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 تقدمي رئيس اجللسة
 الودود مْقّشرعبد . دالدكتور 

 :مقدمة اجللسة
العشالالالالالر  كم كممرحًباكابجلم عكيفكاحل قةكالنقاشالالالالال ةكال ال ةكمككمرمحةكهللا،كلسالالالالالليكم     ا

أثر الصرررررررررررراع و الدايلية وا  ر ية ]ك- :ح قاتكاملنتدىكماليتكأتيتكحتتك نوان
ك.[ي رج وطنهم على اليمن يف هجرة اليمنيني

ممهاك"كال ال ةكمالعشرمن"كمك"الرابعةكمالعشرمن"كيفكهذهكاحل قاتكأقديكح قتنيكمسوفك
صالالالالالالنعاسكعلنيكسالالالالالالا تنيكسالالالالالال ر ك  كملوالكالنقاشالالالالالال ةكاليتك ننمداكمنتدىكاحل الالالالالال  ،ك

ماليتكك،ف سالالالالالالالال نيكضالالالالالالالال ةكاملرمت  ةكلممةكا سالالالالالالالاللم ةل مشالالالالالالالالارمتةكيفكاملميركالع م ك  كالق
ك/دمتتورالم كأف ارككانكهذاكاملميرقدكمتمكك،العايلكمالبحثكالع م تننمهكمزارةكالتع   ك

ك،يفكال جنةكالع م ةممتانكيلكالشالالالالالالالالالالالرفكأنكأمتونكمعهكك،أمحدكالعرام كجامعةكالب ضالالالالالالالالالالالاس
أ الالدهك  ككل   كج سكم كحبالالث ك مكك.فالالا الالذرميكل نالالتكاسالالالالالالالالالالالالالالتمر الالتكمع  كيفكال ومني

كمغرتبةكيفكمساسكالعامل.ك"أ ليكهتام ةكميان ة"

 .املقدمة -
 ك- :ناككأسبابكمتعددةكل دجرةكال من ةكمنذكالقديكمأمهداه

 كا.اكمعارج ًكاكداع  ًكاكمأبدًكاحلرمبكمال را اتكالغريكمنق عةك  كال م كدممًك
 .كاجملا اتكماألمبئة
 النواهركاالجتما  ةكالسالالالالالالالالالالالالالال ب ةكمتال لركأمكالبناسكال بق كال وق كما تباركاجملتمعك

كفئاتكم ن ر ةكمق تة.
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 أمككمتا ابضالالالالال ةاحلبكيفكانتشالالالالالاركا سالالالالالليكأمكمعتقدكد ينككاال تقادكالد ينكم لك
كا مسا    ةكمغريها.

 .كالتجارةكمفتحكآفاقكل تجارةكالواسعة
 .كالت وفكمالس احةكال وف ةكمالتنقلكيفكبلدكهللا
 .كالدب وماس ةكالس اس ة
 كرزقكمالعمل.الالبحثك  ك
 كماكحدثكل دودكال م .ال ردكالس اس كم   ك

كجع تكال م كطاردةكل سالالالالالالالالال انكفداجرماك  كمتلكالعاملكمغريهاكم كاألسالالالالالالالالالبابكاليت
كك.دمنكاست ناسكممتونواكح اةكجد دة

دكهتامةكج سكالك تج أكم كال م ،كفد كماجدتهكالبحر ة،كمرئت هكل عاملكاللحمدمد،كتع ك
مشالالالالالالالرينهكالذ ك غذ هكل بقاسكيفكدميومةكاحل اة،كم قكهتامةكقبائلك رب ةكأصالالالالالالال  ةكمياز ك

ككبتدامةقامتككقددكنت جةكاالن تاحك  ىكمتلكشالالالالالالالالواط كالعامل،كمكحضالالالالالالالالار ك نسالالالالالالالالايكتوال
جاسكعندماكمنذكاسالالالتوطنداكالبشالالالر،كمل ايككحضالالالاراتكغارقةكيفكالقديكيتدكلعشالالالرةكأل  ك

ا سالالالالالليكمتانكأبناسكهتامةكم كأمائلكم كأ  نواك سالالالالاللمد كما سالالالالالليكيفكمرح ةكالسالالالالالر ةك
ك،فلس مواك"الع  ني"كمك"شا رةاأل"مذهبكلقومهكك"،أبوكموسىكاألشعر "مب ةكفلس  ك

يفكفتوحكك"شالالالا رةاأل"هللاك   هكمسالالال  كمجاهدماكمشالالالارككم ادكهب ك  كرسالالالونيكهللاكصالالال ىك
مغريهاكمأسالالالالسالالالالواكمدنكك،صالالالالبدانكمتسالالالالرتأمككزاألهواك"أبوكموسالالالالىكاألشالالالالعر "يكمعكالشالالالالا

كشدريةكخبراسانكمفارقكممنداكمد نةكق كال ارس ةك.

)فتوحككهكيفكمتتالاباله257املتوىفكك"احل  كامل الالالالالالالالالالالالالالر كاب ك بالد"مذمتركاملمرخكالعريبكك
م الالركماملغربأكأنك مرمكب كالعافكفتحكم الالركت دكتعدادهكأربعةكآالفكرجلكمت د ك
كهوكاجلدكاجلامعكلقبائلكهتامةكم كمشانيكماد كزب دكحىتك سالالالالالالالالالالالالالالري،ك ،كم ك  م ك ك 
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مماصالالالال تكهذهكالقبائلكالتدام ةكال مان ةكنشالالالالرهاكليفسالالالالليكحىتكيفكق بكأمرماب،كح ثك
سالالالالالالالع دك بدالرمح كب ك بدهللاكب كبشالالالالالالالركالغافق كالع  كالتدام كال مينكبرزكالقائدكأبوك

ك،ه113هكم103ممايلكاألنالالالدلركملرتنيكك"،بوات  الالاله"كقالالالائالالالدكمعرمتالالالةكبل كالشالالالالالالالالالالالالالالدالالالداس
ماسالالالتشالالالددكبعدماكمتادكأنكرعلكأمرمابكمسالالال مةكلوالكه ميتهكيفكهذهكاملعرمتةكماسالالالتشالالالدادهك

كهالك.114يفك

ارةكمالتسالالامحكماةبةكيفكأرجاسكاملعموركاسالالتمركدمركأبناسكهتامةكال م كيفكنشالالركاحلضالال
أبوكاحلسالالالالالالالالالالال ك مارةك"ماملمرخكك"أبوكاحلسالالالالالالالالالالال كالتدام "مند كالشالالالالالالالالالالالا ركالعريبكالشالالالالالالالالالالالدريك

ك.ه569ال مينكالذ كأ دمهكصلحكالد  كاأل ويبكك"احل م 

 .سعيد علي كبيش مؤسس االقتص د اجليبويتك-1
ال الالالالالحافةكم كقبلكالدمائركمكك"   كسالالالالالع دكحممدكصالالالالالا كمتب د" وصالالالالال كاألسالالالالالتاذك

الرمس ةكاجل بوت ةكأبنهكمدندقكال رنككاجل بويت،كترجعكأصالالالالالالالالالالالالالالونيكمتب دك  كهتامةكال م ك
  كك"حممدكصالالالالالالالالالالالالا كمتب د"م كاخلوعةكمبعضالالالالالالالالالالالالد كانتقلكملام ةكابحلجر ة،كانتقلكجدهك

كث كك"أمبوك" ندماكفتحتكالسالالال  اتكال رنسالالال ةكاجملانيكلتلسالالال ركك،ي1866 ايكج بويتك
 قوىكالعام ةكال من ةكفانتقلكاآلالفكم كالشالالالالالالالالواط كج بويتكيفكال الالالالالالالالومانيكال رنسالالالالالالالال كل

ال من ةكل  الالالالالومانيكال رنسالالالالال كمسالالالالالامهواكيفكأتسالالالالال ركالبن ةكالتحت ةكاجل بوت ة،كما ذكمالدهك
كهوكف ماكث كك،يكلتجارتهكاليتكمتونهكمالده1885 ايكموطناًكك"أمبوك"   كحممدكمتب دك

متع  كهباكمأجادكي،ك1917 ايكمارقكك3بعد،كملدكسالالالالالالالع دك   كمتب دكيفكج بويتكيفك
ال رنسالالالالالال ةكماشالالالالالالتدركأبنهكرجلكةعكبنيكالسالالالالالال اسالالالالالالةكماأل مانيكاحلرةكالتجار ةكمدافعك  ك

اكد  كاألحراركال من نيكمحامنيكأتسالالال ركفرركحلرمتةكاألحراركم الالالا كج بويتكمل نهكأ ضالالالًك
ال من نيكمارتبطكب الالالالداقاتكقو ةكمعكاألحراركمأسالالالالرك د كالشالالالالب بةكالعرب ةكمرأسالالالالهكم ك

دكمأقديكمأمنيكيك،كمأسركمدرسةكالنجاحكا سلم ةكماليتكتع ك1959يك  ك1939 ايك
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مدرسالالالالالالالالةك سالالالالالالالاللم ةكتدرقكالعرب ةكمأ رقداكمتدرقكابل غةكالعرب ةك  كجانبكال رنسالالالالالالالال ةك
ممق تكبقوةكأمايكالتغر بكمماكزالتكمسالالالالالالالالالالالالالالتمرةكقائمةكبدمرهاكالريد ك  كاآلنك ر ك

كاألج انيكالعرب ةكا سلم ةك.

ةكاجل بوت الالةكمالتحرركالوطينكممق ك  كجالالانالالبكز  م كسالالالالالالالالالالالالالالالالاه كيفكاحلرمتالالةكالوطن الال
رمحدماكك-"كحممودكحربكفارح"ماحلا كك"دمن حس كجول دكأبت"النضانيكالوطينكاحلا ك

ك،ي1945هللا،كفت  كتع  نهكيفكاجمل ركالتشالالالر ع كم كقبلكالسالالال  اتكال رنسالالال ةكيفكمارقك
ك،ي1958حىتكيفكهالالذاكاجمل ركك1946كانتخالالبكرمس الالاًكم كقبالاللكاألهالالايلكيفكمالالارقكث ك

ماعتريكمتوز ركل تجارةكك،ي1954  كك1947م نيكمسالالالالالالالتشالالالالالالالاراًكللحتادكال رنسالالالالالالال كم ك
ك-ك1974ك ضالالالالالالالالالالالواكيفكاجمل ركاالقت الالالالالالالالالالالاد كالتنمو كاأل  ىكيكث ك1958ك–ك1957
ك1978 مظلكك،ي1957 ايكاكأمنيكم كرأقكالغرفةكالتجار ةكاجل بوت ةكيفكي،كممتانكأ ضالالالالالالً

كي.ك2003يفكمن بهكهذاك  ك ون وك

مسالالع كمطو ركممسالالسالالاتكمتب دكاالقت الالاد ةكاليتكأسالالسالالداكمالده،كك: ل االقتصر د اجملك-
مهوكأ ضالالالالالاًكمالككم الالالالالانعكك"،مسريام ر"ح ثكانشالالالالاللكم  جاتكمتب دكمسالالالالالوبركمارمتتك

بت ان هكمدفا هك  كالق اركاخلافكفك كر ك،ك  كمم الالانعكمممتاالتكرار ةكمت ريةك"متومتامتوال"
ممسالالالالالالسالالالالالالةكعري ةك  كابمسه،ك نيككمأتسالالالالالال سالالالالالالهك،ممسالالالالالالا دتهكل  قراسكماةتاجنيك،ابلبلد

العد دكم كاألممسةكمامل دال اتكتقد راًكلدمرهكمجدودهكيفكعدمةكالبلدكممنداكمسالالالالالالالالالالالالالالايك
مهوكأ  ىكت رميكرمس كيفكفرنسالالالالاكسالالالالنةكك،جوقةكالشالالالالرفكالوطينكبرتبةكفارقكم كفرنسالالالالا

متتاابًك[كJean-Dominique Pénel]كمك[Colette Dubois]ي،كمتتبك نهك1998
كك-كشغ كريدةكاأل مانيك،   كسع دكمتب د:كيكبعنوان2006ون وكركببار ركيفك صد
كك.اهدك  ىكالقرنكالعشر  كيفكج بويتش

ك
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Saïd Ali Coubèche, la passion d'entreprendre: Témoin du XXe 
siècle à Djibouti. 

مرب الالالهكابلالالالدمالركك،ي1949يفكمالالالارقكدقك م  الالالةك طلقكال رنالالالككاجل بويتكمتالالالانكمدنالالال
كك.عمراتكال رنس ةكالذ كمتانكمرتب اًكابلعم ةكال رنس ةعلفاًكل رنككاملست

 نالالالالا ركك25يكممصالالالالالالالالالالالالالالالالالاللكج مالالالالانالالالالهكجل بويتكيفك2009 نالالالالا ركك19تويفكيفكابر رك
ممتباركاملسالالمملنيكك" مسا  لكحسالال كج  ه"ممتانكيفكاسالالتقبالهكالرئ ركاجل بويتكي،ك2009

ك.وركغ ريةكم كاملواطننيابلدملةكمالع ماسكماألئمةكمة

  :املرا ع لرتمجته -
1- Dubois (Colette), Pénel (Jean-Dominique), Saïd Ali Coubèche, 
la passion d’entreprendre: témoin du XXe siècle à Djibouti, Paris, 
Karthala, 2006, 405 p. 

؛كالعالالددكي2009 نالالا ركك19ثننيكا ك970اجل بوت الالةكالرمس الالةكالعالالددككجر الالدةكالقرنك- 2
ك.ي2009 نا ركك26ثننيكا كأ973)

 الشيخ بالل بن عبيد اليم ين. -2
غريكم رمقةكيفكامل الالالالادركك"بلنيكب كحيىيكب ك ب دكال ماي"دكشالالالالخ الالالال ةكالشالالالال  كع كتال ك

ال من ةكاملعاصالالالالالالالالالرةك دىكماكسالالالالالالالالال ت كذمترهكفقط،كف  ك ردكذمترهكيفكمتتبكالرتاج كال من ة،ك
لكالفتكعبارهكبشالالالالالالالال  كأمتتبعتكك،ثنتك   هأحافةكالعرب ةكمالع مان ةكذمترتهكمكل  كال الالالالالالالال

اليتكمتانتكت الالالالالالالالالالدركيفكم الالالالالالالالالالركمقدكارتبطكصالالالالالالالالالالاحبداكك"جم ةكالعمران"ل ننر،كعاصالالالالالالالالالالةك
م كك"بلني"ب الالداقةكقو ة،كمالشالال  كك"بلنيكب ك ب د"ابلشالال  كك" بداملسالال حكا ن امت "

صالالالاحبكالقبةكك"ج لنكب كأمحد"فرركم كب تكك"ب تك ب د"مهوكك،ب تكهتام كشالالالدري
حيىيكب كاحلسنيكب كالقاس ككم كنسلكا مايكا اد ك-ب دةكابملغلفكك–بب تك  ادك
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ة ةكم ك  ماسكممشالالائ كهذاككمذمترك،الرسالال  كاحلسالالينك،كمهوكب تكذمترهكاملمرخكالوشالال  
يفكب تك   كمفقهكمت وفكيفكهتامةكمط بكالع  كمبد نتهكك"بلني"،كفنشلكالش  كالب ت

ط بكالع  كيفكمقركمرحلك  كك،ي1880هك/ك1297اليتكملدكهباكاحلد دةكيفكسالالالالالالالالالالالالالالنةك
ك"الالالدر دم "كمك"ب الالتكال ق الاله"كمك"زب الالد"كمك"املرام الالة"ميفكك"الضالالالالالالالالالالالالالالح "رأقكأجالالدادهك

مغريه كم كاملدنكالع م ةكالتدام ةكفالالالالالالالالالال"كنشلكيفكب تك ر اكيفكاجملدكمالشرفكم كمالدهك
املرحويكاملغ وركلهكالسالال دك ب دكحيىيكع   ةكع  اسكالسالالادةكاملرغن ة،كممتانكمالدهكاملرحويك

 لالالةكرف عالالةكيفكق وبكأهالاللكبلدهكملالالاكقالالايكبالهك  ىكجالالانالالبك ن  كم كالورركمالتقوىكذاكمن
ك"مننر"كة كأنشالالالاللكمبالهكاخلافكمسالالالالجداًكيفكب دكاأل مانيكال الالالالاحلةكما حسالالالالانكاجل كف قد

ضهكمح ركة هكآابرك سقاسكالساب ةكمال قراس،كمملاكقب ككأ،ضاح ةكم كضواح كاحلد دة)
مسالالالالالالالالاركك"،لنيب"هللاك ل هكيفكم ةكامل رمةكع  هكملدهكال اضالالالالالالالاللكمالعريبكال رميكالسالالالالالالالال دك

  ىكدربهكيفكة عكأحوالهكمابألعصكيفكعلفةكع  اسكالسالالالالالالالالالالالالالالادةكاملرغن ةكاملسالالالالالالالالالالالالالالج ةك
جدداًكيفك ملكالربكم جراسكال الالالالدقاتك  ىكاملعوز  كاةتاجنيككمملكأيني كك،حب ومةكال م 

رحلك  كالقاهرةكل  بكالع  كابألزهركالشالالالالالر  ،كمأمتملكدراسالالالالالتهكبه،كملقبكك..."،كث ك
ممتبريكال مان نيكمب الالالالالالالركك، د دةكممنداكشالالالالالالال  كال ر قةكاملريغن ةكأبلقابك"بلني"الشالالالالالالال  ك

 حدىكك" براه  كج اركابشالالالالالالالالالا"مغريها،كماسالالالالالالالالالتوط كم الالالالالالالالالركمت م كهباكم كبنتكالوج هك
أصالبحكأحدكمر د كال ر قةككمالذ كصالادقةكمم كث كك،الشالخ ال اتكاالجتما  ةكامل الر ة

جن هكممساهاكت  ةكالشالال  كأل كمبىنكت  ةكل شالال  كبلنيكمأتبا هكممت  تهكثلثةكك،املريغن ة
،كماسالالالالالالالالت اركالشالالالالالالالال  كبلنيكعلنيكفرتةكق الالالالالالالالريةكم كأنك  ونك لقاتكاجتما  ةكبلني

كك- :ممندا،كحلتك دةكم نيكاألممسةكمالن اشنيمس اس ةكمرمح ةكمب ركمقايكبرك

 الن شالالالالالانكالع مايكذ كالشالالالالاللنكم كالرتبةكالرابعةكممنحهك يهكالسالالالالال  انكالع مايك
كم افلةك  كعدمةكظاهركن عداك   كالك ع ىك ال  كمهوكمسالالالالايك) ك"حممدكرشالالالالاد"

مقدك لهكهوكألنهكدمنكسالالالالالالواهكاسالالالالالالتعملكن وذهكمأن اكقسالالالالالالماًكك،ل دملةكأمكالوط 
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م كمالهكيفكن  حةكمواطن هكال مان نيكاب علدكماالست انةكماخلضوركل خلفةك
اترةكبتحار رهكاخلاصالالالالالالالةكمطوراًكمبنشالالالالالالالوراتهكاليتكأذا تكبعضالالالالالالالداكال الالالالالالالح كممرةك

كمهوكم كجنباسكين نيكبرائسالالةكالسالال دكحممدكالت تازاالوفودكملشالالافدةكال ماإبرسالالانيك
،كمهوكماكاقتضالالالالالالالالالالالالىكأنك وجهكجممو ةكم كشالالالالالالالالالالالالبانكالعربكالع مان نيكالغ ور  أال

  ماسكال م كمسالالالالالالالالالالاداهتاكممجدائداكمع اابًكل ح ومةكالع مان ةك شالالالالالالالالالال رمهكف داك
ك  ىكمنحكالن شالالالالالالالالانكل شالالالالالالالال  كبلني،كفقدك)رفعواكحل ومتناكالدسالالالالالالالالتورك ةك  كن ك ةكالسالالالالالالالال 

ك ر ضةكش ره أك.
 مسالالالالالالايكجنمةكال الالالالالالباحكاملرصالالالالالالعكمعكب ةكحر ر ةكم رمتشالالالالالالةكابلق الالالالالالبكغال ةكال م ك

أمحدكب كفضلك"  بسداكحام وكذلككالوسايكالعريبكمالذ كمنحهك يهكالس  انك
سالالالالالالال  انكالدملةكالعبدل ةك)مقدكجع هك شالالالالالالالارةك رب ةكهتد كل لكعاديكك"حمسالالالالالالال 

ابكصالالالاحبكالرشالالالادةكالشالالال  كبلنيكمتانكأمنيكل عربكما سالالالليكم سالالالر كأنكجن
كأمنيكم ك لهأ.ك

 لذ كترب هكبهك لقةكصالالالداقةكمسالالالايكم كالسالالال  انكغالبكب ك ويكالقع   كما
كك.مت نة

م لحظكمالسهكل دملةكالع مان ةكم كعلنيكتبن هكلشالالالالالالالالالالالالالالعارهاكل د وةكا كاجلامعةك
الع مايككا سالالالالالالالاللم ةكمم كعلنيك قامتهكاحل لتكالدا مةك اكابلقاهرةكمد وةكاملندمب

السالالالالالالالالام كيفكم الالالالالالالالرك ذهكاحل لت،كمد مهكل جمع اتكالرمس ةكالع مان ةكاخلري ةكابملانيك
ممنداكةع ةك  انةكاةتاجنيكالع مان ةكماليتكأ  نتك  كشالالالالالال رهاكلهكيفكأه كال الالالالالح ك

ماستقبالهكيفكم ركل والةكالع مان نيكاملع ننيك  ىكك"،مأقدايك،مصباحك،طنني"الرتمت ةكيفك
حسال كحتسالنيكابشالاكمأمحدك  تكابشالاكممتانك  ىك لقةكقو ةكأبعركمالةكمال ةكال م كمت

كك.الدملةكالع مان ةكيفكال م كحممودكبككندمي
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مقاب ةكالش  كبلنيك ب دكمعكامل ويكك"العمران"يفكجم تهكك" بداملس حكا ن امت "أمردك
اسالالالالتقب هكبهكيفكدارككممدىكح امةكاالسالالالالتقبانيكالذ ك"،رؤمفكابشالالالالا"السالالالالام كالع مايك

ك"،رؤمفكابشالالالا"مسعكدملت وككفقدك- ويكالع مايكالعايكمب الالالركمقركاملك-ومسالالال ار ةكالق
بلنيكب ك ب دكحيىيك"بشالالالالدرةكجنابكاحلسالالالال بكالنسالالالال بكسالالالال  لكاجملدكفضالالالال  ت وكالشالالالال  ك

مماكلهكم كالن وذكيفكمطنه،كما علفكلدملتهكمع   ته،كفلحبكأنك قاب هكك"ال ماي
السالالالالا ةكالعاشالالالالرةكم كصالالالالباحك ويكال ل سكمفعلًكد اهك ل هكل مقاب ةكك،مقاب ةكع الالالال  الالالالة

ي،كميفكالسا ةكاملع نةكم كال ويكاملذمتورك1909نوفمربكك22/هك1327ذمكالقعدةكك10
رمتبكفض  ةكالش  كبلنيكمعكمتامتكأسرارهكمبعضكالوجوهكامل ر نيكم كأصدقاسكجنابك
الشالالالالالال  ،كم ندماكمصالالالالالاللكمومتبد كداركالقومسالالالالالال ار ةكجرىك  كاالسالالالالالالتقبانيكاحلافلكبغا ةك

مترايكماحل امة،كماسالالالالالالالالالتقب د ك ندكالبابكاخلارج كجنابكممت لكالقومسالالالالالالالالال ار ةكمبعضكا ك
قبلكدملةكالقومسالالالالالالريكأحضالالالالالالرةكالشالالالالالال  كبلنيكصالالالالالالالةكاالسالالالالالالتقبانيكموظ  داكحىتك ذاكب غك

مرحباًكحبضالالرتهكب غةك رب ةكف الالحى،كمسالالاركبهك  كصالالدركال الالالةكح ثكك"رؤمفكابشالالا"
كالسام ةك".أج سهكمرحبكبهكماج لكمقامهك  ىكماك   اكمب انتهك

ك- :قانيحتدثكالش  كبلنيك  كمالسكال من نيكل دملةكالع مان ةكف

 بظل إن اليمنيني عموم ً كمسررلمني ورون أن ر ر االسررالي ال وتجدد إالِّ "
اهلالل العثم ين وكرع اي عثم نيني ال وصرررررررررررلون على الظلم بعد أن   ن 

وكم  أن االحت دوون من إعالن الشررررررررورء ال    ر ن  القران الشرررررررررو   
االحت دوني ال راي اثروا على احل ومة السرر بقة اب ً علعدل واحلروةك ككل  
اليم نيون وثورون وهم ال وطلبون غري العدل واحلروة بل إن اليم نيني ك نوا 
اثئرون من قبل إعالن الدسرررررررتور إعالمً العئهم حتمل املظ ر واملى ري على 

وإذا أردمت أن تقفوا على مررر  هو معروم ومشرررررررررررهور عن االعر العر   
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اقيقة نوااي عموي اليم نيني رهي إن تسررررود ريهم أا  ي الشررررروعة وتبطل 
 - :قائ ًلككاتبعكالش  كبلنيكحد  هك  كرؤمفكابشاكث ك  املى ري واملظ ر"

نعم إن احل ومة الدسرررتوروة أرسرررلا والي ً دسرررتورايً نالوه ً ع دالً هو دولة "
ن اليمن ر ور مثله ا كم ً إال إن و وده اسرررن حتسرررني عحلررر   وعحلقيقة إ

 مبفرده بني ا  ي أكثرهم من ر  ل احل م الس بق ال وفيد كثرياً ".
  د ةكمأرادكمعرفةكم البهكت رقكرؤمفكابشالالالالالالالالالالالالاكل ورةكا مايكحيىيكيفكاملناطاكال

 - :فقاني

أ   -"إن مطررر لبررره ال  وؤورررده عليهررر  اليمررر نيون هي أن وتو  أمرهم ك
رع وة الدولة العلية وظله  حبيث و ون يف نظر الدولة حتا  –الالودوة 

العلية كسرري دة حلرررو  م ة  أم  إذا ك ن ورود االنسررالل عن الدولة وهو 
ال ورود ذل  طبع ً رأقرب أنصرررررررررر ره إليه لكلونه ولكل  نعتقد أن الدولة 
العلية لو تف مها معه تصل إ  مبتى ه  بىري اهراق دي وال إض عة أموال  

ك."...
حظكالباحثكأنكالشالالال  كبلنيكارتبطكبعلقةكمعكا مايكحيىيكب كا مايكاملن الالالورك ل

حممدكمح دكالد  ،كمقدكاسالالالالالالتمركيفكا رسالالالالالالانيك  كا مايكحيىيكحىتكاعت ىكذمترهكفجلةك
م كدمنكأسالالالالبابكتذمترهاكامل الالالالادركاليتكرجعك ل داكالباحث،كمم كذلككرسالالالالالةكشالالالالعر ةك

 ابنكحرمبكك،ي1912ك/ه1330يفكم كم الالالالالرك  كا مايكحيىيكمتتبداكالشالالالالال  كبلنيك
ك دكالدملةكالع مان ةكطالباًكمنهكمد ك دكالعونكل دملةكالع مان ةكيفكحمنتدا،كمقدكالب قانكضالالالالالالالالال 

كك.أمردكت ككالرسالةكاملمرخكالشرق كأحدكممرع كاالمايكحيىي

 .الشيخ حمسن بن مصر أبو اربه - 3
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ك–ك1265ب كسالالالالالالالالالالالع دكأبوكحربهك)كهوكأبوكال ناسكحمسالالالالالالالالالالال كب ك صالالالالالالالالالالالركب كصالالالالالالالالالالالا 
يأك املكشالالالالدريكم كهتامةك نتد كنسالالالالبهك  كأسالالالالرةك  م ةك1941ك–ك1849ك/ه1360

رحلك  كم ةكماملد نةككهتام ةكه كأسالالالالالالالالالالالالالالرةكأبوكحربه،كط بكالع  كيفكبلدهكهتامةكث ك
ل دراسةكيفكاألزهركالشر  كفدرقكهناككك،ي1896هال/ك1315مدعلكم ركقبلكسنةك

ةكالدملةكالع مان ةكط باًكل ع  ،كمرجعكرحلك  كبلدكالشالالالالالايكمدعلكاآلسالالالالالتانةك اصالالالالالمكث ك
  كم ركماستوطنداكمت م كمندا،كمدرقكيفكجامعكاألزهركالشر  كحىتكأصبحكش  ك

كالرماقكال ماي.

كك- :ومن أحلهر حليويهك-

كم"،كخم مركالشالالالرقام "كمك" براه  كب كحسالالال كالسالالالقا"مالربهانكك"الرمح كالشالالالرب ينك بد"
ك"حممدكب ك   كالسالالالالالمالوط "كمك"دك   دحممدكب كأمح"كمك"نبايبالشالالالالالمركحممدكاأل"
أيبك   انكاحلسالالالالالالالالالالالالالال ينك"كمك"حممدكأبوكال ضالالالالالالالالالالالالالاللكاجل   "كمك"أمحدكرافعكال د ام "كم

الضالالالالال اسكأمحدك"كمك"حممدكالشالالالالالرقام كالنجد "كمك"الرمح كالنحرام ك بد"كمك"امل الالالالالر 
أمحدك"كمك"أبوكا دىكال الال اد "كمك"امل  كب ك  مز"كمك"ب كم الال  ىكال مشالالخانو 

  درمقك"م رم ك  كاحلب بكك".الرمح كب كطاهركهللاكب ك بدك بد"كمك"ز ينكدحلن
الرمح كك بد"كمك"أمحدكب كحسالال كالع اق"كمك"  و كب كأمحدكالسالالقاف"كمك"احلبشالال 

كمغريه كال  ري.ك"ب كساملكالع اق

الع   ككمأع هكالشالالال  ك بدك"أمحدكب كال الالالد اكالغمار "مأعذك نهكالشالالال  كاةدثك
ك- :ار أمحدكب كال د اكالغم" قونيك

وك ن ل لط احلضرر ري وأيك عنهم وأيكوا عنه وقد اقق كثريًا من كتبهم "
 مع املل  بيلس ويطيبه ووق  على تصرررررررررقيقه  واققه  وك ن إم م ً جل

 .  "حلهر  وامع الق هرة آنكاكأوهو من 
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 هدل احلسيين.حممد بن علي األ - 4
نيكاحلس ينكال ب د كهوكأبوك بدهللاكحممدكب ك   كب كحممدكب كأمحدكالب احكاألهد

هالك1302 ايككامل الالالالالالالالالالالر كاألزهر كالشالالالالالالالالالالالافع كالعاملكال ق هكالرح ة،كملدكب ب دكال مينكث ك
منشالالالاللكهباك  ىكط بكالع  ،كف  بكالع  كم كصالالالالغرهكمح ظكاملتونكاملتداملةكمأعذك  ك

يفكالنحوكمال الالالرفكمال قهكماحلد ث،كمأعذك  كالشالالال  كك"   كاألهدني"مالدهكالشالالال  ك
يفكالت سالالالالالالالالالالالالالالريكماحلد ث،كمأعذكيفكاملن اكماملعايكك"سالالالالالالالالالالالالالال كاألهدني بدكالبار كب كح"

لكالقراسةك"   كب كحممدكالب اح"مالب انك  كالشالالالالالالالالالالالالالال  ك ،كمرحلك  كاحلجازكمح الالالالالالالالالالالالالالال 
كرحلك  كم الالالالركفاسالالالالتوط كالقاهرة،كمالسالالالالمارك  كةا ةكم كأ  انكم ةكامل رمةك،كث ك

حممدكب كسالالالاملك"مدعلكاألزهركل دراسالالالةكمم كمشالالالاههكابألزهركشالالال  كالشالالالافع ةكالشالالال  ك
حسالال كب ك"،كمالشالال  ك" مايكب ك براه  كالسالالقا"الشالالدريكابلنجد ،كمالشالال  كك"الشالالرقام 

،كماسالالالالتجازكم ك دةك"حممدكحب بكهللاكالشالالالالنق   "مالشالالالال  كك" بدكالوهابكالدم اط 
أمحدكب كحممدك"،كمالشالالالالالالالالالالالالال  ك"حممدكزاهدكال وثر "م كعار كاألزهر،كمند كالشالالالالالالالالالالالالال  ك

حممدكسالالالالالالالالع دك"،كمالشالالالالالالالال  ك" كمحدانكاةرسالالالالالالالال  مركب"،كمالشالالالالالالالال  ك"ال الالالالالالالالد اكالغمار 
برزك  ماسكأحدكأصالالالالالالالالبحكألرماقكال مايكابألزهركالشالالالالالالالالر  ،كمك،كمتو كمشالالالالالالالال خةكا"العريف

   كابل رقكال وف ةكمش  كك،م ركماألزهركالشر  ،كم   بكليففتاسكما جازةكمأ ضاًك
 ككلهكاشالالالالتغانيكابل قهكمالتار م كمشالالالالائخدا،كت الالالال هكامل الالالالادركأبنهكمتانكصالالالالاحلاًكفاضالالالالًلك

حيبكالع  كمأه ه،كم سع كل  ائدةكملوكم كتلم ذه،كفشلنهكاالست ادةكما فادةكدائما،ك
مم كهناكذاركصالالالال تهكمانتشالالالالرك  مه،كمتتبك دةكم كامل الالالالن ات،كمنداكن ركالدركامل نونك

مةعكثبتالالالاكف الالالهكذمتركمشالالالالالالالالالالالالالالالالاهالالالهكك،ه1350 الالالايكم كفضالالالالالالالالالالالالالالالالائالالاللكال م كامل مونكطبعك
اليتكطبعتكمب الالالالالالالالركممق ك  ىككغ بكال تبكال من ةأمحقاكمصالالالالالالالالححكمأسالالالالالالالالان ده ،ك

كيك.1951هال/ك1371طبا تدا،كتوىفكابلقاهرةك

كاثبا اسن املريا  الالبيد . - 5
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ك–ك1883ك/1378ك–ك1300 بتكب كحسالال كاملريايبكالغ  كامل قبكابألزهر ك)
كأعذكمبادئكث كك،هيأك املكهتام كتريبكبنيكحضالالالالالالالالالالالالالالينكمالدهكمقرأكالقرآنكحىتكأي ك1958

كث ك،ك اي ك شالالرككةر  كمأعذك  ك  مائهكمم ثكحنوكمخسالالركالشالالال قهكمهاجرك  كاألزه
كمأعذك  ك  مائداكث كك،جكمأدىكالنس نيكمم ثكحنوك شركسننيهاجرك  كم ةكمح ك

 ك  ماسكتسالالالالالالالالالالىنكلهكاألعذك ك-هناكك-مم كك""الشالالالالالالالالالالبار ا"رجعك  كال م كمتد ركقر ةك
مملدهكالشالالالالالالالالالالالالال  كك"  مسا  لكب ك   كاةنيبكا تارك"عذك  كالشالالالالالالالالالالالالال  كالعلمةكفلالرتب ةك
مم ثكحنوكمخركك"،الرمح كال ب د ك بد"مالش  كك"حممدكب ك مسا  لكاةنيب"العلمةك

بعدكحرقكب تهكيفكقر ةكالشالالالالبار اكممتتبهكالن  سالالالالةكمأعذك  كك"؛املرام ة"سالالالالننيكم  يك  ك
كطبقتهكمم كيفك"هدنيالرمح كب كحممدكاألك بد"مند كالسالالالالالال دكالعلمةكك"املرام ةك"  ماس

انتقلككث كك، كقر ةكالشالالالالبار اكمم ثكبرهة كرجعكث كك،الضالالالال  كركأب ةكملكتري كممتانكلهكن 
كث كك،مأسركمدرسةكمم ثك نده كثلثنيك،"ماد كرمع"م كأ مانيكك"ةد ْمن كال"  كقر ةك

حدكرمادكالرتب ةكابلسعود ةكم ر كأمتويفكهباكبعدكأنكأصبحكك،انتقلك  كجدهكابلسعود ة
ككك.الدمركالبارزكيفكاحل اةكالعامةكمتانك     هكاآلالفكم كطلهباكالذ  كك

 .الفن ن املوسيق ر أمحد رتقي - 6
حممدكفتوحكالشدريكأبمحدكفتح ،كمالالالالالالالالالال كمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوال دكك/امسهكاحلق ق كهوكأمحدكحممدك

ي،كمالدهكمأمهكم كمد نةكالضالالح ،كانتقلكل حد دةك1957مد نةكاحلد دةكحارةكالشالالايك
حارةكالسور،كمىفكحوايلكالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالامالالالالالالالالالالنةكبدأكل عملكع اطاًكابلقربكم كاجلامعكال بريكيفك

ميارقكهوا ةكالع فك  ىكآلةكالعودكميفكس كال انالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالةك الالالالالالالالالالالالشركأصبحكفنانكمدرسته،ك
)احلد دةكالود عةأكيفكس كال ال ةك شركم ك مره،كفلصبحككمأصالالالالالالالالالالالالالالالالدركأمنيكألبويكأغن ة

هكابل  لكالذ كلقبك"،أمحدكقاس "فالالالنالالالانكمد الالالنالالالتهكح ندا،كالتقىكابل نانكال بريكاألستاذك
املعج ة،كمبالالالعالالالدكح الالالولهك الالال ىكالالالالشدالالالادةكا  الالالالالالداد ةك نيكمالالالنالالالحالالالةكدراسالالال الالالةكمالالال كرئالالال الالالرك
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوزراسكابجلمدور ةكال من ةكلت م ةكتع  مهكابملعددكالعايلكل موسالالالال قىكالعرب ةكمب الالالالر،ك
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حالالالالال الالالالاللك الالالالال الالالالالىكالشدادةكال انو ةكاملوس ق ة،كمدرجةكالب الور وقكم كالالالالالالمالالالالالعالالالالالددكالعايلك
كحالالالالالال الالالالالاللك الالال الالالىكدرجالالالةكالالالالمالالالاجالالالسالالالتالالال الالالركىكالالالالعالالالرب ةكبالالاللمتادمي ةكال نونكمب ر،كث كل موس ق

  ك)دمركآلةكالالالالعالالالودكيفكمالالال احبةكالالالالغالالالناسكال مينكأكم ك1998بالالالالالالتالالالقالالالد الالالالالالالالالركمالالالالالالمالالالالالالتازك ايك
كك.الالمعددكالعايلكل موسال قىكالعرب ةالكالقاهرة

ك.نص ر عوض بن حممد العفر  األك- 7
مدكالع ر كاالن ار كال ب د كالشاذيل،كأبوكالن ر،ك املكأبوكالن رك ويكب كحم
ي،كدرقكم ر ك  ىك د  كالعلمةك1813هك/ك1228 ايكمحمدث،كملدكيفكمد نةكزب دك

،كم ر ك"هدنيس  مانكب كحيىيكب ك مركمقبونيكاألكالرمح كب ك بد"م يتكزب دكاملسندك
كب ك بد كاةدثكالشدريكدامد كمالعلمة كالقدمي كبه، كالشد دككالرمح كحجر مالعلمة

كب تكال ق هكماملرام ةرحلك  ككث كك،مغريه كم ك  ماسكزب دك"حممدكب ك   كالعمراي"
ك كفدرقك  ىك د كش  كا سلي ك  كصنعاس كمرحل ك   ك"ل  بكالع  ، كب  حممد

كرحلك  كبلدكاحلجازكفم ثكفرتةك ندكش خهكمب ةكالش  كحممدكب ك،كث ك"الشومتاي
كرحلكل مد نةكاملنورةكمس  كيفكزام ةكش خهكأبج اد،كث كك،هأ1293)كمسعودكال اس كتال

مدعلكل شايكل  بكك"، مسا  لكب كز  كالعابد  كالربزجن "قك  ىك د كالعلمةكمدر ك
اخلانقاهكاليتكل  وف ة،كمدعلكيفكالك""الع  ،كماستقركبهكاملقايكيفكم ركابلقاهرةكمس  كب

ف تحكهللاك   ه،كفرجعك  كاملد نةك ايكثلثةك شركك"أيبكاحلس كالشاذيل"ع وةكالش  ك
كرجعكمل ركماستقركهنائ اًكابلقاهرةكفبىنكاملنورةكلرؤ ةكرآهاكفم ثكف داكمخركسنني،كث ك

لهكطلبهكممر د هكم كالشاذل ةكزام ةكمتبريةكببابكالن ر،كأقبلك   هكط بةكالع  كممر د هك
بهكالعلمةكالرحالةكبرزكطلأدكالوجودكالد ن ةكالبارزةكمب ر،كم كمتلكم ان،كمأصبحكأح

حممدكب ك"مالعلمةكك،هال1328 ايكل ناًككهمأجازكك"ش  كب كحممدكب كحسنيكاحلبش "
أمحدكب كحممدك"هال،كمالعلمةكاةدثكالشدريك1343مالذ كأجازهكيفكك"هاد كالسقاف

هال،ك د كاملرجعكاألمنيكل  وف ةكمش  ك1344 ايكمالذ كأجازهكيفكك"ب كصد اكالغمار 
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ف هك  ىكلسانكأهلكاحلق قة،ك  ماسكم ر،كع  كد وانكشعركت   كمشائ كطرقداكمأبرزك
ك-فتويفك اي،ككمئةكممخسةك شرغ بكامل ادركأبنهكاملسندكاملعمركل ونهكتعمركأت  هك
كي.1928هالك/ك1347 ايكيفكك-كرمحهكهللا

كحممد بن عيسى اجل بر.ك- 8

 حممد مج ل الليل مل  العطور علبقرون. - 9

 العجيلي.اهل د   حممد بن عبد - 10

من ضرررررررررل وق ضررررررررري سرررررررررور  ا م عليه الفرنسررررررررريني  األهدلحممد أدوب  - 11
 .عالعداي

  در حمجب ق ضي القض ة أبثيوبي . الق عبد - 12

 .(1327-1245اسني بن حمحِْسن األنص ر  اليم ين )ك- 13
كم كمتبارك  ماسكاحلد ثكيفكمقته.ةد ثكاملسندكامل     كاألثر ،كالعاملكالعلمةكالقاض كا

كنسبه:ك-

ك كب كحممدكب كأيبكب ركب كحممدكب هوكحسالالالالالالالالالالنيكب كحمسالالالالالالالالالال كب كحممدكب كمدد
أمحدكب ك  مانكب كحممدكب ك  مركب كحممدكب كحسالالالالالالالالالالالالالالنيكب كأمحدكب كحسالالالالالالالالالالالالالالنيكب ك
ب سالالالةك ب سالالالالةكب كثع بةكب ك  نالْ ب عكب ك امركب ك  نالْ  براه  كب ك در ركب كتق كالد  كب كسالالالال 

 كق ركب كسالالالالالالالالالالالالالالعدكب ك  بادةكب كب ك وفكب كمالككب ك مرمكب كمتعبكب كاخل ر كب
د ل  كب كحالالارثالالةكب كحرايكب كح   ميالالةكب كثع بالالةكب كط ر  كب كاخل ر كب كسالالالالالالالالالالالالالالالا الالدةكب ك
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ال مايكمطًنا،كك،كاحل د د أ1)األن الالالالار كمتعبكب كاخل ر كاألمترب،كاخل رج كالسالالالالعد ك
ك،كم  ىنكأابكالرجانيكأ ًضا."أبوكحممد"كالسُّْبع كب ًتا

 .أ2) ترمجته الكاتيةك-
ب دةك  ىكسالالالالالالالالالالالاحلكالبحر،كبنيكجدةكك-م لدكاحلقريكابحل د دةكهكهللاكتعا :كقانيكرمح

أل كممائتنيكك1245 ايكيفكشدركةادىكاألم ،كألربعك شرةكع تكمنه،كك-كم دن
كممخسةكمأربعني،كمقرأتكالقرآنكمأ كاب كاثينك شركسنة.

ك-رام ةكميفكالسالالالالالالالالنةكال ال ةك شالالالالالالالالركبعدكموتكمالد كرمحهكهللاكتعا كرح تك  كقر ةكامل
لتح الال لك   كاحلد ثكمال قهك  ىكمذهبكك-كب نداكمبنيكاحلد دةك شالالرمنكم لكتقر ًبا

حسالالالالالال كب ك بدك"ا مايكالشالالالالالالافع ،ك  ىكشالالالالالال خناكالسالالالالالال دكالعلمةكذ كاملندجكاأل دنيك
،كممتانتكمدةكط يبكلع  كاحلد ثكمال قهكمالنحوكقدركمثانك"البار كاألهدنيكاحلسالالالالالالالالالالالالالال ين

متوركملزمةكطو  ة،كمبربمتةكتوجدهك يل كمد ائهكسننيكمن  ،كمالزمتكف داكش خناكاملذك
كأبنكمفقينكلتح الالالالالالالالالالالالالال الاللك   كحلالالد الالثكمال قالالهكمالنحوك  ىك الالدهك  ىك يلكفتحكهللاك    

بعدكذلكككث ك،كامل  دة،كمحلكا شالالالالالالالالالالالالالال االتكالشالالالالالالالالالالالالالالد دةكأمتملكاألحواني،كمعكاملباح ة
كرجعتك  كمطينكاحلد دة،كمأقمتكهباكمدة.

ةكم كأريكال م ،كاليتكسالالال نداكآعًراكاجملدكب دةكمشالالالدوركك-مرح تك  كمد نةكز ب دك
مالزمتكف داكالسالالالالالالالالال دكالعلمة،كحمد ثكزمانه،كمفق هكك-الشالالالالالالالالالرياز كصالالالالالالالالالاحبكالقاموق

                                                           
هكذا كتب لي شيييييخنا ناييييبه الشييييري  بخطه (، وقال: )35العطار في مشيييييخته ) نقله تلميذه أبو الخير   (1)

يره، وهكذا نقل صييديخ خان في أبجد (. ولهذا قّدمتُه على غمشييكله المبارك، وناولني، وقرأته عليه، وضييبطت
خذًا من العطار-( 3/211العلوم ) قدم أ عالي ) -وهو أ لدهلوي في فيض الملك الوهاب المت وهو -( 1/403وا

( 8/121( ونزهة الخواطر )1/68، وأما في مطبوعتي غاية المقصيييييييود )-ناقل عن العطار وصيييييييديخ خان
 فاقطت بعض األاماء، وتصحفت أخرى.

(: ))طلبيت منيه حف يه ر ترجمتيه لكي أثبتهيا في معجم الشييييييييوخ، فكتيب لي بخطيه 35ر ) قيال العطيا  (2)
رأتها عليه في ايييياعته، ما ، وق1315الشييييري ، وناولنيها صييييبيحة يوم الجمعة في شييييهر ربي  ا خر ايييينة 

ّي، جزاه ر انتهى ما كتبه لي شييييييخنا ودفعه  لنقلتُها عنه هنا، وقال عقبها: ) واييييياقها بكمالها كما (.لف ها..
 1/8خيًرا((. ونقل الشييييييييا محمد ابن المترجم أخباًرا مهمة عن أبيه وأايييييييرته في مقدمة فتاوى المترجم )

 وبعدها(.
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سالالالالالالال  مانكب كحممدكب ك بدكالرمح كب كسالالالالالالال  مانك"كةكزب دكمتلب هكمجد هأمانه،كم يتكمد ن
اك؛كمدةكسالالالالالالنني،كممتنتكأترددك ل ه،كمقرأتك   هكأطرافًك"ب كحيىيكب ك مركمقبونيكاألهدني

 بدكهللاكب ك"م كاألمداتكالسالالالالالالالالالالتكمغريها،كمح بكا مايكالنوم ،كمشالالالالالالالالالالرحهكل علمةك
كعاصةكم امة.كه جازك،كمح بكاب ك ريبكمغريمها،كمأجازيكخب هك"س  مانكاجلره  

،كملق تكف داكشالالالال خناكالسالالالال دكالعلمةك اي ك يكمتنتكأترددك  كم ةكاملشالالالالرفةكمتلككث ك
ا،كممتانك قديكاحلافظكحممدكب ك صالالالالالركاحلسالالالالالينكاحلازم ،ك ممتانكحيجكيفكمتلكسالالالالالنةكأ ضالالالالالً

م ةكم كابتداسكشدركرجب،كم ق  كهباك  كآعركذ كاحلجة،كفلزمتهكمتلكسنة،كمقرأتك
   هكال الالحاحكالسالالت،كممسالالندكا مايكالدارم ،كممسالال سالاللتكالعلمةكحممدكب كأمحدك

كاملعرمفكبعق  ةكامل  .

عاصالالالةكم امة،ككام ة،ممتلٌّكم كمشالالالاه كال لثةكاملذمتورمنكأجازميك جازةكشالالالام ةكمت
حممدك"  ماسكحمد ثونكفقداسكحنو ون،كل  كالشر  ككة عد مككمس رةكموجودةك ند .

أ  مد كيفكف كاحلد ث،كممتليكالعربكمأشالالالالالالالالالالالالالالعارهاكك"ب ك صالالالالالالالالالالالالالالركاحلسالالالالالالالالالالالالالالينكاحلازم 
با،كحب ثك نهكمي  كمتليكأئمةك ج ًكك،كمح ناًكال ويلمبلغتدا،كممتانكلهكيفكالتار  كال دك

هك  كظدركق ب،كم كغريكمراجعةكمتتاب،كم ذاكراجعتكالسالالالالالالالالالالال  كماحلد ثكمشالالالالالالالالالالالرمح
 ملسهك   ككمجدتهكب  نهكالكهريكمنهكحرفا،كماحلاصالالالالالالالالالالالالالاللكأنهك درةكزمانه،كمحمد ثك

كأمانه.

اك  ىك دكشالال خناكالقاضالال كالعلمةكا مايكالرابيك أمحدكب كحممدكب ك"مأعذتكأ ضالالً
رمحهكهللاكك-،كفإنهكاكم كاألمداتكالسالالالالالت،كمأجازيك جازةكمتام ةأطرافًكك"   كالشالالالالالومتاي

لكم كمد نةكصالالنعاسكال م ك  كاحلد دةكمعكا مايكاملتومتلكحممدكب كحيىي،كفلقايكمصالال كك-
هباكمدة،كفلزمتهكف دا،كمأعذتك   هكحب ثكملكأفارقهك الكمقتكالنوي،كبلكمتانكأمت  ك
مشالالالالالالالالريبكمعهكرمحهكهللاكتعا ،كمهوك مايكج  ل،كلهكح ظكمقدركج  ل،كفإنكال الالالالالالالالحاحك
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اتكمالدهكمأقوانيكالسالالالالالالالالالالال  كمأئمةكاحلد ثكرر ك  ىكلسالالالالالالالالالالالانهكم كغريكالسالالالالالالالالالالالتةكمممل 
توق ،كملهكع اك ن  ،كملسالالالالالالالالالانكمسالالالالالالالالالتق  ،كممرتبةك ن مةك ندك  ماسكال م ،كممتافةك
الرؤسالالالاسكماألمراس،كمهوكالقائ كيفكصالالالنعاسكيفك ددةكقضالالالاسكبعدكموتكأب هك  كأنكماتك

كرمحهكهللا.

يفكشالالالالالدركةادىكاألم كألربعكمأماكمدةك مر كحانيكالتار  كفسالالالالالبعونكسالالالالالنة،كمتت ك
جامزك ينكماك شالالالالالالالالالالالالالالرةكمنه،كمأرجوكم كهللاكحسالالالالالالالالالالالالالال كاخلتايك ندكموافاةكاحلماي،كمأنك ت

م كأريكا ندكمعكأه  كمأمالد كك"بوابني"مس ويكاآلنكيفكب دةك،كامتتسبت هكم كاآل ي
كمأمالدكأمالد ،كمماكأدر كماك  ونكمراسكذلك.

،ك"حممدكب ك در ركالشالالالالالالالافع "كممذهيبكممذهبكآابئ كمأجداد :كمذهبكا ماي
ل  كبغريكتع الالالب،كبلكمىتكصالالالحكاحلد ثكمالدل لكيفكمسالالالللةكم كمسالالالائلكالد  كمتانك

أئمالالةكالالالد  ،ك   د كرمحالالةكربكالعالالاملني،ك مًلكبقونيككأ3)كالعمالاللكبالاله،كم كغريكقالالدحكيف
كا مايكالشافع كرمحهكهللاكتعا :ك ذاكصحكاحلد ثكفدوكمذهيب.

ة،كمعر كمالد كمأعوهكز  كالعابد  كم كب دمهاكمأصالاللكمط كأجداد كاملد نةكاملنورك
قر الالةكالرج عك  كمالالد نالالةكزب الالدكم كأريكال م كل  الالبكالع  ،كمالرج عكقر الالةكغريبكمالالد نالالةك

ْب ا" م كبغدادكك" مركب كحممدكب كحسالالالالالالالني"م كأريكال م ،كانتقلك ل داكجد كك"صالالالالالالال 
ك"هدني   كب ك مركاأل"معكة ةكم كانتقلكمنداكم كالسالالالاداتكمغريه ،كمند كالسالالال دك

ك ا،كمانتشالالالالالالالالرتكادةكاألهدل ني،كفسالالالالالالالال  كجد كقر ةكالرج عكاملذمتورة،كمتويفكهبجدكالسالالالالالالالال 
،كتويفكمبالد نالةكزب الدكم كمريكاجلالدر فاللمالاك م كز  كالعالابالد  كف،كذر تالهكف دالاك  كاآلن

فبعدكفراغهكم كحت الالالالالالالالالالال لكالع ويكالعق  ةكمالنق  ةكم كك"،حمسالالالالالالالالالالال كب كحممد"مأماكمالد ك
 ىك دكاملشالالالالا  كاألجلسكاأل لي،كمتالسالالالال دكم يتكحد ثكمفقهكمحنوكمأصالالالالونيكمغريهاك 

                                                           
 في األصل: )من(، ولعل الصواب ما أثبته.  (3)
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،كمالش  ك" بدكالرمح كب كس  مانكب كحيىيكب ك مركمقبونيكاألهدني"زب دكماب كم ت داك
،كمغريمها،كرحلك  كمد نةكصالالالالالالالالالالالالالالنعاس،كمأعذك  ىكشالالالالالالالالالالالالالال  ك" بدكهللاكب ك مركاخل  ل"

د نةكزب د،كرجعك  كمك،كث ك"حممدكب ك   كالشالالالومتاي"ا سالالالليكاحلافظكالرابيكالقاضالالال ك
م كك"ال ُّح   ة"كبعدكذلككصالالالالالاركقاضالالالالالً اكيفكب دةكباكف داك ندكقاضالالالالال كزب د،كث كمصالالالالالارك ئًك

ثننيكمثلثنيك صالالالالالالالالالاركقاضالالالالالالالالالً اكيفكب دةكاحلد دةكمدةككأريكال م كمدةكمثانكسالالالالالالالالالنني،كث ك
أل كممائتنيكمتسالالالالالالالالالالالالالالعةكك-يك1259ك،ك  كأنكماتكف داكيفكشالالالالالالالالالالالالالالدركحمريكاحلرايك اًما

هذاككةكاألبرار،كمأسالالالالال نهكجناتكرر كم كحتتداكاألهنار،كآمني.ممخسالالالالالني،كرمحهكهللاكرمح
كعلصةكال ليكيفكهذاكاملقاي،كماحلمدكهللكربكالعاملني.

حك ويكاجلمعةكاملبارك،كألربعكع ونكم كاكحررهكاحلقريكحسنيكب كحمس كبق مه،كصب)ك۞
كأ.سةك شر،كماحلمدكهللكربكالعاملني،كأل كمثلمثائةكممخه1315شدركرب عكاآلعرك

كحليويه:ك-

ك- :تقديكيفكالرتةةكالذات ةكبعضد ،كمهذاكمسردكم كمق تك   هكمند 

مثانكسالالالالالنواتكمن الالالالال ،كمأعذككاملرام ةمهكيفكز كال ككاسررررن بن عبد الب ر  األهدل:ك-1
 نهك دةك  وي،كممنداكالنحو،كمال قهكالشافع ،كمأفادك بدكاحل كاحلسينكأنهكأتقنهكحاك

ك يفكاحلد ثكمذمتركأنكقراستهك هكال تبكالسالالالالالالالالالتةكاك نكاملرتج كقرأك  ا تقان،كمقانيكأ ضالالالالالالالالالً
كالرتمذ ،كث ككأيبكدامد،كث كككالنسائ ،كث ك  ىكالرتت ب:كأماًلكسن كاب كماجه،كث كمتانتك)

الستةكمغريهاك)خأككأ،كمقانيكاملرتج كيفكثبتكأسان داجلامعكال ح حكل بخار ،كممس  
ك  كالبخار :ك

السيد اسن بن عبد  أيلين.. حلي ي وعمديت ومرحلد  النور الس ر "
الب ر  قرارة ومس ع  من أوله إ  آيره مرة بعد مرة  وكرة بعد كرة  ق ل: 
أيلين حلرررري ي السرررريد اجلليل والع ر النبيل حلرررريخ االسررررالي ومف  األمي 
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مقبول األهدل رمحه و يه االسررررالي عبد الرمحن بن سررررليم ن بن    بن 
 ."اخل  وأ  زه إ  زة ع مة .هللا تع  ..

كك. ن بن حممد بن عبد الرمحن األهدلسليم - 2
نصكاملرتج كأنهكقرأك   هكيفكاحلد ثكأطرافكال تبكالسالالالالالالالالالالالالالالتةكمغريها،كمذلككيفك

م نهكك3/212زب د،كمأنهكأجازهك امة،كممتذلككنقلك نهكصد اكعانكيفكأتدكالع ويك)
نيكشالال خناكحسالالنيكأ،كمقانيك بدكاحل كاحلسالالين:كمملك  ْك1/405الده و كيفكف ضكامل كك

 دك ل هكمتلكسنةكلمعذك نه،كفإذاكأتعركاستد اهك ل ه. رتد

كك.حممد بن مصر احل زميك- 3
،كممسالالالالالالالالالالالندكأ4)كصكيفكترةتهكالذات ةكاآلن ةكأنهكقرأك   هكيفكم ةكاألماتكالسالالالالالالالالالالالتن

ا مايكالدارم ،كممسالالالال سالالالاللتكاب ك ق  ة،كمنصكيفك جازتهكابألمائلكالسالالالالنب  ةكل ع ارك
اكعانك)خأكأنهكقرأهاك  ىكاحلازم ،كأكملنوركاحلسالالالالالال كب كصالالالالالالد 38)م كمشالالالالالال ختهكق

ف هكمرميتكممسالال سالاللتك  كشالال خهكاحلازم ك)خأكك1280منصكيفكثبتكمتتبهكسالالنةك
كقاني:ك

وقع يل االتف ق والصرررررقبة بشررررري ن  الشررررررو  ا دن الفه مة حممد بن "
مصرررر احلسرررين احل زمي مب ة املشرررررة  يف أعواي متعددة  من آيره  هكا 

اي سنة مث نني وم ئتني ]مث يري قدر كلمتني  الع ي يف حلهر ذ  القعدة احلر 
أظن ريه بقية الت روخ[  وكنا قرأو عليه أولي و الشررررررريخ حممد سرررررررعيد 

                                                           
ه األمهات قرأ علي(: )1/404الدهلوي في فيض الملك  وعنه 3/211بل قال صيييديخ خان في أبجد العلوم )  (4)
(، وأما في نزهة الخواطر فقد 1/68(. وكذلك قال الع يم آبادي في غاية المقصود )ات قراءة بحث وتحقيخال

انقلب عنده النقل ايييييييهًوا، فجعل قراءة المترجم على الحازمي قراءة أطرا ، وقراءته على ايييييييليمان األهدل 
ى الحازمي: ماند الدارمي، برفقة وكذا قال  ن أول ما قرأه المترجم عل للاتة باإلطال ، والعكس هو الصحيح.

ولعله قصييييد  نه أول كتاب في الرحلة التي قره فيها، ألن المترجم نه أنه ، المفتي أيوب بن قمر الدين الفلتي
 ، وأن هناك لقاءات قبله.1280في مقروءات لقاء انة 



اليمنيين  لية والخارجية على اليمن في هجرةأثر الصراعات الداخ.......... 
 خارج وطنهم.

 

 

 

20 

سررررنبل املدين من أوهل  إ  آيره   و  ئل االم ي أ  عيسررررى الرتمك  من 
أوهل  إ  آيره   ومسررررررررند االم ي الدارمي  وبعضررررررررً  من اجل مع الصررررررررىري 

اآليت بي هن    (5) ه بعض األا دوث املسلسلةلإلم ي السيوطي  ومسعا من
الع مة جبميع مروايته وقد كتب يل اال  زة خبطه الشررررررررررررو  ا  صرررررررررررة و 

 ."ومسموع ته
ت سالالالالالالريكا مامنيكاكم كأمنيكأكم كمقرمساتهك  ىكاحلازم :كشالالالالالال ئًك37مزادكالع ارك)ق
كأك جازتنيكم كاحلازم كل مرتج .43مك42أ،كمساقكالع ارك)قاجلللني،كمغريها

 .أمحد بن حممد الشوك ينك- 4
فدمالسكاألربعةكنصك  ىككنصكاملرتج كأنهكقرأك   هكأطرافًاكم كالستة،كمأجازهك امة.

ك جازتهك  .

ك.حممد بن حمسن األنص ر ك- 5

م نهكالعن  كآابد كيفكغا ةكك3/211قانيكصالالالالالالالد اكحسالالالالالالال كعانكيفكأتدكالع ويك)
كأ:1/404مالده و كيفكف ضكامل ككك1/68املق ودك

وضرر  على أييه وحلررقيقه ال بري الق ضرري العالمة حممد بن حمسررن وأيك أ"
األنصرررررر ر   رقرأ عليه صررررررقيا الب  ر  قرارة حبث وحتقيق من أوله إ  
آيره  ويف كثري من علوي احلدوث والفقه والفرائض وغريه   والشررررررررررريخ 

ى حلرري ه السرريد اسررن بن عبد حممد بن حمسررن املككور من اآليكون عل
 ."الب ر 

                                                           
عقيلة، فإن أكثر هي ماييلاييالت الحازمي التي ذكرها المترجم في بعض  جازاته، ولياييت ماييلاييالت ابن   (5)

 التي ااقها في الجزء من غير طريقه.
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أكأنهكاسالالالالتجازك229محدكب ك بدكهللاكاحلازم كيفكمتشالالالال كالنقابك)منصكشالالالال خناكأ
ك اكأع ه.كم كأع ه،كمهوكظاهركصن عكاملرتج كم كرما ةكماكيفك حتافكاألمتابركم كطرك

ك.حممد بن عثم ن املرغينك- 6
اكم كالنحوكيفكال م ،كمل سالالالتكلهكمنهك جازة،كمتماكنصكالع اركيفك أعذك نهكبعضالالالً

كأ.1/405ل  ضكم نهكالده و كيفكاك37مش ختهك)ق

ك.توليه التدروس والقض رك-

بعدكفراغهكم كالقراسةكت الالالالالالالالالالالالالالدىكل تدر ركم فادةكال  بةكيفكبلده،كمأعذك نهكةعك
فقانيكيفكن هةكاخلواطركمأماكالقضالالالالالالالالالالالالالالالاسككأ.1/69اكيفكغا ةكاملق الالالالالالالالالالالالالالودك)يفكبلده،كمتم

كأ:ك8/123)

بلدة من بالد  - بضررررم الالي - وحلرررري ن  اسررررني ويل القضرررر ر ببلدة حلحية
ن قروبة من احلدودة مسرر رة ثالثة أايي أو أكثر  وتو  ن  القضرر ر  و اليم

أربع سنني  مث استعفى منه  لواقعة وقعا عليه  وهي أن ر اًل من نواب 
احلدودة ممن بيده احلل والعقد من األتراك وق ل له أمحد عحلرررررررر  طلب من 

قر جت ر اللحقية م سرررررررً  غري معني على اللؤلؤ الك  وسرررررررت ر ونه من الب
من غري أن وعلم مقداره ومثنه  وأاضرررررررررررر العلم ر على ذل  وأراد منهم 
الفتوء  ر متنع الشررررريخ اا إن الب حلررررر  املككور أاضرررررر املدرع لت ووفه 
وق ل له: إن ر ت تب على هكه الفتوء أرمي  نكا املدرع اا وصرررررررررررري 
 سرررررم  أوصررررر اًل. رق ل: ارعل م  أردو هكا ال وضرررررر قطًع  ال عند هللا 

عند الن س وال يف العرم وال يف االصرررررررررررطالم  وال عندك من موالم وال 
السرررررررلط ن يف ذل  ا م حتتي به علين   ولو ررضرررررررن  أن عندك يف ذل  



اليمنيين  لية والخارجية على اليمن في هجرةأثر الصراعات الداخ.......... 
 خارج وطنهم.

 

 

 

22 

ا مرً  رطر عرة السرررررررررررلطر ن إذا أمر مبر  أمر هللا بره ررأمره مطر    وإن أمر 
خبالم ال ت ب والسرررنة رال ط عة له علين   وا حلررر ه أن   م بىري كت ب 

كا االسررررتعف ر مقدي يف يدمت م من هكا املنصررررب. رشرررردد أو سررررنة  وه
عليه ثالثة أايي  ومنعه من األكل والشرررررب  وأصررررهره يف الشررررمس ثالثة 
أايي اا تىريو صررورته  وأن ره كل من عرره  رتقمل هكه املشرر ق  ور 

ل األئمرررة  وترك وطنررره ورض أن   م خبالم ال تررر ب والسرررررررررررنرررة وأقوا
 ."ومسقط رأسه

ك.اهلند واليمنراالته بني ك-
،كأ6)كبعدكأنكترككالقضالاسكتوجهكل دندكل يرةكأع هكالقاضال كز  كالعابد  كيفكهبوابني

ك قونيكاحلسين:ك

وذل  بعد مخس سنني من الفتنة العظيمة عهلند  رديل نوعل يف عهد "
سرررررررررر ندر بي م  وأق ي ن  سررررررررررنتني  مث ر ع إ  وطنه  مث ع د بعد مخس 

                                                           
وقد فّصل محمد ابن المترجم في مقدمة فتاويه قصة عالقة أارته م  مملكة بهوبال، خالصتها أن المحانة   (6)

المشيييييييهورة النواب ايييييييكندر بي م ملكة بهوبال نزلت في الحديدة في طريقها للحل، واتفخ أن نزلت في مكان 
قاضيييييي محمد بن محاييييين، وكان وزيرها الفاضيييييل المنشيييييي جمال الدين مدة  قامتهم مالزًما قريب من بيت ال

لمجلاه العلمي الذي يحضره  خوانه والعلماء، ومن جملتهم المترجم، فيتذاكرون، وال ايما في علَمي التفاير 
أحد  خوانه، والحديث، فلما أرادت المذكورة االرتحال لمكة طلبت من القاضيييييييي محمد أن يصيييييييحبها للحل أو 

فاعتذر بالقضييييييياء، واايييييييتألذن من والدته ألخيه زين العابدين، فرافقها، ورأت من علمه وزهده وورعه، ولما 
رجعوا بذلت جهدها إلرضاء أمه لتألخذه  لى بالدها، فألذنت، وأكرمته هناك، وولّته نيابة القضاء وهو في الثانية 

ي  حايييين فولته محله، وصيييار من أهل المكانة والعشيييرين من عمره، وبعد اييينة توفي قاضيييي ر اايييتها شييير
وبعد أرب  انين اشتاقت له أمه، فألرالت أخاه حاين المترجم ليحضره، وهناك التقى بالملكة، ، نىوالجاه وال 

 وأكرمته، وفّوضت  ليه دار الحديث، وأمرته باإلقراء فيه، فااتفاد منه جم .
لقاضيييي، فألذنت للمترجم وحده دون أخيه، فرج  لبالده وبعد اييينة أو اييينتين اايييتألذنها في الرجو  م  أخيه ا

معززا مكرما، وبعد نحو اييييييينتين توفيت أمه، فكتب ألخيه القاضيييييييي زين العابدين، وأجابه أخوه بألن النواب 
 اكندر توفيت كذلك، وتولت بنتها شاهجهان.

جم، وأقام في ومعه صيييييدقات الملكة، ونزل عند المتر 1285ثم وصيييييل الحديدة صيييييديخ خان  لى الحل اييييينة 
الحديدة أربعين يوما، واييافرا معًا للحرمين، ثم رج  صييديخ  لى بهوبال، وتزوج الملكة شيياهجهان المذكورة، 
وحايينت ايييرتها، ثم أراييل القاضييي زين الدين ألخيه المترجم بألن يراييل أحد أبنا ه، فألراييل ولده محمًدا  لى 

زين د، وأن ياتوطنها بألهله، وكتب  ليه أخوه القاضي بهوبال، وبعد وقت قصير طلبت الملكة المترجم  لى الهن
الدين بذلك، فجاءها وااييييتوطنها، متصييييديا للقراء والتدريس، ورج  بعد ااييييتقرارها لليمن نحو ثالث مرات 

 لحاجات قضاها. انتهى ملخًصا.
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أق ي ببلدة نوعل أربع سنواو  مث ر ع سنني يف عهد حل هجه ن بي م  و 
ك."د مخس سنني  وتوطن ببلدة نوعلإ  وطنه  مث ع د إ  اهلند بع

مغريهاكم كبلدكك،هك  كمفاته،كم  لكذلككبعضكرحلتك  كده  ر كسالالالالالالالالالالتقْكف انتكم ك
كحلد ثكممدرًساكيفكمدرسةكالرائسة.ا ندكمال م ،كممتانكيفكهبوابنيكش  كا

كرمحهكهللاك-"كأيبكاحلسالال كالندم "م كقونيكجم   كالشالال  ككاكأ  ىملسالالتكأجدكمصالال ًك
ممتانتك قامةكالشالال  كحسالالنيكب كحمسالال ك"أ:ك77ح ثكقانيك)يفكشالالخ الال اتكممتتبكك-

ك حد ثكتضالالالاه كشالالالريازكمال م ،كمظلك)موتىكمسالالالجديفكبوفانيكقدكجع تداكمدرسالالالةكل
نيكرسالالالالالونيكهللاكصالالالالال ىكهللاك   هكقاني:كقا)م لكاألزهركالشالالالالالر  ،ك دم كصالالالالالوت:كك"ببوفاني
ك.أ7)كهكيفكأحناسكا ندكاملخت  ةأأمت ركم كثلثنيكسنة،كمانتشرك بريكك أمس 

ركتراثكق ت ك :كمعلنيكرحلتهكل  م كمتانكر بكمعهكن ائركاملخ وطاتكل دند،كمن شالالال 
/كك3ممتتبك ددكم كالع ماسكيفكطريفكرح ته،كفقانيكصالالالالالالالالالالالالالالالد اكعانكيفكأتدكالع ويك)

كأ:ك213

علينررر  نفررر ئس ال ترررب   ررر رم مبؤلفررر و علمررر ر اليمن امليمون  وأمطر"
كرر لىيررث اهلتون  كم قررد ذهررب يف طلررب كتررب احلرردوررث لنرر  إ  أرض 
احلج ز وغريه   ور ع من هن ك برسرررررر ئل نفيسررررررة  و  ميع عالوالة  وكتب 
الشروم واملتون  ودواوون العلوي على احلقيقة دون اجمل ز  أاسن هللا إليه 

                                                           
ناته ]يعني صييييديخ خانه أنه كان وقال في تقديمه لكتاب صييييديخ حايييين خان من تأللي  محمد اجتباء الندوي: ومن م ثره وحايييي  (7)

الايييبب في انتقال العالمة الشييييا حايييين بن محاييين األنصييياري اليماني االنتقال األخير الدا م، و قامته في بهوفال، وهو الذي انتهت 
يس  ليه ر ااييية تدريس الحديث الشيييري ، وانتشيييرت  جازته في الهند في أوا ل القرن الراب  عشييير الهجري، وتخرج عليه أ مة تدر

الحديث وكبار أاييياتذته في شيييبه القارة الهندية، وبوجود العالمة األمير على منصييية الر ااييية واإلمارة، وطلو  الايييهيل اليماني في 
جواره وحماه: أصبحت بهوفال محط رحال العلماء، ومنتج  رواد الحديث، وكانت لعلم الحديث نهضة وانتفاضة ال ن ير لها حتى في 

راكز هذا العلم القديمة، ونشيييييطت حركة التأللي  والتدريس والشيييييرل في طول الهند وعرضيييييها، وكان للاييييينة البالد العربية، وفي م
وَحَملتها والدعاة  ليها جولة وصييولة، وكان ألهل البد  ضييع  واختفاء في ربو  هذه اإلمارة اإلاييالمية التي َملَك زمام األمور فيها 

 واألعالم المرفوعة. انتهى. مدة من الزمن، وكانت له فيها الكلمة الماموعة
نتاج جهد مشيييترك ومتمم بين مدراييية المترجم ومدراييية نذير حايييين في  -للنصيييا -قلت: ومن نافلة القول بألن هذه النهضييية هي 

دهلي، كما هو ماثل في التاريا وأرض الواق ، ويألتي بعض الحديث عنه قريبًا. ومما تنب ي اإلشييييارة  ليه أيضييييا أن للمترجم وذريته 
 ع يم في  حياء الل ة العربية وآدابها في الهند، وآثارهم باقية  لى ا ن، والايما في ندوة العلماء. دور
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ل تب وتل  كم  أاسررررن إيّل وتفضررررل علّي  وقد بكلن  يف حتصرررريل هكه ا
الصررررررررق  م اًل مجّ   ومجعن ه  على وده من بالد حلررررررررا   و: صررررررررنع ر  
وزَبيد  وأ  َعروش  واليمن  واحلحدودة  والبصررررررررررررة  ومصرررررررررررر  واحلرمني 

صرررم مهته العلي  يف إحلرر عة مؤلف تن   -ع ر ه هللا تع   -الشررروفني  وهو 
لبعيدة  سرروء أوضرر   اا بلهب ن  إ  أقصررى اليمن  وأبلىه  إ  األم كن ا

مرر  سرررررررررررر رو نرر  الركبرر ن إ  بالد هللا تعرر   من هرركه البلرردة  ومن م ررة 
 . "املشررة  وهلل احلمد كل احلمد واملنة

كأ:ك3/180مقانيكالوش  كيفكنشركال ناسكاحلس ك)

إنه ك ن واسرررررررطة بني صررررررردوق ي ن وبني أهل اليمن من العلم ر األعالي "
  النواب إليهم على ودوه  عمل  تبة  وصررررررررررر ر إرسررررررررررر ل ال تب ال  ألّفه

كتفسررررررريه املفيد الك  تبع ريه االم ي الشرررررروك ين يف تفسررررررريه رتا القدور 
علرواورررة والررردراورررة  ومسررر ه رتا البيررر ن  وغري ذلررر  من مؤلفررر تررره  وكررر ن 
صرررررر اب الرتمجة نلب للنواب ال تب النفيسررررررة من اليمن  وشرررررررتوه  له 

 ."اا تور ه هللا أبغلى مثن  وم  زال ورتدد من اليمن إ  اهلند

ك.العالقة بني املرت م ونكور اسنيك-
متانكهذانكا مامانكاةد نكاألثرينك  ىكصالالالالال ةكقو ة،كمجدودمهاكمت قةكيفكنشالالالالالرك
السالالالالالالالالالالالنة،كبلكمتانكمتلكمندماك شالالالالالالالالالالال دكابآلعركمحيونيك ل هكط بته،كمتماكقانيكلناكشالالالالالالالالالالال خناك

رقكم تخر ك ندكمتانكم كاملعتادكأنكالذ ك دكك"العلمةكحممدك سالالرائ لكالسالال   ،كمقاني:
ني،كمالع ر،كمهوكظاهركنذ ركحسالالنيكيفكده  ك توجهك  كحسالالنيكب كحمسالال كيفكهبواب

ك."يفكالرتاج 
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كأ:ك8/525سنيك)مقانيك بدكاحل كاحلسينكيفكترةةكنذ ركح

ك ن حلررري ن  اسرررني بن حمسرررن األنصررر ر  اليم ين  به اًب  مفرطً  ووثين "
السررررررررررريد نكور د عليه يف اق عليه  وقد كتب يف  واب عن سرررررررررررؤال ورّ 

عتقده وأحتققه يف موالم السرررررررررريد أسررررررررررني املرت م له: إن الك  أعلمه و ا
االم ي والفرد اهلم ي نكور اسرررررني الدهلو : أنه ررد زم نه  ومسرررررند وقته 
وأوانه  ومن أ ل علم ر العصرررررررررررر  بل ال اثين له يف إقليم اهلند يف علمه 

عل ت ب والسرررررررنة والمه وتقواه  وأنه من اهل دون واملرحلررررررردون إ  العمل 
واملعلمني هلم   بل أ لُّ علم ر هكا العصر ا ققني يف أرض اهلند أكثرهم 

 لل ت ب والسرررررررنة من تالمكته  وعقيدته موارقة لعقيدة السرررررررل  املوارقة
رد  عن  قول احل سرررررررررررد    ويف رؤوة الشرررررررررررمس م  وىني  عن زال.(8)

عليه: }أي  العكول  واألحلرررر امل كول  رون وعل اسرررده را ع إليه وآول
 سررررردون الن س على م  آ هم هللا من رضرررررلهن رمن مل من هكا االم ي 
اهل د  إ  سرررنة يري األمي رقد عر ع سرررران املبني  وم  أاسرررن م  ق ل 

 الق ئل: 

 أتردر  عرلرى مرن أسرأَو األدْب؟ قحرْل لرمرن كر ن لري ار سرًدا  أال 

   لرم تررَض لري مر  وهرربْ ألنرأسرأَو عرلرى هللا رري محرلر رره    

                                                           
أما كون المترجم على نهل الال  الصالح، وهو أحد أبرز الذين كتبوا تألييًدا لل زنويين في ماا ل الصفات   (8)

ومن  د الجبار ال زنوي في هذا الكتاب.ضيييييييمن تقاري  رايييييييالة األربعين، وخبرها مذكور في ترجمة اإلمام عب
جهود المترجم في المنافحة عن اإلاالم والانة: أنه من أول وأكبر من أصدر فتوى تكفير الزنديخ ميرزا غالم 

عى النبوة فلم يبخ له عذر أحمد القادياني، في الوقت الذي انطلى على بعضيييييييهم أنه من األولياءن  لى أن اد
 في ثنا ه عليه اجتهاده في  حياء الانن وقم  البد  والمنكرات.ونه المباركفوري ، لمعتذر

احا  بن عبد الرحمن بن حان بن محمد بن عبد  شيا: الولد العالمة الكامل:   وقال في  جازته إلاحا  آل ال
 .. الا.. الوهاب، الداعي  لى توحيد اإلله المجيد التواب، زاكي الحاب، عريخ الناب
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يكل حلرررر نمه ومع دوه  وال تبق منهم أم زد هكا االم ي حلررررررً  و ًدا  و الله
أاًدا  هكا م  أعلمه وأحتققه يف موالم السيد نكور اسني أبق ه هللا  وهللا 

 . "وتو  السرائر

 . ش خناكحسنيكب كحمس كاملذمتوركانتدىكماكمتتب

ك.آير أايمه  وور تهك-
ت م ذهكصالالد اكحسالال كعانكانق عتكجرا تهكل مرتج ،كمضالالاقتكأحواله،كبعدكمفاةك

ك.أ9)كمالسالالالالال ماكأنهكمتانك  الالالالالرفك  ىكأعواتهكيفكبلده،كمأصالالالالالابهكاملري،كمعكمتربكسالالالالالنه
كأ:8/125مقانيك بدكاحل كاحلسينكيفكالن هةك)

وقد ك ن كثري الرتدد إ  بلدة ل هنو يف آير عمره  وك ن ونالل عند   "
نرر ر  وقررد ديررل ل هنو قبررل موترره بنقو أربعررة و بين كقررب اآلعر ل ب

أحلررهر  وأق ي ن   و حلررهر أو أقل  مث رال عنه  إ  ابيب كني قروة من 
أعم ل علي ره  بعد طلب موالم ابيب الرمحن بن حممد تقي الشررررواين  
رأق ي عنده  و أربعة أحلهر  ويف آير مج دء األو  قوض يي ي االرحت ل 

لم مي ث ن  إال  و مخسررررة عشررررر ووًم   مث انتقل منه  إ  مدونة نوعل ر
 -إ  رمحة هللا سبق نه  وقبل ور ته بنقو عشر س ع و يرج من البيا 

على أاسرررررررررررن ا لة ملالق ة  - وك ن ووي الثالاثر ع حلرررررررررررر مج دء اآليرة
أاب به  وطلب منهم الدع ر حلسن ا ت ي عن الول احلم ي  مث دار على 

وك ن ذل  بعد صرررررررالة الظهر إ  بعد صرررررررالة  بيوو أوالده ك ملود  هلم 
العصر يف اليوي املككور  وبعد أن صلى العصر ور ع إ  بيا ولده عبد 
هللا بن اسرررني عرضرررا له مكاكرة معه يف أن يدنة رضررري هللا عنه  ك ن 

                                                           
 .الة بين المترجم وتلميذه منهاج الدين بن اراج الدين، عندي صورتهاجاء خبر ذلك في مرا  (9)
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هل  ولد يف اجل هلية وسررمى بعبد العالء أي ال  رأمر ولده املككور ضاضرر ر 
ال تل  املسرررررألة منه  رأاضرررررره   وأملى  بعض ال تب ال  ك ن وت يل

عليه م  حلرررررررر ر هللا أن ميلي منه   رق رب ذل  غروب الشررررررررمس  رنهض 
عبد هللا للوضررور رتوضررأ ور ع  وك ن حلرري ن  مت ًم  على وسرر دة له  وإذا 
برأسرررررره قد يفق  وعلى تل  الوسرررررر دة قد أطرق  ر سررررررتلقى على ظهره 

  وإن  بينه ليتفصرررررد من ممدودة ودوه ور ليه مىمضرررررة بال تىميض عينيه
العرق  رظنره عبرد هللا مئمرً   رقرّكره وإذا برواره قرد رر رقرا  سررررررررررررده  
وك نا تل  الليلة ليلة األربع ر  ويف صرررررررررربيقته   لعله قبيل الضررررررررررقى  
ير وا بنعشررررره وأودعوه يف رمسررررره  وك ن ذل  يف سرررررنة سررررربع وعشررررررون 

 ."وأل   رمحه هللا ونفعن  بلك تهوثالمث ئة 
أكبت خ صك15-1/14حممالالالالدكاب كاملرتج كيفكمقالالالالدمالالالالةكال تالالالالامىك)كمم الالالالالالالالالالالالالالالالالدرهكمتلي

مت رف،كمزاد:كأنكال تابكالذ كمتانك راجعهكهوكفتحكالبار ،كمأنكالذ كص ىك   هك
كالقاضالال كحممدكأ وبكب  نةك)غ وراأ.مأر خكلوفاتهكالشالال  كامل يتكحيىيكب ككهللا.كابنهك بد

كمر هكابنهكحممدكبق  دةكم  عدا:

 ووحركر  دمر ر الرعريرن ال الردمرعرر وِ        رْسربِرلح الرعربرراِو مر  وح  أارقًّر   ررء

 مؤلف ته:ك-
كقانيكيفكن هةكاخلواطر:ك

وحلرري ن  اسررني ر و ن له كثرة احلررتى ل بتألي   ولو أراد ذل  ل  ن له "
يف احلدوث م  ال وقدر عليه غريه  وله رسررر ئل ا رلة ومب اث مطولة هي 
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ري وذهب  ول نه ر  رص على مجع ذل    موعة يف  لد  وقد ر ته كث
 .(10)" ه تعليق و على سنن أ  داودول

أ:كلهكتع  قاتكشالالالالالالالالالالالالالىت،كممت داكم  دةك1/69مقانيكالعن  كآابد كيفكغا ةكاملق الالالالالالالالالالالالالودك)
ك فعة،كمم وسةكم كمباحثك   كاحلد ث.

كأ:كملهكرسائلكمحبوثكق مةكيفك   كالسنة.101مقانيكال ر وائ كيفكجدودكخم  ةك)

:كالتح ةكاملرضالالالالالالالالالالالال ةكيفكحلكبعضكاملشالالالالالالالالالالالال لتكاحلد   ة،كمالب انكامل ملكيفكمم كمتتبه
حتق اكالشالالالالالالالالاذكماملع ل،كمالقونيكاحلسالالالالالالالال كاملت م كيفكندبكامل الالالالالالالالافحةكابل دكال مىنكمأنك

مفتامىكيفكج أ  كامسداكنوركالذ كأظدرهاكأهلكال م ،كممت داكطبعتكأمت ركم كمرة،ك
 كأصالالالغرك   كب ك مايكمدد كالسالالال   كط بعكاألمنيكمندماكقدميًا،كمأعربيكالشالالال ك،العني

كمغريهكيفكا ندكأنكهناككاجملمو ةكاألعرىكماكت انيكموجودةك ندكح  دكح  ده.

أ،كممنداك1/69ملهكتع  قاتك  ىك ددكم كمتتبكاحلد ثك)متماكيفكغا ةكاملق الالالالالالالالالالالالالالودك
ك  ىكسن كالنسائ ،كمقدكضم نداكال وج ايكيفكحاش تهك   ه،كمه كم بو ة.

 ث:كالكصلةكبعدكالع ركحىتكتغربكالشمر،كمتماكيفكغا ةكملهكرسالةكيفكحتق اكحد
كاملق ود.

                                                           
قلت: تعليقاته ذكر أنها في مكتبة ندوة العلماء، وهي على مشكالت الانن، وي هر من النقول عنها تحقيقه واعة اطالعه، ومن  (10)

ليمان بن موايى أبو داود، ثنا جعفر (: حدثنا محمد بن داود بن ايفيان، ثنا يحيى بن حايّ 975ذلك في قول أبي داود )رقم  ان، ثنا ايُ
بن اعد بن امرة بن ُجْنُدب، حدثني ُخبيب بن اليمان بن َاُمرة، عن أبيه ُاليمان بن َاُمرة، عن َاُمرة بن ُجْنُدب رضي ر عنه: 

طي الصيييالة أو حين انقضيييا ها ف يياُت أما بعد، أََمَرنا رايييوُل ر صيييلى ر عليه وايييلم  ذا كان في َوايييَ ابدؤوا قبل التايييليم فقولوا: التيحي
، ثُمي َالّيُموا على قَاري يُكْم َوَعلَى أَْنفُاي  يني لََواُت َواْلُمْلُك هلل، ثُمي َالّيُموا على اْليَمي يّيبَاُت َوالصي  ُكْم. الطي

 قال أبو داود: ُاليمان بن مواى كوفيُّ اأْلصل كان بدمشخ.
 يفةُ على أن الحان ام  من َاُمرة.قال أبو داود: دلّت هذه الصح

 (: لم ي هر لي وجه الداللة بعد.2/235فألشكل قوله األخير على عدد من العلماء، وقال الحاف  ابن حجر في التهذيب )
نا (: بألنه وق  في بعض الناا الخطية ألبي داود: وقال أبو داود: وحدث138قبل /1ولكن المترجم حّل اإلشكال في فتاويه نور العين )

 جعفر بن اعيد بن امرة بن جندب، قال: حدثني الحان، قال: امعت امرة يقول في خطبته: أما بعد.
 ( عن مكتوب للمولوي عبد الجبار من أهل الحديث، عن فتاوى المترجم.301-5/300ونقله في حاشية بذل المجهود )

 وااطة أهل الحديث المذكورة. وعزاه أحد من علخ على انن أبي داود لجمي  واا ط النقل في الحاشية عدا
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اكيفك ونكاملعبودك) الع م ةأ:كأنكشالالالالالالالالالالالال خهكأل  كك11/314مذمتركالعن  كآابد كأ ضالالالالالالالالالالالالً
كرسالةكمساها:كال تحكالرابيكيفكالردك  ىكالقاديي.

أكضم كمتلمهك  ىكرسالةكالسدسوايك5/108يفكاملر اةك)ك" ب دكهللاكالرمحاي"ك:مقاني
حسالالالالالالنيكب ك"الرح ةكككال م كاألضالالالالالالح ة:كقدكردك   هكشالالالالالال  كمشالالالالالالاهناكالشالالالالالال  كا ماييف

ًداكمشالالبًعاكيفكرسالالالةكمسالالتق ةكمساها:ك قامةكاحلجةكيفكالردك  ىكم كركك"حمسالال كاألن الالار 
اماهكامل بو ة،كفع  ككأنكاد ىكجوازكالتضالالالالح ةك  كآعركذ كاحلجة،كمه كم حقةكب ت

ك.ت العدا

 ريةكمق تك  ىكبعضالالالالالالالالالالالالالالدا،كمرأ تكلهكثبًتاكف هكمرميتكمأماكيفكالرما ةكف هك جازاتكمت
،كمثبًتاكأبسان دكالستةكمغريهاك  ك1280ممس سلتك  كش خهكاحلازم ،كمتتبهكسنةك

،كثكذ  لك   هك سالالالالالالالالخهك1278شالالالالالالالال خهكحسالالالالالالالال كب ك بدكالبار كاألهدني،كمتتبهكسالالالالالالالالنةك
صالالالالالالد اكحسالالالالالال كعانكأبسالالالالالالان دكل مرتج كمأع هكل تبكأعرى،كمأشالالالالالال اس،كمأمساهكب بتك

كحسنيك  كش خهكحس كاألهدني.الش  ك

 من ثن ر العلم ر عليه:
يفكأتدكالع ويكك-كمتويفكقب هكبعشالالالالالالالالر  كسالالالالالالالالنةك-قانيكت م ذهكصالالالالالالالالد اكحسالالالالالالالال كعانكك●
أ:كمت كلهكم كتلمذةكيفكب دتناكهبوابنيكاةم ة،كمهوكالغن مةكال ربىك3/212-213)

 حة،كل  البني،كمالنعمةكالعنمىكل راح ني..كلهك   ك فع،كم ملكصالالالالا ،كمف رةكصالالالالح
كممهةكيفك شا ةك   كاحلد ثكرف عة،كملقاسكمبارك.

أ:كشالالالالالالالال خ كمثقيت،كبق ةكالسالالالالالالالال  كال الالالالالالالال حاس،كتذمتاركالعربك260مقانيكيفكاحل ةك)ك●
 د رة،ك بةكالربرة،ك

ة،كزبدةكامل العرابس،كسالالالالالالالالالالالالب اقكالغايت،كصالالالالالالالالالالالالاحبكاآليت،ك مدةكاخل ري 
ويكماملرباتك صالالالالالالالالركالسالالالالالالالالنة،كماح كالبد ة،كحام كال ماالتكالوافرة،كمسالالالالالالالالتجمعكالع 
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النافعةكيفكاألم كماآلعرة،كالعارفكالذمت ،ك ارضالالالالالالالالالالالالالالةكاألحوذ ،كأ  كاألحبةكيفكهللا،ك
كمأحبكاأل  ةكيفكذاتكهللا،ك نيكا نسان،كم نسانكالعني.

مقانيكيفكذ لكثبتكمرميتكاملرتج ك  كش خهكحس كب ك بدكالبار كاألهدنيك)خأ:كك●
كش خ كال ا كال قةكاألمني.

أ:كشالال  كالشالال وخ،كم مايك1/8ب كاملرتج ك)يفكمقدمةكفتامىكأب هكمقانيكالشالال  كحممدكاك●
كالناس كماملنسوخ،كعايةكاحل اظ،كفارقكاملعايكماألل اظ.

أ:كعايةكاحل اظ،كفارقكاملعايك1/13مقانيكيفكرسالالالالالالالالالالالالالةكر ئهك)م كاملقدمةكاملذمتورةكك●
كماألل اظ،كم حاكاألح ادكابألجداد،كنق ادةكالع ر،كمحمدثكالد هر.

أ:كشالالالالالالالالالالالالالال خناكالعلمةكالبدركاملنري،ك1/68لعن  كآابد كيفكغا ةكاملق الالالالالالالالالالالالالالودك)مقانيكاك●
ال دالالامالالةكالعمالالدةكالنحر ر،كذمكاملنالالاقالالبكاجل   الالة،كماةالالامالالدكالشالالالالالالالالالالالالالالر  الالة،كاملالالدقاكال الالامالالل،ك
مالبحركالذ كلهكيفكسالالالعةكالننركم كسالالالاحل،كةانيكالع ماسكال الالالاحلني،كشالالال  كا سالالالليك

كملتبحركال   .ماملس مني،كالبارركاةد ثكاملتق ،كمامل سركا

اكبنيكالع  كمالعمالالل،كشالالالالالالالالالالالالالال خالالًك1/69مقالالانيك)ك● اك    كالوجود،ك ن  كأ:كمجالالدتالالهكجالالامعالالً
الشلن،كرف عكالقدر،كحبًراكزعارًاكالكساحلكله،كحمد  كحمقًقا،كموضًحاكملعايكمتتابكهللا،ك
سالالالالالالالالال  انكأهلكاحلد ث،كم  ًعاك  ىك  لكاألحاد ثكمالرجاني،كماهًراكيفك   كأصالالالالالالالالالونيك

كاحلد ثكمال غة.

أ:كا مالالايكالعلمالالةكاةقا،كشالالالالالالالالالالالالالال خنالالاكمبرمتتنالالا،كاةالالد ثك39قالالانيكيفكثبتالالهكالوجالالازةك)مكك●
كالقاض ،كحسنيكب كحمس كاألن ار كال ماي،ك مايك  رهكبلكن ار.

مقانيكأمحدكب ك براه  كب ك  سالالالالالالىكالنجد كيفك جازتهكلعبدكاجلباركالغ نو ك)ضالالالالالالم كك●
كةد ث.خأ:كالش  كالبارركالورركا- جازةكالغ نو كملندا كالد  ك
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خأ:كالش  كا ماي،كاحلربك-مقانيكيفك جازتهكل نعمانكاأللوس ك)ضم كثبتكالنعمانكك●
كا ماي.

أ:كممند ،كبلكم كأج  د كمأمتم د ،ك35مقانيكأبوكاخلريكالع اركيفكمشالالالالالالالالالالالالالال ختهك)قك●
مأ  مد كمأفضالالالالالالالالالالالالالال د ،كالالالذ كهوكيفك   كاحلالالد الالثكطو الاللكالبالالار،كميفكفنونالالهكماسالالالالالالالالالالالالالالعك

اةد ثك  ىكا طلق،كاحلافظكاحلجةكعايةكاةد ثنيكاالطلر،كشالالال خناكاةقاكاملسالالالندك
.كش خناكالذ كأمت ركماكانت عتكبه،كم رجتك   ه،كمتانك..كابالت اق،كشرفكا سلي

كجلكفتوح كيفك   كاحلد ثك  ىك د ه.

أكالشالالال  كا مايكالعلمةكاةدثك8/121مقانيك بدكاحل كاحلسالالالينكيفكن هةكاخلواطرك)ك●
كالقاض .

اركصالالالالالالالالالالالالالال تهكيفكة عكاألق اركا ند ة،كمأقركلهكابلت ردكيفك   كأ:كط8/124مقانيك)ك●
احلد ثكمأنوا هكمتلكأحدكم كمتباركالع ماس،كم يكرأ تد ك تواضالالالالالالالالالالالالالالعونكلهكمهضالالالالالالالالالالالالالالعونك

كلع مه،كم ست  دمنكمنه،كم عرتفونكابرت اركدرجتهك   د .

أ:ك593مقانيكحيىيكب كحممدكاحلازم كيفكسالالندهكل بخار ك)متماكيفكاةاسالال كاجملتمعةكك●
كخناكالعاملكالعلمةكالنب ل،كاةد ثكالقاض .ش 

كأكابةد ثكالشدري.18ممص هكأبوكب ركعوقريكيفكثبتهك)ك●

بتحق ق أ:كالش  كال اضلكك75مقانيكسعدكب ك ت اكالنجد كيفك جازتهكل عنقر ك)ك●
كأكابةد ث.94البدركالسار .كممص هك)

ك .ك269مقانيكسالالال  مانكب كسالالالحمانكيفكق الالال دةك سالالالحاقكآنيكالشالالال  ك)د وانهكفك●
كا ندأ:

 ارسريرٌن إلرى األنرصر ر مرترصرلح الرَجرردِّ رٍر رري الرقردوررث مرقرقررٍق إلرير  وارب
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 إلرى مرثرلره تحرال رى الرمحرِطريُّ مرن الربحرْعردِ  ترفررَّد ررري عرلررم الرقردوررِث وإنرمرر     
أ:كممم كسالالالالالالالالالالعىكيفك1/53 بدكالرمح كاملبارمت ور كيفكمقدمةكحت ةكاألحوذ ك)كمقانيك●

نشالالالالالالالالالالالرك  ويكاحلد ثكيفكا ند،كماجتددكيفك شالالالالالالالالالالالا ةكالسالالالالالالالالالالالن كالنبو ةكم ح ائدا،كمبذنيك
جمدودهك  لسكال الالالالالرا كاملسالالالالالتق  ،كمأفرتكجددهك ماتةكاةد تكماملن رات:كشالالالالال خناك

ركال ق ه،كآ ةكهللاكيفكاألري،كا لشالالالالالالال  كحسالالالالالالالنيكب كحمسالالالالالالال كاألن الالالالالالالار كاةد ثكامل سالالالالالالال 
كاخل رج كالس عد كال ماي.

مقانيكيفك جازتهكل مولو كحممدك بدكهللاك)خأ:كسالالالالالالالالالالالالالالندكاةدثنيكالعلمةكالقاضالالالالالالالالالالالالالال كك●
كالش  .

ممصالالالالالالالالالالالالالال هكابةد ثكاألجلكيفك جازتهكلرق ةكبنتكع  لكب كحممدكب كاملرتج ك)خ،كك●
كأ.437ر كفم كمتتابكالش  ك بدكهللاكالشدرايك  كاملبارمت وككدهتااست 

اكفاضالالالاللًك3/180مقانيكالوشالالالال  كيفكنشالالالالركال ناسكاحلسالالالال ك)ك●
ً
تو كالقضالالالالاسككأ:كمتانك امل

كببندركال ُّح   ة.

ممصالالالالالالالالال هكرمحةكهللاكب كأمحدكهللاكالراند ر كاحلن  كيفك جازتهكلعبدكا اد كاملدراسالالالالالالالالال كك●
أ:كشالالالال خ كمسالالالالند كالعلمةكالشالالالال  كحسالالالالنيك238)متماكيفكهاد كاملسالالالالرتشالالالالد  كف

كحمس كاألن ار .

ك   كالنعمايكال ن وه كيفكثبتهك)الدركال ر دكيفكمعرفةكاألسالالالان دأمقانيكحسالالال كب كك●
أ:كاةدثك248الذ كأجازكبهك بدكا اد كاملدراس ك)متماكيفكهاد كاملسرتشد  كف

كاملتق كاملت ن .
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أ:كالعاملكال اضل،كالذ كلهكيفك1/403مقانيك بدكالستاركالده و كيفكف ضكامل كك)ك●
..كالغن مالالةكال ربىكل  الالالبني،ك.كميفكفنونكاحلالالد الالثكم ردكالوقالالتكالع  كالبالالاركال و الالل،

كمالنعمةكالعنمىكل راح ني،كالش  كالعلمة،كالعمدةكال دامة.

أ:كمم كأج ةك7مقانيك وسالالالالالالالالالالال كحسالالالالالالالالالالالنيكاخلان ور كيفكثبتهكاجلوائ كمال الالالالالالالالالالاللتك)قك●
شالالالالال وع كا مايكالعلمةكاةقا،كشالالالالال خناكمبرمتتنا،كاةد ثكالقاضالالالالال كحسالالالالالنيكب كحمسالالالالال ك

كار كال ماي،كحافظك  رهكاب ةار،كمحجةكمقتهكبلكن ار.األن 

كأ:كز  كال رقد  ،كالش  كالعلمة،كاحلافظكالضابط.51مقانيك)قك●

كأ:كاةد ثكالعلمةكاحلافظ.55مقانيك)قك●

مقانيكأمحدكهللاكالده و ك)يفك جازتهكل قر ام كخ،كممتماكيفكسندكالرما ةكلت م ذهكأيبكك●
معكالنج كالباد أ:كأجازيكشالالالالالالالالالالالال خناكاألمتريكك66فسالالالالالالالالالالالالع دكحممدك بدكهللاكال  نو ك
كمسندكاةدثنيكرئ ركاةققني.

مقانيكح  دكاملرتج كع  لكب كحممدكب كحسالالالالالالالالنيكاألن الالالالالالالالار ك)ف ماكمتتبهكأمنيكفتامىكك●
كجدهأ:كال اضلكال امل،كمح دكدهره،كمحافظك  ره.

 كمقانيكأبوكسع دكشرفكالد  كيفك جازتهكلبد عكالد  كالراشد كالسند ك)خأ:كش ك●
كالعربكالش  كالقاض كالعلمة.

أ:كبش  كحمدث كالع ر.كميفك1/86ممص هك بدكاحل كال تايكيفكفدرقكال دارقك)ك●
كأ:كابلعلمةكاةد ث.2/1086)

أ:كابلش  ك72ممص هكأبوكسع دكال  نو ك)يفكسندكالرما ةكضم كالنج كالباد كفك●
كالعلمةكاةد ث.
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معكالنج كك80ىيك  مالالالالانكاملالالالالدرقك)فمقالالالالانيك ب الالالالدكهللاكالرمحالالالالايكيفك جالالالالازتالالالالهكل حك●
كالباد أ:كسندكاةدثنيكالعلمة.

أ:كشالالالالالالالالالالالالالال  كمشالالالالالالالالالالالالالالالالاهنالالاكعالالايالالةكاحل الالاظ.كمقالالانيك3/207مقالالانيكيفكمر الالاةكامل الالات حك)ك●
كأ:كش  كمشاهناكالش  كا مايكالرح ة.5/108)

أ:كمتانك ماماك76مقانيكش خ كاب جازةكأبوكاحلس كالندم كيفكشخ  اتكممتتبك)ك●
كرائعالالاكل محالالد ثنيكالقالالدامى،كالالالذ  كتتحالالدثكمتتالالبكالسالالالالالالالالالالالالالالريكيفكف كاحلالالد الالث،كمم الالاال

مالرتاج ك  كح ند كمسالالالالالالالالالعةكاطل د كمماك بعثك  ىكالعجب،كمانتدتك ل هكرائسالالالالالالالالالةك
تدر ركاحلد ثكيفكا ند،كقانيكأسالالالالالالالالتاذ كح دركحسالالالالالالالال كعان،كأسالالالالالالالالتاذكاحلد ثكبدارك

جم ًداكل تحكالبار كشالالالالالالالالالالالالالالرحككثلثك شالالالالالالالالالالالالالالرالع ويكندمةكالع ماس:ك نهكمتانك  ادكحي ظك
كلبخار !ا

أ:كبشالالالالالالالالالالالال  ك14ممصالالالالالالالالالالالال هكيفكتقدميهكل تابكترةةكح دركحسالالالالالالالالالالالال كعانكال ون  ك)ك●
كا سليكالعلمة.

أ:كابلعلمة،كرأقك150ممصالالالالالالالالالالالالالال هكيفكبعضك جازاتهك)اننركترةةكح دركال ون  كك●
كاةدثني،كم مدةكاةدثني،كمعامتكاةدثني،كش  كا سلي.

كمن اآليكون عنه:ك-

عانكقبلكمفاةكاملرتج كبنحوكثلثنيكسالالالالنة:كمت كأعذك نهك ددكغ ري،كفقانيكصالالالالد اك
كلهكم كتلمذةكيفكب دتناكهبوابنيكاةم ة.ك

انتشالالالالالالالالركصالالالالالالالال تهكيفكبلدكا ند،كمطاركذمترهكيفكأق ارها،كمرحلك ل هككوق ل املب ركفور :
ط بةكاحلد ثكم كمتلك ح ة،كمت مذكلهكةا ةكم كالع ماسكاملشالالالالالالالالالالالالالالدور  كابل ضالالالالالالالالالالالالالالاللك

كمال مانيكمم كالكمي  كح ره .
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متالانك  تخركمتبالاركاألسالالالالالالالالالالالالالالالاتالذةكمجدالابالذةكف كاحلالد ثكككأبو احلسرررررررررررن الندو :وق ل 
ابالنتسالالالالالالالالابك  كزمرةكك-كالذ  كتلم ذهك عدمنكابملئاتك-أصالالالالالالالالحابكاململ اتكالق مةك

حسالالالالالالالالالالالالالالنيكابناله،كمح  الدهكع  اللكب كفمند :كأعوهكز  كالعالابالد  ،كمحممالدكب ككتلم الذه.
راه  كب ك  سالالالالىكالنجد ،كممند :ك براه  كب ك بدكالع  كاآلرم ،كمأمحدكب ك بكحممد.

مأمحدكهللاكالرباتب ره كالده و ك)قرأك   هكال الالالالالالالح حنيكمالرتمذ كمالنسالالالالالالالائ أ،كمأمحدك
أبوكاخلريكالع ارك)ذمتركيفكمشالالال ختهكأنهكالزمهكمتلبنائهكيفكب تهكمخركسالالالنوات،كثكمراتك
متق عة،كمقرأك   هكبعضكممل اته،كمأمت ركاملسالال سالاللت،كمة عكسالالن كالنسالالائ ،كمسالالن ك

ممسالالالالالالالالالالندكالدارم ،كمالشالالالالالالالالالالمائل،كماألمائلكالسالالالالالالالالالالنب  ة،كمطرفاكم كاجلللني،ككاب كماجه،
مج أ  كم كالبخار ،كمن الالالالال كمسالالالالال  ،كمة عكسالالالالالن كأيبكدامدكقراسةكممسا ا،كمأثبات:ك
الوج هكاألهدني،كمالشومتاي،كمالب ر ،كماألمري،كمفتامىكاب كت م ة،كمم كرسائلكحممدك

حلد ثكالب كمت ري،كمغريهاأ،كح اةكالسالالالالالالالالالالالالالالند ،كمالبا ثكاحل  ثك  ىكمعرفةك  ويكا
م سالالالالحاقكب ك بدكالرمح كب كحسالالالال كب كحممدكب ك بدكالوهابكالنجد ك)قرأك   هكيفك

أ،كم مسا  لكالراند ر ،كم مسا  لكب كأ11)كاألصالالونيكمال رمر،كممسعكمنهكاألمل ة،كمأجازه
مندا كالد  ،كم  جازكأمحدكالسالالالالالالالالدسالالالالالالالالواي،كمت   كحسالالالالالالالالنيكالده و ،كمحب بكهللاك

   هكالسالالالتةكقراسةكحتق ا،كمأجازهأ،كمحسالالالنيكب كح دركا امش ،كمح درككالشالالالرمايك)قرأ
حسالالالالال كال ون  ،كمذمكال قاركأمحدكاملالو ،كمرمحةكهللاكالسالالالالالوريت،كمسالالالالالعدكب كمحدكب ك
 ت ا،كمسالالالالالالالالالالالاللمةكهللاكاجلرياج ور ،كممشركاحلاكالعن  كآابد ك)مسعكمنهكاألمل ة،كمقرأك

سالنب  ة،كمغريهاأ،كمصالد اكحسال كعانك   هكق عاكم كالسالتةكمالدارم كمالدارق ين،كمال
)قرأك   هكالبخار كمأابكدامدكماملوطلكمالشالالالالالالالالمائلكمب وتكاملرايكمتاملتكممسالالالالالالالال سالالالالالالالاللتك

أ،ك260احلازم كمالسالالالنب  ة،كممتتبكلهك جازةكم ولةكرأ تكصالالالورهتا،كمسالالالاقداكيفكاحل ةك
م بدكالتوابكب ك بدكالوهابكا سالالالالالالالالال ندركآابد ،كم بدكاحل   كالو  ور ،كم بدكاحل ك

                                                           
 و جازته محفو ة في مكتبة شيخنا المعمر محمد بن عبد الرحمن بن  احا  آل الشيا حف ه ر.  (11)
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 بالالدكال بريكال تالالايك)م الالاتبالالةأ،كم بالالدكاحل كب كفخركالالالد  كاحلسالالالالالالالالالالالالالالينك)قرأك   الالهكب ك
األمائلكالسالالالالالالالالالالنب  ة،كماحل الالالالالالالالالال كاحل الالالالالالالالالالني،كمال الالالالالالالالالالح حني،كمالرتمذ ،كمأابكدامد،كمت داك
متاملت،كمة ةكصاحلةكم كب وتكاملراي،كممسعك   ه:كالنسائ ،كماب كماجه،كمالدارم ،ك

اكم كاملسالالالالالالالالالالالالال سالالالالالالالالالالالالاللتأ،كم بدكالرمح كماملوطل،كماملشالالالالالالالالالالالالال اة،كمغريها،كممسعتكمنهكمت ريًك
األمرمه ،كم بدكالرمح كاملبارمت ور ك)قرأك   هكأطراف:كالسالالالالالالالالالالالالالالتة،كماملوطل،كمالدارم ،ك
ممسندكالشافع ،كممسندكأمحد،كماألدبكامل رد،كممعج كال ربايكال غري،كمالدارق ين،ك

رمت ور كممسعكالسالالالالالالالالنب  ة،كمأجازهأ،كم بدكالرمح كالوال يتكالده و ،كم بدكالسالالالالالالالالليكاملبا
)مأجازهأ،كم بدكالع   كالرح  كآابد ،كم بدكالع  كب ك بدكاحل كاحلسالالالالالالالالالالالالالالينك)قرأك   هك
السالالالالالالنب  ةكمأجازهأ،كم بدكال بريكال تايك)م اتبةأ،كم بدكال رميكالشالالالالالال خ  كالبغداد ك
امل قبكابل الالالالا قة،كم بدكهللاكالرمبر ،ك بدكهللاكالغاز بور ،كم بدكهللاكال ون  ،كم بدك

الد  ،كم ب دكهللاكاألاتم كالده و ،كم   كب كالنعمانكاأللوسالالالالال ،ككالوهابكب كمندا 
مفضالالالالالالاللكحاكالرامبور ،كمفقريكهللاكال  دو ،كمحممدكبشالالالالالالالريكالسالالالالالالالدسالالالالالالالواي،كمحممدكب ك
ةالالانيكالالالد  كال وج الالاي،كمحممالالدكحسالالالالالالالالالالالالالال كال ون  ،كمحممالالدكط الالبكامل  كالرام ور ،ك

شالالالالالالالالوانيكك17هكيفكمحممدكب ك بدكال الالالالالالالالمدكالغ نو ك)مقرأك   هكأطرافكالسالالالالالالالالبعة،كمأجازك
أ،كمحممالالدكب ك بالالدكال بريكال تالالاي،كمحممالالدك رفالالانكال ون  ،كمحممالالدكب كنورك1322

الد  كا  ارم ،كمحممدكب كهاشالالالال كالسالالالالوريت،كمحممودكحسالالالال كعانكال ون  ك)ذمتركأنهك
قرأكالسالالالتةك   هأ،كمحممودكب كحممدكالسالالالوريت،كممندا كالد  كب كسالالالرا كالد  كالبنجايبك

لد هأ،كمنعمانكاأللوسالالالالالالالالال ك)أجازهكم اتبةأ،كمنوركأمحدك)م ند كصالالالالالالالالالورةك جازتهكلهكملوك
الدينو ،كمنوركاحلسالالال كب كصالالالد اكحسالالال كعانك)مأجازهك جازةكم ولةأ،كمهبةكهللاكب ك
حممودكاملدد كامللي،كمهدا ةكهللاكب ك بدكهللاكاحلنب  كال ارسالالالالالالالالالال كالسالالالالالالالالالالور ك)أجازهأ،ك

م وسالالالالالالالالالالال كحسالالالالالالالالالالالنيككممح دكال مانكاحل دركأابد ك)مأجازهأ،كمحيىيكب كحممدكاحلازم ،
اخلان ور ك)أجازه،كمقرأك   هكبعضكالبخار أ،كم وسالالالالالالالالالال كب ك   كال  نو ك)قرأك   هك
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السالالالالالالالالالنب  ةأكمأبوكب ركعوقريك)مسعكمنهكاألمل ة،كمقرأك   هكالسالالالالالالالالالنب  ة،كمأجازهكيفكهبوابنيك
،كمحلاظكالنسالالالاسكالسالالالدسالالالوان ةك)م اكمنهكأ12)كأ،كمأبوكسالالالع دكشالالالرفكالد  1312سالالالنةك

ك جازةأ.

لشالالالالالمركاحلاكالعن  ككأكم كعطكاملرتج ك جازته43يفكمشالالالالال ختهك)قمنقلكالع ارك
،كممتلكم كأدرككأ13)ك)أج تهكمأمالدهكم عوانهكمذم هكمم كسالالالالالالالالال ولدكلهآابد ،كمن الالالالالالالالاله:ك

أ.كمه كممرعةك ويكيفكة عكالع ويكمن وقدالاكمم دومدالاح الايتك جازةك امةكشالالالالالالالالالالالالالالالام الةك
عوقريكيفكثبتكمنقلكا جازةكب ما اكأبوكب ركك.ه1314اجلمعةك اشالالركشالالعبانكسالالنةك

كأ.41-40األثباتكالشدريةك)

 من مص در ترمجته:ك-
أ،كمغالالالالا الالالالةكاملق الالالالالالالالالالالالالالودك1/8أ،كممقالالالالدمالالالالةكفتالالالالامىكاملرتج ك)3/211أتالالالالدكالع ويك)

أ،كممقدمةك8/121أ،كمن هةكاخلواطرك)35أ،كممشالالالالالالالالال خةكأيبكاخلريكالع ارك)ق1/68)
سكأ،كمنشالالالالالالالالالالالالالالركال نا1/403أ،كمف ضكامل ككالوهابكاملتعايلك)1/53حت ةكاألحوذ ك)

أ،كمالتع  قاتك4/43أ،كممعج كاململ نيك)2/253أ،كماأل ليك)3/180احلسالالالالالالالالالالالالالال ك)
أ،ك241مك77-75أ،كمشالالالخ الالال اتكممتتبكل ندم ك)1/27السالالال   ةك  ىكالنسالالالائ ك)
أ،ك229أ،كممتشالالالالالالالالالالالالالال كالنقالالابك  كنبالالذةكحجالالابك)4/1933مهجركالع  كممعالالاق الالهك)

لدرركيفكأ،كمآلل كا271أ،كمح اةكاةد ثكمشركاحلاكمأ مالهك)100مجدودكخم  الالةك)
كأ.120تراج كرجانيكالقرنكال الثك شرك)

كه.1350أمحد الرقيمي ك- 14

                                                           
 وقال:  نه أجازه بعد االمتحان. وهذه فا دة.  (12)
، وأخاه محمد، وأباهما عبد ( نه  جازة المترجم، وأجاز فيها عبد الحي195ورأيت في مجمو   جازته عبد الحي الكتاني )   (13)

انة  ،، فدخل بذلك عدد في اإلجازة1325 الكبير، وقال: وأوالد جميعهم، وتاريخها يوم األربعاء الخامس والعشرين من شهر صفر 
 (.860و 2/694وكان شيا الرواية عبد الحي الكتاني المذكور يفاخر وينوه بإجازة المترجم، ان ر مثاًل: فهرس الفهارس )
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 كالرق م كالقالالدمي كالشالالالالالالالالالالالالالالالالافع كأبوكحممالالدك)أمحالالدكب ك بالالدكهللاكب ك بالالدكالع  ك:امسررهك-
كأ.امل  

ك.صابكب ك   كالسافلكابل م كالسع دبقر ةكمكك،هال1350ملدك ايكك:والدتهك-

ميفكب تكفضلكم   ك،كمترىبكيفكداركك-كرمحدماكهللاك-نشلكيفكحجركمالد هكك:نشأتهك-
كك-"كحممد"م مهكالسالالالال دكك" بدهللا"جدهكح ثكت قىكمبادئكالع ويك  ىكمالدهكالسالالالال دك

يكابينك مهك)السالالالالالالالالالالالال دكعالدكب ك بدكالباق كز كهللاكرمحةكاألبرارك،كمبعدكمفاهتماكال ككارمحدم
كالرق م ك،كمالسالالالالالالالالالالالالالال دكأمحدكب ك بدكالباق كالرق م كأكملزمةكالنلكل شالالالالالالالالالالالالالالاعصكفلعذ

ح ثكقديكم ةكامل رمةكبق الالالالالالدكاحلجكك،ه1384 ندماكة عكالع ويكمال نونك  ك ايك
مط بكالع  كالشالالر  كماجملامرةكفحقاكهللاكلهكماك ر د،كفندلكم كمعنيكالع ماسكيفكالب دك

كالتحاكمبعددكاحلريكم نيكشالالالالالالالالدادتهك،كمالتحاكتامعةكأيكالقرىكث كك،رايكمم كالوافد  احل
كهالك.1401اك ايكمت  ةكالشر عةكم نيكشدادهت

رمحد كك-ل م كالسالالالالع دكمند كاألربعةكاملذمتور  كأ لهكمغريه كم ك  ماسكاك:حلررريويهك-
ك- :مند كميفكاحلرمنيكأعذكمت قىكمزاح كمتبارك  مائداكممافد داك ص،كهللاكأةعني

   ك.:ك مركال افع كال مينكامل  كاملديكرمحهكهللاالش
   ك.رمحهكهللا:كساملكابطالبكاحلضرم كال مينكامل  كالش
   ك.:كحممدكالعريبكالتبايكرمحهكهللاالش
 ك.:ك  و كب ك باقكاملال  كاحلسينكرمحهكهللاالس د
   ك.:كحممدكعريكب كيركحممدكا ند كرمحهكهللاالش
   ك.:كحس كب كحممدكمشا كرمحهكهللاالش
   ك.:ك بدكهللاكب كأمحدكدردميكرمحهكهللاالش
   ك.غ ديبكرمحهكهللا:ك بدكالع   كب ك بدكهللاكالسب لكالالش
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   ك.:ك  مانكب كحممدكسع دكتن لكرمحهكهللاالش
   ك.:كحممدكنوركب كس  كب كهلنيكرمحهكهللاالش
   ك.:كحممدكب كأمنيكال تيبكاحلسينكرمحهكهللاالش
   ك.:كحممدكيسنيكال ادايكرمحهكهللاالش
   ك.:ك بدكهللاكب كسع دكال حج كرمحهكهللاالش
 ك.هللاك:كحممدكب كأمنيكمردادكرمحهالس د
   ك.:كحممدكب ك ويكمنقدكال ب د كرمحهكهللاالش
   ك.:ك براه  كب كدامدكف ايكرمحهكهللاالش
   ك.:كأمحدكب كحممدكسرداركاحل يبكرمحهكهللاالش
 ك.هللاكب كحممدكب كحممدكال د اكالغمار كرمحهكهللاك:ك بدالس د
 ك.الع   كب كحممدكب كحممدكال د اكالغمار كرمحهكهللاك:ك بدالس د
  ك.:كحممدكب ك براه  كال اس كرمحهكهللادالس
   ك.:ك بدكال تاحكب كحسنيكرامهكرمحهكهللاالش
 ك.:كحممدكب ك  و كاملال  كاحلسينكرمحهكهللاالس د
   ك.:ك بدكالرمح كب كحممودكاجلدينكالشافع كاملديكرمحهكهللاالش
 ك.:ك بدكاملق ودكب كسعدكاحلسينكاألزهر كرمحهكهللاالس د
   ك. مانكز  كرمحهكهللا:ك مسا  لكب ك الش
   ك.:كصا كاألرمتايكرمحهكهللاالش
   ك.:ك بدكالقادركمترامةكالبخار كرمحهكهللاالش
 ك.:ك بدكهللاكب ك بدكالقادركالت  د كمتعكهللاكحب اتهالس د
   ك.:كحممدكاألمنيكب ك بدكهللاكا رر كمتعكهللاكحب اتهالش
   ك.:كحيىيكب ك  مانكاملدرقكمتعكهللاكحب اتهالش
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   ك.مغ الالالره ك.س  كمتعكهللاكحب اتهأمحدكب كحممدكنوركب كك:الش

 ركم كم انكا تباراكم كشالالارككالع ماسكيفكالتدر ركابملسالالجدكاحلرايكيفكأمتك:روسررهدك-
مبدارهكالعامرةكبشالالالالالالالالالالالارركاملن الالالالالالالالالالالوركمق كاملدرسالالالالالالالالالالالةكك،ه1399  ك ايككه1390 ايك
كولت ةكمتعادةك  ماسكالب دكاحلرايكال 

اكم كاحلرمنيكالشالالر  نيكالبلدكا سالاللم ةكمع الالوصالالًكل سالال دكطلبكم كشالالىتكك:طالبهك-
ك.مال م كمالسودانكمالشايكمغريهامم كا حساسكماخل  جكم ندمن س اكممال  يك

مالشالالالالال  كحممدك،كمالدمتتوركهايك بدكالشالالالالال ور،كبه:كالسالالالالال دكنب لكالغمر مم كأبرزكطل
ك.مغريه ك،مالش  كحممدكنب لكالت رميك،   كاحلتريش 

رغ كك،ذاًلكن سهكل ع  كتدر ساًكم فادةًكزانيكالس دكأمحدكح نهكهللاكابمتانكمالككمؤلف ته:ك-
كأنهكأل ك دةكمتربكسنهكممرضهكالذ كأقعدهكال راشكاألمركالذ كصرفهك  كالتلل  ك ال

ك:رسائلكمندا

تددكيفكأموركرك-صالالالالالالالال ىكهللاك   هكمسالالالالالالالال  كك-النيبكك نرسالالالالالالالالالةكيفكالردك  ىكم كقانيكك•
ك.الدن اكف   بكمه  

كقوركطلقكال لث.رسالةكيفكمكك•

،كمة عداكخم وطةك ضالالافةك  كبعضكالتق  داتكمالتقر راتكرسالالالةكيفكالعق دةكمغريهاك•
ك.بكاليتكدرسداكيفكة عكالع ويمالتع  قاتكماحلواش ك  ىكأغ بكال ت

ك:وظ ئفهك-
 ك.اكابملسجدكاحلرايمدرسًك
 ك.التشرفكبتنن  كاملسجدكاحلرايكيفكبدا ةكقدممهكم كال م كالسع د
 ك.ابملدرسةكال خر ةاكمدرسًك
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 ك.اكيفكمدرسةكداركالع ويكالد ن ةمدرسًك
 ك.ح ثكأقعدهكاملريك،هال1428اكابملدرسةكال ولت ةك  ك ايكمدرسًك
 كاكمبعددكالس دكحممدكب ك  و كاملال  كاحلسينكرمحهكهللاكتعا .مدرسًك

،ك نكملك   كلككقوةكمم  ةمن عناكبع ومهكيفكالدار  كآمنيك) قونيكالسالالالالالالالالالالال دكح نهكهللاك
ك.يفكمد  ةأتقعك

،ككنشالالركالع ويكمعكالتواضالالعكالتايالسالالالككسالالب لكأسالاللفهكيف،كم خرةكالع ماسك:صررف تهك-
هللاكقدرهكمنشالالالالالالركبنيكمترككالبدرجةكمابتغاسكاجلاهكيفكالناقكفرفعك،كما قبانيك  ىكالشالالالالالاللن

دكم يتكالشافع ةكمب ةكاةم ةكح نهكهللاكمابرككم ع ك،كمأ بهكعرياكف ماكأفاد،كالناقكذمتره
ك.حب اتهكمن عكبهكيفكالدار  كآمنيكاتهكممتعيفكأمق

ك،محممدكمتبريك،سالالالالبعكأمالدكمخسالالالالةكذمتوركمه ك)ح دركمت م كملهك:ا لته اال تم عية -
مقدكت مجتكك،محممدكصالالالغريأكمبنتانك حداه كتوف تكقبلكسالالالنواتك،هللاكم بد،كرمطاه

 دك،كمال ان ةكمت مجةكابلسالالالالالالالال"أمحدكالرق م "اب ك  كالسالالالالالالالال دكك"طالبكالرق م "ابلسالالالالالالالال دك
كمتعكهللاكحب اةكالس دكمأبنائه.ك"حمضاركال مام "

ك:ل م  دك  كترةتهكاننر

 لكحلظكاملداكالرمي كيفكأسالالالالالان دكشالالالالال خناكالرق م ك)القدمي أك ر جكت م ذهكحممدكالنبك-1
ك.عادمهكحممدكب ك   كميايك)خم و أمراجعةكك،ب كحممدكنوركب كأمحدكالت رمي

مضالالالالالانكب ك خناكالرق م كةعكالسالالالالال دكحممدكركدركالغمايكالومس كبرفعكأسالالالالالان دكشالالالالالكك- 2
ك.  درمقكالع درمقك)خم و أ

 ر جكاألسالالالالالالالالالتاذكك،ن دكالشالالالالالالالالال  ك براه  كب كدامدكف ايال تحكالرابيكبرتةةكمأسالالالالالالالالالاكك- 3
ك.ال رميكترمتستايك)خم و أكعالدك بد
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كهللاكالرق م كالقدمي كح نهكهللاكآمالني.كمشافدةكم كالس دكأمحدكب ك بدك- 4

حممدك   ككم ةكامل رمةكم ك  داد:كأ.،كمبوقعكممنتديتكقب ةكالدن اصالالالالالالالالالالالةكترةةكعاك۞
ك.هال1432ك/6/ك21أك ماركميايك)أبو

ك.رتري الك  بىن االقتص د اال "النه ر  الته مي اليمين"إملاطور اللؤلؤ ك- 15
امةكم كراب كالندار كبرميةك  كيكالسالالالال دكالعلمةكالويلك بدالرح  كالندار كم كهتقد ك

  ىكسب لكالس احةكال وف ةكك"  عة"مس  كقر ةكك"،ده ك"استوط كج  رةكرترييكمك 
ركفرتةكقبلكأنك نتقلك  كم الالالالالالالوركم عنيكسالالالالالالالتق كافك،بعدكت الالالالالالالم  كاألهايلك  ىكاسالالالالالالالتبقائه

سالالالرةك  م ةكه كأسالالالرةكب وك وسالالال كفت م كمند كقاضالالال كم شالالالدركأمرهكمت الالالوفهكمارتبطكأب
مند ك بدالرمح كالذ كارهك  كككم ن اتكيفكالت وفكمال قهكمترككأمالداًكاشتدركمتر ك

مأصالالالالالالالالالالالالبحكم كأشالالالالالالالالالالالالدركراركال ملمكمم كك شالالالالالالالالالالالالراتكالقواربكك،التجارةكف تحكهللاك   ه
مترككثرمةككسشالالال مالت الالالد ركيفكمتلككسالالالترياداالمأصالالالبحتكرارتهكتعتمدك  ىكك،الشالالالرا  ة

نرياتكذاككالع الالالالركمه كثرمةكرع هكم كم  وكك،قدرتكمبائةكم شالالالالر  كأل كرينيكفرنسالالالال 
الرمح كب ك بدالرح  كك   كب ك بد"اكبرزكمند كمع  كأمالدًكك،ه1870متويفكسالالالالالالالالالالالالالنةك

تكحولهكاألسالالالالالالالالالالالالاطريكل نهك  كمح  كك،ي1850ك ايكمالذ كملدكيفكح اةكجده"،كالندار 
م كدمنكمنازركبلكمأجادكال غةككمأصالالالالالالالالبحك مرباطوركال ملمك،متانكرمعكبنيكالع  كمال رمة

ناككم  بحك  ىك لقاتكماسعةك  ال ةكمال رنس ةكمرحلك  كأمرمابكل  تحكحملتهكها 
معكالب وتكالتجالالار الالةكالعالالامل الالةكيفكأمرمابكفم الالككمالالاكملكمي  الالهكغريهكمج الالبكالعمالالانيكم ك

عادمنكعكف هكحىتك ج كالرتري كمتوسالالالال كالذ  كهوكمند كمبىنكاالقت الالالالادكا كال م كمهتامة
رترييكممنداك كغ بكال تبكاألمرب ةكاليتكتتحدثك  أماشالالالالالتدركيفكك،  ك ح الالالالالاسكثرمته

ممتذلككرح ةكالرحالةكال رنسالالالالالالالالالالالال كالشالالالالالالالالالالالالدريكك"،رتريكمارت ينا"  ايلكراتكاحلامت كا مذمت
ك،ي1914 الالالالالايكيفكده الالالالالككك"ةع  "مالالالالالالذ كزارهكيفكب تالالالالالهكك"،هنر كد كمون ر الالالالالد"
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ك ممساهكالسالالالالالال دكك،م كمتتابهكالشالالالالالالدريك)أسالالالالالالراركالبحركاألمحرأكصكلهكف الالالالالاللًكمتاملًكمع الالالالالال 
راتكيفكاجل  رةكالعرب ةكممنداكنهكامت كك قا مذمتركك،مأمصالالالالالال هكلدرجةكاألسالالالالالال ورةك"   "

  كف   كسالالالالال نمائ كأنتجككي1930ك ايكبلدهكهتامةكيفكال م كمحتولتكح اتهكبعدكمفاته
كك.رتري الذ كاستمركيفكبناسكاالقت ادكا ك"هاش "اكمند كمع  كأمالدًكك،ي1937يفك

كك.صعود وزور سوداين من أصول مينية هت ميةك- 16

كت ك محدكب كموسالالالالالىكب ك   كب ك مركأمايكالق بك  كا كبكمد نيتكب تكال ق هنسالالالالال 
مالب الالتكالعج   كك،هجر أك690ك-ك608)كالعج الاللكاملع يبكال رنوق كالالالذؤايلكالع  

م  كك،دك  كأحناسكالعاملكممند كم كاستوط كالسودانالك نتشركفقطكيفكال م كل نهكامت ك
اهركهللاكطك بد"ممند كالوز ركالتدام كك،حضالالالالالوركقو كيفكاملشالالالالالددكالسالالالالال اسالالالالال كمالع م 

الشالالالالالالالالا ركماألد بكمال اتبكالسالالالالالالالالومايكمصالالالالالالالالاحبكمتتابك) ودةك  كب تكك"العج   
اك  كجذمرهكحىتكحب ًكك"ب تكال ق ه"متتبعكف هكأصالالالالالالالالالالالالالولهكمأنسالالالالالالالالالالالالالابهكمرحلك  كك،ال ق هأ
كأثبتدا.

أحبتالالهكمالالد نتالالهكمأحبالالهكأه الالهكمتراسالالالالالالالالالالالالالال واكمعالاله،كمهوكالالالذ كتويلكال ويكمزارةكالبىنكالتحت الالةك
ال ويكأمايك"كأد كالقسالالالال ك...كم قونيكاخلربكك،تكابلسالالالالودانزارامه كم كأه كالوكك،مالنقل

كم كالس د/كد.كال تاحكالربهانكمتل ككنتقايلكال ر اكأمنيكرمت ك بدرئ ركجم ركالس ادةكا 
مالس د/كي.كهاش كطاهركش  كك،هللاكمز ركال رمةكاحل وان ةكهللاكأبشرك بدك   كالد  ك بد

هللاكحممدكعريكك ك/كنعماتك بدمذلككحبضالالالالالالالالالالالالالالوركموالك،طهكمز ركالبن ةكالتحت ةكمالنقل
ك.دمككرئ ركجم ركالوزراسكا نتقايلهللاكمحكد.ك بدكمك،رئ ركالقضاس

دولة العربية )السرررررررررررلط ن عيدروس ه دلة اليمنيون هكه العندم  ا م األك- 17
 .هدل(األ
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ج ركالقمرك حدىكدمنيكاجلامعةكالعرب ة،كل  كال  ريكالك عرفكأنكال ضالالالالالالالالالالالالاللككعد كت كك
هادلةكال من ونكالذ  كهاجرماكم كاملرام ةكبتدامةك  رةك رجعك  كاألكتعر بكهذهكاجليف

ال م ك  كج ركالقمر،كفقالدكمتالانالتكهنالاككأسالالالالالالالالالالالالالال ورةكتقونيكأنكال وارثكال ب ع الةكاليتك
ح تكآنذاككهبذهكاجل ركحتتا ك  كسالالالالالالالالالللةكم كآنيكب تكرسالالالالالالالالالونيكهللاكصالالالالالالالالال ىكهللاك   هك

جاسك  كهذهكالبلدكالعلمةك  و كلتحلكالربمتةكمال  م كما دمسك ذهكالبلد،كفك؛مسالالالالالالالال  
ب كأيبكب ركب ك   كب كأيبكب ركب كأيبكالقاس ك)الذ كح  كال ومانيكسنتناملهكف ماك

أبوكاألشالالالالالالالالالالالالالالبالالالانيكالق الالالبك   كب ك مركبعالالالدأكب كحممالالالدكالرحم كب ك   كب ك مركب ك
أعوهكممتانكك،ي1482 ايكمتلمنيكم كسالالالالالالالالالالالالالال  كهذهكاجل ركم كآنيكالب تكيفككك،هدنياأل

ماحت تكك، كمت ن ا قدكارهكك،هدنيك)سالالالالالالالنذمترهكف ماكبعدأيبكب ركاألالعلمةكجع ركب كأ
ك"هدني  و كاأل"ال الالالالالالالالالالالالالالويف،كم ندكمصالالالالالالالالالالالالالالونيكالق بكذر تهكحىتكال ويكالن وذكالد ينكمك

مأصبحكك،مزمجهكابنتهكالوح دةك"حممدكب كالس  انكحس كالشرياز "استقب هكالس  انك
بحتكسالالالالال  انةكماليتكأصالالالالالك،يأ1492-ك1428مصالالالالال اًك  ىكالعرشك)ك"  و "العلمةك

ك"هدني  درمقكب ك  و كاأل"مأجنبتكالسالالالالالال  انكك،يأ1531ك-ك1492جل ركالقمرك)
مبذلككأسالالالركسالالالللةكحامتمةكم كك،  كاتر  كمفاتهكي1541سالالال  ا ًكجل ركالقمركم ك

نهكأمنيكم كأ كالسالالالالالالالالالال  انكهادلةكحىتكال ويك نسالالالالالالالالالالبونك ل ه،كل  كم  كممتلكاألك"املددل ني"
ضالالالالالالالالعهكأسالالالالالالالالركالتنن ماتكالسالالالالالالالال اسالالالالالالالال ةكما دار ةكأسالالالالالالالالركالدملةكاحلد  ةكجل ركالقمركبوك

ممتذلككك،ي1888ماسالالالالالتمرتكحىتك ددكاحلما ةكال رنسالالالالال ك ذهكاجل ركيفكك،مالقضالالالالالائ ة
جعلكال غةكالعرب ةكلغةكالدملةكالرمس ةكم ربكسالالالالالالالالالالالالالال انكهذهكالدملةكماسالالالالالالالالالالالالالالتقديكأبناسك

 بدالودمدكقاسالال ،كموسالالو ةكك)مقشالالر،كأ.د.ب  رةكيفكهذهكاجل  رةك"البا  و ني" مومتد ك
ك. ليكهتامةأأ

ك.و كوره اليمنية " عبد الفت م الله ن"الرئيس السوداين الفروق ك- 18
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كك"صالالالالالاللحكالد  "يفكمسالالالالالالامرةكأعو ةكأفاديكالشالالالالالال  كالعلمةك ركاخلت كمد ركه ئةكسالالالالالال 
مه كاملمسالالالالالالالالسالالالالالالالالةكالد و ةكل  ر قةكاخلتم ةكطر قةكالسالالالالالالالالادةكك؛اخلتم ةكل د وةكما رشالالالالالالالالاد

مال م كمشالالالرقك فر ق اكأنكالرئ ركاحلايلكل سالالالودانكاملريغن ةكالشالالالدريةكابلسالالالودانكمكم الالالرك
ماليتك تنسالالالالالالالالبك ل داكك،ال ر اكأمنيكرمت ك بدكال تاحكالربهانكهوكح  دكاألسالالالالالالالالرةكالدمحي ة

،ك"أمحدكب ك در ر"أحدكأبرزكتلمذةكا مايكالسالالال دكك" براه  كالرشالالال د"الشالالال  كالشالالالدريك
غليكهللاك"نسوبةك  كجده كأحدكأفرركقب  ةكالرمتاب ةكالشدريةكاملك"الدمحي ة"دك شريةكمتع ك

صالالالالالالالالالالاحبكال ُّح  ةك،كك"أمحدكب ك مركالعق   كال   ع "ح  دكالويلكالشالالالالالالالالالالدريكك"ب ك ائد
ك   كمت وفكاشتدركمند كمت رك.كمه كأهلكقرآنكمك

ك)احل  انكهانكلوالدتهك عودكآلنيكالشالال  ك   متماكأنكنسالالبكالسالال دك بدكال تاحكالربك
آنيكك،كم"   كاحل  ان"ب كالشالالالالالالالالالالالال  كك  ةكال الالالالالالالالالالالالد افوالدتهكه كابنةكاخل كأ،ب كالعج ل

ك.العج لكب تكمع ويكابلوال ةكمال لحكيفكب تكال ق هكابحلد دة

ك..؟.هل أمحد عرا  عحل  من مدونة اللقية عليمن ك- 19

سالالالالمانيكأ رهكال  ريكم كاملمرعنيكمهوك تتبعكأصالالالالونيكاألسالالالالرةكالعراب ةكمأنسالالالالاهباكممجدك
يتكانتق الالتكم كمالالد نالالةكال ح الالةكيفكالقرنكأهنالالاكحباكتعودك  كأسالالالالالالالالالالالالالالرةكالعق   كال   ع كال

كانتقلكبعضكأفرادهاك  كمم كث كك،العاشالالالالالالالالركا جر ك  كاحلجازكابل ائ كماسالالالالالالالالتوطنتدا
أمحدك رايبك"دكاالحتلنيكالرب  ايكمل الالالالركم الالالالركح ثكبرزكمند كقائدكال ورةكالعرب ةكضالالالال ك

اكب تابكعبايكممسالالالالالتشالالالالالددًككيأ،1911سالالالالالبتمربك21ك-يك1841مارقكك31)ك"ابشالالالالالا
مهذاكك،م كممرع كالقرنكاحلاد ك شالالالالالالالركا جر ك"حممدكب كاحلسالالالالالالال كالعج م "يكال ما

موضالالالالالالالالوركحيتا ك  كدراسالالالالالالالالةكموسالالالالالالالالعةكمتتبعك  الالالالالالالالعبكيفكاحلالةكامل الالالالالالالالر ةكاليتكرامزتك
السلل ةكماألسر ةك  كاملواطنةكمال  اسة.
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 أواًل: األسملة واال  بة عنه 
 الىيث: أبو هللا  . عبددا. 

ك.  ىكهذاكالعريودمدكالك بدك/دمتتوراكش رًك
ةك)سالالالالالالالالالالالالالال اسالالالالالالالالالالالالالال ةكماقت الالالالالالالالالالالالالالالاد ةكا جرةكيفكاتر  كال م كالقدميكارتب تكبعواملكمت ريك

،كةكاملواردكلعددكالسالالالالالالالال انكاملت ا دتكا جراتكاالجتما  ةكبعديكمت ا ي   ك،كمكماجتما  ةأ
ارثكأمكالبحثك  كفرفكح اةكوكتكا جراتكاالقت الالالالالالالالالالالالالالاد ةكحب ونيكاجملا اتكمال مي   ك

تكيفكال الالالالالرا اتكالعد دةكاليتكمش تكال م كأماكاألسالالالالالبابكالسالالالالال اسالالالالال ةكفتم   ككأفضالالالالالل.
كالقدميك ربكاترهه.

رزكاملناطاكأبفر ق اكمبلدكا لنيكاخل الالالالالالال بكه كمقدكمتانتكاجل  رةكالعرب ةكمشالالالالالالالرقك 
م لكم الالالالالالرككاأتيتكبعدكذلككمناطاكأقلكحضالالالالالالورًككث كك،تكهجراتكال من نيك ل دااليتكت ق ك

ك.ممشانيك فر ق ا
  كأثرك"كالودمدكتتع اكحب قالالالةكالغالالالدك بالالالدك/معن كاملنشالالالالالالالالالالالالالالوراتكاليتكأن  الالالاكالالالالدمتتورك۞

ج الاللكالتعالالاط كمعدالالاك  كح قالالةكمأرجوكأت"،ك  كال من نيكيفكمدالالاجره كاجلالالد الالدةاملدالالاجرك
ماالقت الالالالالالالالالالالالاركيفكنقاشكال ويكفقطك  ىكأسالالالالالالالالالالالالبابكا جراتكم لقتداكابل الالالالالالالالالالالرارك،كالغد

  كماخلارج ك   دا.لداع  كيفكال ما
 د. صالم القوسي: 

كالودمدك  ىكهذهكاملع وماتكالق مة.ك بد/اكدمتتوركش رًك
تكماكم   كنهكم   كأك-مي  كالقونيكك-مم كعلنيك رضالالالالالالالالككألسالالالالالالالالبابكا جرةكال من ةك

األمضاركاملع ش ةكماالقت اد ةكمحالةكاالض رابكالس اس كمال رارك املكطردكلبعضك
  ايلكمالرب  ايكيفكلكالتواجدكا فقدكم  كك؛ال مينشالالالالالالالالالالالالرائحكاجملتمعكم كأبناسكالشالالالالالالالالالالالالعبك

 فر ق اكب لكمشالالالالار عهكاالسالالالالتعمار ةك املكجذبك ذهكالشالالالالرائحكاليتكت ا دتكأ دادهاك
مجدك  كفرفكالعملكممسحك  كمب املةكالتجارةكأكشالالالالالالرقك فر ق اكمتونكاالسالالالالالالتعماركقدكيف
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دمنيكشالالالالرقك فر ق ا،ككحدكأه كاحلواف كلدىكال من نيكل دجرةك  أاليتكبدمرهاكأصالالالالبحتك
ىتك نكبعضد كمصلك  كمناصبكمحك،دىك  كاستقراره كمت و  كثرماهت مهذاكبدمرهكأ

 اكيفكهذهكالدمني.   ك  ككة دار 
زكالعد دكم كالتجاركاحلضالالالالالالالالاريكالذ كمتانك  كدمركمتبريكيفكد  كاقت الالالالالالالالادكهذهكمبر ك
محدك"أالتاجرككاليتكمتانكمنداك"ابحب د"منذمترك  ىكسالالالالالالالالالالالالالالب لكامل انيكأسالالالالالالالالالالالالالالرةكك،الدمني

ث وب الاكعلنيكفرتةكاالنتالدابكالرب  ايك رترييكمك مالذ ك عتربكم كأغن الاسكك"،ابحب شالالالالالالالالالالالالالال 
 كهذاكاملعددكبتع   كابملعددكا سالالالالالاللم كمقدكاهت كك  كأمنيكمعددكتع  م كمس  ككأنشالالالالالاللمالذ ك

 ال غةكالعرب ةكمتعال  كالد  كمأصوله.
اكلرئ ركب د ةكبهك ئبًكانتخاكالذ كمت كك"،يسالالالالالنيكابطوق"املداجر  كال من نيكزكم كمبر ك

منت جةكلربمزكهذهكي،ك1967 الالالالالالالالبكالذ كشالالالالالالالالغ هكحىتكمفاتهك ايكمهوكاملنك"م الالالالالالالالور"
لكأمكآبعركفقدكمتانتكتنخر كيفكالشالالالالخ الالالال اتكمثق داكاالقت الالالالاد كيفكاملن قةكبشالالالال  ك

 بعضكاملواجداتكالس اس ةكاليتكمتانتكتندركيفكب دكاملدجر.
تسالالالالالالال  كا مايكحيىيكزمايككحدكأه كأسالالالالالالالبابكهجرةكال من نيكفبعدكأنأمتانكال الالالالالالالرارك

مملكك،األموركيفكالشالالالالالالالالالالالمانيكمتانكقب داكقدكعر كم كحربكاسالالالالالالالالالالالتن افكطو  ةكمعكاألتراك
ك   كليفمايكمواردك بتةك عتمدك   داكيفكموازنةكالدملةكسالالالالالالوىكماك  رضالالالالالالهكاملواطننيكم 

 لكهذهكاملتغرياتكفرضالالالتكامل  دكم كالتدهورك،كفضالالالرائبكمجبايتكحتتكأمساسكخمت  ة
النواهركمماكمع  كحالةكم كالضع كمالتشتتكممعكاألييكازدادتكهذهك،كقت اد اال

 .كاخلار   كةسببكامل  دكم كا جرك
 احل يم اهلجر :  د. عبدا. 

ئعكماجلم لكحونيكا جرةكالودمدك ذاكالعريكالراك بدك/اكدمتتورشالالالالالالالال رًك،كالسالالالالالالالالليك     
كك.مأسباهباكال من ة
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مسعكعلنيكاملدةكاملن رمةك  كأ  ك،كفاشكماسعمحق قةكاملوضوركأيىنكأنكحينىكبنق
ك،ماك دىكرسالةكماجستريكوراهكتناقدكقض ةكا جرةكال من ةأ ةكرسالةكماجستريكأمكدمتت

املناقدكاخلارج كيفكجامعةك بكقبلكقرابةكأربعكسالالالالالالالالالالالالالالنواتكحتدثكف داكالباحثككممتنت ك
 .يأ1974-1962  كا جرةكال من ةك  كالسعود ةكعلنيك)
سالالالالالالالالالالال اسالالالالالالالالالالال ةكباهتاكمت ريةكتتناغ كمعداكاألحداثكالمحق قةكا جرةكمتماكذمترتكمسالالالالالالالالالالالب

ابلنسالالالالالالالالالالبةكلقضالالالالالالالالالال ةكمكك،اكل دجرةاكمباشالالالالالالالالالالرًكمت كت ونكسالالالالالالالالالالببًك؛ككماالجتما  ةكماالقت الالالالالالالالالالاد ة
 .اكل دجرةكآعرًكلك امًلكاكتش  كال را اتكالداع  ةكرمباكه كأ ضًك

 الوارن العلقمي:  أ. عبد
كك.جراتكال من ةالودمدك  ىكهذهكاملع وماتكالق مةك  كا جرةكما ك بدك/اكدمتتورشالالالالالالالال رًك
منسالالالالالالال تكهجراتكبق ةكال من نيكفقط،كاعت لتكمتلكهجراتكال من نيك  ىكهتامةكل  ك

ل  ك نكشاسكهللاكس  ملكبق ةكاملشارمتنيكم كدمتاترتناكاألفاضلك  كبق ةكمناطاكال م ك
 .ئق كل دمتتوركالننار كمغريهكمت رياكل دجراتكاحلضرم ةكم اكمدمًكمهناككمرجعًك

أرىكأمايكمعن كمتلك   كذمترتهكمقدمةكاملوضالالالالالالالالالالالالالالور،كاآلنككقرأب نماكأك:سالالالالالالالالالالالالالالمانيكد  مل
فماكمدلو اكالسالالالالالالالالالالالالال اسالالالالالالالالالالالالال كأمكك"املن الالالالالالالالالالالالالب"أمكك"السالالالالالالالالالالالالال د"ل مداجر  كل نةكأمكلقبك

ك؟مماكهوكال رقكبنيكالس دكماملن بك،اخلكجتما  كأمكاملعنو كأمكال  ن ك...اال
 د. رايض الصفواين: 

مهناككدراسالالالالالالالالةك  كا جراتكاحلضالالالالالالالالرم ةك  كشالالالالالالالالرقك فر ق اكلعضالالالالالالالالوكه ئةكالتدر رك
 صا كابصرة.ك/حيىيكغالب،كمقب داكدراسةكاملرحويكالدمتتورك/تامعةك بكال م لكالدمتتور

 د. س مي الوزور: 
 .الوارثكأع ك بدك"وائدنكفوائدكالس ركسبعكف ك:"هناككم كقانيمك

 :كالوارن العلقمي أ. عبد



اليمنيين  لية والخارجية على اليمن في هجرةأثر الصراعات الداخ.......... 
 خارج وطنهم.

 

 

 

49 

صك ددكالكأبقكبهكم كأسالالالالبابكحدكالشالالالالعراسكمهوكا مايكالشالالالالافع كخل كأ تقدكأنكأ
 ا جرةكمالس ركفلمردهاكيفكالب تكالشعر كالقائل:

 وس رر رفي األسف ر مخس روائد      تىرب عن األوط ن يف كسب العال 
 وعلم وآداب وصقبة أم  د            تفروي هم واكتس ب معيشة 

 محد املصر : أد. 
هناككمك،كحونيكا جراتكاحلضالالالالالالالالالالالالالالرم الةك  كا نالدكةالانيكالننالار ك/دراسالالالالالالالالالالالالالالالةكالالدمتتور

 .دراساتكأجنب ةكأعرىكتناملتكاملوضوركب ورةكمباشرةكمغريكمباشرة
 ر: شّ الودود مقْ  د. عبد

نتدىكاملمرخكهناككال  ريكم كالنماذ كاملداجرةكاملشالالالالالالالرفةكاحلال ةكيفكجممو تناكهذهكم
اكيفكاجملتمعكاملداجركميفكموطند كاألصالالالالالالالالال  كاحل الالالالالالالالال  كالذ  كاسالالالالالالالالالت ا واكأنك رتمتواكأثرًك

حممدكب كسالالاملك"منتمىنكأنكحيدثو ك  كأسالالبابكهجرهت كملوطند كأم انيكشالال خناكك،اأ ضالال ك
مهوكصاحبكداركالوفاقكل نشركمال با ةكمالتوز عك ضافةك  كأتس سهكك"،ب ك   كجابر

ممتذاكمرمت ك دنكك،الشالالالالالالالالالالدريةكأم انيكمرمت كحضالالالالالالالالالالرموتكل دراسالالالالالالالالالالاتل مرامت كاألمتادمي ةك
ملهكملسالاتك بدا  ةكيفكك،ممتذاكأتسال سالهكل منتدىكاملمرعنيكال من نيك،ل دراسالاتكمالنشالر

ك.اابتكصدرتكلهكمدراسةكأمتادمي ةمتت
كمصالالالالالالالالالالالاحبك"و م ةسالالالالالالالالالالالال"ن اركحممدك بدهكغامنكممسالالالالالالالالالالالركك/وردمتت ضالالالالالالالالالالالافةك  كال

الدمتتور/كذ كااسالالالالالالتاكمأعريًكك،حباكح نهكهللاموسالالالالالالو ةكمككالدراسالالالالالالاتكمامل ح كماملوسالالالالالال ق 
 . ارفكاملخليف

 ك- :هناككدراساتكمت ريةك  كا جراتكال من ةكممندا
 ةانيكالننار ك ضالالالالالوكه ئةكالتدر ركتامعةكاحلد دةكك/دراسالالالالالةكأسالالالالالتاذ كالدمتتور

 .  كا جرةكاحلضرم ةك  كا ندك-ك افاهكهللاك-
 ك.رتاثكال مينكيفكا ندحممدكب كأبوب ركابذ بك  كالك/دراسةكالدمتتور 
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 ك.دراسةك  كأحوانيكالعربكال من نيكيفكا ند 
 ك.دراسةك  كا جرةكال من ةك  كشرقك فر ق اكبعنوانكاملس مونكيفكشرقك فر ق ا 
 ك.دراسةكهول د ك  كال من ونكاألمائلكيفكبر  ان ا 
 كدمتتور/مهناككدراسالالتنيكل البكماحدكم كجامعةك بكحتتك شالالرافكأسالالتاذ كال

األم كماجستريك  كهجرةكال من نيكك، افاهكهللاكمش اهك-ابكالعقابكالوهك بد
 .مال ان ةكدمتتوراهك  كهجرةكال من نيك  كأمر  اك،لرب  ان ا

 ك.امل ككمن وركدراسةكقدميةكلمستاذك بد 
 "ك.ل   و كمهوكصح  ك"متتابكال من ونكيفكشرقك فر ق ا 
 ك.محدكالق ريأكدمتتور/دراسةكألستاذ كالعن  كال 
كال  ريكم كالدراساتكالك سع ينكالوقتكلسردها.كمهناك

 د. رايض الصفواين: 
كذاكالعري.الودمدك  ىكهك بدك/ش راًكدمتتور

كمدايلة.ك-
ال م ،كيفكاحلق قةكه كملكك  ىكج ئ ةكال ردكالسالالالالال اسالالالالال كل دودك-لد  كك-ت الالالالالو بك

بالاللكهالالاجرماكمبحضكرغبتد ك  ىكمراحالاللكطو  الالةكبالالدأتكهجراتكفرد الالةكأماعركك؛  ردما
تك م  ةك  كةا اتكمتق عةكمهجرةكةا  ةكمتربىكمس  ككث ككالتاسالالعك شالالر،مثان ن اتكالقرنك
 حدىكاملراتكتوجهكأحدكال دودكب  بكم توبكليفمايكأمحدككي.كميف49بسالالا كالر حك

   الالبكموافقتالالهك  ىكأنك دالالاجركمعكةالالا تالالهكفالاللجالالابك  ىكظدركال  الالب:كالكمالالانع،ك
ماشرت ك  ىكم ك رغبونكيفكا جرةكأنك ع مواكأصونيكمدند كاحلرف ةكل  من ني،كمانتدتك

راتكق   ةكت ككا جراتكاجلما  ةكعلنيكسالالالالالت ن اتكالقرنكاملاضالالالالال كمبعدهاكمتانتكهج
 اكمفرد ة.جدًك
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فقدكهاجركال من ونك  كخمت  كأصالالقاركالعاملكعلنيكمراحلكك،ماكأمردكامل خصمم   ك
اتره ةكمتعاقبة،كميفكالقرنكال ام ك شالالركهاجرتكأ دادكمت ريةكم كاحلضالالاريك  كجنوبك
ك د دةكمنداكلنشالالالالالالركا سالالالالالالليكممنداكاقت الالالالالالاد ةك شالالالالالالرقكآسالالالالالال اكم  كشالالالالالالرقك فر ق اكلدمار 

اسالالالالالالالال ةكيفكفرتاتكالحقة،كمهذهكيفكتقد ر كأتيتكيفكاملقايكاألمنيكفقدك)مع شالالالالالالالال ةأكمسالالالالالالالال 
مقبائلكك"آنيكمت ريالالالالالالالالالالالالالك"م  تكال را اتكمالتنافساتكالس اس ةكبنيكالقوىكالقب  ةكمم  ةكب

اليتكشالالالالالددهتاكمدنكحضالالالالالرموتكمماكجن ك نداكم ك ديكاسالالالالالتقراركشالالالالال  تكب ئةكك"يفع"
مالسالالالالالالالال اسالالالالالالالال ةكال افع ةكب ئةككطاردةكل عد دكم كالسالالالالالالالال ان،كمتماكشالالالالالالالال  تكالب ئةكاجلغراف ة

طاردة،كفارهكمت ريكم كأه داك  كالسعود ةكمدمنيكاخل  جكممارسواكأنش ةكرار ةكخمت  ةك
 واكطبقةكم كرجانيكاملانيكماأل مانيكيفكهذهكالب دانكبعدكأنكح الالاللكالعد دكمند كمشالالال  ك

ك  ىكجنس اهتا.ك
املستعمرةكمتماكشارككالعد دكم كراركم مانيكتع كمهتامةكيفكأتس ركدملةكج بويتك

ب داكمتانتك  ك سالالالالداماتكيفكال رنسالالالال ةكعلنيكالن الالالال كاألمنيكم كالقرنكالعشالالالالر  ،كمق
اةكال رنسالالالال ةكأ ضالالالالاًكيفكشالالالالرقك فر ق ارترييكاملسالالالالتعمرك أتسالالالال رك هاجركالعد دكم كك،كمأ ضالالالالً

كيفكخمت  كاملد كماألنشالالالالالالالالالالالالالال الالالالالةك كمالواليتكاملتحالالالالالالدةكما رطوا ال من نيك  كبر  الالالالالالان الالالالالالا
 االقت اد ةكهناك.

ك:وا الصة
أنكالعواملكالسالالالالالالالال اسالالالالالالالال ةكماالقت الالالالالالالالاد ةكيفكاألسالالالالالالالالاقكمتانتكمراسكهجراتكال من نيك
مانتشاره كيفكخمت  كأصقاركالعاملكمه ك ش  ونكجال اتكمتبريةكيفكدمنيكالعامل،كمبقدرك
ماكترتبك  ىكهجرهت كم كاسالالالالالالالالالالالالتن افكلم د كالعام ةكماخلرباتكماالعت الالالالالالالالالالالالاصالالالالالالالالالالالاتك

دانكاملدجركمهنضالالالالالالالالالالالالالالتدالالاكمازدهالالارهالالاكالعم  الالةكيفكب الالده كال م كفقالالدكأمثركذلالالككتعمريكب الال
مالس ماكبعدكأنكمجدماكالر ا ةكمالد  كمالتشج عكم كأننمةكمشعوبكت ككاألصقار،ك
األمركالذ ك  تقرك ل هكال م ك  ىكمركالتار  كمخباصةكاترهناكاملعاصر،كفال م كم درةك
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ابمت ازكل   اساتكمالقوىكالشالالالالالالالالالابةكاملنتجةكبسالالالالالالالالالببكاملناخكالسالالالالالالالالال اسالالالالالالالالال كالداع  كغريك
اجتما  أكك-سالالالتقركمالذ كاسالالالتتبعهكبلكنتجك نهك ديكاسالالالتقراركمع شالالال ك)اقت الالالاد كامل

 مضافك ل هكسوسكالنرمفكال ب ع ةكاليتكيركهباكالبلدك  ىكمركاترهدا.
 احل يم اهلجر :  د. عبدا. 
كمدايلة.ك-

 ماكه كأسبابكا جرة؟
سالالالالالالالالالالالد كهنالككالعد دكم كاألسالالالالالالالالالالالبابكاليتكتدفعكاألفرادك  كترككأمطاهن كممسالالالالالالالالالالالقطكرأ

 - :اماك   كأمت ركأسبابكا جرةكش و ًكما جرةك  كبلدكأمكمد نةكأعرى.كف 
 ا ربكم كمنالالالاطاكالن اركل الالالاملالالالاكمتالالالانكالبحالالالثك  كاألم كماألمالالالانكأحالالالدكأه  ك

كال  ريكم كالسالال انكيفكمناطاكالن ارك أسالالبابكا جرةك ربكال مان.كح ثك ضالال ر 
أمت ركأمنالالًا،كمهوكاحلالالانيككماحلرمبك  كا ربكما جرةك  كاخلالالار كحب الالاك  كح الالاة

 يفك ددكم كدمنيكالشرقكاألمسط.
 ال قركي الال لكال رمقالالاتكال بريةكيفكالرماتالالبكمظرمفكالعمالاللكبنيكالالالدمنيكاملخت  الالةك

أحدكاألسالالالالالبابكاملدم ةكل دجرة.كح ثكتقد يكالعد دكم كالدمنيكاملتقد مةكمم  اتك
ابةكت ريكاهتمايكاملداجر  كم كالدمنيكاألقلكت و رًا.ك ضالالالا فةك  كذلككمحواف كجذ 

قالالدك دالالاجركال  ريكم كاألفرادكهراًبكم كنسالالالالالالالالالالالالالالالبكالب الالالالالةكاملرت عالالةكمق الال ةكال رفك
كاملتاحةكيفكأمطاهن .

 البحثك  كمسالالالالالالتوىكمع شالالالالالال كأفضالالالالالاللكمالك قت الالالالالالركذلكك  ىكاجلانبكاملاد  ك
فقط،كح ثك داجركال  ريمنكحب ًاك  كمسالالالالالالالتوىكمع شالالالالالالال كأفضالالالالالالاللكم كالناح ةك

 الب ئ ةكمال ح ة.ك
 ةكالدراسالالالالالالالةكمالتع   كمك هذاكأحدكاألسالالالالالالالبابكاليتكتدفعكاألفرادك  كا جرة،كعاصالالالالالالال 

األصالالغركسالالنلاكالذ  ك سالالعونك  كااللتحاقكابجلامعاتكالعامل ةكأمكالتخ الال الالاتك
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اليتكالكتتوف ركيفكب الالداهن ،كث ك قر رمنكبعالالدكذلالالككاالسالالالالالالالالالالالالالالتقراركيفكالب الالدكاجلالالد الالدك
 بش لكدائ .

 ةكاليتكت رضالالالالالداكاألسالالالالالبابكالسالالالالال اسالالالالال ةك داجركالبعضكهراًبكم كالق ودكالسالالالالال اسالالالالال 
   د كدم  ،كح ثك سالالالعىكج سنكمند كل ح الالالونيك  ىكجنسالالال ةكجد دةكهبدفك
ا،كيفكحنيك داجركالبعضكاآلعركطمًعاكيفكاحل الالالالالالالالالالالونيك بناسكهو  ةكجد دةكأ ضالالالالالالالالالالالً

ت.    ىكامل  دكم كاحلقوقكماحلري 
 البحثك  كالتغ ريكماملغامرةك قضالالالالالالالالالال كاملغامرمنكمالرح الةكيفكالدمنيكاليتك  مرمهناك

فقط،كل   كقدك تخذكبعضالالالد كالقراركاب جرةكماالسالالالتقراركالدائ ككبضالالالعكسالالالنوات
يفك حالالدىكت الالككالالالدمنيكاليتكمير منكهبالالاكيفكرحلهت ،كممالال اكرعالاللكاملغالالامرةكمحالالبك

 التغ ري،كماحدةكم كأسبابكا جرةكالشائعة
قت الالركتوجداهتاكأصالالبحتكا جرةكال من ةكرر كضالالم كسالال اقاتكجد دةك ذكملكتعدكت

  كالدمنيكاتسعتكدائرهتاكحنوكب دانكأعرىكم  كقاراتكأعرىكمكك مناحنوكدمنيكاجلوار،كمك
كمتندا. كالواليتكاملتحدةكاألمر   ةكمكاملشرق ة،كابلتحد د،كأمك 

 كهبذاكلقدكبدأكالتغريكأيعذكجمراهكيفكحرمتةكرد دكل دجرةكملكت عددكم كقبل كمملكت 
كالذ كح الالالالالالالالاللكيفكمسالالالالالالالالالاراتكاحلرمتةكاجلك،احلج كم كالتنوركمالتعدد د دةك جرةكفالتغري 

ك كيفكاهتماماهت كأ ضالالالالالالالالً اك ذكظدرتكأشالالالالالالالال انيكجد دةكمنداكا جرةكال من نيكصالالالالالالالالاحبهكتغري 
ك.،كهجرةكال  اسات،كهجرةكالدراسةال رد ة،كا جرةكاألسر ة،كا جرةكغريكالشر  ة

 ذنك ت  بكاألمركدراسالالالالالالالالالالالالاتكجد دةكملاكحيدثكم كتغريكمت وركيفكا جرةكال من ةك
  عة.م كأجلكفد كهذهكالوتريةكالسرك

 مة املل  الثور: أد. 
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 اكمجنوبكشالالالالالالالرقكأق متكمرشالالالالالالالةك  م ةك  كا جرةكال من ةك  كجنوبكشالالالالالالالرقكآسالالالالالالال
اكمتتابكل  كسالال  الالدركقر بًك،كمكةكلمسالال كالكأتذمتركاتر  كالورشالالة،كم كفرتةكق الالريك فر ق ا

 .هبذاكاخل وف
 د. رايض الصفواين:

شالالالالالالال باي،كم ت ك تقدكأنكهذهكالورشالالالالالالالةكبر ا ةكميو لكرجلكاملانيكماأل مانيك  وانكالأ
 حتر ركمتتابك ندا.

 احل يم اهلجر : د. عبد .ا
،كهوكترمت  هك  ىكاجملتمعكاألصالال  ،كمل رك  ىكاجملتمعكرة نكماكنسالالم هكلناهرةكا ج

سالالالالالالتقب لكفقط
 
 نكاالن لقكم كالب دكاألصالالالالالال  ،كالك عينكفقطكاحلد ثك  كاملداجركك.امل

.ك عينكهذاكاالهتمايكابل ردكيف  ْغرت  ب 
كمت   ته،كالتشالالالالالالالالالالالالالالبثكبتحد دكقبلكاخل ابكحونيكامل

،كمبمارسالالالالالالالالاته،كبسالالالالالالالال ومتاتهكاجملمو ةكاالجتما  ةكاليتك نتم ك ل داكهذاكال ردكيفكاألصالالالالالالالالل
ك.كاك  ادةكالننركف دابقنا اتهكاليتكستض رهكالغربةكحتمًكال وم ةكمك

ريهالالاكابالرتبالالا كهالالذاكال رحكاجلالالد الالدك  ىكحالالالالالةكاملدالالاجركال مينكحنوكدمنيكاجلواركمغ
 اقكذلكك  ىكهذاكاجملتمعكهوكالذ كم  نهكم ك حداثكتغ ريكانعمبجتمعهكاألصالالال  كمك
 ج ةكلناهرةكا جرةكإب ادةكاال تباركل مجتمعكاألص  .وكوليفكالننرةكالسوس 

 محد املصر : أد. 
مهوكأحدكك"،محدكب كحممدكال مايكالشرماي"أناملتكيفكرسالةكالدمتتوراهكشخ  ةكت
ككك،يفكالقرنكالتاسالالعك شالالر كالشالالخ الال اتكال من ةكاليتكهاجرتك  كا ندكأه ك متماكتناملت 

أبناسكالقاضالال كحمسالال كك"ز  كالعابد  "مكك"حسالالنيكب كحمسالال "اكشالالخ الال ةكاألعو  كأ ضالالًك
األن الالالالار .كحق قةكموضالالالالوركالشالالالالخ الالالال اتكال من ةكاملداجرةكعاصالالالالةكعلنيكفرتةكالقرنك

  لكالذ ك   اكهباكبعد.التاسعك شركم كاملواض عكاملدمةكاليتكملكتدرقكابلش ك
 :د. اسن املراين
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لكحالالالاج اكبنيكال م ك الالال ك نكمجودكدمنيكاخل  جكاليتكي كك".ال م كمع منيك  كالعالالالامل"ك
مالعاملكجعلكمتلكقاديكأمكزائرك  كال م ك سالالالالالالتغربكم كمضالالالالالالعكال م كمالتخ  كممجودك

ةك شالالالالالالالالالالالالالالعركممتذلككاحلانيكابلنسالالالالالالالالالالالالالالبةكل خار كم كال م كألمنيكمر كك،أمنا كبدائ ةكل ح اة
كم كالتقديكممت  كالكت انيكال م كتع دكيفكابلدهشالالالةكل مسالالالتوىكالذ كمصالالاللك ل هكالعامل

ك؛غ بكاملسالالمملنيكقدكمصالال واك  كقنا ةكبعديكتقديكال م أنكإم   هكفك،غ اهبكاملاضالال 
متربكقدركم كاألموانيكل ع دكهباكعار كأف لكماحدكحيامنيكأنكرمعكأمك ندبكلذلكك
 ال م .
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 الجلسة.  كلمة الختام: مدير
 : الودود مْقّشر عبد .د

 .علهت كماست ساراهت كالق مةمجهكالش ركل جم عك  ىكمداأك...كامعتامًك

 عميجلر  لم تقدويع عظم


