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 املطلع القرآين
 

ــوَ  ﴿  قانِــ آ آاَنَ  الليــِا ســاِودام وقاحْــام َ هــَ ر  أَمَّــنه ه 
ـــــَ ِو  الَّـــــِ جَن  ِِ ق ـــــاه َهـــــاه َج ه ـــــو َرهَـــــَة َربيِـــــ اآلِخـــــَرَ  وجـَرهو 
ْ وَن . إمنيا جـََ  َكَّر  أ ولـو األَلبـا   ْ وَن والَِّ جَن ال جـَعهَل جـَعهَل

َ ــ ــ ه لِلَّــِ جَن َأحه  ِ ن وا . ق ــاه ع ِعبــاِل الَّــ جَن آَمن ــوا اتَـّق ــوا َربَّ
ّي واِســـــَعةآ ِإمنيـــــا جـ ـــــَو َّ  يف هـــــِ ِد الـــــَدنيا َحَ ـــــَنةآ وأَره   ا

َره  ه ِبَغرِي ِح اٍ    .  ﴾الصَّاِبر وَن َأوه
 

 [10-9]الزمر: 
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 اإلهدا 
 

 ..ع َبيِد بِن عبِدامللك ابانفعإىل س الالِت الشَّيِخ 
ــــَلِ  الصــــا   ِِِا ال َّ ــــام إىل منــــا ََ َحقي  َ طَلِيِعــــ

، وإىل امل
.. ََ ب َِ ِي ََ وال م   غرَي م غاِل
ِد  ه د الرتمجة..   أ هه

وأهيب  ابلَ اللة، ممَِّن اطَّلَـَع علـه هـِ ِد األمِلـِة، َأنه 
ّي يف حل وِم الَصـَلاا .. أحْـِة الطَّرجـ .. وش ـي و   جـَ َِّقَي ا
ـــَب النَّـــاَ  يف النَّـــاِر علـــه َمنـــاِخرِِه ه   ِ الَفرِجـــ .. وَهـــاه َج

   أَلهِ َنِ ِه ه ؟إال َحصاِحد  
 املؤلِي 
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 شاهد احلال
 

عــن احليــا  الفانيــة،  اإلعــرا ِ  ضــام كــاَّ رِ عه م   عــا َ 
للنـــا  يف ِوا ـــ   هـــا، غـــرَي انظـــرٍ زاهـــدام يف حطامِ 

ــ ْي ّي فضــالم ع ا يف أجــدجه  إال مــن كــان مــن عبــال ا
الصــاحلَ أو مــن أهــا البيــ  النبــو ، فلــِ معهــ  

ة، هلــ  قــدق ا بيــ تـــْام األل  واالنطــوا ، م هــرام 
َْ ِلـــَْ ِ وعالم هلـــ  مـــن قلِبـــنــــز م   عـــام ِ املِانـــَة الرفيعـــَة ط

ــــه إقامــــة  ــــب عل ــــوا  املرتت ّي مــــن الِ ــــد ا فيْــــا عن
 .األسبا 

 أبوجنْةاملؤر  أهد بن حمْد ابانفع 
 11ص ((ترمجة الشيخ عبيد )) 
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 دمةمقال

ّي الــــ   َهيَّــــفَ األســــبا ، حلفــــ  ت ــــراِث الشــــيوِ  األح بــــا ، حنْــــد  ا
ِ رد علــه نعْــة اإلســالِم وحــبِي الصــاحلَ وإن لـــ  نعْــاه بعْلهــ ،  ونشــ
ّي عليـِ  ََ املوىل أن جِ ـ َبنا معه  ومنه  ويف بـَرََكِ ِه ، لقولِ قـله ا ساحل

، والصــال  وال ــالم علــه احلبيــِب ((املــر   مــَع َمــن َأَحــبي  ))وآلــِ وسلـــ  : 
رَّ ، وعله آلِـِ الِـرام، وقـااب ِ ا بَّب، سيِدان حمٍْد العبِد اَ ِض املق

األعــالم، وعلــه َمــِن انــ هَه مــنهَسه  وســلك ســبيَله  طلبــام لرضــا  ر ِي 
 .م، ِمن جومنا ه ا إىل جوم الدجناألان

وبعــد  فهــ د ترمجــةآ مــووز آ ألحــِد روــاِل القــرن العاشــر الــ جن عطَّــرته 
 مـــــن أخبــــار ه  وأحـــــواهل   الــــبالل، وان فـــــع  ــــ  العبـــــال، نقل  هــــا ب صـــــرفٍ 

ــة،  َْ ــِ الشــيخ أهــد بــن حمْــد ابانفــع املعــروف    جَنه خمطــوٍ  قــدٍت ك َب
ّي أنــــِ ال قطــــِ مــــن و َرجقــــاٍت كانــــ  للشــــيخ احَلَ ــــن  وقــــد أشــــار رهــــِ ا

، وهـي معروضـةآ  سـلو  تلْي  املرتو  لِ الشيخ عبيـد  بلااا ابوفري
َر اسـ طاعَ تقرجـَب امل فهــوم ِلـك العصـر وعباراتـِ ل ولِـو حاولـ   قَـده

جليلنــا املعاقــر كــي جقــرأ عــن حقيقــة روــال اإلســالم.. وأحْــة ال صــوف 
 األعالم.. بل ان الزمان .
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وســــيسد القــــارا يف هــــ د الرتمجــــِة أعاويــــَب األحــــداث واألخبــــار، 
ِا اوـــري واألخيـــار ، مـــن روـــاٍل قـــدقوا مـــا  (1)وبعـــض الِرامـــات ومنـــا

ّي عليـــِ، وخاقـــةم أنَّ الشـــيخ ع بيـــدام مـــن بـــال ٍل قـَلَّـــ ه إشـــارات  عاهـــدوا ا
املـــــؤرخَ املعاقـــــرجن أن جـــــ كروها أو جع نـــــوا برواهلـــــا وأعالمهـــــا، إِ إن 
غالب ك ب ال ارجخ والرتاو  اه ـْ ه حبضرموت وببعض أعالم عواقـ  
اليْن كصنعا  وَزبيد وعدن وأبَ، وغفل ه عن املناط  الوسطه، وهي 

 والعـــواِِل ثينـــَة والعوالـــ ِ مـــا بـــَ عـــدن إىل حضـــرموت، وتشـــْا بـــالَل لَ 
 الواحد ِي وبَياان وَحسر وما حوهلا من البالل . وأر َ 

أر  القبلـة  ))وه د املناط  كان  ت ْه عند املـؤرخَ حبضـرموت 
ون وعينـــات يف ؤ دجـــد مـــن طلبـــة العلــــ  إىل تـــرت وســـي، ومنهـــا ســـافر الع((

حـ  القـرن و سبيا ال علـ  واألخ  وال لقي مـا بـَ القـرن ال ـابع والِـامن 
بع عشر اهلسر ، وعال هؤال  الطـال  إىل قـراه  ومضـار   ونشـروا الرا

                                                           

ملا اع دان عليِ يف بقية  اع ْدان نقا بعض كرامات الشيخ عبيد يف ه ا املؤل  خالفام ( 1)
ا  ألن كِـــريا مـــن وقـــاحع هـــ د الِرامـــات ِات قـــلة  الـــرتاو  مـــن هـــ د ال ل ـــلة ، ِو
بــورول أءــا  بعــض املنــاط  والشطصــيات املطْــور  يف ال ــارجخ، ففثب نــا هــ د الِرامــات 

ج ال م مع عصر املرتو  لِ، وسيسد الراغب يف ال عرف عله موقفنا من  اترخيييٍ  ل وثي ٍ 
مطلوبـِ، كْـا أننـا خصصـنا  ((شـرو  االتصـاف  ))إجرال هـ د املـال  وواوزهـا يف ك ابنـا 

ضـْن هـ د ال ل ـلة، وكـ ا يف (( األسـ اِ األع ـ  الفقيـِ املقـدم  ))هلا فصوال يف ترمجة 
 الرهن ال قاف والشيخ عبدهللا ابعلو .دترمجة الشيخ عب
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، وربطــوا بــَ بــالل أر  القبلــة وحضــرموت  ّي فيهــا العلـــ  والــدعو  إىل ا
 يف كافة عالا ا وعبالا ا .

ّي يف بـالل العوالـ   ِا الـدعو  إىل ا ِاآ مـن منـا وحيا   الشيخ عبيد منو
ـي علـو  القـاطنَ حبضـرموت، وما حوهلا، حت  راجة مدرسة ال ـال  بـنـ

ن ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ الِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   وخصوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إابي
 أ  بِــــر بــــن سالـــــ  قــــاحب عينــــات، الــــ   ارتــــب  بــــِ الشــــيخ  ع بيــــدآ 
واتصا  سانيدد وقار من وابم إليِ، با كان ظهورد فيْا بعد  يف أر  

 العوال  بربك ِ .
يف ومما ودر اإلشـار   إليـِ أن م هـر الشـيخ أ  بِـر بـن سالــ  كـان 

ه د املرحلة جفوق كِـريام مـن امل ـاهر الروحيـة األخـرص وخاقـةم يف أر  
لوا نــز القبلة، حبيث إن ِرج ِ وتالم تـِ اسـ طاعوا أن  ِْـوا الـبالل الـَ 

 ــا لون احلاوــة لل ــالم والـــْال، وتــوىل بعــض تالم تــِ يف بــالِل عفــٍع 
ــب   قــالم  بــن  ابقــب  مــن عاقــْة احلِــَ  اشــارتِ . ورحـــا سـلـطـــان  َجشه

 عبــدامللكســلطنة جشــب  وحتــول إىل ِنصــا  لـــْا ظهــر الشــيخ ع بيــد  بــن  
ابلــــْ هر الروحـــيِي الِبـــري يف بـــالل العوالـــ ، وأ ثِـــَر عـــن ال ـــلطان مقال  ـــِ 

د :  ال جي ـــْع َســيفاِن  ))للشــيخ عبيــد معرتفــام حبــال الشــيخ ومقامــِ ونفــِو
 . ((يف َوِفري 
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رج ـِ مـا بـَ وتوطَّد الِِري من أر  القبلة ألتبا  ع الشيخ أ  بِـر ِو
مقـــاِم ســـلطٍة حِوميـــٍة أو ســـلطِة مناقـــٍب روحيـــٍة انفـــ ٍ  علـــه القباحـــا 

 والدول .
وأرسه الشيخ  عبيدآ يف بالل العوال  مدرسـَة وطرجقـَة آِل ابعلـو  مـع 

ــ ِ العشــراِت مــن أهــا تلــك الــبالل غاجــة مــن امل هــر الروحــي النافــ ، وووي
َِّن بــ لك ومــن قبيل ــِ أجضــا آل ابانفــع لط لــب العلـــ  حبضــرموت، ف ـــْ

ون ؤ سري  الطرجقة وخترَّا الِِري من أولئك املشاجخ من ترت وعينات وسي
والغرفـــة والــــْ يلة، وعــــالوا ابوـــري الـــوفري والـــــْدل الِبـــري، وان شــــروا يف 
ب   والصعيد وِنصاٍ  وأحوَر والـْافد وغريهـا، وتولـوا مهْـة القضـا   َجشه

 طابة واإلقالم بَ النا  .وال درجس واإلمامة واو
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 نبذة عن بالد العوالق منشأ الشيخ عبيد

بالل العوال  وز آ من بـالل الـيْن، والعوالـ  هـ  ةْوعـة مـن القباحـا 
ا تـــْ َد مــن ســواحا ا ــي  اهلنــد  امل ــاخ  للــيْن حــ   العربيــة، مضــار  

ل مشـــاالم، ومـــن بـــالل العـــواِل غـــرابم حـــ  بـــال ((قصـــا  بَياـــان  ))بـــالل 
 الواحد  شرقام . 

وعاقْ  ها ِنصا ، ومـن  العوالق العليا،وهي تنق   إىل ق َْ : 
ــور ،  وعاقــْ ه  أحــور،  والعوالققق اللقق ل ،مــد ا الصــعيد وجشــب  وخ 

باخـة، وجع ــْد العوالـ  ومـن مـد   ا فـد واحلـاق ولَ وجقطنون ال ـهول، 
عرقيـةآ واحــد ، يف حيـا   علـه الزراعـة ورعـي األغنــام، ووْعهـ  َأواِقـر  

خصوقــــام قباحــــا  املنطقــــة القــــدما ، وا ــــاز العوالــــ  بشــــساع ه  النــــالر  
ومهَّــ ه  األر يــة وحــبه  للطــري وأهلــِ، ورغبــ ه  يف ال ووــِ إىل العلـــ  إِا 
ووــدوا َمـــن   ــن أســـلو  الــدعو  معهـــ ، وقــد اح ضـــَن العوالــ   لولـــةم 

ورهـا، وأسـهْوا حبضـرموت منـ  ظه ((آل البي  النبو   ))وشعوابم لعو  
يف نشـــرها وهاجـــة رواهلـــا واســـ قبال األفـــواا مـــن ِرجـــة بـنــــي علـــو  يف 
مناطقه  وقراه ، مع كْال ال قدجر واحلب واالحرتام، مما وعـا العدجـد 

 من آل البي  ج  قرون يف ه د املناط  وجعيشون مع أهلها . 
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وقــــد أشــــارت ك ــــب  الــــرتاو  وال ــــارجخ إىل هــــ ا ال عــــاط  وخاقــــة 
لل ــــيد علــــو  بــــن طـــــاهر  ((الشــــاما  ))ملعنيــــة  ــــ ا األمــــر كــــــالِ ــــب ا

ــــابوت))و ــــن قــــبله   ((بضــــاحع ال  ، وِم ّي ــــد ا ــــرهن بــــن عبي ــــد ال لل ــــيد عب
لل ــــيد علــــو  بــــن أهــــد بــــن احل ــــن احلــــدال، ويف   ((املواهــــب والـــــْنن))

َور يف اترجـخ خِمـالف أحـور  ))ك ا   جلـامع هـ د الرتمجـة  ((الطَّرهف اأَلحه
 . (1) د امل فلةب  آ شاماآ هل
م ــق  رأ  الشــيخ عبيــد ومنشــؤد فهــي مــن  ((جشــب   ))وأمــا مدجنــة 

ِكرها يف النقو  القداـة، وو قـف    ـا مـن  مدن ال ارجخ القدت، ورل 
ـــــات  مـــــدن ال ســـــار  القداـــــة يف ال ـــــارجخ، وقـــــد ســـــِنها مجلـــــةآ مـــــن الفئ

قبيلـة  االو ـْاعية عله ممر العصـور وتقلباتـِ، ومـنه  املشـاجخ آل ابانفـع 
الشيخ ع بيد، وال زال مـن أعقـا   مجاعـاتآ  ـا إىل اليـوم، كْـا سـِنها 
فيْــا بعــَد القــرن الِــاين عشــر اهلســر  ال ــال   آل  اجلفــر ي وتِــاثروا  ــا، 
ِ ريِجَـّـــ  ه  منهـــا إىل بقـــاع أخـــرص وحـــاز وا  ـــا املِانـــة العليـــا مـــن  وان شـــرت 

والقــدو  امل  ا ــنة  االحــرتام وال قــدجر، وســار أواحلهــ  ابل ــري  احل ــنة
 ح  قارت كلـْ ه  هي الناف   يف الدولة والقباحا وبقية الرعاع . 

                                                           

 وال زال حت  الطباعة.( 1)
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 وكــــــان أول مــــــن قــــــدم مــــــنه  إىل بــــــالل العوالــــــ  ال ــــــيد علــــــو  بــــــن 
مبـوىل العرشـة  ))علي بن أهد بن علو  بن عبد الرهن اجلفر  الشـهري 

ســــيدان  تلـــــْي  الشــــيخ أ  بِــــر بــــن سالـــــ  املقبــــور بــــرَتِجس، وبقــــدوم ((
ِكـرد قـاحب  امل كور َأسَّس ألبناحِ وأحفالد ةـدام ومقامـام ال ج ضـاهه، 

ر   (1) ((ال ــارجخ املع ـــْد  )) بقولــِ : ونــ ه عــن ِلــك اجلــاد  الع ــي  والَقــده
بـَلَــة مــن  (2)اجل ــي  يف قلــو  القباحــا، حــ  وقــا بــ لك أن العصــا وال َّ

 . فضالم عن أحد أوالل ال ال  (3)الِو  تِون َخِفريام 
وكــــان موقــــ  آل ابانفــــع مــــن ال ــــال  آل اجلفــــر  موقــــ  امل ــــاند  
وال فجيــد يف كــا األحــوال واألمــور، ممــا هيــف للسْيــع حفــَ  مــولِ  اآلاب  

 وخدمَة البالل والرعاع وإقامة الشرع احلني  .
 

                                                           

ّي بـن ح ـن اجلفـر ، ولــ  1) ( هو رسالةآ لطيفةآ يف أن ا  آل اجلفـر  ك بهـا ال ـيد عبـدا
 ت طبع بعد . 

و  تـ ربم برمـام و ْلهـا املن  ـب للشـيخ إلطفـا  الفـ  أو ( ةْوعة خيوٍ  من طـرف الِـ2)
 احلرو  عند ظهورها . 

 ( ما ج   سار بِ . 3)
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 نبذة عن الشجرة النافعية

 جن ـــْي املشــاجخ آل ابانفــع املووــولون بــبالل العوالــ  إىل بـنـــي أميــة،
لك حب ب الواثح  ا فوظة لـدجه  عـن ِلـك، ومـن أمههـا مِاتبـات  ِو
وأوراق الشــيخ أهــد بــن حمْــد بــن أ  جنْــة، وهــي املصــدر الوحيــد إىل 
اآلن يف إجضام هوجة الشسر  النافعية ابل فصيا، وملطص  مـا ورل فيهـا 

 قولِ :
ّي الرهن الرحي    ب   ا

، ليعلــ  َمـن َوقَـ ّي َعـزَّ شـفنِ  َ  علـه هـ ا املرقـوم  ين ووـدت  احلْد 
ّي املطرمــي  عبــدامللكخبــ  مــن ءــع مــن اجلــدِي العالـــ  العالمــة  بــن عبــد ا

ّي بن علـي بـن عبـد العلـي  بـن  ابانفع، ووودت  أجضا خب  الفقيِ عبد ا
 بن عبد الرهن ابانفع قال :  عبدامللك

الفقيــِ  بــناوبعــد  فــجين ووــدت  أن ــاابم مِ وبــةم بقلـــ  الفقــري أ  بِــر 
علي بن عبد العلـي  انفـع أن ن ـب آل انفـع إىل بـنــي أميـة، روص ِلـك 

ّي بــِ وبربكاتــِ  عبــدامللكالشــيخ الِبــري القطــب الشــهري عبيــد بــن  نفــع ا
ّي أهـد بـن حمْـد بـن أ  جنْـة مـن  آمَ، وءـع مِـا ِلـك الفقـري إىل ا

بيـب احلبيب أهد بـن حمْـد ا ضـار ابلقـوجر  يف وال  لوعـن، ومـن احل
أهــد بــن ح ــن العطــا  حبرجضــة، أن آل ابانفــع من  ــبَ إىل الشــهيد 

 عِـْان بن عفان . اهـ .
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ونقــا الشــيخ ابــن أ  جنْــة عــن ال ــيد سالـــ  بــن أهــد بــن علــي بــن 
 عْر ا ضار ما مِالِ : 

أميـــة بـــن عبـــد مشـــس بـــن عبـــد منـــاف بـــن قصـــي بـــن كـــال  جي ــــْع 
ّي عليــِ وسلـــ  ع ّي قــله ا ســيدان جن فــنــد عبــد منــاف، بن ــب رســول ا

إليـِ  عِـْان بن عفان بن العاص بن أميـة بـن عبـد مشـس بـن عبـدمناف
 ج صا ن ب آل ابانفع . 

قــال كاتــب الشــسر  : وأقــا منشــفه  مــن خراســان، كْــا ر و  أ ــ  
ــد،  ْه خروــوا ثالثــَة إخــوٍ  ألبــوجِن إىل حضــرموت، ثـــ  إىل قرجــة ت ــْه َع

اهلسـرجن جقـال هلـ  آل ابانفـع . ففحده  سِن هلا ولِ عقب فيها، ويف 
والِــاين مــنه  ســِن قرجــة جشــب  ولــِ  ــا عقــب مشــهورون  ــ ا االســ ، 

ووـد  ،((بِرآل علـي بـن بـو ))وهو وده  وود آل احلي  امل َْ اآلن 
 القاطنَ بوال  عبدان . اهـ .  ((آل علي بن ح ن  ))

ـــــــن وت ل ـــــــا ن ـــــــبِ هـــــــو  ـــــــد ب ـــــــدامللكالشـــــــيخ املـــــــر ِي ع بي ـــــــن  عب  ب
 هن بــن حمْــد بــن أ  بِــر بــن انفــع بــن حمْــد بــن أ  بِــر بــن عبــدالر 

ح ـب مـا ورل يف األقـا املططـو  للشـسر  انفع بن إبـراهي  األمـو ، 
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َّْون آل ابلبـيه ،  (1)النافعية ِ  فاطْة  بن  عليٍي من قبيلٍة عرجقـٍة ج  ـ وأَم
 .(2)بنواحي جشب 

ــدمِ  الشــسر   النافعيــة  يف ك ابنــا  ر يف اترجــخ الطــرف األحــو ))وقــد خ 
يف حبــث ضــاف م ِامــا اشــ ْا علــه بعــض الواثحــ   ،((خمــالف أحــور
 واملشسرات.

 

 مولده ونشأته

و لــد الشــيخ عبيــد بــوال  جشــب  يف عاحلــة مــن عــاحالت املشــاجخ أهــا 
 العلـ  واجلاد والِرم .

ـــــ  القــــرآن ولقنــــود اآللا  وح ــــن  ــــِ أهلــــِ وووهــــود إىل تعل اع ــــ  ب
ـــا  الصـــاأل نـــِ كـــان منـــ  إ :وهلـــ ا قيـــا عنـــِ ،احلَخـــالق واحـــرتام األولي

ّي تعــاىل بقلبــِ وقالبــِ مشــ غا بداعتــِ وهــو م ووــِ إىل ابلطاعــات مــن  ا
ِكــــار والصــــلوات، حــــ  بلــــ  مــــن إقبالــــِ وقــــدق  نوافــــا العبــــالات واأل
تووهــِ أنــِ جقــرأ كــا جــوم مــن رمضــان خ ـــْ َ مــن القــرآن، وكــان ميــاال 

العلــ  وقـرا   ك ـب ال ف ـري بطبعِ إىل املطالعات والـْراوعات يف ك ـب 
                                                           

 ، وال زال حت  الطباعة. (( الطرف األحور ))ثب ناها كاملة يف ك ابنا أوقد ( 1)
 . 10صأل  جنْة الرتمجة املططوطة  (2)
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وعلومِ، ح  أثر عنِ أنِ قرأ تف ري اإلمـام البغـو  ني ـَ مـر  مطالعـة 
. 

 ـــا ومطالع هـــا  صـــوف والرقـــاح  فِـــان مقـــبال علـــه قراأمـــا ك ـــب ال 
رو   ))و ((الرســــالة القشــــريجة  ))هــــا خصوقــــا بعــــد أن كــــرب وشــــب ومن

 وغريها. بن أسعد اليافعيكالمها ال  ((اإلرشال))و ((الرعحَ
وكــان لــِ اســ ئنا  ألقــوات ال ــْاع وحضــور حضــرات الــ كر منــ  
قـباد حــ  إنـِ كــان جبـ ل وهــدد يف إحياحهـا ومجــع العدجـد مــن األقــران 

 عله ِلك .
وكانـــ  فطرتـــِ ةبولـــةم علـــه األخـــالق احل ـــنة وح ـــن املعاملـــة مـــع 
اواص والعام، ح  مال  إليِ القلو  وأحب ِ وحصا لِ الَقبول ال امي، 

مــــا بــــرد لوالدجــــِ وتفانيــــِ يف خــــدم ه  فقــــد بلــــ  الغاجــــة يف اإلخــــالص وأ
 واللط  معه  . 

وعا  معرضـام كـا اإلعـرا  عـن احليـا  الفانيـة، زاهـدام يف حطامهـا، 
غرَي انظر للنا  يف ِوا   فضالم عْا يف أجدجه  إال مـن كـان مـن عبـال 

ّي الصـــــاحلَ أو مـــــن أهـــــا البيـــــ  النبـــــو ، فلـــــِ معهـــــ  تــــــْام األ ل  ا
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الم هلــ  مــن قلبــِ وعْلــِ املِانــَة نـــز واالنطــوا ، م هــرام هلــ  قــدق ا بــة، م
ّي من الِوا  املرتتب عله إقامة األسبا   .( 1)الرفيعَة طْعام فيْا عند ا

وقد خال  من  قباد كِريام مما عليِ حال أبنـا  املشـاجخ والــْناقب 
ّي مــع اجلْيــع مــع ا ل واضــع واألل  م هــرام مــن نف ــِ طرجــَ  الفقــر إىل ا

ا  لــْا جيـد مـن قـو  حالـِ وملِ ـِ لنف ـِ، حـ  إنـِ  وإقامة احلقـوق، ِو
لـ  اَِاه قلبِ للن ا  ولـ  ج زوا ل ولِنـِ ممـر أقـاابِ وَمـن ج  شـريد بـِ 

 .(2)وج عينه  عله ِلك حف ام هل  وخشيةم عليه  من الوقوع يف احلرام
 عدالد ومـــن عساحـــب أحـــوال هـــ ا الشـــيخ أن تووهـــِ الروحـــي واســـ

ال وقي برز يف بيئٍة انشغا غالب  أهِلها ابحلرث ومعاجلة األر ، وكان 
ــــِ معهــــ  نصــــيب مــــن املعاجلــــة والعْــــا مــــع خمالفــــة حــــاهل  وطبــــاعه   ل
وعــــالا  ، فقــــد أ ثــــر عنــــِ قولــــِ عــــن نف ــــِ آنــــ ا  : كنــــ   أقــــوم  وأان 
أعْـــا، ونوجـــ   جومـــام أن أطـــوَ  أعمـــام ةاهـــد م لنف ـــي فطوج  هـــا وأان يف 

رِد وشـدِ  عْـا امل ـنا عنـا  الـرب  ْا احلرث أعم ع مـن الفسـر إىل  (3)وبَـ ه
الليا ال اِنو اجللو  ساعة، وكن  مـع انٍ  ال جعرفـون حـاال وال مـا 
أان فيـــــِ فـــــال جـــــروين إال كفحـــــده ، وخت لـــــ  عليـــــِ نف ـــــي وت ـــــوق إليـــــِ 
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 ب صرف . 3ص ب ( املروع ال ا2)

(3 
َ
 هي إخراا املا  من اآلابر ابليد .  نا وال ِيناو  ه ( امل
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 وتطالبـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــــــــــــــــر  املــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ولباســــــــــــــــــــــــــــــــــي للــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
املـــا   (2)قـــوعم، وكـــان َع ــــ  علـــه وســـطي شـــدام  لاشـــو  - (1)أ : وـــرم-

ج بعو فْنع ها حـ  آج ـ  ها، فرأجـ   شـيئام خيـرا مـن فْـي حـ  وقـع يف 
 .( 3)املا  

ر مـــــــات  ِه بـــــــةآ إىل امل وكانـــــــ  للشـــــــيخ عبيـــــــد نفـــــــسآ ووالـــــــةآ ورومآ واثَّ
واألعْـــــال الصـــــاحلات حـــــ  َأوهَرثَـــــِ ِلـــــك قـــــدَق املنامـــــات، والــــــْراحي 

لــــبعض روــــال ال ــــل  الصــــا  الصــــاحلات الواضــــاات . ومنهــــا ر عد 
 ))ال جن ظهر أمره  يف عصرد وقبا عصرد، فها هـو جقـول عـن نف ـِ : 

رأج   أنو بَ جد  ساليت ومشاخيي ال ـال  املشـاجخ الِـرام األشـراف 
ّي بــن أ  بِــر العيــدرو  وأخيــِ الشــيخ علــي بــن  الشــيخ الِبــري عبــد ا

عنـد  تـرللآ وال أ  بِر ال ِران، ورأجـ  أنـو ولـد  الشـيخ علـيي لـيس 
رجبآ يف ِلك، وكن   مطْئنام لـ  أعـرف ال والدام غريَد، فقال ال : خ ـ ه 

ّي العيــدرو ، ففخــ ت  يخ أاببيـد أخيــك، وهــو جعــو الشــ بِـر بــن عبــدا
 . ((بيدد وتـْاشينا بَ أجدجهْا ومها ج بعان عله أثران 

                                                           

 ( هو اللبا  الداخلي حت  القْيص . 1)

 ( ةرص املا  وممرد . 2)

 . 13الرتمجة املططوطة ص (3)



  (24 ) 

انـ  وكان هل د الر ع ومِلها أثرآ ع ي  يف نفس الشـيخ عبيـد، بـا ك
مبِابــة الــدافع القــو  ل ــفرد إىل حضــرموت فيْــا بعــد  رغبــةم يف االتصــال 

 مبَن بقي من أحفال هؤال  الروال .
وـا  يف نــص الرتمجــة املططوطــة مــا مِالــِ : وح ِــي أن الشــيخ عبيــد 
والشيخ ربيع بن عْر يف بداجة أمرمها كاان خي لفـان إىل حضـرموت علـه 

ال والـْعلـــــ  ابوــــابر وحمْــــد قــــدم ال سرجــــد لــــزعر  الشــــيخ معــــروف ابمجــــ
ِ ـــر عـــده ، وكـــان الشـــيخ أبـــوبِر بـــن سالــــ  يف  ِه ابعبـــال وغـــريه  ممـــن َج
 ِلك الوق  حالِ  يف غاجة اوْول، وكِريام ما جقنص الصيد يف البالجة.
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 سفر الشيخ عبيد والشيخ ربيع لزيارة نبي هللا هود

َرَحـَا ورل يف نص الرتمجة ما قورتِ : وكان كلـْا لخا شـهر روـب 
الشـــيخ ربيـــع والشـــيخ عبيـــد لـــزعر  النـــل هـــول علـــه نبينـــا وعليـــِ أفضـــا 

لون قبــا الــزعر  بغرفــة ابعبــال، ومنهــا إىل تــرت إىل نـــز الصــال  وال ــالم، وج
ّي هول  .شعب نل ا

وأشار املرتو  إىل تـََعَرِف الشيخ ربيع والشـيخ عبيـد علـه الشـيخ أ  
ال جــزال يف ِلــك الوقــ  علــه بِــر بــن سالـــ  يف تلــك الــزعرات، وهــو 

حــال اوْـــول، ومـــع تِـــرار الــزعرات حلضـــرموت ات ـــع ه لاحـــر   األخـــ  
 وال لقي من الشيو  األكابر كْا سيفيت يف الفقر  اآلتية .

 
 

 مشايخه في بداية سلوكه

ان فــــع الشــــيخ عبيــــد يْلــــة مــــن املشــــاجخ األوــــال ، كــــان هلــــ  األثــــر 
وخصوقـا يف بداجـة رتقـا  مه ـِ، الع ي  يف شا  فطرتِ وتقوت عزا ـِ وا

 ومنه  :الطلب واألخ ، 
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 (1)ويف ربيع بن عمرالص الشيخ
                                                           

، ونشـف يف بيئـة عرماأسفا وال   ((املافول  ))( و لد الشيخ ربيع بن عْر يف قرجة ت ْه 1)
لشــد  واألِص وقطــع الطرجــ  علــه امل ــافرجن، كعــال  البــداو  يف تلــك بــدو تـــْيا إىل ا

 ))اجلهات، ول لك كـان الشـيخ ربيـع ابل  حياتـِ لصـا جقطـع الطرجـ  هـو وروـا مـن 
، مجعـــ  بيـــنه  موافقـــة ((عيـــا   ))اءـــِ  ((املقـــابر   ))مـــن قبيلـــة جقـــال هلـــ   (( املقـــي 

ا حــــ  ِاع قــــي ه  وخشــــيه  املهنـــة، فِــــانوا جنهبــــون ال ـــابلة وجع ــــدون علــــه القوافـــ
النا ، ولـ  جير وا عله معـاقب ه ، وبينْـا هـ  يف بعـض األعم كـامنَ يف عقبـة املـافول 
ّي مـــن ربيـــع وعيـــا   بـــَ شـــبو  وِعرمـــا إِ أقبـــا روـــا ج ـــوق هـــارد فقـــال : ع وـــار ا
ّي ممـا حنـن فيـِ، ف ـا   ، وحنـن ن ـ سري ا ّي اللقيطي، فقال الشـيخ ربيـع : قـد أوـار  ا

لشــيخ ربيــع عــن قطــع الطرجــ  واشــ غا ابألســبا ، وال ــفر مــن حضــرموت إىل أر  ا
، وهي مال  تضاف للطيب وبعض ((الفو  )) القبلة وإىل قنعا  ونواحيها لبيع وشرا  

الصــــناعات احلرفيــــة، وجنـــــزهلا إىل حضــــرموت، ويف هــــ د الــــرحالت اتصــــا يْلــــة مــــن 
ّي ابهرمـز، العلـْا  واألوليا  وأخ  عنه  وان فع   ، وخاق ة الشـيخ إبـراهي  بـن عبـدا

 روص عنِ الِِري من األخبار واآلاثر عن املشاجخ األحرار . 
اســـ غراق يف البِـــا   حالـــةيف ومضـــ  علـــه حـــال الشـــيخ ربيـــع ســـنة كاملـــة وهـــو 

، وتنِر عله النا  وقار جصوم الوق  كلِ وال جفطر إال عله حبات تــْر، وال هول
ّي ابهرمـــز علــه الغرفــة واو ــــْع ويف أثنــا  ِلــك عـــرب الشــيخ الع المــة إبـــراهي  بــن عبــدا

ّي سالـ  ابعامر، وهو من أوـا املشـاجخ الـ جن أخـ    عيا ا، ومنه  الشيخ العارف اب
عنه  الشيخ ربيع فيْا بعد، ففمره  الشـيخ ابهرمـز مبراعـا  الشـيخ ربيـع وااله ــْام بـِ، 

 ))آل ابعبــال متيــِ بِ ــا   فِــان األمــر كــ لك حــ  إن بعــض الفقــرا  الناســَِ مــن
بعد قال  العصر وجقرأ عليـِ عشـر حِـاعت، فـجِا فـرا مـن القـرا    ((رو  الرعحَ 

 .طب  ك ابِ ولـ  جِلـِْ بشي 
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ّي حــ  حتــر  عزمــِ إىل اوــروا إىل وطنــِ،  وبقــه الشــيخ ربيــع يف الغرفــة مــا شــا  ا
ليــِ جنـــابيع وهنــا  واقــا وهــالد بنف ــِ، قــابرا علــه شــ   العــي ، حــ  شــع  ع

ّي ابلعلــــ  اللـــدين، واو ــــْع عليـــِ املرجـــدون وال المـــ  ، وكـــان مـــنه   احلِْـــة، وأنطقـــِ ا
الشيخ عبيد بن عبدالـْلك وأخود أهد، الزماد وأخ ا عنِ وان فعا بِ ان فاعا ع يْـا، 
ح  كان الشـيخ عبيـد جقـول عنـِ : سـيدان وشـيطنا ربيـع بـن عْـر شـيخ الوقـ ، وهـو 

 ل لك أها . 
ورمـــود بضـــفع البقـــر، أ :الـــروث، فطـــرا  اأن أهـــا شـــبو  آِوا الشـــيخ ربيعـــ ورو 

منهــا، فلـــْا وقــا إىل العقبــة الــَ بــَ شــبو  وِعرمــا قــعد علــه أعالهــا وأقبــا إىل حنــو 
شــبو  ولعــا علــه أهلهــا فقــال : الليهــ  ابــ له  ابلـــْا  العقيــ ، والــدجن اللصــي ، وبياعــة 

ترمج ــــِ  ))بــــع تِبــــريات . قــــال املــــرتو  يف الرقيــــ ، وقطاعــــة الطرجــــ ، وقــــليه علــــيه  أر 
ّي مــــن ســــططِ وســــط   39ص ((املططوطــــة  : فــــرتص ِلــــك مشــــاهدام فــــيه  نعــــِو اب
 أولياحِ . 

وتقوت قلة الشيخ ربيع ابل ال  بـنـي علـو  يف حضـرموت، ورحـا إلـيه  مـرات 
ومــــرات، وكــــان وــــا تعلقــــِ وارتباطــــِ ابلشــــيخ أ  بِــــر بــــن سالـــــ ، وبينهْــــا قــــالت 

ّي  420ص ((أنس ال الَِ  ))ت، وإىل مِا ِلك أشار ك ا  ومواقال لل يد عبدا
 بن عبدالرهن بن علي ابهارون بقولِ: 

ّي هـول عليـِ وعلـه نبينـا أفضـا الصـال  وال ـالم،  كنا سنة من ال نَ بقرب نـل ا
ّي بن عبدالرهن ال قاف  مع سيدان قطب عصرد الشرج  أ  بِر بن سالـ  بن عبدا

ّي هول، وكان روا من يف زعر  اءِ ربيع جرتلل عله الشيخ أ  بِر  ((ة يَ خه رَ  ))  لنل ا
بن سالـ ، فقال لنا جوما من األعم بعدما خرا ربيع من عندد : أبصروا، ه ا ربيع، لِ 
نور كشعاع الشْس ما أحد جقدر األ عينيِ من أنوارها، ك لك ربيع، ما أحد ج ـْله 
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وهو من أوـا املشـاجخ الـ جن  ثـر  ـ  الشـيخ عبيـد، حيـث لقيـِ يف 
نـــواحي بـــالل العوالـــ  وقـــرأ عليـــِ، وال ـــزم بَ ـــريِد وم ابع ـــِ، وِمـــن ءاعـــِ 
أل لشــيطِ عــن أخبــار وأحــوال املشــاجخ مــن آل ابعلــو  حبضــرموت امــ 

قلبِ حببه  والرغبة يف االل ااق  ـ  وزعر ـ  واالس ــْدال مـنه  واألخـ  
عنه ، وقد ظهر الشـيخ ربيـع ابل  ـليك وال فلجـب يف بـاللد بعـد أخـ د 
العلـ  والطرج  عله مجلة مـن املشـاجخ الـ جن ظفـر  ـ  يف رحالتـِ، كـان 

  بـن منه  الشيخ سالـ  ابعامر من روـال الغرفـة والشـيخ العالمـة إبـراهي
ّي ابهرمز، وكان وا ان فاعِ بِ .  عبد ا

وقد اع   الشـيخ ربيـع ب فلجـب وت ـليك الشـيخ عبيـد، وألاند وقرَّبـِ 
وتفــرَّ  فيــِ قــدق الرغبــة وفــر  الــ عط  إىل الطرجــ ، وكــان معــِ أخــود 

 .( 1)أهد بن عبدامللك وكالمها ان فع ابلشيخ ربيع

                                                                                                                             

ّي رهـة  فيِ . ان هه . ولـ  نق  عله اترجخ وفا  الشيخ ربيع وال موقع ضر ِ، رهِ ا
 األبرار . 

عـن امـ ال  الشـيخ عبيـد ابلشـيخ ربيـع أنـِ ظهـر هـ ا  19( ورل يف الرتمجة املططوطة ص1)
االم ال  عله حاليهْا وقف يهْا فِف ْا و  آ ورومآ واحد، وكان  ةال ـهْا حتفـةم 

ومها م  ـْرجن م  ـْدجن وسيا الرهة  وابطنةم  ظاهر م  ورهةم وكشَ  حاٍل نوراينيٍ ونعْةم 
زالت احلــ  ـإلـيه  وارل، جعرفــِ الغاحــب والشــاهد، وأعمهــ  ابل ــعال  زاهــر ، وأوقــا   ب نــ

 عامر ، فهْا رهةآ للعام واواص . 
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  ابمجَّالالشيخ الصُّويفُّ َمْعُروُف بُن َعْبِداللّ 
ّي بـن حمْـد  هو الشيخ الِبـري الشـهري    حمْـد معـروف بـن عبـد ا

ن  ّي بــن حمْــد بــن أهــد أ  مجــال ل وترتفــع ن ــب ِ إىل ااملــِؤ بــن عبــد ا
املعــــروفَ حبضــــرموت، وهــــ  أهــــا بيــــ  علـــــ   (1)((آل ابمجــــال  ))قبيلــــة 

                                                           

ّي ا قـ  شـها  الـدجن بـن عبـدالرهن ابعلـو  قولـِ: 1) ( أ ثَِر عـن الشـيخ الـوال العـارف اب
ّي عنــِ مــن وهــة بعــض ن ــاحِ،  إن آلل أ  مجــال ن ــبام يف أ  بِــر الصــدج  رضــي ا

قـال : ويف تلــك الن ـبة كانــ  فـيه  اواقــية بِِـر  العلـــْا  مـن زمــن قــدت إىل اآلن، 
ّي عنِ .   وليس ِلك إال من ال ر ال   َوقـََر يف قدر الصدج  رضي ا

هو ثور بن مرتع شـيخ  : إن ود آل ابمجال ((مناقب الشيخ ابمجال  ))ووا  يف 
ـــــــــالِل  ـــــــــَد ، وكـــــــــانوا و الَ  ب  املعروفـــــــــة حبضـــــــــرموت، ففخـــــــــ ها مـــــــــنه  آل  ((ب ـــــــــور  ))ِكنه

أ  جنَّـــــار، فـــــان قلوا إىل شـــــبام، وكـــــان هلـــــ  بِـــــا مِـــــان جنــــــزلونِ مـــــ ثر وحمامـــــد وآابر 
 وسقاعت وم اود . 

ولــد الشـــيخ معـــروف بشـــبام ليلـــة اجلْعـــة يف احلـــال  والعشـــرجن مـــن رمضـــان عـــام 
ــر والــدد، ونشــف حتــ  رعاج ــِ املباركــة الحاــةم عليــِ بــروق  الَقبـــول 893 ، وتــريف يف ِحسه

وال عال  من قباد، ح  إن بعض قاحلي بلدتِ قال لِ : ع خب  من حضر وق ك، 
 :  ((قصعة الع ا  ))وقال فيِ الشيخ سعيد الشواف يف 

 ســعد مــن قــد حضــر وق ــِ ومــن رأص خيالــِ
 

 

 نعالـــــــــِ فـــــــــوز مـــــــــن قـــــــــد لِــــــــــ  تربـــــــــِ وقبـــــــــا
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حف  القرآن يف مدٍ  ج ري ، ثـ  طلع بِ والدد إىل الشار، وال قـه هنـا  ابلشـيخ 
ّي بــن عبــدالرهن بلاـاا ابفضــا، فِــان الشــيخ ج فـر  فيــِ وجقــول : مــا  العالمـة عبــدا

 أع   نورانية ه ا الولد !
ألـــ  الشـــيخ معـــروف اولـــو  منـــ  قـــباد، وكـــان جـــ هب إىل امل ـــاود لـــيالم و ـــارام 

فيهــا قــاحْام قاحْــام م قشــفام، مــع كْــال األل  والصــيانة جلوارحــِ، م ســرلام عــن  خي لــي
 أشغال الدنيا . 

ّي بن عْر مجال،  أخ  عن مجلة من العلـْا  ومنه  الشيخ العالمة عْر بن عبدا
وقـاب الشـيخ عبـدالرهن بـن عْـر ابهرمـز األخضـر، وكـان ج ـري إليـِ مـن شــبام إىل 

ــَنن كــا جــوم وجعــول إىل  أهلــِ لــيالم، وبقــي علــه ِلــك مــد  طوجلــة، وظهــرت إشــارات َهيـه
ّي ابهرمـز، ففخـ  عنـِ  ف اِ عله جد ابن أخي الشيخ ابهرمز والشيخ إبراهي  بـن عبـدا

 أخ ام اتمام  مر شيطِ عبدالرهن ابهرمز، حيث تـِْا لِ   جن البي َ: 
ــــــــــــنه ِخــــــــــــاٍي َويفي  ــــــــــــاَ  َع  ســــــــــــفل   الن

 
 فقــــــــــــالوا : مــــــــــــا إىل هــــــــــــ ا  َســــــــــــبيا  

ــــــــــريٍ    تــــــــــْ َّكه ِإنه َظِفــــــــــرهَت بـــــــــَ جِا ح 
 

ــــــــــــــــدنيا قَِليــــــــــــــــا    فــــــــــــــــجنَّ احل ــــــــــــــــرَّ يف ال
ّي   ثـ  قال لِ : إن إبراهي  من األحرار، عدت املْاثا، تـْ ك بِ ت فر إن شا  ا

 تعاىل.
فِــان َأنه َلزَِمــِ م ــفلابم  لابــِ، حــ  قــال عــن نف ــِ : يف اب ــدا  ســلوكي مِِــ   

ال لـيالم وال  ـارام، وتــْضي األعم الِِـري  مـا أطعـ  فيهـا ني ة عشر سنة ما من   فيهـا 
 غ ا ام، ورمبا قرأت  نص  القرآن وأان مضطسعآ طلبام للنوم، فلـ  جطرقو نعا .

ولـْا ظهر يف مقـام النفـع العـام ظهـر بِامـا األخـالق والعلــ  واالسـ قامة والِـرم 
 خبْ ــَ هــالم مــن ال ـــْر، الــ   ال ن ــري لــِ يف زمانــِ، حــ  قيــا: إنــِ فــ   عليــِ جومــام 

أرسلها بعض حمبيِ من بعض اجلهات، فـفمر ب فرجقهـا يف اليـوم ِاتـِ علـه فقـرا  البلـد  
ولـ  جب  لبي ِ منها شي ، ووي  لِ يف جوم آخر بعشر  أهال طعـام ففرقهـا يف حينهـا 
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وقـالم وتقــه، وأكِــره  حبضــرموت علـــْا  أعــالم ومشــاجخ كــرام، وقــد 
 عد    أها وه ه  ِلجنام ول نيا .س

أخـــ  عنـــِ الشـــيخ عبيـــد وان فـــع بـــِ خـــالل تـــرللد علـــه حضـــرموت 
حيث تـَْر قوافا امل افرجن بـبالل ِشـبام م ـ قرِي الشـيخ معـروف ومِـواد، 
وانل الشـــيخ عبيـــد مـــن شـــيطِ معـــروف كامـــَا االع نـــا  ومزجـــد الرعاجـــة 

 والن ر والدعا  .

                                                                                                                             

عـن  . وبل  مرتبة ع يْة من العلـ  واالو هال ح  أ ثر عنِ قولِ : من أرال أن ج فلو
 شي  يف امل اهب األربعة فلي فل . 

ّي إين ال أوـد فرقـام  ـن أسـا ، وجقـول عـن نف ـِ : وا َّْ وج ؤثـَر  عنِ الصـف  واحللــ  ع
بــَ عــدوٍي وال قــدجٍ ، بــا ال فــرَق بــَ رولــَ لخــال علــيي أحــدمها ضــر  هــ ا الــرأ  

 دمِ . واآلخر قـَبََّا ه د القدم، وضر  بيدد عله ق -وأشار إىل رأسِ-ابلـْعول 
وجصــفِ ال ــيد الــوال الشــهري الشــيخ علــي بــن أ  بِــر ال ــِران ابعلــو  بقولــِ : 
، لـــو ألركـــِ املشـــاجخ العرتفـــوا ب قداـــِ  ّي ـــَدد  وآجـــةآ مـــن آعِت ا الشـــيخ معـــروف أمـــةآ َوحه
وَســـبهِقِ . وكـــان جقـــول عنـــِ أجضـــا : الشـــيخ معـــروف معـــروفآ يف ال ـــْا  ومعـــروفآ يف 

 األر  . 
 969معروف جوم ال ب  اوامس عشر من شهر قفر سنة وكان  وفا  الشيخ 

ّي رهــة األبــرار . ان هــه مــن    مواهــب الــر  ))وعْــرد حنــو ســ ة وســبعَ ســنة، رهــِ ا
 وقد أفرلان لِ ترمجة ضْن ه د ال ل لة..  241ص ((الر وف 
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 الشيخ َأمَحد بلوعار الَعِ يف
، وهو من كبار الروال األوليا ، جـ كر أن الشـيخ مقدم تربة اهلسرجن

تــزوا ابن ــِ ، ولـــْا كانــ  قــد أَلَِفــِ  القيــاَم  ســعيد بــن عي ــه العْــول 
ليالم مع والدها رأت مـن الشـيخ سـعيد فـرت م عـن القيـام، فروعـ ه جومهـا 

ها : يف ليلِ؟! فقال هلا والـد   إىل والد ا وقال  : ه ا ما لِ مقام الِاين
اروعــي وان ــر  مــاِا جفعلــِ يف ليل ــِ ؟ وأرســا معهــا مرســوال ألوــا أن 
ميت خبــربد، فقالــ  لــِ : إنــِ إِا قـَــر َ  الفســر  جقــوم ليصــلي، ثـــ  جيلــس 

شـــيخ وجقـــول : أان.. أان.. أان.. كـــ ا كـــ ا مـــر ، فلْـــا وقـــا اوـــرب إىل ال
. إشار م : ه ا املقام ال   ما وقلنا إليِ.أهد بن سعيد بلوعار قال هلا

إىل أن الشيخ سعيد جرل عله املنال  : أال ها مـن م ـ غفر ؟ أال هـا 
 من اتحب ؟.. إخل .

اهلسرجن وبعـض امل علقـَ  وللشيخ أهد بن سعيد لعا  ج داولِ أها
 عنـــد أحـــد املشـــاجخ مـــن آل بـــن بـــِ عنـــد خـــ   القـــرآن ووـــداند مِ ـــواب

امس مـن تـويف ليلـة اوْـيس اوـ، ضـْن نبـ   مـووز  ك بـ  عنـِ عفي 
 . هـ 632شهر ربيع الِاين عام 
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 عبدهللا ابهرمز بن الشيخ إبراهيم
أخــ  عنــِ الشــيخ عبيــد وان فــع بــِ غاجــة االن فــاع خــالل تــرللد علــه 
حضـــرموت مـــع شـــيطِ ربيـــع بـــن عْـــر، وقـــد َحِ ـــَي الشـــيخ عبيـــد مـــن 
ِكـــر ِلـــك  ــــْسال ة،  الشـــيخ إبـــراهي  ابإلوـــاز  واإللبـــا  والصـــابة وال

لي بلااا ابوفـري يف ترمج ـِ للشـيخ عبيـد، وقـال : الشيخ احل ن بن ع
إن الشـــيخ ابهرمـــز قــــال للشـــيخ عبيــــد يف بعـــض ةال ــــِ عـــن ةاهدتــــِ 

جعــو عينيــِ، إشــار   ((ثالثــَ ســنة مــا انطبــ  هــ ا علــه هــ ا  ))لنف ــِ : 
 ، ّي ثـ  قـال لـِ : هـ ا ع عبيـد لـيس ثنـا م، إن هـ د لعدم نومِ يف ِات ا
ووق  قاحب املناقب بقولـِ . اهـ . ل ل الطرج   الَ مضه عليها ا

 . (1): وكان ه ا الشيخ انسِام عابدام ةاهدام 
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 (1) ((صاحب عندل  ))الشيخ أمحد بن عبد اللطيف ابجابر 
وهو أحد املشاجخ األكابر ال جن كان هل  الصي  الـ احع، والــْ هر 
الراحــع، والـــْقام الشاســع يف نــواحي حضــرموت، وخاقــة وال  لوعــن، 

ابلــــــِْارم والفضـــــاحا، وح ـــــن ال ـــــْ  وزجـــــن الشـــــْاحا، لـــــِ عـــــرف 
ّي يف كافــة  األعل  يف أعْــال اوــري ومرباتــِ، ونشــر العلـــ  والــدعو  إىل ا

 أوقاتِ .
ـــدامللكأخـــ  عنـــِ الشـــيخ عبيـــد بـــن  ـــرللد امل ِـــرر علـــه  عب خـــالل ت

الوال  اشار  من شيطِ الشيخ ربيع بن عْر، ح  قار الشيخ عبيد 
 .( 2)لشيخ أهد بعندل الشهر والشهرجناِث يف ضيافة ا

ومـــن مشـــاخيِ الشـــيخ ا قـــ   ))قـــال املـــرتو  يف ترمج ـــِ املططوطـــة : 
أهـــد بـــن عبـــداللطي  ابوـــابر قـــاحب عنـــدل، فلقـــد انل منـــِ منـــاال 
ْــــك يف الِ ــــا   ِِي ع يْــــا، وعنــــدما طلــــب منــــِ ال اِــــي  قــــال : أ ح
ا وال ـــــنة، قــــــال : إين ال أســـــ طيع ِلــــــك حيـــــث إن أهــــــا وهـــــَ أهــــــ

                                                           

رجضة، وكالمهـا مـن املـدن ( َعنهَدل قرجة من قرص وال  حضرموت تقع قرجبا من مدجنة ح  1)
 الشهري  يف ال ارجخ .
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ِِيْو عله مـا اسـ طع    -أها بداو - ((شروة)) وأها زرع ووها، فا
َِِّْ عله ما اس طاع من الِ ا  وال نة  .( 1)منها، فا

 

 الشَّيُخ َعْبُدالَغ َّاِر ابََنِفع
وهــو مــن بــالل جشــب  الصــاحلَ، َخــصَّ الشــيَخ عبيــدام بن ــرد ورعاج ــِ 

ِكر ِلك مرتمِجِ من  كان يف قباد، وكان ج فرَّ  فيِ النسابة والوال جة، 
ِكر بعض أحوالِ يف قباد وشـبابِ، فْـن ِلـك قولـِ :  23يف ص عند 
يف بـــداعت أمـــرد جـــدخا ابحلطـــب علـــه  -أ : الشـــيخ عبيـــد  -وكـــان 

رأســِ إىل ميــدان القرجــة، فــرآد جومــا ال ــلطان قــالم بــن ابقــب وعنــدد 
ولـد  الفقيِ عبد الغفار ابانفـع، فقـال : ع فقيـِ عبـد الغفـار أال تـرص إىل

الفقيــِ عبــدامللك جفعــا هِــ ا، مشــ   بيــِ وأهلــِ وأوهــنه ،   ــاا إىل 
أل ، فقــال الشــيخ عبــدالغفار: ع قــالم هــ ا جِــون لــِ شــفن ع ــي ، 
ّي قـــول الفقيـــِ عبـــد  وإن سلــــْنا حنـــن وأنـــ  عشـــنا يف برك ـــِ، فاقـــ  ا
الغفار وقار هو وال لطان قالم وأها اجلهات املشـرق والــْغر  يف 

 برك ِ .

                                                           

 . 23صاملصدر ال اب  ( 1)



  (36 ) 

 ـــــ د  -أ : الشـــــيخ عبيـــــد  -املـــــرتو  : وإمنـــــا واهـــــد نف ـــــِ  قـــــال
األحــوال، حيــث إن الدولــة وأهــا اجلهــة م علقــَ بــِ يف والجــة القضــا ، 
وكان طرجقِ اوْول أول عْرد وآخرد، ثـ  أع رود من القضـا  ف ب َّـا يف 

 .(1)ع يف الرحلة لطلب ال اِي نـز العبال ، ثـ  

 َد ابَعبَّادالشَّيُخ َعْبُدالرَّمَحِن بُن أمح
ِ  قاحب  الرتمجة املططوطة مبا مِالـِ : الشـيخ الِبـري ال ـالك  َوَقَف
ّي العبـــــال الزاهـــــدجن وكـــــان رهـــــة  الناســـــك اااهـــــد الزاهـــــد بقيـــــة عبـــــال ا

، ارتـب  بـِ الشـيخ (2)للعالـَْ وويِ الـدجن عبـد الـرهن بـن أهـد عبـال 
منــِ اإلوــازات  عبيــد خــالل تــرللد علــه غرفــة ابعبَّــال، وان فــع بــِ وانل

 واإللباسات وقدق املول ، وكان شيطا وليال وقدو  جق دص بِ.
أ  :  -ك ب قاحب الرتمجة عن عالق هْـا مـا مِالـِ : حصـا لـِ 

ةــالس كراــة وعنــاعت  -الشــيخ عبيــد مــع الشــيخ عبــد الــرهن املــ كور 
قداة، ظهر منها عله الشيخ عبيد قفا  ا بة واأللفة الشـافية، فِـان 

نـــدد الشـــهر والشـــهرجن والِالثـــة مـــع ووـــول شـــيطِ الشـــيخ ربيـــع، جقـــي  ع

                                                           

 ال اب .املصدر ( 1)

 .58صاملصدر ال اب  ( 2)



  (37 ) 

وكانــــ  األوقــــات تعــــربِي عــــن أتـــــ  احلــــاالت وأســــعد ال ــــعالات ابتفــــاق 
 األحبة من غري أش ات . 

كان  خواطره  مجيعام تنل  حواهل  ف سي   كف ا عن قلب واحـد، 
لك ابتفاق األحوال وقفا  ا بة والولال، وكان َلَأ  ه ا الشي  -خ ِو

ـــــــدالرهن ابعبـــــــال  الطاعـــــــَة والــــــــْساهدَ  يف أنـــــــواع  -أ  : الشـــــــيخ عب
العبـــــــالات والرواتـــــــب واألورال والـــــــدعا  لعامـــــــة امل لــــــــَْ والرغبـــــــة يف 
خواقـــه ، مـــؤثرام اوْـــول قـــاحْام قاحْـــام الوقـــَ  كلَّـــِ، حـــ  قيـــا لـــِ يف 
ــــِ : أقــــول لنف ــــي مقــــرابم عليهــــا امل ــــافة :  ّي عن ــــك، فقــــال رضــــي ا ِل

ــربِ    ع نفــس اليــوم، فْــا ألر  مــا جِــون الليلــة، وقــومي الليلــة فْــا ِاقه
ألر  مـــــا جِـــــون غـــــدام، فعـــــا  علـــــه هـــــ ا مع ِفـــــام حاب ـــــام نفَ ـــــِ يف 

ِكار واألورال ح  كان لِ شفن ع ي    .( 1)امل سد عله ال الو  واأل
                                                           

( كـان أخـ د وان فاعِ يْلة من املشاجخ امل كورجن أثنا  زعرتِ لرتت، وهـو يف طرجقـِ إىل 1)
ِكــر زعر  الشــيخ أ  بِــر بــن سالـــ  بعينــا ِكــر ِلــك يف الرتمجــة املططوطــة أثنــا   ت، 

لخول الشيخ عبيد إىل حضرموت مبا مِالِ : ففِن الشيخ ربيع بن عْر للشيخ عبيـد 
ابل ـفر إىل حضـرموت وقــال : ع ـا   خـ  أنــ  وإخوانـك طوفـة يف حضــرموت إىل 
ّي  ، وهـو أول وقـ  ظهـورد وشـهرتِ، أعـال ا ّي  عند الشيخ أ  بِر بن سالـ  بن عبـد ا
ّي وفيها  علينا من بركات اجلْيع، ف افروا بطن وال  حضرموت ح  أتوا ترت هاها ا
ّي العيــدرو ،  أعيــان مــن ال ــال  األشــراف، مِــا الشــيخ أهــد بــن احل ــَ بــن عبــد ا
والشــيخ أهــد بــن علــو  ابواــد ، والفقيــِ حمْــد بــن ح ــن بــن علــي بــن أ  بِــر 
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  ((صاحُب ِعينات  ))الشَّيُخ أبوبكر بُن سالقم 
ابلشـيخ أ  بِـر بـن سالــ   عبـدامللككان  معرفة الشـيخ عبيـد بـن 

لــك قبــا ظهــور واشــ هار الشــيخ أ  بِــر، وإىل ِلــك  قداــَة العهــد، ِو
حيــث إن الشــيخ عبيــدام كــان جــرتلل   25أشــارت الرتمجــة املططوطــة ص

ّي هــول كـــا عــام برفقـــة شـــيطِ  علــه حضـــرموت وخاقــة يف زعر  نـــل ا
حــال ربيــع بــن عْــر وكــان الشــيخ أبــوبِر بــن سالـــ  يف ِلــك الوقــ  يف 

 اوْول.
ولــــْا بـــرز الشـــيخ أبـــوبِر بـــن سالــــ  وكـــرب حالـــِ ومقامـــِ وأجضـــا كـــرب 
حــال الشــيخ عبيــد يف بــاللد واشــ هر تِــررت زعرات الشــيخ عبيــد إىل 
الشــيخ أ  بِــر، وكانــ  زعرتــِ األوىل بعــد اشــ هارد حاوجــة جلْلــة مــن 

ِكرها املرتو  يف سياق ترمج ِ مبا مِالِ :  األقاا  

                                                                                                                             

ّي  ـ ، والشـي ّي الفقيـِ العالــ  العالمـة يف ال ِران، وغـريه  نفـع ا خ الِبـري العـارف اب
ّي علينا من أسرار اجلْيع، فِِْوا يف ترت  ّي ابفضا أعال ا الطرجق َ ح َ بن عبد ا
ليـااَل إىل أن لخـا علـيه  شـهر رمضـان وهـ  يف أتــ  حـال وأنعـ  ابل، وكانـ  أسـفارد 

ّي عنِ حت َفام وطرفام وأعيالام، لـ  جِن شي آ  ، رضي ا  ألـ َّ مـن أسـفارد ألنـِ مجـاالب حمبـو آ
ّي من فضلِ، ثـ  تووهوا من ترت إىل عند الشيخ الِبري أ  بِر بن سالـ  . اهـ  زالد ا
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مبابــــة آل البيــــ   عبـــدامللكب الشـــيخ عبيــــد بــــن بعـــد أن امــــ أل قلــــ
بَـــِ ومرجــــد د  ــــب ٍ  ومعـــِ حمِ  النبـــو  القـــاطنَ يف حضــــرموت، َرَحـــَا مـــن َجشه

ّي الغزاال وخالمِ مرشد وسالـ  بن فاضا واحل ن بن االغزاال  بن عبد ا
لوا ببلــد  الغرفــة لــدص شــيطِ الشــيخ ربيــع بــن نـــز علــي بلاــاا ابوفــري، و 
ن لــِ ابل ــفر إىل حضــرموت، لــــْا عْــر، ومِــث مــد  ابلغر  فــة لـــ  جــِؤ

جعلـِْ الشيخ ربيع من ترلل خاطر الشيخ عبيد يف ال فر، ثـ  لـْا َقِو  
ع ـا   خـ  أنـ  وإخوانـك  ))اواطر وقدق العزم أِن لِ وقال لِ : 

 .  ((طوفة يف حضرموت و خ ون عن الشيخ أ  بِر بن سالـ  
إىل ترت وفيها آنـ ا  أعيـان ف ووِ الشيخ عبيد مبن معِ ح  لخلوا 

ّي  مــــن ال ــــال  األشــــراف، مِــــا الشــــيخ أهــــد بــــن احل ــــَ بــــن عبــــدا
العيدرو  والشيخ أهد بـن علـو  ابواـد  والفقيـِ حمْـد بـن ح ـن 
ـــــــــــــ  العامــــــــــــا  ــــــــــــي بــــــــــــن أ  بِــــــــــــر  والشــــــــــــيخ الفقيــــــــــــِ العال ــــــــــــن عل  ب
ّي ابفضا، ففخ  عنه  الشيخ عبيد ومـن معـِ وارتـب   ح َ بن عبد ا

إقام ِ يف ترت ولخا عليه  شهر رمضان من ِلـك العـام وهـ      مد 
يف أمت حــال وأنعــ  ابل مبدجنــة تــرت ، وخــالل شــهر رمضــان تووهــوا إىل 
عينــــات واســــ قبله  الشــــيخ أبــــوبِر بــــن سالـــــ  وأضــــافه  إضــــافةم تليــــ  
مبقــــامه ، وحصــــا للشــــيخ عبيــــد بلقــــا  الشــــيخ أ  بِــــر تـــــْام  األ نــــس 
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ٍة بـــــِ وأول اتفـــــاٍق هلْـــــا، وَوـــــَرته بينهْـــــا واالنشـــــرام، وهـــــي أول معرفـــــ
ـــاَّ جـــومه  ِلـــك إىل قـــر  العصـــر، ثــــ  طلـــب الشـــيخ عبيـــد  املـــ اكر  و 
اإلِن ابل فر لِ ولــْن معـِ واسـ ولعوا مـن الشـيخ أ  بِـر، فـفِن هلـ  

 وسافروا قبا اإلفطار . 
وبعد سفره  كفن أحدام مـن أهـا الشـيخ أ  بِـر عاتبـِ علـه اإلِن 

غــري أن جعــزم علــيه  ل فطــار، فوقــع يف ابل الشــيخ أ  هلــ  ابل ــفر مــن 
القالر اجلــيالين  ، فــرأص يف تلــك الليلــة الشــيخ عبــدبِــر مــن ِلــك شــي

ّي الصــاحلَ أتــود وقــالوا : ال جِــن عنــد  حــراآ مــن  وطاحفــة مــن عبــال ا
ســفر عبيــد وأقــاابِ، فــجن حــاو ه  الــَ وــا وا هلــا قــد ق ضــي  وفــوق 

بِر بـــ لك إىل الشـــيخ ربيـــع بـــن عْـــر ِلـــك زعل ، فِ ـــب الشـــيخ أبـــو 
 وبشَّرد ابلر ع ففرم  ا اجلْيع واس بشروا .
نــوص اإلقامــة بعينــات ليِــون  اويف زعر  أخــرص َرَوص أن الشــيخ عبيــد

ع عبيـد  )): رقرجبام من الشيخ أ  بِر بن سالـ ، فقال لـِ الشـيخ أبـوبِ
ة عــن الــزم أرضــك تِــن مصــباحام يف ظلـــْة، وأمــا حضــرموت فج ــا غنيــ

رهـــا بقـــرا   القـــرآن ((ضـــوحك  َْ ، فرحـــا إىل بلـــدد ففحيـــا فيهـــا الـــدجن وَع
والعلــــــ  والرواتـــــب واألورال، حـــــ  رحـــــا إليـــــِ الصـــــاحلون والعلــــــْا  مـــــن 
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ومــن مجيــع وهــات املشــرق، ف هــر يف الــيْن وهــات حضــرموت ومــن 
 .(1)قرج ِ أربعون عالـْام وع ْرت فيها م اود كِري 

د إىل حضـــــــرموت بعـــــــد ظهــــــــورد ويف إحـــــــدص زعرات الشـــــــيخ عبيـــــــ
ِكر ِلك  ؤ يخ أ  بِر بن سالـ  يف مدجنة سيواش هارد ال قه ابلش ون، 

 ((مواهـــب الـــر وف  ))ك ـــا  مناقـــب الشـــيخ معـــروف ابمجـــال امل ـــْه 
ابانفـع اليشـبْي  عبدامللكفقال : أخربين الشيخ الصا  الوال عبيد بن 

يخ أ  قــال : حصــا علــيي مــر آ شــدجدآ يف جــد  فه فــ   ب ــيد  الشــ
ّي علـــيَّ ابلعافيـــة بربكاتـــِ، وتِلــــ  يف ســـيد   ـــنَّ ا َْ ّي بـــِ، ف بِـــر نفـــع ا

فقــال  ((إنـِ القطــب قــاحب الوقــ   ))الشـيخ وأثــ  عليــِ كِــريام وقــال : 
أشـهد  ))لِ بعض من حضر : أشهد أنِ القطب، فقال الشيخ عبيـد : 

ار يف ل 986عـام  األول صوكـان ِلـك يف مجـال،  ((أنِ إمـام األقطـا  
بِر ب يؤون، وكان الشيخ عبيد وقا يف مجع كِـري  سيد  الشيخ أ 

الـيْن ولثينـة وأحـور وال ـاهر وغـريه  وهـات من املشاجخ والفقـرا  مـن 
لـــزعر  ســـيد  الشـــيخ أ  بِـــر، وحصـــا لـــِ مـــن ال بسيـــا ال ـــام، وعـــ  

ّي اجلْيع بِرام ِ آمَ   .( 2)اجلْيع ابلضيافة واإلكرام، غْر ا
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 ْـد بـن عبـدالرهن بـن سـراا  ((الر وف يف مناقـب الشـيخ معـروف الر  مواهب  ))( 2)
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ِكــر املــرتو  الرحلــة األخــري  الــَ ال قــه فيهــا ويف الرتمجــة ا ملططوطــة 
ِكرهــا يف حِاجــة طوجلــة حاوجــة علــه  الشــيخ عبيــد ابلشــيخ أ  بِــر، و

يف بعـض أسـفارد إىل  اأن الشـيخ عبيـد  ِ : ورو تفاقيا ال فر مبا مِال
عند الشـيخ أ  بِـر بـن سالــ  وقـا يف مئـَ مجـا مـع كِـر  اولـ  مـن 

وآل الِـول  مـن أحـور  (1)نسـد ماحب اآل الفقيِ عْـر بـن سـعيد قـ
ـــر عـــده  حـــ  وقـــلوا إىل شـــبام ، وأرالوا  وآل برجـــك وغـــريه  ممـــن جِِ
غدا ه  عند الفقيِ سامل ابقهي من قـدقة شـبام وهـي بن ـرد يف تلـك 
املد ، فطرا إليه  ابقـهي وقـال : مـا جصـ  لِـ  مـن هـ ا الوقـ  مـن 

 تـرجس وت غـدوا حيث تدقي  الشـرع، فقـال الشـيخ عبيـد : سـريوا بنـا إىل
، والفقيــِ سالـــ  خيــرا مــن الوقــ  معــ  ، فعزمــوا إىل  ّي هنــا  إن شــا  ا
تـرجس وعــازمه  روــا مــن قرو ــا اءــِ عــو  ابســالمة وأكــرمه  مجيعــا، 
فقال لِ الشيخ عبيد : مـا ترجـد منـا لِرام ـك فينـا ؟ قـال : مـا أرجـد إال 

علـه بضـاعاتِ،  من الدولة، وال سـرب  كف ـا إسـقا  العشـور ((ال سرب   ))
ّي جيربونــك، ولــيس لــِ  ابلدولــة  -أ : الروــا  -فقــال لــِ : إن شــا  ا

خ لطــــة وال معاشــــر ، فْــــا وقــــع بعــــد أعم إال وال ــــلطان عْــــر بــــن بــــدر 

                                                           

( قرجـة قرجبــة مـن مدجنــة لـولر تقــع يف وال ج ـْه عــزان ، وهـو مــن أكـرب األولجــة ، و يت 1)
 منابعِ من أر  الدماين انحية األكواع، وجصب يف أر  لثينة.
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الِِـــري  طلـــب عـــو  ابســـالمة وقـــال لـــِ : مـــا ترجـــد ِعـــو  إكرامـــك 
للشيخ عبيد ومن معِ ؟ قال : أرجد ال سرب ، فِ ب لِ ب لك خطـام لـِ 

ــِ ســيد  لــزعر  الشــيخ أ  بِــر بــن سالـــ ، وكــان مــن ولعاقِ  َب ِــِ، ثـــ  تووَّ
عال  أها البلدان خيروون بعياهل  يف لقا  الشـيخ عبيـد لشـهرتِ عنـده  

ض جــركيِ ، وعالتــِ أنــِ ((العــال  ع شــيخ عبيــد  ))وحمبــ ه  فيــِ، وجقولــون : 
ر هل  بعض اجلْال ح  جن هوا إىل آخر املدجنة ، وكان لِ مجا من أشه

اجلْال وعليِ روا اءـِ حيـدر  املقهـو  عبـدآ حبشـيب قـا آ كـان علـه 
مطــبخ الشــيخ، فــركض ابجلْــا وعلــه اجلْــا ســلة فنــاوَ القهــو  حنــو 
مئــَ فنســان، ف ــقط  ال ــلة وأحــس  ــا ولـــ  ا لــك اجلْــا مــن شــد  
الــركض حــ  فــرا اجلْــع مــن الــركض، وروــع لل ــلة فووــد الفنــاوَ لـــ  

كــــان يف أســــفا ال ــــلة، حــــ  لخلــــوا تــــرت يف   جصــــبها شــــي  إال واحــــدا
ني ــة عشـــر طــارا وني ـــة عشــر قصـــبة ل ألن ســيد  قـــاحب فـــني يف 
ال ْاع، وأمر احل داَ  َأنه جزَفوا ابل ْاع يف طرق مدجنة ترت ولـ  جعـرت  
أحـــدآ مـــن ال ـــال  علـــه حـــال الشـــيخ، وكـــان الشـــيخ أبـــوبِر بـــن سالــــ  

ــرين َأنَّ ع بيــدام لخــا  تــرت ابل ــْاع أعطي  ــِ بعــريام خِبطامــِ جقــول : َمــن بشَّ
 -أ : اســ قبال- ((ِعــرا   ))بشــار م، ففطــن بعــض ول ــاحِ ف قــدم يف 

الشيِخ عبيٍد إىل شـبام، وسـار معـِ إىل أن لخـا تـرت، وحـَ شـاهد مـا 
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ِكــرد الشــيخ أبــوبِر ابلر إليــِ وأعلـــِْ أن الشــيخ عبيــدام لخــا تــرت مبــا 
أعطاها الروـَا وأمـر لـِ ابلبعـري،  يغةبقِكرد، وكان مع الشيخ أ  بِر 

ـــاه  الشـــيخ أبـــوبِر ومـــن معهـــ ، وكـــان مـــع  ثــــ  قـــدم الشـــيخ عبيـــد وتلقي
ّي  عبـــدامللكبـــن االشـــيخ عبيـــد أخـــود أهـــد املِنـــون  والغـــزاال بـــن عبـــدا

ل ـــوا ءاعـــام حبضـــر  الشـــيخ أ  بِـــر بـــن  ِْ وعـــدلآ كِـــريآ مـــن الصـــاحلَ، فَع
وهِ ا يف الليلـة الِانيـة،  سالـ  ح  غا  الشيخ عبيد عن ظاهر األمر
ــــدا آ جقــــال هلــــ   مــــن وــــرلان  ((آل زج ــــون  ))وكــــان مــــع الشــــيخ عبيــــد ح 

خيــــدمون الشــــيخ وجعرفــــون قاعــــد  ال ــــْاع، وال جووــــد أحــــدآ أبَلــــ   مــــن 
أســلو  ، وهــ  انفــع بــن فرحــان وأواللد وكــ ا الشــيخ الناســك أهــد بــن 

 ، حاٍل عارفآ قاعدَ  احلدا  وال ْاع . عبدامللك
كـــــانوا يف حـــــال ال ـــــْاع انلص الشـــــيخ أبـــــوبِر خالمـــــِ : ع   ولــــــْا

ملهــوف هــات القْقــ ، فســا  ملهــوف بقْقــ  فيــِ حنــو مــن قــاٍع مــاِ  
ورٍل، فقال : هات القْق  الِبري، فج ا ليلة عرٍ ، ال خيفـه عطـرآ بعـد 

 عرو  . 
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وكان ه ا آخر او ـْاع بَ سـيد  الشـيخ أ  بِـر والشـيخ عبيـد، 
ِر ألخيِ عقيا : إن  عبيدام يف األوليا  مِا  ـ  وفيِ قال الشيخ أبوب
 .  (1)بن زكرع يف األنبيا 

ِكــر ِلــك يف  وكــان الشــيخ عبيــد جِاتــب الشــيخ أاب بِــر وجواقــلِ، 
بقولــــِ : وبينهْــــا قــــلةآ ومعــــاٍن لطيفــــةآ، وال  52الرتمجــــة املططوطــــة ص

هْــا تنقطــع بينهْــا املِاتبــة والـــْراسلة ابلــول الصــالق، فــجِا او ـــْعا رأج َ 
 شيئام واحدام .

كان هؤال  أه  شيو  الشيخ عبيد بن عبدامللك ابانفع، ولِ شـيو  
ِكر   ك ب الرتاو  ، ومنه   :آخرون 

ّي العيـــــــدرو  الشـــــــيخ أهـــــــد بـــــــ  الشـــــــيخ ، و ن احل ـــــــَ بـــــــن عبـــــــد ا
ّي ابفضـــا، و أهـــد بـــن علـــو  ابواـــد   ، الشـــيخ ح ـــَ بـــن عبـــد ا

 . ِرانْد بن ح ن بن علي بن أ  الالفقيِ حمو 

 

 حضور الشيخ عبيد جنازة الشيخ أبي بكر

 حول ه د امل فلة ما مِالِ : 53ورل يف الرتمجة املططوطة ص
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ر و  أن الشــــيخ أاب بِــــر بــــن سالـــــ  أعطــــه ســــيد  الشــــيَخ عبيــــدام 
خاتـــِْ وأخــ  هــو خاتـــ  الشــيِخ عبيــد، وقــال لــِ : َمــن ســب  بــِ األوــا  

َنـــِ، سي ـــق  خاتــــِْ مـــن جـــد قـــاحبِ، أَمـــار م علـــه مو  ض ـــره َلفـه تـــِ، فلهَياه
فِــان ســيد  أبــوبِر هــو الــ   ســب  بــِ األوــا وســيد  عبيــد حينهــا  

مـــن جـــد الشـــيخ عبيـــد يف قـــال   اتــــ اوكـــان انزالم إىل أحـــور، ف ـــق  
الضـــاه، فركـــب الشـــيخ عبيـــد علـــه انقل ـــِ وهل ـــِ القـــدر  اإلهليـــة هـــو 

أثنــــا  وَرِلجف ــــِ ابــــن مرشــــد، وقــــال لــــِ: ال َتفــــ   عينيــــك، فلـــــْا كــــان يف 
َْه! فقال : ع سـيد !  الطرج  ف   مرشد عينيِ فه   عليِ بقولِ : َع

 واحد ! فقال سيد  الشيخ عبيد : واحد  إىل ولد ولد .
فوقلوا إىل عينات ووود من حضر مـراله   ْلـون سـيد  الشـيخ 
أاب بِـــر، فلــــ  جقـــدروا حـــ  وقـــا ســـيد  الشـــيخ عبيـــد فقـــال : شـــلوا 

 ، فهو أول من قاهلا.((ْا واجلْا ما شله  أربعة شلوا اجل ))وقولوا : 
لود قـربد، فِـان سـيد  الشـيخ نـز ثـ  طهَّرد وكفَّنِ هو ومن معِ ح  أ

عبيد هو من توىل توسـيدد يف القـرب وفـك العصـاابت منـِ وكشـ  علـه 
 ووهِ، فقال لِ الشيخ : مرحبا بصالق الوعد . 
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 لشـــيخ فياهلـــا مـــن بشـــار ، وطـــويف هلـــ ا الشـــيخ مبـــا انل مـــن ســـيد  ا
 .  (1)أ  بِر

 

 الشيخ عبيد  حوال وكراماتأ ذكر بعض
ر ِوَ  أنَّ الشيَخ ع بيدام كـان قـاحَب أحـوال وكرامـات ع يْـة، وهـي 
م هـــر مـــن م ـــاهر كـــرم املـــوىل علـــه خـــواص عبـــالد، وقـــد مجـــع الشـــيخ 
احل ــن بلاــاا ابوفــري نَبــَ  م مــن هــ د األحـــوال ومـ ـــاهر الِرامــة علــه 

علــه  -أ : الشــيخ عبيــد  -طوطــة، منهــا : أنــِ الشــيخ يف ترمج ــِ املط
ّي عليــِ عنــوان االتصــال ابلروــال،  عولتــِ مــن عينــات إىل بلــدد أظهــر ا
واالن  ا  ألها الِْـال، حـ  كانـ  مناماتـِ مِـا فلـ  الصـب ، فقـد 
رو  أ   عـربوا علـه مجلـة مـن املـدن والقـرص حـ  بلغـوا أطـراف شـبو ، 

ـــاَّ جـــومه ، وانم الشـــيخ ع بيـــد يف ظـــا شـــسرٍ  فـــرأص يف منامـــِ فنـــاموا و 
ّي من األوليـا  والصـاحلَ أتـود مـن مجيـع اجلهـات، وأول  طواحَ  عباِل ا
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ِكرانهـــا كْـــا هـــي مِب ـــة يف الـــنص ، ومل نقـــ  علـــه مـــا جؤجـــد قــــاة  54ص ، وقـــد 

احلِاجة يف أخبار الشيخ أ  بِر بن سامل امل ـوفر  لـدجنا ، وال ج ـ بعد ِلـك ، ففضـا 
ّي واسع لعبالد الصاحلَ.  ا



  (48 ) 

ــــ  مـــن وال  رخيـــة، مـــن وـــا د كـــان مـــن أوليـــا   ــــ  مـــن أهـــا  لهـــر،ث ث
ـَنن، وأهـا ابوزجـر، ومـن حـورد، وآل ابوـابر وآل وال   الِ ر وأها َهيـه

العفيـ  مـن اهلسـرجن،  َعْد وآل حرجضة وآل ابحفـص وآل املعلــ  وآل
وكــا أوليــا  لوعــن، ثـــ  وــا  الشــيخ الِبــري ســعيد بــن عي ــه العْــول  
يف مجــٍع كبــرٍي، ثـــ  وــا  الفقيــِ حمْــد بــن علــي ابعلــو ، ثـــ  وــا  أهــا 
ّي بن حمْد ابعبال يف مجٍع كِرٍي، ثـ  أقبا  شبام ومقدم ه  الشيخ عبد ا

: قلــ  : َمــن هــؤال  ؟ عليــِ ســوالآ ع ــي آ ومجــعآ كبــريآ ســدَّ األفــ ، فقــال 
وأهــا العــراق، حــ  او ـــْعوا فقــالوا : هــ ا الشــيخ عبــد القــالر اجلــيالين 

 يف ِلك املِان، قال : فقل  : حنن ضيفانآ .  الِاي 
فـــفَتوان بِرامـــٍة مبـــفكوٍل مـــن أح ـــن املـــفكوالت ولــــ  ج ـــر لـــِ ن ـــري يف 

د مـــن الـــدنيا، ألنـــِ مـــن اجلنـــة، ففكلنـــا حـــ  َقَضـــينا َوطَـــَران منـــِ، ففخـــ و 
عندان واو ـْع عليِ من بقي، وأكلوا من فضل نا، ثـ  وا وا لنا بشـراٍ  
يف أابرجـــ  هلـــا ألـــوانآ عسيبـــةآ، فـــفعطوين أح ـــَنه  وأَعهطَـــوا أقـــاا  مـــن 
إبرج ، واس ولعنا منه ، وسافروا كاب إىل وه ِ وان به   م رورام، فياهلـا 

ّي ر  العالـَْ  .( 1)من بشرص وعهلا من كرامة واحلْد 
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 24ومــــن لطيــــ  أحوالــــِ مــــا أورلد قــــاحب الرتمجــــة املططوطــــة ص
 بقولِ : 

ّي بـــِ أرال ن ـــاخة  اور و  أن الشـــيخ عبيـــد  (1)((شـــرم احلِـــ ))نفـــع ا
ولــــ  جِـــن يف فقراحـــِ مـــن   ـــن اوـــ  والِ ابـــة يف أول ظهـــورد، وكـــان 

الوها  ابـن أخيـِ عبـد العلـي  والشـيخ عبـد عندد الفقيـِ العالمـة ح ـَ
 بن عبد احل  وربيع بن مرشـد خالمـِ، ففخـ  القلــ  وأعطـاد بن احل َ

اك بــوا وخطــوا ابــن أخيــِ ح ــَ بــن عبــد العلــي  وقــال لــِ : ان ــِ وربيــع 
خطـــِ أعسوبـــة ملـــي ، فِـــان األمـــر كـــ لك، وقـــار ح ـــَ ابـــن أخيـــِ 

الزمــان حــ  إ ــ  فــاخروا بــِ يف مِــة، وكــ لك ربيــع وقــع خطــِ ملــي ، 
حل ــَ ولــد أخيــِ ال فــ  إىل الشــيخ وحــَ أعطــه الشــيخ عبيــد القلـــ  

، ((ع وــــدي ))عبــــد الوهــــا  وقــــال : بغيــــ  معهْــــا أو أنــــ  مــــن أهــــا 
ــــب علــــيه   ــــد احلــــ  غال ــــا  ألن أهــــا عب ، أ : ((الشــــراوة))ففخــــ د احلي

البداو ، ح  إ   جقولون : حنن وَدان عبد احل ، وه د الِلــْة وـرت 
نـِ مـن تالم تـِ حـ  من الشيخ عبيد لعبد الوها  تربيةم لِ يف حقِ، أل

إن عبـــد الوهــــا  فهْهـــا، وكــــان روـــالم قــــاحلام أخـــ  يف ال ــــلو ، ولــــِ 
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رعضاتآ قاحلةآ، وبينِ وبَ ح َ بن عبد العلي  أ خ ـوَّ آ واتصـالآ علـه 
ّي   .( 1)طاعة ا

ِكـرد قــاحب الرتمجــة املططوطــة ص مبــا  25ومـن لطيــ  أحوالــِ مــا 
 مِالِ :

كــان يف قــغرد قليــَا الفهــ  يف ور و  أن الفقيــِ علــي بــن عبــد العلــي   
القرآن، وأن عِْ الشيخ عبيدام ألخلِ عند املعلــ  عبـدالرحي  هـو وأخـاد 

العلي ، بعــد وفــا  أخيــِ عبــد ح ــينا، ألن ســيد  عبيــدام قــار هلْــا ولييــام 
فجنـِ مــات وولـدد علــي يف مــد  احلْـا ثـــ  تربــوا يف حسـر الشــيخ عبيــد، 

 الع لــــْة ولــــ  جفهـــ  شـــيئا، فسلـــس علـــَي بـــن عبـــد العلـــي  ســـنةم كاملـــةم يف
فسا  املعلــ  إىل سـيد  وقـال لـِ : إن الولـد هـ ا لــ  جفهـ ، فـجن الـ جن 

عنـد  -أ  واوز بِ-وزيعِ  :لخلوا معِ قد رشدوا، فقال سيد  عبيد
  إىل سور  الطالق، بنية أن هللا جطل  ل انِ وجف   عليِ، فسزعـِ  القرا

 وَخ ـ  القرآَن يف سنة . 
لشـــيخ  ف ــون القــرآن ابلغيـــب، فــفرال الفقيــِ علـــي أن وكــان فقــرا  ا

جغيب القرآن حف ام مِله ، ففمرد عِْ بقرا   الِ ـب، ولــ  ج هـر عليـِ 
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إىل اب  الطـــالق يف الفقـــِ  -أ  وـــاوز بـــِ  -فهـــ  يف شـــي ، فسزعـــِ 
ّي عليِ وفاق أها اجلهة علـْام وورعام   .  (1)وأطل  ا

 

 واحيهاالعوالق ون في بالد مظهر الشيخ عبيد

أن الشـــيخ عبيـــد بـــن  23ورل يف ترمجـــة الشـــيخ عبيـــد املططوطـــة ص
لـْا أرال اإلقامة عند الشيخ أ  بِر بـن سالــ  بعينـات، قـال  عبدامللك

يف ظلـــــْة  الــــِ الشــــيخ أبــــوبِر : ع عبيــــد، اِلهــــَزمه أرَضــــك تِــــن مصــــباح
فرحــا إىل بلــدد  :الليــا، وأمــا حضــرموت فج ــا غنيــة عــن ضــوحك. قــال

ا الدجن وعْرها بقرا   القـرآن والعلــ  والرواتـب واألورال، حـ  ففحيا فيه
ومـن الـيْن وهـات ومـن رحا إليـِ الصـاحلون والعلــْا  مـن حضـرموت 

مجيــــع وهــــات املشــــرق، وظهــــر يف قرج ــــِ أربعــــون عالـــــْام وع ْــــرت فيهــــا 
 م اود كِري  .

وقد ورل يف نص أوراق الشيخ أ  جنْة ابانفع ما جفيد أنِ لـْا ظهر 
يخ عبيـــد يف جشـــب  وكانـــ  عاقـــْة ال ـــلطنة أقبلـــ ه عليـــِ القباحـــا الشـــ

                                                           

كْـا و  ،سـور  الطـالقيف لة تروع لل سربـة وح ـن النيـة يف املقصـول جبدو أن ه د امل ف( 1)
آخـر القـرآن إىل سـور   ِكر املؤل  أن الشيخ أمر أحـد الفقـرا  أن ج سـاوز القـرا   مـن

    عليِ.. ففعا الروا وحصا لِ املقصول.فن هللا جطل  ل انِ وجأالق بنية طال
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وع ْــود وهــابود، وقــاروا جــرتللون عليــِ لــيالم و ــارام أفواوــام بعــد أفــواا، 
جقضــي حاوــاِ   وجصــل  ِاَت بيــنه  وجيْــع قلــو  ، وقــا تــرلل النــا  
علـــه ال ـــلطان قـــالم بـــن ابقـــب واســـ غنوا عـــن الـــدخول إليـــِ مب هـــر 

ال ـــلطان قـــالم إىل الشـــيخ عبيـــد وقـــال لـــِ : ال الشـــيخ عبيـــد، فســـا  
 جي ـْع سيفان يف َوِفري، ونقا سلطن ِ من جشب  إىل نصا  . 

ومــن حينهــا أقــبا  نصــا  عاقــْة ســالطَ العوالــ ، وبــرز جنــ  
الشــــيخ عبيــــد يف جشــــب  ومــــا حوهلــــا حــــ  ِاَع قــــي ِ يف أطــــراف بــــالل 

بــوبِر بــن علــي العوالــ  وقــار لــِ ال المــ   والـــْرجدون، ومــنه  الشــيخ أ
يف انحيـة ا فـد، تـ ويف احليـ  بن الشيخ أ  بِر بن انفع قـاحب قرجـة 

 احلاق.، وج ْه أجضا معروفآ وقربد ابحلي   913شهر شوال سنة 
: وقـد َحـوََّ  ح وط ـِ ابحليـ   39قال يف نص الرتمجـة املططوطـة ص

، وقيـا لـِ يف (1)، وهي حوطـة معروفـةعبدامللكسيد  الشيخ عبيد بن 

                                                           

وطــة مجعهــا حــو ، وهــي حــدول معينــة ج فــ  عليهــا أهــا احلــا والعقــد وانــع فيهــا ( احل1)
االع ـدا  وممــن فيهــا القباحـا والــدول علــه أنف ـه  وأمــواهل  ووــارا   حتـ  وــاد أهــا 
اجلاد من املشاجخ أو ال ـال  أو غـريه  مـن أهـا امل هـر أو الوالجـة أو املقامـات املع ـرب  

د احلـــو  يف كِــــري مــــن الـــبالل وأســــهْ  يف نـــــزع يف تلـــك املرحلــــة، وقـــد ان شــــرت هــــ 
ال ــالم وال عــاج  ال لـــْي بــَ أوال النـــزعات والِــفرات يف ســبيا النفــع العــام وتقــدت 

 مصلاة األمة عله مصا  األفرال.
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بلـــد  جشـــب  ؟ فقـــال : إين لــــ  أ حوِيطهـــا ألن  ـــا   ه حتـــويِ  ـ ه لَـــ ـ َ : لِـــِلـــك 
قباحا  ال  رتمون احلوطة، وجشب  أر  كافرجة مـن قـدت الزمـان، وواليهـا 

لــــ   ــرتم أحـــد، وخشـــي  أن أحوطهـــا  ((كايـــا   ))يف اجلاهليــة ج ـــْه 
ّي ابأسـِن فيهـا، وأان فـيه  كال ـي   وجقاي احرتامهـا، ولِـو إن شـا  ا

ان مَ من لــ   رتمهـا، وإين كالنـار يف الـدَّ القاطع وال   الناقع، وال ج فر 
مــ   علــه أوالل إن لـــ  حتصــا الغــار  يف الِـــْان، وحري  -أ  ال ــروَ–

 ،أخــي عبــد العلــي : الصــل ، وال ــيار ، ومــدخا لثينــة إال عــابر ال ــبيا
حيدر  ومن َحاَّ من سوم ،أو اشار  مو بعد االس طار  ر ع أو غريها

الــ   يف وســ  قرجــة جشــب  مــن آل ابانفــع، فــفان َخِلــيي بــر  آ ممــن فعــا 
 .(1)واحد  من ه د اوصال 

 

                                                           

، وهـــ ا مـــن اخ يـــارات الشـــيخ عبيـــد حلفـــ  كرامـــة بـــو أخيـــِ  40صاملصـــدر ال ـــاب  ( 1)
  يف شؤون املنازعات القبلية، فْنعه  عن ممارسة من واوزات البداو  أو لخوهل األج ام

 أسبا  اجلاهات كالصل  وال يار  ليشغله  ابلعل  وابلدعو  إىل هللا.
وكــ لك الــدخول إىل مواقــع الشــهر  كدثينــة الــَ كــان فيهــا الشــيخ عبيــد مشــهورا، 
ومنهــا وــا ملقامــِ األمــوال الِِــري  ، ومِــا ِلــك مــا حــدلد الشــيخ مــن ســوم حيــدر، 

حــدول م عــارف عليهــا يف منطقــة جشــب  مــن أر  العوالــ   ــ ره  مــن الــدخول  وهــي
 إليها ابس  اجلاهات أو طلب الشهر  واملقام.
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 تالميذ الشيخ عبيد بن عبدالملك

ات ـــع ه لاحـــر  ال لقـــي علـــه جـــد الشـــيخ عبيـــد بعـــد ظهـــورد يف انحيـــة 
بـــالل العوالـــ ، واشـــ هر قـــي ِ ووفـــد إليـــِ املرجـــدون مـــن نـــواحي األر  

  الطرجـــ  وال ــرب  ابالرتبـــا  بــِ، فِـــان هلــ  كالغيـــث لطلــب العلــــ  وأخــ
ّي وتعلـي   املطصب، فاحتام قلَبِ وبي َـِ، ومفنيـام وق َـِ يف نشـر الـدعو  إىل ا

 .اجلهال وتفقيِ املرجدجن
وقـــد ورل أن الشـــيخ أاب بِـــر بـــن سالــــ  أرســـا إليـــِ تلــــْيَ د الناســـَك 

الطــالع علــه أحوالــِ ال ــيَد جوســَ  بــَن عابــِد احَلَ ــو املغــر  لزعرتــِ وا
مبــا  28وأحــوال تالميــ د يف جشــب ، َوَرَل ِلــك يف الرتمجــة املططوطــة ص

 مِالِ : 
ّي جوســـــ  بـــــن عْـــــر الفاســـــي  ورو  أن ال ـــــيد اجلليـــــا العـــــارف اب

بلـد َمرهَاَـة أحـَد تالمـ   الشـيخ أ  بِـر بـن سالــ  أمـرد باحل و امل وطن 
عبيــد، فوقــا إىل عنــد  الشــيخ أبــوبِر أن خيــرا إىل جشــب  لــزعر  الشــيخ

، فاو ــْعوا  سيد  عبيد كْا أمرد شيطِ، وكانوا يف تلك ال نة ة هـِدبَِ
ـــِدبَ، وقـــد  وخروـــوا وأهـــا  البلـــد  لـــزعر  والـــد ســـيد  عبيـــد، وكـــانوا ة ه
تضــرروا بــ لك مــد م طوجلــةم، فطلبــوا مــن الشــيخ عبيــد أن ج   ــقَي  ــ  

وا عليـــِ وقـــالوا : ع ففحـــاهل  علـــه ال ـــيد جوســـ  املـــ كور، فلزمـــود وَأحَلَـــ
 -شــسرآ لــِ شـــو -ســيدان َحــوِيله ابل ــيا وإال رمينــا  يف هــ ا الشــسر 
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فطـــــاف ال ـــــيد مـــــن رمِيـــــِ يف الشـــــسر  -أ  : املقـــــرب - ((ة اانيـــــ ))ويف 
علــه ســبيا االنب ــا ، فقــال: الفاحتــة ع شــيخ  ((رمينــا   ))وقــوهلِ  لــِ : 

ابلغيث، فارحتْـ  اجلهـة   عبيد ابلرهة، فقر وا الفاحتة، فدعا هل  ال يد
 كلها . 
 

ِ ِكر وا يف الرتمجة املططوطة، ومنه  :  ومن أواِي تالمي د خنبةآ 
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ّي الغزاال -1  .الغزاال ابن عبد ا
بقولِ : ومـن أتــ  وأح ـِن  19وقفِ قاحب الرتمجة املططوطة ص

ّي بِ عله سيد  وحبيل  خيِ وحبيبِ وحمبوبِ ومرجدد  وأكِْا ما َمنَّ ا
الفــاين الصــالق أعسوبــة الزمــان ور انــة اإلخــوان العبــد الصــا  الناقــ  

الع طـــــا بـــــو  املوهـــــو  ال ـــــالك الناســـــك غرجـــــب الزمـــــان وم ـــــ ويف 
ّي الصـاحلَ مجـال الـدنيا اإلح ان أخص خـ واص ا بـَ وعـون عبـال ا
ّي مبـا أكـرم بـِ عبـالد اوالدجن حمْد الغزاال  ّي الغـزاال، أكرمـِ ا بن عبـد ا

الصاحلَ اودام الصالقَ، فِان لِ عوانم ومعينـام، وكـان هارونَـِ وعونَـِ 
 وقدجَقِ، وهو كْا قال قاحله  :
 وإِا َقـــفا  لَـــَك يف َزمانِـــَك واِحـــدآ 

 
ـــــــَ  ِاَ  الواِحـــــــد   ـــــــَ  الزَّمـــــــان  ونِعه  نِعه

سَنش ــَد  ﴿وهلْــا نصــيبآ وســه آ وافــرآ مــن قــول احلــ  وــا واللــِ :  
ْـا س ـلهطاانم فـال َجِصـل وَن إليِْـا  عتنـا أن ـــْا  َعض ـَدَ  َ ِخيـَك وجَنهَعـا  لَِ

ِ ْا الَغالِب ون  ّي َشدَّ َعض َدد وأَجََّدد وب ل﴾وَمِن اتَـّبَـَع وم يف  الـر  ، فلقد وا
كــان ال جـــرص كــا مــا جــرج ، وَســَعه َســعهَي الِــرام عبولجــةم وف ــو م، حــ   

لنف ِ شيئا، وال حلالِ وو ِْ، ففقام يف مقام الفنا  والـْابة الصالقة 
اواقة، فِان  سفين ِ يف حبر ا بة وارجـة، شـاحنة مـن مجيـع الفواحـد 
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رضا والِرامة، إىل العاولة واآلتية، م ووهة إىل َقَدر ال المة، وموعد ال
 بَ جد  احل  يف لار الِرامة والـْقامة .

ولقـــــد عطَّـــــر الق طـــــر أجنْـــــا لحقـــــ ه قدم ـــــِ الصـــــالقة، وال للشـــــيطان 
وونــوِلد عليـــِ ســـبياآ، فِانـــ  أســـفار د مــع إخوانـــِ علـــه أتــــ  الطاعـــات 
والـْساهدات، مراعيام ألقاابِ عله الصلوات وحف  األوقات وتالو  

خــرٍي وعافيــٍة، وأعم مــن كــدورات الزمــان قــافية، ســور  عســَ، فهــ  يف 
ّي ِلــك، وزالهــ  مــن فضــلِ وإح ــانِ أضــعاف أضــعاف ِلــك،  تـــْ  ا
ّي الــ   أظهــر لنــا  وحقَّــ  ال حمبــ ه  لاخــالم فــيه  غــرَي خــارا، واحلْــد 
هــــــ ا الووـــــــول العزجـــــــز ظهـــــــور الشـــــــْس الضـــــــاحية، فـــــــنان  ســـــــراره  

 م  ـْدجن، و عالمه  العالية مه دجن.
 .عبدامللكعلي بن عبد العلي  بن ِرجة ابن أخيِ الفقيِ  -2

وه  ح َ بن عبد العلي  وعلي بن عبد العلي ، اع    ْـا الشـيخ 
عبيــد غاجــة االع نــا ، وقــار هلْــا وليــام بعــد وفــا  أخيــِ عبــدالعلي ، فجنــِ 
ــِر الشــيخ عبيــٍد تربيــةم  ــا يف ِحسه مــات وولــدد علــي يف مــد  احلْــا، وتـََربَـَّي

: وأمــا ِرجــة ابــن أخيــِ الفقيــِ علــي بــن  20ورل يف الرتمجــة صقــاحلةم، 
ــــد العلــــي  بــــن  ــــع واجلــــاد   عبــــدامللكعب ر  املني ــــده فلهــــ  الشــــفن  الرفيــــع والَق

الوسيع، بربكة سيد  عبيد، فعند  هلـ  حِاجـة ءع هـا مـن يف سـيد  
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: مـن تووـِ إىل لة مـا  ـاه  ءع ـ ِ مشـافهةم جقـولجنهاه  عنها، فْن مج
لغــري غــرٍ  شــرعيٍي أو أمــٍر ِمــوِي أو َعــرَب ال ــيري  عبــدامللكلثينــة مــن آل 

أو شاي الصل  (1)
أو َحاي مـن سـوم حيـدر ولاخـا فـفان َخلِـيب بـر  آ  (2)

ا هو فيِ ْي  .  (3)منِ ح  جروَع ع
وكان الشيخ عبيد ال جرغب يف أن ج صـرف أوالل أخيـِ حتـ  واهـِ 

قـع ب ـبب ِلـك مـا وم هرد إال بعلـِْ وأخ  رأجِ يف ِلك، خشيَة أن ج
د عقباد .  ال حتْ 

 امللقب ابلـِْنون : عبدامللكأهد بن  -3
ان فــــــــع  خيــــــــِ الشـــــــــيخ عبيــــــــد، وقـــــــــابِ يف بعــــــــض رحالتـــــــــِ إىل 
حضــرموت، وأخــ  عــن الشــيخ أ  بِــر بــن سالـــ ، وكــان معينــام ألخيــِ 

 .(4)الشيخ عبيد يف شؤون لجنِ ولنياد 

                                                           

، أ  : اشــــــ غا  خـــــــ  األوــــــر  يف ســــــبيا إمــــــرار القوافـــــــا ((َعــــــرَبَ ال ــــــيري  ))( قولــــــِ : 1)
 والـْ افرجن حت  واد الشيخ عبيد .

 َ القباحا امل ااربة وفـََرَ  شرو  الصل .أ  : لخا ب ((أو شا الصل   ))( قولِ : 2)

 .20املصدر ال اب  ص( 3)
ِكـــــر قـــــاحب الرتمجـــــة 4) ـــــِ إىل حضـــــرموت وحضـــــور ةـــــالس الشـــــيخ املططوطـــــة (   رحل 

 .27أ  بِر بن سالـ  ص
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 عبد الوها  بن احل ن بن عبد احل  : -4
ابلشــــيخ عبيــــد وقــــدق يف قــــاب ِ واألخــــ  عنــــِ، قــــال عنــــِ  ان فــــع

: وكـــــان روـــــالم قـــــاحلام أخـــــ  يف  24قـــــاحب الرتمجـــــة املططوطـــــة ص
ال لو ، ولِ رعضاتآ قاحلةآ، وبينِ وبَ ح ـَ بـن عبـد العلـي  أ خ ـوَّ   

ّي . ان هه .  اتصاٍل عله طاعة ا
 احل ن بن علي بلااا ابوفري : -5

بيــد واآلخــ جن عنــِ والـــْنطوجن وهــو مــن خــواص أقــاا  الشــيخ ع
فيِ، وهو ال   مجع فواحد ترمجـة الشـيخ عبيـد ولوَّ ـا لــْن بعـدد، بـرغ  
ما تعر  لِ من النهي واألل  عندما حرص عله مجع مناقـب شـيطِ 

. 
مـا مِالـِ : وهـ د املناقـب ممـا مجعـِ الفقيـِ  9ورل يف نص الرتمجـة ص

حلـــاا ابوفـــري، الشـــهيد الصـــا  احل ـــن بـــن علـــي بـــن أهـــد بـــن عْـــر ا
 ، وهــــــــــو مــــــــــن أوــــــــــا تالمــــــــــ   الشــــــــــيخ ((منيــــــــــ   ))قــــــــــاحب قرجــــــــــة 

ابانفـــع، مجـــع ل ـــيدان عبيـــد مجلـــة مناقـــب أول مـــر   عبـــدامللكعبيـــد بـــن 
وكا مر  وسيدان الشيخ عبيد كلــْا علــ  مبـا مجعـِ جطلبهـا  ،واثنية واثلِة

منِ وااوها و اد أن ال جعول جلْع شي ، فلـْا تِرر منِ مرارام قال لِ 
ِِ ابحل   وإال ج ّي عليك انزلة ف هلك، ألين أروـو أن نـز : إن لـ  تن  ل ا
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 ِِ ّي اان  مـنن مِـا الفقيـِ أهـد بـن موسـه بـن عسيـا، فلــ  جن ـ ألقه ا
ل  بــِ قــاعقة نـــز احل ــن ثـــ  خــرا مــر  إىل قرج ــِ منيــ  بــوال  جشــب  و 

:  ومات منهـا، فلــْا ءـع الشـيخ عبيـد الرعـد والصـاعقة قـال ألقـاابِ 
ّي احل ـــن بـــن علـــي فقـــد مـــات  هلــــْوا بنـــا خنـــرا إىل ونـــاز  أخينـــا يف ا

 .  (1)شهيدام بعد أن َحِيَي سعيدام 
 ربيع بن مرشد : -6

وهـــو خـــالم الشـــيخ عبيـــد وحمبـــِ ومرجـــدد ولزاـــِ حضـــرام وســـفرام، كـــان 
الشـيخ عبيـد  بــِ وجرعـاد وخصـِ مبزجــد الن ـر وااله ــْام، بــا وعلـِ هــو 

عبـــد العلـــي  جشـــ غالن ب علـــي  الِ ابـــة وحت ـــَ وابـــن أخيـــِ ح ـــَ بـــن 
 .( 2)او  لنقا الِ ب العلـْية

 : ((آل زج ون  ))انفع بن فرحان وأواللد  -7
أخــ  الشــيخ انفــع وأواللد عــن الشــيخ عبيــد، ولزمــا ةال ــِ وحضــرد 
وسفرد، وكان الشيخ انفـع وأواللد جشـ غلون ابحلـدا  واإلنشـال وال ـْاع 

ل ِلــــك يف الرتمجـــة املططوطــــة مبــــا مِالــــِ : يف حضـــر  الشــــيخ عبيــــد، ور 
مـن وـرلان خيـدمون  ((آل زج ون))وكان مع سيد  عبيد ح دا آ جقال هل  

                                                           

 .24املصدر ال اب  ص( 1)
 .املصدر ال اب ( 2)
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الشــــيخ، وحــــدا آ عــــارفون قاعــــد  ال ــــْاع، وال جووــــد أحــــد أبلــــ  مــــن 
 .(1)أسلو   يف ال ْاع، وه  انفع بن فرحان وأواللد

 أهد بن عبد اهلال  بلسفار : -8
لــ جن أخــ وا عــن الشــيخ عبيــد و ثــروا بــِ، وهــو مــن مشــاجخ أحــور ا

ِكــرد يف الرتمجــة ص مبــا مِالــِ : ورو  أن الشــيخ الِبــري أهــد  32ورل 
بــــن عبــــداهلال  بلسفــــار كــــان مــــن تالمــــ   ســــيد  الشــــيخ عبيــــد بــــن 

، وكــان كِــريام مــا خي لــ  إليــِ آخــر عْــرد كــا عــام يف رمضــان عبــدامللك
يـــد، وكِـــريام مـــا و ضـــر خ ــــ  ليلـــة ســـبع وعشـــرجن يف م ـــسد الشـــيخ عب

ـــــَ وأحـــــور، وكـــــان الشـــــيخ   جيـــــي   يف هـــــ د الليلـــــة مجاعـــــةآ مـــــن زواع أب
ونيد بن عبد اهلال  أخو الشيخ أهد جنِـر عليـِ اخ الفـِ إىل الشـيخ 
عبيــد، فشــ َّ ِلــك علــه الشــيخ أهــد حــ  وقــا يف بعــض أســفارد إىل 
الشيخ عبيد، فقال لِ الشـيخ عبيـد : أنـ  ع شـيخ أهـد حـرجص علـه 

نـــا، وهـــ ا أخـــو  اجلنيـــد جيينـــا، ومـــا ألر  نقبلـــِ أم ال؟ فـــال  صـــا حمب 
ففـــي آخـــر عْـــر  ،فِـــان األمـــر كـــ لك ،عنـــد  مـــن ِلـــك األمـــر شـــي 

: وئ   والع  وقا لزعر  الشيخ عبيد وهو جقول اجلنيد بن عبد اهلال 
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ّي مقبـــول ع شـــيخ  ّي ال ابلقبـــول، فقـــال لـــِ الشـــيخ عبيـــد : إن شـــا  ا ا
 ونيد .

 لــــــــْا مـــــــات الشـــــــيخ عبيـــــــد وبلـــــــ  خـــــــربد إىل الشـــــــيخ وحِـــــــي أنـــــــِ 
ّي تعـــاىل ثــــ  قـــال : لقـــد  أهـــد بـــن عبـــد اهلـــال   وَّد واســـرتوع وهـــد ا
ــ ه مصــيبة  ســيد  الشــيخ علــه أمــة حمْــد عليــِ الصــال  وال ــالم  َْ َع  

 عامة .
 . (1)وتويف الشيخ أهد بن عبد اهلال  عقب الشيخ عبيد ب ن َ

                                                           

أن سيد  أهد بن عبداهلال  بلسفار كان : ورو   42صالرتمجة املططوطة ( ورل يف 1)
ســـبب اتصـــالِ ب ـــيد  الشـــيخ عبيـــد أنـــِ كـــان هـــو وأخـــود اجلنيـــد يف ب ـــد وِي أمرمهـــا غـــرَي 
َِ ال نَّ يف سيد  الشيخ عبيد ومِ بَ والج ِ، فلـْا كان بعد مد  مـن الزمـان  حم ن

قــلوا  الشــيخ أهــد عبــداهلال  وفقــري احلبيــب مجــال الــدجن مشــاور  حــ  و بــَحصــا 
ا ح  عسز أها أحور عن مصاحل هْا، ففرسله  واال ْإىل اب  الدولة، وطال نـزاعه

أحور إىل واال قنعا ، ويف ِلك الزمان كان وال  أحـور زجدجـة، فاب ـه  واال قـنعا  
سبع سنَ، ولـ  ج ساسر أحد أن جشفع فيه  ولِن اجلْاعة يف احلبس تصاحلوا بينه  

ّي ولـ  جزالوا ك لك ح   وأرالوا اوروا من ال سن، ول ـ  اِن هل ، فاس غاثوا  وليا  ا
كان  ليلة الرتوجة امل ْا  عندان ابحله الصغري، فقال الشيخ أهد لفقري مجـال الـدجن 
ّي أن جفــرا علينــا  : إان ن ــْع أن الشــيخ عبيــد شــيخ وق ــِ، واآلن ابن ــ غيث بــِ لعــا ا

ّي قا حب ال سن فقـال هلـ  : أان الليلـة اب أسـري بربك ِ، ففعلوا، وعندما سِ وا أهل  ا
ّي علـه قلبـِ فـرت  اب  ال ـسن مف وحـا،  عند عياال واب آتـيِ  يف الصـبام، وطْـس ا
ّي امل ـــسونَ معاجلـــة  وكـــان يف ال ـــسن بضـــعآ وســـبعون نفـــرام مقيـــدجن ابلقيـــول، فـــفهل  ا
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ّي تعـاىل وخروـوا مـن ال ـسن هـاربَ، وكـان مـن أمـ ر الـرولَ القيول فانفِـ  بقـدر  ا
الشـيخ أهــد ورفيقـِ أن خروــوا إىل خــارا مدجنـة قــنعا  وواقــلوا ال ـري لــيله  و ــاره  

ّي هلــ  األر  بقدرتــِ حــ  وقــلوا  بــوال  ِضــيقة  ((وــول املعــابر  ))م ــرعَ، وطــوص ا
ولـــ  جعلـــْوا بـــ لك ظــانَ أ ــ  ال زالـــوا يف حــدول قــنعا  ومـــا حوهلــا، وأخــ وا بعـــض 

عروا إال مبــــن جنــــالجه  : قومــــوا، عيــــدوا عنــــد أهلِــــ  إن أرلتـــــ  الراحــــة وانمــــوا، ومــــا شــــ
عنـــده ، فـــجن هـــ ا املِـــان وـــول املعـــابر يف ضـــيقة، والطرجـــ  قـــد شـــرق وا منهـــا، فقـــاموا 
مرعـــوبَ، فـــجِا رولـــَ ســـاحرجن يف الطرجـــ ، فـــدعا عليهْـــا الشـــيخ أهـــد وســـفهلْا عـــن 

وا : إىل أحـــــور، فبقيـــــا املِـــــان فـــــفخربود، قـــــال هلـــــ  : وإىل أجـــــن أن ــــــ  م ـــــووهَ ؟ قـــــال
ج االاثن الشـيخ أهـد ورفيقـِ، فْـنه  مـن أرال الروـوع لـزعر  الشـيخ عبيـد ومـنه  مـن 
أرال النـزول إىل أحور، أما الشيخ أهد فسد عزمِ عله زعر  الشـيخ عبيـد ف ـار حـ  

ّي امل ــافة حــ  رأ  جنــد، وهــو معــرب يانــب املــزارع ((جنــد لبــي   ))وقــا  ، ثـــ  طــوص ا
 جبة من جشب  بلد الشيخ عبيد، فاسرتام وانم ح  قب  جوم العيد . القر 

فدخا سعيد بن وابر املالحي لصـال  العيـد فووـد الشـيخ أهـد كالنـاح ، فبهـ  
هــب للصــال  مــع ســيد  الشــيخ عبيــد، وعنــد انصــرافه   املالحــي خبــرب أخــربد وتركــِ ِو
أهــد بــن عبــداهلال ، الروــا، فقــال الشــيخ عبيــد : قومــوا بنــا ابنعارضــِ، فهــو الشــيخ 

ح  وقلوا إىل أسفا النسد، فقام الشيخ أهد والشبا  أاتان زاحر، فطرووا ابلطريان 
وال قـه ابلشــيخ عبيـد وتعانقــا، ولخلــوا ابلشـيخ أهــد إىل بيــ  الشـيخ عبيــد، وقــارت 
عـــال  عنـــد آل ابانفـــع، فِـــا مـــن لخـــا يف املنصـــبة مـــن آل الشـــيخ أهـــد عليـــِ زعر  

وزار الشـيخ  جند معـرب،انفع جعارضونِ ابلطريان والشبابة إىل أسفا للشيخ عبيد وآل اب
أهد وتغدص، ثـ  قال الشيخ عبيد للشـيخ أهـد : ع شـيخ، ترجـد تعييـد عنـدان أو ترجـد 
عنـــد أهلـــك، فقـــال الشـــيخ أهـــد : عيـــاال بعيـــد، فـــفمرد الشـــيخ عبيـــد أن ج ووـــِ مـــن 

ّي لِ الطرج  فبات عند أهلِ .   ساع ِ، وطوص ا
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 صْد :اثب  بن حمْد بن عبد ال -9
وهـــو مـــن الروـــال الـــ جن ان فعـــوا بصـــابة الشـــيخ عبيـــد وكـــانوا حتـــ  

ِكــرد قــاحب الرتمجــة املططوطــة ص فقــال : ورو   41ن ــرد ورعاج ــِ، 
ّي اثبــ  بــن عبــد الصــْد ســالكآ  أن الشــيخ الصــا  الناقــ  العــارف اب
انســـكآ م ب يِـــاآ مـــن قـــغرد، جقـــوم الليـــا وجصـــوم النهـــار، مـــالزمآ للطلـــو  

النــا  خصوقــام بعــد مــوت ســيد  الشــيخ عبيــد، فِــان واالع ــزال عــن 
خي لي يف اجلبال واألولجـة، حـ  إنـِ قـار إىل َحـدٍي ال جوقـ  يف الفـرار 

بـــِ إن ـــانآ مـــن النـــا ، فرمبـــا كـــان إِا رأص النـــا  شـــرل مـــنه ، فـــجِا طل
 إليِ . تغيَّب منِ وإال اع  ر

ــــــــِ علــــــــه ســــــــيد  الشــــــــيخ   وكــــــــان ِا قــــــــدٍم راســــــــٍخ يف العلـــــــــ ، تفقَّ
لقــوم علــه ســيد  الشــيخ أهــد بــن بــن عبــد العلــي ، ويف ك ــب ا ح ــَ
امللك، وكــان جصــلي الليــا يف م ــسد احلوطــة حــ  ســيدان  الشــيخ عبــد

، في  ْع للـْ سد لو ب كدو ِي النو ، وقد ءعـ  عبدامللكعبيد بن 
 أنِ ف    عليِ يف امل سد امل كور .

                                                                                                                             

ما الشيخ عبدالرحي  فقري مجال الدجن ففخربد الشـيخ عبيـد أنـِ ضـاحع يف طرجقـِ وأ
فعنــد وقــول الشــيخ  ،ووقــع بــِ الرمــد يف عيونــِ، وال جــزال يف ولــد ولــدد إىل أبــد اآلابل

، وهو وال  ((حلْر))أهد إىل أهلِ أخربه  خبربد، ف اروا جدورون لِ، ح  وودود يف 
 إىل أحور . من أولجة قبيلة ابكازم، ففعالود
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ّي ابخمريم : -10 ّي بن عبد ا  الشيخ عبد ا
قاحلي تالم   الشيخ عبيد ومـن أهـا اااهـدات، وكانـ  وهو من 

بينــِ وبــَ الشــيخ اثبــ  بــن عبــد الصــْد أخــو  وقــابة، ورل ِلــك يف 
 مبا مِالِ: 42الرتمجة ص

ـــــد الصـــــْد  ـــــن حمْـــــد بـــــن عب ورو  أن الشـــــيطَ اجلليلـــــَ اثبـــــ  ب
ّي ابخمريم، كان بينهْا قابة وأخو   ّي بن عبدا اوطيب والشيخ عبد ا

ّي  ، فاِي أنِ كان هلـ  يف كـا جـوم بعـد جـوم خ ــْة يف ا ّي عله طاعة ا
ّي ابخمريم واور يف مِة سبع سنَ حـ   من القرآن، ألن الشيخ عبد ا
حف  القرآن حف ام أكيدام، ومِِا علـه ِلـك ني ـة عشـر سـنة، وكـان 

ّي ابخمـريم بعطفـة وال  جشـب  ج ـْه  ، ((خـرابن  ))م ِن الشيخ عبد ا
ّي ألن وكـــان الشــــيخ اثبــــ   بــــن حمْــــد جــــ هب إىل عنــــد الشــــيخ عبــــد ا

ّي ابخمــــريم اب  لِــــَي ابجلــــ ام، وإمنــــا أقــــا  اجلــــ ام  أطــــراَف  الشــــيخ عبــــد ا
أقابع جدجِ وروليِ، وبدنـِ البـاقي جـ ألأل نـورام كفنـِ سـبيِة فضـة، ولــْا  
ّي ةــاورام مبِــة َرَحــَا لــِ أخــود الصــا  حمْــد ابخمــريم  كــان الشــيخ عبــد ا

، وقـام بـِ املقـام ال ـام مع ْـام لـِ ((خـرابن))بــ املِان املعـروف وأته بِ إىل
ـــــــــــــــــــــــــــــِ، وهـــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــِ وـــــــــــــــــــــــــــــديام وحمرتمـــــــــــــــــــــــــــــام ل  ومع قـــــــــــــــــــــــــــــدام في

ّي  - ّي مشــ غاآ ابلطاعــة حــ  مــات  -أ  : الشــيخ عبــد ا م ب ِيــاآ إىل ا
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 ولفـــــــن ابلصـــــــعيد عنـــــــد قـــــــرب الشـــــــيخ عبيـــــــد بـــــــن انفـــــــع أخـــــــي الشـــــــيخ 
 عبدالرحي  بن انفع قاحب أحور.

 امل ابقطيان: الشيخ س -11
ــــ جن أخــــ وا عــــن الشــــيخ عبيــــد وعــــن الشــــيخ   وهــــو مــــن املشــــاجخ ال

ِكرد قاحب املناقـب ص بقولـِ : والشـيخ ابقطيـان  35ربيع بن عْر، 
مــن خــواص الشــيخ ربيــع والشــيخ عبيــد، ولــِ مالزمــاتآ معهــ  وةــالس  

 ع يْةآ مشهور  .
 الشيخ سالـ  بن فاضا : -12

ـــ ْوقوفَ ابلصــالم، مــن مجلــة أحــد امل لقــَ عــن الشــيخ عبيــد، وال
أتباعــِ، رحــا مــع الشــيخ عبيــد إىل حضــرموت يف رحل ــِ الــَ زار فيهــا 
الشيخ أاب بِر بن سالـ ، وأخ  عنِ كْا أخ  عن مجلة من شيو  ترت 

 . (1)يف تلك الرحلة
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 الشيخ سالمة بن م عول : -13
ان فـــــع ابلشـــــيخ عبيـــــد وانطـــــوص فيـــــِ حـــــ  قـــــار مـــــن مجلـــــة الفقـــــرا  

ِكرد يف املناقـب ص املن وبَ مبـا مِالـِ : ورو  أن الـوال  29إليِ، ورل 
ّي كان ج ـعه جلْـع مـال للشـيخ عبيـد  الشيخ الناق  الغزاال بن عبد ا
 ر  لثينة وأحور ونواحيهْا، وهل  اع قال يف الشيخ عبيد، فـاتف  أن 
ســــافر الغــــزاال يف بعــــض ال ــــنَ ومعــــِ ســــالمة بــــن م ــــعول مــــن فقــــرا  

وخيدمـِ، فلــْا وقـا إىل لثينـة أوهسـ  النـا  عليـِ  الشيخ عبيـد جعينـِ
حـ  انـ    حالـِ معهـ  ومجـع  -أ  : ال ف وا إليِ وأح نوا اسـ قبالِ  -

من األموال شيئام كِريام من البضاحع والطعام واجلْال ومجيع أنواع الـنع ، 
ومن الطعام ما فـاق علـه هـول مئـَ مجـا، فعنـدما عـزم الشـيخ الغـزاال 

ــر  علــه الروــوع إىل َِّ ر نصــ  مرحلــة تف شــيطِ وقــد ســار مــن لثينــة قَــده
يف نف ــِ مـــن حيـــث الـــورع  ن هـــ د أمــوال النـــا  أخـــ انها ولــــ  نعلــــ  
ّي أو غــري ِلـك ؟ وهــا جقبلــِ شــيطِ أم ال ؟ فــجن  مـراله  بــ لك ووــِ ا
قَِبَلــِ فــ ا  وإن لـــ  جقبلــِ فِيــ  اِــن خماروــة الــبعض مــن الــبعض يف 

 كــا ِ  حــ  حقــِ ؟ واحــ ِ  هــ ا احلــال الطعــام وأعيــان البضــاحع وَرلي 
 يف قلبِ ولـ  جعلـ  مبا يف الضْري إال املوىل .
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ثـ  إنِ أرسا مـن وق ـِ ِا  روـال جقـال لـِ سـالمة بـن م ـعول، وهـو 
مــــن فقــــرا  الشــــيخ عبيــــد، وكــــان معــــِ معونــــةآ علــــه ال ــــري، ففرســــلِ إىل 
م ســـيد  الشـــيخ وسلــــ  عليـــِ وأعلــــِْ بوقـــولنا إليـــِ، فعـــزم الروـــا اليـــو 

األول ووقــا العصــر يف اليــوم الِــاين، فعنــدما لخــا علــه ســيد  قــال 
قبـا أن ج لــ  عليـِ : مرحبـام ع سـالمة، أرسـلك الغـزاال لــْا َع ـ َ  عليــِ 
األمر  فيْا مجعِ، فاروع وَسلـ  عليِ وقا لِ : ال   معِ للطل  جبغونـِ 

ّي نوقـــلِ إىل احلـــ  فْرحبـــام ابلغـــزاال، ثــــ  س لــــ  للاـــ  وحنـــن إن شـــا  ا
سـالمة علـه الشـيخ وأعلــِْ برحلـة الغـزاال وإرسـالِ إليـِ وأعطـاد سـيد  
ثوبــِ الــ   عليــِ بشــار  ابلغــزاال، ورلد راوعــام إليــِ، فلـــْا كــان يف اليــوم 
الِالث يف أثنا  الطرج  اتف  ابلغزاال وأعلـِْ مبـا قـال لـِ شـيطِ، فاْـد 

ّي سباانِ وتعاىل .  ا
 :أهد الرفاعي ابن ربيع الشيخ  -14

ِكـرد  مـع مشـاجخ املـرتو  لـِ، وهو ابن الشـيخ ربيـع بـن عْـر امل قـدم 
ِكـــرد يف املناقـــب املططوطـــة خـــالل حِاجـــة وـــرت للشـــيخ عبيـــد،  ورل 

 وه ا مِاهلا :
 عبـدامللكورو  أن سيد  الشـيخ عبيـد كـان جـزور قـرب والـدد الفقيـِ 

يف كا مجعة وجيلـس عنـد ءـر  هنـا ، وإىل وانـب ال ـْر  م ـسد فيـِ 



  (69 ) 

لطان قــالم بــن ابقــب، فقــال يف بعــض األعم ألهــد الرفــاعي قــرب ال ــ
ابن ربيع بن عْر ومن معـِ مـن الفقـرا  : إين أرص نـورام يف هـ ا املِـان، 

ّي ع وــــوار قــــرب قــــالم  عــــ  مــــا جِــــون نــــور فقــــال الرفــــاعي : حاشــــا 
ال الـ ، ف ِ  الشيخ عبيد ح  اجلْعة الِانية فزار ومن معِ فقـال : 

.. هــا هنــا نــ ، فقــال الرفــاعي مِــا مقال ــِ األوىل، وكــان ال جــ فه  ا ن ــره ورآ
املعــ  مــن ســيد ، فعنــدما قــال ِلــك أقبــا عليــِ الشــيخ وقــبض بلايــِة 
َِ ِي   ه د الشـيبة ؟ وِعـزَِّ  ر  وواللـِ ِإنَّ هـا  نف ِ وقال : ع رفاعي ت 
هنا نورام جصـعد إىل ال ـْا  إىل أركـان العـر ، فطلـد الرفـاعي مـن كـالم 

 .  واس غفرالشيخ وات
ّي بعـد قـال  العشـا  ليلـة اوـامس  ثـ  بعد مد  ان قا سيد  رهِ ا
وال ال  والعشرجن من شهر قفر اوري سنة س  بعد األلـ ، وعْـر 

م ــسدام عنــد قــربد للصــال ، واخ لفــوا يف قــربد بــن منــي ال ــلطان قــا  
ّي إال     مِــان جِــون، فبــدا هلــ  أن جقــربود يف م ــسد القرجــة، فــفيف ا
أن ج ـــ  نــورد، فــاتف  أمــر ال ــلطان وأخيــِ املِــ  ابلـــِْنون وابــن أخيــِ 
عبد العلـي  أن جقـربود خـارا البلـد عنـد الشـسر  الـَ شـهد قـعول  النـور 

 . (1)من عندها، ولقد قارت ترب ِ  من آَنِس الرَتَ 
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 ب حيدر  املقهو  :ا  -15
ــــدام وقاحْــــام  ــــدآ حبشــــيب قــــا آ كــــان خيــــدم الشــــيخ عبي علــــه  وهــــو عب

مطبطــــِ، ولــــِ تعَلــــ آ كبــــريآ ابلشــــيخ عبيــــد، رحــــا معــــِ إىل حضــــرموت، 
ِكرها يف كرامات الشيخ عبيد.  وورت لِ حِاجة تقدم 

 

 بقية ممن تعلق وأخذ عن الشيخ عبيد

ورل يف نــــص املناقــــب املططوطــــة إشــــارات ةْلــــة لــــبعض العــــاحالت 
ك الصـــاحلة الـــَ كـــان هلـــا تعلـــ آ وتـــرللآ علـــه الشـــيخ عبيـــد، ومـــن أولئـــ

 ، (2) حور  ، واملشاجخ آل الِول(1)املشاجخ آل الشيخ سالـ   بَ

                                                           

( آل الشيخ سالــ   بـَ جن  ـبون إىل الشـيخ ا ـدث سالــ  بـن حمْـد العـامر  قـاحب 1)
 . ((طبقات اوواص  ))قرجة امل يسيد قرجبا من ال احا بَ أبَ وشقر ، ترو  لِ يف 

الباـــر  امبنطقـــة املـــدر  قرجبـــا مـــن ســـاحقبيلـــة عرجقـــة ج ـــِنون   ( املشـــاجخ آل الِـــول2)
ال جن أس وا تلك القرجة، وبنوا  ـا امل ـسد اوامر   حور، وجن ـْون إىل املشاجخ آل 

األثر  القدت ال   جروع بنا د إىل القرن الِاين اهلسر ، ولِنِ و دل عد  مرات، وال 
ــــْدر ،  ــــْقام املعـــروف ابل وهـــو أحـــد زال مـــن هـــ ا البيـــ  عـــد  عـــاحالت جقومـــون ابل

(( الطــرف األحــور يف اترجــخ خمــالف أحــور  ))، ويف األوليــا  املــدفونَ يف تلــك املنطقــة

 ، والزال حت  الطباعة.تفصياآ شاٍف عنه   للـْؤل 
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، وقــد رحــا معهــ  عــدل (2)يف لثينــة، وآل بلسفــار  حــور (1)واهلياثـــ 
مــن هــ د البيــوت إىل حضــرموت أثنــا  تــرللد علــه قراهــا ومــد ا وأخــ د 
عن قلااحها وعلـْاحها، وخاقة عن شيطِ اإلمـام الشـهري الشـيخ أ  

 -حيـــث جقـــي  الشـــيخ عبيـــد-علـــه جشـــب   لـ ، كْـــا تـــرلبِـــر بـــن سالـــ
 مبا مِالِ : 25مجاعاتآ كبري آ منه ، وإىل ه ا أشار مؤل  املناقب ص

ورو  أن اهلياثـــــ  أتــــوا مــــن لثينــــة إىل الشــــيخ عبيــــد، وأجضــــا او ـــــْع 
معهـــ  أان  أضـــياف مـــن آل بلسفـــار وآل الِـــول، ومـــن أبـــَ مـــن آل 

ربعـة ر و  غـن  وطبطـوا هلـ  كفـاج ه  الفقيِ سالـ  وغريه ، ف حبوا هل  أ
مـــن الطعـــام، فعنـــدما حضـــر وقـــ  الغـــدا  وفـــد علـــه ال ـــلطان قـــالم 
أان آ مـــن لولـــة اهلياثــــ  يف مجلـــة خلـــ ، ففرســـا الشـــيخ إلـــيه  هـــ  ومـــن 
معهــ  فــفتوا، فــفيف خالمــِ مرشــد وقــال : ع ســيد  الطعــام لــيس جِفــي 

دور اللاـــــ  ربعهـــــ ، وكـــــ لك اإللام، فـــــفته الشـــــيخ إىل الطعـــــام وإىل قـــــ
                                                           

( اهلياثـ  إحدص قباحا املنطقة القدما ، وقد أشارت ك ـب ال ـارجخ إىل قـدمه  مـع قباحـا 1)
 اجلاافا والـْياسر، وج ِنون نواحي لثينة .

( آل بلسفــار قبيلــة عرجقــة  حــور، وجن ـــْون إىل الشــيخ أهــد بــن حمْــد بلسفــار املــدفون 2)
 حور والـْ و   ا يف القرن العاشر اهلسر ، أخ  العلـ  عن اإلمام العيدرو  األكـرب 
ورحا إىل مِة ومِث ةاورام  ا سنواٍت طوجلة، ثـ  عال إىل أحور واش هر ابل  ـليك 

حلال والعلـ ، وقـد أشـران إىل ت ل ـا ن ـبه  واوـالف فيـِ يف ك ـا  وال فلجب وِعَ ِ  ا
 ، وال زال حت  الطبع. ((الطرف األحور يف اترجخ خمالف أحور  ))
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وخاضــــِ ابل ــــوا ، ف فقــــد مرشــــد قطــــع اللاــــ  فعــــد شــــطص املقافــــة 
فووــدها ســـ  وثالثـــَ مقافـــة، والطعــام كـــ لك علـــه مقـــدار اللاـــ ، 

 .بع غن  يف مقام ثـْانية عشر ولبةفصارت األر 
ِكـــر مؤلـــ  املناقـــب يف مِـــان آخـــر بيـــواتم أخـــرص ممـــن هلـــ  تعلـــ   و

منســد  ايد قــاحب ابلشــيخ عبيــد كالـــْشاجخ آل الفقيــِ عْــر بــن ســع
 . (1)وآل برجك وغريه 

وكانـــ  القباحـــا املـــ كور  وغريهـــا  ـــا  الشـــيخ عبيـــد وحتـــرتم مقامـــِ 
وقــلاِ، وال جِــال أحــد خيالفــِ يف شــي  إال وأقــيب بنازلــة، وشــواهد 
هــ ا األمــر مــ كور  يف املناقــب، ويف غريهــا مــن ورجقــات ال ــوارجخ، فقــد 

ِكـــرآ ألحـــد أثنـــا  كالمـــِ عـــن الرتمجـــة املططوطـــة وـــا  يف  لولـــة العوالـــ  
رواهل ، وهو الشيخ عبد الوها  الطيب بن قالم فقال : ه ا ال   

ابانفــع، ثـــ  إن  عبــدامللكق لــود لولــة اهلياثـــ  يف قــل  الشــيخ عبيــد بــن 
القاتــا أخ تــِ قــاعقةآ هــو وابنــِ ومركوبــِ هــي وابنهــا، هــي فــر آ وابن هــا 

 حصان قغري . 
ســــاقية يف لثينــــة ت ــــْه وبعــــد ِلــــك أعطــــ  الدولــــة للشــــيخ عبيــــد 

لاغر، وال زال  ال اقية حت  أجـد  املشـاجخ آل ابانفـع حـ  ر لَّته إىل 
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ّي بــن قــا  مــن لولــة لثينــة ج ــْون أهــا لاغــر، وأمــا  جــد أهــا عبــد ا
 .(1)رووعها إليه  لـ  جِن فيِ بيان    قيغة  

 

 وفاة الشيخ عبيد وانتقاله إلى الدار اآلخرة

حيا م كَلها نفعآ وان فاعآ وخدمةآ ابرَّ آ  مللكعبداقضه الشيخ عبيد بن 
، وج هر  ّي ّي ورسولِ والـْ لـَْ، مع غاجة الورع والزهد واووف من ا
رج ــِ الــ جن هلــوا راج ــِ مــن بعــدد،  ِلــك بيِينــام يف مجلــة مرجدجــِ وأتباعــِ ِو
ـــرِد، ونشـــروا يف البقـــاع طَيِيـــَب َخـــربِد، واســـ فنس بر ـــان  ِِكه وأبقـــوا عـــاطَر 

نفاســِ احلــاحرون، فِــابوا واتبــوا، وانقلعــ  بربك ــِ عــن قلــو  الِِــري مــن أ
ّي الـبالل والعبــال  البـداوات وهـاالت  اجلاهليـة وغل ـة األعـرا ، وأحيـا ا

 ابلعلـ  وال كر وترلل الصاحلَ.
وقــد لعــاد لاعــي مــوالد بعــد أن بلــ  مــن العْــر أقصــاد، وحــان حــَ 

د العشــا  مــن ليلــة اوْــيس ملقــاد، ففاضــ ه روحــِ الشــرجفة العفيفــة بعــ
ـــيِيَع إىل مِـــواد 1006ن مـــن شـــهر قـــفر ســـنة جال ـــال  والعشـــر  هــــ، وش 

األخري يف ونـازٍ  َمِهيبـٍة لــ  تشـهد الـبالل مِلهـا، ولفـن خـارا البلـد  يف 
                                                           

( نقال عن مؤلَّ  يف مناقب آل ابانفـع خمطـو  للشـيخ أ  بِـر بـن عبـد الـرهن ابانفـع 1)
 حمفوظ يف مِ ب ه  .
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بقعٍة كان جقول ألقاابِ إِا َعرَبَ عليهـا : إين أرص يف هـ ا املِـان نـورام 
، وورل النا  من ش  اآلفاق جصعد إىل ال ْا ، فِان  مدفَنِ األخريَ 

 عبـــدامللكلل عزجـــة، وكـــان ال هـــور مـــن بعـــدد ألخيـــِ أهـــد املِنـــون بـــن 
ّي اجلْيع رهة األبرار .  ال   قام املقاَم ال امِي ابألمر من بعدد، رح  ا

 

 الخاتمة

و  آل  ابانفع ثـْراِت ظهورِد وقاروا اِِيلون مقامـِ وجهـا   اوـاصي 
بعضه  عند ه ا احلد با اشـ دَّ زحـامه  علـه طلـب والعامي، ولـ  جق  

العلـ  حبضرموت بـ غهيَـَة نيـا الشـي  مـن منبعـِ، ومـنه  مـن ألر  احلبيـب 
ّي بــــن علــــو  احلــــدال وَمــــن يف عصــــرد، ومــــنه  مــــن ألر  ولــــدد  عـبـــــد ا

 احلبيب أهد بن احل ن ومن يف عصرد .
بــــن لل ــــيد علــــو  بــــن أهــــد  ((املواهــــب والـــــْنن  ))وجفــــيض ك ــــا  

ــــــرت  احل ــــــن احلــــــدال  خبــــــار هــــــؤال  املشــــــاجخ القــــــالمَ إىل حــــــاو  ت
وغــريه    -آل ابانفــع-وأمــا أهــا جشــب   ))لالن فــاع، فْــن ِلــك قولــِ : 

وأخيِ املطرمي واحل ـن وأهـد وحمْـد بـو  عبدامللككالشيخ حمْد بن 
عبيــد ابانفــع وآل الشــبلي وحمْــد بــن ح ــَ وابنــِ وابــن عْــر بــن أهــد 

كبــري ل فغــالبه  قــر وا علـه احلبيــب احل ــن والوالــد أهــد  وأواللد قـغري و 
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ك بــــام ال حتصــــه فقهــــام وغريهــــا، حــــ  خــــرا مــــنه  الِِــــري  وقــــاروا مــــن 
، عبـــــدامللكاملن فعــــَ ابلـــــدجن، خصوقـــــام الفقيـــــِ علــــي بـــــن حمْـــــد بـــــن 

حصــل  لــِ حل ــةآ مــن الوالــد أهــد تـََرقَّــه  ــا حيــام ومي ــام وأحبــِ واو بــاد 
عقيدتـِ الوثيقـة فيـِ، ووقـاد بوقـاع نِـرام ون ْـام وخصِ ابلــْواال  لع ـ  

، ثـــ  ترقــه بواســ طة شــيوخِ فصــار منهـا مــا هــو يف لجــوان الوالــد معــروفآ
ابانفـع  عبـدامللكوقام مبنصـب وـدد الشـيخ عبيـد بـن ، َعلـْام ج ه دص بِ

ر  واحلشـْة  عنـد ال ـلطان قـا  بـن فرجـد بـن  ببلد جشب ، وكـان لـِ الَقـده
 احا وه ِ ح  تويف. عو  بن منصر وعند قب

وممن ان فع ب يدان احل ن والوالد من آل ابانفع بصعيد جشب  الفقيِ 
قا  بن حمْـد الشـيبة والشـيطان حمْـد وح ـَ أبنـا  الشـيخ أ  بِـر 
 ََ بن انفـع، رحـال إىل شـيطهْا احل ـن املـرََّ  بعـد املـرَِّ  لطلـب العلــ  سـن

وتضـلَّعا يف كـا فـن مـن فنـون  وأعوامام، ولَِب ا منـِ اورقـة وأخـ ا الطرجقـة
العلـ ، ح  قال احلبيب أهد بن زجن احلبشي : لــ  أقـا ألحـد مـن آل 

 إال الشيخ ح َ. ((فقيِ))ابانفع: 
أما حمْد فاه مع شيطِ احل ن وحل ِ أكِر وحالِ أكرب وإن كان 
علـ  احل ـَ أوفـر، وقـار حمْـد مـن أكـابر األوليـا  الـ جن اشـون علـه 

ِا خـــــاطبه  اجلـــــاهلون قـــــالوا ســـــالمام، ولــــــ  جـــــزل علـــــه األر  هـــــوانم وإ
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االســ قامة ال امــة وأقــرَّته بوالج ــِ أهــا وه ــِ وان فعــوا بــِ يف لجــنه ، ولـــ  
ِكار وقال  اجلْاعة .  جزل عله املدار  ونشر العلـ  واأل

ّي  وأما ح َ فِان كِري الرتلل واألسفار إىل عـدن ونواحيهـا نفـع ا
أهد بن احل ن أبياتآ يف الشيخ حمْد وـواابم  بِ خلقام كِريام، وللابيب

 عله قصيدٍ  وقل ه منِ إىل الوالد ففوابِ بقولِ :
 أال أجَهـــــــا ا بــــــــو   قــــــــايف املــــــــولَّ ِ 

 
ِِ الرَبِجَـّـــــــةِ   عليــــــــَك ســــــــالمآ ِمــــــــن إلــــــــ

 وقـــد وقـــل ه أبياتـ ــك الغ ـــَر أَنـهبَـــَفته  
 

ـــــبِي النَّـــــل والقرابـــــةِ  ِقَك يف ح   بِصـــــده
ـو َمعهه ـ ه وِمـنـهه    وَمن َحـبَّ قومـام ف   هه

 
 وقـــد وـــا  هـــ ا يف قـــايِ  الرواجـــةِ 

وقـــــد تـــــويف الشـــــيخ حمْـــــد املـــــ كور يف بلـــــد  ال ـــــفال، وكـــــان لـــــِ يف  
 الضي  حمبةآ وكرمآ، وتويف عبد الرهن ببلد ترت وكان عالـْا وعابدا . 

أن احلـاو  لــ  ختـا  مـن طلبـة  ((املواهـب والــْنن  ))وقد أشار مؤل  
ّي العلـــ  مــد  حيــا ّي احلــدال واحلبيــب ح ــن بــن عبــد ا   احلبيــب عبــد ا

واحلبيــب أهــد بــن احل ــن حــ  اشــ هروا يهــة تــرت عنــد العــوام، وقــار  
 كا غرجب جقطن احلاو  ممن ال جعرفِ العوام جنالونِ: ع ابانفع .

وعلــه العْــوم فالـــْشاجخ  آل  ابانفــع حف ــوا للــبالل شــرجعَة املصــطفه 
ّي عليــِ وسلـــ   ــ   عــن قــله ا َْ خــالَل ِحَقــٍب طوجلــٍة، حــ  َضــع َفِ  اهِل

ــعهِي للــدنيا كْــا انــدرا غــريه  مــن  ــي العلـــ ، وانــدرا املشــاجخ  يف ال َّ تـََلقِي
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آل البي  وأتباعه ، وش ِغَا اجلْيع  ب واهر ال علي  العصر ِي وابلوظاح  
ا ، ولِــن البــدجَا الــ   اس عاضــوا  الدنيوجــة، وليــ ه  مجعــوا بــَ هــ ا ِو

طرجقة أسالفه  قد أوقا اجلْيَع إىل غ ِاحِيَِّة احليا  االو ـْاعية،  بِ عن
ّي العلي الع ي وال حول   .وال قو  إال اب
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