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  محمد منصور علي بلعيد

   زنـجبار–كلية التربية  – مدرس التاريخ اإلسالمي
  
 

العلمـي   رتـبط هـذا االزدهـار   اازدهرت الحيـاة العلميـة فـي عـدن خـالل العـصر الرسـولي و         
التجارة واالستقرار السياسي للدولة الرسولية،  ومواسم قدوم العلماء  طمعـاً     كةبازدهار حر 

 ؛في كرم الدولة الرسولية تجاههم  ،ووقوع عدن على طريـق الحـج مـن  األقـاليم الـشرقية       
 اشـتغال عـدد مـن    إلـى  إضـافة كالهند والسند وفارس وشرق الجزيرة العربية ذهابـاً وعـودة ،           

،لذا نشطت الحياة العلمية فشهدت مساجد عدن ومدارسـها حراكـاً   العلماء بالتجارة في عدن   
 ا خـالل القـرنين الـسابع والثـامن أبـ     علمياً خالل العصر الرسولي وكان ابرز رواد مدرسة عـدن  

 علـي بـن   س العبـا اوأبـ م 1266 -1245/هــ   718-643 )1(العباس علـي أحمـد بـن علـي الحـرازي          
ــالبــن  أحمــد ، وعــن طريــق هــذين العــالمين   )2(م1319/م1318/هـــ719-ب.ت( القزوينــيإقب

استمرت مدرسة العلم في عدن خـالل القـرن الثـامن وبـرز عبـد الـرحمن بـن علـي بـن سـفيان                   
 وقاضـي عــدن شـرف الــدين   )3(ومحمـد بـن عثمــان الـشاوري وســالم بـن عمــران بـن أبـي الــسرور      

ر بـن عمـر   قاضيها ومفتيها ومدرسها ومقريها استفاد منه عبد اهللا بن أسـعد اليـافعي وأبـوبك      
 والقاضـي رضـي الـدين أبـي     )5( الـذهيبي أحمـد  والفقيه  أبو عبد اهللا محمـد بـن     )4(بن األديب 

بكر بن محمـد بـن عيـسى الحبيـشي الـذي أخـذ علمـه عـن جمـال الـدين محمـد بـن عيـسى                  
 بــن أحمــد وكــذا ركــن الــدين  )6(م1403/هـــ807اليــافعي وتــولى قــضاء عــدن حتــى وفاتــه  

يـشي أخـذ عالمنـا محمـد بـن سـعيد كيــف       حب وعـن ال )7(م1407-1332/هـج 810-733شـيناء 
ـــ810-733(معظـــم علمـــه وخلفـــه فـــي القـــضاء علـــى عـــدن والتـــدريس والفتـــوى    -1332/هـ

وكذا القراع اليافعي ومنهم محمد القراع اليافعي كان إماماً في النحو وقـرأ عليـه        )8()م407
قراع اليافعي كـان   بن مسلم الأحمدبن محمد بن   والفقيه رضي الدين أبوبكر )9( كبن ابن

  .)10( باب النداء وأجازه عند سفره إلى مالك ابنلفية أ أولإماماً في النحو قرأ عليه من 
  
1– 

 شهدت عدن حراكاً علمياً خالل الفترة التي عاشها محمد سعيد كبن أواخـر القـرن الثـامن        
 بـن  المعاصرين ال،وحتى منتصف القرن التاسع تمثل في وجود عدد من العلماء البارزين فيها     

كبن والذين مثلوا تطوراً مستمراً لحركة العلم في مدرسـة عـدن، كمـا شـهدت الحركـة         
العلمية تأسيس  عدد من المدارس العلمية كان أبرزها المدرسة التاريخية في عدن خـالل    

-626مدرســة المنــصورية التــي أســسها الــسلطان الملــك المنــصور   العــصر الرســولي وهــي ال 
 همـا المدرسـة الظاهريـة التـي        ، في عـدن   نارتأخن  ا مدرست أسستم ثم   1249-1228/هـ647

م، والمدرسة الياقوتية التي أسـستها جهـة   1438-1323/هـ842-831أسهها السلطان الظاهر     
مدرسـة العلـم عـدد مـن العلمـاء      الطواشي ياقوت أم السلطان الملك الظـاهر، كمـا بـرز فـي             

العاملين البارزين في مختلف العلوم منهم الفقيه العـالم العالمـة رضـي الـدين أبـو بكـر بـن              
علي بن قسمة اليافعي الحريري كان إماماً فاضالً بارعاً فـي العلـوم وعلـى جانـب عظـيم مـن          

ه بعـض بهجـة    كـبن وقـرأ عليـ      ابـن  استفاد منـه عالمنـا       )11()1408/هـ811ت(الورع والعبادة   
 ومن علماء الفترة الفقيه العالمة رضـي الـدين أبـو بكـر بـن يوسـف            )12( الوردي بنالحاوي ال 
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م رحـل إلـى مـصر ودرس هنـاك عـدد اًمـن       1413-هـ816 المستأذن ت  ابنبن إسحاق المشهور ب   
 عدن من العراق سـراج  إلى ومن العلماء العرب  الوافدين )13(العلوم، كان خطيباً لجامع عدن    

 فاضـلٌ صـالح لـه كرامـات عديـدة      دطيف بـن أحمـد العراقـي وصـف أنـه عابـ            بد الل الدين ع 
ومـن العلمـاء المعاصـرين البـن كـبن       )14(ودفن في رباطه بعـدن   ) م1406/هـ809ت(ومشهورة  

البارزين في إثراء الحركة العلمية خالل الفترة الفقيه شمس الدين أبـو عفيـف الحـضرمي      
 أنه فقيه مبارك مجـود فـي الفقـه مـشارك بغيـره،         أحد تالميذ القاضي عمر اليافعي وصف     

درس في حياة شيخه ثم بعد وفاته وكان رفيقه في القراءة ومعاصره الفقيه عفيـف الـدين             
م 1420/هـــ823 كــبن ســنة  بــنعيــسى بــن عمــر اليــافعي الــذي ولــي قــضاء عــدن خلفــاً ال    

محمـد بـن علـي    ن و من علماء عدن المشهود لهم القاضي جمال الدي      . )15()م1426/هـ803ت(
 )16()م1420/هــ 823ت(وأفتى، وأثنى عليه بحسن الـسيرة والـصالح     ،بن عيسى اليافعي درس   

 ذلك طبقة من أهل العلم بعدن منهم غياث الدين عيـسى بـن عمـر كـان إمامـاً مدرسـاً        وتلي
 شـهد والفقيـه شـهاب الـدين     أبـو  أو سـهل  أبـو م والقاضي رضي الـدين    1431هج  835-ت(مفتياً  

عقبة والفقيه تقي الدين عمر بن عبد الرحمن الواسـطي والفقيـه علـي الزبيـدي        أحمد أبو   
 كبن وأول مـن  بنوهؤالء جميعاً من تالميذ مدرسة الفقيه أبي عفيف الحضرمي المعاصر ال       

  .)17(م1426/هـ830توفى منهم بعدن 
ومـــن علمـــاء عـــدن خـــالل هـــذه المـــدة الـــشيخ المحـــدث جمـــال الـــدين محمـــد بـــن حريـــز    

 كـبن أبـرز علمـاء عـدن     ابن، ونشأ عن مدرسة   )18(ودفن بمجنة البزارين  ) م1432/هـ836ت(
 إلـى خالل هذه المدة أبرز تالميذه  القاضي محمد بن مسعود بن سعد بن شـكيل الـذي وفـد       

 كـبن وأقـرأه وانزلـه مـسجده وأمـده بـالمؤن لتحـصيل            ابـن م ،وتلقاه   1421/هـ824عدن سنة   
، وكذا معاصره القاضي جمال الـدين   )19(درسالكتب وأخذ عن شيخه ،علمه فبرع وأفتى و       
م فنـزل بحـارة البـصال إلـى أحـد      1413/هــ 816محمد بن أحمد أبو شكيل الذي دخل عـدن      

علماء عدن البارزين القاضي تقـي الـدين محمـد بـن محمـد اليـافعي فقـرأ عليـه وعلـى موفـق             
ــب         ــع الكت ــأفتى ودرس جمي ــه ف ــن عفيــف الحــضرمي حتــى انتفــع وأجــازوا ل ــي ب ــدين عل  ال

  ).م1457/هـ862ت(جميعها
2 

بفـتح الكـاف وكـسر الموحـدة      (جمال الدين محمد بن سعيد بن علي بن محمـد بـن كـبن      
بن عمر بن علي بن إسحاق بن أبـي بكـر بـن محمـد بـن إبـراهيم           ) المشددة ثم نون ساكنه   

ل نـسبه إلـى    أثبتت المصادر اتصا)20(الجمال القرشي الطبري األصل اليماني العدني الشافعي 
  .)21( نسبه إلى قريشوانتهاءاإلمام المحب الطبري 

 ويحتمـل أن مـيالده قبـل هـذا العـام إذ        )22(م ونـشأ بهـا    1374/هـ776ولد بعدن في ذي الحجة      
ورد في أحد اإلشارات المصدرية في ترجمة شيخه القاضي رضي الدين أبو بكـر الحبيـشي          

لــدين إبــراهيم بــن موســى األبناســي م واجتمــع بالــشيخ برهــان ا1369/هـــ771أنــه حــج ســنة 
  .)23(واالستجازة منه في سنة ميالد تلميذه القاضي ابن كبن

نشأ بعدن في كنف أبيه سعيد بن علي كـبن أحـد تجـار عـدن المـشتغلين بالعطـارة وعنـد                
 ولـم يقـدر أحـد    ، بحجـر مغطـاة ن حول بئـر  ي مجتمعاًارتزاقه بولده محمد رأى في المنام أناس 

ه ابنـ  بهذه الرؤيا إلـى أن بلـغ   اًلك البئر إلى أن جاء ورفعها ولم يخبر أحدعلى رفعها عن فم ت  
محمد وجاءه أحد الصالحين فضيفه وأكرمه وجاء إليه بولده محمد فـاخبره بتلـك الرؤيـا        

 وأيـاً مـا كانـت هـذه الرؤيـا مكـان تـشكيك        )24(ه سيكون عالماً ينتفع بـه     ابنففسرها أن   
واشـتغل فـي بدايـة حياتـه مـع والـده       .ز علمـاء عـدن   كبن أصبح في حياته أحـد أبـر       ابنن  إف
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 بالعلم  من فـضالئها ولـم   ولعأ أن الهند ولكنه عاد من الشحر بعد   إلى تعاناها وفعالًبالتجارة  
  )25(.تستهويه التجارة

م عامـاً لمـيالده كمـا أثبـت     1374/هــ 776 عاماً إن اعتمدنا عام 64عاش محمد سعيد كبن   
 إذ يـشير إلـى أنـه تـوفى وقـد      ،)27( العمـاد الحنبلـي  ابـن ك   ويخالف ذلـ   )26(في معظم المصادر  

 عامـا إن  66نـه عـاش حـوالي    إقارب الثمـانين وبحـسبه بـسيطة بحـسب المعطيـات الـسابقة ف          
 عامــا ً إن 71م أمــا لمــيالده أو 1374/هـــ776 عليــه المــصادر باعتبــار عــام  أجمعــتوافقنــا مــا 

 العماد الـذي أشـار إلـى    ابنده  م وهو ما أك   1369/هـ771اعتمدنا عام حجة شيخه الحبيشي      
م 1438/هــ 842 رمـضان  8 وقيـل  7أنه قارب الثمانين ، توفى محمد سعيد كـبن يـوم األحـد            

 وقـد  )29( وقبـر بتربـه الـشيخ جـوهر    ) 28(في مرض الطاعون الذي أصاب عـدن فـي هـذا العـام           
  .)30(أسف الناس عليه لما بلغه من درجة عالية في العلم

3 
يمكــن استــشفاف المكانــة العلميــة التــي حظــي بهــا مــن خــالل مــا وصــفته المــصادر فــي      

فقيه مشارك    ترجمتها له، فقد و     في مختلف العلوم مجتهد في خدمـة  صف أنه عالم فاضل ٌ
 عـن معاصـره األهـدل أنـه أحـد رجـال الـدهر نـبالً وعلمـاً وفـضالً                  )32( ونقل بامخرمة  )31(العلم

 ، أنه بلـغ الجـاه الكبيـر بفـضل رسـوخه فـي         )33(د البريهي  وحسن معاشرة، كما أك    ورياسة
 كـبن منزلـه ومكانــة عاليـة فــي مجتمعـه والحركـة العلميــة خـالل مــدة       ابــنالعلـم، بلـغ   

أواخـر القـرن الرابـع عـشر ومنتـصف       /حياته أواخر القرن الثامن إلـى منتـصف القـرن التاسـع             
ام مـن الليـل إال القليـل مـع      ال ينـ إذالقرن الخامس عـشر بفـضل اجتهـاده فـي تحـصيل العلـم،          

كثــرة المــذاكرة فأصــبحت لــه مكانــة علميــة فــي الــيمن بأســره فــي التــدريس والفتــوى     
 إذ وهـب اهللا لـه المحبـة    ، من خالل ما أتصف به في  حياته مـن صـفات وأخـالق        )34(والحديث

 ، وتتـضح  )35(في قلوب الناس فكان حسن األخالق شهي المذاق كثير الخشوع فـي الـدعاء    
 إذ وصفه بشيخ اإلسالم أحـد  )36(العلمية خالل القرن التاسع مما وصفه به البريهي     مكانته  

ــغ درجــة          ــن بل ــه إال م ــذا اللقــب ال يوصــف ب األئمــة األعــالم جــامع ألشــتات الفــضائل ، وه
  .ومكانة علمية عالية في مختلف العلوم، إذ يمكن أن نعده مجدد القرن التاسع في عدن

4 
ل استقــصاء مراحــل حيــاة عالمنــا محمــد بــن ســعيد كــبن نالحــظ أن هنــاك ثــالث  مــن خــال

  :اآلتيبمراحل مر بها في تحصيله العلم، يمكن إيضاحها 
وهــي المرحلــة األوليــة فــي حياتــه العلميــة، فمــن    : مرحلــة تلقــي العلــم فــي عــدن   ) 1

الطبيعي أن يتلقى محمد بن سـعيد كـبن علومـه األوليـة واألساسـية فـي مـسقط رأسـه                   
ى يد علمائها ، يمكن تحديـد هـذه المرحلـة بـين العقـد التاسـع مـن القـرن الثـامن            وعل

وأوائل القرن التاسع، إذ تلقى علومه على يد أبرز علماء عـدن خـالل المـدة رضـي الـدين         
أبي بكر الحبيشي شيخه األول فعـن طريقـه تلقـى عـدداً مـن العلـوم ، فيعـد الحبيـشي              

بقين فقد تلقى علمـه هـو اآلخـر علـى يـد أحـد       امتداد لسلسلة علماء مدرسة عدن السا   
 كـبن  ابـن  وقد تلقى )37(علماء تلك السلسلة وهو جمال الدين عمر بن عيسى اليافعي   

 بكـر  أبـي علومه عن شيخه الحبيشي، فكان أول اشتغاله بالعلم على يـد رضـي الـدين       
 كمـا  )38( منحـه إجـازات كثيـرة   الـذي شرفية الحبيشي قاضي عدن في عهد الدولة األ 

أ على عدد من علماء عدن خالل هـذه المرحلـة مـنهم رضـي الـدين محمـد بـن مـسلم             قر
  .)39(الرابع عشر/ القراع اليافعي في علم النحو في أواخر القرن الثامن

تعد المرحلـة الثانيـة فـي حياتـه، يمكـن تحديـدها خـالل            : الرحلة في طلب العلم    ) 2
 العلـم إلـى الـشحر والتهـائم     أوائل القرن التاسع، فقد أشارت المصادر أنه تغـرب فـي طلـب         
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 كما أشير إلى أنه تفقه بزبيـد  )40(والجبال والتمس العلم ما تأهل به للتدريس والفتوى     
 ، كمــا مثلــت رحــالت الحــج مناســبات قيمــة   )41(وكانــت لــه صــحبه مــع صــوفية زبيــد  

 كبن لطلب المزيد من العلم من خـالل االلتقـاء بالعلمـاء وطـالب العلـم      ابناستفاد منها   
م والتقـى وسـمع علـى الـشيخ برهـان الـدين       1398/هــ 801 المدن فقد حـج سـنة   في هذا 

 .)42(إبراهيم بن موسى األبناسي وأجاز له
 الحركـة العلميـة    كـبن أيمـا اسـتفادة مـن        ابـن اسـتفاد   : العلماء الوافدون إلـى عـدن      ) 3

 بحركـة العلمـاء بـين المـدارس العلميـة وبالحركـة       ارتبطت، التي  المزدهرة في عدن  
لمزدهرة في المدينة التي ارتبطت بهذا االزدهـار فـي الحيـاة العلميـة، كمـا              التجارية ا 

كان لوقوع عدن على طريـق الحـج إلـى مكـة وارتبـاط حركـة المـرور بمواسـم سـفر            
المراكب إلـى الهنـد فقـد أدى إلـى إقامـة علمـاء الهنـد وفـارس والمنـاطق الـشرقية مـن                    

ابـن كـبن فقـد    عـدن وعالمنـا   عدن لمدة فيها وهو ما استفادت منه حركـة العلـم فـي     
 وسمع ونال اإلجازة على عدد من العلماء الوافدين إلى عدن لغـرض الحـج أو العلمـاء     أهقر

الوافـدين إلـى الـيمن لالسـتفادة مـن المزايــا التـي تقـدمها الدولـة الرسـولية وســالطينها          
 . كبن إلى وفاتهابنتمتد هذه المرحلة من بداية حياة . للعلماء

5 
 مـن إشـارات المـصادر آخـذ مـنهم علمـه       استخلـصناه  شيخاً بحسب ما  31شيوخه أكثر من    بلغ  

في سائر العلوم حتى نبغ وبلغ درجة الرسـوخ فـي العلـم ويمكـن إيـرادهم بحـسب مـا أشـارت              
  :لهم المصادر منهم

ــى يديــه فــي          ــالعلم عل ــن محمــد الحبيــشي وهــو أول مــن اشــتغل ب ــي بكــر ب رضــي الــدين أب
 والشيخ العـالم رضـي الـدين    )44(رهان الدين إبراهيم بن الصديق الرسام ، والعالمة ب  )43(عدن

 وعلي بن محمد األقعش بن عمـر بـن أبـي بكـر      )45(أبو بكر بن الحسين المراغي الدمشقي     
أوائـل  / م 1393هــ  797هــ وأوائـل   796 عبلول أواخر    ابنالحضامي الزبيدي قرأ عليه بمسجد      

راهيم بـن علـي الـشحري المعـروف بـأبي حـاتم         والعفيف عبد اهللا بن علي بـن إبـ         )46(م1394
 والفقيـه علـي بـن محمـد الجميعـي      )47(م1391/هــ  794اإلمام العالم الفاضل قرأ عليه سـنة       

 والـشيخ سـليمان بـن    )49( وأبي بكر محمد الكتـع البجلـي  )48(م1388/هـ791في النحو سنة  
 )50(د الحـج الكلبرجي الهنـدي عنـد قدومـه عـدن يقـص     ) العرري(إبراهيم بن حيدر الغوري   

 بـن عمـر بـن    إبـراهيم  وأبـو الربيـع سـليمان بـن     )51(وأبي بكر محمد بن اسلم القراع اليـافعي  
 والـشيخ أبـو بكـر بـن علـي      )52(م1398/هـ801علوي العلوي شيخ المحدثين في عصره سنة      

 وعلــي بــن محمــد بــن محمــد  )53(الحريــري اليــافعي الفقيــه الــصالح رضــي الــدين فــي النحــو  
 وعبــداللطيف بــن أبــي بكــر الــشرجي ،  )55(أحمــد بــن محمــد الــرداد  والــشهاب )54(الــشافعي

والمجد اللغوي، وإبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم بن أحمد بـن أبـي الخيـر الـشماخي وعلـي             
 الحالوي البصري ومحمد بن علي النـويري والقاضـي   أحمدبن عبد العزيز المصري، والشهاب      

  )56(أبي بكر بن محمد البري الزبيدي النحوي
 آل الجنيد الجمال محمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد الجنيد بن محمـد    مشايخهن  وم

م وأخيـه سـليمان   1394و 1393/هــ 797 أو 796ه بعدن حوالي    ئبن منصور األموسي عند قضا    
والشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسـى اإلبناسـي عنـد     ) 57(بن الفقيه علي بن أحمد الجنيد     

 أحمد بن عمر األنـصاري الـشهير بالـشاب التائـب     مشايخه ومن )58(م1318هـ 801ما حج سنة  
 )59(م1406/هـــ809عليـه فـي ذي القعـدة     المـصري الـشاذلي اإلمـام العـارف شـهاب الــدين قـرأ      

 والجمال محمد بن سعيد بن ذرية البوصيري ونـصر  )60(والشيخ محمد بن عثمان الكرمستي    
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وإسماعيل الجبرتي الذي ألبسه خرقـة    )61(اهللا العثماني والبرهان البيجوري وجميعهم أجازه     
  .)63( الشرائحيابن وعائشة بنت عبد الهادي و)62(التصوف

6 
حرص محمد بن سعيد كبن خالل مراحل تلقيه العلوم التي أسلفنا ذكرهـا علـى عـدد مـن           

االسـتزادة فـي   العلماء العاملين في عـدن أو الـواردين إليهـا أو خـالل رحـالت طلـب العلـم علـى                 
طلــب العلــم، فكــان حريــصاً علــى تلقــي مختلــف العلــوم بحــسب طــرق التعلــيم التقليديــة      

خ يالسائدة في عصره آنذاك المتمثلة في السماع والقراءة ثم الحرص على اإلجازة من مـشا         
فــي العلــوم التــي قرأهــا وســمعها فنــال مــن شــيخه رضــي الــدين أبــي بكــر الحبيــشي إجــازات    

هــ  801 وسـمع فـي أثنـاء حجـه سـنة      )65(ذ علمـه قـراءة وسـماعاً وأجـازة        وعنه أخ  .)64(كثيرة
 وقرأ على اإلمام شـهاب الـدين أحمـد بـن عمـر          )66( متعددة م عن األبناسي في مجالس    1398/

األنصاري الشهير بالشاب التائب المصري الشاذلي مـن أول كتـاب سـالح المـؤمن فـي الـذكر              
 بالمناولـة  مقرونـة ة و الكتـاب جميعـه أجـازه    والدعاء إلى أخر الباب العاشر وأجـاز لـه باقيـ     

 بمـصر وأقلهـم ثالثـة سـراج الـدين عمـر بـن        مـشايخه وأجازه له أيضاً ما يجوز له روايتـه عـن          
رسالن البلقيني وسراج الدين عمر بن علي النحـوي، وزيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين            

 وفـي سـنة   )67(م1406/هــ 809دة العراقي وأجاز له أيضاً ما يجوز له روايته مطلقاً في ذي القع  
 الــصديق والجمــال محمــد بــن ســعيد مــن ذريــة       ابن كــبن بــ ابــنم اجتمــع 1400/هـــ 803

  .)68(البوصيري ونصر اهللا العثماني والبرهان البيجوري وأجازوه
7 

1.7 
ي أخـذ علمـه عـن    درس على الحديث علـى يـد شـيخه رضـي الـدين أبـو بكـر الحبيـشي ا لـذ          

 مـشايخه كما قرأ في علم الحـديث علـى عـدد مـن     . )69(جمال الدين عمر بن عيسى اليافعي  
-745(مــنهم أبــي الربيــع ســليمان بــن إبــراهيم بــن عمــر بــن علــوي العلــوي شــيخ المحــدثين    

ـــ825 ــه عــدن ســنة   ) م1422-1344/ه ــد دخول ـــ801عن ــد   1398/ه م عمــدة األحكــام لعب
 اآلخـر وأجـازه فيهـا فـي جميـع مـا يرويـه           يس آخرهـا جمـاد    الغني المقدسي في ثالثـة مجـال      

 قرأ الحديث على محمد بن علي بن أحمد بـن عبـد     )70( كبن ابنكما وجد في ثبت الشيخ      
، كمـا قـرأ فـي    )71(م1404/هـ807 شعبان 4العزيز بن أبي القاسم وأجاز له في هذا العلم في    

 ا لجـزري الدمـشقي الـشافعي    هذا العلم على الشيخ شمس الدين أبي الخير محمـد بـن محمـد      
 فـي الحـديث والقـراءات وغيرهـا مـن العلـوم ولـه بهـا التـصانيف          الطوليالذي كانت له اليد  

 كـبن وأوالده محمـد وعبـد العزيـز عبـد الـرحمن       ابـن المقيدة عند دخوله عدن فقرأ عليه  
 وقـد  )72(م1425/هــ 828مسلسل األولية والتشبيك والمـصافحة وكـان الـسماع فـي شـعبان              

  .)73( حديثا40ًج له التقي بن العهد أخر
2.7 

قــرأ فــي علــوم الــذكر والــدعاء واآلداب علــى اإلمــام العــارف شــهاب الــدين أحمــد بــن عمــر     
األنصاري الشهير بالشاب التائب المصري من أول كتـاب سـالح المـؤمن فـي الـذكر والـدعاء              

روس وأجـاز لـه باقيـة الكتـاب جميعـه      إلى آخـر البـاب العاشـر منـه فـي مجلـس بـالثغر المحـ           
 بالمناولة بقراءتـه لـه، أجمـع ثـالث مراتـب علـى اإلمـام محـب الـدين إبـراهيم              مقرونةأجازه  

  .)74()م1406/هـ809في ذي القعدة (بقراءته لجميعه
3.7 

م 1388/هــ 791كان أول قراءته في هذا العلم على يد الفقيه علي بن عمر الجميعـي سـنة           
 الحـسن والملحـة   أبـي قرأ على القاضي جمال الدين محمد بـن علـي الجنيـد  مختـصر      وكذا  
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 وقراء كذلك في النحو على الفقيه رضي الدين أبو بكر بن محمد بـن مـسلم             )75(والجمل
 مالـك إلـى بـاب النـداء     ابـن  ألفيـة  في هذا العلم مـن أول  نه إمامأالقراع اليافعي الذي وصف   

  .)76(وأجازه فيها عند سفره
أ أيضاً في اللغة والنحو على الشيخ سـليمان بـن إبـراهيم بـن حيـدر الغـوري الهنـدي عنـد                وقر

ل ص للزمخـشري ثـم عنـد عودتـه قـرأ عليـه المفـ       األنمـوذج قدومه عدن بقصد الحج كتاب     
  .)77( الحاجب وتلخيص المفتاح في المعاني البيانبنللزمخشري والكافية ال

4.7 
 ويبـدو أنـه كـان قـد قـرأ      )78(أحمد بن محمد الرداد شـمائل الترمـذي  قرأ في هذا العلم على    

 هشام إذ أنه درس هذا العلم وقرأه عليـه تلميـذه محمـد بـن        ابنفي علم السيرة تهذيب سيرة      
  .)79(سعود بن سعد أبو شكيل

5.7 
 ومـا ذلـك إال ألنـه قـرأ     )80( كـبن أنـه مهـر فـي الفقـه وتـصدى للتـدريس والفتـوى          ابنوصف  

 )81(استفاد في هذا العلم وتلقى هذا العلم على يد شيخه رضـي الـدين أبـي بكـر الحبيـشي       و
 أيضاً واستفاد من القراءة في هذا العلم علـى يـد عـدد    )82(كما تفقه بزبيد على يد علمائها     

من العلماء الواردين إلى عدن للقضاء مثل سليمان بن الفقيه علي بن الفقيـه أحمـد بـن علـي        
 ، وقـرأ علـى   )83(محمد بن منصور الورقات لإلمام أبي المعالي إمام الحرمين      أحمد الجنيد بن    

 العـالم الفاصـل   اإلمـام عبد اهللا بن علي بن إبراهيم بن علي الـشحري المعـروف بـابي حـاتم           
م وقـرأ عليـه أيـضاً مـن     1391/هــ 794من أول المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي بعـدن سـنة    

قراءتـه لجميـع الكتـابين المـذكورين علـى شـيخه رضـي        أول المهذب إلـى بـاب المـسابقة ب     
 )84( كـبن ابـن الدين أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر الناشـري كمـا ورد فـي ثبـت             

 على علي بن محمد األقعشي بن محمد بن أبي بكر الحضامي جميـع الحـاوي بمـسجد         أهوقر
ه القاضـي شـهاب   م بقراءتـه علـى شـيخ    1394 و   393/هــ 797هــ وأوائـل     796 عبلول أواخـر     ابن

 وقرأ على الفقيـه محمـد بـن الفقيـه علـي بـن الفقيـه        )85(الدين أحمد بن أبي بكر الناشري    
ه بعـدن مـن أول كتـاب    ئأحمد بن علـي بـن أحمـد الجنيـد بـن محمـد بـن منـصور عنـد قـضا               

  .)86(م1394/هـ797التنبيه إلى الفرائض وسمح عليه غيره بقراءة غيره في رمضان 
8 

الخـامس  / أسهم محمد بن سعيد كبن في إثراء الحياة العلمية في عدن خالل القرن التاسـع      
عشر من خالل ما اكتسبه من العلوم ومن اجتهاده في العلـوم والدرجـة العلميـة التـي بلغهـا            

  :ويمكن إيضاح ذلك من خالل
1.8 

1.1.8 
 الـدين أبـي بكـر الجيـشي قاضـي عـدن فـي        رضـي كان اشتغاله في العلم علـى يـد القاضـي       

 وأسهم في علوم القرآن والتفسير فدرس عليه شهاب الـدين أحمـد       )87(عهد الدولة األشرفية  
ــديث والتفـــــسير علـــــى     ــرأ الحـــ ــسمع وقـــ ــنبـــــن أبـــــي القاســـــم الـــــضراسي فـــ ــبن ابـــ  كـــ

الــدر ( فــي علــم التفــسير كتــاب أســماه  التــأليف ولــه مــساهمات فــي )88()م1452/هـــ856ت(
 وهو ما يؤكد اضـطالعه وإسـهامه فـي هـذا     )89()النظيم في فضل بسم اهللا الرحمن الرحيم      

  .العلم
2.1.8 

أسهم في علم الحديث ووصف أنه كان معتقداً في بالد اليمن بأسره فـي التـدريس والفتـوى            
عــددين مــنهم أبــي الربيــع بــن ســليمان بــن متخ يأخــذ هــذا العلــم عــن مــشا وقــد )90(والحــديث
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 ولـه  )91()م1422-1344/هــ 825-745(إبراهيم بن عمـر العلـوي شـيخ المحـدثين فـي عـصره          
 وأسهم خالل القرن التاسـع  )92(في علم الحديث مؤلفات منها ثبت تراجم الشيوخ وأسانيدهم      

ت فـي هـذا العلـم فـدرس علـى يديـه       في تدريس علـم الحـديث لمـا حـصل عليـه مـن اإلجـازا              
  .)93(محمد بن الحجي الحزيزي عند دخوله عدن ،صحيح مسلم أو بعضه

3.1.8 
 كـبن أنـه شـارك فـي سـائر العلـوم ومنهـا علـم الفـرائض الـذي يخـتص بـالميراث                   ابنوصف  

 وهـو .)94(وحقوق الورثة وله في علم الفرائض كتاب أسـماه شـرح الآللـي فـي علـم الفـرائض          
شرح للجعبيرية،وقد برع في الفقـه ووصـف أنـه لـه معرفـة بمـسموعات الفقـه وربمـا حفـظ                

 وقرأ بزبيد على علي بن محمد بـن محمـد الـشافعي بعـض الحـاوي وبعـض         )95(الحاوي الصغير 
 الـوردي علـي أبـي بكـر بـن علـي       بـن  وقرأ بعـض بهجـة الحـاوي ال   )96(اللمع للشيخ أبي إسحاق  

الجريري اليافعي الفقيه الصالح رضي الدين كما يرويها عن اإلمام رضـي الـدين أبـي بكـر        
 العلمـاء الـواردين إلـى عـدن     ىقـرأ علـ   كمـا  )97(محمد بن صالح الخياط قراءه بجميعها عليه 

ن  كـب ابـن مثل القاضي محمود بن عثمان الكرمستي عند دخوله عدن بقصد الحج فأجـاز      
  .)98( المصابيح وبإجازة عامةبمشكاة
4.1.8 

 فـي التـدريس والفتـوى    د أشـرنا إلـى أنـه وصـف بأنـه معتقـد         أسهم في تدريس علم الفقـه فقـ       
، وقد برع في هذا العلم تدريساً وتأليفاً لمـا قـرأه فـي هـذا     )99(والحديث في بالد اليمن بأسره 

 العلـم لمـا لـه مـن معرفـة بمجموعـات الفقـه         لهـذا هئـ إثرا ويمكـن إبـراز   مـشايخه العلم على   
 وله في علم الفقه مؤلفات منهـا مفتـاح الحـاوي المبـين بـين        )100(وربما حفظ الحاوي الصغير   

واضـطالعه فـي هـذا العلـم         .)101(النصوص والفتاوى ونكـت علـى الحـاوي الـصغير للقزوينـي           
  . لتولي مهمة القضاء في مدينة عدن مدة طويلةأهلهوعلم الفرائض هو ما 

5.1.8 
اهتم بهذا العلم ودرس هذا العلم فقرأ في علم السيرة عليه أبرز تالميـذه محمـد بـن مـسعود            

 هــشام إلــى موقعــة أحــد ومــن الــشفاء ومــن فــصل فــي عــادة     ابــنأبــو شــكيل تهــذيب ســيرة  
 وهـذا  )102(الصحابة في تعظيمه عليه الـصالة والـسالم وتـوقيره وإجاللـه إلـى آخـر الكتـاب         

سهامه في تحصيل هذا العلم وتدريسه إذا أشـرنا سـابقاً إلـى قـراءة لـشمائل الترمـذي               يؤكد إ 
  .)103(في السيرة

6.1.8 
فقـد     أسهم وصـفته المـصادر بالمـشاركة      محمد بن سعيد كبن في علم الطب  علماً وعمـال ً

علـم    بالتـأليف فـي هـذا ال   أسـهم  وإنمـا   ولم يقتصر دوره على المشاركة فقط      )104(في الطب   
: "  م ، عنــدما اجتــاح الوبــاء عــدن ، كتــاب اســماه   1432/ هـــ 836  ســنة إعمالــه أهــمومــن 

ر األشـعري شـعراً             " وصف الطلب لكشف الكرب       وقـد قـال فيـه تقـي الـدين سـعيد بـن مـشمِ
ده  منها حالة الفقيـه  دعمتالت ا كبن اشتغل بالطب  وعالج حابن كما نجد أن   )105(جميل  

 لـه مـرض فـي عينيـه طلـب      شـكي  محمد بن الشيخ باعلوي الـذي   عبد الرحمن بن علوي بن    
 ولـيس لـه دواء عنـدنا    )106 (ن هذا المرض يسميه األطباء الماء األخضر    إمنه الدواء فقال له     

 كبن ومقـداره فـي   ابنل على سعة علم د وهذا ي)107(حتى يكمل ماؤها  ) يقصد األطباء   ( 
 .عدن 

اء الحركـة العلميـة فـي عـدن خـالل القـرن       زاً فـي إثـر  ر كـبن إسـهاما بـا     ابـن أسـهم   : تدريسه
الخــامس عــشر، فبعــد أن بلــغ درجــة عاليــة مــن الرســوخ فــي العلــم ونــال الجــاه            / التاســع
 )109( بفضل اجتهاده في تحصيل العلم، وهو ما أهله للتصدي للتدريس والفتـوى       )108(الكبير
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 )111(اوي وهو مـا أكـده الـسخ   )110(في مختلف العلوم، فأصبحت له في التدريس اليد العالية        
  والحـديث ووصـف أسـلوبه فـي     )112( فـي بـالد الـيمن بأسـره فـي التـدريس والفتـوى             أنه معتقـد 

التدريس بالبراعة والعبارة الجيدة وللطف والـسياسية ويتـضح مـا بلغـه مـن حـسن التـدريس           
من خالل رعايته لتالميذه وطالبه وأبرزهم محمد بن مـسعود أبـو شـكيل ومـا لقيـه منـه مـن          

  .)113(ها إليالمؤن التي يحتاجحسن ملقى وإمداد ب
2.8 

 كبن في إثراء الحياة العلمية خالل القرن التاسع من خالل العلـم الـذي اكتـسبه        ابنأسهم  
  .فقصده الطالب للقراءة والسماع عليه واإلجازة

 مـن أبـرز العلمـاء فـي عـدن خـالل القـرن        أصـبحوا أشارت المصادر إلى عدد من تالميذه الـذين    
  : بقية المناطق اليمنية نشير إلى أبرزهمالتاسع ومن

م 1421/هــ 824في عدن القاضي محمد بن مسعود بن شكيل وأصله من الـشحر دخـل عـدن              
لتحـصيل  ها إلي  التي يحتاجبالمؤننزله مسجده وأمده أ كبن وأحسن لقياه وأقراه و     ابنوتلقاه  

وأفتـى ودرس وولـي    كبن وقد استفاد وبرع ابنالكتب ولم يزل يأخذ منه العلم حتى توفى      
  .)114(قضاء عدن مدة

ومــن تالميــذه مــن أهــل عــدن جمــال الــدين محمــد بــن إبــراهيم المغربــي األندلــسي الــشهير     
 كمـا قـصده عـدد مـن طـالب      )115( كبن وغلب عليه علم األدبابنبالشماع قرأ على شيخه  

ى العلم من خارج عدن منهم سعيد بن محمد بن مشمر األشعري من أهل العـارة دخـل عـدن إلـ     
 كـبن والكتـاب الـذي ألفـه فـي الطـب شـعراً        ابـن  كبن واستجاز منه وله شعر في شيخه   ابن

 ومــن تالميــذه أيــضاً )116( كــبن فــي علــم الطــبابــنحــسناً أشــرنا إليــه فــي موضــوع إســهامات  
 كـبن علـم   ابـن الفقيه محمد بن أحمد الحجي الحزيزي من علماء صنعاء درس علـى شـيخه      

، ويبـدو أنـه اهـتم بتـدريس أوالده عمـر      )117(بعضه بعدنالحديث سمع عليه صحيح مسلم أو      
ــيمهم وســمعوا مــع والــدهم فــي شــعبان         وعبــد العزيــز وعبــد الــرحمن فقــد حــرص علــى تعل

م على يد الشيخ شمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد بـن محمـد الجـزري              1425/هـ828
  .)118(الدمشقي الشافعي

3.8 
 خالل مدة تحصيله العلم بالوسـائل التـي سـاعدته    اهتم شيخ اإلسالم محمد بن سعيد كبن   

 تحــصيل العلــم ، وأبرزهــا وســيلة كتــب العلــم والمؤلفــات فــي مختلــف العلــوم لقراءتهــا  علــى
 بغـرض الحـصول علـى اإلجـازات فيهـا، ويظهـر ذلـك مـن          مـشايخه وحفظها ودراستها على يد     

 إلـى زميلـه   عـدن خالل سعيه الحثيث في تحصيل الكتب فكان يرسل بالورق ثم الورق مـن            
لنساخين في أبيات حسين وزبيد فحصل له كثير من الكتـب منهـا   االشيخ األهدل فيعطيه   

 ويظهـر مـن ذلـك أن تلـك الكتـب كانـت نـادرة فـي              )119(القمولي وكتاب النفائس لألزرق   
التــي لــم تكـن متاحــة فــي   ،)120(عـدن، ويفهــم مـن ذلــك أنــه حـصل الكثيــر مــن الكتـب    

عيه لتحـصيل الكتـب فقـد بلغـت خزانـة مكتبتـه مـن         مدينة عدن، ومن خالل حرصـه وسـ       
 وهـذا الـرقم يوضـح حجـم مـا بلغتـه        )121(الكتب التي حصلها بيده وشراها نحو ألف كتاب       

خزانة مكتبته العلمية التي جمعها خالل مراحـل حياتـه العلميـة التـي حـصلها مـن خـالل                
كتبتـه أو مـن    طلبة العلـم وحرصـه علـى تزويـد تالميـذه بالكتـب مـن م         بزمالئهاالستعانة  
ها إذ أمد أبـرز تالميـذه محمـد بـن مـسعود بـن سـعد بـن شـكيل الـذي دخـل عـدن               ئخالل شرا 

 وهــو مــا أســهم فــي إثــراء   )122(لتحــصيل الكتــبهــا إلي م بــالمؤن التــي يحتــاج 1421/هـــ824
  .الحركة العلمية في عدن
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4.8 
ــر الحب      ــي بكـ ــدين أبـ ــيخه رضـــي الـ ــاة شـ ــد وفـ ــدة طويلـــة ، بعـ ــدن مـ ــضاء عـ ــشي ولـــي قـ يـ

 سنة تخللتها فتـرات متفرقـة     40،حددت المصادر مدة قضاءه على عدن       ) م1404/هـ807ت(
 كـبن  ابـن نجـد أن   -بحـسبه بـسيطة    - غير أننا   )123(ولي قضاء عدن خاللها عيسى اليافعي     

ــن  35ولــي قــضاء عــدن نحــو    ــاً م ــرات للقاضــي   ) م1438-1404/هـــ842-807 عام ــا فت تخللته
م 1420/هــــ823 كانــت بـــين أعـــوام  ةمـــدد المتفرقـــعيــسى بـــن عمـــر ، ويبــدو أن هـــذه ال  

 كـبن وعزلـه   ابـن م ،نستشف ذلك من خالل حدثين بارزين ارتبطت بقـضاء        1425/هـ829و
عن قضاء عدن ، أبرزها حادثة  الرجل المقعد المسلم واليهودي إذ اسـتغاث المقعـد المـسلم     

: فقـال لـه اليهـودي   يا محمد يا محمد، وطلـب مـن اليهـودي أن يعينـه فـي بعـض أمـوره           : بقوله  
أتـرك محمــد ينفعــك ويقيمــك، فــسمعه المـسلمون يــستهزي برســول اهللا صــلى اهللا عليــه   

 كـبن ، واجتمـع النـاس بقـصد قتـل اليهـودي فأشـار لهـم         ابنوسلم ورفعوا ذلك إلى القاضي  
: الحــبس الحـبس، فلــم يـسمعوا مـا قالــه وتـوهم األكثــر أنـه قــال     :  كــبن وقـال ابـن القاضـي  

غط فرمى رجل مصري اليهودي بحجـر فطرحـه علـى األرض فرجمـه النـاس          اقتلوه لكثرة الل  
بـذلت ألـف مثقـال ولـم يـصل الـسلطان ذلـك فعـزل         قـد  بالحجارة حتى مات، وكانت اليهـود    

 أن هـــذا الحـــدث كـــان ســـنة  ويبـــدو)124( كـــبن عـــن قـــضاء عـــدنابـــنالـــسلطان القاضـــي 
فيف الدين عيـسى بـن   ذ أنه في هذا العام كان متولي قضاء عدن الفقيه ع        إ ،م420/هـ823

ــافعي  ــسلطان الناصــر أحمــد   )125(عمــر الي ــر أن ال ـــ827-805 غي ــي 1402/1423/ه م رأى النب
  .)126( كبن على واليتهابنفي المنام وأمره برد القاضي ) صلى اهللا عليه وسلم(

م إذ 1425/هــ 829 رمضان 19والحادثة األخرى التي عزل بسببها عن قضاء عدن كانت في        
 كتـاب الـسلطان المنـصور عبـد اهللا بـن الناصـر أحمـد بالترسـيم علـى               في هـذا التـاريخ ورد     

 كبن وأخذ منه ألف دينار مـن قبـل والـي عـدن وجيـه الـدين عبـد الـرحمن بـن               ابنالقاضي  
 ابـن جميع فكتم األمـر إلـى بعـد صـالة العيـد وأرسـل بأربعـة جنـود للترسـيم علـى القاضـي             

فــي طلــب المــال، فاســتمهل القاضــي ه قيــد الترســيم فــي داره، ثــم ضــيق عليــه ئــكــبن وإبقا
 جميع إلى صبيحة اليوم التالي بعـد صـالة الظهـر وبعـد فراغـه مـن الـصالة أتجـه               ابنالوالي  

  :إلى القبلة ونظم شعراً منه
  جاه به أحمي وأبلغ مقصدي×××    مالي سوا جاه النبي محمد   

 بكر وعمر وقـد دخـال   افلما فرغ من النظم غلبه النوم فرأى النبي صلى اهللا عليه وسلم وأب      
قــد : عليــه فقبــل يــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اليمنــى فقــال لــه بعــد أن رفــع رأســه    

فانتبهت مسروراً، فمـا مـضى   :  الصالة علي في كل ليلة ألف مرة، قال  وألزمجئناك مجيبين   
النهار حتى وصل العلم بخط المنصور بإطالق المحبوسين والمرسـم علـيهم وأفـرج عنـه ولـم        

 ويبـدو أنـه خـالل هـذه المـدة ولـي       )127(لبـث المنـصور أن مـات بعـدها بثالثـة أيـام أو نحوهـا       ي
ه علـى  ئقضاء عدن الفقيه عيسى بن عمر اليافعي، وباستثناء هذين الحدثين في سيرة قضا  

  وتعـد مــدة )128(عـدن فقـد وصـفت سـيرته فـي قـضاء عـدن بالـسيرة الحـسنة فيمـا روي عنـه           
  .ن ولي قضاء عدنواليته للقضاء من أطول فترات م

5.8 
،من خـالل احتكاكـه بـصوفية     كآنـذا  كبن بالفكر الصوفي السائد في اليمن        ابن تأثر

 بـن الـرداد، ومجـد الـدين     أحمـد  شـهاب الـدين   أسـتاذه  ةصـ اخبزبيد في رحالته لطـب العلـم و    
 للطريقة القادريـة فـي     خذ عنه اليد  أ الجبرتي الذي تابعة  و     إسماعيل وشيخه)129(الشيرازي

  العزلــة  ولــبس الخرقــة وهــو مــا إلــى لــم يمــل إذ تــصوفه كــان تــصوفاً حقــاً أن إال)130(زبيــد
 أكـده  كان فاعالً في مجتمعـة علمـاً وعمالً،وهـو مـا     وإنما عامة الفقراء من الصوفية    يفعله
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وهو مـا جعـل جميـع المـصادر     )131( تصوفه كان تقليداً لمشايخه من الصوفية  أن إذبامخرمة  
  .على ذلك دون تقديم دليالً)132( الفارضابن عربي وابنبمعتقد ترميه على استحياء 

6.8 
لــم تقتــصر مــساهمات شــيخ اإلســالم فــي إثــراء الحركــة العلميــة فــي عــدن علــى الجوانــب    
العلمية وإنما أسهم في إثراء الناحية األدبية، فقد كان شـاعراً ، فاشـتغل بمـا عـرف بـشعر              

 )133(لصوفي المتعلق بمدح النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم        الفقهاء، المتعلق في الغزل والشعر ا     
   .)134(ووصف شعره أنه حسن رائق

تطرقــت أغراضــه الــشعرية فــي التــصوف واالســتجارة والــشكوى واللجــوء إلــى اهللا ســبحانه    
وتعالى فيما حصل له في حياته من أحداث أبرزها قصيدة في الشكوى إلى اهللا فيما حصل           

اهللا الواصـلي أحـد تجـار عـدن الـذي يظهـر أنـه جـار عليـه          بحقه من التاجر مسعود بـن عبـد        
  .)135(فقال فيه

  
ــري   ــار كــــل جــ ــا قهــ ــا رب يــ ــا رب يــ   يــ

  
  قــد ضــاق صــدري وقــل اليــوم مــصطبرِ   

  
ــائرين علــي     ــال الج ــيكم فع   أشــكو إل

  
جنــــاب حكمــــك حكــــم الــــشرف    

  انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرِ
ــي   ــامعين علــ ــاة الجــ ــاة البغــ   مــــن الطغــ

  
  دنـــاءة األصـــل بعـــد القـــول بالبـــصرِ      

  
ــسع  ــد  أشــكو بم ــي الواصــلي فق   ود أعن

  
ــدو والحــــضرِ       أهــــان وجهــــي بــــين البــ

  
  فــــي غيــــر مــــا مــــره يبــــدر بمقولــــه     

  
  علــــى جنــــابي بــــال ذنــــب وال ضــــررِ      

  
  أعطيتـــه المــــال فــــي الــــدنيا وزينتهــــا 

  
  فــــزاد فــــي جهلــــه والبغــــي والجــــورِ       

  
  فــاطمس علــى مالـــه يــا رب فــي عجـــل    

  
ــسرِ      ــواب منكـ ــى األبـ ــراه علـ ــى نـ   حتـ

  
  اوأطمــــس علــــى عينــــه حتــــى تبــــدله 

  
ــرِ      ــى النظــ ــو علــ ــة تعلــ ــا ظلمــ   بنورهــ

  
  يــــا رب جئتــــك بــــالقرآن يــــشفع لــــي  

  
ــضر      ــن مـ ــق مـ ــر الخلـ ــو خيـ ــذي هـ   وبالـ

  
حـداث التـي رافقـت سـيرة حياتـه      كما تميز في هذا النوع من األغراض الشعرية نتيجـة لأل    

 فـي رمـضان   أحمـد ه نتيجة للترسيم عليه من السلطان المنصور عبـد اهللا بـن الناصـر       ئوقضا
 جميع وطالبـه بـدفع ألـف دينـار فاسـتمهل حتـى       ابنم إذ ضيق عليه والي عدن   1425/هـ829

ظهر اليوم التالي ثم صلى وتوجـه إلـى القبلـة ونظـم شـعراً فـي االسـتجارة برسـول اهللا صـلى           
  :)136(اهللا عليه وسلم قال في أوله

  
ــد   ــاه النبـــي محمـ ــوا جـ ــالي سـ   مـ

  
ــصدي     ــغ مقــ ــي وأبلــ ــه أحمــ ــاه بــ   جــ

  
  . من النصوص الشعريةاًدد ع)137(وقد أثبت له البريهي
 

 ):م1540/هـ947( تـأحمدأبو محمد الطيب بن عبداهللا بن ،بامخرمة* 
  .م1986/هـ1407 تبيرو،  التنويرردا، ءصنعا،  المدينةتمنشورا، 2ط، تاريخ ثغر عدن-1
قافـة والـسياحة، صـنعاء    وزارة الث، محمد يـسلم عبـد النـور    :تح، 3ج، قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر       -2
  .م2004،
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  ) : م 1491/  هـ 904( البريهي ، عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكسكي اليمني *
، صـنعاء    ، مكتبة اإلرشاد 2عبد اهللا محمد الحبيشي ، ط : ، تح ) تاريخ البريهي(طبقات صلحاء اليمن -3
  . م 1994/هـ 1414، 
  : الحبشي عبد اهللا محمد * 
/ هــ  1396فقهاء في اليمن، مطبعة دار الثقافـة القـاهرة، ومكتبـة الجيـل الجديـد، صـنعاء،          الصوفية وال -4

  م1976
  ):م1678/هـ1089ت( بن محمد العكري أحمدأبو الفالح عبد الحي بن ، الحنبلي* 
دمشق ،  كثير ابندار ، عبد القادر األرناءوط ومحمود األرناءوط  : تح  ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب       -5

  .م1986/هـ1406
  ):هـ902ت(السخاوي،شمس الدين محمد بن عبدالرحمن *
  .م1992\هـ1412، ت الجيل، بيرورالضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دا-6
  :عبد اهللا قاسم سعيد *
 .3الصوفية في اليمن، الموسوعة اليمنية، مجلد -7
   ) :  م1366/  هـ 768ت ( اليافعي ، أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي *
هـ 1390، مؤسسة األعلمي ، بيروت ، 2 ، ط4مرآة الجنان وعبرة اليقظان فيما يعتبر من حوادث الزمان ، ج        -8
 . م 1970/ 

*-C. GUGTON, ARUTHUR: 
9 - ANATOMY, PHYSIOLOGY. JAPAN – 1985  

  
 

                                                
 .440، ص2الجندي ، السلوك ، ج)  1(
  .7بامخرمة، تارخ ثغر عدن، ص. 428، ص2ي، السلوك، جالجند)  2(
  .193تاريخ ثغر عدن، ص:بامخرمة. 235، ص2الجندي، السلوك ، ج)  3(
 .275، ص4عبد اهللا بن أسعد،مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج)  4(
 .139ص- 138اليافعي، المصدر السابق، ص)  5(
 .229رمة، ثغر عدن ، صبامخ. 333 ص- 31البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص)  6(
 .327طبقات صلحاء اليمن،:البريهي)  7(

 .327البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص)  8(
 .227بامخرمة،تاريخ ثغر عدن ،ص)  9(
 .272بامخرمة،تاريخ ثغر عدن، ص)  10(
 .328البريهي، مصدر سابق، ص)  11(
 .27بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  12(
 .98، ص11 الالمع، جوءالسخاوي، الض. 330البريهي، مصدر سابق، ص)  13(
 .330، ص329البريهي، مصدر سابق، ص)  14(
 .331البريهي، مصدر سابق، ص)  15(
 .33المصدر السابق، ص)  16(
 .ص.المصدر السابق، ن)  17(
 .333البريهي، مصدر سابق، ص)  18(
 .336المصدر السابق، ص)  19(
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اوسكر لوفقرين، /4بامخرمة،  تاريخ ثغر عدن ، . 250، ص7، جالسخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع)  20(

البريهي، طبقات صلحات اليمن،  . 3569-3568،ص3قالدة النحر،ج:نفسه256م، ص1996، 2منشورات دار التنوير، ط
 .331ص

 .331البريهي، مصدر سابق، ص. 256بامخرمة،تاريخ ثغر عدن، ص. 250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  21(
 .250، ص7خاوي، مصدر سابق، جالس)  22(
 .30بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  23(
 .333البريهي، مصدر سابق، ص)  24(
  .3569،ص3قالدة النحر،ج:بامخرمة) 25(

 .333البريهي، مصدر سابق، ص. 252، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  26(
، )ت-د(ي للطباعة والنشر، بيروت، ابن الفالح عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب التجار)  27(
 .746، ص7ج
 .333البريهي، مصدر سابق، ص. 256بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. 252، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  28(
 .3570،ص3القالدة،ج:بامخرمة.333البريهي، مصدر سابق، ص)  29(
 .746، ص7 جابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،. 252، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  30(
 .251، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  31(
 .256تاريخ ثغر عدن، ص)  32(
 .332طبقات صلحاء اليمن، ص)  33(
 .252، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  34(
 .332البريهي، مصدر سابق، ص)  35(
 .331طبقات صلحاء اليمن، ص)  36(
 .30بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  37(
 .331 صالبريهي، مصدر سابق،)  38(
 .28بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  39(
 .331البريهي، مصدر سابق، ص)  40(
 .256بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  41(
 .30المصدر السابق، ص)  42(
 .252ص-250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج. 331البريهي، مصدر سابق، ص)  43(
 .250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج. 331البريهي ، مصدر سابق، ص)  44(
، وأضاف المحقق األكو أن المذكور ليس دمشقياً وإنما مصري عاش في مكة الصمدرين السابقين ن المصفحات)  45(

، 331ينظر البريهي، ص. والمدينة ويقال في نسبه العثماني العبشمي ويعلل التصحيف في االسم أنه من المؤلف
 .4هامش

 .164، تاريخ ثغر عدن، صبامخرمة. 252، ص250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  46(
 .116بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. 252ـ ص250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  47(
 .105بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. ص .السخاوي، مصدر سابق، ن)  48(
 .ص. ن. السخاوي، المصدر السابق)  49(
 .94بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. ص. السخاوي، المصدر السابق، ن)  50(
 .27بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. ص.السخاوي، المصدر السابق، ن)  51(
 .95، ص94بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  52(
 .27بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. ص.السخاوي، مصدر سابق، ن)  53(
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 .ص .السخاوي، المصدر السابق، ن)  54(
 .ص. المصدر السابق، ن)  55(
 .ص. المصدر السابق، ن)  56(
 .96ص-55و ص222بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. 252ص-25، ص7وي، مصدر سابق، جالسخا)  57(
 .30بامخرمة، تريخ ثغر عدن، ص. 251، ص250السخاوي، مصدر سابق، ص)  58(
 .11ص-10بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  59(
 .229المصدر السابق، ص)  60(
 .251، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  61(
  .ص. المصدر السابق، ن)  62(
  . ص. المصدر السابق، ن)  63(
 .331البريهي، مصدر سابق، ص)  64(
 .30بامخرمة،تاريخ ثغر عدن، ص)  65(
 .250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج. 30بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  66(
 .11بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  67(
 .251، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  68(
 .95بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  69(
 .95المصدر السابق، ص)  70(
 .30المصدر الساق، ص)  71(
 .229المصدر السابق، ص)  72(
 .251، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  73(
 .10بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  74(
 .155المصدر السابق، ص)  75(
 .27المصدر السابق، ص)  76(
 .94بامخرمة،تاريخ ثغر عدن، ص)  77(
 .14مصدر سابق، ص)   78(
 .116المصدر السابق، ص)  79(
 .251، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  80(
 .331البريهي، مصدر سابق، ص)  81(
 .256بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  82(
 96 و ص95المصدر السابق، ص)  83(
 .116المصدر السابق، ص)  84(
 .164المصدر السابق، ص)  85(
 .223ص-222المصدر السابق، ص)  86(
 .331 سابق، صالبريهي، مصدر)  87(
 .333المصدر السابق، ص)  88(
  ..333ص- 331البريهي، مصدر سابق، ص. 252ص-250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  89(
 .252 ص-250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  90(
 .95ص-94بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  91(
  .48الجيشي، عبد اهللا، مصادر الفكر اإلسالمي في اليمن ، ص)  92(
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 .195امخرمه، مصدر سابق، صب)  93(
 .335البريهي، مصدر سابق، ص. 252ص-250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  94(
 .256بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  95(
 .116المصدر السابق، ص)  96(
 .27المصدر السابق، ص)  97(
 .29المصدر السابق، ص)  98(
 .252ص-250، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  99(
 .256تاريخ ثغر عدن، صبامخرمه، )  100(
 .333ص-331البريهي، مصدر سابق، ص)  101(
 .116بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص)  102(
 .14المصدر  السابق، ص)  103(
  . 333– 331طبقات صلحاء اليمن ، ص:  البريهي )  104(
   .  92 ـ 91تاريخ ثغر عدن ، ص:  با مخرمة )  105(
مـا ، وسـببها ارتفـاع ضـغط الـدم فـي العـين ممـايؤدي إلـى عـدم قـدرة            وتعرف اليـوم بالميـاه الزرقـاء االنجلـو كو      )  106(

 , C. GUGTON. الــسوائل علــى التــدفق بــشكل طبيعــي خــالل قنــاة ســكلم ، وتــؤدي إلــى حــدوث العمــى     
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   .   119تاريخ ثغر عدن ، ص :  با مخرمة )  107(
 .332، صالمصدر السابق )  108(
 .331المصدر السابق، ص)  109(
 .332ص- 331البريهي ،مصدر سابق ، ص)  110(
 .251، ص7الضوء الالمع، ج)  111(
 .332ص-331البريهي، مصدر سابق، ص)  112(
 .336المصدر السابق، ص)  113(
 .116بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص. 336البريهي، مصدر سابق، ص)  114(
 .338البريهي، مصدر سابق، ص)  115(
 .91بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  116(
 .195المصدر السابق، ص)  117(
 .229المصدر السابق، ص)  118(
 .256بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  119(
 .256المصدر السابق، ص)  120(
 .331البريهي، مصدر سابق، ص)  121(
 .336المصدر السابق، ص)  122(
ابن . 256، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص251 ص،7السخاوي، مصدر سابق، ج. 331البريهي، مصدر سابق، ص)  123(

 .746، ص7العماد الحنبلي، مصدر سابق، ج
 .332البريهي، مصدر سابق، ص)  124(
 .331المصدر السابق، ص)  125(
 .332المصدر السابق، ص)  126(
 .252ص-251، ص7السخاوي ، مصدر سابق، ج)  127(
 .256بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  128(



 محمد بلعید................................. ............................…………………قاضي عدن محمد سعید كبن 

315 ............................................................................................. ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة   

                                                                                                                                          
 .25- 20،ص7 الالمع،جوءالض:السخاوي.119ثغر عدن،ص.3571،ص3النحر ،جقالدة :بامخرمة)  129(

  .1900،ص3الموسوعة اليمنية،مج.36الصوفية والفقهاء،ص:الحبشي)  130(
 .3571،ص3قالدة النحر،ج)  131(

 .275،ص7 الالمع،جالضوء:السخاوي.119ثغر عدن،ص: مخرمةبا)  132(

 .333ص-332البريهي، مصدر سابق، ص)  133(
 .333سابق، صالمصدر ال)  134(
 .234بامخرمه، تاريخ ثغر عدن، ص)  135(
 .252ص-251، ص7السخاوي، مصدر سابق، ج)  136(
 .333ص-332البريهي، مصدر سابق، ص)  137(


