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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
ّالذي جعل حب األوطان غريزة مركوزة يف قلب اإلنسان, بل يف ه ـَّلِاحلمد ل

والصالة والسالم عىل خريته من خلقه إمام األنبياء . قلوب الطري واحليوان
ِواهللا إنك أل«: ّ, الذي قال يف وطنه مكةّواملرسلني حممد  ّحب بالد اللـه إيل, ِّ َ ِ َّ ّ

ُولوال أن أهلك أخرجوين ما خرجت منك ِ َ , ا زاد الشوق ببالل بن رباح ّومل. »ّ
 :وهو باملدينة, إىل مكة وشعاهبا أنشد بصوته الرخيم

 ً ليلةّنِأال ليت شعري هل أبيت
ــةْنَدِوهــل أر ــاه جمنّ ٍ يومــا مي َ ً 

 

ُبــواد وحــويل إذخــر وجليــل  ٌ ٍ 
ٌوهل يبدون يل شامة  ْ  )١(ُوطفيلَ

 

 .ّيا أصيل دع القلوب تقر:  فقال له الرسول
ّملا قدم النبي املدينة «: ريض اهللا عنهـاقالت عائشة و   ِوعك أبو بكر وبـالل, فكـانِ

 :ّأبو بكر إذا أخذته احلمى يقول
ِكل امرء مصبح يف أهله ِ ٌ ّ ُ ٍ ّ 

 

ِواملوت أدنى من رشاك نعله  ِ ِِ ُ 
 

ِّهم حبب ٰالل«: بقة, فقال رسول اهللا وبالل يرفع عقريته باألبيات السا َّ
ّإلينا املدينة, كحبنا مكة أو أشد ّبارك يف صاعنا, ويف مدنا وصححها لناّهم ٰ الل.ّ ِّ .

 أخرجه البخاري يف فضائل املدينة من صحيح .»ُوانقل محاها إىل اجلحفة
د , وباب من دعا برفع الوباء واحلمى, واإلمام أمحالبخاري, باب مناقب األنصار

 .ريض اهللا عنهايف مسنده وابن سعد, كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة 
                                 

 عىل بعد أميال من مكة, وشامة وطفيل, قيل إهنام جبالن يف مكة, وقال سوق: ّجمنة   )١(
  .بالقرب من مكة) من عيون املياه(إهنام عينان : خلطايبا
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ّ الكرام يتغنّون بمكة ويودون أن لو كانوا هبا,  وصحبهفهذا رسول اهللا 
ّويعلنون حبهم هلا, رغم ما القوه من أهوال من قريش, أهل مكة, حتى 

م غاية اإلكرام, , وأكرموهريض اهللا عنهمفآواهم األنصار . اضطروهم للخروج منها
ّبقي حب مكة يف قلوهبم, حتى دعا رسول اهللا ومع ذلك  ّبأن جيعل  اهللا حب ُّ

ُورفع اللـه عن املدينة الوباء, فقد . ّأو أشد يف قلوهبم, فكان كذلكّاملدينة كحب مكة  َّ
وكان «: وقالت. »ِقدمنا املدينة وهي أوبأ أرض اهللا «:ريض اهللا عنهاقالت عائشة 

ًري نجال, يعني ماء آجناجي» بطحان« ًوال شك أن هذه املياه اآلجنة كانت مرتعا . ً
. ّللبعوض مما جعلها تنقل احلمى املعروفة لدينا باملالريا, وربام غريها من احلميات

ّكام أن هذه املياه اآلجنة سبب لنمو كثري من البكرتيا والفطريات املمرضة مع 
 برفعها, فرفعها اهللا اهللا وجود احلرشات, وخاصة البعوض, فدعا رسول 

 .ُسبحانه وتعاىل إىل اجلحفة بربكته
 والطائرات اإليطالية ,ُوقد ولدت يف عدن, مع بداية احلرب العاملية الثانية

سنة ( السابعةًلدفاعات األرضية تصليها نارا, ثم يف سن اتغري عىل عدن و
ما أثاره ّ متت أول ثورة ضد هيود عدن بسبب ما حدث يف فلسطني, و)م١٩٤٧

 وقليل منهم إىل ّالصهاينة حتى يضطروا هيود عدن واليمن إىل اهلجرة إىل إرسائيل
بريطانيا, فهاجر من اليمن وعدن أكثر من مخسني ألف, زادوا يف إرسائيل حتى 

 ).م٢٠١٠(وصل عددهم أكثر من ثالثامئة آلف اآلن 
  ً وهاج الناس دفاعا عن مرصم١٩٥٦ثم جاءت حرب السويس سنة 

ُوشاركت يف احلركة الطالبية, ثم ... د النارص بطل القومية العربية آنذاكوعب
ُ وعدت إىل عدن بعد إمتامي . لدراسة الطبم١٩٥٨ذهبت إىل القاهرة عام 

ْالدراسة, وكانت عدن تغيل بالثورة ضد اإلنجليز, وقد دخلت إليها حركة  َ َ
ًسالت الدماء أهنارا  و,َّالقوميني العرب, وتسلل إليها املاركسيون والشيوعيون

, وسبقتها جمموعة من األعامل FLOSYوجبهة التحرير   NLFبني اجلبهة القومية 
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ُوعايشت الدمار, وكنت ... اإلرهابية واالغتياالت املتبادلة بني الفرق السياسية
ت  ُآنذاك فيام كان يعرف بمستشفى امللكة, وهرب األطباء األجانب كلهم, واخرتُ ْ

ًلألطباء من أبناء عدن واملحميات وهم قلة, وواجهنا أياما كمدير مؤقت ورئيس  ّ
عصيبة, حيث كانت األسلحة والقنابل والرشاشات تدخل إىل عنابر املرىض لتتم 

 ...بقية املعارك
ورغم املآيس التي تلت ذلك وجميء احلكم الشمويل املاركيس اللينيني الذي 

ن هذا اجلحيم, إال أن ذلك ّخرب البالد والعباد, واضطرار الكثريين للهروب م
 .ّكله مل يطفئ جذوة حب عدن يف القلوب

 قبل أن أعرف اهلو آتاين هواها
 اـّتمكنـ ف ًا ـاليــخ ًا ـلبــق ادف ـصـف       

 ُّأمر عـىل الـديار ديـار لـيىل
 ُّوما حب الديار شغفن قلبي

 

ِّأقبــل    ذا اجلــدار وذا اجلــداراُ
  من سكن الدياراَّولكن حب

 

ُت, وعىل ساحل صرية كانت مدرستي املتوسطة ْوَمَضها اجلرداء, نعىل أر
ّ ميناء عدن التارخيي مقر هلوي, وأترايب, وعىل ساحلها قضيت  وكانت صرية−

ثم انتقلت إىل كلية عدن عىل آخر حدود الشيخ عثامن . سنوات من عمري
اك وهي الثانوية احلكومية الوحيدة آنذ. يبالقرب من دار سعد وبستان كمرس

ًوكان مستواها راقيا .. يف عدن, وال يدخلها إال قليل من أبناء عدن واملحميات
ّوكم كان يل من لدات وأتراب متكن حبهم من .. يف تعليمها ومبانيها ومالعبها ّ

 .قلبي إىل يومي هذا
ويف منطقة العيدروس كان منزلنا, فكان مسجد العيدروس مأو أفئدتنا, 

ويف مسجد بانصري معظم . لتقي األحباب واألشياخمجعة, ونيوم نذهب إليه كل 
 .صلواتنا لقربه من البيت
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 رمحة اهللا عليهومدارس عدن ومناهجها أبعد ما تكون عن الدين, ولوال الوالد 
وكانت . ملا عرفنا أن نصيل وال كيف نقرأ القرآن, فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء

ّلنا وتعلمنا وتأدبنا, أنا وأخي ّالبيوت حتوي األب واجلد واألعامم, فكم منهم هن ّ
 .وصنو الروح والبدن أمحد

 سنة, بينام حيايت يف جدة ضعف ٢١وكانت فرتة حيايت يف عدن ال تزيد عن 
ًتلك الفرتة, وقد وجدت فيها سكنا وأمنا وأخوة وأحبابا, ورزقني اهللا, فيها  ً ً ُ

ّولكن شتان بني حب عدن وحب جدة... الذرية واالستقرار ّ ذلك ما ولعل .. ّ
عايشه بعض الصحابة من أهل مكة, فرغم معاناهتم وعذاباهتم يف مكة إال أن 
ّقلوهبم ظلت معلقة بأستار الكعبة, رغم ما وجدوه يف املدينة من أمن وأمان, 

َوعزة ومنعة, وأخوة كرام يؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ّ. 
ّوكنت أغالب حبي لعدن, فلام زالت الغمة واهنار ا ّ حلكم الشيوعي املاركيس ُ

وبدأت بالزيارات املتكررة وإلقاء . اللينيني الدموي, بدأت أحالم العودة تراودين
 كريمة من مدير بدعواتّيف كلية الطب وغريها : املحارضات يف جامعة عدن

 .ّبارصة ثم الدكتور عبد العزيز صالح حبتورجامعتها آنذاك الدكتور صالح عيل 
بام تشتهي السفن, والفوىض ضاربة أطناهبا بعد الوحدة ِولكن األمور مل جتر 

 ثّوحتد.. ّوعمليات االستحواذ عىل البيوت واألرايض واملناصب استمرت
ًون عن وجوب إعطاء كل منطقة دورا يف احلكم املحيل, أو احلكم ريالكث

ومل . الفيدرايل, ولكن أصحاب النفوذ والطغمة احلاكمة أفسدت البالد والعباد
وبدأت . ً مقترصا عىل عدن, بل كان األمر يف كل أرجاء اجلمهوريةيكن ذلك

ومل يعد هناك أمل يف العودة, .. ِّالنعرات اجلاهلية تزداد, يغذهيا الظلم والفساد
ّوقد كنت اشرتيت منزال هناك, فكان ال بد من التخلص منه, ولو بخسارة ًّ. 

ًوزرت كل مراتع الصبا مرارا وذهبت إىل الصهاريج يف ا لطويلة, حيث كنا ُ
ًنلعب أطفاال, ونسبح نادرا إذا ما امتألت الصهاريج, ونادرا ما حيدث ذلك ً ً .



א  

 

٩

ّوترددت عىل صرية وشوارع عدن ومدارسها, وحاولت الصعود إىل حقات 
وهو يف األصل بناه الثري ... فمنعني احلرس الذين حيرسون القرص اجلمهوري
يث املنظر الرائع, فخليج صرية ّالفرنيس العدين توين بس عىل قمة اجلبل ح

ومن اجلهة األخر . ّوحقات أمامك, ويمتد املنظر إىل خليج عدن وخورمكرس
مدينة عدن بمآذهنا وجباهلا الشاخمة الذر َتر ًوتذكرت أياما كنت أصعد فيها .. ُّ

مع صديقي األخ عبد املجيد الزنداين بعد صالة الفجر لنتحدث حول اإلعجاز 
 .ّ حمل اهتاممه كله آنذاكالعلمي الذي كان
ي والساحل الذهبي وسواحلها األخر, وذهبت وسبحت هواوتذكرت الت

وما عرفت أين قد جاوزت الستني فيها وكأنني أعيش أيام الصبا وفورة الشباب, 
 .بل واقرتبت آنذاك من السبعني

 ًومل أترك بستان كمرسي وال ساحل أبني وال حارة وال مكانا كان فيه ذكر َ ْ َ
ًوذهبت إىل الربيقة مرارا, وألختي وزوجها املهندس السيد . ال ذهبت إليهإ

ً وتذكرت أيام كنت طبيبا مسؤوال .ًجعفر حممد السقاف منزال مطال عىل ساحلها ً
وكم كنت أسبح يف ساحلها وأمتشى عليه . يف املستشفى احلكومي الصغري فيها

 .وأشرتي كومة السمك بشلن واحد فقط
ّوجتمعت لدي  معلومات غزيرة عن عدن وعن تارخيها القديم واحلديث, ّ

ّوبدأت بكتابة ذكريات, ورأيت أن ما لدي من معلومات جغرافية وتارخيية 
 .أبدأ بكتاب عن عدن وتارخيها وجغرافيتها: ودينية ال حتتملها ذكريات, فقلت

ّوبدأت بالتعريف بعدن وما كتبه الرحالة من املسلمني عنها, ثم الرحالة من ّ 
ًاألوربيني, ثم كتبت فصال عن بركان عدن والرتكيب اجليولوجي ملدينة عدن  

 .واألحاديث النبوية الرشيفة يف بركان عدن
ّواعترب بعض املؤرخني والكتاب أن ما ورد عن عدن يف هذا الباب من باب 

وحتدثت عن بركان عدن, وأول من نرش ذلك . األساطري, وهم يف ذلك وامهون
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يا اإلنجليز, ولكني مل أقرأ أبحاثهم إال فيام بعد, وأول ما وصلني علامء اجليولوج
 ,)١(كان البحث العلمي املوثق للدكتور معروف عقبة عن بركان عدن والبوميس

 القدماء وهو الطفح الربكاين املوجود يف كهوف البوميس يف عدن, وقد استخدمه
ه ذلك يف الندوة وقد نرش بحث. لتلبيس الصهاريج الضخمة يف الطويلة وغريها

 .م١٩٩٩العلمية عن عدن عام 
ور والدكتور معروف عقبة بإلقاء بحث يف ندوة شثم قام الدكتور أمحد حن

, م٢٠١١ يناير ١٩ −١٨املنعقدة يف جامعة عدن ) عدن بوابة اليمن احلضارية(
 .ًوهو أيضا عن البوميس إحد املواد العمرانية يف عدن

نيان يف الواليات املتحدة بدراسة جمموعة وثمسثم قامت وكالة ناسا ومعهد 
 يناير ١٠ إىل م٢٠١٠ نوفمرب ١٤ّمن اهلزات الربكانية يف خليج عدن, حدثت من 

ّ هزة يف اليوم األول, ثم انخفضت اهلزات٣٧, وحصلت م٢٠١١ وقد حدثت . ّ
ّبسبب حترك الصفائح املوجودة )  مقياس رخيرتعىل ٥,٥إىل  ٤,٥(ّ هزة قوية ٤٧

ّووصفوا هذه اهلزات بأهنا مثل ... حة العربيةفيوالصومال, والصيف احلبشة 
َهل قرب آخر الزمان, بحيث تنفجر : ّوعلق بعض الباحثني. Swarmاألرساب  ُ َ

ّالرباكني املتوقعة يف منطقة عدن وما حوهلا? وقد قال القدماء مثل باخمرمة 
ّكم سخر الكتاب و... ا ستكون يف جبل صريةه, بأن بدايتورواهلمداين وابن املجا

فكريرت هي فوهة بركان . ُّوسخريتهم تدل عىل جهلهم. املحدثون من هذا القول
 التي تسبق النهاية ويوم  الزمان, وهو آخر العالمات العرش يف آخرًسيثور قطعا

القيامة, كام أخربنا بذلك احلبيب املصطفى صلوات  اهللا وسالمه عليه وعىل آله يف 
وقد راجع هذا الفصل . تة التي أوردناها يف هذا الفصلاألحاديث الصحيحة الثاب

 .األخ العزيز اجليولوجي عبد اهللا الزبيدي, فله مني خالص الشكر
                                 

ّوخفته ناجتة عن وجود الغازات الربكانية, واسمه . البوميس هو حجر اخلفاف الربكاين   )١(
ٌ وقد حرفه أهل عدن إىل بوميس, وهو أمر معتاد).بيوميس( Pumiceباإلنجليزية  ّ.   
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 وعدن التارخيية هي مدينة كريرت .ثم جعلت الفصل الثالث جلغرافية عدن
ّفقط, وما حوهلا كان ينتسب إليها, وهي مدينة حمصنة أشد التحصني  باجلبال  ُ

ومن اجلنوب . من كل جهة ما عدا جنوهبا حيث البحر) مسانش(الشاخمة 
وعليها قلعة حصينة حتميها من األعداء, وعىل . والرشق جبل وجزيرة صرية

ًصرية أيضا سور له مخسة ويف بعض األحيان ستة أبواب, وعليه استحكامات 
جمموعة من االستحكامات والقالع ) العقبة(وعىل باب عدن .. عسكرية
د رشحت ذلك كله يف الفصول املتتالية عن باب عدن والتالج وق. والدروب
 .إلخ.. وصرية

زيد تولكن حمافظة عدن ختتلف عن مدينة عدن التارخيية, فاملدينة الصغرية ال 
بينام حمافظة عدن احلالية تصل ) ثالثة إىل أربعة كيلومرتات مربعة(عن ميل مربع 

ً كيلومرتا مربعا, وحتتوي مدنا عدة٦٩٨٠إىل  ً   − التواهي − ّاملعال − كريرت:  هيً
 مدينة الشعب إىل الربيقة وما تبعها − املنصورة −  الشيخ عثامن− خورمكرس

 .امتدت اآلن لتشمل دار سعد وما بعدهاو
وقد كان سكان عدن يف أيام الرسوليني والطاهريني يصلون إىل ستني ألف 

ربط الرشق بالغرب عرب وهلا جتارة عاملية متتد إىل الصني واهلند, وت. )١(شخص
رتيا وكينيا وتنزانيا إىل يرإالصومال واحلبشة و(مرص, وتأتيها جتارة إفريقيا الرشقية 

ّعدن ورضهبا باملدافع فر سكاهنا ولكن عندما دخل القبطان هينس ).. مدغشقر
 ولكن يف خالل .  هيودي٢٥٠ نسمة منهم أكثر من ١٢٨٩َومل يبق فيها سو

, وبحلول عام ١٥,٠٠٠  من السكان حتى وصلوا إىلثالثة أعوام عاد كثري
                                 

ّ ماركو بولو إن سكاهنا يقدرون بثامنني ألف, عندما زار عدن, يف رحلته إىل الصني, قال   )١(
وقـد زارهـا يف أيـام الدولـة . مليئة بالتجار من كل البالد, وبضائعها وأسواقها عـامرة

   .)القرن الثالث عرش امليالدي(الرسولية 
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 أكثر م١٩٦٧ثم كانوا عند االستقالل عام . ٤٤,٠٠٠  وصل السكان إىلم١٩٠١
 .من مائتي ألف نسمة

 Yemenوكانت عدن ثالث أهم ميناء بعد ليفربول ونيويورك, ويقول كتاب 

Divided)عامل يف نت أهم ثاين ميناء يف الا أن عدن كم٢٠١١ي صدر عام الذ )١
 .اخلمسينات وبداية الستينات من القرن العرشين

ً ووضعت كثريا من ,املختلفة ومعاملها) املحافظة(وقد رشحت مناطق عدن 
  .الصور اجلميلة لعدن كريرت والنواهي واملعال والربيقة

, وجبل )العقبة(باب عدن : ويف الفصل الذي يليه بعض معامل عدن التارخيية
, وصهاريج عدن, وصرية ميناء عدن القديم, )الجالت( والدروب ,شمسان

من أمثال الطيب باخمرمة وابن املجاور وغريهم, ُورجعت إىل ما قاله القدماء, 
ّدرسني يف كلية عدن لعام واحد (ولكن املصدر األسايس واهلام هو كتب أستاذي 

. ريةالعقبة, الصهاريج, ص: األستاذ عبد اهللا حمريز يف كتبه الثالثة) الرياضيات
ًوقد طبعت طبعة رديئة ال تليق بأمهية هذه الكتب, وأخريا قامت وزارة الثقافة  ُ

/ هـ١٤٢٥والسياحة بصنعاء بإصدار هذه املجموعة كاملة يف طبعة مجيلة سنة 
ًم وقد أحسنت بذلك صنعا٢٠٠٤ ُ. 

عدن «: ومن الكتب املهمة يف هذه الباب كتاب السيد حسن صالح شهاب
 ).٢ط  (م٢٠٠٠ؤلف عىل نفقته سنة طبعه امل» فرضة اليمن

وقد انتقلت بعد ذلك إىل معامل عدن الدينية, وحتدثت فيها بإسهاب عن 
ّمسجد عدن التارخيي الذي بناه معاذ بن جبل ودخله اإلمام عيل بن أيب طالب 
. ّوصىل فيه وخطب عىل منربه, ودخله أبو موسى األشعري وعدد من الصحابة

ذي بقيت منارته, وهي املنارة املشهورة يف كريرت عدن ّووثقت بعد جهد أنه هو ال
                                 

)١( .2011Noel Brehony: Yemen Divided, Taurus, London, New York,.   
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مكتبة (ومكتب بريد كريرت, ومكتبة مسواط ) احلبييش(بالقرب من ميدان الكرة 
ثم حتدثت عن مسجد أبان وهو ثاين مسجد من الناحية التارخيية, ). ًليك سابقا

 تربواحلكم يع. فقد أقامه وبناه احلكم بن أبان بن عثامن بن عفان, وهو من التابعني
من علامء عدن األفذاذ, وهو الذي رحل من أجله اإلمام أمحد فوجده قد مات, 

 توىل إمارة املدينة, وهو دوأما أبان نفسه فق. ومل يكن ابنه يف علم احلديث كوالده
ًأول من وضع كتابا يف السرية, أضاعه اخلليفة سليامن بن عبد امللك بعد أن أخذه 

من علامء التابعني, ويبقى السؤال هل ) أبان(و... أخرمنه ومل يكن معه نسخة 
دخل عدن وبنى مسجدها? أم أن الذي فعل ذلك هو ابنه احلكم بن أبان? 
ّوتاريخ املسجد حافل بالعلامء الذين درسوا فيه, ومن آخرهم السيد مطهر 

 .الغرباين الذي حباين بكرمه وعطفه
ن, ومعلم من مراكز ثم مسجد الشيخ جوهر أحد أولياء عدن املشهوري

 .العلم والدعوة
ثم حتدثت بإسهاب طويل عن العيدروس ومسجده وتالميذه ودوره 

حممد وكذلك دور تالميذه, ومنهم العالمة الفقيه . السيايس واالجتامعي والديني
بن عمر بحرق الذي هاجر بعد ذلك إىل اهلند, وكانت له مكانة عظيمة عند ا

 كجرات, وقربه معروف, وله عرشات الكتب حاكم مدينة أمحد أباد, ومات يف
 .اهلامة مطبوعة وخمطوطة, وله شعر رائق

ومن تالميذه السيد حسني بن الصديق األهدل صاحب مسجد حسني, 
ْوعرفت حافة حسني باسمه َ ّ وذكرت مؤلفاته وعلمه وتصوفه وجهود آبائه .ُ ُ

 .األهادلة وبالذات من دخل منهم عدن
 وترمجت له ترمجة واسعة د, املشهور أمحد بن ماجومن تالميذه البحار العريب

ًب البحر للشاذيل وأورادا وكان قد أخذ عن العيدروس العدين حز. شافية كافية
 .أخر عند زياراته املتكررة لعدن

يف االستعداد للربتغاليني الذين بدأوا ) العيدروس(وذكرت دور العدين 
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. شحر وعدن بعد وفاتههامجوا الوغزو هرمز ومسقط وسقطر يف حياته, 
ّوقاومت الشحر وعدن هذا الغزو املتكرر وردته عىل أعقابه, وكان من شهداء 

 .الشحر احلسني بن عبد اهللا العيدروس
 أن ما كتب عن العيدروس وتالميذه وعرصه وعالقته بعامر بن ,واخلالصة

َمل تتح املراجع كن  ل,ًعبدالوهاب يصلح كتابا مستقال, وكنت أنوي ذلك يل ُ
 وكان األخ السيد .ُآنذاك, فأرجأت املوضوع واكتفيت هبذا الفصل املوسع عنه

بافقيه ب ّشيخ بن زين العيدروس قد تكرم وأهداين كتاب تاريخ الشحر للطي
 .وبعض الكتب عن العيدروس, فله وافر الشكر

واملدرسة الياقوتية ومجعت مصادر ) الذهيبي(ال ّثم حتدثت عن مسجد البص
ّ املسجد وقرب البصال, والتقيت بالقائمني عىل املدرسة واملسجد عديدة وزرت

 باحويرث, والدكتور أمحد ضالنوعىل رأسهم الشيخ أمني سعيد باوزير والشيخ 
ًح رابضة الذي كتب كثريا عن مدارس ومساجد عدن التارخيية, وكتب كتابا لصا ً

 بن حييى األرشف ًحافال عن املدرسة الياقوتية التي أنشأهتا زوج امللك الظاهر
جهة «: وكان هلا عبد خميص يتوىل شؤوهنا اسمه ياقوت فعرفت باسمه. الرسويل
وقد أقامت العديد من املدارس . »اختيار الدين ياقوت) عبد خميص(يش االطو

 .واملآثر يف اليمن كلها, ومن بينها املدرسة الياقوتية يف عدن
من العراق م إىل عدن ّ وهم سادة هاجر جده,ثم ذكرت مساجد آل العراقي

وصرية ) كريرت(واشتهروا بالعلم والدعوة إىل اهللا وبناء املساجد العديدة يف عدن 
مسجد العسقالين والشيخ حممد ثم حتدثت بإسهاب عن . والتواهي والربيقة

 . فقد كان من أشهر خطباء عدن, بل أشهر خطباء اجلزيرة العربيةرمحه  اهللا  يناالبيح
لشيعة, ثم بعد ذلك معابد اليهود ا بعض مساجد ًوأخريا حتدثت عن

واهلندوس والفرس والنصار, ألن عدن مدينة مفتوحة عىل مد التاريخ 
 ...وازداد انفتاحها يف عهد اإلنجليز
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وهناك جمموعة من الكتب عن مساجد عدن منها كتاب غري مطبوع للسيد 
 وكتاب ,»العباد والبالدالتذكري بأخبار «: عبدالقادر بن عبد اهللا املحضار بعنوان

الدكتور أمحد صالح رابضة للشيخ أمني سعيد باوزير, وكتاب » مساجد عدن«
وقد أهداين هؤالء األفاضل كتبهم هذه, . »املدرسة الياقوتية −معامل عدن التارخيية «

ّوتكرموا عيل هبا, وقد استفدت منها فائدة كبرية, فلهم الشكر اجلزيل عىل ذلك ّ. 
 كتاب هام عن هيود عدن صدر من قد استقيته منف عن اليهود وأما ما ذكرته

هيود عدن يف بريطانيا, وأعطاين صورة منه الدكتور مرشد شمسان, مدير مركز 
ًالذي تكرم بإعطائي صورا من عدةالدراسات والبحوث اليمني, و َّ ,كتب أخر 

لبة , ملجموعة من ط»العيدروس يف عدن: أولياء اهللا الصاحلني«ومنها كتاب 
 .الدراسات العليا يف جامعة عدن

كيبيديا وجوجل عدة أبحاث هامة عن هيود عدن فاستفدت ِوذكرت الو
 ,كيبيديا وجوجل عن الكنائس النرصانيةِمنها, كام أخذت معلومات من الو

باإلضافة إىل الصور التي حصلت عليها عن عدن من أخوة عديدين منهم األخ 
قاف, واألخ الصديق العزيز الدكتور الشاعر الصهر املهندس جعفر بن حممد الس

عن معابد اهلندوس وحصلت عىل صور ومعلومات . شهاب حممد عبده غانم
 .ًفلهم مجيعا الشكر. الزرادشتيني يف عدن) الباريس(ومعابد الفرس 

أما اجلزء الثاين فقد وضعته عن . وبذلك انتهى اجلزء األول من الكتاب
. ًبالتاريخ القديم ابتداء من إرم ذات العامدتاريخ عدن عرب العصور, وبدأت 

وهناك قرية صغرية اسمها العامد يف مسار وادي حلج رشق دار سعد والشيخ 
وقد أشار األستاذ عبد اهللا حمريز, إىل احتامل عالقتها بإرم ذات العامد التي . عثامن

دود بني األحقاف, وهي عىل احل يفورغم أن قوم عاد هم . ُمل خيلق مثلها يف البالد
حرضموت وعامن, إال أن هؤالء القوم األقوياء كانت هلم دولة باذخة وحضارة 

 »إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن«واسعة, حتدثت عنها بتفصيل يف كتايب 



،אאא 

 

١٦

واحتامل أن تكون قرية العامد هي إرم ذات العامد ... وبالذات يف الطبعة الثانية
ُووضع اليمن السيايس . ية وآثارية واسعةوارد, وحيتاج إىل أبحاث أركيولوج

 .واالقتصادي املتدهور ال يسمح بذلك يف املستقبل املنظور
ثم حتدثت عن املاملك اليمنية القديمة وعالقتها بعدن, وحتدثت بصورة 
خاصة عن مملكة أوسان الشهرية التي كانت حتكم جنوب اليمن وعدن, ومتتد إىل 

رتيا يرإعىل التجارة البحرية وميناء عدن وموانئ ق وبيحان ودثينة, وتسيطر لالعوا
وأد احتدام . حتت حكمهم) عدول(أوفالتس  وكان ميناء ..واحلبشة والصومال

املنافسة الشديدة بني دولة سبأ وأوسان إىل أن تقوم سبأ بالتحالف مع دولة 
وقام امللك السبائي كرب إل . حرضموت ودولة قتبان للقضاء عىل دولة أوسان

وقد ذكر . مع حلفائه بإنزال رضبة قاصمة بأوسان يف القرن السابع قبل امليالدوتر 
سجل حروب  )RES 4539(  ونقشGlaser) B) 1000 نقش رصواح املشهور

 .كرب إل وتر وانتصاره عىل أوسان وغريها
. من وسقطر بالفراعنة ثم اليونان ثم الرومانثم انتقلت إىل صلة عدن والي

ثم ذكرت ما ورد عن سبأ وعن عدن يف أسفار العهد القديم, وبالذات يف سفر 
ثم حتدثت عن عالقة اليمن وعدن باحلبشة والساحل اإلفريقي, ثم ... حزقيال

انتقلت إىل احتالل احلبشة لليمن وخروج سيف بن ذي يزن وطلبه النرصة من 
 اجليش املشرتك احلمريي والفاريس إىل عدن ومنها إىل صنعاء, فارس ودخول

 .ليتم القضاء عىل الغزو احلبيش ودولتهم
ًوتاريخ عدن مرتبط متاما بتاريخ اليمن وخاصة منطقة املعافر املعروفة اليوم 

ّوال يمكن فك ذلك االرتباط التارخيي والسيايس ... باحلجرية وتعز
ويف عرص االستعامر الربيطاين . من األشكالوالديموجرايف بينهام بأي شكل 

كان يمكن أن تتحول عدن إىل دولة خمتلطة يتغلب فيها اهلندوس, لوال اهلجرة 
املستمرة من منطقة احلجرية للحاجة إىل عرشات اآلالف من العامل يف إنشاء 
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مصايف الربيقة, وبناء آالف املساكن للجنود اإلنجليز وعائالهتم الذين نزحوا 
ولوال وجود آالف .  بعد اتفاق اجلالءم١٩٥٤اة السويس يف مرص عام من قن

العامل من تعز وما حوهلا لضاعت عروبة عدن, وألصبحت مثل سنغافورة 
وهذا كان خمطط بريطانيا أول األمر حيث . ّمدينة صينية واملالويني فيها أقلية

ليدها شجعت اهلجرة اهلندوسية بكثافة حتى كانوا أكثر من سكان عدن وموا
ّولكن السياسة تغريت بعد ذلك لظروف سيتم رشحها يف اجلزء . من العرب

 .الثالث من الكتاب
ًويف الفصول التالية حتدثت عن اليمن وعدن يف العهود اإلسالمية ابتداء من 
ًالعهد النبوي والراشدي مرورا بالعهد األموي ثم العبايس, ثم الدولة الزيادية 

بيد, وآخر رجاهلم أحد مواليهم املدعو احلسني بن سالمة الذي وعاصمتها ز
 ثم ما تبع ذلك من قيام دولة .ّشبهه املؤرخون يف عدله وتقواه بعمر بن عبد العزيز

آل نجاح احلبشية مع بزوغ وظهور دولة الصليحيني اإلسامعيلية, وما متيز به 
وكانت . وظفارالصليحي حتى استطاع أن حيكم اليمن بأكملها إىل حرضموت 

 من مواليد عدن وتزوجها املكرم أمحد بن عيل ) السيدة بنت أمحد(امللكة أرو
مهرها دخل عدن يستمر طوال حياهتا, وكان الدخل يف حدود الصليحي, وجعل 

ثم حتدثت عن . مائة ألف دينار حيمل إليها سنويا بعد مصاريف الدولة يف عدن
ثم انتقلت إىل . , وتدين باملذهب اإلسامعييلاندًالدولة الزريعية وهي أيضا من مه

ثم حتدثت بعد ذلك . العهد األيويب ووالية الزنجييل عىل عدن, وإصالحاته فيها
ّعن الدولة الرسولية التي امتد حكمها ليشمل مكة واملدينة ويشمل ظفار وكل 

 ,)هـ٨٥٨ −٦٢٥(اليمن, وامتد زمن حكمها ألكثر من قرنني ونصف من الزمن 
ت بأن ملوكها كانوا علامء وشعراء وأدباء وأطباء ومهندسني ومزارعني ّومتيز

 .وفلكيني باإلضافة إىل كوهنم قادة اجليوش
وقد كثرت املدارس منذ العهد األيويب ولكنها بلغت أوجها يف العهد 
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الرسويل, ثم ظهرت الدولة الطاهرية, واستولت عىل أرايض الدولة الرسولية, 
 ومع هذا كانت عدن أهم مدهنم بعد زبيد وتعز, وربام .ولكنها مل تبلغ شأوها

ِّوكان ملوكها حمبني للعلامء وجمالسني هلم, . كانت تسبقهام يف بعض األحيان
ولكنها مل تبلغ يف مداها ما ... الوهاب وهلم مآثر كثرية وخاصة عامر بن عبد
 ملوكها  ومل تقم بنشاط علمي مثلام قاموا به, ومل يكن من,بلغته دولة آل رسول

 فإن الدولة الرسولية ,وحسب علمي. من قام بتأليف الكتب العجيبة النافعة
ولألئمة الزيدية كتب كثرية وخاصة . هي الوحيدة يف كثرة املؤلفني بني ملوكها

 .يف مذهبهم
ّويف عهد الدولة الطاهرية صدت عدن اهلجوم الربتغايل مرارا, كام صدت  ًّ

ّ أن تصد دخول العثامنيني وفتحت هلم هجوم املامليك, ولكنها مل تستطع
ُ فكان جزاء امللك عامر بن داود أن يشنق ويصلب, مما أد إىل بغض ,األبواب ُ

 .العثامنيني بسبب خيانة قائدهم سليامن باشا اخلادم وقسوته البالغة
ودخلت اليمن يف حروب ضد العثامنيني وخاصة األئمة من صعدة, حتى 

لت الدولة وواست. طرد األتراك عىل مراحل متعددةقامت الدولة القاسمية, وتم 
القاسمية ألول مرة عىل اليمن بأكملها, بام فيها عدن وحرضموت يف زمن 

 ولكن ذلك مل يلبث إال فرتة يسرية حتى انترشت احلروب ,إسامعيل بن القاسم
ُبني املطالبني باإلمامة فضعفت الدولة, واستقلت كل منطقة بحاكمها, واستقل 

دن من قبيلة العبديل وتعاون مع يافع, ثم أقام السلطنة العبدلية التي حاكم ع
 .م١٨٣٩استمرت يف حكم عدن حتى دخلها القبطان والقرصان هينس سنة 

ّوال شك أن عدن قد ضعفت يف زمن العبادل وحلت حملها املخا ألسباب 
 العامل وكانت املخا أهم بلد لتصدير البن يف.. عدة, ومنها قرهبا من مزارع البن

ّ يسمى نوع من أنواع , إىل اليوم, وال يزالMokhaُحتى عرف يف أوربا باسم  ُ
 .أي املخا Mokhaالقهوة باسم 
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 ةوسيكون اجلزء الثالث بإذن اهللا عن العهد االستعامري وما تبعه إىل الوحد
 .م١٩٩٤ثم حماولة االنفصال عام 

عدن, وكيف استطاع ّويبدأ اجلزء الثالث من مقدمات االحتالل الربيطاين ل
فضل بن عيل السالمي العبديل االستيالء عليها من مندوب اإلمام, بالتعاون مع 

/ هـ١١٤٨سلطان يافع القارة, أي السفىل, سيف بن قحطان, وذلك سنة 
ولكن ما إن قتل فضل بن . م, عىل أن يكون دخل عدن مناصفة بينهام١٧٣٥

. ّ حتى استقل بعدن عن يافعّعيل وتوىل ابنه عبد الكريم فضل عىل األمور,
 .وتسلسل الوالة من العبادل عىل عدن وحلج

ل من عقد اتفاقية منهم مع اإلنجليز هو أمحد بن عبد الكريم سنة ّوأو
م, وهي اتفاقية صداقة وتقديم خدمات للسفن الربيطانية, وإقامة ١٨٠٢

ًالتجارة معها متومها أهنا ستساعده عىل القضاء عىل املناوئني من ا لقبائل ّ
ّإلخ, وأهنا ستمده بالسالح مقابل .. املجاورة, مثل الفضيل والعقريب والصبيحة
 .فتحه عدن هلم كميناء للتموين والتجارة

رت إجياد قاعدة يف عدن ألمهيتها االسرتاتيجية واحلفاظ ّولكن بريطانيا قر
 ّعىل اهلند درة التاج الربيطاين, من فرنسا وهولندا وغريها من دول أوربا,
وألمهية مينائها يف متوين سفنها بالفحم, ولألغراض السياسية وإجياد طريق 

 .ّبحري مبارش من اهلند يقف يف عدن للتجارة وللحجاج اهلنود املسلمني
م يف أيام ١٨٣٩ يناير ١٨واستوىل القرصان القبطان هينس عىل عدن يف 

 الذي كان يرغب يف صداقة) م١٨٤٧ – ١٨٢٧(السلطان حمسن العبديل 
 وعقدا اتفاقية جتارية واتفاقية صداقة معهم, عىل غرار ما فعله أمحد ,اإلنجليز

روا احتالل عدن وخاصة ّقرقد م, ولكن اإلنجليز كانوا ١٨٠٢عبد الكريم سنة 
بعد أن ازدادت خماطر فرنسا وحممد عيل باشا والدولة العثامنية, والتي عادت إىل 
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ّبدأت متد نفوذها إىل إيران وتقرتب كام أن روسيا القيرصية . اليمن من جديد
التي غرقت ) دولت دريا(هلذا افتعلت بريطانيا قصة السفينة . من بحر العرب

ْقبالة شاطئ أبني بالقرب من عدن, فقررت االستيالء عىل عدن هبذا السبب 
 .الذي مل يكن ألهل عدن وال سلطاهنا دور يف حدوثه
دن كجواسيس واستفادته ثم حتدثت بتفصيل عن استعامل هينس ليهود ع

من خربته يف املنطقة, ورضب القبائل بعضها بالبعض اآلخر, ومؤامراته حتى  
ودارت أربع . ّيف بيت السلطان حمسن فضل الذي قاوم بشدة احتالل عدن

معارك حامية الستعادهتا, ولكنها كلها فشلت بسبب يقظة الكابتن هينس 
ًومعرفته أخبار عدوه تفصيال, بنرشه اجلو اسيس واستغالله للخالفات بني ّ

 .إلخ.. اللحجي والفضيل والعقريب واحلوشبي
وقد كان اهتامم بريطانيا, منذ احتالهلا لعدن, منصبا عىل عدن وحدها 
وحتصينها وإقامة امليناء فيها, وجلب آالف اهلنود, وأغلبهم هندوس, كجنود 

 .»هندية«ّوعامل وموظفني إليها, حتى إن من يدخل عدن يظنها مدينة 
ُالتي عرفت (وكانت سياسة بريطانيا ربط املناطق املحيطة بعدن, 

, بمعاهدات صداقة ثم )ات التسع ثم جتاوزت العرشين فيام بعدّيِمْحَبامل
ومل تكن بريطانيا تتدخل يف الشؤون الداخلية لتلك . بمعاهدات محاية

ًحة  إال متى كان يف ذلك مصل,روهبمحاملشيخات الصغرية وترتكهم يف 
ّوقد تثري حروبا حملية إذا رأت مصلحة يف ذلك, أو . لربيطانيا فتتدخل آنذاك ً

ّتعزل سلطانا ليحل حمله سلطان آخر  والواقع إن اسم السلطان كبري عىل (ً
بل إن بريطانيا ). هؤالء, فقد كانوا فقراء حمدودي النفوذ حتى عىل قبائلهم

جهوا الدولة العثامنية التي كانت العظمى تركتهم يف احلرب العاملية األوىل ليوا
ّحتكم اليمن, واحتل سعيد باشا القائد الرتكي حلج, بينام كان سلطان حلج ينتظر 

ًفامت مقتوال . ّالنجدة من بريطانيا القريبة يف عدن, وحيث اآلخرين عىل املقاومة
 ..برصاص اجلنود اهلندوس التابعني لربيطانيا وهو حياول الفرار إىل عدن
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ّرك بريطانيا إال بعد انتصارها يف احلرب العاملية األوىل, وبدأت ومل تتح
ّطائراهتا تغري عىل املناطق احلدودية التي احتلها اإلمام حييى محيد الدين الذي  ِ ُ

ّسلمته القوات العثامنية اليمن وما معها من عتاد ّولوال سالح الطريان الفتاك, . ّ
م, ١٩٢٦ اإلمام والقبائل منذ عام الذي استخدمته ضدوالذي كان مع بريطانيا, 

وقد وصفت احلوادث  . ملا  استطاعت بريطانيا أن تبقي أرض اجلنوب يف حوزهتا
ّكلها فيام بني احلربني العامليتني يف عدن وحممياهتا, واتفاقية احلدود بني اإلمام حييى  َّ

 م, والتي أوجدت هدنة بني اجلانبني دون اعرتاف اإلمام١٩٣٤وبريطانيا عام 
 .هبذه احلدود, عىل أن تؤلف جلان تتفق عىل تلك احلدود

ّوبدأ ظهور املحميات الرشقية يف حرضموت من السلطنات اجلديدة, التي  َ
ّتكونت بسبب عودة القطيعي والكثريي باألموال والسالح والرجال من 
َّحيدرأباد الدكن يف اهلند, حيث كانا قد وصال مع حاكمها املسلم إىل مراكز 

ّومن ثم دخال يف معاهدات , )أي قائد فرقة( ورتبة مجعدار ,اجليشيف ّهامة 
ًالقطيعي أوال ثم الكثريي, وقد سبقتهام منطقة الواحدي (محاية مع بريطانيا 
 ).وسقطر واملهرة

ّومل هتتم بريطانيا باملحميات إال منذ بداية اخلمسينات عندما اضطرت  ّ َ
ّإلجياد احتاد يشمل املحميات الغربية  ّم, والذي مل ينفذ إال عام ١٩٥٤َ م, ١٩٥٩ّ

ّم, عىل أن تدخل املحميات الرشقية فيه فيام ١٩٦٢ثم أدخلت عدن فيه عام  َ
 .بعد

 ٣٠ّوظهرت احلركات الوطنية, التي فصلنا فيها القول, واالستقالل يف 
م وما تبعه من ظهور دولة اليمن اجلنوبية, ثم هنايته عىل يد ساملني ١٩٦٧نوفمرب 
, ثم هناية ساملني عىل يد عبد الفتاح وزمرته, ثم احلرب التي قضت عىل والطغمة

أي جمموعات (ما بقي من احلزب الشيوعي اللينيني الكافر بني الزمرة والطغمة, 
, وختليص العباد )عيل نارص حممد وجمموعات عبد الفتاح إسامعيل والبيض

 .ال ثم اتصالها من انفصهم وهروهبم إىل الوحدة وما تبعّوالبالد من رش
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ّأتقدم بالشكر اجلزيل للعديد من األخوة الذين تكرموا عيل  ..ًأخرياو ّ
ّبإهداء كتبهم أو إعاريت كتبا, كام أشكر الدكتور مرشد شمسان الذي تكرم عيل  ً
بتصوير جمموعة من الكتب القيمة باللغتني العربية واإلنجليزية, وقد رتب 

كام رتب يل زيارة مليناء عدن . ارون السيد عيل حسن باهلقائي معه ابن أختي
ًمع صديقه األستاذ عادل شاوس, فلهم مجيعا شكري ) التواهي واملعال(

 .وتقديري
عدن : وأهدتني جامعة عدن جمموعة من الكتب من بينها الندوة العلمية

ثم . م١٩٩٩ يناير ١٧ −١٥املايض واحلارض واملستقبل, املنعقدة يف جامعة عدن 
عدن بوابة اليمن احلضارية, : تور أمحد أعامل الندوة العلميةأرسل يل أخي الدك

بن حممد ) سقاف(ّوأمدين األخ الصهر الدكتور أمحد . م٢٠١١املنعقدة يف يناير 
ّالبار بمجموعة من الكتب, كام تكرم بقراءة معظم ما كتبته يف اجلزأين األول 

 .قالدة النحر: رمةين األخ الشيخ حممد باذيب بكتاب الطيب باخمّ وأمد.والثاين
 :وأرسل يل األخ العزيز الدكتور عادل عولقي كتاب نويل برهيوين بعنوان

Yemen Divided وأعطاين األخ حممد عيل . م٢٠١١, الذي صدر يف لندن عام
ًفلهم مجيعا شكري . اجلفري كتاب األستاذ حممد حسن عوبيل عن عدن

 عيل بن أمحد مشهور وال أنسى أن أشكر احلبيب السيد عدنان بن. وتقديري
احلداد ملراجعته الفصول املتعلقة بمساجد عدن وخاصة الفصل املتعلق 

ّكام أشكر العالمة السيد سامل بن عبد اهللا الشاطري عىل . .بالعيدروس العدين
 . خري اجلزاءعنيفجزاهم اهللا . مراجعته فصل العيدروس والكتاب ماثل للطبع

 .ذ اليمن من الفتن واملحننا برمحته وفضله, وينقّواهللا يتوال
 هـ١٤٣٢ شوال ٤ّجدة 

 م٢٠١١ سبتمرب ٢    
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  تقديم
 شهاب غانم. املهندس الشاعر املبدع د: بقلم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ّلقد ترحلت يف أكثر من مخسني دولة وتأكد يل . ٌبعض املدن هلا سحر خاص ّ

ً ومن تلك املدن, مثال, .ذلك من خالل مشاهدايت, فبعض املدن تسحرك
 :ولذلك قلت يف إحد قصائدي.. صنعاء

الرس ّفال بد من صنعاء مهام نأ ّ 
 

ّفــإن هلــا ســحرا يــشدك مأســورا  ً ّ 
 

َال بد من صنعا وإن طال السفر: ًوقديام قال الشافعي ّ. 
 هل هو التضاريس الطبيعية ما اليشء الذي جيعل هلذه املدن ذلك السحر?

 هل هو األشجار واخلرضة واألزهار? أم اهلندسة املعامرية التي كاجلبال واألهنار?
 ّتتميز هبا? أم هو طبيعة أهلها? أم كل تلك الصفات جمتمعة? أم أمر آخر?

الشاعر املبدع واملهندس ) منذ املرحلة االبتدائية(ّاطلع أخي وصديقي وزمييل«
ه املطبعة, الدكتور شهاب حممد عبده غانم عىل نسخة من اجلزء األول قبل دخول

ًفتطوع, مشكورا, هبذا التقديم اجلميل الشرتاكنا ِّ يف حب عدن, مع البعد عنها بسبب ,َّ
وكالنا . احلكم الشمويل الشيوعي الذي أهلك احلرث والنسل وأباد األخرض واليابس

ّوجد وطنا جديدا قدم لكل واحد منا ما يصبو إليه, هو يف اإلمارات العربية املتحدة,  ٍّ ِّ ً ً
 .ّوانا وأكرمنا كل خريآ اهللا من يف اململكة العربية السعودية, فجزوأنا 

ًأشعارا (ّوقد متيز أخي الدكتور شهاب بعبقريته يف ترمجة األشعار من اإلنجليزية 
ًإىل العربية شعرا والعكس أشعارا عربية من اإلمارات ) إنجليزية وهندية وأوروبية ً

ّز عدة يف هذا املجال الفريد, والقى بعض ما ًواليمن إىل اإلنجليزية شعرا, ونال جوائ
 .ّيستحقه من تكريم

ّوإليك, أهيا القارئ, العزيز نفثات قلم ويف لعدن ولصديقه وزميله عرب األيام 
 .»والسنني
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بالنسبة ملدينة عدن فهناك اجلبال الربكانية الناطقة بالتاريخ مثل شمسان 
هناك , و»جولد مور«والتعكر وصرية وحقات, وهناك الشواطئ اجلميلة مثل 

فتاريخ . البرش املساملون البسطاء, وهناك ذلك الشعور بعمق التاريخ واألساطري
ّعدن املروي يرتبط يف بداية البرشية بقابيل ابن آدم أيب البرش, إذ يقال إن قابيل جلأ 

ويف الطرف اآلخر من الزمن ترتبط عدن بقيام . إىل عدن بعد أن قتل أخاه هابيل
ّنار خترج من قعر عدن ترحل «الذي يرويه مسلم عن الساعة يف احلديث الرشيف 

ويف عدن آثار قديمة كالصهاريج وقلعة صرية وحتصينات جبال التعكر . »الناس
 .واملنارة ومساجد أبان والعيدروس وغري ذلك من املعامل التارخيية

) ١٩٩٤ – ١٩١٢(حممد عبده غانم . يقول والدي, رمحه اهللا, شاعر عدن د
 :عن عدن

ُ آفاق البالد وطوفتُكم جبت ّ ِ َ 
ْوهنلت من نبع الفتون فلم أدع ِ ُ ُ ِ ُ ْ َ 
ًسفح قضيت به الشبيبة نـاعام ِ َِ ُ ٌ 

 

ِرحيل بحـارض أهلهـا والبـادي  ِ ِ ْ َ 
ِحلن احلنني إىل صـخور بـ ِ  الديَ

ــ ــصنها املي ــوارف غ ــدو ب ّأش ِْ ُِ  ِادِ
 

ًوهذا الشاعر كان عاشقا حقيقيا وكبريا لعدن  بني مثل مؤلف الكتاب الذي (ً
, فقصائده تزخر بالتغنّي بجبل شمسان وجبل صرية وشواطئ عدن )أيدينا

يقول, وهو عائد يف رحلة بحرية عرب البحر األمحر إىل عدن . ومعاملها األخر
 :وقد تراء له جبل شمسان يف األفق
ِإذا الح شمسان فوق اجلبال َ ُ َ 
ِفدته الـشواهق مـن شـاهق ِ ُ ُ 

 

ــصنَع  ــا ي ــي م ــح قلب ــا وي ُفي َ َ ْ ََ 
ُ العيـــون وال تـــشبعُتـــراه َ ْ ُ 

 

 بعد ١٩٦٦ُنفس هذا الشعور انتابني وأنا يف رحلة العودة من بريطانيا عام 
وعشق اجلبال ليس باليشء اجلديد, . ّأن خترجت يف اهلندسة يف تلك البالد

ُ قال عن جبل أحدفالرسول  ّإنه جبل حيبنا ونحبه«: ُ ّ ونحن نعرف كم ناجى . »ّ
 .جبل التوباد) جمنون ليىل(ّقيس بن امللوح 



  

 

٢٥

ّوعدن كانت مدينة حضارية تعد من أفضل مدن اجلزيرة العربية قبل أن 
, كحقوق اإلنسان تعبث هبا أيدي الشموليني وتدمر فيها أسس احلضارة

األرايض التي وجد علامء االقتصاد واالجتامع أهنا أساسية وكقوانني ملكية 
ييس لكثري ممن يمكن تسميتهم ّولكن كان اهلم الرئ. لتحقيق االستثامر والتنمية

السطو عىل ممتلكات ومساكن أهل عدن حتت ذريعة االشرتاكية » املغول اجلدد«بـ
 وميناء عدن الذي كان الثاين أو الثالث عىل مستو العامل من حيث ,»ّالتقدمية«و

عدد السفن التي تزوره, أصبح وما زال يف آخر قائمة املوانئ يف العامل من حيث 
  مل حتل١٩٩٠ بني شطري اليمن عام ّمع األسف عندما متت الوحدةف. األمهية

حكومات الوحدة املتعاقبة األخطاء اجلسيمة التي ارتكبها احلكم الشمويل بل 
ّأضافت إىل ذلك تفيش الرشوة والفساد واالستيالء عىل مزيد من األرايض العامة 

 .واخلاصة
قرن املايض إىل عدن وقد كان عرب اجلزيرة ينظرون يف اخلمسينيات من ال

وكانت . كنموذج يف جمال التعليم والثقافة واحلرية الصحفية والتجارة واالنفتاح
املغول «ـّعدن متر بعرصها الذهبي منذ هناية احلرب العاملية الثانية إىل أن رزئت ب

لذلك .  لتكون ليس أقل من ميناء ناجح مثل سنغفورةّ, وربام كانت مؤهلة»اجلدد
 :١٩٩٤ رثائي لوالدي, رمحه اهللا, عام وجدتني أقول يف

ٍوعاث فيها الشموليون يف عبث َ َّ 
ُحتى انتهى كيدهم فيها بنحرهم ِْ ِ ُ ُ 
ْكانت مدينة أفالطون فانقلبـت َ َ َ 
ُوما انجىل كفرهم عنها ورشهم ْ ُُ ُُّ َ ْ ُ 

  

ِبنهــب دور وتقتيــل وإضــالل  ٍ ٍ ِ 
ِيرمى هبـا كـل مغتـال بمغتـال ٍُ ُ 
ِكأهنا مقـصب يف قلـب أدغـال ِ ٌ 

ِال وقد أصبحت أشباه أطاللإ َ ْ ّ 
  

 . هذا عن عدن
حممد عيل بن حامد . أما عن مؤلف الكتاب النابغة الربوفيسور الطبيب د
ِالبار العلوي احلسيني, فهو مفخرة لعدن التي ولد فيها يف   ..١٩٣٩ ديسمرب ٢٩ُ
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ّومفخرة أيضا للملكة العربية السعودية التي حيمل جنسيتها منذ هجرته من عدن  ً
منذ أكثر من أربعة عقود ) ٍبسبب ما اعرتاها من أحداث ذكرنا بعضها أعاله(

ًأنجز فيها الكثري, ويعمل فيها حاليا مديرا ملركز أخالقيات الطب يف املركز الطبي 
ًوهو أيضا . وهو يف الوقت نفسه, استشاري أمراض باطنية . الدويل بجدة

بحوث الطبية, ومستشار مستشار قسم الطب اإلسالمي بمركز امللك فهد لل
لرابطة العامل اإلسالمي بمكة  املكرمة, وعضو مؤسس هليئة اإلعجاز العلمي يف 
القرآن والسنّة, وعضو وخبري أو مستشار يف عدد غري قليل من املجامع واللجان 

 .العليا اهلامة الفقهية املتعلقة بالطب والعلوم
ُوهلذا العالمة أكثر من ثامنني كتابا بعضها أع يد طبعه مرات عديدة, مثل كتابه ً

وكتبه فيها الكثري .  مرة١٣ُالذي أعيد طبعه ) القرآنخلق اإلنسان بني الطب و(
 وكتبه . وكثري منها يتناول القضايا الطبية وما يتعلق بذلك من فقه,من التجديد

موت القلب أو موت  (: ومنها.ّيف جملدين) األخالق( كتاب : منها,متنوعة
املسلمون يف االحتاد  (: ومنها.)تيه العرب وتيه بني إرسائيل (:ا ومنه.)الدماغ

 :ومنها .)العلامنية أصوهلا وجذورها (: ومنها.ّيف جملدين) السوفيتي عرب التاريخ
جزيرة سقطر اجلزيرة  (: ومنها.)ًهل كان جوته شاعر األملان مسلام?(

 وهذه النامذج تبني ).إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن (: ومنها.)السحرية
 .ّالثراء والتنوع الكبري يف ثقافة هذا العالمة واهتامماته والتي تدخل اليمن ضمنها

يتناول يف اجلزء : أما الكتاب اجلديد عن مسقط رأسه عدن يف ثالثة أجزاء
 ويتناول يف اجلزء الثاين .معامل عدن الدينية والتارخيية −الذي بني أيدينا  −األول 

لذات دولة أوسان ا احلضارة اليمنية القديمة وببل اإلسالم يفتاريخ عدن ق
الرتباطها الوثيق بعدن, ومن ثم إىل ارتباط عدن بمرص واليونان والرومان ودور 

 ثم دخول اإلسالم إىل اليمن وعدن والدول املتتالية إىل ,سقطر يف ذلك كله
 عهد العبادلة ودخول أما اجلزء الثالث فيتناول. بداية عهد العبادلة يف حلج وعدن
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ن وما فعله االستعامر يف داإلنجليز إىل عدن وقصة السفينة دريا دولت واحتالل ع
ّوكيف سلمت .. عدن واملحميات والرجوع يف ذلك إىل املصادر الربيطانية وغريها

وحتدث عن النشاط التعليمي . بريطانيا اجلنوب للجبهة القومية ودوافعها لذلك
. صحفي والسيايس, ونحن يف شوق إىل االطالع عليهوالنشاط الثقايف وال

والدكتور البار ال يكتفي يف أجزاء كتابه هذا بام جاء يف املراجع والكتب ولكن 
ٍّيعتمد أيضا, إىل حد كبري, عىل معرفته الشخصية باألماكن والشخصيات  ً
 .ًاواألحداث ويقدم لنا مالحظاته وآرائه الشخصية مما يضيف إىل قيمة الكتاب كثري

 إىل أول يوم ١٩٤٨وعالقتي بالدكتور الصديق حممد عيل البار تعود إىل عام 
, وكنت )كريرت(بمدينة ) مدرسة السيلة االبتدائية(التحقت فيه بمدرسة وكانت 
 فقد نيس مدير املدرسة أن :ولذلك قصة طريفة. ُقد وضعت يف السنة الثانية

 كام كان والدي املفتش وضابط − يسجلني يف العام السابق أللتحق بالسنة األوىل
 فرأ والدي أن يعلمني شخصيا يف املنزل مقرر − املعارف قد طلب منه شفويا

 ,متحان بعد عام, فوجدوين أصلح للسنة الثانيةثم تقدمت لإل. السنة األوىل
مع  −كام هي عادة األدراج يف املدارس االبتدائية  −فوضعت يف درج مشرتك 

ًبار, الذي ظل صديقا محيام منذ ذلك الوقتالطالب حممد عيل ال ً يف هناية العام . ّ
ّوعندما أذكر الدكتور حممد بذلك . كان ترتيب صديقي حممد األول وأنا الثاين

 ,عند ظهور النتيجة. يقول بتواضعه املعهود بأنني كنت أصغر منه بنحو عام
افق أن أقفز ّقررت املدرسة أن نقفز سنة, فقفز صديقي حممد, لكن والدي مل يو

 عىل الرغم من أنه قفز سنة إال أنه جاء األول مرة ,املهم أن حممد عيل البار. أنا
ّأخر مما يدل عىل حدة ذكائه ًوظهر ذلك أيضا يف املؤهالت العليا التي حصل . ّ

وعندما بلغ السبعني حييته باألبيات التالية, . عليها يف دراساته اجلامعية والعليا
, وفيها إشارة إىل مدرسة السيلة وكتبه التي )السبعنيشموع (حتت عنوان 

 :جاوزت الثامنني, وربام تكون قد بلغت التسعني يف وقتنا هذا
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ُجاوزت سـنِّك باألسـفار والكتـ ُ ِ ِ  ِبَ
ـــرة ـــت مفخ ـــا أن ـــسعيدة حق َولل َ ِ 
ــذة ــا تالم ــذ أن كنّ ــاحبي من ــا ص  ًي
ٍوأنـــت تـــسعى إىل علـــم ومعرفـــة ٍ 
ٍوكــم تطبــب مــن مــرىض بــال كلــل َ ْ َ ُ ِّ 
ٍبــل أنــت مــن فــرح متــيض إىل فــرح ٍ 
ًفمــن يعــش داعيــا للـــه حمتــسبا ًُ ِ َِّ 

                                                           * 
ُيا صـاحبي وهـو الـرمحن جيمعنـا ِ َ 
ْجاوزت عمرك, فالسبعون ما بلغت َْ َ َ 
ــه ــدود ل ــرا ال ح ـــه عم ــأل الل ُفأس َ ًَ َّ ُ 

 

ِفرصت فخـر بنـي اإلسـالم والعـرب  ِ َ َ 
ــسب ــري مكت ــا خ ــسعودي حق ِولل ْ ُ َ ّ 

ِاخلري مـن أطفاهلـا النّجـب» سيلة«يف  ُ ِ 
ــاريخ واألدب ــدين والت ِيف الطــب وال ِ ِ ِّ ِّ 
ِوكــم تؤلــف مــن ســفر بــال نــصب َ ٍ ْ ِ ُ ِّ 
ِوأنــت مــن طــرب متــيض إىل طــرب ٍ 
ــشعر باإلرهــاق والتعــب ِهيهــات ي ّ ِ ُ ُ َ 

* 
ِورابط احلـرف واألوطـان والنـسب ِ ِ ُ 

َني يا ابـن َفوق الثامن ِالبـار مـن كتـبِ ِ 
َ لك طـول العمـر يـا ابـن أيبًوصحة ِ َ 

 

 . أمتنّى هلذا الصديق الرائع الصحة وطول العمر واملزيد من العطاء..ًوأخريا
 ّواهللا ويل التوفيق

 شهاب غانم. د
  ٢٠١٢ مارس ١٦ديب, 
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  التعريف بعدن وسبب تسميتها

  وما قيل يف ذلك
  

• אא 

• אא 
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א 
َعدن مدينة قديمة قد لطيب ل ثغر عدنفقد جاء يف تاريخ . م التاريخ نفسهِ

اعلم أن عدن بلدة قديمة يقال إن قابيل ملا قتل أخاه هابيل خاف من «:  )١(باخمرمة
وإنه ملا استوحش . ّأبيه آدم, ففر من أرض اهلند وأقام هو وأهله بجبل صرية

زامري ّبمفارقة الوطن وغريه تبد له إبليس, ومعه يشء من آالت اللهو كامل
 .» عىل ما قيل,ّونحوها, فكان يسليه باستعامهلا, فهو أول من استعمل ذلك

ّوقد نقل كثري من الكتاب هذه املقولة بام يف ذلك عدد من املسترشقني 
 .واألوربيني عندما كتبوا عن عدن

وردت يف القرآن الكريم, ويف سفر  (Caine)قابيل  و (Abel)هابيل وقصة 
  { | } m  u v w x y z: ديم, قال تعاىلالتكوين من العهد الق

~ _ ` a b c d    e gf  h i   j k l m *o 
p q r  s t u v w x  zy {   | }  ~ � * ¢ 
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, نـرش املستـرشق الـسويدي أوسـكار ثغر عدنتاريخ : ب بن عبد اهللا باخمرمةِّالطي   )١(
  .٨, ٧مكتبة مدبويل, ص  −ة مصورة , وطبعم١٩٢٦جرين, ليدن, هولندة الوف
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ÔÓ Õ Ö × *  A B C D E F G H I J  K 
L  M N O P Q R S  T U V W X 

Y Z  \[ ] ^ _ ` a b c                d e f g 
h il )٣٢ – ٢٧: املائدة( . 

ِّوال شك أن املجرم قابيل قتل أخاه ظلام وعدوانا, وكان أخوه قادرا عىل رد  ً ً ً
ِالعدوان وقتل أخيه ْ ّ , وهكذا سولت m {   | }  ~ �l: ولكنه قال. َ

ّيقتل أخاه النبيل التقي النقي, فكان أول دم يقع عىل األرض, لقابيل نفسه أن  ّ
َّوبذا حتمل قابيل كل جريمة تقع يف األرض ألنه أول من سن هذه السنّة السيئة,  ّ

 فكان جزاؤه أن يكون له كفل من كل جريمة قتل ,وأول من قام بجريمة القتل
 ).كام يف احلديث النبوي(تقع يف األرض 

ومل . ن التوراة أن اهللا عاقبه بأن حيمل جثامن أخيه فحملهويف سفر التكوين م
َفأخربنا القرآن الكريم والسنّة املطهرة أن اللـه بعث . يكن يعرف كيف يدفنه َّّ

  :ًغرابا يبحث يف األرض ويواري جثة غراب ميت, فأصاب قابيل الندم, وقال
m Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × l ,

 حتى وصل إىل  اهلند حيث كان أهبط آدم وزعم اإلخباريون أنه ذهب من
وهي قصة حتتاج إىل ما يسندها, وليس هناك . عدن, وأنه أقام يف جبل صرية

ّنص قرآين أو نبوي يف ذلك ّ. 
باتفاق يف أن ) ١٥ −١ (٤وقد جاءت القصة يف سفر التكوين اإلصحاح 

ّقابيل وهابيل قدما قربانا, وأن اللـه تقبل من هابيل ومل يت َ َّ ً ّقبل من قابيل, ألنه َّ
ِقدم زرعا بائسا وبنية فاسدة, بينام قدم هابيل خروفا وذبحه للـه َِّ ً ً ًّ وأن قابيل قتل . ّّ

ًأخاه حسدا, وأن اللـه عاقبه بأن يكون مطرودا من األرض, وأن يتجول فيها  ًَ َّ
 لدن الرب, وسكن يف منفخرج قايني «ٍمن مكان آلخر دون أن يقتله أحد, 
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وأن قابيل ذهب هو وزوجته إىل . )٤/١٦التكوين ( )١(»ي عدن رشقٍدأرض نو
, وحنوك جاءه Enochأرض بعيدة, وبنى مدينة لنفسه وولد له ابن سامه حنوك 

ُ, وهذا ولد له متوشائيل Mehujaelُ, وهذا ولد له حمويائيل Iradولد سامه عرياد 
Methushael وهذا ولد له الميك ,ُLamech ـوبال چُ, الذي ولد لهJubal ,

 .)٢٢ −٤/١٧التكوين (وهو أبو مجيع الطبالني واملزمرين واملوسيقيني 
ـوبال وهو أحد چإذن التوراة تقول إن أول من استعمل آالت اللهو هو 

 .وال تذكر أن قابيل هو الذي بدأ باستعامل آالت اللهو والطرب. أحفاد قابيل

אא 
لطيب باخمرمة بعد أن ذكر قصة قابيل ووصوله إىل عدن ومكثه يف ويقول ا
 إىل عدن, إىل وراء جبل سقطر) البحر األمحر(وكان من القلزم « :جبل صرية

فلام وصل ذو القرنني يف طوافاته . ٌّكله بر واحد متصل ال بحر فيه وال باحة
 فيه إىل أن ًالدنيا إىل هذا املوضع حفر ففتح خليجا من البحر, فجر البحر

وما كان .  املندب, فبقيت عدن يف البحر وهو مستدير حوهلابوقف عىل جبل با
وهو (وذكر جياش بن نجاح . يظهر من عدن سو رؤوس اجلبال شبه اجلزر

املفيد يف أخبار «يف كتابه ) أحد ملوك الدولة النجاحية يف القرن اخلامس اهلجري
أن البحر «يف تارخيه ) هو ابن املجاورواملؤلف (, كام نقله عنه املستبرص »زبيد

ّكان خماضة لقلة مائه, فلذلك تغلبت احلبشة عىل جزيرة العرب, حتى ملكوا 
 ويقال غريه, نقب باب ,ثم إن ذا القرنني... صنعاء إىل حد إقليم العواهل

فلام ). البحر األمحر(املندب وفتحه فجر البحر فيه إىل أن وقف آخر القلزم 
انبسط وانفرش, ظهرت أرض عدن ونشف ما حول عدن من تراخى املاء و

                                 
ومن هنا جاء القول بأن قابيل سكن صرية بناء عىل مـا ورد . صرية تقع رشقي عدن  ) ١(

  .ّيف سفر التكوين من التوراة املحرفة
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ّمن املياه, فبقيت عدن نصفها مما ييل صرية وجبل العر ) أي الشامل(جهة الشام 
وجبل ) وهي حتت باب عدن وبداية املعال(مكشوف, ومما ييل املباة ) شمسان(

املقصود الفرس الذين (, فلام استولت ملوك العجم عىل عدن ةعمران ناشف
ورأوا ذلك ) ا من سرياف, وهم من املسلمني السنّة, كام ذكره ابن املجاورجاؤو

الكشف, خافوا عىل البلد من يد غالبة حترص البلد ففتحوا فتحة مما ييل جبل 
عمران, فاندفق البحر, فنزل إىل أن غرق مجيع ما حول عدن من أرض الكشف, 

ِوعرف ذلك البحر املستجد ببحرية األعاجم إىل اآلن, و  ,بقيت عدن جزيرةُ
البحر حميط هبا من مجيع اجلوانب, وكل من أراد السفر إىل جهة من اجلهات محل 

ر فتجيء اجلامل حّمتاعه يف الزوارق, أي السنابيق الصغار, إىل أن يتعد الب
والدواب فرتفعه من عند املكرس, فلام رأوا ما يف ذلك من التعب عىل اخللق بنوا 

وإنام يسكنها قوم صيادون . املعروف) جلزيرة إىل الربًأي جرسا يوصل ا(املكرس 
وكان . يصيدون يف البحر وكانت مساكنهم يف طرفها مما ييل الساحل وقريب منه

وكانت بمعاليها . ًلسكن والبناء, خصوصا معاليهااًغالب البلد خاليا عن 
ّولذلك سميت احلافة العليا . أشجار كبار ذات شوك والعوسج وغري ذلك ُ

  .)١(»َواجلرام, بفتح اجليم, القطعة من األرض, بلغة اهلند. م الشوكَبجرا

 الطيب باخمرمة حيتاج إىل تدقيق, وفيه أخطاء كثرية, ولكن فيه بعض وما قاله
 :احلقائق أو جزء من احلقائق كالتايل

ّأن جزيرة العرب كانت متصلة بإفريقيا, وأن البحر األمحر تكون يف ) ١(
نتيجة صدع, فانفصلت جزيرة العرب عن إفريقيا, ودخلها ًالعصور القديمة جدا 

ُالبحر من جهة ما يعرف اليوم ببحر العرب وخليج عدن املتصالن باملحيط 
 .اهلندي

                                 
  .٩, ٨, ص ثغر عدنتاريخ : ب باخمرمةِّالطي )  ١(
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نت نتيجة بركان هائل حدث قبل ستة ماليني سنة واستمر ّأن عدن تكو) ٢(
ّ تكونت ثم مخد ذلك الربكان اهلائل, وعىل إثره. ًمشتعال ملا يقرب عن مليون سنة

. ُشبه جزيرة عدن املتصلة بربزخ صغري وقصري يعرف اليوم باسم خورمكرس
. ًوتقع غرب جزيرة عدن جزيرة الربيقة وهي شبيهة متاما بشبه جزيرة عدن

عدن (وأما الربيقة ) شمسان(ّوحييط بعدن جبل العر . ّوتتصل بالرب بلسان صغري
ّفيطل عليها جبل إحسان) الصغر. 

) شمسان(ّ يف وسط جبل العر ,انك أي فوهة الرب,)ريرتك(تقع عدن ) ٣(
 قدم ٨٠٠ّالربكاين الذي احتلت عدن فوهته التي شكلت هضبة دائرية ترتفع إىل 

ولكن عوامل التعرية والسيول أكلت معظم اهلضبة . ّومكونة من ركام بركاين
 .َّلتحل حملها مدينة عدن

دة يف مواقع خمتلفة عىل موجو) البوميس(وال تزال بقايا الطفح الربكاين 
. ّهضبة عدن وهي مكونة من سليكات األلومنيوم والبوتاسيوم والصوديوم

وقد استخدمها اليمنيون القدماء يف . وتشمل خلطة إسمنتية عالية اجلودة
 عام, ويف كثري ٢٥٠٠جتصيص صهاريج عدن املوجودة يف منطقة الطويلة قبل 

 .من مبانيهم التارخيية ومساجدهم
 أستاديا حسب ١٢٠٠( كيلومرت ١٧٠عد عدن عن باب املندب تب) ٤(

وقد عرف اليونان ).  ياردة٢٠٢مقاسات اليونان القدماء, واألستاديون يساوي 
 .والرومان عدن وأمهيتها التجارية, وسنذكر ذلك يف فصل خاص

 أستاديا من ٣٠٠ذكر اليونان أن البحر األمحر يضيق يف هنايته وذلك بعد ) ٥(
وهناك بوغاز ضيق طوله ). وهو قريب من املخا(ناء اليمني القديم موزع املي

يرة وتدعى اآلن جز − (Diodorus)ستون أستاديا وتشطره جزيرة ديودوروس 
لذلك تندفع التيارات بداخله . إىل شطرين −بريم ُميون كام يطلق عليها جزيرة 

ذا املضيق  وعىل ساحل ه.ليهعّبعنف, ويشتد هبوب الرياح من اجلبال املطلة 
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ّمبارشة قرية تابعة لزعيم املعافر تسمى أوكليس  , وموقعها (Ocelis)أوقليس = ُ
 .ّاآلن قرية الشيخ سعيد, وهي مكان لرسو السفن ومورد حمدود جدا للامء

) ألف ومائتي (١٢٠٠بعد أوقليس يتسع البحر إىل جهة املرشق, وبعد ) ٦(
 واملقصود هبا عدن, وهي كام Eudommon Arabiaأستاديا تأيت العربية السعيدة 

وهلا مرسى جيد, . ملكة كرب إيل السبئيةقرية صغرية تابعة مل: يقول اليونان
وتقع عىل مدخل . وأماكن للتزود باملاء, وهو أعذب وأفضل من ماء أوقليس

 .)١(ّاخلليج ويرتاجع الرب عنها
 عدة مدن وقد أطلق عىل. اسم عدن قديم جدا ومن معانيها حمل اإلقامة) ٧(

 والتي ذكرها الرسول ) نيْساحل أبعىل التي تقع (ني ْيف اليمن أشهرها عدن أب
 ,وسيأيت ما ورد عن عدن من األحاديث النبوية(ّليميزها من العدنات األخر.( 

 ومتتد منهً قدما ١٧٢٥ يرتفع إىل )شمسان(ـ ّل عدن العر املعروف ببج) ٨(
ّا عدة تصلح لرسو السفن, وتكون حممية من ًأذرع كثرية إىل البحر مكونا خلجان ّ ّ ً

انظر (.الرياح, ومن أي عدوان, وأمهها صرية يف كريرت, والتواهي واملعال
 ).الصورة

ّبعد أن احتلت بريطانيا ) ٩(
 جعلت امليناء م١٨٣٩عدن عام 
ًيف أوال, ثم نقلته إىل يف حج

 ألن ,Steamer Pointالتواهي 
ن تتحمل البواخر والسفصرية ال 
  .الكبرية

                                 
  .٤٥ليمن ص عدن فرضة ا: , وحسن صالح شهاب٢٢العقبة ص : عبد اهللا حمريز  ) ١(

 م١٩٢٨ التواهي ميناء
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אא 

إهنا «:  عدن وسكاهنا فقال»صفة جزيرة العرب« يف كتابه )١(وصف اهلمداين
ّهو العر( حييط به جبل جنوبية هتامية, وهي أقدم أسواق العرب, وهي ساحل ُ =

) العقبة= باب عدن (ريق, فقطع يف اجلبل باب بزبر احلديد  مل يكن فيه ط)شمسان
ًوصار هلا طريقا ودربا أحساء يف رمل يف جانب فالة : ُوموردها ماء يقال له احليق. ً

وهي منطقة احلسوة وما جاورها إىل أبيار عيل والعامد, وال تزال عدن تأخذ (أرم 
) أي ماءها مالح(ملح ) ارمجع بئر واألشهر يف مجعها آب(وهبا بؤور ) ماءها منها

, واحلامميون )أي املرابون(وسكنها املربون ) أي ماءها عذب(ومرشوب 
وهم هيود من هيود  (واملربون يقولون إهنم من ولد هارون . واملالحيون

ّوقد هتود كثري من أهل اليمن منذ زمن . ّاليمن ويدعون أهنم من نسل هارون
وهو أحد (ّر, وابن أيب عمر املحدث ومن أهل عدن ابن مناذر الشاع) بلقيس

 ).أعالم احلديث
: فقال عنها , عدن وأهلها)٢(»أحسن التقاسيم«ووصف املقديس يف كتابه 

دهليز الصني, وفرضة اليمن, وخزانة ... حصني«آهل » وعدن بلد جليل عامر«
.  ملن سكنهٍالعرب, ومعدن التجارات, كثري القصور, مبارك عىل من دخله, مثر

 ّوبارك النبي . سان ومعايش واسعة, وأخالق طاهرة, ونعم ظاهرةمساجد ح
                                 

   .٩٤ حتقيق األكوع ص ,صفة جزيرة العرب: احلسن بن أمحد اهلمداين   )١(
أحـسن التقاسـيم يف معرفـة «): البـشاري(أبو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد املقـديس  )  ٢(

  .٨٨ ص  ,هـ٣٧٥الذي وضعه سنة » األقاليم
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, قد أحاط به جبل )حظرية الغنم(وهو يف شبه صرية الغنم . يف سوق منى وعدن
بام يدور إىل البحر, ودار خلف اجلبل لسان من البحر, فال يدخل إليه إال أن 

َّوقد شق فيه طريق يف الص. سان فيصل إىل اجلبللخيلص ذلك ال خر عجيب, ُ
ًوجعل عليه باب حديد, ومدوا من نحو البحر حائطا من اجلبل إىل اجلبل فيه  ّ

 .»ّ وهلم آبار ماحلة وحياض عدة.واجلامع ناء عن األسواق. مخسة أبواب
ها يف عهد آل زياد ؤّوهذا يعني أن األسوار حول عدن وأبواهبا قد تم إنشا

قام الزنجييل ببناء أسوار أقو ثم . وأن آل زريع أعادوا بناءها. وقبل آل زريع
ومن أجل معايش عدن الواسعة, «: ثم قال. وأبواب ستة غري باب عدن

 .»ّوالكسب الوفري تشد إليها الرحال
مسالك «يف كتابه ) هـ ٧٤٩وفاته (أمحد بن فضل اهللا العمري   عنهاوقال

ك وهبا قلعة حصينة, وهي خزانة ملو.. وهي أعظم املرايس باليمن«: »بصاراأل
ّ وحمط رحال التجار, ومل ,اليمن إال أنه ليس هبا زرع وال رضع, وهي فرضة اليمن

تزل بلد جتارة من زمن التبابعة إىل زماننا هذا, وإليها ترد املراكب الواصلة من 
 .احلبشةواحلجاز والسند واهلند والصني 

  قال.  أهل كل إقليم منها ما حيتاج إليه إقليمهم من البضائعرويمتا
ّوال خيلو أسبوع من عدة سفن وجتار, واردين عليها, «:  الدين بن احلكيمصالح

. واملقيم هبا يف مكاسب وافرة, وجتائر رابحة. ّوبضائع شتى ومتاجر منوعة
ربان (فإذا أراد ناخوذة . ّوحلط املراكب عليها وإقالعها مواسم مشهورة

) أي بلون معني( برنك ًالسفر إىل جهة من اجلهات أقام فيها علام) الباخرة
ويقع . ًخاص به, فيعلم التجار بسفره, ويتسامع الناس, ويبقى كذلك أياما

االهتامم بالرحيل, وتسارع التجار يف نقل أمتعتهم وحوهلم العبيد بالقامش 
 واألسلحة النافعة, وتنصب عىل شاطئ البحر األسواق, وخيرج أهل ,الرسي

 .»عدن للتفرج هناك
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وتضاف «: »معجم البلدان«يف كتابه ) هـ٦٢٦ت  (ياقوت احلمويوقال 
 . ني وهو خمالف عدنْعدن إىل أب

ني بن زهري بن الغوث بن أيمن بن ْوكان من محري, أب: ابن خلدونوقال 
 .وإليه تنسب عدن. اهلميسع بن محري

ني موضع ْأب«: هـ٥٦٩املقتول سنة عامرة بن احلسني املذحجي اليمني وقال 
 .»رأس جبل عدن

َدن بفتح العني َع): هـ٧٣٢ت (ه فداء امللك املؤيد صاحب محا أبو الوقال
 . والدال املهملتني ونون يف اآلخر هي من هتائم اليمن

أن ) أي عدن( يف هتذيب اللغة أن سبب تسميتها بذلك األزهريوقال 
. خرجنا: احلبشة عربت يف سفنهم إليها, وخرجوا منها فقالوا عدونه, يريدون

َوقيل من قوهلم عدن َ  وهي عىل ساحل البحر ذات حط , باملكان إذا أقام بهَ
 .وقالع

حممد بن عبد اهللا اللوايت الطنجي املتوىف سنة ( )١(ابن بطوطةوقد وصفها 
 »ار يف غرائب األمصار وعجائب األسفارّحتفة النظ«يف كتابه ) م١٣٧٧/ هـ٧٧٩

ن, َدَينة عإىل مد) أي صنعاء(ثم سافرت منها «:  بقولهبرحلة ابن بطوطةاملشهور 
ُّ واجلبال حتف ,)املحيط اهلندي(رسى بالد اليمن, عىل ساحل البحر األعظم َم
 وهي مدينة كبرية, وال زرع هبا وال , وال مدخل إليها إال من جانب واحد,هبا

ٍ واملاء عىل بعد منها, فربام , وهبا صهاريج جيتمع فيها املاء أيام املطر,شجر وال ماء
وهي . ني أهل املدينة وبينه حتى يصانعوهم باملال والثيابمنعته العرب, وحالوا ب

                                 
املـنعم العريـان, , حتقيـق حممـد عبـد )رحلة ابن بطوطـة(ّحتفة النظار : ابن بطوطة   )١(

ــوم, بــريوت, ط  ــاء العل  /هـــ١٤١٧, ٣وفهرســة مــصطفى القــصاص, دار إحي
   .٢٦١, ٢٦٠, ص ١, جم١٩٩٦
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ه َبايت وتاننرسى أهل اهلند تأيت إليها املراكب العظيمة من كَوهي م. ّشديدة احلر
 ,ور وهنور وسندابورنندراينه والشاليات ومنجرور وفاكفوكومل وقالقوط و

 . ًار مرص أيضاّار اهلند ساكنون هبا, وجتّوجت. وغريها
ار منهم أموال ّوللتج. كمّار ومحالني وصيادين للسّن ما بني جتوأهل عد

عريضة, وربام يكون ألحدهم املركب العظيم بجميع ما فيه ال يشاركه فيه غريه 
 ... ة ما بني يديه من األموال, وهلم يف ذلك تفاخر ومباهاةَعَلس

 طعامه ُونزلت يف عدن عند تاجر يعرف بنارص الدين الفأري, فكان حيرض
مع هذا كله و ,م أكثر من ذلكاّار, وله غلامن وخدّل ليلة نحو عرشين من التجك

 حيسنون إىل الغريب, ويؤثرون ,فهم أهل دين وتواضع وصالح ومكارم أخالق
 . ّبالفقري, ويعطون حق اهللا من الزكاة عىل ما حي

وكان والده من . ولقيت هبذه املدينة قاضيها الصالح سامل بن عبد اهللا اهلندي
وهو من خيار القضاة . سادوالعبيد احلاملني واشتغل ابنه بالعلم, فرأس 

ًأقمت يف ضيافته أياما. وفضالئهم ُ. 
وسافرت من مدينة عدن يف البحر أربعة أيام, ووصلت إىل مدينة زيلع, 

 .», وهم طائفة من السودان شافعية املذهب)الصومال(وهي مدينة الربابرة 

 ينيعدن يف سفر حزقيال والفينيق

. ّوالواقع أن عدن مدينة قديمة, وهي أهم موانئ اليمن عىل مدار التاريخ
وهو أحد أنبياء بني إرسائيل يف العراق, بعد (وقد ورد ذكرها يف سفر حزقيال 

دينة صور , وقد خاطب فيه م)النفي إىل بابل, وهو من القرن السادس قبل امليالد
ُووبخها عىل غرورها وبعدها عن اهللا, قال وهو من (العرب وكل رؤساء قيدار «: ّ

بكل . ورعمه هم جتارك) سبأ(هم جتار يدك, جتار شبأ ) أحفاد إسامعيل 
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َّحران وكنّه . م, والذهب أقاموا أسواقكيأنواع الطيب وبكل حجر كر  ,قانا(ُ
. )ًانا يف جنوب لبنان أيضاوهو ميناء يمني قديم رشق حرضموت, ومدينة ق

ّ, وأشوار, وكلمة, جت)سبأ(, وجتار شبأ وعدن ُ ْ  .)٢٤ −٢١/ ٢٧سفر حزقيال (» اركَ
وهناك أدلة كثرية تدل عىل أن الفينيقيني هم من اليمن الذين هاجروا بعد 

ويف لبنان, ) وهم من األزد(امن ُ, ولذا جتد مدينة صور يف ع)١(اهنيار سد مأرب
وعندما انتقلت . ا  يف رشق حرضموت ويف جنوب لبنانوكذلك مدينة قان

, وأقامت مملكتها هناك حتى ال حترتب مع )يف تونس(امللكة علثيا إىل قرطاج 
َّأخيها بعد وفاة والدمها, سمت املنطقة كلها حرضموت  وهي منطقة سوسة يف ,َ

 .تونس اليوم

 عدن تربط الرشق والغرب

يف عهد و. وقد كانت عدن ميناء جتاريا, يربط اهلند والصني بمرص وأوربا
 وذلك , حفر قدماء املرصيني قناة تربط ما بني النيل والسويسسنورست الثالث

) عدن وحرضموت(لنقل البضائع التي تأيت هبا السفن املرصية من بالد بنت 
 فتح هذه القناة بعد الفتح  بإعادةوقد قام عمر بن اخلطاب . ورشق إفريقيا

 .اإلسالمي يف عهده
ًوكان النشاط التجاري شديدا بني عدن, فرضة اليمن, ومرص يف عهد 

).. ّوهم خلفاء اإلسكندر املقدوين الذي احتل مرص وبنى اإلسكندرية(البطالسة 
وكانت التجارة بني عدن واليونان قوية, وظلت املوانئ اليمنية من ظفار إىل باب 

ويذكر املؤرخ اليوناين . ّ تصدر هذه املواد الثمينة, وأمهها البخور واللباناملندب
                                 

إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن, العرص احلديث للنـرش, : حممد عيل البار. د  ) ١(
  .٢٢٨ −٢١٣ و٢٣, ص  هـ١٤٢٧بريوت, 
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أي اليمن, هي ) السعيدة(أن بالد العرب ) القرن اخلامس قبل امليالد(هريودتس 
... ّالوحيدة يف العامل التي تنتج البخور واللبان والقرفة وصمغ الالدن واملر

وأما القرفة . حرضموت والصومالوالواقع أهنا كانت تأيت من سقطر وعامن و
 .فكانت تأيت من اهلند

ُوحتدث شعراء اليونان مثل هومريوس يف اإللياذة عن سقطر, موطن 
ّواللبان, وكلها كانت تصدر من ) العندم(البخور والعطور والصرب ودم األخوين 

 ).مثل قانا(عدن وغريها من املوانئ اليمنية 

 عدن عند اليونان

 ثم .(Eudmmon Arabia)واشتهرت عند اليونان باسم العربية السعيدة 
, وكانت (Arabia Emporium)بالد العرب ) ميناء(اشتهرت عندهم باسم فرضة 
 .ن والكلدانيون يف العراقا, وتطلبها مرص واليوناجتارة اللبان والبخور رائجة جد

 (The Periplus of the Erythrea Sea)محر ويعترب كتاب رحلة إىل البحر األ
 − ملؤلف يوناين جمهول من القرن األول بعد امليالد من أشهر املراجع اليونانية
. الرومانية التي حتدثت عن موانئ اليمن والنشاط التجاري البحري لليمنيني

وهي عىل (ُوزار عدن وسقطر وحتدث عن مملكة سبأ وحرضموت, وموزع 
مدينة « ووصفها بأهنا ) عىل البحر األمحر قريبة من املخا احلاليةالساحل الغريب

وأهلها . ّك السفن العرب والبحارةّمزدمحة بمال... جتارية يسودها القانون
 .ويرسلون سفنهم إىل هناك) يقصد اهلند والصني(يتاجرون مع السواحل البعيدة 

وهي  ,)العربية السعيدة (Eudmmon Arabiaّوقد وصف عدن وسامها 
ّتابعة ململكة كرب إيل السبئية, وهلا مرسى جيد, وأماكن للتزود باملاء, وهو 

ميناء غرب عدن قريب من باب ( (Ocelis)أعذب وأفضل من ماء أوقليس  
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ً وليس عذبا, وربام كانوا يأتون باملياه العذبة من روماء عدن من اآلبا. املندب
 مصبه بالقرب من عدن, أو األودية التي تفيض بالسيول وخاصة وادي تبن يف

 ).من املاء املخزون يف صهاريج عدن الضخمة
ّوذكر صاحب الرحلة إىل البحر األمحر أن عدن تتلقى السفن التجارية من 

 .ً متاما كام تتلقى اإلسكندرية السلع من مرص وخارجها,اهلند ومرص
ّويبدو أن عدن فقدت كثريا من أمهيتها عندما متكن البحارة املرصي َّ ون أيام ً

وبالتايل فإن السفن التي كانت . ّالبطالسة من السفر إىل اهلند دون التوقف يف عدن
ُتأيت من الصني واهلند وتفرغ محولتها يف عدن ثم يعاد تصديرها إىل مرص وغريها 

 عندما م١٩٦٧وهو أمر قد حدث لعدن بعد حرب عام . مل تعد تتوقف يف عدن
ثم جميء احلكم الشمويل . انخفاض جتارة عدنّتم قفل قناة السويس مما أد إىل 

 .الشيوعي مما أفقد عدن أمهيتها التجارية
أن أحد القيارصة هاجم ) بريبلوس(وقد ذكر صاحب رحلة البحر األمحر 

 الذي ,أما األمرباطور أغسطس. ويقال إنه األمرباطور كلوديوس. عدن وأحرقها
 ليستويل عىل عدن فباءت )جاليوس( فإنه أرسل قائده وحاكمه عىل مرص ,سبقه

 .رحلته باخلرسان
ًوقد هاجم عدن كرب إيل ملك سبأ وذي ريدان حتى تصبح موزع بدال من 

معارك «ويقول املؤرخ العدين محزة لقامن يف كتابه ... عدن هي املركز التجاري
إن القيرص الروماين كلوديس هو الذي هاجم عدن, : »حاسمة يف تاريخ اليمن

ولكن .  جيعل جتارة مرص مبارشة مع اهلند دون التوقف يف عدن بأنوكان مهتام
 .تلك املحاولة فشلت يف هناية األمر, واضطر الرومان للتعامل مع عدن

حتكم الساحل اجلنويب لليمن يف دولة ) احلجرية اليوم(وكانت قبيلة املعافر 
يا رتيرإفريقي, وبالذات الصومال وحل اإلّأوسان التي امتد سلطاهنا إىل السا
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وزيلع يف . )Avalitesُالتي كانت تعرف باسم أوفاليتس (وحكموا زيلع 
 .الصومال الذي كانت حتكمه بريطانيا

عدن, ) القرن الثالث بعد امليالد(وقد وصف املؤرخ املشهور بطليموس 
, ويبدو أن أول من أطلق اسم Arabia Emporiumّوسامها فرضة بالد العرب 

ّ يف القرن الثالث للميالد وسامها Uraniusس ان هو أورانيونعدن من اليو
Adana وتكتب أحيانا ًAdane وعندما فشلت املحاوالت الرومانية يف الوصول ,

حني ّومن املعلوم أن املال. إىل اهلند بتكلفة معقولة, عادوا إىل استعامل ميناء عدن
. ا أوثقكانوا أقدر إىل الوصول إىل اهلند والصني ومعرفتهم هب) من اليمن(العرب 

ّوبذلك وفروا عىل اليونان والرومان مشقة الوصول إىل هذه البلدان, وأخذوا  ّ
يها وكان ف. وهلذا عادت عدن إىل االزدهار. ا التجارة مع عدنوالبضائع وتبادل

واعتادت عدن . فريقيا ومرص واليونان والرومانّجتار من الصني واهلند ورشق إ
 .ديانعىل التعايش مع كافة الثقافات واأل

ّ باإلضافة إىل سكاهنا من أهل اليمن, اهلندوس التجار الذين ,وكان يف عدن
يقيم بعضهم يف عدن, كام كان فيها من املرصيني واليونان والرومان وفيها من 

 ّوكان بعض أهل اليمن قد هتودوا منذ زمن سليامن . األحباش والصومال
ً تقريبا, وعادت من جديد عندما أسلمت بلقيس عىل يديه, ثم اختفت اليهودية

 ميالدية برئاسة ٣٤٥وقدمت بعثة مسيحية إىل عدن عام . عىل يد بعض التبابعة
الذين يقيمون ) من اليونان والرومان( وأنشأ كنيسة من أجل التجار )١(ثيوفيلس

                                 
ٰ أي حمب اإللTheophilisثيوفيلس   ) ١( ريـويس نـسبة إىل هو من أتبـاع املـذهب اآلو. هّ

يسى ابن مـريم س الليبي الذي توطن اإلسكندرية والذي رفض تأليه املسيح عويرآ
ه, فاضطهدته الكنيسة يف عهـد قـسطنطني األول, ٰ ولكنه ليس بإلّواعتربه قمة البرش

ويف عهـده ذهـب ثيـوفيلس إىل اهلنـد عـرب عـدن . ثم تبع مذهبه قـسطنطني الثـاين
وذهـب بعـض أفـراده . ثم اختفى هذا املذهب بسبب االضطهاد الروماين. نواليم

ُهروبا بدينهم إىل سقطر ً.   
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َيف ظفار احلمريية فرتات طويلة يف عدن, كام أقام كنيسة  ْ وهي غري ظفار يف (ِ
 ).صاللة يف عامن

 أن النرصانية دخلت احلبشة وعن طريقها دخلت اليمن, وكان أهل كام
فدخلت ,واضطهدهم) من ملوك التبابعة(وحارهبم ذو نواس .. نجران نصار 

 .ّاحلبشة احلرب ضده ونرصهتم
وملا ... وهلذا كان يف عدن الوثنيون والنصار واليهود واهلندوس وغريهم

 .المجاء اإلسالم دخلت اليمن بأكملها يف اإلس

مركز املاسونية, وتر عىل بابه 
ّوموقعه يف املعال, . نجمة داود

) منزل(ّوسامه األهايل بنجلة 
ّوتوسع بعد ذلك, ثم .  انالشيط

ّصار مقر احلزب االشرتاكي 
 ).الشيوعي(اليمني 

 .كنيسة يف التواهي وال تزال باقية إىل اليوم
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ّوقد حتولت إىل املجلس .كنيسة سانت ماريا يف كريرت
 .الترشيعي يف بداية اخلمسينات من القرن العرشين

 .أتباع املذهب الزرادشتي يف عدن كريرت)البارس(مدفن الفرس املجوس
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אאאא)١(  
وانكفأت عىل نفسها . دخلت أوربا بعد ظهور اإلسالم يف عصور الظالم

ًوحكمتها الكنيسة املتعصبة مما أثار حروبا دينية عديدة يف أورب ّ ومل حتتك أوربا .اّ
بالعامل العريب واإلسالمي إال يف األندلس وعربه بدأت احلضارة تصل إىل أوربا 

الصليبية احلاقدة املدمرة, وكان االجتاه إىل بيت ب ثم جاءت احلرو.مرة أخر ّ
 وكان االتصال حربيا وعسكريا أول ).سوريا الكرب(ملقدس وأرض الشام ا

 .ثقافياًاألمر, ثم صار اتصاال 
ّوكان أول الرحالة املشهورين إىل الرشق هو ماركو بولو ّ) ١٣٢٤ −١٢٥٤? (

 .ّوهو تاجر ورحالة إيطايل ذائع الصيت, ألنه أول أوريب وصل إىل الصني
 وهي مدينة اشتهرت بالتجارة, (Venice)ولد ماركو بولو يف البندقية 

ًه بحرا من البندقية إىل ّ سافر هو ووالده وعمم١٢٧١ويف عام . ًوكان أبوه تاجرا
إىل ) طريق احلرير(عكا يف فلسطني, ومنها إىل العراق فإيران فبالد الرتكستان 

ان حفيد جنكيز خان الذي حكم الصني وما , ووصلها يف عهد قبالي خالصني
وكان ماركو بولو جييد أربع لغات, ويف رحلة العودة التي بدأت . حوهلا
ًوكتب ماركو بولو كتابا ذاع .  هرمز وإىل عدن وصل إىل اهلند ومنها إىلم١٢٩٢

 وكان أول أوريب يصف الرشق وخاصة الصني, م١٢٩٨صيته عن رحلته عام 
 .لةاوختلل كتابه مبالغات الرح

                                 
, ّسنتحدث عن الرحالة األوربيني يف العصور احلديثة يف اجلزء الثالـث مـن الكتـاب  ) ١(

   .بإذن اهللا
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صود قامل(ثامنية أيام هي املسافة من وسط اهلند «: )١(قال ماركو بولو عن عدن
وهي بالد حتيط هبا . ّقدسإىل عدن التي ذكرت يف الكتاب امل) من ساحلها الغريب

اجلبال العالية التي تكثر عليها القالع واحلصون, وحتتوي عىل كثري من اليهود 
 !!.»الذين ال خيضعون لسلطة الوثنيني

فعند ماركو بولو والكنيسة يف روما . ّوانظر إىل هذا التعصب واجلهل املقيت
ًاملسلمون هم وثنيون يعبدون الكعبة ويؤهلون حممدا  ّ ِّ . ثم انظر إىل قوله عن

ًوقد كان هيود عدن خيضعون متاما . اليهود أهنم ال خيضعون لسلطة الوثنيني
وقد . لسلطة الدولة املسلمة, ويف وقته كانت الدولة احلاكمة هي الدولة الرسولية

ّمتيز املسلمون بإعطاء احلريات الدينية كاملة ألصحاب األديان األخر, وخاصة 
طاهم اخللفاء املسلمون سلطات واسعة ليحكموا فيام بينهم كام أع. ألهل الكتاب

, ومثله رئيس النصار يف )رئيس اليهود(وكان اجلاوون . يف شؤوهنم اخلاصة
بغداد وغريها من العواصم اإلسالمية, له حمكمة, وسجن, وعسكر من عساكر 

أو ولكن إذا أراد اليهودي . ّالدولة اإلسالمية لينفذ أحكامه عىل أهل طائفته
وأما إن كانت . النرصاين أن يتحاكم إىل قايض املسلمني, فال يمنع من ذلك

 .ّالقضية بني مسلم وغري مسلم, فإهنا ال بد أن ترجع لقضاء الدولة العادل
هبذا العدل الذي ) وكثري من األوربيني مثله(ًوبدال من أن يشيد ماركو بولو 

ّمل يعرف إىل اليوم, فإنه يتحدث عن أن هؤالء ا ليهود مل يكونوا خيضعون لسلطة ُ
 !!الوثنيني

ّي يف بريطانيا ضجة كرب, عندما طالب بأن  بروقد أثار رئيس أساقفة كنرت
ورغم . يسمح للمسلمني أن يتحاكموا يف أمورهم اخلاصة حسب رشيعتهم

                                 
ث عـرش إىل ّعدن يف كتابات الرحالة األوربيني ما بني القرن الثالـ: حممد باعليان. د   )١(

وأرجعهـا إىل . ١٨٧ −١٧٧ عدن بوابـة الـيمن احلـضارية ص :الثامن عرش, ندوة
  .٧, فقرة ٣٥, الفصل ١١كتاب ماركو بولو اجلزء 
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ُاحلديث يف أوربا وفرنسا عن احلرية الشخصية, فإن املرأة املسلمة متنع من لبس 
وإذا .  ومتنع يف أحيان كثرية حتى من غطاء الرأس,ب عىل ذلكُالنقاب وتعاق

ّتزوج مسلم بأكثر من امرأة فإنه يعاقب بالسجن, أما إذا كانت لديه عرشات 
 .اخلليالت والعشيقات فال يشء عليه

وال يستطيع مسلم يزور أوربا أو أمريكا أن يدخل إىل تلك البالد ومعه أكثر 
 فعل ذلك, ولكن لو دخل مع مائة عشيقة من زوجة ألنه يعاقب بالسجن عىل

 .!!يسمح له بذلك
وقد كان الوضع يف احلضارة اإلسالمية يسمح لليهودي بأن يتزوج بنت 

أو عىل األقل مسموح عند طائفة (أخته أو بنت أخيه ألنه مسموح يف دينهم 
وهذا هو الفرق بني العدل اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية, والعدل ). منهم

 واحلضارة األوربية التي ال تعرف سو األكاذيب, والنزعات العنرصية األوريب
 .والتعصب املقيت

 وضع السيايس كام يصفه ماركو بولوال

ّ كان ملك اليمن وسلطاهنا املظفر م١٢٩٢ىل عدن عام إعندما وصل بولو 
يوجد يف عدن «: قال ماركو بولو. ر بن رسوليوسف بن امللك املنصور عم

 ويسمى شمس الدين أبو ,)العاصمة(سلطان حيكم اليمن بأكملها ويسكن تعز 
 .»ّاملحاسن املظفر يوسف ابن امللك املنصور مؤسس األرسة

وقد . ويقول عن العالقة بني سكان عدن والنصار أهنم يكرهون املسيحيني
لتخليصها من (لطان املامليك باهلجوم عىل عكا عندما قام س«َّدلل عىل ذلك بأنه 

ّاألرشف أمده بثالثني ألف فارس وأربعني ) واليمن(فإن سلطان عدن ) الصليبيني
ِألفا من اجلامل ً ليس حبا يف سلطان املامليك, بل نكاية وتنكيال باملسيحيني,ً ُ«. 
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ولية ّ وقد قام حكام اليمن يف الدولة الرس.واألرقام ال شك فيها مبالغة
بإمداد املامليك بالرجال والعتاد يف حرهبم ضد الصليبيني الذين كانوا ال يزالون 
ّحيكمون مناطق من فلسطني ولبنان وسوريا واألردن, وكانوا يكررون هجومهم 

 .عىل مرص
ّ أن اليمن سامهت يف صد الصليبيني منذ العهد الفاطمي الذي ,والواقع

ليفة الفاطمي أن يستعني بنور الدين ًواجه حربا صليبية رشسة حتى اضطر اخل
وصالح الدين ) عم صالح الدين(ًزنكي الذي أرسل جيشا يقوده شريكوه 

ّستنتهي إذا متكنوا, وبالفعل دولته  ّبأنله ) شاور(األيويب رغم حتذير وزير اخلليفة 
ولكن اخلليفة الفاطمي . ّ بعد متكنهانتهت الدولة الفاطمية عىل يد صالح الدين

أن من ًأنا أرىض أن تذهب مملكتي ودولتي إىل مسلم بدال «: َّرد عىل وزيره شاور
 .»تذهب إىل مسيحي صليبي

ّوهو موقف رائع مل يتكرر لألسف يف التاريخ اإلسالمي, بل كان الرصاع 
م إىل عىل احلكم حتى بني أصحاب املذهب الواحد, بل بني األخوة يؤدي هب

ويكفي يف ذلك أن نذكر أن . ّاالستعانة بالصليبي احلاقد ضد أخيه أو ابن عمه
بعد أن (ّحفيد صالح الدين سلم مفاتيح القدس لألمرباطور األملاين الصليبي 

 !!ّليساعده يف حرب ابن عمه) ّحررها صالح الدين
 وبني) األحباش (Abashوذكر ماركو بولو التوتر الذي يسود بني احلبشة 

ًوادعى أن أحد األساقفة األحباش كان عائدا . أهل عدن بسبب التعصب الديني ّ
من احلج يف بيت املقدس عن طريق عدن فأراد السلطان منه أن يسلم, فرفض, 

ّجرد محلة عىل عدن تضمنت بذلك, فلام علم ملك احلبشة . فقام السلطان بختانه ّ
 .ّاخليول والفيلة واحتل املدينة ونكل بأهلها

ٌا يتضح كذب ماركو بولو الرصيح, إذ مل يذكر أحد من املؤرخني قط وهن
د الرسويل وال فيام قبله أن األحباش هجموا عىل عدن واستولوا عليها ال يف العه

 .ّأو بعده, سو ما حدث أيام أبرهة قبل اإلسالم عندما احتلوا اليمن
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 التعصب ويبدو أن هذا القسيس أسلم بالفعل, وهلذا قاموا بختانه, ولكن
فاملسلمون مل . ّاملقيت عند األوربيني, وعند ماركو بولو, أد به إىل هذا االفرتاء

ًجيربوا أحدا عىل تغيري دينه  ُm Ñ Ò   Ó Ô l  . وقضاة املسلمني وعلامؤهم
وكان ... يمنعون فرض اإلسالم بالقوة عىل نرصاين أو هيودي أو حتى جمويس

 فصل الدولة ,زء الثاين من الكتابانظر اجل(سالطني آل رسول من العلامء 
 .ّوهذا كله من أكاذيب ماركو بولو املتعصب). الرسولية

 وأشار .ًوقد أشار ماركو بولو إىل أن عدن تضم عددا من القر والبلدات
كان احلاكم الرسويل حيكم اليمن كلها من (إىل أن الشحر تتبع سلطان عدن 
ُرة سقطر التابعة حلاكم عدن ووصف جزي). صنعاء إىل ظفار يف عامن اليوم

إن كل السفن التي تتعلق جتارهتا بعدن تتوقف «: وقال) ٢ فقرة ٣٢, فصل ٢ج(
 ن أو يستبدلونيبيعون سلعهم هناك ويشرتو« وذكر أن التجار .»يف هذه اجلزيرة

 والسفن كانت تذهب من عدن مبارشة إىل .وهو أمر غري صحيح. »هبا الذهب
وقد يتوقف بعضها يف الشحر أو . ُ سقطريفّون توقف د) ساحل املليبار(اهلند 

ًيف هرمز للتجارة أو النتظار موسم الرياح التي تندفع هبا السفن الرشاعية, ونادرا 
ُجدا ما كانت تذهب إىل سقطر. 

َّوذكر ماركو بولو أن ميناء عدن كان يعج بالسفن املحملة بالبضائع من اهلند  ُّ
ّوأغلب السلع املصدرة إىل . كتها تذهب إىل مرصوبعد تعشريها ومجر. والصني

وتشحن إىل اهلند اخليول العربية )... البهارات والتوابل(مرص هي جتارة الكارم 
 ).نبات أمحر يقبل عليه اهلنود(ّوالفوة 

ويبدو أن هذا . ًوذكر ماركو بولو أن سكان عدن يف عهده كانوا ثامنني ألفا
وذكر . رت فقط وما حوهلا من القر الصغريةالرقم مبالغ فيه, ألن عدن هي كري

ًاملؤرخون املسلمون أن سكان عدن وصلوا يف العهد الرسويل إىل ستني ألفا ِّ. 
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.  واألحقاد الصليبيةءواخلالصة أن كالم ماركو بولو عن عدن ميلء باألخطا
الطبعة (ًولست أدري إن كان فعال قد زار عدن, ألن املوسوعة العربية العاملية 

وهي تنقل عن دوائر املعارف (وضعت خريطة الذهاب واإلياب ) نيةالثا
) تربيز( ويف العودة ذهب من اهلند إىل هرمز, ومنها مرة أخر إىل إيران .)األوربية

وبالتايل يكون ما . ثم إىل أذربيجان, ومنها إىل أوربا ومل يدخل عدن حسب قوهلم
 !!وأضاف إليها من خياله. ّكتبه عن عدن معلومات سمعها من التجار األوربيني

 :(Ludo Vico Di Varthema) ي فارثيامدّالرحالة اإليطايل لودو فيجو 
ّ الرحالة اإليطايل لودو فيجو دي , قاميف مطلع القرن السادس عرش امليالدي

إىل اإلسكندرية ) م١٥٠٢(من البندقية ًفارثيام برحلة إىل بالد الرشق انطالقا 
ّالم وسار مع قافلة احلج سّومن دمشق ادعى اإل. ومنها إىل القاهرة, ثم بالد الشام

ّإىل مكة املكرمة, وبعد اجلج اجته إىل جدة التي أبحر منها إىل عدن التي وصلها  ّ ّ ّ ّ
 .ّ, ومنها اجته إىل اهلندم١٥٠٤عام 

 .ّ التي قال عنها إن ميناءها يعج بالسفنويف طريقه إىل عدن توقف يف جيزان
ًثم اجته جنوبا عرب البحر األمحر بمحاذاة الشاطئ حتى وصل جزيرة ك وقال . رانمّ

ّإن سكاهنا يف وقته كانوا نحو مائة عائلة, وفيها مياه عذبة, وختضع لسلطان اليمن  ّ
د وق. , وكان ذلك يف زمن عامر بن عبد الوهاب الطاهري)العربية السعيدة(

 .ٍوصل عدن بعد رحلة استغر قت يومني ونصف من كمران
وقد خصص فارثيام  الفصل الثالث من اجلزء الثاين من كتابه للحديث عن 

الوحيدة التي حترتم ) العادات(عدن والتقاليد «: , وحتت عنوان)١(مدينة عدن
بسبب حتصيناهتا (عدن هي املدينة األقو عىل وجه األرض «: قال» التجار
ّها يف وسط جبل العروموقع هو اجلانب (ًوقال إن هلا سورا من جانب واحد ). ُ

                                 
  .١٨٧ −١٧٧ صالسابق,ّعدن يف كتابات الرحالة األوربيني, : حممد باعليان. د  ) ١(
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وأشار إىل . ّ, ومن اجلانب اآلخر حتيطها اجلبال العالية املسطحة من أعىل)البحري
ّالعر(ّأنه قد صعد إىل أعىل قمة جبل شمسان   . وذكر مخس قالع عىل تلك اجلبال,)ُ

ّوقد قدر سكان عدن آنذاك بخمسة إىل ستة آ ووصف الطقس . الف عائلةّ
ً وأن السوق كانت تقام ليال بسبب احلرارة الشديدة يف أثناء النهار,ّبأنه حار وال . ُ

 ).أغسطس − يوليه −يونيه (بد أنه وصلها يف فصل الصيف 
 .)يقصد جبل وقلعة صرية(وقال إن ميناء عدن يقع أسفل جبل تعتليه قلعة 

ّط السلطان بالتحري عن اجلهة التي وعند وصول السفن إىل امليناء, يقوم ضبا
 والزمن الذي استغرقته ,قدمت منها السفينة, وطبيعة وكمية شحنتها من البضائع

ومتنع السفينة من ...  إلخ,)قبطاهنا(ّرحلتها, وعدد  بحارهتا, ومن هو ناخوذهتا 
 .املغادرة إال بعد دفع اجلامرك والعشور

ًوكان الناس يتوجسون خوفا من األوربيني  ألن طالئع الربتغاليني قد ّ
إنه يف اليوم التايل لوصوله : وقال فارثيام. ًظهرت وبدأت تعيث يف األرض فسادا

ُّعدن تم الزج به يف السجن بعد أن تشاجر مع أحد مرافقيه الذي شتمه بالقول ّ :
 ٦٥ُ فحبس ,ُّ, واهتم بالتجسس لصالح الربتغاليني»كلب ابن كلب... مسيحي«

ِّيوما وكبل ب ُ  . األصفادً
] عامر بن عبدالوهاب) [واليمن (وذكر الرصاع الدائر بني سلطان عدن 

ًواإلمام الزيدي, وأن السلطان جهز جيشا من ثامنني ألف مقاتل وفارس  يبدو (ّ
ّ وذكر الزي العسكري للحرس السلطاين الذي حتلوا باهلندام,)ًالعدد مبالغا فيه ّ .

ّين يلبسون إزارا من الكتان وقطعتني من ّوالفرق بينه وبني زي بقية اجلنود الذ ً
ويف فصل الشتاء يلبس .. جلد البقر إىل جانب النبال والسيوف القصرية العريضة

أسناهنم واعترب أن تنظيف اجلنود . ّاجلنود صدرية من القامش املحشو بالقطن
ًباملسواك شيئا طريفا ً. 
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 :)١(١٧١٠ −١٧٠٨   ال روكجان دو
 وقائع أول رحلة بحرية عسكرية قام هبا الفرنسيون  ال روكوصف جان دو

ّوتكونت الرحلة من . الستكشاف جنوب اجلزيرة العربية وأماكن إنتاج البن
ًسفينتني مسلحتني بخمسني مدفعا ّوقد مرت السفينتان بعدد من موانئ رشق . ّ

 .ُفريقيا ثم جزيرة سقطر ثم عدنإ
وبمجرد أن وصلت السفينة إىل قرب عدن الح هلم رأس : دينةامليناء وامل

ّعدن املكون من عدة قمم جبلية ّوترتبع مدينة عدن عىل سفح جبال عالية حتيط . ّ
ّ, وعىل قمتها مخس أو ست قالع مزودة بأسوار ًاهبا من كل األطراف تقريب ّ

ًوهلذا كانت عدن مدينة مهمة وشهرية وحصنا منيعا وحمطة رئ. عديدة يسة يف ً
 ).اليمن(العربية السعيدة 

ّيف اليوم الثالث كنا سعداء بالرسو يف ميناء هو األفضل يف العربية : وقال
أما من جهة البحر التي يسهل : ويصف منطقة امليناء بقوله. السعيدة واألشهر

 فراسخ وينقسم إىل ٩ أو ٨منها الوصول إىل املدينة, فهناك خليج ينفتح بمقدار 
ملعروف بامليناء, اا كبري ويبعد عن املدينة واآلخر أصغر, وهو أحدمه: جزأين

ًويبلغ عرضه فرسخا واحدا, بدءا ً ّواملزودة ) ريةقلعة ص( من القلعة املرشفة عليه ً
ًبخمسني مدفعا وينتهي هذا القسم عند احلامية األبعد حيث توجد بعض 

. ًراعاذ ٢٢ و٢٠ و١٨وترسو السفن عىل عمق . احلصون التي تكلمت عنها
ُوكانت السفن القادمة ألول مرة ترسو عىل بعد فرسخ أو أكثر من امليناء, وكان 
السبب يف أغلب األحيان هو اخلوف من تيارات اهلواء القوية املندفعة نحو جبل 
ًصرية املطل عىل امليناء, مثلام حصل مع الفرنسيني, فضال عن حذرهم من النزول  ّ

ان من عادات أهل املدينة يف استقبال املراكب  وك.إىل أرض جمهولة بالنسبة هلم
                                 

ات الرحالة األوربيني, عدن يف كتاب: حممد باعليان (١٨٥ −١٨١املصدر السابق ص    )١(
  .ًوننقل عنه حرفيا)  عدن بوابة اليمن احلضارية:ندوة
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الواصلة أن يقدموا املرشوبات املرطبة إىل القادمني يف سفنهم بواسطة زوارق 
صغرية, وبعد أن يؤذن للقادمني بالنزول إىل أرض امليناء يستقبلون بمراسيم 
رشف خاصة متبعة يف مثل تلك املناسبات, ال سيام إذا كانت السفن الواصلة 

ً طابعا رسميا كسفينة كاتب رحلتنا, التي رفعت  العلم الفرنيس وأحاطتها حتمل
ففي اليوم التايل لوصول الفرنسيني ميناء عدن, وبعد أن عرفوا . رعاية ملك فرنسا

ّأنه مرحب هبم, قاموا بإطالق سبعة مدافع للتحية, فرد حاكم املدينة بالرتحيب  َّ
م يومن أوىل مراس). صرية( فوق امليناء هبم بإطالق املدافع من القلعة الواقعة

 باستقبال −  وهو قبطان عىل ما يبدو خمتص− )أمري البحر(االستقبال أن يقوم 
املراكب الواصلة إىل امليناء, ويكون من مهامه معرفة جهة السفن الواصلة وطبيعة 
 ّمهمتها وسبب زيارهتا, ومن ثم يعرب الضيوف بني صفني من اجلنود عىل اجلانبني,
ّوبعد ذلك يقوم أمري البحر برتتيب لقاء مع حاكم املدينة, ويرتب إقامة للوافدين  ٍ

. روك ومرافقيه الذين يعاملون كضيوف عىل حاكم املدينة, كام حدث مع ال
ًونظرا ألمهية عدن كميناء يستقبل الناس من خمتلف اجلنسيات, فإن حاكم املدينة 

روك كان  ض اللغات, ففي حالة بعثة الكان لديه بعض املرتمجني الذين يتقنون بع
املرتجم يف قرص احلاكم برتغايل اجلنسية جييد العربية والفرنسية, ومن أهم مراسيم 

 حسب − االستقبال التقليدية يف دار احلاكم هو تقديم القهوة السلطانية الشهرية
 وبعد املجامالت وتبادل اهلدايا عرض حاكم عدن − روك قول كاتب الرحلة ال

روك يف تقريره ما يفيد حرص  حيث يورد ال.  الفرنسيني املتاجرة مع بالدهعىل
 إذ حاول يف أثناء لقائه هبم أن يعرض عليهم ,حاكم عدن عىل الرتويج للتجارة

ِّبعض التسهيالت التجارية والبضائع التي يمكن أن يزودهم هبا من بالده, مثل 
 مل تكن سياسية فقط, بل إن البن اليمني, ويف ذلك إشارة إىل أن مهمة الوايل

واحدة من مهامه كحاكم لعدن كميناء جتاري هي الرتويج للتجارة وتطوير 
 .املدينة

روك عن سوق املدينة أهنا كانت  يبدو من سياق حديث ال: أسواق املدينة



،אאא 

 

٥٦

ّمرتبة عىل هيئة صفوف من احلوانيت الصغرية املمتدة عىل جانبي عدد من 
ً بالبضائع, وقد كانت سوقا خمططة عىل أحدث طرز الشوارع الصغرية, وممتلئة

وبعدها ذهبنا لرؤية السوق حيث تباع ... «:  عنهاال روكذلك العرص حيث قال 
كل أنواع البضاعة, وهي معروضة يف احلوانيت الصغرية املوجودة عىل امتداد 

ًعدة شوارع صغرية, وهي منظمة بشكل يشبه تقريبا سوق سان جرمان ّ  ال روك(» ّ
لبانيان الذين وصفهم بأهنم اُوأشار إىل أن السوق تدار بواسطة ). م٢٠٠٤, ٣٨

ّوأن غالبية التجار ينتمون هلذه الطائفة التي تعد ) عدن(سامرسة العربية السعيدة  ّ
 .ّمن أشهر الطبقات االجتامعية التي تشكل النسيج االجتامعي ملدينة عدن

ّ بابا يسمى ذكر صاحب الرحلة أن للمدينة: ّالفن املعامري ) الباب البحري(ً
يقع جهة امليناء ويبدو أنه الباب الذي يدخل منه الوافدون إىل عدن عرب البحر, 
ًوأورد وصفا للباب بأنه ضخم ومصنوع من اخلشب املثبت بمسامري ضخمة من 
ّاحلديد, وبعد اجتياز الباب البحري يصف لنا كاتب الرحلة ما يمكن أن نسميه 

 امليناء وهي عبارة عن قاعتني متجاورتني سقف كل منهام عىل صالة االستقبال يف
ويبدو أن القاعة . ّشكل قبة ويربط بينهام ممر مكشوف يبلغ طوله نحو عرشة أمتار

وهناك باب آخر من . األخرية هي الصالة الرئيسة التي يستقبل فيها القادمون
ِّ ويبدو أنه سمي كذلك ,)باب جرس املاء(ّناحية الرب يسمى  ن مياه الرشب التي ألُ

وقد أشار صاحب الرحلة إىل ذلك . ّترد لعدن من خارجها متر عرب هذا الباب
ن عن طريق الرب ال يوجد إال ممر واحد مستعمل دللوصول إىل ع«: الباب بقوله

ًأنشئ عىل أرض ضيقة نسبيا يتجه نحو البحر ليصبح كأنه شبه جزيرة  ويرشف .. ُ
, ٤٢ ال روك(» تمركز فيه حراس يف عدة مواقععىل رأس الطريق حصن مراقبة ي

ًوهو وصف ينطبق عىل الباب الذي كان قائام يف املكان املعروف اليوم ). م٢٠٠٤
الذي يربط كريرت بخورمكرس من جهة الرشق, وكانت ) حمطة العاقل(بطريق 

ُمياه البحر متتد لتالمس أمواجها أسفل اجلبل تاركة رشيطا ضيقا استخدم  ً طريق كً
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ويقع فوق هذا املمر وعىل حافة اجلبل حصن أو برج . ي إىل داخل املدينةيؤد
حراسة مستدير ال تزال أغلب أجزائه ماثلة إىل اليوم, وكانت توجد إىل جانب 
ّأبراج احلراسة تلك العديد من القالع التي حتيط باملدينة, وقد زودت تلك القالع 

 .دفع العريب أو العثامينُباملدافع املصنوعة من احلديد أو ما يعرف بامل
أي من (وهناك قناة رائعة تقود املاء من هنا «: وقد أشار إىل الصهاريج بقوله

ُإىل قناة أو خزان مياه بني عىل بعد ربع فرسخ من املدينة وهو ) سفوح اجلبال ّ
 ).م٢٠٠٤, ٤٢ ال روك(» ًيؤمن مياها عذبة لكل سكاهنا

اكم املدينة أو نائب السلطان وهو القرص الذي يقيم فيه ح: بيوت اخلاصة
 يقول تقرير الرحلة إنه .)دار السعادة, املعروف والذي كان مقرا حلاكم عدن(

 بأهنا ديؤدي إليه درج صاعد, وورد يف وصف قاعة االستقبال يف القرص ما يفي
قاعة تقليدية يف صدرها تقع دكة مرتفعة خمصصة جللوس احلاكم, وعىل جانبيه 

ليتكئ عليها, أما املكان املخصص جللوس الضيوف فيقع عدد من الوسادات 
أمام احلاكم جهتي اليمني واليسار, وكان من العادة أن خيلع الداخل إىل الصالة 

ًصعدنا درجا مجيال يؤدي إىل الشقة .. «: ومما سجله التقرير. حذاءه عند الباب ً
ّالرئيسة فوجدنا احلاكم جالسا يف صدر الصالة عىل منصة مغطاة ّ بسجادة رائعة ًّ

ًومتكئا عىل وسادات من القامش املطرز بالذهب, وكانت حاشيته جتلس عىل 
ّوقد غطت باقي الصالة حصائر ناعمة . يمينه ويساره عىل سجادات أخر

ذ بعض البيوت تغطى باملرشبيات فوكانت نوا). م٢٠٠٤, ٣٦ ال روك(» للغاية
 فهي ,دمها النساء للنظر للخارجاخلشبية التي مترر اهلواء إىل داخل البيت وتستخ

متكن من بالداخل من رؤية اخلارج دون أن ير, ومثل هذه املرشبيات ما زالت 
 .مثبتة إىل اليوم عىل نوافذ بعض منازل مدينة عدن

ّيف مقابل ذلك كانت بعض بيوت العامة تتكون من طابقني, : ّبيوت العامة
َاخليمومبنية بالرتج عىل السفح, إىل جانب وجود بعض  كام كانت بيوت الناس . ِ
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وبالرغم من «: قليلة التأثيث, حيث وصف صاحب الرحلة بعض البيوت بالقول
اتساع البيت وأناقته اخلارجية, إال أن أثاثه ال يتعد احلصائر التي تستخدم 

ال (»  ولربام كانت تلك هي عادات البلد,وهذا ما فاجأنا. ة ومقاعد وموائدّكأرس
 ).م٢٠٠٤, ٣٧ روك

ّهذه احلاممات قديمة منذ أيام الزريعيني أي من قبل (: ّاحلاممات الرتكية
 إن اليشء الذي قد ال يتوقعه بعضنا أن عدن كانت حتتوي .)األتراك بأربعة قرون

ًعىل محامات عامة نظرا الرتباط ذلك النوع من املنشآت باملناطق الباردة أو 
ّمجل من محامات هذه املدينة, فهي , جيب االعرتاف بأنه ال يمكن رؤية أاملعتدلة

ّ لتلك احلاممات أهنا تشبه ما ال روك ويبدو من وصف .ّمكسوة كليا بالرخام
ّنعرفه اليوم من محامات يف مدينة صنعاء, التي يطلق عليها احلاممات الرتكية, نسبة 
 ّإىل األتراك الذين جلبوا معهم هذا النوع من العامئر إىل اليمن, إال أن محامات
ُمدينة عدن, يبدو أهنا قد اتسمت بالفخامة حيث كسيت جدراهنا بالرخام,  ّ
َوتشكلت من جمموعة من الغرف التي غطيت بقباب صغرية متجاورة تدور  ِّ ُ ّ
ًحول القبة املركزية أو القاعة الرئيسة يف احلامم, وهو نظام تغطية تركي نراه سائدا  ّ ّ

ال  وقد أورد .د لفرتة الوجود العثامينّحتى اليوم يف اجلوامع واحلاممات التي تعو
ّ وصفا مجيال حلاممات عدن فقالروك ً جيب االعرتاف بأنه ال يمكن رؤية أمجل «: ً

وسقوفها قبب رائعة . ّفهي مكسوة كليا بالرخام واليشب. ّمن محامات هذه املدينة
ء فالبنا. ّذات منافذ للضوء ومزينة من الداخل بأروقة ترتكز عىل أعمدة مجيلة

تقود كلها إىل صالة . بأكمله مقسم إىل غرف وحجرات وقاعات أخر مقببة
ٍّفهي تشبه إىل حد ما, ما نراه يف املدن الرتكية الكرب التي تشري ... ّالقبة الرئيسة

 ).م٢٠٠٤, ٤٠ −٣٩ ال روك(» ّإليها بالكفاية روايات الرحالة إىل املرشق
بني جنباته العديد من حو تقرير أو كتاب الرحلة : مأكوالت البلد

ّاإلشارات الدالة عىل أسامء وأنواع بعض األرشبة واألطعمة املعروفة يف مدينة 
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وأغلب الظن أهنا . عدن خالل تلك الفرتة, ومنها املرطبات التي مل حيدد نوعها
ًوكانت مراكب البلد تأتينا أفواجا لتعرض «: نوع من عصائر الفواكه, حيث ذكر

ويف القرص احلكومي قدمت ). م٢٠٠٤, ٣٥ ال روك(» رطباتعلينا شتى أنواع امل
للضيوف القهوة السلطانية, واحلقيقة أهنا قهوة خاصة يتم حتضريها يف قرص 
احلاكم لضيوف الدولة, وتكمن خصوصيتها أهنا حترض من قرش البن الطازج 
ُواللني قبل أن جيف ويقسو, لذا من املرجح أن فصوص البن جتلب بشكل منتظم  ّ ّ ِّ

ً ويورد صاحب الرحلة وصفا لعملية حتضري القهوة .إىل قصور السلطان واألعيان
أما عند األعيان فهناك طريقة أخر يتميزون هبا يف حتضري «: السلطانية فيقول

فهم ال يستخدمون فص القهوة قط بل يكتفون باللحاء أو القشور التي . القهوة
 ويضيف .»... الفص مبارشةتغلف الفص ويضيفون الغشاوة الرقيقة التي تغطي

يؤخذ حلاء الثمرة يف متام نضوجها ويكرس ويوضع يف مقالة أو قصعة «: ال روك
من الفخار, ثم يوضع عىل نار الفحم بينام يتم حتريكه بانتظام حتى ال تتعرض 

ويف الوقت نفسه يغىل املاء يف . للحرق مثل القهوة, بل لكي تكتسب بعض اللون
ُكب يف املاء بام فيه الغشاوة ويرتك املزيج سًلحاء جاهزا يمغالة وعندما يصبح ال

 حسب ,املرشوب طيب لطيف الطعم ال حيتاج... ّيغيل مثلام حترض القهوة العادية
 إذ ال حيتوي عىل مرارة حتتاج إىل تعديل بالسكر, ال بل , إىل إضافة السكر,قوهلم

 ).م٢٠٠٤, ١٦٢ وكال ر(» إن الطعم ال خيلو من احلالوة املعتدلة واللذيذة
وهناك الفواكه التي مل حيدد كاتب الرحلة أنواعها, وذكر أهنا قدمت إليهم يف 

ًفضال عن . ًبيت حاكم القلعة, إىل جانب املربيات التي غالبا تصنع من الفواكه
 . اللحوم واألسامك التي كانت تتوفر بكميات كبرية يف األسواق

يون عدن عائدين إىل بالدهم يف وبعد قضاء عدة أيام يف عدن غادر الفرنس
 .م١٧٠٨كانون األول /  ديسمرب٢٧

ّومن املعلومات التي أمدنا هبا الرحالة عن عدن وأحواهلا هي أن عدن رغم  ّ
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ّوقوعها يف أقىص جنوب بالد املسلمني, تأثرت باجلو السيايس السائد بني العامل 
احلروب الصليبية اإلسالمي والغرب املسيحي, والذي شابه  التوتر الناجم عن 

التي أعلنتها أوربا ضد املسلمني منذ بزوغ القرن احلادي عرش, فتأثر أهلها بام 
ّتأثرت به الشعوب اإلسالمية, حيث عكست معلومات الرحالة إىل عدن نظرة 
ّسكان املدينة وحكامها إىل الغربيني وهي عالقة اتسمت باحلذر والريبة, ال سيام 

وعىل . غزو الصليبي حتى القرن السادس عرشخالل القرون التي أعقبت ال
ّ رأينا أمهية عدن كميناء جتاري يربط الرشق بالغرب عىل مر ,الصعيد االقتصادي

القرون, حيث كان حمطة للسفن التجارية القادمة من اهلند وبالد فارس وموانئ 
ّ وذكرت تقارير الرحالة أسامء البضائع الصادرة والواردة إىل .البحر املتوسط

ّمليناء التي كانت تدر أمواال طائلة عىل حكام املدينة من خالل الرضائب ا ً ّ
ونستطيع التعرف عىل بعض عادات امليناء يف . املفروضة عىل تلك البضائع

ّكام أمدنا الرحالة بعدد من . التعامل واستقبال السفن القادمة إليه لغرض التجارة ّ
 العامرة املدنية كالقصور واملنازل املعلومات عن الناحية العمرانية للمدينة مثل

ًواألسواق واحلاممات العامة, فضال عن العامرة احلربية ممثلة باألسوار والقالع ّ. 
  عدن يف اللغة

َعدن : جاء يف املعجم الوسيط وغريه َ ًعدنا وعدونا, أقام به) باملكان(َ ً ْ ومنه . َ
َعدن البلد: ويقال. كان اخللد فيهاجنة إقامة مل: جنّة عدن َّتوطنه, واألرض : َ
ُوعدن احلجر قلعه, وعدن به األرض أي رضهبا به. ّسمدها َ َ َ وعدنت اإلبل أي . َ

 ).وهو احلديد(وعدن املكان أي استخرج منه العدن . لزمت مكاهنا
َاجلامعة والفرقة, والعدن: العدانة  .رجال جمتمعون: ِ
 .والعدان من اليشء سبع سنني. فة النهرساحل البحر وحا: ِالعدان
ْاملعدن ويقال معدن العرب أي أصل (أصله ومركزه : مكان كل يشء فيه: َ

وقيل اشتق اسم عدن من . وموضع استخراج اجلوهر من ذهب ونحوه) العرب
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َقيل إن عدن الذي «: املعدن وهو احلديد, وجاء يف تاريخ ثغر عدن للطيب باخمرمة َ
َ مها ابنا عدنان ابن أدد,نيْ, وكذلك أبنُتعرف به مدينة عد  نقله السهييل يف رشح .َ
َوذكر أن عدن سميت برجل عدن هبا... السرية عن الطرب ي َ  . أي أقام:َ

ويوجد يف اليمن عدنات كثرية كام ذكره األستاذ عبد اهللا حمريز يف كتابه 
 ما ال ع وشامل ردفان أمكن حرصلاضوال)  يافعيف( وما بني لبعوس .»العقبة«

ّجالء اهلم «كام يقول السيد أبو بكر املشهور, يف كتابه » عدنات«يقل عن عرش 
وهناك عدن العة يف حجة, وحصن عدن يف . »واحلزن بذكر ترمجة صاحب عدن

  ّ وعدن بني شبيب يف إد, وقد حددها, وعدن املناصب,وادي حرضموت
وهذه هي املشهورة يف  .)العدنات(ً متييزا هلا عن بقية َنيْ بعدن أبرسول اهللا

رش حتالتاريخ, وميناء اليمن األهم, وهي التي ستخرج منها نار من قعر عدن 
ًكام خيرج من عدن اثنا عرش ألفا ينرصون اهللا . الناس وهي آخر اآليات العرش

 .ّ كام جاء يف احلديث النبوي الرشيف,ورسوله
ا بناها ّويرجع اسم عدن عند بعض املؤرخني وأصحاب اللغة لعدنان, مل

ُسامها عىل اسم ابنه عدن, وهو كالم ال دليل عليه, بل بعيد كل البعد عن  ّ
 .الصحة

أي ) عدونة( عدونا :وقيل إن احلبشة عندما خرجت سفنهم إىل عدن فقالوا
ِّخرجنا فسميت عدن ل إهنا كذلك يقا. شتق اسم عدن إال من عاد ما ا:وقيل. ُ

ابن املجاور فيقول إهنا كانت حبس أما . ّكانت يف القديم حبس شداد بن عاد
 .)١(الفراعنة

                                 
رؤيـة تارخييـة يف أسـباب . تاريخ وحـضارة: عدن: حممد عبد اهللا هادي باوزير. د  ) ١(

) م٢٠١١ فربايـر ١٩ −١٨ (ة عـدن بوابـة الـيمن احلـضاري:ندوة. وزمان التسمية
  .٢٩٩ −٢٨٧جامعة عدن ص 
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َمقط(ويقول اهلمداين أن  ومقط الرتاب هو . هي أحد أسامء عدن القديمة) ِ
ّاملنقطع من األرض يف البحر, أي أهنا جزيرة أو شبه جزيرة, واستدل عىل ذلك 

 :بقول شاعر اسمه السمط الفريوزي قدم عىل أحد الربامكة وأنشده
َأتيتكم من مق  ط الرتابِ

 

 ومنبت الـورس والكنـدر 
 

, ُنبات يكثر يف اليمن, ويستخدم للزينة, والكندر هو اللبان(والورس 
َّوكالمها يصد  ). ر من عدنُ

َوقد ذكرت عدن يف الشعر اجلاهيل ِ  :قال األعشى. ُ
ٍقد طفت ما بني بانقيا إىل عدن ُ 

 

 سياريِرحايل وتَ تِوطال يف العجم 
 

ّيعة عندما طلب منه أخوه أن يبتعد عن مكة وبناهتا, وذكرها عمر بن أيب رب
 :وأن يذهب إىل عدن وحلج, فذهب وهاجت به الذكريات, فقال

ّة الوهـّهيهات من أمـ  نـاُلِاب منزِ
َواحتل أهلك أجيـادا فلـيس ً ِ ُ   لنـاَّ

 

 ِنَدَ مـن عـِ البحـرِنا بـسيفْإذا حلل 
ِإال التـــذكر أو حـــظ مـــن احلـــزن ٌّ ُّ 

 

. ية, وأفضل األطياب, الغالية, وهي من عدنواشتهرت الربود العدن
 وهي أحسن البالد يف صناعة الطيب حتى ذهبت .دوتعمل من العنرب والزبا

 . شهرهتا يف اآلفاق
َواخلالصة أن الباحثني يتفقون عىل قدم مدينة عدن ِ راكز وأهنا من أهم امل. ّ

 يتفق عىل سبب ولكن ال أحد من القدماء أو املحدثنيالتجارية يف العامل القديم, 
 يف رمحه اهللالتسمية, وإن كان أقرب األقوال هو ما جاء به أستاذنا عبد اهللا حمريز 

ًوقد وجد عددا كبريا من العدنات, . بأهنا مكان اإلقامة والعدون: »العقبة«كتابه  ً
َعدين(عدا ما طرأ عليه من التصغري  وهي من ) ُعدينة(, أو تصغري مع التأنيث )ُ

عدن (كر ما ال يقل عن عرش من العدنات يف الضالع ويافع وذ. أرباض تعز
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َور, وعدن محري, وعدن أرود, وعدن جشعان وكلها يف الضالعهمحادة, وعدن أ ْ ِ (
فان د ويف ر. يافع عدن الشبهي, عدن الدقيق, عدن احلجال وعدن احلوشبييفو

 .عدن الراحة
أهنا تقع يف بطون ّ من رأ هذه املواقع ودل عليها, دويفي«: ويقول املحريز

ّاجلبال بعيدة عن جادة الطريق نائية عن التجمعات العمرانية, وهي منتجعات 
واتسع بعضها حتى شمل أغلب اجلبل الذي . ًاختذها الناس طلبا للحامية واألمان

واختفى . ني, وعدينة تعز, وعدين التعكر يف حمافظة إبْتربض حتته كعدن أب
صن عدن يف وادي حرضموت, وعدن بعضها مثل عدن العة يف حجة, وح

وبقيت عرشات منها ما بني قر . ب, وعدن بني شبيب يف نواحي إبصاملنا
 .»صغرية, جمهولة مواقعها ألغلب الناس

ًملثو آمن نظرا ملوقعها احلصني متصلة «وخالصة رأيه أن عدن مصطلح 
 ).٣٣ −٣٢املحريز, العقبة (» بسلسلة عالية من اجلبال صعبة املرتقى

عدن : ؤيد هذا القول الدكتور حممد عبد اهللا بن هادي باوزير يف بحثهوي
َّتاريخ وحضارة, وأن مدينة عدن قد خصت بموقع  من حتيط هبا اجلبال, وكأهنا آُ

ّ, وهو األمر الذي جعلها تتمتع بموقع جغرايف متميز, فهي»سور عليها أها لتكون ّ
 الرشق والغرب منذ عهود مدينة جتارية مهمة تؤدي دور الوساطة التجارية بني

 .»قديمة
 وال شك أن املعنى .وجنّات عدن هي جنّات اإلقامة الدائمة السعيدة

 .اللغوي هو الذي أعطى عدن اسمها ولقبها وتارخيها
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  ) كريرت(ملدينة عدن ) الرتكيب اجليولوجي(بركان عدن 

  واألحاديث الواردة يف عدن
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אאFECRATER 
אW 

 : تقول الدراسات اجليولوجية ما ييل عن التكوين اجليولوجي لعدن
إن التكوين اجليولوجي ملدينة عدن هو جزء ال يتجزأ من تكوين الدرع 

ديمة  الق)١(والتي تعد القاعدة األركيولوجية) اجلزيرة العربية واليمن(العريب 
ويعترب . القديمة (Gondwana Land)لقارة أسطورية تدعى قارة جندوانا الند 
 .ًالدرع العريب جزءا من هذه القاعدة األركية

لعدد من الضغوط ) الدرع العريب(وقد تعرضت هذه القاعدة األركيولوجية 
ّعدة مرات ّ, وطغى البحر عليها يف العديد من املمرات )٢(واحلركات التكتونية

ّل العرصين اجلورايس والكريتايس مما أد إىل تعرض الدرع العريب خال ّ
 وحتى عرص امليوسني (Cretaceans)لالنكسار يف هناية العرص الكريتايس 

(Miocene) مما نتج عن ذلك االنكسار خليج عدن, فقىض عىل معظم أجزاء ,
ّالدرع العريب اجلنويب, ومل يبق منه إال السهل الساحيل املطل عىل  البحر العريب, َ

                                 
)١ (  archae  أو archeo  =archeology  ,ائي وقديمبادئة معناها بد.  
ّمتعلق بتشوه وتغري أديم األرض, والقو املؤدية إليه واألشكال: Tectonicالتكتوين   ) ٢( ّ 

   .الناشئة عن ذلك
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 .)١(والذي تظهر فيه الصخور النارية القديمة واملتحولة ناتئة يف عدة مواضع
ن برزخ ّومع تعاقب عملية طغيان البحر وانحساره, وبتوايل التعرية تكو

خورمكرس, وارتبط بجزيرة, وأثناء الفرتة الزمنية ما بني عرصي املايوسني 
ذات الفتحات الوسطى عىل ساحل ّوالباليوسني تكونت ستة مراكز بركانية 

ًجنوب شبه اجلزيرة العربية, من مدخل البحر األمحر غربا, وحتى عدن رشقا ً .
وهي كام ييل . وكل هذه الرباكني كانت نشطة وقوية وعنيفة قبل ماليني السنني

, رأس عمران, وأهم بركة, )الربيقة(عدن, عدن الصغر : من الرشق إىل الغرب
يف الركن اجلنويب ) Perimجزيرة بريم (جزيرة ميون وجبل خرز, وجبل يف 

وتظهر .. الغريب من شبه اجلزيرة العربية حني يتقابل البحر األمحر مع خليج عدن
ّالصخور الربكانية بارزة ومتفرقة عىل طول الرشيط الساحيل الذي تغطيه الرمال 

 .ّوالرتسبات البحرية
ُّوتعد  ُ ن النوع التطابقي حيث تظهر م) الربيقة(براكني عدن وعدن الصغر

وقد توقف . فيها آثار الطفح الربكاين, وااللتحام الربكاين يف أكثر من مركز بركاين
ّبسبب تكون ) جبل شمسان يف عدن وجبل إحسان يف الربيقة(تكوين املخروط 

وهي (واسعة, وثوران الالفا ) Kaldera = Calderaمجع كالديرا (كالديرات 
 .ّالتي غطت الكالديرا) خترج من جوف الربكاناحلمم النارية التي 

أي فوهة الربكان, كام أطلقها اإلنجليز عىل عدن ) كريرت(وأصبحت عدن 
 وعدن .ّ, حيث تتكون هضبتها من خملفات الرماد الربكاينCRATERالتارخيية 

إحدامها يف الرشق وهي عدن واألخر غرهبا وهي (والربيقة جزيرتان توأمان 
 ). الصغرالربيقة أو عدن

                                 
فريقيا وجزيرة العرب متصلتان فحدث صدع كبري ودخلت امليـاه لقد كانت قارة إ  ) ١(

ّ وتكـون من املحيط اهلندي فأد ذلك إىل تآكل أجزاء من الـدرع العـريب اجلنـويب,
   .البحر األمحر وخليج عدن
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ّونتج عن ذلك النشاط الربكاين جبل العر أو شمسان الذي يبلغ ارتفاعه  ُ
ّ مرتا عند أعىل قمة فيه ٥٥٣نحو  يف عدن, وجبل إحسان ) فوق سطح البحر(ً

 .يف الربيقة

 شبه جزيرة عدن

 .  مائتي كيلومرتركان خامد يمتد يف خليج عدن حوايلهي ب

ُومتتد عدن كرأس صخري يف مياه اخلليج, ويربطها بالرب برزخ رميل يعرف  ّ
= ّجبل العر (ّوحتيط بفوهة الربكان سلسلة جبلية ). خورمكرس(بربزخ 
 .ن أخدود البحر األمحرّخالل الزمن اجليولوجي الثالث مع تكو) شمسان

وقد سامهت يف تشكيل تضاريس مدينة عدن وخليجها تلك السلسلة 
 من جبل عة املحيطة هبا من جهة الشامل والغرب واجلنوب الغريب تتفراجلبلي
 ., عمودها الفقري)شمسان(ّالعر 

ّالذي متيز بعمقه ومحاية اجلبال للمدينة ) كريرت(وساعد موقع مدينة عدن 
 .جزيرة العرب واهلند والصنيوفريقيا إمما جعل عدن أهم ميناء جتاري ما بني 

 . بعد ذلكومن جهة البحر مرص وأوربا

ّومتثل مدينة عدن كريرت اجلزء األدنى من فوهة الربكان عىل سهل منبسط ال 
 . تزيد مساحته عىل ثالثة كيلومرتات مربعة

ً مرتا ٢٥٠واجلزء األعىل من الفوهة حتتله كالديرا هضبة عدن املرتفعة نحو 
 ) .ً مرتا٥٥٣(ويعلو هذه الكالديرا جبل شمسان . فوق سطح البحر
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ُوتندرج هذه الكتلة الصخرية باجتاه الغرب حيث تعرف بسلسلة جبال 
ّوتتفرع . شمسان يف منطقة املعال والتواهي, حيث تنتهي عند رأس طارشن

ُسلسلة جبل شمسان نحو الرشق واجلنوب, حيث تعرف بجبل العيدروس 
ًجنوبا, وجبل املنظر رشقا املطل عىل ساحل جزيرة صرية من جهة, وعىل ب حر ً

وتنتهي هذه السلسلة يف اجلنوب الرشقي عند رأس . حقات من جهة أخر
ّويتفرع من هذه السلسلة ذراع صخري باجتاه الشامل الرشقي للفوهة . معاشق

وجبل املنصوري ويفصل بينهام باب ) اخلساف(الربكانية تتمثل بجبل التعكر 
 .عدن التارخيي

 يف صرية وهو امليناء (Front Bay)وأهم خلجان عدن اخلليج األمامي 
وحيميه جزيرة صرية, وهي جبل بركاين يف وسط البحر يف . التارخيي ملدينة عدن

بأذرعه العديدة وتكوينه اخللجان العديدة)ّالعر(صورة جلبل شمسان
)مجع مسيلة(وديانه ومسائلهوانتشار املباين ما بني
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وهي بذلك جتعل امليناء القديم حمميا من كل جهة . اجلنوب الرشقي من عدن
ّوقد تم بناء قلعة عىل قمة جبل صرية . ًتقريبا , واتفق )ًأصبحت معلام سياحيا(ّ

ّبنيت يف عهد الزنجييل الوايل األيويب عىل عدن وأنأغلب الباحثني أهنا  َ َ بناءها ُِ
 .)١()سوريا الكرب(يشبه القالع األيوبية يف مرص والشام 

وال تزال بقايا الطفح الربكاين موجودة يف مواقع خمتلفة عىل هضبة عدن 
ّوهذا الطفح الربكاين مكون . ّوتوجد هبا كهوف عديدة تسمى كهوف البوميس

ويكون خلطة إسمنتية عالية . األلومنيوم والبوتاسيوم والصوديوم من سليكات
واستخدمها اليمنيون القدماء يف جتصيص صهاريج عدن املوجودة يف . اجلودة

والبوميس .  يف املباين واملساجد التارخييةMortarالطويلة, كام استخدمت كمالط 
Pumice لط بامدة اجلري  حجر اخلفاف الربكانية, وعندما ختبهو عبارة عن رواس

)  الوزنخفيف(ّتشكل خلطة عجيبة تكتسب خاصة إسمنتية, واخلفاف ) النورة(
 .ّبسبب ترسب الغازات الربكانية يف احلجر

 متى حدثت براكني عدن?
يذكر ثالثة من العلامء اجليولوجيني الربيطانيني يف بحث هام نرشته جملة 

  م١٩٦٩ يف نوفمرب Petrology - oxford journalsصة باألبحاث اجليولوجية خمت
 :الدكاترةاألساتذة وهم                                                                                                     

K. G. Cox وL. G. Gassو D. I. J. Mallickأن بركان عدن كريرت, وبركان  
ة , هي الست)يونم( وجبل بريم زالربيقة ورأس عمران وأهم بركة وجبل خر

  .فريقيا عن جزيرة العرب بواسطة البحر األمحرالرباكني املشهورة بعد انفصال إ

                                 
البـوميس إحـد املـواد الرئيـسية للبنـاء العمـراين : ور ومعروف عقبـةأمحد حنش   )١(

, )٢٠١١ ينـاير ١٩ −١٨(ّعدن بوابة اليمن احلضارية : ندوة. القديم يف مدينة عدن
  .)١٠ – ١ص (جامعة عدن 

(Journal of Petrology 1969 , 11, ( )33 : 433 - 462 ) 
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) عدن(بركان كريرت : ّوقد ركز الباحثون دراستهم عىل ثالثة براكني فقط هي
طفح (دراسة املامجا وب. وبركان رأس عمران) عدن الصغر(وبركان الربيقة 

 والشكل احلممي من (Trachytes) والصخور الربكانية (Magma)) الربكان
 وهو اجلرانيت الذي يسند أجزاء (Tholeiite)وليت  ث وال(Rhyolites)اجلرانيت 
وجد الباحثون أهنا ترجع إىل بركان ثار قبل مخسة ماليني سنة يف . إلخ.. من اجلبل

 . ينيالعرص املايوسيني والبالسي
ّولكن األبحاث احلديثة املعمقة باملواد املشعة دلت الباحثني عىل أن  ّ ّ
التأثريات احلرارية ترجع إىل الفرتة ما بني عرشين وثالثني مليون سنة من عرصنا 

وقد ). ما بني مخسة وستة ماليني سنة(أي أهنا أقدم بكثري مما كان يذكر . احلايل
ومل يثر . ًال قبل مخسة ماليني سنة, ثم مخدّأكدت األبحاث أن الربكان كان مشتع

وإن كان من املتوقع أن يثور هذا الربكان يف أي وقت يف . كربكان حتى اليوم
 .املستقبل, ومن الصعب, بل من املستحيل حتديد زمان ثورته اجلديدة

 The Smithsonian / NASAوقد ذكر موقع الناسا وموقع سميثسونيان 

Astrophysics Data Systemي نقلته جوجل تسجيل نشاط  عىل موقعهم والذ
 .م٢٠١١يناير  ١٠ إىل م٢٠١٠ نوفمرب ١٤ّبركاين قوي يف خليج عدن وامتد من 

 .م٢٠١٠ نوفمرب ١٤ّ هزة يف اليوم األول ٣٧وحصلت 
 .م٢٠١٠ نوفمرب ١٥ّ هزات يف اليوم التايل ٧           
 .م٢٠١٠ نوفمرب ١٦ّ هزات يف اليوم الثالث ٣           

ّثم حصلت هزتان يف اليوم اخلامس وهزتان يف اليوم السابع وهزتان يف اليوم  ّ ّ
 .الثامن

حصلت يف فرتة )  عىل مقياس رخيرت٥إىل  ٤,٥(ّ هزة قوية ٤٧واخلالصة أن 
ت يف األيام ثوأغلبها حد) م٢٠١١ يناير ١٠ إىل م٢٠١٠ نوفمرب ١٤من (متتالية 
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 مما جعل ,يلومرتات حتت سطح البحرالثالثة األوىل وكانت عىل عمق عرشة ك
ّالباحثني واملراقبني يرجعون ذلك إىل حترك الصفائح الثالث املوجودة يف أرض النوبة 

ّوأد هذا التحرك هلذه الصفائح ) عدن( والصومال, والصفيحة العربية ,)احلبشة( ّ
 ).انظر الصور(ّعىل عمق عرشة كيلومرتات إىل هزات أرضية قوية يف خليج عدن 

 :ّحترك الصفائح الثالث
) احلبشة(صحيفة النوبة  

والصومال والصفيحة العربية 
ّمما أد إىل حصول ) عدن(

ّ هزة زلزالية أكثر من ٤٧
 عىل مقياس ٥,١إىل  ٤,٦(

 وعىل عمق عرشة ,)رخيرت
كيلومرتات يف خليج عدن 

قليل منها أقل أو أكثر من (
 .ذلك العمق

 
 
 
 
 

 
اب, كأهنا أرساب نحل أو غريها من ّوتدعى اهلزات املتتالية أرس

 .Swarmاحلرشات والطائرات 
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َهل قرب آخر الزمان : ِّويعلق بعض الباحثني واملراقبني عىل ذلك بقوله ُ َ
وتبدأ من ) غري معلوم وقت حدوثها(بحيث تنفجر هذه املنطقة يف براكني متوقعة 

 .اوقيل إن بدايتها قد تكون جزيرة صرية ذاهت) كريرت(منطقة عدن 
والغريب حقا أن القدماء مثل باخمرمة واهلمداين وابن املجاور وغريهم 

وقد زعم . ّحتدثوا عن النار املوجودة يف قعر عدن, وأهنا تبدأ من صرية ذاهتا
ًبعضهم أنه مد حبال يف بئر عميقة يف جبل صرية فخرج احلبل حمرتقا ً واعترب ذلك . َّ

ًدليال عىل أنه حتت جبل صرية نارا ً. 
ُولألسف أخذت هذه األقوال من كثري من الباحثني يف تاريخ عدن عىل أهنا 
أساطري مع أهنا قد وردت يف األحاديث النبوية, وأثبتتها العلوم اجليولوجية 

ليست إال ) ميون(إىل بريم ... والربيقة وعمران) كريرت(احلديثة, وأن عدن 
ّخر الزمان وأن أوهلا وأمهها , وأهنا ستثور يف آ)ستة(سلسلة من الرباكني القديمة  ّ

وإليك دراسة خمترصة لألحاديث يف هذا الباب من كتايب . هو بركان عدن
 ). جدة–كنوز املعرفة (» ة يف تاريخ اليمنّإضاءات قرآنية ونبوي«

 النبوية األحاديث يف عدن
سلم وكتب السنن, والثاين هناك حديثان عن عدن األول يف صحيح م

 .أخرجه أمحد يف املسند وأبو يعىل والطرباين يف الكبري وغريهم
ّاطلع النبي :  قاليفة بن أسيد الغفاري ذعن ح: احلديث األول ّ 

إهنا لن تقوم حتى : قال. نذكر الساعة: ما تذاكرون? قلنا: فقال. ونحن نتذاكر
ة وطلوع الشمس من ّل والدابّترون قبلها عرش آيات, فذكر الدخان والدجا

خسف : بن مريم, ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوفامغرهبا ونزول عيسى 
باملرشق, وخسف باملغرب وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار خترج من 

 .اليمن تطرد الناس إىل حمرشهم
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ِّعرة عدن ترحل الناسُونار خترج من ق«: ًصحيح مسلم أيضاومثله يف  ُ«)١(. 
عرة ُق: هكذا هو يف األصول: النووي يف رشح صحيح مسلمقال اإلمام 

وعدن مدينة مشهورة . ومعناه من أقىص قعر عدن. ةمباهلاء والقاف املضمو
ُقال املاوردي سميت عدنا من العدون وهو اإلقامة. باليمن ً َ َ ً تبعا كان ّنأل. ّ َّ ُ

ة وهذه النار اخلارجة من قعر عدن هي احلارش. حيبس فيها أصحاب اجلرائم
 .للناس

ال تقوم الساعة حتى خترج نار من أرض احلجاز تيضء أعناق «أما حديث 
وليس يف احلديث أن نار احلجاز  هـ٦٥٤ فقد خرجت سنة »اإلبل ببرص ,

خرجت باملدينة من (ّمتعلقة باحلرش, بل هي آية من أرشاط الساعة مستقلة 
 ).احلرة الرشقية

  الغفاري أسيدًا َ عن حذيفة بن  أيضأبو داود يف سننهوهذا احلديث رواه 
وآخر ذلك خترج نار من «: وهو ال خيتلف عن حديث مسلم اآلنف ذكره, وفيه

 .»اليمن من قعر عدن تسوق الناس إىل احلرش
نار « عن حذيفة بن أسيد وفيه اإلمام الرتمذي يف سننهوأخرج احلديث نفسه 

 حيث باتوا وتقيل خترج من قعر عدن تسوق الناس أو حترش الناس فتبيت معهم
 .قال أبو عيسى الرتمذي, وهذا حديث حسن صحيح. »معهم حيث قالوا

َّ يف سننه وابن حبان يف صحيحه, ةابن ماجًوقد رو هذا احلديث أيضا  ِ
 ., والبيهقي يف سننهواحلاكم يف املستدرك واإلمام أمحد يف مسنده

 .وآله وسلمهذا احلديث من معجزاته صىل اهللا عليه 
                                 

دار . ٢٩ −٢٧/ ١٨عة, جصحيح مسلم برشح النووي, كتاب الفتن وأرشاط السا  ) ١(
   .م١٩٧٢الفكر, بريوت, 



،אאא 

 

٧٦

ًني هي فوهة بركان قديم كان مشتعال قبل مخسة إىل ستة ماليني ْوعدن أب
 ).ي الباليوسين−ي  سنة يف العرص املايوسين٦,٥  إىل٥,٥(سنة 

ومدينة عدن أسامها اإلنجليز بعد احتالهلا ودراسة طبوغرافيتها وتكوينها 
وهو بركان خامد منذ ماليني . Craterكريرت » فوهة الربكان«اجليولوجي 

ن الرباكني إو.  ولكن علامء اجليولوجيا يقولون إنه سيثور يف آخر الزمان.السنني
 .العاتية ستكون بالنسبة له مثل لعب األطفال أو األلعاب النارية

البعد التارخيي ... عدن«يقول املهندس اجليولوجي معروف عقبة يف بحثه 
 :عدن (م١٩٩٩ مايو ١٧ −١٥املقدم للندوة العلمية األوىل » واحلضاري

 :)١() املستقبل− احلارض−املايض
يعترب بركان عدن أحد املراكز الربكانية الستة التي تقع يف خط بركاين واحد, «

ّومتتد من باب املندب, عند املدخل اجلنويب للبحر األمحر حتى مدينة عدن ّ. 
ّويعترب بركان عدن من أشهر براكني العامل, بل عندما متت دراسة براكني «

, بدأ م١٩٦٤خالل عام ) الربيطانية(عثة امللكية لعلوم الرباكني عدن من قبل الب
إن الرباكني احلالية ما هي إال «: ورقته العلمية بقوله I. G. Gassالربوفسور 

ّوذلك من خالل الرتكيب البنيوي لتلك . »ألعاب نارية أمام بركان عدن
  .)٢(الرباكني

 أوالولري ري ألمييل وبيً مقاالم١٩٧٩ Readers Digestونجد يف جملة املختار 
 والذي اعترب م١٨٨٣أن بركان كراكاتو يف أندونيسيا الذي انفجر عام : وفيه

                                 
الندوة العلميـة .  البعد التارخيي واحلضاري−عدن: املهندس معروف إبراهيم عقبة  ) ١(

, جامعة عـدن ) املستقبل− احلارض−املايض: عدن(, م١٩٩٩ مايو ١٧ −١٥األوىل 
  .١٦٢ −١٦١,  حمافظة عدن وجامعة عدن, ص ١٩٩٩

   .م١٩٨٩حممد سعيد باحاج, :  عدن, ترمجةبراكني: جاس. ج .أ   )٢(
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ّأقو بركان يف ذاكرة البرشية املدونة, وتسبب يف قتل  ُ شخص, وسمع ٣٦,٠٠٠ّ
ّدوي الربكان عىل بعد مسافة مخسة آالف كيلومرت, وحجب الرماد الربكاين ضوء 

ألرض, وأد الربكان إىل اختفاء معظم اجلزيرة, وقد الشمس ملدة أسبوع عن ا
ِّقدرت القوة التفجريية لذلك الربكان بامئة قنبلة هيدروجينية وينتهي املؤلفان ... ُ

 .)١(إىل أن هذا الربكان الضخم يعترب مثل األلعاب النارية مقارنة بربكان عدن
ّومما تقدم يتضح بكل جالء اإلعجاز العلمي حلديث الرسول  ّ, فهو قد 

وهو . أخرب أن عدن تقوم عىل بركان, وأن هذا الربكان سيثور يف آخر الزمان
وتأيت األبحاث العلمية . بركان مروع حيرش الناس ويسوقهم إىل املحرش

اجليولوجية احلديثة لتثبت أن عدن ليست إال فوهة بركان, وقد أسامها اإلنجليز 
ن الذي حدث قبل أكثر من مخسة كام تثبت أن الربكا.  أي فوهة الربكان−كريرت

بام روال يوجد ما يمنع من ثورانه مرة أخر و. ًماليني سنة كان شديدا جدا
ّبصورة أشد مما كان عليه, وهو ما خيربنا به حديث املصطفى صلوات ريب  ّ

 .وسالمه عليه وعىل آله

 احلديث الثاين
. ملنذر األفطسالرزاق عن ا حدثنا عبد): ١/٢٣٣ج(جاء يف مسند اإلمام أمحد 

ّقال سمعت وهبا حيدث عن ابن عباس   :   قال رسول اهللا: قالريض اهللا عنهام ً
ًني اثنا عرش ألفا ينرصون اهللا ورسوله هم خري من بيني ْخيرج من عدن أب«

 .»وبينهم
, )١١/٥٦ج( والطرباين يف الكبري ,)٢٤١٥(واحلديث أخرجه أبو يعىل 

كتاب الفوائد رقم (حديث حييى بن معني وحييى بن معني يف اجلزء الثاين من 
                                 

   .مصدر سابق: معروف عقبة  ) ١(
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ّ, وأخرجه اخلالل يف العلل, كام يف املنتخب البن قدامة, وابن عدي يف )٧٢ ّ
, كلهم عن )١/٣٠٦ج(, وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ٦/٢١٨٤الكامل ج

طريق املنذر بن النعامن األفطس عن وهب بن منبه, واملنذر بن النعامن األفطس 
ن علامء احلديث منهم معتمر بن سليامن وعبد الرزاق رو عنه عدد م

, ووثقه )٨/٢٤٢اجلرح والتعديل  (, ثقة:وقال عنه حييى بن معني. الصنعاين
ًومل يذكر فيه جرحا ) ٧/٣٥٨ج(وذكره البخاري يف التاريخ الكبري . ابن حبان
 .ًوال تعديال

اين وقال رواه أبو يعىل والطرب) ٥٥/ ١٠ج(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
ال جورجاهلام ر]. نيْ عدن أب− وهو تصحيف والصواب) [من عدن أتني(

 .الصحيح غري منذر األفطس وهو ثقة
 ثقة صنعاين :)وهو األفطس(وقد قال اإلمام أمحد عن املنذر بن النعامن 

 .ليس يف حديثه مسند غري هذا
ي صحيح كام يقول اهليثمالال جوخالصة القول إن هذا احلديث رجاله ر
 .يف جممع الزوائد ما عدا املنذر بن النعامن وهو ثقة

ني اثني ْألنه مل خيرج إىل اآلن من عدن أب) نيْأب(وهو بشارة كرب لعدن 
, كام يقول » بيني وبينهمنوهم خري م«ًعرش ألفا ينرصون اهللا ورسوله, 

 .ّاملصطفى صلوات ريب وسالمه عليه وعىل آله
هو من اإلخبار بالغيب,  وكم قد أخرب  بذلك ّوال شك أن إخبار النبي 

 هبذا الغيب وبشارة   وهذا من إخباره. ّمن الغيوب وحتققت كام قال 
عظمى لعدن وأهل عدن حيث خيرج منهم هذا العدد الكبري من جند اهللا 

فهذه )...  بيني وبينهمنخري م(وأهنم ... املجاهدين الذين ينرصون اهللا ورسوله
.  النارصين لدينهه,اف أولياء اهللا املجاهدين يف سبيلّاخلريية جتعلهم يف مص
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وبرشاكم أهل عدن هبذه البشارة العظيمة من سيد اخللق . فبرشاك يا عدن
  أما وقت خروجهم فهو غري حمدد, ولعلهم خيرجون عند ظهور. أمجعني

ّ الذي برشت به األحاديث الكثرية التي بلغت درجة التواتر املعنوي ّاملهدي 
 ).ومن آخرهم الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا(كثري من العلامء كام قال 

التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر (: وقد قال اإلمام الشوكاين يف رسالته
ّومجيع ما سقناه بالغ حد التواتر, كام ال خيفى عىل من له «: )ّوالدجال واملسيح

: )واعق املحرقةالص(ّوقال ابن حجر اهليثمي املكي يف . »فضل اطالع
 .»ّواألحاديث التي جاء فيها ذكر ظهور املهدي كثرية متواترة«

ّوتأيت املهدي أبدال الشام وعصائب مرص وأجناد اليمن والرايات السود 
 ).بيت املقدس(ّالتي خترج من خراسان ال يصدها يشء حتى ترد إيليا 
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  التارخيية) كريرت(بعض معامل مدينة عدن 
  

•  

• אאFאאE 

• א 
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•  
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FE 
 
 حماطة بالبحر اام أهنك. حممية بقلعة عىل قمة جبل صرية للدفاع عنها عدن

) ّالعر(ًمن مجيع اجلهات تقريبا وال يمكن دخوهلا لوجود جبل شمسان 
يف اجلبل ) شرص(رب سو فتحة وال توجد لعدن طريق إىل ال. بارتفاعاته املديدة

ِوهي ما عرفت باسم العقبة أو باب عدن ّوقد تم توسيع هذا الباب حتى متر منه . ُ ّ
 وأعاله سور متصل وعىل ,القوافل كام كان باإلمكان قفله بباب من حديد

 .جانبيه حاميتان
 ثم ,واجلزء الواقع عىل يمني الباب للخارج من عدن يسمى اجلبل األخرض

واآلخر عىل يسار .  ويمتد حتى يصل إىل صرية.سم جبل املنصورياشتهر با
ُوهذه املنطقة تعرف باسم ). شمسان(اخلارج من عدن هو امتداد جلبل التعكر 

وايل (وقد قام الزريعيون بإدارة سور حول عدن, ثم أقام الزنجييل . اخلساف
 التحصني تكون عدن يف منتهىٍبإدارة سور ثان بحيث ) عدن  من قبل األيوبيني

 وسيأيت احلديث عنها عند الكالم عن الزنجييل وإصالحاته يف .وهلا ستة أبواب
 ).يف اجلزء الثاين من الكتاب(عدن 

 )عقبةال(باب عدن 
:  عن باب عدن الربي)١(»تاريخ ثغر عدن«قال الطيب باخمرمة يف كتابه 

  ن أولإوّن اجلبال كانت حميطة بعدن, وال طريق هلا إىل جهة الرب, إُيقال «
                                 

  .١٥, ص , مرجع سابقتاريخ ثغر عدن: الطيب باخمرمة)   ١(
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 يف صحار عدن, كام )١(ّنه ملا بنى إرم ذات العامدإّمن فتح الباب شداد بن عاد, 
ذكره السهييل وغريه, أمر أن ينقب له باب يف صدر الوادي فنقب, فجعل شداد 

ًبن عاد عدن حبسا ملن غضب عليه, ومل تزل حبسا إىل آخر دولة الفراعنة والة ا ً
َبعدن, يقال إن أول من حبس هبا رجل وكذلك كانت التبابعة حتبس . مرص ُِ

ِّيسمى عدن فسميت البلدة به, واهللا أعلم ُ ّ«. 
قيل إن عدن الذي تعرف به مدينة عدن, وكذلك «:  )٢(ًوقال باخمرمة أيضا

 .»ني, مها ابنا عدنان يعني ابن أذد, نقله السهييل يف رشح السرية عن الطربيْأب
هو املنفذ الوحيد لعدن من جهة  و.ّويسمى باب عدن, باب الرب, والقلعة
شرص «: وقد وصفه اهلمداين بقوله. ّالرب وأما املنفذ الثاين فهو من جهة البحر

وقد قام عدد من حكام عدن بتوسيع الباب ومنهم النارص » مقطوع يف اجلبل
 . هـ٨٠٩ّالرسويل, وقد أطلق عليه اسم باب الزيادة الذي شيد سنة 

باب عدن من عجائب اليمن »  جزيرة العربصفة«ّوعد اهلمداين يف كتابه 
). فهو طعنة يف جبل(ّالتي ليس هلا مثيل يف الدنيا, وشبهه بالشرص أي الطعنة 

ّوقد تم توسيع الباب لتدخل القوافل وخترج منه ووضع عليه حراسه, وعىل  ّ
ُقمته سور, ويف أسفله باب من حديد يغلق كل مساء ويفتح كل صباح ُ ّ. 

, م١٨٦٧ّىل الباب السور الذي جدده اإلنجليز عام ويف الصورة نر أع
وامتداداته إىل قرب ) جبل املنصوري(وعىل اليمني من الفتحة جبل اخلرضاء 

وعىل يسار الباب . ساحل صرية, وإىل جبل حديد, وعليه عدد من الدروب
 .وحتته اخلساف) شمسان(جبل التعكر 

                                 
ّتوجد قرية صغرية خارج عدن تسمى العامد, ويزعم بعض املؤرخني القدماء, أهنا هي )   ١(

إرم ذات العامد, وال بد أن جتر أبحاث ميدانية وحفريات للبحـث عنهـا, وإىل اآلن مل 
  . يشء من ذلكحيدث

  .٤تاريخ ثغر عدن, ص : الطيب باخمرمة)   ٢(
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 »ثغر عدن« بل, زعم الطيب باخمرمة يف كتابهشرص أو فتحة يف اجل) العقبة(باب عدن 
 .ًاد بن عاد, وجعل عدن سجنا ملن غضب عليهّأن أول من فتح الباب شد

 

ّ عهد بني زريع, ومتت زيادته وتدوير السور يفُوقد أقيم الباب من احلديد 
وقام ) الزنجبييل(حول اجلبل يف أيام األيوبيني عىل يد واليهم الزنجييل 

 .سعة الفتحة ووضع باب آخر حولهالرسوليون بتو
ّ تم إزالة اجلرس وتوسيع الباب ليتسع الطريق املسفلت م١٩٦٣ويف عام  ّ

ثم توسيع الباب مرة ). عودة إليها(ًوإيابا ) ًخروجا من عدن(ًللسيارات ذهابا 
 .أخر بعد االستقالل
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صــورة قديمــة لبــاب عــدن مــع
 ظهور السور واحلصن

عدن ) باب(ّتم هتديم السور واحلصن عىل العقبة 
 .  لتوسيع الطريقم١٩٦٣يف أبريل عام 

 لسور عىل الباب والصورة توضح حلظة تفجري ا

 .وحتتها وادي اخلساف وقد امتأل بالعامئر)باب عدن(العقبة
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ًيفتح ويقفل صباحا ومساء) باب عدن(وقد كان باب العقبة  ُ كام كانت . ُ
ّوكان املتويل عىل باب الرب . عليه حراسة من اجلند, لذلك كانت عدن حصينة

ّويشكل ذلك . يضع الرضائب عىل القوافل اخلارجة منه والداخلة إليه بالبضائع
ًمع الفرضة دخال كبريا لعدن عىل وقد جعل املكرم أمحد بن عيل الصليحي . ً

هلمداين, وجعل أخاه مسعود  بن املكرم اباب الرب وحصن التعكر العباس
ووافقا . املطل عىل امليناء وباب البحر) املنصوري(اهلمداين عىل حصن اخلرضاء 

زوجة املكرم أمحد بن عيل ) أرو(عىل أن يرفعا كل عام دخل عدن إىل السيدة 
 وبقيت عدن بيد. ًيد قليال أو ينقصًالصليحي, ومقداره مائة ألف دينار ذهبا, يز

 .ً طويالً أمدانيالزريعي
 م١٨٦٧عىل الباب وذلك سنة ) اجلرس(وقد قامت بريطانيا بتجديد السور 

 لتوسيع الطريق, ثم م١٩٦٣وهدم اجلرس عام . ضمن استحكاماهتا العسكرية
وسنتحدث عن باب عدن عند احلديث عن .. ازداد التوسيع بعد االستقالل

 .سكريةالدول املختلفة وما قامت به نحوه ألمهيته التارخيية والع
ُفإذا خرج اإلنسان من باب عدن تلقته منطقة تعرف باسم املباءه عند : املباه ّ
قرية صغرية حتت عدن, بينها وبني «:  وهي كام يقول الطيب باخمرمة,القدماء

ً, سميت بذلك ألن من خرج من عدن سائرا أقام هبا )كليومرت(عدن ربع فرسخ  ِّ ُ
وكذلك القوافل الواصلة إىل عدن . ًاّتكامل بقية الرفقة ويسريون معتإىل أن 

ثم . )١(»ون للدخول بالغسيل ولبس الثياب ونحو ذلكأَّكانوا يقيمون هبا, ويتهي
 وغالب أهلها صيادون, وحيرقون .وكان هبا دكاكني, وحمالجة, وبيوت«: قال

 السلطان صالح الدين عامر بن ّالنورة واحلكم, وهبا مسجد قديم خرب فجدده
ِّ, ورتب فيه إماما ومؤذ  اهللارمحه الوهابعبد ً ًنا, وخطيبا خيطب الناس يوم اجلمعة, ّ ً

                                 
  .٨١تاريخ ثغر عدن, ص : ب باخمرمةِّالطي)   ١(
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 .)١(»ًونصب له منربا
أيام ) Shopsالشابات (وهي املنطقة التي قامت فيها جمموعة من الدكاكني 

وقال عنها . اإلنجليز بعد مبنى رشكة البرتول وقبل الوصول إىل جبل حديد
وهذا ال يدع أي شك بأن موقع القرية هو «: »عقبةال«األستاذ عبد اهللا حمريز يف كتابه 

ّوكانت حمطة لتجار املوايش . »الكباش«ّاملوقع الذي بخارج عدن وعرف بدكة 
. )٢(»ّالقادمة مع الصومال حتى تتم املعامالت اجلمركية ويتم بيعها لتجار اللحوم

ف اجلبل حيث ّويبدو أن هذه القرية كانت يف هذه املنطقة من دكة املعال املتصلة بلح
 .ومنطقة الدكاكني التي تليها) .B. Pًسابقا (مبنى رشكة البرتول 

تبدأ من «: »العقبة«قال أستاذنا عبد اهللا حمريز رمحه اهللا يف كتابه : الدروب
ًباب عدن سلسلة جبلية, تتجه شامال إىل جبل حديد عىل ساحل املكرس  ّ

بني وتفصل بينها و. , اختذت أجزاؤها عدة أسامء ونسيها الناس)خورمكرس(
ّجبل حديد فجوة تقدر بامئتي ياردة وقد ركب عليها سور وبوابة ِّ ُ , ويطل جزء »ّ

 .منها عىل قرية املباه, وجزء فيه حصن جبل حديد
ّنع تسلق وهذه الدروب كثرية وبعضها دفاعي, وبعضها جدران وحواجز مل

 .األجزاء الواطئة من السلسلة
. هامجني لعدن واملدافعني عنها حوهلا وفيهاوهلذا تقع بعض املعارك بني امل

وعىل هناية هذه الدروب حصن جبل حديد الذي جعلته بريطانيا مقرا لقيادة 
سكن سعد زغلول ومجاعته ) وفيه(وعىل هذا احلصن . معسكرات الربزخ

عندما أخذهتم بريطانيا إىل سيشل فتوقفوا يف عدن وأسكنوهم يف جبل حديد 
 .م١٩٢٢وذلك عام 

                                 
  .٤٩ ص ,العقبة: عبد اهللا حمريز)   ١(
  .٥٠املصدر السابق, ص )   ٢(
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 جعلته بريطانيا بعد ذلك مدرسة ألبناء شيوخ وأمراء املحميات, وهي ثم
وحتى ال . خذهم كرهائن, بحيث تضمن بريطانيا والء آبائهمألطريقة ذكية 

تظهر بريطانيا العظمى أهنا تستخدم نظام الرهائن فقد جعلت هذا احلصن 
 وتضمن البعيد عن الناس مدرسة خاصة ألبناء هؤالء الشيوخ لتعلمهم ما تريد

 .والءهم
ِّوأما جبل حديد فقد قيل إنه سمي كذلك لوجود احلديد فيه وقد . ُ

استخدمه القدماء وخاصة الرسوليني والطاهريني كموقع عسكري هام حلامية 
 .عدن

وقد ذكر ابن املجاور . ويبعد جبل حديد عن كريرت حواىل كيلومرتين فقط
ّجود مسجد يف سفحه بني من اجلص واآلويف تارخيه  واهتمت بريطانيا .. جرُ

ّبعد احتالهلا عدن هبذا اجلبل والدروب وحصنتها كام أهنا جعلت عل قمته  ّ
ًخزانا كبريا للامء الذي جيلب من خارج عدن,  ً هو مصدر هام للثكنات وّ

العسكرية الربيطانية يف هذه املنطقة, ثم صار مصدر املياه الرئييس لسكان مدينة 
 .عدن كريرت

صل جبل حديد عن الدروب منخفضة فتمتلئ بامء البحر والفجوة التي تف
ُوقد رسمت صورة . ملد فتجعل من جبل حديد جزيرة أو شبه جزيرةايف حالة 

ُجلبل حديد يف حالة املد أخذت يف منتصف القرن السابع عرش امليالدي من جهة 
 صرية توضح ذلك, وعندما ينحرس املاء يف حالة اجلزر يمكن العبور باألقدام إىل

 ).جزيرة العامل(جزيرة العبيد 
عن » العقبة« ما جاء يف كتاب األستاذ عبد اهللا حمريز فيام يأيتوسننقل 

 :التالج والدروب وهو خري من كتب عنها
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אאFאאE 

ني, ْ فسيح, ينفرج عىل ساحل أبٍيقع بني رأس العرق, وجل حديد واد
, وقد أطلق اإلنجليز )١(وتقطعه سلسلة جبلية تنتهي برأس اجلارف إىل قسمني

ألنه ) األسميس(ّ, وحرفه الناس إىل (Isthmus)اسم الربزخ عىل هذا الوادي 
ويكون أخطر وأضعف جهة . ّاملوقع الوحيد الذي يربط شبه جزيرة عدن بالرب

ًني كاشفا عرب شعابه السبيل ألي متسلل ْنفتح عىل ساحل أبالقتحام املدينة, إذ ي
فأعىل قمة بالنسبة ملا حييط به من جبال ال تزيد عن . إىل باب عدن بسهولة ويرس

ً قدما, ويقل عن ذلك يف بعض أجزاء من الدروب, ويصل إىل سطح ٢٥٠
وبسبب ). اجلوهري(عن سلسلة ) حديد(البحر يف الفجوة التي تفصل جبل 

ُظي املوقع بعناية منقطعة النظري, وبنيت عليه استحكامات عسكرية ذلك ح َ
 .ودروب ومسالك جعلته من أخطر املواقع, وأمنعها

وقد تكلمت املصادر األجنبية عام يسمى بالدرب الرتكي, وخزان املاء عند 
وقصد بالدرب الرتكي ذلك الدرب املمتد من جبل حديد إىل . ذكر الربزخ

هو بشكله احلايل أحد االستحكامات .  إىل رأس العرقرأس اجلارف, ثم منه
 بعد سنوات قليلة من احتالل اإلنجليز − ُالعسكرية القديمة, التي أعيد بناؤها

ّربزخ, وصد هجوم املقاومة الوطنية التي تكثفت يف هذه ل حلامية ثكنات ا−لعدن ّ
 .الفرتة الستعادة املدينة

                                 
 An Account of the Settlement of Aden نـرتيظهر يف اخلارطة املرفقـة بكتـاب ه)   ١(

واآلخـر   أي الربزخ الصغري (Small Isthumus)  ُوقد كتب عىل أحدمهاقسام الربزخ 
(Large Isthumus) أي الربزخ الكبري.  
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بل املنصوري إىل جبل حديد وموقع باب عدن وجبل التعكر خارطة لسلسلة ج
 والبغدتني والتالج
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 وخزان املاء?.. ولكن ما هو هذا الدرب
 م١٨٣٦ −١٨٣٤ٍيف تقرير نرشه عن مسح قام به لساحل عدن يف السنوات 

 : مسرية قناة للامء لتموين املدينة) Haines( سيصف هين
, ومن داخل اجلدار املهدم, )عدن(تبدأ من أقىص شامل شبه اجلزيرة «

ًفهو إذا, » ّواملسمى بالدرب العريب, الذي يمتد من البحر إىل البحر عرب الربزخ
ًني إىل ساحل املكرس عرب الربزخ, وثانيا أن اسمه ْجدار يمتد من ساحل أب: ًأوال

 .الدرب العريب: األصيل كام ذكره
طع الربزخ ويوحي األول أن هذا الدرب يغلق الطريق عىل من قصد ق
ًقادما من الرب متجها إىل العقبة, أو إىل رأس قطم ومنها إىل صرية فهو يبدأ من . ً

 .نيْجبل حديد إىل رأس اجلارف, ومنه إىل رأس العرق عىل شاطئ ساحل أب
ّويصف مصدر آخر هذا الدرب وأمهيته بدقة أكثر, كشاهد عيان عارص 

يقع اجلدار الرتكي «: اللحتإنشاء االستحكامات يف الثامين سنوات األوىل لال
وتقع .  جنديا٣٥٠, وعليه حراسة دائمة قوامها )١( ميلني من املعسكرعىل بعد

وراءه مبارشة سلسلة مرتفعات, عليها حراسة قوية عىل أهبة االستعداد عند 
وقد بنى اإلنجليز اجلدار احلايل بعد االحتالل مبارشة, وهو بشكله . اهلجوم
 عبارة عن كوم من احلجارة ارتفاعه أربعة أقدام )٢(م١٨٦٤ سنة −األخري

                                 
إىل جانـب تـسميتها ( أي معسكر عـىل مدينـة عـدن (Camp)أطلق اإلنجليز اسم )   ١(

كـام أطلـق عليهـا . حتى بعد احلرب العاملية الثانية)  أي فوهة الربكانCraterكريرت 
   .(Fort)عة اسم القل

ولكنـه . عد ترميم رسيـع لـهم ب١٨٤٦ًكان هذا يف الواقع وصفا للجدار حتى سنة )   ٢(
ّ يكن كافيا لصد هجامت املقاومة كام اتـضح يف حركـة الـرشيف إسـامعيل, ترميم مل ً

ًفبنى اإلنجليز دربا حصينا  انظـر فـصل االحـتالل .هو يف الواقـع الـدرب احلـايل: ً
   .الثالث لعدن, اجلزء الربيطاين
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ًوعرضه ثالثة, ويمتد ثالثة أرباع امليل عرب الربزخ, فاصال عدن عن شبه 
 .)١(»اجلزيرة العربية

ّ يف التحصينات امليدانية, والريدانات املكونة من ,وتكمن فاعليته وقوته«
ًوقد وضعت عليه ما يقرب من عرشين مدفعا, . أكياس الرمل وأسالك شائكة ُ

 .)٢(»ُعىل جانبيه وبنيت عليه حواجز, وخنادق
 أنه بقدر خطورة هذا املوقع عىل − كام أدرك من قبلهم −وقد أدرك اإلنجليز 

إما إىل العقبة أو إىل صرية, إال أنه بعد حتصينه, : املدينة, وإمكانية التسلل عربه
ّد أي هجوم عليها من جهة ومحايته, يصبح ذا فاعلية ال حدود هلا حلامية املدينة ض

ّفبإمكان قوة صغرية عىل جبل حديد أن تصد أي هجوم متجه نحو العقبة . ّالرب
 ).صرية(وأخر عىل رأس العرق للمتجه نحو املدينة عن طريق 

ًعىل أنه مل يمض عرشون عاما عىل هذا الوصف لالستحكامات العسكرية  ِ
 وهو −اعد املقيم السيايس مس−ًللموقع, حتى نجد وصفا آخر للكابتن بليفري
وحيمي الربزخ خط دفاعي «: ًضابط آخر عمل يف عدن يف تلك الفرتة, قائال

خندق عميق, بستيونات, ريدانات, : ضخم, باستحكاماته العسكرية املتنوعة
 .ّوحصون مزودة بأسلحة ثقيلة

ويف داخل املعسكر توجد ترسانة, وخمازن, وثكنات, وجزء من القوات 
رابطة يف عدن, وخزانات للامء, جيري اآلن ربطها عرب نفق إىل آبار العسكرية امل

 بإنشاء معمل لتقطري املاء العذب اة, ويتم التفكري حاليّاملدينة, ومنشآهتا املدني
 .)٣(»ًاحتياطا ضد انقطاع املاء

                                 
)١   (29. Sketches, P.   
  .٢٩ ص السابق,)   ٢(
)٣   (.13. Playfair, Arabia Felix, P.   
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وبذا أصبح الربزخ يف العقد السابع من القرن التاسع عرش مؤسسة 
 .حكم عىل مداخل املدينةعسكرية ضخمة قادرة عىل الت

ناته ُ بنسبته إىل ب− أول وهلة −أما تسميته بالدرب العريب فلعل ذلك يوحي 
. )١(وال يعرف من بدأ بتسميته بالرتكي. األصليني, وهم اليمنيون, وليس الرتك

ما خطأ, أو إإال أنه أطلق عليه ذلك بعد الست السنوات األوىل لالحتالل 
ًإنكارا, واستكثارا ألي  رتك يف أيام حكمهم استفادوا منه الأو أن . مقدرة حمليةً

 .)٢(أهنا تسمية مضللة: وقد رأ بعضهم. فنُسب إليهم
الذي وصف هذا املوقع يف ) الروك(ولعل نسبته إىل الرتك  تعود إىل 

وحييط هبذا املوقع دروب يف حالة سيئة, وخاصة من جهة البحر, «: م١٧٠٨
قواعد وضع عليها مخسة أو ستة مدافع حيث توجد عىل مسافات متقاربة 
ويعتقد أن هذه األسلحة هي جزء من . ُصنعت من الصفر, ومخسون قذيفة

الرتسانة التي جلبها سليامن القانوين عندما احتل املدينة, وخلفها الرتك وراءهم 
 .)٣(»ّعندما اضطروا لتسليم املدينة حلكامها العرب

وهو افرتاض خيضع . ذ زمن قديم منًوجوداوجدار كهذا ال بد وأنه كان م
ّللمنطق, والرضورة االسرتاتيجية التي حتتم محاية هذا املوقع اخلطري بأي شكل, 
بام يف ذلك بناء درب يقطع الطريق للمتسلل إىل املدينة عرب الربزخ, وإىل درب 

 .حوش, ثم دخوهلا من العقبة من وراء باهبا
تي وضعت أيام ويدعم هذا االفرتاض حتليل لبعض املخططات ال

وتوحي . الرسوليني القتحام املدينة, عندما استحال دخوهلا من باهبا بسهولة
                                 

 من املنشآت إىل األتراك, من ضمنها آبـار عـدن, وصـهارجيها, وحتـى ُنسبت كثري)   ١(
  .ه املصادر األجنبية إليهممسجد العيدروس وأصبح ما صعب نسبته إىل أحد نسبت

)٢   (.29. Sketches, P.   
)٣   (.490. La Roque, P.   
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القصة املشهورة التي أوردها اخلزرجي عن خروج امللك املؤيد عىل أخيه 
أنه ربام يكون هذا هو الدرب الذي ) نيْأب(باالستيالء عىل عدن, بعد أن وصل 

فتوجه إىل عدن . )١(ًضا دخوله التالجني معرتْيقابل القادم عىل الساحل من أب
ًوتأملها, فرأ يف بعض نواحيها دربا ضعيفا, متشعثا ً ً. 

قبل ) العريب(, أو )الرتكي(ويبدو أن اسم الدرب مل يكن الدرب 
 .)٢( يف تقريره املذكورسفه هينَّوقد حر). احلريبي(االحتالل, ولكن درب 

إسامعيل الستعادة عدن ويروي العبديل يف معرض حديثه عن حركة الرشيف 
ساحل ( أن اخليل خاضت يف املاء يف ,م, عن شاهد عيان١٨٤٦من اإلنجليز سنة 

وقد أوضح ذلك . )٣(, ثم قفزت عىل درب احلريبي, يف اجتاه باب عدن)نيْأب
 .)٤()احلريبي(هو درب ) العريب(الدرب : جاكوب يف كتابه ملوك العرب بأن

 إال أنه توجد شخصية وزرت ومن الصعب معرفة سبب هذه التسمية,
لإلمام املهدي صاحب املواهب يف مطلع القرن احلادي عرش, وترجم هلا زباره 

الوزير صالح بن عيل احلريبي اليمني, صاحب احلجرية, من «: يف نرش العرف
, وتفيد ترمجته بأنه قام إىل جانب وزارته بأعامل إنشائية. )٥(»اليمن األسفل

 من ضمنها إدارة بعض ثغور اليمن, وقيادة  اليمن,وعسكرية يف أنحاء عدة من
وال يبعد أن يكون .  حرضموت وإخراج يافع منها)٦(جيش إلعادة الزيدية من

                                 
ــة)   ١( ــدور .٢٣٩ ص ١ ج ,العقــود اللؤلؤي ــتم حتليــل هــذه القــصة بتفــصيل يف ال  ي

  .العسكري للعقبة أيام الرسوليني
يف األسـامء العربيـة, وقـد  املبكـرة عـىل تـصحدرجت كثري من املصادر األجنبية)   ٢(

  .)هيدروس(وغريه جعله ) إدريس( يف تقريره اسم العيدروس إىل صحف هينس
   .)هدية الزمن يف تاريخ حلج وعدن: أمحد فضل العبديل (.١٢٩ ص ,العبديل)   ٣(
)٤   (.41. Jacob, P.   
   .٧٧١ ص ,زبارة)   ٥(
   .)إىل (:الصواب)   ٦(
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 .ترميم هذا الدرب من بعض أعامله
ن منه َّأما خزان املاء فيبدو أنه كان وراء هذا الدرب ترد إليه القوافل, وتتمو

أنه تبدأ من داخل اجلدار  )١(تقريره يف وقد رفع هينس. لسفن يف ميناء صريةا
ً أميال, وأن هناك صهرجيا عرشة, طوهلا حواىل )احميط(قناة للامء متتد إىل بئر 

ِّرائعا تصب فيه هذه القناة بمياه الرشب من هذه البئر, لتمو  .ن السفن باملاءً
ووجود صهريج كهذا يضفي عىل هذا املوقع أمهية خاصة, ال للعقبة 

وجيعل . دينة الربي, ولكن لصرية, مينائها ورشياهنا البحريرشيان امل: وحدها
هلذا الدرب مهمة أخر, وهي الدفاع عن هذا الصهريج, واستقرار التموين 

 )٢(ويؤكد مصدر آخر. للسفن, واستمرار اخلدمات التي يقدمها امليناء للمالحة
ب وتشري بعض كت.  بثالثة قرون وجود هذه القناة وهذا الصهريجسبق هينس

 إىل هذا املرفق احليوي خلدمة السفن, إشارة تفيد يف حتديد موقعه, واسم ثالرتا
املوقع نفسه قبل أن يطلق عليه الربزخ, أو اجلدار الرتكي أو الدرب العريب أو 

 أنه عندما وصل حسني )٣( يفيد ابن الديبعهـ٩٢٢ففي سنة . درب احلريبي
ني حتت حصن اخلرضاء, ْحل أبفنزلوا بسا«: الكردي إىل بندر عدن الحتالهلا

فإىل جانب . ونزل مجاعة من أصحابه ليستقوا من ماء التالج, فقتل منهم مجاعة
ًحتديده موقع اجلبل األخرض كام سلف, حيدد أيضا موقعا سامه التالج قريبا من  ً ًّ
ملتقى ساحل أبني باجلبل األخرض عند رأس العرق بمسافة متكن رجال سلامن 

وهذا ينطبق عىل . الكردي بالسري إليه من سفنهم لرشب املاءالرتكامين, وحسني 
 كام توحي بأن ,وتوحي العبارة بوجود خزان للامء ترتاده السفن. هذا الوادي

ًعليه حراسة تدافع عنه, وجتعل منه موقعا عسكريا أيضا ً ً. 
                                 

)١   (.134. Haines, P.   
)٢   (.12. Alboquerque, P.)البوكريك الربتغايل.( 
  .٢٨٤ ص , الفضل املزيد:ابن الديبع)   ٣(
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 يف معرض تعداده ملآثر امللك الظافر يف − أمهية التالج )١(ويؤكد ابن الديبع
ًمضيفا إىل » هو أجر التالج إىل مدينة عدن« بأنه − متوين القر واملدن باملاء

 ويضع القاموس . باملاء,مهامه العسكرية تزويد املدينة, والسفن, والقوافل
ٍمعنى واحدا للتالج والثالج بأنه واد يفصله جبل, ويقسمه قسمني هو كذلك . ً

 .يف الواقع, إذ يقسمه رأس اجلارف إىل قسمني
 موقع دفاعي قديم, وحمطة عسكرية اختذها الطاهريون −ً إذا −والتالج 

 بام − ويروي باخمرمة .ًبدال من املباه التي كانت حتط فيها جيوش الرسوليني
  تفاصيل املعركة التي دارت بني أهل البلد وسلامن−يؤكد أمهيته العسكرية 

ّفقد احتل األخريان قلعة صرية, ورضبا املدينة باملدافع بدون . وحسني الكردي
ويف نفس الوقت, أرسل السلطان عامر بن . فنزال إىل مراكبهام منهزمني. طائل

 يوم −وأصبح «: ّعبد الوهاب أخاه عبد امللك لشد أزر أهل عدن, فوصلها
وأقام فيها طول هناره, فلام , َّمَ بالتالج, فنصب خيامه ث− اخلميس ثاين الوقعة

رأ املرصيون كثرة اخليام, سألوا عن ذلك, وكانت هلم جواسيس وعيون, 
 . )٢(»فأخربوا بوصول الشيخ عبدامللك

وال زال خزان املاء . وقد حافظ هذا املوقع عىل أمهيته العسكرية إىل اليوم
يقوم بنفس  − الذي يطل عىل التالج −ن املدينة عىل رأس جبل حديد ّالذي يمو

 .»املهمة التي كان يقوم هبا سلفه حتت سفحه
ذكر الطيب باخمرمة أن عدن كانت جزيرة حييط هبا البحر من : اخلساف

 أي السنابيق ,مجيع جوانبها, وكل من أراد السفر محل متاعه يف الزوارق
 .ّ إىل أن يتعد البحر فتجيء اجلامل والدواب فرتفعه من عند املكرس,الصغار

                                 
  .٢٩٠ ص ,نفسه)   ١(
  .٣ ج  لباخمرمة, ,الدة النحرق)  ٢(
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 وإنام كان .أوا ما يف ذلك من التعب عىل اخللق بنوا املكرس املعروففلام ر
يسكنها قوم صيادون يصيدون يف البحر, وكانت مساكنهم يف طرفها مما ييل 

ًد خاليا من السكن والبناء خصوصا لوكان غالب الب. الساحل وقريب منه ً
 ذلك, ُمعاليها, وكان بمعاليها أشجار كبار ذات شوك كالسمر والعوسج وغري

َولذلك سميت احلافة العليا بجرام الشوك, واجلرام بفتح اجليم, القطعة من  ِّ ُ
 .)١(»األرض بلغة اهلند

  :ويف موضع آخر قال باخمرمة يف ترمجته ألحد األولياء
له مشهد قريب من اخلصاف ) عبد حبيش(وهو رحيان بن عبداهللا العدين 

 ...)٢()اخلساف(
أن عبد اهللا بن أيب بكر «: )٣(»العقبة« يف كتابه وقال األستاذ عبد اهللا حمريز
استوطن عدن, واختذ ) نيْمن قرية الطرية يف أب(السعدي املعروف بابن اخلطيب 

ُمسجدا يتعبد فيه ويدرس الناس عرف باسمه ويقع يف جرام الشوك, كام أورده  ّ ّ ً
 .»اجلندي يف تارخيه, ونقله عنه اخلزرجي يف العقود اللؤلؤية

 ٢٠ٍواخلساف واد فسيح, يشمل يف أقىص حدوده معسكر «: )٤(زقال املحري
ويف أضيقها ما بني الباب ) وهو الذي كان يدعى الليوي أيام اإلنجليز(يونيه 

وهو . وقد امتأل اخلساف بالعامئر السكنية: ُ قلت.)شمسان(وسفح جبل التعكر 
ًما يشكل خطرا إذا ما جاءت أمطار قوية ونزلت السيول من جبل شم سان فقد ّ

كان يف أسفله صهريج كبري اندثر, فإذا جاءت مثل هذه السيول فستجرف ما 
 .»ٍأمامها من مبان وسكان

                                 
  .٩ ص ,تاريخ ثغر عدن: باخمرمة)   ١(
  .٧٨ ص ,املصدر السابق   )٢(
  .٥٤ ص ,»العقبة«: عبد اهللا حمريز)   ٣(
  .املصدر السابق)   ٤(



FEא  

 

١٦١

وعند سقوط األمطار يسيل املاء منه يف منحدر «: )١(ًويقول املحريز أيضا
 واحد, مواز لشارع امللكة أرو يف جمر السيدة بنت (ٍلينضم مع روافد أخر

 مع املجر الرئييس ملياه السيول املندفعة من وادي −وك  عند جممع البن− )أمحد
 .الطويلة إىل خليج صرية

. وقد متيز اخلساف بسبب ارتفاعه بوجود آبار عذبة وكثرة األشجار الربية
أي بعد احتالل الكابتن هينس لعدن عام  (م١٨٤٣وبلغ عدد اآلبار فيه عام 

ًالحتالل آماال كبرية ّوعلقت عليه قوات ا. ً بئرا٢٧)  ببضع سنواتم١٨٩٣
ًوكانت منطقة اخلساف حتوي عددا من الصهاريج . لتموين قواهتا باملياه

 .)٢(»والقنوات املائية شبيهة بام هو موجود يف الطويلة إال أهنا مطمورة
وكانت مدينة عدن تنتهي عند مسجد أبان, وبقيت املسافة إىل باب عدن 

ً قفرا إال من بعض املقابر − زكام يقول املحري −ضاحية هلا, وظل اخلساف 
 ).أو مشاهد األولياء(واملعسكرات 

ُوقد وصف موظف يف إحد رشكات البواخر اإلنجليزية اخلساف بعيد 
ٍيوجد عند هناية باب عدن واد فسيح, قفر, حماط : فقال) م١٨٣٩(احتالل عدن 

 امتأل جزء منه باألرضحة, واآلخر بعشش من ,بجبال عالية من ثالث جهات
 .)٣(قش والقصبال

ّجبل العر(جبل شمسان  ّيطلق اسم العر يف اليمن كلفظ مرادف للجبل ): ُ ُ
ُ ومنها جبل عدن الذي عرف فيام بعد باسم ,وقد أطلق عىل عدة جبال يف اليمن

 ومتتد منه إىل البحر ,ً قدما فوق سطح البحر١٧٢٥شمسان الذي يبلغ ارتفاعه 

                                 
  .٥٥املصدر السابق, ص )   ١(
  . وصهاريج عدن٥٥ ص ,العقبة: حمريز)   ٢(
  . .Kirkmman and Doe, P 187 : كام ينقله عن٥٥ ص ,العقبة: حمريز)   ٣(
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ًأذرع كثرية, مكونة خلجانا عدة تصلح ً ّ لرسو السفن, وتكون حممية من الرياح ّ
ٍوأهم هذه اخللجان اخلليج األمامي يف صرية, وهي جبل عال . ومن أي عدوان

 .ً من كل جهة تقريباال عدن جتعل امليناء القديم حمميبيف وسط البحر مقا
ًوهو جبل بركاين ثار منذ ما يقرب من ستة ماليني سنة واستمر مشتعال من 

 ثم مخد منذ ذلك التاريخ إىل اليوم, وسيثور مرة أخر ,يون سنةآن آلخر ملدة مل
 .يف آخر الزمان, وكام أكد ذلك علامء اجليولوجيا − كام أخربنا بذلك املصطفى  −

وال تزال بقايا الطفح الربكاين موجودة يف مواقع خمتلفة عىل هضبة عدن 
مت يف وقد استخد. وتستخدم مع النورة للتبليط والتجصيص) البوميس(

ويف بعض املنشآت والدفاعات . جتصيص الصهاريج التارخيية يف الطويلة
 .التارخيية يف عدن

, كام ينقله عنه املحريز ١١٧وقد أورد اهلمداين يف صفة جزيرة العرب ص 
ّأنه هناية جبال الرساة املمتدة من شامل احلجاز إىل اليمن, وعرفه بأنه جبل حييط 

إىل ) عىل يسار اخلارج منه( يمتد من باب عدن وعىل ذلك فهو جبل. البحر به
وعىل سواحله تقع مدينتي التواهي واملعال وخلجان . قرب باب حقات

= الزنجبييل(وقد بنى الزنجييل . ويؤكد ابن املجاور هذا التعريف. متعددة
ًسورا دائرا عىل جبل املنظر ) حاكم عدن من قبل األيوبيني ) املطل عىل حقات(ً

ّلعر إىل آخر جبل ا  .ّوركب عىل هذا السور باب حقات) ّاملطل عىل باب عدن(ُ
 وتربض مدينة ,وجبل شمسان وعر ويتخلله وديان ومنحدرات سحيقة

 .ًعدن يف سفحه حميطا هبا من أغلب جهاهتا
ّوكان القدماء يطلقون عليه اسم العر, وتغري ّ  ذلك إىل شمسان يف بداية عهد ُ

 ويورد باخمرمة والبافقيه أن املامليك ).القرن العارش اهلجري(الرسوليني 
املرصيني عند حماولتهم االستيالء عىل عدن قصفوها من قلعة صرية التي 

 .ًاستولوا عليها, وكانت القذائف تصل إىل سفح شمسان بعيدا عن املدينة



FEא  

 

١٦٣

ّونتيجة النتوءات الكثرية تكونت خلجان عدة أمهها صرية وحقات 
ّة وادي فيه عني ماء تبض باملاء, فتنمو  ويف هذه املنطق,ورضاس وجولدمور

ويعرف أبناء عدن هذه املنطقة باسم . ُأشجار األراك والعرش والسمر وغريها
 ).أبو الوادي(

لوعورة ) الساحل الذهبي(ومل تكن هناك مدينة التواهي وال جولدمور 
 ,م١٨٣٩الطريق اجلبلية ومل يتم استخدامها إال بعد استعامر بريطانيا لعدن عام 

وقد كان امليناء أمهل . وبعد أن وجدت أن ميناء صرية ال يصلح للسفن الكبرية
ًة وامتأل بالرمل وسار الساحل ضحال جدا فانتقلت السفن بفعل الزمن يف صري
إىل التواهي  −) الفحم(وخاصة بعد استخدام البواخر  −يف العهد الربيطاين 

 .سفن الكبرية يف آن واحدًالذي كان أكثر عمقا ويتحمل وجود العديد من ال
ورغم أن املعال قد استخدمت للسفن الرشاعية قبل االستعامر الربيطاين, 

ًإال أهنا توسعت كثريا بعد االستعامر ّ. 
 ). َّصهريج لفظ فاريس معرب يعني حوض املاء(: صهاريج عدن

وقد وضع األستاذ عبد اهللا . تعترب صهاريج عدن من معامل عدن التارخيية
وذكر أن أحد النقوش اليمنية القديمة جاء فيه أن . ًابا يف صهاريج عدنحمريز كت

ًامرأة تدعى قيلزد قدمت مسندا لآلهلة ذات بعدان  ًتكفريا عن خطيئة ) الشمس(ّ
والظاهر أن التدنيس كان بسبب تلويثها للامء . )١(»صهريج عدنابنتها بتدنيس 

 .لفدخلت فيه ربام لالغتسا) ًحائضا(ًحيث كانت طامثا 
وكانت احلضارة البابلية وكثري من احلضارات القديمة بام فيها احلضارة 
ًاليمنية القديمة تعاقب عىل تلويث املياه, وتعترب ذلك إثام كبريا يستدعي تقديم  ً

                                 
, م١٩٨٧ج عدن, املركز اليمنـي لألبحـاث الثقافيـة, عـدن يصهار:  حمريزعبد اهللا)   ١(

  .)H 50 - 1(4 , وهذا النقش موجود يف متحف اللوفر بباريس بالرمز١٣ص
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ّوهي نظرة صحية هامة فقدها اإلنسان يف القرن العرشين . القرابني لآلهلة
بحار واألهنار بنفايات املصانع والواحد والعرشين حيث يلوث مصادر املياه وال

ًواملواد الكياموية التي هي أشد تلويثا للمياه من نفايات اإلنسان واحليوان, وربام  ّ
ّومن املخاطر احلديثة ترسب النفايات النووية . كانت أخطر عىل الصحة

 .واإلشعاعات اخلطرية منها إىل البحار ومصادر املياه
 أن صهاريج الطويلة املشهورة والتي )١(ه اهللارمح حمريزويعتقد األستاذ عبد اهللا 

 (Playfair)أعاد اكتشافها جمموعة من املهندسني اإلنجليز عىل رأسهم بليفري 
وسيلة « أهنا ليست خزانات حلفظ املاء, كام يعتقد بليفري, بل هي م١٨٥٦عام  

ارة  اجلبل, أو مبنية باحلج)٢(ّلتلقف املاء عرب جدران حاجزة, إما منقورة بصفا
ّتلقف املاء, وحجز احلجارة والطمي : ّواجلص يف عرضه, تقوم بثالث مهامت

الساقط مع الشالالت, وتوجيه املاء عرب سلسلة من هذه اجلدران لترصيفه إىل 
 .حيث تكون احلاجة إليه

فنظام الطويلة أشبه بمصارف جبلية لترصيف مياه الشالالت وتوجيهها «
 كتبه كوجالن أحد الذين  اكتشفوا هذه ويستدل عىل ذلك بام» إىل املدينة

ّقد رفع إيل مساعدي أنه اكتشف قناة تتخللها «: الصهاريج الضخمة حيث قال
كام يستدل عىل ذلك بام . »خزانات عميقة يف مسارها يف وادي الطويلة إىل املدينة

وال يمكنني مع األسف,  «م١٩٥٣مدير اآلثار يف عدن يف عام ) إينج(كتبه 
ّلقد شيدت هذه . ًملهندسني الربيطانيني أظهروا شيئا من سوء التقديرإنكار أن ا

اخلزانات يف األصل لتلقي ما ينحدر إليها من اهلضبة, إضافة إىل مصارف 
وقد أمهل هؤالء املهندسون . لتوجيه كل قطرة ماء تنزل عىل صفحة اجلبال إليها

                                 
  .١٠املصدر السابق, ص )   ١(
   .لس قويالصفا والصفوان يف اللغة صخر أم)   ٢(
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وقد «:  موضع آخرثم قال يف. »ّهذه املصارف, بل لعلهم يف حاالت ما أخربوها
ّبنوا عدة حواجز للطمي واحلجارة عىل جمر املياه املنحدرة من اهلضبة, وسبب 

 .»ذلك احتقان املاء يف اهلضبة فغاض فيها
. ًوهلذا مل يعد نزول املطر يمأل هذه اخلزانات الضخمة إال نادرا جدا

هلا, ًويتصور املحريز أن هدف نظام الطويلة هو مصارف للمياه وليس خزنا 
ّبحيث تنزل هذه املياه من اجلبال العالية يف مصارف حمددة إىل داخل املدينة 

اإلنجليز أنفسهم وبمصادر التاريخ  بام كتبه ويستدل عىل ذلك. حيث احلاجة هلا
وهو الذي قام باكتشاف بعض هذه (وقال إن بليفري . ومالحظاته الشخصية

ًا كام كتب كتابا هاما عن الصهاريج وتوىل ترميمها وكتب تقارير جيدة عنه
ًذكر يف تقريره وجود مخسني صهرجيا ) تاريخ اليمن اسمه تاريخ العربية السعيدة

بينام كتب كبري .  منها يف الطويلة وحدها١٨للمياه يف وسط املدينة وأوديتها, 
 ٣٥ أن عدد صهاريج الطويلة م١٨٥٦ ديسمرب ١٩املهندسني إىل كوجالن يف 

 .ًصهرجيا
حريز أن ما قام به املهندسون الربيطانيون كارثة لنظام الترصيف واعترب امل
 هل يمكن إعادة النظام إىل حالته القديمة قبل :وتساءل املحريز. اليمني الرائع

ّ أوهلا وأمهها أن ,ال, وذلك لعدة أسباب: أن يعبث هبا الربيطانيون? فقال
ّة متطاولة وتم بناء ت منذ أزمنممصارف املياه داخل املدينة وصهارجيها قد رد

وبالتايل فإن إعادة النظام القديم ستعني إغراق . املساكن والدور والطرق عليها
أما إذا جاءت أمطار قوية فال . املدينة بكاملها كلام جاءت أمطار ولو معتدلة

م , وكام حدث عام ١٩٦٧/هـ ١٤٩٧ُشك أهنا ستحدث كارثة كام حدث عام 
وامتألت «: وصفها ابن الديبع بقولههـ عندما هطلت أمطار قوية ٩١٦

ّالصهاريج كلها حتى تفجرت وزاد املاء زيادة عظيمة حتى سال إىل البحر من 
ّنصف الليل إىل آخر النهار, واشتد حتى أشفق الناس وخافوا, وسقطت بعدن 
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بيوت حجر كثرية, وسقط بيت عىل أهله, فهلك منهم حتت الردم مخس نسوة, 
فإذا كان األمر . »لد ليوسف البهنيس فلم يوجد له أثربو) الوادي(وعبد, وسال 

فكيف سيكون األمر مع انسداد ) جمر مياه األمطار(كذلك مع وجود السيلة 
وحيذر املحريز من ردم هذه السائالت والبناء . باملباين) املجاري(هذه السائالت 

ًعليها ألن ذلك سيشكل خطرا عىل املدينة وأهلها إذا جاءت أمطار قوي . ةّ
وطلب أن متسح هضبة الطويلة وتدرس هبدف إقامة مصارف بحيث حتمي 

 .املدينة من أي طوفان مفاجئ منها
 الصهاريج قديمة ترجع إىل احلضارة السبئية فهم قد اشتهروا ببناء إن هذه

وهناك العديد من الصهاريج يف عدن ... ّالسدود ومنها سد مأرب العظيم
القرن الرابع (وقد وصف املقديس . ةوليست مقترصة عىل صهاريج الطويل

كام . احلياض الكبرية املوجودة يف عدن حلفظ املياه) العارش امليالدي/ اهلجري
وجود ) الرابع عرش امليالدي/ القرن الثامن اهلجري(وصف ابن املجاور 

وذكر ابن بطوطة الذي زار عدن . صهرجيني للمياه يف منطقة الزعفران يف عدن
 .م أن هبا صهاريج جيتمع فيها ماء املطر١٣٢٩/ هـ٧٣٠حواىل سنة 

وذكر ابن الديبع مؤرخ الدولة الطاهرية أن عامر بن عبد الوهاب بنى 
ًصهرجيا كبريا للامء خارج املدينة   خارج باب عدن يف املباه, كام وصف نزول يأ(ً

: ّم هتدمت منه بعض البيوت يف كتابه١٥١٠/هـ٩١٦مطر شديد يف عدن عام 
 .»د عىل بغية املستفيد يف أخبار زبيدالفضل املزي«

وقد اختفت هذه الصهاريج بفعل الزمن وتراكم عليها الطمي واألحجار 
الكبرية اهلابطة من اجلبل وقد أعاد اكتشافها عدد من املهندسني الربيطانيني بعد 

بعد  (م١٨٥٦ وذلك عام Playfairعىل رأسهم املهندس بليفري . احتالل عدن
 ).ًا من احتالل عدن بواسطة القبطان هينسأقل من عرشين عام
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  عدنرتصهاريج الطويلة يف كري

ع وضع جثث الفرس املجوس الزراديشت يف منطقة الـصهاريج حيـث تـرتك موض
 . عدن−ّج القبة يف الطويلة يف كريرتيللطيور اجلارحة ألكلها, وصهر
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 ببناء ونوال شك أن هذه الصهاريج قديمة وقد اشتهر اليمنيون األقدم
ِّوحضارة السبئيني متتد إىل . السدود ومصارف املياه, ومن أشهرها سد مأرب

 سنة قبل امليالد, وملكة سبأ التي أشار إليها القرآن الكريم عارصت ١٥٠٠
, )٤٤: النمل( m ï ð ñ ò ó ôl:  وأسلمت عىل يديهسليامن 

).  قبل امليالد٩٢٢ −٩٦١( عاش يف القرن العارش قبل امليالد وسليامن 
وال . ويف مناطق كثرية يف اليمن هناك نظام هنديس رائع حلجز املياه وترصيفها

 .شك أن صهاريج عدن جزء من هذا النظام اهلنديس اليمني الرائع
 عن ٨٥معرفة األقاليم, ص يف كتابه أحسن التقاسيم يف املقديس وقد ذكر 

وهو ما يؤكد وجود أحواض خلزن املاء » وهلم آبار ماحلة وحياض عدة«: عدن
 .العارش امليالدي /)١(يف القرن الرابع اهلجري

موارد املياه يف عدن ويصف صهرجيني شاهدمها أثناء ابن املجاور ويصف 
وقال عنه . لزعفرانام يف حافة ازيارته لعدن يف بداية الدولة الرسولية وقال إهن

ًاملحريز إنه كان موجودا يف الزعفران وردم بعد احلرب العاملية الثانية ويقع يف 
وقال ابن املجاور أن الفرس هم . أرض فضاء يف آخر شارع الزعفران احلايل

يقصد امللك الفاريس املسلم السني الذي كان حيكم جزيرة هو الذين بنوه و
وأما البئر اآلخر فيقع . تقام فيها عدة منشآّقيس وهرمز والذي احتل عدن وأ

 إذا حصل املطر انقلب ,عىل طريق الزعفران أيمن الدرب يف حلف اجلبل األمحر
 .وقد بناه الزريعيون حكام عدن. )٢(إليه السيل يومني

ّ اآلبار العذبة وخص بئر الزعفران بالذكر بأنه يرجع مثل ابن املجاورووصف 
وذكر أن امللك . يف احلالوة) لعنب أو التمر قبل أن يتخمرأي ما ينتبذ من ا(النبيذ 

                                 
  .١٤ ص ,صهاريج عدن: عبد اهللا حمريز)   ١(
   .١٥املصدر السابق, ص )   ٢(
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) املعتمد حممد بن عيل التكريتي(إسامعيل بن طغتكني األيويب رشب عند أحد والته 
أي (من ماء الزعفران : من أين ذلك املاء? قال: فأعجبه ذلك املاء لعذوبته, فقال له

 .)١(لت إىل نبيذ, وأهنا إذا تركت يف الشمس حتو)بئر الزعفران يف عدن
حلوة, ًخل عدن مائة وثامنون بئرا اًنقال عن اإلسحاقي الداعي أن بدوقال 

لكنها مائعة? وذكر بعد ذلك اآلبار املاحلة ثم اآلبار احللوة خارج عدن مبارشة 
 ).ظاهر عدن(

ّوغالب سكان البلد عرب جممعة من اإلسكندرية «: )٢(ابن املجاورقال 
والعجم ) ني وغريهاْأي ريف عدن من حلج وأب(ف والري) أي القاهرة(ومرص 

املفروض أهنم يشء واحد وهم من الفرس املسلمني سكان هرمز وما (والفرس 
 وحضارم, ومقادشة ,) وجزيرة قيس, وقد استوىل عىل عدن حاكم هرمز,حوهلا

 وأهل ,)من احلجرية تعز وما حوهلا( وجبالية ,)من مقديشو يف الصومال(
 ,)من مدينة زيلع يف الصومال( وزيالع ,)ل بيحان?هل هم أه(ُذبحان 
وقد التأم إليها من كل بقعة ومن كل أرض ). من احلبشة( وحبوش ,ورباب?

وغالب أهلها ... وأصحاب خري ونعم) أي صاروا أصحاب أموال(لوا ّومتو
ومل يكن من سائر الربع ). أي من سكان بربرة يف الصومال(حبوش وبرابر 

 .» واهللا أعلم..ُعمور أعجب من نساء الربابر وال أوقح منهناملسكون والبحر امل
 وذكر أن هبا م١٣٢٩/هـ٧٣٠وقد زار ابن بطوطة عدن حواىل سنة 

 ).١٦٨حتفة النظار ص (صهاريج جيتمع فيها املاء أيام املطر 
ًوقد بنى الظافر  عامر بن عبد الوهاب صهرجيا كبريا للامء خارج املدينة  ً

                                 
, واملصدر السابق ١٣١, ص م١٩٥١, , مصدر سابقتاريخ املستبرص: ابن املجاور)   ١(

الثالـث / وكانت زيارة ابن املجاور لعدن يف بداية القرن السابع اهلجري. ١٣٢ص 
  . امليالديعرش

   .١٣٤ ص ,ابن املجاور, تاريخ املستبرص)   ٢(
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ّ يعدد الديبع ابنقال . عند املباه حتى اعترب من مآثره) أي خارج باب عدن(
باب (ّمسجد عظيم بداخل مدينة عدن, وآخر باملباه بظاهر باب الرب «: مآثره
ووصف ابن الديبع نزول . »منها, وصهريج عظيم هبا مل يسبق إىل مثله) عدن

 .)١(م١٥١٠/ هـ٩١٦مطر شديد يف عدن عام 
موقع ) معارص البن الديبع(باربوزا وقد وصف رحالة برتغايل هو دورات 

هذا الصهريج خارج باب عدن, وأن املاء جيلب إىل عدن من هذا الصهريج 
املدينة بوكتب برتغايل آخر يدعى رسنديس أنه كان . )٢(الضخم عرب اجلامل يوميا

 وأنه جيلب إىل املدينة ما بني , عدة صهاريج للامء وواحد خارجهام١٥٣٠عام 
وتدخل هذه اجلامل املدينة باملاء يف . ّألفي مجل حمملة باملاء يومياألف ومخسامئة و

 إذ ال ,النهار, ولكن يف الليل تصب يف صهريج قريب من بيت املاء حتت باهبا
 .)٣(تفتح املدينة يف الليل عىل اإلطالق

ووصف أحد الذين رافقوا سليامن باشا األرناؤوطي يف محلته عىل عدن, 
ماؤها كله من األمطار, حيفظ يف حفر, وصهاريج يبلغ و:  قال,صهاريج عدن
 !!)٤(عمقها مائة قامة

ثم اندثرت هذه الصهاريج حتى عثر عليها بليفري وكوجالن بعد احتالل 
 .م١٨٥٦بريطانيا لعدن يف القرن التاسع عرش امليالدي وبالذات سنة 

, يف وتقع صهاريج الطويلة يف اجلهة الشاملية الغربية ملدينة عدن كريرت
 شبه ًوتأخذ اهلضبة شكال.  قدم٨٠٠ّأسفل مصبات هضبة عدن املرتفعة حواىل 

وتتصل الصهاريج بعضها .. ويقع املصب عند رأس وادي الطويلة. دائري
                                 

  .٢٩٠ و٢٣٢الفضل املزيد عىل بغية املستفيد يف أخبار زبيد, ص : ابن الديبع)   ١(
   .١٦ ص ,صهاريج عدن: املحريز)   ٢(
   .١٧, ١٦املصدر السابق, ص )   ٣(
   .املصدر السابق)   ٤(
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ً قدما تقريبا٧٥٠ّببعض بشكل سلسلة, وهي مشيدة يف مضيق يبلغ طوله  ً .
 . كريرتوحييط هبا جبل شمسان بشكل دائري باستثناء منفذ يتصل بمدينة

وتقوم الصهاريج بحجز املياه املنحدرة من اهلضبة من خالل شبكات 
املصارف والسدود والقنوات التي استحدثت هبدف تنقية املياه من الشوائب 

 .واألحجار
وآخر من وصفها من الرحالة هو أمني الرحياين الرحالة واألديب اللبناين 

 .»ل اهلندسية يف العاملوهذه اخلزانات من أمجل األعام«: التي قال عنها
وأكرب .  مليون جالون٢٠وتبلغ السعة اإلمجالية للصهاريج حواىل 

الصهاريج سعة هو صهريج بليفري الدائري الذي يتسع حلواىل أربعة ماليني 
وأصغرها سعته حواىل عرشة آالف جالون, ويقع بالقرب من سائلة . جالون

 .وادي العيدروس
ّصهرجيا مل ترمم, ستة وثالثون  وهناك ,ًا صهرجيأربعة عرشوقد تم ترميم  ً
ًوبعضها صار خمربا . ج املطمورة والتي مل يتم اكتشافهايناهيك عن الصهار. ّ

وهناك جمموعة من الصهاريج يف اخلساف مطمورة, كام أن يف الزعفران 
 .صهاريج مطمورة

وتصب صهاريج الطويلة بطريق متدرجة من أعالها يف حلف اجلبل إىل 
يج كوجالن املربع والذي يمأل الفراغ بني جبلني يف كل واحد وسطها صهر

) لوجود قبة مبنية عليه منذ زمن العثامنيني(منهام صهريج ومها صهريج أيب قبة 
وتصب الصهاريج مجيعها يف صهريج بليفري خارج . وصهريج أيب سلسلة

 ).نسعته أربعة ماليني جالو(صهاريج كام أسلفنا ل وهو أكرب ا,حديقة الطويلة
ل الصهاريج, أيام االستعامر حديقة الطويلة حووقد أقامت حكومة عدن 

وهي معلم سياحي ومتنفس ألهل عدن كريرت, كام أن هبا متحف أقامته بريطانيا 
 .وهو اليوم مركز للوثائق والصور التارخيية بمدينة عدن. م١٩٣٠عام 
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بل شمسان  سدا حلجز املياه الساقطة من جم١٨٦٣وأقامت بريطانيا عام 
عىل أساس أنه سيكون بحرية, وتنقل املياه عرب قناة إىل جبل  املنصوري ) ّالعر(

ًوعمل سد آخر أيضا يف اخلساف. إىل خزانات يف جبل حديد وانتهى العمل . ّ
 .م١٨٧٧فيهام سنة 

, ُوأقيمت سدود ستة عىل وادي الطويلة لتنظيم املياه املندفعة إىل الصهاريج
ّ أقيم سد بستاكام ولكن مياه . ن الفرس من ناحية رشق الطويلة لنفس الغرضُ

األمطار قلت بسبب احلواجز التي وضعها اإلنجليز عىل هضبة الطويلة, فغارت 
 .ومل يعد هلذه السدود فائدة فاندثرت. املياه يف اهلضبة عند نزول األمطار
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א 
تاريخ «وقد أورد الطيب باخمرمة يف كتابه . يرتبط تاريخ عدن بصرية: صرية
ُالذي أهبط إىل اهلند وقيل (أن قابيل ملا قتل أخاه هابيل هرب من أبيه » ثغر عدن
وأن .  وأقام هبا,ووصل إىل جزيرة صرية) سريالنكا=  سيالن=  رسنديب

 . دمهاّالشيطان تبد له ومعه يشء من آالت اللهو فاستخ
ًكام قال باخمرمة أيضا أن بداية خروج النار من قعر عدن التي جاء ذكرها يف 

وال شك أن . تبدأ من صرية) ّوسنتعرض هلا يف فصل خاص(األحاديث النبوية 
ّوقد أورد باخمرمة وغريه أن شخصا دىل . صرية جزيرة بركانية تابعة لربكان عدن ً
وهي رواية تدل عىل إدراكهم أن ما  (..ًاًحبال يف بئر يف صرية فخرج احلبل حمرتق

وقد ذكر املعارصون ). حتت ظاهر جبل صرية بركان خامد وال تزال به نار
ونحن نعتقد أن هلا . ومنهم األستاذ عبد اهللا حمريز أن هذه كلها من األساطري

 كلها بركان خامد وأنه سيثور , ومنها صرية,يشء من الصحة, وال شك أن عدن
 .خر الزمان, وهو من آخر عالمات قيام الساعةًيوما ما يف آ

أحسن «ولفظ صرية عند أيب عبد اهللا حممد بن أمحد املقديس يف كتابه 
. هـ يرجع إىل صرية الغنم٣٧٥الذي وضعه سنة » التقاسيم يف معرفة األقاليم

ّالعر(ّبل شبه عدن كلها بصرية الغنم إذ البحر حييط باجلبل  من ) شمسان=  ُ
وتتصل عدن . ثم ينتهي إىل ساحل صرية وأمامه جزيرة صرية ,معظم جهاته

) باب العقبة= باب عدن (ّوهلا باب الرب ) خورمكرس(ّبلسان من الرب هو الربزخ 
ًشق يف اجلبل عجيب, وجعل عليه باب حديد ومدوا من نحو البحر حائطا من  ّ َّ ُ
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 .»اجلبل إىل اجلبل فيه مخسة أبواب
 وذلك منذ أيام ,ون هي ساحل صريةوكانت ميناء عدن عىل مد القر

 ثم األوسانية, ثم أيام اليونان والرومان الذين حاولوا ,احلضارة السبائية
ماليزيا ( وبقيت مركز التجارة الدويل بني اهلند والصني ومالقا ,احتالهلا ففشلوا

احلبشة (ا الرشقية إفريقيو) اليونان والرومان(وبني مرص وأوربا ) وأندونيسيا
ا والصومال ممتدة إىل جزيرة القمر الكبرية وهي مدغشقر وكل ساحل إريرتيو

 وسكن يف عدن التجار من كل جنس ولون ودين, وتعايشوا .)ا الرشقيإفريقي
بشكل مذهل حيث كان فيها الوثنيون واليهود والنصار واملجوس 

 معظم األوقات كانوا من اليمن, وإن كان واهلندوس, ولكن أكثر سكاهنا يف
 .إلخ... فيها هنود وصومال وصينيون وفرس وأحباش ومرصيون ويونان

ّ وقد روي عن اإلمام عيل قوله.يف اللغة هي اجلبل) أو صري(وصرية  لو «: ُ
 .»ّألداه اهللا عنك) أي جبل(ن مثل صري ْكان عليك دي

ْ ضحًوكان البحر عميقا يف ساحل صرية, وقد أصبح ًال منذ القرن التاسع َ
ويفصل ما بني ). م١٨٣٩عام (نس عدن يعرش امليالدي عندما غزا القبطان ه

) آخر جبل شمسان ناحية البحر(وجبل املنظر ) اخلليج(وحقات ) اجلبل(صرية 
. وال يزال هذا البحر يتدفق عىل صرية... بحر قوي املوج يسمى معجلني

لرياح, فإن السباحة فيه قاتلة, وكم من وخيشاه أبناء عدن وخاصة يف موسم ا
ًكام أن فيه كثريا من أسامك القرش الكبرية . ّشباب عدن غرقوا يف جلجه ودواماته

 .املفرتسة, والتي هتاجم من يسبح يف مياهه
 وكانوا يعملون بالتجارة ,)من هيود اليمن(وقد كان يف عدن جتار هيود 

وكانوا يتبادلون )..  املتطاولةطبيعتهم عىل مد األزمان والقرون(والربا 
وهي معبد هيودي قديم جتمع ( ويف اجلنيزة يف القاهرة .التجارة مع هيود مرص

رسائل من عدن تذكر صرية ) فيه كل مراسالت اليهود يف مرص وما يرد إليها
باالسم يف رسالة من تاجر عدين هيودي إىل زميله اليهودي املرصي وذلك سنة 

 .م١١٣٥/ هـ٥٣٠
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 صرية التارخيي وعىل قمته جبل
التارخيية التي سامهت يف القلعة 

 .محاية امليناء من املعتدين
ّوقد جددها األتراك, ووضعوا 
العديد من املدافع فيها حلراسة 

  .امليناء

 
 ومن ذلك ,وكان اهلجوم عىل عدن يف معظم األحيان من ناحية البحر

الفاريس = لعريب وهي جزيرة يف مدخل اخلليج ا(هجوم ملك جزيرة قيس 
وكذلك فعل .  هلا عن طريق صريةهعىل عدن واحتالل) وحيكمها ملك سرياف

ثم املامليك يف مرص ) م١٥١٦ −١٥١٣(الربتغاليون يف حماوالهتم املتعددة 
 .م١٨٣٩ ثم القبطان هينس عام م١٥٣٨ثم العثامنيون م ١٥١٧

حل هلذا كله كانت التحصينات قوية ممتدة عىل جبل شمسان وعىل سا
 . وكانت األسوار متعددة,صرية وعىل جبل صرية
 يف العهود اإلسالمية منذ أيام بني زياد ثم احلسني بن ,وقد أقام أهل عدن

وبيني وخاصة يف عهد واليها سالمة ثم الصليحيني ثم الزريعيني ثم األي
 ى توسيع امليناء املرس, وعملوا عىلييل العديد من األسوار والتحصيناتالزنج
 من الرياح واألمواج, والرصيف الذي تفرغ فيه البضائع ويتم تعشريها املحمي

 .ووضع الرضائب عليها, ثم املخازن والقيساريات يف نظام دقيق وبديع
واختذ األقدمون حاجزين من احلجر لتحطيم األمواج عند اندفاعها إليه من 

 اجتاه من رأس رشرشة يف هناية جبل املنصوري, يف أول منعطف له يف: جانبيه
ْساحل أبني, ومن رأس جبل صرية نفسه ضد األمواج القادمة من حقات 

وقد شاهد ولستد الربيطاين هذا احلاجز عند زيارته لعدن . ومعجلني وخليج عدن
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وأما الذي عند رأس رشرشة إىل ). قبل احتالل عدن ببضع سنوات (م١٨٣٥عام 
 إىل −) صرية(ز يف كتابه  كام يقول األستاذ حمري−هناية جبل املنصوري فقد بقي 

 .Marine Roadُبداية القرن العرشين, عندما أزيل لفتح الطريق البحري 
 

 )صرية(النظام اإلداري واملالحي يف ميناء عدن 
ن عدد السفن التي ترسو حتت جبل صرية يفوق إيقول ابن املجاور 

 كام قام .)أيام األيوبيني وبالذات حاكمها الزنجييل(السبعني سفينة يف كل عام 
األيوبيون بحامية السفن التجارية من القراصنة يف البحر, وهم كثر, وذلك ببناء 

ثم بطلت احلاجة هلا, ولكن الرضيبة . سفن حربية كانت تسمى الشواين
 .املفروضة من أجل هذه احلراسة استمرت يف زمن األيوبيني

 هناك وكان: ًوكان أهل عدن قد وضعوا نظاما الستقبال السفن القادمة
اجلبل (ُشخص حاد البرص يدعى الناظور يرقب البحر من جبل املنصوري 

 بدينار لكل سفينة أ ويكاف, فإذا رأ سفينة قادمة ناد هرييا هرييا,)األخرض
يتم إعالم املدينة ومشايخ الفرضة باخلرب, فإذا قرب و. ينادي عىل دخوهلا

ملقابلته يف عرض ) غريةالقوارب الص(يه املبارشون بالسنابيق لاملركب سار إ
قبطان (البحر, فإذا وصلوا إىل السفينة صعد املبارشون الستجواب الناخوذة 

 ويتم ?من أين وصل وممن بضائعه ومن معه من التجار واملسافرين) السفينة
 ويسأهلم الناخوذة عن البلد وأخبارها وعن الوايل وعن البضائع .ئهمكتابة أسام
ثم . ما يف جوف السفينة من البضائع) الكاتب(ويكتب الكراين . وأسعارها

 ويقدمون له تلك ,يعود املبارشون إىل املسؤول عن امليناء, أو نائب الوايل
 .املعلومات, ويبرشون أهل املدينة بمن وصل من أقارهبم أو معارفهم

ًوإذا وصل النواخيذ من البحر تقدم هبم عرفاء الساحل إىل الوايل أوال ثم  ّ
, )وهو ما يسمى ستمي(لناظر ويكتبوا قوائم املوجودات يف السفينة بعد ذلك إىل ا

ًوكانت املواد الغذائية معفاة متاما من الرضائب, . وذلك ألخذ الرضائب عليها
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 .وأما املواد األخر فتختلف الرضائب, عىل حسب أمهيتها والطلب عليها
 ,ت الفرضةوإذا وصلت األغنام من البحر يتم إدخاهلا إىل الزريبة التي حت

ّمنها, وتصدر األخر ويتم ) أي الوايل وحاشيته(ويتم إخراج نصيب الديوان 
 .ًبيعها أوال بأول

ًتقدم هبم عرفاء الساحل إىل الوايل أوال ثم , وإذا وصل الرقيق من البحر ّ
 .بعد ذلك إىل الناظر الذي خيتار منهم ما يصلح للديوان

وإذا  .ّظر والكتاب أو نواهبموال تفتح الفرضة إال بحرضة الوايل والنا
وعىل الوايل . جاؤوا إىل الفرضة كان أمر ما يدخل إليها وما خيرج منها إىل الناظر

 وعليه ,)أي املفتشني(ويضبط الفتش . ّاحلفظ والبحث من وقت الوزن والعد
هم عاب مجيّوالكت. اإلرشاف عىل حفظ األبواب, ومالزمة الفرضة أيام املوسم

 وتفسح , ويتم تقويم القامش والبضائع وعشورها,ضوريالزمون عىل احل
وتعطى . ّالبضائع بعد دفع الرضائب وتسجيل ذلك كله يف دفاتر معدة لذلك

 وجيب أن تكون ,»الفسوحات«للتاجر صك باستالم العشور منه وتسمى هذه 
 .بخط الناظر ثم يكتب الوايل بعده ويتم ختمها باخلتم الرسمي

ويذهب البوابون . ألبواب عند الوايل يف بيتهوتبقى مفاتيح الفرضة وا
 املفاتيح إىل بيت الوايل يف املساء بعد أن ن ثم يعيدو,ألخذ املفاتيح كل صباح

يتم قفل مجيع األبواب للحفاظ عىل البضائع, ويكون ختم الفرضة عند الناظر 
 .الذي خيتم الفسوحات

ّ دكة طويلة, ّوعند استهالل الشهر يقعد الوايل والناظر والكتاب عىل
ويستعرضون األجناد واملرتبني يف الديوان وأرباب الصناعات وما جيري 

تعليقاهتم (ّجمراهم, ويكتبون بذلك عرائض, ويضع الوايل والكتاب خطوطهم 
 ).وإمضاءاهتم

من الفرضة ) أي ثغر عدن(ويتم رفع احلساب من سائر جهات الثغر 
 مجع أموال الرضائب بعد) العقبة(ّومن باب الرب ) الباب البحري(
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وهذه األموال كلها ترفع عن ). أي خزانة الدولة(واملحصوالت إىل اخلزانة 
طريق الناظر بعد ضبطها وتسجيلها يف سجالت خاصة, ويرشف عليها الوايل 

وهلذا فإن سلطات الناظر والوايل هي السلطات العليا يف اإلرشاف عىل .. بنفسه
 للدولة من أموال وما جيب عليها من امليناء وأخذ الرضائب واستيفاء ما

 واملحافظة عىل .إلخ.. مصاريف ملوظفي الفرضة والكتاب والبوابني واحلراس
 وال يترصف صاحب الصناعة إال .الفرضة وإجراء ما جيب من إصالحات

ًويف كل هذه األمور ال يكتفى أبدا باألوامر الشفهية, بل . بخط الناظر عىل ذلك
 .ى تعتمد, وبالتايل يمكن مراجعتها يف أي وقتجيب أن تسجل وتكتب حت

واستمر هذا النظام مع تعديالت منذ أيام  الزريعيني ثم األيوبيني ثم 
الرسوليني ثم يف العهد العثامين الذي بدأت فيه أعامل ميناء عدن تتدهور بسبب 

 بل ًاهتامم العثامنيني بميناء املخا الذي كان قريبا من مزارع البن التي غزت أوربا
وكانت السفن األوربية بل واألمريكية تأيت إىل املخا ألخذ البن . وأمريكا

 وال تزال إىل اليوم ,Mokhaبا باسم خما عرف البن يف أوراملشهور منها, حتى 
كثري من املقاهي تسمي نفسها خما يف إيطاليا وفرنسا واليونان وكثري من مدن 

 . إىل اليومMokhaال يعرف باسم خما ًبل إن نوعا من القهوة ال يز. أوربا وتركيا
 

خليج حقات وجزء من جبل املنظر, وجزء من جزيرة صرية, وما بينهام معجلـني حيـث 
 .تكثر األمواج ويغزر املاء, وخاصة يف موسم الرياح وتبدو يف األفق خورمكرس
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  معامل مدينة عدن كريرت الدينية

   وأعالمهابعض مساجد عدن التارخيية
• FKE 
• K 

• אK 

• אאאK 

• אFאEאאK 

• אאK 

• אאאK 

• K 
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ُهذه املنارة التارخيية هي كل ما تبقى من أول مسجد بنـي يف عـدن يف عهـد  ّ
ُبنـي جـامع «: »تاريخ ثغر عدن«قال الطيب باخمرمة يف كتابه . الرسول حممد 

بـأن » حتفـة الـزمن«ويقول احلافظ ابـن الـديبع يف كتابـه .. عدن يف طرف البلد
, يـام الرسـول سـيدنا حممـد , دخـل عـدن يف أّاإلمام عيل بن أيب طالـب 

وخطب عىل منربها وذلك يف منتصف السنة العارشة للهجرة, وتوجه من اليمن 
فكـان القـارن الوحيـد مـن . يّ يف حجـة الـوداع وسـاق اهلـدّليلحق بالنبي 

وكان أول من بنى اجلامع أبو موسى األشعري ثم معاذ .. ّالصحابة مع النبي 
 .ريض اهللا عنهامبن جبل ا

ّهذا اجلامع عدد من الصحابة منهم أبو موسى األشعري الذي واله ودخل 
وكانت عدن تابعة .  باإلضافة إليه عدنّالرسول التهائم, وواله أبو بكر 

ًوال بد أنه دخلها أيضا ألهنا . للجند التي كانت حتت والية معاذ بن جبل  ّ
 .كانت حتت واليته

ّثم أعيد بناء هذا اجلامع ومت / هـ٩٢ −٨٦الفرتة ما بني عامي ت توسعته يف ُ
. رمحه اهللاّم, حيث تم بناؤه يف عهد أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ٧١١ −٧٠٠

التذكري بأخبار العباد «وذكر السيد عبد القادر بن عبد اهللا املحضار يف كتابه 
أن أهل عدن وجدوا بساحله قطعة كبرية من العنرب فاختلفوا فيه, : »والبالد

 . أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز فأمرهم ببناء اجلامعفبعثوا إىل
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  من أواخر القرن التاسع عرش امليالديصورة. منارة عدن وبقرهبا حمكمة عدن

وقد أورد ابن املجاور هذه القصة إال أنه قال إهنا حدثت يف زمن الفرس 
والذين ) الفاريس(وسرياف يف اخلليج العريب ) كيش(املسلمني حكام قيس 

واتفق العلامء آنذاك عىل أن . استولوا عىل عدن يف القرن الثالث اهلجري
ّثم جدد بناءه األمري حسني بن سالمة املتوىف . جيعلوها يف املسجد اجلامع فبنوه

ًهـ من موايل آل زياد, وكان يف األصل عبدا حبشيا, وحسنت سريته وكان ٤٢٦
. ًسجد من جهة الغرب وصنع له منرباّعىل درجة من العلم والصالح, ووسع امل

 ). الطيب باخمرمة وغريهم,املقديس, ابن املجاور(وقد اتفق املؤرخون عىل ذلك 
 أن األمري حسني »املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد«وقال عامرة اليمني يف كتابه 
ّجدد جامع عدن ووسعه وقال اجلندي واألهدل أن األمري حسني زاد يف . ّ

 .)١(من جهة الغرباجلامع جناحني 
                                 

معـامل عـدن التارخييـة, مركـز الدراسـات اليمنـي واملركـز : أمحد صالح رابضة. د)   ١(
  .٥١م, ص ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠,   صنعاء−الفرنيس للدراسات اليمنية
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ثم جاء من بعده األمري عمران بن حممد بن سبأ الزريعي املتوىف بعده سنة 
ًهـ وجدد بناء املسجد ونصب منربا جديدا وكتب اسمه عىل املنرب٥٦٠ ً  وقام .)١(ّ

 .املجاهد عيل بن داود الرسويل بإصالح هذا املنرب وجتديده
رص ّثم جدد بناء اجلامع السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري املعا

لإلمام أيب بكر بن عبد اهللا العيدروس العدين وصديقه, يف أواخر القرن التاسع 
 .)٢(اهلجري

وقد توىل اخلطابة فيه العديد من علامء وخطباء عدن, منهم القايض عيل بن 
وكان «: وقال عنه» طبقات اخلواص«أمحد بن عبد اهللا القريظي, ذكره صاحب 
ًشيخا كبري القدر مشهورا بالصالح و وهو من رجال . قربه بمقربة مدينة عدنً

سحاق املشهور بابن ومنهم الفقيه أبو بكر بن إ. )٣(القرن الثامن اهلجري
 ثم توىل اخلطابة ,)٤(نٰ  عبد الرمحه وخطب بعده ابن.هـ٨١٥املستأذن وفاته سنة 

عمر بن خالد األصبحي, ثم ناب عنه ابنه يف حال مرضه وكرب  الفقيه أمحد بن
وىل اخلطابة الفقيه عبد الرمحن بن أيب بكر بن يوسف إىل وفاته سنة ثم ت. سنِّه
ومنهم العالمة املحدث والويل املشهور احلسني بن الصديق األهدل . هـ٨٣٩

ّوله مسجد يف حافة حسني وعرفت احلافة باسمه, وكان يدرس وخيطب يف 
 .)٥(املسجد اجلامع ثم يف منزله ويف مسجده

                                 
مرقـوم باآللـة » د والـبالدالتذكري بأخبـار العبـا«: عبد القادر بن عبد اهللا املحضار)   ١(

   .١٦, ١٥الكاتبة, ص 
   .٢٤١ ص ,تاريخ عدن: املصدر السابق, ومحزة لقامن)   ٢(
   .املصدر السابق)   ٣(
, م٢٠١١نـدوة عـدن : منـارة عـدن التارخييـة: ثابت سامل العزب ومعروف عقبـة)   ٤(

   .٦٦ − ٤٩ص
 الـسيد عبـد القـادر كل ما ذكر عن خطباء مسجد عدن اجلامع منقول مـن كتـاب)   ٥(

   .١٨ −١٥التذكري بأخبار العباد والبالد ص : املحضار
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ّن الفقيه صالح بن صديق األنصاري اخلزرجي وتوىل اخلطابة يف جامع عد
م, والتحق باإلمام  املتوكل, وكانت ١٥٣٨/ هـ٩٤٥إىل أن غادر عدن سنة 

 .)١(م١٥٦٧/ ٩٧٥ سنة ةوفاته يف جبل
ومنهم القايض الفقيه عمر بن أمحد بن عبد الرمحن باشيخ الدوعني 

النبوي إىل وهكذا ظل هذا اجلامع منارة للعلم والدين منذ العهد . احلرضمي
التاسع عرش امليالدي عندما احتل عدن القبطان / القرن الثالث عرش اهلجري

ثم سمح جلنوده من اهلنود السيخ . ّهينس الذي رضب املسجد باملدافع فهدمه
أي عام (ًّوتم هتديمه هتديام تاما منذ ذلك العهد . واإلنجليز بالسكن فيه وتلويثه

وقد سكن يف منارة . ته تلويث اجلنود له وقد ذكر ولستد يف مذكرا.)م١٨٣٩
املسجد العديد من الضباط واملسترشقني اإلنجليز لفرتة حمدودة منهم الباحث 

ّ, ثم استقر ١٨٣٥والضابط املعروف ولستد الذي زار عدن قبل اهلجوم عليها 
 .هبا فرتة بعد االستيالء عليها

 واجه للمنارةكام أن رامبو األديب والشاعر الفرنيس سكن يف البيت امل
ً إىل قمتها, ولعله بقي فيها يوما أو بعض يوموصعد املنارة ّ. 

ّوهو طبيب ومبرش نرصاين إنجليكاين, (وقد أخربين الدكتور فودري 
أنه صعد ) وأصحاب عدن يسمون املبرش املغوي الذي يغوي الناس عن دينهم
ّاملنارة وبقي يف الدور العلوي هبا أياما, وسجل أذان الفجر م ن مسجد ً

 وأسمعني إياها عندما زرته يف ,العيدروس بصوت املؤذن عبده عجينة الشجي
 وكان التسجيل للرتخيم والقرآن والدعاء قبل ,م١٩٧٠إنجلرتا يف بيته عام 

 .ذان ثم األذاناأل
                                 

 :د بالعنوان التايلي ولستوكتاب »صرية«كام ينقله عنه املحريز يف كتابه )   ١(
         J.R. Wellested:    
 Travels to the city of caliphs along the shores of the Persian Gulf of 

the Mediterranean including a voyage to the coast of Arabia and a 
Tour of the Island of Socotra, 2  vols, London, 1940, pp 387 . 
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منارة : ويف بحث حديث قدمه ثابت سامل العزب ومعروف عقبة بعنوانه
ة تأكيد عىل أن يدن بوابة اليمن احلضارع:  يف الندوة العلمية,عدن التارخيية

وهي . ًمنارة عدن هي ملسجد قديم وليست فنارا للسفن كام زعم بعض الباحثني
منارة جلامع واسع األرجاء من أضخم جوامع املدينة, كان يمتد عىل مساحات 

ميدان كرة القدم ثم صار ميدان الكرة  (احلبييششاسعة تصل بني ميدان 
: أمحد صالح رابضة يف بحثه. ًويؤكد ذلك أيضا د(البنوك إىل ساحة ) الطائرة

 .ومضات من تاريخ عدن
ويقول عامل اآلثار السوفيتي شرينسكي أن املنارة شيدت يف القرن الثامن 

, لكن قاعدهتا املضلعة ربام كانت قائمة عىل أثر قديم )األول اهلجري(امليالدي 
) ومضات من تاريخ عدن:  رابضةًنقال عن أمحد(لعله يعود إىل ما قبل اإلسالم 

 اهلجري األول وأواخر هناية القرن  (رمحه اهللاوذلك يف عهد عمر بن عبد العزيز 
 ).السابع امليالديالقرن 

ّتعد املنارة من أهم معامل عدن «: ويقول ثابت العزب ومعروف عقبة
ّاملتبقي التارخيية يف املجال املعامري, إذ حتمل داللة روحية كبرية بوصفها األثر 

جلامع كبري يف مدينة عدن, إذ كانت أروقته وأجنحته متتد من البنك األهيل 
ففي أثناء احلفريات يف مواقع . احلبييشوحتى ميدان ) ًالغرفة التجارية الحقا(

ُامليدان عثر عىل أربعة تيجان أعمدة, ذات نمط إسالمي, وتنترش حوله قطع من 
 ...رةاآلجر املحروق املوجود يف جسم املنا

أن الرتبة ... م١٩٩٩ومن نتائج تقرير الرتبة ملخترب األشغال يف عدن عام «
قد احتوت عىل مواد كربوناتية, وهبا نسبة شظايا األصداف والفحم والفخار 

ويشري بعض املؤرخني اليمنيني إىل جامع يف عدن, كان واسع » املكرس
ـ والذي زار عدن ه٣٨٠البشاري املتوىف سنة  وقد ذكره املقديس.. األرجاء
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١٨٦

 .ووصف ما فيها يف كتابه أحسن التقاسيم
 ,م ثالثة مساجد١٥١٢ الربتغالية ملدينة عدن عام رسوماتوتوضح ال

ًن املسجد كان قائام إ (Jacob) يعقوب .ف ويقول هارولد. أحدها جامع املنارة
وذكر الكابتن هنرت يف كتابه . عىل حافة البحر عند احتالل القبطان هينس لعدن

 أن املنارة القائمة بقرب دار املحكمة م١٨٧٧عام ) تقرير عن مستعمرة عدن(
وذكر كتاب هارولد . ّواخلزانة هي األثر الوحيد الباقي من مسجد كبري متهدم

) ملوك العرب( يف كتابه ,ًالذي كان واليا عىل عدن ,(Harold Jacob)جيكب 
عدن وقت احتالل م يف ّأن أحد سكان عدن القدماء أكد له وجود مسجد ضخ

ُثم ردمت تلك البقعة الساحلية ... وكان يف مواجهة البحر. ناإلنجليز لعد
 .ُوبنيت فوقها املعسكرات الربيطانية

وذكر املؤرخ أبو الفداء أنه كان يوجد جامع كبري بناه اخلليفة عمر بن 
ويذكر الباحث حسن صالح شهاب .. عبدالعزيز عىل ساحل البحر يف عدن

رية من اآلجر التي كان تستعمل يف البناء يف اليمن حواىل املنارة وجود قطع كث
ُواآلجر هو الطوب الطيني املحروق الذي كان يستخدم يف . وإىل مسافة منها

وجود  ب عدن وجنوب اجلزيرةهكتاباألستاذ محزة  لقامن يف كام يقول . البناء
وجود املقابر ومن املعتاد يف عدن . مشاهد لبعض القبور بالقرب من املنارة

وال تزال مساجد عدن إىل اليوم جتد بالقرب منها مقابر . بالقرب من املساجد
ومن ذلك مقابر مسجد العيدروس ومسجد حسني األهدل, ومسجد العراقي, 

 .إلخ) العمودي(ومسجد الشيخ عبد اهللا 
واملنارة كام يقول الباحثان العزب وعقبة مسنودة عىل قاعدة مربعة مكونة 

ّ وتعلوها قبة ,١,٥٠ وبارتفاع ٦,٧٥ × ٦,٧٥ حجري ذات أبعاد من أساس
ً مرتا ٣,٢٠بيضاوية الشكل بقطر يصل إىل ثالثة أمتار ويصل ارتفاعها إىل 

ّواملنارة مضلعة متخذة شكال خمروطيا, ومقسمة بربوزات عرضية إىل ستة  ً ّ
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١٨٧

رتفاعها إىل ما عدا السفىل التي يصل اًمرتا  ٢,٥٠طوابق ترتاوح ارتفاعاهتا إىل 
َّوللمنارة ثامنية أوجه, وتفصل بينها حروف رأسية, وهلا سلم . ً مرتا٤,٨٠ ُ

ّ مرتا وهو مكون من ألواح ٠,٨٥ً ارتفاعا, بعرض ٨٦حلزوين مكون من  ً
وهناك تسع نوافذ . ّاخلشب املنفصل امللبس بمونة البناء القائم إىل موضع األذان

ً مرتا  ويصل ارتفاع جسم املنارة من ٢١,٣ويصل ارتفاع املنارة إىل . هلذا السلم
 .ًمرتا١٦فوق القاعدة إىل 

وتقع املنارة حاليا يف طرف حديقة صغرية مغلقة بجوار مبنى الربيد العام 
ي لإلنشاء والتعمري  عدن من اجلهة الشاملية الغربية, وموقع البنك اليمن−بكريرت

وتواجه املنارة شارع . رشقية لكرة القدم من اجلهة اجلنوبية الوميدان  احلبييش
) الليوي(ّامللكة أرو املمتد إىل ساحة البنوك ومنه إىل مركز الرشطة املسلحة 

 .ومسجد أبان
ًورغم تاريخ املنارة املجيد, إال أن كثريا مم ن كتب عنها وصف تارخيها ّ

بأن هذه املنارة «: »صرية«ّشكك األستاذ عبد اهللا حمريز يف كتابه و .بالغموض
ًربام كانت فنارا لقرهبا من البحر, «:  وقال.» مسجد عدن اجلامع التارخييتتبع

وألن البحر كان يصل إىل قريب منها ثم انحرس, كام حيدث يف كثري من البلدان 
 .»الساحلية, وبفعل البناء الكثيف وردم البحر

وقد أفرد الدكتور أمحد صالح رابضة عدة صفحات ملنارة عدن يف كتابه 
ّوباجلملة فقد أكدت معظم الدالئل التي : , وقال)١(»امل عدن التارخييةمع«ّالقيم 

ًسوف نبسطها بعد قليل أن هذه املنارة هي األثر الوحيد جلامع كبري كان قائام يف 
ّهذا املوضع, وقد هتدم بفعل القدم, وبفعل الظواهر الطبيعية املختلفة التي 

                                 
  .٥٣ −٤٦ص  مصدر سابق,معامل عدن التارخيية, : الدكتور أمحد صالح الرابضة)   ١(
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١٨٨

ن املنارة القائمة أ )دنسيايس لعالضابط ال(وذكر الكابتن هنرت . )١(»طرأت عليه
بقرب دار املحكمة واخلزينة هي األثر الوحيد الباقي من مسجد كبري متهدم 

ًوأكد حاكم عدن هارولد جيكب أن املسجد كان موجودا إىل وقت ) م١٨٧٧( ّ
َاالحتالل الربيطاين ثم هتدم ومل يبق منه إال املنارة ّ«)٢(. 

 موقع اجلامع واملنارة
ُتقع املنارة بالقرب من اخلليج األمامي, وقد بني بجانبها مكتب الربيد 

ُالتي كانت تدعى مكتبة ليك ثم (العام لعدن, وبالقرب منها املكتبة العامة 
 ).باذيب, عبداهللا ُنقلت املكتبة إىل املركز الثقايف , ثم ُدعيت مكتبة مسواط

مل يكن له اسم أيام (سجد إىل ملعب لكرة القدم ّوقد حتولت أرض امل
ويقع أمام . ًوأخريا حتول مللعب الكرة الطائرة) اإلنجليز ثم صار ملعب احلبييش

املنارة شارع امللكة أرو وهو أحد أكرب شوارع عدن, ويتصل بمنطقة البنوك 
ّواملتاجر, ويؤدي امتداده إىل مسجد أبان وإىل مركز قوات البوليس املسلح 

 ., وبعدها إىل منطقة باب عدن وما جاورها من منطقة اخلساف)الليوي(
وأمام اجلامع مبارشة يقع املبنى الذي سكنه األديب والشاعر الفرنيس 

لبس كموظف مرشف عىل النساء أرامبو حيث جاء إىل عدن وعمل مع رشكة 
ّي ينظفن البن ويفصلن القرش عن حبات البنئاهلنديات الال ّ ُ  به وقد اهتمت. ّ

فرنسا وأعادت ترميم املبنى بعد تنظيفه وإعادته إىل وضعه السابق بعد أكثر من 
                                 

َّبق أن نقلنا عن عبد القادر املحضار أن اجلامع هتدم بفعل اهلجوم الربيطـاين عـىل س)   ١(
 وذكـر ..ً, وكان اجلامع موجـودا إىل ذلـك التـاريخم١٨٣٩عدن عند احتالهلا عام 

. ًعددا من أئمة اجلامع وخطبائه وعلامئه حتى بدايـة القـرن الثالـث عـرش اهلجـري
  .ًوذكر ولستد أيضا ذلك

  .٢٤٢, ٢٤١تاريخ عدن ص : امنمحزة لق)   ٢(
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وتم االفتتاح كام يقول . ّعامني من العمل الشاق يف جو عدن احلار اخلانق
 Aden: The Mythical Port of  يف كتابه«Jose Marie Bel»جوزي ماري بل 

Yemen: ١() اهلندي الفاريسيعود البيت إىل ملكية كاوجي. (م١٩٩٧ عام(. 

 وقال إن موقع ,)٢(»جامع عدن«وذكر األستاذ عبد اهللا حمريز يف كتابه صرية 
اجلامع التي حتدثت عنه املصادر الرتاثية يشري إىل أنه أقرب إىل منطقة القطيع 

كام قال ابن املجاور وابن القايض العالمة ابن شكيل  −ألنه يف طرف املدينة 
حيث يبلغ طوله من الباب الرشقي إىل الباب  −خامة الذي وصف املسجد بالض

إىل الباب احلقايت ) الشاميل(ًالغريب مائة ومخسون ذراعا وعرضه من الباب القبيل 
 .»مائة وسبعة أذرع) أي اجلنويب(

وقال األستاذ املحريز أن اجلامع بقي بمئذنته وأروقته وصحنه وبئره إىل 
الذي زار عدن قبل (بام كتبه ولستد  واستشهد ,القرن التاسع عرش امليالدي

 ثم جاء بعد الغزو الربيطاين مبارشة والذي تم عام م١٨٣٥احتالهلا عام 
ًحيث قال إن عددا من املساجد يف عدن هي خراب اآلن, وأحدها ) م١٨٣٩

وعىل الرغم من ارتفاع . ّاملسجد اجلامع الذي ظل يستخدم حتى وقت قريب
ال أن صالة املؤمنني تقام حتت سقيفة ضخمة صوت املؤذن من أعىل املنارة, إ

ّوقال إن يف صحن املسجد بئر يزود نافورة يتوضأ منها املصلون إال ... بجوارها
أن كل ذلك قد زال عند زيارته هلذا املسجد وأصبحت هذه البقعة بال سقف 

 .ّوال أرضية وال أبواب
                                 

 ٣٧, وقد تويف فيـه وعمـره م١٨٩١ إىل عام ١٨٨٠سكن رامبو يف هذا البيت من عام )   ١(
 ..Aden: The Mythical Port of Yemen, P 42 ,43:  ًعاما فقط, املرجع, كتاب

  .٣٦, ٣٥ص : عة عدن, جامم١٩٩٢صرية : عبد اهللا حمريز)   ٢(
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لسور امليناء يف  (وإىل يسار البوابة اجلنوبية: قوله) ليه(وينقل املحريز عن 
وقد سكنته القطعة الرابعة ). وهو اجلامع(مسجد اجلمعة ) اخلليج األمامي

ًوالعرشون من الفرقة املحلية, وعليه منارة, وبعيدا يف اخللف يقع مسجد 
 .»العيدروس

فإن ما حدث له بعد االحتالل كان «: ثم قال ولستد عن حال اجلامع
ًمؤسفا وأليام عد منارته وشاهد اجلنود اهلندوس والسيخ وص) ليه(فقد زاره . ً

ولعله انتهى إىل نفس . منترشين بني أعمدته ويف أروقته يطبخون ويأكلون
ًإنه كان متهدما«) ليه(املصري الذي حلق بمسجد آخر جماور له, قال عنه  وقد . ِّ

ّحطمت العساكر بعداوهتم املعهودة لإلسالم كافة األرضحة اخلشبية 
 .)١(»لوقودواستعملوها مادة ل

وهذا يوضح احلقد الصليبي الذي جاء به القرصان هينس حيث هدم 
ّاملسجد اجلامع أوال بمدافعه أثناء االحتالل, ثم أجهز عليه جنوده ودنسوه ً .

ًوجعلوه سكنا هلم ولطبخ طعامهم ومل يراعوا حرمة القبور, بل اختذوا ما عليها 
 . لطبخ طعامهمًامن أخشاب وقود

قوا نسخ القرآن الكريم املوجودة, وربام داسوها بأقدامهم ّز أهنم مّوال شك
 وهو أمر يتكرر عىل مد التاريخ منذ بداية احلروب الصليبية ,النجسة

 .)وشواهده يف الغزو األمريكي للعراق( ودخوهلم بيت املقدس إىل اليوم
بل . ومل يكن املسجد اجلامع هو الوحيد الذي عانى من التخريب واإلهانة

كام يقول األستاذ  −ّذلك املسجد القريب منه ويعرف بمسجد احلرة كان ك
ّ واحلرة هي هبجة أم عيل أبو الغارات الزريعي .− ًعبداهللا حمريز نقال عن ولستد ُ

                                 
 :, ووجدت ذلك يف كتاب ولستد Wellestedعن ولستد املحريز نقل )   ١(

 Travels to the city of Caliphs, Travels in Arabia (1840 ) London, 2 vols , 
P. 387 . 
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حيث أقامت العديد من املساجد واملدارس ) انّاخلامس اهلجري و الرابعانالقرن(
 .يف عدن

األول للقرن التاسع عرش معظم وزالت يف الثلث «: وقال املحريز رمحه اهللا
وانقلب إىل . املعامل التارخيية والدينية من هذا اجلزء املالحي والتجاري للمدينة

هذا اجلامع املبارك الذي هيمن عىل تاريخ املدينة .. معسكر واختفى معلم ديني
 .»التارخيي والثقايف والروحي ألكثر من ألف عام
م الربتغايل ملدينة عدن أظهر عدة وقد ذكر الدكتور أمحد رابضة أن الرس

تاريخ «وأشار  األستاذ محزة لقامن يف كتابه . مساجد منها منارة املسجد اجلامع
أي بقعة ( إىل وجود مشاهد قبور يف تلك البقعة »عدن وجنوب اجلزيرة العربية

َّوهو ما أكده ولستد يف كتابه عن عدن حيث ذكر أن اجلنود ). املسجد اجلامع
ذين جاء هبم القرصان هينس استخدموا  األخشاب عىل مشاهد اهلندوس ال

يف الستينات من القرن ّتم وقال الدكتور الرابضة أنه . ًالقبور وقودا لطبخ طعامهم
دة ذات نمط إسالمي معىل أربعة تيجان أعالعثور العرشين بعد إجراء حفريات, 

ًكان قريبا من هذا ّيف املوقع نفسه, وتدل زخرفتها عىل أهنا بقايا أثر إسالمي 
وينقل ..  وهذا دليل آخر عىل أهنا كانت من أعمدة املسجد اجلامع:قلت. »امليدان

ّالدكتور أمحد رابضة عن البحاثة حسن صالح شهاب أن عىل جوانب املنارة تنترش 
 .ّمما يدل عىل هتدم املسجد.. ًقطع من اآلجر املستخدمة قديام يف البناء

ن إًامع كان قريبا من ساحل صرية, حيث وال شك أن هذا املسجد اجل
وينقل ذلك عيل . الساحل كان يمتد قبل انحساره إىل قريب من هذا املوضع

باطري الذي قال إن املسجد اجلامع كان يقع عىل حافة البحر عند احتالل 
 .)١(املستعمرين الربيطانيني لعدن

                                 
وقد نقل رواية عيل باطري عن كتاب . ٤٨ ص , التارخييةمعامل عدن: أمحد رابضة. د)   ١(

  .)يعقوب(هارولد جيكوب 
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تارخيي لعدن واخلالصة أن هذه املنارة هي كل ما بقي من املسجد اجلامع ال
ّوأن اإلمام عيل بن أيب . ّوالذي تم بناؤه ألول مرة يف عهد الرسول حممد 

العام (ليمن ل يف زيارته الثانية هن وخطب عىل منربد دخل عّكرم اهللا وجههطالب 
ّوهذه الرواية أكدها ابن الديبع رغم أن املؤرخني ). ( العارش للهجرة− التاسع

 .)اآلخرين نفوا دخوله إىل عدن

ًثم تواترت الروايات عىل أن أول من بناه بناء حمكام كان اخلليفة العادل  ً
ّ, ثم جدده احلسني بن سالمة, يف عهد الدولة رمحه اهللاعمر بن عبد العزيز 

األمري عمران بن سبأ الزريعي, ثم (ّالزيادية, ثم تم جتديده عىل مد القرون 
جلامع إىل زمن االحتالل وبقي ا). السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري

 .الربيطاين البغيض لعدن

 وبعده, ١٨٣٥ الذي زار عدن قبل االحتالل عام ,وشهد ولستد الربيطاين
هينس رضبته ) الواقع القرصان( أن قوات القبطان ,وتوىل مناصب هامة فيها

باملدافع أثناء االحتالل, ثم سمح جلنوده من اهلندوس باحتالل ما بقي منه 
 . وهو شاهد عىل ظلم االستعامر وحقده .دنيسه والبقاء فيهوتلويثه وت

 ,ذنتهائممن ذان قد توقف ارة بقيت مرفوعة الرأس رغم أن األولكن املن
اهللا «: ّإال أن عرشات املآذن بالقرب منها قامت واستمرت يف رفع صوت املؤذن

ًأشهد أن حممدا ه إال اهللا, ٰه إال اهللا أشهد أن ال إلٰأكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إل
ّ وبقيت عدن عربية يمنية مسلمة رغم ..»ًرسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا

ّكل اجلهود اخلبيثة واحلثيثة التي بذهلا القبطان هينس الذي تبني حلكومة اهلند 
وعندما . الربيطانية أنه اختلس بعض األموال من ميزانية عدن فعاقبته باحلبس

ًخرج من السجن كان حمطام ً نفسيا وبدنيا فلم يلبث إال وقتا قصريا حتى وافته ّ ً
ًاملنية مرذوال مهانا, متهام باالختالس ً ً ّ. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  



 

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. جزء من منطقة ميناء صرية القديم والذي مل يعد فيه إال قوارب الصيادين
وقريب من مكان هذه الصورة . وخلفه مطاعم ومالهي ومباين ألهل عدن

وكانت املدرسة املتوسطة يف عدن وبجانبها (أمان الثانوي مدرسة لطفي جعفر 
كام تم ردم الشاطئ لبناء مستشفى عدن الذي تربعت ببنائه ). كانت املحكمة

 اململكة العربية السعودية



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صورة لبيت تقليدي يف كريرت عدن

 صورة لبيت تقليدي يف كريرت عدن

 ديصورة لنوافذ يف بيت عدين تقلي



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 صهاريج عدن التارخيية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صورة من جهة الصهاريج توضح مدينة عدن



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ّامتداد شارع  املعال
  
  
  
  
  
  
  
  

 ميدان يف كريرت
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدن خورمكرسفندق 
  
  
  
  
  
  
  
  

  فندق كريسنت وحدائق التواهي يف بداية اخلمسينات من القرن العرشين



 

                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

 ويبدو جبل شمسان يف اخللفناء التواهي يف عدن, مي
  
  
  
  
  
  
  

 ًصورة للتواهي توضح جانبا من امليناء
  
  
  
  
  

 ًصورة للتواهي توضح جانبا آخر من امليناء



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 وأبناء عدن يتمتعون بمياهه الدافئة ورماله الناعمة) الساحل الذهبي(ساحل جولدمور 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

وعـىل يف التـواهي ) الساحل الذهبي(ًصورة توضح جزءا من ساحل جولدمور 
  ًالـــساحل قـــوارب الـــصيادين الـــصغرية, والتـــي تـــستعمل أيـــضا للتنـــزه

 يف خليج التواهي وجولدمور



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة الفيل الصخري–الساحل الذهبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جزء من الساحل الذهبي يف التواهي



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٩٥٤خروج امللكة إليزابيث من مدخل امليناء 

 يف التواهي)بيج بن الصغر(ساعة
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ومل يكن كل حكام عدن من الربيطانيني عىل شاكلته, بل كان كثري منهم 
واشتهرت . ِّحيرتمون عقائد احلكام املحليني, وال يتدخلون يف الشؤون الدينية

 حيث كانت فيها مجيع األديان واألجناس , األزمنة بتساحمهاعدن عىل مد
عرب منذ ثالثة  جزيرة اليفّواألعراق منذ أن ظهرت عدن كأهم ميناء وفرضة 

ّوقد انتقد ولستد بشدة ما فعله القبطان هينس يف املسجد ... آالف عام أو تزيد
ولكن سياسة القبطان هينس يف جعل سكان عدن من كافة . اجلامع املذكور

كانوا من حلج ويافع والعواذل أاجلنسيات مع التضييق عىل أبناء اليمن سواء 
من كان يف عدن منهم من الشوافع وأغلب (وحرضموت أو من اليمن الزيدية 

استمرت لفرتة طويلة حتى ) سكان تعز وما حوهلا الذين كانوا يعرفون باجلبالية
بداية الستينات من القرن العرشين عندما عملت بريطانيا عىل إقامة احتاد 
ّاجلنوب العريب وإىل تلك الفرتة كان اهلندوس يشكلون نسبة كبرية من السكان, 

 .وهروهبم مع حرب االستقاللثم بدأ نزوحهم 

 جتديدات املسجد اجلامع ومنارته

 وهكذا فإن املنارة واملسجد اجلامع شهدت جتديدات وتوسعات عىل مد
أبو موسى األشعري ومعاذ بن (ًالقرون وكان بناؤه بسيطا يف عهد الصحابة 

/ هـ٩٢ − ٨٦سنة (العادل عمر بن عبد العزيز ببنائه  ثم قام اخلليفة ,)جبل
 .وجعل له منارة وهي هذه املنارة املشهورة) م٧١١ − ٧٠٠

الذين احتلوا ) الفاريس(ويبدو أن حكام سرياف وقيس يف اخلليج العريب 
 − كام يقول ابن  املجاور −عدن يف القرن الثالث اهلجري أعادوا بناء املسجد 

 .سواحل عدنبثمن عنرب وجدوه يف 
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املتوىف سنة ) موىل آل زياد(ّثم جدد بناءه األمري الصالح حسني سالمة 
 لعدله وإقامته ألمر الدين هـ وقد شبهه معارصوه بعمر بن عبد العزيز ٤٢٦

 .وقد سبق ذكر ذلك.  واملدارس, وطريق احلج,وبناء املساجد, والسابلة
 ن الزريعي املتوىف بعدثم جدد بناء املسجد األمري عمران بن حممد بن سبأ

ً ونصب منربا جديدا وكتب اسم٥٦٠سنة   وهو منرب له حالوة يف , عىل املنربهً
السلوك يف طبقات العلامء ( كام يقول اجلندي يف كتابه ,النفس, وطالوة يف العني

. ثم قام امللك املجاهد عيل بن داود الرسويل بتجديد بناء املسجد واملنرب. )وامللوك
ديبع أن السلطان امللك الظاهر حييى بن إسامعيل أمر بعمل منارتني وذكر ابن ال

وهي جتديد للمسجد اجلامع الذي كان بقرب (ري ا عند باب عدن البحإحدامه
وأخر بمدينة زبيد, وليس يف اليمن نظري هلاتني املنارتني إال ) باب عدن البحري

 ).ملستفيد الفضل املزيد عىل بغية ا:ابن الديبع يف كتابه(بصنعاء, 
ثم قام السلطان عامر بن عبد الوهاب يف أواخر القرن التاسع اهلجري 

 .بتجديد بناء هذا اجلامع اهلام
حتى هدمه بمدافعه القبطان هينس عندما  −كام أسلفنا  −وبقي اجلامع 

وباإلضافة .  وبقيت املنارة, ثم أجهز عليه بجنوده السيخ اهلنود,هجم عىل عدن
ُ فقد أجريت ترميامت , ومن آخرهم عامر بن عبد الوهاب,لإىل ترميامت األوائ

 م١٩٧٢عىل املنارة يف األربعينات واخلمسينات من القرن العرشين, ثم يف عام 
 ثم قامت وزارة اإلنشاءات والرتكيبات .)بعد زيارة شرينسكي السوفييتي هلا(

 م١٩٨٣ مارس ١٩الصناعية بمهمة ترقيم املنارة عىل وفق رشوط التقرير يف 
وبلغت كلفة الرتميم حواىل مائة ألف دوالر أمريكي وتم استدعاء اخلبري 

 متت ترميامت م١٩٩٠ويف عام . م١٩٨٤الباكستاين ميان عبد احلميد وغريه عام 
وال تزال املنارة حتتاج إىل ترميامت هامة. بسيطة أخر. 
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.  ثالث اخللفاء الراشدينن بن عثامن بن عفان ينسب هذا املسجد ألبا

وقد كان أبان من التابعني ومن العلامء ومن فقهاء املدينة, وأقام يف عدن يعلم 
م, ٧٢٣/ هـ١٠٥ّ ثم رجع إىل املدينة املنورة وتويف هبا سنة .الناس أمور دينهم

ًأيضا  وكان ,وولد له احلكم بن أبان.  إقامته يف عدندوقد بنى مسجده هذا عن
 ثم ظهر ابنه إبراهيم بن احلكم بن أبان املعروف بالعدين, .من الفقهاء والعلامء

وهو الذي رحل إليه اإلمام أمحد بن حنبل بعد أن ذهب إىل صنعاء ليأخذ من 
عبد الرزاق, فلام وصل إىل عدن وجد إبراهيم عىل غري ما كان يظن من العلم, 

 .هـ١٩٨انت زيارته لعدن عام وك. هللا ما أنفقناه من الدرهيامت: فقال

 

 

 

 

 

 

 

 

ويقال إن أبان . الصورة ملسجد أبان, وهو املسجد املنسوب ألبان بن عثامن بن عفان هذه 
مام وأما ابنه احلكم بن أبان فهو من علامء عدن الكبار, وقد رحل إليه اإل. دخل عدن وبناه

 .أمحد بن حنبل ووجده قد مات, ومل يكن ابنه يف علم أبيه
وهذه الصورة للمسجد بعد إعادة بنائه يف القرن الواحد والعرشين عىل نفقة مؤسسة هائل 

.سعيد أنعم
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 :)١(عند الذهبي يف سري أعالم النبالء أبان بن عثامن بن عفان ترمجة
, أبو سعد بن )أمري املدينة(أبان بن عثامن بن عفان, اإلمام الفقيه, األمري 

األموي املدين, سمع أباه, وزيد بن ثابت, ) عثامن بن عفان(أمري املؤمنني 
 .رو بن دينار والزهري وأبو الزناد ومجاعةَّوحدث عنه عم

ّبسم اهللا الذي ال يرض «: من قال: ُسمعت عثامن يقول: روي عنه أنه قال
ّمع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم, مل يرضه ذلك اليوم 

واهللا إين : قال) الشلل النصفي( فلام أصاب أبان الفالج .»يشء أو تلك الليلة
وقال عنه . أخرجه الرتمذي. »ّهذا الدعاء هذه الليلة, ليميض يف أمر اهللانسيت 
 . حديث صحيح: الرتمذي

وهو أول . وكانت فيه دعابة. مرة املدينة سبع سننيإتوىل : وقال الواقدي
ّمن كتب كتابا يف سرية النبي حممد  ً وقدم كتابه إىل اخلليفة سليامن بن عبد ّ

ومل تكن مع املؤلف نسخة . هـ, فأضاعه سليامن٨٢امللك عندما قدم للحج عام 
 .أخر, وبذلك فقد أول كتاب يف السرية النبوية

ُوبعد أن أصيب أبان بالفالج كان يؤتى به إىل املسجد النبوي حلضور 
 .ّالصلوات يف حمفة

  احلكم بن أبانترمجة

ًكان فقيها مشهودا له بالعلم والفقه, أدرك ابن طا نه  فأخذ ع,وس يف اجلندوً
ًوعني قاضيا لعدن فاشتهر بالعدل. عن أبيه عن عبد اهللا بن عباس  واالستقامة ّ

 .والكرم
                                 

  .٣٥٣ − ٣٥١, ٤سري أعالم النبالء للذهبي ج)   ١(
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وهو أحد مساجد عدن التارخيية . وقد اشتهر املسجد باسم والده أبان
وقد أقام فيه اإلمام أمحد بن حنبل حني قدم . واملشهودة بالربكة ونرش العلم

م جيده كام بلغه, فقال للمكثر بن عدن لألخذ عن إبراهيم بن احلكم بن أبان فل
 .»يف سبيل اهللا الدرهيامت التي أنفقناها يف قصد ابن أخيك«: )عم إبراهيم(أبان 

احلكم بن أبان العدين, «: وترجم الذهبي يف التهذيب للحكم بن أبان فقال
وسامل بن عبد اهللا ) ابن منبه(س وعكرمة ووهب وأبو عيسى, أخذ عن طاو

ُبنه إبراهيم, ومعمر, ومعتمر بن سليام ن وابن عيينةوعنه أخذ ا. ومجاعة ّ  
ّوابن علية وطائفة َ وكان إذا هدأت العيون وقف .. ه ابن معني والنسائيقّوث.. ُ

قال عنه يوسف بن . يذكر اهللا تعاىل حني يصبح) يف صرية(يف البحر إىل ركبتيه 
ديني عن وقال امل. »)أي يف عرصه(ّاحلكم بن أبان سيد أهل اليمن «: يعقوب
َأتيت عدن فلم أر مثل احلكم بن أبان«: ُابن عيينة  .هـ١٥٤ومات احلكم سنة . »ُ

وهكذا نجد أن عدن قد دخلها بعض أعالم الصحابة, ثم بعض التابعني, 
 .ُثم بعض أعالم علامء األمة مثل اإلمام أمحد بن حنبل وابن عيينة وغريهم

 إبراهيم بن احلكم بن أبان
وهو الذي جاء إليه اإلمام أمحد بن حنبل فلم جيده كام . َّضعفه أهل احلديث

ًكان يظن, ولكنه كان فقيها جيدا ًّ. 
ّويعد مسجد أبان من املعامل اإلسالمية يف مدينة عدن, وتم : مسجد أبان

م عىل نفقة هائل ١٩٩٨/ هـ١٤١٩جتديده وتوسيعه مرات عديدة آخرها عام 
ً تأثيثا جيدا إال أنه انتقد ألنه  ورغم أن البناء فخم وواسع ومؤثث.سعيد أنعم ً

ًجزاه اهللا خريا عىل اهتاممه باملساجد (ًأفقد املعلم التارخيي كثريا من خصائصه 
 ).وإعادة بنائها وتوسيعها
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وقد تم بناء املسجد ألول مرة يف عهد أبان بن عثامن بن عفان يف هناية القرن 
 .دد عىل مد القرونوجت. هـ١٨٠ّثم تم جتديده وتوسعته عام . األول للهجرة

ّم ثم رمم عام ١٩٢٩/هـ١٣٤٨وممن جدده التاجر سامل باشنفر عام  / هـ١٣٥٢ُ
م ١٩٩٧/هـ١٤١٧م, ثم هدم املسجد عام ١٩٩٢/هـ١٤١٢م ثم عام ١٩٣٣

م عىل ١٩٩٨/هـ١٤١٩ وانتهى البناء وتم االفتتاح عام .ليتم بناؤه من جديد
ملهندسني بناء املسجد اجلديد نفقة مؤسسة هائل سعيد أنعم, وانتقد كثري من ا

 .ألنه أفقده خاصيته
 :ومن العلامء املتأخرين الذين تولوا اإلمامة والتدريس يف هذا املسجد

 هذه و.م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨حلسني املتوىف سنة السيد مطهر بن مهدي الغرباين ا
من أبرز (يف كتابه ًترمجة خمترصة للسيد مطهر نقال عن الشيخ أمني سعيد باوزير 

 ).١٦٦ −١٦٤ ص ,الم الدعوة والتنوير يف عدنأع
هو السيد مطهر بن  ):م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨وفاته  (السيد مطهر الغرباين

ولد يف منطقة السحول من حمافظة إب . مهدي الغرباين احلسني السحويل العدين
 .)جرةهسنة بضع عرشة وثالثامئة لل(اجلبلية اجلميلة يف بداية القرن العرشين 

لذا يقال . ُينتسبون إىل هجرة غربان الواقعة شامل غرب صنعاءوآل الغرباين 
نسبة إىل (والعدين ) نسبة إىل سحول(السحويل و) نسبة إىل غربان(الغرباين 

 .التي توطنها) عدن
/ هـ١٣٦٦وقد أخذ العلم عن العالمة حممد بن حسان اليامين املتوىف سنة 

/ هـ١٣٦٤غرباين املتوىف م, وعمه العالمة إسامعيل بن محيد بن حمسن ال١٩٤٧
 .م١٩٤٥

. عاش سني شبابه يف تعز وتعلم اللغة الرتكية, ودرس باملدرسة األمحدية
ّم زجت به السلطات يف السجن مع جمموعة كبرية ١٩٤٨/ هـ١٣٦٧ويف عام 
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من العلامء والضباط واألعيان الذين اهتموا باملؤامرة يف قتل اإلمام حييى محيد 
ُولكن مل تثبت عليه أي هتمة, فأفرج عنه, فتوجه . الدين أو شجعوا عليها

 .مبارشة إىل عدن التي استوطنها
ًويف عدن عمل مدرسا يف مدرسة بازرعة اخلريية اإلسالمية, كام عقد 

أبان بن عثامن (حلقات العلم يف أقدم مساجد عدن وأشهرها وهو مسجد أبان 
ًوعمل فيه إماما وخطيبا وواعظا ومدرسا) بن عفانا ً ً ّخترج عىل يديه جمموعة و. ً

الذي توطن البيضاء وأقام ( الشيخ السيد حممد بن عبد اهللا اهلدار : منهم,كبرية
ًهبا معهدا دينيا مشهورا  والشيخ أمحد . واألستاذ حممد سعيد عبد اهللا الصائغ.)ً

 والشيخ السيد حممد .بن عيل الدندراوي شيخ الطريقة األمحدية يف الشيخ عثامنا
 .خطيب املسجد املشهور حسني األهدلو .حسن آل مجل الليلبن عيل باا

أحد األعضاء املؤسسني والبارزين يف املركز (والشيخ حممد عبد الرب جابر 
الثقايف اإلسالمي بعدن, وإمام مسجد الشوذري بشارع الزعفران وصاحب 

والشيخ أمحد بن أمحد مهيوب, إمام ). املواقف الشجاعة ضد النظام املاركيس
والشيخ السيد  حممد بن علوي . ب مسجد الشيخ عبد اهللا العموديوخطي

لست أدري متى وكيف أخذ عنه, وهل كان ذلك عند سفر (املالكي املكي 
ريي شم والشيخ عبد الرمحن غالب ال.)الغرباين للحج وإقامته يف مكة املكرمة?

 واألستاذ الشيخ أنور حممد حسن إمام وخطيب مسجد .إمام وخطيب مسجد
 .وغريهم كثري. نأبا

رشح القصيدة اجلامعة ) ٢ (.اعضكشف القناع يف أحكام الر) ١(: همؤلفات
  .جلنة يف خالصة عقائد أهل السنةاثمرات ) ٣ (.ملعاين التوحيد والعقيدة

 اعتربها طاهرة العني وليست نجسة ,رسالة صغرية يف الكحول والكولونيا) ٤(
 .مع حرمة رشهبا
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ودفن يف ) م١٩٦٨(هـ ١٣٨٨من ذي احلجة  ٣يف عدن يف  تويف: وفاته
ً وقد كان متعاطفا ,قد عرفت العالمة السيد مطهر الغرباينول. مقربة العيدروس

 .ر ليحرض أنشطتهّومع نشاط املركز الثقايف اإلسالمي بعدن, وكان يرسل ابنه من
ن ٰنفس الرمح«ر الغرباين أخ هو السيد إسامعيل مؤلف كتاب  وللسيد مطه

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠وفاته بعدن عام »  اهللا من علو الشأنفيام ألحباب
وتوىل بعده اخلطابة واإلمامة األستاذ أنور بن حممد بن حسن الرفاعي الذي 

الذي يقرأ يف مدارس (أقام حلقات لتحفيظ القرآن, ولقراءة صحيح ا لبخاري 
 ).عدن يف شهري رجب وشعبان ليتفرغ الناس للقرآن يف شهر رمضان

وهو .  اخلطابة واإلمامة الشيخ حمسن بن حممد بن عبد اهللاوآخر من توىل
ً وممن توىل التدريس متطوعا يف مسجد إبان الشيخ عيل بن حممد .اإلمام احلايل

 .بامحيش, وسيأيت ذكره عند احلديث عن مسجد العيدروس
ن اخلامس أو السادس هذا املسجد قديم منذ القر: )١(مسجد الشيخ جوهر

ثم أقام فيه الشيخ جوهر . ُاهلجري, وكان يعرف باسم رباط الشيخ سعد احلداد
هـ واشتهر باسم مسجد الشيخ جوهر الذي عاش يف عهد ٦٢٦املتوىف سنة 

ًوكان عبدا عتيقا يشتغل بتجارة . امللك سعود آخر ملوك األيوبيني يف اليمن ً
ومل يعرف بالفقه والعلوم, .. ن املعاملةالقامش, واشتهر بالصدق واألمانة وحس

وإن كان كثري احلضور لدروس العلم, واإلحسان إىل الفقراء وصفه الطيب 
 :باخمرمة يف كتابه تاريخ ثغر عدن بقوله

                                 
 التـذكري بأخبـار العبـاد :ادة منقولة من كتاب السيد عبـد القـادر املحـضارهذه امل)   ١(

 :مـن الطيـب باخمرمـة وترمجـة جـوهر . باختصار وترصف وإضافة يسرية,والبالد
  .٤١ − ٣٩, ٢تاريخ ثغر عدن, ج
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ين الصويف اجلندي, الشيخ الكبري بهاء, جوهر بن عبد اهللا العدلأبو ا«
املكي صاحب روض (ي قال الشيخ عبد اهللا بن أسعد اليافع.. الصالح املشهور

ًكان عبدا عتيقا أمينا متسبب«): الرياحني ً ًا يف ًا يف السوق بعدن, وأظنه كان بزازً
ّاخلان, فإن به دكانا مشهورا عىل ألسنة العوام أن الشيخ جوهر كان يت ً ً ّّ . ر فيهجُ

ًوكان حيب الفقراء حبا شديدا, وجيالسهم : قال الشيخ عبد اهللا بن أسعد اليافعي ُ ُّ
 الشيخ العارف باهللا أبا محران الوفاة قال له تًريا ويعتقدهم, فلام حرضكث

الذي يقع عىل رأسه الطري األخرض يف :  من يكون الشيخ بعدك? قال:أصحابه
وإذا بالطائر ..  وقعدوا ينتظرون ما يكون من وعد الشيخ.اليوم الثالث من مويت

 .رأس الشيخ جوهرثم حط عىل .. ّاملوصوف قد أقبل وحط يف طاقة املسجد
 أين أنا من هذا? :ّفقام إليه الفقراء ليزفوه ويقعدوه يف منصب الشيخ فبكى وقال

ُّما أقامك احلق يف :  فقالوا له.أنا رجل جاهل ال أصلح هلذا, وال أعرف الطريق
» ...ما جتهل ويؤتيك التوفيق) اهللا(ّهذا املقام إال وأنت أهل له, وسيعلمك 

 .وظهرت عليه األخالق العالية والكرامات.. ًفكان كاسمه جوهرا
 فكتب له الشيخ جوهر هذه ,ًوكتب إليه أحد الشيوخ كتابا يشتمه وحيتقره

 :األبيات
ـــا وشـــقينا  إذا ســـعدوا أحبابن
ًوإن جيش األحباب جيشا من اجلفا َّ 
 ًوإن بعثوا خيل الـصدود مغـرية
ــا ــيافهم لقتالن ــهروا أس  وإن ش

ُاءنا جوروا وإن شئتم اعدلوّأحب  اَ
  

 صربنا عىل حكم القضاء ورضينا 
 بنينا من الصرب اجلميـل حـصونا
 بعثنا هلـم خيـل الوصـال كمينـا

ــــ ــــذل م ــــاهم بال ِّأتين  عينارَّدُّ
 صربنا عىل حكم القضاء ورضينا

 

فلام وصل جواب جوهر إىل الشيخ استغفر اهللا وسافر من بالده للقاء 
 .الشيخ جوهر واالعتذار له
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ّ حيبهاُوحيكى أن للشيخ جوهر هرة  وكان إذا أتى الضيفان لبيته تذهب ,ُ
. اهلرة إىل أهله بعدد أفراد الضيفان, فيقوم أهله بإحضار الطعام عىل عددهم

فذهبت اهلرة عرش ) يقال إهنم اثنا عرش(وذات مرة جاءه عدد من الضيوف 
ًفلام أراد النقيب أن يعطيهام شيئا من . مرات فقط, فأحرضوا الطعام لعرشة فقط

فلام عرف الشيخ جوهر ذلك دعامها . هاح منعته اهلرة بحركتها وصيااخلبز
ّ فأقرا بأهنام نرصاني,واستخربمها عن حقيقة أمرمها ان, فعفا عنهام, وأحسن ّ

ُفأسلام وحسن إسالمهام. وفادهتام َ. 
وقام أحد أبناء عدن بمالحقة امرأة مجيلة متجهة إىل رضيح الشيخ جوهر 

ّه إليها, فام أحس إال برضبة قوية عىل ظهره, ومل يكن ّ فتبعها ثم مد يد,لزيارته
ًأحد موجودا بجانب القرب, ففر خوفا وهلعا ً  فشفاه ,ثم أصابته احلمى, ثم تاب. ًّ

 .اهللا تعاىل
ّوكان القايض ابن كبن يزور قرب الشيخ جوهر  فضاعت منه سبحة كانت ,َ

 التابوت فام أخرج  فدخل الرتبة ثم أدخل يده يف فتحة,ّبيده, فشق عليه ضياعها
 فمن شاء ,هذه من الكرامات املروية. (يده من التابوت إال وهي ملتوية بيده

ّصدق ومن شاء مل يصدق ّ.( 
 وذلك مكتوب ,هـ٦٢٦وكانت وفاة الشيخ جوهر يف شهر رجب من سنة 

ودفن يف تربة الشيخ جوهر العديد من العلامء والصلحاء . عىل تابوت قربه
 وكان .)هـ يف عدن٧٣٢مولده سنة (, )١(ن حسن بن شيناومنهم الفقيه أمحد ب
 ودفن يف مقربة  ,هـ٨١٦ تويف سنة . كثري العبادة والصوم,وحيد عرصه يف العلم

                                 
يدل اسمه أنه كان من أهل الصني, وربام كان من التجار الذين يذهبون إىل الـصني )   ١(

ِّفلقب بذلك ُ.  
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هيي بأنه مما حيار ووقد توىل اإلمامة والتدريس فيه ووصفه الب. الشيخ جوهر
 ).طبقات صلحاء اليمن(ِاألديب فيه, ويأيت بام مل يأت به املبرصون 

نهم العالمة القايض حممد بن سعيد بن عيل الطربي املولود بعدن سنة وم
 درس الفقه وعلوم الرشع واللغة بمدينة زبيد, وتوىل قضاء عدن نحو ,هـ٧٧٦

وله عدة ..  ودفن بمقربة الشيخ جوهر,هـ٨٤٢أربعني سنة, وكانت وفاته سنة 
 .»ًأربعون حديثا يف فضل العلم «:مصنفات منها

حممد بن مسعود بن سعد أبو شكيل ّالعالمة لفقيه ومنهم القايض ا
, والذي دخل عدن سنة  هـ٨٠٤األنصاري املولود بغيل باوزير سنة ) باشكيل(

ّفتلقاه القايض العالمة حممد بن سعيد بن كبن الطربي, وجعله أخص , هـ ٨٢٤ ّ ّ
ّ الشهري ابن كبن حل حمله العالمة حممد بن مسعوديضتالميذه, فلام تويف القا ّ 

.  كتاب يف رشح املنهاج, وله فتاو جمموعة: منها,وله مؤلفات عدة. باشكيل
َّ وهكذا نجد العالمة الفقيه القايض ابن كبن  ,هـ٨٧١وكانت وفاته سنة 

 .وبجواره تلميذه حممد بن مسعود باشكيل يف مقربة جوهر
 حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن هومنهم حفيد باشكيل املذكور الفقي

 .هِّهـ واملقبور بجوار جد٩٠٢باشكيل املتوىف سنة مسعود 
والدته يف اهلجرين يف (مة عبد اهللا بن أمحد باخمرمة ّومنهم مفتي عدن العال

بمقربة جوهر بجوار قرب شيخه ) هـ٩٠٣ ووفاته بعدن سنة هـ٨٣٣دوعن سنة 
 .بن مسعود باشكيلاحممد 

 ووفاته سنة ,قدم ذكره الفقيه أمحد بن الشيخ عبد اهللا املت:ومن آل باخمرمة
بن الفقيه عبد اهللا ان منهم عبد اهللا الطيب أكام . ًوكان بارعا يف الفقه. هـ ٩١١

هـ ودفن يف قرب ٩٤٧وكانت وفاة الطيب باخمرمة سنة . باخمرمة وأخ الشيخ أمحد
 .ه ألمه القايض حممد بن مسعود باشكيل وبالقرب من قرب والده وأخيهِّجد
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قالدة «, و»تاريخ ثغر عدن «:رمة بكتبه ومنهاوقد اشتهر الطيب باخم
 .يف ثالثة جملدات» النحر

 . فعددهم باملئات,وال يمكن تعداد من هبذه املقربة من العلامء والصلحاء
 ..ًوهي مقربة حوت كثريا من أعالم األمة يف عدن

التذكري بأخبار العباد وآثار «ّوقد نبه السيد عبد القادر املحضار يف كتابه 
ّ إىل اإلمهال الذين تعاين منه املقربة وإىل االعتداء عليها بجعلها طريقا يمر»دالبال ً 

 . من إغالق املمرات حتى تبقى للقبور حرمتهاّوال بد.. فيه الناس
وقد استمرت حلقات العلم وحفظ القرآن الكريم وقراءة كتب احلديث 

جوهر  منذ زمن الشيخ .إلخ... النبوي مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم
ًوذكر السيد عبد القادر املحضار عددا من . إىل يومنا هذا بفضل اهللا وكرمه

 كام ذكر الدكتور .ّالعلامء الذين درسوا يف هذا املسجد املبارك عىل مد العصور
ّأمحد رابضة أن ممن درس يف هذا املسجد املبارك الفقهاء الكبار عبد اهللا باخمرمة,  ّ

 وعبد اهللا بن أمحد ,د بن مسعود باشكيل وحمم,ّوحممد بن سعيد بن كبن
القريب من مسجد جوهر فهو للشيخ رحيان بن ) الرضيح(وأما املشهد . باخمرمة

 .عبد اهللا العدين
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אא١(א(  
ريرت من معامل عدن يعترب مسجد العيدروس يف حي العيدروس بمنطقة ك

. ّوقد أسسه وبناه العالمة الويل املشهور أبو بكر بن عبد اهللا العيدروس. البارزة
والذي كان له دور اجتامعي وسيايس يف عدن واليمن ملنارصته عامر بن عبد 

هـ بعدما ٨٩٠وترجع عامرة مسجد العيدروس إىل عام . الوهاب الطاهري
 . عمل قام به العيدروسدخل اإلمام العيدروس عدن, وهو أول

 نبذة عن اإلمام أيب بكر العيدروس العدين
وهو حتريف للفظ (ّهو السيد أبو بكر بن عبد اهللا امللقب بالعيدروس 
امللقب (بن أيب بكر ا, )العرتوس أو العيرتوس الذي قيل إنه من أسامء األسد

) يف حياهتمٍ وهو من قوم مل يروا اخلمر ,ّبالسكران واملقصود بذلك من حب اهللا
وهي سلسلة ذهبية من رجاالت العلم والعبادة . بن عبد الرمحن السقافا

ً أخذوها كابرا عن كابر وقدما عىل إثر قدم ,واخلشية واجلود والكرم والشجاعة ً
 .إىل رسول اهللا 

وقد ترجم له العديد من املؤلفني وعىل رأسهم تلميذه العالمة حممد بن 
وترجم له . »لقدوس يف مناقب ابن العيدروسمواهب ا«عمر بحرق يف كتابه 

وترجم له . تلميذه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن باوزير ومجع ديوانه
                                 

ِولد سنة )   ١(   .هـ ٩١٤كانت وفاته سنة وهـ , ٨٥١ُ
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وترجم . ّ, كام ترجم له الشيل يف املرشع الروي»قالدة النحر«الطيب باخمرمة يف 
النور «له العالمة السيد عبد القادر بن شيخ بن عبد اهللا العيدروس يف كتابه 

والسيد عبد القادر هو ابن أخ السيد أيب بكر . »فر عن أخبار القرن العارشالسا
ًوأخريا ترجم له السيد أبو بكر . العيدروس, وترمجته لعمه عن معرفة وثيقة

 .»جالء اهلم واحلزن بذكر ترمجة صاحب عدن«املشهور بكتاب عنوانه 

لده ونشأ يف حجر وا. هـ٨٥١ولد السيد أبو بكر يف مدينة تريم سنة 
وحفظ القرآن الكريم عىل السيد حممد . ّالعالمة الويل الكبري عبد اهللا العيدروس

 . بن عيل باجحدب واملعلم سامل بن نمرييا

ّوأخذ التصوف والعلم والعلوم عن أبيه وعن عميه السيد عيل بن أيب بكر 
 اهللا بن عبد الرمحن بلحاجّوتفقه عىل يد الشيخ عبد . والسيد أمحد بن أيب بكر

ًوكان شغوفا بقراءة كتب ... والعالمة السيد حممد بن عبدالرمحن بلفقيهبافضل, 
, »إحياء علوم الدين«العلم منذ نعومة أظفاره, وخاصة كتاب اإلمام الغزايل 

وقد زجره والده عن قراءة كتاب . ك كان والده اإلمام عبد اهللا العيدروسلوكذ
يف التدريس واإلقراء والتحكيم وأجازه والده .. الفتوحات املكية البن عريب

ً وعمره أربعة عرش عاما, وتويف والده بعد ذلك ٨٦٥ب سنة جواإللباس يف ر
 .بشهر واحد فقط

وكانت له رياضات عظيمة وجماهدات جسيمة, ويقرأ كل ليلة عرشة أجزاء 
وكان قليل النوم, كثري املجاهدة . من القرآن الكريم ثم يرجع قبل الفجر

ومل ينم يف اليوم والليلة أكثر من ثالث .  القرآن وطلب العلموالعبادة وقراءة
 ودخل عدن فأخذ عن ,ساعات ملدة ثالثني سنة, ورحل إىل احلرمني الرشيفني

والعالمة حممد بن أمحد ) والد الطيب باخمرمة(العالمة عبد اهللا بن أمحد باخمرمة 
املزجد وعن  ودخل مدينة زبيد فأخذ عن شيخ اإلسالم أمحد بن عمر .بافضل
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وأجازه وأذن له يف .  هبجة املحافلصاحباإلمام حييى بن أيب بكر العامري 
. هـ٨٨٠ رمضان سنة ١٢اإللباس واإلقراء ومن مجيع مؤلفاته ومسموعاته يف 

وقد حصل عىل إجازات كثرية من علامء عرصه من حرضموت وعدن واليمن 
. والشام ومرص وغريهاواحلجاز ومن وفد عىل مكة واملدينة من علامء اآلفاق 

 ّهـ , وزار املسجد النبوي وسلم عىل جده احلبيب املصطفى ٨٨٠وحج سنة 
وأخذ عن اإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحن السخاوي يف . يف ذلك املوسم

 .تلك السنة وأجازه إجازة عامة وخاصة

 فأقبل الناس عليه ملا رأوا من علمه ,وملا رجع إىل تريم جلس للتدريس
 وابن أخيه السيد , وأخذ عنه خلق ال حيرصون, منهم أخوه حسني.متهوحك
 ,»القالئد« والعالمة عبد اهللا بن حممد باقشري صاحب كتاب ,اهللا بن شيخ عبد

وكلهم أهل .. وغريهم من آل بافضل وآل اخلطيب وآل باعباد وآل باحرمي
 أخذ ,اوأقام هب) م٨٨٩(وملا دخل عدن للمرة الثانية سنة . فضل وبيوت علم

  منهم العالمة املحدث الويل املعروف حسني بن صديق األهدل,,عنه خلق كثري
 والشيخ العالمة املتفنّن يف كافة العلوم ,والشيخ العالمة حممد بن أمحد باجرفيل

 .يف عرصه حممد بن عمر بحرق, وتلميذه الشيخ عبد اللطيف باوزير

ِاملجاهدات, حسن العرشة  رغم انشغاله بالعلم والتعليم والعبادة و,وكان َ َ
 .ُّحيب املداعبة واملفاكهة مع من يستحقون ذلك

 شديد الشفقة عىل الفقراء واألرامل واأليتام, ,وكان آية يف الكرم واجلود
وكان يكفل العديد منهم, بل وكانت نفقة كثري من األرس الفقرية يف عدن هو 

 .ويقبل اهلدية ويكافئ بأحسن منها. ّاملتكفل هبا

بالد =  الصومال يف(هـ وعاد عن طريق زيلع ٨٨٨ للمرة الثانية سنة ّوحج
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 وأكرمه حاكمها حممد بن عتيق الذي كانت صلته بأهل العلم والفضل ,)بونت
ومن علامء . (ورأ من العيدروس من العلوم والكرامات ما أذهله. وطيدة

 نصب« الشيخ عبد اهللا بن يوسف الزيلعي صاحب كتاب :زيلع املشهورين
 . هـ٧٦٢ املتوىف سنة ..»أدلة األحكام يف الفقه احلنفي«و »الراية ألحاديث اهلداية
هـ بعد أن وصل تعز ووصله نبأ وفاة السيد عمر بن ٨٨٩ودخل عدن سنة 

 فأرسل إليه أهل عدن أهنم سيأتون إليه ,)يف حلج(عبد الرمحن صاحب احلمراء 
) احلمراء( فذهب إىل حلج للتعزية يف قريبه, فأخربهم بأنه سيقدم إىل عدن,

 ربيع الثاين عام ١٣ًأوال, وقام بواجب التعزية يف قريبه, ثم دخل عدن يف يوم 
ً وقد استقبله أهل عدن استقباال حافال, وال يزالون حيتفلون هبذا .هـ٨٨٩ ً

 يارة ملسجد العيدروسوجيعلونه يوم ز)  ربيع الثاين١٣(التاريخ من كل عام 
ربونه من أيام رسورهم, وتنشد فيه القصائد, وتذكر  ويعت,وذكر دخوله عدن

 .سرية العيدروس ويعظ العلامء الناس
 وكانت .هـ٨٩٠عد دخوله عدن, وتم بناؤه عام بوقد بنى مسجده املشهور 

ُأخشاب املنرب واألبواب والسقف قد جلبت من اهلند وبعضها من اخلشب ذي 
ن ذلك كله حدث بعد عهد وقيل إ.. الرائحة الذكية, وكلها أخشاب من الساج

 .ُالعيدروس عندما أعيد بناء املسجد
ليتنا ما «: ورغم اختالطه بالناس وحدبه عليهم كان حيب العزلة, ويقول

 .»ًعرفنا أحدا وال أحد عرفنا, ليتنا مل نكن, أو ليتنا ما ولدنا
ًكان من أجل أهل زمانه قدرا وأعزهم فضال, صدوقا يف مقاالته, متحريا  ً ًِّ ً ّ ّ

 كام يقول صاحب املرشع −  رواياته, قد مجع اهللا له علم احلقيقة والرشيعةيف
 .الروي
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 وقد جعل اهللا له اهليبة عند امللوك ,ًوكان متواضعا مع جاللة قدره
واألكابر, ولذا كانوا خيضعون بني يديه ويبادرون ملا ينصحهم به من أوامر 

ّحبة والتوقري وخاصة عامر وكان هو يبدي هلؤالء احلكام الصاحلني امل... ٍونواه
  والطاهريون كام يقول مؤرخهم(حاكم عدن ابن عبد الوهاب الطاهري 

وقال آخرون إهنم من . بون إىل عمر بن عبد العزيز األموي س ينت:ابن الديبع
َأهل اليمن من محري وال عالقة هلم بعمر بن عبد العزيز ْ وكانت جهود عامر بن . ِ

ّ املربات واملدارس واملساجد واآلبار والسدود عبد الوهاب موفقة يف إقامة
وكان العيدروس يمدحه لذلك بقصائده الكثرية حتى يستمر يف .. والصهاريج

 .عمل اخلري ويزداد النفع للفقراء واملحتاجني وكل سكان اليمن
ًوكان العيدروس بليغا مؤثرا يف كالمه وخطابه ونظمه ودرسه وكان ... ً

. ديه, ويتألفهم, ويعفو عن سيئاهتم, ويقيض حوائجهمّكثري التفقد لطلبته ومري
 .ٍويظن كل واحد منهم أن له عنده املنزلة العظمى ملا يراه من إقباله وبشاشته

وكان يستدين املبالغ .. وكان ينفق عىل طلبته وعىل كثري من األرس الفقرية
 وكان يغضب عندما يلومونه عىل. ًالكبرية حتى بلغت مائتي ألف دينار ذهبا

ّوعدين ريب أن ال أخرج من الدنيا إال وقد أد عني : م الفائض ويقولرهذا الك
ني, فكان كام قال وقىض دينه األخري األمري نارص الدين بن عبد اهللا باحلوان ْدي

 فأكرمه وأرسل ,وكان العيدروس قد أرسل ابنه أمحد إليه .أمري زيلع
 . للعيدروس مائتي ألف دينار فقىض دينه

ر بن عبد الوهاب الطاهري الذي امتدت دولته حتى شملت وكان عام
اليمن بأكمله, ووصلت إىل حرضموت وظفار, حيب العيدروس ويستمع 
لنصائحه ويقبل شفاعته, ويبذل له األموال الكبرية التي ينفقها العيدروس عىل 

 .الفقراء واملساكني وطلبة العلم
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بل يالطفه ويستنقذه من  إذا وقع أحد أصحابه يف هفوة مل يعنّفه, وكان 
 وما كان يستخدم ,الشيطان, ويفتح هلم باب الرجاء ويكثر من الرتغيب

إن القلوب إذا استحكم عليها «: وكان يقول. الرتهيب إال عند احلاجة لذلك
 , بفتح باب الرجاء,ًاهلو, مل يزدها التخويف إال نفورا, واستجالب القلوب

 .»أقرب إىل سامع املوعظة
َّإذا رأيت املؤمن قد وفقه اهللا ألداء الفرائض واجتناب «: وكان يقول ُ

ُالكبائر, أرحت خاطري منه, ألنه قد صار مع الركب يميش عىل قدميه, وإنام 
ًأرصف مهتي يف خالص من رأيته منهمكا يف العصيان, واقعا يف حبائل  ً ّ

 .»الشيطان
ُ ويرجى ُحسن الظن دليل عىل السعادة,«: ُوكان يويص بحسن الظن ويقول

 .»لصاحبه حسن اخلامتة عند املوت, وما خيرس صاحب الظن وإن أخطأ
ّال يعرف اجلوهر إال اجلوهري, وال الويل إال الويل, وكيف «: ومن كالمه

نعرف والية شخص وهو يغضب كام نغضب, ويأكل كام نأكل, ويرشب كام 
 .»نرشب

 . وسنّة رسوله عليكم يف مجيع أحوالكم وأفعالكم باتباع كتاب اهللا«: ويقول
  ومنهم العالمة السيد عمر بن, وقد مدحه العلامء واألدباء والشعراء

عبد الرمحن صاحب احلمراء, والعارف باهللا عبد الرمحن بن الشيخ عيل, 
حرق وهو بوالشيخ عبد الرمحن بن إبراهيم العلوي, والعالمة حممد بن عمر 

 . وغريهم كثريد,زجأحد أشهر تالميذه, وشيخ اإلسالم أمحد بن عمر امل
 :ّوله كرامات كثرية دون بعضها تلميذه حممد بن عمر بحرق يف كتابه

املرشع «, والسيد أبو بكر الشيل يف »مواهب القدوس يف مناقب العيدروس«
  , والطيب عبد اهللا باخمرمة يف كتابه»الروي يف مناقب السادة آل أيب علوي

 .»تاريخ النور السافر«العيدروس يف , والسيد عبد القادر بن شيخ »قالئد النحر«
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يف عدن يف شهر شوال ) العيدروس(وكانت وفاة السيد أيب بكر بن عبد اهللا 
 ودفن خارج مسجده مبارشة, وبنى السلطان عامر بن عبد الوهاب ,هـ٩١٤

وبنى . )١(ّعىل قربه قبة عظيمة, كام يقول السيد حممد الطيب بن عمر البافقيه
ًرباطا كبريا ملحقا ) وهو موىل للطاهريني حكم عدن (األمري مرجان الظافري ً ً

ثم بنى . ًباملسجد لطلبة العلم ودارا كبرية لسكنى الشيخ القائم بالرتبة واملسجد
 .ّالشيخ حممد بن عبد امللك ثالثة أروقة حميطة بالقبة

 ,ولإلمام العيدروس العدين ديوان مجعه تلميذه عبد اللطيف باوزير
وذكر أن األحاديث التي رويت فيها . وتارخيها وما ورد فيهاورسالة يف اخلرقة 

باجلزء اللطيف يف «وقد طبع . .وأهنا حدثت بعد العهد النبوي. ال تصح
ومقدمة ضافية من تلميذه الشيخ عبد اللطيف . مع الديوان» التحكيم الرشيف

ً ووضع فصال طويال يف تعريف ,واعترب اخلرقة وإلباسها بدعة حسنة. باوزير ً
 .البدع والبدع احلسنة والبدع السيئة وأتى باألدلة الرشعية لذلك

  مناقب وصفات السيد أيب بكر العيدروس العدين
 كام ذكرها تلميذه وجامع ديوانه وكالمه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن باوزير

 اللطيف بن عبد الرمحن باوزير من خواص اآلخذين عن يعترب الشيخ عبد
ًالسيد أيب بكر العيدروس العدين, فقد صحبه سنينا طويلة والزم جمالسه العامة 

 ,»حمجة السالك وحجة الناسك «:ومجع أشعار العيدروس العدين. واخلاصة
وقد طبع الديوان . ّوصدره بمقدمة مسهبة عن مناقب العدين وعلومه وكراماته

طبعه البايب احللبي بمرص طبعتني ( كتاب اجلزء اللطيف يف التحكيم الرشيف مع
 ).م١٩٣٦آخرمها سنة 

                                 
  .٨٦ص, تاريخ الشحر)   ١(
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وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف باوزير يف مقدمته صفات العيدروس العدين 
َّاخللقية واخللقية  َ ُْ  أعلم أهل زمانه بالسنة وأقومهم وشيخنا «: وقال) البدنية(ُ

ّة وأحبهم فيها, ولقد رأيت علامء احلديث واألصول ّعليها, وآمرهم باتباع املل
, هم? سمعته حمٍّوالفروع وغريهم يأتون إليه, فيميل عىل كل يف فنِّه حتى يف

 قال فالن يف كتاب كذا, وقال فالن يف كتاب كذا, كأن مجيع الكتب :ينقل إليهم
ومع . من احلديث واألصول والفروع والدقائق عىل طرف لسانه, نقل مسطرة
ّهذا أنه يذكر يف الرجاء حتى يتحقق أنه أرجى خلق اهللا, وإذا وعظ يتحق ق أنه ّ

ّ من األمور ما تيرس, ويكره ما تعرسّأخوف خلق اهللا, حيب ما  ّ ألن النبي ,ّ
 ...»ّخري بني أمرين إال اختار أيرسمها

 \ ] m Y Z: عليكم بتقو اهللا فإن اهللا تعاىل يقول«: وقال 

]l)وقال تعاىل. )١٩٧: البقرة:m Ê  ÌË Í Îl  وقال :» عليكم
  m  B C  D E F G H I J  K L Mّبحسن الظن يف اهللا 

N O P Q R  S T U V W X Y 
Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a    b c d 

e f g ih  j k l m n po q r  
wvutsl )والتصديق ّهو حسن الظن: واإليامن: , قال )١٧٧:البقرة. 

m   xwvut:ل تعاىلوقا .اآليةmÂÁÀ¿l :وقال تعاىل
yl )٥٤: املائدة(..  

ما أعددت هلا? : وقال يف حديث األعرايب ملا سأله عن الساعة? فقال له
وحسن الظن دليل عىل . »أنت مع من أحببت: ُّحب اهللا ورسوله, فقال : قال

 ... السعادة ويرجى لصاحبه حسن اخلامتة
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 :وقال يف بعض قصائده

ي ُريب بك أحسنت ظنـِّ ِّ 
ُكنـــز األكـــربوإنـــه ال ُ 

 

ــــزم  ــــه خــــري مل  ْفإن
ــه االســم األعظــم  ْوإن

 

ّأنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما : إن اهللا تعاىل قال«: وقال رسول اهللا  ّ
ّهو أوىف عمل يقرب إىل اهللا «:  وقالوأكثر ما يويص يف حسن الظن,. »شاء

, »ما نوّإنام األعامل بالنيات, وإنام لكل امرئ «:  قالتعاىل, ألن رسول اهللا 
. »إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسامكم, ولكن إىل قلوبكم«: ًوقال أيضا
احذروا سوء الظن فإنه دليل . »فكر ساعة أفضل من عبادة سنة«: ًوقال أيضا

 . والعياذ باهللا,ُعىل الشقاوة, وخيشى عىل صاحبه سوء اخلامتة

 m  H I:  تعاىلوقال اهللا... ما أفلح صاحب سوء الظن وإن أصاب: وقال

J  K L M ON P Q R S T U  V l )وقال  )٢١٦: البقرة , :
 .»َدع ما يريبك إىل ما ال يريبك«: وقال. »من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه«

ال تأيت الربكة من عامل الغيب إال بواسطة حركة من عامل الشهادة, : وقال
 m Î Ï Ð Ñ l: ليها السالمعّوعليه الدليل بقوله تعاىل جل وعال ملريم 

: األعراف ( :m M N O P lاآلية, وملوسى ) ٢٥: مريم(
١٦٠( ,m p q r l )وحركة ) من مريم(ّ, فجعل اهلز  )٦٠: البقرة

مل الغيب, عىل اًمن عامل الشهادة سببا للربكة النازلة من ع) من موسى(العصا 
 ممكنات, ال حرص غالب مقدوراته يف العادة, وعىل اجلملة فله املستحيالت

ّوهذا هو األخذ باألسباب مع التوكل الكامل عىل اهللا . »ّلعطائه وال راد لقضائه
 .وهو املذهب احلق. سبحانه وتعاىل
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ً وال يسمح ألحد أن يذكر أحدا ,وكان ينهى أشد النهي عن الغيبة والنميمة
 الكرب بسوء يف جملسه, ويكرر عليهم اآليات واألحاديث يف التنفري منهام, ومن

 .واحلسد والعجب وأمراض النفوس

نا من غري ِنغأّهم أجرنا من غري رضر, وٰالل«: وكان يدعو هبذه الدعوات
ّهم ٰالل«: , وغالب دعائه»ِغننا من غري امتالءأّهم أجرنا من غري ابتالء, وٰاللبطر, 

ارزقنا من العقول أوفرها, ومن األذهان أصفاها, ومن األعامل أزكاها, ومن 
ومن األرزاق أجزهلا, ومن العافية أكملها, ومن الدنيا خريها,  ,ق أطيبهااألخال

 .)١(»ّومن اآلخرة نعيمها, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وسلم

:  ومنها,ًوقد وضع الشيخ عبد اللطيف باوزير فصال يف كراماته العديدة
السالطني, , وختضع هليبته اجلبابرة و)٢(ّأنه حيبه طوائف الفقهاء والصاحلني«

تكاد تنفطر القلوب هليبته مع االنبساط, وتكاد حمبته تسلب النفوس من حسن 
 .»األخالق

ِ خياطب كال منّا بام يف ضمريه وخيربه بام جر له يف غيبته أنه  «:ومنها
ًوأتى إليه رجل من يافع يسمى سعدا وهو فزع عىل زوجته, وهي .. عنه ّ ُ

ْ امرأتك تسلم ,)َمن الشجن(ال تشجن : تتمخض بالوالدة, فقال له الشيخ
 .ًوالولد يموت, ويأتيك بعده ولد آخر يسلم ويكون مباركا إن شاء اهللا تعاىل

 .فكان كام قال
                                 

ّقال احلبيب جعفر بن أمحد العيدروس عن العالمة علوي بن طـاهر احلـداد أنـه    )١( ال ّ
   .يوجد دعاء من أدعية السلف الصالح أنفع وأمجع من هذا الدعاء

ّحبة يف القلوب, فإذا أحبه اهللا أحبتـه املالئكـة, ومن كرامة املؤمن أن يضع اهللا له امل   )٢( ّ ّ
ّوإذا أحبته املالئكة أحبه الناس ّ.   
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ّأنه مر عىل ساحل الطوالقة ومعه «:  ومنها,ًكثريا من الكراماتله وذكر 
 ته, فأرادوا أن ينهبوا قافل هـ٨٨٠خلق عند توجهه إىل بيت اهللا احلرام سنة 

:  فقالوا للشيخ.ال:  قال.نرتك مجلك ومالك ونأخذ اآلخرين:  فقالوا.فمنعهم
نريد :  قالوا?وما خصالكم:  فقال.إن اشرتطت لنا ثالث خصال نرتك اجلميع

ّني يردوهنا لنا, والثالثة نريد ْ, ولنا عادة يف أرض أب)الطاهرية(الصلح مع الدولة 
 فأصلح بينهم وبني الدولة, .تعاىلّتم ذلك إن شاء اهللا : فقال الشيخ. الغيث

وهذه كرامة من جهة,  .ّوردوا هلم أرضهم, ووقع هلم الغيث من اهللا تعاىل
وعمل إصالحي اجتامعي من جهة أخر. 

ومن كراماته ما جر بينه وبني صديقه السلطان عامر بن عبد الوهاب 
 .ّحيث كان يبرشه باملواليد قبل أن تلدهم أمهاهتم ويسميهم له

ا جتهز السلطان ّومل. ن وغريهابه بفتح بلدان كثرية مثل يافع ودثينة وجّوبرش
 فاهنزم, وقال .عامر بن عبد الوهاب لغزو صنعاء, أشار عليه بالرتك, فلم يفعل

 :ملن حتدث عن اهلزيمة
 إن احلروب سجال يف أمر القضا
ــا ــتكم لن ــيال أن دول ــربا قل ًص ً 

 

ــد أن يلقــى عليــك ســجاهلا  ُال ب ُّ 
 ن بزواهلــــاٰرمحذن الــــآقــــد 

 

ثم بعد سنتني أشار الشيخ عىل السلطان بالطلوع إليها, وأنه يأخذها يف 
 . فكان كام قال,رمضان تلك السنة بإذن اهللا

وهذا يوضح دور العيدروس السيايس وعالقته الوطيدة مع عامر بن 
 الطاهري املنسوب إىل عمر بن عبد العزيز األموي القريش خامس عبدالوهاب

  .)١(الراشديناخللفاء 

                                 
 والعيـدروس , والطيب حممد بن عمر بافقيـه, والطيب باخمرمة,ذكر ذلك ابن الديبع   )١(

   . وغريهم,العدين
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 ,وعندما توىف والد عامر بن عبد الوهاب السلطان عبد الوهاب بن داود
ً فوقف الشيخ معه موقفا مؤيدا,األعداء عىل عامرتكاثر  ال عامر بن خوكان . ً

 خالفه, وهو عبد اهللا بن عامر, وانضم إليه خلق كثري, فقام عبد الوهاب
خذ عليهم املواثيق والعهود العيدروس بجهوده اجلبارة يف الصلح بينهم, وأ

 :بذلك, فنكث عبد اهللا بن عامر فأنشأ العيدروس قصيدة جاء فيها
ْقولوا ملن نقض العهـود َ 
ــود ــك اجلن ــد هتزم ْال ب ّ 

 ْ توثقــك القيــودففــسو
 

 ْيكون عذرك عليك ال لك 
ــ ــا ذاك أمل ــي ي ُوال يف  ْكَ
ُوينقيض بعد ذلك أجلـ  ْكَ

 

هلذا  . أجله, من بعد,بالقيود, وانقىضق ِّثُهزمته اجلنود, وو: فكان كام قال
 .ًكانت مكانة العيدروس عند عامر بن عبد الوهاب كبرية جدا

ًوال شك أن العيدروس قد لعب دورا هاما يف هذه األحداث السياسية 
وكان عامر بن عبد الوهاب حيرتم العيدروس ويعتقد واليته, كام ... اخلطرية

وأما املال فقد كان يغدقه عليه ألنه . كان ينصاع لنصائحه يف معظم األحيان
يعرف أن العيدروس ينفقه يف الفقراء واملساكني ويف طلبة العلم ويف بيته املفتوح 

ًللضيفان ليال هنارا ً. 
ّوهذا عمل اجتامعي هام  يقوم به العيدروس وتتمكن به دعائم الدولة, ّ

ّويزداد حب الناس هلذا  السلطان العادل الذي أقام العديد من املآثر, ومن تلك 
 .املآثر إسهامه الكبري يف دعم العيدروس ماليا

ّقد كسب السلطان حمبة الرعية, وهو فّ أعلن العيدروس حمبته للسلطان, وإذ ّ
ّأمر يقدره احلكام ووالة  . األمر, وهو ما يوازي يف عرصنا أمهية أجهزة اإلعالمّ

ُفقد كانت قصائد العيدروس ومدائحه يف عامر بن عبد الوهاب تتىل وحتفظ 



FEא  
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لك أبلغ دعاية للسلطان عامر بن عبد الوهاب, وأهم ذويرددها الناس, فكان 
 .)١(ركيزة من ركائز حكمه وبقاء سلطانه

 :عية هامة هيإذن للعيدروس العدين عدة وظائف اجتام
 ,لطلبته خاصة) .إلخ... الفقه, احلديث وعلوم اللغة(تعليم الدين ) ١(

 .هل عدن عامةوأل
 .املواعظ والدروس العامة ) ٢(
 .هتذيب األخالق لطلبته خاصة, وملن يلوذون به عامة ) ٣(
الكرم الفائض ومساعدة الفقراء واألرامل واملحتاجني واأليتام ) ٤(

وفتح داره للضيفان وملن أراد أن . ٍىل كثري منهمواإلنفاق املستمر ع
 حيث كان يذبح كل ليلة ,يأكل من الفقراء وخاصة يف شهر رمضان

 .ًأكثر من ثالثني رأسا من الغنم
 .نت مشاكل أرسية أو اجتامعيةاكأاملساعدة يف حل مشاكل الناس سواء ) ٥(
 القبائل ًالدور السيايس اهلام جدا يف توجيه احلكم, والصلح بني) ٦(

عامر بن عبد (املتحاربة, أو املجموعات اخلارجة عن السلطان 
 دوحماولة الصلح بني أفراد األرسة احلاكمة من آل طاهر عن).. الوهاب
 . وأخذ العهود منهم,اختالفهم

                                 
ًسوف نخصص يف اجلزء الثاين, فصال ل   )١( لحديث عن مآثر الطاهريني, وخاصة عامر ّ

بن عبد الوهاب, فقد أقاموا العديد من املساجد واملدارس وحفروا اآلبـار, وبنـوا ا
ّالصهاريج, وأصلحوا الطرق, ووطدوا األمن, وفتحوا الباب للتجارة وخاصـة يف 

ّواخلانـات, ووسـعوا أرصـفة املينـاء يف ) األسـواق(عدن, وأصلحوا القيـسارات 
  .إلخ... ّ ما هتدم منهاّ وجددوا, وبنوا األسوار حلامية املدينة,صرية
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وكان للعيدروس العدين دور هام يف تثبيت األمن واإلصالح بني القبائل 
انقلب ضدها وأفتى الدولة , العهودئل والدولة, فإذا نقضت إحد هذه القبا

ًبمحاربتها, بل وشجعها عىل ذلك شعرا ونثرا عندما تقوم تلك القبيلة باحلرابة  ً َّ
 .وقطع الطريق وقتل اآلمنني وترويعهم

ملساجد والسدود ا بناء املدارس و: مثل,وقد كانت للطاهريني مآثر كثرية
ّوكادوا  يوحدون . من يف البالد واالهتامم بنرش العدل واأل,والصهاريج واآلبار

وخالفوا ما كان يفعله كثري من حكام املسلمني من . اليمن كلها إىل ظفار
 غني, وأخذ معظم أمواله وترك القليل منها للورثة, وقد ال ةاملصادرة عند وفا

كام تورعوا عن االستيالء عىل أموال األوقاف . يرتكون هلم إال الفتات
 .ّوكان كثري من احلكام ال يتورعون عن ذلك. اداإلسالمية, وهي كثرية ج

ولألسف فإن عامر بن عبد الوهاب عندما احتاج لألموال يف حربه سطا 
وكان . ّوعارضه الفقهاء ونبهوه عىل عدم جواز ذلك. عىل أموال األوقاف

وأنكر . ّأشدهم يف ذلك صديقه اإلمام أبا بكر بن عبد اهللا العيدروس العدين
ًومل يلبث بعدها إال قليال جدا حتى تكالبت .  يف بعض قصائدهًعليه ذلك علنا ً
ُعليه املحن وق َ سنذكر ذلك عند ( وتزعزع حكم آل طاهر ,تل وانتهى ملكهِ

 دخول : وسبب نقص األموال.)احلديث عن الدولة الطاهرية يف فصل خاص
 ,الربتغال إىل اهلند وبحر العرب ومهامجتها ملوانئ اخلليج والشحر وعدن

 فركدت ,هم عىل البضائعؤهامجتها للسفن التجارية وقتل من فيها واستيالوم
 .ّالتجارة وقل الدخل
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 ًالعيدروس شاعرا
ٌلقد كان العيدروس العدين ذا مواهب متعددة, فهو علم يف الفقه واحلديث  َ َ

 , شاعر رقيق العبارةً وهو أيضا.ّوالتفسري والتصوف وعلوم اللغة العربية
 . األشواق الروحية واالجتاهات الصوفية والدعوات الربانية شعرهب عىلُوتغل

 :ومن ذلك قوله
ـــا ـــوب لعله ـــاد القل ّن ِ 
ْفقلوبنـــا قـــد أســـقيت ُ 

ـــ ـــوثكماَحتي ـــل غي   بوب
ــــنكم ــــداو م  ُإن مل ت
 منّـــوا عليهـــا بـــالرىض
 بطلوع شـمس رضـاكم
 ملا بدت شـمس الرسـل
ــدا ــل االقت ــصائر أه  فب

ـــا ف ـــاعنه ـــر نوره  تنظ
وغدت خفافيش اهلـو 

 ّذبوا مــن خيــربواويكــ
ــ ــت حي ــام ووقف ْحك  امثُ

 ّأن تـــــستفيق لعلهـــــا 
 )١(َّهنـل الـذنوب وعلهــا
ـــا ـــن فبطله  )٢(ّإن مل يك

  فمـن هلـا,يا أهل الشفاء
ُوبفـــتح مغلـــق قفلهـــا ُ 
 ســيزول غيهــب جهلهــا

 )٣( الوجــود ألهلهــاَنــار
ــا ــشف هل ــدا يك  ُواالهت
 وهباءهـــــا ومجاهلـــــا
ـــــا ـــــدون حمله  ّال هيت
 لهاعنهــا وينفــوا فــض

ــا ــاك عقوهل ــت هن ْوقف ُ 
                                 

ُيقول العيدروس إن قلوبنا قد سقيت . ّهو الرشب األول والعل هو الرشب الثاين: النهل   )١(
ًمن الذنوب أوال وآخرا, فقد آن هلا أن تستفيق من هذه الذنوب وترجع إىل بارئها ً.  

m A : عـاىلاملطر اخلفيف, يـشري بـذلك إىل قولـه ت: ّاملطر الغزير, والطل: الوبل   )٢(
 N M L K J I H  G F E D C B

W V U T S R Q P  Ol )٢٦٥: البقرة(.  
   . أي أنار الوجود, الوجودَنار   )٣(
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ـــا ـــامل احلـــيس غ  يف الع
ــا علــم اليقــني ــدر م  ِمل ت

  إذا انجـــىلَ القلـــوبّإن
ـــرت ْوتقدســـت وتطه َّْ َّ 
ْعلمت حقيقة مـا عليهـا ِ َ 
ـــد  ـــن التقلي ـــت م  ْورق
 لو انكشف عنهـا الغطـا
ـــــا ـــــا رب إن قلوبن  ِّي
 وانقادهـــا وسواســـها

ــد ــصدقتفغ ــّ ت  اً كاذب
ــــا ــــا بأوزارن  وظهورن
 ولكـــم تناهـــت أزمـــة
 ْولكم بدت من معـضال

ْ قلــوب أبــرصتْولكــم ٌ 
ـــد ـــق حمم ـــو بح ٍنرج ّ ِّ 
ــــا ــــه ربن ــــىل علي ُّص ّ 

ـــا ـــا ونقوهل ـــة علمه  ي
 ُّوال يمــــــر بباهلــــــا

 اِيــن ضــالهلربالــذكر 
ّ أو غلهـــاُعـــن خبثهـــا ِ 

ـــا ـــا هل ـــاب وم  يف الكت
 حتقيق صدق رسـوهلاإىل 

ــدقا ــا ص ــا زاده ــاًم   هل
 )١(هـاِلْجاًصدئت كثريا ف

 )٢(وأوهامهـــا وخياهلـــا
 مـــن مـــستحيل آماهلـــا

ـــئط ـــادت ت ـــاُّك   لثقله
ــا ــك حله ــسيم لطف ّون ُ 

  زاهلـاكت, فيض فـضل
ــــا ــــى هل ــــا أن  ّوقلوبن

ـــ ـــيحْحِلْصُي   فعاهلـــاَ قب
 ّ جد رحيلهـا)٣(ما عيس

                                                                          
 وكـذلك القلـوب ,من اجلالء والوضوح, وكل ما يصدأ حيتاج إىل اجلـالء: هاِلْجاف   )١(

ِإذا صدئت َ.  
االت حتـى غـدت أي وانقادت إىل وساوس الـشيطان واهلـو واألوهـام واخليـ   )٢(

   .ّتصدق الكاذب من آماهلا
وهو يتحدث عن هذه العيس ومـن . العيس هي النوق واجلامل تسافر يف الصحراء   )٣(

التي فخرت عىل ) يثرب(ّ يف املدينة املنورة ًعليها الذين ذهبوا شوقا إىل رسول اهللا 
رب الـرشيف إن موضع القـ: قال العلامء.  فيهامجيع بقاع األرض بدفن رسول اهللا 

   . فيهّأفضل من الكعبة ذاهتا لوجود جسد حممد 
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ــت ــد زه ــح ق  إىل رضي
ــد ــسم حمم ــرت بج ّفخ ْ 
ـــة ـــن بقع ـــا م ـــا هل  في
ــا ــع بقاعه ــرت مجي  فخ
ًواخـــتم ســـالما دائـــام ً 
ـــك أوال ـــع لقول  ًوارج

  

ـــرب وأه ـــه يث ـــاٌب  يله
ــا ــوبى هل ــا ط ــوبى هل  ط

 يــا هلــا! حــوت الــسيادة
 مــن وعرهــا وســهاهلا
 بعـــد الـــصالة وقبلهـــا
ـــا ـــوب لعله ـــاد القل ّن ِ 

 
 

هي قصيدة تدعو القلوب أن تستفيق من غفلتها وذنوهبا, وأن تؤوب إىل 
ًاهللا سبحانه وتعاىل, واهلداية منه سبحانه وتعاىل, لعل اهللا أن ينزل عليها وابال 

ًصيبا من رمحته  . ّ, فإن مل يكن وابل, فطلّ

ويسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبسط عليها رضاه ورمحته حتى ينجيل عنها 
وأن ال . الران, وتستنري بأنوار الرسل الكرام, وهتتدي بام نزل من القرآن والسنّة
 وذلك ال ,ّيكتفوا بالعامل احليس, بل عليهم أن يلجوا إىل العامل النوراين الروحي

ّملداومة عىل الذكر واتباع الرشع وإخالص النية واالعرتاف بالذنب يتم إال با
 .وبالتقصري

 : ثم قال,ُوعندما سئل عن احلقيقة والرشيعة أجاب بجواب طويل

 .ّالرشيعة اتباعك أوامره, وهو اإلسالم واإليامنإن ! جلملةاوعىل «
  .واحلقيقة هي إقامتك بأمره كأنك تراه وكأنه يراك, وهو مقام اإلحسان

َوإن شئت قلت الرشيعة علم, ومعلومها الطريقة, وهي العمل, وثمرهتا  ُ
ُقدام, وال بقرب وليس الوصول بسعي األ. الوصول إىل اهللا, وهو احلقيقة

ُاملسافة وبعدها, وإنام سعيك إليه بتوفيقه, وسعيه إليك برمحته, علم ذلك من 
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ّوحتت هذا علم ويف, ورس خفي,. علمه, وجهله من جهله  والناس يف أضغاث ٌّّ
 .)١(اغفر لقومي فإهنم ال يعلمونّهم ٰالل. أحالم

 : يف التوحيدوقال 
 الحت شموس املشاهده

ـــا ـــدت يقين ـــاًوأب ً حمقق ّ 
ـــد ـــد األح ـــه الواح  بأن
ـــد  مظـــاهر اآلخـــر األب
 ْفقف وقـل ال سـواه قـط
ــا ــدا مطلق ــه عب ــن ل ًوك ً 
ــل الرضــا ــذا منه ــا حب  ّي
ــة الرضــا ــا رتب ــن رق  وم

َّال هـــم ال غـــم يعرت ـــهَّ  ي
ــات أنـــسه ِفهـــو بجنـّ ُِ 

 

ـــــشهود  ـــــكاهلا ال  ْوزال إش
ــود ــب وال جح ــري ري ــن غ ْم ٍ 
ــل أن يوجــد الوجــود  ْمــن قب
ـــــــــــــود  ْاألول األزيل يع

 ْو جيـــوديف كـــل مـــا يمنـــع أ
 ْإن العلــــل كلهــــا قيــــود

ـــوروديف   )٢(ْمـــصدري ويف ال
 ْفقـــد رقـــى غايـــة الـــصعود
ـــرسات والـــسعود ـــري امل ْغ ّ 
ـــة اخللــــود  ْوبعــــدها جنـّ

 

 :إىل أن قال
ــل ــودهب ــضله وج ــاد ف   ع

ــــــام ــــــتغفر اهللا دائ  ًاس
ّمتــت وصــلوا عــىل النبــي ّّ ْ  

 

ــود  ــل ج ــل ك ــوده أص ْفج ُّ 
ـــام ـــع قي ـــودٍم ـــع قع ْ وم ْ 

 ْ رعودِما جلجلت يف السحب
 

                                 
ّ ويليه ديوان حمجة الـسالك وحجـة الناسـك,اجلزء اللطيف يف التحكيم الرشيف   )١( ّ, 

, البـايب ٢لإلمام أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب بكـر املـشهور بالعيـدروس العـدين, ط
   .٦٧, صم١٩٣٦احللبي, القاهرة 

ريض اهللا ( وهو مرحلة بعد مقـام الـصرب ,من أعىل املقامات عند أهل اهللامقام الرضا هو    )٢(
   .العودة, أي يف كل أمر من أمور حياته: الذهاب, والورود:  واإلصدار.)اهمرضأعنهم و
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 :ًوقال أيضا
ْهبـــت نـــسيم املواصـــلة َّ 
 ّبمقتــىض مطلــع خفـــي
ــــني ــــرة اليق ــــه ثم  ألن
ــداء ــم االهت ــداء ث  فاالقت
ــه ــر ب ــا أم ــزم م ــن ل  ُفم

ـــح ـــسهل ـــات أن  ول جنّ
ــــذه  ــــه ــــوم حمقق  ةَّعل

ــدوا ثــم جاهــدوا  قــد اقت
 

ـــصال  ـــصال وال انف ـــال ات  ْب
ـــه جمـــال ـــم ب ـــيس للعل  ْول
ــــة الكــــامل  ْومرتقــــى رتب
 ْواالصطفاء حال فـوق حـال
 ْمــن العمــل واليقــني نــال
ْوجيتنـــي ثمـــرة الوصـــال َ 
ــــال ــــم الرج ــــا نع ْرجاهل َ 
 ْوشــاهدوا فــانتفى املحــال

 

 :تعاىل قال        

myxwvtsrqpl )٦٩: العنكبوت(. 

 :قال اإلمام عبد اهللا احلدادو
جاهد تشاهد واغنم الوعد باهلد 
 ٍحافظ عىل املفروض من كل طاعة

ــه ســمعا ــت ل ًبكن ــُ  ا إىل آخــر النب
 

ــة  ــوت بآي ــصه يف العنكب ــد ن ِه َّ ُ 
ــة ــد لقرب ــل املفي ــن النف ــر م ِوأكث ْ 
ِعــن اهللا يف نــص الرســول املثبــت َّ ِّ 

 

 املعارف واألرسار ما ال منله وال شك أن من أخلص العبادة هللا فتح اهللا 
 فقد بلغوا مقام الرضا, فريض اهللا عنهم ,هؤالء القوم يف سعادةو .خيطر ببال
ال يزال عبدي «: ويف احلديث القديس الذي أخرجه البخاري. وأرضاهم

ّيتقرب إيل   كنت سمعه الذي يسمع به, وبرصه , فإذا أحببته,ّحتى أحبهبالنوافل ّ
طش هبا, ورجله التي يميش هبا, وإن سألني الذي يبرص به, ويده التي يب
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 أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب ..»ّه, ولئن استعاذين ألعيذنهألعطينّ
 .الرقاق يف باب التواضع

 :وهلذا قال العيدروس
 قد اقتدوا ثم جاهـدوا
 علــم اليقــني ثــم عينــه
 فنوا عن الكـون مجلـة
 وأحياهم بعـد مـوهتم
ــزهم ــى صــفا إبري  حت

 

 ى املحالوشاهدوا فانتف 
 ّبل حقه ما بقي احـتامل
ــدا طــالع اجلــالل ــا ب  مل
 باجلمع يف مشهد اجلامل
 )١(ّفال يساويه قـط مـال

 

ُّوله قصيدة يرد فيها عىل من المه وعذله يف كرمه الفائض حتى استدان, 
 :فقال

ُوآمرة بالبخل قلت هلا اقـرصي ٌ 
 فإين وإن ساءت ظنون عشرييت

 َّهن عز منـصبيُومل أستطع أن أ
 ّ امرؤ مـا أمجـع املـال نيتـيوإين

ُولكنني أنفقت يف األجر والعال ُ 
 َّفكم مـن قليـل كثـر اهللا فيـه يل
ــوزه ــال حت ــاال للرج ــع م  ًأأمج

ّفإحــسان رب   ُ العــاملني جزيــلُ
ـي يف اإللــ ٰعــيل فظنـِّ  ُه مجيــلّ

ُوأمجــع مــاال لــست منــه أنيــل ًُ 
 ُ وما عندي لـذاك سـبيلٍلذخر

ــل ــارص وبخي ــسمع يف ذا ق ُأي ٌ َّ ُ 
ــري  ــضد الكث ــريا وبال ُكث ِّ ــلً  ُقلي

ــل ــيل ثقي ــه محــال ع ــي ب ُوإثم َّ 

                                 
انظر الرسالة القشريية وغريها من كتب القوم يف ذكر املقامـات والفنـاء وأنواعـه,    )١(

وقد نقلت من أقوال القوم وأقوال ابن تيمية . يقنيوعلم اليقني وعني اليقني وحق ال
   . اجلزء الثاين,األخالق أصوهلا الدينية وجذورها الفلسفية: ما يكفي يف كتايب
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ًسأبني به حصنا من املجد عاليا ً 
ــة ــدار إقام ــدنيا ب ــذه ال ــام ه  ٍف
 ٍفذي ساعة ما املال فيهـا بنـافع
ٍسو كل ما قدمته من حماسـن َّ ِّ 

 ًيال عليه وأحسن الظن راجّتوك
ّفمن عز بـاخلالق فهـو معظـ ّ  ٌمّ

ــة َفــإن عــىل املــوىل كفال ــدهَّ  ِ عب
َّ ذكر حممـِ القولِمْوأفضل خت  ٍدُ

  

ُ به أجـرا فـنعم بـديلْوأكسب َ ً 
 ُ رحيـلَ هبا قـد أزعجتـككأين

ُوال ينفعنّك صـاحب وخليـل ٌ 
ُفكن حمسنا حيسن إليك جليـل ْ ُ ً 

ــلأل ــم كفي ـــه نع ــضاله فالل ُف ََّ ِ 
ُومن عز بـاملخلوق فهـو ذليـل ِ ّ 
ُفكــن واثقــا بــاهللا نعــم كفيــل ً 
ُفصلوا عىل املختار نعم رسـول َّ ِ 

 

ّوله قصيدة يف الشوق إىل عدن التي استوطنها وأحبها فأحبته, يقول فيها َّ: 
ـــدن ـــشوق إىل ع ـــزين ال ْه َّ 
 ْشـــــوقنا ازداد والوســـــن
ْخـــاطري قـــط مـــا ســـكن ّ 
 ْهـــل در وردي الـــوجن

ــه ــاح)١(لون  ّ يمــسك حــني ف
ــــراح ــــارد الق ــــام الب  أو ك
 ِال غنــــــــــى يل وال رساح
ـــسن ـــاقي احل ـــك الب  ْوجه

 

ـــابّدُشـــ  ـــا حـــادي الرك  ْ ي
 ْن جفــوين نــزح وغــابعــ

ـــاب ـــنهم كت ـــاء م ـــذ ج  ْم
 ْمــا بقلبــي مــن اضــطراب

 ْ طيــــبّطمــــا يامثلــــه قــــ
 ْأو كــــام املنــــدل الرطيــــب
ــــب ــــا حبي ــــك واهللا ي  ْعن
ــاب ــا حج ــا دوهن ــمس م  ْش

 

 .ان ميلء بالقصائد من هذا القبيلوالديو
وكان .  ملا كان بينهام من الوشائج لعامر بن عبدالوهابمدائحًوفيه أيضا 
لوهاب من خرية احلكام يف عرصه, وقد مدحه بقصائد كثرية عامر بن عبد ا

                                 
   .املفروض أن يقول رحيه, ألن املسك له الرائحة الزكية   )١(
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 بالنرص ّ ومن ذلك قوله يبرشه. للعدلٌ له, نارشٌ لرشع اهللا, حافظٌوذكر أنه مقيم
 ):هـ٩٠٧سنة (عىل األعداء 

ٍرسُ بيــــٌ وتيــــسريٌعنايــــات ْ 
ـــد ـــاىلٌوتأيي ـــوىل تع ـــن امل   م
 ٍ يف عــالءٍ عــن قريــبٌوفــتح

 ٍّ وعــــزٍ وتــــسديدٍبتوفيــــق
 ّ ومـــن ترقـــىِإلمـــامملوالنـــا ا

ــا ٍلــك مــن نظــري  بحمــد اهللا م َ 
ْوال مــشبه  ٍ وعقــلٍ يف ديــنَكّ

 ٌ ال خـالفِفأنت عـىل الـرشيعة
 

ـــرصُ ودوامٌ شـــاملٌولطـــف   ِ ن
 ِّ مـــن كـــل رضٌ مـــانعٌوحفـــظ

ـــــدة وســـــرت ـــــة مؤي ِوعافي ٍ ٍ 
ِوقهـــر للعـــداء  ِ عمـــرِ وطـــولٍ

ــل ــىل ك ــوكِّع ــلِ املل ــِّ بك  ِرْ فخ
ْوال مـــشبه ْ يف بـــر وبحـــَكّ  ِرٍّ
ـــش َبهكوال م ـــرّ ـــدل وب ِّ يف ع ِ ٍ 

ِ يف رس وجهـــــرُملـــــا قلنـــــاه ٍّ 
 

 .إىل آخر تلك القصيدة
هـ أنشأ العيدروس قصيدة يمدحه فيها وخاصة بعد أخذ ٩١٠ويف عام 

 :قال. ّصنعاء, وكان العيدروس قد برشه بذلك من قبل

ـــآثر ـــارم وم ـــامرا ملك ـــا ع ِي ً 
ــا أوج ــا راقي َي ــارصاِ العــالءً  ً ون
ّيا كاشفا كل  ًفيا وشـاِبو الكـرً

 

ــضائل  ــبٍوف ــاخرٍ ومناق  ِ ومف
ِه أكـرم بـه مـن نـارصٰ اإللَدين ْ ِ 

 ِ داثـــرٍ قـــديمٍ داءْ كـــمِبالثـــأر
 

 .إىل آخر القصيدة الرنانة
. وكانت دولة قوية وحاكمها حمافظ عىل الرشيعة(وامتدح سلطان زيلع 

) ً وهي يف الصومال الربيطاين سابقا وتدعى بالد بونت,ّوزيلع شبه مهدمة اآلن
 :نارص الدين بن عبد اهللا باحلوانه واسم
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ــا نــارص الــدين املــسم  ىّأال ي
ْنرص ِ ِت عىل اجلميعُ  ِّ ريبِ بنـرصَ

 ٌ ســعدُامّ لــك األيــْوال زالــت
 ًُ نفسا بام قـد قلـت حقـاْبِفط

 

َ أكفيــتِ الــدينِبنــرص   ُ اهلمــومُ
ــاك ــيمَوأعط ــرومُنِ امله ــا ت  ُ م
ــام ــشنُوأي ــذي ي ــومَاك ال  ُ ش

 ُكـيم احلَمَ قد حكـِهبذا القول
 

وللعيدروس شعر غزيل عىل طريقة الصوفية, وليس مقصودهم امرأة بعينها 
... ُة, وكذلك ذكر املدام والكؤوس والطىلّالعلي ولكن مقصودهم املقامات

ًممزوجا ) احلميني(وله شعر باللهجة الدارجة . وكلها ال عالقة هلا باخلمر األثيمة
 .بالفصحى وهو كثري وخياطب به العامة
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 روس والغزو الربتغايلالعيد
ًمل يكتف العيدروس العدين بكونه إماما وداعية, وشيخا للفقهاء وطلبة  ً ِ

ً وكريام جوادا يساهم يف حماربة الفقر والعوز, وينرش اًالعلم, ومصلحا اجتامعي ً
كام أسلفنا يف  −ًرا سياسيا هاما املحبة والوئام بني فئات املجتمع, ولكنه لعب دو

أ املجتمع ملقاومة الغزو الربتغايل الذي حدث لعدن ّ وهي− الصفحات السابقة
وقد سمع حماوالت الربتغال واعتداءاهتم عىل سواحل رشق . والشحر بعد وفاته
 وقد غزا الربتغاليون .)ِوكانت حتكم من قبل املسلمني يف زمنه(إفريقيا وعىل اهلند 

. م١٥٠٧/ هـ٩١٢وا سقطر عام ّوا مناطق منها, كام احتلّز وعامن واحتلهرم
 .أ النفوس للمقاومة واالستعداد ملحاربتهمّوسمع العيدروس بذلك كله فهي

م وكان غزو الربتغال لعدن عام ١٥٠٩/ هـ٩١٤وتوىف العيدروس سنة 
َّ ومتكن أهل ,م ألول مرة بعد وفاة العيدروس بخمس سنوات١٥١٣/هـ٩١٩
ِّن من صدهم وقتاهلم من الشوارع, ووقف حاكم عدن مرجان الظافري عد

ًمن حماربتهم وهزيمتهم موقفا شجاعا وقويا) وهو موىل آلل طاهر( ثم قاموا . ً
 فاندفع الربتغاليون إىل. ًم واهنزموا فيها أيضا١٥١٧/ هـ٩٢٣بحملة ثانية عام 

ة باسلة وكان للعلامء الشحر يريدون االستيالء عليها فقاومهم األهايل مقاوم
ّاألجالء الدور األول واألهم يف املقاومة بالسالح األبيض, ومل يكونوا يعرفون  َّ
ّالبنادق, واضطر الربتغاليون لالنسحاب بعد أن تكبدوا خسائر يف األرواح, 

 .ولكنهم قتلوا العديد من أبناء الشحر األبطال وعىل رأسهم الشهداء السبعة
 ,م حماولني االنتقام١٥٢٣/هـ٩٢٩قوة أكرب عام ثم جاء الربتغاليون ب

 . وانترص عليهم..ّفوجدوا السلطان بدر أبو طويرة الكثريي قد استعد هلم
 ًوسنفرد فصال خاصا للربتغال واعتداءاهتم عىل عدن والشحر وسقطر
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يف اجلزء الثاين من هذا (وما جاورها ) العريب(وسنشري إىل اعتداءاهتم يف اخلليج 
 .)الكتاب

دراسة أنثروبولوجية حول (وقد ذكر كتاب أولياء اهللا الصاحلني 
للباحثني ممدوح نارص فدعق, ونورا حممد الشامي, وراقية عيل ) العيدروس

وجيدر بالذكر بأن «): ٣٦ص( وإياد عيل الدبج , عبد املجيد,السفاري وماجدة
وس ضمن عند غزو الربتغال لليمن قد استشهد أخوه حسني بن عبد اهللا العيدر

وهذا القول غري صحيح ألن . »السبعة بمدينة الشحر بحرضموتالشهداء 
وكان احلسني بن عبد اهللا . هـ٩٢٣الغزو الربتغايل للشحر أول مرة كان عام 

 .ُهـ ودفن يف تريم٩١٧العيدروس قد توىف عام 
 )١(»الشهداء السبعة«ّوبمراجعة كتاب األستاذ حممد عبد القادر بامطرف 

ّ املرجع يف هذه الواقعة ألنه ينقل عن شاهد عيان هو الربان باسباع وهو الكتاب
الذي كتب األحداث كاملة باللهجة الدارجة, ونقلها البامطرف بكل أمانة إىل 

 .ّ مع بعض اجلمل اخلاصة للربان باسباعىاللغة  العربية الفصح
ون  نزل ثالثة جنود حيمل,ا وصلت سفن الربتغاليني إىل ميناء الشحرّومل«
ًالذي كان غائبا (ة من القائد لويز دي منزيس إىل السلطان بدر أيب طويرق لرسا

ّ وسلموه مطران وقابلوا نائبه األمري ,)عن الشحر يف جولة تفقدية يف الداخل
ً ومضمون الرسالة أن تاجرا برتغاليا اسمه ألفونسو دي فيجا .رسالة قائدهم

(Alfonso de Veiga)سة أشهر, وأن السلطان بدر  مات يف الشحر منذ مخ
 .دون تأخريباستوىل عىل أمواله, وأن قائد األسطول يطلب تسليم األموال 

                                 
ــامطرف   )١( ــاليمن : حممــد عبــد القــادر ب ــسبعة, وزارة الثقافــة والــسياحة ب الــشهداء ال

ّوقد تكـرم . ٨١ −٦٥, ص م١٩٤٧ بغداد ,لديمقراطية بالتعاون مع احلكومة العراقيةا
   .األستاذ حممد باغميان فأعارين نسخته اخلاصة, ألنني مل أجد الكتاب يف املكتبات
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ّ أنه ال يعلم شيئا عن تلك القصة, وأن السلطان بدر سيأيت مطرانّورد األمري  ً
 .خالل أيام وسوف يبذل كل اهتامم هبذه القضية, وأرسل مع اجلنود هدية للقائد

د بلغه ما فعله الربتغاليون بمدينة احلامي من أرضار  قمطرانوكان األمري 
 .بالسفن الراسية هبا واملزارع الساحلية, فأراد أن يالطفهم حتى يأيت السلطان بدر

لعدم وجود بنادق ( أعيان املدينة لالجتامع لتدارس األمر مطرانودعا األمري 
طفال واملمتلكات يل النساء واألح, وتقرر تر)معهم وهو سالح الربتغاليني الفتاك

ّ والتي عرفت بمياهها املعدنية بالة الداخلية واملجاورة للشحرتالثمينة إىل قرية 
ُاحلارة التي يستشفى هبا ّ. 

ّوتبني عزم القائد الربتغايل عىل اهلجوم عندما رد اهلدية بكل جفوة, واختذ  ّ
لذا عىل الشحر, و حجة للهجوم ,قصة الربتغايل الذي مات يف الشحر املزعومة

 : عىل املقاومة األهلية وطلب االجتامع باآلتية أسامءهممطرانعزم األمري 
الفقيه الشيخ أمحد بن عبد اهللا باحلاج بافضل, مدير مدرسة بافضل يف  −١

 ).ًوهو من تريم أصال(الشحر 
دون  −وهو . السيد حسني بن عبد اهللا العيدروس وكان يعمل بالتجارة −٢

 العيدروس أخا أيب بكر العيدروس ليس السيد حسني بن عبد اهللا −ريب 
ولعله حسني بن .  ودفن يف مدينة تريمهـ٩١٧العدين, ألنه قد توىف سنة 

وهذا .  أو أحد أقارب العيدروس العدين,عبد اهللا بن شيخ العيدروس
أولياء اهللا «يوضح سبب االلتباس الذي وقع فيه أصحاب كتاب 

 .)١(»الصاحلني , دراسة أنثروبولوجية حول العيدروس

                                 
 وماجــدة , وراقيــة عــيل الــسفاري,دعق, ونــورا حممــد الــشاميفــممــدوح نــارص    )١(

هللا الـصاحلني, دراسـة أنثروبولوجيـة حـول أوليـاء ا«: عبداملجيد وإياد عيل الـدبج
   ., غري مطبوع)جامعة عدن(, بحث جامعي »العيدروس
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 .الشيخ سامل بن صالح باعوين املهري التاجر −٣

 يفنسبة إىل حريضة (الفقيه العالمة الشيخ يعقوب بن صالح احلرييض  −٤
 .مدير مدرسة باهارون) دوعن

 . تاجر−الشيخ أمحد بن رضوان بافضل −٥

ُالفقيه الشيخ فضل بن رضوان بافضل, مدير مدرسة باهبري, وهو أخ  −٦
 .التاجر −الشيخ أمحد بن رضوان بافضل 

 :ًوقد اتفقوا مجيعا عىل اآليت
 .اإلرساع بنقل النساء واألطفال إىل القر املجاورة −١
 .تكوين قيادات من رؤساء احلارات وأعواهنم للمقاومة −٢
 .ختصيص فرق ملكافحة احلرائق وإغاثة اجلرحى ودفن القتىل −٣
ّحث الناس عىل اجتناب الرسقات والنهب والسطو عىل أفراد اجلاليات  −٤

وهو (ية املقيمني يف املدينة, وعدم التعرض ملمتلكاهتم بأي شكل األجنب
 ).موقف إنساين وإسالمي نبيل

يوم (فضل املصلني اليوم التايل ا بج الشيخ أمحد بن عبد اهللا بلحاّأن حيث −٥
يف املسجد اجلامع عىل املقاومة والدفاع عن وطنهم وأعراضهم ) اجلمعة

 .عن فضل اجلهادو  وأمواهلم
ة مستعجلة إىل األمري عطيف بن عيل دحدح, قائم مقام إرسال رسال −٦

 .السلطان, يف منطقة املشقاص إلرسال النجدة العاجلة
 .ّالدخول يف حوار مطول لكسب الوقت مع القائد الربتغايل −٧
 واستعجال عودته إىل ,و طويرقبإرسال تقرير عاجل إىل السلطان بدر أ −٨

 .الشحر

 قيام ووزعوا السالح األبيض وقد قام كل واحد من هؤالء باملهمة خري
وللرماة أقواس وأسهم, وحجارة كبرية ) خناجر وسيوف ورماح وفؤوس(
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ّوهكذا هبت . لرتمى من أسطح املنازل عىل الربتغاليني عند دخوهلم احلارات
املدينة الصغرية بسالحها األبيض وكل ما متلك ملقاومة الغازي املجرم الذي ال 

ورسقة وهنب  −إن أمكن  −ء واألطفال وسبيهم قتل النسا(يتورع عن أي يشء 
 ). وقتل كل من جيدونه من الرجال,األموال

م نزل ١٥٢٣/ هـ٩٢٩جلمعة العارش من شهر ربيع الثاين اومع بزوغ فجر 
 وكان عددهم أربعامئة مسلحني ,الربتغاليون يف قوارهبم الصغرية عىل دفعات

وأول يشء . ط والبارودفنبالبنادق النارية ومعدات احلريق, وكميات من ال
فعلوه أهنم أرضموا النار يف مستودعات األخشاب, ويف أحواض بناء السفن 

القريبة من » القرية«ثم توغلوا يف أزقة حارة . الرشاعية املمتدة عىل الساحل
 وبدأت معركة .الساحل, وهم يطلقون النار عىل كل من صادفهم من األهايل

م وخناجرهم وفؤوسهم ورماحهم بل غري متكافئة مع األهايل بسيوفه
ّوعصيهم ضد الربتغاليني املدججني بالبنادق النارية واألسلحة احلديثة  يف (ّ

 ).ذلك الزمن
وكم فعل الربتغاليون من األفاعيل من حرق وقتل وإطالق اخليل والنفط 

ً برتغاليا وقتل يف املقابل ٣٧واحلرائق والنهب, ومع ذلك متكن األهايل من قتل 
ن من أهل الشحر بينهم سبعة من اهلندوس املقيمني يف املدينة والذين قاتلوا ثامنو

 ليلة الغزو واستشارهم مطرانُوقتل الستة الذين مجعهم األمري . مع األهايل
 :ّفهبوا كلهم للقتال ولتحريض الناس عليه, وهم

 .الفقيه يعقوب بن صالح احلرييض −
 .الفقيه أمحد بن عبد اهللا بلحاج بافضل −
 .يه فضل بن رضوان بافضلالفق −
 .التاجر سامل بن صالح باعوين املهري −
 .التاجر حسني عبد اهللا العيدروس −
 .التاجر أمحد بن رضوا ن بافضل −
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وبعد أن . مطرانواستمرت املعركة ثالثة أيام وقتل يف آخر أيامها األمري 
 انسحبوا إىل سفنهم وشاهدوا النجدة قادمة ,ّتكبد الربتغاليون خسائر فادحة

 . فام كان منهم إال أن أقلعت سفنهم,)رشق الشحر(ألهل الشحر من مشقاص 
ّ سفينة حمملة باجلنود فخذهلم اهللا بفضله, ثم ١٤وكان عدد الربتغاليني 

 .بثبات األمري والعلامء والتجار يف املقاومة البطولية اخلارقة
 ,ر قام بعض الغوغائينيبعد استشهاد األمري وانفالت األم , لألسف,ولكن

ولكن دخول . ّوبعض من سلم من أفراد احلامية, بنهب ما تبقى من حوانيت
 عطيف بن عيل دحدح مدينة الشحر أعادت األمن النجدة من جنود األمري

َّ واستتب بذلك األمن ,وألقت القبض عىل العابثني وأعادت املنهوبات إىل أهلها
مرة أخر. 

اسلة وأحد الشهداء السبعة, ًقائدا للمقاومة الب مطرانوهكذا كان األمري 
 واستطاعوا , ونظموا املقاومة الشعبية أحسن تنظيم,ّالذين تصدوا للربتغاليني

 ٣٧(ّبوسائلهم البدائية أن يدحروا الربتغاليني ويكبدوهنم العديد من القتىل 
لنجدة اوعرشات اجلرحى حتى اضطروا للعودة إىل سفنهم, فلام رأوا ) ًقتيال

ليوم الثالث من القتال وعىل رأسها األمري عطيف بن عيل التي وصلت يف آخر ا
 .دحدح, أطلقوا لسفنهم العنان متخر البحر عائدين إىل قواعدهم يف اهلند

, عن )١(»تاريخ الشحر«وقد أورد الطيب حممد بن عمر بافقيه يف كتابه 
 :   م ما ييل١٥٣٥/ هـ٩٤٢حوادث عام 

أن من اإلفرنج م) كب كبريوهو مر(ويف أوائل ربيع الثاين وصل غراب «
مجاعة, ثم وصل إىل  وهنب يف الطريق ,)مجلة غري مفهومة( حيرر حويا متوه

                                 
تاريخ الشحر وأخبار القرن العـارش, حتقيـق عبـد اهللا : الطيب حممد بن عمر بافقيه   )١(

   .٢٣١, ٢٣٠, ص م١٩٩٩/ هـ١٤١٩ احلبيش, مكتبة اإلرشاد, صنعاء حممد
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 من الشحر )١( املهرة وقتلهم اإلفرنج املذكورين فأسهراالشحر فعلم بخرب
بجامعة من اإلفرنج, وسار ليقطع طريق املشقاص من السواحل وغريه, ثم بعد 

, وجد )ميناء املهرة(ند وصوله إىل بندر قشن  وصل اخلرب أنه عةيومني أو ثالث
مجاعة كان حيشدهم السيد الرشيف عبد اهللا بن شيخ العيدروس إىل عدن للشيخ 

أي (َّعامر بن داود, قد حتصل أكثرهم يف املراكب, فحصل بينه وبينهم حماذفة 
 ثم إنه رضهبم باملدافع والبنادق, وملا ضايقوه وضايقهم, ,)بينهم وبني اإلفرنج

م كثري, نحو اخلمسني, ه عليهم برم باروت فاحرتق بعضهم, وغرق منىمر
إىل الشحر ومعه مركب ) سفينة اإلفرنج(وغالبهم بدو ومهرة, ثم رجع الغراب 

ه إىل بندر بة, فوصل ّ جلامعة من آل بادقال يريدون جد)٢(واحد شاحن بز
بثالثة آالف من اإلفرنج ) بدر أبو طويرق الكثريي(الشحر, واشرتاه السلطان 

ّ, ومل يمكن أهله منه )ّجنيهات ذهب تم سكها يف عهد الدولة الرسولية(أرشيف 
 .»إال بسبعة آالف أرشيف وزيادة للوسائط نحو الثالثامئة

وهذا موقف مشني من السلطان الكثريي, حيث أنه اشرت بضائع منهوبة 
فعال من أعداء اإلسالم واملسلمني وأعدائه, وهذا يشجعهم عىل هذه األ

ِثم مل يكتف بذلك, بل أخذ من هؤالء التجار . اإلجرامية وأعامل القرصنة
 حيث ,وهذا أحد أسباب هزائم املسلمني. ًاحلضارم ثمن هذه البضائع مضاعفا

ويقوم بعضهم . ّهم ويشجعونه عىل هنب أموال إخواهنمّويتعاونون مع عد
ام أثناء احلروب الصليبية, ًوقد حدث هذا كثريا يف إسبانيا ويف الش.. بالقتال معه

 .ويف عهود االستعامر األوريب كلها, وإىل يومنا هذا

                                 
  .ن اإلفرنج توجهوا إىل املهرة وبالذات بندر قشنهكذا يف األصل, واملقصود أ   )١(
كان الربتغال قراصنة يستولون عىل السفن وينهبون ما فيها من بضائع ويبيعوهنا يف    )٢(

   .املوانئ القريبة
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 شيوخ العيدروس العدين
هه ي ولكن أمههم يف التأثري عليه وتوج, اإلشارة إىل بعض شيوخهتسبق

 عبد الرمحن السقافاإلمام عبد اهللا العيدروس بن أيب بكر السكران بن هو والده 
املنتهي نسبه إىل الفقيه املقدم حممد بن عيل إىل اإلمام أمحد بن عيسى املهاجر بن 

بن احممد بن عيل العرييض بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين 
طالب  أيب بن اإلمام أمري املؤمنني عيل بناشهيد كربالء اإلمام السبط احلسني 

 .َّزهراء بنت خري الربية حممد وابن فاطمة ال

ّوحل عليه نظر جده الكريم هـ وحفظ القرآن ٨١١مولده بمدينة تريم عام 
اإلمام عبد الرمحن السقاف الذي مات والعيدروس ابن ثامن سنني, ثم مات 
أبوه وهو ابن عرش سنني, وتوىل تربيته وكفالته عمه عمر املحضار بن عبد 

 الفقيه : منهم,ّوتفقه عىل مجاعة. ه الرشيفة عائشةّالرمحن السقاف ثم زوجه ابنت
 والعالمة إبراهيم بن حممد , والعالمة عبد اهللا باهراوة,سعد بن عبد اهللا باعبيد

وسمع احلديث من خالئق ال حيصون . اهللا باغشري, والشيخ عبد باهرمز
 وكان له اعتناء بكتب اإلمام الشريازي وخاصة ,بحرضموت واليمن واحلجاز

بيه, وقرأ اخلالصة واملنهاج مرات عديدة, وأخذ التصوف من أعاممه ومن التن
وبرع يف علوم الرشيعة والتفسري والفقه . السيد حممد بن حسن مجل الليل

وكان كثري املجاهدات ). الفلك(واحلديث, ويف النحو واللغة واهليئة 
  ومكث سبع سنني يصوم ويفطر عىل سبع مترات وماء ال يأكل,والعبادات

واختاره السادة ).. م فيها إغفاءات قصريةاين(وهجر النوم عرشين سنة . غريها
ًآل أيب علوي نقيبا هلم  بعد وفاة عمه عمر املحضار وسنّه مخسة عرش عاما فقط  ً

 وانبهر .ّقراء والتدريس يف هذه السن الغضةوجلس لإل. مع وجود األكابر فيهم
 .ألعيانّ وخترج به كثري من ا,الناس بعلومه ووعظه
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ّوكان حيب كتب الغزايل وخاصة كتاب  حتى كاد » إحياء علوم الدين«ُ
ًعليكم بالكتاب والسنة أوال وآخرا, «: وكان يقول ألصحابه وتالمذته.. حيفظه ً ّ

ّوظاهرا وباطنا, واعتبارا واعتقادا, ورشح الكتاب والسنة مستوىف يف كتاب  ً ً ً ً
 القادر بن شيخ العيدروس وكتب حفيده العالمة عبد. »إحياء علوم الدين

ّمجع فيها كثريا من كالم جد» تعريف األحياء بفضائل اإلحياء«كتاب  وكثري . هً
 .من الطبعات تضيف هذا التعريف يف آخر الكتاب

وكان العيدروس ينهى تالميذه وأوالده عن قراءة كتب ابن عريب وخاصة 
ُامضة والتي يساء  ملا فيها من العبارات الغ,الفتوحات املكية وكتاب الفصوص

 .فهمها
 وله رشح عىل قصيدة .»الكربيت األمحر«ولإلمام العيدروس كتاب 
 وله رسائل يف علوم كثرية, ويف مناقب شيخه .العارف باهللا الشيخ سعيد باحلاف

 ,واشتهر اإلمام عبد اهللا العيدروس بكرمه الفائض. )١(جحسعد بن عيل مذ
ى قال ابنه أبو بكر العيدروس العدين ومات وهو مديون بثالثني ألف دينار, حت

 : الذي ورث من أبيه الكرم الفائض عندما الموه عىل ذلك
 أما تر أنني قضيت دين أيب

 

 ِوكان ذلك ثالثني ألف دينار 
 

ومع ذلك كان سالطني .. ّوكان حيذر أصحابه من قرب الوالة والسالطني
ًدا قضاء حوائج ّحرضموت هيابونه, وهو يدارهيم ويلني الكالم هلم قاص

ًاملسلمني, وإصالح ذات البني, وهو منهج سرتاه واضحا عند ابنه أبو بكر بن 
 .عبد اهللا العيدروس العدين

                                 
ّقال السيد سامل بن عبد اهللا الشاطري بأن هذه الرسالة لإلمام عيل بن أيب الـسكران )   ١(

  .روس العيد عبد اهللاأخو اإلمام
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لألناشيد (السامع «: ّلتان نفعلهام ونحذر أتباعنا منهامص خ:وكان يقول
وكان خياف عىل أتباعه من ذلك, وليس . وخمالطة الوالة) واألغاين الصوفية

لقوة ملواجهة السالطني واحلكام حني ينحرفون, وقد يداهنوهم كلهم لديه ا
 .وكذلك السامع قد يشغلهم عن العبادات وقيام الليل. ويوافقوهم عىل باطلهم

ً ألبس ولده أبا بكر العدين وحكمه, وأجلسه جملسه, ونصبه شيخا ,وقبل وفاته ّ ّ
 .هـ٨٦٥وكانت وفاته يف شهر رمضان سنة . وعمره آنذاك مخس عرشة سنة

ًوقد كان العيدروس حريصا عىل تربية ابنه أيب بكر وتعليمه وجعله حيفظ 
ّالقرآن الكريم صغريا وعو  , وكتب السلوك, جمالس العلم واالهتامم هباهدً

وأدخله يف املجاهدات وقيام الليل, وكان والده ينهاه عن كتب ابن عريب ويأمره 
 .بكتب الغزايل, وخاصة إحياء علوم الدين

 .)هـ٨٦٥ −٨١٨() السكران(الشيخ عيل بن أيب بكر خيه عمه ومن مشا
 وحفظ احلاوي الصغري للقزويني , وحقق علوم القراءات,حفظ القرآن الكريم

ورحل إىل عدن وأخذ عن قاضيها وفقيهها يف زمنه الشيخ حممد بن . يف الفقه
 ورحل إىل احلرمني الرشيفني وأخذ العلم .)هـ٨٧١املتوىف (مسعود باشكيل 

الربقة املشيقة «و ,»معراج اهلداية«: وله مصنفات عديدة منها. ن أكابر الشيوخع
وكتب يف . »الدر املدهش يف مناقب الشيخ سعد بن عيل« و,»يف أسانيد الطريقة

 وكان من أعظم شيوخ أيب بكر العدين .الفقه والنحو والعقائد, وديوان شعر
وأجازه . والتصوف وغريها وقد قرأ عليه مجلة من كتب الفقه .ًتأثريا عليه

صيدة رنانة قوألبسه وأذن له بالتدريس واإللباس والتحكيم, ومدح ابن أخيه ب
جالء اهلم واحلزن بذكر ترمجة «أوردها بكاملها السيد أبو بكر املشهور يف كتابه 

 :, ومطلعها»صاحب عدن
ُوأهبر من شمس الضحى حني تظهر  ُسالم كنرش املسك بل هـو أفخـر ُ 
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ـــوامر ـــات غ ـــه والزاكي  ٌورمحت
  نجـل عفيفـهعىل فخـر ديـن اهللا

 

ــشهر ــو وت ــو وتعل ــضاعفة تغل ُم ُ ٌ 
ـــر ـــضال رس ومظه ـــر املف ُأيب بك ٌّ 

 

 .إىل آخر القصيدة الطويلة
الذي حفظ ًومن مشاخيه أيضا عمه الفقيه أمحد بن أيب بكر السكران,  

عىل  مع زهد وعبادة وكثرة املداومة ,القرآن كآل بيته, واشتهر بالفقه وعلومه
وقد أخذ السيد أبو بكر العدين عن عمه . أعامل الرب وكثرة البكاء من خشية اهللا

ًكثريا من العلوم يف الفقه والنحو وخمترصات العلوم وحصل منه عىل اإلجازة 
 .هـ ٨٦٧ًواإللباس مرارا وكان آخرها برتيم سنة 

 واشتهر الشيخ سعد بن عيل مذحجومن مشايخ العيدروس العدين الكبار 
ًوكان الشيخ سعد بن عيل مذحج أكثر الشيوخ أثرا . الفقه واملجاهدات والزهدب

ما كنت أحسب أن أيب إال الشيخ سعد «:  حتى قال,عىل أيب بكر العدين يف صباه
حتى إذا بكيت أمروا اخلادمة ) طفولتي(لكثرة عنايته يب ومالزمته يل يف صباي 

 .»كن إليهأن تذهب يب إىل املسجد الذي هو فيه معتكف فأس
ثم ملا بلغ سن التمييز أخذ عنه بدايات العلوم ألن الشيخ سعد توىف سنة 

 .هـ والعيدروس العدين مل جياوز السابعة من عمره٨٥٧
وهي  (حممد بن عيل موىل عيديدومن مشايخ العيدروس العدين السيد 

ًوكان عاملا بعلوم الرشيعة واحلقيقة, بل وعلوم ) شعب سكنه يف غرب تريم
 وكانت وفاته سنة .وكان الطلبة يرتددون عليه يف منزله. ب والترشيحالط

 .هـ وكان العيدروس العدين يف العارشة من عمره عند وفاته٨٦٢
وقد أخذ عنه الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بلحاح بافضل ومنهم 

وكانت وفاة الشيخ عبد اهللا بافضل . العيدروس العدين علوم  الفقه واحلديث
 ).أي بعد وفاة تلميذه العيدروس العدين بأربع سنوات(ـ ه٩١٨سنة 
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 وكان من كبار الشيخ حممد بن أمحد بافضل : منهم,وشيوخه كثريون
ً وأخريا يف ,يل باوزيرغالعلامء يف عدن بعد أن أخذ العلم يف تريم والشحر و

 .ألنصارياعدن عىل يد القايض العالمة حممد بن مسعود باشكيل 
» خمترص لقواعد الزركيش« و,»رشح تراجم البخاري«وله مؤلفات منها 

العدة «وكتاب . املعروف باملنثور يف أصول الفقه, ثم رشح هذا املخترص
ّورشح أللفية الربماوي وهي ألفية يف أصول . »والسالح ملتويل عقود النكاح

ما أعجب  ()١(رماوالفقه وضعها اإلمام حممد بن عبد الدائم الربماوي نسبة إىل ب
 وقد توىف الربماوي سنة .)الدين الذي أخرج أئمة من كل بالد العاملهذا 
 .هـ٩٣١

ومن شيوخ العيدروس العدين العالمة عبد اهللا بن أمحد باخمرمة الفقيه 
القايض الذي توطن عدن وهو والد الطيب عبد اهللا باخمرمة الفقيه واملؤرخ 

 .املشهور
بن ازجد القايض  شيخ اإلسالم أمحد بن عمر املومن شيوخ العيدروس

بن الفقيه الذي ينتهي نسبه إىل سيف بن ذي يزن املذحجي االقايض والفقيه 
 ٌّوقد أجاز كل. ن أقران العيدروسوهو م,  هـ٩٣٠املرادي, الزبيدي املتوىف سنة 

  .ّ ويسمى هذا عندهم التدبيج,منهام صاحبه

                                 
ويف الـسعودية . وتقع رشق بنجالديش وغرب ماليزيـا . ميانامر: اآلنبورماتسمى  )   ١(

جلأ عرشات اآلالف من الربماويني املسلمني عندما واجهوا االضـطهاد, وتكـاثروا 
ّيف مكة املكرمة حتى صاروا أكثر من مائة ألف ّ.  
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 تالميذ العيدروس العدين
 , كبري جداهموأما تالميذ اإلمام أيب بكر بن عبد اهللا العيدروس فعدد

 :ولكن نذكر أشهرهم كالتايل
وهو ) هـ٩٢٢ −٨٨٢(بن أيب بكر العيدروس ) املساوي(الشيخ أمحد ) ١(

 .ابنه الوحيد
ِولد برتيم سنة   ثم انتقل إىل عدن, . وأخذ عن شيوخها,ونشأ هبا هـ٨٨٢ُ

. فأخذ عن أبيه األخذ التام حتى برع يف العلوم الرشعية وعلوم اللغة والتصوف
 وقام ,د طلبه لذلك فنرش العلم هبابعًوأرسله والده إىل زيلع جماورا لسلطاهنا 

م مشاركة  وكان السلطان آنذاك نارص الدين احللواين ممن هل.بأمر الدعوة إىل اهللا
.  وله اعتقاد قوي جدا يف السيد أيب بكر العيدروس العدين,يف العلم واألدب

 .وكان العيدروس يكاتبه ويدعو له
ًوقد مدح العيدروس العدين ابنه أمحد بقصيدة طويلة أورد أبياتا منها السيد 

 :وفيها يقول. أبو بكر املشهور يف ترمجته للعيدروس العدين
َّوخص لنا شهاب ا  الدين حقُ

ــالما  ــًس ــنيًامدائ ــل ح   يف ك
ـــام ـــد ٌإم ـــرب فري ـــيد ح ٌس ٌٌ ْ َ ِّ 

ٌّكريم األصل من سلفي معـد َ ُ 
ــايل ــىل يف املع ــدح املع ــه الق َّل َ ُ 
 َجييب دعاءه ذو العرش حقـا

 

ُفــنعم القــرم إن ذكــر القــروم  َ ُ ْ َِ ِ ُِ ْ 
ـــا ـــه يوم ـــل بحق ًلع ِِّ ـــوم َّ  ُنق

ُوعند الغـيظ ذو عفـو كظـوم ٍ 
 ُومِجزيل احللم إن ضاعت حل

ــا ــر م ــوم ٌوبح ــد يع ــه أح ُل ٌ ُ َ 
ــه تــشفى الك ُومــن نفثات ُ ــِ  ُومُل

 

 .إىل آخر القصيدة العجيبة
 فلام .بزيلع حتى توىف والده اإلمام العدين) املساوي(وبقي الشيخ أمحد 

 واإلصالح والتعليم والكرم عدن وقام مقام والده يف الدعوة بلغه اخلرب عاد إىل
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هـ ودفن بجوار ٩٢٢ّ آخر شهر املحرم سنة وتويف الشيخ أمحد بعدن يف. السابغ
اإلمام العيدروس العدين من جهة اليمني وعمره آنذاك ستة وأربعون  والده
وبقي نسل العيدروس . وكان له ولدان توفيا قبله وانقطع بذلك نسله. ًعاما

العدين من ابنته مزنة التي تزوجت من السيد عبد اهللا بن علوي بن عبد اهللا 
  ام تويف السيد أمحد املساوي توىل مقام العدين السيدفل. العيدروس

 ثم توىل ,حممد بن عبد اهللا العيدروس ابن الرشيفة مزنة بنت أيب بكر العيدروس
مكة يف عمر بن عبد اهللا العيدروس املقام بعد وفاة السيد حممد بن عبد اهللا  أخوه
 يف شهر وتوىف السيد عمر بن عبد اهللا سنة ألف من اهلجرة.  هـ٩٧٨سنة 
 مون باخلطابة والتدريس يف هذااستمر عدد من السادة والعلامء يقو ثم ,املحرم

 ويف وقتنا هذا .واستمر آل العيدروس يف املقام. املسجد العامر إىل يومنا هذا
 .املنصب السيد مصطفى بن زين العيدروسصار 

 بن شيخومن تالميذ اإلمام العيدروس العدين أخوه الفقيه العامل العابد 
واشتهر ابنه عبد القادر بن شيخ . هـ برتيم٩١٩وفاته سنة  ,عبد اهللا العيدروس

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن « منها كتابه ,العيدروس بمؤلفاته العديدة
ثم هناك حفيد . »غاية القرب يف رشح هناية الطلب«ب ا وكت,مطبوع» العارش

 عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا السيد شيخ وهو السيد عبد القادر بن شيخ بن
مطبوع مع كتاب » تعريف األحياء بفضائل اإلحياء« وله كتاب ,العيدروس

ثم هناك حفيد آخر هو حممد بن عبد اهللا بن شيخ . إحياء علوم الدين
وحفيد آخر هو شيخ بن . »إيضاح أرسار علوم املقربني« وله كتاب ,العيدروس

» الطراز املعلم والرس امللهم« له كتاب ,روسعبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا العيد
 .السلسلة القدوسية

). هـ٩١٧ −٨٦١(احلسني بن عبد اهللا العيدروس ومنهم أخوه الفقيه 
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ّوكان قد حفظ القرآن وتدرج يف أخذ العلوم الرشعية واللغوية, ورحل إىل مكة 
ًوكان كريام سخيا جوادا. املكرمة وجاور هبا سنتني يأخذ عن علامئها  كبقية ً

وذكروا أن السيد حسني استشهد يف مواجهة الربتغاليني يف الشحر . أخوته وأبيه
 . وهو ال يصح)١(وهو من الفقهاء السبعة الذين استشهدوا

وهو ابن أخيه شيخ عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا العيدروس, ومنهم السيد 
ادات  وارتقى يف الطاعات والعب, وأخذ عن مشايخ عرصه,)هـ٩٤٤ −٨٨٧(

 وطلبه عمه اإلمام أبو بكر العدين فارحتل إىل عدن من تريم وبقي .واملجاهدات
 نوكانت سن السيد عبد اهللا بن شيخ حني طلوعه إىل عد. عنده عامني كاملني

 .ً عاما٢٤
ثم رحل إىل عدن مرة أخر عندما طلبه ابن عمه أمحد مساوي بن أيب بكر 

ريم ومنها إىل اهلند حيث أكرمه  ثم عاد إىل ت ,هـ٩١٧العدين وذلك سنة 
السلطان مظهر بن حممود, وعاد إىل تريم ومنها إىل عدن للمرة الثالثة يف عهد 

وصار يرتدد بني تريم . .األمري مرجان الظاهري فتوىل أمر التعليم واإلرشاد
هـ يف عهد الشيخ عبد امللك بن ٩٢٧ورجع إىل عدن للمرة الرابعة عام . وعدن
وذهب للحج . هـ٩٣٣يف اإلرشاد والتعليم والدعوة إىل عام  ومكث هبا ,طاهر
 ثم عاد إىل عدن ومكث هبا حتى ,هـ ومكث باحلرمني الرشيفني عامني٩٣٨عام 
 . هـ٩٤٤ وغادرها إىل تريم التي تويف هبا سنة  ,هـ٩٤٣سنة 

ومن خواص تالميذ السيد أيب بكر العدين العالمة الفقيه الشيخ حممد بن عمر 
                                 

 تـأليف »ني, دراسة أنثروبولوجية حـول العيـدروسأولياء اهللا الصاحل«انظر كتاب  )  ١(
ممدوح حممد فدعق وزمالؤه, ولكن هذا األمر غـري صـحيح, ألن الغـزو الربتغـايل 

وقـد . هــ ٩١٧والـسيد احلـسني تـويف سـنة . م١٥٢٣/ هـ٩٢٩للشحر كان سنة 
  .أوضحنا أن املتوىف يف الغزو الربتغايل هو قريب آخر للسيد أيب بكر العيدروس
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وحفظ القرآن وأخذ ,  هـ٨٦٩املولود بحرضموت سنة ) هـ٩٣٠ − ٨٦٩(بحرق 
 ويف عدن الزم ,عن كبار املشايخ يف عرصه مثل الفقيه حممد بن أمحد باجرفيل

 ثم صحب الشيخ أبا بكر ,الشيخ عبد اهللا باخمرمة والفقيه حممد بن أمحد بافضل
ّالعدين لسنوات طويلة وكتب عنه كتابا حافال سامه  ً وس يف مناقب مواهب القد«ً

 وأخذ بحرق عن اإلمام السخاوي وعن السيد احلسني بن. »ابن العيدروس

 .عبد الرمحن األهدل وعن عدد كبري من العلامء
 ثم عزل نفسه ورجع إىل عدن, وتوىل التدريس ولقي ,وتوىل قضاء الشحر

 فلام مات مرجان الظاهري .ًهبا قبوال, وخاصة عند أمريها مرجان الظاهري
 إىل اهلند فظهرت علومه وأكرمه السلطان مظفر بن حممود بايقرا ذهب بحرق

ّ فقربه السلطان وصار من خاصته, فحسدته احلاشية فسموه, كام ,)الكجرايت( ّ
, وللشيخ حممد بن بحرق عرشات املؤلفات يف »النور السافر«قال صاحب 

  ومدح شيخه.وله شعر رائق. الفقه والسرية والطب والفلك ويف الرياضيات
 , يتغني هبا املغنون)احلميني(أبا بكر العدين بقصائد عدة منها قصيدة بالعامية 

 :وفيها يقول
ـــــالغرام  شـــــأبيح ب
 وارفـــــع ذا اللثـــــام

 

ــشقي  ــسرتّ بع ــم ذا ت  ك
 أو خذ نصيبي ورزقـي

 

وقد بدأها كام هو معتاد . ًوأهل اليمن يستعملون الشني بدال من السني
 .بالغزل ثم دلف إىل مدح العيدروس

العروة الوثيقة يف اجلمع بني الرشيعة «ّ سامها ىله قصيدة بالفصحو
احلديقة األنيقة يف رشح العروة «ورشحها بنفسه يف كتاب سامه . »واحلقيقة
 .»الوثيقة

  ,هـ٩٣٠وتويف الشيخ حممد بن عمر بحرق يف أمحد أباد يف شهر شعبان سنة 
 :وكتبه كثرية منها
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ّسرية النبي املختار, املسمى حدائق األنوار ومطالع األرسار يف  )١( تبرصة «ّ
ًوقد طبع مؤخرا من دار » الشاهية األمحدية بسرية احلرضة األمحدية

 ).م١٩٨٨جدة (ّاملنهاج, وقدم له السيد عبد اهللا بن حممد احلبيش 
 .أرجوزة يف علم احلساب  )٢(
 .أرجوزة يف علم الطب مع رشح هلا )٣(
 .كتاب خمترص يف الطب )٤(
 .هجةالبهجة يف تقويم الل )٥(
 .األرسار النبوية يف اختصار األذكار النبوية )٦(
 .ترتيب السلوك إىل ملك امللوك )٧(
 .احلديقة األنيقة يف رشح العروة الوثيقة )٨(
 .احلسام املسلول عىل منتقيص أصحاب الرسول )٩(
 .حتفة األحباب يف رشح ملحة األعراب   )١٠(
 .رسالة يف علم امليقات   )١١(
 .رسالة يف الفلك   )١٢(
 .لم القراءاتخمترص هناية النارشي يف ع   )١٣(

قال عنه . ً وجمموع كتبه ثالثون كتابا,وله يف كل علم وفن كتاب أو رسالة
النور السافر عن أخبار القرن «السيد عبدالقادر بن شيخ العيدروس يف 

من علامء حرضموت أحسن وال أوجز عبارة منه, وله ًما رأيت أحدا «: »العارش
 .»والنثرنظم حسن, وهو أحد من مجع بني ديباجتي النظم 

ّشيعه خلق كثري, ودفن يف , و هـ٩٣٠اهلند سنة وكانت وفاته يف كجرات يف 
 بواسع رمحته وأسكنه فسيح جنانه, فقد كان آية يف ّمدينة أمحد أباد, تغمده اهللا

 ومل يرتك ,العلم واللغة والعلوم األخر مثل الفلك واهليئة واحلساب والطب
وله شعر مجيل ونظم رائق . ك فيهامن العلوم املعروفة يف عرصه إال وشار

 .وهو إىل الفصيح أقرب) احلميني(بالفصحى وباللغة احلرضمية الدارجة 
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  ابن احلبيب)املساوي(ومن شعر الشيخ حممد عمر بحرق يف رثاء أمحد 
 : وفيها يقول,أيب بكر العيدروس العدين قصيدة تدل عىل قوة شعره وجزالته

ــصور ــشيدات الق ــى م ــن تبن ِمل ّ 
 ٍ ومنـعٍحلـرص مـن مجـعوفيم ا

ـــاين ـــك والتف ـــام التهال  ّوحت
ٌفـــام يغـــرت بالـــدنيا لبيـــب ُّ 
ــدر وأقــىص ــة صــفوها ك  ٌفغاي
ٍأمل تــر كيــف هــدت ركــن جمــد َ ُ َّ 
ٍوروعت األنام بفقـد شـخص ّ 
ــدر ــور ب ٍشــهاب ثاقــب مــن ن ٌ ٌ 
ــامه العيــدروس وكــل قطــب  ٍن
ًتنـــاثر عقـــدهم نجـــام فـــنجام ً 
 ُفــأظلم بعــدهم دســت املعــايل

 ٍاد حلــمًســفا عــىل أطــوأفوا
ـــار جـــود ـــا عـــىل تي ٍوواحزن ً 
ــا هلفــا عــىل أخــالق لطــف ٍوي ً 
 ًلــئن ذهبــوا فقــد أبقــوا فخــارا

  وفاقــتًففــاقوا النــاس أحيــاء
ــل ــم بمث ــان هل ــأيت الزم ــال ي  ٍف

 ٍّ ربُعىل تلـك الوجـوه سـالم
ــ ــراٰإهل ــا وذخ ــا خلف ــن لن ًي ك ً 

ًوصل عـىل أجـل اخللـق قـدرا ِّ ِّ 
ــن آل ــن وااله م  ٍ وصــحبٍوم

 

ــــاة إىل  ــــام احلي ــــصوروأي  ِ ق
 ِغنــي القنــاطري مــن نقــريُومــا ت

ــرور ــدنيا الغ ــة ال ِعــىل اخلداع ّ 
 ِولــو أبــدت لــه وجــه الــرسور
 ِحالوهتـــا إىل الكـــأس املريـــر

 ِخـورزٍوغاضت بحـر مكرمـة 
ِرزيتــــه عــــىل بــــرش كثــــري ٍ ُ ّ 
ِتبقى مـن شـموس مـن بـدور ّ 

 ِ شــهريٍ للــور فــردٍغيــاث
 ِب حتـت أطبـاق الـصخورَّغيُي

 ِوأكسف قطرهم بعـد الزهـور
ِمت ملــامت األمــورلذا اســتكإ ّ 

ــد  ــرُّيم ــث الغزي ــصيب الغي ِب ِ ِ ِّ 
ِيف الروض النضري يفوق الزهر ِ 

ِيضيق بحرصه صـدر الـسطور ِ 
 ِرضائحهــم عــىل أهــل القبــور

 ِ من نظري, وحيك,وهل للشمس
ـــيم ـــكورٍرح ـــر ش ـــافر ب ِ غ ٍّ ٍ 

ــ ــسريجــك ّفإن ــم الك  ِابر العظ
ـــد ـــشريٍحمم ـــذيرِ الب ـــا الن  ِ لن

ــور ــائل والبك ــر األص ــىل م ِع ِ ّ 
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ولقد رثى الشيخ حممد عمر بحرق قبل ذلك اإلمام العيدروس العدين 
 :مطلعهابقصيدة 
ــــل ــــسّك ــــاءٍ نف ــــؤولٍ إىل فن  ُ ت

ـــوتّإن ـــِ يف امل ـــيٌربةِ ع ـــي تكف   ه
 )١(ٌؤ مـــرِ باملعيـــشةُّكيـــف يلتـــذ 

ـــادت ـــة مت ـــا غفل ـــا هل ـــضلتْي ْ ف َّ 
ــــالعقول ِلعبــــت ب ــــا غــــرورُ دْ  ٌني

ـــر ـــأيب بك ـــرداٍك ـــار ف ـــذي ص  ً ال
  فيهــــاَاقــــبرمقــــت عينــــه العو

ــ ــاد ج ُش ــحىَ ــدا فأض ــساد جم ًودا ف ًَ 
ُفهــو الــسيد الــرشيف ُ   الــذي قــدِّ

 ٌنْصُ غـــِ والفخـــرِ باملجـــدٌوجـــدير
ْ شــــأوه أقــــرصَقــــل ملــــن رام ِ 

  ثـــو بـــه كيـــف أضـــحىٍولقـــرب
ــت ْحرم ــرضموتُ ــُ ح ــرا حوت ْ فخ  ُهً

 ُ ســــبيلِ إىل البقــــاءِّمــــا حلــــي 
ـــف ـــل?كي ـــوت يف ســـواه قلي ُ وامل ُ 

ــــل ــــذا يمي ــــد ه ــــو بع  ُوإىل الله
 ُ فيهــا عقــولِ الــسبيلِواءعــن ســ
ـــ ـــلْقِمل يف ـــا إال القلي ـــن مخاره  ُ م
ـــل ـــل,َّق ـــاله املثي ـــز يف ع ـــل ع ُ ب َّ 

 ُ ملـــا اشـــرتاها اجلهـــول)٢(فـــرشاها
ُر العـــز حـــني ذل البخيـــلُيف ذ َّ ّ 

ــــسلت ــــُ فْسل ــــولُهُروع  ُ واألص
ـــل ـــةُهُأص ـــولٌ دوح ـــا البت  )٣(ُ نمته

ــــر ِدرك الفخ ُ ــــَ ــــاملنى م  ُستحيل ب
 ُولبــــدر الكــــامل فيــــه أقــــول

ـــ ـــولْدَع ـــك الطل ـــزه تل ُن مل حت ُ ٌ)٤( 
                                 

ٌالصواب امرؤ, ولكن للوزن الشعري تكتب مرؤ   )١( ٌ. 

  .أي باعها, وهي قد تستخدم بالضد: رشاها)  ٢(

   .هي فاطمة الزهراء عليها السالم: البتول)  ٣(

ْ بحرق عدن لقد سمى الشيخ حممد عمر)  ٤( َ ْعدن(َ ْوهي جنـات عـدن التـي ال حيـول )  َ َ
ْوعدن وعدن من العدون وهي ا. نعيمها وال يزول ََ َّوقد برش الـشيخ بحـرق . إلقامةَ

أهلها باألمان والسالم واخلري العميم ألهنـا مـوطن الفحـول مـن الـسادة الكـرام, 
ّوألهنا اشتهرت بطيبة أهلها ومودهتم للغريب, حتى يشعر أنه بني أهله وخالنه ّ.   
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ــم ــار ذاك اس ــان فيهــاُص ــام ك  ها ك
ـــا ال ـــفبه ـــاتُبْرُع ـــاُ واجله  ً مجيع
 ٍنْوا أهيــــا النــــزول بعــــدِفابــــرش
 اهــاِ حــول محُ مــن حيــومْفال خيَــ

  وإن ظــــٍ بـــسوءهـــاُّكـــل مـــن رام
 نــــــسأل اهللا أن يــــــديم علينــــــا

ــــدل ــــوالة بالع ــــيم ال ِويق ُ ــــاُ   فين
ـــسالم عـــىل مـــنٌوصـــالة   مـــع ال
ــد ــدُأمح ــشريُ احلام ــذيرُ الب ــاُ الن   الف

 

ـــــــدام ـــــــاكنا ف َس ـــــــزولً  ُ الن
ُعمهـــا النـــور والبهـــا والقبـــول ّ 

 )٣(ُ ال يـــزولْمُكـِّ مـــن ربـــٌوســـالم
ــا الفحــول ــد محته ــف خيــشى وق  ُكي
ــــذول ــــه املخ ــــا فإن ــــن نجاح ُـ ً َّ 
ُنعــــــام ال يــــــشوهبا حتويــــــل ً 
ــــل ــــا يزي ــــساد عنّ ــــل الف  ُوأله
ـــاحلجر صـــدره جربيـــل ُشـــق ب ِ ْ ِ َّ)١( 

ـــح ـــاتمُت ـــيُ اخل ـــولُّ النب  )٢(ُ الرس
 

 :الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن باوزير
, ومجع أشعار العيدروس ونرشها )العدين(من خواص تالميذ العيدروس 

ّحمجة السالك وحجة الناسك«: بعنوان ّوصدره بمقدمة طويلة عن العيدروس » ّ
 .ّوقد تقدم

 ومسجده) ٩٠٣ −٨٥٠(السيد احلسني الصديق األهدل 
السيد حسني بن صديق بن حسني بن عبد الرمحن بن حممد بن عيل بن  هو

وقد جاء . أيب بكر بن الشيخ الكبري عيل األهدل احلسيني الشافعي اليمني
                                                                          

ّشق جربيل صدر النبي )  ١( ّسعد, يف طفولته يف بادية بني )  األوىل(: ً مرتني وقيل ثالثا
عنـد البعثـة, )  الثانيـة(و. ًعندما كان رضيعا عنـد حليمـة الـسعدية)  قبل الطائف(
   .يف احلجر يف الكعبة قبيل اإلرساء واملعراج مبارشة)  الثالثة(و

جـالء اهلـم واحلـزن «ً, نقال عن أيب بكر املـشهور ٢٢مواهب القدوس لبحرق ص )  ٢(
  .١٣٣, ١٣٢ص » بذكر ترمجة صاحب عدن
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السيد ) يتصلون يف األجداد(العراق مع قريبه  جدهم السيد حممد بن سليامن من
عيسى املهاجر وهو جد السادة العلويني, ومعهم جد السادة آل أمحد بن 
وقد خرجوا من العراق بعد فتنة الزنج وخروج القرامطة سنة . القديمي
ّهـ ووصلوا إىل مكة املكرمة ومنها إىل املدينة املنورة أيام فتنة أيب سعيد ٣١٧

 , اليمنثم بعد سنتني انتقلوا إىل. القرمطي يف مكة وانتزاعه للحجر األسود
أحد أودية (ّفسكن جد األهادلة السيد حممد بن سليامن يف ناحية وادي سهام 

وأما السيد . ًوسكن جد آل القديمي يف رسدد يف هتامة قريبا منها) منطقة زبيد
ًأمحد بن عيسى املهاجر فقد توطن حرضموت ونزل أوال يف اهلجرين ثم 

ِّاحلسيسة ومن نسل َّ ن وصوله إىل حرضموت سنة وكا.  السادة آل أيب علويهُ
 . هـ٣٢٠

ولد السيد احلسني بن صديق األهدل بأبيات حسني يف شهر ربيع الثاين عام 
كام حققها العالمة املحدث املؤرخ السخاوي وهو شيخ السيد احلسني (هـ ٨٥٠

وزعم الدكتور حممد ). وقد ترجم له يف كتابه الضوء الالمع. ويعرفه معرفة تامة
زهور «ّالذي درس يف جامعة عدن, يف كتابه ) يقالعرا(ري ّكريم إبراهيم الشم

 وأن ما ذكره السخاوي ٨٠٥ أن مولده هو )١( اليمن− يف تاريخ عدن السوسن
 .والواقع أن ما ذكره السخاوي وغريه هو الصواب. خطأ

وقد نشأ السيد حسني يف بيت علم وحفظ القرآن الكريم, وأخذ عن 
وأخذ عن العالمة .  القاسم بن عمر بن مطريهبن معيض وأيباالفقيهني أيب بكر 

الشيخ حييى العامري يف زبيد, وجاور بمكة وأخذ عن اإلمام السخاوي وترجم 
وإن . ُم كال منهام اآلخرَّله السخاوي يف الضوء الالمع, وتبادال املدائح وعظ

                                 
 الـيمن, جامعـة −زهور الـسوسن يف تـاريخ عـدن: مد كريم إبراهيم الشمريحم. د)  ١(

   .٣٣٢, ص ٢٠٠٤عدن 
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 ولكنهام متقاربان يف ,كان السيد حسني هو التلميذ والسخاوي هو األستاذ
 .م والسن والفضلالعل

دة من اليمن ّودرس الفقه والعلوم الرشعية وغريها يف أماكن متعد
 اً وأخريا ألقى عص,ومكة واملدينة) املراوعة وبيت الفقيه ابن عجيل, وزبيد(

 .الرتحال يف عدن وهبا كانت وفاته
لشيخ عيل الرشجي يف ومن شيوخه يف زبيد الشيخ عمر الفتي يف الفقه, وا

 إىل عام ٨٦٨ وكانت إقامته يف زبيد أربع سنوات من عام .األدب واللغة
 ومكث هبا عامني بعد أن زار ٨٧٢ثم انتقل إىل مكة املكرمة عام . هـ٨٧٢

ّاملدينة, وكان أخص شيوخه هبا اإلمام املحدث املؤرخ السخاوي, كام أخذ عن 
 واإلذن بالتدريس  وأخذ منهام اإلجازة,القايض الربهان والقايض املحيوي

١(والرواية عنهام, كام أذنا له بالتصدر والفتو(. 
ّوعندما زار قرب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف املدينة املنورة  أنشد ,ّ

 :قصيدة جاء فيها
ــام رج ــم ب ــل زرت ــِإن قي  ْمُتْع

 

ــول?  ــا نق ــل م ــيد الرس ــا س ُي ّ 
 

 :فسمع اجلواب حسب هذه الرواية من احلجرة الرشيفة
ــوا رج ــا بْعِقول ــلن ــضلِّك  ٍ ف

 

ـــول   ـــرع واألص ـــع الف ُواجتم ُ 
 

م له والشاعر قد يسمع بعض اهلواتف, تتًولعله سمع هاتفا يقول له ذلك, 
 :  ال يقول الشعروالرسول . ًبيتا أو بعض أبيات

 .)٦٩: يس(  m ½ ¾ ¿ À Á Âl:قال تعاىل
                                 

   .٣٠تاريخ النور السافر, ص : عبد القادر بن شيخ العيدروس)  ١(
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 أنه عاد مرة أخر إىل مكة بعد )١(وذكر اإلمام السخاوي يف الضوء الالمع
ثم «: ّرحلة األوىل وأنه قرأ عليه من تصانيفه وأجازه السخاوي, وقال ما نصهال

ّوالزمني يف املجاورة الثالثة بمكة فقرأ عيل أشياء من ) أي من اليمن(عاد 
ّوكذا سمع من لفظي, وعيل أشياء, وهو فاضل . ّتصانيفي بعد أن كتبها بخطه

ّطيف العرشة, متودد قانع بارع يف فنون, ناظم, مفيد, حسن القراءة والضبط, ل
وقرأ احلديث عىل العامة, سيام القول البديع . عفيف, أقرأ الطلبة بناحيته

. مدحني بقصيدة أنشدنيها بحرضة اجلامعة, وكتبت له إجازة حافلة. ونحوه
ثم قام السخاوي نفسه . »ًورأيت النجم بن فهد كتب عنه من نظمه كثريا وترمجه

 .صديق األهدلبمدح تلميذه السيد حسني بن 
, )٢(صديق بن حسني األهدلًوقد ترجم السخاوي أيضا لوالده : والده

هـ يف شهر رمضان, وقد ٨٨٧وفاته سنة . ًوذكر نسبه وأنه أخذ عن أبيه كثريا
 : ومن نظمه قوله.جتاوز السبعني

ــورقــد كــان يف ِ ســنَّة خــري ال ُ 
َّأن ال يـــرد ّ الطيـــب وال املتكـــاَُ َ 

 

 ِلــزمن عليــه اهللا طــول اّصــىل 
 )٣(كذاك اللـبن. .ملحوالتمر وال

 

 :ومنه قوله
 ِال أعتــب الــدهر وال أهلــه

 قالـه» نحن قـسمنا بيـنهم«
 احلمد والشكر ملن قد جرت

  

ــه  ــدار وال منزل ــط مق ْيف ح ٍ ِّ 
 ْنا, والفـضل والعـدل لـهٰإهل

ــه ــسمة العادل ــه بالق  ْأحكام
 

                                 
   .١٤٧ −١٤٥, ٣السخاوي, الضوء الالمع ج )  ١(

   .٣٢٠, ص ٣املصدر السابق, ج )  ٢(

النـور الـسافر, (.  وإهنـا ليـست لوالـدهقيل إن هـذين البيتـني حلـسني بـن صـديق)  ٣(
   . , وهو نظم فقيه)٢٤٨ص
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 ص ,سافرالنور ال(بن صديق, وليست ألبيه حسني وقيل إهنا البن السيد 
٢٤٩.( 

ونشأ .  هـ٨٩١عبد الرمحن حسني بن صديق األهدل, ولد سنة : ولده
ًوقد نصب شيخا وهو ابن ثالثة . بمدينة زبيد يف بيت علم وفقه وتواضع وزهد ِّ ُ

وكان دأبه اإلنفاق عىل الفقراء واملساكني, . عرش سنة, لوفور عقله وشدة ذكائه
ًحمبا للعلم وأهله, مشاركا يف كثري م وكان صاحب كرامات خارقة . ن العلومُ

وقد . هـ٩٧١وكانت وفاته سنة . ًوانتفع به الناس انتفاعا عاما. وأحوال صادقة
ثم . ترجم له السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس يف النور السافر وآخرون

بن احممد الطاهر بن احلسني بن عبدالرمحن ًترجم العيدروس أيضا حلفيده 
 السعيد الرشيف الويل«:  ووصفه بقوله)هـ٩٩٨ −٩١٤(الصديق األهدل 

العالمة ذو الوالية واإلمامة, احلافظ الضابط, مسند الدنيا, مالك أزمة الرشف 
ّالعليا, حمدث الديار اليمنية وفقيهها بإمجاع الربية, بركة املسلمني, مف د يّ

 .)١(»الطالبني
ء الفقهاء إذن نحن أمام شخصية علمية فذة, من أرسة أنجبت العلام

ًالصلحاء جيال بعد جيل منذ زمن جدهم األكرب عيل األهدل إىل أحفاد أحفاده 
 .)١(إىل اليوم يف القرن الواحد والعرشين

 احلسني بن صديق األهدل وعالقته بالعيدروس العدين
بعد أن عرفنا نبذة عن السيد حسني بن صديق األهدل وأرسته وشيوخه 

                                 
نرجو أن يقدم أحد علامء بني األهدل املعارصين مثل الدكتور حسن مقبويل األهدل )  ١(

أو الدكتور السيد عبد اهللا القادري األهدل بكتابة جملد أو جملدات عن سـرية علـامء 
 اإلسـالم مـن خـدمات جليلـة ّأهل األهدل عىل مد العصور, وما قـدموه ألمـة

   .وعلوم غزيرة, ونبذ يسرية عن كتبهم ومؤلفاهتم وحياهتم
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ًنه, وكان مثاال عىل الزهد والتواضع حتى وكيف أثنى عليه شيوخه وأهل زما
ًأنه محل الزنبيل ودار يف األسواق وبني البيوت يف اليمن ويف املدينة املنورة, كرسا 

مثل بقية صلحاء اليمن والعامل ) آل األهدل(واألهادلة . ًللنفس, وتأديبا هلا
ّاإلسالمي يعرفون التصوف احلق الذي يسعى لتهذيب النفس وترويضها, 

فيجعل .  وعدم رؤية النفساتعىل األخالق الزكية والتواضع واإلخبلها ومح
ّاهللا هلم مزيدا من املحبة يف القلوب, ورفعة يف النفوس    فمن تواضع هللا,ً

 .رفعه اهللا
وملا دخل السيد أبو بكر العيدروس عدن التقى به السيد حسني بن صديق, 

مل يبق منه إال (شهور الذي سبقه إىل عدن وكان يلقي الدروس يف جامعها امل
ثم كان ) وقد سبق ذكرها ورشح ما جر للجامع وتارخيه. )املئذنة املشهورة
 .يلقيه يف داره

وذلك . وانطو السيد حسني بن صديق األهدل يف العيدروس العدين
ًوربام ال يقل عنه علام وفضالّلشدة تواضعه مع أنه أكرب منه سنا,  وقد ذكر . ً

ّمواهب القدوس يف مناقب ابن «ر بحرق يف كتابه العالمة حممد بن عم
أنه تعجب من بعض أحوال العيدروس فقال للسيد حسني بن » العيدروس

ِّإين قلت مرة له أن أحوال سيدي الشيخ أيب بكر أشكلت «): زميله(صديق 
دعها حتت حجاهبا مستورة بسحاهبا, فلو ): السيد حسني األهدل(علينا, فقال 

ترانا نقف عىل أبوابه ونكتفي بتقبيل  أما.  الوجود كلهأرشقت شمسه ألحرقت
. ِّوهكذا كان يقبل العتبة وينرصف«ثم قال الشيخ حممد بن عمر بحرق . »أعتابه

كأنه ورد عليه حال فأخذ بيدي وهو كالذاهب فقال ) أي السيد حسني(ورأيته 
  خفمشى حتى أتينا إىل سيدي الشي. نعم: تريد أن أريك القطب? فقلت«: يل

ومل يلبث أن امتدح . هذا هو القطب, وانرصف: فقال) العيدروس(أيب بكر 
 :سيدي الشيخ بالقصيدة التي أوهلا
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 :ومن نظمه

ــرد ــسان اخل ــن احل ِم َّ ُ 
 

 ُيــرِّقــد صــادين غر
 

 ِ حاجـبٍيرمي بقوس
 

 :وأنشده إياها فلام بلغ املنشد قوله
 اءـيا عيدروس األولي

 

ـــامل ـــايز الك ـــا ح  ِي
 

ُالقطب أنـت األكمـل َ ُ 
 

ّينظر إيل, ثم يشري إىل سيدي ) بن صديق األهدل(الرشيف احلسني كان 
 .)١(ويكررها ) أيب بكر العيدروس( الشيخ

  :ومن نظم السيد احلسني بن صديق األهدل
ــــ ــــا إهل ــــيدي ي ــــا س  يٰي

 ُأنـــــت العلـــــيم بحـــــايل 
 

ــي ــن منته ــم م ــذا اهل ــا هل  ّأم
 ٍأمــا هلــذا الــضيق مــن فــارج
ــع ــذا العــرس مــن داف ــا هل  ٍأم

ــىل مهــال ــىل ب ــاًب  ً فكــن واثق
 

 إن مل تكـــــن يل فمـــــن يل 
ـــــــزك ذيل  ـــــــارحم بع ِّف ُ ّ 

 
ــر ــن آخ ــزن م ــذا احل ــا هل  ِأم

 ِ مـن كـارسِ اخلطـبِأما لناب
ِباليرس عن هذا الشجي العـاثر ّ 
ِبالواحد الفـرد العـيل القـادر ّ 

 

ّوللسيد حسني بن صديق األهدل قصائد يف مدح النبي صىل اهللا عليه وآله  ّ
ل إىل اهللا سبحانه وتعاىل, ويف غريها من مواضيع وسلم, وقصائد يف االبتها
تاريخ «وله ديوان كام ذكر ذلك الشحري صاحب . التصوف واإلنابة إىل اهللا

 .»حوادث السنني
وقد وصفه السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس يف تاريخ النور السافر 

                                 
, وهو ينقلها عن بحرق يف كتابـه ٣٣٩زهور السوسن, ص : حممد كريم الشمري. د)  ١(

حممـد بـن عمـر : ً وراجع أيـضا.خمطوط» مواهب القدوس يف مناقب العيدروس«
  .٣٢, ص )  ط(تاريخ الشحر : الطيب بافقيه
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لبارع يف ّالسيد الرشيف, الفقيه, الصويف, األديب, احلافظ, املحدث, ا«: بقوله
 .»أشتات العلوم
 مصنفاته

 .»ارتياح األرواح يف ذكر اهللا الكريم«له كتاب  •
مولد لطيف مشتمل عىل كل «: وكتاب يف قصة املولد النبوي بعنوان •

هـ ٩٧٥رشحه الشيخ عبد الرمحن بن زياد املتوىف سنة معنى ظريف, 
 ).ًوال يزال خمطوطا(

َّخمترص الدر •  .ةُّ
 .خمترص قمع النفوس للمحصني •
 .خمترص سفر السعادة للفريوزآبادي •
خمترص حتفة الزمن يف تاريخ اليمن جلده احلسني بن عبد الرمحن األهدل  •

 . هـ٨٥٥املتوىف سنة 
 جلده احلسني بن عبد ,خمترص كتاب اجلوهر الفريد يف تاريخ زبيد •

 .الرمحن

 انتقاله إىل عدن
ُال يعرف بالضبط متى انتقل إىل عدن, ولكن يبدو, كام يقول الدكتور حممد 

 أنه دخل عدن بعد أن امتأل ,»زهور السوسن يف تاريخ عدن«ّالشمري يف كتابه 
وكان له دور يف اإلصالح ما بني الدولة . ًعلام يف موطنه ويف احلرمني الرشيفني

وهذا الدور من . نوا يثورون عليهاالذين كا) األعراب(الطاهرية والعرب 
متكرر ومستمر يف تاريخ اليمن بأكمله . العلامء, وخاصة منهم السادة الصوفية

 .عىل مد مئات السنني, وخاصة يف حرضموت ويف أماكن البادية
َّالكتاب من بني إسحاق(وملا دخل عدن تزوج من أرسة عرفت بالكتابة  ُ .(

ُّهو الذي يكتب مراسالت السلطان ويرد والكاتب مقصود به كاتب الدولة, و
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 .عىل املراسالت اآلتية إليه والصادرة منه, بأمره وتوجيهه
س الناس يف املسجد اجلامع املوجودة منارته إىل اليوم, والتي ّوكان يدر

 ).ًسبق أن كتبنا عنها فصال يف هذا الكتاب(تعترب من عامل عدن التارخيية 
ّحافة حسني, ويف مسجده الذي تم للناس يف ثم انتقل إىل داره التي فتحها 

 .ًه قريبا من داره وهو من رباط الشاذلية يف عدنؤبنا
 عدن منهم الطيب باخمرمة, ء عدد كبري من علامء وأدباوكان من تالميذه

وغريها من الكتب » تاريخ ثغر عدن«يف ثالثة جملدات و» قالدة النحر«صاحب 
 .املرجعية

  وفاته

توىف السيد حسني بن صديق األهدل ليلة اإلثنني الثالث عرش من شهر ذي 
يف كتابه  ث ابن الديبعد كام يذكر ذلك املؤرخ واملح,هـ ٩٠٣القعدة عام 

 وقد أمجع املؤرخون عىل ذكر .)٢٤٣ص  (,»الفصل املزيد عىل بغية املستفيد«
يف تربة الشاذلية يف رباط وقد دفن .  ومل يذكر بعضهم اليوم وال الشهر,ةنالس

وأصبح املسجد والرباط ملتصقني . مدفون فيه بعض أهله يف حافة حسني
وهو يف حافة حسني يف عدن . خارج املسجد إىل اليوم, رغم توسع املسجد

 .كريرت
وهذا املسجد من املساجد العامرة باملصلني وبالدروس يف كافة العلوم 

 .ألحاديث النبوية واملواعظوخاصة دراسة القرآن وحفظه, ودراسة ا
ّوالسيد حسني بن صديق األهدل ليس أول من توطن عدن من آل األهدل 

عم أبيه السيد حسن بن عبد الرمحن األهدل املتوىف بعدن   بل سبقه,ءالالفض
 ., ودفن يف مقربة الشاذلية من رباطهم املعروف بمدينة عدن هـ٨٥٥سنة 
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 مسجد اإلمام حسني بن صديق األهدل

التذكري بأخبار العباد «يقول السيد عبد القادر بن عبد اهللا املحضار يف كتابه 
ُأن املسجد قد بني قبل زمن السيد حسني بن صديق, حيث بناه » وآثار البالد

مدينة املخا ب هـ , واملتوىف٨١٩سنة ) ًطريقة ال نسبا(الشيخ عيل بن عمر الشاذيل 
وكان جد السيد حسني بن صديق . ُ وكان يسمى رباط الشاذيل ,هـ٨٢٨سنة 

األهدل وهو السيد العالمة احلسني بن عبد الرمحن األهدل قد توىل اإلرشاف 
وكانت وفاته سنة . ًعليه والتدريس طوال مدة إقامته بعدن ملدة اثني عرش عاما

 . هـ٨٣١

محن األهدل كان القائم بالرباط وبعد وفاة السيد حسني بن عبد الر
   اهلاشمي, ويساعده السيدميوباملسجد الشيخ أمحد بن أيب بكر احلرض

وكانت وفاة الشيخ أمحد بن أيب بكر . أبو القاسم بن عبد الرمحن األهدل
ثم دخل عدن السيد حسني ابن صديق األهدل يف . هـ٨٤٨احلرضمي سنة 

ال يعرف  (٨٨٩يدروس عدن سنة أواخر القرن التاسع اهلجري قبل دخول الع
 .وتوىل التدريس واإلرشاف عىل رباط الشاذلية ومسجدهم). تاريخ دخوله

القريب من ساحل صرية والذي مل ( ّوكان كام أسلفنا يدرس يف املسجد اجلامع 
 . ثم انتقل إىل الدروس يف منزله ويف رباط الشاذلية,)تبق منه إال املئذنة

وممن توىل اخلطابة واإلمامة فيه . عليمي والدينيواستمر املسجد يف دوره الت
وفاته بعدن سنة (يف العهد القريب الفقيه حممد بن أمحد باحلوان احلرضمي 

 ).م١٩٥٩/ هـ١٣٧٩
 واستمرت الدروس ,م١٩٥٨ /هـ١٣٧٨ وقد تم جتديد بناء املسجد عام

وكان ممن توىل التعليم فيه الشيخ . وحتفيظ القرآن وقراءة صحيح البخاري
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وغادر عدن إىل احلجاز ). هـ١٣٩٣ −١٣٣٠ ()١(العالمة حممد عوض باوزير
 .م١٩٧٣م وأقام فيه إىل حني وفاته ١٩٦٧/هـ١٣٨٧عام 

 .ثم توىل اإلمامة واخلطابة الشيخ ثابت بن عبد اهللا اليامين
ًواستمر إماما وخطيبا . وتوىل بعده السيد حممد بن عيل باحسن مجل الليل ً

 ثم غادرها إىل احلجاز وأقام يف املدينة ,دة عرشين سنةملسجد حسني األهدل مل
 . ّاملنورة

. وتوىل بعده اإلمامة واخلطابة الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن سامل الوايل
 .وهو املرشف عىل حلقات حتفيظ القرآن وحلق العلم

                                 
: )  م١٩٧٣/ هــ١٣٩٣ −م١٩١٥/ هـ١٣٣٠(الشيخ العالمة حممد عوض باوزير )  ١(

ولد يف غيل باوزير, وتتلمذ عىل يد الشيخ أمحد باغوزة وغـريه حتـى تـوىل منـصب 
وتـرك منـصبه ألسـباب سياسـية إىل . رئيس حمكمة االستئناف يف الدولة القعيطيـة

ّ عبـد اهللا بـامطرف ثـم اسـتقل واشتغل بالتجارة مع آل. ثم عدن)  بربرة(الصومال 
ومل يشغله عمله التجاري عن مواصلة طلب العلـم ونـرشه وعـن . بعمله التجاري

عمله االجتامعي, فقد شارك يف تأسيس اجلمعيـة اإلسـالمية بعـدن, ثـم شـارك يف 
ًتأسيس املعهد العلمي, وانتخب سكرتريا  هليئـة علـامء اجلنـوب, وكـان عـضوا يف  ً

ًذي كانت منترشا يف عدن واجلنوب, وشارك يف بناء مـسجد مجعية مكافحة السل ال
ًالنور بالشيخ عثامن وكان عضوا يف اللجنة املرشفة عىل املسجد وأوقافه, وكان رئيسا  ً

وتـوىل التـدريس يف مـسجد . للجنة املرشفة عىل مدرسة بازرعة اخلريية اإلسـالمية
س ِّة خيطـب ويـدر واستمر سنوات طويل١٩٥٨احلسني ويف غريه من املساجد سنة 

ًوجدد بناء املسجد وبنى فوقه طابقا للنساء وساعده يف ذلك كثري من أهل اخلري . فيه ّ
وهـو . ُويف شهر رجب يقرأ صحيح البخاري وتتم قراءته يف آخـر شـعبان. يف عدن

واضطر الشيخ حممد عوض باوزير للهجـرة مـن عـدن . أمر منترش يف مساجد عدن
ّشتعال احلرب األهلية, فتوجه إىل احلجاز واستقر فيه  وا١٩٦٧بعد تفاقم الفتن عام 

   .)  مساجد عدن: ًنقال عن أمني سعيد باوزير(إىل حني وفاته 
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وزمالء وتالميذ العيدروس العدين الشيخ عبد الرمحن بن عيل من أصدقاء 
 )١(السكرانبن أيب بكر ا

ولد بمدينة تريم سنة . وهو ابن عم السيد أبو بكر العيدروس العدين
ِّعمه أبو بكر  وكان خيرج يف صباه مع ابن. هـ وحفظ القرآن الكريم٨٥٠

ِّلة يصليان يف بعض شعاب تريم ويقرآن يف صالهتام عرشة العيدروس كل لي
وقرأ . ِّأجزاء ثم يعودان إىل املسجد قبيل صالة الفجر فيصليان مع اجلامعة

الشيخ عبد الرمحن عىل والده وعىل غالب مشايخ عرصه يف تريم وزبيد 
 .ًوأغلبهم كانوا أيضا مشايخ أليب بكر العيدروس. احلجازو

. أبو بكر بعدن استمرت املكاتبات وتبادل القصائد بينهاموملا استقر اإلمام 
 ..ّوكانا عىل املودة واملحبة التامة واملرشب الواحد

ّ ودخل عدن واستقر , كان من التجار الكبار:)٢(الشيخ أمحد بن عيل احللبي
 سنة,  عرش ينًهبا, ثم انطو يف العيدروس العدين انطواء تاما وتتلمذ عليه ملدة 

.  شيخه أن يتوجه إىل اهلند للدعوة ونرش العلم فانتفع به خلق كثريثم أمره
 . هـ٩٥١وكانت وفاته يف حيدرأباد سنة 

 حفظ . يف دوعن١٨٢٠مولده عام : الشيخ حممد بن أمحد باجرفيل الدوعني
ًالقرآن, وأخذ عن مشايخ بلده, وكان زاهدا عابدا وصحب الشيخ عيل بن ً  

 وأوصاه بأن ,يف تريم أربعة أشهر) س العدينّعم العيدرو(أيب بكر السكران 
 وعاش .يذهب إىل ابن أخيه أيب بكر العيدروس العدين فذهب إليه, وانطو فيه

َّالشيخ باجرفيل باذال وقته للعلم والتدريس, واستقر يف أخريات حياته يف غيل  ً
 . هـ٩٠٣وكانت وفاته سنة . باوزير من أعامل الشحر يف ساحل حرضموت

                                 
   .٥٨جالء اهلم واحلزن, بذكر ترمجة صاحب عدن, ص : أبو بكر املشهور)  ١(

   .٧٦املصدر السابق, ص )  ٢(
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 .هـ٨٩١ولد بمكة املكرمة سنة :  اهللا بن فهد اهلاشمي املكيالشيخ جار
 وسمع من احلافظ ,وحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الرشعي من أهله

 ,العلامءمن مجاعة  ّالسخاوي, ومن املحب الطربي, وحصل عىل اإلجازة من
َّوذهب إىل املدينة املنورة, وسمع من والده . منهم الشيخ عبد الغني النابليس

جتاه احلجرة الرشيفة كتب السنة, وكتاب الشفاء للقايض عياض, وسمع عىل 
ثم عاد إىل مكة املكرمة . , وكتبه األخر»وفاء الوفاء«السيد السمهودي كتابه 

) تركيا(ورحل إىل مرص والشام وبيت املقدس حتى وصل إىل بالد الروم 
تردده إىل اليمن والتقى بالعيدروس العدين خالل . وتزوج هبا, ورزق األوالد

 وكانت وفاته .وتصدر للتدريس يف احلرم املكي الرشيف. واستجازه وأخذ عنه
 . هـ٩٥٤سنة 

من تالميذ ): هـ٩٠٦ بعد −?٨٤٦(شهاب الدين أمحد بن ماجد السعدي 
 عنه إال بعض أخذًنادرا ما يذكر, ألنه مل يوأيب بكر عبد اهللا العيدروس,  اإلمام

 وضعه الصويف الكبري اإلمام الشاذيل وهو أشهر األدعية, وحزب البحر الذي
نسبة (شهاب الدين أمحد بن ماجد السعدي مالحي العرب عىل مد التاريخ 

 ).إىل سعد بن قيس بن غيالن, القبيلة العدنانية املشهورة
 :»عدة األشهر الرومية«وقال ابن ماجد يف قصيدة 

ًفخذ حكام من ماجد ابـن ماجـد ِ 
 

 س بن غيالنيؤول إىل سعد بن قي 
 

وتاريخ مولده كام يقول السيد حسن صالح شهاب يف حتقيقه النونية 
غري ) إصدار وزارة الثقافة بعامن(الكرب مع ست قصائد أخر البن ماجد 

وفرغ من أول الشباب, يف » احلاوية«ّمعروف, ولكنه رصح بأنه نظم أرجوزته 
 ,)هـ٨٤٦كون سنة فلعل ميالده ي(هـ ٨٦٦نظمها يف شهر ذي احلجة من عام 

 :وفيها يقول
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 متت بشهر احلج يف جلفار
ِيوم الغـدير أبـرك األيـام ّ ُ 
 وكان يف اهلجرة يا مواليه

 

 أوطان أسد البحر يف األقطار 
ّإذ خص باإلحسان والصيام ُ 
ــه ــامن ماي  ســت وســتون وث

 

ّورصح هنا أن وطنه مدينة جلفار وهي رأس اخليمة يف دولة اإلمارات 
 والية  فيه الرسول وهو اليوم الذي أعلن. ت يوم الغديرّوأهنا مت. حاليا

 فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن زيد بن .ّاإلمام عيل عىل كل مسلم
ُبا بامء يدعى  فينا خطيقام رسول اهللا :  قالثابت  مخا بني مكة واملدينة ً

فحمد ) جرةوداع يف آخر السنة العارشة من اهلوذلك بعد عودته من حجة ال(
ال أهيا الناس فإنام أنا برش يوشك أأما بعد, : ّاهللا وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال

أوهلام كتاب اهللا فيه اهلد :  وأنا تارك فيكم ثقلني,جيبأأن يأيت رسول ريب ف
ّوالنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به, فحث عىل كتاب اهللا ورغ ثم . ب فيهّ

 .» أهل بيتي اهللا يفموأهل بيتي, أذكرك: قال
قال : وحديث الثقلني قد ورد يف سنن الرتمذي عن زيد بن أرقم قال

أين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدمها أثقل : رسول اهللا 
ولن . ن السامء إىل األرض, وعرتيت أهل بيتيم ممدود ٌحبلكتاب اهللا : من اآلخر

 احلاكم النيسابوري هوأورد. »فيهامّ حتى يردا عيل احلوض كيف ختلفوين ّيتفرقا
:  فقالّ موالي, وأنا موىل كل مؤمن, ثم أخذ بيد عيل إن اهللا : ويف آخره

 أصبحت موالي :ّ لعيل  بن اخلطابفقال عمر» ّمن كنت مواله فعيل مواله
ّوحديث الثقلني وإعالن عيل وليا للمؤمنني أقره أهل علم . وموىل كل مسلم ّ

 .السنةاحلديث من أعالم 
 كثري ورغم أن ابن ماجد يعترب من أهل السنة, إال أنه عىل عكس ما يفعله

به  د, بل أشا)حديث الثقلني والوالية(منهم, مل يتجاهل حديث غدير خم 
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وقد كان ذلك يف أواخر شهر احلجة بعد قفول . واعتربه من أبرك األيام
َّفلله در . لصيامَّص باإلحسان واُواعتربه ابن ماجد يوم مبارك خ.. النبي

 وال يتأتى ,ّكرم اهللا وجهه ّعيل  البيت ومكانة اإلماملابن ماجد الذي عرف قدر آ
ذلك إال أنه درس وتتلمذ عىل أحد رجاالت آل البيت الكرام وامتأل قلبه من 

ًوقد عرف أنه زار العيدروس العدين وأخذ منه كثريا من األدعية . ّحمبتهم ُ
 .وحزب البحر للشاذيل

 كام يقول البحاثة السيد حسن صالح ,ًخ وفاة ابن ماجد أيضا جمهولوتاري
هـ وعمره قد جاوز ٩٠٦بعد عام ) السفالية( ولكنه نظم قصيدته ,شهاب
 .وبعد هذا التاريخ مل تظهر له قصيدة.. الستني
َّجلفار«و بلد  «− احلمويكام جاء يف معجم البلدان لياقوت  − هي ,طنه و»ُ

نم واجلبن والسمن, جيلب منها إىل ما جياورها من ُبعامن, عامر كثري الغ
 .»البلدان

ًوقال الربان منصور بن احلاج إبراهيم وهو يقدم خمترصا يف علم البحار من  ّ
م البحار من كالم الشيخ األويل عارف فهذا خمترص يف عل«: بن ماجداكالم أمحد 

ّالبلدان, املوسوم بمعلم البحرين والربين, املعلم الشيخ أمح  )١(د بن مايدّ
ف بن فضل بن حسن بن حسني بن دويك س بن يووبن حممد بن عمر) ماجد(

النجدي وينطقون بالقاف اجلافة مثل أهل (السعدي ابن أيب الركائب النقدي 
حرضموت ومناطق كثرية من السعودية وصعيد مرص أقرب إىل اجليم بدون 

                                 
 عـن وقد قـال الرسـول . مايد أي ماجد, وبعض قبائل العرب حتول اجليم إىل ياء)  ١(

. حار يار أي جار عىل طريقة هلجات بعـض العـرب)  مادة إلسهال البطن(الشربم 
وهي موجودة إىل اليوم يف اإلمارات العربية املتحدة والكويت وحرضموت وبعض 

   .مناطق أهبا وعسري يف اململكة العربية السعودية
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أس اخليمة وقد كانت ر. »كن جلفار وهي طلع من رأس اخليمةاس) تعطيش
سعدي ل أمحد بن ماجد اثوهلذا حيتفل أهل عامن برتا).. اإلمامة(تابعة لعامن 

 . خريّ كلجزاهم اهللا. وجيمعونه وينرشونه
 نشأة ابن ماجد

ًكان جده حممد بن عمرو السعدي ماهرا يف املالحة يف البحر األمحر وكان . ّ
ًطرة عىل السفن فيه, ثم صار والده كذلك وزاد عليه علام ًخبريا باألماكن اخل

وقد . رنا أربعني سنةّبنا هذا وكرّفلام جاء زماننا جر«: ماجدوخربة, قال ابن 
 أي دروب(» ّلني النادرين, وأرخناه, وفهمنا مجيع دروبهجرنا علم الرّرنا وقرّحر

 ّحر األمحر كانت تسمين ربابنة البوقال إ). ُالبحر األمحر الذي كان يسمى القلزم
وقد قام ابن . فريقي للبحر األمحرأي الساحلني العريب واإل» ينَّربان الرب«والده 

 مل يدع فيها جزيرة وال ,من ألف بيت يف أكثر ,ماجد بنظم األرجوزة احلجازية
 : ومع ذلك فقد ختم أرجوزته بقوله.إال ذكره) ابحري(ًشعبا 

ـــداد ـــرغ القرطـــاس وامل ـــد ف  ق
 

 )١(لغت العرش من أعـداديوما ب 
 

ًوقد عاش أمحد بن ماجد ووالده وجده معظم حياهتم يف البحر, بعيدا عن  ّ
ووصف ابن ماجة . همِدْعُ وكانت الزوجات واألرسة تعاين من ب,األوطان

 له, ولوعتها عليه, ولوعته عليها يف افراقه لزوجته املكية العامرية وفراقه
 :ًقصيدته املكية قائال

ِيفــارق مــن هيــو بجــز احلنــاجر  ِكن يف الركـب نـاه وآمـرومن مل ي ِّ 

                                 
أخـر, نظـم شـهاب الـدين النونية الكرب مع ست قصائد : حسن صالح شهاب)  ١(

أمحد بن ماجد, رشح وحتقيق حسن صالح شهاب, وزارة الرتاث القومي والثقافة, 
   .١٣, ص ١٩٩٣/ هـ١٤١٣سلطنة عامن, 



FEא 

 

٢٧٩

ّفقضيت ما قـض  ًالّيت منهـا معجـّ
ـــه  ًففارقتهـــا دمعـــا يفـــيض كأن

ٍورست بقلب ُ  ً كـاد يقـيض تأسـفاَ
 وال برح التذكار عندي وشـوقهم
 إىل أن نظــرت عنــد جــدة بحرهــا
 ُركبت عىل اسم اهللا بحري سفينتي

 

ــا ــا ثقيف ــقى اهللا أهليه ــامرًس  ِ وع
 ِ عـــىل جرياهنـــا والعـــشائر)١ (...
 دت من سكان مكـة بنـاظريّوزو

 ِجيــاذبني مهــام خطــني األبــاعر
ِبه راسيات الفلـك فـوق األنـاجر ُ 
ــادر ــصالة مب ــا بال ــت فيه ِوعجل ّ 

 

يف أول وابن ماجد رجل تقي, كثري األوراد, حريص عىل إقامة الصلوات ١
 .أوقاهتا, مبادر هلا, شغوف هبا

 وتعلم احلساب العريب واهلندي ,ذ صباهركب أمحد بن ماجد البحر من
 : قال,املتعلق بالقياسات واملسافات البحرية
 وكــم نظــرت يف احلــساب العــريب

 

 )٢(وحسبة اهلندي منذ كنـت صـبي 
 

وتلقى دروسه يف علم املالحة عىل يد والده ومالح آخر يدعى ابن هيثم 
 :ّوشيوخ يف املالحة ذكرهم عىل اإلمجال يف أرجوزته امليمية

 أال ليت شعري هل تراه شـيوخنا
 

ــثم  ــن هي ــدي واب ــده أو وال  فتحم
 

ِومل يكتف بذلك بل كان واسع االطالع كثري القراءة لكتب املالحة خاصة, 
ًقل كثريا من املعلومات البحرية إىل ن وعن هذه الكتب .وكتب األدب عامة

 .)٣(أرجوزته احلاوية
م البحر يف املسائل وذكر ابن ماجد ما يدور من مناظرات بني شيوخ عل

                                 
  .كلمة ممحوة من املخطوط)  ١(
   .١٥املرجع السابق, ص )  ٢(

   .املصدر السابق)  ٣(
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٢٨٠

 .وكان هو فارسها وابن بجدهتا.. العويصة حني جيتمعون يف أحد املواين
وكان ابن ماجد يف كهولته ورجولته شديد التمسك بأهداب الدين حتى 

وصحح بعض ما كان من أخطاء بحرية أو . عرف باسم حاج احلرمني الرشيفني
وقد استدرك بعض . كرفلكية يف قصائده التي وضعها يف فرتة الشباب البا

وكأي بحار كانت . )١(وصححها, كام قال بنفسه» احلاوية«أخطاء أرجوزته يف 
 وما كان البن ماجد الشديد التدين ,له عدة زوجات يف عدة مواين لكثرة أسفاره

 :أن يذهب إىل الغواين, فلام تقدمت به السن قال
 لقد كنت قبل اليـوم مملـوك شـهوة

 )٢(جـريكتايب جلييس واجلميلة مت
 

 ُوقد رصت حرا واهلو صار خادمي 
 )٣(وعقيل مشريي والفتاكة صـارمي

 

ويا له من رجل ارتفع حتى هجر النساء إال عند عودته من رحالته الطويلة 
 .. َّولعله طلق أكثرهن. حني يعود إىل زوجاته

 يف جمال ختصصه يف العلوم البحرية وعلوم اد اهتاممه بالكتب وخاصةزو
ّد هداه طول تأمله يف النجوم ورصد مطالعها ومغارهبا إىل استنباط وق. الفلك

تكن معروفة من قبل, كان يستدل هبا عىل املواقع  قياسات جديدة هلا, مل
كام اكتسب أثناء أسفاره يف طول . الصحيحة للمرايس والرؤوس وغريها

ة حتى وصل جزيرخربة ومعرفة واسعة بالطرق البحرية اآلمنة املحيط اهلندي 
وكان اخلبري هبا . فريقيا وسواحل اهلند الرشقيةإي وجنوب دمدغشقر ومالين

 : فقال,حتى تودد إليه امللوك
                                 

   .١٦املصدر السابق, ص )  ١(

  .املحمودة مثل الكرم والنجدةأي فعل األفعال اجلميلة )  ٢(
ًالفتك باألعداء, وهو رغم تقدمه يف السن إال أنـه ال يـزال مـاهرا يف القتـال يفتـك )  ٣( ّ ّّ ّ

  .باألعداء
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ُأنفقت عمري عىل علم عرفت بـه ٍ 
ــا عنيــت ــذا أهــال مل ــو مل أكــن ل ُل ً 

 

ِفازددت بالعلم تـوقريا عـىل الكـرب  ً 
ــة الــوطرَيب ــذا غاي ــوك وه  )١(ِ املل

 

ون من ذلك ستفيديية اآلمنة, وحرجارة البُوقد عنيت به امللوك حتى تتم الت
 .يف جتاراهتم وما يفرضونه عىل البضائع من عشور ومجارك

 جاما? يهل أرشد ابن ماجد فاسكو د
ًلقد راجت هذه القصة رواجا كبريا  وينكر الدكتور عبد اهلادي التازي يف ,ً

إن أول من ذكر ذلك هو  وقال ,ةّهذه التهمة بشد» جد والربتغالابن ما«كتابه 
 يف كتابه م١٨٢٢/ هـ٩٩٠املؤرخ العثامين قطب الدين النهروايل املتوىف سنة 

 : وقال ما نصه. الربق اليامين يف الفتح العثامين
ح النوادر دخول من احلوادث والفواد) م١٤٩٥(وقع يف أول القرن العارش «

وكانت . ج املالعني إىل ديار اهلندناللعني, من طائفة الفر) غالالربت(الفرتقال 
ميناء يف املغرب مقابل أسبانيا والربتغال وال (طائفة منهم يركبون يف زقاق سبته 

واملقصود املحيط (يف البحر ويلجون يف الظلامت ) تزال أسبانيا حتتله إىل اليوم
ُضع قريب من جبال القمر ويمرون بمو) ُاألطليس ألنه كان يسمى بحر الظلامت

قر والساحل املواجه هلا من جنوب وجزيرة القمر الكرب هي جزيرة مدغش(
يف مضيق أحد جانبيه جبل واجلانب الثاين بحر الظلامت يف مكان كثري ) فريقياإ

لعله يقصد رأس (و منهم أحد  وال ينجرساألمواج, ال تستقر به سفائنهم وتنك
َ شخص ماهر يقال له أمحد بن ماجد, صاحبه كبري ّإىل أن دهلم)  الصالحالرجاء َ
ال تقربوا : وقال هلم)  األمريال–أي أمري البحر (وكان يقال له املسندي . الفرنج

 فال تنالكم األمواج, فلام ,الساحل من ذلك املكان, وتوغلوا يف البحر ثم عودوا
                                 

   .١٧املصدر السابق, ص )  ١(
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٢٨٢

ند وبنوا يف فعلوا ذلك صار يسلم من الكرس كثري من مراكبهم, فكثروا يف بحر اهل
وتقووا هناك, )  مدخل اخلليج الفاريسيفهرمز (ثم أخذوا هرموز .. ةقلع) ةّكو(

 .)١(»وصارت األمداد ترتادف عليهم من الربتغال

ّوقد رد الدكتور عبد اهلادي هذا القول وأنكره واستدل بام كتبه الربتغاليون 
ًكروا شخصا آخر ٌأنفسهم يف تلك الفرتة, ومل يذكر أحد منهم ابن ماجد, بل ذ

 وسامه Ganaسامه آخرون املعلم كانا و Malemo Ganaqua سموه املعلم كاناكا
ًأيضا   ولعلها,Melmandoميلامندو ): ١٥٧٢) (كاموس(الشاعر الربتغايل 

وهذا الشخص من كوجرات يف اهلند كان يف ماليندي يف رشق . حتريف املعلم
ي عرفه العرب ذعىل الطريق البحري الّه باملال والنساء فدهلم ؤفريقيا وتم إغراإ

 .من قبل

لنهروايل كان ا أن )٢(يؤكد حسن صالح شهاب يف مقدمته للنونية الكرب
ًمتحامال وكاذبا عندما ذكر أن ابن ماجد أغراه الربتغال املالعني باملال والنساء  ً

ار اخلطرية, ال بحلوم أن طريق الع ومن امل.وأنه علمهم الطريق يف حال سكره
 .ازف فيها الربابنة وهم سكارجي

ح يف ّوقد علل حسن صالح شهاب النسبة إىل ابن ماجد أنه كان أشهر مال
تلك الفرتة من الزمن, وأنه أكثر الناس خربة باملحيط اهلندي إىل رشق وجنوب 

ّم أن ابن ماجد هو الذي دل الربتغال عوهلذا قام النهروايل وغريه بالز. فريقياإ
 ., بعد أن كانت مراكبهم تنكرس يف األمواج العاتيةعىل الطريق البحري

                                 
م, وزارة ٢٠٠٥/ هــ١٤٢٦, ٣ابـن ماجـد والربتغـال ط : عبد اهلـادي التـازي. د)  ١(

 مـع اختـصار طفيـف, ومـا بـني ١٨ −١٠ عـامن, ص −الرتاث والثقافـة, مـسقط
   .املعقوفتني من كالمي لتوضيح الغامض من تعبرياته

   .٢١ −١٨النونية الكرب, ص : حسن صالح شهاب)  ٢(
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ذي يروي لنا يف أرجوزته لكن ابن ماجد ال: ويقول حسن صالح شهاب
املحيط اهلندي وغرق سفنهم يف بحر خرب وصول اإلفرنج إىل مياه » السفالية«

وما أثاره وصوهلم من القلق واخلوف بني البحارة والتجار ) موزمبيق (ةسفال
هـ ثم وصلوا إىل ٩٠٠ ويقول إن مراكب اإلفرنج جازهتا عام ..نئوسكان املوا

 .هـ٩٠٦يف اهلند عام ) قاليقوط(كاليكوت 
 :دجقال ابن ما

 جازهتــــا يف عــــام تـــــسعامئة
ــــز ــــاملني)١(.. جتي ــــامني ك   ع

 )٢(ورجعــوا مــن هنــدهم للــزنج
 ي العايدةذوجاء الكاليكوت خد 

 وبـــاع فيهـــا واشـــرت وحكـــام
ــالم ــبغض اإلس ــا م ــار فيه  وص
 )٣(وانقطع املكي عن أمر الـسامري

 

ـــه  ـــا أخاي ـــرنج ي ـــب اإلف  مراك
ـــاليقني ـــد ب ـــالوا اهلن ـــا وم  فيه
ــــرنج ــــق اإلف ــــذه الطري  ِيف ه
ــدة ــة وســت زاي ــسع ماي ــام ت  لع
ــــام ــــه وظل ــــسامري برطل  وال
 ِوالنـــاس يف خـــوف واهـــتامم

ـــو ـــد جردف ـــسافريّوس  )٤(ِ للم
 

 للرد عىل هذه الفرية التي ,وما ذكره ابن ماجد يف ذم الربتغال وما أحدثوه
 .ويف هذا غنية عن اإلطالة يف الرد. مّتزعم أنه هو الذي دهل

                                 
   .كلمة غري واضحة باألصل)  ١(

   .الزنج هو ساحل إفريقيا الرشقي والزنوج هم سكاهنا)  ٢(

ذي كان مع قـوم موسـى أصـله ذكرت بعض كتب التفسري والتاريخ أن السامري ال)  ٣(
إىل اهلنـد )  جدة(والناظم يشري بذلك إىل انقطاع الرحلة التجارية من مكة . من اهلند

   .والعكس صحيح

واملقـصود أن . هي جردفوي بـني سـاحل رشق إفريقيـا والبحـر األمحـر: جردفون)  ٤(
ورأس جردفـوي يف الـصومال, وهـو . الربتغال بدأوا يسيطرون عىل هـذه البحـار

   .قرب مكان إىل جزيرة سقطرأ
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٢٨٤

 دآثار ابن ماج
يقول حسن صالح شهاب أن الرتاث املالحي قبل ابن ماجد ضائع, وأن 

 ابن وذكر. )١(ابن ماجد هو صاحب اآلثار البحرية العربية الكاملة املوجودة
 منها كتاب ,ماجد بعض مؤلفات العرب يف علم املالحة واإلرشادات البحرية

 , ألفه األسود الثالثة حممد بن شادان, أي اإلرشادات البحرية)٢()مهانجر(
لكتاب اوقال إنه اطلع عىل نسخة من هذا . وسهل بن أبان, والليث بن كهالن

 وتاريخ , املؤلفني حسن بن سهل, حفيد سهل بن أبان أحدبخط إسامعيل بن
 . هـ٨٥٠نسخها 

 بن طربويه ألف يف علم املالحة وأن األسود الثالثة أخذوا وذكر أن أمحد
من كتابه كام ذكر أن املعلم خواشري بن يوسف بن صالح األركي وصف 

 .الطريق البحري إىل اهلند
وقد أشاد ابن ماجد بام يف كتاب الليوث الثالثة, رغم انتقاده لبعض ما فيه 

 .ًوهذا أمر متوقع فبينهم وبني ابن ماجد ستة قرون تقريبا. اءن أخطم
وقد ظهر من . ً تلميذ ابن ماجد كثريا من أقواله ونظمهيونقل سليامن املهر

وقد عثر املسترشق . مؤلفات ابن ماجد كتاب الفوائد وقصائده العديدة
, ١٩١٣عىل بعض مؤلفات ابن ماجد ونرشها عام ) يل فرانئجرب(الفرنيس 

 :)٣(وهي
 .كتاب الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد −١
 .حاوية االختصار يف أصول علم البحار: أرجوزة −٢

                                 
   .٢٢املصدر السابق, ص )  ١(

   .تعني الرمحني, ولست أدري مصدرها فارسية أم هندية: الرمهانج)  ٢(

   .٢٧ −٢٥املصدر السابق, ص )  ٣(
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٢٨٥

اخلليج (يف وصف الطرق البحرية يف خليج عدن » ِّاملعربة«أرجوزة  −٣
 ).الرببري نسبة إىل بريرة

يف حتديد سمت القبلة يف مجيع بلدان العامل » حتفة القضاة«أرجوزة  −٤
 .القديم

الذي (ر العرب يف وصف الطريق البحرية يف اخلليج العريب قصيدة ب −٥
 ).كان يعرف بالفاريس

ّقصيدة يف قسمة أزوام احلمة عىل سري نجوم  −٦ ِ)بنات نعش الكرب =
 ).الدب األكرب

 .يف قياسات بعض النجوم»  وذخريهتمكنز املعاملة«قصيدة  −٧
 .العمدة البحرية يف ضبط العلوم البحرية −٨
 . البحر الزاخراملنهج الفاخر يف علم −٩
 .)١(القصيدة املهرية −١٠
 .عالمات الوصول إىل بر اهلند والعربوصف قصيدة يف  −١١

 . أرجوزة وقصيدة١٥وهي 
 وتضم مؤلفات سليامن بن أمحد ١٩٢٥ثم نرش املجموعة الثانية سنة 

» ُالعمدة املهرية يف ضبط العلوم البحرية«: , تلميذ أمحد بن ماجد وهي)٢(املهري
                                 

. ليست من جمموعـة املستـرشق الفرنـيس جربئيـل فـران)  ١٠ −٨(هذه املجموعة )  ١(
بر العرب يف «وأرجوزة » ساحل اهلند الغربيةاملرايس عىل «ًوالبن ماجد أيضا كتاب 

   .»خليج فارس

املهري نسبة إىل املهرة وتقع رشق حرضموت, وهـي إحـد حمافظـات اجلمهوريـة )  ٢(
وقد اشتهرت املهرة يف التاريخ بالنوق املهرية, فهي أفخر أنواع النـوق, كـام . اليمنية

ء املـسلمني وخاصـة يف وهناك عدد مـن علـام. اشتهرت هي وعامن باخليول العربية
املغرب واجلزائر يعرفون باملهري, أي نسبة إىل املهرة, وهي قبيلة من قضاعة اليمنية 

   .احلمريية
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قالدة «ورسالة» رشح حتفة الفحول«و»  يف علم البحر الزاخراملنهاج الفاخر«و
, باإلضافة إىل ثالث قصائد أخر البن ماجد »الشموس واستخراج األسوس

 : هي
 .يف وصف السفر من عامن إىل اهلند» اهلادية« −١
وهي أرجوزة وصف فيها الطرق البحرية بني اهلند والبحر : السبعية −٢

» ذيبة املهل«وجزر ) ًف حالياالكادي(ووصف جزر الفال .. األمحر
 ).ًاملالديف حاليا(

 .اليتيمة وهي يف رشح قياسات بعض النجوم −٣

ظهر املسترشق الرويس كراتشكوفسكي الذي عثر عىل وبعد فران الفرنيس 
وقد قام املسترشق .  حتتوي عىل ثالث أراجيز١٩١٩ البن ماجد عام ةخمطوط

ونرشها ) بطرسربج(راد شوموفسكي الرويس بدراسة وحتقيق خمطوطة ليننج
 . وهي حتتوي ثالث أراجيز هامة هي السفالية واملعلقية والتائية,١٩٥٧عام 

  وقد قام الباحث اليمني السيد حسن صالح شهاب بنرش سبع قصائد
 وجدها يف دار املخطوطات بمسقط التابعة لوزارة ,ُالبن ماجد مل تنرش من قبل

ّالكرب املسامة بقصيدة النونية ي وه.  بسلطنة عامنةالرتاث القومي والثقاف
ًحها السيد حسن شهاب رشحا موجزاً بيتا رش١٤٠ ومقدارها ,اخليل  وقصيدة .ً
وصححت قياساته وهي ) نخليج عد(ت اخلليج الرببري بَّ التي عرِّاملعربة
كنز املعاملة  و. يف علم البحار, وهي أطول قصائدهاحلاوية وأرجوزة .ً بيتا١٨٣

 .يف قياس طوالع النجومخممسة االستوايات  و.نجوميف قياسات بعض ال
 . يف وصف طرق وقياسات أهم مواين ساحل اهلند الغريباهلاويةوقصيدة 

 .ّوقصيدة أخر خممسة
 يتأثر بالعيدروس ,وهكذا نجد ابن ماجد العلم الزاخر يف علوم البحار



FEא 

 

٢٨٧

ا ّالعدين, ويأخذ عنه حزب البحر واألوراد األخر التي ظل يواظب عليه
 .طوال حياته املديدة

* * * 
 :ومن تالميذ العيدروس العدين

 −٨٨٠(وقيل حممد بن عبد اهللا باقشري الشيخ عبد اهللا بن عبد اهللا باقشري, 
 )هـ٩٥٨

 املولود ,الفقيه بن الفقيه عبد اهللا بن عبد اهللا باقشري احلرضمي الشافعي
ر بن عبد اهللا  أخذ من العديد من العلامء ومنهم اإلمام أيب بك.بحرضموت
قالئد اخلرائد «ومن كتبه . وقد مجع اهللا له العلم والعمل والورع. العيدروس

 .»السعادة واخلري يف مناقب السادة بني قشري«وكتاب » وفرائد الفوائد
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א 
وهو مسجد . ملهامن أشهر معا) كريرت(مسجد العيدروس بعدن يعترب 

وقد كان أول ما عمله السيد أبو بكر . ُأسس عىل التقو من أول يوم
هـ أن ابتدأ ببناء املسجد وانتهى منه عام ٨٩٩العيدروس بعد دخوله عدن عام 

 . هـ٨٩٠
قام السلطان عامر بن عبد الوهاب , هـ ٩١٤وعندما توىف العيدروس عام 

ثم بنى األمري مرجان ). شامل القبلة(ببناء قبة عليه ألنه دفن خارج املسجد 
 وكان من الدهاة والرجال الذين ,موىل للطاهريني, حكم عدن(الظافري 

ّيعدون لألمر عدته ّوقد صد اهلجوم الربتغايل عىل عدن مرتني, وأحلق هبم . ّ
وكان من املتعلقني بالعيدروس العدين, كام كان . هزيمة ساحقة يف املرة الثانية

ًرباطا كبريا ملحقا باملسجد لطلبة ) جة من العلم بالرشيعةًعادال, وعىل در ً ً
 ثم بنى الشيخ حممد . كبرية لسكنى الشيخ القائم بالرتبة واملسجدًاالعلم, ودار

وكان التجديد األول يف عهد العثامنيني .. ّبن عبد امللك ثالثة أروقة حميطة بالقبةا
 .م١٥٦٨/ هـ٩٧٦سنة 

ًوتم جتديد املسجد أيضا عام  هـ بواسطة أحد أثرياء اهلند من حيدر ١٢٧٢ّ
ًم وفقا ملا ورد عىل لوح ١٨٩٥/ هـ١٢٧٤وانتهت عملية التجديد عام . أباد

 .ّخشبي موجود باملدخل الرئييس للقبة واملسجد
 ثم بعد أن هجم عىل .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٨ت توسعة حديثة عام وقد حصل
 والوهابية قاموا بتهديم ّ من التكفرييني الذين يدعون السلفيةاتاملسجد جمموع
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 وذلك بعد إعادة ,أجزاء من اجلامع وهتديم القبور وإخراج اجلثث وحرقها
 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ّالوحدة, والتي متت يف 

 واجلهل بأحكام وقد حدثت هذه احلوادث املؤسفة بسبب التعصب املقيت
 ّالدين اإلسالمي احلنيف الذي حيرم االعتداء عىل القبور, وإخراج اجلثث

 .ّوحرقها عمل إجرامي بشع ال يقره دين وال قانون
 بإعادة البناء ,ب احلايلّ املنص,وقام السيد مصطفى بن زين العيدروس

 وقد قامت الدولة باستنكار هذا العمل ,م١٩٩٥/ هـ١٤١٥والتوسعة عام 
 . كام سامهت بإعادة الرتميم والبناء,املشني وعاقبت بعض املعتدين
ثار العيدروس العدين منها عصاه التي كان وكان يف املسجد بعض آ
وكان اخلطباء من بعده يستخدموهنا, فنُهبت . يستعملها عند إلقاء اخلطبة

ّوفقدت بعد هذا االعتداء الغاشم, كام فقدت السبحة التي كان يسبح هبا  ُ ُ
  . والطاسة التي يرشب هبا املاء,العيدروس

حرقت مع عظام املوتى ُ وأ,ُوهنبت أبواب الرضيح وإحد نوافذ املسجد
  .ُالذين نبشت قبورهم

 ,وكانت هذه األبواب والنوافذ من الساج املستورد من اهلند, وكذلك املنرب
 .ُفأعيد ترميمها من جديد واسترياد الساج من اهلند

وكان اإلمام العيدروس العدين يقيم احلرضة يف مسجده بعد صالة العشاء 
 ثم الذكر املعروف بذكر العيدروس, وهي كل اثنني, ويبدأون بقراءة الفاحتة

   وقد أشار إليها,ّجمموعة األذكار التي رتبها والده اإلمام عبد اهللا العيدروس
 :ًأبو بكر العيدروس العدين قائال

ُوذكر العيدروس القطب أجىل ُ 
 

 دا للـصادقيناِّ الـصِعن القلـب 
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 :)١(البن وجتارته
ويدار . اجلامعية, ثم ترتب الفاحتةثم بعد الفراغ من الذكر تنشد األناشيد 

ًأثناء احلرضة بيشء من البن املحمص لطرد النعاس, وبقي تقليدا يف احلرضة إىل  ّ ّ ُ
واجلدير بالذكر أن كلمة القهوة يف اللغة العربية تعني اخلمر, وهو أحد . اليوم

وهلذا ملا بدأ العيدروس استخدامها . مفردات اخلمر الكثرية يف اللغة العربية
ّرفت باسم القهوة البنِّية لتمييزها عن القهوة, وغلط فيها بعض الفقهاء عند ُع ُ

 .حهااحلقيقة أباعرف ّظهورها فحرمها, ثم ملا 
ُوقد كان العيدروس أول من نرش استخدام القهوة البنِّية لتساعدهم عىل 

ثم عرفها الناس كافة السهر والعبادة, وعرفها الصوفية, وانترشت بينهم, 
 أهم ميناء لتصديرها (Mokha)ت زراعتها يف اليمن حتى أصبحت املخا وانترش

. ّودرت ثروة كبرية للبالد. يف القرن السابع عرش والثامن عرش امليالديني
ّواستمرت املخا عىل ذلك حتى أواخر القرن التاسع عرش امليالدي بعد استيالء 

 .ق عليهااإلنجليز عىل عدن, عندما أصبحت عدن تنافس املخا, ثم تتفو
 وعرفت أماكن القهوة يف الدولة العثامنية وأوربا والواليات املتحدة باسم

                                 
, أن أهل اليمن بدأوا يـستعملون »عدن حتت احلكم الربيطاين«: ذكر جافني يف كتابه)  ١(

). وسبعد أن نـرشها العيـدر(قهوة البن منذ منتصف القرن اخلامس عرش امليالدي 
ّويف بداية القرن السادس عرش امليالدي وصلت قهوة البن إىل مكة ومنهـا إىل مـرص 

وافتـتح أول . م ومنها إىل أوربا١٥٥٤وسوريا, وفتح أول حمل للقهوة يف تركيا سنة 
م, وفينـا سـنة ١٦٧٠م, وبـاريس ١٦٦٠م, ويف أمسرتدام ١٦٥٠حمل يف لندن سنة 

ُوكان البن اليمني يشرت بال. م١٦٨٠  واحلديدة وبيـت املخاذهب والفضة, ونمت ّ
واغتنـت . وجاءت السفن من أوربا وأمريكـا تتنـافس لـرشاء الـبن اليمنـي. الفقيه

وهو دور هـام يف ). العدين(اليمن بسبب قهوة البن التي نرشها أبو بكر العيدروس 
  .اجلانب االقتصادي
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(Mokha) وإىل اآلن يستخدم اسم . أي املخا(Mokha) ّعىل نوع معني من القهوة. 
أن العيدروس ) طبعة فرانكلني(وجاء يف املوسوعة العربية امليرسة 

 .منيّهو مبتكر القهوة املتخذة من البن الي) العدين(
وهكذا يضاف إىل العيدروس دور اقتصادي هام استمر ألربعة قرون 
كأهم دخل جتاري لليمن, وانتعشت بذلك املخا وأجزاء من اليمن, ثم حتولت 

 .ًاحتالل بريطانيا لعدن وجعلها ميناء حرا عدن بعد جتارة البن إىل
يبدو مسجد العيدروس حتت جبل 

ها كثري شمسان وأمامه املقربة التي يدفن في
وبجانب رضيح السيد أيب . من أبناء عدن

بكر العيدروس, وهو شامل املسجد, مكان 
اصة ببعض حكام عدن مثل اخلآخر للقبور 

مرجان الظافري, وكثري من علامء وأعيان 
 .عدن والصاحلني

وتم أول جتديد للمسجد يف عهد 
أي بعد (م ١٥٦٨/ هـ٩٧٦العثامنيني سنة 

). ًتني عامابأكثر من سوفاة العيدروس 
م قام به أحد أثرياء هوالتجديد الثاين وهو األ

ّد املسجد والقبة واملدخل ّاهلند حيث جد
/ هـ١٢٧٤الرئييس الرشقي وذلك سنة 

ًم وفقا ملا ورد عىل لوح خشبي موجود ١٨٩٥
وهناك . باملدخل الرئييس للقبة واملسجد

 سنة , وهو حمدود,يد األخري وتم التجد.م١٩٥٠ترميم قام به إسامعيل حبيب امليمني سنة 
ب السيد مصطفى بن زين العيدروس بعد أن قام عدد من ّ عىل يد املنصم١٩٩٥/ هـ١٤١٥

 باهلجوم عىل املسجد وهدم القبور وإخراج اجلثث وإحراقها بعد إعادة الوحدة عام التكفرييني
ّهتدم  اء ما وسامهت يف إعادة بن, وهو عمل مشني أدانته الدولة,م١٩٩٤  سبتمرب٢ /هـ١٤١٤

 .من املسجد والقبور
يف جنوب اجلامع يف هناية القرن العرشين ) غرف طلبة العلم(وأضيف رباط للطلبة 

 .امليالدي
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 ّجامع العيدروس بمنارته املميزة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 املدخل الرئييس للجامع                                 ّمنارة مسجد العيدروس املميزة
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 )١(لعيدروسمسجد ا
) ٢م٣٠٥(ومنها ) ٢م٢٠١٢(تبلغ مساحة املسجد اإلمجالية حواىل 

 .للملحقات) ٢م٢٧٤(للخدمات و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّاملدخل الرئييس تغطيه قبة يصعد إليها عن طريقة درجات سلم, ويزين القبة زخا ف رّ
األفريسيك ومنمنات نباتية وهندسية مرسومة باللون املائي عىل طبقة من اجلص اجلريي بطريقة 

(Fresco),يف جوامع املغرب اذ يشبه تلك العقود املنترشةّص أخّ ويواجه املدخل عقد مفص 
 .العريب

                                 
عـدن, بوابـة :  ندوةاملعلومات املدرجة يف موضوع مسجد العيدروس, مأخوذة من)  ١(

يف . م٢٠٠١ ينـاير سـنة ١٩ إىل ١٨اليمن احلضارية, املنعقدة يف جامعـة عـدن مـن 
. حممـد الكبـيس وم. د: معامل مدينة عدن بني األصـالة واحلداثـة, للبـاحثني: بحث

  . مارسيل خان
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 املدخل الرئييس ملسجد العيدروس             ّقبة املدخل الرئييس ملسجد العيدروس
توجد للمسجد منارة عالية باتت من معامل املدينة وهي مالصقة للجدار 

 وتتكون من . ومبنية من حجر احلبش األسود,ّلقبة يف الركن الرشقيالشاميل ل
ّبدن مثمن الشكل واألضالع به ثالث دورات خشبية تنتهي يف األعىل بقبة 

 ويوجد يف الطابق الثالث .ة, وال توجد فتحات كثرية يف بدن املنارةع مضلةصغري
 ويالحظ .انخشبية بارزة عن بدن املنارة كانت تستخدم لألذأربع مرشبيات 

وجود تأثر بنمط العامرة اإلسالمي يف بناء املنارة بام هو مماثل يف اهلند وذلك 
بحكم التواصل الدائم مع تلك البلدان اإلسالمية الذي فرضه املوقع اجلغرايف 

 .عرش امليالدي ُملدينة عدن, وقد بنيت يف القرن التاسع
 

منارة مسجد العيدروس
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ث تنوع التطبيقات نالحظ تنوع الزخرفة والنقوش يف املسجد من حي
ًواألساليب التي تم استخدامها يف مراحل التجديدات املختلفة تبعا الختالف 
املدارس املعامرية اإلسالمية, كام يالحظ أن الزخارف واملنمنامت والفسيفساء 

 .املستخدمة يف الدهاليز قد متت باستخدام أساليب احلفر والتخريم
  
  
  
  
  

 
  من الداخلّالزخارف يف قبة مسجد العيدروس

 
 
 
 
 
 

الزخارف يف املدخل الرئييس ملسجد العيدروس
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استمر مسجد العيدروس بعدن يف نرش العلم بواسطة رباطه املشهور كام 
كان هلم دورهم االجتامعي املرموق منذ أن أسسه السيد أبو بكر بن عبد اهللا 
العيدروس العدين, وأول من توىل مقام العيدروس واالعتناء باملسجد والرباط 

/ هـ٩٢٢أيب بكر العيدروس املتوىف سنة  هو ابنه السيد أمحد املساوي بن
 .م١٤٤٧

بن ) العيدروس(ثم توىل بعده السيد حممد بن عبد اهللا بن علوي بن عبد اهللا 
سبط السيد أيب بكر بن عبد الرمحن السقاف وهو ) السكران(أيب بكر 

 وجاء بعده ,م٩٧٨العيدروس العدين من ابنته مزنة, وكانت وفاته بمكة سنة 
د بعدن واملول(أخوه الشقيق عمر بن عبد اهللا بن علوي ابن عبد اهللا العيدروس 

 وعندما هاجم القبطان .م١٥٢٥/ هـ١٠٠٠وقد توىف بعدن سنة ) هـ٩٢٦سنة 
ّعيدروس, وقد اتفق مع هينس أال يبيعوا ّهينس عدن, كان املنصب السيد زين ال

وكان له دور يف إنقاذ ضحايا السفينة . ولكن هينس نقض العهد. اخلمر لألهايل
وكان دوره يف احلفاظ عىل عدن وأهلها . ّالتي حتطمت قبالة عدن) دولت دريا(

وقام ابنه . ٌوكان للعيدروس دور بارز يف اإلصالح بني القبائل املتحاربة. ًبارزا
سيد علوي بن زين العيدروس بالتوفيق بني شيخ العقارب عبد اهللا حيدرة ال

ويف أثناء احلرب . الذي باع الربيقة لإلنجليز وبني سلطان حلج فضل حمسن
ًالعاملية األوىل وقف السيد عبد اهللا العيدروس منصب عدن مؤيدا لربيطانيا  ّ

 حلج وقفوا مع ولكن أوالد عمومته يف. باعتبارها صديقة الغرب واملسلمني
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 .يد باشا ضد اإلنجليزعس
توىل أخوه ثم  .ً السيد حممد بن عمر ابن السيد عمر املذكور آنفاّثم توىل

 واستمرت السلسلة العيدروسية إىل أن توالها السيد .السيد أمحد بن عمر
. ّ أمد اهللا يف عمره,م, وال يزال فيها١٩٧٢مصطفى بن زين العيدروس عام 

قد درس يف مدارس عدن وخاصة يف مدرسة بازرعة وكان السيد مصطفى 
 .)١(١٩٧٠ ثم التحق باملعهد الديني العايل بالكويت وخترج منه عام ,اإلسالمية

وقد قام باخلطابة والتدريس يف هذا املسجد املبارك عدد كبري من العلامء 
وتوىل تلك . َّاألجالء منذ زمن مؤسسة أيب بكر العيدروس العدين إىل يومنا هذا

ود األخرية اكتفوا بوظيفة ق ثم يف الع,ًاملهمة أوال آل العيدروس العلامء النجباء
 وتركوا غريهم من أهل العلم ليتولوا هذه ,ب والقيام عىل املسجد والرباطّاملنص

 وذكر .إلخ.. الوظائف الدينية من خطابة وإمامة ونرش العلم وحفظ القرآن
 اهللا العيدروس عندما قابل امللك حممد عيل لقامن يف مذكراته أن السيد عبد

) يركع(جورج اخلامس عند زيارته لعدن يف طريقه إىل اهلند, رفض أن ينحني 
ّللملك, وصافحه وهو منتصب, وقال إنه ال يركع وال ينحني إال هللا, وذلك 

 .م١٩٥٠سنة 
 املتوىف سنة ,ومن هؤالء املتأخرين الشيخ عيل بن حممد بامحيش رمحه اهللا

 الذي ,م, والسيد العالمة سامل بن اإلمام عبد اهللا الشاطري١٩٧٧/ هـ١٣٩٧
 وسنفرد .ّدرس يف مسجد العيدروس ومسجد أبان وغريها من مدارس عدن

 .ترمجة موجزة لكل واحد منهام
وقد ظهر من هذه األرسة العلوية املباركة عدد كبري من العلامء والدعاة 

ها السيد اإلمام عبد اهللا والصاحلني, ابتداء من مؤسس هذه األرسة وعميد
                                 

   .٢٩حلقات القرآن الكريم وجمالس العلم يف مساجد عدن, ص : أمني سعيد باوزير)  ١(
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ّوهو أول من تلقب هبذا اللقب, والعرتوس أو العيرتوس من (العيدروس 
بن اإلمام عبد الرمحن ) بحب اهللا(بن أيب بكر السكران ) أسامء األسد كام قالوا

وقد أوردنا ترمجة موجزة له يف مشايخ السيد أيب بكر بن عبد اهللا . السقاف
 ثم ظهر اإلمام أبو بكر بن عبد اهللا .ذه وشيخهالعيدروس, فهو والده وأستا

 .العيدروس الذي أطنبنا يف سريته
رنا منهم شيخ بن عدين أخوة علامء صلحاء أتقياء ذكولإلمام العيدروس ال

 ومنهم علوي بن عبد اهللا ,عبد اهللا العيدروس وحسني بن عبد اهللا العيدروس
 .العيدروس

عيدروس العدين عقب بعد وفاة ابنه ومل يكن للسيد أيب بكر بن عبد اهللا ال
وانتقلت ذرية العيدروس العدين إىل أسباطه ) هـ٩٢٢ − ٨٨٢(أمحد املساوي 

وأول من توىل منهم إمامة املسجد واخلطابة فيه سبطه حممد بن . نةزمن ابنته م
د أخيه ً, وهو أيضا حفي)من ابنته مزنة(عبد اهللا بن علوي بن عبداهللا العيدروس 

.  اهللا العيدروس, ثم توىل شقيقه عمر اخلطابة واإلمامة يف املسجدعلوي بن عبد
 .ثم استمرت السلسلة العيدروسية

ومن آل العيدروس الذين ظهروا بالعلم السيد عبد القادر بن شيخ 
وله مؤلفات . العيدروس, وهو ابن أخ السيد أيب بكر بن عبد اهللا العيدروس

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن  «: منها,عديدة مشهورة متداولة ومطبوعة
ترجم فيه ألعالم القرن العارش, وهو كتاب هام ألنه حيتوي العديد من » العارش

غاية القرب يف «ًوله أيضا كتاب . أعالم القرن العارش وخاصة من احلضارم
حفيد السيد ( اهللا العيدروس سيد شيخ بن عبدل, ومنهم ا»رشح هناية الطلب
ولد برتيم ودخل عدن ). هـ٩٩٠ − ٩١٩) (دروس العدينشيخ وهو أخو العي

حتفة املريد يف «له منظومة . وزبيد ومكة وأخذ عن علامئها واستقر به املقام باهلند
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وله رشح عقيدة الزهراء, ورسالة يف . »حقائق التوحيد«ورشحها » التوحيد
ء, , ومداواة األوليا)إحياء علوم الدين للغزايل(العدل, وجواهر اإلحياء 

له كتاب و. والروض األريض, والعقد النبوي يف مناقب أهل البيت املصطفوي
حياء, مطبوع مع كتاب اإلحياء, وله السلسلة حياء بفضائل اإلتعريف األ

 .»الطراز املعلم والرس امللهم«العيدروسية 
إيضاح «وهناك السيد حممد بن عبد اهللا بن شيخ العيدروس, وله كتاب 

ًوهم الكثري الطيب علام وعمال وعبادة» أرسار علوم املقربني ً ًى وصالحا ً وتقً
 . إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنةًودعوة

 )١(العالمة الشيخ عيل بن حممد بامحيش
هـ ١٣٢٨ ربيع األول ٨ولد بمدينة الشيخ عثامن بمحافظة عدن, يف 

م, من أرسة حرضمية األصل أخرجت العديد من ١٩١٠ارس  م١٠املوافق 
قايض القضاة يف عدن الشيخ ) ١: (العلامء يف حرضموت وغريها, نذكر منهم

الذي توىل التدريس يف , هـ٨٦٢العالمة حممد بن أمحد بامحيش املتوىف عام 
وكثري من آل البامحيش إىل اليوم ). البصال= مسجد الذهيبي (املدرسة الياقوتية 

 ).ويسمى اآلن شارع امللك سليامن(يعيشون يف هذا الشارع 
ًتوىف والده وهو يف سن العارشة, وكان قد درس القرآن قراءة وحفظا عل 

 مها الفقيه عامر والفقيه إسامعيل بن عيل الذي توىل ,يد فقيهني يف الشيخ عثامن
 ملدة ودخل املدرسة االبتدائية احلكومية. اإلمامة يف مسجد العيدروس بعدن

ولكنه مل يرتك الدرس عىل يد . سنتني ثم تركها حلاجته واضطراره للعمل

                                 
)  م٢٠٠٠ −١٩٠٠(أبرز أعالم الدعاة والتنوير يف عدن خالل مائة عـام «من كتاب )  ١(

   .ألمني سعيد عوض باوزير
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ّاملشايخ ومنهم الشيخ قاسم بن أمحد الرسوري الذي درسه النحو والرصف 
 .والفقه

م إىل الصومال واحلبشة يف طلب ١٩٢٦/ هـ١٣٤٥وسافر الفتى عام 
ً ثم عاد منها إىل عدن وفتح متجرا بسيطا,املعيشة نت هتفو افسه كولكن ن. ً

 فسافر إىل مرص عن طريق احلبشة والسودان والتحق باألزهر ,لطلب العلم
 حصل , ومكث هناك سبعة أعوام,م١٩٣٠/ هـ١٣٤٩الرشيف, وذلك عام 

ًم, وصار مديرا ملدرسة ١٩٣٨/ هـ١٣٥٧عىل اإلجازة العلمية وعاد سنة 
مة وكبرية لرفع وقد قام بجهود ها. بازرعة اخلريية اإلسالمية منذ تلك السنة
وتوىل اخلطابة يف مسجد العيدروس . مستواها وإدخال األنشطة العديدة إليها

 ويف نفس العام توىل القضاء الرشعي يف عدن .م١٩٥٤/ هـ١٣٧٤منذ عام 
 .ًخلفا للقايض حممد بن داود البطاح األهدل

هي  ,م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧وأصدر أول صحيفة دينية أسبوعية يف عدن عام 
كام قامت بينه . ّوقامت بينه وبني الليرباليني معارك عدة). ذكرال(صحيفة 

األستاذ الشيخ  وقد أسهم معه يف حتريرها. ّوبني االجتاه السلفي عدة معارك
 .م١٩٥١/  هـ١٣٧٠ سنة »العدين«ثم أصدر صحيفة . أمحد عوض باوزير

ًعضوا عامال يف اجلمعية اخلريية اإلسالمية التي أسسها جمموعة  وكان من ً
 .عبد اهللا املحامي العلامء واألثرياء, والشيخ

 وكان يقدم حديث ,إذاعة عدن منذ تأسيسها وكان من أوائل املشاركني يف
 .اين حديث اخلميسبيحاجلمعة, بينام يقدم الشيخ حممد بن سامل ال

 والسيد صادق بن حممد , الشيخ حممد بن عبد الرب جابر:ومن تالميذه
 والسيد أبو بكر بن عيل املشهور, والشيخ ,مهيوبالعيدروس, والشيخ أمحد 

 وغريهم ..أمني سعيد باوزير, وكلهم برز يف جمال الدعوة والعلم واخلطابة
 .كثري
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وقد وقف ضد املاركسية واملاركسيني مما أد هبم إىل وقفه عن اخلطابة يف 
 ,فأقام الدروس يف مسجد أبان. م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥مسجد العيدروس سنة 

 رجب ٣ه وصدموه بسيارة الندروفر عند خروجه من منزله يف فرتصدوا ل
 وأصابته كسور عديدة ونزف داخيل إىل أن م٣٠/٦/١٩٧٦هـ املوافق ١٣٩٦

 .م١٢/١٠/١٩٧٧هـ املوافق ١٣٩٧ شوال ٢٩توىف يف 
م ١٩٧٦األوىل يف عام : بأهنم صدموه بالسيارة مرتنيتقول وهناك رواية 
 .ّم وأدت إىل وفاته١٩٧٧الثانية عام ووأدت إىل كسور, 

وهذا احلكم الطاغويت األسود ال يشاهبه يف التاريخ اإلسالمي إال ما فعله 
القرامطة حيث قتل أبو سعيد القرمطي احلجاج, وانتزع احلجر األسود وأباح 

) نسبة إىل خنفر(وما فعله عيل بن الفضل القرمطي اخلنفري ... الدماء والفروج
اء واألطفال وإباحة الفروج بل أباح البنت ألبيها يف اليمن من مذابح وقتل للنس

واألم البنها, ومل يرتك فاحشة من الفواحش الفواقر إال أباحها, ثم أمكن اهللا منه 
وهؤالء القرامطة املحدثون . ودولة القرامطة, عليهم لعائن اهللاوزالت دولته 

 ,ّرة مبطنةاإلباحيون الالدينيون قد قاموا بنفس جرائم أسالفهم, وإن كان بصو
 نهم? وكممّوحاربوا اإلسالم وعلامء اإلسالم وسموهم الكهنوت فكم قتلوا 

ًبوا? وكم سحلوا? ثم جعل اهللا بأسهم بينهم شديدا, وشغلوا برصاعاهتم ّعذ
املذبحة الكرب عام  عىل احلكم, وكلام جاءت أمة لعنت أختها, حتى متت

ر عيل سامل البيض إىل  وجاء بعدها الفرج, إذ ضعفت شوكتهم, واضط.م١٩٨٦
ي يف الشامل, ّالقفز إىل الوحدة عىل اعتبار أن احلزب الشيوعي املاركيس الرس

ًسيمكن له من إعادة دولة اإلباحية والشيوعية, فخاب أمله وانتهى طريدا بعد أن  ّ
م ورسق املليارات التي مجعها من دول اخلليج ومن ١٩٩٠قام باالنفصال عام 
ّوهكذا انتهت غمة احلكم املاركيس يف ..  حلسابه يف سويرساهلاّخزانة الدولة وحو ُ

االحتاد نفسها اليمن كام انتهى يف أوربا الرشقية وروسيا ذاهتا, وانتهى يف الفرتة 
 .وكالمها يسيطر عليه اليهود.. السوفيتي وحتول إىل النظام الرأساميل
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  ....)−١٣٥٩ ()١(السيد العالمة سامل بن عبد اهللا الشاطري
 ونشأ هبا , اليمن−  بحرضموتم١٩٣٧/ هـ١٣٥٩ولد بمدينة تريم سنة 

يف بيئة صاحلة, ويكفي أن والده هو اإلمام الداعية السيد عبد اهللا بن عمر بن 
ه والده تلقى دروسوعىل يد تالميذ . أمحد الشاطري, شيخ رباط تريم الشهري

 ثم رحل إىل مكة املكرمة . واقتد به يف سمته وسلوكه,وحفظ القرآن الكريم
ّ لطلب العلم عىل شيوخها الذين احتفوا به وأمدوه بوافر هـ١٣٧٦سنة 
وفاته ( منهم السيد العالمة علوي بن عباس املالكي احلسني ..علمهم
نهم  وم.الذي أخذ عنه التفسري وعلوم القرآن واحلديث والفقه) هـ١٣٩١

, والسيد سامل بن )هـ ١٣٩٩وفاته (ّالعالمة الشيخ حسن بن حممد املشاط 
   والسيد,)هـ١٤٠٠ت (طالب العطاس, والسيد حسن ابن حممد فدعق 

ت ( والشيخ حممد نور سيف هالل املكي ,)هـ١٣٨٤ت (أبو بكر بن سامل البار 
ن وأخذ ع). صاحب الصوت اجلميل(ي و والشيخ زيني بويان اجلا,)هـ١٤٠٣

الشيخ عبد اهللا بخاش علم احلساب, والفلك عن الشيخ عبد احلميد زكريا 
وأخذ عن الشيخ عبد اهللا سعيد . األندونييس والشيخ حممد بن ياسني الفاداين

والد الشيخ ( وأخذ عن الشيخ حسن بن سعيد يامين .اللحجي القواعد الفقهية
) ربية السعودية الشهريأمحد زكي اليامين وزير البرتول األسبق يف اململكة الع

الفقه الشافعي وأصوله حيث كان الشيخ حسن اليامين مفتي الشافعية بمكة 
 .املكرمة

 اإلمام علوي بن عبد اهللا بن : منهم,ّومشاخيه يف حرضموت جم غفري

                                 
نيـل «اخترصت ترمجة العالمة الـسيد سـامل الـشاطري مـن ترمجـة املؤلـف لكتـاب )  ١(

, مكتبـة تـريم ٢٤٩ −٢٣٩, ص ٢ط» ّاملقصود يف مـرشوعية زيـارة نبـي اهللا هـود
   .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ ةاحلديث
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الذي قتله الشيوعيون (شهاب, والعالمة السيد حممد بن سامل بن حفيظ 
قتلوا العديد من العلامء, باعتبار أهنم هـ كام ١٣٨٦املاركسيون املجرمون عام 

, والسيد عمر بن علوي الكاف والعارف باهللا )إلسالمل يدعون )١(كهنوت
ِّمة سامل سعيد بكري باغيثان, ّالسيد جعفر بن أمحد العيدروس, والشيخ العال

والشيخ العالمة فضل بن عبد الرمحن بافضل, والشيخ املسند سامل بن جندان, 
 والشيخ العالمة عيل بن حممد ,اين العدين حممد بن سامل البيحالشيخ العالمةو

 كام أخذ عن ,بامحيش, واإلمام الداعية احلبيب عبد القادر بن أمحد السقاف
   والسيد السيد حممد املهدي:العلامء الفضالء) إذ هو أصغرهم سنا(خوته إ

 . اإلمام عبد اهللا الشاطريأبو بكر والسيد حسن أوالد
ًعلام وأدبا وسلوكاوقد امتأل  ً  واتسعت دائرة معارفه فشملت علوم ,ً

الرشيعة من تفسري وعلوم القرآن وعلوم احلديث والفقه وأصول الفقه 
وقواعده, وعلوم اللغة وخاصة النحو, والفلك واحلساب, والتاريخ وخاصة 

 .تاريخ حرضموت وأنساب أرسها وقبائلها
ّده تريم ودرس يف رباط  إىل بلهـ١٣٨١وقد عاد من رحلة احلجاز عام 

ً عاما كان خيرج خالهلا إىل تريم ١٥تريم املشهور وانتقل إىل عدن ومكث فيها 
 ).م١٩٧٦ −١٩٦٠(للزيارة وللتدريس يف الرباط ثم يعود إىل عدن 

                                 
وحـسب التـوراة فـال يكـون ). أي كـاهن(كلمة كهنوت من الكلمة العربية كوهن )  ١(

ّكاهنا إال من كان من نسل هارون  ً .والكاهن هـو . ثم انتقل اللفظ إىل النصار
 ويـدخل إىل املـذبح وإىل قـدس األقـداس, ألنـه طـاهر ّالذي يتوىل األمور الدينيـة

َوكهـن, يف اللغـة العربيـة, . ّق هلـم ذلـكعندهم, أما اآلخرون فهم نجسون وال حي َ َ
ًكهانة, أخرب بالغيب صدقا أو كذبا ّوكل من أخـرب بالغيـب مثـل املـنجم يقـال لـه . ً ّ

   .وحلوان الكاهن أجره, والكهنوت والكهانة حرفته. ًكاهنا
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, )١(وتوىل التدريس يف العديد من مساجد عدن وأمهها مسجد العيدروس
 املاركيس بمحاولة اغتياله بعدما  وقام املجرمون يف احلزب الشيوعي.ومسجد أبان

 والسيد ,اغتالوا الكثري من العلامء, ومنهم الشيخ عيل بامحيش الذي ذكرنا قصته
 وكانت حماولة اغتياله بعد )والد الداعية عمر بن حفيظ(حممد بن سامل بن حفيظ 

خروجه من مسجد أبان بعد صالة العشاء إذ جاءت سيارة كبرية مرسعة 
املستشفى إىل ارمتى يف الرصيف وأصيب بكسور عديدة ونقل استهدفته, ولكنه 

 .م١٩٧٦ مارس ٣هـ املوافق ١٣٩٦ ربيع األول سنة ٣وذلك يف ليلة اخلميس 
 فلام شفاه اهللا من الكسور ذهب إىل تريم, وافتتح رباط تريم مرة أخر

 ثم منعته الطغمة املجرمة م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠واستمرت الدروس فيه حتى عام 
ّوتم اعتقاله يف شهر . وأقفلوا الرباط وتعطلت الدروس يف تريم كلهامن ذلك, 

م وأدخل إىل سجن أمن الدولة يف سيون دون ١٩٨١/ هـ١٤٠٠ذي احلجة عام 
وتم تعذيبه هناك ثم نقل بعد سبعة أشهر إىل سجن املكال ثم . أي هتمة حمددة

هـ ١٤٠١ رمضان ٢١ثم أطلق رساحه يف . يف التواهي يف عدن» الفتح«سجن 
بواسطة السيد حممد بن عبد ربه اجلنيدي رئيس جلنة اإلصالح بني جنوب اليمن 

ّوكان الذي حرضه عىل ذلك احلبيب العالمة السيد حممد بن عبد اهللا . وشامله
ّاهلدار, صاحب رباط البيضاء, فتم إطالق رساحه بفضل اهللا وكرمه, وجهود 

 .هؤالء األخيار من شامل الوطن
ّم عرب عدن إىل احلرمني الرشيفني, واستقر ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ثم سافر عام 

                                 
م, وبلـغ عـدد الطلبـة ١٩٦١ذكر السيد سامل الشاطري أنه بدأ تلك الـدروس سـنة )  ١(

وكـان مـسجد حامـد يمتلـئ . هم ثالثامئة, وأما املستمعون فكثـربكراريسهم وكتب
:  وقال له الرسول وقد رأ السيد سامل الشاطري. بطابقيه من الطلبة واملستمعني

ّخذ سيفي واحرسني من الكفار, إشارة إىل دفاعه عـن رشيعـة جـده املـصطفى  ّ ,
وبفـضل اهللا . ائجّاستمر يف الدروس وسرت النت: ورأ العيدروس العدين وقال له

   .ّسبحانه وتعاىل اهنارت الشيوعية وانداحت سجف الظالم والكفر والطغيان
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 فرحل إىل ,وانترش صيته. ه هناكءيف املدينة املنورة وواصل دروسه وعطا
ُأندونيسيا وسنغافورة وسريالنكا وماليزيا وبروناي وعامن ودول اخلليج, 

 .فريقية فنفع اهللا به البالد والعبادوالعديد من الدول اإل
 عاد إىل تريم م١٩٩٤/هـ١٤١١  كة االنفصالية عاموبعد أن انتهت احلر

وأعاد مع . م١٩٩٥/هـ١٤١٢  مدينة العلم ومدينة آبائه وأجداده وذلك عام
اكي رتأخوته الكرام رباط تريم إىل سابق عهده بعد أن أغلقه احلزب االش

ومتت إعادة النشاط العلمي إىل رباط .  رسميام١٩٨١/هـ١٤٠١ الشيوعي عام
طلبته, بل زادوا عام كانوا عليه يف عهد والده الداعية اإلمام عبد اهللا تريم, وكثر 

 .بن عمر الشاطريا
ًوباإلضافة إىل إرشافه وتدريسه يف رباط تريم, تم تعيينه حمارضا يف كلية 

 .الرشيعة بجامعة األحقاف برتيم
من (وقد متيز السيد سامل الشاطري بغزارة علمه واتساع معارفه الفقهية 

ومعرفته بالتفسري وعلوم )  الشافعي وغريه من املذاهب اإلسالميةاملذهب
 .القرآن واحلديث واللغة واألدب والتاريخ واألنساب والفلك

ًوال يزال السيد سامل بن عبد اهللا الشاطري ينتقل بني البلدان واعظا وداعيا  ً
ق آسيا ّ ورغم مرضه وتقدمه يف السن إال أنه كثري األسفار إىل رش.ًونارشا للعلم

 .َّ نفع اهللا بعلمه ومتع بحياته..فريقيا وعامن واإلمارات وغريهاإو
 )١(حلقة القرآن الكريم

تأسست حلقة القرآن الكريم يف مسجد العيدروس يف شهر يوليه 
حلرب الطاحنة بني أجنحة احلزب ابعد أن بدأت (هـ ١٤٠٦/ م١٩٨٦

                                 
التـذكري بأخبـار الـبالد « و.)  ٣٣  − ٢٩( ص ,مساجد عدن ألمـني سـعيد بـاوزير)  ١(

   .٥٢ − ٤٧ ص ,عبد القادر املحضار  للسيد»والعباد
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املعارك  النار فأدتوينيني الشيوعي الذي كان حيكم باحلديد املاركيس الل
وكان مؤسس  ).الطاحنة بينهم إىل إضعاف شوكتهم ثم بعد ذلك زوال دولتهم

ًهذه احللقة الشيخ معاد غازي هائل الشمريي والذي كان آنذاك طالبا يف 
 :ثم زادت احللقات إىل مخس حلقات مقسمة كالتايل. الثانوية العامة

 .كبار فوق مستو الثانويةال) ١(
 .حلقة شباب الثانوية) ٢(
صارت االبتدائية ثامن (حلقة من الصف السادس إىل الثامن ) ٣(
 ).سنوات

 .فئة من الصف الثالث إىل اخلامس) ٤(
 .فئة من الصف األول والثاين) ٥(

ومنهم . واستمرت احللقات يقوم هبا شباب متطوعون مع بعض املدرسني
كام عقدت مسابقات سنوية . ح صورة ومنصور غانم سعيداألستاذ عيل صال

ال ز وال ت,م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ وقد بدأت أول مسابقة عام ,حلفظ القرآن
 .املسابقات تتسع سنويا

ِّوبعد أن القى الشيخ عيل حممد بامحيش ربه شهيدا وعذب السيد سامل  ًُ
فغادر البالد إىل ) اعتداء بسيارة(عبداهللا الشاطري وحاولوا قتله بنفس الطريقة 

ًالسعودية للعالج أوال, ثم ملواصلة طلب العلم ونرشه, فإن املساجد يف عدن 
خلت من كثري من العلامء يف فرتة احلكم املاركيس اللينيني اخلبيث حتى أذن اهللا 

 .باالنفراج
رباط تريم حلقات الفقه طلبة عيل باعوضان من حممد  الشيخ ّوتوىل

كام قام السيد .  العديد من مساجد عدنيف ونشط والنحو والفرائض وغريها,
إلقاء ) م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(محزة بن أيب بكر بن عبد اهللا املتوىف بعدن سنة 

وهو من آل الشيخ أيب بكر بن سامل العلوي اهلاشمي, . اخلطبة وإلقاء الدروس
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ثم توىل ابنه حمضار بن محزة هذه املهمة, وشارك . ّواهتم بتعليم القرآن وحتفيظه
 .الشيخ حممود عبد الباري من معهد البيضاء العلمي هبذه املهمة اجلليلة

ملسجد بنشاط السيد الداعية أبو بكر املشهور اوقد توسع نشاط الرباط و
 وهناك أعداد غفرية من الطلبة يف الرباط يدرسون يف الصباح الباكر .)العدين(

امعة يف عدن يف خمتلف  ويف أثناء النهار يدرسون يف الثانويات واجل.ويف املساء
 .الكليات

ومسجد العيدروس مسجد مبارك, واخلري فيه ال ينقطع بإذن اهللا, ونرش 
ُوفضل اهللا واسع, ونرص اهللا آت ووعد . العلم وحلقات حتفيظ القرآن مستمرة ٍ

 .)٢١: وسفي( m ½ ¾ ¿   À Á Â Ã Ä   Å l: اهللا حق
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אFאEאא 
ينسب هذا املسجد إىل الشيخ العابد الناسك الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن 

وقيل (م ١٣٤٧/هـ٧٤٨ّأمحد الذهيبي املعروف بالبصال الشافعي املتوىف سنة 
 .)م١٣٤٥/هـ٧٤٥سنة 

 اإلمام ابن حجر : منهم,له العديد من العلامء يف املايضلقد ترجم 
, والبغدادي يف هدية العارفني )٣/٣٧٧ج(» الدرر الكامنة«عسقالين يف ال
 ومن املعارصين األستاذ عمر رضا كحالة يف معجم املؤلفني .)٢/١٥٤ج(
حلقات « واألستاذ الشيخ أمني سعيد عوض باوزير يف كتابه ,)٨/٢٣٨ج(

والسيد عبد ) ٨٢ – ٦٧ص(» القرآن الكريم وجمالس العلم يف مساجد عدن
ص (» التذكري بأخبار العباد وآثار البالد«القادر بن عبد اهللا املحضار يف كتابه 

) ٢٤٤ص(» تاريخ عدن«واملؤرخ األستاذ محزة لقامن يف كتابه ) ٣٢−٢٨
تاريخ املدرسة معامل عدن التارخيية « كتابه يفالدكتور أمحد صالح رابضة و

 ). ٢٠٠٧إصدار جامعة عدن (» الياقوتية
ثم نتحدث بعد ذلك عن املدرسة ) الّالبص(ًونبدأ أوال برتمجة الذهيبي 

 .الياقوتية, وما آلت إليه

 )ّالبصال(ترمجة الشيخ حممد بن أمحد الذهيبي 
َ ومتى قدم إىل ,صادر التي بني يدي سنة مولده وال مكان والدتهمل تذكر امل ِ َ

ّمذهيب كام تسميه ( وقد ذكر السيد عبد القادر املحضار أن الذهيبي .عدن
ًأقام بعدن وصحب الشيخ عمر املعروف بابن الصفار, وانتفع به انتفاعا ) العامة ّ
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بعض أصحاهبام ه الذهيبي ويذهب مع صديقوكان الشيخ مسعود اجلاوي . ًمجا
  يف عدن ويعبدون اهللا تعاىل ويذكرونه) خلف حقات(إىل ساحل رضاس 
 ,)١()ابن سفيان(ومن شيوخ اإلمام الذهيبي الفقيه عبدالرمحن . ثم يعودون إىل املدينة

. وهو من ذرية الشيخ سفيان اليمني, وقرأ عليه كتاب التنبيه يف الفقه الشافعي
سحاق إأيب  هذا الكتاب الفقهي اهلام لإلمامام بعد برشح يوقد قام الذهيبي ف

 .الشريازي, وتوىل تدريسه لطلبته
ًأخذ عنه كثريون يف عدن ولكن أشهرهم وأكثرهم ذكرا اإلمام : تالميذه

 −  من انتفعت بهلّأو) ّأي البصال(وهو «: عبد اهللا بن أسعد اليافعي الذي قال
ًأثنى عليه ثناء عاطرا و− قرأت عليه القرآن الكريم, وقرأت عليه التنبيه  ثم ,ً

ً ومجع شيخنا البصال كتابا يف الفقه ينتفع به الفقيه وغريه يتعلق :قال برشح ّ
 .»التنبيه, وفيه فوائد عديدة ونكت مفيدة

عبد اهللا بن وقد ترجم الشيخ أمني باوزير يف كتابه مساجد عدن لإلمام 
 ):باختصار وترصف(ل ّباعتباره أشهر تالميذ اإلمام البصال فقاأسعد اليافعي 

عبد اهللا بن أسعد بن عيل بن سليامن اليافعي اإلمام العامل الزاهد املشهور «
ُوعامل األبطح وعاملها, يسرتشد بعمله, ويقتد فضيل مكة وفاضلها, 

 .»ويستضاء بنوره
املسك األرشد يف «وترجم له تلميذه أمحد بن أيب بكر بن سالمة يف كتابه 

 ورأ السلطان هـ٧١٢ وهو صغري سنة ّنه حجإوقال » دمناقب عبداهللا بن أسع
ّامللك جمد بن قالوون الذي حج يف ذلك العام وقد −٦٩١ر سنة مولده ما بني ّ

ّوقد قرأ عىل الفقيه الصالح حممد بن أمحد البصال املعروف بالذهيبي . هـ٧١٢
                                 

 وقيـل عبـد الـرمحن بـن عـيل سـفيان ,»عبيد بن عـيل سـفيان«ذكر أمني باوزير أنه    )١(
 .قلت وعبيد تصغري لعبد اهللا, وقد يكون أحد أسامئه وهو صغري.. احلصوي
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ند ّوهو أول من انتفعت به, وقرأت عليه التنبيه, وأومل البصال ع «:وقال عنه
وقد ولد عبد اهللا بن أسعد يف يافع وبعث به أبوه إىل الشيخ . »ختمي وليمة كبرية

ّالبصال ليقرأ عليه القرآن والفقه, فاعتنى به البصال عناية تامة ًودرس أيضا . ّ
عند الفقيه حسن يب أيب الرسور وحرض قراءته عىل القايض أيب بكر بن أمحد 

 . آخر حياته بعده واجتمع بالشيخ عمر الصفار يف,األديب
َّواستقر هبا ودرس العلم عىل  هـ٧١٨ثم انتقل إىل مكة املكرمة سنة 

د بني ّد ثم تر. ورىض الدين الطربي, القايض نجم الدين: ومنهم,مشاخيها
 ثم قصد الديار املرصية وأخذ , وزار القدس واخلليل,احلرمني الرشيفني والشام
والزم العلم ّاملكرمة ة ثم مكينة املنورة ثم عاد إىل املد. العلم عن كبار العلامء

ّ واستقر به املقام يف مكة .ومع هذه األسفار مل تفته حجة يف هذه السنني. والعمل
روض  «:ومن مصنفاته.  عىل التصنيف واإلقراء واإلسامعفكع و,املكرمة

ّ وكتاب اإلرشاد والتطريز, والدرة املستحسنة يف ,»الرياحني يف حكاية الصاحلني
نحو ثالثة آالف بيت يف علوم العربية وله قصيدة يف . ار العمرة يف السنةتكر

وله مصنف يف التاريخ بدأ فيه من أول اهلجرة النبوية إىل . وغريها من العلوم
 : ومن نظمه.ويعترب من أعالم الصوفية وشعراء الزهد. زمنه

 ِّن عبـد ربـهعـوعبد اهلو يمتاز 
 عـواَّر توٍ كـرامٍخالق قومأخال من 

فاقوا طعان النفس يف معتزل اهلو 
 ِّوساقوا جياد اجلد عنـد اسـتياقهم

 ِّرسمقامات قوم أتعبوا النفس وال
  

ِ أو عنــد صــدام بليــةٍلــد شــهوة  ّ 
ِوروع الرىض والصرب يف كل شـدة َِّ ِّ 

 ِ موايض األسـنّةاّوراحوا وقد روو
ــة ــا نحــو العــىل لألعنّ ِوأرخــوا هل ُ 

ِ الدهر فوق األرسةملوكفأضحوا  ّ 
 

ًوكان عارفا بالفقه واألصول . يس كبارروقد مجع ديوانه من نحو عرشة كرا
.  والفرائض واحلساب وغري ذلك من فنون العلم مع الورع والزهد والعبادةالعربية

ًاإليثار والصدقة مع االحتياج, متواضعا مع الفقراء, مرتفعا عن أبناء  وكان كثري ّ ً
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ِالدنيا, معر َّضا عام يف أيدهيم, ُ  وكانت .ًجماهدا باإلنكار عليهم, فلذلك نالته ألسنتهمً
 ودفن باملعاله بمكة املكرمة هـ٧٦٨وفاته ليلة العرشين من مجاد الثانية سنة 

 بيع مئزر عتيق له :وبيعت تركته احلقرية بأغىل األثامن. ًجماورا للفضيل بن عياض
 .بثالثامئة درهم وطاقية بامئة درهم, وقس عىل ذلك

 )بييالذه(ّبصال مؤلفات ال
 وهو كتاب فقه معتمد لد ,مل يعرف له من املؤلفات سو رشحه للتنبيه

ّوكان يدرس يف هذا املسجد . سحاق الشريازيإ وضعه اإلمام أبو ,الشافعية
 .املعروف باسمه

ال ّيبي املعروف بالبصتوىف اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذه: وفاته
ازين ّودفن يف مقربة البز , هـ٧٤٨  سنة»املذهيب«واملشهور عند العامة باسم 

ّازين, ثم تغري ّ وهي حارة البز,ّبنفس احلي الذي فيه املسجد, بل هي قريب منه
 .اسمها إىل حافة التنباك ثم إىل شارع امللك سليامن

شيخ أمني سعيد باوزير, قابلت ال) فرباير (٢٠١١وملا زرت املسجد عام 
, وأدخلني عىل غرفة ملحقة ثوكنت مع األخ الداعية الفاضل نضال باحوير

 فقرأت ,نه قرب الشيخ حممد بن أمحد الذهيبيإباملسجد وفيها تابوت قال يل 
 .َّالفاحتة وسلمت عليه ودعوت اهللا تعاىل لنا وله

 تاريخ املسجد واملدرسة الياقوتية
لقد كان هلذا املسجد دور عظيم يف إقامة الصلوات واجلمع والدروس 

 .الدينية وأحلقت به مدرسة سيأيت تارخيها
 بن ويف هذا املسجد املبارك أقام الكثري من علامء مدينة عدن كاإلمام حممد

 والذي , بغيل باوزير بساحل حرضموتـه٧٩٨أمحد بامحيش املولود سنة 
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حافة (ّهـ ونزل بحافة البصال ٨١٦دخل عدن بعد أن اشتهر بالفقه سنة 
 ألن ,ازين فيام بعد, ثم حافة التنباك ثم حافة امللك سليامن قبل االستقاللّالبز

 آخرها حيث تطل عىل الطريق املؤدي إىل يفًاليهود سكنوا طرفا من احلارة و
وقد حتولت هذه .  وأخر لبناهتمالبنوك مدرسة كبرية ابتدائية ألبناء اليهود

 ولكن بقي اسم امللك ,ومكتبة عامة) الرضائب(املدارس إىل مؤسسة حكومية 
 ولذا يسموهنا امللك ,ة أبيهّته ونبوّ مكرم واليهود ينكرون نبوّوهو نبي (سليامن

واملكتبة معروفة باسم مكتبة ) فون هلام بالنبوةرتداود وامللك سليامن وال يع
ً أوال محيشوقد أقام الشيخ حممد بن أمحد با. يب, وهي املكتبة الوطنيةعبداهللا باذ

 وتوىل القضاء يف عدن .ّ ثم استقل بداره,عند القايض عمر بن حممد اليافعي
عهد الدولة ويف أول . ّوالتدريس يف مسجد البصال يف أواخر دولة بني رسول

» رشح احلاوي «: منها,وله عدة مؤلفات. اهرية صار قايض القضاة يف عدنطال
تاو,  جمموعة الف:, وله»و رشح حسن مبسوطه«: قال عنه اإلمام السخاوي

 ودفن يف نفس املقربة التي فيها جثامن  ,هـ٨٦١وكانت وفاته يف شهر رمضان 
 ).ّالبصال(بي يالشيخ حممد بن أمحد الذه

ّن درس يف هذه املدرسة واملسجد املبارك اإلمام حممد بن أمحد بن ّومم
. ّهللا بافضل نزيل عدن, وقد اشتهر حتى متت الرحلة إليه من أماكن متعددةعبدا

وقد ) حاكوهو يف أحكام الن(ّ كتاب متن العدة والسالح : منها,وله عدة كتب
 .هـ٩٠٣ شوال سنة ١٥طبع وكانت وفاته بعدن يوم السبت 

ّقه عىل تف. ًمة عبد اهللا بن اإلمام حممد بافضل املذكور آنفاّومنهم الفقيه العال
ّوانتصب بعده للتدريس بمسجد البصال الذي . والده وغريه من علامء عدن

ًدرس فيه والده وكان فقيها حمدثا, حسن األخالق, رشيف النفس, يسعى  ًّ  يفّ
وهو من شيوخ السيد شيخ بن , هـ ٩٤٢ائج املسلمني وتويف بعدن سنة حو

 ).دروس املشهور بالعدين بكر بن عبد اهللا العيأخ السيد أيب(عبداهللا العيدروس 
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 وهو من ,ومنهم الفقيه عبد القادر بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بافضل
ّوهي أرسة علم وفضل أينام حلت وأقامت, فكم ظهر . ذرية اإلمام أمحد بافضل

. من هذه األرسة يف مجيع أصقاع حرضموت ويف عدن ويف غريها من البلدان
خمرمة ا عن العالمة عبد اهللا بن عمر باوقد أخذ الشيخ عبد القادر بافضل هذ

وسمع من ) أخذ عنه الطب(د بن عمر احلكيم وعن عبد احلق احلموي وعن أمح
ُال الذي عرف آنذاك ّثم ظهر بالعلم وقام بالتدريس يف مسجد البص. خلق كثري

وتوىل نيابة . رسة أي الذين يدرسون العلم, وانتفع به خلق كثريونَّبمسجد الد
ًوكان قائام بجميع وظائف املسجد, مواظبا عىل مجيع السنن . دهالشافعية بع ً

 وافاه األجل .واآلداب النبوية, وعىل اخلطابة والتدريس يف هذا املسجد املبارك
ه اإلمام حممد ّ ودفن بقرب قرب جد, هـ٩٧٩ث عرشة من مجاد األوىل سنة لثال
 .بن أمحد بافضلا

 املدرسة الياقوتية
تاريخ , معامل عدن التارخيية«رابضة يف كتابه يقول الدكتور أمحد صالح 

 :)٣١ – ٢٨ص (» املدرسة الياقوتية يف عدن
جهة الطوايش (ّويف حارة البصال قامت املدرسة الياقوتية التي ابتنتها «

 .سويلزوج امللك الظاهر حييى بن امللك األرشف الر )١( )اختيار الدين ياقوت
 القايض :ّوقد تعاقب عليها مجلة من األئمة والفقهاء ودرس هبا عدد آخر, منهم

األجل مجال الدين حممد بن أمحد بامحيش, والقايض تقي الدين عمر بن حممد 
اليافعي, والفقيه عيل بن عفيف احلرضمي, والفقيه رشف الدين إسامعيل بن 

 .د بافضل والشيخ مجال الدين حممد بن أمح,حممد اجلرداين
                                 

اهر حييـى, واسـم ظـالطوايش هو العبد اخليص املسؤول عن األمرية زوجة امللـك ال  ) ١(
 .ين ياقوتهذا العبد اختيار الد
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ًإماما فيها, ومدرسا يف الفقه, وكان » جهة الطوايش«ّوعينت األمرية « ًّ
 .ّ ليتعلموا القرآن الكريم,ادوهنا وبخاصة الفقراء واأليتام منهمتري) رسةَّالد(

, هـ٨١٦وقدم القايض حممد بن أمحد بامحيش من قرية بور بحرضموت عام 
ّقاليد احلكم يف عدن, عينوه يف ّوسكن حافة البصال, وملا توىل الطاهريون م

َّالقضاء األكرب أي قايض القضاة, وظل عىل ذلك حتى وفاته يف رمضان عام 
 .»هـ٨٦٢

ّمة البصال دفن يف الرتبة املحاذية ّوقد ذكر األستاذ أمحد رابضة أن العال
ُّللمدرسة والتي تضم يف جنباهتا كبار العلامء واألولياء, ومنهم اإلمام الصالح 

وكانت هذه الرتبة تعرف فيام سبق .  والقايض عيسى بن حممد اليافعيبامحيش
ًازين, وهي املحاذية للمدرسة التي أصبحت جزءا ال يتجزأ منها ّبرتبة البز

 ).اختفت هذه الرتبة واملقابر(
النور السافر يف «وقد ذكر السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس يف كتابه 

 بن أمحد الشيخ الفقيه عبد القادر بن عبد اهللايف ترمجة » تاريخ القرن العارش
أي ) رسةَّمسجد الد(ًم أنه كان قائام بوظيفة ١٥٧١ /هـ٩٧٩بافضل املتوىف عام 

والدرسة هم طلبة . ألنه كانت تقوم فيه الدروس) الذهيبي(ّمسجد البصال 
 .رسة مسجد آخر ومدرسة أخر يف عدنّن مسجد الدإهم ضالدرس, وقال بع
م أن امللك املجاهد الطاهري ١٥٣٧/ هـ٩٤٤بع املتوىف عام ديوذكر ابن ال

ّجدد مسجد الدم ١٤٨٧/ هـ٨٨٣املتوىف عام   من ٌّواستخدم كل. رسة يف عدنّ
عىل مسجد ) رسةّمسجد الد(وابن سمرة اجلعدي هذا اللقب  اجلندي وباخمرمة

 .الذهيبي واملدرسة الياقوتية
جهة الطوايش اختيار (ألمرية تى أقامت امومل يذكر األستاذ أمحد رابضة 

ًنقال هذه املدرسة وهذا املسجد, ولكن الشيخ أمني سعيد باوزير ذكر ) ياقوت
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ثم نقل . هـ٧٠١َّأن ذلك تم عام عن األستاذ محزة لقامن يف تارخيه عن عدن 
ّكالما مضطربا وخمالفا ملا سبق وهو أن احلر ً ً ة أم حييى إسامعيل بن العباس قامت ً

ثم ) اموقع املنارة حالي(اء املسجد القريب من جامع عدن  ببنهـ٨٠٠سنة 
ت السيدة افتخار الدين ياقوت ببناء املسجد من جديد وذلك عام جاد
 .)١(هـ٨٤٢

ّوبنَت زوجة الظاهر حييى وهي السيدة احلرة جهة الطوايش افتخار : قال ْ َ
ًالدين ياقوت املدرسة الياقوتية بثغر عدن بحافة البصال تيمنا بذ ّ كر الويل الفقيه ّ

وقد . ّالصالح عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيبي املعروف بالبصال املقبور هناك
 .عرفه العامة باسم املذهيب وال يزال املسجد يعرف هبذا االسم

ّوقد مرت باملسجد املذكور عهود خمتلفة, ويبدو أن اهلنود املسلمني من 
ل الشيخ أمني سعيد باوزير أن  وقا.يمن اهتموا باملسجد وأرشفوا عليه فرتةامل

) الذهيبي(ال ّ لزيارة الشيخ البصءًامليمن كانوا يقيمون احتفاال يف عاشورا
 وكان املرشف عىل ذلك . الفقراء واملحتاجنيوالنقود عىل ويوزعون فيه احللو

من سوق (احلفل احلاج عبد الكريم أبو بكر نور حممد وهو تاجر معروف 
 وعدم  انقطع بسب كرب احلاج عبدالكريم يف السنولكن االحتفال). االحتاد

 .وجود من ينوب عنه
                                 

راجع فصل املدارس يف العهد الرسويل, يف اجلـزء الثـاين مـن هـذا الكتـاب ملعرفـة   ) ١(
ّ والواقـع أن مـسجد البـصال .املدارس الياقوتيـة يف الـيمن أقـدم مـن ) الـذهيبي(ّ

هــ , وبنـت جهـة الطـوايش يـاقوت املدرسـة ٧٤٨املدرسة, فالذهيبي تـويف سـنة 
 – ٨٣١(وهي زوجة امللك الظـاهر حييـى . ليهاهـ أو حوا٨٤٢الياقوتية بعدن سنة 

املدرسـة الياقوتيـة يف ) ١: (وقد بنت هذه األمرية ثالث مدارس أخـر). هـ٨٤٢
املدرسـة الياقوتيـة يف ) ٣. (املدرسة الياقوتيـة بزيـد) ٢. (رباط البوهيي بذي سفال

 .وقامت أم الظاهر ببناء العديد من املدارس يف اليمن. حيس



،אאא 

 

٣١٦

 فذكر منهم ,احلاج عبد الكريم أئمة املسجد الذين عارصهموقد ذكر 
 .الشيخ حممد مكي, والشيخ حممد عزيم

 حتت إرشاف احلاج عبد الرمحن م١٩٧٠وعندما أعيد بناء املسجد عام 
وقد توىل اإلمامة آنذاك الشيخ . دبي عن املسجيبحصو فصلوا قرب اإلمام الذه

وتعاقب عىل املسجد كثري من األئمة «: ثم قال الشيخ أمني باوزير. محود بجاش
واملشائخ كالشيخ عمر بن حسان عرفان من خرجيي رباط تريم بحرضموت, 
ّوالشيخ عيل سعيد الزبيدي من دمون بحرضموت, وكان يدرس الفقه ما بني  ُ

ح مسلم بعد صالة الفجر, ثم خلفه الشيخ حممد , ويقرأ يف صحي)١(نيءالعشا
وتوىل الشيخ اجلليل املجاهد عيل بامحيش رشح بعض صحيح . حمسن الفالحي

 .م١٩٧٥البخاري وصحيح مسلم عام 
ً تم تعيني الشيخ أمني باوزير إماما وخطيبا ملسجد م١٩٩٢ سبتمرب ١٤ويف  ً
د تقاعده عن ًبدال من الشيخ حممد حمسن الفالحي بع) الذهيبي(مذهيب 
وبدأت مسرية . م١٩٩٣وبدأ بحلقة جتويد القرآن الكريم يف يناير . العمل

 وأضيف إليها الفقه واملواريث ,حلقات التحفيظ والتجويد تزداد وتنتظم
  وتم التعاون بني السيد. والنحو والسرية النبوية وبعض األحاديث النبوية

. أمني باوزير لتوفري املدرسني وبني الشيخ ,, الداعية املعروفورشهأيب بكر امل
وتوسعت جماالت هذه الدروس بشكل كبري لتشمل نوادي رياضية ومدارس 

واتسع النشاط الثقايف ليشمل حمارضات وإجياد مكتبة . عدة ووزارة األوقاف
 .باملسجد ومسابقات حلفظ القرآن الكريم

 حيث نقل عن ,وهذا الكالم الذي نقله الشيخ أمني باوزير مضطرب
قامت سنة ) الرسويل(ستاذ محزة لقامن أن أم حييى ابن اسامعيل العباس األ

                                 
  .ا بني صالة املغرب وصالة العشاءاملقصود م   )١(
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ت قام, ثم )اموقع املنارة حالي( ببناء املسجد القريب من جامع عدن هـ٨٠٠
 ببناء املسجد من جديد وعملت ٨٤٢السيدة افتخار الدين ياقوت وذلك سنة 

 .)١(ًللمسجد إماماًبجواره دار أيتام ومدرسة لطلبة العلم ورتبت هلم معلام, و
 : ذكر اآليت)٢(وعند الرجوع إىل األصل وهو كتاب األستاذ محزة لقامن

 أم امللك النارص )٣( مرجانيشكانت السيدة احلرة أم امللوك جهة الطوا«
ًأمحد وامللك الظاهر حييى قد بنت مسجدا يف عدن, كام بنت املدرسة املرجانية يف 

م أثناء ١٤٣٢/ هـ٨٣٦ّتوفيت أم امللوك سنة يف األخبة, و) للامء(ًحلج, وسبيال 
ًا جلامع عدن د وهذا املسجد إما إن يكون جتدي,»حكم ابنها الظاهر حييى

ًاملعروف والباقية منارته إىل اآلن أو مسجدا قريبا منه : )٤(ثم قال محزة لقامن. ً
 )٥(ّالسيدة احلرة جهة الطوايش ياقوت) الرسويل(وبنت زوجة الظاهر حييى «

ِّال يف عدن ورتبت فيها إماما ومدرّسة الياقوتية بحافة البصاملدر ًسا وطلبة علم ً
م تويف امللك ١٤٣٩/هـ٨٤٢ويف سنة . ًوأيتاما يتعلمون فيها القرآن الكريم

 ).زوجها(الظاهر حييى 
 , مسجد أم امللوك: حتت عنوان)٦( موقع آخر يقول األستاذ محزة لقامنيفو

سنة ) هءجامع عدن أي أعادت بنا( بنت اجلامع أن امرأة من بني غسان هي التي

                                 
 .٧١−٧٠مساجد عدن, ص : أمني باوزير   )١(
 .٩٥تاريخ عدن, ص : محزة لقامن  ) ٢(
وكـانوا يـسمون األمـرية باسـم . الطوايش هو عبد لـألرسة املالكـة يكـون خمـصيا  ) ٣(

 .جهة الطوايش: الطوايش الذي يتبعها, ولذا يقولون
 .املصدر السابق  ) ٤(
 .عبدها الطوايش ياقوت وهو املختص بإدارة شؤوهنا  ) ٥(
 .٢٤٤ −٢٤٣تاريخ عدن, ص : محزة لقامن  ) ٦(
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 وأن األرجح هو يف أثناء حكم ابنها ,وشكك يف التاريخ.. م١٣٩٧/ هـ٨٠٠
 . هـ٨٣٦ وأهنا توفت سنة ,)هـ٨٤٢−٨٣١(حييى 

مدارس مماثلة لتلك التي أقامتها )  اختيار ياقوتيشجهة الطوا(ولألمرية 
فقد أقامت ) امللك سليامن= باك التم = نالبزازي= ّ حارة البصال يف(يف عدن 

ًأيضا املدرسة الياقوتية يف زبيد غريب اخلان املجاهدي, واملدرسة الياقوتية يف 
 كام يقول −رباط الربهيي من ذي السفال, واملدرسة الياقوتية يف مدينة حيس 

تاريخ املدرسة : معامل عدن التارخيية: ( القيمهاألستاذ أمحد صالح رابضة يف كتاب
 ).٣٠−٢٩ص , وتية يف عدنالياق

وهذا يوضح دور األمريات وزوجات امللوك يف إنشاء العديد من املدارس 
وهو أمر منترش يف التاريخ اإلسالمي املجيد منذ العهد . واملساجد واملربات

 وقد أقامت األمرية العباسية زبيدة بنت جعفر املنصور وزوجة .العبايس األول
ثم . اهعراق إىل مكة وجعلت له السبل وامليهارون الرشيد طريق احلج من ال

وقل مثل ذلك يف كل ..  إىل الطائف ومكة املكرمةأوصلت املياه من عني زبيدة
بل وكل .  وازداد ذلك يف عهد األيوبيني ثم املامليك ثم الدولة العثامنية.العصور

دولة من الدول اإلسالمية قامت باملربات العديدة ابتداء من حدود الصني 
املسلمني ودولة تتارستان يف دولة التتار (إىل حدود بولندا ) رتكستان الرشقيةال(

وهو تاريخ جميد .. اإفريقيو وماليزيا , وشملت بذلك اهلند وأندونيسيا)روسيا
ّللعمل اخلريي ولنظام األوقاف الذي دمره االستعامر الصليبي, ثم حاربته 

 .اههمالدول الثورية االشرتاكية من العسكرتاريا وأشب
ًوبفضل اهللا برزت حديثا مدرسة الفاروق يف مسجد الذهيبي وكانت 

اليد الطوىل بعد فضل اهللا ) ّأمد اهللا يف عمره(ملساعي الشيخ الفاضل أمني باوزير 
 .يف إقامة هذا الرصح اإلسالمي التعليمي الدعوي
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وقد حتول الدور األول للمسجد إىل املدرسة وكانت أهداف املدرسة 
 :كالتايل
 ختريج كفاءات من الشباب والشابات حيفظون القرآن الكريم −١

 .وحيسنون تالوته
ً غرس االهتامم والعناية التامة بالقرآن الكريم حفظا وسلوكا وتالوة−٢ ً. 
الفكر والروح اإلسالمية املتكاملة وتوجيه طاقات الشباب احلفاظ عىل  −٣

 . نحو األنشطة املفيدة
يم والفقه وعلوم الرشيعة والسرية النبوية, وزاد االهتامم بالقرآن الكر

وافتتح قسم الطالبات عام  .واللغة العربية وعلومها والثقافة اإلسالمية
 وهو نشاط مبارك أد , بعد عامني من افتتاح قسم الطالبم١٩٩٦/هـ١٤١٧

إىل التحاق عدد كبري من اخلرجيني واخلرجيات من هذه املدرسة باجلامعات 
  .ّبدرجات مرشفةواملعاهد العلمية 
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אא 
 – ١٢٦٠(مة سامل بن أمحد بن عيل املحضار ّقال السيد املؤرخ العال

 ):هـ١٣٣٠
ظام وأولياء كرام, مسكنهم عدن عأهل العراقي مشايخ أعالم وفقهاء «

 .»ّومنهم اجلم الغفري
أول من قدم منهم يف : )١(بد القادر بن عبد اهللا املحضاروقال السيد ع

السيد أمحد منتصف القرن الثامن اهلجري إىل عدن من البرصة الشيخ العالمة 
ولد يف البرصة سنة ) ر الصادقاجلعفري نسبة إىل اإلمام جعف(بن عبد الرمحن ا

توىف سنة  ونشأ عىل يد والده الشيخ السيد اجلليل عبد الرمحن بن عيل املهـ٧٢٥
 ,بن حسني اجلديوأخذ عن شيوخ البرصة يف زمنه مثل الشيخ حممد .  هـ٧٦٦

 .همريبن أيب وقاص القريش, وغ ّوالشيخ سلامن املرتىض, والعالمة نافع
من بلده سنة ) العراقي(وقد خرج السيد أمحد بن عبد الرمحن بن عيل 

 من بلد إىل بلد حتى  وانتقل. للدعوة إىل اهللا ومن أجل النفع واالنتفاعهـ٧٦٦
َّاستقر به املقام يف عدن فطاب له املقام هبا, وأحيا حلقات العلم وتصدر  َّ
للتدريس يف الصحيحني البخاري ومسلم, واستمر عىل ذلك حتى انتقل إىل 

 .جوار ربه
                                 

, ١٥آل العراقي بعدن, جملة اجلذوة, العـدد : السيد عبد القادر بن عبد اهللا املحضار  ) ١(
ًنقـال عـن الكوكـب املنـري, ( ٧٩−٧٦, ص ٢٠٠٧مـايو / هــ١٤٢٨ربيع الثـاين 

 .)١٣٣خمطوط, ص 
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مة ّ ترجم له العال,)عدين املولد والوفاة(السيد عبد اهللا بن أمحد وظهر ابنه 
طبقات «يف كتابه  )١(خ أمحد بن عبد اللطيف الرشجياملحدث املؤرخ الشي

كان من كبار الصاحلني, وله «: , وقال»اخلواص أهل الصدق واإلخالص
مناقب كثرية, وألهل عدن فيه معتقد حسن, وهو رشيف النسب من ذرية 

 .»سيدنا اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم أمجعني
دعاء (وهو صاحب الراتب الشهري «: )٢(ضارقال السيد عبد القادر املح

وفيه » املعروف عند الناس براتب الشيخ عبد اهللا العراقي) ّيرتبه الشيخ لتالميذه
أدعية وأذكار نبوية يقرأ كل يوم ثالثاء بعد صالة العرص يف مسجده املعروف 

واستمر ذلك حتى . رت عدنيبكر) العقبة= حتت باب عدن  (بمنطقة اخلساف
ْ عند استيالء املاركسيني عىل احلكم يف اجلنوب فمنعت م١٩٧٢/هـ١٣٩٢عام  ِ ُ

َّاالجتامعات الدينية وحوربت الدروس, وتم اغتيال أو سجن العديد من العلامء 
َّوفر من أبناء اجلنوب من استطاع . َّالذين بقوا يف اجلنوب, كام فر العرشات منهم

 .إىل ذلك سبيال
وهي هناية ) العقبة(خل من باب عدن  تقع عىل يمني الداومنطقة اخلساف

غري  − )٣(كام يقول الطيب باخمرمة −وكانت هذه املنطقة . انسجبل شم
ُمر والعوسج, ولذلك عرفت باسم ُّمسكونة, وهبا أشجار كبار ذات شوك كالس َ

 القطعة من األرض بلغة اهلند, كام يقول −بفتح اجليم −َواجلرام . جرام الشوك
 .باخمرمة

                                 
 وفاتـه بزبيـد, )هـ٨٩٣−٨١٢(أمحد بن عبد اهللا الرشجي الزبيدي احلنفي, أبو العباس   ) ١(

طبقـات اخلـواص أهـل «و» التجريد الرصيح ألحاديث اجلامع الـصحيح«وله كتاب 
 .»لصدق واإلخالصا

 . للمحضار)آل العراقي بعدن(املصدر السابق   ) ٢(
 .٩تاريخ ثغر عدن, ص : الطيب باخمرمة  ) ٣(
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 ومنهم أحد ,اد يلجأون إىل هذه املنطقة يف خلواهتمّهُّاد والزّبُوكان الع
 .)١(»رحيان بن عبد اهللا العدين «وهواألولياء الذين ترجم هلم باخمرمة, 

يدعى عبد اهللا بن وذكر األستاذ عبد اهللا حمريز يف كتابه العقبة اسم ويل آخر 
 .)٢(مشهد يف اخلسافله  املعروف بابن اخلطيب, أيب بكر السعدي
السيد عبد اهللا بن أمحد بن عبد الرمحن  ذلك مسجد ومقام  بعدوقد اشتهر 

غري معروف سنة مولده ووفاته ولكنه كان من (ً العدين مولدا ووفاة العراقي
عام  − )٣(كام يقول املحضار −وقد تم جتديد بناء املسجد ). رجال القرن التاسع

 . جوار املسجدوقرب الشيخ  عبد اهللا العراقي ب .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨
ً ويأيت من منزله مشيا ,ًي إماما للمسجدّدوكان الشيخ سعد بن حسني م

ثم توقف . يؤم الناس ويلقي الدروس. ّرغم بعد املسجد ورغم تقدمه يف السن
ي ّدوكان الشيخ م.  هـ١٤١٤ وكانت وفاته سنة ,بعد ذلك بسبب شيخوخته

واستفاد احلضور . ًعاّ تطو)املغرب والعشاء(لقي هذه الدروس ويقوم باإلمامة ي
 .)٤(من دروسه يف الفقه واحلديث واملواعظ والسرية

ويقول الشيخ أمني باوزير أن الشباب قد أقاموا حلقات لتحفيظ القرآن 
 وحلقات أخر يف احلديث والنحو, ,وتالوته وخاصة ما بني املغرب والعشاء

 )٥(هلؤالء الشبابودروس عامة بني املغرب والعشاء, وهي جهود مباركة ذاتية 
 ثم أعيد بناؤه  ,هـ١٤١٨وقد هدم املسجد سنة  .وذلك كله بعد زوال الشيوعية

 .وتوسعته عىل حساب أهل اخلري

                                 
 .٧٢ملصدر السابق, ص ا  ) ١(
 .٥٤العقبة, ص : عبد اهللا حمريز  ) ٢(
 .٤٤التذكري بأخبار العباد والبالد, ص : عبد القادر املحضار  ) ٣(
 .١٢٠مساجد عدن, ص : الشيخ أمني باوزير  ) ٤(
 .املصدر السابق  ) ٥(
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وهو أخ السيد عبد اهللا بن ( آل العراقي السيد سامل بن أمحد العراقي ومن
وكانت وفاته .  املقبور بالتواهي وبجوار قربه مسجدأمحد وهو الويل املشهور

ثم اندثر املسجد والقرب يف بداية القرن الرابع عرش اهلجري كام /. هـ٨٣٥ سنة
 .)١()هـ١٢٩٤انقطعت الزيارة سنة (يقول السيد عبد القادر املحضار 

 هـ٨٠٩املتوىف بصرية بعدن سنة  الشيخ عبد اللطيف بن أمحد العراقي ومنهم
عدة وقد متت توسعة املسجد قبل . ومسجده بالقرب من ساحل بحر صرية

ً أن كثريا من آل العراقي اوالغريب حق). بداية القرن الواحد والعرشين (سنوات
ثالث اإلخوة من أبناء الشيخ أمحد بن ( فالشيخ عبد اللطيف ,ارتبطوا بالصيادين
.  وجعل مسجده بالقرب منهم يف صرية,اهتم بالصيادين) عبد الرمحن العراقي

 يوجهوهنم امءفاء وكانوا حمتاجني للعلوال شك أن هؤالء الصيادين كانوا أهل ص
ّفأحبهم الشيخ عبد اللطيف وأحبوه) وعملهم هو احلالل بعينه( َّ. 

وقد اشتهر من أوالد الشيخ عبد اللطيف العراقي الشيخ عبد اهللا بن عبد 
 , صيته, وظهرت له مناقب وعال)هـ٧٨٥ولد بعده سنة (اللطيف العراقي 
وهو الذي عرف بجبل (ت حصن التعكر ودفن حت,  هـ٨٦١وكانت وفاته سنة 

 ا وقربه هناك معروف يزوره أهل عدن سنوي,املنصوري ويمتد إىل جبل حديد
 ).كام يقول عبد القادر املحضار

رابع اإلخوة املباركني وهم أبناء ( الشيخ عيل بن أمحد العراقي ومنهم
 أنه هو )٢(ارقال السيد عبد القادر املحض. )الشيخ أمحد بن عبد الرمحن العراقي

واملشهور أن ويل الصيادين يف التواهي .  الصيادين يف التواهيّاملعروف بويل
                                 

 .جملة اجلذوة, مصدر سابق: عبد القادر املحضار   )١(
, وأنكر فيه وجود شـخص ٤٥التذكري بأخبار العباد والبالد, ص : رعبد القادر املحضا   )٢(

 هو عيل بن أمحد بن عبد − حسب قوله −باسم الشيخ أمحد عيل العراقي, وأن الصواب 
 .الرمحن العراقي
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 وأن الرأس الذي ييل رأس مرباط يف التواهي يعرف برأس ,يعرف بالشيخ أمحد
قال . ً جزيرة صغرية تعرف أيضا بجزيرة الشيخ أمحدتهالشيخ أمحد ويف مواجه

وكانت التواهي قبل االستعامر قرية صغرية «: )١(األستاذ حمريز يف كتابه العقبة
ُللصيادين, وفيها ويل مشهور هناك يدعى الشيخ أمحد بن عيل العراقي وقد . ّ

رأس الشيخ ) ١٨٣٥زار املنطقة سنة (ستد قبل االحتالل الربيطاين سامها ول
عىل اجلزيرة املقابلة هلا ) ١٨٣٩الذي احتل عدن عام  (سأمحد, وأطلق هين
 .»محدجزيرة الشيخ أ

ال شك أن الصيادين يف التواهي قد أطلقوا عىل تلك املنطقة رأس : ُقلت
ًالشيخ أمحد وأن الصيادين أيضا أطلقوا اسم الشيخ أمحد عىل اجلزيرة املقابلة 

 .وهي جزيرة صغرية, ربام كان الشيخ أمحد يتعبد فيها ويتحنّث
هلذا البيت  , فاملؤسسًوال شك أن اسم الشيخ أمحد العراقي يسبب إشكاال

 والذي ٧٢٥هو السيد أمحد بن عبد الرمحن العراقي املولود يف البرصة سنة 
وذكروا أنه أقام . ومل يذكر أهل التاريخ سنة وفاته,  هـ٧٦٦ذهب إىل عدن عام 

فهل ترك اخلساف وذهب إىل .  وعال صيته,وغريمهاس الصحيحني ّبعدن ودر
 ّعندهم حتى أسموه ويل ي وبق− وهي آنذاك قرية الصيادين −التواهي 

 .الصيادين?? هذا أمر حمتمل ويزيل إشكال االسم
ويقع يف منطقة . وهناك مزار خاص يف الربيقة للسيد أمحد بن عيل العراقي

ً مرتا ويبعد عن مركز املحافظة ١٢٠عمران, ويرتفع عن سطح البحر بحواىل 
سفلت, مرايب غري والوصول إليه عن طريق ت. الغريبً كيلومرتا باجتاه الشامل ٣٣

فهل هو نفس الشخص الذي  .كام يمكن الوصول إليه عرب القوارب البحرية
ّيسمى ويل ّ  الصيادين يف التواهي? وهل كان هذا الشخص يذهب إىل األماكن ُ

                                 
 .نقل عن ولستد وجاكوب, ٦٢العقبة, ص : عبد اهللا حمريز   )١(
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البعيدة للعبادة, ولدعوة هؤالء الصيادين, إذ مل يكن يعيش يف التواهي ويف 
 .عمران سو الصيادين يف وقته

 الشيخ أبو بكر بن عبداهللا ,الشيخ عبد اللطيف بن أمحد العراقي أحفاد ومن
وهو ابن الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف املتوىف حتت حصن (اللطيف  بن عبدا

عبد اهللا بن  والشيخ أبو بكر ,) واملتقدم ذكرههـ٨٦١التعكر يف جبل حديد سنة 
أيب بكر بن عبد اللطيف العراقي قد رحل يف طلب العلم إىل الشيخ عيل بن 

يف  وهو أحد شيوخ اإلمام أيب بكر العيدروس العدين, ,افقعبدالرمحن الس
 تالميذ السيد الرشيف عيل بن )١( وقد ذكر كتاب عقد اليواقيت.تريم وأخذ عنه

  أيب بكر بن عبد الرمحن السقاف وذكر منهم السيد أبا بكر عبد اهللا بن
 .ن صاحب احلمراءاللطيف العراقي, والسيد عمر بن عبد الرمح عبد

نه زامل إُّوهذا يدل عىل علو كعبه يف العلوم الرشعية والتصوف حتى 
 .العدين والسيد عمر بن عبد الرمحن صاحب احلمراء السيد أبا بكر العيدروس

 السيد قاسم بن حممد بن عبد اهللا بن عبد اللطيف ,آل العراقيومن 
ف, وخطه مجيل وسجعه أخذ عن جده الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطي: العراقي

ّ وتفقه يف كتاب احلاوي عىل يد العال.حسن, وربام نظم مة الشيخ حممد بن أمحد َّ
 فقد اشتهر بذلك يف عدن, إىل ,ُبافضل, نزيل عدن, وكان يقصد لإلصالح

أن الشيخ قاسم : )٢(يووذكر صاحب املرشع الر. جانب صالحه وتقواه
بن عبد اهللا العراقي يف رحلته إىل ًاملذكور كان مرافقا لعمه السيد أيب بكر 

 وخاصة السيد عيل بن أيب بكر ,حرضموت وطلبه العلم هناك عىل يد علامئها
                                 

 .٩٨/ ٢عقد اليواقيت, ج   )١(
ً وينقل ذلك أيضا ,٤٦البالد, ص آذار التذكري بأخبار العباد و: ضارالقادر املحعبد    )٢(

 .١ ج,تاريخ ثغر عدن:  وعن الطيب باخمرمة,١٩٠/ ٦ ج,ععن الضوء الالم
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 .بن عبد الرمحن السقاف) السكران(
ُّاسم العراقي كثريا ما خيرج إىل الروكان الشيخ ق وهي ) بضم الراء (باكً

, وهي ما )العجماملطل عىل ما كان يعرف ببحرية (قرية تقع عىل خليج التواهي 
وكان اإلمام . وفيها شجر ونخل وماء. بني عدن والربيقة وقبل احلسوة

وكان الشيخ قاسم . العيدروس العدين خيرج إليها, وكذلك بعض أهايل عدن
 وحيرضها كبار ,ًالعراقي يقيم فيها أياما ويقيم هبا الدروس ألهلها مع املواعظ

 , الرمحن صاحب احلمراءالشخصيات املوجودة مثل الرشيف عمر بن عبد
ّا يدل عىل علو كعب مم وهذا . من العلامءاوالفقيه حممد بن أمحد بافضل وغريمه ُّ

اجلهابذة من ّالشيخ قاسم العراقي وتبحره يف العلم, بحيث حيرض له هؤالء 
 .العلامء

والشيخ قاسم العراقي من أهل القرن التاسع اهلجري فالذين عارصهم 
وأغلب الظن أنه عاش إىل القرن . ر القرن التاسعوأخذ عنهم توفوا يف آخ

يف ) العدين(وقد كان من زمالء اإلمام أيب بكر بن عبد اهللا العيدروس . العارش
ولألسف . بن عبد الرمحن السقاف) السكران(األخذ عن السيد عيل بن أيب بكر 
 . مل أعثر عىل سنة مولده أو وفاته

د بن مصطفى العراقي يف القرن أسسه الشيخ حمم: عيمسجد العراقي بالقط
وقد تم ترميم املسجد . وهو من آل العراقي املشهورين. الثالث عرش اهلجري

َّ ثم تم جتديده وإضافة دور علوي سنة ,م١٩٤٣/ هـ١٣٦٢عام  َّ / هـ١٣٩٣ُ
 .)١(م١٩٧٣

وهي وادي منحدر من (لطويلة اشتهرت ا: )٢(مسجد العراقي بالطويلة
                                 

 .رت وفيه مقربة أهل عدني والقطيع هي يف كر,٦٤, ص القادر املحضارعبد   )١(
 .٦٣, ص املصدر السابق  ) ٢(
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مسجد ألحد فيها ويوجد .  سبق احلديث عنهابالصهاريج التي) انجبل شمس
مة صالح بن ّوقد أسسه السيد الفقيه العال. أفراد أرسة العراقي املشهورة بعدن

ويذكر املحضار . عيل الذي ينتسب إىل السيد عبد اهللا بن عبد اللطيف العراقي
 أي العام الذي دخل فيه ,م١٨٣٩/ هـ١٢٥٥أنه تأسس يف حدود سنة 

 .ّس عدن واحتلهان هيالقرصان القبطان
ويعترب السيد صالح بن عيل العراقي من صلحاء وعلامء القرن الثالث عرش 

/ هـ١٣٦٢ّوأعيد بناء املسجد بعد هتدم أجزاء منه عام . اهلجري يف عدن
َّم ثم أعيد بناؤه عام ١٩٤٣ ًوال يزال املسجد معمورا . م١٩٨٣/ هـ١٤١٣ُ

واحلديث حتت إرشاف جمموعة بحلقات تالوة القرآن وحفظه, ودروس الفقه 
 .من طلبة العلم, تالميذ رباط اإلمام أيب بكر العيدروس العدين
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אאא 
ّسمي هذا املسجد نسبة إىل اإلمام شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر  ُ

 والذي دخل  ,هـ٨٥٢ واملتوىف سنة هـ٧٧٣افعي املولود سنة العسقالين الش
 ثم كرر زيارته لليمن عام  .هـ٨٠٠َرحالته لطلب العلم سنة اليمن يف أثناء 

مة ّوقد التقى يف عدن العال.  وأقام بعدن ستة أشهر لإلفادة واالستفادة ,هـ٨٠٦
مة ّوالعال ,)هـ٨١٦املتوىف سنة (أبا بكر بن يوسف بن إسحاق بن املستأذن 

ا  كام التقى غريمه,)هـ٨١٧املتوىف سنة (عبدالرمحن بن حيدر بن عيل الشريازي 
ثم قام الشيخ عيل بن . وقد تم تأسيس هذا املسجد يف تلك الفرتة. من العلامء

تاسع من القرن الثالث عرش عبد اهللا اليافعي بتجديد بناء هذا املسجد يف العقد ال
   رمحه اهللاوكان . فعي آنذاك إمام املسجد وخطيبه وكان الشيخ عيل اليااهلجري,

 .ن حفظة كتاب اهللا فسعى يف جتديد البناءم
مة ّ وأرشف العال,ُ هدم املسجد وأعيد بناؤهم١٩٥٠/هـ١٣٦٩ويف عام 

. ًالشيخ حممد بن سامل البيجاين عىل بنائه بعد أن بذل جهودا يف مجع التربعات له
 ,والبناء عىل دورين. د بن عمر بازرعةوأرشف عىل البناء الشيخ سعيد بن أمح

ُ, وخلفه تقع )املؤخرة(وهو مسقوف باستثناء فناء صغري يف جنوب املسجد  َ
 ,َّويتسع املسجد ألكثر من ألف مصيل من الذكور.. احلاممات وأماكن الوضوء
 .)١(خاص للنساء يتسع ألربعني امرأةويف الطابق العلوي مصىل 

  ضار أن ابن حجر العسقالين قال عن الفقيهوذكر السيد عبد القادر املح
                                 

 .١٤٨ − ١٢١ مساجد عدن للشيخ أمني باوزير, ص هذه املادة مقتبسة من كتاب  ) ١(
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. ُسمعت من نظمه, وسمع منّي الكثري: بن املستأذنإسحاق أيب بكر يوسف بن 
َّفحدثني عن ست العرب بنت حممد بن الفخر : وقال عن عبدالرمحن الشريازي

أي أهنا كانت  ()١(يئالبخاري بأحاديث من املائة املنتقاة من مشيخة الفخر العال
ّ وتروي األحاديث النبوية مما يدل عىل علو كعبها يف علم احلديثَّتتصدر ّ.( 

ُن املسجد بني بعد إ و,ن ابن حجر سكن يف موقع املسجدإويقول املحضار 
 وذلك يف أواسط القرن التاسع ًنا هبذا اإلمام احلافظ,ّسفره يف نفس املوقع تيم

 .اهلجري
 الذي بني املسجد عىل وفيام ييل ترمجة موجزة لإلمام ابن حجر العسقالين

اين أهم وأشهر شخصية دينية من م ترمجة للشيخ حممد بن سامل البيح ث,اسمه
 .عدن يف القرن العرشين

 ترمجة موجزة لإلمام ابن حجر العسقالين
حجر الكناين هو اإلمام احلافظ املتقن شهاب الدين أمحد بن عيل بن 

 أصله من مدينة عسقالن يف فلسطني, ومولده .العسقالين, األشعري, الشافعي
مرض وقبيلة كنانة بن خزيمة من  (هـ٧٧٣بان سنة ع ش٢٣ يف )٢(يف مرص القديمة

وهاجر والده من فلسطني إىل مرص . )سكن بعض أفرادها يف عسقالن بفلسطني
ًواستقر هبا, وكان والده عاملا أديبا ثر ً ً وتوىف والده وال يزال أمحد طفال .ياّ

                                 
 .٥٩−٥٣التذكري بأخبار العباد وآثار البالد, ص : عبد القادر املحضار  ) ١(
مرص القديمة أو العتيقة هي أول ما بناه املسلمون عند دخوهلم مرص بقيـادة عمـرو   ) ٢(

 وفيهـا مـسجد عمـرو وهـو أول مـسجد يف. ً وتسمى الفسطاط أيضا,بن العاصا
وال تزال معروفـة بمـرص .. ونزل هبا جند املسلمني وأكثرهم من قبائل اليمن. مرص

 املعـادي ّحـيّ وهي ما بني القاهرة التي بناهـا املعـز لـدين اهللا الفـاطمي و,القديمة
 .وحلوان
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ًصغريا, فكفله أحد أقارب والده, وهو زكي الدين اخلرويب, وهو كبري جتار 
اب, فحفظ كتاب اهللا ّ يف مرص, فرعاه الرعاية التامة وأدخله الكت)١(الكارم

  .ًكامال وهو ابن عرش سنني أو أقل
يف بلده مرص عىل يد درس العلوم الرشعية والنحو :  طلب العلميفرحالته 
قام هبا سنة ودرس خالهلا هـ وأ٧٨٥رحل إىل مكة املكرمة سنة علامئها, ثم 

احلديث عىل يد الشيخ عبد اهللا بن سليامن النشاوري, قرأ عليه صحيح 
ة, وعمره  وسمع يف مكة من العالمة الشيخ مجال الدين بن ظهري.البخاري

ّ احلديث عىل يد املحدث الشهري  ثم عاد إىل مرص ودرس. سنةةذاك اثنتا عرشآن
درس الفقه عىل يد أئمة الفقه يف مرص مثل واحلافظ الزين عبد الرحيم العراقي, 

ِّالشيخ ابن امللقن والعز بن مجاعة, وعليه درس األصول, وفروع الفقه  ودرس ,ّ
 .»ّاملطول« و»رشح املخترص«و» مجع اجلوامع«و» املنهاج«عىل يديه 

 وأخذ عن , وعاد إىل احلجاز.م وأخذ من علامئهاثم رحل إىل بالد الشا
 األوىل :وكان ذهابه إىل اليمن مرتني. علامء مكة مرة أخر, ثم ذهب إىل اليمن

. ّ وفيها دخل عدن واستقر هبا ملدة ستة أشهر,هـ٨٠٦ والثانية سنة هـ٨٠٠سنة 
خذ من علامئها مثل ابن املستأذن والفقيه العالمة عبد الرمحن بن حيدر أو

مائة حديث « والذي سمع أحاديث البخاري وهـ٨١٧الشريازي املتوىف سنة 
من ست العرب بنت حممد بن الفخر » يئمنتقاة من مشيخة الفخر العال

, وقد سمع منها احلافظان العراقي واهليثمي هـ ٨٦٧البخاري التي توفيت سنة 
 .)٢(ًأيضا

                                 
جتارة البهارات, وكانت تأيت من اهلند عرب عدن ومنها إىل مرص  وإىل املغرب : الكارم  ) ١(

 .وإىل أوربا
 .٥٣التذكري بأخبار العباد, ص : املحضار  ) ٢(
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 حممد  وسمع من أمحد بن,ثم ذهب ابن حجر مرة أخر إىل فلسطني
ّاخللييل يف غزة, ويف بيت املقدس سمع من شمس الدين القلقشندي, ويف الرملة 

..  ويف اخلليل سمع من صالح بن خليل بن سامل,األيكيحممد ن بسمع من أمحد 
وأخذ من كبار العلامء يف علومهم املختلفة مثل احلديث والفقه واألصول 

 .إلخ... والقراءات واللغة والنحو
 وال ,ن حجر العسقالين بعلم احلديث حتى صار املرجع فيهوقد اشتهر اب

ه يف علم احلديث ورشوحه وعلم الرجال, هي املرجع ملن أراد أن بتزال كت
فتح «: وملا أظهر كتابه. يدرس علم احلديث, فهو أحد أشهر رجال علم احلديث

وصار من أهم . »ال هجرة بعد الفتح«قيل » الباري, رشح صحيح البخاري
وشهد له أهل عرصه ومن بعدهم . ُذا الكتاب املرجع عند أهل السنَّةرشوح ه

َباإلتقان حتى لقب باحلافظ, ورحل إليه الطلبة, وبيع كتاب فتح الباري  ِّ ُ
 . وهو يستحق ذلك وأكثر منه,ًبثالثامئة دينار ذهبا

شهد له شيخه العراقي بأنه أعلم : قال عنه تلميذه اإلمام السخاوي
الذي أخذ عنه الفاحتة وهو طفل (وقال عنه السيوطي . أصحابه باحلديث

ّإمام هذا الفن للمقتدين, ومقدم عسكر املحدثني, وعمدة الوجود يف «): صغري َُّ ُّ
 .»التوهني والتصحيح, وأعظم الشهود واحلكام يف بايب العدل والتجريح

توىل ابن حجر اإلفتاء, وتوىل القضاء, وصار قايض : ائف التي شغلهاظالو
واعتنى عناية فائقة بالتدريس وله مئات التالميذ, وكان .  الشافعية بمرصقضاة

ّودرس يف أشهر ). مسجد عمرو بن العاص(خيطب اجلمعة يف املسجد العتيق 
املدارس يف عهده يف العامل اإلسالمي مثل املدرسة الشيخونية واملدرسة 

... ة والصالحيةاملحمودية, واملدرسة احلسينية, واملدرسة البيربسية, والفخري
 . إلخ.إلخ
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 ١٥يف » فتح الباري رشح صحيح البخاري« أشهر مؤلفاته كتاب :مؤلفاته
. ّوملا أمته أومل وليمة عظيمة.  وعرشين سنةًامكث ابن حجر يف تأليفه مخس. ًجملدا

ًوقد تضمن الكتاب علوما مجة باإلضافة إىل علم احلديث ورجاله, حيث  ّ
أصول, ولغة, ومناقشة للمذاهب واآلراء يف َّتضمن شتى املعارف من فقه و

وقد اشتهر الكتاب شهرة كبرية حتى أنه عندما يصل . ّشتى املعارف اإلسالمية
ابن ) وكان حمبا للعلم(وقد طلبه شاه رخ . إىل بلد حيتفل أهل تلك البلد بدخوله

 .من السلطان برسباي يف مرص فأرسله له) الذي دوخ العامل القديم(تيمورلنك 
ِ, ترجم لكل من عرف من صحابة»اإلصابة يف متييز الصحابة«له كتاب و ُ  

 وهو كل من اجتمع برسول اهللا : , وتعريف الصحايب عندهمرسول اهللا
ّمسلم, ولو كان صغريا, واشرتط بعضهم أن يكون مميزا, ولو ختلل ذلك ردة ّّ ً ً. 

 .»حكامبلوغ املرام من أدلة األ«وله كتاب 
 .»نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر«حلديث مثل وله كتب يف مصطلح ا

 .»املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية«وله 
 .يف رجال احلديث» هتذيب التهذيب«وله 

 ).كتاب فقهي(» الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية«وله كتاب 
 .»لسان امليزان«وله 

خم يف حوايل ألف وهو مؤلف ض» ُإنباء الغمر بأنباء العمر«وله يف التاريخ 
صفحة حيث يتبع نظام احلوليات والشهور واأليام, ويتناول األحداث ما بني 

 . هـ٨٥٠ و٧٧٣سنتي 
معجم تراجم للقرن الثامن » الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة«وله 
 .اهلجري
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ّوهو معجم ملن توىل القضاء يف مرص . »رفع اإلرص عن قضاة مرص«وله 
 .مي حتى آخر القرن الثامن اهلجريمنذ الفتح اإلسال

 .ًوله أيضا ديوان شعر
واخلالصة أن كتبه مكتبة كاملة حافلة, وخاصة يف علوم احلديث والتاريخ 

ًوقد بلغت كتبه أكثر من مائة ومخسني كتابا, . والعقائد اإلسالمية وأدلة األحكام
يف متييز ومثل اإلصابة ) ً جملدا١٥(بعضها يف جملدات ضخمة مثل فتح الباري 

 .اء الغمر يف التاريخ وهكذابنإالصحابة, ومثل 
.  هـ٨٥٢وقد توىف هذا اإلمام الفرد العلم يف أواخر ذي احلجة سنة : وفاته

 ,)١()العبايس( وحرض جنازته والصالة عليه أمري املؤمنني ,ّوارجتت مرص ملوته
. ذه وعرشات اآلالف من حمبيه وتالمي, وعلامء مرص وفقهاؤها,وسلطان مرص

ًوقد أفرد له تلميذه اإلمام السخاوي مؤلفا ضخام يف ترمجته أسامه  اجلواهر «ً
دار ابن حزم, (دات طبع يف ثالثة جمل» والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر

  ).١٩٩١بريوت, 
 )م١٩٧٢ – ١٩٠٨/ هـ١٣٩١ – ١٣٢٦( ترمجة الشيخ حممد بن سامل البيحاين

ادي أشهر علامء عدن يف ديعترب الشيخ حممد بن سامل بن حسني البيحاين الك
ُ وقد عرف يف مجيع أرجاء اليمن ,)العرشين امليالدي(القرن الرابع عرش اهلجري 

 .واحلجاز واجلزيرة العربية, وكان أشهر خطبائها يف زمنه
 رجب ٢٦ يف بيحان يف ولد الشيخ حممد بن سامل البيحاين: شيوخه

وكان . م وتربى يف حجر والده الذي علمه القرآن١٩٠٨أغسطس / هـ١٣٢٦

                                 
وبقـي اخلليفـة . انتقلت اخلالفة العباسية من بغداد إىل القاهرة بعد هجوم هوالكـو  ) ١(

 إىل أن جـاءت الدولـة ,ًالعبايس رمزا لألمة, والسلطة احلقيقية كلها يف يد الـسلطان
 . هو اخلليفةالعثامنية ومات آخر خليفة عبايس, فصار السلطان العثامين
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ملا ير من نبوغه املبكر وقد ًوالده حريصا كل احلرص عىل تعليم ولده حممد 
ًكف برص الصبي وهو يف سن اخلامسة, ولكنه يذكر غروب الشمس متاما قبل  َّ ُ

رس مبادئ الفقه واحلديث وحفظ ود.. ّونور اهللا بصريته. ّأن يكف برصه
القرآن الكريم, ثم ملا بلغ الرابعة عرشة بعثه والده إىل تريم برفقة أخيه عبد اهللا 

بن سامل وابن عمه عبد اهللا بن حسني البيحاين لينهلوا من علوم اإلمام السيد ا
عبد اهللا بن عمر الشاطري الذي طار صيته يف اآلفاق, وأقبل عليه طلبة العلم 

. اإفريقيدونيسيا وماليزيا واهلند واليمن وحرضموت والصومال ورشق من أن
ي الطلبة حتت إرشاف السيد عبد اهللا بن عمر الشاطري ووكان الرباط الذي يؤ

 .حتى بلغت شهرته اآلفاق
وكان الشيخ حممد بن سامل البيحاين يكثر الدعاء لشيخه السيد عبد اهللا بن 

ًلوالده أوال ثم » إصالح املجتمع« وأهد أول وأهم كتبه ,عمر الشاطري
ٌّعيل دين الزم, وحق ثابت لكثري من «: لشيخه السيد عبداهللا الشاطري, قال ٌ ّ

ًوالدي الذي كان سببا يف وجودي, وله بعد اهللا : َّالناس, وأعظمهم حقا عيل
ّالفضل األكرب عيل, نشأين نشأة دينية, وعلمني كيف أعبد ريب ُ ّ َّ , وكيف أعامل ّ

 ثم أستاذي العظيم صاحب الفضيلة السيد عبد اهللا بن عمر بن .افةالناس ك
ٌكانت له يب عناية كبرية, وله عيل يد . أمحد بن عمر الشاطري العلوي احلرضمي ّ

وهو أول من . ّبيضاء ال أستطيع مكافأته عليها إال بالدعاء له, والرتحم عليه
 النووية, ورشحها َّ, وحفظني بنفسه األربعنيفتق لساين بحديث رسول اهللا 

َّيل, وكان حيرص جد احلرص عىل تعلمي الفقه والنحو, والتجويد, وعلم 
 درويس, ةُّوحيث زمالئي وأساتذيت اآلخرين عىل العناية يب, ومذاكر. املواريث

ّفجزاه اهللا عنّي أفضل ما جوزي به معلم عن متعلم ًواعرتافا بفضله, وتقديرا . ٌّ ً
غه عني ِّدية إىل روحه الطاهرة, وأسأل اهللا أن يبلّإلحسانه أقدم هذا الكتاب ه

 .»التحية والسالم
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 إىل م١٩٢٢/ هـ١٣٣٩ويف تريم مكث أربع سنوات متتالية من آخر سنة 
 وهو يف كنف السيد عبد اهللا الشاطري يرعاه م١٩٢٦/هـ١٣٤٤منتصف سنة 

ُّويوجهه ويعلمه وحيدب عليه, وحيث األساتذة اآلخرين عىل العناية به, ُ ّ ملا ير 
ُّمن ذكائه وصدق توجهه, وحيث زمالء البيحاين عىل مساعدته الستذكار 

 .َّدروسه بسب ما أصاب برصه منذ طفولته الباكرة, فنور اهللا بصريته
وللبيحاين قصائد يف شيخه السيد عبد اهللا بن عمر الشاطري العلوي 

 : ويف أحدها يقولّريبالصويف امل
 يهو الشاطري العامل العامل الذ

 ًإذا مــا بكــت عينــي عليــه آللئــا
  يف خدمة العلم رافعـاًقىض زمنا
ٌب جــاءه فهــو واجــدُّوأي غريــ ٍ 

  

ــا  ــره الــرشح واملتن ُتعلمــت مــن تقري ّ 
ــا ــه األذن ــشو ب ــان حي ــا ك ــذلك مم  ف
ــــى ــــشاهبه مبن ــــاط ال ي ــــاء رب  ٍبن

َّبه العلم والقوت الرضوري َ   والسكنىَ
 

جيد فيها الغريب العلم العلم يف اإلسالم وأربطته وهكذا كانت منارات 
 ,ُوالقوت الرضوري والسكنى, والرعاية اإلسالمية الصحيحة والقدوة املثىل
 ,ًفيتعلمون العلم والعمل, ويكون رائدهم مجيعا اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل

 .فيبارك اهللا سبحانه وتعاىل يف علمهم ويف أثرهم
َّلم عىل يد شيوخه وقد ذهب الشيخ حممد البيحاين بعد ذلك إىل األزهر وتع

ّالكبار وعلامئه األماجد, ولكنه مل ير يف حياته مثل الشاطري قط, وكان تأثري  َ
السيد عبد اهللا الشاطري عليه وعىل زمالئه, وكل من جاء لديه من اآلفاق 

يل ويوجههم, فقد كان يرفق بطلبته وحيدب عليم, ويزورهم آخر الل.. ًعظيام
 .اهللا هبم حني يعودون إىل أوطاهنم وقراهم ومدهنم فينفع ,اوجيعلهم ربانيني حق

ًهلذا كان تعلق البيحاين بالشاطري عظيام, وبرتيم بلد الشاطري والعلامء  ّ
ومما قاله . ًخبات, عظياماألعالم من أهل حرضموت, أصحاب التواضع واإل

  :البيحاين يف تريم
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ــا ــال وإذ كنّ ــام الوص ــى اهللا أي  رع
 اتريم التي طـاب احلـديث بفكرهـ

  

ا   )١(مع السادة األرشاف يف البلد الغنـَّ
ــا  ا ويــا حبــذا املغنــءّفيــا حبــذا الغنّ

 

ّوقد أخذ الشيخ حممد بن سامل البيحاين من اإلمام الفقيه املحدث العالمة 
ندونيسيا ثم ماليزيا وصار ذهب إىل إ(املؤرخ السيد علوي بن طاهر احلداد 

خذ عنه يف عدن قراءة يف صحيح أ) اإحد واليات ماليزيا حالي(هور مفتي ج
 .)٢(البخاري

 رجع إىل بلدته بيحان فوجد والدته بنت ,وبعد أن أقام البيحاين يف تريم
ّقد توفيت قبل وصوله بأربعة أشهر, ) العليمي(عبد اهللا بن أمحد باوزير  الشيخ ُ

ونصحه . ّومكث عامني بجوار أبيه, يدرس القرآن ويلقي املواعظ والدروس
م, فذهب والزم الشيخ ١٩٢٨/ هـ١٣٤٦فر إىل عدن, وذلك سنة والده بالس

أمحد بن حممد بن عوض العبادي يف مدينة الشيخ عثامن, ثم ذهب إىل مرص 
ًوكان مبتعثا . للدراسة يف األزهر الرشيف وأخذ الشهادة األهلية ثم العاملية

 .لنادي اإلصالح االجتامعي
ألدبية يف مرص, فقد كانت واتسعت مداركه العلمية وا: البيحاين يف مرص

 .مرص متوج بالعلامء وباحلركات الدينية والسياسية يف زمنه
أما دراسته يف األزهر ومعايشته «: )٣(يقول األستاذ عبد الكريم قاسم

ّلعلامئه فقربته من أفكار مدرسة النهضة اإلسالمية التي محل رايتها مجال الدين 
 .»محن الكواكبي وغريهمعبد الرواألفغاين وحممد عبده ورشيد رضا 
                                 

 . هو لقب تريم ملا فيها من البساتني ومن العلومءّالغنا  ) ١(
 .٥٩ – ٥٣التذكري بأخبار وآثار البالد, ص : عبد القادر املحضار  ) ٢(
نـدوة الـشيخ حممـد سـامل «منهج اإلصالح عند الشيخ البيحاين : عبد الكريم قاسم  ) ٣(

 .٤٦ – ٣٣, ص ٢٠٠٣, مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة, »البيحاين
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وعايش املعارك الفكرية والسياسية واألدبية التي : دور البيحاين السيايس
ًوكان متأثرا عىل حد كبري بمنهج اإلمام حسن البنا, وإن مل . كانت متوج هبا مرص

وقد زامل يف مرص الشهيد الداعية . ُيعرف عنه انضاممه إىل حركة اإلخوان املسلمني
ورة اليمنية األستاذ حممد حممود الزبريي, والشيخ حممد الصواف الشاعر رائد الث

 وهواري ,)السيايس واملفكر ورائد الثورة مع الزبريي( وأمحد نعامن ,)من العراق(
ً كام زامل السيد حممد عيل اجلفري الذي كان يدرس أيضا يف .)من اجلزائر(بومدين 
ن يدرس يف دار العلوم,  والسيد سامل بن عمر بن طه الصايف الذي كا,األزهر

إنه كان وقد قال الزبريي عن البيحاين . ورشيف بيحان الذي درس يف األزهر فرتة
ًمتكلام لبقا« ً, وخطيبا لسنا, وحمارضا بارعاً ً ً ّنه كان يف صف املثقفني إال أقول . ً

ًمن شباب العرب, بل أعتقد أنه كان من أرفعهم رأسا وأبعدهم صوتا ً«)١(. 
َّوقد أكد . شاعر الثائر الزبريي بالشيخ حسن البنا ومدرستهومعلوم تأثر ال

الباحث عبد الكريم قاسم أن البيحاين, رغم تأثره بفكر اإلخوان املسلمني إال 
 .أنه مل يكن يف يوم ما منضام إليهم

لدارسني يف  ا,ّوقد كون بعض الطلبة اليمنيني: كتيبة الشباب اليمني
ّ وغريه أول مجاعة سياسية رسية وذلك يف ,األزهر  بالقاهرة م١٩٤٠ سبتمرب ٢٨ّ

 »ّالكتيبة اليمنية األوىل«ُوأطلق عليها » كتيبة الشباب اليمني«ُعرفت باسم 
ًبرناجما ونظاما حتت اسم هلا ووضعت   .)٢(»قانون كتيبة الشباب اليمني«ً

                                 
 .٥ً نقال عن مقدمة كتاب الفتوحات الربانية للبيحاين, ص ,املصدر السابق  ) ١(
عـدن : ّ وانظر عبد الرمحن خبارة.٢٠٦ًاملصدر السابق, نقال عن املوسوعة اليمنية, ص   ) ٢(

وقـد ). ١٦٠ −١٤٩/ ١ج (١٩٩٩االزدهار الصحايف والثقايف, ندوة عدن ثغر اليمن 
ًكانت اليمن بحدودها الطبيعيـة التارخييـة وطننـا مجيعـا, وجمـال : مد نعامنقال أمحد حم

ّتفكرينا وميدان كفاحنا, ال خيطر عىل بالنا شامل وال جنـوب, وال نفـرق بـني مـذهب 
الكتيبـة األوىل «ّوقررنا تكوين مجعية أطلقنا عليها اسم .. ومذهب, وال بني فئة وأخر

 .االسم) هذا(د عيل اجلفري هو الذي اقرتح , وكان املرحوم حمم»للشباب اليمني
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 وحممد ,مد بن سامل البيحاين الشيخ حم:وكان من مؤسيس هذه الكتيبة
 ,)١( وحممد عيل اجلفري, وصالح املسمري,حممود الزبريي, وأمحد حممد نعامن

 .)٢(»وأمحد عبد الرمحن اجلفري
وعىل رأسهم  −ّ أن الذين كونوا فيام بعد رابطة أبناء اجلنوب اوالغريب حق

دة اليمنية كانوا من دعاة الوح −السيد حممد عيل اجلفري والسيد عمر الصايف 
مها حتارب النظام احدإ: ّوارتبطوا بالزبريي والنعامن يف حركة واحدة ذات شقني

االستبدادي اإلمامي يف شامل الوطن والثانية حتارب االستعامر الربيطاين 
ّد يسعى للحاق باحلضارة تعاونان إلجياد وطن واحتوكالمها يف النهاية .. والتجزئة

وهو فكر إسالمي . اءّبالرشيعة اإلسالمية الغره يف الوقت نفسّاحلديثة, يتمسك 
 .واضح عند مجيع أصحاب النهضة اإلسالمية وخاصة اإلخوان املسلمني

وكنت أظن أن الشيخ حممد البيحاين قد انتمى للرابطة بعد قيامها لشدة 
ارتباطه برجاهلا وخاصة السيد حممد عيل اجلفري والسيد سامل عمر الصايف, 

 ذكر أن − ّوهو أحد رجاالت الرابطة املهمني −الكريم  عبدعيل ولكن السلطان 
ًالشيخ البيحاين كان متعاطفا مع الرابطة, ومل يكن عضوا فيها وكان خيطب يف . ً

 .سامعجذب له القلوب واألناحتفاالهتا العامة فت
ُوأتفق مع الباحث عبد الكريم قاسم يف أن البيحاين   مل يكن يف يوم رمحه اهللاَّ

ًعضوا يف حركة اإلخوان املسلمني, وإن كان متأثرا بفكرها وخاصة من األيام  ً
ًفكر الشيخ حسن البنا رحم اهللا اجلميع, كذلك مل يكن عضوا يف رابطة أبناء 

 .اجلنوب أو غريها من التنظيامت السياسية
                                 

 . ُكتب عيل حممد اجلفري, وهو خطأ  ) ١(
مل أعرف أمحد بن عبد الرمحن اجلفري, ولعله ابن السيد عبد الرمحن اجلفـري الـذي   ) ٢(

وقد نقل الباحث عبد الكريم قاسم هـذا الكـالم عـن محيـد . توطن مرص وأقام هبا
 .٩١, ص١٩٩٨ اليمني للدراسات االسرتاتيجية, مرصع االبتسامة, املركز: شحرة
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 )١()قانون كتيبة الشباب اليمني( وقد جاء يف :قانون كتيبة الشباب اليمني
 ,د رأوا متزق بلدهم وتأخر أحواله وتفيش اجلهل والظلم فيهأن هؤالء الشباب ق

ولذا قاموا بتأليف هذه الكتيبة من الشباب اليمني حتمل عىل عاتقها دعوة األمة 
ًواإلهابة هبا إىل النهوض واليقظة حتى تكون عضوا عامال يف األمة اإلسالمية  ً

 :الراقيةوالوحدة العربية, وتتبوأ املكانة الالئقة هبا بني األمم 
 . الوطن− العرب –اإلسالم : شعارها
 .بنرصه واالستنصار به: اإلسالم
 .بالعمل لصاحلهم وحتقيق وحدهتم: والعرب
 .برفع شأنه وإعزازه: والوطن

 شعبان سنة ٢٥ّتألفت هذه الكتيبة يف القاهرة يوم السبت : املادة األوىل
ِّم, وسميت كتيبة الشب١٩٤٠ سبتمرب ٢٨هـ املوافق ١٣٥٩ اب اليمني, ُ

 .ومركزها القاهرة
 :مقاصدها: املادة الثانية

 .بعث األمل يف نفوس الشعب وحماربة اليأس) ١(
ّبث روح التضحية واإلخالص واإلخاء, ونرش الثقافة بني أفراد األمة ) ٢(

 .وشباهبا حتى تعود بينهم الطمأنينة
                                 

مـصدر ( ٤٦−٣٣عبد الكريم قاسم, منهج اإلصـالح عنـد الـشيخ البيحـاين, ص   ) ١(
 .١٥٨ −١٥٥ندوة ثغر عدن, ص : ّ وانظر عبد الرمحن خبارة.)سابق

 مع بداية احلرب العاملية الثانيـة, م١٩٤٠ سبتمرب ٢٨والحظ أن الكتيبة تكونت يف   
...  اجلامعة العربية ألن معظم الدول العربية مل تكن قد نالت اسـتقالهلاوقبل تكوين

 .ار والرؤ متقدمة يف زمنها ووقتهافكوهذه األ
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زالة تلك تصوير آالم الشعب وما يعانيه, والنظر يف العالج الناجح إل) ٣(
 .اآلالم

ًنرش الثقافة بني اليمنيني مجيعا وإيقاظ شعورهم وتذكريهم بامضيهم ) ٤(
املجيد, وتنبيههم عىل واجبهم يف املستقبل, وتزويدهم بالتعاليم 

 .الصحيحة التي تعود عىل األمة بالنفع العام
ّاالتصال بعظامء الشعب وغريهم من الرجال الذين تتجىل فيهم الروح ) ٥(

 . للتشاور فيام يتعلق بنهضة اليمن,نية واإلخالصالوط
ترغيب املقتدرين وذوي اليسار يف إرسال بعثات علمية لدراسة العلوم ) ٦(

 .ّ معرفتها وتشتد حاجة البالد إليهاّالتي تعم
 .ّمة اليامنية يف شد أزر هذه البعثاتوالسعي لد احلك) ٧(
ّواآلراء التي جرت عىل ّحماربة النعرات املذهبية, ونبذ اخلالفات ) ٨(

 .املسلمني النكبات يف معظم دور التاريخ
ًإعداد اليمن ليكون عضوا عامال يف اجلامعة العربية واإلسالمية) ٩( ً. 
 .االتصال باحلكومة لالستعانة هبا يف تنفيذ أغراض الكتيبة) ١٠(

وقامت الكتيبة بإلقاء املحارضات ونرش أهدافها وإصدار جملة أو دوريات 
وقد . ات وإرسال وفود لنرش مبادئ الكتيبة وإنشاء فروع هلا داخل اليمنونرش

قام الزعيم والشاعر حممد حممود الزبريي بإنشاء أول فرع هلا يف اليمن وذلك 
 .)١(بعد عام من تكوينها

                                 
 كـام ينقلهـا ,حركة األحـرار اليمنيـني, املوسـوعة اليمنيـة: خالد عبد اجلليل شاهر  ) ١(

, ص بقمصدر سامنهج اإلصالح عند الشيخ البيحاين, : األستاذ عبدالكريم قاسم
٤٦−٣٣. 
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 منهج الكتيبة
 :)١(وجاء يف برنامج األمر باملعروف الذي وضعته اجلمعية ما ييل

 فيه روح اإلسالم الصحيحة ويوقظه من الغفلة إنشاء جيل جديد يبعث) ١(
ة رسوله وسنّاهللا التي رانت عىل النفوس بإعراضها عن التدبر لكتاب 

 .وسرية األئمة الراشدين
 .إحياء األدب العريب وممارسته) ٢(
 .حماربة اللغة العامية وإيثار الفصحى) ٣(
 .ة اإلسالميةّإشاعة الفضائل اخللقية يف األمة وإثارة الكرامة والعز) ٤(
 . الدعوة اإلصالحية لتوجيه األمة بواسطة العلامء واملتعلمنيّبث) ٥(
 . وتنظيمهاّتشجيع أعامل الرب) ٦(
 .ّتقوية روابط املحبة واإلخاء بني أفراد األمة اإلسالمية) ٧(
إجياد التعاون بني التجار بواسطة إنشاء الرشكات الوطنية واملرشوعات ) ٨(

 .فةاالقتصادية املختل
َتقوية األجسام واملحافظة عىل الصحة بإنشاء شعب للرياضة) ٩( ُ. 
 .البعد عن اخلوض يف السياسة) ١٠(
نرش خطباء األمر باملعروف والنهي عن املنكر لإلرشاد يف املساجد ) ١١(

أضافوا حماربة التنصري الذي ر اجلنويب شط ويف ال.واملجتمعات العامة
 . اجلنوب اليمني املحتلتقوم به اإلرساليات التبشريية يف

اجلمعية اإلسالمية الكرب 
وعندما عاد الشيخ حممد بن سامل البيحاين إىل عدن قام بنشاط الدعوة 

يف تأسيس اجلمعية اإلسالمية الكرب  وساهم ,والتدريس واإلمامة واخلطابة
                                 

 .)٤٦−٣٣ص (منهج اإلصالح عند الشيخ البيحاين : عبد الكريم قاسم  ) ١(
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من أصل (ية الشيخ املحامي حممد عبد اهللا  وكان يرأس هذه اجلمعم,١٩٤٩عام 
 وذهب إىل بريطانيا لرشح قضية عدن ,ن عدن وكان من رجاالهتاّهندي توط

هتمت احلكومة الربيطانية ا وقد .واجلنوب يف الربملان الربيطاين, وتويف هناك
 .)١()ِّبسمه

السيد : ّوأما أعضاء هذه اجلمعية فهم أصدقاء الشيخ البيحاين من مرص
 ,والسيد سامل الصايف, وانضم معهم الشيخ عيل حممد بامحيش عيل اجلفري حممد

 وقد .)٢( وغريهم, والشيخ عيل بازرعة,والسيد عبد اهللا بن صالح املحضار
سعت اجلمعية اإلسالمية إىل نرش الثقافة اإلسالمية واألخالق اإلسالمية 

العربية لغة رسمية واللغة العربية واالحتفال باألعياد اإلسالمية, وجعل اللغة 
يف عدن, بينام كانت اللغة اإلنجليزية فقط هي اللغة الرسمية, ودعت إىل جعل 

.  إىل آخر تلك املطالب..ًالعطلة األسبوعية يوم اجلمعة بدال من يوم األحد
... معهد إسالميّوعمقت الروح اإلسالمية يف مجع أنشطتها ودعت إىل إقامة 

اين هو فارس هذه اجلمعية بعد وفاة الشيخ وكان الشيخ حممد بن سامل البيح
ًاملحامي, وسعى سعيا حثيثا يف عبد اهللا حممد   وقد قام . املعهد اإلسالميتكوينً

الشيخ البيحاين بتكوين جلان جلمع التربعات, ولوضع املناهج, وسافر إىل دول 
ًاخلليج جلمع التربعات عندما رأ أن املبلغ الذي مجع يف عدن مل يكن كافيا ُ .

وهي العملة املستخدمة آنذاك وكانت تساوي (ّوتم مجع أكثر من مليوين شلن 
                                 

 .)قبل االستقالل وتكـوين باكـستان( أصله من اهلند :الشيخ حممد عبد اهللا املحامي  ) ١(
وكانـت الرابطـة .  احلجة ويطالب باحلقوق املدنية والدينيـة ألهـل عـدنّكان قوي

 ثـم تـأيت , اجلمعية اإلسالمية, أهم الروابط وأعالهـااإلسالمية لديه ولد أعضاء
 .رابطة الوطن والقوم واللغة

مـن ( والـشيخ عـيل الرتكـي ,) اإليامنّهندي عدين قوي(نار مثل الشيخ ياسني رامج  ) ٢(
 .)من أبناء عدن( وعيل غانم كليب ,)أبناء عدن
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ًرياال سعوديا وقام الرجال يعملون حتى أقاموا املعهد اإلسالمي املجيد ).. ً
لتعليم أطفال املسلمني يف عدن من الروضة واالبتدائية وحتى هناية الذي يسعى 
 عدن  تقرص التعليم يف املدارس وكانت حكومة بريطانيا يف... انويةثاملرحلة ال

 ثم توسع وسمحت ألبناء .املولودين فيها(احلكومية عىل أبناء عدن فقط 
املحميات, ويف الفرتات األخرية قبل االستقالل سمحت ألبناء املناطق الشاملية 

هندوس ونصار وهيود (وكان عىل اجلامعات املختلفة ). الدراسة فيهاب
وأما اليهود فقد بنت هلم حكومة . مدارسهم اخلاصةأن يقوموا بإنشاء ) وغريهم

ً فكان لزاما عىل املسلمني أن ,مها للبنني وأخر للبناتاحدإعدن مدرستني 
ها وأقدمها مدرسة بازرعة اخلريية ّومن أمه. يقوموا بإنشاء مدارسهم اخلاصة

َّالتي درس فيها نخبة من أهل العلم والفضل, وتوىل إدارهتا الشيخ عيل حممد َ 
 فقام ,ولكن حاجة املسلمني يف عدن كانت ملعهد علمي إسالمي. بامحيش

الشيخ حممد بن سامل البيحاين وصحبه ببذل جهودهم إلقامة هذا الرصح 
ّوقد ظل يعمل وخيرج املئات . م١٩٥٦َّالباذخ, والذي تم افتتاحه يف أكتوبر عام 

عبد اهللا عبد الرزاق ه ّمن الطلبة املمتازين حتى بدأ عهد املاركسيني عندما أمم
 . وحتول إىل مبنى تابع لوزارة الداخليةم١٦/٥/١٩٧١باذيب يف 

ومن أعجب العجب أن عبد اهللا باذيب كان أحد : تأميم املعهد اإلسالمي
ًكان عضوا فاعال يف  حممد بن سامل البيحاين, ثم الذين درسوا عىل يد الشيخ ً

 اثم تأثر باملاركسية وذهب إىل موسكو وعاد منها شيوعي. رابطة أبناء اجلنوب
 مل يتورط مثل زمالئه يف احلزب يف , نتيجة تربيته السابقة,ومع ذلك.. اماركسي

وقد كان ينتقد ما وصل إليه . الدماء واالغتياالت, بل كان أبعد الناس عنها
.. الذين أوصلوا البالد إىل مستنقع آسن ميلء بالدماءزمالؤه املاركسيون 

ونتيجة التناقضات التي كان يعيشها هو وأخوه عيل عبد الرزاق باذيب انغمسا 
ّوللحق فقد كان هلام دور بارز يف ... يف رشب اخلمور حتى قضت عليهام
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ّالصحافة العدنية, ويف مهامجة االستعامر الربيطاين البغيض, وذلك قبل أن 
 .ّمسا يف املاركسية العلمية اللينينيةينغ

جزاء الشيخ البيحاين أن قام عبد اهللا باذيب بإصدار أمره بتأميم وكان 
 وقد تأمل البيحاين أشد األمل من ذلك, كام أن األوضاع الشيوعية ,املعهد العلمي

ّتضيق اخلناق عىل العلامء, وتغتال من فأخذت يف البالد قد أصبحت ال تطاق, 
إىل تعز بعد أن قام الشيخ  الشيخ  فغادر. الكالم, ولو يف أضيق نطاقيتجرأ عىل

 هائل سعيد أنعم باالتصال بالرئيس القايض عبد الرمحن األرياين ليتوسط لد
ن سامل البيحاين بمغادرة حكومة اجلنوب املاركسية يف السامح للشيخ حممد ب

استقبله حيث تعز عدن, فانتقل الشيخ البيحاين هبذه اجلهود والوساطة إىل 
. ًصديقه الويف الثري صاحب املشاريع اخلريية العديدة, وهيأ له منزال يليق به

هـ ١٣٩١ ذي احلجة ٢٤ فقد كانت وفاته يف ,ومل يطل العمر بالشيخ البيحاين
حتت املسجد ) املجنّة(أن يدفن يف املقربة ب وأوىص م١٠/٢/١٩٧٢املوافق 

ًثم أقام له مسجدا كبريا باسمه . د ذلكاملظفر, ففعل صديقه الشيخ هائل سعي ً
ًيف تعز ختليدا لذكره وتذكريا بفضله وجهاده وعلمه ً. 

 عندما ساهم يف تكوين اًوال شك أن الشيخ البيحاين قد لعب دورا سياسي
ي يف القاهرة, كام ساهم يف تكوين اجلمعية اإلسالمية الكرب نكتيبة الشباب اليم

 اإلنجليز ونرش الوعي الديني والسيايس واملطالبة التي كان هلا دور يف مقاومة
 منذ قدوم القرصان القبطان ,بعروبة عدن ويمنيتها بعد أن حاول اإلنجليز

 أن جيعلوا عدن مدينة خمتلطة تكاد تكون م,١٨٣٩س واحتالله لعدن عام نهي
وكل من ولد يف عدن واعتربوا اهلندوس  .غري اليمنينيمن األغلبية من سكاهنا 

وهي كلها حتت احلامية (ا, بينام اعتربوا ابن حلج أو يافع أو حرضموت عدني
ووقف ضد . ًأجانب إذا ولدوا يف مناطقهم, فضال عن أبناء الشامل) الربيطانية

 وعمل ,)أي املولودين فيها فقط(جهود اجلمعية العدنية املنادية بعدن للعدنيني 
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ذا  وعمل يف ه,بعد أن تم هتنيدهاَّعىل أسلمة عدن بعد أن تم تغريبها, وتعريبها 
ّ وشارك يف احتفاالهتا الشعبية, وكان خطيبها املجال مع رابطة أبناء اجلنوب,

ّاملفوه, وخاصة أهنم استغلوا املناسبات الدينية مثل االحتفال باهلجرة النبوية,  ّ
 لتوعية اجلامهري صةفكانت فر. إلخ...واإلرساء واملعراج, واملولد النبوي

ق جزء كبري من هذه املطالب َّمة بدينها ولغتها, وحتقاليمنية املسلالعربية 
ًفأصبحت اإلجازة األسبوعية هي اجلمعة بدال من األحد, وتم إعطاء إجازة  ّ

وكانت . ّرسمية يف بداية العام اهلجري, ويف اإلرساء واملعراج واملولد النبوي
وال أزال . يها حممد هذه االحتفاالت فرصة لتوعية اجلامهري وتعليمها سرية نب

) القريب من منزلنا يف عدن(أذكر كالم الشيخ حممد البيحاين يف مسجد بانصري 
 عرش يوعمري آنذاك اثن( حيث حرضت أنا وأخي أمحد ,بعد صالة الفجر

ًمع عمي عبد القادر بن حامد البار احتفاال باملولد النبوي, وحتدث فيه ) ًعاما
 َّ وكيف أحبت رسول اهللا ,وأرضاها ريض اهللا عنهاة الشيخ البيحاين عن السيدة خدجي

وأذكر أن كل احلارضين كانوا يبكون وهم يسمعون ما . وفدته بامهلا ونفسها
ِّالقته هذه السيدة النبيلة الكاملة الفاضلة من املشاق واملتاعب, وهي تعاين 

عنه ه وكافله واملدافع ُّوعمهي ِاحلصار الظامل يف شعب بني هاشم حتى ماتت 
وها قد مضت ستون ...  عام احلزنَّأبو طالب يف عام واحد, سامه رسول اهللا 

ًعاما أو أكثر عىل تلك الكلمة البليغة من شيخنا العظيم الشيخ حممد بن سامل 
ل حديثه  ال أزال أذكر كالمه ونربة صوته, ومل أسمع إىل اليوم مثااين وأنحالبي

ُثم كنت أحرض يف مسجد العسقالين  .أرضاهاو  اهللا عنهاريضعن أم املؤمنني خدجية 
أهل عدن عليها حتى ال جتد بعض خطب اجلمعة التي يلقيها, والتي يتوافد 

ّموضعا لقدم من شدة الزحام ً. 
نت مع اإلخوة ّكوُوعندما عدت من القاهرة بعد خترجي من كلية الطب, 

ستاذ األعزاء عمر طرموم والشيخ حممد عبد الرب جابر وحممد الصويف واأل
. الشباب, املركز الثقايف االجتامعي اإلسالميمن يونس وحسني دملار وجمموعة 
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ًوكان الشيخ حممد البيحاين يرشدنا ويساهم أحيانا يف إلقاء الدروس واملواعظ 
وخاصة يف االحتفاالت الدينية حيث يسهم كثري من علامء عدن وشعرائها يف 

ه غانم حيث كان يتحف املحتفلني  مثل األستاذ الدكتور الشاعر حممد عبد,ذلك
 .)١( إلخ..بقصائده الغراء يف مناسبات املولد واإلرساء واملعراج واهلجرة

 ُ وكنت,رمحة األبرار رمحه اهللا وأذكر أنني كنت يف زيارة خاصة للشيخ حممد البيحاين
ًمغتاظا من انرصاف أكثر أهل عدن وأهل اجلنوب إىل احلركات الثورية العلامنية 

 كانت اجلامهري ,يا سيدي«:  فقلت للشيخ,جلبهة القومية, وجبهة التحريرمثل ا
طغام, فلعبوا هبا, وأبعدوها عن اجلهاد ّحيركها الشيخ البيحاين فرتكها هلؤالء ال

ًاحلق وعن الدين احلق وغدا ستظهر ميوهلم املاركسية ّ املطران «: وقلت. »ّ
ُّوالشيخ البيحاين أحق . وس يف قربص قاد حركة االستقالل ضد بريطانياياركم

 .»ولو حترك لتحركت اجلامهري معه. بذلك منه وأقدر عليه
 . )١٧: الفتح( m ̀a b cl : قد قال اهللا تعاىل,ّيا سيد: ّفرد الشيخ بابتسامة        

كام . ًجد قوما يعملون لذلك ملا تأخرومن يقف معه, ولو ومل جيد الشيخ 
 وهرب األطباء األجانب من عدن ومل يبق إال َّأذكر أنه ملا اشتد القتال األهيل

عدد ضئيل من أبناء الوطن, والفوىض ضاربة أطناهبا, والقتال يدور يف أرجاء 
ُوقد كنت يف تلك الفرتة املسؤول . نفسها) اجلمهورية بعد ذلك(مستشفى امللكة 

 ووافقوا عىل ما عرض الصليب األمحر من دعم .يف املستشفى فاجتمع األطباء
فلام بلغ . باء واإلمكانيات برشط أن يرفعوا علم الصليب عىل املستشفىباألط

مل نسمح لإلنجليز خالل أكثر من مائة : اخلرب الشيخ حممد بن سامل البيحاين قال
                                 

ن بعـضهم يتكـرم بإلقـاء ع علامء عدن, وكـايكانت عالقة املركز الثقايف ممتازة بجم  ) ١(
 وانـضم إىل املركـز .ويساهم كثري منهم يف االحتفاالت التـي يقيمهـا. الدروس فيه

 .حفظه اهللالعديد من طلبة العلم ومنهم الشيخ نارص الشيباين 
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عام عىل رفع الصليب يف دوائر الدولة, واآلن وقد قرب االستقالل نسمح هلم 
رفضنا العرض الذي فاجتمعت بإخويت األطباء و. ال واهللا ال نسمح. بذلك

وقد ذكر قصة القبول والرفض ( الصليب األمحر القادمة من سويرساقدمته هيئة 
  .)١()The Shifting Sands of Arabiaكتاب 

  البيحاين من الصوفية والسلفية واملذهبيةموقف الشيخ
مة السيد عبد اهللا ّ حممد بن سامل البيحاين عىل يد احلبيب العالدرس الشيخ

ّاط تريم, ومكث فيها أربع سنوات يتهذب بآداهبا ببن عمر الشاطري يف را
 .ّوينهل من علومها ويزدان بزهدها وتصوفها

ًوكان الشيخ حممد بن سامل البيحاين من أوىف الناس وأكثرهم ذكرا لشيخه 
ًالشاطري, الشافعي مذهبا, األشعري عقيدة, الصويف السيد عبد اهللا بن عمر 

ًسلوكا ومنهجا  وهو طريق السنّة واالعتدال ,وكان يسري عىل دربه وطريقه.. ً
 .وااللتزام بالكتاب والسنّة

 بجهود جمموعة من السادة هـ١٣٠٤وكان رباط تريم الذي تأسس سنة 
د الرمحن بن حممد  توىل إدارته والتدريس فيه العالمة مفتي تريم عب,وغريهم
 احلبيب عبد اهللا بن عمر الشاطري من مكة املكرمة التي درس وملا عاد. املشهور

                                 
)١ (   David Ledges: Shifting Sands, The British in South Arabia, Peninsular 

   Publishing, London 1983 , p. 205 . 
 Highإىل اللجنة العليا للـصليب األمحـر ثة وزعم أين أبرقت مبارشة دوقد ذكر احلا

Commisionرئـيس الـصليب األمحـر (وأن املسيو روشـا .   التي وافقت عىل ذلك
, ثـم ًذهب إىل زنجبار ملقابلة قحطان الـشعبي الـذي وافـق أوال) املبعوث إىل عدن

ّوقال املؤلـف إن . ُرفض عندما عرف أن علم الصليب األمحر سريفع عىل املستشفى
 . ّبوا موافقتهم, وهذا كله مل حيدثحاألطباء عندما عرفوا برأي قحطان س
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ّ توىل إدارة الرباط والتدريس فيه, واستمر هـ١٣١٤فيه عىل يد كبار علامئها سنة 
 وتعاون معه يف التدريس نخبة من علامء , هـ١٣٦١عىل ذلك حتى وفاته سنة 

وي بن عبد اهللا بن شهاب, واحلبيب عمر بن علوي ذكر منهم احلبيب علنتريم 
 .وغريهم كثري ,الكاف, والشيخ حمفوظ ساملني عثامن

ومدحه  ا,كام أسلفن  يف عهد احلبيب عبد اهللا الشاطري,وقد ازدهر الرباط
ًالبيحاين نثرا وشعرا وأول بداية : قال َّ أن شيخه الشاطري علمه اخلطابة,وذكر. ً

أمام الناس يف جامع تريم,  ويلقنني فروض الوضوء تعليمي أنه كان يوقفني 
  :وقال فيه. ألتدرب عىل الوقوف أمام الناس

 وشيخي وأستاذي الذي يف ظالله
 هو الشاطري العامل العامل الـذي
ــا ــه آللئ ــا بكــت عينــي علي  ًإذا م
ًقىض زمنا يف خدمة العلـم رافعـا ً 
 ودرسان يف األسبوع حترض فـيهام
ــه ــيد قوم ــدريس س ــس للت  ّوجيل

 ٍمُنجـأ تر من حوله غري َولست
 

ــا   َنــشأت وأعطــاين الكثــري ومــا منَّ
ُتعلمت من تقريـره الـرشح واملتنـا ّ 

ــه األ ــاُفــذلك ممــا كــان حيــشو ب  ذن
ـــى ـــشاهبه مبن ـــاط ال ي ـــاء رب  ٍبن
 تريم من األطراف والوسط األسنى

  البـدر إن مل يكـن أسـنىءعليه سنا
 لؤهـا حـسنا عـىل الـدنيا ومتُتيضء

 

 سبق كيف كان الشيخ حممد البيحاين حيتفل باملولد النبوي وقد رأينا فيام
ًواإلرساء واملعراج واهلجرة النبوية ويكون يف ذلك نرباسا للجامهري ومعلام هلا  ً

 ).وهذه كلها يف املدرسة السلفية بدع وضالالت ( سرية حبيبها ونبيها حممد 
 العلويون وكان البيحاين حيفظ الكثري من األذكار التي وضعها السادة

َّوقد قرر تالوة قصيدة احلبيب عبداهللا . الصوفيون كام حيفظ الكثري من أشعارهم
 وهي القصيدة ,يف مسجده وكان ينشدها بنفسه) آخر الليل(احلداد يف السحر 

 .» الساعة السحريةيفالنفحة العنربية «املسامة 
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ـــا رب ـــامل احلـــالِّي ـــا ع   ي
ـــ  منن علينـــا باإلقبـــالاف

َّيـــا رب يـــا رب  األربـــاب ِّ
 َّوأتــى وقــد بــت األســباب

 

ــع  ــا واس ــود ي ــاجل  دكوج
ـــدك ـــذي رام عب ـــوق ال  ف
ـــق طـــرا ـــا موجـــد اخلل َّي ُ َ 

ٍســــبال ســــرتأســــألك إ َ 
 

ـــا مـــن يـــر رس قلبـــي  َّي
ــــي ــــوك ذنب ــــامح بعف  ُف
ـــــتامدي ـــــك اع ِّرب علي َ 
ـــرادي ـــىص م  ًصـــدقا وأق

 

ِّيــــــا رب يــــــا رب إين ِّ 
ــــ ــــك ظنِّ  يْومل خيــــب في

 أشــــكو إليــــك وأبكــــي
 وســــوء فعــــيل وتركــــي

 

ــــةو ــــا ذميم ــــب دني  ِّح
ــــة ــــا مقيم ــــا البالي  ْفيه

ـــا  ـــغيـــح نفـــيس الوي  ةّوي
َّوج عليـــأضـــحت تـــر  هِّ

 ْآلمـــالاإليـــك وجهـــت  
ــا و ــن لن ــلح البــالاوك  ْص

ــاب ــريك عــىل الب ــدك فق  عب
 ًمـــستدركا بعـــد مـــا مـــال

 

 اخلــــري خــــريك وعنــــدك
ــأ ــكف   يف احلــالدرك برمحت

َّوموســـــع الكـــــل بـــــرا ِّ 
 ْعـــىل القبـــائح واألخطـــال

 

ــ ــك ح ــسبي اطالع  بيسح
 ْصلح قـصودي واألعـاملاو

ــــتنادي ــــك اس ــــام إلي  ك
ـــال ـــدائم احل ـــاؤك ال  ْرض

 

ــــي ــــو عن ــــألك العف  أس
 ْيـــا مالـــك امللـــك يـــا وال
ــي ــي وإفك ــؤم ظلم ــن ش  ُم
ـــال ـــل والق ـــهوة القي ْوش ِ 

 

ـــل ـــن ك ـــةِّم ـــري عقيم   خ
ــ ــات وإش ــشوها آف  ْالغْوح

ــــسبيل ــــن ال ــــسويةع ْ ال َّ 
ـــال ـــاه وامل ـــصدها اجل  وق
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 ِّيــــا رب قــــد غلبتنــــي
ـــــي ـــــوظ كبتن  ويف احلظ
ــــــد اســــــتعنتك ريب  وق
ُوحــــل عقــــدة كــــريب ِّ 

 

ـــــــبتني ـــــــاين س  وباألم
 ّوقيــــــدتني باألكبــــــال
ـــــي ـــــداواة قلب  عـــــىل م
ـــال ـــم ينج ـــانظر إىل الغ ْف ِّ 

 

 .إىل آخر تلك القصيدة املشهورة
) قد كفاين علم ريب(كام أن الشيخ حممد بن سامل البيحاين كان ينشد قصيدة 

لقصيدة املشهورة هذه امن يف جمالسه اخلاصة والعامة, وإليك بعض أبيات 
 :للحبيب عبد اهللا احلداد

ــــم ريب ــــاين عل ــــد كف  ِّق
 فـــــــدعائي وابتهـــــــايل
 ّفلهــــذا الــــرس أدعــــو
 ٌأنـــا عبـــد صـــار فخـــري
ــــم ريب ــــاين عل ــــد كف  ّق

 

ـــــ ـــــا إهل  ي ومليكـــــيٰي
 َّبـــام قـــد حـــل قلبـــيو

 

 ٍفتــــــداركني بلطــــــف
 يـــا كـــريم الوجـــه غثنـــي

ــــد ك ــــق ــــم ريبيناف ّ عل ُ 
 

ــا رسيــع الغــوث غوثــا  ًي

ـــاري  ـــؤايل واختي ـــن س  م
ــــــاري  ٌشــــــاهد يل بافتق
ـــــساري وعـــــساري  يف ي
 ضــمن فقــري واضــطراري
ـــاري ـــؤايل واختي ـــن س  م

 

  كيــف حــايلُأنــت تعلــم
ــــوم ــــن مه ــــتغٍم  ِلا واش

 

ـــوايل ـــوىل امل ـــا م ـــك ي  من
 قبــل أن يفنــى اصــطباري
ـــاري ـــؤايل واختي ـــن س  م

 

 ً رسيعـــامنـــك يـــدركني
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ــــزم ــــأيتُهي ــــرس وي  ُ الع
ــــا ــــا جميب ــــا ي ــــا قريب ًي ً 

 

ُقــــد حتققــــت   بعجــــزيّ
ــــم ريب ــــاين عل ــــد كف  ِّق

 

ــــا ــــو مجيع ــــذي أرج  بال
 ًيــــا علــــيام يــــا ســــميعا

 

 وخـــضوعي وانكـــساري
ـــاري ـــؤايل واختي ـــن س  م

 

 . إىل آخر القصيدة املشهورة
 وير ,قراءة القرآن عىل القرب وخارجهثواب وكان البيحاين ير وصول 

كله عند أصحاب وهذا ) صالح املجتمعإ( يف كتابه هالتلقني للميت كام ذكر
بدع وضالالت ومنكرات جتب إزالتها وإنكارها, وتسفيه ّاملدرسة السلفية 

والبيحاين أبعد . ةّأصحاهبا, بل واهتامهم بالرشك والكفر واخلروج من املل
هم, ويف بعض مراحلهم ءّالناس عن الذين يكفرون أهل القبلة, ويبيحون دما
 .ًكانوا يبيحون اسرتقاقهم باعتبارهم كفارا مرشكني

 عىل عكس ذلك, ولكن كان ينكر ما يفعله ,وبته أجزل اهللا مث,والبيحاين
 وال يقبل ما يضيفونه من خرافات وأباطيل وينسبوهنا إىل أهل ,اجلهلة األغامر

ّالتصوف احلق الذي مدحه اإلمام ابن تيمية وتلميذه اإلمام ابن القيم, والذي 
عرف البيحاين رجاله عن كثب حني عاش يف تريم أربع سنوات ينهل من 

 بعد عودته من تريم إىل ,وقد درس البيحاين. يرتوي من مواردهممشارهبم و
 أمحد العبادي والذي كان يشغل منصب حممد عىل يد الشيخ ,بيحان ثم إىل عدن

ًإماما وخطيبا إىل جانب كونه مدير إحد املدارس األهلية يف الشيخ عثامن  ً
صالح ًالزمه فرتة, وعمال معا عىل تأسيس نادي اإلالذي , و)زكو(ملسجد 

َّوهو الذي أثر يف البيحاين يف هذا اجلانب .. العريب اإلسالمي يف الشيخ عثامن
ًالسلفي تأثريا كبريا ً. 
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,  هـ١٣٠٠حوايل سنة ) إب(والشيخ حممد أمحد العبادي من مواليد مدينة 
وأخذ عن ) عاصمة أفغانستان(ّنقل يف طلب العلم حتى وصل مدينة كابل تو

 ثم ذهب إىل سلطنة عامن , ثم رحل إىل اهلند.فغاينتقي الدين األ الشيخ حممد
 عاد بعد احلجوثم انتقل إىل مسقط,  عرش سنة يف مدينة صور, يَّواستقر هبا اثنت

ًعبد الكريم بن فضل فطلبه معلام وبقي فيها تسع  سمع به السلطانحيث إىل عدن 
ًن فيها إماما إىل الشيخ عثامن, وكا املدرسة املحسنية بلحج, ثم غادرها يفسنوات 

ّوخطيبا ملسجد زكو  . » يف عقيدة التوحيدهداية املريد«ووضع هناك كتابه ) زكريا(ً
ّوعلق عليه نثرا تلميذه الشيخ حممد بن سامل البيحاين, وقد تشتد عبارته  ً . يف ذلكّ

خيتلف عن بعض وهذا االجتاه السلفي لد الشيخ أمحد بن حممد العبادي 
َّ رد الشيخ العبادي عىل اإلباضية عندما كان يف صور يف وقد. ّاالجتاهات املتشددة

ّ, رد فيها عىل »منظومة املريد إىل سبيل احلق والتوحيد«وذلك يف أرجوزته ُعامن 
 .الشيخ عبد اهللا بن محيد الساملي, أشهر مشايخ أهل عامن يف القرن العرشين

 ر إسالمي  اجتاه صويف معتدل, واجتاه سلفي متزن, وفكالبيحاينوجتمع لد
حديث يتبع مدرسة حممد عبده ورشيد رضا لينفتح عىل العامل ويدرك ما يدور 

ً إنام يتم أوال عن  أن اإلصالحوكان ير. فيه, مع اجتاه تربوي إصالحي سيايس
ًوهي أيضا مدرسة حممد . ا وتعليميا وهلذا كان جهاده كله تربويطريق الرتبية,

نت مشوبة بالسياسة ال الدين األفغاين التي كعبده املخالفة لطريقة أستاذه مجا
 .والثورية إىل حد كبري والدخول يف متاهاهتا

وقد أنكر البيحاين عىل هؤالء وهؤالء, وكره كثرة األحزاب والتعصب هلا, 
ّكام كره االختالفات املذهبية والدينية التي مزقت األمة ّ ّ. 

 :قال البيحاين
 ُ عـــضاالًداء أي يشء نـــراه
 ٍّ دعـيٍّي شـافعنحن ما بـني

 ِمثل ما يف البالد مـن أحـزاب 
َّوجهـــول معانـــد وهـــ ٍ  ايبٍ
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ٍيــزعم الكــل أنــه يف طريــق ّ ُّ 
ٍفرقوا الدين ثم جاؤوا بيشء َّ 

 

ِسار فيها الرسول باألصحاب ُ 
ِلـــيس يف ســـنَّة وال بكتـــاب ٍ ُ 

 

ويقول يف رباعية أخر: 
 يا سائيل عن مذهبي وعقيديت

ًي أن أكـون مقلـداأتريد منـِّ ّ 
ــا  ٍمــسلم ومــسلم ملحمــدأن ّ ٌ ُ ٌِّ 
 ّ تفرقـوانم الـذيويل وللق ما

  

 ?ُ قل يل ملاذا تسأل,وطريقتي 
 ُأفعل وُيف االعتقاد وما أقول

ُزلُوملا بـه جـاء الكتـاب املنـْ َ 
ٌفمـــشبه ِّ ومعطـــل ومـــؤوّ ُ ٌ  ُلِّ

 

ّاين يكره التعصب للمذهب أو للشيخ أو لقول معني, وجيادل حوالبي
ُّ فحينئذ يشتد يف إنكاره عىل ما يراه واضح ,َّباحلسنى إال إذا أرص اخلصم

ُّوقد يشتد يف حماربة البدع وتقديس القبور نتيجة حماربتهم له يف اجتاهه .. البطالن
  .اإلصالحي

َ ووسع مدخله, فمنهم رمحه اهللاهلذا اختلف الناس يف تقييم الشيخ البيحاين  َّ
ة إىل مشايخ ع التي أضافها اجلهلًينكر كثريا من البدألنه ( وهابيا امن ظنَّه سلفي
ً معتدال إلشادته بمدرسة تريم الصوفية اوآخرون يرونه صوفي ).ّالصوفية احلقة

ًررة شعرا ونثرا إشادة تامة متكوبشيخه السيد عبد اهللا بن عمر الشاطري  ً وهو (ّ
ِهتاٍن بعض السلفيني املعارصين ال يقبلون من أحد كذلك إذ إ ًف قوال ّ بالتصوَمُّ

, وهو ير إقامة االحتفال باملولد )لو أتاهم بكالم اهللا وكالم رسوله و
النبوي واإلرساء واملعراج ورأس السنة اهلجرية وجيعلها فرصة لتعليم اجلامهري 

وأصحاب املذهب السلفي يرون ذلك كله . ًدروسا من السرية النبوية العطرة
 .ً عدالً, ال يقبلون يف ذلك رصفا والًبدعة ومروقا من الدين

البيحاين وكأنه من أعضاء حركة اإلخوان وينظر بعضهم إىل الشيخ 
ًاملسلمني, وهو مل ينضم قط إىل حركة اإلخوان, وإن كان معجبا بكثري من كالم  ّ



،אאא 

 

٣٥٤

َّ, وظن بعضهم أنه قد صار من أعضاء رابطة أبناء رمحه اهللالشيخ حسن البنا 
 رجاالهتا واشرتاكه الفعيل يف اجلنوب, نتيجة الصلة احلميمة بينه وبني كثري من

 مل يشرتك يف تنظيمها, ومل ,ّ كام تبني, وهو,حفالهتا العامة وإلقائه اخلطب فيها
 .ّيكن من أعضائها, رغم صلته الودية والوثيقة برجاالهتا

 اشرتك يف تكوين كتيبة الشباب اليمني, وعمل عىل , كام أسلفناه,ولكن
جها عندما كان يدرس يف القاهرة مع وضع قانوهنا ودستورها وأهدافها ومنه

 .الزبريي والنعامن واجلفري والصايف وغريهم
ّولكن جهوده انصبت عىل نرش العلم والرتبية وبذل حياته وجهده وكل  ما ّ

ًوهبه اهللا هلذا اهلدف, ألنه كان مقتنعا أن التغيري إنام يأيت عن طريق الرتبية أوال  ً
ّ يف مرص, وهو ما اجته إليه ده ورشيد رضاًوأخريا وهذا كان رأي الشيخ حممد عب

ّاين وإن كان أقل جرأة من الشيخ حممد عبده يف تفسريه ويف رؤيته للمرأة البيح
ّ حتفظه , كام يتضح ذلك من كتبه وشعره ونظمه,اينح إذ كان البي,املسلمة

الشديد إزاء خروج املرأة والتوسع يف تعليمها, وتنديده الشديد باالختالط وما 
ًومل يكن حممد عبده هبذا التحفظ, بل كان متساهال .  إليه من مفاسد لألمةيؤدي

 .يف كثري من األمور
ً حديثا, ومل مًكان قديام أأواخلالصة أن البيحاين مل يتلزم بمذهب بعينه سواء 

 بل كان يدعو ,تعرف طبيعته اهلادئة التعصب املقيت لرأي أو قول أو مذهب
ّلمني وتقبل اآلراء بكل انفتاح طاملا كانت مدعومة ًدائام إىل التسامح بني املس
 .بالدليل من الكتاب والسنة

َوقد ندد البيحاين,  ّ, يف كتبه وشعره بالتفرق والتمزق واعتربه داء رمحه اهللاَّ ّ
ويؤسفنا, واهللا, ما نراه من أزمة بعيدة بني  «: وكان يقول.مهاّاألمة الذي حط

ّر والنُفرة, وهم يعلمون أثر ذلك, وما جيره, علامء الدين ومحلة الرشيعة من اهلج
ّأحزابا وصريوهم و ًعىل األتباع من الويل والرشور, فقد جعلوا تالميذهم فرقا ً
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ًأعداء يلعن بعضهم بعضا ّ, وحيكم هذا بكفر هذا, ويضلل اجلاهل منهم العامل ً
ّوهم يعرفون النتيجة احلتمية الختالف اخلاصة وتعصب العامة ُ ُّ«)١(. 

, وسفك دمائهم ًلقد أفرط املسلمون يف تكفري بعضهم بعضا «:وقال
واستباحة أعراضهم, حتى ال تر مجاعة يف جملس واحد إال وفيهم الرافيض 
ّوالناصبي, واألشعري واملعتزيل, والسنّي والدعي, وكلهم يتباغضون  ّ
َّويتنازعون بصورة موغورة, وأنفس مغرورة, وألسنة ألفت السب  ٍ ٍ

 .)٢(»والشتائم
وير البيحاين أن أئمة هذه املذاهب جمتهدون يصيبون وخيطئون, وآراءهم 

واحلال أن أكثر أصول مذاهبهم وأمهات «ٍ ألحد ممن أتى بعدهم ًليست ملزمة
ًكتبهم, ال تكفر أحدا من أهل القبلة  يعودون إىل كتاهبم العزيز وسنّة تىفم. ّ

 .)٣(»?ّنبيهم 
العودة إىل الكتاب ب االنقسامات ولذا ير البيحاين أن املخرج من تلك

ّويدعو العلامء إىل األلفة وتوحيد الكلمة, وتقبل . والسنة والتمسك هبام
 .)٤(االختالفات يف فهم نصوص الكتاب والسنّة متى كان هلا مستند واضح

 فليس الدين اإلسالمي عبادات من ,ويطالب بالعودة إىل اإلسالم الشمويل
ًولكنه أيضا معامالت, ونظم مالية, صالة وصيام وزكاة وحج فقط, 

 .)٥(واقتصادية, وتربوية, وسياسية, وأمر باملعروف وهني عن املنكر
                                 

 .٣١إصالح املجتمع, ص   ) ١(
 .٣٧, ص املصدر السابق   ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
 .٩٩ وص ٨٤, ص املصدر السابق  ) ٤(
 .املصدر السابق ) ٥(
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 قد هنى , واهللاويستغرب الشيخ البيحاين من فرقة املسلمني ودينهم التوحيد
. ىل ذهاب رحيكم واستيالء األعداء عليكمإ فذلك يؤدي ,ّعن التفرق والتنازع

 .)٤٦: األنفال ( m G  F  E DH  l :قال تعاىل
ورابطة الدين واإلسالم أقو من رابطة النسب والقومية والوطنية عند 

وهو يدعو إىل الوحدة .  وخاصة إذا حتولت إىل دعوات جاهليةالشيخ البيحاين
ّالعربية واإلسالمية التي ال تتحقق إال إذا صدقت األخوة الدينية ولن يكون .. ّ

وحدة الكلمة وزوال الظلم : ر رشطان مهاألمة اإلسالم وجود ما مل يتوف
 .)١(السيايس واالجتامعي

وير أن اإلصالح يبدأ بإصالح الفرد ثم األرسة ثم املجتمع وهو أمر 
.  إال بالرتبية الدينية احلقيقية منذ الصغرُّ متام الرتابط, وذلك كله ال يتممرتابط

 الشيخ منهج اإلصالح عند«ويقول األستاذ عبدالكريم قاسم يف بحث 
ّوهذه الرؤية الفردية لإلصالح نابعة من تشبعه باملنهج الصويف : )٢(»البيحاين

وهو كثري اإلشارة للصوفية, . الذي هيتم بمعاجلة النفس البرشية وإصالحها
ومنهجهم يف الورع والزهد والتواضع, وترك الدنيا بمفاسدها, واالهتامم 

لفرد واملجموع بالتوجه إىل ومن هذه املفردات ينطلق يف إصالح ا. باآلخرة
إصالح «وكتاب . ًاجلانب األخالقي إدراكا منه ألمهية االلتزام بالقيم األخالقية

ّهو عبارة عن حث عىل االلتزام بمكارم األخالق يف كل فصوله بمنزع » املجتمع
وأسباب . صويف يبدأ بالدعوة إىل إصالح النفس وتطهريها كام يدعو الصوفية

عدم االلتزام ) ٢. (االبتعاد عن تعاليم الدين) ١: ( هيالفساد عند الشيخ
 .»التشبه بالكفار) ٣. (بالتقاليد اإلسالمية والقومية والتأيس بالسلف الصالح

                                 
 .٩٣ والفتوحات الربانية, ص ,٨٤ – ٨٣, ص املصدر السابق   ) ١(
 – ٤٥, ص مـصدر سـابقمنهج اإلصالح عند الشيخ البيحاين, : عبد الكريم قاسم  ) ٢(

٤٦. 
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وكتاب إصالح املجتمع عبارة عن مائة حديث اختارها الشيخ : قلت
وكل حديث منها يرشحه الشيخ باآليات القرآنية .. البيحاين إلصالح املجتمع

 .حاديث األخر وكالم العلامءواأل
ظهر الفساد يف الرب «: ويتحدث عن فساد املجتمع ومظاهره املنترشة فيقول

ّوالبحر بام كسبت أيدي الناس, وانتهك الناس حرمات الدين, وتعدوا حدود 
اهللا وهزأوا بالقوانني, فاألخالق يفسدوهنا, والفضيلة يقتلوهنا, والفواحش 

صلحون إصالح جانب من هذا املجتمع الفاسد كلام زاد امل.. يرتكبوهنا
 فكيف يصنع الواعظ واملصلح, واملصيبة الكرب ,ّتصدعت فيه جوانب أخر

 .)١(»ّكثرة املفسدين وقلة املصلحني
 يف سبيل دعوته إىل إصالح املجتمع الشعر رمحه اهللاوقد استخدم البيحاين 

, واخلطابات العامة والنثر والدرس واحللقة يف املسجد, واخلطبة يف اجلامع
ومل يرتك . اجلامهريية والكتابة يف الصحافة واملحارضة واحلديث يف اإلذاعة

َّوسيلة من وسائل االتصال إال وقام هبا, وكان جل دعوته وجهاده يف املسجد  ُ
 ال سبيل ّنأألنه من املؤمنني برسالة املسجد يف احلياة الدينية واالجتامعية و

نهوض برسالة املسجد العلمية والدعوية واالجتامعية لنهوض املسلمني إال بال
 :ً وكان دائام يقول لطلبته حديث رسول اهللا ,والسياسية

مون القرآن ويتدارسونه ّما من قوم جيتمعون يف بيت من بيوت اهللا, يتعل«
ّتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة, وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم ّ حفّفيهم, إال

ًوما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علام إال سهل اهللا له اهللا فيمن عنده,  ً
 .)٢(»ًطريقا إىل اجلنّة, ومن أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه

                                 
 .٩٠الفتوحات الربانية, ص   ) ١(
د سـامل البيحاين يف مواجهـة خـصومه, نـدوة الـشيخ حممـ: علوي عبد اهللا طاهر. د  ) ٢(

 .٥٦البيحاين, ص
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 موقف البيحاين من احلضارة الغربية وقضية املرأة
. ة الغربية, وبأوربا وبأخالقهاعبده من املعجبني باحلضاركان حممد 

وهو فيام أر أبعد الناس عن .  أهنم يسمونه رائد الدعوة السلفيةاوالغريب حق
وموقفه من املرأة . الدعوة السلفية التي جاء هبا الشيخ حممد بن عبد الوهاب

يناقض مواقفهم, وقاسم أمني صاحب دعوة حترير املرأة وخروجها من بيتها 
. ًهو أحد تالميذ حممد عبده, ومل يكن حممد عبده منكرا لهوتركها حجاهبا, 

وكان حممد عبده ير أن الثورة ضد اإلنجليز عبث وال داعي هلا, وعىل مرص 
ًأوال أن تتقن التعليم, وتبذل جهودها فيه, وأن تستفيد من أوربا يف ذلك متام 

ليز وكانت عالقته باإلنج. االستفادة, ثم بعد ذلك تسعى إىل االستقالل
, واألمرية )املندوب السامي يف مرص( حاكم مرص احلقيقي نرواللورد كيتش
ّوكان تفسريه للقرآن يتسم باجلرأة الشديدة وحماولة عقلنة .. نازيل, وطيدة

 وجيشه ليس إال ةاملعجزات, وأنكر قصة الطري األبابيل واعترب ما أصاب أبره
كثرية, ما عدا القرآن الكريم  ال وأنكر معجزات النبي .إلخ.. وباء من األوبئة

 .ّالذي حتد اإلنس واجلن به
ّوالنقطة الوحيدة التي يتفق فيها حممد عبده مع الدعوة السلفية, إنكاره 
للبدع وتقديس القبور واألولياء, وإن كان مل يصل إىل وصمهم بالكفر والرشك 

 .واخلروج من امللة, كام يفعل بعض أتباع السلفية
 خيتلف عن حممد عبده يف منهجه يف النظر إىل أوربا, محه اهللا روالشيخ البيحاين

ّمنبع الرشور, وأن عىل األمة أن ال تقلد  −رغم حضارهتا املادية  −فهو يراها 
وموقفه من . الغرب يف اجتاهاته وأخالقه ألن ذلك كله مصدر الوباء والوبال

ملرأة جيب أن يكون ًاملرأة خيتلف متاما عن موقف حممد عبده, فهو ير أن تعليم ا
كام ير أن سفور املرأة . ًبعيدا عن االختالط الذي هو مصدر الرذائل يف رأيه

ًوتعليم املرأة عنده ينبغي أن يكون مقصورا . ًليس إال خروجا عن تعاليم الدين
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ِّعىل ما ينفعها كزوجة وأم وربة بيت ومربية األطفال وموج هتهم نحو اخلري, ّ
.  فسدت فسدت األمة, وإذا صلحت صلحت األمةفهي املحضن األول, فإذا

 تنحرس منذ وكان يدعو األمهات إىل أن يرضعن أوالدهن, وقد بدأت الرضاعة
ً انحسارا يف بالد املسلمني بعد أن عاد الغرب إليها قدر ما ُّزمنه, وهي اليوم أشد

علم وير أن املرأة ينبغي أن تت. يستطيع, بعد أن تركها, ودعا العامل إىل تركها
شؤون دينها, وشؤون بيتها, وكيفية احلفاظ عىل صحة أفراد أرسهتا, وكيفية 
إعداد الطعام املفيد والذي ال يؤدي إىل األمراض بسبب التلوث أو الدهون 

 .الزائدة أو طريقة الطبخ أو طريقة حفظ الطعام
وأما العمل بالنسبة للمرأة خارج املنزل فال يؤيده, بل يعارضه ويسخر من 

ترتك بيتها وأوالدها, وهي تقرأ اجلرائد والصحف, وتذهب إىل التي أة املر
قدام, وختتلط هبم, فينترش الفساد أيام ناكب واألوتنافس الرجال بامل!! الربملان
بل كان البيحاين ير عدم إرسال البعثات حتى للبنني إىل بالد الغرب . انتشار

 .التمسك بآدابه وأخالقهًأو غريها ما مل يتمكنوا أوال من معرفة دينهم و
  :ًنظام) ٩٠/٩١(» تربية البنني«قال يف كتابه 

 َّواحــذر مــن التعلــيم إن أرضا
ـــة ـــبالد النائي ـــثهم إىل ال  وبع

ـــود ملحـــدا ـــنًيع  ِ بغـــري دي
ــد ــامء العم ــل العل ــث ق ُوحي ُ َّ 

  

ــرب  َّف ــون رشاُ ــد يك ــم ق ّ عل ٍ 
ــيان يف أور ــيهس ــا أو يف آس  ب

ـــني ـــني الب ـــود ب ـــام يع  ِورب
 ُن كــاد يفقــدَّفــإن علــم الــدي

 

لكن إذا تعلمت املرأة «: »أستاذ املرأة« يف كتابه رمحه اهللاويقول البيحاين 
فالالئق هبا واألصلح هلا تعلم الدين وأحكامه, وتدبري املنازل, وأصول الرتبية, 

ّوما ال بد منه لصحة األبدان والعبادة واملعاش  وال تزيدي من تعليمك إال ...ُ
ًأن تكوين عضوا عامال  ُ تقدرين عليه متقنة ملا تبارشينه, صاحلة للزواج امفيً
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ّواألمومة, عارفة ملا يتطلب احلمل والوالدة والرضاعة, والرتبية, والطب, 
ّوالتدبري الصالح يف حسن زي, وسالمة ذوق, وطهر نفس, ال عفيفة ساذجة  ُ

 .)١(»ّوال متعلمة متهمة
ير  كام – ءية النشإن مهمة املرأة األساسية تكمن يف القدرة عىل ترب«

 فالرتبية هلا شأن كبري يف تفكريه, فهي السبيل إىل بلوغ اهلدف –الشيخ البيحاين 
 .)٢(»املنشود, وأضمن طريق إلصالح املجتمع

أي يف عمل البيت وتربية ... (فالتي تساعد زوجها«: ويقول البيحاين
ّلب بحقها يف خري من التي تقرأ اجلرائد والكتب واملقاالت, وتطا)... األوالد

االنتخابات ومشاركة الرجال يف جملس الشيوخ والنواب, وهي لعمر اهللا ال 
 .)٣(»تصلح ليشء من ذلك

.. «: ًوهو هياجم الذين يدعون إىل خروج املرأة واختالطها بالرجال قائال
ّ ما يدعيه حمررو املرأة وأنصار السفور, وفتن ما يسٌ وزورٌكذب وقوهنا إليه من ّ

ال مهامت األمور, فام هلن وللمحاماة والقضاء وميادين الرياضة مشاركة الرج
 وماذا يصنع الرجل باملرأة إذا مل ,)نوادي السباحة(ومستحامت أهل الفجور 

 .)٤(»يكن له باملعروف عليها نفوذ ولو كانت من أهل احلور
 ذكر دور أمهات املؤمنني يف العلم , فقدوللبيحاين آراء ختتلف عام سبق

ي ئ, وذكر أمثلة من نساء اليمن الالريض اهللا عنهالناس, وخاصة عائشة وتعليم ا
                                 

 .٦٠ – ٥٦أستاذ املرأة, ص   ) ١(
االجتاه السلفي عند الشيخ حممد بن سامل البيحاين, نـدوة الـشيخ : مجيل املذحجي. د  ) ٢(

 .١٤٩ – ١٢٥ًمفكرا وداعية ص .. حممد بن سامل البيحاين
 .٦٢ – ٦٠أستاذ املرأة, ص   ) ٣(
 .١٤الفتوح الربانية, ص   ) ٤(
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اشتهرن بالعلم مثل الرشيفة دمهاء بنت حييى بن املرتىض التي رشحت كتاب 
يف أربعة جملدات, والرشيفة زينب بنت ) وهو من أمهات كتب الزيدية(األزهار 

ّ ليدلل عىل أمهية , القاسم بن احلسني, وزينب الشهارية وغريهناإلمام املتوكل
 .تعليم املرأة

ليس يف الدين ما «: ويقول البيحاين يف موضع آخر من كتابه أستاذ املرأة
ما دام ذلك يف حدود ... يمنع من االشتغال بالسياسة واملشاركة يف األمور اهلامة
 وذكر موقف عدد من .»الرشيعة, ومع العصمة واالحتفاظ بأنوثتها الطاهرة

ًاشتغلن بالسياسة وأوهلن وأعالهن ذكرا السيدة عائشة, ي ئ الالالنساء املسلامت
 السيدة زبيدة بنت جعفر املنصور , ثم ذكر اهللا عنهاريضالصديقة بنت الصديق 

التي حكمت (وزوج هارون الرشيد, ثم السيدة أرو بنت أمحد الصليحية 
بإمكاهنا بل ير أن املرأة ). ًاليمن باسم زوجها ثم باسمها ملدة مخسني عاما

 .)١(»ىل ميادين احلرب إذا دعت احلاجة لذلكإالنزول 
ّوظاهر كالمه هذا التناقض مع ما سبق, ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أن ال 

, فوجود عاملات فاضالت يف التاريخ اإلسالمي أمر مشهود, اتناقض حقيقي
ما يؤدي وما يرفضه هو االختالط والتربج, و. وهو ال يمنع ذلك بل يدعو إليه
والدعوة إىل خروج املرأة عارية أو شبه عارية ... إليه ذلك من الفسق والفجور

وما ... إىل الشواطئ والبالجات كام حدث يف مرص وغريها من بالد املسلمني
ّقامت به املرأة هناك من تربج فاضح, وعملهن يف الكبارهيات والسينام 

... اريات يف بدالت الرقصواملسارح, وظهورهن عىل املأل عاريات أو شبه ع
 .إلخ

                                 
 .٦٥ذ املرأة, ص أستا  ) ١(
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ورفضه للدور السيايس للمرأة مبني عىل األحاديث الكثرية وشواهد 
يف اخلروج عىل اإلمام ريض اهللا عنها وأرضاها وما ذكره عن السيدة عائشة . التاريخ

. ّ أمر قد ندمت عليه أشد الندم, ومع ذلك كانت يف قمة عفافها وحجاهباّعيل
ّ أعامل الرب واخلري, وأنفقت األموال اجلسام يف تأمني ومشاركة زبيدة كانت يف

, من مشاريع مثل عني زبيدةّطريق احلج من العراق إىل مكة املكرمة, وما قدمته 
ًوتدخلها يف شؤون احلكم مع زوجها كان أمرا نادرا ً . وأما امللكة أرو

هارهتا ُالصليحية, فقد كانت إحد نوادر النساء ومع هذا فقد عرفت بعفتها وط
وذكرها . وهي عىل مذهب اإلسامعيلية الفاطمية, وكانت من الدعاة إليه

البيحاين ضمن من ذكر من نوادر النساء يف التاريخ اإلسالمي الالئي كانت هلن 
 .صولة وحكم

 أن للزوج أن جيمع أربع زوجات إذا قام  −عكس حممد عبده  −وكان ير
وكاد حممد عبده يمنع . رة البدنيةبالرشوط املطلوبة من العدل والنفقة والقد

 !!ًالزواج بأكثر من واحدة تقليدا للغرب
 : هيرمحه اهللاوأسباب الفساد يف املجتمعات اإلسالمية عند الشيخ البيحاين 

 . االبتعاد عن تعاليم الدين احلنيف−١
 .يس بالسلف الصالحأعدم االلتزام بالتقاليد اإلسالمية والعربية, والت −٢
 .بالكفارّ التشبه −٣

ّوكان ير أن احلضارة الغربية جوفاء رغم ما فيها من تقدم مادي, ولكنها 
ّحطمت اإلنسان وقيمه وأخالقه, وكان يردد قول الشاعر ّ:  

ـــــاء ـــــا جوف ـــــة لكنه  ّمدني
 تدعو التهتك والسفور فـضيلة
 أوحت إىل اجلنس اللطيف بأنـه

  

ــــاء  ــــا أفي ــــضارة لكنه  ُوح
ــشاء ــرش والفح ــاج ذاك ال ُونت ّ 

 ُرجال لد احلقوق سواءهو وال
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 :ويقول يف رباعياته

ًسموك يا عرص الظـالم سـفاهة ّ 
  حـسبام,َّوتقدمت فيك احلضارة

ــام ــول وإن ــك العق ــورت في ّوتن ّ 
ــة ــل بلي ــأيت بك ــد ي ــم ق ٍوالعل ّ 

  

ِعرص الضياء وأنت رش األعرص  ُّ 
ــالوا ــا وحــشية املتحــرض,ق ِ في ّ ّ 

ـــور ـــة املتن ـــشقاء بزل ـــأيت ال ِي ّ ِ ّ 
 ِملستبـرصويسري نحـو املـوت با

 

 m N O P Q R   lواملقصود بالعلم هنا العلم املادي الدنيوي 
 .ّ ال العلم احلقيقي املوصل هللا واملؤدي إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة )٧: الروم(

 :ّويسخر من مقلدي الغرب فيقول

 يدور مع الزجاجة حيث دارت
ــنهم ــد م ــسلمني يع ــد امل ُّوعن ُ 
ــنهم ــد م ــدين يع ــد امللح ُّوعن ُ 

ـــز إذا رآهـــموم ـــل اإلنجلي  ُث
  

ِويلــبس للــسياسة ألــف لــبس  ْ ُ 
ِويطلب سهمه مـن كـل مخـس ُ 
ِوعن ماركس حيفظ كـل درس ٍُ 
ــيس ــسوب فرن ــاريس حم  ويف ب

 

 :ويف رباعية أخر يسخر من هذا التقدم املزعوم

ــق اللحــى ويف ــوم يف حل ــدن الي ِمت ُ ّ 
 ويف العنايــة بالــيشء اجلديــد ويف
 ويف السفور ويف رشب اخلمـور ويف

  

 )١(حلــق القفــا ويف رفــع الــرساويل 
ــل ــأطراف املنادي ــوه ب ــسح الوج  ِم
 ِمــا فــوق ذلــك مــن فعــل األباطيــل

 

                                 
. )بسبب احلر(ًكانوا يلبسون الرساويل القصرية فوق الركبة تقليدا لإلنجليز يف عدن   ) ١(

 وال جتوز الصالة للرجل إال ,ّوعورة الرجل ما بني الرسة والركبة فال بد من تغطيتها
 . وأما املرأة فبدهنا كله عورة عند األجانب,بذلك
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ّإن املدنية الغربية ترصف الناس عن «: )١(ويقول يف كتابه الفتوحات الربانية
أي (ّوال ترصفنّكم هذه املدنية الغربية عن تعاليمه ! أمور الدين فنرفضها?

 .» من قواننيواالمتثال ملا فيه) الدين
ولكن هذا ال يمنعه من اإلشادة باملدنية الغربية يف املجاالت التكنولوجية 

لذا نراه يقول . واالخرتاعات, بل وما يوجد عند بعضهم من مكارم األخالق
ًكالما مناقضا يف ظاهره ملا سبق نحن واهللا معجبون بام وصل إليه غرينا من «: ً

ّعوب واألمم املتحرضة من سيادة يف األرض املدنية واحلضارة, معرتفون بام للش
ّوإمارة, فلو اقتدينا هبم يف مكارم األخالق ومعايل األمور لتقدمنا يف الزراعة 

 .)٢(»والصناعة والتجارة والطب واهلندسة والعامرة
 يف مقال نرشه يف ,ّوقد حاور عبد اهللا باذيب قبل أن يتجه إىل املاركسية

 ويف املقال ثالث نقاط أشار البيحاين ,)٣(ىل حتريرهاجريدة املستقبل التي كان يتو
 هما يريد الشباب أن حيول«: قولهاألوىل : إىل أنه مل يفهم قصد الكاتب منها وهي

ّشيئا خالدا جتري فيه دماء اآلهلة, وسحر السامء ورس األرض ً فتساءل البيحاين . »ً
هو و. ضعن هذه اآلهلة التي يقصدها باذيب وعن سحر السامء ورس األر

بيني يف كتاباهتم األدبية, دون أن يدرك خطر ّأسلوب يقلد فيه الكاتب األور
 .ذلك عىل عقيدته التي انسلخ منها فيام بعد

                                 
 .٤٥الفتوحات الربانية, ص   ) ١(
 .٧٥−٧٤املصدر السابق, ص   ) ٢(
جملة أدبية صاحبها ورئيس حتريرها عائض باسنيد, ومـدير التحريـر : جملة املستقبل  ) ٣(

األستاذ عبد اهللا باذيب, وكان اجتاه باذيب أول األمر أدبيا, فانتقـد أشـعار األسـتاذ 
ثـم .. أمـانعيل لقامن واألستاذ حممد عبده غانم, وأشاد بشعر األستاذ لطفي جعفر 

 .ما لبث أن هامجه
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ّوما زلنا نحن عبيدا لسادتنا األولياء والتهوس الديني «:  قولهةوالثاني ً
  .»والشعوذة امللتحية املعممة

 كل شعوذة وهم يدعون الناس ّفرد عليه البيحاين بأن العلامء بعيدون عن
وأن هذه الدعوات يف  ..إىل الرجوع إىل الدين احلق الذي جاءت به األنبياء

 .حتطيم صورة العلامء إنام هتدف إلبعاد الناس عن الدين مجلة وتفصيال
فالرؤساء املهيمنون يف البالد ليسو منّا, أو أهنم ال حيملون  «: قولهةوالثالث

 . »انحدرت معنا من صلب العدين القديم وهي الروح التي ,روحنا
ّيرد البيحاين عىل هذه الدعوة املتعصبة لعدن وأبناء عدن التي كانت  ّ

ِ أمل يأت أبوك من :ويسأل عبد اهللا باذيب. اجلمعية العدنية تدعو إليها
شيخنا حرضموت, وهو هبذا التعريف بعيد عن صلب العدين القديم? ويسخر 

 .ملقيتمن هذا التعصب االبيحاين 
عي أن أحكام الرشيعة اإلسالمية ّوقد هاجم البيحاين الغرب الذي يد

َّجمافية لإلنسانية, ففيها القتل, والقطع أليدي الرساق, وجلد الزاين  غري (ُ
 .أعامل وحشية − يف نظرهم −ورجم املحصن, وكلها ) ّاملحصن

ل والقطع  للذين يقولون بأن يف إقامة احلدود بالقترمحه اهللاقال البيحاين 
ّواجللد غلظة وقسوة ووحشية ال تليق بحضارة اليوم, وال تقرها مدنية القرن 
العرشين, وهم الذين يقتلون األبرياء, ويستعبدون الضعفاء, وينسفون 

حرض البيحاين احلربني العامليتني وعرف (بمخرتعاهتم اجلهنمية املدن العظيمة 
لكبرية, وما فيها من البرش مئات والعواصم ا) ما فيهام من فظائع وجرائم مهولة

ّاأللوف, بل املاليني, ال ذنب هلم وال مربر لصنيع الظلمة هبم غري اهلمجية التي  ّ
 :ّيسموهنا مدنية, والوحشية التي قتلت يف أصحاهبا الفضيلة
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 ســموك يــا عــرص الظــالم ســفاهة
  حــسبام,ّوتقــدمت فيــك احلــضارة

ـــام ـــورت فيـــك العقـــول وإن  ّوتن
ـــأيت ب ـــد ي ـــم ق ـــةوالعل  ّكـــل بلي

  

ِعــرص الــضياء وأنــت رش األعــرص  ُّ 
ـــالوا ـــشية املتحـــرض,ق ـــا وح ِ في ّ ّ 

ِيقــــع اخلــــراب بذلــــة املتنــــور ّ ُ ُّ 
ِويــسري نحــو املــوت باملستبــرص ُ 

 

ُوالواقع الصحيح أهنا ال حتفظ الدماء واألموال واألعراض, وتصلح «
األثيمة, ِّوقطع األكف البالد ويسود فيها األمن واالطمئنان إال بإقامة احلدود, 

ٍوأي ذنب هو . ّوسد أفواه الذين ال يعرفون ما يدخلون فيها وال خيرجون منها ّ
ّ من قتل النفس التي حرم اهللا إال باحلق, ملا , بعد الرشك به تعاىل,أعظم عند اهللا ّ

يتام أطفاله, وإضاعة سائه, وإكال أهله, وترميل نإثفيه من إيالم املقتول, و
 .)١(»إلخ... ك رشع اهللا القصاص ولذل..حقوقه, وقطع أعامله

 يدافع بقوة عن تطبيق الرشيعة اإلسالمية كاملة رمحه اهللاوهكذا نر البيحاين 
رت كام يفعل البعض, بل ير وجوب إتباع بام فيها احلدود, وال حياول أن يب

 .الرشيعة يف كل األمور وخاصة يف الدساتري والقوانني

                                 
 .٣٥ – ٣٣إصالح املجتمع, ص   ) ١(
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مكتب التوجيه : أطروحته للامجستري بعنوانالصافح حيدر .  كتب د−١
 .اإلرشاد اليمني وأثره يف نرش الدعوة إىل اهللاو

ًن رسالته فصال عن حياة اإلمام البيحاين اشتمل عىل مخس صفحات ّوضم
 . تقدم هبا إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود–

 كتب الدكتور أمحد هجوان رسالة الدكتوراه بعنوان اإلمام حممد بن −٢
 .دعوته وآثاره – شعره ونثره –سامل الكدادي البيحاين اليامين حياته وعرصه 

وأرشف ,  باكستان–الهور / قدمها إىل الكلية الرشفية بجامعة البنجاب
رئيس , و)ًسابقا(عليها الدكتور ذو الفقار عيل ملك رئيس جامعة البنجاب 

عميد كلية العلوم  عيل عرشي زايد .ناقشها د و).ًسابقا(جامعة هباول بور 
 –د الرمحن الدوري عميد كلية اللغة العربية عب عدنان.  ودبجامعة القاهرة,

 .جامعة بغداد
 شعره ونثره –حياته وعرصه  :وقد قسمت هذه الرسالة إىل قسمني األول

 . آثار البيحاين: والقسم الثاين ...ودعوته
حتقيق تذكرة املعترب يف رحلة :  بعنوانرسالة دكتوراهحممد هجوان  قدم −٣

 .بن سامل البيحاينموسى واخلرض تأليف الشيخ حممد 
البيحاين وأفكاره :  رسالة ماجستري لألستاذ رشف الشهاري بعنوان−٤
 .يةوالرتب
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  رسالة ماجستري لألستاذ حسن اهلاتف إىل جامعة أم درمان بالسودان−٥
 ).واملقصود االختيارات الفقهية(اختيارات اإلمام البيحاين : بعنوان

 
א)١( 

 
 االسم م االسم م
 عبد اهللا عيل اليامين اليدومي ١٥ أمحد بن عمر الشاطري ١
 عبد اهللا بن عيدروس العيدروس ١٦ أمحد بن حممد العبادي ٢
 عبد اهللا املروعي ١٧ حسن بن حممد بلفقيه ٣
 السيد علوي بن طاهر احلداد ١٨ زين العابدين بن جنيد ٤
 علوي بن عبد اهللا بن شهاب ١٩ د حشوانسامل أمح ٥
 عمر بن علوي الكاف ٢٠ »والد املرتجم له«سامل بن حسني البيحاين  ٦
 عيل بن عبد الرمحن مشهور ٢١ سعيد عمر باغريب ٧
 عوض عبد اهللا احلداد ٢٢ سلامن بلغيث ٨
 كامل عبد اهللا صالح ٢٣ السيد سليامن بن إدريس األهدل ٩
 الشيخ حممد حامد الفقي ٢٤  عوض حدادالشيخ صالح بن ١٠
 حممد بن سامل الرسي ٢٥ عبد الباري بن شيخ العيدروس ١١
 حممد عيل باوزير ٢٦ السيد عبد الرمحن بن عبيد اهللا ١٢
 )٢(حممد عيل اجلفري ٢٧ عبد اهللا عيل العبادي ١٣
عبد اهللا عمر بن أمحد بن عمر الساطري  ١٤

 باعلوي
 حممد بن حممد زبارة ٢٨

* * * 
                                 

 أنه درس يف األزهر , رغم من شيوخه املرصينيًامل تذكر أحديالحظ أن هذه القائمة   ) ١(
ًوأعظمهم أثرا فيه السيد عبد اهللا بن . ة, وهي مرتبة باحلروف األبجديبضع سنوات
 .عمر الشاطري

 .مرصهر يف األززميل البيحاين يف   ) ٢(
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א 

 .أستاذ املرأة −١
 .»نظم –يف جملدين كبريين «نوار عىل مرويات األخبار أشعة األ −٢
 .إصالح املجتمع −٣
 .ب الكالم من سرية سيد األنام عليه الصالة والسالميأط −٤
 . خمطوط–إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت  −٥
 .بلدة طيبة ورب غفور −٦
 .أرشطة مسجلة يف مسائل متفرقة −٧
 .حتفة رمضان −٨
 .»منظومة شعرية«تربية البنني  −٩
 . خمطوط–تصحيح ما كتبه الغرباين يف الفرائض واملناسخات  −١٠
 .التعليق عىل منظومة بلوغ املرام البن األمري الصنعاين −١١
التعليق عىل منظومة هداية املريد إىل سبيل احلق والتوحيد  −١٢

 .»للعبادي«
 .»البن محيد« نصيحة املسلمني التعليق عىل −١٣
 .توحيد األهلة −١٤
 . خمطوط–دعاء البيحاين  −١٥
 .رسالة نحو املسجد −١٦
 .»مقتطفات يف العرب واملعاين«رباعيات البيحاين  −١٧
 .زوبعة يف قارورة −١٨
 .زيادات البيحاين عىل سفينة النجاة للشيخ سامل بن سمري احلرضمي −١٩
 .شفاء املصاب من لسعات العود والرباب −٢٠
 . خمطوط– الزوجات يف اإلسالم الطالق وتعدد −٢١
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 .عبادة ودين −٢٢
 .العطر اليامين من أشعار البيحاين −٢٣
 .الفتوحات الربانية باملواعظ واخلطب القرآنية −٢٤
 .الفقه البسيط −٢٥
 كيف تعبد اهللا? −٢٦
 .معاملة ودين −٢٧
 .نصيحة إىل مجيع أهايل يافع −٢٨
 . خمطوط–األديب الضائع  −٢٩
 .أسئلة وأجوبة مبينة −٣٠
 .إن الدين عند اهللا اإلسالم −٣١
 .تاريخ املعهد العلمي بعدن −٣٢
 .تتمة الزبد البن رسالن −٣٣
 .حتليل حديث فضل صالة اجلامعة −٣٤
 .التخفيف عىل الناس والرفق هبم −٣٥
 .تذكرة املعترب يف رحلة موسى واخلرض −٣٦
 .دروس يف الفقه −٣٧
 .دروس يف النحو −٣٨
 .دين حيل املشكالت −٣٩
 .ورةثرباعيات من −٤٠
 .ردود عىل مقاالت −٤١
 .الفوائدشوارد وأوابد من دروس البيحاين و −٤٢
 .الصارم القرآين يف الرد عىل درر املعاين −٤٣
 .»قصة«صفية املظلومة  −٤٤
 .عرش كلامت يف اإلسالم مطلوبة من املسلم −٤٥
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 .عىل شاطئ القرآن الكريم −٤٦
 .عىل شاطئ الكتاب اهلادي إىل السداد والفالح والرشاد −٤٧
 .الفتاو املدونة لد احلكمي −٤٨
 .يف ذمة اهللا يا رمضان −٤٩
 .حننييف ظالل فتح مكة وغزوة  −٥٠
 .قصة البقرة −٥١
 .كفاية العجالن يف زيد بن رسالن −٥٢
 كيف أكتب عنك يا رسول اهللا? −٥٣
 .مؤمتر العميان −٥٤
 .جمموعة مقاالت −٥٥
 .جممع الفوائد −٥٦
 .حممد رسول اهللا  −٥٧
 .مذكرات البيحاين −٥٨
 .املرافعات −٥٩
 .منظومة يف النحو −٦٠
 .نرصة املظلوم −٦١
 .هل قابلت امللك −٦٢
دن وصوت الربامج والفتاو الدينية من إذاعات صنعاء وع −٦٣

 .اإلسالم بمكة
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القرن اخلامس إىل السابع (لقد حكم الصليحيون والزريعيون عدن 

ومن أشهر حكامهم امللكة أرو . واليمن, وهم شيعة إسامعيلية) اهلجري
 وأغلبهم من قبائل يام, .ومن أهم مناطقهم حراز ونجران). السيدة بنت أمحد(

ًولذا نجد كثريا من أدباء . وحاشد وبكيل مها من مهدان. وهي من فروع حاشد
ْوعلامء اإلسامعيلية يرجعون إىل مهدان, والنسبة إليها مهداين َْ بينام هناك مدينة . َ

َيف إيران تدعى مهذان  َ َ َوالنسبة إليها مهذاين, فلزم التنبيه للتفريق بينهام) بالذال(ُ َ َ. 
وقد كانت امللكة أرو . ومن اإلسامعيلية فرقة البهرة, وهم من اهلند

ولذا . أوصت بكثري من جموهراهتا وذهبها للدعوة يف اهلند) السيدة بنت أمحد(
) مقر امللكة أرو وقربها ومسجدها(يأيت عدد منهم كل سنة إىل جبلة 

وقد اعرتف . من ماهلاّويزوروهنا, إذ إهنا هي التي أمدت الدعاة إىل هذا املذهب 
وقد وضعت يف . هبا اخلليفة الفاطمي كملكة عىل اليمن وداعية إىل هذا املذهب

 ًاجلزء الثاين فصال مطوال عن الدولة الصليحية وعن امللكة أرو ّ السيدة بنت (ً
 .التي كان مهرها دخل عدن, وهو مائة ألف دينار, سنويا طوال حياهتا) أمحد

وهلم مسجد يف . ُسوق كامل يعرف بسوق البهرة) كريرت(وللبهرة يف عدن 
ولست أدري إن كان هلم مسجد ). خلف شارع الزعفران(شارع الشيخ عبد اهللا 

آخر يف سوقهم املشهور باسمهم إىل اليوم, رغم أنه مل يعد هناك أحد من البهرة 
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يف عدن, إذ إهنم هاجروا قبيل االستقالل, إال ما كان من أرسة أو أرستني 
 .ُوتعرف بأرسة البهري. وا مع أهل عدن وأصبحوا منهماندجم

أما الشيعة اجلعفرية اإلمامية, فمنهم عائلة مشهورة يف عدن, هي عائلة 
ًحسن عيل, ومنهم وديع حسن عيل وخلف حسن عيل, وقد اندجموا متاما يف 

بينام كانت أرسة فكري, وهي . حياة عدن وصاروا من األرس العدنية املعروفة
, ومل تندمج يف حياة عدن رغم أن أحد أبنائها كان زمييل يف املدرسة إيرانية

 .ُوهلذا هاجروا قبل االستقالل ومل يعرف هلم أي أثر.. االبتدائية واملتوسطة
ويوجد مسجد كبري للشيعة اإلمامية اجلعفرية اإلثني عرشية, وهو يف طريق 

شفى الوالدة وقبل مست) ميدان كرة القدم (احلبييشالعيدروس إىل ميدان 
انظر ) (ًكان بنكا هندوكيا خاصا. (وقبل البنك املركزي يف عدن) الكينني(

 ).الصورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسجد اإلثني عرشية يف كريرت, ويقع يف طريق العيدروس
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ّوال يزال املسجد قائام مما يدل عىل وجود بعض أفراد هذه الطائفة التي ال  ً
أما عائلة . موعات قادمة من اهلند وباكستانويبدو أهنم جم. تزال تقوم بشأنه

 .حسن عيل فقد اختفت من عدن, كام اختفت عائالت عدنية عريقة
. وهم إحد فرق اإلسامعيلية) اخلوجة(وهناك مسجد ملجموعة تدعى 

. وقد اختفى أفراد هذه الفرقة مع حرب االستقالل واحلروب املدمرة التي تلتها
 .مثل كثري غريهمويبدو أهنم قد غادروا البالد 
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  املعابد غري اإلسالمية
  

• אאא 
• אא 
• אאFאE 
• א 
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אאFאE 
عدن يف عهودها الطويلة العديد من األديان, مثلام كان يف بقية د شهدت لق

 . أرجاء اليمن
ه القمر ٰوقد عبد اليمنيون, ومنهم أهل عدن, اآلهلة املتعددة وخاصة إل

ًوهو أمر كان منترشا بصورة خاصة يف العراق, ويف مجيع . والشمس والزهرة
 محيم, وذات بعدن  ذات: مثل,وكانت للشمس أسامء متعددة.. العامل القديم

 .خإل.. ونكرح
ينيني وهو املستعمل لد املع» ود «: منها,كام كان للقمر أسامء كثرية

 وعند السبئيني ,»سني« وعند احلضارم ,»عم« وعند القتبانيني ,ينيواألوسان
 .»ّاملقة«

 عثرت وعشرتوت وفينوس عند : منها,وكذلك كان للزهرة أسامء عدة
 .الشمس والقمر والزهرة: ديانة التثليث منترشة وكانت .اليونان والرومان

 اليهود
الكريم يف صورة النمل قصة ملكة سبأ العاقلة الرشيدة,  القرآن ّوقد قص

 بذلك, ثم انتهت شها اهلدهد, فأخرب سليامن روالتي اكتشف أرضها وع
ودخل معها يف . لعاملنيمع سليامن هللا رب ا) بلقيس?(القصة بإسالم ملكة سبأ 

 يف وكان حكم سليامن . ّالدين اجلديد كثري من علية القوم ومن الشعب
 .النصف األول من القرن العارش قبل امليالد
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 وهو أب ,)األكرب(ّثم اختفت اليهودية يف اليمن حتى ظهر تبع األقرن 
 ,ملدينة يف القرن الرابع واخلامس بعد امليالد, وغزا مكة وا,ّكرب تبان أسعد

فكسا الكعبة . ّفأخربه حربان هيوديان بأهنا أرض نبي سيبعث من أرض العرب
وانطلق إىل اليمن ومعه . ً ثم أكرم أهل املدينة أيضا,ونذر اجلزور وأكرم أهلها

 .ّاحلربان اليهوديان ليعلام الناس الدين اليهودي
قي  بينام ب,ودخل عدد كبري من أهل اليمن مع دخول تبع يف اليهودية

ويف القرن الرابع . آخرون عىل دينهم الوثني وعبادة الشمس والقمر والزهرة
ثم تبعه .  قبيل وفاتهيف النرصانية) األكرب(بعد امليالد دخل قسطنطني األول 

وكان أقرب إىل عقيدة التوحيد والبعد عن التثليث وعدم تأليه (قسطنطني الثاين 
وبعث البعوث لنرش ما يعتقد  )٣٦١ −٣٥٠( يسوع مع جعله املنقذ واملخلص

ٰأي حمب اإلل (Theophilosوممن بعثهم القسيس ثيوفيلس . أنه دين اهللا احلق  )هّ
ثم ذهب إىل عدن فبنى فيها . ّوصل إىل احلبشة التي كان ملكها قد تنرصالذي 

َكنيسة, وأخر يف عاصمة الدولة احلمريية  ْ  ومل ,)ظفار بالقرب من صنعاء(ِ
 .ثم اجته ثيوفيلس إىل اهلند إلقامة كنيسة فيها. يامنع امللك يف ذلك

وهناك إثباتات كثرية تؤكد وجود اليهود يف عدن منذ القرن امليالدي الثاين 
 ).كام تذكره الوكيبيديا(

ًوكان ملوك اليمن منذ القرن الرابع امليالدي هيودا يف غالبهم, ثم ظهرت 
, ولكن يوسف أسار ّالنرصانية وخاصة يف نجران, وتنرص بعض ملوك اليمن

كان هيوديا, وحاول أن يعيد اليمن كلها إىل اليهودية, ) زرعة ذو نواس(
ّوحارب النرصانية بشدة, وذلك بسبب تدخل األحباش النصار يف بالده,  ّ

وهلذا فقد . ّواستخدامهم العالقات الدينية ملد نفوذهم واالستيالء عىل اليمن
ًكان قاسيا وشديدا يف حماربة نصار ّ نجران وهو موقف يدل عىل التعصب ً

أييد كامل من أمرباطور الشديد لليهودية, مما أد إىل غزو احلبشة لليمن بت
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يف إحد الروايات, بينام تقول ) زرعة ذو نواس(ّم قتل يوسف أسار بيزنطة, وت
 حكم (ًهلزيمة دخل بفرسه البحر ومات فيه غرقا اّنه عندما تيقن إالرواية األخر

ثم انتهى حكم األحباش عىل يد ).  امليالدبعد ٥٢٥ −٥١٠ر من سنة يوسف أسا
عبادة الشمس والقمر (سيف بن ذي يزن والفرس, وعادت لليمن أدياهنا السابقة 

 .وعبادة األوثان, واليهودية والنرصانية) وعثرت أي الزهرة
إن سكان عدن خليط من : »صفة جزيرة العرب«ويقول اهلمداين يف كتابه 

سل هارون نواملرابون يقولون إهنم من . أديان متعددة وفيهم مرابونجنسيات و
 . والواقع أن الغالبية الساحقة من هيود اليمن هم يمنيون وال عالقة هلم 

ّ, وإنام هم يمنيون هتودوا, وأخذوا طباع ًنسبا ببني إرسائيل وال هارون
وهو ما  (− نيهود يف كل زمان ومكاكام يفعل ال −اليهود واشتغلوا بالربا 

 ).ًالحظه بعض الرحالة الفرنسيني الذين اعتربوا هيود اليمن عربا يمنيني
وكان هيود عدن يعملون بالربا والتجارة, وهلم جتارة مع هيود اهلند وهيود 

عدة ) وهي مكان مجعت فيه رسائل اليهود(ويف اجلنيزة, يف القاهرة ... مرص
ت مالية وجتارية, وذلك منذ عهد رسائل من هيود عدن إىل هيود مرص يف معامال

 ولكن أكثر ما وجد كان منذ عهد األيوبيني الذين حكموا اليمن ,الزريعيني
واحلجاز ومرص والشام, كام أن هناك رسائل من احلاخامات يف عدن إىل 

 .حاخامات مرص
 اليهود  استخدم القبطان هينس١٨٣٩وعندما احتل اإلنجليز عدن سنة 

 وقد ١٨٣٥ ذلك منذ زيارته األوىل لعدن عام , ووماتيف التجسس ومجع املعل
 .أشاد يف مذكراته بتعاون اليهود معه

 إىل أكثر من ألفني يف ,١٨٣٩ هيوديا عام ٢٥٠من وازداد عدد هيود عدن 
 حيث جاؤوا من مناطق اليمن األخر بأعداد كبرية, ثم وصل ,فرتة وجيزة

ثامنية آالف هيودي, بينام عدد هيود إىل من القرن العرشين يف األربعينات عددهم 
 هتجريهم إىل إرسائيل, ّ وقد تم,اليمن كان قد وصل إىل أكثر من مخسني ألف
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 .وقليل منهم إىل بريطانيا
اليهودية والنرصانية : ودخلت اليمن مرحلة تنافس بني األديان الثالثة

 بعض حكامواشتدت املعارك بني اليهود والنصار عندما دخل . والوثنية
تحدث عن ت وهناك العديد من النقوش التي ).النرصاين(الدين اجلديد اليمن يف 

وقد ذكرت . ن وابنه الغالب املسيحٰأي الرمح»  وبنهو كرشتسن غلبننرمح«
 .»إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن«بعض األدلة يف كتايب 

ار وبني نص) ذو نواس(ّواشتد الرصاع بني امللك اليهودي يوسف أسار 
. ّ فاحتلت أجزاء من اليمن,احلبشة النرصانيةنجران الذين طلبوا مساعدة من 

ّوهنا اشتط غضب يوسف أسار فأمر بإقامة املذابح املشهورة يف نجران 
ّوانترص عليه األحباش وحكمها أبرهة احلبيش الذي اشتط هو وولده .للنصار

معدي كرب بن أيب  (ند بأهل اليمن, فقام سيف بن ذي يزمن بعده يف االستبدا
ّمرة ُ ( ّبثورته, وبمساعدة الفرس املجوس احتل عدن ثم احتل املناطق األخر

انظر (من اليمن وقىض عىل حكم أبرهة احلبيش الذي مل تقم له قائمة بعد ذلك 
 ).»إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن«: تفاصيل ذلك يف كتايب
ن املجاور واملقديس والطيب  كام يقول اهلمداين واب− وكان سكان عدن

خليط من األجناس واملشارب واألهواء واألديان, ولكن الغالبية هي  −باخمرمة 
 .لليمنيني املسلمني السنّة

 فاليهود يعملون بالتجارة وبالربا ,وكان هناك تسامح ديني كبري
. وباملشغوالت الذهبية, وعالقاهتم وطيدة مع هيود مرص والعراق وفلسطني

نصار جتار من اليونان والرومان, وأهل اإلسكندرية, وغالبيتهم يف بينام ال
 . كانوا نصار, ثم صار فيهم مسلمون, وغريهميةالعصور قبل اإلسالم

وكذلك كان يف عدن فرس جموس زرادشتيون من الذين هربوا إىل اهلند, 
ت ّمع بريطانيا التي احتل عالقاهتم تّوأقاموا فيها جالية كبرية هناك, وحتسن
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 واشتغلوا بالتجارة وبيع اخلمر والربا ًاهلند فجاؤوا إىل عدن زرافات ووحدانا
 .ولكنهم مل يستطيعوا أن يزحيوا اليهود عن مكانتهم

وكانت . لدولةاوكذلك فعل اهلندوس الذين اشتغلوا بالتجارة وبوظائف 
 .هلم مدارس ومعابد متعددة يف العهد الربيطاين مما سيأيت ذكره
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 ّأحد معابد اليهود الصغرية يف عدن يف احلي اليهودي الذي يضم أربعة شوارع
 Greatكان لليهود يف عدن عرشة معابد منها معبد يعرف باملعبد الكبري 

Synagogue,صغرية يف حواري اليهود وهي  وكانت املعابد األخر 
. , أي مكان لتعليم الطلبة الصغار التوراة وبعض تعاليم التلمود)مدراش(

ُ أمهها ما عرف باسم شارع امللك سليامن ,وكانت لليهود أربعة شوارع رئيسة
وهو يؤدي إىل منطقة البنوك ومدارس ) ًال يزال هذا االسم موجودا إىل اليوم(

 ).اتمدرسة للبنني وأخر للبن(اليهود 
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واليهود موجودون يف اليمن, ومنها عدن, منذ أن أسلمت ملكة سبأ مع 
وذلك يف القرن ). ّمما قصه اهللا علينا يف سورة النمل(سليامن هللا رب العاملني 

ثم . ثم اختفت اليهودية من اليمن. العارش قبل امليالد, أي قبل ثالثة آالف سنة
َّدخل تبع األكرب   .ليهوديةيف ا) أب كرب تبان أسعد(ُ

 املعابد اليهودية يف عدن
 
 
 
 
 
 
 

 al – Mi'lama'l Kabira يف عدن املعالمة الكبرية The Great Synagogueهذه صورة للمعبد الكبري 

 وكان يتسع ألكثر من ألف شخص ويقال م,١٨٥٦عام ء هذا املعبد ّتم بنا
وكان اإلنجليز ال يعطون . ًارع امللك سليامن حالياألفي شخص, وموقعه ش

, املواجه ملدرسة ٢ بل هي مناطق ثم أرقام وهو الشارع رقم ء,سامأللشوارع 
 وقد ).ومها اثنتان واحدة للبنني واألخر للبنات(اليهود التي أقامها اإلنجليز 

يف هذا و). يباذمكتبة عبد اهللا ب(حتولت بعد االستقالل إىل املكتبة الوطنية 
وهو مركز . الصلوات واالحتفاالت الدينية واألعيادكانت تقام املعبد الكبري 

للدراسات الدينية التلمودية وبالذات كتب موسى بن ميمون ورشوحه للتوراة 
من أدناه أخذتا صورتان وال. مباين خاصة ملحقة باملعبدوالتلمود والزوهار وهلا 

  م١٩٤٧ عام عد األحداث اخلطرية بم١٩٤٨الداخل للمعبد الكبري يف عام 
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والغريب حقا أن الذي بدأ . ّوالتي أدت إىل حرائق متعددة ألماكن اليهود
 كام قال بعض الذين − بإطالق النار عىل منازل اليهود هم اجلنود اإلنجليز

 The Jews of Aden نرش ذلك كتاب هيود عدن − ذهبوا إىل لندن من عدن
هيود عدن يف لندن بقلم الكاتبة شونا بالس ومراجعة أصدره جمموعة من الذي 

 The London Museum ofريكي بورمان وإصدار متحف لندن حلياة اليهود 

Jewish Life, وقالوا إن هناك خطة قرسية إلخراجهم من اليمن, ومن عدن 
مذابح ّبالذات, حيث استغل رؤساء الصهيونية حالة االهتياج بعد انتشار أخبار 

 التي قام هبا اليهود  ضد عرب فلسطني , وغريها يف فلسطني, وقبيهدير ياسني
 اليمني, وانترشت قصة قتل اليهود −ّالعزل, فقاموا بتهييج الشارع العدين

لفتاتني مسلمتني من سكان عدن, وبدأت القوات الربيطانية نفسها بإطالق 
التايل مظاهرات ّالنار يف اهلواء باجتاه منازل اليهود إلرعاهبم, وتم يف اليوم 

ّ وردت عليهم القوات الربيطانية بإطالق النار . وإحراق ألماكن اليهودصاخبة
 عدد  ثم أعلنت حالة الطوارئ, وكان.احلي, وقتل جمموعة من املتظاهرين

ًومل أجد أرقاما عن ضحايا أهل عدن من (ً شخصا ٨٢الضحايا من اليهود 
  .)نجليزالعرب املسلمني, وقد قتل عدد منهم برصاص اإل

, ولكنها كانت حمدودة م١٩٣٢وقد قامت أول مذبحة لليهود يف عدن عام 
 .م١٩٤٧باملقارنة مع ما حدث عام 
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 م,١٩٤٧ ديسمرب ٣ يفجمموعة من الصور توضح حرق مدرستي اليهود للبنني وللبنات 
 حيث ,ى البساط السحريّوأدت هذه احلوادث إىل نقل آالف اليهود من عدن بواسطة ما يسم

نقلتهم الطائرات الربيطانية, وحيث تم نقل ما يقرب من مخسني ألف هيودي من اليمن إىل 
 .إرسائيل عىل مراحل متعددة
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 ١٩٢١التاجر اليهودي ورئيس الطائفة اليهودية يف عدن يستقبل أمري ويلز سنة 
 

فيام نيا, والذي أصبح ّوهو لقب لويل العهد يف بريطا(عندما قام أمري ويلز 
, أراد أن يقابل رئيس طائفة م١٩٢١بزيارة عدن عام ) بعد امللك إدوارد الثامن

اليهود بنني مناحيم موشيه, فرفض هذا األخري أن يذهب إىل التواهي, حيث كان  
تبعد مخسة (األمري, بحجة أن ذلك يوم سبت, وال جيوز له السفر إىل التواهي 

 .تايل جاء أمري ويلز بنفسه, فقابله بنني أمام مدرسة اليهود, وبال)أميال عن كريرت
ُوقد عرفت أرسة بنني بالثراء يف عدن, وكان هلم دور كبري يف ترحيل اليهود 

ّوهم من احلركة الصهيونية التي أمدت إرسائيل بخمسني ألف . م١٩٤٨عام 
ًبا, ريوكان اليهود موجودين يف كل مناطق اليمن تق. هيودي كانوا يف اليمن

كام أن . ان, وحاولوا إقامة دولة فيها, فقيض عليهاوكان هلم نفوذ كبري يف بيح
ًمنهم أعدادا متفرقة يف يافع, وحلج والعوالق وحرضموت, ولكن أعدادهم 

وبعد التهجري الذي قامت به املنظامت .  ثم يف صنعاءالكبرية كانت يف صعدة
م تلتعاون مع الواليات املتحدة, ًالصهيونية بالتعاون مع بريطانيا, ثم الحقا با
واختار بعض جتار اليهود ساحقة, لهتجري هيود اليمن إىل إرسائيل يف غالبيتهم ا

 . بنني مناحيم موشيه ومنها عائلة,من عدن بريطانيا, وال تزال ذرارهيم فيها
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ّويدعي هيود حبان أهنم من نسل هيو  بن يعقوب, وأهنم وصلوا إىل عدن ذاّ
رقة من اجليش الروماين التي احتلت عدن بعد هتديم اهليكل وما حوهلا ضمن ف

ن عزرا الكاتب والذي دعا إول هيود اليمن قوي). القرن األول بعد امليالد(الثاين 
إىل العودة إىل فلسطني يف القرن السادس قبل امليالد, لعن هيود اليمن ودعا 

 .عليهم بالفقر ألهنم مل جييبوا دعوته
 فيام يسمى .م١٩٥٠ −١٩٤٩ألف هيودي ما بني عامي لقد تم هتجري مخسني 

 Jewish كام تقول املكتبة اليهودية االفرتاضية. (Magic Carpet)البساط السحري 

Virtual Library, إىل ثم قامت احلركة الصهيونية العاملية برتحيل أعداد أخر 
, وبدأت احلرب األهلية بني م١٩٦٢ عندما قامت ثورة أكتوبر م١٩٦٢عام 

وبقيت أعداد من اليهود . اجلمهوريني وامللكيني, فتوقفت حركة النزوح
 .وخاصة يف منطقة قبائل حاشد, ويف صعدة, وجمموعة قليلة يف صنعاء ذاهتا

وأد عدم االتصال هبؤالء اليهود إىل دخول عدد منهم يف اإلسالم, كام 
ولكن ). بواسطة بحث جوجل(تقول املكتبة اليهودية عىل الشبكة العنكبوتية 

أي (الواليات املتحدة وبريطانيا واملنظامت الصهيونية رسعان ما تداركوا اخلطر 
ًفأرسلوا هلم أحبارا مع نرشات وكتب دينية ) خطر حتول اليهود إىل اإلسالم

ًوأمواال, ومل متانع حكومة الثورة يف ذلك, كام تقول املكتبة اليهودية, وبقي 
وال يسمح الدين  .(Amlah)و (Saigaya) يف (Synagogues) معبدان هيوديان

اليهودي ألي من أفراده أن يأكل من ذبائح املسلمني أو أي من طعامهم, بينام 
ًّكام أن الدين اليهودي حيرم حتريام تاما الزواج . اإلسالم يسمح للمسلمني بذلك

ّ, وبالتايل فإذا أحبت هيودية  ومسلمةما بني اليهودي أو اليهودية وأي مسلم
وقد حدث هذا (ًام فإهنا هترب من أهلها وتعلن إسالمها وتتزوج املسلم مسل

 ونعرف عائالت تكونت من هذه الزجيات كام حدث يف صعدة , عدنيفًكثريا 
 ).وريدة وغريها
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ّ أنه تم هتجري أربعامئة هيودي إىل )ّتعىل النّ(وتقول املكتبة اليهودية 
 ).م٢٠١٠ا يف كان آخر حتديث هل(إرسائيل يف اآلونة األخرية 

 Ibrahim رشح حزب املؤمتر اليهودي إبراهيم عازر م٢٠٠١ويف عام 

Ezer مل لعضوية الربملان بموافقة الرئيس عيل عبد اهللا صالح, ولكن االنتخاب 
 .يتم

 Moshe Yaishاش هناريا يموشيه ) احلاخام( قتل الرايب م٢٠٠٨ويف عام  

Naharia وقد قام .  اجلاين وحماكمتهوتم القبض عىل. من قبل متطرف إسالمي
 يف ريده وغريها, يف صنعاء ,الرئيس عيل عبد اهللا صالح بتجميع اليهود املتبقني

  .بعد أن أعطاهم مساكن وأرايض يف إحد ضواحي صنعاء

 من أفراد اليهود وإعادة إسكاهنم ١١٠ تم إجالء م٢٠٠٩ويف عام 
 . وقد كلف ذلك قرابة مليون دوالر,وجتميعهم

كومة اليمنية لليهود اليمنيني الذين هاجروا إىل إرسائيل سمحت احلو
 ورتبت هلم تلك الزيارات, واستقبلت احلكومة الفنانني منهم, ,بزيارة اليمن

 واشتهر .)فراء حسن حييى هزاعع(وخاصة املغنية اإلرسائيلية اليمنية األصل 
 .دانا العاملية وساندي بارمن هيود اليمن املغنيات 

كام تقول  −, وإنام بدأت م١٩٤٨جرة اليهودية إىل فلسطني عام ومل تبدأ اهل
 يف مقاهلا رحلة يف تاريخ اليهود يف (Sarah Syzmkoweiz)سارة سيزمكويز 

 يف عام − (Jewish Virtual Library)اليمن املنشور يف املكتبة اليهودية 
ّ, ولكن احلكومة اإلمامية اليمنية الزيدية تنبهت لذلك, ومنعت م١٨٨٢

, فتحايل اليهود عىل ذلك بالرحلة إىل عدن م١٨٨٣الذهاب لفلسطني عام 
ّكانت عدن حتت االحتالل الربيطاين الذي سهل اهلجرة (ومنها إىل فلسطني 

 ).اليهودية يف مجيع األوقات
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, م١٩٤٣و١٩٢٩و١٩١١و١٩٠٨وقد زادت هذه اهلجرة يف األعوام 
ّث تم هتجري الغالبية  حيم١٩٥٠ و١٩٤٨ّولكنها وصلت قمتها ما بني عامي 
 .الساحقة من هيود اليمن إىل إرسائيل

 أكثر من ثالثامئة ألف م٢٠٠٩وقد بلغ عدد اليهود اليمنيني يف إرسائيل عام 
ًزاوجا وتوالدا  أكثر  اليهود تمنوذلك بسبب التكاثر والتزاوج, إذ إن هيود اليمن  ً

ىل أكثر من  إم١٩٥٠يف إرسائيل, حيث تضاعف عددهم من مخسني ألف سنة 
ويشتكي هيود اليمن يف إرسائيل ... ثالثامئة ألف يف بداية القرن الواحد والعرشين

اإلشكنازية من سوء املعاملة ومن رسقة عدد من مواليدهم إلعطائهم للعائالت 
 .القادمة من الغرب والذين يعانون من قلة األطفال

ن اليهود, وال اليهود بأن األئمة يف اليمن كانوا يضطهدوورغم ادعاءات 
ًيسمحون هلم بأن يبنوا بيوتا أعىل من بيوت جرياهنم املسلمني, كام ال يسمحون 
هلم بتويل مناصب الدولة, وال بأن يبنوا معابد جديدة, إال أن سارة سيزمكويز 
اإلرسائيلية تعرتف بأن اليهود اليمنيني عاشوا مثل بقية اليمنيني يف عهد اإلمامة 

هلذا كانت ثقافتهم وطريقة معيشتهم ولباسهم وعاداهتم و. معزولني عن العامل
شالوم بن ) الريب(كام تقول إن احلاخام . مثل بقية السكان من أهل اليمن

وتوىل ) الرياالت( توىل دار سك العملة Rabbi Shalom ben Aharonأهارون 
اإلرشاف عىل ميزانية الدولة وذلك يف القرن الثامن عرش امليالدي, كام سمح 

 .ئمة ببناء معابد جديدة أو جتديد معابد قديمة لليهوداأل
وكانت معظم . يف صياغة الذهب) بام فيها عدن(وعمل اليهود يف اليمن 

ن بعد عام دأماكن الصياغة هيودية, ثم قام اهلندوس باحتالل أماكنهم يف ع
بالزراعة, وعملوا ) صعدة وعمران(كام  عملوا يف املناطق الزراعية . ١٩٤٨
..  يف التجارة واملعامالت الربوية, كام هو شأن اليهود يف كل زمان ومكانًأساسا

 .وعملوا يف صناعة اخلمور وتروجيها وبيعها يف عدن
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كام اشتغلت بعض اليهوديات اجلميالت يف عدن يف مراقص اإلنجليز 
وكان هلا . واشتهرت إحداهن بالرقص الرشقي وذلك يف بداية القرن العرشين

 .ذ عىل كبار الضباط واملسؤولني اإلنجليزنفو
 

 
 
 

 الكتب الدينية
أهم كتبهم الدينية هي التوراة وبالذات ترمجة سعديا جاون للتوراة إىل 

من أسفار العهد (ومخس جمالت ) املقصود األسفار اخلمسة(اللغة العربية 
واعتمدوا كتب موسى بن ميمون . ت جاون للصلواياوكتاب سعد). القديم

ويوجد كتاب يسمى التاج بالعربية وهو . ورشحه للتوراة ورشحه للتلمود
 وعىل هذه ,نسخة مسورية من التوراة التي نسخت يف القرن العارش امليالدي

كام يوجد يف عدن صلوات . النسخة الفريدة تعليقات وهوامش باللغة العربية
 التي كتبها , وخاصة احتفاالت عيد سكوث اليهودوطقوس من علامء بابل

 .سعديا جاون

يمنـي هيـودي يف بدايـةصورة شـيخ
ًومــن الــصعب جــدا أن . القــرن العــرشين

ّتفرق بينـه وبـني أي شـيخ يمنـي مـسلم يف 
ــد  ــاس واح ــث أن اللب ــرتة, حي ــك الف تل
والعاممــة واحــدة, بــل واألكــل والــرشب 

  بل واللهجة واحدة,متشابه

صورة نرشهتا الوكيبيـديا يف بحثهـا عـن
لعـروس هيوديـة إرسائيليـة مـن » هيود اليمن«

ّأصل يمني أرصت عىل لباس العروس اليمنية 
اليهودية بكامل زينتها وجموهراهتا يف إرسائيـل 

وهي مشغوالت ذهبيـة وثيـاب . م١٩٥٨عام 
ــشة ــيمن مزرك ــن ال ــا م ــوا هب  وجمــوهرات أت

 وصنعها صاغة هيود يمنيون
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ــرن يهيــودي  ــن أواخــر الق ــي م من
 .التاسع عرش امليالدي بعد دخوله عدن

ـــييهيـــودي ـــنفخمن ـــالبوقي  ب
وهو الذي يستخدم لـدهيم  )الشوفار(

والـصورة أخـذت يف  .للنداء للـصالة
 عدن يف ثالثينيات القرن العرشين

جمموعة من األطفال اليهود يف
 حيـث م١٩٤٨معسكر حاشد سنة 

ّتم جتميع اليهود من حاشد وغريهـا 
لتهجريهم إىل إرسائيل عرب البـساط 
ّالسحري حيث تم نقل مخسني ألف 

وسـاهم . رسائيـلهيودي يمني إىل إ
ــة  ــاء اليهــود وحكوم يف ذلــك أثري

 عدن الربيطانية
جمموعة من اليهوديات ينرشن 

ــسي ــام الغ ــد ع ــسكر حاش ل يف مع
وقد أقيم معسكر حاشـد . م١٩٤٨

يف عـــدن لتجميـــع هيـــود الـــيمن 
  وإرساهلم إىل إرسائيل
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 م١٩٤٨موعة حاشد إىل إرسائيل عام حفلة وداع للممرضة سلونيم التي غادرت مع جم

وقـد قـاموا . جموعة مـن هيـود عـدن بـام فـيهم ممرضـة وطلبـةصورة مل
  م١٩٤٨يف عمل تطوعي يف معسكر حاشد عام )حاشد(بمساعدة هيود اليمن

ممرضــــة هيوديــــة 
متطوعة يف معسكر 

 م١٩٤٨حاشد عام 
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ذات هيود عدن باتصاالهتم الواسعة باليهود يف الوقد اشتهر هيود اليمن وب
 ,مدارس وكتب خاصة هبموهلم . ارسمرص والعراق والشام وفلسطني وف

القرن الثالث (داود عمران العدين  مدراش ها جادول املنسوب إىل ُوعرف منها
 ,من تعاليم التلمود) التوراة(وهو دراسة لألسفار اخلمسة ) عرش امليالدي

-Midrash ha-Gadol of David Amran Alوينقل عن الرتحوم والكباال 

Adani. ًيب حييى زكريا بن سلومون الذي صنّف كتابا دينيا كام اشتهر منهم الطب
) Pentateuchالتوراة ( احتو عىل األسفار اخلمسة م١٤٣٠ −١٤١٣سنة 

 David قام داود العلواين م١٤٩٣ −١٤٨٤ويف عام . وسفر املراثي مع رشحها

al-Lawani املدراش الوجيز املغني« بإصدار «Midrash al-Wajiz al-

Mughniوكثرت الكتب اليهودية الصادرة يف عدن يف .  عدن وكالمها من
وهناك رسالة من رئيس اليهود .  اخلامس عرش والسادس عرش امليالدينينيالقرن

 »هلغون بن نثانيل هلفي« إىل احلاخام »قدمون بن يفرت بن بندر«يف عدن واليمن 
نية وتوضح العالقات الدي) موجودة يف اجلنيزة يف القاهرة(يف الفسطاط يف مرص 

 .بني الطائفتني اليهوديتني يف اليمن ومرص
وكانت عدن هي املركز األول واملسيطر عىل اليهود املوجودين يف اهلند 
وسيالن وغريها, بل كانت القضايا تعود إىل املجلس القضائي اليهودي يف عدن 

وحيكم فيها . من أكثر من عرشين ميناء منترشة يف اهلند وسيالن ورشق آسيا
 كام كان جتار عدن اليهود يرسلون األموال إىل .)١( اليهودي يف عدننهدرينسال

مرص وفلسطني وبابل لدعم املعابد اليهودية وذلك من القرن العارش إىل القرن 
 .الثالث عرش امليالدي

                                 
)١(   The Jews of Aden, The London Museum of Jewish Life and kadimah 

 Youth Movement, London .  
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وقد عرف هيود عدن بأهنم مولعون بالكتب العربية وأسهموا بشكل 
ّق وفلسطني, مزودين إياها بتلك واضح بالعناية باألكاديميات الدينية يف العرا

 .)١()ميمونيدز(الكتب, بام يف ذلك أعامل موسى بن ميمون 
 التاجر الكبري أبو عيل , يف القرن احلادي عرش امليالدي,واشتهر من عدن

وكان رئيس اجلامعات ) اسمه اليهودي سارها كهيلوت ()٢(حسن بن بندر
وكاد . هيود اليمن) أي رئيس (الدينية يف عدن واليمن, وتوىل ابنه منصب ناجيد

ًهذا املنصب أن يكون حكرا ليهود عدن يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش 
 بالقاهرة هي ةً خمطوطا من خمطوطات اجلنيز١٥٠وقد وجد أن . امليالديني

 وأغلبها يتعلق بمعامالت ,رسائل من هيود عدن إىل نظرائهم هيود القاهرة
 .ينية بني احلاخاماتجتارية, ولكن بينها رسائل د

 إىل املعبد  فباإلضافة,وكانت الدراسات الدينية اليهودية يف عدن متقدمة
الكبري أو املعالمة الكبرية كانت هناك العديد من املعابد التي يدرس فيها كتب 

 وتعليقات ,هار والتلمود ورشوح ابن ميمون عليهاوالتوراة واملجالت والز
 .سعديا جاون وغريه

 Torah ve)» توراة هاميتزفا «يدعى ) Yeshivaياشيفا (ى وهناك مبن

Hamitzvah)هار وشولشان عروش ووفيه تتم دراسة الز.  ملحق باملعبد الكبري
(Sulchan Aruch)كون هاتزوت ي وت(Tikon Hatzot)قانون إرسائيل« و «

(The Law of Israel)) وهو كتاب ديني وال عالقة له بقانون دولة إرسائيل (
 . الذي صنّفه يعقوب حبيب(Ein Ya'akov)» عني يعقوب «وكتاب

                                 
   .صدر السابقامل   )١(

ون بأسامء عربية إسالمية ما عدا اسم ّنجد أن اليهود يف العامل اإلسالمي كانوا يتسم   )٢(
 كام ., إلخوكان ذلك كثري الظهور يف األندلس والعراق ومرص والشام. حممد وأمحد

   .ُكان مقابل كل اسم عريب إسالمي اسم خاص يعرف به بني اليهود
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 نسخة قديمة (Al Farhi Synagogue)ويوجد يف معبد الفارحي يف عدن 
, ويف معبد Al-Farhi Torahمن خمطوط التوراة املعروفة توراة الفارحي 

ّشمويل نسيم يف عدن كانت تدرس كتب التلمود والتوراة حتى األربعينات من  ُ
 .ينالقرن العرش
ّالتي أسسها موشيه هانوكه هالفي الذي توطن » معالمة هانوكه«وهناك 

عدن بعد أن هاجر إليها من أوربا, وكان يستورد الكتب اليهودية املقدسة 
 م١٩٢٤لعام ) روش ها السنة(ويف احتفاالت رأس السنة . اجلديدة من أوربا

ذي اشتهر  والSukkat Shalomم معبد جديد يف عدن يدعى سكات شالوم يقأ
 املكان الذي يكلمة املعالمة مشهورة يف اليمن وتعن(حمليا باسم معالمة سليم 
 .منهم) الصغار(يتعلم فيه الطلبة, وخاصة 

وكل الكتب الدينية يف اليمن كانت خمطوطة تكتب باليد, ولكن املطبعة 
أدخلت إىل عدن يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش امليالدي وكانت تطبع 

 .ًالكتب الدينية اليهودية بالعربية وباحلرف العريب أيضا
 عام (Nahalat Yosef)) يوسف ) نحلة(هنلة (وقد ظهر يف عدن كتاب 

ّحفيد املوري جوشوا الديان (ل بن يوسف ي وقد صنّفه الرايب شموم١٩٠٦
وحيتوي هذا الكتاب عىل مجيع الطقوس الدينية اليهودية ).  يف عدنالثالث

متارس يف عدن منذ االنتهاء من تلمود أورشليم يف القرن اخلامس والتي كانت 
 .امليالدي إىل العصور احلديثة

وال يزال يوجد . وهو املرجعية الدينية لليهود» بيت الدين«وكان يف عدن 
الذي يعترب املرجعية الدينية, وخاصة » بيت الدين«ّيف بريطانيا وغريها ما يسمى 

 .لليهود األرثوذكس
عىل املعابد ًأيضا  يرشف الذي بيت الدين رئيس أحبار اليهود ويرشف عىل

» ماجن إبراهام«اليهودية, وكان يف عدن ما بني ستة إىل عرشة معابد وأكربها هو 
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. ويستوعب أكثر من ألف مصيل) ًسبق أن عرضنا صورا له(وهو املعبد الرئيس 
قديمة حيث وهو أمر يرجع إىل عهود (وفيه مكتبة تسمى عادة تابوت العهد 
يف عدن حيتوي وكان تابوت العهد ). كانوا حيتفظون بالتوراة يف تابوت العهد

وتكتب عادة بالعربية أو ). كثري منها مكرر( من أسفار التوراة ٢٧٠عىل 
 .ًوعليها رشوح أيضا باللغة العربية أو العربية. باحلروف العربية

هرت باألشعار وهناك اهتامم خاص لد هيود اليمن بشخصية دينية اشت
الدينية التي كان يكتبها بالعربية والعربية وهو شالوم الشبزي املولود يف شبز 

ًوكانوا يعتربونه صديقا . باليمن يف القرن السابع عرش امليالدي ّ(Tzaddick) 
وأما أشعاره فكانت تنشد يف . ويسافر هيود اليمن لزيارة قربه من أماكن خمتلفة

 كان م١٩٤٧ ويف بداية القرن العرشين إىل نكبة .وتاملحافل الدينية ويف البي
وقد قام هيود عدن بتلحني قصائده وإنشادها يف . ّهيود عدن حيجون إىل رضحيه

وال يزالون يفعلون ذلك يف . املحافل, ويف الزواجات, ويف مجيع االحتفاالت
 .)١(ويعتربون ذلك من تراثهم الديني األصيل. ّجتمعهم يف لندن

ًنت جزءا مهام من حياة اأن املوسيقى والغناء ك: )٢(ود عدنويقول كتاب هي
.. وهلم أغاين خمتلفة دينية واجتامعية, وأغاين احلب والعواطف. اليهود يف عدن

 .ولكن أشهر القصائد التي تم تلحينها هي قصائد شالوم الشبزي
وكانت عائلة بنني موسى الثرية مسؤولة عن املعابد واملدارس اليهودية 

ومن واجباته أن يمثل . , وهو من هذه العائلة)نايس(مى رئيس اليهود ويس
الطائفة اليهودية لد حكومة عدن الربيطانية, وأن يساهم يف اإلنفاق املايل 

 التعليم والسكن لليهود الفقراء, وأن يرشف عىل للعناية باجلامعة وأن يوفر 
ل األول يف حياة هيود  وبالتايل كان هو املسؤو,اجلمعيات اخلريية وبيت الدين

                                 
)١(   The Jews of Aden, The London Museum of Jewish Life.  

   .املصدر السابق   )٢(
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). لديني مصدر سلطتهااًمل يكن منتخبا بل كانت ثروة األرسة واهتاممها (عدن 
ن دوكانت هذه العائلة متلك نصف بيوت ع. كام يقول كتاب هيود عدن

 .إلخ... وتؤجرها, كام تشتغل بالربا وبيع اخلمور
أفضل ويذكر هيود عدن الذين يعيشون يف لندن أن حياهتم يف عدن كانت 

 ,من حياهتم يف لندن أو يف إرسائيل التي هاجر إليها بعضهم وغادروها إىل لندن
رغم أن عدن ال تقارن بلندن يف إمكانياهتا, إال أن احلياة كانت سهلة ورغيدة, 

ًلقد كانت عدن عاملا خمتلفا, عاملا «: يقول أحدهم. وكل يشء رخيص يف عدن ً ً
 ولكن يف اجلانب اآلخر عاش الناس يف ,)العرشين(خاصا هبذا القرن األخري 

كانوا فقراء ) من اليهود(عدن حياة رغدة طيبة, بالرغم من أن بعض الناس 
ًالطعام كان دائام متوافرا  ورخيصا.. جدا, إال أهنم عاشوا يف راحة ً مل يكن .. ً

ًشيئا غاليا يف عدن بام يف ذلك السيارات ّلقد كانت حياة ميرسة سهلة, ألهنا . ً
لقد كانت حياتنا يف عدن رائعة ممتعة . ّت منطقة حرة خالية من الرضائبكان

ّوكان جمتمعنا أكثر تقاربا ومودة.. ومدهشة ًكان جمتمعا دينيا حقيقيا وكنا .. ً
ّإذا مات أحد منا اهتز ألجله اجلميع. مرتابطني فيام بيننا كان الدين هو املبدأ .. ٌ

ّوقد شكل هذا الرابط دورة احلياة يف .  عدنالرئييس لوجود اجلامعة اليهودية يف
وكان . املعبد هو نقطة االرتكاز يف جمتمع اجلالية اليهودية يف عدن وكان .عدن

وأما يوم السبت فيذهب اجلميع . كثري من الرجال يذهبون للصالة يف املعبد يوميا
ّومل يكن هناك أي حمل يفتح أو سيارة تتحرك يف احلي الي.. إىل املعبد هودي يف ّ

نه عندما زار عدن أمري ويلز عام إ حتى ,ُيوم السبت يراعى برصامةوكان . عدن
تبعد عن عدن كريرت مخسة ( وطلب أن جيتمع برئيس اليهود يف التواهي م١٩٢١

اعتذر رئيس اليهود بسبب يوم السبت, فام كان من أمري ويلز إال أن ) أميال فقط
 ).وضوع مع صورة لهذكرنا قبل ذلك هذا امل(أتى بنفسه إليه 

وكان العرب املسلمون هيدون اهلدايا لليهود يف أعيادهم والعالقات ودية 
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وكان وراءها لألسف .  عندما حصلت املذبحة لليهودم١٩٤٧جدا حتى عام 
 !! جنود بريطانيا الذين كان من املفروض أهنم أتوا للحفاظ علينا

 . عدن وحينّون إليهاويقول كثري من هيود عدن أهنم يتمنون العودة إىل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثـم صـار مقـر  ,ُوقد أعيد بناؤه)  املعال−مركز املاسونية القديم يف عدن(جلة الشيطان نب
 .يف عدن ومقر اللجنة املركزية للحزب احلاكم) الشيوعي(احلزب االشرتاكي 
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א 
منذ أن قام ثيوفيلس لقد كان يف عدن نصار Theophilis ببناء كنيسة يف 

 بإذن من امللك احلمريي وذلك سنة  ظفار اليمنيةيفعدن وأخر َ ْ وكان . م٣٤٥ِ
 هلم تّالتجار من اليونان والرومان الذين تنرصوا يزورون عدن للتجارة, وكان

 .كنيسة خاصة هبم دون أي ضغط من أي جهة
 مع بقاء أفراد قالئل من ,اإلسالمواختفت املسيحية من اليمن بظهور 

بينام استمر كثري من اليهود يف . اهلم إىل اإلسالم طوعيّ وكان حتو,نصار نجران
 .اليمن يف االستمساك بدينهم وتطبيق شعائرهم

وكان يف جبال سقطر جمموعة من النصار األريوسيني الذين هربوا من 
لعهد الربتغايل يف بداية القرن وبقوا فيها إىل ا. اضطهاد القسطنطينية وروما

 الربتغال عىل حتويلهم إىل الكاثوليكية ّا أرصّثم مل. السادس عرش امليالدي
. ًلوا مجيعا إىل اإلسالمّوحتوانضموا إىل املسلمني يف مقاومة االحتالل الربتغايل, 

ّن الضغط الكاثوليكي هو الذي حوهلم إىل إ حيث ,وهو من عجائب الزمن
 .تهاإلسالم لسامح

وقد سجل املسترشق والرحالة نيبور يف رحلته إىل اليمن انطباعه عن 
ليهود والنصار واهلندوس, ولكن مل يكونوا مع اتسامح اليمنيني الديني 

 .يسمحون للهندوس بحرق جثث موتاهم
ويف الربيقة كنيسة قديمة يف منطقة صالح الدين تم تشييدها يف النصف 

 وبرجها ,مليالدي بالقرب من معسكرات اإلنجليزالثاين من القرن التاسع عرش ا
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 .مطيل بالنحاس ويوجد هبا جرس كبري
 وهبا ملحق م١٩٩٥ُوأعيد تأهيل كنيسة رأس مربط يف التواهي عام 

عيادات للنساء واألطفال ملحاولة غوايتهم وتنصريهم, كام أن هبا مستشفى 
 .اولة التنصريوهي خدمات طبية تقدم مع اإلنجيل ملح. صغري ألمراض العيون

א 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كنيسة سانت ماري
 عىل هناية جبل املنصوري املطل عىل م١٨٧١ُلقد بنيت هذه الكنيسة عام 

 وكانت تدعى كنيسة القديسة ماري ثم حتولت −  كام يبدو يف الصورة− كريرت
جليكانيكية, ثم قام اإلنجليز بجعلها مقرا للمجلس الترشيعي يف إىل كنيسة إن

 .عدن بعد أن فقدت وظيفتها الدينية, ومل يعد يرتادها أحد
ّمن النصار القس اهلندي األصل من مدينة ديو, وأول من قدم إىل عدن 

ٰ, أي حمب اإلل«Theophilis»ُريويس املذهب والذي يدعى ثيوفيليس اآل ه ّ
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 يف وقد قام هذا القس ببناء كنيسة .م٣٥٦ وقيل بل سنة م,٣٤٥وذلك سنة 
َ وكنيسة يف ظفار احلمريية عدن ْ وكان انتشار النرصانية ). القريبة من صنعاء(ِ

حاولت احتالل اليمن يف عهد امللكة ) احلبشة(ًحمدودا رغم أن مملكة أكسوم 
 والتي جاء وهي غري امللكة بلقيس األوىل يف عهد سليامن(بلقيس بنت اهلدهاد 

وقد سمح امللك ).. ذكرها يف القرآن الكريم كملكة سبأ دون ذكر اسمها
َاحلمريي لثيوفيليس ببناء الكنيستني إحدامها يف عدن لوجود جتار من اليونان  ْ ِ

ونصار .. نصار, ويف ظفار لوجود وفود رسمية من نصار احلبشة وغريها
 .اليمن من املذهب املوحد األريويس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحتتها ميدان البنوك ,كنيسة سانت ماري املطلة من فوق التل عىل عدنصورة أخر ل
 وعىل يمينها أقامت اإلرسالية الكاثوليكية .وشارع امللكة أرو, وموقعها اسرتاتيجي

 كنيسة البادري ومدرسته التي تدعى مدرسة كنيسة سانت جوزيف
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 وذكر جواد عيل يف .ابعةًوقد دخلت املسيحية يف اليمن قديام منذ عهد التب
 وحسن صالح ٥٦٨/ ٢ج» املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم«كتابه 

 ميالدية جاء فيها اسم ٤٦٠كتابه باملسند بتاريخ » عدن فرضة اليمن«شهاب 
) طودم(رشحبيل يكف ملك سبأ وذي ريدان وحرضموت ويمنت وأعراهبم 

أي (»  وبنهو كرشتسن غلبنرمحنن«وفيه عبارة ) هائمتأي ال(أي اجلبال وهتتم 
ّوكذلك كان امللك حسان بن أبكرب أسعد . )الغالباملسيح ن وابنه ٰالرمح

الكامل ورشحبيل يعفر أبكرب وامللك ذي أرا أمر أيمن, وكلهم كانوا نصار, 
 واستمرت النرصانية مع اليهودية طوال القرن اخلامس امليالدي, ونصار

وهلذا كانت يف .  الكريم يف سورة الربوجّنجران قصتهم مشهورة خلدها القرآن
اليهودية والوثنية والنرصانية, ثم ملا جاء اإلسالم دخل أهل اليمن : اليمن

لوا إىل ّأمجعني يف اإلسالم إال بقايا نصار نجران الذين بقوا لفرتة ثم حتو
وهيود اليمن الذين بقوا عىل دينهم ما عدا أفراد يسلمون من حني . اإلسالم
 .آلخر
 

 كنيسة سانت جوزيف

 يف كريرت, عىل طريق امللكة م١٨٥٠وهي كنيسة كاثوليكية تم بناؤها عام 
وهي تقع حتت عىل يمني كنيسة سانت ماري وأسفل منها بالنسبة ,أرو 

وفيها مدرسة خاصة ). العقبة(للخارج من كريرت يف طريقه إىل باب عدن 
ويرشف عليها الرهبان . ّرسة للبنني وتدرس باللغة اإلنجليزيةللبنات ومد

وتقوم هذه الكنيسة بأخذ . )بالنسبة للبنات(والراهبات ) بالنسبة للبنني(
 ويف هذا الصدد ,ّاللقطاء, ومن ال عائل هلم من األطفال وتنرصهم وتعمدهم

 الطلبة فحسب علمي مل ينجح قط, بل وعلمتأما تنصري . نجحت يف مهمتها
 .أن الكنيسة مل تكن حتاول ذلك خشية غضب األهايل وثورهتم
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وهناك العديد من الكنائس يف التواهي حيث يعيش أغلب املوظفني 
ومنها كنيسة سانت أنتوين يف رأس . اإلنجليز واألجانب ورشكات البواخر

وقد قامت بافتتاح عيادات للنساء . وهي موجودة إىل اليوم. مرباط يف التواهي
وهذا أمر منترش يف الكنائس حيث الرتكيز عىل هذه الرشحية من . لواألطفا

 .السكان يف حماولة التنصري
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ط يف التواهيايف رأس مرباإلنجليكانية سانت أنتوين كنيسة 
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אאFאE 
 عهد سيف بن ذي يزن قد دخلوا اليمن منذ) املجوس(كان الفرس 

َاحلمريي الذي ثار عىل حكم احلبشة واستبدادهم وحكم أبرهة وابنه أكسوم من  ْ ِ
وقد اختار الثوار سيف بن ذي يزن, . بعده, ثم مرسوق االبن الثاين ألبرهة

ّفذهب أوال إىل القسطنطينية فرفض القيرص أن يمده بالرجال أو السالح  ً
ب إىل ملك فارس كرس أنو رشوان سنة للتحالف بني بيزنطة واحلبشة, فذه

 فذهب سيف بن ذي يزن إىل عدن مع .ّ فأمده باجلنود وبعض املساجنيم٥٧٤
ودخل ..  وقامت معركة حامية قتل فيها ملك احلبشة مرسوق,القوات الفارسية

.. بعد ذلكصنعاء  قائد الفرس وسيف بن ذي يزن عدن ثم سقطت زاروه
ّوتزوجوا من اليمنيات فأنجبوا .  يف اليمنوكان من الطبيعي أن يبقى الفرس

  بالطويلةشمسان اريس املجويس الزرادشتي يف كريرت يف حلف جبلاملعبد الف
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 ّوكان منهم احلكام وأسلم باذان كبريهم فأقره الرسول حممد » األبناء«ّمنهن 
 .ت املجوسية الزرادشتية من اليمن بإسالم من فيهافثم اخت.. عىل حكم صنعاء

ن وفرس كان يأتيها من اهلند هندوس ومسلموولكن مع جتارة عدن 
وكان منهم جتار مثل . وكثروا بعد احتالل بريطانيا لعدن) نوزرادشتي(وجموس 
طبيب توىل الطب الوقائي يف (وهوديواال ) ًوهم يبيعون اخلمور أيضا(كاوجي 

 . فكان ال بد أن توجد هلم معابد ومنها هذا  املعبد,)عدن
وقد اشتهر الفرس املجوس الزرادشتيون املثنويون يف عدن بانضباطهم 

وقد أعطوا والءهم يف . وهم جتار بطبيعتهم. مع بريطانياوعالقتهم الوطيدة 
ا وولكنهم احتفظ. اهلند لربيطانيا منذ أن دخلها اإلنجليز وتعاونوا معهم

وكان هلم . ألنفسهم بالتجارة ومل تستطع حتى الرشكات اإلنجليزية أن تنافسهم
كسبت و. دور يف جتارة األفيون التي قامت هبا بريطانيا وكانت تصدرها للصني

منها بريطانيا مئات املاليني من اجلنيهات بعد أن سممت الشعب الصيني 
وخاضت بريطانيا ثالثة حروب ضد . باألفيون ثم بعده املورفني واهلرويني

ملك الصني الذي حاول أن يمنع هذه التجارة القذرة, ولكن بريطانيا حتالفت 
 وكمبوديا وفيتنام الوس(مع فرنسا التي كانت حتتل ما يسمى اهلند الصينية 

لفرض جتارة ) وفيها زراعات واسعة للخشخاش الذي يستخرج منه األفيون
 .األفيون وتسميم الشعب الصيني بالقوة

ويف احلرب الثالثة اشرتكت معهام الواليات املتحدة األمريكية, وهذه 
ج لتجارة املخدرات ِّ أكرب مروتالدول الغربية احلقرية ال هيمها الشعوب, وكان

ّفلام تشبعت .  العامل وختوض احلروب من أجل نرشها باسم حرية التجارةيف
وهاهنا قامت .. السوق الصينية انتقلت جتارة املخدرات إىل أوربا وأمريكا ذاهتا
 .الدنيا ومل تقعد وبدأ جتريم تعاطي املخدرات وجتريم االجتار هبا

. نيا يف عدنواستعانت هبم بريطا.. ًجتارا ماهرين) الباريس(وكان الفرس 
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واشتغلوا بالتجارة وبالربا وبتجارة اخلمور كام اشتغلوا بتجارة امللح الذي كان 
ّيصدر من عدن مع رشكة ) خورمكرس(ودخلوا رشكاء يف املمالح يف عدن . ُ

 .إيطالية
 مشهورين بلباقتهم ونظافتهم ويتعاملون بدقة ومهنية عالية مع كافة واوكان
 ,ان مع اإلنجليز واألوربيني املوجودين يف عدنولكن أكثر تعاملهم ك. الفئات

 . بل والسيارات,ر والثياب والساعاتوويوفرون هلم ما يريدونه من أنواع اخلم
ًوكان ركاب البواخر كثريا ما يرتادون حوانيت التواهي وكان أكربها 

ق د كانت هلم مسامهة يف الفناكام. وأمجلها حوانيت كواجي دينشو الباريس
بذلك كانوا أخطر املنافسني لليهود, بل قد تفوقوا عىل هيود عدن يف والعامرات و

 .جتارهتم ومعامالهتم
وكان معي (ّوالفرس يمجدون النار والشمس ويعبدوهنا, وقد رأيتهم 

وهم يسجدون للشمس ) األخ الشيخ عبد املجيد الزنداين وكنا يف جبل حقات
ه ٰه اخلري وإلٰإل: نيٰون بإهلويسمون املثنوية ألهنم يعتقد. عند بزوغها وطلوعها

ه اخلري ويقتل ٰالرش, واملعركة بينهام سجال حتى قرب هناية العامل عندما ينترص إل
 .ه الرشٰإل

ّوبالتايل حتول . ومل يعد يف عدن بعد االستقالل أي زرادشتي جمويس
 .معبدهم إىل مسجد سلامن الفاريس بعد حتقيق الوحدة
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 مدفن املجوس
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 .م١٩٣٥ُاملكان الذي يوضع فيه موتى الفرس, بني يف العام 

 ٍموتاهم بل يرتكون اجلثث يف مكان) الزرادشتيون(ال يدفن الفرس املجوس 
وهذا أحد املواضع .  حتى تأيت العقبان والنسور فتنهشها وتأكلها, مفتوحٍعال

 . شمسان ملوتى الفرس هؤالءاملوجودة يف عدن يف الطويلة يف حلف جبل
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تون إىل عدن للتجارة منذ أقدم األزمنة من املعلوم أن اهلندوس كانوا يأ

وكانوا موجودين يف العصور اإلسالمية, ولست أدري إن كانت هلم معابد 
, اعتمد م١٨٣٩آنذاك , ولكن مع دخول اإلنجليز إىل عدن واحتالهلم هلا عام 

.. القبطان هينس ومن أتى بعده من حكام عدن عىل اهلنود كموظفني وجتار
ًولكنهم هربوا مجيعا أثناء . معابد ومدارس وأحياءوظهرت هلم يف عدن عدة 

 اهلنود نيومل يبق إال املسلم. معارك االستقالل يف الستينات من القرن العرشين
وقد . الذي كانوا منذ زمن طويل ينسجمون مع أبناء عدن ويصريون من أهلها

ّوكانت عالقاهتم مع أبناء عدن ودية, . دخل بعض هؤالء اهلندوس اإلسالم
وللهندوس يف عدن . ّم إحساس أبناء عدن بأن اإلنجليز يفضلوهنم عليهمرغ

 ولكنها كلها انتهت بعد االستقالل بسبب مغادرة ,عدة معابد وعدة مدارس
 .اهلندوس اجلامعية لعدن

 .هذا واحد من معابد اهلندوس يف عدن
 .ويقع يف شارع حسن عيل يف كريرت

 معبد اهلندوس يف كريرت
أكثرها شهرة معبد هتنجراج 
ماناجي, ومعبد هانومان يف 
طريق غاندي, ومعبد جيان 
سويتجر يف سوق البز, ومعبد 
فايشناف رسيناجي يف شارع 

 .بنني
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 ٣٤٣...............................................تأميم املعهد اإلسالمي
 ٣٤٧................موقف الشيخ البيحاين من الصوفية والسلفية واملذهبية

 ٣٥٨......................موقف البيحاين من احلضارة الغربية وقضية املرأة
 ٣٦٧......................ًندوة الشيخ حممد بن سامل البيحاين مفكرا وداعية

 ٣٦٧.......................يحاينالرسائل العلمية التي كتبت عن اإلمام الب
 ٣٦٨................................................بعض مشايخ البيحاين



،אאא 

 

٤١٤

 ٣٦٩.....................................................مؤلفات البيحاين
 ٣٧٢..............................................مساجد للشيعة يف عدن

 
 ٤٠٤ −٣٧٥...............................................املعابد غري اإلسالمية
 ٣٧٧................................)قبل اإلسالم وبعده(األديان يف اليمن 

 ٣٧٧...............................................................اليهود
 ٣٨٢.........................................)ومنها عدن(اليهود يف اليمن 

 ٣٨٣...............................................املعابد اليهودية يف عدن
 ٣٩٠........................................................الكتب الدينية

 ٣٩٩....................................................النصار يف عدن
 ٤٠٠.............................................................الكنائس

 ٤٠٠...................................................كنيسة سانت ماري
 ٤٠٢................................................كنيسة سانت جوزيف

 ٤٠٤................................................)املجوس(الزرادشتية 
 ٤٠٧.......................................................مدفن املجوس

 ٤٠٨..............................................معبد اهلندوس يف كريرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א  

 

٤١٥
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