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 املطلع القرآين..
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ْر.ِإّنا َأْعطَيناَك الَكْوثَر . فَصلِا لَِربِاَك وانَ ﴿ 

 ﴾ ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبرَت 
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 اإلهداء..

 

 إىل ُشُيوِخي األَفَاِضل..
 بَِقيَِّة السََّلف..

 وأَْمِثَلِة الطَّرِيِق يف اخلََلف..
 ..اإلمام أيب بكر العدين ابن عبدهللا العيدروس وإىل أحفادِ 

َقِ ــــَرِ  يف َم ــــارِق  َِ َمْدَرَســــِة َحمْلــــَرَمْوَت املنـْ األرِض َأَحــــِد أَفــــْا
 وَمغارِِِبا..

 ِِ َِ ـِفيَنِة الَـّم َمـن َرََِب ـا  ))وإىل الرَّاِغِبنَي يف القـََّعرُِّف على منَـا السَّ
 ..(( جَنا وَمن ختَلََّف عن ا َهَلك 

 
 املَؤلِاف
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 لمحة موجزة عن مدينة عدن

تنــاوع عــدد مــن املــؤرخني مدينــة عــدن ولققصــي انــا  و ر ــا   ومــن 
  وابـن ااـاور (( ريـ  ثغـر عـدن))ْا ال ـنن وررمـة يف أولئك امل قمني ِب

  واجلََندي يف ((اإلَليل))  وتكلـم عن ا اهلمداين يف (( ري  املسقبصر))يف 
 .((السلوك))

بــ  مــن  مــا بــني عــرة عــامر    ((الَعــَدّنت  ))ويوجــد يف الــيمن عــددَ 
نــا  ليســا ا ((عــدّن   ))وأخــرة منــدثر . ويبــدو مــن هــْ  القســميات أن 

علـــما   واألغلـــ  أطـــا مصـــطلع لوتــف مواعـــع َات خصـــا   معينـــة  
د  تقصي  املوجود  بـبع  منـا ق الـيمنن من ـا  ((العدّنت))وهْا ما يَؤ

مســـاحة حمـــدود  فـــاع حمافبـــة حلـــا مـــا بـــني لبعـــوس والملـــالع وفــــاع 
ل ــا  ((العــدّنت))ردفــان أمكــن حصــر مــا   يقــل عــن ع ــر  مــن  في ــا َ 

هـــا عـــن بعملـــ ا الــبع   مثـــلن عـــدن محـــاد   عـــدن منســوبة إىل مـــا  يز 
أهـــور  عـــدن غـــ   عـــدن أرود  عـــدن جع ـــان  عـــدن ال ـــ ي  عـــدن 

 الدعيق  عدن احلجاع  عدن احلوشيب  عدن الراحة.
ويفيـــد مـــن رأة هـــْ  املواعـــع أطـــا تقـــع بعيـــد  عـــن جـــاد  الطريـــقن 
منقجعــاتا اختــْها النــاس  لبــا  للألمايــة واألمــان  وتوســع بعملــ ا حــ  

أغل  اجلبل  الـْي تـرب  هقـد عـدن أبـني  وعدينـة تعـز  وعـدين فل 
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ـــة   القعكـــر يف حمافبـــة إت  واخقفـــى بعملـــ ا مثـــل عـــدن  َعـــة يف َحجا
ـــــ   وحصـــــن عـــــدن يف وادي حملـــــرموت  وعـــــدن املناتـــــ   وعـــــدن ب

 شبي  يف نواحي إت .
إن ا نطباع الـْي  كـن اخلـرِو بـد مـن هـْا ا سـقعراض للعـدّنت 

عالعة و سقيطان واإلعامة واليمن والرخاء  وهْا هو أن هْا ا سم لد 
أيملـــا  يطلـــق علـــى عـــدن أبـــني الـــم نـــن بصـــددها ابقـــداء مـــن تســـميق ا 
ما أن تفسـ  الكلــمة ولـُيمن  عيناء العربية السعيد  إىل فـَْرَضة العرت.َ 

 .( 1)والسعاد  يف بع  النقوش اليمنية يفيد نفس املعىن
عــدّنن  وهــي نســبة ل ــ    وعيــل ن نيــا عــدن نســبة لعــدن بــن 

ان أوع من حبس ِبا. وهي أيملا  نسبة إىل عـدّنن  َان اند عدّن  َو
مــن الُعــُدون   ((َعــَدن  ))بــن نق ــان بــن إبــراهيم  وهــي م ــققة مــن فعــل 

 وتع  اإلعامة  أو من املعدن  وهو معدن احلديد.
أما ايعوت احلموي فقد أورد سببا  للقسمية  وهو عولـدن ) إطـا اسـم 

ققد احلب ة يف غزوهم اليمن عندما عربت سفن م إىل عدن  فقـالوان أ ل
   فسميا لْلك عدّن  ( . ((َعْدَونَة))
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َانــــــا حمــــــم أنبــــــار الطــــــامعني   -يف  ر  ــــــا الطويــــــل  -وعــــــدن 
ر الغــــــزا  أدوار  ــــــا عســــــَا ــــــى شــــــوا ئ ا اهلــــــادر  تبادل ـــــــمني  وعل واحلال

يف   واعقــــداع ا نقصـــارات واهلـــزا م  ويف جوف ــــا امللق ـــ   ــــرار  الصـــ
ال ـــــقاء نبقـــــا عالعـــــات ااقمـــــع العـــــدين خليطـــــا  ومز ـــــا  مـــــن أ ـــــراف 

 املعمور   حقيقة  ورمزا   ومعىن وتور  .
وظلـــا أشـــرعة الســـفن القجاريـــة ن ـــر العبـــات منـــْ عمـــق القـــاري  
ــــان الســــبئيون واحلم يــــون  ارســــون القجــــار  مــــع اهلنــــد  القــــدن حينمــــاَ 

مصنوعات مــع اوشــوريني والفينيقيــني ومصـر  ويقبــادلون االصــو ت والــ
ـــان حين ـــا مينـــاء عـــدن أحـــد املـــوان  امل مـــة يف سلســـلة  والــــمصريني  َو

ميناء حصن الغرات وظفار ومسقم  وغ ها. (1) املوان  القجاريةَ 
حلقـة  -من حيثيات املوعع القجاري واحلريب  -وظلا أمهية عدن 

ــان موعع ــا اجلغــرايف و  ســم الطريــق بــني اتصــاع بــني ال ــرق والغــرت  َو
 أوروو واهلند.

قــــ  القــــاري  إىل موعــــع عــــدن  واهقمــــام الــــدوع القد ــــة  وأشــــارتَ 
واحلديثــة ِبــان ســواء عبــل اإلســالم أو بعــد   واعقــىن العديــد مــن امللــوك 
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واألمراء والسال ني ببناء السـدود  وتـوف  امليـا   وإعامـة احلصـون في ـا. 
طان عـــــــامر بـــــــن ومـــــــن أولئـــــــك الســـــــال ني املـــــــرتبطني بعـــــــدن ن الســـــــل

ـــان معاتـــرا  ليبمـــام أيب بكـــر  -أحـــد ملـــوك آع  ـــاهر-عبـــدالوهات  َو
وأحــــد املقعلقــــني بــــد   -املــــرَتَجم لــــد  -العــــدين بــــن عبــــداّللا العيــــدروس 

 .(1)والـمقنثرين ب  صيقد
 ))املعــــروف -وعــــد بــــىن الســــلطان عــــامر بعــــدن الصــــ ريا املســــقدير 

ومـــد عنـــا   -ألخـــرةالواعـــع خـــاِر دا ـــر  الصـــ اريا ا ((بصـــ ريا بليفـــر 
 م . 1500إىل عدن سنة  ((ماحطا))همل امليا  من بئر 

م حـــــاوع الربتغـــــاليون احـــــقالع عـــــدن ن ولكـــــن م 1513ويف ســـــنة 
ف ــلوا وتلقــوا يف حمــاو ئم هــزا م منكــر  علــى يــد الدولــة الطاهريــة إون 

 حكم السلطان عامر واألم  مرجان.
نقزع ا اإلجنليز من وظلا عدن شارة فوخ جباهلا ورجاهلا  ح  ا

م هـا سـقار  لـ  تعـوي  لسـفينة بريطانيـة 1839سلطان حلا عـام 
غرعا على ساحل أبـني  وطـ  عبا ـل تلـك الناحيـة بملـا ع ا  وما ـل 
الســلطان اإلجنليــز يف القعــوي   ــا أدة إىل اعقألام ــا والســيطر  علي ــا 
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 يناير من َلك العام . 19يف 
لعالــــمي  وســـ رو  لــــمصاحل م واســـقفاد اإلجنليـــز مـــن هـــْا املينـــاء ا

ا ســـــرتاتيجية والقجاريـــــة  حـــــ  جـــــاء ع ـــــد الثـــــور  الو نيـــــة املســـــلألة  
وتعـــرض اإلجنليـــز إىل ضـــروت موجعـــة مـــن الثـــوار اليمنيـــني حـــ  أُعلـــن 

ــــوت  عــــالن ا ســــققالع يف  ــــوفمرب  30جالؤهــــم عــــن اجلن م. 1967ن
وتعاعبـــــا األنبمــــــة الو نيــــــة علــــــى عـــــدن الــــــم تعرضــــــا لالنقــــــالوت 

لقألـــو ت السياســـية وا عقصـــادية مـــن عصـــر ا ســـققالع حـــ  ع ـــد وا
ةن وهـي املرحلـة الـم  عـا بـني أ ـراف الـيمن  وأزاحـا   الوحد  املباَر
َابوس اإلحلاد وال ـيوعية عـن املنطقـة  وحققـا للـيمن عمومـا  ولعـدن 
خصوتـــا  إعـــاد  دورهـــا القجـــاري والعلــــمي  وئيـــنت بـــْلك األســـبات 

قابــة  ريــ  ال ــان هلــم دور يف ا ســققرار إلعــاد َ  رجــاع األفــْاَ الــْينَ 
ة.   العلـمي والرتبوي ِبْ  املدينة املباَر
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 االستهالل

احلمـد ّللا وحـد  وعليـد الـقكالن  والصـال  والسـالم علـى سـيد ولــد 
عدّنن  سيد األولياء  وإمام األتقياء  والقدو  احلسنة لكل من اهقدة 

َـــان لقـــد  ﴿ ـــل ســـبألاندن األرض والســـما  القا واعقـــدة  ب ـــ اد  رت
سيدّن حممـد بـن عبـداّللا  املنـافع عـن  ﴾لكم يف رسوع اّللا أسو  حسنة

شـــرف أوليـــاء اّللا اـــا أجـــرا  مـــو   علـــى لســـاند مـــن احلـــدي  القدســـي 
 . ((من عادة يل وليا  فقد آَنقد وحلرت))الْي روا  عن اّللا ن 

م األوليـاء  اللا م تلِا وسلـم على سيدّن حممد  ِ األتـفياء  وعلــ
َْر  وخانــة الرســل واألنبيــاء  تــال   وســالما  دا مــني مقالزمــني بــقالزم الــ
رين  وعلـــــى آلـــــد وأتـــــألابد الغـــــر  رين  وال ـــــكر مـــــن ال ـــــَا مـــــن الـــــَْا

 امليامني  وعلى من تبع م  حسان إىل يوم الدين.
أبـوبكر  -َثـ  الـوزر والققصـ    -وبعُد فيقوع العبـد الفقـ  إىل اّللا 

 علي بن أيب بكر امل  ور وعلوي ن  العدين ابن
رضـــيا وّللا رو   ووإلســـالم دينـــا   وبســـيدّن حممـــد تـــلى اّللا عليـــد 

أن  -عــدر الوســع والطاعــة  -وآلــد وسلـــم نبيــا  ورســو    وألزمــا نفســي 
أخــدم  ريــق الســ  إىل اّللا  مــن خــالع تعريــف نفســي وأهــل عصــري  

 الرجــــاع  وشــــرف علــــى مــــا  ــــ  القعــــرف عليــــد مــــن أدت الرجولــــة يف
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األمانــــة يف أعنــــاق أهــــل الكمــــاع  الــــْين مــــا أهلــــق م الــــدنيا  ــــاع مــــن 
  فكان الع د نرباسا  هلداية ﴾تدعوا ما عاهدوا اّللا عليد  ﴿األحواع  

الملاع  وإرشاد اجل ـاع  وألبـني ألشـباهي وأمثـايل امل ـدوعني  سـبات 
  أن املسـنلة احلملار ن أو املسقغرعني يف الق كيك  هل الـْوق واإلشـار 

ليسا على عالئـا  وأن لكـل مقـام مقـاع  ولكـل زمـن دولـة ورجـاع ن 
فـــــاّن مـــــن  فـــــاّنَ  فـــــال إفـــــرا، و  تفـــــريم  و  ع ـــــوا ية و  ختلـــــيم . َو
قـات أجـل  واّللا أعلـى وأجـل  ومـن لــم  احلْلقة واألغاليمن فإن لكـلَ 

 يعرف حقوق أولياء اّللا فلن يسعد برضى ربد .
ر تنكـر وئـوك  ونألـك وتكـرب  وافـرتاء علـى وألبني أن العصر عصـ

ع اّللا بــد مــن ســلطان. وعــد عــرأّن ونعنــا مــن هــْا الق ــوك نـــز اّللا  ــا لـــم ي
والقطــــاوع علــــى األوليــــاء مــــا   مزيــــد عليــــد  واسقســــمن النــــاس َا ورم  
ــــل حامــــل علـــــم  وظ ــــر ال ــــع املطــــاع  واهلــــوة  وادعـــى العلـــــم والفقيــــاَ 

ـــل َي رأي برأيـــد  واخـــقلم احلابـــل املقبـــع  والـــدنيا املـــْؤثـََر    وإعجـــاتَ 
ولنابــل  والعــايل ولســافل  ولـــم جنــد يف هــْا الصــ   ال ــامل  والــبالء 
النــــــازع ن إ  الســــــكون إىل الكقــــــ  والـــــــمراجع نقلــــــ  في ــــــا حقـــــــا ق 
ــــــ   األزمــــــان  وثوابــــــا اإلســــــالم واإل ــــــان واإلحســــــان  يف أهــــــل املرات

ََر اّللا  و  ))احلسان   ََراهم تقالْين إَا رؤوا   . ((ع الرمحات نـز عند 
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َْر  علـــى ســـبيل القبيـــني  وتطمـــني األروا   وهــْا يقـــني مـــن يقـــني نــ
املؤمنـــة لقســـقبنين وغرضـــنا مـــن َلـــك رضـــى اّللا رت العالــــمني  وإحيـــاء 

من أحيا سـنم عنـد فسـاد أمـم فلـد أجـر ))سنة سيد املرسلني  القا ل ن 
ا  ومـــن أحـــب م  وطـــا   ونصـــر  أوليـــاء اّللا مـــن آع البيـــ((ما ـــة شـــ يد

من ج م  واهقدة ِبدي م  وسار بس هم على مـن ا احلـق والقمكـني. 
وهــْ  تر ــة أحــد أ مــق م  ورقصــر حيــا  فــرد مــن شــيوخ ملــق م  وهــو 
اإلمام اجل بْ احلجة سـيدي أبـوبكر العـدين ابـن عبـداّللا العيـدروس ابـن 

 ال ي  عبدالرمحن السقاف رضي اّللا عن م أ عني .
 ــا ســ   علــى منــم الــرتاجم العصــرية يــرد  عــن أســالي  وعــد جعلق

الكقابة الققليدية  ملقزمني املعاتر  يف األسلوت والقألليـل  ومقجـاوزين 
مـــا   حاجـــة ألهـــل العصـــر بـــد مـــن اإلســـ ات والقطويـــلن آملـــني عبـــوع 
العمــــل يف تــــا، األعمــــاع  وراجــــني ِبــــا الققــــرت حلملــــر  املــــوىل العزيــــز 

 وليا د األبطاع رضي اّللا عن م وأرضاهم  و عنا املقعاع  وحبا  وتعلقا  
ِبـــــم يف دار القـــــرار واجلـــــالع  مســـــقورين حمفـــــوظنين غـــــ  حمـــــرومني و  

 مبدلني  وآخر دعواّن أن احلمد ّللا رت العالـمني.
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 اإلمام العيدروس تسلسل نسب

 ابــن عبــداّللا العيــدروس بــن  ((العــدين  ))هــو الســيد ال ــريف أبــوبكر 
كران  ابـن ال ـي  عبـدالرمحن السـقاف  ابـن ال ـي  حممــد أيب بكـر السـ

موىل الدويلة  ابن ال ي  علي العفيف  ابـن ال ـي  علـوي الغيـور  ابـن 
ال ـــــي  الفقيـــــد املقـــــدم حممـــــد  ابـــــن ال ـــــي  علـــــي  ابـــــن ال ـــــي  حممـــــد 
تاح  مرو،  ابـن ال ـي  علـي خـالع عسـم  ابـن ال ـي  علـوي  ابـن 

ال ي  عبيداّللا  ابـن اإلمـام أمحـد ال ي  حممد  ابن ال ي  علوي  ابن 
امل ــــاجر  ابــــن اإلمــــام عيســــى  ابـــــن اإلمــــام حممــــد  ابــــن اإلمــــام علـــــي 
العريملـــي  ابـــن اإلمـــام جعفـــر الصـــادق  ابـــن اإلمـــام حممـــد البـــاعر  ابـــن 
ـــدين  ابـــن اإلمـــام احلســـني الســـبم  ابـــن اإلمـــام  اإلمـــام علـــي زيـــن العاب

ســوع اّللا تــلى اّللا الغالــ  علــي بــن أيب  الــ  وفا مــة الزهــراء بنــا ر 
 عليد وآلد وسلـم.
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 مشجر النسب
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 اإلمام العدني رمز األولياء في مدينة عدن

إن مـــن عبـــاد اّللا الصـــاحلني رجـــا      وتـــون اـــوت أجســـادهم  بـــل 
ثـ  مـن املناسـبات  وهيـا  ل زمن ووعـا ويفَ  ََرايت حيائمَ  تقجدد 

وهـــْا هـــو ســـر  يف نفـــوس األجيـــاع شـــريف أخبـــارهم  وجليـــل أحـــواهلمن
ََـــــر اّللا  ََـــــر اّللا ﴿اجلـــــدار  االقوعـــــة لكثـــــ   ـــــن إَا رؤوا  الـــــْين إَا 

وجلــــــا علــــــوِبم وإَا تليــــــا علــــــي م آايتــــــد زادئــــــم إ ــــــاّن  وعلــــــى رِبــــــم 
لون  .﴾يقَو

املدينـــة الرابملـــة بـــني اجلبـــاع ال ـــماءن املطلـــة -وهنـــا يف مدينـــة عـــدن 
َْرايتن مدينــ ة القــاري  واو؛رن علــى البألــر الزاخــرن مدينــة احليويــة والــ

مدينة املباهر النا قة بعمق احليا  وعراعة املـوا نن مسـاجدها وزواايهـا 
معلنــــة عــــن  ريــــ  سلســــلة مــــن األماجــــد الــــْين عكفــــوا بــــني االاريــــ  
ليببالغ والدعو  إىل اّللا والقصدر للقعليم واإلفاد . هنا  ـد املـرء نفسـد 

قعاد  املاضــي مــن خــالع منســاعة ولفطــر  إىل القنمــل والقفكــر  وإىل اســ
 عراء  م اهد احلاضرن ليمقل  الملم  ارتياحا   والفؤاد ِبجة.

وهناك ها سفع اجلبل األشم يف جنوت غـرت مدينـة عـدن يرعـ  
الزا ــــر مســــجد اإلمــــام أيب بكــــر العــــدين ابــــن عبــــداّللا العيــــدروس  وهــــو 
مســجد عريــق القنســيس بـنـــي يف حيــا  اإلمــام العــدين إون حلولــد بعــدن 
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ــان هــْا املســجد منــْ  سيســد يمــع خــ الع القــرن القاســع اهلجــري .َ 
املريــدين  ومقصــد الفقــراء و ــالت العلـــمن مســجدا  نيــز  املئْنــة العاليــة 
اجلميلة َات الطراز اهلندسـي املقفـرد  وعبقـد البيملـاء الناتـعة  وشـرفائا 

 . وها القبة مباشر  يقع ضريع اإلمام العـدين  ومـن حولـد(1)املقعدد  
 أضرحة مقعدد  داخل القبة وخارج ا.

لقــد دفــن يف هــْ  املقــابر عــدد مــن أفــراد بيــا اإلمــام العــدين  مــن م 
  (3)  والســيد عمــر بــن عبــدّللا العيــدروس(2)ولــد  ال ــي  أمحــد املســاوة

بنــا اإلمــام العــدين   ودفــن أيملــا  هــا القبــة األمــ   (4)والســيد  مزنــة
ــــان حمبــــا  ليبمــــام (5)مرجــــان بــــن عبــــداّللا البــــافري أمــــ  عــــدن   الــــْيَ 

بـ ا  ودارا  لسـكن  العدين ومقعلقا  بد  وهو من بىن جبوار املسجد رو ـا َ 
 .(6)ال ي  القا م ولرتبة 

ــل  َخ زوارا  مــنَ  ــل يــوم وليلــة ي ــ د املســجد املبــارك والـــمقام البــا ويفَ 
                                                 

 ( بىن القبة السلطان عامر بن عبد الوهات.1)

 .( سقنيت تر قد مع القالميْ 2)

 د   أين ابن بنقد.( وهو سبم املرتجم ل3)

َْور آنفا.( 4)  وهي أم السيد عمر امل

 .( سقنيت تر قد مع القالميْ 5)

 . 86ص((  ري  ال ألر  ))( 6)
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حدت وتوتن من راغ  يف عراء  القاري  الصاما  ومـن مسـقطلع آ؛ر 
يف البنــــــاء واهلندســــــة والقصــــــميم  ومــــــن ســــــا ع جــــــر  الفملــــــوع  املققــــــدمني

َْر  ــم  د قمـــل مقومـــات  ر يـــة فنيـــة ودينيـــة  ومـــن زا ـــر يقـــ الســياحي لــ
ان  اك و  ِبــْـ اوخـــر ن ويســـقغفر ألهـــل القبـــورن ومـــن النـــاس مـــن لـــيس بــْـ

 ولكل وج ة هو ُمَولاي ا.
مــن  –خصوتــا  يف عصــرّن احلاضــر  –ويقســاءع العديــد مــن النــاس 

لعيــدروس و ومــا عصــة تفــرد  ِبــْا املقــام وا حــرتام  واــاَا تفــرد يف هــو ا
 هْا املو ن ح  تار م  د  مسقألقا  هلْا القبجيل و 

واحلقيقــة الــم خفيـــا عــن الكثــ  مـــن ضــألااي اإلعــالم املعاتـــر أن 
لكــل  ريـــ  رجــاع  ولكـــل رجـــاع نــات وعالمـــاتن وإَا لـــم يبـــق مـــن 

مل يد  والثيات املنجَّـد ن فـاألمر يـدع العالمات والسمات غ  األبـنـية ا
ـــــد  ـــــا علي ـــــة حلـــــا بقـــــاري  الرجـــــاع  وتملـــــافر ســـــليب تعاون علـــــى خيان
األجيــاعن وعنــد َلــك  بــد مــن نفــ  الغبــار عــن تلــك األســقارن لــ ة 
اجليـــل امل ـــدوع أن هـــْ  او؛ر تنبــــي عـــن أ مـــة تـــنعوا ااـــد  وتـــاغو  

ماع ا نقفاع .  لألمة بصدق ا تباع  َو
األبـنـية واألسقار إ  أدىن مباهر شعور األجياع املقالحقة ولـم تكن 

ولعجـــز عـــن ا رتفـــاع إىل مســـقوة أولئـــكن ف لـــدوهم للقـــاري  املعاتـــر 
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ــــان عليــــد أولئــــك ال ــــيوخ مــــن  ــــني مــــاَ   مــــل األَســــية والـــــمباخر  َر
 االامد والـمفاخر.

وإن مــــن هــــؤ ء ال ــــيوخ األَــــابر تــــاحَ  هــــْا امل ــــ د ال ــــام   
ل ــريف الســ  احلســي  أوبكــر العــدين بــن عبــداّللا العيــدروس  اإلمــاَم ا

اشــق ر يف عــدن ولعيــدروس نســبة  إىل أبيــد  ولقــ  ولعــدين لســكنا  يف 
 عدن ووفاتد ِبا.

 
 ميالده ونشأته

هــــ  851يف أوا ـــل القـــرن القاســـع اهلجـــري عـــام -ولـــد اإلمـــام العـــدين 
نــة تــرن الغنــاءن ادي -م تقريبــا  1432هـــ  املوافــق عــام 852وعيــلن عــام 

زها الدينية على  ر القاري .  إحدة مدن حملرموت  وأهم مرَا
َان والـد  اإلمـام عبـداّللا العيـدروس منقبـرا  عدومـد بعـد أن ب ـر بـد 

فــاهقم بقن ــئقد وتربيقــد  ورعــا   ﴾والبلــد الطيــ   ــِر نباتــد  َن ربــد﴿
َْر   ــ ــراي رعايـة خاتــة  ومحــد اّللا تعـاىل أن منألــد ولــدا  رضـيا   يــ اع َز

هـــ  يل مـــن لـــدنك وليـــا  . يـــرث  ويـــرث مـــن آع يعقـــوت ﴿يـــوم عـــاعن 
 .﴾واجعلد رت رضيا  

ن ن اإلمام العدين حما ا ولعناية اخلاتة من والد   والرعاية الدا مة 
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ـــن ال ـــي  عبـــدالرمحن  مـــن عمـــد اإلمـــام علـــي بـــن أيب بكـــر الســـكران اب
ْلك اهقمامات ومالحبات ونبر ال ي  الـويل سـ عد بـن السقاف  َو

ِحا. ْْ  علي َم
ــان هلــؤ ء الثالثــة األفــْاَ فملــل تــياغة علبــد  وعالبــد  وعلــى  وعــدَ 
أيـــدي م وبقـــوجي  م اعقـــىن  فـــظ القـــرآن العبـــيم  فألفبـــد ووعـــا   وزاد 
علــى َلــك أن فــقع اّللا عليــد مــن ف ــم معانيــد مــا ســطع بــد النــور علــى 

ان أيمر معلـمد أن يقلطف بد  وأن   ين ـر    حميا . وعد أثر أن والد َ 
 و  يعاعبد.

ــــان  لســــد معــــد يف حلقــــة  ومــــن عجيــــ  تصــــرف والــــد  معــــد أنــــدَ 
ـد يقـرأ مـن غـ  أن يـرد عليـد أحـد  مدارسة القرآن  وإَا ما عرأ القرآن تَر
حــ  لــو أخطــن أو غلــم  ولراــا أخطــن وغلــم يف تالوتــد اســقب ارا   أو 

ـد حـ  انققل من سور  إىل سور  أخرة لـما يف القرآن من املق ابد  فيرَت
 يعود بنفسد مر  أخرة إىل تصأليع ما أخطن فيد.

ويف هْا العمر املبكر وج د والـد  إىل عـراء  مبـادل العلـوم مـن لغـة  
ــــان  وحــــدي   وتفســــ   وفقــــد وغ هــــا مــــن العلــــوم املقداولــــة آنــــْاك. َو
ــــمراجعة والبألـــ   حـــ  تـــار ميـــا   بطبعـــد  ي ـــجعد علـــى املطالعـــة وال

الــــم تزخــــر ِبــــا مكقبــــة والــــد   ومــــع هــــْا امليــــل  للـــــمطالعة يف املؤلفــــات
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الطبعي فقد حرص والد  على أن يالحظ توج د من خالع مطالعاتد. 
ََـر  ويف هْا اململمار يقألدث اإلمام العدين عن نفسـد فيقـوع ن )   أ

ضربـنـي و  انق رين عم ن إ  مـر  واحـد  لــما  –رمحد اّللا  –أن والدي 
قــات   بــن عــريب  فغملـــ   ((لفقوحــات املكيــةا))رأة بيــدي جــزءا  مــنَ 

 غملبا  شديدا   ف جرئا من يومئْ ( .
قـــــات  ـــــان والـــــدي ين ـــــى عـــــن مطالعـــــةَ   ((الفقوحـــــات))وعـــــاع ن ) َو

قبـــد  ((الفصـــوص))و  بـــن عـــريب  وأيمـــر  ســـن البـــن فيـــد  ويقـــوعن إنَ 
اشـــقملا علـــى حقـــا ق   يـــدَر ا إ  أروت الن ـــاايت  وتملـــر  روت 

 (.( 1)البداايت 

                                                 
( يف هـْ  العبــار  إشــار  إىل مــا يســمى اليـوم ولـــمسقوةن حيــ  ي ــ  اإلمــام العيــدروس 1)

ثــ ا  مــن الكقــ  الــم ســبع مؤلفوهــا يف  ــور احلقــا ق    تــقالءم مــع لولــد  العــدين أنَ 
املبقدل  أو   لعدم  هلد لف م ما في ان مث ألن املبقدل غ  حمقِا لـما في ا  ومـا في ـا 

وهـم مـا  كـن أن  –مسقعاض عند اا هـو أهـم وأجـدة وأنفـع  وأمـا أروت الن ـاايت 
ف م عادرون على ف م العبار   وأيملا    يملرهم  - ((املق صصني  ))يطلق علي م اليوم 

  يطابق النقـل  والعقـلن لقمكـن م يف علـوم ال ـريعة  وف م ـم حـاع أولئـك   من ا ما
 وما بلغو  من مقامات وأحواع.

ــانوا  وهــْا القــوع الــْي وضــعد اإلمــام العيــدروس يــدع علــى أن الســلف الصــا،َ 
ين ــــئون أبنــــاءهم علــــى هــــدي الكقــــات والســــنة  وهــــم االقوعــــون بــــْلكن ولــــْا تــــراهم 
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...

                                                                                                         
كقـ  األخـرة  بـل وينكـرون علـي م َلـك  ويف هـْا أَـرب يصرفون نبر أبنـا  م عـن ال

حجة ودليل على عدم العالعة بـني مسـلك القصـوف  ملـرموت وبـني إفـرا، املفـر ني 
ل ما مــــن  ــــاحللوع وا هــــاد ومــــا شــــَا يف مفــــاهيم القوحيــــد املنســــوبة لــــبع  األوليــــاءَ 

 بيان.على غ  نييز و   ((الصوفيَة  ))األعاويل الم يرمي ِبا املقنخرون 
لــــيس الــــق م املقــــروء   ((ســــالمة مــــن ا الســــلف  ))وأفملــــل مــــا نســــقدع بــــد علــــى 

ق  اإلعالم العصرية  وإمنا  لـمائم الم حفبق ا  ))والـمسموعة يفَ  عبارات السلف َو
مفـاهيم ))حيـ  سـنجد أن السـلف عـد سـبقوا مقـنخري العصـر يف هييـد  ((لنا تـرا  م 

املقبـــع لـــدة أهـــل الســـنة واجلماعـــة  بـــل وتفـــوق عـــن حقيقـــة املـــن ا العلــــمي  ((اإلفـــرا،
األوا ل على األواخر أطم سلكوا مع ابـن عـريب واحلـالِ وغـ هم مسـلك األدت  ولــم 

. وا أمرهم إىل اّللا قب م وأعواهلم  وتَر  يق موهم ولـمروق واإلحلاد  بل حْروا منَ 
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 هإقامته وترحال

عــاش اإلمــام أبــوبكر بــن عبــداّللا العيــدروس منــْ و دتــد يف حملــرموت 
مقـــدرجا  يف الســـلوك  والعلــــم  وا ســـقفاد   والقيـــام ابـــاهر والـــد  اإلمـــام 
العيــــدروس بعــــد وفاتــــد  وعــــد بلغــــا مــــد  هــــْ  اإلعامــــة املقواليــــة ثـــــمانية 

ر يقع ـــد الســـفر إىل وثالثـــني ســـنة تقريبـــا  ن إ  أنـــد بعـــد وفـــا  والـــد  تـــا
ــــان والـــد  دا ــــم الســــفر إىل ال ــــألر لــــزاير   عــــاد  والــــد ن وعــــدَ  ال ـــألرَ 
ال ــي  ســعد بــن علــي البفــاري مث ال ــألري  و ســيا  بيــد تــار اإلمــام 
أبــو بكــر العــدين يســافر إىل شــبام ودوعــن لــزاير  امل ــاهد والـــم ثر  ومن ــا 
 زاير  عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

ــان يــرتدد إىل شــع  نــيب اّللا هــود  ويعــرب  ســعيد بــن عيســى العمــودي. َو
.  أثناء رحلقد على البداو  وأهل القرة لن ر الدعو  إىل اّللا

انــا عــام    (1)هـــ880وســافر إىل احلــرمني ال ــريفني مــرتنين األوىلَ 
انــا عــام وعــاد من ــا إىل هـــ   ومن ــا دخــل 888 حملــرموت  والثانيــةَ 

                                                 
يـر يف مقدمـة الـديوان  ( رحلقد األوىل بطريق الرب  وإلي ا أشار ال ي  عبـد اللطيـف ووز 1)

وأشـــار إىل مـــرور اإلمـــام أيب بكـــر العـــدين بســـاحل بـــالد العوالـــق إ  أن القصـــأليف يف 
ولطـاء  و  توجـد علـى سـاحل البألـر  ((بـالد الطوالقـة  ))الكقابة جـرة يـرا   فكقـ  

 العريب بالد ِبْا ا سم.
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م ــا حممــد بــن عقيــق    (1)إىل زيلــع بــ  وإلمــام أيب الــم حَا ولــد تعلــقَ 
َْر أن اإلمــام  بكــر العيــدروس  وعــد ارتــبم واتصــل بــد عبــل وتــولد  ويــ

 أيب بكر العيدروس انققل إىل عدن واسقو ن يف َلك العام.
ََــــر ال ــــي   ــــرق  ــما عــــزم ال ــــي   -((مواهــــ  القــــدوس  ))يف -و أنــــد لـــ

علــى والدتــد  أبــوبكر بــن عبــداّللا علــى الســفر إىل احلــا يف املــر  الثانيــة دخــل
الصـــاحلة الققيــــة عا  ــــة بنــــا ال ــــي  عمـــر االملــــار ليســــقودع من ــــان فرآهــــا 
مقغــ   احلــاع لفراعــد  فنشــفق علي ــا وعــزم علــى تــرك الســفرن فلـــما رأت منــد 
نــا عليــد مــن الســفرن وأّن أتــرب  َلــك عالــا لــدن ) اعــزم اي ولــدي علــى مَا

ا ــ  عنــك (   علــى فراعــك (   فقــاع هلــان ) أخ ــى أن أييت املــوت وأّن غ
يــف َلــك يكــون و (  فقالــا ن ) إنــك لــن هملــر مــويت أبــدا  (   عــاع ن ) َو
ــنين دخلــا اجلنــة فســنلا عنــك  فقيــل يلن  عالــا ن )إين رأيــا يف املنــامَ 
ــــان األمــــر   إنــــد يف زيلــــع  ومــــا معــــىن َلــــك إ  أين أمــــوت وأنــــا بزيلــــع(. َو

لك  فإطـــا رمح ـــا اّللا توفيـــا وهـــو يف زيلـــع بعـــد رجوعـــد مـــن  مناســـك َــْـ
 احلا.

 توطنه في عدن المحروسة

لـــما غــادر اإلمــام العــدين حملــرموت يف حجقــد الثانيــة ســار يف  ريقــد 
                                                 

 ( عاتمة بالد الصوماع آنْاك.1)
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زبيــــد وبيــــا الفقيــــد  ثــــ    وعــــرب علــــى عــــدن وئــــا م الــــيمنَ  إىل بــــالدَ 
ـان مـع ابـن عمـد ال ـي  عبـدالرمحن بـن علـي  واتصـال يف  والـمراوعة  َو

واألوليـاء املققـنين حـ  بلغـا هْ  الرحلة جبملة مـن العلــماء والــمألدثني 
أرض احلرمني ال ريفني  وحجا تلك السنةن مث عزم اإلمام العـدين علـى 
انـــا  م ـــا حممـــد بـــن عقيـــق  َو الســـفر بعـــد احلـــا إىل زيلـــع للقـــاء حَا

 هـ. 880معرفقد بد من احلجة األوىل 
ويف زيلع وتل اخلرب اوت والدتد ال ريفة عا  ـة بنـا ال ـي  عمـر 

َْر مــا وعــدت بــد يف الــرؤاي. االملــار  فألــزن لــ ـموئا حــزّن  شــديدا   وتــ
 889وبعــد أايم ســافر إىل احلديــد   ــرا . ومن ــا إىل تعــز يف أوا ــل عــام 

ــوت إىل ال ــألر  فوافــق دخولُــد تعــزا  اجقمــاَع  ــان عازمــا علــى الَر هـــ  َو
الناس للقعزية بوفـا  ال ـريف سـرِا الـدين عمـر بـن عبـدالرمحن تـاح  

هــــ  فانكبـــا النـــاس علـــى 888عـــز يف شـــ ر رمملـــان احلمـــراء املقـــو  بق
اإلمــام العــدين للقعزيــة  وأرســل إليــد علـــماء عــدن بعــزم م علــى الوتــوع 
إىل تعـــز لقعزيقـــدن فنرســـل إلـــي م أنـــد ســـينيت إىل عـــدن  فعـــزم علـــى زاير  

أرسـل مـن  ـرب أهـل  –عاتـمة حلـا  –عدن  ولـما وتـل إىل احلو ـة 
ؤهـا وعامـة أهل ـا  سـققبالد  عدن بقدومـدن ف ـِر علــماء عـدن ووج ا

ـــ  م يـــ  يـــوم  ربيـــع الثـــاين مـــن عـــام  13ودخـــل مدينـــة عـــدن يف مَو



  (29 ) 

  واســـققبل القعـــازي مـــن النــاس  و زمـــد العـــدد الكثـــ   لبـــا  (1)هـــ 889
لدعا د  وامقألت القلوت األبقـد  وألقـى املـوىل علـى أهـايل عـدن شـد  

ىل يف َلـك فان ـر  القعلق بد  فطلبوا مند اإلعامة ِبان فاسق ار ربد تعـا
قــ  اّللا يف ســابق األزعن عــاع  لــد الصــدر  وم األمــر علــى مققملــى مــاَ 

ـــان عـــد أخـــرب  عمـــد ال ـــي  علـــي بـــن أيب  ((مواهـــ  القـــدوس))يف  ن ) َو
بكـــر الســـكران يف مققبـــل عمـــر   نـــد يســـكن عـــدن و ـــوت ِبـــا  فكـــان 
ْلك  ومنْ َلك احلني أعام اإلمـام العـدين ادينـة عـدن  وشـيد  األمرَ 
ــَيع الــْي تــار  يلــة حياتــد عبلــة القاتــدين  ومــنوة  في ــا جامعــد األفـْ
ــْلك  لطــالت العلـــم  وغــروء الــدارين  والـــمقعلقني  والـــمألبني  وظــلَ 

 هـ ( . 914ح  وفا  اإلمام العدين يف ش ر شواع من عام 

                                                 
َْرة املب1) ـــل عـــام  عامـــة مـــا يســـموند ولـــزاير  الســـنوية ( خلـــد أهـــل عـــدن هـــْ  الـــ ـــةَ  اَر

ما يعققد البع  أطا حوع وفاتـد  وللـزاير   للعيدروس  وهي مناسبة دخولد إلي ا   َ 
ب  يف عدن منـْ القـدم  وتـارت إحـدة املناسـبات ال ـعبية  َْور  اهقمام ومب رَ  امل

 ــــرأت علي ــــا بعــــ  الرنيــــة الــــم تعقــــ  ِبــــا الدولــــة وال ــــع   إ  أن هــــْ  املناســــبة 
انا سببا  من أسبات اهلجمة املبيقة على املقام والــمقابر بقـاري    23اإلفرا ات المَ 

م  وعــــد أعــــاد املناتــــ  بعــــد َلــــك دور الــــزاير   2/9/1994املوافــــق  1415/  3 /
العلـمي والعملي ولقدريا ح  تارت اليوم مناسبة َات مدلو ت اجقماعية وروحيـة 

 هامة ومفيد .



  (30 ) 

ََـــــــر تـــــــاح   أن الســـــــلطان عـــــــامر بـــــــن  (1)(( ريـــــــ  ال ـــــــألر  ))و
العــدين عبــة معبمــة عجيبــة. وبــىن مــن  عبــدالوهات بــىن علــى عــرب اإلمــام

بـــ   لســـكىن ال ـــي   بـــ ا   ودارا َ  بعـــد  األمـــ  مرجـــان البـــافري رو ـــا َ 
القــا م ولرتبــة  مث بــىن ال ــي  حممــد بــن عبدالـــملك ثالثــة أروعــة حميطــة 
ولقبـة .اهــ. ولـــم ينقطـع مــدد رو، عـدن بعـد انققــاع اإلمـام العــدين إىل 

ن بـــل عــام وألمـــر  مــن بعـــد  ولــد  ال ـــي  أمحــد املســـاوة حـــ  رمحــة اّللا
 وفاتــــــــدن مث عــــــــام مــــــــن بعــــــــد  ال ــــــــريف حممــــــــد بــــــــن عبــــــــداّللا  وأخــــــــو  

 عمر بن عبداّللا  وهكْا .
 

 بكر العدني وعاداته وبعض صفاته أحوال اإلمام أبي

منـــْ تـــبا  مو نـــا  نفســـد علـــى العـــادات  –رضـــي اّللا عنـــد  –عـــاش 
تفـــــرد عـــــن األشـــــبا    احلســـــنة  والصـــــفات املسقألســـــنة  فـــــال غـــــرو إَا

ــان وعقــد مقســما  منــْ نعومــة أظفــار   واألمثــاع يف بعــ  أحوالــدن فقــدَ 
بــني  اعــة اّللا  وخدمــة العلـــم  و لبــد  ون ــر الــدعو  إىل اّللا  ويالســة 
ََــر اّللا تعــاىل يف الســر  واجل ــر  وعــراء  القــرآن  وتــالو   أهــل اخلــ   و

  النافعـــةن تـــارفا  جـــل األوراد  وخدمـــة والديـــدن شـــغوفا  اطالعـــة الكقـــ
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أوعاتد يف النفع اخلاص والعامن رؤوفا  ولعوام وخاتـة  ـن يـرتددون علـى 
ان  يالسد  ويعامل م وللطف  واللني  ويوج  م إىل اخل  وحلسىن  َو
يقــوع ن ) إين إَا رأيــا املــؤمن عــد وفقــد اّللا ألداء الفــرا    واجقنــات 

ـــ    ـــي علـــى الكبـــا ر أرحـــا خـــا ري منـــد ن ألنـــد عـــد تـــار  مـــع الَر
عدميــــد  وإمنــــا أشــــغل خــــا ري  وأتــــرف عنــــايم  وأبــــْع ج ــــدي يف 

 ( .(1)خالص من رأيقد من مكا  يف العصيان  واععا  يف حبا ل ال يطان
ــــان بعــــد اســــققرار  يف مدينــــة عــــدن  مــــع أتباعــــد وحمبيــــد يف  وهلــــْاَ 
هابـــد يعـــود عليـــد  ـــل ليلـــةن وخاتـــة مـــن يعـــرف أن انصـــرافد َو يالســـدَ 

َْر ولـــــم عاتي والـــــم الفات  فكــــان قفب ــــم ولـــــمجالسة ونــــاع الــــ
ل واحد  والقراء  ح  تال  الفجرن فيصلي ِبم يف مسجد   ويعطيَ 

لد لينـــام  حـــ  نــــز مـــن م أجـــر  عمـــل يومـــد  ويســـمع لـــد ولـــْهات إىل م
ـــد بعـــد  يـــرتوض حالـــد علـــى الطاعـــة  ويعـــزف عـــن حـــ  املعصـــية  فيرَت

سبد و اعقد ّللا   .َلك يسوس نفسد يفَ 
ـــان رمحـــد اّللا علـــى غايـــة مـــن الرأفـــة والرمحـــة ولـمسلــــمني املنكســـر   َو
علـوِبم  يُؤناســ م  و  يـرهاب م  ويفــقع هلــم وت الرجـاء والطمــع يف عفــو 

                                                 
 .20ص ((ااموعة العيدروسية  ))( 1)
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ـــان جامعـــا  لألخـــالق االمـــود  مـــن  ن لعلــــمد بســـعة رمحـــة مـــو    َو اّللا
بكقـات  احلياء  والـمروء   والزهد يف الدنيا  شديد القمسك وا عقصام

اّللا وســــنة رســــوع تــــلى اّللا عليــــد وسلـــــم  وقــــ  مريديــــد علــــى َلــــك  
ــــل مــــا جــــرة بــــني الصــــألابة   (1)ويكــــر  اخلــــوض يف فملــــوع الكــــالم مث

 رضوان اّللا علي م أ عني .
ان ي ثـ ا  إَا وردت عليـد يف الـقالو  آايت اخلـوف  ويبكـي  نــز َو عاَ 

ــــــــ  ار   هلــــــــا  وانبســــــــ م وانفرجــــــــا َثــــــــ ا   وإَا وردت آايت الرتغي
ان يعج   ن   يقنثر آبايت الققريع والرتهيـ   ويقـوع يف  أسارير   َو
َلـك ن )إن القلـوت إَا اسـقألكم علي ـا اهلـوة لــم يزدهـا الق ويــف إ  

 نفورا ( .
ان جاليل اجلوهرن  ايل املب رن حسـن ا خقيـار لكـل  يـ  يف  َو

بقــــ ثــــ  اإلنفــــاق حــــ  َر ــــانَ  د الــــديون امللــــبس والـــــمنَل والـــــمَر   َو
                                                 

( مـْه  السـلف  ملـرموت عـدم اخلـوض فيمـا جـرة بـني الصـألابة  وتـرك اجلـدع فيــد 1)
من أساسد حي    يرون يف َلك األمر فا د  ترجى لألمة غ  البغملاء  وال ألناء  

والكـالم وفقع اااع للسف اء وأتباع األهواء الْين أيَلـون وي ـربون  شـاعة اجلـداع  
يف الرجــاع  وراــا ضــعفوا عــن وضــع القواعــد ال ــرعية لبنــاء احلاضــر والـــمسققبل علــى 
ــانوا  ــرون القــراء  دون  الكيفيـة املرجــو   وإَا عــرل يف بعــ  الكقــ  شـيء مــن َلــكَ 

 تعليق  ويقجاوزون الوعوف عندها.
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ثـــر  إنفاعـــد فكـــان يقـــوع هلـــمن    الكثـــ    و مـــد بعـــ  خاتـــقد علـــىَ 
تدخلوا بي  وبني ريب  فما أنفقا َلك إ  لرضـا   وعـد وعـدين أن   
مــا عــاع رمحــد  أخــِر مــن الــدنيا إ  وعــد أدة عــ  ديــ   فكــان األمــرَ 

 اّللا .
ثر  اإلنفاق من ((مواه  القدوس  ))عاع يف  يـد   حوع ما أث  عنَ 

ََـر اإلمـام العـدين  ملـر  السـلطان العـادع عبـداّللا  رمحد اّللا ن ) جرة 
ــــنن بعــــ  احلاضــــرين عــــراض ولطعــــن يف اإلمــــام العــــدين   الكثــــ ي  َو
فزجر  السلطان وعاع ن أش د أند سـيد أهـل عصـر  ن ألن سـاد  النـاس 

 ( .(1)يف الدنيا األس ياء  و  أعلـم على وجد األرض أَرم مند 
ــان رمحــ د اّللا ودل َي بــدء يف مدينــة عــدن يســكن انطقــة تــ   َو

 1470هـــ املوافــق  890عريبــا  مــن البألــر حــ  تـــم ت ــييد مســجد  ســنة 
َْ   وتــــار  ــــ ـــــم  وحلقــــات الق من فانققــــل إىل جــــوار   وفــــقع دروس العل

                                                 
ـــــور الســـــافر  ))  وجـــــاء يف 13ص ((مواهـــــ  القـــــدوس  ))( 1) عـــــن ال ـــــي   267ص ((الن

العالمة عمر بن أمحد بـن حممـد بـن عثمـان العمـودي أنـد دخـل عـدّن  يف زمـان ال ـي  
أيب بكر العدين العيدروس  فنضافد ال ي  أبوبكر  وولـ  يف َلـك  فلــما رأة ال ـي  
ثر  ما تنع خطر يف علبد أن هْا إسراف . فالقفا إليد ال ي  أبـوبكر العـدين  عمرَ 

ـالم  عا ال  ن )أَرمناهم فقالوا إسراف( .اهــ. ويـدعَ  . فقاع ال ي  عمر ن أسـقغفر اّللا
ان على نية إَرام العلـم وأهلد  وليس للقبْير .  اإلمام العدين أن تنيعدَ 
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افـــة النـــواحي واألعطـــار  نــــز مســـجد  وم لد ملققـــى األضـــياف والـــزوار مـــنَ 
ان يطرت للسماع  وأينس بد يف يالسـد  ويعقـد لـد األوعـات اخلاتـة  َو

َْر  بعـــد أن يقملـــي وظـــا ف األوعـــات األخـــرة ولعلــــم  والـــدروس  والــــ
. َْ  والق

عــــن أحــــواع ( 1)ولـــــما ســــئل ال ــــي  عبــــداللطيف بــــن أمحــــد الزبيــــدي
اإلمـام العــدين عــاعن )الــْي نعققــد  ونـدين اّللا بــد أنــد تــاح  الوعــا  

وإمنــا الغــرض إزالــة اإلشــكاع عــن وشــر  أحوالــد عــدس اّللا ســر  يطــوع  
 أهل الوهم واخلياع ب  اد  أروت البصا ر والكماع ( .اهـ.

نــــــا ( 2)عــــــاع ال ــــــي  حممــــــد بــــــن عمــــــر  ــــــرق احلملــــــرمي ن ولقــــــدَ 
أسق ــكل أشــياء تصــدر مــن ســيدي عــدس اّللا ســر  تقصــر عن ــا عقــوع 
نــا بقوفيــق اّللا أعرضــ ا علــى أروت البصــا ر  ومــا  أمثالنــا القاتــر   َو

م أحــد إ  وأيمـــرين ولقســليم  وي ــ د عنـــدي بعلــو مقــام ســـيدي  مــن 
وأنــد علــى هــدة مــن العلــيم  ومن ــا أين عرضــا علــى ســيدّن وشــي نا 
الفقيــد العالـــم العــارف وّللا حممــد بــن أمحــد وجرفيــل الــدوع  رمحــد اّللا 
تصرفات مالياـة يباشـرها سـيدي يف عبملـ ا  وتـرف ا يف ظـاهر األمـر يف 
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اع يلن أّن أشــــ د أنــــد أمــــ  املــــؤمنني املالــــك للقوليــــة غـــ  مصــــارف ا  فقــــ
ل ا..إخل . ومن ا أين علـا لسـيدّن  والعزع  واحلل والعقد  والقصرفاتَ 
وشـي نا ال ــريف بـدر الــدين احلســني بـن الصــديق بـن احلســني األهــدع 
عــدس اّللا أرواح ــم أن أحــواع ســيدي ال ــي  أيب بكــر أشــكلا علينــا  

ســقور  بسـألاِبان فلـو أشـرعا ألحرعــا فقـاع ن دع ـا هـا حجاِبـان م
لد  أما ترة أّن نقف على أبوابد  ونكقفي بققبيل أعقابد ( .  الوجودَ 

ــــــميْ  ال ـــــي   وخنـــــقم هـــــْا الفصـــــل عـــــن أحوالـــــد اـــــا وتـــــفد بـــــد تل
اــــا مثالــــد ن  ((حمجــــة الســــالك))عبــــداللطيف ووزيــــر يف مقدمــــة الــــديوان 

وأَثــــرهم أدو ن  وشــــي نا رضــــي اّللا عنــــد أحســــن النــــاس خلقــــا  وخلقــــا  
س ل اجلناتن عري  احلجات  حسن اخلطـات  سـريع اجلـوات  واسـع 
ثــ  احللـــم  ثبــا اجلنــان  بليــ  اللســان  عقلــد راجــع  وحلـــمد  العلـــم َ 
راســ   وف مــد ؛عــ   ورأيــد تــا    ينصــف مــن نفســد  و  ينقصــف 
ــــم يعـــرف ِبـــا  يعفـــو عمـــن بغـــى عليـــد   ننـــد ل ـــةَ  هلـــا  ويقغافـــل عـــن الزل

انــــا يســــ    ويثيــــ  ىل مــــن أســــاء إليــــد  وقســــن إ يقبــــل اهلديــــة وإنَ 
ــــ    و  يعاعــــ  علي ــــا  يصــــل  ب انــــاَ  ــــة وإنَ  علي ــــا  ويغفــــر اخلطيئ
ني  ويــداري ال ــيا ني   يــل  األرحــام  ويكفــل األيقــام  وقــ  املســَا
ث  اإلنفاق  ق  الصداعة سرا  وج را   ويفعـل املعـروف مث  األخالق َ 
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يـل ويقبـل القليـلن أو  النـاس حسـبا   وأشـرف م يقبعد شـكران يعطـي اجلز 
نســبا   وأحســن م أدو   وأَــرم م أو ن قمــي َمــار   ويعــز جــار ن يكــرم 
الوافـــد  ويغـــ  القاتـــد  قـــ  اخلـــ  وأيمـــر بـــد  وين ـــى عـــن ال ـــر مـــن 
تألبد  ق  ال ريعة وينصرها  وأيمر ولسلوك علي ـا ويقابع ـان يكبـم 

مــع حدتــد  ويــدمن الصــرب عنــد بليقــد  الغــيظ مــع عدرتــد  ويقبــل العــْر 
 وي كر اّللا يف رخا د وشدتد.

ــــــ ن  ــــــالف الــــــنفس  ــــــ   وخــــــ   عريــــــ   وفعلــــــد غري تــــــرب  عجي
وال يطان  ويرضي اخلالق املنان  وليس هْا مع ار الع ـر مـن تـفاتد 

وإن عصــرت عــرقم عــن أوتــافد وعجز ف مــي عــن -احلميــد  ن ولكــن 
ما عاع القا ل ن  -اتصافد  أعوعَ 

 عُا لد وتفا  علـى َحْسـِ   ـاعم 
 

 ومـــــــــــــــــا أّن إ  وليســـــــــــــــــِ  جلـــــــــــــــــامعِ 
ن ) وشــي نا رضــي اّللا عنــد  (1)وعــاع عــن تــفاتد يف مقدمــة الــديوان 

أعلــم أهــل زمانــد ولسـنة  وأعــوم م علي ــا  وآمـرهم وتبــاع امللــة  وأحــب م 
في ــا  ولقــد رأيــا علـــماء احلــدي   واألتــوع  والفــروع  وغــ هم أيتــون 

ــــلاا يف فنــــد حــــ  يفألم ــــم. يــــَْار يف الرجــــاء حــــ  إليــــد في ملــــي علــــىَ 
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ن  يقألقــق أنــد أرجـــا خلــق اّللا  وإَا وعــظ يقألقـــق أنــد أخــوف خلـــق اّللا
ق  من األمور ما تيسـر  ويكـر  مـا تعسـر ن ألن النـيب تـلى اّللا عليـد 
وآلــد وسلـــم مــا خــ  بــني أمــرين إ  اخقــار أيســرمها. وشــي نا رضــي اّللا 

 . وخل   ويكر  القط  ول ر( عند ق  القفاؤع
ــــم أظ ــــرت فملــــلد  ومقامــــد فكثــــ     أمــــا الب ــــارات واإلشــــارات ال
قــ  الطبقــات والــرتاجم  ومن ــا مــا أورد  تــاح   ومنق ــر خربهــا يفَ 

ــــاع ن )إن ن (1)((العقــــد النبــــوي)) ــــر ع ــــد عبــــدالرمحن ووزي بينمــــا نــــن الفقي
فقلا لـد ن مـد اي سـيدي ثال؛    ((اّللا أَرب  ))جلوس عند أبيد إَ عاعن 

و عاع ن ُب ِاْرُت بولدا من أهل الو ية والعناية والـمكارم  وعاع أيملـا  يف 
يربز ويب ر بدر  بع  الليايل وعد  رأ عليد حاع من حا ت وجد  ن 

الكمــاع  مــن أبــرِا اجلمــاع  احلــا ز لـــمألامد األعمــاع  تــاح  املقــام 
َْور يف َلك اليوم.األسىن  والسر املصون األهىن  فولد ال ي    امل

ان السلطان سلطان بن دويس وايل ترن جالسا  يوما  عنـد ال ـي   َو
عبـــداّللا بـــن أيب بكـــر العيـــدروس وولـــد  أبـــو بكـــر يعبـــ  بلأليقـــد  فقـــاع 
يــف   أحبــد و  عــد  الســلطانن اي شــي  هــ  هــْا الولــد و فقــاع ن َو
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 ( .ُب رت عند وضعد أين أعطيا ولدا  من أهل العناية والو ية 
 

 شيوخه ومعلـموه

ال ـي  أســاس مـن أساســيات الطريـق  ويعرفــد أهـل العلـــم  نـد املعلـــم 
ـــــمريد إىل اّللا ولنصــــيألة  والقــــدو  احلســــنة  ومراعــــا  احلــــاع  اوخــــْ ول
مـــا أن  والــنفس ولرايضــة والقنديــ  حينــا   وحينــا  ولزجــر  والقننيــ . َو

لرتبيـة الـنفس  وئــْيب ا للصـال  إمامـا   وللـــمعارف العلــمية خـرباءن فــإن 
يف َات اّللا شـــيوخا  ومســـلكني. واختـــاَ ال ـــي  للــــمريد أمـــر   بـــد منـــد 

 ح    يق ْ إهلد هوا .
ثــــر  املقألــــْلقني  وإن مــــن مصــــيبة الزمــــان انعــــدام ال ــــيوخ املــــربني  َو
ــــان الســــلف الصــــا، يعقنــــون ولبألــــ  عــــن ال ــــيوخ   الفقــــانني. وعــــدَ 

 ويسافرون يف سبيل َلك ويبعنون.
وال يوخ أنواع ومرات ن ف ي  فقع  وشـي  تسـليك  وتريبـةن وشـي  

 تعليمن وشي  تربك.
ل ـا منطويـة يف  لـة مــن   ََِ وعـد هيـن اّللا ليبمـام العـدين هــْ  النمـا

ما سينيتن  -الرجاع الْين ارتبم ِبم وأخْ عن مَ 
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 والده اإلمام عبداّلله العيدروس 
 . ولـــد بـــرتن ســـنة َـــان زعـــيم العلـــويني وحجـــق م  وإمـــام م يف عصـــر 

هـ  وحفظ القرآن العبـيم. واسـقوع  علـوم عصـر   ومصـر   وزاد 811
علي ــا مــن علـــم األحــواع والبــا ن اــا شــ د لــد بــد اخلــاص والعــام. لقابــد 

. عــــاع يف ((إمــــام الصــــوفية))والــــد  ولعيــــدروس. وهــــو لقــــ  يطلــــق علــــى 
عيــرتوس ن )العيــدروس لقــ  إمــام األوليــاء  وعــاع بعملــ من ال(1)((امل ــرع))

مـن أنـاء األسـد  ولـــما ب ـر بو دتـد جـد  عبــد الـرمحن السـقاف عــاعن 
ما يطلق عليد  نييزا لد عن  ((العيدروس األَرب))هو تويف وعقد( . اهـ.َ 

 بقية العدارسة من بعد .
مات عند والد  وهو ابن ع ـر سـننين فقـام برتبيقـد عمـد ال ـي  عمـر 

ملـة مـن أَـابر شـيوخ عصـر  االملار  وزوجـد وبنقـد عا  ـةن مث ربطـد جب
فنخْ العلوم  وتبألر في ان خصوتا  يف علوم ال ريعة  فق ـا   وحـديثا   
انـا لـد ياهـدات   وعقا د. وتفوق يف علوم القصوف علـما  وحـا    َو
ورايضــات أخــْها عــن عمــد االملــار  ولـــما تــويف عمــد االملــار اخقــار  

ِبــا خـــ  عيـــام   بنوعلــوي نقيبـــا  هلــم وعمـــر  ســـس وع ــرون ســـنة  فقـــام
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ـــْلك حـــ  توفـــا  اّللا وهـــو يف  وأخـــْ عنـــد اخلـــاص والعـــامن مث لــــم يـــزعَ 
ــــرن بقريــــة تســــمى   12يف  ((عبــــوع  ))رحلــــة ج ــــة ال ــــألر عا ــــدا  إىل ت

هــــ  وعمـــر  حينئـــْ أربـــع وسســـون ســـنة  مث محـــل علـــى  865رمملـــان 
األعنــاق إىل تــرن ودفــن ِبــا يــوم الرابــع ع ــر مــن رمملــان  وتــلى عليــد 

 ال ي  علي بن أيب بكر وعاع فيد بعد أن لقند ن أخو  
َُمُ  ـــــِد ـــــدنيا بَفْق ـــــا َوْحَ ـــــَة ال ـــــُقْم في  ِغبـْ

 
َـــــَدعُ  ـــــَوضب عـــــنكم و  ب  فـــــاليوَم   ِع

وهو أوع شيوخ اإلمام العدينن وأوع من فقق هلاتد للـمعارف والعلوم   
وأســبق الرجــاع لـــمنألد زّند عــبس الف ــومن بــل نبــا حلمــد  وعقلــد بــني 

ان حريصا  عليـد  يديد  ومن د من خالع عراءتد عليد  وعدَ  ا ف مد وإدرَا
د وأخالعد  ومنو معرفقد وأَواعد  وعد مـر آنفـا   َل احلرص  يراع  سلَو
ــان يالحبــد عليــد يف مطالعاتــد وعراءاتــد  حــ  أعــام توج ــد  بعــ  مــاَ 

 على  ريق املن ا السوي  لـمسلك الساد  بـنـي علوي ن 
 ناــــــــــــاوين ــــــــــــن ّنِشــــــــــــُ  الفقيــــــــــــاِن مِ 

 
ــــــــــان َعــــــــــوََّدُ  أبــــــــــو ُ  ــــــــــى مــــــــــاَ   عل

قــ  العلـــم  وحفــظ القــرآنن فألقــق يف   لقــد عــود  أبــو  علــى هقيــقَ 
من ــــــِا ))  ويف الفقــــــد ((من ــــــِا العابــــــدين))  و((بدايــــــة اهلدايــــــة))الســــــلوك 
ل ا للغزايل. و ((اخلالتة))  و((الطالبني   وعرأ يف ((عمد  ابن النقي   ))َو
  وحقـــق معانيـــد  مث القـــزم بطريـــق النـــْر علـــى والـــد  ((اإلحيـــاء))الســـلوك 



  (41 ) 

ل يوم  وع حياتد.  مطالعة شيء مندَ 
وأدخلـــد أبـــو  اخللـــو  وعمـــر  إَ َاك أربـــع ع ـــر  ســـنة  وأخرجـــد بعـــد 

 سبعة أايم وعاعن إند  مد اّللا   ققِا رايضة.
ـل ليلـة  انا من رايضـاتد يف حيـا  والـد  وهـا رعايقـدن خروجـدَ  َو

ت ترن مع ابن عمد عبدالرمحن بن علـي  من آخر الليل إىل بع  شعا
ل واحد من مـا ع ـر  أجـزاء يف تـالتد. مث يرجعـان إىل املسـجد  فيقرأَ 
مـــا عـــود نفســـد الســـ ر مـــن تـــغر  حـــ  تـــار لـــد عـــاد   عبيـــل الفجـــر َ 

 و بعا  بغ  تكلف.
وعمـــر  إَ َاك أربـــع -وعبيـــل وفـــا  اإلمـــام العيـــدروس بنألـــو شـــ رين 

ــَبَس ولــَد  الَعــ -ع ــر  ســنة َمــد وأجــاز   وأجلســد يلســد يف أَْل َدينَّ وَحكَّ
ـــان يقــوع ن )أتــوين ِبـــا مســرجة ملجمـــة  865رجــ  ســنة  هــــ  وهلــْاَ 

با  (.(1)وعالوا ن اَر . فَر
ـل  وعد عاتر اإلمام العدين من حيا  والد  أفملـل العمـر وأنصـعدن َو

                                                 
لك أن بع  أَـابر بـنــي علـوي 1) ( عاع هْ  العبار  عندما أعيم مقام والد  بعد موتد  َو

ـــد ن )َيـــف تنـــاع هـــْا املقـــام يف هـــْا الســـنو( فقـــاعن )إمنـــا أتـــوين ِبـــا مســـرجة   عـــاع ل
با( . فقاع لد َلك السا لن )اَر  اي سـيد  فـْلك  ملجمة.  وعالوا يلن اَر   فَر

 . ((ااموعة العيدروسية  ))من  12يؤتيد من ي اء( .اهـ صفملل اّللا 



  (42 ) 

حيـــا  اإلمـــام العيـــدروس فاضـــلة وّنتـــعة. شـــ د مقامـــد ال ـــام  علـــى 
لــــمقد النافــــْ  لـــدة أمــــراء حملــــرموت  منصـــة النقابــــة لبـ نــــي علــــوي  َو

مــا جلــس بــني يديــد يف ااــالس اخلاتــة   والعامــة  ورؤســاء الع ــا رنَ 
ـان والـد  شـغوفا  بكقـ  اإلمـام  يقرأ عليد  ويسقمع مند  ويقندت بد. َو
الغــــزايل  ويقــــوع في ــــان )إطــــا تصــــل إىل ف ــــم معاني ــــا عمــــوم األف ــــام  

 م ِبا اخلاص والعام(.وي رتك يف الوتوع إىل العلـ
ــرم والــد   وإنفاعــد الواســع علــى الفقــراء   َمــا شــ د اإلمــام العــدينَ 
والـــمألقاجني  واألرامــل  واأليقــامن حــ  مــات وعليــد مــن الــدين والغــرم 
 ثالثون ألف دينار  أداها عند اإلمام العدين فيما بعدن وفي ا يقوع ن 

ــــــَن أيب  ــــــيُا َدي ــــــ  َعملَّ  أمــــــا تــــــرة أن
 

ـــــان َاك ثال  (1)ثـــــوَن الـــــَف دينـــــارِ َو

وللعيدروس األَرب  لة من املؤلفات من ا ما خِر إىل حيز الوجود  
مجمــــــوع   الكربيــــــا األمحــــــر  ومن ــــــا مــــــا   يــــــزاع رطو ــــــاَ  و بــــــعَ 

 .(2)َالمد
 

                                                 
 . 288ص ((ااموعة العيدروسية  ))( الديوان  1)

  وعد أفردّن لد تر ة ضمن ( 16ن 5) ((الملوء الالمع  ))( و ن ترجم لد الس اوي يف 2)
 هْ  السلسلة.
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 الشيخ علي بن أيب بكر السكران 
هـ حفظ القرآن العبيم  وحقـق 818يف ترن سنة  –رمحد اّللا  –ولد 

احلــاوي ))صوتــا  عــراءيت أيب عمــرو  وّنفــع  وحفــظ علــوم القــراءاتن وخ
ـــان أهـــم شـــيوخد  ((الصـــغ   للقـــزوي  يف الفقـــد  واحلـــاوي يف النألـــو  َو

ـــان يكفلـــد هـــو   ـــوا بـــد عمـــد ال ـــي  عمـــر االملـــار حيـــ َ  الـــْين اعقن
وشــــقيقد العيــــدروس بعــــد وفــــا  والــــدمها. أخــــْ عــــن  لــــة مــــن ال ــــيوخ 

مــا رحــل  ملــرموت  ورحــل إىل ال ــألر وغيــل ووزيــر لط لــ  العلـــمنَ 
إىل عــدنن وأخــْ عــن ال ــي  وشــكيلن مث ســافر إىل احلــرمني ال ــريفني 

مـا دخـل زبيـد  وأخـْ عـن 849سنة  هـ وأخْ عن  لة مـن العلــماءنَ 
علــــــما  ا. واشـــــق ر يف أوع حياتـــــد ولعلــــــم  والقألقيـــــق فيـــــد أَثـــــر مـــــن 
 اشــق ار  ولقصــوف وحقا قـــد  مث تــدِر يف علــوم القـــوم حــ  غــدا في ـــا

 مثا    وعدو .
 ((معــرِا اهلدايــة))لــد ياهــدات عديــد   وتصــانيف علـــمية مفيــد  من ــا 

الدر املدهش الب ي يف مناع   ))و  ((الربعة امل يقة يف أسانيد الطريقة))و
قــ  أخـــرة يف الفقـــد  والنألـــو  والعقا ـــد  ((ال ــي  ســـعد بـــن علـــي    َو

ثــ  داخــل حملــرموت وخارج ــ ا . ولــد وديــوان شــعر. وانقفــع بــد خلــقَ 
  ولد ِحَكـم وعبـارات ((اإلحياء))اعقناء خاص بكق  الغزايل وخاتة يف 
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ـــ قــ  الــرتاجمَ  ََرئــاَ   ((امل ــرع))مــنثور  َات أثــر عــوي علــى القلــوت  
هــ  ودفـن بـرتن 895وغ  . وتويف وهو عا م يف منرب الدعو  والعلـم عام 

. 
ـا ان من أعبم شيوخ اإلمـام العـدين  ثـ ا  عليـد  حيـ َ  ن اإلمـام َو

العـــدين  يـــل إىل عمـــد ال ـــي  علـــي  ويســـقننس بقربـــد  وا نقفـــاع منـــد  
ـــــ عــــوارف ))واألخــــْ عليــــد. وعــــد عــــرأ عليــــد  لــــة مــــن الكقــــ  النافعــــة َ 

ليبمــام شــ ات الــدين الســ روردي  وخقمــد عليــد يف يلســد  ((املعــارف 
مــا ألبســد عمــد اخلرعــة877ســنة    وأَن لــد يف إلباســ ا  وأجــاز  (1)هـــ َ 
 .(1)  وزوجد بنقد يف حيا  والد  (2)يع مروايتد وأسانيد  يف  

                                                 
العمامــة أو القلنســو 1)   وهــي رمــز للعالعــة ( اخلرعــة ن هــي لبــاس يوضــع علــى رأس املريــدَ 

الروحيــة بــني ال ــي  والـــمريد  ومبايعــة املريــد ل ــي د  والــدخوع هــا دا ــر  حكــم اّللا 
 ورســـــــــــــــولد مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالع العلــــــــــــــــم والعمـــــــــــــــل  يؤيـــــــــــــــد  حـــــــــــــــدي  الوليـــــــــــــــد بـــــــــــــــن 

تـلى اّللا  –أخربين أيب عن أبيـد عـاع ن ويعنـا رسـوع اّللا  ))عباد  بن الصاما عاع ن 
والطاعة يف العسر واليسر والــمن م والــمكر    ن   على السمع  -عليد وآلد وسلـم 

ان  و  خناف يف اّللا لومة   م   . ((ننازع األمر أهلد  وأن نقوع احلق حي َ 
ففــي لــبس اخلرعــة معــىن املبايعــة. وعــد حققنــا مطلــ  اخلرعــة وأســانيدها واخــقالف 

 . 29ص ((قدم األسقاَ األعبم الفقيد امل ))العلـماء في ا يف تر قنا املطبوعة 

( اإلجاز  ن هي سند الرواية يف العلـوم ال ـرعية والعلـوم الْوعيـة مقسلسـلة إىل مصـادرها 2)
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 ن (2)وعاع ال ي  علي بن أيب بكر السكران مادحا  فيد 
ن ــر املســك بــل هــو أف ــرُ   ســالمَ 

 
 

وأِبــــــُر مــــــن فــــــس الملــــــألى حــــــني 
 تب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

 
يــــــــــــــــــاُت غــــــــــــــــــوامرب   ورمحقُــــــــــــــــــد والزَا

 
 مملـــــــــاعفةب تغلـــــــــو وتعلـــــــــو وُتْ ـــــــــَ رُ 

ـــــ  ـــــِن اّللا جنـــــِل عفيِف ـــــى ف ـــــِر دي  د عل
 

 أيب بكـــــــرا املفملـــــــاِع ِســـــــر  وَمْبَ ـــــــرُ 
 رعــــــــــــاُ  إهلــــــــــــي واحقبــــــــــــا  عنايــــــــــــة   

 
 وخصَّصــــد يف َحيطــــِة احلِْفــــِظ ُمْغَمــــُر 

 َجــــــــزا  إهلــــــــي ِمــــــــن جزيــــــــل عطا ِــــــــد  
 

 لطـــــــا َف   ُهصــــــــى َ ُــــــــلُّ وَتْكــــــــرُبُ 
ــــــل حلبــــــةا   ــــــد يعــــــود النفــــــع يفَ   ومن

 
 على السـاد  اإلخـوان يطمـو ويغمـرُ 

 
                                                                                                         
ــان القلـــميْ   يعقــرب عنــد أهــل  األتــلية  وهــي أتــل مــن أتــوع العلــوم وهقيق ــا. َو
العلــــم مريـــدا  إ  إَا أَن لـــد شـــيوخد بواســـطة اإلجـــاز  مكقوبـــة أو شـــفوية  وهـــي اثابـــة 

ََرهـا أهـل العلـــم اإلَن امل قسلسـل يف العلــم ااـاز فيــد  وهلـا شـرو، واعقبـارات خاتــة 
ث  من مصنفائم. وعد أشار إلي ا يف مدرسة حملرموت السيد العالمة عيدروس  يفَ 

قابيــد  جــواهر الــ ع يف أســانيد ))  و((عقــد اليواعيــا اجلوهريــة  ))بــن عمــر احلب ــي يفَ 
 . ((الرجاع

قــ  الــرتاجم إىل1)  أن اإلمــام العيــدروس زِو ابنــد أوبكــر العــدين وعمــر  ع ــر ( أشــارتَ 
لـــك لبلوغـــد مبكـــرا  بســـب   ســـنوات علـــى بنـــا عمـــد علـــي بـــن أيب بكـــر الســـكران  َو
يـــ  جســـمد  وألن هـــْا الســـن أعـــل مـــا يكـــون فيـــد البلـــوغ  اعقـــداع مزاجـــد  وتـــألة تَر

ان السلف  يلون إىل تزويا أبنا  م وبنائم مبكرين .  و حقالم  َو

 (.135ن 2) ((العقد النبوي  ))( 2)
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ـــــــلَّ حـــــــنيا    و رفـــــــةا ســـــــالمب عليـــــــدَ 
 

ـــــــو وين ـــــــرُ   ســـــــالمب علـــــــى اووء يَز
 ســـقى اّللا ربعـــا ضـــمد و مـــى احلمـــى 

 
 ســـــــواب  إفملـــــــاع مـــــــن اجلـــــــوِا نُطـــــــرُ 

 وأعطـــــــــا  نكينـــــــــا  مكينـــــــــا  بطاعـــــــــةا  
 

ـــــرُ  ـــــك يُبِ   وحـــــاع اشـــــققاقا مـــــا هنال
مـــاع ســـالمةا    وحصـــنا  حصـــينا  مـــنَ 

 
 وحمــــــِ  نصــــــيألاتا تــــــدعا وتبصـــــــرُ 

  ـــــــــدا َوي القســـــــــليك مهاـــــــــة أثرهـــــــــا 
 

امــــــلا لــــــيس يفـــــــرتُ بصــــــادق   َ  عــــــزما
 ســــــــــرايَة أحــــــــــواعا يفــــــــــيُ  بســــــــــرها 

 
 علــــى عابــــلا للســــر للألــــ ا مصــــدرُ 

 وختلـــــع ولــــــمعىن ُحلـــــى مـــــن  اهلـــــا 
 

لا َي ِسراا تفا لـيس يكـدرُ   علىَ 
 ويف شـــرع خـــ  اخللـــق يكمـــل حـــالكم  

 
 بقمكــــــــــــني ســـــــــــــر للــــــــــــربااي يبصـــــــــــــرُ 

 علـــى ســـرا روِ  الكـــون معـــدن ســـر  
 

 تـــــــــال   مـــــــــع القســـــــــليم دأو  تكثـــــــــرُ 
 وآع وأتـــــــــــــــــــألات وزِو وعـــــــــــــــــــرت  

 
 و بع ــــم يف اهلــــدي ولفملــــل نغمــــرُ 

ــــــة   ونســــــنلد ولـــــــمصطفى نصــــــع توب
 

 وحســـــن خقـــــام ولكمـــــا ت يب ـــــرُ 
 لنـــــــا وفـــــــروع واألتـــــــوع ومـــــــن ِبـــــــم 

 
َْرُ  ــــــ ــــــد ســــــب  أو نســــــبةب حــــــني ي  ل

 ودا ـــــر  اإلســـــالم فـــــاعمم لــــــمن ِبـــــا 
 

 بفيــــاض جــــود مــــن عطــــاايك يغمــــرُ 
 فجــــــــوُدك هطاــــــــاعب وفملــــــــُلك دا ــــــــمب  

 
 علــى الكــون هقاــانب علــى الــدوت  طــرُ 

  نا ـــك احلســـىن وأوتـــافك العلـــى 
 

ــــيس هصــــرُ  ــــم يــــدا ل  ومــــا يققملــــيدَ 
 فــنألن األــ  الــنق  جينــا وولــردة 

 
 وأنــا األــ  الفملــل تعفــو وتغفــرُ 
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 بوج ــــــك ريب عــــــد ســــــنلناك نفألــــــة  
 

 تفـــي  علـــى أتـــلي وفرعـــي وتن ـــرُ 
ن ا   ــراا ومـْـ  علــى مــن حــوة اإلســالم بـَ

 
 والســــــ وع ومقفـــــــرُ ومــــــا يف جبـــــــاع 

 أغــث م بغيــ ا منــك اي خــ  ُمفملــلا  
 

ــــــــــل الــــــــــبالد لقغمــــــــــرُ   وعــــــــــم بــــــــــدَ 
  

 الشيخ الفقيه أبو العباس أمحد بن أيب بكر السكران
ولد برتن ون ن ِبا على غايـة مـن ا جق ـاد والــمثابر . حفـظ القـرآن  
وحقــق العلــوم  واســقب ر املقــون  وبــرع يف  لــة مــن الفنــون. وأخــْ عــن 

شــــيوخ عصــــر   وســــافر يف ســــبيل الطلــــ  إىل ئامــــة الــــيمن   لــــة مــــن 
ودخل زبيـد  ورحـل إىل احلـرمني ألداء النسـكني. وأخـْ ِبـا عـن علــماء  
ث  املداومة على أعماع  انَ  َث ين. وعرف بكثر  هريد يف العباد ن َو

ث  البكاء من خ ية اّللا تعاىل.  الربنَ 
 اإلمــــام العــــدين أخــــْ عنــــد  لــــة مــــن ال ــــيوخ مــــن أجل ــــم ابــــن أخيــــد 

وهــو ؛لــ  الثالثــة بعــد والــد  وعمــد علــي اعقنــاء بــد  -املــرتجم لــد هنــا-
واهقمامــــا  برتبيقــــد ومراعاتــــد. وعــــد عــــرأ عليــــد  لــــة مــــن مؤلفــــات الفقــــد  
مـــــــا انقفـــــــع بقوجي اتـــــــد  ومالحباتـــــــد  والنألـــــــو  ورقصـــــــرات العلـــــــوم َ 

افة مروايتد  وأسانيد  الع اليـة  السديد . وحصل مند على اإلجاز  يفَ 
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ان آخرها عام   .(1)برتن  867وألبسد  وأجاز  َ 
 

 الشيخ سعد بن علي مذحج 
ـــــا ن املـــــريب الناســـــك  ــــــمي البـــــاهر والب  هـــــو ال ـــــي  اجلـــــامع بـــــني عل
سعد بن علي احلملرمي. ولد برتن ون ن ِبـا وحفـظ القـرآن بعـد معـاّن  
وشد  ن إ  أن أمـد بعـد َلـك جـاءت بـد لل ـي  عبـدالرمحن السـقافن 

ــْلك  وعــرأ علــى  فقــاعن يــد عنــدّن يفــقع اّللا عليــد(ن فكــان األمــرَ  )اتَر
 لة مـن أَـابر ال ـيوخن فقـرأ الفقـد علـى الفقيـد  ـاع الـدين حممـد بـن 
. تـــرجم لـــد  حكـــم وع ـــ   وعـــرأ علـــى ال ـــي  عبـــداّللا بـــن فملـــل بلألـــِا

                                                 
ََر َلك يف 1)  عا الن 221ص ((ااموعة العيدروسية  ))من  ((اجلزء اللطيف  ))( 

)ومن م السيد املبارك عمي الفقيد أبوالعباس أمحد ابن ال ي  أيب بكر بن ال ـي  
ان من أَمل األخيار والسـاد  األبـرار  عبـيم االبـة لل ـ  وأهلـد وأهـل  عبدالرمحنن َو
ََــار أثنــاء الليــل وأ ــراف الن ــارن ألبســ  اخلرعــة  ثــ  املداومــة علــى األ العلـــم و لبقــدنَ 

مئة اسجد أبيد  ال ريفة مرارا عديد  يف يالس رقلفة آخرها سنة سبع وسقني وثـمان
مــا ألبســد  املعــروف بــرتن حرســ ا اّللا تعــاىل وســا ر بــالد اإلســالم بعــد حملــر  ونــاع َ 

مــا ألبســد أخــو  وتــنو  اإلمــام القــدو  شــي د وعمــد ال ــي  عبــد اّللا بــن عبــدالرمحن َ 
مــــا ألبســــد والــــد  وشــــي د ال ــــي  عبــــدالرمحن  شــــجاع الــــدين عمــــر تــــاح  عــــرف َ 

َْور(.  امل
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الـدر املـدهش  ))ال ي  علـي بـن أيب بكـر السـكران تر ـة واسـعة ناهـا 
فقــاعن )َانــا ســ تد اعقفــاء  ((ال ــي  ســعد بــن علــي  الب ـي يف مناعــ 

الكقــــات والســــنة مقــــندو  دت القــــرآن العبــــيم والنــــيب الكــــرن وأفاضــــل 
 الصألابة(.

ـان مـن  وسلك مسلك عبـاد اّللا الصـاحلني مـن العلــماء الراسـ ني. َو
ثـــر  مراعبـــة ّللا  وخ ـــية  رجـــاع اااهـــدات العبيمـــة مـــن تـــيام وعيـــام َو

م  وحماســبة للــنفس مــع عمــار  األوعــات اــا وتــما عــن فملــوع الكــال
يرضي رت الربايت  مع غاية االبة وع البيا ولصاحلي األمة والقندت 

 آبداِبم وال فقة على املسلـمني والدعاء هلم.
ووجلملــة فال ــي  ســعد مــن رجــاع الو يــة الــْين أ ــع الثقــات علــى 

  راضـــيا بلوغـــد مراتـــ  العبوديـــة االملـــة  وعملـــى حياتـــد يف خدمـــة مـــو 
هـ  857رج   9ي الوفا  ليلة ا ثنني مسقب را مطمئنا ح  دعا  داع

ودفن يف تربة الفريم بـرتن  بعـد أن شـ دت جنازتـد  وعـا عبيمـة مـن 
 العلـماء والصلألاء ومن عامة األمة الْين حزنوا لفقد   وبكوا لفراعد .

ــان ال ــي  ســعد أَثــر ال ــيوخ أثــرا  عليــد يف تــبا   ومالــك علبـــد  َو
نـا  ـان اإلمـام العـدين يقـوعن )مـاَ  وجوارحد يف تبألد و سا   حـ َ 
أحســــــ  أن أيب إ  ال ــــــي  ســــــعد لكثــــــر  عنايقــــــد يب ومالزمقــــــد يل يف 



  (50 ) 

نا إَا بكيا أمـروا اخلادمـة أن تـْه  يب إىل املسـجد  تباين ح َ 
الـــْي هـــو فيـــد معقكـــف فنســـكن إليـــد. ويف إحـــدة الليـــايل عمـــا مـــن 

ل ــــمن فــــنمروا نــــومي واشــــقد علــــي البكــــاء حــــ   أيقبــــا أهــــل البيــــاَ 
اخلادمــة أن تــْه  يب إىل ال ــي  ســعد ف رجــا يب إىل وت املســجد 
وألقق  ورجعان فدخلا على ال ي  سـعد يف غفلـة منـد وهـو مسـقلقا 
علــى عفــا  فاهــا  عينيــد إىل الســماءن فلـــما أحــس يب أخــْين وأضــجع  

ننــد  عريــ  الع ــد وألقــى علــي ثوبــد  وأعطــاين عرتــا  حــارا  مــن ال ــع َ 
 ولقنور  فاشقغلا بد ح  غلبـنـي النوم(.

ثـ ا    رب اإلمام العدين ازداد ارتبا ـد ول ـي  سـعد وانقفـع بـدَ  ولـماَ 
وأخـــْ عنـــد أخـــْا   مـــا   وألبســـد اخلرعـــة ال ـــريفة حـــاع ســـن القمييـــز يف 

 هـ عبيل وفاتد ب  رين .857 ادة األوع سنة 
ـان العـدين يقـوع ن )أَثـر مــا أيتيـ  املـدد مـن اّللا سـبألاند وتعــاىل  َو

بواسطة ال ي  سعد(  وتويف ال ي  سـعد واإلمـام العـدين يف نـو سـبع 
لــما رأة العـدين يف تـبا ن )سـيكون (1)سنني مـن العمـر ـان يقـوعَ    َو

                                                 
( وِبْا القألديد لوفا  ال ي  سعد ينقفي تألة ما يقناعلد البع  من رمي ال ي  سعد 1)

قـة الـدرس اسـجد  لــما عطـع ولطني من ترن ووتولد إىل عدن واإلمام العـدين يف حل
رامــة هلمــا  حيــ  اتملــع أن وفــا  ال ــي  ســعد عبــل ســكىن اإلمــام  دَ  عــقم املــاء بســوَا
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 هلْا الولد شنن عبيم(.
 

  ((صاحب عيديد  ))الشيخ حممد بن علي 
لــي بــن حممــد بــن هــو الســيد ال ــريف الــويل العــارف وّللا حممــد بــن ع

ــان  أمحــد بــن عبــداّللا ابــن الفقيــد أمحــد بــن عبــدالرمحن ابــن عــم الفقيــد.َ 
يعرف اوىل عيديد لسكنا  ِبان وهي شـع  يف ج ـة الغـرت مـن تـرن   
َان رمحد اّللا مـن الفق ـاء العـاملني  واألوليـاء املققـنين عـرأ علـى ال ـي  

وعلـــى  عبــد الـــرمحن الســـقاف  وعلـــى ال ـــي  حممـــد بـــن حكـــم وع ـــ  
ــان مقبألــرا  يف  لــة مــن العلــوم  ال ــي  عبــد اّللا بــن فملــل  وغــ هم. َو

  وبـىن ِبـا ((وادي عيديـد))ومن ا علــم الطـ  والق ـريع  ابقـىن حو ـة يف 
ان    ِر إ  لصال  اجلمعة وزاير  أحد مـن أهـل  مسجدا  للصال . َو

ــان يــرتدد عليــد  لبــة العلـــم ورجــاع الو يــة لألخــْ وا  نقفــاع. اخلــ   َو
 . (1)هـ ودفن برتن  رمحد اّللا رمحة األبرار862تويف رمحد اّللا سنة 

وعــد أدرك اإلمــام العــدين مــن حيــا  هــْا اإلمــام ع ــر ســنوات  وّنع 
                                                                                                         
ـان هنـاك رجـل آخـر غـ  سـعد بـن علـي  وانبـر الكـالم  العـدين بعـدن  اللا ـم إ  إَاَ 

 .129على َلك ص

 بقصرف واخقصار. 653-652ص(( شر  العينية  ))( 1)



  (52 ) 

ـان يـرتدد بـني احلـني  مند النبـر  والـدعاء  واإللبـاس  واإلجـاز   حيـ َ 
 لد بصألبة والد  اإلمام العيدروس ب ـع  عيديـد. ويفنـز واوخر على م

هــْ  الــرتددات والــزايرات عــرأ عليــد اإلمــام العــدين وانقفــع بــد  وأشــار إىل 
ََـر  لــم ا د الـْين أخـْ عـن م  ((اجلزء اللطيـف))َلك العدين يف  عنـد 

 هـ. 860هـ أو 859سند اخلرعة  وحدد َلك اإللباس بسنة 
 

 الشيخ حممد بن عبدالرمحن بلفقيه  
يف علــوم الفقــد  والقصــوف  أخــْ عنــد اإلمــام العــدين بــرتن وعــرأ عليــد 

 وغ ها.
 

 الشيخ عبداّلله بن عبدالرمحن بلحاج ابفضل 
أخــْ عنــد اإلمــام العــدين بــرتن منــْ بدايــة  لبــد للعلـــم بقوجيــد والــد ن 
انـــا وفـــا  ال ـــي  عبـــداّللا بـــن  وخاتـــة يف علـــوم الفقـــد  واحلـــدي . َو

هـــ ادينـــة 918عبــدالرمحن بلألــِا يف اخلـــامس مــن شــ ر رمملـــان ســنة 
 .(1)هـ850ن ِبا  أما مولد  فكان سنة ألر ودفال 

                                                 
 . 89ص(( النور السافر  ))( 1)



  (53 ) 

 
 الشيخ حممد بن علي ابجحدب
 .(1)حفظ عليد القرآن الكرن برتن

 
 الشيخ سالـم بن غربي

 .(2)حفظ عليد القرآن الكرن برتن
 

 الشيخ إبراهيم بن حممد ابهرمز  
هــ 897أخْ عند اإلمام العدين ولبس مند اخلرعة يف مدينة شبام سنة 

 .(3)عبيم حملر   لة من امل اي  والعلـماء يف حمفل
 

 الشيخ أمحد بن حممد بن عثمان العمودي
عد  اإلمـام العـدين مـن أشـياخد الـْين ألبسـو  وأجـازو  يف اإللبـاس   

 867َان َلك يف أوع زاير  عام ِبا اإلمـام العـدين لـوادي دوعـن عـام 
                                                 

ََر َلك يف 1)  .((اجلزء اللطيف  ))( 

 ( املرجع السابق .2)

 . 17( املرجع السابق ص3)



  (54 ) 

 .(1)هـ
 

 الشيخ حممد بن أمحد ابفضل
بــــار أشــــياخد اــــا مثالــــدََـــر  أيملــــا  اإلمــــام العــــد ن (2)ين وعــــد  مـــنَ 

ألبس  اخلرعة ال ريفة وأَن يل يف إلباس ا بقاري  ش ر حمرم احلـرام سـنة 
مــــا ألبســـد شــــي د القاضــــي  ـــاع الــــدين حممـــد بــــن مســــعود 887 هــــَ 

 وشكيل األنصاري.
هــ  وينسـ  إىل 840ولد ال ـي  حممـد بـن أمحـد وفملـل بـرتن سـنة 

ــان  لــد أخــْ بــرتن ومــا حوهلــا عــن  لــة مــن سعدالع ــ   احلملــرمي. َو
العلــــــماء  ورحـــــل إىل ال ـــــألر والغيـــــل  مث رحـــــل إىل عـــــدن وأخـــــْ عـــــن 
العالمــــة حممــــد مســــعود وشــــكيل  وحممــــد بــــن أمحــــد ومحــــيش  وجــــد 
واجق ــد حــ  بــرع يف العلــوم وتصــدر  ولـــما دخــل اإلمــام العــدين عــدّن   

 مــن ســفر  َــان ال ــي  وفملــل  لــد وقرتمــد  حــ  إنــد إَا عــدم العــدين
َـان ال ـي  يـدخل إىل عـدن عبلــد يـُْعلــم أَـابر النـاس بقدومـد وأيمــرهم 
وخلرِو لـمالعاتد. ولـما ُسِئل عن َلك عاعن لقصل رمحة اّللا إىل الناس 

                                                 
ََر َلك يف 1)  . 16ص ((اجلزء اللطيف  ))( 

 . 18( املرجع السابق ص2)



  (55 ) 

ــان الســلطان عــامر بــن عبــدالوهات  ــل  ولنبــر إليــد وبنبــر  إلــي م. َو
ان لد مقام واحـرتا م يف عـدن ال ي  وفملل و دمد و  يرد شفاعقد. َو

ومــا حوهلــا . نبــم َلــك ال ــي  ال ــريف عمــر بــن عبــدالرمحن وعلــوي 
 تاح  احلمراء يف عصيد  عاع في ا ن 

 سالمب علـى شـ  ا بـد عـدنب َزَهـاْ 
 

 أيب فملـــــلا امل ـــــ وِر زيـــــِن ال ـــــما لِ 
ـــــــــدين اّللا خـــــــــادِم شـــــــــرِعد    ـــــــــاعا ل

 
ــــــــــِل  ريــــــــــِق اّللا بــــــــــدِر االافــــــــــلِ   دلي

  

 إىل آخر القصيد  .
  (1)ت عديــد  ورســا ل مفيــد   من ــا شــر  تــراجم الب ــاريلــد مؤلفــا
يف أتــوع الفقـــد   مث  ((وملنثــور  ))املعــروف (( عواعــد الزَر ـــي))ورقصــر لـــ

قات    ((العد  والسـال  لــمقويل عقـود النكـا   ))َشرََ  هْا امل قصر  َو
انــا وفاتــد يــوم الســبا  (2)وشــر  ألفيــة الربمــاوي شــواع  15وغ هــا  َو

 .(3)بعدن ودفن ِباهـ 903سنة 
 

                                                 
 ( أين شر  عناوين أبوات الب اري وعناوين فصولد.1)

 هـ(. 931) ت  ( وهي ألفية يف أتوع الفقد ليبمام حممد بن عبدالدا م الربماوي2)

 ( .14ن 7) ((الملوء الالمع  ))( و ن ترجم لد الس اوي يف 3)



  (56 ) 

 الشيخ عبداّلله بن أمحد بن علي ابخمرمة 
ََـــر مـــيالد  يف رجـــ  (1) ((النـــور الســـافر  ))تـــرجم لـــد يف  هــــ 833  و

وهلجـــرين  ون ــــن ِبــــا وحفــــظ القـــرآن مث رحــــل إىل عــــدن لطلــــ  العلـــــم 
وتفقد وإلمامني حممد بن مسعود وشـكيل  وحممـد بـن أمحـد ومحـيش  

ـان فقـ ا    لـك شـيئا  إ  أنـد حصـل مـن  واجق د وجـد يف الطلـ   َو
ثــ ا  حــ  ســاد أعرانــد وظ ــر برهانــد وتــار عمــد  الفقــوة   العلـــم شــيئا َ 
ــــن عبــــداّللا  ــــد ورزق من ــــا أو دا مــــن م ن الطيــــ  ب زوجــــد أبوشــــكيل بنق

 وررمة .
توىل ال ي  عبداّللا بن أمحد القملاء بعدن يف ع ـد الدولـة الطاهريـة  

اهة  مة  وتدع وحلق  وأعام العدع مد  سـنقني  مث ـز نووشر الوظيفة ب
عـاد إىل حملـرموت هــارو  مـن وظيفـة القملــاء  مث أعفـا  السـلطان علــي 
بن  اهر عن القملاء فعاد إىل عدن وأعـام ِبـا حـ  وفاتـد يف حمـرم سـنة 

 هـ.903
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 الشيخ أمحد بن عمر املَزجَّد 
 قاضـــــي شـــــي  اإلســـــالمن تـــــاح  العلـــــوم الكثـــــ  ن تـــــفي الـــــدين ال

ــــدالرمحن ابــــن القاضــــي يوســــف بــــن   أمحــــد بــــن عمــــر بــــن حممــــد بــــن عب
حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن حســـان ابـــن امللـــك ســـيف بـــن َي يـــزن 
املـــِْحجي الســـيفي املـــرادي شـــ ات الـــدين ال ـــ   ولــــمَزجَّد ال ـــافعي 

 الزَّبيدين نسبة إىل َزبِيد.
ــا ن علــى َــان مــن العلـــماء امل ــ ورين  وأحــد االققــني املعقمــدين. َو

غايـــة مـــن الـــقمكن يف مراتـــ  العلـــوم اإلســـالمية أتـــوهلا وفروع ـــا  ولـــد 
هـــ جب ــة عريــة الزيديــة ون ــن ِبــا  وأخــْ عــن  لــة مــن علـــماء 847ســنة 

ث   ونيز يف علـم الفقد حـ    بيا الفقيد  وتعز وغ ها  وبرع يف علومَ 
الُعبـــــات االـــــيم اعبـــــم ))َـــــان أوحـــــد وعقـــــد. ومـــــن مصـــــنفاتد امل ـــــ ور  

ـان للــمَزجَّد شـغفب ول ـعر  ولـد (1)((صوص ال ـافعي واألتـألاتن ن َو
انــا  إبــداعب فيــد. َويلَ عملــاء عــدن وزبيــد  ووشــر َلــك بعفــة وداينــة  َو
لـيا  ان بيند وبـني اإلمـام العـدين اهـادبَ  أوعاتد على غاية من الرتتي   َو
انـا بين مـا حمبـة وتعلـق  وجـرت  ولكل من ما إىل اوخـر ميـل علـيب  َو

                                                 
مـــا شـــرحد 1) أمحـــد بـــن الفقيـــد ( وعـــد شـــرحد العالمـــة شـــي  اإلســـالم أبواحلســـن البكـــري َ 

 إ  أند مات عبل إنامد  و  زاع رطو ا. ((اإليعات  ))حجر اهليقمي يف 



  (58 ) 

ََر املراسالت واألشعار.بي  ن ما مكاتبات ومواتالت سقنيت عند 
انا وفـا  املزجـد يف ربيـع اوخـر سـنة  هــ ودفـن ببـات سـ ام  930َو

 ور؛   اعة من أَابر العلـماء واألدوء من تالمْتد ومعاتريد.
َِ من ـا عنـد  ََـر منـو ان بين ما مساجالت ومراسالت سينيت  وعدَ 

 .107دين صالكالم على شعر اإلمام الع
 

 الشيخ حيىي بن أيب بكر العامري
ن ومـن م سـيدي (1)اـا مثالـد ((اجلـزء اللطيـف  ))ََر  اإلمام العـدين يف 

وشي ي الفقيـد اإلمـام احلـافظ االـدث احلـرب العالمـة الـويل الصـا، قـ  
بـــــن أيب بكـــــر العـــــامري  ألبســـــ  اخلرعـــــة ال ـــــريفة عـــــن شـــــي د ال ـــــي  

ــــن قــــ   وأَن يل يف إلباســــ ا  ال ــــريف امل ــــ ور ولـــــمساوة أمحــــ د ب
لك يف املسجد املعروف اسجد ال مسي ادينة حرض حرسـ ا اّللا  َو

 . (2)هـ يف رحلم إىل مكة للألجة األوىل 880عام 
 

                                                 
 . 223ص ((عة العيدروسية اامو  ))( 1)

 (.224ن 10) ((الملوء الالمع  ))( و ن ترجم لد الس اوي يف 2)
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 الشيخ مقبول بن أيب بكر الزيلعي
ََر  يف   .(1) ((اجلزء اللطيف  ))ويعرف بصاح  اللألية  

 
 الشيخ مقبول بن موسى الزيلعي

 .(2) ((اجلزء اللطيف  )) ََر  يف
 الشيخ حممد بن عبدالرمحن السخاوي

ــــن  ــــد العالمــــة فــــس الــــدين حممــــد ب هــــو اإلمــــام احلــــافظ املــــؤرخ الفقي
عبدالرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممد الس اوي األتـل القـاهري 
ال ـافعي املقــويف ولـــمدينة املنـور  والـــمدفون ولبقيــع جبـوار م ــ د اإلمــام 

 مالك.
مــــا  831 ربيــــع األوع عــــام ولــــد يف هـــــ وحفــــظ القــــرآن يف تــــبا   َ 

 ((خنبة الفكر))للنووي   وألفية ابن مالك  و ((املن ِا  ))حفظ بعد َلك 
ـــْلك   ل ــي د ابــن حجــر يف املصــطلع  وألفيــة العراعــي يف املصــطلعَ 

يف القراءات السبعة  ومقدمة ال اوي يف العـروض.  ((ال ا بية))وغال  
ــــميقات  وأتـــوع القفســـ   وشـــارك يف علـــوم ال فـــرا    واحلســـات  وال
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  (60 ) 

والفقـــد. وبـــرع يف فنـــون عـــد  وأخـــْ عـــن نـــو أربعمئـــة شـــي . وأَن لـــد 
وإلفقــاء والقــدريس واإلمــالء. ونــع احلــدي  علــى شــي د ال ــ ات ابــن 
ــان لز ــا لــد  وعــرأ عليــد ا تــطال  بقمامــد  وأخــْ عنــد علــوم  حجــرن َو

رق شي د ابـن حجـر حـ  مـات احلدي  وتصانيفد يف الرجاعن ولـم يفا
. 

مث أخـْـ  ــوت الــبالد للنفــع  وا نقفــاع  وزايد  األخـْـ  و لــ  الســندن مث 
 عاد إىل احلرمني ال ريفني وجاور اكة وأخْ عن علـما  ا .

وتصـــدر للقـــدريس  واإلفقـــاء  واإلمـــالءن ولـــد تصـــانيف عديـــد   من ـــا 
القــوع  ))  و((  فــقع املغيــ  ب ــر  ألفيــة احلــدي ))  و((املقاتــد احلســنة))

الملــــوء الالمــــع ألهــــل  ))  و((البــــديع يف الصــــال  علــــى احلبيــــ  ال ــــفيع 
 ))  و((الـمن ل العـْت الـروي يف تر ـة اإلمـام النـووي))  و((القرن القاسع 

   (1)يف تر ة شي د ابن حجر  وغ هـا مـن املؤلفـات ((اجلواهر والدرر 
. 902تويف عام   هـ رمحد اّللا
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 محد الشرجي الشيخ أمحد بن أ
 هــو ال ــي  العالمــة الفقيــد األجــل شــ ات الــدين أمحــد بــن أمحــد بــن 

ـــد ســـنة  هــــ ونـــي 811عبـــداللطيف بـــن أيب بكـــر ال ـــرجي احلنفـــي  ول
ال ــــــي  أمحــــــد بــــــن  ـــــــماءَ  ــــــة مــــــن العل ــــــد   وأخــــــْ عــــــن  ل  وســــــم وال
أيب بكر الرداد  والنفـيس العلـوي  والققـي الفاسـي  وعلـي ابـن اجلـزري  

 راغي وغ هم.وأيب الفقع امل
القجريـــد ))لـــد يموعـــة مـــن املؤلفـــات أغلب ـــا يف علــــم احلـــدي ن ومن ـــا 

قبــــــــــد يف ((الصــــــــــريع ألحاديــــــــــ  اجلــــــــــامع الصــــــــــأليع    وهــــــــــو أشــــــــــ رَ 
يف تـــراجم  (( بقـــات اخلـــواص أهـــل الصـــدق واإلخـــالص))احلـــدي   ولـــد 

 الصوفية من أهل اليمن.
وافـــــق هــــــ امل893َـــــان مـــــيالد  بزبيـــــد ووفاتـــــد ِبـــــا ربيـــــع الثـــــاين ســـــنة 

  اجقمع اإلمام العدين ولفقيد ال رجي يف مدينة زبيـد وهـو (1)م1487
ـل من مـا ل خـر ولفملـل  881يف  ريقد إىل احلا سنة  هـ  واعـرتفَ 

ان اإلمام العدين عد نع عن   ل من ما من تاحبد وأخيد  َو واسقمدَ 
فطلبـــد منـــد عاريـــة للــــمطالعة  ولــــما فـــرغ منـــد   (( بقـــات اخلـــواص))َقابـــد 
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إليـــــدن تـــــدر إلـــــيكم الكقـــــات  وعـــــد حـــــل عنـــــدي األـــــل عـــــاعا َقـــــ  
وخطـــرت علـــى البدي ـــة أبيـــات عا لـــة  ومثلـــك مـــن يصـــلع مـــا اخقـــل  

ان مطلع ان   ويقجاوز عمن أساء  َو
ََـــــرا    شـــــ اَت الـــــدين عـــــد أحييـــــَا 

 
 ألروت الكمــــــــــــــــاع وزدَت ف ــــــــــــــــرا  

 فقــــــــــــــد َنبَّْمقَــــــــــــــد عقــــــــــــــدا  ثـــــــــــــــمينا   
 

ــــــــم جــــــــوهرا عــــــــاع ودراا  (1)حــــــــوةَ 
  

 و القاسم املكي الشيخ أب
ََرهم يف    وأشـار إىل ((اجلزء اللطيف  ))وهو من  لة شيوخد الْين 

أنـد لــبس منــد اخلرعـة ال ــريفة  وأَن لــد يف إلباسـ ا  ســناد  الــْي أورد  
لــك ســنة  هـــ عــام رحلقــد 880مقصــال إىل ال ــي  عبــدالقادر اجلــيالين َو

 إىل احلا.
 

 الشيخ عبداّلله بن عقيل ابعباد 
  وأشـار إىل لـبس اخلرعـة (2) ((اجلـزء اللطيـف  ))ام العـدين يف ََر  اإلمـ
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ََــر  لسـند  إىل ال ــي  عبـدالقادر اجلــيالين  وأنـد أَن لــد  ال ـريفة عنـد 
 يف إلباس ا بْلك السند.

 
 الشيخ عبداللطيف بن أمحد الشرجي الزبيدي احلنفي

  ضمن م ا د الْين ألبسو  ((اجلزء اللطيف  ))ََر  اإلمام العدين يف 
لــك عــام  هـــ ادينــة زبيــد 880اخلرعــة ال ــريفة  وأَن لــد يف إلباســ ا  َو

 . (1)هـ 928لد  تويف عام نـز خالع زاير  اإلمام العدين لد يف م
 

 الشيخ عفيف الدين عبداللطيف بن موسى املشرعي 
مــن  لــة م ــا د الــْين ( 2)((اجلــزء اللطيــف  ))ََــر  اإلمــام العــدين يف 
د يف إلباســـــــ ا بســـــــندها املقصـــــــل إىل ال ـــــــي  ألبســـــــو  اخلرعـــــــة  وأَن لـــــــ

 .(3)عبدالقادر اجليالين

                                                 
 ( .322ن 4) ((الملوء الالمع  ))( املرجع السابق  و ن ترجم لد الس اوي يف 1)

 ( املرجع السابق.2)

 (.339ن 4للس اوي ) ((الملوء الالمع  ))( 3)



  (64 ) 

 
 الشيخ الفقيه مجال الدين حممد بن أمحد الدمهاين القريواين

  وأشار إىل أند لبس منـد (1) ((اجلزء اللطيف  ))ََر  اإلمام العدين يف 
هـ اكـة 904اخلرعة ال ريفة وأَن لد يف إلباس ا بقاري  حمرم احلرام سنة 

 كرمةن مقصلة بسندها إىل اجلنيد رضي اّللا عند.امل
 

 الشيخ أبوبكر الشهري أبيب حربة
اــا مثالــدن ومــن م ســيدي وشــي ي  ((اجلــزء اللطيــف  ))ََــر  أيملــا يف 

الـــويل ابـــن الـــويل ال ـــي  االجـــوت أبـــوبكر ال ـــ    يب حربـــةن ألبســـ  
ىل هــــ ســـنة حجـــم األو  885اخلرعـــة ال ـــريفة وأَن يل يف إلباســـ ا ســـنة 

 إىل مكة  سناد  إىل ال ي  عبدالقادر اجليالين .
 

  ((صاحب أرحب  ))الشيخ موسى بن عبدالرمحن 
ـــان لـــد ا رتبـــا، الوثيـــق  وهـــو مـــن أجـــل ال ـــيوخ الفق ـــاء األفاضـــلنَ 
انــــا بين مــــا  امــــل ا رتبــــا، بــــد. َو وإلمــــام العــــدين  وليبمــــام العــــدينَ 
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 عصـيد  واحـد  مكاتبات ومساجالت حفظ من ا ديوان اإلمـام العـدين
قـات وتـل إليـد  بع  ِبا تاح  الـديوان لل ـي  موسـى جـواو  علـىَ 

اإلَن يف دخوع عدن لزايرتد والقماس  ((تاح  أرح ))مند  ل  فيد 
اتد ودعا د  فنرسل أبيا  عاع يف مطلع ان  بَر

 أهــــال  بكــــم وَمْرَحــــ ْ 
 

ننَي أَْرَحـــــــ ْ   اي ســـــــَا
 

 بـــــل ســـــَا  فُـــــؤادي
 عـــــــــــــــربُقُم وّن اعـــــــــــــــرتْ  

 
 كُم وَأْ ـــــــــــــــــَرتْ إلـــــــــــــــــي

 
 يف خـــــــــال  الـــــــــودادِ 

َْور مقــندت مــع اإلمــام العــدين ومقواضــع   ومــع أن ال ــي  موســى املــ
ــال من مـا يعقــرب اوخـر مــن شـيوخد  وهكــْا   لــمقامد السـامي ن إ  أنَ 
انوا أعل  َان السلف أيخْون عن أهل العلـم  والققى  والصال  ولوَ 

 سنا  وأدىن مرتبة.
 

 عنه تلـمذةً وصحبةاإلمام العدني واآلخذون 

اتســـعا دا ـــر  األخـــْ والقلقـــي عـــن اإلمـــام العـــدين  ملـــرموت وســـا ر 
ثـــر  منـــا ق الـــيمن واحلجـــاز وزيلـــع  وغ هـــا مـــن الـــبالد الـــم زارهـــا   َو
مــا هــو حــاع  مريـدو  إ  أن تقييــد اوخــْين  عــا  لـــم يق يــن لـــمعاتريدَ 

قـ  الـرتاجم الـ م بـني الْين تألبو  وخدمو  وتعلقـوا بـد  وعـد  عـاَ 
  َِ أيــدينا  اعــة مــن تالمْتــد وأتــألابد  فاعقطفنــا مــن م بعــ  النمــا
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 ومن هؤ ء ن 
 

 الشيخ عبدالرمحن بن علي بن أيب بكر السكران 
وهو  ن حسنا لد الصـألبة وا رتبـا، مـع نـام ا نطـواء واألخـو  يف 

 َات اّللا تعاىل ظاهرا  وو نا  مع ابن عمد اإلمام أيب بكر العدين.
هـ ادينة ترن  وحفظ القرآن العبيم  ون ـن 850ع اّللا بد عام ولد نف

ن ـــن  الصـــاحلني يف أســـر  تـــاحلة ويقمـــع تـــا،  يقمـــع تـــرن النـــوراين  
يقمــع أســ م يف تقويــة وج قــد  وجبلقــد  ســقجابة نــداء فطرتــد  للقيــام 
ية النفس بقوجيـد وعنايـة شـيوخد  بطاعة ربد  وا هقمام ولـمجاهد  وتَز

 وأسرتد.
ــل يـوم مـع ابـن عمــد  ـان  ــِر يف تـبا  مـن آخـر الليـلَ  ََـر أنـدَ  حـ  
اإلمــام أيب بكــر العــدين إىل بعــ  شـــعات مدينــة تــرن يصــليان ويقـــرآن يف 
ــــورد يــــومي لكــــل واحــــد من مــــا يف  تــــالئما ع ــــر  أجــــزاء مــــن القــــرآنَ 

ــز تــــالتد  فــــإَا مــــا  لــــع الفجــــر    إىل الصــــال  يف املســــجد مــــع اإلمــــام نـــ
انــ ا هـْـ  األلفــة واألخــو  يف اّللا تعــاىل بــني اإلمــام العــدين العيــدروس  َو

 وابن عمد عبدالرمحن بن علي ورز  منْ َلك العمر املبكر.
قبــــا  عديــــد  يف شــــ   عــــرأ ال ــــي  عبــــدالرمحن بــــن علــــي علــــى والــــد َ 
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الفنون  ومن ا يف علوم الفقد  واحلـدي   والقفسـ   والقصـوف  وحقـق 
ـــرر عراءتـــد علـــى والـــد  عـــد  مـــرات  هقيقـــا   ((إحيـــاء علـــوم الـــدين  ))   َو

 عيلن إطا بلغا أربعني مر .
َمــا أخــْ عــن  لــة مــن م ــاي  عصــر   وغالــ  شــيوخد هــم أيملــا  
شــيوخ ابــن عمــد اإلمــام العــدين  وخصوتــا  يف األســفار والــرحالت الــم 

 تصاحبا في ا إىل احلا.
هـــ  وفي ــا اجقمــع ول ــي  قــ  887ومن ــا رحلق مــا إىل احلــا ســنة 

عامري ادينة زبيد  وول ي  ش ات الـدين أمحـد بـن حممـد ال ـرجي  ال
 وال ي  ش ات الدين أمحد بن عمر املزجد.

ويف احلجاز اجقمع وحلـافظ السـ اوي  وأخـْ عنـد السـند واإلجـاز   
ويف رحــالت أخــرة أخــْ ال ــي  عبــدالرمحن عــن  لــة مــن رجــاع عــدن  

ن عبـدالرمحن بلألـِا َال ي  حممد بن أمحد وفملل  والفقيـد عبـداّللا بـ
 وفملل  وأخْ عن الفقيد الدوسي.

ولـما اسققر اإلمام العدين بعدن ظلـا األواتـر احلميمـة بين مـا علـى 
غاية من املقانة والقجدد  ويبدو َلك واضألا  مـن خـالع تقبـع مـا أبقـا  
َْر مـن َلـك نبـْا   الزمن مـن مكاتبق مـا وآ؛رمهـا ال ـعرية والنثريـة  وسـن

  عر.يف عسم النثر وال
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 الشيخ عمر بن عبداّلله العيدروس  

هــ ودفـن يف 1000هـ وتويف بعدن يف ش ر حمرم االـرم 926ولد سنة 
 عبة اإلمام العدين ياورا  لقرب  من اجلان  اجلنويب.

أخـْ الســيد عمــر عـن اإلمــام أيب بكــر العــدين أخـْا   مــا   وانقفــع بــد  
شــق ارا  عبيمــا   وأشــ  وتــزِو مــن ابنقــد ال ــريفة مزنــة  واشــق ر وجل ــة ا

 إليد وألتابع لكرمد وحلـمد.
تصدر يف مسجد جد  بعدن بعد وفا  أخيد السيد حممد بن عبـداّللا 

ـــان شـــديد 978اكـــة عـــام  هــــ فقـــام مـــن بعـــد  ولــــمقام خـــ  عيـــام  َو
ثـ  ا جق ـاد يف العبـاد  حـ  عيـلن إن أحـدا  مدحـد بقصـيد   القواضعَ 

 عامقد من االس.يف يلسد العام فغمل  وأمر  
ولـــــيس ليبمـــــام العـــــدين َريـــــة مقسلســـــلة إ  مـــــن ج ـــــة الســـــيد عمـــــر 

َْور انــا وفاتــد  (1)املــ لقزوجــد ولســيد  مزنــة امل ــار إلي ــا ســلفا . وعــدَ 

                                                 
ََـر الطيـ  وفقيـد يف 1) أن  454ص (( ريـ  ال ـألر  ))( ومن م جنلد السيد أمحـد  وعـد 

ـان عـد  لـد اّللا  السيد أمحد بن عمر بن عبـداّللا العيـدروس خلـف والـد  يف املقـام  َو
امـــل وزينـــد بفملـــل شـــامل  لـــد أخـــالق ألطـــف مـــن نســـيم الســـألر  وأوتـــاف   بعقـــلَ 

 فملل يقدفق تدفق األطار..إخل.َالـمسك إَا انق ر  وعلـم فا   زخار  و 
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 .(1)هـ رمحد اّللا 967سنة 
 

 الشيخ شيخ بن عبداّلله العيدروس  
   وهو  ن أخْ وانقفع وتلقى العلـوم والف ـوم عـن أخيـد اإلمـام العـدين

َان رمحد اّللا مـن أعيـان الصـاحلني  ومـن خـواص عبـاد اّللا امل لصـني  
 حسن األخالق وال يم   يل األوتاف  معروف وللطف والكرم.

ولـــد بـــرتن  ون ـــن ِبـــا هـــا رعايـــة روحيـــة عاليـــة عـــام ِبـــا نـــو  والـــد  
وأعمامــد وشــيوخ عصــر   ولـــما بلــ  مــن العمــر أربعــة ع ــر عامــا   لبــد 

وبكر العــدين أن أييت إىل عــدن لطلــ  العلـــم ال ــريف  أخــو  اإلمــام أبــ
فارهل إىل عدن  وحفظ القرآن ِبا على املعلـم عبـدالرزاق اخلطيـ   مث 
أَن لـــد اإلمـــام العـــدين ولســـفر إىل تـــرن فرجـــع ومكـــ  ِبـــا نـــو ســـس 
سنوات  مث عاد مر  أخرة إىل عدن  ومكـ  ِبـا مالزمـا  لعمـد ومقلقيـا  

ة أعوام  ّنع في ا من النور والعلـم الفـي  الكبـ    عند ومنطواي  فيد أربع
َمــا ّنع اإلجــاز  يف األســانيد وروايق ــا  ويف ســا ر العلــوم  وأخــْ عنــد 

 علـم احلقا ق  وألقى يف علبد سر الرعا ق  ح  عرف الطريق.

                                                 
 .132ص ((النور السافر  ))( 1)



  (70 ) 

قــــ  لــــد اإلمــــام العــــدين وتــــية نفيســــة جــــاء في ــــا ن   تلقفــــا إىل  َو
والرايســـات  وعـــل ن اي مالـــك يـــوم الرتهـــات  و  تغـــبم أهـــل اجلاهـــات 

 الدين إايك نعبد وإايك نسقعني.
ولـما تويف اإلمام العدين عاد إىل و ند ترن  وحصل بد النفع العمـيم  

ان يقوع ن ما يغي  ع  سيدي وشي ي أبوبكر حلبة واحد .  َو
ان لد املـدد وا نقفـاع أيملـا  مـن والـد  اإلمـام العيـدروس  وعمـد  وعدَ 

مــد ال ــي  أمحــد ومــن يف  بقــق م  أخــْ عــن م أخــْا  ال ــي  علــي  وع
  ما  وختِر ِبم.

وبعنايــة املــوىل ئيــنت لــد أســبات الصــدار   وّنع الب ــار   فكــان بقيــة 
قد املنية  حياتد من رجاع اإلحسان الْين ي ار إلي م ولبنان  ح  أدَر

 هـ ودفن برتن  رمحد اّللا رمحة األبرار.919يف أوع حمرم احلرام 
 
 يخ احلسني بن عبداّلله العيدروس  الش

وهو  ن انقفع وارتبم و؛عد  خيد اإلمام أيب بكر العدين  ولد بـرتن  
انا و دتد سنة  هـ  ون ن ن ـن  تـاحلة 861وحفظ القرآن العبيم  َو

يف بيــا علـــم وتقــوة  وتــدِر يف األخــْ ولعلــوم ال ــرعية واللغويــة مــن 
  لة من م اي  عصر  ورجالد دهر .
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ل لطل  العلـم  وجاور اكة سنقني  وتردد إىل املدينة لـزاير  جـد  رح
ســــيد الكــــونني  مث عــــاد إىل حملــــرموت  ومكــــ  ِبــــا علــــى غايــــة مــــن 

 ا سققامة والزهد.
ني  حــ  أثــر  ر ــا  مكرمــا  للفقــراء والـــمسَا ر ــا  ســ يا  جــوادا َ  ــانَ  َو

د يف عـــن اإلمـــام العـــدين عولـــد فيـــدن ال ـــي  احلســـني أَـــرم مـــ   فقيـــل لـــ
َلك  فقاع ن ينفق يف ِضيق لكونـد  ملـرموت  ونـن ننفـق مـن سـعة  

 ف و بْلك أَرم م .
َـــان مـــن  لـــة شـــيوخد الـــْين انقفـــع ِبـــم والـــد   وأخـــْ عـــن الفقيـــد 
 عبــــــداّللا بــــــن أمحــــــد وَثــــــ   والقاضــــــي إبــــــراهيم بــــــن ظ ــــــ    والفقيــــــد 

عبـل  حممد بن عبدالرمحن األسقع  والفقيـد العالمـة عبـداهلادي السـودي
انـــا لـــد اليـــد الطـــوىل يف علــــم الفلـــك  مـــاَ  أن تصـــيبد اجلْبـــة اإلهليـــة َ 

ان ققق عراء  ال ي ني ّنفع وأيب عمرو.  والقراءات  َو
هــ  وفيـد عـاع القا ـل 917حمرم سنة  16تويف رمحد اّللا تعاىل برتن يف 

 ن 
 إن احلســــــــــــــنَي تــــــــــــــواترْت أخبــــــــــــــارُُ  

 
 يف فملـــــــــِلد عـــــــــن ســـــــــاد ا فملـــــــــالءِ 

  علــــى الُعفــــا  ســــألابُد غيــــ ب َيُســــعُّ  
 

 َســـــــــألاا  إَا شـــــــــألاْا يـــــــــد األنـــــــــواءِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــيبِا حممـــــــــــــــــــــــــــــــدا     عا و؛ِر الن

 
 مقمســــــــــــــــكا ولســــــــــــــــنة البيملــــــــــــــــاءِ 
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 َوِرَث املكـــــارَم والعلـــــى عـــــن ســـــاد ا 
 

ــــــــوا عــــــــن األســــــــالف واووءِ   (1)ورث
  

 الشيخ عبداّلله بن شيخ بن عبداّلله العيدروس  
ثــ ا  وارتفــع وإلمــ ََــر يف وهــو  ــن انقفــعَ  ام العــدين منــْ تــبا   فقــد 

  ملـــــور ال ـــــي   -أي ال ـــــي  عبـــــداّللا  -أنـــــد ُولـــــد  ((العقـــــد النبـــــوي))
ان ميالد  أايم اخلريف ولن ل املسمى نعيمة بـوادي  أيب بكر  حي َ 
دمون  فجاء ال ي  أبوبكر بعد أن ب ر  بد وأهدة الب ـ  ثـوو  وأخـْ 

ة  وسرت  خبرعة من توف وأَن يف أَنـد  املولود وحنكد بقمر بيد  املباَر
اليمىن  وأعام يف اليسرة اتباعا  للسنة  وعاع ألخيـد السـيد شـي  ن هـْا 

 .(2)ولدي  هْا يرث   احقفبوا بد حفبد اّللا 
هـــ وأخــْ نصــيبا  وافــرا  مــن علــوم عصــر  علــى  لــة مــن 787ولــد ســنة 

ثــــــ ا  من ــــــا  وارتقــــــى يف مراعــــــي الطاعــــــات واألوراد  امل ــــــاي   وحقــــــقَ 
لعبادات ح  ش د لد اخلاص والعام يف مققبل العمر بب ور إشـارات وا

ــــــان مــــــن أبــــــرز شــــــيوخد والـــــد  ال ــــــي  شــــــي  بــــــن عبــــــداّللا  الو يـــــة  َو
العيدروس  وعمد ال ي  احلسـني بـن عبـداّللا العيـدروس  ولــما بلـ  مـن 
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قــات مــن عمــد ال ــي  أيب بكــر العــدين  العمــر أربعــة ع ــر عامــا  وتــلَ 
بن عبـداّللا العيـدروس قـرض عليـد  رسـاع ولـد   إىل أخيد ال ي  شي 

قبد يف الرسالةعبداّللا إىل ع ن أريد أن يكون نبـري دن  ومن  لة منَ 
عليــد  فامقثــل أمــر أخيــد  وأرســل بولــد  عبــداّللا إىل عــدن ففــر  اإلمــام 
العــدين بوتــولد واسقب ــر بــد  وأمــر ال ــي  الصــا، عبــدالرزاق اخلطيــ  

وهقيقــا   ويعــرض مــا يقــرؤ  علــى عمــد ال ــي   أن يعلـــمد القــرآن حفبــا  
ل يوم إىل أن خقم املصألف.  أيب بكرَ 

ــــاملني هــــا رعايــــة اإلمــــام  مث عــــاد إىل تــــرن بعــــد أن عملــــى عــــامنيَ 
العـــدين  ويف تـــرن مكـــ  سســـة أعـــوام لـــدة والـــد   مث عـــاد إىل عـــدن 
وارتــبم ب ــي د اإلمــام العــدين  الــْي هْبــد  وأدبــد  وســقا  مــن شــرات 

مــاع العبوديــة مــا رفعــد إىل مقــام الرجــاع   املعرفــة وّللا وحســن اليقــني َو
ــْلك مالزمــا  ليلــد وطــار  ل ــي د وخاتــة بعــد أن احقجــ   ـــم يــزعَ  ول

لد أخرايت عمر   واحقِا إىل من يالزمد لل دمة  نـز اإلمام العدين يف م
ان لد في ا مند  فكان ال ي  عبداّللا أهال  لقلك اخلدمة  وراغبا  في ا  َو

ملــدد والســر مــا   يوتــف حــ  لفــظ اإلمــام العــدين أنفاســد األخــ    ا
.  ورأسد على ف ْ ال ي  عبداّللا

وعزم ال ي  عبـداّللا علـى السـفر إىل حملـرموت  وتـزِو ِبـا  واسـققر 
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مــد  مــن الــزمن حــ   لبــد ابــن عمــد الســيد أمحــد بــن أيب بكــر أن أييت 
حسـن اسـققباع  هـ واسققبلد ال ـي  أمحـد أ917إىل عدن  فقوجد سنة 

ران في ــا أحــاوع  وعــام بواجبــد  وعقــدت يــالس األنــس والصــفا  يقــَْا
اإلمام العدين مد  مـن الوعـا  مث عـاد إىل تـرن  ومن ـا سـافر بعـد وفـا  
ال ــي  أمحــد بــن أيب بكــر العيــدروس إىل اهلنــد  وهنــاك ظ ــر أمــر  لــدة 

إىل ســـلطاطا مب ـــر بـــن حممـــود  وعـــاد إىل تـــرن معـــززا  مكرمـــا   وتوجـــد 
ـــــيم  عـــــدن أايم األمـــــ  مرجـــــان البـــــاهري  وظ ـــــر يف ع ـــــد   مـــــر القعل
واإلرشــــــاد لل ــــــاص والعــــــام مــــــد  مكوثــــــد بعــــــدن  وتــــــار يــــــرتدد بــــــني 

 حملرموت وعدن.
هـــــ 927ومن ــــا ســــفر  يف ع ــــد ال ــــي  عبدالـــــملك بــــن  ــــاهر ســــنة 

ــــد  ــــة مــــن العــــز  والققــــدير عن ــــد ِبــــا حــــوايل تســــع ســــنني علــــى غاي ومكث
هـــ 933ا  ا وعامــة النــاس  وعــاد إىل تــرن ســنة حكام ــا وأمرا  ــا وعلـــم

هــــ  فقوجـــد إىل عـــدن 937وأعـــام ِبـــا حـــ  هـــرك عزمـــد إىل احلـــا ســـنة 
ــان ســلطاطا عــامر بــن داود   مث توجــد إىل  ومكــ  ِبــا ســنة وزايد   َو

املناسـك وزاير  عـرب النـيب حممـد تـلى اّللا هــ وتــم لـد أداء 938احلا سـنة 
هـــ فألــا 939مني  ــد ويســقمد حــ  عــام عليــد وآلــد وسلـــم  ومكــ  وحلــر 

 943البألـر  ومكـ  ِبـا حـ  سـنة  مر  أخرة  مث عاد إىل عدن بطريق
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هـــ  فقج ــز للســفر إىل تــرن وتوجــد للســفر بطريــق الــرب إىل خنفــر ومن ــا 
إىل أبــني  وزار ال ــي  ابــن أيب اجلعــد  ومن ــا إىل عريــة املســجد املعروفــة 

سالـــم  ومن ــا إىل أحــور  وزار ِبــا اون ول ــي  سالـــم  وزار عــرب ال ــي  
ال ـــي  أمحـــد بلجفـــار  ومن ـــا إىل ميفعـــة  وإىل عيـــدون  مث إىل تـــرن يف 

هـ ودفن 944شعبان  14هـ  وبقي ِبا ح  وفاتد يف 943َي احلجة 
 اقرب  أهلد وسلفد.

 
 الشيخ أمحد املساوى ابن أيب بكر العدين 

م ولـــمقام بعــد أبيــد وهــو الــوارث ألبيــد وحامــل الرايــة مــن بعــد   القــا 
 خ  عيام  والناه  اا ط  بد آوؤ  الكرام. 

هـــ ون ـــن ِبــا آخـــْا  أوليــات العلـــوم ومقلقيــا  عـــن 882ولــد بــرتن ســـنة 
ــان والــد  اإلمــام العــدين يكاتبــد مــن عــدن  م ــا د رــدرات الف ــوم  َو

 ((مكاتباتــد  ))  أشــار إىل َلــك اإلمــام احلــداد يف (1)وقثــد علــى الطلــ 
قات من سيدي ال ي  أيب 501ن 2) ( اا مثالدن وعد رأينا سابقا  يفَ 

بكــر تــاح  عــدن لولــد  ال ــي  أمحــد وهــو بــرتن قثــد في ــا علــى أن 

                                                 
 وخقصار وتصرف. ((العقد النبوي  ))( نقلا الرت ة عن اجلزء الثاين 1)
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يقـرأ شــيئا  مــن النألــو علــى الفقيـد ال ــي  عبــداّللا بــن عبــدالرمحن بلألــِا 
 وفملل. اهـ.

مث رحل إىل عدن وعام خبدمـة والـد  ومالزمقـد والقـراء  عليـد حـ  بـرع 
 العلـــــوم وتملـــــلع مـــــن علـــــوم القـــــوم  ولـــــبس مـــــن والـــــد  اخلرعـــــة وّنع يف

 اإلجازات يف األسانيد العالية وروايق ا.
أرسلد والد  إىل زيلع  ياورا  لسلطاطا بعد  لبد لْلك  وّنشرا  للعلــم 
ــان الســلطان إَ َاك ّنتــر الــدين  ِبــا  وعا مــا   مــر الــدعو  إىل اّللا  َو

ـــان اإلمــــام احللـــواين  وهـــو مـــن االبــــني  ليبمـــام العـــدين املقعلقــــني بـــد  َو
العدين يكات  السلطان ويدعو لد  وي   إىل ولـد  أمحـد اـا هـو أهلـد 
أثناء إعامقد يف زيلع  فمما مد  بد ولد  أمحد عولد أثناء عصـيد   ويلـة 

 ن 
 وخــــــ ا لنــــــا شــــــ ات الــــــدين حقــــــا  

 
ََُــــــــــــر القــــــــــــرومُ   فــــــــــــنعم الِقــــــــــــْرُم إن 

ــــــــــــل حــــــــــــنيا    ســــــــــــالما  دا مــــــــــــا  يفَ 
 

ــــــــــــــــــد يومــــــــــــــــــا  نقــــــــــــــــــومُ   لعــــــــــــــــــل  قِا
 إمــــــــــــــــــامب ســــــــــــــــــيدب َحــــــــــــــــــربب فريــــــــــــــــــدب  

 
بــــــــــوُم   وعنــــــــــد الغــــــــــيظ َو عفــــــــــواَ 

 َـــــــرن األتـــــــل مـــــــن ســـــــلفي ُمَعـــــــد   
 

 جزيـــــــل احللــــــــم إن ضـــــــاعا حلـــــــومُ 
ـــــــــــَدُ  املَعلاـــــــــــى يف املعـــــــــــايل   ـــــــــــد الَق  ل

 
ـــــــــــــد أحـــــــــــــد يعـــــــــــــومُ   و ـــــــــــــرب مـــــــــــــا ل

  يــــــــ  دعــــــــاء  َو العــــــــرش حقــــــــا   
 

 ومـــــــــــن نـََفثاتِـــــــــــد ت ـــــــــــفى الكلـــــــــــومُ 
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ـــــــــــف   ـــــــــــلَّ ســـــــــــقما لـــــــــــدَ  ـــــــــــُفَ   تلقَّ
 

ــــــيمُ  ــــــَم الكل ــــــيب نِْع  عصــــــا موســــــى الن
 رعــــــــــــــــا  اّللا مــــــــــــــــن ولــــــــــــــــدا بريــــــــــــــــرا  

 
 َــــــــــــال  اّللا مــــــــــــا  لعــــــــــــا جنــــــــــــومُ 

 أعــــــــــــــــــــــرَّ اّللا عيــــــــــــــــــــــَ  ولقملــــــــــــــــــــــي 
 

 برؤيقــــــــــــــــــد وإن رغــــــــــــــــــم اخلصــــــــــــــــــومُ 
ــــــــــــَع خبــــــــــــِ  عــــــــــــيشا    وأبقــــــــــــاّن اجلمي

 
 فجـــــــــــــــوُد إهلنـــــــــــــــا َجـــــــــــــــزِعب َعِمـــــــــــــــيمُ 

بـــا اإلمـــام العـــدين الـــديون لكرمـــد وجـــو   د  هيـــن اّللا الســـلطان ولــــما َر
ّنترالدين عبداّللا وحلوان لقملا  ا  فبعـ  وألمـواع مـع ال ـي  أمحـد 

ََر َلك تاح   مث لـما أراد اّللا  نبقولد( 1)((العقد النبوي  ))املساوة  
سبألاند وتعاىل عملاء دين سـيدي ال ـي  فـس ال ـموس أيب بكـر بـن 

ن بـن عبـداّللا وحلـوان  عبداّللا العيدروس أيقظ اّللا لد علـ  ّنتـر الـدي
فنرسل من زيلـع تـألبة ولـد  ال ـي  أمحـد جبميـع عملـاء الـدين وزايد   
فوتل السيد أمحد إىل عدن يف رمملان إىل بيا السعاد  وعملى  يع 
الــدين الــْي علــى ســيدي ال ــي  أيب بكــر  وّندة املنــادي وألَان يف 
أزعــــة عــــدن ن مــــن لــــد ديــــن علــــى ســــيدي ال ــــي  أيب بكــــر العيــــدروس 

ليألملــر اون . وســافر ســيدي ال ــي  أمحــد بــن أيب بكــر يف النصــف ف

                                                 
 ( .323ن 2)(( العقد النبوي  ))( 1)
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 .  (1)من رمملان إىل زيلع
وبقـــي ال ـــي  أمحـــد املســـاوة بزيلـــع حـــ  تـــويف والـــد  اإلمـــام العـــدين  
ولــــما بلغـــد خـــرب الوفـــا  رجـــع إىل عـــدن وعـــام ولــــمقام أتــــم عيـــام  وأحيـــا 

ــان أن ــنها والــد  واألوراد  وواظــ  علــى مــا َــان عليــد   الرواتــ  الــمَ 
 أبو  من إ عام الطعام  وتلة األرحام  واإلحسان إىل الفقراء واأليقام.

ننـــد (2) ((مواهـــ  القـــدوس  ))عـــاع ال ـــي   ـــرق يف  أي ال ـــي   -ن َو
قفـد . وتوعـف عـن  -أمحد  ننـد محـل أو  علـىَ  ُرؤي بعد موت والد َ 

وت   ويل ـا  فكـان  ويل ـا عيامـد اقــام أبيـد بعـدن واقـام جـد   ملــرم
ر ــا ســ يا   وعــاش ال ــي  أمحــد بعــدن علــى غايــة مــن العــز والفملــل َ 

اظما  للغيظ  ي  د لد بْلك من عاشر  من أتألابد.  جوادا َ 
ن ولقـــد تـــدر مـــن بعـــ  املنســـوبني إىل أبيـــد (3)وعــاع يف موضـــع آخـــر

يوما  ما   يصرب عليد إ  أمثالـد  و  يصـفع عنـد إ  أشـكالد  فـنعرض 
ا لــْلك ال ــ   إىل أبيــد مــن النســبة واخلدمــة عنــد  فعراضــُا عنــد  اــ

والصـــألبة خ ـــية أن يبـــادر إليـــد  ـــا هـــو مـــن  بـــع الب ـــر  فقـــاع ن إّن 

                                                 
 واخقصار. ( بقصرف324-323ن 2( املرجع السابق )1)

 . 23ص ((مواه  القدوس  ))( 2)

 . 25( املرجع السابق ص3)
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نتــألابد  ولـــم  ــان لوالــدي مــن الــدوات فملــال  مــن اخلــدامَ  لنراعــي مــاَ 
يكافئــــد إ  وجلميــــل واإلحســــان  و  أحرمــــد الــــدخوع يف زمــــر  االبــــني 

 واإلخوان.
مـا ي ـ   ((اجلـزء اللطيـف  ))يف خانـة رسـالة وعد أثبـا اإلمـام العـدين 

إىل تقد د لولد  أمحد املسـاوة واإلَن لـد يف إلبـاس اخلرعـة بسـندها إىل 
لك يوم اجلمعة اخلامس من ش ر شواع   هـ.894امل اي   َو

هـــ بعــدن  ودفــن جبــوار 922وتــويف ال ــي  أمحــد يف آخــر شــ ر االــرم 
ر  إَ َاك سا وأربعون سنة والد  اإلمام العدين من ج ة اليمني  وعم

 تقريبا .
ــان لــد ولــدان توفيــا عبلــد فــانقطع اوتــد نســلد  ولـــم يــورث مــن بعــد   َو

 أحدا   رمحد اّللا رمحة األبرار.
 

 الشيخ حممد بن عمر حبرق  
وهـــو مـــن خـــواص اوخـــْين والــــمقعلقني بســـيدّن اإلمـــام العـــدين  ولـــد 

ِبـــا وتلقـــى هــــ  ملـــرموت ون ـــن  869ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان ســـنة 
بـــداايت العلـــوم ال ـــرعية واللغويـــة  وحفـــظ القـــرآن العبـــيم واجق ـــد يف 
الفقيـد  هصيل املعارف وهقيق ا  وأخْ عن  لـة مـن م ـاي  الـواديَ 
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حممد بن أمحـد وجرفيـل  ولــما ارهـل إىل عـدن  زم ال ـي  عبـداّللا بـن 
ـــان  جـــل أمحـــد وررمـــة وعـــرأ عليـــد يف الفقـــد وأتـــولد ويف العربيـــة حـــ َ 

ما أخْ بعدن عن الفقيد حممد بن أمحد وفملل.  انقفاعد بد َ 
العالمــــــــة زيــــــــن الــــــــدين  ـــــــــما  اَ   وارهــــــــل إىل زبيــــــــد وأخــــــــْ عــــــــن عل
ـــدين بـــن حممـــد بـــن  ـــداللطيف ال ـــرجي  والفقيـــد  ـــاع ال  حممـــد بـــن عب
أيب بكـــر الصـــا    وأخـــْ عـــن الســـيد احلســـني بـــن عبـــدالرمحن األهـــدع  

ع مــــن احلــــافظ فــــس الــــدين وهــــو الــــْي ألبســــد خرعــــة القصــــوف  ونــــ
ر ـــا  حمســـنا   ـــانَ  الســـ اوي اكـــة  وبـــدع يف الـــنبم والنثـــر واخلطابـــة  َو
لطالت العلــم  وحمبـا  لل ـ  مقصـفا  وإلنصـاف رجاعـا  إىل احلـق مواظبـا  

 على أفعاع اخل .
تأل  ال ي  أوبكر العدين العيدروس  وأخْ عند  وانقفـع بـد غايـة 

قــ  تر ــة حافلــة مواهــ  القــدوس يف  ))عــن حياتــد ناهــا  ا نقفــاع  َو
 . ((مناع  ابن العيدروس 

تـــوىل القملـــاء ول ـــألر  مث عـــزع نفســـد  ورجـــع إىل عـــدن  ولقـــي ِبـــا 
عبـــو    وخاتـــة عنـــد أم هـــا مرجـــان بـــن عبـــداّللا البـــافري  ولــــما مـــات 
 مرجـــــــــــان عـــــــــــزم ال ـــــــــــي   ـــــــــــرق إىل اهلنـــــــــــد ووفـــــــــــد علـــــــــــى ســـــــــــلطاطا 

 ع الال ق بد.نـز لد املنـز أمبفر بن حممود  فقربد وفر  بد و 
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قـات  ََرهـاَ  مـا لـد ((النـور السـافر  ))لل ي   ـرق عـد  مصـنفات   َ 
عــد  أشــعار جيــد  من ــا شــعر رعيــق يف الســلطان عــامر بــن عبــدالوهات 

 حني شرع يف بناء مدارس يف زبيد.
َما مد  شي د اإلمـام أوبكـر العـدين بقصـا د عديـد  من ـا عصـيد  

  مطلع ا ن على ال عر الغنا ي جاء يف
 شــــــــــــــــــــــــــــــــابيع ولغــــــــــــــــــــــــــــــــرام

 
 َـــــــــــم َا تســـــــــــرت بع ـــــــــــقي

 وارفـــــــــــــــــــــــــــــــع َا اللثـــــــــــــــــــــــــــــــام  
 

ـــــــ ـــــــيـأوخـــــــْ نصيب  (1)ي ورزع

  
العــــرو  الوثيقــــة يف اجلمــــع بــــني  ))َمــــا أن لــــد عصــــيد  عبيمــــة ناهــــا 

 ((احلديقـــة األنيقـــة  ))  وشـــرح ا شـــرحا  حســـنا  نـــا  ((ال ـــريعة واحلقيقـــة 
 مطبوع.

هــــ ودفـــن 930شـــعبان  20 تـــويف ال ـــي   ـــرق  يـــدر آود وهلنـــد يف
 ِبا  رمحد اّللا رمحة األبرار.. آمني.

                                                 
  ولــيالحظ القــارل أن هــْ  القصــيد  مــن ال ــعر الغنــا ي 149ص ((النــور الســافر  ))( 1)

َِ من شعر  سينيت بيانالْي   .د عند الكالم على منا
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 الشيخ احلسني بن الصديق األهدل  

هــو العالمــة الفقيــد بــدر الــدين احلســني بــن الصــديق بــن احلســني بــن 
هـــ  بيـــات 805عبــدالرمحن األهــدع اليمـــاين  ولــد يف ربيـــع الثــاين ســـنة 
يـد مـن العلـوم يف حسني من ئا م اليمن  ون ـن ِبـا  وحصـل علـى العد

تـــبا   واشـــقغل بعلــــم الفقـــد علـــى الفقي ـــني أيب بكـــر بـــن معـــي   وأيب 
 القسم بن عمر بن مط   وغ هم.

ََر م ا د وعددهم  حا ((النور السافر  ))ترجم لد يف    وأفاض يف 
ـامال  872عام    وأخـْ عـن  لـة مـن علــماء (1)هـ  وجاور مكة عاما َ 

خْ عن ال ي  ق  العـامري  وحقـق عليـد احلرمني  وعرب على زبيد  فن
ََـر  السـ اوي يف ((الـمن ِا)) ما عرأ على احلافظ الس اوي اكة  و  َ 

                                                 
وأن د عصـيد   ( حكي أند لـما زار النيب تلى اّللا عليد وسلـم وعف أمام القرب ال ريف1)

 يقوع في ا ن
 إن عيــــــــــــــلن زرتـــــــــــــــم اــــــــــــــا رجعــــــــــــــقْم 

 
 اي ســـــــــــــيد الرســـــــــــــل مـــــــــــــا نقـــــــــــــوُعو

 فسمع اجلوات من احلجر  ال ريفة ن 
ـــــــــــــا بكـــــــــــــل فملـــــــــــــلا  ـــــــــــــوان رجعن  عول

 
 واجقمــــــــــــــــــع الفــــــــــــــــــرع واألتــــــــــــــــــوُع 

 .32  31ص (( ري  ال ألر  ))وانبر القصة يف  
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 .((الملوء الالمع))
ثـ   ومـن م ال ـي  الفقيـد  دخل إىل عدن وأعام ِبا  وانقفع بـد خلـقَ 
ـــــــــن القاضـــــــــي   حممـــــــــد الطـــــــــاهر بـــــــــن عبـــــــــدالرمحن ابـــــــــن عبـــــــــدالرمحن اب

 . (1)حممد بن مسعود وشكيل
ولــــما وتـــل اإلمـــام أبـــوبكر العـــدين إىل عـــدن أنكـــر  ال ـــي  حســـني 
ـــد وتـــدق  ـــد عبـــم حال ــــما هقـــق ل ـــد مـــد  مـــن الـــزمن  مث ل مب ـــر  وحال
مقالـــد  وامـــقأل علبـــد بســـوا ع أخبـــار    دت لـــد وانطـــوة فيـــد  وتـــألبد 

 ن(2)وأن ن يف مدحد عصا د عديد  من ا 
 مــــــــن احلســــــــاِن اخلُــــــــرادِ 

 
 عــــــــــد تــــــــــادين َغرِيــــــــــرُ 

 
 س حاجـــ ِ يرمـــي بقـــو 

 .(3)وأن د  إايها  
وعد تـويف ال ـي  احلسـني بعـدن ودفـن ِبـا  وعـرب  معـروف يف املسـجد 
انـــــا وفاتـــــد ليلــــة ا ثنـــــني أوع القعـــــد  احلـــــرام ســـــنة  املســــمى ونـــــد  َو

 هـ  رمحد اّللا رمحة األبرار.903

                                                 
 . 34ص (( ري  ال ألر  ))( 1)

 .27ص ((العقد النبوي  ))( 2)

 آثرّن اخقصارها. 32ص (( ري  ال ألر  ))( للقصة تقمة يف 3)
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 الشيخ حممد بن أمحد ابجرفيل الدوعين 
لصــني  ولــد يــوم ا ثنــني مــن أفاضــل العلـــماء العــاملني  وال ــيوخ امل 

هــ  أخـْ أوليـات علومـد عـن  اعـة مـن 820من ربيـع األوع سـنة  12
ال ـــــيوخ األَـــــابر  وتفقـــــد وأحســـــن الوج ـــــة يف الطلـــــ   واعقـــــىن مـــــن 
بداايت حياتد العلـمية ولقصوف علـما  وعمال   حـ  ظ ـرت عليـد آ؛ر 

لـي بـن العمل  ونطق لساند بعلوم الْوق مبكـرا   و زم ال ـي  الكبـ  ع
أيب بكر السكران مالزمة البل لل اخ  مد  أربعة أش ر راغبا  يف أن 
ما عاهلا النيب تـلى اّللا عليـد  يسمع مند عبار  ن أنا منا أهل البيا َ 
وآلد وسلـم لسلـمان الفارسي رضي اّللا عندن لكن ال ـي  علـي لــم  بـد 
لـــْلك حـــ  أ، عليـــد يف الطلـــ  وهقـــق لـــدة ال ـــي  علـــي تـــدعد يف 
حمبقــد  فقــاع لــدن اي فقيــد إن الــدين النصــيألة     يبــك إىل مقصــودك 

  فإنـــد القطـــ  ((تـــاح  عـــدن))هـــْا إ  ال ـــي  أبـــو بكـــر بـــن عبـــداّللا 
الوارث من تغر  بعد موت أبيد  ونـن نكقـ  لـك إليـد أن  يبـك إىل 
ق  إليد ال ي  وجرفيل  فـن   منـد  مرادك  فكق  ال ي  علي إليد  َو

 ل القصد والـمراد.اجلوات بـنـي
وعـــاش ال ـــي  وجرفيـــل حياتـــد وَ   وعقـــد للعلــــم والقـــدريس  واســـققر 
أخــرايت حياتــد يف غيــل أيب وزيــر مــن أعمــاع ال ــألر حــ  تــويف ِبــا يف 
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 هـ رمحد اّللا رمحة األبرار.903ش ر ربيع األوع من عام 
 

 الشيخ جار اّلله ابن فهد  
د بــن عبــدالعزيز بــن عمــر بــن هــو املــؤرخ العالمــة ال ــي  جــار اّللا حممــ

سلفد وبن ف د.  حممد بن حممد بن ف د اهلافي املكي  ويعرفَ 
نـــف أبويـــد  فألفـــظ القـــرآن  891ولـــد اكـــة ســـنة  هــــ ون ـــن ِبـــا يفَ 

ـــــم ال ــــرعي  ونــــع مــــن احلــــافظ الســــ اوي  ومــــن االــــ   و لــــ  العل
الطــربي  وحصــل علــى اإلجــاز  مــن  اعــة مــن العلـــماء  مــن م ال ــي  

  النابلسي.عبدالغ 
َمــا توجــد إىل املدينــة املنــور  مــع والــد   وجــاور ِبــا  ونــع مــن والــد  

قـــ  الســـنة و للقاضـــي عيـــاض  ونـــع  ((ال ـــفاء)) ـــا  احلجـــر  ال ـــريفةَ 
  وفقــاوة ((وفــاء الوفــا  ))علــى الســيد الســم ودي بعملــ ا  ومن ــا  ريــ  

لعلــم السم ودي  ولبس مند اخلرعـة  مث عـاد إىل مكـة وتوسـع يف  لبـد ل
حـــ  اســـقو  مـــا عنـــد م ـــاي  بلـــد   فرحـــل إىل مصـــر وال ـــام  ودخـــل 
ثــ   عــن خلــق   حلبــا وبيــا املقــدس  وعــاد إىل الــيمن  وأخــْ إجــازاتَ 
ـــزِو ِبـــا  ورزق األو د  مث عـــاد إىل  ـــروم  وت مـــا دخـــل بـــالد ال َثـــ  َ 

ـــان الققـــاؤ  954صـــدر ِبـــا للألـــدي  حـــ  تـــويف عـــام مكـــة  وت هــــ . َو
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ع تـردد  علـى الـيمن حيـ  اغقـبم وإلمـام أيب بكـر وإلمام العدين خال
ََــــر َلــــك ال ــــي   ــــرق يف  مواهــــ  ))العــــدين واســــقجاز  وأخــــْ عنــــد  

 وعد  من  لة اوخْين عن اإلمام. ((القدوس
 

 الشيخ عبداّلله بن عبداّلله ابقشري  
و ـــن انقفـــع بصـــألبة ال ـــي  أيب بكـــر العـــدين العيـــدروس وأخـــْ عنـــد 

المــة الفقيــد عبــداّللا ابــن الفقيــد عبــداّللا ابــن الفقيــد أخــْا   مــا  ال ــي  الع
 اإلمام حممد ابن ال ي  حكم وع   احلملرمي ال افعي.

ــــــد  ملــــــرموت  ون ــــــن ِبــــــا مرتعيــــــا  يف األخــــــْ ولعلــــــوم  ويالســــــا   ول
ـــــما  ا  وأوليا  ــــا  حــــ  تــــار مــــن األ مــــة االققــــني   لصــــلألا  ا  وعل

قــــ  والعلـــــماء العــــاملني  والفق ــــاء البــــارعني   لــــد تصــــانيف عديــــد   َو
قبـد امل مـة  عال ـد ))مفيد    ع اّللا لد بـني العلــم والعمـل والـورع. ومـنَ 

قــات  ((اخلرا ــد وفرا ــد الفوا ــد الســعاد  واخلــ  يف مناعــ  الســاد  بــ  ))َو
 .  ((ع  

تـــويف ال ـــي  عبـــداّللا بـــن حممـــد وع ـــ  يف بلـــد  عســـم ولعجـــز ســـنة 
 هـ.958
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 محد بن علي احلليب  الشيخ شهاب الدين أ

وهــو  ــن أتــابقد جْبــة العنايــة اإلهليــة حــ  حولــا يــرة حياتــد مــن 
ََــــر  القجــــار  واألســــفار يف ســــبيل ا  إىل العلـــــم واألخــــْ عــــن ال ــــيوخ  

اا مثالد ن اشقغل أوع حياتد ولقجار  ح  تار  ((النور السافر  ))َلك 
ـــان لـــد خـــم مـــن أعياطـــا  مث اخقـــار بعـــد َلـــك  ريـــق الفقـــر إىل اّللا    َو

حسن  فلقي ولـمسعى اكة رجال  من أهل اّللا  وعاع لدن اَهـ  فقـد 
أعطينـــاك اخلـــم واحلـــظ  فـــْه  إىل عـــدن واتصـــل ول ـــي  أيب بكـــر  
وتقلـمْ لد  و زمد نو ع رين سنة  واخق  بنبر   وختِر بد  مث أمـر  

يلــة ال ــي  أبــو بكــر ولــدخوع إىل اهلنــد واإلعامــة ِبــا  فــدخل ا وأعــام  
ث   وأخْوا عند أخْا   ما . تويف سنة  هـ 951حياتد  وانقفع بد خلقَ 

  يدر أود وهلند.
 

 الشيخ حممد بن عبداّلله العيدروس  
أخــْ عــن اإلمــام العــدين بعــدن  وانقفــع بــد  وتصــدر يف مســجد  بعــد 
وفا  ولد  أمحـد املسـاوة  وسـار سـ   حسـنة يف املقـام  مث مـا لبـ  أن 

 هـ. 978وتويف ِبا عام  سافر إىل مكة
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 الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن ابوزير 

وهــــو مــــن خــــواص اوخــــْين والـــــمقعلقني ول ــــي  أيب بكــــر العــــدين  
بــ ا   و زم يالســد العامــة واخلاتــة  وامــقأل  تــألبد وانقفــع بــد انقفاعــا َ 

وجلمــع  ((حمجــة الســالك وحجــة الناســك ))  بــد  وخــدم ديوانــد املســمى 
راماتـد الـم واحلفظ  وتدا  ر  اقدمة مس بة عن مناع  اإلمام العدين َو

مـــا أحســـن يف وتـــف شـــي د وأحوالـــد  رآهـــا أو نـــع ِبـــا يف عصـــر  َ 
ة.  العالية  ونقلنا يف عسم عاداتد وأحوالد تلك النبْ  املباَر

 
 الشيخ جوهر بن عبداّلله احلبشي 

ا ا ســـم  أحـــدمها   وهـــو املقـــنخر-يعققـــد أن هنـــاك ش صـــني قمـــالن هــْـ
 أخـــــــــــْـ عــــــــــــن اإلمــــــــــــام العــــــــــــدين وانقفــــــــــــع بــــــــــــد. وأمــــــــــــا ال ــــــــــــي   -زمنــــــــــــا

ــمدفون جبـــوار مســـجد   -وهـــو املققـــدم زمنـــا-جـــوهر بـــن عبـــداّللا اوخـــر  والــ
َْر مصــادر القــاري  أنــد لـــم  -يف حــار  البصــاع عــد ا-املعــروف يف عــدن  فقــ

أيخـْـ عــن اإلمــام العــدين  بــل مــات عبلــد ائقــني وثـــمانني عامــا   واإلشــكاع 
َْور أنـد أخْـ عـن اإلمـام العـدين حاتل يف  ت ابد األنـاء  ولعـل جـوهرا املـ

هــو املعــروف وحلب ــي  وأمــا اوخــر ف ــو الب ــاء جــوهر بــن عبــداّللا العــدين  
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عــاش يف ع ــد امللــك املســعود بــن أعــيس بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوت 
ــان عبــدا  عقيقــا  مقســببا  يف اخلــان بعــدن   آخــر ملــوك األيــوبيني يف الــيمن  َو

ـان معروفـا  ول اهة واألمانـة حسـن املعاملـة  وهـو نــز ي قغل بقجار  القمـاش  َو
 ادينة عدن.  ((جوهر  ))الْي بىن املسجد املعروف وند يف حار  

ـان عبـدا  للسـيد العيـدروس   وليس تأليألا  ما ي اع من أن جـوهراَ 
 م. وأمــــا جــــوهر1228هـــــ املوافــــق 621 فــــإن جــــوهر األوع مــــات ســــنة

  ن أخْ عن اإلمام العدين.الثاين ف و 
 

 الشيخ عبدالعليم احلواجيي  
 أحــــــد املريــــــدين امل لصــــــني و لبــــــة العلـــــــم املقعلقــــــني تــــــدعا  ول ــــــي  
ـــان بعـــد  أيب بكـــر العـــدين  القزمـــد وعـــرأ عليـــد  وأحســـن ا رتبـــا، بـــد  َو

  ((اجلـزء اللطيـف يف القألكـيم ال ـريف))خترجد وانقفاعـد سـببا  يف  ليـف 
ََـــر أن ال ـــي   أوبكـــر العـــدين نصـــبد شـــي ا  وأجـــاز  وحكمـــد  حيـــ  

يفيــة القألكــيم  و لــ  احلــوا ي مــن ال ــي  أيب بكــر العــدين أن  نألــدَ 
اســـقجابة  ((اجلـــزء اللطيـــف  ))واإلجـــاز   فجمـــع ال ـــي  أبـــوبكر رســـالة 
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 . (1)لطلبد وهقيقا  لرغبقد
 

  ((صاحب مكة  ))الشيخ عبداّلله بن أمحد ابكثري 
ق النبيـل  ولـد بـرتن وِبـا ن ـن وتعلــم وتـر  وتفقـد ال ي  الفقيد واحلاَ

بـــة مـــن رجـــاع الو يـــة والرعايـــة  ويف مقـــدمق م ســـيدّن اإلمـــام  َو علـــىَ 
مــا أدرك جــزءا  مــن مب ــر اإلمــام أيب  عبــداّللا بــن أيب بكــر العيــدروس َ 
ما أخْ عـن األت   بكر بن عبداّللا يف ترن وعدن  وأخْ عن ا بن َ 

ـان دأبـد اسـققباع الوافـدين مث رحل إىل احلرمني وأ عام ِبا بقية حياتـد  َو
 من حملرموت  وا عقناء ِبم  وترتي  أمورهم يف مكة والـمناسك.

وعد تويف ال ي  عبداّللا بن أمحـد وَثـ  اكـة ودفـن ِبـا ليلـة السـبا 
 هـ. 925ربيع ؛ين عام  13
 

 الشيخ نعمان بن حممد املهدي 
قــات ورد خــرب  وأخــْ  وتعلقــد وإلمــام الع العقــد ))يــدروس العــدين يفَ 

شــــر  عصــــيد ن هــــات اي حــــادي فقــــد آَن ))  وورد أيملــــا  يف (2) ((النبــــوي
                                                 

 . 209ص  (( ااموعة العيدروسية  ))( 1)
 ( .127ن 2)(( العقد النبوي  ))( 2)
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َْور مـع ســيدّن (1)((السـلو ََُـر يف الكقــابني نـ  حلكايــة جـرت للـــم   و
ــة تــدق تعلقــد  ومفادهــا  رامــة جليــة لــد برَب اإلمــام العــدين ظ ــر في ــاَ 

ـــ   وخقصــار حصـــوع رؤاي مناميــة لل ـــي  نعمــان وهـــو م ســافر يف مَر
ـــــ  بعـــــ  العطـــــ   ودخـــــل املـــــاء  وأيقنـــــوا وهلـــــالك   وحصـــــل يف املَر
ـ  وبيـد  منـديل أبـي   فنخْتد ِسَنة  ورأة اإلمام العدين جاء إىل املَر
فسد الثغـر  الـم دخـل من ـا املـاء  فلــما اسـقيقظ ب ـرهم ولفـِر  فكـان 

ْلك   .(2)األمرَ 

                                                 
 1192  الكقات ليبمام عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس املقويف اصر عام  68( ص1)

ت نيف  ))  ويسمى أيملا (( الفقع املبني من أنفاس العيدروس ف ر الدين ))هـ  واند 
 و  يزاع رطو ا. ((الكؤوس من محيا ابن العيدروس 

 . 143( املرجع السابق ص2)
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 الشيخ حممد الطهطاوي املكي  
ــ شــر  عصــيد ن  ))دالرمحن بــن مصــطفى العيــدروس يف ََــر  الســيد عب
ََــر (1) ((هــات اي حــادي    وأشــار إىل أخــْ  وتعلقــد وإلمــام العــدين  و

رامـــة جـــرت ليبمـــام العـــدين بعـــد اســـقماعد لقصـــيد   يف الســـياق وعـــا عَ 
 مدحد ِبا أحد القالميْ.

 
 األمري مرجان بن عبداّلله الظافري  

لوهات  تـوىل احلكـم مـن بعـد   مـوىل السـلطان البـافر عـامر بـن عبـدا
بــــ  وتولـــع عبــــيم  ــــان لـــد تعلـــقَ  وأظ ـــر احلـــزم يف عيادتــــد وســـلطاند  َو

 واعققاد يف اإلمام العدين.
رامات خارعـة أجراهـا اّللا أمـام عينيـد  ق  الرتاجمَ  وروت عند بع َ 
لسيد  اإلمام العدين  وخاتة يف احلروت الم خاض ا مع سـيد  عـامر 

لبألــــرق عـــوع األمــــ   ((مواهــــ  القـــدوس  )) بـــن عبــــدالوهات  وجـــاء يف
رامــــات اإلمــــام  مرجــــان عــــن اإلمــــام العــــدينن لــــو شــــئا أن أملــــي مــــنَ 

قاو  يلدا  ألمليا.  العدينَ 

                                                 
 . 98( املرجع السابق ص1)
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لــمة ّنفـْ  حـ   وعد تار األم  مرجان بعـد توليـد اإلمـار  تـاح َ 
ـان أهـل اجلبـاع بقعـز ونواحي ـا    على مواليد مـن آع  ـاهر احلكـام  َو

و ء ألحــد مــن بـنـــي  ــاهر إ  إَا رضــي عنــد األمــ  مرجــان يــدينون ولــ
أي ســـــنة  -مـــــا مثالـــــد ن وفي ـــــا  148  وأورد مـــــن َلـــــك ص (1)بعـــــدن
خِر األم  مرجـان مـن عـدن إىل الـقِاالِ وتـألبقد ال ـريف  -هـ 926

عبـــد اّللا بـــن شـــي  بـــن عبـــداّللا بـــن أيب بكـــر العيـــدروس  وهـــالع عقيـــق 
م برتبقـد  وعــدم ال ـي  عبــد امللـك مــن ال ـي  أيب بكــر العيـدروس والقــا 

حلـــا إىل الـــقالِ  فـــاجقمع بـــد األمـــ  مرجـــان ومـــن معـــد فبايعـــد األمـــ  
وحلــف لــد وأمــر  ولققــدم إىل اجلبــل ومقاتلــة ابــن عمــد ال ــي  أمحــد بــن 

 .(2)ع إىل حلا ودخل عدننـز حممد  فإَا تفي اجلبل 

د   وعلى يد  وبقي األم  مرجان وفيا  ليبمام العدين ولـمقامد من بع
ََـــر   مـــا   (( ريـــ  ال ـــألر  ))م بنـــاء رو، العيـــدروس جبـــوار املســـجدَ 

 .86ص
انا وفا  األم  مرجان بعدن سـنة  م ودفـن هـا سـقف عبـة 927َو

                                                 
  148  146بوعا ع وردت يف ص (( ري  ال ألر  ))ََر َلك يف الطي  وفقيد يف ( 1)

151 . 

 . 148 (( ري  ال ألر  ))( 2)
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هـ دفن يف عرب األم  مرجان القبطان  972اإلمام العيدروس  ويف سنة 
ر تفر الرومي الْي جـاء يف جـيش لــمألاربة اإلفـرنا  ومـرض يف البألـ

 . 375ص (( ري  ال ألر  ))وعاد إىل عدن ومات ِبا . اهـ 
 

 أعماله النثرية

َـــان الفـــن النثـــري يف عصـــر اإلمـــام العـــدين  ثـــل تـــور  راعيـــة يف فـــن 
اك يعـــود إىل املدرســـة الصـــوفية الـــم  القعبـــ  أَثـــر  ـــا يعـــرب  ال ـــعر  َو
 اعقـــىن رجاهلـــا ولــــمكاتبات والــــمراسالت  ســـلوت َوعـــي قمـــل املعـــاين
الســامية والعبــارات الرتــينة الــدا ر  يف عــاموس القصــوف  وتفيــد املعــاين 

ل من م عند مكاتبقد ل ب د ومثلد.  الم يْوع اَ 
َِ الكقابـــــة النثريـــــة ليبمـــــام العـــــدين بعـــــ   وعـــــد بقيـــــا لنـــــا مـــــن منـــــا
املكاتبات والوتااي والـمقو ت  نقنـاوع هنـا من ـا مكاتبـة نثريـة وشـعرية 

 محن بن علي برتن  وهي ن مرسلة إىل ال ي  عبدالر 
ــــــمني  والصـــــال  والســـــالم  ـــــرحيم  احلمـــــد ّللا رت العال ـــــرمحن ال بســـــم اّللا ال

 األنان األَمالن على سيدّن حممد وعلى آلد وتألبد وسلـم.
مــــن الفقــــ  إىل اّللا تعــــاىل اململــــوك العبــــد الــــرق أيب بكــــر بــــن عبــــداّللا 
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 ن (1)علوي لطف اّللا بد 
ن املقابــل ولقبجيــل والقعبــيم امل ــقمل علــى فقــد ورد يف الكقــات الكــر 

إنــد مـــن  ﴿الــدر النبــيم  والزهــر الفــا ق البســـيم  الــْي قــق أن يقــاعن 
ـــوارد مـــن ال ـــي  األوحـــد   ﴾ســـليمان وإنـــد بســـم اّللا الـــرمحن الـــرحيم  ال

العالـم العلـم املفرد  سيد ال ـرفا وسـبم املصـطفى  ورضـيع ألبـان الصـفا 
اشــــ ف رمــــوز الــــدعا ق  زيــــن األدوء  ولســــان والوفــــا   ــــر احلقــــا ق  َو

العرت العروء  َي األخالق الرضية  وال ما ل املرضية  واهلمـة العاليـة 
ة املسلـمني  سـليل  األبية  واألنفاس العلوية القدسية  وجيد الدين  وبَر
الصــاحلني  واســطة عقــد ال ــرف الثمــني  ال ــي  األجــل الــويل الصــا،  

ن بن علي ابن ال ي  أيب بكـر رضـي اّللا الساعي يف املصا،  عبدالرمح
عن م آمني  ونفع  ِبم  فقبَّلُقد تقبيَل مققطفا من رايضد  مغرتفا مـن 
حياضــد  مقــربكا اواضــع أعالمــد  معــرتفا  نعــام تــودد  وشــامل إَرامــد 

ـــــز وإنعامــــد  و  ــــد  ومــــا أودعــــد مــــن جــــواهر ن ها  َــــْريف يف حــــدا ق براعق
بالغقـد  ف ـكَر اّللا أّنمـَل سـطرت سـطور   ونبمـا منثـور   واعقطفـا 

بد وبدور . وَا  من رايض األدت زهور   وأ لعا يف ناء البالغةَ 
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م اناـد وألطافـد   وما أهديقم من السالم ف صكم اّللا  ضعافد  وغمـَر
ومـــا حـــدث في ـــا مـــن الفـــ  والفســـاد   ومـــا جـــاء بـــد مـــن علـــوم الـــبالد 

ـــل حمـــْور  ويطفـــي ّنر الفـــ    فالرجـــاء يف اّللا أن يزيـــل ال ـــر وينفـــيَ 
و ألي من ا سا ر اليمن  مـا ظ ـر من ـا ومـا بطـن  والـبالد وإن حصـل 
ــــة  ــــة الســــلف حمفوظــــة  وبعــــني العناي ِبــــا مــــا تــــرة فاحلو ــــة وّللا مث برَب

يـــف    وهـــي موضـــع م ـــابم الرمحـــة والرعايـــة إن شـــاء اّللا ملألوظـــة  َو
 والسكينة  ومو ن أعدام األولياء والصاحلني.

 وعد أحسن سيدّن اإلمام السبكي رضي اّللا عند ن 
 ويف داِر احلــــــــدي  لطيــــــــُف معــــــــىن  

 
ـــــــــــــــُرشا ِبـــــــــــــــا أتـــــــــــــــبو وآوي  إىل فـُ

 لعلــــــــــَي أْن أََمــــــــــسا  ُــــــــــرِا وج ــــــــــي 
 

ــــــــــــَدُم النــــــــــــواوي ــــــــــــد َع  مكــــــــــــاّن  َمسَّ
  

 .(1)ومواهبد يف  يع األحواع جزيلة  وعوا د اّللا لـم تزع  يلة 
 ويف آخر املكاتبة جاء ما مثالد ن 

ثـــ   فلــــما  ـــنفس مـــن الملـــيق ِبـــْا الوعـــا مـــن عـــدم ااـــانسَ  ويف ال
مـن جـر  ـانَ  آنسُا منك األنس  وعرفا منـك أنـك هـ  البسـم َ 

                                                 
ااموعـــة ))( للــــمكاتبة بقيـــة مطولـــة لــــم نثبق ـــا هنـــا  و كـــن للراغـــ  ا  ـــالع علي ـــا يف 1)

 .198ص ((العيدروسية



  (97 ) 

ثــر  البســم  فإنــد مــن تــفاء املــود   ويف  طــرا  حمبوســا   فــال تعقــ  علــىَ 
قـــ  اململـــوك أن يبـــدي ا لكـــم لــــما غلـــ  الـــود وتـــفا القلـــ  نصـــا ع 

 احل .
م الغال  علـى أهلـد عـدم الوفـاء   اعلـم أن هْا الزمان خصوتا  عنَد
وإظ ار القبيع واجلفاء  وترم بني أظُ ر أعداءا للدين جبلوا على حمبـة 
إَاعــة مثالــ  أهــل املناتــ   وعبيلقنــا الغالــ  علــي م عــدم ا حــرتاز يف 

يس يف األفعـــاع  فـــال  ـــروا علـــى أنفســـ م إ  زايد  ســـوء األعـــواع والقلبـــ
 ظن فوق ما جبلوا عليد.

وأنـا بسـالمقك عـد جعلــك اّللا مفـردا   وإفـرادك مــن غـ  اخقيـار مــن 
زمـــان أبيـــك يف احلافـــة والبيـــا والــــمسجد والطبـــع  فالصـــوات اعقزالـــك 

   و  من م علبا  وعالبا  وأبقالك على ما اخقار اّللا لك ف ـو أعلــم وخلـ  
تدخل نفسك يف األمور الصادر  ما بني إخوانـك  وعـلن الكبـار سـاد  
والصـــغار أو د  و   كـــن العصـــبية مـــع أحـــد علـــى أحـــد  وعـــلن حـــايل 
يملــعف عــن اخلصــومات ورالطــة أروت الــدوع  وعــلن أّن منفصــل مــن 
لـــد لعلــــمي بملـــعف حـــايل فـــال  زمـــان الوالـــد ورغبـــا يف ا عقـــزاع عـــنَ 

أحـبكم اجلميـع  ف ـْا هـو األتـلع ألطـم   يقبعـون تكلفوين سـوة أين 
مــــا أمــــرت و  هســــن منــــك العصــــبية مــــع أحــــد دون أحــــد مــــع مــــا يف 
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امل الطــات مــن اوفــات مــا يــْه  الــدين واجلــا  والـــمروء   وأَثــر مــا 
يقعبنــا عــوع ال ــامقني احلاســدينن راحــوا أهــل اخلــ  وبقــي مــن   ينفــع  

ــــاّللا  ــــدنس و  عــــاد علــــى رســــم الفقــــراء ســــواك  فب ــــك ورســــولد   ت  علي
ك بسليم رالطة أووش ترن ورعاع ا.. أف لرائسة تنا،  عمي  سلَو
ِبــــم.. فــــواّللا مــــا   ــــما الفرعــــة وحليــــا يل الغربــــة إ  لكراهــــة تلــــك 

 امل الطات والـمعامالت من خسران الدين والدنيا.
ََرُت بُعدي عن الـرتت املنيفـة والملـرا ع  وبعد فاعلـم سيدي أين إَا 

ََــر ال  ــريفة وعــدم زاير  امل ــاي  قصــل القعــ  الكلــي  وإَا رجعــا أ
ما عاسيا من مريِر ع ر  الع    وعـدم احقفـاهلم اراعـا  املـروء   وعِـلِا 

وسيان عندهم عـدوهم وتـديق م -امقثاع العاعل  وعدِم رمق العواع  
ا نــا  مــا   -يف إف ــاء غــوايب أســرارهم عــا هلــا حــالو َ  أحببــُا الغربــة َو

و شيء يقعبـنـي سوة أن أموت يف غـ  تـرن  فالـدعاء الـدعاء َانا  
ََر  أن  عل مويت برتن.  الدعاء أن اّللا تبارك وتعاىل سبألاند جل 

قايب نسنع الدعاء أن  ـقم للجميـع خبـ  الـدنيا والـدين  وبعد ف انةَ 
 . (1)واوخر   ق حممد وآلد آمني
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 اإلمام العيدروس نماذج من مقُوالت

 ــــي  عبــــداللطيف بــــن عبــــدالرمحن ووزيــــر يف مقدمــــة الــــديوان  ــــع ال
نبــْا  مـن املقــو ت النافعــة الــم نع ــا  ((حمجـة الســالك وحجــة الناســك))

 يف يالس مقعدد  من شي د اإلمام أيب بكر العدين ومن ان
 

 منوذٌج من مقوالته يف العقيدة
من  عــاع رضــي اّللا عنــد ن إن اّللا نيــع بصــ   عــادر حــي  عيــوم م ــي

أوع آخــر  ظــاهر و ــن  أبــدي أزيل  لــيس ألوليقــد ابقــداء و  وخريقــد 
انق ـــاء  لـــيس لـــد شـــريك و  عـــرين  و  نبـــ  و  معـــني  تقدســـا عـــن 

ها عــن األمثــاع تــفاتد  يســمع مــن غــ  أتــم ة نـــز األشــبا  َاتــد  وت
ــد األبصــار وهــو يــدرك  وآَان  ويــرة مــن غــ  حدعــة وأجفــان    تدَر

يف اخلب   ليس هو من شيء و  يف شيء و  فوق األبصار وهو اللط
ـان يف شـيء لكــان  ـان مـن شــيء لكـان مسـبوعا   ولـوَ  شـيء  إنـد لـوَ 
مثلــد شــيء وهــو  ــان فــوق شــيء لكــان حممــو    لــيسَ  حمصــورا   ولــوَ 

ب ا .  السميع العليم البص   جل وعال عما يقوع البالـمون علوا َ 
 ن﴾الرمحن على العرش اسقوة﴿وعاع رضي اّللا عند يف عولد تعاىلن 

اســقوة لــيس هــو اســقواء وعــوع وحلــوع بــل هــو اســقواء ملــك وحكــم  
  تفملــلوين علــى أخــي يــونس بــن  ))وعــاع تــلى اّللا عليــد وآلــد وسلـــمن 
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ن ألنــــد تــــلى اّللا عليــــد وآلــــد وسلـــــم رعــــى إىل العــــرش والكرســــي  ((مــــ  
ـــاّن ســـواء بـــني يـــدي اّللا ســـ بألاند ويـــونس هـــبم إىل أســـفل األرضـــني َو

  فعلـــم أن   مَثَّ ج ــة ألن ﴾واســجد واعــرتت ﴿وتعــاىل  وعــاع تعــاىل ن 
القــــا م أعــــرت إىل الســـــماء مــــن الســـــاجد  تعــــاىل عـــــن إحا ــــة العقـــــوع 

 واألف ام.
خلــق الكا نـــات بقدرتـــد  وأعام ـــا ا ــيئقد    يقصـــل ِبـــا و  ينفصـــل 
يــــف شــــاء  و  يســــنع عمــــا يفعــــل وهــــم  مــــا شــــاء َ  عن ــــا  بــــل هــــوَ 

 . (1)يسنلون
 منوذج من مقوالته يف التقوى وحسن الظن  

وعـــــاع رضـــــي اّللا عنـــــد ن علـــــيكم بققـــــوة اّللا  فـــــإن اّللا تعـــــاىل عـــــاع ن 
واتقوا اّللا ويعلـمكم ﴿  وعاع تعاىل ن ﴾وتزودوا فإن خ  الزاد الققوة﴿

 .﴾اّللا ..اوية
ليس الرب ﴿وعاع رضي اّللا عندن عليكم  سن البن يف اّللا عز وجل 

لوا وجوهكم عبل امل رق والـمغرت ولكن الرب من آمن وّللا واليـوم أن تو 
 .﴾اوخر والـمال كة والكقات والنبيني .. اوية 
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وتعــاونوا علــى  ﴿واإل ــان هــو حســن البــن والقصــديق  عــاع تعــاىل ن 
فســـــــوف أييت اّللا بقـــــــوم قـــــــب م ﴿  وعـــــــاع تعـــــــاىل ن ﴾الـــــــرب والققـــــــوة 

 .﴾وقبوند
ــــما ســـنلد عـــن الســـاعة فقـــاع لـــدن وعـــاع يف حـــدي  اإلعـــرايب    مـــا  ))ل

عــاعن حــ  اّللا ورســولد  فقــاع لــد تــلى اّللا عليــد وآلـــد  ((أعــددت هلــاو
  وحســن البــن دليــل علــى الســعاد    ((  أنــا مــع مــن أحببــا))وسلـــمن 

 . (1)ويرجى لصاحبد حسن اخلانة عند املوت
وعـــاع رضـــي اّللا عنـــد ن مـــا خســـر تـــاح  حســـن ظـــن وإن أخطـــن  

 بع  عصا د  ن وعاع يف 
 ريب بــــــــــَك احســــــــــنُا ظَــــــــــ ا 

 
ــــــــــــــــــــــَزمْ   فإنــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــُ  َمْل

 ا ََـــــــــــــــــربْ  نــــــــــــــــــزوإنـــــــــــــــــد الك 
 

 وإنـــــــــــــــد اإلســـــــــــــــُم اَ عبـــــــــــــــمْ 
وأَثـــر مـــا يوتـــي رضـــي اّللا عنـــد يف حســـن البـــن  وعـــاعن هـــو أو   

عمـل يقــرت إىل اّللا تعــاىل ن ألن رســوع اّللا تــلى اّللا عليــد وآلــد وسلـــم 
 . ((منا لكل امرل ما نوةإمنا األعماع ولنيات وإ))عاعن 

وعــاع رضــي اّللا عنــدن احــْروا ســوء البــن  فإنــد دليــل علــى ال ــقاو   
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و  ى على تاحبد سوء اخلانـة  والعيـاَ وّللا  وعـاع رسـوع اّللا تـلى 
  وعــاع ((مــن عــادة يل وليــا  فقــد آَنقــد وحلــرت))اّللا عليــد وآلــد وسلـــمن 

م أو   تســــقغفر هلــــم إن اســــقغفر هلــــ﴿تعــــاىل لنبيــــد يف حــــق املنــــافقني ن 
  فــانبر إىل املنــافقني مــع ﴾تســقغفر هلــم ســبعني مــر  فلــن يغفــر اّللا هلــم 

ســوء ظــن م   يــنفع م اســقغفار النــيب تــلى اّللا عليــد وآلــد وسلـــم وهــو 
 أفملل خلق اّللا تعاىل.

 وعاع رضي اّللا عند ن ما أفلع تاح  سوء ظن وإن أتات .
 

 لياء  منوذج من مقوالته يف زايرة األو 
وعــــاع رضــــي اّللا عنــــد ن علــــيكم بــــزاير  األوليــــاء والقعــــرف ِبــــم   وإن 
تــألا النيــة   وثبقــا العقيــد    فــإن عالـــم الغيــ  وال ــ اد  مرتبطــان  
ــة مــن  ــة مــن عالـــم الغيــ  إ  بواســطة حَر َــالرو  واجلســد     يت بَر

 ﴿عالـم ال  اد   وعليد الدليل بقولـد جـل وعـال لــمرن علي ـا السـالم ن
ْع الن لــة .. اويــة  َأِن ﴿  ولـــموسى عليــد الســالم ن ﴾وهــزي إليــك جبــ

ــة العصـا مــن عالـــم ال ــ اد  ﴾اْضـِرْت بعصــاك البألــر   فجعـل اهلــز وحَر
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ة النازلة من عالـم الغي   .(1)سببا  للرَب
 

 منوذج من مقوالته يف الطاعة وخطر املعصية  
لـــى احلـــق أين ع –وعـــاع رضـــي اّللا عنـــد ن إايَـــم وا ســـقد ع عليـــد 

عنــد عنــد معصــيقد  وإايَــم  (2)مــع  اعقــد  وإايَــم والقنفــر -جــل وعــال
ان.  واإلايس من رمحقد يف أي حاعَ 

انـا يسـ   فـإن في ـا  وعاع رضي اّللا عنـد ن   تسـققلوا الطاعـة وإنَ 
انــا تــغ   فــإن في ــا غملــَ   رضــى اّللا  و  تســقألقروا املعصــية وإنَ 

 اّللا وأبغ  ما عليد .
ّللا عنـــد لــــمن   ـــي ولنميمـــة ويقعـــا ى الغيبـــةن إن اّللا وعـــاع رضـــي ا

م أن ﴿ســبألاند وتعــاىل عــاع ن  و  يغقــ  بعملــكم  بعملــا  أقــ  أحــَد
مهــاز م ــاء بنمــيم . منــاع لل ـــ   ﴿وعــاع تعـــاىل ن  ﴾أيَــل حلــم أخيــد

املسلــــــم مـــــن سلــــــم  )). وعـــــاع تـــــلى اّللا عليـــــد وسلــــــم ن  ﴾معقــــدا أثـــــيم 
  وعــاع أيملــا ن وهــل يكــ  النــاس يف النــار ((املسلـــمون مــن لســاند ويــد  

 على وجوه م أو على مناخرهم إ  حصا د ألسنق مو 
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 وعاع رضي اّللا عند ن 
 َــــــــــــل جــــــــــــر  عالجــــــــــــد  كــــــــــــن 

 
ــــــ  جــــــر  اللســــــان  مــــــا خــــــال اي ف

م أخا  ببلية إ  وابقال  اّللا ِبا أو   وعاع رضي اّللا عند ن ما ع  أحَد
ـ رم اّللا وج ـد ن لـو َعـ َُّْت امـرأ    عبم من ا  عاع علي بـن أيب  الـ َ 

 وحلََبل خل يُا أن َأْحَبل.
وعاع رضي اّللا عنـدن إايَـم والكـرب واحلسـد فإطمـا قبطـان احلسـنات 
مــا نألــق النــار احلطــ   عــاع اّللا ســبألاند وتعــاىلن  ــاتَ  و ألقــان الرَب

ــان مــن الكــافرين  ﴿ إن  ﴿  وعــاع تعــاىلن﴾إ  إبلــيس أ  واســقكرب َو
  وعاع تعـاىل ﴾سقكربون عن عباديت سيدخلون ج نم داخرين الْين ي

 .﴾أم قسدون الناس على ما أ هم اّللا من فمللد﴿ن 
أوع َنــ  ُعصــي  -أي الكــرب واحلســد  -وعــاع رضــي اّللا عنــد ن مهــا 

لـــما أفــاض علــى عبــاد  نعمــة ازداد احلســود  بــد اّللا عــز وجــل  وعــاعنَ 
ث ا  ما يقمثل ِبْا الب انَ   يا ن غيبا   َو
 عــــــــل للألســــــــود إَا تن ــــــــدن َ ْعنَــــــــة  

 
ــــــــــــــــــــومُ  ــــــــــــــــــــد مبل نن ـــــــــــــــــــــما  َو  اي ظال

احلســـود   يســـود أبـــدا    ))وعـــاع رضـــي اّللا عنـــدن يف الكقـــ  األوىل ن  
 . ((واخلبي     ُِر إ  نكدا  
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 منوذج من أدعيته رضي اّلله عنه  
غـ  اللا م َأِجْرّن من غ  ضرر  وأغننا من غ  َبطَـر  اللا ـم أجـرّن مـن 

 ابقالء  وأغننا من غ  امقالء.
ََـر  ن اللا ـم ارزعنـا مـن  ان دعاؤ  رضـي اّللا عنـد يف غالـ  حماضـر  َو
اهـــا  ومـــن  العقـــوع أوفرهـــا  ومـــن األَهـــان أتـــفاها  ومـــن األعمـــاع أَز
األخــــالق أ يب ــــا  ومــــن األرزاق أجزهلــــا  ومــــن العافيــــة أَمل ــــا  ومــــن 

 علـى سـيدّن حممـد وآلــد الـدنيا خ هـا  ومـن اوخـر  نعيم ــا  وتـلى اّللا 
 . (1)وتألبد وسلـم

 منوذج من مقوالته يف الفرق بني الشريعة واحلقيقة  
وعاع رضي اّللا عند جـواو  لسـؤاع ورد عليـد مـن بعـ  الفق ـاء يسـنلد 
افيا  وجواو  شافيا  هْ  تورتد ن   عن الفرق بني ال ريعة واحلقيقة ردا َ 

 وهـــو احلامـــد لنفســـد والــــمألمود  بســـم اّللا الـــرمحن الـــرحيم  احلمـــد ّللا 
ومنــــد انبعــــاث القصــــد للقاتــــدين وهــــو املقصــــود  خلــــق لعبــــد  إرادتــــد 
 رادتد  وأثبقد ح  أعام عليد حجقد  و ثباتـد لـد أعـام عليـد أمـر  وطيـد  

وأن لــــيس ليبنســــان إ  مــــا ﴿وجــــازا  علــــى مققملــــى ســــعيد  فنــــادا  ن 
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ون إ  أن ي ـــاء ومـــا ت ـــاؤ ﴿  و ر  أعـــام نفســـد ونفـــا  فقـــاعن ﴾ســـعى
 .﴾اّللا 

فألصـــلا احلـــ    وعميـــا األبصـــار والبصـــ    فوفـــق مـــن ي ـــاء مـــن 
عبـــاد  اكنـــون علــــمد  فوعـــف مـــع ال ـــريعة  بـــد  ومـــع احلقيقـــة بقلبـــد  
فالعلــــم املقجلـــي علـــى اجلســـم علــــم ظـــاهر  وهـــو علــــم ال ـــريعة  والعلــــم 

اإلســالم املقجلــي ولقلــ  علـــم و ــن  وهــو علـــم احلقيقــة  فنعــام ظــاهر 
ان  القا م ِبا جوار  األبدان  وأعـام حقيقـة اإل ـان واإلحسـان  على أَر
ــــما خفـــي عـــن  علـــى يقـــني وبيـــان  القـــا م ِبـــا تصـــميم اجلنـــان  ولكـــن ل
األنــاع احلســية مــا ولقلــ  جعــل هلــا تر ــاّن  وهــو اللســان  فارتبطــا 

 ال ريعة وحلقيقة  واحلقيقة ول ريعة.
ة الواعفـون مـع العلــم اخلـايل عـن العمـلن فمن ها هنا عاع أهـل ال ـريع

فـــر  فصـــدعوا مـــن وجـــد وأخطـــنوا مـــن وجـــد  وعـــاع  مـــا ســـوة ال ـــريعةَ 
املرتنــون  لفــاق احلقيقــة العــارون عــن القأللــي ِبــا ن مــا ســوة احلقيقــة 
شــيء  فصــدعوا مــن وجــد وأخطــنوا مــن وجــد  فنــاداهم أهــل اجلمــع مــن 

عارعة الطريق  ينـادي  أروت الدعو  ن أما نعقم شاووش القوفيق  على
و فا جق ــاد هــو ال ــريعة  ﴾والــْين جاهــدوا فــي م لن ــدي م ســبلنا﴿ن 

وهو تعا ي أعواع ال ريعة وألعماع لي ديـد سـبلد  وهـو احلقيقـة  فمـن 
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هاهنا لـمن تعرفوا احلقيقة لعـدم اسـقعمالكم ال ـريعة  واي أي ـا املرتنـون 
جق ـــــاد علـــــى أوامـــــر  لفـــــاق احلقيقـــــة لــــــم هصـــــل لكـــــم اهلدايـــــة إ  و 

 .(1)ال ريعة  واجقنات مناهي ا
 

اجلـــزء  ))ومـــن أهـــم أعمالـــد النثريـــة رمحـــد اّللا ونفـــع بـــع رســـالقد املســـما  
َقب ـــا ألحـــد تالمْتـــد ومريديـــد  وهـــو   ((اللطيـــف يف القألكـــيم ال ـــريف 

ال ـي  الصــا، الفقيــد عفيــف الـدين عبــدالعليم احلــوا ي  وتــدرها بعــد 
 ن براعة ا سق الع بقولد

أما بعد فقد سنل  الولد العزيز الناتع  الفقيد الويل الصا،  عفيـف 
الدين ال ي  عبدالعليم احلوا ي أن أَنصاـبد شـي ا  وألبسـد اخلرعـة  وآَن 
يفيـــة القألكـــيم املقعـــارف بـــني  لـــد يف إلباســـ ا لــــمن شـــاء  وســـنل  عـــنَ 

يف  ع امل اي  رضي اّللا عن م  فنجبقد إىل َلك واسق رت اّللا تعاىل 
جــــزء لطيــــف أُبــــنيا فيــــد إلبــــاس اخلرعــــة ال ــــريفة  وأوضــــع مــــا ورد في ــــا 

 وعلي ا  ووّللا القوفيق.اهـ.
افة أسانيد لـبس اخلرعـة عنـد  وعد أورد اإلمام العدين يف هْ  الرسالةَ 

                                                 
 . ((ااموعة العيدروسية  ))من   218( للـمقالة بقية يف ص1)



  (108 ) 

أهـــل القصـــوف و رع ـــا الـــم وتـــلا إليـــد  واســـقد  ت أهـــل الطريـــق 
يف شـنطا  وعـاع بعملـ من في ا  وما جرة مـن اخلـالف بـني أهـل العلــم 

إطـــا بدعـــة  مث اســـقطرد املؤلـــف لقفصـــيل معـــىن البدعـــة وأعســـام ا  ومـــن 
ََـــر أتـــناف لـــبس اخلرعـــة وآدات لبســـ ا  وأشـــار إىل  َلـــك انققـــل إىل 

 تفة أخْ الع د وهي ن 
َْر ال ــي  للـــمريد آدات القوبــة  ونســبق ا  مث يملــع و ــن  -1 أن يــ

  ويعرفـــد  ن ال ـــي  والــــمريد يــد  اليمـــىن فـــوق بطــن يـــد القا ـــ  اليمــىن
ان يف القوبة.  م رَت

يرفع ال ي  توتد ويقوعن أعَو وّللا من ال ـيطان الـرجيم  بسـم  -2
اّللا الــرمحن الــرحيم  أســقغفر اّللا العبــيم )ثــال؛ ( وأســنلد القوبــة والـــمغفر  
والقوفيق لــما قبـد ويرضـى  وتـلى اّللا علـى سـيدّن حممـد وآلـد وتـألبد 

 مد ّللا رت العالـمني.وسلـم  واحل
 ويقبعد املريد يف عولد.. إخل.

واســقطرد املؤلــف إىل تــي  أخــرة مسقألســنة يف أخــْ الع ــد  وأشــار 
إىل شــيوخد الــْين ألبســو  اخلرعـــة  والرســالة عيمــة يف موضــوع ا وفن ـــا  
وهو السند العلـمي والروحـي الـْي تقوثـق بـد  ـرق األخـْ والقلقـي عنـد 

 ـــف الباحـــ  مـــدة ا هقمـــام الرتبـــوي أهـــل َلـــك العصـــر  ومن ـــا يسق
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 وتوثيق أسانيد  وتالتد يف حيا  السلف الصا،. 
 

 أشعار اإلمام العدني ذات األغراض المتنوعة

ــــد مــــن القصــــا د َات األغــــراض  يزخــــر ديــــوان اإلمــــام العــــدين ولعدي
مــا هــو معلــوم أن لل ــعراء الصــوفيني وجــدان  ال ــعرية عنــد الصــوفية  َو

لـم ل ـا علـى ظاهرهـا  راق وأسلوت رتني َو ات َات مـدلوع ليسـاَ 
الســــــــكر  واخلمــــــــر   ـــــــــمسميات احلســــــــيةَ  خصوتــــــــا  يف القعــــــــري  ول
والكـــــؤوس  وســـــ ام العـــــني  وهنـــــد  ولبـــــىن  وليلـــــى  وغ هـــــا  فـــــاخلمر  
َْر والفكــــر  والكــــؤوسن إشــــار  للســـــب   عنــــدهم والســــكرن ن ــــو  الـــــ

ـــــار  عـــــن غـــــر  ض والواســـــطة املـــــؤدي إىل الن ـــــو   والرمـــــوز األنثويـــــةن عب
ل ا تدور يف مسقوة  مققملى احلاع الْي يعرتي ال اعر عند تعب    َو
افــــة املعــــاين احلســــية يف مســــقوة اللــــْ   اجلماليـــة الوجدانيــــة  واســــقفراغَ 
البـــاهر  لقعـــرب عـــن وجـــدان راق  غلـــ  علـــى اجلـــوار   فـــننطق اللســـان 

 بن و  الوجدان على املسقوة الْوعي اإلنساين .
ـــل القصـــا د الصـــوفية مـــ ن هـــْا الـــنمم الغـــزيل  وإمنـــا توجـــد وليســـاَ 

ــــدنيا  ــــنفس  والقزهيــــد يف ال ــــالوعظ  وحماســــبة ال بين ــــا أغــــراض أخــــرةَ 
وحطام ـــا  وعلـــى العمـــوم فـــالن  األديب الصـــويف مدرســـة مقفـــرد  عـــن 
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ـــــْوق أن يُرضـــــ وا عصـــــا د  غ هـــــا  و  َقُْســـــُن مـــــن منعـــــدمي َلـــــك ال
ــــــان يف  القصـــــوف إىل حمسوســــــات الـــــْهن ال ــــــ واين الـــــرخي   وإَاَ 
الصــوفية مــن تــار هــدفا  للـــمز والغمــز والقنقــي  مــن خــالع النصــوص 
ـــل الصـــوفية يانـــ  للألـــق  وان ـــغاع  فـــإن القعمـــيم ِبـــْا احلكـــم علـــىَ 

  حاجـــة لالن ـــغاع ِبـــا اـــاد  فكريـــة منقرضـــة ونقـــراض رجـــاع َوع ـــا 
 وهجيم أمرها .

والواعــــع الفكــــري والعــــا في املعــــاش اليــــوم هــــو أدعــــى لالهقمــــام  ثــــر 
ان الــرخي  املــدمر للســلوك واحليــا  وال ــرف  وأعــوع هــْا لــيس الوجــد

ترو ــا  للغــزع الصــويف  ومــدحا  لقاموســد اخلمــري املعنــوي  وإمنــا  َيــدا  
ـــل مدرســـة حجم ـــا ومقام ـــا الـــْي تنطلـــق منـــد  علـــى ضـــرور  إعطـــاءَ 
مــــة الكلـــــمات والعبــــارات وعزهلــــا عــــن  وجــــدانيائا    مــــن حيــــ  حمَا

 ومدرسقد. حقا ق حاع عا ل ا وزماند
ل تراث القصوف  ولـيس علـى اجلانـ   وهْا احلكم  ر نفسد علىَ 

وأَثـــرهم املق رجـــون مـــن -األديب فقـــم  فالناعـــدون اإلســـالميون اليـــوم 
مدرســـــة ال ـــــك الديكارتيـــــة والبافلوفيـــــة وأشـــــباِب ا مـــــن مـــــدارس النقـــــد 

هـؤ ء  -ومدارس علـم الـنفس احلديثـة  و  رـِر هلـم مـن أثرهـا و ث هـا
َهـــما تنقيـــة القــــاري  واألدت  -َمـــا يقولــــون-لـــوا علــــى عـــواتق م عـــد مح
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والعلـوم اإلسـالمية مـن ال ـوا   العالقـة ِبـا مـن آ؛ر القصـوف والوضـع 
ل َلك اقاييس أجنبية وغريبة عـن اإلسـالم  والنألل والغنوص وما شَا
َاتــد  وهلــْا آع ِبــم هــْا ا نــدفاع واحلمــاس إىل وتــم األوا ــل اــا لــيس 

أن مقــاييس نقـــدهم إســالمية خالصــة  وأىن هلــم َلـــك  فــي م  ويبنــون 
يــ  فكــر  ووجدانــد ومواعفــد  ـــمرء منقســ  إىل مدرســقد الــم بنــا تَر وال
وتوج اتـد  وغالـ  مـدارس املسلــمني مــن ألف ـا إىل اي  ـا اليـوم منطويــةب 
نفســــياُت تالمــــِْئا وثقافــــائم علــــى آ؛ر ن ــــا، املدرســــة ا ســــقعمارية 
 احلديثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــل - اــا  -املدرســة ا بقدا يــة إىل مرحلــة ال ــ ادات العليــامــن أوع هيَا
مات القعليمية امل بوهة .    ُ َراُِد أعالم م و  ألفاظ م عن آ؛ر الرتَا

يـد األعـداء  ل اخل  يف إعْار املسلـمني  واإلشـفاق ِبـم مـنَ  واخل َ 
املرتبصـــني الـــْين يـــوغرون تـــدر املسلــــم علـــى املسلــــم  ويبـــدعون غايـــة 

 إ اد الفرعة واخلالف  مع أن يف األمر سعة  ويف اإلنصاف اإلبداع يف
ان الوزان عد   يف َاتـد  نألـا   عند الدراسة ميزان عدع   قيف إَاَ 

 يف معامالتد  رلصا  يف أعمالد ونياتد .
َِ ال ـــعرية لألغـــراض الـــم يطرع ـــا  وعـــد اسق لصـــنا هنـــا بعـــ  النمـــا

ق جــــد  ونــــود أن نلفــــا شــــاعرّن العــــدين  واألســــلوت الــــْوعي الــــْي ين
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َِ  نبــا ليب الــة عليــد  القــارل إىل أننــا توخينــا ا خقصــار يف هــْ  النمــا
 اا يقناس  مع الوحد  املوضوعية للقصا د . 

وغالــــ  أشــــعار ديــــوان اإلمــــام العــــدين مــــن الغزليــــات َات العبــــارات 
ال ــعبية املن ــد   تــوات غنا يــة  و ســلوت غــ  مقكلــف  وعــد  ــِر 

د العــــروض املنلوفــــة  وميزئــــا األدبيــــة تنــــوع مطالع ــــا بعملــــ ا عــــن عواعــــ
اإليقاعيـــة علـــى أتـــوات اإلن ـــاد الســـا د آنـــْاك عنـــد تـــوفية الـــيمن  
وعاموس ا اللغوي  زِو بني اللا جة ال عبية واأللفاق العربيـة الفصـيألة 
ثـــ ا  مـــا  يـــل إىل اســـق دام األلفـــاق  البـــارز  يف عالـــ  أديب مقبـــوع ن َو

 يف بع  منا ق اليمن وخاتة يف الق ا م مثل نال عبية املقداولة 
 شاع ـــــــــــــــــــق يل مَعـــــــــــــــــــزا غـــــــــــــــــــايل

 
 وارتقـــــــــــــــــــي يل مرتقـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــايل

 شــــــــــا فــــــــــاخر يل بف ــــــــــر حمبــــــــــويب 
 

 (1)وأعطــــــــاين يف احلــــــــ  مطلــــــــويب 
 ومثل ن  

 إَا شـــا اتـــرك اهلـــم وواتـــل ســـروري 
 

 ويل رت يعلـــــــــــــم خبــــــــــــايف أمـــــــــــــوري
 وشـا ادخـل وشــا اجـزم بقلـ  جســور 

 
 تـــا   أرة اللـــوم عنـــدي خطـــن غـــ 

 أّنشـــــا اســـــقج  وجلمـــــاع املكمـــــل 
 

 ومــــــن يف النبيــــــني أَمــــــل وأفملــــــل 
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يـــ  بعـــ  القصـــا د ضـــعف البنـــاء ال ـــعري  املالحـــظ  مـــع أن يف تَر
قابــــة ال ــــعر   يقكلفــــون الصــــور والـــــمعاين   ثــــ  مــــن الســــلف عنــــدَ  َو
وخاتــة أن غرضــ م هــو الــدعو  إىل اّللا بــني العامــة  وغالــ  عصــا دهم 

ســـــماع  فلـــــْلك يقوخـــــون في ـــــا البســـــا ة  واللغـــــة تؤلـــــف ليبن ـــــاد وال
املقداولة  وعد أشكل هْا األمر علـى بعـ  البـاحثني املعاتـرين  وظـن 
أن يف األمــر شــيئا   حيــ   قلــف ال ــعر عــن النثــر  فــالنثر  قــاز لــدة 
عـدد مـن علــماء وشـيوخ تلـك املراحـل ولــمقانة وعـو  العـرض واللغـة مـع 

 ـــا ي ـــ  إىل غـــزار  يف اللغـــة وعمـــق الســـجع والبيـــان البـــديعي الواضـــع 
القصــــور البيــــاين  ولكــــن هــــْ  الصــــور والقــــو  اللغويــــة تنعــــدم يف بعــــ  
األحيان  أو تملعف يف ال عر  واإلجابـة العادلـة عـن هـْ  البـاهر  أن 

ـــانوا     -بـــرغم عـــوئم البالغيـــة الوضـــألة يف نثـــرهم وخطـــب م-الســـلفَ 
بـــل راـــا انققـــدوا اهقمـــام  يلـــون إىل ال ـــعر املقكلـــف  و  قثـــون عليـــد  

ال ــاعر ولبيــان والبــديع وخصوتــا  يف يــاع ال ــعر الصــويف القــا م علــى 
األغــــراض القعليميــــة والدعويــــة  ألطــــم قبــــون را بــــة العــــوام اــــا يال ــــم 
ََـــر  شـــي نا العالمـــة احلبيـــ  أبـــوبكر  ف م ـــم  ويؤيـــد هـــْا املنألـــى مـــا 
 العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ا عــن احلبيــ  اجلـامع بــني علـــمي عبـداّللا بــن علـوي احلب ــي عــاع ن بلغنـ



  (114 ) 

البا ن والباهر عبد اّللا بن حسني بن  اهر أند لـما نع عوع ال ـاعر 
 ن

 علـــــيا نـــــُا القـــــوايف مـــــن معادطـــــا
 

 ومـــــــا علـــــــيا إَا لــــــــم تف ـــــــِم البقـــــــرُ 
 عاع رضي اّللا عند ن 

ــــُا نــــَا القــــوايف مــــن معادطــــا  تَر
 

 ألنا يل مقصــــــــدا  أن تف ــــــــَم البقــــــــرُ 
ملــــــرموت مدرســــــة مقفــــــرد  يف من جي ــــــا األديب ومدرســـــة الســــــلف   

ثــــ  مــــن املــــدارس األدبيــــة والفكريــــة ن ألن  والفكــــري  ورالفــــة بــــْلكَ 
غال  شيوخ املراحل اشقغلوا ولدعو  إىل اّللا  ورا بـة العـوام  فقـل أن 
ــان هـْا حــظ القليـل مــن م  ـا  ومنســقا   وراـاَ  أييت ن ـا  م األديب حمبَو

عصــر مــن أدوء وشــعراء يــقالءم َوع ــم  فقــم  حيــ     لــو زمــن و 
يب م البالغي يف أعماهلم األدبية مع املدارس ال عرية الراعية.  وتَر

ولقد اسقفدت هْا املوعف من خالع دراسم حليـا   لـة مـن علــماء 
لوامــــع ))وشـــيوخ حملـــرموت عــــرب تر ـــة اجلـــد علــــوي املطبوعـــة املســـما  

ىل حملــرموت مقــزودا    فقــد حكــى اجلــد علــوي عصــة عودتــد إ(1)((النــور
ولعلـــم واألدت مــن مصــر  فوجــد مدرســة حملــرموت علــى عكــس مــا 
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جــــاء بــــد.. فصــــور حالــــد بقولــــدن فوتــــلُا إىل و ــــ  ومســــقِم رأســــي  
فنلفيـُا البالغـَة ِبـا   تُعـرف  ويُ ـزأ اـن ِبـا يُوتـف  وفقا ـُا خريطــَة 
دماغي  فإَا ُجلا ما ِبا  غي  ووجـدُت لسـاَن الفصـاحِة علـيا وغـي  
معلنــــا  بقولــــد ن بلــــُدك أرضب يِفــــرُّ ِبــــا اخلِراِيــــُا وســــرد املثالــــة  فقلــــا يف 

َْرت عوع من عاع ن   نفسي بسرت احلالة  وت
 أرُض احلراثـــــــــــِة لـــــــــــو أ هـــــــــــا جــــــــــــروعب 

 
ـــــــــــــــىن َحـــــــــــــــراا؛ ـــــــــــــــِة  نث  جنـــــــــــــــُل احلطيئ

 تصـــــدة ِبــــــا األَهــــــان بعــــــد تــــــقاهلا  
 

ََــــــــــــــــــــــران العقــــــــــــــــــــــوع إّن؛  وتـــــــــــــــــــــرد 
  

فــــي  وأضــــرت بيــــ قفــــي  إَ هقــــف داع فبينمــــا أّن أعلــــ َ  دي علــــىَ 
تـــرف وج ـــة القلـــ  ونقلـــ  إىل حالــــة اجلـــْت عـــا ال ن رويـــدك اخلــــع 

 نعليك إنك ولواد املقدس  وة ..
ــــــد  هــــــْا شــــــراُت القــــــوِم ســــــادتنا وع

 
 أخطـــــا الطريقـــــَة مـــــن يقـــــْل خبـــــالفِ 

  

فنفقــا فــإَا الطريــق د لــة وإد ع ومقامــات وأحــواع وعبــوع وإعبــاع  
ــــل ســــر فعرفــــُا أن مــــن اجلنــــون فنــــون   وأن احلــــق مــــع مــــن جــــاع يفَ 

ــل عــا ع فيــد تلفــي  وأعبلــا  ــاَ  مصــون  فرتنــا برســوم ســلفي  وتَر
علـــى الـــدعو  إىل اّللا تعـــاىل  وإرشـــاد الملـــاع مـــن اجل ـــاع  وترغيبـــد يف 
العمــل واألعمــاع  وســعة رمحــة الكبــ  املقعــاع  فقــار  أســقدرجد بقصــيد  
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اد وألشـــعار املوزونـــة مـــن  ـــر احلميـــ  امل ـــ ور  و ر  ولقوســـل واإلن ـــ
 والسجع املنثور.

 
 منوذج من شعره يف الشوق

 عاع اإلمام العدين يف شوعد ألهلد وأسالفد الصاحلني ن 
ـــــــِع  ـــــــَرْرَت بَلْعَل َِْري إن َم ـــــــ ـــــــرِاْض ب  َع

 
ُــــعِ  ــــرِي الســــالَم أُهيــــَل تلــــك األرب  واْع

ــــــــــــعا   لُّلا وخت ا َْ ــــــــــــ  واشــــــــــــفْع وعُــــــــــــل بَق
 

 اي ســـــــــَا  وادي الناقـــــــــا واألجـــــــــرعِ 
 كم َضـــىَن جســـمي وســـالْا أدُمعـــيفـــي 

 وبكـــم لَِبْســـُا ِمـــن النـــوة ُحَلـــَل الملـــنا 
 

 وهجــــرُت فــــيكم َمــــن  ة أو َمــــن دّن
ــــــــَدّن  ــــــــبَُّكُم لنفســــــــي َدي ــــــــُا ُح  وجعل

 
ــــان َمْســــَكُنُكم بــــوادي املنألــــىن  إنَ 

ْم معــــــي يف أضـــــــُلعي  ــــــا  فمثـــــــوَا  ِحسا
ُهُم أَعـــــــــــزَّ دخـــــــــــا ري   اي َمــــــــــن أُِعـــــــــــدُّ

 
 ســــــا ريشــــــغفي  ــــــباُكُم َســــــرة يف 

ــــع مبــــاهري  ــــى  ي  وبــــدا وفــــاض عل
 

 يف خـــــــا ري وضـــــــما ري وســـــــرا ري
 (1)يف مســــمعيمنطقــــي يف منبــــري يف  
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 ويف ال وق واللوعة للو ن واألهل يقوع ن 
 مســـــــــــــــــــــــــافرين أبلغـــــــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــف والفــــــي ســــــالم  ــــــرن ال  مــــــن يف ت

 مـــــــــــــــن عامقـــــــــــــــد ت ـــــــــــــــبد الغصـــــــــــــــنا  
 

بــــــــــــــدر القمــــــــــــــام   ومــــــــــــــن جبينــــــــــــــدَ 
 مـــــــــــــــــــــقمم احلســـــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــــمعىن  

 
  ي الطـــــــرف عمـــــــ ي احلمـــــــام ســـــــو 
 واجلســـــــــــــم مـــــــــــــن فرعقـــــــــــــد مملـــــــــــــىن  

 
 وّنظـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــا ئنـــــــــــــــــا منـــــــــــــــــام 

 عولــــــــــــوا لـــــــــــــمن عــــــــــــد بــــــــــــرا حــــــــــــايل  
 

   قســـــــــــــــــ  اّن نســـــــــــــــــينا لقـــــــــــــــــا  
 أفديـــــــــــــــــــــــد وحلـــــــــــــــــــــــاع والــــــــــــــــــــــــماع  

 
ــــــــــــــيس مقصــــــــــــــودي ا  رضــــــــــــــا    ول

 واّللا أعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و  أويل  
 

 مـــــــــــا حــــــــــــ  يف اخلال ــــــــــــق ســــــــــــوا  
  

 ويقوع يف أخرة ن 
  مــنوة الــدمى الُكــُنِس اي َســْفَع عِيديــَد اي

 
 الســـــاجياِت العيــــــوِن الُفــــــرتَِّ الــــــنـُُّعِس 

ـــــــنَّ  الُلُعـــــــِس    احلاليـــــــاِت اللُّــــــــما ال ُّ
 

 اي ســــفَع ِعيديــــَد اي َوْجــــِدي لِغز نــــْك 
 اي َسْفَع ِعيديَد اي مـنوة املِـالَ  احلُـَوْر  

 
ــــــَورْ   الفاتنــــــاِت الــــــورة ألباهيــــــاِت النـُّ

  جـــورْ هـــل ترمحـــون البعيـــَد القاتـــي امل 
 

ـــــا لروضـــــاتك ورضـــــوانكْ    ( 1)ُســـــقيا ورُعي
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 ويقوع يف شوعد إىل عدنن 
 هــــــــــــــــــــزين ال ــــــــــــــــــــوق إىل عــــــــــــــــــــدن 

 
ـــــــــــــــــــــات   شــــــــــــــــــــد اي حـــــــــــــــــــــادي الَر

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعنا ازداد والوســـــــــــــــــــــــــــــــــــن  
 

ـــــــــــــــز عــــــــــــــن جفــــــــــــــوين     وغــــــــــــــات ن
ـــــــــــــــم مـــــــــــــــا ســـــــــــــــكن    خـــــــــــــــا ري ع

 
قـــــــــــــــــات   مـــــــــــــــــْ جـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن مَ 

 هــــــــــــــــــــــــــــل درة وردي الـــــــــــــــــــــــــــــوجن  
 

 مـــــــــــــــا بقلـــــــــــــــيب مـــــــــــــــن اضـــــــــــــــطرات
 لونــــــــــــــــد  ســــــــــــــــك حــــــــــــــــني فــــــــــــــــا   

 
  اثلــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــد  يــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــارد القـــــــــــــــــــــــرا    مـــــــــــــــــــــــا الب  أوَ 
 

مــــــــــــــــــــا املنــــــــــــــــــــدع الر يــــــــــــــــــــ    أوَ 
   غــــــــــــــــــــــــــــــــــىن يل و  ســــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عنــــــــــــــــــــــــــــــــــك واّللا اي حبي

 وج ــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــاهي احلســــــــــــــــــــن  
 

  (1)فـــــــــــس مـــــــــــا دوطـــــــــــا ســـــــــــألات
  

 منوذج من شعره يف الوعظ واحلكمة
 نصـــــــــــــــــــــبا ألهـــــــــــــــــــــل املناجـــــــــــــــــــــا  

 
ـــــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــــدس اللي  يف حن

 واســــــــــــــــقعْبوا الســــــــــــــــ د وامســــــــــــــــوا  
 

  اَ ّنم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ّنمعيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــققبل م لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف  

 
 ِبجـــــــــــــــــــــات فملـــــــــــــــــــــل وإَـــــــــــــــــــــرام

 مــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــْ    ُتكيــــــــــــــــــــــــــف  
 

 و  تصــــــــــــــــــــــــــــــــور يف ا وهــــــــــــــــــــــــــــــــام 
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 عــــــــــــــــــد َاع ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عناهــــــــــــــــــا 
 

 وهـــــــــــــــــام في ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــْي هـــــــــــــــــام 
 واســــــــــــــــقوحش اخللــــــــــــــــق وامســــــــــــــــا   

 
 يف الفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف وا َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 ولـــــــــــــــــــم يعــــــــــــــــــِر علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــي  
 

 ســـــــــــــــــــــــوا  لـــــــــــــــــــــــو  م مـــــــــــــــــــــــن  م
  ــــــــــــــــــــــــابوا وفــــــــــــــــــــــــاز امل فــــــــــــــــــــــــون  

 
 ؛م ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أروت ا 

 نبـنـــــــــــــــــــــــــــــي وطــــــــــــــــــــــــــــدم بِنــــــــــــــــــــــــــــاّن  
 

 ومنق ــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــرّن اهــــــــــــــــــــــــدام
 ولســـــــــــــوف والســـــــــــــوف تســـــــــــــويف 

 
 نملــــــــــــــــــــــــــــــــــي الليــــــــــــــــــــــــــــــــــايل وا ايم 

ـــــــــــــــــــــــــــد تقملـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــا ع  أايمن
 

ـــــــــــــــــــــى القمـــــــــــــــــــــاين وا وهـــــــــــــــــــــام   عل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آت عريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     َو

 
 والعافيـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــدها اســـــــــــــــــــــقام 

 والعمـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــانا وإن  ـــــــــــــــــــــاع 
 

ــــــــــــــــــرَّ  الســــــــــــــــــام    بــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــنَ 
 والغيـــــــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــــي أرامـــــــــــــــــــــــــل 

 
  منـــــــــــــــــــــــــــا وأ فالنـــــــــــــــــــــــــــا ايقـــــــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ن َْر اايمَ   ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 َنطـــــــــــــــــــــا اضـــــــــــــــــــــغاث أحـــــــــــــــــــــالم 
ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا فعلن ـــــــــــــــــــدم عل  نن

 
 و  يفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام

ــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــؤخر    اي َا الكســــــــــــــــــلَ 
 

 توبقــــــــــــــك مــــــــــــــن عــــــــــــــام اىل عــــــــــــــام 
ــــــــــــــــــــــــدري بعــــــــــــــــــــــــام    وليســــــــــــــــــــــــا ت

 
 أيتيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن ّنعـــــــــــــــــ  او  م

 أو هــــــــــــــــــــــــل هققــــــــــــــــــــــــا دنيــــــــــــــــــــــــا 
 

 دامـــــــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــــــد أو هلـــــــــــــــــــــا دام 
 ولــــــــــــــــــــــيس تعلـــــــــــــــــــــــم خلصــــــــــــــــــــــمك  

 
 أمــــــــــــــــــــــــــرا  إَا جــــــــــــــــــــــــــا لاللــــــــــــــــــــــــــزام 

 



  (120 ) 

اشـــــــــــــــــــف الملـــــــــــــــــــر اي مـــــــــــــــــــن   ايَ 
 

 عملــــــــــــــــــــــى بقــــــــــــــــــــــدر  وأحكــــــــــــــــــــــام
 احفـــــــــــــــــــــــــظ علينــــــــــــــــــــــــــا  يعــــــــــــــــــــــــــا   

 
 عنـــــــــــد انقملـــــــــــا العمـــــــــــر ا ســـــــــــالم 

 عــــــــــد جــــــــــدت فملــــــــــال  و ســــــــــالم 
 

 وأفملـــــــــــــــــــــــل اجلـــــــــــــــــــــــود ا نـــــــــــــــــــــــام
 حاشــــــــــــــــــــــاك بعــــــــــــــــــــــد القفملــــــــــــــــــــــل 

 
 تـــــــــــــــــــــــْيقنا هـــــــــــــــــــــــوع ا ضـــــــــــــــــــــــرام

 فـــــــــــــــــــــــــنألن أهـــــــــــــــــــــــــل لالســـــــــــــــــــــــــوا  
 

ـــــــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــــــل لالنعـــــــــــــــــــــــــام   وأن
 نـــــــــــــــا وتـــــــــــــــلوا علـــــــــــــــى امحـــــــــــــــد  

 
 مكــــــــــــــــــــــــررا   ــــــــــــــــــــــــوع ا عــــــــــــــــــــــــوام 

 وع أيملا  ن ويق 
 َــــــــــل مــــــــــن لــــــــــيس  نــــــــــع نفســــــــــد 

 
 عـــــن حملـــــي  اهلـــــوة َاق اهلـــــوان 

 مــــــــــــن تــــــــــــدىن دنــــــــــــا بــــــــــــد مهقــــــــــــد  
 

 لــــــــــــــو يكـــــــــــــــن عاليــــــــــــــا  ولزبرعـــــــــــــــان 
ـــــل األمـــــور    واتـــــأل  اللطـــــف يفَ 

 
ــــــــــل شــــــــــي إ  وزان   مــــــــــا لطــــــــــفَ 

 َـــــــــــــل جـــــــــــــر  عالجـــــــــــــد  كـــــــــــــن  
 

 مـــــــا خـــــــال اي فـــــــ  جـــــــر  اللســـــــان 
 إمنـــــــــــــــــــا يوعـــــــــــــــــــع املـــــــــــــــــــرء الغـــــــــــــــــــيب 

 
  يف  يــــــــــــع املصــــــــــــا   خصــــــــــــلقان

 الطمــــــــــــــــــــع والقعــــــــــــــــــــدي للــــــــــــــــــــْي  
 

 لــــــــــيس يعنيــــــــــد فاحــــــــــْر اي فـــــــــــالن 
ـــــــــــل األمـــــــــــور   ـــــــــــزم الصـــــــــــرب يفَ   وال

 
 تـــــاح  الصـــــرب يف العقـــــ  معـــــان 

   تعـــــــــــــــــادي زمانـــــــــــــــــك يغلبـــــــــــــــــك  
 

 َـــــــــــن مســـــــــــاير يســـــــــــايرك الزمـــــــــــان 
ـــــــــــــن      تعـــــــــــــِر علـــــــــــــى و ـــــــــــــن َو

 
ـــــــــان عـــــــــزك هـــــــــو مكـــــــــان   أينمـــــــــاَ 

 



  (121 ) 

ــــــــــــــــل الغــــــــــــــــىن   فــــــــــــــــالغىن الغــــــــــــــــىنَ 
 

 الققـــــــى مـــــــا ســـــــوة الققـــــــوة ففـــــــان 
 ولققـــــــــــــى  قمـــــــــــــع لـــــــــــــك اي فـــــــــــــ   

 
 يف حياتـــــــك ويف األخـــــــرة األمـــــــان 

   يقنطــــــــــــــــــك َنبــــــــــــــــــك والقــــــــــــــــــزم  
 

ــــــــــل آن   حســــــــــن ظنــــــــــك بربــــــــــكَ 
ــــــــــــــــــــى اّللا االــــــــــــــــــــاع      نــــــــــــــــــــىن عل

 
  (1)مطلبــــــك منــــــد للعصــــــمة جنــــــان 

ـــــــا  يف ج ـــــــاد   ـــــــا حي ن  أنـــــــا مـــــــاَ 
 

 َـــــــن عـــــــوي اليقـــــــني ثبـــــــا اجلنـــــــان 
 وإَا مــــــــــــــا يقينـــــــــــــــك تــــــــــــــع بـــــــــــــــد  

 
ـــان   (2)ف ــو قفبــك مـــا عــد شــا َ 

ـــــــــــا مـــــــــــن أهـــــــــــل اليقـــــــــــني   ن  وإَاَ 
 

 (3)تــــع عــــدم القصــــوف لــــك وون 

 يقملــــــــــــع ســــــــــــر أســــــــــــرار الغيــــــــــــوت  
 

 يف القلـــــــوت واخلـــــــرب عنـــــــدك عيـــــــان 
 والكــــــــــــــــالم بعــــــــــــــــد َا   ينبغــــــــــــــــي  

 
 عــــد حســــن هــــا هنــــا عــــب  العنــــان 

ـــــــــيب  ـــــــــى الن  والصـــــــــال  والســـــــــالم عل
 

 األنــــــــــــــــــــــــــــــــــان مث ا َمــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
  

 منوذج من شعره يف حماسبة النفس
عــدين حماســبة للــنفس وإ؛ر  إىل  بيعق ــا الروحيــة  يقــوع يف وليبمــام ال

                                                 
 ( األتل يف اللغة ن جنون  وعد أثبق ا بل جة العامة.1)

ْلك وللا جة2)  العامية  واألتلن شاء . ( لملرور  ال عر لفبان شا   وهيَ 

 ( يف البيا زحف.3)



  (122 ) 

 َلكن 
 اي عـــنُي إن ّنم اخللـــي ففـــي الـــدجى 

 
   ئجعــــــي   ئجعــــــي   ئجعــــــي 

 جـــن البـــالم ففـــي جنانـــك فـــارتعي  
 

 ونقعـــــــــــــــــــــي ونقعـــــــــــــــــــــي ونقعـــــــــــــــــــــي
 اي أَُن إن  ـــــــــاع العـــــــــْوع عقابـــــــــد  

 
   تســـمعي   تســـمعي   تســـمعي

 د   يســــــــقميلك عــــــــن هــــــــواك مفنــــــــ 
 

 منــــد ارعــــوي منــــد ارعــــوي منــــد ارعــــوي
 اي م جــم شــقي الصــفوف وودري 

 
   ترجعـــــــي   ترجعـــــــي   ترجعـــــــي

 وإَا أ ك املـــــــــوت مـــــــــن دون املنـــــــــا 
 

    زعـــــــــي    زعـــــــــي    زعـــــــــي
   تطمعـــــــي مـــــــن دوطـــــــم بســـــــالمة  

 
   تطمعــــي   تطمعــــي   تطمعــــي

ي  ــــــــرايض املونقــــــــات فــــــــإتَر  غــــــــ  ال
 

 ترتعــــــــــــي   ترتعــــــــــــي   ترتعــــــــــــي  
َـــــــــ  اهلـــــــــوة جب الـــــــــة     تـــــــــداعي رِي

 
   تـــــــــــدعي   تـــــــــــدعي   تـــــــــــدعي

نـــا تـــادعة فـــال ختِ ـــي الفنـــا   إنَ 
 

رعـــي فلـــد أَرعـــي فلـــد أَرعـــي  فلـــد َا
 و رعـــي غصـــ  امل الـــك واتـــربي 

 
 و رعـــــــــــــــــي و رعـــــــــــــــــي و رعـــــــــــــــــي

 إن تـــــا  ّنعـــــوس اهلـــــوة آن اللقـــــا 
 

ـــوين اســـرعي ـــوين اســـرعيَ   َـــوين اســـرعيَ 
  

 راسالت والـمساجالت منوذج من شعر امل
يزخـر ديـوان اإلمـام العـدين برسـا ل شـعرية ومسـاجالت نبميـة  وهــي  
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يــ  ال ــعري  والبنــاء الفــ   إ  أطــا تفصــع  َســابقق ا مــن حيــ  الرَت
غــــرض مــــن  لنــــا عــــن هــــْا اللــــون الســــا د يف حيــــا  ال ــــيوخ والعلـــــماءَ 
يـد األغراض امل مـة  ومـن هـْا الـنمم مـا عالـد جـواو  لقصـيد  وتـلا إل

 هـ.910من القاضي األجل ش ات الدين أمحد بن عمر املَزجَّد سنة 
 أجــادت ســليمى ولوتــاع وولب ــر 

 
 وولــــود من ــــا لــــيس ولصــــد واهلجــــرِ 

 ولـــــــم تصــــــ  للواشــــــني نعــــــا  وإطــــــا  
 

ــــوزرِ   لقعلـــــم مــــا  ــــ  الوشــــا  مــــن ال
 تُراهـــا علـــى الع ـــد القـــدن مـــع الوفـــا 

 
ـــــم تلقفــــا مــــن عــــوع َعمــــراو و  بَكــــ  رِ ول

ــم تســـــقألل عـــــن ودادهـــــا   ــــ  وشـــــيمق ا ل
 

 وليســــا تقابــــل تــــفوها عــــم ولـــــمكرِ 
 يُبــــــــن ِبــــــــا نقــــــــ  الع ــــــــود وإطــــــــا  

 
ــــل حــــاع   َتُ ــــوبد ولغــــدرِ   علــــىَ 

 ففـــــــــي عرِبـــــــــا عـــــــــز  ويـــــــــدب ورفعــــــــــةب  
 

ــم احلَــــرْبِ   إىل الغايــــة القصــــوة إىل العالـــ
 شــ ات العــال غــوث املــال هــو أمحــد 

 
 رِ وعاضــي عملــا  الوعــا يف مــد  العصــ

 فيــومب لــد يف العلــم والفملــل واحلجــى 
 

 يزيـــــد علـــــى أعمـــــار ســـــبع مـــــن النِاســـــرِ 
 ويف العلــــــــم َن  لـــــــــم يــــــــزع مقال مــــــــا   

 
 يقــــــل عليــــــد مــــــد ســــــبع مــــــن الن ــــــرِ 

ي َوْتــُف فملــلد    فيــا أي ــا القاضــي الـْـ
 

 ُ ـــلُّ عـــن اإلحصـــاء والعـــد واحلصـــرِ 
 َقابـــك أحلـــى يف الفـــؤاد مـــن املـــىن  

 
 ا يســـريوأ يـــ  مـــن مـــر النســـيم إَ

 وإين بصــــــدق الــــــود منــــــك وولوفــــــا 
 

ـــــل  عـــــد أحـــــا، بـــــد خـــــربي  علـــــيمب وَُ
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ــــــــ   وخــــــــا رك االــــــــروس ي ــــــــ د أن
 

َيــد مــدة عمــري  علــى الصــدق والــود األ
ق  إليد جواو  آخر سنة    من اهلجر  عاع فيد ن  913َو

ـــــد َوبْـــــُل ســـــا د  ـــــروضا َعمَّ  ســـــالمبَ 
 

 ففـــــــقع مـــــــن نـــــــور الكمـــــــام مبانُـــــــد 
 ك يف ن ــر عطــر  ســالم يفــوق املســ 

 
وق ال ـــ د يف فـــم  اعُمـــد   ويـــزري بــْـ

 علــــى الســـــيد احلـــــرب احللـــــيم شـــــ ابنا  
 

ُمـــد   نــواوي الُعــال مفــم الزمــان وحَا
ـــد يف ســـلوك الـــدين أوضـــع مـــن ا    ل

 
ـــــــد يف فنـــــــون العلــــــــم أو  مقانُـــــــد  ل

ــــــــد   ــــــــدة ب ـــــــــم يُ ق  لكــــــــل زمــــــــانا عال
 

ــُمد ْا زمــــانب أنــــا   شــــك عالــــ  (1)وهــــ
  

 لغزل منوذج من شعر ا
الغزع أسلوت تـويف بـديع  وغالـ  الصـوفية  يلـون إىل القعبـ  بـد يف 
ثـــــ ا  مـــــا يعيـــــ   مناســـــبات عـــــد   ولكـــــل مدرســـــة أســـــلوت ومـــــن ا  َو
املقــنخرون أســلوت الغــزع عنــد الصــوفية  وينســبوطم إىل ااــون واخلالعــة 
لـــــما يــــرد مــــن تــــريع العبــــارات للـــــمرأ   والكــــاس  واخلمــــر   والــــد ع  

                                                 
ــــان إن ــــاء هــــْ  302ص ((ااموعــــة العيدروســــية  ))( للقصــــيد  بقيــــة يف الــــديوان  1)   َو

قب ا ال ي  املزجد وأرسل ا ليبمام العدين جاء في ا ن   القصيد  على عصيد َ 
ــــــــروضا وَرتــــــــد غما ُمــــــــد  ســــــــالمبَ 

 
ما ُمــــد  وفــــقاع عــــن زهــــر األعــــاحيَ 
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ال ــوق  والع ــق  وولطبــع لـــو نبــر املــرء إىل ظــاهر األلفـــاق والغــنا  و 
َِ ال ـعرية  حمكِاما  ف م الزمـان املعاتـر وأسـلوبد لــما رأة يف هـْ  النمـا
إ  اخلالعة ووتف النساء والفراش ن ولكن ولبدي ة يسقطيع الباح  

فنــا   ))املقنمـل يف أشــعار القـوم ومراســالئم وأحــواهلم وأخالع ـم  أن يــرة 
  يرض  للـمقاييس احلكمية اارد   وإمنا يعـرب عـن شـعور  ((ا  خصوتي

راقا يف الــْات الصــوفية  جعلــا مــن تلــك اللْا ــْ احلســية يــرد رمــز   
عالعــة ِبـــا اعانيـــد الســـفلية األغالليـــة  وإمنـــا يسق ـــف منـــد القألليـــق إىل 
 معانا تعقلا يف َاتا َوعيِة الف م.. شفافة األسلوت.. عالية املقصد.

ــــنين  ولـــــمعاترين   يقبلــــون يف هــــْا املنألــــى حجــــة و  يرتملـــــون َو
تعلــيال   ولســنا  اجــة إىل فــرض عناعــات ال ــعر الصــويف علــي م لقصــ  
ــل إّنء اــا فيــد ينملــع  وإمنــا نملــع هنــا منــاَِ مــن  مــن ا احليــا   ألنَ 
شعر اإلمـام العـدين م ـفوعا  اناسـبقد الـم  لـي لنـا تـور  القبـوع لـدة 

لون الرســـا ل علـــى أرفـــع مســـقوة اجقمـــاعي بواســـطة أولئـــك وهـــم يقبـــاد
فــى ِبــْا  الغــزع  واتــطالح م الوجــداين علــى املــدلوع مــن األلفــاق  َو
حجــة للـــمنصف أن يف ــم تفــرد هــؤ ء يف ف ــم املعــاين  حيــ    عيــاس 
بــني ف منــا احلســي ااـــرد الــْي يرغــي بنقـــد  املقــنخرون وف ــم الصـــدور 

ام العــدين  ــد  الســلطان امللــك األوا ــل  فعلــى ســبيل املثــاع نــرة اإلمــ
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 بْات األسلوت الغزيل فيقوع ن  (1)البافر عامر بن عبدالوهات
                                                 

لطان عــامر بــن عبــد الوهــات بــن داود بــن  ــاهر  ينقســ  إىل بـنـــي  ــاهر الــْين  ( الســ1)
قـاو  نـا   العقـد البـاهر ))َانا هلم دولة يف اليمن  وعد ألف احلافظ الديبع ال يباينَ 

َْور  وفـــر  بـــد  وأعطـــى ((يف  ريـــ  دولـــة بـنــــي  ـــاهر   وعـــد وعـــف عليـــد الســـلطان املـــ
 رتبقد العلـمية  وتدر  يف جامع زبيد. الديبع جا ز  ميمونة  وأَرمد  ورفع

َان السلطان عامر على جانـ  عبـيم مـن الـدين والققـوة والــم ي علـى  اعـة 
ثــ  الصــدعات والـــمربات  لــد مــ ثر عديــد   ََــار نَ  اّللا  مالزمــا  للط ــار  والــقالو  واأل
 من ان عمار  جامع مدينة زبيد  وعمـار  مدرسـة جنـوت املسـجد ادينـة زبيـد  وعمـار 
ـــراهيم اجلـــربيت  وعمـــار  مدرســـقني ادينـــة تعـــز   مدرســـة ال ـــي  الكبـــ  إناعيـــل بـــن إب
وإجراء العني املا ية ِبـا  وبنـاء اجلـامع الكبـ  ولــمقرافة  وبنـاء مدرسـة القبـة ِبـا  وبنـاء 
مدرســة عبيمــة بــرداع  وبنــاء مســجد بــداخل مدينــة عــدن  وإجــراء امليــا  ببــاهر الــرب 

بقرية عسي   وإعامة ما   قصى من املساجد والص اريا  من ا  وبناء ت ريا عبيم
 واوور والسدود.

َانـــا مـــد  حكمـــد إىل انقملـــاء دولقـــد تســـعا  وع ـــرين ســـنة إ  أايمـــا  أعـــام في ـــا 
 تر  العدع ودولة الرخاء  وّنع من شعبد ورعااي  جليل الود ووافر الو ء.

ــان م ــرفا  َانــا بينــد وبــني آع العيــدروس مــود  وحمبــة أَيــد   فاإل مــام العــدينَ 
ومعبمـــــا  يف بال ــــــد  ومكرمــــــا  يف ســــــلطاند  وجــــــرت بين مــــــا مســــــاجالت  وأشــــــعار  

ثـــ   حفــــظ لنـــا من ــــا ديـــوان  نبــــْ    ((حمجــــة الســـالك وحجــــة الناســـك  ))ومراســـالتَ 
 تاحلة .

ــــــاتب  ــــــن عبــــــد اّللا العيــــــدروس مكاتب ــــــني ال ــــــي  حســــــني ب انــــــا بينــــــد وب َمــــــاَ 
 .149ص ((النور السافر)) ومساجالتب شعريةب أشار إلي ا يف
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ََرهـا  النـور ))ومدحد ال ـي  حممـد بـن أمحـد  ـرق بقصـا د  من ـا أبيـات عجيبـة 

 .148ص ((السافر
انا وفا  السلطان عامر بن عبدالوهات يوم اجلمعة الثال  والع رين من ربيع  َو

ا هـ ش يدا  ور؛  عدد من ال عراء مـن م ال ـي  العالمـة الـديبع  و ـ 923الثاين سنة 
 عالدن

 َأِخالاَي ضاع الديُن مـن بعـِد عـامرا 
 

 وبعَد أخيد عادِت النـاُس يف النـاسِ 
 فمـــــــــــــــــــْ ُفقـــــــــــــــــــدا واّللا واّللا إننـــــــــــــــــــا 

 
 

ــــلوان يف غايــــة البــــاسِ   مــــن األمــــِن والسُّ
 ولد فيد أيملان 

ــــِن الصــــالِ  ُمَ ــــيَُّد ْ   هطَّــــَم مــــن َر
 

ـــــــلُّ عـــــــاِمرِ  ـــــــوِاَض ِمـــــــن بـنــــــــيانِدَ   وعـُ
 بعــَد تــالِحدفمــا ِمــن تــال ا فيــد  

 
 و  عــــــــامرا واّللا مــــــــن بعــــــــِد عــــــــامرِ 

  

ََــر  ـان أوع رجــاع دولـة بـنـــي  ـاهر علــي بـن  ــاهر  وآخـرهم عمــر بـن داود   َو
 . 238ص  ((النور السافر  ))َلك 

ََــر  انــا لســيدّن أيب بكــر العــدين مواعــف عبيمــة إىل جانــ  الســلطان عــامر  َو
ما مــات والــد  ال ــي  عبــدالوهات بــن  رفــا تــاحلا من ــان أنــد لـــ ((العقــد النبــوي))من ــا 

داود رمقد الناس عن عوس واحد  وتنكروا لد  وأ عـوا علـى خالفـد  يـع أهـل الـيمن  
ــان يف  لــة مـــن  حــ  أّنس مــن دويراتـــد  وعــام معــد ســـيدي أبــوبكر مقامــا حســـنا  َو
خــالف خالـــد عبــداّللا بـــن عــامر  وخالفـــا النــاس معـــد  فســعى بيـــن م ال ــي  أبـــوبكر 

نجـــابوا بـــْلك  وأخـــْ مـــن م املواثيـــق والع ـــود  فنكـــ  عبـــداّللا بـــن عـــامر  ولصـــلع  ف
 فنن ن ال ي  عصيد  يع و ِبا عبداّللا بن عامر  أوهلا عولدن

 عولــــــــــــــوا لـــــــــــــــمن نقــــــــــــــ  الع ــــــــــــــود 
 

 يكــــــــــون غــــــــــدرك عليــــــــــك   لــــــــــك
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 شـــــــوعي إىل زينـــــــ  شـــــــديد شـــــــا قْ 
 

 والقلـــــــــ  إلي ـــــــــا   يـــــــــزاع خـــــــــافقْ 
ــــــــــــقْ   ــــــــــــم دواف  وأدمعــــــــــــي مــــــــــــن مقل

 
 شــــــــوعا  ونــــــــومي للجفــــــــون مفــــــــارقْ 

 خـــــــــــدود زينـــــــــــ  زينـــــــــــا بقوريـــــــــــدْ  
 

ـــــــْد  ـــــــة البي ـــــــد ظبي ـــــــ  جي ـــــــد زين  وجي
لــــــك اجليــــــْد نفســــــي فــــــدا ز    ينــــــ  َو

 
ــــــ  حلســــــن فــــــا قْ   لقــــــد حــــــوت زين

ـــــــل عصـــــــدي   زينـــــــ  مـــــــىن علـــــــيب َو
 

ـــــــــدي  زينـــــــــ  هلـــــــــا أرفـــــــــع حمـــــــــل عن
 مــــــا حــــــاع زينــــــ  اي نســــــيم بعــــــدي 

 
 أمـــــــــــا أّن م ـــــــــــقاق تـــــــــــ  وامـــــــــــقْ 

 فــــــــــــــــإن زينــــــــــــــــ  عــــــــــــــــر  النــــــــــــــــواظْر  
 

 وإن زينــــــــــــــــــ  منيــــــــــــــــــة اخلــــــــــــــــــوا رْ 
ـــــــــو  تـــــــــال  املكرمـــــــــات عـــــــــامْر    ل

 
    ـــــــــ  إلي ـــــــــا واعطـــــــــع العال ـــــــــقْ 

هنــــا رمــــز    حقيقــــة  ومــــن هــــْا الرمــــز وعليــــد  قمــــع ف ــــم وزينــــ   
المها يعلـم مـن تـاحبد عـدر العبـار  ومصـدرها   الكاِت  والـمكاَت   َو

 ومن هو تاحب ا  وما مقدار علـمد  وخلقد  وأدبد.

                                                                                                         
  بــــــــــــــــــــــــــد ئزمــــــــــــــــــــــــــك اجلنــــــــــــــــــــــــــود

 
 و  بقـــــــــــــــــــــــــــــــي اي َاك أملـــــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــود   فســـــــــــــــــــــوف توثقـــــــــــــــــــــك القي
 

 وينقملـــــــــــــي مـــــــــــــن بعـــــــــــــد أجلـــــــــــــك
  

ََر ال ي  نفعنا اّللا بد. صفكان أ ما   .((العقد النبوي))من  133-132مر َ 
ََــر الطيــ  وفقيــد يف  أن نســ  ال ــي  الســلطان  124ص (( ريــ  ال ــألر  ))و

عامر هو عامر بن عبدالوهات بن داود بـن  ـاهر بـن معوضـة بـن  ِ الـدين العمـري 
 ي اّللا عند.القرشي األموي نسبة إىل أم  املؤمنني عمر بن عبدالعزيز رض
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د لنا سالمة الْوق لـدة هـؤ ء الرجـاع أمـام تـريع الغـزع  والْي يَؤ
م عســــــكري راــــــا   يقبــــــل أن  والق ــــــبي  أن القصــــــيد  موج ــــــة حلــــــَا

ـــننثى لـــو أخـــْت األبيـــات يـــرد  عـــن مقصـــد ال ـــاعر  يُقألـــدث معـــدَ 
وق املمدو . وراا أيملا تعد إهانة لرجل يعقز برجولقد   ا عد يؤدي  َو

 يف ف م عاموسنا املعاتر إىل الققل أو القنكيل.
مـا ســبق القألـدث عـن هــْ  املرحلـة ومـا ســبق ا أطـا و شــك  ولكـنَ 

ــان ع ليــة القــوم وعلـــماؤهم وعــادئم في ــا أيلفــون القغــزع مرحلــة مقفــرد َ 
ويقفننــون فيــد  حيــ    مكــان بيــن م لفاســق أو ســيء النيــة والبــن   
عمال و  عو  و  نية وهلْا تصدرت هْ  األشعار دواوين الفألوع من 

 .(1)الرجاع وخو   ِبا األبطاع
  إن اتـــطال  القـــوم علـــى األســـلوت الغـــزيل فـــن خـــاص ِبـــم  وعـــد 

و من غ هم أبدا   وهلْا يعد فنا َوعيا  عد مـات اـوت أتـألابد  و  قل
يــاع لالعقــداء إ  بــْات ال ــرو، الوجدانيــة  تعــاع معــي انبــر ليبمــام 

 العدين وهو  د  والد  اإلمام العيدروس ِبْا األسلوت فيقوع ن 
 رق الســـــــــــــــــــــــــقيم

 
 اي رديـــــــــ  القـــــــــد

 
 اي داجــــي الثمــــيم

 
 دمعـــــــــــــــــــــــــــــد ردن

                                                  
ثــ  مــن القصــا د لــيس مــن الغــزع اخلــاص ولـــمطالع 1) ( والـــمالحظ أن الغــزع املنق ــر يفَ 

 وإمنا يسيطر على غال  األبيات ويكون موضوع القصيد .
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 فــوق وجنــة اخلــد
 

 شــــادن تــــرن مــــن
 

 َـــــــــــم َا أهـــــــــــيم
 

 مســــــق ام معمــــــد
 اي زاهــــــــي الــــــــربن 

 
 شـــــــــــغبد عبـــــــــــيم

 
 ولفـــــراق والصـــــد

 
ـــــيم ـــــد العل ــم ب  يعلــــ

 ليـــــــا اي خـــــــرود 
 

 تســـــــمع الليـــــــايل
 

 وأفراحنــــــــا تعــــــــود
 

 تطلــــــــع الســــــــعود
 يف نـــــا الوتـــــاع 

 
 ت في بـد الكبـود

 
 تنجلـــي الصــــدود

 
 والقليــــــ  ســــــايل

 بـــك واظـــيب زرود 
 

 أ لــــــــ  الــــــــرحيم
 

 العبـــــيم ا وحـــــد
 

 إن يغـــــ  العـــــدن
 ســاجي الكأليــل 

 
 حــــــــــاين املوشــــــــــم

 
 مــا شــابكم بــديل

 
 لــــيس لــــك مثيــــل

ـــق ا حـــوم   ولطري
 

ــمنبر اجلميـــل  والــ
 

ـــــــــــل  ارحـــــــــــم العلي
 

 الكئيــــ  َا اهلــــم
 الوالــــــــــد النأليــــــــــل 

 
ــــــد رحــــــيم  َــــــن ب

 
 اي حبيــــ  همــــد

 
   زلـــا يف نعـــيم

 عــــــــاف  الكـــــــــرة 
 

 والقليـــ  الصـــايف
 

 واجلوف فيد وعيد
 

 جـــــــــداد الســـــــــرة
ا ــــ حـــاد   ي الَر

 
ي ـــــــــــــفي بـــــــــــــك 
 العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 عنـــــــــــــدما تـــــــــــــرة
 

 أف ــــــــر القبــــــــات
 عــــرب الــــويل الفــــرد 

 
ــــــــيم  شــــــــي نا احلل

 
 اإلمــــــام ا وحــــــد

 
ـــــــداّللا الكـــــــرن  عب

  
واألشــــعار الصــــوفية يف غالب ــــا تقطــــرق هلــــْا األســــلوت  وتعــــرب عــــن 
وجداطا بد  إ  أن الف م يف هْا الوتف الغزيل  ـ  أن    ـِر عـن 

ز احلســـية  كـــن  ويل ـــا عنـــد ورودهـــا يف العبـــار  موععـــد األديبن فـــالرمو 
ال ــــعرية اــــا يال ــــم العقــــل  والنقــــل  والــــْوق ن و  يــــاع هنــــا لوتــــف 
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الــْات اإلهليــة ب ــيء مــن هــْا  حيــ     ــوز إ ــالق الرمــوز  احلســية 
َات الصـــبغة الغزليـــة علـــى مثـــل هـــْا املقـــام العـــايلن وإمنـــا تـــؤوع العبـــار  

 يف الــْات الب ــرية نفســ ا  وهــي تقمثــل ال ــعرية لقعطــي مــدلو   معنــواي  
 يف املعاين العلوية. 

المـد الـْي نقلـد عنـد األحسـا ي  وإىل َلك أشار اإلمام احلـداد يفَ 
يل الغــزع علــى احلملــر  اإلهليــة  و  مــا فيــد اخللــف نـــز فقــاعن و   ــوز ت

ـان فيـد اخللـف  على النبو . بل ما فيد الوفاء والـمد  على الـرو   ومـاَ 
 .(1)والـمطل على النفسن ألن هْا  بع اواجلفا 

مـا هـو يف عـوع  وعد أييت الغزع ترقا  واضألا  فال ققِا إىل  ويـلَ 
 اإلمام العدين ن 

نني وادي النقــــــــــــــــــــــــــــــا  اي ســــــــــــــــــــــــــــــَا
 

ــــــــــــــــد ودمــــــــــــــــون  ــــــــــــــــني عيدي  مــــــــــــــــا ب
 
 

 أدعــــــــــــــــو لكــــــــــــــــم  ــــــــــــــــوع البقــــــــــــــــا
 

 أن   يــــــــــــــــــــريكم ربنــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــون
 علـــــــــــــــــــــــــــيب لكـــــــــــــــــــــــــــم مق ـــــــــــــــــــــــــــوقب  

 
 ويف روَــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــار مرهـــــــــــــــــــون

 لققــــــــــــــــــــــــــىمــــــــــــــــــــــــــ  يكــــــــــــــــــــــــــون امل 
 

ــــــــــــــــل حمــــــــــــــــزون   لعــــــــــــــــل يســــــــــــــــلوَ 
 رعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألايم مملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
  مـــــــــــا بـــــــــــني حو ق ـــــــــــا وســـــــــــرجيس

 
                                                 

الم اإلمام احلداد  ))( 1)  ( .397ن 1لألحسا ي ) ((تثبيا الفؤاد منَ 



  (132 ) 

 فكــــــــــــــــــم ِبـــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــد زهـــــــــــــــــــا
 

 َــــــــادت تفــــــــاخر حســــــــن بلقــــــــيس
 مـــــا البـــــدر مـــــا ال ـــــمس إن بــــــدت  

 
 مــــــــــــا رن رامـــــــــــــد مـــــــــــــا الطـــــــــــــواويس

 العاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املرتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  
 

 فكـــــــــم ِبـــــــــا مـــــــــن تـــــــــ  مفقـــــــــون 
 اي أهــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــا املصــــــــــــــــــــطفى  

 
 اي اهــــــــــــــــل اهلدايــــــــــــــــة والـــــــــــــــــمعارف

 م تــــــــــــــــويف تــــــــــــــــفاَــــــــــــــــم فــــــــــــــــيك 
 

ــــــــــــم حــــــــــــرب عــــــــــــارف  (1)ومــــــــــــنكمَ 
  

 منوذج من شعر املدح  
من هْا الفن ال ـعري ينـدر أن  ـد املقنمـل يف ديـوان اإلمـام العـدين 
مــا يلفــا نبــر الباحــ  إىل شــ وص املمــدوحني  ومكــانق م يف علــ  
ــان ارتبا ــد ِبــا  ــز مدقــد علــى ش صــيات معينــةَ  اإلمــام العــدين  ويرَت

و منة  وحمبة تادعة ودلد ِبا َو جـا   أو مقـام  موافقة لقرابة ورحم  أ

                                                 
ؤلف إىل الغـزع املك ـوف الواتـف ( وهناك عصا د أخرة عليلة يف الديوان ماع في ا امل1)

للـــمفاتن احلســية وتــفا واضــألا  أبــرز فيــد مقدرتــد األدبيــة وعاموســد اجلمــايل احلســي  
ويبدو أند يقصد من الوضو  احلسي رمزا معنواي   يب ر إ  لل واص  ويب ـر َلـك 
من مقابعة األبيات إىل آخرها  إَ يالحظ ترف املعىن عن الغزع إىل غاية يصر  ِبـا 

السياق  ويلزم القارل أ  يقـف عنـد تـدر القصـيد   بـل يقـابع الوحـد  املوضـوعية  يف
 يف األبيات  وعندها يربز لد املقصود من النسيا ال عري املبطن.
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ثــ ا  يف مــد  الســلطان عــامر  أو ســلطان ن وعــد أ نــ  اإلمــام العــدينَ 
لـــما رأة فيــد مــن مالمــع العــدع  والصــدق  وحمبــة آع  بــن عبــدالوهات

مـا رأة فيـد مـن العلــم  واألرقيـة  والبطولـة  البيا النبوي  وخـدمق م َ 
توزعــــا هــــْ  القصــــا د يف ثنــــااي الــــديوان الــــم تســــقألق اإلَبــــار  وعــــد 

مقرونــة يف أَثــر األحــواع اناســبائا  ومن ــا أبيــات مــن عصــيد  أرســل ا 
إىل الســلطان عــامر بــن عبــدالوهات يقفــاءع بنصــر  علــى بعــ  أعدا ــد 

 ن  ((ااموعة العيدروسية  )) 288ص
ـــــــــــــــــــــاايتب وتيســـــــــــــــــــــ ب بيســـــــــــــــــــــِر   عن

 
 

 ولطـــــــــــــــفا شـــــــــــــــاملا ودوام نصـــــــــــــــِر 
 
 

 وىل تعـــــــــــــــاىل و ييـــــــــــــــدب مـــــــــــــــن املـــــــــــــــ
 

ــــــــــل ضــــــــــراِ   وحفــــــــــظب مــــــــــانعب مــــــــــنَ 
ــــــــــــ ا يف عــــــــــــالءا    وفــــــــــــقعب عــــــــــــن عري

 
 وعافيــــــــــــــــــــــــةا مؤبــــــــــــــــــــــــد ا وســــــــــــــــــــــــرتِ 

 لـــــــــــــمو ّن اإلمــــــــــــام ومــــــــــــن ترعــــــــــــى  
 

ـــــــــل امللـــــــــوك بكـــــــــل ف ـــــــــِر   علـــــــــىَ 
ــــــا علــــــى ال ــــــريعة   خــــــالف    فنن

 
 لـــــــــــــــما علنــــــــــــــا  يف ســــــــــــــر وج ــــــــــــــرِ 

 َما امقد  تاح  زيلع ّنتر الدين بن عبداّللا وحلوان بقولد ن  
  ّنتــــــــــــــر الــــــــــــــدين املســــــــــــــمى أ  اي
 

فيـــــــــا اهلمـــــــــومُ   بنصـــــــــر الـــــــــدين أَُ
ــــــع بنصــــــر ريب   ــــــى اجلمي  نصــــــرت عل

 
 وأعطـــــــــــــاك امل ـــــــــــــيمن مـــــــــــــا تـــــــــــــروُم 

 و  زالــــــــــــــا لــــــــــــــك األايم ســــــــــــــعدا   
 

 وأايم الــــــــــــــــــْي ي ــــــــــــــــــناك شــــــــــــــــــوُم 
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 فطـــــ  نفســـــا  اـــــا عـــــد علـــــُا حقـــــا  
 

 ِبـــــــْا القـــــــوع عـــــــد حكـــــــم احلكـــــــيُم 
 هـ فقاع في ا ن 895وامقد  ابن عمد ال ي  عبدالرمحن بن علي سنة  

ـــــــْي ـــــــو  وارث الســـــــر ال  ســـــــبم النب
 

ــم يكــــن ولـــــم قدي   ي ــــدي بــــد مــــن لـــ
 جـــــم الفملـــــا ل عابـــــد الـــــرمحن مـــــن  

 
ــــــــــــــــــ  املقوعــــــــــــــــــدِ  الكَو   أنــــــــــــــــــوار َ 

ــــــم عــــــنَي اليقــــــني أرة ِبــــــا    عيــــــ  ال
 

لـــا يـــدي   ويـــدي الـــم تســـطو إَاَ 
قُــــُد    وأخـــي الــــْي ِتـــْدَق اإلخــــا أَْولَيـْ

 
 ددي وَخَصْصــــــُقُد مــــــ  بصــــــدق تــــــو 

  
 منوذج من شعره يف التواجد والسماع

 وعاع يف القواجد والسماع ن
 مقـــــــــــام الســـــــــــماع مقـــــــــــام شـــــــــــريفْ 

 
ََــــــر وموضــــــع نبيــــــفْ   بصــــــأل  و

ـــــــْف   ـــــــد اي تـــــــا  معـــــــىن لطي ـــــــا في  لن
 

 يقـــــــــيم اللطيـــــــــف ويفـــــــــىن الكثيـــــــــفْ 
 تبـــــــــن الســـــــــماع نـــــــــاع الـــــــــدفوْف  

 
 أو ان القصـــــــوف لباســـــــك تـــــــوفْ 

 أو الوجـــد هــــو القصـــديد ولكفــــوفْ  
 

 يعققـــــــــــــد َاك إ  ســـــــــــــ يفْ  فـــــــــــــال
 نـــــــــــاع الرجـــــــــــاع شـــــــــــ ود وحـــــــــــاعْ  

 
  ــــــــــــــق اليقــــــــــــــني ونفــــــــــــــي االــــــــــــــاْع 

 ب ـــــــــوق وتــــــــــوق لــــــــــمعىن اجلمــــــــــاعْ  
 

ـــــــــــفْ   وعلـــــــــــ  تقـــــــــــي وجســـــــــــم عفي
ـــــــــل القواجـــــــــد ســـــــــوة َا حـــــــــراْم    َو

 
 بــــــــن  ال ــــــــيوخ الفألــــــــوع الكــــــــراْم 
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 وعـــــايل املقـــــاْم  ((العـــــوارف))َراعـــــي   
 

ـــم مـــن منيـــفْ  ((ةالرســـال))ع ـــ ي   َو
  

ـــ   عصـــا د  َات املنألـــى الـــْوعي تعـــاد مســـا ل الوجـــد وتكـــاد غال
والقواجــــد و نيــــ  املفــــر ني يف القجــــاوز عــــن حــــدود األدت ســــواء يف 
ة أو البكاء املصألوت وألتوات أو القفاعل امل ِر عن القمكني  احلَر

. 
 

 مقام اإلمام العدني وآثاره وأعماله اإلصالحية

هـــ والكــل يف 889منــْ أن حــل اإلمــام العــدين العيــدروس بعــدن عــام 
ـة علـى رقلـف مـراتب م   فر  وا مئنان  خاتة أهايل تلك املدينة املباَر
ـــاألت احلنـــون والــــمريب ال ـــفوق  واألخ الناتـــع  ولــــم  ـــان هلـــمَ  فقـــدَ 
ــان عليــد  يقــف أحــد مــن النــاس موعفــا  يلقفــا إليــد ضــد هــْا اإلمــام  َو

  علي ا.منْ اسققرار  ادينة عدن أن ي رع يف م ماتد الم عاهد اّللا 
فنخــْ علــى عاتقــد ن ــر الــدعو  إىل اّللا وحلكمــة والـــموعبة احلســنة  
ــــرز لقملــــاء حــــوا ا االقــــاجني  ومواســــا   ــــيم واإلفــــاد   وب وتصــــدر للقعل
ََــــر وعلـــــم   الفقــــراء واأليقــــام مــــن املسلـــــمني  ورتــــ  أايم األســــبوع يف 
  ودعــو  إىل اّللا وتعلـــيم حـــ  فـــرغ مــن بنـــاء املســـجد امليمـــون وملألقاتـــد

ـــز الـــدعو  إىل اّللا  ومكـــان العلــــم  ومـــنوة الغـــروء والفقـــراء  فجعلـــد مَر
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ََر . ما سبق  نيَ   والـمسَا
وعبم مقام اإلمـام العـدين بعـدن  وانق ـر تـيقد يف األتـقاع  وأظ ـر 
ـــــا   ـــــد  خـــــارق الكرامـــــات ووهـــــر اوايت   ـــــا أخملـــــع العق اّللا علـــــى ي

ربــون إليــد  ويطلبــون والعصــا  والـــمقكربين  وتــار أهــل احلــل والعقــد يقق
انــا لــد رمحــد اّللا أايد عبيمــة يف اإلتــال   دعــاء   ويرجــو  رضــا   َو

 بني الناس وأفعاع اخل  وخدمة املنقطعني وفقراء البالد.
ان من أجل أعمالد يف عدن إعامة الرو،  والــمسجد املعـروف إىل  َو
 اليــــوم  وإشــــارتد علــــى َوي الســــلطان والـــــماع  عامــــة الســــدود للـــــميا 
املونيـــة  وإتـــال  الطـــرق يف عـــدن وحملـــرموت وغ هـــا  عـــاع الســـيد 

قابــد  خــالع وتــفد  196ص ((ال ــامل  ))علــوي بــن  ــاهر احلــداد يفَ 
حلــوض امليــا  امل ــيد ادينــة عيــدون بــوادي دوعــن ن ف ــو غربي ــا عمقــد 
نــــو ســــا عامــــات وســــعة أعــــال  ما ــــة مطــــ    وســــعة أســــفلد سســــون 

ام  وعد مملا لـد مئـات السـنني علـى مط    وهو مطلي ولنور   حك
ان العارف وّللا الصا، ال ـ   أبـوبكر بـن عبـداّللا العيـدروس  َلك  َو
العلوي احلسي  العدين تـاح  ال ـ ر  والصـيا أشـار علـى عـامر بـن 
عبـــدالوهات الطـــاهري احلمـــ ي أن يقـــوم  تـــالحد  فيقـــاعن إنـــد أنفـــق 

م  وتــــناعة عليــــد محــــل َهــــ   ولــــيس َلــــك ببعيــــد  فإنــــد عمــــل عبــــي
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 حمكمة.
ـــان لـــد تـــدعات ومســـاعدات عبيمـــة يف إتـــال  وادي ثـــيب   َمـــاَ 
ــان يكــل  و ديــد عمــار  مســاجد تــرن  وغ هــا مــن املصــا، العامــة  َو
هـــْ  األعمـــاع وإجنازهـــا ومراعبق ـــا واإلنفـــاق علي ـــا إىل الســـيد ال ـــريف 
حممــد بــن أمحــد بــن حســن بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــداّللا ابــن الفقيــد 

 ن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيد .أمحد ب
وأجرة يف عـدن تـدعات سـنوية ؛بقـة علـى  لبـة العلــم ورواد املقـام  
َْر  واشــرتوا للـــمقام أراضا واســعة لقغطيــة نفقــات املقــام ومناســباتد  ويــ
انـــا تعقـــد خـــالع حيـــا  اإلمـــام  املؤرخـــون أن مناســـبة الـــزاير  الســـنويةَ 

َْر  ـان يعيـد هـْ  الـ ة و ـري في ـا مـن العـاد  العيدروس بعدن حي َ 
احلســنة مــا يعــود ولنفــع علــى االقــاجني والفقــراء  ومن ــا عــاد  الكســو   
ــ  أمحــاع مــن الكســاء  والـــمالبس  مث يوزع ــا  ــان قمــل يف املَو فقــدَ 
على الفقراء والـمألقاجني  وعد أبدهلا املقـنخرون  مـل الكسـو  املعروفـة 

قنازع علي ا الزوار عنـد وت اون من األلبسة الم تكسى ِبا القبور  وي
بـــ  بـــني مـــا وضـــعد اإلمـــام العيـــدروس مـــن  ـــل عـــام  وفـــرقَ  املســـجدَ 
الصـــدعات اجلاريــــة  وبــــني العــــادات املســــقألدثة الــــم اخرتعق ــــا العــــوام  

 وحورت بسبب ا أهل اإل ان واإلسالم.
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ـــرباء العلــــماء  ـــ  علــــم وو يـــة يســـ  فيـــدَ  ـــ  َاتـــد مَو ـــان املَو وعـــدَ 
احلــل والعقــد وفــاء  ليبمــام العيــدروس وأعمالــد اجلليلــة  والوج ــاء  وأهــل 

إ  أن مــرور األعــوام وتغــ  املراحــل حــوع بعــ  مناســبات الــزاير  أدة 
إىل اخــقال، مــع النســاء  واهقمــام وللبــاس والكســاء  وخرجــا العــاد  
مـــــــن مقصـــــــودها املؤســـــــس علـــــــى تقـــــــوة  إىل عـــــــاد  شـــــــعبية دخلق ـــــــا 

قنفق ـا يف بعــ  جوانب ـ ا ال ـب ات  حــ  تـارت فيمــا اإلضـافات  وَا
ي ت ــقمل علــى  بـني مرحلــة ا حـقالع حــ  طايــة عصـر النبــام ا شـرتَا
ة فرعــة موســيقى  تقاليــد إضــافية عكســق ا البــروف املققلبــة  مثــل م ــاَر
انـــا دوافـــع  ـــ  العـــام يـــوم الـــزاير   وأايَ  اجلـــيش الرنيـــة يف مســـ   املَو

قسـبا مب ــرا  ِب ة فــإن الـزاير  بــْلك عــد َا يجـا  واحقفــا   مرموعــا  امل ـاَر
ـــل حـــدت وتـــوت  والنـــاس يف غالـــ  شـــؤوطم    جـــْت النـــاس مـــنَ 
يـــدعقون يف مســـنلة تـــألة هـــْا املب ـــر مـــن ّنحيـــة ال ـــرع أم    وهلـــْا 
الســــب  بــــدأ بعــــ  املنققــــدين علــــى هــــْ  املبــــاهر والزينــــات ال ــــعبية 
ي ددون النك   ويفسرون املسنلة اا فسـرتد بعـ  اوراء احلديثـة  وأن 

 هــْا الققــديس والقعبــيم لــوّن  مــن اإلفــرا، وئيئــة جــو املعصــية وســم يف
 العلـم والعلـماء  ها ظل احرتام األتقياء واألولياء.

مــــا يســــمى  وبــــرزت يف ســــاحة احليــــا   ولـــــما جــــاء عصــــر الصــــألو َ 
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ا جقماعيـــة مســـا ل ا خـــقالف علـــى مبـــاهر القكـــرن لألوليـــاء  وبلـــ  
 القغيـ  إىل اهلجمـة املسـلألة  وهطـيم ا ندفاع امل ـني لـدة الـراغبني يف

األضــــرحة  ونـــــبش القبــــور  وخرجـــــا املعاجلـــــة عــــن حـــــد الصـــــوات إىل 
ا نفعاع  واإلهاّنت  والقجرؤ الوعع على مقامات الصـاحلني  هيـن اّللا 
األسبات من داخل مدرسة اإلمام العيدروس والقا مني على مسـجد   

م  فـدعوا إىل إعـاد  ترتيــ  أن يق ـْوا حـدا  وســطا  بـني اإلفـرا، والقفــري
املقام والزاير  والـمسجد على ثوابق ا األساسية من ن ر العلــم والعمـل  
وتربيـــة األجيـــاع علـــى الفملـــا ل  ون ـــر الـــدعو  إىل اّللا تعـــاىل  وهفـــيظ 
َْرة انـــع  القـــرآن  وخدمـــة علـــوم ال ـــريعة املط ـــر   وضـــبم مناســـبة الـــ

ني و لقـــزام القـــام وألدت أســـبات ا خـــقال،  وترشـــيد العـــوام والــــمقعلق
 ال رعي عند الزاير  وعبل ا وبعدها.

ربة على املقام والـمسجد  وإعاد   حقيقة  ان لْلك العمل فا د َ  َو
ََـرا   وتوظيفـا  لطاعـات ال ـبات والــمألبني  لدور اإلمام العيـدروس يف 
والـمقعلقني  ودرءا  لفـ  وهجمـات وتـر  ئلـك احلـرث والنسـل  وت ـيع 

العـــــداو  والبغملـــــاء يف أمـــــِة الســـــالم واإلســـــالم.. أمـــــِة الققـــــوة القلـــــق و 
 واإل ان.
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 مظهر اإلمام العدني ومواقف محبيه ومعارضيه
منـــــْ أن بـــــرز اإلمـــــام العـــــدين علـــــى حمـــــيم القـــــنث  الروحـــــي وا مقألـــــاّنت 
مــا يقابل ــا توجــد القلــوت السلـــمية والـــمألبة إليــد   وا بــقالءات تقــواىل عليــد َ 

يف العبـــاد  ولــــم تققصـــر هـــْ  الســـلبيات أو اإل ابيـــات يف  وتلـــك حكمـــة اّللا 
املواعــف علــى أايم حياتــد  ملــرموت  وإمنــا اتســعا دا رئــا بقوســيع اّللا تعــاىل 
دوا ــر الب ـــور واجلـــا  ليبمـــام العــدين يف حملـــرموت وعـــدن وغ هـــا  ويف ثنـــااي 
ديــوان اإلمــام مواعــف ومالمــع ت ــ  إىل شــيء مــن هــْ  ا نفعــا ت الب ــرية 
ومــا يقابل ــا لــدة اإلمــام العــدين مــن تفــاعالت وجدانيــة تطفــع علــى ســطع 
مقامــــد فيســــجل ا شــــعرا  حكميــــا  أو محينيــــا   فمــــن َلــــك مــــا جــــاء يف الــــديوان 

 مصدَّر ن 53ص
وعاع رضي اّللا عند يف حاع أهـل زمانـد ومـا تـدر مـن م  فمـن َلـك 

ــان  مــا عالــد يف ســلطان بلــد  تــرن حرســ ا اّللا وســا ر بــالد اإلســالم  َو
حصـــل منـــد معارضـــة حـــ  يلـــَو بـــد مـــن فقرا ـــد  وأعاربـــد  فوعـــع ولـــوايل 

َْور  يع ما تمل لك يف سنة امل  نهـ875منقد القصيد   َو
   ترجفــــــــــــــوين فــــــــــــــإن    أجـــــــــــــــزُع 

 
ــــــــــال و  أتزعــــــــــزعُ   مــــــــــن رجفكــــــــــمَ 

ــــــــل رجــــــــوفكم    عنـــــــدي حمقــــــــق أنَ 
 

ــــــــــــــم   ينفــــــــــــــُع   يب   يملــــــــــــــر ووَد
ــــــــــوا   ــــــــــل أَع مــــــــــن أن  لب ــــــــــقم أع  أن

 
 ا  ولســــــــــقم للملــــــــــرا ر تــــــــــدفعوانفعــــــــــ
 النــــــــــــافع الملــــــــــــار امل ــــــــــــيمن ربنــــــــــــا  

 
 إن شــــــــــا يــــــــــْع عبيــــــــــد  أو يرفــــــــــُع 
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ََــــرُت تقــــرو  مــــنكم مملــــى   مــــا أن 
 

َْر  أتقطـــــــــــــــــُع  ـــــــــــــــــدت لـــــــــــــــــ  إ  َو
 أســــــفا  علــــــى بــــــْر اجلميــــــل ببقعــــــة  

 
 َبطألـــــــــا ِســـــــــباخا  بـــــــــْرها   يـــــــــزرُع 

 واون عــــد عاهــــدت نفســــي اي فــــ   
 

 ع ــــــــــدا وثيقــــــــــا    إلــــــــــيكم أرجــــــــــُع 
 حســـــــيب ببعـــــــدي عـــــــنكُم يل راحـــــــة  

 
 مــــا شــــئقم مــــن بعــــد هــــْا فاتــــنعوا

 وإن احقيمــا بســيفك اهلنــدي فلــي 
 

 ســــــيف إىل ضــــــرت املفــــــارق أســــــرُع 
 سيفي هـو اسـم اّللا ا عبـم خصـ   

 
 إر؛ بــــــــــد جــــــــــدي ال ــــــــــجاع األورُع 

 وإن القجــــــنت  صــــــنك العــــــايل أّن  
 

ــــُع   حصــــ  أعــــز لــــدة اخلصــــام وأمن
 ألنــــا العبــــا حســــيب هــــو القــــرآن وا 

 
 ُم فمــــــن هنــــــا ايَاك حصــــــ  أرفـــــــُع 

ــــــــــــم   ـــــــــــا جبـــــــــــداا ظال ـــــــــــَا لن  وإن اعقزي
 

 جـــــدي الـــــْي يف العالــــــمني ي ـــــفُع 
 اهلــــــــافي املصــــــــطفى خــــــــ  الــــــــورة  

 
 َخـــــري إَا وهلــــــوع شــــــات الرُّضَّــــــُع 

رك الـــــــم    وإَا تـــــــرخا إىل عســـــــَا
 

   يبلغنــــــــــك  ع ــــــــــا مــــــــــا تطمــــــــــُع 
ـــــــــل الصـــــــــاحلني فـــــــــنبرموا   ّنديــــــــاَ 

 
 ا  بــــــــد تلقــــــــى اهلــــــــالك فــــــــن عواأمــــــــر 
 هـــــــْا ولـــــــو أبغـــــــي عنـــــــادك ظـــــــاهرا   

 
 واألرض تبقــــــى بعــــــد بعــــــدي بلقــــــعُ 

 خلرجـــــا أســـــعى نـــــو أرض غ هـــــا 
 

ـــــــــــــا في ـــــــــــــا ولـــــــــــــنعم أمقـــــــــــــُع   وبقي
   عـــار عـــد جـــاء األوا ـــل مـــن عـــرة 

 
ـــــــالدك ينجعـــــــوا   أرض العـــــــراق إىل ب

ـــــم يبــــق بعــــد خــــرِو ســــيد هاشــــم    ل
 

 مــــــن مكــــــة عــــــار علــــــى مــــــن يقبــــــُع 
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 أَـــــــــرم الكرمـــــــــاء اي رت الســـــــــما  اي
 

اشــــــــــفا  ضــــــــــراء مــــــــــن يقملــــــــــرُع   ايَ 
 اهــــزم جيــــوش البغــــي وافلــــل حــــدها  

 
ــــــــموضُع  ـــــــرو وال ـــــــ  بعـــــــدهم ال  ليطي

 ويكــــــون في ــــــا بعــــــدهم أحــــــد يــــــرة  
 

 فيـــــد الصـــــال  لعـــــل تصـــــفوا األربُـــــُع 
هلم تــــــــالحا  دافعــــــــا    َــــــــدِا  أو ُجــــــــْد وب

 
 لفســـــــــــــادهم فلعل ـــــــــــــم أن يقلعـــــــــــــوا

 َــــي تــــرة خــــْ هــــْ  األبيــــات مــــ    
 

نـــا خت ـــى اي شـــ ات وتفـــزُع   مـــاَ 
 هــــــــــا ّن أعــــــــــوع وأنــــــــــقُم عــــــــــد علــــــــــقُم  

 
 وغــــــدا يــــــرة مــــــن وحلقيقــــــة يطلــــــُع 

م لن فــــــــي ظلـــــــــمكم    َنــــــــا نســــــــايَر
 

 فـــــــــــازداد ظلــــــــــــمكم فـــــــــــزاع الربعـــــــــــُع 
 فنشـــــــعا إنكـــــــاري لنصـــــــر شـــــــريعة 

 
ـــــــا يصـــــــدُع   جـــــــاء الرســـــــوع ِبـــــــا إلين

ــــــــا   ــــــــد مــــــــع الســــــــالم اهلن  تــــــــلى علي
 

 يق ع ــــُع  مــــا الــــورق غنــــا والملــــيا
 واوع واألتــــــألات أعــــــالم اهلــــــدة  

 
 مــــــــن فــــــــي م ســــــــر امل ــــــــيمن مــــــــودُع 

  
 وعاع أيملا  يف أّنس أخلفوا وعد  ولـم يوفوا اا عاهدوا عليد ن 

ــــ  دهــــري أم لنفســــي أعاتــــُ    أعات
 

 وثــــوعي اــــن عــــد  حققــــد القجــــارُت 
 فكــــم تــــاح ا أرجــــو  عنــــد ملـــــمةا  

 
 َســـــدادا هلـــــا فـــــازَدْدَن منـــــد املصـــــا ُ  

 فمــا أَثــر األتــألات حــني تعــدهم  
 

 ومــــــا ِعلُُّ ـــــــم إن حاولقــــــك النوا ـــــــُ  
ــــــــ    ــــــــد أن يعين ــــــــم تــــــــاح ا أَمَّلُق  َو

 
ــــربقا    يل وهــــو خالــــ ُ   فكــــانَ 
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ـــــــــــــد  ـــــــــــــا ســـــــــــــراو     يل فبننق  رأي
 

ــــــون الكــــــواَُت   شــــــراو  وغــــــرت  البن
ـــــم مـــــن فـــــ  أرجـــــو مواهـــــ  بـــــر     َو

 
 وعـــد تـــار ولملـــد املواهـــ  ّنهـــ ُ 

 تــدق وَمــن  بــال عطـــا فــدعوة بــال 
 

 ف يـــــــ  آمـــــــايل بـــــــد وهـــــــو خا ـــــــ ُ 
وعاع أيملا  لــما بلغـد عـن بعـ  النـاس لـوم علـى هملـد الـدين بسـب   

اإلنفـــاق وإتـــال  َات البـــني وإعامـــة مصـــا، املسلــــمني وإيصـــاع رمحـــد 
وأعاربــد ونيــل مــن عصــد  مــن الوافــدين وأهــل الفاعــات وســد خلــل َوي 

 احلاجات فقاعن
 وإســــــراري ســــــبألان عالـــــــم إعــــــالين

 
نـــا يف داري  وشـــاهدي غا بـــا أوَ 

ــــــ  أســــــرت   ـــــــم الســــــر مــــــ  حي  وعال
 

 وغـــــــــــــ   مالـــــــــــــد علــــــــــــــم  ســـــــــــــراري
  نــــــ  لســـــــا أرضــــــى غـــــــ   بـــــــد  

 
ــــــــــل خقــــــــــارِ   آوي إىل عــــــــــز  مــــــــــنَ 

رمــــــي   أشــــــكوا إىل اّللا  ــــــن  م يفَ 
 

 علـــــى املقلـــــني مـــــن أبنـــــاء أعصـــــاري
ي   أرة اإلمســـاك يصـــلع يل   أّن الــْـ

 
 خــوف إعســاريفــال أفــارق جــودي 

 و نـــا نفســـي علـــى أشـــياء أعرف ـــا 
 

ل ــــــــا أفعــــــــاع أخيــــــــارِ  ــــــــابرَ   عــــــــنَ 
 ولــــــــــيس يل مســــــــــلك إ  اتبــــــــــاع مُ  

 
ــــــل مملــــــمارِ   وســــــبق  حق ــــــم يفَ 

 فلـــو بـــْلا  ريـــق املـــاع عـــن  ـــرف 
 

ـــــا اي جـــــاري ــــــما ولي ـــــد ل  مـــــع القلي
ــرما    أ ســك املــاَع خــوَف الفقــر َوَ 

 
 عـرق النــدة يف يــاري جســمد جــاري
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 ملء األرض مـن َهـ ولو تدينا 
 

 مـــا وت عنـــدي منـــد ع ـــر أع ـــارِ 
 لــــم أَـــرتث مـــن ثقيـــل الـــدين أمحلـــد 

 
 اّللا قمــــــل جــــــل احلــــــادث الطــــــاري

 مـــو ي يقملـــيد عـــ  ف ـــو َو ِجـــَد ا  
 

ــــــــ  يســــــــر  مــــــــن غــــــــ  إجبــــــــارِ    ي
 اي تــــا  عــــل للــــْي ولــــدين عــــ ين 

 
 مـــــاَا علـــــي بـــــْاك العـــــار مـــــن عـــــارِ 

جــرة مــن رجــل مــن تــوفية أبــني إشــار  إىل مــا  (1)وجــاء يف الــديوان 
علــى اإلمــام العــدين بســب  معارضــة تــدرت عنــد وإســاء  أدت  فقــاع 
اإلمــام العــدين أبيــا   مقوعــدا  َلــك املعــرتض  وعــد اســقجات اّللا دعــاء  

َْور  واألبيات هي  ن (2)يف الرجل امل
ـــــــــــــد  حــــــــــــــد  ألَّ  ســـــــــــــيفي امل نـــــــــــــد مــــــــــــــاَ 

 
 وجــــــــــــــــــــدي أمحــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــدي عــــــــــــــــد   ــــــــــــــــد هامــــــــــــــــة معان  أعــــــــــــــــد ب
 

 واهــــــــــــــــــــــــد  هــــــــــــــــــــــــد  
ــــــــــــــــــــــارز  جــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــد املب ــــــــــــــــــــــا عن  وهزلن

 
ــــــــــــــــــــــــــد   عــــــــــــــــــــــــــوع مَؤ

ــــــــــد حــــــــــد   ــــــــــا ومــــــــــن ل  مــــــــــن حــــــــــدا اَا عمن
 

 اّللا  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د 
 وفملـــــــــــــــــلنا ي ـــــــــــــــــ د بكـــــــــــــــــل م ـــــــــــــــــ د  

 
 األت عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــد 

 العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس األت والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي   
 

 َــــــــــــــــــــنلف فــــــــــــــــــــارس
 

                                                 
 . 375ص ((ااموعة العيدروسية )) ( 1)
السابق  وهي  ا ين د يف حملر  اإلمام العيدروس يف مسجد  مساء ا ثنـني املصدر  (2)

ل أس  بوع .منَ 
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ــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــــود عا مــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــوين   َو
 

 ورت حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 وســــــــــــــــوف تنبــــــــــــــــر أيُّنــــــــــــــــا لــــــــــــــــد اليــــــــــــــــد  

 
 ومـــــــــــــــــــــــــــن يؤيـــــــــــــــــــــــــــد 

 بــــــــــــدر الســــــــــــعاد  عــــــــــــد عــــــــــــرت  لوعــــــــــــد  
 

 فســــــــــــــــــوف يب ــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــ   تطيعــــــــــــــــــد    إَا بــــــــــــــــــداَ 

 
 ولــــــــــــــــــــــــــــو  خــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــى أتـــــــــــــلد مــــــــــــــع فروعــــــــــــــد   غصـــــــــــــن َز
 

 وزهـــــــــــــــــــــــــــر  أ ـــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــم  َــــــــــد   ــــــــــدين ع ــــــــــن فــــــــــس ال ــــــــــا اب  في

 
ــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــد  فألربن

 فســـــــــــــــــوف تن ـــــــــــــــــ  اي فـــــــــــــــــ  وتبعـــــــــــــــــد 
 

 وابنـــــــــــــــــــــــك يقيـــــــــــــــــــــــد
  

 آثار اإلمام العدني

ــــمسجد ومـــا  ـــالرو، وال أبقـــى اإلمـــام العـــدين مـــن بعـــد  آ؛را علــــميةَ 
دروس والـمقام املبـارك الـْي تـار مكـاّن للألملـر  ال ـريفة في ما من ال

ــْلك تــرك اإلمــام العــدين (1)الــم هــي مــن أعبــم آ؛ر اإلمــام العــدين   َو

                                                 
َْر  وهــي تقليـد مــن تقاليـد مدرســة السـلف الصــا،  1) ( وهـي م ــققة مـن احلملــور يف الـ

 ووظيفق ا الرتويع الروحي على االبني والـمقعلقني.
ــان اإلمــام العــدين رضــي اّللا عنــد يقيم ــا يف املســجد املبــارك قملــرها اجلــم  وعــدَ 

 الغف  من أتباعد ومريديد وبقية الفئات يف ااقمع.
وفاتد نقلا إىل داخل القبة جبوار األضرحة املدفونة هناك  وتبدأ بعد تال   وبعد

ل يوم اثنني حي  يكـون املنصـ  أو مـن ينـوت عنـد حاضـرا يف املسـجد  الع اء منَ 
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ـــوع ّنفلـــة الع ـــاء هـــا ّنفـــْ  تـــرن املعروفـــة  ويرتـــ  القـــابع فاهـــة بـــدء  جالســـا بعـــد َر

َْر العيــــ َْر املعــــروف بــــ دروس أو الطريقــــة العيدروســــية  وهــــي احلملــــر  ويبــــدؤون ولــــ
ََــــــــــــــــــــار املــــــــــــــــــــنثور  رتب ــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــد  اإلمــــــــــــــــــــام عبــــــــــــــــــــداّللا   يموعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن األ

 ابن أيب بكر العيدروس.
 وعد أشار إلي ا اإلمام العدين يف عصيدتدن

ـــــى  ََـــــر العيـــــدروس القطـــــ  أجل  و
 

 عــــــــن القلـــــــــ  الصــــــــدا للصـــــــــادعينا
َْر تن ــــد الن ـــا د اجلماعيــــة وترتـــ  ا  لفاهــــة ويـــدار أثنــــاء مث بعـــد الفـــراغ مــــن الـــ

ــان اإلمــام العــدين يســقعني بــد مــع احلاضــرين علــى  احلملــر  ب ــيء مــن الــو االمــس  َو
ان يدار املاء يف  ماَ   اسة اإلمام  )) رد النعاس  وبقي تقليدا يف احلملر  إىل اليوم َ 

انا موجود  ضمن آ؛ر ن ولكن ا فقدت بعد هجمة املقطرفني علـى املسـجد  (( المَ 
 وتوزع أثناءها أيملا الق و  واحللوة وغ ها.والملريع  

وبعد انق اء احلملر  يقوم اجلميع بزاير  الملريع ومن حولد من القبور  مث  رجون 
لزاير  القبور املدفونة يف جنـا  القبـة  وينصـرف املنصـ   و قمـع النـاس لفاهـة أخـرة 

 جبان  ّنفْ  ترن  ويبدو أن هْ  الفاهة اسقألدثا عريبا.
وم أن ّنفــْ  تــرن نيــا بــْلك ألن الكرامــة الــم يقناعل ــا النــاس أن ســعدا والـــمعل

الســوي  رمــى اإلمــام العــدين علــى ســبيل املــزا  بكــف مــن الطــني  فــدخلا مــن هــْ  
د أن ال ي  سعد بن علي مْحا   -وهو شي  اإلمـام العـدين–النافْ   والقألقيق يَؤ
ا  السوي  غ  سعد بن علي عد مات واإلمام عمر  سبع سنوات أو ثـمان  ولعل سعد

 ))مــــْحا  وهــــْا هــــو األعــــرت إىل الصــــوات  خصوتــــا وأن هــــْا اللقــــ  أو النســــبة 
قات ال ي  علي بن أيب بكر السكران  ((السوي   الدر املدهش الب ي يف ))لـم يرد يفَ 

   والـــــــــــــــْي أفـــــــــــــــرد  لرت ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــي  ((مناعـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــي  ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي 
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الــمسبألة والطاسـة  (( إّنء املـاء  ))من بعد  بع  أمقعقد الم يقربك ِبـاَ 

 والعصا الم قمل ا خطي  اجلمعة .
ــــد طبــــا هــــْ  او؛ر يف اهلجمــــة ال رســــة علــــ ى املســــجد والقبــــة  وع

مـــا خربـــا  وطبـــا أيملـــا أبـــوات الملـــريع  وهـــي مـــن الســـِا الفـــاخر َ 
النقوش والقنا ر األثرية  وامقدت األيدي إىل ّنفْ  مـن نوافـْ املسـجد 
ولــْات املســما  بنافــْ  تــرن  وأحرعــا مــع عبــام املــوتى الــْين نب ــا 

 عبورهم.
والـم عـام ِبـا  وأما املنرب فيعققد أند تنع  حقا مع ترميمـات بسـيطة 

َْر أنــد جــيء بــد مــن اهلنــد مــع بقيــة  مناتــ  املقــام  وهــو علــى مــا يــ
أخ ــــات املســــجد . وعــــد جــــدد املناتــــ  يف الفــــرت  القريبــــة القوابيــــا 
ـــة اخلاتـــة  واألبـــوات وتــــم تـــرميم املســـجد مـــن جديـــد  اـــا يف َلـــك الرَب
ــان يغقســـل ِبـــا ويقوضـــن  ــة ال ـــفاء  والـــمَ  وإلمــام العـــدين املســـما  برَب
من ـــا. و  زالــــا بعــــ  النـــدوت مــــن آ؛ر ا عقــــداء وديـــة علــــى القبــــة 

                                                                                                         
 سعد بن علي مْحا.
ن بصدد  من أمر احلملر  وأطا مقنفس روحي لكث  من مسلـمي ونعود إىل ما ن

ن بعيــد   هــْ  الــبالد علــى مــدة األزمنــة والعصــور املقالحقــة  وأييت الــبع  مــن أمــَا
 حلملور احلملر  يوم ا ثنني  نفعنا اّللا  سرار عباد  الصاحلني.
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 والـمنار .
 

 وفاة اإلمام العدني

ل ــا يف خدمــة مــو     أفــىن اإلمــام أبــوبكر بــن عبــداّللا العيــدروس حياتــدَ 
ت النـاس إىل اخلـ   والعمـل بــد   وإعامـة مبـاهر العلــم والـدعو  إىل اّللا  وجْـ

لك حــ  أخـْـ بــد املــ ـْـ قــ  اّللا عليــد أايمــا  ولـــم يــزعَ  رض  فصــرب علــى مــاَ 
  مث ّندا  منادي مو   ليلة الـثال؛ء الرابـع ع ـر مـن شـ ر شـواع  وعمـر  (1)

 هـ. 914إَ َاك ثالثة وسقون سنة عام 
ني و الفقــراء  وارتعــ  نـــز وا عا اخلــاص والعــام اوتــد  وانقألــ  املســَا

ن م مــن َهــ  الوج ـاء واألمــراء  وهــرع النـاس إىل املســجد امليمــون  ومـ
فـن  ومحـل علـى األعنـاق إىل مسـجد  ال ـ   نـز إىل م لد حي  ج ز َو

يــوم مــن أايم احلجــيا   وســم البكــاء والنأليــ    والملــجيا ولــدعاءَ 
وُتــــلي عليــــد تــــال  اجلنــــاز   مث دفــــن يف املوعــــع الــــْي عينــــد لنفســــد  

 واخقار  لرمسد.
                                                 

 احقجـــ  يف ( أن ســـيدّن اإلمـــام أوبكـــر العـــدين145ن 2) ((العقـــد النبـــوي  ))( ورد يف 1)
البيــا آخــر عمــر  لـــما أراد اّللا ســبألاند وتعــاىل لــد الــدرجات العلــى  ويرفعــد مــع أهــل 
انـا تـرد عليـد الـواردات   الرفيق األعلى  ويرفع لد احلجـات  ويملـاعف لـد الثـوات  َو

اجلبل الراس   والطود ال ام .  وئجم عليد األحواع املرتادفات  وهوَ 
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قم وأعيمـــا عليـــد القـــراء  علـــى عـــاد  حملـــرموت ثالثـــة أايم  مث اخقـــ
الــــدرس  وألقــــى الوعــــاق واألدوء مــــراثي م يف الفقيــــد  و ــــن ر؛  شــــعرا  

 تلـميْ  العالمة حممد بن أمحد  رق  فقاع ن 
ـــــــــــؤوُع   َـــــــــــلُّ نفـــــــــــسا إىل الفنـــــــــــاء ت

 
 مـــــــــــــا حلـــــــــــــي إىل البقـــــــــــــاء ســـــــــــــبيلُ 

 
 

 إن يف املــــــــوت عــــــــرب   هــــــــي تكفــــــــي 
 

 َيـــــــف والــــــــموت يف ســـــــوا  عليـــــــُل 
ـــم يف الـــرتات تـــدرب م ــــاتب    َـــم َو

 
ــــــــــــــلب وفــــــــــــــ    وســــــــــــــلب ووجــــــــــــــد  ي

 َيـــــــــــف يلقــــــــــــْ ولـــــــــــــمعي ة مــــــــــــرءب  
 

 وإىل اللا ــــــــــــو بعـــــــــــــد هـــــــــــــْا  يـــــــــــــلُ 
 اي هلـــــــــــا غفلـــــــــــة نـــــــــــادت فملـــــــــــلْا  

 
 عــــــن ســــــواء الســــــبيل في ــــــا عقــــــوُع 

ــــــــــــرورب   ــــــــــــا َغ  لعبــــــــــــْا ولعقــــــــــــوع دني
 

 لـــــــم يفــــــق عــــــن سارهــــــا ا  القليــــــلُ 
 إىل أن عاعن 

 رمقـــــــــــْا عينُـــــــــــد العواعـــــــــــَ  في ــــــــــــا
 

 ف ـــــــــراها لــــــــــما اشـــــــــرتاها اجل ـــــــــوعُ 
 شــــاد جــــودا  فســــاد يــــدا  فنضــــألى  

 
 يف َرة العــــــــز حــــــــني َع الب يــــــــلُ 

 ف ــــــو الســــــيد ال ــــــريف الــــــْي عــــــد  
 

 (1)سلســـــــــــلا فروعـــــــــــد واألتـــــــــــوعُ 

 وجــــــدير ولـــــــمجد والف ــــــر غصــــــن  
 

 أتـــــــــــــلد دوحـــــــــــــة منق ـــــــــــــا البقـــــــــــــوُع 
 (1)عـــــــــــــل لــــــــــــــمن رام شـــــــــــــنو  عصـــــــــــــر 

 
 َدَرُك الف ـــــــــــر ولــــــــــــمىن مســـــــــــقأليُل 

يـــــــف أضــــــــألى    ولقـــــــرب ثـــــــوة بــــــــدَ 
 

 مـــــــــــــاع فيـــــــــــــد أعـــــــــــــوُع ولبـــــــــــــدر الك
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 حرمــــــا حملــــــرموت ف ــــــرا حوتــــــد 
 

 عــــــــدن لـــــــــم هــــــــز  تلــــــــك الطلـــــــــوُع 
ـــــان في ـــــا   مـــــاَ   تـــــار َاك ان ـــــاَ 

 
نا  فــــــــــدام في ــــــــــا ال  (1)وعُ نـــــــــــز ســــــــــَا

 فب ــــــــــا العــــــــــرت واجل ــــــــــات  يعــــــــــا   
 

ـــــــــــور والب ـــــــــــا والقبـــــــــــوُع   عم ـــــــــــا الن
 

 

 وع بعــــــــــدن نـــــــــــز فاب ــــــــــروا أي ــــــــــا ال
 

 وســــــــــالم مــــــــــن ربكــــــــــم   يــــــــــزوعُ 
 قــــوم حــــوع محاهــــا    ــــف مــــن  

 
 َيـف   ــى وعـد محق ــا الفألــوُع 

 َــــــل مــــــن رام ــــــا بســــــوء وإن ظـــــــ  
 

ـــــــــــــن جناحـــــــــــــا فإنـــــــــــــد امل ـــــــــــــْوعُ   ـ
 نســــــــــــــــنع اّللا أن يــــــــــــــــدن علينــــــــــــــــا  

 
 نعمـــــــــــــــــــا   ي ـــــــــــــــــــوِبا هويـــــــــــــــــــُل 

 ويقــــــــــــيم الــــــــــــو   ولعــــــــــــدع فينــــــــــــا  
 

 وألهــــــــــــل الفســــــــــــاد عنــــــــــــا يزيــــــــــــلُ 
 وتــــــال  مــــــع الســــــالم علــــــى مــــــن  

 
 شـــــــــق وحلجـــــــــر تـــــــــدر  جربيـــــــــُل 

 احلامـــــد الب ـــــ  النـــــْير الــــــ أمحـــــد 
 

ــم النـــــــــيب الرســــــــــوعُ   (2)ــــــــــفاتع اخلاتــــــــ

  
وبعــــد وفــــا  اإلمــــام العــــدين تصــــدر املقــــام وجلــــدار  وارث ســــر  ولــــد  
ـــان خـــ  خلـــف خلـــ   اإلمـــام العالمـــة أمحـــد املســـاوة ابـــن أيب بكـــر  َو

 سلف.

                                                 
ْا يف األتل.1)  َ) 

 .22ص  ((ااموعة العيدروسية  ))  22ص ((ه  القدوس موا ))( 2)



  (151 ) 

ـــان مـــد  مكـــ  اإلمـــام العـــدين بعـــدن مـــن حـــني تو نـــد إىل وفاتـــد  َو
سـنة  وعـد سـس الفقيـد النسـي  اللبيـ  ال ـي   حـوايل سسـة وع ـرين

عبداّللا بـن أمحـد بـن فـال  احلملـرمي  ريـ  عـام وفـا  اإلمـام العـدين يف 
 بيقني والقاري  يف أوع البيقني وهو ن 
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 تُـــــــرا  َوِفياـــــــا  بعـــــــاْم  ((عملـــــــى جـــــــا  ))
 

 وفـــاُ  الـــويل القطـــ  تـــاح  عـــدْن 
  أيب بكــــــــــــــــر العيــــــــــــــــدروس الــــــــــــــــْي 

 
ــــــــــار الســــــــــننْ  ــــــــــى من ــــــــــد اّللا أعل  (1)ب
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 ت ظل مقام اإلمام العدنيحالسادة آل العيدروس ت

منــْ وفــا  اإلمــام أيب بكــر العــدين ابــن عبــداّللا العيــدروس  ومقــام آع 
العيــدروس يعلــو ويرتفــع  ويــربز يف مرتبــة النيابــة عــن مب ــر الســاد  بـنـــي 

هـــي زوجـــة علـــوي  و  غـــرو فقـــد ورد عـــن بعـــ  النســـاء الصـــاحلات  و 
عوهلــا ن لكــل شــيء لــ   ( 1)اإلمــام الكبــ  ال ــي  عبــدالرمحن الســقاف

 ول  آع وعلوي آع العيدروس.
ومــن املعلــوم أن مقــام آع العيــدروس بعــدن ظــل شــارا  فــوخ اجلبــاع 
افـة األحـداث الـم  ان هلْا املقام الدور الفاعل يفَ  على  ر القرون  َو

حـ  عصـرّن احلاضـر بـرغم مـا  ش دئا عدن منْ القـرن القاسـع والعاشـر
حاوع املغرضون واحلاسدون والـمقعصبون أن يفعلـو  مـن ت ـويد حلقـا ق 
القاري   أو يسقغلو  من ضعف املراحل وفـوع القعميـة اإلعالميـة  وعـد 
خلصــنا عــددا  مــن فقــرات القــاري  الناتــع الــم هلــا ا رتبــا، الوثيــق اقــام 

 ألشم.اإلمام العدين ومن وعف على سد  مقامد ا

                                                 
( هــي الســـيد  ال ـــريفة الصـــاحلة علويـــة بنـــا عيـــدروس بـــن عبـــد اّللا بـــن علـــي تـــاح  1)

الوهم  تزوج ا ال ي  الكب  عبد الرمحن بن حممد السقاف  وأثرت عن ا هْ  املقولة 
 . 94ص ((ي شر  عصيد ن هات اي حاد)). راجع 
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 رؤاي منامية لقائد جيش الرتك كانت سبباً يف دخول عدن 
قابـــد  عـــن دخـــوع  ((العقبـــة  ))ََـــر املـــؤرخ األســـقاَ عبـــداّللا حمـــ ز يفَ 

ـــان في ـــا األمـــ  عاســـم بـــن شـــويع   976األتـــراك عـــدن يف عـــام  هــــ  َو
َْر املؤلــف أن جيــوش الــرتك حاتــرت عــدن مــن ّنحيــة مينــاء تــ    فــ

نا  برتغاليـــة جـــاءت لنصـــر  عاســـم بـــن شـــويع  ووت عـــدن  و ـــاردوا ســـف
ـــان مـــن  لـــة الطـــا فني علـــى  -أي األتـــراك -و ـــاع ِبـــم  احلصـــار  َو

دخــــدا املعــــروف بقبطــــان الــــيمن الــــْي أطكــــد  القـــالع الــــر يس شــــكرَ 
القفكــــ  لصــــعوبة ا عقألــــام  فنثقــــل النــــوم  جفانــــد وزار  العيــــدروس يف 

  فنخــْ بيــد  إىل علعــة منامــد  ودلــد علــى  ريقــة يــدخل ِبــا إىل املدينــة
وعالع عدن يقاع هلا فسان ليس هلا نب  يف العلو  وأرا  مسلقا  أي 
مصــعدا للقلعــة  وعــاع لــدن ا لــع مــن هــا هنــا فاســقيقظ  وســلك َلــك 
الســــبيل  وفاجــــن حاميــــة عاســــم بــــن ال ــــويع  وأخــــْئم ســــيوف الــــرتك  

  ودخـــل اجلـــيش العثمـــاين مـــن الـــرب ((و لـــع فـــس الفـــقع مـــن فســـان))
 .(1)هـ 976َي القعد   28لبألر يف وا
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 دور آل العيدروس يف حماربة الربتغال إىل جانب دولة آل طاهر  
  ونقلــــد محــــز  لقمــــان يف (( ريــــ  ال ــــألر  ))ََــــر الطيــــ  وفقيــــد يف 

ــْلك حســن شــ ات يف (( ريــ  اجلــزر اليمنيــة)) أضــواء علــى  ريــ   ))  َو
ـــــدن يف األايم األوىل  ((الـــــيمن البألـــــري  ـــــاين مـــــا مثال ـــــع الث مـــــن شـــــ ر ربي

ــ  إفرجنــي وطــ   اعــة يف  ريقــد  1535هـــ املوافــق 942 م خــِر مَر
مث وتل إىل ال ألر  مث توجد من ال ألر مع عدد من اإلفـرنا يقطعـوا 
 ريق البألر إىل امل قاص  من السواحل وغ ها  وبعد يومني أو ثالثـة 
جــاءت األخبــار بوتــوهلم إىل ع ــن  ووجــدوا هنالــك عســكرا  ح ــدهم 

لسيد عبداّللا بن شي  العيدروس ولنيابـة عـن السـلطان عـامر بـن داود ا
ـ   ووععـا االاَعـة  بن  اهر سلطان عدن  وهصلا الفرعة إىل املرَا
بــني الفــريقني  مث رمــى اإلفــرنا ولبنــادق والـــمدافع علــي م  ولـــما اعرتبــوا 
ثــــ ون  مــــن اإلفــــرنا رمــــوا علــــي م بــــرم وروت فــــاحرتق بعملــــ م وغــــرقَ 

 م من البدو امل ر .وأغلب 
 

 هـ  933مشاركة آل العيدروس بعدن يف هتدئة أحوال فتنة عام 
ن ويف هْ  األايم بعد اطزام  (( ري  ال ألر  ))ََر الطي  وفقيد يف 

األتراك هرت ال ي  أمحد بن حممـد تـاح  عـدن يف غـرات يف البألـر 
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 بـــن فطلـــع إليـــد ال ـــريف عبـــداّللا بـــن شـــي  العيـــدروس والفقيـــد عبـــداّللا 
حممــد بــن أمحــد وفملــل وغـــ هم لــ دو  إىل بلــد  لقنــقبم أحــواع النـــاس 

 .(1)فرماهم ولبنادق فرجعوا..إخل 
 

 املناصب األكارم الذين تبوؤوا االعتناء مبقام العيدروس
هــــ ومقامـــد معمـــور  913منـــْ وفـــا  اإلمـــام العـــدين بعـــدن يف شـــواع 

افــــة مصــــا، املب ــــر العيدروســــي علــــ ى أفملــــل ومســــجد   ودروســــد  َو
 الوجو  والكيفيات.

وعــد تبــوأ هــْا املقــام الكبــ  مــن بعــد اإلمــام العــدين  لــة مــن األبنــاء 
 واألحفاد  وهم ن 

هـــ 922الســيد أمحــد املســاوة بــن أيب بكــر العيــدروس   تــويف عــام  -1
 م(. 1447)
الســيد حممــد بــن عبــداّللا بــن أيب بكــر العيــدروس   تــويف اكــة عــام  -2

 م(. 1503)هـ 978
الســيد عمــر بــن عبــداّللا بــن أيب بكــر العيــدروس   تــويف بعــدن عــام  -3
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 م(. 1525)هـ 1000
الســيد حممــد بــن عمــر بــن عبــداّللا بــن أيب بكــر العيــدروس   تــويف  -4

 بعدن.
 السيد أمحد بن عمر بن عبداّللا العيدروس   تويف بعدن. -5
  السيد حممد بن أمحد بن عمر بن عبداّللا بـن أيب بكـر العيـدروس -6

 تويف بعدن.
 السيد علوي بن زين بن حممد العيدروس   تويف بعدن. -7
الســــيد زيــــن بــــن علــــوي بــــن زيــــن بــــن أيب بكــــر العيــــدروس   تــــويف  -8

 بعدن.
ــــن بــــن  -9 ــــن بــــن علــــوي بــــن زيــــن حممــــد بــــن زي  الســــيد علــــوي بــــن زي

 .(1)أمحد بن عمر بن عبداّللا العيدروس   تويف بعدن
ن علـوي العيـدروس  تـويف بعـدن السيد زيـن بـن علـوي بـن زيـن بـ -10

 .(1)م1902
م حـــ  1902الســـيد عيـــدروس بـــن زيـــن بـــن علـــوي  مـــن عـــام  -11

 م.1927وفاتد بعدن 

                                                 
ان دخوهلا عام ( 1) ان دخوع بريطانيا  إََ   م. 1839ويف عصر هْين ا ثننيَ 
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السيد فس العلـماء عبداّللا بن عيدروس بن زين العيـدروس مـن  -12
 .1948ح  وفاتد بعدن عام  1927عام 
حــــ   1948الســــيد زيــــن بــــن حســــن بــــن عيــــدروس العيــــدروس  -13

 م.5/5/1960عدن وفاتد ب
الســيد أبــوبكر بــن عبــداّللا بــن عيــدروس بــن زيــن بــن علــوي  مــن  -14
 م . 1966م إىل عام 1960عام 
-1966الســــــيد عبــــــداّللا بــــــن عيــــــدروس بــــــن زيــــــن العيــــــدروس  -15

1972. 
الســـيد مصـــطفى بـــن زيـــن بـــن حســـن بـــن عيـــدروس بـــن زيـــن بـــن  -16

 إىل اليوم. 1972علوي بن زين العيدروس   من عام 
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 ر مناصب آل العيدروسمشج



  (159 ) 



  (160 ) 

 الفهرس
 7 املطلع القرآين

 5 اإلهداء
 9 لـمألة موجز  عن مدينة عدن

 14 ا سق الع 

 17 تسلسل نسبد

 18 م جر النس 

 19 اإلمام العدين رمز األولياء يف مدينة عدن

 22 ميالد  ون نتد

 26 إعامقد وترحالد

 28 تو ند يف عدن االروسة  

 30 بكر العدين وعاداتد وبع  تفاتد   أحواع اإلمام أيب

 38 شيوخد ومعلـمو  

 39 والد  اإلمام عبداّللا العيدروس   

 44 ال ي  علي بن أيب بكر السكران   

 48 ال ي  الفقيد أبو العباس أمحد بن أيب بكر السكران   

 49 ال ي  سعد بن علي مْحا   

 52  ((تاح  عيديد  ))ال ي  حممد بن علي    

 53 ال ي  حممد بن عبدالرمحن بلفقيد   

 54 ال ي  عبداّللا بن عبدالرمحن بلألِا وفملل   

 54 ال ي  حممد بن علي وجألدت   

 54 ال ي  سالـم بن غربي   

 55 ال ي  إبراهيم بن حممد وهرمز   
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 55 ال ي  أمحد بن حممد بن عثمان العمودي   

 55 ال ي  حممد بن أمحد وفملل   

 57 ال ي  عبداّللا بن أمحد بن علي وررمة   

 58 ال ي  أمحد بن عمر املَزجَّد   

 60 ال ي  ق  بن أيب بكر العامري   

 60 ال ي  مقبوع بن أيب بكر الزيلعي   

 60 ال ي  مقبوع بن موسى الزيلعي   

 61 ال ي  حممد بن عبدالرمحن الس اوي   

 62 جيال ي  أمحد بن أمحد ال ر    

 64 ال ي  أبو القاسم املكي   

 64 ال ي  عبداّللا بن عقيل وعباد   

 64 ال ي  عبداللطيف بن أمحد ال رجي الزبيدي   

 65 ال ي  عفيف الدين عبداللطيف بن موسى امل رعي   

 65 ال ي  الفقيد  اع الدين حممد بن أمحد الدمهاين الق واين   

 66  يب حربةال ي  الفقيد ال       

 66  ((تاح  أرح   ))ال ي  موسى بن عبدالرمحن    

 67 اإلمام العدين واوخْون عند تلـمْ  وتألبة 

 67 ال ي  عبدالرمحن بن علي بن أيب بكر السكران   

 69 ال ي  عمر بن عبداّللا العيدروس   

 70 ال ي  شي  بن عبداّللا العيدروس   

 72  العيدروسال ي  احلسني بن عبداّللا    

 74 ال ي  عبداّللا بن شي  بن عبداّللا العيدروس   

 77 ال ي  أمحد املساوة بن أيب بكر العدين   
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 81 ال ي  حممد بن عمر  رق   

 84 ال ي  احلسني بن الصديق األهدع   

 86 ال ي  حممد بن أمحد وجرفيل الدوع    

 87 ال ي  جار اّللا ابن ف د   

 88  ي  عبداّللا بن عبداّللا وع  ال   

 89 ال ي  ش ات الدين أمحد بن علي احلليب   

 89 ال ي  حممد بن عبداّللا العيدروس   

 90 ال ي  عبداللطيف بن عبدالرمحن ووزير   

 90 ال ي  جوهر بن عبداّللا احلب ي   

 91 ال ي  عبدالعليم احلوا ي   

 92  ((تاح  مكة  ))وَث  ال ي  عبداّللا بن أمحد    

 93 ال ي  نعمان بن حممد امل دي   

 94 ال ي  حممد الط طاوي املكي   

 94 األم  مرجان بن عبداّللا البافري   

 96 أعمالد النثرية

َِ من مقو ت اإلمام العيدروس  101 منا

َِ من مقو تد يف العقيد      101 منو

َِ من مقو تد يف الققوة      103 وحسن البنمنو

َِ من مقو تد يف زاير  األولياء     104 منو

َِ من مقو تد يف الطاعة وأهل املعصية     105 منو

َِ من أدعيقد رضي اّللا عند     107 منو

َِ من مقو تد يف الفرق بني ال ريعة واحلقيقة     108 منو

 111 أشعار اإلمام العدين َات األغراض املقنوعة
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َِ من     118 شعر  يف ال وق منو

َِ من شعر  يف الوعظ واحلكمة     121 منو

َِ من شعر  يف حماسبة النفس     124 منو

َِ من شعر املراسالت والـمساجالت     125 منو

َِ من شعر الغزع     127 منو

َِ من شعر املد      135 منو

َِ من شعر  يف القواجد والسماع     137 منو

 138 ؛ر  وأعمالد اإلتالحية مقام اإلمام العدين وآ

 140 توضيع حوع زاير  اإلمام العيدروس

 143 مب ر اإلمام العدين ومواعف حمبيد ومعارضيد 

 148 آ؛ر اإلمام العدين مع تعليق على احلملر  العيدروسية

 151 وفا  اإلمام العدين

 155 الساد  آع العيدروس بعدن ها ظل مقام اإلمام العدين 

انا سببا  يف دخوع عدنرؤاي      156 منامية لقا د جيش الرتكَ 

 157 دور آع العيدروس يف حماربة الربتغاع إىل جان  دولة آع  اهر   

ة آع العيدروس بعدن يف ئد ة أحواع فقنة عام      157 هـ933م اَر

 158 الـمنات  األَارم الْين تبوؤوا ا عقناء اقام العيدروس   

 


