 طءات دتمةولذ.ات ني ورات٠ا.لذلد ء,ن

 ات٠درا وه-ي ،ودن' في "رذ.-ةا

 ا!ذ.ذ.ط. ج.د بت-وا د.ة خء-ا ذن عال ذات

 ا م ن، اوفي ا"بحاث إلى إضافة

 ح.اوتأ ... د في سفونى ليروفيور١

ة  ،ء,دن ذ؛.ذة٠د د.ن الذرق إلى و

 د-ن ة—رق ع ت م فارات في وذ-.ثره_ا

م.1968م،1964 م،1 953 الذوات
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ط1ا ذط:1ا

 من (Shuts) ذوتز ور الد وكان

تحاد ددا ا لم. ا في الحي.ول.وجيا د٠ه٠مع  ا

ت إلى ر دا ا هرن أول  وجذ-ود احما

 هدطقة في اإلد^.ذ ب ا!.ذل حذول ط٠الذ

 في وذلك،ة٠م؛٠٢ حء 1س في ال.عطبف

 كرده٠ذ م،1952 لهءام ءلم.ي دقررر

 في ي—ج و—وأ—ي٠لح ا ن٠وي٠ك٠ت٠ل هرة ء  هر

 ع_ات٠م٠لتج لع..,خور I وذوع ،لمنطقة ا

ادذط.

 ز١جيوك ولوحي٨الج !!;أحث ر۶ريع

(Geukens) ن٠ل_احش1 ب_ر م_ن 

، الجيولوجيين  ا٠لعه٠وأو إتح-اج

 راحل٠م من ن لمرحا ا ه-ذه في ن؛ هثا ا

كشاف ادحث  البالد، ني وا

 عن لتنقيب ل لز٠ع٠يت دا ي ف "خ.ص ورا

 اذسذور وأذواع وا!طمذ؛ت ت ا!نذود:؛

ءة  ذذ؛زدره وءزت انط. جد١لتو اذ

 م_شرى ء_لى ز٩ك_٠ر٦ل ب؛ لجذسالا ه_ذا في

 جذ؛وره؛ وه..ا صداذر، دلمعاذة ءذد أًايمن

 دون واص الدرق، إلى " وش؛ ًا٠شرق

 علمية ت وذروحة.؛ هال-وظات ءلمها

 م.ن لك-ا ا حد ذوا ت  حذت-؛ ا إلى تذ?.ه

 ء-لى ه٠توصيات أددت و ، يه؛ ف ا!لمغعلىة

الدراسات هن المزيد ءاجذرا زرورة

 التنقيب أل—م—ء أ ومن ث، "مج-؛ وا

ب؛ ف ؛ذ١سذلك  وا  إ!.^^ ب٨و؛- ٠.فت

 خ=ردطة وزع هرن أول أذه ءلى !نذلىا

٠يمتح ة٠ج ولب٨ج

 الدراسات هذه دموع كان لقد

بة؛ث  اددة دوزدح لفي ل ن.ادن دور وا

ال;من، في رالجترلوج:آة المورفولوح:ة

 ؛ةا.؛ع٠و وا طق ذ.ا٠لم ا طبيعة .دداتخذ وفي

 وأعال ث ا"مجن؛ دلت واص ية،٠التم

ء ء_لى ن غذنلمن ا لتغيبا  أو ، ؛٠.ه٠١م. م.

 واجد٠ت ءلى يها٠ف ت حت.؛  ا ءش

 أو )الغط ت1لليحدروذر؛وذ تح.يعات

 وذزك مدًا(، ؛م نايه أو ر خا—ل ا

بحاث تلك نشادج ءلى اعتمادا  ا

 بي.يه٠ل ا طو ذر—وا! ي-ثر لعا ا لى٠ء لذي.ة ا

ل^و!وح^ة.١و والطبيعية

 إلى وباونظر ا"ساس، ه.ذا وءلى

 التغطية هرن ؛.كاا جد دوا ت لى؛ مك.؛إ

رث إلى ددن ل ا دم ههد تق مم_ك_ن  ى٠ط ما٠م د

ه,.:

حل(1كد1و )تؤ.اهة وجذوبية اا.فرلبة ة٠المذط

 ازسهل المنطقة ذه٠ه ل—ودشم

 حر٠الب رف درن.؛ ء_لى قع زوا ا د-لي٠ دسا ا

في العربي وابحر ا"حرر
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ذط:1اط الدغ

 ب-اب رن ٠افحل ل٠ح ك_ا وا ،ة٠ع ا٠ت،

 ق-ة أدنط هذه وءدد Iار٠ظغ ع٠حخ ذكنرب ل

في ادابر ذول ء.لى  من "كز ا

 إلى ا٠رشم ردي ?ر٠ء ز٦م كيا_و أؤ.ذي

 ل.ير إلى ءدن زذحة لم.ذدب،١ ب.اب

 حق ءلي وخربة المكال، تم ء-لي،

 حل وس-ا ، ذة ط درؤه ا ددحدة ا لح_درد ا

 لكييرا الفالق ن٠م زء٠ج هر ذ،.ارة

 ح.ر٠ل ؛شادق دعرف ادذي "خدود( )ا

 العصم في ردث دني وا ا"رر،

في الح.ي.ولوجي  مادون 65 )ق.ب.ل ا

 ء-ن ؛ا—آ ذارة انفصال عن-د سذه(

اذرية;ا.

 في العام اق-ول-وجي والرؤب

 ت ا٠صدء٠رح محعكوم زب—-ه م ل ا شذا

 في تظهر ومتهفات ادرل٠وأخ

 السهل ادن لفتذأوؤ ملها. كا ر ادذطقة

ص٠ع٠ل 1 رن ة رمسدوب ،د-ور٠ى ن٠م

لي، ي الجدواوح مجروفات وءلى 'اذ

 ن٠م لعديد ا لى٠وء ية،٠ت٠ودل رية—خه

 والط?قات فيالملح قادتبوالط ن وقا ا

 ز حجا أ دب جذ.؛ إلى التب.خر ء اتجة٠الذ

اردفي(. )اسل الردت

ه. لظوا ا ٠هذ ء_لى وبداء

ه.ذه ؟؛-ا حز—ت-م٠ت لقا — —ج-ي و٠ول—ي—لح ا

 والمذة؟؛ز ن٠حث1 ذذءو ا١فإغ اذ;طذة،

 ا؛ذاطق نم داحل ه.ذا اءتذجار إلى

 رواد ليد لو القايدة أو القادرة،

 .ودذظي-ا با1واختز بوذات اوأ.درو؛,

 ؤد المنطقة ه.ذه ن دأ ذ."د-ظ وذ.ذا

 د-ناطو رن ءبره؛ م.ر أك.بر حظيت

ر حداودة مع ن ا"حدرى لم^^وزية ا  ةا

ط ءن وا!تذقب بدرة. أوذات ني او

طى1 ذطةة1ا لو

 ة ين رد او ق ت لدة ا٠ه حرة ا—د ث.ذا د

 ل-بلن؟اا وتحل-ها .هرتها ز5"إرا في صذ*.اء

 ن٠م حذلىا٠٠٠واو .الد.ة٩ت لى٠ء ذذ المن.

 ًا ثرن مجدها ك.ما مجذوب، وا ادنرن

 ءذد ت.بدأ ادفي قبة درا دشذات

نحدار الشديدة ل الم.؟-؛ منوح  ا

ل دلممنطقة ددنوا!.:.ا  ,ةد د ءو و

 دنة دن يردارف وءلى حتداء لنذال ددا

ذ ،صدذة  ؛*ذر ذندي. -دؤ دوب ا

 وحيراو -ين.أب محافظة في لمها سأدا

 رق 2500 - 1500 ددن ارتفاعها

 وتغطيها ، -حد; ا ا سطح ذ_وق

 ورد.ود;.ات وه)وادة دق .١ذ ت ذا سذج

ة. ندا د ة فذاذ؛
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الذذطالذذط

ل ن ا٠قيع من لذطقة٠ا وتتك.ون  ود

 ، شب درئ كا دش ردذاع ا ; ض ق صخخ

 في—ل ا ق٠ل لغعوا ا ٠ ١٠م عدد ’ ه٨ف ب ودق

 ن إودي؛ وا ت لذخغضا٠ ا ا ردك في بت٠س

 كقاع٠ ردة. ه إذ ا ب؛لرول، امذ"ت ادفي

 إوف،ا وذاع ارون، وذاع ص.ذعاء،

ن س,حط ووادي ب،—ري—م ووادي
 ذه٠ه ج مع.ظ رت تأد وذء .وفرها

 ب.غ.عا ة٠ح.ق ور٠شص في ن لشيعا ا

اركثي وغطي الحردة; الحدت ن١الراك

 الركاندة مدببادروا زائها٠أج ن٠م

 ظروف ني لدونت زفي وا ة،٠السم.بك

 ذوب ظ-روف مع تتالءم  بيئية

اذدذط.

 رأن -رون ا باحثون ل٠عحق٠ي م.ا٠ك

 ة دد دم ا ذويه دن؛ ا زكيبية٦٠ل 1 المذخعض؛ت

 ء أذد؛ ك-لت٠تش فد ذ^٠إ.ة"ط ا هذه في

 إ دددي لجذوف ا - مأرب ٣مذخعغ تكاون

 وه.-ب؛ ; س~و ١د ا لصخور ا جد دوا

 ره.في٠او والصخر الجري، الصخر

 أط-راف لى٠ء دقع كما٠ ده يحي.ط زني ا

 دأن يرون ولهددا ٠; ذوي اد؛ ادطذض*؛ت

 هذه في وجية٠ول٠لحا الخصائص هذه

 تذر-ط ه؛ ء.؛دة ذوي.; ة؛ د ا ت ا٠لمذخقض, ا

 دء؛ ]ذيا ا"در وءو ذط.. ال جد١سو

العالمية (Exxon) إكسون خرئ

 في الم.شاركة قدة تذا ا لعقد للدخول

 العام في اليم.ذية الحدو.; مع ؛ج #ل ا

م.1986

ذرةدة1ا لمتطقة1

 ءلى مت.دة لم ا ت ص؛ ل-؛ ا من ت:كون

 ا-بذوف ؛ت٠؛فظ٠ء عور ادذرق ط.ول

 ٠٠والم.هره وت وحفره وة وذم ومأرب

وإوحي ا ب٨الةرك ويت,محز  ه لهدن م ].*.؛ ا لج

 دات ءمودرة ذب .دء.؛ت٠دةص ن; ط ذن ا

 ا4ك ذرق ي ذو إلى ذربي ل ض؛ ه اتم؛

 - ؤر ص؛ — لرأرب أخدود في الحال هو

 الم-م.بن، لمة ر دود٠وأخ -الذوف، ا

 ماوازية الشريي اتجاهسها في وهي

 خ-لميح ء.لى ودية٠ء_م ر٠"حم 1 للبح.ر

 في التصدء-؛ت ه.ذه وتظهر ء-دن.

 ذ.ى-دء؛ت ذب جذ.؛ إلى ك.لها انذطقة

ات وأخذ؛ديد؛؛ذوي; مذرة;. ومحهض

 المد; هذه في ل درما ا وتغطي

ديمة، ]صخورا لي طن؛ ا ]-ردع ’ حذفي  ا

 ل٠س اج دني وكاذلك ،ءدة لة؛ ا نذور حى. أو

وراب; لصخور ا  م.ا٠ك ٠ الجري.; الج

 مل.حي-ة، دراك-ثآب اسة في زوجد

 واد.ط.ذ-ل لي ادر الحدر جن ت طشا و

لزيي•ا وا!طفل والح-ى
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اذذذطط انن

 ردنت ودراك-ب صق-ور وه-ي

 الطبيعية ا!ظ.روف توذر إلى ا"ذظ؛ر

ت؛ الح.ول.وجية وال-ظواهر  ل.توليذ الم.

 ذه٠ه حظيت لمثج٠لذل و-ئد.زذه. ذه-ط٠اإ

هتم لمذطةة١  ت لجخ.؛ ا دن حدن عدا ا م1را

 ين،٠والمذق وجيين٠الجيول ن المعن؟؛،

أذفارهم. محط٠ ل رزا و فك؛لت

أذفط ءن والتنقدد، دث ا ط،أذن

 ٠٦للتذقيم وزةمحا أول تارخ درجع

 إلى ارمنية ورية٠ه٠لج.ما في النفط عن

 وطت الق اذذرن ذا٠ه د.ن اتثالثالك

 دركة وهي العراق، ذذط شركة ب

 في م1 938 اك_ام خالل رية ؛-ريطا

 واإخ.رة(. وت٠)حفره الشرنفة اططة,ة

 تم.ال٠ا" غى٠بع بتنغين مت ؛٠ة مث حذ

 دادة ٠٠لحيوفي١و ور؛٦الجمو والدراسات

 ؛-دارن حق متقطعة فترات ل خال

 صوحات ذلك ذ ٠اإ~ب؟؛ت.

 — )جذد وح-؟.وذ_؟زلح_؛ذ.؟؛ جبول.وج.ية

 دا؛طة.ة العسلف ٩هذطق في ي(٠مغذاي

 قاهكت وانق الجم.ه.ورية، هرن الغ.ربية

 وددلمدانى اكا در ذركة ا٠تتعبذه٠ب

(Prakla & deilmann) ل ا"ذانه  لجا

أولى وس (.1954 - 1952) اذذزة

 لورامح طبقأ تمت ال-في ا"سال

 دع ات.غ_اقيات -»ا٠ومج موضوعية،

 في م.عها ركت1ش اذق ة٨ليمتا الحؤومة

التذب. ًاكالف

 من تر يذادا٠لسعت ا د عن دن ا دد ذ٠ب٠وم

 دس.وحات' ذ-تزوا لعذردن ا لقرن ا

 ذذي الذفط. ءن ،٠للتتقي والدراسات

 ادذاقي؛ لحكومة١ ءقدت ام، 961 سذة

وم جونى ك.ة ثم مع ز امذ؟؛  (John د.؟.

(meconi المنطقة شمات ٠ "مريكية ا 

 ال.شركة د.ت وة.؛ :؟اد.؛، من ب لدما ا

 ب نشدر ية٠اذد٠لح“ا تضوحا٠بب اه- ف

 لخا دن تمهةذت ،دربع دي، 2000

 ادلمومات إلى ا#زاذة دواسطتها أو

 شركة تها ة؛ت ازفي ث ا"مجن.؛ وذدائج

 قع وا٠د ز -تدن؟؛ا دن قبلها د.ن ديلمان

.ب،٠ه عمة ف ك.ش_ا سح ا ر آد؛ ه٠خمس حد

I 1 بدية وال'-2،1 طليف - 

 $١دعض وظورت 2 ، 1 والحديدة

 بار د-ن كء ني المفطح-؛ المؤذرات

.2 والحذديده ،1 اذزدذده

 م1966 - 1961 النزة لوخا

 (PAN أمريكان دان ؛٠؛ثم قدمت

(AMERICAN فى الذط ءن ؤدتتبب 

 حصلت أن رمد والمهرة موت حف

المسسوحات ؛تجثم٠ود تإملوماا ءلى
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|لذغطادذذط

 في ق ادحرا نغط ركة٠ش ذننبا لفي1

 الذك_ورة، لمنطقة ا في سابق ت٠وق

 المس.وحات من لمزيد١ مدراءبإ ت ودا

 ت٠وحغر ،ي،اردة :٠لجيوفيوا الجيوذ.رجية

 غدر ؤ تالداخدة٠يه ا ا$رار ١رذ م مجموءة٠

 آبار رحةأ وح_فرت عميقة(،

 1 - ب.تآلا در رم،حذوا دي: ستكش.اف:ةا

 ،ذ.ع.طية م.ؤشرات فدها ظه.رت وادفي

 .t 88،85 رق بئري إذ، لن Sو
 غسعلى أ في كة٠ لذم ا ذه ه بت ساح وا

ام.966

 دت٠ء_ة عحات٠ااع ء.شد وفي

تم والجذزادر من دي ا دن ون رع؛ ددا ق 1تغ ا

و٠"ح٠ي٠وم٠ي ج٠١كا در ۴نم٠٠سيأ٠ر ها؛٠ج.ب 0٠٠م٠ي

 - 1 970 ا"عوام فخا$ل وسي؛بكو.

 ائريةرالح يوسك شركة ذادت م!973

 واماذي ادزدزالي ادح ء١بإجر ةياليمذ

 رلي ل؛ ا )الشريط باه، ة ق ط ‘٠ م في

ذر(، حربلل  ه؛ل٠أء دأي ردم ولم ا

 سها١ذع اًاذ.قة ل وخال ٠اذطة؛ في حدر

 ا ئرية1الجز و٠بك يا٠م ة شرك ذ"٠م وا

 المهرة منطقة في اكعب م.ال٠بأء

 ام. 976 م ء؛ دق موترحض ل وش؛

 ددود في زذرالي مسحن؛ اذركةا ذذذت

 وتم ،ط_ولي خط ةر٠م و٠كبل 2500

أء.طت ددة را ة و كذ؛سن ا بعر حذر

 أن إ .لهي.دروكربوكةا هر١ظو ندر د*

 حب-ت٠واذس ؛٠^-؛إ٠أء أوقذت الدر؛.؛

بآلد.ا دن طوءي

 زاكيب١ال نم عدد ؤدواجذد ذددجه

 ذركه ذبلة من ع.ة٠الؤ.تش لحيول,وجيةا

 فى٠تعاونيم ادح٠برذ ورع تم ، ٠بكوسدا

تدذاني الحذذر ل مج؛ في ؛وي  ء؛م ا

 مني ال المذروع وص م،1974

 وحتى اا-ذةرة تلك لوخا$ وي،٠االمة

 حفر اذذروع نعد ام 976 العام

 ل شما في ب سذكثا ا ر آدا أربمة

 ؤذ.رات٠د دحضها ءطت ا هروت محغ

 ا ن—ه ى٠ذذه ا ثم ،ت للهيدروكريونا

ن. الهر ق ذن؛د؛ ا]عمل

 ذل ذرى ذرت م1972 ءام وي

 زإزالي ودسمح دراسة ي*"^ل اذولندية

 ا"حمر البحر في ا#فه المياه في

 أولى من وهي المغمورة(، )تباسة

 إ.في را ،ذعمر-ورة ا في لتنقيب ا ن أعد.؛

 خا$ل سثاكذ؛فيا ربر مر٠حذ إلى أدت

 .1 - ب٦٩كث دبر وه-ي ام 976 م اك؛

 ب٠ذط٠ذ دؤشرات ف كذ.ذ_؛ ا تم ها وذي

٠ل؛ وغ؛

 ذ٠ي٠رتتع رفا ا ن.؛ ك.ه ذر د_ت ا٠ق كمر.؛

 ل $١خ لتغصتلتة ا ددة يا٠لحيوفيز ا ت سا ودرا ا

-1980 م.وفيالعام1975-1974
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اذذطانغط

 سأرسن مجعر ت ام 9 ام 981

 بعن لة٠٠لاؤب ها-ة٢ في استكث.-اذبين

 وهم.ا الزلزاب السوحات استكمال

 !. - والعواش ، ! - اس عبا ببر

 كميات تخت.زن تكوينات عل وعهرت

 ءيذات ستخرج.توا زخاز،ا من لةيقل

 جد ادو أذبت مما دل ا٠لا ل.ذشط ا دن

 وإن المنطقة، في الهيدروكرب.وتات

 ذإك مع ف-هي ، ونجله بكحدجات ك.اذت

ذش  إدراء إلى ئلءر ومؤذرات د

 الفركة أن إ ا"بحاث، من المزيد

 ماب "سباب المنطقة ءن تخك

وفه.

 ة٠كتد ذامت م1 975 عام وفي

 (SANTAFE) حكا٠تحو -انتافي

 المبردات كة؛؛جرا، با ابا - ا"مريكية

 لمقدار لزارة والز والمغناطيرة ة لجاد

 المناطق في طوب ا دلم كيلر 2150

 نفسه م نى ا وفي تبامة. في النمورة

 ءز للتتقبب رة تن؛ ا وق*ست ؛٠يض آ

 في الكندية ٠سيير ذركة مع لنغط ا

 سوقطره جسوب من لمدورةا لم.ذطقة ا

قليمية )المياه  ا"رر البحر في ا

 إلى زأزالي سح ن بتنض مت وقا ا؛.*ربي(

عطت أ في ا٠سئكش ا بأر حفر دب جا

 ا؛-ذركة وانسحبت .رذ غا دؤشرات

ام. 979 ازمام ني مارة ؛.ظروف نتيجة

 اتغارن وتمت ام 977 ادريل وني

 في لعمل٠ل #يطادةا أجيب دردة مع

 والمددورة بسة با ييح_وت منطقة

 اس(. البحر في ة٠ا#ئايم-ي )المياه

 م ط في معها أخرى اتفاقية ووقعت

 المكال منطقه في للعمل ام 979

 ،ليابسةوا المدورة في ا؛غمر وخميع

 زلزالي، سع بإجراء وقات

 أءطت ف.ة حمبتكشا٠ ا ر ا؛ تسعة ت وحن*

 المقدر ا#نتاج باخ نشط زها اثنتان

ف 3 "حدى . برميل آ  إ يومي

 م1986 اكام في اذحبت الدركة أن

المشروع. جدوى م ءلى مججت

 الحكومة قامت ام 978 عام وفي

 للنفط ؛-*-امةا داإؤسة ممثلة

 دح نة تفا ا ؛.توقيع رذلمعدا ت والهروا

 (C.G.G) جي جي. -ي. كة ذر

 جوي بمسع م للعقيا ذق - فغ ;— غ—

 صخور ط) رتا .١ ظ ع لم! ي٠طي معنا

 دح ا هذا وتدا ط نجمن ا في ا"سام

 )صافر ادرق منطقة م-ن كررًا حذًاجز

 لفي الحاب ا؛دور له ن وى الجذوف(، -

المذطقة. ني النذط ى اكذذن
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الذذطط لتن ا

 د ٠ -
ورتب لر

ون د؛ ال

٠محال في

لر؛ ء

 ام.ت٠ق ات٠وح٠اف ه خذ ة٠ت.يج٠وذ

 والمعادن لنغط ل الدام.ة ة—المؤس

 ول٠لل.حص وددت ،للمذ.طقة ازودجدا

 ت ك_ا ٠ش ة لى—ء ا—ده—ف ت را يا٠ت٠م ا لى—ء

 كاة ن ا٠مذه رت1ف ة٠وأمريكت أوروبية

 اركة٠الش اتذأب ؛*قد "مريك:ة ا رذت

,ا هرع #ذداج ا في  حر٠حم٠س في ة٠وم٠لح.

 فرزى معن وقامت ام، 981

 وادوحات اث٠وا"مج بالدراسات

 الزكيج.ات ويود لى٠ء أكدت الني

لة ا  وتم الهبدروكرب-وذات. طقزن د

 ستكشاغدة١ ر ا ٠لحغر دواقع تمدددد

رسمي - قز$ح في دبر أرل ومجغ وددئ

 ام. 984 ذخاير 31 في )أذف(

ذة دن دارس 4 رفي نم نفها ا

ط اكشاف  تدشافية1 دبر أول في ا

 ٠„ ء-:-لى تج-ارر-ق ،ا'ت٠م_ي٠وكك (1 - )ا-

 في دحر ؤ 700 ^نارب ء.مق

ذر. ذرب

 تم ذذد أذرى، هيذاح دن

ررفي تحاد١و ًا^^نا ردن  ا

ذط ءن اكعب را#ذ.;؛ج ا

 اا_..._وذ ]يم_خا با؛دروع ءرف

 مل٠رع ذام اوذي العط، ءن للتقيب

م_$عاح_ة ء_لى اسذك_ش_اذة ت درا

ف 10 1قدره  رال دريع دش ك؛لو آ

ل وأغوزت .دوت ح-ض  افيءوام خ-

 المسرحات بعفر م1982 - 1976

 ؛ل في زا.زالي( - جاذي(’ الجيوضزيائ;ة

 حد-ر لذ ا إتح وخذ م.وت حدم ل سر؛ م'ن

دة مجذ.ذر ذنادجها دوجذت  ر آب؛ د

 ، س_ذبيه ا٠ ئ.آجها ا دم ت ؛ ٠ك ذ.لى ؛٠٠دذ١.٠٠س ا

 - 1981 ولو٠ي النزة ل خذ وذلك

ام. 984 لحوإ;و

 لدكك لس_بة 1 رج ا٠ل.ذ.ت ا وبسبب

 ذ?وة ة۵مذط إلى ط ااذن؛ ذتقل1 ا$دار،

 العام إلى م1982 الدام باية فئن

مال تركزت بث م،1987  ا

ل ة٨ذافرمددك ا  دم؛ الذلمرة ردك خذ

 وفي الوطى. بوةمث بمنطقة رف٠يع

 اذذروع حذة ما رس-هت م1986 عام

 وحتى مردح هار و٠تال.5" أدف 35 إلى

 .ع٠اإ.ذر انتهاء ء.إم م1990 العام

 رة الزازا ت ا؛-وحن؛ ٠بتتغيذ م ة؛ حث

 رب ل وتذص-^لىة إة.لىمة .?ة، د جل؛ وا

 وة-لى .ء--؛كذر( ود-در )عردز سوة

 وجذود ت دوحن؛ ا هذه ذن؛ذج ًاظيرت

 ر١جم٠ديا في ذ,موة م,ذطقة ي كيم؛در 1 3

 حذ.ق ،2- وه٠شلب ب.-بر ء1لى ا ام 983

ستك.شابة ر ا$د؛ دجالي يلغ زةجالمذ ا
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|لةطالنفط

 26 بحدود ام 989 مارس 20 حنى

 المكتشفة، ب٠اكي للحنيا في محة-ورة ؛-لمرًا

 في لقعط١ ستكثماف١ نتائ،جها دن كان

 - اذربا عاد ال-ثرق عياد ة-ول٠حذ

ارردل منتصف في ء وا#ء"ن أفيرل

خبارات ت٠ت٠ثلبأ بعدما ام 987  ا

 حل ,.آن حق| كال ءلى يترأج اذفي

ذ-ة الحقول )أكبر الغرب عياد  ا]-ذ

 ا#نتاج— ؛ ب_لتة ق_ا ا٠أقرح وره(٠ذك٠ال

 ن \ج—ق٠لح ا ي—ن—ب بينما ، ري ’لتتج- ا

دران  الدراسة من هزيد إلى مجاجة ا

خبار.  م-ن ا#نتاج بدأ ولهذا وا

م اما—ز ا أواخر الغرب عياد حقل

35 دره٠ق وم_ي٠ي وبمعدر ام 988

اروم. في ل ف؛ر’أ

 ن٠م انثروع طدفه٠ لما رًا٠وذظ

 ،ا٠لح.ة ا عة٠دش. دعلز ة فص .ودات ومع

 ل.يات—م٠ع٠ل ود-ا ،لفطيةا ومكامنه

 تلك ءلى للتفك الالزية

 اددة اًاظواهر ة ومانا-ل ت، وبا اإص*

 إذتاج ءم.ليات في المتبعة بالطرق دا

 قد الحقل ن٠م ا#نتاج ذان الفظ،

 وبقي ام، 990 ف٠ع-ذتص في أوؤف

لية،٠الد ؛-وقا في مزابدة٠لل را و ر مع

.4 رؤم ل.ةطع وءرف

 في النغظ ساف كان لقد

 ردف في وف—لم ا رب ئ ورغ a ح

 في شبوة منطقة في ذا٠وك ام، 984

 ذوة ام 987 العام من "ول ا لصفا

 لمية ل-.ا ا لفطه ا ت للشرك، جذى

 ءقدت م1948 تام ذذ انختلقة.

 ؛"دنا رين أجا#ذن في المثاركة ادذاقة

 سل لرطاسمة١ (B.P) بى بب. وشره

 ت١وقام ٠امة٠م من لشهافيا الجزء فى

 -إبول-وب-ذ ا ت ف٠لر ا اء حر بإ

 ا؛ر مجنءر م٠تق م ولكذه.ا لحوفزيائتة،١

 لية’ال الموارد لقلة نظرًا استكشافية

 ،١٠يئه دك شم ءلى ا٠له حشم.ه وءا-م

 أدى مم-ا الالحذة.ة الرطمات فى م.ع.ها

 المنطقة. عز الركة انسحاب إلى

 الريطاسمة، (BP) ذرئ لي٠تخ وفور

 ء_لى ?-ةحد درر لج ا ت٠ه ذرئ حصات

 ا؛-,فروزة لمنطقة ا في ز منب؛ ا رخصن

 الشمالي، يان داحل القابلة

وفى ت مو-ول الم* فيه.ا ت وأجن.  زرارة الج

 بهرين مجذ.ثب ا ه ص،أس_ا ءلى ل—لم ق نفيخا

 ابر ٥٥ (2،1 )اباق استكذ.ا؛ذن

 صم.ما * ذلمطية ٠مؤذرارخ تت ٦ ظاخ ا"ولى

 ة٨ذقط مؤشرات نية اإذا ا)زلى في ت ٠طي

ذه—ه ءلى عثورها ًا٠٠ورغ ٠ر.ةوعا
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ط ادف الذذط

 تشاب.ع لم الدركة أن إ الم-ؤشرات

زم.حن ا سى لحسا وا لجهد ب؛ لها عما أ  د

 (BP) ذركة كن١ .٠المذطذة ءن ويزت

 في لمطقة١ ءز تخلت ازفي الريط.اذية

 ح-ب٠دق ل وطب ادت٠ء ة٠ق٠اب٠س وآرة

 مع.ه.ا ؤد 1التع ١نم ،" ود ،ها٨ف ادبزًا

م.1990 ر١نيسيتم

 لمنطقة الش.مالي لج.زءا ك؛ن وبت،ا

 لمحث ا ت ء_مدا وب ري٠تج دة ا٠۴ت

 ذب رن النفط ءن والتنقيب

 دن )ب لجكوسة١ لمذطقة1 وإن .ركات، ال

 التنقيب ور.ةب-م.حا أدض؛ حظيت فل

 حصلت ام 985 عام ي٠فذ ادذط. ءن

 ءلى الزكدة (TOTAL) كات ذ

 ون اتفا بم.وج.ب فيه.ا للتنقيب اردار

 ال٠ب.أءم هرت ووا ا#د؛ج. ي الشاركة

 زفي وا ،اغنذإنة ردة لجوفدزدا ت ادوحا

 واص-لة استك.شاف.ية بأر ذر د إلى أدت

 تخل، ولكنها ؛'لمغمورة. في — 1:ية٠الح.ذ

ا؛ذطةة. ءن

 شركان حصنت ام 986 دارس وفي

 (CANDIAN ي٠أوك كديان

(OXIY ٠للمتع ذ٠رخع ءلى الءذددة 

 ظ.في5 مح-ا في دلة ا ج.ذ-ودب مذ.طة-ة في

ذذ-لىر حذن سا ءلى رة -ه لم وا حذضردوت

 د_رع. رش يدو٠ك أزف 36 والى٠مجذ

 ت دوحا ا ء حذرا ط ه؛ إرر ءلى دت ون

 اكشاف تم ذوي,! ءلى واذفي اذة، اط

لم.990 سة أواذل في با الغط

 وقذن حتى الذلىة-ذ رت ف وقد

 ،ذدة تك،دا٠اس ر آب أرده-ذ بحذر الحالي

 ف اكاذن؛ (1 ~ )يدون؛ ذت؛ئجها وكاذت

 - ل؛ ،ذة.طي ف اكادن؛ هيجا ذ؛طي،

 ف اكتن؛ 2 - ل كما حاف، دار ا

 التقييم أعمال كازال و ذ.فطي(،

 إلى ا"ودة ؛رات ا وزر ج؛رية.

 5000 - 3000 ؛-,ن براوح إنتاج

).ة ا$د.؛ر من كالى يوميا يرميل  اا.ذ.

.ه عال أ والمذكاورة لمتتجة١

 حصلت ام 987 أكاسنو_ر وفي

 رخ.صة عل اكرذ.مة ذوذ؛ل ذركا.ة

 ذطةذ٠د في ط ذق ا ءن للذذقبيب ز دش؛ ا

 ءلى دزردوت ءذ؛ذظة - 0بو ذرق

 دحر كيلو أزف 1 6 ندرها دة د.ف
 وح.ات٠الم.س د.؛جة.راء وف؛د-ت درع.

 ،فدن طا سن.كذ ا ر آرا وحة.د.ر لدة ل-زوزا ا

 "ولى ا ارحان ا ل حد. اا.ذذ؛ئج وكا؛ذت

 لى—ه لنوا ا حيث دن لى—ب إيجا

وذذلد.ت .المذطقة في الها.^لروكارد.وزذ
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|لذغط|لتقط

 ت ادوا وا ط٠ل-ذ ا وزارة إلى الشركة

 ث ح ل؛ ا مر-حلة في للدخ.ول المعذب

 وبر٠أك.ت ه_ر٠ث من رًا ءبحا ا ذدة ا٠ث٠ل ا

 سذدوم سه.ا سا١ ءلى وادفي ام، 990

 4 ر٠ود.ذ إضاف,ه ح.ات ع٠مس ء١بإجر

.ذه ا ش دك رمم ا ر آد؛

 ادة دفا وزدت ام 987 درج وفي

 في سل ( اكدد الف ) كقرش ؛ين

 دن مما وءلى أبدن - ءدن مطق

 مربع، م-لى كيلو 19400 1دره-٠ة

 -ددهوا كشاذدة ستا بار بحفر ست ووا

 ديم وفي ٠ة٠اف٠ج ماب واتضحت,*

 معها أخرى ره اتقا وقعت ام 988

ةظ« ء؛ في درر - سر ذطقه٠م في مل٠للع

 وف أ 4 7 ذدره؛ حة 1مس وءلى ذيرة ا

 بذدقيذ 4ك الدثم مدح قا ح. هرر هر لويك

ح٠س٠لما ذن ذرح ذلى كيلو 1493

 لي اط-؛ الولت ي وتعمل الزلزالي،

 قع اذو ديد لدد رت ذا ل.ب-يا ا م٠تقيي لى٠ء

 ء؛م وفي( ٠فية دد-' ت د، ا آبار .*.ن ر لحنندر

 -*ي بب آي رشة ن حصلت م1989

(IPC) عن ٠للتةيب ادلى'ز ة٠۵رخ ءلى 

وء.لى ا"ءلى الجوف منطقة ي فط ال

 ^.ربع ه.لى و.1كذ^ 4200 ؤدرها دن مسدا

 (. هنت لت;كة ا"ولى اذتخلي ة٠مذطة )

 الممح ل عد؛ ر.؛ لشركة ا ست ة.؛ وة.د

 هيذًا٠تم جيولوجية١ ت صد؛ ).درا وا اذرزالى

ستكشافي ابز .دفر  1م جاذب إلى ا

 تحقيق وبعد م1990 م اك؛ وفي( سجق

 المنطق.؛ معظم ك.اذت ليحيةا الوحدة

 ثل٤ ( شبوة ) ليالدا من شررة ال

 دن إم.؛ دن وب-؛ ،مفتوحة منا

 وذد نربع. لى٠ كيلو٠ إف أ 27 ذدرها

 عده إلى دن دما ا دنه تقيم نم

 ما مني.؛ كل٠ دن ؛٠٠٥ اوح آلى ت ء؛ طا ة

 مرح. ذلى لويك 4400 إلى 2900 دين

 ز ط دف ه.ذه ذوويح دحددا ن م ن ك؛ رؤد

 ذن كة ن, 25 ذن أكهر د.ةدست ؛-آن

ط بطلبات الجنسيات غتلف  "ع٠ا

 لعم-لميةا ه-ذه وأدات ت، المعدون؛ ء.لى

 اتغاب 12 دس كخ١ ترل إلى

ن بين ا#ف-؛ج في للمشاركة  ا

والثلى؛ت.

ذذل ا#ذذاج و

 ما٠مح في ال^وشي ح ا#دد-؛ ولى.؛

 - سأراب دوض في المتمددة لاخشو

 ألف 220 من يقرب د-؛ اذوف

:ًا- -و برعيا_
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الذذط ذدط

 ح.وض هتجز م‘ق ا ا!ذغط ر١ويصد

 ط٠خ ?ر٠ء ه٠ل٠حق٠ر ول—خ ا — معارب

 في #ذداج ا منطقة م.ن تد٠يم ردبأنا

 ال شم ر حم ا ال:حر ح,ل سا٠ حذن ؤر ا ص

 اذ,ذاقلة ني يصب .ث١ح لحديدها هددرذة

 "ذدوب ' دغيلى ت بدأ وود ٠ص_افر()

 ح-ي-ث ام 987 نوفمبر في للتصدير

 عذه٠وس مهرأ ك.يدو 440 طول.ه غ٠يب.؛

اروم. في ل در أذف 400

 ياد ل٠حق دن اج٠ت٠لإلذ ■;,ة—ر وبا

 بدأ فقد ، شبوة مذطقة في الخرب

 م1988 .-:-ة أوام فى ا#نتعاج

 !دعأ 70—35 ردن وح دبرا لويمدد

٠اليوم في برع:ل

 ء.ي.اد Vح.ق م.ن ^ذتاج ل.كمةور؛

 لىأ٠د فقد ،شبوة منطقة في إخربا

 م1988 سة أواخر ني ا#نتاج

 إ-ف أ "70-35 ردن وح درا دل٠ع٠وبم

 م -لمن؛ا لذطا ن وك-؛ اروم. في برميل

 طة بوام.- عدن ة دصنا إلى ينذلى

 ارري. لطريق١ ءبر وذه إذا ا اا^ة؛ريح

 في العمل دد المذكاورة أ.هحرةا ل حال و

 اعدام الذذط ذقز٠ي ذ-فيبلأل خ.ط ظ

 دن ذرق ال.واذ*-ة الدجميع محطة د.ن

ذ_؛طئ إلى ال.ذتح !-دربا ء.^.؛د حذلى

 في لي٠ء د-ير يماء٠م ٠لم٠*٠ء العربي البحر

 ط.ول لغ٠ي دث حضرموت. محافظة

 — 35 وسه ر٩م و.1لى 204 وب "ن؛ 1

 م اطن-؛ النذط من د-ربلى أا-ف 40

 يجوار ؛م٠و.ة يوص؛. رلضخ القابل

 بسعة للذخزين نمع المذكور ء اليء

رل. ًالف 35 ذدره؛ إم؛!;ة

سويو

 ر ري إدك ممذاتان ابالد في تع.م؛

 ،د-أرب في ض؛ إحدا ،م ط_؛ ا ا.-ذطط ا

 دن جزءًا طيغرت الحج-م صودة يهو

حتياجات  ض انحلي لالمتهالك ا

 دددذة في وا"ءرى الذذط;؛، ت إدة؛ ا

 في ا!كدرى في لمشلم-ا ا دن وبر ن ءلى

 لى !-لمة دوجنز :*ردى دلي وب؛ الطة.ة.

:مصذ؛ة

دارب عصث،ة

 اكتثاف وبد-لى ام985 عام في

 دونس في ربة تجا ت حسيا—بك ذ.ط٠ا!.-

 لحذ_طوات ا ذ-رءت وف—لج ا رب د-؛

 ن٠د جذزء ة ي ط غ ت ل ردر٤'د وحدة #نثاء

ب؛  ةيالغط للشتق؛ت ادرن جذات ا

 ر إفي؛ وتم والمطلوبة. ا"ساب؛

د.لىأ إذ ، ب؛ ة ٠ةصي فةره في الذروع
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|لحنمطنمط ال

 ب.ري-لا 12 في افددارع دوم غيل٠التش

 ا٠ره١د٠م.ق أوادن اج٠ت٠إذ س_عه ام 986

ف ثرة٠ء  ت المشتة؛ م-ن درددل آ

 ٠ثلث ,يغط.ر وب_م.ا ،ا—روم. ة٠لذغطي 1

 ءدل اروم ا كنه ل ؛-توردة’ ت1الكمي

 وتذذج الحلي. ستهالك١ م.ن ٠ا0ا 5

 زلدد ه-ى منحذقات دنث. لمعتاة’

 3045) دردن دودي؛( ل برد 3600)
 درددل 3000 زوت( ود؛ دوددًا( ل درد

 .طة٠دوال المشنقات هذه وتذذؤ دودا(

 مم ط-ردق ععبر -ح لعهرد ا ت 1 ر دل

دثع.؛ف درد ؛٠إذ؛.؛ؤه  ؛.؛ن الذ.ذ-ط ا

زب. La ودددذة ذر ئ دوقع

ءدن دصذاة

 ٠ا؛ذط-ةة أفي دى درا دن وتعت\ر

 بطاقة ام 954 م ء-؛ 1ؤه1إذ.د. سد وق.د

 في طن ن ؛و دا 8 ة_ذ-اره؛٠د .ه د.؛ إدنا

 ألذ 170 يعادل ما أي العقة،

 دطذر ة٠خزيذ ود*-.*-ة .دوب؛ رمبل٠ب

يحن٠م ة٠—تفم  دم ن؛].ن وذظرًا برميل. ،

 ا#ذذاج ذان ا٣ووحدا ا؛صغواة دذدآت

 د؛^وز، 5—4 ددن د-؛ حق-در ي٠ارود

 ازتخ-زدبة ل*.-عةا 1أد. .ل.سذ.ةا في ط.ن

 ودن ا؛ربع' من أذل إلى شت ذقد

أمنا ا ودوره.؛ ذة.وم ة1؛ىن.‘! ذان ذاك

د ت ج؛ ح؛ تعفية م٠يت إذ ، ٠ه.ذ  ار.

 د($رلر هع منها اذننهرة اإظلذة.؛ت من

 أجتا؛ة ذرذات للال.؛ب يته٠وتخز النذط

٠وءربية

 اصدرته الذي للءذاب ووفقا

 ذان ز زن؛ وا '..لنغط ليم.ذية ا؛.ؤوة

 جيع دن العط اج ا م؛ت اجالي

وذاج ذط؛ء؛ت  تمرة1ا ورلذ٠الجم ني ا

 هر—؛ ا؛ية وحق ام98ة م ء؛ من

 1525989073 طغ م2002 دسمو

 ذط'ع كا ة—ده دلمك ت—ح د؛ ى

الي: لة؛

٠/٠3 7هآزب ذط؛ع -

٠ط3 6 اطران ةط؛ع -

"ا(4 د-ة ةط؛ع -

%04 ءداد برغ ةط'ع -

%1 7 ذروة ق ن- ةط؛ع -

"02 دوار، ةط؛ع -

ذتذاج ودأ دار ق ذم ذط؛ع -  في ا

 تدره؛ ة—ودك_م م2001 ر٠سام٠دي

 ايالي وبلغ ذذط بل٠بر 68962

 لر.ة ر زك ؛_ؤد*.-ةوا '-دوون ة—۵ح

-86 لغرةا لذ ة ه؛ا ااق اريرن
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اذذط ةط:1ا

 برميل 783861 نحو م2001

ذتذاج. ٠صافي حمالي1 دن %5 8 وبشرة ا

 اخذ م2001 - 86 لغزة١ وخالل

 ء 1ب_اسذتذ ء_ليا ا دص ارا٠مس ذداج ا

 ح.بث م1992 ءام مح_دود ض اغذذا

نتاج ارتفع  برميل 2000 من ا

 اذف 160 الى م87 - 86 عام خالل

 اصتكم-ال ب_عد م1988 ي.وميا برميل

 مأرب/ قط-اع في ة٠اا_ذذه؛ ة٠لم٠مرح

 رردش الف 200 الى اردع ثم فوالج

 تجاوز ثم ام 992 ام٠ء دق يا٠يوم

 ءام حق دردش اذف 300 مذرى

 التذم؛ة رحلة٠ع ستكماى1 ؛دد ام 994

 دا د-.ذ.وى ءلى وريق(ا، ة.1اد؛ انطاع

 حق م؛-ا دو برم-يال ااف 400 دون

ناج وارذنع م1999 بادة  ارودي ا

 ليتجاوز م2001 - 2000 عامي

 ول دومدا ل ؛رد-؛ ااف 400 د~:وى

ذتاج بدأ -ذن درة م.1986 ءام ا

 خالل الحة-ام النفط ام.الي خ1٠و؛

 ريل 160052009ئو م2001 ءام

 ل ؛رد.؛ 438499 ذدرة ؛ودي عدلمب

 اذذاج ؛دون %4 او %2 1ةدره ادة ؛ز؛

ذنذاج متوى عن دار ذرق ا

 الدول؛ دصة الى ؤ:ظر1و؛ م2000ءام

ذذاج ام.الي دن  ا!:ذط دن ااذوي ا

 سدنت د٠فة م2001 لعام الحذام

 م2001 عام في لى ؛رد.؛ 99270230

 ذذر؛؛ا %1 قدرة اغذذاخر ؛ب؛

 ة٠٠——ن ودات م2000 ؛.دام مذرة

ذذاج صافي احملي دن %63  الذوي ا

 وال.ة.؛ةللذر؛..اء، لال؛عام اذبل

ااذنط دن دواة لا ض اغذذا ويعود

 ساب وذلك م2001 عام الحذام

 في ة٠اا.كا.ذ ذذط ذ؛ة ارذذ؛ع الى ود ع ت

 م2001 عام ة٠واد؛ا مأرب ؤطاءي

 اا.ذفط ر اددا انخفاض وذزك؛؛ب

 م2001 عام الدولية ال.وق في الخام

 .؛-ة الخار الميعات *-ار ا وبالتالي

 دن ر٩اك ًاى؛ات ل.حاجة ي لدما ااذنط

 اسد.ار خالى في ك.لغة الحذام؛:نط ااذذ.ط

ناء؛*.ناصر دن دذ.طذ.ف-ة  الك.لفة ا

ا"دزداد. اف؛اذا

 لذة.5اا ذ.ذ.ط اغذذاض س.اهم وؤد

Jانخذاض في ؛رب٠و اد.؛ا.ة ذطاءي 

 وبالدالي المذام ا!ذذط دن اذدواة ص.,ة ح

 اد؛ا ذان٤وال الحذارءي دصددر اح ال

 الذذط ر اددا غذذاض ا اذب ح الى دورا

 غذذاض ا في ا]-دورة ازوق ني الحة.ام

درادات المبيعات دن النفطية ا
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دننطا|لذغط

 ل.عام دودة ل ا لح.علة ة اخدل و الخارجي.ة

م.2000 م1بع دذارذة م2001

 من ة٠دول٠ال ة٠حلص رالي ا وءشإى

 الندن( تحم.يل هلوم٠)دم.غ ادرات—ل-ه

 ء.ام ،دت٠ذا وحخ صد د.لء هردن

 882948512 قدرها ب م2001

 ة٠حع ا٠ام %5 6،15 وه برم.يل

 فدنت المامرة الذركات

 وبة سرب 637200425

 البدية الثرة؛ حصة ءدل ٠/٥43،47

 ب٠د.ك ة وا؛مدد ال.:ذ.ط^ة لالستتم.ازات

 وسبة -؛لى ؛ر 5 ،5 12 ،333 قدره؛

 للنفط ازممة والمؤسسة ٠/٥0،38

 1ةدره- ءذ.دودة بكمية والغار

؛ريل. 22،800

 لصادرات’ ٩—حم_ج فت نا ا—م٠ك

 ح.صة دن اادورة .وق— ا!. الى النفطية

 متورى م2001 زام ال-دولة

 لتجل كرمبؤط 66،919،605

 مقارنة %4،4 ة٠بق___ب تفذاذا ا

 والبالغ م2000 ء_.ام بمتوى

 الموجهة ،اد.ا ل برد70،012،470

 ت٠فقد"اسشوذ اء-لي ستهالك1

 ا—ه ر ط ة٠ي٠م٠ك ء-دن في ص-ا—ه ة٠سرك

؛ريل. 2 ،741 ،469

ادذذط ايراد

 الى النفطية !صادرات ؛-دأت

 ءام ن٠اليم دن ة ول. لدا لوقا

 خالل دادة سعار١ ظل في م1988

 ان حبش م2001 - 1988 !-ندرةا

 ازدورة اذوق الفملي الى-ثع مدر

 متوى ام 988 عام في س_ج_ل

ر 14،79  ارتعت ل_لحع-يز دو

 ء.ام لذصل الالحة-ين !-*-اد؛نا 'لخا

ر 21 ،89 متوى م1990  دو

 ا تنار ارا—د احددت تم -.!-:رميلى

ل ث الذوات خ.  !ذصل التارة !؛

ر 20،53 ى د:* الى  لبرميل دو

 ي مجددا لتبدأ م1996 ء-ام

ل ض غذذا  ا حقين !.ماهينا ء  ال.

ر 1 1 ،80 د-:-وى الى لى۵٠!.;  دو

 ادنى )ره-و م1998 عام لبربل

 ات ا٠يع—.اما:را تز .لمن t ير٠ع٠س ى متر

 الدورة !وق ا الى ا!يحية الذعا;ة

ل  بد.ود م(2001 - 88 الغزة د

 م2001 ءام خالل لالغذذ.،دا عر—ا!"

ر 22،98 دوى الى ل. !نجرد دو

 العري المتوسعل. س_أجا وقد

 متوى م2001 - 88 للغزة

ر 18 ،89 لبرب. دو
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اذذط ط اذن

 لدة ا٠ع -رادات ا ن٠اا وحققت

 اددووة( الذغطية)حع_ئ اذصادرات دن

 اسرة حالل ال_دولية اذوق الى

 ،112 ،976 م؛-لذت2001 - 88

را 10 ،801  ورن ادريكيا دو

 ءدن ةهدصغا دن ٠لكا غ.لية ا يارا ب م

ر 5865628369 مباخ ومأرب  دو

 اذدودة ادرادات حمالي١ لذتاغ مريكي1

 خالل ,امالخ إنغطا د.ن حمتها من

 )مبيعات م2001 - 88 الغارة

 16،7 وفدره مباخ ومحاية< خارجي.ة

ر بر٠م  ققتح وبا؛قابل ادريكي دو

 ء.ن ناتجة ارادات النفطية ت اب؛

 اندوة ازوق الى حمتها ها ر نصدي

رباح ذذط ٠ غة٠الكا )ذذ.ط  مبلغ ( ا

ر 1 ،885 ،981 ،882  ريكي٠اد ادؤ

ر طرار 11،9 يعادل ط  وءب دو

نتاج في ط -ة د لي ام؛ فان  دن ا

ر؛ح الذوات خالل مي٠ال ألذذط  ا

 د-بر 28،6 بلدت زدةالم_ا ة عن

ر  لحكومة ا ح1ك- %5 8 ا٠للكه دو

جنبية الشركات لمالح %42  بما ا

 ليم-ة ثل٠تم ا!-في الكلفة ذذ-ط فته_ا

ء- دذكداذدة غل٠ا  وا].تطويرية ا

 بك.املها المن:رة غ.يل٠ال.تش .؛رف٠ود_ص

 ة٠٠ح-ع دن %50 والى٠د والبادنة

جنبية ت انذرى  ان بمعنى ا

؛; الغط؛; كات ال في العاملة ا

 حققت قد ااردن ني بءلة٠المتت الخذول

ل  دوالى ذدره دا بكامله.ا ااطرة ذ

ر ر1ط؛ 6 ارباح. كهط'في دو

 لخام١ ااذنط دادرات ة قيم وبلغ.ت

 ازدواذ دن اودول ازوق الى

ر ر ادلى؛ ،5  م2001 دام في دو

 ء.ن %20 ذدره؛ ض نخذ؛ ا بذرة

 م2000 ءام في دذق اوذى ادذوى

ر، ر دب 1 ،9 والرالغ  ؛أن امءل دو

 ء_ام في ؛-.اذت النفط هاذرات

ر. دلمرون 397 ذو م1988 دو

 .دوا,_ة -ادة او اذوارذة ودرت

درادات رءرم م2002 ملدا  ا

 مبلغ ري تلط ا _»ل-طم النفطية

ر 1 ،137 ،434000  امرض دو

 العادة اووازذة ذة-درات ءلى ثم ااذا

 م ء؛ لنفطية ا الصادرات دم لى

 63،190،800 الباذخ م2002

18 ]خ ال يل٠الرد -*ر وءلى عيلرب

ر. دو

يآ-رادات في النفط وياه_م  ا

 عام في 68/٠ بنبة للدولة اطمة١

 دن مآل-اعدته ارتفعت ث د؛ م2001

 في ٠ط64 نحو الى م1994 ا"ءام0ا5

م.2000 ءام
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يل(٠ا٠ئتإس )آدذة ال:ةاش اءيل(٠اس ذت )آد:ة |لتةاش

يرادات ار'دغعت كما  النفطية ا

 الى م1994 عام رذال مرار 6 ،4 دن

 والى م1996 عام ي مليار116

م.2000 عام ي دلىار3 76

 الذ.ط اع ط ق عس.ارة ذنن تف ار ا4ك

جمالي نحز( ا تج ل-ذ-ا ا في  و٠نح د-ن ا

 ءو الى م1990 ام ء ٠ا0ا3،4

 %37 الى ثم م1996 عام %25،9

 الى ت٠تراج كذ.ه-ا٠ل م2000 عام ني

م.2001 ءام ني ٠/٠31 ،93

 دردات ذاذد اددد
 .ن م ي٠ل ا ذي ادذذط بركات: رد ذا ح.م.ل ا ت ع مرا

 تذاردر ام، 990 ذع لثقلمفة١ ف٠ض*1ا سة٠مؤ
 4ودئ لوحق٠الجيو احة٠المم ئة٠ه — حغوظة٠م

كافات  ك:اك مذاء؛ - العطبة ا
ما;يه ت١إحصد ٠كتاب لتحليات،1و ادواقع

لحكومة١

ن يم 11 ق ائعذدور = )ادراع( ادذشب ذذأر

اءيل(٠!س ددت ة٠)أه ش١الغق

م1361ه/762 ت

 دن ل إسماء لثيخا رنت آمذة يري

.اثرع ذق ال ب لعروف١ اجي دالله ء

 اذراي سديدة عاقلة .رأة٠ا كانت
 *-اء٠اا_ما -ب٠تح ،ة٠الى ء-اادة حازمة

ا٩وتجله مدم ودكر والعلحاء

 بالواندين وكق_وم وتعظمهم،

 دحوت ءلى ددور وكانت نن لمنقد وا

 زواذرة،ا ادا ط ع٠رال وفقدهم ال.عقراء

 بى1اد ءدر والم ذمة. ال والبالت

 لم.ؤيذ ا بن ءلي دد مءًا ا للك ا ها٠بق دط

 - ته-ز ق.اه_ره - دم حصن في داود

 ل م كم٢ آ رم. وا ل، او—"هر ا بذلت

 ن٠م إد" ن١الحص افتلقو الرجال،

 لحص_ن ا سور إلى ذغذوا حنى اد-ه ور

 إلى وأعادته W م.عتقله هرن وأخرجوه

 ب زا في حه١الممل م 1زم وذودت ،م,لكه

 م.1 350 ها751 ط ادإهد المدك

 أردح ٠هاانجا ها ودلى أقطعها لى٠وة

 الجريب وهي ردد وادي ن٠م هأت٠ج

ومبرح. رودة’وا وألمذدب

:يرة٠الك مآ،رها ودن

س_ذة أسستها : الصالحية لمذرس،-ة

، ذده ورت م،1330 ه/730  إرام

 الدناهر، إلى للماء زح وذأ ،وذحا

 لدافعي،ا لغنها في ع٠ر٠للث ومدرسا
 ومدرس لطالب،١ دن ةعثرر ، ومعيدًا

 لطل.ة1 دن ة وعم ا؛ظ؟وي، لحديثI في
 ٠.ومعد.ًا النحو، في وردرس ب،

،لقرآنا يتعلمون أيتام ة وءم
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اليمث ذي |لذةد

 ؛^.ذاية دذوم وقغ لجميح١ ءلى وأووذت

رى.١الك زيد ددارس من ر*ي |لجمع.

 من المسلب ن د ؤر في م.دررخممة وكت

 ة—ذري في ة—درس—وم ٠زسد. وادي

 ٠الردن ؛ردة في وسددًا الالمة

 ر_وف-يت ون ردز ة دلم ا في ج.دًا٠س٠وم

 م-ن ثرين٠ع٠ل و ًالثانى دوم دع; مديمة٠ب

 د/762 ة٠ح $حر ا يع—ر؛ شبر

.ارسم ام 361

الددشي هعحمد ءددادم
 الحاء ٢٠معج ،كابدي ا طاد م لته ا ب ء راجعحم

م،1988 رهؤاء ة،مالحك دار اربات،
!.8 ص

اايمن فى ال;ةد

 الدامالت في العود ن إدم ا ءرذت

 نري-خ من عديدة قرون ل٠خ

 عدد ءلى عار ون اإتمه الح_ض_ارة

 "د ال في ا.لضروبة ًاإذقدية الة.طع دن

 ن٠م و؛-مضها أسب ن٠م ؛تعضها

 القح.اس، من $-تدر ا وبع.ض.ها لغضة١

 اذالى م٠اس وجهيها آحمد ء-لى ودون

 ه٠وج٠ال وفي ء-ي-فه في ت—زرد ازني

 )أرشا(، أو اصومة ى_ورة ا$خذ-ر

رجل رأس مايها رسم ما ا٠ه٠ومق

وة-د داذ.رة ة٠ي.ئ٠ه ءلى ش_جر ؛-.هظ ،-ج

 ء-ليه ذ-ب٠وك ذق٠الع إلى ذ_*.ره تدلى

 النقود مل٠تح م.ا٠ك ،ذ٠ت٠ال ح.رف

وة؛الددا لها ؛وزًا '  في اناذدة ت ذا ء

د ل ا٠ومذه آذذاك، ار  إلى إدارة اذ

ل وكاذلك ، ٠اًاذم  ة.دم خله٠ودا اذ

 ذل ءدددة ذ-صوص-ا لة.وش١ وتتب_ت

 ٠ا٠٢ والتما؛ل الذذود ذ.داول ءل

 اًاذذود ؤدم أ أن جع ا؛را 7بعغ وترجح

د، ل٠ق الخاص اوذرن إلى ي.عود  ار

 لث، الذا رن ة ا! إلى يدها٠يع وب.عضها

 ه-ذا أن ذرى أخآ.رى م-ص-ادر أن ر ء

 ت٠وصل م راررخ هو ذإك أو اأداررخ

 بذصوص قودن دن ل كاتشافات ا إذده

 في مضروب.ة ركاون الق؛د التقود ءن

أودم. راردخ

 ذ-ةود رة.ة٠اإذذ المتاح.ف في ولديغا

 أذن ودرجح )شم-ر( كاا^.ة 1، ءا زرب

 نقرش في وردت يرعش(. )شر

 عترت ودر )؛ذط( كل-مة لمكتشهة ا ن ا.دن

 )ذ.ذ.لى(، ع.فى٠بم ح.ثين الي.ا ض دع عذن

 مى٠رس ن إدم ا في ود ذق ل ا أن وأدروف

 ء لمءا أ وس )زوط(. ه-ذا سوئا ق٠ح

)خبصت(. صتم(ب)خ ء:ذهم ود لذة ,

۵ II3027 فيه0ي11 هسهءه



ن٠ال؛ ني |ل:ةد ن٠،يابشالذق

 في ء-لي جواد ت-ور٠اللك ويورد

ط ءل.اء )أن المذن)  ءلى أط.إة-وا ا

 اذوسر وءلى )ازورى(، )ذ.ظة الدرهم

ورق(، راهم1 ر٨كث فة ١وسمو )  ا

 ورن اشظ؛ أن إلى أذأر امك )ورة.ا(،

 هثمن ،ادذد لص-وحدن في وردت

مل ذذات  ورذم( )■زبى ورد دح ا

 حء-ئ- ورذم( ودء-ئر ورق، خمسين

 ]نوع م٠اس ورفى غلة٠غ٠ل ن فكأ ورق.

.ا]عطه من٠ بدين

 كم.ا ، دقدءة ا لدمدده ا دذذود ا كع كا

 ذه La ث كذ ا نم ا م. ممب٠ثلى در ا عم. لم ا < >ح١ ثب ر

م به٠ تدا س شنا*ئا ، ]دوم 1 ؤ ح  ه ي٠ث ل ا تم

 وحصوص يمة،٠القد ة٠#غربق ا لذقود٠ل

 (TETRA اكالب الدراهم

(DRACHMS، أمخ; كاتت كذ.ها٠ول 

 زرذت وك ،منها وزن؛ وأة.ل ما٠حج

 ءلى تع٠خع ادفي لذدك ة الدلم ربالصو

 اوذى )أدلى( ؛قدورة ا#ءرية;ة ا]:ذود

ريق، آلهة  غمان أ و) ومة(، و)ال ا

 ادق النقود ]كن ،وغورها ا"شدار(

 وف٠ح عادها كبجع اددز ني ركت٠٠ض

كماز٠ت لى٠^٠لىر٠ذ ت وأخذك ،ق_ذ - ن ا

 نحادة ا ت _ذ_.ا٠ص لموا وا نصر لخعا د؛

 سبب .ادر٠م2الم. ى دلف .زو٨وذ ]دم;ده،ا

 دن.آت دفيا الدرورة إلى التقليد هذا

ن ددن التجاري ادل٢الذ من  ا

 ؛."د ذهايب ز وم ،لدت شما1 ا وا"وطار

 الدمط_ة أن جانب إلى ق،٠د٠ا#ءر

 ندك في ؤدة ط ك ذا آد ذت ك.ا #ءرلحة.لى ا

٠ا"ةطار

 "در ا واحذ"ف م الحذى يع ذط دع

 ا٠ليه٠ء دردة٠ج لة.ود ي-رت٠ظ ة لك الم.ا

 وت.ث.بت ،يهمتبا وعالمات ثم نذو

 ا دوم: دق دةعلمكتث ا ]ذذود ا أن در دط ا

 انارة الملوك أسماء حملت ق_ل

: رج ا لتد ب.ا ؤنم ميذ؛ أ

عمدان - يجم وتر ل٠إي كرب

 - ب ي*. داران — بآت ن ا دل ء - ١يقبعر

 ذوف د أب ۶بل — ١٠ ع ن دوه دشم_ر

هالل. ر ثمي - )دوين(

 لى)  النقود من تر كة وهناك

 **دنرأ ءل:ها نحذ و؛.*ضدي؛ دكد اسمدا

. ا بم أ ويعذذ-د ،حن ١ثم متدًا  رده وا لمت د

 عل نددنا ر لنقوثا أن اد ط ه٨خ ا أو

بن أو ا"ن اشزاك الحكم، ني ا
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ادن ذي اذتد ان ذي العد

 ترهردو ا م-ن بد ذ.ق.ود٠ل أ هذه ذا ودري

٠ مفع ي ل ا ر٠ي١٠م ال صدوره

دود وكاذت  في مدروؤة اليمذ.ية ا

 ح-؛رزه؛ وما ال.عربثة الجزيرة سوم

 أن در1المص ١دخر يد ودف أؤط؛ر، دن

 ا٠ومم اغ-ذد إلى ١وصؤ ود ا٣ مل1التع

 ثما٠—دره٠ل ا تجتة٠لىم ا ود٠لذق ا م-ن ءرف

 )دانة-؛ أو داذ-ق (2,5) الصنورة

 )دراوم ؛اوردي’ سماهأ وود واحدًا(.

حميرة؛(.

 ذرب ءلى أدان ا$ن حذق تظه.ر م

 مية٠#س ا ود٠ه٠لع ا في ن م اي ا في كملة ا

 ن٠اليم في ل-ة٠م٠ء وأقدم - ا"ولى

 ذوجد ا$ن حذ.ق ا؛,*روفة مية٠ا#س

 اسطنبول في زكية١ال ا$ثار متنف في

 في م7 7 3 را 1 5 6 س.ذة زربت وذن

 أهرر ،ا؛لمصدور ر جعن أبي لدلده الخ عهد

 ن وة؛ ح.ياله، في المؤدي ابنه لى٠بضر

 ءلى وارًا لمنصور ا د-ن ا ي-زيد .ه ل خذ.؛

 زح وا كص ة.1اك^ هذه وءلى اليم.ن

 رن ا مح.مد لمؤدي ’ به أبرر ما٠)م :ه.و

 التحف في وزوجذ.د .المؤسزن( أنيمر

ضر، دن دوس ف ء يصنعا طني دو ا

م773 / ه 15 6 زام ضرب_ت الدار

 في االددس هذا )زرب لى ءلى كالموب مص

 ولم الذرب، سذذ وذكرت الى.من(

ادن. يذكار

 ادار در اصدا ا في ورد ذكار أؤدم إن

 دن ٠محمل عند ء جذ؛ اصن ا في ضدررب

 الحلة ع.تة٠ب الذي ي٠الىرمكا خال.د

 }/ 183 اليمن إلى رددI هارون

 في ب دخر ا دار فى٠ب اوذي م797

 وإن دك ن ومع ء. دصن*؛ الفي.؛لىن وق٠س

 في روي.ذ١ض٠ا؛ ذرضدة ا الدراه_م دج ن؛

 وما م787 را 1 7 1 بدرخ صذد؛ء

 ٠وم الى حء.فى م.وجذ.ودة زال ن  ب.عدها

 ء ا تع ص في الذهبية لندود ا ن رض, ولم

 رعم ولكان م،835 ها221 سذه قح

 المعدن بقيت د فة ظ-ي-وره؛ خر ن؛

 دزد لم ؛دة الجمن ي العمان ا"دي

 ء د ت س ا نى—ح درون دن ذ ن—ء

يوبيين ٠الن ءلى ا

 ؤد ود٠ة ا ه_ذه ن ذلى حدولد_ًا٠وء

 كتب٠و ،ةيس ابلع ا انذود ا ذكال تخذت ا

 م٠واس ب7ااض وتاريخ دة اشؤ؛ ا ء.د^ي؛

 ءلى ,اوالي ا^-م إلى با#ضافة اكالىهذ

ن.٠اب
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م(912ها300ررم) ابن يقول

 في ددداودون ذ.و كا ء صذع-ا ن ا سرن إن

ددار م٣معأمال ره*( ق،٠المطو ا  وا

 تاوح١ت ذت كا٠و ،ل.علوس وا ،مدي ددا ا

 100 إلى 60 دن ر الدين-؛ قيمة
 ، فلس 24 الدرهم وك.ان ،م٠دره

رهم  أن وظ,ن دراهم. 6 القغل.ة وا

 غرادا 2,97 -ساوي كاذت لة٠ال.قع

 وي٠ا"د الدرني؛ وزن وهو ،ا٠ب٠ري٠ت.ق

٠الذقفي ا#ص-"ح ب*د

 اء ب ا ب درد إعادة ا٠دذ ودامءا

 ن١باسي٠ع٠ال ت٠تح ن٠اليم في النذدي

لي: ؛ا

زام دهى

2,97 دطوى أر د

ذنب,ة

2,97 قفلة دره.(

0,99 ذذاذ دره.( ث.1ذ

0,74 لة ؤد (٠دره رع

0,74 ؤد.إة درني( سذس|ل

1,95 " ل ق؛راط

0,65 ه ق سب دا دلث أء

0.32 ه »بمق دا سدسى آء

 ٠ضرب ذذد أول أن در1المص وتث،ت

 اميبالع الخلغ.ة ذكر دوف اذيمن ني

 ا#رام سدم دا ضرب الذي ر يذأ لد ا ؛ان

 في م905 ه/293 سدة ال.ذمي الهادي

ى**.اء.

 في ةيسLJا الدولة ض.ع.ف وعد

رارات دن ءزد ور٩وظق يمن٦ا  ا٠فيه ا

 در ءدد في لفرب1 دور انتذرت

ار،٠ودد ،ه٠لجش ع ها٠ل. ليم.ذيةا اذدن

 ٠؛ف٠وزد وعدن، وء-ثار، ،وردد

ي الخفيف الدينار وظؤر  سمدي ا

 ا"دثر سم ا د؛ر ددون "دري ا ءادة

 كاذت إد ء.رام، 1,08 ورك المعني

 زأدحردة( رة L ء وءل؛ها النذود ب ذف.

 دع المقصود ا"مور اسج؛ ٠ذك دون

 الخردة ماس ذذكار داك ع فالت أدا

 ي ةيالعباس ووة ا لطةس ختغاء١ رغم

 ارزاء ءلى ا"د.راء واس.تاجء ابالد،

ء عضها٠ي واحدذاط ،ح٠ليم.ا دن  بو

الدون. ط؛ شءلى
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ن٠اا؛ ذي ادتقد ان ذي اد

 م—ب.اس صذع-اء في ا!-اذود وذرب

 الهادي .اذان ل لمذافى1 ن٠الحس ديدي

م.1111ه/402 سنة الري

 المال-كب الديت.ار ن حدو أ!صد، ث ذر

ء وءالى ،ءدن في  ءلى اتم٠ح دفى استدد

 ف-يبا "يوبيين ا ٠حك ...ا٠ة ذاء ى-نى

 صنعاء في الح_اةي الدبار ذر,_وا

 ذ;ر1٠دذ )أربعة وي . ك_ان اوذي

 بذي—ا! الدينار أن تقد وية ٠ ('*-.ذدذ

 ى مادح—ا أحم-د د-ز د,-أ إلى .وب٠,٠ل—م

 م(،1099 - 1056 / ه492 - 448)

كي واودبار  في ن د اذوح-ود انا

 إذن ءي فالحا غرام، 2,38 المترط

اًاذهب. دن وى ذرام 9,56 دزن

ح آءو اه٠ذ زوران ول-استبالء  ص-

 ه/569 د..:.ذ اليم_ن ء_لى الددن

 ذرن ء_ملليات ذط تم ام 174

 كلها آحت٠وأصب ،-رك_زيأ٠ الذذود

 ،-ب“ا ت.ذدر ح.د وا ان طر دن منتظمة

ادمب_ا,"ي. لمذنبذن ا وادم ا!___ا-ط-ان

 ذرت ازفي ال'قود ^-ل تن، ى ذئما و؛

المتغاوت ا!_ذهب د-ن ذل-ك

 ء-لى اؤتذئدروا تم.ود-ثين ا ذإن لذوعية ا

 في وتبعتهم الفضة، دن !.نذودا ذرب

 تلتهم، التي الحاى ا"مر ذلك

ذادرًا. ة ا!د ا!اذود ذرب وأبع

 ة ذال أن وانأذى اه.ادرا وزد!.ذا

 "يوي ا ي.د٠او* لفي نردت !.قا ال.ة-ود

 ن وءلى دد زب في -ا۴ ن. تم ذإ نملا في

 رينة لفي مذه-ا وذاد" د،1. محذ.* و وذفي

 لىور٠) ن ال ا"هد-د-ذ إلى ي.ئير بدا

وءدن. رد دن دل ني ا!ضرب

 !!؛اوث اضجذري/ اوابع اذرنا وفي

 ن "ء ا تذافى الميالدي، ر ء

 وذلى ا،،٠دا حك-م ء-لى -وادون—واذر

 لفي ة—روب١غ—لم ا ا!اذود بعفى ■ر ن ة :

 أن ة-دا ،ااخزة ااث٠ز في ءا٠ع ذ٠ص

 دن رة ا-لذ أدرة إلى ود.ذ٠المذ~ اودراه-*

 وئ-ذ-ار ئ_ذ-ذة ني رب١خ ق_د ا"ذن

 في ذ.ر؛.ت ذ.ةود توج.د ولم وبحالن،

 من ء.لىدًا أن إ بامء_يم، .اد٠-محن

 ل ذلى و!;؛ن— ا!ر ء.ي.د دز ة٠لمتبق I لذذود ا

اادتن. ني زربت ذلى ا .نمأ ءلى
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|ليمز في ةلى1االيمن في القد
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ابن الذقدذينمال.؛. في الذفد
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امن في النقد .ن ال في |ؤتقد
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ليمن١ ذي الدلى |ايس ذي الدلى
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اليمن ذي الذذن ارس ذي النقد

CENTRAL BAK* 
OF YEMEN
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ارض ذي الغد ارض ذي القاد
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ادس نى اك ن٠اذةدضاب

ح ااذاصر م ا#د-؛ عهد وفي  ص-

ين  - 1371 ه/793 - 773) ءط ا

 ن٠ع ذة-ود ص-ذعاء في زردت ام(390

 ءل ر٠ه٠ظ وذن الخالمة، الفضة

 خ٠ارذ٠واد_ذ صنعاء م٠اد »(—ا)-دره

م.1396 ه/798

 استبالئه_م رط ون اا.ع.ذدا وأدر

 دارًا ام 538 ه/945 سق-ة .اع.ة٢ ءلى

 وبدد ،نح ه اذا الذذود ،—رد٩لع ؤددد في

 ب زغ.. لذ-*-ا، في أءرى دارًا قحده

 اسم ;ي-ا1٠ء و؛-ان الغفية، ود٠ال-ة

 ب-تاريخ لي-م٠م ب-ن لىان٠س ن للطا ا

 - 1520 ه/994 - 993 - 926)

 أتجا ويبدو م(،1586 - 1585

 رز—الع ه٠ئ٠ت٠اء لذكرى ت٠٠زري

 تيبة عما;ه وبدد ام(، 520 ه/926)

 ا"ول معطفى ءه-د من ذذود لدينا

 في ومؤرخ-؛ ضعاد في دصرونحة

 - 1622 ه/1032 - 1031)

م(.1623

 ء-لى ،مر ء-؟-؛ ل-هديا عهد فغي

 داإردال( رش ادة ذرب اال،١ دل سي

 وكا)_( ،ام 762 ه/1 176 دنة ادذذي

 وه_و راد_ًا، ء 19,6-19,5 ي_زن

ر لوزن المساوي اا.وزن  دنذيا اودو

العملة ن٠د -زه دن د-ا أو ؟دى "ا

 ادوذت. ذدال في العثماذ.ة ادندرة

الم_يدي ذرد، ه—م٠د-ف وة*ت٠اد وفي

 عر٠س ءلى م.بذي.ه صغيره :-ذودا --اس٠ء
رادد  ت—ومع. رنه. ؟زءًا نج.ك.ل ث وت. .و

 نمدف وكان ، ٦قكهو; ا٠م.ذ.ه ازوح_دة

ر أو )القرش( الرذال رجح ازدو  يت

؛ةد.ة. 80و 40 درن

 اددرة ونظرًا دة_ة، سنرن وفى

 ويب ؟-ارة،’- اد اد—وك الفضة

 وعموم ا"دورة ا"دوال اذ-طراب

 أو ا"مراء ان٠ك البالد ي الفرض

دت،٠ء يمم؛-ون ون—اذدذاف ا"زة  م-

ت ؛ل في داذ;ة ي-م،٠؛.اس غدارة  اءا

ر ةر^.ة ء.لى  دا أو النمساوي، الدو

 أو ، ذرةلعثماا ةزمن-زا من ا-ه ي-ئد

 ود ا"ذد.رى. ا"جنبرة ال.علمالت

 منتمف في ا"-د-وان ذ-ا-ك ادتد-

 وجه لى—ء ءش لذ-ا,**-عا د-ذرنا

ت ت ذن-, ودر،—المذه  ذارة ء.ه-

 وودلى ، حرف سمى كانت مذمتدة

ر صرف  إلى ادذرش( - )الرذال الدو

ف  2000 من ادودات تلك دن آ

 5000 إلى 1000 إلى 3000 إلى

ف. ح; 9000 ل١ح ف ح.

 في ة ااضرو؛ ذرة 1العتم قود دا وذرن

ومن رام،—ء 0,3 -0,2 صنعا،
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ايبن ذي د اد

 )أهميس لو_ملة مقادله أذا-ا لواضح١

AKCES) في ضرن٠ت كانت ي٠ال 

 ا"خرى، ة٠وري٠ا#مبراط لمقات ا

 ة٠لبقش ا ح١م. دذة ء أبغثم ت ا كا وردما

دة،  ا٢أذ إ ة٨فض ذقدرة فئ.ة وهي ا

 ذر -؛ ا ]غرن ا في داولة٠ت٠م كانت

 انالدي، ءذر المادر ري/٠الهج,

ة نحامه ذذود زت٠ووج  ءهد رى م ملك

 ني >ضرب ءلي؛ا كت.ب ا"ول ن ا إدم سع

 هدي٠الم وأصدر ة(،٠روس٠امح ذعاء٠ص

 وززًا يرها أك. كان ة نضي ذ.ةمدًا ء.ب.اس

، 19,6 غرام 18,5  وسمي غرام

رش. أو ؛ألرذال ا

 زردت دد ا٠أي الواضح ومن

 لذقد١ من بلها ذقا دا م.ساوية ],ذ^ون

 ،طرا مس-و.ًا وزن^ ن كا؛ ا]في ني ا ]ع، ا

 ذ.زن محلم.د لمهدي ا زر؛.ه دد وجد

 إذ بشة ا نرن جزء ودو غرام، 0,1

 80 و تارة 48 يشكل الريال ن كا.؛
 ني ن؛ أ ا لنصف ا وفي رى. خذ أ دارة دقه

 ١خضعح ن٢حا ءش سع ال؛ ا]ذرن لرن

 لم اسماندة ]#دارة أءرى مرة ن اإدم

 إ$ صدماء، في مفروذ.ة ود٠ذ.ق تظ.هر

 ا#ش؛م باخدم وجدت ية٠فغ ذ.ةودًا أن

 ام 900 ه/1 31 8 سدة محم.د اسور

قد ة٠ام—#م ا أن لى—ء يدل فيما

اذذاني. الحكام هرن ؤدرا امتدادت

 زرب مجيى ا#رام ء-ه-د وفي

 إلى م—و ا]غدي العمادي الريال

ن م, أجذزاء ضربت كاحد.؛ ؛قذ-ة أرب.عين

'' ب وم الرذال

صه. دذش ءذرة = ل د؛ ر 1/4

ذندة. دش أربع = ل ردا 1/10

٠شن٠ فد. ذلن٠دة = ى رد؛ 1 /20

واحدة غثة = ل رد؛ 1 /40

. ة - - نح؛

ة ة 1 غف = ل ردل 1 /80

سدة. غذ؛

٠ ة عم م غ^؛ دذذة درع ل رذ؛ 1 /160

 في |لمعصدة ادندذة ال.وحذدة ]حكان

 كا؛ذت ري ]دمن.؛ وا ارمدي ,].تمارلى

 ]كاخي ا وي النم,.**.؛ ذرذزا مارن؛ ل رذ؛

ذهي(.1ؤر ل )رذ؛ ع ءموم ددءى وكا؛ن

 ٠ا]لىذن د حمي حمد٦ م ؛ ا ءهد٠ وفي

 سالت زردت م(1962 - 1948)

الفئات ج_؛ذ_ب إلى رى٠أء بقيم

المذكورةوهيع

 ،بقثى زس • ردال رن ل /8 —

ا"ر؛أن. مخمس ذفي،
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 بقشتان اك-ن: نعف -

ا"ركان. نحس ذذي، وذعشع،

 ل.قثة ا ونصره لبق.شة ا وزردت —
 اس،٠ح٠الح من بد" "؛-شوم ا ن٠م

 الشهادة، ة٠ش٠ق٠ل.? ا ر٠ه دغدا ب٠ت٠وك

 وسنة داء(،—)ص ال-ضرب ومكان

 (، ءش )ردع ة٠الغئ واسم اك-رب،

 الدي.ق ولقبه ا#همام اسم ظهرها وفى

 أن ويالحظ بالذه-ر. اء—دء مح

 لعمالت١ ءلى تظه.ر لم )بةت.ة( لتسمية١
 يذكر وإنما تجا، فغا بكل ا"خدرى

 أم_ا ال،٠الرد من ال;.شري الجا-زء

سم  الناسءوفي نيب و١متذ ذكان ا

. واكددة ة٠الرسم ا"وساط ؛اذن

رات من المتداول والذائع الدو
( را٠يري٠ت ريال٠م ذر ذا ) و٠ه ذ٠ود ا٠,مس٠اال*

.THALER MARIA THERESA

ر )؛رش( ل ردا و٠وه  ا#هبراطورة دو

 طبعت في٠ل ا المعروفة و-ن لنما ا

 وء-لى وجهيه دى٠اح ءلى صورتجا

 #همراط-ورية ا ر ن*-؛ $خ.ر ا الوجه

 الرأسن دي لنمردا ز٠التم ة -او—النم

 ستة رخوا؛.ؤ ،-تراطوري٠ ا والتاج

 19,6 -19,5 ؛ين ا٠م ودزن م،1780

 ؛.ة—ن ءز دنلم شيدن لعضه١ ن م ما١غر

ا%مذها.00

أو الذالر ١هذ أن ح٠ج ال ومن

ر  في يصنع أو يذرب كان الدو

 زوال “دعا ا٠٠لذم ا حر—غ د مال

 دط ص,_او زص و ،#مبراط-ورد-ذ ا

 هذا من ت يا٠يذ لع-شر ا ءذد معتصف

.اذذرن

 ولهوتدا ه٠ب ل٠م ا٠لذم ا فال د٠وق

 أءرى ء ا٠نح أ وفي ، ا في --ذ^را٠م

 ت مسال ا٠لملع ا في ة لعربر ا رة٠زد٠لم ا من

 ا!.عمدة ص*لىور حذق رذ واكجن ا!.رسمية

 ضرب رغم ام9ة4 س.ذة في ة’الورذ_
 داامع_م ال٠رو٠ال دلمم_ذا ^ة٠ذ_ض لمة—عم

 ل لريا ا ى دق وقد آذذاك، الج.م.هورية

 اس-تبدل دق لقذ.ة ذن أر إلى هفما

 سنة العذري الذظ.؛م النظام ؛.ذلك

 ماشة ل لريا ا أصبح ين٠ح ام 975

ل زريا ا لرز ء ا دن أ ربدت٠رض ■ ٠٠ر٠٠ل.٠ف

 فل،ا 50 = كلثذ ردال 1/2 د

 ذادًا 25 = ذكل رذال 1 /4

ك ومع ذ-داول ستمرا فقد د

-واق في انديالغر الريال  حق ا

 ام 965 ة٠س.ذ رصما في نابرن صدر

 في به التعام-ل ف يذاوإ ه٠سغح. ذى ؤ

رواق  ذمهر ية١ب أذصداه دوعد في ا

.ذذسها ذن—ال هدن إدردل

 ؛.اذت ذذد وانحبرات عدن في أمأ

 ،أذر؛يا ذق وشدن الهنددة ادرومح؛

ءلمة ده ف وف -ر:طاا 4 أصدر اؤدي

ددص لههسه£ه1 3040 ا



ن ذي قدئال ا |ليمن ذي |لذةد

 هرن لج.زءا دوك في ا٢,لتعمرا مع;مدة

ذرب، !ذارةا واددنااددا لعماتثن1 ا

'الرذال و؛ةي ل٤اغة اليم-ي وبذالج في

 ق ا"سر-و ا في ما خد ست راكعي٠الغ

 ل.عضة ا هرعدن هرن 4 و بد د؛ إلى ذذظر ب-ا

I ه٠٠رموج ن دل ل ا بر لرن؛ عحر ع٠٠ت نم ي،دن ا

 لعملتين ا ول ردأ ستمر وا

 ادان وا له.ذدي.ة ا لروده ا - وررين٠لمذك ا

 ل ئال ا ظل في افريقي الذرق

 ين٠ح ام 964 عام ح_فى دحردط-؛نيأ

 ملة٠ء ل ذ."٠ح ا ت **,.إطا أصدرت

 دينار أو — الدينار سمتها ورب

 يها٠س ن إي؛ ك ل ون - !.عربيا الجذوب

سدم ذا٢ دوان #ذد؛ء  مرة٠مستع في ا

 الدينار ا ول وحل ت مب؛٠نح او عدن

رق اولن عدل  وذت٠اا في اذريةي ا

 وبرة لر ا تداول فده اختفى الذي

ندبة. طا

 ل ٠ت.ق٠س  ا بعد لدو ا وبدت

 اب-ن جهورية ندام وعقب

ذار الجنوب في طه ا ذر اب ا  اإذ؟.ور ا

 إلى زسذه٠و ، سمي؛ ر؛ ممهورًا له؛ عان

 4أجذزاة ودن ذه م صدرت وأ ى٠فل أاف

لف؛تا!تابذ1

فلس. 1000 = ااورق الدردار

 500 — ورفي—]ا ار٠اللبذ نصف

ذاس.

داس. 250 = 'اورفي اادينار ربع

ععد رن ا"ول النعف وفي

 ر ديد؛ الربتع أص_در ات كي اني٠لثم '

 قط.عة ذب 1ح- إلى كل١الذ دن صدو ا؛

 ءاندة وهي ذ.؛س، 100 بق.يمة ذة.فية

 ، ضر؛ ا ل ام^ ا دن ذ٠وء ٨ ٠ودص ا.شاكةلا

التالية: الفئات وكذاك

يكل.’د - ذلمس 50

٠بكل - فل-ى 2 5

 ل شك ء_لى — ^وم٠أإط - لى—ف 10

زهرة>

المنيوم. - ذلمس 5

 يقم لثعبيةا ا"وساط وفي

 يرو ئن وا شاذًا، رين٠ءش إلى ر يذ؛ا

٠ م٠فلع« ون٠٠٧حمس

كل يقب اادمز، بحتو إء-ادة دعوب

 م.عصدتين نجءملتي ر يذ؛ وا ل اري؛ ا دن

ي عار٨ك وتم الوحدة دو في  ر ن؛ ا

 تيند٠ل ا ء وأند؛ ، ري؛ رين٠ث٠وء. ة ,ت٠٠٧٠ ب

 كذدة ا لوحله ا ء-يد ن٠م أ"ولبذن

 مرن د.ًا٠ذ.لمارلج ر كا٠لدي ا احب٠س رى٠جذ

الريال اعتماد تم ينح إلى ا"سر.واق

3041 ل.هفيه1 هكهءه0ل1



 ابددة هوربة٠ل.لدي حيدة٠و رمءدة ءطة

ام. 994 ئ وذذك

-واق في -لى وذو  أوراق اروم ا

 زي.5ذر'ا ذك اد. إصدارات ًان ذ.قذرة

( 20) ريا ادرين ئ ٠ ريا

 رذال( 50) $ ردا اددن وخدة

 ريال( 100) ردال اطالذة وئ

 ريال( 200) ردال ال؛ئق وئ

 ردال( 500) ل ردا ائةمالخمس وئ

1000) ريال ا"زف فئة وأخيرًا

ل( ردا

دردات ؤأذد أددد
 رد، ع ل ا دخ ر ددا المفصل : ءإي د١جو ٠د مراجعح

دة ن دم ال : داوم د. ،7ج م ٠#س ا وش  د
ف  حذماء لثقافة،١و رة1الحغ هرن ه٠سذ آ
،ررتوسا وكركا ر$ب.. ءرددة مدي.كة

 أوال دن ية٠إساله دذاذدر ع ٣محر ءدي ددن أ
 في ث٠او٠ذ ،ن٠ال.ي.م ذى با،سي٠الع صار٠الع

ام؛ 979 ر أكاذو 3 العدد - مذيق٠ي دراسات
والذذاذ;، الدضارة نم عةس 3000 ليمن1

 ذي إسالدة، ءرددة هرددده صنداء داوم. ودرذر
وئرجت. كاوك

>جبل( نغم

 ادداني ذكره .إدرني ا ء دعا ص. حل

 يرةجرز صنة في وضع٠م دن أئر ني

" وذقم ٠ ودان ل ذى )*-رب ا  ج

ن م ن يبا٠وء درق ل ا م.ز( م٠فذق ء، صحارا

 ني فردا ا ويضيف . ء ا٠صذع ءرب

اؤذول |لتعديذية لتارمخية١ لئاحمه١ من

 د، ا-لى.دي ذذم هس ستخرج ن وئ

 1^. ندده لج.ا ا ني ،يمز ا ٠سيوف ل٠وأفض

 أج.ل— ■”يثم■ ؛٠*٠وه م٠٠دق ف٠.زي۶ م>، ك،ن

 ل٠ج_ب في لم.كيد ا والبء.كت٠د ني ا الهدهد

 لجيولوج:ين ا هرز ر2لكثا ق٠س وود ١٠ ذذ

.ذب لج، ا ١هذ ني

 زون دت وجية لجر.ول ا ة٠حي دذا ا ن م

 ال:من ياتاغيرك داور من ذق-م ج:ل

في. العصر د-ن ل من ا  ز

 للطبقات لمطدق ا ر٠*-ه٠ا. ا ذشديرات

 عمره، أن ات.ضح دفل ا ابازلتح؛

 تحذاق-ص ثم م1ء- ذون٠م 31 المطلق

 إلى لى,لم دق لصخور ا ار٠م—أء

زة في ٠-’ءم-االرد-أ زلتبهالما الصخور

الجل.

 تعدوها الغلى ادارك ذات ط؟

 ور—صن من أفقية طبقات

 ذات رتوالريو داكت٠-—"رت ا

ل تظه.ر اغذتذلغة. ا"دوان  ط.فت ء

 رن ت ة_أ٠؟٠ط اذ،ة٠الرك بذن ح---ا

 ه هز و ل.قديم.ة ا ن وادرد اإ.طن درسات

دق ددن كها مع ذزاوح زفي’ زطذات

 فأرادت سرع ك دع ت٠ر يمعرا٠٠.م.٠س ة عض.د إلى

ا٠يه٠ف تنشط الني كحن ا لمد ا ء و لى—ه

له٠غ0ه1ا سصه£ه1 3042



ءعر( دن د٠ح٠) |لتهاري ن،دب( )أحد؛ن ي٠ذ ؛و

 ه-ذه ذزسب ة٠ت_ع_ري٠ل ا ت ذأ م٠ء
 ءلى أح.ياذًا وي تحتذ ادفى وبيات٠رس٠ال

ت .ردة ذا حغري

 ط?قات ذإن |لجائية، لتاحية١ وم.ن

 ت1لحرك ;أثرت إبركاكة1 ذذم بلج

 والرساءي لئآلل1 للعم الالحفة

 رية١استمر دم٠ء في ًارة٠واض وكدو

 اغإذلمغة وازذواطع ا"ذب الط؟.قات

ذاهات ودك. ا

سدي ا ءددادري سد د.

 خا"ب( إن د )أده ي كه أرو

م1701ه/1113 ت

 بن محدود عب؛.ن ؛-ن دحمأ هو

ااذاني؛ دي أبب دن الحص ؛ن عردس

 ،ة٠م.ك أذراف ن٠م ي٠لحس ا ،ر٩"ها. ا

 م1688 اه/099 سنة إمارتجا ولي

 رد آل دن "ذراف ا ون ذهيب ووقع

 عزل ف ،ءاده بتغل:هم ى ذني ا جف٨خ

 م،1689 ه/1 101 ة٠سلذ ا#مارة
 با#مام معسذذجدًا :مس١ ا إلى وخرج

 )المبدي، ر حب ؛.نا ا أحمد، بن مح_مد

 أبي إهر-ارة ه ذو ٠واهب(ع;ت٠الم ص-احب

ف )في ري-ش٠ء  ماني(، السلى الخذ-

 م1690ه1102 رنر في ذ-دخلها

 ا#مام ووسع )ضمع؛(. ا٠إليه وفم
،>ي لحوا ا ن م" وًا ي ث ك٠ ذم**، ثسم ن ارر"ه٠إلض

 أن h). "ءلى( ا )جازان ق.ل.ع.ة وب_فى

 ه٠ب.يذ وذ.شيت ًا،٠دار^ لال٠ط ت٠اذ٠ك

 في ظ-غر دروب ا"درا، بعذى ودن

 رنه إما ن كا٠س ق—ه وأر . ؛٠دا-شه أ

 ا؛-يحدي، م #^-؛ ا زله٠وء ،ة-ب ا م١لغ با

 ا#دام دن هرذدورب جاءه أن إلى ذذاوم

 وجهزه ابدن من حله بر آمرًا لممج

 إلى ء-اذدًا فرح_ل ، إاده مح_ت_اج يم_ا

 ه/فبراير1 105 )رح.ب في الحجار

 الروم ؛-"د م(،ثمذه_بإلى1694

 فذوفي م1695ه1106 سنة )ذركيا(

هذاك.

هري٠ال اغ1ءبد دن دس د.

ف ال جع:1عر  ،419 - 403 /1 ااب;ي: ز
 ت ن٠ال.يم اررخ د من المقتطف : الء.راة.ي

172.

 عهر( )هد؛.ن اا؛,و،ري

م1346 ه747 ت

ن - ي ر - م ء رئ٠ب ذ٠ م٠ ثف هشي،ج٠ ل ا و٠٠ ه

 يوس.ف ؛.ئ ءلي دن محمد ب.ن ى“مو

ر حذن أ الذ-ي.اري  وفية لص ا بر ه. ودن؛ كب

رن في امن في رن ا  الهجة.ري/ ا

 عالم كان الميالدي، عثر الراع

 ٠وقصائل لصوفية١ في أقوال ل.ه ًا وأدي؟

 سك.ان بةلة٦دإ.هئ ؛-.مضها كتب٠ ش.عرية

 ٠م٠بى٠لج ا ة٠م-دي;ي في ال_ر؛-اط وادي

: مذه ٠؛,ريمة

3043 يهذ.ية11 هئة٠لهس1



ر( ني ؛.ن د٠)عح» ري اد نير< دن د٠)عح التهار;ي

 اللهج بئ يا ا

مفتوح اللهج ي—ل—خ

 حبيبي أنظر أذاء

روح L،قبل مريعة

روح—وا! العقل رد—ت

: دضا أ وذوله

 ي لعيد ا ر—٠ك با وا—يقول

م—دنياه الناس وعيد

سيدي ت—أن وعيدي

،حفر فئدر "وأنا أذواله: ن٠وم

 الماء خرع، و لي زرع 

 ،اد-وهان ءلى ارزقوا ،واغذراب

 اللهم وافي، ط مر دافي، مري

 من ا٠رص_غ_ت المدر، من خاه_:_ا

 ىوك.كا ؛ؤرخولا و-و.زد .و^-لىر.ا

 ازفي ك.راساده ن٠م ال-*طبد ال-ةزاجم

 حق ا٠قلومرذذا كح.امرعا دغرة ب زالا٠م

 وذًا و ، ٢هر شآخعاًا أن عته-ا اروم.

 ،-ولي“ورا ا^.ادن ك٠ت.لا بط-.ش ن٠م

 ذأ.داره، لذ.هاري ■' لث-خد-ا .'اروأ'*ن.حد

 دذول رًاددا وشدخا إلى اداع-ل كتب١ف

 نم زل ماذذا٠غل اذرك باري "ذا نم:

الذخ ذكتب "أبوابنا إ شفقة

 _دةول دا1كت ماظ١ المل.ك إلى النؤاري

 ل-ك خلليذ_ا ت.ا٠تدح خا؛ت إن : يه٠ف

 كغ.أ واس’ ذ.ا.ذر كغ-ا ودن ظ*استك،

 أ٠ ا د; د-ن وا؛-ذول ، ر؛-ره الدا'ص

 ومن ان٠وانج اوذرس ا٠وهل ،‘ى-احر*

 ذرأ أن وعد "رب٠خ يعدق لم

 ذال النهاري جواب انجاهد

 م.ا ذاءلمه أنه زو والله "ص-ح-اب.هح

 دالش,يخ ر٦اذتج ءن نى وء ذارده ^ان

 ر؛-اط اري٠ئه٠اد و--تح ي*فى لتهاري.

 الضفة ءلى رنم منطقة في علم

 بكر - ل*-رب وادي م,.ن وذرذنم

 اوذرن رمذو ابري، مدرة في - اواذن

 ابآلدي عذر اورابع اذ^ري/ ن اوذا

 وادي -م“ا ءلى -اطاور ا,-.م هو-ض

 وادي ,(—باس رف٠ع٠ي ذ.ه-ار 'زمرب

 ة .ر و وضذ-ةا في رذج ي ..داو اور؛-اط

مم هذا أط.لهق كما اذوادي لهذا  ا

 خ“'- ب-ق اذفي ال*-رن قرية زلى

 لمئذانم الج.هة في ط اورن ذذيا الباري

٠ اا.-وق

 “رطط* في الهاري اد-ذتخ ردنن
 ؛_اذ-لم ظ ■نة-ًا قا الدر وذي’

زوارة الى؛ورة واك؛طق الم.ذطتة ,--كان

3044 l،ug٠»ic؛ليه، ٥



٢يه م د

م ء؛ ذا من ن شب ٠ر٠ه٠٠ث في إه -ذورة

اروم- ىح

العروسدي ءدي دددد د.
 ا)»دو'"ي، الخواص. ات دق الذرى دراجع:
a-دا ن ، ه ا ;دو ك د ة رص,ال ، زل:د دددة ع ارس لى 

م.1994

م٠ذه

 م٠والمي ألهداء وسك.ون ون دم أ ٠بحك»سر

 عاء٠ص.ذ هدئ لحمالي ا ادشرق في بالد

 وهي ،مجامذ ر٠م ك.يلر 30 بع.د ء.لى

 ،۶صذعا امحافظة ظلري؛ت هرن هرددردة

 عيان،٠س دود ملذوف 1 "شما مجدها

؛-في بوجذو مأرب، دواء وذرق

ن ش٠حشي  بالد وء؛ أذط^؛ل، وخذو

 عدد ويبلغ ،لحارث أ وبني أ$رب

 تعداد في سلدة٠ل ألف 30 باا٠ك٠س

م.1 986 ه/1406

به- وينسب  بن ن دود-؛ إلى م—ا

 يقمها ةيكيل من ة٠قييل وبم ،بكيل

 فحري٠)غ . ىد زمم ق إلى ري—ج—لح

 إلى س-م٠يمق هم-ا٠م م رمقس كل٠ ، (ي۵ ل ومح

 دع إد؛ ا رًاكن ، متعدده ورط.ون ذروع

 ألحد؛م أرب_عة إلى ?.م م انشس-؛ أ$ن

 ومنصوري وحنثي ثري—ن )ء

لى—ء تقع *٣ وبالد ’دي(وص'

 ٢تذقس ودي ،]خرق ا تباهه رف هرد؛

 ،جبلي هو ما ا٠ه٠مح فمين إلى

 ا؛-درق، ه لى.؛ ا في بط.ة م ول٠وسه

 ي ذه ؛ري٠ة٠اد ف؛خ ا ت-تبع والسهول

 الصيف في دادة .ط؛ر ا وداة جاذن

 فم.عتدلة الجدال أما ازدتاء، في ؛؛ردة

أددذأء. في ؛؛ردة الصيف في

 وادده درده ع م مدما دروا تبم ر ه٠د ٠وتش

 ذ؛ر فد.ة جم ضغا وا ،ا"سمننخذراج

 وه) ض زرزرا ا وادي لهمالنى1 مذه.ا

،رة٠لىد٠ا؛-ذ ساملد ؛-ردة ت—تح واد

د.زال اروم، حنى ظ.؛هرة آذ؛ره؛ و

 اامدسة. .اددنهر الرزراض إلى وينسب

 إه بر ظ ن  نه د؛ ال.دس ورده وؤد

 محمد هرنءلى ي.عد رب وخذ ،لززر 1 في

٠يعدر ادن

 ل٠محي الخذلى هذا رورف اروم أنر؛

 ،٤جبفي ؛بمد.م٠ب لعسه م٠ج٢ لمن وا ى.ذب

ا"خنبرة الحذوات في ذده دت أجن وؤد

 ااذذذ^ب أء.^؛ل اإدم؛ندذيات ٠ءقل مر■

 يه٠ف كتشف وا ،ي٠وح٠وإ٠إ٠لى ا ا_ثح٠٠.لم 1و

 متور و ٠ز-ة٠لف وا وازرنلمثة ادرصادر

 ادرسة هرن ة "حر ا حل ا؛را في ا$ن

ل ددًا. ا؛تصا سب إروا ا هئه ستذ
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)وف( ;واس ذو )وف( ذوذواس

 تصب ء_دي_دة رديان تم_»( وني

 المنأرد، جهه دن الجروف في معظمها

 ووادي مدح، وادي أذ-ي-رما وس

 ووادي رخ_وان، ووادي ،ق—ن اى

حلحالن.

 ة٠لع_اصما إلى ا;;.قل تم-م ن٠ود

 أء-داد اكرن ض ا دو وإلى ذع_اء٠ص

 $ما٠ء وزاودوا الناس ن٠م كاردرة

 ب-1وط_ لح-ذديةI رخها من رق-خ٠غ٠مت

 لنهميةا "صولا من ر ت-ه واش ■ ادعذم

 دز لى حم ل_ث_اء.ر ؛ اخط.ت.اب هوة ال;

م.1782 ه/1 196 تة٠ ا؛;وفى ؛ركات

?رذات ذاذد د أده

 ليمن١ ل_ول.ال >سجمرع ت ل.حأحري ا م-حعذ اجع:٠مر
 دار ،"كاوع ا ءإي مدحم ت ت-حقيق ، 1ذلمهذا ؤ

 م،1996 ،2ط اء، رتع صاذيف١ ا'حكة
 زيرة ج رذة .داذي،٠ازي. د٠أح, دن 1الحسر
 دار ا"كاوع، ءدي دحمد ع٠تحقيز از*رب،

ام. 980 ؛خداد، يف٠الحر

)زوحف( ؛واس ذو

 اريودية، اذئه٠دي ءلى ل دل أسمه

 - تماه دل - ؛أى أذه ءلى رذل واب
 )تواس(. إشه ي—ق أو ره—ة—د ،قاج

 في -ز٠حع : ا؛-نون بفتح و)ذوا'س(

 ره ا فتضعيف دذتح و)دؤاش( ذع،ا لح

— م٠و)ذ؛رع ،رحب في -ن٠حة.ص : ن٨ش

 ة٠قبيل : ذؤاس( ذة.رأ أن وئكون - نأس

 ذي ربي إذولة دابدة ألذنوش ذلكره.ا

مان.2غ

ب سمه١ ؛٠٠أ  نقوش في ته٠وصمع ه و

ل، ؤذأر أر ض أ ع ق ٠وس دي ي، ه٠ه -ممد٠ال  م.

 الردات؛ اذودادق أهرا اسدوب(، ؛ل

 ( س روا )ذا و (ع—ع—روس ) فتمميه
 بل )مسررة.؛( ؛؛ن اسمه إن : وذذول

 أءإن ،ذر ثا لئع ل م - 1فيهم وهو وده.٢

 ل—دخ—ت—ن ا ل—ص م 5 أ 6 م ءا دورذه

ظلى تحت ارمن في في ادروه.؛ البذي

 ثر حبا ا ض٠ع٠ب وومه.ول حية"٨ال

 حى،2مس هلك ب٠وتذصي )ظد.؛ر( إلى

حادب دوى اندم عضى٠ب ووصول  إلى ا

ن.١نمر

 ****ع ت ^و (١—)يوسف دورة رت٠تم٠س ا و

 د..ث ،م5 2 5 م ء؛ حذق أي سذوات،

 كز ا ل أد؛ إلى ٠ئله رس؛ وجيه٠بت ددأه؛

حاش لقتل )ظدار( في ته إ"نا  ا

 ذذسه و٠ه وذوح^ اذيمن، ررت0 وطرده-م

 حجا٠ق.ت ؛٠ذ W بير٠ك جيش رأس ءل

 "حاشا دسى ذدها هرن و؛تل )ظذ؛ر(

 هرن ءلى ؛ذىو اكبنه وهدم وحرق

 ثم ،تو ن ه كد ى ؛—رج ن—ه' Lيه٠ف

 وا"حباش في.يح'رازا ردة نحا توجه

والركاب ا"شاعر في ارهم—ذهوأ
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وبه •II )؛وسف( سن ذوا ذو

 سهلها - م_فذة - ودشمبر ن ورسا

 دن ؤف ت ذق و|إذدب، واغذاء صاذ،يا و

 ا"حباش من ف_ر رن وذر قتل

 دب—لمن ا في ة٠ره٠ب ر٠سحق وا ، م—وغيره.

 ر٠"حم ا ر٠ح٠ب٠ل ا وا٠س صيز٠لشح

 مرتقبة ءودة تشية٠ .ويدة ح. لج ا

٠لألح?اش

 جبش»ا جهز ، آخ.ر اب٠ج ن٠وم

 إلى وب.عث.ه أراله، حل بشدادة ك.جرًا

 والحري.ن ن٠المتذصري نحاربة نحران

ن أن ٠وبعل ك،1هذ ذب ا"جذل  إلى اش

 ه٠وج٠ت ،لجنوب ا في ت ا د ا عد٠ت٠س  ا

 لدم٠ؤ ا حبث ران،٠نم إلى ذغس.ه٠ب

 ،فيه-ا '-جنبي لك ذورًا ول سها،دع

 -إن اذقول: يرذض *ن كال ة=ل ها

 كفل أي ؛ ئت ما ن إنسا سيح٠لم ا

ح ندوك هوني  .للمسي

 - حه فذوا لجذوب ا إلى ؛ئدًا٠ء وذر

 دح - زه ب أ هرن ءدد ذه ء تمنز أن بدل.

 نه ودك ، جي-دًا نحيزة١ لحرشدق ا ة ل دم ا

٠قتل دق **٠ ؛*ن ذاذل

رداذي ء!' هطهر ا

!ادوية

 ط-واني—أ دداء وهي زؤب: رحم.عها

أو ج-ر٠الح من ودى ادرج. تش-ه

 ن٢م ة ءلى ة؛ ذا ون <٦٠; وء^لىها وزادورئا'ا

 أو ،ونعف رر ارتذ.اع٠د ر٠ج٠لح ا

ا"رض. -طح لرن مرن

 شوءًا "كار ا ه.ي اذزاور وذ_وب

البالد. في

 ،■■ك.ن—]ل ًا دور ر اذنوب ى،.تخدم

 )طوا؛.ق(، طرح-ات ة ء-) دن وردأدف

 في اذوازية وظيفتها ط.رحة ل^.ل

 رست«خدم "رض^ ا ذا]ط-ردذ البيتع;ي،

 واذاذ;ة، ام ]-"ء ة.ر وحدنا للخزن

 ازن -تن "رض ا ذ.وق "رلى ا وا]طرحة

 ا؛طرحات آرا للمكن، رد-ةهورات٠

 ت.ع.يش.ة وا دددة لد.،' ا ت سدا فل.ذمحا ]*.ا، ا

 كالمطابخ ا"خرى، و]دراذق

ه.1الى ودورات

 دوان ]-:ودن ا في يمكون وذلى

 لفي ل دشك دربع ؤ1أ ودذرج ، ل ا م ذة٠- د

 راح_ق—ولده ة ■٠؛٠■ ي٠والع لتى ا لى٠ء أ

ه.1الى ودورات ذطابخ1؛ ا"ءرى،

 ن وا—دد لنربا ا في بك_ون وؤلى

لفي كل ي.ث- مربع -:اؤ ودنرج ال، ستق-يد
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( م«حمد سماء٦) |لحوتو التوبة

 دية ■?حد خ هدمور—ج ط.ة٠٠لني روا وع م ب ل ا ءعلى أ

٠ًاداةري1 ٠ئط ءدا ا ذوى رز٦ت

 ة٠س للح.را درج دي ايف.؛ ة وب را

 دكاون وذد "سطوانى،١ لشكل١ دذدس

 ك.ن ل.ددد. _ذم ًاخ ع ددن ف ، ررء_ة٠م, دب؛ربا

 ا٠المرفق مدور ١مز جزءًا أو ،ط وا.درا

 ف? معلومة د؛٠٨؛.أ ل٠ذ٠ء ت.بذى أو

 ذي ج؛ ءلى If أبوا وعد يذة٠لمد ا ر مدو

 عذل ذ.وب—ًا ا بمى٠ت كما ة،—ا#واد

 ت لطرؤ.؛ ا طول ء.لى محددة مسافات

 رك الد؛ وذت ءذه.ا للدذ؛ع المدن ددن

وكدرامدة.

 ء ب.ذ.ا ة٠ذوب٠ال أن إلى در إصد؛ ا وت.شير

 ?_ل٠ة ة٠ديم٠ل.ق ا العصور ني روف٠٨ه_

 المذرال هيءط تدل كما ا#سالم،

 م-ن ة هجي ك>هخأل وكا ، ة٠ث.ري ء ا ,.ور٠د2ل؛ا.ة_

 "بطواني١ كل٠ول.لش ادور. ا لحجر ا

 ؛بات ع م-ذها عديدة، ميزات اددذاء في

 دأ ء وب.ا"خص ا"رض، ءلى الحى

ء -ذا٠د اح٠ل-م ا ذل وكنل ، ط؛ذية ون٠تك

ا#ناء ده .مح دس. دم؛ ارتداء-؛ ر٠كث ا

ادرع•

 ت1يرك ذاذد اددد

 ( ءد )أداء ذوالنو

م2001 . 1928ه/1422 - 1346

،لدوذو ا د.م ؛٠ه د٠م٠مح ء أسما ي ه.

 ل "هذ؛ وا بالزاث فيرة٠ت٠ه٠وم ك-اربة

 نذر وتد ء صد.؛ رد موا من ا#مذية.

 مد٠ت٠يع متانية" أمثال " ن كذا 1له

 مي؛ خد تسن اذفي ل ا"دن؛ ءلى عله في

 ى-ذ*-؛ء. في رومية ا حياتهن في كاء ا

 الذروق طابع٠يه رة٠الذ.اه في طع وذد

 ب كذ-؛ وصدرله_ا تاريخ. دون

 صذ-عاء، لبو.ة ي "ا"ء؛

م.1995 ا$فاق،

 ؛"نتاب ا)طبع تحت ولها ؛ورت

. به ب؛ وحكايات ن.وادر بعدوان

محمد. أسماء ؛؛دم تها يا كذ؛ وذصذر

الشرفي دسن رؤوذة د.
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لهتوذة1 أو هأذوتة!1تييم٠ال أو اذويت ده

 أذ.،.م = م أذع د دى. ه-اذل

لهلوية١ أو هادوية1ا

 في )ال.زب.دتة(إإي ذرق ع.ن ذرقة ه,ي

 إلى لفقهية ا ا٠آراؤه "دذب ، اليماوا

 بن دى الح-ق( إلى )الهادي ا#مام

 م(910ه/298 )ت الحين-:؛:-

اردية. ا"ذن دران عؤس,س

 الحجاز ن٠ع الدادي ج.اء وعندما

 عام اذ_;ذ(٠ال_؛ )للمرة ا!;^-ن إلى

 فرقة ازردن كانت م(897 ه/284)

 ركاذ-ت - انم..ا٠اذذ.ال ل٠ق.ب - واددة

 وتلك ني ء بن ردد ا#مام :ع ت ت

عتقاد ني منهاجه  )التوحيد، في ا

 واا-ذ-ولى والوعيد(، والوء.د والددل

 و؛.أن ، لي.تا أه_، وإدام-ه ؛.إع_امت.ه

 كه.ا - وشرطه.ا ا#د-ادن استحقاق

 ؛-ن د—أحم ا>ا_أ-لىي ا#د-ام ذكر٠بآ

 : والنحل( )ا.ا-الى في رتغىأ:*٠الم

 )الوراثة(،  والطلب، "الغفل

الجائرين..". ءلى الحذروج ووجوب

 هجم را 1 ر.ن انادي م-ة ل-عال ا ويفيدذا

 في ام(420 ه/822)ت الوزير*

 ن( ادراء )هدادة - انخط-وط - به1كت

ءلي ن٠ب زدد إلى ادزدددة اذتس.اب أن

 فضله م—اده٠راءلت.ق متن.ه ما ب؛ لغوله،م11

 هرة 1ا#م أن هدذهبهم و"ن وزعات،

 ءلي، بن زك ة٠بامالم لقا رن٠ل

 لم وإن )زردي(، و٠ه٠ف فض.له عننشد وا

 كثيرًا ذإن ،اغروعا في مله.به يلتزم

 دل نا ا في فره رأي ^لى ده ازن نم

جتهاد  ن1وك الدردة. واذادل ةيا

 ردد إلى ب.ون٠يمتاس ه٠"ك ا م<ن رذدم ن م

 مداه لم اوع في كذادوا ذأ.مأ مع ءلي ابن

جته-اد، في  من كثير٠ في ونىلعوده ا

 إبراهيم )بن سم1كالة- لل ادأ

 ااصممدن ن—ب ى )مجذم اذ-ادي (ده٠ي٠ع٠وح

 ا"ذن من ذم وأمثا الناصر وابنه(

 .د.ؤكدًا ويضميعة ، دادقعنI ؟.اراإ

 بصوة ا.وا1ة -؛-م إب ذ.دمواا وإذ "

.“إنائه

 عن ذت٠أخ ذن ة٠أزلح.نيدا وكفياذ.ت

ي  ض رع في معها ارذذت أو )المعتزلة(م

رول،  علم وفي هاتف اذادي وكذان ا

 سه آراء رن ال.كث.لمر ^واؤق "م زن ا

 الكمي لبلخي ا ٢س ال_فا أبي

 فقد )ادذروع( في أئا )ادتزلي(،

 في وردت اوفي باجذي-اداته استقل

 الفقهمة( وإجاباته رساذله وع٠م٠)مج

 )المذت.خب(، ره كادا فيه_ا بم-ا القليلة

لم اوذي ا"حكام( وامع٠)ج وكطب.ه
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I٠الهتوي أو لهادوية٠|لهتوية أو ذوية١ذه

 أرو وذلمميذه صالح.ه وؤام ،يك.>،لل.ه

حري'صة أي؛ بن أود علي؛ز الحسن

 إة لح.ا ب.ا وتبودده تيدلم* تر دة وإء-؛ محم.ع.ه

 ني نحعوظ١ مح.عل.وئلص ا٠ء.ليه رو إبي ا

.رها١وغ ء رعددنع؛ لك.مر ا مع لج.ا ا ككة١م

 ء ء.ل.م.ا من كخثره - دي Li ا ن1وك

 مانع تجتهدًا — وأتمدي-؛ .ة٠دي٠زي٠ال

 من المكأزري-ن أن يد٠ب ، للتقاثد

لمقكد ن( )افئد  ن٠ع وش( - ن(’و

 م.ن كغثره.م - رازوا - انجته_ذرن ر١غ

 "خن ا حد إلى - المذاوب أصحاب

 دودا له وا-تع-مبسا دي( ذا )ا هب ف ب

 يذك، ا٠كلم دب والن تدر. أو رودة

 ول٠)الذ في الشوكاني* م ٠#س ا ذبح

 ايم : بعضب ل ۶ذ (25 : اإنيد

 أو ،ذل.ك غ.ؤر  كاذ وإن ، وددوه

 تع م• وإن دي ان؛ ا#رام ٠تقلثمل ؤؤوز 4أذ

منالكذليد'ا.

لديهجذرة/ سع اذا القرن ل دك وك

مرحلة دداي.؛ د  دل ءدر سس لحدا ا

 ،نيا٠كو ئ ٠ ا ء_صر ؤا٠ح شمرت ’

جتهاد تمورت زده با  ال.غكري ر1٠وا

 ي ذف .المدهم؛ دب لقوا ا رن واوتحرر

ا$راء و اد-خرت الذي از-وذ-ت

 بن ط محه نجتهذ١ ر؛ زإ-دا رررة١اإذ

 م(1لي36ه/80)ت ر* اوور إ؛راه^م

 حب٠رسم( وا٠لق وا م٠)العوام حب< ئ

 ذان الحاق( ءش الحز و)إيثار

 أحم-د اذيدي ا"رام ؛٠٠٥ ".اذ! ا ره ص ا دع

 العام في )اذذوفى المرذذى* دى ابن

 ٠"زهار( )ا كذاب٠ -دب ده؛ تسمه(

 ه٠رت٦٠ت٠اء ا٠م ة_واءلى لىا(٠ي٠)مجذ دردي

 ٠)ودلىه_ي.ا( دلل.ها رعد ف:ما )اذلىوية(

 سر ل:.؛ ا ءلى ل أدك ق,ذ ا"در أل لىو٠ و

 ه-و خ_ثه.ا ة_رذمن نح-ع رذي بدلى

 ' ]لنهدوية[ رذى وعر )رذقى(

 "زه-؛ز( )ا كتاب ذروح آن خات؛

 ن ت-ها ج ا من ق دا آ في ت٠ذهب ود 1-.¥ب،٠.ة‘

ختالف. عص٠ب واختلفت  وذلى ا

 ن٠ب س-م لف م ا#د-؛ إلى -ؤال٠س ه٠وج

 م(1620 اه/029)ت محمدي

 آو يب.؛’الذا'* ده أنم حخم )رؤسر

 ب؛ ا٠ت—ك ."ض ح ا برو ًا(٠—اًا_ة_اس ديت

ءت )ا"ساس(*  - هرا و ام(٠و)ا

 طبعه ني - ا"زه^ر ذرح ذر ن؛ ه أورد

 يتفر م(1921ه/1340) ا"ولى

 تضمنه م.ا تمدشرق ٠ءر ب.ه٠اجح٠ص ه—ف

 تذهب ءلى نز ذان )ا"زهار( رش

ءلي بن رولى أو اتادي -يرو حى ع م إدام

يفة اد ٠ل،د -٠اامل 3052



دائع( )ءاي *ادي لهتويةا أو الهادرية

 "وإذا السادل: يفيف ثم هما؟ ء أو

 ء.لى ا"زهار؛ ]صاحب ألموذي كان

 - المبادر رو كما - أكادي هرندب

م ي.معذا ٢٠فل  بع.غل في دي أى ك_

. غبره أو ، فع ١لمو أ

 ء.ن محم|ل دن اس.م٠أكق ب جذإ أ وؤد

 با$ني: السؤال رن ا"ول ألذق

 )ا"زهار( ;صن الذي المذبى "أئ

 ها٠أشل عد وووا ٤أصول و٠فه ذه ئ مبدا

 دب لدن غذذلمون ا ها خذن وأ ، روثده؛

 ١٠القاس. أة.وال م.ز ءندهم دذرر هىما
 ٠محمل وادذه الهادي( ج.ز يم إدرا ان

 وًاحمد ٠نحمل وابنه لحذق ا إلى والحادي

 ب أداوا مع في ئص*ا ورسأ هم وا ذن؛ في

 انطبقت ما دب( إذ )ا ١وجطو ٠اإخدقه

 رن وا"صول ا؛-ذواءذ ذ-ذلمذ ءده

 زا؛ان دان، في؛ل الروع مسادل

 بن ؛ورد ن،٦المتقدم "زة ا ل أووا دن

 ،لهما وأمثا دق، لصا وا ،عل

 الدواءد لتلك ز_ًا مال ،ثرهم٠وغ

( جعلوه  م٠ادن؛س. ودضدف ٠)مذي

 ل-ط-رف ا ب جذوا "وأما :مكمأل

 لرن ة.ول تضعيف وج< في ،ني ددا ا

 هو إذهب ة.؛ إذهب(:١) إب بذس_ب

 انطبقت وما واإ-ذ.واءد، ول—ا"ص

- ًا سادن ;ذرر كما٠ — ذل ل؛ ا م-ن ده علم

 "لحك ه-ونحالفة إنما ؛.التفعين

ول والذواءز..''. ا

 ر اب؛ ذلك ر٠م٠ت٠اس وبينما
جتهادي  إلى مائدًا الحديدي ا

 مذاهب محت.لف عل مذغ.تح "صدول ا

 لذبىماكون ا ل—صم وا قذ٠ف ،ة٠لس_* ا

 عد ذوا إ ا .اد عم. ا في م٠ب>ته (دورة )داله

 أمول عل اذإدي ا"هام ذرره؛ التي

 ا"نحؤأم لىي؛٠ء ونوا اؤذرءذذ الفقه

 دام تقردًا اءتبر ١م ب؛ستتاء رءعة.٠الث

خرين ءذد بلغ فقهي مودًا أو  حذن المت

 دنإ-' ن م لكنتدر ا ددي ذن ن ،لتعصب ’

 في حدن خا وبشكل ) د—ء وا—ة—ا
 جرل عند ؛٠ليم٠ء مص-ذءذ.ًا المعامالت(

٠اليمن ي الز؛دية ءلمماء

ددن د.  العمري الله ءدد د
 دوا-ة ح ن م. ي لا ،,.*ذزلة زرد، شآح.مد علي جع؛ را م

 وال.حوث بطت١الدر ثز٢مر ، ٠وؤكر دي با
،•روت دي ،ا).*.ودة دار ذداء،٠ص ،ذي٠م٠يال
م.1981 ،1ط

شا؛ع( )ءإي دادي

م1986 - 1945 ه/1406 - 1364

 هادي ذع ذا ء-لي ع_ق_بد٠ل I ه_و

 رك دئ اء أدت مءها درز ماداة ش.خصية

 د:طةة ني ال.«بي لوطن1 نوب ج غذردر

 في اع( أصا ا ا هرذددة في رؤد ال-ف-الع،

حي_ة رة ا كنف وتلغذى ،ثرة٠ة٠ذ ذ
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دائع( )ءاي هادي داغ( )ءاي ،ادي

 ني )قع.طبة( ع.دي.ذ.ة ني ا"ولي تعايم-ه

 م/1956 _ 1952 برن ما سرة

 إلى اضطر ثم ه1375 - 1 371
 ح.رف.ة (٠وذ.*.لم صبيًا، ا!.*.ض د.زاولة

اشاطذ.

 مطلع في ي لىا١ 4ذذاط_ ؛-دأ

 تحظي.م إط،ر في اغذرط دين اك؛ات

ع.ا وسرء.ان ب .*-ر ل ا .٠القوميذو ة ك حر

 كب في ثطيها ذا من أصبح

 لل.حركة ،ة ال لحلقات١ إلى ن ا
 في ساعده المطة قيادتها في وءضوًا

 "-اطأو ددن يأديش ط ك.خيا مه.تته ذاك

اسال. اذذراه يتدر  الدان

 الة.وماذ الجبه-ة تشكلت ودين

 ردح في اخذل بفي١ الجذوب تحرير١

 م،1963 اغسطس ه/1383 ا"ول

 في الع-رن ال.ق.وم.ت.\ن دوكة وت٠ذص

 14 رورة ط-"ة-ة٠اذ وبدد ،1إطاره
 ا"ولى جمادى 26 م/1963 أض

 ؛.ذكدة ردؤان لد_ا دن ه 1383

 ي۵ها ذاذح ءلي كل٠ث لقوعية١ الج-هة

 في -وارللة داءمة خانية رؤاقه دع

 -:داد ا#ءداد في ذارك ها ردؤان

 ط.لميع.ة ني فكان الضالع إلى ة ا!..؛.ور

 زتع إلى سلت التي ا"ولى ءةوانجم

 ح د ا ءلى تدري?.ة رة ٠د ت دلة -رث

٠رالة ٠دساك في

 ازنوار دن نائع ءلي ن ى لث، ل ودن
 كةرعع أول في رذوا ذا اوردن ا؛ةا-دلىن

نادية اثمر؛طالة ادذوات مد  ل;لة وا

 ا"ول اسع 4 م/1 964 يو 24

 شكلت التي المعركة ه،1384

 المساح حللكغا الثاذتة هةج ا:طألةة

 )ردذارا(، هة٠ج د—ل الجذوب دردر١ك

 ■مظمد في دارك خ ر اد: نزك ومذ.ذ

 اودرر، ج.ث خاضه.ا اوفي ؛*-ارك
 وداعا مقدام مة.اذ" خالذا و؛ور

 ]-:-خطيطا في عارة درة—؛ة تمز

 اذذوادة أذهات اوفي ة الة:اا للعط.ات

 د-ن دلم." وا ح ي وذا ؛اا.)ردط.اذ^ة

اك.الع. ج-هة ذيادي

م/1 965 -ام٠ء د_*-ارك فغي

 طلقات بثالث أصب اه، 3 85

 ذوك ع٠و ن "؛ ا وذراء^ زه -ادت

 دوفعسه إلى ءاد #.اذذ.اء ث.لهذا د.لى و

 د-وكة تععيد في مذ.ارذا القتالي

 ت !.ذواا !.ذوارا ر٩أجذ أن إلى الدرر

 من ب نحا  ا ءلى نية يطا لبر ا

 إلى والحب:لين اوع—ادن في ك,راتأ.ا — م.ع

 -إجالء تيردادا—ا- تجمع.ت د^ث ءدن

للثوار ونم الجنوب، أرض ء-ن

 روب٠ه ذرر الضالع ءلى السيطرة

 $ءر ا ربيع في د.*.ذ.ل م-و لج ا مبرها أ

م.1 967 ه/افطى 1387

3054 IIاسق؛ ءه4س4ه



ادن( ذن الهادي)يحى "ابع(’)ءاي؛ يدالها

 ل ٠ت_ق٠س ا لجن-ودب ا ذدل د٠وبع

 سةا٠ل.رئ ة وطش ة٠وم٠حك ل٠ورشكي

 وأ٠تب ٠الشعيج;ت ٠محمل ن 1قحط زل دنا ا

 رب النا من عددًا هادي شائع ءلي

ورًا٠م ها٠هم أ والح.زسة ة٠ي٠وم٠لحك ا

 ش/1390 _ 1389 ددن ها ضادع٠لل

 زدددرا ثم م1970 - 1968

فظ-ة في ية٠لح.زب 1 مة٠صحظ٠ل  شبوه مح

 م1 973 - 1 970 ها1 393 - 1 390

).لتنظيم الحام.س اد-عام لمؤتمر1 وفي

ا٠ب٠خعع٠م٠ل ا ذ٠وم_^٠)ذ ا ة٠ه٠ج_ي٠)ط وع مم دا ---٩ ل ا

 Iلمركزيه١ آجذة٠للا في مرش.حا ءضوًا

هيل ررذامح وضمارى لمذاضلمين١ ت

 ية٠ادبم٠كأ في ة—عسكري. دورة ى٠أي

 ردة نرذح ا٠ب.عده ة تي وودي ال نز ر ن
 في سي ا٠س أ ًاو—٨ض—ء صب.ح وأ ذ٠ي ءام

 السادس لمؤتمر١ أوشاء كزيذرالم للجذة1

 )لمنظمة ودركرددرًا ،لشبوه ومحاذظا

 ذي م/1979 أكتو؛ر وني نها الحزست

 ٠المكتب عف-و ح٠ ه1399 الة-*فة
 التحول أثر ءلي 'مردًا' الساسي

 ووزيرًا شراكي ا الحزب إلى

 للحزب ل.ثالدا لمؤتمر١ وفي ةي)لداخل
 في سي س_ا أ دوًا ء صي-ح أ ي شارالة  ا

 اورذابة لجون ورددس سي، يا إس ا دب ادك

٠ ددثى والمم

ءددًا منح الذض.الي لدوره وذديرًا

 امسو أهمها وا"وسمة ات انجدال ت٢م

و. وو 22 وومام أكذوذر 14 ذورة

 داخل الحالف ذراكم ٢خف وني

شتراكي لزب٠ا  ءلي بل الة انحاز ا

 ولق.يا ءدر ءلي رفيقه كتل-ة٠ إلى ثادح

 دندن ا دوم صباح ع.ا٠م ما٠مصرءه

 جادى 2 م/1986 در٠يا 13 الموافق

 المكى قاعان في ه1406 ا"ولى

 تع.جر إدر ء-لى هي,ا وازن في *يال-^ا

 ادرن داخل الملح، الدراع

ذراكي. ا
؛!جناحي أذدد د سه

 دادي، ارع ش ءلي لى اومض :اة ح ءن ذدذة ع راجعم
 ة٠داء ط ل ل لىاذي٠.٠او. دار اللز.اولىلحن، ج_ل٠ل—»

 مع هةابالت م. 1986 رسا٠م ،ءدن واوذدر
 دن ت ومدلى لع، ذلى ال .اء ا من ذلى؛.ن لى اك

 دار خدي،اوزا ,دالمجرذ ء ر، اوط فذب
ام.982 ءدن، واكءر لىط.؛ءة ابلىا;ي

اسبن( إن جيى٠) اا،ادي

م910 - 859 ه/298 " 245

 ين“الخ ثدى؛ن يدالها ا#دام وه

 وفقيه عالم ،لر-ي ا ,--م زنا ا ابن

 في ا"ذن دولة _س٠م.برس *,ي، وب

 الهدوي-ة ى٠أس رح ووا ،ن—ليم ا

الزردي^.

 ن—سن إ-ذ-ورة ا ذة٠لم_دي دا ذ._و).لىه

 سنة صذحاء دخل م(،859 ه/245)

راه.ظذ٠ا).ة وحارب م(،899 ه/286)

I 3055 لميه1 لهكهءه



الحمن( دن )نجى الوادي

 أن٠ش ولفقهه له نى وكا ،طذ.ية ل.ب.ا وا

اليمن- ناريح في ءظيم

 ني ا"حكام )جامع كه ن٠م

ل  نذره اوذي وهو والجرام(، اد

كام( باسدم الشوكاني  ني ب1ى )ا

 ذذأم الهادي له رى ولم ال,زردي، اوذل

 ءلي ،-ن٠لحع ا )أيو وت.لم.يذه حبه ا٩د

 ه٠ثبزبع بصة( ح-ح إئ أ بن أحمد ن٠ب ا

 ا٠لمعه٠ء ه-و ازفي لها٠لح 1ب درتده وإعادة

 سه ، ءذطوط زال ما ٠والكتات ا$ن،

 لكسدر 'ا )الجادح بة٠بمكت .--'ح ن ءده

.285و 365 برزي مذيا بصذ<اء(

 كذاب الشوكاني ا#رام و؛-روي

 شيخ-ه ء.ن ته ولح.، د ددون ا"حاة_أم

 )إراف اذ-ظ-ر أرن. ب-ن ا_دال.ق_ادر٠ء

ثم (.5 - 4 ط ر ا

 الدهري اه د ء حا،ددن د.

 ت ط-قا الج|»ديت ره م—م س ءاي دن مر ء جع: درا
 ا]كتب دار ،دد ذؤاد تحق?ق : ارس ء1فقه

 -دن د. ام؛981 ،2ط ،دروت ه،يالعلم
 ١إمتحذ I هي لمتى٠ال ث ]ذرا ا نيادر2ه, اسري:

 م؛1980 ط قدمن الم.ختار، دار الرطا:ي،
مه )در لكتاب ري٠اصح ة٠ق.دم٠م  أده—ح ا

 ملي-ق رخ " ا]رازي: ؛44ص للمد.وكذاذي(:
ؤ، ط ري، م,،دال دى—ح د. قبتحذ ،ء صق_ما

ابكار، دار ،ردرودت اداصر،٠ال ا]لعر دار
ام.989 ،دهذ.ق

 اف ط = دب ط د ده, ه اذم ه

ي اه الد، = |.حطهي٠ دى دح ه.اشدم

برة ه

 ن٠م علن٠د إلى ادود ت. (بره ه. ) -ب ر,..-ز-ا

 ٠كهالن ؛ن زدن دن لك ع؛ هن ص.ذان،

 م_ن ادالي ذ_رلب—ا! في وداره*,

 لؤلؤة ' و ن" رد.*.؛ " ومنها ممذ*؛،

 وك وغيروا. قراتيل" و" " طت:ة و'

تخ ا : ريم: إدا ا لفي هم مذ ر ي ذ ا  ًاحمد .

 في مردان ك،ار أدد اذ؛ري الحدر از

 ءشر الذاني ي ذما دس ل؛ ا اقرنا

دي،  ذط؛ن—ا؛ أءوان من و؛؛ن الى,

ود؛ صع؛ء ادب ى. ٠ مي ال. مم دا

 الشم؛لية ء ذدا ص دي دوا في د:طةة

م '  . -*وب منطقه ج_وار . ية٠و ا

 ت وى المديق.ة دن ا ء د." ًاصجآدت

 في ودءونم؛ س.ورةرا رج ء؛ دن* دن؛ ض؛

دب. ك دن رث ن؛ ا دفي

 توصل قد ألماني آثار قردو ركان

 اكتشاف إلى م1999 ه/1420 ءام

هزرة منطقة في ولرة؟ر ك-ير أذري
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اد^ل)حس.دنءاي( هبرة

 دة رارنح ذبرة م ءل ير ء عندما ودلدل

 -تاءات ؛-وا ن٠م يرًا٠كي عددًا وي٠تح

 نع كز٦ إلى تارمخه-ا |لييعود انحذطة

 بري، لحم ا العهد في م ء-؛ ألني

 ك ض دع ءلى ريغ ؤدا ا في تتلينممس

 إلى هايط عر التي الفداردة ا"واني

 نقوش وعاها ا.ا-ولب-اءات ب٠ذ ج؛

 الحط دذذ٠طر ما١ اك'■ ا' الحطب

 أا٦ل ءل : س ا فلق_د لت ا ذر إؤ ا خب — ج

 ءلى وجدت ادي الين" " هادة فيها

آكياس٠ب قلف ت٠كاذ اوتي الموبءات

 يقدا٠ىا"ل في ع٠ذوزم ثم "جعلعدية

 الشكل مستطيلة ور ة؟ في ثم حدشية

 وض-عت حابرية بجالطات ط.اة٠هبغ

. ت ا لجه ا رع هرن دذة هردنا جسورة

 معين. اتجاه إه دبر كال أن ودوحذظ

كائ هزا ذكال وك  باررًا حدج ف ا

 لبح-ث ا ت عملى؛ ر سسا في ومهم.؛

 ة ليمش ا -ارات٠الحذ.ض آثار عن والتنقيب

اذقديمة.

المقحفي أذدح يم۵إبرا

 ال،لدان جم مع : صقحغي١ ٠احمل إ؛.راه؛م : جع مرا
 صنعاء، ،ة م كط٠ل ا دار ال.يمية، لفائل١و

 ط ؛؛روت، لمدراسات، ل لجامعية1 لم.ؤسسه1
٠م2002 ،4

ءاي( )*سن؛ن اله؛'ل

م1668 - 1638ه/1079 - 1048

،الهش جاذر ءلي؛ن دن ن—ح وه

 ، ًائيع ل ا ك.شير ، ^ق٠رة ، ع دني ر٠ء ا ثم

 المذوكال أيام ء صا محاك وازده ن1كا

 م٠صلهأ علم ددت نم وه-و ،ءدل إمدا

 لهجره الجذاورة اث.ل( )دفي هاجذ.رة من

ن الشوكاني( )آل  40 بع.د ءلى لجذو

 ذ؟وغه ظه.ر صرن*؛ء. ذرفي جذوب ك-م
 ب-ن أرد إبدي ا ده ٠ختمر وا ك-رًا م.ًا

 قبل كالورير له وكان ' الحسن

 ني شوكا-؛ال هشمر ورن ، الخالذة

 وجذودة ووطافة ردة هيل١٠ي ^كاد ا دآذه

 كثير٠ .*رهوش ، اد، ع م ن ,سموح ،دىي٠س

 ازفي ة لقصيد ا ند.لمل ن—م« ،مشهور

: مطزع.ها

 وزه الهدوى و لم دسم أدرى

 ول ىحد لم ا ن كا٠دم ءذد

"خرىح١و

 دتم الجئن ذيل ,

 ددي يه لح درع أى

: مطلع.ه؛ اذق ابلذة ره :ن ص ق أد؛

 ا"حدان أي ,طم كأن ذو

ة؛ دوم ق ا؛.ذن؛ ر قل خ؛ د؛ ا

3057 يلجدهII الدسيءة



ءاي( )ااة'سم؛ن تميله ءاي( ذن )ادذاسم دل هت

 أذره في ءدا دق اذزى لجه-ل

 فى  اط زره د-ا الحب

إب ع.م.ا روء-تذي.ا ء-لى -ا فذ

ذه—ع-غ في ة_د٠ذ ن٠م  في رتالفته ا

 ادل ر ء الذ,ا إب ا واذت وذد اكديع.

دن يذجاوز ولم  عمره، من الذ

 ا"دب مح.عقا أخ.رجه ره٨ذ- ن ودوا

 تزى لش.ا ا مح.مد ذ١٠| حم-لى آ لسيذ١ ادداءر

 حذنف أن ؛.مد ام 986 ه/ 1406 عام

 حذ ه فه.ا دع ك.ا ادبي ا"ددات ضل٠بع

٠ءلمه

العمرى ه٠اا، ءدد دسددن د.
 اى ء دنى مح.مد ، ٠صبؤا لددوا محهق مة.دمه جع: درا

 جذاء ن٠ه لم.ظسن الط^لع اصدر كوكائي،١
 ة رمم ال_،وأدة، ة علم ه بع، اتا ,اذرن دالد

اه. 34 8

 ءاي( إن م—،' )ا ه،يل

م1297ه/696 ت

 نم هتمداى دن ءلي دن اسم الق ه-و

 ا؛ح—لا الذ.رن ني ز ابص سعراء ز أؤر

 دبغ ب ءر ثا أنه د ذفا ال ددق ا الهجري

 يرف—ب ه٠ت٠ق٠د و—ءًا ,١■ ورغ ، L ٠ منمكو
 كتب ني له الزجة أن إ" الشعراء

  ث٠ي٠مج مره وقا ة٠فليل الم_ؤرخ.ين

مو!-لىه ء,.ام لىق؛٠او ه٠وج ءل ذمرف

 د أحمر ا"سدان ؛.أن وإن وواده، ومدد.؛

 في دل و ح رح د٠ق مي إدا ا مح-مك

 سدج ا و اقذعجذري ال-ابع رن لة ا اع ظ م

 م(،1297 ه/696) العام في وفاته

 ءجز تثتاء٠داس بكاهرله يع ط ر لم ودؤوا

 ره د.* ودل ٠العقيلي محم-لى ذدره ه مذ

 رخ اك في واس-ط ذذافة دا ؛ان انه

 ث ذرا ءلى وؤف وأ إط؛،٠واإ إذف ول

 ءصدوره. ف٠ثذ.ذذ٠ في ربي٠لدا اوددر

 لىح٠ه وقد اإ-لىؤح، ره٠ه٠ذ في بر٠ويك

 ،ءدره وأمراء ام—-د_ك ١معغل

 ذ.ذلى اذم؛م*-ن، *ما٠أهوالىي ع ذقخت٠ول.م

 وا"نمة ،ز لحج,-؛ ا في ة مك حكاام دح ٠٥

 والذرون ارمن، شمال في س اريد

 وإكاذه ، ذ.*دز في بوين١و م.امة، في

 )المظفر عر شا حن—ؤرخ٠لم ا لى—ن—ء

 ؤده مدالد-ه حقرة لك ودلك اور'مد.ولي(،

 ه٠ح٠دائ٠م دب ■س وب زديه. ؛.فال وط-ول

 ب١ح_ دئ سيوف٠لح ا ذ٢٠ر -لى٠أحم لإلسام

 رؤ.لىي أذ-ه ًا٠مضه٠؛ ه ءلى ؤذلى ؛ن( )دي؛,

 "دو؛ ا لدوزه ذوردنت وهو اذذهب،*

 ؛أل تييل ا؛ن أل دك و ؤ؛لىة.1ا

 ولم ، صدره—ء راء—؛ر—وأك —أشه

 ، حمر؛ر( رو■ ه..لى٠)ءة ه ص مع،ا بر ء 4ؤ~ ؤذا

ءصدر في جذاء ذلى الداءر ١هذ أن ومع
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هج.ا

 ءلي ال.لمذظ^ذ |ل.صقعة ن1وطغي اوديع
 يلبس سداك أذه إ" الذ*ري ا#وداع

عفوية،  ؟ح لط ا سه.هل شعره ف.جاء ا

 مع وا#ذراق، لتقعر١ زم ءالي رقيق

 ؛فيهما شك  لة -زا و ة٠ح ا٠ص٠ف

 ذارئ و ا هدن مق.بو ش.عره تح.د لذولمل

 ي.عرف  يندا تح.د ئ وقد المتوسط،

حذ.ق اليم-لم-يون يفديها ل٦٠ل ا ق_صيلده

ايوم:

 أغان عليك ري٠ناظ من أذ-^

 الحمار ه٠ذ٠ء ن ا٠ح ما عتي وار

ا#مام ب مدح دةيقص لمع ط م وهو

 الشاعر ن1ك وفد من،٠الح ؛ئ أرد

 و ه٠ف نيحب ي ذل ت و ا ء ا وشعر ا دل كرس دل ل بدم ي

إلى ينتهي ثم زل٠غ٠لا٠ب قصائده ي.ب.دأ

 فوول مذل ودو يرد. اوذي لغرض١

 و-ع_صر وا لي—ه لجا ا لعصر ا شعراء

و^ ضخمن ثم ل؛ىء ا يصف مى٠ا#سال
٠٠١ ع " مح ٠

 ده ه٠لمش ا وصفا في وح ذن سبه1يذ ش?يها
٠طولأل إلحاح

الوادعي ءاي د۵أد
 لثقافة،١و ا"دب ح راده ج س.عيد د٠ح م ع رع را م

 د٨مح .لى٠ل. م.1985 ،232 _218ص
 - 4ج ري، ك.٠ال.غ الي-من نارخ ح ي٠الئ.ام

 دار - م1987 - 1 ط ،57 - 45ص
ذؤذؤدة،-1ا ذود ه اا : لخزرجي١ ال-ذغائس-

 117 ص — 2ج ،"كاوع ا اي ء ٠محمل لحغيرا
- 235-171.144.

ه؟؛ر
 ل أء-حد؛ م_ن اذودة ج-بل في ق-رية

 وادي .?ذوب في دقع عمران. محافظ.ة

حاشد. ؛"د دن خرف’ا

 بمنطقة ق.ري.ة — نب.ًا ا — وه_ا?؛ر

 محافظ.ة ؛ل أء دن قع.خة، للي :حاغذا

القابع.

"؛-;ن ذرى دن وهجار:

 ل رشما حبيثن٠ ل٠ث جذ في تدن ح ف,ئ ل ا

. 1ءمنماله٠أ ن٠وم إب م,ديذة

 دول٠م دس ذرى من ومار:

 ٦حراز ؛"د من دنان رل زي في

صدع!ء. عذلذظ^ وأعال

 مركز - ه.اء بإف.؛ؤذ - رة1ج-٦وه-

 ال٠وأشم ءص_ة دي.رية٠م هسن إداري

 ذات ل٠تحم ذرية يه٠ف دهرار. محافظة

سب  من اا-'شرفي لجنوب بعا وه-و ٠ ا

.ي،ج 34 ب.مساوه دريم ددينة

 رة5او دنز ور دن ة.ردذ :ومجارة

 إب. مح.افظه ل1وأءم لرضمه١ 4لهدير.د

 يرل لج؛ ا وسد الدخ.لة د٠س آئار فيه-ا

 في اذشهورة يجصب ۵سدو دش وهمرا

'-؛ديخ.

 ة٠كري٠مط م-ن ة—ري٠ق : ارة٠ج٠وه

 دش وءي ضاء. او ل ا٠سم في السوادية

دفق. هزن م٠المالج دذصور آل ذرى
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اسجر

 هرن ز جير ديرية٠م في رلدة رة:1وهج

 ني من فخار,ذ ا ذه ك٠ك صعدة. ذظ^ عيرا

من اء_ة٠حم فى٠ب ق.ب.ارل إحدى عباد

ن ٠٠ءامر دن حدو

 منطقة ي أذرة ق.رية وهجاره:

 ح.افظةدم ءرلراء ية٠مدير من( ،ح٢الطل

شموة.

ال.دفدفي احمد دم۵أدرا

 والق.ائل ابودان مع-جم قهذي،٠ال إرادم :دراجع
 ،4ط صنعاء، ،م_غ٠ل٠ك٠لI دار اليمنية،

م.2002

ر٠الهج

 لمتح دفي ا وازذأطق لقرى١ تع.لدت

 ون٠ي لح.مح ا ل ك.ا وود ٠)افد_ر( ؛٠٠س ا

سم. -يذا دعنون  اوشرن أو المدي.ذة ا

 طالق١ ءلى أشهرى ول الكبعرة.

 ،بوة٠ش عيراذظ^ ان ود في اذوجذودة دي

)تالية: ا ن ,إودرا ذكار ل دا وث،تصن

 ن٠ب دد وفه ٠ببحان( )وادي

 وفي ،ن٠ح٦٠ك وهجر ا"ذر.؛، ريد

ل ئب1خ.ر روجد نية زن؛ ا  مللم_يذه وأدز

 الذب.ذ، ن وت-ا مملكة صه؛ ءأ تمذح

 في -عررانية ةدق- م-عد ني ذا وكانت

ذ؟وة. ؛.*لى تا٠حضرمود

حنو ر٠ج٠ه ه وذي ٠ءن( )وادي

 المشهورة، ا"ثرية المددذة زري.ر٠إ1

٠ءوير جر٠وه

 هجر وب ن(. ء )وادي

 ن٠ولح-^ ٠ دتخ٠ز ا آل ر٠وهاد ، حادمح

 آل هرن *.ه.ودي٠اًا آل رخ دا م "حدبرة ا

 ا#رام د حيرنا أ من طاةذ.ة وتبا .ط.وق دا

 ين٠ادلم طالب أي بن ءلي بن الحسن

ذة هرذف حذزرموت ٠مر ؛دهروا  درون ذ

 من اإ-ود-طى إذطة-ة ا ^.دوط.ذ-وا وا

ن. 1بد

 ذرة نرن ر٨أك ود العابا(. )وادي

 -دوار ذذح ها١إحذلى اذهدر، م ني. ا ل م تح

"ذرة. ا ٣مود د*لىة

 ه-اد-ر وذده نحاى(, )وادي

.ذاك ب وء ،-دردر دا١وه ،لنذوب ’

 .السده در٦ه. وفيه مرحدة(. )وادي

 ادل د رقصده روى ا۴- ؛ذام دان ازفي

 هم وكاذا لى، ر دو ه.جر مم اطزطذة.

 وحمت*ها ،ك*عرة وردة خيربرة " وا ن. ل؛

 ورم يحن٠لك ا ددده ذ٣ه رذ فحنا ا٠ق٠د'٠ا.--.-

 ن—م ،ل—ه ،خ—ي ل٠ئ ف من ؛برع

 جردان ’اب دبخ ا٠ه۶ : بعم—ذ-روء

 آل ١٠هلد . قردن م٠ي٠د٠ا إ 1• ;1 — — — .—.1 ذين ل 1

 لذرة ا دلك زبر ي—وه ،ل_شيخ ا

عسيالن. في ة حذوذ اذو
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ر٠الهج ر٠الهغ

 اغ-جر ذردة ا رؤي؛ عنق(. )مذطذ.ة

زج ولم ددى إ سدان ان آل كنس محل

 الدب. اذادواذق لرن سن،

غرب،٠ال جه_ة " فل خا—تجه I وإذا

 ج.ب في )افج_ر( وردة ج.د٠سذ نإنذ-ا

 غدا _دقال وقد ا!عايا، دافع دن وس٠لبع

 ذادا إلى ة٠ب—ن دموس( ج.ر٠)ه
 آل :ا١ومه لحية، اب وس—"؛-.* ا

 اددلي. وآل اؤوري وآل العي

 دس ذع يا مدن أحدث من وال^لدة

 ،اتجاريا اط٠-م-ش او العم.ارة ٠حيالش

 القادل?ن ادرار آل دس ط.ائغ.ة ا٠وفيه

 دكها نذرب يا ذ.ام و البيضاء، م-ن

 أد-ر ر٦ل ارة—زي—إ سدوي ل ددنا ا

 دردة ؛;ن' ،مح-افظا في وجد و "وبء. ا

 ( مدي لقاا ت ب: r )ف؟ ج(—سدم ا ١قزم_ل

 راس١مك ط.ران ض.م.ن دن وءداده-؛

 دس ائ.ل٠فب فيخ-؛ و ،).ودر رية٠دي—م٠ب

الدوادل.

د دن اقييطة دل وفي  يةرالحج ؛

 )اذبر باس_م لمعروفة١ لمذطقة1 د.يلما ذو

ن(.  رركز ءارة اروم ي٠وه هذ

 تم ادفي العبيطة مديرة من إداري
 وكانت ءح بمحاذظ.ة إداري؛ ر؛.ط.يا

ذ*ز. فظة1مح أل أء دن سا؛ط

 ة ري ق فتوج,د وارب |محاف.ظة في أدأ

دس م—وه القماش( آل )انفجر

 رودد دم؛ دريب. بمديري.ة ف ا "ذر ا

 د.ن ءزاده؛ )اله.جر( م—مع ا لم تح وردة

 ة فل بلدان دن ودي لعيدية،١ دددردة

 دس ددنوا ر ا هم٠لم ٠ول.ع ، يدي،٠ع—اا٠٠ل ا آل

د في رة ء د:طذذ  رودد ددث دريم ؛
 د.ن الغريم؛ ا"ثرية )الحجر( ة٠ذري

ن دار = مرسع اذراب: ا!شى  عئذ

 ذي ؛-ذران ن٠د وغدره؛ ،ن .ا—ف٠؛ —

 )آل ؛.:سب لذ.رية 1 هذه وإلى .رعن

يريم• ديذةم ًاهل لهجري(١

 فإذذا ذد؛ر إلى تجهتا١ إذا أد؛

 ر لحجن ا ٠س؛.ا ذ*رف ة٠مهم أدردة ذردة

 إ لحداء،؛٠؛ ي.ت٠يخ بني ة.رى ن فم

 ر ا$ن؛ رن ؛٠،وذم طاربة قرية أب؛

 أصل في مذذور هراء( )خزان ل٠ج ا٠م

 .دفيذة ة٠وهذلىس ننة د يم-ورة الج-؟ل

 ذمار ذرفي من أءرى أذرية ذرية وءة

 د.*-ورة وه.ي ،لحجر ا م٠س ا لحمز

آذار وفيه.ا ءذس هإيريذ دن ده؛ وعدا

؛ارة.

 -ذل د لى—أح ذرى، ل—رب وفي

 وى—وس بلدة ذودلى ،؛.ا"هذوم هارة٠ث

ن يم ذلى  وب الحجذر( وق—) ددءى ك

 دح د؛ مته.ا ولرءة أثرية دلى د-؛ ءزة

ولعلها قطيب. دح وجا ت رفا ل ا

 دن دن؛.ادم مئق دن هجر إلى دذوبة

ن—؛ لحم دن ريب٠ء ن٠ب زيد
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٠الهج-ذ الهج-زة

 جة٠ح ة٠ظ٠مح-اف في وج_د٠ود ح_اشد.

 م ؤف■با روفة٠الع ق٠ط اتذ< م-ن ددو حك - ا

 في اللى؟ر( )ددت ذرية رمذ_ه_ا اله.ج.ر،

 ارمن أفاح مددردة من احيج جبل

 كذ-ك دجرر. دياردائل من يهو

من الطري ؛-في في أخرى ة ري ق نوجد

 ؤريه دوجل كما٠ ءغار. ن حال1ك لزددرده

ل في جر(٢ه )دق ٠حأجة ذيكة٠م سم

 ل دشما ؤح وا او دزرد ءدال بل٠ج وفي

 معرونة ؤ.رية ت.وج.ل عمران لرلىيذ.ة

 وآل ١حاتح آل ويءنها )الهج.ر( م٠باس

ءاش.

ة  ب٠ ر ق إلى ذر - ■ج * ن أ ى - ■ ٦  و

ن دن وز-1اد جبل في أف؟ر(  خو

 نى. شوى ل ا آل ا^,ر٠ه ر نجو ، دية دعا 1

 .ت٠٠٠ل القذرى هذه أن إلى شير٠ذ كما

ا٠باس ة٠اإلع_روذ لئا-ا( ا ذرى هري

. '*-ذألى ؤفي ا لى؟رة(1)

كةدةي1 أددد هيم1إلر

 جائل٠والة لمد|ن٠ال يح٠معج دذي،١اأهذ إبراهي_م ت ٤جع درا
،4.ط عالء،٠صق ة،٠ذم٠ال_ك دار اليمنية،

م2002

اثرة

 ليمن١ داريخ في جرة(٠)اله لمعطاح

 ١٠ه..غ.اهي يجمل عنى٠م ا"ول: ن م.ضا

دكان(. )اسم وا$غذر: ء ماوكا ءذم

،كم.غهوم )الهاجرة( م.عنى ٠ويستمل

 وآل.ه ءاده الله صل لذقا ج.رة٠ه هرن

 دأبي ا٢و ،دذرذة 1 إلى ة مك هرن وسد

انيج;ة حت٠وأصب "مي.٠#س’ ويم٠لتق ا

م_1ل ا درك دعي ي:ؤ دية لزن ا نمه آ ٠تع٠ء
دًا م.غادرته أو ، بددذه هررًا ره دل  ؛.

 إمام ا٠فيه دوج د د إلى ذدها ام٠إه 

 دورة اقادح بيل٠س في م_ع-ه للجهاد

 اذمنى ا٠هل ت بدقا رط ف٠ح وا ا#كامه.

 ون ليمن١ في الزيل،ية ره 1#م ا ددادة أن

 ة٠زيدي ر نم رررن“ ا٠ه٠ت ا م٠ددء دت

 اذ-ادي إلى ذذروا الذين طران

 وكاذوا ٠صعذة في ينجئة٠لحا دن زى

 ٦ح عاركه٠م رع في زه أذف ر غذلمه أ

 لدودة ل الهادي ادن ٠ ارذذىا ذ.م أدن

 ددن ا#مامة تولى ءندما ديارهم إلى

.4 ا دوت

 إبراص بن القام أن إ

 يعدًا ة نم اد أءط-ى ٠ل٠ق ٠ي ال

 ؛.مد مر در ا فى ده بق ل غذ هرن -دددذا

 ة جر ر عن وح,-ليثه ، طوي-ل تذرد

 أو م٠ل.ته مج.ا وء.لم لظلمة ا الحك،م

 الهادي ؛ن ,ارذى ر وف ،ظذه.م أ مخا

 في ا#مامة ءن ذناول 1ءذلم ه دج عل

 جهته،١و ادفي -برساما اداب٠٠الع ٠٩حذ و

نقطاع رز ل؛ ا إلى ل وف  ح_ى وا

مات.
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الهجزه

 الهجره دمغ.هوم ٠$٠المظذله خارت وأ

.فى دع ععدده و؛ ،اردغىوا س-م دا ل ءتد

لمكانىاو ير'لذظ ينعالمقهو دن ذربط

 قوسعياI ض.من اذزدددة اله-جرة بإدخ؛ل

 أن المعروف دمن اشبل.ا العرفي

 ترازن من لةا٠ح ءلى قاءة القبائل

 ال.فلي، رف ا!* مه٠يذ.ظ الذي اوذوى

 هع بله-؛ ذة.؛ دن تعريغ.ها تس.تط زه ددي ذا

 هرن زن حذا دوك م.ما ،حذرى  ا :لة لديا

 رف ال* ويسمح .لذ-زائات ؛ ص_ل ات,-و

 رؤدي ٠قل د*.ذوم اودت ادن٠بالته لي اة.؛ا

 ، ذواصلي؛ إلى أو ت ء؛ لذز١ تس-وية إلى

 نابذة أم؛كن إلى الباثل تحاج اذاك

 في رك دد؛  مناطقها ءلي دا

 ذلىانباا ل رذ؛ دق-ذي ي اك الزاء.؛ت

 هرن ءوف دون أدأن في مذ؛فعهم ا٠فيه

س اا.ة؛ر  دذفال و وه. ، ( د م ٠واى٠)ا

 م.ا ذراث دن دوروث أذه ي-بدو قبلي

 اذظ.رفذة أدخلت وقد ا#سالم. تبل

 '!-دادرة ه.ذه ف_.مرن ؛٠ف_ي٠ء د-راكا_ز

 ءلي وة.؛ء.ة )وذش ءلى لها وحصلت

 ة-:-؛ة.لي٠اا من )تبحر( ء-لى "ذلي( ا

هذه دة حم.ا ءلى ه٠ب-موج. لى؛ورة ا

؛٠ي و ا؛.طرمذ لتمارس اا-ة؟؛ذلي

 أن م.ن ن أد.؛ في ددن لد-؛ ا با ط-ا ؛٠ذلذ

 ذن ف؛ ء ا عل  ا أو لذرر دا له؛ رضرال*٠يت

 أو الحامية نل ادن؟؛ داخل ن كا.؛ دن

 فرصا التقليد هذا ودرى ٠ء.؛رذي.؛

 في أة؛م لفي 1 ًابه 1المش ذر٠اذ ءلى بعد

 ،؛.*دهم من ٢٠؛ؤه ا أو ذ٠أ؛ دمضي؛

هتمام دشوارث ر أيب ت-ها٠ك.ذ٠س أو  ا

وااةذي؛ء. دة1واا ة اذف؛ كا؛ نم، ادع ب؛

 إدف ا ددن جع الدذر هذه ذر و

 ،ذ.غ.س.ه زودت ا فى وق اه وا ي ؛..دد ٨٠] ا

 ٠مسجل وجود ءلى ًاخر ضعب واق;

 أديم ءلى ذثدذم لغقهاء1 ؛*ض يؤمه

 م ءلي,ي. ذرأ و القرآن ذراءة الصغر

 واوى ااكي. ودذذد ا!.طم، زب ط؛

وادن. اودب ذؤون في

 زاات د.؛ كا.ليرة ر—حج ه ارصن وفي

 بذرة٦ه مدل ااتوم إلى ارذذ هذه تحم|

 ودجرة )الكبس( هجرة و )ذوكا.؛ن(

 غي( الم؛ )بني وهجذرة رر.ذ( ا٠-٠مم٠)او

٠ر( )ال جذرة٢وه

 ؛٠٢- لتصقت ا ذق دشا ذ٠ة, أن فر

 اذن دف نكاون أن دون )الهجذرة( ميةست

 ونخعى أخرى، تسمية أية إلى

؛؛اذكار:
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ددت ا |لهجرة |لهجرة

 م٠أم جذلى ذرفي في اف؟رة: وادي

د من مذط.ة.ة من بااغرب حة,جور، و

انجرفى• وفىس

 إداري نم.ركز٠ و٠وه : لهجرة١ م.ركز

 ري٠غ في ع-الي٠ال ادب٠وص م_دي.ري.ة هرن

د برن نحوًا ل٠ويتمم دم.ار،  ةردة. ن د

 إليه.ا ون٠.وب٠س٠٠٠*٠م رى(٠ا؟٠اله )آل ولمل

 لعق.يه I لذب في ).نسبة ا م.صلدر ا٢لكو

 ا؛ذوفى الهج-ري نددى دن ءلي عالم-ة٠ال

 معاصر:إم وس م.1467 ه/871 ة سن

تخ  و٠ء_ض ري٠اغج د٠أحم ن٠د ءلي ا

 ج.مع م ل دا لشورى ا دمب مح سة رد؛ ة م ي ه

ح. مقيال إ#ر

 اشاح ج.ل ضب في :فجرة١ قر.،ة

د من  اا٢وإلي حذجة. في الرين ؛-

د في اخ.جري آل م.ن ئغ.ة ا ط ذب  ر

حجة.

 ت٠خ ا٠ذ٠ع ب_ل٠ج في : رة٠الف؟ درد-ه

 .ن٠ دي ه ن. يا -ح ه-عذعة دن بالق.رب

ء. صدع؛ مح.افظة أعدال

 ه-ن ة٠د._« ج.بأ في : اغأجرة ؤر

إن. محافظ.ت ل د؛ ء وأ دويم ؛$د

 ب٠اإواه ذطقة٠د في : افجرة قري.ة

. المص,ري آل ها٠وف ذد؛ر. ب.حلمفظة

ادذده لهسهطق1 3064

ددرب وادي في :رة٠الهلج ة٠ري٠ق

غولى وه-ي ٠الح-ار وادي ^-رار ء

٠يابس أبي آل يخ ؛.ن.؛ا س.كن

في ( درعحت ةر٠؟ج٠ه ) لىا ير٠دث ا٠م٠ك

 ٠كتير ذؤك ثر وء ٠٠ صادده ب '**-،دار جي.ا

جذرا-

 رد هحعد ءش د.

دفي٠المق |حهد هدم١!در

 إلراه._اا ليمذية،1 ئل1والق لدان٠ال مع.ج.م جع: دوا

، 4 ط ئء،٠صذ الكذم.ة، دار ي، ند فد لا
 اوذرن وب تزلي٠الم رالغك دارات م؛200 2

 لغرذي ا ملرك_ز٠ل ا ،ي ٠.اج_٠لها او--ادس
ام. 998 ، ا صن، اليمت،يق، صاتللدرا

ادم، الهجره

 التم-ن في الهحذرة ءن لحليث1 لبو

 -ا أنواء ب_ين لتمييز ا ? دد 

 ؛ني٠الزه البعد ثيح رن انختلغة،

 دن ب يعز كم ل ا I م.ر—م.ي—ر ثمه٠م٠,يم ا ة b ج r - ه ل ر

 ، ة٠لح.دي.ث ا وأديرجره القديمة ات د٦٠اه

 د٠لب_ع٠ل وذقا ، لتمييز ا ن٠يم.ك أ ب بم

 ن٠م **تحت’أسا' نوعون ^ن٠؛ ، ني ؛-كاا

 مه٠ال : ط٠ه ٠ليممذ ا في ة أفجعي

ازدورة. ة واهح ال.ذاخلية

ال.ةدلمة درات٠ال

 ت موج.ا اًاة.ديم 4ربذدا في ارمز شهد

حء-ارج !لى السكانية درات اه لر-ن



|ليمئية الهجره ة ني إيم ا اسدرة

المراجع لبعفى ووفق-ا اا;^-ن،

 ج٠ليمر ا دن زده 1سك مجموءًات درت ها

،ل.ف بين ئ ذشة٠]ا في  .ادنم٠ال ا

 إلى الميالد بل لثالثا وا"لتط

 ل ا وسم .لتوسط I .حر ا ض دو طق1دذ

وفي الهرش" بتن هرا وأرض إفرذض

 رربما مد يم م ٠يد ثمب٠مم-ب٠ت ق ح  قنىو

 معظمها تحهت١ سعة1و هج.رات في

 ر٠ج٠ف رفي الع|رسه، لجزيرة١ شمال إلى

م ا تزراذا ليمندونا ر٠اج٠ه #سد

 إلى ثم ا#سالم، د٠ه٠م إلى ذاووددا

ة.  ا# لدولة١ أطر!ف هف

 دأيا ة٠قدمم٠ل ا الهجرات ت٠وتمز

 لة(٠ب٠)ق ة٠ءي ا—حم جرات٠ه كانت

 ؤامتأ 1يعضه أن روى و ،ندة اسددطا

 اى ث م ج.ر٠لها ارضى في ه ولع ك٠لا٠مم

.وأكس.وم ن وذما رة٩لح ا وك 1مم

الذددئة |لهجرة

 في لحديثة١ لهجرة١ دداي.ات تعود

 ء,حر ع٠إداس ا رن—الة إلى ن— ل ا

 هذه ردط إلى هم٠خ ربم:ل الماذي،

 اله.مة ا"حداث ض سع ات٠الداي,

 وترا ردة لبخا ا لسة.ن 1 ور٠٠ظ م.ثل

 نور—س ا تقهقر من علة* ب٠رد٠ت

 عدن ل  احذذ أو ابدون، ن الدراء

افاح أو ،م 1 839 ه/ 1 2 5 5 عام في

 ام. 869 ه/ 1 286 ءام لس٠الو دذاة

ليم.ذيةI انجرة أن في جدال و

 ،٠الذصذ في إ دروا ددلغ لم لحدينن ا

 خاص-ه العذرين القرن ١مز الثاني

 ادذي السبعينيات عقد من ابتداء
 قرط دخ ا ًاسعار في دًا حا ارذناع دهد

جذر. لوي ؛"د تتت.جه وذي ا

 بعدان: ن اإدم, في الحذديذة ولل.ه.جرة

 رة٠ج٠اله في يتمثل لي داخن يعد

 في يت-م.ث.ل خارج.ي د ودع ة،٠الداخل

اذدورة. الهجرة

الداخلية الهجرة

 من واطذمن.1ا اذءذال ا٠٣ .في ود

 دف٠۴٠ ارمن داخل آخر إلى مكان

 اسان في الداعة أو اددودة ا#قامة

 ا#حصائيات وذة-بلى ارده. المهاجر

 -ن ال في الداخل؛ اله-جرة أن ة ل ؛دواا

 دالدول مقار.؛ جدا محدودة زاوت دا

 رجع ج ٠دلك ولدلى ،خرى  ا النامية

 اودورن الهء؟.رة اذواطنثون تفضيل إلى

 ومح_دودي_ة اإ_داخذ_لة، ة ر—الهج لى—ء

 اش، في الحديث ا#ذ.تاجي القط*اع

 ال-زوح اب٠ب٠،٠أم من ن٠اليم وخذا.و

 انحرات أو لي—اوداء -اءي٠—الجن

.ددن وعي ا لوسم*ة٠ ا
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4اكمحي درة اذي ليمتية1 مدرة لي ا

وادة الهجرة ا

 اذديرا" تتضم.وت التي إجرة ا ودمني

 أو ه٠ئ٠جج الدورة ال?، دود٠ح ر١ء.

 أي الخ.ارجية، فدرة ا مل٠٠وتث د.؛ ده؛

م ره٠ج٠ه  فيسن، إي ا خارج إلى ذين—ا

 فر رة٠ج٠ه أي ذرة، ادوا والفجذ-رة

٠ لى^ن ا إلى يدنمرم ا

الواةدة لهجوة1 - أ

 الفدرة لددادة الذأرية صح روحا

 ارق دبل ن٠اليم إلى لح.ديث.ة ا ال-واذ-دة

حتالل  للمحاذظات البريطاني ا

ك ع دج وف ة لجذ.ود ا  ف.د وا٠ذ ن٠م د

 به٠ش م.ن، ة٠ص وخا ، كت -حا  ا ب.ع.ض

 ؤرص لشغل عدن إلى الهندية ه ر ن-؛ ال

س  ف وجدد أ في ا الجديدة تخدام٠ا

حتالل، زده. نمن ادة٠ولالستغ ا  ر1ا

ذي ري جا٠ل.ت ا  ء نمذ>ا ر٠وي٠ت.ط ذق را ا

عدن.

 واذل وأ ت حا٠ل-سبع ا أواخر و®'.ح

 ؛.دأ رن٠لذ ا ه-ذا من ت ذ-ما٠ك لذ.ف ا

دول ع_ض٠ب من ص_ة ■ئ ق، ا"ف  ا

 وودرجة؛ ودان،٠واف ،صر4 م:ل اد*ربية

 العربية غثر دول’ "دصل م.ن اذلى،

 لورة١ده وزدذذون ود.الددان الهزد هثمثل

 ذظات1اغة خذاى,؛ ارمن، إلى دوظ؛٠هط

ت في للدل رت، ازفا مح:لغة مجا

 ة.ف لوظ.؛ وا د.ة٠٠أص* وا التدريسى ق أهمر

والذخصصية. لذش؛ 1

 بعفى أن إلى ا#شارة وتفيد

 ين٨ج  ل ا من م٠ه ثمن١ ا إلى وددن دوا ا

 من دوتن ازة.؛ ل؛ذب٣ا" زحينازنا أو

ه.. ن٠م رًا٠لر.ؤخ أو أئيورف،  ل وف—ا

ذاهرة. ًاظروف ذد.جه

 م—ج٠لح٠ دذدق ر٠٠دى د—دوجة و

واؤدة ة ف?ا  في تؤورن ا أن  ا

 م٠حة.جذ يقدرون ذ.ية٠اليم له,.ه..لا وزارة

 دما ارمن في جذ:ت؛ د الطما.ة اذقوى

مل. ء 50د000 ءن يرود 

هجرةالخارجدة٠ال - ب

 "همه ذظرًا ا"هم افبء.ره وه.ي

ن ا"ذار  نؤون ئ ورًا ءريا، او

 ؟ره اد ظ وف جذاء م؛ إذا اذذصودة دي

.مطلمق

 ءدود دردن ،ولي م؛ ي ف وكمتع-رضى

 وفدل:ل ذرص:ف التنعيل، من

وآثارها. اطذارجتة رةجه

ف الوحد

 دق د صر٢ح د٠وج٠ي  :٢ج٠الح

 $خدر ووذذأ الحارنم؛. ره ادج لح.جم

ءدد و.ذ.در ق٠لحك_وم_يا ا#حصاءات
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|ليمية اذؤ،.درة ة ت: ايم ٠|لهجر

 1,406,349 و رنح مذيحن٨ال لله-؛جرين
 من 1,168,199) مهاح-^ًا،

 ءأم لذ.عداد وفق ب لدد؛ ا ت ا ذط نحا ا

 الدولية المؤسات ويل م(.1988

 الدولي وحقد ا صندوق شلم المعدة؛

 ت يرا طل تن إءطاء إلى الدولي والرذك

 غبر نحاية١ النقدي-رات "ن أقر؛

ا#حصاءات ن٠ء كثيرًا ٠شلم الرسمرة

ةو ة. الح

 لهجرة١ ت ه ج دو ا^طرافي: ا/وزيع

 دول غذ.و تبا يا ا دل في لحذ-لي-ثة 1 لرمذ^ة ا

 والصوم؛ل، أثدوددا :ثلم ا٨إفريع ذرى

؛^ذذأم طل: ًاسيا توب٠ج دول ض٠وبع

صمى ر ن. ر٠ذ وا٠دذ تنه ا٠ك نمث٦ح٠٠ح .ل٨طد. وا

 في أو ال'تجاري، ادال في اما اللب

ستع-م.ار، ددا دق: ك؛ن اافي ريع ا*اد؛  ا
 بردطانا : ذل٠م لغربية١ ادرول غدو أو

 نت كا بث—حذ لمتحدة ا ت ا٠ي زو وا

 في زدهرت١ ز-في ا لعمل ا -واق—أس

لوواذددن ذوذر ء^ة1ل٠اإص اذذورة أءذاب

٠العمل فرص

 ني الع-مل أسواق ر ازده.؛ إ؛ر وءلى

 رذفاع ذ.تيجة ربية؛٠الع لذغط١ دول
 ل—أوائ هس يدءًا لنغط ا ار—أسم

 اليمنرة البذرة حرت٠غ بعيذي.ات٠ل.س1

 دول.—اؤ ه_ذه و غذ وجهتها لحديث.ة ا

هر.؛ أن إلى الذقدؤرات معظم وتشرر

 مونيية يمني مهاجذر ماثون ض دزدد

الذذطرذ. ال*رد^ة دزؤرة ا دول في

 ليرة زن؛ ا دذتحزي : ه.ي٠لم ا زروزيع ا

 إلى بمنيين ا الم-ه-اجري-ن ض العظمى
 ة٠"مر ا -ود—تع حيث ة دي دري ا طق ذ؛٠لم ا

 اله.ذة عد-بارها يا د.ة ولهال ا رس و؛
 لحذ-إض.ة ا ذه٠ه ف-وء وفي ٠ا"ساسة

 أن يعي٠الط هرن ذإن ة٨والمهذ مةيلتعل ا

 رين٠اج٠المه من ى٠ل.ظم ا لغالبية١ دل

 ن٠الم-ه في المه"جر في دمملون نيحرف م ي ل ا

 الفرة ثبه أو لغنرةا وغير ة_ة اد؛

 لطرق ا ذ^^ل٠وت البناء أعال : وأهمري؛

 وا.ا"حذذ وااذنادق ا؛ط؛ء.م وخذومات

عمال ؛رة٠والذج  في الماه.رة فر وا

واررش. نع المى؛

تحاد Qا أجر .-ح—د ذتيج,ة شرر ود  ا

 أواذل في ابضتين للمخزبين م ا-*"؛ا

 %، 64 %، 76 أن الثمانيعرات

 في العينة أراد من ٠/٠ 33 ،٠/٠ 81

 ،ذلى ود-ر-طث سعودية—اا من ل٠ك

د؛ت  ررة ال والبالد اكردة، واا-و

 يشذلمون ذوا ة؛ اذذوالي ءلى وا#ذبنرة

عادل. ة مهن

واهل٠.1ا

 ذذل أءرى هجرة أي نرذل طلمه-؛

 وادل٠ء ن٠م اليمنية ادجرة تولدت

ازواضح دن أذه إ واجذذب، للفع١

dcgitijjl سهالق1 3067



سدة الهجره ا |ليمية الهجره

 الددع ء.وامل أي: ا"ولى، دور أن

 ه-دى، وأوسع حده ا"كار هي كااذت

 ل.يحدة ا الهج_رة وص_ف رر١ي م.ا وه.و

 ه_ا٠ت٠اسحلزم راري.ة٠ازط ره٠ه_ج بأب

 بة٠الرغ د٠مجر ولمى «عية،٠٠المعي إف,رورة ا

 "وصاع. ا ددن و(

الدذح وارل٠ء اه-م إيجاز ويمك-ن٠ ٠

قتعادي: العامل _1  وئل ا

 ني يع-ا زني ا شه٠لىد؛ ا سر٠ء في س-ا أس.ا

 ب أردا جره٠دت ي٠إيم ا افيشم.ع منه

 ت ح.ا ذا ا ضدق لم٠م.ذ.ه ءدددة ش.عية

 ،الكا.ان ثنرم م-قارذة ؛٠ )-زراء ا

 ، سها ذر لدوا ا ل س.تع.. ا ودة٠وصع

أري. ا ه دا وشح

حتمادى المامل - 2  - ا

 ا"حوال كالت الباس:

جذحاء^ة  في السائدة ةيس ا ل وا ا

 ، ت عييا٠لب ا دلى ع..ا حق اثمن، ا

 رن هدوج، ط-ردي تاثير ذات

 ز ذف وال٠ا"حء ذه—ه اذ-ت٠كا ب٠ذ -را

 ة.ل٠م - ذاتبا ٠حل في - ط-اردة اوزاء؛

 ر ط ا ذ-ايا٠وؤ اا_فلة الصراعات

 والحذرب ا#د؛دي، ددي ل ن1واوطط;
 نب ا٠جذ وم-ن ،ححات٠ال في "طه ا

 المعاناة ٠تزيل ا"-دوال هذه كااذ.ت حذر آ

قتصاد.؛ خالل من للمواطن ا

قتصادي التاثرر ذات دا مخرجا  ا

 ذات والمال الى.اهظ-ة ب ضرا ال : ذلى ه

ة.1ال.ظ.ا ا#ذام؛

ا$ذار

 محتل.لفط إلى دد تم ء.دردة آذار مرة٠إلم

قتصاد-؛ الحاة جة-واذب  ا

 انيمن. في م؛ لسيا وا ؛٠ ء تم-ا٠.د٠'  وا

 ر إط؛ في $ثار ا دنه ت٠ل٠تشك وؤد

 انج.تمع من كل خصائص و طبيعة

 وفئة ر،٠ج٠اله ومجحدرات امق،
 ضمن ع-فى٠ي لرا و٠وه اله.اجرين.

شت؟-ار في ا"خذ درورة  د وجؤ ا

 ،اشمرت٠يد اغجره بر غ. حدرى أ ءوامل

 أو قم،؛-ما في أخرى، أو لدرجة

ا$ذار. هذه ؛*ذر من لحذلى ا

 آذار إلى الهجرة آذار إ٠تك وككن

 دفي: امك هيساب وآذار إيدادده

 حية ا ا$ثار أو!:

ؤذصادي: هاذد.1ا - أ في: ودذحذل ا

 د دي وس: ٠ يوذ٠رب١٠لمغ ا تكح اج وي تح — 1

 وء-الالدم المخربين ك-ل م-ذج-ا

 هنه ثكلت وؤد . لض_؛ ٠لكا.٠-ذ وا

 تمودل هحصادر ن٠م درًا٠مص لتحويالت١

 .اءدت٠٠وس ابدن، في اكذ^و؛.ة ط طنط ا

ت الذ.دذ.وء.ا مزاني؛ جز٠ء تخذص في
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بة۶الي لهجرة١ |بتة ادهبره

ت1 ٠بعضر رفي  ز لوج ا ح.ولت - لحا

ض•ئفا إلى

 أن ال.توافرة ا#ح-ص-اريات ورذدد

 رق ااط ب خات د التي |لتحويالت ة حم؛

 ني شمالدة٠ال ت فظا للمحا المعرفية

 ه/1407 - 1395 - 1394 لغخة١

 بلغت ام987 - 1975 - 1974

ر، مرون 14198  ح خل د بينما دو

 - 1389 سرة ني بىورة١ مخافظات1

 ئ م1987 - 1969 ه/1407

ر، درون 4769 جلتها  وزع دو

الغ ذه ه ذإن ذلك  فدرًا تشمل  الم

 ٠دخلت ال.تلحويالت م.ن م-عروف غ-ر

.رفية٠مع ب غ ب.طرق ال:من

 سلمءدت : عملاا ذرص ر٠توف — 2

ير أعداد امتصاص في اله-جرة  برن ة ك

 ني ا؛اهرة غثر الغائفة !-ن الصدا

 لهذه الغرص.ة ئ أذأ !ذالي I و؛ ارض،

 نت i د دبارات ل_ك_سب ال_ة٠ال_ع_م

٠كثيرًا ن ا!دم سه دن ارر،تغا

سي:1السي - ،ي ;ذه، ا الداذد - ب

 ل-لم.هاجرين ا!ذرت اإ.^رة دأت ه

 ة رذ د *ج ت ذا ددا ءلى طال1 يدن 'ا!ض

 ا؛ه-جر في أبذائه،م م دعك نم م٠ومكذته

في التعلم ذرص فده ؛.اذت وذت ني

 .ا٠جد عيردردة ارض

ا!.ذرت أيذًا افبذرة .-ون وا

 دعم ني بفعارة ة٠كلمأساهم ذيينمت

 بثتى ا!يمذية ا!.وطشة الموركة ت نذاط؛

 غتلف ني وا"دارب ل٠ا!-ور-از

 م٠لحك ا ض_د لح.رك.ة ا نضرال مراح-ل

حدال. ا#دادي  وا

 سلبيق1ا ا$ذ-ار د؛: ذا

قدص- ةة.1ذذ11 - أ دية1ا

 ا؛-خررن تح_ويالرت ذ-دذق إن — 1

 دوفر ض ن٠ا!;* مك.ن د٠ق داخل٠ل٠ل

 د ا ;ر ت  زد.ذ1ا الص.عبة ال.*.ه.$ت

.ارة، !.--اع ا ت م ر  وءرف،-ا ا

 طنين ؛.وا ا تذذاول م في أسعار—؛

 و٠وه ، ت كحو_د ا ن—د الم.س.تغي-ذي.ل

 لعمل ا في إه-م٠أزه ا!.ذي "م-ر ا

 أو ائذراد أءاق لي وبان؛ .ادي، ا#د

 نذادي وسبذع ،اد.لي ا#نناج ذة_دم

س ءلى اردن اءاد  ر دوفي في شراد٠ا

ارة. ا اته٠حاج

 الذ.رارذ ال-ةوة داع ارد راءذ ن وة

 ود.ادات—تح ن٠د التننيدين !.دى

 ا#ذذ_اق نم_ط رذاء في المع;رسى

رذياد  ني؛حورة ا!دم اغ،ع في ؛ي٠ا

خ_م ت-خ„. معدل ادع—ن في راهدن
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ادادة |لهجرة |لقية الهجره

ستثم ا#ذفاف وإءاذة را"سعا  ري1ا

زارة. استهالك,ه ءادات وكر

 أن ءلى دؤذرات زذاك - 2

 الع-ما ذ ء-لى ئذتمدر لم الهجرة

 ضا ا ا٠وإغ اإاه-رة، غير الغائفة

،ات ذ؛ة طألت درة. سن ادلى ا

 سببت افبذرة أن بع.ضهم وقدر

،ذاهرة ا غير دةمه-ا اد في دق عجزا

 أن صد ازراءا,ة،ا دةا اد*-ه ا٠فيه ■ا ب-م

 ة  ى لا زلقوى الرسمية ا#دى.اءات

.اذده او نه,؛ دا م دلم-ء. 

ده دصياددم1ا - ة ذهداء ا تكاذة - ب

 د-," ك.ث.ير ؛-ذ-ا، الهجيررة ء.ن ذذ.ج

 في ا$دا، بشما ارهن في العانالت

 ].تراعدا ه-ذا ساه_م وقد المهج-ر،

 $دت—اده ا:ذطاع في أداذ-ا ا"سري

ذرة، ت ؛.مغر رحدوث اد  ►;-ا

 ادذ-راد إلى أدى كما الطالق،

ت١ دن ر٠كث في ا"دج.ات  ؛.ميال لىا

م ذرة ء، ود  ده ن ك؛ ه-ا وهو ا"د

 ادشء. ذرة ء.لى ادردة ا،-ا انالة

 من ير٠ث٠ك إة-؛-ال ندادرة تحل ولم

 لفي  احى—ود ،خر٠ذ٠اليم ري-ن٠ي-اج—اإ

من اج دزو ا ءلى ;ة، اور در غ ن ),؛إدا ا

 عفان ا ض ات عغن٠ب من ا"دذ؛-؛ات

حذه-ا ؛؛ة. ة ء ا اد

 ا٠س.لب د؛ذ.رأ رض م٠الد«-ر ؛.ر د؛

 لغعف ص ح— - ح ; دراء اله,^;رة، ؛-ب -

ءآ أمي-ات قدرة عربرن بذ  ء_لى ا

 أو أبنائهن، تعادم ءل ا#ذراف

 ءلى لهجرة١ م را ن 1ء.و١سذ. ١ جة٨ت ن

 بحبث كر،٠م ن٠س تل شء اد ن1أذه

 - "ذل ا ءلى آو - رك٠ت !لى ا٠يدذعه

بالتعلمم. م هتد-ا  ا ءدم

 لل.ه.جرة للبية١ .اضدًاعفات’ ومن

ن إذراع .زةاره  دن ض ؟ر، دن ادو

 الذ.ع.-اط ذ؛ج_ا رص د.ذ ادتي ذادرا

 بعضهم وتعردضر ارادي،

ذي، ارا,ي د$ستقطاب  كه.ا ا

 ؛,أءذاد نعين ب ا جذرين لمها ا كزرد أن

 ه ن لذ حدمة ا$ر دح د*؛ذة دوف لفي 5ير

 دادي ط زغ وداة أ٠لىاذه. ادنول

 ؛.وزوح ذ)اثع نزلى وذف الوطن. ءلى

 ليرا 1 بى 0 9 ءام درزوا ءنددا ، دو

 م، ازا اد دح، دذه؛ل ام 989

ودة زعإروا’ ا د ن ء: أو ن ا إلى د  ور

 اوق إتح لىا آرد.ة أدذ.ا، ةا؛اة دا ن ء ؛.آ

 إوذف ادرًا ه.. دوذ ليمدرنا ذ;ج-ا اتمنن

اإج^ر. دول
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يمكة1ا الهجره ا]دحن الهجره

|لعائدة رةجله

 ذه أ إلى سمدة در ا ا#ح.صائيات ت.شير

 ه/1401 عام بدن ئ او-ذ-قة في

م1986 ه/1406 وء_؛م م1981

زى—ًاج ٠ م ٠رد مة٠م٠يم ل ا رة—له ح-رك-ة رغ ا دلم*

 رجذت.ا كشغ-ت حي-ث ص.اف.ية( )عودة

 ه/1406 عام٠ل اككانى التعداد

 ابحيين رين٠اجذ٠اله د٠ء-لم أن ام986

 #-وصاء وفق م٠ءذده ءن ،ر2رذاق ول

 (226579مب)1981ه/1401 عام

.ش-خصا

 ابضين جري-ن ادخ_ا ءودة وربرى

 في ب لع,؛ ا م٠٢و ق ل ب٠لطا ا ٠ذقصر إلى
ل: ذظرًا لمهجر١ في العم.ل أسواق

 في العمل أسواق انكاش - 1

 برور ل.ت.د ة دج نت ال.عربية؛ لتمعل ا دول

ط. أسعار ا

،ة "جنبي ا لة لعما ا فة متا - 2

يذ٠ع.رب٠ال للعمالة ة٠ا$سيوي ة٠اص٠خ

 دول في العمل واق—أس في ًا٠وم٠^٠ء

 تكاذن لقه ذظرًا العربي، الذ.دط

كغاءة. أؤدر ]كوب وأحياذًا ا"ولى،

 في ا؛ط,-إ.و؛.ة ال.ع.م.ال.ة ذ.وع دفر — 3

 اكم.الة ك.؛لح العط دول أ^.واق

 ا)دول ه.ذه كتغاء١ دنرب ذظرًا الماهرة

دة ء؛ إ.في ا التح,تية، بدى ا دنذاريع م.ن

 فر ال.ع.مالة هرن أكرر أءزادًا ت:طلب

هرة. 111

 اج-ريس—انج عودة واستمرت

 ب أس:ا ءن ب وذا ا ،رثختة٠لتل ا اودحين

 في اك.مل ق أسدوا ت 1ه ا٠تج ا تتدلق

 رث لخلج1 أزدن دن ردا حق ر لم-ي-جع ا

 ك:يرة دأءداد !دودة لمهاجرون١ اضعإر

 ا)^,هوددة ودن - حذًا  - لكويت1 دن

 شير٠وت ٠وسياسية أدسن "ساب

أن يحن٠م.٠اليم ن المسؤوو دتي_را٠لم٠ذ٠ز

 أزدن أذك ءادوا اوددن المهاجون

 ما^ون نحو ء-لىده-م غ٠ب_ل لخ_ليج ا

 - 500,000 نحو نهم: شخص

او*؛دان. اوذوى دن 600,000

 لمهاجرين’ ءودة ءن جت٠دت وق-د

: أهمها دن ومل سل:ة آذار

 اليمنيين ن٠د لكثير ا ذ_ذد - 1

 ددره ذت1ك اوذي ادخل و م٠وء-؛ئالتم

 كان٠ لى وة. ،المهجر في وظأةفهم ءايه'م

 "كةره-م د.؛ل.ذ-؛.ذ يمذلى الدخل هذا

 ال..وحد ۶١يك لم إن ا"سال*ي الم.صدر

٠ ن ٠المعيح ل

 ،لعماوة١ ءرض ذاذفس دزادف - 2

 لص*ورة الع,من في و؟ط؛ون 1 ة٠ك واردداع

 ااخد.؛عذات دعفى ظ-ي-ور إلى أدت

جتماعية وذ.1لبط الددن ا
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ًاسيا ذرق ج-وب إر، ل؛مية ا الهجره ًاسيا ذرق "؟ذوب إدى ليمعة١ هجرق1ا

 تح_ويالت م٠ج٠ح قمى ذن-؛ - ق

 أزمه م٠ق غدا ت في ه-م سا ا٠م٠م بين٠ر٠المغ

 ت.رلب وما ارمن، في ا"جنبي؛ ذقد٠ال

.سل:عة صاد او آذار هرن داك ءلى

 ذصور۵ لطك1ءبد د.

 صمتف١ الهحره ٠ظاهر : دذصور صلك1ءد جع: درا

 لى1 ة دح ل I ٠ه-ح-ر ال ،ري—*ي_ا١٠اد ■■ه كا ث،

واؤب ء : ذول ادوا ٦جول ، أدردة،

ة:ماديت ب ال ءاى جر؛٠ه٠ال ارب، ا

 ٠مز ال:مذية ت را لهاج ا ال؛-ماحي: ذي ]ذا ا

رف لل-حر ء ا دع ص ؛ون  ل ودا لمتوسط١ ا

 كءذت ' داف—ال ر دك أ؛و ور ت أدذك ، إفريق-ا

ذه دم دوامات ٠ه-،جل - ي ع. ج. ذي الهاجره

].(. 980 و ؛و(-4) -ال-د

يا٠ام درق روب إلى ايه؛يق لهجرة١

 ما>ازمة 0ظاهر هي المجذرة ظاهره

 رذذ د ده وذي ا في ادما ع4انجت وداررخ

 في كب.لرة هجذرات ج٠خرو دواذر لقدم١

 ة الدح. غجرة١ ردظ .محتل.غة ت اها نم ا

 أك_حر دى—إح ًاسيا ذرق ؟-ذوب إلى

 ني كات د إيا بث المجذرات، دوك

 نس.كال دن %25 دو ؛ة— اورد تبا١٠ف

 كذ-ونت الفي ت مو حف, منطقة

 شا دم ه.اورة وذ؛.؛ر ول" ا ه؛ ر لم- -د

 دور٠تذم_ ق ن ت -اؤ—ن م—آج٠لح ا ذ..ا٠ه

ذ.يبا سننظر اوفي ؛ة،““ا"دا أبعادها

ح_ول ؛،—المساعد ه-وه ني از—

 ؛ا#زاذة ،ذد$؛رها وءوالى ،تاريخ؛ا

 اله.جر في وآذاره.ا خعائعها، إلى

واذداءل.

دأردذي هذذل أو!:

 لدىر١ في حع-رموت ذن هذط ؛ادت

 انم.آت ه.^رات امدة غلتام- ث٠الحدي
 والهذ-د، أفريقيا نرق نم.و خ-ه_ودأ

 ،نرى عل د-واء أهدي؛، آن إ

 ، آثاره! دذوى عى أو حجمها

 .ا آد؛ ,ذرق وب—جذ بانم_اه ارت—““

 الذطقة هوه إلى اصورة نارخ ويرجع

 لم واكها م، الخاص الذرن إلى

وة ذات ظاهرة إلى ذذ.لد-ول  ني إ د

 اا-ة-رن ت؛;:-؛ا ؛ ؛^ن قعة!.وا وفترة

 د-ن "ولى ا وازمقود ءذر ابداسع

 في "دذزادد بدأت ذقد اامذرين. ااذرن

 إلى المهاج_رين أء-ا-اد الفترة هذه

 8,909 إلى لتعل نييا،اندو

 ثم ،ام 861 / ه1 277 ة ن“ مها-دن

 29,500 إلى ادلى ددري ارتغءت

 وإلى م1905 ه/1 323 نة مهاجر

 ه/1349 ت؛ مهاجرًا 71,353

م.1930

 ةر—اذ_لمد ذه—ه- وذررة أن ثم,,

ع ئ لى ترادت ارب اذد

لهقلمد11 هطذ٠هس٠11 3072



اب ذرق جذوب إذى |بذ؛ة الهجءرة اب ذرق جذوب واى ادددة درة٠اله

 في دًا تم؛ انقطعت أن إلى اا؛فية الع؛لمية

 أء.إ.ب ذاني دح يذي.ات٠ع٠ا"رب أورط

 لها.ستقال المنطقة تلك شعوب

 ن د-* ة ير٠?٠ك٠ ة٠ي ■٠٠—; فضلت وبينما

 ا؛وطن إلى ذؤك ٠بعل الدودة ين اله.اجو

ذ  الجلدان إلى إلح هد؛ من ال٠ق٠ت٠وا

 م—منه قده ل.ب.ا ا لتبة ا نذا الجذ-اورة،

ستشرار فضلت  و٠نح ذزوع مع ا

 مهاجرها. ؛إذانت تتجشي؛ التجنس

 زد—ء أن كين٠ح ا٠لب ا ح_د وي.ذك_ر

دود ين٠المواطذ  اذذدن؛-؛ذوا -ممنا

 ة٠٠ج٠س ص..لو يق٠ع—يم د. '.--و١ ا لهم إن

 ألف 350 إلى ام 978 ادا 398

٠دوأطن

.وادل د ثعذدأ:

 هذه فسر٠ت ءوام.إ درا,*دن تظهر
 ن٠م ر١"ك نتاج نت كا.؛ ن؛-؛ ا بو.رة٩اله

 ؛*؛دلىا دن كل٠ مةدمته.ا في دأي دل ء؛

ج.ت قه عامل٠وال م.اءي،٠ا  ؛دي،٠٠ا

 أول ارذجط وذن .لعددي مل والد-؛

 لبذية١ هر 1ظو بإحدى دلى ا؛-*.وا هذه

 في ة دل م واذت رصفي ا لدمجذمع ادق دف ا

 "ذكال ا متعددة القبرة الراء؛ت

 ب جذوا ى٠٠تم دت كا؛ ادفي دع-كالما دا

ءدة حض؛ لج. وا م.ذها ذهدرددة ا ه ؛دومي ا ة لح؛؛ ا

 دن غوره.؛ دذل موت٠حفر منطقة في

طق. المذل

 در ؛٠٠؛لعص ؛.؛ إ.ق ن-* إذه ف ي؛ تاد أهض؛

قتص؛دية  ون يا مردود ذاذت التي ا

 ة٠؛ ،جا٨يب  ا .**.وى—م. دون L:حم ح - ح- - غ. حكأ

 ود؛ك المذطقة، ه.ذه سك؛ن لحاجي؛ت

جت.؛ءي ال*؛دلىن لذأررات تيجة٠  ا

 ة ي دع ب لعل ا وامل٨اد ودلهمل وا؛^^ا*ي،

هلة"؛ن؛ت. ومحدودية  ن ؛٠ك يذما٠ب ا

 الدولة سلط؛ ؛ر—؛؛لى صدن ذا ذالثها

 سذة قبل د؛ إلى ذ؛ذت، لتي١ سمرة لذ؛ا

 آخر ،٠اه4ا0 نبر دا م،1990٠

 ٠يتوحل الماضرة القليل.ق !ذرونا في دواة

 سذة ن٠٥ واحون حذم تمدت ايمنا ؛ده؛

 عل تردو ولفهرة ام644 ه/1054

 في م٠٠ه٠أس ذلك أن إذ قسرن. نصف

 ضه*.ة خو.؛ فر سرة سرا وحودات يور٠ظ

 في ؛دأنا وكذ؛ك المنطذة، هذه في له؛

 ؟إدة سب وفي ا"خدرى، ق٠ط لمنا ا ؛.عفر

سشذرار عدم ن٠د لة حد.؛  في زاد ا

 داخل لسلط.ة ا ء-لى الصراع -ا٢حد

.بدذه؛ حض؛ د ذوحدات ا هذه

ثعذ":الذصاةص

 دن وء.ة٠.جم٠؛-.م الهجورة ذه٠ه تميزت

؛مذل-م ؛تب ؛ه ؛نم ا م—ته في ؛ا ئعس لخصا ا
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ًاسيا درق وب٠ج |لى شة٠الي اصجره ب درق ؟:وب إلى شممال ال،جرة

ن. دذن في ز'ريبتها تبم  ه.ا ن وى ا

 ه-و ،ابم_ا٠اه٠اتخ ح.،-ة ذ-ا ن٠م ، زه-ا١م-

 ن د. عدد في التم_ذية الج-البات تورع

 ًاسيا ذرق حوب منطقة ؛-ادان

 دع ر آء إلى ؛اد م-ن حجم-ها وتغاوت

 - تم ، I؛—اذدونب ني دا هم و'جود ٠ئركز
 سنغغورا من كل في - أذل -ة و؛.د

ج-ورع ىفىر،علها .مزيا٠وهال

 في .ات ادرا ص د أوردت وة-د

 تل,ك إلى اًاتوجه لمر-جعية ذذاولها ؛اق٠م

 ، اندة غ.>٠ج متذوء-ة ذذ-;رات ت ة ظد.ك

 وددود م_ثل ،ة٣و.ة-اف ، واقتعادد-ة

 ،الك_ ع-لذاء م_ذها اا-واذ.ئ ؛-*-ذى

 إذ-اذة وا#ذراء، اادلى ذرص وذواذر

 تجمع كانت ازفي ةيالديت اا.را؛.طذ إلى

 هن عه-م و لتميس١ '؛*اجرين بدن

.،٠مهاجره كان٠م

 ذا ن٠م ،ها موز م-ا آن لذ١ح ي

 الصعيدين ء-لى كان ،ذركيبتها

جت ذذدادي اءيما  تحريك.ها في وا

 وإلى ق-ادة تكو؛.ذات إلى ن دذذه.؛ "ؤراد

ء وئذان نذذلذة. جتم.اءدة ا ذرائح  دؤ

 لرين في عجراا-ج ة;لى يعمدون ا"ذراد

جت.طءي ااتم.ادز دار بده.ا  ددن ا

جئنماعية اذذرائح  ب.م.وقع اارذ.وط ا

 الراتب ذظ_ام في منها ك-ل

حعاءي، للعمل اثمي-وا ألمهم إ ا

 ي دشكؤة  مهن في مهاجرهم في

 اءذ؛ارها أساس اا*؛ار ذؤك الذاب

 ه-ا هوز د.ا وءدل ءقأ. ذلك ذرى٠٠و

"ذراد يكه.ا وتح في فيائذاا الصعد ءلى

ء *_اا»<-_ا—ال د_ن ددو ك - ■ ًا٠هل٠٠٠ي ب من نذان

 نذر في أسهموا الذين ، وعره*(

دي ا الدين  ادفي جرهم مي-' في -

 دتسع ردأ ؤد ارده وة٠اد-لىء صدى كان

ءشر، س٠الخام 'اذرن ٠مذل 1فيه

ا$ثار رابعًا:

هجر٠قالم

 ر٠التمميح ردن ج ا٠ه لم ا ل دقان ا م٠ه٠سع م

 داث٠إح في رديدة’ ت ت_م_ع_ا٠مح إلى

 ء.لى 'أولى، لة٠رح٠م في ء.ميقة ت١٠١'و٠تح

 م٠اذدماجه د.ؤذرات ب'عض من م ادرء

ت د.ز يتنتج كما ذ؛ي-ا  الزواج دا

 ءلى ن محافظ وا.1ظ. م٦أت إذ اذكذيرة.

جتم_اء -م ه -ني—ا*٠ص٠خ --*-مر  ق٠ب٠ا

ننا  ء.ى دنوا ق-1؛ذ*. تذان ودا ذ؛ة،وا

 ذظ.ام مظاهر ؛وا.ض -ودى۵لمة. “اجير.*

 ود*ا؛ثر ارجن*يا اءي جذذها ااتراب

جتماعية الثراذح ردن لهارز  ا

 اا-فاة.ر ه.ر د-ظ *-ض٠و؛-؛ ،اه .كوذن

وة اا-ذ*ددة، ود.ه.ا,ردنه عدوفي  ء.

وأط.رها. ا!ذذا;دلة ااذ*بم هارق ءلى
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أسذا ذرق جذودب إوى يمية1I الهجره دا ذرق بد:وب٠ إؤى ك.ذيه I الهجره

ت أولى نت وكا  ي٠ه التحو

ت  وت ط حث ،درة ا٨قتر,  ا |لتحو

 فز، دون ،ل؛عمل لمهاجرين١ غا

 وتمك.زج والمالحة، التجارة مهنتي في

 ت ؤروا ق ن؛ ود اووصرول من لعضهم

ت٠و٠٠الت ه.ذه سهمت وأ .ذلة طا  و

 "خن-رى ا المؤثرات من عدد ا٠ه٠ومع

 ول٠وم" بدء بينها ن٠م ن ا٠ك تي٠و ا

 و.في ا ، ربدة ع و ا الدوردات هرن مجموءة

 لما ا"ض؛ ا"رر المنار ملة ان٠ك

ذت حذي، طا؛5"ت في حهرتط ك  ا#حد

ت٠تمع أولى ؛-دورة في  رين٠هاج٠الم ؛ؤ

 ئصر لخعا ا ٠كعغر ود٠ل٠ح دول

جتماءية  بم1لجالي زة١المم واوذذاب |

٠تجاوزها في وال;غكو

 ا"ول العقد مدن ت٠رافق٠ت وقد

ت ة دداي ال.مثري.ن لقرن٠ل  التحو

حاء ت هع ة ا  ذأب، او ا'تحو

 ا؛واجهة بذدوء إ ق م ردع لم 1ولكذه

كادت د-في ا دية ا#رن-؛ العدوية

 في٠واد ، رريسي، ال ا٠رك.ره٠م ا ٨ ع م٩دنودي ا

 مطوى1913ه/1331سة اذط؛ةت

 زواج ^-واز ر؛خي ال أحم_ل ذتخ٠او

 أثارنه وم؛ الحلوي فر هرن الداوية

الفتوى ذه٠ه عن ودنج جدل. هرن

 ة-لى ليثمل ل٠ل٠لل_ ا ع Iوم*— تو

 ت ب لجعا ا ام٠اذقس أخذ.رى عجة حتت,؛ ا

 ، أول؛ ودافع ؛إن دن٤طر إلى ليضية١

 ؛.؛ذمت اوذي لموي٠*.٠ال الطرف وه-و

 هرن م—م ق إلى طراذيه٠٠،ع غال:ية تذم.يت

 ظ.ة٠اغذ؛و رة٠فك ءل السادة، ذريحة

 ن٠مر ت ودا ر.؛ ا ذلمك رلق.ه هر.؛ لى٠ء

،١ومثلت ،وروثة اجتم؛ءية كى1خع*

 ظهرت ادي نم رعدة أولى درة في

 وادفي ا؛واجذ-ي-ة، ءلى ساب-ق ودت في

 بمديذ.ة ظي.وره.ا ره ددا ءذد تهتم ؛اذت

 ه1 323 ما1905 سنة جاكرتا

 ؛٠٠٥ ثم ، دثا٠ل-ل لح ا م ندعاي ل دس ٠م أ ل*■ ا٠ب

 الرابطة ي.ة٠حمع رة ن.؛ نهرة في مثدته

 جذا؛ردا رمددة نأس.-ت ادفي ؛وية او

 ذأسدا، ادأ ٠ام928 ه/1 346 سنن

 ؛؛ذت او.ذي ا#رذ-ادي اد-طرى ودو

 يقب-ة إلى «*-اذديه٠م لددت ا—غ حمي٠د.*ذ

جتماء دح وذرا ا  فع ددا ؛ان ذه ف؛ ة، ا

 ا؛.وروث وز ونم؛ ة وا ؤد؛ ا ذكرة ء.ن

 ؛؛ن اوفي الالساواة ل أنة؛ بكل

 اوي د #رشا ا ة حمدي ومت,لته يتضمدها،

 جذا؛رذا بمدي,ذة اورمدي نذاط^ا اذط؛ق

م.1915ه/1 333 تة
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١زب ذرق ؟ذوب إدى اديمذده الهجره رأ شرق ذوب ج إدى شةمالي ^رة٠ال

جع البعد أهمية ومع  في تداءي ا

 لم أذاره.؛ ذإن اإوا؟ي.ة، هذه اذ-طالق

 رل ، ب٨فحلمم جتماءي١ ذل اطة س١تم

 ا ه رز ا ل.عل حذرى أ حذذو ٠مسح ا-ا

 إلى دا)ذظر ودأك الثقافي، ٠الحقز ن ة؛

 ذن-ارة لحركة ;ص—التأ في ها م ا سه إ

 الحدي_ث ن٠اليم ذخرلح-خ في ذرددة

 إدذاء ي ا٠ط.رفيه ذتاذس ءلى اذط.وت

 إذادة وفي ، انة ط مدن في دا ذروع

 ات رطا وإرسال *-ا، ط ة٠تابع ارس ط

 ك.اء.فا -دار٠وإى التعليمية،

 ه_ذه و>_افظت الخ. نجالت، وا

 أواذل ۵حدو إلى عمقها ءلى اذواح.ي-ة

 ذاك ل اج خ ذصل أن دون الالئيذدات

تمح لك  إلى طرذ؛با دين م-لح٠ال او

 فدما اتجهت أدبا عثر ذا. ح،- وذ'ح

ت ب--.-ب جعاالمزا و مخ ؛*د  في اكءو

 ءة؛طؤا. ولفي -بذاراتا ذاك أوساط

الداخل ي

 د-:ظور من ؟.رة الف هذه عن ن-ج

ت ء-ام،  ء_رفتها اا-في وبالتحو

 آذار ا؛،^ر، ذاك في اتجمذدذ ا^اا؛ات

 في أكبر رى-ورة د-لىاه-ا تحاى ه.ذ*.ودة

صادي اذدواذدن  ون؛ز ذافي، وال ا

 متبمها ؛.اذت ادق المذطقة في محيطها

وإن دوت، حذن., د.;طذة هي "سادي ا

 لفي دد" >ع.ض.ه_ا ذهب دءوات ظغ-رت

دوال رؤوس لة-ان٠أى- حث اتم.اه  ا

 خعوصا ستذثمارها ؟-رين ا 'دي من

 .-ن اد من ر٠الحستعم ثر ء الحزع لفي

 ل ووكذ.يا ،وطندة ارات ء آذ.داك

 تبه—ساذط ز — ف درا ًاجيا^—ش٠ت٠لا تذاق

٠لجلماسعة٠ال

 اردان في آذاره.ا ذة;د.م دن ضح و

ذذدادي  ا#يجا؛;ة ءذ.اىرها .?دود ا

 من ءذ.ي-ا !.د؛تو ؤد هدا مع ؛اذذارذذ

 اء.تاد دع أذد ذ.ا.ا"دظ اذتذظ-ارات.

 كة_ان دن أرد-عة كز دن دد وا

ت ل ءى لذطقة٠ا  اذفي المهاجذرن. رو

بااتسبة ذدذدات، ال مطلع في درت

)-زيا إ—وم اذ-لوذ_يسياا فى التجار إلى

800 إلى ألف 700 ب ، راسنفغو د

ر ا٠ثم م٠٠سه ا ع٠وه ، ة٠إ- ا ٠ فى جذ.-د أوف

دوال رؤوس لعغ._ دد-ة ا د.ن اا-ة

صفة ذات .اربو مد فى انجر

أ,'-؛.؛.-. اك )ق اوط ا رح ق ردوت ر ث٠م اقتصادرة

مدينة رط اه 346 م/1 928 سنة

 قذن—دن ءجم اذادإدن ااشهدر ة٠ي-مدى ذرء

 لها كان ذأل ‘الكاف مائلة

 ي ك.ير دور الة_ا-ل في ).'ى؟.„ة(،

نتعاد دمج قتعاد لى اغذ ا  ؛-ا

 ستهالاذ نحو وتوجيهه اوعداإي

ءلى ط-ذوردة لمذتجات١ ءلى لمعتمد١

خ ءه٠ا9ل1 3076 دك ا



سيا١ ذرق ٠جذوب إ)ى |ليمتيت ألهجره يا٠٠ص ذرق زوب إ)ى يةتاص ٠الهجر

 درادت الذي #ذذاج ا ب س.ا٠ح

 أن دون داؤددردح تقليدية٠ل ا قطاء.اته

 .حدددة ات٠يقط.اء ١تع.وضر أو مي٠تذ

 تدرض ك٠ذل الح٠ت٠ذ إحدى لت وى

 ع دلى ا ذب ء. مج؛ءة ل٠ل ه ق ط ن ت I ن ا سك

 ها ٠ل_سبي ذة ث.ا٠ل ا ية٠لم عا٠ل ا رب٠لح ا

 زح ء ت سا ا٠ك٠ع٠د ’ من ا٠ه—٠*٠ء ٣خخى

 حة١الما لى٠وء هاجرين،٠الم ؛ع—أوض

. ت ا ووارد ا در٠مص ددوده ا

 فإن الثقافي، الميدان في أدا

محاددة، صر اوذا  ك؛ذت آذاره؛، في ا

 نز م ب.تأثير ي.رت٠ظ ؛ذلى حضورًا. أكابر

 م-ن ة٠م-وء٠مج لمهجري.ة ا ت و٠ت-ح٠ل ا

ها كانت ا"ملية الجمعيات  أو

 دريم دمددذة ت مه-, تأ ادفي اطوق ة٨ع٠حم

 وكاست .م 1 91 6 دا 1334 مسة
 ت لج.معي-اا هذه -نطةا في "ولوده ا

 وا؛ظكارلحذ، ممة،يالتعل ارل ذم ل ادطى٠ت

 فزة خالل أكدت كما وا"د.

 وءذود عذر س.عا٠الت ؤنرن ا أواخر

 ن كا؛ ودذفدويل ،"ولى ا ثرين٠الع اوذرن

 عذرون ،ادي سا " ا ه ر لى ٠صص م_ ر٠ج٠لمه ا

 ط ر؛.؛ أشه,.رها لرن ة٠تع.لي.مي سة٠مؤس

 رم.ديغة ال.علمية وذه.ضةا وهلىرسة دريم

 ذ.واح إلى در آ الت ١هق مذت وأ دبرن.

 غت٠صسح٠ال إصدار بدل ن٠م أغدرى

ذاك. وير

ا#دارة إلى التحا(ل بنا ولجددى

 ل.لعديد م اك؛ ق ؤب؛ ا ن ه ح6يتض م؛ دأن

 طذروج ا يمكن الني ت ا٠ج ا سندت  ا ن م

 رده دم ا بمرة٦لله ع-ب ض*• دذت ا راودا ثمت ا٢
 دأذه ر٠رظه ا$ض-^وية، لذطقة١ تلك إلى

 ذ.احية ن۴م م*.واء خصوصياتها لها ن كا؛
 من أو راب،٠والجغ ةيالتارلج ه؛ أطر

 هض.؛ أن دلى ب . ره.؛ وآلما ملغ.؛ عوا حميه نا

 ن٠م ذلك دع ينقدى  هظ.؛ يالح.ظ
 ءلى ، ستها درا في عسللتو جة ط؛ ا أمدية

 يهم  وعمل ا دا—ه أن ر ؛٠ذ-ت٠ء ا

 تزال  ب؛ رفنا ع.ا٠م لى لر في فحب

 تت*لق طات٠ومع رش دف؛ هرن إوده رتعتق

 ، ولمن ن كا ود٠ي إذه دل عة،٠تختل1 وادها٠يج

 خوذت وذي ا ليمي١ طددمع كالم مجتمع٠ وفي

 اذوؤت إلى تشكل اذ.^بة هرة ط؛
 ظواهره، أدرز ددن فيرن واحذلى؛ الحاضر

 دول شاطة رون دذاء ذلى روا هرن رافدًا

ده؛. أده؛ ورقددم اهرة وظ ا هذه هرذل

ا"ده اطيف1ءددا د.

 Alain : إذى حس ء؛ ب,وجه ذا ه لرجوع١ مكول ي : جعدرا
Rouaud, L’emigration yemenite, in:
Joseph Chelhod et al, !,’Arabic du sud,

,(paris: G.p. maismmeuve ch lanose 
-227-250.P.2,1948).pp ه_ر سدوي 

م داردخ إلى ال.مدخل و.ذاد،٠٠ال  ذي ا#س.
 نق٠* ون ق-ق وصح دربب صى،5ا" درق ل. ا

 ءاأ-م ح ده )ج ا،٠أر٠شاه ن٠ب .داءض دط١مل
 ن ؛—وال ص. 449 م(،185 السرنة،

 ا"دوم، اللط:ف عدد : أطروحة دن لث اذن؛
ئت  ة دة؛ر - ذط,ور1وا وءالذ ليمتيق،١ جتسيا1ا

 دوش ة٠جامع : )دوش ،وسيولعوجية—م
 دد.ورة،٠ ر ء وراه ة. دكا. روحة أط ،ا"واس
-136-71 ص ص م(،1991
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اا«ئد إدى ادة هجرات١ااب،. اذى ابدة ^رات٠ال

٠١ ا إ|ى ايهفيغ لهجرات١

 انمجذرات ؛.داوة في ا$راء ختل-فت ا

 ؛.*ضر هاك أن إ ،اط.ذ.لى إلى اكدذدة

 ن ذك لم وإن دخاروة ادفي؛اذت ا$راء

 هذه ع ت.رج ردادا دكنها ن-ة بذن

د ا ؤل.إ ع.ا -ور٠ء.م إلى الب-رات  د

 و؛ان والدروة اببرذة ذطوق١ سابن

 في اب;ق من٠ال رى ء دن داذضداردذ

 دا البحار ر٠ء الب.رة ءلى ا#ة-دام

 دادور ودرا؛.ة مادرون د.ن امتلكوه

 ، ذ-اد.رة٠-م م٠وح.ه .ار٠ل ال ا-وم٠وء

 ون ؛.ذ.: مرسين٠٠مت ادووم ٩ح وا—وظ؛

عزاب، اط.ا^.رة وب ذرةب'ا  وا

 .اء ا تم_ن ح.رة٠واذ. لىداذاة١ ذكن ولم

 بع.ذ بدا ف دندا ءانى ؛لى دب ف ادو^ن

 ال-ر؛-وة المنطقة س_كان د-ن ؛؛-ور

. ؤديث ا الده.ر في اطذادوة لجددوده!

 إلى اجح.يه رة٠الهج ذت٠ذزاو وة-لى

م، ظ-ي-ور 'لذ الهند د  خصوص ا

 وذوصن، ،دذ.رد.وت منطقة من

م ا ظ.آور ذات ادي ادفرة  وذنن #د.

 الماشر إلى الميالدي الما؛ع القرن

 رى٠اف؟ اد-را؛ع إلى وا"ول ت،

ء ذام إذ اا.ذه.ي( )؛.اا.*.صر  ,.دور ه.ؤ

م نذر في ؛؛;ر د في؛ثور اوا وذوء ا

 ا٠ذ.وغ لحقروا وا وارو.اذ.ي.ا مدم.ا ذر

 ذوات ح.! وكوذوا أهلمه-م دع وذز-دوا

 لحد—ا! إ-ل-اق ودع ،كبيرة

ذوذ -ردن ال #د؛راطورونL؛  زاد ا#د

 الهذ.دو.ة، ال*.ر؛.وذ ازمالذات ذط-ور

 من الكثير إاوغ.، ه٠اتج دوك—و؛

 ,.لى . ٠٠٠٠١.خ ااوحدن در ,ب'ا رون المه-اج

 در وه. وا#دارات وعدان اد*.راق دن

 ا٠قلته ذن ادرء-م ء.لى والحجذاز ل٠ونج

 ذشر في واف.ع بدور وا٠ياد—٠أس ذ.ذ-ذ

وا#سالدوة. اا*ر؛وة اوذذاذة

 اب-رات ذلدذ_ق ازداد اخد

 الث اك ادخرن في الهند إلى اءذردوة

د ا ءذ'ر  حيب ل زو.ادة دع ي ذو

وات حك؛م  م م. ذغ.ا وأدرا الهندوة اذو

 لعموم ه فة,,،' ت*.؛.ذ,ن ءلى وعلوا

 ب( فا خال لحل بينهم من السب

 ون )ك لمي مس إن القول بمكن٠ ول-ذلك

 ر اذني-؛ في نيال(٠)ا؛ وطاتنة كان(

 يذ.أحذرون غجرات(٠د في ( ’و)الحماءتير

٠عيه حض٠I يم.ذية٠ ارول ٠من

 مطلع في اغ-جرات مثات وك

ع -إدة ر لحنبث ا لدعر ا  في ح-ة و

 رق٠لط ا وبرزت ،ذ.ذ٠له ا لحو لذلف.ق ا

 ئل ء.وا ددن ز٠م ي-ه٠م ضم٠لحة ١ ضسولد2ل أ

وآل ألعدروسر آل أبرزه-ا من كان

سغةغ1 لهسهءس1 3078



ىالهذ،1إ ةتالهجراتالمت ال،ذد ى1إ ة ذي اؤيم الهجر|ت

 م.من ٠٠٠وغبره ,؛دري. وأل م٠اصطال

 دون و ددذيين ومص.لحين دءأة ؛رزو,

وراء نم |لحاضر اووذت في داك  ا

 ن ب ا ولعل مزارات، ١١رل٠ومقاب

 يأني ث ا دد " وا للوقائع دوصذي ا

 لعلماء١ ت ما إ ذه ه ا ءلى ه) شا ضل ؤ أ

 د الهذ ؛شؤون ن المهاجر أولك من

 والمماتة العلمية حذ.؟ن1الد. ١مر

ؤ"مدال ؛ًا ذم م ١أصبحو ١بأ ا دهيم

 ويذر لمعرفة ل ١٠٠٠٠؟ حع و ١١—كهدو همس في

 واودكادات اوزوايا طريق ءن ا#سالم

ن والني موها١أق ازفي  ا٠ره٠أش دن ك

 في لعيدروسة( I )اوزاوية أؤديها و

ية د آبا ذ٠أحم  1م لني ا 'فجرات ؛,و

 غت1محت أثداء في اروم حذق ؛اثمة زالت

 تج٠مج ،ييد٠ل ا ز ا > ه - م ٠ء ز٠ويت زد٠له ا ن٠٠م

اودكن. ا؛إد مجي،در اوبدروسر( ذر حد

 ذي دا لهنود ا لمس.لمين ا أد.راء ن1ك

 رلر.وت١لد.ف علماء من لتماسم ا

 وم ل٠ع ال ؛-در م ^ا سلإل نا- وزي ادض-ور وإ

 والحديث الكريم ا كالقرآن لدين ا

 والسلطدات ادادك مخدإف في 4واونة

 وهممدورت واروش أ؛اد ك.أحمد المسل.مة

 يرجام و و؛؟^إ؛.ور ؛ر د *?<, و ودت ود

 وجودكده و؛راد وبددار أياد ود؟در

 ازددن م وا"قالى الماطق نم ها و

من اسدرة ا ا"ص ؛*ض زادت وئ

 تلك رة-طن حذرمية يمندة أحف-ول

رضاع  أذرادوا زال وئ اروم حذق ا

 كاذة وتقاردم يعاداتهم محتفظين

 ختمع٢ا في بعف-هم ذو؛إن دن م ؛.اورء

الهلم. اذذدي

 عذر من ادن.؛ اد.ذ.رن منتصف دع

 منطقة من اد-اجرين تدفق زاد

 وط.إدع نمط مئخذي_ن ردوت٠م_ض

 ءن ً-حث ا في ؛دل لفجزرتم-*( يدين٠جد

غذراط عمل٠ال  ثم ا؛ذد؛ة .لك٠د في وا

-هام مي. اددين نثر في ا  ا

 في |م—۴جرت٠ه ذت ى ا٠م س٠ءك_ ءلى

 ."دي ا اددن بنثر ذ1اكة الدابق

ذاو*هل؛,أفي. أو"

 ل٠ذ٠د هاج.ردن٠ال ء د ه-ؤ وجه٠ت إن

 عذر ذ-إدن—او رن٠الة منتصف
 في للتجنيد ةاام( 0ه-/1266)

 أذلى.م في الهسندة اا.دويالت جيوش

 وغر:با "ا٢وجذوذ ذ.د٠اذ وم*-ط المارئ

 -ترة ال إلى ع_لية٠ع٠ال ؛-دا؛ت في ود٠ي..ع

 -1741ه/1174_1154)

 ال.عمل في ا"ور ر٠يذحص ولم ام( 761

 ر؛_لغ د د.* ا ؛لى حن٠م٠ها٠ال أو-راء ددى

أد-راء ددى السكري -ودهم و

3079 قلة0ي11 سه£ة9 ال



اصد لى ايه الهجداتالهند ار اببة الهجرات

عملهم وخالل -ريا؛بم و الهندوس

ت و ، ١لدماج  م.ن ا٠ًاب ا و ؛:٠١؛ اوفي اوه.ذ

ق  ءم.ا واودذع د.الحغاظ وأد-انة أز

 كثير في ؛ذر اك؛ من •؛ذتمك ؛إيهم يوكل

ا#مالدي. الد؛ن لدخول دلمهم

 ذا كان أسر برزت ذن—ح في

 ين ا نثر ني ضحة وا ت سا إسبا

 من كبير عدد برز ا#مالمي

 انحال في وا"س الشخصيات

 كان اوذي الوك في المكري،

 ددن جعت اوفي "سا بعفر هناك

 كال والعكرة اودينرة وزءاد-؛

 رت ٠ ٠ولخع’ م هن د. ت ز وبر ، وسر و*-ثد ا

 في ا#طالق لى ء. أبرزه( ن1ك ء-ديده

 أحمد بن مح.زار اومميد اراد حيدر

من تخرج الذي العيدروس علوي

 نيايطا ب في ة اذر صسكرية١ ؛ات1اوك

 ء-لى ١ وتبوأ وءا س-كرية٠ء وبرتب

 اوجام ادقال د.ار أل الى اناصب

 في وطا "صفيةا الملحة ولمقوات

 إلى آداد ر دي زم دق ود- ا؛ ذلك

 عقب بددي كرية ور ا الهند حكوسة

 , ه 1367 عام واحد بعام استقاللها

رألى؛ او اذرب خالل وذولى ام، 948

 اني ط البر ودجدثرع ا.هامة ا'.ذ؛ادة وذارةا

 ؛.وردا في ا؛.اني او؛ ضبروه دصد اإكلف

 في لريطالىة١ الغردة؛ الهند في وقا وما

 ني لةري٠الد اوذ.ائد كان اوذي اوت

ا"طبة. الدولة

 لعولقيا آل دن كثرر ر شي كم.ا

 . محمد بن ءلي ..ن الله ل٠لع بداي

 عولقي أبر وه-و الدولقي مر ل

 اذد إلى صانءرا إدسا من جر ه؛

 حيدر ذظام ش جي في جنديا والتحق

 مختلف في فىوتر ا"صغي آداد

 قيادة باغ أن إلى العسكرية المناصب

 يعد ن ودن؛ "صذى ا بدح ا أدون أحد

 حدر في اصرى،.ة دى لشخصداا أدرر رن

ات ءإقطا ومنح وأعيا اادكن ؟ماد

 مناطق من عدد في واسعة زراعية

 دؤون قبة بحدرا كلف ص؛ أراد، حيدز

 العهد ولي لةطيرو في ا"صنية ادرولة

خان. ءلي محبوب أمذر

 في لقعيطي ا سرة تهنت٠شا كما

 حيدر وني الهند ت؛-او لرن بعفر

 حتى زالوا وما صخا بشكا د أدن

 من قدومهم بداية وكانت اروم،

 في هندية ا بنخوز إلى موت دف

الثامن القرن من الناق النعف
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|لهم |لى |سئية ت إيجدرا ا ا)،:ا ى1إ به1الهجرات

منهج ليز٠واص٠ال أول ن وى ، عثم

 به لحق هم ا.ذب،ي عوض بن ءالزر

 ع ء-ا وفي ،ء.وفس ن١٠ب )نه ا د ى. خذوه ١

 اخرص تبعهم ام،7 75 ش/1 189

 وبرنقته القعيطي عوض ؛.ن عمر

 للعمل أنصاره ٠مز رجة.لى (1400)

 لجذدية،١ ك1س في نمه.ور م_لك درى

 -وللوحمه ا ٠مز لقعيطي ا آل ١تمكز ودد

 زمن٠ل ا م-روز ع٠» وق.ة٠رم٠م زب مرا إلى

 ة٠كاد٠وم ي؛ ك.>٠ء،س رة ه—رثد ذوا—وحة

ذ٠كع ا٠سيم بسم؛ ا٨وس ة٠دي قتصا ا

ذم  ٠اككن آباد جيدر إلى اذتق

م.ذذ الهند في لكاددري ا آل وحذخق

 !.ذرنا أواحءر ضرموت٠-ح ن م وصوله.م

 تع—لتا ا اؤخرن وطاع ثر٠ء اؤثامن
 مذل مثل.ه.ما ،ملحوظ وجودًا شر٠ء

 ءده خصيات٠ش م٠ه٠م.ت و؛رزت غبره.م

 واوصادي كري٠ت حضور لها ن1ك

 أحمد دن وء.ني الك.ثيري جعذر م.ثل

 ،لكديري ا اد رني دس وءم.ود لكاشريا

 ؛٠ده٠مت-ة ذع لروا ودذ-ذ_وا وغيره-.*(

 ددى ولر.خأم لع ا م-ر ء-لى سن.حوذوا وا

ط_ين  وكان ا"صنم.؛، الدول؛ س_

ردي البالط في لوجوده-*(  ه أذم ا

 ب.الفرة ذ-*.روا اؤذدن اؤ-ةمطمذن ءلى

ني ازفءول إلى ١دفعهر م.ما ذلك؛ ن ه

 ءادهم س دلى وا ذ.مرلح.ن٠ؤلهكا ا دع اع صثم

 ك٠ذؤ س٠ع_ك٠ل’وا ا"صفون. لدى

 في أذصاره-*(، ع.ذ.وف ب.ين الصراع

ي ا م٠أقح نفسه اؤوذت  دك في ددو

 إدكاء في نيا يرطا سهمتوأ اع،صمرؤ’

 أدروت أن ردن يما دم  ع1اؤ-ص*ر دؤك

 يذلهبله الذي والتأرر ثقل٠ال هدى

 كن١وك أباد، در٠ي٠ح في ة٠ضارم٠الح

عين  ا"رعي الدان إقذاع من ا

 ؛د،٠آ؛, .يدر—د من ثايري٠ك٠ل ا ي_ط.رد

 ط_ون٠يلرز^ لقعيطيين ا أن وص٠خذ.ص*

 ٠م-ئهم ث٢م-ت-روجح م—٢ب-كو حله ي رغ ا٠ب

 الصراع دلك ب-ريطاذيا س.تغلت ا وود

 إلى لعودة ا ءل كشري٠ل ا ت٠جع٠ذ٠ؤ

 ن1سلط إءأدة ءلى واؤهمل رموت٠حض

 اؤ.لىور ت لعم ذها٨ح في ، فيه.ا أجداده

 ما٠م -وؤذي،٨واؤ- لقعيطي ا لرع د.**.ه ن

ن؛ ا"ذطاب دفع  ذلك دج إلى الذ

 نرذ إدا من وال.ذبطي اؤكيري وتمتكان

 وذشل حذرمسوت في سلطنتهم

اوذي.

 والقعيط.ي اا.«وا-ذي وجود مقل

 ود ند وال. لمظة ؤ.سها الهذذ في والكا.لىري

 ء ؛ذاأ م-ن أعداد جلب إلى تجهوا فا

صفوان لطدب وذذًا بن١ا  للع.مل ا

يآ.ة.ود-ون ذوا كا حرر٠ح في ، •لجذدي.؛ ا في
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|لهذل إدى ك<حمةI ت1الهجر |لهت، إدى مئية 1 الهجر|ت

 ا]؛من خاء ا هرن ال.واذزرن باستقط.اب

وك؛  يكذإذون ذوا ى ذقد يطرنمس م و

 أنصارهسم لرن ذل لج ا روادب ب.صرف

 مل3 هرن ة م ه لم ا دلك ٢٠له. د-إم أن باد.د

آداد. حدر م ١ذظ ن١سالط

 بينهم فيما محدث كان م-ا م٠برغ

 ي.ت.قبلون  أثم-م إ خالفات من

 أحدهسم رض٠رع أو د٠أح ددزل

 الندط؛نجن، أو ذود٠اله ن٠٠م عددًاء إ

 نجدهم ك٠ذ] ل٠ث٠م د-لىوث لمد—وء

 ت مم وا٠ه٠ج ا ]دو م— ٢ دا لحد. -ون٠س ا ت ي-ت

 دؤرحون ًا ر٠ورنك ،عليهم يعتدي

 ًالخالف دو أنه د المدذو هرن وًالكتاب

 ة٠رم ا٠ض٠لح ا الى٠د يشب ن ا٠ك ي زن ا

 ]؛لى مقا ءلى الد؛طرة رن ك.كوا٠]شم

 ؛٠ذهأ ا٠دسيم أداد رلىر٠حة في ر بًا

 ة٠ديقتصاًا "م-ورًا إدد ؛٠_ذ٠م يملكون

ط .!ب ًا في ن٠ؤدري٠م ذوا ة-؛ ه-ا٠وة

ا"صغي.

 عملهم حدود عل ا"مر يق-ف لم

 ا"عمال لمزاولة يوًا٠اتم دلى ةيالجذد في

 وتليف ت رالدناوا ة۵الجتل لتجاردة١

 في انجرة ةها٠•■ا_: •- ه وب? .ور،٠ا"

 فد-اوا ح_ا نحأ وا٠ق٠ق٠ح ل الجذن د]-ك

 داجوو أمتد^.وا م—ام ا٠سيم ا٠وسردع
، ء.ئكريا ة حب لنا ا في وردوا مدموس

 في ررروا ،ة2ماس٠٠اوا ربه٠ك—~سع٠]ا

قتصادي، اف٠الج  كذرر ر٠واشته ا

 القعيطي وآل ة.ي،٠*ود٠ا! ل٠كا منهم

 مري؛٨١ا الله وءلى محغ.وظ ادن وآل

 عطوذة( )آل د د آو-؛ ر مجيد خ-ور٠ادذ

’مهوغبر

ج الداحرة ومن  لى٠ذ٠ذ ة٠اى٠م٠ت٠ا

 م٦ادات٠ع—ر مليون٠لبما جرون ؛٠خ٠؛ ل،٠١٠٠تم

 أذروا م.ا -لىر٠'_ق ددأدروا ولم هم ]؛لى وزن؛

 نجا ال-ارهم إلى ذلك ويرجع

 ل ا"وان ٢ ًاباءئي أن رغ-م٠ب - ٢بشه

 دمال فدما م٠نجده الجنود من ذ.زوج-وا

بينه-,-(؛ ب أسائهج( زواج مجمرون

ث وجا-ت ودذدك  ءدة ا ج، ا ات ف؛ د

 تة٠م حذن بمذية٠ از و د م-رذ ذر1حح

:قرأ د.ما ذك٤

 دورن١ا م_ن لمخح.درون "ر_ول:

ينن• -ء

 أب م_ن خ_ليط وهم :اذوددون

ذدية■ه وأم حغ-رهي يمني

 ء رذ؛أ ن٠م خ-ليط ١وه_». :••نج.لدون

اذواذذن."

 ذلك ي و آن ;؛*ى٠:'دط من وذان

 ، جديدة ردت اجت,ط ثق_اذه ط أنم.؛ إلى

ت.ل_ك ٠رءل ب ظ د د ا٠ع ر .ر ا أن إ
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٠الهذ' إذى ة ايمتي I |لهجر|ت

 اليد٠ة٠وال العادات أن التقسيمات

ند-, ليمدة١  ددن ثم-ة وا ظ.لت مية ا

ث الغذات  ق٠ح _ا٢ وملتزم.ة ا

 رن بدن شرها٠ذ إلى ع-وا٠س بل اروم

م٠ح  م1٠ رادروا ذين٠ال الهنود من و

٠ ٠كبتو ل شك. ر

 قد ف ة٨س ب ل ١ حية إ ا ن٠م أ

رن ب.داية هرق د آد.؛ >ي.در دت٠شه  ا

 دوك أدى ًا وظ سلح ذطورًا مثرين٠ل ا

 ة٠ي٠رم ف٠ح ه ي—٩٠٠يم٠ ىر لم ي مرد ٠ خ - • ئ ؛."روز الى

 إلى م٠ذه م ل-عديد ا -لى٠ووى ها دم ح٠ولم

 ير٠كب ءدد و-فى م.هم.ة يادية٠ة ز٠م.راك

 'م٠ه٠ذ٠م ددة —محت-ع نيدة • س: ز۴راك-٠م ه_م٠مئ

 "ص-عبمض حوئ٠ط——إ رون لمتثا ا

 المديريات قيادة٠ب ك-لف من ومذ.هم

ضة.٠ا"ص للساط؛ الذا؛,*ة ؛ظات1واغة

 مذ1وا]* ة ذاد II حدة لذا ا دن م1وأذ

 رس ددا وا عيات٠الجم م.ة ا٠ب.إة سهوا أ

 من ن و؛؛ اغذتاذة لع.ربية ا ا#سالس.؛

لم تلك أدرز  اللذ-؛ حم.عية تش.كيل اإ

 بن الح٠ص ن اللطا يرئاسة لعربر؛ ا

 الك. ن سلقان القعيطي لب ء

 آباد حيدر في والمستوطن و|لش_حر

ذن، ك وكان ا  ددن من عدد ه.

: من الجمعية ذلك أء-ضاء ود٠ا

 في أعالم.؛ .دون ي.* الذي-ن ،الملمون

دي ارخ  محمد أدرزهم ن٠وم ا#د

 ر٠س دحن ا، غل٠ث اذي ا "ءندي ا حذش

الجم.عية.

 م-ن در كب عدد بالهند ر٠اشته لقد

 في رمي٠لح.ض أ وإقليمها ارصن ل رح.؛

 ءلى ، ذرين٠ واا.* شر ء م.،ع اادا اًاذربن

ش أسالنهم غرار  في أسهموا ا

نافة انذشار رة ا مية ا  وا#--

 ات٠مؤلغ ولهدم وذ-*-راء ء أدب؛ رزوا ود

ذا حي ان؛ رع في ءدة .ض؛ ا

د في اب-ن ء ا ودنكل  لدة ا ج ا

دن في التحديد وج.ه وءلى ؛-بررة  و

 ح.ي.در في زون٠ر؛"١٠ود د.راودس الدرا

 لى٠دوام ءلى م٠مذه اكاير ا زال وما آداد

٠عرطذهم مع

ري1ذظ1ا ٠محمد دزام ل ددا د.

 ت١الهجر اذذظاري، سأحمل٠ حذزام ؛ل٠ج- : دراجع
 مدن وتأث:راتها ال.هذد إذى يثة٠الحل ,ية٠الحضر

 ااذرن مذتع-ف حتدى ء,ذر لتاسع١ ا]ذرن وداة
 بغداد، جام*.ة ، دكتوراه طروحة٦ ن، *ذر ال

 i الد ء.ل.مة الدس، محيي ام.999
 هدء ذي ال-مربي ا"دب في همتهم ودها
 أطرو>ة م،1948 - 1848 فيرن ادية ردج

 ال*ثماذتة، *"ة٠الد؛ اؤ*ري، ذى دكتوراه
 SYAD MAHDI م.1987 باد،1 در٠ح.ي

ALL HYDESARAD A FFAIS 
VOLUMELL. Ill, V, VI, THE TIMES 
OF INDIA SLAM PRESS, BOMBAY- 

.983[ .INDIA
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الهجز.دنلهجذبنا

لهجزين١

 ني يرة٠ك ٠ظيذ ذذتح. فءون بهتح

 في تقع وت.٠مجلغرم دوءن وادي

 ا٠ك.م )المنيصور( له لدقا دل ج حضن

 ا]ضومعة ودي لكتلة١ اص-م ه٠ءلم ق ل دط

واذذراده. رذنا

 ررجع آذار ذات قد.بمة م-ديتة وهي

 ط ت وخ القديمة. الحم.مية ور٠لدص ا إلى

 ر ا٠ج٠٠ث أ فه ت_ث.ر٠ئ٠ت ،—نميك٠خامم واد ۴٢

 لعمانا■ ال : اروم ا٠وسكذه الذدل.
 وآل محفوظ ا؛-ن وآل عفيف ادن وآل

 لويين٠الع من جراءات وفيه-ا سالم-ة،

 وآل مد ذا ا وآل طاس٠الع آل آل٠أم-ة

 آل يكنها ان٠ك كما الذاف،

 من ى۵يح  من ذربتها وفى ٠يامحرمة

دة ت٠اذ٠وك -الحنن.٠واا-ص العد-اء  و

 سم يننلكندا محه_وظ $ل رين٠اله-ج

 ت٠تغل.ب هم ديون٠لذه ا فارس آل ٢٠خلعه

 د ١ ؛*ائب فعا٠ي ر-لا٠»—ق يهئ1ء

 م.1 705 اه/117 ة دق في رم.وت٠حغ
 جرلحن٠اذ " ا٠ه لحة-ال وردة أسفلها وو(

الهادي".

 ما القوت" "إدام ب1ى في وذء

 دضن ني واة*ة دلده الحجذردن ع ئص-ه

مل٠لج كا ا"رض ءلى اسمح ذارد ج:ل

 .عوحه٠س ٠تحف ،ءدق بر٠غ هرن رك ب ا

I كقا٠تجثم٠م ،ب٠ا؛٠ج كل٠ م-ن (لذًاخبإا

 ،كودب٠لج 1 ة٠جه إلى ي٠ر٠الذ طرفه

 مال.—دش ا جهة إلى خرفي ل ا رف٠وط

ر. "ر ا ج.ذبه في ن٠جرد—له ا ولروذع

 آل ددار ة همنذويع ا س.ع.وح.ه ءلى درف ت

 هره س.ذا ر يا وفي ،زكا.*..ديبن ا د٠ء ا سم م

 ن.وق ومن .فع_ي.ين إدا ا رزيد آل دد-ار

 ل( يذال صبت٠ح آئار د—رزي آل ديار

 ي،٢اح زب_و وفي • مون٠ي٠م ين ا ع ,ص;—>

ث اه.جرين  #حداها ذال ق رار٠حذ ؛

 حره ا' ولألخرى " ميمون رن ة ح;

 ورشد درة ؤده لثا١ول هكيمون دن ردد

 ذلك جانب وءلى . ميمون ابز

 ذا ل يقا صدوة لمدة ا—لح '

 ذن ءلى هذها غقذز .دثرف "'المذيظرة٠

ا!ظرق هق٠ج ءلى وا"ئ, الجنوى

 ك.ثير يم قل س.ج.لز٠س ا٠وفيه ٠ل -^دصا وا

 اندثرت ح.دها ما "ن ا"وذاف

 "ف إب |ا٠صدقات ة.تحولت اك٠ذ٠ه

 ب٠ذ ا٠ج وفي .ا—ه تم إ ون٠ك٠ي ا—م أورب

 جدة ن د. لجم.ا را ده الشب اهمن.؟.؛ ذلك

 ر ن.* في ذشذوزة ا )ددون( آذار ًالشمال

 ألى دج ■— ئ ٠ ۴معم و ٠٠ ل٠.ة.؛٠ . ئ ا

 ؛.ن ء.لي ت.ه٠ا!شق المالمة الهجرين:

 ه_685 ذ.ة٠س اذدوفى ني دج.; ■ مح.م-د

 راحذكر ،محمد اغددها وولده ام 286

 أعالدفا ٢لبعض ١.٠ذرجل ا٠كم محرمق. ادن

وك"وءره. دؤإفكاب"ا
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لهجيرةا

 ترى لرر — ا م■غ■ ر أ - رسن٠ج٠له وا

ن في كدة لبا أ  زو بمثا ده ا٠ل.ع ا خو

 ل ذن ة٠أذسي ة٠ري٠ق وهي . C.صدعا

 ،حميرية قديمة م-آثر ا٠فيه السياءي:

 ة٠لم-لح.م ا في ا٠إليه الم.شار إب وتدل

 ومذه.ا ذشاورا الح.ارث إلى الحسوبة

 .٠الكذوز ردداد في ووله

ذه٠وه هذا ا"ذوام ر٠استك.ت إذا

 أكذر و٠ه ا٠م اروان ر٠بء٦٠ه ي—تغ

|ؤمقحفي احدد إد.راهالم
 والئذدادل لدانبال م٠عج٠ لمقحذي،١ إبر|عيم : جع درا

 ،4ط ء،حمى' ال.كذمة، دار اليمنية،
م.2002

ااهجيرة

 لدن ا ت٠ي٠سم الحمداني: ل ا٠ق

 ورها تجارها ا لكهرة )الخذ-راء(

 من ب مطيف والبحر ،وزروعا

 إلى ع٠راج—ف الجنوب إلى فى اإثم

 بافي وبين دنها ويفصل الغرب،

 رد٠حا لزن ٠يأخا ءط |لدرب، جزدرة

 من٨] ا بدن ا٠م لئ٠ح إلى وحارل.ن ن ا زم

. ..مرة اله حدر؛ذ ذإلى وارلىهذ،

 ة—ءلم في الهدالى يذكره.ا لهجيرة ا و

 ددات'ث وادي ؤرى من وهي، كن،٦أم

محجة في ويذكرها ارض، ر٠جز من

 ومحجة " : ذ_تة_ول رفرروت

 ن ١نجر إلى ٦العم دن لى ادف فردوت۶

 إلى ن١نجر من ثم أدام، ثمادي ض هبش

 ثم لوزة، ثم الملحة، ثم دودن،

 ثم ، بره٠ا>كج ثم ع، دري ثم ء_ثمل،

تذلىث،ثملىش.إلخ".

 اخر أن كك.ر ع-اء٠ص.ذ مح.جة وني

 هي ن٠م٠ال دا-تع-ز يج٠للحج محطة

 وه-ي ،دددة إلى اك؟ة د.ن ثم الدجة،

 الهجيرة ع.ن رلى؛ذة الى؟.؛ز. ح.د أول

.دثمةي-ا في دوم ءن وت؛لتث

 دن دد ق؟يلة رل دن؛ |ي٠اذ*.لم ؛ر ودإ

 دن قفاءة دن ءظي.م يل وءي زيد،

أودة: ها٠مذ ذورد ، ر٩٠حم ب.ن ك٠ال٠م

 لعحدرو ن وى ورحدذث وراك، ٠طريب

 ،وزلى حصن و رب عدي٠ع ابن

 وذر وجاش، وادريان، واوذرارة،

 ،وءرب ،لم وءلى ،ود,ردح ،ن :ض_ا٠ب

 وا]-تردان.. والى_ة-لىن، -؛رة،١رالىخ

- الهمرة.. وذرينبم ودقم ون وء

دياذي’ ء،ي هطهر
 ^زدرة ة رغ مداذي، ان دط أ بن نسالح ت جع١مر

مكت.ة "كاوع،’ اي ء مح.مد : ٠ و ،ااادرب
م.1990 ،1ط وداء، ا#رداد،
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الهدار)عحم.الله( ءدل ؛ن حمد1)م الهد|ر

 الله( دن،د )معهد> اإهد|ر

م1997 - 1922 ه/1418 - 1340

 ن٠ي الله ش.د ب,وع، مح-مد يخ٠الث ه-و

 ار راذن ذب ول ن٠مح.س ود دن ذثخ

 رت٠:لج٠اث ق٠ق٠ري٠ء أدرة إلى ي٠م ت٠ويذ

ثحغال  دددذة في والذذوى، ذم داذع ب.ا

ذتق-ال د٠ع٠ب سكذتها ازفي حب۶لضا  ا

؛ب دن إا;ج.ا  300 ورادة ق؛ل حضرعوت

 إلى ارة٠ا"< هذه تنب حيث ،سة

ث ٠ دوت ضر ور يب؛ الم وي ل -ع ا ا

 م1922 ه/ 1340 سنة الهدار ولد

 لذرآن1 حفظ وذيه.ا ليض؛ء، ددرذة في

 ى وذاة ر،١الهد الله ء-د وازده دلى ءلي

 دن كوك-ة أيدي ء-لى ا"وب 4 عو

 ق-رر مم .البيضاء في ال-*-؛-*( ادخ—٠مبث

ربد-ا م—ل ا ذة٠ع_دي رير-:؛:- ن إلى ل ا -* 

 و).*لى دذردوت ني -وذة۵لمت وارطة

 إلى ا"ق-ام ء.لى د؛رًا اة-ذ—ذ ة_1رح_

.طذ ذامت .لمكال١ إلى *رًا ثم ءدن  ا

 مججزه  دك ا ي آذذاك .ة٤الذا ا!ة.*؛ط؛ذ

 إلى اد٠ع٠ف ءذى، إلى إعادته مم ومن

 ء-;,. زريم إلى زوي ه-ا٠وع-ت ارخاء

دط.لى ذريم في ظ-ل حث ا؛.ص»د.راء

)  سذوات. أردع ددة ا

إلى ءاد ذريم في حر.استه ادته-اء ؛-اف

 ددرسة ٠فأذشا ود.*.؛-ما سجخ؛ ء .؛*غب؛ ا

 ٠ ه.م وذرءا ،م—؛ا عدفي ل دق: دس ؛ة.^1 ء

 ود.ب با"سغ.ار ع_ثرغ-و ؛ان و"زه

 ادرا 365 ءام ارتحل فقد ا؛.*.رذ.ة،

 يذ*رف ددأ وه;اك الحردة إلى ام 946

 دذ" اليمذتحن المه.اجرين ل-دواأ ء.لى

-اطق ؛;ن  اط؛ذ.رات دلة اطنءلمغة ا

 إ  هذ؛ د يلبب ا أنه د؛لى واذواءظ.

 ن٠وط٠] ا إلى ل-<دده؛ عاد وزة نزة

ده >-*لىدا . ه٠أب وذاة ؛

 ع.رتحال أءرى درة ا)وط-ز غادر مم

 اد-ة٠ا#د ذ-ولى٠ذ ا؛-ى-ود؛ل. أرض إلى

 في رواس—ه جامع لفي والخطالة

 ءلى لمن د وهاك ٠ م.ة٠ص ل.ع.ا ا دقديشو

 د ا تلك )-زاء . من عدد ه٠دي٠ي

 ط رد؛ ء دا إ ، ءدبم اممبا٠وب :،ذن رنا ا

 لدمام منارة كان٠ ي. لم.ثهورا دددا

٠كذيا ودرق لادموما في

 عاد ه.1 380 م/1960 عام وفي

 في شئ وطن٠ال إلى ال٠الصرم من

 للعدوم ارا ط رب؛ البيضاء هديه

 و-*دق ازارام دل.ك ن٠وه ،ءجة ذنم٠'

 - ألعا-م )طالب ج.هله سحر وفاته
ورءدة. وترب تعلميم
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هدرم الله( ءد ؛ن )|لحمل ااهدار

 م1هة-1395 ما1975 ءام وفي

 خالله-ا زار .ذيا أغر ذرق إلى ل.ة٠ررح

 قراه.ا ع.ن ر٠كئ في وتتة.ل القمر زر ح

 م,ن ءأد ٠وقا وعيراف,ًا. معلم ومدم.ا

 إلى ؛زيارات فرة عد٠ب رذ.وم هناك

و؛:اجير$دش. كحان٠را

 ء.رة ل.إدان إلى ت  ح در ا٠أءقبه

ت وهي وازشام، ال«_راق دل م  رحير

 ٠مز رد—يك.. ه في تدوين.؛ مه٠بغل دوذاا

 "ذوات س تنم ده وذا وة؟.ل الط.راذة.

 به اشتدت ه1413م/ 1992 في

 لمكرمة.1 ركة٠ إلى فارتح-ل ا"د-راض

دف* ثم ومن وواده حنى فيها وظ-ل

 أغسطس 12في ته وف وكانت داك،

ءو ردح 8 م/1997 ه.1418 ا

 -ن٠م ير٠ث٠ك ة د بثها الهدار ع٠حم

 ،ءنه ك.تبوا ويرن رب وء.ا معاص,ريه

 اذأرف، وا م وادا ا؛.*رذة طرل ددن

 هدا كدارًا دن وعد غدوًاربعة ات,ه٠ومؤلع

 لة٠ىج :أهمها ومخ-طوط مطبوع ددن

فى  ا"خالق؛ مكارم إلى ا

 شفاء والسعذ-ة؛ رآن٠الذ فروخ

.ها وء ،ااف^م

ا؛علمي ٠مذهج، في إدار ا جع وتد

 الذريعة عرفه٠م ين٠ب لتعليمي وا

 دد-ك جانب إلى وكان والتصوف،

 والحميتي لعصيح١ ر شع ال دقول ءرًاشا

لدطواة. كات٠مذظو ذاك فى وله

 لجيالض١ ههدي ءاوان
 ذي "خبار١ دادة ه دار،٠ال محم.د ين٠٠٠ح جعت1مر

اإ_ي.ذار، د٠م٠ح٠م الله إزى اوداءي ره ساي
.1999 /1ط ارداء،

درم
 ب.ع.د ءلى تأؤ،٠الجوف في ه.رم ذقع

 ذوب لجن ا إلى كبومين ونصف كيل.و

 الضفة ءلى اززم، دن 'ارفي

 مثل زاب،—م وادي من ارسرى

 ع لم.ه.مة ا ن كد ا اذواوع هدن له سك

 . دف ط.را وا وكمنة ،ره.*.ين ،ء إدا

 لما )وف.قا ك-سره هرم أبعاد وكانت

 في زاره؛ ادني رذي ه؛ وزينع ج واله

 وذاس ،م 1 870 در 1 287 قةس ردع

 ها٨ف ٠واستقر كزًا( 250و مرًا 180

 دد م دن.ايا وجذود لدح ،رية س.كان

 زم. اطع ه تم.؛ ا في ،أس_للى.لمها في صغور

 أو هلدذان -تدردن روم ا د 1لمعت ا مثدي.ا وا

 ا٠٢ا٠مليك إلى ل--لب ،ءلي آل خريعة

 يلة٠ال.قب فهي همدان أف ٠ اتين لحا ا

 م فنج ءلي وآل الزطذة، في ة نذر ء اك

س,ذة منذ الموقع في م,ستقر همددان دن
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درم رم٠ه

 أما ا"زل. ءلى م 1 8 8 0 / ه 1297

 ن٠)م ان٠ل٠هم من "ذرى ا م ا"ف.-؛

 الجذ.وف في ء حر٠ص_غ ددة ه.ي ث٠حي

قبيلتين٠لا وبين ا ة * ع : حز ي٠التم ،ي غ ذب ي

سم فالن ن ا  !*داهما ذف، ا

ردب  رب وه ر؛ "ذرى وا ءذادا ص دن ؛.ا

 والت.جن -ء-د، آل ف؛ي ،ى,ددة( دن

 وآل )الخا-ق(، نا٠فق_م وآل )معين(،

ذولحطر. وآل )الطمات( تذ"ر

 جا٠س م1870 ه/ 1287 ط وفي

 ه.ي أورى، سماءأ ادكي٠ه جوزيف

هة. ء.لى يطلق ك.ان الفرع،  ا

 عحلز٠ي نا٠وك ء؛د( دذات )أو وه-رم

 ن ذكا اروع أهرا المعبد. -تدراذب ءلى

 ١لموقعأ مدكان وادلى هرم. ذة٠مدي دسمى

 إلى رتمون كاذوا ذق ط إذ ا زاروا رف١ح

 (ذرن زاج ا ددن سال )آو ذين  ا ق:يلة

 إذا امء ذددل أن وإذا المدروؤة. نجر

 زد، هادني ءلى ختلط 1 ند ان٠ك

طين  إن وة.ال علم. اسم مع س.

 150 ذا ءسير. هدن ؤواجذ؛ د"طذن1
 سدة -و٠نح )أي ود.ه—وص" دن س--ذ-ة

 ءلى وامذولوا م(1 720 ه/1132

-ردن. ذو اذ و هرن اإهذأن

 كان م1947 ه/ 1366 سنة وفي

 : لروودا ل دزا دا هرم وةع٠م م٠اس

المصري، ا$ثار ءالم فخري، ف.أحمد

 أو اكاء يفح هرم ذطقه أن إلى رييش

 الص.حتح إشكالا أن حذنن في ؛-ره؛،

 ذ-لى٠ذ اروم أما ٠ زراء ا ر٠ش ه-رم

٠كاذه وجذرى هرم اسدم اختذى

 مي٠لي ا ودإدذه رفي ها رار فحين

 ق نم ء١اسلى ،إوقع ا ٠مشوث٠ب ح ادبج/ ح

 م،1870 إبريل 4ه/ 1 287 محرم

 1م ا"دن أمنو لمعبف1 ءراذب كاذت

 ذوفمسح كما٠ ، للدغل ملعد-ذ تزال

 مده. ا٠ءله ةج—٠م٠ح في٠ال لنذوشا

 وقع٠م في ،شيدا ف ا :ئ ثم رهآدا رت ت خ وا

قال.ه م.ا لقق.ا٠ص إدا الجبس اس.تخراج

ير٠ب٠لك ا ب٠ د٠؛ , ء سق.ثثما كا ، ١وث٠ش٠ب٠ح

 اهده٠وذ ،مذح.وتة ل 1داشك ٠المزخرف

 ام، 947 اوا 3 66 سذذ ي ٠ؤخ أحمد

 محرم ذن م ذرذ-^ة أدرن ب.ع.ثة 4رسمد ،

 يقول و ٠ام978 ير ينا ادا 3 98

 لىدنة٠إ ا ’١ء ذسذا وثج٠وحبذ ي لدع ا٠ه

 ق٠يتب لم 4ذ٠ل.ا يوحذي م.ا وهو ة، اإقد

 و ا؛ذلىل. إ اذوقع زارا ٦ح مذهأ

 ا"سرار بعغم أذر مدوى دوم ا نجد

الحعجة,يذ.

 تمء.ليها عر إفي ا إذذوثج ا د ءلى دخ وي

 "حذد ا )مع ذششا 56 أو 55 دم في

بعضها كنادة مكا.ان أن لحسبان١ في

 ذيا٠م 26 .بدة-ة( هروف
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هرم هرم

 هارفي كخ لخا$ من إ تدرف

 أو ٠ساحذ في 23 ٠ويوجل ٠رحبشوش

 اووم ا في ٠يوجل و >مختاغة٠ ٠مجموءات

٠ ذذط ح١ذقشي سوى، دصم-ه

 دفي ا لنسخ ا أن ف٠المزس ورن

 الغالب. في قمة ذا رذيا٠ه ذ-ذرها

 الرحالة 1هذ أن نذكر دفي لكن

 !.ذود ماها تم صع.بة ظ.روف في عما
 حرزت فها$حظا أن إلى در دح

 ءلى الرصاص ١بالقد الععردة للغةبا

 I#خفائه- ,!-ورق هرن ضيقة أذرطة

 ت ا ك.ل.م٠ جت حتا 1و ز؟)و. ا ز ء ما ن؛

 وهو ب، ء را ن و ة٠٠»م و مطم ه شب عدددة

 ربخ.اصة ،اتسهل ؛..ا"دمر دكن لم دا

العلم''. أبداء

سدم للموقع م القد ا

برم"• الدوش في ؛إوقع ى٠دلل

 في ن !-لممكا ١٠—سم  ا ذا—ه ء-لى از دع

 ذلم_ك ا لذب في :ء-دلح-لىة ؛رات٠؟٠ء

ة لذب وفي هرم"(، )"ملك  الو

 إلى اخرع رفي ه-رم"(، ... )"ور
 آلهة’) |لمديذة إلى أر ازلي ا#ل

 ، ( " ه-رم م ذطا دب " ) ، ( " ه;م

 يميها و (- هرم' قبل )"من

 صدن د ^وى ( هجر ) هرذدذة يوضوح
أي ء-ليها ةط؛ق و لسيا. متاءبريوع

(« ذ^ب ) ثماة٠ق ة٠سمح دحر

ني رت—ذة هرم أن يبدو و

 إروس ني ا!.روما د ة دشا ا رحنه وصف

 الجذوف ن٠ء الحديث ذ.د٠ء لوم ا٠ج

 من لءن اإ^$د. ول 25 ة سق حذوالى

 ئجه م.ا في يوجد اسمها أن اغسل

 Histoire الطر^*ي "الذاريخ في بادي

Naturelle كل٠ث في Carmei. رويذك 

 ء.ذش هرم سدين•ة الم-داني الحدن

 ذن.وان ويورد .الجذ_وف رالب٠خ ذؤر

 اس-م درم إن ذذول مالحظ-ة الحميري

 مب-ذى ذده دوج اليمن حذوف في دكان

٠حمحر ما.وك ئرره رائع

صدلهتق]ة ههلكة

 مذبرة مماًلكة ءًاصمة درم ارت لك

مدم تحمأ  ضيها١أر أن يبدو ،ذعساه ا

 درى ل ا دن بحده؛ : 1م 1تم ضية-ة ذت ا ك٠

 تل٠وس ح*-االى( )معون و ؤرل زي أرا

 زي أرا رب—الة ودن )؛.راش(،

أراذي ءل إ د٠تمت ولم ،و٠كامداه

 به٠ش ذبر٠الص سديا وض٠وحة رم٠ه

 ددو ك ءدردن ؛.*-د ءلى ،وي ا ل-صعدر ا

ادخرن ل .><-؛٠۵٠!وا ل دشم.؛ ا نح.و طرا

 غار—ص ن—رم د٠وج٠ي حبث ،رم٠ذ

 في ،متبذفي ،هرم كارآلهةء مك.رس

ادكاور. محل
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رم٠ه 'رم

 الة-رن أوادط في ه-رم وكانت

د لبق ا!ثامن  ل دشك ًاصبحت ود اد

 حتى استقالله.ا لى٠ء ت٠حاف-ظ م-ط.كة

 كان وإذا الميالد. ذل 200 سنة و٠نح

 ك.اذ.ت ة٨ل٠انح ة٠اللغ أن الحصل من

 كثان، في ك.ما ، (الم.عي,زية )أو لمذابية١

ه.رم تميزت وإذداء، ،عين٠وم ،وكمغة

 ذي٠ال ت_ها'—آذ مع٠م_ج٠ب ا٢را٩٠ج ن٠ء

 ،ر-ب_ة ذو ٠ث_م٠وء ،ون من يتأكرن

 ام٨حم ودات ،ن ومتبنطيا ،سم.ه ا دع وي

ث بأسان. ٠وء.ثبر  ا$دة، ه.ذه ن٠م ة د

 ثد٠وء ومتبنطيان اسمه، يدع ه-ي

 لرريمةا ا#ل أما رم.۴م ارة خ ؛أسان

 لى٠س*.هأ ذ٠٠مع في ده لإ قررب ال م٠٨ي ااذي

 متبنطيان. ٠فهو كاور٠ال د هم وفي اادددة

حظ.ة أيضا غي٠ذ-ي٠وي  في ر.وجذ.د أنه هز

 درة لذاا ارات٠٠ا#ث من اثارتان رم٠ه

 في وجودتانم ليمن،١ في إدفي ا#ل إلى

 "وخادم وفي إيل" 'كاهن لف

ارفي"-

 تج.اريا دورا عب٠تا رم٠ه وكاكذ،

 نقظسان صرذا٠ء إلى وص-في وقد .معا

 ه٠سس ذة٠)مدي ءرارات در ثم ك بذران

ردا اادوم لس-مى  5 0 د٠بع ءلى رفي، ا

 من رفي٠ا_ذا ورت٠لجذا إلى هرا—م و٠كبل

 ما ر؛ كاذا٠وه دوت. حذفدر وكبدر هرم(

من مستوطنات ا٠إم ذ-الث—ه ان٠ك

 س;ودة وإد.ا المكاذين، في رم الحذذن

 ورت٠د ٢ض٠ح ن٠م رى٠وأخ رت ارا ء-ر ن٠م

٠هرم في

 الذرة ه-ذه ل خا$ ذ_*.رف و

 إذ ٠د.؛.وك أسماء ب.ضع -وى٠س ويلة اوط

 م.لم.ك وقب أشخاص ؛.لمآل؛.ن بخم.ل

هرم'،هم:

 700 ة٠س_ذ و٠)نح ك٠ما ر٠ذم٠ي — 1

 م ع هم داتما يوجد ابالد(، بل٠ق

 دع.د وفم_ا بعهر، أو اليه ت يدن

٠ال ودر اب،

 ر—ذم—ي ين ذرحان في٠إي وذ-ر - 2

الميالد(. ل ق: 650 ذة و)نح داك

 ي_ن رب-دان رب ر—سك. د—ع—م - 3

 150 إ,لى 200 سنة )نحو ترعشتهو

 صئ,ات٠شخ د—ودوجذ ٠ (د لج- في٠ب٠ق
 لعلها ،لضب دون ذكرت أخرى

>نحو إدل كار ه؛ل اا*رش ءلى ت ط“

 ًامر كعير٠وإل م(،750 ها132 ت.ة٠س

 الميالد( نبل 550 سة )حوالى

 ل٠ق.ب 500 )نح-و ذط ك٠ل٠وي-لشله_رع

الميالد(.

 الع_انمر ،.ألمل، يذع-ر ء-ي-ن رو

 ا ك دلم :*ي )ا؛^رب ;دي—ال للم.مكرب

 يعي يث ا"غدرن إ.،-وك من اءلى

فقدت ا"دب إ_د.ل ك-رن (“الموحد”
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درم رم٠ع

 لتصبح لها، شال سد ا ن٠م جزء ررم

 ■ ممبئيةب محمية وكأبا ذف لو ا غر٠لبع

 بحاهربات إدل رب٠ك زود٠ذ ت٠وك_اذ

 ان٠أوس عل حمالته في ركة لمعنا ل

 السلطة دلالق.ا في ومذ.ح-ت ن ونن-ا

 لمذيذه١ هذه حراب ٠بعد ثم ن ذق.ا ءلى

 ذو مياه أخذت لسبأ، وخضوعها

 ه-ذا واذمكس تذدان. إلى نفعان

 وى٠كسذ ا ء.لى أيض-ا لسبأ وع٠ض٠لخ ا

يي، ل نم ا ك رذك ء  ادي ا

 ن٠م ل-لغوق الهدوى وءلى ،ة٠ق٠إلم

ل بغي.ا لنمرودج ا رقادد خذ

ا!مبردة هرم

 خالل< درم في ذري٠ج حر رغ ٠حدخمت

 ق-ب.ل الثاني درن ال هرن "ول ا النصف

 ادرةدن ا ل.غة ل ا اختفت إذ الميالد.

 لها س-ئية ل.غة أو ا ه محل بئية٠ل ا وحات

رددة كر٠تل دروف“  د يش-ر ا هرم ،دا

. _لىار٠م في الدوران إلى سلن  سب

 هدن ا٠أيض 4جي ل ا لوصاية١ I ع و>ذتكذ

 دبر ء البئ.ي ؛.#له بد٠مع ء رذا ل خد

 النترة هذه في ي-رت٠وظ -.ان. ند ذو

 ٠أمبر اصة٠ويخ جديدة ودة ت جاء.؛

 ذن٠دإلهآ التديمة ا$لهة ودعمت

وذو ،ن حلفا _ا٠هم : ديدي_ن٠ج

ظام أن ك.ما السماوي.  اكددي ا

 لهرم د٠يع ذدم : عميقا تحاو نمذ.ول

 ن إ٠دا يادا مجا.س_ا؛ أن يب.دو ب.ل لمن إ هر

 إذ ،هرهم عددث ١هذ ودواؤى .دددره؛

 ء.ن ت.وقف ه-رم في الكببرر ؛.عبدا أن

 وأص.مح ان يتعل? ت لم هرك-رسا ون٠^٦ي أن

٠ سمه ا ثر وتة حوضان 4#إ ا لع:ادة

 لى هرم : حذذاك ه,رم م.ع.اب,د ذت فك؛

 ءدر عبد٠وم آذن؛، كر٠ذ الذي ن "دلمن؛

 إله السماوي، ذو لى وم ،ن دا ذو

 المعروف عر ومن ٠ببن وسيد محر أ

ا"حردن، #لهحنا مك؛ن

 ؛،—ن سكا أن اا_واف_ح ن—وه.

 وافد.ذ الم-داوة بحالم م٠ء_"ؤ؛تم

 رد^ة*5ا ة عا دنى ةرد ة ة  ويتكلمون

 السكان محل حدوا ،لفصحى ا

الحدث هذا ردط ويدب القلمعحن،

م-ئ-يحن٠٨الس ددن داد_؛ت٠٠د أول ك_ر٠يل

والرغل. تينءالظا والعرب

 ثاة٠ة٠؟٠٠٠ل ا د-ة -؛٠ص و٠ل ا خ ح تح ع ؤ—وح

 من ذى ^-لى هرم -وأنفك

قالل:  آلهته.ا دع هذا ن1ك فقا. ا

 ص طن؛ ا ارذوي وتقو_مم.ها ب ص الح؛

 ذذر ذ.ةوذ_ي.؛ في كجذب .ا٢أ كم.ا ؛.۴٠-

. والهذي.؛ اوداي.؛ د ، سب
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مم< ادردى؛ن )ءب ر؛ ر أذو ه-رم

م أسم-اء ني ئد٣ورو  ا"هبرية ه.رم أء

 ء سمن؛ أ كانت تن -د ي٠فغ ط ظ ح.و لزاذًا ذ-طور

 م.ن الغاب في ق٠ل محك.و ؛-قة از؛ رة١الذ-

(، هاك، ا يذع.ر : ،ءقصريوت  داع دذ

 من وأن واحذ. ر بك ■' ت ام دد ٦ ت اى ذاك دن

 ي الالت ة العر ا$دة ظهور لمالحظ١

ت(. ا"عالم)نحا أسماء فيءداذ

رذل، الى ارمخ.ه ت يع-ود ر ث فك ت در ث وي

 ت د-؛ را ء غرض٠ف. العملة: إلى اانارة

 وع-ن .و؛؛لذ-تة-لى ب-الح.ألي ء-ت-ها حر٠يع

 أي ي وجئ. ي ل إ.ذظ ’ا ه-ذا أن ا؛-ن^ر

 ريلش أذ^ .دو ري: ابدن. ي ر آء ةان١م

 ة٠ء_ط إلى وبب ية٠:٠أج_ذ ة٠ل٠م٠ء إلى

 ،أ٠د: )في صكاه.ا ؛.دأ ؤد ك.ان ،ءب

 اا-ة-رن ي و-دذ-ردوت( رة_تر؛ن،

د. ذلى اذرابع المذ

 روبان درلالذيان
ردد هحمح ءلي ذرددة

 An Archaeological Journey صد،٠أح ،ىرفخ جع:1عر

to Yemen (March-May. 1947), Part I; Part II, 
Epigraphical Texts, by G. Ryclcrnans: Part III, 

pte,)؛Plates (Service des AntiquJes de lEg 
1951 Cairo (Government Press). 1951, 1952 et 

(.;63-voir I. pp. 143-146. et III, pi. 61B) 
Habshush (Hayyim) Travels in Yemen. An 
account of Joseph Halevy's Journey to Nagran 

in the year 1870, wntten in san'am arabic by his 
guide Hayyim Habshush. edited by Goitein, 
Jerosalem. Hebrew University press, 1941, pp.

51-52 et 50-67, reprodu t en Arabe par Sarnia 
Naim Sanbar dans ni'yat al-Yaman bayn 
Habshush wa Halivi, Sana'a. Markaz al- 
Dirasat wa-l-Buhut al-Yamam. 1992. p. 70 et 

suiv.; Halevy (Joseph): Rapport sur une mission 
archeologique dand le Yemen, dand “^Journal 
asiatique. sixieme sene, XIX, Janvier-Jouin

1872, pp. 5-98, 129-266 et 489-547) Voyage a 
Nadjrane. dans Bulletin de la Societe de 

Geographie. 6e serie, T. 6, Juillei-decembre 

1873, pp. 5-31, 249-273, 581-606 et premiere 
,1877 carte en hn de volume; t. 13, Janvier-Juin 

pp.466-479. Robin, Chnstian, Inabba', Haram, 
al-Rafir, Kamna et al-Harashif (Inventaire des 

inscnptions sudarabiques, vol. 1), Pans 
((Academie des Inscnptions et Belles-lettres) et 

Rome (Instituto Italiano per ll Medio et 
.1992 (,EstremoOnente خ٠ر1الت : ؛.ام 

 ط ح ا دن ح_ن ال رابع؛ 11 لجزء١ ي، ط.* 11
 ءاي دن .ذ٠عح. قيتحق ،#ى.رل ا ه.مداذي:1ا

م؛1980 ن د.،.ذاد ال_ح_ري_ة، دار ا$كوع،
 للذوم1  حميريع1ا ب-عر دنى ن1زشر
أ.د. ز٠تحق ااكاوم, هن اكدرب ٢كال ودوا

 دن ط-ي.ا٠ أ. ،ال،ري 11 الله ء-د دن ,. ..٦-
الله، رد ء م،حمد خرفو ي ا.د. ا#رداني، ءاي
ر، ذك ال دار ،روتدر ، اف،د-اد و5ال دار

ق، م.1999 د

 هذر( دن الرحهن د )ء هريره أ؛و

م 679 - 602ه/ 59 - ق.ه 21

 ااذودي ر٠لد- ء:.دالرحم.,ذ دو
 دونم ل-د-ض—ق هرن دريرة ادب اداقب

 ا"واذل، الصابة دن كدان اكاشة.

 م628 ه/7 ذة .٨■ اذددق، إلى وذد

 إ٠يآلد لركاب. وذد إنه ل ون.؛ ، مسلعر؛

 رذل خي.بر. في ح.يذئ.ذ I واارمول

ته٠زم سال ول،٠ط٠ل ا.روا؛-ن ،X- رتمحا

 خسة روى أذه حق I الله لرسول

ف  ه.ذا. د.ن ك.ر أ ل ذا وي - :فحد آ

ءذه الله ردي الحةطأب ؛ن .ر ء ودان

ا٠ ئ ■ مم * ي ل^وي ك.ان Ik1 اددتت،ف"ح.

م روق-ة—م- أو ، آءره؛ دن مخورة ؛كا

ذبة٠5؛ي لهسه،ة1 3092



صبرًا ن؛ن٠الرح )ءب صرة أدو ص،خر( دن ن٠الرح )ءب درة٠هر او

 روى ثذدث واددي دزل ذإذا ،ا.ها١و

 دن يقه٠م دأ جأه. سمع دا ح.ث دن

ي  به، إ الحدم سحقيم  ا

ي الحدب كذلك  "#ن ول:٠يق ا

 من در خ ،قيح ٢٠أح.دك ف ج.و يمتل.ئ

 رزي ة ء.ادش روت ، شعرًا يمذائ أن

 ما٠م مضه.ة الحددث هذ ء.ح.هالم الته

 ا٠هد هردرة ارو يبع ولم ره ه.جي.تا

دام للدزين. ا

 ءزاد وذزايد س.ول ٠- ا وذاة ود

 ؛درج رلحرة٠ه ؛-وأ لذان المدينة., ندا١س

 يا : ادظ٠ص المغرب صالة د٠بع

 ا مع ي٠وف ' *ام رأ يعرنأ دراؤ-نم-ا ح'«٠ير٠م

 ث ذرا متدون ا٠يتق ن نم لذا ا ،ون٠تخوز

 د ء؛وأ . دخل في عده اذمو مح.مد

وليمررة ه.ذا  ص.دقم ح.ى ءلى ا

 إلى إشارته -يروا وا يوم دات الناص

 رأى الذين خرج ولما جد، .افساا

 ذالوا وجدتم؟ ماذا ٢طله دخولهم

 ث ذرا إن ل وذا أحدهم، ءادذا ب

ماجد في يقسم مح.مد  إذبا جئئا٠ف ا

 و -ة٠فغ و ذهب ادن٠د٠ذ فلم

 رأيتم؟، داذا :ررة ه أدو ذال راذا.

هنا يطون _ًا٠أذا,م رأيذا ؛؛-الوا

 ن٠م وزوا هذاك، ين.;حدزون ز٠ء وجا

$ل في وزون ا!رحال رام، ا  وا

.اذ.ز وفي  دادا زدري و اح،٠والى ا

ك :دردرة أبو ذ.ذال لح.ذولون.  أو

دن -رام "ل٠ا في وزون ا  وا

 امحدون٠يتق ااذدن ه-م والى.اح والجائز

 العلم 4.درا "ن الله، رسول دن ترا

 متدرب ذا ٠ذضة و ذهب ذرالله ول,س

 في دردرة أي ط.ريقة ال.ص.حاب.ة ب_عضى

 ز ت انه إ الله. ووت إلى شنوق ا

 في وأن إذ ،دء.وته إجذاية في فلح م

ستخغ.اف دددر لىالي.1ا يرضى ب ا*ةلىم ا

 دنهوم وين ادد-امة هزوم ؛;ن قرالغ

رواياتبم. ^زرت اونذن اورواة

 ة٠خالف في الحرين إرارة ذولى

 ر—م—ء رآه ائ زل٠ء أنه $ إ ، مس٠ء

 إلى ا#يارة ذؤون عن متعرف

 في ندك ؛.*-لى داته ح وأرغى ؟ادة، از*

 دق 1فيه دذفي ن رى ، مقدم .ة إد؛ ا

م679 ه/59 عام في وفا(

اذدرودذي ح,11,صد )اص د ء
 الك«رى، ت الط-قا ع دذدع ٠س.عل ت٣ل هرحمد جع: درا

 الكت.ب دار ، ءط ؤفادر عددا ٠حمل م ٠تحقيز
م. 1990 ،روت ر ،از*ل^ة

ا!دذاوي الصذد.اذي= وف دن ذأم۵

مءق ءه4الل،س 3093 ا



ن١همدهمد|ن

ههدان

 يمندة ة٠قبيل أبة—الذ عند همدان

 ب.ن مددان ول-د ي-ا إل وينمى )ش-اد-ب(

 دن ن رد..* ؛ن أورطة دن زرد 'ن مااك

ن• بن زدد بن لك ط بن الخ؛ار  ك؛

 ن٠م عائر٠ال زء٠الج في داني٠اف ذال

 "س.ان خععه دديا ل #كاد ا كذان

 د٠ت ىسم ض-.دان "وزان مددان:

 -ر وال دد٨اد ذ-وؤ.ا ؤأوؤ.د ادلمك..

 وزف'ذر واإدك رف ال ون.؛، وعذرًا

 ذوف وأوك المدارث... ؛ن ءدي زوج

 لم٠جث .وإران ذأولد زبران مد.دان ا؛ن

 تربك ادكبرى أ٠ما؛ط جدة-م ؛.أولد

 العظيمان، ض_دان —ن- وش-ا

 ه_ذد-ن في مد_دان ذ,ال.ل ر٠ص٠ح٠وتح

اداين".

 في همدان( )ب.ي همدان ذكا.ر وو.رد

 ااذرن لد.طلمع ع-ن اددداء ادند دنذوش

د٠د ا"ول  في هم--دان( دو٠و)د .دد؛-

 1س هداوك ذ.شة - ادذنرة ذدك ذذوش

 ة ادنذرد ا؛؛وتا حل. أ هم — رددان وذي

 الثماب ات٠ادرللذ_ا في زدكعد-ة ا

 )أمراء( " أئذا ذواكا وند لب_ن،

 )سدوب( أحد د٠)_و.اذ )!.لثب(

د.ذ-ز_ون والذي داك، آذ- )سم_ع_ي(

 )الثعبين( من ز-اذ-لى #ف_دذ.ة د-ا

 س.خيم ودن ن1ك وقد ونحالن. ، در",(

 ال.ث-ب أما )د.رسم( كب٠! " أة؛ا

 ؛نع(، )بذو ه-م أة؛اله ذكان )نحالن(

 ون د-ؤل-ذ ف.كاذ.وا يكبا (اذ_*-ب ) ألد.ا

 ردع ران،٨ء ذي ربع : لردي( أر؛.اء.ًا

 ذرام ج_ر٠ه ذي وردح ، رددة ذي

كاوكان(. )ث~ام

 ( ع.يا٠سم ) د ا ز. ا وب(٠)د« ت—ا*.

 ب-ين اذ-اثما ادهدراع ي د-ارزًا دورًا

ل رددان وذي --ا داوك  ذروناا -و

ذة ددة ا  ودول ن1وكا ا"ولى، اذذ

 الحك.م إلى ن اددان؛ - اكش، ا"-.رة

 ور ددا ندك ن٠ء .؛—همو وا أ , رع. في

 دفي ن٠ع لألة.؛ال والمتهاءد ال-ارز

 ولمدووة ياسية٠د ةرا ا في مددان
 -دكد -د.-ن٩٠؛و ،اوريداذ-؛ة — نر-؛؛ة

 اودر( رم٠)لع ذ_اءر؛ودر اف-دالى

 دوك أدرز ن٠د رددان وذي .أ٠س ددك

دي. ادذاني ىادنر كن دقد ادر  ه-ذا تم

 ا"در اززء ;وحيد إعادة من الملك

 ذذوذ ;وسع إلى دا#فداذن ،م.نازي من

ادثادرن. ا"طراف ي ازودن

 دي اد ادذاني اوذرن .ن٠ وابتداء

ا"مر درن ادوالف ه.رة 1ظ أدى٠أع
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لضحاك(١ ٠محمل بن ٠)أحمل الهمد|ذيهه,د|ن

 ور٠للتط زة2لمما ة٠لسما ه.ي كقيادة 1

دد  ق٠ط رنا في ص جتما وا يا

 تل٠م يام٠ق أدى وذف ذق، إيم ا الهضبة

 في دفر دوث٠ح إلى لذات1التح ردك

 د دع خ-اصة ،ل.ليمن ل.قبلية ا الخارط؛

٠الحمبريئ ن اذو ا م ودا

 باءتباره.م همدان< )ردو دخل وذف

 ،عدة تحاشات في شد< )دا ا" أد

 ،لح-مبري.ة ا دوو؛ ل ا م ذا ذ٠ع٠ور ول

 وفي ا الت.حالغات دك ت دمرى هرن ن وى

 ن٠م ا٠ق مع التحالف أقامرها

 ثدن 1ح ددن لف لتحا1 ا وه؛ )د^^ل(،

 وذوو.؛ا أيام في حذدث الذي وبكيل
 ده ا الذمم هردودات ءلى كس١دع1 لحمبرا.ة ا

ا#سالمي. لعصر ا في

ل—العباة أرادي تقع واروم

 اذذطقة في وبكيل< د٠)حاش ب الهمدا

 وما ،ص-علة حذق صذع.اء ل 1شم المم.تلة

، ودامة شرق الجوف ددن  وهي غرب

 ص.ذع.اء ردن ما ط-ولي ط مج منقسمة

 ة وض.? ،بكيل١ رتة٠فث وصددة

 ين٠ب ثم ذا التداخل ولكن شد، لحا

 ).؛ربيةا لية -ؤ.؛ او دطة؛١ وفي ٠ ما٦بلفم

 ن٠او ن همر.دا ذي أرا قع٠ت ء صذع-ا من

- دددو كما - مي٠؛حيت ق:يل وه-و رد،

 ا"واذل. الهمدانيين ادال إلى

 فظة1مح في دددردة لمذطقة١ ه.ذه ودؤوف

 يبع لمددريةا هذه م ظ وسع صنعاء،

 ذي بمخالف قديم يع.رف نك_ا ف:ما

ذن ن م ٠وحم-,

 ح.از هدل:ة هم.دان مددرية في ورنع

 دلث اذرة٠ح كانت ادفي ا"ثرية

 ومقرًا ي٠ع٠سم اتح.اد ؛ر٠إط في حمالن

 وادي دقع ي؛ ود ، دتع( )يذو لألرال

 ^ر٠ظ ووادي لصن.*.اء، نجاور١ ضف

ف ضرة٠حا ب ؛اذت اوذي  دأذن ئد

ن. و حمأذن٠ ف اج مح أو

 الصليحي ءدداذوي ه.حمد ءدي ٠د
ق لرحمن١ءمد .مدأجذ احع:رم  فيا1لجغر1 ع اف ا

 ب.ال.لغة ددددوراه ة رف] لقديم،١ ن وب ةتالةيل
؛.اوة;*: ء.باللة؛در ,ل٠مح. م،1982 دة—وذرن 1
ل ليمن١ رددان، وذي س?ا وك إ م ذدره ز

 معة1ج ذي الدولة دكا::وراه ذيل قد>حت ون رف
اوة.رذ-د^ة غ; ل ال ب (17 )اا.دور؛.ون داردس

Robin (Christian). Les Hautes Terres du 
NoTd- 1983 Yemen avant L’isam. Tom

1-2. 1982.

 اساك( رنمعهد )آد اسداذي

م942 - ه330 ت

،دشح.إ ض لا ئ ٣ محم.د دن لى أم ه_و

 في ض-لىان س.ل اط.هلىالى. جعف; أد_و

 ني ارب_؟ن٠اغ_ ؛؟أر وأدلى ، ٠ء.عر

ينذس سح ان وه-و اوه لتق احمن. ا
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وب( دن )ا)؛راء الهنداتي الهئداتي)البر|،بنو؛ب(

 ًا٠ب_ع٠س ر(٠ل_ع_غ )آل في ؛-أره لراءى

 ،وقا"ع ا 06 ب حه.ذ .ذة٠س -ن—خم و

 اذادي-:؛:- ا#مام وددن ددذه ًاكزها كان

 I—ح—اب اه٠اف٠ ص ثم ٠ لح،ا-ين ا ند- وا٠ي٠مج

 و)أحمد الم;تععى( )مح_ليد الهادي

 !-صاحبا ع_و ن لهم-ا ان ذك اًا.ذ.اد..ر(

 ع.ادرًا٠ع و؛..ان أد-ورهما. في وااورر

٠ت؛ي٠ا#كليل راح، يًاذا

 ري الده الله ءدد دسدين د.
 ل، #كار ا ارطدادي، لى ده أ دن سرع دحا : جع ه-را

دار ا"كا.وع، يل٠ء حم-ل-٠م : ت-حغبق جل،
٠ام986 ،3ط ؛روت، التذوير،

،-اهي.1ا = هد.هد( الددن )ددر الؤهداذي

 ود( ؛.ن )'اجراء اذي غ٠اله

م 657ه/ 37 ت

 يدنر ال ن ;—ون دن الذراء هو

 ،وره~اده-ا ة-ذر دهاة من الهمداني

 دق ٠مع في ل ف ًا.*وا اؤق وةذ.ذ حب دا

 وك-ان ،ودةمال.ا دع ك.ان وقد .ص-فن

 ولدن ،ه-ذبآذا زاد-اصا بن ص_مرو

 الذرات إلى خيث-ه سجق لدنن ة ماداول

 إًايه ة_ام .>ه٠رجبش لي٠ء ء-لى ومدحه

 الله "سجحان ذذ.ال: غاضبا اًابراء

 ترا٠اًا.ذ الى ص ر ت ق ح،' حتر م،٠دظئآ —ال

 وا"د.ة .ب٠ًا-ا ا,٠وفيه ؛اء،ا غذ.«لونم-م

رالله ه-ذا له، دب  ومن را"جدر

 اذرذادب دهرن ًا_ذ-د ،الحذ_ور أول

 ردد ي  ه.ن وحمد.ات الحذان ت شجة و

وة ذذال ."كتغ:ك ءلى قتالك  >عا

للثا2 رذل فى كاف : حمى لعا ا دن رو٠لعم

 ذة.ام "ء_-كري ءلي .د٠لغ  الهمداني

 ازراء فأنشأ له، ذ-أءذ.ظ عمرو إب

: يذول

 -درب معاوية؛-ن ألي ققنر

ء وف' ا م ه "ي- 1م ر ٦ A وء

 د—دت ن—ا؛ دين ؛-تابع فلست

حراء أرس-ى ها ددر ا ط-وال

أب ك-ل حوادث في وفوا_ي

 اء—'_*_ذ١| نيه٠ح وف عمرو ى٠ل٠ء

ل رجن-؛ على رات—ا)_خ أتحمون

الظماء ا"سل أددددم وزي

 فريه امتطى اذادل ن—ج وذا

 دق حه ذل رف دادلي فلدق وش-زها

 ء ًاذ.ا ا بده أ م— س ا في ، ن ا ح عش و ، ق_ت_ا

 وع  ا ءلي بن دممح و؛رى ‘ف وا!-ذا

ف.ئ'إذا أ,.ه

رد ءدي هط،ر ذي ا
 ا#كارز، اله.مداذي، أرمد دى السن : جع را ه

 دار ،"كا.وع ا عذي ح.م.د٠د :ذح.قيق ًا، ح
 ٠يص دن حس:ن ام؛ 980 ردذاد، ا"الحرية،

 لقاطميق١ كه وازم |عئيحتون ذى،١ابلى الله
 ،3ط ,-روت، وبر، ال دار ب,، ذي

م، ادزركذي، ال؛ز ر ء.؛ م،1986 ا"ء
 ،7ط ،؛.روت ن،٠يج٠لدم المنه؛ دار

م.1986
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د(مأح إن )اكودن ذي١الهمد (٠أحمل بن ن٠)الح |لهئداذي

 (٠احمل ن٠ حسن1)ا |له،د|مب

م947 ,ب.عح 893 ه/336 يعي ' 280

 دن ٠أحمل بن لحدمن ا ن محم أرو ه.و

 ر-ن داود دس يرس-ف بن ع_قرب٠ي

 اله.مدانى، ل.بكبلي ا ا"رحي س-ذمان

 ز مص العاذرة( )المقالة من وكسددل

ء ولد أنه ه( الحكم راذر٠)م ره كاتا  بعحع

 ه 280 سن.ة صغ.ر 19 ا"رداء ^وم

م. 893 مادو 10 ا؛واذق

 وىء٠س ددًاته ن ء ذرئ رف٠ل.* و

 مذ.لل إا"س.داز كثمو٠الذ تدادث ردأ ن.هأ

 أإ.وه ن ا وك عمره، ن٠م ة٠ب.ع الس.ا با.خ

 د١وبخد رة٠ه وال ا؛^وذ.ة ا٠دخر رح-؛ل؛

 ني١افمد أن جدو و ودر. وشمان

 ل٠ذ٠ذ ودو عمني في أهله رك د؛

 ،دة حم** لزن لزكاة إلى دجذ؛ر1و الحجيج

 وهو ،ا٢ ستقار وأ ة لى * ص* إلى زح دق د ا ثم

 ،ء.هره درن عذرة سه٠الحام في آنذاك

 لب حدا م.ك.ة إلى رتحز1 زمن وبمد

 والعذرلح-ن لحامسة ا في وه.و م،٠ل.لعل

 ست من أكدر وجل؛وره؛ ره٠م٠ء لزمن

سدذوات.

 لر.ن كة٠م في مته إى فهرة وكانت

ث٠حي لديه، التحصحتل س-ي أخصب

 واتسعت رفة،٠المع ق اذ؛ له تفت.حت

ذم في بسطته  ؤاددردس لىر٠ذتص ،ا

 وكاذب ا"ء؟؛ر، نم ء صن٠ نبذًا وء.آ.م

ورواه. 4واإذة الحديث هرن لىرًا٩م

 من العهد ذاك في مك.ة وكاذت

 طماء هرن كاددر ا إلده د دف لعلم١ نزراكاز

 جالح رضة "داء ة٠ا#سالم ادان ال

 أن للهمداني ذنن,**.فى للمجاورة، أو

 أده وظ.ي.ر ،م دهض يع ءن م٠-إ٠اإ.* ذى ين؛

 ااكادب ب,عضى ااذلى؛ هذه خا$ل ا؛دش

 ااكالمبي ادن ت ومؤلغا عر٠الث ودن١كالىو

.رها٩وغ ا"شاب في

 إلى رجع م(923 ه/3 11) ندو وفي

 ،أخرى رة٠ض ٠صغدة وذ-زل لدمس ا

ن، بالد كورة داك إذ وه.ي  خو

 مهمة ة٠وءط الزبدية، ثمة أ وقاعدة

 أوحى نم لممتد١ اكاجذ؛رة طرلح.ق ءلى

 د—ب إلى ذ٠لزكا ،رء اا^^_ن رب جلى

 لحذاف حن الحذج تج.مع ودنط؛ م، اف

 د-وافر قلى ن وكا؛ ،ية٠ذ٠ليم ا ت .ها بل ا

 ذرات ل ذا دسى ر تقرا م* ا لصدلى؛

 وقد والناصر. المرتدى وا؛تيه دي إ؛ ا

 ن٠لر كثرر استقطاب إلى ذدك أدى

نماء ب راء٠وا!-شع "دباء وا ا  وط_

 داذلى من ر ازجا ا وكانزك العلم،

.ركةحذ فيه-ا ذنامت وخارحه، ن اب
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أحمع.( إن ن٠٠)الح |لهمداخي حمد(١ إن ن—لح١) الهئذ|ني

 الذجارة فيه.ا واذتعش.ت وذكارة أدردة

ون٠فذ رن فداني١ أفاد أن فكان

 لم٠م٠ك ، ؛٠r ر٠رخ٠ت ردئ ا٠ك ل١٠ال ل|م٠!-ع ا

 ؛٠سيم ،واذ-ر بئصيب يها٠ف م—ه٠أس

والشدر. ى !ندلوا ا"خة؛ار ءاوم

 بين ل■دم ا٠ب نى ا ادلل ذ-تهر وا

 قدره، رذح و جاهه،٠ فدرض أهلها،

 من ئ.لالف_ا ل رح-؛ ا٠رض ب٠واك.تس

ن  همدان م_ن جاوره-؛ وم-؛ ء-و

٠وحمثر

 إنى ا ز٠راك٠الم من صع_دة نت وى

ف ورذت  والغك-ري. ي د* السيا الخ-

 ص-.ورًا حد*.دة في لصراع١ ذزك وادن

ف ذلك ء-ودة :مده؛ م-ت-عددة  المذ-

 ءرب نيائل بين والخبر ال-ةديم

 وكا؛ن الجدوب. ءرب .ل’وقد؛ لالذما

 مدألة ول٠۶ يدور معلوم ف؛٠خ

ف.ة ا  ذب رع تنا وذد وأحقيتها، اذ

 لححة با وتجادلوا ن، !-سمن-؛ د-؛ ص الذا

 ؛-روز إلى ذلك "دى واللسان،

 حياه عن ملحمي ارلحي٠ت موروث

 عن خاص-؛ ا#سالم، ذل *-رب ل ا

 ئعكس١ أن ن ذ^؛ ارمن، ءرب ة ح,؛

 ءلى ء-ذ-ه نتج وم-؛ ازراع، ذلك

صعذه. في ن !ذكار وا "درة ا كاة لح; ا

تجذب أن نى١الهمد دودج دكان ولم  ي

 ميصم ي كا؛ن إذ ازراع ذلك طل

 ، رم.وذذ٠م أدردة شخ.صية ف.هو ، "م.ر ا

 ، وط؛^ ر خذ؟؛ أ ء ستقما د؛ ذ*وف لم وء؛

ن ؛ل٠؛رح ء.دلح.لىة صالت زه  في خذ

 جع وذلى رضه--ا. آ في وردان صعدة

 ئعها I —ووة ره؛ خدما أ م_ن كشرًا

ك ض فخا وم-ه-؛ء-ره-؛  ازراع ذ

 ن م.: صعدة في ذا ؤ؛ ن كا؛ الذي نحتدم1

 ، ذب؛ مركا.زه الهادي ا#م؛م وط.د أن

 دردن وا سدة ب؛ ا من رع٠ا].ص ذن واد

 ذ.ظم ني الذمراء ذتبارى ا"دب إلى

 ووذظ ة٠مي٠لح ا كي دن ادفي ؛ر٠"ل: ا

 الذرة، اذذلختدرة دن دنوع ا!*-بز.ة

 ود "سدي ا زيد دن ت لكن؟ ا ن كا-؛

 ه٠ت٠قمج في ر:_رن٠ذ نحو دلى بدأها

 كال ^رص ثج٠حي ،ذذذةبا .ومة٠ذوسا

 ومثادب قه مد.؛ ن ددي؛ ءلى ذب جر؛

ربى. م*؛

 ددن ؤم ذن-؛ ؤد "م_ر ا أن وردو

 فنفذم لشدراء،ا من وعره ني للدا ا

 ضح.حى ا٠فه ؛.محو الني ;دره يك ق

 نادا )ادذام*ة( وسماهأ ا!كبت،

 أدواب ءب ف:حت آن ن ذكا؛ ، ٠خصم

تم-! وب-ل ،اطعنا  زده وأدار م ا

طاني٠اله ذال ذما والناس اللطان
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أح>مد( ؤن لحسن١) الهئد|تي حمد(١ بن لحسن1) اذي٠|لهمل

 وس_ًاج.ن ٠الع.اشرة دة ا٠لم.ق ا في ذ.فر.ه

 ذكية وداذت ذلك، إذر ءلى لهمذاني١

 ل-٠تع لم أب رغم ومدهورة عظيمة

 م(.927 ه/315) ة٠سم أيام، عذرة

 ن٠م نى ا مد—غ ا وك لى٠ء مل٠ء وؤد

 بعض بصعدة صر الذا ا#مام سجن

ن من القائل رجال بار٠ك  إ زو

 إن اله.م.داني د٠توء ص.ر لنا ا م #م,.؛ ا أن

 ذدك إثر ءلى ف-خرج ،متله.ا إلى د ء

 رأسه مسقط عاء٠ذ٠ص إلى صعدة من

 بالجاه مدره؛ أ بحمى ي،;عم أن في ط؛مع

 ابئز ودن اذرذتع. وا)قدر رضى، اؤ

 ون محمد ذ.صر وأبي وثيق٠ل ا اتص-اله أن

 هذه في اء وقدن* تم. ؤد لتهري١ الله ء:د

 صشه٠و كما٠ وذئوة عالم وهو لعةرة،١

بها س وكا حمر ذيخ :بقوله ني اده.دا

مده؛  ما ووارث ,**نرها ملى وص؛ وء

 ن م■ ٠ي٠ةلذ حرزا في حمير مد.وك رد.ه ادحد

 دسندها وؤ-ارئ ،ءلمها ذ-ون٠مك.

ولدا؛". ضط١و

 ءلى ا#ثارات ؛-*فس دن تدل، وس

 اكاصر ذوءد إلى دأبه لم ني دا لهم, ا أن

 حدر لدن؛ محمعو ر "ن*,؛ ا كتبي ق1ذاذط

في الدامغة( )ذرح وألف قحطان،

 ٠د*ذر آل ى -و في أنه وظن ،ذ*؛ء٠ص

 .وه٠ماذ.* ريب  ٢٢ وأ ، لحميريين ’

 دكت لم الحمداني أن حدر ال؛ لغب وإ؛

 .*.خى٠و لفي أيض.ًا قنثصه إده : ل وقي

 ي*غر أبي ون د أس*.* إلى كذب أدواره،

 ،زه ذهداني١ ا٠لل دن ه رص وه؛ دمرفه

 سودة _*_د٠وأس ر٠اك؛حد بدن وكان

 كناب ورد٠ذ ء.ريضى ى ووف؛ شدددة

 ادن ن الخط؛ الف.وح أبي إلى عد٠أس

 يألرر أن وده يامره ء صد*.؛ ر٩أم أحدبكا

 ,لن٠وض* ذقدد وتقييده ني ا د٠ه د ا i_r بح'ب

٠فى٠ا

 في الرواة ءلى ا"لر.ر احدنذط وقد

 ردن لرزجذوا ص^ث اإ.هداني سجرن ألدر

رة لمدة جذه٠س  دد ء.لي صه*.دة في ؤص

 في لهلويل ا ه٠جع٠س ^ن٠وو ، ص|ر ل؛ ا

 و^ن أي يعذر، آل د.د ء.لى ص.ذعاء

 جذهسو م(927 ه/3 1 5) ء؛م جذه٠س

م(.931ه/319ء؛م)

 ل رجن؛ ض و.* دت.ه٠نح إلى در و.؛ وقد

 ؤأدن ن مذود 4و ذط؛لىوا القباذلى،

 ذي 17 تو في ه٠ذراح بإطالق

 نوذمبر 8ه/32 1 م ء؛ من لعيردة ا

 رددة إلى ذل.ك *د٠و ؤإكذذلى م(،933

 ؤخى ث٠ي٠ح ون—لب ا ؛ع٠ذ و-"د من

.ءهره دذدة ني حددا اط
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|لمحلي( حمد١ إن ٠)حميل الهمد|ذي حمد(١ دن )|لحسن الهي,داذي

 دءساه ب سا: هم١ ون٠ك٠ي لى—وة

ستقرار  ءادلى ذد٠س جدود و رو ها ذي ًا

 ن م. ريدة ومءان كان قد٠ف ،؟-لى٠وة

 برهطة. اله.مدانى ٢٠ذعته اوذي ويين٠العا

 كيح همن ربة4م ءلى وقوء.ه.ا دب ح؛ إلى

 اوفي ة اوقد تياليمذ ا$ذار درواقع هزن

 ء ا ر٠ذكق٠س وا ربا زيا—د ني ا د—لهم. ا ءفى

!لى لعة٠د اذمرف وهناك .

رو( ف.كف الغزير، اودأودف  )ا

 ءة و—وس٠م ون٠ليك ة لع-شر ا زائه٠أج٠ب

 أشار وة.لى ،زقديمة ا ًايحة ا ازضارة

 غدو )دأوقه وه ش..تغا ا فهره إلى ره م عور

 من ويستذاد م(.941 ه/3 30) ءام

 ددده ذه أ او.*رب( ره جذر )صفة ^تاب

 ده معسشا اها )ا#كرو(، كتاب بعد

 "رم وا )اب-موب ماسل رى٠"ء ’

 دت #حا ا فتدل -ج( واو والذوى

ءام فا- آلفت أب كب في إوب

م(.94ه/ا330)

 ؤلى ني ا.)٠اذ ط١كت *.فل٠إ أن م٠ورء

 ،حبة ق ت م أو مختصرة ذه٠ء رو-ت

 من ن.ه أ إ ا ود هذذ زال م-ا ود.*ضها

 وان ألف،٠الت غزير كان أنه لثا؛ت ا

قزات أغفى ت٠كالر ريدة في ه٠ت٠إقام

 ق.ب.ل ش_زل أن د-*لى ،ذ.ده٠ء ا#نذاج

 ع٠لج_م دا اء٠وصذاد ة٠ك٠م ني ذلك

واودبل.

 ره١ق وًااا ،رلح.لىة ي اغدداني ذوفي

 ،مج^-ول روم ا ره و أهله، وبقية

 ،حالف وفيه دادت غر ده وف( ريخ ون؛

 ا_ع_ذ لرن إلى ش ء-؛ ده أ جهم ود

م(.947 ه/336)

 ادته عدد ددد د دوسدف د.
 عذي ٠مدح—ه ت.حقيز العاشرهح ةطوذ٨ال م.راجع:

 اض ض ،-لي ام.979 ا"كوع،
.هخطوط ن،٠الزم أعالم طراز : ادخزرجذي

 ذي *-داذي٠ا)٠ ،.ادة كار•—أر ؛ن، زون،
خة .... ]-.'I ا#سالمه., المعارف ة اذو د

ية.٠ا#ذجب

الهح،ي( د اح، ن٠ )خهغد الههداذي

بعد
 اغمدالي نحلي رد ؛.ن د حم ه.و

 إ.*-روف لدي.ن -د-ام الله عبد. أدو

 ن—م ، ف_فه م-ؤر، الشهيد، إ.ذازى ا٠د

 أصحاب ي.ار من تذأن هدى،، ًاهل

 ألحم، بن احمد انهدي ا#رام

 هدهرى دع_ه ض—ح ،ي—ا؛-ذاسم

 .؛رولي إظذ.ر ؛ وددن حه الحكات،

 ازي '.ق د ده ت نيف.ا ،٠ ء،ا دن ذ٠د دو

ل_ه حمزة. بنو "ذراف ا قتله ي.
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دراؤة( دن )ءمرو اتي٠الهمل بزاقة( بن لءبرو يذالهمدا

 *ر ني في ووردية ا ذق الحد )ا م.ذها ،كت.ب

 في ن١مصور زآن٠ج -خ( !زدددة ا "تمة ا

 ومنه بالقاهرة. وطات٠اطف.ط ه.د٠مع

 ، ء ا٠بشنج.ذ.ع هزع لج.ا ا مكت.ب في فسخة

 (3812 )ازردم اليريعاني والمتحف

 ر "ره-؛ ا و)محانيز ،ذ.ه مدروزة؛ ا وفي

 140 ح( - ا"خة؟؛ر العزة ذل ؤف؛ في

 ء،1بصذع دع لم.؛“ا كتبةم في هرذه وردة

 (3820 )الرنم بريطاني او وبالمتحى

 ا#مام نظم دن لقصيده ث-رحا جع,له

 ،٠رزه( ن٠ب الله د٠ء.* دالله المنصور

 من لداصمةا ا"ذظ؛ر. ح٠و)ملذ.اه

 ا٠وءل العقائد في خ( - "خء-ط-؛ر ا

 بن محمد. ل.ن مد٠مح خزاذة في اإ^$م

بعاء. لمطير١ عل إسما

الزرذدي الددن خدر

م، لزركذي،١ اؤددن خ-ر مراجع: ز  أ٠العل. دار ا
ين،  ام. 986 ،7ط ،؛;روت *.

بن؛زاه( رو٠)ء اصداش

 دانى—اؤم براقة ن٠د رو٠م٠ء و٠ه

 دل ك ف-ب كر٠ ا٠٠فث .همفت دبه م إلى ينتب

 وخدها هددان ءر د؛ ن وكا.؛ فه.مدان،

 رم٠دض وه.و ، ره٠۵ء في رسي-؛ ون-؛

ووذد الجاهالى؛، ني حي؛ره اني ج ذى ق

 عنه الله رزي ء.^.ر ءلى ك,لال شيخ.ًا

 ل د؛ في )دده( لى؛ اذد ءديوره فأكرمه.

 ، وذ*رًا سلوك وة !؟دا د؛ ذرتذًا إبددن ا

 متصعلك ؤ؛رني؛ ليئت.ه ابدًا ۶ه ف.جاء

 رًا ء وز؛ لذجدة،١ بع.يد الغارات كددر

 مر٠ل.تع.ب ا دق د؛ اللغة، لحز ذطردًا

ي مخ؛ت دع ؛دوي، جادلي شاءر ك

٠بعق.ها إلى ر ٨ ٩ث ٠ جثم ٠رلمج ة ممن؟

ل:قودهم مذحنج دن دوم ب ء ر أء؛

 إبال دوا ؤس*؛ مم.ا(٠٠)حر مىسي رسر ذ.؛

 ءلى م ؤ*) ردب في ذلك ن وكاط ،ه٠ل

 اديحكوه، كما اطورام !شهرا اشي؛ك

 فاخ هنتهم لذ؛ وزجة.ر^ ، 4 دو ه فذيحا

 ،!.ه ؛٠د رد٦—واني أنير و وقذلى ر وأز؛

 ،دشهورة صيلة٠ق ذلك في ل ود-؛

: دذه؛

لى-^ى زذول  لثأن.؛ ؛.*-رض ني

نائم الصعاليك !دلءز ولندك

 دوم.هلم ك ؛؛؟٠-*!-نا أن ي ذم دع أللم

للم الما الغدى نام إذا زرار

 ماله ج-إخ ذئ ل اكدت امخي- وكيت

رم حى,؛ ذس أد الملح، كاون م حذ-؛

 ربه وسامحت ألف ب-ه ذ.لة-دت

ا!.دراه"لم ئستظاع  إذ ا"قد عدى
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ءذدادمجيد( بن مص)اؤه. الهمد|تي براذة( 'ن )عمرو الهمداني

 غزوتهم ‘غزوذي ذولم إذا وكنث

لج٦ل٠ همدان ياد ذا في أنا فهل

 وصارم ال.ذكي الةلج.، ع تجم تتى

إب ذلحسانىالد حجا وأنغأ

 يرذها أن أبى إذا لحريم كأن

ءاكم اذعقل ب - بي ما وبنهذ -

 -ي_اخذوذ ذأ الله وبيب ا٠ :كدر

 دارج لليف لممادا لىراغ-مه

ءذد قد ل با كالمل١ ء.ن وحديثه

 من ثيء فيه ة لليف شرال

 نزك أن لرءما ء-لى ،الخصوصية

 من دج ي قوله من أكر د-ظ-ير

:أخرى قعوده

 ا٠ذركته ,دان٠لا في دو ذرب
 زحاثها ماعى انحعحاهي ).اذلة

من كانت وإن )سادلة( تكا-مه

ة.آ(إط أن إ" المعروفة، يسيل سال . 

 اليل لجذرى امما ازذاءلى ام صيغن

 ادمن أهل كالم من هي اا.وادي، ي

اروم. -حنى

ا#رباني علي مطور
يل، الهمداني، ال.ًارس >،ح.مد أبو مراجع:  ا

 ط لحربة ا دار ،"ذوع ا ءلي د٠محم ق تحقة
 ل٠أح.ح بن الحن ام؛ 980 نغد.اد،

 : تحقيق اكرب، 0جز.بر ه -ذحد ني، ا د يم ل ا
ا#رداد، مكبة ا"كرع، علي محمد
ام. 990 ،1ط صندلء،

 بدالجدد( دن )اليتم داذي٠اله

نم08د/192 ت

م ءلى امة في خرج دوثاذر

فة  ه/174 ء_ام بغداد في أد

 كج١ ؟.اذت ثورة وقاد م،790

 ؟.ل عمن، حق وأط_ولها الحردذات

 لرشدا هارون اطذ؛لحة فاررش ،ب'مة

 ص ت رأ ق : إياه موص-;ًا دريالبر حماد

 ل—هأ صوت ،يق—ميدا :لثهبرةا

 استأمن طويل قتان وترى ا. ادمن!

 بن )إدراب الهيمم أخد.و آخره في(

 ننكر الدحم أمر فغعذ عبدانجيد(،

 إلى وأرسا.ه أذصاره وبدد حماد 4د.

 ه/192 ستة بغداد في ندبى ثادلرا

 وادا البربري د1حم ستمروا م808

 عام "دون ا عزك فى—ح ليمنا ءلى

م.810ه/194

 الدهري اسه ء حدن د.
 الرازي، ؛488 : رس، بن و—المدد : مراجع

 در حس د. ح ت.حقي.ق ، *داصعا رفة رص ريغتا
 دار بيروت، اصر،٨ااه كر الغد دار اكمري،

 ر يحوى ب989 ،3ط دمذق، كر،٠4اإ
 أدار هى ش٠ا" غاية سم،اوقا ين لد-ين١

 ح فتا .الط ء س_اريلى :تحقوق مالي،الو عدر قار
 زياد، معطنى 4محم- ة:٠_*٣مرا ، دور ى

الدربي، الكذاب دار الشاني، الغم
م.1968 ه/1388 اداهرة،
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ءماره( بءت ودة—)س |لهمد|تية ءمارة( رذت )سردة الهمل|ؤية

 عارة( إذت ودة٠٠)ي أ{همد|كتض

م 6 ق ه/1 ق

 ك٠"س ا س٠ ة ر ءحد؛ رذت سدودة دي

 وفدت ز؛ءرة اهررأق ندة اادم؛ كة١اغمذ

 معها له رت—وجذ ،معاوية ءلى

 س-ودة اسنتاننت لشعي١ ل ة؛ ، وره ا مح

 لها فأذن سفران. أبى دن دع؛وده ءلى

 ذال: ثم الالم لميها٠ء ذرد ذساهت

 الذائلة أكت ا"مدك ذئ يا ه.^.^

 :ن٦صع دوم ك٠"خ

رة ء،؛ دس دا ك أد كفعل ص;

 ا"قران ع٢ق٠ومدت القلعان دوم

ورهيله .ن٠واكد-ت ء.لم.ي.ًا وانصر

 بهوان وانها هذد٠ل -د٠واة-ص

مط٠ععح النبي أى م #د-؛ ا إن

 ن .ا—ه—  ا رة ا٠ذ٠وم ؛-هدى ا عزم

؛-واذ-، م هض-؛ أ ر٠وس م 1لح*- ا و_ة_،

 ن وسدا رم ؛—ص* بأبيغس ددلرا

، لحذق ا عن رغب ثليم لر؛ ة؛؛ت:

 ما ذأل: بالكذب. إدك .ذر اء و

 ء.لي حب فاك: ذزك؟ ءل ك٠ى

 أرى ا—م والله : ل ن-؛ الحق. ؛ع٠واتب

 أنثدك ذكات: أذرًا. ءلى من عرك

 وذدار ضى٠م م؛ إء؛دة وده دع؛ د؛ الله

م ه.ذ.؛ دذلى هر؛ هيهات ل: ن؛ ي٠ك هرا

 ما حل١ دن ذدت و يدى، أء^ك

 ذوك صدق : ذت ن؛ قودك. دن ؛ددت

 و المقام دم ألحدي والله يك-ن لم

 أبى إعذ؛ أمدًادك لله ود؛ المكان، دغدي

 ودلمت قد قال: دذه. استعشيت دح-؛

 أمور يا ناكت: حذ-؛جذت-ك؟ ؛—لى

 اس٠ذ٠ل_ل أص_بح_ت إر_ك ،نرن—ا؛ؤد

 والله ،متقلدًا و"د-ورهم ،سررًا

 افترضى وءلى؛ ،أد.رذا ء.ن دلك .؛٠س*

 م ددد ل زا٠ي و ، حف؛ من ء-لىك

 >ثى ط_ ,م-ود زك،—*—؛ وء—ن—د ن—د لسا٠ء

 ا؛سذبل، حص؛د ف:حصدذا ذك ؛*-اط؛

 فقتل "دي’؛ ذدم أرطاة ا؛.ن ذا٠ه

 ما٠ب ذودي :يذول د؛لي. وأخذن لي رجة؛

 و؛مال .4في وأجلى؛ دنه الله است.عشليم

 فإذ؛ ومتدن، ء.ز فددا ن ؛.كا؛ عة الط؛

 - فذكارذاك وروى - ذ*راك زلته٠ء

 ق-د ل أتهذدينى؛ذودك؟ رية: د.*؛ ل ذنا

 - أذرس ب١قت ء-لى أرذك أن م.ت٠هم

 إثم^ وأحمد-؛-ك — وج—الم* ,؛-؛دق وهو

 وكات ثم ذًاطرقت همحكا فدك فيذذذ

:ذذول ردي؛ ورفدت

 تضمنها روح عدى ا#ل صنى

ص.بح صر ؛٠د.ذفوذ الددل في.ه ف
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تم(١ح )ال الهمداذ-ون ؛رة(٠ءم بتت )مدودة |لهمد|تية

 بد ده يب.ع.ى  الحق حالفط ود

 مقروذ_ا وا#دمان بالحق فصدار

بن عني ذاك: ذاك؟ تن ذأل:

 دذلك؟ ءدك وهدا ذال: طالب. أي

 لى٠ء و$ه ل٠رج في أذذه ت:٠ال٠ق

 ددون إ$ وردنه دبزذا ركن لم صدوارذا

 دصلي ءًا وا فوج,لته مين٠ال.ث إلى لدث ا

 ل ذا ٦ثم مصآله برن اذذدل إلي ذظ,ز فل.ما

 ؟ارت٠ح ألك وتعطف: ه—برأة لي

 ال.ل-ه-م قال: ثم لسك-ى الخثر فأخمرته

 د ني أ ١ج٠ليه٠وء ني٠ء د—ه ا٠لتم ا نت أ

 ةىك٠ب و * حشن بظلم آم.رهم

 جذذلى ذط*ة جيبه من أ-تدرج ثم حك،

 إذا : هاتف كلىق الجذران طرف يئةهك

 ني بما ذأحتفط ذا٠ه ي كذا ذرأت

 ددخ?ه هدن وأني حذفى 1ءملذ ذ7م رددك

 م؛ اته وا ع..ذه ذته٠فأخ وافالم، ه'.لىك

 لته٠فعز *زام، 4ءرد. و ذن بط ختم.ه

 دإذص*افها ذا اكزوا اودة: ه'ه لؤقا :ده

.فيه والددل

 لذومي أم خذ-اصة ألي :ت ذلهال

 ذاك: ؟ وء أنت ما ذأل: عاهرة؟

 ذان فإن لؤم٠وال الفحثاء إذًا ه.ي

 مي،ذو ذردا أذ.ا وإ$ شاهد" ءد"

لقد هيهات هجهات ماوية:٠م ل ذنا

 ء-لى الجذ.رأة ط_ال أبي ادن لمظكم

 بهره ذدطمون هد.ا فطيتا لتلطانا

مجاجتها. ذا اكزوا

ي لمن دد ال ,حمد۵ اؤده ءبد

 اناء ماد،جم ،حح.ي ال دممح الته بد ء دراجع:
 اواء رت الماذ:ف ك.ماة احا دار ،ت ندا اؤدم

.119 ص م،1988

 *أتم( )أل الهمداندون

م1173 - 1098ه/569 - 493

 دن سبأ حىيالصل للك٠ا وذاة بعد

 حدت ام 098 ه/493 عام حي٠ أحمد

 لىةحن٠ا!ص ءم ءن وأءطداذا ء1صذع

 حذاإ آل من المذطذ.ة فى بم ذو دد إلى

 لحك-م ا ءلى وب ا ذن دد ي ح نحن، اند ن ا

 خالل الفرع هذا من أسر ث ثان

 حملوا القرنى أر؛طع ثالثة

ا"يوبيون. حاء حقا’ ن1سلط٠لقب

ء٠ه وأول  داتم اللطان هو ؤ

 ازدي اهطه-لىاني، المغدي ١٠لعشيا ابن

 ووفاته والكدال، لك,ذاءةدا ود.ف

 ادته ء^د ابته ه٠خلع ‘*را'-- ... ة عن ا٠'

 عرن الذي ام 108 ه/503 م1ء-

 ء-لى 4٠ظ٠ذ ا—مح ا سن ن٠ونمك ،لعدل دا

 - مسه.وم.ا مات لكنه )كئذان( وحذدة

ء.امين. ,.*د - ودا كدا
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)محس< الهذدو|ذة حاذم( )آل ون٠الهمداذ

 لم اذذي )صدن( نى ادا ا ا"خ ذولى ثم

 في ا"د.وال ر٠ستق ولم ا#دارة ~-ن٠بح

 د/5 10 ءام )كذذان( خلغته٦ف ، ءهده

 خاد ه. دن اذ ك مكانه ووك ام 116

 يع٠رب ؛-ن الغبيب '؛-ي اسب—وم

 ه.شام ن ط! ا وذاة ود اذحدداني،

 أخوه انفرد ام 133 ه/5 3 7 عام

 سذوات ر - ■ ■■ ا * ائرربا ذ٠ب دظدب ا

 ن للط؛ا ردان ذوختارت ذوفي. دق

 ذا!.نا ب.ن ء.مران ؛.ن حمد١ بن نم ح،
 ه/533 ط في اننداني دي ال

 ومن ءلي.لىه. استطال الذي م1138

 ام( 160ه/556)ت لي٠ء ؛شها ؛*ذه

 اذد.دادتين، حكم ني ن ند.؛-ف زنى ا

 ذما ت،-0-3 و ة ك لم ا ل سمه. ب' ت د ٠فض

 ء-ن لالطالد تأكيدًا الخطبة

وذن إنداطم.؛.ا والدءوة ال.عسليحيين

 عرف )اوذي داتم بن ءلم ،كن

 اف.دارذ وإذ—اولم ذوسدتع م.ن ل.الوحرد(

 ؛ز ءفي ن٠ب لي ا ء.اط رم٠ه أن *.ط—؛

 فغر غدينة( )ذي موق.عة في مهدي

)ررن(. ءادطه إلى ردًا ه؛

 ًا، دور حاتم ن اللط؛ كان لقد

 من دن-** ا ن ل؛ م-ا٠ك ء.رًا ذ.؛ دًا، دوا

ت في دخل اوذي لعده ودروب تحالغ

 صعدة لبدا إلى ذ.ه ساط؛ وادذد ، كئررة

 ذذف,.وا رن دو  ا داء دق وا-بلذوف

 م ء.؛ ره-م٩ك.غ اذحد.لىاذ_تيان ٩حك ءلى

 حاتم $ل دقي وإن ام 173 ه_/569

ق.اثلهم. ددن أدبي دذوذ بددة

 الددري الله ءدد دردلال د.
 اإ-طذر؟ي: ،230،213،143 :.أزةن ء. جعع١مر

ربع: ادن ،83-71 ال.؛رك: ال ا
يون: ة-ر؛ غاية ،303 - 384 /3 ا

داني: .333 - 380 /1 ا

ر٠*ع ) الهتفواكة

م1961 ا ه1380 ت

 داء—ي—د ن٠م دوادن—ن—ان ٠ —عن- ه_و

 د٠رذ ،ورمن ا في ن ووطشا لحرك-ذ ا

 ا#دام اغتيال رلن ء؛ إذر ءلى استثهد

 اص اه 380 م/ 1961 ء_؛م أحمد

 محمد فدها واسرك لحديدة في درت

 دار ذردذ دن او؛ة;ذ. الله وءرد العاذي

 د-ن لجذوب ا إلى ن(دا )ت سا--م

 )درس العكفدذ -دنأ وذان ء،صد.*.؛

 ذإنه الروايات أودق ب٠رحس ا#ذنم( ا

 في بزم.يليه وطر.دة عالذة و-د ذكن لم

 نتك لم 1كم ذي.1او* أو اللذة اداوون

 وإن ،ددث دا درر دل في مرذة ذرة وه

 في ل.ل.مشاركة ة؛دذد التي *ي اوددذذ

-داك. ا#دام ال اء دادون
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ي*الح( هةم؛ن’)إ؛ر الدي صااح( دن )إدراهيم ي ادي؛

 لحديدة1 في فذذى ا إلى ذى ٠فةل

 الله ؟.لى ء المالزم ه٠و دوجلى ن ك.ا اوذي

 ده ا٠ح ني ٠البلغي رم  إ وا لقيةجلة٠و ا

 ل ا غنم ا ل2مخط تتةنذ٠ل ق.صوى ب٠ه ا٠ت

 وجود ا ذم س.بب وذلى أم-لى، ا#رام

 ٠مز ل_ة ا٠ح لمستشفى ا ني الغذ-لىوااه

 ،ين٠لشديل ا لحرج وا ك #ربا د؛ ور ود* ا

 ،م.ا ه ظ ط مح Vف-ش- ن٠م ولحشيتهمر.ا

 ذه م 1وطإل ادواقع ا"درر م .؛٠٥ أ ه وضعا

 ا#دام، ءلى الذار إطالق ني الثاركاة

ذوك. ءلى ذواذذف ،ءل لةف.اء1و

 مع وو.ذ ا٠نح ا فذ-ل يعد ستشهد ا

 ت ح؟ إذي، واو .ة١للق ا الته ء؟لى زبوه

 ت_اسز م_لىيذة في أحمد ا#رام ه٠أشدم

ة آذذاك وءمره ٠ءاما رنلثال ا رب1ي

ا"كوع ءل.ي د لدد صود ال

 رائج( إن |٠)إبراهي ا|هذدي

م1690 - ه1101 ت

لىي،٠اذ.ذ لح ددا ب_ن (٠هب إب-را ه-و

 في ا#من داءر : لعذمانيا ثم لح-ذعي ا

 د٠ل٠مح في ( شع.ر )ديوان ه٠ل ، ره٠ء-ص

 راهين—ب و) - ني ا٠كوك, ا رآه — ا١غ٠ف

 ن٠ب رة٠ح ا٠ع٠م أرجذ-وزة (آح.اج٠ح_ت  ا

. ى ^لى وب 1و ن ورم وة 1

 لدن وأص.له ب_صذع.اء، ت وه,.؛ وزلى

 ني واسل؛ |ليهن إلى أدوه ذدم الهدد،

 شغ.وفا ا٠فيه ١هذ ادذه ودأ ا ء،1صذع

 حق ر،٨اود نذم إلى " مي.ا با"دب،

 فئونه ف٠مح_ت_ل ني كشرًا خه٠م رك٠ذ

 ورذ.اء، ء، ودجا ، لددحذا ال.تقليدي.ةع

 و؛.ان ٠هاظ.رة و ،اسة٠ و ،وغز"

 ف-ذال 4ووجهائ ا#من أدراء ءلى دذد

 أدراء ون يذه٠د ودذان ٠الجالواذ.ز مدهم

 ،ي ن.-عىزا 1 ٠هب I ٣ لدتخ كا زدر-اذ-ه

 ين٠٠٠٠ح، ن٠ب معلى٠ومح ، يا٠بع# ا لى٠حماوأ

 مات،—لرداء ا٠وغاره_ دي دس

٠ ت١ومهاج جذات، ومما

 ن٠ه ماداحتجرده في مداذح ١راه^م٠و#ب

 دب“صا المؤدي اه٠وأقص ،١ليمزا أنم;

 في وحج ادادة إلى ذاذذطع دب،اإوا

 أن يلجث لم ء-اد ا٠فلم .اب،ا آخر

 من رد.ة٠ق٠م ء_لى الروضة، في ذوفي

- ء صلد,ا

الءمري ٠ااذ ءدد دسون د.

 دي ء ين حمد٠٠ ؛ 34 ا 1 ع رفنمن٦الم ه,ديه : جعدوا
 جاء ١مز صس ح-ا٠م٠ا اح .اط د ا دربال لشوكاذي،1

عم.ر، ٠ال-لىدة عة٠ط ارع،—,ال اذذرن ددن
:ره زد؛ دادى ل.ا عحم،ل ن٠و لم- طه د٦ لر اه؛ 348

 كزرم ا"زف، ب,عد ن ادم كالء الرف ذ.لىو
 دار ء،١عوح الي.مذي، دوث٩راب ت١.ازدراد

م.1985 ؛;ررت، ا"داني،
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ءاي( )محمل. م٠هيث ءاي( «حط٠) هيذم

( ءمب د٠امحا١ ) م ديئ

م1993 - 1940 ه/1413-1359

 ليذ١مو ن٠م هيشا علي محمل هو

 محانظة ،ة لرود مددرره ،سك٠ألح ورده

ردنا،ده 4ست دوا أكم,ا از.  م.درسه ب ا

 ٨؛وتا ،أددن .ة٦بمدي لمتوسطه١و ، ة مود

 لمحن ادع معبل في الثانوية سده درا

ن. عنحد.ا ]شخ دا ءدن دكرة

 ة ري بم'دي ج ع ى ر ل * ل ا لل ن بسه. ٠ر٠ح م د ا

 وأبدد اد،381 م/1 962 عام دودر

 د.1 383 م/1 963 عام أوانم ضها

 ،جيإ٠ط در أ ي نجم تا٠٠٠م٠٩ل ’ ه٠ط ا—ذئم ه—م ه ت ب

 لمق.اصرة ثورية خالدا م١بتذظي. ه وقدام

 ء.لى ٣والت.ح.ريض ،حر٠سذ.م 2ة ثورة

ستع زد الذورة .ريطازغ٩ال مار٠ا

 ي لتنظيم- ا ل.لع.مز ئبا ب تفرغ

 ه،1 384 م/1964 عام - وارما

ل من  الدرب، ال.ق.وميين كةرح خ.

 يا اعذ كيل٠لتت تعزو ءدن بدن وتذذل

في ل ادنن؛ ت دا ج: كمل٠وتث لعسكردة. ا

ء-ام في ذرلى انحذفي. وبرالج- وذاط-ق

 رها دادة ه،1385 م/ 1965

 م.ذاط-ق ضم.ت .ني ى ط ازو الذطقة

 ءأم ذولى ر وادذضدلي، واد.*وذلي درنة

 القطاع ة-؛أدة ر1 386 م/1966

لددن. كابه١ اإدن ي دددافي ا

 في ية٠الداخ ور.ر منصب ذ.قاد

 ديور في ل ذ٠صذ ا ة٠ح_ك_وم

 ب وعد ، ه 1387 ن با٠ع—ث• م/ 1 9 6 7

 ردع 7 م/1969 دونيو 22 حركة

 عضوا احذر ه،1389 ا$خر

 ورصا الدولة. سه رن ب_مارلس

 هيئة١ في ءض.ويته ذب ب؛ إلى لم-حكومه

 وفي ايقوبة. لل_جسهة العاب' دية زد؛ ا

 ه،استقالمن1391م/1971ءام

 13 في م-وسكو إلى وذ_في ،منصبه
 23 م/1971 أض-ر

 ه-رة اد-ذ؛ إلى غادرها ثم انر، 391
 م/1972 عام أوانم سيامي جئ

ه.1392

 ذئكيل عن أعلن الذ؛ه-رة وفي

 في رك وذن ،لعمق_ية ا الوحدة ه٠ه٠جب

 مع جع ل ا ز أس^اس٠د في رئ ذدذيا دم؛ ل ا لمع مرط

 ادنهض اردي( ااوطي القومي

 دة٠الو ؛-.ع-د الجذ-وب. في م٠للحك

 ٠العام السعي إ-ؤةر ا إلى نضو ا
 .ة م ا ع٠ل ا اللجنة في عضوًا تتخب وا

 وسو٠ي في اكأهسدذات وزارة وولى

 -د.ورو 9 في وذوفي اه.413 م/1993

ه.1414 مرمح 19 م/1993
 ق.اسم ءددالذردم

فرس_ان أدلى هيثم(ء ءدب >محملى كت؛ب ع جع را ع
الذ"ث. ال.من ذررات

،هل.|ذي.1ا يهد'ذي=1ا جيد1ءبد|ا دن ا|.ؤ,.ى.م
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زاذغة ؤاذئ

وادعة

 دن ا٠رجز دم ا ا"صل في ع وادءة

 بن وادعة ه_و حاشد( ل_ن )ح_ت_م

 ٠جش دن دادك رن داح دن ج ن.أف

 في )الهمداني( روادة وفي ح.اشد. ادن

 ءادر دن رو٠ءم دن رادعة ه.ر ا#كليل

 د.ن لزالك بن داذع بن ذاذح ادن

رر: ثد دن  (.311ص2ج )ا

 وادعة( )آل بأن ذاني—فد—ان ويذول

د أذراف  جردان بن مأذن ذي أو

 رزين ذي ؛ز زيد ؛.ن الحارت ابن

المعلةن. في وذء "ذه

 ءلى الن في تتورع أذل ا ووادء

 دد(، حا )وادعة ع مذ؛ا خدإذة ت1جه

 ذ.ح.و برر مدينة ذرب سمدال ع ورق,

ف فه نحو وسكابا ذم، 17 آ

زا٠ب٠مث - زج يذ٠؛ح٠ف الى م٠ورذزعب ،مة٠ثمه١م٠ر

 راها٠ة أشهر ورن ١-ي٠ومصد

 ا#رام رق ب قرية ره^ )العاب(

الياف، ء.لي بن م*.ذ.ر بن ٢لقاس١

 وحاصروه ن١ال.صلبحي رب ط اذي ا

 ومع )المر!د.ة(، سمه١ ؛وادءة -دصن في

 د-صار٦لل دوا٠م٠ص اد٠م_ق سبع.ين

"ذو؛أن الصبحي: قال حدق " طو

 (ره اله-ر) أدل ن٠م فارس ألف مع.ي

 إلى ويدب ٠ "ة_ط؛ر ا م—۶٠ >_ري حل_ًا٠ا

 الوادعي، زادة بن زكري-ا )وادئ(

 ة)تذك-ر ك_تاره في ي٠ذه٠ا) له ا٠٠رج٠ت

م.798 ه/182 ءأم ذوفي الحفاظ(

 في وادء.ذ ردع :ه_ذه وادءة ورن

 في ووادعة فء،٠صذ لبدط ردان

 وبذو نم.ران، ووادءة ،صعدة اوشام

 ت وبع وصاب، في زلة—ء دعي زوا ا

 مديرية م ادحن في ذرية اذوادءي

 هرن ؛.-أبا وادعة وتشتهر الطويلة.

 ثد؛ع وود داس،او ة٠م ء ء.:د دا ك ب

:لثعيا القول الذاب في

 )واش ش.د ا٠ح ط ومد في ياوادئ

ركم.لمة دأ دش(

رن ثفل بذادقتا امى نال:  ا

لغرنجيه1و

 دكاش إلى ء؛ د وا ب٠يت وت٠ق ودو

 وقد لرذآخذر، ر٠ءه إلى ويعود خاط؛،

 اذؤرخ خصراءا وءلى لذؤردون وده

"كرع.ا ءلي محمل؛

 )النسع ي٠ه : سد حا ووادءة

 في سعة١الت دد حذا أجذزاء من اسع(٠الت

خصية أرض وص الحالي، لوقت ا
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ادواين دمى( دن )ء:دااوا-ح ي٠ااواس

 "عاب ا تزرع معظمها في كاذ_ت

 ردادادن ائ.ة٠م خ٠ ا٠راه ا-ك٠ه ح-ق

ءادًا.

اوادءي ءاي أددد
310 عر مدة :داذ.ي٠هلم٠للل ا#كليل جع:1م-ر

‘761 ص 2-د ال،حجري: م.جموع ،3 11
كبل، ط.س:٠ال ًاحمد ؛ن اك-ن ،2ج ا

 دار ،كوع ا لم.ي٠ء ن٠ب محمد تحني-ز
 م-حط ‘م1986 ،3 ط ،ت’برو ذردر،ازة

وقائلها، ازمن دلداره مجم.رع لحجري،١
حقيوا  ة كم.الحذ دار ،وع ك  ’ ي ءلم معح-مد :ت
]م. 996 ،2ط صءد، ابارة،

 يحيى< إن ه—)ء؛دااوا الواس،ي

م1960 - 1878د/1379 - 1295

 '.-"ىوا ل ىيمح ؛-نداارادح ء ه-و

 ارذنم٠ع٠ال من مؤرخ ني: لصنعا ا

 صنعاء. ها أ م-ن ،فق-مه بالحديث,,

 لحوجاز أ وزار د٠افذ إلى ب_رح_لة ام٠ذ

 اده ا ص ا ب ر لح“ ا ت٠وذثي ر٠ومص م إث.؛ وا

 Lf نام ف؛ دمنؤ، في وه-و ا"ولى،

 ابته وأنجب ذزوج وب سندن، فس٠

 ٠حلذ 1كم الدمدذي(، ٠سعيل )الحاج

 محم-د ادذكذور الطيب اذه مصر في

 رًا٠وزي عمز )-ذيا ي٠الواس_* كارل

 اه' 3 86 عام حكومة في حة٠للص

 التدريس ء_لى عكف تج ام، 966

ذوفي. أن إلى ص.ذعاء ني #ذادة وا

 ه_ا٠أهم صابرة ورم*-؛ة.ل كبآل٠ك ه٠ل

 سم_اه ط( — ن٠ليم.ا )تاريخ كذ؛ب

 حذ_وادث في والحدزن الهموم )ذرحة

 :ده—ائ—رس ن—وم .الس( خ٠اري٠وت

ث ء.لى ل٠تذذم ط( - )محح._وءة  د

 الحذدث في ذها٠م ذذان٠ثا ؛ئل،٠رس

 ن—ص ومحا مشثال ل٠فض في والثالثة

 ح وط.؟ نذم في ساهمل 1كم .عاء٠صاذ

في وذو ث I لدر -ب١ا—ك.ا ٠تعغ

ددن.لثما١ تجاوز وؤف ا ٠معم

 ري۵ال.ه ادله ءدد ددن د.

 ل.ن ٠محمل ؛94 زل؟راذي ا#ءوال تح.مت : اجع٠مو
 ل ا ج“ ر ؛ي اد.ذظر ذ.زهة زرارة، ل.حيى م.حمد

ونشر: ذ.لوذ^ق ،1ج ،عذ-ر ادرادع ل.قرل١
•،، حا٠صذ اليمت.ية، ثموث١لب1و ت 1زدرام«,ا مر"كر

 الأل-إ-ي، الدين خير ام.؛979 .1ط
د؟روت، ن،للمالي؛ لعد١ دار '"ء$م،

م.1986 ،7ط

الواؤذ

 دن ذاءأ ٠س ا ا$در، ه.و ٠ قه !'إوا

 أذ.ر ع ووها ؛تجه زفه : للغوي.؛ا المادة

 نستدين،ا اذنون ذ،جات في وقللب

 بصيغها القوش مدات في واردة ، رثم

 ،.وده—حك إ؛ ا مثذة۵ال ة٠وزار الحتلغة

 ن؛ م م دفى؛ و و

 بمصطلدات اغداذظ أو: الوالي أو:

ر ذلة - رده 1خ - ؟رة—ل ا ب—وذن ؟وم.إ ا
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واا:وثذق ااوثا؛ق وا):و؛؛ق لوثائق1

 رذدرا ع_م.ن ان٠ك نج_ران )واقه( أن

 ل_م٠وني 4وآل. ء.لله )تها ى-لى !-ذيا ء-لى

 تدزفذ )واقه( كل.مة ا.^ن ن،١نمر دن

 م-,ن ى(٠و)واذ ب_الغ_اء( - )وافه إلى

 ا ر ور—ت —ع —ي -اك-م اللفظ، -ثع٠ح_ت

 حبث م,ن ب؛,۶واذ;.ث اب ذ_.ط  ا

 إلى أح-د بدذه.اا فاج, ،دا مع-تا ح ذم

 (٠)ااواة إن رذول: اللذ.وي، اها ص ا

 دن د:طدة في ا"در المتقال_ ا$در :ه.و

الحدرة. ا#دارة طق١اظ

 ا"ماسته، اللغوية المراجذع أدح

 )زفى( ؛.;ن اذادة هذه فيه.ا فتغطرب

 لصحيح ا را ا٠ذ٠ماع٠ب وتألى و)فىيه(

 وه )ادوال( أن إلى ذ;طرق  واكانها

 وده #داردن، ا المطلحات د-ن

.اررة دب في ا؛ذذور ن١تمر )واة^(

رياذي ءاي هط،ر ا

 'دددي ي= الد ددذس دن ودر

وادودق '!وذا؛-ق
 من واحدًا بة لكتا ا خراع’ كان٠

 .ألبشرية. داريخ في لك.صترة ا ا#نجازات

 ؤد يذذاك٠ح ة ^-ا٠لحذ ا ٠ظروف نت وكا

 ت 1تحمع في س1الذ رع.مش أن قتضت ا

زخة ج.غ.رافية ط.ر أ ^-.ن٠وف بث.رية

 ثئداج معيتة مواقف :ىء٢ ن’ بغيذي

 خاصة دل اتخان إلى ا٠يه٠ف ادرء

 ا٠٢ تحدث زفي ا ور ا ضر رد زددودن

 وا"ءءاد ا"شياء اء٠ك.ًاسم فره عم

 أن ذكان ذك، وء والكميات

 فذرة ن ء لذ.اص ’ ذكأوإ إن ده,أ ت دق رع

 ة حمه.ورد عالمات ل سدما ا ودي دة٠يدر

 ث١مجي ،ديء ءلى ا٠سم"ها ددل وءددرة

 ءلى الرسم ذلك فائدة تقد 

 ها1تتعد وإنما ،للحفلةا تل.ك جذن .احذ

 لحذ_ظ ا يقصد ذذ٠حذ. فهرة إلى

٠ وثنواكد

 العالم.ات ن٠م ابة٠ال_ك.ت ويء.طور

 ف-كره ت.طورت "مح.دي.ة ا إلى ورد.ة٠لصه ا

 ]-قولا كن٠يم٠ ٠مجيت ن لتدووا الحذذ.ظ

 في وه.*.روذًا مروجذودًا كذان اًاذولىق بأن

 زك د في با ؤدديما ازدرى دضازات

د  خا]غته ما ر ا دب ء ا ئكن٠و ٠.ن إدم ا ر

 ءلى سواء دذوثر من الحضارات ددك

 أو ارة،٠الحئج. أو الطينية، الرنم

ة٠ي٠.وث.غ٠ت خب-يلىة ذات ب "حثه-؛ ا

 ت با الكن.؛ ردك ذت وكن.؛ ٠ ٠ وأردتذ.^.ة

 مثل معدذة ن كا ما أ في ]ب زن؛ ا في تحغ.ظ

فى عر وؤد القصور.. أو العابد
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ق و و|ا ااوذائق وادون-ق ا)وذائق

 في للوثائق ءزا؛.ن ء-لى ه.ذا ء-ىكلذ.ا

 المذادة ا"ثرية اإواقع ع_ن عدد

 م.تا المشهورة اؤ.ة_ب-ة دفارات د-ا

 د س. لم٠د دذو افي ز، ا رب را ادور ذ.ق ودا

 ادق " ا حضارة ووذاذق النؤون،

 في س-وريا فى مرديخ دل في كتشفت ا

اطالب. ة1؛1الة ادوات

 ماث ر كبة ءدد ءل عبر من 'ا وفى

 دع.د مدخل ني لذقوشا٠ا الحجر.؛رة

 ۴دلقبم م بصحر المعروف اوام

 جرده أ الذي لريع ا لتنقيب ا خالل

 سنميات٠الخم طلع م في "مريك.ه ا بددة ا

 في لنذو ا تل.ك أن م ورء لك.. هدا

 أو رة الحجة؛ هرن ن د ذرا تمث-ل معظمها

 أدا إ فل،١ عذط لمذقوشة١ الوروذز

 ي٠فه رة،٠ظ؛ه فة٠٠وث٠ت ون طم ذات

 )سبا( د-إ_وك زوات—)-خ ق—وث—ت

 في ثت -دد دردذوءة واتع و ،م٠٠’٢وحرو

مدون ذلك  ددن وزات لمدت٠ افي ا

د لبق  ذشذ ذلك مثل٠و وبدده.. اذد

 غة-و باغ وادذي ،ير٠—لك ا ررواح

 ا"ذي برالمك دوده وقد ،كادهة أدف

 و٠نح في لي٠ء ذمار بن وذر إيل كرن

ن ذمل السابع ذرنى ال  !.يكون الميا

في ا٠غال ا٢٢ ذام ؛.فيا ].ه"صدا سجذ"

ددغئ

 لى.د-؛ء٠ا؛-ة يذل٠_ا|م|لذ٠و ا

تره*< ع ك \ ددغ"ر وا

 حروبه وثسمؤل ة٠غ٠ل٠ت٠مح زدكدا، فترات

 ذل وذم-؛ ا ل.تجميع وده٠وجه وإصالحراته

.زا ود براس-ا وتنظيمها

 ء.لى لحديثة1 الكشاوفات دوت وود

 م.دن ب٠خرار في حس،ة أعواد وجرود

 ،ا٠وكمذ .وداء او لج ث م لقديمة ا ٠الجوف

 ٠ ١ء. ع دغ عذت دري .٠تح ءة.ط مدونة ي وه

 دغى٠ب وغدوي ،د-رسم-.يا ادخد خط

 دن حذذون اوأ ن دك اذفي ا"ءواد ه.ذه

 طبيعة ذات ؛ذق٠ود لى٠ء دراستها

 والصكوك.. ٠ ل اور,.--؛ م.شاا متمددة

 .مذ؛ في لتذكات١ -ذرن أن وينتظر

 ن٠م بدرة ك تا مج-ندوء ء.ز قمذواا ذلك

 ي ولردما كتومة.. ال ا"ء.واد ذلك

 اذدن -دلك ى#حد مأل١ك أرب؛ اذرء

تالون٠وم لك. ممر؛

أن ءلى ض ض

 لذو"ق ا ذ-وا ء

م و؛ا عوب٠ث درن

اذذديم.

ت رادت وكلما  المعرنة را

 ل٠وج ية لبمد ا الخورات ت—٠ك_ح وذرا

ذ.ر ددي ل ًا مغط شس.ه ا#نسان  ببن

 التدوي-ن لى٠ء ذادرة رى٠أخة _اا٠—ف

ت إوه؛ ٠٥١٥ رف ذم؛ ا ذسذوءب طريق.ة
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والتوثيق ادودادق والدوددق ا)وثأةق

 لضي.اغا من وتحفظها .العتدرة

 ه٠س٠ع٠د وق.تأل٠لا في عاا٠ح١ور- ، ل|قت٠لت وا

١ا-.زقح 1 في مذه-ا س.ت.غاده ا كدة إم.كا

بج. ادداري

 ).دربا ة٠ج؛هل دار م.ن ويس.تغاد

 ينادروا م التدري-ن مبيو في م—أم

 إ ه-ا ءاي يكتبون كحة٠م٠م ة٠وستل

 الدردى ورى ءلى فدتب.وا وه؛، م كنيما

 لد٠والح والقطن .الناعموالحرر

 وال*ظام. ف عا ءلى وكبوا ق، )روا

 ل ه..ا٠ع٠ست ا ءلى دل ل ت را ن-؛إ وهناك

 والداول المدروف ك-ان وإن !.ورق،ا

 أن ا"بحاث هذه ثل٠ب بحح٠لمعذا ذ.ل٠ء

 ره ا._كتا— ه—نر تي.ذبحة.دا ا ذددر ي د ازورق

 الثاني )ذرنا أواخر م.ذ.ذ إ ءدهم

الميالدي(. )اذأمن اغ-جري

 ادفي المتغر؛ة ا"خيار نم ويستفاد

 #داردن ا ل.ظم ا عن اخذذه-ون مح.م-ع.ها

 عهد في ونالدوا ءرف أن* ادمن في

الزوة. عهد وفي رل ادراذدة، لخالفةا

 ابدن والي ده أه رن يعلى أن طم و

 أرخ ن م. أول كان٠ شديا)را لعيد١ في

 المرب ن وى ا#سالم، ني ت.ب٠ال.ك

 ًاهلى أد-؛ ٠ون. د-ؤر  ددك قبل

 الحبري التقويم ءرذوا فذد اليم_ن

يؤرخ ولم ط-ولح.في. زمن منذ ه وعر

 ذا٢ ددأ أن ؛*د إ ب ا ؛طا دن ء^ر

 أنه د_*-في وهذا أمي-ذ، ن٠ب دحل

 ذره ودن؛ سجالت.ه في ازداردخ ست.عمال ا

 'م—ورس وق—لحة ا ءلى تحتري ي٠ل '

دن ة وأن ،ذدك أشبه 1وم. ادو  اوو

 ا"عمال ويجذظون جذإ-ون٠د**. نوا ة؛

 !.دى وظة٠محذ.ذ س.ج.اجت في ل روا وا'"

 ن٢اسح ن ود*.؛ اقالد.. ؛؛دارة ة*يددن1ا

 وجزية وخذراج ه زك؛ لم يتدس ن ^؛ ج:ل

 عرن إب درد ا م. دسجل أن ).ه دد و

 دن ذوع كل دصارف فريع دق دأل

 إلى مج-اجة ة )ز؛-؛وا ا"دوال. 0هد

لا"هروا ن أنب ؛*.رذة و;سجيل ٠حص

إلى تحتاج والجزي-ة ،ا—عشه المزكى

 ح.ق٠ت٠ل.ستج ا الذرة هل أ ء سم.ا دأ ج.ل٠س

٠الجزية ءليه-م

 ني ’ مد٠اله د٠حمأ دن ■*.ن لح ا ٦ويذكر

 ءط ء صذ_* أهل ره ز يمن-؛ دفا أن

 والتحس.ين لر٠المك لصذعاني١ اج.ذ_ل٠اللم.

 حقائق ولهم ه٠ب ؛.لبر.ق  اوذي

 وإزالة الكذب إعجام )أي ل٠.ء٠الث

ا~ن  ؛.ذان ذ؛-ره-م ازنراءة(، في ا

 الذ-روط ولهم ،أود( ب-ن ؛)Li-)ا

 من لفقيه دون و ،غيره.م درن

 أ؛-إخ وط_م إ شرط ا"معار أهل

ب وأفي م»فى وأوقع اذظ؛ وأءذب مده
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وا)؛وثيق ادوذاذق واا؛وثةق ادوذاذق

-

تتبفتحك

■٦٣٦•

٠
:رخ■

ي!

؛٠١

ل،فتال.

ف شا"حذ ا ةبمكت مخطوطة دن نم.وذج
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واؤدوثدق ااوثاذق وادودذق ذق ادون،

 قرط، جع دي والذروط اختصارًا.

 تم-ذع-ا ؛ ت وس-جاج ئ-قدودا وهي

ئ  وا"حكام ا#جذارات وورق عيادر٠ك

 نحققت ا جع وقد العذود.. من رها٦رغ

 ع "؛ا ءلي دن محمد ذي لذ؛ا المعاصر

 س-ية 1السي ذق ااوة؛ م.ن ء.لىدًا ذم رأكدا

 ،للهعجرة ا"ول القرن في ارهن في

 روثاد-ق ’ ) ور ح- ن .اا كهراب_ه ونمنها

اليمن(. في داسدةا

 للهمداني ا#كليل ويعتب؛عاب

 أه-ر ر ذب' أ فيها جن يمه موس-وء-ه

 وآثاره*؛ ب؛ وهج-؛ وأساذم ز ليه

 ن وى ..0 عمم في إب وصلت كما

 قرأه أو سمعه ما كإ يدون ني لهمدا ا

 حمور دشيف ؤمنهو شيوخه ء_ن

 سفرى دفي رحا وعالمتها ا٠وذاسجه

 في حمور ملوك ادخرته ئ ورارث

 وقارى لمها٠ء ومكنون خزائنها

 ر نعم أدم بلغتها يط٠راغ ندها لر.ى

٠ :هري٠إ ا لله ا عبد دن مد٠مح

 بتلك بنعته نيالهمدا يكتفي و

 ده حدا في ن كا أنه دذكر ؛في فات، لعم ا

'، لقي قد  حمير زبر ورأ رجا

 يذكر ثم هرية.ادلم- اندها—ود القديمة

ر ا"-نع؟؛ في مصادره من أن ذلك ردد

 لقديمةا ن خو س-جا ب ا—"ذ- وا

 جذ-زد-رة كغ٠)ص كتابه أط بمعدة.

 في مؤوذًا كونه من أكار ذ.آو ب( د.*.,

 سجذل ا"در حقيقة في هو الج.غرافيا،

 ا"ماكن أسماء من وشاهده سملع.ه لما

 "ودية وا ل لجر؛ وا واه.^وان لنباترا

زروعات  ادفي را"خبار رالعادات و

 أن ردب و لتجيل.. با جددرة هي

 أى,-رق دي ه-زه غمدانيا مؤلفات

 التذرن في ابدن ل أدو ن٠ء حدورة

 للعلماء م٠مذج رهي انجذري.. بعادرا

 منه يتقون عذب وموزد ،رن

 تالما في ابدن عن المعدة المعدومات

جامع. ف أر ؛١و؛أه ،الغرة

 تذطوطة ءلى حديث رعرناد في وعر

 إلى رفها ن ؛هود مجهول لمؤلف نادرة

 ه/858 - 626) الرسولي العمر

 سجأل تكون تكاد م(1454 - 1229

 رأصناف ا#دارية ا"مور من لكثرر

 وقابل وا"وزان والثراء البيع

 المعامالت حكام رأ الدولة وأذظه.ذ

 ولة او أن ءلى يدل مما ،مر لذ؛ا ددن

 والعلماء لمم بال ذذط ذ*.ز لم الرسولية

 وإل؛ واوخنون، والعمارة "دب وا

راغذوظة ا،ددداردة مدرداتوأ ن؛ ؛؛ذت
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والدودق ادوداذق ق والتولة وثائق1ا

 م.ة ا٠|لع ذ^ن واوذوا م٠بالمراسي فى دع اوي

 الدوون ب ئ؛ لهدا ن وك وا"س.عار،

 رج ٠ءر اإد.ؤووذ الدوون وراص.ة

 ،ة٠للدول اذقررة ل وا٠"م وا ااضرائب

 زني ا ذد٠لج ا ودروان وودى ا ن ودؤوا

 للجي-ش دلى جذرا إء.لىاد حه م.ه ذت ى

 أردات C. سمسا أ ؛٠٢ ددون نم ا و—ن )

 جبة خرا حة ل٠ك في ا#قطاء-أت

 ت ؛ ء ة.طا  ا لحنه م مه ٠ست. ا ردخ ود؛

 إقطاع(.. كل في الحدد وأسماء

 ثلم رسول دي لجذ سال أن وى لمدر وا

كانا من ادولى بذ-ه وا لمظ-فر ا

 ء.رار ءلى ؤلىولة١ م٠تتظي ءلى ن

 ن فك؛ م، ود؛ وا ر٠مع ني ادارك دوزن

 الدرج وكتان در، كال هلم

 بالدواوين(. خ-اص ورق )والدرج

 دؤواذا وذوؤف ج.عل .لى ؛.وا أن و وؤ؟-لى

 خ٣م ءذد إلى -وره٠آم د٠ذ٠وأس ا٠ص ا٠خ

 أن و-ه ن تبح لما الدواوين، ت ا—كت

 ا"وذاف ذه٠ه ءن ذؤورن ا ة ونضد؛ ا

 ا—۴م ون ذلى نر دف م ٤: ف٠ل ن—ك٠ت لم

 ا٠إليه درجوع ا وبم_ك_ز د-ات، .ا٠الح

 أنه ودروى ٠إنصرف وا ا#دراد ة٠لعرف

 وا أدن حين ةلذضاا "ولذك ل ة-؛

ًا٠وبأدلىيك ة دذضا ا قضاة أذذم : زدده

 ذر مد.؛ ء.لى ركم وط.؛ ى،٠او؛د؛ه ل ووا أ

 ذواد^م، وب ة٠الب "د يال ف ا"وة.؛

 ذرها ودف؛ م شا٠"ي ا وال٠أم وا فأحذر

 " لوا:فقا ا"وناف، وحد-أن

٠ شددا عني؛ د.«ا.م

 ن٠و؟ه ا في د لحذ-لىد ا لعصر ا وفي

 هل٠^ ن أ مذ.تدرة ه-رة ا٠ظ نت كا

 م.ن ل در ا ءذ.د ذيم أورا السؤولون

 ورقة او ن٠مي ادذذريق دون صب إ-'

 آو زب أرا ملكه٠ ق٠تتعا ازفي صة لخا ا

 الوة وين زواج، أو عقاراب

 ،دولهم ج بمصا تتعل-ل لتي’ الد-اهة

 في ة هردتن دت ذا شمها هرة و.ظ.ا وا

ثةأو تررن لجل إلى ايع لم اك؛  ؛.

 الدوك د_لىأت أن إلى وذ؛طف ، فقط

 في لخصوص ا ه٠وج لى٠ء |لغرذ**؛ة

 ءلى ذنهاوثا لجدذظ هذحماما أورو.؛

ضمام أورود؛ في الخصوص .هوجذ  ا

 ا زه ؤصور أو د لحن.؛ ا وثاذئي؛ بدفظ

 علي خد ذذلى وذلى ٠خاص مكان في

 مصر، إلى لىلىدلى١ التقليد ه.ذا ذا ر.؛
 )دار ثم الى-د-وظ-؛ت( )دار شأ فأ

 القرن أواذل في ذز.ك ددد الو؛غذق(

. ءد لتاسع١

 ني الددد؛ حمين١لحا ءن ف ٠ء ودد

 ليمن١ ي وج-ودهما ل إد؛ وادريطاني

. . ومى٠ح.ك. أردن اد ء-لى ؛٠ي يه ا٠ع_ذ٠ ل ًا
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وادوق ادوذاذق والتوثيق اإرذ،ةق

 ؛دى معهم.ا جز ا٩أذ لمعروف٠ا ودن

 ؛ف٠"رش ا ^وزة هرا ل؛منا دن لمروج ا

وس.جالت. دادات دن

 التوث؛ق نح.و م.ه_مة خ_طوة أن ءلى

 الدن ادة٠ي في دأت د قد لمن في

 ذأم ماعدد وذلك اغ-جري، الع.اثر

 - 976) باذأ ان١س العدانى اذوالي

 ٠ م(1 57 1 - 1 569 ه/978
 طبق ا٠وسجلحه وقف٠ال أدوال مع

 اجت٠ج٠س في تبا وإجازا "صسولها

 ر)؛د_ودة ب.عد فم_ا عرفت خ؛ص_ة

 وتم ا؛.والي، ذاك إلى كبة ندئ(اكذا

 ل اودج ب م لمقرا و خ.اص.ة إدارة إذ.ذاء

 ل4ء في ل٠وادتجدي وا؛ط.؛بةذ والحذنزظ

 لعمل .ة بدا ٠د؛.لمث ر١وي.ع_ت. ، دودة

 المسدودة تزال ودأ ظم. د توثعي

 ت محذوط؛ ٠ذ٢زم ردوم ا إلى وطة٠محغ

بص.تعاء. ف "وة؛ ا وزارة

 انحفوظات مذ.ظ أن اءتجرنأ وإذا

 نة _ئ٠ح ص آ ذذد :ق درئ ال ل .حز؛ء أ د.ن حل٠يعم

 دة ء؛ ت دكز؛ د٨بع حل.هذ دونن ؛؛حدنا في

 ٠والهبجر ؛دارس ب؛ س.مى ن كا.؛ فيم.ا

 ني والكت.ب انخطوطات فيه.ا نجعت

 اذنواو- كا-؛لدين *-ووم،٠ا؛ محذل_ف

 م ء؛ وفي ..برؤا—وغ ريخ ؛—والن

ة دك? أول أشذت م1926 ه/1 345

 ء ذع؛ ب-ص لكب:ر ا دح لجة-؛ ب؛ عامة سم.به

 ،لمهتمون وا ا؛-صدم طا.با ي_رتادها

 لإلء_؛رة ظم و لوائح لهدا .ت٨٠ووض

 أدم اذك؟ة ه.ذه م ودن ذ.٨واذط؛ل

 وغرر ا؛طبوءة واوكذدب انخطوطات

 العالمة لمؤرخ ل ط وأد ؟-وء-ة،٠المط

 ي’د ري—ج٠—لح ا د—أم سالى1 محمد

 المكتبة تذظي.م م(1960 ه/1380)ت

زال د-؛ ن-؛ موضوعي جا٠س وودع

اروم. دق محغوظ

 م ء.؛ وزة اط.؛ لدورة ا فجر ومند

 ي عبري .دل وال ه1382 ام/962

 I أردع وتنظيم إنشاء محاولة

 ا؛كة؛ر وذظ جع تم ح؛ث ،دركازي

 لهد؛.ن.ة ا ريق٠ط ءن ت غذط-وط؛ ا من

 وتم لكتب،١ ودور ر ]$ن؛ العامة

 وبدأت للمخطوطات، دار إنثاء

 واظ؛ذظة ؛ه.يحا وذر طي؛ حذن في م؛ وع ا

عدا.

 الدولة م 1اهتم أن ي.ع.فى  هذا و

 إثم-؛ ول ،درمتن ذب ح؛ ءلى قتصر١ ذد

 بالسجل اك؛.؛ر هدمام ا أووت ة.د

 القرار حى-در حيث ري لعقا ا

 اه/396 ط؛ (12) رذم هوري٠الجم

 ثم العقاري. جل اك ب_إذشاء ام 976

ت اخ-ي..ود هذه كا-ل أثمرت وانحاو
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واذودق لوثائقا ق والتود ادوثاذل

رار ودور فك؛ن  ردم يذول٠ه٠الجم ا

دل م1984 ها1404 ذ؛ (22)  ردد

ي رق اوودا وحغ.ظ ج،ع لجدة  تر٠ي ا

وة  ملة ح٠لصحرا او_طرحق ءلى ء

 ملها٠ء حجذ.ةا اثرت٠وب ،التورق

 موج.وده كاذت التي ذق د-وثا ’ زمع٢

 زادت وها ٠محتاغه ات٠جه في ومتوف;ة

 وهر*رذذ الج.مع ءم-لىة صل1تو دة؛٠ال.ل

 ت لحه-؛ ا لدى وثاة.ق من وجد٠ي لر-؛

 لده ا صر٠ق م ورء "داد. وا الوسم،.-؛

 ملموس ذ.وط؛ ؤط*ت ذن لل.جذة1 ذان

 ذق .؛-ونؤ ا ذ١٠٠م ر ذي——و ’ متع حماع ل م ي٠ح

 ءلى ةدد جذ؛ وذادم؛ ،غثرها و رذلى الذ

 ، م-وضوء؛؛ ذب وتصنيفها ذرزه؛

 ور؛ ر۵تتلخ >طة إءداد ٠بصدد ودى

:دلي

 و.وذ.اذق د؛ ع٠ص خ؛ رذى إء.داد - ٦

ف؛. طريق.ة غ,دمم2م و

فا ١٠تذظي ذ؛ذون ارإدن - 2 "ر

ارذذي. ابني

 مح.ت.ل.ف م.ن ذق ادو؛-؛ كل٠ جمع - 3

 راذر—وم لح والحا وزارات٠او

.مع؛ لح؛ ا ومكتثم؛ت الدراسات

 في ب٠٠للمذدري در ى إعداد - 4

دان ذلى؛. وال رق؛وصد ا او

 ردلى ا ت ا ع4 ون وة*.؛ ا - 5

وولى  له ما كل ءلى للحصول وا

 ودور المكتبات بي وبمن را عالذن

ا"ردى.

 درر ل د٠وج٠ي ا٠م كل جمع - ة

 ن٠م ب_مه٠ذ٠ج  وا لص-لىا الصحف

.يمن5 ا ءز ت لر.*ووما

 سمع لتنسيق ب؛ طة٠خأ داد—ء إ - 7

عادم ربيوزا  روح ذمية و لثقافةوا ا

 ا"رب ء) ا"ذواد ى المادرة

لوداذق.ا نم ١٠٠١لدي دم؛ وادران

دي؛؛ ا!تقتلى ا"جهزة دوفر - 8  ا

حذظ  $لي ا دظت الح.؛ م ا ستخد با إ

رو دات وذ^ذ بال-وا؛ ١والى  وا

فظةوانحا وذ؛ذق٠او بقمي-م ص،١لحا

٠ءذها

 د—نآر للحكدومة ن دن.؛ ء.دن وفي

 ن إب؛ ت لى وا دينة د د-؛ ص خذ-؛

 د—وبد ،نى د؛—؛ري—و ا ر ختعما  ا

 طاى٠ذ في تورق ال ٠اسص تالل سة ا

 الةواى-ل ذذد أن مدد خذ؛صة أز.^ق،

س فهري ددن  قالل.سن وا ممار٠”٠ا

 م.رةز ير هرد إلى الدوون عهدت وقد

 أحدد الله د ء آذذاك ة قا ا ؛ث ا

ذق وود؛ ا من واذر جع بتص-وير رزخ٩مح
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ق 1#تغ وا هد دع ا وية'ة و|لتويق دوط١الوث

 ؛اذدن ني1البريط ا"رشيف في ظةوانحغ

 1كم ارغ دعم يس  ا أدام ؛.ددن الحاصه
 امخ_شوشات هدن واذ-رًا رددًا وز—ص

 اصة٠وخ "ج.ذبية ا |لمكتبات في بندة ا

 الحصوص ١هذ في وذنك-ر .ا—أورود

 ، ًا٠أيض ذ.اجي عبدد سلطان جهود

 رذ,ه ذًا زدى ا ه رع ازفي ذق لو؛؛ ا ا٠ومذه

ريخ هبكتا (.رلمللميم |لعسكري )ا

 نلح، ب قع ١ ا صود٠لذج جة٨ودت ، ١هذ

ددة اإم دودة ثمار ورة٠رك كان

 ذق لدو ادوطني كزرالم إذداء ابر£ة

 ^.هموري ا ر ا دفي با صذ.عاء ولرروزه

 ب رجة 26 بداريخ (25) ردم

 فبراير 10 اذ-وافق ه/1411

 الذاذي ا"متان وئبى م،1991

 رد-ًا ل درجا ا ١ب أ رز أحمد ء.لى

 وتارفي (25) رؤم بادذ.رار للم-ركز

 10ه/الموا؛ق1411سذة رجب 25

ام. 991 دق در نبرا

 ون—ن ن؛ دار—#ص ر جذن م_ل—ع٠ل وا

 ءلى الحذشاظ إلى تهدف ي ادن الوذائق

 ،م٠دؤ.ي ا ن٠ء *-بر٠ل الني ذى !.ودا ا ة٠ف كا٠

 خ، والتار واوزاث، ،دارسات وا

 "ير ث ح. ب-ا ل ا ادة٠ه.ع٠اس تر٧وتيلم واطذشوى.

سات1الدر وإجءراء طالع٠لال والمهتم.ين

 ازذ؛ذون وس؛حدد .٠ء.ليه.ا وا،ب.ح.وث

 ق ة زونا ا أشمرلى سب٠مج لها لحذ.ذ.ظ ا م.دة

 في راوة الدا كز١المر في ع٠مت هو 1لم ًا طبة

 ًا انب ذظر١ .ديذة.٠واإص قيقة٠لث ا ارإدان

..اكباتا هددخذلى

الرجال أدو ا'دهد عدي

ذذاق هد*1ا ويدة وا

 سدن واتفاق لبل وثيقة هي

 ًمحية ا بدة كرا ا إذوى ا وارحذ اف أط

 23 / ه 1414 ا"ولى جدادى 28 من

 رمضان 19 إلى م1993 دورر

م.1994 ر فبرا 20 ه/1414

 ل ح.دا بعد الحوار ة دح نى لم شك ت

 ددن حاد وذذاش واح وابن وذل٠ط

ئتالف أطراف  وى٠وال-ة م٠الحالك ا

شذاذات إثر اراسة  5 في أية ال ا

 ءام إرردل 27 ا ه1413 ا]ذعدة ذي

 ءلى ذراعات من أذرر ومص.( ام 993

 محت لحاك ا لحزب:ن ا ردن العالؤة ذوى د.*

 والحزب الكامع;ي الشعبي الم_ؤتمر

سراذي  الت.جمع ودخءول ليميج؛يا ا

 ذا لت.ة را كثذوة حني٠ص #٠ل في٠ليم ا

 وؤت في ،د١لجد ا ن ا في ه.ا٠ثقا

لصانعي لمشةرك.ة ا العالقة ت٠ء تدا
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،دوا#ةفاق,*1وذ؛ةةا ق #ذنا وا |لعهد وث-قة

 فرقاء إلى ء رى ال وتح_ول وح_ذه٠ال

يرة ات ف ا مد م بيذه.م رذصا قحنيحة  ك

 ل_رؤية ا ف٠ت٠واخ الثقة زدم م-ن

ت رن يواجهها ا٠م إما-بدة  مشك.

 ه ت وا ب.ق ٠طرف كلي ط ذعا ا ادع رة خ.ا

مية١ ده جهز٦و ه2"مت وا سكرية٠الع  #ء

 ءتكاف١ ومع ملة،1الك س:طرته ت١تح

 ارددن ييضر٠ال سالم ءلي ًا.رئي*س ا ذب نا

 مرة كل في !اوسطاء لزو ود ءدن في

ت ا برر—م وإزال- لعلع ا ب أ زر

 ان ال-* اعرر حيث ،ءكئافاوك مئ٤الهج

 ق٠ل٠تخ سدوف لفي ا ي٠ه ت دا ا٠خ٠د.ت  ا

 رلماذية٠ال ة ء اك ؤاءدة ءلى الذوازن

نتخابات ذدادح ىذ.ت ودا  دصالح ا

 دديرك لبالد’ -ودت د جدرلمؤ ا ف ر ط.

 ت دا مسحنو مخت.لدا ءلى ة٠ل٠م شا ة٠رد ا

 الريم ئ.، ذا ف اعذكا وش.كل اؤدوذة

 ة٠راطج٠لل_ديمغ ورفغه دن—ء في

 ؤولن٠—لما ددن د.*.لىد متبوءًا ده دد ع وت ا

ذيداكي زب٠لحذ ا ضاء ءأ رن  ودج ا

 .ذوى ا ازح، دد "رم.ة ا حدة ء-د صا٠ذ

 مات ت ظ وذح أدزاب ن٠م وط-نذ٠اا

 ديرسة ا حم ت ومنظما ده س 1سد

 ذادءوة واجتماء؛ة وط؛ذ وذحسات

انقرى زوار لحنة تشكيل إلى

 ا"زمة ول ع لل٠٦- دددة

 المذ.جز اية٠وحم تبا تيما الالد ٠ي١وتجذي

 كذطا٠وه ،طي لديمشرا وا دوي٠الوح

 اكياس؛ة ازذوى ر ا حذو ز.ة تش-كلت

 وذدادى واسع بر ما و دلىو ط جذدل .*د’

ذتالف ف١آطر ددن حاد  ؛تذيم ما٠ف ا

 في٠ؤ 1 ب٠س دلي ا ؛-ذوى ا بذ-ة ن وبم

 د .ا—جذ زوار وة٠ذ_دء ا في 'ظت

 "ررة ا ت ا٠وئ٠ك٠م حول ني ؤو—ود-

 لو٠ح لل٠لجا ر٠وذ-رك ،ا٠.٢ا—■•نم : ««« وم

 و'شموليذ.يا رذةالمشا ود.وسع ة ركالم.شا

يتها.إلزا وددى ايا،٠التض ة وذوم.

 المشاركة ء-لى الرأي واسئذر

 وبقية ا"رمة ف١"طر هدا-؛الثا

 بذ لدا والمظات ل ا"حر

 دار في دوسع ء ذى قعقد سمة والشا

مد٠ء لي٠ء ا ل.ربج ا بحف.ور سة ١لرذ ا

9 فى ة٠س لرئا ا مجذب كب ر رالخ الله

رة رادى ذورر 23 ا ه- 1 4ا 4 ا

لجنة تثكل ءلى ق ا تمد ام 993

لخذوارمن؛’

ادزت العام، ادى ر)الؤتم

فى٠لم ا مع٠ج لح ا ،فى٠للمم ا راكي

 ،لوطذ؛ة 1 لة-وى ا د ا٠تح ا ،سالح لال

ى د ،م.عارذة٠لل طق ازو ل٠ل.^ا
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وا#ذنداق ال*هد وددة وا#ذتاق هد ]ع ا ودذة

ش لدربي ا ال.بعث  مذ؛ضلو شاكي،٠ا

 أبو د ه مج؛ العم.يد/ ، ليم.ذيه ا دورة او

. ( قلك سبت ة ص.. لح ز ردب ادو

 لجذة تاشكي.ا عن ۶ رم؛  ا ٣تمخغ

 ؛.عد للم-جخة خلذ١د دن ل ة صياغ.٠ل

 ن٠م -دهكاد ة٠رك ا٠م.م ءلى حصولها

 مكونة ا أدمم لبدء "زدن ا راف٠أط

 ى٠ي٠مح ، عفيف ر٠ب ا٠ج حمد أ ) . دن

 مح-مد ، د.ذ.صدور للك٠ ا د٠ب٠ء ، د.ي شا٠ل ا

 إعداد من ال.لجذة انتهت اليدوم-ي(

 ذق وا او ذاعدة اعرت اوفي الاللدن

 في وى ا كم و ؛٠ه٠ءم,لم ددر سا أ ع را وا

صذوه £رة٠لكب I زاب٠ا"د ذلك  وا

 لها ء أ في اللد.؛ ذرءت وه.كذا

 ءلى وب ول؛ ء وصدع؛ عدن ددن ن .ذن؛ د

 ا"ستاذا ن٠م كل ا٠۴ذس.ات٠ج س.ةدار

 ا وانهذدك ءم.دالغ.في، زيز٠٨٠ءًاداو

 م أد؛ ووشت ، مر لوط؛ا أدودر حدر

ت من المديد ذكك_ا  الطارئة ا

 أطراف دين المتجادلة والمماحكات

 ط ب او فه ل ا دن ءردًا صدرت وأ "زدن ا

 الحذوادث، لهذه اوسرددة ت لجا لماد؛ وا
 دراك البالد شهدت الذرة هذه في

 عشرات ءذ^ ؛رتء ءدًا ١مذح سي د"يا

 ذه؛ ء دخ.غر لفي ا بية٠لشع ا ت ؤة.را لم ا

في ت—٠شلكا ت شدا ط—وم ت توحم؛

 في الحوار لجنة عدت ط رؤية مجمله

 شكدت لفي ا ه٠لوثيق ا وإنجاز ءذ حب؛

 ؛17 سب؛أ ن—بمعالج "زدن—و جذًا ٠مخ

 وح د.وا ا د--ت  أن بع.د الموض,وءية،

 ت ورمين. غذ.تلغة1 ذب جوا وثمخعمت

 لألزمة ا$رة المعالجة فقط كم

 ق طر٠ا] ددت يا ؛دلمة او السي؛ستة

 خل.ق ء ت "زد؛ ا ف:يل بارع الكاذط.

.والعص.رية رذن لحد ا اودة الروون

 -ياكا العل فرق؛ء دل و؛إحماع

 دس:ذدة ت نجذ؛ دو.؛ وردت اوورذذ ن ن؛

 وذًات٠لمة وة او_رة. صن٠خ.ي٠هش٠لك ا ء.لى

هذه ل.تذغيذ رذ جذراإ آو^ة ووزح "زدن ا

نجذ؛ 1  قنة اوول ت مكذون؛ نت ولة؛ ،ت لمع

:ءى أساس^ذ ذذ؛ط ددت ءلى ت:رتكز

 ا#حالل وضاو؛ في ؛-تهمونا - ا

؛أ!دن.

والسكاري. ا"دفي ذب نجذ؛ ا — 2

وقيديد "قة٠ال ن تقب - 3

ت. ب؛ وصال ا

س — 4 ا-ذ_ري-ذ-ة لىووذ٠وا بتاء أا„

. ؛م ب'؛ ه و

 اوذضارن. اللعون - 5

ادلي. ام -6
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وخاظ-ة ظ ة وح

 يذلىر18ه/14ا4شان6وفي

 إلى ءدن في نة لفج ا ت.وصذت ام 994

 9 وفي ة٠لل.وريق لذهائية1 ة٠ال.صمغ إغتراز

 في م1994 /2 /20 ه/1414 رمضان

 "ردلى ا يرإ ادا٠ل ا رءاي.ة٠ب مان٠ء هدنرنة

 نم بن ت١رسب الدك جاللة

 ف١أطر جيع ؤب من ليها٠ء الدويج

لجامدة ام٠لدا ا"مين محضور ازوار

 ت غا٠ر٠ء ٠سر ا٠ي لديد وا ,نيسة٠الع ودول ا

 ذ٢ م ١كب.ج د ٠حش٠و ,طب٢٦ نهدط ف دولة ر رذيه

 "ردذدب وا ليمنية ا ت ذب , ث ا ا

]*روية. وا

ءذدف أبر٠ج د ادم

 ط،٠ءغيع ى ا ج ًاحمل م ن اادم عذى ش-أهل : دواجع
 ٧٠اليم دى م.2000 إذكر،’ دار ددروت،

سدات 1994 ه.د،ن -ايكل٠ واننذاثج، ا

ت٠ا٠ا#مااراتبلئئ كيارذزت،عمحكز درك

 اؤوءدة *-لى ل ن دم ل ا ،تيعجيه1ستر ا وث ح ل، او
 ب رحن؛ إ ا ؤسك، م - ددن ا أ س.ر ي 1٠ل* ا دلىة1ء.

لبذان. - ،دلىل؛ة1ا

ؤحاظة

 ا"هم المقر ص )ؤحاظة( ة(ذت

 ذكرها وأرال، )الكالع( لمدوك

 ف.ق-ال: 142 ا العفة في الحمداني

 - الراة جبل مآثر أي - "ومنها

 )شباع( وامين؛.( فل( )ود( دن رصت

 ز لقعدا في ( ء-ط ذا) ذكعابه ،٢وه

انيكه هده،ة 3124

 رن القلعة دان ععلى واذ-^مف

 ويءون )درداع( را2كري ا٠مته ..ها٨شرق

 وددذره؛ . إلخ٠ ٠٠ مدلها في دراع س;مائة

ل ني  نال؛ 244 /2 ا#

 ب-فى ااذي ه-و يعفر ت’ب- والميغع

 ت٠تكلل_ع وزاده وحاظة مععة

ال£"ع...إلخ".

 لي—ء ؛-ن محمد زي إقا ا لز٠وء

 أنى عبذ٠ر دما وهذ.ا لثه_ذ_ا "كوع ا

 ة كبدج منطقه ء.لى تطلق )وحاظة(

 :ت’وى " : بقول حبهن وأهلها

ف ذدكا ظ-قوح.ا  ء-لى يشذى مح.

 دت وكا ، ره وء اره وأض ٠ح:يث ج?إ

 وا"دباء وا"ي.ان لعدماء دا مامرة

 الفواكه وفيها ا"ماثل، والرؤساء

 ظة وحا فيدن وهاجرت وا"عناب..

 اكالء". دن عددا ؛أنجبت الثام إلى

 ٠ لو٠يق يحت ح ه .مذ.*۵ م ا٠۴أت لى .-يمص’ ورك

 أطالل اروم ي٠ه وحاظة مصنعة

 والكرف ز لقعه ا وتلك ومزارء،

 وكريف W ).*.رف  وذا د حبرت '

 "٠غ٠ي ٠ك روم [ ز م■ --- د ا —م 4ه درداع

 د.ق ولم اندروذة، رذة اذد م٠ياس رداع

 س,قن رذ ا ق حر٠غ ۶ ذرا تماةة٠اك رذ
 ومزارع حروث رت ى ود إذ دراءًا*

من وهي نبع، تزل-، في وري



م(٠إ؛ر' بى؛ن ا لوحاظي٠ قدة زحا

 إب". مدسة زري شمال الكالع

 أن رذي م.ا خددايا كالم في ء٦وج

 ذعة٠؛لمع ده ت٠سم ؛!.ذي اطة۶و سم١

 ٠ ري,ر د-ن ة.;ل أو ،هانن م— ،ا ه-و

 يذب م.م-ن وذك.ر راذون، وذكره؛

 له ظي،١الوح ال~ن ب-ن رد إ!يها

 مه.ن أن امك )ا!ذيذب(. ٠سما ؛؛أب

 ٠ ه؛.إدرا بن ءد$ى ن وحاظ إلى ن-ب ي

 م ظ-؛ )د ح.ب ا٠ص ي ظ !.وح.؛ا الرب-ي

 ا"كؤع(، ن.ذا-ز — ط — ب !.دررا

 إب_راه_به ؛-ن عيل إس؛ وأدوه

 م زن؛با .?لهر أه.؛ ودن ا!.وح-؛ظي،

 محدث ؛؛ن ظيالوحا رالح ؛.ن تددى

رأي. دب ورا

كه؛ .؛ ذوج-د ؛-ذطقها زرت وذد

 وازدززة ا"؛وع، ء.هد ذي زن؛ا ر S'ن

 ع.صلذعتهال أد؛ شع، ؛.؛سم د.ا.روذ.ة

ا!ة؛*ة. فباسم

ر ءاي هطهر ذي ا

 جزيرة رذة اصمداذي، |حمد ن ب, لحسن١ : جاددرا
 مكت-ه ،"كاوع ا ء.لي لبو.مد ع .ق٠تحة الورب،

 ير٠خ م،1990 ،1ط ،ءا٠صخع ا#رشاد،
 العدم دار ا"عالم، اؤ-رركذي، س الد

 لحسن١ لم؛986 ،7ط بيروت، مالين،
:حقيق٠ت ل،^1ا#كا ني، لهمدا ا أحمد ارن
 ،ب.غداد ال_حرية، دار ا"كاوع، ءاوي .مد سو

ام-980

إدرادم( )عيس؛ن ظي١الوح

م1087 داD ت

 محمد ب-ن إ؛-راهيم ب-ن ى—تم هو

ء.ي ا!ب.ي  ولد ادوحاظي الك.

 في ق؛ ف ،إبج;و أءمال هرن اظةج;ي دوح

 وول "دب. ا في وإمام والذحو لدخة١

 في وطبقة ا رأس كان : ؛ذوو^ الجندي

 ادول وعدته ، لمث.كلها والحذق ة غ ل.ل ا

ابض". في

 ه أمع؛ لروزوءي رم١مع مؤوذا؛ ض

 ريب". "ء ا ل.غة في الغريب "ذطام

 وي "ريب ا د إرد؛ في وت٠ة يا ره٠دة

 لدى او-واو برسم دجاءان ا مع.جم

 ا]موطي وذكره وحاظة. عن كالمه

 ي جذ حذ-؛ ه دكر كما ة، لوعا ا ب.غية في

الغوزون. كش.ف في ءلمينة

 ب د؛ ئ.ة هرا إلى ونمها ت ذوف.وء؛ ا

 في الغريب برن جاء م.ا داب متها:

 لنعمة ا في ب ا٠ب ن؛ ا٠س٠#ذ ا خاق

 والجذ-وع؛ ?ع٠الش في دان ؛ؤس٠واام

 ؛الديار في ب د؛ ؛ب لثم؛ا في ب ب_ا

 ني باب الشمس؛ أسماء في باب

م؛ اء٠أمء في دان الدر؛ ء1ء.٨أ ا"

ددد اصدهءة 31 25 ا



|ليمتية ا)وحنلم-ة إ؛راه؛م( بما؛ن١ ااوداهمن

 داب ر؛ ؛.؛ وا عيون٠وال ء إ؛ ا ني ب1ل-

 از٠وا"فج النبات اء—أس و-ى

 العار؛ أسماء في ماب والمراءي؛

 ء سما أ في ا٠ر د؛ ؛ل لح_ا ا ني ب د-؛

اب. ال

 اكد.جم وذا الجندي ورف وقد

: ٠رقول.

(٠اإ.ض. )ذظ.ام ر اذودوم ده 1وكت "

عللاك لذذلى، ا فى دمجذ أن** ءلى دذل

أه.ا د.ن ر؛كث د*.ول وء.ل ،الغض_ل

ا دن. إلى ه رود ر' وقت -ن د ن م—إ ا

٠ودتك ذه ر دذرأه  دن الزمن؛

س ن١م يعده . ا' غويا٠ل ا

 ء ءذما ٠من لمعجم١ ا ط ذرح وؤد

بن ممر دن ء-لي بن إ؛-راه;-ا( اليم-ن

 في ل غ. ا$ف ؛-ألمثدا در ودت . ا٠٠ء_اح_

 هذا إلى اب( )الطابا كتاب

 بعضم ه٠وشرح ع د"ق_ا اذع_آرم

 نظمه كما . ' جبدًا ا٠شرح هاء٠الذة

اللين. شرف الله ء:د رن محم-ل

 مح-طوط-ا $٣لعرلا م دظا ويوجد

سكندرن  ص.لوفا ا٠واي درة ة٠و وا با

 مكتبة و صقية۴ وا ي أذت طف وء

وردن وذ٨رب-رل ب.و ورا ء1لم.ذع ر 1ذ.$ ا

 .مورور-اناوا ؛-طانيالبر والمتحذ.*

 د.وس ور٠ت٠ل-دك ا -ره٠ود دذط^ وقد

 م/1913 س;ة هرصر في وطح ،؛رودل

 ب.ن ئلهد الق.افي ذشره ثم اد 331

 ون—ه لمأ ا ر ا دلى ؟.ح٠وط ٠٠"كرع ا ء-في

ه. 1400 م/1980 ة ^دمذق

 ال.هواذأس حليعع د٠حمل د.
 ا!*.لىم ه.*, ا"كاوع، إي ء دن إسم.اءيا :جع را م

 ?,روت ب" كار، اك دار ن، اصه ذى إ.ه ن وما
 رد .2330 ص ،4ح ،199.5 ودمشق،

 دار المعاج-,{، مع.آرم اتل، اذشرذاوي
م،1987 وت، ج ا#سالب الغرب

.154 د

ذبن اد ة٠وله1ا

القدوم ،.ود ال في

 ر-حدة ا-*.ر-وز ا أة.إم م.ذذ ئيم-ن .

 واقتص-ادية ةيس وئ وجغ,رافية ،دة ٢بث

  اؤب.؛ وهذه وا-دذه، وحف>ية

 في ل ز؛ ا رو ما٠ك ن٠ليم ا أن ي٠تذع

 ؤذ ،ن ١ د ل - ل ا دن لالث:ر -.-ة—ل را زي ا؛ا

 ۵وجو ت.اريخه دن دراحا خ\جل عرف

 يفعله -داوا آن في ٠محك دول ءدة

.خلة1عتذ أو

 سبأ دواتي من كأل أن وزب

 مئ_.ا ازدهارهما أوج في ودثر

 إذد دلى ، ذدردا ٠حميعة ا^هنا احكمهما

-ازج’’- أخرى مذاطق إلى املد
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اؤدمءدة |لوحدة |ليمحية |لوحدة

 اوس فر التذا دب أنه إ$ ال?،

 قعا)وا ل.طبيع.ة أو الملطة؛ دب أو

 ل تص-ا  I ذلوما يعةبط أو لحغرافي،٠ا-

 ح٣رتمك لم ندبع إ ا ذي ٠ ا في والتواص.ز

 ءلى ذذوذها سطب من دة٠المركز ولة٠الل
، |لبالد أنحاء  عرف د٠فق لك داتم

 بمذية٠ وإمارات دول ءدة كم د "رج ا

 أو دول كا تقبم واحد، ت٠وق في

 في دذوذه؛ وتبسط حدكمها إهرارة

د مز محدودة منطقة  اًا^ه-ن، ب-.

 ى٠$ح ا وا#مارات ا"ول رى وتحا

 ، 1ءليه ذذوده؛ ط وب ء.؛ إحذف بغ*ة

 ودولة ب.ان،٠ق.ت ودولة ،مع-ين كدولة

أوسان. ودوان ،روت٠حضر

م إن  الني الم.عتم.ده ت ذما.وما ا أ

 في كان أذه ءلى ل ذلى ا$ن إلى وصلنن

 رة وحدن ، ير٠ب٠ك وع م ا رممي ن ا٠ي ك حدن ل ا

 المالد. ؤبل العاض ادذرن مذن رارن

 سبأ زنو ؛.لى ت ل.وما دع ا شزه ن ذلى ون

 خ ري ا٠ل.ت ا ود—ء-م رنحها تا ذ.لى٠ء٠ لني ا

 ذلك في لدس إذ القديم. الم_ني

 دأ س دوان رخ ن؛ دي ددا م-ا اوارخ

 الىول١ نذك وهرا رذل، حذف.؛ رخ ون

 رتم ا٠رك.وس وى—م- معها ر٠ذك٠ت اا.في

 في لب -؛ ا في تدور كات بة 1سي

وتنفصل ، حزًا If .ط ذ.ر .ف.لكها

 معن، دوان ثلم اءو، رذا ذها٠ء

رووت ن، وذن؟؛ ن. ،وحذ  أبرا وأو

 دذلى ،حمير ويرى ،د.لىول ا لمك ن آخر

 ون٠لشك ا"مدر ر٠آخ س-با في اذدمج.ت

 أ٨س دإوك اذب ملوك.ها .اىحم واحذدة

٠حمير ه-م رددن( و)ذو رددان، وذي

 ازرلروز معفلم أ ب رس ت ارن؟ وؤلى

رض؛  ءلى أ دب ازذديم. ن ادم ا في ا

ن،٠وك حم-ثر ؛.وأ ه..و ا"ماد؛  ومن .

ت لولددن ا ذرن ه  أدل ب ذ أ "

.حميع خ١اليم

 - ر معب-؛  ا في ابدن ل—ه أ وهجذرة

 حتى بسب طت٠ارت — ن١.٠ا#خباري ءدلى

رب: ل أمذل في ؛دنى  أددي ذذرذوا " ا

 ورة٠ة٠ا؛ لطيبة ا -لحدة ا وا . أ٠ب٠س

 في هي )اكريم القرآن ني “"مارب

 سؤر أ رب وش-؛ سرأ. أرض "صد-لى ا

 اء.تبرها ق٠ل وا - قديمة ة يمني مديذن

 ط٠وس كذلىري٠#س ا الج*رافي لط؛بوس

 ا"رض- ءلى ا"ول الماخي ا#شام

 . كت.دره ا.ذ-رون سبأ دوان ة4ص ءا دي

 التاريحية ن٠اليم رموز ارز وط

 ق.ال ،ب-_ل-آ ذك.ره افرن ق.د القديمة

م ه ر٠ك ... م في أ٠إم ن ك.ا زل_فل . لى د...،
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اليم:ية الوحده |ليمئية الو-حلة

 هي وا$ية (،15/34 :)سبأ آية(

.وجذتاه رب هرا ل٠س

 شه.رب طجذت اوني ة ذرأ ا رقمه-ة

 ب؛ ذكر والني اوقدم، ل،٠م_ذ ^اق ا$ذ

 ت٠رم٠وك ا"خي-؛ر، وكتب التوراة

 لحك.متها لكربم١ الذرآن في بالذكر

 :سسب.أ ة٠ك٠ل٠م ك.اذ.ت ء.رشها وء.غلم_ة

 اني ،ن١٢رذ أ—ب٠ه—٠ ا٠ب٠س وح—م ئذلثا٠٠وج)

 ١٠كز دن ت وأو تملكه.م 0امرأ ودت

 )الشمل: عظيم( درس ونى ء ذي

 زيارب وكانت (.23 - 22 /27

 رن٠لق ا ني م  ا إدع ء ن ليما٠س ي ح. دل

ذر  تارعنس حدث الميالد بل ا

اودوم. إلى دردد صداه ظل حك؛

 ٠٠لمير ك لا ر-رواج ندئى ن م د ؛٠۵ويسن

 دن وذر إل كرن٠ ش ا لمك.ربا ا أن

 د ازاج ول ع ادا اوذرن ني ءلي ذمار

 قوي.ة ة٠م.ركزي دولة إذ؛لر"ذ ن٠م كن١تم

 دبن ا ل٠ك ا—واسه—ل ت٠تح نضوى ا

 ق دبر.? ل ا الدولة أ—س ٠وطذخ ، ذذرد..-.؛

ل٠ب٠ق ؛جدرا ا لقرنا مطاح ح-ق ا"م

 _؛۴ر:٠بث,ط ن٠ء خ.رجخمئ حود٠ح د لداج ا

دو" ون٠دك أن استط؛ءت ءدة ٠طر 1مذ

I ان ة - - ك

دي اوذاوث ادنرن مطاع وي  ار

 ب.وذ أوذر ٠)شع ابي الملك ول د.؛

 فى ط_ة٠ل٠ل_س ا د٠ي٠وح٠ت ذبم.ان( دب؛٠ء

 د.ذ؛ع من ك؛ير إلى ذفوذه ومد ز،٠اا^^

 وفي موت. غثم٠ح ا٠فيه ا٠م٠ب النجس

 من كل٠ ووت حذ؛ شه وذرن’ ف٠مذتص

 توحي.ل ر ونك؛ رب، مص؛ و^^ز ا ٦م٠ص ءا

 ثآ.لل٠وذ_ود ،لي.شا٠لح ا ض_د لىشمر-؛ ء ذوا

ك محك اذان السلطة ي ا  ا

 إدك وا ،بحضب ذرم إلي وشهور ا

.ن ماحم بدر دري م لح ا

 ه—ذف اوذرن ن٠م ا"خور اوربع وفي

 ا؛اك دد ءلى حذضرووت دوون ت دني. ا

 يوخد ن٦ '|لدك هذ!‘ ع ظ٦ لع.١و

ياس لكياذين٦  أ٠س وشمر؛ الجادتين ان٠ا

 ا٠كم١ح ه وأن؛ وادلى، ن كي.؛ في ثر وم

 اغت وحم-ؤ واحرزه، بع؛صمة زد؛ 5 ر

 موت وحذم ريدان وذي أ سب ذك

 ر.عد موددًا اليم.ن ه٠وحك ححت.

 في ارمن ا"حباش دول حق دوك

 حكام أدرز ن وة؛ ٠للالجد 525 م ء.؛

 دلمك ا ذذوذًا وأوسعهم لفهرة ا هذه

 م؛كى دن أس_عد ةرب٠ )أد.و( موري٠الح

وحذزة لقب.ه ٣يعك اوزي حرن ته-؛ كرب٠
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اكدذدت لوحأدة١ يمتية1ا |لوحدة

 دع ا و٠فه .ذذودلحرا ٠وسع لدودة ا

 ودي :ا س لك د م.ل ل.كا ا عد—، أ ني ودم؛ ا

 ٢٠٦-ؤراوأ رذدذج رموت وحك رددان

 مطلع في ذلك ن وة؛ ٠ هرة وب ط.ود في

؛ اوذرن الميالدي. ص ا

 سمتها ؛.*؛ أ٠س? أن تول و ا وهروج,

ودة كاذت زارى  ا"ك في ا"م ا

 ي وه. شر وأن الميالد، و "ول ا

 ة؛ذت ريدان وذي سبأ" دوو-ذ "

.ذ.ب ط-وك_ب_؛ ودل ،دا امذدادًا  ا

 من٠لذ ص.مة ا٠ء ر فود؛ وح.لت ،بذي ل ا

 ردن راع٠اده ن وة؛ رب، ض؛ محل ةل.ه

 توحد ؛ ر وئدن؛ مارب م حال-؛

نيالك  المهيمنة السلطة ءلى ددور ا

ب ن إ او ة ر حذ؛.؛ وءلى كل.ه ل؛من ا ءلى

.4؛ذ؛ل٠وإض ردي ا

ا#سد"م وكب۵ ق

 م—ا#م در٠ص  نض ن٠ل؛م ا ن كا

 ن ء لمسذذلمة ا ت  زدود ا يداي.ة وحن-ق

م  لث كا ا و.ة-رن ا في ي٠س 1كعي 1 ا

 ن ا#صالد؛ ودووذا إلى ي،ذتمي حري اقك

د-؛ كاثر  ني ا#سالمي-؛ ت اوو

 الرسول ه.د٠ء في (٠دي1) ولرة"زها

، وعهد هد٠ء في )دهشق( أو حدلمغا

 عهد في )يفداد( أو "لر-ويين،’

.ن١س؛ او*؛؛

)؛-؛ذان( ولي ر٠ا"د يادى ذفي

 ذوفي ون؛ ارض، عموم عل هر"ء؛

 م ة.* لل.هجرة ذرة ل*؛ ا ؤ„ذة ا في ؛؛ذان

ث إلى اليمن ريم٠٠او سول ادر  ؛.

ت د .-؛ة و د : ر  صنعاء و

 ن—؛ د م-*؛ ) إلى وأسنده؛ ؛ثد.؛ عم. أ و

 صالب.؛ ذوك دع وأعطي جبل(،

 ارمن، و؛ف1—مخ عموم في دلج ء؛

دة  وأسنده؛ لها صد؛ وأ حذدردوت وو

 الذي اغذرومي( ية٠أ دوف اجر٠دالمه إلى

 ،دضرد-وات إلى .؛ذر—ي أن ق.بل ذوفي

 البياذي( لب؛د ت٣ب )راد درس.-ولا أدس ة

 ؛ادذدام دوت دنم في دددة خ ن ءادل

دات وحدة ، نإا٠؛أء ة ذرءة و  وو

 هايءل ولي اذفي كزنجران( اردن في طدا

 وغيره؛ ذ.ى.اري( ٠ا ا درم ؛.ن )عمرو

 الذ-ا؛.*.ة ا"ش.رى الغرب ط-ق1اي. دن

دات ث )او ادربدة. ادذ

 و?-،.ة اادد-ن ء1ألى سادت روذت

سذذ.رار اا.وطن  هد٠ء في وادوخاء وا

ر؛*ذ خ.لغاده رءج.لى لكريم١ -ول ادر  ا

 باستثناء م(661 - 620 ه/41)

 )دركة ه..ا ن. دلى؛.ت قليدة ذرات

؛.ن هب ؛ن )عبهاة تة^.ر؛ذ ادردة(

3129 ايدة لهدهلة1



4اليمذي ااوحا-ة|لمعة ة٠الوحل

 "س_ود ط روف٠ع٠لم ا (كي|د ا وف٠ء

 ءلى بحركنه است.ولى وقد ٠ لعدسي ا

 أنحاء ومعظم حفرم.وت٠و صناداء

 بم،رالك الرد.ول عهد آم في ن ادم ا

 'إرأدي( مكش-وح دن سى د ) ودرك-ة

 ني ا٠٦م ذام أ م(657 ه_/3 7 )ت

ت مودت.٠حضر قآلن('في دن )|"سمث

 ء ا٠غ٠لخ_ل ا عهد في رمن ا وكانت

 كأي م(661 - 620 )ادا ا"ر-*-؛

دت  الوالي مع٠مح ،ًاخرى إسالب؛ و

 وادؤورأت، الصالحي؛ت فت1ك هايف

ي ويتعها  ا١فيه :-وع رءبة٠ق ت و

ة دن ءدد ءلى ا)عسالحيات داوك  اذو

ادلى. اذو ارالى ن٠ض

41) "روي ا العهد وفى

 اردن دقي م(753 - 66 1 ادا 35
 ني ا"ه..و؛.ة للدولة نسع -خذا موحدًا

 رن لعلى؛-لى ا ش_ه_ل ه٠أذ رزم ق—رث د

ضطرابات،  م ءلى من ت فاراو ا

ستقرار  ل "حدوا ا وذ-لىهور ا

قتصادي-؛  ةدو ء_ن مه٠مع.ظ م—نج ا

ة  ة.يام ني ك.سب مما ا"مويين، و

 أبرزها ومن ، مذ.اهف؛ يمنية مك-ات

 هدا 107ت - الرعرع عباد )حردة

لكذلىى1 تديى ون الله و)ءلى م(،726

 م(.751ه/133الحغرمي-ت

ص؛ اإلىوًا؛ ءه.لى في أدأ 132) الدئ

 تمدذت نقد م(828 - 750 ه/203 -

 دلى'و؛ مذن ن إدم ا في ستذى ا٠لر* ا ياسة٠م

 زرن-؛ا عهد وحق دوك؛—ال هدن

 إ٠مط يين٠د* سم؛سة ذت.هاجب.ا ا؛ًاد.ون

 دح م—وأقارم در الب آل دن ة ا).و

 فى - ة زو ا دك—أود حر—ي—كغ درعة

 سحة ا ك لئ، ل ف ل ،ددرهم ءو—) - لب إ ا)*

 للحكم هضةالمذل ارمش؛ الحركات

لعدي.1

 ايمتطاع م819ه/204 عام وفي

 يذاثىء أن زياد بن الله ءلى وز م-د٠مح

 ،ادون٠لعما ن٠ء تق_ل؛٠مس ثسه ارارة

 د^لىتا ،ك.ود ا ةو؛ذ انجذاف، درهووة

 و.ن حلي دنيذن د.ن ا)^^ن في سلطتها

 دوت وحدف ن ءلى حذق " بذا ؛*ذوب

 وأسس ،ها وعر دهرة وا م٠والد

 وم ،إ.لىولة٠) ة م—ص ا٠ء )زد.^لى( رلىو.لى؛

 إ ايمن في راد آل إمارة ء.ن غذرج

د  ا#رام إيها ة.لىم ؟ن ؛*.لى مددة -..

 م ء في ~ين—لح ا ؛-ز دبحيى ادادى

د ،٠م(897 را284  ادي حج.ة وب-

ة ودء رون(لحوا ا يدشر )آل ا٠كازءؤ

 ٠ ( ٠حذ.ولر و.ز 'منصور ) ؛٠٠اءب.ا٠ا#يمء

٠٠( اذكا ون و)ءلي
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ابندة 0لوحد امبة3ا) ة٠الوحل

|!ئمة ءهد في

 ؛-دأالذين - ا"ذن بتمكن لم

 ؛-ن )يجيى الهادي ب-ا#عام م—ه-ده٠ء

 ه/284 م ء؛ في م-:؛:-سالقا بن رن لحما

 ؛لمنعوز ؛-ا#دام واض م(897

 ؛ذ.يم -ت؛ي(ل.دي.نا حم.ي.د أحم.د ب_ن )مح.مد

 ردع 26 م/1962 سج.محر 26 ذورة

 اوره-ن ذوحدد من ه1382 ا$در

ي_ة م_ن ذذوذه*؛ أن إذ وم_ًا٠ء_م  ب_

 هااثة ال طذة1ا ءلى دمر ا ء.هدهم

 فرات بعفر ء_لىا ا٠ف_يم ارهن ا في

 م #م.ا ا عد في ح_دث ك_ما ،الحذوذ ا

در( ا'حمد  إلى ذذوذه امتن اد-ذي )ا

 ه/322 - 301 ) همحك ذرة في ءدن

 دن ؛تمكنلم بيتما م(934 - 913

 ءلى ازدراء وكان صنعاء. دء.ول

 د،٠ء ب أ--رما ا٠أه من ا#مادن

د.ذة-وار،  دن عدد كان ذ-ا-ذ-د ا

 المالم؛ أنفهم في درون لهاشم;ين١

 أحذه-م ًاحدل رد مح دن#دا؛ا م ااذرا

فف دن بديء  ولم ا$خر، ء-لى لرة ا

 إدادان ددب ولم إدام دات أن بودث

 دي 1-4-ا وذرن ا أراذل ومنذ أكهر. أو

ن ا ذذوذ ؛دأ لله.ج,رة عذر  في يئت،ثر "

ط-ق حق ارمن من الجدوبرة اإ

 عهد أفي حدث 1كه_ ،دوت ح-غم

 ه/1087 - 1054) إسماعيل لمتوكل1

 ؛.*-ده داء ومن ام( 676 - 1644

 رغم ،اوذادم آل أدرة دن ودم

نتذذادات وبذود  كثرر في او;هرد أر ا

.و-جضبه وه سم.ا ن اوره داحاق دن

 سمة’تبا في نجاح( )آل دولة رت٠ي٠وظ

 ءام في راد( )آل أذشاض ء_لى

 ء_ام حئ م(1013 ه/403)

وان وبظهور م(،1161ه/555)  ا

 )ءلي اوداءي ا مي اوفي الصبورة

 ءام لفي (إرحي -۵ او محمد ؛-نا

 او.وطن اسدداد م(1038 ه/429)

 ه-ذه هلو في وحدده دل كا .ره.فيا

 ابى-از. إلى ذذوذه ادنن ؛-ل ].دوون،ا

رون ط ؛ذو و  بعد ذره-ا );،درن—ه ا ا

 أحمد بنت )سردة ذ5ا_ا ا رذ_اة

 م(1138ه/532) ءام اودلميحي(*-

الي::1ا الوو ءلى مجزءًا او;هن دار

ن(  دن ا"ءلى القم في )ا"

 جذاوره.ا، ودا دادة، ؛"د لني اا;هن

 د *_)— د للي الدهذاذ.رون داتم(-:؛؛ )آل

 - 1099 ه/569 - 492) وأعمالحا

 د.ن إداراتهمم اوتعلموا رة.د م(1161

؛ اودمار، اودووذ جس.م ا٢ واسعاوا درنخ
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البم>تية ة ٠وحل !اليض؛ة I اذوحدة

 ن٠ب أحمد دن أ—)س ادذك دوت د سع.

 :ا٠زريع( و)آل ال.ص-ليحي(ج؛ب، |لظغر

 - 1069ه/559 - 460) عدن في

 )آل إمارة تبامة وفي ام(، 161

 ت.اط.ق٠ع إلى ال.ت.وسع محاولة ؤدى(-ة؛٠

1159 ه/569 - 553) أدرى

 اغالف و)أذراف ام(، 174

 )آل ه_جم حكا ومن ني( لليما ا

؛,امة شمال اغنالف ه- في وهاس(

٠اير—ء بالد هرن

 انحزذ_ة روف٠الط ه_ذه ظ_ل في

 رات.1إه. ءدة إلى انجزا اًايمن ووضع

ء  ردن دا من٠ل ا جذ ن دح١.ل ود، دو  ا ج

ام(. 229 - 1 174 ه/626 - 569)

 ءلى الرس-وليين-:؛:- ءج وظ-ه-ر

 وذ-خا-ت ._تة-:؛ا٠و "دا اد-لىود-ة أذلة-ادى

ذ-؛ن م_ائ.ت_ين فزة  — 626) ءًام وذ.

 1بدآه_ م(1454 - 1229 ه/858

 ب_ن ءلي ن٠ب ر٠م٠ء المنصور الم,لك

 الذي م1229 ه/626 ء-ام رس~-ول-:؛:-

ع  وااددذة ت دك إلى ذذ,وذه _ءد ان استط

ره  نتهتوا .نخحب.ذ ار_ش الح.رمحن وحم

 )الذي ن٠ح ني-وليا اذؤدد ب-المللث،

 ء.ام اطة(—’ا ءلى د ال- هع دذافر،

م.1154ها858

 أن ولي ر ال العه_ا استطاع وة-د

.*-ن— ردوع معظم ء_لى دندونه د٠بم

 اًاقم في ون م اًاي اء ج: ا ضر دداء ت—رارم

 ه—دذازء—ي لى٠ظ ذي—واًا منه "ءلى ا

 ا"سرة تذارع إن ثم وا"تمة. ا"ذراف

م ، —  غ ء_لى الرسوب  وأد_

 أح-،-ث أنفهم ء_لى أذراده؛

 وك_ان ءهدهم. في اضطرابات

 تلك بعفر وراء ًا;ك المما

نقادات، ن; ا  إلى دا

 ٠ا؛.ظلم ءن ل.لتعبير أءرى ارات ط 'ف

ة. دن ,-اًاتاسل ذق اًاذي اذو

 لى٠ء ول(—ره )رخو وولى—ا وك-ما

 أن بع.د دحن "يوب ا دن ٠٠اذيء, في كج لح ا

 ذ-م.. وءة..ا" ذ-واب-ًا سورونالر كان

ء_لى ط'ء-.(-:::- رذ-و) ات_ولى كلى-_ك

I اًايم في ١خادIلى’ ول—ه اًا.ا '.حى ٠دز ٠*,.
 " وصما ذ-وار-ًا الطاهريون كان أن

 الغزة لفي -١—ه ت ل در ارت وك ،-ولبحن—.ذر

 م(.1517_ 1454 ه/923 - 858)

 ذذوذها نمذ أن م دولن.؛. -داولت وقد

 دع ا٠-راءه٠ .ك.ن اًاتهن، أنحاء ءلى

 دون حال ا"ء-لى القم في ا"ذن

 طاه_ر( )دفي دولة أن ها ذ!-ك..

 المنعلقة في "ذة ذ-ة-ذم درن ت د،

وال.ذ.رة؛ة. ة الجذو وا.لذطةقن اوردى 1

 ادة ال.احة ءلى المماًايك وظ،

اوامدخلو ن١'لرتغال مواجدية خأ؟.ة
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ليمذيه ا ة وحل، ل ا ة دي ادم |لوحدة

 كز مر ئ اددك بدن راع٠الى

 ح;ؤ’الدين ذرف م #م وا د ب .اهزو .دا ء

 )آل ة—لواحكه ١٠—r د٠س.حذج ا ذي٠أل

 عبدالوهاب دن عامر ن وى (،رطاه

 ددون ف إف.*؛ في ير٠ك حذذ إلى نجح ولى

 الذهاب الجات إلى ذذوذه ومع، ا"ذن

 لحذ_وسة ا ز٠ط لمتا ا ئر وسا لىن٠وء

 ن٠ي دلي ق٠ح الزة٠٢ وإلى والث'رقيذ

 ،ني لليما ا ف —نج ا في يعقوب

 ه/923) ءام لملمك1 ذاه ولى ءذدماو

 في الماس أيدي دلى م(1517

 لدك دا ا ووات ت دوط ء صذع؛ أدواب

.هرين اإطا زلىو!ذ ا رت نم؛ وا ا!يمن في

ستعمار العثاذي العؤد في ادبريطاذي وا

 وا—علم دد اكعثمانرون كان

ت ضطرا  اثناء ا!ي? في ؛

 ١٠قائده فأم.ر ،رتغاإدين١لل هرشاومتهم

 ن إدم ا دواته بدخذ.ول (ش.ا را )سل:مان

طغىء منها، فسد ما ليص.لج  نار وي

 دن ر)ءام ن ط؛ ا من بطدب إنر ا

 الدس في ط.اهر( )آل هراوك آخذر داؤد(

ن إلى رفع ادني  ذلك الاللي ا

م ذواجي.ذ  وولده الدلحن( )ذرف ا#

ضمرن ل-لدخول واتهلىاده ط.ةر(،1)ا

ن(، )ال سلطة  -ول٠وص .ل ود ءذ.

 ه٠ب اتصرلى ءدن إلى ب-؛ذل( )س_لميمان

م  )اإط.ير( ووإده اذدرن( )ذرف ا#

 م.لىاهن داؤد( دن هرر )ء د؛ن وأيلذاه

 آن ن دن-؛ ، ء.لى^ ه وحذرض-؛ ،لإلذرذج

 ء-لى ذ.ولى٠واس داود( بن مر )ء؛ ل ق-ت

 م(.1548 ه/945) سنة في )عدن(

 العذماني ١احك. لى٠ءج دند.لىا ه-و وه-ذا

 ا!ذي لرمن ا"ول دوره في المباذر

 م(1635 ه/1045) رى استمر

 في ددرثبي؛ مثم..اذ.ثين٠اًا وذ٠ذ.ذ واهردد

 ن٠د )المطهر خامة ا"ذن ة٠ي٠واجذ٠م

تضح زكزن ،زلىلحن(١ ذرف  ءه.د أن ي

 ء-لى ر٠اقتع والثاني ا"ول ا"ذن

 س_لىذ؛ء ؛-؛ ليم_نا هرن "ءلى ا لقما

 )ذرف م ا. ا م٠حة هرن ب-ذ ؛ فزات

 ااذم إلى نفوذه امتن يازن الدن(

 الفرية المناط-ق في ليم-ىا هرن "سذلىا

 حك-م ام وى؛ ن. لجدو وا والذرد^ذ

ضطراب "ول ا ا"ذن  دم—وء :-ا

سذذرار  اأة„م في ًاذوذهم هرتطقة في ا

 ء-،-لى اسرم »ا٠كم ،لى^-نا ن٠م "ءلى ا

ضهلراب ني ادشا ا"ذن  وء-لىم د

مرذذرار ودهم..4ذ هرتطقة ذذص في ا

 م-د٠)مح لى٠ ذو ا م ا#م-؛ ء-ي-لى ء وجذ-؛

م ء في ل( م٠مح ن—د ب ة-؛—ا! ا؛.ن
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ي م(1635 ها1045)  رفون ط ا

 رسا٠تق رعه ن٠اليم ءلى ه٠ت٠دول

 ،ينسلح وا ن—لح ا أخدودا ه ودتزلى

 إمع.اعيل لمتوكل١ ا#مام ءهد وكذل.ك

 ال/7 - 1054) القامم ابن

ي م(1676 - 1644  من يع-تبر ا

 ززوذ ادتنلى ح؛ث دن #دا ا عهود أزهى

 دة لح_ذوب وا .ة٠الثرق. ق .اط إلى ه٦حك.م

 ،ح.غرم-ورتج $٠نلل في رم-ا غ مجت٠ال ن٠م

 ام—ء في )عدن( ءلى استولى إذ

 ء_ام وبموته ام(، 654 ه/ 1 065)

 شباب انتهى م(1676 ه/1087)

 ا#د_ام عهد وفي .الذ_اسم_ج_ة ذ٠لىوا٠اًا

 المتوكل ن٠ب )ءظ اا.ض لى ؤر

 في الحكم ذولى اودي إسماعيل(

 الذاطق انفعك م(1681 ه/1092)

 ،ذلى ..ا او رة٠للم, واكرة-ة وبئ.ة٠ذ٠الج

 ه/ 1097) حكمه ة٠ال٠تا في وذوك

ذفصال كان إذ م(1686   ا"ول، ا

 م٠الحك اذ_لد-اب ب_داية فى دت٠-ح

 م(1629 - 1038 )ه ا"ول اساي

 إلى وأبين ولحح عدن أدر ى.ار ب

 لقادر دا——ء دن )حين ا"دثر

 ز-اط-ق أد-ر ى-ار ك_م-ا الياف-ع-ي(..

ط-.ن إلى ا"ء-رى  ووذد وأدراء. س.-

 رغال وعدن لمة.ح اذنيرال ر٠اس_تم

ب_ن ;ن—)ى المنصور ا#دام ء-اوو.ة

 ن٠تم.ك تى٠ح ماا٠٢ د ا٠ع٠تذ٠س ا

دي ءلي رن ل٠)ف-ض المدبان  او
 و؛ ٠المركز ءن بئالً فصل.هما )*-؛.دلي( ا

 ذع دا ن باط.ا ن اداد سج ا أن ؛.*لى ذ*.اء٠ى

 ؛-ن ن ة_،حطا بن )ررف الغلى

 ه/1 154) عام وذلك سوفا(

م(.1732

 ؛-ن د٠م.٠)مح المهدي ا#د-ام وذ-ان

 ٠واهب( رب ص-ا -ن ٠لحن ا بن ألود

 داول  م(،1687 ها1097)

 إثم للك.لىه الجنوب مناطق ت*-ادة—اد

 ولح_ح ء)ن وذ_ازت يتمكن..

 إدارات أول -ما٢وذر "هميتهما

 اد_م اوة ي-تع ي ذذ.وذ امتن وفيا لح-ذ-ور-ا

 اذذ.توت اوفي ا#دارات وآءر إوبا،

 وك ن 5" وز.—ه ن:ا ا#ماد د٠ه ء لفي ءق.ها

 )در ا٩-ط-ا-1ر- ن1ك او_في تن د-و. حف٠

 _تححذ—ا . (ل_ك.ث-,يري ط.وررق ادن

 ص.الح بن )ءم.ر ال.عايا ذعدا بلطان

طن الغ،٠تح أرزاء هرهرة( اب  د

 ام( 704 ه/1 1 16) عام ي الجذوب

ط كذ'وك دن-ردوت في وظ؛-ر  ن٠ د

 القعيطي( )آل اوال دوت دن

دافع• إلى ا٠كه ذرجع لذيىا

 وإمارات عدن ت ،٠م٠ت٠رر ا ل—وق

)ددت ة٠دول ن—ء ل~ة ذين ح م لجذوب ا

هءة1 31 34 الدددة لهه،



اإدمذدة دة >و ال الدددة الوحده

 راء—أم ها٠محك.م ل 1لشم ا في م(٠س ل.ق.ا ا

 ذون لريطا1 ل٠حت ا حذق ن٦ط رسر

 ه/1254 العدة ذي 3) في دن٠ء

 دة٠ير رات  م(1 839 دذادر 19

.ه٨سبر؛تيج ا و"هميته.ا ة٨وحرب

 ذب ا ج. إلى ذا ب-ريطا وانتهجت

 اليمنية مةوالمقا #خماد اشع سال،٠

 ا#دارات في الددرثدي غا1التغ ادة٨س

خات  توقيع ءلى امم.ة٠الق ذوبية٠لجI والمتس

تفارات رن سلس،لة  في 1٠أسمته ا

 والصداذة م—ال دات ب.*.اه ا؛بذاية

 في ا٠دتم٠ءق ا؛.في رنك م.ثل اون،٠وا؛تع

 يساير 11 ه/1 2 54 دوال 25)

 المزيبي بيلة٠ق شخ مع ام( 839

 ودع ج،4“ سلطان ودع المبدرة،

 ه/ 1254 القمدة )ذي في الية؛رب

 تلعك ر٠آخ إلى م(1 839 فبراير

سى، اذحا ا هذه ذط-ورت ١، .لماد.اه.لىات. ا

 اتع.اقيات ذيع ت.و ه اتم؛ في حع.م.اردة  ا

 ٠ي.ة لح-ما ا ت ودا تغ-ا ب.ا سمت.ها أ ة جدي.ذ

 تحت ا#مارات هذه وذع ددي يهو

 أم.ثال ودز .ليه.ا٠ء ال.ك.اردة الهيمنة

تغ ه.ذه  سؤطان دع اقية٠اتغ اويات٠ا

 تع—ر؛ م/1 882 )مارس في ج—لح

 ني ا!-*-ذربي ودع ،ه( 1299 ا$زر

 إلى م(.1888 ه/برايو1 306 )ذوال

هاتان وكاذت ت لى؛ ذن.؛ ا تا.ك آزر

والثاب ا"ولى را المرحلتان

لل?ريطاديحح.

 ثر "ء ا العثم.انى الدور ء 1ج ولقد

 م(1849 ه/1265فياب.نفيءام)

 نى ذا ي إتر ا نى دعدما ا اع إمر ا هدده رز٦لي

 الررلحط.اذ^ون رها١اءت بمذية٠ راط.ق ءلى

 ؤراذب وا ؤج لفي ذ.ذوذهم مذ.؛ط.ق

 لفي ودوافء والضالع والصبيحة

 ال*ل؛بون ءذثره؛ ا بيذ.ما ،حضرم.وت

 ء-ام ونذ لدم.. تابادة مذاط_ق

 التفاوض ؛-دأ م(1900 ه/1318)

كل١ل دون ال عذاط.ق ا.تخطيط بينهما

 'دوقح إلى التوصل تم حق منهما

 أميذوه.؛ اه 332 م/1 9 14 عام تغاب

 الجاذب غياب في اؤذود باذ.ذ-اة؛,ذ

٠؛ث,رءي ا ق لح ا ف_إإحورل في ^^ ؛ ا

 ه/ 1 3 27) عام من ة الءلم وفي

 ,؛في ا"دارد إدارة ظ.يرت م(1908

 في ي( ا#درد ءلى بن )محم.د ه.ا٠س٠٠أس

 في ء.لعر واء ل نم لس_لميماني ا ف نخ ,

 ذم'ركهأ اذ.ة٠رك م_ح.عال اليم_ن تبارة

 ه جذلى ه؛ رجولى أ اوفي المذطق.ة في دروحذلم ا

 من مك.ة ءبرد دم الة.؛ ي(٠#درلح ا حمد١)

ده ص؛ ت ا و.لىأ ذف ن وكا ربية.٠غ.٠الم س ف؛

31 35 ذ؛.ة٠.٠11 ،ة اله،



مذية٠ال ة٠الوحل 4ا]يمع لوحدة١

غ في رإيطاب  ه/1323) م ء.,ا هرة ا

 جهة١مو في ءمه٠د روزت أدفي ام( 905

 بدطا سقذلدت١ ون؛ ،العث.م.اكحور

 ولم #دري**ي( )ا م.س-ارده في رافها٠أغ

 في نحنب ا ط در١ل ا مة٠>٠ف ا٠٠ا٠م ن٠م ن٠مك٠ت٠ت

 في مها١أقف ٠رسخت أن و"دد الدمن،

 ذرحن ا٠ريط٩ال دع #دردي ا تحالفج يا٠ص

 وا#ه_؛م ،-ردة ن—م ا(—ي٠رك٠)ت ل—ف

 اد—ء مم ،أحدرى ة٠ه٠ج ن٠م ى(٠ي٠)يح

مس ا#دريسي كء-م ون ا#يطال

يذ.٠جا

 ا"ولى لي_ة!_«_؛ا الح_رب د—ع—رب

 دن أكتو؛ر 30 في )ددروس( وادذاقية

 اه 33 7 محرم 24 م/ 1 9 1 8 م1ء-

 آ طإذا احتا،جغا ب.ع.ل ا ذيطا دري ق.امدى

 وأغدا للح.يةIو ألح-ذردة وملذ.ه.ا ،_ء-ذية

 ا٠ه٠>_ايئ إلى ام.ة٠٦; مدن اذر—م م٢ت٤تذ-٠ب

 ؤه دح ا دام ي دن ا ي٠#درذ-ل ا محمد

 اه./ 341 مءا ن، ون؛ دق ؛ر—ء ءلى

 )ء-لي( ابذ* ؛-وده وخلغ-ه ام( 922

 صغ إ. ذظرا ى(٠—)الح ٠ء.م. .ة -ا٠ب-ود

م(1924 ه/1 343) عام وفي منه.

 رتاطق٠ ءلى نحى ا#دام ش٠ج فحذ

 استعادة رتم "داردة، ا رواذدح :ا(ه.ة

والعليف. ديدة—الح : وافء—د

.ية اد لئ٠11 3136

 تم.امة، ددن ذرودا ،ها وء ،وددي

 ءا-ير صوب ه٠زحغ الحيثى ووادلى

 وائ-طر ؟-ازان(، و) )ما( وحاور

 لى—ء بعرض أن #دري ا حن

 ءو م ا#د( بكغ_، ةة.ذي صددًا ا#دام

 اذذ؛.ورذ؛ن درقتين٠الم اتدادة ء-اوذة

ء دا ا#درسي اعزاف د-ة-ا؛لى  !-و

 ,تمنح آن ءلى )^-;-ى(، لإلمام

 ، س-ر—ء ءلى مح-لي وذا—ن-ء ة—ا"دارد

 )-.عرضا فض ن يى م ا#د-؛ لكن

 منطقة ؛-ادلى اد.-تذ<د-ادة ءلى لىآو

 دوذثع ءلى ا#درد.ي حم-ل دحا ، عرر

ية ه*،'هإة  آل )ءدالعزيز ا؛ا.ك هع حم

 م(.1926 ها1345) ء-ام ني سعود(

 دع !دميا اع !ه..ا ة '.-دا نلث ن وى'

 د.ع !-صراعا دب -ف إلى د*-ود( )آل

 حيث *ذولى، ا ا(ذ.اطق في اضن ريط

 ء-لى ؛-ذوان* زح-ف ف ا#د-ام ؛-ان

 دن والقطيب "ح-ا-ودوا الثعب

 البيغاء جذ-از ا أن >-«-،- ،دع دفا ا

 ،م 1 9 1 8 ه/133 7 ء_ام ني وذلك

 -دويا دوان—*—.ا ردت أن د—ع—ب

 ،ة٠ليمذا لمتاطق١ ؛.*ن, لى٠ء نيريط،١ال

 دتابع !.وطنا ل لم.( في النظام رظلى

٠ وب. - ج ذا رده ا طد



ال.متية |لوحدة الدمءدة الوحده

 سع اه.دة٠م.ع إبرام تم ان وحدث

 ءام لظروف١ فوط تحت لريطاذيين1

 ولم م(1934 فبرايره/1352 )دوال

 يب-قى أن ءلى قه٠فدوا ا ن٠م ر٦ا ق أ تحق.ق

 كان ما ءلى بيةوالجذ الجهة في ا'لحال

 م٠تت أن إلى ريطاكيحن٦٠لا لح ا٠ل_ص ءده

 فرة وددت ا"ء.رى، ارضالت٠الم.غ

، ب.أرب.عين المع.اهلىة  في ت٦ر ولم عام

 تددى #لزام ا عهد طرا.ة الموخوخ

لوإ.أ ا#دام ء.يلى لة٠ط ،

 مادو 20 ه/1353 ى.ذر 6) رفي

 ددن الطا:ف بة1اتغ رعتبأ ام(934

 آل عبدالعزيز واإشك تددى ا#مام

 ر٠ىلج .ب.بةا اذاذؤا رشأن سعود

 ابني المذرب ؛-*د وجوزان، نوذرا

٠ذذه لعام١ في بلدين٠ا' ددن دبت د

دح ل٠توص ذلى ا#مام .ان و؛

ذذم; إلى ا"دراك  دصاح ادرون; ا

 ه/1329) ء-ام في احرمةا )دغان(-ا-

 وجم وججها٠م٠ب ذفي وا اوام(، 1

 في دوجذودًا طل كته٠لت ال*ذدالى؛ الذ.وذ

 جذو.. و سم.اله ن لدما دداطق دن ر٠كث

 دن حدون ير ا"دراك كان رحر.:ها

 ة ف م.عاتر .-وح.. ر ة بكذ_ودي ا ط_ق الط

بعد م( 1 9 1 8 / ه1 33 6) إروس(٠)د

 ^اراون كاذوا ا"ولى، العاب المذرب

 لإلمام ة لجنو ا طق المذل ددلث، ٠سلي

 ا؛نطق لفي جم فاد لخذ ن٠د ييررى

 لم يجيى ا#دام لكن ب،؛'شماا

 د-ن خ_وف الذردة دذه سح.جب

 #درلح~ي ا للىء.دون ندازن الرردطاذثين

 انحاب رتم ا$خر. الجاب في

 ام/919 ءدم أواذلى في ا"ذ-راك

اه. 33 7

 ء-لى ن٠با لش-ا حصل ويذلك
ك  دولي واءلى ا"دراك، دن اسذ

 24 ه/1341 اب ذي 10 في
 الدورة أثداء م1923 ءام د.ن يوذدو

 بمدر.ذة ءذلى !ذيا إتراحا اور ة الذا

 اذفي المسادل لد-ودة ويسرد;٠ل ١ إوران
 والحلغاء.. ا"دراك ؛رن ذن لم

 ارًا اء زاذذة لوزان د*اهلىة وصارت

 أء.طى ر شه دن '].ادس روم’ دن

اه.343 محرم 5 م/1924 عام دن

 ا.ا ذفد؛.اذت اذالثة المرحذذ; أدا

 ي٨ود ،رة دسا س.ت  ا ت ١هد ل.مع.ا سم.ي

سذع.مار -ة٠ض٠ة.م م إدى  ني لريط.ا , ا

 ذك ن ودت ا٠ورع الوطن. جذوب ءل

 والمذ.نيخ، اطحوذ  ا دع ت ي دن؛  ا

 ءلي ن للطا ا هرع آخرا ن وى

عام لح.ح ن1ساط ،ؤضل ءب.دالكريم

3137 اسقءة ءة٠٠هس٠11



ارضية تده“الو كدة أ ادو-ذدة

 اذشروع باء ثم ه،1371م/1952

تح.اد ؛-إنشاء اور-ط-.اني  اوذ.؛لدرالي ا

 المق_اوع.ة ور ط ل رًا ذظ هوز ۶او ذوب لج

 ه/1 3 73 عام في وذلك او-وطه

 في م—ثررء-ي٠د ينجح ولم ام، 954

 ام٠ء د٠جدي ن٠م ذط-رح الد-ام ذزك

 ؛.دض .الإدخن ؛.دد ام 959 ه/ 1378

 ؛٠أيض ًاجح٠يذ ولم ،ءده التعديالت

 ر نجرا 11 ا اه 378 شعران 3 دق

 سلطات أءك رت ام959 عام

س  ؛٠ه. إقاه,ة ء-ل عري.طاز،٠لا ار٠دم٠ت٠ا

د أسمته  لجذرب٠ل الذدرالي )

ذاد ؛-دأ بي(.اودر  اوارات، ؛..ت ا

 إدارات تم .ة. اوذر ا#دارات ي وه

 ىك واوق؛.انت وشرقرن،ا علقة اذت

 ليصبح الذلرؤ-دة، ءدن مح-فى-ات
غ-اد  إدارة ءشرة وداني ذ-اهأل ا

 وة٠واطو-ي دوت >ف ذيت و؛ ،يخة٠وسث

تحاد.. هاذا ء-ن ة٠ء.ارح  وكذلك ا

 د-.ذ ادة ر٠د.ة و؛-ان ،ء-دن د-ل-ذ-ة

قداد دددذة ا(. -ءال دب او )دددذة ا

ري.طا ستمر وا  ل خا ع-ن ددون ا

 في ريعوانية اد المتعمرات وزارة

 ادربيا ا؛ذوب دووة اء—#دذ التمهيد

 ء_ام اه/إبريل 380 ؛-وال متن

ذت٠اقذ -’ذند.. او-وة-ت وفي ام.961

 ة٠الم-ت-ًائ ٢لألع العامة الحم_دي_ة

 (15) 1514 رقم أولهما: فرارين؛

 25 م/1960 في.-.— .د د 14 -خ ؛-ذ-ا

 : ؛-دا وذان؛ ه،1380 ا$-يء.رة جادى

 27 ؛ذاريح در اوى( (16) 1954 رة.م

 ا$ء-رة "بذادى 18 م/1961 ذورر

سذذد.ار اء۴بإت وة.ف؛ان ه،1381  ا

ل .ح ود ي٠ا"ج_ت ستة_  ك_افه '

 في ا.ل_ذذذ-الة ءر واودموب ا"ةط-ار

ت و؛إباء لم،وماا دن ماذان أي  دا

ء رىء،١اوطو  ة٠كاف بز وإء-

 ذاذة في ى',.ات١اذد ء ١وإحر ،ءوةوة؛ن١

 ق—ح اس—أى لى—ء ذوب—ا؛ اء—غد '

خطوة د وةالبا ؛.ذيع ؛..زراعا  نح.و ك

قالل اوذام. ا

دة أده أدورة ءؤد في

 26 في اليم_ذية الذورة ة-اد-ت دا

 ا"ول ارف ك.ان م1962 ستبر

 من التحرر ذ.ذ—ال أه_لىاف-ها دن

ستعمار، س-تجداد  في و؟-اء وا

 تح.فق ءلى لى إد-؛ا المذ.ادس: 1هدذ-ا-

 اوود.دة ذ-ط-اق في رة—الوط -وح-دة

 اوورة ءلى ن1ك ذذد اا.ذلهاذ. ر؛؛ة او

ر ستعا ا ء ؟. جذ.ا أ د.ن تع.ما ن أ

دة٠د1 ل*ا-ه،ة1 3138
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 هزن ن وى او.وطن. بلجذو في نى لردط؛ ا

 ءلى ردونرطااوار ل٠م٠يع أن يعي٨اكط

 ن٠م وم.واجه.ت.ها الورة ءلى القضاء

 حدورة، ا ن م رن الها ا ن حذذن ا خالل

 د مددا ا ءلى ب٠التخري أءدال ودء

 شماله في المتداخل ادس اطق٠ذ٠د

 ب-زء-ام-ه ملحدم وآن خص_ة ؛وجنوبه

 "ةوزة٠ ا زم دد اذت ك ص; لذا اء?.د ل ا٠حم

ستم ة۶هرواج في وقف  أي في طر٠ا

 تم أن ٠مل٠ب لع.رببا لوطن١ م-ن بقع.ة

ورس. وذاة دن ريط."لن٩لا إءراج ا

 في بعنيا ل ا اكش دور ١ظجددا إدد

 ال-ه شال رمختل.ى ن٦لريطاكا هرواجه_ة

 توبر5 ؛ 14 ذورة ذت-1واذط ووسائ؛كه،

 ا"ولى جادى 26 م/1963 م ءلى

 وتحذق ردفن، لىل٠ج رن اش 3 83

ء  ن٠وإء نى ا٠لريط ا ر ا٠م٠سح-ع  ا ج.

ستقالل  م/1967 ور ذود 30 في ا

 ه_ذا ورزم ه. 13 8 7 م؛ن٠ 27

د:ص  ا دوحدن،ا ف.إن اووط.في ار ا

 إلى لج-.نوب ا م شما با تتحقق لم

 م-ت ق-ا دل المعزغ.ن ه.و ةلى٠ ل ش..ما ل ا

 كان إذن عدن. في رى٠أخ حك.وم_ة

 ؛داية ت٠راحي اإفي اوداخله ظروف1و

سح.قالل  وفمحر٠ذ 5 ك_ة ر٠ح وذدام ا

هليخلف1387 شعبان2 م/1967

 رريس ي "رب؛ ا عدادرحمن التاذي

 الله عد الم_شير لجمهوري ا تخالن ا

ل  روج٠وخ ٠٠الجمهورية رددس '

.؛ وا اودؤن، نم ردة ا القوات  ل ذ

 وت.تبيت -ورة و ا ءن زدفاع ي ر_تداء

ؤوري م1الظ  صار٠ح وم.واج.ه.ة ا

 ًظروف ثم لصذع.اء، دوم؛ لجعان1

 الررتج؛ العذري فس لتاوا وعرددة ا

ق، دورة، المصالح وصرع ا  ا

  إف؛ في دوره كلسه لذلك ؛.ان

 لجبهة١ دة^؛دة ءدن في نظام ندة وس-؛

 هع جذدف في ورت تن؛ ادفي لقومية٠

 ذولى حدث لحكاا ا ه ذ  ذيثرذج ابردطا

 وكان ، ٠لشعي ا ن دط_؛٠ق  لرز؛ ا

 عذثة دن—ء ن٠م ء صده-؛ ف—ة و—هض

قالل عزاف هو ا  با"مر ا

وهب'رى. اوواقع

 وطق؛ ًا٠ه.دذ دة٠الوحير وظتت

-؛ مغدودًا  و_ذ.وى ا ؛؛خ.ة رف.عذه رًا و

ن أنحاء ؛ل مسذوى ءلى او.وطقذ  اوو

 رزذ.^٠أة ما رزم وجذوبه 4و- ؛٠لى في

م وازدواح^ذ التشبر ظ-روف  ا

 يرن واحنلى وط,ن في رة’كاو وا واودوزة

 وذ.لىوضات اوذريب الماضي غاذات

زر ءلى نإ وانادكس دد، ا
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حدة اؤدم اوحدة دة اص دوحذدة ا

 وعدن رنعاء من ،٠كز ومفآوم رؤدة

 ر ذ.ط دا ؛-رى وكف ا؛-وحدة، غدو

 ءدن انتهجت وقد خ.اص-ت ،تحقبقها

 ي ، متطرف ءد.;.ا اش.زاكي نفا-اد؛

 ا.لتغتح ذظاد.ي.ا في صذع.ا، بقي-ت ن١ح

 ؛-ورة اه_لىاف ر إط؛ وفي ل لمعتد’

 التارات ب.ع.غن ووجدت سبنعور..

 التشعير ة رط؛ غدت ه_ا٠ذف ؛ة .؛ا٠ال

 صراعها ظروف في ذإك ف.استآذدنيت

رضة٠ف .'ذ-ظام، دح  صنماء في ال«

 ءدن ود.*.ارخمة ، ءدن إلى دغر ؛اذت

 دل واسذخدم ددى،، الى دذر ؛-اذت

 ا$زر، د-واح؛".-ة في ة—ال-ارذ ذ.ظام

 ؛;ن ااذ^وك من در إلى ذاك وأدى

ث د 1طو ر,عغر أت د-د و ، طر؛.ن٠لس ا

 ولم الشطرذن بذن ا"ط.راف ءلى ذقع

 ذ^-ادل من وا#ذاءات المحد غذلى

تمامات. ا

 دمنن الخارجي المعيد ء-لى أما

 بدا اه 389 م/1969 ء.ام منتصف

 دح ذه ذا ء ح وذو ادة ت ا* ادد-هال

؛ ازخربدة الدولة  ؛'إنحدة ات٠واًا.و
قا)ه ر٠ل ذا ا دون ;;-ة ا"مرية  م_عل د.ع.

 ل كما؛-ان اكه، ا الدول

ة  ال-ا-ول ردع درع متازة—د ات٠ءا

أن -د *د - وب لم: ا م٦ذ أ زفا—د ، ة ؛.*ردو ا

 رئال-ة من( لشعيا فدط-ان اةهي

ط ءلى ر؛تع *.الم“ ؛؛ذولى ؛-دولةا  ة٠ا

 ر؛-ح 7 م/1969 ء..ام ؛-رذ;و 22 في

 أا.اذ.؛ا دح عالقاته ه1389 ا$ء.ر

تحادية  دع ذلويته_ا٠ذ اب—م ء-لى ا

 دح *٠"ؤاذ٠ء وة-طع الذ-رة-؛ذ 1؛٠أإاذ

ؤاذ و؛ادت أدريؤا،  ؛ر؛طاذ؛ا هع 4ء

 و؛ذ؛ك ذام، ^ود ازه ح في ذتؤون أن

؛ة. ر ا؛ ا؛.دول ؛ة؛ة دع و،لحدا ا

 ؛اذت ذذد ؛,ربيا المعيد ءلى أد.ا

 ،ذ~ثعة الج_توب ة-ات—ء داة-رة

د.ارات تحاد ئ؛ل ءلى ذاعرض  ا

 ذطر اذذ.هام وء.لى -)ة،٠ااذل العرل؛.ة

 ورغ_م - الدربرة مدة لى؛ ا إلى ن ؛-;.هدر؛وا

 ددن ا؛ط؛;ة والد"ذات ه-م ا لذذ ظ.؛ور

سفقالل مون !-طا ا 30 في ا

 شعبان 27 م/1967 ذوز_تر

 الدذاع مرحدة في خاد اه، 387

 وحصار ،لحمبوري ا _ظ-ام— ءس

 م/1967 ءام تما؛.ة في صنعا،

 م/1 968 ء_ام وأوائل اه387

 لج-آ-ة ا ذلىد.ذا ار؛ة—ود؛ اه، 3 88

 لذظام ' ء_ن ا؛-اود في ة ؛.ذود ’٠

 الشطر؛ن مؤولي واذاق لجد؛-وري، ا

 م/1970 ،.وض 26 - 25 في ذدر في

 ارد، ءلى ه1390 رمددا 26 - 25

ذرإرالي اغداد إذادة ؛؟راءات اغذاذ في
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|يمعة الوحده |ليمذية اؤوحده

 دلك وكان الدواذدن، صدن مح_مع

 رب زلنشا كةهة٠المش ة ادرء عن دعبدرًا

 هذه لكن ال.وحدة، إعادة و٠نح ضدا م

 ب ٠ :■٠١٧ ب نكع وذق٠ر أن شتج٠٠ل ا م لخلطوة1

 النظامين، سدن ت تضا لذذا ا

 ارج.ي.ة،٠والخ خلية1د٠ال ت ا رس لم.ا 1و

 التوش، مظاهر ءودة إلى أدى م_ما

 ه.فوا٠ح الثطردن ماب.ق٠ك في وزاد

 النظامحن هرن ؛.كل رزة المدل وذ.وى
 ،س.ة ايوس ، وتوجه ، رًا ك ف ادبادندن ا

 ددن الدوذر هرن ٠لمزيل مدءأة دك ن1فك

 رب—لح ا ا رس حر.ا ولر ،لشطرد_ن ا

 ر.بع.ية ر٠ذط كال وادعاء ا#عالهرية،

له. ا؛وطن من م-عيتة أجذزاء

 عددًا وب٠الج_ذ ستدرج 1 وعددما

 20 في ا!-شم-؛ل ايخ٠ش٠م من ك.ب.يرًا

 ه1392 رم٠مح 5ما1972 فراد.ر

 بدأت ء.داء، مأد.ة في م٠ءليه ذى وة

 ديلتصع ا ر ذم ني وا ،ردق دب لحذر ا طدول

 26 ؛وم ذررره دبغ دق شطرين’ا ؛تن

 ا$زر رع 26 م/1972 جرر

 ا؛.ذوات ت٠اشبك ءح.دم.ا ه1382

 ش٠لج-ي ا سن كانت التي إدة ا٠م٠لئ ا

 ع—م صجإ٢٠ع٠لثا ثى٠ي٠الحة ومن احرو، ظ لتا

 طراف٤ا خذ.ط في الجذوة ت ا؛ذوا

الجادة تدخل.ت وه:؛ ا؛ذطرين، ردن

 ئه-؛ عضا ا بع_غى م.ن ذعرد العربية

 ا؛.ذذة، 4لج دا وم الحذرب إدة,اف :!دف

 رئع*ري ددن ذخرة ها ت انء*-؛ وجذ.رت

ظ؛ اتفقا ا؛ث.طرد.ن وزراء  ءلى حد

 ف إذرا ت—تح ر ا؛ت-؛ "ق—إط ودن

لذناء لعرب-يةا الجام.عة  اشاه.رةا في وا

 رمضان 13 م/1972 أهوبر 21 في

 حا إلى اذرن حا ن٠وه ه.1392

 ءلى ا؛ومدة #ء؛دة ص*غة ءن بوثا

 ا؛دطران ودع امءذد اورسمي ادوى

 القاهرة في وحدوية ذن؛قع؛ا أول ء.لى

 28 ه/1392 رد-ء-ان 20) يوم

 ربي تجل ن٠م ]م( 972 كذوبر١

 ا؛م:ي أحمد نسمح :الشطرين وزراء

تضمنته: هرا وأوم محمد. ذاصر وءلى

: دودي ؛-:ن وحدة تقوم - !

 وجؤوردة ،بدذدة ا لعرب*ه ا وردة حب لجن ا

 تذوب الشعرة، الديمقراطرذ ارهن

 في حدا حرن، دكل ؛دوبا الشخص-ة ف:ها

 يمنرة ة٠دو؛ م وب؛ ،ط وا دولي ن ب.؛

واحدة.

:لجذن؛.دة ا المدوؤة دكاون - 2

واحد. ر ودها واحد م٠1ء - أ

واحدة. ص.مة ا ء - ب

واحدة. رة؛سدة — جذ
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4اليمتي ة٠الوحل |لمية |لوحدة

 وتنفيذية د.شريعية طات٠ل٠س — د

واحدة. ائية٠وقض

ظام-3  الدولة في الحدم أ-

 فى٠وط جهوري نظام ذه—الحدي

٠ديمةراطي

 م٠حم الوحله ر سدو د ي.ض،_من - ب

 لدامة١و ق دعع والس الش.خصي؛ الحررًات

 ابا٠م.ؤسس وغتل.ف كاف.ة، ر٩للجماه

 لتقابية،١و ب ذي وا لوطذية١ .ا٢وم.ذظم.ات

الشروري_ة ائ.ل٠وس٠ال ردع ذ٠وتتخ

 الحذوذات. ممار.سة لة١لكف

ردح وحله٠ال ة٠دول ضمن— جر

سدم،ج دورة حققتها ل١ ل. ا ب٠٠س ا ذك ا

٠وأكتوعر

 م_> ة—ازرا-* ا؛.ادة في ء وجا

تغاى:  بدرت ع محم ؛٠نمم م.ؤ^ر ءق.د ا

 ا#جذراءات في ذظر٠للم دولتين٠ال ردي

زمة لذور ا  وني الوحدة.. #ذام ا!-

 ذذة، ع١لحا ثماني ل٠تاشك الثا..نة اذادة

 ءدد ؛:٠٨٠٠*اك؛ اذادة في اء٠ج ك.ما

 هسن ستورية دف ا ا!شؤون لجن؛ تهاء٠اد

 ذل ن ه ذط^ تور٠الدم نمروع وزع

 ريعجة٠فث٠ال لص لح_ا ا ء_لى الدولتين

لألذظحة ط.مةأ ده ءلم لدواذقة الخذدص؛

(:10دة)1ا؛ ماهمذ ًاكل الدستة

ى٠بتعويغ ن ا؛.دوا رئيدا ذقوم - أ

 القطرين في دن ت ري.عي٠ ث٠ل-ا السلطتين

 لى٠ء ء ستفتا  مادق—ء بتنظيم

 ».ذري.ب.ة سب,-اط.؛ واذدخاب ،الدستور

 ل.لدس.تور ط؛ةًا لحديدة١ ل.لدولة وردة

الجديد.

ا٠٠٠٠٠٠رد ز$٠اك٠ثم٠ي ذ!.لمثط٠ل ن ي٠ع٠٠٠ت - رب

 في ضم ت كبرك؛ وزار؛؛ ت؛ لج اادوتن

؛ في ال.داخلية : وريري ا٠ء-صويته

 ءلى ؛■ا#شراف ذذوم ي دك اكطر؛ن

 ستة خالل وذلك ا"عدال، هذه

 واذخة٠م ح دار ن٠م ا"كر ء.لى أسهر

-؛طات  ءلى الدولين في ة٠التشريع. ا

 إ.لمجاذ؛ ا ذذه وددون ، ذور٠ل-دم ا ۶و هرش

سيام الالزمة ت1۴المالح كافة

دن ا ..س..ا٠زد يدءو — د له.*.؛ حا ددو

 عنها هىحللمن ذ-اد٠#؛ الدرف.؛ دول ا

ا#^ذة. أء^ا في ك؛٠للمشار

 انجالس نملى (:11) المادة

ب ذي التثريعية  إوزار ذ.ور ن الدو

 ء اتدن ل ش اب- ل٠لحدي ا ر و سن لد ا مذروع

٠ل١لثع ا
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المذ-ة ة٠الوحل

 حا في (:13و) (12) المادة

 الدستور روع٠مث ءلى د,عب إ ا فقدة اهرو
 طبق.ًا ذورأ الجديدة الدون ودام كن٠مم

 كالم٠بأح يعمل وأن .للدستور.

وإقراره. يذ٠لجل ا دور زنس ا

 شاقية 1 حددته الذي الموعر وفي

 لقاغ.ي١ آذذاك اوربان ا]تقى لقاهرة١

رياني الرحمان٠ءج  ءلي ربدع م وئ ا

 ت٠تح ص ين را ط - دن كل: ا ة ص لع.ا ا في

 رربهى في ’ ن ن ل ا ر٠معه ق.ي.د٠ع٠ل ا ي-ن ا٠ء ر

 28 وفي اوبم؛.. ورة٤ال ذردة را٠مجذ

 ش1 392 ل ذوا 22 ام/ 972 ذورر

 طرابلس بدان ءلى ن الرئيسا وذع

:دلي م! تض.من اذي ا

 ارمن في واددة دولة إتاد.؛ - 1

 ص,.حها وء؛ لى رمن ا الجمه.ورية مىست

صتعاء.

 ،واحعد ءدم له.ا يك-ون أن-2

م  ادرة؛*ي در٠واإص كها٠دي هو وا

ة واللغة فيها، تت-ريع ل ل  ي٠ه العرب

٠الرسملى اوإمة

 تحقيق إلى ة—ألدول دف٢ - ق

 ث ا اولم من م.ة مسحله شراكية ا

ا#سالمي. العزربي

ي٠ه للذ-عب او.ه.؛^.ذ لملكية١ — 4

 ،يته٠وت_ذم مع٠انجت ذط.وي-ر ص أس-إ

 مصوذ,ة لحفل.ة ا غور ذ٠ص لم ا لمدكلة١و

 ض و و ]اتأذون وذذًا إ تبرع و

عادل.

 نى—وط الحكم نظام - 5

ود-ءةراطي.

 ولد.د٠م ي— سي؛ا م ج ظكذ. مة اؤل — ة

جة ا ب -م ع - ٠.ش \ ا ت ؤذا ؛ضم  حرة مدا لمذت

 ن ض ل٠م٠ع٠ل٠ل زذ_ورة ا في لمملحة ا

 دي #ما ا ن لع.هدرن ا ودواردث |لتخلف

س:عماري  مش\زكة وذشكي,ل ،وا

 ولوائحه "سا-ي ا ظام رذ ا له لذضع

 بإؤامة طن-أص ا ل-ذ.ظام 1؛. سهدبه

غاد ش ا  زوء وءلى ب في اكي ا

ا"ب. ؤذات ؤ;ل ع,ن قه مذل

 ليم.ذية ا ش وز وم-، ا *زور ن ين دع — 7

ا#ؤبرة. حدودها

 تح-ديد ء لدن؛ ا ١هذ في نم ك.ما — 8

ن. ادلمجذان أسماء ا

 ذي ام/ 973 عام من يناير وفي

 »;دة ال. ن ملذ؛ ؛.دأت ه1392 ة.*دة1ا

 11 وفةًا ؛دا ء سرن اطن؛ ص واكاة

 وتم وطرا؛.لس، ااة,اهرة في ء؛ب ادذق

كد  ني الرص الدة ء اة؛ في “ء؛;* الت

 م/1973 تور 4 في الجزائر

ه.1393 ن1ألا6ًا؛واؤق
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ذيه٠الوحدةاكبم كحة I الوحدة

 علي ردح س-الم نس ازر قام كم-ا
 )الحديده( دالي ل ا ر ط٠ش أل إلى دزداره

 شوال 16 -14 ذوررا 12 -10 في

 ف؛ها نم ، ذذ-ه م ل.ع.ا ا م.ن ه 1393

 لح ل.في ا اللجان أء.م.ال -؛ر قذذ منا

 ، نشاطه_ا في تذ.هلرار٠~“ا لهدا ي.صر

 يرذل:و 13 ة٠حرك ظ-عاء٠ر لت٠وش._ه

 ه1394 ا"ولى جادى 22 م/1974

 الرئيس د—ه٠ء رها إد لى٠ء لينتهي

 و؟.دأ ا#رو-الي رحم-ن٠دال٠ب٠ء اذي٠ق٠ال

.ي ن م لح ا إدراه ١اورئيهر د ءه

 16 آلن|٦٦ بر\ي_ل ل5 وق

 الرسان: التقى اه 397 دفر

 ٠:ًا:٠ءلي ردح لم ول ؛؛ب،٠الحمدي م إدراه;

ء.لى ذلج-اقا ونم ، قعطبة م.ذيذ.ة في

اوكتابا*.دث ادر وذ٠م ن و٠لح.^ س٠1^. لغ٠تثمح^^.ي

ن الدذاع وسؤولي  والدبذارة صاد وا

 ك.ا درة ع٠محتم ؛يوالخارج والتخعط،ط

 درز ا٠ك في وتب؛-ازرنا أشه_ر ت-ق—في

 ازذخابأ ة٨د1ود; ل.حت وءإن دذ*.اء

 وسبب، ، قا١٠ليم 1 لثعب ا م—ي دق ا

 مختلف في المشهرة؛ اللجان -ال أء

ت،  ذرء؛؛ لجذة تثك؛ل نم كما ادا

ذذماددة ؛؛؛#ذا ا إذاريعا لمذامة  وا

 أرل يمثل وأن الثطرين، في

 البدران في ا"ور الشطر الشطرون

ط ا٠ه ي—ف ارادت٠غ٠س له وحد٠ي  ق٠ل ا

 لل.مجلس جماع ا أول رعم آن وءلى

 ك ل د ودكال م. لد؛ ا دنك دن دوذدو ني

ء دن نذرا-د؛ا ء الدة؛ وءدن. صذع

 دط-ري في ررات٠ذ.ط حدثت ،

 م٠ه.£ .را ا ى٧لرئت ا لىد.ة.ذ بحادث نممن١ل ا

 روجه.ه من دد‘وا روم دلى الحمدي

 26م/1 977 أ؛ور10ءدنفي إلى

 ينسح برد أ ل.خل.غه ه1397 شوال

الغشميج;ة.

 ردن العالقات شهدت وك ن د٠رع

 مال٠ت٠اغ حادثة )عقب ن لشطري" ا

 لى ا الملغوهرة ةبلحقي دا ل.غشمي ا ر—ورش ا

 وثعو٠ي 24 في ءدن ب-وث ا٠ه—حمسل٠

والذي ه1 398 ارحف8م/1978

ءلي ر^تع لم ئ ادرس دكة أءق،

 20 م/19 78 وودرو 26 ي عدن في

 عدالغذاح وخدفه اه 3 98 رحب،

 سدرت 1 ؛ن 'ئذ؛؛ م ١٤؛ ص-ا^ت 1ار

هددة الحالت  وجددت دذ،1|لمش ا#ء

 مع.ة ا٠لج ا في نوبب -لى ا لذط., ا رة ؤض;

 يد1ودر ،لد*ثا-»دي ا ا٠دذلل _أ—*:ا» وعردة ا

 في الت.اذية الحرب ت ند,؟ حق وزر ل ا

 م/1979 ءام ن٠م ر٠ي’لىر منتصف

 ارزتس وهنا اه، 399 ا"ول ربيع

ءو وآصنرت ،لدذوسط ردة ١ء جؤود
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الهحدةاليمعة اصءدة ة الوحل

 ال؛ر، إطالق ل.وؤذا اق٠اتغ توقع

-I لج ا رتتا كوا رب دا ٢—V ود—ذيع دن—ب—ن

 ذ.شوب> ل٠ق ءص دان ئ إلى اووزع

 د-دن ايى ١مجد ء-قد ك_م-ا .اذ.رذبا.
 ًاكويحا ا في رذ؛ 1ظ ء.؛ اج،-ا وعرب.يذ ا

 :ن—لج إب "درهك U يه٠ف أذر

 الشطري.ن ق.يادت.ا دءدت الواط-؛،

 زن ف.كاذت ،واو.ذلد.اور لالج.ت.ماع

 الله د عم عني * ورذدسددن ا ردن ل^-ودتا ا

 29) في إسماعيل وعبدالغتاح ص.الح
 ا"ولى ادى—م 1 - ا$يى تع—رب

 م(1979 أرس ٠٥ 30 - 28 / ه 1399

 اتفاق.تة ذرع إلى ذبا تود. واوتي

ل ءلى فيه.ا اددا  ت تفاي با زام ا

 وات٠اطذ-ط وءلى ال-ادةذ، اوو-ودودن

 ذاك ودن ذه، ل.وح ب وتحق-ق رذدن او

 دولة دستور إء-داد في ا#دراع

 الد.ذورد.ة نن يى ال دل ق م-ن اا.و>.ذة

 يجتمع ثم أذ_ير.. أر؛_ا_ذ ل٠خ

 استن إلى ل،حال #ذراره اوريان

 لدواذذذ السعورين في التثريب;ن

 لالستندتاء لو.ثعبا إذزاو ثم يى،

ءب.

 حدر ذ-ا لي—ء ء ص_ذ_عا ر زا حرتما و

،——'■-I ح** ' ا ——٠د ق— ها؛ذ يسرة٠رئ _د ٠ذد_لم

 يونيو ا و في اوزر ا رئيس "ءلى ا

 ؛.*د ه1400 رجب 29 م/1 980 م ء

21 في ل إسماء افتاح دا ء ل ستثا ا أن

زرة جادى 5 م/1980 إبريل  ا

 ن وه. اوردادن ه:ئة ردا-ة دن ه1400

شنراكي الحزب أماذن  تم ابزي، ا

 في اا-وطن ري ط ؛-;ن الحذوار إحذ-اء

 ت يى ذن-! را اوي-وب يى دفا ا ذو

ذ.ذ رتم ، Li اك..ا؛ذ.ذ  إزادة ء-لى ق1ا

 ون لذما وا يق٠٠٠تت٠ل وا در و٠لذ ا دب ا ■ - U أ

 وتم ، اووددة ن 1لج أء-م.ال حباء١و

 رذات او إذداء ت ادفايى عفى الذرع

 اوبري ذلى و ا ني |وذطرلن ددن زكة٦المش

 دةاذ;ة ت وادفاة؛! ة م واو-؛ا .ري٠والب

وإء"دن.

 ؛-ذن دوري لقاء ء-لى اتذق كما

 ة٠أرب* كل مرة الثطرلح-ن ي٠رئب

 في رن رعدلش ا مم؛٠٠رئي ى ة ٠٩- ا ثم . . د_هر أ

 م/دوال 1980 ستمرر ل أواة ني ٠تعز

 ذف الشهر في ء اذأ أءذ^^ اه، 400

الكاوت. في

 -شطر د ا س٠ي٠لرر ري؛ره أول وفي

 في ن ل*-د ص-؛لح الله ءب ءلي الشمالي

 ه1402 م/صذر1981 ءام ديسمبر

 #ند-اء عدن اق.تة٠اتغ ءل التوقع تم

 م—رض زذي وا ،ءلي  ا ا'يم'فى ا لمس لى ا

 س:ر بمتا؛عة صتويخ لشطرين١ رذذ-ي

 أء.م؛ل ءلى ويرف ووحدةا ت تم؛ 1اذ.

 إب وحتجا_ل٠تت هد.؛ ميذ د ه ودوج تمذ؛.ته-؛،

.ءده لربسن١ هرص؛دقة د*لى
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ادحية ددة٠الو ة الدمي |لوحدة

تفاق تضمن م-ا٠ك  إنشاء عل ا

جنة  م رز,. ازفي المدركة ازوزاردة ا

 ينوب من أو ن الشطرة وزراء رئيي

 ، الخارجدة : وزراء إلى زافة ، ءذهم

 والعخظدط، يةمتذ وال لية،٠رال.داخ

 هيئة وربي ،تع-لىم ’ و والزبرة

 الملحة القبرات ي ا"ركان

 ب-ين يق٠لتد را تعر—وتخ .للثطرين
 اةذ.ى-؛دلح الثطر^ن في يةمالتذ خ.طط

 لدراسداتا ودقديم ، اعدا—جه وا

 تلدء.م الني ؛-:رادات وا والتقاردر

 اليم-ني ذس٠ام إلى از.شطردن دة٠وح

ثبر ا"ءلى..  تنفرد ءلى اف ا

 رجب 29 م/1980 يونيو 13 اذاق

وقع اه400  رش~ي قبل من عليه و

 تجتمح أن عل واتفق * الشطرين

 ك.ا لشطرين ا صمتي عا في لجتة٠ال

ناوب. ًاشهر ذ"ذة با

 المي سس اجتماعات أما

 سدة كل باجتماع فحددت ا"ءلى

 ك٠—5ن يكول ح_خئ أو ،أشهر
 صنعاء ددن بالتناوب وذلك ،وري ض

 دشكدل ءلى الجانبان واذذق وعدن..

 ستة رن ذتك.ون للمجد., سكرتارية
حس. شخا أ

 في لسدا أن ن ذما لحا ا ارتأى وقد

مدروسة ت١ءطو وذق زوحدة ا طرق

 ؤدر اكدر إيجاد ءلى تعمل نرن ومتا

 ين٠ب ة٠رك١—لملثم ا لح ا ر ت ا من ٠ ممكم
 المضمار في وخاط الشطرين،

وكصادي  السبل أفضل من وهو ا

 لتحقيق وموض-.وءية نا أما ها٠كبر وا

 الوشية ف١ا"هل وأسمى أعل أحد

٠يمبمذية5ا إوحدة ا و٠وه

 ت إؤل ا هلذه ل ذر ومن

 الوحدوية تا غاء ا تمت الوحدوية

 أعالها، لوحدة ا ن طن؛ بعذر وًانمزت

-جذ ومنها  ذقدمت الفي الدستورية ة٠ا

 2) في ين لشطر ا رسي إلى وء؛ دؤلى

 يمر30ه/1402زبحا"ول

 طات لندا ۴بعذ وذوقذت ام(، 981

 اذناى وجاء الذطرين.. ين٠ب ديةلما ا

 دو 1م 6 في تعز في ليمنى١ )ذمةا دغاء

 للشم1402 رجب 12 م/1982

 دل من التدخل عدم ءلى فده ق ذن؛ ا

 ط ا$خر الشطر شؤونى ي ذطر أي

 وحل ،ن.حهما العالذة في العذف ونبن

، المثاكل ر إطالق ووقف منمي  ا

 في ذ٠الد المظاهر وإباء التام،

 يجا-ث كان ما ودو الدولة، مواجهة

 دولة ام٠ا'م لجنوبي ا لذطر ا ذل من

 عمز خادل ن٣م ا؛شمالي الثطر

هوي- ج:
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المكة :وردة

 رع 28 م/1 985 ير يذأ 20 رفي

تفاق تم ه1405 ا"ذر  اء٠لت في ا

 لى—ء ز—وة-* دن—ء في في—إدم ا ة—م٠ل_ق ا

 منطذة في ف ط.ر،  ا م_وض-وع لج.ة م.عا

 م-كطقة ون٠رلك ح:ت شبوة٠و رب م.؛

 ريما ء-ليه ووع الذ.ط.ي، ر1سثم1

 وكاذ.ت طرين،٠ش٠ال في ا"ركان ئفي٨ه

 م.شدلم.ة أه-م لم.عالح.ة لبداية1 ه.ي هذه

 دردن ارددا ردرف ر وا٠مج رين٠لشط ا جه١تو

ءرددة. وسا وبرون

 ءدن أح-د'ث رت٠ذج٠اذ وح_يذ.ما

 2 م/ 1 986 ساير 13 ني الدموية
 عهد حهىاو اه،406 ا"ولى حمادى٠

 رز٠أب انتهت م-ا٠ك ،محم-د ٠ذاصر ءلي

 الظ.ام رأدة و;سلمت عدن، دات و
 أءضاره.ا أبرز جديرة دادة عدن في

 أمانة ذولى اوذي ى٠الجثغ الم٠س ءلي

ذش لحزن١  إوقف كأن بفي.1 اكي ا

 اساكغالن وعدم ل،٠ذ٠المذ.* ص.ذئء

 ءلى عد رسا  ت1بتمرف ا).ظروف
حقر  ن٠م اطة.وار م-و'حعنيلة أو ر،1ا

ن ا]وحدة، أجل ت*زيز في دوره ك

 أجل من اللمي الح-وار ردأ

 دع عدن رادة ت٠وتج-ارب الوحدة،
 في أ ط.. ا د. ء حذوا ا وتم صذماء، ي؛دة

 سبب الذرة ادرة دودر من اا.ذطرلحن

ف  ؛-رن م_ا ذذح ق-ة م_ذ_ط ء-لى الح_

 ا!تتةبلب حي.ث وذروة دارب ءذا؛ظفي

في ق ذفا ا دد ع ب ك وذا. برول، ا عن

 ٠ س-ة دا در ء ص.ذعا في يمني ة و ج،-اع ا

 رالم لي وء ص_الح الله عط ء_لي

 رمفاتم 17) في تم البيض،

 منظما م(1988 ماب 4ه/1408

 رع، الذذا د:طةة في برك٠الث ار لالمه;؛*
 الع-*-ل اس.تثذاف ق دن.؛ ا ذضه*.ن كم.ا

 لة إحذ؛ روزوع وء_ث ا!-وحدوي

 ا!.ذورى ي٠^إ إلى ا!طد;ور مذ.روع

ا!ذ.طرلن. في والد*.ب

 ه-ذا ف*لة٠ا! اجتماع في نم ك_ما

 تنقل حرية تهيل ءلى ق تف؛  ا

 ؤة -ط-؛ L; نطردن ل ا ؛.;ن ا؛.واطد؛ن

 ذ;ةلى -دردة ذدغدذ  ذع وتم الذظصه.رة،
 ولدو—ي من ا"ول في اإواطنين

اه.408 ا$دة ذي 16م/1988

 ري مددها ا ني دذروع.بم. ء إدد؛ وتم

 ءلى،-؛. الحالف ن تن؛ ].في ا المنطقة في

ذ.؛ءات ودواصدت جت*؛ء؛ت1و ا

الثطري-ن، ومؤولي دي ب! بذن

 بدي لسع؛ ا لتنظيم ا ة لجف وانعقدت

 المجنة ا ويري مرة، "ول الموحد

 م٠مجك عقادها٠اد عق يعب لم التي لوحبق١

داس:ة ا؛ظروف  وادذذت ارقة،سال ا

 الحزب£ن مرار٠اس-ت مددأ ء.لى الدجده

 والسماح الشطرين في ين—القاثم

 مشروع ض.وء في ال-ثاسة بالت_عددية

 ن٠ل٠٠وء ء ا د — ١ ■ ٧٠ L-Jد ا٠ب٠وت ٠دلمد_لىور٠ؤ ا

عام ة ب-شآن ءدة ات زح١٠ومق ريع مذن
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يمذية1ا الوحده |ليمحية لوحلة1

 صذع.اء لىت٠وذ* د، ج؛ ر١ومحو ا؛وحدة

 سبرات٠م ن؛ه اإدم اإذن .ا٠٠وأغل وغددل

 خ-وزحر 30 قح دوحدة ة؛إ٠لب مهال عمي؛٠ش

 ء1ها1410 ا"ولى ثدادى 1 م/1989

 تح-حث ءدن في خماال؛م ا ؛—ذم ا ء إفا

 ثروع٠م إقرار عل التاريخي ف'ق ا

 الثمورى مج.ل.سي إلى ته وإحال لدسدور ا

 ثم ز٠وم ،ذه٠ء م.واففة٠ل-ل والشعب

 تهبأءق ،4ش.رءلى1العيالى ء سف؛ ا

 وذدر س١ومكبر ه٠صذعا في رت ت١لقاء

حت.ماءات فيوتكث ،وءدن  نجدي ا

 لإلعداد ن وادسؤو واللجان ا؛وزراء

 أنه ورء الوحدة.. #عالن الكامل

 ذورر 30 في تتم أن خذا قعا مذو ان٠ك

 ه141 1 ا"ولى جادى 12 م/1990

 يخبه ا القيادة اجتماعات في تم فذ.د

 لح ف ادنه عد ءلي : L دردا للدطردن

 يض٠ب٠ال الم٠س وءل ،ة٠واري٠م"ه٠لج ا ثمى رب
 ال؛مفي شلىاكي١ ب٠للحز أم ال.* ا"مين

 2 2 دا ا 41 0 نزا رم. 26) غ٠دناري

ذ-فق ام( 990 ابريل  موعد ءل ا

 ام/ 990 مايو 22 في الوحدة إعالن

 لجمهورلى 1 م ودأ ، ه 1 41 0 ل دوا 2 6

نتقار؛ ا!-فرة م٠ي٠ظ٠وت.ذ ،اكهش؛ ا

ه٠م٠٠_عي يمهر—ت ل ا و ؛٠٨٠،مميا١ ا ا I—٢ ا .اب٩ماوسا ب

 أن وءلى دا؛دستورغ لى لسد با فيه٠١لتذع وا

ممضت.اء جل٠رؤ  ١٥ ول م.ا؛.*.د إلى ءاده ا

دفاق ١هذ وذي اوردة، م.طن غثر ا

 مايو 21 / ه 1 4 1 0 ل ا و—د 26) حنى

 الشطرين دني تم؛.نيا يث٠ح ام( 990

 في الش*.-ط و لذورى ا مجاس ءلى ط-رحه

 ءلى اصادة؛ ا نيللمجلس ونم ذطرقز،٠ال

ن ى دد؛ 1 وءلى ،لذسدور ا  اؤوحذدة، اء

نتقار؛، ة ؛-ذلىا وتنظيم  م ود؛ ا

ارض؛. هوري؛مالج

 22 / ه1 410 دوال 27) في ٠وتمد
 ذدام إعالن عدن في م(1990 و٠اي٠م

ن ،الوحذدة  ايخذ؛؛، الجم,ب.ورية وإء

 ا٠رسس لح ا٠ص دته ا ءلى ءدي واخت.ير

 زععة ن—م دكون ا ة—س درن؛ ا ر، نجذ
.ًا٠ة نا يضل٠الب م سا وء-لي ،حنحرف ا٠دحأ

؛رس"’

 لذ.ارا لح.ازر ج؛ل ل آ'**.لى ذا٠وكا

 كمءزة؛وا ل ندصا  ' هي٠ليذ اداوي ءنى
الله. بإذن "رد ا إلى التشطر وأل؛

الدري دسين دن دددى
 لدرب١ زد. ذا ذي المغض.ل :ءإي -وواد د. : جع برا

 لعام١ اذداريخ ا؛لولىاد: يح:ى ٠دحما ، (٠]ذش ا

 اليمر ده وص : 3.مذ. لمي٠ء سيف تدن، لذ
 ليمن١ دش: ل ا ذرف ر٠> د٠أح.م ،كاريخا٠

 t *_.ا٠ى_ذ — ادوحدة دؤول الخارية، ء؟.ر
"كاوع ا ذي ء رن * ]دمندة ا ي.رزخة٠ د٠.٠ ا

زة،1ااءولتى- د ه م اإ.ءفوا، ]يمل١ حوا]ى:
 اله.ز تاروح ,.اذن.؟،: ناذر .دا] ء نودل

 د.ءالد الته، ٠ءبل د سده يوس~ف ٠د نم،٠٠ا]ذلىب
 د-افرا بمذية١ حل؛ ان ميح٠القاس دهلى٠م

 ادراع لب:1ط أدو دهد١ -دسن ،وهستذ"
،راتهطر رذ حذوزه - رم—ي ال ي ذط ديى

 اليمني لجذوب١ وف؛ داسذدوة: .٠ل س محمد
 دبر أحمد ا'.متآحده، ا"دم ذي از.محتا
دروة - ليمن١ وي ا]وذية ]*وركاةا :ءذذ
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ني )ا)ةذ^ل( ؛؛ززد )الغغغل( تي الو

ذي )|سيل( ادوزد

م(1959 - 1900م/1378 - 1318)

 داعية ، غ.ك.ر٠م ،ذل مذا رائ.ر،

 "دأود ولد ، برى- ح و م |٠إس عروبي،

 ١و٠لذ-«د. ’ و ، ئر 1 ر—لج. با بقسطنطينيه

 مم م :ره٠م٩٠ي رعل ه_ا ٠هد ا ٠وم_ع ؛٠ه٠رس ن م و

 ادة_طع ،لذة الزيتونة جالرح دخ.ا
 لع.ربية ا لذهضة١ ذف را حب هرصا بعدها

 بن لحميد ا -لى ء يخ٠لث ا زائ_ر٠الج في

 ي١٠م_ؤسل من ه٠ع٠م ن وى ادسن،٠ب

 ه/1348 سنة- اء(٠ذم٠الع ة٠ي٠ع٠حم)

 داخل واسع بشاط قام م،1930

 م ئ ركئ٠ف إلى فر وى ر،٠زائ٠الج
 افرة ءن مذدوب م1936 ه/1355

 للجارة النوادي من ء.لىد سدس إنأ

 من اذكثدر ق وقد ٠هذاك اخ.راةرية

 ،ب،*.ي ا طه لذشا والس-جن ءب ا.اذ؛

 إلى سا٠٠فرس درن اذ.رب من )ت ك تم ذه٠ل^

 ه/ 1 3 5 7 م ء.-؛ آواخ-ر غغ-را—رد -.ل

 الع-المثئ الحرب ؛دادأت وهع م،1938

وودل "رروددةا اغيرور دول في قلذت

 ر٠لجح ا ق٠رد٠ط ن٠ء ر٠مع إلى ًا في٠خ١٠م-ت

 شؤادة مق.ه ل ذى "زه-ر L؛ دل كحة وا

 ا؛لىءوة في هرين ددا .ر۵تخص ثم ؛لىة،٠اا*

 ن.٠اللىي أحف-ول ادة—ئ في وا#رشاد

ل٠و  ط لذشاا ء.ن بذوذف لم درك ئد.

ث*يحه مع لقاهرة١ في ى٠أساس ف ى<ي ل.هيا ا

دة  زرن وا؛:؛ بوي ؛را ا ير٠البش ا).*

 م1942 ه/1361 ء؛م الجزائريين

 ظ.ب٠واذ.ذ .زاةر(١ا عن لدفاع١ )لح.ذة
 ين٠ام—ء وبعد ،لها عادن أميذًا

 ء؛م أددذًا انتخب م1944 ه/1363

.جخة  يا(،٠أفريق ل ش عن ازدذاع )

 ن #ء-وا ا ه٠)رع.ي في المذرط قد ن وى

خطبائها أ؛.رز دن وأت الملمين(

٠اا.بعا .ن٠٠٧ح دحيلل.ث ا؛ةر؛ثرن

 ام—ة م1947 ادا 3 66 م ء؛ وفي

 ياسيةس ة—م—ه٠م في من لدم ا ؛-زيارة

 ز٠*٠وذ دن٠ء ذ-زار اري،٠تح ا٠ره٠راه

 وولي يجدى م ؛.؛#د.؛ والتقى وصن*.؛*

 ىر يا١اشححع ' و؛^ل ،?د -ممع_ه٠ل ا ه بلى ء

 و؛-؛ن رف-ة، ؛-.*-؛ا ل ورح؛ المهمة

 أذره-؛، ةيس لح-ما ا ته1ولتد.ط.؛؛- ٥٩.ا ء لدة؛

 ا"وف؛ع ء,ن ذذررًا لإلمام ه ؤفي و؛لى

قذ.ص  ف.يما ذ.شر ءدة جت.ما وا دلة1٠ا

 ى-ك في للفضيل ة-لىر وذلى ؛-*-د.

 ٠تحريك في م٠مه ؛-دور رذوم أن اوريارة

 ذت1فك يجيى م ا#د؛ ذظ؛م دلى الغ؛يان

 في أسهم ازني ٠الدسدور دورة

 مستشارًا عين اشع أذل ودذددرًا ، وف.*^

 ه/1367 م ى اذدورة لحكومة هام

 ن ى؛ لذورة ا ت٠م ق؛ وعندها .م 19 4 8

 ا$ذر ر؛-ح 8 في ون)لمة ص.ذعاء في

وك؛ن م،1948 برار 19 ه/1367

31 49 ة.^ة0؛ا11 هءة٠لهال1



حمد(١ ؛ن اداري >لطف ،اورد )ا"فؤل( ادزذذ$تي

 ءلي ؛.ن الله عبد لمرحوم١) وفده.ا مع

 مح_م-د الشهيد "حررار ا وأبي .ر زور ا

 ل.لقاء حدة إلى لمرسل١ |لزبيري( محم.ود

 ل٠ف.ش وداط ٠ع_رب.ية٠ال ع-ة٠؛م٠الح وفلى

 رفضت٠ف بحرًا عدن إلى ءأد -ذورة١ا

 ،ذزوإه رية ا٠م٠ست.ع  ا ء-دن ت س.ل-طا

 تة٠س م.كت الهند إلى رفيقاه اتجه وإذ

 ]إواقء ددن ةرابخ ظ.ي.ر ءلى أشهر

 ا#خوان )واسطة رب ه حق ال).رسة

 ك؛ن ا!في طت١ ط، أء ع4 ن١المطم

]رذان. إلى اصح رذاض درأسدا

 1 م/ 1 9 5 2 رو ذو] 23 :-ورة و)ع.د

 ر ايك- ارة ؛ر ذام ه1371 ا]ة-*لىة ذو

 ذركيا إلى رج ١، ]رذان إلى ءاد ]كاده

 خ,و ).روللىا٠اس في ردرا ء ذ_وفي خأل٠حلي

 مارس 12 ه/1 378 رمضان 2 ءام

م.1959

.هري٠اا. اس ءدد دسدن د.
 ،ا#براهيمي لبثير١ د م رح الش:خ آدار ت جع را م

 ام. 98 1 - 63 ر٠ئ١ز٠الج أجزاء( )ذ
 يوريالجا حسن _د٠٠أح اللشم.خ ذك.رات٠م
 ثر٠ذ :ءرردة وذغة.ز نالدن، د.ت(. هرهلقا١)

 ٠صتعاء - ليمذي١ حوثبوال ت اادرائ درتذز
 ع.حع,ل بن أ-رم.د .ىءورؤذ٠د.1ا يمز،1 ا دورة

 ،1ط ليمن،١ ذي لشغيير١ رداح الدادي:
م.1984

اد( بن اداري ف )اط )اورد

م1797 ه/1211 ٠ح

 دن أرد ب_ن ري إب؛ ا لطف ه-و

 خطيب لي زلال ا )-ورد ا در لقا -دا ء

 ن ام ودت ٦ذتي مشاهيره.ا، حذلىأو ىذ*اء

 ءلحمائها ء.ن خذ و دصذ.عاء ثم )د

 وتدريس والعبادة دوء-ظ1)_ وفر

 خطيا -ر٠ئم٠واس ، ث٠لحلدر وا ذ-رر لىاو

 ء.ر-اس، ال.هدي أذام ٠ دلمدا .أدح -لم

 وتحرج ءلي، لذصرر؛ ‘ابذ* بعده ودن

 لعصر ا ء٦ءلم من ك-ير ءدد ددده ءلى

م # ا ديح بينهم م.ن ، ي وكا٠لش ا س.

 )إذران تعست.ره إس مج؛ ذه٠ع سمع ؛ )ذي ا

 وبعد ، ث كردي ل ه٠$ئ٠إم ١قف وموا

 دن أود 4اد: الحتطابة في حل.ذه وذأدلم*

 وذضأل عدًا ه٨كأب ن ك.ا الذي ف لط

 لم لك.ذه هد.ذوه.ًا با٠خط ن وى وزددًا،

 زل واء نج.مع ا >بث طودان يلي.ث

 لخطة١ هدن ورارا أو زهدا إم؛ الناس

 الله اد—ء من الكذ?ر ينعله ا٠ك.م

 م وة.؛ “العاض واساء اسالن

 لطف ون غوط لعا$مةا أء.وه 4,.٠ لرنا

الشوكاني، م #م-ط ١ تبجن. ري، إ--؛ ا
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ادذذس ادذذس

 ه/1272 ة٠ست هرات حتى مر٠واسلت

.ط.ويل بل-هر ء;*أ بعد ام 856

ري٠ااه الله ءدد دن حس.يرى أ.د.
 ل.طالعا الدر ذي،١الشوك ءاي ل.ن مح-مل. :جع ١مر

رن رعال جاء من محاسن٠ب  ١تحضز إسابع،ا ا
ام، 998 الذ.كر، دار ط، صمسي،1 د.

102، 578.

الوزس
 ذبات ءلى يطلق اسم دورس:ا

 م٠س ا ي م ن٠م رج رخآ - — ي ه'-اد-وق وءنى

ت٠لا ر أزه؛ لدلريا واممه ف ؟

Flemingia rodhocarpa Bak) 

(Maghania ؟-ذوبا العائلة وسع.' 

(Fabaceae) ٠ بعفهم ويميه- 

 في إواه لمماذلمته الذ-اذب( نعذرا)ااز

مذ-*-».-ال. الدون  أط-؛-ق ا٠ك_م وا

 Memecylon -ما خط,أ ءاده ا٠دعضه

Tinctorium Koen .

 زلى ول—-ح لد دورسا ويزرع
 زفيوا العفراء، اا-زه-رية ا"ح-زاء

 ٠المعروفة اورسا ص-غة مذه-ا تخرج—ي

 الصفة داب ك في ادداني ذكره الة.لى

 غرز ا؟ا رج—را—ج—ء رى—إح ره—واردت
ث، ال  واا-ورس لمبان-:؛:" اا وه.ى -

 المناط.ق ^*-ض أوذًا ر وذلة وازهصب.

 بصع ا : مت-ها زراءت، في.ها ۵تجو اذفي

 ووصف ريم،—ي ؛"د في ون؛*-'ن

]-ورس 1؟ ق—اط—اإلم ه_ذه منتوج

 الجد. أي ٤)الذاهي(

في غرر )ا؛.*.ن ة;اب ص-اح.بج رذال

 في ورع :؛ات ؛أن* ا؛ذ-ردة( "دويها

 نفتق إدراكه عند جف ذإذا ز اب

 ء-كث إنه ول ادورس. تهع ف؛تتغغى

 كل يثمر ،-خن’ عشر ذدر "رض ا في

 دنف ودت حديثه، وأحوده ،سذ.ة

 رج٠ومخ ب، دواد الحبش يمى

اصعرة،ا حاا.د-ذ ذ-راء٠ى ى؟ذذ

 م-غ من ورب ادرة، إلى ورب
 ره اذذ^ر ه.ا ًاهم أن عل .,!زءذران"

 بلوبا ال-ثزة صجغ.ت-ه ه.ي ًا د-ردء.

 دق ،لمذ-ه-رة ا إلى ا؛-أذل د—"ص ا

 اذزءذران. ءن ;ذل  تهرشه ى.ارت

رادجذة. غة٠الص تل.لد، لى'زة :ت وكذا

 ص-ادفة بة-ه-ادة ورس ال ؟-اع ود

 ذوق في اء٠—الم_*’ وتتعمد* ءا٠٠.صئر

 لمون ا ا"خصى ءل بادن وفي ال-ن

ع-ن وية ووجوههن ادهن—أج

 غ ~عجح ٠ع ا ا احدب ا في م لم خ٢ --و و ]-جردد، ا
ااورمى :مذلى الىلمد "درانى دًا عال

دف ذيس د دحه دو
 ؛,ن - غ وس.—ل .مذ.ردة :ا ا"دون ذي ،ط٠ا)ه جع ا در

 - ام975 - 3 ط رول، بن ءاي دن رءم
 Ttaditonlle بيروت؛ - المعرفة دار

,Heilrnittel Jemen: Armin Schopen 
1983 Steinerد—أدد ؛-ن الحن ؛ 

 ع تحة-ق رب، ال* دوةرز وذة دداذي،٠ال
ءوع، عني ..ددد ا#رثاد، مكت.ة ا
م.1990 ،1ط ،رلىء
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ا]هادي( بءت ا]حور )شمس اذوزدر دالوهاب(٠ء دن ٠)أحمل ث ريدو ا

 ءبدا!وهاب( إن )أحهد وريث1ا

م1940 - 1913د/1359 - 1331

 رواد من ،بغذ.ا ذبا ك ،أدوب ه.و

ح جذيذ ا#ر  شتهر١ لىهن،1 في والت

 رمص.ارءة الح.ق في رج.رأته حته١بصر

 بت )دم؛ر( في أسهر ط رق ابطل.

 إلى واوده ع٠ واذلى ،ذه أس, ء.اك

 و-اا ءلى،.؛ زًاذا ين٠ء حئ٠ح (١ريم٠)ي

 ءت-ا إلى طإ.وء,د ردد أة-,ز .دخ ت ت

 ،ل.عربجا ء-ومم في وبذر ا"دن ءل

 ت ا مج١ ص،; ر—تح دس—رئ أول ن وة-؛

 ؛رهكة ت دن؛ ف-ه؛ وكت ؛؛ي٠الحكم-ة(

 كد1الكو بم..الرسة وذأدره ذ؛وء تظ«ر

 ؤدها و .ا#صالح-ه ده ء محماد واوخ

 م.ط-لح في ه بضد؛ ت ود.؛ ن.؛,-؛ ة إذ.؛ ا

 فبراير ا 2ه/1 359 رم٠مح 3 ء-؛م

م.1940

ءدت د. ا؛.لدرى الته ،بد د

 د. ؛95 - 94 ا#ءواذ: -دحءة الزاني: :دراجع

 حمل4 ق،٠ايماذ لحكمة١ :مجلة١ا٠س ليسع

 ذب ال.ذظر ة نزه. زماره، بح?و م-احمد ارن

 ز٠حقي٠ت ا ل ج عنر، اورادع ازذرن رجال

ح ت ئ لدوا ا كز٢مر وذدر  ،المذي وث وا

م.1979،1ى.ذطء،ط

 اله؛دي( ددت ا|حور )شم«س ا!ورر

م1489 - 1403/14 - 806

 الهادي؛ز ب الميرور شمى دي

 )-وزيرا المرتذى ن٠ب ءلي بن «(—إبراهي
 لذا .وح-ذه.؛ وك؛ًاج_ة ، وة.ذلج.؛ فريدة
 الله: عيد دن حمد اذدن شى ال؛د

 ه_ن هلى-5'۶ ء-ل؛ه_ا الله ر"?--ن كانت
ئ؛ا ل ورح.؛ا  ن؛ .بص_عدة د.و.إه.؛ . و

ح-ق 4؛؛—ء ه.رت—د-ء او و ا—ص وء—دن

 اوكد، في لعة لما1ه_ وه؛ ت، ل؛ ا
 أبيها من سن ود؛ ، -ه—ح ة رعيرا-د.؛

 دن اء٠الد.لم ن١م خالطه.ا ز٠ود وءم،ا
وا#ء.وان، وا"عمام ال ٠—"ء

 ب ؛—"ن ا و و-$ء_بار وحففو
  ب.ما اتكايات ودن وا"ثعار،

لى وء رذ.؛، لمع-؛ا كلل ت ن٠ك٠يلص

ذريفة كرتة نذم ٠لها٠و دأت؛ والمة-؛

 في ،زي.لك—ح  ا و٠أد ئ—ق—غ٠دأ بببها
 تا"يذ؛م٠وبتغ وتوسعت؛ ذواف،

 دن يمنع دكن ولم ووذاد،وا ء لضعفاوا
 بها الله فع ف جهؤ آية د.ن ذاب دبرن،

 وه.ى ،خله د.ن ينعنح أن ء ذا لرن

 ول؛دو -لعة—.. ولب,يع ، يم* وح >،.را دا:ذلى
ت. إه؛ا ه.؛ ء ح؛ دق أءرى اع ت ت: اب

د بكرة وفانم؛ ث وة.؛  10 .؛ن ا
 م،1489 يوييو 15 ه/894 رجب

 الله زح،؛ سذة نن,و رثما ثمان وءره.؛

ءذ،-ا. الله ورى
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أحمد( دن الله )ءبل اؤوزير

 الله ن—م—ء بن ل٠حم أ ميد٠ك ا ل ا٠ق

 بن ء-ني اذذرى، أزرنى الوزير:

 لثاوري هيا؛ إبر' ؛ز دممح دن حس

 ن٠م دى اشرا ا ض رع أن تع؛لى الله حمه٠ ١

 ن٠ب م-د—مح دين٠ل ا ز٠ء ت٠رر لذا٠ه أ

 . ا٠ه٠٠م رتع بدا رأ ,٠ابراهي

ا٠دتكوه أعظم الله ردم

 المعلى يمبن عن روكات٠بال

ذه٠ه أن في٠ظ ءل ل-ب٠غ٠ي واز.ذي

 رذت لحذور ا شم كده لدوا ا"ددات

 أ؛أت: هون وذأ الله. 1رحمه الهادي

وارث ن—م- أفديك محمد

دة $بائك  المجد ا

سبذي ا—ي ء  ا ورذ_ت

مدم هرع  والسؤدد والحلم ا

مغتب ن—م ذرن ط_ه

 مقتد وبهم أردم— $ذ

د ذ__ؤا—اإ حبيب ا٠ر ولكنني

وسد1از. ن٠أء_^ ت_ك٠ئل حثيت

 أسطر على وقفت "ني

الصدي ادذؤاد دروي نلث، م أذت

 بعضها أذ-ى در ذ_راة_إ

دي—ت٠ي—م بعضها وذي .وادًا ج

الددشي لدهد الته ءدد
 ۶سا ال بم١ع،٠م )خ(، البدور م_ظلع :جع را٠م

.شي٠لحا الله ء:د .-أت،٠را

 د(٠أح ان الله )عبد ر ا!ور

م1948 - 1889م/1367 - 1307

 مح-مد بن أحسد بن اته ا د٠ب٠ء هو

 ام،٠إم ، ي يع 1سي إداري، عالم، وردر ل ا

 آل جرة٠)ه ت,ه أنم رأس مأل،ةط في ذش

 درق ل بدا صأل؛ب ا بوادي -ر( ادور

 هاجر ثم وااده، عن وأخذ صق.ع؛ءج;ي

ملم لطلب صنعاء إلى  عن ذآخذن ا

 ود.*.د ة. الدر وء-؛-وم ا؛.ذدة.^ هش؛يفه.ا

 ام 9 15ه/ 1 33 3 عام والده ة ون-؛

 دار ء اذخب؛ حاكم تددى ا#وأم هعدن

 رع-د ده ط1ذ.أذ. المعة، حس.ن ن1فك

ك  قيادته مد-ي-ا مختلفة $ أعما د

 ا٠آخره كان ذاطق٠م ءدة في جللجت

 مناطق في ام931 اهرا 3 50 م ء-؛
 ؛-ًا—ائ—د ممن—ء ثم ،وف—والج سارب

( *امحا  ب-عبد م وق؛ الحدب-دة، واء  فظ

 — امذته ا تا٠ر ادرا تنح ا في م ؛٠ه ددور داك

 ن و؛-؛ ذف، اط؛ا مدرن في مودة٠الس

ءذه وقع٠ف ،يى٠ص,؛ ا#مام نم و٠غذ
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:هالله؛نءلي(٠ااوذ؛ر) ءى ؛ن الله )ج ااوز؛ر

 ام٠ء الشهيرة ازط-اة.ف(-:ًا:- ية٠اق٠)ات.غ

 خ_لغ.ه أن وب_عد م. 1 9 3 4 ه/ 1353

 محى ا#دام ادن الله ءدد ا#سالم ف٠س

 ه/1 3 58 ء-ام الحايدة لواء ء_لى

 كمتثار ا#دام م1د.ة- ل-زم ام 939

 وذا إردود.ا مكانته ل-ه دة.رب؛-اذت

ثورة وأعدت بمبى ا#د-ام ذل اء

 ازن م1948 ه/1 367 ءإم اسذوو
 هرن ثفن وا ه؛ إهر؛ ختثر١ ذده؛ زلع ده ن كالم

 ت.ل.تب أن يع.د ده مقرًا اكالح( )وصر

 هرع ؤدد 1 لذورةا ل٠ع_ش٠وب اله.ادي،٠د
جن إلى ١٦٢طا أق  دع أعدم ت١حي 4حج س

 من واح- روم في اذوشكي زيد
٠اؤزض^ور دورة ء١شهد ذل أوا

ع د.  اكدري ادته ءدد دن د
 ذ,ذظر ١ ذزدة زوارة، ؛بجيل حمل، دن هدءحمد دراجع:

 ل؛،حقيز ،’ج ءذر، بعادرا لمرنى١ ٠رجال ذي
 يمذي،1ا لبحوث١ر الدراسات كررم : ذر ون

 ع.حمل دن د أ#م لم،979 ،1ط صذعاء،
 الله ء.ب.ل ؛-ن ء-ل-ي٠ ا"مبر اه—ح ر، لورا

الح_ديث، المعسر د-ذلذ-ورات ر، الور
ام. 987 ؛؛روت،

 ء،ي( إن الله )ءبد ر ا!ور

م1734 - 1664ه/1147 - 1074

 أدرب ، ءر ا٠ش ،د-ؤرح ه-وء-؛لم،

 ة. والون؛ والمت؛ لمولذ١ ي 1صتد أسذ؛د،

 لتفمر٠ ؛٠ذه٠م وم٠ءذ ءده في رع—ب

 م ا#د.؛ صره درع؛ ن وك؛ ا#رن، وال*لوم
في ء.ب لحرأدن م؛-ن٠قاس لمتوكلا

 ء ءلم؛ ؛ن أء بحدور ثري٠لزمح ا ف ك،كا

 رى م درون ك.ث٠ ليه٠ء ذ٠لم٠٠١ وت ، ء دا٠د٠هم
دن محه-د مر٠ب٠ال.ك ن و—لع ا رهم٠أشه

 في ن—اددريا ذرك ثم ا"دثر؛؛:-، عيل إس؛

 لذء.ذوا لس.ك.ونا إلى ل ود؛ ء.^ره آخذر

 نتذو لم ا دح )جذ؛ مؤزه؛د^ دن واكألما.

 وندب ح(— لميم.ون ا ب.ن ا ر "ند؟.؛ أ ي

 ء )أب؛ ينمب٠فني٠ا ن٠ب مجدى داردخ فده

 ط حذ-وادث إلى -ف٠ووص ن(—اا-زم

 ؛ب-ه٠ك.ت٠ب ه٠وألح.ق ام، 63 5 اه/045

 الحلوى )طبق م1986 /1406 )ط(

 ؤذه عج.ل٠و'ي ؛.,وى(—لوا ؛نا افع٠وص-ح

 ه/إلى1046 ستة دن ية ال اؤوادث

 في له م.1679 - 1636 ه/1090 سذة
 ذ.راط ) ا٠ذه٠م رض-؛ئل -*-ر٠والث ا"دب

 ر٩ود. لله .روفن ا ددن حدرة ا؛.د؛ في -له.ب

 مى٠٠٠ال ذهره ودد.وان ط( - !-هرف
 ؛٠٥ ا"رواح( وذوت ا"ذراح )حءوارش

 ،اليم.ن في --ح ه—ع ، محطوط-؛ زال
وا"دثروزيان؛ ؛هرة،٠باؤذ ١الكتنجح ودار

ذ؛؛ولي- في

العدري انه ءدد حددن د.
ط'لع1ا اددر الثوكا;ى، ءدى دن .ددد‘ ٠ جم
مف؛.ت ادع،٠ال اذذرل دادد حيراء ه وصت؛ ع زا وذر ٠ ٠م ١رددداس,' *

،ددن ٠ب دممح ه؛1348 ،،,در *إدة،—اد

ء ف اودر ذدو رة، اديمن دذد ر|٦ يلحي دن
ث لحووا ات٠٠الدرام ز٠رك٠م ، ا"ل بعد

ؤرخون٠م و ا ،او*.*-رى ;١٠'. ر■ 'د ‘اددى
اوذكار دار ث، اودد اوصر ذي جاليمذيود

 ،ق٠دد.ذ الفكر، دار ب؛روت، المغامر،
 در ما د الح.نمثب، د.حمذ الله دء- ام؛ 988

 ركزم ااد*'ن، ذي ا#سالس ربيعال ر اكء
.داء ص ،كدت ايما ات م.اودرا
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محمد< دن الله )ءلم اؤوزدر I(٠محمل دن الله )ءلم ؤوزدر

ه د )ء ادوزدر  محهد< رن ا

لم948ه/ 1367 ت

 محمد بن د٠أح كى الله بد٠ء ه_و

 ام/948 دورة شه_داء من ر الور

 في شاد؛ كان اسضدوردة، اه 367

 وسيم ،ة لر. زن-؛ ’ طويل ر دعم ا مق.تبل

 ود.رء ،ءكا د ن ت-ش.عا ه عدذا ،وجه٠ل ا

 إ" عمر٠لا هرن رين٠صثا وز رتجا لم أذه

 ته٠أها ٠قل لواسعة١ وثقافت.ه موه.بته أن

 حثير١ب وملم رًا ءوشا أدًا كون١ي "ن

 .والذق.ه. إددن وا غة٠ل٠ل ا عدنوم م.ن

 مبكره زءاهرة شخ-صيته ءلى وأصدت

ردن- ءفى زاعهاحا تذرض ا

 في ي.ترفر ًاحمد ا#مام كان

 ه ثم١ ي ص خ٠بش دب ذما٠ل ا ا ٠هل صورة ذاكروا

 ءلى وقدرده ادود، ٠وذكائه ألقورة،

 ق٠ل ا ره٠ك٠المب ة٠م لزء.ا 1 وهيب.ة ,وار لحن ا

 في ٠ءرة. ءذذهرا 4وجه محد هرن د"ل

 ه1367 م/1948 ثورة دجل كعر

 أن ا#مام ر أحذ,* حدذداك ردة، ص إدس ا

 صراع ينم ب الثما هذا

 الدرن، حم.يد أسمرة بين ت حذ.؛ لطمو ا

زمر •ا—لح ا في زورر 1 آل سرة وأ

ل—ث٠بم٠ ه٠ميتم٠خ ئ,-د كته٠ ول ، ب١٠ف ٠ - _١زآ

 لبادتق في ري ادور إطموح ا ى**.احا

 ذاد٠إس في يدي.ة(٠)حم طموحات "دة

 لر.ن عى٠فخ "ي أو ، ر٠لم٠و.لى ا#ماهة

’إددن ا د حم: د^ت أسرة

 ذا',ة.رة من ذ.طلى ا).ه.ورة ه.ي 1وه

ط  ب-عد ،وذوة عدف ب-كل أبرد ا

 كش٠ وط—ق—وس ،-ر الور آل -_ة-وط’

 ب٠ء.ذ أسمرى لها بعنا وأ ارهن أحذرار

 ةعالحم ^وم في رسل٨ف .اكت:ور. )ورة

 م1948 ه/1367 ا$خرة ادى٠حم 5

 وإلى حجذة، في ذاذه إلى شذرة ل د درب

 ات٠م٠م_ه في ذه٠ت_م٠يع الذي لدجاا

 ثمدر٠ال واده ءب دل -ا٠وء-ذد القذلى،

 د٠محم دن الله عدد ’’ ذكر 1" له: ؤأل

 ميدان إلى طردقه بي ا$ن إذ-^ "اوزير ا

دن ي:-قى  حق رأسه طعقل دورة

 د٠ي٠حما٠ ىيض٠ب فمى رنا ودئ م ورد-ر٠ال د^ت

!اردن.

 ا#عدام حذكم ندن اروم نندى وبي

 ادشهيد دب ط ثيح حذورة مددان في

 دره جال دن ر لور ا مل٠مح دن الله عل

 أن ب-ل٠ق ^ن يركعن ه٠ل وا٠د٢ا*مم٠د أن

 الذطء، كل٠ وتجم_عت رأسه. دة.طعوا

جة في ل واارط وا"طال واان^وخ  ح

 لم طني ا ب لثا ا ه-نا هدون يذل

يؤدي الدمر من لمذرن ا تجاوز ق
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ااوذير)ءىنمدالله( الله( ء؛د دن لي٠) الو,ذير

 الجالد إلى ما٠—م;ت ي:وجه ثم لصالة،٦
 تقطع ان بإمكانك "ا$ن نائأل:

 ،لك يفغر أن الله وأدء-و راي•*

 .٠لها ذنى  ؛ة ؛ر ا ذن دةتل٠ ذأتت

 ن وى ل.. و وا! كاء١بالب ا؛;دان ضج٠و

 محم,ل ؛.ن الله عبد اويد. رأس ذطع

 . ال;من. ذاريخ في لدادا عتعطغ.ا دوزدر ا

 في و'"طغال ء ال؛ ؛كاء ل٠اذتة فقد

 كد_م ة٠ذد ه؛ ة٠برء ورة٠ح ه,-;-دان

 ء.ر مئاا و^ول ٠ . ا٠ي٠1-5" ل;.ط;ة ا حة ا—ا.*** ا

 ةذا.وا الذلح,ن ا"د.رار ذد الغضب

 الكراه-ية ءر ت,ا٠ع إلى . ى• بحي ا#د-ام

 وأسرته د٠أحم ا#دام ض-د وازخغب

  اس.ر بل دقت في ط ذا قدوا ازددن

٠له ذذب

فسيل1ا اس ءدد مده،.

 الله( عبد إن )ءاي ادوزدر

م1948 - 1885ه/1367 - 1302

 عنك، إداري قائد، ءاد، ه-و

 الر يدا د,و -ر(ادور )آل جره—r وزد

 ده ج ,آج٠ح في ند؛و ،ثل٠ثي ح قع ب ن *٥

 الله، ء بن مح.م.د ا#رام العالمة

 الثامنة، في وهو بمكة ه رادد دوفي

 ء_ام الم-وف إلى "درةا وانتقك

لطفا ا يب ف.أ م،1885 ها 1302

 رف٨ذ ء;ذ;ه إدذى ولحد-ر دري إ ا ل

 هجرذ.ه .ودة٨وو. د-ن-ردد. دا كع_د ف.يمال

 اء٠ذ.ع٠ص •، اد-روذة وؤ( ن-;؛؛ واى-ل

 ولكداي.خ علماء د٠ي ءلى ه—ليم٠ع—ت
 وبدأ ؛:ؤدًا، ذكي وكان الصى،

فه٧كأر مملية ا داده ح  ^,.اء٠ا٨اد من -

 دين اطذىود-ات بفمل والفقهاء

 عام تذان حذق الر واد في صن انن

 ا#د.ام به اذد حن اوام 1 / ه1 329
 #ح،كام ودن د:ظةة ني د-ؤر" خ;ى

 قط_ا ا ة-؛-ل مذ.*-اء ءلى ار—ازى.

ن وذدد ؛؛:-،٠دء-ان  دت م_ا٠ه٠بم قام ذ

 كه.اءة ا ذه. أظهر وإدارية لكزد.ذ—ء

 ءلى )ءذ.اذظ.ًا( أدثرًا ءين حق ما حز و

 بعد م1920 ها1 338 ء.ام تعز دواء

هذاك. ضها١خ شرة5" معارك

 د-ز "خيرةا نوات—اد تميزت وقد

 ا#مام هع ذه  د أ دعذور بتع.ز اواردن

 خلفه، اا.ذي أمد لعهدا ولي ؛-نهوا

 ذلك اى وك اذوب ء ذف، إلى فنقل

 لدن ذأل أل ات-٠و؛ ،دذه ء.ذ-ذ., ءلى

 ذ;أ-ها ل دنا لم ء.ا واطد,اذ.ذذ الشهرة
 فددن وا موذ" .-*.ر دذ.ره ؛اد أدد.

 نى;-ا كريم وكان اخطون،—وال

 ب ا أؤط مع عالقته وت دا، حذو

 4دن ا ل ر ونهم ودن ارف.ة٠ا؛* دركة
درار .و أد ت.ه٠ب ز ؤ;ق ور الله ء؟-د ا
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:.م(٠إ؛را )محمد؛ئ الوز؛ر إبراهي-م( دن )محمل. |لوذير

مح_مود غددن ال,ق.ائي الك.بير الثاءر

في إب ورد هزمن دان اذيا ٠اازيري

 ين٠ع٠ت م. 1 9 35 ه/1 353 ء_ام ع_ز٠ت
 ًالدس-ت-ور رورة حك.ومة ءأوزرا ًا٠٠رب

 ق سب وبفشلها م1948 ها 1367 ءام

 حدث ح.ج.ة د.*.ز.ذ.ز إلى ًاخرين دع

 دم المة-؛ الشهيد هع بإءداد.ه متشهدا

ث دوم غالب  نثم.ا 13 اء٠الذ

بن ام948 يونيو 20ه/ 13 67  و

V هره ال ٩حي  اانه عبد م-ل مح بن حم.د ا د

 )حياة ذران٨ل. ,حاذا داب ئ .ر اذور

دثر...(  ه/1408 ^روت )ط ا

م(.1987
اسري الذه ءدل ددن د.

 ه زه ت زيارة، ى٨يح بن ٠محمل دن ٠مد م.ح : جعدرا
،1ط ،وءش اراح |لقرن جالر ذي لذظر1
 دأث٠وا"ب ,إدراسات وركز درون حقيز٠ت

 دن ل4مح م؛1979 ،1ط •،،1صذم لمذية،١

 رابع ا) ا)ذرن في مرئ٠الي 4ئمأ ارة، ر مد٠ح4
ه. 1399 الساب، المعبدة ء"ر،

رامم،٠إ دن د٠ع٠) الوزيًار
م1436 - 1373 د/840 - 775

 دن ءلى إدرادم؛-ن ؛-ن دممح و٠ه
ىسمي،1ا الحني ذضل1ا اب.ذى؛.نى

 آل من ال.دز، ءز الله، عبد أ؛و

اازرر.

 في إذام ،ئعلئق نجتهد ء"تة،

أدوفي، م، "" ا وءآم التنة ء.اوم

 أديب، ذوي، آذوي، ،٠حج يذدان

ذاعر.

 اذرده رأدي يذط في ئدذ ولى ذن.'

 سظب من ال-ظهراوين( )هجرة

 "كبر ’ خيهأ ءن ذ_آخذ ،ضذدة

 ،قته٠رط إ؛راهي-م-ح؛ب دن الهادي دة الع.

 وشاء«، صفدة-:؛:- إلى وذحا

 وت.تلمذ .خذنو ،ومأل.ة وتا.امه و؛ت- زن ورع

 دن ب-لغ يى. وذو ءلمائه-ا كبار ءلى

 ط;ةة في حذياد ا في كرر وا اطم ا

 ف-ضال ذود،، دنى -دد آ ذيا ٣ل

 علمه في دقاره دنى معارق؛،، ء.نى

 في ني 1الذ.وذ. يذك.ر ا٠ك.م ، ر.ه وذى

 يعدو  ؛.أن، مد؛ف اح( الطا ر ;ااي

. ٠1د؛ رجب٠ت لم ال؛من "؛أن ا-لذتيقة

 ء-ا؛ح الوزير ا؛-ن "دذ٠*٠1ا ذ-ان

^ذهب ر ء .حررًا د  ، مئعئب أو م

 دمواء ى ج-اج آران، ج_راء ق وقد

 ى.ا اذاق( ءلى اذق )دورًا جه-ها را

 وذ.ؤ، ازذي مؤل.غ.اته ر آد. أدد ءذون

 في وجذودًا أويى ءطآل جع من إلى

 ء-لى الحرص : دذذ.ر كما ءص،

. غين1غ؛ت, ا ل اقوأ دن ق4- ا ددرذة

 )العوادم مؤاضاته أه-م ودن

الباسم(، )ادروض ومحتصره ٠ذواصم(1وا
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ءاي( ؛ن ل٠زعح ا!وزدر إ؛راه;م( ذن ,حعد٠) ااوذ؛ر

 أماذيب ءلى الذرآن أسارب جيح ر٠وت

 _دط;وءذ الخلم.ق( ءلى لحق١ و)إ؛؛ار اا;وذان

 .محط.وط.ا زال أوع-ا ندع ردا دك رغ.بر -

 في عاذب (ودن )عذط -1مج.ذ. في ل.ره وان ود

 الءوارد وتقددد واا.رة.اذق، بردنيالت ال

. “ ءصره دن ده اددن دن والجذاو؛ة ة٠الد

 اذذاسر ءن عمره آخر في د-زل٠اء

د٠ه ب.ر ما دن ءلم-د في ءتكف١و  ,.ا

 ءة.رم 14) الط،'ءون عام في وذوفي

 اروم في ام( 436 .دوايو 29 / ه840

 لور٠المذ.ع ا#رام ف.ه د.ات ا)ذي نفه

 ءى الم.ت.غدنحا لدي.نا ١ص- ؛.ن ءلي

 بن أرد ي الى.) )ا"زهار(-؛::- دب دا

 ًا٠أد.ذ ت1د- ي زنا الرذى-:؛:- ، 5حب

 ذصافى أن د.*-لى ه-ر٠ش بنعف ؛.*.لىهما

دن ء لد ذلك دل ر ازور ادن دع

 .ن( ادر )سجد-د في وذئن صالح،

 ن٠ب ة.روة د_.د.-اد-لى) ااروم ا؛-*-روف

نتيك(.

سري.1ا اه ءب. دسددن د.
 اح،د د. ،81 /2 لع1الط البدر وكاني: ال جعح٦هر

،625 —539 ه٠الزلح.دد :صجح-ي لر$-ود—ه
 زيللدا والقواص_م صم١العو رحلى.*- مقدم.ة

 ئمد٠٠م "كائ،ا ءذي دن ل٠اسماء ال.عالمة

 ٠لهحاس اسع ابذر كاذي،والش علي ان
ء ءن دة،1ال—ال فوة م ؛ح،أذدآ اوذرن دادلى ج

 بشال١ال محما. الله ءبل اه؛ 348 ،رمص
ابن، وى ا#سالدي ريرالع لغكر١ مصادر

صذماء. بب،1 سات١اكر ءركاز

 ء،ي( إن ااورر)هصد

بعد

 م/1948 ورة٠ذ شهداء م_ن ۶ه

 ء-لى زوج ،ة٠وري٠دسح٠ال ه 1367

 اه/ 342 عام في 1محتس ىمحي ا#مام

 ي.تجاوز  ك١حغذ ره٠وءم ام 923

دذردم؛ أمهدته د أذرا ورع ٠ء-اما 24

رن دن حذاك  نحى، ا#دام إلى ا

 ابم.ن اع٠#خض لجع-وش ا إدة و ددودون
ا#دام. ١لحكه ورًا ، وجذوب ، ذ.رذا

 أرد ن٠ب الله ءع.لى الشهيد ك.ان

 ذم_ار، ل-واء ء-لى ثرا—أم الوزير

 ازلواء، ذا٠ه إخف-اع ءن ؤممؤو"

 لحك_م ء بيضا وا ،رداع وره ا٠٠ج وم-ا

 الله ٠ءبل رن ءلي ائشؤثد وكان ا#دام.

 لى يذو ز٠ع٠د ء زوا لى٠ء ثرًا—م ا لورير '

 لم١لح جة-اوره وم-ا لواء٠اإ إخض.اع

هدام،  عاولة ءن مسؤو ن1ك .لي ا

 ن٠ب. ا حوب م.ن مناددق ع1سبرج ا

 دم٠ح إلى اوره-؛٠ج وم-؛ ح٠لح دل٠م

م. ا#م؛

 4وءع ج٠بذض ب لد؛ ا يرذا أن فر

 ا٣محص رج نف أن استطاع 4ءئذ وشجا

 أساب ددًا—ء سمت—يج ؛م—ا#م ءلي

|نم ل؛ ا و٠رء —ي ر ندب—ص في ه٠٠ج رج٠ح
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اب٠وص ءاي( د؛ن٠)لح ااوذ؛ر

 البكره ه رورت كز٠ول ،مع.ه لل.خروج

 وزج ذل، ل دا ت اذده ددا مرءان هذه

 سدة لم.دة الج.ن في ىيمح ا#هام ب.ه
 في بقاءه مثحتط أطأ.قه ثم هر،٠أش

 د٠أحم دن الله د٠ب٠ء كنالة في ار٠ذم

 لث ا٠وهذ ٠٠ح.يتذالث ر ا٠دم م.حر أ ر لور ا

 في—اد الجيوش دادة—ق ني رك ن؛

 البيضاء، ة٠مذطق ل.#م.ام وت أخف

 يادة٠ق في اوورر الله ب.د٠ء وصاحثم،

 لح_ليدة ا لى٠ء ذولت٠اس في٠د ا لحم-لة ا
 رافض لى ظ ثا٠ذلل ومع .امة٢ وهذاطق

 ءدن إلى داتج.ه ،نحدى #مام١ لحكم

ء. ص,نوا إلى عاد ثم وزة ك هذا ودذي

 ام/, 948 كورة ذاترت ا٠دم٠تذ٠ر

 ردة اد٠ق اد-دستوربة. اه 367

 إلى متهزم وءاد ،حدأة 1الع )زوران(

 ل برحا ة ص; ا٠مح ذت ا٠ك ادفي اء٠ع٠ذ٠ص

 ،حمد أ م #م! ا ر نصدا أ هم۵و دق ،دل دا ق ل ا

 ن ولك ،ذم ن ؛قلعة ط ا رغ  ا فحاول

 ذور-ة—)..دم ا اه367 م/ 1948 ة ور ن

وار ووقع سقطت،  لمحم ف:هم ن4ب ا

 ،أحمد ا#مام أك في ادوزدر ءلي ابن

 إلى زق والغا السالسل في وا٠وسيق

حجة.

 ضرب إء.دالله٠ب أحمرن ا#سام أهرر

 مجم.وءة ذع شهيدًا لقط٧ف ،٠عنمبف٠دا

وار هرن 4زمالذ لدن  ة٠لجمع ا دوم في ا

رة29  شدو9ه/1367 جادى

م.1948

الفسيل ادته ءبد ددءد

وصاب

 ة٠ل سذنج«. ن مني جذرءًا .ادب٠وص ل٠ك رش

 امة،١ت س,.هل ءلى ,إطأن الغراية الجال

 إلى اة- اد جبال سدلة’ا د الدروذة

 مد ود دمار، مددة لدن لدرددقا لجهت1

 م٠ك 90 /80 بين تزاوح افة٠بما ءنها

 لجذوبية١ اززاودة في دقع ا ي، ب ،ا٠تةري

 ،صذع.اء صأة لل.عظا :ة٠ل.ذس دا ة رد اذ ا

٠كم 182 غدو عذي؛ *د ود

 ددن أ و جذ-خرا ب وحد.؛ منطقة دذع

 إلى رماع وادي را كم-ر-ن وادداين

 ا خم ب ا ۴٠ذو ج في دد رب دي ووا ل ما٠لث ا

"وادي ب1٠وص* منطقة ةرق٠مخ

 ون ه ذلى روا ك.ل٠ت,م،ش ذي٠) ا لى٠-مح

 ويذهروغ ة الداهق اك.الي وحداب ل حا

 في راف.—وا"ج ،نسغطي في—؛ زل—ء

 وادي إلى ويعب السافل -اب٠وص

 صراب ل، الدردة الجه-ة من ا٠اد زك.

ذر، ة مدبر و ءتمة٠ دردة ولى دلىها١لى ا
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وصاب وصاب

 جدإ ذدردة مجدها الذربية لج.هة ا وهن

زيد. ديريةمو رأس

 أكار ن٠م وصاب منطقة كرن

 طحها في وعورة ’ليم-ر ا طق رذا

 ل را—ج ح۴م وتتذكل ، ه.ا ب»نلم-لمرغوت.

نحدار شديده شاهقة  ،ثرق٠ل ا في ا

 دانى الدن وقادة جبا مقدمتها وني

 ٠ لبب لعي ا إ٠٠ج، ة٠ر بعد همرة

 تترددًا يك ق و5 عن ارتفاعا ويزيد

ويقل جئر" قالدة ٠وا همرة وتقابلها

هر دد ١ب حع ٠

 غربا اتجهتا كلئ الجبال ارتفاع

ججا وأبرزها انحدارها ويعتدل

ف في ل؛صدوا  رجي| ،ا٠مسل بني ثو

 ج وجب ،ثمة لقا ا ٠محاجف ي ط-حر٠م

 مخاليف اكدر نقن، ف مخان في الدة

 في الجمال أشهر أما العالي. وصاى

 "خيش" جبل و٠فه الساول وصاب

 لخظاه دني مزلة عل لى دش ددي

 حعا شكا ي إذ ا لمعباج ا وجرا

زبيد، مديذة في المتعاقبة للدول دا٠مذي

كهة٠ل1 اس،سهءه 3 ا 60



وصاب ب وى

 العافل، ب ود، ة ر لمد ا ز s'مر ن 1رك

 إلى |لمديرية مركز رددقل أن ل٠ق

 ،زران وجبر ،دددردة I ذدب ، حدء ا

 وماب، ومنطقة علي وجبل؛-في
،  ، يترن مدير إلى ح.اندًا مقمة إداري

 زه.ا٠وم_ر؛ العالي ب وى مديريه

 ا—السان وصاب ومديرية اودن،

 إلى ا"ولى نسم و ا"حد، ومركزها

 عزوة مبن و وست الدت، مح. كع_ة

 وددبع ، عزوة ثممتن٠خم ^و إلى والثانية

 ذمار، محافظة اداروًا المديريتان

 تعداد $خر رذت ن٠المديريت رى وسك

 ألف 300 نحو م 1 994 ه/1 4 14 في

اشذ،بية. دواذر 6 إلى .مة٠ردةل طن١دو

 الماضي في وماب وءرذت

 من بطن وهي مالك ؛نى ؛'وداب

 دن ٠رصاب إلى ورذب ا"صغر، سب

زرعة* دن أدد دن زلى دن ماؤك

 في ا#خ.باريين رم يعتك تو>نيع برتما

 وصاب إلى ونبها وصاب ددررف

 بن الجمي-ور بن زيد بن سهل ابن

 ؛نى العنا* جشم بن أتس ؛ن سرو

 بن الغوث بن -لى و ؛نى بدشمس

 ذهن عريب؛نى نطن؛نى بن حيدان

نى حمنى اشع؛نى بن أيمن ابن ا

 وصاب وعرذت "صفر. ا سبأ ابن

 م.ديذة صركبة1و 'عركدةا لد٠بب قديم

 جباح عزلة في ذع ت جدًا قديمة أثرية

 ؛.اثمة رها وآى حءصن ودا جعر ٠محالف

ا$ن. حتى

ة،يالتاربح آهم.تتها ب وحى؛ وكءل

ارا"ي بالحراك الحافل دورها دنى

 حيث ا#سالمي. العمر مطاع مدن

 حيين لذرا ا مها بحكا ب وص؛ نغردت ا

 أبرز رعين ذي إلى ون٣يذتس لذين ا

 بحالف حكمدوا الذين رحر ل ؤدا أ

 حق سمامة رن جز* مع وصاب،

 دولة ظلى في "حمر ا البحر سواحل

 مطاح م.تذ لذربجينا ؛.دوون ءرذت

 -ديدن ن1وك للميالد. مع لذاا القرن

 لم.ا ووذذًا .له-م مند بمثابة ءركم-ن

 م. الرو-ي المترق أورده

 ،ة العر؛ سك-ان ك-ان ، بتوك.

 ا#سالم، ة.مل ب ا ر لنت با شون٠يدي

 العركبة. يذة٤د في ى٠كذي يوجد ركان

دي اودر مطلع في وكانوا  قد ا#د.

 ب لمكد؛ ا ؛ز عمر الخلعة إلى اثنكوا

 ملك.لهم ظلم من ب ور؛ أرذاء أي -

لهم. واضطهاده
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أب وى..اد. في.

اي اك؛ دب وى؛ صل،يرية ا#داري ادغيم

 دس ل--؛ ا القرن مطلع وفي

 ءلي |لمتشلد الدادة انتقل الهجري،

 قردذه دل ءيذى الحمحري لهدى ا؛ن

 ددينة ،يضاح لص.ن ااضرره اذصلذثرة،

 ءزل إحدى الداثر، إلى زيد،

 -اد عو زن ويح لمر إ ا ،ذلى ال™؛ دب رحى.,؛

 دقإا مم حذي,غة أبج دذر عل الدر,تية

 بفي مخالف من الشرف. حص-ر إلى

كون دن وهن؛ المالي. اب وحضر شبب

 درن ءل،د يدفين وقام دولته ت مذوما

 لى زرع مدينة عى ية اكء“ الغزوات

حصن ض اذطالقا ،ا٠واحيه٠وض

 عل غزواته أولى في وهزم ‘الثرى

 ام( 143ه/538) عام في بارة

 لكنه ،جندي رف ؛-ادونأر رم_ع_ه

 زج.، ني اصر أن إلى ًادكرات ود ء؛

 حصون دن نطالقا ام، 159 ها554

وصاب.
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وداب وحاب

 وصاب حعون وتدرئ

ت  مدم.رة ودروب ءلكرية زه-.

ستغالل طه.وح سب،  ي*غى لدى ا

 أن بح-يلث اذب-ة،٠الت-ع الدول دوالي

لمطان در المدك ا  قاد الرمولي، ا
 ءامي في ، شاحصي ة تكري حمالت

 م،1409 ه/812 م،1408 ه/811
 وأرس الذلحار، ذرف حعز ؤاتح.ًا

ده أثناء كذؤك  دارًا وداب عل حمر

 بار ودإك الفرددة" "الدار ب سماى

م.1409 يوو7ه/812محرم22

 اناصر اللك اللطان وعاود

 وهاب في سليمان دي ءلى ، هاا;ها

 14 ه/812 ذوال 9 في الساذلى

 $كر١ع بب أن معد م1410 ذيرادر

 خرجهم و الم-واطذين ممت.لكات كل

 الحمالت وعاود بذوبم، من

د ءلى المكرية  وصاب ني حمير ؛

 10 ه/8 1 2 لقعدة١ ذي 4 في أوض

 ذي 26 ودق م،1410 مارس

 مدمرت وا إبريل، 1 القعدة/

 لدولة ا قبا من الد-كارية ت لحمال ا

 -812 عامي في دبا وذا الرسوب

 تارة م،1410 - 1409 ه/813

 وأخرى ،نذ-ه اللطان يقوده-ا

 في ة-ور حدون ء-لى قواده يقذذه-ا'

ذل. وصاب اذ

 -,كا-رية ا زمالت ا ستمرت وا

 دد-ون ء-لى وصاب، إلى والدمار

 أءوام في وازرىة، وذوارور، الدن،

 ه/827 - 826 م(،1418 ه/821)

 يقودى ن م،1424 - 1423

 ددرت ازوزراء، وأمير ذاده إللطان

 وأفت وصاب وآثار ودمون قالع

ف، أقواى  نتى وتكرر با$

 اناصر اللطان ض ا#جراء

 الظاهر الالطان وروثه إلى ادرسولي،

 رول بني دولة طيند ر—آخ

م(.1435 ه/839)

ت1والمذطوط ا$ذار

 المنهذلمة ا$ثار اسذ*رئذا ما وإذا

 من ا"ثرية وا"ماكن بالحعون

ب،  واكاذيا ددًا، غتية سجدى و

زلة ببب ادطهورة،  ذرضت الني ا

ذن ءلى يدة الطرق ء.ن لبعدى اا  ا

 المطفة ءلى نرذر مما والمغلتة،

 من حية البا الحركة ءن ءزلة

ل  الوذت. نغى لفي والخارج الد

 جدًا. يد ز1بإ^ ا"ذ-رية طق والمن؛

 عزلة ذن ذورر دمن تتمثل

ب دداثر ذل، ؛.و  بقايا وبه اذ

ة أطالل،  ؛.في وقد.*-؛ المصباح وؤ

ذل، وحاب لني الدح وحمن ا

3163 ذااة٠الي لال،ل،ذ1



دب ومحا وصاب

 ء.زلة دنى العري.ق ا"ذرى ع-رك-بة٠ال

 لي ال.*-؛ وداد جعر لحالف ح٠جبا

 ، ردًا ب؛ وأط_"ل آذار وا

 بة مدير دركر ا"حد دصن وكذلك

 الدن ة.لدة وهناك اف.ل،٠اك ب وف

 ونعلوه ان.دن م.ركز غرب تدع اذي

 تحذذ نعتبد دبر 600 دنى ب-ًاكبر

 اليم_ن ني ذادرة أذرية معمارية

 د,ن الة.لىلذ رور تاذط وذد بةاد-لؤ-ا

 اذنوب دز الك-ير مع 4٠الدر. الجهة

 رذ "لي ا ع٨وا؛.ة ادذطهة. والسارات

 وس.ا*رض بررنا، 40 زو ومادب في

 وحصن ذول صنح مثل أبررها،

 خالف ني يريس وحصن جدر،

 ط ح ق في الوكد ودصن ،ضجب٠لج ا

 في ف الدم وحصن ،شايب بني

 انطالق مركز شكل الذي ،رظه

 مهدي بن ءلي اسد الداء لدولة

 أبرز من دهر فخم أثري وجامع

 800 ءمره يتجاوز ا"ثرة؛ الجوامع

 بعزلة الشفر قرية وفي ،تقريصا سنة

 بقية هناك شعيب بني مخالف محزر
 تجاوز ربما جدًا هة٠فخ أثري عمارة

 ددهدى م.ن ذآكلت ،ذة٠س أدف عمره؛

 دوه بأسدوب ررقي.عها ونم جوالبها

 ويجوارها "ثري وا ب الجما قيمتها

الدين( محيى رذي )تعرف أثر^ة قبة

 مدرج يوجد وكان مع وجا فحمة

 ل٠بقواف خاص سلطاني )طريق

 از.لية، اللطات ذرعه لم ل(1ابى.

 الذي المدرج أحعجز-از ل ستادم؛ ا جررى

 أي كم 3 نحو اوته مس وزيتجا ر ى

 ا٠م٠ك "ثري ا لدين ا محيي دار من

 ود. -رد ا وادي دفى ٠الثمضير في عرف٠ي

 همرذك ورن و علماء ةز٠مر والشعر

 ء ا٢م الله ءخ ب_وأ لمؤرخ وا م لعا ا

 السكسكي ى المء محمد الدين

 )اخلد الطوك ره كتا ني الكندي

 رمضان ني وصاب زار عندما ادن؛ني(

 أثرية قرية وهناك م1320 ه/720

 ني لعفيف ا بذرف ' تعرف مرة ء؛

 من نكثي- يؤكد دإم دني محالف

 تاردح عل واذطلعن لمعمرين ٠

 لقرية ا هزه مر٠ء أن 4 وأحدا ب رصص؛

 ذي وورد U دبا تق منة 700 وزيدجا

 التاريخ. ترحمات كل ني لحصنا هذا

 المعمارية لشحفةا زه٠ه ت٠ض دعس-

 تجديل ونم للتساقط درةادبا بقصوزه؛

 وزكاد "صح، ط ومسخها دعضها

 ب٢س ي تنب ا"ثرية القري كاما

 جدوارها الكني العمراني -زحف

 ا"ثري، ادبدوت محل وإحالنا

 غرب تذع ادفي الظاهر قلعة ك وهن.؛

Lf تهوان، عزلة الظاهر قرية
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عدل( 1إسم دن |لرحمن )ءد |ليمن وضاح وراب

 ل٠أطال بقابا ا1وم بم.ة،٠قذ ودة آذار

 دزدد ذي٠ا.ا ،.-دةا ,ج ص ح وفي

 لهحذو ا٠م٠ء مهر ي دف أ ن٠ء ءه ا٠رت.ع ا

 ة٠لج ا ن٠م رد مد ت ا نحداره 1 ب.ع..ا٠،٠ا )

 عذر ب ءدا أحذجذازه ءت ض.ا ( وبحدة .لحدت ا

 في ق "ذنا وا ءىرالمالج لصهاردجا

ادن. أءلى

 تحغ.ة إلى ذ.تطسق أن بد وخدام

 )ءراف( دة ق ب ف ذال! درة ن ، رده ا م٠مع

 الحبجب، مخالف في ء.واف ?لة في

 ا"ذ.؟.اء رب تت.ضا درة ا٠زذ ا القبة هذه

 عضى٠لب ا ف وهويتها بذائ.ها ردخ دا حذول

 جرى ق.يب أو ة٠يس٠ك.ذ ا٢ أ ؤكل٠ي

 بدا ا له سنة. 950 نحو لى ؤ؟ ههميمه د

 زح وا هو كم.ا رقة٠الث الجهة م_ن

 الجذوذ. لجهة1 لزن آخذر داب طرا وذح

 م٠ي٠م ا دبر ا ن٠لك ،ى رم ا٠ل ا ا—۴٠ ني٠صص

 داخلة،٠الت والحطوط دذورةبا

 طمت ،تةيلحل وا بمة٠لقد ا ت لشن.ا ١و

.وتجذي.لها إذشاث.ها وذواريخ هعاتها
من دددد  شعب د

 اسماء ط.ب.ق.أت ذي لعدوك ا ال.ج.ذدي: ح جع را م
 .وكع"ك ا ذي ء د م٠رح زلحذ.ق لىوك،٠ه٠واإ
 ،وث د١وان. ات٠الدراني ز درك ى،٠لواد٠ال.ل

"م، ذبل ايمن م.1987 مدلي، ا
 رخ ن. ام. 987 ،1ط كاي،—زنروف ٠م.ب

 ٠حمل م الله ؟.د ء ق٠تحف ،ولية رس ال لدولة1
ال*رب، ذل ة-؛ معج-م ام. 984 ط ذي،٠اوم
ام. 985 ط كحالة، ا٠رض. ر٠ء_م٠ ،5عج

م ت. هإدرا حة،يال اذل راذن؟. ذنأن اؤب جام هرع
م.1985 ط ذادذي،٠١ا أحد

 إسهاءيل( دن )ءدالرحهن يض1ا وضاح

م708 ه/90 ذدو ت

 في اختلعوا الذ~د-ن أول كان

 اه از*--اد-^ن ى -وف ب ا٠٠ذ.رأد ،-مسمداأ

 ن لي,م ا في ، 5مسرد ه ت دل عم ف وأن ، ر*ي ذا

 بتة. دالنا ونجد ز لحدا ا وفي "بداء، دأ

 خالد م ومني ا$خر، العذر ورأى

ح٠وذ أن ثوم٠ل٠ك ابز إلى د»ا*ب -

أبي ؛-ن داد بن ميل إسما ا-وه ، ر٠حم

ن آل من جسد  د.ز رو٠زم ن٠ب خذ-و

 ودو أدوه هرات وود عري. الحمم معاوي.ة

 ن٠م ين٠أهط إلى أم.ه ذمادت ،فل٠ط

 تع٠ف.تزوج ا۴دت٠ء نقضت وا لغريمر ا

 في وزاح ب٠وش غ أهلي-ا ن٠م رجأل

 ر٦حم من أطه ؤجذاء ، أد-ه زوج حذجذر

 واده، أذ^ أمه زوج ذادءى ،وته٠دلي٠يط

 م تحدك البي،تة هدوا ذا وأ ،فده فحذاكموه

 وذاح ؛رأس وم.سح ذم، الحاك.م وه

 ارهن. وزاح ذأذت ادهب له: رذال

 ذبل اح—ون ر—ع—نك ه_ذا د—وأك

ف خرد  في ؤ-ال إذ ه٠ب٠ك ول٠حذ ا

: رونة م.عشوقته

 ؤ_د ااوذاح ن—روض ا—ي

 النن ؛ح—ون غيب غ

: *كذا وذأ ر طعم يصعها ثم
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إدهاعيل( الر-حمن؛ن )عدد يمن1ا وذاح هاء؛ل(٠إس دن ن الرده )بجد ارمن وضاح

 ل .—لج ن ه ع. ردح ح—ادري

ف ننب ج ص وال  ذن د
وزة رر وزاح أن ة ادروا ويق.ول

 وه.ي ء،1صذ*- صواحي إددى من

 في شعر اح٠٠ولوف ،ع.وب٠ش منطقة

 .مراءب ة خفى,, و دوب٠ش ورد ل حم.ا

 وإن وفداح عم ابذن روفد.؛ إن ول

 ذر غ ض وذا زواجه.ما، دون -دال ه4ء

 ك_ل وواده ، از٠ج٠لح ا إلى ة٠روف و٠أل

 ، شي-ور دن .اح زون 1 لحقهم ه -لهأ

 وا"د؛اء "ع.اكلض طو؛ان طول ودى

 زويا ذل—ن. وة-ذ روذ.ة ولذاح رأى

 في وذا.ت "ذلى م_اجمحها وتعرت

 ه.ذا ؛.ادلى حذام، ا إلى أوذخ-ا درض

 والحجار نح.د ي ا٠ب١ت وزاح ل٠ظ

 اد-د٠ب ن٠لتم ا إلى يدءوه ا٠ءم ٠ائ٠س

: وبته٠٠مح ، با غ

ابش الرجوع ب

 زن—حذ مملوة والقلت

قفرة أمتت دار—وال

 الوز مثل اخبارها

الحرج مورسم ة.شب ا ور٠٠ث ودمد

ج ا أؤواج وبدأت  ل ذق،' ذتذوافد، لىبج

 ، لم.ذظر ا هذا ثر غد بدي  زوضاح ا

ه وجو٠ر م; ع_ا٠ل ا ن لذ-؛ ا ذا—ه ار غ و

أم ؛ح٠وذ نحمت، ي.وم رت وذا خ ن ؛—لحن ا

 ن مدروا بن *.ردر—ل ا ء_هد متخ—م٠ب ١٠لمذحر ا

 عبدنونك، بن زودا ا لخرذة ’ زوجة

 تح.مسله؛ ة٠مال ا مد-ر ؛٠يذه وب ,ه ردن رت ا ود

 ا٠يتبعه أن ءلى ددن؛ ن؛ سذاء،٠ح ح؛ررة

 له نيح آ ك وه. ، دمدق إلى ح وف.؛

 روحا امتداح طريق عن وصا'لها

اطافة.

ددد وردت وقد  الروايات م.ن ا

ي-ل. ء-لى وضساح ة٠ي با صف وفى ا

 ة٠ليل ذات في ذه أ : ومها بوليد، ا

 وفي غ ددذين ا أم ع٠محا إلى وضاح ل ذل

 ادوب ابتعث ا"ول اذرع آخر

 فالح.ظ. مذ فرتع لم ء.قدا وروحه

م  وف؛ح ود و ذف ا حم، ادذي اوذ

 تع-طي.ه أن ن ا تال ،نحيع ا في

قد ذلك دمات إحدى  ،فنهرته ا

 قيل١ وإ؛ ،صذدوق وضاح دحو؛توأ

 ذلك لى٠ء جلس محدعها ءلى الورد

 ه-لى : ]-زوحته ل وقا الصندوق،

 إ بعفي وه) : لت دن؛ ط ه إد؛ ي بنق

 ذد-ك حمان ؛ن—ار٠ح ندعا ،ه_ذا

، مجدر إلى المدوق  فأراح اذ.لى

 ،ى٠ور بز، ذ.وهذ ى٠ط٠رغ كان ذران.؛

دليا كذت إن ذاذ": الصندوق ذوك
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اسماعدل( دن منحالر )ء:د اا؛هن وزاح

 ٠كذت وإن ،ب١خش قطع.ة إ$ نخس.ر لم

 ذا ه ومن .ره٠س عدوًا دذذا فق.د ملميئ

 ك-ز٠بم٠ ة٠ص٠ق ح وزئ ق٠ش٠ء ب_ح٠أص

 إلى الةيخ إذاذات ممكن٠و صنعتها،

 القمة إلى أذرب وهي ي-قة٠ق٠الح

 أم٠ب 7" ا٠وض زل٠ء "ن المصدوءة،

 ، دروزة غزل.ة م.ن حذرارة أذلى لبذئا

 المري؛ اراب تلك غزران* وأشهر

 وقلت. ذالت ءلى اكاتم رالحوا ءلى

 القذرن ر آخ في شائع للون ا ا هذ وكان

دي. ئبع٠اًا ا

 ده ءا ربيع.ة أبب ب.ن ء.مر وده وولمغ

 تكير٠يس ث وزاح أن لى٠ء ا#ج,ادة،

 ه.ذه إه شاءت وإنما اددون، هذا من

لةعبه:1

 ذارتا نلدن أ" ذك

ن—ئ1أئكطذلىلغ "

 ء__ره طالت ذ-إذ-ي تلق

اذن—ب زارم وسبعي ،‘مذل

 دوذ_ت_ا دس القعر ذإن قالت

إزن ظ فؤفه إذي—ن تك

 دوذ_تا ع_ن البحر ذإن قالت

م_ابر سايح ؛-إذي ة_ث

إسماء؛ل، |لرحمن؛ن دج اديمن وذ.اح

 بيننا ذى—؛را فليث ت—ل ؤ؛

عاقر ن—أ- فإني قلت

ت  ا٠ف_ودت ى اا؛-ه ف_إن دا

ر—اف—غ لم—راح نردي قلت

 فيحا أعييتنا ق-د قالت

اتاب؛ ذلحع ما إذا قاب

 اؤذدى وط٠_ق٠ك.س ا٠ذ٠ل.ي٠ء فا»**ذ-ط

 راك و ذي  ليتة

في ئ المة ذلك مدقعو ددن اخ ك.ما

 في حدرون ا؛ئ احك ،وضاح ذ-ب

 في حسين زه ذرأى ته،٨وخيال حقية.ته

ا"ردئء: ديث٠ح ن٠ي ا"ول زء٠لج ا

 ،ؤص*.ة ل ؛ط ^"رد ن٠اليم وضاح أن ٠

 دوفي وتشكك .تارمخ.يته ذذ.ى وبذا

 ره خرا أ ب را ضعن  ته٦تأربخح في تسع ضم

ة. ا"د ا؛راجع في

 كتب أدددذا ردن ذان دكان ومهها

 ب'ن دررن يدا سمه1٠ب وزاح ددي

 ف غ إشب إ وضاح 1وم عذل، إمع؛

وحماله. ذه ددا عاه

 ردوذي د لح1ص اس ءدد
تعجاذي، رج٠الغ "دي ا"غاذي دراجع: ف ا
ا"ول. البأزء اء، ا"ر ح.ديث بلمنت٠ح
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اا-وء-ل لءادي( اولي )الءزب |لوطي ا

*ادي( ا' الوطني عزب ) )اوطفي

 ت لخمينيا ا دن ني اون؛ النعف في

 كان حزبين إلى الثعبي* !اؤتمر انثق

 الوط-في )الحزب هو احداما

تحادي(،  )الحزب هو وا$خر ا

 رأس عل ن وند؛ الدستوري(*.

بيومي، علي حن الوطي الحزب

٠جرجرة ٠وءبالرحمن

 كان فقد السياسي برنامجه أرا

 لبريطابا السياسة مع مخضج،

 فذلى ط اليمني لحذوب ا إزاء الجدي_لىة

 أن هذطيع د. لن عدن أن الحزب رأى

 أن دلى  ولذا ، محمياتبا عن تنعزل

 مع دلى وا دي سدا ن كيا في يعها تتحد

 - المذطور مستواها محكو - احتق-اؤها

 الكيال. ذلك داخا متمن ؛-وضع

داري لنؤج ا مدفي وه^  لددزاب ا

 الهادف البريطاني .خطط٠لل رة ائيدا

الجذوب اتحاد إلى عدن ضم إلى

.٠ًا;ت٠اصزي

ادصائدي قاذد حمد1 د.

الوعل
 ،ووعول ل أوء؛ )ج( الزءز

 وتة،أن )ج( ا"ذري :له ويقاد'

 -العلة(: )ج ، يضا أروية وأنثاه:

 اسم اذوى اوكاس؛(: - و)ج أراوي،

د ويعرف ص تذأ عزر عل جع

. (ibex)

 أو الجبا، تبب هو: ، لوء؛ وا

 ور ه ■؛. وال ،ف و اعرا الزي لش.وا

 !-(دوالي ركغم.ه ،للجب.ا ا ي ه دلى ت

 ءلموًا شناخيبها "كار دلم القمم،

 بالئضم ل "وء؛ سميت ح-ق ،وحذة

دواهق. في عذى؛دي؛

 ء د؛ القلى ليمنيينا ح,ياه ني وللوعا

 تذوشهم في رنا ،نةدكا ودياناتهم

ذة وذنك ذ؛ر، أب؛ب: وذ

ع.منم نذ أذ_ه :اون؛  ال-دي ا

 ٠هو ،و—دي ب—ق ط I— .قرتا ،هبى

 عثات( ب رة رخ، ، لغذدثم ا العم!

 ،موسمية درشعا ود م زن؛ نت ؛5" اودى

 اذيي الملك أو المكرب يتمدرها

 ة-وام وه ء؛الو وكان القوم، ر ي؛ و

. الطنب ١هلى

ء، 'لنند-د-؛ ح٦ليمذي I آن : نيبا وثا

من وخامة - الوعا من وا اند
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ارمن ذي الوذف ءلىالو

صوره

 ا#له ببد رمزا القبع قائد لفحا ا

 ب ص لح وا د ت ا وإله عثر
ًا٠م ا٠ء إله عثتر وكان ،ب ؛#خصا وا

، ية٠وص٠خ.صم ل، مجرج لير نييثر٩.يم I ميع٠لح

 أنحاء رع في رد م_عا له كان ولهذا

د ا  هذه في إب يتقربون نوا وكا ٠ .

 دكا عل كدرة م صنا ب المعابد

 المنحوتة للوحاتا دجني تع ا كم ،دوءلى ا

 1م أ؛رز هسن دوءول ا أشكال دزءارف

 اصر٠ىك من المعابد في عليه عهر

 هعبد نزك ءلى مثال وخ.جر ،زخرفده

آذان.

 الني العظيمة الكدرة وثادشها:

 أنحاء وع ني ا"رعال ن لقعلعا ذت دا

بع ؛راوا رق، ؛د؛ا في مة وءا اليمت،

 القديمة. اليمنه ت للحضارا ا"ولى

 نقش يذكر ،ذلك ءلى لى وللتدل

 وهو: *دب ا—ص أن حد وا سندي

 الحمداني( أيمن - شرحو - )شردح

ف ثالثة أعوانه( )هع صاد  وءلى آ

ن بال٠ج لرن  مرهية منطقة في صو

 التجاري ديلص ا ذإن رذذا ،ليبك من

س. اب يجاذب قائ كان٠ ا

ر عدي هطهر أذي ا

قف ادس فى ا

 لحيس ا ه-و : لله ا في لوقف ا

 مال حبس ه.و : لفقه ا رفي لمذح. را

 ورقبة .وص.٠غع وجه ءلى مخموص

تدالى، لله ملك وذروء^ ذن ال؛ اذوذف
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ن٠اليم ذي لوقفا ن٠اليم ذي ادوذف

 لر.ريف وأدق ل—شم أ أن رأرذا رفي

 ،ل ئ ءين(( ))رس ع أذه دو للوقع_،

 في ف اإتعمر ووطع ،ره ددنداع ا _ءكن

 فت وص,ر ، ا٢ ذدداع 1 ردوم إفي ا رقبته

 وء.لى بر٠لخ ا ت جها دى٠#ح ة٠علع٠لم-ذ ا

 إلى التق.رب ب.قصل ه٠وجوه م.ن وجه

 ن٠م ويتضح وتع.الى، ذ.ه ب.ح.ا٠س الله

 م لدا ا دنى1لم ا أن لعديدة ا التع.ري.غات

 ا٠^رجه جارذ 4صدق أذه دو ى إلوة

 ءل -امده لإلنفاق ماله من وف دوا ا

 من ب إذن ا ية٠بغ انختل.غة عذير ا وجوه

ولدالى. سب،حائه الله

 أو حس، لحتا و عام : نذوء-ا لوقف1

 عام خبري ءليه-ما الغ.قهاء وطلق 1م

 ا٠م رو ادمام ى٠والوؤ دري. وأدلى

 دارس٠لم ك.ا ة٠م ء_ا ة٠ح٠مما ءلى ن ى

 لى٠ء كان٠ ذما اد.ذري أما الطحد،و

 ءلى أو ه٠؟.اذ-د ء ف—أث الواقف ئ_فمل

ذون اذنا في ودن وقر ٠آقرباته أو ذرته

 ، ل.وقع I دند٠وي* ٠ ه ٠٠ ص سع روحذ٠٠١٠٠د ٠ليمف ا

 في ف تعثم٠ا )ب مصأرفه ديث هن

 اح.صاسة وفي أذراع. ءدة إلى ف.ع.ه( م.ذ.ا

.دوءًا ددنا ثم ءدده داغ

 ني ف "وة-؛ ا أن الماجح_ظ ورمن

ني ت.رك.ز زاإ-ت وم-ا كانت ارممن

 تهرت٠واش روت ء اذفي الح.هات رع.صى

 اد.مل دور وكازة لعدماء ا ؛-وح-ود

 وبى ،و.يرة ا والجوامع ب ا#يان

 إ.لزويالت ءواصعم ت٠ذ. ذا ادق إدن ا

 الخالف.ق ظل في ندأت ادفي ج٠ا#سال

 وء-دن كصتعاء ، م__ي_ة #س_ ا

 لحح و وتر بوإ وربح^ وحفدرموت

 لجه-اتا هذه فغي ومعدة. ر وذئ

 ذت شم اذووذ من :رت ت ك عأزوا ت.وجد

وعتطل_اتمد لجاة،ا ذب١حو دن ؛؛;را

الوذف خ ذار هن

 دخ ر لت.ا ا ءبر القهقرى ذا دلى إذا

 كان اخديما -ناب في أف نجد ذ~وف

 اذراتا ع-ض٠ب في ؟_اذش٠الة ادات—٠,

 ء-ل م—أيد:ا *-وا٠وخ ولى ية٠ااذاريخ

 الحكومة ا"زاذي أي ))أردن((

 أرخى اب و؛ ا٢ وذصردو )انجري(،

 ي:٠٥ز أجر رلا٠رق في )ط.اا.و( ك٠ةذ

 ء_ليها ت-ولى٠س مر ر—ه—زد-ذ - ر—ر: ر
 وزوًا علك.ا ذهدازت ،‘باسمد.* وسحجله-ا

 :ا٠غ ءدبر ا رهيدا ا ذفم- له دن دلىر ، ا^

ا"رض. اداك

 در كت ي يحدث كان اذًا كذزك

 ا#سبين رب أن ا"ونات رن

يأمالك ن ر بذأ اذل،٠ااذ وسادات
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وةفذياب.ن1ا ابس آي اوف

ك ة الدو  ا٢ ويتص.رفون ألماوك، وأهر

 رة٠لحكو ا ت:.مكن و ، اءدداطي تصرذًا

 ،أقوياء "دم تجاهه-م خ ذي ل٠ء نم

ئ  م—مداراته إلى الدول طو٠١تخ ٠لذ

 ، ( ؤغ^ل.ه هم٠٠م لم، 'اخ دأن ، م ه مب ٠٠١ي وسع.،ا

 دا ب_م_ث_ا بدون ، رمزي جذرًا ا أي

 ادفي "رض ا بان م—ذه٠م اعراف

 للدولة ملك هي ا۴٠ استأشروا

 1ه س-ت-عال ب-ا ه-م وي-ةلوم-ون ٠إ.وك٨ودإ

 و • يشاؤون كيف .ا٢ رف٠ت.ص٠ودال

عهد دى مع-روفا ًالوضع هذا ل وزا

٠قريب

ادوذف( ج حج ؤ |لوقف.ذأت

 أو إبردف ا حجج تتغمن

 ؛-أفة عادة ارمن، في ادوقعيات

 حدث من با)وقف، |لمتعلقة الما؛.ز

 ف.ع.ه زا ;.وزيع ا. له ود-ا ر وإدا نرعه

 رشكلى ،مجتمعة ادواذف وشروط

"لبع واحة ذدوص حرام. ا  وا

 يحرم ون٠ة.اذ بم.تالة وة-ذ.د-ات٠ا) رت زدت و

 من خللوه-ا ذري.طة ذدوصه اتته-الث

 أو دة—ء ر١الث لح اك-؛ _در١ب م_ا ؛لى

 ؛-.ان وإذا ذرءًا. مقصدًا يح_الف

 ر٦معت ه.و الدذدد )زوم هو اع حم ، ا

عتبارات رن ذإن ذرءًا  الذرء ا

ا].واذف إرادة اا.ت-لىد ذا٢ النهيرة

ازوم لى-ء اكوعا ينص اا-في

 ي_مط -*-لى ال روج_وب اح_ةراسها،

ن. وااذب ااذرع ود دد في ءذه ت ء.-.

اذوذف دأت

 يذم ا)-رة-ف أن ا"ولى: المة

ق ءن ءذدة ؛ة.1ا!كذ طري

 في التوح أن :نرن وذأا ال.ذ

 تحقي.ق نح-و تم ي ا"وة-،'ف؛؛ن ه٦توح

I العاعة. الح ر

 ا!-واقفين -درص ًا لدةوذا ا إ.-_م-ةا

 أنة ؛أ ا#دارية اسبات قدرى ءلى

؛-ة إب ذ.و؛ل منبف وال.اة-ذ.اء؛  ال-و

ععين. وذف ء.لى ة٠الخا>مم

 تعب.ن ءلى اإرص اذراط: »مةال

ة ين٠ي٠وم٠ء,م دظ_ار  ين خ.صرص وو

 والغ-ررة ال*؛دة ا"وقاف ءلى درذرن

)المذادة(.

 وغيرها دلوة.ف ادة هذه ٠رنحلم

 ل ا؛ن؛ ب-ل رني وءلى ،ؤزد-نا ة.لىيم مذز

 ص٠حغ )أي زن اذداردخ ل-ذا ذروي

 بن ء.لى اللطان )قلده الذي ر( ء

 لم-ن ودرذب ا"وؤاف أدر هر1ط

  ان اب؛.ة في وا#ذن ،يتلد.ة-ها

رة(- ابذ يحسن
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ارمن ذي ااو؛ف ارمن ذي ا)وةف

 )-وقف ا أذواع ض٠ع٠ب م ع_ا٠ع ومن

 مبن ه س تخ-صيص ن—ااذم في ا!-زري

ءلى إ رالذك محهش  تذماب لألذق

ذرية أن ذلك -ن وء-ذ. واحد. -م

زواجآيا I |1 - ا- سبب ي_ا٠إر تفقد ا"نق

ف٠الواق أوة_ف الق ا"سرة خارج

ذ ف:ها لذردته ا٣ أودى أو أم.واله

-رفى له وارن د ابدنه أو صير٠ي

،٠جدهل وقغه١ فيم.ا مهم ا نصيب دردوا

دا.

وهشاهبره وؤف دواءث

 ف "وذا ا !ه— د ط اركدا ن—وم

 اددود، إلى الءذرب ورذدة دالممادد،

 دو ن 1ك لددفي ا ث٠ء ب ا أن دًا ل ج ددو

 إلى ص اذأ دفع وراء ا"ما-ي اذمل

 أن أجز ت٢م ؛٠ذ1ألر-و ض٠ع٠ب وذف

لح لمصا ا مغر د ذق وكد الذبر .ا٢ دددغح

عقب٠ا!

ادوذف رمة و سة١قذ ذت 1ك ووقد

 هيمنة ديب زي لمط ا في ة٠م ئ ظ ء

 ءلى ديذية٠ال ع٠للقي ميقة٠والع الشاملة

 ني—أ"خ ووازع ا رة٠وسيط ص، لدا ا

،  الديني وطا؛.ع ا إلى فة إضا أيض

داذت ازي )ا#مامة(، آذذاك لددولة

 أي هرن ته وتحم. وتعظم.ه ااوقف تجرف ى ل ق ت

 ء-لى وفجدت كدتا ، ء_ليه صدوان

الجذيلهل لوقذيات١ ء إنهن؛

 وفي—٠ا)-ص التدي.ن إلى افة—ف # وبا

 ذف لو ا ذظام كذان فقد 4ا"ء- من ۵لعد

مة وة لة 1مهم صدرا هر  المادب؛ ا#م

 لحياة١ ءلى ا٢ س،ط لمج-ا ني ذوية٠لمع وا
 في 1سي ا دم.أ ورًا٠ومح ، ة٠م_اء_ي٠ت٠ج  ا

 ث٨ح ،ن١مخكوم با س؛ه ويا ا ا٠قته ء

 كبير حد إلى اووذف ا#مامة وظفت
هيحئه.ا ودعم أغراضها خادمة في

لها٠لحكتي لذ-^-ري ا ء ايذ٠لع أ -ل٠وتح_ص

 ٠ غته٠لغف دي 1لم ا دم "سا ا وردع

هدن ه يد ذر ذهاب دجنما وهداك

 ني ، تجغ.علت ط زي ذا ا في فت٠الواة

 كافة ن،٠أمواغ وذف ذرار اغذاذ لحظة

 ةيلشخص وا ه,ة لدا ا عث ؛؟واوا ما ا؛*وا

: ل ا؛ذا سس| وءلى والخاحعدة،

 ردي اًازه.راء( حف؛ )ذا وؤنت د ذق

 ومن هاذم. ري فذراء ءلى عنها الله

 ء ذف بش1 في الواذ.فت هور دشا

 ١مز واذذراء بالزهراء، ة أيدو * وؤغن

 طائلة ١و٠أش جنن واختا أهلهن

 ٠ هم٠ملك ل روا ب-عدد يرا٠ث٠ك ٠٠—ذادتم أ

 إحدى < ررغئة بنت )أروى واللكه

 في وذذت ذلمقد ٠الغريدة اذج٠ال-ذه هذه

م-ن كسوره ات٠اح٠مس مختلفة، فزات
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'اذمن ذي ااد؛ف ارمن ذي ا)وةف

 اندو وم.متلكات لح(ص.ةا اعالكه.ا

 ل_ث—ع آذن ءذذحزا وزار الداد_ة

 خروب.’؛؛ الصل;ححذ

وةف1ا ءلى و.1ا

دة كاذ.ت د وزة  في اذوذف ءلى اذو

زقا وةلذ_لىت٠؛ًا ،ي٠ه ليمنا

 ه ردتاذ ثم ، ذنه الواذرة ، أدديتا ددن

ذا ح.اكم٠لل ثم  وا.ل ، فقط ذي()ا

سلطة ئة "خ_رىا اادو لجهات

 ب ي.س-مى من هذ.ا ان٠ك اثاد ٠ ءلى^

ب؛ ل-ه وكانت ف(٠وة٠اا ذي )د  و

ذاعات كافة في الفعل  ة٠الخ-اص ا

 تم وة.د ر.٦الذل٠ب ذنه عال في با"وقاف

ون ه.ذا ذاءإ ا ر٩خ ؛  القضاء من ا

 ن..إلخ(٠ا"د ذاذي ازوذف، )ناذي

 دية1اا* للمحا؛م ااةفا.دا ؛اذ .:اد و

 أن ءلى . خععة ات ا أو ردة سك ال. أو

 هح تبا منازعا في ا"وذاف ايا٠قض ذظ.ر

 محااكج اص٠تتص5ا دن أصح ذد الفدر

 ، دا وجات، ا٠أدم الدادة ا"د-وال

 ا٠اغة-ا؛- ص حدا ذن ا د-ن دكون ذإبا

، ،ود_الذور .ادية  إرادة نظري

 )حعبذة في عني؛ المعور ذف، دوا ا

 ؤاذولى أو ذرءي ذصم ثادقمب (ااوؤف

حذاافه. وءدم به ا"ذن دازم

دة وتنقم  لى٠ء القضاء و

: كمدن إلى ا"وقاف

 ا#ذراف وشدز :"ول ا م——اق ا

 اوذفا ء.ن ؤولين—اذ ذات تعنم ءلى

 مذة واض دؤو دف ده جبجص فردا

ل قبةود.را سيره دن ءلى  -زام ا

 ا* ودأ ملذادره في وأحؤامه ء وطإذر

نمل.ذا وما ا أء وإدارة 4ودآا

 في الفصل رهو لى: اذا ا اا.ف_م

 والقضايا ه٠ل المذادة المذ.ازء-ات

.وا!وقف ل.هفدا اارترط,ة  لجاو  ودآ

 أو م دا؛ .هد دكم ة.د ون لجة أن إد.ا

 د.اطل يعه٠ف -دا؛.م ده كم ح ذإن ،

 ء داءه ذإن ده ^^.م لم وإن ادنداذآ،

 الخ. ... تغ.اق1 باط) كع.ه ال.واة.ف

د دن أذوى ادوذف أن ذاك  في ر ا

ااةذم. د:ذ الماك ءن ذوفاذو ءروج

ن دن س أن* عل  أن ااشول ذا

 ااذادون ب بجس ،و*ي ا"وقاف مذولي

 عزت ا"وذ-اف( )وزارة ارمن، في

 أداء ء_لى اذدرة 1 م وء..د دظلضعفا

 ،ءدودة .؛.اب  ا١ج لمذ.اط.ذا .ام٠اا

 في وي، ااذي الفساد ا٠ي٠أش ومن

ضد ارتتواطؤ إلى حيان " ا دن كث.ير
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ابزن ذي اوف ادمرن ذي ادوقف

 إلى ها٠تحربل وسه.يل ف "وة-؛ ا ع-لكية

.صة1خ اتتملك

وةف.1ل ة و المد |لشخصية

 منذ اإبي، 4 الغذ أدرك إشد

 ت.وي٠م.ع ئ.خ-ص ازوؤ.ف أن الة.لىم،

 ل٠قع وك ون ردة ا ب ت ء ا ص:ه لجت ثع, متع٠يت

 المصط.لح عنا ظ^ور ه,ن ن٠السذ ددات

 أدل ودس ا!.وجود. حز إلى القانوني(

 ?ق، دل-و وا٠ل٠جع لم٠۴ت أ ن م. ذ)إك ء.لى

 وهرا ازوؤف أن و؛ ده. 1خاص ؤازدا

 ل ذى دق مجذ.ث ،في لتقأ ا دق له ل زا

ه.٠وءل

 لثخعية ا لم مع_ا أهم تتمثل و

 ي٠الشرء الغة* في زلموؤف المعنوية

سايلي: ليمي’

 ذي تقا٠ل ا في وق.ف٠ال حز : أو

ءب. أو ده م٠محك مج؛ث

 ني اذوذف ءلى ااق؛نمحن حذق : ث؛ذي

ل  د.ما وءواذده؛ هالموقوف كن ا استغ.

 ح_ة٠صط٠وم وتف٠ال رن رة ا٠ل.غ ا يحقق

٠ءذهم واذودوف 'اواقف

الوتف عل القاتم اتزام تالدًا:

 ،دولة٠ د.الخراج مى٠س ن 1ك ؛٠٥ فع بد

لضري وهو ٠أيامذا في ة٠ك

 أن ني احدق وف اوا ا إعطاء :ًا د.* را

 أو خ؛ص.ة جه.ات ءلى دههرا نزن دوذف

 ين٠ع٠ل ا ر بدحى؛ فج٠ذت٠ي ث٠ي٠بح ،مة عد؛

 أي ،ري-ة دبا—ء ا ج-هغ٠ك ة،٠وذ٠اإوة

 برو ما٠ك وذلك ر آء مع.ذ.وي ثخد

 وبناء الدليم ءلى ادوؤف في الحال

الخ. ... ه ام؛ ا م-؛زف٠ه

وادحذام والذة^اء وةف٠ال

 فى م الحك؛ م.عظم اؤوذف ^كن ٠لقل

 في سق.ها ^^؛ تحق.مق من وخ.؛ره؛ ليمن ا

 ودرء حن٠كوم٠م_ح٠كل لخ ذى-؛ ا "٢حمد

 ا_وذ_لن ؛' برقاب عب لى٠الحفاس

 ون٠ك ،بريب دا.ك رادس وءواؤده.

 ا#ران هرن ل إدا إءراج هو اذوف

 ودو ا"ص الحالك إلى ورده الغرد

 في ره ستتم.ا ا ثم لى،ونه؛ ذه س.ب,.ح.ا ]ته ا

 ط لنعن-؛ ا أوجه تلف٠مخ ًا٠ودء سمي.ت

رر والخاصة. عامة٠ال الخردة  اا.ذي ا

 ذه دبرا ا فكره على ،ه رذات ،دط.وي

 من ا؛.زيد تتطلب أصتل-ه مية إسا

 الفقهاء ق؟.ل من وال.ًامل الب.ح.ث

٠ نابرن ا
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لدنI في اذوذف ادن ض اوف

 بمني ا م_ا1ث \ ا أن رخ ك ا جل٠وب

 ءلى يج.رصون ذوا ى م.ه حك.ا م٠ظ٠ومع

 الغرة ال٠مج ن٠ء ا"وناف إبعاد

 دلى السب.ل ة٠بكاف ليمن٦ في "جذبية1

 ا"ولويات. مز م٠ك-ه ذلك كان

 تلك في يجدون ذوا ك-ا ولعلهم

؛ دأ ،يطرةسل ا  أءرى، ذدائح إلى ذة #

 إدة لل وإهدارًا ذفلالو ضياع

 تهدد ما٠م ،ء.له لدنيوية وا ة ديني ل ا

 ابني ع٠امت وي؛ن لحاكمة١ لسلطة١
اً. ا ادرا ودمم وا واجتماءي ددذدا داده

أنه، ذكارذا إذا ادضر ١يعجب وذد

 نم أدر دامت الفي .؛ط ا ظ.لى ني

 وقف كان ارس، في عام ألف

 م كان٠ م.ما ر٦كأ ت ولى رار اني.،

 الثبات مز أننهم الحكام

سذقذرار. وا

 في٠ليم ا رءي٠لث ا ضقن-ه ن. ا ب٠وح|

 رف٠ادم في كم 1لح ا دق ذإن الدائد،

 في 4دنن بدكس ،ه,*.لىوم دوؤفا ل ده؛

ون أن ذرطة ،لاذا ردت  رف١وذصا د

 وإ أمة ال لمصلحة١ لجذق ده؛ ا"حر

 ود٠ء في وادذضاة لعلماء1 ن وك؛ .ذ

 ا"وقاف، حمى ء.ن يدافعون ذ٠ا"ن

عتداء بعدم م نة.؛ ا ويدلسدون  ا

 ذا٠٢ ردغ ا٠لح ا لد؛ ويروي .ا٠ليه٠ء

ااطه؛ء، لب.عغرأ لةيجل هرواؤف الصدد

 إلى رذح لذي’ ا"ميرة( )ابن (٠—منه

 عندما عباس' المهدي "ا#مام

 رس؛لة ء دا رق ف ؤ؛و أ رذر اسباح

 ت ت.وقيعا ءلميهأ ار٠تتك٠س وا حدجاج ا

روي ما٠ك .^؛ء٤اد.ه  ؤرخين..1ا عضن٠ب ي

هذه؛م دذات ذفدو ا بدظى٠ د دع ولم  ا

تة إياه ه٠تد.ح٠٠ ن1ك ياد  بسب.ى ا

 كان وقد ، لحكم.ه.م الددفي دح اط؛ ا

 أذر ،لها ءواذد ن٠م ددره ب-ما ن، قو

 دعاثم ورثبدت م٠أقك.اره نذر في ك*ير

سلطتهم.

 في م غ ا ع_ض٠ب ا—ء.ه وقد

 د.د.ه؛ل1 في اإ.ذورة م ؤ^؛ ذ٠مذ ارمن،
سذلهالل  د.ئ(، )ف الجذوب في وا

 ء^ة1إةط إلى لوقف1 تحوي.زا ءلى جهدًا

 إجذراءات ءبر وذلك ،لملولة٠ل أو له

؛ء ه ؤدا ه متع.مد ل ا وإهم تدزدة  اد-ذ

ستقالل ءلى لي ا  وا#داري اذ
 ؛_ط.ة٠للس يد؛ ن.؛ ه وحد د"وقاف،

ق وذن ٠افؤ؛٠"هلم وددًا ذن دن؛ ا  أ

 في دوذى ا ة—بمؤسس*.* ل زا وسا دك د
رارًا ن رها ٠جسيمة أ

وادوؤف اداء

 تقرير ء.لى اره.في القضاء دأب

 دوجذلى دكاد  هامة ءلى وذوا ب؛دىء

: وهرذه؛ ا#سالدي لم اه؛ ا في ذظبر لها
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ارمن ذي لوقف1 ذا٣٠ال؛ ذى لوئفا

 ادذران ذراءة ءلى الوة.ف حكم

 ١حكج في ك.ما دن زور ' ضى دع واسطة٠ب

حم.؛دى زخ ا؛.ؤ ا لذق-غى 1 محك.مة

لي: اه 363 ستة ا"ولى ا

: وجز
 وال_وصيه راءة،—ة-1إ- "الوقف

 تحققت إذا يبطالن ذاته للفرض

 يقف أن٠ك ،لورثه ا لبعخى ة دا ا

ده أحد عل ذورث ا  له دوري أو أو

 ؛.راءة مقابإ دادررع ال.ثدث حدود في

 إسق.اد أما ،سمر ما أو ذغط ة٠ذ-اكد_5ا

 إدا ٦ص-حب٠ف اا_ورثة "حد إ.دظر ا

. ادذربة قت۵تح

 ذف اام في د #س--؛ ا ه-ذا ة٠ح٠ص

ازة؛رىء. ة ٠أح ردددر ة٨وكغ ري٩الخ

 صحة شرط للقراءة( )ادوقف

 رض٠غ٠ل٠ل وال.وصية للدراءة، ال.وة-ف

وارث. ال>تظر وإسذاد ذاده

 إيم.حة ا ض ذن إ ا ة كم مح حك.م دك ن ك

 حدا 1 399 ذوال شهر المؤرح

 بإسناد ص الحن-؛ ام 979 أغسطس

: ذإوارث ظر3ا

ودزت
لمث "الوب رى( في با  إذا )ا

ده د٠أح ا؛-ودي ين٠ء ن ى ذ-إن أو

 رن ء.يته م-ا نفدر د به ذومبى ا ,ق/ ء

 ء_ليه زادت وإن ،ذنت٠ذ زي-س(٠)اأ.لم

طأل".1؛هيو له؛ تغون  ة1؛1ء ن،

راءة(. )الوقف  انظر إسناد و

 وكش.ة الحرى الوؤ-ف في )لموارث

أذارئ.ا أدرة درر دق

 لحك_م ا في م.ا—ك ■-) ٦ ب ا ووؤف

 الش.خصية ا"دوال ذرة دا ءن اذتد-ادر

 ه/1420 ال (372) برقم

دلي: مايف وتزه ذورد ]م، 999

وجز:
 ذكر٠ل ا ق1استحق لحذس١ وذف - 1

 ؛غل لم را واء—أ-’ ء-لى فه "دلىوا

الله. ؤرائغر ءلى اواؤف١

 م،ه٠تض ذلد٠ء لى:.-را ؤف ه — 2

 ء.ن ويمنح ؛ا--ما ١ ال_درجة ددن لذ_م

 ا.درح.ةا ذذراضا د.ق "دز ).دردةا

لى؛. ا

 حم-ة "رمود الجذم وؤذ - 3

رجال ن٠م أع_ه-ات  في لن "ولى ا ا

 بع.ل إر درئ إلى يحتذ.ز و درجت-ه

ا"ولى. جةرالد اذقراض

 ا"د-وال داذ_رة ة_رار كلذ!_ك

 ال.ه-؛دز 1433 ا٠رؤل٠ب )أ( الشخعدلى

 اه-420 سنة ب٠رج من 25 ؛.تاريخ

م.1999 ذورر 3 الموافق
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ادمن ذي ا)وةف ايمن ذي اذوذف

وجز:

د ءلى الوذف - 1  ا"و

ده ا٠لط ا الدرجذتن كال٠ي م—وأو

ش• وا

 ح:اته في ا؛ورث ن م ا#قعاد - 2

د  1 منه المتوفدوت أدداره أو رذه ا "و

 لمقعفين١و الذ*د ,ةكتاب١ا أو بالش.هادة

 .دًاح ن1ك و٠ل ثم٠م_ورثه- نصيب كاسل

ك. وز ي:جا  ث ثيب ا

 ني ذرة مذوا ني ا لقضاء١ وًاحكام

 'م> ١يتضس كما٠ اؤذهج دات ءلى ر بي ا

 )أ( الشخصية وال٠"ح١ دائرة راو٠ة

در1420 /25 1 روم  رخ بتا هاو.

رة جادى 19  1419 ستة ا

لي م1 999 ببر 29 ا؛واذق : ا

 ر٠يعت ٠لوقف ا ءلى ؛درفا : إوجز ا

 ورث.ة٠ال ل٠ف ٠مز زله٠ء تبوز  وصيا

دوه. نه إذرا يددؤي أن ءلى

 ا"ور باخ ود أئ.ه لع.جيبا ومن

 ستيالء٠لال ه٠س دحر دف درجدة سالب.عضل

ب  ووقف، ا ل تروا أ ءلى ا؛خذوب ؛أ

 ذة.رر ن 1الملي ة٠بامحكم ح.دا م.ما
دد ١هذ في 1مهم ردا ا وذب م.دأ  1كم ا

 ل "حة-وا ا درة دا ورار في ؛-ت هو

ردع رذا ااصادر 447 م٠رق ن خب ا

11ه/ا؛واؤق1420 لالنتة2

: هوحزه لتالي’ وووام وزر ن

أو دريح ء ؛ ؛٠ب إ دبت ي  ذب ل ا

٠انحل في شهرة’ال

د  الهادرة ا!قضائية اليادئ نم كذ

 ازوارد المبدأ وح ا ادعاء سوتس٠،2مح

 )أ( خذب؛ ادد. ا"حوال داذرة درار في

 ؛تاريخ الصادر ه1420 /360 رؤم

ودر 7 ه1420 رة ا$ء جادى 27 أ

: وووام

،وجز:’

 ن٠وم ص-حيح د.وارث ا#درار - 1

ة. ال قده وليج ا ادءى

 وذف دظارة ة٠ق.سلم وز٠^ _2

دة ا٢" إردذه ا فقط. و

؛ ووحد  ا"حكام م.ن عدد أد

 ءن درة ص-؛ ن ال في باووؤف الخادة

بري ء القصا ء ا حتالل أذ  ا

: ؛*دن ني ريطا٦ال.

طق في خ اكا كان اذد  لقدق١ ا

ء، ذوريث دم ء. هو ن ايمتم را  ن فك.ا ا

 ث ا؛.ثرا أحكام من يتهرب ض اد

 وإستاد واله٠أأ يعاضى دوقف اا.شرء.^ة

دة دون الذكور إلى ءز الو
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من الح في اذوذف ادمن ذي ا)وةف

 ،لدم ا٠ص.ارفه—ع ج.عل أو ا#ذ-اث،

 أداهرن؛ الذس.اء دعص أولئك قل.ل ودن

 ضعب لذ;ري«ة محالفته-ن في وطأوءين

 وقغت؛ت د.رروا٦ف ،سددن لغ 1 ء هرنا " ا

 .ادات وال* ذون والقا الذع ءلى ة٠غريح

 وقف ث٠ي٠ح ألحميده، راف٠وا"ء

 ءلى لةتح أدو,إن ,ل٠أ؛خ أداء بدفى

 اداك علتجف الرية أراث مأحكا

 ث #ن؛ ا لح لص؛ نه وهر.ن .ة٠رو إوقوى ا

 دتجذج قدت الذكاور، دون ازورة ن٠م

 أط؛ وقد .وهمجة بررأت—وم ة٠طا ط

 ال.وةغيات هذه مذل نمى ا القضاء

 لىة٠ء_لىد ل٠هطئك ت ن. آحنء ودكنها

 ت٠ئ ا٠نم_ع ا تفكك في وتيت

 ورع ذات اد* رع.ض وذرد واياره(

٠واليهتان ادءونبى

 لل.ذقغج لد.ليا ا ة٠حكم٠له ل وتوج.د

 بادئ ءدة المضمار ١هذ في وا#درار

: دلي هر؛ 1مذه ذورد وضاي؛ وذواءلى

اوز:

و  '؛ضمنة اذقديمة |"عبة ف ا

 الورثة لعفر تخصيعر أو "حرمان

 ه-ل حتها٠ب.ص م دكن؛ أ ردرت في ز وا

ن: £وزذةصا؟ ذو

ونى  حكم الذرية( لى٠ء )ا

 ت .إطا٠س ءذد ٠لتخصهر 1 آو لرهر؛ن٠1

.اؤذورة ل٠ق دأ

 ال.وقف يكون ق.د عندما وذلك

 يل ر؛٠٠للت ذرءي ر٠شظب دات ة وسن

 أو وذحة٠ذ لذ.؛ ا لثغعة ا أحكام ء.لى

ذري التدرن  الواذف أووال ء.لى ا

 دونه. ؤى-ذء ذن هقهربا هرددذا كان إن

 ئ٠ليم ا درءى ز ا الفقه في ذ.لى سر-؛ وا

 دام ؛٠٥ ازوذف.( هرن ع ا ١هذ جذواز

 لى ؛٠٩: الله هرن لذو ا ذسد ذد اوواقف

 رذى دم؛  إذ الداةذ؛ن هرن اودرار مع

دنادب.ا يقه ذظر في 1يذيه

 قادون من (16) المادة أن ء-لى

 م ءلى ءلى دى رم ح ؤلى ادرءي ط اوود

 شغع.ة آو دن هرن ورارًا اوقف ا ص.حت

 ذرءة ودو مجيلة كان إذا أو

 وذص ا#رث، ا*كام ءلى ىكا،ل

: دلي كم هو ا؛ذةورة اذادة

 دن هرن ذرارًا الوقف يصح 

 ء.لى لتحايل1ة مجي.لة و ،ة٠٨ذذ آو

رث". الحذام ا

 من در ث ك ،—م وق٠م في ب٠ب٠٠ل ا .ل٩ود_

؛ ذلىةور١ ادذدامى مذثين اد ااذة.،؛ء آ
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ن ادم في الوذف ابمن ني ادوذف

 بع لط؛ ا ب ذلي ر نحو .ادون ي: كادوا م—نه أ

 ق حذو دن وصيا ترع ق ]ذو ي ء جذ.كدر.ا  ا

 #ذكارها |في |تخذ ذو حى اد،٠ا]ع

  دك ولن ]-وقف. كا ديتدت ة٠ه٠واج

 وب لذ-رب ا نده ددن ة فا لنا ا لح,-رون

 (.٠ونحوه ذنر" ا زلى ا دذوى ٠مز الذرار

 ال 4ذ. أ المتقدمحت ة٠لم ا ب.ع.غر ورى

 دن.ذرق ما ن 1ك من وذف صرح ي,

 وأهل وأبادهم كالظنمة ؛؛اظالم

 في رف٠التم ق—إط لعدم الرب،

 دشخدر ه دن مثأل وضر؛.وا الهدم مو أ

لمصلي١ فول ذإن درق، ودي دج

 دت فك.ا 4عار واجذب ره دهدوت ًا؛ط؛ءة

.ية١معع وة لحن؛ ا هذه ني ءة لطا ا

 في٠الىم الوذف ذون ة-؛ أخذ وقد

 (13) المادة في فنعر رأي٠او -هدا

في سسزط أنه ءل 4مذ- (5) الذذرة

 ميع٠لح ذ-رق٠د-_ت ازوؤف لى٠ء سابق

 ٠بعل هداوه من بى م؛ ؛ذي  أو م؛له

٠ ددوده دن ده ا إ.-لى ]ووط ا

ادوؤف دور

لىمن،١ في ]وذف ا أدى إقدم ا ددن

 جذلى د؛ ا بذاء ني مهم.ا دورًا ،ل از ودأ

، ومدحعفاتبا وا؛-لىارس وتوايمها

 بالجبر تمرف زفي ا لطلبة ا كب.يوت

 ثزدلى٠د في ١كذ )دخزوة( جع و)اإ:؛زل(

 ودناء إدن ا دة لحما .وار٠"س وا القالع

 ]لمذرب ه الى؛ أسون وصراذة )السرل(،

 ا؛ة.؛در وتخصيعى ددا،رذا ؛،دلى والري

 لحذج ا ورء؛إة ودءم ودذدم وت١للمطم

 د—زوي—وت رام،—اط الله يت—ب إلى

 م أق؛ والسالح وا؛ؤن ل1باإ الجذ؛هلىلحن

 ن ادائ وبء ا"ءداء، ضد اد٠الجه

 وهن 4وطلىذ لمم زه ا ل ]رجن؛ وتأجوره؛

، أو ري٠رم ر٠باج ح-كمهم في  مجان

ستثمارات في كة٠والشار  ب. ا ا

 ١نم هذا كان وإن الخدمات مجال وني

 ئيلة٠وض لرذه؛وذة د.لىرحات زال ود-؛

. ءوم

 مدن أذى لى٠ذ الوذف أن كما

 دظ؛هر إد؛ءة في مهم,؛ دورًا ظلجوره

 ت ا ثر لحن ا ؛ن.وز؛ح جتم.؛ءي ا العدل

 منهم حت—ج ت؛ غ ا وءلى تمن ؛٠د٠ل ا ين٠ب

 ص قلى ن إلى بلىوره أدى مما ،ة٠ص خ؛

حتما لمم الظ ه.ر ظ؛٠د  قة والن؛ ء.ي ا

قتصادي، والوى  في ة٠خ.اص ا

 ا"وذاف وبا زدهرت1 ادفي ادفرات

 ءلى د*;طرة ةسمؤس وصارت ونمت

 ات٠مج.تمع في الحذثآ؛ة جذ.واذ.ب معظم

ا#سالب. بلىان١
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ن٠ايم ذي اوةف١ ايمن ذي اذوذف

 ب لح أسا أن ه_و زك د ومؤدى

 في ادوؤ.وذة مت.لكات٠الم دع ل٠م التعا

 كع-ه٠ توضح الني ه-ى را زمني

 ت وذئا الدولة بين العاثمة العالنة

 والةف.بط والسلطة نختاذة ا انجذمع

 وتام.ر ذ٠رذاد ؤة ز ت٠ذ1ك إدا وك

 ونذر ،ل٠وذكاف داداون أم ،داء ء و

رر ؤأت ءن ايف يغال ا  الذاس ء

٠ عضى٠بع م٠ه٠غ ع ب مع ت نح ا في

 دورًا يؤدي أن للوقف ويمكن

 عز ة ذا لمما ا ء_بء زن..* في ديما

 ني ط؛ وادو رة٩الغق الك؛دحة رت 1الغئ

 دشاريع ا طر^ق عن وذزك نجتمع، ا

ادذوءة. رية١لخ ا والخلماذ.ة أذية ا

ع أجل مرذ  عل لزاما رار د

 هتمامها١ بر الوذف ذولي أن لةوالد

 مدوف الذي "مر ا ، ه٠ت٠د را ت.ولى٠وت

 وفي نجمع،١ إزاء ذبا عا ا ١مز ^ذ.ف

 ط درد حد إلى يساعد ذاك، زودت ا

 ٢ق.غ تذا٠ل ا ر-ول ؛ دون الحيدوة ءلى

ذف؟؛ رجه٠د إلى وذه س؛ا  لمدمر،١ ر ا

 ت و ط؛ وا ت ذزء؛ ا دد ذز م* صة1خ

ل روا أ ءلى يطرة٠لد واطذأصة ة٠العام

 ومحشل_ف رب "سا ا دشى زوؤف ا

 الثمينة رقا-ا في -لرما٠ط ،ازط.رق

.لضحمة1 ل,ثمه لم.ا ا ردها ولدوا

 م-ع يزداد، أن ه-و المفرز إن

 الحياة مرافق ني الدولة دور ؤل ذضا

 إ-د؛ت٠اق دولة ذ_وط—٠وم ة٠د٠ل٠نجت ا

 او.ةطاع دور ۴ث واذنرا الشاملة،

 ت لهيتا وا ت ؛.ؤساوا لخار ا

 عدن به،لخبر وا الخاصة ت لحماد.يا وا

 .-٠وط رت ا زووني ا ذر ونتكن؛ قدحى دوا ا

 وذد خاصة ،لخدررة ا زوة.يب ا ل (-ا ء أ

 ر٠لش٠١—د وا ذ٠ي قة ة ٠ماي ساج ا دول ت٠م دا

مي الفكر  ذى، لم دول ني ا

 ا]ك.فة ومالت ، به تعآرف أه تادرفه

 في يقلد ا وا#حياء هوضى٠الذ ن -؛٠۵.ا

لم. اددا ؛ذاع دن شر5’

وقف،٠اؤ ثا٠يذتع ذدم ن٠!^^ ا في ؛٠٥أ

 تخنع الوقفة -؛ل "ء ا ؛.ادت ي

 ر كة عدد د ع-ا٠م تندرس ه بعها منا

 دب ال.؛ أح.ج-م أن رمد رذ خا ، ه؛٠مذ

 ، ه- اهموا ’ ن—ه' جر، ي ' وؤف ح١٠ء

 ل٠شخع اإ.طوءي اك.ازل آن ذاك

، ءإ^^ ث٠يج دا لذ ه:.؛ د٠يع * ل ؛٠٥ ء.ن
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ذقص ن ال يف اؤوذف

 ددي ءث ددا ا ل اج١ضمح I د رع ص.ة ا خ

 وارع٠ار وفع-ف ،كثيرسن٠ل ا إدى

ني،’؛  ة-درة في ة—لشقا وءدم $ز

 ة٠الوكوف ا"م_وال م_اية٠لح الدو

ذتى. زوا ا هداف ١وحقيت

 جليم ءلي دسن د.
 اليم'ن، ذي ف ا"ردا جتى،م ءاي >~ن ٠د جع: درا

 ار وا للذق.غر ايالعل الم.حكمة أح.ىام
 ا#مالب الر ذب ف٠ااوة احكام ابه؛

 ؛ضاددة أحكا»، ،يسلكبي ا ءبل د م وح د. -
 ز—ح- د. ة٠>د-كتج ث.ئوح.در مبت دي ق ددذوءة
دةال زي الة؛ أرشيف مجذاي(؛  ا المرحذوم *

ر ا$وى ي؛٠عجل حين نب ط  د وا
وزة. ب وكا. د وي  ارةور ءن در د؛ دك-تاب ا

 ادواق ام؛981 ءام وا#رذاد(، ا"وقاف
 "٠٠ح د. مكت-ة ز ،ءدن تعمره—ام ة؛ة قف؛ ا ا

 ب٠غال ٠د يا. لوبا وا اووذف دنجذإي(؛ عاي
 .ة الذري* ك.لية معي،1ج كاداب - الغ;شي

/ تأليف ٠٠صذعا تاريخ م؛1998 واؤذاذون،
ذي. زه--*؛ا اؤط؟ري يررج ون دحى رن باق إسح

احاذي؛ ا هركتبة - ثي٠ألح النه عل لىحقيى/
 ذياشاا .دم؛.ة دزط.وط - "زه.ارا درح

د. )دكاب - مج.لمي دن—ح ون ءلي ا المالدة
 لي-معذيأل ا اا_وة.ف ذون ؛٠ة ؛ ( ، م_ د ع ج رع ’ ._!٠>_.

 ا٠رل الالذط كاذاك م،1992 م1ا* (23رزم)
 خ٠صاري هس عام ؛ذ.ة٠م ام؛ 996 دة (99)

ري،٠اا* الته ء.د ين—ح دا اا.^لىلحث. ارمن
 شرح ا"وط؛ر ذيل م؛1984 ا"واى، البعة

 ار ي $خ ا س.يد أح.ادي.ث دن ا"خار تأذى مت
 ط؟*ةاد ال.ث-وكاذي، ء.إي دن محم.د ز#د.؛م

؛مر٠ب ال*اثماذيه اا*.هآلاوة اه، 3 57 "واى 1

م(( ا م1969 - شالية.ن لطم١ دار - -

.Laws Reports of Aden. Containing 
cases detennined by the Supreme Court 
of the colony of Aden. Volume III, 1956 
- 1958. Compiled and Edited by : Enoch 
Light, L. L. B. (London'), Barrister-at-

Law (Gray’s Inn) Chief Magistrate,
Aden. Published by authority of the 
Chief Justice. This volume should be 
cited as 3 Aden L. R. 1962. Pnnted at 

the Government Press, Aden.

وص
 ء بذا ا ر جدا—ح أ يا٠ك٠كش ءعم_لية

الدوي النذر( )أو واودر قطع٠ل دا

 قبل من زاص فأس ؛-واسعلة

 يجيد الذي رفي٠اطة وه-و الزدص،

ا!ويص.
 ءا٢ودتت الحج.ر ا٠الموقمر ت ينح.

 ة م.ار٠ع٠ال في اذطإ-وب كل—ل،ث I ن شخ

واذزءرذة.
 ءلى |لحبارة دومن ا'.*.مارة نذي

 ،ن "دن؛ وا ة اإدق ب—مج أربذ درءات

 "رع ا وال.درجات .ل.ل.طل-ب واد,.*؛

:يع
 الحجر وجه يرك :وق-يص ردع

 ^ذطع من رج خ 1كم -تددن؛ رمدي الخا

 ر٠لحج ا ت فا د؛ ول-وى ،رة فبا ا
٠خعيعة ويةست لحارجي١ ل]وجه ا"ربع

 ت ن؛ الحا ذ-وى : ورص نصف

 لحذجر ا وحه ذ.ذر هرع ة٠مقاس_ب تس_وية
٠ خغيغ ذذرًا لخارجي١

 حافات د-وى كامل: يد.ل٠وق

 سودة رجذي طن؛ 1 ل,لوجه ا"رزح لحجر_ ا

 الق.يل إ خدم٠ر.ست  مج.؛.ث ة سل كا

ببعضها، الحجن.ارة ط ذر اًا.ذص من

1 dcgdjgJ I31 81 لدهذ-الة



ادبت ا!ذب لت1وك بة٠لةا!بءاب1وك

 اطن.ارجي الود وددت ر٠يذة كحض؛

م.٠وو.ذع بد؛ة

 ت ذا ح-ا تسوى : ذ-ف٠ًا ٠وذيصر

 و*حادة دقدة رده٩تس "ريع ا الحج_ر

 ببعضها .ارهلحج ا تلتصق بث١مج.
 ن٠ء ء ااذأ ٠ويسذفؤ تام التصاق.ًا

ذا ء-رف وي اونة. ا م ا اسكح.د  دن ا

 ذ.ا٠متق الح.اده رذه في وقيعى٠ال يكون

 £ن—ب رة—إب ل إدخن-؛ )يصعب خجث٢

حجرتين(ا

 ص ادود ركون الزخرزة في أد.؛

سذال وني ؛أمأل المطلوبة. ا

دردات ذاذد أدهد

ادي ا!نباء وه

طور1وا دأت د ا

 الرسمية ارمنية ا"نباء  و؛؛

 رًا حذ.؛ .اذيمقيه مهورب.ه٠لح ا في ال.وجبده

 المصدر ي—وه أ٠س ة—ا وة؛ ي—ه

م لوسانل ا"ول ا"خباري ء-  ا

 ز "خصا ا ردط ولى—و_ت ة٠كوسث٠لح ا

ة ون.؛ ها وإءلىاد ءذ.ها ث ربح وا  شحص

 ال.ربى، مركزه.ا ص.ت.ع.اء واذا"صمة

ت نحافظ؛ ا ز٠نرراك في مكاتب ولها

 "أدباء لنالي: ون.؛ دمح شاج وه-ي

 ب.عد " ليمذية١ ء لألنجا أ٠س.ب و عدن

 ؛ياو٠د 22 في يه٠ج٠ليما دة٠وح٠ل 1 و٠ي—ق٠تح

ه.1410ذوال26م/1990

ءدن ق 1وتطوره. ا!د،-اء خددات ضشوء

 ت درا٠لخ ا ط دن.ا ا^^-ن ا ء-رذ-ت

ثمدذدم-؛ ء وت دط الحورية

 في ذية1الريط "روق" اة و؛؛ غددت ا

 في ن؛ ممكا1860 ه/1276 ءام

ذ وأمن حتالل١ ن إب؛ ءدن  -؛ل۵ا

 واران والهند أوروبا بدن الشلة-رافي

درق  ل إرى زرء_ة في ا"وسط وا

 دم ي ؛؛ن أن ب.عد ر "ش.؟.؛ ا ل سدف.؛ وا

ردد عدر ر "خم.؛’ تجادل  واضطلع ا

 مه,م.ة٠د كع.دن ر٦٠دوي زن و؛؛ م.ككب

 ادؤوإدن كبار ءلى ا"خبار توع

دالمدلكه.

ة الوألى؛ المذرى ع ذلى ا وعذد  ادثا

م ولمواجهة ي ا#عا  ادشازي ا"

 ؛لىون1د ر ال أذدًا ء ؛ ا لدول د اك؛

 والنثر" المارة العالذات "مكتب

 يضطلع م1939 د/1353 عام

 ن سكن؛ ددن ر م؛ "ش. ا ور..ذر وع ه مهم. ب

 ضارة ؛ ا ن-؛ ورة -؛ ا ق والهنا ءدن

ؤفوذو ،لحاثاا سلطات .ون ل

الميي لهسه£ه1 3182



ت٠, زاء كا شة٠|ل. ا اسفرت ا"باء وكأل؛

 والنذر ا!*.امة ت ة!ا ءدب ذذاط

٠٠ع-ز الجح-وبب ازءا ل٠ت،ق٠اس عذب

في در؛ دورًا أذى أن سع_د !جمنأ

سا ق ■ ,ا لدة٠خ  #ء_

ستعمار.ذ.وفي  ه/1381 ء_!م ا

هي أس .(1962  ًاحد /محمد ا#ء

 في العربب الجذوب أنباء وكا وركات

ول ءدن .ة دد؛  أدر.!ء وكا واد ك

 استم.رت !-فيا دد*ين١ في صة 1خ أه-لية

 وكاث م1966 هل/ 1386 عام دق

 لعرب~ة دن ت غب.ا ي.وعي.ة نثرة تهدر

 ا"خ?ار أورز ف;ها -ساول , وا

 ذوات بين رك لمه-؛ا در وني لج_لية

 ا!رم,.ن ل٠يش في والم.ل.كي.ة ي_ة ور٠الج_م_ه

 ر ا"د..! أه-م عن اد.ك آذ-ذاك

لبت. ا

ث-ة وبعد  لنشا اس. من أء-وام و

 ؛-ان الذي بن١ ن٠ع وبب ادن اد.,ز،

 الددقراظية ا'.يم.ن ي.ة ور٠ه٠مح.م ف —و.*

 الفردة ذي 30 في ا وتحددد :ية٠لش_ع

 -دأت .(1970 ذتراير 7ه/1 389

 ع.ن ؛ذرار .أ( ءدن")أ.ن أذراء وكالة

د-^.:ذاك)ش^-د ء!.وزراا ر دك ر رذر.

 دؤهرن ا!-ذي الجهاز ون٠لتك هرثم( ءلي

 رج وى داى- ا"داء ووريع جع

د،ومذذ ة ؛.ز د أ أدذذت ذأسيها ا!ر.

ت ؛-ث ل سعا  التيكرر  وكا

 إلى لها اري_ة٠إز كمعادر ء "ذر-! ا

داءات ل -!—إر التقاط جاسب  ا

ر .جذ.ية" وا ردة ا

 أصدر م1980 ه/1400 عام وفي

وزراء مجدى  (63 1 رؤم) الذرار ا

 عدن ء ذراأ ل.ة وكا بتنظيم در لمن-! وا

ن ذ صر! ب_لىد  لمهمات د أذ

 ع.عطيات ءلى اسادا وذلك اووكالة،

 لدى تكدت ا_في $ط-ور ب ة ., ا

ل اذوكالة وات ء ؛؛ذذ ا  اذفي ا

 ذه—ه ت ءو ،ايها ن الت٠ت

دراء  ا!وكا!ذ عمل واتاع أورة ا

دن.;!د.!ت دع سمليتتا  ر!سرة—ال ا

 ,اكيةثال ا درن يو!.و "وط وا مرن ا$د؛

 ددد إذ و$.ذاك، --أذدة كاذت ادق

 غي٠يذ اوفي ؛ت٠٠٠الى ن٠م م.؛ذ اوشرار

 صعيد ءلى ون نوكا ا ا٢ ح1ذ.ذاط. أن

درًا. ودار دارًا دا ري "در!ا ط !٠!ذ؛ا

 في—!ا النذرات عدد ووصل

 ء.لى وا؛.طر.وء-ذ ن ا!-وكال دره؛—ذه

 الجارذ ا"ءرار ردد !-فيا ل—#س.ذدا

ردرة  از—غ و—نح إلى دوارهوا وا

 وواد-دة يرومرن منها س_ت. ذرات—ن

،أسروءرذ ة دد ووا ،ا#نم.؛رزوذ ؛!!.!.ذن
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وكالت|!ذ.اء|بشت ابدت ا!ذا وكال؛

 ا#ء"م اوساذل رقة٩الم طرة إخاذة

اروم. ددار ءلى سميةرال

 ازعام في ءدن أن؟.اء وك.ادق وبدآت

 الخ-ارجي بثها م1980 ر/1400

 اروم في دن عنت ئ ن ذن العربه غة٠دا

 دذادر 2ها1403 ا"ول رع 17 وفي

 واد_لىة طئ تخصيص نم ام 983

نج-ل غ-ة٠لل؛.؛ ارودي لإلرس-ال  زي.ة،٠ا

 واسعة دن ما ل ؛—ا#رم ط.ى و;.ذ

 ل دو ذى ع ود اإ_وط-ن ؛ل—'اني لى—م—ت ت

 وال*-راق ا)مرولى زي.رة٠والج الحذ-؛ثح

 ل ؛—ومني وا"ردن ذان—ول ورو-؛—و-

قد؛ إلى با#ضافة أذ.ريقيا،  د ا

وأورو؛؛. (؛في)سا؛نا از.$,و

 ن رهن؛ 25 في ا).وكالة وارتبن

ذر د؛.؛ م1983 يوبو 7ها1403

 ’"تاس وكالة مع )دوبلكر(

 ،.ذار ء.لى ر "ء.؟.؛ ا دل ل:.؟؛ وذددة—ال

 ا"قمار ء اللى؛لتين ؛;ن ساط 24

 خ.ارجي ع.كتب ذة كا وللو ءلى. زقف-ن؛ ا

غ-؛ في وحيد  دن-؛ ى وفييتي—ال د ا

 — 1403) ك-ه—وس٠م في داتم ود.راس-ل

 خ1م(،و؛-1990 م-1983 ه/1410

 انبث لي #م-؛ النوي المنوط

الثجكة بر للوكادة لى1اء. ر لألب؛

 ة-؟لى ا"ءثرة تا_ا س_ذار في — :رؤذ٠الم

 وذردر خبر ازف (14) و٠ل — دج زلى ا

 الحر؛لى ا"ذار ثافلة - العام في

رية.٩الجماه ط؛ وا

ظعاء في و،تطورها ا!داء ان ذه . زنوء

 -ن ال م-ن لي ازده؛ ز،٠الى في 1أد-

 طولى ا ت الحدد-؛ ذ.ذ.؛ط ية.رف إ٠فل

 ا٠عكتل ك؛ن ن ذق دي، ا#د؛ كو ا-ل إدان

 الممرية ا"ومط الذرق ء أتم.؛ وكالة

 ال-ذي ال-وحيد ا؛ص_در هو صنعاء في

 ا#عالمية ت لدو؛ ء ا"ب؛ لى-ذم

 ؛;؛—داء ن, ل,: ا ذلى وود-؛ ة—ي —رسم ا

 26 ذورة قيام بعد وذزك .ي٠وخارج

م. 1962 ر٩سجم

 ء*-؛صن لم؛ص_مة. عردت ت ودي

 وزارة ة.ررت .'ذالى-؟-؛ ال.ة.وات تم.لد-؛ر

 ازفي ا"ناء، وكالة إنشاء ا#ء"م

 ه/1 387 ء-؛م ني العماى بدأت

 بند قانون ددور دون م1967

 اخالى ا"با، تج.مع ت٠وكاد نشاطها

 ا#عالم ودان؛ د.را-لى إلى وتنقلها

 ؛:زودلى ددوم كما صذع-اء، ني جبلى١ \

 م #ء- ا ذا سا و و تم.لى.وه.;.ة ا ت لى.؛.؛ ا

 مهام تمارس ئ اكانها ؛أ"خار اءلى

ت زدنى طاق في إ ا"ن؛، وكا
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ال:جضة ا"ذداء كالةو|ليمح ا"داء ة1كا

 للغ.اية، ازةمدو يحنردة وب.إمكاذيات

 ب_ه٠ش خ.داريةأ ة ندم ذص_در وكادن,تعج

 ذيه.ا اول ردت -داول او محدودة ة يوب.

 را٠ل ء-لى ورع ود رك دساا ر ا٠ب٠خأ

، في ا؛.ممؤونين  من وب-جرد الدو

وود،  ا"ولى ؛دى—م 26 وفي ا

 أنشئت م1970 دورو 30ه/ 1390

 يع;ف ن1ك لما لألتباء" ب "وكا

 موجب٠ب أنم.تمذية ' .ة ور٠لج><_ي يا

 لة (56) رف الجمهوري الذرار

يردة ة٠كمؤس م1970 ها1390  إء

 حية ل-؛ا م~ن ا#عالم وزارة تبع٠ت

 النظام أن مز م٠بالرغ السرة

 كاالو هذه أن ءلى ىذص ي ,* ا"سا

 ررة ا ب ت تمع ا ص^_د.ة دات ة ل٠م-تق٠م٠ما مؤسمدة

ة. اإة.اذو ة٠لشهخصي دا مع٠وتآ

 ع ء-ا م-تذ دن الوكا ت.رت ا وق_ل

 بادة وق م1970 ه/1390

 مهامها تؤدي م1 975 ه/1 3 95
 ة٠نحدودي رًا ظ—ن محدودة بصورة

كان؛ ت إذ وا]فينة، ارش؛ ت ا  ذ

نرة للمل٠ت٠ب  صنعاء إداءة لى٠دءزول ا

 وكاذا ة٨امحل ؛.أ"طدرر الذورة وص.حيغة

 م-ن تتقيها الني والع.المية ة العر

داءات رة ا  أمءن ادني العالةو ا

.حذذاك لها ا يبذق؛ ا

 27 ه/1 395 بذ.ة٩ا ذي 24 وفي

 س.بأ اة وكا؛ .حت٠أص م I 9 ’ 5 ديسمبر

 سلم-ا سة٠مؤس ذطاء.ي ح-د' د$دداء

 بموج_ب وذلك "تاء وا وذصءدؤة

 رؤم ذن-اذون ؛-.ا ة د اإف.؛ مجدس ؤرار

ام،الذي975 ه/1 395 لسذذ (59)

 يرأس ا#ء-"م -ر و أن ءلى كدى

الموكال؛. ا#دارة ىمجد

 ادخلت م980 ها369 ام٠ء وفي

 )التيكرز( انخال أجهزة لوكالة1

م ت رث مذ  ر1إط في ا"داء وكا

 ءلي ودا ا وا#ركال ل ستذر  ا مذروع

، أداء ذطودر إلى الهادف  د يع ,!.وكا

 ر ا٠ب—ا"خ وزيع—ن يتم ن ؛—كذ أن

 هرة _؛ ال الشذرة ن٠م هردين ح م دا

ارد. طردق ءن .ة٠والحن؛ص

 دن يبس ي؛ مم د.درون ة د ؛زوكا ا در ١٥ون

 للغة با وم.ساسة( ص،احي.ة) اروم في

 ،_لى٠س«لذذس  دا ين٠وءح٠«—ط٠م ^ة٠ب لعر ا

 رب.ية٠لع ا "ء.؟-''ر ا م—ه أ ءلى ن تحتويا

 ا#ء"م تل بوسا يذخر وو.؛ والعاصة

 ردد رت كا؛ كم؛ ن، ارحض ءن رجت'ه لخأ ا

 :كاة ونن؛ ا بر ء ة ص خ؛ ؤ.وردة ومدة ي تتنرة

ر؛ ا"جؤزة إلى الداءرة المبرقة ي ا
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اءال؛مصة٠وكالتا"ت بت٠|ل؛ ا"ذراء 511 و

ول.ة، ث إلى إضافة ا  ءلى أدرق ا

 ائل٠لوس يرر..ًا( ة٠س_اء 18) ددار

اربة. ا#عالم

 ز خبا د" ذوي—ال ا$ويم-ط ل—ودع

 في - الوكالة من المبثوثة ادب

دج وب,ل ا"نرة _ا٢سلذ.وا  لذح.و — ا

ف )ة(  كدف اا..: وفي وتة.رير، ذر آ

 الذرنى دن تياتثالثماد ذن ء دن اإذالى

 ذدهرة الوداأة أدخ_لت ن العشرد

حى ا#رسال  انحارة خبارها ا

 ل.وكالة ا$لمكر از٠ه٠مح ا#رسال ر ء
 ا٠يلدوره ذ.ة-وم اذ-في ازكويترة ا"دباء

 لألذجاء "سبأ■ وكالة اذار بإرسال

 داد التابع )فانا( ع دكن إلى

ت  _د.ة-وم إذ العرب، ء ا"ذب وكا

 ر $خب ا يع ودو إرال دإءادة ا؛كذب

 الدول في ا"نباء ت وكا-! ذع إلى

ء وكالة تقوم كم-ا ،"وروه ا  ا"د

 إب.ا ا"ذار إرسال يتم اذق الةطر,دة

 ه؛ ذدد دإءادة $ل1اًا-لم-ود ءط طة٠دواس

ا$دو. ا)دول إلى ودورها

 في العامدة الذوى ء-دد ووى.)

 قح ٠لأل:ب ”"سبأ لة1وة أذام جع

 نحو إلى م 1 9 8 9 ه/1409 ال_ام

 صحافي (29) مذي_اا عامأل (130)

خص (8و) رسمرًا  ولم ا'قدلن،٠دتع ح_افيح

_ا٢ ة٠خ-اص دكاذب وك-اية يدن

 د ندت تذاذت دلى خداز-.ورا، أو نلمرا دا

 ا#عالم وزارة مد_اتب غ.ل٠ع٠ب ء-لى

 لمدها واتذع_اقدين ات٠د_اغذ-اف_ظ

دا"ذار.

داء ألة وك د ا ب اددد ا

"لىن٠ء أذ-بء ذالة "و دع-ح وإذ-ر

ء سرا ركالة و"  تحقرق ءشب "؛"ذ

 ه/1410 ءام ابذة الوحدة

 الوكادة وأهمية دور ;*.اظم ام،990

 ”سبأ المنبة ء ا"ن-؛ "و؛الة الحدددة

 ؛.رطةا ذ:ليع_ت دع ي-كواك_ب د-ه-ا

 ذلك منذ ازوكادة وخطت اظذ؛..الة،

 ذداطأ-ا إ;طودر واسعة ت١شطو لحى

والذذق. ا"ذاري

 ء-لى %100 الوكالة وتعتمد

 لصحغية١ أنشطتها في اذوطذرة اؤكذوادر

 عدد ودءا كا وا#داردة والغنبة

 .انى.اد-ا 450 لذ.ح.و ا٠ف.يه العامارن

 ة.ره-ا .ن. ء.لى موزعين وذذرا ود.وظ.ذا

 ،ءإن مح.افظات في ي؛ ومدا ادرذرم

 ،ج—لح ،ول—سدرة ،ا؛.كا ، ن.

 ، درو- ،درن أ ،ة يد - ا

 في ذكن إضافة .ة، ب.ا رذن،،اذر

 الة ادونة. ونبث ،ا)-دولي ءذعا—ه رد-ط-ا

د_ا الروم في ساعة 18 د_دار ءلى
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ذة كا)ةو ابدة ا اليم.ية "ذداء ا لة1وك

 ني ودردث محي مرًا 474 من دذارب

 في كل-ة 103,794 ودمعدل المنوط

٠الشهر

 زن ادرة—ى إحصائية أظهرت٠و

 ا"ياء وكالةب لألخب'ر الع.اعة ا#دارة

 في المفدرظ مي لذذا ا )س.يأ( ليمش؛ا

 دنن للوكالة اري٠ا#خ ا#ذذاج معدل

 ةء-ام ودق ام990 ه/1410

 ا"خيار فاجالي م،2000 ه/1421

ل  ارتفع م2000 ه/1421 مام د

 بع-د قريرًا و ؛رًاء 14,862 إلى !;صر

 والةا;ر ا"خم.ار د ء ادالي ؛ان أن

 دن سنة د بع م1990 ه/1410 ءام

.وذرذرًا مرًا 6554 الو؛الشن ددج

 أن إلى نندًاأ ن ا#دصاد رتذاوأ

 ص-حفي دق ق ح دان أءدت اوكاونا

 أعدت كما ،م2000 ه/ 1421 ءام

 م2000 ه/1421 نفه اودام في
 ًا٠ء-ام وملغ إى_ذارًا ءر-ن

 ل وت.ستق? واوذحاثل ص.د ٠إ <رءق."أ

ار  )سبأ( ابذة ا"داء وكالة أخ

 الوكال؛ وتبث ا#عالم وداذلى كل

 في ذه ا!عمل ددأ اوذي دوة*-يا ءحر

 أه-م م1999 ه/دايو1420 محرم

رت ا ق٠شبك حر٠ء .ن٠ا!; ق-ار أ

العنوان ءلى يومي بشكل

(www.SABANEWS. GOV. YE).

 العام في ددذت ل٠ق ااوكازة ذت1وك

 ء-لى الدلى ذظام م1 993 ه/1413

 وبثع ل قبا٠م٠اس في مجعوتر٠الكا بكه٠٠ح

 العمز ن٠ء حغ-ذعت وا ا"خبار

 و؛.دأت ة،٠ اؤ.دء ر٩التليلبرذ. د.طا؛.مات

 م2000 ه/1421 حاير في الوكالة

 اا.صءئفي نبراسر ذظاهس ستخ.داهو 1؛

٠ىو مردتن " نظام عن دد

 إرسالها ة٠ك٠ب٠ش دل در ٠ولد وًا-ر ج ٠كاجنم-غ أ ا

 سأة ا"نباء وكازة ة ردئ في بالعمل

 ،ذوزيع ه دا ق 48و ،ل سذفما ا ة ذنا 64

 د—؛* عن ل لالتمسا ت وا٠*٠ة ٠ثر٠وء

 خدمة وأدخلت زن، دوكا ا ؛-شبدة

 ااناكمر رساذلى ?.ال٠واسة إرسال

 شبكة دن تروي—ا#لكة لبريد-’و

 ش.كة؛!ركاوة، والى مباذرة ا#ذزذت

 دشت م2000 ه/ 1421 اوءدام وفي

 طرق ء-ن اذرذي ارسالها اوة ا!و؛

 سفارات إلى ن؛ العبنا "زار ا

 بالمذ_ارج اليمنية بى.آ_وريآ-ة ا

 ءدد ل *ا—إر' اوكا!ن ا وتذتجل ذرة، ا ء؛

ت من  -ال ور ا!_*_رب;ة اوركا

ت  -ال إر وكاذا العالمية، الو؛.ا

الفضائية ة ر ر الذلة ا!-قذرات
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شت٠وكالتا"ذ؛اءال؛ ;؛اءابضة .؛الةا

 باللغ.ة بث اذق انءة وا#ذاعات

 في كمصادر لميه،ا٠ء وتعتم.د ال-عردية،

ت أخباره.ا  ادق والتة.ارير والتحاذ

 ة٠.اد ال ذرةاإذ خاص-ة ذذ٠دص تتغمنها

. ليومية١

 ن—م ل_عليلا ال_ة—وك—اإ دم—وزة

 ورية٠اإغ "أ٠س" ذئرة ع عذه.ا الخدع.ات

 وعبةيل ا س:ة يا—إ ا ذدذرةا ،ة٠ع٠اليوم

ش ;ن، ر اذ بالل-غة  ؛؛رق ا "م.'ري ا ا

 "خداري ا لها ، .اء-ة اإ ددار لى ء

 الجدة ا#ذذذت، شبكة عبر

 ردة—ي—ن نعن وه-ي بة۵قتعا ا

غتين نم ة٠العرب ب.ا  ة ر مناة ؛زلة،1وا

نجاذزية ادذذرة الشهرية، "سبأ"  ا

 وا#ي_دارات ا؛_ات_ات ايومية،

 الصحفية قبق_ات٠ح٠الق ، ى_ة لحذا ا

 ، تختلده١ ة ادط؛اء الحذددات ، ورة٠۵ا؛

وءرافي. ادذو الدور -دددات

طويرية ا#؟.راءات إط-'ر وفي  ا

 تحدوذات لواك.ة ال.وةا!.ة 1غذطوه. اذق

 حت اذدت ذذد المعلوماذتة ال-*-وإة ءمر

 --راكز م2000 ها1421 العام في

ذودات، ثرللبحو  إدارة ت—وأد. وا

 1.5" !.طاءة "وفتا لمطابع ء.اد-ة

 وازوة-اذة-;-ة لص_حذية ا إى_دارا:ل.ا

واكوءاروة.

 ا؛ن—اا-ر ن—د عدد ودإوكالة

.رز دا م.رار٠ب_اس.ت عا٠ء و—ًءا الخارجيين
 في ودون و وه-م لم،.'’ا!- في ا"خبار

، ذق دم. ، دوشذ.و ، ن ذنطاو ن،٠دذلم

 رن—ذق ا ،رة٠ه د-ذ.ا ا ،ن ^_؛٠ء ذداد،—ب
.*.ودة أرو;؛'(، ا"ذربذي)  يهو وا

 ا!راسا؛ن ع.ز آءر عدد اءاد دد٠؛.ص

 ة عرد نم ء-وا ءسدة في  - ق ت-—م

وءالمرة.

 ءنذو ؤىس.أ( مذيةيال "ن؟,'ء ا !.ةووذا

ت اتحاد في  ة الر ا"داء وكا

ت واراد )؛.انا(،  ا"ن-؟-'ء وذا

ت ومجمع )ايدا(، مية—ا#  وثما

 وذربط-ي-ا ،نحم-ارا م ء-لى دول ء.ا دأ

ة  اري—م—اء دلوذرا اون— د ات٠ء_

ت معظم دح ود-آ-ق  «٠ا٠ ا"د رذا

ت وأبرز العربذة،  العالمة الوؤا

 برس" وراتس "روير- كوكالة

 بخط.وط مرتبطة وه-ي ، ذلدذ-وا

 خالل دن )دو,-'ادر( ائر٠د دى،,،

ت ة;اللمذ ازشرذة  الدورة، لالذما

ت دن ذل هع  ا"ردن؛؛ ا"ذ-اء: رذا

 )وام(، وا#دارات )بزا(،

 _^-هاذ-؛ةواذ أ(، ن )ق يه القعد و

 ب.عكس ,.لىورها ذقوم ادفي ة(، )اددا

أء-ارها. في سأ وكالة أرار
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اليعتية ا"ب* ,؛ألة اببة ا"نا لة ,كا

 لى٠ء ا٠أخب؛ره ة٠ل اكوك؛ ث٠ب٠وت

 63 - ئزسات١) ال.عضاددين ل.قمرين١

 ات(٠درج 7 - تررس؛ ودورل درجة،

 وشم,؛ل ا"ورمدط الدرق هحذطقة و;غطي

 اسقب؛ل ءطة (15و) وأورو أرقيا

 ربية٠لع ا م—لدواص ا أشم لى٠ء ة٠موزء

٠لمية وا"

 ذبرات—ت—ا؛ كجة وا نر في ورغية

همية  م لري؛ مع٨توا ومع لتسارءق٠ا ا#ء

 وريهالجم اذذرار صدر الوك؛لة وأداء

 ،ام 997 ه/14 18 كة (251) رة.م

ا"بء وكالة تنظيم إء.؛دة بشأن

ب٠—ج ر 2 دك—ردا٠ت٠ي (ا٠ب٠٠س) ية٠م—اودم

 اوذي م،1997 نوفمبر 3 ا—ه 1418

 صمبه٠لئخ دا تدحع ون لودن.؛ ا أن كد١

 ليه 1م ة٠ذم لهد؛ ويكون رية، عتبا  ا

 م،٠ا#ء لوزير ضع٠وتخ ة٠ل ككق

 ونرصدر لوطتيه١ سميهرل ا لة وولة؛ ا ود؛في؛

 ليمذيه،١ دة ه«ور٠لج_م ا في ر خذ؟؛ و ر رد

 ا#عالمية لحدمة ا ذ.ديم.7 إلى وتهدف

 مي.؛دلم؛ ؛رس٠وتم تمع،٠واثنح وطتوو.ذ

 النافذة بين والقوا ذذ.ور٠لددس, وؤذ؛

ددة ولي؛سة الدولة. ا#ء

 ءلى حوى اوذي الذرار وحدد

 واذي؛م، ية٠سم٠الت مردلت ذصدول ًاربعه

وا"حكام وارد، وا؛ وا#دارة،

دكون ا#دارة مجلس أن ،مية لخد؛ ا

٠٠٥

)رئيس ا#دارة ىمجد رير -
ر(. ر اك

ا#دارة‘ مجدر ردس ' ذ-ا|ل -

الرر(. ردس دى د؛ )

؛م.ة٠ع٠ال لمؤيى-ة ا م ء-؛ دي.ر٠م —

رون. ن ا#ذاعة وا

د-ة1-٨ال- ة٠س٠لؤس ا م ؛٠ء ر٠د لر-د -

ت كا سليذ. ةتاللة ا  وا

-تدرء؛ما"ء؟؛رد؛ووكالذ.

ولمك. دوكا ا في التاحرير ءام ءددر —

؟.-ة٠؛رج٠الخ, وزارة ء-ز لرم.شل —

 ص ودخ ا#عالم، وزارة عن طل و

 ال٠مج في اءة٠كخ٠وال رة١الح ذوي ن٠م

 الوكا ظعيوع من الوكالة نئاط

 رئيس من ذرار - يصدر

'!-وزراء. مجا~ل

ل.لوكالة ميتالتذظ ابء تكونيو في_

رودس - ا#دارة مجدس س رذ: - 1

 نم_طية إدارات س?ع ويت?ع.ه ،٠التحرير

٠هي

 ت ة_؛ اا_^_ إدارة - المكشب مدب

إدارة - اإ-^-خذ-ط_؟-ط إدارة - ة—م او-*-؛
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بء كالةو ة ا ايح

 ءلى قابقرأل إدارة - والعش اورذاد.؛

القاذوتية. الذؤون ا"راء-إدارة

 - #دارة ا درا٠مج رب^ دب ذا - 2

ا٠ض،-٠ث أ عتب وي ،ر٠ري٠ئ١٠ت٠ل ا مئ ري ببع دا

 إدارات أربع ا#دارة مجادى رئيس

ق .٠ءامةهيكا

 ويت:عها لال'زار العاط #دارة ا -

 دوسين٠المذ إدارة هما ن غطيتا ن رب إدا

 ت يشا٠ش٠ح٠لت ا وإدارة والم-ك-اكب

.لمعدورة ا د,أت لحند وا

 ويتبعه.ا للتح;ير اكادة ا#دارة -

 إدارة دي تدجا إدارات ث—ن

 ري_ر٠آ>ص٠لت ا وإدارة لنوءبة ا ت ذرا ل ا

رحمة-١ال وإدارة والدولي الدرب

 لهذلسمة١ ن٠للشؤو الدادة ا#دارة -

 إدارة هي نمط?ة إدارات أردع ودعها

 وادارة ل #رسا ا ارةإدو ب-يوذر٠لكم ا

ادع. اط ا وإدارة ذة والص؛ا التشذثل

 المارة المشؤون العامة -ا#دارة

 مم-ط؛ة إدارات أربع ويبره-ا وا#دارة

 وإدارة إدة ا—الم الثؤون ادارة هدي

 ت لمشتريا ا رة وإدا بن٠وظ٠لم ا دؤون

التجارية. لحذدبت١ وإدارة وادازن

واذوداذق. |لبحوث إدارة -

غريب١ب دارك ذحدر

 ائ.له—ووس )اليم،ن الري.ن الله ء.بد د. ع عج م-را
،ن اري ا]ة; الطول„جي م.طابع ، م-ة( #ء ا

ت إمام د.!؛.راهيم ام؛ 985 م  )و؛.ا
لق.اه.ر؛1 ال.ع.رب.ي، الذكر دار ا"ن-؛،(،

ت اوددن رح:ى د احم مإ1 994  )وكا
كعرف؛1 دار ا"داري(، وال،فق ،1 ا"د

 ذدر ؛م 1 995 دا"'، ،وا]ددر اءة وإط
 ذي ردت خ.؟ I ت ]_خ-دم.ا ا ) رب • غ را م-.ارك

لى_ق،1 متا,دات، جلة م اور(، دا، رذ ء
ً وكال.ة ام؛ 993 مايو 26 لألباء: ،

 در د؛ )كذب ا;.-طرر، و ) يعي٠ط رار
 أ٠سل ة — لمؤم. :٠. ط ه (ء ا أر ردن ة ؤ ا وك ل ا ءن

 در م؛ 1989 وا"ذرا، فة1ذلصح لعامة1
 ا]حدلثت ٠الت ه. ا ج ت أ ) ].واصي’ الله ،.،ز.

م  ء.لى ة دوء درارة ا]..دولي( ]_#ء-
دل،  ا؛هئدرة #حعاشة1 م؛2000 ا

 ا"ذا، ؛11؛ ٠; رلألخنما أدن ال ا#دارة ءن
ا"ذر.]، وة]].ن م؛L) 2000) ارحبن
 م،2000، ذدردذدة( رذة سبأ> ا]...ه.:...ة

 ام990 ]ذن (25رذم) ادذادود طوذ(؛٠)
 لتوريق1 درة؛ وءات—لهط١و ا]صحافذ ,دأن

 أض ا#عالم، وذادة ا#عالمي،
 رذم الجمهوري الذرار ذه. ام؛ 993
 تذم إعادة ذ-آل ام، 997 لتة 251
 م:عرقق وذا؛ق ؛(؛—), ابرن ا"ذرا، وة(لذ
 مأ لة1و)وة. عدن( أذ..ا، )وكااذ عن

]"ذرا،(.

عفي( دن )حعدن او*ي

م(1963 - 1914 ه/1383 - 1332 )

 وه ،غ ومؤ) ر ء د.؛ أديب م ء.؛ ٠ يسلوي ا

 لتءدق ا ٠العرب؛:ة وءإوم ًاغقه ا في ركاة مذل

 ذيحم دى مح دن حمل٦ ا#هغم ىزد كمل با

 حج.ه دواء في برًا ن ى ن’ مدن اددرن

حذد أ ن وكا؛ *4زحالة ٢بعص ني ه٠٩وصح
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عاي( )د؛ن؛ن وس

اس-؛

 د دع ز دع في ه هرع ٠استقر ١، ذه. ددوا دب كاتا

 وله—وص. د٠ب.ع ا٠ل_واؤه إب ب زدنأ أن

 خلن م 1 9 3 8 / ل 1 3 5 7 سنة إب

 قته ا لى—ء-? ن—ب في—ء السابق "موره؛

 ءذن إلى ب لذه؛ د؛ 4يكلغ ن ولة؛ ر، اؤور

 ولي درى ذلى اوفي المهام ببعذى للذمام

 دن رق ءن إ تتحق.ق  أخبا ومهد’

د يتحا ذ-كان ،ب-ه ددز  رار—؛-؛

 إلى ذرارهد.؛ ردد سزًا وذ*^؛ن( ري )اوزد

 ديوان في ري۴ب ا دم إويهم؛ ز٠وس ء.لىن

 4 نف وة-ت٠و ا في وكان ، لعهد ا ولي

ورار ذشاط ءن 4و يكذب  حدث هرن ا

 دكون ح-ق ]وط.ب 1 لقضية د؛ ر٠يغ 

 ش؛ء نرا ل١م م٠ب٠ ت.ماع ج  ا وه مجدوغ

 مركزًا ءدن م.جت ا و—ؤ—جد* أن بعد

دسام لم ظ دلى دوم وفي طي-م لذد؛  ا

 ظلم ودن اذدن ا حمدل د٠م٠مح بن ىييج

ده دن م لح-كا ا  ولي م٠ه٠رأس وولى t أو

 ؛-ا"حرار، 4صك. فذوثقت اا-مهد

 في أثزة-وه د-فى به ثقتهم! وزادت

طالع  خططهم، من كذزر ءلى ا

 مانج;ي٠ذع ا"ست؛ذ أءإن أن ؛*لى بفد؛ 

 و_*.لىم لوط.في ا او-مهلى عن ستخلى أده

 كان ؤما لقضيتهم ل 1,1 د؛ ا"-ورار دءم

 ذورع أن إ .ة—م وق ا حعب ص_؛ م_ن

 جنيه 2500) ثا-ن !-فأ بخمسين

لى—ألو الخادم ازاج م ولى ردي(

 ذ.مز في وة.؛م اجاخ دوك مت.ل 4اووح^

ذصال  وا"ء.^^ان المشايخ م.ن د*لىد ؛؛

 الحال لرن مبلغ_ا لىهم٠ء.لى ن٠م وج_لمك
 فأوه وكا ندأن، د ا"ردا إلى وأرسل

 دأن الوطئرة ؤلمقضية "ى-ه٠إخ ءفي

 ق بذ؛ )ا ني ت صال ولحموا وزدرًا جعاوه

 ر كا-؟-؛ ه_د٠ع٠ت لذي ا المقدس( ؤ.وطفي ا

 م٠مجكا ا#ط؛حذة ؛.*لى 4؛. ودحدل ؛؛ "حذرار ا

 دسذورية لخكاومة م وذح؛ اوددن دد حم آل

 أحمد ؛-ن الله عرلى ا#مام برئاسة

 ه_ذه ن٠و_ك ،دوك تم لى٠وة ، ة ر د-وزد ا

 في صد*-اء وط ؛.**.ق سقطت الخكا-ومة

 .؛م  أءراوم الذدن الة-؟.؛ذل أيدي

 ا"-ورار هرن الحئأر ذ٠"خذ ب.ذه.بلها لى۶ أ

 تم لى٠وة ادلك، سل أرادوا الذين

 اوزره دب صه؛ أن.؛ ،كاب.م اعدذلحذم

ر ؛-مال ن ءلى إلى ذدرب ذ.فلى  لذراء كب

 دل وك ود قلىدلى،١ ي.لى٨ل ا ت د-طزد؛

 فك؛ دوونن، أو م ددو ص.ذعاء سذوط

 في ا"در ةط٠م ودسذوردةا ادذورة فذات

ن واحذذظ ، دلىه  درذب وظل المال، ؛ذ
ر ون خائف كذب ءن ذفدو ا  الحص

 سمع أن بمد يدتظره اوذي ول٠ي٠اغذ

 د جذ د.لى ءلى ا"حذرار زمالك ص-؛دع ٠؛

 غكس دن م #د؛ ا ددا فوط أفود ا#مام

 ا"حذرار دن 4غيظ أذذى أن ردد اولىد؛ء

؛؛#و-ام نصل د و-قجة ا حب ص-.؛ أ ؛-لى
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ءاي( دن سينح) الويسي ءإي( ددين؛ن الودي

 ،ء.ذه لصفح 1 وي.رج.و وه٠ءذ يطلما

 صذع؛ء م.ن رذه ا!.ذى ل دا ا بأن ونحبره

هرام ذواذق زدده كغوظث ءدن إلى  ءلى ا

 مح،د ءلى ه٠وكيل إلى المال ذلك ذرم

 ٠تعز إلى وجذاء دالدودة وه ومءح ،لجبلي ا

 إلى ه ذر٠س ة٠رء٠س ا#د-ام ذال_زم_ه

 ذأذام ،ذه كذذى نها والدذأء لطويلة(١ز

 دنه ا ور أن إلى رتع1س.حو ،زى و٠نح ..ا٢

 ليه٠ء لضغط ’ تذ٠ذاش عدن إلى مح.هد

 نقرر أحمد، ا#رام ق?ل رن وازدهددد

 دن المذوف حازة ًامزيل ت.عز إلى )ذهاب ا

 صفح ا#دام ددي دن دذل ف؛م؛ ،ذذه

 ن1وك ، ءذده كاذته١م د٨ستع وي.دأ ،ءذه

 لعل.ميه ا "جذب؛ه ا ازوؤود د.مرافةه دازد.^

قتصادي؛  ارهن دزور ت٠كاذ اوتي وا

 ٠١م دددر معرن.؛ في جيله رة٦خ كنب ذا

 مض٠رغهك تأ أورت ،اه-ن ل ا ق٠ط ا٠ذ٠م

 !واء في له ذادا م ا#د؛ ءدذه تم لكب1

 ءأد" شم ذدار ء قف؛ ءلى ذمامأل ح.جة

 ل وك؛ ةم*؛رة، إندرات رداع قضاء عل

 ذؤون—ا- في ل.وقتا غر ع مل٠ء ق.د

 رف ا؛ما وزارة ني ء.ما 1كم رحة؛؛، لمن؛ ا

 ب لذه؛ دأ وئلف ل "ذن؛ ا وزارة في ثم

 دودن وزيرفي منصب م.صرف.شغل إلى

لجمهورؤ.؛ I ذنم دت كزا تي٠ل ا د تخدا  ا

مذدم سسهءد1 3192 ا

 أ!،ذى ردددأن واران، حدة ا؛تع ا!عربية

 عشوبة د و.؛ ا ذا٠ه ء.عدالذاور جال

 ا٠يه ضر، ر دع ا!-تي يدته٠لقص د أحمد م !#د؛

 اليمن، إلى د ء صر عدالنا ذراة,؛

 ذذدم دأ ل "ءحد؛ ا دن د حمض أ وذولى!#دام

ذةره.

 آذار ا٠ه٠في يصنا ٠قصيل ذهره '٠م

 )الزور( جريده٠ ذذرتبا وؤلى د؛رب،

تعز. ددين؛ في رذود ٠كك كا

 لتي ا ورة—!؛ا م ة-,؛ يعد ا٠ق٠ءح ا

 ح؛ الملكي م لهطا د؛ أطاحت

 الله رحمه ذوفي وقد م 1 962 دا 13 8 3

 سن-؛ مح_رم 22 ؛_:_^نا وم٠ي ؛تا؛

 وكان م،1 963 ونيو 15 ه/1383

 ذة٠س ن ردف*؛ 27 في )ودس( في دوده

٠م1914 أعطر 19ه/1332

 دع ي دع مجر" ا ميدو رحان :ره آدا

 "ب, د حمض أ ٢٠لعظ ا د لعب ا ولي م ج1#ف ا

 وارخمن اردن؛ اءتخنأ ني ,ن؛ومذ: أدثر

 !دمنا جذرافح؛ في وكتاب الكبدى؛

دا. رد*؛

ا"كاوع ي٠ءل دن ل أساء ا]ةاضي
كائ، ء.إي ب: ا سم.اى. إ جع'١مر  العذم حر ه. ا

،داصر،٠ال ر ذك ال دار ,ن،دم-ان ذي عاقله٠هضم
ام. 99 5 ،1ط ،وت ي



ي
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؛ن(مارء) رسيا بن< )عار ر—؛،

ار؛ن(٠)ء ؛أسر

م(657 - 567 ه/37ق.ه- 57

 ؛-ن عامر بن يأسر ن٠ب ء-م-ار و٠ه

 لحمينا بن ٢ب دز نة كتا لك؛-ن1م

 بن عوف دن ثعدة بن ١وذيم٠ال ابن

ن٠ب جي-ا دز كر١ ا د_ر ء؛ دس حار؛-ن

؛ن زدد دن أدد بن مازك بن ءس

 ؛-و ا' ، ، 5 ٨ ن عب — ،٠ ي، حج ال I لش_جب

 ا"رادن بذتن.ا—ا). دن وه-و يقظان.

 مخزوم. بني طف ودو ا#سالم، إلى

 في ٠سمشهع ا هدن أول ي وه. ، 4سمي مه وأ

 دن وأسه وه و وهو م داج ا سسأ

 ١قريث (٠ءلمب.ته ٠١م.م ودو ، ؛.قثن اوه؛

 إن قدي؛ لوا ا ل وؤ.؛ هد-ه ساجإ سب_ب

 ني فا٠ح٠ق ربب—ء ز ى—ء واك رًا٠س ني

 ٩٠٠١—و ا أن إ ، عم"* ٠ 1—م جي٠ح ن م.

 أداه "ن ، خزوم ذي لم مولى رًاا٠م٠ء

 مخزوم بني لبعض أمة تزوج يادرًا

رًا. 1ءم إه ووددت

 به أ مدت ر دن دا ؤ.دوم دب وكان

: ا٠م٠له ل ق؛٠ي ك، ن خروا وأ هو دم٠ق

 أخ طلب في المد"،واما"الحارث-

 إلى ومادك رث لحن؛ ا جع ر ن رابع، لهما

 لف فحا ،ر_مكة ,ردانس وأة-ام ارمن،

دن الله عد بوك رة٩المغ ون ح.ذيعه أبا

 وة.؛ل ل.ه أث وذزوج ،ثذزوم ون ر ء.

Li : “"ءدارًا، له و.وكت ، سمجة 

 ر ى-؛ ههذ.؛ زن ،حذوكة أوسو ف.أء.تقه

 ءم؛ر مطم وأ مخزوم، المى ؛ولى عمار

 في م—وسا ء-لميه ا)ته ص-لى ا)ته -ول٠ور»م

ا"روم. دار

 ،٠طوي أدم، عمار ن وكن-؛

 طا هد ل.عيد الم.:لن، أشهل ، و.؛ ط٠رض

 ،ه ٠٠ شي ر ي.-غط  ن ؛٠كو .د.؟.^ن١لمد. ا ين٠ب

 رأمص.ه قدم٠م في أص_لع كان :ووو

شعررات.

 دفى ممن أول أدسه ه٠؛قب٠ذ—م ومن

م في جال٠س  أسار ن١ح ودزك ا#ما

.ووف.*.ي؛ هرواده وجع ده بذا وذي ا ءلى

 ذروى ،يلمة٠سر ل و-؛ ر ءم؛ ه.ذ٠وش

 رأيت : ل قا ر٠خم اون ءز ،ذع ؛٠ذ

 لى—ء امة—اها وم—ي د-؛س.ر ن—ب رء-ما

 م.عثر د؛ : وصح ف أز ؤد ، ره رخ

 ،إلي إفي ،دزرون 4لجذا ؛نأ محن، ذلا

 وأد-؛ إفي هودوا ،دا<سر ون ر ؛٠ءم أن.؛

 ي٠ه٠ف ، ذطدت ؤ.د ه—أذن إلى أبظر

٠ ل وند؛ ا زد أ دل ون؛ و وه. ددذبذب

 ءلى ب لحذط.؛ ا ون عمر واسذسدلمه

 أو.؛ : أهإ-ي-؛ إلى وكتب ،وفة٠للحة ا

 رًا عسم-؛ إليك-م ت٠ث٠*٠و قد ني ؤ.؛ ،وحد

وزورًا عود٠س١م. ن٠و لله ا -د وء أو.ثرًا،
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.دن( ءمار٠د ا~ر

 أص_،حاب نجباء من وها ، وم_اكما

 ء.مر ءززه ولم.ا . .ما۴٠ كدوا ة ا٠ف ،مح.م.د

 والله نال: العزل؟ أساءك له: قال

دة، ساءتني لغن  العزل ني ء وئ ازو
 رذي ، ء.ات صءرن ذل.ك د.عد إذه ثم

 دإ٠اج ا ع—ه د—وس,_ه ،عنهما ه ا

 أدو ل ة-؛ فيهما. نأبل ،ذين٠وص

 ين٠ص.د ا٠شهدد ;دمي ا ن٠حم ر ء.بدال

  ياسر ب.ن م_ار٠ء ف.رأيت ،ءني م.ح

 أودية من واد و ذاحدة في يأخذ

 ص.لى ازنى أحارب٠ص٦ ت را ع حف,ضون

علثم د-ه كدا ،وذ.ه٠ي.تحع لم٠وس ده ءلم لله ا

ذم'

 دات ؛.ن ة٠خزيم ؛.ن رة١ءه وروى

 ل٠الج,م دادت رن ق٠خزء شهد : ق.ال

 ولم هاقحن د وده .سيذا ل—ي  وه-و

 يقتل ح.ق أقاتل  وؤال: يقاتل،

 ت٠دع٠ ف.إلي ،ص قتت ي من نظر ن ار٠ء.م

 وسام ده زل الله لى—ص الله ر»*ا_ول

 فتل ف,لما “ ابء اذذئة 1 "تة ؛ذول:

 لي ظهرت " تةصدز ة-ال ء.ار

قتل. دق ذذاذل تقدم تم ". ااضالل

 ذداه : ذة;ل ، ه٠قتل في ختلكت1 وذد

 " فى٠؛٠لج ا ع ودل زني—لم ا الة-دية أ؛-و

 كب١ وذع ا فلم ، فقط طع.ت-ة طعح.ه

ذأكاج رأ,-_.ه، حتر ذا آخذ-ر لله٠ء

 أذا : ؛ذ.ول م.ذهما ة؛ ،بتصان

 الله و : ص ل» ا دن و ءو ل ذذا . قت.لته

 والله انار، في إ يختصان إن

 اروم هذا ل - ق د.ات ألي ووددت

٠ ة سق رن م٠عرث ي

عامر ب.ن ءذبة ءله ول ورلى:

في، -وارث دن ورو لجهق،١ 'او

 . ذذنذذوه ,إرادي، م* ل س دن دل، وش;

أو ا"ول ربع في قتله وى_ان

ث سجع سة من ا$لحء-ر  ين٠وث-

 في "ءلي" ودف* م، 657 اهأج.رة
 -دوية ًاهل وزوى ؛ن*له. وم دداده

 في م—ه٠مذه* وه-و ،ء-ليه لى٠ص أذ-ه

يكل. و ٠ءلي ؛دلى أن* لتمهيد1

 ن٠ب علي ءذه روى أحادث، و؛*

 وأدو عباس، واز طاب، أبى

 وأدو ألدال، وا-و وجابر، دو-ى،

 المحابة. من وغيرهم ، لطفيا أ

 دد مح رده ا : دعترخ إدا ا من ءذ^ وزرى

 ر دك وأبو * دب نم ا ن وا ، ر ءئ ؛.نا

 <٠ عة٨لحت ا رن ٠ومحمل ، ز٠حم ءبدال ان

 بن ررر ‘وعلقمة واذر، وأدو

وعره*".. ، ،■ددت

الالدري أددد ٠د
 اذادة، ال أدلى k دهلى1 دن ذي ء : ١ئيا$ ادن : ٠راج٠ه

، روت—ي—ي ٠ رل-ي٠ه٠إ. ا راث٠ظ٠ال اء٠ب٠إح دار
دن ريخ م،٦970 ا"عالم، لزركلي،ا أ

ل. كب ٠ح ا وم
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يافع دافع

،اده
 مثمهورة لسيدة ٠ ء إنا ا ر٠م٠فحل رم.تاك

 )الضارح( مخ٠ب دما زلها مذل تقع
 قديم المعروفة المنطقة في و)لح-ج(

 ج:لة م,ذطقة وهي حمير(. رو٠)م باسم

 كحرا .طح٠س عن رررعع ص-لبة صخردة

 تطقة٠م أءلى وتعر ٠قدم 2200 رذحو

 لج_كوسه ا ت فظا نحا ا في ة٨جب_ل

 هناك جبأ أعل ودها :ة،٠والثرق

 حر٨لا سطح ءن درتذع )ثمر( يممى

٠قلم 2500 و ؛شحن

ينح ةكثير لئب اتحاد هي ويافع

 بني يافم : نمح١سلطذتي إلى منقسمة رت ١ك

 بني ويافع العفيفي( )سلطذة قاصد

 فرع وكل ٠هرهرة( رني )س.لطذة مالك

 قبني، تب كا٠م مجم,وءة ءلى ي يجذو

 من عدد إلى ينقم م.كذب وك-إ

 ذر لعثا وا "فخان وا بوتات١

المعرة.

 )المهدرون؛ ذارد بني ئل ب كاون و

ية: كاتب *ن السفل( يابع ا

 كادم، م . س.عد دكاذب - كدد ب٠٠٠٠مة^ت

 ذي أه_لى - الدزددي مكتب - ر٠١:

٠مشألة أهل - ف عض ه( أ - تحدب نا

)المعرون؛ مالك دني قبائل أما

 التارة: القبائل فتضم الدب( يانع

 أرل - الحد أهل - ءني الديخ أهل

٠ الضمي - .وس.طة - ءلحمراا وادي

٠ بيى٠لع ا

 )رافع( في البحث إن ااذول رممكن

 اكاشر١ ءلى ينطوي واحدة فإية ذبة٠ك

 وذلك ،ت د_وبا٠لص وا انحاذير أن٠م

 بنيتها وتعقيد ج-مها٠ح كير يجكم

 ا#دارية، تقميماتها واختالف

 ذتL؛ ياذح ملطني٠ إلى ذرا#ضان؛

 مدلى ،مستقلة مشخ.ات هناك ذوجد

 ،لع لغب.ا ا في ٠ (،لحم;٠لمق ا ) ثيخة٠م

 الشعيب، في )الخالفي( ومشحة

 كاذت زنيا لمذلحتاتا من وغيرها

 عام قبل - يعرف ما إلى تنتمي

ل ستذ )؛أفع(. داسم ا

ة )؛أفع( أن !واذحا رفي  - ، كبذث

 ق1وأذ- عالقات ءلى تذطو;يى رثقاذة

 اروم رهي ومتشابكة. لمة هاد ؛خروية

 ت مدير؛( من )هديرية( من تتكون

 لز.راكز أربعة تغم ،لح-ج محافظة

- دالخ لبعوس-:هر- هي: إدارية،

افدحي.

 :لبعوس مركز نرى ًاهم ومن

 - عب ن( - عديوة - وذرين ا - الشقراء

- النور سجد - الهجر - الحاقب
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 ركلز٠م ذرى ومن ٠ لح.جبة ا — ص-ن٠لح ا

ذة ،الم.ركض بكر، بنو الحد:  ،ء

 ، ره؛ خرب.ة دان، وادي ،ذردة ،ة ول

 ذرى ودن حصاحع-ى. ردة، الح؛د،

 اابردة، ا!„وللىة، اارداح، ت ،.ر٠ ركزع

 ء-دن الحذران، الدار، ،س_لذي_ة

 -ة،٠ا!-ا.ذ ال.راء، ااظ.ذ.ر، ازواذب

ر،دن.؛ ٠ي٠ح٠غ_ل٠ال مركز ة_رى ن٠ود

،بة٠١لمع_ا ،٠ثمر ،اه٠خ ءارة، ،ن

 دار رذة،٠االث ااره.وة، ،ءريب اارفد،

 م٠ني ي دشرى ا ذه ذر ذا ود الذ.رذ.ة،

 ادره ودي اا.ودلحان، ب وه-فا ل بلذرا 1

عوة وا ذر.ول نوتك ما دراج .  وا

 دربع 1شك ءلى إدا ذ.اؤها٠ول لزاه-رة،1

 حصان أو درت لى5"و ،متطيل أو

 وقدا أدار، ؛.*ده ا$ء.ر ء-ن لب.ط

 ء-لى بق. حاو سب.عة إلى بع.ذها ارلة.اع

 استطاع ك-ي-ف رع حذر٠٠٠ي ه ذر ا أن

 أءالي في الحذ.ى.ون ه ن ه دذررلى ان٠٠ا#ذ

عI دن تمك,ن وكاي ال،لجذر ا م ودد  ذد

 -ه .يري ا-ي_ا٠ة٠ود ت ة ز غم اا هنجح.ور

ذادز. جرا دددة ءلى .$،كخه ديدنا

 تشتهر ص.بة حذ نوديرا د_اذع وفي

 ؛.-جرة أن إ ال.يثر، اليا؛.هي دارن

 ة.ر.ررًا ا ح.بر تح.تل أء.ذت ة.د ات٠ال.ة

رراءرة. ا لرقدن ا نع

 في — )ل.اذح( ة٠يذطة ءانت وذن

 ذرضتها ازفي ليرزا د-ن - اد.ق٠ا.$ا

 ء.آجلة أن إ ،لمرة لجر ا طريعته.ا ها٠ءذ

 ب*د ء.اصه ذدور أخد.ت قد لذ.طور

 أه~»( د-ن .لوك الوحدة، ة٠دول ذ.؛ام

 و.ر٠ذ-ط : عا٠انحاذ م٠يت ادفي ا؛داريع

 ؛-ا—ود المنطقة، ي طرق٠اا شركة

 بر٠ء ء ليغا ا إلى كد إفي ا ااطر.دق

 ار وادي - يةرك—لع١ ااذأارة: اذذاحإق

 دط-وب البيضاء، ٠ ر ه زا 5 ا — ۴_ار*.وس

كم. 157

 دئن-اءأ أن إب ا#دارة ر لحد ودن

ا"رض، بقاع كل ني تشررن رت فع ذا

 ن.^-ا— ا م—هد ل—ء ينوق دحا ور
 و؛طود، الجر.ال قد.اا ذ.وق لحتفرين

 ت .٠ذة٠ار ^؛ررة ۶ةرو م ود..ي ة. ا"ود

 »ذذ.ردوت دن أجذزاء رادض وحكم,ت

 ذا اهجذري. ءلى اذذادث اإة.رل دذذ

 ودول ءد.ان في ؛؛ررن ذا؛ة.ا ٠دذ.ب أن

 دشاذر ا أشهر من .اود.*. اؤارج.

 - اا;طاطي آل - الة.*رطي آل الرارة:

ا.*-ر-افيا آل — دريرب آل — أرنحى د.ذ.و

 آل - ادرريدي آل - خبي التا آل -

ا!-ذرإي آل - دهشنى ل 1 آل - ي٠المش
 آل - ذبت٠ال آل - الجعثفي آل -

 آل - فريد آل - الداودي آل - عذف

آل - اذ.وثري آل - .درذردي
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(٠أحمل دن )إ؛راه^م لياف*ي١

 يوكات٠كب ز—م م—ه حر—غ و ،»-روي٠اأ

٠فعيدا ٠٠ ٢٠إأيه أكدةوا واكذإدر.

 ر ا$ن؛ ؛كارة فع( )د؛ ة٠ملمظق وددمحز

 العادات بتعدد وكذا فيها،

 أن امك ٠الشعبيت وادون وا"ءراف

 بسرة لنفسها تحتفظ ع ف ي.ا زل م.ذا

 حة.د وا بذوء وت:ذى خاصة، معمارية

 اذانى وتزين فع،Li أحجار لدن

 رذى ا تعطى ؛ضاء أفقية غذطوط

 فع ا٠ي في وت.وجد .رًا را ف.ذ.ي ٠ك٠ش

 ٠ ا٠مذه ستغادة١ ر ظ ددت رخ؛م:ة ل ا ٠ج

 "ن تؤهله.ا لخ.ص.?ة ا تردتها أن كم.ا

للين. جإذدا طق المذل أكر ذكون

 ن٠م إداري ركز٠م : ياذح وذب

 مدادن نحو ب.عد ءلى ي,قع ،إب ية٠مدير

 - ذوادة ذي؛؛لمدا نمو ،لة٣ج هرددذة نم

ذريفة. - ذاع دن حصن - رذي’ال

 |]مقحقي أددد |بر|هيم
 لم.بارل وا ازدان ٠معج ،مقحغي1 ا اراه؛*( ع راجع

،4ط ماء،صن ،ة٠ال-كدم دار ،ة مد؛ اذ.-؛
م.2002

ح.مد( هيم’)إبر اا؛.اذ*ي

م1698 ه/1110 ت

 م٠إبراه^ ،لح,من ا أ؛و اأش.يخ، ه؛

 ي )دافع( إلى بة٠ك الياف-عي أحم.د ادن

إود ا الصدذمالى صذع؛ء، ذرق ب٠جذور

 د مج: ور ه ٠مع ذ.؛ءر ٠ ة لون.؛ وا وازذذأة

 أواذلى في ارمن سعرا* بر أى مز

 دع ل.س.ا ا ا فجري ا ء_ثر ني أن؛ ا زن.رن ا

دي، ءشر  ا#تذاد، د.طرب ك؛ن ار

 :.كسب وذد التصوف. إلى م.يل دع

 د كس ثم خ؛صة، ءهده أول في بشعره

 ؛.بع إلى واضطر فتقر فا ، شعره

 ل ن وف؛ ا"ذان، ؛(بخس رده ذئ

 بخ٠كك 1 دع ت عب؛ مهدا و ت حال دسا

 اره٠ءص ث*.هراء لر-ن الهندي م—ت—ه را—إب

وزدذه.

 ن٠اإ^^ مؤرءي د.ن عدد زه ٢٠ترج

 في الحسني المؤيد بن -ف٠ي-ود م٠ه٠ذ٠م

 *ر( ون دذتع نم كر٠ن ب نحر لم ا ة سع.م )

 في — ني أذوف.؛ ا دنذر كما — أخ و؛

 في رفدن ل ءه.ره ذ.*.راء ء.لى له٨تغض

 والجزاأ.ذ، ،لسبك ا وحن ة،٠الرق

ذدر ) في زيارة ل.ه جذ-م وذر .لم.تاذ_ة ا و

 مشهورة كصيده شعره ومن

ح دط-ك.ي؛

 دئراك.؛ ؛لى و ددا ذيب ادع لحذا

 لى أى دمه٠ء  ائي—إتح وال-زم

: دط؛^ي؛ اأفي "خذرى وا

 ودذرروا الح.ذيث ي سم؛ ء؛ى ذوا أء

ر٠ض٠أخ طش٠ال٠ك واززوت لة-؛٠اأ دددم
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I س.عيد( ءاي ه ادف ء ) داقدي سب( ءاي )ءادده |ليافعي

 في ذخ حن، سمه١ ولد زه وذان

 ب١أصم أذه إ وا"دب، الشعر

 ه٠مت.ج يمن5 ا درك إلى ه دفئ دداء كمدو

 انقطعت ق—ح م I—إذ. ا د بعال و—نح

 حزن دواءى من فكان أخذم-؛ره،

 ددا 1 ا ا 0 س_ذ_ة وفي—د ح_فى والده

 دنسها نة اكع في ولده وذوفي ام.698

؛قليل. أدبه ل دع

ادسري اللص د ء حس.دن د.
 : ادر—او. :.سمن السي: اًاهؤدد دى ٠يوست :درا-جع

 ع١الطا اذر الشوكاني، ءإي ل مدم )ح(؛
 مط.عة اذيع، اإذرل أدل ء1ج ز٠ع ا.محاسز
 محم-د ن ص ماحهد اه؛ 348 ،معر اذادة،

 ب*ل اصمن ء—ل: ا)*رف ذدر زدارة، ىييح
ازمي، ث وارم اودرأت كزرم ا"وف،
-٠1985 ،؛.-روت ا$داب، دار صذع.اء،

 مل< ءاي )عامدة اباذس

1365 1414 I/م1994 , 1946د

 فمي را ا عفل٠د ني٠ء انة٠ء حري

 .دن؛؛ة٠ء ليل.وا٠م ددن سدة 1سم ذازده٠م

 ت—م أ ج جئ—ح ت بذا٠ل ا لية٠ك في دومت

 في ت ورا د ت’خذ آ ا—كم ،ذود-ة لثا ا

 بعد لتحقت ا مم الكرتارد-ذ،

ستقالل  ا"ورات من د ددد ا

قداد فى سمه ا لم ا لسوتفي■١ ا

 يت٠عرب٠ال المرأة ة ردي إلى انضمت

ل خا$ دري ا ط لنشا ا سمن ك.جزء

 ءام هدنن ٠القومي.ق لجبهة1 في ويتها٠٠ءغ

م.!964 ه/1384

 في عفوات زر هرع ولت٠وذ

 ال-الى لشاطا نواة ددكدل ه.ة٠لح ا

ء دسا اغد؛د إلى بع.د ا دم. ف ذ.طور ل.ذي 1

٠;١اإيم

ستعمار فزة لخا$  دبردطانيا ا

 ني والجوازات اسدرة إدارة في لتمء

٠تاريه٠السك -تؤذال

ل وبدد ستق.  الجيرال في نشطت ا

 ارهمن ذ-س-اء د نحذ؛ ا في صه خدا دي دا ا

1387 ن٠م شة٠الغ في له كدال_ة

 ثم م،1968 - 1967 ه/ 1388

 ارا 394 عام دفى "$تخة_اد ردن

م.1974

 مالرى٠ار بالفكر -اطها د ارذط

 ٠إسماءيل اح٠الغت لعيد رذي ذا ا

 هيئة من إزاحته بظروف وتأثرت

 من اض هي إزاحته-( رتم ال.رئاسة

٠ ٠ر؛ر ا ء ا٠س د غدا ا رذا

 ه؛ئة ل*ضودذ ة درأ ا كوأول اذت.خبت

 بستها ا"ء.لى الثعب ٢مجل رئاسة

ارمن. ء ن؛ داد سمه٠كرئ.
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محمد( ااددن )بدر مي١الي مح،د( )ددن ا )ددر دي اب

 متم1981ه/1401ئم وفي

 وال.ثقافة ا#ء"م دوزدر ذائب.ة ددنها ع ت

 ذا٠ه تحتل بمخة٠ ة أ م; ا أول ون٠إذك

. ب ص ذك ا

 ء1س اتحاد رئاسة إلى عادت وقد

 الوحدة، م ددا ذبرة حق اهن

 ائدة س أ لجمعيات١ ادماج تم 1وحذه

 بمن ا ء نسا اتحاد درع ل لد.ما ا في

د رئيس.ه أول لتص?ح  س ا ء تا تح

دوًاذ في اودة. ا

مج.دب، في عضوة رت ئ ا٠م٠ك

 ء I 1 اا در—ء سع د٠لمرح ا رب سوا ا

٠ادوطن ٠جذوب نم حريات

 الش.رقي دن٠حع رؤوذة د-

 ممادح = حف.الح( )دذدد فعي1ي

 ( دمف4 اس )إدر الدامي

ام3م/7 ق

الهمداني محمد الدين ل-در هو

ودؤرخ، دودة رجل ١حانم ؛ن ارادي

ط؛ محك عامر  الدانى الرسولي ى ا

 ه/694 - 647) يوسف المظفر

إب تثير و .((،1295 - 1249

 راب إذ.؛ ان ر٩غ ، ء.ى.ره ا٠ج درا ك:ب

 غ؛لي )اا.ئمط ب ئ؛ في درد ءذه مفيدة

 انعز في ذوك ال ر ؛٠أخر في ن٠الشم

 والمنثور إاده لمنوب ا يمن( ؛

 -1594 )لندن الكاتب ؛.تحقيق

 دن م(.ذ.أ.و1978 _ 1974 ه/1398

 اذندن -داذيين٠اله ٩و ح_انم ب،في أوراب

 مجيه ءذد ومنطقتها صذعا-ء ح.كموا

م ارمن إلى ا"يوبيين  ه/569 ء

اذهدب ءلى نوا و؛-؛ ،(،1173

 ين٠الل ذدر "مير ا ؛رز وآد لي. ءا#سم-

 رذن آء دح فق-ام اإر'-ولي ا؛ظ.ذ.ر رمن

 ودادت بالطه. في ة ر ادن؛ ؛.دور

 لقيم1 رني اك؛ كتا؛ه دن اخا ته٠أهم

 ة لم ا ه ذي أرخ ذي ل ا )النمط(

 دفي لحك_م ر ة ا وازذور ،ة ري يبز ج ، 1

ح غد؛ز هع روول،  )؛ذو "دردي وا

لهمداب.1 *أتم(

 رل٠يتفاص ارنخ.ه—ت اتم٠م ا؛.ن أ ؛.إ

 م ء-؛ ادمن إلى ا"دوب الحملة

 حكمهم ومراحل ام، 173ه/569

 ا)؛"د. دن بذو لج. ا والمذ؛طق ؛مة۴ت في

م ودذذ  لمنكم ا لرلى مذ؛ روول ؛.ذو د

 م،1228 ه/626 ءام لأليويين خلمغ

ت حوذ؛؛ ؛ذ,-^;ل تم ص؛ ا؛.ن ؤأم ذذلى
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ا،حمل( دأذم؛ن ايادي) د(٠ه٠م ن ادد )ددر دي ١٣٠ال

 626) لمتصور1 ا"ول س-لطابم حك_م

 ماى ام(249 _ 1 228 ه/647 -

 قار٠ظ ل I م٠حك سذوارك. ان ت زك ا ة٣لة.ت في

 د/694 م ء وفاته دق ,"..ولي در ا

 دن ا"حر م اوة~~ ذا،٠ وؤد ام. 295

 ا"همة دن صه1خ ده در ءلى لكتاب1

 الح~وادث زبل ح_اتم ن—اب "ن

 اهداته٠ومث تجر؛ته واقع دن ؛ر٣وا"خ

 زن و الد خدمة في غذ.رط ا ة.ها--ؤول

 في اء.ءه.اده ك.ان ن١ح_ في ال-رس-ول؛ة،

 تاريخية .--مادر عل ا"ول الذم

 ابا اختمل من ووئاذق زبدية،

 م للة.؛ ا ي,ط تم ولن٠لرس ا ى٠لل حنغدت

 ١من بكارة I واشرة "دوبى ا الدور ن٠ء

!اولي. ام

 التحوز ك٠ذل ن٠ء النظر ٠وب.فغر

 -يرو اإؤإ-ف كتابه ءل ه.ر٠ظ الذي

 أؤدم )الغمط( كاتاب ثمقيية أمرده،

 لح-ك-م ا ء.ن مغطل رتنى ز؛ ؤ؛.ف٠لد

ني ا"ول ولي—ا)-رس والدور ا"يوبي(

٠ ن ادم ا

 ديث٠س د.ركس درونيسدور

، ءدد دن.د د تردب: |لعمري ا

 ( د٠اح دن )*اذم الدادي
م1161د/556 ت

 ل.ن مران٠ء دن مء أ رز مم ا٠ح

 ي-د٠حم مداني،—اله مى ارا المغفل

 اباذن من سلطان الدولة:

 دأن، ادمن في وه ن1ك ن-:;:-. "سمر.اء ا

 في د_اتم( )روف-ذ ب ب وإ

ءن دي دوا  في زءادته كتك.ا . ٦صذ_ا

 ة-ذسعما وزاد-ف ،م نهددا ذاق.ب.ا

 ه/533 -:ة ء ا رك على دذي-م رسذا

 أن إلى نها د:.فر’و ذاحت.لها ام 139

 ة سن ط^د.ان؛ًاإ د.ن ودأ ا"هغم 1دذإ.آ

 أحداث يعد ام 1 55 ه/545

 مم ،روضده إلى -داتم ف.خرج وده؛رك.

 ءلى وأغار )ظفار( ددن إلى ارذة.ر

 ذرده م1155ه/550 سنة مندا،

 في زلم،ن رعد ودات .نسا:ما ر.ن حم.د١

د-ن طائفة الحذ-زرجي أورد شاعرًا،

ره. شاد ٠جيل

«زرئي ديج■ در
ء"م، رركاب1ا الددن خ:ر .,راجع:  ؛).،..( دار ا

ين، م.1986 ،7ط سمر.,ت. !د

؛الة٠ابل ،ة٠م٠ل1 3202



(٢حات دن ي1ابهي)ء اتم(ح )ءاي؛ن ايالي

اتم(ح دن )عذي ايامي

م1200 ه/597 ت

بن أحمد داتم؛س ن٠ب ءلم در

ارن ال.سلط,ان ي١الهمد هري ليا ا ء.^.ران

 ولي ،بأتغ فصتح شاعر ،أللطان

 في والده وفاه د بع صذئء لم.ك.ة٠م.م

 و؛.د ام. 161 ه/556 سنة ان٠ض٠رم

 حوادث في ددن ا دن يى٠يح ه٠وصغ

 'كان بقوله: م1161ه556 سنة

 مردان هرن الرجل دعع كريم د ء

 كل في ل وكان والبلدين، د٠ال.إ

 ذ ه٨ف ا٠م ٠حغغل ء.ليه واني، مخالف

 و ،تعمن و طدم ه ذي يسار

 إلى همر_دان م_و■ "حد يزك

 حذ. فإذا ن، ازرء ح٢م أح.د رة١مخ

 هن الخمر في '؛زارءون م٠قاني اذزرع

 ن ذقص_ا و زيادة زبر من أمواله-م

. لعرددده ا م^هب ءلى

 حاتم دن ءلي السلطان بتخل وؤد

 إبراهي-م بن داتم اا.داء_ي ءلى

سماعيلي الداءي ٠الحامدي  الذي ا

 درار حدون ءلى تذولى—واد لفه،دا

.ويرها ؛وس وددت ٠ن وكاوكم؛

م ححذا ٠إ-زريعيون ا ستنعره ا

 لما ييهءالر هلمي٠م ؛.في عل ءدن*

حاتم بن ءلي رجخف ءل;ها( ا'*ذطااوا

 تة١س صغ.ر 13 ل-.؟مذ.*ا دوم ۶صحعا هرن

 ءلى م1173 ستمن 23 ه/569

د٠وذا *ادان٠وس ان٠همل هرن ثر١جي رأس

 أن ب.عد سهاب و؛.في ذحجمو ورب

 مهدي ان جيش نهزم م٠مذه -؛وذق“’

 جبلة-م- ذي إلى لى وى. قد دان دنيا

 رجع ثم ب، إلى ولى قح بعهتف

 ي٠اءم٠صخع إلى تم حذ.؛ ب-ن ءلي ن اا.ذطا

 ا$خر ربع شهر ءرة ى—الخم-; -دوم

 في ب-امح.رم-ة وذك.ر .نفها ال-ح.ة لر.ن

به دة كت  الحادة ذندادلى ا!ذ^ر( )؛.

 ه/568 -ظ؛ في أي - وفية؛ " ؛ذو:

 ءذن إلى ه_دي٠م ا؛-ن سار ام 173
 ٢فل أيادًا أهذي-ا وحاصر صرها فحا

 ءط.ي؛ ذح٠ارة ثم ،ء دش م-ذ-ه-ا يظ.ذلر

 ء.لي دس حاتم عدن سلطان ل٠ذرى

 زريع ؛-ن 'المدرد أي بن ""-:ا اداص’

 ال~-ذ-ة ن٠م الدشدة ذي س-ادس في

 متنصرًا صنعاء إلى ورة٠ذذك ا

 في لذ-رج راتم ؛-ن ^لي ؛.-اللطان

رام، وقابله لذائه،  وا#سعاف ؛.ا

 دن اتمح دن ءلي ٠فهغر دا إلى

ء  ،وغثرهم مردان لرن مده بمرن صذع

إلى وس-؛ر ،ذحح٠وم حلب وأجاب.ت.ه
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حائم< ؛ن )ءاي هي اد حاتم< )ءاي؛ن ال:اعي

 ددي م'يلي وادن ه-و فالتقى تعز

 سنة م،ن ول، ء ا رب_ح في ة٠ءلل_ذ

 اير عكر ذابزم ام 173 ه/569

رأى وذأ ،ط-اتفة مذهم ل رذن. وهدي

ر٠.م٠د -نصح في ن I—وك ، دى٠ه٠م ن٠ر 1

 كتي:ة في ذفا وا حاتم دن ءلي اللطان

 ؛ذول ل٠تمث -حلىيلىًا تررق وهي هم.دان،

 ري.١الحم دل 1لك ا لى دب.* أ

قبيلة لزا بأن ب-ذ-ي م—واخ-؛

 نقاحط_ا ا-ي-ا نهضت إن سذ.ذل

)؛ا*ةإ “كتا؛* في لخزرجي١ ذ؛ر فة.د

 ؛-ن ء-لي ت-ررة ي ن(—الح الفاخر

 في لحذن ا ؛-ن يحدى وكذلك حاتم،

 سح-ه ر غدي أ في ال.زم.ن( ء )أذي تارخ

 يا "و محصله: ما ام 1 70 ه/565

الله لىء- المتوكل بذن الح-رب حمل

 ا"ذراف دن—وب سليمان ب_ن ؛'-—م ا

 وادئ، ؛إد في الظاهر في و,ى١سم.يا٠الق

 دن ءهحمرا إذاء في دودن م ا#د.؛ فخرح.

 د_ن ذلة في ن وى اليلآلد، أه-ل

 "ذراف ا ء-لىد فخرج ال_ذاس،

 ه فلزمو فاتتة ه_م وأد ون٠ا!ذاسمليآ

 من ٩١٠ ؛-.ان دا واض-ذوا ، دروه وأ

ح  إلى ه٠ب ودذلدد-و ٠ ود-ر؛-وب س_

 رداء ، فيه-ا فحبآلوه أذادت ت..ا.ذ2د-

ن إلى ا"ذراف بعض فليتة ا

.4إطالة دد ورذون إ#دام ;;نفدون

 ق.ص-د لذذ-اءةا هذه دئمر لم وذا

د  س_ليم_ان ؛_ن د—أحم ا#دام أو

 ؛.ه هستذح.دين ح؛، ؛ن ءلي اهدان“؛ا

 إلى ك.تاب٠ف ،م أيده اك٠ذ.ك ين٠ال_ب٠وط

ف ي الذاسمينن ا"غراف  إد

 ،ح.وث إلى ا#دام ذوى-ل ذ.أطا.ةوه،

 اكنة من صغر آزر إلى If ذأفام

 ؛.ن ءلي ن طا ا إلى ذة-إم ثم ،1ذفسغ

 ؛و؛-;-ان، في يومئذ ان٠و؛ ، تم دا

ه دا له فشلتنز  ذب وط ، ز٠حم ت٠م أو

 ا]ذاسمبن، ف "ذرا ا ءلى درة ال دنه

 في اًا-ظاه-ر إلى ا؛_لمط.ان دمه ذ.طرج

 تع ر؛ 1 6 العرت دوم في ٠ءظي س٠ج

 ■-■ام-ر دي 26ه/566 سنة ا$خر

 اللطان ودل فلما ام 170

 ذموا فاد ا"ذراف نرحا )أذانت*(

 ١٠١٢عناوأ قذر دي قرى فخرب ء.ب

 له ذف.دوا ،(٠حصوب وراذر ودوره-*'

أ؛افت. ٦حم

 حاسمم ؛-ن لي٠ء ن للطا ا ءاد وقد

 شمر اذلك م ؤد فذما هنعاه، إلى

 ذاة٠س سرب٦ ن—’ اه٠ذ درزان اإ_دل_ن

 ونمد اليمن إلى م1174ه/569

 ؛-ن ءلي ان ساطن ءذ-ها ارذن.* ،ءصت,عاا

أن دد ،؛رائر ج_نجئ إلى ح_انم
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|لغضزا( ران٠)ء ي٠ا)؛، حاتم( لي؛ن٠) ارادي

 في الخندق تر٠وك )-دربا خ_ذب

د.-تع-اء، ثاه زوران ودغءل ذع.اء،٠ص

 ور ةميا ٦نحو تجه١ ب.ل ف;ها ق دب ولم

 ارهن حك-م لفي وخلغه معر إلى مدها

 اب_ن طغتك_حن "م—ا#،. س.ف أء-وه

 ة٠س_;. ن—صا إلى دم—ق ذي—ا؛ أروب

 داتم دن ءلي آمالي ام 183ه/579

 ائذذص ١مم ،)ه ددفده دبن د-ال ءلى

 طغ.تكين ذوات ود.ادرت لصاح،ا

 ه ذي ٠ءتعا ا)ذي م.رم.رئ؛ي ذي ن حص

 ذلىن فلم ندن، أربع ١ح-ا، ؛-ن ءلي

 ق1"دط أن ءلى لدا.1ىطا ثم ،ذ^؛ًا دذه

 ؛ل في اه و^رى ١حامم ؛ن ءلي أهالك

 ل-جة كي٠ ادة برسم ذارًا د اره سمه خم شه.ر

ذاك. إلى ؛احب

 ون ءلي استع.اد ٠طغتكاوك دوفي ول

 راسف وة_لى ون خ-رب ا *خر—د تم ح_ا

 ،ن٦طغتك ون إسماعيل ز٠اذ* ا؛-دك

 ^ن لعلي :بماء٠س تكون٢ أن ءلى وادفقا

؛*ز.ا طاعة في ل خ دل أن ءلي اسد ح

 ا!ذوع ءا-ي دن ل إسعاء اخدي ادة

 خر1الغ اكذ.د ال-خزرجي، دن دن اجعتءايرم
 دن يح؛ى اليم-ن، أءدان ألهات ذي اد؛دسن

 رخ ن نم ادزءن أنباء م،٠القأس دن ين٠٠الح
 مجذر ،ا"كرع إسماء:ل ،مخطواط ليمن،١

لغكس١ دار اذ.ب*-ن، ذي وم-ماقطه م٠ال-ع.ل
ام. 996 ،1 ط ده.ئق، اومعادر

 الهضل( ن٠ )ءدران اي'مي

م1104ه/497ت

،ل_صلمة ا الدواة ل رح؛ ك:ار مرن

 د٠م٠مح دن ءلي ؤسها٠لر ذق را

 في فى ,ابى ذراعه ن وكان الصبو-ي،

 ستمر١و الدولة، تم دء؛ ء وإرسا إمذاء

 ،ؤلي بن أحمد ^-رم٠ا؛ خمر في دوره

 وزت سيده رة٠لح ا :نة ل ا عهد في مم

أحمد.

 الطم من بحر٠ك ؛"در عل كان
 تتم ة-و_ة لذص:ة وذو ،"دب وا

 في وكان والحك-مة، واؤزم بالح-رأة

. عردًا قائدًا ا؛*.ارك محذك

 التاري.من رك م*؛ د.*.ظ.م في اشرك

 وزع الدوك عن الدفاع ودروب

 دح كانت حروب-ه والحدس أءدادلجا،

 رذت سيده للكة٠ا ٠ءصر في حيين1الذج

 هذه دن )الكظاثم( م*رك.ة وفي ٠حمد

 وكان ه، 496 ء.ام ؛شل الحرب

 لة٠وم تضعضع در وا و ن٠م مقتله

الصلميح:ة. ادواة أ

.وفذة ورسالي حل .*س٠ذ واه

رياذي ءدي هطهر ا
 ارض، ذي ةيالغاطم لحركة١و ونبالصلح :جعدرا

. اصداي دته 1 ض د حس:ن ٠د
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يبرين

 ت٣اليم "ثغيت اف_دانى: ذأل

 ا ه. ودار ا٠_ج.اره٠أث رة٠ك٠ل لمنضراء(

 من ا٢ مطيف والبحر وزروعها،

 إلى راجع—ف الجنوب إلى ادرق

 دافي وبدن بدنها ويفصل غرب،٠ال

 ۵حدو دن دًاخذ ءط رب، ال رة جذر

 ن دم ل ا ب.ين ؛٠م د٠ح إلى وبررسدرو ن ما٠ء

. ... واليم؛مة،

شرى في دحردن ح دحردن ءن ول

 إلى ن ا٠م٠ء_ ة٠ج٠مح ء.لى وه.ي ، م_ة ا٠إيم ا

 ة٠م لدا ا محاذاة ني أدخل وك-لها ،هزكة

وبدن ودسها ، شيئ الح-ذ-وب إلى

ع ل٠بل ,١لعجأ : حذرموت   و

 بدن مة وما ا من ؛٠ومذظره ،ي.ق.طع

 وددن دحردن ب:ن وط والحذوب اندرى

 اليمامة إلى دإردق ون؛ ل،ااره.؛ ال-حر

 ارض وه-ي رض، في البحن رإلى

 غة-ل ذات وه-ي -ال، ا)ر ؛;ن متة.ط,ع.ة

 وذات ،والرني الصغري من كثير

٠إلخ"٠٠قذل زرع

 ع-ر٠ش٠ل ا في دكره؛ دت٠ك٠ي يرت ودجى

ي ذا ة،يالتائ ع إداا من باعتبارها

 أرذذي يردن الث٠ب ذك-رت٠ت ؛٠لم

كى لذوا را وحف-رب الدح؛ج صوت

 ب.ذا الرحي-ل ج-د إذ للرك-ب -ت1٠ذ.ة

اوفراديس دأب ن٠م رين٠ب٠ي بمد را

ر ءا.ي هر٠مط (ذي ا
 ن٠الحس ،ل.حموي I ب؛وت لدان٠ال مع-جم *راجع:

 رب، ال -دزدرة صغ.ق |لهمدادي، ًاحمد ارن
 اه٠.٠مكت ه .وح "ك ا ي٠ل٠ء اط٠م٠حل٠م ق:٠ذطدة^

لم.990 ،1ط ئعأء، ا#رداد،

ب يحذ

 ، الجل مجعب ٠٠نصبا٠مج ا٠٠هم

 ف مخال ما٠ه٠ع٠دم٠ويج ،إدنل ا ومجعسب

 ن هم-؛ د دول مج.صب إلى ي دم لمء ا مجعب

 ويطلق ،حمور دم الهميسع ولد ن٠م

 زدن ومنذ اروم يحصب رلن ءلى

 في ءلى وتد اغفروا دريم د٠ر : اب(

إب. ة فظ مح؛

 ل لشم.؛ ا هرن خصب ذي أرا ومج.د

 ا٠ئك مثرق يالد لعربي ا ل !-شماوا

ذرن ولرن ، ءص درب ود  ،دشري ا

 ة،باصوك جب؛ل دن ووصاب ،وءت,مة

 الثذدن، من اللى.زم بالد ذا أسا ثم
ع، سره دثلم الجذوب ودن  مم اذكا

 ودن تعدان، ساذر وأ دول،٠اش- ذاع

 يددان، دن رعين دي ف اح مخ الشرق

 عذ-ار، وآل، والتدة، واذشدر،

وخذان. واد*ود،
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رحص.بصب يعد

 وسنده بدذوه .ا ص مح و-ذ-ط-ن

 ة ح_ي_ا ت ا ن ة٠ي٠ء جتما ا ت د_ا ؛—كب

 ، متطوره ردة وتح؛ وزراءه اجتم؛ءيه

 يرا بمع.ذا العبادة ت ا كس كس رزه ودردجا

 منه؛ وآخذة ،ل-ضيق ا لتعصبي ا

 هذه (٠—وأه ه.؛، مد ومح.؛ ؛٠٢ كي؛ ؛.إدا

 ه(،—م. ؛ذو و) زؤرامى(، ت د؛ زكا؟؛ ا

 ، (ه٠سف ؛.ذو و) ، ( زع.ليا ا ءمر ؛ذو و)

 ، (ودأغ.ماد وزءدئدة(، ، مدمدم( و)بذو

 و)اكحمه(، و)الكراتة(، و)كازذان(،

 شاور(، و٠و)؛ذ ساوي(، و)بذو

 رز(، م؛ و)؛ذو ط(، و)ا؛و ، و)خمير(

 زحة(،٠س و)بذو ؤب(، إر )ا من ودادل

 و)؛ظ-و و)!راب(، ؛(،—ب و—و)؛_ذ

 ، ذي(2رء-—ا؛ بنو و) ؛رث(،—الح

 ، ءا( ا—حم ذو—و)؛ ، "عماس( ا و)

و)ئود(. و)الخلة(،

 ال.لغة وإن ة اللغو حوذ زن؛ ا هرن اذ؛

ل؛ في د٠وح٠ت  - ب ص )ح ددن الد

 ج.م.ة(٠؛الع - ب ض و)ح بالمهملة(

 ها٠كل المهم_لة( ء ]ط؛ ؛-؛ ٠طب و)ح

 ر، اأن؛ ره جر٠ك وم؛ ب٠ط٠كا ا بمع.فى

 في ا"م؛كن دل ذن؟؛ الحن-روف هذه "ن

 الحذ-اء أن ى٠ذش  ودكان اقاة،

ن واكا؛ء ، ون "ئ ا ردداد ذ أيض

 صاب وا لخصب ا نتبعد

انى٠دع من راع—#د وا والخموذ

ب(.٠)^ص

 خصب أ ن م دواسع ’ ف نخال ’ وهذا

 ن؛ ولة تربدن، ه-ا وأعن.؛ اليم.ن رى ثن.؛

 الثاءر: ؤول ذذرأ

ب٠يحص أرض برن ازكاذراء ابذمة وفي

  ن مد.؛ ء ل؛ ا تقذف ن مد ثمانون

اشدراء، ت لغ؛ .ا٠م دن دذك $ن د

 زي إذ؛ ا ودكان ال.رواة، ة  ط؛ دن أو

 مع ون يلدا با "كذئ ا عني ؛-ن مح.مد

 لولي ا عبد ؛-ن ٠ل٠أحم به دنا ا لشيخ ا

 ستدن ون أهر ء ص؛ أ أورد ا"ذول،

 ، ير٠ب٠وك ومتوس._ط غ.حر٠ودم ين٠ب معدًا

 وأذافت د$ذار رذ لد؛ ا ق دئ له ا وجاءت

زن كاذي و الثماذتن. ءلى ا٠٢  ءلى )؛-د

 بحصب ن م أي ته٣هض* في أن ه ص؟ خ

 لك٠م ؤ؛ءدة وذب الحقل( )ة؛ع الع.لو

ل من مد.؛.ذ وه.و ،زبر  في اكاب مد

 ال٠الجب ؛؟ن تنبت ربه٠غ وفي .من، ال

 دن ء_؛ في ذنره—ص وسهول ن *_؛ و

 يجعب في أي ط;، ذوا وفي ،لخصب ا

 )النتع(، ا"ودي-؛ دن السفل

اذورس ا٠فيه يزدع وكان ، و)شددان(
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ب٠دحص٠ يحصنجج|

 و)زارة(، ?ران(،—)ه ١مم أهي،—ال

 و)ح.يخى(، و)ذ-وار(، وزءتدان(،

 بز كله-؛ ا٠وفيه و)م.ؤود(. و)جذس(،

 ،ل إفال ا أذ-واع ومختلف ،وفواكه

 ،الهندي لتمر١و وا؛طتب، واإ^ادي،

 ت هرا لىا٠٠ ا ا٠ه٠ع.ش٠م وفي والخرنوب،

 ن م حرارة أذلى ه.ي زفي وا الهكودة،

 ح.وار م حم.ا وفي رابة. لرش حمامات

 حاف.ل شتوي موسم ه٠ل ذعقل يدن’

ودو - م.ذها كثيره ذدده ن أن؛ دبردد

: - لرجزا دن

 لجن بخا لي ك.فتع ما حوان ح-مام

وباكز غبي جثي ءدى زم٠ة٠واا

مل وهنمن  حالحط٠ت ( |لحقا )داع يت

 و٠فه الله، جذذان م.ن هائل.ة دذذة أذفه

 كامدة، اطة٠إحذ بالجبال مح.اط سهل

 وادد، مذق.ذ $ إ ده هريا لذ؛ةض ورس

 ذدو الذر^ب، المان( )ذو قيمض وه.و

 يرق ددوا ا به ط٠تح,.ي مستطيل و٠م|م

 هشا تد٠ث٠و ،يه٠ك -بما هس ة٠مح زد ا

 * مارن كا ن٠ري١٠م إ-و—١ك و٠نح ب دردا

 لحثازلح دا ض٠خ أ ل*~-اط وأرضه

 أديمه ءلى يلسي واذاء ال.زهر، وأذواع

 يغ.غى ث٠حي ، وردن ٠٥ ، ا٠جذ-اري يال٠غ

د٠ه ا٠ش حافة ء.ذد دده ا٠ب٠ في ؛..ندر ا

 :،■وي ذ"$ 4مذ الماء يتصبب ، أرل

 د^دصص.طور ده 1مي وبردطم ر٩م ذ_ه ئ غيرو

 ر٠ا؛ط ل۶ه-ط وعضد ا"كل، في

 )ذو فرة يمأل اوسرل فإن ر٠زي٠لغا

 " سأل حاذئه سعد ويت.دف.ق اذأن(،

 دلى ا في رذاذه تطايري هادرًا جرارًا

 ،ل رن“ا ردن ة٠ليمي٠س سح.ابة كوذًا د

 اذشمس ءلميه ظهرت أن ص-؛دف وإذا

 ء-"ن( قوس - ؤزح وس—)ن فإن

 .لجذ٠لى و ا دادة—ال راك ل خال ددئالل

الزاه؛؛. دأ!والله

مل ومن  قد رأي إلى لصي أئر يت

 وه.و ب، زهدوا 1 ن ء رمددا يك.ون 

 م-دل دن ذده سدا كله٠ ( لحق.اا )داع أن

 كان ، ه وس.ا رع مزاو ى ٠وذ وبلدان

 .٠العاصم.ة ه.و ته نحاأ ل ورك. لته٠-بم٠

 زع.صر ا في الحبرية ل-ول ا ص.مه ى

 حذدأ في ار٠ظذ كجوكأ ادرابع، ك:ئيا

 في لقعه 1 شابة سم, ازواسعه، جذوانه

 ،مس وأ إدوم ا لجن ء. ص-ما ءا أي

 القعور أو صر٠الق ر٠مق هي فظذار

 ار—ب—ك دوت—ود .-ور۵—ة ، ،ا

 ن ١لبلف ا ب.يذما ،ادوم ا ه وءلي لمسؤورن ا

 اع٠)ة أرجاء *-.اذر في درةاندا وذرىوا

صم.ة ا٠اص ههدن ات—أحب يري الحقإى(

3208 dcgmgjl اليل،ذيه



ب مه دح ٠٢يحص

 أديم ءلى وما ، م.ها ذا أ ودب إتراب ا

من هر ديء لل من لحذد ا ذع

 ،خدعاب ومق.ر|ت لعاصمة1 ز ذران

 سك.ان ه-م الحق.ل واع ةان١س ورع

.عتيدة٠لا ب "دح*'؟. ا حمدط لعا ا

 بمقاس,را كرية٠لعس ا حي.ة إذا أ ن وم

 صمة اك؛ ذه٠ه فإن ا"^*ام، لك٠ت

 أهرشح هن كاذت الواسع بمفهومها

 وأعظمها " منا وأءزها العواصم

 دي، هو اوذي ل٠الحق ع1فق ، تحصيذًا

 ٠العمالز اذدور ذا٢ محاط هو، وهي

 دذا ل٠يتخل و لشماء،١ لحبال١ ٠مز
 ات ومم.ج عيذة٠م طرل إ" رد ن ا ور او

 ۴حرس هرن وذل ءدد ع٠يستط محددة،
 وأن اوادًا ء.ليها ديم أن ازماصبعرذ،

حكم  ءلى أدل و ، يث.اء 1كم فيه.ا يت

 ن ١ى أذه كر٠يد ادداق كاون ٠من دوك

 ت.سع.ة )طفار( درية لح، ا صم.ة ل.لع-ا

 اب٠وح_ج حراس عليها أبواب

 اسرأج أو عاهرم ١وقيه دل وآذذون،

 وذحوذب اوواص*لى ؛وصول للت:لميغ ددى

 ذه٠ه دد—*—ي ثم ،دل—ودخ #دن ا ه

سمائها ا"دواب  ،1ءلىي أطلقت اوفي ب

 اهف أب اوفي ا"ماكان ء أسمدا وص

 ؛*.ذر ء1أسم أن ورءم وابات، او هذه
ليه٠ء وءذا اذ.درس ؤد ا"بواب هذه

 هذه أن ي,كشف ؛اوواقع ذتإذا اوزون،

 ذاع أط.راف إلى أو" -رذذي لت١و او

 مة_اهه نت وكا ،ي.لهه.ا مما لحذ-ة-ل ا

 دقع ا!-في وادرات الغرضات خالل

 ؛ذاع اغة^ط الجرار اظرور ١هذ داخرل

 سن ا٠لميه٠ي م.ا إلى نفذي ثم ،لحنذلى ا

 م.س،اذه و؛-*-د الحقل، قاع أطراف

ر.1ظذ. ؛ة٠ااةص إلى غذي

 اروابات لهده الجة ا"سماء شمن

 )؛؛ب م٠اس ۶جا ،داني٠االهم دكاره؛ اوفي

ممال ونجد ا"سالف( نجد  ف ا

 الذج دأك ودو ،وم و باسمه د.*روف

 ء صد*-ا ور٠م القادم إب د٠_*٠٠يم اوذي

 أط-ل وصله ؛-إذا ذرعة(، )ذاع ٠مز

 ؛^ن وادأذة ،أم.ام-ه ؛ريم مد؛ذة ءلى

 لقصب ا أو ص_م_ه و_*.؛ وا ب ب ا هذا

 مزًا و٠كيا شر ء ة٠خمم عن دزدد ر ظد-ا

االجرى. ^ة٠اا-*؛ب ل الحذة دع ر ء

 درب ه.ذه ود.آب هصآب( )؛.؛ب ونذر

 ج:ل رأس في الحارث دني منطقة في

 باددان، ؛لي ا٠مم ب( )إردا خلف ردد

  ر١ظف إلى ب الب.ا هذا دن واك؛ذذ

 لم إن إليه.ا تدد هرن اكذذ ء.ن تة-ل

تزدا

 ج:ل في وهو ن(١هلىو )؛.اب ودكار

في وه-و د٨ص )؛-إب وذكار اب،—إر؛
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دلج,دب ؛ذلف

 عدلى ا—م٠رد ،ارة—سم ش١ج واذ-ب٠ج

 ;*ز دن أدم ٠ااة عذه-ا طلي اذق ااطر,دق

 سمدارة ي.مظ ذدما٠ء الح.ق.ل ؤأع ء.لى

 ومني ا؛طردق. 1فيه دقع ادفي زده إلى

 وأول ،م.عروفة وخدان خدان(، )؛اب

 )دريم(.. درق )ءاو( وردة رعد وادا

 ؛.انت الشع.ة "دوارى ا فإن وهكذا

 مديذة٠ر  ك.كل الحذلى بقاع محيطة

 ًاحد من دخل ن٠وم ، م-بادرة ار٠ظ-ه

 طرف٠اا إلى يذذي فإده ا"؛.واب هذه

 )ة-اع صمة1الر من باده دي—ا؛

 ر٠ذ٠د شار وددن ه بدن ويبذى الحقل<،

 درة—ء ب-ين تزاوح ذ_ة دهدما ك٠المز

 ، رات٩٠ه« لمو٠٠الك ن٠م ر٠وأك وءلمرين

 الحقاب ؤاع أن ا$ن يجدر  أو

 أو ٧لحمبريح ا ة٠م٠ص ا٠ء ن كا.ا مله٠كهظج

 -حصينا ن كاط وأك ٠ م م-دك-ه- عدة ؤ.ا

 W ة رم ءا آي ، م نح ما٠ك تجبدى ممذع

ا"رجءاء. راميت٩م ءاص.مة نرن لهدا ودا

 ل—ج يري •:ح •و مج ء-لو رفي

 رة وأة.هى ل.ة(٠لع1) ورأسه )بحث.ر(

 س.طح ءن دردفع (ن صا دملى دة )لرا ه'ا ذي

ف رة د الب.حر ت، آ  ده ف دقع ك.م.ا م

 )ا]؛خار( وجيل )مال( جم-ل همدة

أن(. )إر ر ودقى )-تدودان( ودل

مذطذة تنبسط ، يح.ص-ب م-.ذلى وفي

 في يرى ادفى دذية٠المع ا٢ هرا مج-م.ا ة( )را

 وؤد ذاك، ذوق وري^ا الغل؛ان دردة

رة ن كوزا ا٠فبه سلقنا  ة٠ه..؛ لثما ا ا

 م.ن ا٠وأخذئ النغدج، تام.ة وأةإ.ذ.اها

 د ةي.وة حه صذذا لدا ,غم ماء إضع ا

 في النيئ الدن قدر وصمذإ إذ نار،

 يغني هراء ا٠ليه٠ء ووضعنا ، الرمم

 كهى١ ادوار ا لذتع ا يرن ؛دًا دن غ.للمادا

 4بغطاة ال\زمس وسددذا ؤر(الكا )دش

 وه ذه اريق ءلي مدة ارذد ب دإردا ن د وا

 قذر )وه.وة 1مذه بذابص ثم اوار، ءلى

 ربابة وذرش اء. سنو  ذارة ناوي(

 زه ددا لظه,ر ازلون، ه.ر ا دراه هكذا

 فه ر أ "ن إ" ذلك وئ ، بعيد من

جتها يقسكل الدص*ور. ر ء الىاه ك

 W ة٠غم٠ض م آى' الكان ذا٠ه وفي

 ندتج أعالها إلى .ذلمهاأرس ؤن ولكذه.ا

 إلى ي.شير ذا٠م ص ل طذ-ا ا لكلس ا من

 هذه في ح.دث ءندف طبيع.ي ءلى ذن؛

 القدم، في الموء-ال.ة الحقنت في المنطقة

 كما - إذطذة١ هذه في او^ذار وءظ.ام

 إ" دي ا٠م “ ددا'مرا وميها ددوهمه.ا

 واد٠أء حول ك،وت مة٠ك بدب ذا أ

 ه.ذه ني تسقط كاذت ر٠]شج ا من

لك_لر ' ا٠وله٠ح ب—رس٢فة ت م.ا ا٠لح.م ا
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ءق،ل( >محمل ي|حيى ١يحصب

 داك ا)زمان يذ[خر ثم ،ة1طو ت وصبا

 ۴ك.أذ دب أذاز. إ ببذى ذ اإ.ملالذ

 ويرا سم مدونة أذرع أو قان٠س ء-ظام

الكغار. ءظ_ام

 لزدرذة ه.و الحص..تن قضا'ء وم.ركز

 ه٠ع_درح وه-ي الهضبة، في ريم(؛ًاب٠)ي

 في هزددذة ء-لى ،' وه.ي ،د-زدهرة ء.ام.وة

 ع-ن وأخلى صنعا* من أءلى ،ليم-نا

مر دةماسوخم ز١م أوذي ودردفع رذ دد؛

 إلى )خبان( أضاف وس

 وذزل ، ةذ;رًا أذ-اف ا^همببن،

ءض(، )اذرخام(، ،ي حبان وا

 اج(،٠مج و)وادي ماج(، ودجبل

 ؛لي(،—;—اط و)وادي ة(،—ران—«—اا و)

 د"ن(،٠—و)ك عصام(، ;-لى—ر)جذ

 ، و)ذ^زر( ودان(،—٠و) و)يحر(،

 أئر أن ا"رجح و؛كن ، ر( لى و)؛في

عن(. ر )ذي إلى ود’: حبان ؛"د

')رذاذي ءاي هطهر
 يل،1ا#ك ال.^هداذي، ٠أحمل دن ال-حسسن ح جع1مر

.طرإذ،١ا دار ،"كاوع ا ء-لي ط ح م ت.حقيزع
 لى—.م—أجة للن٠ الحن ام؛ 980 داد،—غ—ب

 ع تحق:ق رب، ال جزدوة ة رغ ,داذي،٠.٠اؤ
 ا#رشاد، م.ك.تجة وع،٠ا"كا ءلي رط

لحجري،١ حم.د٠م ام؛ 990 ،1ط اء،٠ذ*٠ر
ق:٠تحق ائلها،٠وقب ال.يم.ن لىان.1ل ج.موعم

ندة، مأ ال دار ، "كاوع ا ءإي ل4مح
م.1996 ،2ط ماء،

 اك.باغي السيأغ.ي= أددد :حيى٠

.د. بن حس.ن دن دددى إسدداق = ق1إ

ادوادي = الدسين دن ى دد

 أدي ؤ = ذاسم دن ين الدس دن دددى

 حهزة = اددسددذي ددزة دن دددى

 الحكهي = ي الحكه زكريا دى

.، = ،،دوي1« ح.1ه،.ا دن دددى دوي اد

رياى ءلى دى دددى  ،ذي  ا

 أذي و „ = ذوذاذي دحعد دن ءلي دن دديى

ر = ريأذي هحهد د.ن دددى  ذي ا

ددن دهدد = ددن٠1ا حهدد دد دن دددى

( ٠٠ءة دلم»هد ا. بحيى٠

م1931 - 1862 ه/1350 - 1279

 أح-د بحدى ء-قيل؛-ن محمد ه-و

 .ا-حين٠المص م-ن ا"ول .ل اا.رء أء"م

 اط او في ظ--يروا اذذين اا;.مدتين

 جذ_وب عذطق.ة في ابحدة ج-\ليات

ذلى ء اد.*.ل؛ وأدلم- ، آسرا ذرق  ازذ

دن أطرود.اب بعض أثارت ا
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ءتجل( )محهد يح؛ى تجل(ء ٠)عحمل ي,حيى

 ية٠ذ٠الدي ل٠ائ٠اد من برند ة٠ط٠الملوري

 ادس دل،٠الج من الك.ث.ير والت.ارمخ.ي.ة

 والداخل المهجر متوى ء-لى

 وطلى٠ل ا ت.وى٠س٠م وءلى بل ، ب م,٠فحا

اا*ري-

 آل م.سيلة٠ب ه٠رأس عل٠ق٠س٠م ن وى

 لتى ا ،٠حضرموتم بمنطقة ،وشخ ا
 تح والده، يد ءلى لميم.ه٠تع ها في بدأ

 لعلم 1 ح٠شيو ن٠م آخر عدد د٠ي ءلى

 انحدث ب، شي؛ ب.ن دك.ر أبع كانحق-ق

 ورهما ارتم،؛ س٠مح ؛-ن حذن

 <٠٢ ء لتقا ؛- رص*-ة٠الذ وات، ن٠مم

 ارج٠خ إلى رآررنه ءذب حنا

 حلة م-. في اذطاقت الني ادوطن،

 دا695 س_ذة إلى ع٠درج مبكرة

 حيذه.ا عمره كان٠ ا٠وءت.دم ام، 296

 في راره٠سدد وكان ءلي.؛ 1 7 هز ينا

 من ده دذوم كان وما هرة ذف ذورة سنفا

 من مخذلمغة أرجاء إلى مذكررة أسفار

ت 4وعي- ي ٠٥نا ة في أدر لم ا٠«٠ال  بذعود

 ؛ه سؤل و ، رية لحض وا مة.1لد ا ؛نير2ص ا

 ة؛ن اوفي ستذهاض١ دءوات اكةوم

 منمر٠م في #صالحي١ ر اوي ا—1؟ ي د ذا ي

 ى ذلل أصداء ءلمت ذما وذد وغدرها،

 م.ن ا٠ثبع  "ن فسه ود ، نفسه في

 دون اداج ح لتجاريه١ ءماله١ متطئات

تمام ئ ب؛دالقفا ا ا#ر

 ة2والمعرف لغ-كرية ا ي؛ وقف.؛ ا ور م ه؛ وء

 وظلى ، اهه٠.م ا تستقطب ك.اذت ادفي

هتم ه.ذا  دغ ب أن إلى له مالزما ؛م٠ا

 وحؤ ، دره من متقدمة هدرحدذ

 ة—ن—س ووط_ن ا إلى ية٠ئ ا—ذه٠ل ا ^٠ودذ٠ء

 ءودن^ عند ن1وك ام، 92 7 اه./ 345

 تم مء ؤ و ا ، ددده لح ا ة ين ؛تر ستق.ر ا قد

 20 وم٠ي "دلى ا واذاه أن إلى يا و

 لوبر٠أة 3 ادا 3 50 ا"ولى جدادى

٠م1931

 و_ه ا٠الرر ماتإس-ي؛ ءزت

 أبعاد دات كانت دأبا ا#صالحية

 ى-طر ا ود ن وة؛ ددة٠متع ذ^ذ و؛ة.؛ ديذدة

 لإلصالح الذطرق إلى أولى مرح-لة في

 صحذ-يذ-ة ني ونثر وا بة ا٠لدت ا عرر

سم ا ت—وتح ، ًا٠خعوى لمؤيد ا

( دم-ؤو ا دين٠ل خ—ق زممي و—ه ر ١.ع_٠لذ - حص

 دا 1316 "اذأر" مجدة صدور ف وده

ثراك بادر م،1898  ووان فيها، ؤ

 ن ,٥ رث؛ رسد ا سه٠مؤس ر ن؛أ ة^؛

 ذا٢ كتفي ولم دلك، إلى “ ليتجن١

 ذب للتلة؛ ايف.-؛ در ر؛ إذ^ دل ٠ ف.حسب

 إحدى سرر قام اوذي زف؛ (لى٠٠زذ مع

 10 في الصادر وسدد ا في ذلي رسا

16ه/1317 ا"ولى حمادى
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ءذدل( حمد٠) ؛احيى ءلى( د .دهح م ' ادتى

 م٠سا ٣ذف وتحت ام، 899 سجم\ر

 ،٠يم_م ا لدين ا ٠٠٠سيع .لمتعار ا

 رسالة5ا هذه مضم-ون أن والمالح.ظ

 الفلواه.ر دع_غ.ل دن.د ح.وج دددحذور

 في عة٠ش_ار اذت٠ك ا).تي والممارسات

 العربي الع_الين ح٢م امح-تلش-ة ء أرح-؛

 ه نعدور في وص.لت واذي #سالمي،١و

 ذة٠ي٠ق٠ع٠ل ا ر٠وه٠٠يج. مى ا ٠ عدم ٠ الم د—ح إلى

مح بع-ضج وتدضح إددذدة،  ح\، ط, م.

 ت_لك مطلع ب٣م ق ب ا هذا في

 أزل "لم ريا: يغرل الذي الرسالة

 عن ه٠ت_رقم_وذ ا٠بم ب ا٠#ءج ا ر كش

 رشدة ا؛ ئح1الذص نرز ار ال ص.عحات

 وما المذلى، لط.ريقةوا ')دوي لك.ذهج

 الدامغ.ة إذ.؛طعةا الح.ج,ح م.ن ذوردونه

 الجهدة أو المدلين المالحدة لثه

 غئد٠م به ج-اؤوا ا٠وم ،لثن٠اف—ال

 1 ه خ أ ء*ذ لرز ء لنمع"ملح"ا ا شريعة٠ل٠ل

 ه.دم في ليلح ا ٠دقاةق وا٠استخدم ؛إيم

 ألى الله )؛-.اتلهم -$م٠ا#- ؛-واعد

ون(  من ب-عض من رات واشد دؤ

 يتلقاه.ا مفح.كه أم"ورًا ٠ ا-*-وا ا تح-له

راء م-ن أنوام ن  ا"غنداء ا

 وراء ن ء ت1ذطد -ا۴أت ء.لى .ول٠بالة

ضيقآح 1مم دنك ر٦غ إلى اد*ذول ور ط

ة.ت.ه ذوذذت وود الذرح اق٠ذط  ء.

 وزت ونم-؛ رزا رددد هرع دد-ك دود

 اذار ذشر في وا#س*.ي.ام دب 1كك١ مجرد

 س.ذة الق.يام إلى المهجرى وسط-ه في

 ة٠يغ, ص.ح بإصدار ام، 906 ه/1 324

 غةيصح أول كاذت ادفي "ا#رام"،

 ،ا آري شرق ب’زو في ذ.صدر تدية٠

ه-موا  روزوء؛ت ن-ضمينها ءلى ا.دذ

دو، ة ذف إلى ئرحمة ادذار  أذه 1كم اا

 جانب إلى حقة ورات في دخرك ا

 من أكهر في لصلحين١ زمالة.ه بع.ض

 ك٠إ ذ٠ك ه_م وسا ، حي، ص_ ا ط دد؛

٠مه.جرية صج:غة هرن أئر في ًكتادةدا

 4د المهرجم ؛.طرحه ما ن٠ي-ك لم

 ءن أى٠ذ٠م—ب ن١ح-٠ل—٠٠لص ا من ه غورو

 اانخب تيل من ا٠سيم المعارضة

 أن يد ية٠لتقليد ا ءدة جتم وا لددددة

 باق٠س في حصرز طرحوهً 

 ول—حة ددًا—مج ألدر اوذي "ف—اتحذ

 أبي دس وية *-؛٠٥ روي ا اتحذ-اتغة

م_ن ر٠لمكشح٠إ _لىرا٠ص٠٠م ان٠ك ان٠في٠س

 ، وه —زم تىح هإلي جذر دني ا الجدل

 ردد وى٠ت٠ف اخ،—ذل منطلق وكان

 ا)ذي الخالف ذا٠ه حذ-ول ردن

أرى  " ادة-ول: إلى يه٠ف خلهن
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ل(يءق د٠)ماح ىييح ءيل( ٠)عحمل ى٠يح

 في ن —ع٠ط٠ل ا في حمرا٠٠خ ن لطدب٠٨,ام٠م _ل.,,ل

 لحن٠لوا "لقاب٠ دذدزوا ص ا"دخل

 كان له المرجم أن إ “والسباب

 إب ءلمى يماف غهلخا من ددن من

 ه ل. رساذإه حدى1 في وذوه واه، و في

 ذل حذا نددا في رأيه بينيس '، اذه إلى

 أن ١مز لرغم١ وءلى . عهبويط يؤل.ده

 ذلك ١٦تحض ده ء أشار ا٠رض د2رش

 د1اشتد ازدياد إلى دودي أن شثة٠خ

 ذادده قذاءاره ذإن والئذاق، ال.ذ.رؤذ

 '.*-:.ة ذرغ أن إلى رع لحدا ا م الد ل

 مشإءدادئمدار1908 ه/1326

 ان اوكاب لذصائح١ 11 الش.هبر هبكتا

 ذا ور صدد ذذ٠وم وية، مدح يذولى

  ذ.زءة عن ءبر الزي الكذاب،

 فإنه ل.تشع ا في ق  لم.غ.ا ا من و٠تمذإ

 كردن ا٠م٠ك عظيمة آره٠ض أردت

 عًا—وامى د_د“ وأدار ، ؛—رف خرلى ر

ومدة توادات ربة مذفسا فعل وردود

٠ ت وا ت رى

 ذي م ه٠عارف٠م أدرز ددن در ن وكا؛

 ءلقر.ا بن ن عشما ك ا اذ ا - دذودب أ

ك ي أدف لذيا  بعنوان وةا٠رس د

 ب جذذا ا ء-لى دين—ادسرن ذ-ة1ااإء-

 ددوره دو ما٠فق الدين"، ني ال.ب.لع

ة٠تقوي إدى ا ب.ه كتا في ^2ءا زرد را

 ، سفيان، أبي اش تزكدة ورد ا#يمان

 ن٠حج صل.ح٠لم ا زمبله عارصه ا٠كم

 حهرط انعل اوذي شهابخ؛ي دن عزوي

 الثاب "اورب دوان يربك مؤ!ف في

 اوكاب"، النصائح سم.وم ذددات هرن

 ذة٠أساذ أحد زوده و_رد ا تولى وول

 ب، ده، دن ر رك أبو لعانم١ له المةرج.م

 ون وح اه٠أسم كتاب في رده صاع و

٠٠الح.ذهمنمفارالرقية'

 ل جا لخدت ا و ة٠ملمال ا ن وى

 من٠م الدمثقي، سميا٠ق٠ال دبن٠او

 ا دإ في ف—وأن ،كذلك عارصه

 دح اوعدا ذذد ن ؛.مذوا ون رسا الراق

 ءلى، ذإذه ، رصا لى2رذ أهرا ة" اوكاد

 ءلى بعد، ذر.ا دوى إلى أد.ار ماثلما

 وة وجأ ذورة سفذ.ا في د.ل.زن ا ذ.صح

 و بد.رةوا " بان وحضرموت"

 " ى وء اد؛ل؛ ذه "ح، دددادوا

 ،زوقت ا نعس لي ٠ تتن ا٠وظ

 ءلى ل، المترجم لرع ودية قة دمان

ءلى ا$راء، احتالف من لرذا١

|لصلح.ن ح.زى لرن أن.* اعتسار

.”,!;؛ة "دز وأنه

ك_ت_اد ان ه٠ف_ ذك  وسا

٠ت شهر٠د ى٠ع٠ط 'الكاذة "الصادح

معل*-—لا ذا—ه ت ؤزدن—م ة—دقب لى—ء
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ءلي( (ي؛ئ٠) ايدو؛،ي ءأي، دن )ءلي الد'و،ي

 المطالعة" "؛-رات ردها ا"ءرى،

 ،^_إ_لىات 'ذرة ء و—نح في وارد—اذ

 ؛.رحا أهل ءلى الجميل لعذب ا ر

 في الترع أن إ والتعديل"

 لم؛ل الحدد ا#ط،'ر تجاور العاصيل

الم_اهمة. هذه

ا$دءم للحئبف1ءبح د.
 ذي لذظر١ ذزءة ارة، ر هحمل ب.ن د حم م ح جعمرا

: ز دي ح ت ،1ج ء-ذر، ؛حرا اؤ القرن ل زج-؛
صذ*.اء، ،بلىذ١ "بحاث١و ت1٠االىر'س دركاز

 وم_ج_ل_ة ،559 - 557 ص ص ،1979
،1899 متمر 16 ،2ج ، 2 ج٠ الم.تارح

 25 ،3ج ودج، ،426 - 425 ص ص
،12ج ،12 محو ،213ص ،1906 ارؤل

،2ج ودج، ،925ص ،1910 يناير 11
،14 ومج ،152ص ،1915 سارس 11
_314صص ،1911 ا؛-رد-ق 29 ،4ج
.١ ا 5

ذحد.ر ذصدرت دن دذهدور بددى

الدار = ادار دددى دن دددى

 ءلي = ءلي اسهه دن ذريح أل يدع

علي( إن ي )ء الودومي
م1932 - 1855ه/1350 - 1272

 '!تدومي أحمد ب.ن عني دن ءلي *و

 واض، ،حجة فقيه، ءلم، نى اليم-ا

 والنشأة الم_ول_د انى٠ص-ذع ،امحان

ه_بر ا٠مة ج_ل لى—ء ن—أ'خ ة، وادوو

 وءإوم ل إذ ا في وبرز صذماء، ء ءل-م.ا

 م1891 ه/1309 عام وفي الحديث.

م لحق  ىيحت دن محم-ذ الذص-ور با

زمه، "شكوم ا في الدين ردد  و

 شخ ولقبه ازمام للقضاء ونصبه

م١  ويعد اشتهر. فب٠ال.ل -ذا٢و شس-

 ض.اء وادق اا.*.^لى ز حب وا المذى.ور وذاة

 مرجنتع فكان مج-ي-ى ا#لزام اب سح

 دء_ان ص_لح د٠ءق حمق ا"حكام

 لمتقرار نعاد ،م 19 1 1ه/ 1 329

 ؛.ردد ن 'د؛ أن بعد ء ا ب.عسكع هل.ه ا دع

 وفي .هم.د'ن د د من بخر-وان عليهم

 وأخذن واذددردس، لم٠للع ع ذن ص-ذعاء

 في ۶والطما لعلالب I من ازكرر ذه ء

 د٠وة ،"صا_ول وا لحدديعث ١و سرر—ذ٠لذ ا

 وسرء_ة لحذ_ق ا ودول ه_ة زا’رال ء-رف

 ن حذ رجد-؛ لرع ا"حكام، في لفصل ا

 ك_لخ-ه وؤد العلم، زارة٠وء العقل

 م1921 ادرا 340 م ء-؛ ى٠مجر م ا#م-؛

 .ومات٠ا-لمذ-ص لفصل عز٠ت إلى بالتوجه

 وال٠ا"م في اصبة والقضايا

 د٠ج انط ء_لى الونوفة والعبول

 أصدر وة.لى ، لى*.ز لواء في واذلى'رس

 ر٩غ_ جازمة م نذأ أحذ ذلك ذلى في

 دوال في صتع.اء٠ب ذوني وذلى ٠مذقوصة

موخطذه1932 ه/طرس1 350 طم
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 المالمة ادشه وف.ضا_ه أذره مقتدي

 -ذوفى إ أ لي—ء بن الله ذ٠ء زي ق.ا٠ل 1

 م،وةد1971ه/1391ءم ص.ذعاء٠ب

 آل ما٧ورك *ضره.ء هرن الذدعحن ذارز

ن بالد كئ الم-اندة إلى لومييال  ءو

ا"زرة. رأس -ذط٠ه ء,.واى مذرق

 العمري ادته ءدد حد،بن د.

 ظر٠ل ا ةعلر ردارة، ادتى لح لالدك ون محمد ح جع را م
 تحقي.ق جا، ءذر، 'ارابع اودرنى ال رجة دى

ق،٠اليمذ و؛همث٠"لحوا الدررات ٠مركز ونشر:
٠م1979 ،1ط اء،عصذ

^رامس
 ن٠م بيلجذو ا لق.رى ا٠د دقع منطقة

 ٠ ك-م ًا 7 نحو ه ف دمسا )زنحبار< ددنة م

 دن ر جعئ " ركز٠م له.اأء.ما في دع

 ودي ٠أبين ظة3حا٠بم. خذهر مدرة

 هرن ٠ل٠لعدب ا تح-وي أدردة منطقة

 ني ,اوغلة الذرب وا$ذار هد1اكو

 ل ا ب٠لج ا سه-وح ل٠ء ونتذر م، ززلى ا

 أي — ا—۴وذ٠ل٠ك ،ة— "ود ا وطول

 ادذواذل مار طخ ءلى دقع - منذرا

 ة ا"ر في ذذهب ذت1ك اذفي |لتجاريق

 لع-ركة' ة لجزي> ا ب’ج-ذو ن٠م القل._:،_ة

قرف٠ذ٠ومدر بيح.ان ل.وادي لررورأ

وجود عن د؛هيك ا؛-د-؛م. إلى ثم ومن

 رار وا واذرود انى٠لمال ا د-ن بد الد

 الوادي. ة1ب.م،داذ تذذدر الني الدة

 غ-ة٠ص كتاب في د.اني٠ال ذك.ر وق_د

 ’يراس كثب’ ا٠۴٠ أن رة"يالحلز

ا"ثرية. بااكا;وز اذذفي

 ن—ع واددت دى( )درا رل_د

 الزراعية "راذي ا وأغق أخلب

 مم ىرم ادوى دزراءذ شتهرتا افي

 ك-ادن ذلك٠ول والسم. القطن

 ا"نحاث مردز اهذمام محور دراسم

 ذ.ه-ا٠م عا٠ج ؤدي ا ًود دا ءية ).زرا ا

 اذغطن ف ذ—و وتجارب جاذننا منطقة

اليلة. ضل

أذحقحفي أدذد. كد۵كرا

 ذل إف؛ وا البلدال جم مع اامقحعي.، إدراددم دراب:
،4ط ئء،—ص ف٠ال.ك.ذم دار ،كشة

٠م2002
يريم

 ر٠اإك بم بالفتح ي-اقوت ضبطها

 حدددردة ومركز دزينة هي ساكذة، وداء

 في ألحذلى ذاع في تدع ا،٠ه٠اسم تحمل

 اذفي ذرار مدينة من لخربيا الجدوب

 عر و:.رلذع ،٢٠٠ك 33 عنها ٠صعد

دريمع وسميت قدم. 8200 حر٠ال سطح
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 ذي أء.ن دريم لح.محري ا رقيل ا إلى بة٠س

 ؛.ن عمرو مهل؛-ن ؛ن زدد دن زءين

 ن٠ب جشم ؛-ن 'مارية“ ؛-ن 'ى٠ي٠ف

٠يغوث دن واذل دن ء:دسمس

 7ءص إلى المدر.ذة هذه راررخ ذرجع

 نقثى ءلى عر ودلفي رية،١الحم الدوون

 ض حر ت /5 رؤم درذوردوس كداي
 عل ا٠تحقو درًا كب إنجازًا ف؛ه كر٠يلم ضب دمم

 اوذرن في أيمن رم ني1الهمد ا!ضل دد

 التارنجية ب معا م٠أه ن٠م ني الذن

 دذاره دارخ درجح اوذي وكاددر ا هع نجذ؛ ا

 م1621 ه/1030 سدة تبل ما إلى

 د-ور مسوره لدددذة دريم مددذة ذت وى

 دعضسها اذدذر و.في ا دب أبوا تتخ.لله

 باب : وه-ي اتمع—ة دزال  بض وا

 ،زن وذر ا ن با ء، ا نع ص ن دا ،بحسل ا

 رط دا ،ن ا٠لخ ا ن د-؛ ،ودرب ا ب ا٠ب

 ،المناخ رار، ،الضورن ن دن ،ا؛.ين

 حمد٠أ الحاج ودورا ا نرل ردذاء و؛م وولى

 وام وب م1640 ها1050 سنة دأشا

 زاره؛ المديذة. ط٠وم في وقل_عة ووق

 الدانمركي لة اب؛ ام 8 اون في

 وها رة١صغ لزلىبآ:ذ ا٢بأ ووصفي؛ ور د

 ري ورخ مردذح عل دقع درة كب قل.ذ

 ا؛ذطةذ، عامل بداخله-ا ٠ويسكن د د؛

ة٠ك٨٠م ا٠إم فهي المدرنة يوت٠ب أما

 لمغطى١ الدن أو جذر  د؛ أو د؛لحجذ؛رة

 ب.مخذضات اغذإوط اوطين للرو دط؟ذ.؛

ا"بذار.

 ءلم لة٠اذلىب ذه٠ه في وفي٠ذ لى٠وذ

 أدن فورحال ركي٠او.لىاغ ة٠ع ; دظ ا

 نجبور مدن درئا و.لىانمارية1 ل.بعتة ا ء ضدن ءأ

 م/1 763 ة٠سذ ن٠اليم زار الذي

اه. 176

 وح إوا ا دن لعديد١ رم .لىيرل؛٠ وفي

ربحة لم واذ*؛ ا"ذرة؛  ة اوذب والمدن ا

 ا#مام سجذط وب ث منك ذها٠م

 ن٠ب عني ن٠ليم ا م٠كي٠ح ومارل دي ط.؛ ا

 جد٠مسس وفيها و زا ة.؛ ر وة ، ٠لى زا

 ة٨والهذدس ددةاوكادا رفه1بزخ ءي أدري

 لىذة-؛ت٠ص٠م د-لىاذ.لى المنفذة المأونة

■ ة ا غ ور. ا ا ددبح، ط سنقد ا شحك٩ر ه ي ب ثم نح

في ة٠رح٠م٠ال ذرية ؛-ريم ذرى ومن

 أهم ع ٢م لى -جذدسد أا٠٠و مسدلمم فع ب ءرو؛

 ولدفي المنطقة. في ا"ثرية جد إ-ن ا

 ن(١رةلى ذي )فونار دريم ٠ظذار د-دين؛

 أقدم دي ررة٦لحم. ا ؛٠لدوو ا ط صض ء؛

 التارضة وادن ا"ذرة ادواقع وأشبر

.ا،لذطقة في

 في ت.اب.ع.ة ال يرم( )د-لىدريه م٠ض٠وت

 المر|كز دن ءلىدًا إب غة؛فظة أء^؛إ؛

،يدة٠ءج رعون، ن-؛و، وي ا#داري
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إ؛زا( ؛ف“)' ذو؛زن ان( )س?ف ذودزن

 دي ، 1س-ب- '-ي ،ء-م-ر دي زراص،

 ، ه٠ب—ذا٠م ب-ف خذ_ودان، ل٠لج-ي ، د-إ-م

إردان.

 أءم؛ل ٠من ادداحذدة في وردة يم د^

.محويت١ 4فظ دم.ح؛ لطويلة١ دة هرذدر

 عروص ال عاي د4مح د.

لمقحفي1 د. اذم دم۵أدرا
 ؛140ص مدارات، وأحذرول، ا#رداذب : دراجع

 .راه^م٠إ اسذدف والذساة,ل ابدان جم ,أل م
 ،4.ط م.ع.اء،٠ص ة،٠الكلم دار غاي،٠ح٠المق

 ذرت د، ٢١معج هي ابارة ددان ال م،2002
 وع، ا ءدي م،حمد -ق٠ت.حقب الح-م-وي،

 جبا١ال وكدن رودت،بي الرس-اله، مؤس_س.ة
 ده.د٠ه_ م،1988 ،2ط ه،1ى_ذ.*- الردر.د،

،ئلها1٠وق ليمن1 دادان ه-اجمرع ال.ح.جري،
 لحكمة1 دار ،"كاوع ا ءدي ل نحم : ذاوذ^ق

ام. 996 ،2ط م_تعاء، اصاذدة،

)خا!بن( دزن ذو
م574 - 516 ق.ه/ 50-110 ندو

 ا٠س،ع ر٩ه٠ل-ش أ ا(5 لحدحوا ا نك ل أ دو

،رث لحدا ا ن٠ب س_كم أ ن٠ب م_ر ا٠ء ن٠ب ا

 يذتهي والذي "، درة أي ” ب لكي١

 أدال ذار أدو ،يزن ذي إلى ك،لجه

 في لملك١ يرذا ٠٠س- ا ر ع ح ل٠وق ٠ ر٩حم.

 لع.رسة وا ده ويمد ا ،عده ا٠لج.م ا ره ؤ.ذاك ا

ومن ،فه-ا لوقدو دواء، حي ءلى

 ة٠د١م_ك هرع اع العمر في دوره ل ٠خ.

تحيط م.لحبة شخ-صية إلى وممي٠آكس

 امين٠المف دن ر٨الكت اتارخ؛ة بمالمحه.ا

٠وا"سحلورية ارر

،؛ءب;ي٠ع٠ذ٠صض ة٠.٠ديع٠م في نس:صا ولد

 لى ان ةي۴لح ا الحاذم ظ.ل بي ددا و

 تلك لني الصراع ة٠كغ ان٠ر،ح.ح ء-ن

 ءل أكسدوم ملكة٠م لح صا تة١ف٠ل ا

*?ور.’ لرذوك ت حدما

نتقال وكان  سل التدريجي ا

 لك إحد؛ ا من انجالد، ل٠بع ري، الحث؛

 لك اذن إلى الجذزورة جذوب في ال,يمذيق

 في أ٠٠أس.ه وز الشمال، في ذشأت اذفي

 ءلى ذرت أ ذرة ة ٠ه.ج كه٠ ح; إحداث

 وعمقت * غتلغة ة1٠ت٠الح جواذ.ب

 ري دض-ا ا جع لترا وا لغعف ا ب ء.وا

 ممل.كة دت ج٠ش و؛ص-ورة ،لجذون ا في

 ذر أر في ة لنثأ ا ة٠س ح_ل دوم أ

 رراع في زخة-ول٠اإ ء_لى ا"،

 رع دبل وم،"ي اقتصادي

دثريين. ا

 أكوم ملوك ق عذن؛ ا ع—وم

 ، رسمي دين؛ وجعلها سيح.ية٠لدم

 ذًا٠بع لعمراع ا ه_ذا "--ىا للدوله

 (٠—ته حدود ط لدن رومدع وأخذن ، حدودًا

 ء-ذ-ب المنطقة ءلى ا٠ذذوذه لبسط

الدالم دح ًافموها اوفي لتحالغات١

انيذده سسهغ1 321 8



إون( )سدف وزن ذو إون( سف وزن ذو

، ياى٠ط٠د ر٠١كس ا 1سيم  و ، L و سيغح ا ا

 بدوردم يطمحون نوا كا دس لذ ا

 ر٠لبح ا ا٠٠داخ٠م الى -وصول٠باا

رج  له دلى دئ وتحقيق -ذب، ا

 مح.رقة ن1الطرذ ستغل١ وقد ارومان.

 نجران، في ٠ا"خدود أصحاب

 -وذئنه ا ذي٠ال المؤن؛ لصدى وا

 ت طموحا٠ل ا ردك تحقي.ق٠ل حدذدالث،

ط  ددن م525 ذة لةلىم١و ع،٨وا

ن، ءلى ة1حم  كة1مم ها في ًاكعلت ا

 لهذا رجدل أذف 70 ٠تجذيل اذوم

زذطجون٠لب ا دولى ن١ح- في ،ضىر٠لغا  ت

 ممك.ذت وقد والعت.اد. السفن وفدر ر

 دو ل.ك لم ا جذ.بج زيمة٠ه دن ذه .لحم ا

 لمدطقة ا ل وإدخا ،ري١لح.م ا ئ٠سج ذوا

 كتىي م يإذ ا ،غي٠لح ا ر٠٠لحك ا تخذت

 ذل ة ن ا ت ليا٠ءم هدن ره م وا ا بم حيذه,ا

 فرض ول ى اف بز والتدمير،

بوا ،ا.لمسيححيه لدداذها  ح.د إلى لذه

عداء محاوؤة  الحرام الله ددت ءلى ا

 في ٠&٠ا"شرم ة٠أبره عليها م أوط في٠اذ

ادرو. إرلا ب1أصح هصة

 لكثير١ واجه لحن-كذم ا هذا أن ومع

 آل كان التي للى،بالق الت.ردات ن٠م

فيه-ا ثارك من من ي-زن ذي

 عخن٠ب ذد-ك إلى أسارت بحبما

 تمكذه لم ا!فف حذال؛ ذتإن ،الذذوش

 ء لذف ا ءلى قادرة قوة ض تدلمة من

آثاره. وإزا ٠ءلي,

 وع، لوا ا في ،لة لحن-؛ ا ذه٠ه لذا٠وتم

 دور أشمرلى رددن 'افي ا؛ؤذرات بدخم

 *ن ع ن في ،١و ه ٠٧٣ ر وادفي ستف؛

 م.ي٠ادلح ابعد ير٨تف في زوقت،ا

 ذقد يدعزصه. رعدد فيم,ا ط ارلى الذي

 ،لشم.->الا -وبللثط٠ص ذظره وجه

حث لى#رتح-؛ل در ولى  ط-رف عن للب

 من للدروج ؛"زم’ السند له دقدم

. داك ثلم الحا

 ددادة في .ه ء سدلى ذ-رافةت وقد

 ة٠ومحجب ة٠محي.ط ؤف هدوا مدة٠ب ر٠ ا

 استعان قد كان ي_ث٠ح ل،لألف

 ازروم ر٠قيص إلى لدوصول .اس,.تة٠بالذ

 استعان ثم عدته، ف عن ر عن فا

 رس ن.؛ ؛**رى إلى للوصول درة إذ؛ لى

 ةلىءه١ برن ,٠يذدكر ٢٠٠فل اذوذروان،

 "هدر ا هذا يزد.-ر أن في ذ-ردده بحة

 ل.كذه تطيين. ز ب لى ذ؛رس ء"ؤة ء.لى

 حذ.كة من لحكه٠يم.ت وبما استطاع.

 ،ف-رى ذردد اوز٠جذ٠ب أن وإرادة،

 لى مقا ل-طبه لى ستجا ض وطدذه،

مذوي. لمدراج ءلى حذق  ,ول٠الحص
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!؛ن( >سيف ذو؛زن ان( )'*"ذف ذو؛زن

 ة—؛-قديا المصادر أوردت د—وة

 ب٠البذ_واذ ول—ح متغارية ت ذ_؛ ؛-*.ا

 راؤ.ق ازدي ل-لجيش وا؛كيغية ا؛كمية

 من زكون ده ' يعصها وذكر ،سدف

وأن ل،!رد-؛ا هرن مئات ب-ض.عة مة.رد

ب-ين ن٠م V ٠٠ هس—ز لم٠ك وة٠م٠ظ٠ع٠ل ا م٠ل.ب.يت.ه أ٠غ

 من ، 1ذظرذ إذا أننا إ المسادتين.

 ح_آرم إلى ،ددة كع،, ا "وية لدا ا

يمدذق أن ادبول نم ذإذه ا"هداف،

وه-؛ . ؛٠م|ه٠م ذك.ر٠ي ا٠عئ٠ش ا ذ٠كه ثرا٠جلي

 لم رح اط ا هذا تلم ان و ه هدا دح دحت

ءددار ب-عين ؤأخذ  للتغ.طية دن لحا ا ا

 ، حن;ف يز٠ل r إراء درى دب د؛ م-ن

عتب يحين حذ أ٠د لم أد-^ كما  ؛ز—ا

 وفي ا"خرى، راف٠ا"ط ة دلى مدما

 وفي ،.يمخيها ذا ل ذن ا مقدمتها

 ، ت١خ " ا لى ،ن كا٠ ددهرنا وإن ،وم٠كلم ا

 م ذقا لذروط ؛ ة٠ئ٠ي٠ي ن٠م ن٠تم,ك لى٠ؤ

 ثر ٦ت -بذما دذة م؛ هز_ممة لحاق١ ذذط ردح

 إبن روق٠ني قائده ودل ،لحبثي ا

 الناده رن نجا رن ي.ل وتحو أدره-ذ،

أتاحت واف ردد، إلى وا"ذ-راد

 1ل ,ا٠لطويا اع صتم٠لا د-م ك.ذلك
ذي؛. ضادا وإ ًاكسوم

ددى وذ.ذويج ذذ لحن-؛ ا هذه وتمدنا

 من درى أ بد^وعة ن٠لليم لك.ا٠م

تها من راد الني المؤشرات،  د

 ا؛شائال وذود زقاط.ر وامتدادايا

 دلى و؛لىوم ،لتهحة5 ء صن*؛ إلى ا؛*روز,؛

 في ذم ه؛ ن٠او ء.ه.لىالمعال.ب I الذي

 ذذك ذمكله ما إلى ل.ظربا ،مغوفها

 أن كادت غة؛طر دن وتحاذفاح م٠الحك

 ،"رن ا نندسات أقدس لتعنا

 ءن تعو  اتجاهات في وانغيداده

 ب.ذ.ريةا المشاركة !صالتا واذح

 رتف_ة لدا ا وحذوره؛ رية،لحضاوا

 ذن سن،.؛ أن هلن ارم وعن السبة.

 د_ع_د *ر.عجيد د_عع.ر يد ءلى اغترل

 ؛.*ذلى،ا ءلى دروو 1بم لدرر١ ه٠'ءتالة

 وحابو له فتحت دوزه عظمة فإن

 صته٠فخ نم■ نت—*—ود ريين، .؛.ن-؛

 لل.ت.حايق المثاب لثخصيات احدى

 واحدة .ول٠فص وذح ٠.دعيدًا د؛ض.ال

ًحمية ا لحن دد إ ا مرر—ا؛. لن  يا ا ي ا بجال د

 ات٠ا#سقاط من يا1مبة وتخل  ا؛في

 طورية٠أم مرجعيات دح خالذذاوا

 ذب ود-؛ ب زر؛ ر—أط د_ن فيلة٠ص

دتعددة.

طبف د. م۵ا!د ءبدا

 ي.ن ب يال ذي ٠ ب ع-اسي:- ، ذ_ود٠*٠٠ را ن - ا ج را م

،248 مع طورة"٠را$س وا$ما الحنيقة

 ،زن٠ي ذي ن٠ب ف—٠ا دد٠- —٠رثو٠خ فعازرق
مح .381 ص اذت، اذ
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دزب ال
. ٠بكيز درج' م ودء؛ ا ه?ه ب هدن ن ظ ب

 ودي ٠ن ١ءمر مديت.ة بدال في (٠ره1 د

 زيد(٠ي ل عا لب)ج سم ب.ا الممروؤة

 ن٠م م.ديرية أءماله.ا في وت.ش.كل

٠ن(١دءم,ر فءة امحا ت همللر

 ه دي ا القبيا.؛: هذه إلى وركب

م  ن٠ب د٠محم ب.ن مح.م.د ا"درب ة الد

 اه، 126 س,ذة هروإده ا"زردي. ٠ذاصر

 ءن أحذن حدث كوكبانن ل^در:ذ وذشأ

له وم٠ا٠ء في أعالمها والحدر-ث ا

هم ا"دب، في ورع بالدبل وسر

 كدب ال في احر٠فت صذع_اء إلى لى ارتمن

دة ص م؛ ال.* .ديا قلده ثم العلمي,ة  و

 ام،٠ق أتم ا٢ مفقا اطذارجية ا"وذاف

 ؛-شها ثم ه. 11 9 1 سح-ة وفد، ت٠وكائ

Iمحما بن الله ب الشاء "درب 

اه. 195  ا؛ذوفى ارر؛دي

 وادء-ة ن٠م فخ_ذ ع ي_زدد و؛ا:او

 م-ن ى سو 'ز ’ ؛؛دة في ون—،اك—ر ٠حاسد

 L محالف-ظ ال— ءوأ وتي ز ة٠ع_ليسي

ران-:;:-. ء

 ال ء دن ويلة ؛لمدة ع يزيد ودشو

ن  ؛-الثمال دش؛;ب، ح دفي في دا

اء ى.:* دن ازنرفي

واذل، من  لى؛ : ؛ز؛د وأه-ل  ا

 قدع اا.*.روذة اا-دط.ذ-ة في كشونسل

اروم وءداده-؛ م-ذحج( )دررو سرم ؛-ا

 )ازدر( رذة دد دن )د^لىس( درم- في

 في وه-ي ينخئي،٠أب محافظة وأعال

.٠ضاء ال هردددة دن لحذوي١ ا!.ذرق

 م.ذطقة في ولدة ددة :رزرد وآل

 وأعمال ا!زاهر مدرررذ م.ن * ة.ر؛.ذ "

٠ا!بيضاء؟ج;و فظة١مح

 "فع قبائل ن٠م طن٠ب يزيدا وآل

 في ع٠تت )ا!.في ررل ^درررة في ذلى ال

 وآل أ"ن( محافظة - اروم - لها عمد.؛ أ

 اص فعيه با دل لقيا ا من د٠زر٠لح

 م.كذ ودت٠ح_.ئمرم وادي مذ.وطننايد’

الهتجءري. رءش لث 11ا ا!ذرن

 "د، ة دل ذب هرن ذ.ط,^ذة :رزرد وآل

 ،ي٠٠مجضرم-وت ذذء.ن وادي في سكان

 )ر؛لذراب(، د^؛ب آل : ذروءلج؛ ويرن

بالحاعض. وآل اذزوع، وآل

 وادي في ؤرية ح يزيد بن -ل وء

 ،مجضرموتمم;ي دوءن ؛.دررية ن٠م عمد!

 دررد دن محمد٠ ا!ثثخ إلى ربة٠١ك سم-يت
 في م ذن؛ ادفي الدون ا!زراره احةب٠ص*

زجذب. لرن 4حمع ذأدث
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٠اليعغريول رون٠اب

 ا؛اؤ.رة-:إ:-، ئل1قب من اليزددي: وال

سيحون. ل^ذطةة ؛٠وه

 ارب٠رص نل ب ن٠ع ز يزيد وينو
 جبل ؛-رى في م—لدت-ازله ،٠العالي

 ١ممت دد٠ء م ه :م ثتهر ’ ،وبي ظ.غدران

واذ*إهاء. لققهاء1

المفحغي أدد !دراهيم
 |لنجلف|ن معج.م ،صة.حغي \ ٠أحمل إزرادم : جع درا

 ء ا مذه ، لك-ل.مه ا دار ، ة ي ح٠لبم ا ل شان ل وا
وص,.  ط .،ت ه دد-ر سات،١للدر ة٠ال=جامع ة س ا

م.2002 ،4

اسهريون

م997 - 847ه/387 - 232

 ه-ية٠بم ة٠روم أ ن٠م ق|ر٠وع و—ب-,ب ا-ر٠يذتحذ

 ا"ى,.ذر دوالى ذي )ء.امر إلى رسب

 ن—د ر٠دع_ع تر—"م ا ن وى ماري(٠الح

 رة "ش؛ ا ٠مؤسم الحذوالى، الرحي♦( لى عب,

 ا"لد-ر د-لىاية ني رية٠غ٠]يعا الدولة أو

 رأس.ه قط٠سم في ءا]مة ذه1مك ذا رزم؛

 ن٦للعباست ءاهاج وك؛ن كبان،٠كو شام

 ة٠لحليغ ا دم٠> أواخر ء ا٠صتد ءلى

 م وذا م(،842 ه/227)ت المعتصم

 ٠و٠م لسذدذة المالتصم ة ون؛ ؛-*-لى

ة سع لحذ-رودب1  ا]-وادق، لحذ-لىفةا و

 الوالي ة٠هلزمم م_ن آخردا فى ٠ح٢تمك

سادلة أول م٠ك٠ح ]ثؤسس العبا*دي

وس.ع٠ت ين٠ب ،٠ه—م٠ك_١—ح٠ مدلى ا دق—ت٠ك٠٠

 إلى " شما *_لىة٠ص* من ،ثر نكما او

 راء—٠—ص نت وكا ،ا—ذود—ج لحذ-لىلىا

 في ش?ام أو ]ذوة ا ل ح؛ في صمتها ء؛

 م.ن "كهر ك٠وذ] ؛ لضعف ا ل حذ-ا

اذذرن. وذص*ف ذرن

 للىي١ أو ،م872 ه/258 عام وفي

 اللىو].ة أرور يعذر ستر" ا أناط ول

 إؤذاء أراد الذي ؛*ذر دن محم.لى دذه

 ه دن ل خ ل إ ١—ذتن ط دمه١ح ءلى لذرة ا

ب وكس ه٠باسم لد,ملة ا ٠وساث ،*،يالدب

 ووي ثم بال، ني ارأدي ر سني ود

ستعانة خلي ا اك رك.زه٠م  بك.ب.ار ,-ا

 دن اونءأم رذال منيال ذاذلى روكء

ن،١شلى ف ي ودرم % زح أ در ب ك ٠٠—هي إبرا

 وا$راح الحاشديين، ك.ار دي وآل

 -ترلر " ا عهد رفي ٠ م٠ه وفتر حمير من

 م ثر؛ مم جذ؛ ءذا ب ، دمغر بن م_د٠مح

 حدد كما - ا"ن إلى الجافي - الفخم

 دم۴ت ].ذي ا بصذئء ااكع-ر مم -تلذاا بذاء

 ام٠ء دره كع س:أ دة٢ذ-يجا ٩—لد ذب جذ.؛

ف سه نحو م وط م8 76 د/262  آ

 ا رال وإد المدينة. منازل من

 زل اء ذذلى -؛دة،٠٩وال ا]كك إلى لى٠محم

بته الحذى,  وذام م879 ه/265 عام ك

لى٠وؤ لى٠م٠مح ن٠ل هر..♦( را ا اينه ؛"م-,٠د
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يون٠اليعغرابضون

 شذع.اء غة٠ ج إبراهيم ر٦"م ا ب ارت

 ةا.ب_ت حك_مه هر-ن ٢٠٠ م 1الخ ا!.صام في

د ليه٠ء  م ا٠ء ذذي ٠_؛ءه_؛٠ورؤم اذ.؟-

 ء ووذا ،دايه -ذي١ا أو م882 ه/269

 اذع.جوز جده هرن ووريع ذواط.ؤ، ءلى

 و*هر رن مح-ط ون همإورا ا"مير م ن؛

 في أدلى وعمه ،د٠م—مح هواذلى ذ.ء.ل٠و

ة د٠دع دبام ع جام رومدة  ص-.

 ب٠ء ذب٠اتق ا٠م وسرء.ان رب.—اذف

 لفعلذ-ه وزعماء ء رؤم*.؛ من نوابه

 و^ن م لدء؛ ا ء ددا ص, ءلى س.تولى 1ف ،دل.ك

 مناجم ودرت ،"رحى ا هم ا إبر

 در ممد؛ أهم ى إحل الذوف في الغف.-ة

ورة وءمت - ال.عدرية ا!لىولة  زده ا

 ءام بام٠ش في ا"رر رآخ ندل حذق

 ازرؤساء طدا1تع وإد م.892 ه/279

 عمه اوز خ.لشه عم ل ئ ددا ا وزء؛ء

 أدد بن عبدالقادر ا"هور )ائنتول(

 رسلت أ ذلى د ا لى و.ذ ذت ل؛ ،فر دع اوز

 وز ءلي ئد1الق م895 ه/282 ءأم في

 سإ*؛دة1 ٠مر ن ذهن دذي ا م غت ج. ينسح

 منطقتها، إلى "رن ا وإعادة م-ذ*-؛ء،

 درف ا بذ.لىاد إلى ء؛د أن وب لم ثم

دة ءلى الحجاز والي  ترز و ارض- و

أرو "مير ا ا"حداث سرح٠م إلى

 ون ه إورا ي*عر اي ون م**لى ا ن حدا

 م.رمد.وم ذ.؛.فى ذي٠از غلر٠ي.ع و.ز د٠محم

 على مدتولى وا ، سدحوك لعب.ا ا ءن ل.ادة ا

 وذل م،899 ه/286 م ء؛ اء٠صذ*

ن وددن بددها ’وب؛م يريم كح'

 الهادي ا#^؛م م ذلى ءيلىه ولى؛ية وني

 للمرق فين1 ض يحبى ا-دق إلى

 م897 ه/284 ء؛م صمدة إلى اد.ذ؛لىة

 رؤسس الزعماء و*خهل دءوة ءلى ء دن؛

 هرن كن٤ وقد ن لزيد ا ا"ة.ذ حة.كم

 م901 ه/288 عام صنعاء دلحرول

ذ العن؛ أي اثم*ذ.ردن والي داذ.ة بخ  ،هت

 ا"وثر م.ع ل دنء.؛ ددك بعيد ودخل

من خرج١ حق والعريين أسعد

 ه/2 8 9 لي اك؛ ع.ام٠ال في اء٠ع٠ص_ذ

 وعادت ،ص.علىة إلى جع وذرا م،902

 ،ء صنعا ء-لى ين٠ري٠لمعق ا بط.رة

 خلف بن إو.راوم و؛ة,لىه.م ودخله.؛

 وذًا اك.راع اذشي.ى وإذا لري.٠اك

 جه وا ،" ؛٠ش دي إ-؛ ا ع—أراح ب

 ءودة أم-*.لى ا"دير هرن وزء؛ ون اثم*ذر

 ذم۵ج ثآن٠دس ون ء^في لعباميه١ ازذإذلى

 م ل.*.؛ ا في ء ر,.ط رج خذ؛ قتل زني ا

 ا"مير واح^ قد لحءطرًا أن إ ٠اإلى؛لي

ون لي ء. ا٠زحع ه-و ذ!.ك ^لى٨و أمد*,.لى
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دن( ءلي ل دذوب ؛،رون

 اذع ذد كان٠ اوذي ال.قرمطي ال.غ.ضل

 ءل ء ت-يال٠س  ا ن٠م ت.مك.ن٠ف ، رموده

 مح وب ١—ح' في ل—ودء مناط،،

 لوقت1 لدض ؤدوا تخذ؛ زذدن أ ن١المادعري

 ذوفي أن لبث٠ي ثم ازني دي الهد؛ عم

 ل_ق_ل م.91 1 ه_/298 م ء-؛ بصعدة

 ء.لى طت.ه٠س.ل علل٠٠أللم ا"بر اد٠أس.تع

 ءلي ة ودون؛ رق. الس.ا العام في صذ-عاء

 اتت،ى م9ا5ه/302 عام اسل ابن

 "هور ا يد ءلى طية٠قرم٠ال حركته .و٠أه

 مذلى، وا كده ح استطال الذي أس..عد

ذوات٠س *.لى٠؛ ل "حدوا ا به واستقرت

 أزدى رك-اذت واا.ذوةى. ادصراع نم

 ذه٠بكح ذوفي حق اليع-غ-ريين ورات

 نقل مم م،943 ه/332 م ء؛ يريم

 ن ا هر-لى زد في ه.رة( )شا إلى نه ا٠جحكم

 مم ج-؛ على زبا أرا لب—أوة التي

 ؤدة إدا ا لعترين1 ات اذسذو وي .ء ا صنع

 ونعدد ضدلدف، يهدذر آل -حكم ر٠م

ء  آخر ى٠الح ءلى ادولى حق الو

 حنيدلى ،ببعريون ا ٢٠ حك من أدرم

 دن الته بد٠ء ريرا مح.م.د درف إد.راه^-.م

 م ؛٠ء حكمه ية ا لى—j ن وبع ،ن .؛٠قحط

 إن ذ.ة٠ذد٠م في نه وفا و م963 ه/352

 ا—داخ توسع م،997 ر/387 م ء

 مخالفي عنها كخ٠ت لىي.ة٠الزي ا#مارة

بغزو قام بل )إب(. وجعشر الجند

 م،989 ه/379 عام زب.يد صمتها ء؛

 وؤطع اسية،٠الس ة م ?ع ازت ءن وتحلل

 قاسم اردي لاله-ام ة اسد الخطأ

 اية۴ذ ده وفا لت ودك ،ني ا ه ا ءلي اون

.ابءريين دد‘

 العهرى الله ءدد دسددن د.
 س-رة ،349 - 348،144أ،ت٠صح دخرار جع: درا

 200 /1 البون -٠لر ،401 - 245 الهادي:
 -21 د وا).-؛ ا"درا، ري:٠ا)« ،1ذه٠, ودأ
ول، ا اسعداذب، حط١ ؛ن ا)م ‘26
م.1986 ،3ط ،دوروت ر، وااذ دار ،2ج

إن( )ذى ي«ة.وب

 ف١غ-ه تت.بع ام.رة٠ء ة٠ذيذ٠م اذت٠ك

 لحذط ا عل تهامة ادل— ءلى :قع ئ,،

 جنون ا$ن وم_وفعها ،5081

 ددن لذادلا تمدل كانت ح؛ث لقتغذة١

 ومحنها رق_د لى؟-؛ز.وا اليم-ا■ تهاه'.ة

 وحلته في بط-وطة ؛-نا وحامعها

 الثامن/ ادون من الثافي )النعف

مالد(.1ل عذر اذراح

 السدري الله ءدد دن د د.

د غ.ة٠ص. في ل رراجع وس: الد ءبر م-ن٠ال.ي ؛.
،151 : ا]ته د٠ء S ع روس. W أ#ردان * سي٠زد ا

 وع٠مجم ح،ج.ري،٠٠ا ..ح.مد.۵ ؛221 ،192
 ءدي محد.ل ع ٠تحقيز ،دل-ها ا ق? ه خ٠اضيم ل’للد,

ء،1صذع ماب، ال الحكمة دار وع، ذ ا
م.1996 ،2ط

ا|ذهيهي = ؛ادنفألى |تيهي أددة دن دار
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المج-د( ءد دن اؤداقي )ءد |ليميدلمل

رس٠يس

د دن ددي ح رل ددرري* دردز  ر

 ء.شرين حذوالى د دع ءلى دقع لحجرية1

 ،رمز ددردة دن الغرب إلى رًا م., يلو

 ؛.ن ٠؛حما ا!.صوفي ازشاءر ازولي ة?ر اا٠

م(.1266 ه/665)ت ءاوان-:؛:-

اا-،هري الله ءدد ن د.د

اسأم٠

ن أدل ع;قات *و  ريق’ط ءلى ا

 د.ن ددن ]دل ءلى .ل٠ ج اد-م وه.و ،ت دك

 أودن* تذح.در ،ت،_ام.ة جب.ال د.ن م.ك.ة

 دن معان سال_جد ون-;* ليحر، ا إلى

 اإواة;ت، حددث في جاء وذط ل. ج،

 ..."هلى“ وانى.درة: المذح أراد ا-ن

 الش-اد الحاذفة، ذا المدينة

 و"هل |لمتازل، ذرن ر"ه,ل ا؛^ذة،

 أنى وذن ضن دن ؛ تذنن اليمن

نبن'.٠ض

العدري الله د ء حسددن د.

 ا!تكري: معج.م ،م(.1)تلم : داووت ماجم جع:١مر
ا)حج( ن )د؛ الزاري: جح د ،13 5 8/4

.135-134-7 :.اء٠ىذ ذاريخ ،165 /2

 سييدا( عبد ابادي >ءبد سي

م1343 - 1281ه/743 - 680

 ءب دن عبدامد دن افيبشدال وه

 اج٠ت ،الم-ك-ي ا^-زود-ي فى—ادم الله

 واستفال ت-غلم ل.ه ،ذلى ن.؛ ازش.ن،

 ،رحذه ععج:ا ن 15" والذاريخ. ؛ا"دب

م يب٠يع  • وفره انى.ذاذلى اإذاذي ك.

 ودح'ر، ادذام إلى وردلى بمكة وزد

 ءزل ثم ازوز'رة، ذولى ن ايم را دمنذر وا

 وذوفي لغدس،١ إلى لى فر وصودر،

 إلى ا!تعيين )إذارة ؛ن;* د.ن ه.رة. اذا دا

 دار في خ( — ون وادا اة5الذا إ١تراج

 62 في ;.اريح( 1612 )ادرقم الكذب

 مح-ت-صر في ل-ا^."ن1 لقطة و) ،ورة.ة

 ة جاد* ه٠مكت في خ( — ا"عيان ت وذي

 32 رارم٠ت ي* زاد أوكفورد،

 ،م—وذثره اابدن ه_لىأ د_ن ا شخ_ص

ئ  في انىمذاء( ألذ.اظ ذرح في ء1و)ا

 ;اريخ في اازدن جة٦و)- ،ب٠الكت دار

ط(. - ن ااب

"زركلب 'اددن ذدر
 ؤعذم1 دار ا"ء$م، ال.زركليع اوددن ٠خبر راجع:
م. 1 9 8 6 ،7 ،؛؛روت ، رز، إم ا
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)يئر< ثن٠يهذء )بذر( د٠تهخ

)شذر( د٠ؤهذ

 ك٠وس٠٠ش٠م ن٨ل.دارس ا رف، عط٠م لنت ظ

 ل.عصثم ا في الحميري لملك١ ا دن دول“

 ءذه ف ءر م.ا ولأ ن زرا؛ح، ا ي اك؟*

 اسد مه٠خ.ص ذذ.وش خالل من ن ك

 كني لم الذي يحص،( ح )إذن ال؛ي

 رددان ذي رشم سهم: إ" ءذه ق٠يطل

 1لم ذ.ظرًا ء نهشأ م,ن "يوتقل ل.ه رًا٦تحق

.كايرة ودروب اع نم ٠مر ا م. ردته كان٠

 ي ل، إسا ا دذول كتشفت ا ا ولم

 ن،فد؟*.؛ ررت وذشا ردمان، أرض

 ذا شر أن دن دب حدرة، ذي ف محان في

 شم., ي: لحمي ا ك٠)٠إ ا هو إنما ،ريد

 ن،١رلح_لى وذي أ٠س لد٠مآلل لى—م—دح

 ءلى يطلق أيض ه-و يك-ن لم واددى

 ، سدا مالد ذف إ فرح إل خ-ص_مه

 كاه.؛ ،ن١ربلى ودي سجا ص-للد ولمى

دذكذرون. .^؛إ^٠وآص حإذذر ن كالم

د  أوذع ن،١ربلى ذي ر٠لحد م:٠وا

 ،ت لتدمرنا ا م_صيلة في ال_لىاربن

 لحر دو اره أن مك.هلم د ءلى فحدس

ني دن؛ وا نم، ءذد ا"ول يأرءش

ذة٠لحذ.ذ.؟ ا لين٠تن وزم ، آحدر ر ب.عغ .لى * ء

 ٠ كاورة ذل ١ قوثرا٨ل ا ظيور ردد إ

غع٠أي إل كارب ثم بد ببد ولحدر

 دو إل كارن — ريدان ودي ا٨س هلحلد

سر ي؛ لعهد١ م؛د — إزدرح ءند ن١رلحلى

'دذوذس ؛لمكننأ £-رء-ش ور ئيم١خ

 . . ق ق نح و ، ذ۴ليم 1 لتو'حيد عيا٠ىب ٠يرك ن ادل

.هما٠ثاذ ءه.ذ في كاء نمذ ا وحده

 إل وك.رى درف لح١ي ر دبق حك-م ؤد و

 م،265 وا م230 عادي ب.ين ذع٠ألح

 وك.اذ.ت ،ر ظ-ن-؛ ء.اصمتهما ادت Sو

 ذي - ردمال أرض من ف—ءو

 دى_5إ- - اروم المعال منطقة

.را دواى

،ذي ا ءدي هطهر

ادر( ذدنءش

 وذي أ يى.* ك ل م ١ىث٠ئهر لحد : ه-و

 داس ادن ،و.ءلىت ورت م حذفدمو رددان

 ئع )دأ وا رددان ودي سب لكع ل م ذعج4م

ارم. د .د؛تن شمر اساء ددى

 سد داج فى كارهنن لى٠؛.-_* ؛ ودذوش

 ف.أما :ءلط.ًا أربعون و٠غد ٠تمتد -دلمرا

 قد٠ء أواك فمنذ "ولى ا الموحدة

دي اخالث١ الذرن من ادبذدات ار

I degitigjl 3226 ايهتبقق



اليمن ذي ليهودا ااة*ن ذي لتهودا

 في و٠وه ، ت ردندا ا٠لشم أ ز ن ء بدايه إلى

 لوالده ًا٠سع رح ر٠ذك.٠ي حذة ,ذمر ا لذه

ذع- رسدا ٠ صيغة٠ب  - يرءش ودر ١٠ح

 رددان. ودي أ٠لسب ملكي - وانه أو

 ٠وقل ده؛ ف ر وذلة ندة ودا ا لرحلة٠ا وأها

 شمر : بصيفة ،م ا في رد—وف ا

 وأه؛ رددان. ودي سم.أ ٠ملك مدرءدر

 إلى؛.دادن تمدد وادي اواوثة اذرحلة

 م-لك : ب-لقب فذةره ،بع درا ا د.ذرن ا

.ول:ة وحضرهروت رددان وذي سب

 حمع مرن أول و٠ه درءذى ر٠فش-م

 ذق ادو؛ إن دلى رادده، ت٠تح كل.ه ا#من

 وكذلك ، وغدرها ية٠ذ٠بم٠ -نم ل.قذلى ا

 رذة-ره القدماء، بن٠المؤرء مؤلفات

 ك.ان دما وووه ا#جالل، ه.ن بك.تير

 لجزدرة ا ء رجن-؛ ا ساذر ءلى ذ-ه-ود لدون إه

 صالت م-ن له كان م.ا٠وب ا]-*-ردحة،

 خارج ال.عهد ك٠ذد ال.ك٠وم بما_وك

د*رب. ا دردرة“ ذط؛ق

ر ءا.ي هطؤر ذي ا

بهودضابضا
 وا"بحاث اذارنية در٠اطص مع٠تج

ذ٠"ذةروبول ا  ا ود٠٢ت أن ءلى وح

 إلى ون٠يحتم مح-لدة أم*-ول ن٠م م—ه

ممذيون٠٠ م٠فه لة،٠أصا ندة نجء ق,بارل أءراى

 تبدن جم ي فال وك ومع اود.

 استوأج أءراق نم ددهود اختالطهم

حفد- ذا٠ه ولنؤن يمبذ. غور   ل1ا

 تن١للممذي ا"ص*#ة الدرب إذ صهو ا دذذي

 يذلهي  ؛-المقارنةأده امك ا#ه.ود،

 ط.هم حال ا لمدمين ا رن٦ليمذي ا ؛وذ٠٠أى

 رى٠خ أ مة٠ىس.ل مر أجذ-؛ أو ًاء.رال٠؛

 أو مهاجردن د ال؟ إلى قدموا ممن

 ا"خنن مع ،مولددن عارددن أو ءزاة

ء ب.عين  دن ر2كت إده دذه.ب ه؛ ار ا

 ن ه ليس*وا الم٠*٠وا تهود أن من حذتن ا؛؟؛

 غذاذن، أجذ.امر من ؛ل واحد، ءرق

 ،ء-ديدة أمثلة ك٠دو ءلى صسارددن

 )ا"نان(، ؛ن٠والى.ره الخزر، كيهود

 وإفررتية دردة اجناس نمن ود٦وح

رقة. مذن

 رذ اودد-؛ تين ا#من ن۴م كثير٠ ء.تذق ا

 دوذت ديةمانح دن اورمد,؛ ذل ا#يودن

 ذ٠دوو عهد في ر۵٠و؛_ا"خء ،طويل

 من أول أن در لصا٠ ا تشدد إذ ، ر٩حم.

 ه—وم٠ق ؛—ودء ا٠ه٠وك— _ل م ن٠م ود—تم

 د—*—أمه ددىترو دد-ن في ول—دخن—إ—و

 المشهور والحكيم الملك الكادش

 كرب مل.ك ووادده دو كان الذي

 من أيمن، أمر ذرأ رأخ-وه من ن

ثمن٠لشم 1 ة د ء؟إ وا د؟ن من٠وم اووحءددن
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ن٠اا؛«ودذياد ٠اايهودفياكز

 ء ى—إ_ ا ب_رب ا .و واه-: ر٠م٠كق ا أو

 ارزم(. وذو مدوي )ذو وا"رض

 ي دن ور٠دشه ا ر ددا أس.ار ثا٠لم ا أد.؛

 واعدذق "٠ع٠س ددو ب ي - م د١ ١.ر ذ٠ف.ق دمرة ارو

 ؛-إضطهد ،ستعضب اليدوددق

 مع هالتحالغين وا٠ةاد ف^ز٠ا! لذحارى ا

.ا!يمن م حك في الطامع.ذن ا"ح-اش

 ألدول إلى حددن دا ا ضنى بع ويذه.ب

 ا٦ىلذ ليه.ودية ا النادل أى-ول أن٠ل

 أن ر عدن دأ زك ود ،ليم.ن ا إلى ود٠تلع

 حذ٠ي٠م ا٠س٠ل ا دبن تبم آر في باد ا هذا

 - ن٠ألم أن رون٠لح وآخرون ،حم_ياا

 المرهدن ه.و - منيال م ندا وخ.ص.وصا

 منظور من س٣ل حم-ي-عا ؤادهرد ا"ول

 r-1ء١ةر من وًاكن مية،1 مه.د أذبا
 والتعرف #نجيل وا للتوراة الدقرذة

 وا؛-وائع ا"ماكمن ءلى المبداي

 بالوقائع المرتمطة ات٠فا وادج

 .في؛ما ادوارده رات1والحك وا"حلداث

ء رأس وءلى  ذور5اد' لباحتين١ ?

دبا ت ك ، - >ى؛ طيير لكما

THE RIBLC EAME FROM) 

(ARABIA اغددن رالة ا

 جف١أفو الله ددن لى ليمتيين١ ودخذول

 ن دي ءلى لي-ودا من ءات حما بقيت

ده؛ ء: د ]د ا درك برن زخهم ٠ م٠ه ئ ا آب

 -رون و مذ-هم، الجزذرة إغالء رأى

ؤوه 1م ٠زغ هايف المقام ذوا ؤف  هزن '

 فزات وفي وشسدائد. ممعودات

 د—ب_ع ليم_ن ا ردعتم دا ^-ن متذرزن

 والسالطين ا"مراء كان ا#سالم،

 إجالء لة٠سسا٠م في ظرون د "ذة وا

 تخصيص أو ليالد،ا ء-ن اسود

 ءن ف:ها ٢٠يعزلوب ا٠مته ذةيمع مذطقة

 ^م٠ذمذ ،س،لم-حح٠لم ا م-ن ن كا٠٠٠ل.م ا ة ق.ي٠ي

 د ءنأ وبعضهم ، ?ذم في ذى ن٠م

 أو ، ذه كند ءلى ء_زم ا٠يم٠ف النظر

.,٠فاكذه لمذذارة ء1^۶أ م له. >ص.ص

 ل—أحم المهدي ا#مام بد٠ء ذو

 دد ا مذاط-ق ن٠م مم ؤ إجال جرى

 إ-كن درع. لى وإنكابم ا"خرى

 تخصيعر نم ما—ط ء ٢٠٠٠۴٢ ٠~لذ.ق»٠' ا ل لح.ا ا

 ،ذنن ا في دا-م دا١لمس ا# يئة٠م_ع ء ا٠ح_ي أ

 ءلى !-.ذرى ا في فم ممرونة ;وت٠و؛

٠باك.ملها د  ا م.ستوى

 إيهود١ ا دنق أن عذ٠ب ،ء صتد.؛ ذذي

 ن١غمد قمم ك.حي فه ٠متغ ءدا حأ بدن

 وازذزالي، وا!ط.واثي رعكى،١ال وحي

 ربودا قاع دو ك٠محد حذي ذم حذذد

 الم.ديذ.ة، ن٠م الذرب ح.ه.ة في .واقعل ا

ودور ومتاجر مساكن ل دم ن داغ
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ود ن ذي ا ا ايمن ذي ال؛هود

 ر ا ■ م ت ي ا مع ،م وحمسا دة ا—ء-؟

 لمديذة1 في ءددده ر ج ا ت لم ست.خدامؤم ا

 ى سوا أ وفي ا.كطمين، ر٠ج لمت-ا مذاورة

 وسوى ، عقيا ،٠سوو ها٠مت م-تعرقة،

 وسوى ال_زبب، وسوق ص،٠انج

.ًا"سواى ندن وءيره؛ |لملح،

 ود٠ليه ا ن إس.كا أن لجع-فس ا رى وي

 اغذ؛ذه.م وكذاك ، ٢٠٠٢٠ احس خ يح في
 حم.ايت-هم ءلى ءد 1س قد متمرًا اس٠لب

 في ى "خص ودا م ه ت م أج وضمان

 ت وق؛ أ ة٠تط٠عنخ ا يه٠ذ٠"م ا ووف٠ظ٠اد

صلردات وذى ا  والعصيان وا

 ن 1ك إذ ء، الفوز؛ وهيجان ا؛.دني
ء  في طرن؛ وا ووم عادهم داء ا

. م-مقوذًا ٠ء ر٩يعت اع ز ا ا

 م.ا يصيبه_م كان ف.قد ذاك وهرع

 ت وق؛ أ عا نجتمع ا أذواد يصيب

 وبب زو ااف وعذلى م-رد، واك دام زص* ا

 تتك-رر ذت 1ك حوادث وهي اذدن،
 وأذرب ؤود. ا أغدب في وتتواتر

 ءلى ص,ذعاء ذن لرد دب داك ءلى ل دشا
 د٠أحمض لإلمام صرة المن.؛ العاذلى أيدي

 ه/ 1367  ثورة ا—فش ددن

م.1948
 إم حوا أ غت٠اختل ذذ.د لى S' وء.لى

 وأسباب معيشتهم ظووف ودشارذت

الدؤود باحالف وسالمته.م أهرنهم

 ور لى حمر أ .دي ذي ا بيذ-ما لحكام،١و

 الهادي ا#دام د٠نج ^ودع، إلى ١ذفه

 إبالء مذهم ويطدب م٠سالمته ن ينم

دئتعش !^ي م٦يؤم شخص أي عن

زه.

 كيت٠ا"م ظروفؤم ن ن؛ وءحرم

 م٠ته وسسدوب؛ لمعيشية ا إم وأدوا

ذتصادية  تكاذ لعلمية١ر الثقافيةو ا

 لظروف١ هي العهود ذل في

 ج_كمع ا في ًردةا لستريات وا

ويوا وإ ،ي٠رم 1  في إ تختاضون د

.ادات لعارف٠ا  المتع.لقة قوس احاوا وا

داؤدداذة.

 رؤود ا عدد في در المصى؛ تختلف

 قذديد ن كا نبا ذاك ومع ،ذيحنملي ا

 يحسب ااذرن ١هد اع ط م عذد ءددوم

 100و 75 ددن ادات٠ص٠#حا دعفر
 اى أ ءلى نروزعين كاذوا ،مة٨ك اشط أ

 في -؛سهم٠أخم ة٠ع٠أرب يقطن ز٠رك٠م

 ازدن. في ا"خير -صلحفاو ،ل.ذوى ا

؛ص_ اذت و؛  اذواكذز أذبر ء صدم؛ ا

 ددهم٠ء وح ذوا *ث٠ح رؤود با سك.فى

 10,000 إلى 8000 سدن ما فددا

.  900 رب ؛ ز؛ ر دم.؛ وفي يسد

 عدد عددهم ؛.؛ن ءدن وفي .
حذ::$ل  ، ًا ذذو لذكان١ ء.لىد ا

لكن ذ 600 آنذاك ؛ذوا٠
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ني ال ذي الهود اايهودفياا؛من

 ورل دق ذإك لع-د ذنب عددهم

 5000 بين ما م1948 ه/1367 سنة
 هم٠مذ أعدادًا أن ك.ما :،[ودي. 6000و

 وت(٠)ح-ضرع وددان تكر: كانت

 مدن٠ وفي وحورة. لحوطه،1 ني ودج

 ،عدة٠٠وص ، ردده .1مذغ- ه٠ءد؛.لم ؤرى و

وعبرها، وح?ور، ودعز، ور،

 حرف دزاوذون |لمدن في يهود1ا ؛أن

 الصاغة، مقدمتها وني ئلرددة

 وصداءة والدباغة، والحدادة،

 وابء، لنجارة،وا ا"حذية،

 ا"ذشعإة زاودوا اذخرى وني رذة. والر

 ،كورة ٠المل الحرف ذب جذ؛ إلى اسدية

 بح وسب زلفخاوا المذرف كصناعة

 اج٠٠ئت—#ك وب—ب—لح ا وعصر لصوف ا

 من ١٠٠مته٠وس أمذه-م وكان الليط.

 فاقد ٠وسالمتها لها٠م بك.ا القرية أمن

 )افاق( ؛.اعدة اذخرى من ءدد ءخدت

 ا$خردن وبين م٠بيذه وي دسا عهم٠م

 الحقوق في اوذرى أهر من

 نم الحماية ول-كقل والواجبات،

٠$خريز ا ن لسك.ا را أمدوة يم ولم.متلكا

 ترداسك ة، اليهود ؤذ.ةالط.ا وظط-ت

 عن متدزلة ابني، انجتمع اد أفو

التأثيرات لكن الخارجي المالم

 التاسع اوقرن في ردأت "وروبه ا

 كل أيدي عل الطائفة تخازق عدر

 افركي،ا هالدي يوم-ن ا"ستاذ برن

رر وادوارد  اللذين النماوي ء_

 في اابهودية رتج خصميا٠ش٠لا عغل٠ر ءذفا

 التنظيمات بعض عل عاء٠صذ

 حرى وعل أوروبا، في الصهيونية

 يتالءم كي اليهودي التمايم إحعمالح

تجاهات مع  بين ومن الحديثة، ا

 حبشوثر بيم حا الشخصيات دلك

 ى ولحح العرومي، سعيد نلحاخاماوا

ء بذل و؛.د ،؛حالقا  في ودا٠جه هؤ

 في ليهودي١ التعليم أسلوب ذطوير

 حدينة .ة٠مدرس دح في أثمرت ء يا٠صذ

 .تواللغا صرةا٠الع العلوم ذدرنم

 ا٢وا٠أل فاتحة المدرسة ت ات" وود

 ذلف ب*-د أغلقت نم ستوات ز.ج

لمتعمبين أ'| اليهود رزمة لمد؛ يج_ة٠ئت٠د

 لتعادس وتوجهها ا مج■؛ ابر؛ شذنذرا

ا؛ورودة. القالي*{ مع ؛تواذق  ااذي

 إلى ن—-دم٠ ود—١: هجرة ت رئس

 د-ة ه-' ذبل الجريد والعان حن kJ ... ذا

 لةيتل بأعداد كانت لكنها ط سنة

 عند وأءرى دلمة ردن أرح_ح٠تذ

ف ؛-ضعة تعدى و اإ؛-.ات، في آ
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ن٠ال؛ ذي يهود1ا ن٠ا); ذي ود٠ = ال

 روجات ء ؛-لى .وءذلى ين٠ال_ذ ب.ع.غر

 ء٠اسذ ب_ع_د ي_ة٠اء٠م٠الح رة٠اذج

 من "ك.بر ا لجزء١ ءلى ص_هبوذ.يلى٠ل

 دان م1948 ه/ 1367 فلسطين أرض

 دن ٠م لحن ا م.ن بردب ة ي ًايمنا -ود۴ع عدد

ل ط٨؛- وتم ،سمة أزف  ذزوحؤ-,؛ د

 العهيونرة ت المنظما ة ءلى دعا

 في ني طا٠خرل I رسد ا ت وساط!

 النوات لفي ؛.بيرة بأعداد ء-لىن

 ه/1 3 7 0 إلى م1949 ه/ 1368

 د لى—ء ۶و—مج-م زخ—؛ 1ءلىلىه ام 951

 -أًاذًا تلى ر؛.*وأ خ.-ه دن أ؛لى .لى ر لذا ا

بها لجمهوري-ة ا في مذه-اا يبق ونم

 سوحدنون ت مذ؛ _عسه٠دض سوى اليوم

 ءا٠ع٠صق في٠محافظ في وذرى هددًا

 ٢٠وه .وضرهل ور ردده في ، وصعده

ويكلفون لحذوى را روم ا دتمدمون

ها٠رزم ع وي ا٠ه٠ل٠ع٠ك ي رفي ا ىر ا٠ج.ب ا و٠ل ا٠ب

ي ستور٠لل ا  ٠ حميع ت١للمواطقي ا

أصدرت قد ارصن أن والمعروف

 ة ق ر غ ت م قزات وفي ،دررة١مت دء.وات

 ا٠ه٠ذ٠ء د-زص-وا -ذين’ا ارس كاد إلى

 ر؛وا1تمث. ى.لي١اد م٠وطغه إلى وده ص با

 المكغوًاة ت1راذواح؟. وق لحذة ا دنس في

ازواطشن. رزذر ءلى واززروذ.ة

 برذات ؤاذد أددد
من مراجع:  لثقافة١و ا}ادض-'رة برن ٠سذ 3000 ا

إسالب: ة٠ ؤري بىذة٠مل ء ا ردع داوم، ذدرفر
زم.نت، ة-وك٠ ي ذ د. : ة٠ض٠يم. أوراق و

.^ن ل^ود الله، دد ء ٠محمل ؛ودد' ء,باس :ا)ت

،.وي = ،-وني اد ءدر دن وسدف  الر

ري1ث.د. 1ا = ري1ث.د11 ه.دذد وسدف

ا.ذ( .ود٠س وسدف سدود = )

ذوذواس = ذوذواس وف

ف واور = المداور دن بعة.وب دن يو
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-مت٠زضارب٠ين٠ج ىتمحبال(-د٠٠نا
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