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 سم اهلل الرمحن الرحيم ب

    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع
 ومن وااله  حبهآهل وص وىلع

 
 

 تمهيد:  •
يف    من املشتغلني بالرتاث املخطوط،  جيل    األخري ظهور    شهد القرن  

الع العالم  من  واإلساليم،أقطار خمتلفة  ع  جهود    أفرزت    ريب  ا جديدا  م  ل  هم 
ونرشها ن  ع  ي   وحتقيقها  ودراستها  وفهرستها  املخطوطات  عن  بالكشف     

أمثال:ونقدها من  تيمور  ،  )ت   أمحد  القعدة    27  باشا    26ه/  1348ذي 
باشام(1930إبريل   زيك  وأمحد  األول    21  ت )  ،  يويلو    5  / ه1353ربيع 
ادلين    ، (م 1934 األول    4)ت    اتلنويخوعز  يونيو    24ه/  1386ربيع 
عبد  و،  (م 1967  ديسمرب  3  /ه1387  رمضان  2  )ت   وفؤاد سيد  ،م(1966

هارون ود  وحمم  ،( م 1988إبريل    16  ه/1408شعبان    28ت  )  السالم 
احلجة    6)ت    لطنايحا و م(1999مارس    23ه/  1419ذي  اجلارس،    محد 

عباس،  م(2000سبتمرب    14ه/  1421رجب    16)ت     2)ت    وإحسان 
  22  )ت   سماعيل األكوع إو  م(2003أغسطس    1ه/  1424مجادى اآلخرة  

املنجدوص   ،م( 2008أكتوبر    21ه/  1429شوال   ادلين  صفر    5  )ت  الح 
    .م(2010يناير  20 ه/ 1431
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كيف نظر  :  اه و  ح  ف    اكبري  سؤاال    –ة سابقة  دراس يف    –  طرحت    وكنت  
املصنفني   من  سواء  العماين؟  املخطوط  إىل  العمانيني  غري  الرتاث  علماء 

املعارصين.   ابلاحثني  أو  املسترشقني  أو  عن  عر  وهلالعرب  معرفة   فوه 
  (1)؟قرب؟ وهل قدموا دراسات حوهل

أعالم    ري  من س    ف  ت  بتقديم ن  ،  اول اجلواب عن ذلكهذه السلسلة حت
 ه، ونظرتهم إيله. لرتاث العماين، ومظاهر معرفتهم ب املشتغلني با

 :  الشيخ حممد الهان •
 ملخص:   ●

ابلحث هذا  تواصله    (2)يتناول  ومظاهر  ادلهان  حممد  الشيخ  سرية 
العمانيني ت ه  ض  . و  مع  : األول  يف حم     ع  ي ن  ر  بلو  الشيخ ادلهان ومسرية  لتعريف 

 
قّدمة   ؛«ُيكتشف بعداملخطوط العامين كنز مل  »بعنوان:    َبْحثِيَّة  ورقةهذا السؤال يف    طرحت    (1) إىل الندوة   م 

العربية للرتبية والثقافة    التي نظمتها  بالتعاون مع املنظمة  الثقافة والعلوم  امنية للرتبية  الع  اللجنة الوطنية 

)مجادى اآلخرة    سقطمعهد العلوم اإلسالمية بم  ؛ بمناسبة يوم املخطوط العريب، يفوالعلوم )األلكسو(

 . م(2016هـ/ إبريل 1437

بعنوان:    (2) بحثية  ورقة  املادة:  هذه  العلامء    »الشيخأصل  بني  الثقايف  التواصل  أنموذج  ان:  هَّ الدَّ حممد 

واألَْزَهِريِّني املشرتكة«؛  دَّ قَ م    ؛«العامنيني  والقواسم  العامنيون واألزهريون  »العلامء  ندوة  للمشاركة يف  مة 

م نظمها  مجادىالتي  بتاريخ  عامن؛  بسلطنة  قابوس  السلطان  جامعة  يف  العامنية  الدراسات  اآلخرة   ركز 

وإين ألذكر    من معلومات حول املوضوع.   زدت  بعض ما استجد عندي  ثم  .م2013هـ/ إبريل  1434

َمن كان دافعا قويا يل لكتابة هذا البحث آنذاك، وهو الشيخ الراحل الدكتور مبارك بن سيف  باخلري هنا  
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وا حي العلمية  تواصاته  بدايات  يعرج ىلع  واثلاين  العمانيني، لعملية.  مع  له 
 ومظاهر هذا اتلواصل.  

ودل    .الرشيف  األزهر  علماء  من  مرصي   فقيه  :ادلهان   حممدوالشيخ  
  العاملية   شهادة  الناتلعليم حىت    وتدرج يف مراحل  الكربى  املحلة  بمدينة 

  األزهر   باجلامع  دريستلا  حق  حاملها  ختول  اليت  اتلدريس  يف  اإلجازة  مع
أهمها   مؤلفات  عدة   وهلم.  1947سنة   » من  «.  القدر  لسورة  تفسريه: 

  املعركة   الكربى   بدر   غزوة»و  ،«املنربية  اخلطب   يف  القدسية   و»انلفحات
 ه.1412تويف سنة  «.وابلاطل  احلق بني األوىل

تواصله   العمانيني بدأ    بزجنبار   اإلساليم  للمعهد  مديرا   عيينهبت  مع 
يف    .م 1951  /ه1370  سنة  من  بدءا  ،الوقت  نم  لفرتة كبري  أثر  ذا  واكن 

آنذاك،   بزجنبار  اتلعليم  (  انلهضة )  صحيفيت   يف  مقاالت   وهلإنعاش حركة 
  يف   أعماهل  ومن.  بزجنبار  الرسمية  اإلذاعة  يف   إذاعية  وأحاديث   ،(الفلق)و

 فتاوى   من  نماذج  اثلمني  العقديح كتاب »ىلع تصحإرشافه  :  ماين الع  الرتاث
 /ه1332ت)  السالم   سلوم  بن  محيد   ن ب  اهلل  عبد   لإلمام  ؛«ادلين  رنو

 .  احلاريث سليمان بن محد بن سالم اذلي صنفه ورتبه: الشيخ ؛(م 1914

 

م(. ختم اهلل لنا وجلميع  2013أغسطس  29هـ/  1434  شوال  22  يوم اخلميس  املتوىف برتكيا هلاشمي )ا

 املسلمني بصاحلات األعامل. 
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وللشيخ ادلهان لقاءات متعددة مع عدد من األعالم العمانيني يف  
 وسبل نرش  انلظر حول قضايا الفكر اإلساليمفيها وجهات    اهرة، تبادلوا الق 

 رسه الفكرية.  ابشىت توجهاته ومد  الرتاث

 املحور األول: مسية حياة الشيخ الهان:   ●
  فقيه   ؛احلسيين الشافيع األزهري  انهد ادلد إبراهيم  بن    حممد بن    حممد

 ف. الرشي  األزهر علماء من  مرصي 
اآلخرة    يف   ودل مجادى    بمدينة   م 1917  مارس   25  ه/1335غرة 

  املجد   يف  عريقة  أرسة  من  ،بيةغرال  مديرية  مراكز  دىحإ  ؛الكربى  حلةامل
احلسني  إىل  أبيه  جهة  من  نسبه  وينتيه  ،والرشف   أب   بن  يلعبن    اإلمام 

  اإلسالمية،   اهلداية  بمدرسة  وادله  أحلقه  عمره  من  السابعة  بلغ  وملا .  طالب
  ز تجاوت   ولم  الكريم  القرآن  وحفظ   ،األويلة  دراسته  أتم  حىت  بها   فمكث

  ، الكربى   باملحلة   الكبري   العلم   ادليين  د عهبامل   اتلحق  ثم  عرشة،   اثلانية   سنه
  األمحدي   باملعهد  اتلحق  ثم  األزهر،  للجامع  اإلعدادية  دراسته  به  فأتم

  إدريس   بن  حممد  اإلمام   مذهب  ىلع  وتفقه  ،الغربية  مديرية  اعصمة  بطنطا 
  به لط  أثناء  ويف  .واثلانوية  االبتدائية  الشهادة  نال  حىت   به  ومكث  ،الشافيع

  عن   الفادح  املصاب  هذا  يثنه   فلم،  وادله  تويف  محديأل ا  باملعهد  للعلم
 .وادلرس حثبلا  مواصلة

  أصول   بكلية  فاتلحق   ،العايلة  دراسته  يلتم   القاهرة  إىل  رحل  ثم
  انلفس   وعلم  واحلديث  القديم،  واملنطق  الفلسفة  بها  فدرس   ،ادلين
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  واكن   واتلاريخ،   ةبويانل  والسرية  مالكري  القرآن  وعلوم   واتلوحيد  واألخالق،
  ؛ اهلل   ب  ح    ودحمم  ادلكتور  الكبري  األزهريالعالم    اللكية  بتلك  أساتذته  من

  اتلحق   ةيد م  العال    الشهادة  نال  امد ول    ،م 1947  ه/1366  سنة  زجنبار  زار  اذلي
 الرتبية  وأصول  انلفس  علم  به  س  فدر    اتلدريس  يف  اتلخصص  بقسم

استحق  واألخال  وتارخيها   اتلدريس   يف  ازةجاإل  مع  ةيد م  العال    ادةهشق، حىت 
  سنة   ساتهادر  مت ا  أن  وبعد  .األزهر  باجلامع  اتلدريس  حق  حاملها  ختول  اليت

  للحج   األزهر  بعثة  أعضاء  ضمن  احلجاز  إىل  ذهب  م 1947  ه/1366
  واللغة   لدلين  مدرسا  املرصية  املعارف  وزارة  عينته  اعد  وملا  ،وللزيارة
  .جدا   جيد ة بدرج اثلانوية  بمدارسها العربية

مدرسا    األزهر  اجلامع   مشيخة  عينته  حىت  واجبه  يؤدي  ظل  دقو
 ثم.  واحلديث  اتلفسري  علم   يف  املسابقة  تحانما  اجتاز  أن  بعدبمعاهدها  

  من   بدءا   ، الوقت  من  لفرتة  بزجنبار   اإلساليم  للمعهد  مديرا  رشحته يلكون
عني   م.1951  /ه1370  سنة حىت  املناصب  يف  وترىق  مرص،  إىل  اعد    ثم 

ملعهد   رمضان  األزهري.    ى الكرب  املحلةعميدا  يف  مارس  1412تويف  ه/ 
 م. 1992

»منها   نذكر  مؤلفات  عدة  هل   و»انلفحات   «القدر  سورة  تفسري: 
  احلق   بني  األوىل  املعركة  ؛الكربى   بدر  غزوة»و  ،«املنربية  اخلطب  يف  القدسية
املتحالف   «.وابلاطل الرش  االستعمار(  و»قوى  اتلبشري،  )االسترشاق،  ة 

اإلسال  من  واملسلمنيوموقفها  (  انلهضة)  صحيفيت   يف  مقاالت  وهل   .«م 
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  يف   أعماهل  ومن  . بزجنبار  الرسمية  اإلذاعة  يف   إذاعية  يث وأحاد  ،(الفلق)و
(  ادلين  نور  فتاوى   من  نماذج  اثلمني  العقداب )تصحيح كت:  العماين   الرتاث

 .(3)كما سيأيت احلديث عنه

   اثلان: مظاهر تواصله مع العمانيني: املحور  ●
توا  الشيبدأ  ادلهانصل  العمانيني    خ  ملنصب مع    ير مد   برتشيحه 

وعمره  بزجنبار  يمسالاإل   ملعهدا اعماآ،  وثالثون  ثالثة  املعهد نذاك  وهذا   .
اليت اكنت  ؛  نذاكحيتشييده حكومة سلطنة زجنبار  رصح علم سعت إىل  

السلطان   ويرأسها  الربيطانية،  احلماية  حتت  تزال    حارب   بن  خليفةما 
من  (1960  -1911  /ه1380  -1329) الطلبة  عرشات  فيه  وخترج   ،

 . (4)  وغريهمالعمانيني
اكتمل  قد  للمعهد  املخصص  املبن  يكن   / ه1370  سنة  ولم 

ارت م 1951 احلكومة  أن  غري  اال،  مبن  أت  يف  افتتاحه  يف  مؤقت  ستعجال 
 

  الصادر  العدد.  بزنجبار  النهضة  صحيفة  يف   نشورةم  هل  ترمجة  من  بترصف  مستخلصة  حياته  مسرية   (3)

  فيها   أجد  فلم  مؤخرا  صدرت  التي  ماألعال  تراجم  كتب  يف   كثريا  وبحثت  .  م1951  سبتمب   23  بتاريخ

حتى   .نهم م  ارد    أتلق  فلم  بمرص  بىالك   املحلة  معهد  إدارة  مع  تواصلت  كام  الدهان،  الشيخ  إىل  إشارة

املسامة:    وقفت   القيمة  املوسوعة  مجهرة أعالم األزهر الرشيف يف  عىل مصدر مهم يف هذا اجلانب، وهو 

الرابع عرش واخلامس عرش اهلجريني تأليف: أسامةالقرنني  هـ/  1440:  1. طاألزهري  السيد حممود  ؛ 

 . 271/ ص7. جم. مكتبة اإلسكندرية/ مرص 2019

  10، واملتوىف  هـ1352)املولود سنة  سامل بن حممد الرواحي    حدثني عن هذا املعهد: الشيخ عيسى بن   (4)

 (، وهو من أوائل الطلبة امللتحقني به. هـ1435رجب 
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سميث(،  )ي   ببناية  أحد  عرف  ترشيح  بطلب  الرشيف  األزهر  إىل  وأرسلت 
يخ ادلهان، وقدم زجنبار يف السنة نفسها ترافقه  علمائه إلدارته. فرشح الش

وز وابنه،  وتر وجته  قبوال  ىلع ليق  الحقا  شجعه  زجنبار،  أهل  من  حيبا 
 يف اتلدريس.  استقدام علماء آخرين ملساعدته
يف ادلهان  الشيخ  أثوذكر  عرب  زجنبار  ألهل  ألقاها  اليت  حتيته    ري  

بتاريخ   زجنبار(  )صوت  احلجة    13إذاعة  سبتمرب   15ه/  1370ذي 
زجنبار:    ىلومه إ وسببا يف قداهلل اكن سندا هل  ب  شيخه حممود ح    أن  م 1951

سمعت   شوقين    »فلقد  ما  اهلل  ادلكتور حممود حب  الكبري  أستاذي  إىل  من 
مش من  نالين  مهما  إيلكم،  للهجرة  وحفزين  من  لقائكم،  وحتملت  قة، 

 عناء«. 
  ملجمع   سبقاأل  العام   األمني  : هواهلل  حب  اهلل  فتح  حممودوادلكتور  

  اإلسالمية   ادلعوة  الجم  يف  اعملية  ة شخصي  اكن.  باألزهر  اإلسالمية   ابلحوث
سنة    ودل  .العالم  للك  اإلسالم   وسفري  اإلسالمية  ادلبلوماسية  برائد  قبل    حىت

يف    ابلحرية  ملحافظة  اتلابعة  باملحمودية  1903ه/  1321 بمرص، وختصص 
درجة   ونال  باألزهر،  وأصوهل    جامعة   من  الفلسفة  تاريخ  يف  دكتوراةالفقه 

  أدخل   من  وأول  ،إلجنلرتا   أزهري   مبعوث   لأو  اكن   .م 1943سنة    نلدن
  مبعوث  وأول  ،هدهومعا  باألزهر   اتلعليم  مناهج  يف  اإلجنلزيية  اللغة  تدريس

  مبعوث وأول  ، بواشنطن  ادلويل اإلساليم املركز أقام  حيث املتحدة  للواليات
  بعد   بباكستان  مرص  لسفارة  ثقايف  ملحق  أولو،  أفريقيا  وجنوب   لغرب   ديين
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تمرات وانلدوات واملحافل.  عدد من املؤ  ل مرص يفثد وم    ،اهلند  عن  انفصاهلا
 
 
  املسلمني   أحوال  دلراسة  زجنبارو  وتنجانيقيا  وكينيا  يلوغندا  بعثة  يف  رسلأ

. م 1948-1947  بني سنيت  طويرهت   وكيفية  ادلين  اتلعليم  حال  ودراسة  فيها
اإلسالميةا  وتدريس  القرآن  حفيظتل  مراكز  بإنشاء  وقام   وتعليم   لرتبية 
مشيدة    . هناك  العربية  اللغة بزجنبار  العمانية  الصحف  عنه  كتبت  وقد 

اخلميس    بفضله. يوم  اآلخرة    20تويف  يويلو    11ه/  1394مجادى 
 . (5) م 1974

ودراساته   تقاريره  للتدوبفضل  ادلهان  الشيخ  ح  بزجنبار.  ر ش  ريس 
يف    صادر ما حيدد يل مدة بقاء الشيخ ادلهانوامل ئق  وليس بني يدي من الوثا 

أنه   يقينا  أعلم  أين  غري  و زجنبار،  اذلي  وهو  للمعهد،  مدير  أول  ضع  اكن 
األ قوبلناته  وأرىس  اوىل،  واعد  ومناهجه.  فيه  كبري يف  تلدريس  أثر  ذا  اكن 

اتلعليم حركة  آنذاك،  إنعاش  دور    بزجنبار  حدود  وجتاوز  فألىق    ه  املعهد، 
حلقات إذاعية  ومجعياتها، وقدم    يف نوادي زجنبار اثلقافية،  حمارضات عدة

  الت يف صحيفيت وشارك بكتابة املقا بثتها إذاعة صوت زجنبار عرب أثريها، 
 .(6)ق( و)انلهضة()الفل

 
 . 261/ ص6ج مجهرة أعالم األزهر الرشيف استقيت معلومات عنه من   (5)

مت (6) أعداد  السابقة  املعلومات  من  مصدر  و)النهضة(فرقة  )الفلق(  بزنجبار،    صحيفتي  الصادرتني 

 وسيأيت توثيقها مجيعا يف رشح الصور امللحقة هبذه الورقة. 
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بزجنبار  وال شك أن مسرية اتلعليم ظلت سائرة يف املعهد اإلساليم  
ك فلم أجد  اره بعد ذلبعد رجوع الشيخ ادلهان إىل مرص. وقد انقطعت أخب

تو هل  عنها، حىت رصدت   من جديد  إشارة  من عرشين    –اصال  أكرث  بعد 
احلاريث    –سنة   محد  بن  سالم  الشيخ  اختاره  حني  عمان،  علماء  مع 
تضم  لإلرش فقهية  موسوعة  وهو  اثلمني(.  )العقد  كتاب  طبع  ىلع  اف 

قام  م(؛  1914ه/  1332جوابات اعلم عمان الكبري نور ادلين السالم )ت 
ورح احلاريث،  الشيخ  وترتيبها  وتصنيفها  سنة  جبمعها  إىل مرص  ه/ 1394ل 

الك1974 لطباعة  ادلهان،  م  الشيخ  بمساعدة  مطابع تاب  عن  وصدر 
بني   املعريف  اتلواصل  من  أنموذجا  يمثل  وهو  أجزاء.  أربعة  يف  الشعب 

 .(7) العلماء العمانيني واألزهريني
السنة    ورصدت   بني  م  1974ه/  1394فسها  ن يف  آخر  تواصال 

يف تمثل  عمان،  وعلماء  ادلهان  سعيد    الشيخ  بن  إبراهيم  الشيخ  زيارة 
ملعهد املحلة الكربى األزهري، واكن الشيخ    م(1975ه/  1395العربي )ت

 
ين  ُنورِ  َفتَاَوى ِمنْ  َناَمذُِج  الثَِّمني الِعْقُد    (7) منيقَ املُتَ  َوَسابِِق  ِرينَ خِّ املُتَأَ  َفْخرِ  الدِّ د َأيِب   ؛دِّ َمَّ َيْد  بن   عبداهلل حم    نب ُح 

ل وم املِِّي   س  ِقيقه  بتصحيحه  قام  ؛ (هـ1332ت)  السَّ َلياَْمن  بن   َُحَد  بن  َسامِل  :  وترتيبه  عليه  والتعليق  وََتْ   بن   س 

َيْد يِبّ   احلاِرثِّي   ُح  َف .  امل َضرْيِ د:  وتصحيحه  إصداره  عىل  َأرْشَ َمَّ َ   حم  دحم  ان  مَّ هَّ ْبَى  املَِحلَّة  معهد  د  َعِمي)  الدَّ   الك 

+  514+  492  أجزاء؛  4.  مرص  /القاهرة  -الشعب  دار  مطابع  م؛1974  / هـ1394:  1ط  (.األَْزَهِرّي 

  األول   اجلزء  أول  يف .  الدهان  بقلم  تصدير  جزء  كل  أول  يف.  املتوسط  القطع   من   صفحة  433+  433

  -3ص)  للمؤلف  ترمجة  عىل  تشتمل(  آنذاك  عامن  مفتي)  العبي  دسعي  بن  إبراهيم :  الشيخ  بقلم  مقدمة

 (.  25 -11ص) أيضا  له تنبيهات مع احلارثي ُحد  بن سامل للمرتب  مةكل: تليها (. 10
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ترحيبية   قصيدة  ابلاز  حممد  حممد  الشاعر  وألىق  آنذاك،  عميده  ادلهان 
العربي ربالشيخ  صد  اتلايلة:؛  باللكمات  ادلهان  الشيخ  االثنني    ها  يوم  »يف 

 ـهزار معهد املحلة الكربى األزهري فضيلة  1394من ربيع اآلخر سنة    14
العالمة الكبري الشيخ إبراهيم بن سعيد العربي مفيت سلطنة عمان، والوفد  
املرافق هل، ويف جو من الرسور وابلهجة ألىق هذه القصيدة  الرائعة األستاذ  

واخلطوط العربية باملعهد، ويرسنا    لشاعر حممد حممد ابلاز، مدرس األدبا
واملحبة، وختليدا   املودة  تعزيزا ألوارص  القصيدة،  هذه  لسماحته  نهدي  أن 

 والقصيدة منمقة خبط صاحبها ابلديع.  .(8)تللك الزيارة امليمونة«
السنو وقع  يف  بأشهر  السابق  اللقاء  بعد  نفسها  مجع   لقاء  ة    علم 

  يلع   بن  اهلل  عبد األديب    الشيخ:  نمابالقاهرة مع مشايخ ع    الشيخ  ادلهان
اخللييل،   اخللييل، بن محد  املفيت أمحد  بن    سليمان   األديب   والشيخ  والشيخ 
سيف    سعيداملرتجم    والشيخ  السالم،حممد   يف  احلاتمبن  تبادلوا  وقد   .

وسبل   اإلسالمية  الفقهية  املدارس  حول  انلظر  وجهات  اتلواصل  اللقاء 

 
 -1314لعربي )اآلثار العلمية لسامحة الشيخ العالمة إبراهيم بن سعيد بن حمسن بن زهران اانظر:     (8)

لسلط1395 السابق  العام  املفتي  عامن؛هـ(  بن    نة  ومجعة  العبي،  هالل  بن  عيل  وتعليق:  وترتيب  مجع 

ط الشعييل.  سيف  بن  وحممد  الكندي،  سيف  بن  وسليامن  الصارمي،  م.  2015هـ/  1436:  1نارص 

الدراسات العامنية   / 2ج.  111،  95/ ص1/ ج1جامعة السلطان قابوس/ سلطنة عامن. مج   -مركز 

 . 176ص
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الرتا   بينها، نرش  ت وسبل  بشىت  ومد ث  الفكرية، وجهاته  استعادوا    ارسه  كما 
 .(9)ذكريات عطرة عن أيام سلفت

املحمدية(   )النشأة  لكتاب  طبعة  صدرت  حمدد  غري  تاريخ  ويف 
ابلهال بن سالم  نارص  أب مسلم  األديب    هلا   قدم ه(،  1339ين )تللعالمة 

احلاريث عيىس  بن  صالح  أصوهلا    ،م(1987ه/  1407)ت  الشيخ  وراجع 
ا وتصحيحها: الشيخ حممد ادلهان. وصدرها بكلمتني:  وأرشف ىلع طبعه

شهر   يف  اإلسالمية  اذلكريات  عن  واجبنا  األوىل  عن  واثلانية  األول،  ربيع 
 .(10)حنو االحتفال بذكرى املودل انلبوي الكريم

ادلهان   الشيخ  الفطروكتب  عيد  رسالة   ـه 1399سنة  من    صبيحة 
إىل   وامل»لطيفة  ادلاعية،  والعالم  الصالح،  احلجة،  األخ  أمحد فيت    الشيخ 

 بث فيها مشاعره ودعواته، وأهدى للشيخ بعض كتبه. ، «اخللييل
 آخر حلقة رصدتها يف مسرية الشيخ ادلهان احلافلة.   وهذه

  
 
 
 
 
 
 

 
 .-حفظه اهلل   –يخ أُحد بن ُحد اخللييل حدثني عن هذا اللقاء سامحة الش  (9)

 مل أقف عىل هذه الطبعة.   (10)
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 لشيخ الدهانتان لصور

  باملراسلة مع أحد طلبة معهد املحلة الكبىامعليه  حصلت  

 



 1 

 
 قصاصة من صحيفة )النهضة(

 م 1951يونيو  14هـ/ 1370رمضان  8دد الصادر يف الع 

 تضمن خبا سارا عن موافقة أحد علامء األزهر ليكون حمارضا وناظرا لألكاديمية بزنجبار وت



 2 

 
 قصاصة من صحيفة )النهضة(

 م 1951سبتمب  20هـ/ 1370احلجة ذي  18العدد الصادر يف 

 دهان عند وصوله إىل زنجبار تضمن ترحيبا بالشيخ الوت



 3 

 
 )النهضة(قصاصة من صحيفة 

 م 1951سبتمب  20هـ/ 1370ذي احلجة  18العدد الصادر يف 

 وتتضمن نقال للكلمة التي ألقاها الشيخ الدهان َتية ألهل زنجبار

 م. 1951سبتمب  15عب أثري إذاعة )صوت زنجبار(؛ بتاريخ 
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 قصاصة من صحيفة )النهضة(

 م 1951سبتمب  27 هـ/1370ذي احلجة  25ر يف العدد الصاد

 تضمن مقاال ملجهول؛ يف التعريف بالشيخ الدهانوت
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 قصاصة من صحيفة )النهضة(

 م 1951أكتوبر   4هـ/ 1371حمرم  2العدد الصادر يف 

 تضمن نقال حلديث إذاعي للشيخ الدهان وت

 بعنوان )القرآن يضع أسس السعادة( 
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 قصاصة من صحيفة )النهضة(

 م 1951أكتوبر  11هـ/ 1371حمرم  9العدد الصادر يف 

 تضمن نقال حلديث إذاعي للشيخ الدهان وت

 بعنوان: )قواعد اإلسالم وأثرها يف حياة الفرد واملجتمع(
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 ضة(قصاصة من صحيفة )النه 

 م1951أكتوبر  25هـ/ 1371حمرم  23العدد الصادر يف 

 ويتضمن مقاال للشيخ الدهان؛ بعنوان  

 قة األوىل. احلل -ع كتاب اهلل تعاىل()جلسة م
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 صة من صحيفة )النهضة(قصا

 م 1951نوفمب  1هـ/ 1371صفر  1العدد الصادر يف 

 ويتضمن مقاال للشيخ الدهان؛ بعنوان  

 احللقة الثانية.  -)جلسة مع كتاب اهلل تعاىل(
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 قصاصة من صحيفة )النهضة(

 م 1951نوفمب  8هـ/ 1371صفر  8العدد الصادر يف 

 لدهان؛ بعنوان  ويتضمن مقاال للشيخ ا

 احللقة الثالثة.  -ة مع كتاب اهلل تعاىل()جلس
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 قصاصة من صحيفة )النهضة(

 م 1951نوفمب  19هـ/ 1371صفر  15العدد الصادر يف 

 احتفال للشيعة االثني عرشية بزنجبار ويتضمن نقال للكلمة التي ألقاها الشيخ الدهان يف 

 ريض اهلل عنه( إلمام أيب عبداهلل احلسنيبعنوان: )يف ذكرى ا
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 صاصة ورقة من صحيفة )النهضة(ق

 م 1951ديسمب  20هـ/ 1371ربيع األول  20العدد الصادر يف 

 ويتضمن كلمة للشيخ الدهان يف احتقال أهل مليندي بذكرى املولد النبوي 

 ربيع األول  7يف املسجد اجلامع يوم اجلمعة 
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 الثمني(  صورة غالف كتاب )العقد 

 وتصحيحه لشيخ الدهان عىل طباعته الذي أرشف ا
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 تقديم الشيخ الدهان لكتاب )العقد الثمني( صورة صفحة من 
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 الرتحيب بالشيخ العبي قصيدة 
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 صورة للشيخ الدهان مع بعض علامء عامن

 م1974 /هـ1394 سنة مرصالتقطت ب

 عبداحلليم األزهر وشيخ اخللييل، عيل بن عبداهلل  شيخوال اخللييل، أُحد الشيخ: اليمني من الصورة يف ويظهر

 احلامتي  سعيد والشيخ الساملي، سليامن والشيخ األهواين، فاروق: والصحايف  الدّهان، حممد  حممد والشيخ مود،حم
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 رسالة من الشيخ الدهان إىل الشيخ أُحد اخللييل 

 


