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أحًس قبئس انصبٚس٘  . ز

  (ؼبثببًا )اٜثبض  ضئٛػ اندًؼٛخ انًُٛٛخ نهزبضٚد ٔكبرت ٔ ثبحث، 

و 1990نخ انًؤضخ انًُٛٙ، انؼسز األٔل،  ؼجزًجط جػسٌ، و
 

 الكلمة التي ألقيت في ذكري األربعيه لىفاة المؤرخ اليمىي سلطان واجي

اآلثار في قاعة الشهيد محمد محمىد الزبيري   التي أحيتها الجمعية اليمىية للتاريد و 

بكلية اآلداب ـ جامعة صىعاء 
 

 .ثطكبرّ  ضحًخ هللا ٔ األذٕح انحبضطٌٔ خًٛؼب انؽالو ػهٛكى ٔ
 

َهزبٙ انٕٛو فٙ شكطٖ يطٔض أضثؼٍٛ ٕٚيبًا ػهٗ ٔفبح انًؤضخ انجبحث ؼهطبٌ َبخٙ ضحًخ هللا      

يب أفُبِ يٍ ٔقذ فٙ  نُكطغ يؼُٗ يٍ يؼبَٙ انٕفبء نٕاحس يٍ يثبفُٛب  ػطفبَبًا ثًب قسيّ يٍ خٓس ٔ

 .ػهًّ ذسيخ انًٍٛ ضًٍ إطبض ررصصّ ٔ
 

ال ٚؼٛت ْصا انٕفبء  ٔ، ثبضْى ثُُٛبآإٌ نببءَب انٕٛو ٚؼجط ػٍ ٔفبئُب نًٍ ضحهٕا ػٍ زَٛبَب ثؼس أٌ رطكٕا      

 كأًَب أصجح قسضَب ٔ ْى أحٛبء ثُُٛب ٔ انؼبيهٍٛ فٙ حبٕل انؼهى انًرزهفخ ٔ ردبْهُب  نهًجسػٍٛ ٔإال 

رطٖ أْٙ يؽئٕنٛزُب كًدزًغ أو ْٙ ، َشؼط ثٕخٕزْى إال ثؼس ظٔانٓى قسضْى أٌ ال َحػ ٔ

 يؽئٕنٛزٓى؟
 

فال انًببو ٚؽًح ٔال اإلخبثخ يٍ انؽٕٓنخ ثحٛث ًٚكٍ ، نؽذ أثحث ُْب ػٍ خٕاة نٓصا انؽؤال     

َظطرُب إنٗ  يُظٕيخ قًُٛب ٔ صٛبغزٓب فٙ ثضغ كهًبد، فبنًٕضٕع شسٚس انزؼبٛس ًٚػ ًَظ حٛبرُب ٔ

يٍ قضبٚب يدزًؼٓى  يثبفُٛب يٕقف ػهًبئُب ٔ انًؽزبجم، كًب ًٚػ َٕع انثببفبد انؽبئسح ٔ انحبضط ٔ

 يسٖ رحبٛق اإلَؽدبو ٔ ٔ، يسٖ إنزعايٓى ثبضٛخ اإلَؽبٌ أًُٚب كبٌ ٔػٛٓى نسٔضْى فٙ انحٛبح ٔ ٔ

. انؽهٕك  ثٍٛ انفكط ٔ، انًًبضؼخ ثٍٛ انُظطٚخ ٔ، انؼًم انزٕافق ثٍٛ انؼهى ٔ
 

 أٚٓب األذٕح 

 حت نهؼًم ٔ ضصبَخ ٔ نبس كبٌ انًغفٕض نّ ثبحثبًا يهزعيبًا ثبسض يب ٚؼُّٛ اإلنزعاو يٍ يٕضٕػٛخ ٔ     

أػزجط ػًهّ فٙ  نبس كطغ خٓسِ نرسيخ انزبضٚد انًُٛٙ، ٔ. انؼهى نصبنح اإلَؽبٌ رٕظٛف نهًؼطفخ ٔ

 .فضطة ثصنك يثالًا إلنزعاو انًثبف ثبضٛخ يدزًؼّ ، يدبل انزبضٚد  إطبضاًا صت فّٛ حجّ نهًٍٛ
 

انضدٛح، ْٕ ٔحسِ انؼًم انكفٛم ثحفط  إٌ انؼًم انًزٕاصم، انٓبزئ، انٓبزف، انجؼٛس ػٍ انصرت ٔ     

انزببنٛس . ربسيّ انبٛى انزٙ ٚحزبخٓب يدزًؼُب فٙ َٓضزّ ٔ رأصٛم انزببنٛس ٔ يدطٖ َٓط انحٛبح ثؼًق ٔ

 إَزًبءِ إنّٛ ٔ ربٛػ حجّ نٕطُّ ٔ انبٛى انزٙ ربسض اإلَؽبٌ ثبسض يب ٚبسيّ يٍ ػًم يثًط يفٛس، ٔ ٔ

 . إثساػّ ثبسض إَزبخّ ٔ إذالصّ نّ ثبسض حجّ نؼًهّ ٔ
 

ٚسنم ثٓب ػٍ  ٔ، يؼُٗ ٔخٕزِ ٌ قًٛخ انؼًم ْٙ انبًٛخ انؼهٛب، فًُٓب ٚؽزًس اإلَؽبٌ قًٛزّ ٔ     إ

 .يسٖ إنزعايّ ثبضٛخ أيزّ  يسٖ َفؼّ ٔ
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ٚحؽٍ انٕصٕل زٌٔ ػُبء، ْٔٙ  نبس غسد انحٛبح ؼٓهخ صؼجخ، فٓٙ ؼٓهخ نًٍ ٚطٚس انؽٕٓنخ ٔ     

أٌ ًٕٚرٕا  ٚأثٌٕ أٌ ٚؼٛشٕا زٌٔ ْسف ٔ انببزضٍٚ انصٍٚ ٚطفضٌٕ انططٚق انؽٓم، ٔ صؼجخ نهًجسػٍٛ ٔ

 . زٌٔ أثط
 

 صؼجخ ال اًا انؼًم انُعّٚ انًثًط ططٚق يضٍ، ٚزطهت انؽٛط فّٛ شطٔط اإلثساع ٔ ٌ ططٚق انؼهى ٔ     إ

ْى . انؼًم ْؤالء انبهخ ْى أيم انًٍٛ اندسٚس ًٍٚ انؼهى ٔ ٔ، ٚبسض ػهٛٓب إال انبهٛم انُبزض يٍ انجشط

ْى األيم فٙ إَزصبض  صجطْى  يب ٚصٛت انًدزًغ يٍ إذزالل، ٔ يؼبَبرٓى ٔ انصٍٚ ٚببٔيٌٕ ثدٕٓزْى ٔ

ْى انصٍٚ ؼٛرهفٌٕ نًدزًؼٓى آثبضاًا ٚصكطٌٔ ثٓب ثؼس أٌ ٚغبزضٔا ، انحق انبٛى انؽٕٚخ، قٛى انرٛط ٔ

ْؤالء ْى انصٍٚ ٚؽزحبٌٕ يُب أٌ َبف فٙ شكطاْى ٔقفخ  ٔ، زَٛبَب إنٗ ػبنى ٚهبٌٕ ثّ ضاحزٓى األثسٚخ

 .إػزجبض رأيم ٔ إخالل ٔ ٔفبء ٔ
 

ْساَب هللا خًٛؼب إنٗ  انؽهٕاٌ، ٔ أنٓى شّٔٚ انصجط ٔ ضحى هللا انًؤضخ ؼهطبٌ َبخٙ فٙ شكطاِ، ٔ     

 .ػطبء ُٚفغ انُبغ  ػًالًا ًٚكث فٙ األضض ٔ، انؼطبء ططٚق انؼًم ٔ
 

 . ثطكبرّ ضحًخ هللا ٔ انؽالو ػهٛكى ٔ ٔ     

 

 


