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 املطلع القرآين

 بسم هللا الرمحن الرحيم
َصلِا ِلَربِاَك واحَنْر. ﴿ ِإّنا َأْعطَيناَك الَكْوثَر . ف

 ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبرَت﴾
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 اإلهداء

 

 إىل ُشُيوِخي األفاضل..

 بَِقيَِّة السََّلف..

 وأمثلِة الطريِق يف اخلََلف..

وإىل أحفــاِ  اإلمــاِم املهــاجِر يف مألــارق األر  ويف 
 مغارهبا..

الـ   السَّفينةِ  ))وإىل الراغبنَي يف التـََّعرُِّف على مناذِج 
 ..(( َمن رَِكَبها جَنا وَمن ختَلََّف عنها َهَلك 

 

َُؤلاف
 امل
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 المقدمة

ََـَدُ وا مـا  ﴿احلمد ّللا القائل يف حمكـم بيناهـ:    ـْؤِمِننَي رِجـاَص 
ُ
ِمـَن امل

ُلوا  َتِاــُر ومــا بَــدَّ ُهْم َمــن يـَنـْ ََــى حَنْبَــُ: وِمــنـْ ُهْم َمــن َ  عاَهــُدوا اّللاَ َعَليــِ: فِمــنـْ
َََدَق اّللا العايم .23]األحزاب   ﴾هـَْبِديال   ] 

والصــالُ  والســالُم علــى ُمَعلِاــِم النــاِا اخلــىَل و اعيهــا إىل اّللا  حلكمــة 
واملوعاة احلسنة.. سيِاِد هذه األمة و ـدوِها إىل الصـفات املستنسـنة.. 
إمـاِم املتقـني سـيِدّن حممـِد بــن عبـد اّللا آ وعلـى آلـ: الطيبـني الطــاهرين آ 

الغـــــر امليـــــامني آ وعلـــــى التـــــابعني و بـــــع التـــــابعني  ـــــم  وعلـــــى َـــــنابت:
دِق اهاِباٍع إىل يوم الدين .  إبحساٍن َو

 وبعـــــُد فيقـــــوص العبـــــد الفقـــــىل إىل عفـــــو مـــــو ه أبـــــوبكر العـــــدين ابـــــن 
ّا نســـبا  احلَـــرميا و نـــا   علـــي بـــن أب بكـــر بـــن علـــّو املألـــهور العلـــو

ّا  ربــة  ومعــا ّن     إنــ: ملــا َأْظلَــَم الألــافعيا مــذهبا  الصــويفا مألــر  العصــر
ـــا  مـــن أبنـــاء -الزمـــانآ وانعـــدم يف حمـــيع العصـــر هعريـــُف ا يـــل  خصَو

بتاريخ رجـا م وشـيوخهم آ الـذين محلـوا يف الـو ن  -حمافاة حَرموت
ــــة آ ورايــــة اإلاــــان والتقــــى والو يــــة آ أشــــار علــــيَّ بعــــ   مألــــعل ا داي

عــــن  ((صـــر   سلســـلة   ت))اإلخـــو  املنيلصـــني أن أكتـــَا للريــــل املعاَـــر 
 ريــخ الألــيوف األفاضــل آ الــذين إذا ُرُِوا ذُِكــَر اّللا آ وأن يكــون عــرُ  



  (10 ) 

هـــذه الـــرتاجم بلســـان العصـــر وأســـلوب: آ كـــي   يفـــوت علـــى املتـــ خرين 
ا ســـتفا ُ  مـــن  ربـــة ومعـــاّن  املتقـــدمني آ ولتاـــلَّ الصـــلُة بـــني األجيـــاص 

ملعرـــم مـــن  ائمـــة  علـــى أَـــو ا آ وملســـاعد  الألـــباب علـــى فـــكِا رمـــو  ا
أخبار وأحواص الأليوف األوائل آ ال  ُشِنَنْت هبـا كتـا الـرتاجم القداـة 

ارت يف نار الألباب لغزا  حمىلا  .   آ َو
و ـــد اســـتعنُت  ّللا يف هـــذا األمـــر آ وبـــدأُت يف كتابـــة هـــذه الـــرتاجم 
مبتــد    إلمــام املهــاجر إىل اّللا أمحــد بــن عيســى النقيــا بــن حممــد بــن 

 إخل النسا املبارك .علي العريَي.. 

أحفــــا  اإلمــــام  ))ولــــن أ تصــــَر يف عــــر  الــــرتاجم علــــى شنيصــــياِت 
وحدهم آ بـل إنـس سـ هَعرَُّ  إىل كثـىٍل مـن العلمـاء والفَـالء  ((املهاجر 

آ وأسـ ص اّللا وت املنتمني ملدرسـة السـلف الصـاحمن أهل وا ّ حَرم
ىل جنـة النعـيم آ هعاىل أن جيعل عملَي خالصا  لوجهـ: الكـر، آ ومقـراِ   إ
التوفيــق آ وهــو وخدمــة  لعبــا ه الســائرين علــى املــنهو القــو، آ واّللا و  

 .حسيب ونعم  الوكيل
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 هاجرالم اإلمام نسب  سلسلة

هو السيد الألريف أمحـد املهـاجر ابـن عيسـى النقيـا ابـن حممـد بـن 
علـــي العريَـــي ابـــن جعفـــر الصـــا ق ابـــن حممـــد البـــا ر ابـــن علـــيٍا َ يـــِن 

ن ابـــن اإلمـــام احلســـني الســـبع ابـــن اإلمـــام علـــي بـــن أب  الـــا العابـــدي
نب: وسلم  .وفا مة الزهراء بنت املصطفى َلى اّللا علي: وآل: َو

 
 ونشأته ميالده

 لعـراق آ  ((البصـر   )) مدينـة يف عيسـى بـن أمحـد املهاجر اإلمام ُولد
حيـ  كـان يقـيم أهلُـ: وَذُووه آ و ـد اختلـف املؤرخـون يف دديـد و  هـ: 

 ((اإلمــام املهــاجر  ))آ كتــا املــؤرف الســيد حممــد ضــياء شــهاب يف كتابــ: 
  مل يــذكر أحــَد فيمــا علمنــا ِســنَّ املهــاجر  لتنقيــق آ فلعــل املراجــع  (1)

الــ  ختــذّن بــذلك  ــد ضــاعت آ و  َعَرــَا فقــد ضــاعْت مراجــُع كثــىلَ  
 جدا  آ ولكنا نستنتو مبا لدينا من بصيٍص ضـئيل لعلنـا نصـا ف جانبـا  

 من احلقيقة . 

مث  ــاص بعــد وــٍ  واســتنتاٍج ومقارنــٍة  ر يــٍة وعمــاص أو  ه وبعــ  

                                        
 . 119ص ((اإلمام املهاجر  ))( راجع كتاب: 1)
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 . 273شيوخ:  يبدو أن و    السيد املهاجر كانت عام 

وأمـا السـيد البناثـة سـامل بـن أمحـد بـن جنـدان فقـد كتـا يف مقدمــِة 
مسنده مبا يألىل إىل أن املهاجر مسع من النابلسي البصـّر وعمـره أربـع 

 . 279آ فتكون و  ه: عام  سنوات

ونألــ  يف البصــر  دــت رعايــة أبويـــ: نألــ     ينيــة  علميــة  آ عــذ عنهـــا 
  بقولــ: ((أ وار التــاريخ احلَــرمي  ))السـيد حممــد بــن أمحــد الألــا ّر يف 

نألـ  املهـاجر بـني آ ئــ: وأعمامـ: مـن أئمـة ونقبــاء وعلمـاء يف بيئـة هزخــر 
كبــار العلمــاء آ فــدرا العلــوم  لعلــم والنبــل  والفَــل آ ويف بلــد  ــوج ب

اإلســالمية إذ ذاك مــن حــدي  وهفســىل وفقــ: وأ ب و ريــخ إىل العلــوم 
العقليـــة علـــى أولئـــك آ وهثقـــف بثقافـــة أهـــل ذلـــك العصـــر آ و ـــد أ ـــع 

الح:  .( 1)املؤرخون القدماء واملعاَرون على هقاه َو

ة  وكــان عصــر اإلمــام املهــاجر عصــرا   اهــرا   لثقافــات والعلــوم املتنوعــ
ـــــــك واأل ب والتصـــــــوف  ـــــــة والفلســـــــفة والفل كـــــــالعلوم الألـــــــرعية واللغوي
والرايضـــة احلســـابية وغىلهـــا آ كمـــا روج اإلمـــام املهـــاجر عـــن  لـــة مـــن 
ـــــن روج عـــــنهم   ابـــــُن َمْنـــــَدْه  علمـــــاء  مانـــــ: آ وروج عنـــــ: آخـــــرون آ َو

                                        
 ( .156  1) ((التاريخ احلَرمي أ وار  ))( راجع 1)
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األَبهاين آ وعبدالكر، النَّسائي آ والنابلسـي البصـّر آ ولقيـ: احلـاف  
آ وابـن َـاعد آ واحلـاف  ارُجـراِّ آ وعبـد  306  لبصر  عام الدُّو ب

اّللا بن حممد بن  كراي العويف املعمر البصـّر آ وهـالص احلفـار العرا ـي آ 
 وأمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد األَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهاين آ 
 وإمساعيـــل بـــن القاســـم احلصصـــي آ وأبـــو القاســـم النســـيا البغـــدا ّ آ 

 وأبوسهل بن  اي آ وغىلهم .

كــــان أيَــــا قــــد   لعلــــوم والثقافـــات ف ا اخــــر  وكمـــا كــــان هــــذا العصـــر
مسـرحا  للفـو واحلـروب والصـراعات الفكريـة والعسـكرية آ وبـني ثناايهـا 
رأج املهاجر كثىلا  من احملن والبالاي العامـةآ بـل رأج هـََفـرَُّق الطـالبيِاني يف 

آ وهـيقَّن هفـا م الة ال  عاىن منها اخلـاص والعـامالبلدان آ ورأج سوء احل
و يألهد الدوص اإلسالمية هتالشى وحـدُها الفكريـة والسياسـية األمر وه

 وهتنوص إىل فوضى اجتماعية وأحداث  امية .
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 القرامطة وفتنة الزنج ثورة

يف عهـــد اخلليفـــة العباســـي املهتـــدّ آ  225بـــدأت ثـــور  الـــزنو عـــام 
فقاسى السيد املهاجر ما  اساه البصريون والعرا يون وغىلهم من أهـواص 

آ أما فتنة القرامطة فقد بدأت منـذ عـام  (1) البصر  بنكباتٍ  آ وأَيبتْ 
مـع وعمـل بزعامة رجل مسى نفس: حيىي بن املهدّ يف البنرينآ  278

أعوانــ: علــى نألــر مبــا ئهم يف كافــة  بقــات ارتمــع آ حــ  نألــروها يف 

                                        
 ))امس:  ((و ريفن))( اثر الزنوج يف فرات البصر  بقيا   رجٍل خارجيٍا من األ ار ة يف  رية 1)

ويسمي نفس: علي بـن عبـد الـرحيم آ مـن  بيلـة عبـد القـيح يف البنـرين آ مث  ((هبلوص 
يف البصـــر  وضـــواحيها آ واســـتماص  لـــوهبم حـــ   حســـاء آ و عـــا إىل دريـــر العبيـــديف األ

هركـــوا مـــواليهم وانَـــموا إليـــ: آ فعاـــم شـــ ن: و ويـــت شـــوكت:آ مث ســـار إىل بغـــدا  وأ ـــام 
هنـــاك ســـنة  واحـــد   آ مث عـــا  إىل البصـــر  يف عهـــد املهتـــدّ آ مث حاربـــ: املعتمـــد عــــام 

الـبال  آ فانتصر َاحا الزنو آ واضطر أها  البصر  وما جاورهـا إىل مغـا ر   256
وذوــــوا كثــــىلا  مــــن أهلهــــا وخربــــوا مســــردها  357واســــتوىل الــــزنو علــــى البصــــر  ســــنة 

 .  22-21ص ((املهاجر))وأشعلوا النار يف املدينة آ وراجع يف ذلك كتاب 
و ــاص   إن َــا ســاعد الــزنو أن احلاميــَة الــ  كانــت يف املدينــة ضــئيلَة جــدا  آ و ــد 

عـــاين عصـــبية  ت العصـــبية آ ويبـــدو أن املدينـــة كانـــت هُ مزَّ َتهـــا الَـــغائن احلزبيـــة واحلـــزا ا
 ((املهــاجر  ))وبــني الســعديني وهــم ســنية . راجــع  -وهــم شــيعة- ائفيــة  بــني الــربعيني 

بعــد معــارك  اميــة اســتمرت أربعــة عألــر عامــا    270. وانتهــى أمــر الــزنو عــام 23ص
 ولكن آاثر هذه الفتنة الألنعاء استمرت  منا   ويال .
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ـــة اخلـــوارج والزنـــوج علـــى  جنـــو  اخلليفـــة آ وســـاعد انألـــغاص اخلليفـــة بفتن
 كنهم يف البال  .سرعة انتألارهم و 

وهكـــذا عانـــت البصـــر  يف هلـــك احلقبـــة مـــن احملـــن والفـــو مـــا حرمهـــا 
نصـــيبها مـــن الطم نينـــة والســـالم آ وكـــم رأج اإلمـــام املهـــاجر مـــن هلـــك 

 .(1)العراق كل: منذ أن شا إىل أن كهلالفاائع على مدينة البصر  و 

 

 الطالبيين تفرق يشهد المهاجر

 ((املهــــاجر  )) كتــــاب  علــــى ذيلــــ: يف نــــو  بــــن اّللا  عبــــد املــــؤرف أشــــار
إىل شــهو  اإلمــام املهــاجر يف هــذه املرحلــة العصــيبة مــن حياهــ:  37ص

 .هـََفرَُّق العلويني من العراق إىل كافة أحناء العامل 
وكان يف هذا التفرق منـافُع كثـىلَ  آ إذ انتألـر اإلسـالم بـذلك التفـرق 

م إىل ســومطر  يف أ طــار كثــىل  آ فمــنهم مــن هــاجر إىل بــال  ا نــد ومــنه
 ومنهم إىل جزر الألرق األ صى وحدو  الصني . 

  (2)البصرة في المهاجر شخصية
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  ما مثال: ((املهاجر  ))( كتا عبد اّللا بن نو  يف ذيل كتاب 1)
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هكونـــت شنيصـــية هـــذا اإلمـــام يف جـــو ملـــيء  ملتنا َـــات آ علـــوم 
ــــراع آ  وآ اب وفلســــفات بوانــــا حــــوا َث  اميــــٍة وخــــوٍف ورعــــا َو
ٍّا و راعــــيا آ بــــل كــــان يألــــهد الســــفن الكثــــىل   إضــــافة إىل نألــــا   ــــار

مــن شــ  األ طــار ومعهــم حمصــو هم ومــا جيلبونــ: مــن البَــائع  القا مــة
 والسلع وا نسيات البألرية .

 الـــنفح وعـــز  احملتـــد شـــرف أســـره: حيـــا  جمـــرج يف يألـــهد كـــان  كمـــا
ـــــرو  جانـــــا إىل آ الَـــــمىل ونقـــــاء  مألـــــو    آ الواســـــع وا ـــــاه املاليـــــة الث

 عيســـى بـــن حممــد هو أخـــ وهـــذا آ الألــراعة وألـــوان وا ســـتقامة  لتقــوج

                                                                                     

كــان أمحـــد املهـــاجر علـــى كــرم حمتـــده رفيـــَع املكانـــة آ عاملــا  متمـــو  آ وكـــان والـــده 
عيسى نقيبا  لألشراف آ وجده حممد بن علي أكذ أو   أبيـ: آ ولـد  ملدينـة املنـور  مث 

آ وجده علـي العريَـي ابـن اإلمـام جعفـر الصـا ق  203 انتقل إىل البصر  وهويف سنة
آ نسـبة  إىل الُعــري  بلـد  علــى أربعـة أميــاص مـن املدينــة آ كـان أَــغر أو   أبيـ: وهــويف 
والده وهو  فلآ خرج مع أخي: حممد بن جعفر مبكة حينمـا  ـام وركتـ: هنـاك آ ومـع 

ســـان وجـــاء إىل حممـــد بـــن حممـــد بـــن  يـــد حـــني  ـــا  حركتـــ:  لعـــراق آ ورحـــل إىل خرا
البصر  وكتا إلي: أهل الكوفة يلتمسون جميئ: من املدينة املنـور آ فقـدم إليهـا وأ ـام هبـا 

آ ومـــن هـــذا البيـــت آص العـــري  بيـــت املنيـــتصا  210 منـــا  وخـــذون عنـــ:آ هـــويف عـــام 
ومـــنهم بنـــو العرمـــي مـــن أهـــل احلـــائر آ وآص الرومـــيآ وينتهـــون إىل عيســـى بـــن حممـــد 
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 . البقاع وفتنوا ا يوش  ا وا الذين األبطاص أحد

 

 البصرة من راجهالم اإلمام هجرة

هَافرت األسباب جمتمعة  يف َـدر اإلمـام املهـاجر دثُـّ: علـى اختِاـاذ 
 ــراٍر حاســٍم حيفــ  بــ: ذريتــ: وذويــ: مــن راي  الفــو املتالحقــة علــى هربــة 

ال  اّللا الواســعة العــراق اخلصــيا آ وكــان  ــرار اخلــروج مــن العــراق إىل بــ
لـــيح  لقـــرار الصـــعا أو املســـتنيل آ فكثـــىَل مـــن الطـــالبيني مـــن أهلـــ: 

 وأسره:  د هاجروا خالص هفا م الفو إىل أرجاء عديد  من العامل .
لقـد كــان اإلمــام املهــاجر يبنــ  عـن البــديل املالئــم الــذّ ومــن فيــ: 

ــ: العلويــة آ ويبــدوا أنَّ  ــِ: البألــرية وُذراِيَِّت  األ ــدار حركــت  واعيــ: علــى َهرَِكِت
 لىلحل ببعٍ  من أسره: إىل احلرا  .

 ــــع املهــــاجر أفــــرا  أســــره: وأ اربــــ: آ وأ    ــــم مكنــــون رغبتـــــ: يف 
الرحيــل عــن البصــر  وعــر  علــيهم األســباب وأوضــا القــرائن آ فوافقــوه 
وأ ـــروا رأيـــ: وأخـــذوا يعـــدون العـــد  يف ســـبيل هرهيـــا أوضـــاع املهـــاجرين 

مــن البصـــر   317 رـــر  يف أثنــاء العــام ا رـــّر واملتنيلفــني آ وكانــت ا
 إىل املدينة املنور  .

 320-298خرجــت القافلـــة مــن البصـــر  إ ن خالفــة املقتـــدر  ّللا 
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 وفيها عد  من آص البيت النبّو وأهباعهم آ وهم  

 . (1)اإلمام املهاجر إىل اّللا أمحد بن عيسى -1

 ي . وجت:  ينا بنت عبد اّللا بن احلسن العريَ -2

 ابن: عبد اّللا بن أمحد املهاجر . -3

ـــــــن حممـــــــد  -4 ـــــــن عيســـــــى ب ـــــــت حممـــــــد ب   وجـــــــة أم البنـــــــني بن
 .اّللا بن أمحدعبد

 . (( لَبْصرِّ  ))إمساعيل بن عبد اّللا بن أمحد امللقا  -5

جـــد األشـــراف الألـــريف حممـــد بـــن ســـليمان بـــن عبيـــد اّللا  -6
                                        

( يكا  املؤرخون جيمعـون علـى إ ـالق لقـا املهـاجر علـى اإلمـام أمحـد بـن عيسـى منـذ 1)
أن هـــاجر مـــن العـــراق إىل احلرـــا  مث اســـتقر يف حَـــرموت آ كتـــا الســـيد حممـــد بـــن 

  أمــا ســبا هلقيبــ:  ملهــاجر فألنــ: هــاجر مــن البصــر   ((األ وار  ))أمحــد الألــا ّر يف 
إَــالحيٍة آ أاهــا ا  مئنــاُن علــى ســالمة  ينــ: و يــن أهباعــ: إىل حَــرموت ألســباب 

يف موضع آمن آ ومل هكن ا رر  مـن هـذا اإلمـام بِـدعا  آ فهـي شـيَء معتـاَ  عنـد أئمـة 
األسر  النبوية منذ أن بـدأ الرسـوص َـلى اّللا عليـ: وسـلم فهـاجر مـن مكـة إىل املدينـةآ 

ني هــاجر مــن احلرــا  إىل العــراقآ وهـاله اإلمــام علــي بــن أب  الــا كــرم اّللا وجهــ: حــ
و ــد هبعــ: بنــوه وأحفــا ه مــن بعــده كاإلمــام احلســني بــن علــي واإلمــام  يــد بــن علــي بــن 
احلسني آ وحممد النفح الزكية بن عبد اّللا احمل  بـن احلسـن املثـن بـن احلسـن السـبع 

  1) ((األ وار)).  ارســـة يف املغـــرب آ وغـــىلهم كثـــىلونه إبـــراهيم وإ ريـــح جـــد األاوأخـــو 
156. ) 
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 . (1)األها لة

د، آ أو اف آص  ُــــــاألشــــــر داي جــــــد الألــــــريف أمحــــــد الُقــــــ -7
 . (2)دايبنوالقُ 

 وهـــــــم ســـــــبعون فـــــــر ا  مـــــــنهم مواليـــــــ:   آحاشـــــــية اإلمـــــــام املهـــــــاجر -8
                                        

 ( هـــو الألـــريف حممـــد بـــن ســـليمان بـــن عبـــد اّللا بـــن عيســـى بـــن علـــّو بـــن حممـــد بـــن 1)
محنـام بــن عـون ابــن اإلمــام موسـى الكــاظم ابــن جعفـر الصــا ق ابــن حممـد البــا ر ابــن 

 علي العريَي.. إخل .

بغيـــة  ))هكــذا ذكـــره الســيد علـــي احملــدث الطـــاهر ابــن احلســـني األهــدص يف كتابـــ: 
واألهــدص لقــَا شــريف آ  ــاص بعَــهم معناهــا  ((و   علــي بــن  الــا ملعرفــة أالطالــا 

( آ وهنتألــــر ذريــــة 124  1) ((املألــــرع الــــرّو))األ ىن آ أّ   األ ــــرب . انتهــــى عــــن 
 الألريف حممد بن سليمان املذكور يف مشاص اليمن إىل اليوم.

يــةآ ( أشــارت بعــ  كتــا األنســاب والــرتاجم إىل بــس القــداي ومــا هفــرع عــنهم مــن الذر 2)
للعالمة السيد علّو بن عبـد  ((السىل  املصطفوية واألنساب الفا مية  ))ومنها رسالة 

الرمحن السقاف املكيآ وفيها   أن  لة أبناء احلسـنني بـوا ّ سـر   ومـا  اّنهـا  بنـو 
القداي آ وبنو الألرر آ وبنو أمحد آ وبنوالو  آ وبنو الصويف آ وبنو إمساعيل آ وبنو 

  رويف آ وبنوالصديق آ وبنو البنر آ وبنوالثلو آ وبنو الألا .العرب آ وبنو ا

 فهــذه ثــالث عألــر   بيلــة جيمعهــا حســن بــن يوســف بــن حســن بــن يوســف بــن 
حســـن بـــن حيـــىي بـــن ســـامل بـــن عبـــد اّللا بـــن حســـني بـــن علـــي بـــن آ م بـــن إ ريـــح بـــن 

بــن جعفــر الصــا ق . ابــن موســى الكــاظم ا ىبــن علــي الرضــاحســني بــن حممــد ا ــوا  
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جعفر بن عبد اّللا األ  ّآ و تار بن عبـد اّللا بـن سـعدآ وُشـَوي: 
 بن فرج األَهباين.

سلكت القافلة  ريق الألام آ إذ كانـت الطريـق املعتمـد  مـن العـراق 
ألمــــن آ و ــــد اندرســــت وانــــدثرت ار ر إىل الــــبال  املقدســــة مَــــطربة ا

والعيــــــون والــــــذك واحملطــــــات املعــــــد  لراحــــــة املســــــافرين آ كمــــــا انــــــدثرت 
 . (1)العالمات ال  يهتدّ هبا الناا لسلوك الطريق 

ـــلت القافلــــة إىل املدينــــة املنـــور   ا مــــة مــــن  ريـــق هبــــوك آ و  ص نـــــز َو
ور  آ وأ ـام مـد  املهاجر مبن مع: عند أ ارب: وذوي: َن كـان  ملدينـة املنـ

آ و د شهد علـى الصـعيد العـام فتنـا   317عام كامل آ وهذا العام هو 
وأحدااث  عااما  آ ففي موسم احلو  خل القرامطة إىل مكة وعاثوا فيهـا 

 . (2)الفسا  آ كما انتزعوا احلرر األسو  من مكان: ومحلوه معهم 

                                        
( كانـــت هـــذه القافلـــة هســـمى  رب  بيــــد  نســـبة  إىل  بيـــد   وجـــة هـــارون الرشــــيد آ إذ  1)

كانـت  ـد أنفقــت يف حياهـا األمــواص الطائلـة إلَــال  وهمـني خــدمات هـذه الطريــق 
آ وكان انداثر هذه الطريق بعد  49-48آ راجع املصدر السابق ص 90املمتد  عام 

 وكل .عهد اخلليفة املت

( انتـزع القرامطــة احلرــر األســو  ومحلــوه إىل َهَرــر آ وبقــي موضــُع: خاليــا  حنــوا  مــن اثنــني 1)
وعألـرين سـنة آ مث أعـا وه  ــائلني   أخـذّنه بقـدر  اّللا آ ور  ّنه مبألـيئة اّللا . املصــدر 
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عــ: إىل هوجــ: اإلمــام املهــاجر مبــن م 318يف النصــف الثــاين مــن عــام 
مكـــة آ وحــــو ذلـــك العــــام والكعبــــة مـــن غــــىل احلرـــر األســــو  آ فكــــان 

 احلراج يَعون أيديهم مكان احلرر .

التهـــائم ويف موســـم احلـــو التقـــى اإلمـــام املهـــاجر بملـــة مـــن حرـــاج 
وحَــرموت آ فــابتهروا بــ: ورافقــوه وامتلــؤوا بعلمــ: وأخال ــ: آ وأخــذوه 

اك آ و لبــــوا منــــ: بفتنــــة اخلــــوارج املســــيطر  علــــى أر  حَــــرموت آنــــذ
 اخلروج إليهم ف وعدهم بذلك .

 

 وحضرموتالتهائم  إلى الرحلة

 اإل ضـيةآ هثـىل دـت  ر هـا من املرحلة هذه يف حَرموت كانت
 القــــرن يف ظهـــورهم أوص وكـــان آ املـــداّ إ   بـــن اّللا  عبـــد أهبـــاع وهـــم
 نفســ: يلقــا وكــان آ األمــّو حيــىي بـن اّللا  عبــد يــد علــى ا رــّر الثـاين

 . (1)طالا احلقب

                                        
تســــنوا رج آ فاكا( ظهــــر  الــــا احلــــق يف هلــــك الفــــرت  التار يــــة ومعــــ:  اعــــَة مــــن اخلــــو 1)

حَـــــرموت ونواحيهـــــا آ مث ملكـــــوا َـــــنعاء آ وهـــــا وا مكـــــة املكرمـــــة آ واشـــــتبكوا يف 
حــروب  اميــة مــع األمــويني حــ  انتهــت هبزاــة اخلــوارج آ و ُتــل األعــور مــع  لــة مــن 

ِوسـهم إىل  مألــق عــام    ولكـن فتنــتهم مل هنتـ: . راجــع املصــدر  130رجالـ: وبُعــ  بر
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كتـــــا عـــــنهم املســـــعو ّ يف  ر ـــــ:   وحلـــــق بقيـــــة اخلـــــوارج بــــــبال  
 332أّ   إىل العــام  -حَــرموتآ ف كثرهــا إ ضــية إىل هــذا الو ــت 

ج إىل ر بُعمــان مــن اخلــوامــن و  فــرق بيــنهم وبــني  –عــام هليــف  ر ــ: 
 هذا الو ت. اهـ.

أن التـ ثىل   وبقي املذها اإل ضي سائدا  آ وكذلك أهل السنة آ إ 
ل إليها اإلمام املهاجر .  كان للنيوارج يف عموم حَرموت ح  َو



  (23 ) 

 ؟حضرموت إلى الهجرة المهاجر اختار لماذا

ما مثال:  لو   ((اإلمام املهاجر  )) كتاب:  يف شهاب ضياء السيد كتا
كانت الثرو  غايت: فليست حَرموت ببلد ثرو  آ وهو نفس: كـان ثـراي  

حِنلَة اخلارجية ؟ وليكون حاجزا  أمام القرامطة آ إذن فهل ذها لينافا 
 الذين يتقدمون؟ 

ــــ: واحلــــوا ث كانــــت ــــ  أحا ــــت ب مــــن أهــــم  الوا ــــع أن الاــــروف ال
ـــدَ الـــدوافع الـــ  حَ  أملَْ َهُكـــْن  ﴿إىل هـــرك و نـــ: ّنجيـــا  بنفســـ: و ينـــ:..  :ُ ْه

ىُل يُوِشـُك َأْن َيُكـوَن َخـ ))وحـدي  آ  ﴾أَْرُ  اّللِا واسعة  فتهاجروا فيهـا 
ْســِلِم َغــَنَم يَتبــُع هبــا َشــ

ُ
ــ: مــن  فَ عَ مــاِص امل ــرُّ بِديِن ا بــاِص وموا ــع الَقْطــِر يَِف
 . (1) ((الِفَو 

لقد اخرتق اإلمام املهـاجر بذكائـ: الثا ـا حرـا املسـتقبل آ واستألـفَّ 
الســتار بنــور بصــىله: النافــذ  آ ف رشــده اّللا إىل الصــواب آ فرعــل اّللا لــ: مــن 

آ مــع ثروهــ: املاليــة الــ  بــن ت ثــرو  إشــعاع وهدايــة للنــااحَــرمو  هررهــ: إىل
آ هـدج اّللا بـ: أيَـا غـال  اخلـوارج هبا وأَلا كثـىلا  َـا أفسـده الزمـان آ كمـا
 وكان للرميع َعَلَم هدايٍة ونوَر  ريٍق .
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  التهائم بين ما رهاجالم ركب
 حضرموت رتفعاتوم

مـا  َـوب  الـيمن السـعيد خرج الركا امليمون مـن أر  احلرـا  ُمَيمِا
آ ينتقــل مــن  ريــٍة إىل أخــرج يف ماهــٍر فنيــيٍم وموكــٍا عاــيٍم آ وبــدأت 
أمـــور القَـــاء والقـــدر هفعـــل فعلهـــا يف نفـــوا أعَـــاء احلركـــة املباركـــة آ 
فهــذا الســيد حممــد بــن ســليمان األهــدص هفــو نفســ: إىل النـــزوص يف  ريــة 

وص نـــز تــار الآ وذاك الســيد أمحــد القــداي   (1) املراوعــة مــن هــائم الــيمن
  مـــن هلـــك التهـــائم آ ليكـــون إبرا   اّللا هعـــاىل ماهـــرا  رص  ُ رْ بـــوا ّ ُســـ

 .لذريتهما املباركة ا  البيت النبّو وانتألار 

أمـا اإلمــام املهـاجر فقــد واَـل رحلتــ: مـن بــال  إىل أخـرج حــ  بلــ  
آ هـا مـن احملبـني رص البيـت النبـّوبيل بـوا ّ  وعـن آ وكـان أهلُ  رية ا ُ 

إكــــرام األهــــا  وهعلــــيمهم وإرشــــا هم مــــا شــــاء اّللا لــــ: أن ومكــــ  بــــني 
ـــ ((ا عـــامث  ))اكـــ  آ مث انتقـــل إىل ا رـــرين وهبـــا  ف آ دَ مـــن  بيلـــة الصَّ

                                        
ـــــاب 1) ـــــيمن آ وهـــــو  49ص ((املهـــــاجر  ))( جـــــاء يف كت ـــــس األهـــــدص إىل ال ـــــِدَم جـــــدُّ ب  َ   

ص نـــز ص  ريــة املراوعــة  بلــي بيــت الفقيــ: آ وانتألــر نســل: حــ  نـــز حممــد بــن ســليمان آ ف
 بعَهم وا ّ سهام والفنيرية و بيد وأبيات حسني آ وانتقل بعَهم إىل حَرموت.
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 . (1)وهم ُسنِايُّون 

وبــدأ اإلمــام املهــاجر يف اســترالب النــاا علــى اخــتالف مألــارهبم 
ومبـــــا ئهم يـــــدعوهم إىل التماســـــك والتـــــ خي والتنابـــــا دـــــت مالــــــة 

ا امعــة آ وكــان مــنهم اخلــوارج آ فقــد جــاء إلــيهم  اعــة مــنهم  اإلســالم
وهثــروا بدعوهــ: وأخال ــ: و بــوا علــى يديــ: آ كمــا  ــام املألــايخ مــن آص 
عفيـــف ســـكان ا رـــرين بنصـــر  اإلمـــام املهـــاجر آ والو ـــوف إىل جانبـــ: 
مســتمدين ومســتفيدين ومــدافعني آ و ــد محــل اإلمــام املهــاجر  ــم غايــة 

د همالو  والعرفان  م  .  (2)يلهم َو

وابتـــــــن اإلمـــــــام املهـــــــاجر يف ا رـــــــرين  ارا     اص أثـــــــره إىل اليـــــــوم آ 
 بيـــل انتقالـــ: عـــن  ((: يْ وَ ُشـــ ))واشـــرتج ًـــيال  وعقـــارا  مث َوَهَبهـــا إىل مـــو ه 

 ا ررين .

الوا عـة بقـرب  ريـة  ىلأَلـص بعـد خروجـ: عـن ا رـرين بقـار  بـس جُ نـز و 
ألــر بــني أهلهــا الــدعو  إىل اّللا الــدعو  بــورآ وأهلهــا آنــذاك ســنايون آ ون

ومنها انتقـل إىل اّللا مع كماص األخالق والصذ على جفاها وبداوها آ 
                                        

ا  من  رج الصََّدف آ حيـ  كانـت  ـراهم َتـد   مـن أواسـع ( هعتذ ا ررين مو عا  وسط2)
 وا ّ  وعن إىل َعْنَدص واأَلْحُروم وما يلي َسْدبَة.
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وعلــى  ((َُــو ))آ واشــرتج أراضــَي  راعيــة  هســمى  (1)َســةإىل  ريــة احُلَسياِ 
 . ((بُور)) رية 

ويف هـذه املرحلـة التـفَّ حـوص اإلمـام املهـاجر غالـُا القبائـل هنـاك آ 
يتـــ خر عـــن اهبـــاع  عوهـــ: والتـــ ثر مبذهبـــ: ســـوج  اعـــات اخلـــوارج آ ومل 

 و ذا ا : اإلمام املهاجر حنوهم بكليت: راغبا يف إ ناعهم .

 
 وارجوالخ المهاجر اإلمام

كــان  خــوص اإلمــام املهــاجر إىل حَــرموت حــداث   ر يــا  عايمــا  آ 
 وكـــان احلكـــم إذ ذاك رص  اي  يف مشـــاص الـــيمن آ أمـــا أهـــل حَـــرموت
فكـــانوا مســـتقلني  ألمـــر آ ومل يكـــن كـــل أهـــل حَـــرموت إ ضـــية وإن  

                                        
ي  ريـة وهـ -بَم احلاء وفتا السني املكرر  بينهمـا دتيـة مألـد   مكسـور  -احُلَسيِاَسة( 2)

ون علـــى نصـــف مرحلـــة مـــن هـــر،آ اســـتو نها املهـــاجرآ وكانـــت مدينـــة ؤ بـــني هـــر، وســـي
يــة وِ لْ آ وهــي القلعــة املعروفــة فيهــا والبئــر العُ  ((ُســو  ))عــامر آ واشــرتج هبــا أكثــر أراضــي 

ال  وعلى مدينة بورآ وهذه البئر مألهور  حفرها السيد ا ليل علّو بن عبيدهللا بـن 
هــا ورــار  كبــار كتــا امســ: علــى كــل احلرــار  مــن ا بــل األعلــىآ أمحــد املهــاجر و وا
 .110ص ((املهاجر  ))وهو املدماكآ انار 

واحلسيســة ارن خـــراَب ومهرـــور آ و ـــد ذكـــر املؤرخــون أن خراهبـــا كـــان علـــى يـــد 
 . 839ايت سنة ذِ عقيل بن عيسى الصَّ 
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كانـــت ســـلطة القـــائمني  ملـــذها اخلـــارجي هكـــا  هعـــمُّ القطـــر يف أ منـــٍة 
 صـــــىلٍ  متقطعـــــٍة آ وكـــــان آُص أب فَـــــل وآُص اخلطيـــــا الرتايـــــون علـــــى 

 مذاها احلق املنتألر  يف العامل اإلسالمي ذلك العهد .
وينـــــاظر اإل ضـــــية  حلكمـــــة واملوعاـــــة بـــــدأ اإلمـــــام املهـــــاجر حيـــــاور 

احلســـنةآ ويالحـــق موا ـــع انتألـــارهم آ مســـتفيدا  مـــن هثـــر بقيـــة الفئـــات 
ا جتماعيـــة بدعوهـــ: آ ومتَّنيـــذا  أســـلوب ا ـــدوء واخللـــق النبـــّو وســـيلة  
ّنجنــة   ســترالب املنياَــم آ وكــان اخلــوارج يقبلــون ا ــدص واألخــذ 

تلــــف املســــائل آ وكــــان والــــر  حــــوص مــــذهبهم وينا ألــــون العلمــــاء يف  
 لإلمام املهاجر  صا السبق يف اإل ناع واحلرة .

   وياهــــــر أ ــــــم  123ص ((أل وار ا )) يف الألــــــا ّر الســــــيد كتــــــا
يقبلون ا دص واألخذ والـر  حـوص مـذهبهم فيمـا لـ:  -أّ   اخلوارج  -

ــــــْلِمية آ كمــــــا و ــــــع  ــــــم مــــــع اإلمــــــام املهــــــاجر   ومــــــا عليــــــ:  لطــــــرق السِا
علــّو يف أثنــاء القــرن الرابــع ا رــّر آ ف نــ: اســتعمل أمحــد بــن عيســى ال

معهــم  ريقــة اإل نــاع وا  تنــاع ونألــر بواســطتها يف حَــرموت املــذها 
الســس آ حــ  هــوارج املــذها األ ضــي مــن حَــرموت شــيئا  فألــيئا  إىل 
أن رحــــل عنهــــا آ فَعمَّهــــا املــــذها الألــــافعي يف األعمــــاص واألحكــــام آ 

 واملذها األشعّر يف العقائد .
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 ؟والخوارج ك صدام مسلح بين المهاجرهل كان هنا

هَاربت رواايُت املؤراِخني حوص مس لة املواجهة املسلنة بني اإلمام 
املهاجر من جهة وبـني فئـة اخلـوارج مـن جهـة أخـرج آ فـبع  املـؤرخني 
يثبـــت الصـــدام املســـلا ويعتـــذه الفيصـــل النـــاجز بـــني الفـــريقني آ وذلـــك 

ار املهـاجرآ وأمـا فريـق آخـر فينفـي حـدوث هبزاـة اخلـوارج علـى يـد أنصـ
 هذا التصا م بل ويراه مستنيال .

ــــا الســــيد الألــــا ّر يف  ( بعــــد أن ذكــــر 150  1) ((األ وار  ))كت
ومع ذلك فلم يقع بين: وبني اإل ضيني أّ مواجهة املهاجر للنيوارج   

َدام مسلا كما هفيـد املراجـع التار يـة الـ  بـني أيـدينا آ و  يسـتطيع 
الباحــ  املــؤرف أن جيــزم بألــيء مــن ذلــك وإن ســطره بعــ  املعاَــرين 

 . (1)الذين كتبوا يف  ريخ حَرموت

                                        
ن حممـــد الســـقاف يف ( يألـــىل الســـيد الألـــا ّر إىل مـــا كتبـــ: الســـيد العالمـــة عبـــد اّللا بـــ1)

لباكثىل آ فقد َر  فيهـا بو ـوع معـارك حربيـة  ((رحلة األشواق القوية  ))هعليقاه: على 
نران عندما كان املهـاجر مقيمـا  بين: وبينهم آ و اص  يقاص  إن معركة فاَلة و عت ببُ 

  ررين انكسرت فيها شوكُة األ ضية آ وانتقـل املهـاجر علـى إثرهـا مـن ا رـرين إىل 
وكتبــُت لــ: يف  -أّ الســقاف-ىل آ  ــاص الألــا ّر  ولكــس اهصــلت بــ: أَلــر  بــس جُ  ــا

 املوضوع ليتفَل بذلك املصدر التار ي فلم وِت ب: .
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أمـــــا الســـــيد حممــــــد ضـــــياء شــــــهاب وعبـــــد اّللا بــــــن نـــــو  يف كتــــــاب 
ولكــن  ون هكيــد ملصــدر  (1)فقــد أشــاروا إىل معركــة وــران  ((املهــاجر))

 النقل الذّ يثبت َنة  يام هذه املعركة .

أّ  –أمــــا الســــيد عبــــد الــــرمحن بــــن عبيــــد اّللا فيقــــوص   إنــــ: مــــا  اص 
وأو  ه يقــــارعو م احلرــــو حــــ  أضــــرعوا خــــدو  األ ضــــية  –املهــــاجر 

أضـــعف شـــوكة  ن املهـــاجرإوأخفتـــوا أَـــواهم آ وكتـــا بـــذلك أيَـــا   
األ ضية مبا أور ه عليهم من َنيا ا ستد ص آ مث هاله العامل الأليخ 

ص البدعـة إىل أسـفل مرهبتهـاآ مث عز اـا نــز ف  -يعس   ابـن بصـّر-سامل 
 الفقي: املقدم .

                                                                                     

ونسا بعَهم هذه املا   إىل هعليقات املرحوم أمحد بن حسن العطاا ومل نعلم 
ابـــن املصـــدر األَـــلي آ ويف هعليقـــات العالمـــة حممـــد بـــن عقيـــل بـــن حيـــىي علـــى  يـــوان 

 اهلوا اإل ضـية  600شهاب هصريَا ون: هو وأنصاره وبنوه من بعده إىل حدو  سنة 
مث هركوا السال  ومل أ َّلع على مصدره آ ولعل: استنتو مـن ذلـك مـن أن العلـويني إمنـا 
محلوا السال  للقتاص والنَاص   ولكـن   اكـن إثبـات ذلـك إ  بـنصآ إذ  ـد يكـون 

( 150  1) ((األ وار))ية أو للدفاع عن الـنفح . انتهـى مـن مَحُْل السال  عا    هقليد
 يف احلاشية .

 ند .( وران َنراء بني ا ررين و رية سدبة سكا ا من كِ 1)
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 يفالشر والنسب راجالمه اإلمام

ـــــة األ ـــــالم يف املاضـــــي واحلاضـــــر علـــــى بـــــذر   أب الـــــبع  مـــــن مَحََل
يف كــــل مــــا يتعلــــق بص البيــــت النبــــّو آ ومــــن هــــذه  الألــــكوك والريــــا

الألــــكوك الكــــالم يف ا نتســــاب إىل الدوحــــة الألــــريفة علــــى َــــاحبها 
أفَـــل الصـــال  والســـالمآ ولعـــل غـــر  الـــبع  مـــن هـــؤ ء يننصـــر يف 
رغبة الت كد والتيقن آ وهذا مطلَا   غبار علي: آ وأمـا الـبع  ارخـر 

لبيت ونكايَة هبم حسدا  وهألفِايا  ف منا مطلب: احَلعُّ من مقدار أهل هذا ا
 آ و د عرف التاريخ اإلسالمي من كال الفريقني أ واما  وأ الما.

و ــذا الســبا كــان اإلمــام املهــاجر حريصــا  كــل احلــرص علــى هوثيــق 
نســب: ونســا ســاللت:  بــل خروجــ: مــن العــراق إىل حَــرموت آ وكــان 

خلــوارج الــذين اإلمــام معروفــا  يف البصــر  نســبا وحســبا آ وكــان إبمكــان ا
واجههــم املهــاجر يف حَــرموت أن يطعنــوا يف هــذا النســا لــو وجــدوا 
لذلك سبيال آ ولكـن   وسـيلة  نـو ه آ بـل مل هـذكر مصـا ر التـاريخ 
 عنـــا يف نســــا املهــــاجر إ ن وجـــو ه يف البصــــر  و  بعــــد خروجــــ: إىل 
احلرـــا  مث إىل حَـــرموتآ وإمنـــا  لـــا بعـــ  علمـــاء حَـــرموت بعـــد 

هـــاجر هكيـــدا  لنســـا بنيـــ: مـــن مصـــا ر معتـــذ آ فرحـــل مـــوت اإلمـــام امل
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اإلمـــام احملـــدث علـــي بـــن حممـــد بـــن جديـــد إىل العـــراق ورجـــع مبـــا يؤكـــد 
 َنة النسا .

  ملـــا  ـــدم  (( ر ـــ:  )) يف  رمـــة أبـــو الألـــيخ املَـــمار هـــذا يف كتـــا
أمحــد بــن عيســى اعــرتف لــ: أهــل حَــرموت  لفَــل ومــا أنكــروه آ مث 

آ وكــان بــرت، إذ  (1)امــة البينــة هوكيــدا ملــا ا عــوهإ ــم بعــد ذلــك أرا وا إ 
مئة مفـ  آ فسـار اإلمـام احملـدث علـي بـن حممـد بـن جديـد  ذاك ثالث

 إىل العراق ورجع  لنِاْسَبة الألريفة .

ويســـتفا  مـــن هـــذا أن أهـــا  حَـــرموت  ـــد علمـــوا َـــنة النســـا 
مــن  لإلمــام املهــاجر فلــم يعرتضــوا عليــ: آ ومل يطــالبوه إبثبــات نســب: حــ  

كــان معارضــا  لدعوهــ: كــاخلوارج آ وإمنــا نألــ  اإلشــكاص متــ خرا  آ مث مــا 
لبــ  أن  اص بعــد أن هبـــني  لــدليل القطعـــي بعــد عـــو   اإلمــام احملـــدث 
علـي بــن حممــد بــن جديــد بذهــان َــنة اهصــاص ذريــة املهــاجر وَــو م 
ــــك للمغرضــــني إ  التعلــــق وهــــداب الــــوهم  الألــــريفة آ ومل يبــــق بعــــد ذل

                                        
 عنـا يف َـنة النسـا آ وبـن عليهـا  ((ما ا َّعوه  ))( اعتذ بع  الباحثني هذه اللفاة 1)

امســـا  آ واحلقيقـــة أن هـــذه  بعـــ  املغرضـــني حكمـــا  جـــائرا    حيمـــل مـــن احلـــق رمســـا  و 
ـــ:  اللفاـــة مهمـــا كـــان غـــر  َـــاحبها فهـــي   دمـــل نفيـــا و  إثبـــا  آ بقـــدر مـــا هـََواَّ

 البع  على غىل حرة .
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 ريَة يلتمسون منها احلع من مقدار هذا البيت املبارك.والانون امل

و د هناوص السيد علّو بن  اهر هذا املوضوع إبسهاب يف إحدج 
( فقـاص  ومكانـة 95  2/3)م ((الرابطة العلويـة  ))مقا ه: املطولة مبرلة 

املهــاجر ووجــو  أســر  لــ: وأ ــارب  لبصــر  وبقــاء ابنــ: حممــد علــى أموالــ: 
آ وذهــاب حفيــده الســيد جديــد احلســن واحلســني وكــذلك أبنــاء علــي و 

اّللا للناــر يف هلــك األمــواص و اير  األ ــارب آ مث ذهــاب الســيد بــن عبــد
علي بن حممد بن جديد آ ومسارعة العدوص من العـرا يني إىل الألـها   
بصــنة النســـا واســـتثمار األبنــاء واحلفـــد  وَـــرموت مــن ريـــع أمـــوا م 

ــــة آ ووجــــو  أخــــوان وبــــس أعمــــام الســــيد املهــــاجر   لعــــراق ســــنني  ويل
ـــة وبـــس   لعـــراق آ والصـــالت املســـتمر  بيـــنهم آ ووجـــو  الســـا   األها ل
 ــد،  لــيمن آ وكــل ذلــك  ليــل علــى ثبــوت النســا وشــهره: آ ولــيح 
 لســهل للســيد علــي بــن حممــد بــن جديــد أن يثبــت هــذا النســا بعــد 

معروفــا سـنني مــن وفــا  آ ئـ: بعيــدا عــن العـراق لــو مل يكــن النسـا اثبتــا 
 لبصـــر  آ فـــ ن عليـــا ولـــد وَـــرموت وكـــذا والـــده حممـــد بـــن جديـــد   

 .(1)ا ذهبواولكنهم كانوا على اهصاص مبوا ن آ ئهم وأجدا هم حينم

                                        
 . 66ص ((املهاجر  ))( 1)



  (33 ) 

و ـــد  ـــام  لـــة مـــن علمـــاء املألـــررات واألنســـاب والتـــاريخ بتنقيـــق 
ــــك الكتــــا واملراجــــع  ــــنفت يف ذل ــــة اإلمــــام املهــــاجر آ َو أنســــاب ذري

 العديد  منها  
ارــدّ آ واملبســو  آ واملألــرر للنســابة احلرــة أبــو احلســن جنــم  -1

الدين علي بـن أب الغنـائم حممـد بـن علـي العمـّر البصـّر آ هـويف عـام 
443 . 

هذيا األنساب آ  طو  للعالمة حممد بن جعفر العبيـد  آ  -2
 . 435هويف سنة 

للعالمـــة النســـابة ابـــن عنبـــة  ـــاص  ((عمـــد  الطالـــا الكـــذج  )) -3
 دين أمحد بن علي بن احلسني بن علي بن مهنا الداوو ّ .ال

ذيــة للعالمــة ابــن أب الفتــو  النفنــة العنذيــة يف أنســاب خــىل ال -4
 . 859فَيل حممد الكاظمي آ عاش إىل سنة  أب

 ((دفــة الطالــا مبعرفــة مــن ينتســا إىل عبــد اّللا وأب  الــا  )) -5
سـني السـمر ندّ املكـيآ هـويف للعالمة املـؤرف أب عبـد اّللا حممـد بـن احل

 . 996سنة 

 هـــر الـــراي  و  ص احليـــا  للعالمـــة ضـــامن بـــن شـــد م املتـــو   -6
 . 1085عام 



  (34 ) 

رســـالتان مســـتقلتان يف هـــذا واإلمـــام املرهَـــى الزبيـــدّ بـــن عنبـــة  و 
النسا الألريف ما هزا ن  طو تـانآ ومـن الدراسـات احلديثـة يف هـذا 

سـقاف بـن علـي الكـاف رمحـ: السـيد املَمار ما كتبـ: العالمـة النسـابة 
ومــا كتبــ: العالمــة  (( راســة حــوص أنســاب آص البيــت  ))كتــاب هللا هعــاىل  

ــــد الــــراّو  ))الألــــا ّر الســــيد حممــــد بــــن أمحــــد  ر ا علــــى منكــــر  ((هزوي
 للنسا هكلم يف أجهز  اإلعالم.

وغـىل هـذه املراجـع كثـىل ومتـداوصآ والعلـة الـ  هننيـر يف األمـة ليســت 
ثيــق ونــدر  املراجــعآ وإمنــا لَــياع األمانــة واســتعداء أهــل بســبا  لــة التو 

اخليانـــة مـــع اســـتعالء َقـــوت لـــدج  لـــة آص البيـــتآ وضـــعف مســـتوج 
ثقــــافتهم الألــــرعيةآ وو ــــوعهم مثــــل غــــىلهم مــــن أضــــدا هم دــــت هثــــىل 

 الثقافات ا ستألرا يةآ ال  غزت املنطقة اإلسالمية. 
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ــذ و  عنــاء و ـوص  ربــة واحتكـاك باــروف وا ــع بعـد جهــا   ويـل َو
حَرموت أسح اإلمـام املهـاجر  واعـد الـدعو  إىل هللا مبنهرـ: املتفـر آ 

: وكافـة ه وهالمذهَـءَ أبنـا لَ ورسخ يف حَرموت مذها أهـل السـنةآ ومَحَـّ
أهــل هلــك املرحلــة أن يقبلــوا ســالمة املبــدأ وعدالــة املقصــدآ وانتقــل إىل 

 ـــام وـــح وأربعـــني وثـــالث مئـــة للهرـــر آ عـــامل مـــو ه راضـــيا  مرضـــيا  يف 
الـذّ مل  (1)((شـعا َ ْـَدم ))و فن يف شعا احُلَسيِاَسة الألر ي املعروف بــ

 يزص معلوما  ومألهورا  إىل اليوم.
ويالحــــ  الزائــــر ذلــــك الألــــعاآ و ــــد شــــيدت علــــى ضــــريا اإلمــــام 
املهـــاجر هلـــك القبـــة واملالحـــق الـــ  حو ـــا يف أعلـــى ا بـــل ويف أســـفل:آ 

احلبألـــيآ وشـــيدت عليـــ: أمحــد  احلـــائع األ ىن الســـيد العالمـــة و فــن يف
أيَـــا   بـــة أخـــرجآ وهنـــاك أضـــرحة متعـــد   يف خارجهـــاآ ورص احلبألـــي 
عال ة وإشراف متوارث على ذلك الألعا منذ القدمآ وكانت هقـام يف 

وص اإلمــام املهــاجر  اير  ســنوية ظلــت مــد   ويلــة  ائمــة مث خــذكــرج  
بصـور  حمـدو  آ وأضـيف إليهـا يف عـام  انقطعت  ولكنهـا أعيـدت ارن

                                        
 . ((ألرع امل ))نقال عن  117صاملصدر السابق ( 1)
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ــــزاي 1422 ات املناســــبة للعصــــرآ حيــــ  عقــــدت احللقــــة  هـــــ بعــــ  ال
ــوص اإلمــام املهــاجر إىل حَــرموتآ واشــرتك يف  العلميــة األوىل عــن َو
هـذه احللقــة العديــد مــن  ــالب العلـم والبــاحثني الــذين  ــدموا ألوص مــر  

وآاثر انتقالـــــ:  راســـــات علميـــــة عـــــن اإلمـــــام املهـــــاجر و ر ـــــ: وعلومـــــ: 
وهررهـــ: إىل حَـــرموت مـــن خـــالص احملاضـــرات واللقـــاءات املنعقـــد  يف  
كل من سيؤون وهر،آ وال  أنمل أن هال هقليدا  سنواي  يعكح الصور  
العلمية والتار ية القيمة ال  أرستها مدرسة املهاجر وما جاء مـن بعـده 

 خلدمة اإلسالم واألمة والو ن.
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 16 شنيصية املهاجر يف البصر 
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 21 الرحلة إىل التهائم وحَرموت
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 24 ركا املهاجر ما بني التهائم ومرهفعات حَرموت

 26 اإلمام املهاجر واخلوارج
 28 هل كان هناك َدام مسلا بني املهاجر واخلوارج؟
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