
  

  

  

  البحو�ت حواصل
  

  

  حتت شعار األوىل احللقة العلمية

  

  من أجل توثيق الرجال العدالة و األسانيد، "

  "العالمة احملدث النسابة املؤرخ احلبيب سامل بن أمحد بن جندان أمنوذجا

  :بعنوان

  ".العالمة احملدث النسابة املؤرخ احلبيب سامل بن أمحد بن جندان كما قد عرفناه"

  جباكر� املعمور مسجد يف ٢٠١٦ مايو ١٥ / هجرية ١٣٤٧ شعبان ٨ األحد يوم املنعقدة
   



 بحو�ت يف احللقة العلميةالحواصل 

، ديناسمن أجل توثيق الرجال العدالة و األ"بحو�ت يف احللقة العلمية حتت شعار الحواصل 

شعبان  ٨يوم األحد  نعقدةامل" العالمة احملدث النسابة املؤرخ احلبيب سامل بن أمحد بن جندان أمنوذجا

  :بعنوان. يف مسجد املعمور جباكر� ٢٠١٦مايو  ١٥/ هجرية  ١٣٤٧

  ".العالمة احملدث النسابة املؤرخ احلبيب سامل بن أمحد بن جندان كما قد عرفناه"

  :احملاضرون

سعة علم احلبيب سامل "عنوان البحث . العالمة احلبيب علي بن عبد الرمحن بن أمحد السقاف -

 ."ن جندانب

توثيق األئمة و تزكيتهم "عنوان البحث . العالمة الكياهي احلاج الشيخ دمحم شكور يعقوب -

 ."للحبيب سامل بن جندان

رحلة احلبيب "عنوان البحث . الداعية اإلسالمي السيد علوي بن عبد هللا بن حسني العيدروس -

 ."سامل إىل حضرموت و آ�رها الباقية العطرة

هل احلبيب "عنوان البحث  السيد أمحد بن نوفل بن سامل بن أمحد بن جندانالداعية اإلسالمي  -

 ."سامل حمدث و نسابة و مؤرخ و هل هو ثقة يف كل ما أبداه؟

  

  حواصل البحو�ت العلمية املتفقة عليها

و ختصص أكثر يف احلديث رواية و دراية و يف األنساب و التاريخ و  توسعه يف مجيع العلوم  - ١

 .تراجم الرجال

 .امجاع أهل عصره على قوة حافظته  - ٢

الئم  ق لومةَ احلصدق و إحقاق الأهل عصره �نه صادق و كان ال خياف يف إعالن قول  امجاع  - ٣

 .و لو أن يضحي حبياته

 .قدمه من الرواية و الو�ئق و فيما أبداه من العلوم ماتوثيق أهل عصره له في  - ٤

 .امجاع علماء عصره على عدالته و ضبطه  - ٥



 .على صالحه و استقامته و واليته التواتر  - ٦

أحد ممن هو يف طبقة مشاخيه و من هو يف طبقة أقرانه و من هو يف طبقة اآلخذين  عدم وجود  - ٧

عنه ممن جيتمع به و خيتلط به و يعرفه معرفة �مة، من يقدح يف عدالته أو جيرح يف علومه و روايته 

 و عرفه من أهل عصره و مصره ن اجتمع بهفكل م. أو يقول بتكذيبه أو بومهه أو يقدح يف روايته

 .أثنوا عليه و يوثقونه

 .مسلمي الشرق األقصى ق أهل عصره �نه أحد شيوخ علماءاتفا  - ٨

و كان علماء عصره يدعونه حلضور اجلموعات الكبرية إلمالء األحاديث و الرواية و   - ٩

 .املسلسالت

 .َمجََع بني علمي الشريعة و احلقيقة -١٠

 .شبل املنابر و خطيب العلويني بل و خطيب األمة امجاع أهل عصره �نه -١١

 .كانت أقواله و أفعاله حجة يف عيون العلماء -١٢

 .تعمقه يف التاريخ و خصوصا يف �ريخ الشرقي األقصى و األوسط تراجم رجاهلما  -١٣

رحالته لألخذ و الرواية و التوثيق و مجع املعلومات إىل مناطق عديدة منها احلرمني   -١٤

وت و مصر و الكويت و أفريقية و اهلند و سيالن و العراق مز و اليمن و حضر الشريفني و احلجا

 .و مناطق الشرق األقصى

 .من أجل إبراز احلقائقحتمله لألذى الذي كان يلحق به   -١٥

 .رجوع علماء عصره إليه يف املعضالت املسائل العلمية  -١٦

 .كثرة اآلخذين عنه يف الشرق األقصى و حضرموت و احلجاز -١٧

احلبيب سامل يفتخر �نه إندونسي و جاوي ابن أب إندونسي و جاوي و ابن أم كان  -١٨

و كان يدافع عن وطنه حىت أوذي و سجن و . إندونسية و جاوية بنت إندونسي و جاوي

 .عذب من أجل وطنه من قبل اإلحتاللني اهلوالندي و اليا�ين و احلكومة اليت حلقتهما

 .السباق خيلها �نه لدرايةا و الرواية فن يف عصره أئمة اعرتاف -١٩

 االجتهاد يف معه اختلفوا إن و توثيقه و سابقته و بفضله يعرتفون عصر أئمة كان و -٢٠

 .العلمي

 أوجد أثرا كبريا يف حضرموت حني زارها ال تزال آ�رها �قية إىل اليوم و الليلة -٢١



 .استقبال علماء حضرموت و حفاو�م به تدل على توثيقهم له و أنه ثقة عندهم -٢٢

األنساب و التاريخ و الرتاجم و احلديث رواية و دراية و منها . ألف يف كثري من الفنون -٢٣

الردود و له رسائل فقهية و غريها تصل إىل أكثر من مائة مؤلف ما بني رسالة و كراس و 

 .جملدات

و كان ال يذكر حديثا إال مسندا و ال شخصية يف التاريخ إال و ذكر نسبه كامال و ال  -٢٤

 .خيية إال و ذكرها مفصلةحادثة �ر 

يف األنساب أو التاريخ  تسواء كان و يعتمد عليها يف �ليفه كان غنيا �ملصادر العلمية -٢٥

 .أو الرتاجم أو احلديث أو غريها و ذلك من خالل ما مجعه يف مكتبته العظيمة املسماة �لفخرية

خمطوطات أو   له شغف عظيم يف مجع املصادر سواء كانت و�ئق �رخيية أو أنساب أو -٢٦

 .كتب �درة

 .و التاريخ و الرواية و غريها على معلوماته يف األنسابعصره اعتماد كبار أئمة  -٢٧

 .ترجم لكثري من علماء الشرق األقصى و أئمتها و الواردين إليها من أئمة الدنيا -٢٨

و األنساب و الرواية و اإلجازات و  الرتاجميف يف �ليف كتب منه مشاخيه  كبارُ   طلبَ  -٢٩

 .غريها

شرق األقصى و إظهار فضائلهم و ترامجهم الو له منة عظيمة يف تعريف علماء و أئمة  -٣٠

  . بعد أن كانوا ال يعرفون و ال يؤبه �م إال البعض ممن خرج إىل احلجاز و استقروا فيها

 

  توصيات احللقة

  .التحامل و اإلنتقاد الشخصي أمر مرفوضفاإلنتقاد العلمي أمر مطلوب مع لزوم األدب  - ١

  .إنشاء مركزا خلدمة تراث احلبيب سامل بن أمحد بن جندان و إظهارها حىت ينتفع �ا الناس - ٢


