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ــوفر ــوا عــالم) 300 (حــوالي لعــدن ت ــي عمل ــم، حقــل ف ــوا العل ــي كتبــا ألفــوا أو ودرس  ف
 أدت األخـرى  األمـصار  فـي  بعلماء علمية صالت منهم كبير لعدد وكانت. العلمية تخصصاتهم

 انتقـال  عمليـة  شـكلت  عـدن  والـى  مـن  علميـة  رحـالت  عليهـا  وترتبـت  علميـة،  صـالت  نشوء إلى
 فـي  مختلفـة  منـاطق  مـن  عالمـا ) 93(دخلهـا  فقـد . ووظيفتهـا  عدن مكانة عززن رفي،مع وتبادل
  .خارجه ومن اليمن

 أمـاكن  إلـى  عـدن  مـن  خرجـوا  الذين بالعلماء بيانات قاعدة على البحث يعتمد :البحث طبيعة
 تلـك  تنـاول  ثـم  البحـث،  يحتاجهـا  التـي  المعطيـات  يقـدم  تـصميم  وفـق  علـى  دخلوهـا،  أو أخرى

  .البحث هدف يحقق ما واستنتاج حليلبالت المعطيات
 الحيـاة  علـى  الصالت هذه وتأثير العلمية، صالتها خالل من عدن مكانة كشف: البحث هدف

  .لليمن ميناء عدن بوظيفة ذلك وصلة الحضارية، والمكانة العلمية
علمية صالت ،بيانات قاعدةالعلماءعلمية رحالت ،. 

1  
 إطاللة منحها اليمن، من الغربية الجنوبية الزاوية في مميزاً جغرافياً وقعاًم عدن تحتل

 العالمي المالحي الممر خالل من الكبرى، المائية بالمسطحات متصل مالحي، خليج على
). األحمر البحر – الصالح الرجاء رأس (المالحيين ممريه عبر بالغرب الشرق وصل الذي

 وطبيعة وإمكانياتها مواقعها حيث من تنوعت شواطئ مع سعاوا تشاطئاً الموقع هذا أكسبها
 وحضاريا، اقتصاديا اليمن به تميز الذي بالغنى التشاطؤ هذا وتعزز. وثقافاتهم سكانها
 متنوع غني اآلخر هو واسع أفق على مطل اإلنتاج متنوع غني لداخل نافذة عدن فأصبحت
  .اإلنتاج

 اختالف مع إليها، اآلخرين تطلع ونشاط عدن، إلى األنظار اتجاه الميزة هذه على ترتب
 ينشد غاز أو المعلومات، وزيادة المعرفة في راغب أو حياة، فرصة عن باحث فمن الدوافع؛
 أنها غير دوافعها، باختالف ممارساتها وسائل تنوعت حوارات ذلك محصلة وكانت. السيطرة

 هذه وتعميمه، الجديد صنعو التاريخي، الهضم تجيد حضارية بوتقة في صبت النهاية في
 تنفث التي والمبخرة البحار، ولؤلؤة والجمال، السحر مدينة عدن هي الحضارية البوتقة
  .تشغله الذي الفضاء في البخور

 فيها، بلدانهم علوم وتركوا بلدانهم، إلى علمها ونقلوا بها، تعلموا علماء عدن دخل
 الطيب بامخرمة، العلماء هؤالء مقدمة في فويق تاريخها، في الكتب فألفوا لها أوفياء وكانوا

 بن فضل بن أحمد والعبدلي، ،)عدن ثغر تاريخ (كتاب مؤلف ،)هـ903(أحمد بن اهللا عبد
 من آخرون وتناولها). وعدن لحج ملوك أخبار في الزمن هدية (كتاب صاحب ،)هـ1362(علي

 المجاور، بنا و) هـ730ت (والجندي )هـ586سنة كتابه ألف( سمرة ابن مثل وأهله، العلم زاوية
 على والغالب" :عنها الجندي قال لوظيفتها، ورؤيتهم فيها، آراؤهم وتنوعت ،)هـ812(والخزرجى
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 من واحدة كانت فعدن جانبه؛ قد الصواب أن ويبدو. 1"تجارة أهل ألنهم الفقهاء قلة عدن
 اتصال على انتوك الهجري، األول القرن في اليمن في العلم حركة فيها نشأت التي المدن

 المدينة :مثل ،باألمصار صلة على كانت مثلما وصنعاء، الجند مثل األخرى اليمنية بالمدن
 الرحلة نشاط الصالت هذه عن ونتج. وبغداد والفسطاط ودمشق والبصرة والكوفة ومكة
  . واألمصار المدن تلك وبين بينها العلماء وحراك العلمية

 وبناء التأليف، حركة ونشطت وتولدها، لعلما حركة نشاط الصالت هذه على ترتب
 بعض في امتقدم الوجهات، متعدد بالموضوعات، زاخراً المتعلم إعداد جدول وكان المدارس،
 على طةينش العلم حركة استمرت. اليمن مدن من مثيالتها في أخرى مدارس على األحيان

 وجهة في االنعطاف حدث اوعندم. العلم أهل من أجيال سبعة لواءه حملت قرون، ثالثة مدى
 على العلم حركة تتوقف لم الهجري الرابع القرن في الشافعي فكر نحو العلمية الحياة

  .الحضارمة وبخاصة الوافدين العلماء من لكثيرل استقرار مركز إلى تتحول نجدها العكس
 بتعدد السؤال هذا نع اإلجابات تتعدد الحضارية؟ عدن مكانة دراسة لنا يمكن كيف

 المكانة على التدليل في ذاك أو القدر بهذا تسهم جميعا وهي والمنهجيات، مدارسال
 وهو. البحث غاية إلى األقرب هو ربما آخر مدخل على وقع االختيار أن غير لعدن، الحضارية

 الوسيلة صاحب والعالم المعرفي، اإلنتاج في مستوى أعلى فالعلم العلمية، عدن صالت دراسة
 بعد وهو وترحلهم، أهله حراك خالل من انتشاره يكثر والعلم المعرفي، دلالتبا في العقلية

  . التمدن ومديم المجتمعات حاجات مجيب هذا كل
 دوائره بكل بمحيطها لعدن العلمية للصالت الشامل بالحصر الدراسة موضوع مع تعاملنا

 التي المعطيات تقدم التي للتفاصيل جامعين العلم، أهل حركة متتبعين والبعيدة، القريبة
 البحث بعنوان الصلة ذات لألعالم مختصرة ترجمة نظام خالل من الموضوع، ها إلييحتاج

 بيانات قاعدة في وإدخالها حصرها تم التي)  وإليهاعدن من العلمية الرحلة علماء(
)word1-رقم(، وبيانات قاعدة في المعلومات إدخال الحقة خطوة في تم) EXCEL 2-رقم( 

 يحتاجها التي المعطيات تقدم واضحة آلية في مهايظوتن التفاصيل تلك وعبلتست صممت
 الرحلة في ووجهته  ومدينته العلمي وتخصصه العالم باسم تتعلق أعمدة) 6 (خالل من البحث
 ). 5- رقم (العمود يعزز للمالحظات عمودا وخصصنا ،الرحلة وسنة) دوره (الرحلة وغرض
 وأعطيناها الرحلة سنة بذكر اقترنت األسماء فبعض ة،الرحل زمن تحديد مشكلة واجهتنا

 يقترن لم الذي النوع أما. األبيض اللون فأعطيناها الوفاة بذكر اقترن وبعضها. األخضر اللون
 ذكره ارتبط أو عدن في قابلهم الذين زمن من مستخرج افتراضي زمن إلى ذهبنا فقد بزمن
 .زمنها تحديد في فقنو لم عضهابو. األزرق اللون وأعطيناها بهم،

2 
) 209 (بلغ يهاإل و عدن من رحلوا الذين العلماء عدد أن البيانات قواعد خالل من تبين     

  :اآلتي النحو على يتوزعون عالما،
  
  
  

                                                             
 2/419 السلوك، 1



 سلوى المؤید.نزار الحدیثي ود. د........................................................مكانة عدن من خالل صالتھا العلمیة 

 133........................................................................ .....................ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة

1.2 
 تعز ومن ،)12 (زبيد نوم ،اًعالم) 31 (فقط حضرموت من منهم عالم؛) 119 (عددهم بلغ

 هذا من وأقل. والجند وصنعاء حجة من كل من) 4 (و ،)8 (لحج ومن ،)9 (أبين ومن ،)12(
  ). الجدول انظر . (اليمن وقرى مدن بقية من العدد
2.2 

 كوفةوال بغداد على يتوزعون ،اًعالم) 13 (العراق من منهم ،اًعالم) 56 (عددهم بلغ
 الشام، من علماء )5(و. اإلسكندرية من منهم) 5 (مصر؛ من اًعالم) 12(و. واألنبار والبصرة

 وكابل وشيراز خراسان من كل من) 2(و. ومكة زيلع من كل من) 3 (و. المغرب من) 4(و
  . علماء 8 مدن تحديدى لإ نتوصل ولم. سمرقند الهند من كل من) 1(و. وهرمز

3.2 
 وبغداد مكة إلى توجهوا اًعالم) 26 (خارجها إلى عدن من الراحلون العلماء عدد بلغ
   )جدول انظر. ( وظفار وحضرموت زبيد إلىو. والهند

4.2 
 ،اًصوفي) 19(و ،اًقاضي) 34(و ،اًفقيه) 131(منهم فكان العلماء، تخصصات تنوعت

 تخصصات من لكل) 3(و مناطقه،) 4(و مؤرخين،) 9(و محدثين،) 10(و ،اًلغوي)11(و
 تداخل والمالحظ. ناسفير المرتحلين بين وكان. موسوعيين علماء) 3(و والفرائض الموسيقى

  )الجدول انظر. ( بعضها مع التخصصات هذه من عدد
5.2 

 العربية الخالفة زمن تمثل التي الهجرة من العشرة القرون على الرحلة علماء توزع
 القرن في) 5(منهم فكان العثماني، العهد في اإلسالمية الخالفة إلى االنتقال قبل اإلسالمية

) 38(و الخامس، القرن في) 7(و الرابع، القرن في) 2(و الثالث، القرن في) 4 (و الهجري، الثاني
 التاسع، القرن في) 30(و الثامن، رنالق في) 49(و السابع، القرن في) 50(و السادس، القرن في
 التوزيع هذا من يظهر. رحالتهم زمن تحديد إلى نتوصل لم) 11(و العاشر، القرن في) 13(و

 ودخول المدارس، ظهور رافق الذي الشافعي، فكر بانتشار اتسم زمن في الرحلة نشاط
  .والطاهرية الرسولية الدولتين قيام ثم األيوبيين

6.2 
  العلمية؛ للرحلة متعددة أغراض عن البيانات قاعدة كشفت

 مقدمتها في يقف أخرى مهام مع والتدريس ،اًعالم) 56 (مهمة كان الذي التدريس هو: األول
  . اًعالم 37 عند ظهر القضاء
 مهام مع الدراسة ظهرت حين في اًعالم) 49 (عند أساسية مهمة ظهرت التي الدراسة،: الثاني
 والتدريس الدراسة الرحلة غرضي تعادل وظهر. علماء يثمان عند القضاء قدمتهام في أخرى
  . اًعالم) 15 (لدى

 الدراسة جانب إلى وظيفة وجاء. عالما) 11 (عند أساسية وظيفة كان الذي القضاء،: الثالث
  . عالما) 18 (عند أخرى ومهام والتدريس

7.2 
 موضع وبالضرورة الطلبة دراسة موضع كانت موضوع) 18 (العالم إعداد جداول من ظهر
 أوسع إن - كبير حد إلى - القول ويمكن. درسوها الذين عدد في وتفاوتت العلماء تدريس
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 البيلقاني هو مدرس حالة في الثامن القرن في كان عدن في درس لعالم ظهر واجبات جدول
 وعموما. 141 و 37 تسلسل انظر لتيميا أحمدو الحرازي أحمد هما ودارسين 53 تسلسل انظر

  : اآلتي النحو على الدارسين استقطبت الموضوعات كانت
  الفقه .1
 الحديث .2
 األصول  .3
 المنطق  .4
 العربية اللغة  .5
 النحو  .6
 األدب .7
 القراءات .8
 التصوف .9

 والسيرة التاريخ .10
 الحساب .11
 السنن .12
 التفسير .13
 الفرائض .14
 الفلك .15
 الموسيقى .16
 الطب .17
 الكيمياء .18

 على بينها أهمية األكثر كتابا،) 14 (تدريسها إلى العلماء سعى التي الكتب عدد وبلغ
 للشافعي الجديدة والرسالة الحريري ومقامات التفسير، في للواحدي الوسيط كتاب التوالي

  .هشام ابن وسيرة الفقه، في
8.2 

 التي التخصصات لفمخت في كتابا) 208 (الرحلة علماء ألفها التي الكتب عدد بلغ
 بأنهم العلماء بعض وصف فقد نهائي، غير رقم وهو بالدراسة، نالمشمولو العلماء بها اشتغل
 طارق بن موسى مثل؛" تصانيف له "قالوا وإنما المؤلفون، يذكرها لم مصنفات وضعوا

 بن ومحمد ،)7.ق (العنسي سعدأ بن ومحمد) 4.ق (الشعبي إبراهيم بن والمفضل) 4ق(الزبيدي
" كثيرة تصانيف صنف "نهإ قيل الذي المقرئ ومحمد ،)9.ق(الجزري ومحمد ،)10ق (عثمان
 التي لمؤلفاته إضافة" مؤلفات له)" 9.ق (الفيروزبادي يعقوب بن ومحمد كتابا،) 20 (بلغت

  الكتاب ذكرها
3 

 تلك في المدونين اهتمام يثير مما تكن لم العلمية الصالت تأثير أن من الرغم على
 العلمية الرحلة تبادلوا الذين العلماء من به يستهان ال عدد أمام يقف الباحث أن إال العصور،

 الرحلة تقاليد سلقوهم الذين العلماء أجيال عن وورثوا العلم، مراكز من ومثيالتها عدن بين
 ما استعراض يكشفو. االقتصادي والعبء التعب من فيها يتكبدون كانوا وما العلمية،
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 2-رقم البيانات قاعدة في المتحققة والمعطيات ،1-رقم البيانات قاعدة في التراجم تضمنته
  : الصالت تلك عن تمخضت التي المهمة النتائج من عددا

 1.3:  
 في همولتقا الذين نظرائهم وبين عدن في العلماء بين الفكري الحوار فاعلية إن
 عبرقد  ،عدن في المختلفة األوضاع على الفاعلية هذه وانعكاسات األخرى، العلم مراكز

  :هي أشكال بثالثة نفسه عن
 من كثيرف. بكليهما أو باالنفراد سواء والتدريس الدراسة خالل من المعرفة تبادل .1

 الحوار يف الناتج هذا إن حظناوال. الدراسة أو بالتدريس واكتفوا عدن قصدوا العلماء
 النوع هذا ويكتسب). 15 (فيها ودرسوا عدن في درسوا العلماء بعض أن غير ،متقارباً كان

 .المعرفي التبادل بقيمة اإلحساس يعكسون ألنهم أهمية العلماء من
 حاضرا كان أنه إال محدودا كان الحوار من النمط هذا أن مع االحتياج على بناءً التأليف .2

 .الكتب من النوع هذا إلى عدن وحاجة المعرفة تبادل عن متولدة نتيجة بصفته
 في العلم تقدم أن يعني وهذا عدن مدرسة شيوخ عن العلمي األخذ بقيمة اإلحساس .3

 في الموجود ألهمية العلماء بعض تقدير دون يحل لم اليمن وخارج داخل أخرى مدارس
 ...عدن

2.3 
 نقل عندما البناء في الحجر استخدام مهارة عدن إلى نقل كوفي عالم عن إشارة ظهرت

 في الحجر استخدام وأشاع العمارة، نمط في تغييراً فأحدث الحجارة، مقالع استخدام خبرة لهم
  .عمل فرص من عليه يترتب ما مع البناء
3.3 
 فإنهم ضيق نطاق على كان مذكره أن ولو العلماء فالتجار التجارة مقدمتها في ويقف 

 عدن في يلتقون كانوا التجار طوائف بعض أن إلى إضافة التجاري، التبادل في واسطة كانوا
 جانب إلى الزراعة اآلثار وظهرت. الكارمية التجارة في كما التجاري، نشاطهم تنظيم لغرض

 األترنج مثل سابقا عدن في موجودة تكن لم محاصيل بنقل العلماء بعض قام فقد التجارة
 )200 ،128 تسلسل انظر. (البركي والشكي والنارجين والنارنج

  
4 
هـ، وتفقه بأخيه ثم ارتحل إلى أبين، فقرأ 671ولد سنة. ، أبو إسحاقإبراهيم بن أحمد االصبحي .1

مسجد بالذنبتين، على إبن األديب، وتفقه في أبين وعدن ولحج، عاد إلى بلده وأقام مقرئا في ال
  إلى وفاته1صار إلى تعز فدرس في مدارسها واستمر في التدريس في المدرسة الجديدة بالحميري

 .2 هـ728سنة 
سطِين، وأخذ العلم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم .2  بن محمد العسقَالَنِي القُدسِي، نشأ بالقُدس من فِلِ

ى اإلمام إبن حجر وغيره، ثم انتقل إلى مكَّة، على والده، ثم رحل إلى مصر فقرأ الحديث عل
وغلب عليه التصوف فألف كتاب في فضل األخوة في اهللا تعالى وآدابها، وفي فضل الشيخ عبد 

هـ فوعظ بجامعها، ثم 868وفد إلى زبيد سنة . القادر الجيالَنِي وكراماته، واشتهر بحسن الوعظ
 فأقام بتعز أياماً ثم رحل إلى ذي جبلة ثم إلى انتقل إلى مدينة تعز فوعظ بجامع ذي عدينة،
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عدن، ثم عاد إلى مدينة تعز فوقعت بينه وفقهاء تعز وحشة أدت إلى امتناعه عن الوعظ ورحيله 
  3.هـ869عنها سنة 

الغـساني  ) أبـو الحـسن   (إبراهيم بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحـسين بـن الزبيـر              .3
 القاضــي الرشــيد، كــان أوحــد عــصره فــي علــم الــشرع والــشعر         األســواني القاضــي الرشــيد ابــن   

سـمع  . ذيل بـه علـى اليتيمـة   ) الجنان ورياض األذهان(صنف كتاب . والرياضيات واألدب والهندسة  
قدم إلى اليمن رسوال من صـاحب الـديار المـصرية فأقـام فـي        : قال الجندي . باليمن واإلسكندرية 

وصـنف بـاليمن   .  علي بن حاتم الهمداني صاحب صـنعاء اليمن مدة ينتفع به وبعلمه ومدح السلطان 
قتـل  . كان أسود وتلقـب فـي الـيمن بعلـم المهتـدين وكـان يـدعوا للخليفـة         ). المقامة الحصيبية (

 4.وفي وروده لليمن دخل عدن. هـ563ظلما في سنة 
ءة ابتدأ قراءته بقرية الضحي، وعلّم إسماعيل قرا. إبراهيم بن إدريس بن حسن األزدي السرددي   .4

القرآن وأثناء تعليمه القراءة كان يقرأ الفقه، ودخل عدن فـأدرك إبـراهيم القريظـي فأخـذ عنـه               
 5.هـ650توفي سنة . المستصفى

لـه  .  صوفي صحب أحمد الصياد، ولقي عبـد القـادر الجيالنـي   .إبراهيم بن بشار بن يعقوب العدني  .5
 579.6رجح الحبشي وفاته نحو. سيرة الشيخ أحمد الصياد

. وال أبـي الحـب يـسكنون ظفـار وعـدن     . ومدحـه شـعرا  ) 6.ق(تفقه بطاهر بن يحيى.  الحب إبن أبي  .6
 7.وهو آخر من ذكره إبن سمرة من فقهاء حضرموت

تفقه بمحمد ابن مضمون وأبي عبد . ، والد حسين صاحب الفراويأبو السعود بن الحسين الهمداني .7
 عـدن فأخـذ عـن القاضـي إبـراهيم بـن       اهللا العمراني بالملحمة، وأخذ عن علي التباعي وارتحل إلى         

 8هــ، 711أحمد القريظي وزامله في القراءة حسين العديني وسفيان األبيني والسبتي الشحري سنة     
 9.هـ652فعاد مدرسا بجبلة ودرس بمسجد عكار بعد المأربي حتى وفاته سنة

 وصل إلى عدن وغدا إماماً هـ بمكَّة، فقيه،639ولد سنة . أبو العباس بن أبي عمر قَبال القِزوِينِي .8
ومدرساً في مسجد السماع بعدن، وكان مدرساً لعلـم الحـديث والتفـسير أخـذ عنـه الجنـدِي وسِـيط              

ية، قال عنه الجندي    ير، ومنظُومة الحاجِبِ خرجت من عدن وهو بهـا غيـر أنـه    : "الواحدي في التفْسِ
، "ذا الوقت صبوراً على اإلقـراء موافقـاً للطالـب علـى غرضـه     قد كبر وهرم وقل ما رأيت مثله في ه      

ويدل على سعة علمه دراسته على علمـاء كبـار فـي مكَّـة مثـل إبـن عـساكِر، و إبـن خلِيـل، وأبـي                  
   10.الفَضل المرسِي، والفَاروتِي، والدالَصِي

أبا طـاهر الـسلفي ودخـل     من اإلسكندرية، شاعر، صحب أبو الفتوح نصر اهللا بن قالقس اللخمي  .9
 11.عدن فلما ركب البحر غرق جميع ما معه

، من دمشق، دخل اليمن لالجتماع بالشيخ أبي الغيـث والفقيـه سـفيان     أبو الفضل الشريف العباسي    .10
وأخـذ عنـه العلـم جماعـة واستـضافه كـافور       . فلقيهما وعاد إلى بلدة ثم رجع إلى عدن وتأهـل بهـا       

أول مرة عرفه على الشريف، فقصده الـسلطان لمـا عـرف عنـه مـن      البالسي، ولما دخل المظفر عدن  
   12.ثم ارتحل إلى مكة وتوفي فيها. معرفة األخبار بالمغيبات

، تفقه بحجة لما كان أبو القاسم بن علي بن عامر بن حسين بن علي أحمد بن قيس الهمداني .11
 13. هـ703نة وتوفي س. في عسكر عبد اهللا الشغدري، ولي قضاء عدن لبني محمد بن عمر

كان يعلم بلحـج بعـض أعيانهـا وجـرى لـه أمـر رواه الجنـدي عـن أبيـه عـن أبـي            . أبو بكر السرددي  .12
 14.دخل عدن واتصل بالجزري أيام المظفر. بكر السرددي
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، أبو العتيق األبيني، من قوم يعرفون باالعنود منهم جماعة بين أبين أبو بكر بن أحمد العندي .13
. ونظم ونثر. ن ودخل عدن فدرس فيها األدب والفقه وعلم الحساب    ولحج وعدن، شاعر، حفظ القرآ    

ولــي الكتابــة لــبالل بــن جريــر المحمــدي متــولي عــدن لمحمــد بــن ســبأ، ومــن أثــاره بعــدن مــسجد   
 15.هـ508توفي بعد سنة . ألعندي

هـ، وتفقه بعمـر بـن أبـي الغيـث،     661 ولد سنة.أبو بكر بن أحمد بن عمر بن األديب أبو العتيق         .14
ثم ارتحل إلى تهامة فأخذ عن بعض بني عجيل ثم عاد إلى بلده وسافر إلى مكة وصـحب    وبمشقر  
قرأ األدب والفقه وعلم الحساب في عدن، من االعنود يسكنون أبين ولحج وعدن، اثنـي   . إبن زريق 

واله بنو محمد بـن  . عمارة على شعره، كتب لمولى الداعي محمد بن سبأ، بنا مسجد ألعندي بعدن    
ثـم أعيـد إلـى    . عزل نفسه من القضاء في عدن وبقي على أبين. هـ704دن وأبين سنة عمر قضاء ع  

ولي قضاء القضاة إلى . فقيه منطقي  محدث أصولي حسن التدريس. هـ706قضاء عدن ثانية سنة    
 16.هـ725توفي سنة . هـ722سنة . وفاة المؤيد ثم عزله المجاهد بعد ثالثة أشهر

رحـل إلـى   . احد شيوخ التصوف فـي حـضرموت  . هـ851 ولد سنة  .أبو بكر بن عبد اهللا العيدروس      .15
لـه الجـزء اللطيـف فـي التحكـيم الـشريف فـي        . عدن ولقي العناية عنـد الـسلطان عـامر الطـاهري         

، وديــوان محجــة )هـــ1355نــشر فــي القــاهرة، (قواعــد التحكــيم ولــبس الخرقــة عنــد الــصوفية  
 17.هـ914توفي سنة ). هـ1355نشر في القاهرة، (وحجة الناسك 

 18.في الحاوي البن الوردي بعدن) هـ9.ق(، فقيه شيخ ابن كبنأبو بكر بن علي اليافعي .16
 19.، قدم عدن لطلب العلم فقرأ على القاضي محمد بن عيسى الحبيشيأبو بكر بن علي باعلوي .17
استقر في تعز . من عدن برع في الفقه واعتنى بكتب السيرة. أبو بكر بن علي بن الفخر الزنقلي .18

 20.هـ867توفي سنة . له كتاب في المولد النبوي. إلى عدن، وتردد بين لحج وعدنوتحول 
محققـا لعلـم الفـرائض    . زميـل ابـن الحـرازي بـالقراءة     . ، ابـن المقـري    أبو بكـر بـن محمـد الرعينـي         .19

 21.هـ714توفي . عينه ابن الحرازي معيدا في المدرسة. والحساب والجبر والمقابلة
دخل عدن مع أبيه وتفقه فيها بأبي حـسن  .  الوافدين على الجند، منأبو بكر بن محمد المغربي    .20

 22.هـ690االصبحي، وعاد إلى بلده ودرس بالشقيرية وتوفي قريبا من 
ولـي  . هـ490ولد سنة . ، أبو العتيقأبو بكر بن محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم اليافعي الجندي   .21

يمن المنوط به أحكام صنعاء وعدن، وقاضي قضاة ال. قضاء ذي جبلة لألمير منصور بن المفضل    
تفقه باليفـاعي وأخـذ األدب عـن النعمـاني والرشـيد بـن الزبيـر        . وزير الدولتين الزريعية والوليدية  

كان إذا تنازع الخصمان في مسالة قال لهما هاتوا جواب القمرين يعني عبيـد بـن يحيـى     . األسواني
س مقامــات الحريــري والموطــأ ومــن  دخــل عــدن وحكــم فيهــا ودر . بــسهفنة ويحيــى بــن أبــي الخيــر 

لـه  . تالميذه أحمد بن عبد اهللا القريظي، وروى عن أبيه وخاله الرسـالة للـشافعي ومختـصر المزنـي      
 23.هـ552كتاب المفتاح، مختصر في النحو، وله ديوان شعر توفي سنة 

فولد بها ابنه قدم من فَارِس إلى مكَة وجاور بها، ثم قدم إلى عدن . بكر بن محمد الفَارِسِي أبو .22
 24.محمد

، القاضـي بـن الجنيـد، تفقـه بعمـه وصـحب الفقيـه عمـر بـن سـعيد             أبو بكر بن محمد بن محمـد       .23
العقيبي، وولي قضاء جبلة، ثم قضاء عدن، وأخذ بها الوسيط عـن عبـد الـرحمن األبينـي، وتـوفي        

 25.هـ668وهو في القضاء سنة 
ــو بكيــر  .24 ــو بكــر .(أب قــرأ عليــه مــع أهــل عــدن تفــسير    فقيــه مقــرئ لقيــه إبــن ســمرة بعــدن و   ) أب

هــ،  575قتل سنة ). هـ550ت (، وكتاب النجم ألبي العباس أحمد االقليشي    )هـ476ت  (الواحدي
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قتله الزنجبيلي في هجومه علـى حـضرموت مـع مـن قتـل مـن العلمـاء وأهلهـا، وقـد وصـف إبـن سـمرة              
 26".عاقتل فيها فقهاء حضرموت وقراؤها قتال ذري: "غزوة عثمان الزنجبيلي بقوله

 27.هـ ورأى مؤدبا يعلم متأدبا له مقصورة ابن دريد339دخل عدن سنة . أبو منصور البغدادي .25
 28.عاش في القرن التاسع. صوفي دخل عدن صحبة حسن االهدل. أحمد الحضرمي .26
ولد في أبـين عـدن وأخـذ عـن علمائهـا وولـي للموفـق بـالل بـن          . ، أبو بكر)ألعندي( أحمد ألعيدي .27

 29.هـ580توفي سنة . له شعر كثير. دن كتابة السرجرير الزريعي صاحب ع
عاصر سلطان الشحر عبد الواحد بن . شاعر مجيد في المدائح  .، أبو حنيفة  أحمد النقيب العدني   .28

لـه  . والمظفـر الرسـولي  ) هــ 664ت(راشد ومدحه من أوالد التجار، تولى نقابة الزاوية للـشيخ جـوهر   
 30.ديوان شعر اطلع عليه بامخرمة

، قرأ على إبن مسفر في لحج وعلي بن المقري بعدن وتوفي سنة اهيم بن مقبل اليزنيأحمد بن إبر .29
 31.هـ703

تفقـه علـى جماعـة مـن أصـحاب      . ، من بطـن مـن كنـدة مـن المخازمـة     أحمد بن أبي بكر األبيني  .30
 32.صوفي توفي في المحل من أبين. له في عدن رباط كان يدرس فيه الفقه. أحمد الرفاعي

، فقيه محدث نحوي لغوي، أخذ عن القاضي ن محمد بن أبي سالم القريظيأحمد بن عبد اهللا ب .31
الجندي مقامات الحريري والموطأ، وعن المقيبعي، وعنه جماعة كثيرون ولي قضاء عدن أربعين 

هـ، وولي بعده عبد الوهاب بن علي 584هـ وتوفي بعدن سنة 581سنة وانفصل عنه سنة 
 33.المالكي

هـ، وتفقه بعبد الرحمن األبيني وأبي شعبة وأخذ 643ولد سنة . زيأحمد بن علي بن أحمد الحرا .32
عن أبي حجـر، وأخـذ عـن المقـرئ البكـراوي اإلسـكندري لمـا قـدم عـدن علـم القـراءات الـسبع،                      

درس وولــي . فقيـه عـارف بـالنحو واللغـة والحـديث وظـاهر األصـول       . وأخـذها أيـضا عـن المقـرئ سـبأ     
 34.هـ718وتوفي سنة . يقضاء عدن إلبن األديب، واستناب الجند

 الشهير بالشاب التائب المصري الـشاذلي اإلمـام العـارف شـهاب الـدين، قـرأ       أحمد بن عمر األنصاري  .33
عليــه القاضــي ابــن كــبن مــن أول كتــاب ســالح المــؤمن باقيــة وجميــع الكتــاب إجــازة مقرونــة        

 لجميعـه علـى   بالمناولة بقراءته لـه أجمـع ثـالث مـرات علـى اإلمـام محـب الـدين إبـراهيم بقراءتـه                   
والده الحافظ المسند تقي الـدين أبـي الفـتح محمـد إمـام جـامع الملـك الـصالح طالئـع بـن رزيـك                  

أجــاز للقاضــي ابــن كــبن فــي روايــة مــا يجــوز لــه روايتــه عــن  . العاضــدي مؤلــف الكتــاب المــذكور
 مشايخه بمصر وأجلهم سراج الدين عمر بن رسالن البلقيني، وسـراج الـدين عمـر بـن علـي النحـوي،       

 35.هـ809وزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي وذلك في القعدة سنة 
وتوفي . هـ ثم زبيد539عالم بالقراءات وقصد عدن سنة . من حضرموت. أحمد بن محمد الحاسب .34

 36.في الحج
عليه الفقيه علي بن يعقوب الشيرازي  ، قرأبن محمد بن إبراهيم شرف الدين المصري أحمد .35

ب أحمد بن عبد اهللا الطبري الصغاني وكتاب الورقات في أصول الفقه كتاب المعتصر للمح
إلمام الحرمين ومواضع من تيسير الفتاوى للبارزي وقرأ بعدن على اإلمام حسين بن أحمد بن 
حسين الحسيني البخاري ثم االجي جميع كافية ابن الحاجب ورسالة الطير للسهروردي وغير 

 37.هـ748ايته وكان تاريخ ذلك في سنة ذلك وأجاز له جميع ما تجوز له رو
.  المروزي الفقيه الحافظ العالم العامل الحجةأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني .36

هــ،  164قال القاضي أحمد ابن خلكان خرجت أمه من مرو وهي حامل به فولدته في بغـداد سـنة         
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حديث ما لم يتفق لغيره وبلغـه عـن   كان إمام المحدثين في عصره وجمع في كتابه المسند من ال 
إبراهيم بن الحكم بن ابان صاحب عدن فقصده إلى عدن أبين فلم يجده، فقال لعمـه مكثـر بـن        

وكــان قدومــه إليــه لبــضع . فــي ســبيل اهللا الــدريهمات التــي أنفقناهــا فــي قــصد ابــن أخيــك : أبــان
  38.ثم قصد عبد الرزاق بصنعاء. هـ170و

غلب عليه علم الكالم، على . ، فقيه، عارف باألصول والفروعيأحمد بن محمد بن عيسى الحراز .37
مذهب األشعري، قرأ على البيلقاني في عدن وأخذ عنه طريق التصوف وعنه أخـذ أهـل زبيـد وتعـز      

 39.هـ689توفي 
هــ بـذي أشـرق ثـم انتقـل إلـى       556ولد سنة . أحمد بن مقبل بن عثمان بن مقبل العلهي الدثيني   .38

ريتــه، تفقــه باإلمــام سـيف الــسنة ويزيــد بــن عبــد اهللا الزبرانــي، لــه   موضـع عــرج اشــتراه وأســس ق 
مصنفه المشهور كتاب الجامع في الفقه في أربعة مجلدات، وبـه تفقـه جماعـة، ولـه اإليـضاح فـي        

ولـي قـضاء عـدن وعـاد بلـده وتـوفي سـنة        . أصول الفقـه، وشـرح المـشكل فـي غريـب كتـاب اللمـع         
 40.له ذرية كبيرة. هـ630

دخل عدن مع الـشيخ غيـاث   . فقير الشيخ غياث الدين محمد بن خضر الكابلي   أحمد بن نقيب     .39
الـدين، قــال أبـو الحــسن الخزرجــي كـان أخــص النـاس بالــشيخ غيــاث الـدين النــه ربـاه وهــو صــغير        
وكان نقيب الفقراء في حياة والد الشيخ غيـاث الـدين قـال وكـان أحمـد المـذكور عالمـا صـالحا            

هـ 793وصحبناه فوجدناه من أكمل الرجال، حج مع شيخه سنة صاحب إشارات ومعامالت خالطناه   
هــ،  794ثم رجع إلى زبيد لكتب كانت للشيخ مودعة في زبيد وسار بها من عدن إلـى بـالده سـنة     

 41.قال وعلمت أنه توفي في الطريق قبل أن يصل بلده
نـشأ بهـا وتفقـه علـى     هــ بهرمـوز و  686أبو الفدا، ولد سـنة  . إسماعيل بن أحمد بن دانيال القُلْهاتِي    .40

خرج منـه إلـى مقديـشو وألقـت الريـاح      . رجل من أصحاب البيضاوي، وجمع فيها رياسة الدين والدنيا   
هـ، ودرس بها مـدة حتـى اشـتهر فطلبـه الـسلطان المؤيـد إلـى تعـز، فبقـي          719زورقه  في عدن سنة      

 أهـل زبيـد وتعـز وعـدن     لديه إلى أن توفي السلطان وخلفه إبنه المجاهد، وقد انتفع به جماعة مـن      
وقـرءوا عليـه، التقـاه الجنـدي وقـرأ عليـه مقامـات الحريـري وأخـذ عنـه بعـض أصـحاب أبـي حنيفـة               
المنظُومة في مـذهبهم، وانتفـع بـه جماعـة مـن البلـدين فـي معرفـة الفقـه واألصـول، وكانـت لـه                

 وخـط جميـل، وعنـدما    دراية جيدة بالنحو واللُّغة والفقه واألصول والمنطق، وله شعر رائـق معجـب         
توفي المؤيد لم يطب له البقاء في اليمن فاستأذن السلطان بـالعود إلـى بلـده، فغـادر تعـز إلـى عـدن          

  42.هـ، ومنها عاد إلى هرمز722سنة 
 43سكن عدن، شيخ القريظي. إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود الدينوري البغدادي .41
لمـا  . من الضحي وهو أول القادمين لها من حضرموت  ،  )المعلم (إسماعيل بن علي الحضرمي اليزني     .42

تـوفي سـنة   . بعـدن وخرجـا معـا للحـج    ) معلـم عواجـه  (خرج منها للحـج فـدخل عـدن ولقـي المعلـم           
  44.هـ676

 من ميسوري أهل عدن وفيها مسجد يقال له مسجد الدوري يعتقد إقبال الدوري مولى إقبال الهندي .43
 45.هـ722توفي بتعز . بعدناشتغل بالقراءات السبع . أنه منسوب إليه

من قبيلة الركب من االشاعر . ، أبو محمدبطال بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال ألركبي .44
تفقه . ومسكنه من الجبل قرية ذي يعمد. تسكن على طريق زبيد ثم طريق عدن بجبل الحريم       

أبـي القاسـم   أخذ فـي جبـا عـن يحـي بـن محمـد بـن        . بإبراهيم إبن حديق وأخذ عن الصدر الصغاني     
الجبائي وبعدن عن أحمد القريظي، وارتحل إلى مكة وأقام بها أربعة عشر سنين لم يترك أحـدا        
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وابتنـى مدرسـة   . هــ ثـم عـاد لبلـده    601ثـم أخـذ عـن إبـن الـصيف سـنة          . من وارديهـا إال أخـذ عنـه       
سـته، وبلغـت   درس بمدر. بقريته وقصده الناس من أنحاء اليمن، و بها التقى الصغاني فتبادال العلم        

حلقة تدريسه فوق ستين طالبا وكان متى انتهى من الـدرس خـرج بتالميـذه إلـى التربـة يـوجههم              
وقـف كتبــه وجملـة مــن أرضـه علــى    . إلـى االشـتغال بالمــسابقة علـى األقــدام والمواثبـة بإشــرافه    

من لـه كتـاب المـستعذب المتـض    . تفقه وأتقن القراءات والنحو والفقـه و الحـديث واللغـة     . المدرسة
شرح غريب ألفاظ المهذب، وشـرح األربعـين حـديثا اسـتخرجها مـن الـصحاح، ولـه أربعـون فـي لفـظ                    

 46.هـ630توفي سنة . عارفا باألصول والتفسير. األربعين، وله شعر
، مختـار الدولـة للعبيـديين بمـصر، قـدم تعـز أيـام المؤيـد عارفـا بـالنحو           حسن بن أحمد بـن نـصر     .45

ولـي  . ض والجبر والمقابلة، درس عليه محمد بن يوسف ألـصبري   والفلك واألصول والحساب والفرائ   
 47 .هـ729توفي سنة . ناعة الباب في عدن ص

هرب إلى عدن من إبن مهدي فأخذ عنه القريظي في جماعة، . حسن بن خلف بن حسين المقيبعي .46
 48.هـ560وسافر السودان و زيلع، وعاد إلى عدن فقذفته الريح إلى ساحل المخا وتوفي هناك سنة 

تـردد علـى عـدن مـع أحمـد      . صاحب علـي القرشـي، سـاكن المخـا    . حسن بن عبد الرحمن االهدل  .47
 49.هـ831توفي . عارفا بعلوم الصوفية. الحضرمي فتأهل بها وسكن رباطا للشاذلية

من عرب المحاولـة بقريـة حنـة مـن جهـة ذبحـان       . حسن بن عبد اهللا بن أبي السرور بن إبراهيم         .48
تفقـه بـأبن   . لطريـق الـداخلي لمـن أراد عـدن مـن مـوزع تاركـا الـساحل         ناحية حصن الدملوة علـى ا     

هـ، ثم قاضي قضاة البلد في دولة إبن 723األديب وخلف إبن الحرازي في القضاء بعدن حتى سنة          
 50.المنصور

قـدم الـيمن مـرارا    . نسبة لقرية من قـرى سـمرقند  .، أبو الفضلحسن بن محمد بن حسن الصغاني      .49
التقـى إبـن بطـال بقريتـه ذي يعمـد      .  إبن البـصري الـشيخ ياسـر بـن بـالل     فأقام بعدن ودرس بمسجد   

له التكملة على صحيح الجوهري، ومختصر في أَسماء األَسـد وكُنـاه وغيـر ذلـك،           . وصحبه ولده 
خمس الدريدية شعرا وسماه التسمِيط وكان جوابا فكثر من أخذ عنه العلـم فانتـشر عنـه العلـم      

   51.هـ650-40ر بمكة وتوفي سنة انتشارا واسعا، جاو
هـ بالخوهة، تفقه بعيسى الهرمي 501، ولد الشيباني) اختيار(حسين بن أبي بكر بن أبي حسان .50

والطــويري، اخبــر إبــن ســمرة إن خبيــره فــي الــدرس محمــد بــن إســماعيل أحنــف، وانــه لــزم مجلــس     
يــه القــضاء عــرض عل. لــه المــشكل علــى المهــذب . الطــويري تــسع ســنين وأخــذ عــن إبــن عبدويــه  

  52.هـ583توفي سنة . واعتذر، تنقل ما بين بلده وعدن وزبيد
تـاجر كـون ثـروة أنفقهـا علـى الفقهـاء فـي        . حسين بن علي بن حسين بن علي الزبيدي العديني     .51

ــراهيم بــن أحمــد       ــى القاضــي إب ــا عل ــا عــدن التــي درس فيه ــده  . أمــاكن متعــددة، منه تــوفي فــي بل
 53.الذنبتين

، من عدن أرسله المظفر ألهل تايه في الهند ليحكم بينهم بناء على حسين بن محمد بن عدنان .52
 54.طلبهم فذهب وتوفي فيها

خرج وابن عمه طالبين القراءة على . ، أبو الطاهرالزكي بن حسين بن عمران األنصاري البيلقاني .53
مظفَّـر  الفخر الرازي ثم عادا بلدهما وقصدا المعري ثم سافرا إلى عدن في عهد السلطان الملك ال         

يوسف بن عمر الرسولي، فطلبه إلى تعز، ثـم رتبـه مدرسـاً بمدرسـة أبيـه المنـصورِية بعـدن، ورتـب              
مــاً بعلــم الموارِيــث    ثــم إبنــه يحيــى معيــداً معــه، رحــل إلــى مكــة ثــم إلــى اإلســكندرية وكــان ملِ

صول والفقه ق واألُ ساب والمنطِ   55.هـ676توفي بثغر عدن سنة . والحِ
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من قرية يفاعة بالمعافر، من أعيـان  . ، أبو أسامة بن عبد اهللا بن جعفر بن إبراهيم اليفاعي  زيد .54
تفقـه بـأبي بكـر إبـن جعفـر      . عيون العلمـاء وشـيخ المـصنفين، وأول مـن ادخـل المهـذب إلـى الـيمن           

وإسحاق الصردفي، وارتحل مكة فأخذ بها المهذب مصنف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عـن حـسين      
، ثم مصنفاتهما، العدة والمعتمد في )هـ495ت  (وأبي نصر البندنيجي    ) هـ495ت  (لطبريبن علي ا  

الخالف، عاد إلى الجند فقصده الطلبة  ألنه ال يسأل الطالب عن نسبه وحسبه مثلما يفعـل شـيخه        
كانت مدرسته عن يمين المنبر، وربما اتكأ أثنـاء التـدريس علـى المنبـر، كـان يجلـس         . أبا بكر 

ق ثالثمائــة دارس يملئــون مــا بــين البــاب والمنبــر، يقــوم بإعــالتهم قوتــا وكــسوة،      فــي درســه فــو 
استخدم إتباع المفضل أسـلوب إسـناد القـضاء ألصـحاب الـشيخين فيعزلـون احـدهم بـاآلخر فنـشب               

هــ  500الخالف بين الشيخين وكان حزب زيد هو األكبر فآثر االنسحاب فارتحل إلى مكة سـنة         
 مـات أثنائهـا شـيخه وحـل محلهمـا فـي الفتـوى والتـدريس إلـى وقعـت             هــ، 512فلبث فيها حتـى سـنة       

الفتنة بين متقدمي مكـة بـسبب القـضاء والفتـوى فعـاد زيـد إلـى الجنـد فوصـله النـاس مـن عـدن              
وأبين وأنحائها وتهامة وحضرموت ومن الجبال المعافر والمخالف ثم تفقه بـه جمـع مـن أهـل الجنـد             

 56.هـ515-14توفي . لسلف وقياضونواحيها مثل سير وسهفنة ونخالن وا
قرأ القرآن على رجل من صهبان وأخذ الحديث عن عبـد اهللا بـن اسـعد الحـد          . سبا بن عمر الدمتي    .55

يقــي، ووصــل عــدن ورتــب فــي مــسجد الــسوق ذي المنــارة يقــرئ القــرآن والحــديث وأخــذ عنــه النــاس   
 57.هـ694وتوفي سنة 

تفقـه  . الي عدن خوفا من افتتـان النـساء بـه   ، أبو الربيع، وصف بالجمال فسجنه و   سليمان بن بطال   .56
تــوفي والــده ســنة (تــوفي بعــد أبيــه بقليــل. بأبيــه والــصغاني فــي عــدن، وغلــب عليــه الفقــه واألدب 

 58).هـ630
هـ ورحل إلى عدن وزبيد ومكة ولقي 919ولد بتريم سنة . شيخ بن عبد اهللا بن شيخ العيدروس      .57

ه المولــد النبــوي، والفــوز والبــشرى فــي الــدنيا  لــ. إبــن حجــر الهيتمــي ورحــل إلــى الهنــد واســتقر بهــا 
واألخرى شرح العقيدة الزهرا، وتحفة المريد منظومة في التوحيد، وحقائق التوحيد شرح تحفة    
ــيض         ــض والفـ ــروض االريـ ــاء، والـ ــداواة األوليـ ــاء ومـ ــواهر اإلحيـ ــدل، وجـ ــالة فـــي العـ ــد، ورسـ المريـ

 تـراجم ألعيـان حـضرموت فـي مجلـد       المستفيض، والعقد النبوي في مناقب أهل البيت المصطفوي       
 990.59توفي . ضخم

 نشأ في ناحية صبيا، وقيل من أهل عدن .الخزرجى األنصاري) النمازي(صالح بن الصديق النماري .58
ورحل إلى زبيد فأخذ عن المزجد وتوجه إلى صنعاء وصحب اإلمام شرف الدين وأخـذ عنـه، ويقـال     

لـه القـول   . ، ثم اتصل باإلمام شـرف الـدين   945ةتولى الخطبة بعدن لعامر الطاهري إلى مقتله سن       
الوجيز في تخريج حديث سلسلة اإلبريز بالسند العزيز، والبرق الالئح في مشايخ صالح، والفريـدة        
في نظم العقيدة النافعة، واألنوار الساطعة شرح الفريدة في نظم العقيدة واألنهار  المتدفقة فـي        

كتـاب األثمـار لـشرف الـدين، وأرجـوزة فـي نـسب اإلمـام         رياض األثمار المقتطـف مـن األزهـار شـرح          
تـوفي  ). 652(شرف الدين، وجوهر كتاب العقد الفريد للملك السعيد لمحمد بن طلحة القرشـي     

 975.60سنة
محـدث أخـذ فـي بلـده عـن محمـد بـن إبـراهيم         . صالح بن جبارة بن سـليمان الطرابلـسي المغربـي       .59

 61 .714ن وانتفع به جماعة من أهلها، توفي سنة األنصاري التلمساني، دخل عدن وأقام بها سني
تـزوج الجنـدي إبنـة    . كان والده تاجرا، عمـر الجنـاح الـشرقي بجـامع النبـي بعـدن           . طاهر بن علي   .60

 695.62توفي سنة. أرسله المظفر سفيرا إلى ظفار. إبنه
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مـان  ولد بعـدن ونـشأ بهـا ثـم انتقـل بأهلـه إلـى مكـة فأقـاموا بهـا ث             . عبد الباقي بن عبد المجيد     .61
سـكن تعـز   . واعتنـى بتجويـد الخـط   ). 718-643(ثم عاد إلى عدن وقرأ علـى ابـن الحـرازي         . سنين

 63.أياما وعين لكتابة الدرج، ثم خرج من تعز إلى مصر والشام وأخذ عن علمائهما
، مـن كـورة جيلـون جبـل     عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد اهللا الجيلوني           .62

 وحاكمها إبن العـراف، فـاجتمع بـه فـي     717، قدم تعز من الحجاز سنة640ببالد فارس، ولد سنة  
تفقـه علـى   . ذي عدينة فرتبه مدرسا بالمدرسة المؤيدية فلما ضعف استناب أبا بكر بـن جبريـل         

منصور بن فالح رجل من أهل اليمن يسكن البصرة فلما توفي خرج منها إلـى قريـة فـاروث فـأدرك      
خـرج  . لد مصنف الحاوي وسمع إسماعيل القلهاني،عزلـه إبـن األديـب   عز الدين الفاروثي ورحل إلى و     

 64..، وتوفي فيها723إلى عدن سنة 
درس الوسيط والمهذب للقاضي أحمد بن علي . ، المدرس بعدنعبد الرحمن بن أبي بكر األبيني .63

 65.هـ718توفي قبل . الحرازي
مسكنه قريـة أرؤس  . ، أبو محمدعبد الرحمن بن اسعد بن محمد بن يوسف ألحجاجي ألركبي  .64

مـن عزلــة األوديـة، تفقــه بعبــد اهللا بـن عبيــد ألـسحيقي وارتحــل إلــى عـدن فأخــذ عـن أبــي بكــر        
تـوفي  . ولي قضاء عـدن بعـد بـن ميـاس     . المقري والبيلقاني، درس ببلده الدملوة وتفقه به كثيرون       

 698.66سنة 
توفي ابن (سعيد كبندخل عدن أيام القاضي محمد بن . عبد الرحمن بن علوي بن محمد باعلوي .65

 67).842كبن سنة
 وتفقه بأبن األديب والحرازي  وبالواردين إلى عدن 660ولد سنة . عبد الرحمن بن علي بن سفيان .66

عـاش نهايـة القـرن الـسابع بدايـة      . مثل الزنجاني والقلهاني، ودرس في بيتـه، فقيـه نحـوي عروضـي             
 68.شيخ البصال. الثامن

فقيه ولي قضاء عدن وعزل . 647ولد سنة. من ذي أشرق. سيعبد الرحمن بن محمد بن اسعد العن .67
اسـتخدمه األشـرف   . سـير ثـم تركهـا بمكيـدة القـضاة      درس فـي . كيدا من تجارهـا عنـد المظفـر   

 69 .692توفي سنة. وزيرا له
 بتريم، وحفظ القرآن 739ولد سنة. عبد الرحمن بن محمد بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم .68

يـب وتفقـه بكثيـرين واعتنـى بكتـب األولـين وتنقـل بـين العلمـاء فـي               على أحمد بن محمد الخط    
 70 .819توفي سنة. عدن وبروم ووادي عمر يدرس ويحقق، واشتغل بالتدريس

نـاب علـى محمـد بـن     . ، فقيه معيد بالمدرسة المنصورية بعـد عبد العزيز بن أبي القاسم األبيني  .69
 71.في الحكم) 8.ق(علي الفائشي

دخـل عـدن وقـرأ علـى شـمس الـدين الجـزري مواضـع مـن           . د المرشـدي  عبد الغني بـن عبـد الواحـ        .70
 72.هـ826التنبيه والمنهاج والحصن الحصين والعدة ومعجم ابن جميع 

شاعر، أخذ عن عبد اهللا بن عمر والحكيم، والنحو والفقه عن . عبد القادر بن أحمد با فضل .71
 979.73وفي سنةت. ولي التدريس ونيابة الشافعية بعدن. عبد القادر الحموي بعدن

كان ينوب عن خاله محمد بن علي بن مياس على قضاء  . بن علي بن أبي الغيث    ) عمر(عبد اهللا    .72
 74.هـ711عدن توفي قبل 

روى عن السلفي وأخذ عن محمد بن طاهر بن . ، أبي قفلعبد اهللا الزيادي العمدي الحضرمي .73
 مسجد أبان وابتنى له مسجدا أم في. يحيى بن أبي الخير سيرة بن هشام أيام واليته قضائه بها

 75.شرقيه يدرس فيه
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من فُرغَانة من بالد الترك قدم إلى عدن، وكـان فقيهـاً كبيـر القـدر شـهير      . عبد اهللا الفُرغَانِي   .74
  640.76الذكر يغلب عليه التصوف، أقام في عدن وتوفي بها عام 

ن فأقـام بقريـة الحمـراء    ولد بتريم ورحل إلى عـد . عبد اهللا بن أبي بكر بن عبد اهللا با شميلة     .75
 916.77توفي سنة. له ديوان شعر. بلحج

قـرأ القـرآن وذهـب إلـى     . مـن قريـة الطريـة   . مـن أبـين  . عبد اهللا بن أبي بكر بن أبي عمر الشعبي   .76
. تلميذه صالح بـن عمـر الـصفار مـن أهـل عـدن      . قرية الضحي فأدرك أحمد بن إسماعيل الحضرمي  

الحق مع من انتسب إلـى  : لبيلقاني فحكم فيهما قالروى قصة خالف قاضي عدن محمد العنسي وا       
سكن مسجد بناحية جرام الشوك، سمي باسمه فقصده أهل عدن حتى شـغلوه        . أحمد بن حنبل  

 78.هـ797توفي . عن العبادة
 وأخـذ عـن جماعـة مـن علمـاء عـدن       870ولد بعدن سـنة  . )الطيب(عبد اهللا بن أحمد بامخرمة      .77

وعمــدتهم فــي الفتــوى، وشــارك فــي علــوم التــاريخ والتفــسير  وزبيــد، مــن أحــسن الفقهــاء تدريــسا،  
لـه شـرح صـحيح مـسلم مقتـبس مـن شـرح النـووي مـع            . ولـي قـضاء عـدن     . والحديث والنحو والعربية  

زيادات، وأسماء رجال مسلم، وفي التاريخ قالئد النحر في وفيات أعيان الـدهر تلخـيص كتـاب مـرآة           
ر مدينة عدن دراسـة فـي المدينـة وتـراجم لرجالهـا،       الجنان لليافعي في ثالثة مجلدات، تاريخ ثغ      

 947.79توفي سنة. والنسبة إلى المواضع والبلدان
ولـد بقريـة الهجـرين    . ، أبـو الطيـب  عبد اهللا بن أحمد بـن علـي بـن إبـراهيم بامخرمـة الحميـري        .78

، ثم انتقل إلى عدن ودرس على إبـن أبـي شـكيل      853، ورحل إلى مكة للحج ماشيا سنة      832سنة
درس وولي قضاء عدن واعتزل القضاء ورحل إلى الشحر واتصل بـسلطانها وظـل يتـردد         . بنتهوتزوج ا 

له نكت على جامع المختصرات، وتعليقات على ألفية إبن مالك، وفتاوى مرتبة      . بينها وبين عدن  
 903.80توفي سنة . على أبواب الفقه، وألفية في النحو، وشرح ملحة اإلعراب للحريري

، صوفي انتشرت كتبه 718 بعدن ورحل إلى مكة سنة 698ولد سنة.  اليافعيعبد اهللا بن اسعد .79
لـه األنـوار الالئحـة فـي أسـرار سـورة الفاتحـة، والـدر         . في األقطار اإلسالمية، وساح في مصر والشام  

النظيم في خواص القـرآن الكـريم، ومـرهم العلـل المعـضلة فـي دفـع الـشبه والـرد علـى المعتزلـة              
، شــرح أســماء اهللا حــسنى، وعقــد الــالل المفــصل    1910لمفــصلة، كلكتــا، بــالبراهين واألدلــة ا 

بالياقوت العالي منظومة في العقائد، وشمس اإليمان في عقيدة أهل اإلتقـان، والـدرة المستحـسنة       
ــز،          ــسنة، واإلرشــاد والتطريــز فــي فــضل ذكــر اهللا وتــالوة كتابــه العزي فــي تكــرار عمــرة فــي ال

، نـشر المحاسـن  الغاليـة فـي     1310ات الـصالحين، مـصر،  ، وروض الريـاحين فـي حكايـ       1909مصر،
إبـراهيم عطـوة، الرسـالة    . فضل مشايخ الصوفية أولي المقامات العالية، مـصر، مطبعـة الحلبـي، ت      

الملكية في طريـق الـسادة الـصوفية، وتحفـة الـراغبين وتـذكرة الـسالكين، كفايـة المعتقـد              
ض الرياحين، وديوان شعر كبيـر، واألجوبـة   ونكاية المنتقد، ونزهة العيون والنواظر مختصر رو   

المكية في األلغاز اليافعية، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبـر مـن حـوادث الزمـان         
 اختصره من تاريخ الذهبي في أربع مجلدات، الشاش المعلـم  1337في التراجم حسب الوفاة، الهند، 

الشيخ عبد القادر الجيالني، ومناقب الـشافعي،  في تراجم االشعرية، وخالصة المفاخر في مناقب        
وقــصيدة فــي ثالثــة أالف بيــت فــي عــشرين علمــا، وأرجــوزة فــي معرفــة الــشهور الروميــة، وســراج       

 768.81توفي سنة. التوحيد الباهج في النور في تمجيد صانع الوجود
. خيه عمرفقيه ولي القضاء بعد أ. عبد اهللا بن إسماعيل بن عمر بن إسماعيل بن أحمد الخلي .80

 830.82توفي بعدن في سفارة إلى سلطانها سنة
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  83.، قارئ الحديث بالمنصورية بعدن)بضم الشين(عبد اهللا بن الشحيري .81
 84.عن سفيان الثوري وزمعة من صالحمن أهل عدن روى . عبد اهللا بن الوليد األموي .82
رمي االسـكندراني،  التـاجر البـزاز الكـا   . عبد اهللا بن عبد الجبار بن عبد اهللا األموي العثماني    .83

مـن  ... وتـديرها وسـمع بهـا مـن الـسلفي وغيـره       . هــ 544أصله من شاطبة وولد باإلسـكندرية سـنة         
شيخنا المرشدي وحدث باإلسكندرية ومصر والصعيد واليمن وسمع منه الحافظ المنذري وذكره     

خـر  قـدم عـدن فـي آ   . في التكملة وذكر أن شيخه ابا الحسن على بن المفضل المقدسـي الحـافظ         
المئـة الـسادسة وأول الـسابعة، وتفقــه بـسالم األبينـي ومحمـد بــن عيـسى الثوبـاني الوصـأبي ســنة          

 85.، كذا في تاريخ الفاسي614 توفي شهيدا سنة 606
ولد بتريم وحفظ القرآن وعمل . عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بلحاج با فضل .84

عدن وأخذ عن محمد با فضل وعبد اهللا بامخرمة، رحل إلى الشحر  ثم اليمن و. بالفقه والحديث
 إلى الحرمين فأخذ بمكة عن إبراهيم بن 885رحل سنة. والتصوف عن عمر بن عبد الرحمن

ظهيرة ومحمد بن محمد الطبري، وفي المدينة عن محمد بن أبي الفرج وأبي الفتح المراغي، 
في العبادات، ومختصر آخر في له المختصر . وعاد إلى حضرموت فصحب الشيخ إبراهيم با هرمز

العبادات، وكتاب الحجج القواطع في أحكام الواصل والقاطع، وفتاوى، ورسالة في أوراد الصباح 
والمساء، ومختصر أذكار النووي، ونزهة الخاطر في أذكار المسافر، وحلية البررة في أذكار 

دايا األسرار في فصل القائم الحج والعمرة، ورسالة في معرفة القبلة، وكتاب لوامع األنوار وه
ولي التدريس في جامع الشحر بسعي بن عبسين بعد إخراج . باألسحار، وكتاب في علم الفلك

 918.86توفي بالشحر سنة. وقف الجامع من يد الدولة
 87..هـ794، شيخ بن كبن في التنبيه والمهذب للشيرازي في عدن سنة عبد اهللا بن علي الشحري .85
كتاب السيرة البن هشام ) 9.ق(فقيه قرأ على ابن كبن) أبي شكيل (عدعبد اهللا بن علي بن س .86

 88.حفيده علي بن عبد الرحمن. ولي قضاء زيلع
كان عالما مشهورا دخل اليمن صحبة المعظم تـوران شـاه   . عبد اهللا بن عمر أبو محمد الدمشقي   .87

اة في الـيمن  وكان قد تحقق علمه وفضله فجعله قاضي القض    ) 6.ق(بن أيوب الملقب شمس الدولة    
رجــع مـــع شــمس الدولـــة إلــى الـــديار    . أجمــع، تـــزوج بــاليمن وولـــد ولــدا ســـماه هبــة اهللا اليمـــاني    

 89.المصرية
دخل عدن تاجِراً فأخذ عنه جماعة منهم . عبد اهللا بن عمر بن أبي  زيد اإلسكندري النكْراوِي .88

ذكر عنه االهـدل أنـه   و. هجرية665أحمد الحرازي شيخ المؤرخ الجندي وغيره في زمن آخره سنة  
ل فِي القِراءات. كان مقرئاً بالسبع القراءات     90.له كتاب الشامِ

ارتحل إلـى مكـة وعـاد إلـى الـيمن وتـوفي       . من أعيان التجار في عدن  . عبد اهللا بن محمد العفيف     .89
 91.هـ797بأبيات حسين سنة 

 944.92ن وتوفي بها سنةفقيه محدث، ولي التدريس في عد. عبد اهللا بن محمد بن أحمد با فضل .90
وأوقــف علــى عمارتــه مــستغالت . جــدد عمــارة المكــسر. عبــد اهللا بــن يوســف العطــار التلمــساني  .91

 93.بعدن
 94.عاصر القاضي محمد بن أسعد العنسي بعدن. ، فقيهعبد الملك الوراق .92
سكن جبل الصلو وتفقه بالقاسـم بـن   . ، أبو الوليدعبد الملك بن محمد بن أبي ميسرة اليافعي       .93

هــ وأدرك العـارف سـعد    451 وكان إماما في الحديث طرقه ورواته، عرف بالحافظ حج سـنة      محمد
الريحاني وأخذ عنه وعن أبي عبد اهللا محمد بن الوليد المكـي دخـل عـدن وأخـذ عنـه أبـا بكـر          
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 كثيـر  437مختـصر المزنـي والرسـالة الجديـدة للـشافعي سـنة       ) اليـزدي (أحمد بن محمد البـردي      
أخـذ عـن أيـوب بـن محمـد بـن كـديس ألظبـائي كتـاب الرقـائق لعبـد اهللا بـن             الترجل إلى العلماء    

ــارك وعــاد إلــى عــدن    ــصور بــن أبــي         443المب ــد اهللا محمــد بــن حــسن بــن من ــي عب  وأخــذ عــن أب
وكان كثيرا ما تردد بن بلده والجند والجوة وعدن، غير إن أكثر مقامه بـالجوة علـى        . الزعفراني

بل حـصن الـدملوة وقـصده الطلبـة إليهـا ألخـذ العلـم ثـم         مرحلة من الجند من جهة اليمن تحت ج  
 فــي بامخرمــة ســنة  95. 473انتقــل إلــى بلــد الحاضــنة وســكن قريــة القــرنين و بهــا تــوفي ســنة      

 96.هـ493
قدم مع أخيه علي بن محمد من حضرموت إلى عدن ثم . عبد الملك بن محمد بن أحمد الشريف .94

 97.ر المسعودعاص). 6.ق(إلى تعز لزيارة الشيخ مدافع بن أحمد
، أبـو الخطـاب العمرانـي العـدني     عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن أبـي عنبـسة    .95

من الرواة المعدودين أخذ سنن أبي قرة عن المغيـرة  . الشافعي، قاضي عدن، أصله من قرية الطرية 
تـوفي نحـو   . اول طبقة ثانية من الشافعية. كان رأس الطبقة األولى من الشافعية باليمن   . العدني

 98.هـ420
. له ديوان شـعر . عديدة وولي القضاء بعدنمحدث زار أماكن  . عتيق بن علي الصنهاجي ألحميدي     .96

 99. وتوفي في اليمنسمع نصر اهللا القزاز
فقيــه دخـــل عـــدن وأخـــذ عنــه عبـــد الـــرحمن األبينـــي   . عثمــان بـــن أبـــي الحكـــيم الجمـــاعي  .97

 100.، وجماعة من فقهاء عدن)7.ق(المدرس
 طـاهر  دخل عدن فأخذ عنه يحيى بن أبي الخير وابنه. عالم حديث. علي بن أبي بكر العرشاني   .98

. ابن يحيى والفقيه مقبل الدثني، كان دائم التردد بين بلده وإب عدن وله في كـل منهـا أصـحاب         
 557.101توفي 

تاجر كارمي مشهور قدم الـيمن مـن مـصر أيـام المجاهـد ودخـل عـدن        . علي بن أبي بكر الفارقي  .99
 102.هـ747توفي . على عادة تجار الكارم

ولد . ، أبو حسن العرشانين فضل ألفضلي الهمدانيعلي بن أبي بكر بن حمير بن تبع بن يوسف ب .100
، محدث كثير الرحلة في طلب الحـديث، أخـذ عـن زيـد الفائـشي ي وحاظـة واسـعد بـن             494سنة  

مالمس ويحيى بن عمر الملحمي وعبد الرحمن بن عثمان وأبي بكر بن أحمد بريمة وعن القاضي          
لـسنة، ورحـل إلـى عـدن فأخـذ عنـه        فأخذ عنه قوم فيهم سـيف ا 545زار اب سنة  . مبارك بالجوة 

التقـى أبــي الخيــر  .  وأهــل عــدنجمــع كثيــر مـن المغاربــة واالسـكندرانيين  القاضـي القريظــي مـع   
 557.103توفي سنة. له كتاب الزالزل واالشتراط. العمراني

انتهـت إليـه رئاسـة العلـم فـي      . فقيه، مقرئ، نحوي، محـدث . علي بن أبي بكر بن شداد الحميري       .101
، )718-643(أخــذ عــن أحمــد بــن علــي الحــرازي قاضــي عــدن  . علــم القــراءاتالــيمن، خاصــة فــي 

 104.وأكمل تعلمه في مكة
 وتفـرغ لعلـوم الـصوفية ورحـل     818 ولد بتريم سنة .علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف      .102

إلى عدن فأخذ عن أبي شكيل وغيره، ورحل إلى الشحر ثم إلى غيـل بـا وزيـر ومكـث أربـع سـنوات         
قهــاء فيـه، ثـم رحــل إلـى مـسعود بــن سـعد بـا شــكيل فـي عـدن، وتوجــه إلـى زبيــد           يـدرس علـى الف  

، .ت.له معارج الهداية إلى ذوق جني المعاملة في النهاية، مـصر، المطبعـة األزهريـة،ب        . والحرمين
، والـدر المـدهش البهـي فـي مناقـب      1347والبرقة المشيقة فـي إلبـاس الخرقـة األنيقـة، القـاهرة،        
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مؤلـف فـي النكـاح، ومؤلـف فـي قواعـد النحـو، ومؤلـف فـي علـم الميقـات،            الشيخ سعد بـن علـي، و   
 895.105توفي سنة. وديوان شعر اغلبه في التصوف

درس بمـسجد الـشجرة   . ، تفقه بزبيد على كتاب المهذب، ولي نظـارة عـدن  علي بن أحمد العامري  .103
 106.هـ646توفي . وتفقه به جماعة من عدن ولحج

.  بزبيد و بهـا تفقـه ودخـل عـدن فـصحب إبـراهيم الـسرددي       ولد. علي بن أحمد بن حسن الحرازي      .104
 658.107وأخذ عن الصغاني وتوفي سنة 

صــحب محمــد بــن عبــد اهللا المهروبــاني  . خطيــب عــدن. علــي بــن أحمــد بــن عبــد اهللا القريظــي  .105
 108.هـ754الكمراني والشيخ مدافع بن سعيد الزقيري في الحج إلى مكة بحرا من عدن سنة 

. فقيه ولي قضاء عدن في حياة ابيه وتـزوج ابنـة الفقيـه طـاهر    . رشانيعلي بن أحمد بن علي الع      .106
 109.عن عمر يناهز الخامسة والستين. 625توفي سنة 

أمــه إبنــة محمــد بــن ســعيد القريظــي مؤلــف كتــاب  . فقيــه. علــي بــن أحمــد بــن ميــاس الواقــدي  .107
 110.ودخل عدن. ، ولي قضاء لحج بعد جدة)576-499(المستصفى

. تدير عدن أيام آل زريع وكان غالب بيوت أهلها الخوص لعزة الحجـر      . علي بن الضحاك الكوفي    .108
واإلمـاء  . اشترى زنوجا يفعلـون الحجـر مـن جبـال عـدن     . فكان ال يبني الحجر إال ذوي اليسار والقوة 

فهـو أول مـن أطلـع المقـالع فـي عـدن، فتملـك النـاس المقـالع          . يحملنها على ظهورهن إلى المدينـة  
 111.بعده

وشـغف  بـاألدب والتـاريخ، وحظـي     . اشـتغل بنـاء   . ي بكـر الخزرجـى الزبيـدي      علي بن حسن بن أب     .109
ــه   ــى الحــروف، وتاريخــا علــى      . بتقــدير الملــك األشــرف ل ــرا، وتاريخــا عل ــده تاريخــا كبي جمــع لبل

لــه العــسجد المــسبوك والجــوهر المحبــوك والزبرجــد   . الملــوك، ولــه نظــم ثــائر، وديــوان شــعر  
التاريخ العام ورتبه على السنين في قـسمين األول فـي   المحكوك في أخبار الخلفاء والملوك في       

ــي العبــاس    ــرب      . الــسيرة إلــى نهايــة بن ــا والقيــروان والمغ ــشام وأفريقي ــوك مــصر وال ــاني فــي مل والث
ــد     ــوك صــنعاء وعــدن وزبي ــدلس، وذكــر مل ــاب إلــى الملــك األشــرف،     . واألن ــبعض الكت ــسب ال ن

الم في تاريخ الـيمن رتبـه حـسب الـدول     والكفاية واإلعالم فيمن ولي اليمن وسكنها من أهل اإلس    
التــي حكمــت الــيمن، والعقــود اللؤلؤيــة فــي تــاريخ الدولــة الرســولية انتهــى بــه إلــى مــوت الملــك  

 في مجلدين، ومرآة الـزمن فـي تـاريخ زبيـد وعـدن،       1912-1911محمد بسيوني عسل،    . األشرف، ت 
 طبقـات أكـابر أعيـان الـيمن     العقـد الفـاخر حـسن فـي    ( وطراز أعالم الزمن في طبقات أعيان اليمن  

 فـي  803لقيه إبـن حجـر سـنة   . مرتب على حروف الهجاء، والمحصول في انتساب بني رسول         ) بخطه
 812.112توفي سنة . زبيد

، وتفقه بعمر بـن عبـد العزيـز األبينـي     499، أبو سعيد، ولد سنة علي بن سعيد بن معن القريظي     .110
فجمـع كتـب الـسنن وألّـف منهـا كتـاب       فقيه محدث له مختصر إحيـاء علـوم الـدين، ودخـل عـدن               

 575.113تولى القضاء بلحج، وتوفي. المستصفى، وكتاب القمر
من اب ثـم سـكن عـدن وكـان حـين دخلهـا فقيهـا        . علي بن عباس بن عيسى بن مفلح ألمليكي      .111

سمع الحديث على أحمد بن عبد اهللا القريظـي وتفقـه    . عارفا بالفقه والحديث والتفسير والفرائض    
رض عليه قضاء عدن فهـرب إلـى الخبـت ثـم مـرض وعـاد إلـى عـدن فتـوفي فيهـا سـنة                ع. به وبغيره 

وملـك كتبـا   . روى عنه فقهاء جبا كتبا في الحديث والتفـسير، ولـه مختـصر فـي الفـرائض            . 580
 114.كثيرة أوصى بها ليحيى بن يوسف السلماني
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م ثم ارتحل إلى زبيد، هـ وتعلم القرآن واشتغل بطلب العل726ولد بعدن . علي بن عبد اهللا الشاوري .112
ثم تركها وجلـس يقـرأ النـاس    . ودرس في السابقية. فقرأ القراءات السبع والنحو ثم اشتغل بالفقه   

 115.هـ798توفي . انتهت إليه رئاسة التدريس والفتوى بزبيد. في بيته
، دخل اليمن من الحجاز فقـدم تعـز وأقـام بالـسيفية فأخـذ عنـه جماعـة        هيبعلي بن عثمان االش    .113

بنو محمد بن عمر مدرسـا بالمظفريـة، ووصـلته كتـب الحـاوي ومـا عكـف عليـه أهـل الـيمن               رتبه  
منها وال يكاد يعرفها مثل كتب الغزالـي وأبـي إسـحاق، فأخـذ النـاس عنـه الحـاوي إذ كـان معيـدا           

سافر عـن طريـق عـدن    . ببغداد في المدرسة النظامية أعجبه كتاب المعين ألبي حسن االصبحي       
 707.116سنة 

. 635ولد بقرية الهجرين بحـضرموت سـنة  . قبة بن أحمد بن محمد الزيادي الخوالني  علي بن ع   .114
، ثم إلى عدن واتصل بالملك المظفر فعـين لـه راتبـا شـهريا مـن خزينـة       670رحل إلى الجوف سنة 

 695.117توفي سنة. له إشعار متفرقة. عدن، ثم سجنه بوشاية وأفرج عنه
 118.ن واجتمع بالفقيه محمد بن عيسىجاور في مكة، وقصد عد. علي بن علوي باعلوي .115
 119.هـ797أقام بعدن، توفي . علي بن علي الجويني الخراساني .116
توفي ( دخل عدن وحضر مجلس القاضي محمد بن أسعد العنسي. علي بن عيسى بن مقبل األبيني .117

 120.وتوفي. رتب مدرسا في منصورية الجند). 661سنة 
 121.هـ796 الحاوي بمسجد ابن عبلول أواخر قرأ عليه ابن كبن. علي بن محمد األقعس الخضامي .118
عاصـر  .  قـدم مـن حـضرموت إلـى عـدن ثـم إلـى تعـز لزيـارة الـشيخ مـدافع بـن أحمـد             علي بن محمد  .119

 122.الملك المسعود
 هـ في مسجد ابن عبلول 806شيخ القاضي ابن كبن في الشفاء سنة . علي بن محمد الطحنشهائي .120

 123.في عدن
 علـى شـمس الـدين الجـزري المنهـاج والتنبيـه والحـصن        دخـل عـدن وسـمع     . علي بن محمد با عمـار      .121

حضر مجلـسه القاضـي ابـن كـبن وأوالده ودرسـته سـنة          . الحصين والعدة والجنة ومعجم ابن جميع     
 124.هـ828

 بن عبد اهللا بن أحمد بن عيسى بن محمد علي بن محمد بن أحمد بن حديد بن علي بن حديد .122
. أصله من حضرموت من آل علـوي . يف أبي الحديدبن علي بن جعفر الصادق العلوي، أبو حسن الشر       

قدم عدن فأدرك القاضي إبراهيم بن أحمد القريظي فأخذ عنه المستـصفى وأخـذه عـن مـصنفه        
أيضا، ثم زار وأخيه عبد الملك الـشيخ مـدافع فـي قريـة الـوجيز وسـكنا ذي هـزيم قريـة تقابـل               

فأخذ عنه الناس من مختلف أنحـاء  الوجيز في بيت في الحائط الذي على باب المدرسة النظامية،      
قـبض علـى الـشيخ مـدافع فحـبس بتعـز ثـم انـزل عـدن وسـفر إلـى                [ قبض عليه المسعود لما   . اليمن

الهند صحبة شيخه فألجأتهم الريح إلى ظفار ثم واصـال إلـى بـالد الـدينول وعـادا إلـى ظفـار، وعـاد                
 ثـم المهجـم فـي قريـة المرجـف      ثم نـزل إلـى تهامـة وأقـام بزبيـد     . العلوي إلى بلده بعد وفاة شيخه  

 620.125سافر إلى مكة وعاد وسافر إليها ثانية، وتوفي فيها سنة . فدرس بها
سافر إلـى عـدن وكـان القـادمون     . من الهجرين بحضرموت، محدث. علي بن محمد بن حجر أألودي  .123

. أخـذ عنـه منـصور الـشماحي، وضـياء المغربـي      . إلى عدن ينزلون عنده للقـراءة فـي مـسجد الـسماع     
تـوفي سـنة   . ومن أهل عدن أحمد بن علي الحرازي، وأحمد القزويني ومحمـد بـن حـسين الحـضرمي             

 126.هـ685
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كـان يتعهـد طلبـة    .  فقيه عارف بالقراءات السبع، أخذ عـن ابـن الحـرازي     .علي بن مفلح الكوفي    .124
 127.هـ790توفي . العلم طعاما وكسوة لهم ولعوائلهم

 العلم طاف بالد مصر والشام ودخل اليمن، وألف عدة ، عالم بجميع فنونعلي بن يوسف الغزولِي .125
ي( سار فيه على مثال كتاب )شرف العِنوان(مؤلفات، له    للقاضي إسماعيل بن أبي )الشرف الوافِ

جمع (وألف في األصول كتاباً صغيراً على  بكر المقْرِي، وضمن كتابه هذا خمسة علوم،
ع  وقد وفد إلى مدينة تعز فدرس بها ثم عاد إلى مدينة عدن ، وله مؤلفات غير ذلك،)الجوامِ

  865.128ثم رحل إلى الهند وتوفي بها سنة  فأقام يدرس فيها ويفتي،
روى كتـاب الـشمائل عـن محمـد بـن أحمـد الحـضرمي        . إمام مـسجد الـشجرة بعـدن    . علي بن يوسف   .126

 129.حدث عنه محمد بن إبراهيم الفشلي. هـ565بعدن سنة 
. مـن قريـة الزرائـب بـالمخالف الـسليماني     . ، فقيه، نحوي، شـاعر دقي الحكمي عمارة بن علي الح    .127

". حيث إن أهل تلك الناحية باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلـى عـصره لـم تتغيـر لغـتهم        "
 130.سافر إلى عدن في تجارة والتقى ابن األديب. هـ531خرج في طلب العلم سنة 

سـنة  ) شـجر ألـشكي ألبركـي   (بعـدن بركـا وغـرس بهـا     حفر في رباك    ) الناخوذة (عمر اآلمدي  .128
 131.هـ625

من أهل موزع، صحب إبن الخطيب وخلفه في مسجده بعدن حيث لم يخلوا من . عمر بن علي الصفار .129
 132 .716درسه، وتوفي سنة 

تفقــه باليهــاقري والزبرانــي  . هـــ547مــن مواليــد أونــامر ســنة  . عمــر بــن علــي بــن ســمرة الجعــدي   .130
 133.هـ586توفي حوالي سنة . وسافر إلى الحج من خاللها. عدنولي قضاء . والعمراني

 134. صاحب الرباطسالمفقيه، دخل عدن وأبين وأخذ عن علمائها ومنهم . عمر بن محمد الرمادي .131
وولـي عـدن قـضاء عـدن ســنة     ). شـمال زبيـد  (تفقـه بـشيوخ الحــصيب   . عمـر بـن محمـد الكبيبـي     .132

 135.هـ580
. من قرية سهفنة قبلي الجند . رشي السهفني الشافعي القالقاسم بن محمد بن عبد اهللا، الجمحي .133

أخـذ  . سكنها أهله لما ارتحلوا من مكة  اثر خالف وقع بينهم وبين ملوكها أدى إلى تفرق قريش       
عن عبد اهللا بن علـي الزرقـاني الـصردفي ثـم ارتحـل إلـى زبيـد وأخـذ عـن إبـن المـضرب، وعـاد إلـى                

فنة فقصده طلبة العلم من مختلف أنحـاء الـيمن،   الجبل فأخذ عن إبن ربحي، ودرس بمدرسته بسه     
من صنعاء والجند ونواحيها وعدن ولحج ونواحيها ومـن المعـافر والـسحول وأحاظـة ومخـالف جعفـر             

انتـشر عنـه المـذهب الـشافعي انتـشارا كـامال وطبـق األرض فـي         . من ظبا وشقب وبحرانة ونواحيهـا     
 كأصــحابه كثـرة وفــضال، مــن أعيــانهم  الـيمن باألصــحاب، ولــيس بــاليمن مـن المتقــدمين أصــحابا  

إسحاق العشاري وعبد الملك بن أبي ميسرة المعافريان وجعفر بن عبد الرحيم من الظرافـة وعمـر     
بن المصوع وولده عبد اهللا، وأبو الموت من السفال وأيوب بن محمد بن كـديس مـن ظبـأ وإبـراهيم            

رقيان، وأخـذ فـي بدايتـه عـن أبـي      بن أبي عمران من الحمة وأسعد بن خالد ومحمـد بـن سـالم االشـ        
بكر بن المضرب بزبيد أخذ عنه مختصر المزني عن إبن المثنى عن أبي حامـد المـروزي بالبـصرة       

، وسمع عبد العزيز بن يحيى المعـافري مـن    )353حيا  (، ثم بعبد اهللا بن علي الزرقاني      )362(سنة
هفنة، ولقيـا بمكـة   هــ وصـحبه أحمـد بـن عبـد اهللا الـصعبي جـد قـضاة سـ         388حـج سـنة     . حرازة

المراوزة فأخذا عنهم وعـن حـسين بـن جعفـر المراغـي واسـتقدماه إلـى الـيمن وأخـذا عنـه مختـصر                   
تـوفي ســنة  . المزنـي وســننه وسـنن الربيــع ومؤلفـات ألفهــا فـي علــم الكـالم منهــا الـسبعة األحــرف      

  136.هـ ودفن في قريته437



 سلوى المؤید.نزار الحدیثي ود. د........................................................مكانة عدن من خالل صالتھا العلمیة 

 149........................................................................ .....................ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة

 137. عليه القاضي ابن كبندخل عدن وقرأ. كان إماما في النحو. محمد القراع اليافعي .134
عـين نـاظرا لثغـر عـدن تـوفي        . عالم بالفلك والحـساب   . فقيه حنفي . محمد بن إبراهيم األشرفي    .135

 138.هـ784
 139.هـ792سمع عليه ابن كبن الشفاء بعدن . محمد بن إبراهيم الصنعاني .136
دخـل عـدن وقـرأ الغـريبين للهـروي علـى محمـد بـن أحمـد          . محمد بن أبي القاسم المعلم الجبـائي     .137

 140.هـ609توفي . هـ581القريظي سنة 
 141.دخل عدن وأخذ عن القاضي محمد بن أسعد العنسي. محمد بن أبي بكر االصبحي .138
. قدم من اإلسـكندرية فـي دولـة الناصـر ودرس فـي جـامع زبيـد         . محمد بن أبي بكر الدماميني     .139

تــوفي هــ ثـم سـافر إلـى الهنـد و     819اجتمـع بـه القاضـي ابـن كـبن بعـدن وأجـازه بجميـع مـصنفاته          
 142.بها

من . ، أبو عبد اهللا الفارسيمحمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن حسين بن علي التيمي .140
دار بجرد، والده من الواردين عدن من مكة وجاور بها ست عـشرة سـنة، ثـم دخـل عـدن وتـديرها،              

لـصغاني  ولد ولده محمد بعدن ونشأ فيها فقرأ على البيلقاني الفقه والمنطـق واألصـول، وأخـذ عـن ا      
اللغة، وأخذ عن الشريف الطب والمنطق والموسيقى وعلـم الفلـك، وبـه اشـتهر ولـه فيـه مـصنفات                 
وله في الموسيقى كتاب دارة الطرب، ورسالة فيه، وعلم الفلك أيضا، وكتاب فـي وضـع األلحـان،       

وعلـوم  وكتاب التبصرة في علم البيطرة، وآثار اآلفاق في علم االوفاق، ونهاية اإلدراك في أسـرار           
األفالك، ومعرج الفكر الوهيج في حل مشكالت الزيج، والزيج المظفـري، ومـادة الحيـاة وحفـظ         
الناس من اآلفات في أنواع السموم طب، والدرة المنتخبة في األدوية المجربة، وشـفاء الـسقام فـي        

 143. 676توفي سنة . الطب مختصر مفردات إبن البيطار مع زيادات
أديــب مــن أدبــاء  . خــل عــدن وســمع صــحيح مــسلم علــى ابــن كــبن   د. محمــد بــن أحمــد الحزيــزي  .141

 144.الزيدية
من فقهاء الصوفية أخذ عنه عبـد اهللا بـن اسـعد     . ، البصال محمد بن أحمد الذهبي أبو عبد اهللا       .142

تـوفي  .  له شـرح التنبيـه للـشيرازي   من أتباع عبيد بن علي بن سفيان والشيخ عمر الصفار،       ، اليافعي
 745.145بعدن سنة 

وتـوفي بمكـة   . هــ 819دخـل عـدن سـنة    . ، مؤلف تواريخ مكـة  مد الفاسي المكي  محمد بن أح   .143
 146.هـ822

 147.هـ565سمع وعلي بن يوسف كتاب شمائل الترمذي في عدن سنة . محمد بن أحمد القريظي .144
جمعــت خزانتــه مــن . عــارف بأيــام النــاس والتــواريخ. شــريف علــوي. محمــد بــن أحمــد بــن الحــسام .145

ثـم نقـل إلـى تعـز وأفـرج      . ه من مصر وسجن مـع جـده فـي عـدن    قدم جد. الكتب ما لم يجمعه أحد   
 148.هـ707توفي . عنه فسكن داره المعروفة بالمنظر

فقيه، دخل تعز و اصبهان واإلسكندرية وأخذ عن أحمد . محمد بن أحمد بن النعمان الحضرمي .146
 149.هـ565درس كتاب الشمائل في عدن سنة . أصله من الهجرين. السلفي، وأخذ عنه

 مـن قبيلـة الركـب مـن االشـاعر بـدأ طلـب العلـم         .حمد بن سليمان بن بطال ألركبـي    محمد بن أ   .147
بتوجيــه مــن جــوهر ألمعظمــي الزريعــي، وتنقــل بــين عــدن وجبــا ثــم ارتحــل إلــى مكــة وجــاور بهــا   

أســس ببلــدة ذي يعمــد مدرســة يعلــم بهــا ويقــوم    . ســنة تخــرج عليــه جمــع كبيــر مــن العلمــاء   14
له األربعون المستخرجة من أحاديـث الحـسان   . لزمهم بالرياضة بمتطلبات الطالب والعناية بهم، وي    

وأربعــون فــي لفــظ األربعــين، وشــرح . الــصحاح الجامعــة لمــا يــستوجب درســه عنــد المــساء والــصباح 
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كتاب اإليمان من صحيح البخاري نقل عنه إبن الوزير فـي العواصـم، والمـستعذب فـي شـرح ألفـاظ            
تــوفي . طبعــة ألبــأبي الحلبــي، هــامش كتــاب الــشيرازي المهــذب إلبــن إســحاق الــشيرازي، القــاهرة م

 630.150سنة
، فقيه محقق ولي قضاء عدن أيام القاضي محمد بن علـي قاضـي      محمد بن أحمد بن صالح الخلي      .148

 151.قضاة المجاهد
 وولي قضاء عدن للسلطان علي 798ولد بغيل با وزير سنة. محمد بن أحمد بن عبد اهللا با حميش .149

 قبــل ان يكمــل تبيــيض مــسودات كتابــه شــرح  861تــوفي .  وفتــاوىلــه شــرح الحــاوي،. بــن طــاهر
 152.الحاوي

 ونشأ بغيل با وزير ودرس على علمائها 840ولد بتريم سنة . محمد بن أحمد بن عبد اهللا با فضل     .150
لـه  . رحل إلـى عـدن ودرس علـى محمـد بـا حمـيش وتـولى اإلفتـاء والتـدريس              . مثل محمد أبو عديله   

، ونـور  1297مقدمـة الحـضرمية فـي فقـه الـسادة الـشافعية، مـصر،       شرح تراجم رجـال البخـاري، وال    
ــسجالت الــشرعية          خ (األبــصار مختــصر األنــوار لالردبيلــي فقــه، وشــرح البرماويــة، والمحاضــر وال

ت، كـشف الحجـاب   .، والعدة والسالح لمتـولي عقـد النكـاح، مـصر،ب          )مجاميع37 جامع   964سنة
ية البـررة فـي الحـج وعمـرة، والغيـث الهمـل شـرح        ولب األلباب لذوي األلباب مختصر شرح النهج، حل 

تـوفي  . المدخل في المعاني والبيان لعضد الدين اإليجي بالغة، ورسالة في العمـل بـالربع المجيـب          
 903.153سنة 

 154.هـ727دخل عدن وتوفي . فقيه من قرية العدين. محمد بن أسعد بن أبي النهى .151
عارف بالفروع واألصول وله في كل منهما . محمد بن اسعد بن محمد بن عبد اهللا القري العنسي .152

ــصنيف ــدين       ولــي قــضاء عــدن، و   . ت ــه مــدرس عــدن وتالميــذه والمعيد،عاصــر شــمس ال ــم علي تعل
صـنف مـصنفا فـي أصـول الــدين،     . البيلقـاني وأخـذ عنـه الـوجيز للغزالـي قبـل أن يكـشف معتقـده        

 155 .661وتوفي سنة 
 بــشيراز، قـدم مــرتين إلــى عــدن فــي عهــد  662ولــد ســنة. محمـد بــن إســماعيل الزنجــانِي التيمــي  .153

السلطان الملك المؤيد بن المظفَّر سفيرا من ملك شيراز، ودرس بها، فانتفع به جماعة كثيـرون    
ث       718منها ومن غيرها، وأخذ عليه الجندي سـنة      ادِيـعِي، واألَح هــ الرسـالَة الجدِيـدة لإلمـام الـشافِ

ية  لمصنفات شيخه اإلمام البيضاوِي مثل الغاية القُصوى، والمِنهاج فـي      له تفسير، وشرحه  . السباعِ
ز وهـو فـي                  رِيـبط، تـوفي بتسِـيالِع فـي أصـول الـدين، واختـصر كتـاب الواح، والطَّوبص األصول، والمِ

  690.156التاسعة واألربعين من عمره  بعد سنة 
أخذ عنه عبد الملك بن ). أبو عبد اهللا( من أهل عدن، محمد بن الحسين بن منصور الزعفراني   .154

 157.هـ443محمد اليافعي سنة 
 وأخـذ عـن ألناشـري    828ولـد بزبيـد سـنة   . محمد بن حسن بن محمد بن حسين القماط الزبيدي   .155

 ثـم عـاد إلـى زبيـد وتفـرغ للتـدريس       883ولي قضاء عدن سـنة    . والفتي والضجاعي، وبرع في الفقه    
 903.158توفي سنة. له فتاوي. والفتوى

أصـولي، نحـوي، محـدث، مفـسر، ومقـرئ، وعـالم       . فقيه حنفـي . مد بن خضر الزبيري الكابلي  مح .156
هــ فقـرأ عليـه جماعـة مـن أهلهـا فـي         793خرج للحج فدخل عدن سنة      . بالمنطق والمعاني والبيان  

ولقيــه األشــرف بعــدن وهــو خــارج مــن بــاب الــساحل إلــى المركــب يحملــه  . النحـو والمعــاني والبيــان 
وسار مـن عـدن فنـزل فـي     . هم فأرسل له ألف دينار فقبلها وأرسل للسلطان مسبحة      أصحابه على رقابت  
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و لقيه األشرف ثانية فطلب إليه أن يؤلف كتابا في الفقه على مـذهب أبـي حنيفـة وعـرض              . زبيد
 794.159عليه القضاء األكبر باليمن فسافر إلى مكة ورجع إلى بلده عن طريق العراق سنة 

ولد . ، األنصاري الخزرجى)بضم الشين( ، أبي شكيل لي بن سالم  محمد بن سعد بن محمد بن ع       .157
واله . تفقه بأبي الخير وأبي أسد وأكمل تفقهـه بـأبن األديـب،   . 674 وقيل   644بقرية الشحر سنة    

 بـأبي بكـر بـن علـي     715بنو محمد بن عمر قضاء زبيد ثم عزله جمال الدين بن أبي بكر سـنة       
 أهل الجحفة وصـودر بمـال وسـجن ورسـم واسـتعان علـى حالـه        بن عبد اهللا بن الهيثم المشيرقي من     

وهـو أول مـن واله مـع إبـن قيـصر ثـم عزلـه الـسلطان          . بزراعة في وادي زبيد وتجارة ثم أعيد ثانيـة        
انتقل إلى قرية السالمة متجورا بعلي بن أبي بكر الزيلعي، ثـم رتـب مدرسـا     . بسبب من إبن األديب   

زار أهلـه فـي الـشحر وبقـي فيهـا وأنـاب       . 720 فلبـث إلـى سـنة       في عدن مكان إبن الحـرازي المتـوفي       
 مـن طريـق حـضرموت وعـاد مـن طريـق تعـز        723أخاه عنه في عمله، ثم خرج قاصدا مكـة سـنة        

فلقيه الفقهاء وكتب له المجاهد إلى الشحر بأساس احترام وتقدم مـن طريـق عـدن، وتبعـه جنـد             
 بمـال واصـعده الحــصن فلبـث مـدة طويلــة     فطلبـه الــسلطان . إلـى لحـج فــأحس بريبـة فعـاد إلــى تعـز     

لـه شـرح علـى الوسـيط للغزالـي فـي الفقـه، وفتـاوى،         .  وانقطعـت أخبـاره    729وانزله معه عدن سـنة      
 160 .ونبذة في األنساب

فقيه سلك طريق التصوف وأقتنى كتبا كثيرة، ودخل . محمد بن سعيد بن أحمد الذبحاني .158
 875.161توفي سنة . سائل في التصوفله ر. حضرموت والشحر، وعاد إلى عدن واستوطنها

درس بمدرسـة زبيـد وولـي    .   بعـدن 776ولد بعد سـنة . محمد بن سعيد بن كبن بن علي الطبري     .159
لـه الـدر النظـيم فـي     .  والتقى علمـاء مكـة  801حج سنة. له صحبة مع صوفية زبيد    . قضاء عدن 

 وأربعـون حـديثا فـي    الكالم على بسم اهللا الرحمن الرحيم، وثبت في تراجم الشيوخ وأسانيدهم،  
فضل العلـم والعـالم، ومفتـاح الحـاوي المبـين بـين النـصوص والفحـاوي، وشـرح الـالل فـي الفـرايض،                 

 842.162توفي سنة. ووصف الطلب في كشف الكرب
 163سكن بنـا ابـة العليـا،   .  بلحج496ولد سنة . محمد بن سعيد بن معن، أبو عبد اهللا القريظي         .160

لـه مختـصر إحيـاء علـوم     . ولـي القـضاء  .  غلـب عليـه الحـديث     وتفقه بعمر بن عبـد العزيـز األبينـي،        
دخل عدن ووضـع  . الدين للغزالي، و المستصفى في سنن المصطفى، والقمر على منوال الكواكب       

 575.164توفي سنة . فيها مؤلفيه األخيرين
، ولـي قـضاء عـدن ودرس سـيرة بـن هـشام       546، ولد سنة  محمد بن طاهر بن يحيى بن أبي الخير        .161

  587.165في بعدتو. فيها
ولد بتريم وحفظ القرآن، وقرأ كتب الحاوي للقزويني ومنظومة . محمد بن عبد الرحمن االسقع .162

البرماوي وألفية إبن مالك وملحة اإلعراب وبعض كتاب التنبيه، ودرس علوم الشريعة والعربية 
رحل إلى على عبد اهللا با فضل واإلحياء وقوت القلوب وعوارف المعارف على أبي بكر السقاف و

اليمن ودخل عدن وأخذ عن خاله محمد با فضل وقرأ عليه الصحيحين والسنن، وعلى عبد اهللا با 
. تميز بالتدريس، وأجازه شيوخه إجازات عامة في التدريس واإلفتاء. مخرمة عدة علوم أخرى

 917.166توفي سنة
المظفر ثم خـرج  هـ أيام 667تفقه بجده ألمه ودخل اليمن سنة  . محمد بن عبد الرحيم الهندي     .163

. إلى مكة وأقام فيها ثالث سنين وخرج إلـى الـديار المـصرية ثـم إلـى بـالد الـروم عبـر أنطاكيـة                  
 167.هـ715استوطن دمشق وتوفي سنة 
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دخل عدن لالتجار وكان حسن الخط . من الجزيرة . ، أبو عبد اهللامحمد بن عبد اهللا الجزري .164
عزل من التدريس في المنصورية .  وفي الفرضةدرس في بيته. استعمله المؤيد على ديوان النظارة

 660.168وتوفي بعد 
، )5.ق(أحد شيوخ األحنف في كتاب الوسيط). التهامي(محمد بن عبد اهللا بن قريظة ألسهامي  .165

 169.فقيه، حسن التدريس، هرب خوفا من إبن مهدي إلى عدن، درس الوسيط لجماعة من أهل عدن
) 5.ق( قصد بغـداد وتفقـه علـى الـشيخ أبـي إسـحاق      .فقيه من عدن. محمد بن عبد ربه بن الحسن   .166

 170.وحدث باليمن
هــ، تفقـه ببغـداد بالـشيخ أبـي إسـحاق،       437ولد سنة . ، أبو عبد اهللا   محمد بن عبدويه النهرواني    .167

ودخـل عـدن للتجـارة    ، ، كـذلك مـسائل الخـالف   471وفرغ مـن قـراءة المهـذب علـى مـصنفه سـنة          
، وسـفر  505 وصـار إلـى جزيـرة كمـران سـنة     497 فسكنها مدة وانتقل إلى زبيـد ثـم تركهـا سـنة     

عبيده ومواليه إلى الحبشة والهند فعادوا غانمين، وشاع علمه فوصـله الطلبـة مـن الجنـد وسـهفنة        
. وذي أشرق والملحمة ووحاظة والمشيرق والمعافر وأبين وزبيد والهرمة وحـيس والخوهـة والمهجـم          

 171.هـ525توفي سنة . له اإلرشاد في أصول الفقه
وفد عدن للحج عن طريـق هرمـز و لقيـه القاضـي       . إمام له مصنفات  . مد بن عثمان الكرمستي   مح .168

 172.فأجازه بمشكاة المصابيح وإجازة عامة) 9.ق(ابن كبن
جدد قيصرية طغتكـين علـى   . دخل عدن وكان له بها حمام مشهور. محمد بن علي التكريتي    .169

ب بمدينـة عـدن لتعـديها علـى     هــ وقـام بقتـل الكـال     592إسم الملك المسعود يوسـف بـن محمـد          
 173.الناس

ثم أقام أياما . ، فقيه، ولي قضاء عدن، ودرس كتاب التنبيه فيهامحمد بن علي بن أحمد الجنيد .170
 174.هـ797في القضاء األكبر وتوفي 

فقيه ولي قضاء عدن لسنوات وعزله بنو محمد بن . محمد بن علي بن أحمد بن مياس الواقدي .171
ه بأهل عدن وناب إبن الجنيد في القضاء فلما توفي حل مكانه،  وجعلوه حاكما ببلده،تفقعمر

 وهو في التاسعة 711هـ، توفي بلحج سنة 709كان يقرا الحديث ببيته . سكن بنا آبه العليا
 تعانى التجارة مع المشتغلين بها بعدن وتعانى الزراعة في لحج وأشتغل في إقراء الناس .والستين

 175. سنة69 عن 711توفي سنة. علم الحديث
دخل عـدن وأجـاز القاضـي ابـن كـبن فـي جميـع مـا يجـوز لـه             . محمد بن علي بن القاسم الهاشمي      .172

 .هـ807روايته سنة 
هـ، وتفقه بمحمد االصبحي ثم بأبي حسن ثم بصالح بـن  663، ولد سنة  محمد بن علي بن جبير     .173

س الحـرازي وأبـا   عمر ثم بفقهاء تعز إبن الصيفي وابـن النحـوي وارتحـل إلـى عـدن فـأدرك أبـا العبـا             
 .176 723العباس القزويني وأخذ عنهما، بعد وفاة مدرسها إبراهيم االصبحي، توفي سنة

من زيلع، فقيه أخذ عن إبراهيم القريظي بعدن وعند عبد اهللا الـسفاري   . محمد بن عمر الجبرتي    .174
 177.هـ625توفي سنة . ودرس بذي جبلة

 178.هـ845 بن كبن سنة ولي قضاء عدن بعد عبد العزيز. محمد بن عمر الحزيزي .175
درس الفقه واألصول واللغة العربية على علماء عصره، . ولد ونشأ بسيؤن. محمد بن عمر بحرق .176

ورحل إلى غيل با وزير وأخذ على محمد با جرفيل، ثم إلى عدن فأخذ عن عبد اهللا بامخرمة 
خذ الحديث ، وعن محمد با فضل، وسافر إلى زبيد فأ)840(الفقه واألصول والعربية والتاريخ

والتفسير والنحو عن الصائغ والتصوف عن حسين االهدل، ورحل إلى الحجاز للحج وأخذ عمن 
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وجد من العلماء مثل السخاوي، أديب وشاعر وكاتب، ذكر له المؤرخون أكثر من ثالثين كتاب 
، في التوحيد والفقه والتصوف وعلم القراءات والنحو والصرف والطب والحساب والميقات والعروض

 179.ولي قضاء الشحر ودرس. بعضها مطبوع متداول
أخذ بعدن عن .  القرشي الزيلعي لقبا، أبو عبد اهللامحمد بن عمر بن موسى بن عبد اهللا الجبرتي .177

إبراهيم القريظي و عبد اهللا بن عبد الرحمن السفالي بالجبـال، درس بمـسجد الـسنة بجبلـة، ثـم           
ــر، ثــم    انتقــل إلــى قريــة الحمــراء مــن معــشار الجنــد، ثــ      م إلــى وادي عميــد فــسكن قريــة الظفي

  .635180بالذنبتين وتوفي بها سنة 
ولد ببلدة الهجـرين وارتحـل إلـى عـدن طلبـا للعلـم       . ، جمال الدين با قصام بامخرمةمحمد بن عمر  .178

فأخذ عن عبـد اهللا بامخرمـة، ورحـل إلـى زبيـد وأخـذ عـن علمائهـا، ودخـل إلـى عـدن فـصار مرجـع               
 951.181توفي سنة. ويله فتا. الناس في اإلفتاء

، تفقه بأهل طبقـة اإلمـام يحيـى    522ولد سنة .  أبو عبد اهللا محمد بن عيسى بن سالم ألميتمي      .179
ونزل عدن فأخذ وسيط الغزالي عن المقيبعي وعاد فسكن الجبأبي جبل قرب جبلة ودرس بها من   

ي األمـان فـي    إلى أن انتقل إلى  مدرسة أحدثها الشيخ أبـو حـسن علـي بـن إبـراهيم بـن أبـ             562سنة  
 558.182جبلة سنة   

من أهل دمشق، صاحب اليد الطولى فـي الحـديث والقـراءات وغيرهـا مـن           . محمد بن محمد الجزري    .180
درس . دخل مصر والشام و الحجاز وشيراز واليمن أيام المنصور بـن الناصـر  . العلوم وله فيها تصانيف  

 ودخـل عـدن وأخـذ  عنـه محمـد      .بمسجد االشاعر بزبيد مسند الشافعي وسنن النسائي وابن ماجـه       
وأخذوا الحديث وحـضر مجلـسه   . بن سعيد بن كبن وغيره مسلسل األولية والتشبيك والمصافحة    

 183.هـ828محمد بن مسعود بن شكيل سنة 
 880ولد بمصر سنة . ، إبن الصارممحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المصري العدني الشافعي .181

هدل، صنف تصانيف كثيرة بلغت عشرين مـصنفا قبـل   وسكن عدن وعمل عنده البدر حسين اال      
 نقــال عـن االهـدل منهـا ملجــأ المحققـين اإلعـالم فــي      الـسخاوي أن يبلـغ العـشرين مـن عمــره، أوردهـا     

ــاب اهللا العزيــز، و البحــر الوقــاد فــي شــرح اإلرشــاد          ــز فــي تفــسير كت قواعــد األحكــام، واإلبري
 184.للمقري

قدم اليمن صحبة طغتكين . ثير الدين قاضي القضاة، أاالنباري) بيان(محمد بن محمد بن ينان .182
 ودرس كتـاب الـشهاب فيهـا وسـمعه عنـه جماعـة مـنهم        579دخل عـدن سـنة   . 579بن أيوب سنة    

 185. إبراهيم بن أحمد بن عبداهللا القاضي
، 804ولد بغيل با وزير من الشحر سنة. ، جمال الدين شكيل  محمد بن مسعود بن سعد بن أحمد       .183

له تراجم األولياء والـصالحين مـن أهـل    .  رحل إلى عدن وولي قضائها ثم عزل.ودرس على إبن كبن 
وله شرح المنهاج  مات ولم يبيض مسوداته فبيضه حفيده عمـر بـن        . اليمن، وعناية بجمع الكتب   

 871.186توفي سنة. عبد الرحمن، وله فتاوي
ــن رمــع    . محمــد بــن معــط   .184 ــن أهــل الرقبــة م ــرأ النحــو علــى إ     . م ســماعيل دخــل عــدن وتــديرها وق

 187.في  الضحي فأجازه بكتبه) 671-601(الحضرمي
من خواص أصحاب اإلمام يحيى، وأخذ كتـاب الوسـيط عـن أبـي عبـد           . محمد بن مفلح الحضرمي    .185

ــا       ــزاع مــشكالت المهــذب وحله ــا ســنة  . اهللا التهــامي بعــدن، وهــو الــذي ســال اإلمــام يحيــى انت حي
 188.هـ547
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ألعجلي وروى عنه إسحاق بن أبـي إسـرائيل وعلـي    السري وقريش من عدن، روى عن     . محمد بن منيب   .186
 189. شبيب والرمادي واعتمد حديثه النسائيبن المديني، وعبد بن حميد وسلمه بن

سكن عدن وتفقه بسالم . ، أبو عبد اهللا المعروف بأبن شعبة الحضرمي محمد بن يحي الحضرمي    .187
 بمـسجد التوبـة وأخـذ عنـه     ودرس. بن محمد بن يحي وعلي بن أحمد بن داود، وأخذ عن البيلقاني         

أحــد تالميــذه محمــد بــن حزابــه وأخــذ عنــه أحمــد بــن علــي الحــرازي الفقــه       . كثيــر مــن النــاس 
 190. 676زاره المظفر، وتوفي سنة . والحديث

قاضي عدن، وشيخ مسلم والترمذي، أخذ . ، العدني المكي الدراورديمحمد بن يحيى بن أبي عمر .188
وردي ووكيع بن الجراح وأبـي معاويـة، لـه مـسند، وكتـاب      عن سفيان بن عيينة وعبد العزيز الدرا     

 243.191توفي بمكة سنة . اإليمان
ولد بكازرون من إعمال شيراز وانتقـل إلـى   . محمد بن يعقوب بن محمد، مجد الدين الفيروزبادي        .189

 فأكرمـه الـسلطان الناصـر    796دخل الـيمن سـنة  . العراق وزار مصر والشام ودخل بالد الروم والهند  
لـه القـاموس المحـيط معجـم فـي اللغـة فـي أربعـة           . عز وعدن وزبيد وتقلد القضاء األعظـم      وأقام بت 

مجلدات أتمه بزبيد، والجليس في أسماء الخندريس، وتحبيـر الموشـى فيمـا يقـال بالـسين والـشين،             
، المثلث المتفق المعنى، واإلشارات إلـى مـا كتـب فـي الفقـه مـن األسـماء واألمـاكن           .ت.المغرب، ب 

ومقــصود ذوي األلبــاب فــي علــم اإلعــراب، والمثلــث الكبيــر، والــروض المــسلوف فيمــا لــه   واللغــات، 
اسمان إلى ألوف، وتحفة القماعيل فيمن يسمى من المالئكـة إسـماعيل، أسـماء الـسراح فـي أسـماء         
النكاح، أسماء الغادة في أسماء العادة، أنـواء الغيـث فـي أسـماء الليـث، وترقيـق االسـل فـي تـصفيق                 

ــات أخــرى      العــسل، وال ــاب، ومؤلف ــين المحكــم والعب ــم العجــاب الجــامع ب ــوفي بزبيــد  . المــع المعل ت
 817.192سنة

ولـي قـضاء   . ، بهاء الدين أبو عبـد اهللا الجنـدي، أعظـم مـؤرخي الـيمن     محمد بن يوسف بن يعقوب    .190
له السلوك في طبقات العلماء والملوك في التراجم، . 715موزع ثم الحسبة في عدن وزبيد سنة   

واالشمل واألكمل بين كتـب الرجـال مـن     . 1993علي االكوع، صنعاء، دار اإلرشاد،    محمد بن   . ت
حيث كمال منهجيته، اهتم بتثبيت التواريخ وتنبه إلى معلومات اقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة     

 732.193توفي حوالي سنة. رتبه حسب الطبقات. ذات قيمة
لمـا حـج مـن عـدن فـي البحـر سـنة        لقي محمد بـن عبدويـه المهروبـاني        . مدافع بن سعيد الزقبري    .191

هــ وحجـا معــا ومعهمـا علــي بـن أحمــد القريظـي القاضــي، فـدخلوا كمــران وزاروا قبـر  الفقيــه        574
 194.هـ في عدن576توفي سنة . محمد بن عبدويه

، سمع حسين بن أحمد الحسيني بعدن في جميع رسالة الطير للسهروردي معوضة بن علي اليافعي .192
 195.هـ748سنة 

، أبو حسن العدني الشافعي، أخذ بمكة سنن أبي قرة عن أبـي سـعيد   رو بن الوليدالمغيرة بن عم  .193
 196. وفاة تلميذه عبد الوهاب بن أبي عنبسة420 توفي قبل سنة.هـ365الجندي التاجر سنة 

، أبو سعيد الجندي الشافعي، المفضل بن محمد بن إبراهيم إبن المفضل بن سعيد بن عامر الشعبي .194
عده إبـن أبـي الـصيف فـي الثقـات المـشهورين مـن التـابعين         . سكن مكة. وقيل محمد بن إبراهيم   

الحفاظ، له كتاب فضائل مكة، وروايتـه عـن محمـد بـن يحيـى العـدني و إبـراهيم بـن محمـد بـن                  
 وعـن صـامت بـن معـاذ     أخذ عن أبي حمه محمد بن يوسـف الزبيـدي سـنن شـيخه أبـي قـرة،            . العباس

لـه فـضائل مكـة مـن الطبقـة      شافعي .  حسن االجري وعنه محمد بن.الجندي رواية مسجد الجند 
    197.  حسب الفقيه إبن أبي ميسرة في مكة308توفي سنة . التي تلت طبقة تابعي اليمن الثانية



 سلوى المؤید.نزار الحدیثي ود. د........................................................مكانة عدن من خالل صالتھا العلمیة 

 155........................................................................ .....................ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة

 198.هـ170لقي أحمد بن حنبل في عدن سنة . المكثر بن أبان .195
 احـد أعيـان الكتـاب فـي الدولـة      617،ولـد سـنة     منصور بن حـسن بـن منـصور بـن علـي ألفرسـي              .196

لمظفرية وصدر المؤيدية، لم يكن له نظير فيهم بمعرفة كتب األدب وال كثـر المحفوظـات،         ا
أخــذ عــن الــصغاني المقامــات، وعــن زكريــا بــن يحيــى اإلســكندري عــدة مــن كتــب الحــديث، زاد   

 700.199محفوظه من الشعر على عشرة أالف بيت، عمل ناظرا بعدن وجبلة، وتوفي فيها سنة 
 200.قرأ عليه محمد بن أسعد بن همدان كتاب التنبيه بعدن. منصور بن مسلم التباعي .197
فقيه، روى عن أبي بكـر العرشـاني،   .  الرعرعي الجندي، أبو قرةموسى بن طارق الزبيدي اللحجي    .198

درس . ولقي مالك بن انس وأبو حنيفة ومعمر بن راشـد و إبـن جـريج وسـفيان الثـوري و ابـن عيينـة          
ال يقـول  :  نه مصنف على األبواب في مجلد وقد رآه، وقـال وله الجامع في السنن، وصفه إبن حجر بأ       

في حديثه حدثنا، إنما يقول ذكر فالن، وتواليف أخرى في الفقـه انتزعهـا مـن فقـه مالـك وأبـي              
حنيفة ومعمر و إبن جريج وسفيان الثوري و إبن عيينة، فقد التقـاهم وروى عـنهم جميعـا، وأدرك       

كـان يتـردد بـين الجنـد     . فقرا عليه اختيـار لـه فـي القـراءة    نافع بن أبي نعيم احد السبعة القراء،     
من الطبقة الثالثة مـن أهـل   .  وفي كل واحدة منها له رواية وأصحاب    201ولحج وعدن ومكة وزبيد   
 202. 203العلم في اليمن توفي سنة 

وعنه بشر بن الحكم . روى عن الحكم بن أبان. ، من عدنموسى بن عبد العزيز العدني القنباري .199
القنبار شيء تخرز به الـسفن وقيـل موضـع بعـدن     . ( المبارك الصنعاني وإسحاق بن إسرائيلوزيد بن 

 203.هـ175مات سنة ) وقيل هو  حبل الليف
أنشأ في رباك بستانا وغرس فيها النارنج واألترنج   . هـ624والي عدن سنة    . ناصر الدين بن فاروت    .200

 204.والموز والنارجين، وحفر آبارا
 205.روى عن مالك بن أنس وعنه ابنه محمد بن يحيى. العدنييحيى بن أبي عمر المكي  .201
 206.هـ منسوب إلى الشافعي718دخل عدن وله فيها شعر سنة . يحيى بن عبد اللطيف التكريتي .202
ولد ونشأ في اليمن ورحل إلى عدن وأخذ عن . يحيى بن قاسم بن عمر بن علي العلوي، الصنعاني       .203

لـه  .  وبغـداد والـري والـديلم وأصـفهان، شـاعر        749 رحل إلى عـدة بلـدان فـزار دمـشق سـنة           . علمائها
تحفة اإلشراف في كشف غـوامض الكـشاف المـشهورة بحاشـية العلـوي، وشـرح اللبـاب فـي النحـو             

تــوفي فــي . لتــاج الــدين االســفراييني، ومباحــث التنزيــل عقــد الكــشاف، ودرر األصــداف فــي حــل  
 207 .753أللحب من جهة الشرف سنة 

 ورث مال وبنين وكتب علـي بـن عيـسى ألمليكـي بوصـية منـه سـنة          .يحيى بن يوسف المسلماني    .204
 208.هـ وأوقف أراضيه بعدن على الفقراء580

روى عن جده يزيد بن مالك والحكم بن أبان ومقاتـل  . من عدن. يزيد بن أبي حكيم الكناني     .205
 209.هـ220توفي . بن سليمان وسفيان الثوري ومالك بن زمعة

، مـن قـوم يعرفـون ببنـي      بـن موسـى ألـصوافي التميمـي     يوسف بن عبد الوهاب بن عبد الـرحمن        .206
ــشيرازي   210.تـــاجر، ورد عـــدن. الـــصواف مـــن اإلســـكندرية  ــه بمحمـــد بـــن أبـــي القاســـم الـ  و تفقـ

 211). 7.ق(الصوفي
هــ، دخـل عـدن    552من بغداد، أخذ الحـديث عـن الهـروي ببغـداد سـنة       . يونس بن يحيى الهاشمي    .207

فـل العمـدي صـحيح    ق اهللا بـن أحمـد بـن أبـي     قرأ عليه عبـد . هـ592ودرس في مسجد الشجرة سنة    
 212.البخاري
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، بنت ھذه المدرسة الحرة مریم بنت الشمس العفیف زوج السلطان المظفر، وبنت أخرى بزبید ثم أخرى بذي عقیب وتوفیت 2/82 الجندي،1

 .713سنة 
 83-2/2 الجندي، 2
  .351، 350 البريهي، صلحاء اليمن، 3
 .6 بامخرمة، 4
 2/420الجندي، 5
 454الحبشي،  6
 1/464الجندي،؛ 22 الجعدي،7
  وإال فھي تناقض الوفاة التي ثبتھا611، والراجح إن المقصود 2/248 الجندي،8
والراجح أنھا من نقل كالم الجندي دون تدقیق وحصل خطأ في المأربي  فسماه المازني . 247بامخرمة، ، آخر طبقتھ؛ 2/248الجندي،  9

 أخطاء التحقیق أو الطباعة
  .384، 2/383 ؛ أألهدل، تحفة، 2/428الجندي،  10
 .237 بامخرمة، 11
 .256 بامخرمة، ؛2/388؛ أألهدل، تحفة، 434، 2/433الجندي،  12
 2/202الجندي،  13
 .244 بامخرمة، 14
 1/370الجندي،  15
 .243 بامخرمة، ؛454-2/451الجندي،  16
 412 ،317 الحبشي، 17
 .27 بامخرمة، 18
 .27 بامخرمة، 19
 92الحبشي،  20
 .245 بامخرمة، 21
 2/63الجندي،  22
 309 -1/306الجندي، ؛ 168،225-165 الجعدي،23
 .209 بامخرمة، 24
 225-2/223الجندي،  25
 221-220الجعدي، 26
 .235 بامخرمة، 27
 246 بامخرمة،28
 355-354الحبشي،  29
 359الحبشي،  30
 2/266الجندي،  31
 .27خرمة،  بام32
 .140؛ ھجر،1/309؛ الجندي،225الجعدي، 33
 2/425الجندي،  34
 .10 بامخرمة،35
36  
 .12 بامخرمة، 37
 .13 بامخرمة، 38
 .15 14 بامخرمة، 39
 728؛ھجر، 173،196 ؛ الحبشي،1/448الجندي،  40
 .16 بامخرمة، 41
  .2/391؛ أألهدل، تحفة، 438، 149، 2/437الجندي،  42
 1/324الجندي، 43
 .23، 22مة،  بامخر44
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 .23 بامخرمة، 45
  دارس60، كان في حلقتھ 2/399الجندي،  46
 145-2/144 الجندي، 47
 325، ممن ھرب من إبن مھدي إلى عدن وممن ھرب ایضا حسین المقیبعي،1/328الجندي، 48
 .246 بامخرمة، 49
 399-2/398الجندي، 50
 . 404، 403، 402، 2/401الجندي،  51
 سماه حسن578، اختلف الجعدي والجندي في مدة مالزمتھ الطویري؛ ھجر، 1/328الجندي،؛ 247 الجعدي، 52
 2/70 الجندي، 53
 2/424الجندي، 54

   .387، 386، 2/385 ؛  أألهدل، تحفة، 432، 431 ؛ 2/430 ، الجندي55
ن أستاذ األستاذین وشیخ ، وصفھ الجندي بأنھ من أعیان عیون العلم في الیمن، وأفراد شیوخ الزم268-1/262الجندي،؛ 122-119 الجعدي،56

ارتحل إلى مكة وعاد إلى الجند فاجتمع الیھ الناس من نواح شتى فقراوا علیھ،فحسده شیخھ أبو بكر بن جعفر، وكثر اصحابھ ذلك . المصنفین
 266، تالمیذه ص،)تراجع للمزید من المعلومات( انھ كلما قصده طالب أقرأه من غیر بحث لھ عن حسب ا ونسب 

 2/434الجندي، 57
 2/405 الجندي،58
 481، 320، 137، 94الحبشي، 59
 536، 480، 236، 136، 57الحبشي،  60
  .389 /2؛ أألھدل، تحفة، 435، 2/434 الجندي،   61
 2/419 الجندي، 62
 .251 بامخرمة، 63
بریل في التدریس مكانھ لما ، استبقاه حاكم تعز عمر بن العراف، استناب أبا بكر بن ج717، قدم تعز من الحجاز سنة147-2/146الجندي،  64

 372ضعف، عاداه إبن األدیب فخرج منھا إلى عدن؛ الحبشي، 
 .119 بامخرمة، 65
 2/411الجندي،  66
 .119 بامخرمة، 67
 .120؛ بامخرمة، 2/439الجندي،  68
 .120 بامخرمة، 69
 134الفكر والثقافة،  70
 .126 بامخرمة، 71
 .126 بامخرمة، 72
 152الفكر والثقافة،  73
 .117، 116رمة،  بامخ74
 2/420الجندي،  75
  .388، 387 /2 ؛ أألهدل، تحفة، 2/433الجندي،  76
 368الحبشي،  77
 .247 بامخرمة، 78
 478 خالف تحدیده السابق لسنة وفاتھ، 424، 55الحبشي،  79
 138-137؛ الفكر والثقافة، 230الحبشي،  80
 539، 531، 463، 361، 309-308، 208، 125-124، 18الحبشي،  81
 576ھجر،  82
 2/440الجندي، 83
 .118 بامخرمة، 84
 .116، 115بامخرمة، ؛ 2/385؛ أألهدل، تحفة، 2/430الجندي،  85
 146-145الفكر والثقافة،  86
  146-145 الفكر والثقافة، ؛116 بامخرمة، 87
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 .116 بامخرمة، 88
 .117 بامخرمة، 89
  .387 /2 ؛  أألهدل، تحفة، 433 ؛ 2/432الجندي،  90
 .118 بامخرمة، 91
 147الفكر والثقافة،  92
 .118 بامخرمة، 93
 .127 بامخرمة، 94
 493، الجعدي في وفاتھ وحددھا سنة241-1/240الجندي،؛  99-98الجعدي، 95
 .127 بامخرمة، 96
 .126 بامخرمة، 97
 .، من أبین، كان من الرواة المعدودین1/216الجندي، ؛ 74الجعدي،  98
 355الحبشي،؛ 130 بامخرمة، 99

 .130  بامخرمة،100
 .136 بامخرمة، 101
 .137 بامخرمة، 102
 453؛الحبشي،1/303الجندي،؛ 172-171 الجعدي،103
 .138 بامخرمة، 104
 136-135؛ الفكر والثقافة، 316الحبشي،  105
 .135، 134 بامخرمة، 106
 2/420الجندي،  107
 .135 بامخرمة، 108
 135بامخرمة، 109
 .135،136 بامخرمة، 110
 .151 بامخرمة، 111
 467، 363 الحبشي، ؛161ملحق البدر،  112
 ، ولي القضاء بعد أخیھ1/376الجندي،؛ 225الجعدي،113
 .152، تدیر عدن، عارف بالفقھ والحدیث والتفسیر والفرائض؛ بامخرمة، 1/364؛ الجندي، 219-218الجعدي، 114
 .152 بامخرمة، 115
 .153؛ بامخرمة، 2/144الجندي، 116
 358الحبشي،  117
 .154 بامخرمة، 118
 .155 بامخرمة، 119
 .156امخرمة،  ب120
 .164 بامخرمة، 121
 .126 بامخرمة، 122
 .159 بامخرمة، 123
 .164 بامخرمة، 124
بن علي بن محمد بن حدید بن عبد اهللا بن أحمد بن عیس بن محمد بن علي بن جعفر (، نسبھ إلى علي بن أبي طالب136-2/135الجندي، 125

ل علوي، دخل عدن وأخذ عن القریظي، لم یكن لھ إذ ذاك في الصادق بن محمد الباقر بن علي بن حسین،من أشراف حضرموت یعرفون آ
 .157 بامخرمة، الیمن نظیر في معرفة الحدیث، من الواردین تعز؛

 .158 بامخرمة، 126
 .164 بامخرمة، 127
  .351، 350البريهي، صلحاء اليمن،  128
 .164 بامخرمة، 129
 .165 بامخرمة، 130
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 .173 بامخرمة، 131
 بعدن، آخر الفقھاء 2/428الجندي،  132
 .176 بامخرمة، 133
 .180 بامخرمة، 134
 .180؛ بامخرمة، ، تفقھ بشیوخ الحصیب1/465الجندي،؛ 224 الجعدي،135
، قصده الطلبة من صنعاء ونواحیھا والجند ونواحیھا وعدن وأبین ولحج ونواحیھا ومن المعاقر والسحول 1/228الجندي،؛ 91-87 الجعدي،136

 بحرانة، انتشر عنھ المذھب انتشارا كامال وطبق األرض باألصحابوأحاظة ومخالف جعفر من وادي ظبا وشقب و
 .227 بامخرمة، 137
 .194 بامخرمة، 138
 .193 بامخرمة، 139
 .227 بامخرمة، 140
 .204 بامخرمة، 141
 .206 بامخرمة، 142
، وسمى كتابھ 677 سنة ضبط اسمھ أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الفارسي المتوفى306، من الواردین إلى عدن؛ الحبشي،2/429الجندي، 143

 550 خالف روایتھ السابقة في وفاتھ،539آیات األفاق في علم األوقاف، وواضح انھ تصحیف طباعي،
 .195 بامخرمة، 144
 .198؛ بامخرمة، 607الحبشي، 145
 .199 بامخرمة، 146
 .199 بامخرمة، 147
 .197 بامخرمة، 148
 .201 بامخرمة، 149
 415، 43الحبشي،  150
 .220 بامخرمة، 151
 224ي،الحبش 152
 142؛ الفكر والثقافة، 424، 230-229، 53الحبشي،  153
 .204 بامخرمة، 154
 .202؛ بامخرمة، 1/438الجندي،  155
 على أساس عمرة 702 والتناقض واضح في التواريخ التي ثبتها الجندي للمترجم له والمفروض إن وفاته سنة 436، 2/435الجندي،  156

 سماه محمد بن إبراھیم. 193مخرمة، با ؛ 390، 2/389يوم توفي؛ أألهدل، تحفة، 
 .118، 117 بامخرمة، 157
 230الحبشي،  158
 .214 بامخرمة، 159
 132، الفكر والثقافة،205؛ الحبشي،218؛ بامخرمة، 461-460، 2/439، 1/431الجندي،  160
 688ھجر،  161
 .256؛ بامخرمة، 314، 295، 222، 22،51الحبشي، 162
ھما قریتان العلیا مقر الفقھاء أكثر من  السفلى، "  منیبة" جرى اسمھا على لسان أھلھاقریة خربة من قرى مخالف لحج،. 139 ھجر،163

بجوار قریة بیت عیاض حسب .وذكرھا الزبیدي مشتقة من اسم رجل، وذكرھا إبن فضل العبدلي میبة على مسافة نصف میل غرب الحوطة
 . روایة االكوع 

مختلف في . 139؛ ھجر،304 والروایة األولى اصح لمعایشة صاحبھا لھ،الحبشي،577، جعل وفاتھ سنة 1/375الجندي، ؛ 225 الجعدي،164
یلحظ . 219 بامخرمة، .حسب الجندي و بامخرمة575 حسب ثغر عدن والعقد الفاخر الحسن، واختلف في وفاتھ فقیل سنة497وفاتھ فقیل سنة

 .صة والمشتركة بین العالمینالباحث االشتباه بین علي ومحمد في حین اتفق الجمیع على المعلومات الخا
 

 .220بامخرمة، ؛ 1/338،377،408؛ الجندي، 189،235الجعدي،  165
 143-142الفكر والثقافة،  166
 222 بامخرمة، 167
 .221؛ بامخرمة، 443-1/441الجندي،  168
 .222 بامخرمة، 169
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 .256 بامخرمة، 170
،بدأ بعدن ثم صار إلى زبید ثم انتقل إلى جزیرة كمران 500، تفقھ ببغداد ودخل الیمن آخر سنة1/279الجندي، ؛ 149-144 الجعدي،171
، وسفر موالیھ بتجارة في البحر إلى الحبشة والھند ومكة وعدن وكون ثروة،وشاع علمھ فقصده الطلبة من الجند وذي أشرق ووحاظة 505سنة

 حسنسماه محمد بن ال. 233بامخرمة، والمشیرق والمعافر وأبین وزبید والھرمة وحیس والمھجم؛ 
 .233 بامخرمة، 172
 .223 بامخرمة، 173
 .222 بامخرمة، 174
، عمل أیضا بالتجارة البحریة، والزراعة بلحج،عزلھ بنو محمد بن عمر وجعلوه حاكما ببلده، وعینوا ألحجاجي 2/441، الجندي،140 ھجر،175

 .223مكانھ؛ بامخرمة، 
 .224؛ بامخرمة، 2/83الجندي،  176
 .225 بامخرمة، 177
 .225 بامخرمة، 178
 145الفكر والثقافة،  179
 168-2/166الجندي،  180
 234الحبشي، ؛ 2/83 الجندي، 181
 .225بامخرمة، ؛ 240/ 1الجندي، ؛ 194 الجعدي،182
 .229 بامخرمة، 183
 2/240الدر الطالع، 184
 1/386؛ الجندي،229 الجعدي، 185
 133؛ الفكر والثقافة، 472، 225-224الحبشي،  186
 .219 بامخرمة، 187
 ،1/342الجندي،  188
 .230 بامخرمة، 189
 .231؛ بامخرمة، 2/420الجندي،  190
 41، الحبشي،1/136،148؛ الجندي،9/518؛ التھذیب، 72الجعدي، 191
 422-421الحبشي،  192
 461 الحبشي، 193
 .233 بامخرمة، 194
 .234 بامخرمة، 195
دن لعبد الوھاب بن أبي ودرسھا في ع. ،درس سنن أبي قرة بمكة على أبي سعید المفضل الجندي216/ 1الجندي،؛ 74  الجعدي،196

 1216؛ الجندي،78انظر الجعدي،). 420ت(عنبسة
 ، رجح وجوده في صدر المئة الثالثة149-1/148؛الجندي،6/81؛ لسان المیزان،9/539؛ التھذیب،71-69الجعدي، 197
 .235 بامخرمة، 198
 یت من الشعر، من أعیان الدولة المظفریة وصدر المؤیدیة، یحفظ أكثر من عشرة أالف ب2/28الجندي، 199
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