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 اإلهداء
 

ل..  إىل ش ي وخي األفاضإ
 ب قي ةإ السال ف...

 وأمثلةإ الطريقإ يف اخل لف..
ــلط ةإ  ــااإ اني ــامإع   بــ  الس   ِ  وإىل املت ط لاإعإــ   إىل م ْعرإف ــة الرا

 الراوحياةإ الظ اهإرةإ والب اطإنةإ يف م ْدر س ةإ ح ضر موت..
الساـفينةإ الـم م ـن  ))وإىل الرااغب   يف الت عر ف على من اذجإ 
 ..(( ر كإبها َن  ا، وم ن ختلاف عنها ه ل ك  

  
 املؤلاف
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 شاهد احلاا

 

ـــ إ  ـ ْولإـــ إ  )) ـــن َـ ْفسإ ـــي  مإ
ْ  أ ْن أ ْملإ ـــْئ لـــو شإ

ــها﴿َعــاىل   ــْن آيـ ـة  أ ْو نـ ْنسإ ــْخ مإ  ﴾م ــا نـ ْنس 
  ْ  .(( ما يـ ْو إر  أ ْلف  ب عإ   ل ف ع ْل
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 خلدالم

ُ ْـــر ج  ن باَ ـــ    إْذنإ ﴿ب، احلمـــد ّللا ومنـــ  الكثـــ  الطيـــ والبـ ل ـــد  الط ياإـــب  
ــــد األ  الصــــادق، والعلـــــم ﴾ر باإــــ إ  ــــيادّن حمما ــــالم  علــــى س  ، والص ــــالة  والس 

علهــم يف كــل عصــر   ــامق، الــذي أذن اّللا لورااثــ  ابلـــمقام الباســق، ِو السا
ما ب   ـائم وّنطـق، وعلـى آلـ  األطهـار، وصـاابت  األبـرار، مـا َعا ـب 

 ل والنهار.اللي
وبعـــد  ف ـــ  ز ف  إىل القـــراء الكـــرام أمنوذِـــاج ِديـــداج مـــن منـــاذج مدرســـة 
حضـــرموت، ركــــا كـــان هــــذا النمـــوذج ؤمــــل َفـــردات  لـــــم َؤلـــف لــــد  
أســالف ، وموا ــف لـــم َكــن خلالفــ ، ولكناهــا َ ــْمإز  للـــمت  اماإل مــا يهيئــ  اّللا 

هة على أيدي اآلابء ا لصـاحل  واألمهـات أبسبا  التنشئة والرتبية املِو
اا، فيـ ن ش ؤ ون مت ط لاع  إىل  ولة يف الِر الصاحلات، من بناء دفعات الِر
الرتا ي يف أوج الكماا، ؤملون يف صدورهم املسؤوليات بكل معانيها، 
مســؤوليا م مــع رخــم وخــالقهم، وهــي مصــدر اإلمــداد وا ستـــمداد، ثـــم 

اب  وظروفــ  ور ا صــفوف مســؤوليا م يف بنــاء الوا ــع، املستثـــمرين أســب
ـ  ه  ْم بـ ْنيـانم م ْرص ـو م ﴿أعضائ  وأسَر  رصااج يمز معـ   ولـ  َعـاىل    ﴾ك 

ـــذ  كـــان حالـــ  يف هـــذف املوا ـــف كاـــاا املتفـــردين مـــن  ، وهــذا اإلمـــام الف 
سلسلة آابئ  كالـمهاِر والفقي ، ذو إحساس ابلـمسؤولية و ائم ببنائهـا 
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ــــالا  ــــدر  واث ـــب ر يــــة وعظمــــة موا ــــف ورعايتهـــا مــــع طــــوا صـــم ِو
 ونورانية حاا.

وحـــ    يطـــوا ابلقـــارن الوصـــف أنقل ـــ  إىل الوا ـــع ذاَـــ  لـــ   مـــن 
خـــالا مرحلـــة النمـــو والتنشـــئة، كيـــف كـــان مـــنه  الرتبيـــة األبويـــة  ـــذف 
املدرســة، وأن فقــدان هــذف النمــاذج كــان مــن أهــم أســباب  فقــدان املــنه  

أمرف إذا أراد شيئاج، أن يقـوا لـ    الرتبوي ذاَ ، وّللا يف خلق  شؤون، إمنا
 كن فيكون، ومن  املدد والعون وعلي  التكالن يف كل حاا. 

 

 ف بالشخصيةيالتعر

ــــة  ب ــــى َر ــــف، احلــــائز عل ـــــم الشــــامخ املني هــــو الســــيد الشــــريف، والعل
ل ـــة، والــــمشهود لـــ  مـــن شـــيور مصـــرف وعصـــرف ابلصـــدارة  املشـــي  ة الكامإ

ومع  يف كلا علـم وفنا وذوق ومعرفة الباطنة والظاهرة، والـمتقدم حسااج 
يف عصــــرف، الــــوب حقاــــا ابــــن الــــوب، والعالـــــم ابــــن العالـــــم، والــــوارث ابــــن 
الــوارث، الناشـــر  ـــدارة الوصـــف منــذ نعومـــة األظفـــار علـــى كتـــا  اّللا 
ـــــا حـــــ  بلـــــ  مـــــدلوا الوصـــــف  اج ومتنامي ـــــار، متـــــدِر ـــــم امل ت وســـــنة الن

 ابلـماضار.
 



  (15 ) 

 ميالده ونشأته

 لــيم، مدينــة الرتبيــة األبويــة والتعلــيم مدينــة َــرمي، وحفــ  ولــد مــرم اإل
ـــ  األبـــرار يـــْ رعايـــة األبـــوة الصـــاحلة إالقـــرآن العظـــيم، ونشـــ  مـــع  خَو

َفـاعالج مـع بركـات الو ـْ ليـل والرتبية الروحية الطافاـةإ خةـةج ونورانيـةج و 
 .واستنفاراج واعياج لد ائق اللاظات يف املسةد والطريق والدار، هار

هـــذف مبالغـــة يف وصـــف احلـــاا أو إفراطـــاج، وإمنـــا هـــي بعـــ   وليســـْ
حماولــة املتتبــع حقــائق الوصــف مــع بعــ  التةــاوز وا حتيــاط، فالرتبيــة 
األبويـــة   َقـــف عنـــد اب  مدرســـة و  عنـــد عال ـــة معلــــم أو مـــدرس، 
فـــاآلابء املربـــون  ـــد ِعلـــوا كـــل أســـبا  حيـــا م مدرســـة، ومـــا الكتابـــة 

ــــة الشــــاملة، والقــــراءة فيهــــا إ  ِــــزء مــــن أ ِــــزاء املعرفــــة العلـــــمية العملي
فالناشـــر يعـــي آاثر القـــرآن وســـر معانيـــ  مقـــروّنج ابخلشـــية والتعظـــيم  بـــل 
سن الرتبية والتعليم، يو ظ  من الليـل نشـي   الـتالوة للقـرآن، ويبهـرف نـور 
ــوف املنعمــة ابإل ــان، َنطلــق منهــا طا ــات النــور إىل القلــو  الفتيــة،  الِو

و فاج إىل فطرة اّللا الم فطـر النـاس عليهـا   َبـديل فتادث فيها شو اج 
.  خللق اّللا

ْإ األ ـدام، ليسـ  عليهـا الناشـر عامـاج بعـد عـام  إ   وما أ نإ استقام
ْْ طريـق  املسـاِد والــمعاهد وحركـة العلــماء واألوليـاء مـن  ـائم  و د أ لإف ـ
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ْ  الطفـــل  إىل مـــا   يليـــ ـــد و اعـــد وراكـــع وســـاِد، وإذا مـــا اْلتـ ف ـــ  ِ ق و
الوا ــع كل ــ  يد ل ــ  علــى الطريــق، فــال مــد غــ  ا ســتقامة، و  يســمع يف 
احملــيط غــ  أخبــار الســالمة يف دار الــدنيا ودار املقامــة، ومــن هنــا َبــدأ 

هة.  الِو
وكـــان الشـــيخ عبـــد الـــرمحن الســـقاف ينظـــر إىل ولـــدف احملضـــار بعـــ  

ــن ن  أبيــ  يف كافــة مقاصـــدف   الرعايــة الكليــة، حــ  صــار بــذلك حمتــذيج س 
وعباداَـــ  وعاداَـــ  ومراميـــ ، و ـــد اختـــار لـــ  مـــن الشـــيور أطـــواد  الزمـــان، 
ومـــن املـــؤدب  والـمعلــــم  األراكـــ ، فنـــاا مـــنهم منـــا ج عظيمـــاج يف كافـــة 
العلوم، وكان من مجيل حظ   ـوة إدراكـ  وسـرعة حفظـ ، حـ  ورد عنـ  

 يف ابكورة طلب . ((منهاج الطالب   ))أن  استظهر 
أِــــل مشــــاُ  يف العلــــوم ويقيــــق الفهــــوم بعــــد والــــدف الشــــيخ ومــــن 

بتـ ، حـ   (1)العالمة الفقي  أبوبكر بن حممد بلااج ابفضـل ومـن يف مَر
حقــق علــوم عصــرف وصــاب مجلــة مــن أهــل التةريــد والتصــوف فــانتفع 

                                                           

( الشيخ أبوبكر بن حممد بلااج ابفضل املذحةي ثـم السعدي نسبة إىل  بيلـة م ـْذحإ   1)
القاطانيــــة الشــــه ة، والســــعدي نســــبة إىل ســــعد العشــــ ة بــــن مــــذح ، وهــــو مــــن آا 

م ل  ابفضل، وهم املشايخ امل شهورون ابلعلـم والتقى والصالح منذ أِياا مضْ، َِر
 . ((صلة األهل يف منا ب آا أيب فضل  ))الشيخ حممد بن عوض ابفضل يف كتاب  
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 خم.
 

 مجاهداته ورياضاته

ع ـــرإف  الشـــيخ  عمـــر  احملضـــار بقـــوة العـــزم ومضـــاء العز ـــة مـــن صـــباف، 
انْ ك ل ْيمـات  والـدف املـريب الشـيخ عبـدالرمحن السـقاف َ ش ـق  شـغاف وك

 لب  إذا ما أ نـ ب    أو عاَبـ  ليقـيم نفسـ  علـى طريـق ا،اهـدة، فقـد ورد يف 
احلكايـة الثامنـة واخلمسـون بعـد املئتـ  مـن منا ـب  ((انيوهر الشفاف  ))

ن الســقاف  ــاا  عــن شــي نا الشــيخ عمــر ابــن شــي نا الشــيخ عبــدالرمح
رضــي اّللا َعــاىل عنهمــا  ــاا  ذ كإــر  يف رلــا والــدي رضــي اّللا عنــ  أنا 
فقيهـــاج أراد أن يبـــوا مســـتقبل القبلـــة، فـــذكر أن اســـتقبا ا ابلبـــوا حـــرام 
ف راد أن يستدبرها، فذكر أن استدابرها ابلبوا حرام، فماا إىل ِانب 

مـن يــوم  آخـر وابا فغفـر لــ  بـذلك، فــ ردت  أن أ  ـْـر أ  مــن العلــم الشــرعي
ْ  يف أ ْخر يتإ الناس، فلـما انف  ا،لا وذهب  النـاس  ، وكن  ْ أصبا
 ام والدي رضي اّللا عن  من رلس  ثـم أَى إبا و اا  ي عمر.. افاق 

.. إن الفقهاء ما معهم إ   با، والصوفية معهم ِـذوة مـن (1)بعابعك
                                                           

(  و ولــــ   افاــــق بعابعــــك، أي  اِتهــــد اِتهــــادا 18  2) ((انيــــوهر  ))(  ــــاا مؤلــــف 1)
 شديداج، يك  خا عن سرعة احلث يف الس  ح  َناا مرادك. 
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عمـــل ّنر، و ــاا ب أيضـــاج  وأو يـــة مـــن عمـــل البــاطن َعـــدا ببهـــار مـــن 
 الظاهر.

يف احلكايـــة التاســـعة واخلمســـ   ((انيـــوهر الشـــفاف  ))وورد أيضـــاج يف 
بعــد املئتــ   ــاا  عــن شــي نا الشــيخ عمــر رضــي اّللا َعــاىل عنــ   ــاا  
  ْ ذ كإر احلالج يف رلا والـدي رضـي اّللا عنـ ، وأطنـب يف ذكـرف، فقلـ
ـــو مثلـــ ، فالتفــْ إبا والـــدي حــ  خطـــر ببـــاب ْ  م ــن ه   يف نفســي  ليـــ

، وكـان الشـيخ عمـر (1)ذلك و اا ب  إن احلالج ما يعةب  لعب اخل ط

                                                                                                                             

تفاد من إشارة الشيخ عبدالرمحن السقاف لولدف أن الطريـق الـم أسـ  عليهـا ويس
ـاا  ك فيها من الرتبيـة والتسـليك العلــمي العملـي أ ـو  وأسـرع  ـا دار الـدك ِو وأس ا

 يف فكرك، وهذا ما َؤكدف احلكاية الم َليها،  ح .

طوطاج على األرض ( لعب اخلط نوع من األلعا  الشعبية لألطفاا، ُطون خطاج أو خ1)
راَيـب معروفـة، وهنـا يالحـ  األسـلو  األبـوي يف الرتبيـة، حيـث  ويقفزوها كقاييا َو
لـم يشـتغل الشـيخ عبـدالرمحن كنـع ولـدف عـن اللعـب رأسـاج، ألن اللعـب للطفـل مطلـب 
ذايت، فرتك   ارس هوايت ، ح  إذا ما حانْ الفرصة للـمالحظة مـن خـالا مالحظـة 

ــيق  حواســ  لابعةــا  ابلش صــيات املــذكورة  ــرع األ  األ  اســتعدادات ا  بــن َو
مسـمع ا بــن ابلكلـــمة الــم انتظــر طــويالج مو عهــا، فــربط بــ  اللعــب وبــ  التاــوا إىل 
بناء الش صية، فالتقطْ العبارة أحاسيا ا بن املتيق  املتطلع وهـو بعـد لــم يلتاـق 

لرتك مو ف راهدة يوازي الفعل بركب ا،اهدة، فبدأ يقرر ا بتعاد عن اللعب، وهذا ا
 لـمثلها من ا،اهدات عند أهل الطريق.
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إذ ذاك يعةب  لعب اخلط ولـم يدخل بعد يف طريق القوم، ف رادف والـدف 
أن يَردع عن اللعب ابخلط وينقلب إىل ا،اهدة ليص  من أهل املعاين 

 .(1)الفاخرة، فاَردع عن اللعب وكان من أمرف ما كان
معلقاج علـى مـراد الشـيخ عبـدالرمحن السـقاف  ((وهر اني )) اا مؤلف 

حــوا  ولــ   )أو يــة مــن عمــل البــاطن َعــدا ببهــار مــن عمــل الظــاهر(  
يعين ابلباطن هنا معامالت القلب من املرا بة واحلضور وغ مها، وعمل 
الظاهر انيوارح، يعين أن  ليالج من عمل القلـب يعـدا بكثـ  مـن عمـل 

 أنا الشـيخ عبـدالرمحن رضـي اّللا َعـاىل عنـ   ـاا انيوارح، و  ي ظ ن  ظـان  
ذلــك وهـــو مســـت ف ابلعلـــم الشـــرعي أو ِاهـــل بفضــل ، كـــال بـــل هـــو 
أعلـــم العلـــماء بفضـــل  الشــريف ومكانـــ  املنيــف  ولكنـــ  يعلـــم أن العلــــم 

علـى أنا  (2)أفضـل منـ  وأعلـى، واطالـع -وهو العلــم ابّللا َعـاىل-الباطن 
فـــع  ابنـــ  الشـــيخ عمـــر رضـــي اّللا  عنـــ  مـــن أهـــل ذلـــك العلــــم العـــاب املَر

الغــاب، أعــين العلـــم البــاطن، فلــذلك أغــراف بــ  حــ   صــد حنــوف وعــال يف 
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(  ولــ   اطلــع، أي  َفــرس يف اســتعدادات ولــدف فــ درك الفطــرة الــم َتاــرك يف ابطنــ ، 2)
ي  ليتغلب على رعونة الظاهر ويمز  و انع ظاهرف عنها حينا، فدفع ب  من خالا التِو

 إلحساس الكامن يف ابطن ، وهكذا كان.ا
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 .(1)رحاب  وصار إىل ما صار إلي  رضي اّللا َعاىل عنهما
ومــن هنــا بــدأ طريــق الرتبيــة النفســية أو مــا َســمى ابلـــمةاهدة، و ــد 

قـــىج صـــعباج  قـــى الشـــيخ عمـــر احملضـــار فيهـــا مَر ، كتـــب الســـيد صـــا  اَر
  كــــــان للـــــــماضار يف أوا األمــــــر (2) ((اتريــــــخ حضــــــرموت))احلامــــــد يف 

راهــدات عظيمــة   يكــاد العقــل ا،ــراد يقبلهــا لــو  الشــواهد وروايت 
 الثقات.

رتكــز ِــل هــذف ا هتـــمامات يف  هــر الــنفا و ــذيبها وإخراِهــا  َو
 القرآين يف  ولـ  عات والرغبات امل لوفة، وهذا من الت ديبنـز عن دائرة ال

ـــْن ز كااهـــا﴿َعـــاىل   ْ  م  بـــةم، ومـــا كـــان  ﴾  ـــْد أ فـْل ـــ ، والتزكيـــة والتطهـــ  مَر
لنفا أن َتطهر من أدراهـا ورغبا ـا مـن غـ   مـع لشـهوا ا ورعوّن ـا، 
يــ  األبــوي وا ســتعداد  و ــد َـــمكن الشــيخ عمــر ابلتوفيــق اإل ــي والتِو

ة شـهوات الـنفا وأطماعهـا الفطري والبيئة املالئمـة أن ين لـع عـن كافـ
رك احلالا انيائز فضالج عن املشبوف والـم تلف علي ، بل كان ي درا   َو
نفس  على ا صطبار عن شهوة الطعام اللياب العديدة واأليم ويكتفي 
ابلشــيء اليســ  مــن اللــء والـــماء، وأ ثــر عنــ  يف أوا راهداَــ  أنــ  ركــا 
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م يعطيهـــا غـــ ف، فلــــما ســـئل عـــن أخـــذ الرطبـــة أو التــــمرة يقلبهـــا بيـــدف ثــــ
ذلـــك  ـــاا  ألن التــــمر أحـــب الشـــهوات إىل نفســـي، وهـــذا ا،ـــاا مـــن 
امل الفة للنفا كان أثراج من آاثر الرتبية النفسية الصوفية، وخاصـة بعـد 
ــاا علـــم الــنفا اإلســالمي أمثــاا  الت ــ  ث ر بكتــب األئمــة األعــالم مــن ِر

والشـــيخ حةــــة  ((القلـــو   ـــوت  ))طالـــب املكـــي يف كتابــــ   الشـــيخ أيب
 . ((اإلحياء  ))حامد الغزاب يف كتاب   اإلسالم أيب
( عـــن ا،اهـــدات 187 – 186  2) ((انيـــوهر الشـــفاف  ))ورد يف 

 وا املؤلف  وكان يف بدواف رضي اّللا عن  شديد ا،اهـدة كثـ  العطـ  
 وانيوع شديد امل الفة للـنفا والــمااسبة  ـا، و كـث زمـاّنج طـويالج  

دخل حنةَر  يأيكل شيئاج إ ا  ليل مسن أو  ليل لء، ومكث زماّنج   
ح   يبسْ، فذهب إىل أخت  مـرمي فـ رادت أن َسـقي  مـاء فلــم  ءشي

يدخل املاء يف حنةَر  من يبوستها، فل يـ نـ ْتها بشر إ السمن  ليالج حـ  
ْْ ثـم شر  املاء، ولـم يزا يف شدة ا،اهدة ح  ظهـر عليـ  أثر  هـا،  ن

وكـــان ي ــــر  ِســــدف ك نـــ  ِســــد عليــــل، ومكـــث   أيكــــل التـــــمر حنــــو 
 .(1)ثالث  سنة

                                                           

ــــمرا ا، 1) ـــوا ث ( هـــذف ا،اهـــدات هـــي مدرســـة الســـلوك الـــم رضـــيها اآلابء ألنفســـهم، فةن
فبقيــــْ آاثر راهــــدا م خــــماج يــــرو ، وأمــــا ِيلنــــا احلاضــــر فنصــــيب  مــــن هــــذف املراَــــب 
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 ثمرات المجاهدة

ـــم  ((انيــوهر الشــفاف  )) ــاا صــاحب  عــن الشــيخ عمــر احملضــار  ول
يزا على َلك ا،اهدة ح  صد   اّللا وعدف، حيث  ـاا وهـو أصـدق 

ـــــــد وا فإينـــــــا ل نـ ْهـــــــدإينـ ه مْ ﴿القـــــــائل    اه   ِ ـــــــبـ ل نا وإإن  اّللا لــــــــمع  وال ـــــــذإين    س 
نإ  ، وأمطر علي  مـزن  مناـ  كنـائْ سـنيات مواهبـ  ودرر عةائـب ﴾احمْلسإ

يوا يْ مكنون  وغوام  علوم شرائع  وعرفانـ ، فكـان مـن غـزارة علــم  
الشــــرعية  يقصــــدف الفقهــــاء يتعناتونــــ  كــــا يلقــــي إلــــيهم مــــن نــــوادر العلــــوم

                                                                                                                             

ن املنتقـدين  ـوم ِعلـوا الـدين حةـة لــموا فهم   ا ستغرا  إن لـم يكن ا نتقـاد، ومـ
خلدمت ، وإمنا لتمير عةزهم الواضْ عن ا بتعاد عن احلرام الصرف والتعامل ب  فضالج 
عــن احلــالا، فيقولــون  إن مــا َســمون  راهــدات إمنــا هــو َعــذيب للــنفا، وهــذا لــيا 

فقد أحل الطيبات  من اإلسالم، وإمنا هو من ريضات ا ندوس والبوذية، أما اإلسالم
 وأِاز لنا أن أنكل ونشر  من غ  إسراف.

وخالصـــة القـــوا أننـــا أمـــام مدرســـة إســـالمية َربويـــة كـــان عليهـــا األوائـــل، أســـاس 
ا تباسها يف ا،اهدة والـمكابدة من السنة على صاحبها أفضل الصالة والسالم الذي  

ابة عــن حةــر  كــان يعصــب احلةــر علــى بطنــ  مــن انيــوع اختيــاراج، وإذا كشــف الصــا
 كشف عن حةرين..إخل.

وأما حالنا حنن املت خرون ف عتقد أن راهدَنا سـرت ى مر ـىج حسـناج إذا حنـن يرينـا 
أكــل احلــالا يف هــذا العصــر وشنبنــا الشــب  واحلــرام، و منــا ابلواِبــات ومــا َيســر مــن 

 النوافل، وكفى.
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 اج عنـــد عقـــد رلســـ  ويتمكــــون ، وؤضـــرون كثـــةولوامـــع األبكـــار اللدنياـــ
ــــ  ويســــتفيدون كثــــ اج مــــن علومــــ  ويســــ لون  عــــن املســــائل الفقهيــــة  بزيَر
الد يقـــة فيةيـــبهم ابألِوبـــة الغريبـــة الفائقـــة اللطيفـــة والعبـــارات الرائقـــة، 
منهــا مــا يفهموهــا ومنهــا مــا َكــل أفهــامهم عــن معرفتهــا، ويســ  م عــن 

يعةـزون عنـ ، فيقولـون لـ    مسائل فمنها مـا يفهمـون ِواخـا ومنهـا مـا
ي شــيخ حنــن  ــد  ــرأّن يف كتــب كثــ ة ولـــم نطلــع علــى هــذف العلــوم الــم 

ك َطـالع يف شـيء مـن الكتـب، فمـن أيـن لـك هـذف أنْ لـم نر َذكرها و 
ْ ، فما َدخلون البيوت إ  من أبواخا،  العلوم؟ فقاا  أنتـم معكم مفاَي

 .(1)وأما حنن فنتسور انيدرات
قليـــد أهلهـــا ويقصـــد بـــذلك أن  ــــمكم مقيـــد بنصـــو  الكتـــب َو عل

ـمنا علـــماج لــدنيااج مــن ِــنا احلكمــة حــ  يف اإلشــكا ت، أمــا حنــن فع لاإــ
 . ﴾وم ْن يـ ْؤت  احلإْكم ة  فق ْد أ ويتإ  خ  اج كث اج ﴿الم  اا اّللا َعاىل فيها  

(  ــاا  188  2) ((انيــوهر الشــفاف  ))ويؤيــد هــذا مــا أوردف أيضــاج 
يومــاج الفقيــ  العالمــة  الزاهــد العالـــم الكامــل  الــذكي  الــويف  وحضــر رلســ  

حممـــد بـــن حكـــم بـــن أيب  شـــ  رضـــي اّللا عنـــ ، فتكلــــم الشـــيخ ابلعلـــوم 
اللدنياــة وعــم عمــا َكلـــم فيــ  ابلعبــارات اللطيفــة والـــمعاين الد يقــة حــ  
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أخـــر الفقيـــ  ذلـــك، فقـــاا لـــ   ي شـــيخ عمـــر حنـــن نقـــرأ يف الكتـــب ولــــم 
ى شــيء مــن هــذا، وأنــْ لـــم َقــرأ يف شــيء مــنهن، فمــن أيــن نطلــع علــ

 . (1)لك هذف؟ فقاا  هذا ِينا ب  من فوق
 (2)واِتـمع الشيخ عمر رضي اّللا َعاىل عن  مـرة عنـد  ـم النـم هـود

علــى نبينــا وعليــ  أفضــل الصــالة والســالم بــبع  الســائا  ا،تهــدين، 
لطريقة واحلقيقـة والطـب وكان ذلك السيااح عالـماج بكث  من العلوم يف ا

وغــ  ذلــك مـــن العلــوم، فةعـــل الشــيخ عمـــر يســ ل  عـــن مســائل كثـــ ة 
وكلـما س ل  مس لة أِا  عنها، ثـم إن الشيخ أورد علي  مسائل حَ   
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ود ( و 2) رد عن األوائل واألواخر ابلتواَر من نقل األخبار وما ورد يف بع  اآلاثر على ِو
 م سيدّن هود علي  السالم يف َلك الناحية، واختلف العلـماء يف ذلك اختالفاج كث اج، 
وا ـــدف األساســــي الــــذي كـــان الســــلف يرغبونــــ  يف هــــذا املـــوطن هــــو اخللــــوة والتفــــر  

هم إىل  صـــار َقليـــداج لــــمدرسة حضـــرموت،  ((ّنحيـــة الشـــعب  ))للتعبـــد، إذ إن خـــرِو
ي، وإن كان سلفنا  ع إىل الباث العلـمي والتاُر ومس لة اخلالف حوا مو ع القم َِر

ـد لـديهم  ((مو ـع  ـم نـم اّللا هـود))الصا   د َيقنـوا مـن أن َلـك املنطقـة هـي  و  يِو
هناك حاِة للةدا  خالف يف ذلك، ولكن القوا الفصل لـمن أراد التيقن إن كانْ

ي املسـتقبلي، وأمـا  ((مو ع القم))والـمماحكة يف  فاألمر يرضخ للباث العلـمي والتاُر
يـــب وعــادات الســـلف فــال عال ـــة  ــا بعـــ  اخلــالف ذاَـــ ، وإمنــا هـــو َقليـــد  َر َقليــد َو

ا ا.   مدرسة واختيارات ِر
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وأدهشت ، فمن مجلة ما  اا ل   أَدري لــم مسـي الفـؤاد فـؤاداج، إمنـا مسـي 
وأراد أن يشــرح لــ   فــؤاداج ألن فيــ  ألــف واد ويف كــل واد منهــا ألــف واد،

عـــ  وامحاـــر لونـــ  نــــز شـــيئاج مـــن العلـــوم فا ع  ذلـــك الســـائْ وانـــده  واَر
، فقــاا الشــيخ عمــر   واَرعــدت فرائصــ  وخــْ، فقــام و ــاا  أســتغفر اّللا
ك ن  ختما  مرك، وأما حنن فما بعد خرج من مرّن  طرة، وأرادف يثبـْ 

، أّن ضــــــيفكم،  أّن علــــــى لـــــــمنا شت ، فقــــــاا  ي ســــــيدي، أســــــتغفر اّللا
 فراشكم، فقاا الشيخ  مرحباج بك، وسكْ عن خماطبت .

  حضــرت يومــاج رلــا شــي نا الشــيخ عمــر  ((انيــوهر  )) ــاا مؤلــف 
رضي اّللا عن  وعبداّللا ابن الفقي  علي بـن أيب حرمـي يقـرأ علـى الشـيخ 
َفســ  القــرآن العظــيم للس لـــمي والشــيخ يشــرح لــ ، كلـــما  ــرأ عليــ  شــرح 

ثـــم  ـاا الشــيخ رضـي اّللا عنـ  يف أثنــاء كالمـ   الصــاحلون  شـرحاج فائقـاج،
إذا  ر وا القرآن أ فـْنـ و ا احلروف  ثـم أ فـْنـ و ا الصوت  ثـم يتبعون بعد ذلك يف 

، ثـم  ـاا الشـيخ  وحنـن (1)مر ثـم يضمال ذلك البار ويبقون معلق 
ــن آي ــة  أ ْو نـ نْ ﴿نــدخل هكــذا أو يف هــذا عنــدما نقــرأ  ــْخ مإ ــهامــا نـ ْنس   ﴾سإ

 ونبقى م ع ل قإ   بعد اضماالا.
ــد يق فيــ  ومعرفــة  وكــان رضــي اّللا عنــ  صــاحب غــو  يف الفكــر َو

                                                           

 ، يعين  مع ا يبة والتعظيم.  )ويبقون معلق  يف ا واء( ((انيوهر  ))( النص املذكور يف 1)
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ية، وكان مع ذلـك شـديد اخلـوف غايـة الشـداة  يف أسرار احلكمة امللكَو
حــ  إنــ  كــان كثــ اج مــا يقــوا  و دإْدت  أينا أكــون  حيــواّنج ي ــذبْ ويؤكــل. 

ْ  أنا  ب عنــد اّللا َســبياةج مقبولــةج أو حســنةج  وكثــ اج مــا يقــوا  لــو ع لـــم
  ْ ْ  –أل  ـْر ْي أهل  َرمي على الم اإ واللامإ ح  دواخ م -أي  أطعم

(1) . 
 

 رحلته في طلب العلـم

رحــــل الشــــيخ عمــــر احملضــــار يف ســــبيل الطلــــب وا نتفــــاع ابلعلـــــماء 
الـيمن أو إىل احلةـاز، ِهـات  وأرحالت عديـدة سـواء يف حضـرموت 

فــة رحالَـــ  أبفاضــل العلـــماء والــــمشايخ، وأخــذ األســـانيد واَصــل يف كا
 العالية عن أرابخا، وأظهرف اّللا يف حمافل الشيور إظهاراج يليق مال .

  عن شي نا الشيخ العارف ابّللا َعـاىل (2) ((انيوهر  )) اا صاحب 
بـن شـي نا الشـيخ عبـدالرمحن رضـي اّللا عنـ   ـاا  كنـْ يف مكـة اعمر 

ْ  فةــا ء إبا بعــ   املشــايخ وأخــذ بيــدي و ــاا ب  أنــْ ســنة  حةةــ
ْ  إىل أصـااب  و ـاا  ـم  والـد هـذا  ابن السقاف،  لْ  نعم، ثـم التفـ
يف حضــرموت  ي غطـاـي علــى نفســ  حــ    يظهــر منــ  شــيء، واْشــه د وا 

                                                           

 (. 189  2) ((انيوهر الشفاف  ))( 1)

 رضي اّللا عن . 806السابق، وكان ح  الشيخ عمر احملضار سنة املصدر ( 2)
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عليا أن والد هـذا ؤضـر عنـدّن يف احلضـرات فنقـع عنـدف كالضـ ن وهـو 
 نا وما نسرتيْ إ  بعد ما يروح عنا.فينا كاألسد، ما خناف  إ  يفرتس

و ــد ذكــرتإ الــرتاِم  أن الشــيخ عمــراج احملضــار  ــد حقــق علــوم عصــرف 
واعتـــ  بكافـــة مراَـــب املعرفـــة املتداولـــة آنـــذاك، وزاد يقيقـــ  نيملـــة مـــن 

ـــــ   ((التنبيـــــ ))، و ((كالــــــمنهاج))العلـــــوم والكتـــــب  يف الفقـــــ  لكثـــــرة مطالعت
، وكــان  ــد بــدأ َداولــ  والقــراءة  ((حيــاءاإل))ومراِعتــ  مــع طلبــة العلـــم، و

كــرار  ((َفسـ  الس لــميا ))فيـ ، و حـ  كــاد أن ؤفظـ  مـن كثـرة مطالعتـ  َو
  راءَ .
 

 ورود األحوال وارتقاء المقامات

مــــن ثـــــمرات ا ســــتغراق يف الشــــيء التفاعــــل معــــ  والتــــ ثر بــــ  وورود 
ْ أرواحهـم  ابلقـرآن التةاذ  النفسي من  وإلي ، وهؤ ء الشيور امتِز

زكيتهــا، فةنــوا ثـــمار ذلــك  ربيــة الــنفا َو ــ  والطاعــة وراهــدا ا َو الَو َو
اســـتغرا ا يف بـــدائل احلـــاا، فعنـــدما يتةـــاوز املـــرء حـــا ج معينـــاج إىل آخـــر 
ؤصل ل  ب  استقرار يسمى مقاماج، ومـن صـفات أحـواا الصـاحل  أهـا 

اء  ابّللا ّنشـة عــن َــروي  النفـوس فتســبب إشــرا اج معنـويج يــؤدي إىل رضــ
ـــ ، وولـــ   واســـتهتار  يف  وفـــرح  بـــ  واســـتئناس  بـــذكرف وشـــكرف وحســـن عباَر
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 الشوق لـمراضي ، وبعد  وشنب  لدّنءات النفوس البشرية.
ولـــما كــان الشــيخ عمــر احملضــار يــْ رعايــة َربوياــة خمصوصــة شــ ن    
ش ن  إخَو  يْ رعاية والـدف فـاألحواا والتاـوا أمـرم بـديهي  يف َطـور 

اة الرتبوية األبوياة، وهاهو ذاَ  يقوا  أوا ما ظهرْت علـيا األحـواا احلي
يف حيـــاة والـــدي، ويقـــوا يف أثـــر الرتبيـــة ومالحظـــة الشـــيور  808ســـنة 

ْ  ثالثـــة  أيدي  يـــداج مـــن ) علـــى بنـــاء الـــروح واســـتقامة الـــنفا   أ ْعطإيـــ
ــل آخــر ، (  النــم صــلى اّللا عليــ  وسلـــم ويــداج مــن والــدي ويــداج مــن ِر

 ِل اآلخر  شك أن  أحد شيوخ  األفذاذ الذين أتثر خم.والر 
ويف معـــرض التاـــدث ابلنعمـــة مــــن األ  املـــريب الشـــيخ عبــــدالرمحن 
ــدّن مــع  الســقاف عنــدما رأ  ثـــمرة َربيتــ  يف ولــدف  ــد أنبعــْ  ــاا  ِو

 عمر شيئاج ما كناا نظنا أن  مع .
 

 ظهوره وأعماله الجليلة

خـــالا راهداَـــ  الطويلـــة  كـــان أوا بـــروز الشـــيخ عمـــر احملضـــار مـــن
واشــتهارف بـــذلك، د بتصـــدارف للتـــدريا مبكــراج ونثـــر حقـــائق العلـــوم مـــن 
لســــان  الشــــريف  واحتشــــاد العلـــــماء والفقهــــاء لســــماع َقريراَــــ  الفائقــــة 
عب اَـــ  الرائقـــة، ومـــا أِـــراف اّللا علـــى يديـــ  مـــن خـــوارق العـــادة،  ـــاا  َو
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بـة أحوالـ   وكـان معماج عن مرحلة ظهـورف وبـر  ((انيوهر  ))صاحب  وز مَر
رضـــي اّللا عنـــ  مـــن كبـــار ِهابـــذة املشـــايخ األعـــالم العـــارف  ور ســـاء 
الصــفوة احملققــ ، كثــ  اخلــوارق والكرامــات والـــمكاشفات عــن احلقــائق 
واآليت، والقــدم الراســخ يف معرفــة األســرار املغي بــات والبصــائر البــواهي 

 يـــــــات واألســـــــرار املشـــــــر ات، واإلشـــــــارات النورانيـــــــات والنفاـــــــات اإل
يـــــات والــــــمااضرات القدســـــيات والتــــــمك  املكـــــ  والتصـــــريف  امللكَو
ـبإيلإ فـي إ الفضـل، أمجـع  ود، والـمشر  العذ  م ْن س ْلس  النافذ يف الِو

لْ بفنائـــ  نـــز علــى إِاللــ  وإعظامــ  األّنم وانتفــع بــ  اخلــا  والعــام، و 
 الركائب وسارت الركبان من كل ف  عميق.

  195  ((الغرر  )) اا في  صاحب 
ــــــــــن عنايــــــــــةإ ر باإــــــــــ إ  ــــــــــف  مإ  ر ع ْتــــــــــ   أ ك 

 
ْلــــــــــقإ هــــــــــاد  ثـــــــــــم ابّللا م ْهت ــــــــــدإ   فلإْل  

ـــــــــــدم   ـــــــــــيع  ل بـــــــــــاّنتإ احمل ب ـــــــــــة م ْرشإ  ر ضإ
 

ـــــــ إ م    بإـــــــدإ ز حلإ ـــــــ ان  يف مـــــــر  مـــــــن التـ ْي
 يقـــــوم الـــــديِي يف ا ـــــواِر صـــــائمم  

 
ْ  ومســــــــةدإ  ل ــــــــوف  ببيــــــــ ــــــــذكرإ يـ تـْ  ولل

ـــــــــــال كإ ال  ـــــــــــر  ا  لإس   طريـــــــــــقإ مالـــــــــــ  م 
 

 وأراب   أنــــــــــــوارإ احلقيقــــــــــــةإ  تــــــــــــدي
 عال فاعتلى عاب املقامات يف العال 

 
ــــــدإ  ــــــل  م ْرشإ ــــــا فـ ْهم هــــــا ك  ــــــ  أ ْعي  معاني

ـــــــــد دم   ـــــــــْيخم م س  ـــــــــالب  أحـــــــــواا  وش   ِ 
 

ي ك ابـْل ــــــدإ   م ن ــــــاظإر ف  يف العإلـــــــم ي ْضــــــاإ
ـــــــــقإ ر مْح ـــــــــةم    ر   وفم ع ط ـــــــــوفم لل الئ

 
ــــــــدإ شــــــــريفم عفيــــــــفم عــــــــارفم بت      ك 
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ـ ـــــــــةم َـ ْعل ــــــــــو مســــــــــنإ عز ــــــــــة    لـ ـــــــــ   مهإ
 

 بتـ ع ب ـــــــــدإ  ألعلــــــــى مقــــــــام   ـــــــــد عــــــــال
 ((انيـوهر))هذا هو الشيخ عمر احملضـار بشـهادة معاصـري  كصـاحب  

، أمجعــــْ دوائــــر العلـــــم  ((الغــــرر  ))ومــــن ِــــاء مــــن بعــــدهم كصــــاحب 
 والو ية والـمشي ة أن  رخـا وصـاحبها، فكـان نفـع اّللا بـ  خـ   ـائم خـا
وأفضـــل راع  ـــا مـــدة حياَـــ ، و ـــد كـــان ســـاداَنا آا البيـــْ النبـــوي مـــن 
ســاللة آا أيب علــوي يتـــميزون عــن كثــ  مــن أشــباههم وأمثــا م ابنيمــع 
ب  ا عتناء الكلاي ابلدين و واعدف وب  اختاذ األسبا ، وخاصـة عنـد 
بــروزهم يف موا ــع التــ ث  وبــدء يمــل مســؤوليات الطريــق وخدمــة األمــة 

 مصا  اخلوا  والعوام. ورعاية
فما كان من الشيخ عمـر احملضـار إ  أن ِـاا بفكـرف وعقلـ  لوضـع 
يــب عائــدات املــوارد املادياــة، ســواء يف َــرمي  َر  واعــد احليــاة ا  تصــادية َو
ونواحيها حيث مو ع مظهرف وخمم ِوهرف، أو يف منـاطق السـاحل الـم  

 األماكن.كان يتعهدها كالشار والـمكالا والغيل وغ ها من 
بل ذكرت الرتاِم أنـ  كـان يف هـذف املرحلـة أكثـر السـادة بـين علـوي 
أمالكــاج وامتالكــاج لــألرض ورعايــةج لزرعهــا وغــرس خنيلهــا ومتابعــة ثـــمرا ا، 
ــب يف ّنحيــة الســاحل عــدداج مــن الســفن الشــراعية للعمــل يف صــيد  وَر

بـة يف العلــم والــدعو  ة إىل السـمك علـى أن َكـون عائـدا ا للــمصا  املَر
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 اّللا وإعانة الفقراء والـمعاويز.
وظهر لـ  شـ نم ومقـامم مـن خـالا انتشـار مسعتـ  يف اآلفـاق، فكانـْ 
َـ ْرس ل  إلي  األمواا الكثـ ة فيصـرفها يف املصـارف احملمـودة، فقـد ذكـرت  
كتـــب الـــرتاِم أنـــ  كـــان ينفـــق علـــى غالـــب بيـــوت األشـــراف، ويـــؤثرهم 

قــــــراء والـــــــمساك  واألرامــــــل ابألفضــــــل امل كــــــل والـــــــمطعم، ويتعهــــــد الف
واأليتام، ويكرم الوافدين من الغرابء وطال  العلـم والسـائا  للعبـادة، 
حـــ  إن بعضـــاج مـــن أ اربـــ  وذويـــ   مـــ  لومـــاج شـــديداج علـــى كثـــرة إنفا ـــ  

 .﴾ما عإْند ك ْم يـ نـْف د  وما عإْند  اّللا ابق  ﴿ف ِاب  بقول   
ــــ  للـــــمسا ــــة عماَر ِد، ومنهــــا مســــةدف ومــــن مــــذثرف يف هــــذف املرحل

، بناف وأو ف علي  خنالج وعقاراج ومصا  مجة، كما بـ   (1)املعروف برتمي
، ول  هناك خـا  ((عرف  ))مسةداج آخر يف نواحي الشار بقرية َسمى 

 .(2)حوطة معمورة وأو اف ومقام إىل اليوم
  وكــان الشــيخ عمــر  ــد حــوط حوطــاج  404   ((الغــرر  ))ِــاء يف 

بنــواحي  ((واســط  ))ار ثــالث حــوط، ومنهــا حوطــة كثــ ة، فاــواا الشــ
 الشار.

                                                           

 . ((نبذة عن ِامع احملضار برتمي  ))( عن 1)

 ( .750  2لصا  احلامد ) ((اتريخ حضرموت  ))( 2)
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ـــ  علـــى مجـــع  ومـــن أعمالـــ  العظيمـــة يف مرحلـــة َصـــدرف وظهـــورف  دَر
 ، إخوانـــ   الســـادة بـــين علـــوي يـــْ إطـــار التـــذخي والتـــذزر يف ذات اّللا
ودعـــاهم ألوا مـــرة إىل إ امـــة شـــكل مـــن أشـــكاا العمـــل املـــنظم املوثـــق 

ةج مـن الدولـة آنـذاك، ، وو ع معه ((النقابة  ))  امة  م وثيقةج خطياةج معم د 
  وامهـــا التكـــاَف والتعـــاون املشـــرتك يف إعـــالء كلــــمة احلـــق و مـــع صـــولة 

 الباطل واألمر ابلـمعروف والنهي عن املنكر ونصر كل مظلوم.
يـة املباركـة ن قلـْ مـن كتـا   اتريــخ ))وهـذا منـوذج لتلـك الوثيقـة التاُر

 ن علي احلامد لـمؤلف  السيد صا  ب ((حضرموت
 بسم اّللا الرمحن الرحيم وب  نستع  

 وحسبنا اّللا ونعم الوكيل 
 وصلى اّللا على سيدّن حممد وآل  وصاب  وسلـم 

 َسليماج طيباج مباركاج في 
نفــع اّللا  (( آا ابعلــوي ))هــذا مــا حضــر عليــ  احلضــور الشــهود، أبن 

ــادا  راضــوا مجــيعهم كبــ هم وصــغ هم حاضــرهم س  غــائبهم  (1)خــم اَفقــوا َو
على أن يقوموا ابحلـق، علـى مـا  ـاا اّللا ورسـول  بيـنهم،  ـم وعلـيهم يف 
مجيع األشياء َص  إىل الشيخ عمر ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف بن 
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راضــوا أيضــاج مــن بعــد الشــيخ عمــر علــ ى حممــد بــن علــي بــن علــوي، َو
بيــــــنهم يف صــــــالح الشــــــيء ابللطــــــف ( 1)((الشــــــور))عشــــــرة مــــــنهم يــــــدور 

واإلحســـان مـــن غـــ  عنـــف و  اســـتكبار، وهـــؤ ء العشـــرة إشـــار م إىل 
الشيخ عمر ابـن الشـيخ ابـن حممـد بـن علـي علـوي، والعشـرة  ـد علـيهم 

عاىل-العهد والـميثاق، و د أشهدوا اّللا  ومالئكت  وأنبياءف  -سباان  َو
ـــداهم الشـــيخ حممـــد بـــن علـــي املقـــدام والشـــيخ والصـــاحل  مـــن  عبـــادف ِو

ـــــم عـــــدوا بـــــ  آا أيب  عبــــدالرمحن والشـــــيخ عمـــــر ومجيـــــع املسلــــــم  أها
علوي، و  ُونون و   يلون علـى غـ  حـق، علـى مـا  ـاا اّللا ورسـول  
يف مجيع األشياء، وإن َصاوبوا العشرة على مصلاة شيء من األشـياء 

ْ، ومـا أشـار بـ  الشـيخ عمـر  يرون  أن  أصلْ  م كان رأي العشرة يـِر
، والعشرة املذكو   ن هم و ر يف املصلاة ماض 

 الشيخ عبداّللا ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف. -1
 الشيخ عبداّللا بن علوي. -2
3- .  الشيخ حممد بن عبداّللا
 الشيخ حسن بن شيخ. -4
 الشيخ حسن بن علي. -5
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 الشيخ أبوبكر ابحسن. -6
 علي. الشيخ حس  بن -7
 الشيخ علي ابحسن املعلـم. -8
 الشيخ حممد بن عمر. -9

 الشيخ حممد بن علي. -10
وهــؤ ء العشـــرة إذا مـــاا أحـــد مـــنهم علــى غـــ  حـــق أو مـــات يبـــدا 

 غ ف من البا   الذين يرضى الشيخ عمر مكان .
وهؤ ء الضـمناء املـذكورون العشـرة املقـدمون يف أوا الكتـا  الـذين 

كل واحد مـنهم  ـد عاهـدوف أصـااب  املـذكورين   ((ر الشو  ))يدور عليهم 
  ُالفونــ ، فــرن ِــرت مظلـــمة  ((لــ  و ــم  ))علــى مــا  ــاا اّللا ورســول  

على أحد من العشرة ولـم يقدر على إخراِهـا كـانوا مجيعـا آا ابعلـوي 
كــون اليــد واحــدة علــى مــا  ــاا اّللا ورســول ، ويــذكون  يقومــون معــ ، َو

ــــون العهــــد الــــذي أخــــذ عــــنهم، و  ُ ِر أهــــم َراضــــوا مجــــيعهم علــــى أهــــم 
صد ات مساِدهم مجيعها، خنيلها وذبورها وبيو ا ومـا َعلـق خـا علـى 

شمـــع صـــد ت  مجيعهـــا  ((آا أيب علـــوي))مـــا  ـــاا اّللا ورســـول ، ومســـةد 
الذي عند الشيخ عمر والذي عند آا حممد بن عبداّللا وعند آا علي 

ومجيع ما كان ل  من الصـد ة  بن عبداّللا وآا علي بن عمر وآا أمحد،
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ـــــ  اّللا  والفطـــــور والــــــموارد ُـــــرج مـــــن مجيـــــع هـــــذا املـــــذكور خالصـــــاج لِو
ورســـــول ، ومســـــاِد الشـــــيخ عبـــــدالرمحن مجيعهـــــا ومســـــةد ابخطفـــــان 
يا  ومســـةد احلبـــوظي ومســـةد حممـــد ابحســـن املعلــــم ومســـةد ســـِر
 ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةد 
حممــــد بــــن عبــــداّللا ومســــةد ابمحيــــد ومســــةد الن ــــل ومســــةد يباــــر 

  حممــد بــن علــي يف الســوم ويباــر، وهــذف املســاِد املــذكورات وصــد ت
 ُرج كل واحد صد ت  مجيعها على ما  اا اّللا ورسول .

والــرأي  يف هــذف املســاِد إىل اّللا ثـــم الشــيخ عمــر علــى كــل واحــد 
منهن ّنظر َقي   ُون، وآا املساِد يتناظرون على مـا َراضـوا عليـ  

 ــاا اّللا ورســول  ثـــم إشــارة الشــيخ  العشــرة يف مصــا  املســاِد علــى مــا
عمـــر، مـــا رأ  الشـــيخ عمـــر فيـــ  املصـــلاة فالكـــل اتبعينـــ ، وإن غـــا  
ي قدم  شاَر  املباركة أحـدم مـن آا ابعلـوي الـذين يـروهم ابلرأفـة والرمحـة 

 واللطف واإلحسان من غ  عنف و  استكبار.
 ريــب أو غــ ف مــن وإن ِــر  علــى أحــد مــن آا أيب علــوي مظلـــمة 

غــــ  حــــق كــــان الشــــيخ عمــــر أن يهةــــرف و  يصــــافا ، وآا ابعلــــوي ب
مجـــيعهم يتبعـــون الشـــيخ عمـــر كـــا فعـــل، واّللا يشـــهد علـــى هـــذا املـــذكور 
مجيعـــــ  ومالئكتـــــ  وأنبيـــــا ف والصـــــاحلون مـــــن عبـــــادف علـــــى مـــــا  ـــــاا اّللا 
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 ورسول .
وصــــلى اّللا علــــى ســــيدّن حممــــد النــــم األمــــي وآلــــ  وصــــاب  وسلـــــم، 

 الـم . انتهْ الوثيقة.واحلمد ّللا ر  الع
ثـم َلْ الوثيقة َو يعات احلاضرين من حكام وعلــماء وبقيـة ر وس 

 بين علوي، و د بلغوا واحداج وأربع .
وخـــــذف الوثيقـــــة انيامعـــــة بـــــدأت فعاليـــــة الشـــــيخ عمـــــر َســـــري علـــــى 
رتـمع ، و يمن أشتات البيوت العلوية، لتصبْ كتلة واحـدة يف السـراء 

ة الســـادة العلـــوي  مرحلـــةج ِديـــدةج مـــن مراحـــل والضـــراء، ودخلـــْ نقابـــ
التــ ث  العلـــمي والعملــي يف َركيبــات البيــوت العلويــة ذا ــا، ثـــم َركبيــات 

 الفئات ا ِتـماعية األخر .
كمـــا اعتـــ  الشـــيخ عمـــر احملضـــار بضـــبط أحـــواا املريـــدين وطـــال  
وســــــعْ يف عهــــــدف دائــــــرة  العلـــــــم وا هتـــــــمام بتدريســــــهم ومعاشــــــهم، َو

 ا للغرابء من أفةاج البالد، فكان  م نعم املريب واملعلم.ا ستقبا
 

 تالميذه ومريدوه

اَســــعْ دائــــرة األخــــذ والتلقــــي عــــن الشــــيخ عمــــر احملضــــار، وانتفــــع 
بعلـم  املئات من كافة األمصار، ولكن اعتناءف الكث  انصب على من 
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م يلي  مـن دائـرة َـرمي ومـا حو ـا، وختـرج بـ  مـنهم األفـذاذ واألئمـة، ومـنه
 والشــــــــيخ علـــــــــي بـــــــــن  (1)الشــــــــيخ عبـــــــــداّللا بــــــــن أيب بكـــــــــر العيـــــــــدروس

 أيب بكـــــر والشــــــيخ أمحــــــد بــــــن أيب بكـــــر والشــــــيخ عبــــــداّللا ابــــــن الفقيــــــ  
وغـ هم، ومـن (3)والفقي  حممد بن علي ابزغيفان  (2)علي بن أيب حرمي

بالة وغ ها ختـرج بـ   الشار والـمكال والغيل ونواحيها كع ر ف وواسط َو
 النواحي. الكث  من َلك

ــــاا العلـــــم واحلكــــم وانيــــاف  ــــم التعلــــق التــــام  وكــــان العديــــد مــــن ِر
والعقيـــدة احلســـنة يف الشـــيخ عمـــر، فمـــن أولئـــك الشـــيخ عبـــدالرحيم بـــن 

ــــاريخ احلضــــرمي  ))ســــعيد ابوزيــــر، ذكــــرف صــــاحب   ((صــــفاات مــــن الت
يف معــــــرضإ  304  ((الغــــــرر  ))وأشــــــار إىل ذلــــــك صــــــاحب  110 

                                                           

ـــويف ِـــدف الشـــيخ  811( ولـــد الشـــيخ عبـــداّللا بـــن أيب بكـــر يف ذي احلةـــة ســـنة 1) هــــ، َو
عبدالرمحن ول  من العمر نيـف وثــمان سـنوات، وكفلـ  أبـوف أبـوبكر حـ  َـويف ولـ  مـن 
العمر عشر سنوات، وكفل  بعد ذلك مع إخَو  الشيخ عمـر احملضـار و ـام خـم أفضـل 

رىب ال ـويف الشـيخ عمـر ولـ  مـن  يام، َو شيخ عبـداّللا علـى يديـ  حـ  فـتْ اّللا عليـ ، َو
عائشة يف حياة أبيها وخلف وورث عم  عمر   ثالث عشرة سنة، و د ب  اببنت العمر

 ( .44  2) ((العقد النبوي  ))وهو ب  فرح مسرور. 

 (.189  2) ((انيوهر الشفاف  ))( 2)

 .194   ((الغرر  ))( 3)
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-ار علـى الشـيخ عبـدالرحيم لــما بلغـ  أنـ  ع ْتب  من الشيخ عمـر احملضـ
ــو ط  ح وطــة يف الشــار فقــاا الشــيخ عمــر  مــا  -أي  الشــيخ ابوزيــر ح 

 . ((الغرر))لعبدالرحيم وللاوطة..إخل . كما ذكرف صاحب 
  ((صــــــــــــفاات مــــــــــــن التــــــــــــاريخ احلضــــــــــــرمي))كمــــــــــــا أورد صــــــــــــاحب 

علقـــ   103-104  عال ـــة الشـــيخ عبـــداّللا بـــن عبـــدالرمحن ابوزيـــر َو
د ابلـماضار، وكان من ذلك َزوج الشـيخ عمـر احملضـار أبخـْ الشدي

الشــــيخ املــــذكور فاطمــــة بنــــْ الشــــيخ عبــــداّللا بــــن عبــــدالرمحن ابوزيــــر، 
وعاشـــْ معـــ  يف َـــرمي، كمـــا مسـاــى الشـــيخ احملضـــار أحـــد أبنـــاء الشـــيخ 

 عبداّللا ابمس  وهو الشيخ عمر بن عبداّللا بن عبدالرمحن ابوزير.
ألمــ  ِعفــر بــن عبــداّللا بــن علــي بــن عال ــة ا 119وذكــر أيضــاج  

عمر الكث ي ِدا السلطان بدر بوطويرق ابلشيخ عمر احملضـار فقـاا  
األمــ  ِعفــر بــن عبــداّللا بــن  -أي  ِــد أيب طــويرق–و ــد كــان ِــداف 

علــي بــن عمــر معروفــاج ابلــرأي الثا ــب وا ســتقامة، و ــد ضــما  يومــا يف 
عبــــــدالرمحن  حوطــــــة ســــــلطانة رلــــــا مــــــع الشــــــيخ عمــــــر احملضــــــار ابــــــن

ـــــــور))الســـــــقاف، فـــــــا رتح هـــــــذا عليـــــــ  أن يكـــــــون ســـــــلطاّنج يف بلـــــــدة   ((ب
املستعصية، وأكد لـ  أن واليهـا  ـد َعـب مـن و يتهـا، وأنـ  يسـتطيع أن 
يقنع واليها ابلتنازا عـن الو يـة نيعفـر، ولــم يـزا خـا سـلطاّن حـ   مـر 
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 هـ. 905علي  الظلفان فقتلوف سنة 
 

 الشعريةالشيخ عمر المحضار وآثاره 

لســيدّن الشــيخ عمــر احملضــار مجلــة مــن اآلاثر الشــعرية ذات الــنمط 
اإلنشــادي املغــ ا علــى أصــوات احلضــرة ورــالا الســماع املعهــود لــد  
أهــل التصــوف والــذوق، و تــاز الــنـ ف ا الشــعري بنورانيــة الر يــة وصــفاء 
دان وحـرارة املعـ  والتغـين ابلــمذثر والــمواطن واألطـالا يف أسـلو   الِو

 رائق ومؤثر، مثل  ول  
 ي مســـــــــــــــــــيكينة الغناـــــــــــــــــــا َـــــــــــــــــــرمي

 
 

ــــل ــــر ف أمســــى  ــــا كــــم مــــن خلي  ح 
  ـــــد خلـــــي مناهـــــا شـــــقا الســــــايل 

 
 والبـــــــــويقي علـــــــــى ظفـــــــــرف شـــــــــليل

 آيا علـــــــــــــوي ادركوهـــــــــــــا كلكـــــــــــــم 
 

ــــــــمسي ابلــــــــدليل   بـــــــل َعمـــــــى َو
 ي أهـــــــل مجـــــــع الـــــــرت  ياعياهـــــــا 

 
 اهضــــــــــــوا ابدورا طـــــــــــــاح القتيـــــــــــــل

 يلفقيــــــــــ  اهـــــــــــا مــــــــــن ســـــــــــاحتك  
 

ـــــــــــمى ا  كــــــــــل أجصــــــــــيلا  منــــــــــا ؤت
 عســــــــــــــرت هــــــــــــــون اّللا عســــــــــــــرها 

 ض
 (1)ربنـــــــــــا اليـــــــــــوم للبلـــــــــــو  يزيـــــــــــل

 
 
 

 ويقوا أيضاج 

                                                           

 .21ضرة  ( ديوان احل1)
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 أ  يخيلنــــــــــــــــا صــــــــــــــــماج شــــــــــــــــوي 
 

 نعــــــــــم يخيلنــــــــــا ظلـــــــــــذي وابيت  
ـــــــــم َروهــــــــا   ــــــــا ان ل ـــــــــم خيلن  عدمت

 
ــــــــات ــــــــوم اني نينجــــــــ  م لب س   علـــــــى س 

ــــــرمي   ــــــااَ ــــــا فرضــــــا علين  مســــــْ لن
 

 هــل القــراتاهــل الكتــب و اوحنــن 
 ليهــــــــا إنقاَــــــــل كــــــــل مــــــــن ِــــــــاّن  

 
 وحنـــــــــــن كاألســـــــــــود الضـــــــــــاريت

 ومـــــــــن ِـــــــــاّن وابُضـــــــــع محـــــــــاّن 
 

ـــــــــدف الصـــــــــايبات ـــــــــر يف بل  (1)نكث
 ويقوا أيضاج  

 أ  يســـــــــــفر ب ِيـــــــــــْ فانشـــــــــــد مـــــــــــن محـــــــــــاهم
 

 
 فبــــــــــــــــاّللا لــــــــــــــــيا َلقــــــــــــــــى يف الــــــــــــــــدنيا كمــــــــــــــــاهم 

 
 

ـــــــــــب مـــــــــــن معايشـــــــــــهم وعـــــــــــذ  مـــــــــــاهماو    طي
 

 
 ولـــــــــــــــو ب اـــــــــــــــْ كنـــــــــــــــْ يف املغنـــــــــــــــا معـــــــــــــــاهم 

  ـــــــــــــوم غـــــــــــــذو يف احملبـــــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــغرهم هـــــــــــــم 
 

 
 وعاشــــــــــــــــوا يف خمافــــــــــــــــات وغــــــــــــــــابوا يف فكــــــــــــــــرهم 

 ويســـــــــــعد كـــــــــــل مـــــــــــن كـــــــــــان يف عمـــــــــــرف نظـــــــــــرهم 
 

 
 يف البكـــــــــــــــــــــــــــــــرة او عشـــــــــــــــــــــــــــــــية يف مســـــــــــــــــــــــــــــــاهم 

 وهـــــــــذا القـــــــــوا مـــــــــين وهـــــــــو مـــــــــن حســـــــــن ظـــــــــين 
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 وان زليـــــــــــــــْ ير  بفضـــــــــــــــلك فـــــــــــــــاعف عـــــــــــــــين 
  

ــــــــــــــرزفين الشــــــــــــــهادة علــــــــــــــى اإل  ســــــــــــــالم ســــــــــــــينَو
 

 
 ثــــــــــــــــــــرهمأ ومنشــــــــــــــــــــي يف الطريقــــــــــــــــــــ  نتــــــــــــــــــــابع يف 

 
 

 ول  أيضاج 
 أهـــــــــــــــــــــــال وســـــــــــــــــــــــهال مـــــــــــــــــــــــم

 
ــــــــــم  ي مــــــــــن ســــــــــكن وســــــــــط  ل

 ويف ا ـــــــــــــــو  صـــــــــــــــار حســـــــــــــــم 
 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادير ريب
 ماحــــــــــــــد ب لــــــــــــــي  ــــــــــــــط مثلــــــــــــــي 

 
 أّن العقياـــــــــــــــــــــــــــــــق يف أهلـــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــرت  هل  و ــــــــــــــــــــــد عث
 

 حبـــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــميريـــــــــــــــــــْ ا 
 يمـــــــــــــن نظـــــــــــــر عـــــــــــــرض  تبـــــــــــــ  

 
  بــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد شــــــــــــــــــم ريـــــــــــــــــْ احمل

  بــــــــــــــــــمـــــــــــــــــن لــــــــــــــــــم يشـــــــــــــــــم احمل 
 

ــــــــــــــــط طــــــــــــــــبا  ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــيا ل  فل
 ق معـــــــــــــــــــــــاهم لـــــــــــــــــــــــم معلـــــــــــــــــــــــ 

 
 يف أرضــــــــــــــــــــــــــــهم او مســــــــــــــــــــــــــــاهم

 ولــــــــــــــــــيا عنــــــــــــــــــدي كمــــــــــــــــــاهم  
 

 عـــــــــــــــــراج خــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــوم غإــــــــــــــــــما 
 كـــــــــــــــــم ب أ لاـــــــــــــــــب خصـــــــــــــــــاب 

 
 أيمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 الــــــــــــــــــــــــم والباـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــاب 
 

 وزرعهــــــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــْ ب عـــــــــــــــــــ  َنظـــــــــــــــــــر   يلي

 
ــــــــــــــْ أحضــــــــــــــرأ ــــــــــــــدهم كن  و عن

 



  (42 ) 

 نرعـــــــــــى انيميـــــــــــل ثــــــــــــم نشـــــــــــكر
  

 

 (1)وّن مراعـــــــــــــــــــــــــــــــــي ملـــــــــــــــــــــــــــــــــم
 ول  أيضاج  

 ىل ســـــــــــاحة َــــــــــــرميإزاد شـــــــــــو ي 
 

 للــــــمشايخ وخـــــصا أهـــــل الـــــرت  
 نســـــل ا شـــــراف ب شـــــو ي  ـــــم 

 
 نعـــــم ا شـــــراف ســـــادات العـــــر 

اِيــــــــــــــل مــــــــــــــنهم والنســــــــــــــاء    الِر
 

 أهـــــــل َلـــــــك اللطافـــــــ  والنســـــــب
ـــــــــــــمـــــــــــــا   ـــــــــــــدب  وداي نفـــــــــــــار هم أب

 
 غـــــــــ  ريب علــــــــــيهم  ـــــــــد غلــــــــــب

ـــــــــــــــر اّللا مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــاخر    عما
 

   و  أراهــــــــــــــــــــــــم ريب َعــــــــــــــــــــــــب
 مـــــــــــن شـــــــــــنيهم فياليتـــــــــــ  ِـــــــــــذم 

 
 يديـــــــــ  النكـــــــــبأو ُالطـــــــــ  يف أ

 أو يصـــــــيب  غـــــــرام مـــــــن صـــــــايْ 
 

ليــ  ِدلــ  مــن خشــب  وســط ِر
ـــــــ  مـــــــن عـــــــدو  ـــــــ  طعن  أو َقـــــــع ل

 
 يف خواصـــرف مـــن  عـــرض املســـب

 و َقـــــــع لـــــــ  ســـــــقط  مـــــــن بعـــــــ أ 
 

 راح حاركـــــــ  مـــــــن عـــــــاب القتـــــــب
 والصــــــالة علــــــى ا ــــــادي البشــــــ   

 
 (2)مــــــايف الليــــــل َنــــــم  ــــــد غــــــر 

  

 ويف َرمي يقوا أيضاج 
ـــــــــــــــك   يّنزحـــــــــــــــا عـــــــــــــــن بـــــــــــــــالدأ  الطـــــــــــــــب مال

 
 

                                                           

ع السابق  1)  .25( املِر

ع السابق  2)  .27( املِر



  (43 ) 

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــع اليهـــــــــــــــا واِعلهـــــــــــــــا حالل  فـــــــــــــــرح واِر
ـــــــــــــك   خـــــــــــــا َـــــــــــــرزق مـــــــــــــن اّللا خـــــــــــــا َوفيـــــــــــــق حال

 
 

 َــــــــــراك ان رحــــــــــْ منهــــــــــا فــــــــــال َــــــــــرزق كمالــــــــــك 
  ــــــــــــــــا مشــــــــــــــــموم كالـــــــــــــــــمسك وزادوف بنفســــــــــــــــ  

 
 

 وهـــــــــــــــي كالـــــــــــــــدر منظـــــــــــــــوم أو خـــــــــــــــطا م ن ســـــــــــــــ  
 وهــــــــي شــــــــربة مــــــــن القلــــــــْ صــــــــايف لــــــــيا  ــــــــ  

 
 

ـــــــــــك  ـــــــــــراك ان رمـــــــــــْ َســـــــــــعد فاِعلهـــــــــــا حالل َ 
 خصــــــــــــــْ أب ـــــــــــــــوام ح ضــــــــــــــوا ابلســـــــــــــــرائر و ــــــــــــــد 

 
 

ـــــــــــــــابر  ـــــــــــــــى فـــــــــــــــوق املن ـــــــــــــــو عل   ـــــــــــــــم انـــــــــــــــوار َعل
 

 

 َنـــــــــــوا ابلفضـــــــــــل يصـــــــــــاح مـــــــــــن كـــــــــــل الكبـــــــــــائر
 

 
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــوا  مــــــــــــــــن نوال  (1)خــــــــــــــــم ريب أفــــــــــــــــدين ن

  

 كرامات الشيخ عمر المحضار

ســبق وأن أشــرّن للقــرااء أن مــادة الكرامــات يف هــذف السلســلة املؤلفــة 
ــــك ــــاوا، ذل لــــة التن ــــا املعاصــــر مِؤ ــــة  نييلن ألن غرضــــنا مــــن إعــــادة كتاب
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  (44 ) 

الرتاِم خماطبة العقل املعاصر كا هو م لوف، وليصل املت خرون منا إىل 
 ناعة اتمة أن األولياء ب ش رم عرفـوا  يمـة الو ـْ والعمـر والـداإين، فوضـعوا  
ـــر  الو ـــْ  ـــر ز  لـــ  سإ ـــع  الشـــيء  يف حملاـــ  بـ  ـــن و ض  كـــل شـــيء يف حملـــ ، وم 

لاإبـ ـــوا ِانبــــاج علــــى آخــــر، وإمنــــا ِعلــــوا أصــــل والعمــــر والدينــــة، ولـــــم يـ غ  
عال تهم ابلدين والدنيا مراد اّللا يف احلال ، فةعلوا الـدين غايـة والـدنيا 

 وسيلة مع النظر إليها بع  ا حتقار وا ستصغار.
وكث  من املعاصرين نش ت لديهم عقدة فكريـة خطـ ة عـن األوليـاء 

عالم محلتها املتوالية ضدا والصاحل ، وذلك من خالا َركيز مدرسة اإل
املدرســــة التقليديــــة  ِتثــــاث موا ــــع أتث هــــا، وكــــان  مكاننــــا أن َننــــد 
الو ــــْ لتعليــــل احلكــــايت املتعلقــــة أبخبــــار الكرامــــات لرتضــــي بعـــــ  
القــراء، ولكــن املرحلــة   َســاعد علــى ذلــك، فهــي مــادة علــى أمهيتهــا 

لــة التنــاوا، وأنخــذ بــد ج عنهــا املوا ــف ذات الصــلة  حيــاء الســنة  مِؤ
من أحيـا سـنم عنـد ))العملية الم دعا إليها صلى اّللا علي  وسلـم أمت   

 . ((فساد أمم فل  أِر مئة شهيد
والكرامات ليسْ شرطا يف الو يـة، والتقـو  هـي ا سـتقامة، و ـذا 
فــرن شــروط الو يــة والتقــو  هــي ا ســتقامة واألعمــاا الصــاحلة، وهــذف 

 رازها يف هذف الرتاِم.مادَنا الم هتـم  ب
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يــة والــرتاِم ســيةد الوا ــع ذاَــ   والـــمت مل يف ثـــمرات املؤلفــات التاُر
ــــــمع  ـــــة، واســـــتعدادات ا،ت ـــــاة املعرفي ـــــب رـــــاراة احلي يفـــــرض علـــــى الكاَ
للــــــمعروضات القلـــــــمياة، فاألوائــــــل و ــــــد َســــــاو  يف عصــــــرهم العلـــــــماء 

ْن َ ـــْم ز  مـــن والــــمادثون والــــمةتهدون واألصـــوليون كـــان  بـــد حينهـــا أ  
األحــواا  ))بــ  هــذف النمــاذج ش صــيات  األفــذاذ الراســ  ، فكانــْ 

الشــــطاات والعبــــارات  ))مــــن ِهــــة، وحينــــاج  ((والــــمقامات والكرامــــات 
مــن ِهــة أخــر  ، وهــي يف وا ــع احلــاا  ــا مــا يمرهــا عنــد  ((الكشــفية 

 ا حتكام إىل العلـم يْ  اعدة التوسط ب  اإلفراط والتفريط.
شــي نا الشــيخ عمــر احملضــار َنــد أن كافــة كتــب الــرتاِم حشــدت ف

 ، أخبار كراماَ  اخلاصة والعامة حشدا يمز مو عـ  العـاب يف الصـلة ابّللا
وحشــــدت أيضــــا أخبــــار كرامــــات غــــ ف، و  ُلــــو كتــــا م مــــن الكتــــب 
ِ م  ابخلــوارق ولــو كــان صــوفياج خــامالج يكــرف  القد ــة مــن وصــف كــل مــرت

ــاا الشــهرة، فاإلثبــات كــ ان مطلبــاج اِتـــماعياج َـ ـوز ن  بــ  ش صــيات الِر
 عند املوازنة والـمفاضلة.

و  زاا احملبــون والـــمتعلقون ابلشــيخ عمــر احملضــار َـ ـْم ز   ــم كراماَـ ـ  
، ولكــن املعركــة املعرفيــة  وآاثر مقامــ  إىل اليــوم كمثــل غــ ف مــن أوليــاء اّللا

، وســـوق العـــرض  ((الكتـــا  والســـنة  ))اليـــوم َرتكـــز أصـــالج علـــى مســـ لة 
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والطلـــب يطـــرح هـــذين األصـــل إ رـــر د ْينإ عـــن ثــــمرات العمـــل خمـــا عنـــد 
األِياا، وانطوت هذف اللعبة اخلط ة على عقوا النفعإياإ   ا،ر دإين  عن 

 اختاذ املو ف احلق، وهذف هي مشكلتنا املعاصرة.
 مــن وحــ    َطــوا بنــا احملــاورة يف هــذا الشــ ن أ كــد للقــراء أن كثــ اج 

ــمايص د يــق  الكرامـات املكتوبـة يف املؤلفـات يتـاج إىل و فـة ِـادة َو
يتناســــب مــــع عقليــــات زماننــــا، و  يظلـــــم األوائــــل مقامــــا م ومــــراَبهم، 
ويصاْ مفهـوم األِيـاا املعاصـرة أبسـلو  وسـط،   إنكـار ابلكليـة، 

 و   بوا لكل ما يكتب ابلكلية، والفصل يف التوثيق وصاة النقل.
ر ها على من ك ت ب  لـ  وهذف مه مة ليسْ ابلسهلة، ولكن اّللا سيـ ي ساإ

 اليس ، واّللا املوفق.
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 وفاة الشيخ عمر المحضار

ـــــمتعلق   اَســــعْ دائــــرة النفــــع العــــام للـمسلـــــم  والنفــــع اخلــــا  لل
والــــماب  وآلا ابعلـــوي أمجعـــ  يف عصـــر هـــذا اإلمـــام انيـــامع حماســـن 

  (1)196  ((غرر ال ))األوصاف، كما  اا في  صاحب 
 فـــــذاك الـــــذي  ـــــد مس ـــــا يف الع ـــــال

 
ــــــــــرْ   إىل ذ ْرو ةإ الف ْ ــــــــــرإ حــــــــــ  ف   

ــــــر   للعإــــــدا   ـــــو  الليــــــث  ح قاـــــاج َـ   ه 
 

عـــــــــــــــــادم إذا مـــــــــــــــــا ز أ رْ  يْـــــــــــــــــ إ اَر  ل د 
ــــــــــام      ــــــــــ  صــــــــــارم  ا،ــــــــــدإ ص ْمص   ل

 
ـــــــــــر رْ  ـــــــــــز ف  طـــــــــــار  منـــــــــــ  الش   إإذا ه 

ــــــــــْطو ةج   ــــــــــط ا س   بـ ت ــــــــــوام إذا مــــــــــا س 
 

َْرإ أ   ــــــو  ــــــرْ علــــــى ال ــــــْفعاج وم  ــــــاف  ش   ْلق 
ْْ ل ــــــــ     ــــــــ ــــــــن ذ ْرو ةإ العإــــــــزاإ خ ص   وم 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــرْ  ــــــل  ح س  ــــــن ّنا مــــــا عنــــــ  ك   وم 
ولـم يزا هذا اإلمام حةة  اّللا على عصـرف وأهـل مصـرف،  ائمـاج فـيهم  

فقــد األرامــل واليتــامى،  ابلعلـــم والعمــل ونشــر الفضــائل ومجــع الشــمل َو
موعظة احلسنة، وحارساج أميناج على مهمـات وداعياج إىل اّللا ابحلكمة والـ

الطريــــق املوروثــــة عــــن آابئــــ  وأســــالف   ائمــــا خــــا رــــدداج لـــــمعانيها راعيــــاج 
ألَباعهـــــــا، حـــــــ  ّنداف منـــــــادي مـــــــو ف يف أســـــــعد األو ـــــــات وأشـــــــرف 
الســاعات، وكــان متوعكــاج فســمع منــادي صــالة الظهــر ينــادي ابألذان 
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هالج وسهالج، وأِا  املؤذن ثــم فقاا  مرحبا ابلقائل  عد ج وابلصالة أ
 ْ َِو  إىل القبلة وأذن للصالة، ثـم أ ام وأحرم وصلى وسةد، ف ِر

ولـــم يــزا يف الســةود وهــو ميــْ ولـــم يـ ــْنا نإ  ،روحــ  الزكيــة وهــو ســاِد
ولـم يتارك حـ  اسـتبط ف احلاضـرون، فرفعـوف فـرذا هـو  ـد فـارق الـدنيا، 

 . 833ق عدة سنة وذلك يوم ا ثن  اثين يوم من شهر ذي ال
ـــ  علـــى َـــرمي وأهلهـــا وعلـــى الـــوادي نــــز و  وا الصـــاعقة، نــــز ا خـــم مَو

ــ  وهـو حممـوا علــى أكتـاف أســَر   واحتشـد املئـات مــن النـاس يف ِناَز
.  وحمبي  وأهل مودَ  ح  مثواف األخ   وار أهل  وأسالف  رمح  اّللا

    ((انيوهر  )) اا صاحب 
ـــــــــ ـــــــــق ى اّللا   ـــــــــْماج مس ـــــــــا وافْـت     رْ س 

 
ــــــــرْ  ـــــــــمانإ اـ ـــــــاإ املعــــــــاب ع م     ث

ــــــــــــــم  إإمــــــــــــــام  ا ــــــــــــــد     لقــــــــــــــد ض 
 

ـــــــص  الليـــــــثإ ذا املْشـــــــتـ ه رْ  ْف  أاب ح 
 صــــــــباح  الظــــــــالمإ وغــــــــوث  األّنمْ  

 
ـــــــــــر رْ  ْ  الض  ـــــــــــزإي  ر فإيـــــــــــع  املقـــــــــــامإ م 

ـــــــــــن ســـــــــــادة    ـــــــــــل  مإ ـــــــــــرإميم َ س ْلس   ك 
 

رْ  ــد   كإــرام  ص ــف ْوا عــن م ش ــو إ الك 
ـــــر  أســـــرارإ خـــــ إ   ـــــو ْوا سإ  الـــــور  ح 

 
ــــــــــر ف  واحنــــــــــدرْ  ــــــــــر   سإ  وفــــــــــيهْم س 

ــــــــــــْيخ  الــــــــــــور   ــــــــــــاف  ش   إىل أ ْن َـ ل قا
 

 وصــــــــــار  لــــــــــ  املْعــــــــــد ن  املْســــــــــتـ ق رْ 
ـــــــــ     ـــــــــن بـ ْعـــــــــدإهإْم َن م  ـــــــــع  مإ  َ ش ْعش 

 
ـــــــــــــــــــرْ   وّنرم فلــــــــــــــــــــما َعـــــــــــــــــــاىل ز ه 

ــــــوا   فــــــذف  علــــــى القــــــوم  ــــــد أ ْوح ش 
 

 وآف علـــــــــى فـ ْقـــــــــدإ َلـــــــــك الغ ـــــــــر رْ 
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ـــــــــــــياإدإ املْرَ ض ـــــــــــــ  ى وآف  علـــــــــــــى الس 
 

ـــــــــد رْ  ـــــــــد  الق  ـــــــــع  اآلف  بـ ْع ف   ومـــــــــا يـ نـْ
ـــــــــــ إ    ســـــــــــالمم ســـــــــــالمم علـــــــــــى ر وحإ

 
ــي الص ــو رْ  ــْردإ م ْنشإ ــن  الواحــدإ الف   مإ

 فـــــذاك الـــــذي  ـــــد مس ـــــا يف الع ـــــال  
 

ــــــرْ  ــــــ ا ف    إىل ذ ْرو ةإ الف ْ ــــــرإ ح 
(1) 

رمحـــ  اّللا رمحـــة األبـــرار، ونفعنـــا بـــ  وبعلومـــ  يف هـــذف الـــدار، ويف دار  
 رار. آم  .املثوبة والق
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