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 املطلع القرآين..
 

ــــــْ مِ ﴿  
ُ
ْســــــِلااِت وامل

ُ
ُس وامل ــــــِلِا ُْس

ْ ِمنــــــاِت ِإنَّ امل
ُ
ُس وامل ِن

ُس وال َّــــــــــــاِ  اِت  ــــــــــــاِ ِ  ُس والقسانِِــــــــــــاِت وال َّ والقــــــــــــانِِِ
ُس وا اِشــــــــــعاِت  ــــــــــاِبراِت وا ساِشــــــــــِع ِس وال َّ ــــــــــاِبرِي وال َّ
ــــــــاِ ااِت  ُس وال َّ ــــــــاِ ِا ــــــــاِ  اِت وال َّ ُس وال َّ ــــــــاِ ِ  وال َّ
ِس  س  كس ـــ ا   اِكرِي ََّ ُاْا واحلاِفَـــاِت والـــ ـــُرو س ُس فـُ َِ واحلـــاِف

َِياا  و  اكراِت أسعسدَّ  ُ هلـسُْا مسْغِفرسة  وأسْ را  عس ََّ  ﴾ال
 [35]األحزاب: 
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 اإلهداء
 

 إىل  يِل النِّساِء الّساحباِت يف يسِّ الغفلِة الع ريَّة..
وإىل فـسِسيـــــاِت ال َّقافـــــِة اإلعالميَّـــــة مـــــِ  ـــــ ا  اإل اراِت 

 والوزارات..
وال َّون.. رسّّبِت البيـوِت  وإىل مسِ بسِقيس ِمِ أُوالِت الِعفَّة

 القانِاِت العابداِت..
 هاُكْا أسحسدس األم لِة النَّاصعِة يف حياِة أسالفكا..

.. ُِ ُس احليات ِّان ما ب  وشس
 
ُ سلِّف

 امل
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 لسان احلال
 

ــــــيس كاِ اــــــا ُســــــلطانةْ   ُســــــْلطانسة  ِه
 

 
ِب ِإعانـــــةْ   َْ ـــــ ـــــْو بِوفيـــــ إ و س  ُخ َّ

ـــــا ســـــب انسُ   ـــــد خس     َّـــــااِمـــــِ رسِّ
 

 
 خب ـــــــــــا اإ وأسظسلَّاـــــــــــا إحســـــــــــانس ْ  

 وبرؤيـــــــِة اهلـــــــا   منا ُباـــــــا  ســـــــوْ  
 

 
 ولقــــــــد  ـســـــــْو بعسفافــــــــةإ وِصــــــــيانةْ  

 مياونــــــــــــــة  يف  هرِهــــــــــــــا نسشــــــــــــــوانسة   
 

 
 ِمــــِ ُحــــاِّ موالهــــا تُــــر  ســــكرانةْ  

 
 

 

 ل احا احلاراء الشيخ عار بِ حماد ّبعلو 
 49ص(( الرتِّ ق الّشاف )) 
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 ةالُمقدم

 رسبِّ الكون.. ومن  نسِاد املـد  والعـون.. ون ـلي ونسـلِّا احلاد للِّ 
ـــة.. رســـوِل اللِّ إىل  ـــِة.. الـــَ  كشـــف الّلُ بـــ  الُغاَّ علـــي ســـيِّد هـــَ. األمَّ
ــــ  وآلــــ  وأصــــ اب  األ اــــة  ِِ عبــــد الّل.. صــــلي الّل علي ــــ الكافَّــــة حماــــِد ب

ا ِاــاِع  الكــرام..  وعلــي الِــابعُ هلــا صحســانإ وصــدقإ واتِّبــاعإ إىل يــوم
 األانم.. أبمر امللك العالّم.

وبعــُد فيقــول العبــد الفقــ  إىل عفــو مــوال. أبــو بكــر العســدين ابــِ علــي 
املشــاور: إّن مــِ نعاــة الّل الــح ثــا الِ ــدُث ســا وتعاــيُا خ هــا بــُ 
ا ـــــاص والعـــــام.. مـــــا حـــــرأ الّل بـــــ  العـــــزم  دمـــــة أســـــالفنا ال ـــــاحلُ 

يـــــااا ر ـــــاال  صـــــاحلُ ونســـــاء  حبضـــــرموتا وإعـــــا ة صـــــيا ة تـــــرا ا ح
صاحلاتإ ا ليقرأسها  يُل ع ران بلسان احلا ر مِ  اةا وسدِّ ثغـراتإ 
ْغِر ــــون الــــدخول مناــــا إىل الطعــــِ املق ــــو  واملبـسيَّــــو يف 

ُ
معينــــةإ أرا  امل

عقا د ر الإ ونساءإ صد وا ما عاهدوا الّل علي  ؛ ليومهـوا  يـلس اإلعـالم 
دوا الّلس علـي  ـ  ب ـ ة.. وشـغلوا ا يـل واألزالم أن السلف ال احل عب

رِ فــة عــِ معرفــة احلــ  وأهلــ  ا وعزلــوا بيــناا وبــُ الِــاريخ 
ُ
سـَ. الــِـماسا امل

 الناصع.. وو اوا أنَارها إىل عيوب املا ي مع إمهال الوا ع.
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ويف هــَ. الـرتةـــة أخـــَان ًـرفـــا  مـــِ حيــاِة امــرأةإ تقيَّــةإ صــاحلةإ عاشــو 
علاـا  مـِ األعــالم  ((الِ ـوف))وبـرزت يف ميـدان يف وا   حضـرموت ا 

لس  علياا علااُء الِاريخ   . ((رابعة حضرموت))حىت أًس
امرأة  مِ  با ل ِكندة.. انطسوسْت يف مدرسة آل البيو النبو  وأتثرت 
ْكـــرا   ســا.. وأثبِــْو للعـــار والِــاريخ أن هــَ. الطريـــ س ومقاماِاــا ليســو حس

الحِكارس صفُة الَّجـار عةإ وال تـسّيار.. وأنَّ اعلي أسرةإ وال ساللةإ وال ةا
 يف آخر الزمان يوم ي ُ  العلا مقبو ا.. واحلكُا عسضو ا..  الفّجار

 فا رُؤوا معي هَ. الرتةةس لَِِّضحس لكا معار الطري .. وّبلّل الِوفي  .
 

 ّلف
ُ
 امل
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 ؟من هي الشيخة سلطانة  

 آل الزمبيـــد ا وهـــا مـــِ هـــي ســـلطانة بنـــو علـــي الزمبيديـــة نســـبة إىل
 .(1)جحِ َْ  بيلة بين حارثة الِكْنِديّة ا و يل: مِ مس 

ُولدت الشيخة سلطانة ببا ية الُعّر ا وهي العراء املاِـد شـر ي  ريـة  
ـــة ســـلطانة ا وتبعـــد عـــِ  ((مرميـــة  )) ـــة املعروفـــة اليـــوم حبًو إىل هنايـــة احلًو

ح كانـو تسـكناا ا وهـي البا يـة الـ( 2)مدينة سيئون بن و ثالثـة أميـال 
وهـا مـِ القبا ـل الِكنِديّـة املسـل ة الـح أُثـر عناـا   ((آل الزمبيد  )) بيلة 

 م ل   ها مِ القبا ل الشدة والبأس.
نشــــأت ســــلطانة يف أســــرةإ بدويّــــةإ تُعــــا أبمــــور الرعــــي واملــــاء والكــــ  

عات ومـــــا شـــــاساا يف حيـــــاة البـــــداوات.. إال أن نــــــز وشـــــرف الـــــَات وال
ِاة كانو علي  ـ  مـا يعاـد يف سـا ر الفِيـات.. حيـ   نفسية هَ. الف

                                                           
 بِ رف . 310للشاًر  ص ((أ وار الِاريخ احلضرمي  ))( 1)

ن ــي أهنــا مــِ مــَحج مــا  الــ  ابــِ شــااب يف 2)
س
ميــدب بــ  أّببكــر  (( يوانــ ))( ي يـّـد هــَا امل
 :  184الزبيد  ص

ـــــــــِ آل  سْ ــــــــــ ـــــــــِ ِســـــــــّر ســـــــــا ة مـــــــــَِحجإ ِم  ِم
 

 
ــــــــــــــــــــطانإ و سْ طــــــــــــــــــــاُن الِكــــــــــــــــــــراُم الُســــــــــــــــــــبَّ ُ     ـ
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كانــــو إيــــل إىل اهلــــدوء والعزلــــة عــــِ م يالاــــا املســــِغر ات يف فجا ــــة 
ال بيان واهنااكاا فياا يبدو حوهلا مِ الَواهر واملَاهر السط يات 
ا ومــا أن كــ ت  لــيال حــىت بــدأت تشــعر ّبســِقباب ســلوأ البــداوة مــِ 

إىل نداء الفطرة العايـ  الـَ  كـان ثـَسا ظلاإ وبطشإ وأذ   ا وتِطلع 
إىل نـــور اإلميـــان.. وياـــدياا إىل أســـباب االًائنـــان.. وكـــان أفضـــل مـــا 
يساعدها علي هَا النداء الفطـر  ُسـكون الليـل وهـدوء العـراء الفسـيح 

 ا و اع أخبار ال احلُ وأحواهلا يف أمسيات القبيلة وأحا ي اا.
ــ  هــَا االاــا. الفطــر  يف ن فــا الفِــاة ومســا مــع مُّوِهــا الُعْاــرِّ  وتـسعساَّ

وتســـاع عـــِ ُعبّـــا إ وزهـــا  وعلاـــاء  (( الوا ـــع احلضـــرمي  ))وهـــي تـــر  يف 
ـــالِب  شـــي  سلســـُة السِّ أتقيـــاء صـــل اء يِنا ـــل البـــدو أخبـــار كرامـــااا ا ِو

ا املِــُ ُا الروحيَّــة وإميــاهنس وياــاسا ا ــاص والعــام ا بــل ويبلــ  مــِ  ا  ــوَّاس
اعات وإيقاف احلروب نـز نورانية  دراا ا ار ة علي فسضِّ ال وة آاثرها ال

الطاحنـــــة بـــــُ القبا ـــــل  ون احلا ـــــة إىل ســـــالب أو عِـــــا  وال  يـــــو  
 مقاتلة.
 

ة تِابع أخبار ه الء ال ل اء وتِق ي أنبـاء  أخَْت هَ. الفِاة الن َّ
نشـــاًاا وحـــركِاا يف الـــوا   ا وتســـعي بقـــدمياا إىل أ ـــرب املســـا د 
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لعــة النــور املِجلــي علــي ر ــاهلا و عــااا كلاــا تــر  وا علــي تنَــر إىل ً
البا ية وما  اورها ا ينشرون الدعوة إىل الّل ّبحلكاة واملوعَـة احلسـنة 
ا فكان هلا سَ. النَر واملِابعـة إ ـافة  وإ ـافة تسبـين يف  اخـل نفسـيِاا 

 ة.الغسضَّة بيِا  مِ الِ وف يف أ ي صور. الفطرية وعطاءات  األسوَّلِيّ 
ة ك ــ   مــِ املــواعا واملــَاكرات الــح لقــد انــِقش يف  لــا الفِــاة ا ــ ّ 

 عِاــاا وانــِعشس رسوُحاــا وُروحاــا لاارســة الك ــ  مــِ أعاــال الطاعــات 
صـــــالة  وصـــــوما  وأذكـــــارا  وانشـــــغاال  مّمـــــا  ســـــا ولـــــا شـــــاكلاا مـــــِ أفعـــــال 

ا حــىت  ال ــاحلُ.. تلــك األفعــال الــح اســِ وذْت علــي كــل مهِّاــا ومِهَِِّاــ
 كا ت أن أتخَ علياا ُ لَّ و ِاا وهي ر تزل بعد يف سِ اليسفاع .
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 رابعة حضرموت

هكَا أًلـ س علياـا امل ّرِخـون االسـاس ا وكـان مناسـبا  حلاهلـا ومقاماـاا 
ارهــــا بطريــــ  الِ ــــوف فالشـــيخة ســــلطانة  ــــد أخــــَت منـــَ نعومــــِة أظف

ريخ اإلسـالمي ا وتفو و سَا علي رابعة العدوية يف الِـا اسلوكا  وحاال  
 ))ويف هـــَا املضـــاار كِـــا املـــ رب الســـيد حماـــد بـــِ أ ـــد الشـــاًر  يف 

 :  ((األ وار 
ُِ نشـــأِاا وهـــي مِدّرِ ـــة  يف ))  وختِلـــُف عـــِ رابعـــةس يف كوهِنـــا ِمـــِ حـــ

 .(1)(( أحواِل ومقاماِت ال وفية 
ِّإ مبكـــرةإ  َُ بطريـــ  الِ ـــوف يف ســـ لقـــد ايّـــأ للشـــيخة ســـلطانة األخـــ

هلا يف كـل مو ـع مـِ موا ـع الـوا   ا وبـر ا أهنـا   ا  طري  ممادووس سدست ال
يسْســُكِ أهُلاــا و بيلُِاــا إال أن العديــد الُعــّر حيــ  كانــو تســكِ ّب يــة 

ن والغرفــة وشــبام و  هــا كــانوا و مــِ علاــاء تــري و عــاة الــوا   يف ســي  
يرت  ون علي تلـك الناحيـة خـالل أ م األسـبوع ا وميـرون بِلـك البا يـة 

 اع ّبحلكاة واملوعَة احلسنة ويسِجَبون  لـة السـالب األ ويشنفون
 إىل أ ب اإلسالم ومعرفة حقوق أهل .
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وكــان و ــع البا يــة وأســلوب حيــااا يســاعد الشــيخة ســلطانة علــي 
الـــــ وز ّبحِشـــــام يف أخـــــر ت املســـــا د. ويف أًـــــراف حلقـــــات العلـــــا 

َكرات ولياــ َكر لِــنعا بســااع املــ دأ ّبهلــا والــدعوة إىل الّل وحضــرات الــ
وحييا و داهنا الفطر  أبانشيد ال ـل اء وأنغـام املوا يـد املألوفـة آنـَاأ 
ا وصارت الشيخة سلطانة مألوفة لد  ا اص والعام يف تلـك الناحيـة 

 سَا الِفر  الغريا والِو   العجيا.
ْلسُف  والغرابُة والعسجسا في  أسْن وا ع  بيلِاا البدوّ  وبيئِاا القبلية ال أتس

. األحـــــوال ا فالقبا ــــل البدويــــة حبضـــــرموت تــــوا  آل البيـــــو م ــــل هــــَ
وحتباا وإيل إىل املشايخ ور ـال العلـا وحتـرتماا وتكـرم مسـِ  ـاء مـناا 
لنشـــر العلـــا وبـــ  الـــدعوة إىل الّل ؛ لكـــنَّاا ال ثـــدون يف أنفســـاا أ  
ـــــداعي إىل تـــــرأ الســـــالب الَـــــاهر  ـــــول فكـــــرة الِ ـــــوف ال اســـــِعدا  لقسب

لباًِ وهو العلا والعال هـَا يف الر ـالا وكـَلك واالهِاام ّبلسالب ا
ــــوعا  نســــاؤها فاــــا الفــــون حيــــاة  خاصــــة  ال عال ــــة هلــــا ّبملوا يــــد وال

َكر واالسِغراق يف مفاهيا األحوال ومراتا الر ال .  وحلقات ال
كانــــو ذات عــــزمإ   ((ســــلطانة بنــــو علــــي  ))لكــــِ رابعــــة حضــــرموت 

اإلعجـــابس الطَّـــْوِعّي مـــِ  وت ـــاياإ و ـــوِة إرا ةإ اســـِطاعو ســـا أن تنِـــزعس 
 بيلِاا أوال  مث اد مِ شيوب ع رها  ايـة العنايـة واالحِضـان والرعايـة 
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ــة  علــي  . وكانــو إشــارات القبــول وعالمــات اإل بــال ّب يــة  علياــا وُمِل َّ
  وارحاا مرحلة  بعد مرحلة ا حىّت اشِار صيُِاا وخ ُها يف الوا   . 

ال  وعلاا   وصـل ا   علـي حسـِ والوا   كلم   ا ا يف عال اِت ر 
الَــــــِ ّبلعبــــــا  ال ــــــاحلُا ومقيــــــاس ا ايــــــع يف هــــــَ. القاعــــــدة هــــــو 

ا وهكــَا  ((االســِقامة ومالزمــة موا عاــا وا لــوس مــع ر اهلــا وشــيوخاا))
 كانو رابعة حضرموت.

لقــد أثبِــو الشــيخة ســلطانة منــَ صــباها أهنــا خــ  مــِ يقــوم أبهــا 
تقــوم ّبلغــزل والنســيج وتربيـــة  )) أعاــال األســرة يف احليــاة اليوميــةا فاــي

بخ  ل سرة و   ذلك  كاا أهنـا   (2)((بعض الدوا ِ وإعدا  الطعام ًو
ا وهـــي  ((تقيـــة  صـــبورة  مِ ـــوفة  واعَـــة  مرشـــدة  هلـــا  ))يف ذات الو ـــو 

اهة والشـــرف ا ترعرعـــو يف  ـــوّإ مفعـــا نــــز أيضـــا م ـــال العفـــة والطاـــر وال
َُ ّبلَّ سـومِف  ُــّوا  ّبلكرامـة واألخـالق املِوارثـة عـِ القبي لـةا وزا سهـا األخـ

 وعفة  والِزاما  أر ي.. وصد ا  وإمياان أنقي وأبقي.
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 ؟ها الصوفي  سلطانة بمنهج عـت قبيلةنكيف اقتـ

شــاءِت األ ــداُر خــالل ظاــوِر الشــيخة ســلطانة يف ّب يِاــا أن يَفــر 
ا الطريـ ببعـ إ م ـ إ يف بعـض  (( سلسـة السـالب  ))بعض أفرا  أسراا وها 

حماـد بـِ ))فأخَو.  نياـة هلـا ا وكـان هـَا البعـ  ِملكـا  للشـيخ ال ـاحل 
ا فلاــا بلغــ  ا ــ   عــا الّل ســب ان  وتعــاىل أمــام املــ  أن ((حكــا ّب شــ 

يادياا إىل سبيل الرشد إن كان  افعاـا احلا ـة والفا ـة.. أو أن ينـِقا 
 مناا إن كان وا عاا البطر والَلا.

. البــداوة هــو الفطــرة الــح فطــر الّل النــاس علياــا وملــا كــان تركيــا هــَ
بـــر ا مـــا شـــاسا مـــِ ســـورة الـــنفا والشـــيطان إىل الَلـــا والناـــاا فـــ ن 
أسلوب املعاملة الـح بلغـِاا مـِ الشـيخ ّب شـ  وعـدم  ضـب  علـياا أو 
ـــرَّأس يف نفـــوس  رفعاـــا إىل احلكـــام مسِعيضـــا  عـــِ ذلـــك ّبلـــدعاء هلـــا حس

ُ  يف أنفســــاا أخـــُِاا ال ــــاحلُة الِقيــــة مــــِ هـــ الء البــــداوة مــــا  ـــد حرَّكِْــــ
ُاْا أنفُساْا ومبُوا وأانبوا.   الفطرِة النقيِة والِوبة ا ل اء ا فأسنَـّبـسِـْ

وكانـــو هـــَ. احلا ثـــة عـــامال  مســـاعدا  وســـببا  مســـاندا  ألخـــِِاا علـــي 
اســِارار  عواــا وعــوان  علــي اســِارارها يف أســلوب حيااــا الروحيــة. ور 

عنــد هــَا احلــد بــل تــرو  بعــض امل ــا ر أن أخوياــا يقــف أثــر اهلدايــة 
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ُاـــوا معاــــا  عاـــر وحماـــد أتثّـــرا بـــدعواا ومو فاــــا ال ابـــو ا ومـــِ مث حتسكَّ
للشـيخ حماــد بــِ عبـدالّل القــدي ّبعبــا  ا كاــا امِـد أخــَها م لاــا بعــد 

 . (3)ذلك عِ بقية شيوب الوا   وأكابرها 

 

 شيوخ األخذ للشيخة سلطانة

لفطرية الح اكِسـبِاا الشـيخة سـلطانة مـِ  اخـل نسضسجسو املفاهيُا ا
ــحم  اا ــع البســي هــَا الو  وبــدأ مفاــوم األخــَ واالرتبــال أب اــة الطريــ  يُِل

ََّوق املِنـامي حيــدوها  علـي  لباـا ويزعجاــا يف مسـ ة اإلميـان ا ونــداء الـ
إىل أخَ العاـد والِ كـيا ًريقـة  وسـلوكا  لِ ـبح يف وا ـع احليـاة عن ـرا  

  ا   اِ مدرسة ذات أبعا  .مس وال  ومِدر 
وكــــان أول مــــِ و ــــعو عليــــ   ــــلس األخــــَ وســــند االت ــــال ســــَ. 
الطري  هو الشـيخ العالمـة الناسـك حماـد ابـِ عبـد الّل القـدي ّبعبـا  ا 

.  يــة الشــيخة ســلطانة ومســكِ  بيلِاــاوكــان مقياــا ّبلغرفــة  ريبــا  مــِ ّب
ــْنحِ 
س
 والعطــاِء الكســ  مث ومــِ هــَا البــاب ال ــويف انفــِح هلــا تسسسْلُســُل امل
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الوه  ز  ة  علي ما انلِ  جِبدِّها وص ها ا و ـد كانـو مـِ أهـا مميزااـا 
أهنــا عاشــو ُمِسبِِّلســة  عازبــة  ر تــرمل ّبلــزوا  ور تسِشــعر. كاطلــاا بــل 
اسِعا ـو عنـ  ّبالاـا. األوسـع وهـو اسـِجابة مطلـا الـروبا املطلـا 

وارب الــح تنــامي فياــا الــَ  تغــَت بــ   وارحاــا منــَ صــباها. هــَ. ا ــ
أثُر الطاعات وملُء شوا ر األو ـات عـ  حيـاة ال ـبا واليسفـاع ا مـا بـُ 

 ر  اتإ نفسية وتو مااتإ  لبية إىل املوىل سب ان  وتعاىل . 
حىت  و هَ. الر بات الروحية فوق كل شـيء وأرـرت يف سـلطان 

 روحيـة  ي ـغر ثوابـُو أخال يـة  و ـوابُ  نفسـية  ومهـة   ((القلا  ))ا وارب 
 اُاهساا كلم مطلا  سد ّإ وشاوة ولو كانو مِ حالل.

ومــِ هــَا املنطلــ  الســلوكي العــا  صــارت روب هــَ. املــرأة ال ــاحلة 
بــة ّبلطاعـــات ا بــل صـــار مــِ رـــرات  ََّ فـسّيا ســة  ّبلشــفافية اإلنســـانية املا
شــفافية الــروب مــوم الــَوق مــِ  اــة ا وســاولة األعاــال ال ــاحلة علــي 

اا مـِ  اـة أخـر ا حـىت أثـر عناـا ك ـرُة مرا ياـا للنـ ِّ صـلي الّل  وارح
 علي  وآل  وسلا.

سْطاسح حنو شيوب الع ر وامل ر تـزورها 
وهكَا اااْو حاملة  هَا امل

ــــــا يف حما ــــــر ذكــــــرها  يف بيــــــواا وتغشــــــي أًــــــراف مســــــا دها وال
وموا يــدها ا و ــد بلــ  إىل مســامعاا خ هــا ووصــل إلــياا تفرمُ هــا عــِ 
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ِة ما حوهلا ا ومـا ترسـخ يف  بيلِاـا و وماـا مـِ  ـوِة أتث هـا وأثرهـا . ةل
ــرف ةلــة  وتف ــيال  فكــان هلــا ســَا االت ــ ا وارتقــي عنــدها ال أعَــُا الشَّ

ــة امل ـــطفي صـــلي الّل  مفاــوم االت ـــال إىل كونــ  ســـببا  لالت ـــال بدسوحس
 علي  وآل  وسلا مم َّال  أببنا   مِ أهل بيِ . 

ة املســ ولية الشــرعية اــا. هــَ. الَريــة ا فكانــو وهلــَا أ ركــو حقيقــ
ِاـي لـك  ))تقول لبعض شيوخاا مِ آل ّبعلو :  وِعزَِّة املعبو  لو يف حلْس

َكرااا للنــاس:  ((م ــل ة  لس سسيُِــ   إيّن أر  آلل ّبعلــو   ))ا وتقــول يف مــ
ا تعــين منــازل ومواهــا فــوق منــازل ومواهــا مــِ  ((أشــياء فــوق النــاس 
 .(4)يخ واألولياء سواها مِ املشا

وكـان أك ـر ات ـاهلا وارتباًاــا ّبلشـيخ عبـد الـر ِ الســقاف وأوال . 
ا وهلـــا  فـــياا العديـــد مـــِ املقـــاالت والعبـــارات الـــح تـــدل علـــي مــــد  
إكبارهـــا وإ الهلـــا آلل البيـــو النبـــو  عـــِ حـــرارِة صـــدقإ وإميـــاِن اربـــةإ 

 وفراسِة إميانإ ا ال جماملة  أو تزلمفا  أو تكلمفا  .
ـــ  ا  فالشـــيخ عبـــد الـــر ِ الســـقاف كـــان آنـــَاأ ر ـــلس الع ـــر وإمامس
وكان ك   السـفر إىل نـواحي تـري  اعيـا  ومعلاـا  وهـا   . وكانـو ّب يـة 
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إحــد  هلــَ. النــواحي الــح يــرت    ((الشــيخة ســلطانة))العــر حيــ  تقــيا 
علياا بُ احلُ واحلُ. وزا  تر  . علي تلك الناحية بعد أن تزو  سـا 

ا ويف كـل مـرة اإ إىل هـَ. القريـة ثلـا (5)مرأة مـِ تلـك القريـة علي ا
َكر  ا ( 6)يف مســجدها لنشــر العلــا والــدعوة إىل الّل وعقــد حما ــرات الــ

وِوحداان  اخـَون عنـ  ويسـِادون منـ   وفياا ثِاُع علي  الناس زسرافاتإ 
 وتبِاج الناس ب  أميَّا ابِاا  . 

ال ـــاحلون كانـــو الشـــيخة  وأل ـــل هـــَا احلـــال وحلقيقـــة مـــا يشـــاد.
ســـلطانة تقـــول: إذا أرا  الشــــيخ عبـــد الـــر ِ ر ــــي الّل عنـــ  أن ثــــيء 
ـبا  كعشـا الغيـ   عندان أر   بلس  دوم  بقليـلإ مكانسنـا ومـا حولـ  مِعشِّ
الغزيـــــر ا مث أ ـــــع بعـــــد ذلـــــك منـــــا    يقـــــول :  ـــــاءكا الســـــلطان ابـــــِ 

 . (7)السلطان 

                                                           
يف حكايـــة رواهـــا الشـــيخ حماـــد بـــِ علـــي  ((ا ـــوهر الشـــفاف  ))( ذكـــر ذلـــك صـــاحا 5)

( ا وذكرها مرة أخر  يف حكاية عِ الشيخ 14: 2الزبيد  أخو الشيخة  سلطانة )
 . ((ا وهر))( مِ 30: 2  بِ خبيو )عار بِ عبد احل

ـــرحيا  ((ا ـــوهر الشـــفاف  ))( ور  ذلـــك يف 6) خـــالل حكايـــة ذكرهـــا امل لـــف عـــِ عبـــد ال
 ( .66: 2ا طيا )

 ( .75: 2) ((ا وهر الشفاف  ))( 7)



 

  (24 ) 

رأة ال ــــاحلة إمــــا هــــي وهــــَ. الســــلطنة الــــح تِ ــــدث عناــــا هــــَ. املــــ
الســـلطنة الروحيـــة ا وكانـــو حقيقـــة  إ ـــُل مقـــامس ســـلطنةإ ومملكـــة حتقيقـــا  

 لقول الشاعر : 
ـــــــــــيا لِغســـــــــــ ِِهاْ  ـــــــــــي الَّ قيـــــــــــِ  ل ـــــــــــوأ  عل  ُمُل

 
 

ْلـــــــــــــــــــــِك إال ِإ ُـــــــــــــــــــــُ  وِعقابـُـــــــــــــــــــــ ُ  
ُ
ِس امل  ِمـــــــــــــــــــــ

 وفياا يقول الشيخ أبومديِ :  
ُة العســــــــــــيِش إال ُصــــــــــــْ بسُة الُفقســــــــــــرا ََّ  مــــــــــــا لـســـــــــــ

 
 

ــــــــــــــا اُت واألُمــــــــــــــرا  ُُ والسَّ ًِ ــــــــــــــال  ُهــــــــــــــُا السَّ
و ـــد امـــِ ت  ـــوانح الشـــيخة ســـلطانة ّبلشـــيخ عبـــد الـــر ِ حـــىت  

ًســــرسأس علياــــا مــــِ  ــــوة الِعلــــ   ــــا  صــــارت تسْشــــاسُد. يف  الــــا أحايِيِناــــا ِلاس
وصــدق الوِ اــة ا فاــا هــي ُإسيِّــُز هــَ. ا ــواًر الــوار ة علياــا عنــد ذكــر 

 يِ ارتبطو سا يف سلوأ الطري  .األولياء وال ل اء والشيوب الَ
كــلم مســِ  ــاء عنــد  مــِ األوليــاء عسِلْاــُو بــ   بــل وصــول  ا فــ ذا   ))

وصـــل  خـــلس علـــيَّ البـــاب إال الشـــيخ عبـــد الـــر ِ فـــ ين ر أشـــعر بـــ  إال 
 . ((وهو  ا ا  عند 
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وتفس  هَ. العبارات ال ير ـخ ملفاـوم الَـاهر بـل رلـا هـو ملـا يطـرأ 
  مــد  األوليــاء وأثــرها علــي الــروب . ول وليــاء علياــا يف ســرها مــِ ورو 

ِسرٌّ مييزون ب  األمور.. بل و د ينكشف هلا بنور الّل بعض مـا يـدور.. 
ا ومــِ هــَا  ((اتَـُّقــوا فراســةس املــ مِ ف نَّــ  ينَــُر بنــور الّل  ))و ــاء يف األثــر 

ُِــُ  ُكــلَّ و ّإ لّل تعــاىل  ــد عس   ))املطلــع النــوراين تقــول الشــيخة ســلطانة :  رسفـْ
ـــ  إال الشـــيخ عبـــد )).  الـــو :  ((ةسّـــا  أو  لـــيال   ومـــناا مســـِ عرفـــُو حال

 . ((الر ِ
ــــــة ّبلشــــــي خ أيب بكــــــر الســــــكران ابــــــِ الشــــــيخ أمــــــا عال ِاــــــا الروحي

ارتباًاـــا أببيـــ  ا الر ِ الســـقاف فكانـــو ال تسِقـــلم عـــِ عال ِاـــا و عبـــد
لـي أسثـسر والـد. بكر السكران ك  ا  ما يرت   علي  ريِاـا عوكان الشيخ أبو 

ا ـــــوهر ))يف نشــــر العلــــا والــــدعوة إىل الّل . وإىل هــــَا أشــــار صــــاحا 
 بقول :  ((الشفاف

بكر ر ـــي الّل تعـــاىل عنـــ  ك ـــ ا  مـــا يـــزور ســـلطانة وكـــان الشـــيخ أبـــو 
َكورة ا و  وإذا أرا  القــدوم علياـــا  ابينــ  وبيناـــا ُصــ بة  وحمبــة  عَياـــةاملــ

ـــــياا بيـــــو  ـــــوا ))مُ أو ثـــــالث : تقـــــول ألهـــــل بلـــــدها  بـــــل  دومـــــ  إل ُب رسحِّ
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ينــا   بقدومـــ  ا  (8)ّبلســلطان ابــِ الســـلطان ا إين  عــو الشـــاوو  
ـيُِّع  أمامــ  وخلفـ   )). وتقــول: ((وأر  الغاشـيةس علــي رأسـ  ا واملال كــةس ُتشس

 إين أ ــــــــــع النوبــــــــــة  ا اــــــــــا  تضــــــــــرب يف الســــــــــااء ّبملشــــــــــيخة للشــــــــــيخ 
 . ( 9) (( أيب بكر

                                                           
( الشـاوو  كلاـة أعجايـة ـ وأظناـا تركيـة ـ تعـين  ا ـد احلـرس أو زعـيا الفريـ  ا وتق ــد 8)

 .  هنا هواتف البشارات

العقـــد  ))( وكـــان مــِـ أســـباب تـــر  . علـــي  ريـــة العـــر تزو ـــ  ســـا كوالـــد. ا ذكـــر ذلـــك صـــاحا 9)
ها إىل  83ص ((النبــو   وكــان زوا ــ  ســا علــي الشــيخة فاًاــة بنــو فا ــل الزمبيــد  ا وأخـَـ

تـــري ومك ـــْو معـــ  عشـــر ســـنوات ور تنجـــا لـــ  ففار اـــا مث تزو اـــا مــِـ بعـــد. الشـــيخ عاـــر 
وإ  اها مري ا و د ذُكر ذلـك يف سـياق حكايـة تشـ  إىل عال ـة آل احملضار و لْو ل  ببن

 الزمبيد  آبل عبد الر ِ السقاف . 
حكايــة  عــِ وا ــع احلــال ملــا ثــر  يف مكنــون القضــاء  ((إين أ ــع النوبــة  ))و وهلـا : 

علي  ((النوبة  ))ويطل  أيضا لد  ال وفية اسا  ابِقدي الشيخ أيب بكر علي ا ايع
وأما الغاشية علي رأس  فاملق و  إكليُل مَاـِر  ارواب ال احلُ يف عار ال زبجماع أ

الواليِة وأنوار ا ا. واملَار النوراين لطلعِـ  السَّـِنيَّة ا وأمـا تشـييع املال كـة فاـو حمقـوق  
فكيـف  ((إنَّ املال كـة لِسضسـُع أ ن ِساـا لطالـا العلـا ِر ـي  لـا ي ـنع))و ـد ور  :  اب 

 ا وحامل رايِ  ؟بناشر العل



 

  (27 ) 

ال كــة يف العاــر حــىت أ ركــو عقــا  و ــد مــنح الّل الشــيخة ســلطانة
بكــــر الســــكران ا فكانــــو تعامــــل احلفيــــد معاملِاــــا لــــ ب  الشــــيخ أيب

 وا د .
بكـــر الســـكران يف حياتـــ  فقـــد كانـــو فكاـــا كانـــو تُعَـــا الشـــيخ أّب

بكر ر ـي الّل عنـ  وهبـ  الّل ملا مات الشيخ أبو  ))تقول في  بعد ممات  : 
ِ األوليـاء أُعطـي م لاـا إال أن تعاىل مواهـاس عَياـة  ال أعـرف أحـدا  مـ

 . (10)((يكون أهُل  املِقدمون
الر ِ الســقاف كاحملضــار لك كانــو مــع بقيــة أبنــاء الشــيخ عبــدوكــَ

والشـــيخ حســـِ وســـيأإ يف حـــدي نا عـــِ األ ب ال ـــويف للشـــيخة  (11)
 ـر  بيناـا وبـُ سلطانة مـوذ   مـِ أشـعارها الـَ  كـان بسـبا حـوار 

 اف يف جملا والد. .الر ِ السقالشيخ حسِ بِ عبد

                                                           
 .134ص ((ا وهر الشفاف  ))( 10)

 ))أن الشيخة سلطانة ر ي الّل عناا  الو: ( 121: 2) ((العقد النبو   ))( ور  يف 11)
رأيو الشيخ عار بِ عبد الر ِ ـ ر ي الّل عن  ونفع ب  ـ يف  بة مِ نور مرتفعة يف 

 . ((السااء وةيع األولياء حتِاا وهي فو اا م ل النجا 
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أما حمبِاا وإ الهلا للسيد عبد الّل العيدروس ابِ أيب السكران فقـد 
إىل ذلـــــك بـــــر ا أن العيـــــدروس يف ذلـــــك  ((ا ـــــوهر الشـــــفاف  ))أشـــــار 

 الع ر الزال صغ ا  .
 ولـ  : ومناـا مـا  ـاء عـِ الر ـل  146 اء يف  سا احلكا ت ص

الزمبيـــد  ك ـــ ا  مـــا  ال ـــاحل معـــروف بـــِ أيب عبـــا  وســـلطانة بنـــو علـــي
يعَاون الشيخ عبد الّل وثلون  ويسِعَاون ما وهب  الّل تعـاىل. و ـال 
بعض ال قات: أتيُو يوما  عند العارفة ّبلّل سـلطانة بنـو علـي الزمبيـد  
َكر يف صـفات  ا  فجعلو إدب الشيخ عبد الّل بِ أيب بكر وتعَا  وتـ

إذا وصـلوس تـري تُقبِّـل علـي  عليك أمانة  إنـك))مث  الو   بعد ذلك : 
ا فلاا  خلو تري و دتُ  يلعا مع ال بيان ففعلـُو مـا أمـرتين  ((رأس 

 شعرا  :  ((ا وهر الشفاف  ))ب  ويف ذلك يقول م لف 
 وبنـــــــــــُو الزمبيـــــــــــدْ  كـــــــــــا أشـــــــــــاروا وأف ـــــــــــ وا

 
 

 بِعَيِاــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــاّب   ســــــــــــــــــــــْزِل عسِطيَّــــــــــــــــــــــةِ   
و يف سِ شباب  ملـا وهبـ  أ  : بِعَيا الشيخ عبد الّل العيدروس وه 

 الّل مِ  زيل العطيات واملواها.
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 ب الصوفيدة واألالشيخة سلطان

َكر والفكـــر اًائنـــاان  يف  لـــا  أرـــرْت شـــفاِفيَُّة الطاعـــة واســـِاراريَُّة الـــ
ِم  ﴿الشـــــيخة ســــــلطانة ا حتقيقـــــا  لقولــــــ  تعـــــاىل :  َِْكِر اللِّ تسْطاــــــِئ أسالس بــــــ

ة حيـــرأ و ـــدان املـــرأة الِقيـــة إىل وصـــار كـــل شـــيء يف احليـــا ﴾الُقُلـــوُب 
 معرفة اإلل  سب ان . 

 ويف كـــــلِّ شـــــيءإ لـــــ  آيـــــة  
 

 
 تـســـــُدلم علــــــي أسنَـّـــــُ  واِحــــــدُ  

َكر إحــــد  وســــا ل شــــ َ   ومــــِ هــــَا املنطلــــ  كانــــو حضــــرات الــــ
.. ال  الَوق وإحـد  وسـا ل  ـراءة الن ـوص األ بيـة لفاـومإ صـويفّإ راقإ

سوســات ب ــلة .. إال مــِ أهــل إــوم إىل فاــا النــاس اآلخــريِ أمــام احمل
 هَا القاموس ومِ أهل ذو  .

ومـــــِ ذات املنطلـــــ  أيضـــــا كانـــــو الشـــــيخة ســـــلطانة تعـــــ  ّبلشـــــعر 
ال ــويف  ــ  املِكلَّــف عــِ أصــدق أحاسيســاا وحــرارة و ــداهنا . وكــان 
اعِـ  ا ومنـ   ـزء آخـر   الا أشعارها يف احملبـة اإلهليـة واألنـا ّبلّل ًو

ا ويِايــــــز شــــــعر ( 12)ا ومقامــــــااا يف مــــــدب شــــــيوخاا وتعَــــــيا أحــــــواهل

                                                           
ــــوان احلضــــرة  ))( مناــــا مــــا ُ وِّنس يف 12) وتقوهلــــا يف الشــــيخ عبــــدالر ِ  19-18ص (( ي
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الشــيخة ســلطانة ليلــ  إىل األســلوب الشــع  الــدار  والشــعر اإلنشــا   
 ((حضـرة الشـيخ السـقاف  ))الغنا ي ا  وك   من  ما ينشد إىل اليوم يف 

 . (13)برتي 
وذكـــــرْت كِـــــُا الـــــرتا ا أن الشـــــيخة ســـــلطانة كانـــــو أتإ إىل تـــــري 

تســـِاع  ((عبــد الـــر ِ الســـقاف  جمـــالا الشـــيخ ))والــا يف أخـــر ت 
للــدروس العلايــة واألانشــيد ال ــوفية وتِبــا ل مــع املشــايخ احلــدي  يف 
مســــا ل العلــــا و وامضــــ  و ــــد تلقــــي علــــي احلا ــــريِ بعــــض األشــــعار 

 ال وفية هلا ولغ ها.

                                                                                                                             
 السقاف :  

ُقسِبِلينــــــــــــــــــــــــــــا
بــــــــــــــــــــــــــــا  ّبمل  أال   مسْرحس

 
 وّبلشـــــيِخ الـــــَ  فـــــياا ُيِضـــــينا

 ســــــــرا   عنــــــــد ظُْلاــــــــاِت الليــــــــا  
 

ــــــّلي كــــــلم مــــــِ  لبــــــ  حزينــــــا  ُيسس
ــــــــــْ  خــــــــــاملس يف حبــــــــــِر احملبــــــــــةْ    ألن

 
 كينـــــاوحـــــافا ســـــا ت  عاـــــدا  مس 

ــــــــــــــــــــا جباِهــــــــــــــــــــ ْ    أال   رسبِّ فانفعن
 

 نعـــــــــــــــــــا   ربِّ  إان مـــــــــــــــــــَنبينا
 وخنـــــــــُِا ّبل ـــــــــالِة علـــــــــي حماـــــــــدْ  

 
 صـــــــالة   ا اـــــــْة يف كـــــــلِّ حينــــــــا

  

مـِ  819( أسا هَ. احلضرة املباركة اإلمام الشيخ عبـدالر ِ السـقاف املِـوا عـام 13)
 اهلجرة .
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ويف أحــد هــَ. ا ــالا  ار حــدي  عــِ ســبيل املباســطة بيناــا وبــُ 
أبي  ا ومفا  احلـدي  أنـ  ال الشيخ حسِ عبد الر ِ السقاف حبضرة 

َكور ا و ـــال يف  ((أن ـــي اِ اـــال  ))يليـــ  أن تكـــون  ُتســـاب  وتضـــارع الـــ
 ذلك شعرا : 

ــــــــار  ةــــــــالْ     مــــــــا اســــــــفسِاْش مــــــــا بــــــــدا بسْكــــــــرسْ. ِإ
الشـــيخ عبـــد الـــر ِ أن ايـــا علـــي ولـــد.  ((ســـلطانة  ))فاســـِأذنو  

 فأذن هلا فقالو بدون إبطاء :
ــــــــــــــــْ  والعيــــــــــــــــالاحلاــــــــــــــــْل ّبحلاــــــــــــــــْل والزايــــــــــــــــْد   ل

وتشـــ  يف هـــَا الشـــطر أهنـــا أن ـــي ولكناـــا  لـــْو  ـــلس الر ـــال مـــِ  
ا وزا ت علـــي ذلـــك ّبلنفـــع الـــَ  يعـــرف يف األن ـــي  مقامـــاتإ وأحـــوالإ
ّبللـــ  إشـــارة إىل الرتبيـــة ا والعيـــال إشـــارة إىل حفـــا النـــوع ّبلســـاللة ا 

لـر ِ وهَا مـا ال يسـِطيع الر ـل  لـ  والقيـام بـ  ا فُسـرَّ الشـيخ عبـد ا
 . (14)بسرعة بدياِاا وحسِ  واسا 

 
 

                                                           
 . 309ص ((أ وار الِاريخ احلضرمي  ))( 14)
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 الشيخة سلطانة ودورها في نشر العلم

إيـــــزت املدرســـــة ال ـــــوفية حبضـــــرموت ّبهِاـــــام شـــــيوخاا وعلاا اـــــا 
وتالمــَاا بنشــر الــدعوة إىل الّل تعــاىل وتعلــيا ا اــال والبــداوات وبــَل 

  اية ا او  يف ذلك أببس  املقومات والوسا ل.
لِضافر أن الدعوة إىل الّل تنشر علي هـَا الـنا  والعجيا يف هَا ا

إىل اليوم ا ورلا كانو يف بعض األحوال علي أيد  الِالمَة واملريديِ 
لـــباا للعلـــا. وذلـــك ملـــا ِـــال   لـــوسا مـــِ بشاشـــة  يف أول ســـلوكاا ًو
اإلميــان وحرارتــ  وتشــجيع الشــيوب علــي ربــ  العلــا ّبلعاــل ا وربطُااــا 

 معا ّبإلبالغ.
احلـــال نشـــأت الشـــيخة ســـلطانة ومـــو وترعرعـــو ا بـــل وعلـــي هـــَا 

ـــــا  وتفِ ـــــو مواهباـــــا علـــــي  ـــــاع الـــــدعوة إىل الّل وجمالســـــة أهـــــل العل
َكرا وبـــدأت منـــَ ذلـــك احلـــُ تقـــوم بنشـــر مـــا اعـــِلج يف صــــدرها  والـــ

 وتدعو إلي  أ ارسا و بيلِاا .
وأمـــا يف مرحلـــة ظاـــور مقـــام الســـلطانة وتعرفاـــا علـــي أســـاليا نشـــر 

ــــري ومــــا الــــدعوة إىل ا لّل يف ســــا ر بــــال  حضــــرموت ا وتر  هــــا علــــي ت
 اورها مِ مواًِ املشايخ األكابرا فقد رأت أن للعلا وللِعليا موا ـُع 
ِسام ّبلناشئة وتعِين ّبلفقراء وأتو  احملِا ُ وأهل الفا ة والعـوز  وأبنية  اس
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ا فلـــــا أتسُْل  اـــــدا  يف بـــــَل املزيـــــد مـــــِ الو ـــــو للـــــدعوة إىل بنـــــاِء رّبلإ 
مِكامــلإ يف نــواحي ّب يــة  بيلِاــا ا يكــون هلــا اإلشــراف عليــ  ونفقِــ  ا 

حيــ  ذكــرْت كِــا الــرتا ا أهنــا  افــِاَّ هلــا ذلــك يف أ ــرِب و ــوإ وزمــان
ًساــا يف  ريِاــا ولكــناا اخِلفــوا يف ماهيَِّــ  ووظيفِِــ  ا فبعُضــاا  بـسنســْو رّب

لـاإ وإيـواءإ للدارسـُا ومـناا مـِ وصـف   أبنـ  وصفو. أبن  رّبُل علاإ ًو
 ال الضيوف والغرّبء وإعانة احملِا ُ . نـز إل ((رّبل الفقراء  ))

ُِ ا واملرحلـُة  وأس ّ  كان املق د فاهلدُف سامإ واملقاُم مال ا  لِكال احلال
ذاُاـــا كانـــو حتِـــا  ألربطـــة للفقـــراء كاـــا حتِـــا  ألربطـــة العلـــاا والفقـــراء 

َكر وجمــالا احلضــرات والعلــا ا  ال ــوفية ال ثاعاــا يف األربطــة  ــ  الــ
وكــان شــيوب الزمــان مييلــون إىل الــرت   علــي هــَ. األربطــة  اــع الفقــراء 
َكور  َكر معاــا ا و ــد بقــي هــَا الــرّبُل املــ وتعلــيااا وعقــد حلقــات الــ
بعــد وفــاة الشــيخة ســلطانة مــدة  مــِ الزمــان . وهــو  ــزء  ال يِجــزأ مــِ 

ــة الــح ًسِِاـا املعروفــة ّب اــا إىل اليــوم . تلــك احلًو  ظسلَّــْو رسْ حــا  مــِ حسو
الـزمِ وهلــا مـِ االحــرتام ونشــر األمـِ وحفــا الــوار  وال ـا ر مــا ثعلاــا 
يف مس ســفِّ العديــد مــِ احلُــوسِل اآلمنــِة يف أشــد حــاالت ا ــوف واحلــرب 
والفِنة ا وكان ذلك كل  يعو  إىل ا ـا. الواسـع واملقـام الكبـ  وال ـيو 

 ا .الَا ع الَ  بلغِ  الشيخة سلطانة يف حياا
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و ــــد ظــــل هــــَا ا ــــا. والو اهــــة مــــِ بعــــدها يف العديــــد مــــِ أ ارســــا 
الــــَيِ ظلــــوا يف كــــل األحــــوال  ((آل الزمبيــــد   ))وإخواــــا مــــِ املشــــايخ 

ُس ِحّســــا  ومعــــا  لدرســــة وأبشــــياب آل البيــــو يف تــــري وســــي ون  مــــرتبط
ا يف البْأسـاء والضَّـرَّاء وي هنـون علـي  و  ها ا اإرون ّبملعروف ويُواُلوهنس

 تلك احملبة ا ال ة ّبلقول والفعل.

 

 نهاية المطاف في حياة الشيخة سلطانة

س ســِل للاــرأِة احلضــرميَِّة 
عاشــو الشــيخُة ُســلطانة كــلَّ حياِاــا مسْضــِربس امل

ال احلِة الِقيَِّة النقية ا  امعة  بُ العلا والعال وبَل ا او  يف احليـاة 
احلقـوق لقبيلِاـا ولشـيوخاا ا و بـلس  اال ِااعية املسـِقياةا م  يـة  كافـة 

 كلِّ هَا  ا اة  حب  رسا يف أصدق ال ور وأخلا النااذ  واألم لة.
ومع هَ. الشارِة الواسعة وا اِ. العريض يف األوسال احلضرمية فـ ن 
رات   ليلة   َس الرتاثس ر حيفا لنا عناا ترةة  شافية  ووافية  ا وإما بقيو شس

وحسـبنا مناـا مـا عسـ َّس  بـ  األسـِاُذ الشـاًر  يف  مِفر ة  يف كِاإ شىت..
: أهنا  امو بدورإ إصالحيّإ رسفعْو ب  شـأنس  وِماـا وبلـدها  ((األ وار  ))
 . 
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ــــــــــــــــْران ــــــــــــــــِ ذسكس  ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــانس النِّســــــــــــــــاُء كاس
 

 
ــــــــــــــــــلسِو النَّســــــــــــــــــاُء علــــــــــــــــــي الّرِ ــــــــــــــــــالِ    لسُفضِّ

وز  ة  علـــــي هـــــَا ف هنـــــا أثبِـــــْو ّبمللاـــــوس أنَّ ًريـــــ  الِ ـــــوف يف   
ًِعســةإ عــِ املشــاركة يف ح ُــولإ ورسهبـسنســةإ  ا ضــرموت ر تكــِ  عــوةس انِعــزالإ َو

ياةإ وواعيـةإ يف كـلِّ مـا نــز احلياة ا وإمـا هـي  عـوُة شـرفإ وعفَّـةإ ومشـاركةإ 
يبعـــ  علـــي نشـــر حماســـِ اإلســـالم وإ امـــة حـــدو . يف الـــَات والقبيلـــة 

َا ا ـــال واحليـــاة ا لـــيا يف عـــار الر ـــال وحـــدها ا وإمـــا للنســـاء يف هـــ
ّبع  واســــع  وجمــــد  أسثِيــــل ا حيــــ  عــــرف الوا ــــع احلضــــرمي مــــِ النســــاء 
ال احلاِت عد ا  كب ا ا نر و الّلس تعاىل أسْن يوفقنا إلبراِز ما تيسر لنا مِ 
تـــــــــراةاا وأخبـــــــــارها ليقـــــــــرأس ا يـــــــــُل عـــــــــناا حقـــــــــا  س تشـــــــــفي  ليـــــــــلس 

 ال دوراوتشاد للسلف ال احل ّبلعال امل ور. 
ِاـــــا ا نـــــز الشـــــيخة ســــلطانة ل و ــــد كانــــو وفــــاة ِِ يف حًو هلا الكــــا 

وُ فنــْو هنـــاأ بعـــد أن شـــيَّعِاا حضـــرموُت يف موكـــاإ مسايـــاإ مـــِ عـــام 
 ر اا الّل ر ة األبرار .هـ  843
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 الخاتمـة

ا واحــــدا  مـــِـ األم لــــة النِّســــوية ذاِت االرتبــــال ب قافــــِة مرحلــــةإ ا  كــــان هـــَـ
ف.. تلـك املدرسـة ا امعـة بُـ وموذ ا  مِ النااذ  السلياة يف عار الِ ـو 

 العلا والعال ا وبُ اإلميان ّبلّل والِوكل علي  ا وبُ األخَ ّبألسباب . 
ا  وللنســـاء يف مدرســـة الســـلف ال ـــاحل مكـــان  ومسقـــام  ا و ـــد حتـــدثْو ســَـ
. املـرأة املسـلاة الـح ُولـدت يف حيـاة البـدو وأتثـرْت لدرسـة  احلال واملقام هَـ

الوا ــع احلضــرميِّ إحــد  ماذِ ــ  الرا يــِة ا والناــوذُ  آل البيــو ا وبــرزت يف 
والقيــــام ّبلوا بــــات ِ ينــــا  الرا ــــي يف حيــــاِة املــــرأة ال ــــاحلة  ــــدميا  هــــو الِقــــو  

حي  ال جمالس عنـدسها للخاـول السَّـل ِّ وال عزلـةس إال عِـ الشـرِّ وأهلـ  ا وُ نيا
. القاعــــدة جمِاعــــا  صــــاحلا.. وجمــــدا  ّبذخــــا..  رسِ ـــــسُاُا الّلُ  ا و ــــد صــــنعوا ســـَـ

 رس سةس األسبرار .
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