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 املقذيت
احلهد هلل الذم فاكت بني العباد، كفضَّل بعض خلقه على بعػض ىتػيف ا اكنة ػا كالػبود، كالوػوة كاللػوـ علػى  

 سيدنا زلهد أفوح نن نطق بالضاد، كعلى آله كصحبه اللادة اكرلاد. 
 أنا بعد:

 إىلطقا اخلبت مبا فيها الظاهر نن ادل ػاقق الػس سػادها احلػراؾ ا اػل رلػاات احليػاة، كلرمبػا اػاف ذلػ  عا ػدان تعد ن 
نوقعهػػا اراػػراا اذلػػاـ، كتػػوفر خطػػوط الطػػرؽ كادلواصػػوت ةػػا، فنيصػػبحت ىتلقػػا كصػػل بػػني زلػػافظس احلد ػػدة كا و ػػت، 

هػا علػى أهلي  لى جيبًػ بػتىتيػ  اخلارقػا اللػةانيا الدؽلارافيػا، فاخلفضون عن أهنا تشػةل البوابػا الاربيػا للهحافظػا. أنػا نػن 
اكلفػػػا كاا ػػػشوؼ، فشػػػةلت نػػػوذان آن ػػػان لةػػػل نػػػن رػػػني إليهػػػا، كاسػػػشقراران دلػػػن اسػػػشقر فيهػػػا، كأهػػػون دلػػػن تنيهػػػل ةػػػا، كهػػػذ  

اػل نػا هػو جد ػد،   إىلادلدنيا أاثر نن الر ف، بدليل تطلع أهلهػا  إىلاخلاصيا قل أف جتدها ا رلشهع ر في، هو أقرب 
 .نلشقبلني كناري ن ن اىتي ىتياهتم، ا ن القني على أنفلهم، فشجد ادل طقا نشارية رمبا على نلشول العقد نن الزنن

كبقػػػدر نػػػػا لشلػػػػ  اخلوػػػػا ز كاللػػػػهات نػػػػن نيػػػػزات، ذلػػػػا نػػػػن الضػػػػرر كاخلطػػػػورة نػػػػا فيهػػػػا،  ثلػػػػت تلػػػػ  اخلطػػػػورة ا 
ا  كاضػػحان كجليػػان ا اثػػري نػػن ترتيبػػات ىتيات ػػا اليونيػػا، تىيَّبػػٍت العػػادات تبػػدد العػػادات كالشقاليػػد، كهػػو نػػا نػػر ك اضػػهحوؿ 

اكصيلا الس ااف عليها اآلباء نن قبل، سواءن ااف ذل  الشاييب بػوعي أـ باػري كعػي، كهػل اػل نػا جيلًػبى كتػداخل عػاد 
 بال فع على اجملشهع أـ أحلق به الضرر.

فله، خاصا ع د الػ ءء، الػذم ا علػم ذلػم أف اػل نػن ىتػوذلم ل جملشهع لفشا لل ظر أ ضان، جهل ااها أنه نن اكنور ادل
بعلػم  الةثػري ذلػ  ارهػل ال ػاتن عػن جهػلف ارهيػع ن بثػق نػن فػرع كاىتػد، ، كأونا كخؤكلا كنلػبهم ا اكصل أب اء عه

ا اللػبيل إذف ليعػرؼ نلاب، اونه اها  قاؿ ا رمرة له، فنف سىلَّه ا بنيف علم اكنلاب علػم ا   فػع كجهػػل ا  ضػر، فهػاك
اإلنلاف أهله كقبيلشه كعوبشه كعاقلشه، فلوا  نػا عػرؼ اإلنلػاف  ػيء نػن ذلػ  كا عػرؼ عاقلػا كا إرث كا نةػاح. كقػد 
أخرج ااناـ أمحد بل د صحيح عن ال يب صلى اهلل عليه كسلم قاؿ: "تعلهوا نن أنلػابةم نػا توػلوف بػه أرىتػانةم"، فػنف 

راة ا ادلػػاؿ ن لػػنية ا اكجػػل. كقػػد اػػاف أبػػو بةػػر الوػػد ق رضػػي اهلل ع ػػه نػػن أاثػػر ال ػػاس صػػلا الػػرىتم زلبػػا ا اكهػػل نثػػ
داهلل بػػن عبػػاس كعقيػػل بػػن أ  إهػػػشهانان بعلػػم اكنلػػاب، كنثلػػه الةثػػري ا العهػػػد ارػػاهلي كاإلسػػوني اجبػػري بػػن نطعػػم كعبػػ

 .قالب
كر الةثري نػن الةشػب، أهػههػػا اشػاب اإلاليػل اهػشم أهل اليهن اثريان بعلم اكنلاب كأارب دليل على ذل  صد كقد 

 ، كتري  نن الةشب الس ا  شلع اجملاؿ لذارها. حللن بن أمحد بن  عقوب اذلػهداينك  زلهد ا
كعلى الرتم نن أنه اانت ه اؾ زلاكات لشلجيل أىتداث ادل طقا كتارؼلها، ظهرت ا بدا ا اكنػر جػذكة نشػشعلا، 

كف اجملشهػػػع ا ػلبػػػذ ذلػػػ ، كاللػػػبب أف هػػػذا العلػػػم    ػػػنيلفو  نةشوبػػػان ا اككراؽ  لة هػػػا سػػػرعاف نػػػا خبػػػت كانطفػػػنيت،
سػػاردان اكىتػػداث باثهػػا ك ي هػػا، بايػػا ااسػػشفادة نػػن اكخطػػاء الواقعػػا ا ادلاضػػي لشج بهػػا نلػػشقبون، فضػػون عػػن ذاػػر نػػا 

هػذا نػن ناىتيػا. كنػن ناىتيػا ،انيػا،  هو زلهود اختاذ  قدكة، فادلاضي نفشاح احلاضر، كنن ا ناضػي لػه ا نلػشقبل لػه،
اافشقار لله هن العلهي للةشابا الشارؼليا، ادلعشهدة على نوادرها اكصليا ادلشهثلا ا الشدك ن الشفهي للشػار   نػن ابػار 
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  ع الةثػري نػن الشػار يا ضػ ا هذا بدكر  سػاهماإلسشفادة ن هم اثريان، ك  اللن كادلعهر ن ا ادل طقا، الذ ن رىتلوا ع ا دكف
كالػااث برىتيػػل هػػؤاء، اكنػػر الػػذم ػلػػشم علي ػػا تػػوا نػػن تبقػػى نػػ هم. كهػػذا نػػا اعشهػػد عليػػه الباىتػػ  ا الةشابػػا لشػػار   

 هذ  ادل طقا.
كات نشقوقعػا علػى نفلػها، انشهػت بفعػل ادللػبب لػذل ، اهحا كتنييت تل  ا اكات ادلهشها بشدك ن تار   ادل طقا

 بحػػػ  بػػػني الو،ػػػا ق لقواعػػػد ادللةيػػػا  ذلػػػ  ادلهػػػشم  نػػػا  ػػػابه ذلػػػ ، فشجػػػد يػػػا ا أرض أكنػػػن بػػػاب البحػػػ  عػػػن اكىتق
 تلػػػ  الفػػػاةتػػػني،ريات مبجػػػرد اانشهػػػاء نػػػن ك ، آخػػػر نك لػػػشهر علػػػى ذلػػػ  سػػػ وات، نشيجػػػا  ػػػر عا  ػػػدخلها نػػػع أقػػػراؼ 

 .اها أسلف ا الذار   شاط ك ضهحل، بانشهاء ادللبب،  ذكب ذل  اللالشر عا 
، على رأسػهم اػاف الوالػد علػي زلهػد الةهػاؿ، الػذم  ػةل رىتيلػه خلػارة ل ػا   ادل طقابشار الةثري نن ادلهشهني ه اؾ ك 

ا هذا العهل، كاذل  الوالد عبد  ىتلػن صػاري الةهػاؿ، أقػاؿ اهلل ا عهػر  الػذم    شػواف ا البحػ  كاللػؤاؿ عػن اػل 
جانبػػه اكسػػشاذ  إىلعلونػػات، ك  ػاردة ككاردة عػػن أىتػػداث ادل طقػػا، فشػػةل للباىتػػ  نوػػدران نههػان اسػػشقى ن ػػه الةثػػري نػػن ادل

علػػي زلهػػد علػػي عبػػداهلل ادللحػػاين بابوػػري، بذاارتػػه الفواذ ػػا، كاػػذل  اكسػػشاذ القػػد ر عبػػداهلل علػػي عبػػداهلل العاقػػل، ادلششبػػع 
للةثػػري نػػن اكىتػػداث خاصػػا نػػا ؼلػػز ارهػػا الاربيػػا نػػن الظػػاهر، اهػػا أف ه ػػاؾ نػػن اهػػشم بالشػػار   سػػواء اػػاف ذلػػ  نقػػون 

احلقػػوب كاكسػػشاذ علػػي  علػػي عبػػداهلل هلل  ػػا ع، كاكخ اكسػػشاذ ب ػػدرالػػد  ااكسػػشاذ كا ػػاني أمحػػد علػػي عبػػداكىتفظػػان عػػن ك 
كاكسػػػػشاذ ىتلػػػػن زلهػػػػد صػػػػوح  عبػػػػد  ىتلػػػػني العػػػػذ يب كاكسػػػػشاذ علػػػػي زلهػػػػد علػػػػي اكخضػػػػر، كاكخ أاػػػػـر  ػػػػوعي الػػػػورد

 .الرجاني
علػى الباىتػ  الشػركع ا الةشابػا عػن  هػتٍ ب الػس ىتشَّ الػدكاعي كاكسػبا لػتٍ كعليه ؽلةن القوؿ، أف نػا ذاػر أعػو  نثَّ 

 اككضػػػػاع اإلدار ػػػػا إىلادل طقػػػػا، كالػػػػس  لهػػػػا هػػػػذا اللػػػػفر بشقلػػػػيهاته ادلشهثلػػػػا ا دراسػػػػا تعر فيػػػػا لله طقػػػػا،   الشطػػػػرؽ 
 لله طقا.ذار العوقات اخلارجيا  إىلكااقشواد ا كااجشهاعيا كالشعليهيا، باإلضافا 

ا الشارؼليػػا عػػن ادل طقػػا، نػػا بػػني اإلقػػوع علػػى الو،ػػا ق، رتػػم  ػػحشها، فال ػػاس ا  زالػػوف كقػػد ت وعػػت نوػػادر الةشابػػ
بيػد  اػا،فوػوؿ أ، ػاء قلػها الا  إىلأف القػد  ن هػا عبػارة عػن أعطػاؿ، أفػرغ زلشواهػا  رتػمنشحفظني على ك،ػا قهم اثػريان، 

اث كتػػري ذلػػ ، كلعػػل اللػػبب ا  فػػ  ، ا الشعػػرؼ علػػى أ ػػاء كأىتػػدابػػرية ا رلػػاؿ البحػػ  العلهػػيأعليػػا   تشػػةل أهنػػا
ال ػػاس علػػى الو،ػػا ق، هػػو اسششػػعار الةثػػري اطػػورة اشػػف ك،ػػا ق ادللةيػػا، ىتػػيف أصػػبحت ،قافػػا ع ػػد ارهيػػع رمبػػا، ك،انيػػان، 

كتػري نشػركعا  على بعض ا الفاات اللابقا، بطػرؽ نشػركعا ااحلقوؽ ا اككراؽ، كقاياف بعضه كهو اكهم، تداخل
عشقد الةثري أف ظهور الو،ا ق كقراءهتا قد   شن ع ها نشػاال، خاصػا اكراضػي، نلػشقبل ال ػاس ا   ذل ا الاالب، كب

ه نػػن ك،ػػا ق، كا ؽلةػػن  ػػ د إىل، رتػػم أف الباىتػػ  ىتر وػػان علػػى سػػر ا نػػا توػػل مدل طقػػا كعهػػود الوػػدانات فيهػػا بيػػ ها
 اسشخدانها إا ا البح  العلهي.

   الشػػفهي كهعػػه نػن أفػػوا  ال ػػاس كذااػػرهتم، نػن الوسػػا ل الػػس اعشهػػد اهػا تعػػد ادلقػػابوت الشخوػػيا كتػدك ن الشػػار 
عليهػػا الباىتػػ  رهػػع ادلعلونػػات عػػن ادل طقػػا، كعلػػى الػػرتم نػػن اخللػػخي ا بعػػض احلػػوادث الشارؼليػػا، لة ػػه ا اكتلػػب   
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الو،ػػا ق  هم، خاصػػا كأف بعػػض عػػ نقػػلصػػحا نػػا  إىلعػػل الباىتػػ   طهػػ ن اتفػػاؽ ارهيػػع ا ركا ػػات اثػػرية، كهػػذا نػػا ج
 الركا ات الشفهيا. تل  عززت نن صحا

شطع الباىتػ ، أنػه ا تػزاؿ ه ػاؾ بعػض الفجػوات الشارؼليػا، الػس    لػ واجػهتنػن الوػعوبات الػس عهػل أم ا ؼللو ك 
ع ، فعلػػى سػػبيل ادلثػػاؿ، ىترصػػ ا علػػى ذاػػر ادلشػػا    ػػر طا اإلقػػواككضػػاع اإلدار ػػاخاصػػا ردنهػػا، نشيجػػا البعػػد الػػزن ، 

صلػػد ذلػػ  ا رقػػم ادلشػػي  ، أنػػا هنا ػػا فاتػػه، فػػيهةن أف اه، كخاصػػا تػػار   البدا ػػشفػػاة نشػػيخ دلشػػي ، لشبيػػافعلػػى رقػػم ا
 حا الركا ات الشارؼليا ا الفاة نا قبل ن ا عاـ، سول نا هػو نػذاور ا ك،ػا ق ادللةيػات، لةػن  إىلإضافا  .الذم  ليه

هػم أعليػا اا در عب ال اس، ا ىتػاؿ انا ا جي  الزنن، فهو افيل بنخراجأىَّنَّ ل ا احلووؿ عليها، ك بقى اكنر ناكاان لعانل 
 الشدك ن الشارؼلي.

كأخػريان. أنػه   نقوػد ةػػذا العهػل سػول تػػدك ن اكىتػداث الشارؼليػا لله طقػػا بلػهي ها كتثهػا، نػػع احلػرص علػى الشػػدقيق ا  
اكعػزاء نػع قلػيب نوافػايت بةػل نػا هػو لػد هم، ال نا كرد نن نوادرها، فنف ااف ه اؾ نن قوور فنين أقدـ اإلعشذار لقرا ػي 

 سواء ااف إاهاؿ نقز أك توحيح نعلونا،  ااران كنقدران ال نن تعاكف نع ا ا هذا العهل.

 ،،،،كاهلل نن كراء القود

 د. أنور عباس أحمد الكمال  
 صنعاء اليمن
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 الظاهـر. لمحة جغرافٌة: 

جانػب عزلػا الواسػطا كأذرع كالشػعافل العليػا كالشػعافل  إىلفهػػي  الظاهػر إىتدل عزؿ ند ر ػا اخلبػت زلافظػا ا و ػت
اللػػفلى لالعػػرجني  كهػػذ  العػػزؿ كاقعػػا ا ارانػػب الاػػر  نػػن ادلد ر ػػا كبقيػػا العػػزؿ هػػػي عزلػػا ظلػػرة كجبػػع كالعهار ػػا كبػػ  

ل بي هػػها كادم لظاهػػر كتفوػالشهاؿ كالشهاؿ الشػرقي نػن عزلػا ا إىلعهارة كعبس ككادم  ع كعزلا كادم عياف، تقع 
 عياف.

 ُٖقػػػوؿ  ػػػاان. كخطػػػي درجػػا  ُٓ ِٗ َّ كدرجػػػا  ُٓ ِٕ َّبػػني دا ػػػريت عػػػرض فلةيػػػان تقػػع ن طقػػػا الظػػػاهر 
  رقان.  ّْ َِ َّك ّْ

كتعػػػد الظاهػػػػر البوابػػػا الاربيػػػا  افظػػػا ا و ػػػت فهػػػػي كاقعػػػا علػػػى ختػػػـو زلافظػػػا احلد ػػػدة، ىتيػػػ  ا تبعػػػد عػػػن ند ر ػػػا 
احلد ػدة سػػول سػػبعا كعشػػر ن ايلػو نػػا فقػػخي، كهػػي عبػػارة عػػن هػػػضبا نرتفعػا عػػن سهػػػل هتػػػانا  الق ػاكص الشػػابع  افظػػا

ك ػيخي ةػػا الود ػاف ج وبػان ك ػاان، كتلشوػق ةػػا عزلػا   ُلنػا عػن نلػشول سػطح البحػر ََُِإىل ََُٗنػا بػني  وايحب
 ا نلػبيان كتعػد ن طقػا جبػل  ػا ع أعلػى قهػا الواسطا نن ال اىتيا الشرقيا كنن   عزلا أذرع ادلرتفعا ع هػػها. كهػػي نلػشو 

كػلػػػد الظاهػػػػر نػػػن ناىتيػػػا ار ػػػوب كادم تبػػػاب كعزلػػػا القبلػػػا  ـ فػػػوؽ نلػػػشول سػػػطح البحػػػرََُِكالبػػػالر ارتفاعهػػػا فيهػػػػا
الشابعا دلد ر ا نلحاف ذات ارباؿ الشاهػقا، كنن ناىتيػا الشػهاؿ كادم عىيَّػاف لبفػشح العػني كتشػد د اليػاء  كعػزؿ اخلبػت 

عزلػػا الواسػػطا اهػػا ػلدهػػػا نػػن  ذاور. أنػػا نػػن ناىتيػػا الشػػرؽ فيحػػد ادلػػذاورة سػػابقان كالػػس  فوػػل بي هػػػها الػػوادم ادلػػالعليػػا 
الاػػرب الشػػعافلني كسهػػػل هتػػػانا، ك شبػػع الظاهػػػر جبػػل ظهػػػي نػػن جهػػػا الشػػهاؿ الاػػر  كالػػذم  شػػرؼ علػػى ند ر ػػا بػػ  

 قيس مبحافظا ىتجا.
  نلػػها تلػػعا آاؼ كسػػشها ا كسػػشا ٔٔٔٗـ لََِْاللػػةاين للعػػاـ  ك بلػػر عػػدد سػػةاف الظاهػػػر حبلػػب الشعػػداد
 رنا ػا كسػشا كنيلػني نلػها بي هػا بلػ   نلػها، أربعػا آاؼ كسػبعْٕٔٓكسشني نلها، عدد الذاور نن ااهاي بلر ل

  ألػػف َُْٕ  نلػػها، أربعػػا آاؼ كتلػػع نا ػػا كعشػػرة نلػػها، كعػػدد اكسػػر فيهػػػا بلػػر لَُْٗعػػدد اإلنػػاث ن هػػػم ل
    ِلنا ا كسبعني أسرة كأربع

 التضاريس والمناخ والغطاء النباتي: 
لعل الشفلػري اراػراا لشبػا ن اارتفػاع كااطلفػاض ضػهن اذلضػبا هػو نشػاج تعػرض ادل طقػا للشوػدعات كاانةلػارات: 

 ػػاي  اككؿ  ػػاي  ػػرقي نػػشن ع ػػه ارتفػػاع ا جبػػل الظػػاهر، كادلشهثػػل ا أعلػػى نقطػػا لػػه ا ن طقػػا جبػػل  ػػا ع. كالثػػاين
تػػر   ػػةل اطلفاضػػان ا أدَّن نلػػشول  ثلػػت ا ن ػػاقق عػػدة، ن هػػا بيػػت الػػورد نػػركران بػػالعرض كاحلضػػن شلشػػدة  ػػاان ضلػػو 

                                                           

ىتػػػػػػػد نػػػػػػػا عػػػػػػػرب خػػػػػػػرا خي نشعػػػػػػػددة ادلهػػػػػػػاـ، أعلهػػػػػػػا اخلػػػػػػػرا خي الة شور ػػػػػػػا كنر يػػػػػػػا اارتفاعػػػػػػػات الرقهيػػػػػػػا  إىل  قياسػػػػػػػات اارتفػػػػػػػاع كااطلفػػػػػػػاض ضػػػػػػػبطت بدقػػػػػػػا ُل
ـ. أ ضػػػػػػػان   َُِِجانعػػػػػػػا صػػػػػػػ عاء،  ػػػػػػػـو اكربعػػػػػػػاء الثػػػػػػػانن نػػػػػػػن سػػػػػػػبشهرب ىتػػػػػػػددها الػػػػػػػداشور زلهػػػػػػػد ناصػػػػػػػر البةػػػػػػػرم أسػػػػػػػشاذ ارارافيػػػػػػػا بةليػػػػػػػا اآلداب 

ر طػػػػػػا ااسػػػػػػشعانا اػػػػػػرا خي أخػػػػػػرل: اخلر طػػػػػػا اريولوجيػػػػػػا قانػػػػػػت بانشاجهػػػػػػا  ػػػػػػراا هػػػػػػانوفر اكدلانيػػػػػػا بالشعػػػػػػاكف نػػػػػػع هي ػػػػػػا ادللػػػػػػاىتا اريولوجيػػػػػػا اليه يػػػػػػا. اخل
ء البحػػػػػػػػار لادلهلةػػػػػػػػا ادلشحػػػػػػػػدة  . كظلػػػػػػػػوذج اارتفاعػػػػػػػػات الرقهيػػػػػػػػا صػػػػػػػػورة الطبوترافيػػػػػػػا أعػػػػػػػػدهتا نوػػػػػػػػلحا ادللػػػػػػػػاىتا بالشعػػػػػػػػاكف نػػػػػػػػع إدارة ادللػػػػػػػػاىتا دلػػػػػػػا كرا

 فضا يا لواالا ناسا اكنر ةيا. 
 ألف نلها.  َّك  ِٓ   ااكح عدد اللةاف ا الظاهر ىتاليان نا بني ِل
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نػػركران بػػادلركاح اكسػػفل. كاسػػشهر ااطلفػػاض  ػػاان ىتػػيف كصػػل الػػوادم،   ُلبػػ  الوػػرا ن طقػػا قلحةػػم ككادم ادلخشػػار ك 
كادم عيَّاف، آخذان نلار  نن ار ػوب اركافػد ىتػيف الشػهاؿ اهوػب  الذم هو ا اكصل انةلار جبلي اانل نشةون 

الطػػور كنػػن   كادم نػػور. كبالشػػاي تػػريت تلػػ  الوػػدكع نػػن الشػػةل اكصػػلي للجبػػل كالػػذم اػػاف عبػػارة عػػن  إىل وػػل 
  ِلهضبا. كساعدهتا ركافد رلارم اككد ا ا عهليا ضلت رلار ها ادلا يا على جوانب اربل

 يت: كهي على ال حو اآلالزنن اريولوجي الثاين كالثال ،  إىل،ا أنواع نن الوخور الس تعود ،و  لود ادل طقاك 
ال وع اككؿ: صخور تةو ن عهراف: كهي عبارة عن إرسابات حبر ا كتاطي ال نن ب  عهرك كالعز ب كزلل  -ُ

 بيت الفوح كاليهانيا.

 لوافح كنا ىتوذلاال وع الثاين: صخور الطو لا الرنليا: ؽلثلها جبل  ا ع كا -ِ

الظاهر، إظلا أناان تواجدها ا  ا هنا ا الزنن الثال  كا توجد إىلال وع الثال : صخور اررانيت كتعود  -ّ
   ّلأسفل جبل الظاهر،  د دان جباؿ نلحاف. اها هو نوضح ا اخلارقا

كتػ خفض ا  ا ن و ػادرجػ ّٕ إىل ِْنػا بػني  إىلخػوؿ فوػل الوػيف كتوػل  درجػا احلػرارةترتفػع  :مناخ المنطقة 
بشػػةل عػػاـ أتلػػب أ ػػاـ اللػػ ا كاهيػػا اكنطػػار  لةػػن ادل ػػاخ ىتػػار درجػػا ن و ػػا. َِ إىل َُنػػا بػػني  إىلدرجػػا  إىلالشػشاء 

الػداخل  الربيػعفوػل الرقوبا فيها نرتفعا خػوؿ فوػل الشػشاء ك ك نلم. ََٕ إىل ََْالظاهر نا بني  اللاقطا ا ن طقا
نػػػارس، فػػػشوىت  اهيػػػا الضػػػباب نرتفعػػػا خػػػوؿ هػػػذ  الفػػػاة  إىلهر نػػػن د لػػػهرب أم ا اك ػػػ ضػػػه يان ا فوػػػل الشػػػشاء،

نوعػان نػا خػوؿ كتلػخن ارػو  نشيجا قرةا نن البحر اكمحر، تبدأ نشةدسا نا بني الود اف   تشفشت نع  ركؽ الشػهس
 فول الششاء. 
لقػوع كاللػب  كالػذرح كال شػم كالػربقم ء ال بايت ةا فقد ت وعت اك جار ا الظػاهر كالػس  ثلػت ا اآليت: اكعن الاطا

كاحلهػركر كاخلػػدار كاحلجػػم كالشهػار كالعػػرج كالضػػبه كاذلطػػف كالقطػف كاللػػحل كالضػػرب كالقهػيح كالشػػذف كالػػذفراف كالػػ قم 
كاك،ػػػب كالعوػػػد كالػػػربا كالشػػػواؽ كالػػػبهض كاحلهػػػر كالعجػػػو  كالط ػػػب كالعػػػدف كالشػػػرز كالةلػػػح كالشػػػوىتخي كادلػػػ  كالشػػػني 

 الشواي كارزب.
نػػػن ال باتػػػات ادلشلػػػلقا احللػػػز كالطشػػػها كاذلػػػور كالقػػػرع. أنػػػا اكعشػػػاب فهػػػي اثػػػرية هػػػي: اللػػػعد كادلر ػػػر كالرىتةػػػا ك 

كالضدح ك جرة الذبيل كادلقشبا كادلخر ا كادللطيا كادللحلحا كادليبلا كاإل،ػر كالعثػرب كالعيبػد كالوػركؽ كالزقػل كاحلهػريم 
                                                           

 إىللػػػػػػف ا بعػػػػػػض ادللػػػػػػهيات بػػػػػػ  الوػػػػػػر يب، كهػػػػػػي اللهجػػػػػػا الدارجػػػػػػا ا عزلػػػػػػا الظػػػػػػاهر بشحو ػػػػػػل اك إىل  نػػػػػػن ادلوىتػػػػػػ  أف اسػػػػػػم بػػػػػػ  الوػػػػػػرا   ػػػػػػوؿ (ُ
 ػػػػاء، اهػػػػا ا لفػػػػ  هتانػػػػا نلػػػػهيه هتيهػػػػا كهةػػػػذا. كأصػػػػل ادللػػػػهى بػػػػ  الوػػػػرا  بػػػػدليل كجػػػػود ك،يقػػػػا  ةػػػػي  ػػػػراء ىتلػػػػن عبػػػػداهلل الػػػػورد نػػػػن البػػػػا ع إليػػػػه 

 الػػػػػورد، أصػػػػػله ا اانػػػػػل ادللػػػػػش د هػػػػػذا. لاحلةػػػػػم الوػػػػػادر بػػػػػني بػػػػػ  إىلـ. كذلػػػػػذا أرجع ػػػػػا ااسػػػػػم ُُٖٗق/ُِّٓىتلػػػػػن أمحػػػػػد الوػػػػػرا  كذلػػػػػ  عػػػػػاـ 
 ك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن زلهد الورد .

 .ُْك  ُّا صفحا  ِا رقم انظر اخلارق  ِل
   .ُْك  ُّا صفحا  ِانظر اخلارقا رقم   ّل
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ػػػكاإل،ػػػرار كاخلي  دقػػػن الشػػػيبه كادلرقهػػػه كالةلػػػهع كالػػػهع الر ػػػاد كخربػػػز الربػػػاح كادلدخ ػػػا اش كالزتػػػف كاحلػػػور كالقفيعػػػاء ك هَّ
 كال قيزم.

كه ػػػاؾ نباتػػػات عطر ػػػا هػػػي الشػػػذاب كالربدقػػػوش كاحلهػػػاىتم كالرػلػػػاف كاكبػػػل كال ػػػرجس كزهػػػر اخلػػػزاـ كالزنبػػػق كالوالػػػه 
 . ُلكالةاذم كاحل وف كال ع اع كادلونلا كادلعطر ا كاحلبقبق كالشهطرم

 
 
 
 

                                                           
 ـ. َُِِنوفهرب  ُِ. هع اكسشاذ زلهد علي عبد   ا ع، الظاهر 1
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 : وبداٌة االستٌطان الظاهـر فً الكتابات التارٌخٌة 

،و،ػػػا العػػػرب، ا  ن طقػػػا الظاهػػػػر، نػػػا اشبػػػه اذلػػػػهداين ا صػػػفا جز ػػػرة إىل أ ػػػارت الػػػس لعػػػل أهػػػػم ادلوػػػادر الشارؼليػػػا
لة ػػز ادل ظػػور ا ظػػور بػػني "كن هػػػا ا كا نوضػػع آخػػر ذاػػر:  ُل"كادلضػػرب جبػػل ا أصػػل نلحػػاف" ىتيػػ  قػػاؿ: ،نواضػػع

جانػب جبػل الظاهػػر ادلعػركؼ  بػل  إىلجبل جيرا  كجبل نلحػاف نقػابون لشػخي الدبػا نػن كادم عيَّػاف لػيس بعيػاف كهػػو 
ادلضػرب نػن نلحػاف كقػد سػار لػه كهػػمَّ بػه اثػري نػن العػرب فيحػوؿ بي هػػم كبي ػه ت ػني نثػل اربػل العظػيم فػو غلػدكف إليػه 

  ِلسبيو "
اسم كناان نشعددة ا اليهن، ك ع  به نػا ظهػػر نػن اربػاؿ ضلػو هتػػانا، كالظاهػػر خاصػش ا تػابع لعػ ، كا كالظاهػر 

هػذا  ذار اذلػهداين نا أكرد  بقوله: "فنينا أكؿ بلد ىتا ػد فنيكذلػػا اعػا كهػػي داخلػا ضلػو ار ػوب ا تػر  صػ عاء فجػبو 
اشػػاؼ، ك بػػل اكىتػػـز ففيػػه أكقػػاف تػػيس كنضػػار كادلػػاعز ك ػػاىتذ اعػػا ار ػػو  ن هػػػها بي هػػػا كبػػني سػػردد ك عػػرؼ  بػػل أ

كالبػػاقر كهػػذ  قبا ػػل ػلادهػػػا محػػري كهػػػهداف ا ال لػػب كسػػادة اربػػل البحر ػػوف نػػن كلػػد ذم خليػػل نػػن محػػري كقر ػػا هػػذ  
بػود اربل ادلضرة ككادم بةيل سلالطاف لوعا كللردد كتشب بن قدـ كبوعا جبل جػرا  ا أسفلهػػا لعػ  كهػػو أكؿ 

ع  نن هػذا الوقع كهػو  شول نػن بػود عػ  بالفا ػق كادل وػوؿ كادلدهػػاقا كهػذ  ادلواضػع زاك ػا نػن هتػػانا داخلػا بػني 
جبل اللراة ذلػهداف كمحري فنينا جباؿ محري نن ج و  هذ  الزاك ا فر شاف جبل نلحاف كجبل ىتفاش ب  عػوؼ، كجبػل 

  ّلادلضرب لع  كقيهػها لع "
ادلشػوا  ظاهر ع د ادلؤرخ العونا بدر الػد ن أ  عبػداهلل احللػني بػن عبػدالرمحن بػن زلهػد اكهػدؿكاذل  تردد إسم ال

ـ فقػػػد ذاػػػر الفقيػػػه احللػػػني بػػػن أ  بةػػػر بػػػن علػػػي بػػػن عيلػػػى، اللػػػاان ا ا ػػػرث، ادلشػػػوا سػػػ ا ُُْٓهػػػػ/ٖٓٓسػػػ ا 
ىتػػيف  ون ػػا هػػذا، ا ادلةػػاف ادلػػذاور كالػػذم نػػا تػػزاؿ قبشػػه باقيػػا   ٓلكهػػو ادلعػػ  لػػد  ا حبوػػاـ الػػد ن  ْلـَُّْهػػػ/َْٕ

على أخيه بقولػه: "كاػاف أخػو   وسػف  لػةن اربػل  جى ،   عرَّ الشابعا دللحاف لا رث   ت ن طقا أذرع ك رؼ الازاكنا
 كاربل  قود به جبل الظاهر.  ٔلىتذران نن الاز ادللوؾ الرسوليني"

                                                           

العػػػػػرب،  قيػػػػػق: زلهػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي اكاػػػػػوع احلػػػػػواي. نةشبػػػػػا اار ػػػػػاد، صػػػػػ عاء   اذلػػػػػػهداين، للػػػػػاف الػػػػػيهن احللػػػػػن بػػػػػن أمحػػػػػد بػػػػػن  عقػػػػػوب: صػػػػػفا جز ػػػػػرة ُل
 .ُّْ، صُـ، طَُٗٗهػ/َُُْ

 .ُْٗ  اذلػهداين: صفا جز رة العرب، صِل
 .ِِِ  ادلودر نفله، صّل
 . ْٗص، ُطـ، َُِِهػ/ُّّْ عاء نةشبا اإلر اد، ص .ِ، جيهن،  قيق: عبداهلل زلهد احلبشي فا الزنن ا تار   سادات ال  ْل
اػػػػػاف  طلػػػػػق لقػػػػػب ىتلػػػػػاـ الػػػػػد ن علػػػػػى نػػػػػن إ ػػػػػه احللػػػػػني، لة ػػػػػه   طػػػػػق ا الظػػػػػاهر حبوػػػػػاـ الػػػػػد ن. احللػػػػػني بػػػػػن أ  بةػػػػػر اللػػػػػودم ادلشػػػػػوا لبضػػػػػع    ٓل

كسػػػػػػبعها ا للهجػػػػػػرة. تػػػػػػرجم لػػػػػػه الشػػػػػػرجي ا اشػػػػػػاب قبقػػػػػػات اخلػػػػػػواص، كاخلزرجػػػػػػي ا العقػػػػػػد الفػػػػػػاخر، كار ػػػػػػدم ا اشابػػػػػػه اللػػػػػػلوؾ، كتػػػػػػريهم، ك عػػػػػػود 
ـ، ََِْهػػػػػػػػ/ُِْٓ. نةشبػػػػػػػا اإلر ػػػػػػػاد، صػػػػػػػ عاء ِاللػػػػػػػودم. لاحلجػػػػػػػرم، زلهػػػػػػػد بػػػػػػػن أمحػػػػػػػد: رلهػػػػػػػوع بلػػػػػػػداف الػػػػػػػيهن كقبا لهػػػػػػػا، نػػػػػػػن بػػػػػػػ  إىلأصػػػػػػػله 

  ّْٓ-ّْْ، صّط
 .ٓٗ، صِ فا الزنن، ج  ٔل
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 اف فقيهػان فاضػون،علػي بػن أمحػد ز ػد، بػنيف ادلػذاور اػكا نوضع آخر،  ػذار اكهػدؿ جبػل الظػاهر، ا ترهػا الفقيػه 
اسششػػػهد نقشػػػوان ا قر ػػػق هتانػػػا علػػػى  ػػػد لوػػػوص نػػػن ك  بلػػػد  إىلمبةػػػا، كأخػػػذ فيهػػػا احلػػػد   كالفقػػػه،   عػػػاد جػػػاكر 

  ُلـَُْٖهػ/ُُٖالشعافل، أهل جبل الظاهر، كذل  ا س ا 
أظهػر الفقيػه زلهػد بػن كىتػني . ا نلػا ل عػدة  ِلكعن كالد  الفقيه أمحد بن ز د اانت له ن اظرة نػع اإلنػاـ صػوح

ىتلػػن اللػػودم ككالػػد  الفقيػػه ىتلػػن نػػذهب الز د ػػا ا جبػػاؿ الظػػاهر كجبػػاؿ نلحػػاف فقػػاـ عليػػه الفقيػػه أمحػػد رمحػػه اهلل 
  ّلكص ف اشابان سلشوران ػل  فيه على الل ا كػلذر نن البدعا، ف فع اهلل بالةشاب أهل تل  البود

 زلهػػد اك ػػةل ال ا ػػرم، ىتيػػ  ذاػػر أف اشابػػه  فػػا الػػزنن، الفقيػػه  وسػػف بػػن علػػي بػػن كشلػػن تػػرجم ذلػػم اكهػػدؿ ا
جبػػل الظػػاهر ادلشػػهور بظػػاهر نبهػػاف، كهػػو جبػػل نشوػػل  إىلأصػػله نػػن ال ا ػػر ا كادم نػػور، خػػرج ن هػػا نشجػػردان للعبػػادة 

صػػاب أهػػل الظػػاهر قحػػخي زن ػػان قػػو ون، فني تعػػاىلكظػػل ا اهػػف ةػػا  عبػػد اهلل  –أم الشػػهاؿ  – بػػل نلحػػاف نػػن قبليػػه 
عظػػػيم، ىتػػػيف ف يػػػت ىتبػػػوةم كنوا ػػػيهم، فجػػػاؤكا إليػػػه  شػػػةوف ذلػػػ  احلػػػاؿ، فػػػدعا اهلل ذلػػػم، فهطػػػركا كزرعػػػوا   ار ػػػل 

 . ْلع هم
كب اء علػى نػا   ذاػر ، فػنف جبػل ادلضػرب هػػو اإلسػم احلقيقػي ربػل الظاهػػر، كالػذم عػرؼ بػه فيهػا بعػد، نشيجػا دلػا 

لػى اػل نػا ظهػػر علػى هتػػانا، كهػػ اؾ تفلػري آخػر، أف اإلسػم سيػًحبى نػن ن ػاقق اذلػػجرة ذار بنينػه  طلػق اسػم الظاهػػر ع
كادعػػا كظاهػػػر بػػود اكصػػليا لللػػةاف الةا  ػػا ا بػػود الشػػهاؿ كالشػػرؽ، اظاهػػػر هػػػهداف كظاهػػػر بػػود ىتا ػػد كظاهػػػر 

، كاػػذل  افح ا الظػػاهر داككد، كهػػي تعػػ  ن طقػػا الوػػال ػػيب إسػػم جبػػل إىلاهػػا ظهػػرت ك،يقػػا تشػػري  عجيػػب كتريهػػػا.
   أف جبل نبهاف  قود به جبل  ا ع. إىلاسم جبل نبهاف، الداؿ على ن طقا ب  عهرك، بيد أف ه اؾ إ ارة 

ذار  القاضػي إ اعيػل بػن  قا ننيهولا باللةاف، ك ؤ د ذل  نا   ةن ن طفجبل الظاهر  عن بداي  االستيطانأما 
خاصا، فيقوؿ بنيهنػا: "ادلفػازة ك طلػق ا هتانػا علػى اكنػاان اخلاليػا نػن علي اكاوع، بشنيف اخلبت عانا كليس الظاهر 

. لةػػن تلػػ  ادلفػػازة    ٓلاللػػةاف أك القليلػػا اللػػةاف، كشلػػا  طلػػق عليػػه لفػػ  اخلبػػت: خبػػت ال ػػو رة نػػن نػػواىتي ا و ػػت"
فهػن   ػا اكنػر.كلػو بشػةل نشقطػع ا بدا ، فقد ىتدث هجرة إليهػا كاسػشقرار سػة ،تري ننيهولا اللةاف تظل اها هي

ادلوىتػػ  أف اذلهػػداين ىتػػني ذاػػر ن طقػػا الظػػاهر تعػػرض ذلػػا بالػػذار نػػن ال اىتيػػا ارارافيػػا فقػػخي، ك   ػػذار فيهػػا اسػػشقرار 
بػع اذلجػرم العا ػر لإلنلاف ةا، كهػذا نػا  ؤاػد نػا ذاػر  اكاػوع بنيهنػا أرض خاليػا نػن اللػةن، اػاف ذلػ  ا القػرف الرا

ن طقػا الظػاهر كهػو نػا ذارنػا  ا الوػفحات اللػابقا، اسشقرار اإلنلاف ا  إىلهدؿ تعرض العونا اك ادليودم. بعدها
                                                           

 .َُٕ، صِ فا الزنن، ج  ُل
ارهػػػػػا الشػػػػػرقيا بػػػػػالقرب نػػػػػن ا  الواقعػػػػػا نػػػػػن ادللػػػػػاجد العػػػػػانرة بػػػػػد نلػػػػػجدان ا صػػػػػ عاء كهػػػػػي :زلهػػػػػد بػػػػػن اإلنػػػػػاـ ادلهػػػػػدم علػػػػػي اإلنػػػػػاـ صػػػػػوح الػػػػػد ن  ِل

، كبػػػػػه ز ػػػػػادات كاصػػػػػوىتات أعلهػػػػػا ادل ػػػػػارة الػػػػػس ب اهػػػػػا الرابػػػػػع عشػػػػػر ادلػػػػػيودم لالشحر ػػػػػر ، كذلػػػػػ  ا ال وػػػػػف الثػػػػػاين نػػػػػن القػػػػػرف الثػػػػػانن اذلجػػػػػرم ادليػػػػػداف
اصػػػػػػػدارات جانعػػػػػػػا . اء القدؽلػػػػػػػا: ادلػػػػػػػوركث احلضػػػػػػػارم لوػػػػػػػ ععبػػػػػػػدالعز ز ، زلهػػػػػػػدعشػػػػػػػر اذلجػػػػػػػرم. ل لػػػػػػػر الػػػػػػػواي سػػػػػػػ اف با ػػػػػػػا ا أكؿ القػػػػػػػرف احلػػػػػػػادم

  . ُّٖ -ُّٕص ، ـََِْق/ُِْٓص عاء، ص عاء 
 .َُٖ-َُٕ، صِ فا الزنن، ج  ّل
 .َُِ، صِ فا الزنن، ج  ْل
 .َُُص ،ِـ، طُٖٖٗق/َُْٖع د  اقوت احلهوم. نةشبا اريل ارد د، ص عاء  البلداف اليهانيا  ٓل
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إذ اانػػػت ادل طقػػػا نػػػوذان  الرابػػػع عشػػػر ادلػػػيودم،الثالػػػ  عشػػػر ك الثػػػانن اذلجػػػرم اللػػػابع ك ذلػػػ  ااسػػػشقرار اػػػاف ا القػػػرف 
ذاػػرهم  نكال ا ػػرم كهػم الػذ بيػت اللػودم  كنػػع نػركر الوقػت اسػشوقن ةػػا للفػار ن نػن نوىتقػا الدكلػػا القا هػا آنػذاؾ،

 أف ه اؾ سةاف تريهم    لههم ل ا.  إىلصاىتب  فا الزنن، كأ ار أ ضان 
ا ا القػوع كالقوػور نن سةن الظاهر خوؿ تل  الفاة نن خوؿ اآل،ار الس خلفوها، ادلشهثل كؽلةن الشعرؼ على

ادلطلػػػا علػػػى سػػػوؽ  اف ػػػرؽ الظػػػاهر كقلعػػػا ىتلَّػػػاقلعػػػا بػػػ  را ػػػد الواقعػػػا  علػػػى كجػػػودهم ا ادل طقػػػا،الدالػػػا كالبيػػػوت، 
 .الواقعػػا  ػػت بيػػت الفػػوح كادلطلػػا علػػى ن هػػل نيهػػوف ككادم تبػػاب  ُل عالعىبَّػػاد كادلٍوػػكقلعػػا ا اللػػقا ا مب طقػػا الوسػػخي

كقوػػػر احلػػػداد ا ادلػػػركاح  ،كقوػػػر الػػػز ةم ا الذبلػػػا بيػػػت اللػػػهاف ،كقوػػػر العلػػػهي ا الةػػػراث ،كاخلربػػػا ا بػػػ  عهػػػرك
، كاػذل  البيػوت الػس يبس سػة ها احلقػوب كالعػذ كرأس القلعا ا ب  عهرك ال ،ب  الورا كبيوت الرهي ا  ،اكسفل

كالػػس  طلػػق عليهػػا اسػػم   ةػػب كالقر  ػػا، كتريهػػاجانػػب الةثػػري نػػن اكقػػوؿ ا بػػ  عهػػرك كجربػػاح كادل إىل ا سػػوادة لال وبػػا .
 .اخراكب ادلزكاج الس فوؽ احلهرات  لاخلرا ب 
سػػة ت الظػػاهر العد ػػد نػػن اكسػػر، الػػس    عػػد ذلػػا كجػػود ا كقش ػػا احلاضػػر،  ثلػػت ا بػػ  نشػػر الػػذ ن سػػة وا  اهػػا

ترب ب  عهرك ل بدك أهنم ب  ال ا رم  كب  البجل كب  صلاد كناقر سبني أك بػ  سػبني اللػاا ني ا ال طػاؽ الاػر  نػن 
 جها اربػل كبػ  اخلػادـ كب ػو الشػي  ا العقبػا كبيػت العركنػا، كب  القحم الظاهر كب  احلاسب اللاا ني جها ا يهيا

هػاجركا تػاراني ادل طقػا أهنػم انشةلػوا ك   بػ  نقػداـل هم أم ةي الركا ػات عػ ىتي  قداـ اللاا ني بقلعا ىتلاف، كب  ن
 نشيجا تللخي ىتشرة احلهرياف عليهم ا نلاا هم. 

 جػانبهم الػدفلوؿ. إىلك  هػم احلقػوب كالعػر  كجعػداف، الظػاهربػنيف أكؿ اللػاا ني ا ع ػد الةثػري كقد ساد ااعشقػاد 
كعزز نن ذل  القوؿ نا أخربين بػه الوالػد ىتلػن زلهػد جعػداف بػنيف لد ػه فوػل قلػها الظػاهر بػني الثو،ػا ادلػذاور ن كا 

 ؾهػوَّ الي  فهػل اػانوا نعلم نا الظركؼ الس أكجدت تل  القلػها رتػم أف الثو،ػا قػد عا شػوا اكسػر الػس ذارنػاهم سػابقان،
أنػػه ىتوػػل خوػػاـ بػػني اػػل  للباىتػػ  ركم كهػػذا نػػا  دىتضػػه نػػا ا ذلػػ  الوقػػت.لألراضػػي كادللػػيطر ن عليهػػا  الوىتيػػد ن

احلػاام، الػذم قػاـ بشقلػيم العقبػا  إىلنن سبني كصلاد كاحلقوب على اكراضي كخاصا العقبا، ككصػل ةػم اكنػر الوصػوؿ 
اكخػػرل هيجػػا، كخػػز اػػل نػػن الثو،ػػا سػػههني سػػهم زراعػػي كسػػهم سػػشا أسػػهم ،و،ػػا نػػن اكسػػهم زراعيػػا كالثو،ػػا  إىل

كرث احلقػوب كالعػذ يب أراضػي   ِلبيػت صلػاد مَّ عػد ادلػوت الػذم عىػهيجا، كاشب ذلػ  ا فوػوؿ القلػها الػس بيػ هم، كب
 . ّلصلاد نشيجا تزك ن ب اته نن احلقوب كالعذ يب

                                                           

عبػػادم بػػن ىتلبػوب: ادلوسػػوعا اليافعيػػا.  وػػن كهػػي ن ششػرة ا قػػوؿ الػػيهن كعرضػه. لالعهػػرم، نػػادر سػعد  ادلوػ عا: بضػػم ادلػيم كتلػػةني الوػػاد. كتعػ  احل(ُ
 .ِّْ، صُـ، طَُِٓق/ُّْٔاجمللد الثاين ارزء الثاين. دار الوفاؽ للدراسات كال شر، عدف 

الثػػػػػػانن عشػػػػػػر ادلػػػػػػيودم،  أكاخػػػػػػر القػػػػػػرفـ، أم أكاخػػػػػػر القػػػػػػرف الثػػػػػػاين عشػػػػػػر اذلجػػػػػػرم ُُٕٕق/ُُٖٓ   ةػػػػػػي الو،ػػػػػػا ق بوجػػػػػػود بيػػػػػػت صلػػػػػػاد بعػػػػػػد عػػػػػػاـ (ِ
  ك بدك أف اند،ارهم ا هنا ا القرف الثاين عشر اذلجرم الثانن عشر ادليودم أك بدا ات القرف الثال  عشر اذلجرم الشاسع عشر ادليودم.

 ـ. َُِِنوفهرب  ٗ  ب در عبداهلل علي احلقوب، نقابلا  خويا. الظاهر (ّ
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كااشلػػب الػػورد أراضػػي ا ارهػػا  اكج بيػػ همكىتػػدث تػػز   ُلتعػػا ء نػػع الػػورد ، الػػذمجعػػداف كاػػذا الفعػػل ىتػػدث نػػع 
أنػا سػبني كعز ػب الوهػاب فقػد اانػت  . ِلالشهاليا نن الظاهر بالشراء نن ناىتيا كبادلرياث نن جعداف نػن ناىتيػا أخػرل

نػػن  كتػػري  كادلشهثلػػا ا كادم سػػبني تػػرب زلػػل العز ػػب كج ػػوب زلػػل بػػ  عهػػركنػػن بػػ  سػػبني، الوهػػاب  عز ػػب نةشلػػبات
   . ّلأراضي الظاهر

كاانػػت أنواػػه  شػػد نػػن الػػدردم ىتػػيف  بيػػت أىتفػػي   الواقعػػا ج ػػوب  ػػرؽادلشػػاؼ ل أنػػا بال لػػبا للعػػر  فقػػد سػػةن
جانبػػه أىتفػػي  الةوابػػاين، الػػذم توسػػع ا ااشلػػاب اكراضػػي الشابعػػا للعػػر ، خاصػػا بعػػد اللػػطو  إىلاللػػفا ن. سػػةن 

لػػم ايػػف   الشوسػػع مبػػرياث أـ بشػػراء أـ تػػري ، كا نع ْلأكراؽ نلةياتػػه ل نػػن بػػ  الشػػوع علػػى العػػر  كأخػػذالػػذم ىتوػػ
 .سيها كأنه   تول ا ك،ا ق ختز أىتفي ، ك  نطلع عليهاذل ، 

اذلجػػرم اللػػادس عشػػر ادلػػيودم    تةػػن دار  ىتػػيف ذلػػ  الوقػػت لأم القػػرف العا ػػر أف الظػػاهر إىلكجتػػدر اإل ػػارة  
لعيػػػوف ا تفػػػي حباجػػػا اللػػػةاف ىتػػػني ت قطػػػع اسػػػشقرار دا ػػػم، نشيجػػػا عػػػدـ كجػػػود نوػػػادر نيػػػا  اافيػػػا، كنػػػا كجػػػدت نػػػن ا

ناػادرة ادل طقػا كاذلجػرة ن هػاك ذلػ  اكنػر فػرض علػى اللػةاف القػادنني نػن  إىلاكنطار كتشح ادليا ، فيضػطر اللػةاف 
 اػػل ربؾ  اادليػػا  عػػن قر ػػق ىتفػػر اللػػدكد اكرضػػيا لالػػن ػػاقق نشعػػددة، كالػػذ ن اسػػشقركا ا ادل طقػػا إغلػػاد بػػدا ل لشػػوفري 

كبػػرؾ زهػػواف ا  بػػ  الوػػرا كبػػرؾ الةهػػاؿ ا الوػػافح كبػػرؾ ق ػػد  ا  ا جبػػل  ػػا ع الظػػاهر، فشوجػػد بػػرؾن طقػػا نػػن 
الزكؼ كبرؾ سلهاف ا سلهاف كبرؾ ب  الشي  ا العقبا كبرؾ اللػهل ا بػ  عهػرك كبػرؾ احلهػر ا كادم احلهػر كبػرؾ 

 إىل ػػد نػػن الظػػاهر كالػػس تعػػود اهػػا  بػػدك للباىتػػ  ذلػػ  ىتفػػرت بػػرؾ ن وػػور ا ا العد إىلالػػورد ا العقبػػا أ ضػػان. إضػػافا 
عػػػػاـ  إىلـ ُِٕٔق/ُُّٗاإلنػػػػاـ ادل وػػػػور احللػػػػني بػػػػن القاسػػػػم بػػػػن احللػػػػني، كالػػػػذم ىتةػػػػم خػػػػوؿ الفػػػػاة نػػػػن عػػػػاـ 

نةػػػاف كر ػػػا فػػػا ز ـ،  ثلػػػت تلػػػ  الرب ػػػ  ا: أب هػػػاؿ لنوقػػػع نبػػػد ااتوػػػاات  كدبػػػق ا العز ػػػب لُْٕٕق/ُُُٔ
 ػػوار كادم العبػػد كاحلػػرة لنوقػػع نلػػجد اللػػ ا نػػا بػػني ادل ةػػب كبػػ  عهػػرك  كالعةشػػا ا   كالعقػػم  ػػت العز ػػب العز ػػب

ػػػار بػػػ  الوػػػرا  كبػػػرؾ   ٔلاحلهػػػادم ا الشػػػرفيا كبػػػرؾ ظلػػػر  ػػػت ادلػػػركاح اكسػػػفلكعقػػػم   ٓلكبػػػرؾ عضػػػيل كعقػػػم بػػػ  احلهَّ
 . ٕلن وور ا ا اخلطوة

                                                           

ـ، أم أكاخػػػػػر القػػػػػرف العا ػػػػػر اذلجػػػػػرم ال وػػػػػف الثػػػػػاين نػػػػػن القػػػػػرف اللػػػػػادس ُٕٔٓق/ٕٓٗسػػػػػ ا لػػػػػورد ا الظػػػػػاهر كجػػػػػود ا ةػػػػػي عػػػػػن   كجػػػػػدت ك،يقػػػػػا (ُ
 عشر ادليودم لك،يقا نوجودة لدل اكخ عابد ىتلن زلهد الورد .

هػػػػػد ىتةػػػػػت، علػػػػػي زل   ك،يقػػػػا  ػػػػػراء زلهػػػػػد علػػػػػي الػػػػػورد نػػػػن زلهػػػػػد سػػػػػعيد كعلػػػػػي أمحػػػػػد كزلهػػػػػد علػػػػي الػػػػػورد أنػػػػػوؾ فاقهػػػػػا أمحػػػػػد جعػػػػداف. اػػػػػخي اللػػػػػيد(ِ
 ـ.ُْٕٔق/َُٕٓكبشار   

 ك،ا ق نا ذارنا  نوجودة لدل اإلخوة: أاـر  وعي الورد. ب در عبداهلل علي سليهاف. أمحد ػلىي زلهد ادلخشار.   (ّ
 ـ.ََِِأاشوبر  َّ  أمحد صوح عجوف، نقابلا  خويا. الظاهر (ْ
احلهَّار، بدليل كجود ك،يقا  ةػي  ػراء الشػي  صػوح بػن أمحػد الػورد قطعػا أرض نػن نهػدم  أسرة أك ب  إىل  ب  احلهَّار بفشح احلاء كتشد د ادليم، تعود (ٓ

 لك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد . ـ.ُِٕٔق/ُُٕٔعلى احلهَّار بشار   
، ىت إىلبانيم الربؾ كإعادهتا  ب  الورا   قاـ أهاي (ٔ تلػشخدـ اآلف لشػرب الػدكاب كاػذل   يػ نا اانت عليه، كذلػ  قبػل ،ػوث سػ وات نػن تػار   اليػـو

 ـ .َُِِنوفهرب  ِّدلن  عرب نن قر ق كادم عياف الظاهر. لعابد ىتلن الورد، نقابلا  خويا. الظاهر 
 ـ. َُِِنوفهرب  ِّنقابلا  خويا. الظاهر   اكسشاذ علي أمحد ا يهيا، (ٕ
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ا قواعػػد البيػػع كالشػػراء ؽلةػػن القػػوؿ أف نعظػػم سػػةاف نػػن خػػوؿ اإلقػػوع علػػى الو،ػػا ق ادلشهثلػػا علػػى ضػػوء نػػا سػػبق ك  
ادل طقػا قػػد كصػلوا إليهػػا خػػوؿ القػرف احلػػادم عشػػر اذلجػرم اللػػابع عشػػر ادلػيودم، كهػػذا  شوافػػق نػع نػػا ذاػػر  ادلػؤرخ ػلػػىي بػػن 

ذاورك ادلاػػػارب خػػػوؿ القػػػرف ادلػػػ إىلاحللػػػني بػػػن القاسػػػم ا اشابػػػه ةجػػػا الػػػزنن حبػػػدكث هجػػػرة هاعيػػػا انطلقػػػت نػػػن ادلشػػػارؽ 
 ذل . كلعل ن طقا الظاهر قد أخذت نويبها نن تل  اذلجرات. إىلنشيجا ظركؼ احلرب كاجملاعات كنا 

أنا نػا ذاػر  الو ػلي ا اشابػه نشػر الث ػاء احللػن نػن أف اللػادة بػ  بلايػ  هػم اكصػل ا ادل طقػا فهػا ركا  تػري صػحيح، 
م اللػػػػابع عشػػػػر ادلػػػػيودم، بي هػػػػا اػػػػاف كصػػػػوذلم عػػػػاـ فقػػػػد سػػػػبقه الةثػػػػري نػػػػن سػػػػةاف ادل طقػػػػا خػػػػوؿ احلػػػػادم عشػػػػر اذلجػػػػر 

ـ. كذلػػ  حبلػػب قاعػػدة الشهجػػري الػػس نوػػت علػػى ذلػػ ، كالوػػادرة نػػن اإلنػػاـ ادلهػػدم زلهػػد بػػن أمحػػد بػػن ُّٗٔق/َُُٓ
الةهػػاؿ كالػػذ ن اػػاف  لػػةن بلػػدة الوػػافح   بيػػت احللػػن صػػاىتب ادلواهػػب. فضػػون عػػن ذلػػ  أف أصػػل نشػػاكاهتم اانػػت نػػن

 . ُلاها كر،وا اللادة أ ضان نن الةهاؿ نشيجا زكاج إىتدل ب اته ن هماها  ةي الو،ا ق،  
كبيػػوهتم نػػا تػػزاؿ نوجػػودة  ـُٖٕٔهػػػ/ُُِٖسػػ ا  اللػػودة إىلكالػػز ن، الػػذ ن انشقلػػوا البةػػرم  نػػن سػػةاف بػػ  عهػػرك

وي علػي ىتيف اآلف نا  لهى  ارع احلشوة، ك   شبق ن هم إا بةرم علػي الػز ن لأبػو سػود ا  كجػد أهػل اللػودة هػو الػ
 . ِلبن ىتلني بن أ  بةر اللودم، صاىتب القبا الس سوؼ نذارها ا نةاهنا

 

 

                                                           

سللف زكجشه زهراء ب ت صوح الةهاؿ الس ااف ذلا الثل  نن قور بيت  نهدم بن صوح لك،يقا  راء الليد أمحد بن صوح نهدم له ككخيه قاسم  (ُ
الو،ا ق نوجودة لدل زلهد صاري زلهد صوح الوافح، كتوجد  الةهاؿ ببلدة الوافح، كاذل  نا خوها نن أبيها ا أرض اخلواقع كبرؾ علي الشي  .

 صور لدل الباىت . 
 ـ. َُِِسبشهرب  ُٓهػ/ُّْْصفر  ٖنع الباىت ، اكسشاذ علي زلهد علي اكخضر، نراسوت   ِل
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 فً الظاهـر: األوضاع اإلدارٌة 

أربعػا أربػاع ادار ػان علػى اػل ربػع ن هػػا  إىلتشهل العزلا العد د نن القرل، كنظران لونشداد الواسػع للعزلػا فقػد قلػهت 
 اآليت:  ثلت اأك أنني،  عاقل
لربع اككؿ: ادل طقا الاربيا نن العزلا، كتضم قر ا ب  عهرك كادل ةب كزلل القوػور كارػوؿ كاللػوَّد. اػاف اكنػني : اأوالً 

سابقان علي سود عبداهلل اكخضر كنن بعد  عبد  الشيبه   خلفه زلهػد علػي ىتلػن عبػداهلل العػذ يب   زلهػد صػاري 
ػا نن بيت العذ يب لة هػا تابعا إدار ػان الشػعافل العليػا ا تلػليم جرباف العذ يب، أنا الالفيا فعلى الرتم نن أف سةاهن

 الزااة كالاـر كتريهػا.  
هػداف كزلػل : الربع الثاين: ادل طقا الوسطى نن العزلا، كتشهل العز ب ككادم ادلخشار ادلعركؼ ىتاليان ببيػت الػورد كتي ثانياً 

كاخلػػرزم كاليهانيػػا ادلعركفػػا بيػػت أىتفػػي  كاحلو ػػبيا الةػػراث كبيػػت اللػػهاف كالقشػػب ادلعػػركؼ ىتاليػػان ببيػػت الفػػوح 
صػا  صػاري ىتلػن عبػداهلل كالػزكؼ ك ػرؼ الػدار. اػاف اكنػني سػابقان ػلػىي عبػد  اللػهاف   علػي زلهػد الةهػاؿ   

 .ادللحاين
كالقليػا كقلحةػم.  كالقر  ػا كجربػاح  بػ  الوػرا : الربع الثال : ادل طقا الشهاليا نن العزلا كالشهاليا الاربيا كتشهل ثالثاً 

 ااف اكنني سابقان ىتلن صوح اكد ب   أزلهد صوح بن ىتلن الورد.
ػػ: الربػػع الرابػػع: ادل طقػػا الشػػهاليا كالشػػهاليا الشػػرقيا كتضػػم جبػػل  ػػا ع ك ضػػم بيػػت اخلػػادـ كسػػلهاف كبػػ  احلى رابعةةاً   ارهَّ

. اػػاف اكنػػني عليهػػػم ىتلػػن عبػػداهلل كالوػػافح كالقػػركف كبيػػت القاضػػي  ضػػم اخلطػػوة كرمحانػػا كبيػػت ا يهيػػا كادلعػػزاب
 علي ز د كنن بعد  عبداهلل أزلهد علي ز د كنن بعد  ىتلن أزلهد القاضي.

ك قطن هذ  القرل العد د نن اكسر كؽلةن ا راد اكسر حبلب اكرباع الػواردة، ففػي الربػع اككؿ  لػة ه بػ  العػذ يب كبػ  
ادل شقلػني نػن  كبػ  نهػػدم شقل جػدهم أمحػد صػوح اذلػادم نػن الشػعافلالذم ان اكخضر كب  احلقوب كالعهرم كب  اذلػادم

كبعػػض بػػ  ىتجػػاب ا بػػ  عهػػرك كبيػػت اللحفػػي كبيػػت ال ػػو  كبيػػت   ُلالوػػافح عػػن قر ػػق جػػدهم علػػي نهػػدم الوػػافح
، كادل شوػػر كبيػػت الفقيػػه كبيػػت الشػػقارم كالشػػراقي كبعػػض ارراحبػػا ا ادل ةػػب لالػػذ ن هػػم فوػػيل نػػن بيػػت احلقػػوب  نفلػػح

كزلػػل القوػػور  لػػة ه ز ػػد بػػن زلهػػد علػػي العػػذ يب كأمحػػد صػػوح اكد ػػب كأكاد . أنػػا ا ن طقػػا ىتػػرة احلػػرؽ ككادم ال خػػل 
كهػي ادل طقا ادلشوسطا نا بػني العز ػب كبػ  عهػرك ففيهػػا سػةن زلهػد علػي  وسػف القػركف، كاػذل  زلهػد علػي جػابر ادل شوػر 

د زلهػػد علػػي إ اعيػػل كأكاد زلهػػد علػػي اكذرعػػي، أنػػا ن طقػػا كادم ال خػػل كأكاد الوػػد ق ا بقيػػع ىتػػرة احلػػرؽ، كاػػذل  أكا
 فيلة هػا عبد  زلهد العاقل كأكاد زلهد ز د ادللحاين.

كا الربع الثاين  لة ه ذر ا ب  الوهػاب، كالس تشفرع ن ػه اافػا اكسػر ادلوجػودة لبيػت ادلخشػار كبيػت ىتلػن صػاري العز ػب 
 كبيػت عبػد  علػي الػورد كبػ  اخلػوبدم ادلخشػار  لة هػػا أسػرة صػوح بػن نهػػدم الػورد، كا كا  كبيت علي صوح العز ب

أنػػػا ا زلػػػل الةػػػراث فيلة هػػػػا بيػػػت الةهػػػاؿ كبيػػػت  .بػػػ  الوػػػرا كادل شقػػػل نػػػن بػػػ  الػػػورد ا  جػػػد كاىتػػػد إىلكهػػػيعهم  عػػػود 
ز بيػت الةهػاؿ الػذ ن  شفرعػوف نػن علػي عػجػد كاىتػد، سػواء  إىلادللحاين كرتم الشوسع احلاصل فيهػػم إا أف اػل ن ههػا  عػود 

                                                           

 نقابلا  خويا، الظاهر ر.اكسشاذ علي زلهد علي اكخض  ُل
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 نػن علػي بػن أزلهػد سػعيد عبػد . ك لػةن اليهانيػا بػ  أىتفػي  كبػ  عجػوف كبػ  نيشفػرعادلالد ن الةهاؿ، أك بيػت ادللحػاين 
نش  كبيت الرجػاني ا احلو ػبيا كالػزكا. أنػا  ػرؼ الػدار ادلعػركؼ ىتاليػان بػادلوط كقلعػا  ػرؼ الػدار  لػة ه نػن بػ  الػزكا 

 ب  الرجاني كبعض ب  الشي .ك 
كالػز ةم كالػذم اػاف لػه قوػر  ػي بقوػر أنا بيػت اللػهاف كالػس تلػهى قػدؽلان بالذبلػا فاكصػل فيهػػا بيػت الػدفلوؿ، 

جانب اللػهاف سػةن بيػت الرمحػا  إىلكجاء اللهاف نن الواسطا فلةن ةػا كأقلق على ا ل بيت اللهاف، ك الز ةم، 
وح، كقػػػد . كاػػػذل  قر ػػػا القشػػػب، فيلة هػػػػا بػػػ  الفػػػوح، ك يػػػت اآلف ببيػػػت الفػػػف نػػػن بػػػ  ىتػػػر ء نلحػػػافك الوافػػػد

نثػػل بيػػت الشػػيبه، لة هػػػم ا اكصػػل الفػػوح، كبيػػت العػػدين الػػذ ن نزىتػػوا نػػن ن طقػػا الةػػراث  اسػػشحد،ت أ ػػاء أسػػر
لػق علػى الوالػد ىتلػن ىتاليان، كهػم فويل نن بيت ادللحاين بعد كقعا قشل ىتولت قدؽلان بني أب اء العم، كهػذا اللقب أق

علػي  أنػا زلػل اخلػرزم، فيلػة ه بيػتب  عجوف.  إىلأمحد ادللحاين، كبيت نش  ن هػم زلهد عبد  نش  كأصله  عود 
  أزلهد اخلرزم كبيت زلهد اخلرزم لار ب  كبيت زلهد صاري اخلرزم لاحلار،ي كنن إليه

د كبػ  اكد ػب، كبيػت جعػداف كنػن بػ  القاضػي الػذم فيلة هػا ب  الور  ب  الورا كا الربع الثال  الذم  شهل 
اكسػػػشاذ زلهػػػد  د ادلعػػػركؼ بنيمحػػػد اللػػػيد كن ػػػه كلػػػد أزلهػػػد نهػػػػدم القاضػػػي كجػػػاء ن ػػػه اب ػػػه أمحػػػ بػػػ  الوػػػرا سػػػةن ا 

 علػػيزلهػد صػػا  بػن صػػا  بػن اب ػػا زلهػػد الاربػاين لالػػربح  ادلشػزكج نػن  بػػ  الوػرا القاضػي كاخوانػه. كسػػةن نػؤخران ا 
 بػػػ  الوػػػرا ، كقػػػد انشقػػػل بلػػػبب نقشػػػل أبيػػػه كاثػػػرة الشػػػر عا، فػػػنيعطو  أنلػػػابه قطعػػػا أرض بادللقػػػب الشػػػي  م الػػػوردنهػػػػد

 ػػا ع بػػن ىتلػػن عبػػداهلل  ػػا ع، كاػػذل  سػػةن القر  ػػا  إىلكسػػةن ةػػػا. كا القر  ػػا  لػػةن بػػ   ػػا ع، كالػػذ ن  عػػودكف 
 ب  الشاجر كاللر .بيت اللارعي كبيت اربعي، كاك اء تدؿ على اكصوؿ، كبعض نن 

ادل ةػػػب، كارراحبػػػا  إىلكا جربػػػاح سػػػةن بيػػػت اللػػػيد كبػػػ  بلايػػػ  كالشػػػراقي الػػػذم اػػػاف  لػػػةن جربػػػاح لة ػػػه انشقػػػل 
ادلشهثلني ا ىتلن صاري اررباىتي كعلي صاري اررباىتي كصػا  بػن ىتلػن ارربػاىتي كأكاد زلهػد عبػداهلل ارربػاىتي. أنػا 

كىتلػػػن أزلهػػػد ارربػػػاىتي كبػػػ  اربيلػػػي. ك لػػػةن قلحةػػػم بػػػ  الشػػػاجر كبػػػ  ىتجػػػاب القليػػػا فيلة هػػػػا بػػػ  ز ػػػد ارربػػػاىتي 
كاحلػػداد، كالػػذم هػػػو جػػزء نػػن بػػ  ىتجػػاب، كبػػ  زهػػػري الػػذ ن جػػاؤكا نػػن قر ػػا ال فػػر القر بػػا نػػن ن طقػػا ادلاػػارب عزلػػا أذرع 

 كاذل  ب  اخلباين كب  الشو ع نن ىتفاش.
كبػ  اللػػيد ادلشهثػل ا علػػي نهػػدم اللػػيد  بػػ   ػا عالعػر  ك أسػػرة أنػا الربػع الرابػػع فيلػةن ا جبػػل  ػا ع كسػلهاف 

أنػا بيػت اخلػادـ كبػ  احلهػار فيلػة ه بػ  اخلػادـ  .ىتلػن نهػػدمكأسرته كهػم نن الوافح كب  احلػاج ادلشهثلػني ا بيػت 
 عبػػداهلل كبػػ  بيػت اخلػػادـ. كسػةن الوػػافح بيػت عجػػوف كبػ  بلايػػ  كبػ  إىلكزلهػد إبراهػػػيم عبػداهلل انشقػػل نػن اربػػل 

الظػػاهر، كهػػم نػػن بيػػت  إىلالشػػي ، كنػػن بػػ  عجػػوف سػػةن أخ ذلػػم ا الواسػػطا ن طقػػا القوػػر، ك ػػوا بػػالظواهرة نلػػبا 
زلهد صوح الوافح. أنا القركف فيلة ه ب  القركف كب   رؼ كب  القاضػي. أنػا ادلعػزاب كاخلطػوة  إىلعزالد ن أقرب 

  قاضي كب  ا يهيا.كبيت القاضي كرمحانا فيلة هػا ب  ال
ااف ارتباط ن طقػا الظػاهر بالدكلػا ادلراز ػا ضػعيفان، ىتيػ     ةػن  ػربطهم ةػا سػول أداء الزاػاة فقػخي، كالػذ ن اػانوا 

-ْٓٗل   الدكلػػا العثهانيػػا دكلػػا اإلنػػاـ  ػػرؼ الػػد ن ف ا عهػػدهػػذا نػػا اػػا عانػػل الدكلػػا القػػابع ا أذرع، إىل ؤدكنػػه 
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  الدكلػػػػػػا العثهانيػػػػػػا للهػػػػػػرة  ـ ُِٕٖ-ُّٓٔق/ُِٖٗ-َُْٓل ا القا يػػػػػػا  الدكلػػػػػػ ـ ُّٓٔ-ُّٖٓق/َُْٓ
-ُُٖٗق/ُّٕٔ-ُّّٔل  ىتةػػػػم اإلنػػػػاـ ػلػػػػىي بػػػػن محيػػػػد الػػػػد ن  ـ ُُٖٗ-ُِٕٖق/ُّّٔ-ُِٖٗل الثانيػػػػا

 .ـ ُِٔٗ-ُْٖٗق/ُِّٖ-ُّٕٔل كنن بعد  كلد  أمحدـ ُْٖٗ
ارانػػػب  أعلهػػػا ار   زن هػػػػا،احلياتيػػػا عػػػرب تػػػختشلػػػف ن طقػػػا الظػػػاهر عػػػن تريهػػػػا نػػػن ادل ػػػاقق ا العد ػػػد نػػػن ادلظاهػػػػر  

 ا أم ادلشػػػيخااكب ػػػاء نػػػن اآلبػػػاء، بػػػل أهنػػػوىتػػػ  أف ادلشػػػيخا   تااػػػز ا أسػػػرة كاىتػػػدة فقػػػخي، توار،هػػػػا فهػػػن ادل .إلدارما
 خشيار للشي  ا فاته باانشخاب.ت قلت بني اكسر ا عهـو الظاهػر، كذل  حبلب اا

 الشٌخ عبدهللا بن حسٌن العربً:

 انت فاة نشيخشه خوؿ القرف احلادم عشر اذلجرم اللابع عشر ادليودم. ا
 :الشٌخ شاٌع بن حسن عبدهللا شاٌع

 اانت فاة نشيخشه ا بدا ا القرف الثاين عشر اذلجرم الثانن عشر ادليودم
 : الشٌخ صالح بن أحمد األدٌب

القاسػم بػن احللػني بػػن فػاة تػػوي ادلشواػل  ، كهػيـُُٕٔهػػ/ُُِٖالظػاهر اانػت ا الفػػاة عػاـ ه علػى شفػاة نشػيخ
 ىتةم اليهن.  ُلالقاسم بن زلهد

 ح الورد: الالشٌخ أحمد بن ص

ك بػدك أنػه تػوه كهػو نػا  ـُُٕٕهػػ/ُُٖٓ ـ كىتػيف عػاـُْٕٔق/ُُٖٕ فاة نشيخشه على الظاهر اانت ا عػاـ
 على احلةم ا اليهن.   ِلكهي فاة توي اإلناـ ادلهدم عباس  زاؿ  يخان 

 شٌخ صالح بن أحمد الورد:ال

 خلف كالد  ا ادلشي  بعد كفاته.  ، كلعلهـُٕٔٗق/ُُُِظهور نشيخشه ا الو،ا ق عاـ 

 الشٌخ زٌد بن جابر شاٌع: 

ى جػزء نػن أعلػ ذم ظهػر، كقراءتػه، كالػالذم أندين به اكسشاذ أمحد علي عبداهلل  ػا ع رقم ادلشي نن خوؿ نعا  ا 
تبػػني ل ػػا تػػار   اخشيػػار الشػػي  ز ػػد بػػن جػػابر  ػػا ع  ػػيخان علػػى الظػػاهر، اء ا الو،يقػػا، تيبػػت أ ػػ نبشػػور، ارهػػا اليهػػد

ذار نػػ هم اللػػيد عبػػد  جػػيوف عػػن نفلػػه كعػػن إخوتػػه، كعػػن اللػػيد عبيػػد كاػػذل  أ ػػاء نػػن كقػػع علػػى رقػػم ادلشػػي ، نػػ
ذ يب عػػن بػػ  العػػذ يب، الػػوي، كالفقيػػه سػػود بػػن إ اعيػػل عػػن نفلػػه كعػػن إخوتػػه بػػ  اكخضػػر، كالفقيػػه زلهػػد ىتلػػني العػػ

                                                           

-ُُِٖقػػػػػػاـ الباىتػػػػػػ  بدراسػػػػػػا تلػػػػػػ  الفػػػػػػاة، أ، ػػػػػػاء دراسػػػػػػشه الػػػػػػداشورا ، كالدراسػػػػػػا بع ػػػػػػواف لصػػػػػػ عاء ا عهػػػػػػد اإلنػػػػػػاـ ادلشواػػػػػػل القاسػػػػػػم بػػػػػػن احللػػػػػػني   ُل
احللػػػػػني أبػػػػػو قالػػػػػب ا لػػػػػن بػػػػػن سلطػػػػػوط لك ػػػػػي صػػػػػ عاء كالزهػػػػػر الػػػػػذم قػػػػػاب   عػػػػػا  حللػػػػػاـ الػػػػػد ن  قيػػػػػق  إىلـ  اضػػػػػافا ُِٕٔ-ُُٕٔهػػػػػػ/ُُّٗ

 ـ. ََِِسبشهرب عاـ  ٖالركضي، كىتول الباىت  على درجا الداشورا  نن جانعا ص عاء، اليا اآلداب، بشار   
زلهػػػػد: تػػػػوىل اإلنانػػػػػا بعػػػػد كفػػػػاة أبيػػػػػه اإلنػػػػاـ ادل وػػػػور احللػػػػػني اإلنػػػػاـ ادلهػػػػدم عبػػػػاس بػػػػػن احللػػػػني بػػػػن القاسػػػػػم بػػػػن احللػػػػني بػػػػػن أمحػػػػد بػػػػن احللػػػػػن بػػػػن القاسػػػػم بػػػػػن   ِل

عػػػػػػػػاـ  كسػػػػػػػػار ا ال ػػػػػػػػاس سػػػػػػػػرية ىتلػػػػػػػػ ا، فقػػػػػػػػد انقػػػػػػػػاد كهػػػػػػػػل العلػػػػػػػػم كالػػػػػػػرأم كعلػػػػػػػػى رأسػػػػػػػػهم البػػػػػػػػدر زلهػػػػػػػػد بػػػػػػػػن إ اعيػػػػػػػػل اكنػػػػػػػػري، تػػػػػػػػواـ ُْٕٕهػػػػػػػػػ/ُُُٔعػػػػػػػاـ 
قيػػػػػػػق: ز ػػػػػػػد بػػػػػػػن علػػػػػػػي الػػػػػػػوز ر. ن شػػػػػػػورات العوػػػػػػػر لالةبلػػػػػػػي، زلهػػػػػػػد بػػػػػػػن إ اعيػػػػػػػل: جػػػػػػػواهر الػػػػػػػدر ادلة ػػػػػػػوف كعجا ػػػػػػػب اللػػػػػػػر ادلخػػػػػػػزكف،   ـ.ُٕٕٓهػػػػػػػػ/ُُٖٗ

  .ّْٓ-ِْٓ، صُـ، طُٖٖٗق/َُْٖاحلد  ، بريكت 
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، كعلػػي بػػن أمحػػد اكد ػػب عػػن نفلػػه كعػػن إخوتػػه، كعبػػداهلل بػػن زلهػػد عبػػداهلل الفػػوح  اإلسػػم   ظهػػر لكعػػن بػػ  الػػورد 
عن نفله كعن إخوته كعن الليد أمحد بن علي القاضي كعن أمحد علي الشاجر كعن الليد زلهد محزة كعن صػا  بػن 

رقػػػم ادلشػػػي ،   حلقػػػت رلهوعػػػا  عػػػتٍ ، هػػػؤاء هػػم اجملهوعػػػا اككىل الػػػس كقَّ احلػػاج العز ػػػب. كاػػػذل  ىتضػػػر جػػػرب احلقػػػوب
أخػػرل بعػػد  ػػهر نػػن توقيػػع اجملهوعػػا اككىل. ظهػػر ل ػػا أنػػه    ةػػن ه ػػاؾ إهػػاع علػػى أنػػر ادلشػػيخا آنػػذاؾ، كأنػػه ىتػػدث 

، هػذا نػن ناىتيػا انقلاـ بني أهػل الظػاهر، أك عػدـ رضػا عػن ادلشػي ، بػدليل أف الػرقم    شػهل هيػع اكسػر ا الظػاهر
 ونيو هػػ/ُِْْكنن ناىتيا ،انيا، أف الرقم اشب على نرىتلشني، ادلرىتلا اككىل، اانت اشابشه ا  ػهر احلجػا احلػراـ عػاـ 

 ونيو هػػػػػ/ُِْٓـ كادلرىتلػػػػا الثانيػػػػا، كالػػػػس تعػػػػد هػػػػي إضػػػػافا ا الػػػػرقم بػػػػ فس اخلػػػػخي، اػػػػاف ا  ػػػػهر زلػػػػـر احلػػػػراـ ُِٖٖ
 ـ.ُِٖٖ

ز الدكلا آنذاؾ، ااف ا ن طقا أذرع، ىتي  نػز الػرقم علػى اآليت: "نعػم ىتضػر هػؤاء أف نرا إىلاها تشري الو،يقا 
   تعػػاىلكاخشػػاركا الشػػي  ز ػػد بػػن جػػابر  ػػا ع  ةػػوف  ػػيخان علػػيهم ا اكنػػر بػػادلعركؼ كال هػػي عػػن ادل ةػػر كالطاعػػا هلل 

     ُلوؽ كالواجبات"قبض احلقنشع حبياته كلعانله ا أذرع كا كأ تعاىللليدم ادلال  الوجيه ىتفظه اهلل 

 : الشٌخ علً زٌد شاٌع

ـ، كظهػر نػن كقػع ُّٖٖق/د لػهرب َُُّا  ػهر ربيػع أكؿ سػ ا  ل ا تار   نشيخشه نن خوؿ رقػم ادلشػي تبني 
كأمحد صػا  جربػاح كعلػي جػرباف العػذ يب كعبػداهلل على رقم ادلشي  ا ىتي ه كهم عبد  جابر ادل شور كعبداهلل الشقارم 

هد علي العذ يب كعلى أمحد عبد  كإبراهيم العػس كأىتلػن صػا  احلػاج كعبػداهلل صػوح الػورد كأزلهػد عبد  العذ يب كأزل
عبد  اكد ب كأمحد علي ادللحاين كأزلهد صػوح الةهػاؿ كأىتلػن عبػد  ادللحػاين كزلهػد أىتلػن ىتفػي  كزلهػد نهػدم 

عبػػداهلل الػػورد كصػػا  علػػي الػػورد  الػػزكا كنهػػدم اخلػػرزم كأمحػػد علػػي نػػزارؽ كأمحػػد بػػن أمحػػد محػػزة كعلػػي عبػػاس كأمحػػد
كصا  بن أمحد اكد ػب كأمحػد ىتلػن الشػاجر كعلػي عبػداهلل العػر  كعلػي نهػدم الفػوح كأىتلػن صػا  جربػاح كعبػد  
ىتلن جرباح كعبداهلل صوح الشاجر كأمحػد جعػداف كصػوح عبػداهلل اربػل كزلهػد علػي القػركف كأىتلػن القػركف كقاسػم 

أهػل الظػػاهر  ح الشػي  كأزلهػد علػي سػعيد اخلػادـ. هػؤاء هػميػ  عزالػد ن كأزلهػد صػوصػوح الػورد كز ػد العػذ يب كبلا
ا ذلػػ  الوقػػت، كاخشػػاركا علػػي ز ػػد  ػػا ع  ػػيخان علػػيهم ك ػػهد علػػى رقػػم ادلشػػي  نػػن ىتضػػر ىتلػػني بػػن زللػػن ردنػػاف 

 .كسود البةرم نن أذرع. كاشب رقم ادلشي  أمحد أزلهد اللهاف
إذ اانػت الػيهن قػد خضػعت للحةػم  اوابػاف كخشهػه كهػو خػشم عثهػاين  قضػاء ـاها ظهر على الرقم نوادقا قػا م نقػا

 . ِلـُِٕٖق/ُِٖٖص عاء عاـ  إىلالعثهاين للهرة الثانيا، كذل  بوصوؿ احلاام العثهاين أمحد سلشار با ا 

                                                           

 . ُ، نلحق رقم ك،يقا زلفوظا لدل اكخ أمحد علي عبداهلل  ا ع  ُل
  .ِ ا ع، نلحق رقم  أمحد علي عبداهلل   ك،يقا زلفوظا لدل اكخ(ِ
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 الشٌخ صالح بن صالح بن أمحمد صالح الشٌخ: 

اور، كلةػػن نػػن خػػوؿ الو،يقػػا الػػس كافػػاين ةػػا الوالػػد بدا ػػا تػػار   نشػػيخا ادلػػذ  إىل ػػدم أم ك،يقػػا تشػػري  إىل وػػل   
ى نشػيخشه فػاة ا نلػشطيع مبعػد أنػه قػد نضػى علػـ ُٖٔٗق/ُُّْ يخان ا عاـ  علي زلهد صوح الشي  أنه ااف

كأبرز نػا ذاػر نػن أىتػداث ا عهػد    د دها، بي ها هنا ا فاة ادلشي  نعركفا، كذل  مبقشله كهو نا س فوله ا نةانه،
 هي: 

 مقتل أحفٌظ بن عبده الكوكبانً: 

نػػن ادلعلػػـو أف اكتػػراؾ العثهػػانيني ا آخػػر ىتةههػػػم اػػاف قػػد زاد اسشبدادهػػػم باإلنلػػاف، ا نعظػػم العػػا  العػػر ، مبػػا 
،  رنػػي ت ةػػا ادلػػاء نػػن فػػوؽ ادلػػرأة، كرمبػػا  قشػػل ادلػػرأة ذاهتػػػا، عثهػػاين ػػدم الفيهػػػا الػػيهن، لدرجػػا أنػػه اهػػا نقػػل إلي ػػا، اػػاف ار

كتعذ بػه ىتػيف ادلػوت، فقػد أخػربين  على أىتفي  أىتػد أب ػاء هػذ  العزلػا،ةم أف نشوور الظلم كااضطهػاد الذم نورس كل
بيػت زللػه لوا علػى أىتفػي  ا ، بنينه أخرب  زلهد صوح الشي ، كالد علي زلهد صوح، بػنيف اكتػراؾ قبضػ ُلنن أ،ق به

وضػع ادلراػب علػى ظهػػر ، كقػاـ ار ػود اكتػراؾ بالشػنيرجح نػن قلبوا ن ه نػاان فػرفض إعطا هػػم، فعػذبو  كذلػ  بك   أىتفي 
دارة  إىلعلػػػى أقػػػراؼ ادلراػػػب ادلوضػػػوع علػػػى ظهػػػػر أىتفػػػي  ىتػػػيف صػػػلبوا ظهػػػػر ،   تراػػػو ، فلػػػحب ؽلشػػػي ىتػػػيف كصػػػل 

، كدارت نعراػا بػني اكتػراؾ  ِلقػو  كقشلػو  ا الوػافححل نالوافح، كأخرب زلهػد صػوح الشػي  مبػا فعػل بػه اكتػراؾ، الػذ 
جانػب أهػل الوػافح، كنػن   تػداعى  إىلأهػاي الوافح، ا دارة الوافح نفلهػػا، كقػد تػار أهػػاي جبػل  ػا ع كاقفػني ك 

 أهل الظاهػر ضد اكتراؾ.
كلػػو نوىتػػ  أف الوالػػد زلهػػد صػػوح الشػػي  رمحػػه اهلل اػػاف نػػن ادلعهػػر ن، ىتيػػ  نػػات عػػن ن ػػا كعشػػر ن عػػاـ، فلػػو 

ـ، كهػػي فػاة احلةػم العثهػاين الثػػاين، َُٖٖة الػس كقػع فيهػػا احلاد،ػا تقػارب عػاـ أضػف ا الفػاة نػن نوتػه لوجػدنا أف الفػا 
إذ اانت فيها احلرب دا رة بني اليه يني كالعثهانيني، نشيجا الظلػم كااضطهػػاد الػس نارسهػػا العثهػانيني علػى أب ػاء الػيهن 

 آنذاؾ. 

 مقتل الشٌخ صالح الشٌخ:

، أف أهػػػاي الظػػػاهر الشزنػػػوا لػػػدل  ّلـُٖٔٗهػػػ/ُُّْا عػػػاـ  هب نقشلػػػعػػػن سػػػبني أ ػػد  ا، تةشػػف الو،ػػػا ق الػػػس بػػػ
الشػػي  صػػوح كاػػذل  لػػدل قاسػػم زلهػػد اكهػػدؿ ابػػري ن وػػب ن طقػػا ادل ػػرية بشهانػػا، بػػدفع نػػا شني   فرانوػػي، علػػى 

للشػػي   قضػػيا   تػػذار ا الو،يقػػا، ك بػػدك أف أهػػاي بػػ  عهػػرك عجػػزكا عػػن سػػداد ادلبلػػر الػػذم علػػيهم، اكنػػر الػػذم أتػػاح
صوح ااسشعانا بار ود العثهانيني إلجبار أهاي بػ  عهػرك علػى الشلػليم، ك  الش فيػذ علػيهم كدخػل ار ػود العثهػانيوف 
ب  عهرك ك   شورعػوا عػن إخافػا ا ػل، لدرجػا أهنػم قػانوا بػالقبض علػى اػل رجػل بػالر قػادر علػى محػل اللػوح كجعلػوا 

                                                           

 ـ.ََِِ ونيو  ُٗهػ/ُُْْ واؿ  ِِخويا، الظاهػر   اكسشاذ علي زلهد صوح بلاي  لالعلريم ، نقابلا  ُل
   اكسشاذ ىتلن زلهد صوح الرجاني، نراسلا  ت نع الباىت . ِل
  .ّنلحق رقم   ك،يقا زلفوظا ضهن أكراؽ الوالد علي زلهد صوح الشي ، ّل
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جانػػب ار ػػود  إىلجانػػب رعيشػػه كقػػف  إىلبػػدان نػػن أف  قػػف الشػػي  صػػوح نػػن نلػػجد بػػ  عهػػرك نعػػشقون كب ا ػػه، ك 
 ب  عهرك، كذل  احلاؿ أ،ار ىتفيظا ارهيع عليه.  إىلبالشه على اكتراؾ كأقبل راابان 

ا ادللػجد نػن  ػت ا ػراب، اسشطاع أهػاي ب  عهرك اخلركج نن نعشقلهم ا ادللجد، إذ اػاف لػد هم سلػرج سػرم 
خػػػرج كتلػػلل الواىتػػد بعػػػد اآلخػػر كفػػػرَّ ارهيػػع، بعػػد أف اتفقػػػوا علػػى اانشقػػػاـ نػػن الشػػي  علػػػى نػػا فعلػػػه ذلػػ  ادل اففشحػػو 

حبقهػػػم. كت فيػػذان دلػػا أضػػهرك ، فقػػد رىتَّػػٌب رلهوعػػا نػػن  ػػباب بػػ  عهػػرك آنػػذاؾ للشػػي  صػػوح ا قر ػػق العقبػػا، كهػػػو ا 
نقػػاط، حبيػػ  ا  لػػشطيع اإلفػػوت نػػ هم، كقػػد سػػوؽ العػػرجني، كقػػد اػػاف الاتيػػب علػػى هي ػػا ،ػػوث  إىلقر قػػه للػػذهاب 

ركم أف الشي  ىتني نرَّ نن ع د ادلرتبني، هتيبت الرتبا اككىل نن قشله فهرَّ بلوـ، كىتػني رأت الرتبػا الثانيػا نػا اػاف نػن 
اهر بقشػػل ، كع ػػدنا  ػػع أهػػل الظػػ ُلاككىل تراػػو  أ ضػػان، لة ػػه    ػػ ن نػػن الرتبػػا الثالثػػا، ىتػػني با ػػرك  بطلقػػا أردتػػه قشػػيون 

بػ  عهػػرك لل هػب كالشهػػد ر، ا الوقػت الػػذم اػاف قػػد  إىلصػوح الشػػي  نػن قبػػل أهػاي بػػ  عهػرك، توجػػه الةثػري نػػ هم 
ت به أهاي ب  عهرك دلا سشؤكؿ إليه اككضاع ا ىتاؿ ىتدكث ذل ، فها ااف نن علي ىتلن العػذ يب إا توز ػع هاعشػه 

محا ػػا للهحػػل نػػن اانشهػػاب، كاقػػى أهػػاي الظػػاهر ا كادم ال خػػل تربػػه، كذلػػ   إىلعلػػى الطر ػػق نػػن  ػػرؽ بػػ  عهػػرك 
عػدـ الشقػدـ، قػا ون ذلػم: "اذهبػوا  ػلوا  إىلػلىي عبداهلل اكخضر، ؼلربهم أف ادل طقا الها نرتبا نن أصػحاةا، إ ػارة ن ػه 

ر إا الػػذهاب كخػػذ ادلقشػػوؿ كا تفجعػػوا راعػػي أك سػػار ا أك ابػػري أك صػػاري، كبعػػد ن ذلػػا ىتػػل" فهػػا اػػاف نػػن أهػػل الظػػاه
 . ِلالوافح، ك  ػلدث أم إ ةاؿ ا ب  عهرك إىلادلقشوؿ 

. كنظػػران لعػػدـ كجػػود ظهػػور تػػر  نعػػركؼ، فقػػد ىتةػػم علػػى أهػػاي بػػ  عهػػرك بالد ػػا الػػس قػػدرت بثهانيػػا كرمػػانني   فرانوػػي 
وػي، حبلػب نػا  ػرر ا الو،يقػا، بػنيف ذلػ  اػاف ادلبلر اػاف د ػا الشػر ف أك اللػيد، بي هػا د ػا العػر  أربعػا كأربعػوف   فران ذل 

 .آنذاؾ ا ادل طقااانت  ارس  ، السقيشاادلع ور ا ال، كهذا نا  دؿ على ّ لا د ا الظاهراللعرؼ ال

 الشٌخ مهـدي صالح الورد: 

ـ كظػػػػػػػل  ػػػػػػػيخان ىتػػػػػػػيف عػػػػػػػاـ َُْٗهػػػػػػػػ/ُُِّاسػػػػػػػشلم ادلشػػػػػػػيخا عػػػػػػػاـ  .أىتػػػػػػػد نشػػػػػػػا   الظػػػػػػػاهر نػػػػػػػن بػػػػػػػ  الػػػػػػػورد
ا صػػا  بػػن علػػي الػػورد، كالػػس م فػػاة عشػػر سػػ وات، ك  ت قػػل إلي ػػا أخبػػار عػػن عهػػد  سػػول قضػػيـ، أُُّٗهػػػ/ُُّّ

 ا اآليت: ؽلةن إ رادها اها نقلت إلي ا
اثريان نا ترددت على نلانع ا قوا ىتقيقيا ااف بطلها صا  علي الورد، كالذم نشني  شيهػان، كتعػرض للظلػم كادلهانػا 

ح بػػن نهػػدم صػػوح بػػن أمحػػد الػػورد كإخوتػػه  كأب ا ػػه لأزلهػػد نهػػدم كأمحػػد نػػن قبػػل أب ػػاء عهونشػػه الشػػي  نهػػدم صػػو
ليهرتػو  فيهػا،   ْلادلذبلػا إىلنهدم ، الذ ن بالاوا ا إذاله لدرجا أنه ااف إذا لبس نىٍدرعشػه لقهيوػه  نظيفػان،  لػحبو  

                                                           

 ـ.ََِِهػ/نا و ُُْْ  اكسشاذ علي عبد  عبد  ىتلني العذ يب، نقابلا  خويا. الظاهػر ب  عهرك. أكا ل رنضاف ُل
 ـ.ََِِ ونيو  ِِ الظاهر ، نقابلا  خويا.اكسشاذ عبداهلل علي العاقل  اكسشاذ ِل
 .ْ. نلحق رقم كتقر ر الد ا للقشيل ولح الواقع بني ب  العذ يب كأهاي الوافحك،يقا ال  ّل
   ادلذبلا: نةاف جتهيع ركث البقر كالدكابْل
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سػشحواذ علػى اكرض فضون عن الضرب الذم  وقيه ن هم، كال ذل  ااف ةدؼ الضػاخي عليػه للهػركب، نػن أجػل اا
 الس له كإلخواته اللبع.

نػرت اك ػاـ كاحلػػاؿ اهػا هػػو    شاػري نػػع الطفػل اليشػػيم، نػن ااضػطهاد كالشعػػذ ب ال فلػي، كقػػد كصػل اكنػػر أقوػا  ىتػػني 
قيد  الشي  نهدم باحلد د كسج ه ا الد واف ل لػةن بػه الشػي  عبػدالرمحن الػورد اليػـو  ككصػوؿ اىتػدل أخواتػه إليػه تشػةو 

هػػو  شػػةو، ا ظػػل سػػةوت رلشهػػع بنياهلػػه عػػن نلػػاعدته كرفػػع الظلػػم ع ػػه، سػػول عبػػد  علػػي الػػورد الػػذم اػػاف  واسػػيه شلػػا 
كػللػػن إليػػه، فشولػػدت لد ػػه نزعػػا الةراهيػػا دلػػن ىتولػػه، كدافػػع اإلنشقػػاـ نػػ هم، اػػل تلػػ  الظػػركؼ أجربتػػه علػػى أخػػذ ب دقيػػا ابػػن 

، رتػم أنػه اػاف نقيػدان، ك ةػن نػن فػ  القيػد،  ُلم هو زلبػوس فيػهعهه الشي  نهدم لا ذاؼ  كالقفز نن نافذة الد واف الذ
 كبدأ  ابز بالشي  نهدم نراقبان له نن قلعا تهداف ادلطلا على بيت الورد. 

   ةػػن الشػػي  نهػػدم صػػوح الػػورد، آةػػان بشهد ػػدات ابػػن عهػػه صػػا  علػػي الػػورد، فخػػرج صػػبيحا  ػػـو راابػػان علػػى 
فرفػػػع  ػػػد  إليػػػه لعلػػػه  وقفػػػه عهػػػا أراد ، لة ػػػه أقلػػػق   ورد، نػػػادا  قػػػا ون لػػػه: لألقػػػفبالشػػػه، كمبجػػػرد نػػػا رآ  صػػػا  علػػػي الػػػ

 الرصاص عليه، فدخلت الرصاصا ا افه، ىتيف  لت  د . 
ظل صا  علي الورد نشخفيان ا اذليجا، نزكدان له عبد  علي الورد مبا  نياله كافيا تانػا، ك   لبػ  صػا  علػى الػورد 

رتب ابن عهه الثاين لىتلن صوح  كالذم ااف قد توعد  أ ضان بالقشل، نظػران دلػا حلقػه ن ػه  سول أسبوعني تقر بان ىتيف
نن الضرب كاإلهانا، كنن ادلةاف نفله لنن قلعا تهداف  نادا  صػا  علػي الػورد، كأقلػق عليػه الرصػاص فػنيردا  قشػيون، 

 كقد قطعت د شه بنيرض الشراقي اانلا.
أب ػاء عهونشػه فقػخي، بػل اانػت  ػانلا أب ػاء عزلشػه، كاللػبب ا ذلػ ، أنػه ىتػني    تةن نزعا اانشقاـ ن حورة علػى 

فعػػـز علػػى  شلػػا هػػو فيػػه، ع ػػه فالةبػػار، ا  لػػهعوا لشػػةوا  فيخففػػو اػػاف  شػػةو علػػى نػػن هػػم ا نلػػشول الشػػي  نػػن 
هػػػػم الظػػػػاهر ن فػػػػذ ن نػػػػن ا و ػػػػت، كىتػػػػني ركاىت إىلكقػػػػد هتيػػػػنيت الظػػػػركؼ بوصػػػػوؿ ا، ػػػػني علػػػػةر  .اانشقػػػػاـ نػػػػن العزلػػػػا

ىتاد،ػا ادلقشػل  إىلر، نلبا كقشلهم برصاصا كاىتدة، ك ي ذل  ادلةاف كادم علة ،ضهم بعد محرة اروبعي ادلعركفااعا 
هػػدؼ بػػذل  الفعػػل نطالبػػا الدكلػػا كهػػاي الظػػاهر بػػدـ العلػػةر، ك  تاػػرؽلهم علػػى اػػل فػػرد نيلػػا ر ػػاات  .للعلػػةر
ػػػبَّ الةثػػػري نػػػن أب ػػػاء عزلػػػا كاػػػاف قػػػد اخشبػػػني صػػػا  علػػػي الػػػورد ا نةػػػاف قر ػػػ (2لفرانوػػػي ب نػػػن نوقػػػع احلاد،ػػػا، كىتػػػني هى

                                                           

د أمحػػػػػد صػػػػػوح عجػػػػػوف، أف صػػػػػا  علػػػػػي الػػػػػورد ىتوػػػػػل علػػػػػى الب دقيػػػػػا، ىتػػػػػني اػػػػػاف  رعػػػػػى الاػػػػػ م ا الشػػػػػرع بعػػػػػد كه ػػػػػاؾ ركا ػػػػػا أخػػػػػرل أكردهػػػػػا الوالػػػػػ  ُل
هركبػػػػػه نػػػػػن أكاد عهػػػػػه، كهػػػػػذ  ادل طقػػػػػا اػػػػػاف  ػػػػػنيكم إليهػػػػػا علػػػػػةر الدكلػػػػػا العثهانيػػػػػا كاػػػػػذل  اكدارسػػػػػا، فاقػػػػػبهم ذات ليلػػػػػا ىتػػػػػيف نػػػػػانوا، كأخػػػػػذ عػػػػػدة 

 هيجا الظاهر.   إىلكفرَّ  أىتد العلاار كسوىته ادلةوف نن نقوب كزلزؽ كب دؽ،
ـ ك ػػػػػي باسػػػػػم ادللةػػػػػا نار ػػػػػا تر ػػػػػزا الػػػػػس ىتةهػػػػػت ال هلػػػػػا كه اار ػػػػػا كبوهيهيػػػػػا نػػػػػن ُُْٕالر ػػػػػاؿ ال هلػػػػػاكم نار ػػػػػا تر ػػػػػزا: عهلػػػػػا فضػػػػػيا سػػػػػةت عػػػػػاـ   ِل

تر ػػػػػػػػزا هػػػػػػػػو ـ أعلػػػػػػػػن اإلنرباقػػػػػػػػور فرانػػػػػػػػز جوز ػػػػػػػػف إنرباقػػػػػػػػور ال هلػػػػػػػػا بػػػػػػػػنيف دكار نار ػػػػػػػػا ُٕٖٓسػػػػػػػػبشهرب  ُٗـ. كبشػػػػػػػػار   َُٖٕـ كىتػػػػػػػػيف َُْٕعػػػػػػػػاـ 
 العهلػػػػػا الر يػػػػػا للشجػػػػػارة بال هلػػػػػا. اسػػػػػشخدـ الر ػػػػػاؿ ال هلػػػػػاكم ا الشجػػػػػارة العادليػػػػػا بشػػػػػةل نلػػػػػشهر كعلػػػػػى نطػػػػػاؽ كاسػػػػػع ىتػػػػػيف هنا ػػػػػا احلػػػػػرب العادليػػػػػا

الثانيػػػػػػػا ا أفر قيػػػػػػػا. أنػػػػػػػا ا الػػػػػػػيهن فقػػػػػػػد ظػػػػػػػل اسػػػػػػػشخداـ الر ػػػػػػػاؿ ال هلػػػػػػػاكم اعهلػػػػػػػا ىتػػػػػػػيف هنا ػػػػػػػا ىتةػػػػػػػم اإلنػػػػػػػاـ أمحػػػػػػػد بػػػػػػػن ػلػػػػػػػىي محيػػػػػػػد الػػػػػػػد ن عػػػػػػػاـ 
%. كقػػػػػد نقػػػػػء علػػػػػى جانػػػػػب العهلػػػػػا بالوتي يػػػػػا بػػػػػالرنوز عػػػػػربت عػػػػػن  ٖٖجػػػػػراـ كنلػػػػػبا نقػػػػػاء الفضػػػػػا فيػػػػػه توػػػػػل إىل  ِٖـ.   بلػػػػػر كزف الر ػػػػػاؿ ُِٔٗ

تػػػػػػريكؿ اشابػػػػػػا ترهشهػػػػػػا اآليت: "نار ػػػػػػا تر ػػػػػػزا بفضػػػػػػل اهلل إنرباقػػػػػػورة الركنػػػػػػاف، نلةػػػػػػا ه اار ػػػػػػا كبوهيهيػػػػػػا، أر ػػػػػػيدكقا ال هلػػػػػػا، دكقػػػػػػا بورت ػػػػػػدم، اونشيلػػػػػػا 
ـ كتػػػػػػػدؿ علػػػػػػػى ىتةػػػػػػػم نار ػػػػػػػا علػػػػػػػى هول ػػػػػػػدا ال هلػػػػػػػاك ا َُٕٓكتعػػػػػػػ  الوػػػػػػػليب كقػػػػػػػد   إضػػػػػػػافشه بعػػػػػػػد العػػػػػػػاـ  Xنقػػػػػػػء عليػػػػػػػه ىتػػػػػػػرؼ " اهػػػػػػػا َُٖٕ

 ـ . َُِِد لهرب  ُُكعلى ىتا يا العهلا  وجد  عار احلةم، كالذم  ع  "العدؿ كالرمحا". لك ةيبيد ا.  ـو اللبت 
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الواسػػطا كالظػػاهر، اػػاف نػػن بيػػ هم ىتلػػن أزلهػػد نػػزارؽ، كالػػذم قػػاؿ ىتػػني رأل احلاد،ػػا: "كاهلل لػػو أىتوػػله نػػا أفةػػه نػػن 
 دم"، ااف صا  علي الورد  لهعه، اونه ااف قر بان ن هم، كبعد انوراؼ ارهيع، حلق صا  على الورد ىتلػن أزلهػد 

الواسطا بيػت نػزارؽ، كحبلػوؿ الليػل تلػلق لػه نػن جػدار القوػر اللػاان فيػه، كدؽ عليػه نافػذة ترفشػه، فقػاؿ:  إىلزارؽ ن
نن؟ قاؿ له صا : أنا. أفشح. فها فشح ال افذة إا كالب دؽ نوجه إليه قػا ون لػه: " ػاتقفح  أ ػن  ػاتقفح "؟ فهػا اػاف 

 عدان له أا  شةرر ن ه ذل  الفعل، فااه كانورؼ.نن نزارؽ إا قلب العفو ن ه، نقران اط ه ككا
اها ااف صا  علي الػورد  شلقػى للشجػار ا العقبػا، ك بػدك أف أزلهػد عزالػد ن اللػهاف اػاف ا ىتلػبانه، نػن الػذ ن 
سػػيشم توػػفيشهم جلػػد ان علػػى  د ػػه، كلعػػل اللػػبب ا ىتقػػد  عليػػه، أنػػه اػػاف ااتبػػان كنو،قػػان لػػألكراؽ كالبوػػا ر، فشلقػػا  ا 

 نا تراه ىتيان.  ُلعقبا لقشله، كلوا كاسطا صهر  أمحد بن أزلهد صوح الةهاؿال
اىتػػاز ال ػػاس كخاصػػا بػػ  الػػورد، بعػػد تلػػ  احلػػوادث، إذ اػػانوا  القػػوف علػػى أنفلػػهم بػػاب ادلوػػرع نػػن ادلاػػرب، كا ؼلػػرج 

 علػي الػورد نػا أراد، تػادر ن هم أىتد سول عبد  علي الورد كجد بيت اخلوب، خوفان نػن تػربز صػا  ةػم، كىتػني   لوػا 
ذلػ  نػن  إىلهتانا احلد دة، كا القهوة ادلعشاد فيها جلوس ال اس، رأل تػاجران ةػا  وػيح علػى عهالػه ك هيػ هم كنػا  إىلالظاهر 

ادلهارسػػات، الػػس  ػػببت ا نفػػس صػػا  ركح اانشقػػاـ، لةػػل نػػن  لػػشبد بال ػػاس أك  هيػػ هم، فعػػـز علػػى قشلػػه، كبالفعػػل تشبعػػه 
احلد ػػدة، كأصػػبح احلهػػار دلػػيون عليػػه  إىلنػػن ند  ػػا احلد ػػدة هػػو كنػػن نعػػه، فقشلػػه كأخػػذ احلهػػار كنػػا عليػػه، عا ػػدان ىتػػيف خػػرج 

نػػا نلػػب إليػػه نػػن سػػرقات، ك  القػػبض عليػػه كإ داعػػه اللػػجن، كىتػػني    ثبػػت عليػػه القشػػل، قطعػػت  إىلبقشػػل الشػػاجر، إضػػافا 
كخػوؿ فػاة الشحقيػق نعػه اػاف ه ػاؾ ضػابخي  ضػربه أ، ػاء   ِلا اللػجن د    أقلق سراىته بعد قضاء ندته ا ةػـو عليػه ةػا 

  الوضػػع الشحقيػػق، كبعػػد خركجػػه نػػن اللػػجن، اىتػػق ذلػػ  الضػػابخي كدخػػل عليػػه ترفػػا نونػػه لػػيون، فوجػػد  نػػع زكجشػػه، ذلػػ
اكردف،  إىل بػػه، نفضػػون اللػػونا، كظػػل ا احلد ػػدة فػػاة   هتيػػنيت هلل الظػػركؼ لياػػادر بعػػدها اجعلػػه   لػػحب دكف أف  شػػعر 

 ك لشقر ةا آخذان ار ليا ه اؾ، كله أكاد.
هذ  الركا ا ركاها صاىتبها صا  علي الورد ب فله، دلن قابلػه مبوسػم احلػن ا إىتػدل اللػ وات بادلهلةػا العربيػا اللػعود ا، 

لػػا علػػى أف كا هػػذا داكأخػػربهم مبػػا اػػاف ن ػػه ا الظػػاهر كاحلد ػػدة، فقػػد الشقػػى بالشػػي  علػػي عبػػد  الػػورد كاػػاف غللػػه ك قػػدر ، 
   ػ س نػا فعلػه أب ػاء عهػه بػه، كذلػ  نػن خػوؿ  الػذمد  عبد  علي الورد، ا الوقت ص يع كال ف زلشفظان صا  علي الورد اا

 ادلوقف ىتني الشقى بعبداهلل أمحد نهدم الورد كهو نن أب اء عهه.

                                                           

د بػػػػػن أزلهػػػػػد صػػػػػوح الةهػػػػػاؿ لزهػػػػػراء ، كأصلػػػػػب ن هػػػػػا كلػػػػػد  لصػػػػػوح  رمحهػػػػػم اهلل   أزلهػػػػػد ىتلػػػػػن اللػػػػػهاف: أنػػػػػني  ػػػػػرعي ا زنانػػػػػه. تػػػػػزكج ب ػػػػػت أمحػػػػػُل
 أهعني. تعاىل

علػػػػي الػػػػورد  كه ػػػػاؾ ركا ػػػػا للػػػػداشور زلهػػػػد الػػػػورد علػػػػي سػػػػعيد الػػػػورد ركاهػػػػا عػػػػن أبيػػػػه  قػػػػوؿ فيهػػػػا: أخػػػػربين كالػػػػدم بػػػػنيف اإلنػػػػاـ ػلػػػػىي بػػػػن محيػػػػد الػػػػد ن سػػػػجن صػػػػا  بػػػػن  ِل
فشقػػػػع القرعػػػػا علػػػػى البقػػػػاء. كظػػػػل علػػػػى ذلػػػػ  ،ػػػػوث سػػػػ وات، فقػػػػاؿ اإلنػػػػاـ إبقػػػػاء   ـأ عػػػػاـ فيضػػػػرب القرعػػػػا بػػػػني إقوقػػػػه دلػػػػدة أربػػػػع سػػػػ وات، كاػػػػاف  طلبػػػػه هنا ػػػػا اػػػػل

ػلػػػػػىي لوػػػػػا  علػػػػػي الػػػػػورد:  ػػػػػا كلػػػػػدم نيشػػػػػ  تػػػػػري صػػػػػافيا، أخػػػػػربين عهػػػػػا ت و ػػػػػه ا ىتػػػػػاؿ خركجػػػػػ ؟ فنيجػػػػػاب عليػػػػػه بشػػػػػجاعا: إف خرجػػػػػت بػػػػػاقي علػػػػػيَّ قشػػػػػل فػػػػػوف 
اللػػػػػجن. كخػػػػوؿ فػػػػػاة العػػػػػاـ الرابػػػػع أعلػػػػػن صػػػػا  علػػػػػي الػػػػػورد توبشػػػػه بعػػػػػدـ القشػػػػل كا هنا ػػػػػا العػػػػػاـ قلبػػػػه اإلنػػػػػاـ ليضػػػػػرب  إىلعػػػػه كفػػػػوف كفػػػػػوف نعػػػػددان ،و،ػػػػػا لػػػػػه، فنيرج

 فنيقلق سراىته بعد أف   قطع  د .  القرعا، ك ت باإلقوؽ فاسشعلهه ىتوؿ نا   و ه فنيفاد بنينه قد أعلن توبشه كتراجع عن نيشه ادلبيشا سابقان، 
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بيػت الػػورد، كز ػػارة  إىل وػػل ك نش ةػران  قػـو بز ػػارات اػػاف اهػا أخػػرب بنينػه     قطػػع عػن بػػود  كنلػقخي رأسػػه، ىتيػ   
أخواته ادلشزكجات ا الرها كالظاهر ن هن زكجا علي بن أزلهد صوح الةهاؿ، كالػس أصلبػت علػي بػن علػي كزلهػد بػن 

كنػػن ال وػػا ح الػػس كجههػػا دلػػن قابلػػه نػػن أب ػػاء الظػػاهر ا ادلهلةػػػا  .د بػػن علػػي، كخػػاذلم صػػا  علػػي الػػوردعلػػي كأزلهػػ
عداكة اكهػل"، كنػه بشلػ  العػداكات تشهػزؽ الو ػا ن ااجشهاعيػا داخػل اكسػرة الواىتػدة،  والةم جت بنقولشه: "نويحس 

 نن قبل.  اللقاء أك العودة للعيء اها ااف  شن ع ها تورفات ا ػلهد عقباها، فو  لشطيعوف بعدها 

 الشرٌف صالح بكري ومشٌخته على الظاهر:

بةرم، أىتد أب ػاء عزلػا الشػعافل اخلهػاش، علػى عزلػا الظػاهر، لػوا     ةن لدل أىتد علم مبشيخا الشر ف صوح
، كهػػي عبػػارة عػػن  ُلظهػور ذلػػ  ضػػهن الو،ػا ق ادل شػػورة ا اشػػاب لالقر ػا  ػػيء نػػن الشػػار    للوالػد عبػػداهلل علػػي ال ػو رة

اإلنػاـ  ػةر   ـى نراسوت  ػت بػني اإلنػاـ ػلػىي بػن محيػد الػد ن ك ػي  نشػا   اخلبػت زلهػد بػن عهػر ال ػو رة، ىتيػ  قػدَّ 
كاسشحلػانه دلػػا قػػاـ بػػه الشػػي  ال ػػو رة نػػن تعيػػني الشػػر ف صػوح بةػػرم  ػػيخان علػػى عزلػػا الظػػاهر كالشػػعافل، كأخػػذ اب ػػه 
رهي ػػا لد ػػه، نوضػػحان دلػػا سػػشؤكؿ إليػػه اككضػػاع ا العزلػػا بػػذل  الشعيػػني، فبشعيي ػػه سشوػػلح اكنػػور كاكىتػػواؿ كتػػزكؿ نػػن 

اخلطاب  قود الدكلا العثهانيا احلااها لليهن آنذاؾ، كلووف العزلػا نػن نعػرات  ىتوذلم را ا الباقل كالضوؿ، كهو بذا
  ِلاريوش كال ةاؿ

الػػذهن الشلػػاؤؿ اآليت: هػػل اانػػت الظػػاهر ا تلػػ  الفػػاة بػػو  ػػي  عليهػػا؟ أـ أف ه ػػاؾ أسػػباب أخػػرل  إىلك شبػػادر 
 اهر؟كظركؼ اسشدعت الشي  زلهد عهر ال و رة لشعيني صوح بةرم  يخان على الظ

الو،ػػا ق اكخػػػرل،  وىتػػػ  أف ادلشػػػيخا ا الظػػاهر خػػػوؿ تلػػػ  الفػػاة اانػػػت دلهػػػدم صػػػوح  إىلكنػػن خػػػوؿ ال ظػػػر 
الورد، لةن اكنر    عد ا  د ، كنرت العزلا بفراغ نشيخي، سببه نا ىتول نع الشي  نهدم صوح الورد، نػن ابػن 

يشػه. هػذا نػن ناىتيػا، كنػن ناىتيػا ،انيػا، فرضػت الظػػركؼ عهػه صػا  علػي الػورد، كالػذم فػرض عليػه اإلقانػا اررب ػػا ا ب
على العزلا كنوقعها الذم عدَّ أىتد الثاور كن طقا ت ازع بني ال نن احلاام العثهاين القا م خوؿ تلػ  الفػاة، كادلشطلػع 

راؼ ادلش ازعػػا،  ىتةػػم الػػيهن كادلقػػاـك حلةػػم الدكلػػا العثهانيػػا، ػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن، فهثلػػت ادل طقػػا أعليػػا ابػػرية لألقػػ إىل
 ال  ر د كضع اليد عليها، كهذا اكنر قد بدا كاضحان ا أهاي العزلا، بادلوااة كادل اصرة كىتد الطرفني.

                                                           

ـ بقر ػػػػا  ػػػػاار عزلػػػػا بػػػػ  عهػػػػارة ند ر ػػػػا اخلبػػػػت. نشػػػػني ةػػػػا كىتػػػػني ا ػػػػشد عػػػػود  قلػػػػيون اتػػػػاب ُٖٓٗعلػػػػي بػػػػن عبػػػػداهلل ال ػػػػو رة: كلػػػػد عػػػػاـ    عبػػػػداهلل بػػػػنُل
ـ.   كاصػػػػػل تعليهػػػػػه ارػػػػػانعي فحوػػػػػل ُٕٗٗنػػػػػع كالػػػػػد  بادلهلةػػػػػا العربيػػػػػا اللػػػػػعود ا، كه ػػػػػاؾ الشحػػػػػق بػػػػػالشعليم الليلػػػػػي ىتػػػػػيف ختػػػػػرج نػػػػػن الثانو ػػػػػا عػػػػػاـ 

أرض  إىلـ. بعػػػػػدها عػػػػػػاد ُٖٓٗ/ُْٖٗجانعػػػػػا ادللػػػػػ  عبػػػػػدالعز ز  ػػػػػدة اليػػػػػا علػػػػػـو اكرض ختوػػػػػز ه دسػػػػػا جيولوجيػػػػػا عػػػػػاـ  علػػػػػى البةالور ػػػػػا نػػػػػن
ـ، ك   ةشػػػػػػػف بػػػػػػػذل . بػػػػػػػل الشحػػػػػػػق ليػػػػػػػدرس ا ُٓٗٗ/ُْٗٗالػػػػػػػيهن، كنػػػػػػػن جانعػػػػػػػا صػػػػػػػ عاء ىتوػػػػػػػل علػػػػػػػى دبلػػػػػػػـو إعػػػػػػػوـ كعوقػػػػػػػات عانػػػػػػػا عػػػػػػػاـ 

ـ، كلػػػػػػه العد ػػػػػػد نػػػػػػن ادلؤلفػػػػػػات ا ُٖٔٗـ.  عهػػػػػػل ا رلػػػػػػاؿ ادلػػػػػػركر ن ػػػػػػذ عػػػػػػاـ ُٔٗٗادلعهػػػػػػد الػػػػػػوق  للحوػػػػػػوؿ علػػػػػػى دبلػػػػػػـو ا اإلدارة العانػػػػػػا عػػػػػػاـ 
ف، اجملػػػػػاؿ الشػػػػػارؼلي كرلػػػػػػاؿ ادلػػػػػركر. كاشابػػػػػػات بوػػػػػحيفا الثػػػػػورة كاحلػػػػػػارس لاللػػػػػرية الذاتيػػػػػػا لوػػػػػاىتب الاهػػػػػا. ا اشابػػػػػػه: القر ػػػػػا  ػػػػػػيء نػػػػػن ادلاضػػػػػػي. د.

  ِـ، طََِْهػ/ُِْٓص عاء 
الشػػػػػعافل  ك،يقػػػػػا ن شػػػػػورة ا: ال ػػػػػو رة، عبػػػػػداهلل علػػػػػي عبػػػػػداهلل: القر ػػػػػا  ػػػػػيء نػػػػػن الشػػػػػار  . لد.ف ، صػػػػػ عاء   لالشػػػػػي  صػػػػػوح بةػػػػػرم كأىتػػػػػواؿ الظػػػػػاهر ك ِل

 .ّٗ-ِٗ، صِـ، طَُِٔهػ/ُّْٕ
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كاػػوف قػػوة ػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن اانػػت الاالبػػا خػػوؿ تلػػ  الفػػاة، كهػػي أكج فػػاات نقاكنػػا احلةػػم العثهػػاين، ىتػػرص 
، كهػذا لػن  ػشم إا بوضػع  ػيخان عليهػا نػن قرفػه، فعػني صػوح بةػرم ػلىي بن محيد الد ن على بقػاء الظػاهر  ػت  ػد 

ذلػ ، بقػاء ادل طقػا  ػت سػيطرته،  إىل يخان على الظاهر، كأخذ اب ه رهي ا، لضهاف قاعشه كعدـ اخلركج عليه. إضػافا 
در لػػي، اكنػػر فةهػػا  بػػدك أف الظػػاهر اانػػت نواليػػا خػػوؿ تلػػ  الفػػاة، للدكلػػا العثهانيػػا، كنػػن بعػػدها كالػػت ال فػػوذ اإل

الذم اسػشوجب علػى اإلنػاـ ػلػىي بػن محيػد الػد ن، حبػبس العد ػد نػن أب ػاء عزلػا الظػاهر، كهػذا نػا اشػفشه رسػالا اإلنػاـ 
ػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن، للشػػي  زلهػػد عهػػر ال ػػو رة، إذ قػػاـ الشػػي  ادلػػذاور مبراجعػػا اإلنػػاـ ػلػػىي علػػى ا ػػابيس نػػن أهػػل 

ا ابيس نن أهػل الظػاهر نعلػـو لػد  ا كقػد أبقي ػاهم ا احلػبس كا نلػهع فػيهم   الظاهر، فةاف رد  نا  نييت: "كنن  اف
  ُلاوـ شلا أ ر  إليه"

كعلى الرتم نن فرض الشي  صوح بةرم نن قبل  ي  نشا   اخلبت كنباراا اإلنػاـ ػلػىي بػن محيػد الػد ن، لةػن 
شهر سػػول أ ػػهر فقػػخي،   عػػزؿ رتػػم فرضػػه علػػى اكهػػاي ا الظػػاهر    رضػػوا بػػذل  الشعيػػني كبشلػػ  ادلباراػػا، إذ    لػػ

 ظهػر ذلػ  اإلنشعػاض ا الرسػالا الػس أرسػلها اإلنػاـ ػلػىي بػن  .لشعبيا  بقى ذلا نةانػا ك،قػل ككزفال اس، لةن اإلرادة ا
قاؿ فيها: "احلػاج العونػا أمحػد بػن ناصػر الظػراا ىترسػةم اهلل ك ػر ف   ِلاحلاج أمحد بن ناصر الظراا إىلمحيد الد ن 

احلضرة الشر فا أف الشي  صوح بةػرم الػذم اػاف نوػبه  ػيخان علػى نػن  ػت نظػر   إىلللوـ عليةم كرمحا اهلل بلر ا
نػػػن أهػػػل الظػػػاهر تر ػػػدكف تبد لػػػه باػػػري  كا نعلػػػم اللػػػبب ا ذلػػػ  كقػػػد عػػػرفشم إف الشػػػي  ا  عػػػزؿ إا لظلػػػم أك خيانػػػا 

ادلخػػرب كا  ػد،وا أىتػد نػن هػذا القبيػل كاللػوـ. ىتػرر بشػػار    ف ػنينرام بلػرعا الشحقػق كبيػاف الواقػع اهلل اهلل ل عػرؼ اػوـ
           ّلق"ُِّٗهاد اآلخر 

 الشٌخ أمحمد بن أمحمد صالح بن محمد صالح الكمال:

 إىلا الرسػا ل، الػس اػاف  بعثهػػا اإلنػاـ ػلػىي بػن محيػد الػػد ن  ان ذياًػرى أزلهػد بػن أزلهػد صػوح الةهػاؿ، بوػفشه  ػيخ
ـ، لة ه ا ىتقيقػا اكنػر    ةػن قػد اخشػري ُُُٗهػ/ُِّٗزلهد بن عهر ال و رة، كذل  ا عاـ  ي  نشا   اخلبت 

للهشػػػيخا ا الظاهػػػػر، فلرمبػػػا اعشقػػػد الةثػػػري ب ػػػاءن علػػػى الو،ػػػا ق ادل شػػػورة، أف نشػػػي  الةهػػػاؿ اػػػاف ا الشػػػار   ادلػػػذاور ا 
إضػفاء لقػب الشػي  علػى اػل نػن  شعانػل نػع ، كلعػل اللػبب ا  ْلالو،يقا، لةػن احلقيقػا اانػت فيهػا بعػد ذلػ  بعػانني

خاصػػا كأنػػه ا تلػػ  الفػػاة    ةػػن قػػد تلػػلم ىتةػػم  كدهػػم، لفػػاة، هػػػو تقر بهػػػم إليػػه كالػػباإلنػػاـ ػلػػىي خػػوؿ تلػػ  ا
أف الفػػػػاة نػػػػن عػػػػاـ  ا،ن طقيػػػػأاثػػػػر آخػػػػر  بػػػػدك  ان كهػػػػػ اؾ تفلػػػػري  .نػػػػت الدكلػػػػا العثهانيػػػػا هػػػػػي احلااهػػػػاالػػػػيهن، كإظلػػػػا اا

ـ اانػت فػػاة نشػي  نهػػػدم صػوح الػػورد اهػا ظهػػػر ا الو،ػا ق، كا الفػػاة ُُّٗهػػػ/ُُّّ ـ كىتػيفُُُٗهػػ/ُِّٗ
أف الشػي  نهػػدم صػوح الػورد اػاف قػد اعشػزؿ بيشػه  ذارنػا سػلفان ةهاؿ بوفشه  ػي ، كاحلاصػل اهػا نفلهػا ظهػر اسم ال

                                                           

 . ْٕ: ال و رة، عبداهلل: القر ا  يء نن الشار  ، صاشاب    ك،يقا ن شورة اُل
     صلد له ترها ا ادلوادر الس بني أ د  ا. ِل
 .ٓٗ: ال و رة، عبداهلل: القر ا  يء نن الشار  ، صاشاب  وح البةرم  ك،يقا ن شورة ا  لعزؿ الشي  صّل
 .ٓٔ -ْٔ  ال و رة، عبداهلل: القر ا  يء نن الشار  ، ص ْل
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بػػن أزلهػػد صػػوح الةهػػاؿ ؽلثػػل  كذلػػػذا اػػاف أزلهػػد .صػػا  علػػي الػػورد بقشلػػه ك   لػػشطع اخلػػركج نشيجػػا هتػػػد د كلػػد عهػػه
ـ، كىتػػػيف ىتوػػػوله علػػػى رقػػػم ادلشػػػي  ُُُٗهػػػػ/ُِّٗالظاهػػػػر بوػػػفشه  ػػػي  ا عهػػػـو ال اىتيػػػا كأنػػػاـ الدكلػػػا نػػػن عػػػاـ 

 كاخشيار ال اس له ا الوقت ادلذاور بالو،يقا.
هػا ظهػػر سػطا، اك ؤاد نػا سػبق ذاػر ، الػرقم اخلػاص بادلشػي  للشػي  أزلهػد الةهػاؿ، الػذم اػاف  ضػم عػزلس الظاهػػر كالوا

الظاهػػػر كالواسػػطا، كحبضػػور  ػػي  نشػػا   اخلبػػت زلهػػد عهػػر بػػن ىتلػػن ال ػػو رة، بشػػار    هػػػر  أعيػػاف ذلػ  ا الػػرقم، توقيعػػات
، كخػوؿ فػاة ادلشػي  اانػت احلػرب العادليػا اككىل، نػن  ُلـُُِٗهػجر ا، ادلوافق  هػر نوفهرب عػاـ ُُّّصفر ادلظفر س ا 

 :أعلهابا، كالس ااشول ب ارها نعظم بلداف العا ، كىتولت أىتدا،ان ا عهػد  ـ، ا أكر ُُٖٗىتيف  ُُْٗعاـ 

 الحرب اإلمامٌة اإلدرٌسٌة: 

قبػػل اخلػػوض ا ىتػػرب اإلدر لػػي نػػع اإلنػػاـ ػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن ا ن طقػػا الظػػاهر، ػلػػشم علي ػػا اسػػشعراض البػػدا ات 
العاـ، الػذم ىتوػل فيػه الشقػارب بػني اإلنػاـ ػلػىي بػن محيػد  بني اإلنانني، فقد اخشلف ادلؤرخوف ا  د د للعوقات اككىل

ـ، كآخػػػػر ذاػػػػر بنينػػػػه ا عػػػػاـ َُٗٗبػػػػن علػػػػي اإلدر لػػػػي، فػػػػالبعض نػػػػ هم  ػػػػذار بنينػػػػه اػػػػاف ا عػػػػاـ  زلهػػػػد اللػػػػيدالػػػػد ن ك 
ـ، هػو العػاـ الػذم   فيػه َُٗٗ، ك رجح الباىت  نا ذهب اليه العقيلي، بػنيف عػاـ  ِلـُُُٗـ، كن هم قاؿ بعاـ َُُٗ
اإلنػػػاـ ػلػػػىي نػػػع اإلدر لػػػي، اػػػوف اإلدر لػػػي اػػػاف قػػػد كىقَّػػػعى نعاهػػػدة احلفػػػا ر نػػػع الدكلػػػا العثهانيػػػا ا ذلػػػ  العػػػاـ  تقػػػارب
ـ، هذا نن ناىتيا. كنن ناىتيا ،انيا، ىتني ا شدت ادلواجهات نع العثهػانيني نػن قبػل الطػرفني، اإلدر لػي كاإلنػاـ، َُٗٗ
بلػػر أكجػػه، ىتػػني اعاضػػت القػػوات اإلدر لػػيا للقافلػػا العثهانيػػا ـ، اانػػا علػػى ت لػػيق فيهػػا بي ههػػا، كالػػذم َُُٗا عػػاـ 

ـ، ذلػػ  ااتفػػاؽ بػػني الطػػرفني فرضػػت علػػى الدكلػػا العثهانيػػا ُُُٗفربا ػػر  هػػػ/ُِّٗصػػ عاء، ا صػػفر  إىللشه ػػع كصػػوذلا 
 . ّلإرساؿ القا د أمحد عزت با ا لشهد ا الوضع ا ادل طقا، كالشفاكض نع اكقراؼ الثا رة كىتل اإل ةاؿ

قػػد صلحػػت الدكلػػا العثهانيػػا عػػن قر ػػق نفوضػػها، القا ػػد أمحػػد عػػزت با ػػا، ا إىتػػداث تقػػارب بي هػػا كبػػني اإلنػػاـ ك 
ـ، كالػػذم عىػػدَّ ي اإلدر لػػي هنا ػػا احللػػف ُُُٗأاشػػوبر هػػػ/ُِّٗػلػػىي، كذلػػ  بعقػػد صػػلح دعػػاف ا  ػػهر ذم القعػػدة 

 إىلم ىتشم عليػه البحػ  عػن ىتلفػاء جػدد للوقػوؼ نع اإلناـ ػلىي، كخوض ادلواجهات نع العثهانيني مبفرد ، اكنر الذ
 . ْلجانبه

                                                           

 .ٓنلحق رقم ك،يقا زلفوظا لدل الباىت .   ُل
بػػػػػػػػن ك زبػػػػػػػػارة، زلهػػػػػػػػد ْٖٕ، صّـ، طُٖٗٗ/هػػػػػػػػػَُُْ. نطػػػػػػػػابع الوليػػػػػػػػد، الر ػػػػػػػػاض ِ  العقيلػػػػػػػػي، زلهػػػػػػػػد أمحػػػػػػػػد: تػػػػػػػػار   ادلخػػػػػػػػوؼ اللػػػػػػػػليهاين، جِل

ك الشػػػػػػػرقي، سػػػػػػػعد زلهػػػػػػػد: عشػػػػػػػر سػػػػػػػ وات نػػػػػػػن َُٖق، صُّٕٔ. ادلطبعػػػػػػػا اللػػػػػػػلفيا، القػػػػػػػاهرة ِ: أ هػػػػػػػا الػػػػػػػيهن ا القػػػػػػػرف الرابػػػػػػػع عشػػػػػػػر، جزلهػػػػػػػد
.ف ، بػػػػريكت ،  قيػػػػق: زلهػػػػد عيلػػػػى صػػػػاحليا. لدِسػػػػرية اإلنػػػػاـ ػلػػػػىي زلهػػػػد محيػػػػد الػػػػد ن ادللػػػػهاة تقييػػػػد ىتػػػػوادث إنشػػػػاء جتد ػػػػد ارهػػػػاد الثػػػػاين، نػػػػن

 .ّٗٓ-ّٖٓ، صُـ، طََِْهػ/ُِْٓ
ـ. ُّّٗ-ُِّٗهػػػػػػػػ/ُُّٓ-ُُّْ  أبػػػػػػػو سػػػػػػػحها، علػػػػػػػي بػػػػػػػن ىتلػػػػػػػن إبػػػػػػػراهيم: العوقػػػػػػػات اللياسػػػػػػػيا بػػػػػػػني اكدارسػػػػػػػا كادلهلةػػػػػػػا ادلشواليػػػػػػػا اليه يػػػػػػػا ّل

 .ّّ-ِّـ، ص َُِّهػ/ُّْٓرسالا ناجلشري، اليا اآلداب جانعا ادلل  خالد، أةا 
ـ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنوػػػػػػػػػػػػػػػػػوص. دار الفةػػػػػػػػػػػػػػػػػر، دنشػػػػػػػػػػػػػػػػػق ُّٓٗ-ُٖٖٗهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ُّْٓ-ُُّٓادل ػػػػػػػػػػػػػػػػػار كالػػػػػػػػػػػػػػػػػيهن    العهػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، ىتلػػػػػػػػػػػػػػػػػني بػػػػػػػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػػػػػػػداهلل:ْل

 .ٕٗ، صُـ، طُٕٖٗهػ/َُْٖ
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صػػػف  إىلنػػػن الطبيعػػػي أف غلػػػد زلهػػػد بػػػن علػػػي اإلدر لػػػي ا نفلػػػه  ػػػيء علػػػى اإلنػػػاـ ػلػػػىي، نظػػػران لشخليػػػه ع ػػػه كانضػػػهانه 
كجػػل الوسػػاقا اكتػػراؾ العثهػػانيني، كقػػد عاتػػب اإلدر لػػي اإلنػػاـ ػلػػىي، ا اخلطػػاب، الػػس بعثػػه نػػع كفػػد اإلنػػاـ ػلػػىي ادلرسػػل إليػػه، 

، كبػػػدأ اإلدر لػػػي نػػػن ىتي هػػػا ااسػػػشعداد دلواجهػػػا ادلشاػػػريات ارد ػػػدة، كالبحػػػ  عػػػن قػػػول أخػػػرل (1لبػػػني اإلدر لػػػي كالعثهػػػانيني
للشحػػالف نعهػػا، كصلػػح ا ضػػم العد ػػد نػػن القبا ػػل اليه يػػا، الػػس اانػػت تػػري راضػػيا عػػن عقػػد صػػلح دعػػاف، كعلػػى رأسػػها قبا ػػل 

   ِ لالواعظات كتريهاقبا ل هتانا ا إىلىتا د، إضافا 
للقضاء على  رد اكدارسا، مبلاعدة ال نن الشر ف ىتلني بن علي نػن ناىتيػا  وفكا الوقت الذم سعى العثهاني

الشػهاؿ كاإلنػػاـ ػلػػىي نػن ال اىتيػػا ار وبيػػا، اسػشعاف اإلدر لػػي بن طاليػػا، الػس اانػػت ا ىتالػػا ىتػرب نػػع الدكلػػا العثهانيػػا 
إ طاليػػا أف نػػن نوػػلحشها دعػػم اإلدر لػػي، دلشػػاتلا الدكلػػا العثهانيػػا كفػػشح أاثػػر نػػن  بطػػرابلس الاػػرب بليبيػػا، كقػػد رأت

جانبػػه نػػن ناىتيػػا  إىلجبهػػا إلضػػعافها، فنيعل ػػت ادللػػاندة لإلدر لػػي كندتػػه بادلػػاؿ كاللػػوح  قيقػػان ذلػػدفها، كالوقػػوؼ 
  ّلالبحر، ىتيف  ةن نن الليطرة على نيدم،   ىترض ككصل ىتيف جازاف   جزر فرساف

شفاد زلهد اادر لػي نػن عوقشػه نػع إ طاليػا، لة هػا   تػدـ قػو ون، فبهجػرد أف توقفػت احلػرب اإل طاليػا العثهانيػا، ك  اس
، لػذل  بػدأ اادر لػي البحػ  عػن ىتليػف  ْلـ، ضػعفت العوقػا اادر لػيا اإل طاليػاُُِٗتوقيع نعاهػدة أك ػي لػوزاف عػاـ 

ـ، لة ػه   ػلػ  بػرد نػن قبػل بر طانيػا إا بعػد ُُّٗلػ  ا  ػهر أتلػطس جد د دللاندته كدعهه، فشوجه ضلو بر طانيػا، كذ
ذلػػػ ، أف  إىلفرسػػػاف، إضػػػافا  إىلعػػػاـ، كلعػػػل اللػػػبب ا تفاعػػػل بر طانيػػػا نػػػع اإلدر لػػػي، ختوفهػػػا نػػػن نػػػزكؿ القػػػوات اكدلانيػػػا 

كجػه الدكلػا العثهانيػا، فاتوػلت  ظركؼ احلرب العادليا اككىل فرضػت عليهػا، اسػشهالا زعهػاء ادل طقػا العربيػا اليهػا، للوقػوؼ ا
باإلدر لػػي، كعرضػػت عليػػه احلها ػػا ا ىتػػاؿ اسػػشطاعشه اللػػيطرة علػػى جػػزر فرسػػاف، فلػػني اإلدر لػػي قلػػب الرب طػػانيني، كقػػاـ 

  ٓلـُُٓٗ  ا ر  َّبالليطرة على ارزر، كذل  ا 
الشزانه بولح دعاف ادل عقػد بي ػه جانبها، ىتي  أعلن  إىلكا اللياؽ ذاته، عجزت بر طانيا عن اسشهالا اإلناـ ػلىي 

، كذلػػػ  ادلوقػػػف عػػػاد بالفا ػػػدة علػػػى اإلدر لػػػي، الػػػذم ن حشػػػه بر طانيػػػا دعههػػػا  ٔلـُُُٗكبػػػني الدكلػػػا العثهانيػػػا عػػػاـ 
                                                           

 .ِِٓ-ِْْ. صِ  زبارة: أ ها اليهن، جُل
 .ّٕ-ّٔ   أبو  حا: العوقات اللياسيا، صِل
رل، اليػػػػػػا الشػػػػػػر عا كالدراسػػػػػػات اإلسػػػػػػونيا،   ادلػػػػػػداح، أنػػػػػػرية علػػػػػػي: ادلخػػػػػػوؼ اللػػػػػػليهاين  ػػػػػػت ىتةػػػػػػم اكدارسػػػػػػا، أقركىتػػػػػػا داشػػػػػػورا . جانعػػػػػػا أـ القػػػػػػّل

، إ اعيػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػن ك الو ػػػػػػػػػلئِٕ، صِك العقيلػػػػػػػػػي، زلهػػػػػػػػػد أمحػػػػػػػػػد: تػػػػػػػػػار   ادلخػػػػػػػػػوؼ اللػػػػػػػػػليهاين، جُِّـ، صُٖٓٗهػػػػػػػػػػ/َُْٔنةػػػػػػػػػا ادلةرنػػػػػػػػػا 
بػػػػػراهيم ،  قيػػػػػق: إِنػػػػػن ،علػػػػػى بعػػػػػض أربػػػػػاب الفضػػػػػل كالةهػػػػػاؿ نػػػػػن أهػػػػػل الػػػػػيهن كذاػػػػػر احلػػػػػوادث الواقعػػػػػا ا هػػػػػذا الػػػػػزنن : نشػػػػػر الث ػػػػػاء احللػػػػػنزلهػػػػػد

 .ٖٗص ،ِـ، طََِٖق/ُِْٗأمحد ادلقحفي. نةشبا اإلر اد، ص عاء 
ـ خلفيػػػػػػػػػػا كىتػػػػػػػػػػوارات تارؼليػػػػػػػػػػا. نةشبػػػػػػػػػػا ُّْٗ-ُْٕٓهػػػػػػػػػػػ/ُّّٓ-ُُٖٓاللػػػػػػػػػػعود ا  –  سػػػػػػػػػػا ، سػػػػػػػػػػيد نوػػػػػػػػػػطفى: نراىتػػػػػػػػػػل العوقػػػػػػػػػػات اليه يػػػػػػػػػػا ْل

العربيػػػػػػػػػػػػػػػػا، القػػػػػػػػػػػػػػػػاهرة  ك كهبػػػػػػػػػػػػػػػػا، ىتػػػػػػػػػػػػػػػػاف : جز ػػػػػػػػػػػػػػػػرة العػػػػػػػػػػػػػػػػرب ا القػػػػػػػػػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػػػػػػػػػر ن. دار اآلفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽِٕٔ، صُـ، طََِّنػػػػػػػػػػػػػػػػدبوي، القػػػػػػػػػػػػػػػػاهرة 
ك  عقػػػػػػػوب، هاركلػػػػػػػد: نلػػػػػػػوؾ  ػػػػػػػبه ارز ػػػػػػػرة العربيػػػػػػػا، ترهػػػػػػػا: أمحػػػػػػػد ادلضػػػػػػػواىتي. نراػػػػػػػز الدراسػػػػػػػات كالبحػػػػػػػوث ّْ-ِْ، صّـ، طُْٓٗهػػػػػػػػ/ُّٕٓ

 .ُْك أبو  حا: العوقات اللياسيا، صُٔٓـ، صُّٖٗاليه ، ص عاء 
لػػػػػػػري، ترهػػػػػػػا: نراػػػػػػػز دراسػػػػػػػات اخللػػػػػػػين العػػػػػػػر . جانعػػػػػػػا البوػػػػػػػرة، نراػػػػػػػز   بالػػػػػػػدرم، جػػػػػػػوف: القػػػػػػػول كاانشيػػػػػػػازات ادلعدنيػػػػػػػا ا إنانػػػػػػػا اإلدر لػػػػػػػي ا عٓل

 .ٓـ، صَُٖٗدراسات اخللين العر ، البورة 
 .ُّٔ، صّـ، طُٖٓٗ  هولفر شز، هانز: اليهن نن الباب اخللفي، تعر ب: خريم محاد. ادلةشبا اليه يا، ص عاء ٔل
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ـ، كالػػس   جتد ػػدها عػػاـ ُُٓٗالةانػػل، كاعافػػت بنيىتقيشػػه ا جػػزر فرسػػاف، ب ػػاءن علػػى ادلعاهػػدة ادل عقػػدة بي ههػػا عػػاـ 
  ُلنيا حبها ا شلشلةات اإلدر لي نن أم عدكاف خارجي،  ر طا أا  شعانل نع قوة أج بياـ، كتعهدت بر طإُُٗ

اهػػػا سػػػهلت بر طانيػػػا لإلدر لػػػي، نىػػػدَّ سػػػيطرته علػػػى اكراضػػػي اليه يػػػا، كانشزاعهػػػا نػػػن  ػػػد اإلنػػػاـ لوػػػاحله، فضػػػهت 
اهػػاؿ سػػيطرته علػػى بػػود بػػ  نفػػوذ ، الػػذم توجػػه إل  إىلـ ُُِٗاحلد ػػدة ا عػػاـ  إىلاللحيػػا كالوػػليف كادلخػػا، إضػػافا 

، ك بػدك للباىتػ  أف اللػبب ا ذلػ  الشوػرؼ، ؽلثػل أسػلوب ضػاخي  ِلقيس كىتجور حبجا كرؽلػا كبػرع كباجػل كنلحػاف
علػػى اإلنػػاـ ػلػػىي، لوقػػف سياسػػشه ادلشعلقػػا   ػػوب الػػيهن، كهػػذا نػػا   ا نعاهػػدة صػػ عاء بي هػػا كبػػني اإلنػػاـ ػلػػىي عػػاـ 

 ء الوضع على نا هو عليه دلدة أربعني عانان.ـ، كالس محلت ا قياهتا بقاُّْٗ
اإلدر لػػي تلقا يػػان، فهػػن ادلؤاػػد أنػػه كقعػػت نراسػػوت  إىلك بػػدك للباىتػػ  أف ن طقػػا نلحػػاف كاػػذل  الظػػاهر،   ت ضػػم 

ادلشػػا  ، فهلحػػػاف تعػػد تابعػػػا دلشوػػػرفيا بػػػني بػػني قػػػادة اإلدر لػػي، كخاصػػػا القا ػػد زلهػػػد قػػاهر رضػػػواف ادلشهراػػػز ا باجػػل ك 
آنػػذاؾ، فػػاتفق ادلشػػا   ا نلحػػاف علػػى اخلػػركج عػػن قاعػػا اإلنػػاـ ػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن كإعػػوف الػػواء لإلدر لػػي، احلد ػػدة 

كقانوا مبحاصرة ال قيب أمحػد بػن ػلػىي ىتبػيء، كأيٍقبًػقى احلوػار عليػه، ك  ؼلػرج إا بوسػاقا اللػيد عبػد  جػيوف عابػد أىتػد 
باجل آخػذان سػوىته نعػه، كبػاكخز ادلػدفع ك  القػبض عليػه نػن  إىلكجهاء الز د ا، ىتي   ح لل قيب ىتبيء بالوصوؿ 

، كاػػذل  فعػػل أهػػل نلحػػاف نػػع ال قيػػب عبػػداهلل ػلػػىي أبػػو ن وػػر، الػػذم  ّلجػػازاف إىلقبػػل اكدارسػػا كأخػػذ ادلػػدفع كإ وػػاله 
ا ىتوصػػر ا العػػربات لرأس جبػػل  ػػاهر  لة ػػه اسػػشطاع إنقػػاذ نفلػػه بػػالقبض علػػى الشػػي  علػػي ػلػػىي اكصػػابع ل ػػي  قبلػػ

نلحاف  اكنر الذم أىتجم أتباعه عن اإلضرار بني  ن ور، الذم انلحب تػدرغليان ىتػيف كصػل أذرع، كىتػني  ػعر باكنػاف 
ـ كقػػد  ةػػن أهػػل نلحػػاف قشػػل الةثػػري نػػن ُُِٗهػػػ/َُّّأقلػػق الشػػي  علػػي ػلػػىي اكصػػابع. اػػاف ذلػػ  ا  ػػهر رجػػب 

 . ْلأتباع اإلناـ ػلىي بن محيدالد ن
ي حبةػم ادلوقػع بالليد زلهد بن علي اإلدر لؿ اكدارسا الب الواءات فيها، كاارتباط ىتاك أنا عن الظاهر، فقد 

أنػه كصػل أىتػد اكنػراء   ٓلالعهػارم ، فقد أخربين الداشور زلهد صاري زلهد عليذل  اكنر  ؤاد كنا القر ب نن هتانا،
نػػوااهتم  إىلال ػػو رة كقػػد دعػػا  الظػػاهر، كاػػاف ا الظػػاهر أ، ػػاء ز ارتػػه أزلهػػد علػػي ىتلػػن  إىلاكنػػراء نػػن بيػػت اإلدر لػػي 

اهػػػا اػػػاف نػػػن ادلػػػوالني    ٔلحبػػػوزة أكاد لػػػس نػػػا تػػػزاؿ  ، أهػػػدا  ب دقيػػػا لنػػػوزر  كاكالػػػدخوؿ ا قػػػاعشهم، كلاتيبػػػه ا ذلػػػ
لألدارسػػا بيػػت الشػػاجر ا قلحةػػم، بي هػػا اػػاف بعػػض أهػػل الظػػاهر لأهػػل الوػػافح  نػػوالني لإلنػػاـ ػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن، 

اط العلةر ا ا أقراؼ اخلبت لب  عهػارة ادلعركفػا بوا هػا لإلنػاـ آنػذاؾ  ك ظهػر أف تلػ  ادلػوااة الذم أنر باتيب ا 
                                                           

 .ُِٖك سا : نراىتل العوقات اليه يا اللعود ا، صٔا علري، ص  بالدرم: القول كاانشيازات ادلعدنيا ا إنانا اإلدر لي ُل
ك نطهػػػػػػػػر، عبػػػػػػػػدالةر  أمحػػػػػػػػد: سػػػػػػػػرية اإلنػػػػػػػػاـ ِِّك  عقػػػػػػػػوب، هاركلػػػػػػػػد: نلػػػػػػػػوؾ  ػػػػػػػػبه ارز ػػػػػػػػرة العربيػػػػػػػػا، صُّٕ، صِ  العقيلػػػػػػػي: تػػػػػػػػار   ادلخػػػػػػػػوؼ اللػػػػػػػػليهاين، جِل

ػػػػػػػاف ،  قيػػػػػػػق: زلِػلػػػػػػػىي محيػػػػػػػد الػػػػػػػػد ن ادللػػػػػػػهاة اشيبػػػػػػػا احلةهػػػػػػػػا نػػػػػػػن سػػػػػػػرية إنػػػػػػػػاـ اكنػػػػػػػا، ج ، ُـ، طُٖٗٗهػػػػػػػػػ/ُُْٖهػػػػػػػػد عيلػػػػػػػى صػػػػػػػاحليا. دار البشػػػػػػػػري، عىهَّ
 .ُِْ-ُُٗ-ُُٖص

 .ّٕٗ-ّٔٗ، صِ  نطهر: سرية اإلناـ ػلىي بن زلهد محيدالد ن ادللهاة اشيبا احلةها نن سرية إناـ اكنا، جّل
 .ّٕٗ، صِ  نطهر: سرية اإلناـ ػلىي، جْل
 ء.أسشاذ جانعي كزلاضر  انعا اليهن كاخللين، ص عا  ٓل
 ـ. ََِِ  ا ر  َِهػ/ُُْْهاد اككؿ  ِٓنقابلا  خويا، ص عاء   ٔل
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ىتػػد الشحػػدم بػػني اكقػػراؼ ادلواليػػا لإلنػػاـ ػلػػىي كاكدارسػػا، ك ػػت ادلراسػػلا بػػني أفػػراد نػػن أهػػاي  إىلللطػػرفني قػػد كصػػلت 
ف كادم اجملهػع لاحلانضػا  نقطػا جتهػع قػوات اإلنػاـ ػلػىي الظاهر نع قادة ا اط العلةر ا للشقدـ على الظاهر، كقػد اػا

الػػذ ن تقػػدنوا علػػى الظػػاهر خػػوؿ تلػػ  الفػػاة، ك ة ػػوا نػػن دخػػوؿ الظػػاهر كاللػػيطرة عليػػه، ليلػػةن قا ػػد قػػوات اإلنػػاـ 
كاختػػذت ن طقػػا   ُلػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن لاللػػيد قاسػػم الػػوادعي  ا الةػػراث، بالقوػػر ارد ػػد اخلػػاص ببيػػت ادللحػػاين

 ظاهر قاعدة انطوؽ لقشاؿ اخلارجني عن قاعا اإلناـ ػلىي نن أهل نلحاف كتريهم. ال
ـ، عػـز أهػل نلحػػاف بالشعػاكف نػع أهػػاي هتانػا بالشقػدـ علػػى اخلبػت كالقضػػاء ُُِٗهػػػ/َُّّكا  ػهر ذم احلجػا 

اسػشهرت ادلعػارؾ على نن فيها نن ج ػود اإلنػاـ ػلػىي بػن محيػد الػد ن، فقوػدكا الظػاهر كأذرع كىتفػاش ا كقػت كاىتػد ك 
جانػب قػوات اإلنػاـ ػلػىي،   إىلعدة أ اـ، ك   قف أهل الظاهر نوقف ادلشفرج فقد ا ػاؾ العد ػد نػ هم ا تلػ  احلػرب 

لىتلػػػن ناصػػػر ادللحػػػاين  الػػػذم ا ػػػاؾ  كىتلػػػن بػػػن ىتلػػػن نهػػػدم ادللحػػػاين  ِلاػػػاف نػػػ هم ػلػػػىي أمحػػػد ىتلػػػني ادللحػػػاين
كاػػذل  نهػػدم صػػاري بػػن نهػػدم ػلػػىي عجػػوف، اهػػا أنػػدَّ أهػػاي الظػػاهر ، كالػػس ا تػػزاؿ نوجػػودة  ّلبب دقيشػػه لا ػػذاؼ 

 . ٓلنواقعهم خوؿ تل  الفاة إىل  ْلاريء اإلناني بلبار ار د
ـ، ىتاصػر جػيء اإلدر لػي ُُٗٗهػػ/ُّّٖك ذار الو لي ا هػذا اللػياؽ أخبػاران ن هػا، أنػه ا  ػهر هػاد اككؿ 

أذرع،  إىلاهر ك ة وا نن تضييق اخل اؽ عليهم ىتػيف تزىتزىتػوا نػن الظػاهر زلاط اإلناـ ػلىي بن محيد الد ن ا جبل الظ
  سيطر جيء اإلدر لي على الظاهر، لةن جيء اإلناـ ػلىي عاكد الةرة على الظاهر نن ال اىتيػا الشػهاليا كاليهانيػا 

 إىلكإبعػػادهم  أم نػػن كادم عيَّػػاف كاػػذل  كادم تبػػاب ك ةػػن ارػػيء نػػن إخػػراج قػػوات اإلدر لػػي بػػ  الوػػرا لجهػػا 
نلحػاف  إىلالظػاهر فاسػشبدكا بنيهلهػا كهنبػوا أنػواذلم   توجهػوا  إىل،   عاد اريء اإلناني بعػد قػرد اكدارسػا  ٔلالعرجني

دلواجها اكدارسا فيها، كقد فرض على أهػل الظػاهر اخلطػاط كألزنػوهم بشػوفري الطعػاـ للجػيء اإلنػاني كإ وػاله اػل  ػـو 
اف، كقػد تنياػد الباىتػ  نػن صػحا نػا كرد، نػن بعػض ادلعهػر ن الػذ ن أاػدكا بوػحا ذلػ ، ن اقق ادلواجها نع نلح إىل

    . ٕلكادم تباب كبعض جهات نلحاف إىلىتي  أيلـز ال اس ا الظاهر بن واؿ سبار ار د اإلناني 

                                                           

    لة ه اليـو الف دـ علي احلاج أمحد ىتلن ادللحاين. ُل
ـ، أصػػػػػػيب ا احلػػػػػػرب اإلدر لػػػػػػيا اإلنانيػػػػػػا، برصاصػػػػػػا ا ُّٗٗ   ػلػػػػػػىي بػػػػػػن أمحػػػػػػد ىتلػػػػػػني بػػػػػػن علػػػػػػي بػػػػػػن أزلهػػػػػػد سػػػػػػعيد عبػػػػػػد  ادللحػػػػػػاين، تػػػػػػوا عػػػػػػاـ ِل

اػػػػػػاف فقػػػػػػد إىتػػػػػدل عي يػػػػػػه، هػػػػػػي أ ضػػػػػػان ادلوػػػػػػابا ا تلػػػػػ  احلػػػػػػرب،  قضػػػػػػى آخػػػػػػر ىتياتػػػػػػه نؤذنػػػػػان دللػػػػػػجد زللػػػػػػه الةػػػػػػراث. رمحػػػػػػه اهلل رابشػػػػػه، كا أعلػػػػػػم إف  
 .تعاىل

ـ. قػػػػػاـ رمحػػػػػه اهلل برنػػػػػػي الدبابػػػػػا بالب دقيػػػػػػا ظانػػػػػان أنػػػػػه سػػػػػػيؤ،ر فيهػػػػػا ا الوقػػػػػػت الػػػػػذم أقلقػػػػػػت َُٗٗق/أتلػػػػػػطس ُُُْا  ػػػػػهر زلػػػػػػـر احلػػػػػراـ   تػػػػػوا ّل
  . َُِِنوفهرب  ُّوؽ رأسه أخذت اوفيشه. لعبد  ىتلن ناصر ادللحاين، نقابلا  خويا. الدبابا قذ فا نرت نن ف

   اللبار  ع  ادلؤكنا نن تذاء كتري .ْل
   اكسشاذ علي زلهد علي عبداهلل ادللحاين لبابوري  نقابلا  خويا. ٓل
 .ُٕٗ  نشر الث اء احللن، اجمللد الثاين، صٔل
 اؿ. نقابلا  خويا.   الوالد  وعي أزلهد علي الةهٕل
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هػد صػوح كخوؿ فاة بقاء الليد قاسم الوادعي قا د ار د اإلناني ا الظاهر، تزكج نن اب ا الشي  أزلهد بػن أزل
الظػاهر  إىلبػود  كادعػا. كأصلبػت ن ػه أكادان كصػل نػ هم  إىلالةهاؿ لإنانا ، كزيفٍَّت إليه بقور ارد د،   رىتلت نعه 

      ، اانت هي الز ارة الوىتيدة ذلم. ُلا، ني لز ارة خاذلم أمحد أزلهد الةهاؿ

 :فً الظاهربٌع األراضً 

، فقػد  ػدث الواسػعي عػن سػ ا ليػه الػيهن نػن جفػاؼ كانعػداـ اكنطػارأ ارت الةثري نن ادلوػادر إىل نػا تعرضػت إ
بقولػه: "كارػػدب كالقحػػخي عػػم الػػيهن كىتوػػل نػػرض ا اكقفػػاؿ كاكاثػػر نػػن ارػػدرم كنػػات اثػػري  ـ،ُُْٗق/ُِّّ

نن اكقفػاؿ كا هػذ  اللػ ا قلػت اكنطػار كتلػت اكسػعار" كا اللػ ا نفلػها  قػوؿ ع هػا: "كا  ػهر رجػب نػن هػذ  
ادت الشدة كتنيخر ادلطر عن كقشه ا ص عاء كىتوذلا كأعظم الشدة ااف على الدكاب انعػداـ قعانهػا نػن الشػ  الل ا ع

. اهػا  ػدث نوػدر آخػر عػػن  ِل. . . كا هتانػا ىتوػل جػوع  ػػد د بلػبب القحػخي"كالعشػب كالةػأل كأصػاةا نػرض 
بوػػ عاء بقػػػرش صػػػاغ، كف  ـ بنينػػه ا ػػػشد القحػػػخي كارػػدب كعػػػم الػػػيهن ىتػػيف بيعػػػت فػػػرسُُْٗق/ُِّّتلػػ  اللػػػ ا 

أجربت ال ػاس ا الظػاهر علػى بيػع أراضػيهم، لدرجػا أهنػم بػاعوا ىتػرة  . تل  الظركؼ ّلصاىتبها   غلد ذلا نا  طعهها"
 أرض بقشفا كهي الطبقا الرقيقا نن الذرة، ك يت حبرة القشفا ىتيف اآلف. 

 طرٌقة إبعاده من المشٌخة: 

نشخػػاب كلػػيس نشػػوارث ا أسػػر نعي ػػا، فقػػد جػػرت العػػادة ا العزلػػا قػػدؽلان أف مبػػا أف ادلشػػي  ا الظاهػػػر قػػا م علػػى اا
ال ػاس ع ػػدنا  ر ػدكف عػػزؿ  يخهػػم،  قونػػوف بعػد نقيلهػػػم ع ػد  بشقليػػب البػوارم نػػن علػى ادلػػدا ع لهػع نداعػػا  كذلػػ  

أعيػاف العزلػا كقػاؿ ع د خركجهػم نن د واف الشي ، ففطن الشي  أزلهد الةهػاؿ لػذل  الشوػرؼ، كا اليػـو الثػاين هػع 
ذلػم: "باكنس ا ػت أبػوام كاليػـو أنػا أخػوام" تضػه ت تلػ  العبػارة ت ازلػه عػن ادلشػيخا ليبحثػوا ال ػاس عػن  ػي  آخػر، 

 . ْلك  اخشيار الشي  أزلهد علي ز د  ا ع ليةوف خلفان للشي  الةهاؿ
الةهاؿ عاد ليهارس الزراعػا، فقػد   ىتياته الطبيعيا، فقد ركل الشي  علي زلهد عجوف بنيف إىلعاد الشي  الةهاؿ 

نلحاف، اهػا اانػت ركا ػات  إىلااف له زرع فوؽ الوادم مب طقا الوهػخي، كااف غلهع احلور لنوع نن ال بات  ك شاجر به 
أخرل بنيف ىتالشه ااقشوػاد ا تدهػػورت بعػد عزلػه نػن ادلشػي ، خاصػا بعػد زكاجػه هػػو كاب ػه نػن بيػت الفػوح، فقػد اػاف 

                                                           

  أمحػػػػد أزلهػػػػد بػػػػن أزلهػػػػد صػػػػوح بػػػػن زلهػػػػد صػػػػا  صػػػػوح الةهػػػػاؿ: جػػػػد الةاتػػػػب، أىتػػػػد أعيػػػػاف العزلػػػػا أنػػػػني زلػػػػل الةػػػػراث ككايػػػػل  ػػػػرعي ا العزلػػػػا. ُل
زلػػػػػل الةػػػػػراث تعػػػػػني أني ػػػػػان علػػػػػى  لػػػػػا كنعػػػػػركؼ لػػػػػدل احلةػػػػػاـ ا اللػػػػػواء.عػػػػػرؼ بالفوػػػػػاىتا كال باهػػػػػػا كارػػػػػرأة كسػػػػػرعا البد هػػػػػػا. كالهشػػػػػه نلػػػػػهوعا ا العز 

احلد ػػػػػدة،  إىلكقػػػػػد نقػػػػػل فػػػػػوؽ ارهػػػػػاؿ  ـ بعػػػػػد إصػػػػػابشه  لطػػػػػا دناتيػػػػػأُٖٗػ/هػػػػػُّٖٖ ػػػػػواؿ عػػػػػاـ  ِِاانػػػػػت كفاتػػػػػه ا   .ـُْٖٗهػػػػػػ/ُّٖٔعػػػػػاـ 
 . تعاىلنن أجل العوج، لة ه توا مبلششفى العلفي، كااف برفقشه ابن أخيه ىتلن أزلهد صاري الةهاؿ، كدفن باحلد دة، رمحه اهلل 

 .ِٕٓ-ِٔٓق، صُّْٔبدالواسع بن ػلىي: تار   اليهن ادللهى فرجا اذلهـو كاحلزف ا ىتوادث كتار   اليهن. ادلطبعا الللفيا، القاهرة   الواسعي، ع(ِ
  العر ػػػػي، ىتلػػػػػني أمحػػػػد: بلػػػػػوغ ادلػػػػػراـ ا  ػػػػرح نلػػػػػ  اخلشػػػػػاـ فػػػػيهن تػػػػػوىل نلػػػػػ  الػػػػيهن نػػػػػن نلػػػػػ  كإنػػػػاـ، نراجعػػػػػا كتوػػػػػحيح: زلهػػػػد سػػػػػا   ػػػػػجاب. (ّ

 .ِٔ، صُـ، طََِٖق/ُِْٗعاء ص   جاب. نةشبا اار اد،
  بػػػػالطبع   ؼللػػػػو اكنػػػػر نػػػػن الش ػػػػافس علػػػػى ادلشػػػػيخا، فقػػػػد ظهػػػػر أزلهػػػػد علػػػػي ز ػػػػد  ػػػػا ع ن افلػػػػان قو ػػػػان للشػػػػي  أزلهػػػػد الةهػػػػاؿ، كصػػػػل ذلػػػػ  الش ػػػػافس ْل

   ـََِِأتلطس  ٔ، الظاهر أف تشضارب زكجاهتم على ن هل ادلاء ىتي ها لنيهوف  لأزلهد صاري اخلرزم. نقابلا  خويا إىلالش افس 
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.  ُلىتػػاؿ إىلشفػػاءلوف بال لػػاء، فبعػػد أف تػػزكج قلبػػت لػػه الػػدنيا ظهػػػر اجملػػن كتبػػدلت أىتوالػػه نػػن ىتػػاؿ ال ػػاس  شطػػريكف ك 
   ةػػن هػػػو الوىتيػػد الػػذم انقلػػب  الشػػي  الةهػػاؿ دلشػػا   ا عزلػػا الظاهػػػر، كجػػدت أفكلةػػن نػػن خػػوؿ تشبػػع أىتػػواؿ ا

هلهػػػم نلػػ وليات اػػاف غلػػب علػػى العزلػػا أف ىتالػػه كتاػػري، فهعظػػم ادلشػػا   أصػػيبوا بالفاقػػا كالفقػػر بعػػد ادلشػػيخا نشيجػػا  
الشػػي  علػػى أزلهػػد  اهػػػه .نػػن ادلشػػيخا سػػول ا، ػػني نػػن ادلشػػا  ك  ؼلػػرج تاظلػػان  .تشحهلهػػػا لشخفػػف علػػى الشػػي  الوقػػنية

اخلػػرزم كالشػػي  علػػي زلهػػد عجػػوف، ىتيػػ  أصػػبحا نػػن ابػػار نواػػي اكراضػػي ا ادل طقػػا. اػػاف ىتازنػػان ارؽلػػان  ػػجاعان 
 . ِلب ادلقولا "الظاهػر نا ختلي   ت نللم" كهػ اؾ نا  دؿ على نا أكردنا نقدانان، كهػو صاىت

 الشٌخ أمحمد علً زٌد شاٌع:

الػػس  ػػهد الةثػػري بػػنيف فػػاة نشػػيخا أزلهػػد علػػي ز ػػد  ػػا ع، الػػس قػػدرت اهػػس سػػ وات فقػػخي، نػػن أفضػػل الفػػاات 
فنيىتبػه ال ػاس كأىتػبهم، كضػحى ا سػبيل ذلػ   ال ػاس فيهػا تع شػان أك تضػييقان علػيهم، لػق    ىتيػ بشار   ادل طقا، نرت 

ىتػػق بيػػت ادلػػاؿ، ك نيالهػػا، كىتػػني قولػػب ةػػا نػػن قبػػل احلػػاام أك ادلاليػػا ا اللػػواء، رد بالشػػيء الةثػػري، فقػػد اػػاف غلهػػع 
عليهم: "أال اها أنا كأنت كالعلةر ىتق " كاحل ذلذ  ادلشةلا قلب ن ه احلاام تفر ق نا أاله على الرعيا نػرة ،انيػا 

ا و ػػت، كه ػػاؾ   سػػج ه دلػػدة أربعػػا أ ػػهر كقيػػل  إىلو: "نػػا أنػػا فػػارقي علػػى الرعيػػا. الرعيػػا دفعػػت"، فطيلًػػبى فػػرفض قػػا 
 ، ك هل ال ذل .  ّلبيع البهيها خاصشه إىلعاـ اانل، كاضطر 

ىتلػػن الػػدفلوؿ لجػػد  إىلأ ضػػان نػػا أي،ػػرى ع ػػه، أنػػه اػػاف إذا جػػاء علػػةرم نشع ػػا كنششػػرط، كنػػول تنيد بػػه،  قػػـو بنرسػػاله 
بلايػػ  رمحػػه اهلل الذبلػػا ، كادلشوػػف بػػالقوة كالشػػجاعا كاحلػػدة نػػع عػػدـ تعقػػل، فريسػػل الشػػي  العلػػةرم بػػنينر   فػػذ علػػى 
الدفلوؿ، كحبجا عدـ دفعه للزااة، في طلػق العلػةرم بػذل  اكنػر، كىتػني كصػوله  عطيػه الػدفلوؿ عشػاء كالػذم اػاف تالبػان 

اػاف الػدفلوؿ بيػد أنػه  م نا قيدـ له نشػاقان عليػه أف  ػذبح لػه دجاجػا، حلوح كدجرة أك حلوح كرا ب. ىتي ها  رفض العلةر 
فقريان نعدنان ااالبيا ال اس، فيحاكؿ الدفلوؿ الشعذر له، لةن العلةرم  ور علػى نطلبػه، اكنػر الػذم غلعػل الػدفلوؿ  قػـو 

الطر فػػا، كهػػي الشػػرفا  إىلة  بنيخػػذ ب ػػدؽ العلػػةرم عليػػه قهعػػان كضػػربه، كإنزالػػه اللػػافل بػػالقوة إلخػػراج الضػػفع لركث البقػػر 
الػػس قبػػاؿ ترفشػػه، كىتػػني رفػػض العلػػةرم  ػػد  الػػدفلوؿ ا رقبشػػه ىتػػيف  ػػعر العلػػةرم أف رقبشػػه سش ةلػػر نػػن قػػوة الضػػاخي 
عليه، كىتني  رل أنه ا ؽلةن الفةاؾ ن ػه  رضػ  لألنػر، ك  فػذ نػا أنػر بػه، كبالةػاد  ػشخلز العلػةرم نػن الػدفلوؿ هاربػان 

 عشاء، كىتني رآ  صاىتبه سنيله: "هيا نا فعلت نع اخللع ابن اخللػع" سػةت ك   ػرد، كىتػني  ػرل جبل  ا ع بو إىلراجعان 
الشػػي  ع ػػاة الثػػاين كهػػو  علػػم نػػا ػلػػدث ذلػػم، قػػاؿ لػػه: "نػػا ت فػػع لػػه إا أنػػت تربيػػه، هيػػا ذ ػػه اكنػػر أنفػػذ عليػػه". في طلػػق 

نعػػه اػػاككؿ، كغلػػرب  علػػى إنػػزاؿ الضػػفع نػػن  العلػػةرم لع ػػد الػػدفلوؿ بػػ فس توػػرفات اككؿ، شلػػا  ضػػطر الػػدفلوؿ الشوػػرؼ

                                                           

ركم للباىتػػػػػػ  أنػػػػػػه اػػػػػػاف لػػػػػػه صػػػػػػاىتب نػػػػػػن ىتفػػػػػػاش خبػػػػػػري بػػػػػػالش جيم كضػػػػػػرب الرنػػػػػػل، ىتيػػػػػػ  ىتػػػػػػذر  نػػػػػػن نابػػػػػػا اإلقػػػػػػداـ علػػػػػػى ذلػػػػػػ  الػػػػػػزكاج، الػػػػػػذم   (ُ
 سيلحق به الضرر، لة ه    نيبه دلا قيل له، فةاف نا ااف رمحهم اهلل أهعني. 

   الشي  علي زلهد عجوف. نقابلا  خويا.ِل
 يلا ادلواصوت آنذاؾ، كنلنيلا بيعها ابرية ا ىتق الشي .   تعد البهيها أك البالا كسّل
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اللافل. زلاكان الفةاؾ ن ه، كفور عودته اسشقبله زنيله سا ون لػه: هيػا نػا فعلػت نػع بلايػ ؟ فنيجػاب عليػه: نػا  إىلالطر فا 
 أقلعشو  أنزل ا .  ع  أنه اقى نوري نا اقا  اككؿ. كأ هر نا ىتدث ا عهد :

 حادثة قتل فً عرصة الكراث:

قػل إلي ػػا ركا ػػات احلاد،ػػا أهنػػػا كقعػػت ا عهػػػد الشػػي  أزلهػػد بػػن زلهػػد صػػوح الةهػػاؿ، لة ػػه ظهػػػر ل ػػا تػػري ذلػػ  تش ا
، الوػادر  ُلنن خوؿ احلةم الوادر ا القضيا، كالػس ظهػػر عليػه خػشم ىتػاام لػواء ا و ػت إ اعيػل بػن ىتلػن اإلنػاـ

ةم سجن عبداهلل ىتلػن عبػد  ادللحػاين دلػدة سػ شني ـ، كااف قد سبق ذل  احلُّٖٗ  ا ر هػ/ُّٕٓبشار    هػر زلـر 
ـ، اهػػػا ظهػػػػر ا الو،يقػػػا أف  ػػػي  نشػػػا   اخلبػػػت    عػػػد زلهػػػد عهػػػر ُّٔٗهػػػػ/ُّٓٓأم أف احلاد،ػػػا كاقعػػػا ا سػػػ ا 

، كنن خوؿ تل  ادلعطيات كالداات ؽلةن القوؿ بػنيف احلاد،ػا كقعػت  ِلال و رة، كإظلا اب ه زللن بن زلهد عهر ال و رة
 د الشي  أزلهد علي ز د  ا ع.ا عهػ

اػػاف سػػبب كقػػوع احلاد،ػػا، أف لعبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين نوضػػع أرض نلشوػػقا ببيشػػه الةػػا ن ا كسػػخي زلػػل الةػػراث، أراد أف 
جانبػػػه الةثػػػري نػػػن بػػػ  ادللحػػػاين، كىتوػػػل اخلػػػوؼ بػػػني  إىل بػػ  فيهػػػػا، لةػػػن ىتلػػػن أمحػػػد ادللحػػػاين ن عػػػه نػػػن الب ػػػاء ةػػػػا، ككقػػػف 

داء قبيػػل العوػر بقليػػل، ىتيػ  قػػاـ ىتلػن أمحػػد ادللحػاين بن قػػاؼ العهَّػار أمحػػد ىتلػن القػػركف كرنػي ادلفػػرس نػػن اكقػراؼ بعػػد الاػ
 ػػد علػػي عبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين، كىتػػني خػػرج كالػػد  نػػن البيػػت ب ػػاءن علػػى صػػياح زكجشػػه زهػػػراء عبػػداهلل لػػه، تلقفػػه ىتلػػن أمحػػد 

، ّ ل ها خ قػه ىتلػن أمحػد ادللحػاين نػن  ػدة الاػيض اهػا  ةػي الو،يقػاادللحاين كقفز فوقه بعض ب  ادللحاين، كقرىتو  أرضان، بي
كدفاعان عن نفله، قبض عبداهلل ىتلن ادللحاين، على ج بيشػه الػس اانػت ا كسػطه، كقعػن ىتلػن أمحػد ادللحػاين، ا ضلػر ، كقػد 

دلقشػػوؿ علػػػي أمحػػد ىتلػػػن بانػػت  ػػدة الطع ػػػا ا ادلقشػػوؿ اػػػركج نػػا أالػػه نػػػن نةػػاف الطع ػػػا، كنػػات ا احلػػاؿ، كىتػػػني رأل أخ ا
ادللحػػاين نػػا آؿ إليػػه اكنػػر، سػػارع بػػالقبض علػػى عبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين ليذحبػػه نػػن رقبشػػه، كاضػػعان اللػػةني عليهػػػا، لةػػن زكجػػا 
عبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين كضػػعت  دهػػػا علػػى رقبػػا زكجهػػػا، كىتػػني نػػرر علػػي أمحػػد ىتلػػن ادللحػػاين اللػػةني علػػى الرقبػػا كقفػػت  ػػد 

رقبػا زكجهػػا، كذحبػت  دهػػا، كااشفػى علػي أمحػد ادللحػاين برؤ ػا الػدـ  إىلدللحػاين ىتػا ون كنانعػان نػن الوصػوؿ زكجا عبػداهلل ىتلػن ا
الػػذم خػػرج نػػن  ػػد زهػػػراء عبػػداهلل، ظانػػان أنػػه   الػػذبح لقاتػػل أخيػػه فااػػه، كظػػل عبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين قابضػػان علػػى ج بيشػػه بيػػد ، 

 .ْ لهاؿندافعا عن نفله ىتيف   إدخاله قور بيت الة
كفور علم ال اس ا الظاهػر باحلاد،ا، توجهػوا الةػراث نػن أجػل الشهػػد ر كال هػػب، كهػذ  اانػت عػادة بػني القبا ػل ىتػني 
ػلػػدث كاقعػػا قشػػل بػػنيم نةػػاف  لػػارعوف بالوصػػوؿ نػػن أجػػل اللػػلب كال هػػػب، لة ػػه   ػلػػدث ذلػػ ، كاللػػبب أف الشػػي  

صاح ا ال اس: " ا أهل الظاهػػر  القاتػل ن ػا كادلقشػوؿ ن ػا" كفيهػػا أزلهد بن أزلهد صوح الةهاؿ قلع نن سقف القور ك 

                                                           

اإلنػاـ ػلػىي أ ضػان القضػاء    إ اعيل بن ىتلن بن عبداهلل الوادعي نن ابار علهاء عور . توىل اكنر ا لواء ا و ت ا عهػد اإلناـ ػلىي بن محيد الػد ن،   كا ُل
ـ ترجم له ادلؤرخ زبارة ا نزهػا ال ظر. لالفضيل، علي عبدالةر : اكتواف دلشػجرات أنلػاب عػدناف ُّْٗهػ/ُّٔٔا ا و ت، كاسشهر ةػا ىتيف كفاته، عاـ 

 .ُْٓ، صِـ، طُٓٗٗهػ/ُُْٓكقحطاف. نةشبا العز ر ا، الر اض 
 ـ. ُٕٕٗق/ُّٕٗ: اانت كفاته عاـ ن بن زلهد عهر ال و رة  زللِل
 ك،يقا زلفوظا لدل اكسشاذ علي زلهد علي عبداهلل ادللحاين بابوري. ل.  صورة احلةم الوادر عن ىتاام ا و ت ا قضيا القشّل
 ـ.ََِِ ونيو  ُِ  نقابلا  خويا نع عبداهلل بن عبداهلل ىتلن ادللحاين، الظاهػر ْل
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سػػقف  إىلبيشػػه، كا الوقػػت نفلػػه، اػػاف علػػي عبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين قػػد صػػعد  إىلن ػػع الشهػػػد ر كرجػػوع اػػل  إىلإ ػػارة 
 إىلنػر الػذم أدل قورهػم، كنعه ب دقػه، نهػػددان دلػن  ػدخل نػن أهػل الظاهػػر  بالقشػل ا ىتػاؿ شلارسػا اللػلب كال هػػب، اك

رجػػوع ال ػػاس كخركجهػػػم نػػن عرصػػا الةػػراث، كهػػػدأ اإل ػػةاؿ، كظػػل عبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين ليلشػػه ا قوػػر بيػػت الةهػػاؿ، 
كقػد أصػدر احلةػم ا ىتقػه بعػد اللػجن   ُلاللواء ا و ت، ليلجن س شني على ذنا القضػيا إىلك  تود ر  ا اليـو الثاين 

عػن نفلػػه، كالػس قػدرت مببلػر سػػبعها ا كسػبعا كرمػانوف   فرانوػػي، كأيلػزًـ بشنيد شهػػا خػػوؿ  دفػع الد ػا الشػرعيا اونػػه نػدافعان 
 . ِل،وث س وات نن صدكر احلةم

 عزل الشٌخ أمحمد علً زٌد شاٌع: 

اافيػػا إلدانشػػه، كعػدـ رضػػى الدكلػػا   ىتػػق بيػػت ادلػاؿ، اػلأزلهػػد علػي ز ػػد  ػػا ع، فقػد اػػاف أ عػزؿ الشػػي  يػػاعػن ايفك 
فضػون عػن ذلػ  أف أهػاي الظػاهر، فػور علههػم مبػا ىتػدث للشػي   د  بشل  ارر رة، كاهلل تالب على أنر .ع ه، فشم إبعا

ا ا و ػػت، بػػدأكا  بحثػػوف عػػن  ػػي ، كهػػذا هػػو د ػػدهنم ا اػػل زنػػاف، ىتيػػ  ا  رضػػوف بادلقػػدني إا إذا اػػاف قو ػػان كا 
ادتػه إىتػدل الو،ػػا ق نػػا أ عف العوػػبيا لػد هم. كهػوضػ إىلجانبػػه كنؤازرتػه كرمبػا هػػذا  عػود  إىل ػركف أف علػيهم الوقػوؼ 

 ـ،ُّٔٗد لػػهرب ق/ُّٓٓكادلؤرخػػا ا  ػػهر  ػػواؿ عػػاـ  الػػس عثرنػػا عليهػػا ا ك،ػػا ق الشػػي  دىتػػاف بػػن صػػا  الػػورد،
ـى أىتلػن ل  الفػاة بقىتي  كصف الةاتب كضع الظاهر ا ت ولػه: "ك  ػلوػل ذلػ  إا افػااؽ الظػاهر فهػ هم نػن قػدَّ

 . ّلنن بقي على نشي  أزلهد علي ز د كالبعض علن"ال و رة كن هم 

 الشٌخ جبران بن علً العذٌبً: 

ـ، ك  ُّٕٗهػػػ/ُّٔٓ   قػػع ا أ ػػد  ا رقػػم ادلشػػي ، لة ػػه تبػػني أف نشػػيخا جػػرباف بػػن علػػي العػػذ يب اانػػت عػػاـ 
لػػػي أزلهػػػد ـ، ليشػػػوىل بعػػػد  الشػػػي  عُّٗٗهػػػػ/ُّٖٓتطػػػل نشػػػيخشه، كإظلػػػا اانػػػت سػػػ شني فقػػػخي، فقػػػد أبعػػػد ع هػػػا عػػػاـ 

 . ْلاخلرزم، كقد أكضح ا ايف ااف عزله ا نشيخا اخلرزم
ـ، كنػا هػو ادلعػركؼ لػدل ال ػاس أف ادلػذاور اانػت كفاتػه َُْٗهػػ/ُّٗٓاانت كفاة جرباف بن علي العػذ يب عػاـ 

اف فعػػل ، لةػػن نػػا بػػدا للباىتػػ ، أنػػه نوتػػه بػػاحلرؽ اػػ ػػت تلقا يػػان  ىترقػػان ا اللػػافل بػػني العوػػري لزلػػاـز العلػػف ادلخػػزكف 
نقوود، ىتي  قانوا برش اللافل مبادة القاز، كأ علت ال رياف نػن اللهػن ل،قػب بارػدار  فاىتاقػت لادلرااػب  خشػب 
اللػػقف اكرضػػي، فلػػارع ادلػػذاور كخػػذ اككراؽ اخلاصػػا بػػاكرض نػػن الػػدكر العلػػوم، ك   ةػػن  علػػم بػػنيف اللػػقف قػػد 

وف اللػػافل الػػذم بيػػت ال ػػو رة، اػػ إىلقػػد كجػػه أصػػابع اإلهتػػاـ أالشػػه ال ػػرياف، فهػػول بػػه اللػػقف كاىتػػاؽ كاانػػت كفاتػػه، ك 
، هذا نن ناىتيا، كنن ناىتيا ،انيا، أف جرباف بن علي دخل ا  ػر عا نػع بيػت ال ػو رة علػى  ٓلهمنن أنوا ااف  أىترؽ

                                                           

   نقل ا  اعان عن اثري شلن  هػدكا احلاد،ا أك  عوهػا نن نوادرهػا اكصليا.ُل
 ك،يقا زلفوظا لدل اكسشاذ علي زلهد علي عبداهلل ادللحاين بابوري. .  نقون عن احلةم الوادر بشنيف القضياِل

 ك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد.   (ّ
 ـ.َُِٗ وليو  ِ  زلهد صاري جرباف العذ يب. نقابلا  خويا، ص عاء ْل
 ـ.ََِِأاشوبر  ِِ  بلاي  بن أزلهد بلاي ، نقابلا  خويا، ص عاء ٓل
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ادلبلػر   سشها ا كنيلا ر اات فرانوي، كهػذا َٓٔاكرض، كالس ااف قد ا ااها ال و رة نن بيت العذ يب بقيها تقارب 
أنري اللواء ىتي ها علػي بػن عبػداهلل الػوز ر،  إىلابري آنذاؾ، كمبوته   توجيه أصابع اإلهتاـ لبيت ال و رة، ككصلت القضيا 

 . ُلكقد اشف اكنر أنه   بشواقؤ أهاي ب  عهرك كسةوت أهل الظاهر، كىتةم أنري اللواء بالد ا على العاقلا

 خرزي: الشٌخ علً أمحمد مهـدي عزالدٌن ال 

ـ كنشػػني  شيهػػػان. هػػػػاجر نػػن الػػػبود أ ػػػاـ ارػػػوع َُِٗ – ُٖٖٗهػػػػ / َُِّ – ُُّٔكلػػد الشػػػي  نػػػا بػػني عػػػاني 
صػػ عاء، كاسػشقر بػػه ادلقػاـ ا ضػػواىتي صػ عاء لػػدل الشػي  سػػعد بػن راجػػح، كعهػر  ا  شجػػاكز الشاسػعا، كبقػػي  إىلكاجتػه 

بػػود  الظاهػػػر، فنيعطػػا  ر ػػاان فرانوػػي  إىلاسػػشنيذنه للعػػودة لػػدل الشػػي  نػػا  قػػارب الثو،ػػا اك هػػػر ىتارسػػان أنػػاـ دار ،   
كربػػاعي بػػر، فبػػاع الػػرب ا الطر ػػق،   عػػـز علػػى بػػود  الظاهػػػر، فػػالشقى بطر قػػه كهػػػو ا ا و ػػت بنيمحػػد أزلهػػد عزالػػد ن 

ة بشهػػػانا، كادم نػور ا ن طقػا الاػرز  إىلالوػافح لجػد زلهػد صػوح الوػافح  فلػػنيله عػن أبيػه، فػنيخرب  بػنيف كالػػد  تػادر 
كع ػػدنا كصػػل الظاهػػػر كجػػد قر شػػه اخلػػرزم خاليػػا ا  وجػػد ةػػػا أىتػػد، فقػػد هػػػاجر ال ػػاس الهػػػم نػػن الػػبود نشيجػػا القحػػخي 

بيػع اػػل نػا لد هػػم ىتػيف اكرض كالبيػوت، كقػد هػػاجر نػن الظاهػػػر  إىلالػس داـ ،ػوث سػ وات، كالػذم كصػل اكنػر ةػػم 
ود قاصػػد ن اإلنػػاـ ادل وػػور زلهػػد بػػن ػلػػىي محيػػد الػػد ن لبيػػع أنواهػػػم ن ػػه ا  هػػػارة ا، ػػا عشػػر فػػردان نػػن أعيػػاف الػػب إىل

الظاهػػػر، كىتػػني عرضػػوا بيػػع اكرض علػػى اإلنػػاـ ادل وػػور رفػػض  راؤهػػػا حبجػػا أف اكرض لػػيس ةػػػا تيػػوؿ كليلػػت أرض 
 زراعيا بالدرجا اككىل.
لػا ع ػد خالػه أمحػد عبػداهلل الوػافح، ا ن طقػا بيػت كادم نور دلوقاة أبيه، بعد قضا ه ليلػا با  إىلاجته الشي  اخلرزم 

كادم نور، كع ػد كصػوله الػوادم اػاف الػوادم  ػدفع بادليػا ، فوقػف  إىلالق اكص،    إىلالعرجني، كن هػا  إىلأىتفي  كتوجه 
لاػػرزة، علػػى الػػوادم زلشػػار الفةػػر كىتػػد ، ا  ػػدرم نػػا  فعػػل، كبي هػػا هػػػو كاقػػف نػػر عليػػه ا، ػػني نػػن العبيػػد  ر ػػدكف ن طقػػا ا

نبشاا ، فطلب نرافقشهػم، كقطع الوادم نعهػػم اربهتػػم، كىتػني كصػل ن طقػا الاػرزة، سػنيؿ عػن ارباليػا لأهػل هتػػانا  طلقػوف 
هػذا ادللهى على سةاف ارباؿ  فدلَّو  على ادلةػاف سػةن ارباليػا، كالشقػى بنيبيػه كأنػه فبةػى كالػد  نػن  ػدة فرىتػه بولػد ، 

 بشهانػػػػا ن طقػػػػا د ػػػػر ادلػػػػزن  إىلاهػػػػػر بعػػػػد أف علهػػػػوا بوقػػػػوع أنطػػػػار فيهػػػػػا، كع ػػػػدنا كصػػػػلوا بودهػػػػػم الظ إىلكقػػػػرركا الرجػػػػوع 
اػل  هػػر،  اعاضهػم أىتد اللةاف كقلب نن كالد  أف  لهح اب ه للعهل نعه ىتارسػان علػى الزراعػا نقابػل قػرش فرانوػي

 اليػػـو الثػػاين، نػػن نفارقػػا كالدهػػػ لػػه، زلػػل العباسػػا، فلػػـز كالػػد  نػػرض ادلػػوت ا إىلفوافػػق كالػػد  كبقػػي الشػػي  كسػػافر كالد ػػه 
د ػػر ادلػػزن ، اسػػشدعاء كلدهػػػا لرؤ ػػا أبيػػه،  إىلكقبػػل نػػوت كالػػد  قلػػب رؤ ػػا كلػػد  ىتػػني أىتػػس بفػػراؽ الػػدنيا، فرجعػػت أنػػه 

لةن كالػد  نػات قبػل أف  وػل، كسػارع أهػل ادل طقػا بدف ػه قبػل كصػوؿ الشػي  كأنػه، ك   وػلوا إا بعػد الػدفن، ف ػدـ عليػه 
بودهػػػم الظاهػػػر، كتزكجػػت أنػػه بعػػد فػػاة ا زلػػل القػػركف علػػى  إىلـ، لعػػدـ رؤ ػػا كالػػد . ككاصػػل رىتلشػػه نػػع أنػػه، أ ػػد ال ػػد

 ػػرؼ لجػػد ىتلػػن  ػػرؼ  كاضػػطر كف  عهػػل ا الزراعػػا عػػانون نػػع ال ػػاس، كظػػل فػػاة نزارعػػان ليلػػت قو لػػا، فقػػد اػػاف 
ىتيلػا، فقػد أعلػن أنػه سػوؼ  قوػد بيػت  إىلىتقػه، رػني   عهل كا  عطونه أجر  اونه  شيهػان، كىتػني رأل أف ال ػاس لػن  وفػو 

اهلل احلػػراـ كداء ن اسػػ  احلػػن، فػػنينةر عليػػه ال ػػاس اونػػه صػػػاريان، لة ػػه أبػػدل توػػهيهه كاصػػرار ، فبػػادر ال ػػاس بشلػػليم نػػػا 
                                                           

 ـ. ََِِ ونيو  ِٔلعذ يب. نقابلا  خويا، الظاهر ب  عهرك   زلهد صاري جرباف اُل
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ادة هػذ  احلػن، فػنيقلق عليػه لقػب لىتػاج سػوادة  كسػو  إىلعليهػم له، بعػدها تػرؾ الزراعػا كتوجػه دلزاكلػا الشجػارة، ك   ذهػػب 
كجرباح، ىتي  ااف عليه الشزاـ إ اـ عهػل زراعػي هػػ اؾ، ا الوقػت الػذم اػاف  قػوؿ أنػه ذاهػػب  ب  الورا ن طقا نا بني 

 . ُلللحن، فنيقلق عليه ذل  اللقب
كقد اسشفاد نن ادلبلر الذم اسشخرجه نن ال اس بذاا ه، كا ػال بضػاعا كاانػت عبػارة عػن لآجػاب كزلػا ء كقػ  

ىتفػػاش للشجػػارة لة ػػه    ػ جح ا ذلػػ  فػػاؾ نشػػاقه الشجػػارم كتػرؾ ىتفػػاش، كانشقػػل دلهارسػػا الشجػػارة  إىل كتػور  كتوجػػه
أزلهػػد ػلػػىي الػػزكا  إىلا نلحػػاف لبيػػع اخلػػزؽ لهػػع خزقػػا كهػػػي الب طلونػػات اخلاصػػا بال لػػاء  ا ذلػػ  الوقػػت. فشوجػػه 

اي زلػػل الةػػراث كالػػذ ن اػػانوا  عطػػوف ن شجاهتػػػم لجػػد زلهػػد أمحػػد الػػزكا  اعطا ػػه خػػزؽ نػػن الوػػ اعا الػػس غليدهػػػا أهػػػ
 إىلالػػزكا لبيعهػػػا. لة ػػه رفػػض إعطا ػػه، فضػػه ه خالػػه أمحػػد عبػػداهلل الوػػافح كهػػػو خاذلػػػم هيعػػان، فنيعطػػا  بضػػاعا كتوجػػه 

نلحػػػاف، كا قر قػػػه الشقػػػى بالشجػػػار القػػػدانى، فػػػنينةركا عليػػػه كقلبػػػوا ن ػػػه عػػػدـ نرافقشهػػػػم كهػػػػم علػػػي بػػػن علػػػي الةهػػػاؿ، 
ن أمحد اللهاف كعبداهلل اللهاف كزلهد اللهاف، اوف نلحاف خاص ذلػم كلشجارهتػم كلػن  لػهحوا مبزاكلػا الشجػارة كىتل

نلحػػاف كهػػػو صػػاىتب قوػػا ادل قػػع ادلوضػػوع ا اخلزقػػا ادلعركفػػا ع ػػد  إىلكىتػػد تريهػػػم، لة ػػه انفػػرد ن هػػػم كتوجػػه لوىتػػد  
القػػدانى بػػا ع زلػػاؼ، قلبػػوا ن ػػه اانضػػهاـ اليهػػػم، فا ػػاؾ  ارهيػػع، فبػػاع اػػل نػػا نعػػه نػػن البضػػاعا، كىتػػني رأك  الشجػػار

    ِلنعهػم ا جتارهتػم دلدة رماين س وات كأصبح نن ابار الشجار ا ذل  الوقت

 مسألة المشٌخة وكٌف تم انتخاب علً محمد الخرزي شٌخاً: 

ه بعػد الشػي  أزلهػد بػن علػي خوؿ تل  الفاة اػاف جػرباف بػن علػي العػذ يب،  ػيخان علػى الظاهػػر، كالػذم   ت وػيب
ز د  ا ع، كااف  قـو بشحويل زااة الباقن نن الرعيا، لة ه ااف  بػالر ا  ويلهػػا، نػرات عد ػدة، فػنينةر ال ػاس عليػه 
ذل  كىتول تعلفات نن تل  اربا ات كحلػق ال ػاس الضػرر، كاػاف نػن بػني ادلشضػرر ن أزلهػد ػلػىي الػزكا، ىتيػ  اػرر 

البه بدفع الزااة كنفذ عليه العلةر، كنظران دلا حلق الزكا نػن الضػرر، فقػد أرسػل لعلػي زلهػد له الشي  جرباف الش ظري كق
نلحاف للشجارة، فطلب ن ه الزكا عػدـ الذهػػاب قالبػان  إىلاخلرزم ليطلعه على ادلوضوع، كااف اخلرزم ا كقشهػا نشجهػان 

و قالػب  بالشعلػفات الػس ؽلارسهػػا الشػي  جػرباف علػى ا و ت اقػوع عانػل ا و ػت لاػاف العانػل أبػ إىلن ه ادلاادرة 
الشػي  جػرباف  إىلعانل اللواء، ف فذ العانل علةرم  إىلادلواق ني، فاادر اخلرزم ا و ت، كع د كصوله تقدـ بشةول 

ذ حلضػور  لإلنوػػاؼ، كاػػاف الش فيػػذ علػػى الشػػي   عػػد نلػػنيلا ابػػرية ا  قبلهػػػا الشػػي  أك ادلػػواقن علػػى  ػػيخه، فةػػاف ت فيػػ
العلةرم ضربا قو ا أضعفت الشي  جرباف كقػوم اخلػرزم ا نظػر ادلػواق ني بالعزلػا، كع ػد كصػوؿ الشػي  جػرباف ادعػى 
اخلرزم بنيف الشػي    ظػر نػرتني ك،ػوث نػرات لشحوػيل الزاػاة، فػنينةر الشػي  جػرباف ذلػ ، فطالػب أبػو قالػب اا،بػات 

الظاهػػر  إىل ػشهةن نػن ااتيػاف بالػدليل، كتػادر ا و ػت  على نا ادعا  اخلرزم على خوهه، فطلب اخلرزم ادلهػلا ىتيف
 إىلإلىتضار الدليل، كهػي أكراؽ ال ظور الس ااف الشي  جػرباف قػد نفذهػػا علػى الػزكا لشلػليم الزاػاة كأخذهػػا كأكصلهػػا 

اهلل ػلػىي بػن زلهػد  اإلنػاـ ادلشواػل علػى إىلعانل اللػواء، كبعػد أف ،بشػت اإلدانػا علػى الشػي  جػرباف قػاـ العانػل بن واذلػػا 
                                                           

 ـ. ََِِأتلطس  ٔ، الظاهر زلهد صاري اخلرزم، نقابلا  خويا  أُل
 ـ. ََِِأتلطس  ٔ، الظاهر أزلهد صاري اخلرزم، نقابلا  خويا  ِل
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الشػػي  جػػرباف إدانػػا أخػػرل، كهػػػي أنػػه اانػػت لػػدل زلػػل بػػ  عهػػرك سػػشا عشػػر هػػون كاػػاف  إىلمحيػػد الػػد ن، اهػػا أضػػيف 
الشػي  جػرباف ا  لػلم زاػاة اا رمانيػػا   فرانوػي فقػخي علػى ارهػػاؿ. ا ىتػني اػاف ادلقػرر علػػى اػل هػل ر ػاان فرانوػػي 

 ابرية ا نظر الدكلا كقشهػا.نن تل  ارهاؿ، كهذ  تعد سلالفا  
اإلنػػاـ ػلػػىي، كنػػا  شعلػػق بػػذل ، كىتػػني أقلػػع اإلنػػاـ ػلػػىي  إىلالػػف عانػػل اللػػواء أبػػو قالػػب اخلػػرزم إل وػػاؿ اكنػػر 

علػػى ادلوضػػوع، كجػػه بعػػزؿ الشػػي  جػػرباف علػػي العػػذ يب، كانشخػػاب  ػػيخان بػػد ون ع ػػه، كالػػف اإلنػػاـ ػلػػىي الشػػي  زللػػن 
 لظاهػر اخشيار الشي  ارد د.ن طقا ا إىلال و رة، للوصوؿ 

الظاهػػػػر، ليلػػػشقر ا زلػػػل بػػػ  عهػػػرك، كظػػػل فيهػػػػا  إىلكت فيػػػذا كنػػػر اإلنػػػاـ ػلػػػىي، فقػػػد توجػػػه الشػػػي  زللػػػن ال ػػػو رة 
أسػػبوعني للششػػاكر دلػػن سػػوؼ  ػػشم اخشيػػار   ػػيخان للعزلػػا، كلةػػن ال ػػاس ن قلػػهني، اػػل  ر ػػد  ػػي ، كع ػػدنا رأل الشػػي  

الها سواء، قلب اليه أعياف العزلا كأنر ةػم احلػبس، كأعلههػػم أهنػػم لػن   إىلكصوؿ ال اس  زللن ال و رة اانقلاـ كعدـ
ؼلرجػػوا نػػا   شفقػػوا علػػى  ػػي ، كاػػاف بقا هػػػم ا احلػػبس نوػػف  ػػـو نػػن الوػػباح ىتػػيف الظهػػػر، كا احلػػبس اتفػػق ارهيػػع 

يػه، ك ػت ادلباراػا لػذل  ااخشيػار كةػػذا اػاف على اخشيار علي زلهد اخلرزم، كأبلاوا الشي  ال ػو رة بااتفػاؽ، فطلبهػػم ال
  ُلـُُْٗهػ/َُّٔادلشي  عاـ 

كه ػػاؾ ركا ػػا أخػػرل، ا ايفيػػا   اخشيػػار الشػػي  اخلػػرزم، أنػػه اػػاف ه ػػاؾ ت ػػافس علػػى ادلشػػيخا بػػني اخلػػرزم كأزلهػػد 
اللػهاف كاخلػرزم،  اللهاف، كىتني ىتضور عقاؿ العزلا مبػا فػيهم إىلىتلن اللهاف، كااف الشي  زللن ال و رة، ن حاز  

أ ار بالقرعا على أف  ػشم اخشيػار أىتػد اا، ػني، فوافػق ارهيػع علػى ذلػ  الػرأم، كبػدان نػن أف ؼلوػز الػورقشني لةشابػا 
اا ػػني فيههػػا، اشػػب اسػػم اللػػهاف علػػى الػػورقشني،   رناعلػػا اكرض لوخشيػػار، فحػػني   اخشيػػار إىتػػدل الػػورقشني سػػارع 

 إىلقا الثانيا ففشحها، فقرأت اككىل اسم اللػهاف، كقػرأت الثانيػا ااسػم نفلػه، فالشفػت أمحد بن أمحد اخلادـ بنيخذ الور 
الشي  نعاتبان له كنقرعان لذل  اكسلوب، كقاؿ له: "كاهلل لن  ةوف الشػي  إا اخلػرزم"، كسػاند  هيػع نػن ىتضػر ذلػ  

  ِلادلوقف، ك ت ادلشيخا للخرزم
هد اخلػرزم الشهاسػان ا ارللػا بنينػه ايػف  ةػوف  ػيخان كهػػو أنػي ا كنهها  ةن نن أنر، فقد أبدل الشي  على زل

 قرأ كا  ةشب، لةن الشي  زللن ال و رة بارؾ ذل  ااخشيار ك جعه على  هل ادللػ وليا كااقػداـ، كعػني علػي سػود 
 إىلـز كاقشػػػدار. ك اكخضػػػر ااتبػػػان نػػػع الشػػػي  اخلػػػرزم، كاػػػاف فيػػػه نػػػن الػػػذااء كالفط ػػػا نػػػا  ةفيػػػه ك ؤهػػػػله إلدارة الػػػبود حبػػػ

جانػػػب ادلشػػػيخا، أكاػػػل اليػػػه عانػػػل اللػػػواء اخلراصػػػا كالشخهػػػني، كاػػػاف  لػػػهى أ ضػػػان لبالطػػػا في  كنػػػه اػػػاف  طػػػوؼ علػػػى 
ادل اقق ادلوالا اليػه ليقػـو اراصػا الػزركع كختهػني نقاد رهػػا، كلػه نواقػف عػدة تػدؿ علػى أنػه اػاف دقيقػان جػدان ا الشقػد ر، 

با نزركعا ذرة بشهانا، فقدرهػػا علػى أف فيهػػا أربعػني ىتةػم نػن الػذرة لاحلةػم أاثػر اهيػا جر  إىلفقد ىتيةي ع ه أنه نزؿ 
نن القدح كهػػو نةيػاؿ أهػل هتػػانا  كقػد اػاف بالفعػل اهػا قػدرها، أربعػني ىتةػم نػن الػذرة كز ػادة رمػاين فقػخي. أ ضػان نػن 

 ػجرة رنػاف، فخهػن نػا فيهػػا بػنيف  ادلواقف الس  ةى عن الشػي  اخلػرزم ا الشخهػني أنػه اػاف ا نلحػاف، ككقػف علػى

                                                           

 ـ.ََِِأتلطس  ٔ، الظاهر زلهد صاري اخلرزم، نقابلا  خويا  أُل
 ف، نقابلا  خويا نلجلا.  الشي  علي زلهد عجوِل
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الشػػجرة  هػػل ن ػػا ىتبػػا نػػن الرنػػاف تز ػػد كاىتػػدة أك تػػ قز كاىتػػدة، فةانػػت اهػػا ني هػػػا، كهػػػذا اكنػػر أزعػػن الػػزراع لدقػػا 
 الشقد ر، لدرجا أهنػم هػددك  بالقشل ا نلحاف، لو عاد إليهم خراصان. 

 الخرزي فهةي:  التي وقعت في مشيخأما أىةم األحداث 

 ٌن بن عبدهللا حسن الملحانً: مقتل حس
علػػى الػػرتم نػػن أف قضػػيا القشػػل اككىل، اانػػت قػػد انشهػػت بػػدفع د ػػا القشيػػل، لةػػن كر،ػػا ىتلػػن أمحػػد ادللحػػاين، صػػههوا 
على اانشقاـ، نلشهدفني أضعف أكاد عبداهلل ىتلن ادللحاين كهو ىتلػني، كالػذم اػاف  رعػى ا أرض أسػرته ن طقػا نػاء 

ه ػػػاؾ عػػػن قر ػػػق فشػػػاة اانػػػت ا  إىللػػػه ا ادل طقػػػا ادلشػػػرفا علػػػى ادللػػػقى، كاسػػػشدرج للهجػػػيء علػػػي كنػػػا فوقهػػػا، فػػػاخشب وا 
ذلػػ   إىلادلةػػاف، كالػػس نبهشػػه أف لػػه ت هػػا نشعثػػرة ا ذلػػ  ادلةػػاف، كعليػػه الوصػػوؿ لشخليوػػها، فلػػارع ىتلػػني بػػن عبػػداهلل 

با ػر  بضػربا ا رأسػه، كتةػررت الضػربات  ادلةاف، كىتاؿ كصوله  اهد ادل شظر ن له كبيد أىتدهم الفنيس أك ادلعقرة، كالذم
 على جلهه، ىتيف لف  أنفاسه،   رني به نن ذل  ادلةاف، ىتيف اسشقرت ارثا ا ادللقى.

كنظران لعدـ رجوعه البيت بعد ىتلوؿ الظوـ، بدأ أهله البح  ع ه ا اذليجا، لةػ هم   غلػدك ، كقػد ىتيةػت ىتػوؿ 
ىتي  قيل أف أهله ظلوا  بحثوف ع ه نا  قارب ،و،ػا أ ػاـ، ك   عثػركا عليػه،  هذ  احلاد،ا الةثري نن اكخبار ااسطور ا،

إا بعػػد أف رأل أهػػل جهػػء نػػن نلحػػاف سػػراج نضػػيء ا ادللػػقى قيػػل أنػػه اػػاف ادلو ةػػا  رسػػه، كفػػور احلوػػوؿ علػػى 
ةهػػاؿ، ك ػػدكا الارنػػاء القػػدانى، فقػػبض علػػيهم، ك  الشحقيػػق نعهػػم ا قوػػر بيػػت ال إىلارثػػا، كجهػػت الشههػػا نبا ػػرة 

الو،ػػػاؽ علػػػى ادلشههػػػني، كقػػػد دؿ علػػػى فعلػػػشهم ااششػػػاؼ قطػػػرة الػػػدـ اانػػػت علػػػى ادلدرعػػػا اخلاصػػػا بنيىتػػػد ادلشههػػػني، ك  
ا و ػػت لللػػجن، كانشهػػى اكنػػر بػػدفع الد ػػا، نقابػػل القضػػيا اككىل، علػػى أف ت هػػى بي ههػػا قضػػيا الثػػنير بػػني  إىلإ وػػاذلم 

 اكقراؼ ادلش ازعا.
رهػػا الةبػػري علػػى عبػػداهلل ىتلػػن ادللحػػاين، كالػػد ادلقشػػوؿ، لدرجػػا أنػػه ىتػػني   إقػػوؽ ار ػػاة نػػن اػػاف ذلػػذ  الواقعػػا أ،

اللػػجن ككصػػوذلم الةػػراث، أقلػػم علػػى هيػػع بػػ  ادللحػػاين أنػػه نػػن  شػػنيكاهم، فػػنف دنػػه ىتػػوؿ لػػه، اكنػػر الػػذم أىتجػػم 
لحاين دعػا اهلل أف غل بػه اإلقػداـ علػى عن اسشقباذلم، فاخشاركا بيت الفوح نلة ان ذلم. اها أف عبداهلل ىتلن ادل هيعار

اػػاف تلػػ  احلاد،ػػا ا   . ُلالثػػنير نػػ هم نػػرة أخػػرل، كقػػد اسػػشجاب اهلل دعػػاؤ ، بوفاتػػه بعػػد  ػػهر ن فقػػخي نػػن إقػػوؽ ار ػػاة
 عهد الشي  على أزلهد اخلرزم، رمحهم اهلل هيعان، كتفر ذلم زاهتم. 

 :خ الخرزيعزل الشٌ

نه ا ؼللػو أم ىتةػم نػن اكخطػاء فن رزم ىتةم العزلا حبـز كاقشدار،أزلهد اخل على الرتم نن القوؿ بنيف الشي  علي
الس ػلفظها ال اس ا ذاارهتم كتلجل لد هم اهواقف تظهر ع د أفوؿ صلػم الشػي  كنشػي ا ال ػاس بشايػري ، كهػذا احلػاؿ 

 ػلدث ا ال عهد، فقد أ،ر عن الشي  اخلرزم ادلثالب كاكخطاء اآلتيا:

                                                           

 ـ.ََِِ  عبداهلل بن عبداهلل ىتلن ادللحاين. نقابلا  خويا، الظاهر   ونيو ُل
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زم ا فرض الارانات على ال اس ا العزلا كاسشاوؿ ادلواقف لشارؽلهم. كالعد د نػن اإلدانػات إفراط الشي  اخلر  .ُ
 الس سشعرض ضهن اللياؽ.

تػػػدخل أكاد الشػػػي  ا أنػػػور ادلشػػػيخا كبػػػاكخز كلػػػد  اكاػػػرب لأزلهػػػد علػػػي  كزلاكلشػػػه إبعػػػاد نلػػػاعدم أبيػػػه  .ِ
أعياف العزلا  شربنوف نن تلػ  الشوػرفات ك رتبػوف  كتقليز صوىتياهتم ككذل  نا أ،ر اثريان  على الشي ، إذ بدأ

 أنر عزؿ الشي .

الظػػػاهر خرَّاصػػػان كسله ػػػان، ك بػػػدك أف الرز قػػػي قػػػد أفػػػرط ا تقػػػد ر ا اصػػػيل  إىلنػػػزكؿ الشػػػي  علػػػي زلهػػػد الرز قػػػي  .ّ
م  ػػيخهم اخلػػرزم ليخفػػف عػػ هم ذلػػ  كليػػدفع عػػ ه إىلالزراعيػػا كبػػالر ا الشخهػػني، شلػػا أرػػني ادلػػزارعني الرجػػوع 

 جانبهم.  إىلنابا ذل ، لة هم   غلدكا جتاكبان ن ه ك   قف 

دىتاف بن صػا  الػورد كأهػل بػ  الوػرا ، علي أزلهد اخلرزم ااف صوت بشايري الشي  ك ظهر أف أكؿ صوت نادل 
كلعػػل اللػػبب ا ذلػػ ك أف دىتػػاف بػػن صػػا  الػػورد    ػػ س للشػػي  اخلػػرزم نػػا أقػػدـ عليػػه نػػن فػػرض أىتةػػاـ علػػى كالػػد  

 الشقوػػػري أك بعػػػض دثػلػػػىتػػػني الػػػس اػػػاف فيهػػػا نػػػوع نػػػن اإلذاؿ لألخػػػري كالشلػػػلخي عليػػػه  اج صػػػا  بػػػن أمحػػػد الػػػورداحلػػػ
  ِلاحللػن  ناكنػري  إىلبشػةول نفله زلشلبان على عزلا الظاهر كتقػدـ دىتاف بن صا  الورد  أعلنكبذل   . ُلاكخطاء
اكنػػراء بوػػ عاء شلثلػػني كخػػيهم اإلنػػاـ أمحػػد بػػن ػلػػىي محيػػد  إذ اانػػا هػػم - أب ػػاء اإلنػػاـ ػلػػىي بػػن محيػػد الػػد ن  ّلكالعبػػاس

أكرد ا الشػػةول نػػا  –ـ ُْٖٗفربا ػػر  ُٕالػػد ن الػػذم اختػػذ نػػن تعػػز عاصػػها لدكلشػػه بعػػد نقشػػل أبيػػه اإلنػػاـ ػلػػىي ا 
أقػػػدـ عليػػػه الشػػػي  اخلػػػرزم نػػػن توػػػرفات ضػػػد نواق يػػػه، كنػػػن خػػػوؿ نعا  ػػػا الو،يقػػػا لالشػػػةول  تبػػػني أهنػػػا نةونػػػا نػػػن 

شني، لة ػػه   توػػل إا الوػػفحا اككىل. هػػذا نػػن ناىتيػػا، كنػػن ناىتيػػا ،انيػػا، أف تػػار   الو،يقػػا    ػػرد فيهػػا، لة هػػا  صػػفح
 ذا الشار   نا أ،بششه ك،ا ق أخرل.كه،  ْلـُْٓٗق/ُّّٕاانت عاـ 

،  ظػػػر فيهػػػا  ػػػجر بػػػني اكقػػػراؼلل  ٓلػلػػػىي بػػػن ىتلػػػن عبػػػداهلل ادلشواػػػلا و ػػػت  قضػػػاء ىتػػػاام إىلأىتيلػػػت القضػػػيا  
كفػػور كصػػوؿ اككراؽ نػػن صػػ عاء قلػػب احلػػاام اػػل نػػن الشػػي  اخلػػرزم كدىتػػاف بػػن صػػا  الػػورد للهثػػوؿ  ،كالفوػػل فيهػػا

                                                           

ـ، ُُِٗق/َُّْكذلػ  نػن عػاـ    ااف احلاج صا  بن أمحد ىتلن الورد نلؤكان عن  ويل الزااة بشيف أنواعها ا ارهػا الشػهاليا نػن عزلػا الظػاهر،(ُ
ـ، ك بدك أنه توا خوؿ تلػ  اللػ ا أك بعػدها،   خلفػه كلػد  دىتػاف بػن صػا  ا تلػ  ُُٓٗق/ُُّٕكىتيف عاـ  أم ن ذ نشي  نهدم صوح الورد

ـ كنػا إىل ذلػ  نػن الوظيفا، كاػاف تلػليم الزاػاة إىل الشػي  ادلعػ  باسػشوـ اػل زاػاة العزلػا. كذلػذا ا ختلػو احللػابات بيػ هم نػن أف  شػوةا الشخػو ن كااهتػا
 عشادة. اكنور ادلاليا ادل

ـ. نشػػني ا ىتضػػن كالػػد  كىتػػني بلػػر سػػن َُٕٗأبر ػػل  ُٔق/ُِّٓربيػػع اككؿ سػػ ا  ّاكنػػري احللػػن بػػن اإلنػػاـ ػلػػىي بػػن زلهػػد محيػػد الػػد ن: نولػػد  ا   (ِ
  تعػػػني ـ، ُْٖٗـ،   نا بػػػان كخيػػػه اإلنػػػاـ أمحػػػد علػػػى صػػػ عاء بعػػػد قشػػػل أبػػػيهم ا انقػػػوب عػػػاـ َُّٗق/ُّْٗالشػػػباب كا  نا بػػػان لػػػه علػػػى إب عػػػاـ 

ـ، خاض نع ابن أخيه احلرب ضد ارههور ا ةدؼ اساداد نلةهم ا الػيهن. قضػى ُِٔٗسبشهرب  ِٔن دكب اليهن ا اكنم ادلشحدة ىتيف قياـ ،ورة 
 ـ  دة عن عهر ناهز الثو،ا كالشلعني عاـ. ََِّ ونيو  ُّبقيا ىتياته ا ادلهلةا العربيا اللعود ا ىتيف توا ا 

ـ ا ُْٖٗـ، عي ه كالد  أنريان على ن طقا اللر. ككقػف ضػد انقػوب ُُِٗق/َُّْباس بن اإلناـ ػلىي بن زلهد محيد الد ن: نولد  عاـ   اكنري الع(ّ
قشل  يه اإلناـ أمحد.ص عاء، ىتي   ةن نن ىتوارها، ا الوقت الذم أباح أخيه اإلناـ أمحد للقبا ل ب هب ص عاء، كتعني أنريان على ص عاء ا عهد أخ

 ـ. ُٓٓٗدلاجم له على  د أخيه اإلناـ أمحد، نشيجا ا اااه ا انقوب عاـ ا
 .ٔك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد، نلحق رقم   (ْ
     أعثر له على ترها.(ٓ
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أنانػػه، كىتػػني أقلػػع الشػػي  اخلػػرزم علػػى الػػدعول ادلقدنػػا ضػػد  أنةرهػػا هلػػا كتفوػػيون، اكنػػر الػػذم قلػػب احلػػاام نػػن 
عػػد للجللػػا القادنػػا ؽلػػه الشػػي  اخلػػرزم، ك   د ػػد نو دىتػػاف بػػن صػػا  الػػورد الرباهػػني كإ،بػػات الػػدعول ادلرفوعػػا علػػى تر 

كتةػػررت ارللػػات بيػػ هم ا الثػػاين نػػن رنضػػاف   ُلـُْٓٗـ/أبر ػػل ُّّٕ، ػػني نػػن  ػػهر  ػػعباف عػػاـ بيػػ هم ليػػـو اإل
   . ِلـُْٓٗق/ ونيو ُّّٕاخلانس نن  واؿ  إىلـ   ُْٓٗق/نا و ُّّٕ

ضػػيا   تفوػػل بنبعػػاد الشػػي  اخلػػرزم، اهػػا اػػاف  ر ػػد دىتػػاف كعلػػى الػػرتم نػػن تةػػرار ارللػػات ا ا ةهػػا إا أف الق
باحلػػاام كاػػذل  بالعانػػل ا  بػػن صػػا  الػػورد، ك ظهػػر للباىتػػ  أف الشػػي  علػػي أزلهػػد اخلػػرزم اػػاف علػػى عوقػػا كقيػػدة

عبػارة عػن رسػالا للحػاام تضػه ت تػذنر  الس بعثهػا دىتػاف الػورد، كالػس اانػت ، كهذا نا ظهر ا إىتدل الو،ا قالقضاء
الظاهر لإلقوع على الوضع، كا هنا ا الرسػالا  ػذ لها دىتػاف  إىلف الورد نن اثرة الارانات كنطالبشه بانزاؿ ننينور دىتا

صػف الشػي   إىلالورد بقوله: "أك أنشم ىت جني بالشي " كهذا نا  ثبت قول ػا الػذم ذهب ػا إليػه، بوقػوؼ احلػاام كالعانػل 
، فبقيػا لفػاة نهي ػا لشايػري الشػي تةػن ا تلػ  اآخػر، أف العزلػا   هذا نن جانب، كنن جانب .  ّلعلي أزلهد اخلرزم

 ذلا نوقف نن ادلشي . ا وت ا الظاهر    ظهر
الوضػػع علػػى نػػا هػػو عليػػه دلػػدة سػػ ا، إذ بػػدأت سللػػلا الشحالفػػات ضػػد الشػػي  اخلػػرزم، كذلػػ  بػػنعوف أزلهػػد ظػػل 

  اخلػرزم، كقػد رقػم أزلهػد علػي ز ػد علػى نفلػه أنػه ضػد الشػيجانب دىتاف بػن صػا  الػورد،  إىلعلي ز د  ا ع كقوفه 
كذلػػ   –اهػػا  ةػػي الو،يقػػا   –كاىتػػد نػػن هلػػا بػػ  الوػػرا  هػػو كخربتػػه نػػن إخوانػػه، كأهنػػم  ػػدان كاىتػػدة ا تػػـر كتػػراـ 

ـ، ك بدك للباىت  أف تل  الشورفات اانت فرد ػا نػن قبػل أزلهػد ُْٓٗسبشهرب  ُِق/ُّْٕزلـر احلراـ  ُْبشار   
ذلػ  احللػف  إىل، بدليل أف الو،يقا الس بني أ د  ا ذ لت بنيسفلها رقم أزلهد ىتلن اللػهاف بنينػه ن ضػم ع ا  علي ز د

 كأنه أ ضان نن هلا ب  الورا  ا الارانات.
ـ. أم بعػد سػ ا اانلػا نػن نضػي الػرقم ُٓٓٗنػوفهرب  ُُق/ُّٕٓربيػع اككؿ  ِٓكقد تةرر الػرقم نفلػه بشػار   

 ػا ع كنػن إليػػه نػن أهػل جبػل  ػا ع كبػني دىتػاف بػػن صػا  الػورد نضػافان إلػيهم علػي زلهػػد  اككؿ، بػني أزلهػد علػي ز ػد
الشػػاجر كااتػػب الو،يقػػا أزلهػػد ىتلػػن اللػػهاف أهنػػم  ػػدان كاىتػػدة ا  ػػنيف الشػػي  علػػي أزلهػػد اخلػػرزم، كاتفػػق ارهيػػع علػػى 

   . ْلىتضورهم لدل عانل عهـو القضاء
آنػػذاؾ  قضػاءللشػػي  اخلػرزم، لة هػػا   تػشمك نظػران لوقػوؼ عانػل اا ػاكات الػس قانػت لعػزؿ ا تلػ  اػل  الرتم نػنكبػ

ا و ػػت  إىل نػػع تػػريهم ادلػػذاور ن أعيػػاف العزلػػا أنػػه ع ػػدنا ىتضػػر فقػػد ركم للباىتػػ نػػع الشػػي  اخلػػرزم، لأبػػو قالػػب  
العزلػػا هػػذا نػػا اػػاف ا ا افظػػا، أنػػا ا اخلػػرزم، ا شػػيخبلػػجن اػػل نػػن ا  عػػاؼ مبأنػػر العانػػل  ،الشػػي   بعػػزؿنيطػػالبن

، كخاصا أهل الةراث، الذ ن اانوا ؽلثلوف الل د اكقول ا العزلػا دلشػي  اخلػرزم، انب اخلرزمج إىلفننه نا زاؿ الةثري 

                                                           

 .ٕك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد، نلحق رقم   (ُ
 .ٖك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد، نلحق رقم   (ِ
 .ٗك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد، نلحق رقم   (ّ
 .َُ زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد، نلحق رقمك،يقا   (ْ
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لةػػن ذلػػ     ػػدـ خاصػػا نػػع نػػا اػػاف غلػػرم ا العزلػػا آنػػذاؾ، ك بػػدك للباىتػػ  أف الشػػي  اخلػػرزم قػػد ىتوػػلت لػػه ردة 
لوػػػا  كلػػػد  اكاػػػرب، كاهػػػا ذارنػػػا ذلػػػ  ات اكعيػػاف ا العزلػػػا فعػػل، نشيجػػػا زلػػػاكات إبعػػػاد ، فلػػػارع بلػػػحب صػػػوىتي

انضػػػهاـ أمحػػػد هػػػر البعػػػري، ىتيػػػ  جتػػػددت الشحالفػػػات ا العزلػػػا، بنلػػػبقان، كتلػػػ  اخلطػػػوة نثلػػػت القشػػػا الػػػس قوػػػهت ظ
ق/الثػػاين نػػن ُّٕٕصػػفر  نػػن ا اللػػادسصػػف دىتػػاف بػػن صػػا  الػػورد، كذلػػ   إىل أنػػني زلػػل الةػػراث أزلهػػد الةهػػاؿ

ا اللػػوؽ القػػد  با و ػػت علػػى كعبػػداهلل أزلهػػد  ػػا ع  د أزلهػػد الةهػػاؿاهػػا عقػػد اتفػػاؽ بػػني أمحػػ،   ُلـُٕٓٗسػػبشهرب 
     . ِلعلي زلهد عجوف  يخان على الظاهرإبعاد الشي  اخلرزم كت ويب الشي  

 تلػػػ  ااتفاقػػػات توافقػػػت نػػػع الشايػػػري الػػػذم ىتوػػػل ا ا افظػػػا، ىتيػػػ    عػػػزؿ ىتػػػاام القضػػػاء كاسػػػشبداله بعبػػػداهلل 
الػػذ ن توىتػػدكا ا ك  ىتراػػا الشايػػري، كااسػػشجابا دلطالػػب ادل اهضػػني للخػػرزم، نػػع شعػػاقفكادلعػػانون علػػى ا و ػػت، عثهػػاف 

د أزلهػد ز ػد بػن علػي ادلعػزاب. علػي زلهػد عجػوف. أمحػدىتػاف بػن صػا  الػورد. عزؿ الشي  اخلرزم كهػػم لال ها ا على 
د  ػا ع. أمحػد سػود العػذ يب. علػي بػن ػلػىي  ػرؼ ، إذ اػاف هػػ اؾ عبػداهلل أزلهػ العػذ يب. الةهاؿ. ىتلن أزلهد جرباف

نوقفان اجشهع فيه الشي  نع أمحد أزلهد الةهاؿ كبعض اكعياف، لل ظر ا خوونا أك ىتػل إ ػةاليا علػى أرض، كبعػد 
ػػلَّم ادلشخاصػػهوف أجػػرة احلةػػاـ كادلوػػلحني، كاػػاف قػػد خووػػت كمحػػد أزلهػػد الةهػػاؿ نيلػػا  اانشهػػػاء نػػن ادلوقػػف، سى

ر اات أجرة، لةن كلػد الشػي  لأزلهػد علػي  ن ػع إعطا هػػا نهػػددان بقولػه: "لػو  لشلههػػا الةهػاؿ سػوؼ أالػر قلهػي" 
فنيجاب عليه الةهاؿ: "ا تعد قله  إا نةلور نن ذحلػني" كبالفعػل اجشهػع أعيػاف العزلػا ا ن طقػا اللػقا ا، كأعل ػوا 

 ـ. ُٖٓٗق/ُّٕٕ ا عاـعزؿ اخلرزم كت ويب علي زلهد عجوف  يخان. ااف ذل  
 

  

                                                           

 . ُُكخ عابد ىتلن الورد، نلحق رقم زلفوظا لدل اك،يقا   (ُ
 رمحه اهلل.  ا زلفوظات كالد عليها الباىت  ك،يقا ىتول  (ِ
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 الشٌخ علً محمد عجالن:

ـ. ُِِٗهػػ/َُّْأىتد ادلشا   لعزلا الظاهػر، ند ر ا اخلبت زلافظا ا و ت. كلد مبلقخي رأسه زلل الوػافح عػاـ 
ـ، خػػػوؿ فػػػاة ىتةػػػم ُٖٓٗهػػػػ/ُّٕٕالواقعػػػا ا ن طقػػػا الوسػػػخي نػػػن العزلػػػا. انشخبػػػه اكهػػػػاي  ػػػيخان علػػػى العزلػػػا عػػػاـ 

د محيد الد ن، بعد عزؿ الشي  علي أزلهد اخلرزم. اتلم باحلةها كالرزانا كالشورؼ الو ق مبػا ػلفػ  اكنػور ااناـ أمح
عانػػػان، كقػػػد نػػػرت العزلػػػا  ِّا العزلػػػا، خاصػػػا ا فػػػاة الفوضػػػى لفػػػاة الوػػػراع ادللةػػػي ارههػػػػورم  كىتةػػػم العزلػػػا دلػػػدة 

 بنيىتداث عدة، ؽلةن إ رادهػا ا اآليت:  

نزع مدافن
(1)

 لذرة فً الظاهر:ا 

ـ، كدخػػوؿ الػػيهن ا أتػػوف ىتػػرب أهليػػا نلةيػػا ههور ػػا، ُِٔٗسػػبشهرب  ِٔىتوػػلت هػػذ  احلاد،ػػا، بعػػد قيػػاـ ،ػػورة 
ـ، قػػاـ اػػل نػػن أمحػػد أزلهػػد الةهػػاؿ كعبػػداهلل أزلهػػد  ػػا ع، ُٕٔٗ-ُِٔٗففػػي فػػاة ىتةػػم الػػر يس عبػػداهلل اللػػوؿ 

فن بيػت ال ػو رة بالظػاهر، كالةا  ػا ا ادلعػزاب كادل ةػب، كلةػوف  هع أهل الظاهر كتوجيههم ل ػزع الػذرة ادلخزنػا ا نػدا
أمحػػد أزلهػػد الةهػػاؿ كعبػػداهلل أزلهػػد  ػػا ع، نػػن أعيػػاف العزلػػا، فقػػد اسػػشهعوا ذلػػم ال ػػاس، رتػػم الشحػػذ رات الػػس كجههػػا 

اسػػب  الشػي  علػػي زلهػد عجػػوف نػػن نابػا الشهػػادم ا ذلػػ ، نلػشفيد ن نػػن تيػاب الدكلػػا، فقػػد تلػشعيد عافيشهػػا، ك 
 . ِلال فرد ن هم، لة ه    لشهع له أىتد، بل ااف  رد عليه: "نا  وقوا إا محراء" أم سيواجهوهنم بالرصاص

ىتػػني عجػػز الشػػي  علػػي زلهػػد عجػػوف عػػن رد نػػن أقػػدـ علػػى أخػػذ ادلػػدافن، كجػػه ال وػػيحا كمحػػد أزلهػػد الةهػػاؿ، 
لػس سػش زع نػن ادلػدافن، كتلػجيل اػل نػن  نيخػذ ىتي  اانت تربطه به صداقا كعوقػا محيهيػا، أف  قػـو برصػد الةهيػا ا

كنزعػت نػدافن بيػت   ّلن ها كالةهيػا الػس أخػذها، كذلػ  اىتػاازان لقػادـ اك ػاـ، كقػد لقيػت تلػ  ال وػيحا آذانػان صػاتيا
قػػد  فاسػػدة،  طلػػق عليهػػا نلػػهى لرًًسػػٍل ال ػو رة اانلػػا، ك  توز عهػػا علػػى نػػن  ر ػػد أف  نيخػػذ ن هػػا، كقػد اانػػت نعظههػػا 

 . ْلعهها كلوهنا كرا حشها نشيجا الشخز ن تري اللليم آنذاؾتاري ق

                                                           

ا العهػػػػػػػق كاللػػػػػػػعا حبلػػػػػػػب احلاجػػػػػػػا لػػػػػػػه،  فػػػػػػػر داخػػػػػػػل البيػػػػػػػوت اللػػػػػػػفلى أك الػػػػػػػدارة اخلاصػػػػػػػا بةػػػػػػػل زلػػػػػػػل، أك ا  ادلػػػػػػػدافن: عبػػػػػػػارة عػػػػػػػن ىتفػػػػػػػر سلشلفػػػػػػػا   ُل
اهػػػػوؼ آن ػػػػا، كػلػػػػػرص ادلزارعػػػػوف علػػػػػى أف تةػػػػوف ادلػػػػدافن بعيػػػػػدة عػػػػن اػػػػػل نػػػػا  فلػػػػد احلبػػػػػوب ادلخزنػػػػا فيهػػػػػا نػػػػن الرقوبػػػػا كاذلػػػػػواء كالضػػػػوء. كنظػػػػػران كف 

لششػػػػػػةيل قبقػػػػػػا عازلػػػػػػا عػػػػػػن الػػػػػػااب، لة ػػػػػػه نػػػػػػع نػػػػػػركر لركث البقػػػػػػر  س جػػػػػػدراف ادلػػػػػػدفن بالضػػػػػػفع لػػػػػػىتفػػػػػػر ادلػػػػػػدافن ا االظػػػػػػاهر اانػػػػػػت ا الػػػػػػااب ك ي 
اػػػػػػوؼ نػػػػػػا اػػػػػػاف عليػػػػػػه ا الوقػػػػػػت تشعػػػػػػرض تلػػػػػػ  الطبقػػػػػػا للضػػػػػػعف شلػػػػػػا  ػػػػػػؤ،ر ذلػػػػػػ  علػػػػػػى الػػػػػػذرة ادلخزنػػػػػػا كتةػػػػػػوف عرضػػػػػػا للفلػػػػػػاد كا كقػػػػػػت قوػػػػػػري. 

ب قرابػػػػػا ،لػػػػػ  قػػػػػرف دكف أف  شاػػػػػري، كاللػػػػػبب ا ذلػػػػػ  أف نػػػػػداف هم ادل ػػػػػاقق اكخػػػػػرل، فقػػػػػد  ػػػػػدث اذلهػػػػػداين عػػػػػن بقػػػػػاء الػػػػػرب ا نػػػػػدافن نلػػػػػور ادل شػػػػػا
ا تلػػػػػ  الػػػػػبود  فػػػػػر ا كسػػػػػخي الوػػػػػخور، فضػػػػػون عػػػػػن أف جػػػػػو تلػػػػػ  الػػػػػبود بػػػػػاردة، بي هػػػػػا اخلبػػػػػت كالظػػػػػاهر ن ػػػػػاقق ىتػػػػػارة. للإلسػػػػػشزادة ؽلةػػػػػن الرجػػػػػوع 

ف كهضػػػػػاب. نةشبػػػػػا خالػػػػػد بػػػػػن الوليػػػػػد، صػػػػػ عاء إىل. جبػػػػػارة، أمحػػػػػد دىتػػػػػاف زلهػػػػػد: نػػػػػواقح اللػػػػػحاب ا تػػػػػار   نلػػػػػور ادل شػػػػػاب كنػػػػػا ىتولػػػػػه نػػػػػن كد ػػػػػا
  .َِٔ-َِٓ، صُـ، طَُِِق/ُِْْ

 ـ.َُِٗأاشوبر  ُٕ، الظاهر ا نلجلا  الشي  علي زلهد عجوف، نقابلا  خويِل
 ـ.َُِٗأاشوبر  ُٕ، الظاهر زلهد عجوف، نقابلا  خويا نلجلا  الشي  علي ّل

   توضيح اللبب ا هانء تعر ف ادلدافن.  (ْ
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ادلػدافن الػس ا ادلعػزاب،  إىل، بػالطلوع بػ  الوػرا أنػر هاعشػه نػن أهػاي اها تبعهم دىتاف بن صا  الورد، كالػذم 
 . ُلعليها كن عوا أم قادـ تريهم ع هاكلةن    ولوا إليها اوف أهاي الةراث قد اسشحوذكا 

ربٌد صالح نزول محمد
(2ل

 م:2393هـ/2433وعساكره على الظاهـر 

  تيػػػ ٍس ىتاد،ػػػا نػػػزع ادلػػػدافن، إذ    ػػػر سػػػول سػػػبع سػػػ وات فقػػػخي، لكهػػػي الفػػػاة الػػػس انشهػػػت فيهػػػا احلػػػرب كانشقلػػػت 
ـ، كاخشػػػري ر يلػػػان بػػػدان ع ػػػه، القاضػػػي ُٕٔٗاللػػػلطا نػػػن الػػػر يس عبػػػداهلل اللػػػوؿ بػػػانقوب اخلػػػانس نػػػن نػػػوفهرب عػػػاـ 

اإلر ػػاين  ىتػػيف قػػاـ ىتلػػن ػلػػىي ال ػػو رة بادلطالبػػا مبػػا   أخػػذ  ال ػػاس نػػن ادلػػدافن خاصػػشه ا الظػػاهر، نطالبػػان عبػػدالرمحن 
 بقيهشها أك تعو ضه ع ها عي ان اها أخذت ن ه.

ي أف ربيػد     ػزؿ إا بعػد لقػاء  مرك قػد اهر لشنيد ػب نػن قػاـ بػذل  الفعػل، ك الظػ إىلكقد ايلِّفى زلهد ربيػد بػال زكؿ 
ناقشػا  ا نقر البهبا اخلاصا ببيت ال ػو رة ا هتانػا،  ْلال و رةزلهد عهر كأمحد زللن   ّلن ػلىي عبد  اللهافنع ال ن

ذلػ  ااتفػاؽ، كصػل ربيػد الظػاهر، ا العػاـ ادلػذاور مبوجػب كاتفقا على تنيد ب ال ػاس، ك  نوضوع ااعشداء على ادلدافن
بػػ  عهػػرك،  إىلليلشػػه تلػػ  الػػس كصػػل فيهػػا،   توجػػه صػػباىتان  سػػلفان، كاسػػشقبله الشػػي  علػػي زلهػػد عجػػوف، إذ اسشضػػافه

                                                           

دىتػػػػػاف لوالػػػػػد أمحػػػػػد بػػػػػن أزلهػػػػػد علػػػػػي الةهػػػػػاؿ تلػػػػػ  احلاد،ػػػػػا، ىتيػػػػػ  ذاػػػػػر أنػػػػػه ىتػػػػػني أنػػػػػرهم أمحػػػػػد أزلهػػػػػد الةهػػػػػاؿ ب ػػػػػزع نػػػػػدافن ادلعػػػػػزاب، أراد ركل ا  ُل
اػػػػانوا قػػػػد سػػػػبقوا إليهػػػػا كمحوهػػػػا قػػػػوؿ ليلػػػػا نزعهػػػػا ىتػػػػيف     أهػػػػل الةػػػػراث للػػػػبق إليهػػػػا ل زعهػػػػا لوػػػػاحلهم، لةػػػػنا بػػػػ  الوػػػػرا  بػػػػن صػػػػا  الػػػػورد نػػػػع أهػػػػاي

  ذلم نا أرادك .
   تبني للباىت  أف زلهد ربيد نن بود هنم الشابعا  افظا ص عاء. ِل
  كنػػػػػا  ؤاػػػػػد تلػػػػػ  الركا ػػػػػا أخػػػػػربين الوالػػػػػد عبػػػػػد  صػػػػػاري اللػػػػػهاف أف ػلػػػػػىي عبػػػػػد  اللػػػػػهاف تػػػػػاب كقػػػػػت نػػػػػزكؿ ربيػػػػػد، بشوجهػػػػػه هتانػػػػػا، ك   رجػػػػػع إا بعػػػػػد ّل

 بيد كعلةر  الظاهر. ناادرة ر 
ـ، بقر ػػػػػا  ػػػػػاار عزلػػػػػا بػػػػػ  عهػػػػػارة ند ر ػػػػػا اخلبػػػػػت. نشػػػػػني كترعػػػػػرع ا  ُْٖٗن زلهػػػػػد عهػػػػػر ال ػػػػػو رة: كلػػػػػد عػػػػػاـ الشػػػػػي  ادلاجػػػػػد اذلهػػػػػاـ أمحػػػػػد زللػػػػػن بػػػػػ  (ْ

ا ػػػػػػف كالػػػػػػد ، الػػػػػػذم ىتػػػػػػرص علػػػػػػى أف  لحقػػػػػػه بػػػػػػالشعليم نػػػػػػع أترابػػػػػػه نػػػػػػن أب ػػػػػػاء القر ػػػػػػا، فػػػػػػدرس ع ػػػػػػد اكسػػػػػػشاذ أمحػػػػػػد ارػػػػػػو  كتعلػػػػػػم القػػػػػػراءة كالةشابػػػػػػا 
نػػػػػن خػػػػػوؿ تفوقػػػػػه كسػػػػػرعا  وػػػػػيله بشػػػػػهادة  ػػػػػيخه ادلػػػػػذاور. كاػػػػػوف ادلػػػػػاجم لػػػػػه قػػػػػد نشػػػػػني ا كاحللػػػػػاب، كقػػػػػد بػػػػػرزت نونػػػػػح ال جابػػػػػا كسلا ػػػػػل الػػػػػذااء 

أسػػػػػرة نشػػػػػاؼليا، إضػػػػػافا إىل نرافقػػػػػا كالػػػػػد  كتةليفػػػػػه لػػػػػه حبػػػػػل بعػػػػػض القضػػػػػا ا الػػػػػس تػػػػػرد إليػػػػػه نػػػػػن داخػػػػػل ادلد ر ػػػػػا كخارجهػػػػػا، فقػػػػػد ااشلػػػػػب نػػػػػن اخلػػػػػربة 
 افعػػػػػان، اكنػػػػػر الػػػػػذم أهلػػػػػه لشػػػػػوي نهػػػػػاـ أكسػػػػػع بعػػػػػد ذلػػػػػ ، فشعػػػػػني عضػػػػػوان ةي ػػػػػا  الةثػػػػػري، كخاصػػػػػا ا اكعػػػػػراؼ كاكسػػػػػوؼ القبليػػػػػا كهػػػػػو ا  ػػػػػزاؿ  ػػػػػابان 

الشعػػػػػػاكف شلػػػػػػثون للخبػػػػػػت بقضػػػػػػاء ا و ػػػػػػت، كالػػػػػػذم نػػػػػػن خوذلػػػػػػا دلػػػػػػع صلهػػػػػػه بش فيػػػػػػذ الةثػػػػػػري نػػػػػػن ادلشػػػػػػار ع ا عهػػػػػػـو ادلد ر ػػػػػػا، اػػػػػػاف أعلهػػػػػػا  ػػػػػػق قر ػػػػػػق 
زلافظػػػػػا انشخػػػػػب ر يلػػػػػان ذلي ػػػػػا الشعػػػػػاكف مبد ر شػػػػػه اخلبػػػػػت كاػػػػػذل  أكؿ أنػػػػػني العػػػػػرجني الظػػػػػاهر أذرع، كاػػػػػذل  قر ػػػػػق ادلػػػػػركاح القطػػػػػاع. كبػػػػػنعوف ا و ػػػػػت 

عػػػػػػاـ للهجػػػػػػالس ا ليػػػػػػا علػػػػػػى نلػػػػػػشول ا افظػػػػػػا، كقػػػػػػد ىتقػػػػػػق إصلػػػػػػازات العد ػػػػػػد نػػػػػػن ادلشػػػػػػار ع، كخاصػػػػػػا ا اجملػػػػػػاؿ الشعليهػػػػػػي. فضػػػػػػون عػػػػػػن ذلػػػػػػ  الػػػػػػه 
ـ، كىتػػػػني رفػػػػض تر ػػػػحه ا ُٕٗٗل علػػػػى ذلػػػػ  ىتػػػػيف عػػػػاـ اهشهانػػػػه حبػػػػل قضػػػػا ا ادلػػػػواق ني اونػػػػه  ػػػػي  نشػػػػا   ند ر ػػػػا اخلبػػػػت بعػػػػد كفػػػػاة كالػػػػد  كظػػػػ

 أفلػػػػػح د ر ػػػػػادل ان نػػػػػد ر ،   تعػػػػػني ـُِٖٗ عػػػػػاـ احلد ػػػػػدة زلافظػػػػػا ا احلجيلػػػػػا د ر ػػػػػادل ان نػػػػػد ر اجملػػػػػالس ا ليػػػػػا، عيػػػػػنيَّ نا بػػػػػان دلػػػػػد ر عػػػػػاـ ند ر ػػػػػا اخلبػػػػػت،   
 ىتػػػػػػيف ال ػػػػػػواب رللػػػػػػس ان اعضػػػػػػو  انشخػػػػػػب،   ـُٖٗٗ اـعػػػػػػ اخلبػػػػػػت كب ػػػػػػاء شلػػػػػػثون  الشػػػػػػورل رللػػػػػػسا  ان عضػػػػػػو  هبػػػػػػانشخ،     اىتجػػػػػػا حافظػػػػػػامب الشػػػػػػاـ

 انشخابػػػػػه كأعيػػػػػد العػػػػػاـ الشػػػػػعيب ادلؤ ربػػػػػ ر يلػػػػػيا دا هػػػػػا ر ػػػػػا عضػػػػػو تعيي ػػػػػه  كناضػػػػػل نػػػػػن أجلهػػػػػا.    للوىتػػػػػدة ادلؤ ػػػػػد ن أبػػػػػرز نػػػػػن كاػػػػػاف ـُّٗٗ عػػػػػاـ
 . كعػػػػػػني بعػػػػػػدهاـُٗٗٗ عػػػػػػاـ لشػػػػػػورلا اجمللػػػػػػس عضػػػػػػو ،  ـُٕٗٗ عػػػػػػاـ ااسششػػػػػػارم لػػػػػػسا اجمل ان عضػػػػػػو  تعػػػػػػني ،  ـُٔٗٗ عػػػػػػاـ ا تلػػػػػػ  الوظيفػػػػػػا

،   كاػػػػػيون أكؿ  افظػػػػػا عهػػػػػراف. كرتػػػػػم اػػػػػل نشػػػػػاتله إا أنػػػػػه اػػػػػاف ااتبػػػػػان كأد بػػػػػان، كنػػػػػا ختوػػػػػيز عهػػػػػود للةشابػػػػػا ا صػػػػػحيفا ىتضػػػػػرنوت  افظػػػػػا كاػػػػػيون 
د ر شػػػػػه الػػػػػذ ن بػػػػػادلو  ذلػػػػػػ  الثػػػػػورة آنػػػػػذاؾ إا دليػػػػػل كاضػػػػػح علػػػػػى نبػػػػػوغ فةػػػػػػر  كرؤ شػػػػػه الواضػػػػػحا ضلػػػػػو كق ػػػػػه كرلشهعػػػػػه. عيػػػػػرؼ بوا ػػػػػػه ادلطلػػػػػق كب ػػػػػاء ن

 ذاػػػػػػور نيلػػػػػا عشػػػػػرة اكب ػػػػػاء نػػػػػن لػػػػػه ـ.ََُِد لػػػػػهرب  ٔق ادلوافػػػػػق ُِِْ رنضػػػػػاف ُِ ا اهلل احلػػػػػب بالشقػػػػػد ر دلواقفػػػػػه ال بيلػػػػػا، ىتػػػػػيف كفاتػػػػػه رمحػػػػػه
 ُٔ. ر ػػػػػػاهجُّْْ اككىل هػػػػػػاد ُِ اخلهػػػػػػيس  ػػػػػػـو. ال ػػػػػػو رة زللػػػػػػن أمحػػػػػػد رلاهػػػػػػد ل ػػػػػػت الاهػػػػػػا بالشعػػػػػػاكف نػػػػػػع صلػػػػػػل ادلرىتػػػػػػـو اكخ .إنػػػػػػاث كنيػػػػػػس
  .ـَُِِ د لهرب
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كفػػور كصػػوؿ ربيػػد بػػ  عهػػرك، اػػاف ا اسػػشقباله الةثػػري نػػن ال ػػاس ا بػػ  عهػػرك كتػػاب اكنػػني علػػي سػػود اكخضػػر ا 
فةػػاف أكؿ إجػػراء قػػاـ بػػه ضػػدهم أف أنػػر ةػػم احلػػبس،   بػػدأ بطلػػب اػػل نػػ هم علػػى باػػرض عػػوج ابػػن اب شػػه. احلد ػػدة، 

راد، فةػػاف أكؿ نػػن قلبػػه علػػي اريشػػي، الػػذم نػػا إف كصػػل ىتػػيف أنػػر بػػه أف  يٍةشىػػٍف، ك اػػـر ا، ػػني ابػػاش للاػػداء،   انفػػ
قلػػب ادل شوػػر، الػػذم تقػػرر عليػػه نيلػػا كعشػػركف قػػدىتان ذرة، كنظػػران لعػػدـ اإلقػػرار ةػػا اوهنػػا   تلػػجل عليػػه ا ىتي هػػا، 

اس  ا، اعشر قدىتان، ك هػل عبػداهلل أزلهػد  ػا ع ال وػف الثػاين  هل كر،ا أمحد أزلهد الةهاؿ، ادلشوا ىتي ها لكلد  عب
ا، اعشر قػدىتان. كأنػر ربيػد بلػجن الةثػري نػن أب ػاء بػ  عهػرك كادل ةػب، الػذ ن اسػش جدكا بالشػي  علػي زلهػد عجػوف، 

نػن هلػا أسػباب  لة ه     جدهم، قا ون ذلم: "اليـو أنا أبوام كا كقشها نا ا ت أبوام". كلرمبػا اػاف هػذا ادلوقػف سػببان 
 . ُلعزله إىلأدت 

الةػػراث، كقبػػل الوصػػوؿ ختلػػى  إىلنضػػى ربيػػد كعلػػةر  ،و،ػػا أ ػػاـ ا بػػ  عهػػرك لقػػي ال ػػاس الع ػػاء،   توجػػه ربيػػد 
تػري راضػني مبػا قػاـ بػه ربيػد   ِلالشي  عجوف عن الدخوؿ نع ربيد، ا الوقت الذم ااف أهاي الةراث كبيت اللػهاف

رك، كاتفػػق ارهيػػع علػػى أف  قفػػوا نوقفػػان ىتازنػػان كىتا ػػان جتػػا  العبػػ  كادلهارسػػات، نوػػههني كعلػػةر  نػػع أهػػاي بػػ  عهػػ
على أا   اذلم نن ذل   يء، كعلى رأسهم علي زلهد الةهػاؿ اكنػني علػى ا ػل كالربػع آنػذاؾ، فاسػشعدكا لػذل ، إذ 

بني ا أسػفل دارة الةػراث أنػاـ ادللػجد قلهني، ن هم نن  لشقبل كهم قلا قليلػا، كاكاثر ػا اػانوا نػرت إىلتقلم ال اس 
 . ّلبكادلطل على بيت علي زلهد الةهاؿ، دلراقبا الوضع عن اث

ااف ا اسشقباؿ ربيد اكنني علي زلهد الةهاؿ ببيشه ادلطل على سوؽ اللػقا ا، كا، ػني نعػه فقػخي كهػم الوالػد عبػد  
شارب ربيػد كتػوجس نػن عػدـ كجػود ال ػاس، فلػـز صاري اللهاف كزلهد علي بن علي ػلػىي ادللحػاين القاضػي ادللػ ، فاسػ

احلػذر كأنػر علػػاار  بػذل ، كبػدأ بش فيػػذ سللػلا الشعلػفات الػػس اػاف قػد بػػدأها ا بػ  عهػرك، لة ػػه كجػد ردان قو ػان نػػن 
علػةرم،  ُٓ إىل ُِاكنني كرفضان دلطالبه، فشجرأ على فرض ذل  بقوة اللوح ككجػود علػاار  البػالاني ىتػواي نػن 

 م سوح نعدؿ كضعو  قبالا باب الارفا العليا ادلواجها  ل الةراث.ىتانلني نعه
كنػػع الػػرفض للهطالػػب، بػػدأ العلػػةر  شحر ػػوف بػػاكنني إل،ػػارة ادلوقػػف، كاانػػت البدا ػػا بػػني أىتػػد العلػػاار كاكنػػني، 

وا نػػن الػػذم أخػػذ  كرنػػى بػػه نػػن سػػور احلػػوش الشػػابع لبيشػػه، ا الوقػػت الػػذم هػػبَّ ارهيػػع، اػػل ؽللػػ  علػػةرم، ك ة ػػ
نةاف البقر، فها ااف نن ربيد إا تفادم ادلوقف كن ع علػةر  نػن أم توػرؼ،  إىلأخذ ادلعدؿ عليهم كرجم العلةر 

قا ون ذلم: "تعلةركا سول فادلاء تري ادلاء"، مبعد أف الوضػع اخشلػف ك   عػد اكنػر بني ػد هم، كأبػدل تفاعلػه نػع اكنػني 
راث، كاسػػػشقبلوا ا قوػػػر بيػػػت علػػػي عبػػػد  ادللحػػػاين رمحػػػه اهلل، كه ػػػاؾ علػػػي زلهػػػد الةهػػػاؿ، الػػػذم أنػػػر بندخػػػاذلم الةػػػ

ىتولت الشفاعلات علػى تلػليم ىتػق بيػت ال ػو رة دكف أم تعلػف أك اضػطهاد لل ػاس، فةػاف احلةػم علػى تلػليم قيهػا 

                                                           

 ـ.َُِٗأاشوبر  ُٕ، الظاهر   علي زلهد عجوف، نقابلا  خويا  الشيُل
      ةن ه اؾ فرؽ بني ا لني نطلقان، إذ اانوا  عشربكف أنفلهم زلل كاىتد، داعيهم كاىتد كاذل  ترنهم. ِل

  وسف علي زلهد الةهاؿ، نقابلا  خويا. ص عاء   (ّ
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، كقػػد اػػاف الػػدكر علػػى أهػػل جبػػل  ػػا ع، لةػػن نػػا ىتوػػل ا الةػػراث اانػػت اافيػػا ا إ قػػاؼ  ُلالقػػدح رمانيػػا عشػػر  
 بيد كعلةر ، فحل اكنر كتادر ن طقا الظاهر.ر 

 كعلػػى الػػرتم شلػػا أبػػدا  أهػػل الةػػراث نػػن توىتػػم، فػػنف اجملشهػػع ا ؼللػػو نػػن البا لػػني، ففػػي الوقػػت الػػذم اػػاف ارهيػػع
إليهم اكنانػاس اضػيافا  فلبو غل اانوا  أفرادان نشجعني لربيد كعلةر  لدرجا أهنم ه اؾ ربيد كعلةر  بووبا، ااف  ود
ربكا فيهػػا عػػن فػػرىتشهم مبػػا ىتوػػل، ا داعػػي لػػذار أ ػػاءهم، كقػػد كجػػدكا ا ذلػػ  الوقػػت ارػػزاء الػػرادع لػػشخلفهم عػػ ،ذلػػم

 . ِلكفوؽ ذل  نبذهم ال اس كاىتشيًقركا على تل  الشورفات الاري سو ا

 شق الطرق فً عموم العزلة: 

ادلرتبطػػا بػػني صػػ عاء  ن هػػا ياالر يلػػ ـ، سػػولُِٔٗ الػػيهن قبػػل عػػاـ نػػن ادلعلػػـو أنػػه   تةػػن ه ػػاؾ  ػػبةا قػػرؽ ا
اللػفر إىل احلد ػدة،  كاحلد دة كص عاء كتعز فقخي. كظل الوضع على نا هو عليه ىتي  اػاف ال ػاس ا الظػاهر إذا أرادكا

علػػػى اكقػػػداـ ىتػػػيف الق ػػػاكص، هػػػذا بال لػػػبا للرجػػػل ادلعػػػاه. أنػػػا ادلػػػر ض في قلػػػه ال ػػػاس علػػػى أع ػػػاقهم إىل  ادلشػػػي  لػػػزنهم
نػػػن الق ػػػاكص إىل  كافششاىتهػػػا  ػػػق الطر ػػػقـ   ُِٔٗكبعػػػد عػػػاـ ى هػػػل ىتػػػيف  وػػػل الق ػػػاكص،   راػػػب علػػػالعػػػرجني،  

العػػرجني لشقػػف ه ػػاؾ،    ػػقت إىل أسػػفل عقبػػا الظػػاهر، كاانػػت توػػل اللػػيارة بادللػػافر ن إىل ذلػػ  ادلةػػاف، إذ اػػاف 
صػػلوف سػػفرهم بالرجػػل ىتػػيف ادلطػػوع الوىتيػػد الػػذم ؽلشلػػ  اللػػيارة  قػػـو بن وػػاؿ أصػػحاب الظػػاهر إىل أسػػفل العقبػػا    وا

 الظاهر.
ـ كصػػػػػل إىل الظػػػػػاهر رلهوعػػػػػا خػػػػػرباء لشخطػػػػػيخي قر ػػػػػق العػػػػػرجني الظػػػػػاهر، كرسػػػػػم ذلػػػػػ  ُْٕٗق/ُّٓٗ كا عػػػػػاـ

بشػػػق أهػػاي الظػػػاهر كالواسػػطا كأذرع  بالشعػػػاكف نػػع  ػػا الشعػػػاكف اكهلػػي للشطػػو رهيالشخطػػيخي ك  الشني ػػري عليػػػه. كبػػادرت 
. هػذ   علػى العػزؿ الػثوث الطر ػق يم العهػل انلحاف القبلػا، ىتيػ    تقلػنع جلب أ دم عانلا نن اك دم بالطر ق 

كتبعشه نراىتل أخرل، اوف الشق باك ػدم    وػل إىل ادللػشول  ـُٕٓٗق/ُّٔٗا عاـ  اانت ادلرىتلا اككىل للشق
عشػػػني طادلطلػػوب، فخضػػػعت الطر ػػق للشعػػػد ل ،ػػوث نػػػرات كأعيػػد نلػػػحها بالػػدراشل بعػػػد أف  ة ػػت اذلي ػػػا نػػن تػػػوفري ق

كاانػػػت أكؿ  . ّلـُٕٔٗق/ُّٕٗىتػػػيف أكصػػػلوها عزلػػػا أذرع، ك  اانشهػػػاء ن هػػػا عػػػاـ  ت ػػػقلوػػػا  العػػػزؿ الػػػثوث، ك 
 سيارة تدخل الظاهر سيارة أمحد عيلى ال و .

نلػشالني نن ن طقا اللقا ا زلل الةراث ىتيف زللهػم كبوصوؿ الطر ق الظاهر، بادر أهاي ب  الورا  بفشح الطر ق 
، لةػػ هم كجػػدكا شلانعػػا كاعػػااض نػػن نواػػي اكراضػػي، علػػى جانبيهػػاجػػل كالػػس سػػعوا ا توسػػيعها فقػػخي نػػن الطر ػػق الر 

 ،علي عبداهلل عهر ال و رة كعلي عبداهلل ناصػر ال ػو رة كىتلػن زلهػد ال ػو رة كالذ ن أعل وا ااىتشلاب كأعلهم بيت ال و رة

                                                           

 .ُِرمحه اهلل. نلحق رقم   ا زلفوظات كالد باىت عليها ال   ك،يقا ىتولُل
اكخ  وسػػػػػػف علػػػػػػي زلهػػػػػػد الةهػػػػػػاؿ، ىتيػػػػػػ  ركاهػػػػػػا اللػػػػػػهاف ك   ركم ي تلػػػػػػ  احلاد،ػػػػػػا كرلر اهتػػػػػػا أاثػػػػػػر نػػػػػػن  ػػػػػػاهد عليهػػػػػػا. نػػػػػػ هم الوالػػػػػػد عبػػػػػػد  صػػػػػػاري ِل

 عن كالد  اكنني علي زلهد الةهاؿ رمحه اهلل. 
د لهرب  ِٕـ. كاذل  الشي  عبدالوهد اخلطيب، نقابلا  خويا، ص عاء َُِِنوفهرب  ُٔلظاهر   زلهد ىتلني عبداهلل العذ يب، نقابلا  خويا. ا(ّ

 ـ. َُِِ
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.  ُلالطر ق كالش فيػذ نػن قبػل بػ  ال ػو رة علػى ادلػواق نيك  إ قاؼ  ق  عبد  زلهد الشاجركإىل جانبهم نن زلل قلحةم 
أنا عبد  زلهد الشاجر فقد ىتول صداـ نبا ر بي ه كبني أهاي ب  الور يب ك  ااىتشةاـ كرفػع بػدىتاف بػن صػا  الػورد 

ي بػػ  تعػػد ان نػػن قبػػل أهػػا بى ًلػػإىل ال اىتيػػا نػػع رلهوعػػا نػػن أهػػاي بػػ  الوػػر يب حلبلػػهم كتػػنيد بهم، اػػوف اكنػػر قػػد ىتي 
 الورا  على عبد  زلهد الشاجر.

لشرح قضيشهم كإ ضاح اكنػر، بػنيهنم    قػدنوا با افظا ا اد هي ا الشطو ر  ر يس تقدـ أهاي ب  الورا  مبذارة إىل
على  ق الطر ق إا اسشجابا ل داء ر يس رللس القيادة إبراهيم زلهد احلهدم، كأف الطر ق هػي ا اكصػل نفشوىتػا نػن 

 –اهػػا كصػػفشهم الو،يقػػا   -   ػػشم الشوسػػع فيهػػا إا بقػػدر ذراع أك أاثػػر قليػػل نػػن جػػانيب الطر ػػق، لةػػن الرأ ػػاليني قبػػل ك 
حلرناف ادلواقن نن  قيق نواحله، كقالبت ادلذارة ا ػاد هي ػا الشطػو ر بػال ظر ا اكنػر كالبػت فيػه مبػا ؼلػدـ كقفوا عا قان 

 . ِلـُٕٕٗنارس  َّق/ُّٕٗ هر ربيع الثاين  ادلولحا العانا، كقد ااف ذل  ا الشاسع نن
ـ، ُٕٕٗنػػارس  ُّاهػا تقػدـ دىتػاف بػن صػػا  الػورد مبػذارة إىل ز ػد نطيػع دنػػاج زلػاف  زلافظػا ا و ػت، بشػار   

تعز ػػزان للهػػذارة ادلقدنػػا إىل ا ػػاد هي ػػا الشطػػو ر، كقػػد اػػاف توجيػػه ا ػػاف  بششػػةيل ر ػػا لل ػػزكؿ إىل الظػػاهر للشحقػػق نػػن 
الطرفني، كالرفػع مبػا كصػلت إليػه اللج ػا، الػس صػادقت علػى نػا تقػدـ بػه أهػاي بػ  الوػرا . اكنػر الػذم  صحا  ةول

أنػػه ب ػػاءن علػػى رفػػع نفادهػػا  ـ،ُٕٕٗأبر ػػل  ُٗا  جعػػل زلػػاف  ا افظػػا  قػػـو بشحر ػػر نػػذارة إىل نػػد ر ناىتيػػا اخلبػػت
عشر قرل كختدـ الوا  العػاـ، إضػافا إىل إلشػزاـ دىتػاف اللج ا ادلةلفا بال زكؿ كادلشضهن أف تل  الطر ق تربخي أاثر نن 

كاػػف اخلطػػاب عػػن ادلػػذاور ن كإق ػػاع الػػورد كأصػػحابه بػػدفع اكدب ادلفػػركض علػػيهم، فقػػد تقػػرر ادلضػػي ا فػػشح الطر ػػق 
 . ّلا شلبني

 دخول الكهرباء الظاهر: 

وػػعرم نػػن أب ػػاء بػػ  عهػػرك، ـ، ىتيػػ  اػػاف أكؿ نػػن أدخلهػػا زلهػػد عبػػداهلل الُٕٓٗدخلػػت الةهربػػاء الظػػاهر عػػاـ 
كذلػ  بشػرا ه نولػػد اهربػا ي نيلػػا ايلػو  عهػل بػػالب ز ن، كاػذل   ػػراء ،وجػا اهربػاء اػػاف  بيػع ةػػا ادلشػركبات الااز ػػا،  

   كا الوافح الليد زلهد صاري بلاي  ىتي  قاـ بشراء نولد صاري ايلو كاىتد.  ا دا دارم كالةواااوا.
ـ، كأكؿ نػػن أدخػػل الشلفز ػػوف الظػػاهر ُٕٕٗـ كبدا ػػا عػػاـ ُٕٔٗهنا ػػا عػػاـ  ؿ الشلفز ػػوف الظػػاهر اػػاف اكعػػن دخػػو 

 هو بلاي  لدىتوؿ  هذا بال لبا للوافح، كعلي ىتلني العذ يب كىتلن زلهد سليهاف ا ب  عهرك.
   ةن ه اؾ ب  تلفز وين نن ص عاء ىتي ها، بػل اانػت  وػل إلي ػا بػ  الشلفز ػوف اللػعودم الق ػاة اككىل باإلضػافا 

 ااف  نييت نن أفر قيا أ،يوبيا.   ب  إىل

                                                           

 ُّنلحق رقم   (ُ
 ُْنلحق رقم   (ِ
 ُٓ  نلحق رقم (ّ
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 عزل الشٌخ علً محمد عجالن:

بال لػػػبا للحػػػراؾ الػػػذم   ا العزلػػػا كاللػػػخخي الشػػػعيب    ةػػػن نوجهػػػػان ا ىتقيقػػػا اكنػػػر علػػػى الشػػػي  علػػػي زلهػػػد 
ا أز لػت ، كرأل ال اس أنه ا ؽلةن إبعػاد ػلػىي عبػد  اللػهاف، إا إذ ُلػلىي عبد  اللهاف إىلعجوف، كإظلا ااف نوجهػان 

تػػػنيجين  إىلنظلشػػػه الػػػس  هيػػػه كتلػػػاند  كهػػػػو الشػػػي  علػػػي زلهػػػد عجػػػوف، كلعلػػػه اانػػػت هػػػػ اؾ أسػػػباب كعوانػػػل أدت 
 اللخخي الشعيب على ػلىي عبد  اللهاف ن هػا: 

عزلا الشػي  علػي زلهػد عجػوف عػن إدارة اكنػور ا الظاهػػر كتراهػػا لألنػني ػلػىي عبػد  اللػهاف، ن ػذ أىتػداث  -ُ
بػ  عجػوف، لة هػػػا   تثبػت عليهػػػم، كنػع ذلػػ   إىلـ، كالػػذم كجهػػت الشهػػػها ُٖٕٗعػاـ  قشػل عبػد  الشػػي 

فقد ااف أ،ر الشهػها ،قيون علػى الشػي ، ففضػل ال ػنيم ب فلػه كاابشعػاد، كنػزؿ هتػػانا إلدارة نزارعػه هػػ اؾ، تاراػان 
 نشن ع ه اكسباب الشاليا إدارة اكنر لألنني ػلىي عبد  اللهاف، الذم ااف  عد نا بان للشي  ا تيابه،

 إىلنبالر ناليػا توػل  اف  عود نن الاربا كقد سجلت عليهإ،قاؿ ال اس بالارانات كالًفرٍؽ، لدرجا أف ادلواقن ا -ِ
 ، لألنني ػلىي عبػد  اللػهاف، ترانػات ك لػـز بدفعهػػا  ػاء أـ أ ، كىتػني  لشفلػر عػن سػبب  ََٓك ََْ

فػػرد ا العزلػػا، كالػس فرضهػػػا داعػػي القبيلػػا، اانػت تلػػ  ادلبػػالر جتػػني  تلػ  ادلبػػالر،  قػػاؿ لػه فػػرؽ نلزنػػا علػػى اػل
.  لوا  ػلىي عبد  اللهاف، حبجا الاـر

تفػػر خي ػلػػىي عبػػد  اللػػهاف ا أب ػػاء عزلشػػه، كخاصػػا ع ػػدنا نػػزؿ القػػا ي للشج يػػد اإلجبػػارم نػػن عزلػػا الظاهػػػر،  -ّ
هػػم علػى تلػليم أب ا هػػم للشج يػد، ك   ةشػف فقد قاـ بلجن الةثري نػن اآلبػاء دكف نراعػاة كم اعشبػار كإرتان

عشرة آاؼ  ، حبجػا أهنػػا للقػا ي كليلػت لػه، كاػاف  إىلبذل  بل فرض ترانات ناليا تول نا بني نيلا 
 له نلاعد ن على نلشول ال زلل.

 نبالاشػػػه ا ااسػػػشبداد كالشلػػػلخي لدرجػػػا أنػػػه اػػػاف لػػػه نظػػػاـ نعلونػػػايت اسػػػشخبارايت نةػػػوف نػػػن أ ػػػخاص هػػػػم ا -ْ
، فقػد   اكصل نعاكنيه بةل زلل، نهػهشهػم نقل اكخبار إليه أكان بنيكؿ، كنػا ػلػدث نػن نشػاال، كعلػى العهػـو
ااف قهعه ا ادلاؿ كجلبه نن أ دم ال اس جعلشه  لػشخدـ اافػا الطػرؽ كالوسػا ل لشحويلهػػا، كبلػر اكنػر أنػه  

لد هػػػا،  طلػػب ن هػػػا بيػػع جػػزء نػػن اػػاف ىتػػني  شػػنيخر ادلاػػاب،  طالػػب زكجشػػه، كىتػػني تشعػػذر بعػػدـ كجػػود نػػاؿ 
 ذهػبهػا، لإل فاء بالارانات ادلفركضا على زكجهػا.

نػػػن الششػػػاكر كتبػػػادؿ الػػػرأم فػػػيهن سػػػيخلف الشػػػي  كقشهػػػا   تةػػػن فةػػػرة عػػػزؿ الشػػػي  كليػػػدة حلظشهػػػػا، بػػػل اػػػاف قػػػد أخػػػذت 
 ِ لزلهػػد علػػي العػػذ يب كز ػػد ُ لكعلػػي زلهػػد الةهػػاؿ ِ لعجػػوف، فقػػد عرضػػت ادلشػػيخا علػػى الوالػػد دىتػػاف بػػن صػػا  أمحػػد الػػورد

 رفضوا اكنر كظلت الدعوة نلشهرة لشايري الشي ، كالس قدرت ادلدة حبواي سبع س وات.لة هم كتريهػم، 
                                                           

يػد دهػر  ا احلةهػا ـ. نن أبرز أعياف عزلا الظاهر، كا أبالر إف قلت أنه  عد فر ػد عوػر  ا الػدهاء ككىتُّّٗق/ُِّٓػلىي عبد  اللهاف: كلد عاـ   (ُ
 العوػر العباسػي، كاشم الاي  كسعا صػدر  نػع عػدـ نلػياف الضػاي ا أك إعلاذلػا، كا أنثلػه إا بػالوز ر صػا  احلػر يب ا عهػد الدكلػا القا يػا أك الربانةػا ا

 كلوا اله ك دته للاد اللواء بو ن ازع.  
 ِٕ. اخشػار  أهػاي بػ  الوػرا  ليةػوف أني ػان علػيهم كذلػ  ا اهنػػا، نػن أهػل احلػل كالعقػد ةػػازلا كأعي  الوالد دىتاف بن صا  أمحد ىتلن الورد: أىتد رجاات العِل

ىتػػد الشهػػػور كالونبػػااة مبػػا سػػشؤكؿ اكنػػور أىتيانػػان  إىلاػػاف ال ػػاس  لجػػنيكف إليػػه ا اكنػػر ادلشػػةل، لة ػػه تلبػػت عليػػه الشػػجاعا ـ.ُٕٓٗفربا ػػر  ٗق/ُّٓٗزلػػـر 
= 
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كبعػػد قػػوؿ نشػػاكرات كنػػداكات بػػني الةثػػري نػػن أب ػػاء العزلػػا، الشقػػى ارهيػػع علػػى  ػػخز علػػي عبػػد  الػػورد، كلةػػن  
نزرعشػػػه بالةػػػدف، كخاقبوهػػػػ  إىلالوالػػػد دىتػػاف الػػػورد، ىتيػػػ  نزلػػػوا إليػػه  إىل ايػػف سػػػيشم إق اعػػػه بادلشػػيخا، فلجػػػني ارهيػػػع

كالةػراث كبػ  عهػرك  بػ  الوػرا قا لني: "نشس  ي  كقد  شي  ن ةم سبعا كعلػي عبػد  اجعلػو  الثػانن". كنىثَّػلى زلػل 
ذم اػاف ا  ػزاؿ علػي ادلثل  الثػورم، ا اانقػوب علػى الشػي  علػي زلهػد عجػوف كػلػىي عبػد  اللػهاف، ا الوقػت الػ

عبد  الورد رافضان للهشيخا كتري قابون ذلػا، اكنر الذم اضػطر ال ػاس ا العزلػا إرسػاؿ رلهوعػا إليػه كهػػو  شػشال نقػاكؿ 
نعهارم ا جبل ر  مبحافظا إب، كىتني أبػدل رفضػه، خاقبػه الوالػد دىتػاف الػورد بقولػه: "تشهشػي  كأنػت محػار كاىت ػا 

 رجال " فقبل نرتهان بذل .
هتػي ت العزلا للشايري ادلشيخي ا ذل  الوقت، نشيجا اذلػالا اإلعونيا الس قادهػا عبد  ىتلن صػاري الةهػاؿ، كىتػني 
بػػدأت ادلرىتلػػا ارد ػػا ا الشايػػري كذلػػ  بػػربكز رقػػم جد ػػد ا العزلػػا  لػػرم بػػني ال ػػاس، كقػػف الشػػي  علػػي زلهػػد عجػػوف 

بطر قػػا سللػػا كسػػليها، ىتيػػ  اػػاف للػػانه ىتالػػه  قػػوؿ: "إذا نػػا رافضػػان دلثػػل تلػػ  الشوػػرفات، ىتػػني عػػرض عليػػه الش ػػازؿ 
 ػي  نشػا    جانبه نلػؤكي ال اىتيػا اخلبػت، كالشػي  أمحػد زللػن زلهػد عهػر ال ػو رة إىلأنشم تششوين أنا  اام" ككقف 

 اخلبت، كعضػو رللػس ال ػواب، هػػذا الػذم أعطػى الشػي  علػي زلهػد عجػوف اكنػل ا نفلػه بااسػشهرار، نعشػربان أف نػا
 ا سرعاف نا سشزكؿ، لة هػم ت اسوا أف إرادة الشعوب ا تقهػر.ػلدث هػبَّ 

اػػاف ادلشوػػدر كنػػر الشايػػري ادلشػػيخي ا العزلػػا، اهػػا أسػػلفت القػػوؿ، بػػ  عهػػرك شلثلػػا ا زلهػػد صػػاري جػػرباف العػػذ يب 
اكصػػػل اانػػػت  ، عػػػدا بعػػػض الشخوػػػيات الػػػس هػػػػي ا ّلكهاعشػػػه، كأهػػػػاي الةػػػراث كالػػػذم اػػػاف الةػػػل فػػػيهم نشػػػاراان 

كهاعشهػػم، كالةثػري   ْلشلثلا ا دىتاف بن صػا  الػورد كىتلػن زلهػد جعػداف ب  الورا نلاندة ليحىي عبد  اللهاف، ك 
نػػن أب ػػاء العزلػػا الػػس ت وعػػت نواقفهػػػم، فه هػػػم نػػن ج ػػد نفلػػه دلشابعػػا اكنػػور ا أبػػواب الدكلػػا، أك نػػن ج ػػد نفلػػه ا 

                                                           

لك،يقػا زلفوظػػا لػدل اكخ عابػػد ىتلػن الػػورد. ا عزلػا الظاهػػػر، كادلعػركفني بشجاعشهػػم كمحيشهػػػم علػى بعضهػػػم.  بػ  الوػػرا ن أهػػػاي  لػاند  ا ذلػ  خاصػػشه نػ
  .ُٔنلحق رقم 

   كردت ترهشه ا نوضع آخر. ُل
ه اتػاب نػع هلػا ادلاابػني نػن أب ػاء ادل طقػا بادلهلةػا ـ. نشػني كترعػرع ا بلدتػه الظػاهر كىتػني بلػر فشوتػُّٗٗق/ُّٖٓنن نواليػد عػاـ   ز د زلهد علي العذ يب: ِل

ن. بعػدها سػافر إىل العربيا اللعود ا، كخوؿ فاة الوراع ادللةي ارههورم عهل نع علي ار ايت  ػدة   عهػل نػع زلهػد بػن احللػني بػن اإلنػاـ ػلػىي محيػد الػد 
نوف لة ه   ؽلة  ةا سول رمانيا أ هر فقخي ليعػود للعهػل ا ند  ػا احلد ػدة كااسػشقرار ةػا، ليبيا للعهل ه اؾ برفقا صا  صاري بن ىتلن عبداهلل ادللحاين ادلني

شػػزاؿ عػػن اجملشهػػع كسػافر ن هػػا إىل احلبشػػا نػػرتني   اسػػشقر ا نلػػقخي رأسػػه. نػن أعيػػاف الظػػاهر الػػذم  ػػارؾ ا  قيػػق الةثػػري نػن ادلوػػا  للعزلػػا، لة ػػه فضػػل ااع
 وار قو ل. نا  زاؿ  شهشع بوحا جيدة ا كقت هذا الرقم.لرؤ ا كق اعا كصل إليها بعد نش

  ؽلةػػػػػن تفلػػػػػري نشػػػػػاراا أهػػػػػل الةػػػػػراث ا تايػػػػػري الشػػػػػي ، أهنػػػػػػم اػػػػػانوا نػػػػػاقهني علػػػػػى ػلػػػػػىي عبػػػػػد  اللػػػػػهاف، ىتيػػػػػ  اػػػػػاف قػػػػػد نلهػػػػػػم الضػػػػػرر البػػػػػالر ن ػػػػػه، ّل
 ا ال نا ذار نن اكسباب ادلبا رة كادلذاورة ا ادلنت. 

،    لشحػػػػػق بادلعونػػػػػا ا ىتي هػػػػػا، حلػػػػػرص أبيػػػػػه علػػػػػى بقا ػػػػػه نعػػػػػه ا الزراعػػػػػا، اانػػػػػت بػػػػػ  الوػػػػػرا ـ، بقر شػػػػػه ُُٔٗاـ   ىتلػػػػػن زلهػػػػػد جعػػػػػداف: كلػػػػػد عػػػػػْل
ـ، ك  تطػػػػػػل تربشػػػػػػه اككىل البالاػػػػػػا سػػػػػػ شني كنوػػػػػػف فقػػػػػػخي، كعػػػػػػاد ليشػػػػػػزكج كعهػػػػػػر     شجػػػػػػاكز اللادسػػػػػػا عشػػػػػػر، نػػػػػػن بيػػػػػػت ُّٕٗبدا ػػػػػػا اتاابػػػػػػه عػػػػػػاـ 

، لػػػػػػػه دكر فاعػػػػػػػل ا اثػػػػػػػري نػػػػػػػن اكىتػػػػػػػداث ا العزلػػػػػػػا، ن هػػػػػػػا  ػػػػػػػراء أرضػػػػػػػيا ندرسػػػػػػػا ال ػػػػػػػور كادم اكد ػػػػػػػب. أىتػػػػػػػد كجهػػػػػػػاء عزلػػػػػػػا الظػػػػػػػاهر كىتةها هػػػػػػػا
ادلخشػػػػػار، كنشػػػػػيخا علػػػػػي عبػػػػػد  الػػػػػورد، فقػػػػػد تػػػػػرؾ تربشػػػػػه كعػػػػػاد دلواصػػػػػلا ادلشػػػػػوار، بعػػػػػد أف   ااتوػػػػػاؿ بػػػػػه بضػػػػػركرة كصػػػػػوله. أسػػػػػرته نػػػػػن أقػػػػػدـ اكسػػػػػر 

  زاؿ ىتيان ا خري كعافيا. جانب بيت احلقوب كبيت العر . ا  إىلاسشيطانان ا الظاهر 
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نثػػل عهودهػػػا ادلاابػػني، ىتيػػ  بػػذلوا الةثػػري ا سػػبيل إ ػػاـ نشػػركع تايػػري الشػػي   وػػيل الاػػـر نػػن عهػػـو العزلػػا، الػػذم 
 عجوف كتابعيه.

نيػػيس نشػػيخي بادلهلةػػا  إىلكا خضػػم الوػػداـ بػػني صلػػاح الشايػػري أك بقػػاء الوضػػع علػػى نػػا هػػػو عليػػه، كصػػلت برقيػػا 
ادلاابػني نػن أب ػاء العزلػا أكضػح  إىلقيػا العربيا اللعود ا،  هل خطاب الشي  ارد د علي عبد  الورد اها ظهػػر ا الرب 

فيهػا أنه ا جدكل نن صلاح ادلشي ، كاللبب ا ذل  كقوؼ هيل ادلقداد ند ر عاـ ال اىتيا كراء ذلػ ، كالػذم كصػفه 
اللػةراف الػذم   نلػشطع الشفاهػػم نعػه. كذي ِّلػت الربقيػا   ُلبةوـ سيء كاهتػم بشرفه، كاػذل  ا ػاف  عبػدالعز ز الربقػي

زلػػاف  ا افظػػا باسػػم فاعػػل خػػري، كبشلػػ  اخلطػػوة انقلبػػت  إىلسػػم علػػي عبػػد  الػػورد ا ال هػػػا ا، كقػػد أرسػػلت الربقيػػا با
تػػنيخري  إىلنػواز ن القضػيا لوػا  الشػي  عجػوف، نشيجػػا تضػب ا ػاف  كنػد ر عػاـ ال اىتيػػا علػى تيػار الشايػري، شلػا أدل 

 اي ،و،ا أ هػر كأاثر نن ذل .ادلراجعا ىتوؿ تثبيت الشي  كتنيخر القضيا برنشهػا ىتو 
كعلى الرتم نن ذل ، فقد ظل ادلشابعني ل جاح ادلشي  نور ن على إ اـ اذلػػدؼ، كىتػني دلػس ا ػاف  الربقػي ذلػ  

ا افظػا، فوصػل أربعػا إليػه، كهػػم: زلهػد صػاري جػرباف العػذ يب، ػلػىي  ػرؼ،  إىلاإلصرار، قلػب ادلشػابعني إليػه للوصػوؿ 
، عبد  ىتلن الةهاؿ. كالشقػوا بػه ا بيػت الدكلػا بادلوػ عا عوػران، ىتيػ  ادلقيػل نػع هيػع قيػادات دىتاف بن صا  الورد

ا افظػػا، كع ػػد دخوذلػػػم تلقفهػػػم نبا ػػرة باذلػػػجـو عليهػػػم زلػػذران ذلػػػم نػػن الفوضػػى ا العزلػػا كنهػػػددان كنشوعػػدان ا ىتػػاؿ 
الثو،ا اانوا ؼلشػوف قيػاـ دىتػاف الػورد ككقوفػه بػالرد إسشهرار تيهػم كقيشهػم اها كصفهػم بذل ، كنن قرافا ادلوقف أف 

علػى ا ػاف  بػنياثر شلػا هػاههػػم بػه، فيػنينر ةػػم اللػجن، لة ػه اهػا نقػوؿ ختػشم كبقػي هػػاد ان، علػى نضػض  ػد د لعػػدـ 
ىتلػن  اانشوار ل فله كدلن نعه. كىتني هػدأت ،ا رة ا اف ، أنرهػم باانوػراؼ لة هػػم ،بشػوا ا نةاهنػػم، كتقػدـ عبػد 

ا ػػاف  نلشفلػػران لػػه بنيسػػلوب نػػن الشهػػػةم قػػػا ون: لػػدم سػػؤاؿ؟ فقػػاؿ ا ػػاف  بطفحػػا: نػػا تشػػس؟ فبػػػادر   إىلالةهػػاؿ 
بالقوؿ:  ا سيدم عله ا أف ارههػور ا قانت على أسػاس نوػرة ادلظلػـو كاكخػذ بيػد الظػا  . . . فهػػل هػػذا صػحيح أـ 

ركف، فػرد ا ػاف  بػالقوؿ بػنيف ارههػػور ا قانػت علػى أسػاس رد أف اخلطابات  ػيء كالواقػع  ػيء آخػر. فضػح  احلاضػ
ادلظػػا  كاإلنوػػاؼ كتثبيػػت احلقػػوؽ. فةػػاف اػػوـ عبػػد  ىتلػػن الةهػػاؿ: أنػػت اآلف  ػػا سػػيادة ا ػػاف  ر يلػػ ا ا ا افظػػا 

حلػق ا تنيد ب ػا كعلي عبداهلل صا  ر يس ارههػور ا الهػا. إف اانت ل ا نظلها فا عهػا كأنوف ا كإف ا ا سلط ػني فلػ  ا

                                                           

ـ بقر ػػػػػا ،قبػػػػػاف بػػػػػ  احلػػػػػارث زلافظػػػػػا صػػػػػ عاء. الشحػػػػػق َُْٗأتلػػػػػطس  ُِهػػػػػػ/ُّٗٓ  عبػػػػػدالعز ز لطػػػػػف علػػػػػي الربقػػػػػي: كلػػػػػد ا الشاسػػػػػع نػػػػػن رجػػػػػب ُل
ـ، كالشحػػػػػػػػق مبدرسػػػػػػػػا ُُٔٗهػػػػػػػػػ/ُُّٖـ،   الشحػػػػػػػػق بةليػػػػػػػػا الطػػػػػػػػرياف كختػػػػػػػػرج ن هػػػػػػػػا عػػػػػػػػاـ ُٕٓٗهػػػػػػػػػ/ُّٕٕبادلدرسػػػػػػػػا كختػػػػػػػػرج نػػػػػػػػن الثانو ػػػػػػػػا عػػػػػػػػاـ 

ـ،   الشحػػػػػػػػػػق بالةليػػػػػػػػػػا احلربيػػػػػػػػػػا كختػػػػػػػػػػرج ن هػػػػػػػػػػا ُٕٔٗهػػػػػػػػػػػ/ُّٕٖسػػػػػػػػػػلحا ا نوػػػػػػػػػػر،   ىتوػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػى دكرة ا قيػػػػػػػػػػادة اريػػػػػػػػػػوش مبوسػػػػػػػػػػةو عػػػػػػػػػػاـ اك
ـ،   قا ػػػػػدان للػػػػػوح ادلػػػػػدرعات  عػػػػػاـ ُٔٔٗـ. تعػػػػػني قا ػػػػػدان دلدرسػػػػػا ادلػػػػػدرعات كقا ػػػػػدان  ػػػػػور عػػػػػبس   قا ػػػػػدان للػػػػػواء احلد ػػػػػدة  عػػػػػاـ ُٗٔٗهػػػػػػ/ُّٖٗ
ـ،   كز ػػػػػػران للداخليػػػػػػػا ُٖٕٗهػػػػػػػػ/ُّٖٗنا ػػػػػػػب لػػػػػػر يس هي ػػػػػػػا اكراػػػػػػاف العانػػػػػػػا عػػػػػػاـ  إىل  العلػػػػػػةرم ىتػػػػػػػيف كصػػػػػػل ـ، كظػػػػػػل  شػػػػػػدرج ا اللػػػػػػػلُٖٔٗ

ـ. كا العػػػػػػاـ نفلػػػػػػه صػػػػػػدر قػػػػػػرار مب حػػػػػػه درجػػػػػػا نا ػػػػػػب ر ػػػػػػيس الػػػػػػوزراء،   تعػػػػػػني ر يلػػػػػػان جمللػػػػػػس إدارة ُٕٗٗهػػػػػػػ/ُّٗٗ  ر ػػػػػػيس هي ػػػػػػا اكراػػػػػػاف عػػػػػػاـ 
ـ،   تعػػػػػػػني زلافظػػػػػػػان  افظػػػػػػػا ىتجػػػػػػػا ا العػػػػػػػاـ الشػػػػػػػاي،   زلافظػػػػػػػان  افظػػػػػػػا ُِٖٗهػػػػػػػػ/َُِْادلؤسلػػػػػػػا ااقشوػػػػػػػاد ا للقػػػػػػػوات ادللػػػػػػػلحا كاانػػػػػػػن عػػػػػػػاـ 

 إىلرتبػػػػػػػا لػػػػػػػواء،   أىتيػػػػػػػل  إىلـ، كترقػػػػػػػى ُْٗٗهػػػػػػػػ/ُُْْـ،   نلششػػػػػػػاران للقا ػػػػػػػد اكعلػػػػػػػى للقػػػػػػػوات ادللػػػػػػػلحا عػػػػػػػاـ ُٕٖٗهػػػػػػػػ/َُْٕا و ػػػػػػػت عػػػػػػػاـ 
 ِِ ػػػػػا أعلهػػػػػا كسػػػػػاـ الواجػػػػػب ككسػػػػػاـ الشػػػػػرؼ ككسػػػػػاـ اخلدنػػػػػا ككسػػػػػػاـ الشقاعػػػػػد.  ػػػػػارؾ ا الػػػػػدفاع عػػػػػن الثػػػػػورة كارههور ػػػػػا، كىتوػػػػػل علػػػػػى عػػػػػػدة أك 

 ـ.  َُِٕسبشهرب. توا ا أتلطس  ِٔنا و ككساـ 
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باللػػجن أك العفػػو ع ػػا، لة ػػ  ن عش ػػا عػػن الةػػوـ كاللػػهاع لشػػةوانا. فلػػهح ذلػػػم ا ػػاف  بػػالةوـ كاحلػػد  ، فشقػػدـ 
زلهػػد صػػاري جػػرباف العػػذ يب بشقػػد  عر ضػػا تضػػه ت اػػل نػػا قػػاـ الشػػي  كتابعيػػه نػػن أخطػػاء ا ىتػػق العزلػػا بلاػػت سػػبعا 

جػوف بنيخػذ نبلػر سػشني ألػف   نػن رللػس آبػاء ندرسػا ال ػور بالظاهػػر، عشر إدانا نةشوبا، ااف ن هػا، قيػاـ الشػي  ع
كػلػػىي عبػػد  اللػػهاف اػػاف إذا تقاتػػل ا، ػػني د ػػوؾ ا ا ػػل،  فػػرض ترانػػا نيلػػا آاؼ   علػػى أصػػحاب الػػد وؾ، فػػنينر 

ىي عبػػد  اللػػهاف ا ادلدرسػػا، اهػػا كجػػه اكنػػر الثػػاين بعػػدـ تػػدخل ػلػػ إىلا ػػاف  الربقػػي بلػػرعا إرجػػاع ادلبػػالر ادلػػنيخوذة 
 أنور العزلا كقضا اهػا. 

نىثَّلػػػٍت أكانػػػر ا ػػػاف  انشوػػػاران ا قر ػػػق ادلشػػػيخا ارد ػػػدة، كتراجػػػع نفػػػوذ الشػػػي  علػػػي زلهػػػد عجػػػوف كػلػػػىي عبػػػد  
اللػػهاف، كبا ػػر اجملشهػػع مبػػ ح الوػػوىتيات للشػػي  علػػي عبػػد  الػػورد، كذلػػ  بشلػػليم زاػػاة الفطػػرة إليػػه، كاػػاف نػػد ر عػػاـ 

ادلركاح، كأنػر بلػج ه راتهػان لػه  إىل زاؿ نلاندان للشي  عجوف كػلىي عبد  اللهاف، فطلب علي عبد  الورد  ال اىتيا ا
نر د ػه ا الظاهػػر، قػاؿ فيهػػا: "إذا ا  إىلػلػىي عبػد  اللػهاف، فبعػ  الشػي  علػي عبػد  الػورد برسػالا  إىلبشلليم الزااة 

رأسهػػػم دىتػػاف بػػن صػػا  الػػورد، ىتيػػ  قػػاؿ: "إذا اثػػرت ادلوػػا ب رجولػػا اآلف". فشحػػرؾ ارهيػػع نػػن عهػػـو العزلػػا، علػػى 
ادلػػػركاح، إلخػػػراج  يخهػػػػم نػػػن احلجػػػز، كفػػػور علػػػم  إىلا، شاعشػػػرة سػػػيارة  إىلفعليػػػ  بنيرداهػػػػا" فشحراػػػت نػػػا  قػػػارب رمػػػاف 

ني أف اللػيارات ادلػركاح، ظػان إىلدل ػع كصػوؿ اللػيارات   ُلعقبػا احلػدة إىلادلد ر ا مبا ااف ا الظاهػر،  ػرؾ أفػراد اكنػن 
نراػز  إىلسشهر نن العقبا، لة هػم تريكا الطر ػق نػن ظلػرة، كتفاجػني نػد ر اكنػن كاػذل  نػد ر ال اىتيػا بػدخوؿ اللػيارات 

ادلد ر ػػا، فاضػػطربوا هيعػػان، ىتيػػػ  اػػانوا نعشقػػد ن أنػػػه سيحوػػل صػػداـ فبا ػػػر نػػد ر اكنػػن بػػػنبوغ ا افظػػا، بػػنيف أهػػػل 
نػػد ر أنػػن ا افظػػا ػلػػىي الةبلػػي،  إىللػػني سػػيارة نػػدججني باللػػوح، اػػاف الػػبوغ ادلػػركاح مب ػػا كني إىلالظاهػػػر كصػػلوا 

الذم قلػب كقشهػػا بػوغ خطػي ا تلفػوين، كاػاف أهػل الظاهػػر زلاصػر ن دلراػز ادلد ر ػا نطػالبني بػنقوؽ سػبيل  يخهػػم، 
يػػد نبػػد ان اسػػشعداد  بشهػػػجري كىتػػني قابلهػػػم نػػد ر عػػاـ ادلد ر ػػا أنػػر دىتػػاف الػػورد أصػػحابه بضػػرب ادلػػد ر أك رنيػػه نػػن احل

الدكلػػا برأسػػني بقػػر، تػػري نباليػػان مبػػا سػػيؤكؿ اكنػػر إليػػه، بي هػػا اػػاف نػػد ر ال اىتيػػا ػلػػاكؿ اىتشػػواء ادلوقػػف دكف ىتػػدكث أم 
صداـ   شن ع ه أنر ا ػلهػد عقبػا ، كقػاـ أفػراد اكنػن بػنخراج الشػي  علػي عبػد  الػورد نػن خلػف ادلراػز، كأخػذ  الطقػم 

افظػػا، فبػػادر ال ػػاس بلياراهتػػػم اللحػػاؽ بشيخهػػػم، كبػػدأت ادلوىتقػػات ا قر ػػق ادلػػركاح ا و ػػت، كاػػاف ا  إىلنشوجهػػػني 
اخلرب قد كصل ا و ت اها ذارنا سابقان، فشنيهػبت قوات اكنن ادلرازم قاقعا الطر ق ا الضػرب، كن ػع دخػوؿ اللػيارات 

الةبلي نػن الشػي  علػي عبػد  الػورد بنرجػاع هاعشػه كرعيشػه ا افظا، كلشهػد ا الوضع قلب ند ر أنن ا افظا ػلىي  إىل
كزلاكلا هتػد ا ادلوقف جت بان نن إفرازات كنشا ن سلبيا تعود على ارهيع، فهػا اػاف نػن الشػي  علػي عبػد  الػورد ال ػداء ا 

، فلػم  ةػن هػػ اؾ نػن أصحابه لارجعوا ارجعوا  كظهػر دلد ر اكنن ا افظا أف البوغ ادلرفوع نن ادلركاح فيه جت  كاػذب
 ػلهل اللوح سول الوالد صا  بن ىتلن اكد ب، ىتانون نلدسه بعرضه، كهػو نعشاد على محله دا هان.

                                                           

   هي الطر ق الس تبدأ نن ندخل فرع كادم الذرح ادلشول بوادم عياف. ُل
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الشػي  علػي عبػد  الػورد باخشيػار سػبعا أ ػخاص للشفاهػػم نعهػػم، كعلػى البقيػا  إىلأكعز الةبلي ند ر أنن ا افظػا 
رمحػػا اهلل تاشػػا ،   ُلابلػػا، اػػاف ن هػػػم جػػدم علػػي أمحػػد الةهػػاؿالعػػودة نػػن ىتيػػ  أتػػوا، كدخػػل اللػػبعا اك ػػخاص للهق

فوجه إليه اللؤاؿ: "نا اللبب  ا كالد ا القياـ بةل هػػذا"؟ فنيجابػه جػدم علػي ةػػدك ه ادلعشػاد كرباقػا جني ػه ادلعركفػا: 
س بىػدَّلوا رؤسػاء كزعهػاء "كاهلل اىت ا أد  ا الفطرة لشيخ ا ارد د نا نشس نللم لألكؿ، كاصل  شعب  ب ا تثي ػا . . . ال ػا

نن اإلنػاـ اػذا اػذا، نػا نشػس نلػلم ىتػق الدكلػا لػه، نػا هػػو اللػي ع ػدنا  ػا ابػ ". فنيجػاب نػد ر أنػن ا افظػا: خػوص 
ركىتوا. كقلب نن الشي  علػي عبػد  الػورد البقػاء ا ا و ػت دلقابلػا ا ػاف  كالػذم اػاف كقشهػػا تػري نوجػود، فلػني ذلػ  

صػػ عاء عػػن  إىلنػػن ا ا افظػػا أصػػحاب الػػبوغ ادلرفػػوع نػػن ادلد ر ػػا، كالػػذم اػػاف قػػد كصػػل الطلػػب، كىتاسػػب نػػد ر اك
 قر ق اكنن ادلرازم، حبدكث فوضى ا خبت ا و ت.

نييس نشيخي اخي علي عبػد  الػورد، كالػس تضػه ت  إىلكا نةشب ا اف ، ىتولت ادلةا فا ىتوؿ الربقيا ادلبعو،ا 
كا اف ، كالس سببت نعارضػشهها للهشػيخا ارد ػدة، كنػن ادلوػادفات اػاف الشػي  علػي  سبان كجترػلان دلد ر عاـ ال اىتيا

نوجػػودان مبةشػػب ا ػػاف ، إذ اػػانوا  ػػرااء لعػػزاف كا ػػاف   ا ت فيػػذ نشػػار ع نقػػاكات، كا الوقػػت نفلػػه اػػاف   ِلعػػزاف
ر الشػي  علػي عػزاف أف تةػوف الشي  علي عزاف صد ق محيم للشي  علي عبد  الورد، فحػني عػرض نوضػوع الربقيػا أنةػ

نن ص ع علي عبد  الورد، نؤادان أهنػا نزكرة، كقلب إىتضار الربقيا كنطابقشهػا اطه كخطوط نن هػم تػابعني لػه، كىتػني 
 ػت ادلطابقػػا انةشػػف اكنػػر بنينػػه لػػيس خػػخي الشػػي  علػػي عبػػد  الػػورد. ىتي هػػػا اسششػػاط ا ػػاف  تضػػبان، فطلػػب نوظػػف 

 اللجن، باعشبار  هػو فاعل اخلري. اسشقباؿ الربقيات، كأنر به 
كخػػػوؿ فػػػاة بقػػػاء الشػػػي  علػػػي عبػػػد  الػػػورد كنػػػن نعػػػه ا ا و ػػػت كصػػػلت إليهػػػػم  ػػػةول نػػػن ادلػػػواق ني ا الظاهػػػػر 

زلػاف  ا افظػا، كالػذم   إىلذلػ  نػن تعلػفات كهػػي نوجهػػا  إىلنفادهػا رفع ادلظا  عن الداااني نن قبل البلد ػا كنػا 
ا ػػاف   قػػـو حببلهػػػم  إىلالظاهػػػر، فخػػافوا نػػن أف  عػػودكا بالشػػةول  إىلع ادلاػػادرة كالرجػػوع اػػاف قػػد قلػػب نػػن ارهيػػ

نةشػػب ا ػػاف  بالشػػةول،  إىلكاللػػجن، لةػػن إصػػرار زلهػػد صػػاري جػػرباف العػػذ يب جعػػل عبػػد  ىتلػػن الةهػػاؿ،  ػػدخل 
قػدنوا  ػةول، فنيخػذ ا ػاف  الورقػا  . فنيخرب  بنيف ادلواق ني"نا تشس كاصل إىت ا كأهل الظاهػر"كفور رؤ شه صاح قا ون: 

 ىتالػااإل شلػ بارهػا ادلخشوػا للفوػل فيهػػا، ك  إىل ؤكف القبا ل، رانيان ةػا  إىلسةرتري ا افظا بنىتالا القضيا  إىلليوجه 
 قدنت العهل خطوة ضلو ال جاح. 

ىتػد اليػنيسك لطػوؿ الفػاة  إىلكنن الطبيعي أف  ااجع ال اس عن اندفاعهػم جتا  قضيا ادلشيخا، بل كصل اكنػر ةػػم 
أكان، كلشهلػػ  الشػػي  اككؿ بنيىتقيشػػه ا ذلػػ ، خاصػػا كأنػػه اػػاف ا  ػػزاؿ لػػه نر ػػد ن، اهػػا أف كراء اكنػػر قيػػادات اػػاف 
أبرزهػم الشي  أمحد زللن ال و رة، كذلػذا    ثبت نن العزلا إا الع اصر ادلؤن ا بعدالا القضيا، كالس اانػت تػرل ال جػاح 

خطػػوة كلػػو اػػاف بطي ػػان، كنػػع ذلػػ  الااجػػع ع ػػد الةثػػري نػػن أب ػػاء العزلػػا، لة هػػػم     قطعػػوا عػػن ادلشابعػػا،  شقػػدـ خطػػوة 
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كبػػػدأكا بالشعػػػا ء نػػػع الوضػػػع كنلػػػا رته، فػػػو قبػػػوؿ نطلػػػق كا رفػػػض نطلػػػق،  اقبػػػوف الوضػػػع كنػػػا سػػػوؼ تبد ػػػه اك ػػػاـ 
 القادنا. 

 ػػؤكف القبا ػػل، اكنػػر  إىلاف  اكخػػري، كهػػػو إىتالػػا القضػػيا اػػاف زلهػػد صػػاري جػػرباف العػػذ يب نػػدراان كهػػػهيا توجيػػه ا ػػ
سةرتار ا ا افظا، كالس ااف ا كقشهػا ادلوظػف علػي محػود . . . فلػلم لػه الشوجيػه، نفاكضػان  إىلالذم جعل ارهيع  شوجه 

كأ، ػاء ادلهانعػا كالقبػوؿ  ػؤكف القبا ػل، إذ قػاؿ لػه بػادلفشوح: اػم ىتقػ ؟  إىلله زلهد صاري جرباف على الفػا جتهػػيز ادلػذارة 
قلب ن ه نيلا آاؼ  ، ك عد ادلبلر ابري ا ذلػ  الوقػت، لة ػه أعطػا  نبا ػرة دكف تػردد، نقابػل جتهػػيز ادلػذارة سلشونػا 

 نن قبل ا اف . 
صػػػ عاء، كا  إىل ػػؤكف القبا ػػػل نرىتلػػا جد ػػدة، ا قر ػػػق الةفػػاح، بانشقػػاؿ القضػػػيا نػػن ا و ػػت  إىلكتعػػد اإلىتالػػا 

ا ةهػػا اخلاصػا بشػػؤكف القبا ػػل، اػػاف ىتي هػػػا القاضػي إ اعيػػل كالػػذم اػػاف نشعاقفػػان  إىلالقبا ػػل أىتيلػػت القضػػيا   ػؤكف
نع الشي  عجوف، كذل  بن عاز نػن عضػو رللػس ال ػواب أمحػد زللػن ال ػو رة، فشعهػد القاضػي ادلهاقلػا كالشػنيخري، لعػل 

أربعػا أ هػػر، كىتػني  إىلدراج ا ةهػا نػا  قػارب نػن ،و،ػا ادلشابعني  وػابوا باإلىتبػاط كاليػنيس، ىتيػ  ظلػت القضػيا ا أ
ا أدراػوا بػنيف ابػرية كليلػت بػاكنر اللػهل، ىتي هػ لنيؿ ادلشابعني عن سبب تنيخري القضيا،  شحجن القاضي بنيف القضػيا  

ادللػػػنيلا نرتبطػػػا بالشػػػي  أمحػػػد زللػػػن ال ػػػو رة، فيذهػػػػبوف إليػػػه، خاصػػػا عبػػػد ىتلػػػن الةهػػػاؿ كعبػػػد  احلػػػاج أمحػػػد ىتلػػػن 
م، كأف ال ػاس سػاخطني عليػه نػن ذلػ  ادلوقػف، نػراجعني لػه ىتػوؿ نوقفػه ارػا ر ذلػ لحاين، كتريهم نن أب اء الةراث،ادل

فةػاف رمحػػه اهلل   ةػػر ذلػػ  علػػيهم، ك طػػالبهم باإل،بػػات عليػػه سػػواء بورقػػا أك تريهػػػا، كالواقػػع أنػػه اػػاف ىتر وػػان علػػى عػػدـ  
وػاات أك اللقػاءات الشخوػيا، دكف الةشابػا، الػس قػد تد  ػه  ونػان اشابا أم كرقا أك توجيه، بػل اػاف تػدار اكنػور باات

 نا اونه نلؤكان عن ارهيع ا ادلد ر ا. 
كلعل القارئ  شلاءؿ: نن أ ن الدعم ادلادم لةل هذ  اإلجراءات كالوػدانات؟ كنػا نوقػف الشػي  ارد ػد نػن اػل 

دعم ادلػادم الػذم  عػد سػهون ع ػد الةثػري نػ هم، ذل ؟ فنيقوؿ أف الظاهػػر اػاف نعظهػه نػع القضػيا، كخاصػا ا رلػاؿ الػ
ألػػف  ، أنػػا عػػن  ََْخاصػػا ع ػػدنا  ثػػق بعدالػػا القضػػيا، كقػػد بلػػر الاػػـر آنػػذاؾ كهعػػت نبػػالر ابػػرية قػػدرت حبػػواي 

ىتػد اليػنيس، كهػػو ادلعػركؼ بعػدـ الوػرب كالةشهػاف  إىلالشي  علي عبد  الورد، فقد ااف  واب باإلىتباط الػذم  وصػله 
رنػي رقػم ادلشػي  دلػن  إىلله، فةاف  ورح نبا رة بشخليه عن ادلشػيخا كا  ر دهػػا، بػل اػاف  وػل احلػد بػه لشيء ا نف

نعه، شلا غلعل نن ىتوله بشهػد شه كهتػو ن اكنر عليه، كالضاخي أ ضان مبواصلا ادللػرية، كخػري نػن اػاف  ضػاخي عليػه دىتػاف 
 الارانا ا ىتاؿ الشخلي ع هػم.هتػد د  بالضرب ك  إىلبن صا  الورد، كالذم  ول به اكنر 

ىتػػني عجػػز ارهيػػع نػػن  ر ػػر القضػػيا لػػدل القاضػػي إ اعيػػل، عيػػرض علػػى ادلشػػابعني إصلػػاز رقػػم ادلشػػي  ك ر ػػر  بشػػةل 
فػػردم كإعطػػاء اػػل نػػن سػػيوقع عليػػه ا إدارات  ػػؤكف القبا ػػل ىتقػػه، ك  ت فيػػذ ذلػػ  العػػرض، عػػن قر ػػق الضػػابخي ىتلػػني 

ن قر ق ػلىي احلاج أمحد ىتلن ادللحاين، ىتي  اانػت العوقػا بػني ػلػىي احلػاج كالػداعرم الداعرم، الذم أعطي له الرقم ع
عوقػػػا عهػػػل، كالػػػذم بػػػدكر  أعطػػػا  دلخػػػشز ا  ػػػؤكف القبا ػػػل إل ػػػاـ توقيعػػػات علػػػى الػػػرقم  لػػػهى اكعػػػور، كذلػػػ  نقابػػػل 

زكا ادلهػػػها، تفػػاج وا اػػرب ضػػياع رقػػم نيلػػا كعشػػر ن ألػػف  ، كبي هػػا ادلشػػابعني للشوقيػػع علػػى الػػرقم اػػاف نطه  ػػني أهنػػػم أصلػػ
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ادلرىتلػػا  إىلادلشػػي  علػػى اكعػػور، فةػػاف اخلػػرب كقعػػه االوػػاعقا علػػيهم، فقػػد أهػػػدركا الةثػػري نػػن الوقػػت كادلػػاؿ ىتػػيف كصػػلوا 
الػداعرم دلقابلشػه،  إىلاكخرية، ك ضيع ذل  ارهػد اله هػباء، فهػا اػاف نػن عبػد  ىتلػن الةهػاؿ كػلػىي احلػاج إا الذهػػاب 

ح ادللػشعاف عليػه نبي ػني لػه ،قػل ىتجػم الفضػيحا الػس سػشلحق ةػػم ا ىتػاؿ ضػياع رقػم ادلشػي ، فػنيدرؾ الػداعرم ذلػػ ، كرز 
 ػػؤكف القبا ػػل هيعػػان، كهػػػ اؾ الشقػػوا بػػاكعور ا اللػػلم، فشػػد  الػػداعرم بيػػد  قابضػػان  إىلكنػػا اػػاف ن ػػه إا قلػػب الذهػػػاب 

بػه، كا ػشد ادلوقػف لدرجػا أف ػلػىي احلػاج قػبض علػى ج بيشػه، نشحلػبان كم جان إىلعليه كقاؿ له: أ ن الرقم؟ كاػاف اا، ػاف 
فش ا، كاذل  الػداعرم، ك   ااػوا اكعػور ىتػيف سػلم ذلػػم الػرقم، ادلخفػي لػه  ػت  يػز ، فشػ فس ارهيػع الوػعداء، ك   ر ػر 

سػبيل الشوقيػع، لدرجػا أف أىتػد  الرقم بشةل نبا ر نن قبلهػم، كانضم إليهػػم زلهػد صػاري جػرباف العػذ يب كدفعػت نبػالر ا
ادلوظفني ا  ؤكف القبا ل قلب زلهد صاري جرباف سػاعشه الػرادك نقابػل الشوقيػع، فهػا اػاف ن ػه إا إعطا ػه، كهػذ  تضػحيا 

 ا سبيل القضيا غلب أف  شهػد له بذل .
 ػشم تايػري الشػي   كعلى الرتم نن ال ذل ، فقد ظلت القضيا بيد قاضي زلةها  ؤكف القبا ل، الذم أفػاد بنينػه ا

إا بنىتدل ،وث: نوت الشي  نفله، إدانات كاضحا كداناا نثبشا، ت ازؿ نن الشػي  عػن ادلشػيخا، هػذ  اكنػور هػي 
الطرؽ الوىتيدة الس ؽلةػن عربهػا تايػري  ػي ، فهػا اػاف نػن ادلشػابعني إا الطر قػا الثانيػا كهػي إغلػاد إدانػات كاضػحا علػى 

أ ػػد هم أكراؽ تثبػػت اإلدانػػات، فهػػا اػػاف نػػ هم إا هػػع ابػػار اللػػن لادلشػػا با  نػػن  الشػػي ، ا الوقػػت الػػذم    ةػػن ا
نقػػر  ػػؤكف القبا ػػل بوػػ عاء، كىتػػني رآهػػم ر ػػيس نوػػلحا  ػػؤكف القبا ػػل أمحػػد صػػا   إىلهيػػع عزلػػا الظػػاهر كإ وػػاذلم 

نبا رة بنبعػاد الشػي  علػي دك د ىتي ها، اقش ع ق اعا تانا بنينه ا ؽلةن هع ال نن كصل إليه على باقل، فنيصدر قرار  
 ـ، كتثبيت الشي  علي عبد  الورد، ك  قطع بطاقا ادلشي  له. ُٖٗٗزلهد عجوف كت حيشه عاـ 

الشٌخعلًعبدهعلًالورد:

ـ، بقر ػػػا بيػػػت الػػػورد لكادم ادلخشػػػار  عزلػػػا الظػػػاهر. كنشػػػني ا أسػػػرة نشوسػػػطا احلػػػاؿ، تعػػػيء علػػػى ُّٔٗكلػػػد عػػػاـ 
 إىلواف، درس ا ادلعونا على  د اكسشاذ محيد نعاذ، كىتػني ا ػشد عػود  تػادر بػود  نشوجهػان الزراعا كالرعي كتربيا احلي

ادلهلةػا العربيػا اللػػعود ا لشبػدأ رىتلػػا الةفػاح، فعهػػل ا الب ػاء كاكعهػاؿ الشػػاقا، كنػع ذلػػ     ػ س ىتظػػه نػن الشعلػػيم، 
عهار ػػا، كأصػبح أىتػػد نػػد ر ها، نػن خػػوؿ ت فيػػذ فػالشحق بادلػػدارس الليليػػا،   عهػل بشػػراا ال وػػر ادلوػر ا لإلنشػػاءات ادل

 ادلخططات اذل دسيا كاإل راؼ عليها، ااف ذل  ا سشي يات القرف ادلاضي.
الش ظػػيم ال اصػػرم،  إىل    حوػػر نشػػاقه علػػى رلػػاؿ عهلػػه فحلػػب، بػػل اػػاف لػػه نشػػاقان سياسػػيان أ ضػػان، كذلػػ  بانضػػهانه 

قبل العػرب أهػع، كتػرجم ذلػ  ال شػاط ا إصػدار ن شػورات نػددت حبةػم  ا الفاة الس ساد فيها اإلعجاب بعبدال اصر نن
ـ، كنػا تلشهػا نػن أىتػداث لاحلػرب ادللةيػا ُِٔٗسػبشهرب  ِٔاإلناـ أمحد ا اليهن، ك    قطػع ذلػ  ال شػاط بعػد قيػاـ  ،ػورة 

  ال شػػاط، نػػن الشحػػر ض صػػف ادللةيػػني آنػػذاؾ،    ػػرؽ ذلػػا ذلػػ إىلارههور ػػا  كدلػػا اانػػت ادلهلةػػا العربيػػا اللػػعود ا تقػػف 
 إىلداخػػل أراضػػيها، فػػشم القػػبض عليػػه كسػػج ه كتعػػرض للشعػػذ ب، كبعػػد اإلفػػراج ع ػػه كإخراجػػه نػػن اللػػجوف اللػػعود ا، تػػادر 

 اكراضي اللعود ا. إىلالبحر ن، كصدر ا ىتقه ىتةم  قضي بعدـ اللهاح له الدخوؿ 
ان للحظػر عػن دخولػه اكراضػي اللػعود ا، ك  اسػشقباله اليهن حبران نظػر  إىل  تطل ندة إقانشه ا البحر ن، ىتي  عاد 

ا ني اء احلد دة، نػع رلهوعػا نػع ال شػطاء اللياسػيني، اػاف ا اسػشقباذلم الػر يس عبػداهلل اللػوؿ، الػذم كجػه بوػرؼ 



 
  

48 

نبلػر نػاي كصػػرؼ أرضػيا لةػل نػػن الواصػلني ا احلد ػػدة، كاسػشيعابه ا سػل  الدكلػػا نوظفػان بػوزارة العػػدؿ، لة ػه رفػػض 
 ذل  العهل كالوظيفا ليعهل كايل  ر عا لزلاني  ااف ذل  ا سبعي يات كرماني يات القرف ادلاضي.

ـ، كاػػػذا ا بدا ػػػا عهػػػد ُٕٕٗ-ُْٕٗتر ػػػح ا رلػػػالس الشعاكنيػػػات أ ػػػاـ ىتةػػػم الػػػر يس إبػػػراهيم زلهػػػد احلهػػػدم 
ت االشي  أمحػد زللػن ال ػو رة، ـ، كفاز ا ن طقشه نع هلا نن فاز ا عزؿ اخلبُٖٕٗالر يس علي عبداهلل صا  عاـ 

 ػػي  عزلػػا الواسػػطا، كأصػػبح ر يلػػان جمللػػس الش لػػيق   ػػي  عزلػػا أذرع، كالشػػي  أمحػػد عبػػاس كالشػػي  عبدالوػػهد اخلطيػػب
 الشعاكين دلدة،   تر ح للهجلس اإلسششارم بعدها.

اف لػػه دكر ا زلاربػػا اػػاف لػػه دكر فاعػػل ا اجملشهػػع، فقػػد سػػاهم ا إنشػػاء ادلػػدارس بادل طقػػا ك ػػق الطرقػػات، اهػػا اػػ
البدع كاخلرافات الس عشعشت ا عقوؿ اجملشهع، ىتػني أقػدـ علػى هػدـ القبػاب ادلب يػا علػى القبػور، كالػذم اػاف اجملشهػع 

، اهػا سػػاهم ا  ُل شػربؾ بوػاىتب القػرب، باعشبػار  كي نػن أكليػاء اهلل، كاػذل  ن ػع ال لػاء نػن توصػيل  ػعورهن بػاللقخي
 قوقهم كنشابعا نواحلهم.نشر الوعي بني ادلواق ني حب

عهػػل ا نؤسلػػا عػػزاف للهقػػاكات كسػػاهم أ ضػػان ا اصلػػاز نشػػركع نيػػا  الظػػاهر الواسػػطا أذرع كادلقػػدـ نػػن ن ظهػػا 
، تػػػوىل ر اسػػػا فػػػرع ادلػػػؤ ر الشػػػعيب العػػػاـ  ارػػػي آم زد اكدلانيػػػا، خػػػوؿ فػػػاة ادلشػػػي ، عػػػرؼ بوػػػراىتشه كن اصػػػرته للهظلػػػـو

لواجبات، لة ػه   فوػله بعػد كفاتػه، كالػذم اػاف  ػـو اللػبت الثػانن عشػر نػن سػبشهرب بادلد ر ا، كن ح كظيفا مبولحا ا
 . ِلتعاىلـ، رمحه اهلل ُٗٗٗ

م:0999وفاةالشٌخعلًعبدهالوردوطموحاتجبران،وردةفعلهعام

اد ني ا اػػاف دلشػػيخا علػػي عبػػد  الػػورد الػػدكر اكاػػرب ا دلعػػاف صلػػم زلهػػد صػػاري جػػرباف العػػذ يب، كبػػركز  انيىتػػد القيػػ
الظػاهر نػن نلػؤكي الدكلػا، سػواءن اػانوا نػن ا افظػا  إىلالةـر الذم  لى به كاسشقباله ال نن  فػد  إىلادل طقا، إضافا 

أـ نػػن صػػ عاء، فةػػاف ا  يعػػرؼ إا بيػػت جػػرباف، كبالشػػاي توقػػدت عوقشػػه بشػػةل جيػػد نػػع ادللػػؤكلني ا الدكلػػا، اكنػػر 
كالػػس   –ادللحػػق ن هػػا  – ادل طقػػا. اػػاف أبرزهػػا ندرسػػا ال ػػور الثانو ػػا بالظػػاهر الػػذم  ػػجعه علػػى نشابعػػا نشػػار ع عػػدة ا

 –قيلػهٍت الفوػوؿ بػني ظلػرة كالظػاهر  -اانت قد سيحبت لوا  ظلرة، لة ه بنصرار  كمبشابعشه احلثيثا أعاد فووؿ ن ها 
 كاذل  نشركع الةهرباء للعزلا الذم اسشني،ر به ا ال ها ا دل طقا ب  عهرك كىتدها.

كقد  شلاءؿ القارئ: دلاذا سػل  زلهػد صػاري جػرباف العػذ يب ذلػ  اللػلوؾ، باسػش ثار  نشػركع الةهربػاء ل فلػه كبػ  
 عهرك رتم أف ادلشابعا باسم الظاهر؟ 

كىتيف ا  اهخي الرجل ىتقه، كلألنانا الشارؼليػا ؽلةػن القػوؿ، أف جػرباف اانػت لػه تطلعػات ابػرية ا الظػاهر، كىتػرص 
نشػركع، إذ اػاف  طلػب نػن ال ػاس الوقػوؼ رانبػه ىتػني  طلػب نػ هم ذلػ ، كا  ر ػد أم خلػارة  على نشابعا أاثر نػن

نػػػ هم، إا بعػػػد أف  ػػػركا أف ادلشػػػركع الػػػذم كعػػػدهم بػػػه قػػػد   إصلػػػاز . لة ػػػه لألسػػػف الشػػػد د كجػػػد ىتربػػػان كعراقيػػػل نػػػن 
                                                           

  هػػػػذا اإلجػػػػػراء قػػػػد جػػػػػرَّ علػػػػى الشػػػػػي  علػػػػػي عبػػػػد  الػػػػػورد تضػػػػب اجملشهػػػػػع ال لػػػػوم ا الظػػػػػاهر، فشعرضػػػػػن لػػػػه باذلجػػػػػاء ا قوػػػػا دهن، كاػػػػػذل  زكجشػػػػػه ا ُل
 قويدة، ااف نطلعها: لك ا علي عبد   ا  ي  ك ا دكلا 

 ـ. ََِِأاشوبر  ُٖا كنراسلا، ص عاء   عبدادلل  علي عبد  الورد، نقابلا  خويِل
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اسشالها الةثري شلن ا  ر ػد لػه ال جػاح، ، ك  ُلن افليه، كاثريان نا ااف  ثبطه الشي  علي عبد  الورد، الشد د ا القوؿ له
كتبعهم اجملشهع الذم  ودؽ اثريان للشا عات أاثر شلا  بح  عن احلقيقا، كهػذا بػدكر  فػتَّ ا عضػد الرجػل، كقػد اػاف 

نػػا جعلػػه   ةفػػني  –سػػ ذار  ا نةانػػه  -توػػرؼ اجملشهػػع هيعػػان بعػػد كفػػاة الشػػي  علػػي عبػػد  الػػورد جتاهػػه قاصػػها الظهػػر 
 على نفله.  

ااف  عشقد زلهػد صػاري جػرباف العػذ يب أنػه مبػوت الشػي  علػي عبػد  الػورد سػشقدـ لػه ادلشػيخا علػى قبػق نػن ذهػب 
ا الظاهر، كااف اعشقاد  صحيحان ىتي  ااف  عد الرجػل اككؿ ا العزلػا آنػذاؾ، كهػو نػا جعلػه  طهػ ن نوعػان نػا، لةػن 

، ككقػوؼ  ِلعلي عبد  الورد، ديبِّر نػن قبػل زلهػد علػي عجػوفاكنر تاري بظهور رقم ادلشي  لولد ادلرىتـو ادلشوا الشي  
، بي هػػا اككؿ اػػاف علػػى  ّلالشػػي  أمحػػد زللػػن ال ػػو رة، كا نعلػػم نػػا اكسػػباب الػػس جعلػػت اكخػػري  قػػف ذلػػ  ادلوقػػف

الشػػي  علػػي كالػػد  نوعػػد بشوػػفيا ىتلػػاب قػػد  نػػع زلهػػد صػػاري جػػرباف العػػذ يب، كالػػس اانػػت لػػه اليػػد الطػػوىل ا عػػزؿ 
علػػي عبػػداهلل ادللحػػاين بابوػػري، كتبػػد نلػػنيلا  زلهػػد بقلػػم اكسػػشاذ علػػي هػػد عجػػوف، كاشػػب رقػػم ادلشػػيخا ارد ػػد لػػيون زل

 نشيجػاعػاقف ال ػاس شفر احلػزف علػى الشػي  ادلشػوا عانػا نشػاع نلػشالنيم صا  ىتلن صاري الةهاؿ، الشوقيع على الرق
 .تل  الظركؼ ساعدت على سرعا الشوقيع على الرقم ارد د

تل  ادلشاريات اللر عا صدنا  هد صاري جرباف العذ يب، كالػس بػدت لػه رفػض ال ػاس دلشػيخشه رلػاهرة، ىتػني  لتٍ نثَّ 
دخل الرقم ا نقيل العزاء حبضور ، ك   شحهل ذل  ادلوقف فخرج نن العزاء، بي هػا بػادر احلاضػركف بالشوػفيق خلركجػه أي 

صػاري جػرباف العػذ يب بػاكنر، بػل ظػل ػلػاكؿ جاهػدان لشثبيػت نفلػه  ػيخان     يلػلِّم زلهػدكرتم ذل  الػه، كصلاح الرقم. 
علػػى الظػػاهر، كإظلػػا  ػػيخان علػػى بػػ   شػػي نالقبا ػػل، الػػس رفضػػت صػرؼ بطاقػػا علػى ادل طقػػا نلػػشاون عوقاتػػه ا  ػػؤكف 

لػػي دلد ر ػػا اجمللػػس ا   ػػهصػػا بعػػد أف تلػػ ت لػػه الظػػركؼ باعشو، خا ْلفوػػلها عػػن الظػػاهر إىلعهػػرك كادل ةػػب، فلػػعى 
 اخلبت.  

                                                           

 حىتػػػػيف ا  لػػػػاء الفهػػػػم كادلقوػػػػود نػػػػن العبػػػػارة. نوضػػػػح بػػػػنيف الشثبػػػػيخي قوػػػػدنا ةػػػػا ادلهانعػػػػا الػػػػس اػػػػاف  بػػػػد ها الشػػػػي  علػػػػي عبػػػػد  الػػػػورد ا ىتػػػػاؿ نػػػػا  لػػػػو   ُل
ه. نوىتظػػػػا نبهػػػػ  إليهػػػػا اكسػػػػشاذ أمحػػػػد أىتػػػػدهم بالفرقػػػػا علػػػػى ال ػػػػاس، كالػػػػذم ىتارةػػػػا الشػػػػي  علػػػػى نلػػػػشول العزلػػػػا كادلد ر ػػػػا قػػػػواؿ فػػػػاة نشػػػػيخه رمحػػػػ

 علي ػلىي اللهاف. 
  شال ن وب ادلد ر ادلاي  ةها ااسش  اؼ مبحافظا ا و ت ىتاليان. زلهد علي عجوف:  ِل
صػػػػػا كأنػػػػػه تبػػػػػني للباىتػػػػػ  فيهػػػػػا بعػػػػػد أف ختػػػػػوؼ الشػػػػػي  أمحػػػػػد زللػػػػػن ال ػػػػػو رة نػػػػػن صػػػػػعود جػػػػػرباف دلشػػػػػيخا الظػػػػػاهر، نزامحشػػػػػه نلػػػػػشقبون ا الربدلػػػػػاف، خا  ّل

بػػػػػػدأت تظهػػػػػػر  خوػػػػػػيات تطهػػػػػػح إىل تلػػػػػػ  ادلةانػػػػػػا، قاعػػػػػػدة انطوقهػػػػػػا نػػػػػػن ادل طقػػػػػػا الاربيػػػػػػا للهد ر ػػػػػػا، كالػػػػػػس هػػػػػػي ا اكصػػػػػػل اانػػػػػػت رصػػػػػػيدان  ش ػػػػػػازع 
 عليها الطانعوف ا الوصوؿ إىل رللس ال واب، كبالشاي ا  ر د ضياعها كخلراهنا. 

ىتػػػػػني أقػػػػػدـ علػػػػػى تثبيػػػػػت لػػػػػوح الشعر ػػػػػف بادل طقػػػػػا، فقػػػػػد ايشبػػػػػت لوىتػػػػػا علػػػػػى نػػػػػدخل الظػػػػػاهر ـ، كذلػػػػػ  ََِْ   ػػػػػذار الباىتػػػػػ  أف هػػػػػذا اكنػػػػػر   ا عػػػػػاـ ْل
نػػػػػن ال اىتيػػػػػػا الشػػػػػرقيا لقبػػػػػػل اخلػػػػػػرزم  باسػػػػػم الظػػػػػػاهر، ك   ةشػػػػػػب نثلهػػػػػا أكؿ دخػػػػػػوؿ لله طقػػػػػػا نػػػػػن ال اىتيػػػػػػا الاربيػػػػػػا  ػػػػػت بػػػػػػ  عهػػػػػػرك، كإظلػػػػػا اشػػػػػػب علػػػػػػى 

عليهػػػػا نلػػػػهى الظػػػػاهر، كه ػػػػا    د ػػػػد الشعر ػػػػف بالظػػػػاهر جارافيػػػػان، كبػػػػذل  اللوىتػػػػا بػػػػ  عهػػػػرك، كنػػػػا بػػػػني بػػػػ  عهػػػػرك كع ػػػػد نػػػػدخل العز ػػػػب اشػػػػب لوىتػػػػا 
اإلجػػػػػػراء   أنػػػػػػر الفوػػػػػػل ضػػػػػػه يان، ك  نلػػػػػػةت علػػػػػػى ذلػػػػػػ  اإلجػػػػػػراء، فقػػػػػػد أ،ػػػػػػري ادلوضػػػػػػوع ا د ػػػػػػواف الوالػػػػػػد صػػػػػػا  صػػػػػػاري ىتلػػػػػػن ادللحػػػػػػاين، ككقػػػػػػف نع ػػػػػػا 

تةفػػػػػل بقيهػػػػػا الةػػػػػيس اك  ػػػػػت كال ػػػػػيس كقشهػػػػػا، فشحرا ػػػػػا اقػػػػػشوع الوالػػػػػد علػػػػػي زلهػػػػػد الةهػػػػػاؿ رمحػػػػػه اهلل، كالف ػػػػػدـ ىتلػػػػػن أمحػػػػػد الةهػػػػػاؿ بلػػػػػةه، الػػػػػذم 
 اللوىتا نن العز ب، كزرعها  ت ن طقا ب  عهرك، كهي اللوىتا الس ا زالت ىتيف اآلف. 
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الشٌخعبدالرحمنبنعلًعبدهالوردونكبةتعددالمشاٌخ:

 إىل سػلَّمى ادلرىتػـو صػا  ىتلػن صػاري الةهػاؿ الػرقم بعد اانشهاء نن توقيع رقم ادلشي  باإلهاع نن الظػاهر عهونػان،
ة العشػػاء بػػد واف كالػػد  الشػػي  كذلػػ  بعػػد صػػو ا هػػع نػػن أب ػػاء الظػػاهر،الشػػي  ارد ػػد عبػػدالرمحن علػػي عبػػد  الػػورد، 

ا كا افظػػا ك ػػؤكف القبا ػػل صػػ عاء ا تعهيػػدها ا ادلد ر ػػك   ةػػن  ػػ قز ادلشػػيخا ارد ػػدة إ، ادلرىتػػـو علػػي عبػػد  الػػورد
لوػػرؼ بطاقػػا ادلشػػيخا، فشبػػد ذلػػ  اكنػػر علػػي أمحػػد صػػاري الةهػػاؿ القهػػر، الػػذم    شػػواَّن ا ااسػػراع إل ػػاـ نراسػػيم 

 كأصلز اكنر سر عان كتللم الشي  بطاقشه ادلشيخيا على الظاهر أهع.  ادلشيخا ارد دة،
ري نػن على نشيخا عبدالرمحن علي عبد  الورد، ذل  الشاب ادلشعلم، كالػذم سػيةوف أفضػل بةثػ عقد اجملشهع أنله 

 هػا، كهػذا نػا اك كالد ، لة هم ت اسوا أف الشي  ىتد   عهد باللياسا كتقلباهتا، فهػو ا علػم لػه بػدهاليز اللياسػا كنة
  عر به الشي  نفله، ىتني دخل ذل  البحر كهو ا غليد اللباىتا. 

ع ها ك   ةن ىتر وان عليها، إذ أنه كجػد نفلػه  ػيخان، كأف ادلشػيخا الشي  ارد د كاوف نلنيلا ادلشيخا    بح  
ه نػا  ػؤكد  بشػةل اػاا  جانبػه أك  عي ػه ا بدا ػا الطر ػق، خاصػا كأنػه لػيس لد ػ إىلفرضت عليػه، دكف كجػود نػن  قػف 

كا ؽلةػن أف نلقػي اللػـو علػى الظػركؼ أك اجملشهػع سػواء اػاف الػداخلي ادلشهثػل ا الظػاهر، أك  ابقيا ادلشا   ا الػبود،
 ارؾ ا نػا كصػل إليػه، فػاجملشهع    شػعر مبشػيخشه اشػيخان ىتازنػان ا اجملشهع اخلارجي ادلشهثل ا الدكلا، فالشي  أ ضان 

قلػها تراػا أك   عليه إا ا نا اانت نن ؿٍ عوَّ كنر الذم جعلهم  فقدكف الثقا فيه، كبالشاي أصبح ا  ي نواقف نشعددة، ا
تػار   هػذا الػرقم. تلػ  الظػركؼ، أكجػدت فراتػان ا الظػاهر بشػةل   إىلاشابا عقود كك،ا ق، كالس نا ااشهل أاثرها رمبا 

ادلشػيخا  إىل، فا رأبت أع اؽ بعض الطػازلني إليه د ك لش ي   لم  ع  اجملشهع،  إىلابري، كأىتس اجملشهع أنه حباجا 
، إذ اػػاف  طهػػح للوصػػوؿ كراء ادلشػػي نػػن قهوىتػػات ا الظػػاهر، اػػاف نػػ هم ر ػػاض زلهػػد علػػي الػػورد، كالػػذم اانػػت لػػه 

ضػهن قيػادة  الذم ااف له صػلا ةػم، أك اػاف  عهػل نعهػم أرباب الدكلابعض  ذل  الطهوح آنذاؾ،  شجع الربدلاف إىل
 جانبػػػه، إىل بػػػ  الوػػػرا ن طقػػػا  كقػػػوؼ أهلػػػه كناسػػػه ا هػػػذا نػػػن ناىتيػػػا، كنػػػن ناىتيػػػا أخػػػرل، قػػػا الاربيػػػا آنػػػذاؾ.ادل ط

 .بنيم صورة اانت كاندفاعهم بقوة ا الظاهر لشوقيع رقم ادلشي 
نشػػيخا ادلرىتػػـو أمحػػد  ثلػػت ا ظهػػر نشػػركع نشػػيخا أخػػرل،  ،الػػوردنشػػركع نشػػيخا ر ػػاض زلهػػد علػػي ظهػػور كب

بػػالرتم نػػن عػػدـ نشػػيخا اككؿ، ك ػػت نشػػيخا اا، ػػني اهشػػا   باسػػم الظػػاهر إلجهػػاض  تظهػػر  د  ػػا ععبػػداهلل أزلهػػ
، كليػػت أف اكنػػر عبػػدالرمحن علػػي عبػػد  الػػورد سػػةوت الشػػي  اجملهػػع عليػػه.   ذلػػ  ا ظػػل كجػػود إهػػاع الػػي عليههػػا

ىتػػػيف أيفرتػػػت نػػػن زلشواهػػػا ا ا زلػػػوت اثػػػرية، ىتػػػيف بػػػدت ادلشػػػيخا ا الظػػػاهر باهشػػػ كقػػػف ع ػػػد ذلػػػ  احلػػػد، بػػػل تعػػػدا 
 اسشوارت ادلشيخا ىتيف أصبح الشي  ؽلثل عاقون على زلله ا أاثر.ك ،  ُلا قيها ذلا ا نفوس ال اسأصبحت 

                                                           

 أصبح اجملشهع ندنيان أاثر ن ه قبليان، فال اس  ؤن وف بالدكلا أاثر نن ادلشيخات.   ُل
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 ل ، ؽلةن ن اقششه ا ،و،ا زلاكر هي:كلعل اللبب ا كراء ال ذ  
ر ػػد  قيقػػه قالػػب ادلشػػيخا نػػن فلػػو دقق ػػا ال ظػػر ا تعػػدد ادلشػػا  ، كاذلػػدؼ الػػذم   : قالػػب ادلشػػي :المحةةور األول

ادلشي ، هو ااسازاؽ ن ها، ا أقل كا أاثر، خاصا ا ظل هذا الوضع نن انعداـ الػدخل، ك بقػى قلػب ارػا  ا 
 ادلشيخا نلنيلا ،انو ا خاصا كأنه ا  وجد نن ػليخي بادلشا   اردد أىتد.

نػا ضلػن عليػه، فػو صلػد  إىلدد ادلشػا  ، ىتػيف كصػل ا الػذم تقػع عليػه ادللػؤكليا الةػربل، ا تعػ شهػع:: اجملالمحور الثةاني
نن ػلةم،  ثل اخلطني الذم  قػدـ عليػه اجملشهػع الشوقيػع علػى نػراقيم ادلشػي ، فػو جتػد أىتػد ؽل ػع  ػد  عػن الشوقيػع دلػن 

 دعا  دلشي ، دكف تركم. كهذ  تعد اار،ا سببت ل ا ادلنيساة. 
ا جػدان أف اجملشهػع قػد اعشػاد علػى توقيػع ادلػراقيم، فهػا الػذم  فػرض لػو فرضػ  : نشػا   ادلد ر ػا كأعياهنػا:الثالة المحور 

ادل طقػػا لشبيػػػاف نضػػرة تعػػػدد  إىلعلػػى نشػػػا   ادلد ر ػػا كأعياهنػػػا للشوقيػػع، فبػػػدان نػػن ادلباراػػػا اػػاف اكىتػػػرل ةػػم ال ػػػزكؿ 
ادلباراػػػات ادلشػػػا   ا إقػػػار العزلػػػا الواىتػػػدة، كارهػػػع علػػػى  ػػػي  كاىتػػػد، لةػػػن هػػػذا   ػلػػػدث، كلعػػػل نػػػن كراء تلػػػ  

 ليلهل ااسشحةاـ عليه، كتعدد الواءات لواحلهم.  ذلم أخرل، كهو دؽلونا اخشوؼ اجملشهع أهداؼ
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 : فً الظاهر األوضاع التعلٌمٌة
ك   ادلعونػػا فقػػخي، علػػى  حوػػر  مالشعلػػي  ؼلشلػػف الشعلػػيم ا الظاهػػػر عػػن بقيػػا ادل ػػاقق ا عهػػـو الػػيهن، فقػػد اػػاف 

 .كهػي قليلارمبا تعز ا العلهيا كندرسا اك شاـ ا ص عاء ك ادلدرس تةن ه اؾ ندارس نظانيا سول
 الةشابػػػا إىل، إضػػػافا القػػػرآف شعلهػػػوف الوػػػبياف اهػػػا أنػػػه    ةػػػن ه ػػػاؾ نظانػػػان تعليهيػػػان كاضػػػحان، كاػػػل نػػػا ا اكنػػػر أف 

علػى هػػاي بب ا هػػا  قػـو اك درفػا نلحقػا بادللػجعبػارة عػن تا ادللػجد أك ادل زلػا كهػي  كاحللاب كلو بال زر اليلري القراءةك 
 .  نن ناىتيا أخرلللشعليم فيهػا نن ناىتيا، كتةوف نزان للارباء القادنني للهبيت فيهػا نلشول ال زلل 

، ربػػػوة عاليػػػا علػػػىفقػػػد قػػانوا بب ػػػاء نةشػػػب ذلػػػػم  شوسػػخي العزلػػػا أهػػػػهيا ا نفػػوس اكهػػػػاي بالظاهػػػػر،  نػػػنلشعلػػػيم لكدلػػا 
 إىلسوؽ اللقا ا كادلطلا عليه نن جهػا الارب، كادلواجهػا  ل الةراث، ك قػع  بقلعا ىتلاف الواقع بالقرب ننكالةا  ا 

الشػرؽ الوػافح كاربػل لبػ   ػا ع  كبيػت  إىلترب ادلةشب عدة أزلػاؿ لقػرل  ن هػػا بيػت الػورد كالعز ػب كبػ  عهػرك. ك 
 جهػا ار وب الشرقي ن هػا.  إىلكج وبان بيت الفوح لالقشب  كاليهانيا  ب  الورا اخلادـ. أنا الشهاؿ فقلحةم ك 

للػػابعا نػػن العهػػر، ك عػػد الوػػيب اللػػن ادلطلوبػػا كهػػػي ا  ػػركط لولشحػػاؽ بادلةشػػب سػػول بلػػوغ نػػن ك   ةػػن هػػػ اؾ 
القػػػرآف الةػػػر  هػػػػو ادلقػػػرر اكساسػػػي الػػػذم  شعلهػػػه الوػػػبياف ا ادلةشػػػب، لي شػػػني علػػػى ىتبػػػه كىتفظػػػه كالشهلػػػ  بشعاليهػػػه 

كقػد اانػت أدكات الػشعلم ن اشابا الدركس كنػا  طلػب ن هػػم. اخلخي ليشهةن الطوب نجانب القرآف نادة  إىلكهػد ه. ك 
عبػارة عػن قلػم نػن  ػػجر احلػوؿ ادلعػركؼ، كالػدكاة كهػػػي ا ػربة لكعػاء ضلاسػي أك نػن الفخػػار  ؽلػزج فيػه الػااب اكبػػيض 

سػم ك ةػوف  ِٓ – ُٓكح بػني سػم كالعػرض  ػاا ّٓ – ِٓنع ادلاء كذل  هػو احلرب، كاللوح اخلشيب البالر قولػه بػني 
 .   ُلنوقوان بشةل جيد ليلهػل ىتراا القلم عليه

أنػػا عػػن الطر قػػا ادلعشهػػدة للػػشعلم، فهػػػي الشلقػػني نػػن قبػػل ادلعلػػم كالشونيػػذ  ػػرددكف، حلفػػ  ادلقطػػع ادلقػػرر   اسػػشظهار  
انشهػػػى الوػػيب نػػن قػػراءة جػػزء  علػػى الفقيػػه لاػػاف ادلعلػػم  لػػهى فقيػػه كهػػو ادللػػهى اللػػا د آنػػذاؾ  ا اليػػـو الشػػاي. فػػاذا

لعػػم   قػػـو اكهػػل بااىتشفػػاؿ بػػه تشػػجيعان لػػه. ك   ةػػن هػػػ اؾ كقشػػان زلػػددان للدراسػػا كاػػذل  ادلػػدة الشعليهيػػا ا ادلراىتػػل 
ادللػػاء  شخللػػه فلػػحشاف: اككىل صػػوة الظهػػػر كت ػػاكؿ  إىلاككىل، ففػػي الاالػػب اانػػت الدراسػػا ال هػػػار الػػه نػػن الوػػباح 

الثانيػا صػػوة العوػر. كهػػةذا قػػواؿ أ ػاـ العػاـ الدراسػي عػػدا ارهعػا كاكعيػاد. اهػػا أنػه ا  شػاط قضػػاء كجبػا الاػداء، ك 
ندة زلددة ا الدراسا، فبهجرد نا ؼلشم الطالب القػرآف  ةػوف ذلػ  خترجػه كذلػػذا ختشلػف ادلػدة الزن يػا الػس  قضيهػػا اػل 

 حبلب قوة ىتفظه كادرااه كنثابرته. ا الدراسا، قالب 
كهػػو نبلػر   ىتػق اخلهػيسل كتلػهى ف ا آخػر اكسػبوعف  عشهدكف على العطاء الذم  دفعه ذلػم الوػبياو ادلعله ااف

 إىلنػػػاي نشواضػػػع أك  ػػػيء عيػػػ  اػػػالقهح أك الػػػذرة كضلػػػو ذلػػػ ،  عطيػػػه اكب أك اكـ للوػػػيب اػػػل  ػػػـو نيػػػيس ليلػػػلهه 
ك،ركتػػه كارنػػه كاهػػػشهانه بشعلػػيم اب ػػه، كقػػد  نعلهػػه. ك  تةػػن العطػػاءات زلػػددة بػػل اػػاف علػػى ىتلػػب إنةانيػػا أهػػل الوػػيب

  ز د العطاء نن اكت ياء للهعلم نن أجل ااهػشهاـ بنيب ا هػم. 

                                                           

ـ، ََِْق/ُِْٓكاللياىتا، ص عاء  العلهيا ا اليهن ا القرنني الثال  كالرابع للهجرة. إصدارات كزارة الثقافا   الشجاع، عبدالرمحن عبدالواىتد: احلياة(ُ
 .ٖٔ-ٕٔص
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كقػػد ركل ل ػػا ادلػػؤرخ لطػػف اهلل جحػػاؼ ا اشابػػه لدرر ضلػػور احلػػور العػػني  أف اكد ػػب نطهػػػر بػػن احللػػن الوػػعدم 
قبػل بلوتػه كهػػو  ػدرس ا ادلةشػب، فةػاف الفقيػه ـ نظػم الشػعر َُٖٗهػ/ُِِّ  ادلشوا عاـ حقاادلعركؼ لبني  الطح

نعلهػه بيشػني نػن الشػعر قػاؿ  إىل قدـ عليه صبياف اكت ياء ك ؤخر ، فشني،ر الويب نن ذل  الشورؼ، فةشػب علػى لوىتػه 
 فيهػها:

  الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكاد 
 

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراش  فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 كاهلل ا أفلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني 

 
 رأ ش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ىتقػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

علػى الشونيػذ الهػػم، كىتفػ  القػرآف   انشقػل  ذااء ذل  الشلهيذ كجرأتػه، فقدنػه علم تل  اكبيات، أدرؾفلها قرأ ادل 
 .   ُلجانع اذلػادم بوعدة للدراسا هػ اؾ إىل

سػػةن ا بػػ  عهػػرك  ، الػػذمىتلهػػي علػػمادلالظاهػػػر، لشػػدر س الطلبػػا ا ادلةشػػب، ن هػػػم  إىلعلهػػني كصػػل العد ػػد نػػن ادل
بلػػر الضػػرر ىتػػني ليهػػػم، ك ة ععلػػةر الا أنػػور ال ػػاس ك  لة ػػه اسػػشال نةانشػػه بشدخلػػه .أمحػػد ىتجػػاب كتػػزكج نػػن  ػػوعيا ب ػػت

    لػشطع،، قاـ ػلىي بن ػلىي العػذ يب بضػربه ا سػوؽ العػرجني باحلػذاء، كهػذ  اانػت إهػػانا بالاػا لػهعلى ال اس ن ه أ د 
 . ِلنلحاف ليلشقر ةػا إىلالظاهػر، فشوجه  إىل بعدها العودة

ىتػػيف ف اجملشهػع كألفػو  لًػأى  .شلػن درسػوا علػى  د ػه ، شػذار  الةثػػري الػذم نػا زاؿ  ّلدلعلهػني أ ضػان اللػيد محيػد نعػاذكنػن ا
، كقػد تػرؾ الشػدر س ا تزكج بننرأة نن الشعافل كأصلبت له اككاد ن هػم كلد  علي محيد نعاذ لأسػشاذ  انعػا احلد ػدة أنه 

ىتػػػاام قضػػػاء   ْلعلػػػي بػػػن محػػػود  ػػػرؼ الػػػد ن إىلذ ن قػػػانوا برفػػػع  ػػػةول الظػػػاهر نشيجػػػا اخشوفػػػه نػػػع بعػػػض اكهػػػاي الػػػ
 . ٓلرفعه نن الظاهر إىلأدت  ـ،ُْٗٗق/فربا ر ُّٖٔ، كذل  أكاخر  هر ربيع اككؿ الطو لا

الػػذم جػػاء بعػد اللػػيد محيػػد كنةػػ  فػػاة ا    ٔلىتلػني نطهػػػر اك ػػورمعلػػي نطهػػر اك ػػورم لأخ  ادلعلػػم اػذل ك 
اكسػرة الػس تلػةن ا  ،لطػف أمحػد خػرياف نػن بيػت خػرياف، هػػو آخػر. اهػا اػاف هػػ اؾ نعلػم ةػػا الظاهػر، كتزكج أ ضان 

                                                           

ـ،  قيػػق: َُٖٗ-ُٕٕٓق/ُِِْ-ُُٖٗ  جحػػاؼ، لطػػف اهلل بػػن أمحػػد: درر ضلػػور احلػػور العػػني بلػػرية اإلنػػاـ ادل وػػور علػػي كأعػػوـ دكلشػػه ادليػػانني (ُ
 .ُٕٕ-َٕٕ، صُـ، طََِْق/ُِْٓقحفي. نةشبا اإلر اد، ص عاء إبراهيم بن أمحد ادل

 ـ.ََِِ ونيو ِِ. نقابلا  خويا، الظاهػر اكسشاذ عبداهلل علي العاقل  اكسشاذ ِل
   محيد نعاذ:   الشواصل نع أكاد ادلذاور، كىتيف اآلف    وافوين باهشه.ّل

ـ. نشػني ا ىتجػر كالػد  كأخػذ العلػم ع ػه ُْٖٗق/أبر ػل ُُُّالػد ن. نولػد  ا  ػهر  ػواؿ   علي بن محود  ػرؼ الػد ن  شوػل نلػبه إىل اإلنػاـ  ػرؼ (ْ
ـ . لزبػارة، زلهػد بػن زلهػد ُُّٕكعن تري  نن العلهاء. كا  اإلناـ ػلىي القضاء ا الطو لا،   كا  اإلناـ أمحد القضاء ا رؽلا. تػوا ا  ػهر  ػعباف 

. ُـ، طََُِق/ُُّْعشػػػر،  ػػػارؾ ا الشحقيػػػق: عبػػػداهلل عبػػػدالةر  ارػػػراا. نةشبػػػا اإلر ػػػاد، صػػػ عاء  بػػػن ػلػػػىي: نزهػػػا ال ظػػػر ا رجػػػاؿ القػػػرف الرابػػػع
. لالػػػوز ر، أمحػػػد بػػػن زلهػػػد بػػػن عبػػػداهلل: ىتيػػػاة اكنػػػري علػػػي بػػػن عبػػػداهلل الػػػوز ر اهػػػا رأ ػػػت ك عػػػت. ن شػػػورات العوػػػر احلػػػد  ، بػػػريكت ُْٔ-َْٔص

  ِٕٓ، صُـ، طُٕٖٗق/َُْٖ
 .ُٕبني أكراؽ جد  أمحد أزلهد الةهاؿ، نلحق رقم ك،يقا كجدها الباىت    ٓل
علػى  ػد كالػد  نطهػػر اك ػورم، كاػذل   ـ ن طقػا الاػر  ا و ػت . تلقػى تعليهػهُّٕٗىتلني نطهػر اك ورم : كلد ا نلقخي رأسه زلػل القػركف عػاـ   ٔل

الواسػطا  –ادلركاح نراز ادلد ر ػا  -الةثري نن العزؿ ن هػا لاحلضن على  د عباس بن زلهد ادلشوال كزلهد بن أىتفي  . عهل ندرسان ا ند ر ا اخلبت، ا 
بػ  سػعد كاػذل  نلػقخي رأسػه القػركف، لة ػه عػاد ند ر ػا اخلبػت، كتعػني  إىلقر ػا اللهػػل تػر  جبػع  كانشقػل  –العرقػا  –ادلعػشلز  –ب  عوؼ جبػع  –

  اك اـ ند ر نةشب الابيا با افظا اكسشاذ عبػداهلل اخليػربم رمحػه اهلل  كاسػشهر ـ، ااف تلُُٖٗفيهػا ند ران رهيع ندارس ادلد ر ا. لااف ذل  ا عاـ 
= 
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  طقػػػا بيػػػت عبػػػاسةػػػا ن مباػػػاف ا الواسػػػطا، ا ادلةشػػػب ال  الركضػػػا بوػػػ عاء، كللػػػت نشيق ػػػان أنػػػه درَّس بالظاهػػػػر، كإظلػػػا
ةػان لػػه، كذلػ  بعػػد تنيسػيس ادلػػدارس كأصػػبح نل ىتلػن علػػي عبػاس، ، كقػد    ػػراء ادلةشػب، نػػن قبػل اكخ عبػػد بالرهػا

 الذ ن درسوا على  د ه.بالواسطا كجاء ذار اسم ادلعلم هػ اك كف ا ه  ادد على ألل ا بعض قوبه ا الظاهػر، 
اها   فػشح ندرسػا للشعلػيم ا قر ػا بػ  عهػرك لشعلػيم القػرآف الةػر  كالةشابػا كبعػض احللػاب، ا ادل زلػا الػس اانػت 

فيهػػا عبػػد  زلهػػد  سى رَّ اف ادلعلهػػني فيهػػا احلػػاج علػػي زلهػػد العاقػػل كجػػرباف زلهػػد ز ػػد العػػذ يب، كاػػذل  دى  ػػوار ادللػػجد كاػػ
   . ُلعبداهلل العذ يب الالفيا ا فاات اىتقا

ىتوػػل الةاتػػب علػػى ك،يقػػا بػػني أكراؽ جػػد  أمحػػد  ـ، ىتيػػ ُِٔٗاسػػشهر ذلػػ  الػػ هخي نػػن الشعلػػيم ىتػػيف بعػػد عػػاـ 
تضػه ت الو،يقػا ، ـُٕٔٗ وليو هػػ/ُّٕٖنؤرخا ا ربيع اآلخر عاـ   ِلهد عجوفاخي الشي  علي زل أزلهد الةهاؿ

، ىتيػ  ه ػ ح لػ نقػرران العطػاءات الػسنعلهػان للوػبياف ا العزلػا كادللقػب لالقاضػي    ّلزلهد ىتلن الشػاجر شعينيب ان قاىتن
 ببقشػا ادلقػدرةكادلعركفا حبػق اخلهػيس ك  كفلحا ارهعا ، ْلربع رماين  هػر ان نن الذرةنوركؼ قيدِّرى بعلى ال قالب قرر 

أربػػع بقػػء. كاػػذل  نوػػركؼ العيػػد كهػػػو اهػػا أسػػلف ا حبلػػب قػػدرة أهػػػاي الطلبػػا.  إىل،   ازداد ادلبلػػر ليوػػل ا الو،يقػػا
ا تػداء  يػدعى فيهػػا كأجرة خشم القرآف كالس اانت نن ادلللهات ةػػا أف الطالػب إذا خػشم القػرآف كأاهلػه، تقػاـ لػه ننيدبػ

                                                           

ـ. ليشعػػني بػدان ع ػػه اكسػػشاذ زلهػػد الطػػو لي دلػػدة عػػاـ َُٗٗنػد ران للهػػدارس عشػػر سػػ وات   عػػزؿ عػػن ن وػػبه ليعػني نػػد ران دلدرسػػا ال جػػاح باحلضػػن عػػاـ 
 خلفان له دلػدة عػاـ أ ضػان،   تعػني اكسػشاذ أمحػد علػي العوػيهي لاػاف نػد ر نةشػب الابيػا ا ا افظػا كاىتد،   عني اكسشاذ عبد  إبراهػيم ىتلن عبداهلل

ـ، ك  ػلوػل علػى ََِْـ أم نػن أ ػاـ اإلنػاـ أمحػد محيػد الػد ن كىتػيف عػاـ ُٔٓٗاكسشاذ س اف أمحد اكد ب   عهل ادلذاور ا ىتقل الابيػا نػن عػاـ 
ا سػول الشهػػادات الػس ىتوػل عليهػػا نػؤخران نػن ادلعهػػد العػاي للشنيهػػيل كالشػدر ب با افظػا. اػاف ىتر وػان علػى الشعلػيم تقاعد، ك  تةن لػه نؤهػػوت علهيػ

هيع أب اء ادلد ر ا كعرؼ حبرصه على نشر القيم كاكخوؽ ال بيلػا، اػاف زلػل اىتػااـ كتقػد ر هيػع أب ػاء ادلد ر ػا اػوف ارهيػع قػد تعلػم  إىلكالشعلم ككصوله 
ـ. تػزكج بػنيربع نلػاء، لػه نػن اككاد إىتػدل عشػر ََِٓهػػ/الشاسع نػن   ػا ر ُِْْ د ه، كهػػو نعلػم ارهيػع . تػوا ا اككؿ نػن ذم احلجػا عػاـ على 

  . تعاىلسبعا ذاور كأربع إناث .. رمحه اهلل 
 ـ.ََِِ ونيو  ِِبشار    .اكسشاذ عبداهلل علي العاقلإضافا اكسشاذ   ُل
 .محد زلهد الةهاؿالباىت  بني أكراؽ جد  أ ك،يقا ىتول عليها  ِل
ـ تقر بػػػػػػػان. كدرس مبد  ػػػػػػػا احلد ػػػػػػػدة، كهػػػػػػػػو ا سػػػػػػػن اخلانلػػػػػػػا عشػػػػػػػرة نػػػػػػػن ُِٗٗزلهػػػػػػػد ىتلػػػػػػػن الشػػػػػػػاجر لالقاضػػػػػػػي : كلػػػػػػػد مبلػػػػػػػقخي رأسػػػػػػػه قلحةػػػػػػػم، عػػػػػػػاـ   ّل

بػػػػػود  لالظاهػػػػػػر  تعػػػػػني نعلهػػػػػان  إىللةػػػػػا ادلهلةػػػػػا العربيػػػػػا اللػػػػػعود ا مب طقػػػػػا نةػػػػػا ادلةرنػػػػػا. كبعػػػػػد عودتػػػػػه نػػػػػن ادله إىلعهػػػػػر ،   كاصػػػػػل دراسػػػػػشه بعػػػػػد سػػػػػفر  
ـ حبػػػػػادث ُْٖٗجانػػػػػب كظيفشػػػػػه. كتػػػػػوا عػػػػػاـ  إىلـ. اػػػػػاف  عهػػػػػل دهػػػػػػانان ُٕٔٗللطػػػػػوب ا ادل طقػػػػػا، ك،بػػػػػت ر يػػػػػان نوظفػػػػػان نػػػػػن قبػػػػػل الدكلػػػػػا بعػػػػػد عػػػػػاـ 

 احلد دة، عن عهر   اهػز اخلهلا كاخلهلني عانان. إىلسيارة كهػو ا قر قه 
الػػػػذم  ةػػػػاؿ بػػػػه الػػػػذرة، ك ػػػػي ةػػػػػذا ااسػػػػم كف القػػػػدح نػػػػن الػػػػذرة أك احلبػػػػوب،  قػػػػدر بثهػػػػاف نػػػػرات ةػػػػػذا الوعػػػػاء، كهػػػػػ اؾ    الثهػػػػاين:  قوػػػػد بػػػػه الوعػػػػاءْل

أخػػػػػرل ا عهػػػػػـو الػػػػػيهن فهػػػػػثون: الثهػػػػػاين الوػػػػػ عاين  إىلالثهي يػػػػػا كهػػػػػػي توػػػػػاري للثهػػػػػاين كرمبػػػػػا تقػػػػػدر ب وػػػػػف الثهػػػػػاين. كختشلػػػػػف ادلةا يػػػػػل نػػػػػن ن طقػػػػػا 
 مبعػػػػد أف القػػػػدح الوػػػػ عاين  شلػػػػػاكل نػػػػع القػػػػدح ا ػػػػو س، لة ػػػػػه ؼلشلػػػػف نػػػػع القػػػػدح الشهػػػػػػاني، الػػػػذم  طلػػػػق عليػػػػه اسػػػػػم  شلػػػػاكل نػػػػع الثهػػػػاين ا ػػػػػو س

ا لاحلىةػػػػػم ، كنػػػػػن ا شهػػػػػل أف أصػػػػػل تلػػػػػهيا الثهػػػػػاين جػػػػػاءت نػػػػػن هتػػػػػػانا بدالػػػػػا أف هتػػػػػػانا ا تػػػػػزاؿ تةيػػػػػل ةػػػػػػذا ادلةيػػػػػاؿ نقػػػػػدار رمػػػػػاف نػػػػػرات. بي هػػػػػا 
هػػػػػر كاخلبػػػػت عهونػػػػان  ةػػػػاؿ ةػػػػػذا ادلةيػػػػاؿ سػػػػت نػػػػرات فقػػػػخي كتلػػػػهى الةهيػػػػا لالقػػػػدح  فادلةيػػػػاؿ نػػػػن ىتيػػػػ  الةهيػػػػا هػػػػػو ا و ػػػػت مبػػػػا فيهػػػػػا عزلػػػػا الظا

نفلػػػػػػػه، كااخػػػػػػػشوؼ ا عػػػػػػػػدد ادلػػػػػػػرات للةهيػػػػػػػػا. كختشلػػػػػػػف ادللػػػػػػػػهيات ا بعػػػػػػػض ا افظػػػػػػػات. فهػػػػػػػػثون ىتجػػػػػػػا.  طلػػػػػػػػق علػػػػػػػى الثهػػػػػػػػاين لفػػػػػػػ  لالقوبػػػػػػػػا  
 ند ر ا اشر كنا اليهػا  –نييس بن هػين  –عبس  –ا للهحافظا لىترض ك د دان ا ادل اقق الشهاليا كالشهاليا الاربي
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نيلػػا  إىل  دلشػػاراشه فرىتشػػه، ك ةػػـر ادلعلػػم كذلػػ  بنعطا ػػه ،و،ػػا ر ػػاات فرانوػػي كأىتيانػػان تػػزداد اكعطيػػا ءه كزنػػوأقاربػػ
 ر اات اها تقرر أ ضان دفع   فرانوي على ال جزء نن القرآف.

اافيػان عػن الشعلػيم   ـ، إا أهنػػا تعطي ػا كصػفان ُِٔٗكرتم أف الو،يقا ايشبت ا العهػد ارههػورم بعد قياـ ،ورة سبشهرب 
اجملشهػػع كخاصػػا ا  يػػري ا  ػلػػدث أم تاة ىتػػيف الشػػار   الػػوارد ا الو،يقػػاخػػوؿ تلػػ  الفػػاة كنػػا قبلهػػػا، فه ػػذ قيػػاـ الثػػور 

كىترنػاف الطػوب نػن  ادلعلهػني ا الظاهػػر عدـ كجػودلكنظران  .سشقرار اللياسي ا البلد بنياهلهعدـ اااكر اؼك نشيجا 
اهػا هػػو نوضػح ا للهوافقػا عليػه،  العزلػا علػى أعيػاف  ذلػ  ادلقػاح لعرضػه الشي  علي زلهػد عجػوف ـى دَّ ق الشعليمك فقد

 . ُلالو،يقا
ـ احد أقوى، فهع اسشقرار الوضع اللياسػي بػدأت الدكلػا َُٕٗك بدك أف ذل  ال هخي نن الشعليم انشهى ا عاـ 

عظػم ا افظػات مبػا فيهػا اخلبػت كالظػاهر، فبػدأ الشعلػيم ن إىلبنرساء نعادلها عن قر ق تنيسػيس ادلػدارس كإرسػاؿ ادلعلهػني 
إذ اػػػاف  ،كجػػػود البي ػػػا ادلدرسػػػيا العهليػػػا الشعليهيػػػا، كادلشهثلػػػا بعػػػدـ ـ، نػػػع كجػػػود نقػػػز ا أراػػػافُِٕٗعػػػاـ  ظػػػانيال 

 كالػػس اانػػت، كهػػو العػػاـ الػػذم   فيػػه إفششػػاح أكؿ ندرسػػا بالظػػاهرـ، ُٕٔٗىتػػيف عػػاـ  ا ادلةشػػب، الطػػوب  درسػػوف
 .،و،ا فووؿ نن الزن  لص ادؽ رة عن عبا

  ثلت ا اآليت:قبل ن اقق اثرية نن اخلبت ا الظاهر ا اانت هػ اؾ عوانل عدة ساعدت على نشوء ادلدرس  
اتابػػوا ا احلبشػا لنوػػوع  نػػن أ ػػاـ ااىتػػشوؿ نشيجػػا هجػػرهتم، ىتيػػ  سػػةاف ادل طقػػا مبجشهعػػات أخػرل  اخػشوط: أوالً 

. تلػ  اذلجػرات ـُّّٗعػاـ  بعػد تنيسػيس ادلهلةػا العربيػا اللػعود اا ا أرض صلد كاحلجاز،   اتابو اا طاي ذلػا، 
   بب اء ادلدرسا كالشعاكف ا إصلاز ذل .  تعليم أب اءهػم  ك فلعوا إىلعليم ا تطو ر الشعوبأهػهيا الش فدراو   جعلشهم

 .د أك  عود بالفا دة على ادل طقاا هػو جد جلب ال ن إىل: قبيعا اللةاف ادلعركفا، مبواابا الشطور كاللبق ثانياً 
 ػػاس ا عيشهػػػم سػػول ااتػػااب أك ال هػػانػػوارد دخػػل ا ادل طقػػا  عشهػػد علي ذ ا  وجػػدإرد ا ادل طقػػا، : انعػػداـ ادلػػواثالثةةاً 
ص ىتػػر كذلػػػذا  .ا كقشهػػػا كزلوػػورة علػػى ع اصػر زلػػددة، كالزراعػػا ب لػػبا قليلػا جػػدان لشجػػارة كلػػو بالقػػدر القليػل اارسػا شل

 فشح ادلدارس. يريهػيل كتوفري ال نا نن  نينه تلالشعليم، كالشعاكف هيعان ا تل إىلاآلباء على الدفع بنيب ا هػم 

، لتيه ػػان بػػال ور ، كأقلػػق عليهػػػا اسػػم ندرسػػا ال ػػوركذلػػػذا أسػػس أب ػػاء ادل طقػػا ادلدرسػػا علػػى الوػػورة الػػس ذاػػرت سػػابقان 
فلس، نػا بػني الفوػوؿ سػوؿ الطو لػا الواقعػا علػى اخلػخي اكهنػػا ا الفوػ، ا اكقػد اػاف نوقعهػ الذم سيول إىل ال بيت 

يا دلدرسػا ال ػور اكساسػيا ىتلن صاري الورد نن أمحد علي الفوح لالشيبه  بادلدخل للبوابا الر يل اكالعهارة الس ا ااهػ
 .ىتاليان 

ندرسػػػػا ال ػػػػور، قػػػػاـ  إىللػػػػوا ، كىتػػػػني انشق ِلنلػػػػشو ات دراسػػػػيا إىلنوػػػػ فني  ا ادلةشػػػػبالدارسػػػػني الطػػػػوب    ةػػػػن 
صػػفوؼ دراسػػياك كذلػػ  حبلػػب العهػػر  إىلبشوػػ يف الطلبػػا  اػػاف  لقػػب باللػػوداينكالػػذم    ّلاكسػػشاذ أمحػػد علػػي نطػػري

 . ُلالفاة ل الوورة أكؿ ادللشحقني بادلدرسا ا تتبني ك  .بادلدرسا ال ظانياك بدك أنه أكؿ نعلم  كارلم.
                                                           

 ادلودر اللابق.   (ُ
 . نظر الوفحا الشاليازلهد علي عجوف. ا صورة لطوب تل  الفاة، ىتول عليها الباىت  نن اكخ  ِل

   أعثر له ترها.   (ّ
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ادلدرسػػا ارد ػػدة، هػػػم  إىلأف اجملهوعػػات، الػػس انشقلػػت نػػن ادلةشػػب   لباىتػػكنػػن خػػوؿ الشقوػػي كالبحػػ ، تبػػني ل
 على ال حو اآليت: 
 :   ِ)الوورةاها تبي هم   ا الوف الرابع اابشدا ي، كهػم : كهػي اجملهوعا، الس سجلتالدفع  األولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 اك اء ؽلةن ا رادها ابشداءن نن الواقفني نن اليهني باجتا  اليلار:
 عبدالوهد عبداهلل زلهد الشاجر -

 خالد زلهد عبد  القاضي -

 علي زلهد عبداهلل ادللحاين لاكص ن  -

 عباس زلهد عزالد ن اللهاف -

 أمحد زلهد عبد  القاضي -

 أبو الةوفيا أمحد علي زلهد عجوف -

 عبدالرمحن ا يهيا -

 علي أزلهد صاري اخلرزم -

 زلهد علي عبداهلل الوافح -

                                                           

     احلووؿ على الوورة نن اكخ زلهد علي عجوف. (ُ
 إىلبػػػػػػػدت باهشػػػػػػػا اوهنػػػػػػػا قدؽلػػػػػػػا، كقػػػػػػػد ىتاكلػػػػػػػت الشحلػػػػػػػني ذلػػػػػػػا ا اسػػػػػػػشد وهات الشوػػػػػػػو ر بوػػػػػػػ عاء لة ػػػػػػػه   أ ةػػػػػػػن نػػػػػػػن ذلػػػػػػػ . فاضػػػػػػػطررت الوػػػػػػػورة   ِل

إرسػػػػػاذلا القػػػػػاهرة، ىتيػػػػػ  اسػػػػػشع ت بالػػػػػداشور عبػػػػػدالرزاؽ الفػػػػػوح لشحلػػػػػني الوػػػػػورة، ففعػػػػػل نػػػػػا ؽلة ػػػػػه فعلػػػػػه كا بػػػػػنيس نػػػػػن الشحلػػػػػني البلػػػػػيخي،  ػػػػػاار ن 
 ح كإعانش ا ا هذ  ادللنيلا. جهد الداشور عبدالرزاؽ الفو
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 ػلىي زلهد صوح الوافح -

 بن ػلىي أمحد الفوح ػلىي -

 زلهد ىتلن القركف -

 أمحد صا  اخلادـ -

 تازم ىتلن زلهد الةهاؿ. أنا اراللني فهم على ال حو اآليت: -

 إ اعيل ىتلن صاري الةهاؿ -

 زلهد صاري علي أمحد الةهاؿ -

 عبدالرمحن علي عبد  الورد -

 علي زلهد علي ىتلن ادللحاين -

 هكاكسشاذ أمحد علي نطري ادلعركؼ باللوداين كخلف -

 زلهد علي زلهد عجوف -

 ىتلن زلهد صاري بلاي .  -

 اها أف ه اؾ بعض الطوب   تشهلهم الوورة هم:
    علي أمحد صاري الةهاؿ لالقهر   -

                  ز د بن علي عبداهلل  ا ع -

   . ُلأمحد ىتلني علي الفوح -

 
فقػخي، كتطػورت بشقػدـ الطػوب ا  الوػف اللػادس إىلكعن نراىتل الشطػور للهدرسػا، ففػي بدا ػا اكنػر   اافششػاح 

 ندرسػػػػا صفوفهػػػػػم، فالدفعػػػػا اككىل كالثانيػػػػا تػػػػادرت ادل طقػػػػا، كجػػػػل ااهػػػػاؿ تعليههػػػػػم ا احلد ػػػػدة، نظػػػػران لعػػػػدـ كجػػػػود
نػع الدفعػا الثالثػا اككؿ كالثػاين اإلعػدادم الوف  فشح نع تقدـ الطوب دللشو ات أعلى لة ه .إلعداد ا مبدرسا ال ورل

اػػاف توجػػه كزارة الابيػػا كالشعلػػيم   الوقػػت الػػذما ع كجػػود اإل ػػةاؿ ا تػػوفري الفوػػوؿ الدراسػػيا، نػػ ـ،ُٕٔٗاـ نػػن العػػ
انشاء ندرسا جانعا تضم قوب عزلس الظاهػر كالواسطا نعان، كذل  ا ن طقا الوسخي نػا بػني العػزلشني، لةػن اكهػػاي 

، ك رؾ الطػوب نػع ظاهرمبدرسا نلشقلا ختز ال لوزارةكتل  الفةرة، نطالبني ا لشوجهن طقا الظاهػر عارضوا ذل  اا 
الوزارة بو عاء للهطالبا بذل ، ك ت ادلشابعا نن قبل الوالد علػي زلهػد الةهػاؿ كز ػد زلهػد علػي  إىلادلدرسني كاكعياف 

د ن ػػع العػػذ يب، ك   قػػف اكهػػػاي ن شظػػر ن الػػرد، فقػػد سػػعوا ا إغلػػاد البػػدا ل ا كقشهػػػا، للضػػاخي علػػى توجػػه الػػوزارة، فقػػ
الواسػػػػطا للدراسػػػػا، كقػػػػانوا بفػػػػشح فوػػػػوؿ للطػػػػوب ا ادل ػػػػازؿ، فػػػػدرس الطػػػػوب ا  إىلاكهػػػػػاي أب اءهػػػػػم نػػػػن الذهػػػػػاب 

بيػػػت زلهػػػد صػػػاري اللػػػهاف، ا قزافػػػا، كاسػػػشهركا ا  اكهػػػاي اسػػػشنيجرقلحةػػػم، ا بيػػػت زلهػػػد أمحػػػد القػػػركف، كاػػػذل  
جانػػػب الفوػػوؿ الثو،ػػا الوػػػ دقا  إىلب ػػػاء ،و،ػػا فوػػوؿ دراسػػيا ادلطالبػػا بشوسػػيع ادلدرسػػا، كاسػػػشجابت الػػوزارة ذلػػػم. ك  

                                                           

 ن هم إا القلا.    نعظم الطوب الواردة أ اؤهم    واصل تعليهه، كفضَّل ااتااب كاذلجرة إىل ادلهلةا العربيا اللعود ا، ك   واصل(ُ
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اككىل،   عززت بثو،ا فووؿ أخرل عن قر ق هػػي ا الشطػو ر با افظػا ىتػني اػاف الوالػد ػلػىي عبػد  اللػهاف ر يلػان ذلػػا، 
 كأصبحت ندرسا ال ور بشةلهػا ادلشواصل على  ةل قطار نشواصل على قوؿ الطر ق اكسفلس.

س ود أرض ا كادم ادلخشػػار، ا الوقػػت الػػذم اانػػت كزارة الابيػػا كالشعلػػيم قػػد اسػػشهرت ا ب ػػاء ادلػػدار كنػػع عػػدـ كجػػ
بالبحػػ  عػػن أرضػػيا، بيػػد أف ز ػػد زلهػػد علػػي العػػذ يب اػػاف قػػد عػػرض علػػيهم أرضػػيشه الػػس ا  اكعيػػافسػػارع ، ا الظػػاهر

أرض  كاػاف قػد اهشػدل ػلػىي عبػد  اللػهاف إىل شو ا.اوهنا تري نل  ىترة احلرؽ لب اء ادلدرسا عليها، لة هم    رضوا ةا،
نيق عػه رفػض إقوقهػا ف الػذم اانت بيد هػباف،كالس  لجد ب  عهرك، دل الشابعارة احلرؽ ب  عهرك، ك ىت الةا  ا االوقف 

ى وافػق علػفكاذل  نبلر ناي نقابل رفػع  ػد ، نقابل إعطا ه الالا الس سيحول عليها ذل  العاـ،  ػلىي عبد  اللهاف
ك  إبػػوغ ادلقػػاكؿ بػػنيف اكرضػػيا جػػاهزة، لة ػػه رفػػض  ـُِٖٗكذلػػ  عػػاـ  ،رفعػػت  ػػد  ع هػػػا لوػػا  ادلدرسػػاك  إقوقهػػا

عبػداهلل ا و ػت كالشفػاهم نػع  زلافظػا علي العذ يب بػالطلوع إىل ابعا لألكقاؼ، شلا ىتدا بز د زلهدالش فيذ اوف اكرضيا ت
لقػاء نبلػر نػاي  ، كاانػت ادلوافقػانلةيػا اكرض لوػا  الابيػا كالشعلػيمعلػى نقػل  نػد ر عػاـ اككقػاؼعبدالةر  الفضػيل 

 ػػراء اكرض ا يطػػا ةػػػا، كلػػيس ي علػػم مبػػا إذا   إىلكاػػاف اكهػػػاي بالعزلػػا  لػػعوف دفعػػه ز ػػد العػػذ يب لػػه ا تلػػ  الفػػاة. 
ـ. كهػػي الفوػوؿ ادلعركفػا ُِٖٗهػػ/َُّْا عػاـ  يهػػا، ك  تنيسػيس ادلدرسػاااف قد   الشراء أـ ااشفوا مبا ىتوػلوا عل

 .   ُل، كدرس الطوب ةا الوفوؼ اإلعداد االواىتد ذات اكسقف ادل حدرة فقخي بالطابق
تقػػدـ أعيػػاف العزلػػا كهػػػم لعلػػي زلهػػد عجػػوف  ػػي  ، بيػػت الػػورد ا كادم ادلخشػػار للهدرسػػااضػػي أر  إ ػػةاؿ لكحلػػ
 –علػي عبػداهلل  ػا ع نػن أعيػاف جبػل  ػا ع  -لةهػاؿ علػي زلهػد ا –ػلىي عبد  اللهاف أنني الربػع اككسػخي  –العزلا 

 بػػ  الوػػرا أزلهػػد صػػوح بػػن ىتلػػن الػػورد أنػػني  –ىتلػػن أزلهػػد القاضػػي أنػػني بيػػت القاضػػي  –عبػػداهلل أزلهػػد  ػػا ع 
جانبػه  إىلزلهػد علػي ىتلػن العػذ يب أنػني الربػع الاػر  للظاهػػر بػ  عهػرك كادل ةػب ك  –كبيت اكد ب كادلػركاح اكسػفل 

علػػي عبػػد  الػػورد  بػػالعرض علػػى نػػد ر عػػاـ ادلد ر ػػا اخلبػػت اػػاف ىتي هػػػا  – ادل شوػػر ادللقػػب جػػيوف ادل شوػػر علػػي عبػػداهلل
لزلهػػد علػػي ارو ػػد  كتضػػهن العػػرض بضػػم اكرض الػػس  ػػت ادلدرسػػا كالػػس هػػػي ا نلػػ  بػػ  الػػورد لوػػا  ادلدرسػػا، 

، لةػن نػػد ر عػاـ ال اىتيػػا تعانػل نػػع  ِلالبدا ػػا فشهػت ادلوافقػا علػػى ذلػ  العػػرض، كأبػدل نػػوؾ اكرض عػدـ ادلوافقػا ا
ارهيػػع بلياسػػا اكنػػر الواقػػع ككجػػه اكنػػر مبلػػح اكرض ن وهػػػان بػػنيف اػػل نػػن لػػه ىتػػق ا اكرض سػػينيخذ ، كأف ادلوػػلحا 
العانا نقدنا على نولحا الفرد، فرض  ارهيع لألنر الواقع كتثه ػت اكرض كسػلهت القيهػا دلوايهػػا بعػد أف تفرقػت 

                                                           

انظػػر نلحػػق الوػػور. ـ. َُِِوفهرب نػػ ُٔز ػػد زلهػػد علػػي العػػذ يب، نقابلػػا  خوػػيا. كزلهػػد ىتلػػني عبػػداهلل العػػذ يب سػػلوؿ، نقابلػػا  خوػػيا. الظػػاهر   (ُ
 .ُصورة رقم 

نػػػػػا  َْا  َِ  اانػػػػػت ه ػػػػػاؾ زلػػػػػاكات إلفشػػػػػاؿ ذلػػػػػ  ادلشػػػػػركع، كذلػػػػػ  عػػػػػن قر ػػػػػق إق ػػػػػاع الشػػػػػي  عجػػػػػوف كاكنػػػػػني ػلػػػػػىي عبػػػػػد  اللػػػػػهاف، بنعطػػػػػاء ِل
سػػػػػػا، ككجهػػػػػػت فقػػػػػػخي سػػػػػػاىتا للهدرسػػػػػػا، لةػػػػػػن كقػػػػػػوؼ ىتلػػػػػػن زلهػػػػػػد جعػػػػػػداف أق عػػػػػػت نػػػػػػد ر عػػػػػػاـ ال اىتيػػػػػػا بضػػػػػػركرة ضػػػػػػم اػػػػػػل اكرض لوػػػػػػا  ادلدر 

الظػػػػػػػاهر، كقػػػػػػرأ اكنػػػػػػػر علػػػػػػى اكعيػػػػػػػاف ا داػػػػػػاف علػػػػػػػي زلهػػػػػػد الةهػػػػػػػاؿ  إىلاككانػػػػػػر نػػػػػػػن قبػػػػػػل نػػػػػػػد ر ال اىتيػػػػػػا، بعػػػػػػػدـ الشػػػػػػدخل ا اكرض ىتػػػػػػػيف نزكلػػػػػػه 
جعػػػػػػػداف كصػػػػػػػا  صػػػػػػػاري الػػػػػػػورد أرض ادلدرسػػػػػػػا كمبعيشػػػػػػػه ىتلػػػػػػػن زلهػػػػػػػد  إىلبلػػػػػػػوؽ اللػػػػػػػقا ا، كىتػػػػػػػني نػػػػػػػزؿ اػػػػػػػاف هيػػػػػػػع اكعيػػػػػػػاف ا اسػػػػػػػشقباله، نشوجهػػػػػػػان 

 ىتلن زلهد جعداف، نقابلا  خويا. ص عاء .للالب اء 
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علػػى اكهػػػاي بالعزلػػا، كك،يقػػا  ػػراء اكرض بيػػد الوالػػد ػلػػىي عبػػد  اللػػهاف، كاػػاف قػػد ا ػػاط عليػػه توػػو ر الو،يقػػا القيهػػا 
 .    ُلكتوز عها على اكرباع اكربعا، كىتني سنيلشه عن ك،يقا الشراء، أفاد ي بنينه سلهها للوالد زلهد صاري جرباف العذ يب

زلهػػد أمحػػد ارػػوبعي لناػػاب بادلهلةػػا العربيػػا اللػػعود ا  شػػااة تقػػدـ ادلكا أرض ندرسػػا ال ػػور اكساسػػيا بالظاهػػػر 
 ر طا أف  شحهل هػو تةػاليف ادلػواد اانلػا، فيهػا  شحهػل اجملشهػع أجػرة اك ػدم العانلػا، كقلػب ، بب اء ندرسابالعرض 

رض كالشػػـز ارهيػػع ارػػوبعي إلشزانػػان نػػن اجملشهػػع بػػذل ، كبعػػد نشػػاكرات بػػني أعيػػاف العزلػػا، كافػػق ارهيػػع علػػى ذلػػ  العػػ
لأن اء زلوت الظاهر  لز د زلهد علػي العػذ يب كفرضػوا ترانػا ألفػني   دلػن    لػدد ادلبلػر الػذم عليػه نػن ربعػه، كب ػاءن 
على ذل  االشزاـ الشـز ز د زلهد علي العذ يب  هػد أمحػد ارػوبعي با ػاـ نػا   اا ػااط علػيهم، كبػدأكا بالعهػل ىتيػ   

تابعػا إلدارة ندرسػا افششاىتهػا، أصػبحت ك كبعد اإلنشهاء ن ها   ِلكالقا م علي زلهد اخلرزم لار ب ااف ادلشرؼ عليها 
ال ػػور اإلبشدا يػػا بالظاهػػػر  ػػت إدارة اكسػػشاذ علػػي زلهػػد علػػي عبػػد  ادللحػػاين، كالقػػا م عليهػػػا ا الفػػاة ادللػػا يا اكسػػشاذ 

لالػربم  كبعػد عػدة سػ وات   فوػل ادلدرسػا كخووػت  أمحد علي ػلىي اللهاف كاكسشاذ زلهد صاري زلهد علي عهػر
اػػاف أكؿ نػػد ر ذلػػػا اكسػػشاذ ىتلػػن علػػي القاضػػي كنػػن بعػػد    تر ػػيح اكسػػشاذ باسػػم ندرسػػا لخولػػا للب ػػات   للب ػػات 

 .علي عبد  الوردزلهد ىتلن صاري الورد نن قبل الشي  
ك كذلػ  نػن خػوؿ تػوفري اػل نلػشلزناهتم ىترص اجملشهػع ا الظػاهر علػى جعػل ادل طقػا بي ػا جاذبػا للهعلهػني العػرب

كنػػػا ػلشاجونػػػه نػػػن خبػػػز كنػػػاء كسػػػةن كاهربػػػاء كفرا ػػػات كأدكات الطػػػب . إضػػػافا إىل ذلػػػ  الشػػػـز اجملشهػػػع بشقػػػد  نعونػػػا 
 هر ا للهعلهني نقدارها نيلا ر اات على ال فرد،   ذل  ب اء علػى إجشهػاع عقػد  الشػي  علػي زلهػد عجػوف نػع 

ق ادلوافػػق َُْٔلظػػاهر، كاشبػػت ك،يقػػا إل،بػػات ذلػػ  كإلػػزاـ ارهيػػع، كذلػػ  ا الثالػػ  نػػن صػػفر اكن ػػاء كاكعيػػاف ا ا
 . ّلـُٖٓٗأاشوبر  ُٕ

اها أضيف ب اء ،و،ا فووؿ ا ن طقػا ىتػرة احلػرؽ بعػد تقػدـ الفوػوؿ اإلعداد ػا كتزا ػد العػدد الطػو  ةػا، ىتيػ   
إذ  ػػػعر اكهػػػاي بضػػػركرة فػػػشح الثانو ػػػا فةػػػاف ب ػػػاء   درسػػػوف ا الظػػػاهر،اػػػاف قػػػوب عزلػػػا الشػػػعافل كجربػػػاح كالقر  ػػػا 

كذلػػػػ  ا العػػػػاـ الدراسػػػػي  الفوػػػػوؿ الثو،ػػػػا ادلطلػػػػا علػػػػى بيػػػػت  ػػػػوعي الوػػػػد ق رمحػػػػه اهلل  هيػػػػدان لش فيػػػػذ تلػػػػ  ادلرىتلػػػػا،
 ، كاػاف كهػاي بػ  عهػرك ال وػيب اكاػرب ا الػدفع  ََٕىتي  فرض على اكهاي تـر نقػدار   ـ،ُٕٖٗ-ُٖٔٗ

يع، اػاف ذلػ  ا عهػد ادلػنينوف زلهػد علػي ىتلػني العػذ يب، كإىل جانبػه ظلو ادلدرسا لد هم فبادركا بالششجكاحلرص على 
 . ْللوؿزلهد ىتلني عبداهلل العذ يب ادللقب سي 

سػػعى اكهػػاي بافششػػاح الوػػف اككؿ الثػػانوم، ىتيػػ    ااتفػػاؽ نػػع ادلعلهػػني علػػى تػػدر س الطػػوب كتعاكنػػت إدارة 
فول أكؿ ،انوم، اوف العدد ادلطلوب لفػشح الفوػل نشػوفران، ك  تزك ػد الطلبػا بالةشػب كالةراسػي،  الابيا با افظا بفشح

                                                           

توػله أم صػورة     الشواصل مبحهد صاري جرباف العذ يب كااسشفلار ىتوؿ ك،يقا  راء أرض ادلدرسا، كقلبت ن ه صورة لل شر اوهنا لد ػه، فنيفػاد بنيهنػا   (ُ
 نن ػلىي عبد  اللهاف، كبالشاي فالو،يقا نا تزاؿ ا ىتوزة اكخري. 

 ـ.َُِِنوفهرب  ٔي العذ يب، نقابلا  خويا. الظاهر ز د زلهد عل  (ِ
 .ُٖزلفوظا لدل اكخ ىتلن صا  أمحد الورد. نلحق رقم ك،يقا   (ّ
 زلهد ىتلني عبداهلل العذ يب، نقابلا  خويا.  (ْ
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كفػػور علػػم الطػػوب الدارسػػني ا احلد ػػدة نػػن أب ػػاء الظػػاهر بفػػشح أكؿ ،ػػانوم، عػػادكا إىل ادلدرسػػا نطػػالبني بفػػشح الثػػاين 
كفرقػا   ِلكفرقا تشوجه ا و ت  ُلذهاب إىل ص عاءالثانوم، كقد انقلم الطوب إىل فرؽ حبلب ااتفاؽ. فرقا تبادر بال

تشوجػه ادلد ر ػػا للهطالبػػا بفػشح الوػػف الثػػاين الثػػانوم، كبشةػاتف ارهػػود    قيػػق ذلػػ  ادلطالػب، ع ػػدنا توقػػت اككانػػر 
ح الوػػف الثػػاين  ػػت ادلوافقػػا علػػى افششػػا   ّلنػػن كزارة الابيػػا كالشعلػػيم كتوجيػػه زلػػاف  ا افظػػا كرفػػع إدارة الابيػػا كادلد ر ػػا

   .ـُٖٕٗالثانوم قلم اكد  كذل  ا  هر نوفهرب عاـ 
نػػػع تزا ػػػد اللػػػةاف بالظاهػػػػر، كز ػػػادة الطلبػػػا ا ادلدرسػػػا،  ػػػت الشوسػػػعا ا ادلدرسػػػشني اكساسػػػيا كالثانو ػػػا، فقػػػد ك   

، خػػوؿ اكعػػواـ أنشػػ ت سػػشا فوػػوؿ أساسػػيا نػػع نرافقهػػػا بشهو ػػل كزارة اك ػػااؿ كت فيػػذ ادلقػػاكؿ ػلػػىي زلهػػد الظاهػػػرم
ىتػػني   ،ـََِٓ-ََِْ  ا عػػاـ فػػشح نػػدارس ا أضلػػاء العزلػػا. اػػاف ذلػػ إىلـ، ككصػػلت الشوسػػعا ُٔٗٗ – ُٓٗٗ

 :  عهـو الظاهر على ال حو اآليت زلهد صاري جرباف العذ يب أنني عاـ اجمللس ا لي بادلد ر ا، فشم ب اء ندارس ا ف اا
 ندرسا الثورة ا جبل  ا ع. -

 ا زلل الوافح. نا و  ِِندرسا  -

 .  ب  الورا ندرسا الشضانن ا  -

 ندرسا الوىتدة ا ب  عهرك. ندرسا خدغلا اكساسيا للب ات ا ب  عهرك. -

 ندرسا ا جرباح كالقر  ا كال هذ  ادلدارس أساسيا فقخي.   -

                                                           

 .ُٗك،يقا زلفوظا لدل اكخ ىتلن صا  أمحد الورد. نلحق رقم   (ُ
 .َِرد. نلحق رقم ك،يقا زلفوظا لدل اكخ ىتلن صا  أمحد الو   (ِ
 .ُِك،يقا زلفوظا لدل اكخ ىتلن صا  أمحد الورد. نلحق رقم   (ّ
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احلياتيػػا، نػػورد  لػػع اكجيػاؿ علػػى عراقػػا ندرسػا ال ػػور بالظاهػػر، نػػن خػػوؿ سلرجاهتػػا ا هيػػع اجملػااتطَّ كلةػي ت 
ـ، كنعػرفني بةػل قالػب فيهػػا نػن خػوؿ ُٕٔٗهػ ا اك اء للطوب ادللشحقني ةػا نن بدا ا تنيسيلهػػا ا عػاـ 

، نبػػػني العػػػاـ الدراسػػػي الػػػذم الشحػػػق فيػػػه بادلدرسػػػا، كعػػػاـ ب نػػػن اللػػػرية الذاتيػػػا للطالػػػب نفلػػػهاسػػػشعراض جانػػػ
 الشخرج، كالةليا الس الشحق ةػا، كنوقعه ىتاليان. 

اللػػ ا الدراسػػيا اككىل: اهػػا اتضػػح ل ػػا أف الطلبػػا ا اللػػ ا اككىل نػػن تنيسػػيس ادلدرسػػا، قػػد صػػ فوا إىل نلػػشو ات 
دراسػػيا نشعػػددة ابشػػداءن نػػن الوػػف الرابػػع كىتػػيف الوػػف اككؿ. كذلػػػذا سػػ ورد اك ػػاء اانلػػا ا ارػػدكؿ الشػػاي، 

رػػدكؿ نفلػػه، ضػػهن العػػاـ الواىتػػد، كهػػػم باعشبارهػػػم ا عػػاـ دراسػػي كاىتػػد، كسػػوؼ نعهػػل علػػى الشوػػ يف ا ا
  على ال حو اآليت: 

 

 ةماالسةةةة م
القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

بيػػػػػػت الفػػػػػػوح  ػلىي بن ػلىي أمحد الفوح ُ
 لالقشب  

درس الثانو ػػػػػػػػػػػػا ا احلد ػػػػػػػػػػػػدة، كختػػػػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػػػػاـ 
ـ، ىتوػػػل علػػػى ن حػػػا دراسػػػيا سػػػور ا، ُٖٓٗ

ب جانعػا لة ه عاد ليواصل دراسشه بةليا الطػ
صػػ عاء،   كاصػػل دراسػػاته العليػػا كىتوػػل علػػى 

 الداشورا  ا ختووه،  عهل ىتاليان باحلد دة.
ـ، ُٖٓٗدرس الثانو ػػػػػا ا احلد ػػػػػدة، كختػػػػػرج عػػػػػـا  قلحةم       عبدالوهد عبد  زلهد الشاجر  ِ

   ، ىتوػػػػػػػل علػػػػػػػى ن حػػػػػػػا اللػػػػػػػوداف، قػػػػػػػب عػػػػػػػـا
ختوػػػػز ا دراسػػػػاته العليػػػػا، قػػػػب أقفػػػػاؿ.  عهػػػػل 

 فى الثورة العـا بو عاءةػي ا نلشش
القوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  علي ز د زلهد العذ يب ّ

 العز ب
الشحػػػػػػق بةليػػػػػػا الابيػػػػػػا جانعػػػػػػا صػػػػػػ عاء باحلد ػػػػػػدة، 
ختوػػز ر اضػػيات،  عهػػل ىتاليػػان نا ػػب نػػد ر عػػـا 

 زلو اكنيا كتعليم الةبار باحلد دة.
 ىتلن زلهد صاري بلاي  ْ

 
الشحػق بادلعهػػػد العلهػػي باحلد ػػدة كىتوػػل علػػى  زلل الوافح 

حػػا دراسػػيا  انعػػا اكزهػػػر نوػػر قلػػم اللاػػا ن 
 العربيا، ىتول على ادلاجلشري.
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 ـ :ُٕٖٗ – ُٖٔٗالوف الثاين اابشدا ي نن العاـ نفله، كخترجت هذ  الدفعا عاـ 
 ـ

 االسةةةةةم
القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

سػػػػػػػبشهرب  ُْار   بشػػػػػػػ الشحػػػػػػػق بةليػػػػػػػا الشػػػػػػػرقا زلل الةراث    ُلىتلن أمحد زلهد الةهاؿ ُ
نػػػػػػػػد ران للبحػػػػػػػػػ   كتعػػػػػػػػني ا البدا ػػػػػػػػا ـُٖٖٗ

ـ،   انشقػػػػػػل ُٓٗٗ-ُّٗٗمبد ر ػػػػػػا نلحػػػػػػاف 
-ُٔٗٗ مبد ر ػػػػػػا بػػػػػػ  سػػػػػػعد نػػػػػػد ران للبحػػػػػػ 

ـ،   تعػػػػني نػػػػد ر أنػػػػن ند ر ػػػػا ىتفػػػػاش ََُِ
ـ،   نػػػػػػػػػػػد ر أنػػػػػػػػػػػن ند ر ػػػػػػػػػػػا ََِٖ-ََِِ

ـ،   نػػػػػػػػػػد ر أنػػػػػػػػػػن َُِْ-ََِٗنلحػػػػػػػػػػاف 
،   نػػػػػػػد ر ـَُِٔ-َُِْند ر ػػػػػػػا اخلبػػػػػػػت 

 ـ.َُِٕ-َُِٔ ر ػػػػػػػا بػػػػػػػ  سػػػػػػػعد أنػػػػػػػن ند
نا ػػػػػػب نػػػػػػد ر اكىتػػػػػػواؿ ادلدنيػػػػػػا   شػػػػػػال ىتاليػػػػػػان 

با افظػػػػػػػػا، ك عػػػػػػػػد أكؿ نػػػػػػػػن تقػػػػػػػػدـ للةليػػػػػػػػات 
   العلةر ا نن أب اء الظاهر.

ىتوػػػػل علػػػػى ن حػػػػا أكربػػػػا لبول ػػػػدا  لدراسػػػػا  ب  الورا   وسف صا  صاري الورد  ِ
باكايهاك ػػػػػػات،  عهػػػػػػل ىتاليػػػػػػان نهػػػػػػػ دسان ا 

 مبواا عدف. 
ىتوػػل علػػى ن حػػا سػػػور ا، لة هػػػ عػػاد، ليلشحػػػق  الوافح زلهد عجوف ىتلن  ّ

 انعػػػػا صػػػػ عاء اليػػػػا الابيػػػػا، ختوػػػػز ايهيػػػػاء. 
 أىتد ابار نوجهػي زلافظا ا و ت 

ختوػػػػػز لاػػػػػا  –الشحػػػػػق بةليػػػػػا الابيػػػػػا صػػػػػ عاء  بيت الورد  عبدالرمحن علي عبد  الورد ْ
اصلليز ػػا، انشخػػب  ػػيخان للعزلػػا بعػػد نػػوت كالػػد ، 

 . تعاىل رمحه اهلل
ىتوػل علػػى البةػػالور وس تربيػا قلػػم اللاػػا العربيػػا،  جبل  ا ع ىتلن زلهد صا   ا ع ٓ

                                                           

ـ ُٕٗٗ  ركل ي العقيػػػػػد ىتلػػػػػن أمحػػػػػد الةهػػػػػاؿ أنػػػػػه كزنو ػػػػػه اػػػػػانوا  ػػػػػرددكف ا قػػػػػابور الوػػػػػباح نشػػػػػيد لقػػػػػ هم إ ػػػػػا  اكسػػػػػشاذ نطيػػػػػع اللػػػػػورم ا عػػػػػاـ ُل
ل ػػػػػا كبال ػػػػػار ااشو  ػػػػػا   ضلػػػػػن ذيق ػػػػػا أنػػػػػواع اكذل لةػػػػػن نػػػػػا انشهػػػػػػي ا  كاػػػػػذل  نػػػػػن اكنا ػػػػػيد كهػػػػػػم ا الوػػػػػف اخلػػػػػانس اكنشػػػػػودة اآلتيػػػػػا: لضلػػػػػن باكصػػػػػفاد ايب

نوػػػػػر فشطػػػػػواين. كا هػػػػػذ  دالػػػػػا علػػػػػى  إىلؽلػػػػػن  إىلالػػػػػس اػػػػػاف  رددهػػػػػا قػػػػػوب ادلدرسػػػػػا أنشػػػػػودة: بػػػػػود العػػػػػرب أكقػػػػػاين نػػػػػن الشػػػػػاـ لباػػػػػدادم كنػػػػػن صلػػػػػد 
 العرب، خاصا ا بود الشاـ، ا ذل  الوقت.كىتدة  إىلندل العهق كاإلؽلاف بالقونيا العربيا، كال زكع 
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 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

 عهل ندرسان مبدرسا خولا بالظاهػرك 
    ةهل دراسشه. جبل  ا ع نياش عبداهلل أزلهد  ا ع ٔ
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ت ذلػػ  ا سػػا ال ػػور كقػػد أكضػػحالوػػف الشاسػػع مبدر  إىلـ : هػػذ  الدفعػػا درسػػت ُٕٔٗالوػػف اككؿ نػػن العػػاـ 
 ـ :ُٖٖٗ – ُٕٖٗكخترجت عاـ  نةانه

 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

درس الثانو ػػػػا ا احلد ػػػػدة، نػػػػن أبػػػػرز نػػػػدر   بيت الفوح صا  ىتلن أمحد الفوح ُ
ا افظػػػا كنوجػػػه قػػػػد ر، ااتػػػب  ػػػرعي نعػػػػني 

 نن قبل كزارة العدؿ. 
درس الثانو ػػا باحلد ػػدة كالشحػػق بةليػػا الابيػػا. ىتوػػل   ب  الورا أمحد ىتلن أمحد الورد ِ

 بةالور ا ختوز ايهياء. أنني  رعيعلى ال
علػػػػػػي ىتلػػػػػػن علػػػػػػي القػػػػػػركف  ّ

 لالةشرم     
درس الثانو ا ا احلد دة اليا الابيػا ختوػز  زلل القركف

ر اضػػػػػػيات بةليػػػػػػا الابيػػػػػػا، ككاصػػػػػػل دراسػػػػػػشه 
 ادلاجلشري كالداشورا . 

درس الثانو ػػػػػا باحلد ػػػػػدة نوجػػػػػه دلػػػػػادة الر اضػػػػػيات  الوافح اي  خالد عباس صوح بل ْ
 إىلمبػػدارس ند ر ػػا اخلبػػت. نظػػران للظػػركؼ هػػػاجر 

 ادلهلةا حبثان عن لقها العيء.
-ٕٖدرس الثانو ػػػػا ا احلد ػػػػدة كختػػػػرج عػػػػاـ  جبل  ا ع أمحد علي عبداهلل  ا ع ٓ

ـ،   تعػػػػػػػػػني نعلهػػػػػػػػػان مبدرسػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػور ُٖٖٗ
ػد العػػػػػػاي ا و ػػػػػػت بالظاهػػػػػػػر. الشحػػػػػػق بادلعهػػػػػػ

ـ، ََِّختوػػػػز اجشهاعيػػػػات كختػػػػرج عػػػػاـ 
  الشحػػػػق بةليػػػػا الشػػػػر عا كالقػػػػانوف بارانعػػػػا 

ـ.  عهػل َُِٓ-َُِْالوق يا كختػرج عػاـ 
 اآلف زلانيان بعزلا الظاهػر. 

 
درس الثانو ػػػػػػا ا احلد ػػػػػػدة كالشحػػػػػػق بةليػػػػػػا الابيػػػػػػا  اخلرزم زلهد أزلهد صاري اخلرزم ٔ

صلليز ػػا.  عهػػل نعلهػػان دلػػادة باحلد ػػدة قلػػم اللاػػا اإل
اللاػػػػػا اإلصلليز ػػػػػا ك عػػػػػد نػػػػػن ندرسػػػػػي الةاتػػػػػب ا 

 ـ. ُْٗٗ – ّٗالوف الثال  الثانوم عـا 
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علػػػػػػػػي زلهػػػػػػػػد علػػػػػػػػي عبػػػػػػػػد   
 ادللحاين

الشحػػق مبعهػػػد ادلعلهػػني باحلد ػػدة، عهػػل ا البدا ػػػا  الةراث
ن طقشه الظاهػر.  إىلمبدرسا الشعافل العليا   انشقل 

ال ػػور اابشدا يػػا   انشقػػل إلدارة  عهػػل نػػد ران دلدرسػػا
 ندرسا الوىتدة ب  عهرك. 

الشحػػق بةليػػا الابيػػا صػػ عاء قلػػم الشػػار  ، كعهػػل  اخلرزم زلهد علي عبداهلل اخلرزم 
ندرسػػػان دلػػػادة ااجشهاعيػػػات مبدرسػػػا ال ػػػور الثانو ػػػا 
بالظاهػػػػػػػػػػػػػر.  عهػػػػػػػػػػػػػل ىتاليػػػػػػػػػػػػػان نلششػػػػػػػػػػػػػاران دلػػػػػػػػػػػػػادة 

 ااجشهاعيات مبحافظا ا و ت. 
جبػػػػػل  ػػػػػا ع  هد ز د  ا ع             ىتلن زل 

 لسلهاف 
الشحػػػػػػق بةليػػػػػػا الابيػػػػػػا باحلد ػػػػػػدة قلػػػػػػم لاػػػػػػا 
اصلليز ػػػا. عهػػػل ندرسػػػان للهػػػادة مبدرسػػػا ال ػػػور 
الثانو ا بالظاهػر،   تعني كايون دلدرسػا الثػورة 

  بل  ا ع 
ىتوػػػل علػػػى الثانو ػػػا العانػػػا كبعػػػد خترجػػػه عهػػػل  ب  الورا  ن وور صا  صاري الورد 

درسػػػػػػان مبخشلػػػػػػف نػػػػػػدارس ند ر ػػػػػػا نلحػػػػػػاف،   ن
بػػػ  الظاهػػػػر ليعهػػػل مبدرسػػػا الشضػػػانن  إىلانشقػػػل 
 ندرسان   اخوا ي بادلدرسا.  الورا 

ىتول على بةالور وس اليػا الابيػا باحلد ػدة  ب  الورا  عبداهلل صا  ىتلن الورد         
ختوػػػػػز لاػػػػػا عربيػػػػػا  عهػػػػػل ندرسػػػػػان مبدرسػػػػػا 

 ظاهػر.ال ب  الورا الشضانن 
  ب  الورا  صا  ىتلن زلهد اكد ب 
ىتوػػل علػػى الثانو ػػا العانػػا باحلد ػػدة ك عهػػل  بيت الفوح زلهد ىتلني علي الفوح 

 اخوا ي مبدرسا خولا الظاهػر.
درس الثانو ػػػػػػػػػا ا احلد ػػػػػػػػػدة كىتوػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى  ب  عهرك ػلىي زلهد عبد  العذ يب 

اليػػػػػػا الابيػػػػػػا.  عهػػػػػػل نوجهػػػػػػػان  البةػػػػػػالور وس
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 ند ر ا اخلبت.  مبدارس
علػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػداهلل  

 العز ب
درس الثانو ػػػػا باحلد ػػػػدة، كبعػػػػد خترجػػػػه عهػػػػل  العز ب

 كايون دلدرسا ال ور بالظاهػر،   أنني سلازف.
أمحػػػػػػػد زلهػػػػػػػد علػػػػػػػي ىتلػػػػػػػن  

 ا يهيا
درس مبعهػػػػػػػػد ادلعلهػػػػػػػني باحلد ػػػػػػػدة كختػػػػػػػرج ا  بيت ا يهيا

 العػػػاـ ادلػػػذاور أعػػػو    تعػػػني ندرسػػػان مبد ر ػػػا
ن طقشػػػػػػه  إىلنلحػػػػػػاف لفػػػػػػاة قو لػػػػػػا. كانشقػػػػػػل 

 الظاهػر. 
 نوجه لاا اصلليز ا الزكؼ زلهد صاري ىتلن الزكا 
زلهػػػػد علػػػػي جػػػػابر بػػػػن ز ػػػػد  

  ا ع
  جبل  ا ع

  جبل  ا ع علي زلهد جابر  ا ع 
تػػرؾ الدراسػػا كالشحػػق بالعلػػةرة بعػػد الوػػف  العز ب علي عبداهلل زلهد ادلخشار 

 الشاسع
 اإلعداد ا فقخي. إىلدرس  العز ب ن العز بأمحد زلهد ىتل 
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القري  أو 
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الشحق بةليا اآلداب جانعا ص عاء  ادلعزاب ىتلن علي  وسف القاضي ُ
 دراسات إسونيا، ك بعد خترجه عهل

مبدرسا خولا للب ات   الشحق بقلم 
 الشوجيه نوجهػان مبدارس  في  القرآف الةر 

ىتاصل على الثانو ا العانا،  عهل ندرسان  القركف أمحد إبراهػيم أمحد القركف  ِ
 مبد ر ا نلحاف كا زاؿ ةػا 

ىتول على الثانو ا العانا كعني ند ران  القوور خالد ز د زلهد العذ يب  ّ
عثهاف بن عفاف باللودة   ند ران دلدرسا 

دلدرسا خدغلا ب  عهرك   نلششاران دلد ر 
 نةشب الابيا كالشعليم بادلد ر ا.

الشحق بادلعهػد العلهي احلد دة عني ندرسان  ب  عهرك عبد  علي عبد  العذ يب ْ
زلافظا  إىلمبد ر ا الق اكص هتػانا   انشقل 

لثانوم ا و ت كعني كايون جملهع ال ور ا
بالظاهػر   نلششاران دلد ر نةشب الابيا 

 كالشعليم مبد ر ا اخلبت.
بيت  أمحد صا  علي اللهاف  ٓ

 اللهاف
الشحق مبعهػد ادلعلهني باحلد دة   كاصل 
دراسشه ارانعيا بو عاء ختوز أىتياء. 
عهل ندرسان مبجهع ال ور الثانوم بالظاهػر، 

ارس ادلد ر ا   تعني نفششان ناليان كإدار ان مبد
 اخلبت. 

زلهد ىتلن صاري أمحد  ٔ
 الورد

الشحق بةليا اآلداب جانعا ص عاء  بيت الورد
دراسات إسونيا. تعني ند ران دلدرسا خولا 

 للب ات بالظاهػر،   نفششان ناليان كإدار ان. 
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 المحل
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درس مبعهػد ادلعلهني باحلد دة، كتوظف ا  ب  عهرك علي  وعي زلهد العذ يب ٕ
 إىلنر مبحافظا احلد دة،   انشقل بدا ا اك

زلافظا ا و ت.  عهل ندرسان مبدرسا 
 الوىتدة ب  عهرك الظاهػر. 

درس اابشدا يا ا الظاهػر، كالشحق بادلعهػد  جبل  ا ع زلهد علي علي زلهد  ا ع ٖ
الزراعي ا الةدف، كخترج نر دان زراعيان. 
تعني ا ند ر ا اخلبت كاسشقر هػ اؾ، 

دكرات تثقيف زراعي ا بلداف  كىتول على
عربيا ن هػا بود ادلارب العر ، كافا  اكجل 

 ا 
ىتول على الثانو ا العانا، قلم أد     بيت اخلادـ زلهد صاري أمحد اخلادـ ٗ

الشحق بالةليا الوق يا. عهل ندرسان مبدرسا 
ال ور بالظاهػر   تعني ند ران دلدرسا الثورة 

 جبل  ا ع.
كاصل دراسشه ارانعيا بو عاء ختوز  ب  عهرك   وعي العذ يب زلهد صاري َُ

 تار   اليا اآلداب،  عهل ندرسان بالظاهػر.
دبلـو نعلهني.  عهل ندرسان مبدارس  ب  عهرك زلهد ىتلن زلهد سليهاف ُُ

 الظاهػر. 
 



 

  

79 

 ـ:َُٗٗ-ُٖٗٗـ كخترجت هذ  الدفعا عاـ ُٕٗٗ – ُٖٕٗقوب عاـ 
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و القري  أ
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

درس مبعهػد ادلعلهني نظاـ اخلهس الل وات،  بيت الفوح زللن ىتلن أمحد الفوح ُ
 عهل مبةشب الابيا كالشعليم مبحافظا 

 ا و ت.
علهي، درس ا احلد دة، كىتول على ن حا  بيت الورد أنور علي عبد  الورد ِ

 إىله ركسيا، دراسا باكايهاك ات، كع د عودت
بود    غلد العهل ادل اسب. فاضطر الرجوع 

ركسيا ليةهل الداشورا  ا ختووه، كقد  إىل
أخذ ار ليا الركسيا، كتزكج هػ اؾ كله كلد نن 

اليهن  إىلزكجشه الركسيا،   قلقهػا، كعاد 
ركسيا.  عهل ىتاليان نشرفان  إىلليشزكج   عاد 

 على ىتقوؿ ال فخي ا سيبري ا بركسيا. 
علهي درس ا ص عاء، ىتول على ن حا  اخلرزم لد علي زلهد اخلرزمخا ّ

دراسيا اكردف، قب، كقد كاصل دراسشه 
ختوز جراىتا ن  كأعواب، كقد عهل 
ا دكؿ عد دة ن هػا ا دا، ك عد نن أ هػر 

 جراىتي العا  ا ختووه. 
ةليا أاهل الثانو ا ا احلد دة، كالشحق ب ب  الورا  زلهد أمحد ىتلن الورد  ْ

الابيا جانعا احلد دة، كىتول على ادلرتبا 
اككىل ا ختووه، كتعني نعيدان بقلم اللاا 
اإلصلليز ا،   كاصل دراساته العليا باذلػ د، 
كقد عهل ر يلان لقلم اللاا اإلصلليز ا بةليا 
الابيا ا و ت، جانعا ص عاء،  عهل ىتاليان 
  انعا ادلل  خالد بنيةػا بادلهلةا العربيا
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و القري  أ
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

 اللعود ا.
درس الثانو ا ا ص عاء كىتول على ن حا ا  بيت اخلادـ خالد ىتلن سعيد اخلادـ ٓ

رلاؿ الطب باا اد اللوفيس،   كاصل دراساته 
 العليا ختوز قلب. 

ىتول على الثانو ا العانا أد  ك عهل  قلحةم أمحد ىتلني اخلباين ٔ
 ندرسان مبدرسا ال ور بالظاهػر.

ىتول على الثانو ا العانا أد  ك عهل  قلحةم  الشاجر زلهد صا  علي  
 ندرسان مبدرسا ال ور بالظاهػر.

ىتول على الثانو ا العانا.  عهل ندرسان  بيت الفوح  اسني زلهد أمحد الفوح  
 مبدرسا ال ور بالظاهػر.

ىتول على الثانو ا العانا، ك عهل ندرسان  جبل  ا ع عبداهلل أزلهد عبداهلل  ا ع 
 رسا ال ور بالظاهػر.مبد

ىتاصل على الثانو ا العانا.  عهل مبدرسا  جبل  ا ع جابر ز د  ا ع 
 الثورة جبل  ا ع

ىتاصل على الثانو ا العانا. عهل ندرسان  ادلعزاب زلهد ىتلن القاضي 
مبدرسا ال ور   مبدرسا خولا   كايون 

نا و الوافح   ند ران مبدرسا  ِِمبدرسا 
 ا.سبشهرب اليهاني ِٔ

الشحق بةليا الابيا جانعا ص عاء قلم  الوافح أمحد قاسم عبداهلل  
الشار  ، عهل ندرسان مبجهع ال ور الثانوم 

 بالظاهػر، أنني  رعي بادل طقا.
الشحق بةليا الابيا جانعا احلد دة ختوز  سلهاف هيل علي جابر  ا ع 

لاا اصلليز ا  عهل ندرسان مبجهع ال ور 
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و القري  أ
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

،   انشقل للشدر س مبدرسا الثانوم بالظاهػر
 اكنل بالشعافل اللفلى.

ىتاصل على الثانو ا العانا.  عهل ندرسان  الةراث علي ىتلن زلهد ادللحاين 
 مبدرسا ال ور بالظاهػر.

بيت  خالد زلهد صاري اللهاف  
 اللهاف

ىتاصل على الثانو ا العانا.  عهل ندرسان 
 مبدرسا ال ور بالظاهػر.

دبلـو نعلهني   الشحق بارانعا الوق يا  ب  عهرك هلل العاقلعبداهلل علي عبدا 
قلم الشار   كىتول على البةالور وس قلم 

ـ،  عهل ىتاليان ندرس َُِّالشار   عاـ 
 مبدرسا خدغلا اكساسيا ب  عهرك.

بيت  أمحد علي ػلىي اللهاف 
 اللهاف

 نوظف  هاز زلو اكنيا ا و ت.

 بيت عادؿ عبد  زلهد اللهاف 
 اللهاف

الشحق بةليا الشر عا كالقانوف،   توظف، 
 لة ه فضَّل ااتااب.

 ندرس لاا عربيا  بيت الفوح  وسف أمحد صاري الفوح 
 ندرس  بيت الفوح أمحد ػلىي أمحد الفوح 
عبد  علي أمحد الزكا  

 لاروبعي 
خر ن نعهد ادلعلهني نظاـ الثوث الل وات  احلو بيا

 باحلد دة
 ندرس اخلرزم عبد  علي اخلرزم ػلىي 
 ندرس بيت اخلادـ خالد زلهد أمحد اخلادـ 
 ندرس الوافح ىتلن زلهد ىتلن بلاي  
عبدالعظيم زلهد  وسف  

 القاضي
بيت 

 القاضي
الشحق بةليا الابيا جانعا ص عاء، كخترج 

ـ،   كاصل دراساته العليا ُٕٗٗن ها عاـ 
عاـ ادلاجلشري  انعا احلد دة كىتول عليها 
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 ـ
 االسةةةةةم

و القري  أ
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

ـ، ىتول على جا زة ر يس َُِٓ
ـ، كعضو ََِٔارههور ا للشعر ا عاـ 

 الفر ق الوق  للشدر ب مبحافظا احلد دة.
الشحق بةليا الابيا با و ت قلم قرآف  ب  الورا  ىتلن صا  الورد 

كعلونه، نوظف بلل  الابيا كالشعليم. 
 عضو اجمللس ا لي بادل طقا.

 زلهد ىتلن زلهد الورد 
 لالوبياين 

 نوظف مبةشب الابيا كالشعليم با افظا ب  الورا 

بيت  فضل زلهد ىتلن اكد ب 
 اكد ب

 ندرس

   
 :   ُلـُُٗٗ – َُٗٗـ، كخترجت هذ  الدفعا عاـ ُٕٗٗ-ُٖٕٗقوب عاـ 

 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

بةليا الشرقا، كقد  ال ن اصب  الشحق الةراث    صا  علي أمحد الةهاؿ ُ
عد دة، ا صعدة   انشقل احلد دة، ك شال 
ىتاليان ند ران دلباىت  اكنواؿ العانا مبحافظا 

 احلد دة.

ىتول على الثانو ا العانا كتعني ندرسان  بيت ا يهيا زلهد صاري ا يهيا ِ
 مبدرسا ال ور بالظاهػر

لى الثانو ا العانا   الشحق ىتول ع بيت الفوح زلهد زلهد أمحد الفوح ّ

                                                           

   انظر نلحق الوور، صورة رقم (ُ



 

  

82 

 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

بارانعا الوق يا بالز د ا ختوز جارافيا. 
  عهل كايون مبدرسا ال ور بالظاهػر 

عبداهلل علي صاري أزلهد  ْ
 اخلادـ 

الشحق بادلعهػد العاي بو عاء ختوز  بيت اخلادـ
اجشهاعيات،  عهل ندرسان مبدرسا الوىتدة 

 ب  عهرك الظاهػر. 

الشحق بةليا الابيا احلد دة قلم اللاا  القركف القاضيزلهد عبد   وسف  ٓ
العربيا.  عهل ندرسان مبدرسا خولا بالظاهػر 

   انشقل زلافظا احلد دة.

إبراهػيم ىتلن ىتلن  ٔ
 ا يهيا

ىتاصل على دبلـو عاي نن ادلعهػد العاي  بيت ا يهيا
ص عاء ختوز اجشهاعيات.  عهل ندرسان 

 .را ب  الومبدرسا الشضانن ب

ىتاصل على الثانو ا العانا، تعني ندرسان  العز ب أمحد ػلىي زلهد ادلخشار ٕ
مبد ر ا الرجم،   سةرتريان دلد ر نةشب 
الابيا كالشعليم مبد ر ا الرجم،   تعني بقلم 
اانشحانات مبةشب الابيا با افظا،   ا 

 قلم الرقابا كالشفشيء.

بيت  فهػد زلهد صاري اللهاف ٖ
 هافالل

ىتول على الثانو ا   الشحق بةليا الابيا 
باحلد دة قلم لاا اصلليز ا، ك بدك أنه   
 ةهل دراسشه نفضون ااتااب بادلهلةا 

 العربيا اللعود ا.

ىتول على البةالور وس نن اليا الشجارة  الواسطان وور زلهد صاري ىتلن  ٗ
كااقشواد جانعا ص عاء،   تعني ندرسان 
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 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

الزبريم كادم عياف   تعني نشرفان  مبدرسا نزارؽ
 ناليان كإدار ان. 

ىتول على الثانو ا كتوظف ةػا، عني ند ران  الواسطا خالد علي زلهد نزارؽ َُ
 دلدرسا الفوح بالواسطا. 

ػلىي زلهد زلهد القاضي  ُُ
 ل بور 

الشحق بةليا الابيا باحلد دة قلم دراسات  ادلعزاب
 إسونيا. 

 تعني كايون دلدرسا نليبا بالواسطا.  الواسطا عباسد زلهعبدالوهد  ُِ

الشحق بةليا الشجارة كااقشواد جانعا  بيت اخلادـ تالب ػلىي أمحد اخلادـ ُّ
ص عاء ك شال ىتاليان زلاسب ناي ا 

 إىتدل الشراات الشجار ا اخلاصا.

  ب  الورا  ناصر عبد  صا  الورد ُْ

 شحق بةليا الابيا ىتجا ختوز جارافياال القركف علي ػلىي علي  رؼ   ُٓ

عبدالعظيم زلهد علي  ُٔ
  رؼ

الشحق بةليا الابيا احلد دة ختوز لاا  القركف
 عربيا
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 م: 9112 – 9119م والخريجين من المدرس  عام 9191-9191طالب عام   

اككىل قلػػم العلهػػي كهػػػم علػػى  عػػد هػػػذا العػػاـ عػػاـ افششػػاح القلػػم العلهػػي مبدرسػػا ال ػػور الثانو ػػا، كهػػػ ا نػػورد الدفعػػا 
 ال حو الشاي: 

 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

الشحق بارانعا ككاصل دراساته العليا  انعا  الةراث زلهد ىتلن ػلىي ادللحاين  ُ
ص عاء، كىتول على الداشورا  ا ختووه 

 عهل ىتاليان زلاضران  انعا   لفقه نقارف
 ةػا.ادلل  خالد بني

ىتول على ن حا سور ا، ختوز هػ دسا  الواسطا زلهد ىتلن علي عباس  ِ
باكليا،  عهل ىتاليان بنىتدل  راات ال فخي 

 بو عاء. 
ىتول على الثانو ا العانا نن ندرسا ال ور  ناربا ظلرة زلهد عبداهلل أبةر عثهاف  ّ

بالظاهػر   الشحق بادلعهػد العاي لشنيهػيل 
 ادلعلهني با و ت.

الشحق بةليا الابيا با و ت دراسات  الواسطا س علي زلهد عباسفرا  ْ
إسونيا، عهل ندرسان دلادة الابيا 

 اإلسونيا. خطيبان كداعيا كعا  جليل.
الشحق بةليا الابيا ا و ت قلم دراسات  الواسطا عبدالا  علي زلهد الق اد   ٓ

إسونيا،   تعني نعيدان بةليا الابيا إب، 
ادلاجلشري كالداشورا .  عهل ىتول على 

  انعا اإلناـ زلهد بن سعود. 
  الواسطا عبد  ػلىي عبد  عباس  ٔ
ىتول على الثانو ا العانا. توظف مبولحا  الواسطا عبداللوـ علي ػلىي عباس  ٕ

 الضرا ب مبحافظا ا و ت.
الشحق بةليا الابيا،   ىتول على  الواسطا خليل زلهد زلهد نزارؽ  ٖ
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 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

نن ارانعا اليه يا،  عهل ىتاليان ادلاجلشري 
ند ر عاـ الشؤكف ادلاليا كاإلدار ا مبةشب 

 الابيا با افظا. 
الشحق بادلعهػد العاي للشدر ب كالشنيهػيل  الةراث  ىتلن ىتلن ػلىي ادللحاين  ٗ

با و ت، صفوؼ أكليا،  عهل نعلهان 
 مبدرسا ال ور بالظاهػر اابشدا يا. 

ىتول على الثانو ا العانا كالشحق بادلعهػد  با ظلرةنار  عبدالةر  الشعارم  َُ
 العاي قلم ر اضيات 

ىتول على الثانو ا العانا كالشحق بادلعهػد  العرقا جبع عبدالرمحن بلاي   ُُ
العاي قلم علـو   أاهل دراسشه ارانعيا 

 بةليا الابيا ا و ت.
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 :  اآليت فني اؤهػم على ال حو لذل  العاـ اكد خرغلو القلم أنا 
 ـ

 االسةةةةةم
القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

علي زلهد علي عبداهلل   ُ
 ادللحاين

الشحق بةليا الابيا ص عاء قلم ارارافيا.  الةراث
عهل ندرسان مبدرسا خولا للب ات   نشرفان 
كنوجهان دلادة ااجشهاعيات مبد ر ا اخلبت 

 ضهن فر ق الشوجيه. 
الشحق بةليا الشجارة جانعا ص عاء ختوز  القوور  العذ يبقارؽ ز د زلهد   ِ

سياسا كاقشواد.  عهل إخوا ي اجشهاعي 
 مبدرسا خدغلا ب  عهرك الظاهػر.

ىتول على الثانو ا العانا.  عهل ندرسان  الةراث زلهد صاري  وعي الةهاؿ  ّ
مبدرسا ال ور   ندرسا الوىتدة ب  عهرك 

 الظاهػر.
ىتول على الثانو ا العانا. عهل ندرسان    ب  عهرك زلهد علي ىتلني العذ يب  ْ

 كايون مبدرسا الوىتدة ب  عهرك الظاهػر. 
الشحق بةليا الابيا جانعا احلد دة قلم  الوافح عبداهلل أمحد زلهد عجوف  ٓ

نا و  ِِاللاا العربيا.  عهل ندرسان مبدرسا 
 بالوافح. 

ىتلن أزلهد ىتلن   ٔ
 اللهاف

بيت 
 اللهاف

يا الابيا ص عاء قلم الفللفا، الشحق بةل
  عهل نوظفان باإل راؼ ص عاء.

ىتاصل على الثانو ا العانا،  عهل ندرسان  ادل ةب جابر ال و   ٕ
مبدرسا ال ور بالظاهػر،   كايون دلدرسا 

 الوىتدة ب  عهرك الظاهػر.
الشحق بارانعا الوق يا بعد الثانو ا اليا  ب  عهرك عهر عبداهلل العهرم  ٖ

بيا. عهل ندرسان   ند ران دلدرسا ال ور الا 
بالظاهػر   تعني نلششاران دلةشب الابيا 
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 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

 بادلد ر ا اخلبت.
الشحق بةليا الابيا جانعا احلد دة قلم  ب  الورا  نياش أزلهد صوح الورد  ٗ

تربيا بدنيا كبعد خترجه عهل ندرسان مبجهع 
ا ال ور الثانو ا بالظاهػر،   تعني ند ران دلدرس

 . ب  الورا الشضانن 
الشحق بادلعهػد العاي للشنيهػيل كالشدر ب  جبل  ا ع جابر علي جابر  ا ع  َُ

با و ت،  عهل ندرسان مبدرسا الوىتدة ب  
 عهرك الظاهػر.

الشحق بادلعهػد العاي للشنيهػيل كالشدر ب  جبل  ا ع علي زلهد جابر  ا ع  ُُ
 ا و ت،  عهل ندرسان مبدرسا الثورة جبل

  ا ع.
عبدالرمحن علي صاري   ُِ

 الشاجر 
الشحق بادلعهػد العاي با و ت،  عهل ندرسان  قلحةم

 نا و بالوافح الظاهػر. ِِمبدرسا 
الشحق بادلعهػد العاي با و ت،  عهل ندرسان  قلحةم أمحد علي عبد  ىتجاب  ُّ

 مبد ر ا الرجم.
 وسف عبداهلل زلهد   ُْ

 ادلخشار 
وااين ص عاء ختوز الشحق مبعهػد الش العز ب

دراسات إسونيا   كاصل دراسشه بةليا 
الابيا ا و ت كىتول على البةالور وس 

 ن هػا. عهل ندرسان 
الشحق بادلعهػد العاي ص عاء ختوز  الواسطا عبد  زلهد  عبني  ُٓ

اجشهاعيات كعهل ندرسان مبدرسا الفوح 
بالواسطا،   ند ران ذلػا بعد خالد علي زلهد 

 نزارؽ.
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 ـ
 االسةةةةةم

القري  أو 
 المحل

 جانب من السيرة الذاتي 

الشعافل  عبد  الليد اذلػادم  ُٔ
 العليا

الشحق بةليا اآلداب جانعا ص عاء ختوز 
دراسات إسونيا،  عهل كايون دلدرسا 

 اللوـ بالشعافل العليا.
ىتاصل على الثانو ا العانا، كعهل ندرسان  جبل  ا ع زلهد علي نهػدم اربل  ُٕ

ندرسا الثورة  إىلمبدرسا ال ور،   انشقل 
 جبل  ا ع الظاهػر.

الشحق بةليا الابيا جانعا ص عاء ختوز  ب  الورا  عبد  نهػدم علي الورد  ُٖ
تار  ، عهل ندرسان مبدرسا اللوـ 

ندرسا  إىلبالشعافل العليا،   انشقل 
 الظاهػر. ب  الورا الشضانن 

الشحق بةليا الابيا جانعا ص عاء ختوز  رمحانا علي أمحد زلهد ا يهيا  ُٗ
مبجهع ال ور الثانوم  فللفا،  عهل ندرسان 

 بالظاهػر. 
الشحق بادلعهػد العاي للشنيهػيل كالشدر ب  جبل  ا ع  ا ع زلهد  ا ع  َِ

با و ت، عهل ندرسان مبدرسا ال ور   
الشضانن   ندرسا الثورة جبل  ا ع 

 الظاهػر.
الشحق بادلعهػد العاي زلافظا ىتجا، ختوز  اخلرزم ىتلن زلهد اخلرزم  ُِ

ل ندرسان مبدرسا ال ور اجشهاعيات،  عه
 بالظاهػر.

الشحق بةليا اآلداب جانعا ص عاء دراسات  الواسطا هاؿ عبدالرمحن عباس  ِِ
إسونيا،  عهل نوجهػان للهادة مبدارس 

 ند ر ا اخلبت.
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هػي     ةن للفشاة ا الظاهر، نويب نن ذل  الشعليم، نظران لالو الثقافا اللػا دة بػنيف الشعلػيم ا  وػلح لألنثػى كا
 إىلتوػػػلح لػػػه، كاكىتػػػرل ةػػػا الػػػزكج كالبيػػػت، ك   قػػػف اكنػػػر ع ػػػد تلػػػ  الق اعػػػات، بػػػل اػػػاف اإلزدراء دلػػػن  لحػػػق ب اتػػػه 

الشعليم، كاانشقػاص ن ػه. لةػن تلػ  القاعػدة ايلػرت نػن قبػل احلر وػني علػى تعلػيم أب ػاءهم سػواء اػانوا ذاػوران أـ إنا،ػان، 
القاضػي  زلهػد ىتلػن الشػاجر إلنػاث الػس الشحقػت بػالشعليم ع ػد اكسػشاذفعلى نلشول الشعلػيم ا ادلةشػب، اانػت أكىل ا

 رمحه اهلل، هن:
 فاقها علي أمحد الةهاؿ ِ زرعا ىتلن أمحد الفوح ُ
 فاقم ىتلن صاري الةهاؿ ْ نعها احلاج أمحد ىتلن ادللحاين ّ
 فاقها ػلىي عبد  اللهاف لالةبرية  ٔ ند زلهد ىتلن القاضي ٓ
  ُلنةيا ب ت علي الفوح ٖ اللهافتاز ا ػلىي عبد   ٕ

 بن ا هن. نعلمكا، شاف نن القركف   

 كعلى نلشول الشعليم ال ظاني، ااف نن الب ات الشاليا أ ا هن:
 نعها زلهد علي صاري اكخضر . ُ

   الشحقت ةا ال نن:
 ند علي ىتلن العذ يب احلاج ِ العذ يبعبداهلل ىتلن هعا  ُ
 لطيفا عبد  صاري اللهاف ْ ي اللهافزهراء عبد  زلهد عل ّ
 فاقها علي عبد  اللهاف ٔ هيلا ػلىي عبد  اللهاف ٓ
   فاقها زلهد علي اللهاف ٕ

  ِلـ، ىتي  الشحقن الفشيات نن زلوت عدةُٕٗٗ-ُٖٕٗكةن بدأت نلرية تعليم الفشيات، عاـ 
دلوػػر ني بعػػد ادلاػػرب ا ادلدرسػػا الوػػ دقا، اهػػا تنيسلػػت ندرسػػا زلػػو اكنيػػا كتعلػػيم الةبػػار، علػػى أ ػػدم ادلعلهػػني ا  

 كالشحق الةثري نن الةبار، ااف ن هم علي أمحد ىتلن القركف كعلي أمحد الةهاؿ كتريهم. 
 

 

 

                                                           

 خواهنن. الباىت إعن قر ق الشواصل ببعض أكادهن ك      الشنياد نن ذل ُل
 ـ.ََِِ ونيو  ِِالظاهر  .اكسشاذ عبداهلل علي العاقلاكسشاذ   ِل
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 :  فً الظاهر األوضاع االقتصادٌة

تةاد ت حور احليػاة ااقشوػاد ا ا ن طقػا الظػاهر علػى الزراعػا كالرعػي، ا فػاة نػا نػن ىتيػاة اإلنلػاف القػد ، لة ػه 
ادلوقع اراراا لله طقا نفلها، كجبلا اانلاف أم فطرته على نواابػا اػل  إىلر اك اـ كتلارع الل وات، إضافا نع نرك 

نػػا هػػو ىتػػد   كسػػعيه للشقػػدـ، خاصػػا بعػػد اتاابػػه فقػػد بػػرزت صػػور أخػػرل ا احليػػاة اإلقشوػػاد ا االشجػػارة كالوظػػا ف  
 اس ا ادل طقا، كؽلةن اسشعراضها ا اآليت:كادلهن اكخرل الس ظهرت ا اآلكنا اكخرية نن ىتياة ال 

 الزراعة:أوالً:

تعػػد الزراعػػا ال شػػاط ااقشوػػادم الر يلػػي الػػذم ؽلارسػػه اانلػػاف كاػػذل   عشهػػد عليػػه ا ىتياتػػه، ا ن طقػػا الظػػاهر 
 كتريهػػا آنػػذاؾ، كقػػد ىتػػرص ال ػػاس ا الظػػاهر علػػى زراعػػا اػػل اكراضػػي الػػس  ػػت أ ػػد هم، نػػا بػػني كادم تبػػاب ككادم

اخلاصا ةػم ا نواسػم   ُلعىيَّاف، كاانت الذرة بنينواعها هي اانشاج الاالب نن الزراعا ا ادل طقا، كااف للزراع نهاجلهم
الزراعا، كالس اانوا   شدكهنا أ، اء أعهاذلم الزراعيا، كقد برز عبداهلل ػلىي ادللحاين لجد زلهد عبػداهلل ادللحػاين اكصػ ن   

 الزراعيا ا ذل  الوقت كالزناف.  انيبرز ادلر  ني للههاجل 
ك شضػػح اهيػػا اإلنشػػاج الزراعػػي ا ن طقػػا الظػػاهر، نػػن خػػوؿ الو،ػػا ق ادل شػػورة ا اشػػاب الوالػػد عبػػداهلل علػػي ال ػػو رة 

ـ، كالػس بلػر عشػور َُُٗهػػ/ُِّٖ لالقر ا  يء نػن الشػار   ، فقػد أكرد اشػف ختهػني الزاػاة علػى عزلػا الظػاهر عػاـ
ح نػػن الػػذرة، كهػػذ  الةهيػػا تعػػد العشػػر زاػػاة، فػػنذا ضػػربت ا عشػػرة، صلػػد أف نقػػدار الةهيػػا قػػد  َّٕالوػػراب فيهػػا، 

الةهيػػا ا اللػػ ا الػػس تليهػػا، أم  تٍ ادل شجػػا خػػوؿ ذلػػ  العػػاـ ،و،ػػا آاؼ كسػػبعها ا قػػدح، كهػػي اهيػػا ابػػرية، بي هػػا قلَّػػ
قػػدح دخػػن،  وػػري رلهوعػػه  َٔقػػدح ذرة بيضػػاء كمحػػراء، ك  ُُٓـ، ىتيػػ  قػػدر العشػػر للزاػػاة ُُُٗهػػػ/ُِّٗعػػاـ 
  كهػػػو َُٕٓ، أم أف ىتجػػػم اانشػػػاج نػػػن احلبػػػوب ا تلػػػ  اللػػػ ا بلػػػر ألػػػف كسػػػبعها ا كنيلػػػني قػػػدح ل ِلقػػػدح ُٕٓ

 زلووؿ ا بنيس به، نقارنا بالل ا الس قبلها.  
دل ،ػػر ع ػػه أنػػه صػػرب ا إىتػػىتيػػ  أي ك عػػد أمحػػد بػػن أمحػػد اخلػػادـ نػػن ابػػار ادلػػزارعني كنواػػي اكراضػػي ا ادل طقػػا،  

اانلػػا،   ا أرضػػه لػػشطع زراعػػ، نػػع العلػػم أنػػه   اللػػ وات سػػبعها ا قػػدح نػػن الػػذرة كظػػل اخلبػػاقني ،و،ػػا أ ػػهر  عهلػػوف نعػػه
فاضطر تنيجريها نن أهػاي القػركف كبػ  ا يهيػا كتػريهم، كهػو صػاىتب ادلثػل ادلشػهور: "لةػن بػ  احلهػار إا ىتقػي" كنػورد 

 عا نع إخوته علي بػن أمحػد كىتلػن بػن أمحػد كأزلهػد بػن أمحػد اخلػادـ، كا ادلثل هو أف أمحد بن أمحد اخلادـ دخل ا  ر 
رللس الشقاضي كاحلةم، قاؿ احلاام كمحد بن أمحد: "اتػق اهلل الػدنيا ىتػق اهلل". فنيجػاب عليػه أمحػد بػن أمحػد: " ػا نػوام 

ذ اػػاف أمحػػد بػػن أمحػػد اخلػػادـ أنػػا بػػ  احلهػػار إا ىتقػػي". كصػػارت تلػػ  ادلقولػػا نػػثون دلػػن  يًوػػٌر علػػى أىتقيشػػه ا الشػػيء. إ
 ػػػػػت اخلطػػػػػوة لادلعػػػػػزاب  كىتػػػػػيف كادم علػػػػػةر كالػػػػػذم اسػػػػػشقطع ا أجػػػػػرة  إىلؽللػػػػػ  نػػػػػن اكرض نػػػػػن فػػػػػوؽ كادم عىيَّػػػػػاف 

 رمحه اهلل. بعد كفاته القلانني، ىتني قلهت أنوؾ ادلذاور 

                                                           

   ادلهجل: نوع نن الفن الا ا ي الشعيب.(ُ
 .ُْٓ-ُّٓص نرجع سابق، .ُِ، َِم   الو،يقا رقِل
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 ارهػػا الشػػهاليا نػػن عزلػػا اهػػا تػػدل ا الو،ػػا ق ا فوظػػا لػػدل كر،ػػا دىتػػاف بػػن صػػا  الػػورد علػػى ىتجػػم اإلنشػػاج الزراعػػي ا
ىتيػ  اػاف احلػاج صػا   زلػل القر  ػا  –بيػت اخلػادـ  –القػركف كبػ  القاضػي  –لب  الورا  جعداف كأد ب ككرد  الظاهر

بػػن أمحػػد الػػورد ادللػػؤكؿ عػػن اسػػشوـ الزاػػاة كالقطفػػا كتريهػػا نػػن أنػػواع الزاػػاة اادلخضػػر كالطفػػي كالعلػػل كتػػري ، ففػػي عػػاـ 
نػػػن الػػػزراع،  –اهػػػا  ةػػػي الو،يقػػػا   –ادلقػػػاـ الشػػػر ف يػػػه بيػػػاف الشخهػػػني ادلرسػػػل نػػػن زلاسػػػبا كصػػػل إل، ـُُِٗق/َُّْ

 ُُّىتيػػ  تقػػرر علػػيهم تلػػليم الزاػػاة نػػن الشػػنت قػػدر نلػػها،  ّّٓ إىلآنػػذاؾ كالػػذ ن كصػػلوا نػػذاور فيػػه عػػدد اللػػةاف 
رأس عػػن   َّٔد بلػػر عػػددها   كربػػع الر ػػاؿ. أنػػا اكت ػػاـ فقػػ ّٗكنػػن ادلخضػػر لاخلضػػركات  بقيهػػا الرقػػل رقػػل كنوػػف 

  كربػع كرمػن الر ػاؿ، اهػا ىتلػبت القطفػا علػى اػل  ُّال رأس نوف رمن  ، فبلات الزاػاة علػى هلػا اكت ػاـ بقػدر 
قػػدح سػػوقي  ُٓنلػػها، فقػػد تقػػرر علػػيهم  ّّٓنفػس نوػػف رمػػن قعػػاـ سػػوقي كمبػػا أف عػػدد اللػػةاف ا ادل ػػاقق ادلػػذاورة 

  كنوػف الػثهن. أنػا قيهػا  ٓٔالثهن تقرر  ع احلبوب نا عدا الفطرة رمن   كنوفكربع القدح كنلحوؽ القدح نن هي
قػػػدح ذرة، كتعػػػد هػػػذ  العشػػػر  َّٓنػػػن زاػػػاة الزراعػػػا ا ذلػػػ  العػػػاـ  . كهلػػػا نػػػا أخػػػذ  ّْالعلػػػف فقػػػد بلػػػر الزاػػػاة فيػػػه 

قػػدح نػػن  ََّٓا وػػوؿ البػػالر ة حبلػػب الفر ضػػا الشػػرعيا اوهنػػا نػػن نيػػا  اكنطػػار، فػػنذا ضػػرب ا ا عشػػرة  ظهػػر ل ػػا كفػػر 
 . ُلاحلبوب

اهػػا اػػاف نػػن ابػػار   .  ػرؼ، الػػذم ا ػػشهر بالشػػدة كاحلػرصأ ضػان نػػن ابػػار الػػزراع كنواػي اكراضػػي ا الظػػاهر ػلػػىي
الزراع ا ب  عهرك بيػت علػي سػود العػذ يب كأ ضػان نػن نواػي اكراضػي ا الظػاهر كالشػعافل اللػفلى، ك بػدك للباىتػ  

  ااشلاةا ىتني ااف كايون للدكلا ا اسشوـ الزااة كجتهيعها ا سلازف بيت ادلػاؿ، اهػا اانػت لد ػه  أف تل  اكرض قد
 ،ركة ىتيوانيا نن اكت اـ كادلاعز. 

أ ضػػان نػػن ابػػار ادلػػزارعني ا الظػػاهر أزلهػػد عبػػد  جػػابر ادل شوػػر ا ادل ةػػب كبيػػت اللحفػػي كػلػػىي أمحػػد ادللحػػاين ا 
 كبيت عجوف كتريهم. ب  الورا لورد كب  اكد ب ا الةراث كبيت احلاج صا  ا

، كقػػد أ،ػػر عػػن سػػبب خػػرل أعلهػػا الػػدجرة كالةشػػرمجانػػب ن شجػػات الػػذرة بنينواعهػػا، اانػػت ه ػػاؾ نزركعػػات أ إىلك 
تلػػػهيا بيػػػت الةشػػػرم ةػػػذا اإلسػػػم كهػػػم نػػػن القػػػركف، أف جػػػدهم صػػػرب ا إىتػػػدل سػػػ وات الزراعػػػا نيلػػػني قػػػدح نػػػن 

 فنيقلق عليه ذل  اللقب. لجوانب احلقوؿ  ر دة كاللحف نن الزهوبال الةشرم الذم زرعه ا
الةشد كالقطن كاذل  البلباس كزراعا الشنت الشهباؾ كاللهلم ارلجػوف كهػذ  ادل شجػات  كشلا ت شجه اكرض أ ضان 
 تعد نن ادل شجات ال قد ا.

اللحػػػت ثػػػل ع ػػػب الػػػربش كع ػػػب اهػػػا اهػػػشم ادلػػػزراعني بزراعػػػا احل ػػػاء كالبوػػػل كالطهػػػاقم البلػػػدم كبعػػػض الفوااػػػه ن
جانػػػب ااهشهػػػاـ بزراعػػػا ال باتػػػات العطر ػػػا  إىلكالرنػػػاف البلػػػدم كاذلػػػرد الةػػػرام كتػػػري ،  لادلػػػاصلو  كع ػػػب العظػػػاـ  البابا ػػػال

 كبعض اكزهار، نثل احلهاىتم كالبعيثراف كالشذاب كالربدقوش كالرصلس كالورد. 

                                                           

 لأ. ب. ج . ِِ  ك،يقا زلفوظا لدل اكخ عابد ىتلن الورد. نلحق رقم (ُ
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 المهرة)الحٌاكة(:ثانٌاً:

ككؿ، علػي أزلهػد سػعيد عبػد ، أهاي الةراث، نن ب  ادللحاين، كالس جاء ةا جدهم ا ورت لنه ا  احليااا اىتي 
كهػػذا ادللػػهى نػػنيخوذ نػػن اخل افػػا أك ادلخ ػػف،   ُلعػػرؼ باسػػم لاخلٌ َّػػاؼ  ا ك،ػػا ق بػػ  ادللحػػاين كأب ػػاؤ  نػػن بعػػد  الػػذم

الةهػاؿ، فنيتق هػا كا ػشهر  دارتػه ا  كهي أداة احليااا، كتعلهها البعض نن ب  الةهاؿ، ن هم أمحد بػن أزلهػد صػوح
 ذل .

كلعل ناهيا ادلهرة نن أساسها ننيخوذة نػن أىتػد اليهػود اللػاا ني ا الشػرؼ مبلحػاف، قبػل انشقػاؿ جػد بػ  ادللحػاين 
 . ِلـُُٕٓق/ُُّٖالاالب  عود إىل نا قبل عاـ ، الذم ااف ا الظاهر إىل

 اشة)صناعةاألصباغ(:د الخ ثالثاً:

اش هػو الػذم  قػـو بشػوفري نػادة الوػباغ لألقهشػا الػس ػليةهػا دَّ أىتد اكعهػاؿ ادلةهلػا دله ػا احليااػا، فاخلىػ تعد اخلدا ا
احلػػا ةني نػػن أهػػاي الةػػراث، ىتيػػ  اانػػت تلػػشخرج الوػػباغ نػػن  ػػجر احلًػػوًٍر، كالػػس اانػػت ت بػػت ا اذليجػػا، كخاصػػا ا 

أك ،و،ػػػا لشجػػػف،    نيخػػػذها العػػػانلني ا اخلدا ػػػا  ن طقػػػا الػػػوهخي، ىتيػػػ  تقطػػػع الشػػػجرة كتػػػاؾ ا نةاهنػػػا دلػػػدة  ونػػػاف
ن طقػػا احلهػػرات، ليخبطػػوا أكراقهػػا علػػى ادلػػوط لادللطػػا تعػػ  الوػػخرة الوػػم   إىلنعظههػػم نػػن أهػػاي اخلػػرزم كالوػػافح، ك 

نلػػحوؽ دقيػػق، كتوضػػع الةهيػػا ادلخبوقػػا نػػن  ػػجر احلػػور ا ز ػػر أك أاثػػر  ك لػػهى الػػدكح لبرنيػػل نػػن  إىلىتػػيف تشحػػوؿ 
اش ػلػرؾ الةهيػا ادل قوعػا بادلػاء بعوػا لػه فػرعني ا رأسػه، نػن أجػل إفػراز ادللػحوؽ دَّ الفخار  نلي ان بادلاء، ك ظػل اخلىػالطني 

 اللوف، ىتيف  وري ادلاء لونه أسود ،قيل له رتوة نثل الوابوف.
ؽ ادللػشخرج ن ػػه، اش أف ادللػػحوؽ قػد فػػرز لونػه اػػانون،  قػـو بشوػػفيا ادلػاء كفوػػلها عػن ادللػػحو دَّ بعػد أف  شنياػػد اخلىػ

ليوبح صافيان غلهػع ليلػشخدـ الػهاد  عػد نػن أجػود أنػواع اك ػدة الطبيعيػا، كليبقػى اللػا ل بػدكف الشػوا ب ادل زكعػا، 
ىتػػػػرة أمحػػػػد علػػػػي ىتلػػػػن الفػػػػوح   الاالػػػػب  فػػػػر احلفػػػػر للخدا ػػػػني افيقػػػػـو اخلػػػػداش حبفػػػػر ىتفػػػػرة لػػػػه، كالػػػػس اانػػػػت ا

 دللػحوؽؾ لياسػب ااٍ ك ػيػ ةػا، نوع نراا  ليوب ادلاء ادل قوع بيضهاش اكا احلفرة قطعا نن الق، ك وضع  ّللالشيبه 
ىتػػػيف غلػػػف ادللػػحوؽ، كةػػػذ  الطر قػػػا  ةػػػوف ادللػػػحوؽ     بقػػػىقهػػػاش، بي هػػػا ادلػػاء  شوػػػه اكرض، علػػى كجػػػه قطعػػػا ال

 جاهزان صباا شلشازة نن أجود أنواع الوباغ، كالذم ا  زكؿ نع الاليل ادللشهر للهوبس.  

                                                           

   ظهر هذا ااسم ا ك،ا ق عبداهلل ىتلن عبد  ادللحاين، كالس هي بيد اكسشاذ علي زلهد علي عبداهلل ادللحاين بابوري. ُل
دها ا زلفوظػػػػػػات كك،ػػػػػػا ق بيػػػػػػت العػػػػػػر ، ىتيػػػػػػ  تضػػػػػػه ت الو،يقػػػػػػا ىتضػػػػػػور ىتلػػػػػػني بػػػػػػن علػػػػػػي   اعشهػػػػػػد الباىتػػػػػػ  ا  د ػػػػػػد الشػػػػػػار   علػػػػػػى ك،يقػػػػػػا كجػػػػػػ(ِ

ن علػػػػػػي أزلهػػػػػػد سػػػػػػعيد ادللحػػػػػػاين كأهػػػػػػاي الةػػػػػػراث، ك بػػػػػػدك أف احلضػػػػػػور اػػػػػػاف إىل نوقػػػػػػف   تلػػػػػػهه ل ػػػػػػا الو،يقػػػػػػا. لك،يقػػػػػػا زلفوظػػػػػػا لػػػػػػدل اكخ أمحػػػػػػد بػػػػػػ
  ِّالعر . نلحق رقم 

ـو نةػػػػػػاف اللػػػػػػوؽ الػػػػػػداخلي للخضػػػػػػار ا سػػػػػػوؽ اللػػػػػػقا ا، بيػػػػػػ ى علػػػػػػى كاجهشهػػػػػػا الػػػػػػداااني الػػػػػػس   اانػػػػػػت تلػػػػػػهى هػػػػػػذ  احلػػػػػػرة لاحلارجيػػػػػػا  كنوقعهػػػػػػا اليػػػػػػّل
علػػػػػى الطر ػػػػػق، كالػػػػػس  ػػػػػت نلةيػػػػػا الوالػػػػػد ػلػػػػػىي عبػػػػػد  اللػػػػػهاف، كاكسػػػػػشاذ ىتلػػػػػن عبػػػػػد  اللػػػػػهاف، اانػػػػػت نلػػػػػ  أمحػػػػػد علػػػػػى الشػػػػػيبه، عػػػػػم ػلػػػػػىي عبػػػػػد  

 ةيا ػلىي عبد  اللهاف.نل إىلاللهاف كالد زكجشه، كقد انشقلت نن نلةيا أمحد علي الفوح 
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، نػػع الوػباا ادلبلولػػا بادلػػاء  ُلالوػػباا للههػػارة لأصػحاب نهػػرة احليااػػا  كالػذم بػػدكرهم  قونػػوف بوضػع الػػودجتعطػى 
ثبيػت الوػباا بةػل خػيخي فيهػا، كبعػد ا دكح أك ز ر، ك شخي الودجا نع الوباا ادلبلولا مبشخي خاص ةػا نػن احلد ػد لش

 . ِللاكبيض كاكسود فقخي  عرب الدكابف  شم ذل  تاؾ الودج لشجف،   تفرز اخليوط حبلب اكلواف أ
كعلػػى الػػرتم نػػن كصػػوؿ صػػباا نلػػشوردة نػػن اخلػػارج اانػػت تلػػهى جرنػػاف، أم أهنػػا أدلانيػػا الوػػ ع، لة هػػا   تةػػن 

هتانػا كادم نػور  –الطو لػا  –أنػاان أخػرل ا و ػت  إىلتضاهي الوباا ادلو وعا زلليان ا الظاهر، كالس اانت تودر 
 . ّلبس كخاصا ال لا يا ن هاكتريها لوباتا ادلو

 الرعًوتربٌةالنحل:رابعاً:

اهشم ال ػاس ا الظػاهر، بابيػا ادلا ػيا، سػواء اػاف الضػنيف أك الاػ م أك البقػر، خاصػا كأف تربيػا ادلوا ػي اػاف ذلػا أعليػا  
اػل البيػوت ا ابرية ا ىتياهتم، إذ توفر ذلم نشطلبات عيشهم، نن ل  ك ن كحلـو كجلػود كتريهػا، اكنػر الػذم جعػل  

ن ػػػاقق عد ػػػدة ا أرجػػػاء  إىلختلػػػو ن ػػػه نثػػػل تلػػػ  الػػػدكاب، كخووػػػت ن ػػػاقق الرعػػػي ذلػػػا ارهاليػػػا كاللػػػهوؿ، إضػػػافا 
 الظاهر.

جانػػب  إىل  ،ػػوث إىل ا، شػػافلأنػػا عػػن البقػػر، فػػو  ةػػاد بيػػت ؼللػػو ن ػػه البقػػرة، فضػػون عهػػن ؽلشلػػ  أاثػػر نػػن كاىتػػدة 
ا، كاحلرث لػألرض، كقػد بلػر اإلهشهػاـ باكبقػار أف اإلنلػاف قػدؽلان لفػاة ليلػت ذل  ،ور كةيها حلهل اكنشعا كالش قل ة

، كاهػشم اإلنلػاف أ ضػان  ْلبالبعيدة  ااف  لةن ا ترفا كاسعا جانب ن ها  عػيء نػع أسػرته كجانػب ن هػا نةانػان للبقػرة
، كبالشػػاي فقػػػد اػػاف اإلنلػػػاف بابيػػا الػػدكاجن نػػػن الػػدجاج كاحلهػػاـ كتريهػػػا، لشػػوفري اىتشياجاتػػػه نػػن البػػيض كحلػػػم الطيػػور

  عشهد على نفله اعشهادان اليان ا توفري نشطلبات ىتياته.
اػػاف علػػي سػػعيد الػػورد أ ػػهر نػػن   بػػ  الوػػرا أنػػا عػػن تربيػػا ال حػػل، فقػػد اػػاف الةثػػري لػػه ع ا ػػا بابيػػا ال حػػل، ففػػي 

اليػػان نػػن ال اىتيػػا الشػػهاليا ىت بػػ  الوػػرا ؽلشلػػ  ضلػػل، ىتيػػ  اػػاف  عػػيء ا ن طقػػا احلر قػػا، كهػػي نػػن أصػػوب ن طقػػا 
 الشرقيا.

جانب ذل ، ااف كهػاي العز ػب كبػ  عهػرك كادل ةػب ىتػ  ا اقش ػاء ارهػاؿ، كذلػ  ل قػل البضػا ع عليهػا كنػا  إىل
أنػػػػاان الب ػػػػاء، فيلػػػػشعي وف  إىل شطلبػػػه اجملشهػػػػع، فهػػػػثون اػػػاف ال ػػػػاس ػلشػػػػاجوف نػػػػن   قػػػل إلػػػػيهم اكىتجػػػػار نػػػػن نقاقعهػػػا 

 خراج الز ت ن ه.إلعز ب فةانت ذلم نعاصر للجلجوف، ادل ةب، أنا أهاي ال بارهاؿ، ادلوجودة ا

                                                           

   هع كدجا، كالودجا عبارة عن خيوط نن القهاش ا  ةل دا رة نةشهلا. ُل
 آلا تدك ر اخليوط.الدكاب:   ِل
 ـ.ََِِأاشوبر  ِٗ  أمحد صوح عجوف. نقابلا  خويا، الظاهر  ّل
يء شلػػػػػا اػػػػػاف، فقػػػػػد اعشهػػػػػد اإلنلػػػػػاف علػػػػػى تلبيػػػػػا اىتشياجاتػػػػػه نػػػػػن   تنينلػػػػػت ا زلل ػػػػػا اليػػػػػـو للهقارنػػػػػا نػػػػػع نػػػػػا تبقػػػػػى ل ػػػػػا نػػػػػن أ ػػػػػاـ زنػػػػػاف، فلػػػػػم أجػػػػػد  ػػػػػْل   

ى اللػػػػوؽ، كا تةػػػػاد جتػػػػد بقػػػػرة كاىتػػػػدة ا ا ػػػػل الػػػػه، كعلػػػػى هػػػػذا فقػػػػس بقيػػػػا اكزلػػػػاؿ ا عزلػػػػا الظػػػػاهر، كرمبػػػػا قػػػػد أاػػػػوف سلط ػػػػان ا تعهػػػػيم احلةػػػػم علػػػػ
ا ػػػػػػي، كلألسػػػػػػف الشػػػػػػد د اػػػػػػاف أجػػػػػػدادنا اككا ػػػػػػل هػػػػػػم ادلوػػػػػػيبوف العزلػػػػػا الهػػػػػػا، كنػػػػػػه ا تػػػػػػزاؿ أزلػػػػػػاؿ ةػػػػػػا نػػػػػػن اكبقػػػػػػار كااهشهػػػػػػاـ بالػػػػػدكاب كتربيػػػػػػا ادلو 

 كضلن ادلخط وف، كلرمبا نلاء اليـو اخشلفت عن نلاء اكنس الشيء الةثري. 
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  صناعة النورة 

ر كنثلػػه عهػػق ،و،ػػا أنشػػار كأاثػػ إىلبعهػػل ىتفػػرة ابػػرية توػػل   ػػا ذلػػ ، كتػػشم هتيا اذليػػاج  ُلار قا ػػإقانػػا  تػػشم عػػن قر ػػق 
بس كبارتفػػاع  قػػارب الثلػػ  أك ال وػػف نػػا، بوضػػع أىتجػػار صػػارية نػػع احلطػػب اليػػا قػػا هوف عليػػه ةػػوف العػػرض، ك بػػدأ ال

لادلرادـ  ػبػػأىتجػػار ابػػرية حبجػػم ادللػػشطيل تلػػهى  بعػػدها توضػػعاكىتجػػار الوػػارية كاحلطػػب    -شػػنيىتػػيف تشلػػاكل الةهي
كال نػا هػو نوجػود ا  لب  كالقوع كالشواؽجار خضراء ابرية، خاصا  جرة الكبعد ااشهاؿ كضع ادلرادـ توضع عليها أ 

تػػرص رصَّػػان جيػػدان، كبعػػد تاطيػػا اك ػػجار الةبػػرية اخلضػػراء  وضػػع فوقهػػا أىتجػػار ذات قطػػع سلشلفػػا احلجػػم  البي ػػا علػػى أف
كترص فوؽ احلطب بشةل بيضاكم كترتفع عن نلشول احلفرة ب حو نوػف نػا، كبعػد الشنياػد نػن  ػدة الػرص كاحلػرص 

 إىلؽ  شػشعل نػن الػداخل أ ػاـ قػد  وػل علػى اػشم أسػفل احلفػرة ككسػطها،  بػدأكف ا ا ػعاؿ احلطػب اليػابس ك ػاؾ ا ػرا
 إىلعشػرة أ ػاـ تقػل أىتيانػان كتػزداد أىتيانػػان أخػرل،    ػاؾ ا ػراؽ ليػربد، كةػذ  العهليػػا تشحػوؿ اػل ادلةونػات داخػل احلفػػرة 

إذ أنػػػه بعػػػد   ّل، اهػػػا تػػػدخل ا صػػػ اعا نػػػادة القضػػػاض ِلنػػػورة، فيبػػػدأ باسػػػشعهاذلا ا قػػػوء ادل ػػػازؿ نػػػن الػػػداخل كاخلػػػارج
 ها باحلوى كدقها توبح قو ا جدان نثل اك  ت ىتاليان. خلط

 

  

                                                           

رنػػػػػاد.  إىلعاليػػػػػا  ػػػػػوؿ اػػػػػل نػػػػػا  وضػػػػػع فيػػػػػه درجػػػػػا  إىلنةػػػػػاف ا ػػػػػشعاؿ ال ػػػػػار، كهػػػػػو مبثابػػػػػا فػػػػػرف توػػػػػل ىترارتػػػػػه  إىلا رقػػػػػا أك ا ػػػػػراؽ: نوػػػػػطلح  شػػػػػري   ُل
 .ُِٖـ، صُٖٔٗهػ/َُْٕادلشرؽ،  . بريكت: دارُِدل جد ا اللاا كاكعوـ. طانظر: ا

ـ، َُِْهػػػػػػػ/ُّْٓاريػػػػػػل ارد ػػػػػػد نا ػػػػػػركف،  . صػػػػػػ عاء:ُ  الشػػػػػػهارم، زلهػػػػػػد علػػػػػػي زلهػػػػػػد الػػػػػػد .  ػػػػػػهارة ا تػػػػػػار   الػػػػػػيهن احلػػػػػػد   كادلعاصػػػػػػر. طِل
 .َِْص

  كعػػػػػػػرؼ أ ضػػػػػػػان بنينػػػػػػػه صػػػػػػػخر  راػػػػػػػب بعضػػػػػػػه بعضػػػػػػػان. ّٓٔكعػػػػػػػوـ، ص  القضػػػػػػػاض: نػػػػػػػا تةلػػػػػػػر نػػػػػػػن احلوػػػػػػػى ك  دقػػػػػػػه. لانظػػػػػػػر: ادل جػػػػػػػد ا اللاػػػػػػػا كاّل
ك ػػػػػػػشم  ضػػػػػػػري القضػػػػػػػاض الػػػػػػػخي ال ػػػػػػػورة لارػػػػػػػري  نػػػػػػػع الةػػػػػػػرم لاذلللػػػػػػػن  كاذلشػػػػػػػاش ك  قػػػػػػػع بادلػػػػػػػاء دلػػػػػػػدة   ِْٕ، صِانظػػػػػػػر: ادلعجػػػػػػػم الوسػػػػػػػيخي، جل

 ضػػػػػرب بقطعػػػػػا ىتجػػػػػر ىتػػػػػادة لادلشػػػػػوؼ ،و،ػػػػػا أ ػػػػػاـ،    قلػػػػػب عػػػػػدة نػػػػػرات بعػػػػدها  وضػػػػػع علػػػػػى ارػػػػػدار ادلػػػػػراد تلػػػػػو شه ك ػػػػرش بادلػػػػػاء،    إىل ػػػػونني 
أك الوضػػػػػر  كتلػػػػػهى هػػػػػذ  العهليػػػػػا بػػػػػػ لالشحيػػػػػوؼ ،    لطػػػػػ  نػػػػػرة أخػػػػػرل بشلػػػػػ  اخللطػػػػػا ك ػػػػػرش أ ضػػػػػان بعػػػػػدها  ػػػػػدهن بالشػػػػػحم نػػػػػع الػػػػػرش ادللػػػػػشهر 

يبيػػػػػد ا دلػػػػػدة أسػػػػػبوع، كةػػػػػذا  ةػػػػػوف فعلػػػػػه أقػػػػػول نػػػػػن اإل  ػػػػػت بػػػػػل كنػػػػػدة صػػػػػوىتيشه قو لػػػػػا جػػػػػدان، كعػػػػػن أعليػػػػػا القضػػػػػاض كاسػػػػػشخداناهتا انظػػػػػر: ك ة
 ـ. َُِِسبشهرب  ُٓهػ/ُّْْللفظا قضاض   ـو اكربعاء، الثانن نن صفر 
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 األوضاع االجتماعٌة: 

 ةل اجملشهع ا ن طقا الظاهر باخشوؼ ااقشواد كت وعه، بوتقػا نشةانلػا خػدنت بعضػها الػبعض كتةانلػت فيهػا 
 بي ها، كؽلةن إ ضاح ذل ، ا اآليت: 

أوالً:السكانوالمساكن:

ن طقػػػا الظػػػاهر، بشػػػةل نلفػػػت كخاصػػػا ا اآلكنػػػا اكخػػػرية، لدرجػػػا أهنػػػا بػػػدأت ا ػػػوت سػػػاد الشوسػػػع العهػػػراين ا 
بالشواصل اكفقي، هػذا نػن ناىتيػا. كنػن ناىتيػا ،انيػا،    عػد اػل زلػل ا الظػاهر، خاصػان بنيب ا ػه أك ىتةػران علػيهم، فقػد 

 ضػي نػع بعضػها، فشجػد أفىتول تػداخل أ ضػان ك ػازج دؽلاػراا سػةاين، كلعػل اللػبب ا ذلػ ، تػداخل نلةيػات اكرا
نػػدنن نػػ هم أكاد زلهػػد ز ػػد ادللحػػاين، نػػع أهػػل بػػ  عهػػرك ا ن طقػػا كادم ال خػػل، كاػػذل  زلهػػد علػػي اأهػػل الةػػراث 

كهػذا نػا أكضػح ا  ا تقلػيهات اكربػاع ا   ػا ع بػلجذل  زلفوظ  وعي الةهاؿ نع أهل  وسف القاضي أ ضان، كا
 الظاهر. 

الشهلػػػ  فيػػػه، نشيجػػػا تطػػػور احليػػػاة  إىلاز، كنةانػػػان جانعػػػان،  لػػػعى ال ػػػاس هيعػػػان ك عػػػد اللػػػوؽ ا العزلػػػا نقطػػػا ارتةػػػ
 راء بقعا أرض، لب اء داااني فيه، كأبػرز نػن ظهػر ا هػذا ارانػب، اػاف  إىلااقشواد ا كازدهار الشجارة، فةل  لعى 

لحػاين،   الشحػق ةػم عهػر بػن ا البدا ا علي زلهد الةهاؿ كىتلن ىتلني ادللحاين كزلهد ز د ادللحػاين كزلهػد ػلػىي ادل
ػلػػىي أمحػػد ادللحػػاين، كػلػػىي عبػػد  اللػػهاف كابػػن أخيػػه ىتلػػن عبػػد  اللػػهاف،   ظهػػر ىتػػد ثان زلهػػد علػػي عبػػد  ادللحػػاين 
الػػػذم ابشػػػاع قطعػػػا أرض علػػػى الطر ػػػق لعلػػػي عبػػػاس نػػػن الواسػػػطا،   بػػػد لػػػه داػػػااني كاػػػذل  ىتلػػػن صػػػاري بػػػن ىتلػػػن 

هػذا نػن أسػفل اللػوؽ، أنػا نػن أعػو ،   هػد علػي القاضػي لادللحػايندللحػاين، كزلىتلني ادللحاين، كعلي أمحد عبداهلل ا
 فعهر بن ػلىي أمحد ادللحاين، كأكاد زلهد عبداهلل ادللحاين، كزلهد أمحد الزكا كتريهم. 

ك   قػػف اكنػػر ع ػػد سػػوؽ اللػػقا ا فحلػػب، بػػل تلػػارع ااهشهػػاـ بةػػل نػػا هػػو نشػػرؼ علػػى الطر ػػق اكسػػفلس ا 
، كاذل  نن ال اىتيا الاربيا، قر ػق العقبػا نػن  ػت لعلى قر ق الواسطا  ار وبيا الشرقيا  اىتياالارجها نن الظاهر كخ

 ب  عهرك، فشهدد اللةاف بالب اء كالعهراف، سواء ااف ذل  الب اء  خوي لللةن أك جتارم نلشقبون.
طر ػق اكسػفلس الػذم اػاف لػه الػدكر اكاػرب ىتػد ابػري، خػخي ال إىلك عود اللػبب ا تلػارع الب ػاء كااهشهػاـ باكراضػي  

ا ت ػاني العهػراف ا ادل طقػػا، فضػون عػػن ذلػ ، ااسػػشقرار كاكنػن ع ػػد ال ػاس، ذلػػ  اكنػن الػػذم   تفرضػه دكلػػا، بػل هػػو 
 اكفضل، كهذا نا ذار سلفان. إىل،قافا ع د ال اس، كاكهم نن ذل  اله، كىتب ال اس للحياة كتطلعهم 

عػػػد خطػػػران علػػػى نلػػػشقبل الػػػ ءء ا قػػػادـ اك ػػػاـ، كاػػػذل  علػػػى العوقػػػات اإلجشهاعيػػػا، فهػػػن كلعػػػل نػػػا   ذاػػػر ،  
العد ػد نػن اكسػر ا القوػر الواىتػد، لةػن ذلػ  القوػر    عػد قػادران علػى اسػشيعاب ه اانػت تشجهػع ادلوىت  سابقان أنػ

ـ، كنػا بعػدها، كذلػ  َُٖٗعػاـ اإلخوة نن اكسرة الواىتدة، كاللبب ا ذل ، ااسػشقوليا الػس انشهجهػا ال ػاس ن ػذ 
بب ػاء اػل فػػرد ا اجملشهػع عهػارة خاصػػا بػه، كالػس تلػػهى الطرىتػا، فشوسػع ال ػػاس ا ب ػاء الطػرح، علػػى ىتلػاب اكراضػػي 
الزراعيا، هذا نن ناىتيا. كنن ناىتيا ،انيا، سػيجد ال ػاس أنفلػهم ا غلػدكف نػا  قشلػهونه نػن تراػا أبػيهم نػن اكراضػي 
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ف، فػػػبعض اكسػػػر قػػػد قلػػػهت أراضػػػيها كهػػػي القلػػػها اكخػػػرية ذلػػػم، كلػػػن غلػػػد أب ػػػاؤهم نػػػا كهػػػذا قػػػد ظهػػػر أ،ػػػر  نػػػن اآل
  قشلهونه بعد نوت أبيهم، تري نا ب ا  أبيهم، فهل سيةشفي الفرد ن هم بالارفا الواىتدة ا الطرىتا الس ب اها كالدهم.

اعيػػا، لػيس ا اجملشهػػع فحلػػب نشيجػػا أعظػػم خطػران كهػػي الشػػني،ري علػى العوقػػات اإلجشه إىلتلػ  ال شيجػػا سػػوؼ جتػر 
ف الوػػػراع القػػادـ ا ن طقػػػا الظػػاهر، هػػػو صػػراع علػػػى اكراضػػي، إذ بػػػدت نونػػح ذلػػػ  خاصػػا كأبػػل اكسػػرة الواىتػػػدة، 

حبػ  ال ػاس عػن ىتقػوؽ جػد أك جػدة أك أـ قػد اػاف ن لػيان نػن عشػرات اللػ ني، لةػن احلاجػا اآلف أرػنيت ا الوراع، 
 العوقات اإلجشهاعيا بو   .  ذل ، كهذا بدكر  سيؤ،ر على إىلال اس 

ؽلةػػن جت ػػب ذلػػ  الوػػراع، كلػػو باحلػػد اكدَّن عػػن قر ػػق تر ػػيد الشوسػػع علػػى ىتلػػاب اكراضػػي الزراعيػػا، بانشهػػاج ك 
الشوسػػع الرأسػػي بػػدان عػػن الشوسػػع اكفقػػي، كذلػػ  بب ػػاء عهػػارات سػػة يا، ػلوػػل فيهػػا اػػل أخ علػػى  ػػقا لػػه كككاد ، 

 إىلا  تةػن ال ظػػرة كالق اعػػا  ػػانلا ع ػد ارهيػػع، فضػػون عػػن ذلػ  الػػه، ضلػػن حباجػػا لةػن نثػػل هػػذ  ادلشػار ع لػػن ت فػػذ نػػ
، كاىتػػااـ ىتر ػػا اآلخػػر ن كخووصػػياهتم، علػػى نػػا اػػاف ،قافػػا الشقػػارب اللػػة  كااقش ػػاع بػػاحلوش الواىتػػد كاللػػلم الواىتػػد

 عليه اآلباء كاكجداد قدؽلان. 
ثانٌاً:العاداتوالتقالٌدفًالمنطقةوهـً:

    ىب والعادات الديني :المذ
خي بني ارباؿ كالشها م ن طقا جذب للةثري نن القول الػس ىتاكلػت فػرض نفلػها الظاهر حبةم نوقعها ادلشوس لتٍ نثَّ 

تلػػيطر علػػى زبيػػد   ُلا ادل طقػػا سياسػػيان كاػػذل  فػػرض ادلػػذهب الػػس تعش قػػه تلػػ  الدكلػػا، فهػػثون اانػػت الدكلػػا الرسػػوليا
 ػػاكؿ فػػرض كنثلهػػا اانػػت الدكلػػا الز د ػػا  بها الشػػافعي اللػػ ، كادلشػػبع بالشوػػوؼ آنػػذاؾ،كن ػػاقق هتانػػا عهونػػان، مبػػذه

 الفقيػػػه ككالػػػد  اللػػػودم ىتلػػػن بػػػن زلهػػػد الفقيػػػه أف نػػػذهبها اذلػػػادكم ا ادل طقػػػا، بػػػدليل نػػػا ذاػػػر  صػػػاىتب  فػػػا الػػػزنن
 ػلػ  سلشوػران  اشابػان  كصػ ف دبػن ز ػ أمحػد الفقيػه عليه فقاـ نلحاف كجباؿ الظاهر جباؿ ا الز د ا نذهب أظهرا ىتلن

 قراؼ اللياسيا آنذاؾ على ادل طقا. كهذا ااف بدا ا الشجاذب بني اك،  ِلالبدعا نن كػلذر الل ا على فيه
كنػا قبلهػػا انششػػر  لالقػػرف الثػانن كالشاسػػع اذلجػرم الرابػػع عشػػر ادلػيودم كاخلػػانس عشػر ادلػػيودم كخػوؿ تلػػ  الفػاة 

لدكلػػػا الرسػػػوليا الػػػدكر اكبػػػرز ا ظلػػػو تلػػػ  ااجتاهػػػات، فعػػػن قر قهػػػا   الػػػب كد الشوػػػوؼ ا جبػػػل الظػػػاهر، كاػػػاف ل
رجاات الووفيا كنا صػاىتبهم نػن نعشقػدات كأفةػار كنوػطلحات كبػدع كتقػد س لأل ػخاص الػس أىتػاقشهم هػاات 

شلػػاهتم، جعلػػت ال ػػاس تعشقػػد فػػيهم ا ىتيػػاهتم كبعػػد  معلػػى أ ػػد ه  ّلالشقػػد س مبػػا أظهػػرك  نػػن ارانػػات كخػػوارؽ عػػادات
 ا ب  عهرك. علي بن ىتلني بن أ  بةر اللودم قبا فب يت ذلم قباب كأضرىتا، ااف أعلها

                                                           

ـ  ُْْٓ-ُِِٗهػػػػػػػػػ/ٖٖٓ-ِٔٔل نؤسلػػػػػػػػها اللػػػػػػػػلطاف نػػػػػػػػور الػػػػػػػػد ن عهػػػػػػػػر بػػػػػػػػن علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن رسػػػػػػػػوؿ كالػػػػػػػػس ىتةهػػػػػػػػت خػػػػػػػػوؿ الفػػػػػػػػاة إىل  ت لػػػػػػػػب ُل
ي ىتػػػػػيف هنا ػػػػػا الدكلػػػػػا الطاهر ػػػػػا. نةشبػػػػػا اريػػػػػل كاختػػػػػذت نػػػػػن تعػػػػػز عاصػػػػػها للدكلػػػػػا. لالةانػػػػػل، زلهػػػػػد أمحػػػػػد: نػػػػػوجز تػػػػػار   الػػػػػيهن ا العوػػػػػر اإلسػػػػػون

    ُِّ-َِّـ، صَُِْهػ/ُّْٓارد د، ص عاء 
 .  َُٖ – َُٕ، صِج  ِل
اخلزرجػػػػػي، احللػػػػػن بػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن احللػػػػػن: العقػػػػػد الفػػػػػاخر احللػػػػػن ا قبقػػػػػات أاػػػػػابر أهػػػػػل الػػػػػيهن، اجمللػػػػػد اككؿ.  قيػػػػػق كدراسػػػػػا: عبػػػػػداهلل بػػػػػن قا ػػػػػد   ّل

 .َٓ، صُـ، طََِٗ-ََِٖهػ/َُّْ-ُِْٗنا ركف، ص عاء العبادم كآخركف. اريل ارد د 
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اكنػػػر أاثػػػر نػػػن ذم قبػػػل، خاصػػػا أ، ػػػاء ىتةػػػم اك هػػػا    شاػػػري الوضػػػع بشاػػػري الػػػدكؿ الػػػس ىتةهػػػت الػػػيهن، بػػػل زاد 
الظػاهر، كذلػ   إىل ع اصػر نػن لد ػه  ُلالز د ا، ففي عهد الدكلا القا يا، أرسل اإلناـ ادلهدم زلهد صاىتب ادلواهػب

الشػرعيا ا الظػاهر  تلػيري أنػور ال ػاسنشػر ادلػذهب اذلػادكم ا ادل طقػا ك أكاػل إلػيهم نههػا  ـُّٗٔهػػ/َُُٓا عاـ 
نشيجػا رهػػل ك   ِلمبوجػب ادلرسػػـو ادلهػدكم اإلنػػاني لوػافح ا ن طقػػا الظػاهر هجػػرةأصػػبحت ا، ك نػن اشابػا عقػػود كتػري 

 هاؿ الد ن زلهػد بػن علػي بػن أمحػد بػن احللػن الظاهر، لدرجا أنه بعد نوت إىلباللادة الواصلني  ال اس فقد اعشقدكا
القبػور كاكضػػرىتا ا أنػاان عػػدة نػػن كتشػػابع ب ػػاء   هػػاؿ الػد نل أقلػق عليهػػا قبػااذلػدكم نوػػبت لػه قبػػا كبػ  لػػه ضػػر ح 

   الظاهر ؽلةن إ رادها ا اآليت:
كبػالقرب ن ػه قبشػني  ة بػ  عهػرك  ػوار الفػرف ىتػق عبػد  سػود اكخضػرمبقػرب قب  علي بن حسين في بنةي عمةرو  -

 صاريتني ا  عرؼ نن أصحاةا.
. كقػػد اػػاف زلهػػد عبػػداهلل الػػورد اخلػػوب نػػن  قػػـو ادنػػا القبػػا كتبخريهػػا قبةة  عبةةداب البكةةري فةةي بيةةت الةةورد -

 .تعاىلهدنها الشي  علي عبد  الورد رمحه اهلل 
زلهػد أمحػد الةهػاؿ، زلهػد  لفػوح القػد ، هػدنها الوالػدفوؽ بيت ىتلني ا قب  جمال الدين في بيت الفالح -

 صاري الةهاؿ ادلطوع، علي زلهد الةهاؿ كتريهم. 
 . ّلالشقاري فوق جرباح الزيلعي في قب  -

. قػػػػاـ بنزالشهػػػػا اكسػػػػشاذ زلهػػػػد ىتلػػػػن الشػػػػاجر كاانػػػػت تضػػػػاء  عػػػػا ا قبشػػػػهقبةةةة  السةةةةيد أحسةةةةن فةةةةي قلحكةةةةم  -
 . ْللالقاضي 

 ا رل ا لنقربة  الوافح. ب قب  أبو حد -

لبيػت ىتلػن صػاري ىتلػن على قر ق بيت الفوح ضػهن نطػاؽ اللػةن اجملػاكر قب  الولي في منطق  التوالقي  -
 . ٓلىتلني ادللحاين كالوالد زلهد علي عبد  ادللحاين

                                                           

ـ ُّٕٔهػػػػػػ/َُْٕ  اإلنػػػػػاـ ادلهػػػػػدم زلهػػػػػد بػػػػػن أمحػػػػػد بػػػػػن احللػػػػػن بػػػػػن اإلنػػػػػاـ القاسػػػػػم بػػػػػن زلهػػػػػد: كلػػػػػد ا اللػػػػػابع نػػػػػن  ػػػػػهر هػػػػػادم اآلخػػػػػرة عػػػػػاـ ُل
ـ، بعػػػػػد ىتػػػػػركب قو لػػػػػا علػػػػػى ُٖٓٔهػػػػػػ/َُٕٗكتػػػػػوىل اإلنانػػػػػا ا الػػػػػيهن بعػػػػػد كفػػػػػاة اإلنػػػػػاـ ادلؤ ػػػػػد بػػػػػاهلل زلهػػػػػد بػػػػػن ادلشواػػػػػل علػػػػػى اهلل إ اعيػػػػػل عػػػػػاـ 

اللػػػػلطا، ك ةػػػػن نػػػػن الشالػػػػب علػػػػى خوػػػػونه نػػػػن آؿ القاسػػػػم، كدانػػػػت لػػػػه الػػػػيهن كاػػػػاف نػػػػن أاػػػػابر نلواهػػػػا. عيػػػػرؼ ع ػػػػه أنػػػػه سػػػػفااان للػػػػدناء، ظلونػػػػان 
كأرتهػػػػػه علػػػػػى  بػػػػن أخيػػػػػهاـ،   تالػػػػػب عليػػػػػه ُُْٕهػػػػػػ/ُُِٔتشػػػػونان،  نيخػػػػػذ ادلػػػػػاؿ نػػػػػن ىتلػػػػه كىترانػػػػػه، كىتةػػػػػم دلػػػػػدة تقػػػػدر بثو،ػػػػػني عانػػػػػان ىتػػػػػيف عػػػػاـ 
زلاصػػػػػرته  إىلنفلػػػػػه، فعارضػػػػػه صػػػػػاىتب الاهػػػػػا، شلػػػػػا أدل  إىلالش ػػػػػازؿ لإلنػػػػػاـ ادل وػػػػػور احللػػػػػني بػػػػػن القاسػػػػػم الشػػػػػهارم،   دعػػػػػا القاسػػػػػم بػػػػػن احللػػػػػني 

ـ، كعػػػػػرؼ بوػػػػػاىتب ادلواهػػػػػب. لالشػػػػػوااين، زلهػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي: البػػػػػدر الطػػػػػالع مبحاسػػػػػن ُُٕٕهػػػػػػ/َُُّا ادلواهػػػػػب، كنػػػػػات أ، ػػػػػاء احلوػػػػػار لػػػػػه عػػػػػاـ 
   ٓٓٔ - ُٓٔ، صِـ، طََِٖ –ق ُِْٗبريكت  –د القرف اللابع،  قيق: زلهد ىتلن ىتوؽ. دار ابن اثري، دنشق نن بع

 .ِْاكسشاذ زلهد زلهد صوح الوافح، نلحق رقم  ننالو،يقا ىتول عليها الباىت    ِل
علػػػػػي ىتلػػػػن ادللحػػػػاين. اكسػػػػشاذ ػلػػػػىي زلهػػػػد صػػػػػاري    ىتلقػػػػا نقػػػػاش  ػػػػت نػػػػع اإلخػػػػوة: اكسػػػػشاذ خالػػػػػد زلهػػػػد صػػػػاري اللػػػػهاف رمحػػػػه اهلل. اكخ علػػػػي زلهػػػػدّل

 ـ.ََِِنوفهرب  ُْالورد. اكسشاذ ػلىي زلهد العذ يب.  ـو اللبت، 
 ـ.َُِِنوفهرب  ُٓ  عبداهلل عبد  زلهد الشاجر، نقابلا  خويا. الظاهر ْ

 ـ.َُِِنوفهرب  ُِ ىتلن صاري ىتلن ىتلني ادللحاين، نقابلا  خويا. الظاهرٓ) 
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 .  ُلالةراث تابعا للعرض كهي ضاىتيا قب  صالح حربي في منطق  الجمالي  -
ا ع، نةاهنػا ندرسػا الثػورة جبػل  ػا ع، كاانػت ا تػزاؿ نوجػودة ىتػيف   هػدنها : ا جبػل  ػقب  حزام الشرقي -

اػػاف عاقػػان لوالػػد ، كفػػور   ظلػػرة. اػػاف عػػانون علػػىك قػػاؿ أف ىتػػزاـ الشػػرقي ابػػن هػػاؿ الػػد ن    ِلأ، ػػاء ب ػػاء ادلدرسػػا
لػػه ،قيػػل كا الظػػاهر، فػػنيخربك  بػػنيف مح إىلكصػػوؿ خػػرب كفاتػػه أرسػػل كالػػد  هػػاؿ الػػد ن نػػن   قلػػه نػػن زجػػدة ظلػػرة 

 لػػشطيعوف علػػى ذلػػ . فقػػاؿ ذلػػم: "سػػريكا لػػه بػػس إف  ػػاء اهلل نػػا  لػػو  بػػزك  بػػس" فػػذهبوا كفعػػون   نقلػػه نػػن 
بعدها ،قل عليهم ك   لػشطع الرجػاؿ  ادلةاف الذم دفن فيه، إىلىتيف كصلوا  الوادم   صعودان  إىلكنزكان زجدة 

أنػػر ارثػػا، كأهنػػم عػػاجز ن عػػن محلػػه، فػػنينرهم بدف ػػه ا اف نػػن ا اػػأبيػػه هػػاؿ الػػد ن إلخبػػار  مبػػ إىلمحلػػه. فرجعػػوا 
ادلةاف نفله، كب يت له قبا أ وها ىتػزاـ الشػرقي، كادلةػاف  ػاكر الشػابع لبػ   ػا ع بػالقرب نػن الػربؾ ىتػق علػي 

 . ّلتعاىلعبداهلل  ا ع رمحه اهلل 
رة للعهػػارة الشابعػػا لوػػداـ احلػػاج ، ن ػػاظ ْلسػػعود: ا نقػػربة ىتػػرة بةةن عزالةةدين فةةي القةةرونصةةالح الةةدين الةةولي قبةة   -

ك بعػػد عػػن الطر ػػق نػػا ن كنوػػف تقر بػػان، ا تػػزاؿ بقا ػػا الب ػػاء ا القبػػا ىتبلػػني نوجػػودة ىتػػيف اآلف. اػػاف  قػػـو ادنػػا 
القػػرب جػػد اكسػػشاذ علػػي ا يهيػػا أبػػو ز ػػد جػػد  كب ا ػػه علػػي ا يهيػػا، كهػػو أبػػو الوػػ عاين اػػاف  طلػػق عليػػه لقػػب 

ـ، كرتػم اعشقػاد  ا الػوي إا أنػه اهػا قيػل اػاف نلػشجاب الػدعوة. كآخػر جتد ػد للػااب ُِٗٗالو عاين كتػوا عػاـ 
 . ٓلعن ىتلن بن ىتلن ا يهيا عن عهه علي ا يهيا تنقلـ، كهذ  الركا ا ُِٗٗيض ا القبا ااف عاـ اكب

فيشضػرعوف بنيمحػد بػن علػواف  كمبركر الوقت أصبح ال ػاس ا جبػل الظػاهر  ؤن ػوف باككليػاء إؽلانػان نطلقػان ا  ػ  فيػه،
ن طقػػا  إىلع ػػدنا ت قطػػع اكنطػػار عػػ هم فيهبػػوف   ٕلكاػػذل  بقحػػم اخلػػوء  ٔلببيػػت الفقيػػه صػػاىتب  فػػرس. كابػػن عجيػػل

 نقدنني له القربات قالبني ن ه ادلطر، كتري  نن تل  ادلعشقدات اللا دة ا تل  الفاة.   ٖلالشرع
لػػ  العقا ػػد الػػس سػػاعلت ا الػػذبح لاػػري اهلل كال ػػذكر كالطػػواؼ ىتػػوؿ كليشخيػػل القػػارئ الةػػر  ايػػف اػػاف اجملشهػػع بش

نراتػب ا تةػوف إا للخػالق جػل  إىلالقبور كاكضرىتا الس  زعهوف أهنا ككلياء ؽل حوف نن الشقد س كالشعظيم، ك رفعوف 
ا كالولػػد كالذر ػػا قلػػب الشػػفاع إىلجولػػه، فيلػػنيلوهنم الشػػفاء كقضػػاء احلاجػػات كتفػػر ن الةربػػات، ك وػػل اكنػػر بال ػػاس 

                                                           

   ادلودر نفله.(ُ
 اكسشاذ أمحد علي عبداهلل  ا ع. اكسشاذ فؤاد زلهد أمحد اخلادـ.   ِل
 الركا ا سردها أمحد صوح عجوف للباىت .   ّل
 ، نقابلا  خويا. اكخ عادؿ ا يهيا  ْل
 ـ.ََِِد لهرب  ُٕاكخ ػلىي زلهد ػلىي القركف، نقابلا  خويا، بشار     ٓل
الفقيػػػػػه عهػػػػػر بػػػػػن زلهػػػػػد بػػػػػن ىتانػػػػػد بػػػػن عجيػػػػػل، كتشػػػػػال اليػػػػػـو نراػػػػػز ناىتيػػػػػا بيػػػػػت الفقيػػػػػه  إىلعجيػػػػػل، نلػػػػبا    بيػػػػت الفقيػػػػػه: تعػػػػػرؼ ببيػػػػػت الفقيػػػػػه ابػػػػػنٔل

نػػػػػن أعهػػػػػاؿ احلد ػػػػػدة، كتعػػػػػد أىتػػػػػد اكربطػػػػػا العلهيػػػػػا، الػػػػػس  فػػػػػد إليهػػػػػا الطػػػػػوب نػػػػػن هيػػػػػع أضلػػػػػاء الػػػػػيهن ك ػػػػػرؽ أفر قيػػػػػا. لاكاػػػػػوع، إ اعيػػػػػل: هجػػػػػر 
 . ُِِ، صُعلم كنعاقله ا اليهن، جال

 عشقػػػػػػد ال ػػػػػػاس ا الظػػػػػػاهر أف الػػػػػػوي قحػػػػػػم اخلػػػػػػوء ا كادم الشػػػػػػرع، لة ػػػػػػه لػػػػػػيس ه ػػػػػػاؾ فقػػػػػػرب  ا الواعظػػػػػػات مبد ر ػػػػػػا الزهػػػػػػرة الشابعػػػػػػػا ء: قحػػػػػػم اخلػػػػػػو  ٕل
  ْٕ افظا احلد دة لادلولح، عبداهلل: الشووؼ ا هتانا. د.ف، د.ـ، د.ت. ص

  كاخلشم  اان. كادلؤدم إىل الق اكص ج وبان  ت اللودة، الواقع الشرع: ن طقا الوادم   ٖل
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كالار ػػب ا اكنػػر أنػػه ىتػػني تلػػنيؿ  الةبػػار الػػذم ف اػػانوا  ػػذهبوف كتػػري ذلػػ  نػػن الشػػرايات كاىتػػوؿ كا قػػوة إا بػػاهلل، 
اب ك رزقهم اهلل ادلطر برتم قر قشهم اخلاق ا نن الشربؾ كالطلب كالذبح لاري اهلل.فيخربكن  أنه ا    انت قلباهتم جتي

شعبانيا كالس ااف سادة الوافح  قونوف بنىتيا هػا ا اخلػانس عشػر نػن  ػهر  ػعباف اػل كنن ادلظاهر أ ضان، ليلا ال
 .بز ارة قرب جدهم هاؿ الد ن للشربؾ به ك قيهوف ادلوالد كالذار ا تل  الليلاوف ،  ذحبوف فيها ك قونعاـ

ادلػ هن اللػا د ا د كاحلجػاز ك اللػا دة ا صلػعقيػدة الكتػني،رهم بكنع اتااب أب ػاء الظػاهر بادلهلةػا العربيػا اللػعود ا، 
، نػػػشن ع ػػػه قيػػػاـ العد ػػد شلػػػن أ ػػػري إلػػػيهم سػػػابقان ةػػػدـ تلػػػ  ادلظػػػاهر كقهػػػس زلاربػػا البػػػدع كالشػػػرايات نػػػن قبػػػور كتريهػػػا

   ػشم إا مبوجػب أكانػر نػن قبػل ذلػ  نظاهرها. كقد ركل اكسشاذ عبداهلل علي العاقػل أف نعادلها، كزلاربا البدع بشيف 
ادلشػا   كادلػنينني ا ذلػ  الوقػت. ىتيػ  اػاف ه ػاؾ ضػاوط نػن قبػل ادلهلةػا العربيػا اللػعود ا علػى  إىلرللس الشػعب 

لةػن الباىتػ   قلػل نػن صػحا تلػ  الركا ػا، اوهنػا أم  ، ُلبنيف تل  نن الشػرايات كالقبور ػات كا بػد نػن إزالشهػا اليهن
نػن جانػب. كنػن ناىتيػا أخػرل، أف نػن هػذا  الشػ  خاصػا كأنػه   صلػد نػن  ػدعههاالركا ا ركا ا آىتاد تظػل ا نوضػع 

ذلػم علػى ، كبشعػاكف اجملشهػع ادل اصػر الشػجاعا نػا جعلػشهم  قونػوف باذلػدـقاـ باذلدـ هم أناس زلػدد ن ذاػركا لػد هم نػن 
 لعقا د الوحيحا، فةاف ال شاج ذل . ا اإلدراؾ ا تربشهم كتعليههم لذل ، نشيج

 الطب والتطبٌب:

جدان،  الب عليها اخلرافا كم كااسشطباب  شم بطر قا بدا يا ااف الشدا م:التداوي بالنذور والحروز والتمائ .9
 إىلارن كالعني كالبدة. فليج وف  إىلأاثر نن احلقيقا. ىتي  ااف  رجع اجملشهع أسباب اكنراض الس تويبهم 

لشااي نن نرض فها إف  نييت إليهم ا ،اللادة الذ ن نوَّبوا أنفلهم أقباء للهجشهع مبهارسشهم اللحر كالشعوذة
أصابه، ىتيف  بادركا بفشح اشبهم، دلعرفا سبب ادلرض، اها أسلف ا الذار، ك لارع الليد بعهل  يها أك ىترز 
 ةشب فيها أرقاـ  عبذة كآ ات قرآنيا كاذل  أ اء اخليدَّاـ نن ارن، كبعد أف  ةهل ذل  العهل،  قـو بوصف 

كأىتيانان اانت  احلرز أك إلواقه بارزء ادلواب نن جلد . اسشخدانها للهر ض، إنا بشبخري الشهيها أك تعليق
الوصفا الطبيا نن قبل الليد ادلعاجل أف  فدل ادلر ض، بذبح جدم أسود أك أبيض حبلب نا  نينرهم أك د   

  ػلدد لونه كتري ذل . 

قػػذم، كالػػذم ؽلػػارس نه ػػا ااسػػشطباب بطر قػػا أخػػرل، عػػن قر ػػق أخػػذ قطػػع القطػػن ا
ي
 افػػه،   اهػػا اػػاف ه ػػاؾ ادل

،    رفع  د  كا افه قطعا القطػن، ك قػـو بشحر ػ   ػد  بشػةل دا ػرم ا  ضعها على ارزء ادلواب نن جلد ادلر ض

                                                           

نثػػػػػل هػػػػػذ  ىتػػػػػد،ت نػػػػػن قبػػػػػل ع ػػػػػدنا ظهػػػػػر اإلنػػػػػاـ زلهػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػدالوهاب ال جػػػػػدم بدعوتػػػػػه إلزالػػػػػا الشػػػػػرايات كتطهػػػػػري جز ػػػػػرة العػػػػػرب ن هػػػػػا،   ُل
كافقػػػػػه الػػػػػرأم علػػػػػى ذلػػػػػ  اإلنػػػػػاـ زلهػػػػػد بػػػػػن إ اعيػػػػػل اكنػػػػػري ا صػػػػػ عاء، كناصػػػػػر ، ىتيػػػػػ  بعػػػػػ  لػػػػػه رسػػػػػالا اانػػػػػت عبػػػػػارة عػػػػػن قوػػػػػيدة  ػػػػػعر ا  

الػػػػػيهن، كقلػػػػب نػػػػػن إنػػػػاـ صػػػػػ عاء ادلشواػػػػل أمحػػػػػد بػػػػػن  إىلكقػػػػد زىتفػػػػػت الػػػػػدعوة الوهابيػػػػا  ،ـ علػػػػػى صلػػػػد كنػػػػػن ىتػػػػل ا صلػػػػػد اػػػػاف نطلعهػػػػػا لسػػػػو
ادل وػػػػػػور علػػػػػػي إزالػػػػػػا الشػػػػػػرايات كقهػػػػػػس القبػػػػػػور كتلػػػػػػو شها بػػػػػػاكرض كفػػػػػػق اللػػػػػػ ا ا هد ػػػػػػا علػػػػػػى صػػػػػػاىتبها الوػػػػػػوة كاللػػػػػػوـ، ككافقهػػػػػػم علػػػػػػى 

للهز ػػػػػد ؽلةػػػػػػن اإلقػػػػػوع علػػػػػى اشػػػػػػاب الػػػػػداشور عبػػػػػػدالعز ز ل د ػػػػػا ا ذلػػػػػ  العوػػػػػػر. ذلػػػػػ  اإلنػػػػػاـ زلهػػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي الشػػػػػػوااين قاضػػػػػي قضػػػػػػاة الز 
  ِّٕصـ، الطبعا اككىل. َُُِادللعودم: ابن اكنري كالرسالا ال جد ا. نةشبا ندبوي، القاهرة 
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اذلػػواء،    قػػـو بفػػشح قطعػػا القطػػن كبػػداخلها د ػػداف أك تػػري ذلػػ ، نوعلػػان ادلػػر ض أف نػػا كجػػد  ا قطعػػا القطػػن اانػػت 
 د س الس تضفى عليه كااعشقاد الشاـ ا قدراته ااف  ودؽ له.داخل جلد  أخرجها ادلقذم، كنشيجا ذلالا الشق

ىتيػػػ  اانػػػت ت ػػػذر لػػػه ال ػػػذكر ا ىتػػػاؿ نػػػزكؿ   ُلأ ضػػػان اػػػاف اجملشهػػػع  شوسػػػل باككليػػػاء، كبػػػاكخز أمحػػػد بػػػن علػػػواف
نوػػيبا أك نػػرض، فيقػػاؿ: نػػذرت ابػػن علػػواف بدجاجػػا أك بيضػػا أك قػػركش ػلػػددها ال ػػاذر، أك تػػري ذلػػ  شلػػا أنة ههػػا. 

نػن أنػذر بعػد أ ػاـ نػن  إىلار ب ا ادللنيلا حبلب نا ركم للباىتػ ، أنػه اػاف ه ػاؾ قػا في خػاص بػابن علػواف  ػنييت كال
 إعوف نذر   طالبه بالوفاء مبا نذر به ابن علواف. فهن الذم أخرب ؟ 

 إىلإلضػافا فبا  ِلاها اػاف اجملشهػع  لػل  قرقػان أخػرل للعػوج ا ىتػاؿ نػا إذا اػاف ادلػر ض نوػاب بػالعني أك البػدة
نا ذار سابقان. ااف  عاجل ادلر ض عن قر ق ااتشلاؿ ا ادلاجل الشابع للهلػجد. ذلػ  ادلاجػل عبػارة عػن براػا نفشوىتػا 
 اشلل فيها هيػع رجػاؿ القر ػا نػن ار ابػا، كاػذل   شوضػنيكف ن هػا ك لػش جوف بشػةل هػاعي ىتػيف ؼلضػر لػوف ناءهػا، 

 ة لةن ،قافا اجملشهع اعشادت على شلارسا ذل  الللوؾ ىتيف اسشهرأكها. كتوبح نن ال اىتيا الشرعيا نياهها تري قاهر 
بعػػض، لشقػػف  إىلكه ػػاؾ قر قػػا أخػػرل لوسششػػفاء نػػن العػػني، بقيػػاـ اكـ أك الزكجػػا بنيخػػذ احلػػذاء بفرد شػػه كضػػههها 

تضػػػرب علػػى رأس ادلػػر ض كتػػػدك ر احلػػذاء علػػػى رأسػػه سػػبع نػػػرات   تػػدكرها عةػػػس ااجتػػا  اككؿ سػػبع نػػػرات أ ضػػان، ك 
 باحلذاء على ظهر ادلر ض أك رأسه لذهاب العني أك البدة. 

عػػن قر ػػق اللػػيد أ ضػػان، كقػػد اػػاف خػػري نػػن  قػػـو بػػذل  اللػػيد زلهػػد القػػرآف الةػػر ،  إىلك لجػػني اجملشهػػع لوسششػػفاء 
ليػه، البيػت أك الػذهاب إ إىللة ػه لػيس بالشػةل الػذم نعرفػه اآلف كهػي الرقيػا. بػل  لػشدعى اللػيد سػواء صاري بلايػ  

، اها اانت العهليا تلػشخدـ أ ضػان لرسػم تلهى تل  العهليا لالقفرة كقراءة ادلعوذتني، ك كالدعاء له، للب  على ادلر ض 
 العيضادم. نرض 

ااف  قـو ةذ  العهليا أفراد زلدكد ن ا اجملشهع، نن ذكم اخلربة كالذ ن غليدكف  د د نوضع  التجبير ورد الكسور: .ِ
بري  كرد  على نا ااف، ىتي   قـو اخلبري بنعادة ترتيب العضو ادلةلور كتثبيشه، كتلو شه كنن   الةلر كنوعه كقر قا جت

 لف عليه أتواف نبات ادلض، ككضع قطع خشبيا    لف عليه قطعا قهاش، كربطها بنىتةاـ دلدة ػلددها اجملرب، نع 
ليب، تل  الوصفات تلارع بالش اـ الةلر. ااف نن الزاـ ادلر ض بوصفات أتذ ا  ش اكذلا، االبيض البلدم كادليهيا نع احل

. كػلىي بن ػلىي العذ يب ا ب  عهرك، كاذل  ب  الورا ضهن خرباء الشجبري ا الظاهر، الورد بن علي سعيد الورد ا 

                                                           

ىتضػػػػػن كالػػػػػد  ااتػػػػػب    أبػػػػػو احللػػػػػن أمحػػػػػد بػػػػػن علػػػػػواف ادلشوػػػػػوؼ صػػػػػاىتب  فػػػػػرس: كلػػػػػد ا عقاقػػػػػه كهػػػػػي اىتػػػػػدل قػػػػػرل جبػػػػػل صػػػػػرب بشعػػػػػز كنشػػػػػني نافػػػػػان اُل
ادللػػػػػػ  ادللػػػػػػعود بػػػػػػن ادللػػػػػػ  الةانػػػػػػل الرسػػػػػػوي. تعلػػػػػػم الةشابػػػػػػا كال حػػػػػػو، كأكرد لػػػػػػه ادلؤرخػػػػػػوف الةثػػػػػػري نػػػػػػن الةرانػػػػػػات، اػػػػػػاف صػػػػػػاحلان نوػػػػػػلحان كااشلػػػػػػب 

ـ. ُِٔٔهػػػػػػ/ٓٔٔىتػػػػب الةثػػػػري نػػػػن ال ػػػػػاس كاانػػػػت لػػػػه كجاهػػػػػا بيػػػػ هم. لػػػػه نؤلفػػػػػات ن هػػػػا لاشػػػػاب ادلهرجػػػػاف  كتػػػػػوا ليلػػػػا العشػػػػر ن نػػػػػن رجػػػػب عػػػػاـ 
 ُْٖ، صُـ، طَُٗٗهػػػػػػػػػ/َُُْعةػػػػػػػر، عبػػػػػػػدالرمحن: اوااػػػػػػػػب ؽل يػػػػػػػا ا  ػػػػػػػػاء ااسػػػػػػػوـ. دار الفةػػػػػػػر ادلعاصػػػػػػػػر، بػػػػػػػريكتك دار الفةػػػػػػػػر، دنشػػػػػػػق لب
-َِْ    

 البدة ااف  عشقد أهنا إنرأة تلل أركاح ال اس عن قر ق العني.   ِل
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صا  ىتجاب ا ا ل نفله. كزلهد علي بن علي صاري ادللحاين، ادلشهور مبحهد علي ادلل  أك زلهد علي القاضي 
 .ُ ل الةراثا

بطر قا تقليد ا، ىتي  اانت أداة احلجانا عبارة عن قركف الثور،  ثقب ارزء اانت تلشخدـ  التداوي بالحجام : .ّ
اكعلى ن ه، حبي   لشطيع احلجاـ نز الدـ نن ذل  الثقب. كقر قا احلجانا نعركفا ع د ارهيع، إلخراج الدـ 

 الفاسد نن ارلم. 

  بواسطا أسياخ نن احلد د لعد د نن اكنراض، كذلالةي بال ار لعوج اااف  لشخدـ التداوي بالكي:  .ْ
، ىتي  توضع احلد دة ا ال ار ىتيف  هر، في زعها ىتد أقرافها، كنثبت الطرؼ اآلخر ا قطعا خشبيان ح  أ

 نن  ةي بال ار ليضعها ا ادلةاف الذم  ششةي ن ه ادلر ض، فهثون:

 نةاف الو فور ليفشح ذلا ،قب إلخراج القيح، ك لهى ذل  ن جم.   ادلر ض بالو افري: توضع احلد دة ا -

عرؽ ال لا:  قـو اخلبري بوضع ادلةواة ا أعلػى الرجػل كأسػفل اللػاؽ فػوؽ الةعػب كأقػراؼ أصػبعني نػن القػدـ  -
  لالرابع كالثال 

ني كالبشػرة، فار:  واب به ادلر ض نشيجا نواجها نواقػف نفاج ػا كسليفػا، فيلػبب لػه اصػفرار ا العػنرض الوي  -
 الذهاب للةي، فيةول ا نقدنا الرأس أعلى اربها، كا كسخي الودر. إىلشلا  لجني 

خػػػػركج قػػػػيح نػػػػن   وػػػػيب الوػػػػاار   ػػػػشن ع ػػػػهنػػػػرض العيضػػػػادم: كهػػػػي عبػػػػارة عػػػػن الشهػػػػاب ا اكذف الوسػػػػطى،  -
   لػػلم ن ػػه ةػػول أسػػفل الػػرأس ا ادلةػػاف ادللشوػػق بالرقبػػا نػػن اخللػػف. ك بػػدك ي أف ذلػػ  ادلةػػول اكذنػػني، في

 أىتد نن اآلباء كاكجداد.

اإلصػػػابا بالبواسػػػري: اانػػػت نوضػػػع ادلةػػػواة بال لػػػبا لعػػػوج البواسػػػري ا الةشفػػػني أعلػػػى اللػػػوح اكؽلػػػن كاك لػػػر،  -
 كأسفل الظهر. 

عوج الةي لشنيخر ادلشػي ع ػد اكقفػاؿ: اػاف اكقفػاؿ  ةػوكف بةيػات خفيفػا لش شػيخي اكعوػاب ال ا هػا اهػا   -
 فيقرع الطفل قرعات نشلارعا بادلةواة ا أسفل الظهر.ااف  قاؿ آنذاؾ. 

اإلصابا باإلتهاء دلن هػم صػاار اللػن: كهػي الاشػياف أك الاػرة، بفػشح الاػني كتشػد د الػراء، فيضػرب مبيلػاـ ا  -
ؾ، رتػم أف العػوج بػالةي آنػذاجبها الطفل، لعوج تل  احلالا. كام تشوهت جبا  الةثري نن أقفػاؿ اجملشهػع 

  ِلوؿ صلى اهلل عليه كسلمهنى ع ه الرس

                                                           

 ـ. َُِِسبشهرب  ُِاكسشاذ أمحد ػلىي زلهد ادلخشار، نقابلا  خويا. ص عاء   ُل
احلػػػػد   الػػػػذم ذاػػػػر  نػػػػيب الرمحػػػػا قولػػػػه: "الشػػػػفاء ا ،و،ػػػػا: ا  ػػػػرقا زلجػػػػم أك  ػػػػربا علػػػػل أك ايػػػػا نػػػػار كأهنػػػػي أنػػػػس عػػػػن الةػػػػي". قػػػػاؿ اكلبػػػػػاين ا   ِل

. كأمحػػػػػػػػػػػػػػد ا نلػػػػػػػػػػػػػػ د  ّّٓ – ِّٓ/ِ. كابػػػػػػػػػػػػػػن ناجػػػػػػػػػػػػػػه ُُّ - ُُِ/ُ. أخرجػػػػػػػػػػػػػػه البخػػػػػػػػػػػػػػارم ا صػػػػػػػػػػػػػػحيحه ُْٓ/ّاللللػػػػػػػػػػػػػػلا الوػػػػػػػػػػػػػػحيحا 
. عػػػػػػػن نػػػػػػػركاف بػػػػػػػن  ػػػػػػػجاع عػػػػػػػن سػػػػػػػا  اكفطػػػػػػػس عػػػػػػػن سػػػػػػػعيد بػػػػػػػن جبػػػػػػػري عػػػػػػػن ابػػػػػػػن عبػػػػػػػاس ُّٓ/ّلةبػػػػػػػري . كالطػػػػػػػرباين ا ادلعجػػػػػػػم أِْ-ِْٓ/ُ

نرفوعػػػػػػػان، كللحػػػػػػػد    ػػػػػػػاهد بلفػػػػػػػ : لإف اػػػػػػػاف ا  ػػػػػػػل نػػػػػػػن أدك ػػػػػػػشةم  اكلبػػػػػػػاين، زلهػػػػػػػد بػػػػػػػن ناصػػػػػػػر الػػػػػػػد ن: اللللػػػػػػػلا الوػػػػػػػحيحا، رقػػػػػػػم احلػػػػػػػد   
ُُْٓ  . 
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من أبرز األعشاب التي اعتمد عليها أفراد المجتمع لعالج بعض األمراض، وىي   التداوي باألعشاب: .5
 : ُ)كالتالي

 طريق  تحضيره واستخدامو فوائده اسم النبات
نبػػػػػات اللػػػػػ ا كرمػػػػػرة 

 احليهر
لعوج اليبوسا كعلػر اذلضػم 
كالد ػػػػػداف الشػػػػػا عا كت ظيػػػػػف 

 كالقولوف.اكنعاء كادلعدة 

 لحق أكراؽ  جرة اللػ ا كؼللػخي 
نػػػع رمػػػرة احلهػػػر بعػػػد ت قيشػػػه خلطػػػان 
جيػػػدان ك شػػػرب علػػػى نعػػػدة فارتػػػا 

 صباىتان 
لعػػػػوج ترسػػػػبات اكنػػػػوح  بذكر احللبا

 كاحلوى
تالى تليان جيدان كبعػد توػفيشها  ػشم 

 ت اكذلا باردة أك داف ا.
لعػػػػػػػوج الشهػػػػػػػاب اكعضػػػػػػػاء  نبات الفحيحا

دنها الش اسػػػػليا. اهػػػػا  لػػػػشخ
القػػػػػػراء لطػػػػػػرد ارػػػػػػن بلػػػػػػبب 

 را حشها ال فاذة

 ػػػػػشم تليهػػػػػا نػػػػػع القهػػػػػوة أك ن فػػػػػردة 
 كاكتلب  شرةا نع القهوة

أكراؽ اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 لالعرج 

تلػػشخدـ لعػػوج اكنػػراض 
 ارلد ا

 ػػػػػػػشم سػػػػػػػحق اككراؽ ك ػػػػػػػدهن ةػػػػػػػا 
ارلػػػػػم كختلػػػػػخي نػػػػػع احل ػػػػػاء لعػػػػػوج 

 قشرة الرأس كن ع الشلاقخي
نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 

 لالةرام 
يا البشرة كبعض عوج لشوف

اكنراض ارلد ا نثل الطفح 
ارلػػػدم ع ػػػد اكقفاؿ.اهػػػا 
 لػػػػػػشخدـ اعػػػػػػوج للهعػػػػػػدة 

 كالقولوف.

 ػػػػشم سػػػػحق اذلػػػػرد اكخضػػػػر ليػػػػدهن 
بػػػػػػه سػػػػػػػا ر ارلػػػػػػػم كتلػػػػػػػشخدنه ا 

 الاالب ال لاء.
اهػػػا  ػػػشم سػػػحقه كخلطػػػه باحلليػػػب 

 ليشربه ادلر ض.
تلػػػػػػػشخدـ لعػػػػػػػوج ىتةػػػػػػػا  نبات الوزاب

اكعضػػػػػػاء الش اسػػػػػػليا ع ػػػػػػد 
ال لػاء. اػػاف  لػهى ذلػػ  

 ادلرض لر اح 

 شم تليها نػع ادلػاء ك ػشم ااسػش جاء 
 ةا 

نبػػػػػػػػػػات الوػػػػػػػػػػرب أك 
 الوبار

 لػػشخدـ اعػػوج للجػػػركح 
 كسرعا الش انه.

تقطػػػع الع فػػػا ك وضػػػع دنهػػػا اخلػػػارج 
 .لى اررح ادلراد عوجهن ها ع

                                                           

 اـ العذ يب.   ااسشعانا بةل نن اكخ اكسشاذ أمحد ػلىي ادلخشار كاكخ صد  ُل
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 طريق  تحضيره واستخدامو فوائده اسم النبات
اهػػػػا  لػػػػػشخدـ لػػػػػب الوػػػػػرب 
ا عػػػػػػػػػػػوج قرىتػػػػػػػػػػػا ادلعػػػػػػػػػػػدة 

  كالشهاةا.
اهػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػشخدـ الوػػػػػػػػػػرب  

 اعوج كنراض العيوف 

 . لشخرج اللب ن ها ك ؤال
نػػػػػاء الوػػػػػرب  ةشحػػػػػل بػػػػػه أك  قطػػػػػر 

 داخل العني. 
 

ىتبػػػػػػػػوب أك  ػػػػػػػػوؾ 
 نبات القطبا

تلػػػشخدـ اعػػػوج لشفشيػػػت 
ادلاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ا احلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 الةلى. 

تالػػػػى نػػػػع ادلػػػػاء كتبقػػػػى علػػػػى ال ػػػػار 
اسشخراج نادهتا، كبعد الشنياد نػن 

 اسشخوصها  شم  رةا االقهوة.
  شم تليها ك راةا تلشخدـ اعوج للوداع ادلونلانبات 

نبػػػػػػػػػػػػػػػػات الرجعػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كاخلارط

 تطحن كتوضع على اررح  تلشخدـ ا قاؼ ال ز ف

نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة 
 كالذفر

 لػػػػػشخدـ ال بػػػػػات لعػػػػػوج 
 الوفراء لادلور ا 

 طحػػػػػػػػػن ك وضػػػػػػػػػع ا خرقػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػن 
الشػػػػػاش ك ضػػػػػاخي عليػػػػػه ىتػػػػػيف  ػػػػػشم 
اسشخراج ادلاء ن ه كتشػرب خوصػا 

 ادلاء
تلػػػػػشخدـ لعػػػػػوج أنػػػػػراض  راؽ اروافاأك 

 الودر كالر شني
 تالى نع القهوة كتشرب

جتػػػػػػػرح الشػػػػػػػجرة اسػػػػػػػشخراج دنهػػػػػػػا   لشخدـ لعوج الو افري دـ  جرة الربا
كالػػػػػػػػػػذم  وضػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػى الوػػػػػػػػػػ افري 

 لشجهيع القيح ك ضريها. 
تلػػػػػػػػػشخدـ دل ػػػػػػػػػع ال ز ػػػػػػػػػف   جر ارراد

 كالش اـ ارركح
  ػشم دلةهػػا جيػػدان ا الةػػف اسػػشخراج

 نا ها كتوضع على اررح 
لعػػػػػػػػػػوج ىتةػػػػػػػػػػا اكعضػػػػػػػػػػاء  الزصلفر

 لالر اح  الش اسليا ع د ال لاء
تيػػػػػػبس اككراؽ كتلػػػػػػشخدـ ابخػػػػػػور 

 لل لواف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 اللهلم
 لػػػػػػػشخدـ احبػػػػػػػوب  ؤاػػػػػػػل 

 لعوج احلهوضا.
   اهرقب للهعدة ز شه    لشخدـ

بعػػػد اسػػػشخراجه نػػػن سػػػ بله كخبطػػػه 
 كنذىته كت قيشه.

 دـ لعػػػوج الػػػدنانل  لػػػشخ اللوف كاخلارط
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 كالو افري لالركح 

تطحن احلبوب كتوضػع ا اللػ  أك  تلشخدـ لعوج الةلور احللف
 تري  ك شربه ادلر ض.

تلػػػػشخدـ لعػػػػوج اىتشقػػػػاف   جرة ادلقشبا
 احللق كالشهاب اللوزتني

 

 ػػػػػػجرة عطر ػػػػػػا تلػػػػػػشخدـ  الشذاب
لطػػػػػػػػػرد ارػػػػػػػػػن كالعفار ػػػػػػػػػت 

 كلعوج ادلواب بالعني

 

أ ػػػػػجار عطر ػػػػػا تلػػػػػشخدـ  احلهاىتم كالرػلاف
لعػػػػػػػوج اانشفػػػػػػػاخ كعلػػػػػػػر 

 اذلضم 

 ؽلضر االقات كإبقاء  ا الفم

تلػػػشخدـ لعػػػوج البواسػػػػري  لخربز الرباح  
 كالششرخات الشرجيا

 ؤخػػػػػػػذ ىتبػػػػػػػا نػػػػػػػن تلػػػػػػػ  الشػػػػػػػجرة 
نوػػػػفني ك قػػػػـو ادلػػػػر ض  إىلكتقلػػػػم 

بػػدل  فشحػػا الشػػرج كتةػػرر العهليػػا 
أاثػػػػػػر نػػػػػػن نػػػػػػرة، كالعػػػػػػوج رلػػػػػػرب 

 كنفيد 
خدـ لعػػػػػوج ارػػػػػركح تلػػػػػش الالف

 كإ قاؼ ال ز ف
 

 نبات  ؤال نافع كنفيد دلرضى اللةر  جرة الةلهع
 عػػػػاجل ةػػػػا ارػػػػركح اآلالػػػػا   جرة العبدة

 رلم اإلنلاف
 توضع على اررح

ختػػػػػػرج ن هػػػػػػا نػػػػػػادة  عيػػػػػػا   جرة القطف
 نلي ا للهعدة كاكنعاء

 

  عوج للجركح  جرة ادللحلحا
لد ػػػػػا لعػػػػػوج اكنػػػػػراض ار س ةر الر اد

 االبهق 
توضػػػع ادلػػػادة اللب يػػػا الػػػس ختػػػرج ن ػػػه 
علػػػػػػػػػػى ادلةػػػػػػػػػػاف ادلػػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػػفاؤ  ا 

 . ُلارلم
                                                           

 ـ.َُِِنوفهرب  ُُ  اكسشاذ زلهد علي عبد   ا ع، نقابلا  خويا. الظاهر (ُ
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، كهػػذا كذلػػ  لةشػػف بعػػض اكنػػور كصػػحاةا  ِلىتيػػ  نةػػاف الةشػػاىتا  ُلظهػػر بػػو قػػري إىلاػػاف ال ػػاس  ػػذهبوف اهػػا  
   اكنر  ةشف ل ا ندل إؽلاف ال اس باللحر كالشعانل به آنذاؾ.

فًالظاهر:المتداولةقدٌماًاتوالمعتقدالخرافات
 

الظػاهر كادل ػاقق الػس ىتوذلػا  إىلقػد كصػل علػي بػن أ  قالػب  الس اانػت تػركل للوػاار ن هػا أف سػيدنا قوزتعددت ال
نوػػفني ك يػػت ذلػػ  ضػػربا علػػي بػػن أ  قالػػب، كقػػد ا ػػا نػػذهب ل ػػرل  إىلكقوػػد أذرع كضػػرب بلػػيفه اربػػل ىتػػيف قلػػهه 

 .نةاف الضربا ىتني ا ا صااران 
زلهػػد صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم ا قضػػيا  قوػػز فاقهػػا ب ػػت ال ػػيب أ ضػان نػػن القوػػز الػػس اانػػت تػػادد علػػى نلػػانع ا

فاقهػا ب ػػت ال ػيب نػػن  إىلأهلػه أـ سػػبعان ك ػدكد. كهػػذا اللػؤاؿ قيػػل أنػه كجػػه  إىلادليػت هػػل  بقػى سػػبعان ا القػرب    عػػود 
أبيهػا لشقػوؿ لػه سػبعان  إىلصػاريها سػارعت  ثا الدكد، كىتػني نػات تنيال ارفاخشارت سبعان ك دكد أم سبع لياي  أبيها 

 .اقهػا ب ػت ال ػيب علػى ذلػ  ااخشيػارك عود لةن أباهػا قػاؿ ذلػا خػوص قػد   نػا اخػات كذلػذا اانػت العجػا ز  لهػن ف
أهنػا اانػت  ، تلػ  احلفػرة علػى  ػةل دعلػا الرجػل  قولػوففضون عن ذل  اانت ه اؾ بعض احلفػر توجػد ا الوػخور

ال صخرة كجدت ةا تل  احلفرة. فو    أف تلػ  اكىتاد ػ  اانػت خرافػات   إىلفهل كصلت فاقها صعا فاقها ر 
 نشنيت لفرط زلبا ال اس لعلي بن أ  قالب كزكجشه فاقها إب ا الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم.  زلظا

هػػػذا سللػػػوؽ تر ػػػب غلهػػػع بػػػني  كال بػػػاشقوػػػا عشػػػاء ال بػػػاش،  ،هاقى آنػػػن ةػػػا ال ػػػاس كصػػػدَّ  اخلرافػػػات أ ضػػػان، الػػػس كنػػػن
صفات اإلنلاف كاحليواف كارػن  قػـو ب ػبء القبػور لينيخػذ ار ػازة نػن القػرب لينيالهػا، كقػد سػاد هػذا ااعشقػاد بنينػه ا بػد 

سبع أك عشر ليػاؿ، ىتػيف ا  نيالػه ال بػاش. اهػا اػاف  عشقػد بعػض ال ػاس أف كضػع  إىلنن ىتراسا القرب لياؿ عدة تول 
د اذلا ي ا افن ادليت ػلفظه نن ال بػاش، كهػذا نػا جعػل ال ػاس ػلرصػوف علػى جعػل تلػ  سبع  عرات نن  عر اللي

 . ّلتنيخري الدفن إىلالشعر اخلاصا بالليد نقابل نبلر نعني نن ادلاؿ كلو أدل ذل  
ا اككؿ نػن  ػهر رجػب ا اػل عػاـ، البيػوت زكا ػا الرجبيػا كهػي رجػم البػيض ا كنن اخلرافات الس سادت أ ضان، 

   ظانني أف الة س سيلحق مبا سافر ن ه اكذل. عدـ الة س ا البيت إذا سافر أىتد ن هل  كاذ
اها أف ه اؾ الةثري نن اكخبار الس اػاف ؼلػوؼ اآلبػاء ةػا اكب ػاء كهػي: الشػهجانا كهػي عبػارة عػن عجػوز  طػاء 

وب ادللػعورة  ػنيالوف نػن اقػوا . كب  الةليب الذ ن هم عبارة عن ناس تلبت عليهم صػفا الةػتلةن اكناان ادلظلها
نن ب  آدـ، كىتود قواد كهذا عبارة عن ىتيػواف ؼلػوؼ بػه الب ػات أك اكقفػاؿ ادلوػابني بةثػرة كجػود القهػل ا رؤكسػهم 

                                                           

 ظهر بو قري: ن طقا ا زلافظا ىتجا، قر با نن الطور.   ُل
 الةشاىتا: هي اللاىترة كضاربا الرنل، كتلهى الةشافا كتري ذل  نن اك اء.   ِل

ال ػػػػػاجي نػػػػػن الفػػػػػرؽ كاذلالػػػػػ ، دراسػػػػػا ك قيػػػػػق: إبػػػػػراهيم ػلػػػػػىي قبػػػػػيس. نؤسلػػػػػا الرسػػػػػالا نا ػػػػػركف،   ػلػػػػػىي بػػػػػن احللػػػػػني بػػػػػن القاسػػػػػم: ادللػػػػػال  ا ذاػػػػػر (ّ
 .َُٗ، صُـ، طَُِِق/ُّّْدنشق 
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 كا  رضوف بش ظيفهم، فيخوفونه حبود قواد أك ىتود ادلطاىتن ادلةاف الذم سيذهب به ىتػني  ةػوف رأسػه نلػيء بالقهػل.
 اكقفاؿ الذ ن ا   انوف ليون. أنا القعواقي فيخوؼ به

خبػار، كسػ ذار فيها تواردتػه اكاكنر  ا عان لدل ال اس آنذاؾ، كهذا نا أ،ر ، فقد ااف كالشعانل نعهم أنا رؤ ا ارن
ىتػػني أصػػيب  الػػس اػػاف  رك هػػا ب فلػػه، ،تعػػاىلنػػع ىتلػػن ناصػػر ادللحػػاين رمحػػه اهلل   ىتػػد،تاككىلالواقعػػا  ه ػػا كاقعشػػني،

 إىلكهػو العوػب اللػابع، ففػي ذلػ  الوقػت اػاف ال ػاس  عشقػدكف أهنػا لطهػا جػ . فعػـز علػى أف  ػذهب مبرض اللوقاف 
كاػاف نقػر الشػي  ا قوػر العلػهي الةػا ن ا الةػراث كالقر ػب نػن بيػت ادلػر ض، كقػد  ي  ارػن ليشػشةي مبػن لطهػه 

ا كهػػي ت ظػػر إليػػه كتضػػح ، ج يػػ نػػن ع ػػدهمالشػػي  كا الوقػػت الػػذم اػػاف  شػػةو إليػػه نػػا ىتػػل بػػه، إذ نػػرت  إىلكصػػل 
فقػػاؿ ىتلػػن ناصػػر للشػػي : أسػػنيل  بػػاهلل تقػػوؿ ذلػػا ناذلػػا تضػػح ؟ فنيكقفهػػا  ػػي  ارػػن ليلػػنيذلا عػػن سػػبب ضػػحةشها. 
فقالت له: نا أصابه أم ادلػر ض   تةػن لطهػا كإظلػا نػر ظلػي عليػه كأنػا نا ػيا نػن فوقػه أنػا لػو اػاف لطهشػه لوصػل فهػه 

ناصر ادللحاين لشولح نا أفلدته، كتادر ادلةاف بعد ذلػ . فهػا قػاـ الوػباح فم ىتلن  إىلخلف رأسه.   ندَّت  دها 
 . ُلإا كهو اري ا  شةو نن أم أ 

 أنا الواقعا الثانيا، ف اؾ للداشور زلهد الوالد علي سعيد الورد ركا شها بنيسلوبه قا ون: 
نػػن  بػػ  الوػػرا  ن طقػػا احلر قػػا لن طقػػا تشبػػع قبيػػل ادلاػػرب ػلػػرس زرعػػه ا  ػػاـ ادلو يػػا للزراعػػا، اػػاف الػػوردا أىتػػد اك"

أنوؾ علػي سػعيد الػورد اانػت نشػهورة بالزراعػا كتربيػا ال حػل كادلا ػيا   ػرل انػرأة ا ذلػ  الوقػت اػل  ػـو تػنييت لشنيخػذ 
أنػػت زلجػػور الهػػا قطفػػس زرعػػي. كرػلػػي لػػء أسػػنيلء لنػػن الػػذرة الشػػانيا نػػن زرعػػه بػػني ادلقطفػػا، فةػػاف   اد هػػا بقولػػه: 

فػػو تػػرد عليػػه بػػارواب كاسػػشهرت علػػى ذلػػ  ،و،ػػا أ ػػاـ، كا اليػػـو الرابػػع عػػـز علػػى أف  ردهػػا نػػن زرعػػه بلػػوىته   بػػاهلل
الذم ااف غليد الرني به، فو ؼلطل. كنا إف بدأت بقطػف الػذرة الركنػي، عاجلهػا بطلقػا رصاصػا نػن ب دقيشػه اررنػل. 

رض كاػػػنيف ادلػػػرأة  ولػػػت دخػػػاف، كاكرض ت شػػػق بعػػػدها اهػػػا ػلةػػػي صػػػاىتب القوػػػا قػػػا و: رأ ػػػت دخػػػاف ؼلػػػرج نػػػن اك
اكرض، بعػػدها   أ ػػعر ب فلػػي ك  أسػػشطع رؤ ػػػا  ػػيء، فقػػد أصػػبت بػػػالعهى،  إىلكظهػػرت  ػػد لشنيخػػذ ذلػػ  الػػػدخاف 

أف أتػػنيخر ع ػػه، فلبيػػت  ان ا كرد  ػػا كرد. كنػػه    ةػػن نشعػػودك  أفػػق إا علػػى صػػراخ كالػػدم   ػػاد  :  ػػ باإلتهػػاءكأصػػبت 
 سشطع ادلشي، كقلبت ن ه أف  نييت ك نيخذين. أأعلهشه بنيين نقيد ا نداء  بووت خافت ك 
عليػه  ػات الوػػوح كالشقػول، كلػػه خػربة بنيخبػار ارػػن كاحلػوادث الػػس تقػع نثػل ذلػػ  فنيخربتػه مبػػا   اػاف كالػدم رجػػون 

  خري إىلسهل نركح البيت كال  يء ااف ن  نع ادلرأة، فقاؿ ي نهد ان: لا علي  سهل 
اللادة ا ادل طقا، كهم نػن ذلػم خػربة ةػذ  اكنػور نػن اللػحر كالشػعوذة، عػزنهم  إىلحلاد،ا أرسل كالدم بعد  ونني نن ا

تػػداء كذبػػح ذلػػم ا، ػػني ابػػاش، كأىتضػػر القػػات، كأ، ػػاء ادلقيػػل قػػز علػػيهم احلاد،ػػا مبػػا اػػاف نػػن أنػػر كلػػد ، فنيفػػادكا بػػنيهنم سػػوؼ 
ربك  أف تلػ  الفشػاة كلػد ، كاػاف ااجشهػاع قبػل ادلاػرب ف ػادك  كأخػ ةوف ذلم اجشهاع نعه مبفردهم ليخربك  مبا هػو احلاصػل نػع 

ف جبػػل صػػػفواف لنوضػػػع ا احلر قػػػا  كأهنػػا  شيهػػػا اكب كاكـ، كلػػػيس ذلػػػا إا أخػػت فقػػػخي، كقػػػد ىتضػػػرت انػػن ارػػػن نػػػن سػػػة
،و،ػػوف   أخشهػا كأفػػادت بػػنيف أخشهػػا اانػػت  ػر رة تػػؤذم ال ػػاس كتشػػاالهم، كأهنػػا نعفػػي ع ػه، بشػػرط أف  ػػدفع الد ػػا كقػػدرها 

                                                           

   الركا ا  عشها نن جدم ىتلن ناصر ادللحاين ا ىتياته، ك عد خاؿ أني رمحه اهلل.(ُ
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علػي سػعيد الػورد  علػى تلػ  ادلطالػب كنػا اػاف نػن أ  كالدم دلدة  هر ن ا ىتراؾ فيه، فوافق فرانوي، كأف  بقى على فرا ه
الةثػري نػن الةبػاش قربػا هلل،  مكالػد ذبػحقا، كخػوؿ تلػ  الفػاة ف اب ه الورد ظل قر ح الفراش الفاة ادلشػا أإا أف دفع، اها 

 . ُل"كمبجرد انقضاء الفاة برأ ادلواب كانيف    ةن أصابه  يءىتيف انقضاء الشهر ن 
ادللػػال  ا لكا هػػذا ادلقػػاـ، ؽلةػػن توضػػيح ايػػف أف ارػػن  قشوػػوف شلػػن اعشػػدل علػػيهم. فقػػد ذاػػر صػػاىتب اشػػاب 

نثل هذ  اكخبار ا فول بع واف لاقشواص ارن شلػن  شعػدل علػيهم  قػاؿ فيػه: "كقػد   ذار ال اجي نن الفرؽ كاذلال 
ول نن الشعدم على اراف ااقشوػاص ا ج ا ػا أك نفػس اهػا قػد اتفػق ذلػ  اهػا سػبق، كاهػا ا قوػا ارػ  الػذم  ػل

ااف  قرأ على الليد ػلىي بن ن وػور نػن سػادة آؿ ادلفضػل، فشػنيخر بعػض أ انػه عػن رلللػه،   جػاء فلػنيله اللػيد: نػا 
اص، ففها زاؿ  طالب ن هم العفو ىتيف عفػوا فهػذا سبب الشنيخر؟ فقاؿ: إف بعض أكاد  جد على ج  فنيرادكا ااقشو

 سبب الشنيخر عن كصوله ا شااله. فشةر  الليد على فعله ارهيل. 
كإف قيل: كايف ػلول ااقشواص كهو    علػم تعهػد ارػاين؟ كا  ػر عا سػيدنا زلهػد صػلى اهلل عليػه كسػلم ا بػد 

  ػػل إا اكرش أك الد ػػا، ىتيػػ  جػػد عليػػه ك   علهػػه كا نػػن العلػػم بػػاجمل  عليػػه كالشعهػػد ىتػػيف  ػػشم القوػػاص. كإا فػػو
 تعهد . 

قيػػل لػػه: ػلشهػػلك إنػػا أف  ةػػوف ذلػػ  ارػػ  الػػذم أراد القوػػاص نػػن الةفػػار أك نػػن ارهػػاؿ. فدافعػػه ارػػ  ادلػػؤنن علػػى نػػا 
  ِل شوجه أك أنه قشل قبل اإلنذار فةاف نشعد ان كاهلل أعلم"

رص آباءنا كأنهات ا قدؽلان بشج ب نثل هذ ، فحني اػاف  قونػوف برنػي أم نن هذا ادل طلق، ؽلةن أف نعرؼ ندل ىت
اهػا اػانوا أ ضػان ىتر وػني علػى جت ػب إخافػا ارػن كب ػا هم،     ل نن ناء أك تري ، اانوا  قولوا: لقر ق صػرؼ اهلل ةػم

 ػػػد  الثػػػـو أك ادللػػػح، ب هػػػا لػػػيون بشػػػل نثػػػل ادلػػػرؽ أك تػػػري ، اانػػػت تطػػػرح ا اكـ بنرسػػػاؿ اا الليػػػل. فبهجػػػرد نػػػا تقػػػـو 
 اعشقادهم بنيف ارن ا  قربوا نن ػلهل الثـو أك ادللح. 

كاػػػذل   فعلػػػوف كقػػػت الاػػػركب الشػػػهس، فقػػػد اانػػػت اػػػل ـأ تػػػدخل أكادهػػػا البيػػػت كدجاجهػػػا كقرا ػػػها أ ضػػػان، ن اد ػػػات 
هلل صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم: حلػػد   ال ػيب صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم الػػذم ركا  جػػابر قػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ ا كهػػذا نوػػداقان   لناػرب ناػػرب

"إذا اػػػاف جػػػ ح الليػػػل أك أنلػػػيشم فةفػػػوا صػػػبيانةم فػػػنف الشػػػيطاف   ششػػػر ىتي  ػػػذ فػػػنذا ذهػػػب سػػػاعا نػػػن الليػػػل فخلػػػوهم كأتلقػػػوا 
 اكبواب كاذاركا اسم اهلل فنف الشػيطاف ا  فػشح بابػان نالقػان كأكاػوا قػربةم كاذاػركا اسػم اهلل كنيػركا آنيػشةم كاذاػركا اسػم اهلل كلػو أف

 ّ لعرضوا عليه  ي ان كأقف وا نوابيحةم"ت
كنن اكناان الس ااف  عشقد فيها ال اس سةن ارن أعلهػا: احلر قػا كادلػدىتن لكادم الو ػلي  كالػدفا ل. كادم نطػر 

كا قزافػػا ا احلػػود الػػذم اػاف  ػػت الوػػخرة الةبػرية. كبيػػوت قطيػػه  ػػت  دم ادلخشػار. احللػػي نػػن أرض قلحةػم.ا كا
                                                           

 ـ. َُِِ وليو  َّ، ص عاء   الداشور زلهد الورد علي سعيد الورد عن كالد  رمحه اهلل. نقابلا  خوياُل
بػػػػػػن القاسػػػػػػم بػػػػػػن زلهػػػػػػد: ادللػػػػػػال  ا ذاػػػػػػر ال ػػػػػػاجي نػػػػػػن الفػػػػػػرؽ كاذلالػػػػػػ ، دراسػػػػػػا ك قيػػػػػػق: الػػػػػػداشور إبػػػػػػراهيم ػلػػػػػػىي زلهػػػػػػد قػػػػػػيس. ػلػػػػػػىي بػػػػػػن احللػػػػػػني   ِل

 .ٖٕٓ. صُـ، طَُِِهػ/ُّّْنؤسلا الرسالا نا ركف، دنشقك بريكت 
ب عليػػػػػػه ال ػػػػػػوكم بقولػػػػػػه: بػػػػػػاب اكنػػػػػػر بشاطيػػػػػػا اإلنػػػػػػاء كإ ةػػػػػػاء اللػػػػػػقاء كإتػػػػػػوؽ اكبػػػػػػواب   كبػػػػػػو َُِِ  كنلػػػػػػلم بػػػػػػرقم لَِّٖركا  البخػػػػػػارم بػػػػػػرقم ل  ّل

 كذار اسم اهلل عليها، كإقفاء اللراج، كاف الوبياف كادلوا ي بعد ادلارب. 
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 لػػيا لقر ػػق نيهػوف نػػن زلػػل بيػػت أىتفػػي   كادلوػ عا كقلعػػا بػػ  را ػػد كبػرؾ احلهػػر كقر ػػق الوجػػار الػػس زلػل اخلػػرزم كالد
 الوافح كتريها اثري. إىلتطلع نن اخلرزم 

ادلػػػاء  إىلاهػػا اػػاف  عشقػػد ال ػػػاس كجػػود ارػػن ا الرب ػػ  ادلفشوىتػػػا، ىتيػػ  اانػػت تلػػ  الرب ػػػ  بػػزرط ال ػػاس لجػػرَّهم 
 ادلػػاء هػػم نػػن  قونػػوف بػػذل ، فةػػل الػػربؾ ادلفشوىتػػا اػػاف  ػػشم فيهػػا ذلػػ ، ن هػػا بػػرؾ كإتػػراقهم فيهػػا  ظػػانني أف ارػػن ا

كق ػػد  كاب هػػاؿ كدبػػق. كنػػن القوػػز الػػس أ،ػػرت عػػن ذلػػ  ا الػػربؾ البػػاي بػػالزكؼ ػلةػػي أهنػػا اانػػت إذا انػػشألت بادلػػاء 
رة اػاف ه ػاؾ كاىتػد نػن كجاءت ال لاء ليارفن ن ها اانت تفور خاصػا إذا اػاف نػن ال لػاء نعطػرة كةػا درؼ، كذات نػ

جبػػػل  ػػػا ع ا ػػػه نػػػانع نعػػػركؼ بالشػػػجاعا ا زنانػػػه كاػػػاف سػػػانر ا الػػػزكؼ فعػػػاجزك  لأم راه ػػػو   علػػػى أف  عػػػيب ذلػػػم 
كاػػاف ادلػػراه ني قػػد أرسػػلوا  -اإلبر ػػق نػػن الػػربؾ البػػاي نقابػػل   فرانوػػي فقبػػل الرهػػاف كأخػػذ اإلبر ػػق كذهػػب الػػربؾ البػػاي 

كخوؿ نزكله فيها بدأت الػربؾ هتػين كادلػاء  فػور كهػو ا  نيبػه دلػا ػلػدث كإذا بػه  لػهع  -له خلفه ا، ني ليشحققوا نن نزك 
تطرافه لزتار د  نن إىتدل زكا ا الربؾ كبعدها  ػع صػوت  قػوؿ لػه ا ت ػزؿ  هػدد ، فهػا اػاف نػن نػانع إا أف سػحب 

اراهػل نعػه عاقػل كنػزؿ كعػني  نولشه القويب. فػنذا بوػوت آخػر  قػوؿ دلػانع هػو جاهػل. فػرد نػانع علػى الوػوت: لةػن
فقػػالوا لػػه هػػل لقيػػت فػػوف كفػػوف؟ فنيجػػاةم بػػال في ا. فخػػرج ارهيػػع للبحػػ  عػػ هم نراه يػػه.  إىلاإلبر ػػق كقلػػع راجعػػان 

 .. فنيهل اليهانيا نشهور ن بالفجعا كاخلوؼ ُلفوجدكهم كقد أتهي عليهم ىتني  عا نا دار بني ارن كنانع
، ، فهػػو  ظػػل  ػػ ن ا قػػرب سػػا دة الػػواين بششػػد د ال ػػوف، كهػػو ادلقشػػوؿ ظلهػػان كعػػدكانان أ ضػػان نػػن اخلرافػػات الػػس اانػػت 

 كػلةى عن هذ  قوا نضحةا 
 

                                                           

 ـ.َُِِأاشوبر  ُٗ  ركا ا اكسشاذ ىتلن زلهد صوح الرجاني، نراسلا بشار   (ُ
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 اللباس والزٌنة:

انعةلػت احلالػا اإلقشوػاد ا اللػي ا علػػى ال ػاس ا لباسػهم كز  ػشهم، إذ اػاف الاالػػب علػى ال ػاس الظهػور ا نوبلػػهم  
رابشيػه، كادلدرعػا لالقهػيز  الػس  اطػي  إىلكزرة لفوقػا  قوػرية تاطػي نػن سػرة الرجػل  الر،ا الباليا، كالس هػي عبػارة عػن

ةا الرجل ارزء العلوم نن جلد ، كقل أف جتد رجل ؽلل  أاثر نن ذل ، لدرجا أنػه إذا أراد تلػلها  ضػطر اانشظػار 
ذلػ ، أهنػا أم  إىلكتػري العهػل، إضػافا أف جتف، فيلبلها، اونه ا غلد نا  ػيبىدَّله، ك ظل ةا قوؿ الوقػت ا العهػل  إىل

تلػ  ادلوبػػس هػي  ػػعار  كد،ػػار ، ا احلػر كالػػربد، ك ظػػل ةػا سػػ ني ىتػيف تشقطػػع نػػن ذاهتػا بعػػد أف  قػػـو بشخيػيخي نػػا  ػػزؽ 
 ن ها ادلرات العد دة.

نطػػػرزة، أنػػػا ال لػػػاء، فةػػػاف لباسػػػهم عبػػػارة عػػػن قهػػػيز  لػػػهى ارو ػػػا، كسػػػركاؿ قو ػػػل لالرقعػػػا ، أقرافػػػه زلػػػررة ن قو ػػػا ك 
أ، ػػػاء العهػػػل ا الفوىتػػا كالرعػػػي كتػػػري ذلػػػ  نػػػن   ػػػعرها ، ادلشػػدكد علػػػى رأسػػػها ن عػػػان للػػقوطكتطػػاء الػػػرأس ادللػػػهى بادلوػػػر

 أعهاؿ ادل زؿ. 
أنا عن الز  ا، الس ااف  شز ن ةػا الرجػاؿ كال لػاء، فةػاف احل ػاء ع ػد الرجػاؿ، كخاصػا ا  ػـو ارهعػا، كادلشػاقر الػس  

ادللػػجد لشوز عهػػا علػػى ال ػػاس نػػن محػػاىتم ك ػػذاب كتػػري ذلػػ  نػػن الشػػجر  إىلا كإىتضػػارها اػػاف ػلػػرص ارهيػػع قطفهػػ
ذات الػػػركا ح الفواىتػػػا كارهيلػػػا. بي هػػػا ادلػػػرأة ز  شهػػػا اانػػػت أكسػػػع نػػػن ذلػػػ ، إذ تلػػػشخدـ الةحػػػل لعي يهػػػا، كاذلػػػرد ز  ػػػا 

ت الفػم، ع ػد الدق ػا  ػلوجهها، ىتي  ترسم على كجهها خخي بشةل دا رم ؽلر نػن اربهػا ك  ػزؿ نػن خػد ها كتلشقػي 
 ظاهران رأس ادلشاقر نا بني الوجه كالع ق. رأسي نا ل كاضعا ادلشاقر بشةل

اها اانت ال لاء  وصلن  عورهن باللقخي ذات اللػواد، كهػي نػن اكنػور ا رنػا، الػس هنػى الرسػوؿ صػلى اهلل عليػه 
علػػى الػػرتم نػػن ال هػػي الوػػر ح،   ت شػػه  هة ػػكسػػلم ع هػػا، بػػل ك ػػدد ا ذلػػ  قػػا ون: "لعػػن اهلل الواصػػلا كادللشوصػػلا" ل

علػى  شػي  علػي عبػد  الػوردأقػدـ ال اجملشهػع ىتػيف فػاة الثهاني ػات، ىتػنيال لاء عن ذل ، كظلت تل  العػادة سػا دة ا 
، الوػحيحا اشلػب الةثػري نػن ادلعرفػا الد  يػاا اػاف اجملشهػع قػد   الوقػت الػذمن ع ال لاء نن كصل اللقخي بشعورهن، ا 

علػػي عبػػد   عػػن كعػػدـ الرضػػا اللػػخخي فهػػا اػػاف نػػ هن إا إعػػوف تلػػ  العػػادة، نػػن الرجػػاؿ نلػػا هم بػػاؾ فػػنيلـز الةثػػري
      ُللذل  اإلجراء عن رفضهن ان تعبري الس قالشها بعض ال لاء ا الظاهر، شعبيا القوا د . ظهر ذل  ا الالورد

 ء، كقد اعشادكا على ذل  احلاؿ.  كا تلنيؿ عها   شعل ال اس به، فال اس ا نعاؿ ذلم، ىتفاة رجاان كنلا

 القوانٌن العرفٌة:

درج اجملشهػػع ا عهػػـو ادل طقػػا علػػى عػػادات كتقاليػػد أصػػبحت مبػػركر الوقػػت قػػوانني كأعػػراؼ نلزنػػا للهجشهػػع، كنػػن 
ها أصػبحت د ػن  لػشلـز علػى الفػرد ردهػا، كقػت بعضػ أف واَّن، كلعػل اللػبب اادلعيب جدان أف  شخلى أىتد ع ها أك  ش

 جانبه كقت ىتاجشه إليهم، كنن أهم تل  الوور نذار نا  لي: إىلشهعه، الذم كقف هيعهم الطلب جمل
                                                           

 : ك ا علي عبد   ا  ي  ك ا دكلا.اانت القويدة الس رددت ا تل  الفاة   ُل
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بةػل نراىتلػه، فهػػثون: اػاف اجملشهػػع ذاػوران كإنا،ػان نلػػـز بنعانػا الفػػرد ا ت وعػت صػػور اإلعانػا ا اجملشهػػع، اإلعانػا:  .ُ
كخشػاب كالػااب كرفػع اكىتجػار ىتالا نا إذا عـز على ب اء بيػت، فالػذاور  قػع علػى عػاتقهم، اإلعانػا  لػب ا

ذلػ ، كذكف نقابػل أك تػنيفف نػن  إىلالثقيلا اػادلرادـ، كعلػى ال لػاء جلػب ادلػاء قػوؿ فػاة الب ػاء، كالهػا اىتشػاج 
 تل  اإلعانات. 

اها  ثلت صور اإلعانا ا اكعراس، ىتي   بادر اجملشهع اله ا االشزاـ بطحن احلبوب للعرس كاىتضػار ذلػ  
كنشػػااي كتػػري  عػػن إىتضػػار اػػل نػػا  طلبػػه بيػػت العػػرس نػػن أدكات اادلػػدا ع لنفردهػػا نداعػػا   ػػـو العػػرس، فضػػون 

ذل ، كاذل   ثلت صور اإلعانا ا الوادة كالعزاء، كتريها شلػا ذاػر ا نةانػه، كؽلةػن القػوؿ، أف اجملشهػع الػه 
  عيء على هذ  ادلز ا، كا  لشطيع ااسشا اء عن رلشهعه ا ال نراىتل ىتياته

على نلشول ال زلل: فرض ااىتااـ ادلشبادؿ ا اجملشهع الواىتد، أف الةبري نلػـز باىتاانػه ارهيػع، ككاد تربيا ا .ِ
كا ػلق للواري أف  رد عليه أك  شذنر ا ىتاؿ عاقبػه أىتػد ا اجملشهػع بالضػرب أك ال هػر نشيجػا خطػني أقػدـ عليػه 

ف الةبػار نلػزنني بابيػا الوػاار هػيعهم، دكف أىتد الواار، كهذا اكنر جعل الواار  هابوف ال ابػري، نظػران ك
 الشفرقا بني أكادهم كتريهم.

ىتػػػرص ارهيػػػع ا اجملشهػػػع علػػػى احلضػػػور  الوػػػاار نعهػػػم: بػػػني ادلاػػػرب كالعشػػػاء كبقػػػاءادللػػػجد  اآلبػػػاءىتضػػػور  .ّ
للوػػوة ا ادللػػجد، كالبقػػاء بػػني ادلاػػرب كالعشػػاء. الةبػػار  شجػػاذبوف أقػػراؼ احلػػد   ا صػػرح ادللػػجد، بي هػػا 

 بعػػدـ ىتضػػور  عػػريَّ ، ك ػػزدركف نػػن ؼلػػرج عػػن ذلػػ ، بػػل ك ي الوػػاار  لزنػػوف بالبقػػاء داخػػل ادللػػجد لقػػراءة القػػرآف
 ادللجد هو كأب اؤ .

ع ػػدنا ػلوػػل  أنػػواؿ الوقػػف: اػػاف ارهيػػع  شحػػرز عػػن نػػاؿ الوقػػف، لدرجػػا أف أفػػراد اجملشهػػع الشهيػػب نػػن أخػػذ .ْ
كهػػي احلد ػػدة الػػس ػلفػػر ةػػا اكرض، فع ػػد  أك ادلفػػرس  قػػرب باػػراكةم لنفردهػػا تيرابػػا رفػػنػػوت كؼلػػرج ارهيػػع حل

تػػراب اوهنػػا نػػن اانشهػػاء، اػػاف الةػػل ىتػػر ز علػػى تلػػل تلػػ  احلد ػػدة ازالػػا نػػا علػػق ةػػا نػػن تػػراب ادلقػػربة،  
كهػػذا   لتػػراب الوقػػف ا  ػػدخل بيشػػ   أك لاهػػرب نػػن تبػػار ادللػػجد ا  وػػيب  الوقػػف، ىتػػيف أنػػه أي،ػػر نقولػػا: 

 قف ع دها ال اس.ااف نن اكعراؼ الس  

تعهػػد ارػػػرياف كتلهػػس اىتشياجػػػاهتم: كهػػذ  نػػػن العػػادات الػػػس صػػارت قػػػوانني نلزنػػا كخاصػػػا بػػني ارػػػرياف، فشجػػد نػػػن  .ٓ
ادللػػشحيل، أف  ػػذبح قػػا ر ا بيػػت أك  شػػام حلهػػا نػػن سػػوؽ، كا  شعهػػد جريانػػه، ىتيػػ  جتػػد ادلػػرأة تقلػػم ذلػػ  نػػع 

 جرياهنا كلو قليل.

اػػاف اجملشهػػع الػػه،  ػػشلهس الاربػػاء فبهجػػرد كصػػوؿ تر ػػب، ػلػػرص ارهيػػع ا ادللػػجد:  ن زلػػ إىلتلهػػس الاربػػاء اآلك ػػن  .ٔ
 على توفري العشاء له كا  اؾ بدكف ذل . 

      ك بدك ي أف تل  اكعراؼ قد اضهحلت اثريان ا اجملشهع كذل  نظران لشني،ري ادلاد ات كقاياف احلضارة.

 الزواج: 

ل جيػػد، علػػى نلػػشول الػػذاور كاإلنػػاث، فضػػون عػػن أف ادلػػرأة   تةػػن اػػاف اجملشهػػع قػػدؽلان  عػػرؼ بعضػػه بعضػػان بشػػة
تاطػػي كجههػػا عػػن أىتػػد نػػن هيػػع أب ػػاء زللهػػا، باعشبػػارهم أب ػػاء عهونشهػػا كأخواذلػػا كنػػا  ػػابه ذلػػ . كهػػذا اكنػػر  لػػر 
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خػوؿ  للفشياف كالفشيات الشعرؼ على بعضهم عن قرب دكف  د د فرصا للشعارؼ، فالفيف  عػرؼ ب ػات زللػه اػانون نػن
 اا ااؾ ا أعهاؿ اثرية، االزراعا كا هى للزركع كالرعي كالوقوؼ على ن اهل ادلاء كترافقهم ا ذل  اله.

كذلػػػذا فحػػػني  شقػػػدـ الشػػػاب دلػػػن اخشارهػػػا، فننػػػه ا ػلػػػرص علػػػى رؤ شهػػػا بػػػال ظرة الشػػػرعيا، كأىتيانػػػان  ةػػػوف احلػػػد   
لفػػػػوف كفػػػػوف لفونػػػػا، كهػػػػو نػػػػن بػػػػاب الشهي ػػػػا ال فلػػػػيا رهيػػػػع بادلوػػػػاهرة بػػػػني اآلبػػػػاء كهػػػػم ا  زالػػػػوف صػػػػااران أف فونػػػػا 

 أبيها كنقدنان له نبلاان نن ادلاؿ ا ىتاؿ الشوافق،  قدر حبواي نيلا   فرانوي.  إىلاكقراؼ، فيخطبها نشقدنان 
يه كتةػػػوف اخلطبػػػا ا العػػػادة بعػػػد صػػػوة العشػػػاء، ىتػػػني  ػػػنييت كالػػػد الشػػػاب نػػػع كلػػػد   رافقههػػػا الوسػػػيخي، الػػػذم  رتضػػػ

الطرفػػاف لأهػػل الشػػاب كأهػػل الشػػابا ، كذلػػ  نػػن أجػػل ادلقاربػػا بػػني الطػػرفني ا ىتػػاؿ ااخػػشوؼ ىتػػوؿ قلبػػات العػػرس، 
كالوسػػيخي ا الاالػػب نػػا  ةػػوف لػػه نةانػػا نشهيػػزة ع ػػد اجملشهػػع كػلظػػى بػػااىتااـ، ك ػػاع الةلهػػا ن ػػه، اهػػا أف الطلبػػات  

  لهى ىتق اكـ، كاذل  ىتق اخلاؿ كاحلو ف.  اانت عي يا أاثر ن ها نقد ا، ادلشهثل ا الدفع كنبلر
اانت اكسر  رص على قبوؿ اب ها الشاب ا ىتاؿ الشقدـ خلطبػا فونػا نػن ا ػل أك آخػر، كذلػذا ا تػشم اخلطبػا إا بعػد 

كاخلػػػاؿ ىتوػػوؿ ادلوافقػػا الشانػػا نػػػن هيػػع أسػػرة الفشػػاة لاكب كاكـ كالب ػػػت  كأىتيانػػان تشلػػع الػػدا رة لششػػػهل العػػم كارػػد كارػػدة 
أسػػبوع كقػػد  ز ػػد أك  ػػ قز، كلعػػل اللػػبب ا ذلػػ  الػػه، نػػن  إىلكتػػريهم. اػػل ذلػػ   ػػشم عػػرب نشػػاكرات تنيخػػذ كقشػػان  وػػل 

بيػت أهػل الفشػاة، اػوف الػرد كالػرفض بعػد الطلػب  عػد عيبػان ابػريان ا العػرؼ  إىلىترص أهػل الشػاب علػى ادلوافقػا قبػل الوصػوؿ 
اصػػان ك ػػزداد ذلػػ  اانشقػػاص ا ىتػػاؿ لػػو رد الشػػاب نػػن قبػػل أسػػرة أخػػرل تقػػدـ ادلعشػػاد ع ػػد اكسػػر، كف الػػرفض  شضػػهن انشق

 لد ها. 
تلػػ  احلالػػا ا تقػػع إا قليػػل، كلػػيس نػػن سػػبب كاضػػح ا الػػرفض نػػن أسػػر عػػدة، سػػول أف بعػػض اكسػػر ظهػػر ن هػػا 

ػلجهػوف عػن ذلن، اكنر الذم غلعػل ال ػاس  كاانشهافىتد الضرب  إىلعدـ الشعانل اللوم نع الزكجات، كالذم  ول 
، كنػػع اسػػشهرار الػػزكاج ا اجملشهػػع فػػرزت اكسػػر بعبػػارات صػػارت أنثػػاان كىتةػػم  ؤخػػذ ةػػا، فيقػػاؿ:  ُلتػػزك ن هػػذ  اكسػػر

كنػا ذاػر   لتزكج نن بيت فوف كا تزكجهم  كأسر قيل فيها: لزكجهم كتزكج ن هم  كأسر لا تزكجهم كا تشزكج ن هم
 ،وث قبقات، هي:  إىلا اجملشهع، كالذم ااف نقلهان  ؽلةن اكخذ به على نلشول الطبقا الواىتدة

: اللػػادة: كالػػذ ن ىتوػػركا الػػزكاج فيهػػا بيػػ هم فقػػخي، كااخػػشوط نػػع تػػريهم، كلعػػل اللػػبب ا ذلػػ  الشػػزانهم مبػػا الطبقةة  العليةةا .9
بعػػد  اإلنػػاـ ادلشواػػل كنػػن  دعػػا إليػػه اك هػػا الػػذ ن تولػػوا ىتةػػم الػػيهن لفػػاات عد ػػدة، انينثػػاؿ اإلنػػاـ ادلؤ ػػد زلهػػد بػػن القاسػػم

، ىتيػػػ  أصػػػدركا ا هػػػذا ادلضػػػػهار قواني ػػػان ىترَّنػػػوا ةػػػا زكاج ب ػػػات اللػػػادة لالفاقهيػػػات  نػػػػن ِ لا اعيػػػل بػػػن اإلنػػػاـ القاسػػػم
 تريهم، نعشقد ن أف تري اك راؼ ليلوا أافاء ذلن ا ال لب.

                                                           

   هذا اكنر أكصل هذ  اكسر أهنا ا تلشطيع زكاج أب اءها إا بعد تقد  ضهانات كالشزاـ بادلعانلا احلل ا لزكجاهتم. ُل
ةػػػػم الػػػػيهن عػػػػػاـ ـ. تػػػػوىل ىتَُُٔهػػػػػػ/َُُٗ  اإلنػػػػاـ ادلشواػػػػل علػػػػى اهلل إ اعيػػػػل بػػػػػن القاسػػػػم بػػػػن زلهػػػػد: كلػػػػد ا  ػػػػػهارة ن شوػػػػف  ػػػػهر  ػػػػعباف عػػػػاـ ِل  

ـ. أىتػػػػػػد العلهػػػػػػاء ا ققػػػػػػني ا فقػػػػػػه اذلادك ػػػػػػا، كنيلػػػػػػه ا اكصػػػػػػوؿ إىل الشةفػػػػػػري بػػػػػػاإللزاـ، كبػػػػػػد علػػػػػػى تلػػػػػػ  العقيػػػػػػدة أىتةانػػػػػػان جػػػػػػا رة ُْْٔهػػػػػػػ/َُْٓ
أحلقػػػػػت الضػػػػػرر بػػػػػاليهن اكسػػػػػفل، ىتيػػػػػ  جعلهػػػػػا أرضػػػػػان خراجيػػػػػا غلػػػػػوز لإلنػػػػػاـ أف  نيخػػػػػذ ن هػػػػػا نػػػػػا  شػػػػػاء، كقػػػػػد عارضػػػػػه الةثػػػػػري نػػػػػن علهػػػػػاء عوػػػػػر ، 

 رتٍ ثيػػػػػهرهم احللػػػػػن بػػػػػن أمحػػػػػد ارػػػػػوؿ كادلػػػػػؤرخ ػلػػػػػىي بػػػػػن احللػػػػػني بػػػػػن القاسػػػػػم.  يػػػػػز ىتةهػػػػػه بالقلػػػػػوة كسػػػػػاد ااسػػػػػشقرار ا عهػػػػػد  كازدهػػػػػر العلػػػػػم كاى أ ػػػػػ
اذلجػػػػر كسػػػػعى ل شػػػػر ادلػػػػذهب اذلػػػػادكم ا عهػػػػـو أرجػػػػاء الػػػػيهن، كهػػػػع ،ػػػػركة قا لػػػػا نػػػػن الةشػػػػب كادلػػػػاؿ كالطيػػػػب، لػػػػه نؤلفػػػػات عد ػػػػدة. تػػػػوا باحلوػػػػن 
= 
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أف تػػػريهم ليلػػػوا نػػػن الع وػػػر : العػػػرب: ك بػػػدك ي أف ادللػػهى تػػػري كجيػػػه ا اكصػػػل، فهػػػل  فهػػػم الطبقةةة  الوسةةةطى. 2
العػػر . هػػذا أكان. ك،انيػػان: أنػػه ا  وجػػد ا رلشهػػع جبػػل الظػػاهر قبقػػا ادلشػػا   اهػػا ا اجملشهعػػات اكخػػرل، نظػػران كف 
ادلشيخا   تلشفرد ةػا أسػرة كاىتػدة أك أسػرتني كأاثػر ىتػيف تةػوف قبقػا نلػشقلا بػذاهتا، اكنػر اآلخػر أف ادلشػيخا   

اابن، إظلا اانت تشم باانشخاب، كذلػذا فقػد انشقلػت بػني اكسػر ا الظػاهر  إىلورا،ا نن اكب تشلللل أك ت شقل بال
 بالطر قا الس ذارناها ا سري ادلشا   نن ارانب اللياسي.

: كهػػم ذكم ادلهػػن اػػارزارة كاحلوقػػا كادلز ِّ ػػا كتريهػػا. كقػػد درج اجملشهػػع ا الظػػاهر علػػى احلفػػاظ علػػى الطبقةة  الةةدنيا. 3
ااقشوػػػادم الػػػذم ىتوػػػل ا اجملشهػػػع، كادلشاػػػريات احلد ثػػػا   الرخػػػاءادات كالشقاليػػػد كاكعػػػراؼ ادلػػػني،ورة، بػػػالرتم نػػػن العػػػ

اػػالشعليم كاذلجػػرة كااخػػشوط كقايػػاف الوسػػا ل ااعونيػػا بنينواعهػػا نػػن نقػػركءة كنلػػهوعا كنر يػػا، لةػػن العقػػوؿ   
الزكاج، كذل  بػالقبوؿ نػن الػزكاج نػن الف ػات الػدنيا  كالقيود، خاصا ا نلنيلالشطع الشحرر كجتاكز بعض احلواجز ت

ادلز ِّ ػػا  كتريهػػا. اػػل ذلػػ  اػػاف نشيجػػا قايػػاف العػػرؼ  –احلوقػػا  –ا اجملشهػػع، اػػالزكاج نػػن أصػػحاب ادلهػػن لارػػزارة 
ري ،قافا  ؤنن ةا اجملشهع إؽلاف نطلق كنللم ةا، إذ أف تالبيػا ال ػاس ىتر وػان علػى اصلػاب الولػد بشخػ إىلالذم كصل 

 عهشها، كفقان للهني،ور الشعيب: إىلاخلاؿ لولد ، كالب ت 

 
 

كنػػن ادلوىتػػ  أف الػػزكاج أصػػبح ن حوػػران اػػل ا قبقشػػه، فاللػػادة ا  زكجػػوف ب ػػا هتػػم إا نػػن سػػيد كػلػػـر عليهػػا تػػري 
ي ها ك زكجوف ب اهتم لللػادة، أنػا الطبقػا الثالثػا، فػو  شزكجػوف إا نػن نفػس ذل ، بي ها الطبقا الثانيا ااف الزكاج فيها ب

 تعػػػرض أاثػػػرهن للع وسػػػا، نظػػػران الضػػػرر كاقػػػع علػػػى ب ػػػات اللػػػادة أاثػػػر نػػػن تػػػريهن، الػػػويت قبقػػػشهم فقػػػخي، كلرمبػػػا اػػػاف
اهلل مبطػػرة سػػادة تػػركم  للقػػوانني القاسػػيا الػػس فرضػػت علػػيهن، كقػػد عػػربف عػػن تلػػ  ادلعانػػاة مبػػا أي،ػػر عػػ هن ا قػػوذلن: " ػػا

 الةبرية نع الوارية".
كلػػشعم الفا ػػدة علػػى القػػارئ، فننػػه لزانػػان علػػى الباىتػػ  أف  ػػورد نػػا ذاػػر  العونػػا صػػا  بػػن نهػػدم ادلقبلػػي، ا اشابػػه  

لالعلػػم الشػػػان  ا إ ثػػار احلػػػق علػػػى اآلبػػاء كادلشػػػا   ، ىتيػػػ  أفػػرد لػػػه ع ػػػواف نلػػشقل بع ػػػواف لن ػػػع تػػزك ن العلو ػػػا باػػػري 
، ؽلةػن إ ػراد  ه ػا اهػا  ُلم  كنقله أ ضان القاضي ا اعيل بن علي اكاوع ا اشابه لهجر العلم كنعاقله ا اليهن علو 

  نييت:
"كنثػػاؿ نػػا اسشوػػار ا الفػػركع نػػا فعلػػه الز د ػػا ا عوػػرنا هػػذا ك   ةػػن ا أكا لهػػم كهػػو  ػػر  الفاقهيػػات علػػى نػػن 

أف  ػػػذار نػػػا تشػػػبثوا بػػػه فنظلػػػا هػػػو اػػػذب كسلرقػػػا نثػػػل نػػػا  ػػػركل نػػػن  لػػػيس بفػػػاقهي كجهػػػه الالػػػو ا الر اسػػػا كا   باػػػي
اكىتاد ػػ  ارهػػا ا تػػزك ن فاقهػػا رضػػي اهلل ع هػػا كأىتواذلػػا نػػن ادلوضػػوعات ادلعلونػػا رفػػع اهلل  ػػنيهنا مبػػا أت اهػػا بػػه نػػن 

                                                           

 – َُٕٓ، صِـ. لاكاػػػػػػوع، إ اعيػػػػػػل بػػػػػػن علػػػػػػي: هجػػػػػػر العلػػػػػػم، جُٕٔٔهػػػػػػػ/َُٕٖليلػػػػػػا ارهعػػػػػػا اخلػػػػػػانس نػػػػػػن هػػػػػػاد اآلخػػػػػػرة  ا جبػػػػػػل ضػػػػػػوراف
ك ابػػػػػن عػػػػػػانر، عػػػػػانر بػػػػػػن زلهػػػػػد بػػػػػػن عبػػػػػداهلل: بايػػػػػػا ادلر ػػػػػد كأنػػػػػػس الفر ػػػػػد،  قيػػػػػػق: عبػػػػػاس بػػػػػػن أمحػػػػػد اخلطيػػػػػػب ادلشواػػػػػل كعبػػػػػػداهلل أمحػػػػػد صػػػػػػا  َُٕٗ

    ْٔٓ - ّٔٓص، ُطـ، َُِِق/ُّّْ عاء اللراجي. اريل ارد د، ص
 . َُِٓ-ُِْٕ  اجمللد الثال ، صُل

 ختػػػػػػػريَّ اخلػػػػػػػاؿ غليػػػػػػػ  الولػػػػػػػد
 
 

 

 عهاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إىلكالب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تنيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
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ا شل وعػػات ااخشواصػػات عػػن تلػػ  اذل ػػات الػػس جػػاؤكا ةػػا قػػالوا فيلحػػق ةػػا ب اهتػػا كعلػػى قػػود اونهػػم هػػذا اانػػت ب اهتػػ
اكزكاج  ػػرعان كنػػه    ةػػن ىتي  ػػذ إا ا اخػػوهتن اهػػا ا ب ػػات آدـ إا أف ب ػػات آدـ جعػػل اهلل ذلػػن سلرجػػا كهػػؤاء ا 

كهػو ذك ادلشػػاراا القو ػػا ا العلػػـو  -ادلشواػػل ا اعيػػل  – تعػػاىلسلػرج ذلػػن ع ػػد الز د ػػا كقػاؿ إنػػاـ العوػػر هػػذا ىتفظػه اهلل 
ري كادلقاصػػد احللػػ ا كالوقػػوؼ ع ػػد احلػػق  هػػد  كاػػاف ا أكؿ أنػػر  فبهػػا بلا ػػا ا  عبػػني ةػػذ  كالػػذهن اللػػياؿ كالشنيلػػه كالشعبػػ

أف قػػاؿ نػػن خػػالف هػػذا فقػػد افػػر قػػاؿ ذلػػ  الةاتػػب  إىلادلقالػػا   تػػو فيهػػا كجػػاكز ىتػػيف ركل ي أىتػػد اشابػػه أنػػه بلػػر 
على ا سا ر ال اس اسقاط ىتقػه فيهػا كأنػا نؤادان بالةاؼ كالفاء كالراء كدلا س ل عن الدليل قاؿ ضلن نعشرب الةفاءة كلأل

ا الفاقهيػػػات فػػػاحلق هلل لػػػيس كىتػػػد أف  لػػػقطه فقولػػػه احلػػػق هلل هػػػو نعػػػد دعػػػوا  أف اهلل ىترنػػػه فجعلػػػه الػػػدعول دلػػػيون 
كهةػػػذا نػػػن سػػػل  نػػػنت عهيػػػاء، كخػػػبخي خػػػبخي عشػػػواء، كقػػػد اسػػػشدؿ بعضػػػهم بنينػػػه قػػػد صػػػار نةػػػاح الفاقهيػػػا مبػػػن لػػػيس 

 ااذلش  حلرنا أهل البيت كالوضع نن  نيهنم فو غلوز فعله".  بفاقهي حبلب العرؼ الطارئ
اآلف علػػى  إىل"كارػػواب أ ػػدعى هػػذا علػػى أهػػل اكرض هيعػػان فهػػذا نقابػػل للضػػركرة كالشطبيػػق ن ػػذ عوػػر الوػػحابا  

 الشزكج ةن ا هيػع اكرض ىتػيف رأ  ػا كضػعاء  رتفػع عػ هم آىتػاد ال ػاس  شزكجػوف بالفاقهيػا لعػارض فقػر كضلػو ذلػ  ك 
 قع اسش ةار كاف أرد  ا بقعشةم هذ  نػن جبػاؿ الػيهن خاصػا. فنينػا علهػاء الػد ن فلػيس ع ػدهم إا اتبػاع الػدليل كا 
 لػػش ةركف إا سلالفشػػه اهػػا قػػاؿ اإلنػػاـ ادلهػػدم كقػػد  قػػاؿ أف هػػذا القػػوؿ قر ػػب نػػن خػػوؼ ااهػػاع كز ػػادة لفػػ  قر ػػب 

دكلػا لػذل  كدعػول  رؽلػه كهتو لػه فظ ػو  اػذل  فػنف ادللػنيلا دكليػا ا كأنا العانا أتبػاع اػل نػاعق فػنهنم نشػنيكا ا ن ػع ال
دليليػػا كنظريهػػا كأخشهػػا نػػا فعلهػػا سلػػػالفةم نػػن ىتوػػر احلػػق علػػى اكربعػػا ادلػػػذاهب ع ػػدهم ىتػػيف صػػار الز ػػدم ع ػػػدهم 

ذلػ   خارجان أم عن احلق ةذا  لهونه ا تري بلدام كا  شػةوف أف الشهػذهب للز د ػا انلػوخ نػن الػد ن ىتػيف صػار
ا فقهػا هم كنوػ فيهم بػػالطر ق ادلػذاور ا بػػدليل دذلػم عليػه، كا  ػػبها قػادهتم إليػػه، كللهلػنيلشني نظػا ر اثػػرية كقػد قػػاؿ 
اإلناـ أمحد بن سليهاف ا اشابه احلةها الدر ا كإف ااف   باػي ت ز هػه عػن نلػبا هػذا الةشػاب اليػه دلػا فيػه نػن الشهافػت 

ه بعض أحباث ىتقا ق ادلعرفا نع صحا نلبشها اليػه فقػاؿ اعشبػار العانػا ا  لشفػت كاكباقيل كإف ااف  شهد لبعض أحبا،
ذلػ  أك اهػا قػاؿ  ر ػد أف  إىلاليه فاهنم اعشربكا ا الرسوؿ أف ا  نيال الطعػاـ كا ؽلشػي ا اكسػواؽ ك   لشفػت الشػرع 

وػا  ادلرسػلا بػل شلػا علػم إلاػاؤ  كا اعشبػارات اعشبارهم نعلـو إلااؤ   رعان فو غلوز اعشبػار  ا أم ادلػوارد فلػيس مب زلػا ادل
العػػواـ ا اػػل بلػػدة نػػا  وػػادـ الشػػر عا فاعشبػػارام هػػذا أىتػػد نػػا صػػادـ ااهػػاع كتػػري  نػػن العهونػػات كاكدلػػا ادلطلقػػا عػػن 

 قيدام كاهلل  قوؿ احلق كهو  هدم اللبيل
عليػػه كسػػلم رتػػب ا نلػػبه كسػػببه فقػػاؿ: "اػػل كادلػػراد اآلف ذاػػر نفلػػدة هػػذ  ادللػػنيلا اللػػهلا فػػنيكان أف ال ػػيب صػػلى اهلل 

نلػػب كسػػبب   قطػػع إا نلػػيب كسػػبيب" فهػػذا نػػا ػلهػػل الوػػلحاء علػػى ادل افلػػا علػػى سػػببه صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم ك ز ػػد 
الفاقهيػػات ىتظػػوة كلػػو    ةػػن نػػن نطالػػب الرجػػاؿ اػػالعجوز كالشػػوهاء   صػػرف اآلف ا الػػيهن  شػػيب أاثػػرهن بػػو زكج 

ع علػػى فلػػاد نػػن تفلػػد نػػ هن نفاسػػد أخػػر كف الرفيػػع ػلػػاذر نػػن ا ػلػػاذر  الوضػػيع فيقػػشحم ا كتفلػػد نػػن تفلػػد ك شفػػر 
تلػػشري نفلػػه اػػل هػػوؿ كقػػد علػػم أف ال لػػاء أاثػػر نػػن الرجػػاؿ كسػػيها كهػػو خويوػػا آخػػر الزنػػاف فهػػن أ ػػن ل ػػا فػػاقهيوف 

نػا  قضػي بػه هػواهم نػن  إىلعػدلوف  قيهوف ةػن كليػشهم نػع هػذا محلػشهم ال خػوة كاحلهيػا علػى القيػاـ ةػن كا ثػارهن كلةػن  
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ب ات اللوقا كاحلػبء فػال الفاقهيػات اليػـو نػع اثػرهتن ا الػيهن نشجرعػات ذلػذ  ادلظلهػا نػع نػا علػم نػن اكنػر الشػرعي 
لقػد اػاف كاهلل أخػربين   ُلالشزك ن نع كجود نن  رضى  رعان "إا تفعلو  تةن ا اكرض فش ػا كفلػاد ابػري" إىلنن ادللارعا 

لاللحيا  فرأته إنرأة ذات ىتشػم كأةػا فػنيرادت الػزكاج بػه فطهعػت فيػه لةونػه  إىلاج رجل صا  عدؿ أف كصل بعض احلج
فعػل " :تقػوؿ تعػاىلاهلل سػبحانه ك  إىلتر بان ؼلفي نلبه فقالت أنت  ر ف كقاؿ كاررت عليه كهػو  قػوؿ ا فرجعػت تبشهػل 

كنػػه اػػاف  ػػد دان ا ضلػػو هػػذا كابػػن سػػعد الػػد ن ادلػػذاور نػػن  تر ػػد اإلنػػاـ ادلؤ ػػد زلهػػد بػػن القاسػػم "اهلل بػػ   ػػا نؤ ػػد كفعػػل
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كآله كسلم أزلفوهػا، كنػا أىتلػن نػا قيػل ا نػا  إىلتونذته ككز ر  فياذلا نن رىتم قطعوها، كضيعا 

ادلػذاهب أك تػالبهم جاكز ىتد ، جانس ضد ، كإظلا خوو ا ادلثاؿ ةذ  ادللنيلا كهنا ىتد ثػا اللػن رمبػا   تلػهع ةػا أهػل 
كااف كادهتا فيها أظن كقت أمحد بن سليهاف كأ اـ ادل وػور كاسػشحةهت قوهتػا ا زنػن صػوح بػن علػي ككقػع بلػببها نػا 

  ِلكقع كأنا اذلادم كتري  فها نقلوا ع هم إا نقيض ذل "
ـ كىتا ػػيا ن حػػا الافػػار كاػػذل   ػػدث عػػن هػػذ  الظػػاهرة اكنػػري البػػدر زلهػػد بػػن إ اعيػػل اكنػػري ا اشابيػػه سػػبل اللػػو

عضػػػهم أافػػػاء العػػػرب بفقػػػد أنةػػر علػػػى نػػػن ا ػػػاط الةفػػاءة ا ال لػػػب، فقػػػاؿ بعػػػد أف  ػػرح ىتػػػد   ل علػػى ضػػػوء ال هػػػار
بعػػض : "كلل ػػاس ا هػػذ  ادللػػنيلا عجا ػػب ا تػػدكر علػػى دليػػل تػػري الةرب ػػاء كالافػػع. كا إلػػه إا اهلل اػػم ىترنػػت ادلؤن ػػات 

نهم أنفلػػػهم. اللهػػػم إنػػػا نػػػربأ اليػػػ  نػػػن  ػػػرطو كلَّػػػد  اذلػػػول كربَّػػػا  الةرب ػػػاء. كلقػػػد ن عػػػت ال ةػػػاح لةرب ػػػاء اككليػػػاء كاسػػػشعظا
نا أىتػل اهلل ذلػن نػن ال ةػاح لقػوؿ بعػض أهػل اذلادك ػا أنػه ػلػـر نةػاح الفاقهيػا إا نػن فػاقهي  الفاقهيات ا جها اليهن

ج ب اتػه نػن الطرب ػني كإظلػا نشػني هػذا القػوؿ نػن كليس نذهبان إلناـ ادلذهب اذلادم عليه اللوـ بػل زكَّ نن تري دليل ذارك ، 
بعػػد  ا أ ػػاـ اإلنػػاـ أمحػػد بػػن سػػليهاف كتػػبعهم بيػػت ر اسػػشها فقػػالوا بللػػاف احلػػاؿ:  ػػـر  ػػرا فهم علػػى الفػػاقهيني إا نػػن 

  ّلبل ،بت خوؼ نا قالو  عن سيد البشر"نثلهم. كال ذل  عن تري علم كا هدل كا اشاب ن ري 
  تظل تل  القاعػدة اهػا اانػت عليػه، إذ تعرضػت فننه ا هذا ارانب،  جبل الظاهر سادةت كعلى الرتم نن تزن

للشفةػ  خاصػػا فيهػا بيػػ هم كبػني العػػرب فقػخي،  ثػػل ذلػ  ا زكاج أمحػػد جعػداف نػػن إىتػدل ب ػػات اللػادة، الػػس أقلػػق 
كاػذل  انػت نػن بيػت القاضػي. ا هػذ  اعليها اسم الشر فا، كاذل  أكادها ااف  طلق عليهم أكاد الشر فا، كالشػر ف

نػن ب ػت علػي  ػرؼ الػد ن الةوابػاين، فةانػت تػدعى أ ضػان ا جبػل  بػالزكاج جػابر  ػا ع  أقػدـىتدث زكاج آخر ىتػني
 ا ع بالشر فا، كالس الرت القاعدة كتزكجت بفرض ارادهتا علػى أهلهػا، فقاقعوهػا، كأصلبػت علػي جػابر  ػا ع، ك ػي 

بعػػد عػػاـ خاصػػا جػػربشني جتػػارب أخػػرل،   انفػػشح اللػػادة كالعػػرب فيهػػا بيػػ هم، بػػابن الشػػر فا، اهػػا ىتوػػل بعػػد تلػػ  الش
 ـ. ُِٔٗ

كايفهػػا اػػاف اكنػػر، فقػػد اػػاف ارهيػػع ا جبػػل الظػػاهر نشفقػػني علػػى عػػادات كتقاليػػد كاىتػػدة ا الػػزكاج، فبعػػد اخلطبػػا 
قػػػاء نػػػع كالػػػد ادلخطوبػػػا إذا نػػػا نػػػوت أسػػػرة الشػػػاب اإلقػػػداـ علػػػى تػػػزك ن كلػػػدها كإقانػػػا عػػػرس لػػػه، فػػػنف اكب  لػػػارع بالل

حبضور الوسػيخي، دلعرفػا ادلطالػب اخلاصػا ةػم، كالػس تلػهى لالشػرح  كهػي عبػارة عػن كرقػا  ةشػب فيهػا هيػع نػا  شاجػه 
                                                           

 . ّٕ كاآل ا اكنفاؿ اللورة  ُل
 .ّٕٓ-ّٓٓص. ُق، طُِّٖ. د.ف، نور باء كادلشا    ادلقبلي، صا  بن نهدم: العلم الشان  ا إ ثار احلق على اآلِل
 .ُْٖٓ، صْنقون عن: اكاوع، إ اعيل بن علي: هجر العلم كنعاقله ا اليهن، ج  ّل
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 لالعػر س الرجػل  ، سواءن ذل  ا العرس أك نشطلبات جتهيز العػركس، ك قػـو كالػد ادلعػرسلالعركسا اكنثى  أسرة العركس
ذلػ   إىلوف ا الاالب نن نويب كالد العركس، الػذم  عػد أتعػاب تربيػا كتريهػا. إضػافا بدفع نبلر  لهى لالدفع   ة

ـ،   ُِٔٗكاػػػػاف  ػػػػشم الػػػػدفع بالر ػػػػاؿ الفرانوػػػػي ا فػػػػاة نػػػػا قبػػػػل عػػػػاـ   ُل ػػػػدفع ىتػػػػق اكـ كىتػػػػق اكـ كىتػػػػق احلو ػػػػف
 يا.اسشبدلت بالعهلا الورقيا عدا ىتق احلو ف، الس ظلت تدفع بالر اؿ الفرانوي، لفاة زن 

اهػػا  شةفػػػل كالػػػد ادلعػػرس بشػػػوفري اػػػل نػػا ػلشاجػػػه أهػػػل العػػركس نػػػن زلركقػػػات العػػرس، كالػػػذم اػػػاف عبػػارة عػػػن تػػػيس 
 قلػػػػهه أهػػػػل العػػػػرس فيهػػػػا بيػػػػ هم، كتطػػػػور اكنػػػػر نػػػػع اتػػػػااب ال ػػػػاس بادلهلةػػػػا العربيػػػػا اللػػػػعود ا خػػػػوؿ اخلهلػػػػي يات 

،ورما ػػػا   فرانوػػػي تػػػ قز أك تز ػػػد  إىلركس ااقشوػػػادم الػػػذم نعهػػػوا بػػػه، فقػػػد كصػػػل دفػػػع العػػػ الرخػػػاءكاللػػػشي يات، ك 
ن ػػا    إىلنيلػػني ك  إىلحبلػػب نراضػػاة الطػػرفني، تػػري ادلهػػر الػػذم عػػادة نػػا اػػاف  ةشػػب نػػؤخر صػػداؽ، كالػػذم  وػػل 

 فرانوي. 
بعد ااتفاؽ على نطالب العرس تشفق اكسرتني على  ـو العرس، كالذم  ةػوف الشحد ػد علػى كالػد ادلعػرس، باعشبػار 

عػػركس نػػزرني فقػػخي، كبالشػػاي فهػػم تػػابعني كهػػل ادلعػػرس ا عرسػػهم، كىتػػني  شلػػهى العػػرس لػلػػدد نوعػػد   تبػػدأ أهػػل ال
 نراسيم الزكاج ادلشهثلا ا أكؿ نظاهر ، كهي:

 الضٌفة: 

بيػػت العػػركس، كالػػذ ن  قونػػوف بشجهيػػز أقػػراص  إىل قػػـو أهػػل ادلعػػرس بن وػػاؿ اهيػػا نػػن الػػذرة الػػدخن كاػػذل  الشهػػر 
أهػػل ا ػػل بالةانػػل كالوػػد قات كاحلو ػػف نػػن داخػػل ا ػػل كخارجػػه، فةانػػت الػػدعوة عبػػارة عػػن إ وػػاؿ  اخلهػػري لػػدعوة

،ػوث كأربػػع قطػع لريسػػل  إىلالبيػػت ادلػدعو نلػػا ه ا العػرس، ىتيػ   قلػػم القػرص اخلهػػري  إىلقطعػا نػن القػػرص اخلهػري 
لػػدعوات اخلاصػػا بالوػػد قات احلو ػػف، فننػػه ،و،ػػا أك أربعػػا بيػػوت. هػػذا بال لػػبا للػػدعوات العاد ػػا، أنػػا بال لػػبا ل إىل

نع   فرانوػي، كهػذ  اخلاصػيا تعبػريان عػن نةانػا الوػد قا ا قلػب   ِلال ىتليفا قرص نيري نع هزة نن  ر  إىل رسل 
 العركس.

ا بدا ػػػا اكنػػػر ـ،   اسػػػشبداذلا َُٖٗـ، كانشهػػػت بالةليػػػا عػػػاـ ُٕٕٗاسػػػشهرت الضػػػيفا علػػػى هػػػذا ادل ػػػواؿ ىتػػػيف عػػػاـ 
بشوز ػع قوػب بلػةو ت ادلػارم كالعوػري اليهػاين، كالػذم  قػـو ادلعػرس بشػرا ها أك بشػراء الةهيػا اخلػوخ كاكنانػاس   بعلب 

نيلػػا عشػػر ارتػػوف نػػن ال ػػوعني بادل اصػػفا لسػػبعا اػػراتني بلػػةو ت نػػارم كرمانيػػا   إىلادلطلوبػػا كادلقػػدرة حبػػواي أربعػػا عشػػر 
نػػػع هلػػػا نػػػن اكهػػػل كاكصػػػحاب نوػػػطحبني نعهػػػم ادلػػػز ِّن ادلةلػػػف اػػػراتني عوػػػري ؽلػػػاين أك العةػػػس  ك ػػػنييت ةػػػا ادلعػػػرس 

اقػوؽ اكعػرية ال ار ػا لالرصػاص احلػي   إىلباخلدنا ا العرس كنعل ني بذل  عن قر ق اقوؽ الطهء لالقػراح  كتطػورت 
   بالق ابل الووتيا الوي يا الواردة نؤخران نن الوني. 

أسػػبوع فقػػخي ا تز ػد، تقػػـو العػػركس فيهػا بالشضػػياؼ ع ػػد أخواذلػا، كالػػذم  عػػد  ا الاالػب نػػا تةػػوف ادلػدة بػػني الضػػيفا كالعػرس
رضاهم ران أساسي إل اـ العػرس كصلاىتػه، فشبػدأ العػركس بالشضػياؼ ع ػد جػدها أبػو اكـ للعػركس، إف اػاف ىتيػان، كذهاةػا  ةػوف 

                                                           

   احلو ف: هع ىتليفا، كهن صد قات العركس ادلقربات ذلا. ُل
   ارهزة: قبضا الةف كتلهى هزة باللهجا العانيا. ِل
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 لبيػت جػدها لشوزعػه جػدهتا علػى ارػرياف اللاعا اللابعا صباىتان نػن بيػشهم نشػهر ن اركجهػا ىتانلػا نعهػا ارتػوف ادلػارم كالعوػري
كاكقارب حلضور ذل  اليـو لػشعم الفرىتػا ا بيػشهم، كا ىتػاؿ نػوت ارػد  ةػوف ذلػ  ع ػد اخلػاؿ اكاػرب،   تششػابع الز ػارات نػن 

 بيت أبيها إا قبل العرس بيـو كاىتد.  إىلقبل العركس على أخواذلا ا فاة اكسبوع نا قبل العرس، كا تعد 
سبوع الػذم تقػـو فيػه العػركس بن ػاـ نراسػيم الضػيفا كالشضػياؼ لػدل أخواذلػا،   شػال أهػل ادلعػرس بشجهيػزات ا اك

العرس، ىتي   قونوف بن واؿ قلبات بيت العػركس، كالػس   ااتفػاؽ عليهػا نلػبقان اهػا ذارنػا ذلػ . هػذا نػن ناىتيػا، 
 ا ػػل، ك لػػهى ذلػػ  لالفػػرؽ  أك فػػرؽ العػػرس، كهػػي كنػػن ناىتيػػا ،انيػػا،  قػػـو أهػػل ادلعػػرس بشوز ػػع الػػذرة علػػى البيػػوت ا

عبػػارة عػػن نوػػف رميػػ ،  ػػوزع لةػػل بيػػت ليقونػػوف بطح هػػا كجتهيزهػػا حلػػوح  ػػـو العػػرس، كا وػػاذلا كهػػل ادلعػػرس، كذلػػ  
الفػػرؽ اػػاف  عػػد إلزانػػان علػػى البيػػوت فػػو  لػػشطيع أىتػػد رد  نطلقػػان، اػػوف ادللػػنيلا عهليػػا تبادليػػا نػػع ارهيػػع بػػني اكيسػػر، 

 . ُلادلز ِّن ادلع  باخلدنا ا ذل  العرس إىلال تل  ادلهها كتو 
أخػرل، فػنذا اػاف أهػل ادلعػرس ليلػت لػد هم القػػدرة  إىلكا  ػ  ا أف اكيسػر  شبػا ن كضػعها ااقشوػادم نػن أسػرة 

ع ػه، بػل  عػاف على القياـ بوليها العرس، فنف كالد ادلعرس اػاف  علػن جملشهعػه أنػه نشقوػر ا ذلػ ، كبالشػاي ترفػع ادلونػا 
 على نا ػلشاجه، كا  لزنه  يء جتا  رلشهعه.

ادلػراد  إىل  تةن ه اؾ دعوات للحضور ا اكعراس، فقد اانت الدعوة هاعيا كفرد ا، ىتي   قػـو با وػاذلا ادلػز ِّن 
"فػػوف ابػػن  دعػػوهتم، سػػواء اػػاف أهػػل ا ػػل، ىتيػػ   قػػـو ادلػػز ِّن ا ادللػػجد بعػػد صػػوة ادلاػػرب أك صػػوة العشػػاء قػػا ون :

فػػوف قالػػػب لةػػم عػػػرس عشػػػاء ك ػػرة كحلقػػػا كاحلاضػػػر  علػػم الاا ػػػب" هػػذ  الػػػدعوة ارهاعيػػػا.   تشبعهػػا دعػػػوة خاصػػػا، 
كذلػ  بوقػوؼ ادلػز ِّن نفلػه ا بػاب ادللػجد لػدعوة اػل نػن ؼلػرج نػن ادللػجد علػى ىتػد ، كةػذا تػشم دعػوة ا ػل اافػػا، 

 إىل،  ػػػذهب ادلػػػز ِّن  ِللقرابػػػا بيػػػ هم جارافيػػػا أك نلػػػب كنوػػػاهرة كا ىتػػػاؿ أراد أهػػػل أك كالػػػد ادلعػػػرس دعػػػوة زلػػػل آخػػػر،
  ْل، فيدعوهم هيعان  ّلنلجد ا ل ادلع  بني ادلارب كالعشاء

 ٌوم العرس: 

 ادلعرس، كذل  نن أجػل إ وػاؿبيت أهل  إىلتبدأ ادلراسيم نن صبيحا  ـو العرس، ىتي    شظر جمليء ادلز ِّن كادلز ِّ ا 
، كهػػي الشػػ طا اخلاصػػا بػػالعركس، كجتهيزاهتػا نػػن أدكات الشجهيػػل، الػػس اانػػت قػػدؽلان عبػػارة عػػن عػػركسبيػػت ال إىل الوليهػا

                                                           

    تعػػػػػد هػػػػػذ  نوجػػػػػودة ا اجملشهػػػػػع، كإف بقػػػػػت فهػػػػػي ب لػػػػػب ضػػػػػ يلا جػػػػػدان، اػػػػػوف ادللػػػػػنيلا قػػػػػد اسػػػػػشبدلت بشوز ػػػػػع اػػػػػيس دقيػػػػػق لشجهيػػػػػز اخلبػػػػػز اخلػػػػػاص ُل
 ه نن اخلبز نن ادلخابز، نثله نثل ب ت الوحن ىتاليان. نبيت ادلعرس بشراء نا ػلشاجو للاداء، كقد  قـو 

  نثػػػػػاؿ ذلػػػػػ ، اػػػػػاف أهػػػػػل الةػػػػػراث  ػػػػػدعوف بيػػػػػت اللػػػػػهاف كالعةػػػػػس نػػػػػن ذللػػػػػ ، كاػػػػػذل  بيػػػػػت الػػػػػورد كادم ادلخشػػػػػار  لػػػػػشدعوف زلػػػػػل العز ػػػػػب عز ػػػػػب ِل
 الوهاب، اربل كبيت اخلادـ، الوافح كالقركف كهةذا. 

دة ال ػػػػػػػاس ا الظػػػػػػػاهر البقػػػػػػػاء ا ادللػػػػػػػجد بػػػػػػػني ادلاػػػػػػػرب كالعشػػػػػػػاء، دلشابعػػػػػػػا أكادهػػػػػػػم كإلػػػػػػػزانهم بقػػػػػػػراءة القػػػػػػػرآف كعػػػػػػػدـ خػػػػػػػركجهم نػػػػػػػن   اػػػػػػػاف نػػػػػػػن عػػػػػػػاّل
 ادللجد، كلشجاذب أقراؼ احلد   ا الورح، كلذل  فقد ااف ارهيع  شواجدكف ا ذل  الوقت ا ادللجد. 

قػػػػػوؿ أف ا ػػػػػوت ا الظػػػػػاهر   تةػػػػػن بالةثافػػػػػا اللػػػػػةانيا الػػػػػس عليهػػػػػا اآلف، فال ػػػػػاس   قػػػػػد  لػػػػػشارب الػػػػػ ءء ك شلػػػػػاءؿ: ايػػػػػف  ػػػػػدعو زلػػػػػل بنياهلػػػػػه؟ ف ْل
عػػػػػرس،  ػػػػػذهب كاىتػػػػػد نػػػػػن اػػػػػل أسػػػػػرة فقػػػػػخي، للشهثيػػػػػل كالششػػػػػر ف، كا  إىلا الػػػػػزنن اللػػػػػابق اػػػػػانوا ػلرصػػػػػوف علػػػػػى بعضػػػػػهم الػػػػػبعض، فػػػػػنذا نػػػػػا دعػػػػػوا 

نشػػػػػػر بػػػػػػو قيػػػػػػوب جلػػػػػػس ا رلػػػػػػالس الةػػػػػػوب ، كذلػػػػػػذا فقػػػػػػد اػػػػػػانوا ػلضػػػػػػر نػػػػػػن ا توػػػػػػل دعػػػػػػوة نطلقػػػػػػان، فقػػػػػػد اػػػػػػانوا  ؤن ػػػػػػوف بادلثػػػػػػل القا ػػػػػػل: لاللػػػػػػي 
، نن عدـ االشزاـ مبا ا ا عليه نن قبل.    شحرجوف اثريان نن احلضور، اوؼ نا عليه اجملشهع اليـو
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 ،اذلػػرد كاحل ػػاءارة عػػن نػػواد الشجهيػػل آنػػذاؾ كالػػس اانػػت عبػػ إىلإضػػافا   ِلكالريقعػػا لجو ػػا كبػػداخلها قهػػيز   ُلالشػػورة
 بالشػ طاالشػورة  اسػشبداؿ إىلقػد تطػور اكنػر ك  .كسكاذل  ظلا العركس الػس اػاف  قػـو بشجهيزهػا أمحػد ا يهيػا لةػل عػر 

كتطػػػورت أ ضػػػان جتهيػػػزات العػػػركس، الػػػس  ثلػػػت ا الوػػػابوف كالعطػػػور كلػػػبس العػػػركس ادلشهثػػػل ا  ـ،ُٓٔٗكذلػػػ  عػػػاـ 
، ىتي   وفر ادلعرس لعركسه ،وث ارت تلبلػها ا عوػر عرسػها، كالليػل كاليػـو الثػاين،   اسػشبدلت بفلػشاف  ّلالةيرت

ـ، ك عػػد أكؿ نػػن أدخػػل الفلػػشاف الوالػػد عبػػد  صػػاري اللػػهاف لاللػػعداكم ، ُٖٔٗلػػذم دخػػل الظػػاهر عػػاـ العػػرس، ا
 ىتني ا ال ذل  نن ادلهلةا العربيا اللعود ا اب شه العركس على زلهد صاري أىتفي . 

وب ذل  بااعوف عن بيت العركس، نوح إىلبعد إقوع ادلز ِّ ا على زلشو ات الش طا كاسشيفاء نا نقز ةا، تقـو حبهلها 
 قر ق رني الطهء القراح أك إقوؽ الرصاص احلي.

بعدها  قـو ادلز ِّن بذبح الذبيحا، كذل  حبضور كالد ادلعرس كأهله،  لود ذل  الػه احلػذر كاانشبػا ، علػى سللفػات  
س سػحر أك نػا ادلذبوح نن جلد كرأس كأنعاء، فقد اػاف الةػل ىتر وػان علػى دفػن ذلػ  الػه، خوفػان نػن أف  وػيب ادلعػر 

 ابه ذل  عن قر ق أخذ  يء نن الذبيحا، كذلذا فنف نعظم اكسر اانت  ػرص علػى ذبػح الذبيحػا اخلػاص بػالعرس 
ىتيػػ  اػػاف العػػركس،  هػػلك ح نػػا  عطػػىلػػبب ادلػػذاور سػػابقان. كاػػذل   ػػشم ذبػػا زلػػيخي البيػػت، كدفػػن سللفاتػػه اانلػػا، لل

تعطػػى العػػركس نػػذبوح أقػػل قػػدران نػػن ذبيحػػا  إىلطػػور اكنػػر عبػػارة عػػن جػػدم لصػػاري الاػػ م   لػػهى جػػدم الشػػاذر،   ت
 .   ْلادلذاور سابقان دلعرس لللبب ار ن دكب نن أهل و ضأهل ادلعرس، ك ذبح حب

العا رة  ول اكخداـ نن احلانضا أك العرجني كاػذل  ادلزنػار كالػذم اػاف ا  إىلالشاسعا كال وف  ا  اـ اللاعاك 
ود كالرهي  نلعود بشعر  الا ا ي نع ضرب الوحفا، كالرهي مبزنػار  الػذم  هػول الاالب  قـو بنىتياء اكعراس لنلع

 اعػػه ارهيػػع، كنظػػران لعػػدـ كجػػود آات الطػػرب آنػػذاؾ، فقػػد اػػاف الرهػػي كنلػػعود علػػا الوسػػيلا اكنثػػل للػػهاع الا ػػاء، 
العػرس، كالشثقيػل علػيهم، كذلذا فقد ااف ال اس  شوافدكف عليه نن ال نةاف لل فس فقخي، ا لألاػل كالشػرب نػن بيػت 

 فقد ااف ال نن ػلضر ااف ػلرص على احلضور بعد انشهاء ال اس نن العشاء كبالشاي ا  وـ نن ىتضور . 
   ةن الاداء ا اكعراس باكنر ادللـز على أهل بيت العرس، فقد ااف كالد ادلعرس  قـو بدعوة أقاربػه كا يطػني بػه 

دلشػػاراشه بالاػػداء كبالشػػاي ا  شػػعر بالثقػػل عليػػه اػػوهنم قليػػل، اهػػا ذارنػػا أف ال ػػاس  ا ا ػػل، نػػن اػػل أسػػرة كاىتػػد فقػػخي،
 هيعان    ةونوا ىتر وني على احلضور إا مبوجب دعوة تول إليهم. 

عػػد أف  شعشػػى ال ػػاس تبػػدأ دؽ الوػػحفا كالطبػػل ر ثهػػا  شجهػػز ب ػػد أهػػل العػػركس، فاانػػت اللػػهرة تالبػػان نػػا تةػػوف ع
اػاف ذلػ  داخػل ا ػل أـ نةػاف اللػهرة، سػواءن   إىلد  اـ ااشهاؿ هع ال اس نع ادلعػرس،   طلقػوا ال اس ك شجهعوا، كبع

ىتيػػ   لػػعى أصػػحاب  –أم نػػن زلػػل آخػػر  -شلػػف زخػػم اللػػهرة ا ىتػػاؿ نػػا اانػػت العػػركس نػػن اخلػػارج ؼلخارجػػه، ك 

                                                           

 بات الةرام، كالذم  لشخدـ نادة جتهيليا لشوفيا الوجه. كعاء تو عه ال لاء نن سعف ال خيل كاحلشا ء. ن  ُل
 الطو ل اخلاص بادلرأة. اكصفر ذك اخلطوط اللوداء.    اللركاؿِل
 ك بدك أف ادللهى ه دم.  الةيرتا: بضم الةاؼ كسةوف الراء. كارهع ن ها ارت. ّل

 ـ.َُِِنوفهرب  ُِ  ىتلن صاري ىتلن ىتلني ادللحاين، نقابلا  خويا، الظاهر (ْ
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تػوفري  نػن نػدا ع كفػرش كنػاء هم ا ل ادللشقبل إظهػار أنفلػهم مبظهػر جيػد أنػاـ أنلػاةم القػادنني، فيػوفركا اػل نػا علػي
ةفػي اللػهارة الهػم، ك شػد تكبالةهيػا الػس  بػه نػع اللػهارة القػادنني، أنا القات فيشةفػل بػه ادلعػرس، الػذم  ػنييت .كتري 

 اللاعا احلاد ا عشرة، تز د نوف ساعا أك ساعا. إىلاللهرة ا الاالب 
 نبالر ناليا،  شم تنيد شها على نراىتل ،وث هي:كخوؿ اللهرة تشم هع اجملابرة، كهي فرؽ ال اس عبارة عن 

:  قػػـو ادلػػز ِّن بػػاإلعوف بوػػوت نرتفػػع بقولػػه لسػػيدم رلػػابرة  ك بػػدأ بػػادلركر علػػى اػػل فػػرد نػػن اللػػهارة، المرحلةة  األولةةى
العشػػػرة، كتلػػػ  ادلبػػػالر تةػػػوف للهزا  ػػػا ادلةلفػػػني  إىلكالػػػذ ن  قونػػػوف باعطا ػػػه نبلػػػر نػػػاي  قػػػدر نػػػن اخلهلػػػا الر ػػػاؿ 

  ُلدناللخ

: تةوف بعد اانشهاء نن ادلرىتلا اككىل بربع ساعا أك عشر ن دقيقػا،    قػـو ادلػز ِّن بػااعوف عػن الفػرؽ المرحل  الثاني 
الػذم  قػػدـ للهعػرس كاخلػػاص بػه، ك لػػهى لالطيػرح   بػػدأ  قػػوؿ ادلػز ِّن لهػػذا نبلػر ك لػػهي ادلبلػر نػػن فػوف ابػػن فػػوف 

 ػد ارهيػع للػػهاع نػن  قػدـ ك طػرح أاثػػر، كتشػرأب اكع ػاؽ للهفػاخرة بػػني للعػركس رلػابرة ، كه ػا  لػػود الوػهت ع
  ِلال اس، ىتي  ااف ااعوف عن ادلبالر ادلقدنا نةا فا كظاهرة

: بعػػد اانشهػػاء نػػن هػػع الطػػرح للهعػػرس،  بػػادر ادلػػز ِّن بػػااعوف عػػن فػػرؽ اخلػػاص باللػػيد، كذلػػ  بقولػػه المرحلةة  الثالثةة 
ع  بعقػد القػراف بػني قػرا العػرس، كالػذم تالبػان نػا اػاف  ػشم ا ادللػجد، كقبػل زفػاؼ لآ ا اللطف ، فالليد ااف ادل

 العركس بلاعا تز د قليل أك ت قز.

هذا نا  شم نع ادلعرس ليلا العرس. أنا ا بيت العركس، فننه نع كصوؿ الشػ طا تبػادر ادلز  ػا بشح يػا العػركس صػباح 
، كتظل العركس كاخواهتػا بعهػل احل ػاء ىتػيف ظهػر  ّلسشبدؿ احل اء بالشاذر ـو العرس، الةف كالقدـ، كنع تقدـ اك اـ ا

 ػػـو عرسػػها،    بػػدأ الشجهيػػز ذلػػا، كهتي شهػػا بلػػبس ارد ػػد نػػن قهػػيز لجوَّ ػػا جػػوخ ، كلػػبس الز  ػػا كالػػس اانػػت فضػػا 
هػػا، كهػػي ،قيلػػا، لةػػن كادلشهثلػػا ا الػػدناجل بيػػد ها، كادللػػ  كادلشػػقر الفضػػي برأسػػها، كالدقػػا بوػػدرها، كاكخػػراص بنيذني

، كقػػد اسػػشبدؿ ذلػػ  بالػػذهب ا رماني ػػات القػػرف  العػػركس تشحهػػل ذلػػ  الثقػػل، ك  لػػيها الفػػرح الػػس تعيشػػه ذلػػ  اليػػـو
 ادلاضي. 

تبدأ زفا العركس بعد الاداء نبا رة، كل قل اللاعا الثانيا كال وف بعػد الظهػر، ىتيػ  تشوافػد عليهػا ىتليفاهتػا، كالػس 
نىوىػرَّ لن ػد ل تطػاء  إىلإضػافا  فرانوػي، فػاد احلليفػا بر ػالني فرانوػي، الر ػاؿ ادلقػدـ ك  آخػر،قدنت العركس ذلن   

كالػػذم  ةػػوف اػػد ن عليهػػا تلػػشلـز رد   ػػـو عػػرس اكخػػرل، كهػػذا العطػػاء  لػػهى لالػػ قخي  أم تػػنييت  لػػرأس ادلػػرأة  كهد ػػا.

                                                           

س، ككاىتػػػػػػد ا بيػػػػػػت العػػػػػػركس، ك لشقػػػػػػوف أ، ػػػػػػاء اللػػػػػػهرة الثو،ػػػػػػا، كالهػػػػػػم  قبضػػػػػػوف   اػػػػػػاف  قػػػػػػـو باخلدنػػػػػػا ا العػػػػػػرس، ا، ػػػػػػني نػػػػػػن ادلزا  ػػػػػػا ا بيػػػػػػت ادلعػػػػػػر ُل
 ىتقهم نن اللهارة. 

فلػػػػا   ظلػػػػت العػػػػادة باقيػػػػا اهػػػػا هػػػػي ىتػػػػيف كقش ػػػػا الػػػػراهن، نػػػػع تاػػػػري ا ايفيػػػػا تقػػػػد  ادلبلػػػػر، فبػػػػدان نػػػػن اعونػػػػه ظػػػػاهران، أصػػػػبح اآلف  قػػػػدـ ا ظػػػػركؼ نقِل
شػػػػػيان، ىتيػػػػػ     عػػػػػد دكرهػػػػػم اهػػػػػا اػػػػػاف، كإظلػػػػػا اقشوػػػػػر علػػػػػى اإلعػػػػػداد للوليهػػػػػا الاػػػػػداء أك العشػػػػػاء، نػػػػػن للعػػػػػركس نبا ػػػػػرة، كقػػػػػد أصػػػػػبح دكر ادلزا  ػػػػػا هان

 ذباىتا كقباخا فقخي. 
ثػػػػريات الشػػػػاذر: نػػػػادة اربونيػػػػا بيضػػػػاء ؼللػػػػخي نػػػػع ال شػػػػا تلػػػػشخدنه ال لػػػػاء للز  ػػػػا بػػػػدان عػػػػن احل ػػػػاء، كنظػػػػران لشػػػػني،ري  علػػػػى جلػػػػد ادلػػػػرأة، فقػػػػد ابشعػػػػدت الة  ّل

 عن اسشخدانه. 
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ا، برفػػػد العػػػركس بعطػػػاء، ػلػػػدد ذلػػػ  العطػػػاء كتػػػ قخي العػػػركس بشلػػػ  الر ػػػاات، كتشوافػػػد نلػػػاء ا ػػػل نػػػن زنػػػيوت كتريهػػػ
 . ُلنا العركس نن قلب ادلعطيا كهةذاحبلب نةا

بيػت العػركس اهػا أسػلف ا ذاػر ،  لػشقبل كالػد العػركس اخلػاؿ نػع  إىلكا الوقت الذم   شر فيه اللهارة نع ادلعرس 
كذلػػذا فننػه  شػػاط علػى نلػػبه  نعازؽلػه، كالػذم  عػػد خػاؿ العػػركس، ىتيػ  ػلشػػل نةانػا خاصػػا كهانػا ا نراسػػيم العػرس،

الةفا ا نن عشاء كقات له كدلن سيول نعػه نػن ضػيوفه، فيخوػز لػه نةػاف خػاص للعشػاء كاللػهرة، نػع تػوفري اافػا 
نطالبه، كا ىتاؿ الشقوري نن قبل نليبه زكج أخشػه، ػلػق لػه ااسػشحةاـ عليػه حبلػب العػرؼ ا ادل طقػا، كلػذل  اػاف 

لشفاكض نع اخلاؿ كااتفاؽ نعه قبػل  ػـو العػرس، بشحد ػد ضػيوفه الوافػد ن نعػه، نػن ارهيع  شفادل تل  اا ةاليا، با
 .  للخاؿ كنن نعه أجل توفري الةفا ا الوزنا

نةػػػاف جلوسػػػه ا اللػػػهرة،  إىلبعػػد أف ت شهػػػي تلػػػ  ادلراسػػيم الهػػػا،  قػػػـو اكخػػػداـ، بزفػػا ادلعػػػرس، كذلػػػ  بالػػدخوؿ 
يهم ىتػػػق الزفػػػا،     وػػػرفوا للخػػػارج، ك بػػػدأ ال ػػػاس ا الشجهػػػع ىتػػػوؿ ك ظلػػػوا كاقفػػػني  ػػػدقوا الوػػػحفا كالطبػػػل، ىتػػػيف  عطػػػ

 بيت زكجها.  إىل، ر ثها  لشعد أهل العركس بااسشعداد لزؼ اب شهم سٍ فى اكخداـ للرقز كال ػَّ 

ىتػػني ػلػػني خػػركج العػػركس نػػن بيػػت أبيهػػا، اػػاف تشػػد علػػى رأسػػها نوػػلا لار بيػػا  كتالبػػان نػػا اػػاف  العةةروس واللحاقةة :
لػػػبعض نػػػ هم سػػػحبها نػػػن بػػػني س نػػػن بيػػػشهم أنػػػران فيػػػه نػػػن الوػػػعوبا، لدرجػػػا إىتػػػراج كالػػػدها الػػػذم  ضػػػطر اخػػركج العػػػرك 

ب ػات زللهػا، كاػػذل  نػن الرجػػاؿ كالػذم  عػ  ةػػذا اكنػر إظهػػار قيهػا العػػركس ا ك رافػق العػػركس الةثػري نػػن ، نودعاهتػا
رصػػاص احلػػي بالب ػػدؽ سػػول إقػػوؽ ال ك  تةػػن ه ػػاؾ أم نراسػػيم أخػػرل ا الزفػػا تلػػشوجب علػػى أهػػل ادلعػػرسقونهػػا، 

ـ، انشل  ال اس الب ادؽ بنينواعها لاررنل، الة ػد ، البشػلي، ُِٔٗالعر  ا البدا ا، كنع الرخاء ااقشوادم بعد عاـ 
الشػػػيةي، البلاػػػارم   ادلػػػيم كف كالةو ػػػ ةوؼ اآلي  فةانػػػت تلػػػ  الب ػػػادؽ تضػػػرب للعػػػركس قػػػوؿ الطر ػػػق، كتشوقػػػف 

الرصػػاص بػػل ك لػػـز ىتػػق علػػى أهػػل ادلعػػرس للشقوػػري ا ذلػػ . كنػػع الوقػػت ظهػػرت أك ابشػػدعت العػػركس بشوقػػف اقػػوؽ 
ىتػق الػربؾ، فػنذا نػا نػرت العػركس نػن جانػب بػرؾ  لػـز ادلعػرس بػدفع   فرانوػي ىتقوؽ جد ػدة  لػـز ةػا ادلعػرس، ن هػا 

ل  رنػػي البػػيض ع ػػد اػػل نةػػاف للعػػركس كاػػذل  إذا عػػربت نػػن قػػرب اجمل ػػا لادلقػػربة   لػػـز أ ضػػان بػػدفع   فرانوػػي. كاػػذ
 عشقد أنه سة ان للجن، فانى البيضا قبل العركس لششخطى نػن فوقهػا، اعشقػادان بػنيف ذلػ  فد ػا للعػركس نػن أف  وػيبها 

، كاانػػت ال شػػرة بػػالعركس نشػػيان باكقػػداـ  شقػػدنهم أهػػل ادلعػػرس الػػذ ن جػػاءكا لللػػهرة   أذل نػػن سػػةاف ذلػػ  ادلةػػاف
 العركس الرجاؿ    شلوهم ال لاء نع العركس.  شلوهم أهل ا ل الس ن ه

 أـ ادلعػػرس جانبهػػا إىلادلز  ػػا باكتػػاين كضػػرب الػػدؼ، ك  بيػػت ادلعػػرس  ةػػوف ا اسػػشقباذلا إىلكىتػػني كصػػوؿ العػػركس 
، كقبػػل جتاكزهػػا نعقػػم البػػاب  لػػـز ادلعػػرس بشلػػليم ىتػػق ادلعقػػم كىتػػق الفششػػا ا كقػػت كاىتػػد، بػػالبخور كالزتار ػػد كاخواتػػه

بػػان نػػا  ةػػوف كالػػد ادلعػػرس نلػػشعد لػػذل  اوهنػػا نػػن تقاليػػد اجملشهػػع، كبػػدفع ذلػػ  تػػدفع اكـ كاكخػػت بػػالعركس كالػػذم تال
 .ترفا ادلعرس ىتي   ةوف هو ا اانشظار، ك شلل الارفا بال لاء نن اكهلني هيعان  إىلادخاذلا 

                                                           

 ـ.َُِِنوفهرب  ُِىتلن صاري ىتلن ىتلني ادللحاين، نقابلا  خويا. الظاهر   (ُ
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لاللحاقػػا  ىتيػػ   ػػدخلوهم أىتػػد  بعػػد دخػػوؿ العػػركس  قػػـو رجػػاؿ ا ػػل ادللػػشقبل للعػػركس بالاىتيػػب باكهػػل هيعػػان 
الد اك ن أك ا سطح أىتد البيوت لشقد  القهوة ذلم كاخلهري نع الشهر. ااف ذلػ  ا البدا ػا   اسػشبدؿ الشهػر بالعلػل، 

 كتلهى تل  الوجبا ا تقاليد العرس كأعرافها بػ لالشعشونا .
هيػػػع اللحاقػػػا للػػػدخوؿ علػػػى العػػػركس كبعػػػد اانشهػػػاء نػػػن  ػػػرب القهػػػوة كت ػػػاكؿ بعػػػض اللقيهػػػات اخلفيفػػػا،  شنيهػػػب 

لشود عهػػا كنػػع الػػوداع تعطػػى العػػركس نبلاػػان نػػن ادلػػاؿ اػػل بقػػدر اسػػشطاعشه، لة ػػه أنػػر نلػػـز كنشعػػارؼ عليػػه، باعشبػػار أف 
بعػد أف اانػت ناطػاة ا بيػشهم، كقػد انػد،رت تلػ  العػادة الةل  عد نن أهلها فو ترابا أف  راهػا كهػي ا اانػل ز  شهػا 

ف نن ادلوىت  ىترص الشباب على إلقاء تل  ال ظرة ارالبػا حللػرهتم، فبػدأ قػرح ادل ػع لشلػ  ارز يػا كأبطلت، ىتي  اا
أكؿ نػن لفػػت نظػر ال ػاس ا زلػػل الةػراث، كقػػد اانػت ااسػػشجابا   ُلنػن العػرس، كقػػد اػاف زلهػػد علػي ىتلػن ادللحػػاين

نػن قبػل ناصػر ىتلػن زلهػد الةهػاؿ ا  على نا اانت عليها ىتػيف ن عػت هنا يػان ا زلػل الةػراث بطي ا كناددة، كظلت
   ادل ع ا عهـو العزلا بعد ذل . إىل،   تو عرس أخشه الس زفت على  اسني ىتلن علي اللهاف

، فال ػػاس ن شظػػر ن اإلعػػوف عػػن فػػض بةػػارة العػػركس، كذلػػ  اػػركج بيػػت الزكجيػػا إىل    شػػه العػػرس بػػزؼ العػػركس 
نون ب دقيشه إلقوؽ الرصاص ا اذلػواءك إ ػذانان بالػدخوؿ كإعػوـ ال ػاس ادلعرس نن ترفشه إلبوغ أبيه كأنه أك خركجه ىتا

 ػػػربز اإل ػػػةاؿ، بلػػػؤاؿ ال ػػػاس عػػػن عػػػدـ  أف العػػػركس كصػػػلت ب ػػػت أنهػػػا كأبيهػػػا. كا ىتػػػاؿ عػػػدـ اإلعػػػوف عػػػن ذلػػػ 
اصػا بػني،ر دـ اإلعوف؟ ايف ا كهي نن عادات اجملشهع كتقاليد  الوزنػا إلظهارهػا كالػس تلػـز العػركس بشعليػق اخلرقػا اخل

البةػارة ا ترفشهػا كإظهارهػا ا اليػـو الثػاين نػن العػرس ىتػني تزكرهػػا ال لػاء لرؤ ػا اخلرقػا كااىتشفػاؿ ةػا كهػو آخػر نظهػػر 
، كرمبػػػا  ػػػػدث فالعػػػرؼ، كاػػػػوؼ ذلػػػ  تضػػػطرب اكسػػػػرتا للعػػػرس. كتشفػػػاخر اكـ ك طهػػػػ ن اكب بػػػذل  نشيجػػػا ذلػػػػ 

لبةػارة كا عػذر لػه أىتيانػان إا إذا اػاف نربوقػان بلػحر جعلػه ادلعػرس لفػض علػى ضػركرة  إ ةااتك نشيجا احلػرص الزا ػد
ز قيهشهػػا ا عػاجزان، ا الوقػػت الػػس تةػػوف فيػػه العػركس بػػ فس احلػػرص علػػى فػػض بةارهتػا ىتػػيف ا تػػشهم ا  ػػرفها كتػػ ق

دالرمحن الشػػي  عبػػعيػػوف أهلهػػا كاجملشهػػع، كجت بػػان لإل ػػةاات الػػس قػػد ىتوػػلت ك وػػل أبطلػػت تلػػ  العػػادة، رتػػم أف 
اخلهيلي  دعم تل  ارز يا بقوله: "أف نقاصد الشر عا تل د  كنه سبيل لشعظيم الشرؼ كاحلػخي علػى اخليانػا كاإلزدراء 

     . ِلةا كلشفز ع ال لاء كإذعارهن عن الشفر خي ا الشرؼ"

قر بػا نػن اللحيػا  ااخلوبػا لن طقػ إىلكا ىتاؿ نػا إذا اػاف ادلعػرس نربوقػان بلػحر  عػاجل، اػاف كالػد   لػارع بالػذهاب 
على خخي اللاىتل  للعوج، فقد ااف ه اؾ ساىتر  لهى لسػيد الزبػات  كىتػني  وػلوف إليػه  قػـو بندخػاؿ ادلعػرس نػع 
عركسشه عشػا خاصػا ةهػا ك ػنينر  بالػدخوؿ عليهػا، ا الوقػت الػذم  ةػوف اللػيد قػد فلػ  نػا ةهػا نػن سػحر إذا اػاف  

                                                           

أرض  إىلـ، نشػني  شيهػان كىتػني بلػر الفشػوة هػاجر نػع أترابػه ُِْٗزلهد بن علي ىتلػن بػن ىتلػني بػن علػي أزلهػد سػعيد عبػد  ادللحػاين: نػن نواليػد عػاـ   (ُ
ـ، كا اؾ ا نشركع ُٓٔٗإىل نقابا عهاؿ كنوظفي ادلشار ع العانا كالس تنيسلت ا عاـ    عاد ليقيم ا احلد دة ، كانضم ادلهلةا العربيا اللعود ا،

ـ. اها الشحق با اد القول الشعبيا ادل اهضا للحةم اإلناني كبعػد انشهػاء ىتوػار اللػبعني، كانشهػاء احلػرب عػاد إىل عزلشػه ُٔٔٗقر ق احلد دة تعز عاـ 
ـ. أ رؼ على ب اء جانع الةراث كادللهى  انع الظاهر، كهو نن صهم ن ػارة ارػانع ُُٕٗد ر ا اخلبت، عاـ لي شخب شلثون عن العزلا ةي ا الشطو ر مب

ا راش كتػوا باا ااؾ نع ال جار أنور أمحد بن أمحد ال جار، قضى بقيا آخر أ انه ا نشابعا ادللجد كالقياـ عليػه، ىتػيف أصػيب  لطػا أقعدتػه علػى الفػ
 ـ، رمحه اهلل رمحا كاسعا. َُِّ د لهرب ُٖق/ُّْٓصفر  ُْ

 .ٖٗ، صُـ، طََِِ  الظافر، أمحد ػلىي أمحد: هتيجر أ ار كأفةار كأقوؿ. د.ف. ص عاء (ِ
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ا اػػاف بػػه سػػحر، أنػػا إف اػػاف عجػػزان أك تػػري  فيػػنينرهم بعوجػػه بعػػد اػػذل ، فيػػدخل ةهػػا نبا ػػرة كػلػػل اللػػركر. هػػذا إذ
 تعر فهم مبا أصابه، كااف ػلضر نن أهل العركس نعهم ذل  ادلوقف إلقه  اف أهل العركس على اب شهم.

اػاف العقػد  ػشم ا ادللػجد كقبػػل سػاعا نػن زفػاؼ العػػركس تالبػان، ىتيػ  اػاف ادلعػرس  ػػنييت نػع اللػهارة اهػا أسػػلف ا 
ادللجد إا نن  ثقػوف فيػه، ىترصػان علػى  إىلكىتضور الليد ادلع  با اـ العقد بني الطرفني، كا ػلضر نعهم  ذار ذل ،

أف أهػػل ادلعػػرس  شفقػػدكف نػػن ىتػػوؿ ادللػػجد خػػوؿ كقػػت  إىلادلعػػرس نػػن الػػربخي ا تلػػ  اللػػاعا، ك وػػل ةػػم احلػػرص 
 العقد. 

لطيبا للعقد كزفا العركس كإدخاذلا بيػت زكجهػا، كالاتيػب اها ساد ااعشقاد ا اجملشهع أنه ا بد نن  رم اللاعا ا
سػػادة ادل طقػػا اخشيػػار اليػػـو كاللػػاعا كقػػد ا ػػشهر بػػذل  اللػػيد  إىللػػذل  قبػػل العػػرس، ىتيػػ  اػػاف  ػػذهب كالػػد ادلعػػرس 

اػاف   زلهد صاري بلاي  كزلهد عزالد ن اللػهاف مبراقبػا الطوالػع كال جػـو كأكل ػ  اػانوا ادلعشهػد ن لشلػ  ادلههػا، كاػذل 
 أزلهد أىتلن اللهاف لالةيس  رمحهم اهلل هيعان. 

نيلػػا كعشػػػر ن   فرانوػػي كتزا ػػد ىتػػػيف كصػػل أربعػػػني ا عهػػػد اإلنػػاـ ػلػػىي ككلػػػد  أمحػػد  فقػػد اػػافأنػػا عػػن ادلهػػػر، 
ـ، ُِٔٗن ػا   فرانوػي،   تزا ػدت بعػد عػاـ  إىلكنيلني   فرانوي، أنا بال لبا للػدفع فقػد اػاف  ػدفع نػن رمػانني 

نيلػها ا عهلػا كرقيػا،  إىل،ورما ا   فرانوي كنع اسشبداؿ الفرانوي بالعهلا الورقيا ارتفع الػدفع  إىلىتيف كصل الدفع 
إذ ااف الر اؿ الورقي  لاكم الر اؿ الفرانوي الفضي، كأصبح ادلهر  شدرج نػن فػاة لفػاة، ىتػيف فػرض ذهبػان كفضػا، كقػد  

زكاج اب شػه علػػى أمحػػد الةشػرم كنػػن بعػػد  علػي عبػػد  اللػػهاف،   حلقػػه اػاف أكؿ نػػن سػػن ادلهػر هػػو علػػي ػلػىي  ػػرؼ بػػ
زللػػن زلهػػد عبػػداهلل ادللحػػاين قحطػػاف ىتػػني فػػرض ن ػػا   فرانوػػي فضػػا نهػػراص اب شػػه ادلشزكجػػا نػػن ػلػػىي زلهػػد صػػاري 

قرابػػا  الػػورد اخلػػوب، لةػػن العاقػػد اػػاف الشػػي  علػػي عبػػد  الػػورد رفػػض ذلػػ  قاقعػػان، كفػػرض صػػرفها بالر ػػاؿ الػػس كصػػلت
فػػرض ن ػػا جػػراـ ذهػػب اب شػػه ادلشزكجػػا نػػن أنػػني عبػػداهلل علػػي ادللحػػاين كبالشػػاي     سػػشا كأربعػػني ألػػف   عهلػػا ؽل يػػا، 

اعشهػػاد الػػذهب نهػػران نػػن ذلػػ  الوقػػت، كلعهػػرم نػػا اػػاف أت انػػا عػػن تلػػ  اللػػ ا، خاصػػا كأف ادلهػػر  ظػػل نػػؤخران ا ذنػػا 
أبيهػا ىتػيف  رتههػا علػى الش ػازؿ عػن  الزكج ا بيػت بالطوؽ تراها الزكجا الزكج، فنذا نا ىتول بي هها خوؼ كقالبت

  .  عقد الزكجيا ن هنهرها نقابل تلرػلها كف  

 الوالدة:

اػػاف الشعػػاكف بػػني ال ػػاس علػػى نلػػشول الفػػرد كاكسػػرة  ػػشم بطر قػػا تلقا يػػا كسللػػا، دكف الشةلػػف نػػن أىتػػد، كرمبػػا أف 
ثػر، كأبػرز نظهػر نشػاهد  ىتػني تقػدـ ادلػرأة احلانػل علػى الػوادة، فشجػد نعظػم هذ  الوفا أك ادليزة اانػت بػني ال لػاء أا

جانبهػا قر بػات احلانػل،  إىلنلاء ا ل   شظرف نوعد كادهتا، كمبجػرد إىتلػاس ادلػرأة بقػرب نوعػد الػواد  ضػر ادلولػدة ك 
اهلل  إىلف تلػد، كترفػع الػدعوات ك لود  عور القلق ع د ال لاء عهونان، كالويت ا الاالب  شهانلن بنيف فونا ب ػت فػو

 بنيف  فرج ع ها، فنذا نا  ت الوادة أيبًٍلان هيعان باخلوص فشلود الفرىتا ع د ارهيع.
جانػب الوالػدة، فيزكدهنػا بالطعػاـ كادلػاء كالفحػم  إىلكبطر قا تلقا يا تلودها ركح احلب كاكلفا، جتد ال لاء هيعان  قفن 

، كنػػن ػللبهػػا كنػػن كاحلطػػب، كاػػل نػػا  لزنهػػا، لدرجػػا  أنػػه إذا اانػػت لػػد ها بقػػرة جتػػد نػػن  وصػػل ذلػػا العلػػف لبقرهتػػا اػػل  ػػـو
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  ظف نةاهنا، كتقضي الوالدة فاهتا اكربعني  ونان ا راىتا، ا ىتني ؽلدها نلػاء ا ػل مبػا  شاجػه نػن فػركخ كبػيض، سػواء 
، كقػػلَّ أف جتػػد نػػن اػػاف ذلػػ  نػػن أقػػارب الػػزكج أك أهلهػػا كجرياهنػػا ا القر ػػا، كا ت قطػػع ع هػػا  الز ػػارات ادلشواصػػلا اػػل  ػػـو

  زكرها فارغ اليد ن.
ااف ا الاالب، تنيال الوالدة لوىتدها، كذل  نن أجػل تاػذ شها الشاذ ػا اريػدة، نػع ىتػرص نػن ىتوذلػا علػى ذلػ ، 

ول ىتوػر كقد أي،ًر نقولا نعركفا ا رلشهع ا ع د ارهيع هي أنػه لنػا أىتػد  نياػل نػع الوالػدة  كلػيس رمػا هػدؼ آخػر، سػ
الشاذ ا عليها، خاصا إذا ااف لد ها أكاد صاار، فحني  لهعوف ذلػ  ادلثػل، ؽلش عػوا عػن نشػاراشها نػا تنيالػه، كبالشػاي 

 جتد الشاذ ا ادل اسبا، لشعو ض نا فقدته أ، اء الوادة. 
، ىتػيف  ػركف الوالػدة قػد قانػت، كبػدأت تشحػرؾ ، إذ اانػت الوالػدة ا ت قطع نبادرة اجملشهع ال لا ي عن تقد  نا  لـز

نفلػها ىتر وػا علػى أف تقػـو بلػرعا، كت بػه علػى اػل نػن  عطيهػػا بنينػه  ةفػي نػا قػد   تقدؽلػه ذلػا، كالػذم  عشػرب ع ػػدها 
 د ن غلب قضاؤ  ا ىتاؿ الوادة ع د اكخر ات، كبالشاي أصبح سلفان كعرفان فيها بي هن ا إقار ا ل الواىتد. 

هر فػػاة اكربعػػني اانلػػا، اهػػا قػػد أسػػلف ا الػػذار لػػذل ، فالوالػػدة إذا نػػا تعافػػت كنػػن الوػػعب القػػوؿ، أف العهليػػا تلػػش
كا ػػػشدت، بعػػػد العشػػػر ن اليػػػـو أك أاثػػػر بقليػػػل كرمبػػػا الشػػػهر، ترتػػػب للًخرَّاجػػػا، كالػػػذم  لػػػهى  ػػػـو الوفػػػاء ا رلشهعػػػات 

ت اكخػرل، كتشػدبر ادلػرأة ىتاذلػا أخرل، ن ها الو عاين. لة ه ا الاالب ع دنا ا  شةلف الزكج اثػريان علػى تػرار اجملشهعػا
مبػػا لػػػد ها نػػػن إنةانػػػات، كاخًلرَّاجػػػا إعػػػوف بانشهػػػاء فػػػاة الػػوادة، كتػػػشم اخلراجػػػا للوالػػػدة صػػػباىتان ع ػػػد أهلهػػػا، ىتيػػػ   ػػػشم 
اسشقباذلا اكقارب ذلا، كعهل ىتفلا صارية توبر فيهػا الوالػدة بػاذلرد لنػن قبػل  أك احل ػاء، كتبقػى نعهػم سػاعشني أقػل أك 

 بيشها، لشهارس ىتياهتا الطبيعيا بعد ذل . إىلعود قبل الظهر أاثر، كت

 الموت والعزاء: 

أفػػراد اجملشهػػع قاػت عػػادات اثػػرية علػى اجملشهػػع نػػن قبػل، بػػدت ن افيػػا للػػد ن كالشػرع اإلسػػوني، فحػػني  فػارؽ أىتػػد 
ت ال ياىتػا كالعو ػل علػى احلياة، اانت ال لػاء  ػرفعن أصػواهتن بالعو ػل كال ياىتػا ك ػق اريػوب كلطػم اخلػدكد، كالهػا اانػ

ادليػػت أاثػػر، ،بػػت للهجشهػػع أف للهيػػت قيهػػا ا أهلػػه، لدرجػػا أف ال ػػاس ،بشػػت ا عقػػوذلم ،قافػػا ادلعز ػػا علػػى الراىتػػل أك 
  ادليت، كادلعز ا تع  بفهه ا الباايا أك ال ا حا، ك  دـ الرجل الذم ليس له ب ت، ىتي   قاؿ: لا باايا عليه

ـ اجملشهػػع، ا ىتػػاؿ نػػوت أىتػػد أفػػراد ، ا اليػػـو الػػذم  شػػهد أم زلػػل نػػن الظػػاهر اهػػا اػػاف  لػػود احلػػزف الػػه عهػػو 
ادلػػوت، فشجػػد اللػػةوف ظػػاهران ا اكرجػػاء ك بػػادر أهػػل ادليػػت  لػػب القػػراء كالػػذ ن اػػانوا تالبػػان نػػن اككاد لقػػراءة سػػورة 

الرجػػاؿ ا القر ػػا كالقػػرل ا الوقػػت الػػذم  بػػادر  .ىتػػيف ػلػػني كقػػت الالػػل  اسػػني علػػى ادليػػت، كهػػو علػػى فػػراش ادلػػوت،
اجملػػاكرة حبفػػر القػػرب كالػػذم  ػػشم بطر قػػا هاعيػػا، كالةػػل ا ىتالػػا سػػباؽ نػػع اآلخػػر ن للحفػػر كالشجهيػػز، كذلػػ  قهعػػان ا 

ادللػجد كنػن   نثػػوا   إىلكجتهيػز ،  لػارع الرجػاؿ ل قلػه  ادليػت تلػل إ ػاـ احلفػر كاػذل  ، كبعػدالثػواب كاكجػر نػن اهلل
حظػػا تشجػػدد أصػػوات ال لػػاء بالبةػػاء كال حيػػب، كقػػوؿ بعػػض العبػػارات الػػس ا غلػػوز قوذلػػا، فهػػثون:  اكخػػري، كا هػػذ  الل

 اهلل كت ز  عن نثل تل  اكقواؿ. تعاىلااف  قاؿ لتبد علي   ا ر   ليت زكجي أك أ   كتريها نن العبارات، الس 
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 شقػدـ ال ػاس أىتػد اللػادة، ن شػدان اػاف ربة، كه ػا  نثوا  اكخػري، ادلقػ إىلبعد أف  شم الووة على ادليت، ػلهله ال اس 
ن أف  ػذار بػدان نػ   ِلنا تشم الطني  ُلذلم ك رددها ال اس بعد  بووت عاؿ: ل ا ابن آدـ  ا نلةني . . . نعذر ل 

   ه.هعظ اسم اهلل ك 
أ ػػاـ بلياليهػػا،  ا الشجهيػػز للهولػػد ك قػػدـ ال ػػاس العػػزاء كالػػذم اػػاف ا الاالػػب ،و،ػػا بعػػد الػػدفن  شػػرع أهػػل ادليػػت 

ىتيػػ   قػػـو اللػػيد بنىتيػػاء ادلوالػػد ا ادللػػجد بػػني ادلاػػرب كالعشػػاء،  قػػدـ أهػػل ادليػػت فيهػػا البخػػور كنػػاء الػػورد كتػػري  ا 
ادللػػجد، كبعػػد العشػػاء  شجهػػػع ال ػػاس ا بيػػت ادليػػت، لللػػػهرة كال شػػيد علػػى ركح ادليػػت. كقػػػد تو ػػت تلػػ  ادلظػػػاهر 

  .ل بو ا على صاىتبها أفضل الووة كالشلليمبفضل اهلل كادلعرفا احلقيقيا للل ا ا

ادليػت  قػدنوف الطعػاـ لم نعرؼ أنػه اػاف أهػل بيػت ا اآلكنا اكخرية، بدأ ادللار اجملشهعي   حرؼ ا هذا اجملاؿ، فك 
 لل اس بعد الدفن، رتم أنه ليس ذلذ  العادة الدخيلػا أصػون ا عػادات اجملشهػع كتقاليػد ، كنػا هػو ادلشعػارؼ لػدل اجملشهػع

ا الظػػػاهر عهونػػػان، هػػػو ادلواسػػػاة كهػػػل ادليػػػت، انطوقػػػان نػػػن ىتػػػد   ال ػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلم: "اصػػػ عوا آلؿ جعفػػػر 
قعانان" كبعد الدفن تلشهر ادلواساة كتقد  العزاء فػاة بضػعا أ ػاـ، تػااكح نػا بػني الثو،ػا أ ػاـ أك اكسػبوع حبلػب نةانػا 

 الراىتل ا قلوب ال اس.

 ت،األعٌادالدٌنٌةوالوطنٌة:االحتفالبالمناسبا

 عٌديالفطرواألضحىالمبارك:

اللػػابقا لألعيػػاد، رجػػب ك ػػعباف كرنضػػاف، إذ   ،ػػا اك ػػهرقبػػل احلػػد   عػػن اكعيػػاد، ا بػػد نػػن احلػػد   عػػن الثو
 طقػػا، ادل إىلذلػػا خاصػػيا هيلػػا ا ىتيػػاة اجملشهػع، كخاصػػا ا القػػرف ادلاضػػي، كذلػػ  ببػدء توافػػد ادلاابػػني كعػػودهتم  تاانػ

فشفػػرح الزكجػػا بعػػودة زكجهػػا ك فػػرح اكهػػل بقػػدـك كلػػدهم نػػن الاربػػا، ك فػػرح الولػػد بقػػدـك كالػػد  كأخيػػه كتػػريهم، ك شػػاؾ 
 ارهيع ا تل  الفرىتا.

العػادة ا اجملشهػػع ىتػني  لػػافر الفػرد نػػ هم، أف  ودعػه ارهيػػع  ت، كاانػػادلاابػني عػػودةاػاف  ػػهر رجػب بدا ػػا نوعػد 
هيع ع د كصوله كعودته، ىتيف زكجشه ا تشورع عن اسشقباله نع ارهع كتعانقػه نش اسػيا اػل نػن ع د سفر ، ك لشقبله ار

 طػػالبوف ةد ػػا العػػودة، كهػػي عبػػارة عػػن  ػػراء قػػراقيس نػػن ادللػػيم  ػػوزع  ان عػػيىتوذلػػا. أنػػا اكقفػػاؿ فهػػم ا تلػػ  احلالػػا ه
عػػػد قػػػدـك  ػػػهر رنضػػػاف ادلبػػػارؾ، فشبػػػادر بيػػػ هم، ك شلػػػابق ارهيػػػع علػػػى ذلػػػ ، فشةشهػػػل الفرىتػػػا بعػػػودة ادلاابػػػني نػػػع نو 

 الزكجات بشبييض البيوت بال ورة البيضاء، كاذل  ادللاجد نن اخلارج، ك لارعوف بالشجهيزات الوزنا لشهر رنضاف.
اػاف ال ػػاس كا  زالػوف  ولػػوف  ػػهر رنضػاف اهشهانػػان ابػػريان اوضػع خػػاص عػػن بقيػا أ ػػهر اللػػ ا. كاهػا هػػو ادلعشػػاد أف 

 قلب ا رنضاف، ب ـو ال اس ا ال هػار كسػهرهم ا الليػل، لةػن هػذ  العػادة   تةػن قبػل ادل ػا العػاـ الشوقيت كال شاط  
ادلاضيا، فقد اانت اك ػاـ اهػا هػي، ك  تشاػري إا بعػد أف ارختػى ال ػاس اقشوػاد ان باػربشهم، كالػس بػدأت ن ػذ بدا ػا القػرف 

                                                           

   نن اللهجا الدارجا كالس تع : ا بد ل . ُل
ادلهلةػػػػػػػا  إىل، كخاصػػػػػػػا  بػػػػػػػدك للباىتػػػػػػػ  أف تلػػػػػػػ  ادلراسػػػػػػػيم قػػػػػػػد أبطلػػػػػػػت أك تو ػػػػػػػت سػػػػػػػر عان، خاصػػػػػػػا بعػػػػػػػد اتػػػػػػػااب ال ػػػػػػػاس كخػػػػػػػركجهم نػػػػػػػن الظػػػػػػػاهر  ِل

 العربيا اللعود ا. 
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على تػوفري الػذرة لالقػوت  كاإلداـ لاللػ  كاللػهن  كاانػت العشر ن ادلاضي، ففي قبل ذل  الشار   ااف ال اس ػلرصوف 
جانػػب نػػا غلدكنػػه نػػن الشحلػػي ات الاذا يػػا، االلحهػػا ا ىتػػاؿ نػػا إذا أىتػػد نػػن أفػػراد  إىلسػػعادهتم ىتػػني  شػػوفر ذلػػ ، 

لػػوؽ ااحلانضػػا أك الورػػا أك سػػوؽ آخػػر، فيشػػاؾ نػػن اللحهػػا، لريجػػع فيطبخهػػا كتػػوزع ن هػػا علػػى ال إىلا ػػل ذهػػب 
 ا أهل ا ل كخاصا اجملاكر ن نن ىتوله، كهذ  اانت عادهتم ا ىتاؿ قب  ادلرؽ.تالبي

ااف ال ػاس ا هنػار رنضػاف  علهػوا أب ػاءهم أا  ػنيالوا ىتػيف ا  ػراهم رنضػاف، فيشخيػل الطفػل أك الػ ءء أف رنضػاف 
كىتػني ػلػني نوعػد  عبارة عن رجل  ػرل ال ػاس ك ػراقبهم، فيحػرص اكقفػاؿ أف  ةػوف أالهػم ا الظػوـ، علػى اكتلػب،

 ػػا رنضػػاف  ػػا بػػو محػػاىتم . لاإلفطػػار ؼلػػرج الوػػاار ذاػػوران كإنا،ػػان بػػالشا  بقػػدـك رنضػػاف بادلهاجػػل ادلعركفػػا ع ػػدنا، ن هػػا: 
اكذاف أالػػوا نػػا نعهػػم    صػػدحاػػل نشجهعػػني كن شظػػر ن لػػاذاف، فػػنذا نػػا اك   قونػػوف بنيخػػذ   كا ػػا لػػيب قرعػػا دراهػػم

 لبيت.ا إىلعادكا 
ادل زلػا، كهػي الارفػا ادللحقػا بادللػجد  إىلعلى اإلفطار ا ادللجد، لشلهس الار ب كنػن  ػنيكم ىتر ووف  ال اسااف 

ذل ، ااف ال اس أ ضان ػلرصوف علػى تقػد  نػا لػد هم  إىلعلى نلشول ال زلل ا ادل طقا، كادلخووا للارباء، إضافا 
ف عػػن ادلطػػرح ب قو ػػها ادلش وعػػا، الػػس اانػػت كختشلػػ  ُلنػػن أاػػل ا كعػػاء جد ػػد، تلػػهى ع ػػدنا لاللػػةدة أك اللػػقدة 

تو ع خويوان لشهر رنضاف، فػو جتػد بيػت نػن البيػوت إا كقػد انشلػ  سػقدة جد ػدة لرنضػاف، كبعػد الوػوة  ػدخل 
ال اس إلاهاؿ ت ػاكؿ قعػانهم،    ػرب القهػوة كالػس اانػت ا الاالػب عبػارة عػن قشػر الػ  تػري ا لػى باللػةر، لعػدـ 

ادللجد كداء صوة العشاء كقبل الوػوة اانػت لل ػاس تػرانيم  إىلا نا انشهوا نن ذل ، سارع ارهيع كجود  آنذاؾ، فنذ
خاصػػا  ػػذاركف ةػػا خػػالقهم ك شعبدكنػػه ك لػػنيلونه الرمحػػا، كأتػػذار أن ػػا عشػػ ا تلػػ  الطقػػوس الد  يػػا، كاكدعيػػا الػػس اػػانوا 

و فػاعف ع ػا  ػا اػر "، "سػبوح قػدكس رب ادلو ةػا غلاهركف ةا، ن هػا: "اللهػم إنػ  عفػو اػر  كتفػور رىتػيم  ػب العفػ
كالركح". بعدها تقاـ الووة للعشاء ك لارعوف بنيداء الااك ح، بشةل أسػرع، ىتيػ  اػاف  قػرأ فيهػا علػى اكتلػب سػورة 

، كقليل نػن  لػهر الليػل، فػنذا نػا قاربػت اللػاعا الواىتػدة بعػد ن شوػف  إىلادلعوذات، لياادر ارهيع بعدها  بيوهتم لل ـو
كاػػاف أ ضػػان  وجػػد نػػدفع رنضػػاف بالز د ػػا   الليػػل،  علػػن القيػػاـ لللػػحور، كذلػػ  بضػػرب ادلرفػػع نػػن اربػػل لجبػػل  ػػا ع

  لهعونه أهل الظاهر ع د اإلفطار كاإلنلاؾ.
 كلعل نن  شلاءؿ دلاذا ضرب ادلرفع تل  اللاعا بااران عن نوعد اللحور؟ 

، ةر اللر عا، لذا ااف قيانهم تل  اللاعا لطحن احلبػوب ادلوجػود   ةن لل اس الدقيق ادلوجود لد  ا اآلف، كا ال ا
، كهػػػذا العهػػػل ػلشػػػاج كقػػػت نػػػن ال لػػػاء، كبعػػػد اللػػػحور،  شوجػػػه ال ػػػاس لوػػػوة الفجػػػر    ِلكإ ػػػعاؿ ادلواقػػػد كالوػػػوي

نضػػاف، نػػزارعهم، كهةػػذا  لػػري رنضػػاف ا تلػػ  الفػػاة، كتاػػريت بعػػض العػػادات كالشقاليػػد اخلاصػػا بر  إىلالػػذهاب بػػااران 

                                                           

 .ّ  انظر نلحق الوور. صورة رقم ُل
الوػػػػػػو لادللحػػػػػػا : نوػػػػػػ وعا نػػػػػػن الفخػػػػػػار، سلووػػػػػػا لوػػػػػػ اعا اللحػػػػػػوح، الػػػػػػس عػػػػػػي عبػػػػػػارة عػػػػػػن رقػػػػػػا ق نوػػػػػػ وعا نػػػػػػن الػػػػػػذرة احلهػػػػػػراء أك البيضػػػػػػػاء أك   ِل

نشوسػػػػػػطا ا اكسػػػػػفل، تلػػػػػهل نػػػػػن خوذلػػػػػػا كضػػػػػع احلطػػػػػب لشحػػػػػػاؽ الػػػػػدخن، ترتفػػػػػع عػػػػػن اكرض بواسػػػػػػطا ب ػػػػػاء ىتػػػػػواي نيلػػػػػني سػػػػػػم تقر بػػػػػان، كفشحػػػػػا 
بلػػػػهولا أنػػػػا الشػػػػةل فهػػػػو دا ػػػػرم، كتعػػػػد ادللحػػػػا نػػػػن اللػػػػواـز اكساسػػػػيا ا ادل ػػػػزؿ. انظػػػػر نلحػػػػق الوػػػػور، صػػػػورة رقػػػػم . لجحػػػػاؼ، ػلػػػػىي زلهػػػػد: القر ػػػػا 

 . ٖٕ، صُـ، طَُِِهػ/ُِْْاليه يا ،قافشها كتقاليدها. د. ف، ص عاء 
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ىتػػد ثان كقر بػػػان، نػػػع سػػبعي يات القػػػرف ادلاضػػػي، فشاػػريت ىتيػػػاة ال ػػػاس بشػػق الطػػػرؽ ككصػػػوؿ  تبػػػدالػػػس فبعػػد تربػػػا ال ػػاس 
الظػػػػاهر، كتطػػػػور الشجػػػػارة نوعػػػػان نػػػػا، بانفشػػػػاح الػػػػيهن علػػػػى العػػػػا ، عػػػػرب نافػػػػذة ادلهلةػػػػا العربيػػػػا  إىلالةهربػػػػاء كالشلفز ػػػػوف 

دلاابػني بادلهلةػا العربيػا اللػعود ا كازدهػار الشجػارة ا ني ػاء احلد ػدة كتػوفر اللعود ا، كتوفر الليولا ال قد ا عن قر ػق ا
كسػا ل ادلواصػوت الرب ػػا كالبحر ػا، فوصػػلت الفوااػه كتريهػا نػػن ادل شجػات الزراعيػػا، كازدهػرت اكسػواؽ، اػػاف نػن ذلػػ  

وؿ القػات ا محػرة ارػوبعي  تنيسيس سوؽ اللقا ا ا البدا ا نع كجود الداااني اككىل. ىتي  ااف ال اس   شظركف كصػ
، كنظػران كف محػػرة ارػػوبعي كاقعػا علػػى أقػػراؼ الظػاهر، فقػػد قلػب ادلواق ػػوف لادلوالعػػا  نػن ادلقاكتػػا الوصػػوؿ   إىلاػل  ػػـو

كبعػػض الػػداااني،   ه،اػػاف لػػه داػػاف فيػػىتيػػ   للػػقا ا الوالػػد علػػي زلهػػد الةهػػاؿ، اللػػقا ا، كاػػاف نػػن نؤسلػػي سػػوؽ ا
كداػػاف ىتلػػن صػػاري الةهػػاؿ، كعلػػي صػػاري ادللحػػاين كعلػػي بػػن علػػي عبػػد  ادللحػػاين اػػدااف ارػػد علػػي أمحػػد الةهػػاؿ، 

 . ُلاللهاف كتريهمأزلهد عزالد ن لهيجاف ، ك 
كنػػع بدا ػػا العشػػر اككاخػػر نػػن رنضػػاف  بػػدأ ال ػػاس بػػالشجهيز لعيػػد الفطػػر علػػى ادللػػشول الفػػردم كاػػذل  ارهػػاعي، 

نػػن احلطػػب كادلخلفػػات الػػس  ػػرؽ، خػػارج اػػل قر ػػا إل ػػعاذلا فالعػػادات اانػػت أف  قػػـو  ػػباب القػػرل  هػػع أاػػرب اهيػػا 
كا صػػبيحا  ػػـو العيػػد   ها.كتشفػػاخر اػػل قر ػػا بضػػخانا  ػػعلشكفرىتػػا بقػػدـك العيػػد، بعػػد ادلاػػرب نػػن ليلػػا العيػػد اسشبشػػاران 

 اانػػت اكسػػر تشجهػػع ع ػػد ابريهػػا لشػػرب القهػػوة كادلداعػػا، ىتػػيف ػلػػني كقػػت صػػوة العيػػد كالػػذم اػػاف  قػػاـ ا الوقػػا ر
إىل كسػػخي زلػػل  الوػػوة اانػػت ال ػػاس تشجهػػع للشوجػػهن طقػػا كسػػخي بػػني زلػػل الةػػراث كضػػاىتيشه العػػرض، كبعػػد انقضػػاء 

ع رافعػػػني أصػػػواهتم بادلها ػػػد كىتػػػانلني بعػػػض الرجػػػاؿ علػػػى أاشػػػافهم بعػػػدها يػػػالةػػػراث نقطػػػا الوسػػػخي بالعزلػػػا ك ػػػدخل اره
لهػػا لش ػػاكؿ قعػػاـ الاػػداء نػػع بعضػػهم كادلقيػػل ىتػػيف هػػل كاكرىتػػاـ، كتشجهػػع اكسػػر ااػػل نػػ هم لز ػػارة اك   شفرقػػوف ليشوجػػه

  قضػػي ال هػػار. كا اليػػـو الشػػاي اػػاف ا بػػد نػػن القيػػاـ برىتلػػا لػػألكاد الوػػاار فرىتػػا بالعيػػد فشلػػشنيجر سػػيارة  ػػاص أك 
صالوف للذهاب إىل كادم نػور أك كادم سػردكد أك جبػل أذرع القر ػب ن ػا نوعػان نػا، دلشػاهدة ادل ػاظر ك ػراء القػات كنػا 

  ذل .إىل
كاػػػذل  ػلػػػدث ا عيػػػد اكضػػػحى ادلبػػػارؾ، تػػػري أنػػػه ؼلشلػػػف ا نظػػػاهر  بػػػاحلن كاكضػػػاىتي، فيلػػػشعد ال ػػػاس بالشػػػراء 

كخوؿ  هر القعػدة تشعػاىل أصػوات ادلهاجػل لألضحيا نن بعد عيد الفطر نبا رة، كااف الاالب  ر  أضحيشه ا بيشه، 
ظػػػاهر نبا ػػػرة علػػػى اللػػػعود ا ليلػػػوا حباجػػػا إىل فيػػػزا أ ػػػاـ للحجػػػين كالشود ػػػع ذلػػػم، ىتػػػني اانػػػت اللػػػيارات تلػػػافر نػػػن ال

 ـ.َُٗٗاإلقانات احلرة، كتاريت ادلظاهر بعد عاـ 
ادلدرها: كالس اانت تقػاـ خػوؿ العشػر اككؿ نػن ذم احلجػا اػل عػاـ، فقػد   أ ضان  نن نظاهر عيد اكضحى ادلبارؾ

، ففػي بيػت الفػوح اانػت ادلدرهػا ن وػوبا كنعلقػا ورةااف ال زلل  عهل على جتهيز ادلدرها اخلاصػا بػه ا اك ػاـ ادلػذا
على  جرة العرجي، الشجرة ادلعهرة الس اانت على ندخل ا ل، كاذل  ا بػ  عهػرك اانػت تعلػق ادلدرهػا ا  ػجرة 
الربا ػػا، الػػس نةاهنػػا اليػػـو بػػالقرب نػػن الفػػرف ىتػػق علػػي سػػود اكخضػػر علػػى خػػخي اكسػػفلت لة هػػا أبعػػدت نػػع توسػػعا 

                                                           

 ـ.ََِِ ونيو  ِِنقابلا  خويا، الظاهر . علي العاقل اكسشاذ عبداهلل  ُل
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 إىلأنػػػا ا ادل ةػػػب فقػػػد اانػػػت ا كسػػػخي ا ػػػل نعلقػػػا ا  ػػػجرة احلهػػػرة الةبػػػرية، كاسػػػشهرت   ُليػػػدان لللػػػفلشاالطر ػػػق  ه
 إىل، كاػػػذل  ا اخلػػػرزم علػػػى  ػػػجرة احلهػػػرة الواقعػػػا ا أسػػػفل ا ػػػل علػػػى الطر ػػػق ادلػػػؤدم  ِلتلػػػعي يات القػػػرف ادلاضػػػي

 . ْل، كاذل  ا قلحةم ّللشواقي الةبريةادلركاح اكسفل نعلقا على  جرة ا ب  الورا الزكؼ. كندرها ا 
، كاػذل  للشعبػري عػن كقد اانت ادلدارة ت وب لػذهاب احلجػين ىتػيف رجػوعهم، ىتيػ  تقػاؿ ادلها ػد ع ػد ااسػشقباؿ

احل ػػني إلػػيهم لعػػودهتم، ك قػػاؿ أف تلػػ  ادلػػدارة اانػػت ت وػػب علػػى ىتلػػاب نػػن  ػػذهب للحػػن، ك  تقشوػػر ادلػػدار  علػػى 
ارؾ ىتػػيف ال لػػاء كاكقفػػاؿ، فال لػػاء اػػن ؼلشللػػن لػػيون أك ا الوػػباح البػػاار للشدر ػػه. أنػػا الرجػػاؿ فقػػخي، فقػػد اانػػت تشػػ

 اكقفاؿ فةاف   وب ذلم ندار  صارية ال ا ندخل بيشه. 
اانػت ادلػدارة زلػػل تطػري لل ػاس ا اخلػػري أك الشػر، إذ اػاف احلبػػل اخلػاص بادلدراهػا زلػػل الششػاـؤ أك الشفػاؤؿ باللػػعد، 

حلبػػػل  ششػػػاءنوف نػػػن ا ا ػػػل الػػػذم قطػػػع فيػػػه ىتبػػػل ادلدرهػػػا بػػػنيف ىتجػػػيجهم قػػػد تعرضػػػوا دلةػػػرك ، فلػػػو ىتوػػػل كانقطػػػع ا
      . ٓلكالعةس ا ذل 

 ٌوم الجمعة: 

اػػػاف ليػػػـو ارهعػػػا نذاقػػػه اخلػػػاص ا الظػػػاهر، كذلػػػ  بشجليلػػػه كتبجيلػػػه، نػػػن قبػػػل ارهيػػػع، ذاػػػوران كإنا،ػػػان، فاكنهػػػات 
اثر نن بقيا أ اـ اكسبوع، باعشبار أهنا ليلػا ارهعػا، هػذا نػن ناىتيػا. كنػن ػلفزف أكادهن على الووة ا ليلا ارهعا أ

ناىتيػػا ،انيػػا، جتػػد الةثػػري نػػن الةبػػار ؼلشضػػب باحل ػػاء، فرىتػػان بارهعػػا. فػػنذا نػػا أصػػبح  ػػـو ارهعػػا، اػػاف نعظػػم البيػػوت 
 شجهػػػز ارهيػػػع لوػػػوة الوػػػاري نػػػن الضػػػنيف أك ادلػػػاعز،    ػػػذحبوف نػػػا غلدكنػػػه نػػػن قػػػري أك غلشهػػػع ارهػػػع ك ػػػذحبوف ذلػػػم 

ارهعػػا، بااتشلػػاؿ كلػػبس أفضػػل نػػا لػػد هم نػػن ،يػػاب، كالشطيػػب بادلشػػاقر، فشجػػد الةثػػري غلهػػع نػػن أ ػػجار  العطر ػػا 
 ادللجد كتوز عها على ال اس.  إىللاحلهاىتم . الشذاب  حلهلها نعه 

قليلػػو ا عػػدد اللػػةاف،  أنػػا عػػن صػػوة ارهعػػا، فقػػد اػػاف ال ػػاس ا الظػػاهر  شجهعػػوف ا جػػانع كاىتػػد اػػوهنم اػػانوا
فقػػد اػػاف نلػػجدهم لوػػوة ارهعػػا ا جبػػل  ػػا ع، ىتيػػ  اػػاف  وجػػد نلػػجد بػػالقرب نػػن د ػػواف الشػػي  أمحػػد عبػػداهلل 

  ا ع ىتاليان. كنظران لشوسع ال اس بدأت ال اس تشفرؽ ا نلاجدهم. 

 عٌد النصر: 

نقشػل اإلنػاـ ػلػىي بػن محيػد الػد ن  ـ، كالػذم اػاف نػن نشا جػهُْٖٗفربا ػر عػاـ  ُٕتنيسس هذا العيد بعػد انقػوب 
بلواد ىتز ز ص عاء، على  د الشي  علي ناصػر القردعػي كنػن نعػه، كبػذل  اانقػوب تلػلم اإلنػاـ ارد ػد عبػداهلل بػن 
أمحد الوز ر أنور الدكلا الفشيا، كالس   تلب  سول كاىتد كعشػر ن  ونػان فقػخي، فقػد اسػشطاع أمحػد بػن ػلػىي محيػد الػد ن 

ىتجػػا نػػن تعػػز، كأبػػاح للقبا ػػل صػػ عاء  إىلل دلقشػػل أبيػػه، الػػذم كصػػفه ىتي هػػا لاإلنػػاـ الشػهيد  بعػػد كصػػوله اسػشثارة القبا ػػ
                                                           

 ـ. َُِِسبشهرب  ٓهػ/ُّْْزلـر  ِٖاكسشاذ أمحد ػلىي اكخضر، نراسلا  ـو   ُل
 ـ.َُِِسبشهرب  ٓهػ/ُّْْزلـر  ِٖاكسشاذ اللاني ادل شور، نراسلا  ـو   ِل
 ـ.َُِِسبشهرب  ٕهػ/ُّْْزلـر  َّاكسشاذ ػلىي زلهد صاري اكد ب، نقابلا  خويا، ص عاء   ّل
 ـ. َُِِسبشهرب  ٗهػ/ُّْْصفر  ِعبدالعز ز الشاجر، نقابلا  خويا، ص عاء   ْل
 ادلودر اللابق.   ٓل
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ىتجػػػا لي ػػػالوا  إىلدلػػػدة ،و،ػػػا أ ػػػاـ، كتعرضػػػت صػػػ عاء ل هػػػب القبا ػػػل ك  القػػػبض علػػػى رنػػػوز احلةونػػػا ارد ػػػدة، كسػػػيقوا 
قبان نفله لال اصر لػد ن اهلل رب العػادلني  كبالشػاي جزاءهم، كتربع اإلناـ أمحد بن ػلىي محيد الد ن على عرش اليهن، نل

نارس  الذم اسشلم فيه ىتةم اليهن، عيدان  ي بعيد ال ور أك عيد ارلوس على العرش، كألػـز هيػع  ُِأصبح اليـو ل
 ادل اقق الواقعا  ت ىتةهه بااىتشفاؿ بشل  ادل اسبا.  

  ال ػػاس نػػن اافػػا ناىتيػػا اخلبػػت لجبػػع كظلػػرة كبػػ  عهػػارة اانػػت الظػػاهر نراػػزان إلقانػػا ذلػػ  اإلىتشفػػاؿ، كالػػذم ػلضػػر 
قبلا نلحاف، ك لشهر اإلىتشفاؿ ،و،ػا أ ػاـ، تقػدـ فيهػا العػركض كتػدؽ الطبػوؿ كادلػزانري. كلعػل أ ػهر  إىلكتريها  إضافا 

الةػراث  العركض الس تقدـ ا تلػ  ادل اسػبا، تةػو ن ادلهلةػا كتلػيري احلةػم فيهػا،  شػارؾ فيهػا أعضػاء جيلَّهػم نػن زلػل
كقليػػل نػػن بقيػػا أب ػػاء الظػػاهر، اػػاف أ ػػهرهم علػػي صػػاري بػػن علػػي ػلػػىي ادللحػػاين كالػػذم  شػػال دكر ادللػػ ، كقػػد الشوػػق 

ػلػػىي عبػػداهلل  –جانبػػه نلػػاعدك  كج ػػود  ىتلػػن أزلهػػد الةهػػاؿ  إىلاللقػب بػػه، كا ػػشهر ىتػػيف اآلف بعلػػي صػػاري ادللػػ ، ك 
ىتلػػن أمحػػد الفػػوح كتػػريهم، اػػذل  عبػػد  صػػوح  -لحػػاين لاهيػػت كزلهػػد عبػػداهلل ادل -أمحػػد ز ػػد ادللحػػاين -ادللحػػاين

  -ىتجػػاب ؽلثػػل دكر العبػػد الػػذم  لػػوؽ البالػػا خاصػػا ادللػػ ، زلهػػد علػػي عبػػداهلل ادللحػػاين بابوػػري  قػػـو بػػدكر الشػػاكش
اػػذل  صػػفر بػػن علػػي الفػػوح كالػػذم اػػاف  لػػبس جىوَّ ػػا لقهػػيز نلػػا ي  ك طلػػس بػػاذلرد كاللقػػخي كتريهػػا، ك قلػػد دكر 

ة كهػو ادلشػهور بعبثػه كنلػخشه، ىتػيف صػار نػثون دلػن هػو نعبػ ، فيقػاؿ لػه صػفر، ىتيػ   شحػرش بةبػار القػـو أنثػاؿ ادلرأ
أىتلػػن زلهػػد نػػزارؽ ك ػػرؼ كتػػريهم، نشاػػزان فػػيهم بػػني ال ػػاس، نلػػببان دلػػن  عاضػػه نوقفػػان زلرجػػان كنضػػحةان أنػػاـ ال ػػاس. 

فرقػػػا اخليالػػا الػػػس اانػػػت  إىله رللػػس بادلشػػػااي. إضػػافا زلهػػد صػػػوح الفػػوح لالطبيقػػػي  اػػاف ؽلثػػػل دكر العهػػدة،  هيػػػني لػػػ
أزلهػػد صػػاري ابػػن ها ػػم  إذ اػػاف الشػػي  اخلػػرزم هػػو  –نيشَّػػةىلا نػػن أب ػػاء الشػػي  علػػي زلهػػد نهػػدم اخلػػرزم لأزلهػػد 

 . ُلالوىتيد الذم ؽلشل  اخليل ا الظاهر كقشها
بػػ  ،ػػا أ ػػاـ  ػػـو ا بػػ  عهػػرك ك ػػـو ا اػػاف أكؿ عيػػد أقػػيم ا الظػػاهر ا عهػػد الشػػي  اخلػػرزم، ك لػػشهر العػػرض ،و

ىتاليػػان  ك ػػـو ا اب هػػاؿ لنقػػر نؤسلػػا  بػػ  الوػػرا  ػػوار بػػرؾ ق ػػد  لع ػػد ندرسػػا الشضػػانن كادلوصػػقا دللػػجد  الوػػرا 
ااتوػػاات ىتاليػػان ، ك بػػدأ العػػرض اػػركج ادللػػ  كأبيػػه كأخيػػه اػػل نػػ هم راابػػان علػػى ةيهػػا نػػن دارة الةػػراث كسػػخي ا ػػل، 

شهع ال اس ةػا ليلعبػوا لاللعػب ه ػا الػرقز  علػى الوػحفا كادلػزنري، كبعػد خػركج ادللػ   شجػه كقػد اػاف العػرض بعد أف غل
عبػػارة عػػن أكانػػر توػػدر نػػن ادللػػ  علػػى ابػػار الوجهػػاء كاكعيػػاف احلاضػػر ن، فقػػد أنػػر ادللػػ  باطػػس بػػ  ال ػػو رة ا نيػػا  

ادلعػدنني نػن ال ػاس  كتريهػا نػن اككانػر ادلػراد ن هػا اهػا  إىلاب هاؿ، اها ااف ػلوؿ دلن  طلػب ن ػه نبلاػان ناليػان لارانػا  
الاػداء بيػت أبيػه،  إىلذار سابقان، كا  للم نن أكانر ادلل  ىتيف أبو ، فحػني   شهػي العػرض،  قػـو ادللػ  بػدعوة ال ػاس 

، لةن ادلراد نن ال ذل  الضح  كإدخاؿ اللركر   على ال اس.كهي نن ادلزاح الس  شةبد ال اس ن ها ا ذل  اليـو
 الذهن تلاؤان: أ ن ااف  نيال هؤاء ال اس ك شربوف خوؿ فاة ااىتشفاؿ بعيد ال ور؟  إىلك شبادر 

ااف أهاي الظاهر هيعان  فشحوف بيوهتم لةل الوافد ن اليهم، ك شوزع ال اس ا البيػوت، اػل ع ػد صػد قه كنعار فػه، 
 دؿ على صفاء ال فوس كارنها رتم قلا ذات اليد آنذاؾ.ليقضوف الثو،ا أ اـ ا نرح كترح نلشهشعني، كهذا  

                                                           

 ـ.ََِِأتلطس  ٕ  زلهد صاري اكد ب. نقابلا  خويا، الظاهر ُل
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 االغتراب وأثره فً الحٌاة األسرٌة:
ـ، كلعػػل اللػػبب ا ُّٓٗنثَّلػػت ظػػاهرة ااتػػااب  ػػا تالبػػا ا ن طقػػا الظػػاهر، ن ػػذ أف خػػرج اإلنلػػاف ن هػػا بعػػد عػػاـ 

بػه اكرض أك نػن احليوانػات ادلعشػد ةػا نػن  ذل ، قلا أسباب الرزؽ ا ادل طقا آنذاؾ، ىتي  ااف اعشهاد الةػل علػى نػا جتػود
قبػػل الػػبعض، أك ادلهػػرة لاحليااػػا  كالػػس اانػػت ن حوػػرة ا أهػػاي الةػػراث فقػػخي، كنشيجػػا لضػػاخي احليػػاة ااقشوػػاد ا، كتعػػرض 
ادل طقػػا للجفػػػاؼ كاثػػػر نػػػن سػػػ ا اانلػػػا. تلػػ  الظػػػركؼ أجػػػربت اإلنلػػػاف علػػػى اذلجػػػرة كاخلػػركج نػػػن بػػػود ، حبثػػػان عػػػن لقهػػػا 

 له كدلن  عوؿ نن أسرته كأهله. العيء
كنػػن خػػوؿ البحػػ  كالشحػػرم عػػن تػػار   خػػركج اإلنلػػاف نػػن ن طقػػا الظػػاهر لإلتػػااب اػػاف ا سػػ ا الثهيػػ ، أك ارا حػػا 

، ُّْٗهػػ/ُِّٔالةربل اها أ اها بعض ادلػؤرخني، كالواقعػا عػاـ  ـ، ىتيػ  أصػيب فيهػا ن ػاقق ادلاػارب علػى كجػه العهػـو
جفاؼ كقحخي، نشن ع ها رلاعا ىتوػدت اآلاؼ نػن اكهػاي كخاصػا ا هتانػا، بي هػا هػاجر   كالظاهر على كجه اخلووص

صػػ عاء كسػحوؿ ابػن نػػاجي نػع أسػػرهم للػد رنقهػػم كاحلوػوؿ علػى نػػا  قػوهتم، كقػػد  يػت تلػػ   إىلالةثػري نػن أب ػػاء الظػاهر 
كصػػل الثهػػاين، كلةػػن نػػا درج عليػػه أهػػل اللػػ ا بلػػ ا الثهيػػ ، نظػػران لوصػػوؿ سػػعر الثهػػاين الػػذرة قػػرش فرانوػػي، كالشلػػهيا ا ا

 الظاهر هو نطقها بالثهي  نثل هتيها كهي ا اكصل هتانا. 
اانت زلطا ااتااب اككىل نووع نن أرض احلبشا، كقد ااف أكا ل الذ ن اتابػوا فيهػا، الةثػري نػن أب ػاء الظػاهر، 

 لوقت، ؽلةن إ راد أ اؤهم على ال حو اآليت: كلعل لف  الةثري ن اسب إ راد  إذا نا قورف بعدد اللةاف ا ذل  ا
صوح أزلهد عز الد ن اللهاف. بيت اللهاف كقد أتقن اللاػا اإل طاليػا ا أرض احلبشػا، اػوف إ طاليػا اانػت  -ُ

 زلشلا ذلا ا ذل  الوقت.

    ُلأمحد بن زلهد اخلادـ -ِ

 علي صاري عبداهلل اكخضر  -ّ

 عهر علي عبداهلل اكخضر -ْ

 زلهد عبداهلل الوعرم -ٓ

 هد جرباف العذ يبزل -ٔ

 عبداهلل عبد  العاقل  -ٕ

 سود ىتلن عهر اكخضر  -ٖ

 أمحد سود ىتلن العذ يب -ٗ

 زلهد ىتلن صاري  ادللحاين.  -َُ

 علي أزلهد الفوح -ُُ

 زلهد أمحد اكد ب -ُِ

 عبد  علي ز د القاضي: أخذ اللاا اإل طاليا. -ُّ

                                                           

 ـ.ََِِأتلطس  ُٗ  اكسشاذ  ا ع أمحد عبداهلل  ا ع، نقابلا كنراسلا بشار   ُل
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 أرض اليهن. إىل   عد :علي ز د العذ يب -ُْ

  ُلنيرض نووعنات ه اؾ ب :زلهد عبداهلل ىتلني العاقل -ُٓ

بػػود  الظػػاهر بػػ  عهػػرك، ىتػػانون  إىلعلػػي ىتلػػن عبػػداهلل العػػذ يب. كهػػو الػػذم ت اقلػػت اكخبػػار ع ػػه، أنػػه رجػػع  -ُٔ
نعػػه ادلاػػار ف لهػػع ناػػراؼ  كهػػي العلػػب ىتػػق الفػػوؿ الفارتػػا كتريهػػا، ليوزعهػػا هػػدا ا علػػى ال ػػاس، اػػوهنم   

  ِل ةونوا  عرفوا نثل تل  العلب ا كقشها

 جوف صوح بن ػلىي ع -ُٕ

 ػلىي عبداهلل ادللحاين -ُٖ

 أزلهد صوح عجوف -ُٗ

 طاليػػا كتػػزكج ةػػا، كبعػػد انشهػػاء احلػػرب العادليػػا الثانيػػا، إ إىل: سػػافر نػػن احلبشػػا ىتلػػن علػػي بػػن علػػي الةهػػاؿ -َِ
 عدف.  إىل،   ترىتيله نن إ طاليا قلب ن ه جواز اللفر كلةونه ا  وجد لد ه ذل 

 زلهد أمحد بن أزلهد صوح الةهاؿ -ُِ

  عجوفنهدم صاري -ِِ

 زلهد ا يهيا لكالد اكسشاذ زلهد صاري ا يهيا الر اضي  -ِّ

 أمحد علي . . . نن الوافح  -ِْ

 اليهن، ن هم: إىلنووع كتزكج ةا كأصلب ب ني كب ات   عاد  إىلكه اؾ نن سافر 

 : كالد ادلرىتـو فؤاد الةهاؿزلهد علي بن علي الةهاؿ -ُ

 ا احلد دة. عيء أب اؤ   :ىتلن أمحد بن أزلهد صوح الةهاؿ -ِ

أنػػاس نػػن جبػػع  إىلزلهػػد علػػي ز ػػد العػػذ يب. كقػػد عهػػل ارهيػػع أك نعظههػػم تػػابعني لشػػراات الطػػرؽ، إضػػافا  -ّ
 كبيت الع ام.

الػيهن كسػةن صػ عاء، أكاد  عبػدالرمحن  إىلنهدم ا يهيػا: أخػذ اللاػا اإل طاليػا  ػدارة كتػزكج ا احلبشػا،   عػاد ةػا  -ْ
   ّ ل يهياا يهيا رمحه اهلل كأمحد نهدم ا

  تطل اإلقانا بػنيرض احلبشػا، كلعلػه اػاف نػن أسػباب عػودة ادلاابػني نػن أرض احلبشػا هزؽلػا إ طاليػا ا احلػرب العادليػا    
ـ، كجتر ػػدها نػػن نلػػشعهراهتا ا  ػػرؽ القػػارة اكفر قيػػا، كقانػػت القػػوات البحر ػػا الرب طانيػػا بػػنجوء ادلاابػػني ُْٓٗالثانيػػا عػػاـ 

بودهم عن قر ق ني ػاء نوػوع كبعضػهم عػن قر ػق بورسػوداف، كاللػبب ا ذلػ  أف إ طاليػا اسػشعانت  إىل اليه يني كترىتيلهم

                                                           

 ـ.ََِِأتلطس  ُٖزلهد علي اكخضر. نراسلا بشار      علي ُل
 ـ.ََِِأتلطس  ُٖ  صداـ العذ يب لاحلر شي  نراسلا بشار   ِل
 ـ. ََِِأاشوبر  ِٗ  ىتلن أزلهد ىتلن اللهاف. نقابلا  خويا، الظاهر ّل
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،   كهػػذا اهػػا  بػػدك ي ا نيلػػي ات القػػرف ادلاضػػي، ىتػػني اانػػت ادلهلةػػا العربيػػا اللػػعود ا قػػد كضػػعت  ُلبػػاليه يني ا احلػػرب
إلنلػػػاف اليهػػ  عهونػػػان، كقػػد هػػػاجر ال ػػاس نػػػن الظػػػاهر ا جػػرةرجلهػػا علػػػى عشبػػا الشطػػػور ا هيػػع اجملػػػاات، فةانػػت البػػػد ل ذل

البيػػوت، نقابػػل أجػػرة  ػػهر ا، كقػػد اػػاف  إىلنةػػا ادلةرنػػا، ليعهلػػوا ا بدا ػػا اكنػػر باللػػقا ا، كهػػي توصػػيل ادلػػاء  إىلنشػػوجهني 
هػ  ليعهػل ا رلػاات احلاؿ أفضل شلا هو عليه ا بلػد  الػيهن آنػذاؾ، كبشطػور احليػاة ااقشوػاد ا كازدهارهػا تطػور اإلنلػاف الي

أخػػرل، فعهػػل ال ػػػاس ا الب ػػاء كالعهػػراف، كأصػػػبحت ادلهلةػػا العربيػػػا اللػػعود ا ادلهجػػر الةبػػػري الػػذم اتػػاب فيػػػه نعظػػم أب ػػػاء 
% نػن اهػاي اللػةاف، ىتػيف   تةػد ند  ػا نػن ٓٗالظاهر، ىتي   ةلت نلبا ااتااب كاذلجرة إليهػا نػن الظػاهر ىتػواي 

أب ػػػاء الظػػػاهر، كنػػػ هم نػػػن اتػػػاب نػػػع عا لشػػػه، خػػػوؿ فػػػاة اللػػػشي ات كاللػػػبعي ات كالثهاني ػػػات  نػػػدف ادلهلةػػػا إا كفيهػػػا نػػػن
ـ، ىتػػػني أصػػػدرت ادلهلةػػػا العربيػػػا اللػػػعود ا قػػػراران َُٗٗكالشلػػػعي ات نػػػن القػػػرف ادلاضػػػي، ك   فوػػػل تلػػػ  الظػػػاهرة إا عػػػاـ 

أرض ارز ػػرة العربيػػا،  إىلخػػوؿ القػػوات اكج بيػػا بػػنجوء اليه يػػني عػػن أراضػػيها، نشيجػػا ادلوقػػف اللياسػػي اليهػػ ، ادللػػش ةر د
ـ. فخػػػرج أاثػػر نػػػن نليػػػوين َُٗٗ تػػػزا العػػػراؽ الةو ػػت ا ذلػػػ  العػػاـ كالػػذم أقػػػدنت عليػػه ادلهلةػػػا العربيػػا اللػػػعود ا ىتػػني

ن نااب نن أرض ادلهلةا كعاَّن الةثري نن جػراء ذلػ  القػرار، الػذم    ػدـ اثػريان، ىتيػ  اسػشنينف ااتػااب بادلهلةػا، كلةػ
 ليس على ال هخي اللابق لنظاـ اإلقانا احلرة ، كإظلا بطر قا الفيزا كالةفالا، كهلل احلةها البالاا ا ال اكنور.

 :المرأة ودورها فً المجتمع

اانػػػت ىتيػػػاة ادلػػػرأة أاثػػػر صػػػعوبا كنشػػػقا نػػػن ىتيػػػاة الرجػػػل، نشيجػػػا الواجبػػػات ادلفركضػػػا عليهػػػا جتػػػا  أسػػػرهتا كزكجهػػػا 
عػداد الطعػاـ، كالش ظيػف العلف لألبقػار نػن اذليػاج،   إقع توفري ادلاء كال ار لاحلطب ، كجلب كأكادها. فعلى عاتقها  

 سواءن ااف البيت أـ نةاف البقر كاحليوانات اكخرل، كأعهاؿ أخرل.
كنشيجػػا دلػػا ذارنػػا ، فقػػد اػػاف علػػى ادلػػرأة أف تقػػـو نبةػػرة رمبػػا نػػن قبػػل صػػوة الفجػػر، رلػػب ادلػػاء نػػن ادل اهػػل البعيػػدة 

كاليهانيا. ن هل احللػي الػذم ن هل نيهوف الذم  نييت له نلاء أهل الةراث كبيت الفوح كبيت اللهاف كجبل  ا ع ل
كأهػاي ادل طقػا الشػهاليا  بػ  الوػرا ليه نلاء أهل قلحةم كبيت الورد. ن هػل نعػوؿ كالػذم غللػب ادلػاء ن ػه نلػاء ترد إ

ػػدٍَّ ن د نػػن ادلػػاء، تعهػػل ادلػػرأة علػػى توفريهػػا قبػػل  ػػركؽ  ػػس  ونهػػا. كهػػذا أك ،و،ػػا اػػدك   ِلعهونػػان ، ك شػػاج اكسػػرة اى
الػػدنيا جحػػر لجفػػاؼ ، فػػنف ادلػػرأة  ااصلػػاز ا  ةػػوف إا ا نوسػػم اكنطػػار، ىتيػػ  تػػوفر ادليػػا  ا ادل اهػػل، أنػػا إذا اانػػت

القػدر القليػل، نقشوػران علػى زداد نعاناهتا أاثر ا سبيل توفري ادلاء، كتةشفي بالةد الواىتد اوف اسشخداـ ادليا  آنػذاؾ بت
 الشرب كالطب ، ك شةفل ادلاجل اخلاص بةل نلجد ا ا ل، بالوضوء كااتشلاؿ الدا م لل اس.

،  ُلالزهػوب إىلكسػرهتا، الػذم تػادر الػبعض نػ هم بػااران   ّلبعد إصلاز جلب ادلاء، تلارع ادلرأة بنعداد قعاـ القػركع
اذليجػػػا رلػػػب العلػػػف للبقػػػر، كلرمبػػػا أف تلػػػ   إىلدها تلػػػشعد للػػػذهاب كسػػػيلحقه اآلخػػػر ن ىتػػػانلني نعهػػػم قعانػػػه. بعػػػ

                                                           

 ـ.ََِِ ونيو  ِِنقابلا  خويا، الظاهر . اكسشاذ عبداهلل علي العاقل  ُل
لػػػػػا. اػػػػػاف تالبػػػػػان  وػػػػػ ع نػػػػػن  َِ إىل ُٖاؼ كتشػػػػػد د الػػػػػداؿ، ك عػػػػػ  الربنيػػػػػل الوعػػػػػاء الػػػػػذم  لػػػػػشوعب ادلػػػػػاء ك قػػػػػدر سػػػػػعشه حبػػػػػواي   الةػػػػػد: بفػػػػػشح الةػػػػػِل

 نادة الزن ، كالس  طلق عليها ا جبل الظاهر لالزنق  ااف أبرز ص اع الةدكد بيت القورم. 
 قػػػػػػرع الوػػػػػػفراء، كهػػػػػػي ادلور ػػػػػػا. إذ أف نػػػػػػن نشيجػػػػػػا تػػػػػػرؾ الفطػػػػػػور اإلصػػػػػػابا   أقلػػػػػػق اجملشهػػػػػػع اسػػػػػػم القػػػػػػركع علػػػػػػى كجبػػػػػػا اإلفطػػػػػػار، كنػػػػػػه اهػػػػػػا  فلػػػػػػركنه ّل

 بالوفراء، ادلور ا. 
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اكعهاؿ الها تشقا ها ال لاء إف ان أاثر نن كاىتدة ا البيػت، ك وػعب اكنػر اثػريان علػى الوىتيػدة، الػس  طلػب ن هػا 
 ت فيذ ال تل  الواجبات مبفردها. 

، تلػػارع  ِليجػػا بشػػةل  ػػوني كجتهيعػػه ا ادلػػراـزبعػػد أف تعػػود بػػالعلف أك احلطػػب، الػػذم  لػػشلـز أ ضػػان جلبػػه نػػن اذل
لفوػل الده ػا لالزبػدة  عػن   ّلادلرأة بشجهيز كجبا الاداء، كالذم  لشلـز ذل  قحن احلبوب على ادلطحن، كهنز الدبعػا

الل  كاحلوػوؿ علػى الرا ػب، كالوقػوؼ علػى اػل ذلػ  ىتػيف  قػدـ الاػداء كفػراد العا لػا، كالػذم لزانػان علػى هيػع ال لػاء 
، إذ اػػاف ا الاالػػب عبػػارة عػػن كجبػػا كاىتػػدة نػػن احلبػػوب دخػػن أك تػػري ،  ْلف  ةػػوف الاػػداء جػػاهزان بعػػد الظهػػر نبا ػػرةأ

  رش عليه الل  كاللهن، كا  يء تري ، نن اكاوت ادللشحد،ا.
لػػػب،   بعػػػد اانشهػػػاء نػػػن الاػػػداء، علػػػى ادلػػػرأة تلػػػل ادلػػػواعني لنفردهػػػا نػػػاعوف  كهػػػي عبػػػارة عػػػن أكاين قي يػػػا ا الاا

ذلػػ  نػػن بقيػػا اكعهػػاؿ، الػػس ا ت شهػػي ن هػػا. ىتيػػ  اػػاف ن هػػا أعهػػاؿ نو يػػا ااحلوػػاد  إىلالبقػػرة كنػػا  إىلاالشفػػات 
 بالشعاكف نع الرجل.   ٓلكىتءَّ العلف كنقله نن ا شَّات كتشو  ه

قفػا كخز  شهػا، ا ؽلةػن كعلى الرتم نن ال تلػ  اكعهػاؿ ادلثقلػا لةاهلهػا كادلرهقػا ذلػا، فػنف ادلػرأة تبقػى نوػدر العا
لشجهيػػز  أف ختفػػي عواقفهػػا جتػػا  نػػن  ػػب، فشلػػهع أصػػوات ال لػػاء ا اػػل نةػػاف، ع ػػد قحػػن احلبػػوب، كع ػػد الوػػوي

اللحػػػوح كادلوػػػبع كالفطػػػري كا نواسػػػم الزراعػػػا ادلشعػػػددة كاحلوػػػاد كعػػػوف. تلػػػ  اكصػػػوات الشػػػجيا، ادلعػػػربة عػػػن الشػػػوؽ 
أب اء. كالذم عبػَّرى ع ػه  ػيخي كأسػشاذم الػداشور أمحػد قا ػد الوػا دم بقولػه:  كالفقد حلبيب سواء ااف زكج أك اخوة أك

"فػػػنف ادلػػػػرأة . . . تطلػػػػق صػػػػوهتا الشػػػجي، الػػػػذم أالػػػػبشه الطبيعػػػػا اربليػػػا كنػػػػداها ادلفشػػػػوح قػػػػوة ا اكداء، كانطوقػػػػان ا 
ؿ تياب اكىتبػا، الػذ ن قػد الطبقات، تفشقر إليهها أصوات ال لاء ا ادلدف، كتدكر نوضوعات أتاين الطحن عادة ىتو 

 ةونػػػػوف الػػػػزكج ادلاػػػػاب أك اكب أك اإلخػػػػوة أك اكب ػػػػاء، أك هػػػػيعهم، ىتيػػػػ  ا  لػػػػ  ادلػػػػرأة إا أف تقضػػػػي ىتياهتػػػػا ا 
انشظارهم، نشقبلا قدرها، كراضيا حبياهتا، الس اشبها اهلل عليها، نللها بقضاء اهلل كقػدر ، كإف اػاف رضػاها كتلػليهها ا 

شبع باحلزف الهات أتانيها كحل ها كناها صوهتا الرتيب، ادلهشد انشدادان ؼلاله نن  لػهعه صػوتان نشوػون ػلواف دكف أف تي 
بالوهنا ػػا. ك ػػزداد تػػني،ري صػػوهتا احلػػز ن ككقعػػه ادلػػؤ  علػػى نفػػس نػػن  لػػهعها، الهػػا صػػعَّدت ادلػػرأة آهاهتػػا كت هػػداهتا، كقػػد 

نػػن فػػرط الشػػني،ر فيبػػدك اػػل ذلػػ  كانينػػه نةػػوف نػػن  وػػاىتب تلػػ  اآلهػػات كال هػػدات سػػقوط دنعػػات سػػاخ ا، كذلػػ  
                                                           

   الزهوب نفردها زهب، كتع  احلقل. أك الزرع. ُل
، مبعػػػػػػػد أهنػػػػػػػا اسػػػػػػػشطاعت تػػػػػػنينني ال ػػػػػػػار كتػػػػػػػوفري  ا بيشهػػػػػػػا قػػػػػػػوؿ العػػػػػػػاـ، ِل   اانػػػػػػت ال لػػػػػػػاء  شفػػػػػػػاخرف فيهػػػػػػػا بيػػػػػػػ هن، ا جلػػػػػػػب احلطػػػػػػب كانشواهػػػػػػػا نػػػػػػػرـز

 ةوف ذل  ندعاة لزكاج الفشاة، الس توصف بالفشوة، كقدرهتا على  هل تبعات البيت كتةاليفه. ك 
ة أك   الدبعػػػػا أك الدبيػػػػا: كهػػػػو الوعػػػػاء الػػػػذم  وضػػػػع فيػػػػه اللػػػػ  اجملهػػػػع قػػػػوؿ اليػػػػـو كالػػػػذم  ةػػػػوف قػػػػد ختهػػػػر ليوػػػػبح را ػػػػب بعػػػػد هنػػػػز ، ك ر ةػػػػه بيػػػػد ادلػػػػرأّل

نبػػػػػػات القػػػػػػرع ا سػػػػػػارع، ىتيػػػػػػ  تػػػػػػاؾ جتػػػػػػف ك فػػػػػػرغ نػػػػػػا بػػػػػػداخلها، كالػػػػػػس هػػػػػػي ا اكصػػػػػػل رلوفػػػػػػا نػػػػػػن العجػػػػػػا ز ا اكسػػػػػػرة، كالدبعػػػػػػا تلػػػػػػشخرج نػػػػػػن 
 الداخل. 

ة   تاػػػػريت هػػػػذ  العػػػػادة، نظػػػػران ل ػػػػـو الةثػػػػري نػػػػن اكسػػػػر ا فػػػػاة الوػػػػباح، كت ػػػػاكؿ اإلفطػػػػار نػػػػن بعػػػػد اللػػػػاعا الشاسػػػػعا، فيشػػػػنيخر الاػػػػداء ىتػػػػيف قػػػػرب صػػػػوْل
 زلافظان على كقت الاداء بعد الظهر نبا رة.  نا  زاؿ ب  الورا العور، ك بدك أف زلل 

الشػػػػػػونه:  قػػػػػػـو ادلػػػػػػزارع بػػػػػػرص زلػػػػػػاـز العلػػػػػػف علػػػػػػى  ػػػػػػةل نربػػػػػػع ىتػػػػػػوؿ  ػػػػػػجرة نػػػػػػن اك ػػػػػػجار ك قػػػػػػـو بربطػػػػػػه بنىتةػػػػػػاـ، ىتػػػػػػيف ا  شلػػػػػػرب إىل الشػػػػػػونه   ٓل
 ادلطر.
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نةونػػات الةلهػػات كاللحػػن كالوػػوت احلػػز ن ا ؽلةػػن فوػػله ع هػػا كا تشبػػني احلػػدكد بي هػػا كبي ػػه. كلعهػػرم لقػػد اانػػت 
ىتيػػػاة القر ػػػا نػػػن بعػػػض جوانبهػػػا جتػػػد ا ت ػػػاء ادلطػػػاىتن أبلػػػر تعبػػػري عهػػػا فيهػػػا نػػػن ع ػػػاء كنعانػػػاة كعػػػوز كىترنػػػاف كهجػػػر 

  . ُلكفراؽ"

                                                           

 .َْ-ّٗـ، صََُِهػ/ُُّْعدف جلر بني عور ن. نراز عبادم للدراسات كال شر، ص عاء  إىل  نن القر ا ُل
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 موروث الشعبً فً الخبت )الفن المفقود(:ال
 عػػد الفػػن الشػػعيب ا ند ر ػػا اخلبػػت علػػى كجػػه العهػػـو كالظاهػػػر علػػى كجػػه اخلوػػوص ظاهػػػرة فر ػػدة عػػن بقيػػا ا افظػػا، 
ك بػػػدك أف تلػػػ  الشجربػػػا ظهػػػػرت بظهػػػػور أصحاةػػػػا كانػػػد،رت باند،ارهػػػػم، كالػػػس نشػػػنيت بظهػػػػور نلػػػعود أمحػػػد سػػػا  كزلهػػػد 

إ ػػراد الشجربػا ن ػذ البدا ػػا اهػا ركم ي أف أمحػد سػػا  لكالػد نلػعود  اػػاف عبػدان نػع أبػػو الرهػي، كا نعػػرؼ   الرهػي، كؽلةػن
ايف  لةه، كقد نشني نلعود كالرهي ا ظل أبيهػها فشوقدت العوقا بني اكب ػاء، اوهنػػها تربيػا ا بيػت كاىتػد كترافقػا ا 

شه، فالرهي بدأ  شعلم الزنر كنلعود بدأ بػشعلم الطبػل كالا ػاء، كظلػت الفةػرة الرعي أ ضان، كا فاة الرعي بدأ ال ن هػها جترب
لد هػها، ىتني ص ع الرهي له نزناران نن  جر احلوؿ كانشلػ  نلػعود الطبػل لالوػحفا  كبػدأ اا، ػاف بوػقل تلػ  ادلوهػػبا 

إىتيػػاء اكعػػراس، كاػاف ا تلػػ  الفػػاة قػػد  كإتقاهنػػا، اػػل ذلػػ    كهػػم ا فػػاة رعيهػػػها لألت ػاـ،   بػػدأكا  شػػاراوف ال ػاس ا
أقلق الرهي ىتر ا أمحد سا ، فةانت العوقا بني الرهي كنلػعود عوقػا كد ػا محيهيػا قو ػا لوعشبػارات اللػابقا، ك ػةل 
الرهػػي كنلػػػعود فرقػػػا ت ا يػػػا نضػػػيفني إليهػػػػها أىتػػػد اكخػػػداـ للضػػػرب علػػػى ادلطبػػػل، كا شهػػػػرت تلػػػ  الفرقػػػا علػػػى نلػػػشول 

حػػاف كىتفػػاش كخاصػػا تاك ػػا كبيػػت العشػػيب كبػػ  نػػنينوف كتريهػػػا، ا الوقػػت الػػذم    ةػػن هػػػ اؾ أم كسػػا ل اخلبػػت كنل
للػاك ح عػن الػػ فس سواهػػها، فاسػػاكح ال ػاس ذلػػػها كا شهػػرت اسػشعذاب ال ػػاس بػذل  ال ػػوع نػن الطػػرب كالا ػاء، كا شهػػػر 

عاد ػػا ا ذلػػ  احلػػني، لدرجػػا أنػػه   تبػػق قر ػػا ا  نلػػعود با ا ػػه نػػع الضػػرب علػػى الوػػحفا، كالرهػػي مبزنػػار   هػػػرة تػػري
اخلبػت كنػػا جاكرهػػػا إا كقػػد  ػػارؾ نلػػعود كالرهػػي ا إىتيػػاء اكعػػراس ةػػػا، كأ ػػد نػػا اهػػػشم ال ػػاس بػػه،  يػػز نلػػعود بقرػلشػػه 

علػػى  الشػػعر ا اارجتاليػػا، لشعبػػري عػػن ىتػػدث كاقػػع نعػػاش، فػػذاع صػػيشه، ك ػػذار أف الرهػػي كنلػػعود اخشلفػػا ا عػػرس مبلحػػاف
أف  رفػػع نلػػعود علػػى الرهػػي الوػػهيل، كقػػد ا ػػشةى الرهػػي مبلػػعود ع ػػد الشػػي  الةهيػػت  إىلاكجػػرة، كصػػل ةػػػها اكنػػر 

 ب هرة، فنينةر نلعود ذل ، لة ه نلي ا أىتد اكعراس أنه أنةر، فبدأ  اد نلعود بالبيت اآليت:
  ُلنلعود كالرهي قد سربكا فش ا   نلعود بز ادلهػب كالرهي ال ولا

كىتني  عه الرهي أكقف ادلزنار كقاؿ للحاضػر ن: أ هػػدام اهلل بػاعااؼ نلػعود أنػه  ػل الوػهيل كاػاف قػد أنةػر. 
كعػػادكا لوىتشةػػاـ للشػػي  الةهيػػت، فحةػػم علػػى نلػػعود بػػاحلبس كتارؽلػػه قر ػػني فرانوػػي، فاسشلفهػػػا نػػن تػػاجر  لػػهى 

 عبد  الز ن، كقد عرب عن ذل  ا أىتد اكعراس بقوله:
 ة  ا اهيت للحبس كاحلبلنينا فا د

 نن صبح  ـو اخلهيس كاليـو قد اىت ا ا، ني
 باهلل علي   ا اهيت قم رد ي القر ني

  ِلعاد  عليه سلف نن ع د عبد  الز ن
كقػػد ظهػػػػرت فرقػػػا ن افلػػا ا اخلبػػػت، تنيلفػػػت نػػن الزنػػػار جػػػو  نػػػن جبػػع، كادلطبػػػل  ػػػوعي بلػػيقا أبػػػو ىتور ػػػا نػػػن 

لػػشول  هػػػرة نلػػعود كالرهػػي، كقػػد الشقػػت الفرقشػػاف ا أىتػػد اكعػػراس باخلبػػت، نلػػعود اخلبػػت، زلاكلػػا الظهػػور بػػ فس ن
                                                           

   ال ول: أم احلد القاقع. ُل
 ـ.ََِِ ونيو  ِِ، نقابلا  خويا. الظاهر اكسشاذ عبداهلل علي العاقل  ِل
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كالرهػػي نػػع العػػركس كجػػو  كبلػػيقا نػػع اخلػػاؿ، فبػػدأ  ػػوعي بلػػيقا نهػػػاها نلػػعود كالرهػػي ا قوػػيدة نعػػريان نلػػعود 
 باللواد، فةاف رد نلعود عليه بقوا د شلا،لا قاؿ فيهػا:

 ىت ا سودقد عريكنا احللود قالوا قد ا
 اللود سود العيوف كادلل  ا الو دكؽ

  وعي بليقا نا كىصٍَّل أبوؾ أذرع
 كادلقوها ىتق بوؾ ا ال سوؽ  قطع

 كاىت ا عبيد ادللوؾ لله ظرة نطلع
 كأنت بوؾ بني الدناء ا ال سوؽ  قطع

ا ادلقطػع نظػا ر ، فقػد  كا هػذا ادلقطع الا ػا ي أعلػن نلػعود أفضػليشه علػى  ػوعي بلػيقا كإبػراز نةانشػه، اهػا أف ذلػػذ
ااف عبيد ادللوؾ كاخللفاء  وبحوف نلواان دللا رهتػم ادللوؾ كاخللفاء فيةشلبوا نن  شهػم، بل أف بعض العبيػد كادلهاليػ  

سػػدة احلةػػم، اخشيػػار أسيادهػػػم ذلػػػم، اةػػافور اإلخشػػيدم كادللػػ  ادلظفػػر قطػػز، كالظاهػػػر بيػػربس كتريهػػػم   إىلقػػد كصػػل 
 اثري.

ظػػػل  هػػػػاجم  ػػػوعي بلػػػيقا ا اػػػل عػػػرس كزلفػػػل، ىتػػػيف قلػػػب  ػػػوعي بلػػػيقا ن ػػػه الشوقػػػفك نظػػػران  كقيػػػل أف نلػػػعود
ا شهػار القوا د الس ااف  قوذلػا نلعود كنلارعا ال اس حلفظهػا كت اقلهػا فيها بي هػم، كهػذا  ػدؿ علػى  ػعبيا نلػعود 

عػن نلػعود، اكنػر الػذم جعػل  ػوعي  ادلةشلحا آنذاؾ ا عهـو اخلبت، بعةس اآلخر الػذم    هػػشم ال ػاس مبػا قالػه
اللوىتػػا تػػرب كادم عيػػاف، كنػػن  إىلبلػػيقا  ضػػيق نػػن القوػػا د الػػس اػػاف  لقاهػػػا بةػػل نةػػاف ع ػػه، فعػػـز علػػى اانشقػػاؿ 

ذل  الوقت اسشقر ا اللوىتا، بعد أف ترؾ الطبل ا اخلبت للببني، اككؿ: تشهػري نلعود بػه ا قوػا د . كالثػاين: أف 
نع نلعود بو ىتدكد كىترصهػم على ىتضور  ا إىتياء أعراسهػم دكف تري ، لدرجػا انشظػار  ا ىتػاؿ  ال اس ااف هػواهػم

 نا  ةوف ن شاون بنيعراس ا أناان أخرل. 
كنشيجػػا لشلػػ  اكسػػباب، فىضَّػػٌل  ػػوعي بلػػيقا ااسػػشقرار ا ن طقػػا اللوىتػػا، فا ػػان لػػه قهػػػوة  لػػشقبل فيهػػػا ادللػػافر ن 

اللػػعود ا، تلػػاعد  اب شػػه ىتور ػػا ادلوصػػوفا  هاذلػػػا كداذلػػػا، كقػػد  إىللػػى خػػخي ادللػػافر ن لألاػػل كالراىتػػا، ىتيػػ  اانػػت ع
 تد فيهػا الف اف عبدالرمحن البةرم بقوله: 
 كاىتور ا أسلبت كاهػيف كااحيل أنعني
 ام ا نلافات أقطعهػا على أنرجلني
 نن أجل قيِّل نع  أك أ ر نع   رة

اثػرية ا ن اسػبات عػدة، ففػػي عػرس اب ػا عثهػاف أاػرب نشػػا   جبػع، اػاف لػه قوػػر اهػا اػاف دللػعود أمحػد سػػا ، قوػا د  
 لػػهى قوػػر ابػػن عثهػػاف فػػوؽ جبػػل الوقيعػػاف أعلػػى قهػػا ا اخلبػػت، كاانػػت لػػه ب ػػت كاىتػػدة، تقػػدـ خلطبشهػػػا الشػػي  الػػدعيس 

ليػه ال لػاء نػن الش ػافس اب ه، كاسشدعى نلعود كالرهي إلىتياء عرس اب شه، كااف ابػن عثهػاف ،ػوث زكجػات، كدلػا جبلػت ع
بي هػػػن، فقػػد أرسػػلت اػػل ن هػػػن دللػػعود بوػػلا، ىتيػػ  أرسػػلت اككىل بقػػرش فرانوػػي، كالثانيػػا أرسػػلت قر ػػني، بي هػػا أرسػػلت 
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الثالثػػا بثو،ػػا قػػركش، اػػل كاىتػػدة ن هػػػن تطلػػب نػػن نلػػعود ذارهػػػا ا قوػػا د  الا ا يػػا لشفخػػر علػػى اكخر ػػات ع ػػد زكجهػػػػا 
 كاىتدة ن هػن بقدر نا كصلشه به، فقاؿ:  الشي ، كقد أعطى نلعود ال

 اككلا رازقي كالثانيا تفاح كالثالثا خبز ر  داخل اكجباح
قر ػػا أك ن طقػػا خػػارج ا ػػل،  شػػعر الشػػباب بال ػػدـ علػػى  إىلكا ؼلفػػى علػػى ارهيػػع، أنػػه ىتػػني تػػزؼ الفشػػاة كخاصػػا 

لزفػػا أك الشثبػػيخي كعػػدـ ادلشػػي، كقػػد دلػػس نلػػعود ذهػاةػػػا، فةػػاف  بػػدك ن هػػػم بعػػض الشوػػرفات ن هػػػا عػػدـ ادلشػػاراا ا ا
 ذل ، فخاقب الشباب بقويدة:

 هػيا نعي  ا  باب قونوا انشركا زفوا
 زفوا ب ات ادللوؾ كالعا قني  بةوا

 نا عاد  فيد البةاء نن بعد نا زفوا  
 كله قويدة شلا،لا قاذلػا ا الظاهػر، كب فس الظرؼ قاؿ فيهػا: 

 ػاؿ انشواباهلل عليةم  ا ذكا اره
 ب ت ادلل  نا رم كالعا قني  بةوا 

 اها اانت له أ عار ت ا يا ن هػا:
  ا تون هػي اف  رقي

 أا  ا تون هػي اف  رقي
 قد ل  س ا تلعب  

 أا قد ل  س ا تلعب  
 دانه أا كادانه

  ا تون  رؽ ادلعزب 
 أا  ا تون  رؽ ادلعزب
 قد ل  رماف كأنت تلعب
 لعبأا قد ل  رماف كأنت ت

 دانه أا كادانه
  ا فرخ  ا بن الطرية

 أا  ا فرخ  ا ابن الطرية
 أقدـ ع دنا ذم الليلا

 كادانه  ا دانه دانه أا
 أا  ا فرخ  ا ابن الطليق

 كأدم ي اخلرب كالشحقيق 
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 خلي ا ال فس ا ا الضيق
 دانه أا  ا دانه كادانه

 وكان مسعود مغرم باألغاني السارعي ، وقد غنى بذلك:
 سارع  ا سقى اهلل سارع

 كاهلل للحق  ك ارع
 نن  شس نفس ا الشارع

 دانه أا  ا دانه كادانه
  ا سارعي نا جاب  

 أا  ا سارعي نا جاب 
 كأقدـ ع دنا ىتيا ب 
 دانه أا  ا دانه كادانه

 نال   ا فؤادم نال  
 أا  ا فؤادم نال 

 أا نا ىتدف تثى ب 
 دانه أا  ا دانه كادانه

 ا فؤادم تفهػمأ شي   
 أا أ شي   ا فؤادم تفهػم

 أكصي  ةػم ا هتػشم
 دانه أا  ا دانه كادانه

كعلػػى الػػرتم نػػن بلػػاقا اللفػػ  كادلعػػد لةػػن اػػاف لػػه كقػػع ا قلػػوب ال ػػاس ا زن ػػه، كهػػذا  عةػػس ل ػػا نػػدل الػػركح 
ا ىتفػػاش بػػ  نػػنينوف كن ػػاقق  الشػػفافا كالشػػذكؽ اللاػػوم الرفيػػع لةلهػػات نلػػعود، كالػػس نػػا  ػػزاؿ  لػػهعها ال ػػاس اثػػريان 

 . ُلاخلبت، لدرجا أف بعض ادلا يني قلدكا ناهات نلعود كالهاته، كاسشعذةا ال اس، كخاصا أصيل أبو بةر
 ـ.َُِٗهػ ادلوافق العا ر نن نوفهرب ُُْْكفاة نلعود عبد الرهي  ـو اكىتد الثال  عشر نن ربيع اككؿ 

 

                                                           

 ـ.ََِِأاشوبر  َِ  اكسشاذ أنني زلهد عبداهلل الشاني، نقابلا  خويا، ص عاء ُل
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   ُ)نماذج مختارة من الظاىرسير وتراجم 
 الكمال )علي السقاي (:   بن علي أمحمد صالح بن محمد صالح صالح علي محمد 

أىتد رجاات عزلا الظاهر كأعياهنا مبد ر ا اخلبت زلافظػا ا و ػت. كلػد بعزلػا الظػاهر ن طقػا اللػقا ا مبحػل الةػراث 
ليػػه ال ػػاس نػػن  ػػظف العػػيء كنظػػران دلػػا اػػاف ع ،ـ، كنشػػني  شيهػػان كالػػذم زاد  نعانػػاة أ ػػد نػػن تػػري ُّْٗهػػػ/ُّّٓعػػاـ 

ـ، ُٓٓٗهػػ/ُّٕٓأرض ادلهلةػا العربيػا اللػعود ا. اػاف ذلػ  ا عػاـ  إىلالرىتيل عن بود  نػع أترابػه  إىلفقد اضطر 
جػػػدة ليعهػػػل ا نوػػػ ع الشيلػػػري  إىلليلػػػشقر بػػػه ادلقػػػاـ مبةػػػا ادلةرنػػػا ليعهػػػل ا سػػػقا ا ادلػػػاء نػػػع نػػػن  عهلػػػوف،   انشقػػػل 

 ـ ليشزكج زكاجه اككؿ. ُُٔٗهػ/ُُّٖبلد  عاـ  إىلات ليعود اللعودم كدانت تربشه سبع س و 
ا تلػػ  اك، ػػاء، تاػػري نظػػاـ احلةػػم ا  ػػاؿ الػػيهن عهونػػان كذلػػ  بانفجػػار ،ػػورة اللػػادس كالعشػػر ن نػػن سػػبشهرب عػػاـ 

ك الاربػا إىلـ كنا تبعػه نػن صػراع ههػورم نلةػي علػى احلةػم، اػاف لػه أ،ػر علػى اجملشهػع، ليعػود صػاىتب الاهػا ُِٔٗ
كنظػػران لش ػػور  كتعليهػػه فقػػد اسػػشقطبشه اللػػفارة اليه يػػا ا جػػد  ليعهػػل ةػػا نػػع زنيلػػه ز ػػد زلهػػد علػػي العػػذ يب نػػا  قػػارب 

نلػػػقخي رأسػػػه اهػػػا هػػػو ادلعشػػػاد نػػػع  إىلالعػػػانني لاانػػػت اللػػػفارة ىتي هػػػا تعهػػػل لوػػػا  ادللةيػػػني ،   تػػػرؾ العهػػػل ليعػػػود 
   أني ان على زلل الةراث بعد نوت عهه أمحد أزلهد الةهاؿ . ادلاابني اليه يني نن ذهاب كإ اب، كتقرر اخشيار 

 عػػد نػػن الشخوػػيات الػػس ا ؽلةػػن اخفػػاء نفلػػها. لػػه نواقػػف بطوليػػا نػػذارها ا نةاهنػػا، عػػرؼ باريتػػه علػػى أب ػػاء 
رلشهعػػػه، زلػػػل اىتػػػااـ كتقػػػد ر بػػػني أب ػػػاء عزلشػػػه بػػػل كند ر شػػػه، نشهػػػرد ا صػػػبا  جلػػػور كنقػػػداـ ا  ػػػبابه تضػػػوب كقػػػت 

ىتػد اذلػزؿ  لػشنينس بةػل نػن ىتولػه ك عجػب بال قػاش ك ػاع اػل نػا هػو جد ػد، ا  إىلىتػد الػبطء، كؽلػزح  إىلضب الا
 إىلتقػػف صػػداقاته ع ػػد أترابػػه فحلػػب بػػل   ػػزؿ نػػع أصػػار ف ػػات عهػػر ف ػػات رلشهعػػه ىتػػيف  ظػػن بػػه أنػػه ا ػػشاؽ للعػػودة 

اشػػػاب قػػػرأ  ل خوػػػيا اإلنػػػاـ أمحػػػد صػػػبا ، قػػػارئ هنػػػم خاصػػػا تػػػار   اكنػػػم ػلفػػػ  الشػػػعر كػلػػػب اسػػػشظهار ، اػػػاف آخػػػر  
كرجػػاات عهػػد   دلؤلفػػه زلهػػد بػػن علػػي اكاػػوع، ىتلػػو ادلعشػػر  ػػنيلف ك ؤلػػف ذك رأم سػػد د كنافػػذ البوػػرية، اػػاف لد ػػه 
إىتلاس برىتيله عن الدنيا كقرب هنا شه، ىتيػ  الشقيػت بػه ا نلػجدنا العػانر مبحػل الةػراث صػوة الظهػر قبػل  ػهر ن 

نشجاذب أقراؼ احلد  ، لة ه بػدا نودعػان للػدنيا ىتػني ذاػر ي ىتاد،ػا رجػل قػاعن ا  نن رىتيله ع ا، كاها هي العادة
أنػه كرأ ػت الػدنوع تشقػاقر نػن  إىلاللن اػاف  شػني  ك قػوؿ  ػا أنػا ، نعلقػان عليهػا بقولػه: نههػا اػرب اإلنلػاف إا أنػه ػلػن 

؟ فش هد هندة عربت عن  ػنيس ىتقيقػي قػا ون: الػدنيا تػرارة قوػرية. تػوا  ػـو اكربعػاء الثػاين  عي يه. فقلت له: نا ب  اليـو
ـ مبلششػػفى العلفػػي باحلد ػػدة اللػػاعا احلاد ػػا َُِٔالثاين نػػن نػػارس عػػاـ هػػػ/ُّْٕكالعشػػر ن نػػن  ػػهر هػػاد اككىل 

كتبػػع ج ازتػػه خلػػق اثػػري    بيػػت الةهػػاؿ بػػالعرضعشػػرة ظهػػران، علػػى إ،ػػر جلطػػا أصػػيب ةػػا كدفػػن مبلػػقخي رأسػػه مبقػػربة 
 هلل رمحا كاسعا كأسة ه فليح ج اته.  شهد دلثلها. رمحه ا

                                                           

 ري نن سري رجاات كأعياف ن طقا الظاهر.عقد الباىت  عزنه على أف  ةوف هذا ادلوضوع نشركع نلشقل ا قادـ اك اـ  ضم الةث  ُل
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 الخير رجل) الكمال صالح صالح محمد بن صالح أمحمد بن علي بن علي محمد بن فؤاد 
 (:والسالم

 اجمليػدة، كالوػفات احلهيػدة اخلوػاؿ ىتػاكم كالرخاء، الشدة ا ادلرجو كاإلعشزاز، الفخر اانل الةر  اكصيل ارليل
 العقيػػاف، بقو ػػد زلااهػػه ا زنانػػه جيػػد كىتلَّػػى الفرسػػاف، نػػن تػػري  علػػى اكخػػوة ارنضػػه ا كجلَّػػى اكقػػراف، بفضػػله سػػاد

 اللطػف كنعػد الةهػاؿ آ ػا نا هػا، كاكنػاف العػز نهػاد علػى فبػات اللػعادة عيػوف كاىتظشػه با ػا، بػه الػدهر ،ار فنيصبح
 .الطعاـ ا اادللح الةراـ مناد ا كهو نعجونا بالةـر قي شه الفعاؿ، احلهيد القوؿ الطيب الرجاؿ، به توصف الس

 الثالػ  الوػف إىل كصػل ىتػيف ليشعلم ندارسها بنىتدل كالشحق ةا كترعرع نشني ـ،ُّٔٗ عاـ احلد دة مبد  ا نولد 
 بادلؤسلػا الشحػق فقػد الشػاترة، احلةونيػا الوظػا ف لشػال الةػوادر إىل الدكلػا حلاجػا كنظػران  ، ىتاليػان  الشاسػعل اإلعدادم

   كنػػن زلاسػػب، إىل الػػوظيفي اللػػلم ا بعػػدها لياقػػى تقر بػػان، ـُٕٗٗ عػػاـ فػػواتري ااتػػب فيهػػا عػػانون  للةهربػػاء العانػػا
 باجػػل، اهربػػاء فػػرع إلدارة نا بػػان  تعػػني   الفوػػل، محػػوت ا احلد ػػدة زلافظػػا نػػد ر ات هيػػع علػػى اإل ػػراؼ إليػػه أنػػيخي

 .ـََِِ عاـ باجل الفرع إدارة كتللم
 ؽل عػه   ذلػ  لةػن ىتياتػه، بدا ػا ا أهلػه خاصػا نػن لقاهػا الس ارفوة رتم كسرته بوا ه ك عور  ادلطلق حببه عيًرؼى 

 .  اةل الظاهر لعزلشه كاؤ  كتوسع بنيخوقه، ارهيع اسشوعب فقد كبي هم، بي ه ىتاجزان   قف أك
 دلريقػػػػ صػػػػ عاء إىل احلد ػػػػدة نػػػػن لػػػػه، ادلػػػػاجم إسػػػػعاؼ   اككؿ الشػػػػهر نػػػػن اككؿ اليػػػػـو ـ،ََِِ عػػػػاـ بدا ػػػػا كنػػػػع

 عػػاـ اككؿ هػػادل  ػػهر نػػن عشػػر اخلػػانس ارهعػػا  ػػـو صػػبيحا كا أ ػػاـ، عشػػرة كدلػػدة الشخووػػي العليػػاء مبلششػػفى
 بيػػػػت نقػػػػربة الظػػػػاهر عزلػػػػا ا كدفػػػػن بار هػػػػا، إىل الطػػػػاهرة ركىتػػػػه صػػػػعدت ـ،ََِِ عػػػػاـ   ػػػػا ر نػػػػن العا ػػػػر ق،ُُْْ
 كخونػػه، كأهلػػه أعهانػػه جػػوار إىل جوانبهػػا بػػني ضػػههكت الوفػػاء لشبادلػػه ذلػػا، هػػوا  اػػاف قادلػػا الػػس الابػػا بػػالعرض، الةهػػاؿ

 :فيها قاؿ قويدة ا الورد سعيد علي بن الورد زلهد البدر اكنري الفذ الشاعر ر،ا  كقد. كاسعا رمحا اهلل رمحه
 الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اآلف صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي ى 

 

 الةهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ صلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىتءه  
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 نثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـه 
 

 نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودم ا 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوان  ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء انينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كبقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
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  الكمال صالح صالح محمد بن صالح أمحمد بن أمحمد أحمد عباس: 

ـ، بعػد عهػر قػارب ََِِ ونيػو  ُِهػػ/ُُْْنػن  ػهر  ػواؿ  َِتوا آخػر هنػار  ػـو اخلهػيس ليلػا ارهعػا 
ـ، مبلػقخي رأسػه الةػراث، نػن أنػه فاقهػا ب ػت علػي سػعيد الػورد، ُْْٗاللت كاللبعني عانػان، ىتيػ  كلػد عػاـ 

مبلحػاف، كتػزكج اككىل  ه ك ػرا بيعػسػاعد كالػد  ا  قي نن خالشػه عػرؽ القربػا اهػا  قػاؿ.كنشني كترعرع  شيم اكـ فل
بلد  ك شزكج بالثانيا أنػي زهػراء ب ػت  إىلالعربيا اللعود ا، ليعود ادلهلةا  إىلنن نلحاف ا راس،   قلقها كسافر 

علي عبداهلل ىتلن عبد  بن ىتلن سعيد عبد  ادللحاين، كظل  ششال نع كالد  ا اخلياقػا،   تػرؾ ذلػ  ليلػافر 
رض اللػػعود ا، كخػػوؿ تربشػػه تػػوا كالػػد  أمحػػد أزلهػػد الةهػػاؿ سللفػػان لػػه تراػػا ،قيلػػا نػػن د ػػوف كترانػػات كبيػػع اك

كبورب  كنثابرته  ةن نن اسػاداد   تعاىلكالبيوت كال نا بداخلها، اانت قد بيعت، ك هل ال ذل  كبفضل اهلل 
ال نا فقد  كالد  كأبيه نن قبله.   تطل تربشه ا اللعود ا، فقد ا ال له سيارة  اص ا البدا ا ليعهل عليها 

الػػػبود  –نػػػاقون للراػػػاب خػػػخي احلد ػػػدة   خػػػخي صػػػ عاء اللػػػعود ا   ا ػػػال لػػػه صػػػالوف أجػػػرة ليعهػػػل بػػػه  إىلنػػػن ك 
الظاهر. كعرؼ بلهاىتشه كقيبشه كعدـ ىترصه على الدنيا نطلقػان، كعػدـ الشػدخل ا أنػور ا تع يػه، هػادئ الطبػع 

 دن  اكخوؽ، باذان ادلعركؼ نبشلهان نع الواري كالةبري، زلبان ككاد  كنن ىتوله.
فى الثػػورة العػػاـ، دلػػدة  ػػهر ن، كتعػػاه ن هػػا اثػػريان، لة ػػه اػػاف  شعػػب بػػني ـ، لريقػػد مبلششػػَُِِأصػػيب  لطػػا عػػاـ 

احلػػني كاآلخػػر، ىتػػيف تةػػررت لػػه ارلطػػا الدناتيػػا قبػػل أسػػبوع نػػن كفاتػػه، كظػػل ا بيشػػه نلػػلهان كنػػر ربػػه، ىتػػيف ىتػػاف لػػه 
ركح  إىلركىتػػػه  ااسػػػااىتا كالشعػػػر س ا سػػػاىتا البلػػػشاف، كذلػػػ  عوػػػر  ػػػـو اخلهػػػيس بالشػػػار   ادلػػػذاور سػػػابقان، ففاضػػػت

كرػلػػػاف، كرضػػػواف نػػػن ربػػػه كتفػػػراف، فشػػػخبت العيػػػوف عليػػػه دنػػػا كبةػػػت عليػػػه اكرض كاللػػػهاء، كصػػػلى عليػػػه ا جػػػانع 
نثػوا  اكخػري مبقػربة بيػت الةهػاؿ ا العػرض، أسػنيؿ  إىلالةراث عقب صػوة ارهعػا، كىتضػر ج ازتػه خلػق اثػري، كزؼ 

رانػػا، كقػػد ر،ػػا  الةثػػري نػػن الشػػعراء، نػػ هم الشػػاعر زلهػػد الػػورد علػػي اهلل أف غلاز ػػه باإلىتلػػاف إىتلػػانا كلذنبػػه عفػػوان كتف
 قاؿ فيها: ابن خالهسعيد الورد، كالذم  عد 
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 أك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ا أرض كأرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػا رب عبػػػػػػػػػػػػػػػدؾ هػػػػػػػػػػػػػػػذا اػػػػػػػػػػػػػػػاف نعػػػػػػػػػػػػػػػم أب

 
 

 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان ا اكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء 
 

 
 إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػوان كنافػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 

 لركىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه خوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 

 
 كاتفػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػه اػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػن زلػػػػػػػػػل

 
 

 ككالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اكىتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ نافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهم كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 
 

 ا أقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس اكخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء 
 

 
   الوػػػػػػػػػػػػػػوة علػػػػػػػػػػػػػػى ادلخشػػػػػػػػػػػػػػار نػػػػػػػػػػػػػػن نضػػػػػػػػػػػػػػر

 
 

 كآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتى كأىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 

 
هد الزبدم نن أب اء عشها ذنار ا قويدة اانت عزاء كنواسػاة لولػد  ااتػب كاذل  ر،ا  الشاعر ن وور بن علي زل

 ـ، قاؿ فيها: ََِِ ونيو  ُٕهػ/ُُْْ واؿ  ِٓهذ  اكىترؼ، ا 
 أدرم بػػػػػػػػػػػػنيف ىتلػػػػػػػػػػػػاـ ادلػػػػػػػػػػػػوت قػػػػػػػػػػػػد فجعػػػػػػػػػػػػ 

 
 كأف لعبػػػػػػػػػػػػػػػػاس  عػػػػػػػػػػػػػػػػن دنيػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػد كدعػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 

 

 كأف ذا اذلػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػد أضػػػػػػػػػػػػػػػػػحت نلػػػػػػػػػػػػػػػػػاا ه
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور فةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذاؽ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 
 حلػػػػػػػػػق نػػػػػػػػػاض اػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػة واهػػػػػػػػػذا هػػػػػػػػػو ا

 
 هػػػػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػػػػد ار فخفػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػي هلعػػػػػػػػػػػػ  

 
 

 سػػػػػػػػػػػػػارع اػػػػػػػػػػػػػري لعػػػػػػػػػػػػػل العهػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػا فشػػػػػػػػػػػػػنيت
 

 عقػػػػػػػػػػػػػػػػارب ال ػػػػػػػػػػػػػػػػنيم  ضػػػػػػػػػػػػػػػػي كقشهػػػػػػػػػػػػػػػػا قطعػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 
 لآؿ الةهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  تعاز  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أب  

 
 لػػػػػػػػػػػػن تلػػػػػػػػػػػػشطيع ىتػػػػػػػػػػػػركا جػػػػػػػػػػػػرب نػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػدع  

 
 

  ػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػن الةهػػػػػػػػػػاؿ نقػػػػػػػػػػاي بػػػػػػػػػػات ا ىتػػػػػػػػػػزف
 

 نػػػػػػػػػػػػػػن ادلعػػػػػػػػػػػػػػزم كنػػػػػػػػػػػػػػن بالػػػػػػػػػػػػػػدنع اػػػػػػػػػػػػػػاف نعػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 
 ـ أزلػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػدنوع كنػػػػػػػػػػػػػاأأاشػػػػػػػػػػػػب احلػػػػػػػػػػػػػرؼ أ

 
 ا القلػػػػػػػػػػػػب  ربػػػػػػػػػػػػو لفقػػػػػػػػػػػػد اخلػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػع  

 
 

 أ وػػػػػػػػػػػػػػػػػبح احلػػػػػػػػػػػػػػػػػزف ىترفػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػني أركقػػػػػػػػػػػػػػػػػس
 

 هػػػػػػػػػػػذا هػػػػػػػػػػػو احلػػػػػػػػػػػاؿ فانبػػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػي نشعػػػػػػػػػػػ  
 

 
 هػػػػػػػػػػػػػاؾ الشعػػػػػػػػػػػػػػازم جتػػػػػػػػػػػػػػد ا احلػػػػػػػػػػػػػػرؼ بعثػػػػػػػػػػػػػػرة

   
 فهػػػػػػػػػػػػػػػا هعػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػشايت خػػػػػػػػػػػػػػػوؼ أف أدعػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 

 هػػػػػػػػػاؾ الشعػػػػػػػػػازم ىتركفػػػػػػػػػان صػػػػػػػػػان نػػػػػػػػػن نقلػػػػػػػػػي
 

 فقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػػػػػػػػػػذها علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عوهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 
 
 (:المأمون) الملحاني عبداب حسن بن صالح 

 ـَُِٗ عـا نارس نن اللادس ادلوافق هجر اَُْْ عـا اآلخرة هادل اكربعاء  ـو توا



 
  

031 

 

   :الشيخ أحمد بن عبداب أمحمد شايع 

أىتػػد نشػػا   عزلػػا الظػػاهر، ك ػػي  سػػوؽ العزلػػا، كعضػػو اجمللػػس ا لػػي عػػن الظػػاهر مبد ر ػػا اخلبػػت، كرابػػع  ػػي  نػػن 
ع ا عزلػا الظػاهر. فػرض اشػي  نػن قبػل نر د ػه كزلبيػه إل قػاؼ نشػيخا ر ػاض زلهػد علػي الػورد كرقػم لػه أسرة ب   ػا 

جػانبهم، كنشػاراشه  إىلال اس بادلشيخا ا ىتي ه ا سوؽ العزلػا. عػرؼ بلػني الطبػع كقيبشػه كا ػفاقه علػى ال ػاس ككقوفػه 
محػه اهلل، كاػاف آخػر بػني ال ػاس ا  ايػب أك  شعػذر ر  أفراىتهم كأىتزاهنم، فها نن عرس أك نني  ا العزلا إا جتػد  ىتاضػران 

ادلػدعو  ا، كىتوػل ا سػبيل ذلػ  اقششػاؿ بػني ادلشػرؼكإ قػاؼ فػرض اإلتػاكات علػى الشجػار بلػوؽ العزلػنوقف له صد  
كىتوػل بعػد ذلػ   ةػيم إلهنػاء اخلػوؼ، كقػد كقػف  نبػه كقػف هيػع أهػاي عزلػا الظػاهر،جا إىلكادلرىتػـو ك  أبو صػرخا،

هذ  القضيا نوقفان نشرفان ااف له الفضل رمحه اهلل، كانشهت القضيا بشحةػيم الػداشور علػي أمحػد الػز ةم أنػني  ارهيع ا
عاـ اجمللس ا لي با افظػا، كالشػي  عبدالوػهد اخلطيػب،  ػي  عزلػا أذرع كالشػي  أمحػد بػن أمحػد ال ػو رة عضػو رللػس 

هنػوا القضػيا لوػا  العزلػا. كافشػه ادل يػا  ػـو اكىتػد الثػانن نػن ال واب بادلد ر ا، كالشػي  ن وػور عػزاف  ػي  عزلػا جبػع، كأ
ر،ػا  الةثػري  كبيػه.بادلشػيخا نػن بعػد  اب ػه نالػ  كفػاءن  دى ـ. عيًهػَُِٕالثاين نػن  وليػو هػػ/ُّْٖ واؿ للعاـ اذلجػرم 

لػػن اذلهػػداين نػػن الشػػعراء، نػػ هم اكسػػشاذ زلهػػد صػػاري  ػػوعي الةهػػاؿ بقوػػيدة  ػػعبيا هيلػػا، كه ػػا أكرد نر،يػػا أبػػو احل
 لفارس محري أسعد بن  عفر احلواي: 

  قد اسشول ال اس كنات الةهاؿ
 

 كقاؿ صرؼي الدهر: أ ن الرجاؿ؟ 
 قونوا انظركا ايف تليػػػػػػػر اربػػػػػػػػاؿ

 
 هعشنهذا أبو نال  ا 

  
 اؿقونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري اربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ادللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بنيرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ لً    ؿواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿو ل  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلهي
 

 
 

 اها ر،ا  الشاعر ىتلن القركف بقويدة تا يا، قاؿ فيها: 
 كفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف نثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركت  خيم بر ق اكسى ا اخلبت كالظاهر

 
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػزت افػػػػػػػػػػػػػػػوؼ ادل ا ػػػػػػػػػػػػػػػا ىتظ ػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػا،ر
 

 كأصػػػػػػػػػػػػػػػػبح الشػػػػػػػػػػػػػػػػي  جثػػػػػػػػػػػػػػػػا داخػػػػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػػػػابوت 
 

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػلم عليػػػػػػػػػػػػػػػه كرىتػػػػػػػػػػػػػػػب كاىتشفػػػػػػػػػػػػػػػى بالوػػػػػػػػػػػػػػػوت  الظهر ااف اربل  ان  كا فاار ا

 
 

  ،ياب الشواضع كجهه الوابر ابس
 

 اػػػػػػػػػػػػي   ثػػػػػػػػػػػػر احلةػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػني ال ػػػػػػػػػػػػاس االيػػػػػػػػػػػػاقوت 
 

 
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ادللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااني ا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر

 
 نا هو بطهاع هو فا ز حبةم الووت 

 ىتػػػػػػػػػػػػػػػب الرعيػػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػػػػػرد بعػػػػػػػػػػػػػػػد ادلػػػػػػػػػػػػػػػوت  ن اابرع يخي أخذها ف وف الشي   
 أنػػػػػػػػػػػػػواج جػػػػػػػػػػػػػاءت تشػػػػػػػػػػػػػيع ركىتػػػػػػػػػػػػػه الطػػػػػػػػػػػػػاهر 

 
  ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػػػػذار ا ػػػػػػػػػػػ  داخلػػػػػػػػػػػي ن حػػػػػػػػػػػوت 

 
 

  ػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػب اكصػػػػػػػػػػػل أمحػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػا ع ال ػػػػػػػػػػػادر
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػادر كجػػػػػػػػػػػػػػػودؾ اهػػػػػػػػػػػػػػػا ادلرجػػػػػػػػػػػػػػػاف كاليػػػػػػػػػػػػػػػاقوت 
 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػا رب تافػػػػػػػػػػػػػػر ذنػػػػػػػػػػػػػػوب الراىتػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػابر

 
  ػػػػػػػػا نػػػػػػػػن ىتفظػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػيب  ػػػػػػػػونس بػػػػػػػػبطن احلػػػػػػػػوت 
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  كاجعل له اخللد كالفردكس  ا تافر
 

 كاجعػػػػػػػػػػػػػل جهػػػػػػػػػػػػػ م كهػػػػػػػػػػػػػل الظلػػػػػػػػػػػػػم كالطػػػػػػػػػػػػػاتوت 
 

 
 

   العربي محمد علي كليباألستاذ : 
ر   كاإلجشهاعيػػػات مبػػػدارس عزلػػػا الظػػػاهر، عيػػػًرؼى ب فلػػػه ادلرىتػػػا كنواهبػػػه ادلشعػػػددة، صػػػ عشه أىتػػػد ندرسػػػي نػػػادة الشػػػا

الظػػركؼ القاسػػيا كصػػقلت خرباتػػه احلاجػػا، فهػػو نعلػػم كب ػػاء كنػػزارع، غليػػد هوا ػػات عػػدة، لػػه قػػدرة علػػى  هػػل الوػػعاب 
ـ، ىتػني تقػدنت للشلػجيل ُٖٗٗ-ُٕٗٗكجتشهها، كبدكف تذنر با ان، عرفشه قالبان بةليا الابيا جانعػا صػ عاء عػاـ 

ةػػا، كهػػو ا ادللػػشول الثالػػ  ىتي هػػا، كىتػػني نػػاؿ  ػػهادته البةالور ػػا   تةػػن تلػػ  الشػػهادة اػػنيم  ػػهادة ىتوػػل عليهػػا 
قالػػب جػػانعي، ؽللػػ  اللػػةن ادلػػر ح كادلوػػار ف نػػا تةفيػػه، بػػل العةػػس نػػن اػػل ذلػػ ، فقػػد درس ادلػػاجم لػػه، ا غلػػد 

ا و ػت سػريان علػى اكقػداـ، أنػا اللػةن فقػد  إىلأنه ااف  لافر نػن الظػاهر  نوار ف  ونه، كفوؽ ذل  ناضل، لدرجا
اضطر أف  لةن ا إىتدل د  ا ها ا ىتق القات ا ا افظا ا و ت، كذل  إل ػاـ دراسػشه ا اللػ ا الرابعػا، كبػذل  

قػػػدـ ا اللػػػ ا ـ، كتَََِ-ُٗٗٗفقػػد نػػػاؿ  ػػػهادته كقػػػد اخػػػشلخي عرقػػه بدنػػػه، نػػػن أجػػػل هػػػدؼو سػػاني نالػػػه ا عػػػاـ 
 نفلها للحووؿ على الوظيفا العانا ا اجملاؿ الابوم.

 تل  الظركؼ   تفت ا عضد  ليشذنر ك قابل ذل  بالفشػل، اطوب ػا اليػـو  ػاؾ الدراسػا لػ قز ادلوػار ف. تػوا
 سػر رم تنػو  إىل تطػور الػدناغ، ا داخلػي نز ػف إ،ػر ـ،ََِِ فربا ر نن الشاسعهػ/ُُْْ الثاين هاد ُٓ اكىتد  ـو

 .ب فله ص عها افاح ىتياة رىتلا بعد ربه، جوار إىل بعدها انشقل أ اـ نيلا دلدة
 :صالح علي صغير علي أحمد السمان 

ـ، كأنػػػه سػػػعد ا ب ػػػت علػػػي اخلػػػرزم، تػػػر  كترعػػػرع ا قر ػػػا بيػػػت اللػػػهاف عزلػػػا ُْٓٗق ادلوافػػػق ُّٓٔ كلػػػد عػػػاـ
نشفوقػػان كنشهيػػزان بػػني أترابػػه. عػػرؼ ا رلشهعػػه باللػػيد صػػا ، الظػػاهر، كدرس ا ادلعونػػا كخػػشم القػػرآف اػػانون ىتيػػ  اػػاف 

ـ، اتػاب ا ادلهلةػا العربيػا اللػعود ا ُٗٓٗللهو أخوقه كتواضػعه، كتػزكج نػن آن ػا ب ػت أمحػد صػوح بلايػ  عػاـ 
كفػشح عػدة بود ، ليهارس نه ػا الشجػارة،  إىلمبد  ا تبوؾ ليعهل خياقان، لة ه    لشهر سول عانان كاىتدان فقخي، ليعود 

زلػػػوت علػػػى الشػػػواي ا أسػػػواؽ عػػػدة اػػػاف بػػػدا شها ا سػػػوؽ العػػػرجني   الورػػػا،   احلانضػػػا، ك عػػػد نػػػن أكا ػػػل نواػػػي 
 الليارات ا ادل طقا، لونشفاع ةا ا جتارته كاذل  ت قوته كنقل نا ػلشاج اليه أب اء ادل طقا. 

اانشػػااؿ بػنينور نفلػػه، تػوا ا العا ػػر نػن ذم احلجػػا اهػشم بشعلػيم أب ا ػػه، كعػرؼ ع ػػه تواضػعه ك اىتشػػه كهدك ػه، ك 
كأسػة ه فلػيح  تعػاىلـ، رمحه اهلل ََِٗـ، بعد نعاناة  د دة إ،ر جلطا دناتيا أصيب ةا عاـ َُِٕهػ/ُّْٗعاـ 

 ج اته.
  علي يحيى السمان: بن عامر الدكتور 

ىي اللػػهاف. كلػػد مبلػػقخي رأسػػه بيػػت الفقيػػه اكجػػل كالعلػػم اك ػػم الفهانػػا كالشػػي  ا قػػق احلػػاف  عػػانر بػػن علػػي ػلػػ
 ـ كنشني كترعرع ةا.ُٕٓٗاللهاف عزلا الظاهر ند ر ا اخلبت زلافظا ا و ت عاـ 
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ـ ليةهػل ةػا اإلعداد ػا،   الشحػق مبعهػد ادلعلهػني نظػاـ الػثوث ُُٖٗالشحق مبدرسػا ال ػور بالظػاهر اابشدا يػا عػاـ 
ـ،   نوجهػػان دلػػادة القػػرآف ُٔٗٗدلػػدة ،ػػوث سػػ وات ىتػػيف عػػاـ ـ. عهػػل ندرسػػان ك ُّٗٗاللػػ وات بػػادلركاح كختػػرج عػػاـ 

الةر  بالشوجيه ادلرازم مبحافظا ا و ت. ككاصل دراسشه ارانعيا ىتيف ىتول على الداشورا  نػن اليػا الشػر عا كالقػانوف 
نعػػات أعلهػػا: بلػػد  عػػانون ا عػػدة جا إىلـ. ليعػػود َُِِ انعػػا أـ درنػػاف اإلسػػونيا باللػػوداف ا أصػػوؿ الفقػػه، عػػاـ 

كزلاضران  انعا العلـو كالشة ولوجيا نادة ن ػاهن ادلفلػر ن بقلػم  ـَُِْ-َُِِزلاضران  انعا احلد دة خوؿ عاني 
 القرآف كعلونه، كاذل  ندرسان بادلعهد العاي لشنيهيل ادلعلهني زلافظا ا و ت.

فقهيػا  عا هػا خػوؼ أك  ال قػع علػى نلػني ف باىتثػان ىتوػيفان ىتػنيرؼ ع ه تواضعه ارم كزلبا ال اس كىتبهم له. اػاعي 
نشػػػا ن ذلػػ  فيفػػػس مبػػػا كصػػػل إليػػػه، كنشيجػػػا لألكضػػاع الػػػس  ػػػر ةػػػا الػػػبود فقػػػد  إىلتريهػػا نػػػدققان ا ذلػػػ ، ىتػػػيف  طهػػػ ن 

 ػـو اكىتػد اللػادس عشػر نػن  العهل احلر لشوفري لقها عيشه لػه، كنػن  عػوؿ نفضػون العزلػا ىتػيف كافشػه ادل يػا إىلانورؼ 
  ـ ا ن طقا نلاىتلا ب هرة إ،ر ىتادث نركرم أكدل حبياته.َُِٗ  هر  ونيو

  :)محمد بن أمحمد حسن السمان )الكيس 

ـ صػػػباىتان مبلششػػػفى جانعػػػا العلػػػـو َُِٗأاشػػػوبر نػػػن هجر ػػػا اخلػػػانس كالعشػػػر ن ُُْْتػػػوا  ػػػـو ارهعػػػا صػػػفر 
 كالشة ولوجيا بو عاء فرمحه اهلل رمحا كاسعا. 

  اكخ ادله ػػدس عبػػاس صػػا  اللػػهاف  طلػػب نػػ  إف اانػػت ه ػػاؾ فرصػػا لػػدخوؿ  كقػػد اػػاف ا الليلػػا اككىل اتوػػل
ادلػػر ض نلششػػفى الثػػورة قلػػم الع ا ػػا جت بػػان للخلػػا ر الفادىتػػا ا ادللششػػفيات اخلاصػػا، كقهػػت بااتوػػاؿ بػػاكخ بلػػاـ 

م أبػدل تعاكنػه كنظػران أمحد زلهد علي ادللحاين بابوري، ىتي  ااف ىتي ها نشرفان على العيػادات اخلارجيػا بادلشػفى كالػذ
رت اكخ عبػػاس ز  رصػػا، ادلهػػم ا اكنػػر صػػباح ارهعػػاازدىتػػاـ قلػػم الع ا ػػا بادلرضػػى قلػػب نػػ  نشابعشػػه حلػػاؿ كجػػود ف

هػػل تشوقػػع أف  عػػيء زلهػػد اللػػهاف؟ فقلػػت لػػه: ا أظػػن أف  عػػيء الرجػػل. قػػاؿ:  :سػػنيل  خػػوؿ جللػػس نعػػهك  اللػػهاف
جشه الس   ؽلض نن كفاهتا سول اىتػدل عشػر  ونػان رأ ػت ا كجهػه ىتزنػان تػري ك ؟ فنيجبشه: الرجل ىتني زرته ا عزاء زك 

احلػػػزف الػػػذم أرا  ا كجػػػو  ال ػػػاس اػػػاف ىتزنػػػان داخليػػػان ا ؼلػػػرج ن ػػػه اا قليػػػل  ظهػػػر ا عي يػػػه. هػػػذا أكان. ك،انيػػػان: أف كفػػػاة 
 اللػاعا ر كالرجػل قػد فػارؽ احليػاةاكقراف نن ىتول  هو أذف لرىتيل  كنا كفاة زكجشػه إا جػواز نػركر لػه. دار هػذا احلػوا

 اللابعا صباىتان، كاونا ا  علم بوفاته.
 :األستاذ خالد محمد صغير السمان 

سػػػبحاف نػػػن تفػػػرد بػػػالعزة كالبقػػػاء، كقهػػػر العبػػػاد بػػػادلوت كالف ػػػاء، كنػػػا تػػػدرم نفػػػس بػػػنيم أرض  ػػػوت، فبعػػػد نػػػوت أبػػػو علػػػي 
، فوعػػدين مبوافػػايت ةػػا كنػػرت اك ػػاـ ك  اللػػهاف عهػػه أبػػو علػػياللػػهاف، ا ػػت قػػد قلبػػت نػػن اكخ خالػػد اشابػػا سػػرية ذاتيػػا عػػن 

لحػػق بعػػد  أىتػػد، كقػػت كفاتػػه، كجػػدت أف اسػػم عهػػه    ي   ػػف بػػذل ، كىتػػني تلقيػػت نبػػني كفػػاة اكسػػشاذ خالػػد، كبػػادرت لشػػنير  
لػػا اكىتػػد بعػػد بار هػػا لي إىلفاضػػت ركىتػػه  فنيحلقػػت خالػػد رمحػػه اهلل، كنػػن  ػػدرم نػػن سػػيةوف الوىتػػق ذلهػػا. رمحههػػا اهلل هيعػػان.

ـ. ََِِق ادلوافػق اللػادس كالعشػر ن نػن د لػهرب ُِْْصوة العشاء كىتػد عشػرة ليلػا خلػت نػن  ػهر هػادل اككؿ عػاـ 
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 ُِكصػػػلى عليػػػه  ػػػانع الظػػػاهر بػػػالةراث كحلقػػػه هػػػع تفػػػري نػػػن ال ػػػاس أصػػػدقا ه كزلبيػػػه كدفػػػن مبقػػػربة بيػػػت اللػػػهاف  ػػػـو اكىتػػػد 
   ـ.ََِِد لهرب  ِٕق ادلوافق ُِْْهادل اككؿ 

 (: الحقوب) سليمان عبداب علي عبداب 

 اتػاب نػن نػع كاتػاب الظػاهر أرض نػن عهػرك ب  رأسه مبلقخي كلد ـ،َُِٗ د لهرب ٔ بشار   ارهعا  ـو توا
 عػػاـ ىتػػيف سػػ وات عشػػر كدلػػدة العػػرجني ا للضػػرا ب ن ػػدكب عهػػل ـ،َُٗٗ عػػاـ كا اللػػعود ا، العربيػػا ادلهلةػػا إىل

 كىتػيف احلد ػدة، إىلك  نػن راػاب نقػل سػا ق ىتر عهل ليلل  العهل ترؾ   الظاهر، ن طقشه ا دهابع لي شقل ـ،َََِ
 الشػػار   ا كفاتػػه ىتػػيف عليهػػا ىتارسػػان  ليةػػوف نوبا ػػل ؽلػػن مبحطػػا اهلل كأارنػػه بيشػػه، ا البقػػاء فضػػل بعػػدها ـ،َُِّ عػػاـ

 .  تعاىل اهلل رمحه. سابقان  ادلذاور
 

 :مراد بن علي جيالن المنتصر 
نقشلػه، كهنػب  إىلالشقطع له ا قر ق ارػوؼ نػن قبػل عوػابا نلػلحا، ك بػدك أنػه قػاكنهم أفضػت تلػ  ادلقاكنػا    

ـ. كاػاف نعػه ىتلػن بػن أمحػد ََِِأتلػطس  ِٔنا لد ه نن ناؿ، كالبالر أربعا نو ني كنوف، كذل   ـو اكربعاء 
 .الظاهرم، كالذم ىتول له قع ات ا سا ر جلد 
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ملحقالصور

 1صىرة رقى 
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 2صىرة رقى 
 

  ـُُٗٗ/َُٗٗصورة خاصا بدفعا عاـ ل
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 ملحق إضافي
 تمثلت في اآلتي:  (9)م9119المشاريع التي تم إنجازىا في الظاىر خالل عام 

 التمويل سن  التنفيذ واالنجاز المحتوى المشروع
ندرسا الظاهر بيت 

 الورد ب ني
إ، ا عشر فوون 

 إىلباإلضافا 
 نلحقاهتا

 نرازم ـُٖٗٗ

ندرسا ال ور ب  
 عهرك الظاهر

 نرازم ـُٖٗٗ وون إ، ا عشر ف

اهرباء الظاهر ب  
 عهرك

زلطا اهربا يا نزلت 
باسم الظاهر 

كخوها جرباف 
 ل فله

 نرازم ـُٖٗٗ

نشركع نيا  
الواسطا الظاهر 

 أذرع

 نرازم ـُٖٗٗ 

 ، تمثلت في اآلتي:(2)م2112-2119المشاريع المنجزة في منطق  الظاىر خالل الفترة 
ندرسا الظاهر ب  

 عهرك
 الشعليم اكساسي ـََِٓ لب اتسشا فووؿ ل

ندرسا الوافح ب  
 القاضي

،و،ا فووؿ 
 نلحقاهتا إىلباإلضافا 

 الشعليم اكساسي ـََِٔ

نبد ادلراز الوحي 
 ب  عهرك

 الللطا ا ليا ـََِٓ 

 ب  الورا ندرسا 
 الظاهر

،و،ا فووؿ نع 
 نلحقاهتا

 الشعليم اكساسي ـََِٓ

سػػػػػػػػػشا فوػػػػػػػػػوؿ نػػػػػػػػػع  ندرسا جرباح 
 لحقاهتان

الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دكؽ  ـََِٔ
 اإلجشهاعي للش هيا

                                                           

ـ، إعػػػػػػػداد نةشػػػػػػػػب الشخطػػػػػػػػيخي كالشعػػػػػػػاكف الػػػػػػػػدكي مبحافظػػػػػػػػا ََِٔ-َََُِاشػػػػػػػاب زلافظػػػػػػػػا ا و ػػػػػػػت أرقػػػػػػػػاـ كن جػػػػػػػػزات ت هو ػػػػػػػا الفػػػػػػػػاة اانشخابيػػػػػػػػا    ُل
 .ُّٗ-ُّٖا و ت، ص

 .ُّْ-َّٖادلودر نفله، ص  ِل
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ب ػػػػػػػاء جػػػػػػػدار سػػػػػػػاند 
كتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ر ادلراػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 الوحي بالظاهر 

 لطا ا لياالل ـََِٔ 
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 قائًت املصادر واملراجع

 انىثائق:  أوالً:
 ـ، أم أكاخػػر القػػرف العا ػػر اذلجػػرم ال وػػف الثػػاين نػػن ُٕٔٓق/ٕٓٗالػػورد ا الظػػاهر سػػ ا  بيػػت كجػػود ةػػي عػػن ك،يقػػا ل

 ف اللادس عشر ادليودم .القر 

 ك،يقا  راء زلهد علػي الػورد نػن زلهػد سػعيد كعلػي أمحػد كزلهػد علػي الػورد أنػوؾ فاقهػا أمحػد جعػداف. اػخي اللػيد علػي ل
 . ـُْٕٔق/َُٕٓزلهد ىتةت، كبشار   

 ـ ُُٖٗق/ُِّٓك،يقا  ةي  راء ىتلن عبداهلل الورد نن البا ع إليه ىتلن أمحد الورا  كذل  عاـ ل. 

 ـ ُُٕٕق/ُُٖٓبعد عاـ  ةي عن كجود ب  صلاد ا الظاهر  ك،يقال. 

    ـ ُِٕٔق/ُُٕٔلك،يقا  ةي  راء الشي  صوح بن أمحد الورد قطعا أرض نن نهدم على احلهَّار بشار 

   لك،يقا  راء الليد أمحد بن صوح نهدم له ككخيه قاسم بن صوح نهدم سللف زكجشه زهراء ب ػت صػوح الةهػاؿ الػس
 الثل  نن قور بيت الةهاؿ ببلدة الوافح، كاذل  نا خوها نن أبيها ا أرض اخلواقع كبرؾ علي الشي  . ااف ذلا

  ـ ُِٖٖق ادلوافق عاـ ُِْٓكبدا ا عاـ  ُِْْلك،يقا رقم ادلشي  اخلاص بالشي  ز د بن جابر  ا ع ا هنا ا عاـ 
  ـ ُّٖٖق/َُُّبالشي  علي ز د  ا ع عاـ لك،يقا رقم ادلشي  اخلاص 

   حبضور قاسم بن زلهد اكهدؿ  ََِصوح الشي  بدفع ترانا كقدرها لك،يقا إلشزاـ أهاي الظاهر للشي   

  لك،يقا الولح الواقع بني ب  العذ يب كأهاي الوافح كتقر ر د ا القشيل 

  ـ ُُِٗق ادلوافق نوفهرب ُُّّلك،يقا رقم ادلشي  اخلاص بالشي  أزلهد بن أزلهد صوح الةهاؿ ا صفر 

  لصورة احلةم الوادر عن ىتاام ا و ت ا قضيا قشل ىتلن أمحد ادللحاين 

  لك،يقا تلليم الوالد عباس أمحد الةهاؿ ترانا نا أخذ  كالد  نن ندافن بيت ال و رة 

 . لك،يقا تضانن أعياف عزلا الظاهر لشايري الشي  علي أزلهد اخلرزم 

  دىتػاف بػػن صػػا  الػورد كعلػػي زلهػد الشػػاجر علػى تايػػري الشػي  علػػي أزلهػػد لك،يقػا تراضػػي بػني الشػػي  أزلهػد علػػي ز ػد  ػػا ع ك
 ق ُّٕٓاخلرزم عاـ 

  لك،يقا رسالا دىتاف بن صا  الورد إىل قاضي زلةها ا و ت تضه ت تذنر لوقوفه إىل جانب الشي  اخلرزم 

  ق ُّّٕلنوعد نن قاضي زلةها ا و ت حلضور دىتاف الورد كالشي  اخلرزم ا خانس  واؿ 

 ك،يقا تقد  أهاي ب  الورا  إىل زلاف  زلافظا ا و ت بشنيف ادلوافقا على فشح الطر ق نن زلل الةرا،  إىل ب  الورا  ل 
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    ق ُُّٖلك،يقا قلب ىتضور ىتلني بن علي ادللحاين كأهل الةراث كأهل القشب بشار 

 ن بن صوح كاخوته كاللػيد صػوح بػن نهػدم لك،يقا قاعدة هتجري نن اإلناـ ادلهدم زلهد بن أمحد بن احللن للليد ىتل
 ق َُُٓعزالد ن ا الوافح بشار   

 ك،يقا بيات الشخهني ادلرسل نن ادلقاـ الشر ف ادلع يا بالا الزركع ا الظاهر كادلةلف بقبضه ك ويله احلاج صا  بن أمحػد ل
 الورد 

  ف فشح قر ق ب  الورا  ،يقا تقد  أهاي ب  الورا  إىل ا اد هي ا الشطو ر لو ضاح بشنيلك 

  لك،يقػػػا خطػػػاب نػػػن زلػػػاف  زلافظػػػا ا و ػػػت إىل نػػػد ر ناىتيػػػا اخلبػػػت بفػػػشح قر ػػػق بػػػ  الوػػػرا  كاػػػف اخلطػػػاب عػػػن دىتػػػاف
 كأصحابه 

 زلهد علي ارو د إىل زلاف  زلافظا ا و ت بشنيف فشح الثانو ا مبدرسا ال ور بالظاهر ك،يقا خطاب ند ر عاـ ال اىتيا ل 

 ب ندرسا ال ور بالظاهر إىل زلاف  زلافظا ا و ت بفشح ادلرىتلا الثانو ا لك،يقا تقد  قو 

 لك،يقا تقد  قوب ندرسا ال ور بالظاهر إىل كز ر الابيا كالشعليم بادلوافقا على فشح ادلرىتلا الثانو ا بادلدرسا كالشوجيه دلن  لـز 
 بذل  

  ا للهعلهني كقدرها نيلا ر اات لك،يقا اتفاؽ أعياف كنشا   الظاهر على تقد  نلاعدة  هر  

 لك،يقا تع يا نن قاضي قضاء الطو لا علػي بػن محػود  ػرؼ الػد ن بشػنيف رفػض اللػيد محيػد نعػاد الشػدر س ا ن زلػا الةػراث 
 ق ُّٖٔبشار   

    ق َُّٗلرقم أهاي ب  الورا  بشعيني دىتاف بن صا  الورد أني ان عليهم كاخشيارهم له بشار 

 :بطبىعتثانيًا:انكتب امل
   ابن عانر، عانر بن زلهد بن عبداهلل: بايا ادلر د كأنس الفر د،  قيق: عباس بن أمحػد اخلطيػب ادلشواػل كعبػداهلل أمحػد صػا

 .ُطـ، َُِِق/ُّّْاللراجي. اريل ارد د، ص عاء 

  :ـََُِهػ/ُُّْنن القر ا إىل عدف جلر بني عور ن. نراز عبادم للدراسات كال شر، ص عاء الوا دم، أمحد قا د. 

  ُـ، طَُِِهػ/ُِْْجحاؼ، ػلىي زلهد: القر ا اليه يا ،قافشها كتقاليدها. د. ف، ص عاء. 

 ُق، طُِّٖ. د.ف، نور باء كادلشا  ادلقبلي، صا  بن نهدم: العلم الشان  ا إ ثار احلق على اآل. 

 ُطـ، َُُِ ي، القاهرة: ابن اكنري كالرسالا ال جد ا. نةشبا ندبو ، عبدالعز زادللعودم. 
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  القاسم بن زلهد، ػلىي بن احللني: ادللال  ا ذار ال اجي نن الفرؽ كاذلال ، دراسا ك قيق: إبراهيم ػلىي قبيس. نؤسلا
 .ُـ، طَُِِق/ُّّْلا نا ركف، دنشق الرسا

 .ادلولح، عبداهلل: الشووؼ ا هتانا. د.ف، د.ـ، د.ت 

 ـ، ُٓٗٗق/ُُْٔدنشق  –له ا اليهن. دار الفةر ادلعاصر، بريكت اكاوع، إ اعيل بن علي اكاوع: هجر العلم كنعاق
 . ُط

 هػُُّٓ-ُُّْ اليه يا ادلشواليا كادلهلةا اكدارسا بني اللياسيا العوقات: إبراهيم ىتلن بن علي سحها، أبو/ُِّٗ-
 ـ.َُِّ/هػُّْٓ أةا خالد، ادلل  جانعا اآلداب اليا ناجلشري، رسالا. ـُّّٗ

  ُِطـ، ُٖٔٗهػ/َُْٕبريكت: دار ادلشرؽ،  .اكعوـادل جد ا اللاا ك. 

  ،الشػػػػػػهارم، زلهػػػػػػد علػػػػػػي زلهػػػػػػد الػػػػػػد .  ػػػػػػهارة ا تػػػػػػار   الػػػػػػيهن احلػػػػػػد   كادلعاصػػػػػػر. صػػػػػػ عاء: اريػػػػػػل ارد ػػػػػػد نا ػػػػػػركف
 .ُ، طـَُِْهػ/ُّْٓ

 ا اللػلفيا، القػاهرة الواسعي، عبدالواسع بن ػلىي: تار   الػيهن ادللػهى فرجػا اذلهػـو كاحلػزف ا ىتػوادث كتػار   الػيهن. ادلطبعػ
 ق.ُّْٔ

  ُـ، طََِِالظافر، أمحد ػلىي أمحد: هتيجر أ ار كأفةار كأقوؿ. د.ف. ص عاء. 

  العر ي، ىتلني أمحػد: بلػوغ ادلػراـ ا  ػرح نلػ  اخلشػاـ فػيهن تػوىل نلػ  الػيهن نػن نلػ  كإنػاـ، نراجعػا كتوػحيح: زلهػد
 .ُـ، طََِٖق/ُِْٗص عاء  سا   جاب. نةشبا اار اد،

 أمحد دىتاف زلهد: نواقح اللحاب ا تار   نلور ادل شاب كنا ىتوله نػن كد ػاف كهضػاب. نةشبػا خالػد بػن الوليػد، جبارة ،
 .ُـ، طَُِِق/ُِْْص عاء 

  :ِط ـ،ُٖٖٗ/قَُْٖ ص عاء ارد د، اريل نةشبا. احلهوم  اقوت ع د اليهانيا البلدافاكاوع، إ اعيل بن علي. 

  نةشبػػػا  . فػػػا الػػػزنن ا تػػػار   سػػػادات الػػػيهن،  قيػػػق: عبػػػداهلل زلهػػػد احلبشػػػيزلهػػػد: اكهػػػدؿ، احللػػػني بػػػن عبػػػدالرمحن بػػػن
 .ُطـ، َُِِهػ/ُّّْاإلر اد، ص عاء 

  ِـ، طُٓٗٗهػ/ُُْٓالفضيل، علي عبدالةر : اكتواف دلشجرات أنلاب عدناف كقحطاف. نةشبا العز ر ا، الر اض. 

 ،البورة، جانعا. العر  اخللين دراسات نراز: ترها علري، ا إلدر ليا إنانا ا ادلعدنيا كاانشيازات القول: جوف بالدرم 
 ـ.َُٖٗ البورة العر ، اخللين دراسات نراز

  ُُٖٗجحػػػػػاؼ، لطػػػػػف اهلل بػػػػػػن أمحػػػػػد: درر ضلػػػػػػور احلػػػػػور العػػػػػػني بلػػػػػرية اإلنػػػػػاـ ادل وػػػػػػور علػػػػػي كأعػػػػػػوـ دكلشػػػػػه ادليػػػػػػانني-
 . ُـ، طََِْق/ُِْٓبا اإلر اد، ص عاء ةشـ،  قيق: إبراهيم بن أمحد ادلقحفي. نَُٖٗ-ُٕٕٓق/ُِِْ
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 ،ّط ـ،ََِْ/هػُِْٓ ص عاء اإلر اد، نةشبا. كقبا لها اليهن بلداف رلهوع: أمحد بن زلهد احلجرم. 

 قيػق كدراسػا: عبػداهلل بػن قا ػد  ات أاػابر أهػل الػيهن،اخلزرجي، احللن بن علي بػن احللػن: العقػد الفػاخر احللػن ا قبقػ 
 .ُـ، طََِٗ-ََِٖهػ/َُّْ-ُِْٗد د نا ركف، ص عاء العبادم كآخركف. اريل ار

 ،ق.ُّٕٔ القاهرة الللفيا، ادلطبعا. ِج عشر، الرابع القرف ا اليهن أ ها: بن زلهد بن ػلىي زلهد زبارة 

 شبػا زبارة، زلهد بن زلهد بن ػلىي: نزها ال ظر ا رجاؿ القرف الرابع عشر،  ارؾ ا الشحقيق: عبداهلل عبػدالةر  ارػراا. نة
 .ُـ، طََُِق/ُُّْاإلر اد، ص عاء 

 ، تارؼليػا كىتػوارات خلفيػا ـُّْٗ-ُْٕٓ/هػػُّّٓ-ُُٖٓ اللػعود ا – اليه يا العوقات نراىتل: نوطفى سيد سا .
 .ُط ـ،ََِّ القاهرة ندبوي، نةشبا

 ارات كزارة الثقافا كاللياىتا، الشجاع، عبدالرمحن عبدالواىتد: احلياة العلهيا ا اليهن ا القرنني الثال  كالرابع للهجرة. إصد
 ـ.ََِْق/ُِْٓص عاء 

 ،الثاين، ارهاد جتد د إنشاء ىتوادث تقييد ادللهاة الد ن محيد زلهد ػلىي اإلناـ سرية نن س وات عشر: زلهد سعد الشرقي 
 .ُط ـ،ََِْ/هػُِْٓ بريكت ، ف.د. لصاحليا عيلى زلهد:  قيق

 ن نن بعػد القػرف اللػابع،  قيػق: زلهػد ىتلػن ىتػوؽ. دار ابػن  الشوااين، زلهد بن علي: البدر الطالع مبحاس
 .ِـ، طََِٖ –ق ُِْٗبريكت  –اثري، دنشق 

 ،ّط ـ،ُٖٗٗ/هػَُُْ الر اض الوليد، نطابع. ِج اللليهاين، ادلخوؼ تار  : أمحد زلهد العقيلي. 

  ر الفةػػػػر، دنشػػػػق ـ دراسػػػػا كنوػػػػوص. دآُّٗ-ُٖٖٗهػػػػػ/ُّْٓ-ُُّٓالعهػػػػرم، ىتلػػػػني بػػػػن عبػػػػداهلل: ادل ػػػػار كالػػػػيهن
 .ٕٗ، صُـ، طُٕٖٗهػ/َُْٖ

 ،ُط ـ،َُِٓ/قُّْٔ عدف كال شر، للدراسات الوفاؽ دار .اليافعيا ادلوسوعا: ىتلبوب بن عبادم سعد نادر العهرم. 

  الةانػػل، زلهػػػد أمحػػد: نػػػوجز تػػار   الػػػيهن ا العوػػر اإلسػػػوني ىتػػػيف هنا ػػا الدكلػػػا الطاهر ػػا. نةشبػػػا اريػػل ارد ػػػد، صػػػ عاء
 .ـَُِْهػ/ُّْٓ

  الةبلػي، زلهػػد بػن إ اعيػػل: جػواهر الػػدر ادلة ػوف كعجا ػػب اللػر ادلخػػزكف،  قيػق: ز ػػد بػن علػػي الػوز ر. ن شػػورات العوػػر
 .ُـ، طُٖٖٗق/َُْٖاحلد  ، بريكت 

  ادلداح، أنرية علي: ادلخوؼ اللػليهاين  ػت ىتةػم اكدارسػا، أقركىتػا داشػورا . جانعػا أـ القػرل، اليػا الشػر عا كالدراسػات
 .ـُٖٓٗهػ/َُْٔيا، نةا ادلةرنا اإلسون
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 قيػػق: زلهػػد عيلػػى  ا احلةهػػا نػػن سػػرية إنػػاـ اكنػػا،نطهػػر، عبػػدالةر  أمحػػد: سػػرية اإلنػػاـ ػلػػىي محيػػد الػػد ن ادللػػهاة اشيبػػ 
 .ُـ، طُٖٗٗهػ/ُُْٖ صاحليا. دار البشري، عىهَّاف

 ،ِط ـ،َُِٔ/هػُّْٕ ص عاء ، ف.د. لالشار   نن  يء القر ا: عبداهلل علي عبداهلل ال و رة. 

  :ِط ـ،ََِْ/هػُِْٓ ص عاء ف،.د. ادلاضي نن  يء القر اال و رة، عبداهلل علي عبداهلل. 

  اذلػػػهداين، للػػاف الػػيهن احللػػن بػػن أمحػػد بػػن  عقػػوب: صػػفا جز ػػرة العػػرب،  قيػػق: زلهػػد بػػن علػػي اكاػػوع احلػػواي. نةشبػػا
 .ُـ، طَُٗٗهػ/َُُْاار اد، ص عاء 

 ،ّط ـ،ُٖٓٗ ص عاء اليه يا، ادلةشبا. محاد خريم: تعر ب اخللفي، لبابا نن اليهن: هانز هولفر شز. 

   الوز ر، أمحد بن زلهد بن عبداهلل: ىتياة اكنري علي بن عبداهلل الوز ر اها رأ ت ك عت. ن شورات العور احلد  ، بريكت
 .ُـ، طُٕٖٗق/َُْٖ

 كالةهػاؿ نػن أهػل الػيهن كذاػر احلػوادث الواقعػا ا على بعض أرباب الفضل  : نشر الث اء احللن، إ اعيل بن زلهدالو لي
 .ِـ، طََِٖق/ُِْٗ قيق: إبراهيم أمحد ادلقحفي. نةشبا اإلر اد، ص عاء  ،هذا الزنن

 ،ّط ـ،ُْٓٗ/هػُّٕٓ القاهرة العربيا، اآلفاؽ دار. العشر ن القرف ا العرب جز رة: ىتاف  كهبا. 

 ،ـََِْ/قُِْٓ ص عاء ص عاء، جانعا اصدارات. لقدؽلاا لو عاء احلضارم ادلوركث: عبدالعز ز زلهد  لر. 

  ،ـ.ُّٖٗ ص عاء اليه ، كالبحوث الدراسات نراز. ادلضواىتي أمحد: ترها العربيا، ارز رة  به نلوؾ: هاركلد عقوب 

  ـ، َُٗٗهػػػػ/َُُْبعةػػر، عبػػدالرمحن: اوااػػػب ؽل يػػا ا  ػػػاء ااسػػوـ. دار الفةػػر ادلعاصػػػر، بػػريكتك دار الفةػػػر، دنشػػق
 .ُط

 املقابالث انشخصيت:

  اكسشاذ زلهد علي عبد   ا ع 

 اكسشاذ ىتلن زلهد صوح الرجاني 

 اكسشاذ علي زلهد علي اكخضر 

 اكسشاذ علي زلهد علي عبداهلل ادللحاين 

 اكسشاذ عبداهلل علي العاقل 

 اكسشاذ ب در عبداهلل علي سليهاف احلقوب 

  اكسشاذ علي زلهد صوح بلاي 
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 عبد  ىتلني العذ يباكسشاذ علي عبد   

 اكسشاذ أمحد ػلىي زلهد ادلخشار 

 اكسشاذ ىتلن زلهد ز د  ا ع 

 اكسشاذ أمحد علي عبداهلل  ا ع 

 اكخ عابد ىتلن أمحد الورد 

 اكخ أاـر  وعي صا  الورد 

 الوالد أمحد صوح عجوف 

 الوالد  وعي أزلهد علي الةهاؿ 

 الداشور زلهد صاري زلهد علي العهارم 

 د صاري علي أزلهد اخلرزم لابن ها م الوالد أزله 

 الشي  علي زلهد عجوف 

 الوالد عبداهلل بن عبداهلل ىتلن ادللحاين 

 الشي  زلهد صاري جرباف العذ يب 

  الوالد بلاي  بن أزلهد بلاي 

 الوالد عبد  صاري عبد  اللهاف 

 اكخ رلاهد أمحد زللن زلهد ال و رة 

 اكخ  وسف علي زلهد الةهاؿ 

 د زلهد صاري الةهاؿالف دـ ىتلن أمح 

 اكخ زلهد ىتلني عبداهلل العذ يب سلوؿ 

 الشي  عبدالوهد اخلطيب 

 الوالد ىتلن زلهد جعداف 
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 الداشور عبدادلل  علي عبد  الورد 

 الوالد ز د زلهد علي العذ يب 

 اكسشاذ زلهد زلهد صوح الوافح 

 اكسشاذ خالد زلهد صاري اللهاف 

 اكخ علي زلهد علي ىتلن ادللحاين 

 ذ ػلىي زلهد صاري الورداكسشا 

 اكسشاذ ػلىي زلهد عبد  العذ يب 

 الوالد عبداهلل عبد  زلهد الشاجر 

 الوالد ىتلن صاري ىتلن ىتلني ادللحاين 

 اكسشاذ فؤاد زلهد أمحد اخلادـ 

 اكسشاذ على أمحد ا يهيا 

 اكسشاذ أمحد ػلىي اكخضر 

 اكخ عادؿ ا يهيا 

 اكخ ػلىي زلهد ػلىي القركف 

 عبداهلل ىتلن العذ يب احلر شي اكخ صداـ 

 الداشور زلهد الورد علي سعيد الورد 

  اكسشاذ اللاني ادل شور 

 اكسشاذ ػلىي زلهد صاري اكد ب 

 اكخ عبدالعز ز عبداهلل زلهد الشاجر 

 الوالد زلهد صاري اكد ب 

 اكسشاذ  ا ع أمحد عبداهلل  ا ع 

 اكسشاذ ىتلن أزلهد ىتلن اللهاف 
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 اللهافاكسشاذ أمحد علي ػلىي  

 الداشور علي ىتلن أمحد القركف 

 اكسشاذ أنني زلهد عبداهلل الشاني 



 

  

089 

 احملتىياثفهرس 
 اإلهداء  -

 ادلقدنا -

 .............................................   ا جارافيا  ...الظاهر  -

 َِ – ُٔا الةشابات الشارؼليا كبدا ا ااسشيطاف ......................... الظاهر  -

 ُٔ – ُِاإلدار ا ا الظاهر .......................................... اككضاع  -

 َٗ – ِٔالشعليهيا ا الظاهر ......................................... اككضاع  -

 ٓٗ – ُٗ.......................................  ااقشواد ا ا الظاهراككضاع  -

 ُّٕ – ٔٗ. ااجشهاعيا ا الظاهر ......................................اككضاع  -

 ُْٓ – ُّٖظلاذج سلشارة ............................................. كتراجم سري  -

 َُٖ – ُْٔالوور ............................... نلحق  –نلحق الو،ا ق  ادلوىتق: -

 ُٖٖ – ُُٖ.................. ادلوادر كادلراجع ............................قا ها  -

 ُٖٗا شو ات .................................................... فهرس  -


