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 :المقدمة

أخذىت حالة مف  (ُ)رة كالدم تطرؽ ذىنيعندما بدأىٍت فكرة الكتابة عف سي
التييُّب تشؽ طريقيا نحكم، لتكًىف مف عىزمي عمى تجسيد الفكرة كتابةن، 
قداـ لٍممٍمتي قكام الذىنية، كقررت أف أمخير بيا عيباب  كبيف إحجاـ كا 
التجربة، كسط أمكاج التردد، سبلحي في ذلؾ القمـ، كزادم بعض الكثائؽ 

ما راكمىتو عبر سنكات المعايشة كاالطبلع منذ تجكد بو الذاكرة، م كما
بداية تفتؽ الكعي، ذلؾ أف مىف أيزًمع الكتابة عنو لـ يكف شخصان عاديان 

تمثؿ مكاقؼ لحظية، أك ذكريات عابرة،  بالنسبة لي، كمحطات حياتو، ال
ف  فيك ليس باألخ، أك الشقيؽ، أك الصديؽ، أك الرفيؽ، أك الزميؿ، كا 

درر، ىك أعمؽ مف ذلؾ، إنو حمىمت معاني كؿ ىؤال ء في القمب نفائس كي
ثاني اثنيف جمىعىت بينيما محكمات آيات اهلل، فالتقيا عمى المكدة 
كالرحمة، كتشاطرا سبب كينكنتي، كصاغا حقيقة كجكدم، فًصرتي ثمرة 

 .ذلؾ المقاء

ف غادرى الجسد  -ىذه الثمرة التي آف لركح كالدم التي تسكنني  أف  -كا 
مٌكة في ما تتذكؽ شيئان  سطٍرتيو بمداد قمبي قبؿ  مف حمكىا، إف كاف ثمة حي

 .قممي
                                                             

كشجع عمى تنفيذىا أبناء عمي الدكتكر صادؽ محمد الصفكاني كاألستاذ  أٌيد الفكرة (ُ)
 صفكاف عبداهلل عمي الصفكاني.
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تو أنفاسي أف يصمو شيء مف إحساسي، كأف تجد  أردتي مف خبلؿ ما فىرى زى
 . كممتي المنطمقة مف أعماقي سبيبلن إلى ركحو الخالدة

 .إنو كالدم سندم كمبلذم الذم أجده معي في كؿ تفاصيؿ حياتي

 َمْن لَقليب ِْتُلو تلك السنُت..  همتذكْرُت أٚتل العمر مع

 .(ٔ)فعرفنا بعدىم معٌت األِنُت..  علَّمونا معٌت احلنُِت وغابُوا

إف فضؿ األب أشبو بغيث مدرار، يصعب احتكاؤه بيف دفتي كتاب،  
تمثؿ  فكيؼ بي كقد حصٍرتى بعضان منو بيف طٌيات صفحات قميمة، ال

 :حيان كميتان سكل غيض مف فيض مالو مف حؽ الطاعة عمٌي، 

 (ٕ)وفّضل عليو من كرامتها اأُلّما: .. أعِط أباؾ النصف حيّاً وميتاً 

ؾ إال بعد كفاتو إف عظىمة األب كحقيقة قيمتو ال  .تدرى

 وبقيُت يف خلف كجلد األجربِ ..  ذىب الذين يُعاُش يف أكناِفهم

ُهمُ ذىبوا عن  تَعبِ ..  العُت اليت الَِفتػْ
ُ
عٌّت ادل

ُ
 وبقوا بأحشائي ادل

 وما وقف الفؤاد بنبضو ادلتوثِّبِ ..  شوقي إليهم ما خبا أبدا

                                                             
 مف أبيات شعرية لمشاعر د. محمد عبدالرحمف المقرف.  (ُ)
 مف أبيات شعرية لػ أبي العبلء المعرم. (ِ)
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نايا ال تكوف أليَمةً 
َ
 والذكرياُت تغيب مثل الغُيَّبِ ..  ليت ادل

 اخلُّلبِ  يربحوف وُىم ضيائ ال..  لكنهم متشبِّثوف بأْضُلِعي

 أبقى وتغريٍت أماٍل األوَّبِ ..  وأنا اثبَتهم، هبم متشبثاً 

طلبِ  يا..  ا فجأةً الراحُلوف وقد تواَرو 
َ
 ُغصَّة الذكرى وشوؽ ادل

 (ٔ)فُهُم ىنا لكن بصمت الغائبِ ..  تركوا شذى أيامهم يسري هبم

 كفي تقديرم أف بضع كممات خٌطتيا أناممي بيف ثنايا ىذه الصفحات ال
تمثؿ سكل القميؿ مما ينبغي أف ييكتب عف شخص أنفؽ جيؿ عمره في 

فأحبو الكثيركف، كآلمىيـ رحيمو، فعٌبر خدمة مجتمعو بتفافو كنكراف لمذات، 
 بعضيـ عف حبو لو بنكيتو كأسمكبو الخاص نظمان كنثران، نختار منيا

 (:العميد الخالد)القصيدة التالية التي حممت عنكاف 

                                                             
األبيات إىداء ىػ(، كبقية ُْالبيت األكؿ لمشاعر المخضـر لبيد بف ربيعة العامرم ) ت  (ُ)

مف الدكتكر القدير أحمد السرم. كقصة ىذه األبيات مستكحاة مف تعميقات عمى منشكر 
الزميمة د. أمؿ الحميرم في صفحتيا عمى الفيسبكؾ، جاء فيو: " ليس كؿ مف يغادر حياتنا 

 نستطيع نسيانو بسيكلة، ىناؾ مف يترككف في الركح فراغ غامض، كفكضى مبيمة ".
ألمح نسمات شعرية في الفكرة ". فػراؽ لي "… عميؽ الدكتكر السرم قكلو: ككاف مف ضمف ت

التعميؽ كالفكرة، كتمنيت مف الدكتكر السرم إف أمكف أف تنتظـ مف كحي ىذه الفكرة أبيات 
شعرية، فكاف لي ما تمنيت، كالدكتكر السرم أديب محترؼ إلى جانب أنو مؤرخ حصيؼ، 

 فشكران لو مف األعماؽ.
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 واْسػودَّ وجػُو الػنُّػوِر واأللوافِ ..  صمٌت حزيٌن ساَد يف األكوافِ 

 اَت َعميُدنا الصَّفواٍل؟حقاً أم..  و:والكلُّ مذىوٌؿ ُيسائُل نفسَ 

 ما كاف ىذا ادلوُت يف احُلسبافِ ..  ُفِجَع اجلميُع بػَِموتِػِو وكػأنَّػمػا

 َيستنكروف األمػَر بِػاسِتهجػافِ ..  إفَّ العظيَم إذا تُويفَ يف الَورى

 ؟! .. ىذا لَػعْمػُرَؾ أعظُم الُبهتافِ أؽَلوُت سيُِّدنا وُعمدُة قوِمنا

 فالطَّيُش يَغِلُب أعقَل األذىافِ ..  غِفُر قوذَلمواهللُ يَعُذُرىم ويَ 

 عمَّا احتوتْػُو حقيقُة اإلنسافِ ..  واحلقُّ أفَّ َمقاذَلم مل يَنحرؼْ 

 إْف كاف مثَل زُلمَِّد الصَّفواٍل..  فادلرُء ليس ؽَلوُت بْل ُىَو خالدٌ 

 وىناَؾ يف َروٍح ويف َرػلافِ ..  ُىَو مل يزْؿ َحػيَّػاً بال ريٍب ىنا

 ُفردوِسِو ِبضياَفِة الرَّٛتافِ ..  يَّاً ىنا ِبقلوبِنا وىناَؾ يفح

ا  فَػَقدوا ُمشاىدَة الَقواـِ الفاٍل..  أحبػابُػُو مل يفقدوه .. وإظلَّ

 سيظُل َموجوداً َمدى األزمافِ ..  لػكػنَّػُو يف كلِّ نػاِحػيَػٍة ىنػا

 َن األكفافِ مل َيطِوىا َكػَفٌن مِ ..  أفضالُػُو وِفعػالُػُو وِخصالُػوُ 

 زاَؿ بَػرِّاقَػاً ِٓتَِت َمعافِ  ما..  وَجػاللُػُو وَٚتػالُػُو وكمالُػوُ 



- 8 - 
 

ػَتفػاٍلٚتيُع َمْن عرفوه قد َشِهدوا َلُو .. و 
ُ
 بِػكفػاِحػِو وِنضػالِػِو ادل

 يدري بِػمػا القػاه ِمْن نُػكػرافِ ي .. يف خدمِة اإلنساِف والوطِن الذ

 أو حظوٍة يف رَللِس السُّلطافِ ..  اِصػبٍ كػنَّػو مل يلتفْت لِػَمػنػلػ

 أخرى َكػ مػاٍؿ زائػٍل وَمػبػافِ ..  أو ُشهرٍة ووجاَىػٍة وَمكاِسبٍ 

 يف صاحِل األعماِؿ باإلؽلافِ و .. الرَّٛتن عنو وسعيإال رضا 

 وامتاز بُت الناِس باإلحسافِ ..  قد حاَز كلَّ فضيلٍة زَلمودةٍ 

َكارـَ دوظَلا نُقصافِ ..  والكلُّ يَذُكػرُُه ِٓتٍَت ماِدحاً 
 فيو ادل

 َعػنَّػا وكػلِّ َذويػِو واإلخػوافِ ..  يا ربِّ فاجِز زلمََّد الصَّفواٍل

 (ٔ)فِ خَتاً وعن أحبابِِو ورِفاِقِو .. وَتولَّػنػا بالصَّرب والّسلوا

سٌرني حبيـ لو، فقد عٌمؽ لدٌم مشاعر الحزف لفقده، كأحسست  كبقدر ما
غٌيبو القدر عنا باكران، كلكني مع ذلؾ أجد في تمؾ  أنني فقدت أبان عظيمان 

الكممات بمسمان يضٌمد جرح الفراؽ، ففراؽ عزيز بحجـ األب أمر ليس 
ف كانت أنفاسو كذكرياتو العطرة تمؤل أرجاء كؿ زكاية كمكاف  باليىٌيف، كا 

 .أقاـ فيو

                                                             
 ة لمشاعر المبدع نشكاف عبداهلل معجب.القصيد (ُ)
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 إف أيامان قضيت أكقاتان منيا بيف عشرات الكثائؽ الرسمية كاألىمية التي
ط ، متأمبلن في اختصاصاتو كالدم معظميا بيده في مكاضيع مف خى

حممتو مف معاف بيف سطكرىاو أكسبتني بو معرفة  ما مضامينيا، مستجميان 
أكسع، ككثٌقت صمتي بجكانب مف شخصيتو، تمؾ الجكانب التي ربما حاؿى 

أف مناسبة  يا، أك لعؿ أكانيا لـ يكاًتو، أكتكاضعو دكف أف يكشؼ عن
لـ تتكفر، كربما عاجمىتو المنية قبؿ أف يقكؿ شيئان فييا، مما عمِّؽ عائمية 

لدٌم مشاعر االعتزاز بيذه الشخصية، فيانت في سبيؿ صياغة مبلمحيا 
المتاعب، كأنفٍقتي ألجميا الجيد كالكقت، عمى حساب أعماؿ كالتزامات 
 أخرل، كػ جزء مف التكريـ كرد الجميؿ لكالدم، كلعمِّي بذلؾ أفكز بشيء

 .مف ًبرِّه

دٌكنتو في ثنايا الصفحات التالية ىك  فإف ما ،سبؽ كعطفان عمى ما
محاكلة أحسبيا جادة تستيدؼ سبر غكر جكانب مف سيرة )عميد( آؿ 

كالتكثيؽ ليا  - حامؿ لقب أميف األمناء في مديرية السياني -الصفكاني 
ف ح طبيعي  ضرىت العاطفة في كثير منيا كتجؿو بصدؽ، ككاقعية، كا 

عبلقة الكلد بأبيو، ذلؾ األب الذم قيؿ عنو الكثير، فيك الناصح لكلده ل
إذا أخطأ، اآلخذ بيده إذا تعٌثر، كىك الذم يسقيو إذا ضمئ، كيشًبعو إذا 
جاع، كيداكيو إذا مًرض، كيمسح عمى رأسو إذا أحسف، كيثني عميو إذا 

 . أصاب، كيفخر بو إذا ارتقى، كيفرح لو إذا اغتنى
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ؿ لي أثناء الصياغة أنو بجانبي يركم لي بعض تفاصيؿ كلقد كاف يخيٌ 
حياتو كنتجاذب معان أطراؼ الحديث، فأشعر معيا بمتعة كراحة تسرم 

 . في ركحي

كقد ارتأيت بأف أجعؿ المكضكع في ثبلثة أقساـ، القسـ األكؿ أتكٌلى 
بنفسي تحرير مادتو، كالقسـ الثاني يتمثؿ في شيادات كانطباعات 

عف الكالد ييدلي بيا ثٌمة مف محبيو مف األىؿ كاألصدقاء شخصية مكتكبة 
المقربيف كما كردت بصيغتيا دكف أم تدخؿ، ثـ القسـ الثالث الخاص 

 . بالمبلحؽ، التي تشتمؿ عمى عدد مف الكثائؽ كالصكر الشخصية

أقرب إلى  -كما أزعيـ  -كالمكضكع في مفرداتو األربعة األكلى ىك 
التي  -ستناده عمى بعض المصادر كالكثائؽ الدراسة العممية، كذلؾ ال

مع شيء مف التحميؿ ليا كاإلحاالت إلى  -أكردتيا في المتف بسىجٌيتيا 
اليكامش منو إلى كتابة السيرة الشخصية كالتعبير االنشائي، الذم غمب 

 . عمى المفردتيف الخامسة كالسادسة المكٌممتيف لو

 ي:التي يتألؼ منيا المكضكع كما يم كالمفردات

 .نشأة الفقيد كتعميمو (ُ
 .ميامو ككفاءتو الكظيفية كالمينية (ِ
سيا (ّ   ة.ماتو الرسمية كاألىميأدكاره كا 
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 .مفيكمو لمدكلة كعبلقتو بجيازىا القضائي (ْ
 .عبلقتو بأىمو كمجتمعو مف حكلو (ٓ
 ة.ثقافتو الديني  (ٔ

 محاكلة ىك التالية الصفحات في كتيب ما بأف أؤكد أف أحب األخير في
 اعترافي مع اهلل، شاء إف قادمة طبعات في كالتكسع ضافةلئل قابمة أكلية

 الفكرة فييا بدأتٍ  التي األكلى المحظة منذ اعتراني الذم بالقصكر المسبؽ
 صعبة، تجربة األب عف فالكتابة التنفيذ، إلى طريقيا متممسة تحبك

 مكتمؿ عمؿ يكجد كال الكماؿ، مف درجة بيا البمكغ محاكلة عند السيما
 التكثيؽ ىك ذلؾ مف كالغرض كحده، تعالى هلل فالكماؿ حاؿ،ال بطبيعة
 خدمة في كأدكار مياـ مف بو اضطمعت ما كحفظ الشخصية، ليذه

 لتساؤؿ استجابة شغمتو، الذم مكقعيا مف كذلؾ العاـ، كالصالح المجتمع
 ىذه تستحؽ أال: نفسي بو أسائؿ األياـ مف مضى ما في كنت مًمح

 كتكثيؽ سيرتيا لتدكيف كالكقت الجيد مف ان جزء ليا نقتطع أف الشخصية
 كاالنصاؼ العدؿ أًمف الجمعية؟ الذاكرة في حية لتبقى االجتماعية أدكارىا

 فمكيا في دار كما كالثقافية السياسية كأدكارىـ سيىرىـ لآلخريف نكثؽ أف
 كثير آخريف نتجاىؿ أك فيو نغفؿ الذم الكقت في كاالنجازات المياـ مف
 كىؿ إلينا، المقربيف أقرب مف كانكا كلك الزمف يطكييـ( فمغمكري ليظمكا)

 الساسة عمى حصريان  التاريخي التكثيؽ يظؿ أف كالكاقع المعقكلية مف
 مشخصنان  التاريخي التدكيف ليظؿ العسكرييف، كالقادة كالزعماء كالحكاـ
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 أمجاد صناعة أك لشيرة تكمفان  أك تزلفان  أك تقربان  ىؤالء فمؾ في يدكر
 .!يستحؽ؟ مف كقميؿ مكاضعيا غير يف بعضيا

 كمقران  داران  الفردكس كاجعؿ بحبيا القمب يكتؼً  كلـ رحمىت ركحان  ارحـ الميـ
 .ليا
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 القسم األول
 

 .نشأة الفقيد كتعميمو (ُ
 .ميامو ككفاءتو الكظيفية كالمينية (ِ
سيا (ّ   ة.ماتو الرسمية كاألىميأدكاره كا 
 .قضائيمفيكمو لمدكلة كعبلقتو بجيازىا ال (ْ
 .عبلقتو بأىمو كمجتمعو مف حكلو (ٓ
 ة.ثقافتو الديني  (ٔ
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 وتعميمـــو. نشأة الفقيد -0

 بف عبداهلل بف عمي بف محمد بف مرشد بف أحمد بف محمد الفقيو ىك
 عميد عزلتي كأميف الصفكاني، آؿ مرجع الصفكاني محمد بف عمي

 . إب بمحافظة (ُ)السياني مديرية مف كالداًمغ كالخارج الداخؿ

لد نىٍيد " قرية في ـُْٖٗ عاـ كي  نشأ، كفييا الداًمغ، ًمٍعشار قرل مف"  الجي
 أميف ىمداف أـ كأختو عبداهلل أخيو مع كمراىقتو طفكلتو مرحمة كقضى
 .سنان  يصغرانو فالمذي الشمح،

 تكفي األكالد، مف ثبلثة لو كأنجبت عمتو ابنة مف ـُٗٔٗ عاـ في تزكج
 ـُٕٓٗ عاـ محمد ألـ تسريحو كبعد ،(ِ)أكسطيـ محمد كبقي اثناف منيـ

                                                             
ف جنكب تقع مديرية السيَّاني شرؽ ذم السيفىاؿ تحت نقيؿ المحرس في أعمى كادم نخبل (ُ)

تقريبان ، تحيط بيا مف الشماؿ مديرية ًجبمة ، كمف  كيمكمتران  ِّمدينة إٌب عمى بعد حكالي 
كمف الجنكب أجزاء مف أراضي  الشرؽ مديرية السىٍبرة ، كمف الغرب مديرية ذم السيفىاؿ ،

محافظة تىًعػز ، كتشمؿ مديرية السيَّاني عمى عدد مف العزؿ منيا : عزلة معشار الدافع ، 
كعزلة معشار ىدفاف ، كعزلة اليادس ، كعزلة المجزع ، كعزلة العارضة ، كعزلة العربييف ، 

 المعطرم (. د الخارج ، كعزلة نخبلف ) أبك ريدافيد الداخؿ ، كعزلة عميكعزلة عم
يعمؿ في اإلدارة العامة لمبحث الجنائي بصنعاء، كيتكلى مياـ عدؿ عميد الداخؿ كأميف  (ِ)

 عزلتي عميديف الداخؿ كالخارج كالدامغ باختيار األىالي لو خمفان ألبيو.



- ٔ٘ - 
 

 الذككر مف ستة لو كأنجبت تعز، مدينة مف أبيو خالة بنت ابنة مف تزكج
 . صداـ كآخرىـ (ُ)رياض أكبرىـ اإلناث، مف كأربعة

 أسرتو شؤكف إدارة مسؤكلية شبابو بكاكير منذ عاتقو عمى الفقيد حمىؿ
 العقؿ، في رجاحة فم بو يتحمى كاف ًلما كذلؾ اجتماعيان، كتمثيميا
 مسمكعة كممة ذا أىمو، ثقة مكضع فكاف التدبير، كحسف الرأم، ككجاىة

 . فييـ

 محمد بف مرشد بف أحمد العبلمة الفقيو أبيو يد عمى األكلي تعميمو تمقى
 الفقيي، كمرجعيا الصفكاني، آؿ كبير كاف الذم الصفكاني، عمي بف

 - خالتو زكج - خالو يد عمى ثـ الداخؿ، عميد لعزلة الشرعي كاألميف
 كخطيب إماـ الصفكاني، عمي بف حسيف بف أحمد بف عمي العبلمة الفقيو
 السياني، بمديرية اشرؽ ذم قرية في التاريخي، عبدالعزيز بف عمر جامع
 بف حسيف بف أحمد العبلمةالفقيو  ألبيو خمفان  ىناؾ، الصفكاني آؿ كمرجع
 العثماني العيد في المنطقة يف كحاكمان  عالمان  كاف الذم الصفكاني، عمي
 . ـُُٖٗ - ُِٕٖ الثاني

 بيـ تكزعت متباعدة فترات كمنذ الصفكاني آؿ أف إلى اإلشارة تجدر
 كتعز، إب محافظتي في الكاقعة كالقرل العزؿ مف عددا فسكنكا ،الديار

                                                             
دكتكر أكاديمي في مركز الدراسات كالبحكث اليمني بصنعاء، كيشغؿ مينة سكرتير  (ُ)

 يمنية، كمقرر لجنة الرقابة كالتفتيش في نقابة مركز الدراسات كالبحكث. عممي لمجمة دراسات
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 كجبؿ كسٍكرؽ، ماكية، كمديرية المذككرة، السياني مديرية في منيا
، شىٍيبة، كبني شي،حبى  جبؿ كفي أٍحشيكر،  كشرعب كالعزاًعز، كاألعمـك
 محافظة عشائر" كتاب في ذكرىـ جاء كما تعز، أعماؿ مف السبلـ
 .(ُ)"تعز

 شماالن، إب أعماؿ مف الكسطى، المناطؽ في النادرة مديرية في ككذلؾ
 حصف يسمى كحصف صفكاف، جبؿ عميو يطمؽ جبؿ يكجد حيث

ر" كتابو في كعاألك إسماعيؿ المؤرخ أكرد كما صفكاف،  العمـ ًىجى
 مف رازح، جبؿ في منيـ أسىر بضع تكاجد إلى باإلضافة .(ِ)"كمعاقمو
 .شماالن  صعدة محافظة أعماؿ

 فقد - عمييا االطبلع تسنى التي - التاريخية المصادر بعض كبحسب
 طبقات في السمكؾ" لكتاب األصمية النسخة في الصفكاني لقب ذكر كرد

نىدم يعقكب بف يكسؼ بف لمحمد" كالممكؾ العمماء  أشير تراجـ ضمف الجى
 عشر الثالث - اليجرم السابع القرف في اليمف كمتصكفة عمماء بيكتات

 عامي بيف اليمف حكمت التي الرسكلية الدكلة عصر في الميبلدم،
 محقؽ يفيد ككما. ليا عاصمة تعز مف كاتخذت ـ،ُْْٓ - ُِِٗ

                                                             
قائد محمد طربكش: مف أنساب عشائر محافظة تعز، عدف، دار جامعة عدف لمطباعة  (ُ)

 .َُْـ، صََِٓ، ُكالنشر، ط
 .ُِِٔـ، صُٓٗٗ، ُإسماعيؿ األككع: ىجر العمـ كمعاقمو في اليمف، بيركت، ط (ِ)
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 إلى الصفكاني لقب تصحيؼ جرل فقد"  السنية العطايا"  كتاب
 كنقؿ السمكؾ، لكتاب األصمية النسخة عف المنقكلة النسخ في( الصكفي)

 بمقب كأخرل صكفي بمقب تارة كالباحثيف المحققيف بعض النسخ ىذه عف
 … ". الزمف تحفة"  كتاب في كرد كما( الصفكم)

 العتيؽ أبك العبلمة الفقيو شخصية السمكؾ كتاب عف الكتب تمؾ كتنقيؿ
 الصكفي، عيمراف أبي بف محمد بف عمر بف محمد بف عبداهلل بف أبكبكر
 إليو، المشار السنية العطايا كتاب محقؽ أكضح كما الصفكاني يقصد
 عزلة في الصفكاني آؿ عمماء بعض عمى تفقو قد المذككر العبلمة ككاف

يباف إلى كانتقؿ جبمة مديرية أعماؿ مف المكتب  أف إلى فييا لمتدريس صي
 .(ُ)ىػَٔٔ سنة كفاتو دنىت

                                                             
ٔ))
 المناقب فً الهنٌة والمواهب السنٌة العطاٌا: الرسولً عمر بن ٌوسف بن داوود علً بن العباس 

 وانظر. 8٘ٔ -8ٗٔص ،ٕٗٓٓ الثقافة، وزارة صنعاء الخامري، أحمد عبدالواحد: تحقٌق الٌمنٌة،
 عبدهللا: تحقٌق الٌمن، سادات فً الزمن تحفة: األهدل عبدالرحمن بن الحسٌن: السٌاق نفس فً

 .7ٕٖ -ٕٖٙص ،ٕٗٓٓ أبوظبً، ،ٔج الحبشً،
 استنادا  ( إلٌها نّبه من أول كونه) الصفوانً لقب فً التصحٌف مسألة الصفوانً صادق.د ناقش وقد
 أن إلى أشار هـٓٙٙ سنة" السلوك" كتابه فً الجندي أن فأوضح وغٌرها، السابقة المصادر على

 تصحٌف حدث لكن(... وغٌرها وشبان والضهابً عرشان) المكتب عزلة القاب أحد هو الصفوانً
 ذلك إلى األكوع علً محمد ٌِشر ولم..  الصفوي إلى الثانوٌة النسخ فً فتحول النساخٌن من

 والسٌانً جبلة منطقة فً األَسر أشهر من مازالت كانت الصفوانً بٌت أن ٌعلم أنه رغم التصحٌف
. .. لؤلهدل" الزمن تحفة" لمخطوط تحقٌقه عند الحبشً هللا عبد المحقق من نفسه التقصٌر وهو.. 

 الٌمن فً الحضارة ومظاهر السٌاسٌة الحٌاة"  للدكتوراه رسالته فً السروري محمد الدكتور أٌضا  
 .الصفوي جعلها فقد"  المستقلة الدوٌبلت عهد فً
 .الصوفً جعلها فقد" ومعاقله العلم ِهَجر" كتاب فً األكوع إسماعٌل أما
 .8ٗٔ صفحة هامش الصفوانً إلى المحقق ضبطها فقد السنٌة العطاٌا فً أما
 الخداشً عمران بن مضمون بن هللا عبد بن بكر أبو وٌسمى العلماء أشهر أحد أن جاء وقد

 = .العرمة قرٌة بُصهبان حمٌد بنً مدرسة فً ٌدّرس كان الصفوانً
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 كقدرات كمؤىبلت شخصية، صفات مف الفقيد بو يتحمى كاف لما كنظران 
 في جماعباإل الصفكاني آؿ اتفؽ فقد السياؽ، في سيتضح كما عممية
 ليـ، مرجعان  اختياره عمى ـُّٗٗ عاـ أبريؿ ُٔ في السياني مديرية قرل

 ذيٌيؿ الذم االتفاؽ نص يمي ما كفي الحككمية، الجيات أماـ كممثبل
 لحظة المتكاجديف حصيمة ىـ األسرة، مف فردان  ّٔ كتكقيعات بأسماء
 :االتفاؽ إبراـ

{، والصالة افتعاونوا على اإلمث والعدو  وتعاونوا على الرب والتقوى وال} :هلل القائل احلمد" 
. "ادلؤمن للمؤمن كالبناف أو كالبنياف يشد بعضو بعضا"  السالـ على سيدنا زلمد القائل:

إنو دلن ادلعلـو التساع عشَتة بٍت الصفواٍل الكثيفة بإحصائها وعددىا ادلتفرع وادلتسلسل 
ؽ باضلصاره وحقوقو ادلشروعة اخلاصة والعامة وادلقيمُت بالسكن يف كل من قرية ذي اشر 

حشور واألزارؽ من مديرية السياٍل، والذي من أوعميد الداخل وذي عامر مشالف وجبل 
يستوجب التالحم األخوي ادلتُت  خاللو دراسة أوضاعهم وشؤوهنم العامة واخلاصة، وعما

والتماسك قواًل وعماًل عما يسود النفع دلصلحة كافة العشَتة حاضراً، ومستقبل األجياؿ  
 .".. شتكى منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمىكاجلسد الواحد إذا ا

 :التالية األربع بالنقاط إجماليا يمكف البنكد مف العديد االتفاؽ كتضمف

                                                                                                                                   
 سمارة فً الموجودٌن مضمون بنً أن علما   .وإب والسحول المخادر فً مضمون بنً ٌسكن وكان
 .محمد ذو نقباء من اآلن وبعدان
 قدو ،المكتب ألقاب أحد الصفوانً بأن بقوله السلوك أشار كون تهمٌش من حدث ما أن اعتقادي وفً
 ،الصوفٌة مراتب ضمن دٌنً أو إداري منصب أنه السٌاق من مكتب كلمة أن والمحقق القارئ ٌعتقد
 فً والمتقصٌن أهلها إال بها ٌعلم وال لجبلة التابعة المكتب عزلة بها ٌقصد مكتب كلمة أن ٌعلمون وال

 .العلمً والتحقٌق البحث
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 .التمزؽ مف األسرة كياف عمى الحفاظ -ُ

 . المشركعة كالحقكؽ المفركضة العركض صيانة -ِ

 خؿكالتد االسرة بحقكؽ المساس يحاكؿ مف كؿ ضد بحـز الكقكؼ -ّ
 .شؤكنيا في

 طرأ مف لكؿ الجميع مف كالمعنكية المادية كالمساندة الدعـ كجكب -ْ
 .جائرة لنكبة تعرض أك حادث، عميو

أعلية الرجوع إىل اجلهات ادلختصة أثناء التنفيذ، لغرض "  عمى االتفاؽ كنص
 ". االطالع

ن فيها، حلل اختيار ُعّقاؿ )رؤساء( ذلم يف كل القرى ادلتواجدي"  عمى الجميع كاتفؽ
إشكاالهتم، والتشاور والتنسيق فيما بينهم حوؿ ذلك، واجلميع مرجعهم كبَت األسرة 

 ". وشلثلها أماـ اجلهات ادلختصة

 مديرية عاـ مدير: مف كؿ قبؿ مف عميو االتفاؽ تـ ما اعتماد جرل كقد
 مكتب كمدير إب، بمحافظة الكاجبات مصمحة عاـ كمدير السياني،
 .(ُ)ـُّٗٗ سبتمبر ِٖ بتاريخ المحافظة محافظ تعميدكب القبائؿ، شؤكف

                                                             
 .ُرقـ  انظر الممحؽ (ُ)
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 سياسي بعد أم عمى ينطكم ال الذم البسيط محتكاه في يجسد كاالتفاؽ
 كتأصيؿ الدـ، رابطة مف المنبثقة األسرم، كالتكامؿ التكافؿ مف حالة

 قرية مف أكثر في المنبثيف األسرة أفراد سائر بيف كتمتينيا القرابة، كشائج
 فئات مف فئة أك مكٌكف ضد مكٌجو أنو يعني كال مديرية،ال في كعزلة

 المجتمعية اليكية مع تتعارض كيانية ىكية لصياغة أك المجتمع،
 االتفاؽ عمى الحككمية الجيات مكافقة أف كما .العاـ الكطني كاإلطار

 المشايخ لجيكد الدكلة دعـ سياؽ في - البعض رأم بحسب - يأتي
قرارك  األمف، تثبيت في كاألعياف  كانكا طالما مناطقيـ، في األكضاع ا 
 .(ُ)لمدكلة خاضعيف

 فتحت قد الحمدم الرئيس حكـ فترة باستثناء السمطات أف كالحقيقة
 كأقاربيـ منيـ العديد فتقمد مصارعيا، عمى الدكلة أبكاب النافذيف لممشائخ
 مصمحة ألجميـ كأنشأت كالعسكرم، المدني الجيازيف في رفيعة مناصب
 البعض، بحسب لاير مميار أربعة بمغت سنكية بمكازنة ائؿ،القب شؤكف
 الثكرة في نضالي دكر مف لبعضيـ لما ليـ، استحقاقان  ذلؾ كعدُّكا

 كالبعض التضخيـ، مف تخمكا ال كبصيغة السبعيف، كحصار كالجميكرية
 . كالئيـ ككسب السترضائيـ اآلخر

                                                             
 ـ، صَُٗٗ، ُبيركت، دار المنار، طغانـ: القبيمة كالدكلة في اليمف،  فضؿ أبك (ُ)

ّّٖ ،ّْٔ. 
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 ثمة أف صٌكرييت أف المنطقي فمف التصكر، في أحد حؽ نصادر ال كلكي
 االتفاؽ كصياغة االجتماع، ىذا تشكيؿ إلى دعت أخرل كعكامؿ دكافع

 يستيدؼ ما اجتماعي مكٌكف مف تيديد بكجكد الشعكر كػ عنو المنبثؽ
 عبلقة في تمايز أك خمؿ أك ضعؼ ظؿ في منيا، أفراد أك األسرة كياف

 ديكلٌ  مما معيـ، كتعامميا المجتمع كفئات بأفراد الحككمية السمطات
 يدفعيا تمؾ، أك الفئة ىذه مف أعضاء لدل كاالغتراب بالغبف الشعكر
 خبللو مف كتؤكد شخصيتيا عمى كتحافظ بداخمو تحتمي إطار لتشكيؿ

 .المجتمع في كاالعتبارم الحقكقي حضكرىا

 تككيف أف الثابت مف فإف الصدد، ىذا في يقاؿ أف يمكف ما كمع
 أصؿ إلى تنتمي كعشائرية أسرية كحدات مف كتشكمو اليمني المجتمع
 يضيؽ قديمة، تاريخية ظاىرة ىي مشتركة عناصر بينيا كتؤلؼ كاحد،
 أف إليو التنكيو يجدر ما أف عمى. تفصيبلتيا كذكر بشرحيا ىنا المجاؿ
 الجغرافية الطبيعة باختبلؼ تختمؼ كتقاليدىا كطبيعتيا القبمية البنية
 الشمالية المرتفعات مناطؽ في فيي اليمني، نسافلئل ككلكجيةيكالس

 المنخفضات مناطؽ في عنيا كرسكخان  حضكران  أكثر الشرقية كالشمالية
 لمتعميـ، نتيجة المناطؽ، ىذه أىالي انفتاح بحكـ كالسيمية، الجنكبية
 منيـ العديد كامتياف األمطار، لتكفر الزراعة، في معظميـ كاشتغاؿ
حساسيـ التجارة،  تعمك مركزية مطةكس كيكية الدكلة، بأىمية الكبير كا 
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 - بسيط كمثاؿ - نبلحظو ما كىك األبكية، كسمطتيا القبيمة ىكية عمى
 .(ُ)التنفيذ عند المختصة الجيات الى الرجكع عمى االتفاؽ نص تأكيد في

 المركرم الحادث ىي االتفاؽ فكرة أحضانيا في نشأت قضية أكؿ ككانت
 عاـ لصفكانيا عمي عبده أحمد محمد السائؽ العـ ابف فيو كقع الذم
 اثنيف كفاة إلى كأدل الضالع، خط في األجرة لسيارتو قيادتو أثناء ـّٗ
 كالتراضي بالتفاىـ القضية حؿ في كبيرة جيكدان  الفقيد فبذؿ الركاب، مف
 .القضية عف تنازؿ كصياغة اآلخر، الطرؼ مع

                                                             
في سياؽ العبلقة بيف الدكلة كالقبيمة الشمالية تحديدان كمكقؼ األخيرة مف الدكلة نطالع  (ُ)

 كثيقة ميمة نشرت في كتاب الشيخ سناف أبك لحـك تعكد إلى منتصؼ السبعينيات تتضمف
تنصيب قبائؿ بكيؿ لمشيخ سناف أبك لحـك شيخ مشايخ قبائؿ بكيؿ كرئيسان كقائدان عمييـ في 
السياسة كأمكر القٍبيىمة داخؿ اليمف كخارجيا، كبأف داعيو مجاب، كأكامره منفذة ليبلن كنياران، 
كبأف ليـ عميو السمع كالطاعة، كبأنيـ جميعان اخكة، كيد كاحدة، ككتمة كاحدة في السراء 
كالضراء، ال يفرقيـ شيء، كال يمزقيـ ممزؽ، كلمجميع عميو العيد كالميثاؽ الشديد بأف يسير 
بيـ في طريؽ الحؽ في ما يرضي اهلل كرسكلو كحكـ كتابو العزيز، كأف يككف عادالن، أمينان، 
قائمان بكاجبو نحك الكبير كالصغير، كالبلفت في السياؽ ىك ذكر لفظة عدكاف مف الدكلة عمى 

ذا حدث أم عدكاف عمى أم قبيمة، أك عمى أم شخص مف رجاؿ قبائؿ بكيؿ "… بيمة الق كا 
)انظر …" مف قبؿ الدكلة فعمى النقيب أف يسعى بكؿ جد كاجتياد ليخمصو مما حدث لو

: اليمف حقائؽ ككثائؽ عشتيا، ج ، ِ، صنعاء، مؤسسة العفيؼ الثقافية، طّسناف أبك لحـك
ََِٔ ،ُْٔ - ُٔٓ.) 
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 صنعاء في الصفكاني أحمد عبداهلل ماجد العـ ابف استشياد قضية كآخرىا
 كذلؾ الخاصة، المنشآت إحدل في عممو أثناء ـ،َُِٕ يكليك شير في

 القضية كانتيت المحٌكميف، أحد الفقيد ككاف قبيمتيف، بيف نزاع خمفية عمى
 .(ُ)مضاعفة كدية قبمي، بصمح

 أحمد محمد العـ ابف قضية في دكره كاف خبلليا كفي القضية ىذه كقبؿ
 العسكرية المؤسسة في زميمو بالخطأ قىتىؿ الذم الصفكاني عبدالكىاب

  ـ،َُِٔ سبتمبر في الكاجب تأديتيما أثناء" عٌشو عبدالرقيب يكسؼ"
 عميو، كالمجني الجاني أسرتي بيف التقارب في كبيرة جيكدان  الفقيد فبذؿ

 القضية عف لمتنازؿ الدـ، أكلياء مع كالتراضي الصمح في كالسعي
 إب، دينةم في القضائية الجيات في الجاني ضد قبميـ مف المرفكعة

                                                             
(ٔ)
 استشهاد إلى حجة محافظة من العوامً وآل ذمار محافظة من ُمرعً آل قبٌلتً بٌن نزاع أدى 

 حراسة بمهمة قٌامه أثناء م7ٕٔٓ ٌولٌو شهر منتصف فً الصفوانً أحمد عبدهللا ماجد المساعد
 .صنعاء بالعاصمة هاٌل شارع فً مرعً للشٌخ تابعة كهرباء محطة
 أثناء زوجته بجانب وقتله نهارا   العوامً آل أفراد أحد على مرعً الشٌخ ابن باعتداء الحادثة بدأت
 آل من مسلحة مجامٌع بقٌام النزاع تطور ثم القبابل، عرف فً أسود عٌبا   ٌعد مما لسٌارته، قٌادته

 العاملٌن على النار وإطبلق - لقتٌلهم ثأرا   - مرعً الشٌخ كهرباء محطة على مساء   بالهجوم العوامً
 .بالفرار القتلة والذ الصفوانً ماجد استشهاد إلى أدى مما المحطة فً

 نصر الشٌخ بتحكٌم القضٌة وانتهت للحادثة،( الشهٌد أخوال)  الشلح وآل الصفوانً آل أسرة فتداعت
 المرحوم فقٌدنا جانب إلى وآخرون قوبه زمام الشٌخ منهم حاشد مشاٌخ كبار من وعدد أبوشوارب

 وقبِل الشلح، آل عن الشلح عبدهللا والشٌخ الصفوانً آل عن وممثل محّكم الصفوانً أحمد محمد
 .مستقبلٌة تداعٌات أي من لؤلرواح وصٌانة للدماء حقنا   القبلً بالصلح الجمٌع
 بحضور القبلٌة واألسبلف األعراف وفق( الَمْهجم) بـ ٌعرف وما القبلً الصلح مراسٌم تدشٌن جرى
 وأصدقابهم أنسابهم من كبٌر عدد جانبهم وإلى الشلح وآل الصفوانً آل قبٌلتً أفراد من كبٌر حشد

 أغسطس 7ٔ الخمٌس ٌوم صباح فً وذلك الٌوم، الٌمن فضابٌة من إعبلمٌة وبتغطٌة ومعارفهم،
 . م7ٕٔٓ
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 كاإلفراج القضية عف بالتنازؿ الدـ أكلياء جانب مف كعكد عمى كحصؿ
 محمد بف محمد كلده الميمة فأكمؿ تميمو، لـ األقدار أف إال الجاني، عف
 قايد أحمد عبداهلل الشيخ مقدمتيـ في الصفكاني آؿ ككبار الصفكاني أحمد

 عبده يكسؼ سكالميند الصفكاني صالح عبدالسبلـ كالعقيد (ُ)الصفكاني
                                                             

ٔ))
ّ  بسم                                           الرحٌم الرحمن آََلَ

 
 وهللا الناس عن والعافٌن الغٌظ والكاظمٌن والضراء السراء فً ٌنفقون الذٌن:"تعالى لقوله امتثاال  
 .العظٌم هللا صدق". المحسنٌن ٌحب
 
 أروع ٌضربون"  هَعشّ  آل" هاهم ،"المقدرة عند العفو"  عنوان تحمل التً األولى هً مبادرة فً

 ٌدل فإنما شٌا على هذا دل وإن األلم، وعمق الخطأ، حجم متجاوزٌن اآلخرٌن، عن العفو فً األمثال
 .المعدن ونقاء األصل طٌب على
 
مهم أصالة على ٌدل إنسانً موقف ففً ٌَ  عن بالتنازل عّشه آل قام صفحتهم، ونقاء وشهامتهم ق

 الوهاب عبد أحمد محمد المدعو السٌانً مدٌرٌة فً وانًالصف آل أفراد أحد ضد المرفوعة قضٌتهم
 القضبان وراء ٌقبع والذي إب، محافظة فً" عشة عبدالرقٌب ٌوسف" ولدهم بقتل المتهم الصفوانً
 شبابه على تقضً أن وكادت حرٌته، أعاقت مما أعوام، ثبلث منذ بإب المركزي السجن فً الحدٌدٌة
 .والتحاكم والنظر والرد خذاأل فٌها طال أن بعد مستقبله وتحطم

  
 من ٌعد إذ الذهب، بماء التارٌخ ٌسطره بأن َحِري عّشه أسرة اختّطته الذي السامً الموقف هذا إن

 الصفح على ومقدرتهم صدورهم سعة الوقت ذات فً وٌعكس بهم، تلٌق التً والشرف الرفعة ِسمات
 .وروجذ خلفٌات أو بواعث لذلك ٌكون أن دون حقهم فً أخطأ عمن
 
 رقبة اعتقتم فلقد الجزاء، خٌر عنا هللا جزاكم: " لهم نقول ونثّمنه نجلّه الذي موقفهم ضوء فً إننا

 ".لآلخرٌن وحبكم وإٌثاركم قلوبكم صفاء على برهان وهذا المحسنٌن، أجر الٌضٌع وهللا هللا، لوجه
 إنسانٌتكم، ومقام أخبلقكم عةلرف واإلجبلل الشكر آٌات بأسمى نبعث أن ٌُسرنا الكرٌمة المناسبة وبهذه
 ما الذٌن إخوانه، وجمٌع عشه عدنان الشٌخ باألخ مرورا   عشه، عبدالرقٌب القدٌر بالوالد ابتداء  

 . ونعتز بهم نفخر بأن جدٌرون ووفاء، ونبل شهامة رجال إال عرفناهم
 

 ٌقدر ال الذي الرجل القدٌمً، جبران للشٌخ والتقدٌر الشكر بوافر نتقدم أن المقام هذا فً لنا وٌطٌب
 أخبلقه، ودماثة ببشاشته الجمٌع عند المعروف وهو أصله، كرم على الرفٌعة مواقفه دلّت فقد بثمن،
 حل فً مشرف دور له كان فلقد والصغٌر؛ الكبٌر واحترام الناس بحب وٌحظى منزلته، وعلو
 = .المهمة االجتماعٌة القضاٌا من وغٌرها القضٌة
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 جيكدىـ تكممت حتى المنطقة في الكجاىات بعض مع الصفكاني ناجي
 العاـ مف أبريؿ شير منتصؼ في القضية عف الدـ أكلياء بتنازؿ جميعان 
 .ـَُِٗ الجارم

 مع الصفكاني الكىاب عبد أحمد محمد قضية األثناء تمؾ في تزامنت كقد
 يكنيك شير في" كانيالصف محمد اإللو عبد معاذ" العـ ابف مقتؿ قضية
 قد الفقيد ككاف تعز، محافظة سٍير شرطة في لكاجبو أدائو أثناء ـَُِٖ

 عبدالكىاب عمي" المبلـز مقدمتيـ في األسرة أفراد بعض مع مساعيو بذؿ

                                                                                                                                   
 

 بالمرحوم بدءا   وصفته باسمه كل   المنطقة، فً والوجهاء المشابخ خوةاإل لجمٌع موصول والشكر
 ومتابعة الدم أولٌاء مع التنسٌق فً السبق قَصب له كان الذي الصفوانً مرشد أحمد محمد الشٌخ
 :من كل   جانب إلى ،(م8ٕٔٓ) الماضً العام من أغسطس فً المنٌة وافته حتى بداٌتها منذ القضٌة
 الصفوانً، قاٌد أحمد هللا عبد والشٌخ أمٌن، محمد ولٌد الشٌخ وأخٌه الشلح، أمٌن محمد عدنان الشٌخ
 أحمد محمد بن محمد والشٌخ الشلح، حمود قاٌد علً هللا عبد والشٌخ البدوي، نجٌب والشٌخ

 القٌسً، طاهر والدكتور الصفوانً، صالح عبدالسبلم والعقٌد شمبلن، عادل والشٌخ الصفوانً،
مأمون  والمحامً السماوي، عبدالكرٌم الفاضل واألستاذ الصفوانً، ناجً عبده ٌوسف والمهندس

 آل إلقناع والسعً األطراف، تقارب سبٌل فً ووقت جهد من مابوسعهم بذلوا والذٌن الشلح، أمٌن
 رصٌد من وٌضاعف عالٌا ، ونثّمنه نقّدره وإنسانً أخبلقً موقف وهو - القضٌة عن بالتنازل عشه
 للجمٌع. ناواحترام حبنا
 
 القضٌة، حل فً ذاك أو القدر بهذا معنا ساهموا الذٌن األفاضل اإلخوة لكل والتقدٌر بالشكر نتقدم كما
 .األعماق من فشكرا اإلنسانً العمل هذا إنجاح فً دور لهم وكان
 .سعٌكم هللا وشكر أجوركم وكتب فٌكم، هللا وبارك جمٌعا، لكم شكرا
 هللا ورحمة علٌكم والسبلم. عامة المسلمٌن وأموات وأمواتنا لشهدابنا والفاتحة. جمٌعا   لكم تحٌاتنا
 .وبركاته

 .الصفوانً آل عن
 .الصفوانً قاٌد أحمد عبدهللا/ الشٌخ

 م9ٕٔٓ ابرٌل ٕ٘
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 إلى الجاني لتقديـ تعز مدينة في األمنية الجيات لدل" الصفكاني
 .عاجمتو األقدار لكف المحاكمة،

 أبيو يدم عمى األكلي تعميمو الفقيد تمقى أف فبعد األمر، كاف ككيفما
 الصميحي، أحمد بنت أركل السيدة بجامع العممية بالمدرسة التحؽ كخالو،

 ،الستينيات مطمع فيتخرج منيا  عاميف لمدة التاريخية، جبمة مدينة في
 كحسف العممي، تحصيمو أثبتت شيادة عمى الحقان  بمكجبيا حصؿك 

 الشيادة نص يمي ما كفي. المعيد أساتذة مشائخو، بتكقيع مذٌيمة سمككو،
 معيد إلى تتحكؿ أف قبؿ المدرسة أرشيؼ في القديمة السجبلت كاقع مف
اهلل فعن طلب األستاذ زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل  وْتمد: " الجميكرم العيد في

ؤتا أف  للشهادة الدراسية سابقًا يف ادلدرسة العلمية ّتامع السيدة أروى بنت أٛتد ّتبلة،
لدى إدارة ادلعهد معلومات عن دراسة ادلذكور من كشوفات االمتحاف فإهنا تشهد لو 

 بدراستو للكتب التالية أمساؤىا:

 سفينة النجاة للشيخ سامل  مسَت احلضرمي.  -

 شرح فقو اإلماـ الشافعي( البن رسالف.) الزُّبَد -

 العناية والتقريب للقاضي ابن شجاع االصبهاٍل. -

 ح ابن قاسم ادلغريب على العناية والتقريب.شر   -

 ُعمدة ادلسالك البن النقيب. -
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 بغية الباحث يف علم ادلواريث.  -

 شرح بغية الباحث يف علم ادلواريث. -

 شرح بغية الباحث للسبط ادلارديٍت. -

 األجرومية يف علم ادلواريث.  -

 .شرح األجرومية للسيد أٛتد دحالف -

 .ىدؿالكواكب الدرية لأل -

 بَؤر الظالـ يف علم التوحيد -

 .مقدمة ابن رسالف يف التوحيد -

 .بلوغ ادلراـ البن حجر العسقالٍل -

 ."رياض الصاحلُت مع األربعُت النووية للنووي -

 كاالمبلء الخط كقكاعد كالتجكيد الحساب مبادئ تعمـ جانب إلى
 التمقيف عمى كتعتمد آنذاؾ، الديني التعميـ مقررات كىي .(ُ)كالتعبير
 مفرداتيا، نصكص مف الكثير يحفظ فقيدنا ككاف األساس، في كالحفظ
لى. منيا الفقيية كخاصة  كػ مكاد تدرس كانت فقد المقررات تمؾ جانب كا 

                                                             
 .ِانظر الممحؽ  (ُ)
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 كفي جدان، محدكد نطاؽ في كلكف كاليندسة كالجغرافيا النبكية السيرة
 خبلؿ اليمف في مدرسة ُْٓٔ إجمالي مف فقط مدارس ثماف حدكد

 إلى تفتقر ابتدائية، مدارس معظميا ـ،ُِٔٗ - ُٔٓٗ عامي بيف ترةالف
 خزينة كمف األكقاؼ مف التعميـ عمى كيينفؽ الجيديف، كاالعداد المنيج
 .(ُ)اإلماـ

عاـ  عدف مدينة إلى ارتحؿ أركل السيدة مدرسة مف الفقيد تخرج كبعد
 استكمؿ كىناؾ الشمالية، المناطؽ أىالي مف كغيره لمرزؽ طمبان  ،ـُٗٓٗ
 معادلتيا تمت شيادة فناؿ ،في معيد البيحاني كالمتكسط األساسي تعميمو
 المستكل تحديد امتحاف  في نجح أف بعد كالسيما العامة، الثانكية بشيادة
 القميمة المدارس مف ككاحدة السياني، مدرسة إدارة قبؿ مف لو أجرم الذم
 عاـ الحككمي الكظيفي بالجياز التحاقو أثناء  كذلؾ المديرية، في

 شيادة عمى حصمكا الذيف القميميف مديريتو أبناء مف كاحدان  فكاف. ـُْٕٗ
 تمؾ في النظامي التعميـ انتشار لقمة نظران  يعادليا، كما العامة الثانكية
 كالكتابة القراءة يتقف مف فيو كاف الذم الكقت في بعدىا، بما قياسان  الفترة
 لبللتحاؽ فرصتو يجد سيطان ب مؤىبلن  يحمؿ أف عف فضبلن  جيد بشكؿ

 .لمدكلة الكظيفي بالجياز

                                                             
عبداهلل أحمد الذيفاني: التعميـ في اليمف حتى الثكرة اليمنية، صنعاء، مركز عبادم  (ُ)

 .ٕٗ - ٕٔـ، صُٔٗٗ، ُر، طلمدراسات كالنش
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 الفقيد التحاؽ فترة خبلؿ عدف في عنيا ىنا التعميمية المسألة كتختمؼ
 ذات المدارس مف العديد البريطاني االحتبلؿ سمطات افتتحت فقد بيا،

 بمقيس كمية كأينًشئت األىمي، التعميـ كانتشر الحديثة، العممية المقررات
 المدارس بعض أف غير التعميمية، المراحؿ جميع مف لفىتتأ ـُٔ عاـ

 منيـ العديد تأىيؿ كيجرم عدف، مكاليد مف الطبلب عمى مقتصرة كانت
 .  (ُ)ستعماريةاال باإلدارة ليمتحقكا

 المعرفة كتحصيؿ التأىيؿ في الرغبة عمى نشأ قد الفقيد أف نبلحظ كىكذا
 شركط كفؽ منيا لئلفادة يكالسع آنذاؾ المتاحة المنيج مفردات حدكد في

 العممية حياتو تجربة صقؿ في التنشئة تمؾ ساىمت كقد كزمنو، بيئتو
 . بعد فيما كاالجتماعية األىمية كأدكاره عبلقاتو كصياغة

 

 

 

 

 
                                                             

 .َُُ – ٗٗالذيفاني: التعميـ في اليمف، ص (ُ)
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 .والمينيــة الوظيفيــة وكفاءتو ميـــام الفقيد -9 

 عف ليخفُّؼ قريتو، إلى العكدة قرر عدف في قضاىا أعكاـ بضعة كبعد
 عزلتو، أىؿ عمى الشرعي األميف مينة مزاكلة مسؤكلية أبيو كاىؿ

 أثناء في منيا شيء عمى تدٌرب أف بعد منيـ، العديد قضايا في كالتحكيـ
 الكقت، لو سنح كمما الكتابية أعمالو لبعض كمطالعتو ألبيو، مرافقتو
 ميارة كالممارسة الكقت بمركر كاكتسب النجاح، مف قدران  بذلؾ فأصاب
 الحقان  الخبرة ىذه شجعتو كمعارفو، كزمبلئو أقرانو بشيادة يدة،ج كًخبرة
 المتحاف كخضع كالحقكقي، الفقيي المجاؿ في الذاتي التأىيؿ عمى

 كزارة عف الصادر التكثيؽ قانكف كفؽ كذلؾ المستكل، كتحديد فحص
 العدؿ، كزارة مف رسمية مكافقة عمى كحصؿ ذلؾ، في فنجح العدؿ،

 كقريتي الداخؿ، عميد عزلة عمى شرعيان  أمينان  عممو مزاكلة في لبلستمرار
 المجاكرتاف السياني، مديرية الخارج عميد قرل مف كالظُّفاكة، نخبلف دمنة
نىيد) لقريتو  ـ،ُْٖٗ عاـ الدٍِّمنىة قرية في السكف إلى انتقؿ أف بعد ،(الجي
 دبيع عمى قياسان  منيا، كالقريبة بيا المكجكدة المدارس في أبناءه لييمحؽ

 كنصيحة رغبة عند كنزكالن  إلييا، الكصكؿ كصعكبة قريتو، في المدارس
 عمي ككلده معجب، حسف قائد الحاج المرحـك أبيو خالة كأبناء عًديمٍيو
 مركز في عممو مكاف مف لقربيا القرية، في معيـ السكف في حسف قائد

 .كمعارفو كذكيو أىمو مع تكاصمو كسيكلة المديرية،
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 كاف كما - الكطني لؤلمف المركزم الجياز فرع مف مكٌجو خطاب كفي
 المحكمة رئيس إلى ـَُٗٗ أبريؿ ٗ بتاريخ إب بمدينة - يكميا يسمى

 المينة، مزاكلة لتأكيد رسمية، مكافقة عمى حصؿ إب، بمكاء االستئنافية
 التكثيؽ، قانكف كفؽ شرعية، محررات مف عنو يصدر ما عمى كالمصادقة

 لكنو عناءىا، السطكر ىذه كاتب كالد ٌشـتج صعبة مسؤكلية الشؾ كىي
 البالغة، أىميتيا مدركان  بالنفس، الثقة مف كبقدر كالرضا، بالقبكؿ تمٌقاىا

 :الكثيقة نص يمي ما كفي الكبيرة، كمسؤكليتيا

 األخ رئيس احملكمة االستئنافية بلواء إب   احملًـت  "

 بعد التحية

 زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل ة باألخبتاريخ ... اخلاص...  رداً على مذكرتكم رقم

 .يوجد لدينا اعًتاض على توليو أمُت زلل الدمنة وعميد الداخل وعليو، نفيدكم بأنو ال

 وتقبلوا ٖتياتنا

 مدير فرع اجلهاز ادلركزي لألمن الوطٍت

 "(ُ)التوقيع واخلتم

                                                             
 .ّانظر الممحؽ  (ُ)
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 كظيفتو كبيف بينيا يجمع أف كالدراية الحنكة مف بشيء الفقيد كاستطاع
 ثـ كمفتش، السياني، في ،(الحقان  األشغاؿ) كاإلسكاف البمدية مكتب في

 األشغاؿ مكتب لمدير نائبان  بسنكات ذلؾ كبعد التفتيش، لقسـ رئيسان 
 .التقاعد سف بمكغو حتى بالمديرية،

 مرتبان  منيا يتقاضى يكف لـ التي - المينة بيذه ينشغؿ لـ أنو كيبلحظ
 في األساسية كظيفتو حساب عمى - القضائية المحاكـ كمنتسبي رسميان 
 بتكميفو بدءان  بيا، كيمِّؼ التي األخرل العديدة ميامو كال األشغاؿ، مكتب
 عاـ في الناحية مجمس لًسر عامان  أمينان  السياني ناحية عاـ مدير قبؿ مف

ٍدؿ" مينة كشغمو ـ،ُٖٕٗ  في سترد كأخرل كالجنيد الداخؿ عميد عزلة "عى
 ما كفي. كالكقت الجيد مف متكازنان  قدران  امني لكؿ جعؿ بؿ السياؽ، ثنايا
 إب محافظ إلى مكجية السياني ناحية عاـ مدير بخط كثيقة نص يمي

 :الناحية مجمس سر أميف الفقيد اختيار عمى المكافقة بخصكص

 األخ العالمة زلافظ احملافظة      حياكم اهلل"

 ٖتية طيبة

ابو أمُت عاـ لسر رللس الناحية من صدر إليكم األخ زلمد أٛتد الصفواٍل الذي مت انتخ
رللس الناحية وىو ولد طيب ٔتحل من الكفاءة والقدرة، مع العلم أنو يعمل مفتشاً لبلدية 

 .نظركم بإحالتو إىل من يلـز بادلوافقة، وىذا ْتسب أمركم.  السياٍل
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 مدير عاـ الناحية

 ... التوقيع

 .(ُ)"ـٜٛٚٔ - ٛ - ٖ

 مكافقة صيغة عمى الفقيد كثائؽ فبي نعثر لـ أننا مف الرغـ كعمى
 .المكافقة حصكؿ تؤكد أعكاـ لعدة المينة ليذه ممارستو أف إال المحافظ

 لمزاكلتو  الحككمية الجيات مكافقة عمى الضكء تسمط التالية كالكثيقة
ٍدؿ" مينة كاختصاصات مياـ نيد، الداخؿ عًميد عزلة "عى  كمحتكاىا كالجي
 العدؿ اسـ عف تفصيبلن  األكؿ المربع يحكم: مربعات ثبلثة عمى يتكزع

 االجتماعية، كالحالة مسؤكليتو، نطاؽ في الداخمة كالقرل كالعزلة الثبلثي،
  .الشخصية البطاقة بيانات ثـ كالعمر،

 :يمي كما كصيغتو العدؿ، تعيد بنمكذج الثاني المربع كيختص

ورة سليمة، والقياـ أتعهد أنا زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل بالقياـ بأعماؿ ادلعدلة بص" 
بواجبات الدولة، واحلفاظ على أمواؿ الزكاة احملددة وتقديرىا بصورة صحيحة، مع مراعاة 
ادلواطنُت، وحل اإلشكاالت اليت ٖتدث بينهم، وإبالغ الدولة يف أي قضية ٗتل باألمن، 

 ". وىذا تعهد بذلك

                                                             
 .ْانظر الممحؽ  (ُ)
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 احيةالن كمدير السياني ناحية حاكـ بتعميد فيختص الثالث المربع أما
 .(ُ)ـُٖٔٗ - ّ - ٗ بتاريخ

 حممتو ما مدل يتبيف كتنظيميا الكثيقة محتكل عمى الكقكؼ خبلؿ كمف
ٍعدىلة مينة ألىمية انعكاسان  طياتيا، في دقة مف  المناطة المياـ كثقؿ المى
ف بيا   جزئيان  متداخمة تبدك مياـ كىي تعميمية، بصيغة بعضيا جاء كا 
 ما كىك األقؿ، عمى النظرية الناحية مف "المأمىنة" مينة مياـ بعض مع
 . كاحد كإطار الممارسة كاقع في بينيما الجمع إلى بالفقيد حدا

 مديريتو كمسؤكلي كأعياف كجياء مف العديد ذلؾ قبؿ لو شيد قد ككاف
 باختيارىـ عزلتو أىالي قضايا حؿ في كالنزاىة كالجدارة اإلدارية، بالكفاءة

 مؤرخة كثيقة في لو شيدكا الذيف األعيافك  األمناء أسماء يمي ما كفي لو،
 العماؿ عيد ذكرل - ـُٕٓٗ مايك ُ/  قُّٓٗ الثاني ربيع ُِ في

 : المديرية مركز إدارة عمييا صادقت - العالمي

 .النخبلني عمي قائد محمد الفقيو -

 .الساده محمد عبدالكىاب القاضي -

  .الساده قاسـ محمد عمي القاضي -

                                                             
 .ٓانظر الممحؽ  (ُ)
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 .السماكم قائد بدالعزيزع محمد أحمد القاضي -

 .الحسني عبدالعزيز بف عبداهلل العبلمة السيد -

 .الميدم محمد بف عبداهلل العبلمة السيد -

   .الصفكاني أحمد عمي عبده غانـ األستاذ الفقيو -

 .الضراسي أحمد عمي محمد محسف الفقيو -

  .عبداهلل غالب بف محمد الفقيو -

 .دماج أحمد محمد بف ناجي النقيب -

  .الصبلحي محمد بف الرب عبد النقيب -

 .دماج حسف بف أحمد النقيب -

  .مضمكف سعيد عمي النقيب -

 .شمبلف أحمد بف محمد فيصؿ الشيخ -

  .بحير عبدالكاحد حمكد الشيخ -

 .قىٍكبو عائض زماـ الشيخ -
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 .ةقٍكب مطير الرائد -

  .السياني بمدية رئيس البصير أحمد محمد األستاذ -

  .السياني مدرسة مدير بحيبح أحمد محمد اذاألست -

  .القيرم سعيد محمد حسف الحاج -

  .الجبئي عمي أحمد الحاج -

 .الكىبي مفمح أحمد الحاج -

 .الجكبحي عبده عمي الحاج -

 .الجرفات يحيى محمد أحمد -

  .الشمح محمد ناجي بف أحمد -

  .الشمح عبداهلل أحمد بف أحمد -

 .مسرع الرب عبد حمكد -

 .(ُ)الظرافة عثماف عبدالرحمف -

                                                             
 .ٔانظر الممحؽ ( (ُ
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 عميد عزلة كقرل الجنيد قرية أىالي مف العديد أكد الحقة أعكاـ كفي
بىة)الداخؿ ٍعزى ٍيرات ،كالًمٍعزاب ،المى  مزاكلة في كنجاحو كفاءتو عمى( كالصَّ
 اختيارىـ مجدديف كاالستقامة، كالسمكؾ السيرة بحسف لو كشيدكا أعمالو،

 كثيقة في كذلؾ الشرعية، لمعقكد أمينان  عمالوأ مزاكلة في لبلستمرار لو
 مديرية محكمة رئاسة عمييا صادقت كتكقيعاتيـ، ببصماتيـ مميكرة
 قانكف نىص كفؽ كذلؾ ـ،ُّٖٗ عاـ في كاالستئناؼ االبتدائية السياني
 كفي. العدؿ بكزارة األمناء دائرة عف الصادر الشرعي، األميف مينة شغؿ
 :الكثيقة نص يمي ما

أىايل قرية اجلنيد عزلة الدامغ، وأىايل قرية ادلعزبة وادلعزاب عزلة عميد الداخل، ضلن " 
وادلوقعُت أدٌل ىذا، اجلميع من ناحية السياٍل سلتارين األخ الفقيو أٛتد مرشد زلمد 
الصفواٍل وولده زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل باستمرارعلا يف إ٘تاـ العقودات الشرعية ّتميع 

ودات النكاح حسبما سبق اختيارنا للمذكورين بثقتهما وحسن سَتهتما أنواعها، وكذا عق
والسلوؾ، وبكفاءهتما وعفة ونزاىة ... وألىليتهما ورضاء هبما، عن اختيار منا لصلح 
الشأف، دلا هبما من الصالح واألعماؿ ادلذكورة على أكمل وجو، وقد وجب ٖترير ىذا، 

و األمر. واهلل ويل التوفيق. بتارؼلو شهر ربيع واالختيار منا بأيديهما للعرض على من يهم
 .(ُ) "ىػ٘ٓٗٔأوؿ 

 

                                                             
 .ٕانظر الممحؽ  (ُ)
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 كأعضاء كأعياف عيدكؿ كنزاىتو كفاءتو عمى أجمع السياؽ ذات كفي
 كالخارج الداخؿ عميد عزلتي قرل بعض في العاـ الشعبي المؤتمر حزب

. ـَُٗٗ عاـ كتكقيعاتيـ بأسمائيـ مذيمة كثيقة في كذلؾ إلييا، المشار
 :الكثيقة نص يمي ما كفي

ضلن عدوؿ وأعياف وُعّقاؿ وأعضاء ادلؤ٘تر الشعيب العاـ، وأفراد من أىايل قرية الدمنة " 
والظفاوة وادلعزبة والصَتات وادلعزاب من عزلة عميد الداخل واخلارج وقرية اجلنيد وعواِرض 

رين األخ ٛتومة من معشار الدامغ من ناحية السياٍل، وادلوقعُت بأمسائنا أدٌل ىذا سلتا
الفقيو زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل الستمراره يف مزاولة أعماؿ العقودات الشرعية وادلبيع 

ىو  وعقودات األنكحة ووثائق الطالؽ وٚتيع ادلستندات والديوف واالتفاقيات على ما
عليو، دلا دلسناه من كفاءتو ومقدرتو ومؤىالتو لألعماؿ ادلذكورة، والذي قد أصلز العديد 

ىذه األعماؿ يف أغلبية قرى وعزؿ الناحية عن كثَت من غَته من األمناء، إضافة  من مثل
إىل خَتيتو ونزاىتو وعفتو كاملة، وعليو فقد ٖترر ىذا االختيار منا لو طبقًا دلا قد مر عليو 

 ."ٔتثل ىذا من فًتة معروضاً على من يهمو األمر

لى مضاء إفادة الكثيقة أعمى في اليسار كا   السياني محكمة يف المختص كا 
 أمينان  اختاركه كالذيف الدمنة، قرية كأعياف لعدكؿ التكقيعات ىذه"  بأف

 األمكر في لمعرفتو نظران  عبدالعزيز، عبداهلل السيد لؤلميف خمفان  لمقرية
 .(ُ) " الشرعية

                                                             
 .ٖانظر الممحؽ  (ُ)
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 أف عمى الفقيد حرص يتبيف السابقة كالخطابات المذكرات خبلؿ كمف
 طابع كاختصاصاتو ميامو ليكسب عةكالمشرك  الرسمية القنكات يسمؾ

 التزامو يعكس مما ليا، المنظمة كالمكائح التعميمات كفؽ المشركعية
 بيا حظي التي المرمكقة كالمكانة الثقة عمى عبلكةن  المكائح، بتمؾ كتقيده
 الجيات كبعض مديريتو نطاؽ في كالرسمي الشعبي المستكييف عمى

 .المحافظة مركز في المختصة

 بيف ترابط مف السياؽ يقتضيو عندما كنزكالن  بالشيء، العمـ نافذة كمف
 شركط بعض عمى سريعة نظرة نمقي أف المفيد مف أرل المكضكع، أجزاء

 التكثيؽ، قانكف كفؽ الشرعي، األميف ميمة لشغؿ يتصدل مف ككاجبات
 بالقانكف كتعديبلتو العدؿ بكزارة الخاص ـ،ُِٗٗ لسنة ِٗ برقـ الصادر

 :ـُٕٗٗ لسنة ّْ رقـ

 شخص ىك: فػاألميف المنظِّمة كالقرارات كالمكائح القانكف ىذا لنص ككفقان 
 .عامة بخدمة بالقياـ مكٌمؼ

 :شركطو مف

 .المينة مزاكلة عمى المؤثرة العاىات مف خاليان  األىمية كامؿ يككف أف -
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 كقكانيف الشخصية كاألحكاؿ الشرعية المعامبلت بأحكاـ ميًممان  يككف أف -
 ذات القكانيف مف كغيرىا كالمساحة العقارية كالضرائب لرسـككا اإلثبات
 .العبلقة

 .أمينان  عدالن  يككف أف -

 . السمعة كحسف كالسمكؾ السيرة محمكد يككف أف -

 أشير ستة عف تقؿ ال لمدة التكثيؽ أعماؿ عمى تدرب قد يككف أف -
 . بدائرتو عممو الكاقع التكثيؽ قمـ رئيس تكجيو تحت

 قمـ مف الترشيح ذلؾ عمى يصادؽ كأف جيتو أىؿ قبؿ مف يرشح أف -
 . التكثيؽ

 .التحريرم االمتحاف يجتاز أف -

 مخمة جريمة في بات قضائي حكـ ضده صدر قد يككف ال أف -
 اعتباره إليو ريد إذا إال األمانة أك بالشرؼ

 :األميف ككاجبات مياـ كمف

 العبلقة ذكك يطمب أك التشريع يكجب التي المحررات كتكثيؽ تحرير -
 .كتكثيقيا فييا البت
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 العبلقة ذكم تكاثيؽ عمى كالتصديؽ العرفية المحررات طمبات تمقي -
 . كتكثيقيا فييا

 . كالرجعة الطبلؽ كشيادات الزكاج عقكد كتكثيؽ تحرير -

 .لممنقكؿ كالتصرفات الككاالت تحرير -

 . الكصية صككؾ تحرير -

 ذكك يطمب أك التشريع يكجب التي األخرل المحررات كتكثيؽ تحرير -
 يينص أف شريطة كالتجارية كالمالية العقارية كالتصرفات تكثيقيا العبلقة
 .المينة مزاكلة تراخيص في ذلؾ عمى

 الدائرة في التكثيؽ قمـ برئيس األميف عبلقة تنظـ ككاجبات مياـ كىناؾ
 .(ُ) مينتو مزاكلة فييا الكاقع

 قد كأنو الفقيد، عمى انطبقت قد الشركط تمؾ أف السياؽ خبلؿ مف كسنرل
 . كجو أتـ عمى كاختصاصاتو بميامو قاـ

 

 

                                                             
 المادة منقكلة مف مكقع كزارة العدؿ عمى شبكة النت. (ُ)
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سـياماتو أدوار الفقيد -٣  .والرسـمية األىميـة وا 

 كاألنشطة الدكرات في مديريتو كأعياف كجياء مع فقيدنا أسيـ لقد
 التي الندكات كمنيا المديرية، في تنعقد كانت التي كالتكعكية، المجتمعية

 بمحافظة لمتطكير األىمي التعاكف لييئات العاـ االتحاد فرع يقيميا كاف
 مف العديد أقامت التي الثمانينات، عقد مف األكؿ النصؼ في إب

 التابعة كالعزؿ القرل بعض في كالخدمية التحتية البنية مشركعات
 الداخؿ عميد مياه مشركع إقامة المثاؿ سبيؿ عمى منيا لممديرية،
 بالمديرية العاـ االتحاد كفرع األىالي قبؿ مف فقيدال كيٌمؼ الذم كالدامغ،
 فرع لدل كالمتابعة السعي خبلؿ مف كنشاط، بجد فيو عمؿ كقد إلدارتو،
 كالمعزاب المعزبة قريتي كػ القرل بعض لربط ـُٕٖٗ عاـ في االتحاد
 فرع أميف مف مكجية كثيقة نص يمي ما كفي لممشركع، الرئيسية بالشبكة
 إلى إب محافظة في التعاكني لمتطكير  المحمية جالسلمم العاـ االتحاد
 إلى المياه لتكصيؿ حؿ إليجاد السياني، بناحية المحمي المجمس رئيس

 :المذككرتيف القريتيف

 األخ رئيس اجمللس احمللي بناحية السياٍل   احملًتـ" 

 بعد التحية
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ى مراجعة األخ ـ عطفًا علٜٚٛٔ/ٔ/ٕ٘بناًء على توجيهات األخ زلافظ اللواء بتاريخ 
زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل عضو اجلمعية العمومية للمجلس ٓتصوص مشروع مياه عميد 
والذي يستفيد منو ٚتيع أىايل العزلة باستثناء قرييت ادلعزبة وادلعزاب، نظرًا لعجز األىايل 

 .عن مد الشبكة إىل زلالهتم كوهنا مرتفعة عن زلل اخلزاف ٔتسافة شاسعة

ـ لـز إحالة ادلوضوع إليكم ٜٙٛٔروع ادلذكور مدرج يف خطة اجمللس لعاـ ونظرًا ألف ادلش
 .لالطالع وإغلاد احلل ادلناسب لتوصيل ادلياه إىل القريتُت

 وتقبلوا ٖتياتنا

 .(ُ) "أمُت فرع االٖتاد العاـ للمجالس احمللية للتطوير التعاوٍل

 في كنياتالتعا أنجزتيا التي الخدمية  المياـ مف غيرىا إلى باإلضافة
 كعكرة، كاألقؿ الكعرة، الجبمية المناطؽ في الطرقات شؽ كػ اإلطار، ذات
يباف قرل مف كؿو  في  كغيرىا، كالياًدس كالٌسٍبرة كاألزارؽ كالنقيميف صي

 مصاعب الفقيد فييا القى كالتي الداخؿ، عميد" البيغدة" طريؽ شؽ كمنيا
 كفركعيا لرئيسةا الطريؽ شؽ كضركرة بأىمية األىالي إقناع في جٌمة
 عمى اعتراضيـ كجو في كالكقكؼ كالقريبة، المجاكرة كالمزارع القرل الى
 العامة بالمصالح جيميـ عف الناتج االعتراض ذلؾ المشركع، تنفيذ

 تـ حتى منيا، كييحرمكف أراضييـ الطرؽ تمتيـ أف مف كخكفيـ الحيكية،
 لمصالحيـ ياأىميت مدل ذلؾ بعد األىالي كأدرؾ المطاؼ، آخر في شقيا

                                                             
 .ٗانظر الممحؽ  (ُ)
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 كالمراكز كالمدف كباألسكاؽ بمحيطيا قراىـ ربط في ليا كحاجتيـ
 التي التعاكني السكاني التعداد لجاف ضمف ذلؾ قبؿ كعًمؿ. الحضرية
 العمؿ في لبلنضباط مثاالن  ككاف ـ،ُُٖٗ مارس في االتحاد نظميا
 ان عضك  كاف الذم االتحاد عمؿ ببرنامج التزامو عميو أمبله األداء، كحسف

 .فيو

 في التعاكني لمتطكير المحمية المجالس بيا حظيت التي كلؤلىمية
 المياـ بعض عمى التالية السطكر في سنتعرؼ االقتصادية الجكانب
 كثمانينات سبعينات خبلؿ العممي، الكاقع في بيا اضطمعت التي كاألدكار
 :المنصـر القرف

 عاـ ليا مسمى كأكؿ اليمف في لمتطكير األىمي التعاكف ىيئات تأسست
 إلى العدد كارتفع التأسيس، سنة عند ىيئة ِٗ عددىا كبمغ ـ،ُّٕٗ
 أعكاـ كبعد. المٌطرد نمكىا عمى مؤشران  يعد ما ـ،ُٕٔٗ عاـ ىيئة ُْْ

 كصارت المحمية، لممجالس العاـ االتحاد إلى الييئات ىذه انضمت
 الفني اإلشراؼ تتكلى كشعبية رسمية مركزية ىيئة"  كىك بو، تيعرؼ
 .(ُ) "الجميكرية في التعاكني العمؿ عمى كالمالي

                                                             
 .ّٖٓغانـ: القبيمة كالدكلة في اليمف، ص  فضؿ أبك (ُ)
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 ببعض القياـ في أجميا مف أنًشئت التي األساسية المياـ كتتمثؿ
 المدارس كبناء الفرعية، الطرؽ كصيانة شؽ كػ الخدمية، المشركعات
قامة االبتدائية،  كالكيرباء، الشرب، مياه كمشاريع الصحية، الكحدات كا 

 يتـ كجميعيا.. المياـ مف كغيرىا الزراعية، كاألدكات اآلالت كتكفير
 الكبيرة كالنسبة ،%َِ تتجاكز ال بنسبة أىمية تبرعات مف محميان  تمكيميا
 ميزانية كبرصد الضريبية، المصادر بعض مف حككمي، بتمكيؿ تغٌطى

 .(ُ) الخمسية التنمية كخطة لمدكلة، العامة المكازنة ضمف ليا

 لنشاط المخصصة االستثمارات مغتب فقد الرسمية حصاءاتلئل ككفقان 
 لمتنمية الثانية الخمسية الخطة سنكات خبلؿ اليمف في التعاكنية الحركة

 ألؼ عشر كخمسة كأربعمائة مميار حكالي ـُٖٔٗ - ِٖ عامي بيف
 %.ٖٓ بنسبة فييا الدكلة إسياـ كاف لاير،

 تأسيم قد التعاكني التطكير ىيئات أك التعاكنية الحركة أف يتضح كبيذا
 اليمف، في كاالجتماعية االقتصادية التنمية عممية في كبير حد إلى

 فقد الييئات إلى االنضماـ كيفية عف أما. فيو حيكيان  دكران  تمعب كصارت
 البداية، في كالسياسية كاالجتماعية القبمية المكانة معايير كفؽ تتـ كانت

                                                             
 .ُّٔ - ّٔٓغانـ: القبيمة كالدكلة في اليمف، ص  فضؿ أبك (ُ)
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 صمحةالم تحقيؽ عمى كالقدرة الشخصية، كالصفات الكفاءة أصبحت ثـ
 .(ُ)الحؽ كقت في لبلنضماـ أساسان  تمثؿ العامة

 كانت التي كالرسمية األىمية االجتماعات حضكر عمى الفقيد حرص لقد
 لتدارس المحافظة، قيادة مف كأحيانا المديرية، مسؤكلي مف بدعكة تنعقد
 لمفعاليات التحضير فييا بما شؤكنيا، كترتيب المديرية أكضاع مف المييـ

 قبؿ مف رسميان  يكٌمؼ كاف فقد كالرئاسية، المحمية ثـ لبرلمانيةا االنتخابية
 في قيادم عضك بصفتو - َُْ بالدائرة العاـ الشعبي المؤتمر فرع

 كثير في لممشاركة كاإلرشاد، التكجيو دائرة لرئيس كمساعد - المؤتمر
 دائرتو لمرشحي تنعقد كانت التي االعبلمية، كالميرجانات الفعاليات مف

 الخطىب بإلقاء كذلؾ ـ،َُِِ ،ََِٖ ،ََِٔ ،ََِْ عكاـاأل خبلؿ
 القياـ عمى كحثيـ الناخبيف كتكعية الفعالية، أىمية عف المعبرة كالكممات
 التشريعية السمطات في عنيـ كينكب يمثميـ مف اختيار في بدكرىـ

 بعض عمى كاإلشراؼ لمجميكرية، رئيس كانتخاب المحمية كالمجالس
 عمييـ يمميو كطني ككاجب كمسؤكلية الدائرة، إطار يف االنتخابية المراكز
 كانت التي الفعاليات بعض في مشاركتو عف فضبلن  كالقانكف، الدستكر

 - المحافظة مركز في أك المديرية مركز أك عزلتو قرل بعض في تقاـ
 .الكطنية كاألعياد بالمناسبات احتفاءن  - إب مدينة

                                                             
 .َّٔغانـ: القبيمة كالدكلة في اليمف، ص  فضؿ أبك (ُ)
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سياماتو جيكده لقاء ريةالتقدي الشيادات مف العديد عمى حاز كقد  في كا 
 شيادة منيا سمككو، كحسف كفاءتو كعف كاألنشطة المياـ تمؾ مختمؼ
 :كنىصيا ـُْٖٗ عاـ في السياني ناحية عاـ إدارة مف صادرة

تشهد إدارة عاـ ناحية السياٍل واحملكمة الشرعية بأف األخ زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل " 
ديد من األعماؿ اليت كلف هبا وكذا القياـ بعمل قد ساىم مساعلة فعالة يف إصلاز الع

العقودات الشرعية بأنواعها وقضايا أخرى، إضافة إىل قيامو بأعماؿ وخدمات مشرفة يف 
رلاؿ ىيئة التعاوف األىلي لتطوير الناحية، وخدمة منو ألبناء وطنو وللمصلحة العامة، كل 

ؤديو بنشاط وجدية وإخالص، ذلك إىل جانب عملو ادلناط بو يف مكتب البلدية الذي ي
 .ولذا أعطيت لو ىذه الشهادة لعرضها على جهة االختصاص

 مدير عاـ ناحية السياٍل                   ختم احملكمة   

 الرائد/ شايف منصر سلارش

 التوقيع

 .(ُ)"  اخلتم

 مركز في االبتدائية المحكمة: مف كؿ مف عديدة شيادات جانب إلى
 التعاكني لمتطكير المحمي المجمس مف كشيادة ـ،ُٕٖٗ عاـ المديرية

 :نصيا يمي ما  في ،َُٗٗ عاـ
                                                             

 .َُانظر الممحؽ  (ُ)
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تقديرًا وعرفانًا لكل من ساىم ويسهم يف دعم احلركة التعاونية وتنشيطها يف ناحية " 
السياٍل وجب علينا أف نكـر األخ زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل دلا قاـ بو من دور إغلايب يف 

 .ؽ ودلا ؼلدـ ادلصلحة العامة يف تنمية وتطوير النشاط التعاوٍلرلاؿ العمل التعاوٍل  اخلال

 .(ُ)" رئيس اجمللس احمللي لناحية السياٍل

 لجيكده األىالي مف ككذا العاـ، الشعبي المؤتمر حزب فرع مف كأخريات
 قاعدة إرساء في كشيادة الصيفية، المراكز أنشطة عمى اإلشراؼ في

ف ـ،َُِِ عاـ بلفنخ دمنة قرية في الزكاج شرط تحديد  يجرً  لـ كا 
 :كنىصيا الحقا، بيا التقيد

ـ شباب قرية دمنة طلالف هبذه الشهادة كتقدير منهم على شكرىم وامتناهنم لألمُت يتقدَّ  "
بذلو من جهد إلرساء قاعدة ٖتديد شرط الزواج  زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل على ما

 .(ِ) "وسائلُت ادلوىل عز وجل أف غلعل ذلك يف ميزاف حسنات

 عاـ العالمي العماؿ عيد ذكرل في تكريـ شيادات إلى باإلضافة
 ـ،ُِٔٗ سبتمبر ِٔ لثكرة الفضي بالعيد االحتفاؿ كبمناسبة ـ،ُٖٔٗ
 الخاص القسـ في مثبتة كجميعيا. ـُٖٖٗ عاـ في الثكرة كذكرل

 . بالمبلحؽ

                                                             
 .ُُانظر الممحؽ  (ُ)
 .ُِانظر الممحؽ  (ِ)
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 ،إليو أسندت التي المياـ في الفقيد إنجازات تكٌثؽ الشيادات ىذه ككؿ
 الكقت نفس في كتعكس عنيا، الصادرة بالجيات الكثيؽ ارتباطو كتؤكد
 خدمة شأنيا مف كمياـ بأدكار اضطمع مف تجاه الجيات تمؾ سياسة

 سبيؿ في كاإلنتاج كالعطاء الجيد مف المزيد بذؿ عمى كالتحفيز المجتمع،
 لمترقي استحقاقو عف زمبلئو بعض يذكره مما الرغـ عمى. العاـ الشأف
 الجياز في عميا كظائؼ شغمكا ممف بزمبلئو مقارنة الكظيفي، رفيعكالت

 عضكان  ككنو كرغـ المينية، ككفاءتو الكطنية أدكاره إلى كقياسان  اإلدارم،
 .آنذاؾ الحاكـ الحزب في

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٘ٓ - 
 

 .القضـائي بجيازىا وعالقتو لمـدولة مفيوم الفقيد -٤

 فساد مف تذمره كرغـ ،بالغة أىمية الفقيد كعي في تحتؿ الدكلة كانت لقد
 راسخة قناعة لديو كانت فقد منيـ الكثيريف مسمؾ كسكء المسؤكليف،

 مختمؼ لحؿ كالقضائية، كاألمنية التنفيذية األجيزة إلى الرجكع بضركرة
 تصالحيان، أك كديان  حميا المتعذر كالخاصة، العامة كاإلشكاالت القضايا
 في ىي كما مفيكمو في أجيزتيا بمختمؼ الحككمة باألصح أك فالدكلة
 كالضبط، كالمحاسبة لمرقابة الرئيسة المرجعية تشٌكؿ جميعان  مفيكمنا
 ليا، الناظـ كالقانكف الدستكر كفؽ العامة الحقكؽ كتنفيذ حفظ كضماف
 األجيزة كانت كاجييا التي كالقضايا اإلشكاالت مختمؼ ففي كلذلؾ
 ال أف عمى صيحر  األساسي، كمعتمىده مرجعو ىي كالقضائية األمنية

 كضعؼ بيركقراطيتيا رغـ كالظركؼ، األسباب كانت ميما يتجاكزىا
 ." بسىنة الدكلة يـك " مقكلة مرددان  أدائيا،

 يفضؿ بؿ العنؼ، إلى يميؿ يكف لـ اآلخريف مع الخبلؼ حاالت كفي
ذا كديان، حميا  جاعبلن  المختصة، الجيات إلى بدعاكاه يتقدـ ذلؾ تعذر كا 
 إلى فييا احتكـ التي القضايا معظـ كفي ريف،لآلخ قدكة نفسو مف

 حقكقو، يكسب أف استطاع - مطالبو عدالة مف كاثقان  - الدكلة مؤسسات
 قضايا المثاؿ سبيؿ عمى منيا عنيا، الصادرة القضائية األحكاـ بمكجب
 كمساكف، أراضي مف المكركثة أك الخاصة أمبلكو بعض عمى النزاع



- ٘ٔ - 
 

 في قبميا ما أك ـ،ََِٓ عاـ لقاعدةا مدينة في جيرانو بعض مع سكاء
، القرف تسعينات أكاخر الداخؿ عميد عزلة  مصمى قضية في أك المنصـر

 . (ُ)ـ ٖٔ عاـ العيديف
 مف كانت كلك بالدكلة تستًيف ال " القكؿ يردد كاف المناسبات بعض كفي
 كاف ربما التي أحكاليا، تدىكر عمى كجكدىا كبأىمية بيا إيمانان  ،"رماد
 كذلؾ مرحمية، أك ظرفية حالة أنيا البسيط االختزالي مفيكمو في يرل
 الضعؼ مراحؿ بيف - جدلي - سجاؿ سياؽ في اليـك نفيمو ما كفؽ
 عنيا عٌبر كما الطبيعية، أعمارىا دكرة في الدكؿ بيا تمر التي كالقكة

 .الشييرة مقدمتو في خمدكف ابف العربي  المفكر بإسياب

 قكانينيا احتراـ عدـ أك الدكلة دبياتأ عمى الخركج ينتقد كاف ككـ
 المثؿ يردد كاف كلذلؾ تنفيذىا، عمى القائميف مساكئ برغـ كتكجيياتيا،

 يقٌكض الكاعي غير القبيمي أف بو كيقصد ،"الدكؿ مزيؿ القًبيمي ": الشائع
 ال قبمييف أفرادان  يشمؿ عاـ كالمعنى المتحضر، غير بسمككو الدكلة أركاف
 مع حتى لكحده، الدكلة يقكض فردان  نتخٌيؿ أف الصعب مف إذ كاحدان، فردان 

 اختزنتو ما يترجـ المىثىؿ ىذا كلعؿ. القبيمة في كتأثيره حجمو ثقؿ افتراض
 كانت حيف نسبيان، القريب أك البعيد لمماضي صكر مف الشعبية الذاكرة
 ضعفا،ن  منيا تأنس عندما الدكلة عمى تخرج الشمالية القبائؿ بعض

                                                             
(ٔ)
 .ُٖانظر الممحؽ  
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 كانت التي باألمكاؿ كالمطالبة كالتقطعات كالنيب السمب ؿأفعا كتمارس
 خدمات، مف القبائؿ تمؾ أفراد يقدمو ما نظير ليا، تجرييا اإلمامة سمطة
 المثؿ السابؽ المثىؿ مف كقريب. لمفسدتيـ كدرءان  صفكفيا، في كجنكد
 ،"الشرؼ" يعني ىنا كالنامكس ،"الدكلة أعيا النامكس مكسكر": القائؿ
 .اإلىانة استمرأ الذم اليمجي الشخص بو كيقصد

 الشأف كتنظيـ إلدارة حتمي، أمر بمؤسساتيا الدكلة كجكد أف شؾ كال  
 مف كاالقتراب الفكضى ىك ذلؾ كدكف مكاطنييا، شؤكف كتدبير العاـ،
ف الفقيد يدركو كاف ما ىذا كلعؿ الغاب، شريعة  .عنو يفصح لـ كا 

 كالتنفيذية التشريعية الثبلث سمطاتيا في تتمثؿ ىنا المقصكدة كالدكلة
 الدكلة تككينات مف جزء كىي عنيا، المنبثقة كاألجيزة كالقضائية،
 ترابيا فكؽ يعيش الذم كالشعب الجغرافية الرقعة تشمؿ التي الرئيسة،
 الشعب، شؤكف تدير التي كالحككمة عنيا، كيذكد يحميو الذم كالجيش
 .حقكقو كتحفظ مصالحو كتؤٌمف

 التي الظكاىر مف العديد ينتقد  كاف فقد الدكلة حتميةب إيمانو كبقدر
 كالكساطات الرشكة انتشار مف نمكىا، كتعٌطؿ مداميكيا تخمًخؿ

 تكفير في كاإلخبلؿ الناس، معامبلت إنجاز كتعطيؿ كالمحسكبيات
 العاـ الشعبي المؤتمر في عضكيتو تكف كلـ مطالبيـ، كتمبية حقكقيـ

 يحتـر ككاف المساكئ، تمؾ عف طرؼال يغض لتجعمو( الحاكـ الحزب)
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 أك حزبو كمف الحاكـ النظاـ مف المكقؼ في (اآلخر كالرأم الرأم) مبدأ
 الكطنية الثكابت بيف يخمط ال الرأم ذلؾ ماداـ سياسية، قضية أم مف

 تسٌخر أف كيجب المتغيرات، مف الحزبية التنظيمات كعىد كالمتغيرات،
 كطريقة بمغة ىذا رأيو عف يعٌبر كاف أنو كرغـ الدكلة، لبناء جيكدىا

 عمى كعيو، مستكل  في تطكران  يعكس العميؽ محتكاه أف إال بسيطتيف،
 دكتيعى  الديني، الفقيي بالجانب مقارنة السياسي الجانب في بضاعتو قمة

 إلى العامة، كالمناسبات التنظيمية، كاالجتماعات االجتماعية، المقاءات
 جميعيا االعبلمية، الكسائط مع ،الحزب عف الصادرة المطبكعات جانب
 .سياسي تثقيؼ أكعية

 لـ ـَُِٖ أغسطس ُْ في كفاتو حتى َُُِ عاـ مف الفترة كخبلؿ
 كالتعجيؿ الببلء كدفع الببلد أحكاؿ بإصبلح الدعاء عف يتكقؼ يكف

 التي المحظة إلى تكاقان  الببلد، إليو آلت مما غيره كثيريف كػ متألمان  بالفرج،
 معتبران  كالحركب، األزمات مف معافى مستقران  آمنان  الكطف فييا يرل

 األىمية الحرب سنكات منذ عايشيا التي المراحؿ أصعب الراىنة المرحمة
 لو رأم كىك الماضي، القرف ستينيات في( كالجميكرييف الممكييف بيف)

 شخص مف صادر فيك المعاصرة، التاريخية الناحية مف كجاىتو
،  .العصر عمى شاىدان  ككاف األحداث، عاصر مخضـر
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 كالحضكر اإلدراؾ مستكل بيف كالنكعي الكمِّي الفارؽ باالعتبار األخذ مع
 ككقائع مجريات كبيف الستينيات أحداث كمجريات لتفاصيؿ الذىني
 يبمغ لـ مبكرة، سف في فقيدنا كاف المرحمة تمؾ ففي المعاصرة، المحظة

 مع كيذه سف أف الطبيعي كمف عمره، مف الثاني العقد منتصؼ بعد
 كانعداـ الميعاشة، كظركفيا كخصائصيا نسبيان، البدائية المرحمة طبيعة
 العمميات مسرح عف بعيدة ريفية منطقة كفي اإلعبلمية، التمقي كسائط

 إلى صنعاء مف الممتد الجغرافي النطاؽ في غالبان  الدائرة العسكرية
 صكرة ـترس أال شأنيا مف كغيرىا المعطيات ىذه كؿ شماالن، صعدة
 كبالتالي آنذاؾ، األىمية الحرب كقائع عف مكتممة شبو أك مكتممة ذىنية
 إدراكو سعة عمى قياسان  محدكدة أك ضئيمة تعد عنيا المعرفية خمفيتو فإف

          .الراىنة المرحمة ككقائع سياؽ عمى كاطبلعو

 كقؼ كتنفيذ نظارة إليو آلت فقد كفقو، عمـ بيت مف ينحدر الفقيد كألف
 شؤكف في الصفكاني محمد بف عمي بف عبداهلل بف عمي الفقيو ألمو دهج

 ،"األرشد من الذرية ومن تناسل منها حىت يرث اهلل األرض ومن عليها"  بصفتو دينية
بُت من تناسل من جده ألمو ومن  " الكقفية صيغة عميو نصت ما كفؽ كذلؾ

دٌاف ،"تناسل من جده ألبيو  .عـ أكالد كالجى

 بف يحيى بف محمد الفقيو خالو سف كبر كبسبب ككفاءتو، ولحرص كنظران 
 اإلقامة مسؤكلية إليو أىسندت فقد - الكاقؼ حفيد - الصفكاني عمي
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نيد، قريتو مسجد في كالخطابة كاإلمامة  عمى بني الذم المسجد الجي
 خطبة إلى باإلضافة السابقة، الكقفية نص في المذككر جده كقؼ أرضية

 كاالرشاد األكقاؼ مكتب مف رسمية مكافقة عمى بذلؾ كحصؿ العيديف،
 :المكافقة كثيقة نص يمي ما كفي إب، بمحافظة

 والسالـ عليكم األخ عامل وقف السياٍل  احملًـت      حياكم اهلل" 

نأمل الًتاضي فيما بُت الفقيو زلمد بن ػلِت الصفواٍل ٓتصوص إقامة مسجد اجلنيد 
امة التامة للمسجد ادلذكور مع اخلطابة واإلمامة الدامغ على أف يتوىل زلمد أٛتد اإلق

وذلك لعجز الفقيو زلمد بن ػلِت وعليكم اعتماد زلمد أٛتد الصفواٍل خطيبا وإماماً 
والسالـ عليكم . للمسجد ادلذكور بداًل عن زلمد بن ػلِت وعليكم اإلشراؼ واهلل عونكم

 .ورٛتة اهلل وبركاتو

 مكتب األوقاؼ واالرشادمدير عاـ              ـٜٙ - ٗ - ٛٔ

 .(ُ) "التوقيع واخلتم

 مكتب عاـ مدير إلى السياني كقؼ عامؿ مف إفادة الكثيقة أسفؿ كفي
 الخطابة في مستمر الصفكاني أحمد محمد بأف المحافظة في األكقاؼ

 .ليا أىؿه  كأنو

                                                             
 .ُّانظر الممحؽ  (ُ)
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لمامو كفاءتو لؤلكقاؼ العامة اإلدارة الحظىت كعندما  الكقؼ بأعماؿ كا 
 بو كمؼ الذم عًممو جانب إلى. المديرية في الكقؼ شؤكف رةإلدا انتدبتو
 أىالي اختيار مع. المديرية في األمبلؾ لمكتب مندكبان  سنكات لبضع
 كالجنيد" األشميكح عدف"ك" األٍخطيكر"  قرل مياه مشركع بإدارة لو عزلتو
 .الماضي القرف تسعينات في

 كالنزاىة، بالكفاءة ول مشيكدا كاف بيا ككيمؼ شغميا التي المياـ كؿ كفي
 الجيات بو كثقت لىمىا كذلؾ يكف لـ لك أنو كالشؾ العمؿ، في كالتفاني

 ىذه في كالخبرات الكفاءات مف العديد كجكد مع كاألىالي، المختصة
 .غيرىا كفي الميف

 مصاعبيا مف الكثير كتحٌمؿ بصبر، الكعرة الحياة دركب الفقيد سمؾ لقد
 تعرضت لقد بؿ بشجاعة، الكثير زاعاتكالن المكائد مف ككاجو بصمت،

 بمنازعة يتعمؽ ما النزاعات تمؾ كمف لمخطر، بعينيا مكاقؼ في حياتو
 كاألمنية القضائية الجيات إلى كاالحتكاـ المأمنة، عمى لو البعض
 كاستحقاقو ألىميتو الجيات تمؾ تزكية مف عنيا تمخض كما فييا، لمفصؿ
 الدائـ تكاجده عدـ بذريعة متباعدة، أكقات في النزاع ذلؾ تكرار ثـ ليا،
 منزلو في السكف إلى ـََِّ عاـ كانتقالو - نخبلف دمنة - القرية في

 أعماؿ مف السفاؿ ذم بمديرية القاعدة مدينة في بناه الذم المتكاضع،
 المذككرة القرية في صغيران  مبنى استئجاره مف الرغـ عمى إب، محافظة
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 فضبلن  كاآلخر، الحيف بيف القرية في دهكتكاج عممو، لمزاكلة مكتبان  جعمو
 أصحاب الستقباؿ مقران  القاعدة مدينة في بيتو مف يتخذ كاف أنو عف

نجاز المذككرة القرية كمف عزلتو، أىالي مف المختمفة القضايا  كا 
 البعض أف مف الرغـ عمى التضايؽ، مف شيئان  يبدم أف دكف معامبلتيـ

 في فيأتي الرسمية، العمؿ اتأكق غير أكقات في إليو يأتي كاف منيـ
 أك عممو، إلى كيتكجو نكمو مف يصحك أف قبؿ الصباح مف مبكرة ساعة
 .المتأخرة المساء ساعات في

 باألعماؿ مزدحمان  كاف كقتو معظـ إف القكؿ شيء في المبالغة مف كليس
 فثمة شخص، مف أكثر كاحد آف في عنده يجتمع كاف فأحيانان  المختمفة،

 أف منو يطمب كآخر كأقاربو، إخكتو كبيف بينو التركة سـيق أف يريده  مف
 بصيرة، لو يكتب أف يريده كىذا المقسكمة، التركة مف سيمو لو يعٌيف
 لو يرجع أف يريده كذاؾ زكجيا، تشكك كىذه تككيؿ، أك إجارة كذاؾ
 إلى كثيرة حاالت في ينتقؿ كاف ذلؾ عمى كعبلكة ، .. كىكذا زكجتو
 التركات بمعاينة كالقياـ الخبلفات، لحؿ بلقةالع ذكم كمىحاؿ أماكف

ؿ يقضي فكاف لو، تفكيض صياغة بعد الكرثة، بيف كتقسيميا كمسحيا  جي
 في كتكثيقيا الشرعية، العقكد تحرير في منيمكان  بيتو، في المسائية الفترة

 المينية أمانتو عمى حرصان  فييا، الدقة متحريان  لذلؾ، المعدة سجبلتيا
 العقكد تمؾ مف نماذج عمى سريعة نظرة إلقاء كلعؿ تو،سمع عمى كحفاظان 
ر صياغة في كالحرص كالكضكح، الدقة مدل المرء يمحظ  دكف المحرَّ
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 مف كتنتقص أىميتو، في تقدح أف شأنيا مف خدش، أك إضافة أك حشك
 شراء عقد تحرير يعتـز عندما نجده المثاؿ سبيؿ فعمى كأمانتو، عدالتو
 :اآلتي النمكذج عمى صياغتو يتكلى ضأر  لقطعة المستفيديف أحد

اشًتى .. من أىايل قرية .. عزلة .. ناحية .. زلافظة .. لنفسو أو بالوكالة لو من .. من 
البايع لو .. من أىايل قرية .. عزلة .. ناحية .. زلافظة ..  )ويذكر اسم قطعة األرض( 

نازؿ أو زلالت .. ومساحتها من َمزارع قرية .. عزلة .. ناحية .. اليت ٕتاورىا مزارع أو م
ٖتويو من تراهبا وأحجارىا  وأشجارىا ٔتبلغ .. ورقية ٚتهورية النصف  .. وحدودىا .. وما

أو معرفة عادية( ويذكر معرفتو بالبائع وصفتو وأىليتو ) منو مبلغ .. ؤتعرفيت بو معرفة تامة
لشراء صحيحا شرعياً العقلية، وقبضو للثمن أثناء صياغة العقد، وبأف كاًل من البيع وا

طوعياً تاماً ناجزاً، وأف البائع قد أِذف للمشًتي بالتصرؼ يف مشًتاه دوف أي دعوى لو أو 
طلب إىل أف يرث اهلل األرض ومن عليها.  ُحّرر بتارؼلو يف يـو .. شهر .. سنة .. 
 )ىجري وميالدي( ْتضور الشهود .. وتوقيعاهتم أو بصماهتم يف أسفل العقد، مث مصادقة

 .الكاتب باخلتم والتوقيع

 :يمي ما التركات تقسيـ صياغة في نماذجو كمف

)الًتكة( ....  وقعت لدي القسمة الشرعية الواقع عليها الًتاضي واالختيار شرعًا دلخّلف
 ادلنحصر ورثتو بزوجتو احلرة ... وأوالده .... وٚتيعهم من أىايل قرية .... عزلة ....

وحدة قياس ) ر دلعرفة من ذُكر وكاف إجراء مسح القَصبة. وذلك ٔتوجب احلص.ناحية ..
زللية( على يد ... دلعرفة الثمن ومصادقة من ذكر من الورثة دلخّلف ادلذكورين سالفي 
الذكر ... ٔتوجب الوكالة الشرعية احملررة ٓتط  وإمضاء أمُت قرية ... األخ ... لألخ ... 
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مث  ... ة  بناحية السياٍل السيد ... بتاريخوادلعتمدة من قبل فضيلة العالمة رئيس احملكم
 .أمساء مواضع الًتكة ادلقسمة وأنصبتها الشرعية وأٙتاهنا يذكر يف هناية الوثيقة

 بو، تحمى الذم الكعي كألفؽ المينة، في لمتمرس انعكاس كالصيغتاف
 كأشخاص القاعدة مدينة في يسكنو الذم الحي أىالي الحظو الذم األمر
 إلى كتكقيعاتيـ بأسمائيـ مذيمة بعريضة ـََِٗ عاـ في فتقدمكا غيرىـ
 المكافقة فييا يطمبكف السفاؿ ذم مديرية مركز في االختصاص جية
 لكنو ميامو، جانب إلى عمييـ الشرعي األميف مينة الفقيد يتكلى أف عمى
 أعباء إضافة كعدـ بميامو االكتفاء يرل كاف فقد لمطمب، يتحمس لـ

 :الكثيقة نص يمي ما كفي. جديدة

ضلن ُعّقاؿ وٕتار وأعياف وأفراد من مواطٍت مدينة القاعدة مديرية ذي السفاؿ وادلوقعُت  " 
كل منا قرين امسو أدٌل ىذا سلتارين األخ األمُت زلمد أٛتد مرشد الصفواٍل إلجراء 
العقودات الشرعية بأنواعها والقساـ وغَت ذلك، دلا دلسناه من كفاءتو لذلك وأىليتو بكل 

يتواله، لذا ٖترر ىذا معروضًا على اجلهة ادلختصة للعمل ْتسب النظاـ، بتارؼلو  ما
 .(ُ)"  ـ. واهلل ادلوفقٜٕٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ

 أخرل كشؤكف الشأف ىذا في عديدة أعماؿ بيف يجمع كاف ما ككثيران    
 لمككاالت تحرير مف سبؽ ما منيا اختصاصاتو، دائرة ضمف يندرج مما

 كااللتماسات، كالشكاكل كالمالية، العقارية صرفاتكالت كالنقكؿ كاإلجارات،
                                                             

 .ُْانظر الممحؽ  (ُ)
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 كالطبلؽ الزكاج عقكد كتحرير النزاعات، في بالفصؿ المتعمقة كالضكابط
 أك حقكقيـ الستخراج االبتدائية المحاكـ في مككميو عف كالترافع كالرجعة،

 كلقب صفة يتخذ أف دكف لمشريعة، كككيؿ( شيٍفعة جمع) الشفعات لقيد
 إلى المستطاع بقدر كيسعى إلمامو، كسعة ممارستو كؿط رغـ المحامي
 كؿ إنجاز في متفانيان  المستفيديف، مع عميو المتفؽ الكقت في إنجازىا

 .المنيؾ جسده كراحة صحتو، حساب عمى ذلؾ

 أصكؿ أبنائو أحد يتعمـ أف في الرغبة كتتممكو األمؿ يحدكه كاف ككـ
 عنائيا، بعض ىموكا عف ليخفؼ ممارستيا، يتقف كأف عممو كقكاعد
 . سنشير كما بعده مف كليخمفو

 العامة اإلدارة عف يصدر ما عمى االطبلع عمى حريصان  الفقيد كاف لقد
 التكثيؽ أقبلـ كرؤساء لؤلمناء كتعميمات لكائح مف العدؿ بكزارة لمتكثيؽ
 المحكمة كقضاة التكثيؽ بقمـ االلتقاء عمى كيحرص بمفتضاىا، لمعمؿ

 أصكؿ كتقديـ أعمالو، عمى إلطبلعيـ كشيريا، أسبكعيان  االبتدائية
 قيكدىا عمى كالتأشير كتكثيقيا لمراجعتيا كالسجبلت، كالدفاتر المحررات

 كأخذ كلبلستفسار المديرية، مركز في االبتدائية المحكمة سجبلت في
 كبذلؾ الشرعية، كالمسائؿ األمكر مف عميو أشكؿ ما في القانكنية المشكرة
 مف مكقعة تفصيمي بياف كثيقة عمى كيحصؿ و،مسؤكليت طرؼ يخمي
 مكزعة كأعمالو سجبلتو عمى التفتيش بنتيجة االبتدائية المحكمة رئيس
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 التكثيؽ، قمـ لدل المحررات بتقييد التزامو مستكيات: يتضمف جدكؿ في
 المينة، بمياـ القياـ عمى قدرتو كمدل السجؿ، كاقع مف كالتنظيـ كالخط
 كمستكل السجؿ، في الكاردة كالبيانات كالتعميمات بالتعميمات تقيده كنسبة
 التي األكراؽ صكر حفظ عمى قدرتو كمدل المكاني، االختصاص كفاءة
 األكراؽ كحفظ أرشفة عمى قدرتو كمدل العبلقة، ذكم صفة تثبت

حصائية المحررة،  في مقيدة كغير بسجمو المقيدة لممحررات تفصيمية كا 
 في كالدقة المسؤكلية يعكس كمو كىذا. السنة خبلؿ كالعكس التكثيؽ، قمـ

 . األداء

 إليو يحيمكف دائرتو في االبتدائية المحكمة قضاة فييا كاف حاالت كثمة
 يحظى كاف فقد ، لمتصديؽ إلييـ بنتائجيا كالرفع لحميا القضايا بعض
 التعامؿ في لمصداقيتو كذلؾ األمنية، الجيات في المسؤكليف كثقة بثقتيـ
 الكجياء بعض كاف ذلؾ إلى كاستنادان  عممو، في قتوكدً  كًخبرتو معيـ
 ." األمناء أميف"  بػ يمقبكنو

فٌ  الحقيقة في يكف كلـ  بؿ لنفسو، يحتكرىا أك بالمشكرة اآلخريف عمى ليضي
 مف بٌينة عمى ليككنكا الًخبرة، بأصحاب االسترشاد في بحقيـ مؤمنان  كاف

 الشرعي العمؿ اكلةمز  في المبتدئيف األشخاص بعض كاف كلذلؾ أمرىـ،
 األمكر في كالسيما المتراكـ، خبرتو رصيد مف لئلفادة إليو يرجعكف
 .المكاريث بتقسيـ المتعمقة الحسابية
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 شؤكف في يتدخؿ أف يحاكؿ ممف كثيران  يتضايؽ كاف أنو بالذكر كالجدير
غراء ضغط أم يمارس أك شركطو، عميو يممي أك عممو،  مف مادم، كا 
 طبيعي أمر كىك األخبلقية، رسالتو كجكىر ينيتوم عف تحرفو أف شأنيا

 لفظ كفي" ذمتي احٌمؿ لف" : قائبل العممية، أمانتو إطار في كمشركع
 عميو اهلل صمى الرسكؿ بحديث مستشيدان  ، " ذمتي أبيع لف ": آخر
 ضمف يدخؿ عممو أف أساس عمى. " قاضياف يف النار وقاٍض يف اجلنة" : كسمـ
 عمى داللة. "من  ويل القضاء فقد ذُِبح بغَت سكُت" : حديث ثـ. القضاء دائرة

 مسؤكلي بعض أحيانان  بيا يذٌكر ككاف. مسؤكليتيا كعظـ المينة خطكرة
 مف فريؽ نحك الميؿ مف شيئان  منيـ كجد إذا المديرية، مركز في المحكمة

 .   اآلخر الفريؽ عمى المتخاصميف

 كفؽ أداؤه عميو عٌيفيت ما يدرؾ نظاميان، كاف الفقيد أف يتضح كىكذا
 في كتجسيدىا الدكلة معنى حضكر سياؽ في بو، المناطة اختصاصاتو

 .كالقانكنية كالتشريعية التنفيذية األساسية المرجعية بصفتيا ، كعيو
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  .حولو من وبالمجتمع بأىمو عالقة الفقيد -٥

 .بالعمل واقترانو التعميم

 متابعة عف ليبعده - اؿالح كاقع في - الناس بقضايا انشغالو يكف لـ
 كالخميؽ االستقامة عمى تقـك سميمة، رعاية كرعايتيـ أسرتو أعضاء تنشئة

 أك بيتو، نطاؽ في ألبنائو المباشرة بتربيتو منيا يختص ما سكاء الطيب،
 تعميـ عمى الحرص كؿ حريصان  كاف فقد كاألقارب، األىؿ أفراد سائر مع

خَتكم من تعلم القرآف "  الكريـ لقرآفا بتعميميـ بدءان  ليـ، مشجعان  أبنائو،
تقاف ،"وعلمو  أيدم عمى كالكتابة، القراءة أبجديات كتعمـ التجكيد، أحكاـ كا 
 كما الدارجة، تسميتيا كفؽ الًمٍعبلمة أك الكتاتيب في الفقياء بعض
براىيـ كرياض محمد: الكبار أكالده مع حصؿ  ثـ كمف كرضكاف، كا 
 بف مرشد بف صالح المرحـك الفقيو قيدالف عـ ككاف بالمدارس، إلحاقيـ
ماـ خطيب الصفكاني عمي بف محمد ٍعزى  قرية جامع كا   أحد ىك بة،ى المى
 الفقيد كاف ما كغالبان  العزلة، أبناء مف كلمناشئة ألبنائو المعٌمميف الفقياء
 في األب يرغب كما منو أفضؿ أحد يككف أف في يرغب أحد ال" :  يردد
ف مقكلة كىي ،" منو أفضؿ أكالده يرل أف  لكنيا عميو، حصرية تكف لـ كا 

 .عميؽ تربكم مدلكؿ عمى تنطكم
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 في شأنيـ كيعمك أكالده يٍسميك أف عمى يحرص كاف اآلباء كككيؿ
 الخمؽ حسف: رئيسييف بشيئيف إال اعتقاده في يتأتى ال كذلؾ المجتمع،
 يحتؿ كاف الذم الديني، الشرعي العمـ كالسيما النافع، العمـ كتحصيؿ

 المقاـ في ديني كمثقؼ عنده، التعميـ أكلكيات سٌمـ في مركزية مكانة
 نشأ التي كىي أكالن، الديني التراث كتب مف ثقافتو أصكؿ استمد األكؿ،
 أركل السيدة  مدرسة مقررات كمف فكره، بيا كتشرب كأجداده، أبكه عمييا
 مضاميف عف مضامينيا في تخرج ال كىي ثانيان، جبمة مدينة جامع في

 المتكاضعة مكتبتو كغيرىا عناكينيا بعض تحتضف التي التراث، كتب
 :اآلتي النحك عمى

بىد متف كتاب -  .الشافعي الفقو في الزُّ

 .الحضرمي بافضؿ عبداهلل لمؤلفو الشافعية فقو في الحضرمية المقدمة -

 في الرحبية متف شرح عمى الشافعي عمر بف محمد العبلمة حاشية -
 .المارديني طلمسب الفرائض عمـ

 .العشماكم سعيد محمد لممؤلؼ الشريعة أصكؿ -

 .الذىبي الديف شمس لمجاحظ الكبائر كتاب -

 .الجعدم سمرة البف اليمف فقياء طبقات -
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 .ًمستك الديف كمحي البيغا مصطفى لػ النككية األربعيف شرح في الكافي -

 .إياس بف محمد لػ الدىكر كقائع في الزىكر بدائع -

 .الزبيدم عبدالرحمف لمشيخ الشريؼ النبكم المكلد قصائد مجمكع -

 بالصفات المكصكؼ الذات معرفة في التكحيدية العقائد زبد جامع -
 .عدالف كلد لمؤلفو العمية،

 .األمير إسماعيؿ بف محمد خطب مف النضير الركض -

 .كشؾ الحميد عبد لمشيخ المنبرية الخطب -

 .كشؾ لمشيخ مـكس عميو اهلل صمى محمد مدرسة ىنا -

 الخمسينات جيؿ فكر ركح إلى انتمائو مف - ثالثان  - ثقافتو استمد كما
 .الماضي القرف مف كالستينات

 المعيد أك كالقانكف الشريعة بكمية أبنائو أحد يمتحؽ أف يتمنى ككاف
 العمؿ سكؽ في كانخراطيـ الخاصة اىتماماتيـ أف غير لمقضاء، العالي

ف .باألمر سٌمـ المعيكدة قعيتوكبكا إلييا، اجتذبتيـ قد  بناتو إحدل كانت كا 
 غير جامعة مف كالحديث الفقو عمـك في الماجستير عمى حصمت قد

 .حككمية
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من يرد اهلل بو خَتًا  يفقهو يف  ": بحديث االستشياد دائمان  لو يركؽ ككاف
 يدعك - اهلل رحمو - قبمو مف الخط ذات في كالده كاف كما ،"الدين

 ،"عباس ابف فقو كما الديف في يفقيو اهلل " بأف السطكر ىذه كاتب لحفيده
من تعلم القرآف عظمت قيمتو، ومن ": الشافعي اإلماـ بقكؿ يستدؿ الفقيد ككاف

تعلم الفقو نبل مقداره، ومن تعلم احلديث قويت حجتو، ومن تعلم احلساب جزؿ رأيو، 
 جامع قكؿ كىك ".ملوومن تعلم العربية رؽ طبعو، ومن مل يُصن نفسو مل ينفعو ع

 . مفيد

 التي المطيفة، األبيات تمؾ كاألخرل الفينة بيف ترديده لو يحمك كاف كمما
 : كنىصيا كالعقؿ، العمـ بيف االفتراضية المناظرة عف لسماعيا أرتاح كنت

 َمن ذا الذي ِمنهما قد أْحرز الشرفا..  ِعلُم العليِم وعقل العاقل اختلفا

 أنا الرٛتُن يب ُعرِفا قاؿ العقلو  .. غايتوأنا أحرزُت قاؿ الِعلم 

 يف قرآنو اّتصفا ؟ اهللُ بِأيّنا : .. فأْفَصح العلم إفصاحاً وقاؿ لوُ 

 فقّبل العقل رأَس العلِم وانصرفا...  فباف للعقل أف العلم سيده

 أف ذىنو إلى يتبادر قد مبناه جماؿ عمى النص مضمكف في كالمتأمؿ
 التقميدم لمجدؿ كانعكاس كالعقؿ، العمـ بيف الفصؿ يشبو ما أقاـ صاحبو
 العقؿ زاد فالعمـ لآلخر، مفضو  كمييما أف حيف في بينيما، الدائر

دراكو كعيو كمصدر  كاالكتشاؼ التأمؿ كظيفتو جياز كالعقؿ المعرفي، كا 
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نتاج  تعارض أك فصؿ كال اآلخر، عف ألحدىما غنى فبل المعرفة، كا 
أوتيتم من العلم  وما} العمـك كؿ استيعاب عف بعجزه العقؿ إقرار مع بينيما،
 .ٖٓ:  اإلسراء {إال قليالً 

 :التالي البيت في المتنبي قالو ما يردد ككاف

 .وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعمُ ..  ذو العقل يشقى يف النعيِم بعقلوِ 

 سألو أحدىـ أف عنده، التعميـ أكلكية سياؽ في ييذكر ما طريؼ كمف    
 العالي بالتعميـ التحؽ قد كاف الذم أبنائو، أحد زكاج مكعد عف يـك ذات

 :بالقكؿ فأجاب

 .!"العلم كبش يُذبح بُت أفخاذ النساء"

 كاف ىكذا التعميـ، إكماؿ مسيرة يعيؽ قد بالزكجة االنشغاؿ أف كيقصد
ف تصكره،  التبرير مف انكعأف يككف  يعدك ال األمرف فيو، معو نتفؽ لـ كا 
 دائمان  يشير ككاف. متيسرة تكف لـ التي الزكاج تكاليؼ تحمؿ مف كالتيرب

 عمى زكاجو بأعباء يمقي أف يشأ كلـ مرتيف، نفسو بتزكيج تكفؿ أنو إلى
 يتحمؿ أف عمى قادر أنو لو يثبت أف عمى حريصا كاف فقد أبيو، كاىؿ

 شابو كمف" ك "كآثاران  طبائعان  أبيو ًسر كالكلد" بثقتو، جدير كأنو المسؤكلية
 .عديدة مناسبات في يقكؿ كاف كما "ظمىـ ما أباه
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 زكاج تكاليؼ تحٌمؿ فقد حياتو، في دائمة قاعدة ىذه تكف لـ ذلؾ كمع
 كالمبالغة الزكاج تكاليؼ في اإلسراؼ انتقاده مف الرغـ عمى أكالده، معظـ
 مف كالمحتاجيف الميكًلـ أىؿ أف يرل ككاف التفاخر، لغرض مظاىرىا، في

ف باإلنفاؽ، األٍكلى ىـ اآلخريف عف فضبلن  أقاربو  الكليمة مف بد ال كاف كا 
 تدرؾ، ال غاية الناس فإرضاء. تقتير أك إسراؼ دكف باعتداؿ، فمتكف
 . "!بالدٌية عاكنؾ ما بالقتؿ عميؾ أشار مف: "الدارجة المقكلة مرددان 

 كالبمكغ العمـ بتحصيؿ سعادتو قدر حياتو في يسعده شيء ثمة يكف لـ  
 تصكره في فيك - أبنائو تعميـ مستكل تفاكت ـرغ - المراتب أعمى بو

 كذلؾ لو، نتيجة إال األحياف بعض في عنده الماؿ كما الحقيقي، المكسب
 ممكتو كاستغؿ فيو الميكدعة قدراتو الشخص استنفر ما إذا تقديرم في

 ليا، المبلئمة الظركؼ كتييئة المادية غاياتو تحقيؽ في الكامنة الذىنية
 ،" شايب كالراس ديج ال شبابو في يًجد ال مف"  مان دائ يردد كاف كلذلؾ

 النشاط مرحمة الشباب، مرحمة في كمثابرة بجد يعمؿ ال مف أف كفحكاىا
 مرحمة في كيجد يثابر أف يمكنو ال المستقبؿ لصناعة كاالنتاج كالعطاء

ًرع ما ثمرة حصاد مرحمة كىي الشيخكخة،  جد مف" فػ الشباب، سف في زي
 .  دائمان  بو يختـ كاف ما كفؽ ،"حصد زرع كمف كجد

 الشجاعة"  :مقكلتو عدة مناسبات في أبنائو مسامع عمى يردد كاف كما
 الذم الدكر إلى انتباىيـ لفت بيا قاصدان  ،"المنابر شجاعة ىي الحقيقية
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 أماـ أحدىـ أك بعضيـ بكقكؼ مجتمعيـ، في بو يضطمعكا أف ينبغي
 عنده أىميتو رغـ فحسب مسجدال في ليس كمرشدا، كاعظان  خطيبان  الناس

نما أساسي، كمنطمؽ  فذلؾ العامة، كالتجمعات المحافؿ في أيضان  كا 
 الجرأة بيذه يتحمى كاف مف فإف كلذلؾ كاعتزاز، فخر مكضع لو بالنسبة
 حث كمصدر كتقديره، إعجابو محط دائمان  كاف أكالده غير مف األدبية
عجابان  تقديران  فسون في يقع كاف ما كأكثر حذكه، يحذك ألف ألبنائو  كا 
ًمد الشاب ذلؾ ىك بو االقتداء إلى كيدعك  بيف يجمع الذم المكافح الجى
 الجمع عمى المقدرة يمتمؾ مكىكبان  الشاب كاف لك كحبذا كالعمؿ، التعميـ
 في رزقو لكسب - "أكثروا من ادلهن تنجو من الفقر"  - مينة مف أكثر بيف

عالة تعميمو عمى االنفاؽ  االعجاب ذلؾ في ميًحؽ كىك أسرتو، كا 
: بقكلو الخصكص ىذا في ألكالده نصحو يختـ كاف ما كغالبان . كالتقدير

 .  ميامو تعدد مف انطبلقان  ،"شيء لكؿ إال رٌجاؿ ما"

 أعمامو بعض يرافؽ كاف شبابو مطمع مف يـك ذات أنو يفاخر كاف ككـ
 فكحيفا الحجرية مناطؽ إلى قريتيـ مف كالشاقة الطكيمة رحمتيـ في

 تيحمؿ كانت التي بأنكاعيا، الذرة محصكؿ كبيع لتسكيؽ الباحة، كطكر
 البيع، عممية في نًبييان  حاذقان  كاف أنو ككيؼ الًجماؿ، ظيكر عمى

 عمؿ، عف البحث في معاناتو عف ثـ. عنيا الناتجة القيمة كتحصيؿ
 الميك في األكقات ضياع كعدـ المفيدة، الميف بعض تعمـ كمحاكالتو
 العمؿ، في الًكسع كبذؿ الكىد، أىمية إظيار في منو إمعانا ذلؾك  .كالمعب
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{ وقل اعملوا فسَتى اهلل عملكم ورسولو وادلؤمنوف} عباده فالعمؿ الحبلؿ، كالكسب
 .َُٓ: التكبة

 فيو، أكقاتو معظـ فيقضي بعيد، حد إلى عممو يعشؽ كاف أنو كالحقيقة
تمامو، إتقانو في جيده قصارل كيبذؿ  حتى الصفات ىذه عمى ظؿ كقد كا 
 األعكاـ العشرة ففي األمراض، بعض مف معاناتو رغـ أيامو، أكاخر
 تكف كلـ كالحاًلب، الكميتيف في مبرحة آالـ مف بمرارة يشكك كاف األخيرة
 كعمى أحيانان، أشد كبصكرة جديد مف تعكد حتى األدكية باستخداـ لتيدأ
 أنيا إال الحاًلب في الحصكات لتفتيت جراحية عممية إجرائو مف الرغـ
 في مزمنة شبو آالـ عمى عبلكة كاآلخر، الحيف بيف تتعيده كانت

 بصكرة كالمشي الحركة عف كثيرة أكقات في تعيقو كانت الركبتيف،
جرائو النظر، في الضعؼ بعض إلى باإلضافة طبيعية،  جراحية عممية كا 
 .    كفاتو مف عاـ قبؿ عينيو إحدل مف البيضاء المياه إلزالة

 يقسك يكف كلـ كأحفاده، أكالده تجاه حانية أبىكية يتدفؽ فقيدنا كاف دلق
ف - اآلباء بعض قصص عف نسمع كما - عمييـ  عمى بعضيـ قسى كا 
 كمف كالصبلح، باليداية ليـ داعيان  اآلخر، أحدىـ خاصـ أك بعض،
 يتفقدىـ، بأكالده، دائـ اتصاؿ عمى كاف أنو عاطفتو كجيىشاف حٌنيتو صكر

 عمى قمقو يزداد ككاف بحياتو، بعضيـ استقؿ أف بعد ييـ،عم كيطمئف
 يشنيا التي الجكية الغارات أخبار كسمع شاىد كمما صنعاء في أكالده
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 يألك ككاف مباشرةن، إثرىا عمى منيـ كاحد بكؿ فيتصؿ التحالؼ، طيراف
 التعامؿ في يعدؿ أف عمى جيده قدر كيحرص عمييا، كيؤثرىـ نفسو عمى

بُت أوالدكم  اساُوو : "كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ بحديث مستشيدان  بينيـ،
 مف أبنائو بيف مف يكجد أف مف األمر يخمك فبل ذلؾ كمع. "حىت يف الُقَبل

ف إليو، األقرب ىك  مف ما كاف يبدك ضمنان  عدا ذلؾ، عف يفصح لـ كا 
دراؾ الخاصة، نظراتو بعض مبلحظة خبلؿ  أحيانان، معاممتو نكعية كا 
 في كذلؾ دائمان، يحثيـ كاف كما بينيـ فيما تآلفيـ مىع حرصان  كذلؾ
 .طبيعي أمر ظني

 مع كتعامميـ أخبلقيـ في قدكة يككنكا بأف أكالده ينصح كاف ما ككثيران 
 صعكبات مكاجية في كالنباىة الفطنة مف قدر عمى يككنكا كأف اآلخريف،

 ييـعم القمؽ بعض يبدم كاف اآلباء ككسائر خبلفاتيـ، كمعالجة الحياة
 في السيما كفاتو، بعد عقدىـ كينفرط بينيـ فيما يتنازعكا أف مف كيحٌذرىـ
 كذلؾ بعضيـ، بيف الخبلؼ احتداد فييا يمحظ كاف التي القميمة الحاالت
ر  منيا يخمك ال التي األسباب مف سبب ألم أك فيـ سكء أك نظر لقصى

 ؾتم تنتيي كانت ما كسرعاف الكاحدة، األسرة أعضاء بيف خبلؼ أم
 الحميمي الطابع عمى لتؤثر تكف فمـ يكف، لـ شيئان  ككأف الخبلفات
 .البيت داخؿ األسرية العبلقات عمى الغالب
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 كنحكىا كأعراس أعياد مف كاألسىرية الدينية كالمناسبات اإلجازات كفي
 محتفيان  كيبقى عميو، يًعٌزكف ممف بضيكفو يحتفي كما بيـ، يحتفي كاف
 عائبلتيـ مع يعكدكا حتى حكلو، كأبنائيـ مقيـكبتح بكجكدىـ سعيدان  بيـ،
 ككجدانيـ، أكالده نفكس في عميؽ أثر لذلؾ فكاف ككظائفيـ، بيكتيـ إلى

 مف بات إذ كالكاقعي، الكجداني الصعيديف عمى كبيرنا فراغان  رحيمو كترؾ
 اإليماف رغـ رحيمو، حقيقة مع التعايش المحظة ىذه حتى الصعب
 .الميرة الحقيقة ىك المكت بأف كاإلدراؾ كالقدر، بالقضاء

 امتثاالن  بكالديو، البر عمى الحرص كؿ حريصان  كاف إنو القكؿ نافمة كمف
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه } طاعتيما عمى الحض في تعالى اهلل ألمر

 تقل ذلما أٍؼ وال وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندؾ الكرب أحدعلا أو كالعلا فال
ما قواًل كرؽلا، واخفض ذلما جناح الذؿ من الرٛتة، وقل ريب ارٛتهما كما تنهرعلا، وقل ذل

 .ِّ: اإلسراء {ربياٍل صغَتا

 ينفؾ كال نحكىما، كاجبو صميـ مف كجزء عمييما االنفاؽ يتكلى فكاف
 رضاىما، ابتغاء أحكاليما، كيتفقد صحتييما، عمى كيطمئف يزكرىما،

شك فيهن: دعوة  دعوات مستجابات الثالث : "لمحديث امتثاالن  دعكاتيما، كنيؿ
 ."الوالدين ، ودعوة ادلسافر، ودعوة ادلظلـو

 ." برُّوا آباءكم تربكم أبناؤكم" : الصدد ىذا فيالمأثكرة  أقكالو كمف



- 7ٖ - 
 

 مف نجاه اهلل كبأف الحياة، في هضكؤ  بأنيما كالديو يصؼ كاف ما كغالبان 
 .عدٌكه كخذالف اىوج بعمك لو يدعكاف ككانا. دعائيما بفضؿ كثيرة حكادث

 منزلو، في معو لمسكف كالدتو تنتقؿ أف آثر كالده كفاة مف أعكاـ عدة كبعد
 كما دعائيا بركة مف كليناؿ مباشرة، عنايتو كتحت ناظريو أماـ لتبقى
 عاـ في قميمة بمدة كفاتيا قبيؿ إلى بيتو في فبقيت دائمان، يردد كاف

 .ـَُِْ

 يقضي كاف - الخصكص كجو عمى - أسبكع كؿ مف الجمعة يـك كفي
 عنيما تشغمو أف دكف أبنائو بعض معو مصطحبان  كقتو، جيؿ كالديو مع

 ألرضو تفقدية بجكلة يقـك اليـك ىذا صبيحة ففي الكثيرة، مشاغمو
ف( الًمٍرعاية)  أك تسميد أك لمتربة كتقميب لكاـز مف تحتاج ما فييا الحظ كا 

 مقابؿ بذلؾ لمقياـ المزارعيف بعض تكميؼ يتكلى لمحشائش اجتثاث
 يشارؾ كاف ما كغالبان  كالحصاد، البذر مكاسـ أثناء يفعؿ ككذلؾ األجرة،

 خاصة، أىمية الزراعة يكلي كاف لقد. المحصكؿ كنقؿ الحصاد في
 ةكالمحافظ كالخير، العطاء فيي بيا، االىتماـ ضركرة عمى أكالده كيحث
 .كاألجداد اآلباء لنيج  استمرار ىك عمييا

 قريتو مسجد في الصبلة أداء مف كيفرغ الجمعة خطبتي يمقي أف كبعد
 حرصو مف بمغ كلقد .كالديو مع الغداء طعاـ ليتناكؿ البيت إلى يتكجو
 قبكؿ عف اعتذر أنو، باستمرار ناظريو أماـ كبقائيما طاعتيما، عمى
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 ككذلؾ إب، محافظة مف" الٌسٍبره" ديريةم مركز في لمعمؿ انتقالو عرض
 عف االبتعاد رغبتو بعدـ متعمبلن  الثمانينات، في الجكؼ، محافظة في

 إلى العكدة فكرة كاآلخر الحيف بيف تراكده كانت لقد بؿ. المسنٍيف كالديو
 .كالديو مع لمسكف قريتو

 كبيف بينو المكدة عمى كيبقي رًحمو، يًصؿ أف عمى يحرص كاف كما
 رقعتيـ، اتساع عمى أقاربو أفراد كيتفقد ىمداف، كأـ عبداهلل أخكيو

 أك قريتو في سكاء المديرية، قرل مختمؼ في ىمكميـ بعض كيشاطرىـ
يباف في" شمبلف عامر ذم" أك الداخؿ عميد في  أك اشرؽ ذم في أك صي

صبلح خبلفاتيـ، مف العديد حؿ في مرجعيـ كاف فقد غيرىا،  ذات كا 
 كالمسح الحصر أعماؿ إلجراء لو اختيارىـ في ـبثقتي كيحظى بينيـ،

 مف ذلؾ كغير الميراث، مف أفرادىـ بعض ألنصبة كالتعييف كالتقسيـ
 أكساط في الكفاءات مف المياـ بيذه يضطمع مف كجكد مع المسائؿ،
 ذم في الصفكاني عمي عبده غانـ األميف الكالد مقدمتيـ في األىؿ،
األقربوف أوىل  " العبارة معنى سياؽ يف ليـ النصح كباذالن  مكجيان  اشرؽ،

 ". بادلعروؼ

 متكاصؿ، شبو نحك عمى لزيارتيـ يأتي بيتو، بمثابة بيكتيـ يًعد ككاف
 في كبخاصة خاطر، طيب كعف بسركر الكقت بعض معيـ كيقضي
 أحمد العـ المرحـك بيت في جمساتو كانت أكثرىا كلعؿ المقيؿ، جمسات
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 القاعدة، بمدينة اآلخر بيتو كفي رؽاش ذم في الصفكاني قاسـ أحمد بف
 حينيا ككاف كالتقدير، الًكد مشاعر مف الكثير لآلخر يحمؿ كاف ككبلىما
 ككذا كفاتو، حتى القاعدة في األشغاؿ مكتب مدير نائب كظيفة يشغؿ
 القاعدة في الصفكاني قاسـ أحمد بف محمد القدير األستاذ ابنو بيت في

 بيكت كفي عنده، الًكد مشاعر مف مساحة يحتؿ اآلخر ىك كاف كالذم
 عمي بف حسيف بف أحمد بف عمي الفقيو أبناء كعبداهلل محمد: خالو أكالد

 الصفكاني، قاسـ عبده محمد العـ الفقيو عمو ابف بيت كفي الصفكاني،
 .    الصفكاني عمي عبده أحمد المرحـك بيت في ككذلؾ

 كيسعد إليو، فيأنسكف معيـ كالجمكس الزيارة منو يعتادكف الجميع كاف لقد
 نحكىـ، القىرابة صمة كاجب بعض أدل أنو فيشعر بيـ، المقابؿ في ىك

 ".خَتكم خَتكم ألىلو: "كسمـ عميو اهلل صمى قكلو عند نزكالن 

ية شخصية كاف إنو مبالغة دكف القكؿ كأستطيع  .بامتياز أسىرى

 توعبلق في كالجدية الكقار سمات مف قدره كبيره  شخصيتو في تبمكر لقد
 سمكؾ العكجاج مقٌكمان  ليـ، ناصحان  فكاف األقربيف، كعشيرتو بأىمو

ف أمكف، ما بعضيـ  بعض مرحان  كاف جديتو قدر كعمى. ذلؾ ضايقيـ كا 
 أحاديثيـ، إلى كيستمع إلييـ، يأنس معيـ، حنكنا مازحان، الشيء،
 رغـ كأطفاليـ، أكالده مع كالسيما معيـ، الكقت بعض بقضاء مستمتعان 
 يككف ما بمقدار إال يضايقو يكف لـ الذم كضجيجيـ، يريفاألخ صخب
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 لخطبة كاإلعداد عممو، كثائؽ كمراجعة المحررات، بصياغة منيمكان 
 بعض الصغار أحفاده مع يقضي كاف انشغاالتو غير كفي. الجمعة
 . "الكلد كلد الكلد أعز" الشائع المثؿ مف انطبلقان  كيداعبيـ يبلطفيـ الكقت

ارتقاء  أك عممو في نجاح أك األسرة في فرد سمكؾ سفح سرًّه إذا ككاف
ذا. لمبقية المثؿ مضرب جعمو االجتماعية عبلقاتو في  أحدىـ مف كجد كا 
 امتعاض أك لمقصده فيـ سكء عف ناتج إعراضا، أك جفاءن  بعضيـ أك
 الكبلـ إلى يبادر كاف األسباب مف سبب أك مكقؼ ألم أك نصحو مف

 تكجعو مف الرغـ عمى ضميره، يريح ذمال النحك عمى كمصالحتو معو،
 أف يـك ذات تكٌىـ ممف كجدانو، إلى أقرب أنيـ يظف كاف مف بعض مف

 عما فضبلن  - حصيؼ غير سمكؾ عمى اعتراضو أك لو  الفقيد تأنيب
 شأنو، في التدخؿ أك قدره مف االنتقاص خانة في يصب ذلؾ أف - سكاه
 أك الكاشيف طريؽ عف أخبار مف يصمو لما اىتمامان  يعير ال فقيدنا ككاف

 إليؾ يكًصؿ مىف"  الشعبية المقكلة مرددان  المحمي، بالتعبير( المتجمِّميف)
ؿ  اعتاد كقد البسيطة، الخبلفات أك لمصغائر كزنان  يقيـ كال ،"عميؾ يكصِّ
 كلـ حياتو، محطات مف محطة مف أكثر في منيا الكبيرة مكاجية عمى
 عمى يؤثر أف انفعالي فعؿ دلر  أك سكم، غير سمكؾ ألم يسمح يكف

 شيىـ مف ىذه ليست إذ نحكىـ، مشاعره في يتحكـ أك بأسرتو، عبلقتو
 .منيا بالكثير تحٌمى التي العقبلء،
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 داخؿ تنشب التي كالخبلفات اإلشكاالت معالجة في حكيمان  الفقيد كاف
 أف دكف كالحؤكؿ تضييقيا عمى حريص بيت، أم منيا يخمك كال األسرة
 المكدة مف كبير بقدر تتسـ كانت أكالده بأـ كعبلقتو ،رقعتيا تتسع

 أف بينيما ينشأ خبلؼ ألم يسمح يكف كلـ المعشر، كحسف كاالحتراـ
 منزؿ تركت كالدتي أف يكمان  أتذكر ال عمرم مراحؿ فخبلؿ كيتفاقـ، يكبر

 بيف الخبلفات كعادة أبييا بيت في لتمكث كذىبت غاضبة الزكجية
 قدر كتحرص كالتقدير الحب مشاعر تبادلو نتكا فقد كزكجيا، الزكجة
 يثؽ بدكره ىك ككاف عيشو، صفك تكدير كعدـ راحتو عمى جيدىا

 أم مع بحكمة كالتعامؿ األكالد كتربية البيت شؤكف إدارة عمى بمقدرتيا
 التي الحكمة يدحض الزكجية العبلقات مف النمط كىذا. غيابو في طارئ
 صفا، كلك الدىر: ليا أماف ال أربعة: " قائبلن  مٌرة ذات يرددىا سمعتو
 أف إذ". عشرتيا طالت كلك كالمرأة قرب، كلك كالسمطاف كثر، كلك كالماؿ
 التعميـ مف شيء عمى ينطكم إطبلقو عمى األماف بعدـ المرأة كصـ

 ككذلؾ عامة، بصفة المرأة عمى تنسحب أف يصح ال فردية لتجارب
 عمى الرجؿ أف يظنكف الصغير كالطفؿ كاألجير المرأة: " الشعبية المقكلة

 الحكـ بعض مع التعامؿ إلى يدعك الذم األمر!." قدير شيء كؿ
 تعميقي ىذا كاف كقد الترٌيث، مف بشيء المتداكلة كالمقكالت كاألمثاؿ
 شغكفان  ككاف الفقيد، مع النقاش أثناء بالتحديد الجزئية ىذه عمى يكميا
 .كثيران  الشعبية كاألمثاؿ بالًحكىـ
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 ارتباطات كلو الناس، مف كقريبة محبكبة اجتماعية شخصية كاف لقد
 العمرية، كالفئات المراتب مختمؼ مف منيـ الكثيريف مع كاسعة كعبلقات

 في سكاء - الخميؽ حسف ىك ذلؾ في معياره - األحزاب مختمؼ كمف
 لزمبلئو، كفيان  ألصدقائو، مخمصان  أكسع، إطار في أك مديريتو، نطاؽ
 إلى يقؼ الخاصة، كبعض االجتماعية ناسباتيـكم مكاقفيـ حاضران 
 إلى نحكىـ كاجبو عميو يمميو بما ساعيان  كأزماتيـ، مشاكميـ في جانبيـ
 األمر تطٌمب إذا كالسيما الحمكؿ، كصياغة المعالجات، بعض اقتراح
 زمبلئو بعض يؤكده ما كىك المختصة، الحككمية الجيات مراجعة

 يعكد كال معيـ تقريبان  يكمو كؿ ييقض كاف الحاالت بعض كفي كمعارفو،
 الناس، حب األخبلقية الصفات ىذه فأكسبتو المساء، في إال بيتو إلى

 مف منيـ كثير، كىـ المقربيف، أصدقائو كباألخص بو، عبلقتيـ كتعمُّؽ
 المثاؿ سبيؿ عمى منيـ الحياة، قيد عمى يزالكف ال كآخركف نحبو قضى
 راجح، محمد عبداهلل الشيخ لمرحـككا الشمح،  أميف محمد الشيخ المرحـك
 حسف بف كعبداهلل دماج، حسف محمد كالشيخ مخارش، شايؼ كالشيخ
 كاألستاذ القيرم، عمي أحمد كالعميد الدميني، غالب محمد كالشيخ دماج،

 أحمد عمي كقاسـ البصير، أحمد محمد كاألستاذ الشعيبي، عبدالممؾ
 النخبلني، محمد الحاج كمحمد الشمح، حمكد قائد عمي كالشيخ الشمح،
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 أميف كاألستاذ القادرم، مرعي أميف كالمقدـ القادرم، مسرع قائد كدرىـ
 .(ُ) معجب قائد

 لـ بعضيـ االجتماعية، كالكجاىات االعتبارية الشخصيات مف كآخركف
 مشاعر مف الكثير ليـ يحمؿ كاف لكنو معيـ، دائـ تكاصؿ عمى يكف
 الشاعر كالعميد السعيدم محمد ميع العميد مقدمتيـ في كالتقدير، الكد

 درىـ محمد كاألستاذ القيرم حمكد الدكتكر كالمرحـك معجب عبداهلل
 كعضك اليندم، آدـ كالحاج إب، بمحافظة التربية مكتب مدير الغزالي
 عبدالكىاب حمكد األستاذ كالدامغ الداخؿ عميد لعزلة المحمي المجمس
 جانب إلى عامة مشتركات في معو تكاصؿ عمى كاف الذم الشمح
 .الشمح أميف محمد عبداهلل الشيخ المرحـك

 كجياء مف بالعديد لترتبط امتدت قد عبلقاتو أف نبلحظ النحك ىذا كعمى
 كآؿ الشمح آؿ كػ السياني مديرية قرل مختمؼ في الكبيرة كالبيكتات األسىر
 كآؿ الدميني كآؿ القادرم كآؿ الكائمي كآؿ شمبلف كآؿ راجح كآؿ دماج

                                                             
كانت عبلقة الفقيد بػ األستاذ أميف معجب يسكدىا الكئاـ كالثقة كاالحتراـ إلى قبؿ كفاة  (ُ)

الفقيد بأقؿ مف عاميف، حيث تغيرت عبلقة األستاذ أميف بالفقيد كتحكلت مع األسؼ إلى 
جٌر النزاع  النقيض، عمى خمفية نزاع عائمي بيف أسرة قائد معجب عمى جزئية ميراث محدكد،

ذ نشير ىنا إلى ما  معو الفقيد إلى مربع الخصكمة مف حيث لـ يكف يتكقع أك يحتسب.! كا 
وال غلرمنكم شنئاف ف معجب نزكالن عند مفيـك اآلية }كانت عميو العبلقة بيف الفقيد كاألستاذ أمي

 { صدؽ اهلل العظيـ.…قـو على أال تعدلوا
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 النخبلني، كآؿ القيرم كآؿ السعيدم كآؿ البنا كآؿ الغزالي كآؿ الصبلحي
 السبرة مديريتي قرل بعض في كالمشائخ الكجاىات بعض إلى باإلضافة

 .لذكرىـ المقاـ يسع ال ممف السفاؿ كذم
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 .الـــدينية ثقـــافة الفقيد -٦

 مف كثير كعادات تقاليد في كانعكاسيا المحاًفظة، الدينية الثقافة كبحكـ
 كاألدعية كاألكراد المكالد تقاـ كانت فقد أسرتو، كمنيا اليمنية األسر

 في المجاكرة، القرل بعض كفي قريتو، بيكت بعض في الصكفية كاألذكار
 كالشٍعبانية ،(رجب ِٕ ليمة) كالمعراج اإلسراء: عديدة دينية مناسبات

 مف جمعة أكؿ كفي الشريفة، النبكية كاليجرة ،(شعباف مف النصؼ ليمة)
 أىمية مناسبات كفي ،(اإلسبلـ في اليمف أىؿ دخكؿ ذكرل) رجب شير

 كاف الذيف كزمبلئو أصدقائو كبعض أىمو، عزاء كمناسبات كخاصة،
 بعض ذاكرتو أرشيؼ مف يستدعي ما سرعاف لكنو لكفاتيـ، كثيران  يحزف

ت إذا: "قكلو منيا مصابو، بعض عنو تخفؼ التي كالحكـ المكاعظ  حضرى
نٌية  يفيد شيء ال الكفاة لحظة دنىت إذا كالقصد ،"تنفع ما عزيمة ألؼ المى
 لمف المشعكذكف يايصنع التي التميمة ىي ىنا كالعزيمة تأجيميا، في

 لبعض كانعكاس منفعة، جمب أك مضرة لدفع العكاـ، مف يقصدىـ
 الدارج التعبير ىي كالمقكلة السائدة، الثقافية الذىنية الحالة مظاىر
 :القائمة الشعرية لمحكمة

 .تنفعُ  أْلَفْيت كل ٘تيمة ال..  وإذا ادلنية أْنشَبت أظفارىا

 انعكاس أنو المقكلة ليذه ديدهتر  يعني فبل يذكر، بالشيء الشيء كألف
 لمتخمؼ كنتاج الشعكذة، مظاىر عمى سخطو فبقدر الذىنيات، لتمؾ
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 بيا اىتـ التي الشرعية، بالرقية االىتماـ بعض يبدم كاف كالجيؿ،
 لبعض نفسي كعبلج قبؿ، مف كأخكالو أعمامو كبعض أبكه كمارسيا
 . رىـتصك  كفؽ ذلؾ كنحك كالضيؽ القمؽ كنكبات االكتئاب حاالت

 كقصائد األناشيد مف كثيران  كيحفظ المكالد، تمؾ بحضكر ييتـ ككاف
 كترديدىا، بسماعيا الحضكر كيستمتع يمقييا، التي الدينية، المكشحات

 عمي بف الحسيف بف عمي العابديف زيف لئلماـ" الغريب ليس" قصيدة منيا
 :التالية األكلى األبيات منيا نقتطؼ طالب، أبي بف

 إف الغريَب غريب اللحِد والكفنِ ..  غريب الشاـِ واليمنِ ليس الغريُب 

 على ادلقيمُت يف األوطاِف والسكنِ ..  إف الغريَب لُو حٌق لغربتوِ 

 الدىر يْنهرُه بالذؿ وادلَِحنِ ..  تنهرّف غريباً حاَؿ ُغربتوِ  ال

 وقّويت ضعٌف وادلوت يطلبٍت..  سفري بعيٌد وزادي لن يبّلَغٍت

 .اهلل يعلمها يف السر والعلنِ ..  ُت أعلمهاويل بقايا ذنوٌب لس

 : المكشحات كمف

 اهلل اهلل اهلل اهلل حسبُنا..  اهلل اهلل اهلل اهلل ربُّنا

 .ربِّ سازلنا وفرّج علّنا..  اهلل اهلل اهلل اهلل سيدنا
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 : كمنيا

 رّب صّلي على النيب التهامي

ـِ   صاحب احلوض واللواء وادلقا

 رّب صّلي على النيب األجلّ 

 َمن َرقى للُعال َدٌل فتدىّل.

 : أنشكدة يردد كاف رمضاف شير استقباؿ كعند

 رحبوا ياصائمينا

 شهر رب العادلينا

 عاده اهلل علينا

 .وعليكم أٚتعينا

 :أنشكدة ككذلؾ

 هلل والشكر هلل احلمد

 وادلن هلل الفضل هلل

 أراهُ  يامن يراٍل وال
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 انظر بعُت الرضا حلايل

 فإٍل عبٌد ِٛتْلي ثقيلٌ 

 ويل ذنوٌب مثل الرماؿِ 

 فأنت ريب عفوؾ جليلُ 

 تعفو وتسًت قبح فعايل

 فاغفر ذنويب واسًت عيويب

 واكشف كرويب واْرأؼ ْتايل.

 شير فيك جميعان، الناس لدل ىي كما عنده، استثنائية أىمية كلرمضاف
 السياؽ، ىذا في تحصى أف مف أكثر كفضائمو كاالحساف، كالبركة الخير
 كمعظـ النيار مف ساعات كينقطع كالبدنية، الذىنية طاقتو يستنفر فيو

 مف كبنكع ذلؾ، فعؿ عمى بيتو أىؿ كيحث القرآف، كتبلكة لمصبلة الميؿ
 غير في بيا يشعر قمما النفس في كراحة العبادة في لذة فيجد التشديد،
 .قكلو حد عمى رمضاف

 :دعاء رمضاف،في  ترديدىا لو يحمك التي المرتمة األدعية كمف    

 .. علينآ ُتب .. تّوآب يا

 .. وسازلنا .. عنآ واعفُ 
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 .تّوآب يآ .. إلينا وانظر

 : كقصيدة السمكل، بعض فييا كيجد الشافعي، اإلماـ لًحكىـ يأنىس كاف كما

 وِطب نفساً إذا حَكم القضاءُ ..  تشاءُ  دع األياـ تفعل ما

 حلوادث الدنيا بقاءُ  فما..  ٕتزع لنازلة الليايل وال

 وشيمتك السماحة والوفاءُ ..   على األىواؿ جلداً وكن رجالً 

 وسّرؾ أف يكوف لو غطاءُ ..  وإف كثرت عيوبك يف الربايا

 .يغطّيو كما قيل السخاءُ ..  تسًّت بالسخاء فكل عيبٍ 

 :الشريؼ حماد بف المييمب كممات يردد كاف المناسبات بعض كفي

 :ةٙتانية على الفىت، والبد أف ٕتري على الفىت الثماني

 .فيةسروٌر، وَىٌم، واجتماٌع، وُفرقٌة، وعسٌر، ويسٌر، وسقٌم، وعا

 مع بحكمة لمتعامؿ كيييئيا النفس، يطرم ما يجد مضمكنيا في كالمتأمؿ
 .كشرىا خيرىا الكاقع مفردات

 :الشعرم البيت يردد كاف كاآلخر الحيف كبيف

 .فطمِ حب الرضاع وإف تفطمُو ين  ..والنفس كالطفل إف هتملُو َشب على 
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 كتكممتيا ،"البكصيرم" العباسي لمشاعر قصيدة مف األكؿ البيت كىك
 :كالتالي

 تسمِ  وإف ىي استحّلت ادلرعى فال ..وراعها وىي يف األعماؿ سائمًة 

 من حيث مل يدِر أف السم يف الدسمِ  .. كم حّسَنت لّذًة للمرء قاتِلةً 

 ح فاهتمِ وإف علا زلضاؾ النص .. وخالف النفس والشيطاف واعِصهما

يمن احملاـر واْلـز  .. واستفرغ الدمع من عٍُت قد امتلَئت  .ة الندـِ ٛتَِ

 كالسمككية، النفسية كالتربية الزىد في النصح عمى تنطكم كالقصيدة
 باألشياء تعمقيا في النفس أف كالقصد. بالسكء أمارة النفس أف مف انطبلقان 
 الشباب أكاف بمغ عالرضا مف أًلفىو ما عمى تركتو إف الرضيع، كالطفؿ

ف لو، محب كىك  ما عمى تركتيا إف النفس ككذلؾ يمتنع، منو تمنعو كا 
ف عميو، دامت المعاصي مف ألفتو  .امتنعت منٍعتيا كا 

دراكو فقيدنا ذىنية يكشؼ القصيدة في األكؿ كالبيت   جمكح لمترتبات كا 
 محراب في التبتؿ ذلؾ يعني أف دكف بكصمتيا، لضبط كميمو النفس،
     كزينتيا. الدنيا مف المشركع النصيب عف بالنفس كالنأم كؼ،التص
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 مف لو اهلل قسـ بما راضيان  النفس، كعزة بالقناعة يتحمى الفقيد كاف لقد
 يكمية. كشخصية أسرية كالتزامات نفقات مف يكاجو كاف ما رغـ الرزؽ،

 ما منو يجمع أك الماؿ يدخر لـ لعقكد الطكيمة عممو تجربة كخبلؿ 
 مف مستكل كتأميف العقارات، امتبلؾ أك األراضي اقتناء في بو يتكسع
 .كثيران  لذلؾ يكترث يكف فمـ كلعائمتو، لو كالمعيشي المادم الرفاه

 وتمجئ كانت ما ككثيران  يكمو، في أنفقو يكمو رزؽ مف عميو تكافر كما 
 مف كالشككل التذمر مف شيئان  لييظير يكف كلـ االستدانة، إلى الضركرة

ؿ، األياـ بأف كمدركان  لو، اهلل قٌدر بما مؤمنان  لحاؿ،ا سكء  كيكـه  لؾ يكـه  دكى
 :الشعرييف البيتيف األحياف بعض في مرددان  عميؾ،

 تبيََتّ إالّ خايل الباؿِ  والأِعنّتها .. دِع ادلقادير ٕتري يف 

 !.يُغَّت اهلل من حاٍؿ إىل حاؿِ  والتفاتتها ..بُت غمضة عُت  ما

 أحكاؿ كتقمب الزمف تغير يشكك ممتعضا يبدك كاف كاآلخر الحيف كبيف
 :مرددان  أىمو بعض كمكاقع

 وصار عزيز القـو ليس لو قدرُ ..  تغَتت األحواؿ وانقلب الدىرُ 
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 أظلم القربُ  فما أوحش الدنيا وما..  وصار أرذؿ الناس يعلوا رفعةً 

 التالي الشعرم البيت يردد كاف كالدنيا الديف بيف العبلقة جدلية كعف
 : التميمي زيد بف عدم الجاىمي لمشاعر

 .نرّقعُ  ما وال يبقى ديننا فال .. ديننا بتمزيق دنيانا نرّقع

 ،لو عزاء بمثابة كالمركية المأثكرة كاألقكاؿ الحكـ ىذه مثؿ كانت لقد 
 الييمكـ مف تفكيره أك خاطره، صفك يكدر ما بعض عنو تخفؼ أف تحاكؿ
 ال كي ألبنائو، بيا البكح في يرغب يكف لـ كالتي تنتيي، تكاد ال التي
ٚتيع  تغفويغفو قلب األب إال بعد أف  إذ ال - تبعاتيا كيحمميـ خكاطرىـ يكدر

 كانت ذىنو كشركد كجيو مبلمح أف برغـ  - (ريشيميك كفؽ)القلوب 
 كىىمـك أعمالو، إنجاز ىمـك منيا يدركيا، لمف ضمنية إشارات ترسؿ
 ربما خاصة، كأخرل الكثيرة، ديكنو قضاء كىمـك أسرتو، شؤكف تدبير

 نفسية، ضغكطان  مشٌكمة األياـ، بمركر كتضخمت غيرىا مع تراكمت
 .أيامو أكاخر في كالذىني البدني نشاطو كمستكل صحتو عمى انعكست

 فاضت ـَُِٖ أغسطس ُْ/ىػُّْٗ الحجة ذم ّ بلثاءالث يـك كفي
 نسيانيا، يستحيؿ عطرة كذكرل طيبة، سيرة مخمفة بارئيا، إلى فقيدنا ركح
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 كأمو، أبيو بجانب الجنيد، بقرية رأسو مسقط في الثرل جثمانو ككيرم
  .جميعان  تغشاىـ اهلل رحمة
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 الخاتمة. -

 الصفكاني مرشد أحمد محمد فقيدنا أف عمى بالتأكيد سبؽ ما نختتـ كىكذا
 في كحممت الطيبة، بالسمات تحٌمت شخصية كاف( اإلنساف - الفقيو)

 عممو، في عمييا يساـك لـ التي كاالجتماعية الدينية كالقيـ المبادئ طياتيا
 مف األكبر الشطر كقضى األسباب، مف سبب ألم عنيا يتخؿٌ  كلـ

 كتحٌمؿ إنجازه، في متفانيان  عممو، في مبدعان  مجتمعو، خدمة في حياتو
 كمسؤكليتو بو، المنكط دكره ىك ىذا بأف مؤمنان  المتاعب، ذلؾ سبيؿ في

 المفاجئ رحيمو فشٌكؿ ألكالده، قدكة نفسو مف جاعبلن  عاتقو، عمى الممقاة
 آثارىا كتجاكز مقاكمتيا عمييـ السيؿ مف يكف لـ ليـ، كفاجعة صدمة
 تفقد أف معناه أباؾ قدتف فأف بالقصيرة، ليست لفترة كالكجدانية النفسية
 بأنؾ فتشعر الشركر، مف تحميؾ التي كالمظمة إليو، تستند الذم الحائط
 .العالـ مكاجية في كحيدان 

 عمى كحمىؿ مرمكقة، كاجتماعية أسرية بمكانة يحظى الفقيد كاف لقد
 القرف سبعينيات منذ اجتماعيان  كتمثيميا أسرتو رعاية مسؤكلية كاىمو

 تمثيؿ عمى جاىدان  عًمؿ كفاتو كحتى التسعينيات فترة كخبلؿ. الماضي
 المختصة، الحككمية الجيات أماـ المديرية عزؿ مختمؼ مف األسرة أفراد
 باعتبارىا كالعامة، الخاصة كقضاياه مسائمو كؿ في إلييا يرجع كاف التي

 ذلؾ في استند المكاطنيف، كافة عف المسؤكلة كالقانكنية الشرعية المرجعية
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 أبيو يدم عمى مداميكيا ترسخت ،(دينية) كتعميمية بكيةتر  بنية عمى
 جامع كخطيب إماـ الصفكاني حسيف بف أحمد بف عمي العبلمة كخالو
 السيدة جامع بمدرسة التحاقو ثـ اشرؽ، ذم قرية في عبدالعزيز بف عمر
 باجتياز عمماؤىا لو شيد التي جبمة، مدينة في الصميحي أحمد بنت
 كاإلشادة الفقيية، المتكف مف لكثير كبحفظو بنجاح، الشرعية العمـك
 .   كسمككو سيرتو بحسف

 إلى  االرتحاؿ فرصة لو تييأت عمره مف سنة العشريف يتـ أف كقبؿ 
 جرل شيادة، فناؿ األساسي تعميمو استكمؿ كىناؾ الرزؽ، لطمب عدف

 تكف لـ التي الفرص مف كىي العامة، الثانكية بشيادة الحقان  معادلتيا
 دربيـ اختطكا ممف لمقميميف، إال الماضي القرف سبعينيات بداية يف متاحة

صرار كبجد عالية، بقابمية التعميمي  .   كمثابرة كا 

 قريتو، إلى الفقيد عاد - سبؽ كما - عدف في قضاىا قميمة أعكاـ كبعد 
 عزلتو أىؿ أمانة مسؤكلية أبيو كاىؿ عف يخفُّؼ أف عمى العـز عاقدان 

 منيا شيء عمى تدٌرب أف بعد منيـ، العديد قضايا في الشرعي كالتحكيـ
 ألحكاـ كدراستو الكتابية، أعمالو لبعض كمطالعتو ألبيو، مرافقتو أثناء
 الكقت بمركر كاكتسب النجاح، مف قدران  بذلؾ فحقؽ كالمكاريث، الفقو

 معو، كعمؿ قرب عف عرفو مف بشيادة جيدة ًخبرة الممارسة كطكؿ
 كالحقكقي، الفقيي المجاؿ في ذاتيان  نفسو ىيؿتأ عمى الخبرة ىذه شجعتو
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 كمكافقة إجازة ذلؾ في فناؿ المستكل، كتحديد فحص المتحاف كخضع
 لبلستمرار العدؿ بكزارة التكثيؽ كأقبلـ لؤلمناء العامة اإلدارة مف رسمية

 كمعامبلت أحكاـ مف عنو يصدر ما عمى كالمصادقة عممو، مزاكلة في
 كظيفتو كبيف بينيا الجمع كالذكاء لميارةا مف بشيء كاستطاع شرعية،

 مف كغيرىا إب، بمحافظة( سابقان  البمدية) اإلنشاءات مكتب في ذلؾ بيعيد
 حساب عمى بيذه ينشغؿ كلـ متٌقدة، نشاط شعمة فكاف تكالىا، التي المياـ
 .كاإلنجاز االىتماـ مف قدران  منيا لكؿ جعؿ بؿ تمؾ،

 في مديريتو كأعياف كجياء مع دالفقي أسيـ كيؼ سبؽ ما في عرفنا كقد
 المديرية، في تنعقد كانت التي كالتكعكية المجتمعية كاألنشطة الدكرات

 أقامت التي األىمي كالتطكير التعاكف بييئة فاعبلن  عضكان  التحاقو كعف
 التابعة كالعزؿ القرل بعض في التحتية البنية مشركعات مف العديد

 الكعرة، الجبمية المناطؽ في طرقاتال شؽ منيا الثمانينات، في لممديرية
 عمى حرصو عف فضبلن . الصحية كالمراكز المدارس، بعض كبناء

 مسؤكلي مف بدعكة تنعقد كانت التي الرسمية االجتماعات حضكر
 المديرية أكضاع مف المييـ لتدارس المحافظة قيادة مف كأحيانا المديرية
 البرلمانية تخابيةاالن لمفعاليات التحضير فييا بما شؤكنيا، كترتيب

 الشيادات عمى حاز ككيؼ األخيريف، العقديف خبلؿ كالمحمية كالرئاسية
 .العديدة كاسياماتو جيكده لقاء التقديرية



- 9ٖ - 
 

 مف جانب كعمى كفقو، عمـ بيت مف ينحدر القكؿ سبؽ كما كألنو 
 إليو آلت فقد ، الكقؼ شؤكف فييا بما الشرعية باألمكر كالمعرفة االطبلع
 محمد بف عمي بف عبداهلل بف عمي الفقيو ألمو جده كقؼ فيذكتن نظارة

 الذرية، مف المؤتمف األرشد بصفتو كخيرية دينية شؤكف في الصفكاني
 .   قياـ خير بكاجبو فقاـ

 ألمر امتثاالن  المسنٍيف بكالديو الًبر عمى الفقيد حًرص كيؼ لنا تبٌيف كقد
 أحكاليما، كيتفقد حتيماص عمى كيطمئف يزكرىما ينفؾ ال فكاف تعالى اهلل

 كقتو جيؿ معيما يقضي بيما لقائو مكعد أسبكع كؿ مف الجمعة ككانت
 .أىمو حيب ككسب اهلل رضا فناؿ مشاغمو، عنيما تشغمو أف دكف

 جاىو بقبكؿ" لو كجؿ عز المكلى داعياف عنو راضياف أبكاه تكفى
 اءصف كلعؿ قمبو، كالنكر الرضا كمؤل ضميره فاطمئف ،"عدكه كخذالف

 إلى كانتقالو أجمو دنك لحظة ثغره عمى بدت التي  كالبسمة كجيو لكف
 .  قمبو غمرت التي كالطمأنينة الرضا لحالة انعكاس ىي اآلخرة

 مصاعبيا مف الكثير كتحٌمؿ بصبر، الكعرة الحياة دركب الفقيد سمؾ لقد 
 في بعـز كالمضي األصيمة قيىمو عمى الحفاظ سبيؿ في كذلؾ بصمت،
 عمى بالحرص مدفكعان  ألسرتو، الئقة حياة تأميف أجؿ مفك  عممو،

 . الطيب األثر ذلؾ مف فحقؽ كيانيا، كليحمة تماسكيا
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 ذلؾ عمى أدىؿ كال العطرة، كالسيرة الحسنة لؤلخبلؽ مثاالن  فقيدنا كاف لقد 
 تناىى أف ما الذيف كمعارفو، كرفاقو أصدقائو مف عميو الكثيريف حزف مف
 عمى حزنان  الدمع عيكنيـ ذيًرفت حتى كفاتو خبر يـمن العديد مسامع إلى
 . فراقو

 أىمو مف كالصغير لمكبير كالرفيؽ كالصديؽ كاألخ األب اهلل رحمو كاف
ف محٌياه، البشاشة كال شفتاه البسمة تفارؽ كلـ كمعارفو،  إلى اضطير كا 
 . أحزانو كمداراة ىمكمو مف استطاع ما إخفاء لمحاكلة البسمة تصنع

 كحقيقة الفانية الدنيا لكنيا ممؤه، يصعب كعمميان  كجدانيان  فراغان  ورحيم ترىؾ
قل إف ادلوت الذي تفروف منو فإنو مالقيكم مث تردوف إىل } منو مفر ال الذم المكت

 {.عامِل الغيب والشهادة فينبئكم ٔتا كنتم تعملوف

 كالصديقيف الشيداء مع األعمى الفردكس كأسكنو لو كغفر فقيدنا اهلل رحـ 
 .رفيقا أكلئؾ كحسف كالصالحيف

 

 /الفقيد نجل

 الصفواني مرشد أحمد محمد رياض

 م.910٩ - صنعاء
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 الصفواني. مرشد أحمد محمد بن محمد -

 كاألنبياء الصالحيف مع جناتو فسيح كأسكنو لو كغفر كالدم اهلل رحـ
 .رفيقان  أكلئؾ كحسف قيفكالصدي

 بمساعدة شغكفان  ، الصدر كاسع القمب، رحب اهلل رحمو كالدم كاف لقد
 كحقد ضغينة مف ذرة مثقاؿ قمبو في يحمؿ كال أحدان، يكره ال ، اآلخريف

 مف المجتمع أك األسرة أفراد نطاؽ في سكاء لمجميع محبان  أحد، عمى
 كتفاني بصدؽ األسرية كغير األسرية الخبلفات حؿ دىٍيدنو كاف. حكلو

خبلص،  أك القبمية سكاء كمصدرىا، نكعيا كاف أيان  العصبيات كيمقت كا 
 بركح الناس مع يتعامؿ غيرىا، أك الحزبية أك المذىبية أك المناطقية
نسانية كبأخبلؽ كاإلخاء كالكد التسامح . بالجميع الظف يحسف عالية، كا 

 يتميؼ كال الشيرة، تغريو كال منصب إلى يتطمع ال متكاضعان، زاىدان، كاف
 لدل يحصؿ كما كقيمو كمبادئو لعممو إتقانو حساب عمى الماؿ عمى

 االستقامة مف كبير بقدر كيتمتع بسيطة، حياتو كانت. زمننا في الكثيريف
صبلح الخير كحب كاإلشفاؽ كالكرع كالنزاىة  كاف كما. البيف ذات كا 
 مف الناس مع قتوعبل في الرقي مف مستكل كعمى شبابية بركح يتحمى
 أك كالتقاعس كالتكاسؿ الكمؿ عممو في يعرؼ يكف لـ. األعمار مختمؼ
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 أك القريب مف معينة حاجة أك لخدمة يقصده ممف كالتأفؼ االمتعاض
 . البعيد

 كنفس بقناعة الحبلؿ الكسب كراء يسعى مكافحان  صغرم منذ عرفتو
تذمر  دكف زؽالر  مف لو اهلل بما قسـ كراضيان  الظمـ، متجنبان  طيبة،

 . لو اهلل قدره الذم نصيبو ىك ىذا بأف مؤمنان  كامتعاض،

 .معنى مف الكممة ما تحممو بكؿ عظيمان  إنسانان  اهلل رحمو كالدم كاف لقد

 .الصفواني مرشد أحمد محمد بن محمد/ الفقيد نجل
 صنعاء

 .م910٩ يناير 9
 
 
 
 
 
 



- 98 - 
 

 .الصفواني قايد أحمد عبداهلل -
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 كاف الصفكاني مرشد أحمد محمد العبلمة القاضي المرحـك فقيدنا
 الطبع، خفيؼ األخبلؽ، دمث الجميع، مف قريبة محبكبة، شخصية
 أسرة أكساط في مميزة بمكانة كيحظى السيرة، محمكد متكاضعان، كقكران،

 عف عرفو مف ككؿ عممو كزمبلء أصدقائو كلدل كافة الصفكاني آؿ
 الصمح قضايا في يتجاىميا أف أحد يستطيع كال تنكر ال أدكار كلو قرب،
صبلح الناس بيف  الناحية في أك األسرة نطاؽ في سكاء البيف ذات كا 

 .عامة بصفة
 عالييف، كاقتدار بثقة الناس لقضايا يتصدر اهلل رحمو الفقيد كاف لقد

 الناس، ثقة محؿ جعمتو كدراية كًخبرة بحكمة كنزاعاتيـ خبلفاتيـ كيعالج
 -ذيًكر ما جانب إلى - الطيبة الصفات مف بكثير يتحمى ككاف

 كسمككو، أعمالو في اهلل كمراقبة كالتكاضع كالكرع كالتقكل كاالستقامة
 الصمح كقضايا المعامبلت مسائؿ في أحكامو يتمقكف األىالي ككاف

 يراكغ أك أحدان  يحابي يكف كلـ كاالستحساف، كالقبكؿ بالرضا كالتحكيـ
 .ذمتو عمى كحرصو ضميره كنزاىة أمانتو حساب عمى
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 الكجاىات كمع السياني ناحية مسؤكلي مع طيبة عبلقات تربطو ككانت
 يقدره الجميع كاف فقد المحافظة، كفي الناحية في كالمشايخ كاألعياف
 . فيو كيثؽ كيحترمو

 كعزىؿ قرل مختمؼ مستكل عمى الناس مف كثير كافتقده افتقدناه لقد
نا مثكاه، الجنة كجعؿ تغشاه اهلل رحمة إال كالنقكؿ الناحية،  ما إلى كا 
نا سائركف، إليو صار نا هلل كا   .راجعكف إليو كا 

 .الصفواني قايد أحمد عبداهلل: الشيخ
 .م910٩ - 0 -9٨
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 الصفواني: قاسم عبده محمد صادق د. -

 كجياء كاحد صفكاف آؿ أسرة عاقؿ كاف المرحـك باف صغرم منذ أعرؼ
 مف تخرجو أف منذ بأنو منو كسمعت إب، كمحافظة السياني مديرية
 شرعيا كقاضيا كأمينا ككاتبا جنيد قرية جامع خطيب أصبح جبمة جامع

 المديرية كأمنا لكتاب مرجعا فكاف. القاعدة مدينة كفي السياني لمديرية
 يكتبيا كاف التي الشرعية كالقسمة ياألراض كثائؽ معظـ باف كاعرؼ
 ككاف. كختمو بتكقعو تصادؽ بالذات السياني مديرية كأمنا كتاب بعض
 لبمدية كمديرا المديرية قرل مف لمجمكعة( عمدة) عدؿ نفسو الكقت في

 .السياني مديرية

 احد ككأنو عرفتو اف منذ فكاف أشرؽ ذم بقريتنا مكلعا المرحـك كاف
 قريتو في مقيـ كاف اف فمنذ. قريتي في الجميع رفويع يكاد القرية سكاف
 فقريتي إلى كالتسعينات الثمانينات في بسيارتو يصؿ كاف البعيدة الجنيد
 عمي الفقيو جدم عـ ابف كزكجيا المسنة خالتو لزيارة يكمي شبو بشكؿ
 باف عممت فقد صحتيما عمى لبلطمئناف الصفكاني احمد بف احمد

 عمي الفقيو يد عمى قريتنا في كتعمـ يدىما عمى صغيرا تربى المرحـك
 كاف المرحـك بأف اقرأنو مف كثير كيشيد(. الكيتاب) المعبلمة في نفسو
 كالحذؽ الذىني الذكاء كمف كالفيـ الحفظ سريع المعبلمة في صغره في

 ىك اخبرني كما قريتنا أبناء اف درجة إلى يضاىى، ال أصبح االجتماعي



- ٔٓٔ - 
 

 كاستمر. كالبدييية كالحذؽ كالرد الفيـ سريع أم لذع كنية عميو أطمقكا
  الدمنة قرية في لئلقامة انتقؿ عندما السبب لنفس قريتنا في متعمؽ

 المقيؿ لحضكر أكالده برفقة يكمي بشكؿ بسيارتو يحضر فكاف المجاكرة
 اف بعد كحتى. الصفكاني قاسـ أحمد بف أحمد عمي مجمس في اليكمي
 في القرية عمى يتردد ضؿ كزكجيا خالتو ككفاة القاعدة مدينة سكف

 ما ككثيرا كاألفراح األحزاف كمشاركتيـ كاألقارب األىؿ لزيارة المناسبات
 كمع بعضيـ مع األسرة أفراد بيف تحدث كانت التي الخبلفات لحؿ يصؿ
 .غيرىـ

 كالجمكس الصفكاني أحمد عمي مع حميمة عبلقة عمى المرحـك ككاف
 في الدائـ عمي مقيؿ في أك أسمفت ماك قريتنا في سكاء مقيمو في معو
 تعمقا أكثر كشبابي صغرم في كنت بأني عمما. القاعدة مدينة في منزلو
رشاداتو عممو مف كثيرا استفدت كقد كمجمسو احمد بعمي  مف كمقتنياتو كا 
، منيـ مجمسو حضكر عمى يداـك كاف كممف الكتب  فكانت المرحـك
– بينيما تربط التي -السياني لبمدية مديرا المرحـك ككف- العمؿ طبيعة
 أحمد فعمي. قبؿ كمنذ بو الحميمي التعمؽ أسرار أىـ ىي -يبدك كما

 بتكميؼ القاعدة مدنية لبمدية مديرا الستينات نياية في كاف عميو اهلل رحمة
 عدا جميعا المدينة مكاتب إدارة إليو اسند الذم السبلؿ الرئيس مف

 مف بتكميؼ غيره مف كسمعت اخبرني كما عمي فقاـ. األمني الجانب
 ضرائب بتحصيؿ كالدم فكمؼ المكاتب، إدارة في الكفاءات مف بيـ يثؽ
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 منتصؼ كفي. كاألكقاؼ األمبلؾ أراضي بمكتب المرحـك ككمؼ القات
 مطمع كحتى. السياني مديرية لبمدية مديرا المرحـك تكظؼ السبعينات
 عمى المرحـك ظؿ إب محافظة بمدية في عمي عيف أف بعد الثمانينات

 .ـَُِِ عاـ عمي كفاة حتى بمقيمو ارتباط

 فقد( الصفكاني بيت بأسرة يفتخر) اسرم مرشد أحمد محمد المرحـك كاف
 فييا يسكف التي القرل بعض يسرد شبابي في مرة مف أكثر سمعتو
لى صفكانية عائبلت  الذم الكحيد ىك يكاد بؿ ينتمكف األفخاذ أم كا 
. بعضيا مع األفخاذ تمتقي كأيف لصفكانيا بيت أسرة نسب يسرد سمعتو

 بيت اسر لكجيا اجتماعات بعقد ـُِٗٗ عاـ في المرحـك قاـ فقد
 في السفاؿ كذم كالسبرة السياني مديرية قرل مختمؼ مف الصفكاني
 تعز محافظة في كالحجرية كالجندية كالشرماف كسكرؽ إب محافظة
 بعد خاصة جنكبيةال المحافظات مف كغيرىا كالحشاء زارؽاأل كمديرية
 التي كىي االجتماعات إحدل فحضرت ـ،َُٗٗ اليمنية الكحدة تحقيؽ
 بيـ تعرفت فاغمبيـ الرجاؿ مف كثيرة أعداد حضرىا كالتي قريتنا في عقدة
 جامعية في لمدراسة الثانية السنة إجازة في عندىا ككنت مرة ألكؿ

 رئيسك  عاقؿ المرحـك اختيار ذلؾ االجتماع عف تمخض كقد. صنعاء
 كعند كالمجتمع اليمف قبائؿ بيف ليا كممثبل لمقبيمة التكافمية لجمعية
 مف عشائر فييا يتكاجد قرية كؿ عف ممثميف جانبو إلى كاختيار الدكلة،
 مشاكؿ لحؿ كثيرا تدخؿ منيا تمثيؿ خير األسرة المرحـك فمثؿ. األسرة
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 ستمرارا بيدؼ اآلخرة األسر مع األفراد كبعض األسرة عشائر كخبلفات
 كتعاكف صداقة كفي منسجمة الصفكاني بيت اسرة عبلقة عمى الحفاض

 كجاىاتيا؛ عبر المنطقة في النافذة أك الكبيرة االسر كبيكتات عشائر مع
 الثماف كالحرب االضطرابات أحداث خبلؿ خاصة االنسجاـ ذلؾ فتحقؽ

 المتضرريف بدعـ المرحـك قاـ كما. باليمف عصفت التي االخير السنكات
 ديات دفع منيا األسرة جمعية نفقة عمى كماديا معنكيا االسرة افراد مف

 المظمكميف مع كالكقكؼ الخطأ القتؿ ديات كدفع السيارات حكادث كعبلج
. كغيره فقداف أك حادث أك قتؿ نتيجة القبيمة مف عائميـ فقدكا مف كاسر
 سيتطرؽ ربما المرحـك بيا قاـ التي االجتماعية رادك كاأل المكاقؼ كتمؾ
 . الكتاب ىذا مادة صياغة في سيساىـ ممف غيرىـ أك اصحابيا ليا

 فبأ أتذكر منزلنا في ككالدم بالمرحـك تجمعني تكغرافيةفك  صكرة التقطت
 بعثتيا كقد. عدف في الدامية ـُٖٔٗ يناير أحداث أثناء كانت المقطة
 راذك كما المرحـك ككاف. الكتاب ىذا ممحؽ في ليضمنيا رياض لمدكتكر
 في بمدية كمدير عممو إكماؿ بعد أياـ عدة منزلنا إلى كصؿ حينيا

 أحداث نتابع الغداء بعد ككنا الغداء معنا ليتناكؿ األحمر كالنجد السياني
 بعد الحمكل قدمت مرة فذات بيتنا، حكش في عدف إذاعة مف يناير
 أف األفضؿ مف عندىا المرحـك قالي الشاىي، شراب قبؿ مباشرة الغداء
 الشاىي؛ كنكية بطعـ نتمتع حتى الحمكل قبؿ الغداء بعد الشاىي بنشر 
 أتناكؿ ال حينيا كمف. صحيح ذلؾ فكجدت يفقدىما ذلؾ قبؿ الحمكل الف
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 الغداء تناكؿ بعد كالدم مع يذىب المرحـك ككاف. الشاىي قبؿ الحمكل
 مجمس عضك القيرم عمي أحمد مقيؿ لحضكر نخبلف دمنة قرية إلى

 .     سابقا النكاب مجمس عضك ثـ الشكرل

 الصفواني قاسم عبده محمد صادق د.

 م.910٩ فبراير 00 -أشرق  ذي
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 الصفواني: مرشد صالح السالم عبد -

 لؤلخ لمجميؿ كرد الصفكاني مرشد صالح السبلـ عبد العقيد شخصيان  أنا
 النظرة عف كبعيدان  الصفكاني مرشد أحمد محمد كالغالي العزيز الشيخ
 ما فإف منو، يسمـ لف شيء كىذا ضيقة زاكية مف البعض يأخذىا دق التي
 مف بتجرد سأكتب كلكني عمو ابف ألنو تعصبان  يقاؿ قد كمثاؿ أكتبو

 كخصكصا منصفا، يككف أف المٌطمع عمى فإف يدٌكف كما األسرٌية،
 .السبعينات بداية منذ كعرفكه يعرفكه الذيف المحبلت كأبناء األصحاب

 تقريبا، السبعينات بداية في المدني بالقطاع التحؽ انيالصفك  احمد محمد
 كاف أنو بحكـ المكاقؼ، بعض أتذكر أني إال حينيا، صغيران  كنت ألني

 بيت في أجمس أكقاتي أكثر كنت كاحد، سقؼ األكقات أكثر يجمعنا
 في كأنا يظير مما تقريبا شيء كؿ عمى مطمعا كنت ذلؾ كبسبب عمي،
 اسميا كاف ىكذا كاإلسكاف، البمدية كزارة في المذككر التحؽ مبكر، سف

 مكتب في لمعمؿ  كحٌكؿ البداية، في يرددىا كىك أسمعو كنت آنذاؾ،
 بنشاطو معركفا كاف المذككر. السياني مديرية إلى كتحٌكؿ إب، محافظة
 المديرية في معركفا ككاف الحرجة، لممكاقؼ المكاجية في كجرأة كتحركو

 العامؿ عند  ككذلؾ. االجتماعية لشخصياتكا المشايخ مف الكثير عند
 ناحية مدير الى االسـ تغير ثـ األياـ، تمؾ في كاف العامؿ اسـ كالحاكـ،
 أف كبحكـ اإلسكاف، في عممو باشر المذككر. المحمى المجمس كحاليا
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 الدكر انيط فقد الماؿ لبيت كمثٌمر المحبلت عدؿ أك عاقؿ كاف كالده
 يتكلى الذم كىك الحككمة، في الناس ضايابق يتعمؽ كاف كمما في بكلده
 مف صعب كما الببلد داخؿ األمكر يتكلى كالده كبقي كالمتابعة، مراأل

.  باإلسكاف يمتحؽ ما قبؿ مف حتى محمد ابنو يتكالىا قضايا أك مشاكؿ
 ما إيصاؿ عمى كالعمؿ قضاياىـ كحؿ الناس لخدمة نفسو سٌخر المذككر
 كشؽ المشاريع لبعض بالمراجعة دءان ب المشاريع، مف الببلد تتطمبو
 البارز لدكره كنظران  األعماؿ، مف كالكثير الشرب، مياه كتكصيؿ الطريؽ
خبلصو كتفانيو  المؤتمر في مبكرا كالتحؽ األىمي، التعاكف في انتخب كا 
 الشركط لتكفر كذلؾ سريعا، ترقى ثـ لفترة، كعضك كعمؿ العاـ، الشعبي
 يد عمى كتتممذ كقانكف، شريعة الجامعة مؤىؿ لديو فيك فيو، المطمكبة
 العزيز عبد المعركؼ المحامي زمبلئو كمف جبمة، في كبار عمماء

 . السماكم

 كبكؿ جاىدا فيو عمؿ المؤتمر، في البارزيف القيادييف أحد المذككر كاف
خبلص، جدية  المؤتمر، صفكؼ في األعضاء مف الكثير كنٌضـ كا 

 لحؿ المناسبات مف كثير في بو تستعيف كانت القيادات مف كالكثير
 عمى حصؿ اختباره بعد كىك ال كيؼ قاضيا، كاف ألنو المشاكؿ،
 مف لو أًعد امتحاف في نجح أف بعد) كقانكف شريعة الجامعية المعادلة

 ،(الشرعي األميف مياـ لمزاكلة إب في العدؿ كزارة مكتب مف لجنة قبؿ
 يككؿ كاف لذا المستكل، بيذا مؤىبلتيـ مىفٍ  قميمكف األياـ تمؾ في ككاف
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 كالقيادييف المشايخ مف الكثير فكاف كالمعقدة، الكبيرة المشاكؿ حؿ إليو
 الشمح معجب أميف محمد الشيخ كمنيـ بو، يستعينكف المديرية في

 ناجي كالشيخ راجح عبداهلل كالشيخ الشمح حمكد بف قايد عمي كالشيخ
 في أعرفيـ أيضا كأنا و،زمبلئ كانكا الذيف القدماء مف ىؤالء كعمى محمد،
 بيف النظر كجيات تقارب عمى يعمؿ كاف الرائدة، المؤتمرية المسيرة
 كمعركفا األطراؼ، جميع مف محبكبا ككاف األحزاب، كبقية المؤتمر
 بصمات كلو الجميع قبؿ مف بو مرحبا فكاف كتكاضعو، كأخبلقو ببساطتو
 مف األخيرة لسنكاتا كفي .كالصديؽ العدك يعرفيا ككثيرة، عديدة كمكاقؼ
 القدير كاالستاذ معجب أميف المؤتمر فرع رئيس مع عمؿ الخالدة مسيرتو
 األستاذ ككاف. بالمديرية األعضاء كجميع. المؤتمر فرع رئيس نائب
 قرب، عف عرفو ألنو دائما، عميو يثني الذم الشمح عبدالكىاب حمكد
 مكاقؼ ليما نتكا أكثر، أك عاما عشرة خمسة حكالي معان  تقريبان  كبقيا

 أتذكر أناال الجكانب، كؿ في اآلخر عمى منيما كبل تعٌرؼ كأحداث
 فعمى لمعياف، شاىدة باقية ألنيا منجزاتو، أتذكر لكني بالتحديد، التاريخ
 طريؽ إيصاؿ عمى عمؿ الخدمي الجانب ففي الحصر، ال المثاؿ سبيؿ
 كعمؿ مضنية، كبجيكد إيصاليا  عمى عمؿ الذم فيك األزارؽ، عميد
 في معارضيف مف كاجييا التي كالصعكبات العكائؽ رغـ متابعتيا عمى
 مشاكؿ مف تحٌمؿ ككـ شقيا، عمى بنفسو كأشرؼ بؿ الجانب، ىذا

 أرضو مف قطعة يخسر أف يخاؼ كاف البعض أف بسبب كثيرة، كعكائؽ



- ٔٓ8 - 
 

 أرضو مف تؤخذ أف مف كيمانع الشؽ طريؽ في يقؼ كاف كلذلؾ لمطريؽ،
 المصمحة مراعاة عمى حريصا ككاف كالكثير، الكثير ٌمؿفتح كاحدا، مترا

 عميو يثنكف الذيف جميعا المنطقة أبناء كبمعرفة المكاطف، كعمى العامة
 عميد، مياه مشركع كذلؾ قرب، عف كعرفكه عايشكه ممف دائمة، بصكرة

 عميد، أبناء مف الخيريف مع كعمؿ المشركع ىذا إيصاؿ جاىدا حاكؿ فقد
 في الكجكد حيز إلى المشركع ىذا خرج فقد لصعكباتكا العكائؽ كرغـ
 لممشركع يقؼ كاف مف ىناؾ أف إال التسعينات، كبداية الثمانينات نياية

 تحايبلن  أعبل، ككادم أسفؿ كادم إلى عميد تقسيـ عمى كعمؿ بالمرصاد،
 اآلخر كالنصؼ السكاف، نصؼ إلى إال يصؿ كال المشركع، يتعثر كي

 فترة، اآلخر النصؼ كاستفاد التقسيـ، بأصحا كنجح مشركع، بدكف
 لممذككر كاف ككذلؾ الجميع، كحـر نيائيان  بكمو المشركع عمى كقضي
 ككذلؾ أيضان، الخيريف مف الكثير مع عميد مدرسة إيجاد في ريادم دكر

 فيو يد لو كاف األشمكح، كعدف خطكركاأل كالجنيد الجبؿ دار مياه مشركع
 عبداهلل الشيخ مثؿ ،االجتماعية اتكالشخصي األعياف مف الكثير مع

 لست أنا عمي، محمد ناجي كالشيخ الشمح حمكد قايد عمي كالشيخ راجح
 كثائؽ كىناؾ الحصر، ال المثاؿ سبيؿ عمى ىذا بؿ كميا، سماءباأل مممان 

 ابنو سيكثقيا أجمو، مف كـر الذم العمؿ كاسـ بالتاريخ مثبتة كشيائد
 عمى المكطنيف قضايا حؿ في الخيرة وأعمال مف الكثير كىناؾ بالتفصيؿ،

 أمناء أميف المديرية أبناء مف باإلجماع انتخب باعتباره المديرية، مستكل
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 اليريمي يحيى خيرية القديرة الكالدة كزكجتو ىك الفضؿ لو ككاف. المديرية
 كبالفعؿ لمدراسة، تعز إلى يأخذاني بأف عميو اهلل رحمة كالدم أقنعا بأنيما
 عمؿ قد كاف كالدم كألف لطمبيما، فاستجاب كيعزىما يمايحب كالدم كاف
 ست لمدة الدراسة في مشكارم بداية فكانت الكريـ، القرآف تحفيظي عمى

 في دراستو زميؿ عند إلى المرحـك الشيخ أكصمني كقد تعز، في سنكات
 عاـ في حينيا كاف الذم الصفكاني عمي عبده غانـ عمو كابف جبمة

 ككٌمؼ كسجمني، بي رحب الذم بتعز، بلياالث مدرسة مدير ـُٕٗٗ
 فاقترح أستحؽ، صؼ بأم كاالقتراح الختبارم، المدرسيف مف مجمكعة

 ألني االبتدائي، الثالث الصؼ في مباشرة أسجؿ أف المدرسيف مف ثبلثة
كرامان  كأقرأ، أكتب أف كأستطيع الكريـ، لمقرآف حافظ كنت  الشيخ لزميمو كا 
 عمى كحثي لي بالمتابعة الفضؿ ليما ضان أي كاف الصفكاني، احمد محمد
 االعدادم أكؿ في كأنا صنعاء طمعت حتى كالمثابرة كاالجتياد الجد

 كما االعدادم أكؿ صنعاء، في االعدادم الثاني الصؼ في كسجمت
 في سجمت صنعاء كفي تعز في درستو أساسي سابع ىك اليـك نسميو
، االسـ بحسب الثامف الصؼ .  ثانية كمرحمة سةالدرا كلمكاصمة اليـك
 مرشد صالح الكالد اهلل كرحـ خيران  اهلل كجزاه جناتو فسيح كاسكنو اهلل رحمو
 كجميع كأزكاجيـ، كأخكاتيـ مرشد كعبدالكىاب مرشد احمد الحاج كأخيو

 .التكفيؽ كباهلل عميو، كالقادر ذلؾ كلي إنو المسمميف،

 الصفواني. مرشد صالح السالم العقيد: عبد
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 .الصفواني الغنيدعب محمد فيصل -

 محمد العـ بو يتميز كاف ما أىـ أف كجدت بو المبكرة معرفتي خبلؿ مف
 الناس مف كمعاصريو جيمو أبناء مف غيره عف اهلل رحمو الصفكاني أحمد
 أنو الخصكص، كجو عمى أسرتنا كفي عمكمان، المنطقة في عرفتيـ الذيف
 . ميةاالسبل الشريعة بمعايير كعارفان  ،بالفقو عالما كاف

 في الفقيية القكاعد يتحرل ما دائما أنو مرة مف أكثر عميو الحظت كقد
 أك الناس، قضايا حؿ في يتدخؿ عندما كخصكصا،  كدنياه دينو شؤف

 عميو أالحظ كنت بو جمعتني جمسة مف أكثر كفي،  الشرعية معامبلتيـ
 لماذا: مرة ذات فسألتو كاستشياده، كبلمو في الفقيية القكاعد يستحضر

 بني يا عميٌ  فرد ككبيرة؟ صغيرة كؿ في الفقيي لمخطاب االستحضار ىذا
 يتعمؽ فيما إال نستخدميا ال الفقيية األحكاـ أف نعتقد أف الخطأ مف

 في جدان  ميمة الفقيية فاألحكاـ ، كالصياـ الصبلة مثؿ الدينية بالعبادات
 نفسي في فقمت المعاممة، الديف ألف العبادات، مثؿ مثميا التعامبلت،

 ."من يرد اهلل بو خَتاً يفقهو يف الدين" :قاؿ الذم اهلل رسكؿ صدؽ حينيا

 أراد الذيف القبلئؿ الناس مف حياتو في اهلل رحمو محمد عمي كاف كىكذا
 تتحرل كاعية عقكؿ مف رزقيـ بما الخير ليـ كأراد لمناس، الخير بيـ اهلل

 فقد ذلؾ إلى ضافةباإل.  ككبيرة صغيرة كؿ في كالقانكني الشرعي الفقو
 ال بسيكلة، معيـ كيتعايش الناس كيعايش مكاكبا رجبلن  اهلل رحمو كاف
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 كال كالصغار، الكبار مع يتعايش تجده أحد، عمى كالضغينة الحقد يحمؿ
 عمى يبلحظ الذم الديني، الزمت عبلمات مف عبلمة أم لديو تجد

 مف راـباحت يحظى اهلل رحمو كاف لذلؾ منيـ، الناس كينفر كثيريف
 .بثقتيـ كيحظى قرب، عف معو كيتعاممكف يعرفكنو

 .الصفواني الغني عبد محمد فيصل
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 :الصفواني أحمد أحمد محمد -

 فخرا   يكفيو

 أحمد محمد القاضي المناضؿ كرحيؿ لكفاة األكلى السنة ذكرل بمناسبة
 مع الخمد جنة في ربو جكار إلى دنيانا كدع الذم الصفكاني، مرشد
 كجعؿ تغشاه، اهلل رحمة رفيقان، أكلئؾ كحسف كالصديقيف كاألكلياء فالنبيي
 كلكافة عنو، كيتجاكز إليو، كيحسف نزلو، يكـر كأف كمثكاه، مثكانا الجنة
 متكاضعان، كاف فقد كرحمكا، حمكا أينما كالسمكاف، الصبر كذكيو أىمو

 مةكخد عممو، في متفانيان  كسريرة، سيرة المعشر طيب كدكدان، خمكقان،
سعادىـ، حكلو، مف اآلخريف  إليو يككؿ لما كاإلنجاز التنفيذ عمى كالقدرة كا 

 رؤسائو مف كاالستحساف كالرضا اإلعجاب نالت بأكؿ، أكالن  مياـ مف
 العاـ، الصالح كفي مجاؿ مف كبأكثر العامة، الكظيفة في كرفاقو كزمبلئو
ما خطيبان  المسجد خبلؿ مف كاإلرشادية التكعكية كبرسالتو  يزيد لما مان كا 

 مف كالخارج الداخؿ عميديف لعزلتي كأمينان  كعدالن  عامان، خمسيف عف
 في إب محافظة السفاؿ، ذم مديرية مف كبعضان  السياني، مديرية

 لخدمة أمثالو ككذا كثيران، افتقدناه كلقد. حياتو مف األخيرة السنكات
 كنشاط بجدية مياميـ أكلكيات مف كانت كالتي كالمستحقيف، المكاطنيف
 كعمى مرفؽ، كؿ كفي عاـ، خيرم حصاد مف ذلؾ يحققو كما كبيريف،

 تعيده فخران  كيكفيو نفسيا، عف تتحدث كالخاصة العامة المستكيات كؿ
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ناثان، ذككران  أكالده كتنشئة بتربية كعنايتو  كخمقيـ العطرة، كسيرتيـ كا 
براىيـ محمد: كرقيان  كعممان  مكانة كتألقيـ الكريـ،  كافكصف كرضكاف كا 
 الدكتكر المحبكب المتألؽ المؤرخ الجميع مقدمة كفي كصداـ، كمركاف
 ال كالتي الحقيقية، الثركة ىي كتمؾ الجميع، بشيادة الصفكاني، رياض
 الدعاء في كلؤلجداد لؤلب امتدادان  الحياة، في أخرل ثركة كال كنكز يماثميا
 كؿ ليـ أكف يفكالذ لكالدييـ، كطاعة بران  أكثر باعتبارىـ الصالح، كالعمؿ
 كالمستمر المثمر كالنجاح التكفيؽ لمجميع راجيان  كالحب، كاالحتراـ التقدير

 الكطف، خدمة كفي األصعدة، كافة عمى كالعممية العممية حياتيـ في
 يستحقو، كمما المرحـك حؽ مف بسيط بجزء كلك كفقت قد أككف أف كأممي

 . اضعةالمتك  القميمة السطكر بيذه األعزاء أكالده كيستحؽ

 .النصير كنعـ المكلى نعـ القصد، كراء مف كاهلل

 (نذير أبو) الصفواني أحمد أحمد محمد

 .ىـ0٤٤1 األول جماد90/ م910٩ يناير 9٧ - األحد
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 الصفواني. عمي عبداهلل صفوان -

 كريمة. ومواقف عطرة سيرة .. الصفواني مرشد أحمد محمد القاضي

 صدرم في يجيش عما كالتعبير الكصؼ عف كالقمـ المساف يعجز حقيقةن 
 تقدير كحب مكدة مف الصفكاني مرشد أحمد محمد العـ المرحـك لفقيدنا
ؽ، كثناء  أسرية كمكاقؼ طيبة سمات مف بو يتحمى كاف لما كذلؾ مستحى

 في عاديان  شخصان  يكف لـ اهلل رحمو فالفقيد كمشرفة، مشيكدة كاجتماعية
 السياني، مديرية قرل ئرسا في الصفكاني آؿ أفراد كؿ نظر كفي نظرم
 القريب يقصده كاف كالدامغ، عميديف كلعزلتي لؤلسرة أمينان  كاف فقد

خماد األحكاؿ كتسكيف الصدع كرأب الخبلفات لحؿ كالبعيد  النزاعات كا 
 مديرية مركز في المختصة الجيات إلى الرجكع تتطمب ال قد التي

ل كمسؤكلية كأمانة بإخبلص عممو يؤدم كاف السياني،  دقيؽ ماـكا 
 عف فضبلن  كالمجتمعية، األسرية القضايا كمسببات كبكاعث بحيثيات
 خبلؿ المحمية كالمجالس التعاكنيات مجاؿ في المميزة كجيكده أدكاره

 .الجميع كتقدير حب فناؿ بعدىا، كما المنصـر  القرف ثمانينات

 افك اآلخر، حساب عمى لطرؼ ممالئان  كال ميادنان  اهلل رحمو الفقيد يكف لـ
 تتسع أف قبؿ كاحتكائيا بداياتيا في الخبلفات فتيؿ نزع عمى حريصان 

 المستكل عمى بالتحديد النحك ىذا عمى كظؿ حميا، فيصعب كتستحكـ
 األسرة شمؿ لـ عمى جاىدان  يعمؿ كاف المجتمع، عف ناىيؾ األسرم
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 عمى القكم فييا يستقكم أف كيمنع كتتشرذـ تتشتت أف دكف كالحيمكلة
 أىمو لزيارة القرل بيف التنقؿ كثير اهلل رحمو كاف لقد. مسكيفكال الضعيؼ
 فقد أشرؽ، ذم قريتنا عف زياراتو لتنقطع تكف كلـ شؤكنيـ، كتتبع كتفقدىـ
 حيث شبابو، مطمع في إلييا قدـ أف منذ خاصة كشائج بيا تربطو كانت
 في لمدراسة الصفكاني محمد بف مرشد بف أحمد العبلمة الفقيو أبكه أرسمو

 بف يحيى بنت سيدة( جدتي) خالتو جانب إلى كليبقى ،(الكتٌاب) المعبلمة
 بف عمي العبلمة الفقيو( جدم) زكجيا تعرض أثناء الصفكاني، محمد
 الشبكة، في لمسجف( كالدم) عبداهلل ككلده حسيف بف أحمد بف أحمد
 حميد يحيى بف أحمد لئلماـ أحمد بف عمي الفقيو جدم تصدم بسبب
 إيقاؼ بيدؼ جدكدنا، كأكقاؼ العامة األكقاؼ انتزاع أراد عندما الديف،
 لمقرية زياراتو ذلؾ بعد كاستمرت اشرؽ، ذم جامع في العممية الحركة
 تغشتيا  كالدتي ككذلؾ عمره في كأطاؿ اهلل شفاه كالدم ككاف. كفاتو حتى
 وزيارات عمى كيثنياف كالتقدير، الًكد مف الكثير لو يكٌناف كمغفرتو اهلل رحمة

 .جميعان  كتجاىنا تجاىيما المميزة األسرية كمكاقفو ليما المتكاصمة

 معدكدة مكاقؼ في المرحـك عف الحديث أحصر أف أريد ال أنني كالحقيقة
 كأسطر كممات تستكعبيا أف مف أكثر كأدكاره فمكاقفو محددة كمكاضيع
 كالعرفاف الكفاء دكاعي مف أف إذ السياؽ، ىذا في قميمة كصفحات

 أدكاره كتكثيؽ مكاقفو تدكيف عمى جميعان  نعمؿ أف لممرحـك ؿبالجمي
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 تدٌكف بأف حرٌية فيي القادمة، كلؤلجياؿ كلمتاريخ هلل كالمجتمعية األسرية
 .كالمجتمعية األسرية الذاكرة في خالدة القمكب، في حية لتبقى كتكٌثؽ

 ٌجوكالمك  كالمعمـ كالصديؽ كالخاؿ كالعـ األب لي بالنسبة الفقيد كاف لقد
 عمى يحثني اهلل رحمو كاف كفاتو، كحتى طفكلتي منذ اإلنساف كالمرٌبي
 تشجيعان  المكاقؼ بعض في عميٌ  كيثني كاإلقداـ كالجرأة كالشجاعة التعميـ
 عني كيدرأ كالسياسية االجتماعية المكاقؼ في جانبي إلى يقؼ ككاف لي،
 الحياة انفتحت كعندما ـ،ْٗ صيؼ حرب في كخاصة المشاكؿ أكثر

 الكحدة تحقيؽ بعد كالحزبية السياسية كالتعددية الديمقراطية عمى السياسية
 النظر، ككجيات اآلراء بعض في سياسيان  معو أختمؼ كنت ـَٗ عاـ
 فمـ أبيو، مع االبف خبلؼ كاف إذ صدر، برحابة الخبلؼ يتقبؿ فكاف
 .. بو الحميمة عبلقتي في ذلؾ يؤثر

ني  الصفكاني مرشد أحمد محمد الكالد اعن رحؿ لقد بمرارة ىنا أقكليا كا 
 . مضى كقت أم مف أكثر إليو الحاجة بأمس نحف كقت في

 القمكب في عاطرة ذكراه ستظؿ مثكاه، الجنة كجعؿ تغشاه اهلل رحمة
نا هلل إنا النفكس، جنبات تمؤل الحميدة كسيرتو  .راجعكف إليو كا 

 الصفواني عمي عبداهلل صفوان

 م.910٩ يناير 0٩ - صنعاء
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 .الصفواني قاسم عبده سميمان -

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 كأخانا كبيرنا كاف فقد الصفكاني مرشد أحمد محمد الغالي فقيدنا اهلل رحـ
 الحميدة، الخصاؿ مف الكثير شخصيتو في اجتمعت كصديقنا، عمنا كابف
 في صادقان  متكاضعان، بسيطان، متسامحان، مخمصا،ن  كفيان، خمكقان، كاف فقد

 إلى جيد مف ماأكتي بكؿ ساعيان  جميعان، الناس كمع األسرية، عبلقاتو
 أك يتكافى  كلـ كخارجيا، األسرة داخؿ تنشب التي كالنزاعات الخبلفات حؿ

صبلح كخدمتو األسرة في فرد أم مع التعاكف في يقٌصر  البيف، ذات كا 
 بيف القرابة صمة عمى كالحفاظ األسرة شمؿ لـ عمى يحرص ككاف

 في كالعزؿ القرل مختمؼ في لؤلىؿ زياراتو أك تكاصمو ينقطع كلـ أفرادىا،
 . المديرية

 . بو كاحتؾ عرفو مف كعمى عمينا عظيمة خسارة رحيمو مٌثؿ لقد

 .مثكاه الجنة كجعؿ لو كغفر اهلل رحمو

 .الصفواني قاسم عبده سميمان: الرائد

 .م910٩ - ٣ - 0٣
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 :الزوقري غانم مدمح -

 رياض باأ يا الخمد جنة لىإ

 الصفكاني مرشد احمد محمد الكريـ استاذم يا العطرة ذكراؾ ستظؿ
 صفاتؾ كستظؿ، كعايشؾ عاصرؾ مف كؿ كعقؿ عقمي في حاضرة
 بعد جيبل حياتنا في بو نسترشد نيجا كامانتؾ ككفائؾ كصدقؾ الحسنة
 .جيؿ

 لنا كناصحا سمككؾ النيا مانةباال لنا ناصحا كصديقا كاخا ابا عرفناؾ
 .عنكانؾ الكفاء ألف بالكفاء لنا كناصحا دربؾ النو بالصدؽ

 لرجؿ كريمة ربانية استضافة ىك ما بقدر لنا مفاجئا عنا رحيمؾ يكف لـ
 اهلل فرحمة كالصالحيف االكلياء مف الكراـ نيج عمى كتربى كترعرع نشاء

 .كماكاؾ مستقرؾ كالجنة تغشاؾ

 .كمحبيؾ كذكيؾ كاىمؾ اكالدؾ لجميع كعزاؤنا

 الزوقري غانم محمد: العقيد

 م.01/19/910٩ - إب محافظة - السياني - اشرق ذي قرية
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 :النخالني محمد محمد -

 عاـ في الصفكاني مرشد أحمد محمد باألميف معرفتي بداية كانت
 مديرية في التعاكني لمتطكير األىمية المجالس انتخابات في ـُِٖٗ

 األىمية المجالس لعضكية المرشحيف بيف مف كىك أنا كنت فقد السياني،
 هلل.ا بحمد كنجحنا

 قٌمما لعممو متقنان  مخمصان  أمينان  الخمؽ حسف الصفكاني محمد األخ ككاف
 السفاؿ. كذم السياني ناحيتي في مثمو نجد

 المختمفة، القضايا اصحاب كنفسيات خفايا مسبقان  يعرؼ ذكيان  لماحان  ككاف
 ضد بمنطقو يقنعو أك عميو يدٌلس أف يستطيع منيـ أحدان  يكف كلـ

 كاثقان  كاف بؿ ذاؾ، أك ىذا تكجو بحسب يسٌير أك يجٌير يكف كلـ خصمو،
 في الداخمة األعماؿ مف عمؿ عمى يٍقدـ كال كعممو، نفسو مف

 فحص األمكر كيفحص كيتأكد يتحرل أف بعد إال كميامو اختصاصاتو
 .الكاسع األفؽ ذك الخبير العارؼ

 كيتحمى كاحتراميـ، بتقديرىـ كيحظى الناس ثقة محؿ اهلل رحمو افك
 .   كالتأثير اإلقناع عمى كالميارة بالمقدرة

 أحمد محمد األخ مثؿ أجد لـ أني لمذمة براءة بأمانة أقكليا حقيقة
خبلصان  كأمانة كدقة كتكاضعان  خمقان  الصفكاني  الميزات ىذه أعمالو، في كا 
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 أف بعد الفراغ يمؤل أف يستطيع أحدان  أف أعتقد كال كميا، الناحية افتقدتيا
 . جكاره إلى كجؿ عز اهلل اختاره

 . جناتو فسيح كأسكنو الصفكاني مرشد أحمد محمد األميف اهلل رحـ

 النخالني محمد محمد

 .910٩/ ٩/9 - إب – السياني -نخالن دمنة
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 :البصير حسن أحمد محمد -

 كاف القدير، كالزميؿ كالصديؽ األخ ـنع الصفكاني مرشد أحمد محمد اف
 لي حدثت فعندما تنسى، ال مشرفة مكاقؼ كصاحب أصدقائو، مع كفيان 

 إلى كقؼ شرحيا، يطكؿ قضية في سجني كتـ الثمانينات في مشكمة
 إلى بسيارتو يتحرؾ ككاف قضيتي، متابعة في كبيرة جيكدان  كبذؿ  جانبي،
 حتى يتقاعس أك ييدأ كلـ رية،كالمدي المحافظة مركز في المعنية الجيات
 . عني باإلفراج إب لكاء محافظ مف أمران  استصدر

 ذراعو يمكم أف أحد يستطع كلـ" عممو، عمى حريصان  دقيقان  اهلل رحمو كاف
خبلصو حرصو كبسبب ،"طرؼ لو يدكس أك  المشاكؿ، لبعض تعٌرض كا 

 تحقيؽ تيميـ كانت الذيف الضعيفة، النفكس أصحاب بعض كخاصمو
 .كالصكاب بالحؽ اىتماـ كال مباالة دكف حيـمصال

 عمى أكالده كربى طيبة، ذرية أنجب أنو عميو الثناء يكجب كمما
 كتفكقو بذكائو كيشيد رياض بكلده يفتخر ككاف الكريـ، كالخمؽ االستقامة
 بالخير ليـ كيدعك أكالده جميع تعميـ متابعة عمى كيحرص الدراسي،
 اآلباء صبلح ألف حذكه، كيحذكف سيرتو يقتفكف اليـك كأراىـ كالصبلح،

 .األبناء ينفع
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 فسيح كأسكنو لو كغفر الصفكاني مرشد أحمد محمد فقيدنا اهلل رحـ
 .جناتو

 البصير حسن أحمد محمد

 سابقا السياني مديرية في واالسكان االنشاءات مكتب مدير

 .م910٩ يناير 9٣
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 :محمد بن صادق -

 الصفواني مرشد أحمد محمد برحيل رثاء قصيدة

 يا ابن صفواف قد رحلت عّنا

 وكنَت لنا الشيخ والفقيو والقلُم.

 زلمد أٛتد من آؿ مرشد َكم وَكم قد كنَت لنا

 لُح واخلطيُب والعلمُ ادلص

 اليـو نعزيك بل نعزي أنفسنا

 ع خصالك السمحا ومواقفك الّشَممُ نود 

 عنا حىت أصاب بعدؾ القوـَ السقمُ ما أف رحلَت قبل أف تودّ 

َوة والضبأ وُصهبافُ   ُقدـ معزُّوؾ رجاؿ اهلل من كل بلدة طلالف وِخنػْ

 زارؽ الزرقاف وَسْوَرؽ الِقمموِمن عِميد واأل

 َف فامتألت الصفوؼ والساحات بِناَىبُّوا يعزوا بٍت صفوا

 نلقي التحايا وقوفاً رغم األملُ 

 تبارى زُلبوَؾ على رثائك ففاضت مشاعرنا
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 وارتسمت بوجوه بنيك اجِلد واذلِمُم.عز فخراً وارتفع يف قومك ال

 هِبم علُُوا من ؼللد ذكراؾ احلسن

 ويقتفوا دربك العايل األشُم.

 رٛتُة اهلل تغشاؾ ِمن بارئنا.

 وجنُة اخللِد مثواؾ واجلناُت والنعُم.

 يشفُع لك رسوؿ اهلل والصاحلات من األعماؿ عند ربنا خَت األًَلُ.

 محمد بن صادق

 .إب - لسيانيا ناحية وجياء أحد
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 :الصالحي عبداهلل جياد. أ -

 األمناء أمين

 عرفتو تعالى، اهلل رحمو الصفكاني، أحمد بف محمد العبلمة الفاضؿ الكالد
 إما إلييا، المستمر تردده أثناء اشرؽ، ذم قريتي في طفكلتي،  منذ

 بيف فيما البيف ذات إلصبلح أك كأصدقائو، أقاربو لبعض الزيارة لغرض
 .مبمغيما كالعداكة النزاع بيـ بمغ قد أناس

 لكمة اهلل في يخاؼ ال بالحؽ، صادحان  ككقار، ىيبة ذك اهلل، رحمو كاف
 .الئـ

 ألتعرؼ انتظارىا، طاؿ فرصة لي كسنحت الزمف، عجمة بنا دارت حتى
 أمامي، كتقديران  كاكباران  إجبلالن  كيزداد قرب، عف العظيـ، الرجؿ ىذا عمى
 صدكقا، ، صادقا عالية، أخبلؽ ذك الطبع، حسف ء،الذكا حاد كجدتو فقد

 . لذاتو ناكرا ، المعشر طيب ، قنكعا ، شيما ، كريما

 قبؿ مف لو مكافأة كأقؿ السياني، مديرية في األمناء أميف لقب عمى حاز
 ىذا في الطكيؿ عممو صفحة لنقاء كذلؾ إب، محافظة في المعنييف
 .المجاؿ
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 مديرتي عمـك الى الصغيرة منطقتو كتجاكز الرفيع، المقب ىذا فناؿ
 المديريتيف، مختمؼ مف كثير أناس يقصده ككاف السفاؿ، كذم السياني

 .منازع دكف بيما المتميز كالكفاءة كلؤلمانة مطمقة، ثقة مف بو حظي ًلما

 يقؼ تجده كدائمان  الناس، مصالح تحقيؽ عمى دؤكب بشكؿ يعمؿ كاف
 .يستسيغو كال تو،كيمق الباطؿ مف يمتعض الحؽ، جانب إلى

 . معنى مف الكممة تحممو ما بكؿ أميفه 

 مف األعمى الفردكس كأسكنؾ األبرار، رحمة األمناء، أميف يا اهلل فرحمؾ
نا. الجنة نا هلل كا   .راجعكف إليو كا 

 الصالحي عبداهلل جياد. أ

 .محامي
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 معجب: أ. عبداهلل -

 كاحدان  المكت عنا غٌيب ببلدنا تعيشيا التي األحداث ىذه خضـ في مؤخران 
 مرشد أحمد محمد األستاذ كىك كالمرمكقيف، المتميزيف منطقتنا أبناء مف

 بكؿ الخاصة كاإلقامة العمؿ ظركؼ حكمىت كقد اهلل، يرحمو الصفكاني
 في عمرم سنكات معظـ قضيت فقد كثيران، بعضنا مف نقترب أال منا

 أعيش أف خدمتيك  كظيفتي عميٌ  حٌتمىت التي المختمفة كالمكاقع المناطؽ
 التابعة السياني مديرية في( نخبلف منطقة) منطقتنا عف بعيدةن  فييا

 مبلزمان  مغفرتو بكاسع اهلل تغشاه محمد األستاذ كاف كالتي إب، لمحافظة
 كأخرل آكنة بيف معو كأتكاصؿ ألتقيو كنت أنني إال. فييا كقاطنان  ليا

 اتخذىا التي( القاعدة) مدينة إلى أتكجو أك القرية، إلى أسافر كنت عندما
 .أسرتو كألفراد لو سكنان  األخيرة عمره سنكات في الفقيد

 كزمبلئو أصدقائو كؿ يستقبؿ كما كيستقبمني يمقاني كاف أنو كأتذكر
 بشكش بكجو عميو كالتعرؼ لمسبلـ يأتي ممف يعرؼ، مف كغير كمعاريفو

 مف بكثير يقابميـ مف كيغمر كجيو، صفحة تمؤل عريضة كابتسامة طمؽ
 سائبلن  كسريرتو، نفسو كصفاء طبعو بدماثة كيكتنفيـ كالمُّطؼ، البشاشة

 الكريـ الطبع ىذا كاف كتكاضع، كصدؽ كد بكؿ كأمكرىـ أحكاليـ عف
 اإلنساني كتعاممو األصيؿ معدنو عف ينبئ كالتمقائي كالميف كالسيؿ
 .ؿالرجا مف كالمرمكقيف األفذاذ عند إال يتكفر نجده قمما الذم النبيؿ،
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 األميف) عمؿ يشغؿ كلنا لو كيغفر اهلل يرحمو محمد األستاذ ككاف
 كاف جاكرىا كما( نخبلف) في المنتشرة القرل كفي منطقتنا، في( الشرعي
 الناس، بيف شيرة األكثر األميف كاف كلكنو( األمناء) مف آخر عدد ىناؾ
 األكراؽ كتحرير قضاياىـ بنفسو ىك يتكلى أف عمى يحرصكف كالذيف

 بأمانتو لمعرفتيـ شؤكنيـ، بمختمؼ المتعمَّقة كالمستندات معامبلتكال
 كيكتب كيعمؿ ينجز بما المميزة كدقتو كبإتقانو فيو، كلثقتيـ كصدقو،
 تناكليا في كدقتو لميامو إتقانو عف أسمع كنت مٌرة كؿ كفي كيحرر،
نجازىا كماليا، كا   اهلل صمى محمد األعظـ رسكلنا قكؿ أتذٌكر دائمان  كنت كا 

 ."إف اهلل ػلب إذا عمل أحدكم عماًل أف يتقنو" : كسمـ عميو

 إبراىيـ مف األبناء مف مجمكعة لو كاسعة رحمة اهلل رحمو محمد كاألستاذ
 مف كافر قسط عمى كميـ رضكاف، كأخكىـ رياض الدكتكر كحتى كمحمد
 بإنسانية معيـ كالتعامؿ اآلخريف الناس كخدمة كالكفاء، كالشيامة النبؿ
 .عمييـ كالثناء ليـ كتقديرىـ الناس احتراـ أكسبيـ مما راقية، رائعة

 كالصفات الحسنة السمككيات ىذه أف جازمان  اعتقادان  أعتقد زلت كما ككنت
 أبه  شؾ أدنى ببل كراءىا كاف المرحـك أبناء بيا يتمتع التي الحميدة
عدادىـ األبناء تربية أجاد كذكي، عاقؿ مستقيـ، فاضؿ  عمى ليككنكا كا 

ميؽ مف النحك اىذ  مف كؿ عند المحمكدة الطيبة كالسيرة الفاضؿ الخي
 .بيـ كيتصؿ معيـ يتعامؿ أك يعرفيـ



- ٕٔ9 - 
 

 جعمتو كثيرة كمناقب بمزايا يتمتع كاف األبرار رحمة اهلل يرحمو كالفقيد
 .لو كتقديرىـ الناس حب يستحؽ

 الحديث، بنا لطاؿ صاحبيا كيستحؽ تستحؽ بما عنيا نتكمـ أف أردنا كلك
 بيذه نكتفي كلكننا كاألكراؽ، الصفحات مف العشرات تسكيد إلى حتجناكال

 أف القدير المكلى سائميف كالمختصرة، المحدكدة كاإليماءات اإلشارات
 .المباركيف الميمكنيف اهلل كعباد كالصالحيف بالٌصٌديقيف ييمحقو

 ـأبكى عميو كاف ما بمثؿ كالتحمي العطرة سيرتو الستمياـ أبناءه يكفؽ كأف
 كذكيو أسرتو أفراد ككؿ ىيـ يتقبمكا أف منيـ راجيف كالمناقب، الصفات مف

 .الصادقة كمكاساتنا الحارة تعازينا

 . كناصر كالي كخير كمعيف مكفؽ خير معيـ اهلل ككاف

 معجب عبداهلل :الشاعر العميد

 صنعاء

 .م910٩ فبراير ٤
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 :ثابت عمي عبده -

 كأسكنو الصفكاني مرشد أحمد محمد األميف الخاؿ ابف فقيدنا اهلل رحـ
 القيـ رجؿ كاف قمكبنا، إلى القريب العزيز األخ نعـ كاف لقد. جناتو فسيح

 لمناس كفيان  كاف الكممة، معنى بكؿ إنسانان . المشرفة كالمكاقؼ كاألخبلؽ
جماع إشادة محؿ عممو، في مخمصان  متفانيان  كالصديؽ، منيـ القريب  كا 
 باالستقامة يتحمى رجبلن  السياني، يةمدير  مف عميديف عزلتي في الناس

 . إليو المككمة المياـ كؿ في كالمقدرة كالنزاىة

 كؿ كافتقده افتقدناه لقد. حسابيا نحسب لـ كفاجعة لنا مفاجئة رحيمو كاف
 قرب عف بو كاحتؾ عرفو مف ككؿ كالزمبلء كاألصدقاء األىؿ مف محبكه

 . عنو سمع أك

 كالصالحيف كالشيداء الصديقيف منازؿ كينزلو يرحمو أف تعالى اهلل نسأؿ
 .رفيقان  أكلئؾ كحسف

 ثابت عمي عبده

 .صنعاء
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 عمي محمد السعيدي:أ.  -

أيتها النفس ادلطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية، فادخلي يف عبادي وادخلي  يا}
 .صدؽ اهلل العظيم{ جنيت

 سائبلن  الصفكاني، أحمد محمد األميف األخ كفاة نبأ تمقيت كاألسى بالحزف
 إنو جناتو، فسيح كيسكنو نزلو كيكـر مدخمو يكسع أف كعمى جؿ المكلى

 .آميف.. رحيـ رؤكؼ جميعان  بنا

 ثغرة كيسد كاجبان، يؤدم كاف رجبلن  افتقدنا قد نككف محمد األخ بكفاة إننا
 مف بو أنيط بما قائمان  أكساطيـ، في عاش الذيف  الناس، حكائج مف

صبلح الشخصية، ؿاألحكا مجاؿ في جميمة خدمة  تعىد التي البيف، ذات كا 
 .لآلخريف المرء ما يقدمو كأشرؼ أزكى مف

 متكاضعان، ليا، مستكعبان  لمينتو، محترفان  رجبلن  عممو حقؿ في عرفتو كقد
 كسعيو، جيده مف يستحقو ما بكسب قنكعان  مياـ، مف منو ييطمب لما ممبيان 

 عالية، بمياقة الغير مع يتعامؿ حقو، في يقصر مف مع متسامحان 
 أعمـ ىك أحدان، اهلل عمى نزكي كال اهلل، لحقكؽ مؤديان  ميذب، كتخاطب

 .اتقى بمف

 ما كؿ صؼ في فكجدتو القضايا مف قميؿ في شخصيان  معو تعاممت كلقد
 حسف، الئؽ كبأسمكب جميان، كاضحان  كاف كمما الحؽ كمع صائبان، لو تبيف
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 كنية بتكاضع اختصاصو، اؽنط في الداخؿ العمؿ إتقاف في عميو ييعتمىد
 ما كاف، أيان  الغير حؽ في يقدح كلـ لٌعاف، كال بطٌعاف يكف لـ فيك حسنة،
 الحبلؿ الكسب مف باليسير مكتفيان  فيمتزميا، اهلل ما أنزؿ حدكد جيدان  يعمـ

 .كعممو جيده عف الناتج

 مصاب كجبر إليو، ما صار إلى صرنا إذا كرحمنا محمد األخ اهلل رحـ
..  لمناس كأنفع لو خمؼ خير ىـ مف ذريتو مف كجعؿ بعده، مف أىمو
 . آميف

 .السعيدي محمد عمي :العميد
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 أ. أحمد عمي القيري: -

 حينيا ككاف التعاكنيات، أياـ مف عرفتوالصفواني ..  مرشد أحمد محمد
 عف ممثبلن  السياني، مديرية في لمتطكير األىمي التعاكف ىيئة في عضكان 
 يتحمى الطبع، خفيؼ البديية، سريع المرحـك كاف .خؿالدا عميد عزلة

 مع التعامؿ في سمكحان  عممو، في مخمصان  اإلقناع، عمى بالمقدرة
 عيد في عدف في البيحاني بمعيد التحؽ .الحركة خفيؼ اآلخريف،
 خبر عمينا يخفي ككاف الشرعية، العمـك في دكرة كتمٌقى البريطانية السمطة
 مخمصان  اهلل رحمو كاف .السف في كبير أنو قاؿي ال كي بالمعيد التحاقو

 يحب اآلخريف، مع كالخصكمة النزاع ييكل ال لمناس، محبان  ألصدقائو،
 كأميف عزىؿ ثبلثة مسؤكلية تحٌمؿ المكاريث، بعمـ مممان  الخير، أعماؿ
 الناس ثقة محؿ ككاف المديرية، في المسؤكلة الجيات بمكافقة شرعي
 الماؿ مف عميو يحصؿ بما قنكعان  مكاريث،ال قسمة في كخاصة جميعان،
 في خبلؼ كبينو بيني يحدث كاف. يؤديو الذم العمؿ في جيده مقابؿ
 شيئان  ككأف كنعكد ينتيي ما سرعاف سياسي، خبلؼ كلكنو المكاقؼ بعض

 أكسع كأسكنو الصفكاني، مرشد أحمد محمد الفقيد اهلل رحـ .يكف لـ
 . فالحقك  بو كنحف فالسابقي مف ىك جناتو،

 القيري عمي أحمد العميد:

 .سابقا   السياني مديرية في النواب مجمس عضو
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 المبارزي. ناجي سعيد محمد -
 رحمو المبارزم ناجي سعيد كالدم أحسد أكاد فيو نحف كالذم زمف في
 صادقان، ناصحان، نقيان، تقيان، كجاران  أخان، حياتو في امتمؾ ألنو اهلل،

 .. الصفكاني أحمد محمد كالمرحـك
 عمينا عطكفان  حنكنا، أبان  الصفكاني محمد الكالد المرحـك كاف لقد نعـ

 لقد أكالده، كبيف بيننا نظره في فرؽ ال كاحدة، حارة كأبناء جميعا،
 بالحب يغمرنا أف محياه تفارؽ تكف لـ التي الجميمة بابتسامتو استطاع
 كنحف عرفناه ىكذا.  األبكة كىيبة بالمسؤكلية، كاإلحساس كالعطؼ

 باألبكة إحساسو يكف لـ.  كباران  رجاالن  صرنا حتى عيدناه كىكذا. طفاالن أ
 طاعة أمامو ننحني كنا فقد بكبرنا، يكبر كاف بؿ تجاىنا ليتغير كالعطؼ

 كعمى عمينا الشديد كحرصو كبحبو بو، الكبيرة لثقتنا كاجبلال كحبان 
 .مصالحنا

 الكبيرة يامةال عف المتكاضعة الكممات بيذه أعٌبر أف أستطيع ال قد
 أسرتي أفراد كقمكب قمبي في كمكانتو الصفكاني محمد الكالد المرحـك
 في - العاجزة بكمماتي - أختصر أف سأحاكؿ كلكني..  أىمي ككافة
 مف ككؿ كمجتمعو أحبابو بيف عيرؼ ككيؼ الفقيد، مناقب بعض ذكر
 .حكلو كانكا
 المخمص، ،الصادؽ لئلنساف مثاالن  عميو اهلل رحمة الفقيد كاف لقد
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 شأنو مف ما لكؿ مقدامان  حيكيان، نشيطان، كاف. عممو في كاألميف الناصح،
 حكلو. ىـ مف كمصمحة خير

 عيرؼ الكبير، احتراـ ناؿ كأمانتو كبحكمتو الصغير، محبة بطيبتو اكتسب
يثاره، خميقو، بدماثة  مشكبلتيـ لحؿ إليو يمجؤكف مف لكؿ خدماتو كتقديـ كا 

 . كالقانكنية ،كالشرعية االجتماعية،
 كمتحدثان  لبقان، محاكران  محاضران، خطيبان، عميو اهلل رحمة الفقيد كاف

 ..تفارقو ال كالبساطة كالندارة الظرافة تكاد حصيفان،
 شتى مف الناس يقصده قاًضيان، يككف أف قبؿ الداخؿ، مف إنسانا كاف

 ممؿ، كأ كمؿ دكف ، بعممو يقـك فتراه حكائجيـ، لقضاء كالمديريات، العزؿ
 .ذاؾ أك ىذا مف مصمحة ابتغاء أك

 .يديو عمى ما شخص حاجة قًضيىت إذا كثيران  يسعد كاف
 يقصدكنو، ممف الناس كقضايا بيمـك نشغاؿكاال األعماؿ، تمؾ كؿ كمع
 كمحبيو، كجيرانو أصدقائو صمة عف أبدان  يثنيو يكف لـ ذلؾ كؿ أف إال

 .أحكاليـ كتفقد عنيـ، الدائـ كالسؤاؿ
 نجد أف قىؿٌ   كالصدؽ، لمكفاء مثاالن  اهلل بإذف لو المغفكر الفقيد كاف لقد
 .مثمو ىذا زمننا في

 كالكممات فالمساف حقو، أفيىو أف أستطيع كلف لـ البداية في أسمفت ككما
 .كالكطف اإلنسانية خسرتيا كبيرة ىامة أماـ التعبير عف عاجزة تقؼ
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 أحمد محمد الفقيد الكالد بمناق عف يسيران  جزءنا إال يعد ال ذكرتو ما ككؿ
 . الصفكاني

 فسيح اهلل يسكنو كأف كالمغفرة، الرحمة بكاسع لو بالدعاء ىذا كاختتـ
ناكالسمكاف ..  الصبر كذكيو جميعان  يميمنا كأف جناتو، نا هلل كا   إليو كا 
 .راجعكف

 
 المبارزي ناجي سعيد محمد/ ثاني مالزم

 .تعز محافظة سير شرطة
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 القسم الثالث
 والصور المالحق
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اتفاق آل الصفوانً فً قرى مدٌرٌة السٌانً باإلجماع على اختٌار الوالد  :(١) ملحق
م، مذٌلة بأسمابهم 99ٖٔمحمد أحمد مرشد الصفوانً كبٌرا  ومرجعا  لؤلسرة عام 

 .وتوقٌعاتهم، ومعروضة على الجهات الحكومٌة فً محافظة إب العتمادها
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ت الحكومٌة فً محافظة إب على اختٌار آل الصفوانً فً مصادقة الجها :(١) ملحقتابع 

قرى مدٌرٌة السٌانً للوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً كبٌرا  ومرجعا  لؤلسرة فً عام 

 .م99ٖٔ
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شهادة من إدارة معهد السٌدة أروى بنت أحمد الصلٌحً بمدٌنة جبلة للوالد  :(٢) ملحق
ت دراسته فً المعهد والمقررات التً م تثب97ٙٔمحمد أحمد مرشد الصفوانً فً عام 

 .درسها، وعلٌها توقٌعات أساتذة المعهد
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صورة موافقة الجهاز المركزي لؤلمن الوطنً فً محافظة إب للفقٌد على  :(٣) ملحق
 .مزاولته مهنة األمٌن الشرعً
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لد لواء إب باعتماد ترشٌح الوا دٌر عام ناحٌة السٌانً إلى محافظموجهة من م  :(٤) ملحق

 .م978ٔمحمد أحمد مرشد الصفوانً أمٌن عام سر مجلس ناحٌة السٌانً عام 
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م بالموافقة على تعٌٌن الوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً  98ٙٔمؤرخة بعام   :(٥) ملحق

  .) َعْدل ( على عزلة عمٌد الداخل وقرٌة الجنٌد من معشار الدامغ
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اء ومسؤولً ناحٌة السٌانً للوالد محمد مختصر شهادة أعٌان ووجهاء وعلم :(٦) ملحق

م بكفاءته العلمٌة وجدارته العملٌة وأمانته ونزاهته وحسن 97٘ٔأحمد مرشد الصفوانً عام 

 .سٌرته وسلوكه
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اختٌار عقّال أهالً قرٌة الجنٌد الدامغ وقرى عزلة عمٌد الداخل للوالد محمد  :(٧) ملحق

مهنة األمٌن الشرعً على القرى المذكورة فً  أحمد مرشد الصفوانً لبلستمرار فً مزاولة

 .م98ٗٔالوثٌقة. مؤرخة فً عام 
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بأسماء وتوقٌعات عدول وأعٌان منتسبً حزب المؤتمر الشعبً العام بقرى   :(٨) ملحق

معشار الدامغ وعزلتً عمٌد الداخل والخارج للوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً لبلستمرار 

 .م99ٓٔعٌا  للعزلتٌن والدامغ. ٌعود تارٌخ الوثٌقة الى عام فً مزاولة مهنته أمٌنا  شر
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تولً الفقٌد عمل ادارة مشروع مٌاه عمٌد الداخل واألخطور من عزلة  :(٩) ملحق
 الدامغ.
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شهادة من إدارة عام ناحٌة السٌانً والمحكمة االبتدابٌة للفقٌد محمد أحمد  :(١١ملحق )

 .نزاهته فً األعمال الموكلة إلٌهمرشد الصفوانً تشٌد بجهوده وكفاءته و
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شهادة من المجالس األهلٌة للتطوٌر التعاونً بمحافظة إب للفقٌد محمد أحمد  :(١١ملحق )

 .مرشد الصفوانً لجهوده وكفاءته فً أداء المهام المسندة إلٌه فً المدٌرٌة

 
 

 

  



- ٔ٘ٓ - 
 

إرساء قاعدة شهادة شكر من شباب قرٌة دمنة نخبلن للفقٌد على دوره فً  :(١٢) ملحق

 .تحدٌد شرط الزواج
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توجٌه من عامل وقف مدٌرٌة السٌانً للوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً  :(١٣) ملحق

لئلقامة التامه لمسجد قرٌة الجنٌد الدامغ خطٌبا  و إماما  بدال  من الفقٌه محمد بن ٌحٌى بن 

 .م99ٖٔمحمد الصفوانً فً عام 
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موقعة من بعض أهالً مدٌنة القاعدة ٌطلبون فٌها موافقة جزء من )عرٌضة(  :(١٤) ملحق

جهة االختصاص فً مدٌرٌة ذي السفال على تولٌة الوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً أمٌن 

 .م9ٕٓٓشرعً لهم عام 
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وثٌقة تتضمن توجٌه من وكٌل وزارة األوقاف إلى مدٌر عام مكتب األوقاف  (:٥١) ملحق

فة بناء سور وحمامات مسجد قرٌة الجنٌد بناء  على طلب بمحافظة إب بشأن توفٌر تكل

ومراجعة الوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً للوزارة بهذا الخصوص، ٌعود تارٌخ الوثٌقة 

 .م99ٔٔإلى عام 
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وكان ٌشغل منصب عضو  -وثٌقة بخط الوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً  (:٦١) ملحق

موجهة إلى ربٌس المجلس المحلً   -وٌر التعاونً الجمعٌة العمومٌة للمجلس المحلً للتط

للتطوٌر التعاونً فً مدٌرٌة السٌانً بخصوص تكلفة وإجراءات ربط مشروع مٌاه قرٌة 

الجنٌد بالشبكة الربٌسٌة لمشروع الدامغ وعزلة عمٌد الداخل، ٌعود تارٌخ الوثٌقة إلى عام 

 .م98ٙٔ
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ألول المدعً محمد أحمد عبده نموذج وثٌقة حسم خبلف بٌن الطرف ا (:٧١) ملحق

علً الصفوانً الذي تعرضت سٌارته األجرة لحادث صدام من قبل الطرف الثانً 

المدعى علٌه نجٌب حمٌد ناجً حسن السٌانً، انتهى الخبلف بالصلح بٌن الطرفٌن، 

بقٌام الطرف الثانً بإصبلح سٌارة الطرف األول وتحمل جزء من تكالٌف الحادث 

تعطل عمله جراء الحادث المذكور فً مقابل تنازل الطرف وتعوٌضه عن أٌام 

 ً لدى محكمة المرور بمحافظة إب.األول عن الدعوى المرفوعة ضد الطرف الثان

 م.99ٕٔوالوثٌقة بخط الوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً بتارٌخ أكتوبر 
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انً كطرف أول وثٌقة حسم الخبلف بٌن الوالد محمد أحمد مرشد الصفو :(١٨ملحق ) 

والحاج أحمد محسن الشلح كطرف ثانً حول أرضٌة مصلى العٌد الكابنة فً قرٌة الجنٌد 

عزلة الدامغ التً ادعى الطرف الثانً ملكٌته لها، انتهى الخبلف بالتأكٌد على أن أرضٌة 

المصلى غٌر مملوكة ألحد وأنها من المرافق العامة من قدٌم الزمن، جرى حسم الخبلف 

 .م98ٙٔفٌف من أعٌان القرٌة وبتعمٌد مدٌر ناحٌة السٌانً بتارٌخ بحضور ل
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 ملحق )9ٔ(: نموذج لخطبة الجمعة، بخط الوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً.
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 .الصفوانً مرشد أحمد محمد الوالد بخط الجمعة، لخطبة نموذج(: ٕٓ) ملحق
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 .آخر صور الفقٌد رحمه هللا
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د مرشد الصفوانً مع أوالده رٌاض وابراهٌم ورضوان آخر صور الوالد محمد أحم

 .ومروان وصدام وأحفاده أوالد رضوان وصفوان فً عرس ولده مروان
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 صورة للوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً قبل وفاته بأقل من شهرٌن.
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للوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً إلى ٌمٌن الصورة وابن عمه الفقٌه محمد  صورة قدٌمة

 ه قاسم الصفوانً وولده صادق محمد عبده قاسم الصفوانً.عبد
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 صورة للوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً فً منتصف السبعٌنات.
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أحمد بن أحمد بن حسٌن الصفوانً، ٌعود تارٌخها إلى  عبلمةفقٌه الصورة نادرة لل
م( والصورة منشورة فً 9ٔ8ٔ - 87ٕٔم فً العهد العثمانً الثانً ) 9ٓٔٔعام 

 كتاب الرحالة األلمانً "بورشارت" الذي زار الٌمن فً تلك الفترة.
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رسمة للوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً قبل وفاته بسنة. برٌشة ولده د. رٌاض محمد 

  أحمد مرشد الصفوانً
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رسمة لوالد الفقٌد: الفقٌه العبلمة أحمد مرشد بن محمد بن علً الصفوانً ، برٌشة 
 اض محمد أحمد الصفوانً.حفٌده د. رٌ

 

  



- ٔٙ7 - 
 

بطاقة عمل الوالد محمد أحمد مرشد الصفوانً ربٌس قسم التفتٌش بمكتب بلدٌة 
 السٌانً محافظة إب.
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 التعاون لهٌبات العام االتحاد فً الصفوانً مرشد أحمد محمد الوالد عضوٌة بطاقة

 .إب بمحافظة التعاونً والتطوٌر األهلً

 

 

 

 

 

 

 

 


