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شاهد احلال
عــا َ م هع ِرضـام كـ َّـا اإلعـرا ِ عــن احليــا الفانيــة،
زاه ــدام يف ِ
ـري انظ ـ ٍر للن ــا يف ِوا ـ
ـ
غ
ـا،
ـ
ه
حطام
َ
اّ
عْـا يف أجــدجه إال مــن كــان مــن عبــال ي
فضـالم ي
الصــاحلَ أو مــن أهــا البي ـ النبــو  ،فلــِ معه ـ
تــْام األل واالنطـوا  ،م هـرام هلـ قــدق ا بيـة،
من ــزالم هل ـ مــن قلبِ ـِ وعْلِ
ة
ـ
ع
الرفي
ة
ـ
ن
املِا
ِ
ـ
طْع ـام
َ
َ
َ
َ
اّ م ــن الِ ـ ـوا املرتت ــب عل ــه إقامـ ــة
فيْ ــا عن ــد ي
األسبا .
املؤر أهد بن حمْد ابانفع أبوجنْة
(( ترمجة الشيخ عبيد )) ص11
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المقدمة
حنْ ــد اّ الـ ـ هيَّـ ـفَ األس ــبا  ،حلفـ ـ تـ ـر ِ
اث الش ــيو ِ األحب ــا ،
َ
ي
ِ
ـب الصــاحلَ وإن ل ـ نعْـ هـا بعْله ـ ،
ونشــِرد علــه نعْــة اإلســالم وحـ ِي
ِ
اّ عليـِ
َ
ساحلَ املوىل أن جِ ـبَنا معه ومنه ويف بَـَرَك ِه  ،لقولِ قـله ي
ـب )) ،والصــال وال ــالم علــه احلبيـ ِ
ـب
وآلــِ وسل ـ  (( :املــر مـ َـع َمــن أ َ
َحـ ي
حمْد ِ
سيدان ٍ
ا بَّبِ ،
العبد ا َ ِ
ض املقَّر  ،وعله آلِـِ الِـرام ،وقـااب ِ
ـنهسه وســلك ســبيلَه طلب ـام لرضــا ر ِي
هه مـ َ
األعــالم ،وعلــه َم ـ ِن ان ـ َ
األانمِ ،من جومنا ه ا إىل جوم الدجن.
وبعــد فهـ د ترمجـةآ مــووزآ ألحـ ِـد روـ ِ
ـرت
ـال القــرن العاشــر الـ جن عطـَّ ه
أخبـ ــاره وأح ـ ـواهل الـ ــبالل ،وان فـ ــع ـ ـ العبـ ــال ،نقل هـ ــا ب صـ ـ ٍ
ـرف مـ ــن
خمطــو ٍ قـ ٍ
َهجن َْــة،
ـدت ك بَــِ الشــيخ أهــد بــن حمْــد ابانفــع املعــروف
وق ــد أش ــار ره ــِ اّ أن ــِ ال قط ــِ م ــن ورجق ـ ٍ
ـات كانـ ـ للش ــيخ احلَ َ ــن
ي
َ
بلااا ابوفري تلْي املرتو لِ الشيخ عبيـد  ،وهـي معروضـةآ سـلو
ـب املفهــوم
ِلـك العصـر وعباراتـِ ل ولِـو حاولـ قَـ هد َر اسـ طاعَ تقرج َ
جليلنــا املعاقــر كــي جق ـرأ عــن حقيقــة روــال اإلســالم ..وأحْــة ال صــوف
األعالم ..بل ان الزمان .
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ِ
ـب األحـ ــداث واألخبـ ــار،
وس ــيسد القـ ــارا يف ه ـ ـ د الرتمجـ ــة أعاويـ ـ َ
ومن ــاِا او ــري واألخي ــار وبع ــض الِرام ــات( ، )1م ــن رو ـ ٍ
ـال ق ــدقوا م ــا
اّ عليــِ ،وخاق ـةم َّ
أن الشــيخ عبيــدام مــن بــال ٍل قَـلَّ ـ ه إشــارات
عاهــدوا ي
املـ ــؤرخَ املعاق ـ ـرجن أن ج ـ ـ كروها أو جع ن ـ ـوا برواهلـ ــا وأعالمهـ ــا ،إِ إن
غالب ك ب ال ارجخ والرتاو اه ـْ ه حبضرموت وببعض أعالم عواقـ
اليْن كصنعا َوزبيد وعدن وأبَ ،وغفل ه عن املناط الوسطه ،وهي
ـالل َلثين ـةَ والعوال ـ ِ والع ـو ِ
اِل
م ــا ب ــَ ع ــدن إىل حض ــرموت ،وتش ــْا ب ـ َ
وحسر وما حوهلا من البالل .
وأر َ الواحد ِي وبَياان َ
وه د املناط كان ت ْه عند املـؤرخَ حبضـرموت (( أر القبلـة
)) ،ومنهــا ســافر العدجــد مــن طلبــة العلـ ـ إىل تــرت وســيؤون وعينــات يف
سبيا ال علـ واألخ وال لقي مـا بـَ القـرن ال ـابع والِـامن وحـ القـرن
الرابع عشر اهلسر  ،وعال هؤال الطـال إىل قـراه ومضـار ونشـروا
( )1اع ْدان نقا بعض كرامات الشيخ عبيد يف ه ا املؤل خالفام ملا اع دان عليِ يف بقية
ال ـرتاو م ــن ه ـ د ال ل ــلة  ،وِا ألن كِ ـريا م ــن وق ــاحع ه ـ د الِرام ــات ِات ق ــلة
بــورول أءــا بعــض املنــاط والشطصــيات املطْــور يف ال ــارجخ ،ففثب نــا هـ د الِرامــات
ل وثي ٍ
اترخيي ج ال م مع عصر املرتو لِ ،وسيسد الراغب يف ال عرف عله موقفنا من
ٍي
إجرال هـ د املـال وواوزهـا يف ك ابنـا (( شـرو االتصـاف )) مطلوبـِ ،كْـا أننـا خصصـنا
هلا فصوال يف ترمجة (( األسـ اِ األع ـ الفقيـِ املقـدم )) ضـْن هـ د ال ل ـلة ،وكـ ا يف
ترمجة الشيخ عبدالرهن ال قاف والشيخ عبدهللا ابعلو .
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اّ ،وربطـوا بــَ بــالل أر القبلــة وحضــرموت
فيهــا العل ـ والــدعو إىل ي
يف كافة عالا ا وعبالا ا .
اّ يف بـالل العوالـ
منوِا مـن منـاِا الـدعو إىل ي
وحيا الشيخ عبيد آ
وما حوهلا ،حت راجة مدرسة ال ـال بـنــي علـو القـاطنَ حبضـرموت،
وخصوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام يإابن ظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ الِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
أ بِ ــر ب ــن سال ـ ـ ق ــاحب عين ــات ،الـ ـ ارت ــب ب ــِ الش ــيخ عبيـ ـ آد
واتصا سانيدد وقار من وابم إليِ ،با كان ظهورد فيْا بعد يف أر
العوال بربك ِ .
ومما ودر اإلشـار إليـِ أن م هـر الشـيخ أ بِـر بـن سال ـ كـان يف
ه د املرحلة جفوق كِـريام مـن امل ـاهر الروحيـة األخـرص وخاقـةم يف أر

القبلة ،حبيث إن ِرج ِ وتالم تـِ اسـ طاعوا أن ِْـوا الـبالل الـَ نــزلوا
ــا لون احلاوــة لل ــالم وال ــْال ،وتــوىل بعــض تالم تــِ يف بـ ِ
ـالل عف ـ ٍع
احلِـ َ اشــارتِ  .ورحــا سـلـطــان جَ هشــب قــالم بــن ابقــب مــن عاقــْة
ســلطنة جشــب وحتــول إىل نِصــا ل ــْا ظهــر الشــيخ عبيــد بــن عبــدامللك
ابل ــْ هر الروحـ ِيـي الِبــري يف بــالل العوال ـ  ،وأثِـ َـر عــن ال ــلطان مقال ــِ
للشــيخ عبيــد معرتفـام حبــال الشــيخ ومقامــِ ونفــوِد  (( :ال جي ــْع سـ ِ
ـيفان
َ
يف َو ِفري )) .
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وتوطَّد الِِري من أر القبلة ألتباع الشيخ أ بِـر وِرج ـِ مـا بـَ
ـلطة حِومي ـ ٍـة أو س ـ ِ
مق ـ ِـام س ـ ٍ
ـلطة مناق ـ ٍ
ـب روحي ـ ٍـة انف ـ ٍ عل ــه القباح ــا
والدول .
وأرسه الشيخ عبي آد يف بالل العوال مدرسـةَ وطرجقـةَ ِآل ابعلـو مـع
غاجــة مــن امل هــر الروحــي النافـ  ،وووـِ العشـر ِ
ات مــن أهــا تلــك الــبالل
ي
ومــن قبيل ــِ أجضــا آل ابانفــع لطلــب العلـ ـ حبضــرموت ،ف ـ َّ
ـِْن ب ـ لك
وخترا الِِري من أولئك املشاجخ من ترت وعينات وسيؤون
سري الطرجقة َّ
والغرف ــة والـ ــْ يلة ،وع ــالوا ابو ــري ال ــوفري والـ ــْدل الِب ــري ،وان ش ــروا يف
ِ ٍ
أحور والـْافد وغريهـا ،وتولـوا مهْـة القضـا
جَ هشب والصعيد ونصا و َ
وال درجس واإلمامة واوطابة واإلقالم بَ النا .
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نبذة عن بالد العوالق منشأ الشيخ عبيد
بالل العوال وزآ من بـالل الـيْن ،والعوالـ هـ ةْوعـة مـن القباحـا
العربيــة ،مضــار ا تــْ َد مــن سـواحا ا ــي اهلنــد امل ــاخ للــيْن حـ
ب ــالل (( قص ــا بَيا ــان )) مش ــاالم ،وم ــن ب ــالل الع ـواِل غ ـرابم ح ـ ب ــالل
الواحد شرقام .
وهي تنق إىل ق َْ  :العوالق العليا ،وعاقْ ها نِصا  ،ومـن
مــد ا الصــعيد وجشــب وخــور  ،والعوالققق الل ق ل  ،وعاقــْ ه أحــور،
وجقطنون ال ـهول ،ومـن مـد ا فـد واحلـاق ولَباخـة ،وجع ــْد العوالـ
يف حيـا علـه الزراعـة ورعـي األغنــام ،ووْعهـ أَو ِ
اقـر عرقيـةآ واحــد ،

خصوقـ ـام قباح ــا املنطق ــة الق ــدما  ،وا ــاز العوالـ ـ بش ــساع ه الن ــالر
ومهَّـ ه األر يــة وحــبه للطــري وأهلــِ ،ورغبـ ه يف ال ووــِ إىل العل ـ إِا
ووــدوا َمــن ــن أســلو الــدعو معه ـ  ،وقــد اح ضـ َـن العوال ـ لول ـةم
وشعوابم لعو (( آل البي النبو )) حبضـرموت منـ ظهورهـا ،وأسـهْوا
يف نش ــرها وهاج ــة رواهل ــا واسـ ـ قبال األفـ ـواا م ــن ِرج ــة بـنـ ــي عل ــو 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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وق ــد أش ــارت ك ـ ــب ال ـ ـرتاو وال ـ ــارجخ إىل ه ـ ـ ا ال ع ــاط وخاقـ ــة
الِ ـ ــب املعنيـ ــة ـ ـ ا األمـ ــر كـ ـ ـ(( الشـ ــاما )) لل ـ ــيد علـ ــو بـ ــن طـ ــاهر
و((بض ــاحع ال ــابوت)) لل ـ ــيد عب ــد ال ــرهن ب ــن عبي ــد اِّ ،
وم ــن قـ ــبله
ي
((املواه ــب والـ ــْنن)) لل ــيد عل ــو ب ــن أه ــد ب ــن احل ــن احل ــدال ،ويف
َح َور يف اترجـخ ِخمـالف أحـور )) جلـامع هـ د الرتمجـة
ك ا (( الطَّهرف األ ه
شاما هل د امل فلة(. )1
ب آ آ
وأمــا مدجنــة (( جشــب )) م ــق رأ الشــيخ عبيــد ومنشــؤد فهــي مــن
ـا مـن
مدن ال ارجخ القدت ،ورل ِكرها يف النقو القداـة ،ووقـف
م ـ ــدن ال س ـ ــار القدا ـ ــة يف ال ـ ــارجخ ،وق ـ ــد س ـ ــِنها مجل ـ ـةآ م ـ ــن الفئ ـ ــات
االو ـْاعية عله ممر العصـور وتقلباتـِ ،ومـنه املشـاجخ آل ابانفـع قبيلـة
ـات ـا إىل اليـوم ،كْـا سـِنها
الشيخ عبيد ،وال زال مـن أعقـا مجاع آ
فيْــا بعـ َـد القــرن الِــاين عشــر اهلســر ال ــال آل اجلفــر ي وتِــاثروا ــا،
وان شــرت ِ يِرجـَّ ـ ه منهــا إىل بقــاع أخــرص وحــازوا ــا املِانــة العليــا مــن
االح ـرتام وال قــدجر ،وســار أواحله ـ ابل ــري احل ــنة والقــدو امل ا ــنة
ح قارت كلـْ ه هي الناف يف الدولة والقباحا وبقية الرعاع .

( )1وال زال حت الطباعة.
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وك ـ ــان أول م ـ ــن ق ـ ــدم م ـ ــنه إىل ب ـ ــالل العوالـ ـ ـ ال ـ ــيد عل ـ ــو ب ـ ــن
علي بن أهد بن علو بن عبد الرهن اجلفر الشـهري (( مبـوىل العرشـة
)) تلـ ــْي الش ــيخ أ بِ ــر ب ــن سال ـ ـ املقب ــور ب ـ َِـرتجس ،وبق ــدوم س ــيدان
َسس ألبناحِ وأحفالد ةـدام ومقامـام ال جضـاههِ ،كـرد قـاحب
امل كور أ َّ
(( ال ــارجخ املع ــْد )) ( )1بقولــِ  :ون ـ ه عــن ِلــك اجلــاد الع ــي وال َق ـ هدر
اجل ــي يف قلــو القباحــا ،حـ وقــا بـ لك أن العصــا وال َّ بَـلَــة( )2مــن
الِو تِون َخ ِفريام( )3فضالم عن أحد أوالل ال ال .
وك ــان موقـ ـ آل ابانف ــع م ــن ال ــال آل اجلف ــر موقـ ـ امل ــاند
وال فجيــد يف كــا األح ـوال واألمــور ،ممــا هيــف للسْيــع حف ـ َ مــول ِ اآلاب
وخدمةَ البالل والرعاع وإقامة الشرع احلني .

ـداّ بـن ح ـن اجلفـر  ،ول ـ
( )1هو رسالةآ لطيفةآ يف أن ا آل اجلفـر ك بهـا ال ـيد عب ي
تطبع بعد .
( )2ةْوعة خيو ٍ من طـرف الِـو تـربم برمـام و ْلهـا املن ـب للشـيخ إلطفـا الفـ أو
احلرو عند ظهورها .
( )3ما ج سار بِ .
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نبذة عن الشجرة النافعية
جن ــْي املشــاجخ آل ابانفــع املووــولون بــبالل العوال ـ إىل بـن ــي أميــة،
وِلك حب ب الواثح ا فوظة لـدجه عـن ِلـك ،ومـن أمههـا مِاتبـات
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 :
اّ الرهن الرحي
ب ي
احلْد يّ َع َّـز شـفنِ ،ليعل ـ َمـن َوقَـ َ علـه هـ ا املرقـوم ين ووـدت
ِ
اّ املطرمــي
خبـ مــن ءــع مــن اجلـ يد العال ـ العالمــة عبــدامللك بــن عبــد ي
اّ بن علـي بـن عبـد العلـي بـن
ابانفع ،ووودت أجضا خب الفقيِ عبد ي
عبدامللك بن عبد الرهن ابانفع قال :
وبعــد فــجين ووــدت أن ــاابم مِ وبـةم بقل ـ الفقــري أ بِــر ابــن الفقيــِ
علي بن عبد العلـي انفـع أن ن ـب آل انفـع إىل بـنــي أميـة ،روص ِلـك
اّ بــِ وبربكاتــِ
الشــيخ الِبــري القطــب الشــهري عبيــد بــن عبــدامللك نفــع ي
اّ أهـد بـن حمْـد بـن أ جنْـة مـن
آمَ ،وءـع مِـا ِلـك الفقـري إىل ي
احلبيب أهد بـن حمْـد ا ضـار ابلقـوجر يف وال لوعـن ،ومـن احلبيـب
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 سال ـ بــن أهــد بــن علــي بــن
عْر ا ضار ما مِالِ :
أميــة بــن عبــد مشــس بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كــال جي ــْع
اّ عليــِ وسل ـ عنــد عبــد منــاف ،فـجن ســيدان
اّ قــله ي
بن ــب رســول ي
عِـْان بن عفان بن العاص بن أميـة بـن عبـد مشـس بـن عبـدمناف إليـِ
ج صا ن ب آل ابانفع .
قــال كاتــب الشــسر  :وأقــا منشــفه مــن خراســان ،كْــا رو أ ـ
خروـوا ثالثـةَ إخــوٍ ألبــوج ِن إىل حضــرموت ،ث ـ إىل قرجــة ت ــْه َع هْــد،
ففحده سِن هلا ولِ عقب فيها ،ويف اهلسـرجن جقـال هلـ آل ابانفـع .
والِــاين مــنه ســِن قرجــة جشــب ولــِ ــا عقــب مشــهورون ـ ا االس ـ ،
وهو وده وود آل احلي امل َْ اآلن ((آل علـي بـن بـوبِر)) ،ووـد
(( آل علي بن ح ن )) القاطنَ بوال عبدان  .اهـ .
وت ل ـ ـ ــا ن ـ ـ ــبِ ه ـ ـ ــو الش ـ ـ ــيخ امل ـ ـ ــرِي عبي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــدامللك ب ـ ـ ــن
عبــدالرهن بــن حمْــد بــن أ بِــر بــن انفــع بــن حمْــد بــن أ بِــر بــن
انفع بن إبـراهي األمـو  ،ح ـب مـا ورل يف األقـا املططـو للشـسر
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علي من ٍ
قبيلة عرجق ٍـة ج َّـْون آل ابلبـيه
النافعية( ، )1وأ َمِ فاطْة بن
يٍ
بنواحي جشب (.)2
وقــد خــدم ِ الشــسر النافعيــة يف ك ابنــا ((الطــرف األحــور يف اترجــخ
خمــالف أحــور)) ،يف حبــث ضــاف م ِامــا اش ـ ْا علــه بعــض الواثح ـ
واملشسرات.

مولده ونشأته
ولــد الشــيخ عبيــد بـوال جشــب يف عاحلــة مــن عــاحالت املشــاجخ أهــا
العلـ واجلاد والِرم .
اع ـ ـ ب ــِ أهلـ ــِ وووهـ ــود إىل تعل ـ ـ الق ــرآن ولقنـ ــود اآللا وح ــن
األخ ــالق واح ـرتام األولي ــا الص ـاحلَ ،وهل ـ ا قي ــا عن ــِ :إن ــِ ك ــان من ـ
اّ تعــاىل بقلبــِ وقالبــِ مش ـ غا ابلطاعــات مــن
بداعتــِ وهــو م ووــِ إىل ي
نواف ــا العب ــالات واألِك ــار والص ــلوات ،حـ ـ بلـ ـ م ــن إقبال ــِ وق ــدق
تووهــِ أنــِ جقـرأ كــا جــوم مــن رمضــان خ ــْ َ مــن القــرآن ،وكــان ميــاال
بطبعِ إىل املطالعات والـْراوعات يف ك ـب العل ـ وقـرا ك ـب ال ف ـري
( )1وقد أثب ناها كاملة يف ك ابنا (( الطرف األحور ))  ،وال زال حت الطباعة.
( )2الرتمجة املططوطة أل جنْة ص. 10
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وعلومِ ،ح أثر عنِ أنِ قرأ تف ري اإلمـام البغـو ني ـَ مـر مطالعـة
.
أمــا ك ــب ال صــوف والرقــاح فِــان مقــبال علــه قرا ــا ومطالع ه ــا
خصوق ــا بع ــد أن ك ــرب وش ــب ومنه ــا (( الرس ــالة القش ــريجة )) و(( رو
الرعحَ)) و((اإلرشال)) كالمها البن أسعد اليافعي وغريها.
وكــان لــِ اس ـ ئنا ألق ـوات ال ــْاع وحضــور حض ـرات ال ـ كر من ـ
قـباد حـ إنـِ كــان جبـ ل وهــدد يف إحياحهـا ومجــع العدجـد مــن األقـران
عله ِلك .
وكان ـ فطرت ــِ ةبولـ ـةم عل ــه األخ ــالق احل ــنة وح ــن املعامل ــة م ــع
اواص والعام ،ح مال إليِ القلو وأحب ِ وحصا لِ ال َقبول ال يام،
وأم ــا ب ــرد لوالدج ــِ وتفاني ــِ يف خ ــدم ه فق ــد بلـ ـ الغاج ــة يف اإلخ ــالص
واللط معه .
وعا معرضـام كـا اإلعـرا عـن احليـا الفانيـة ،زاهـدام يف حطامهـا،
غري انظر للنا يف ِوا فضالم عْا يف أجدجه إال مـن كـان مـن عبـال
َ
اّ الصـ ــاحلَ أو مـ ــن أهـ ــا البي ـ ـ النبـ ــو  ،فلـ ــِ معه ـ ـ ت ـ ــْام األل
ي
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واالنطـوا  ،م هـرام هلـ قــدق ا بــة ،منــزالم هلـ مــن قلبــِ وعْلــِ املِان ـةَ
اّ من الِوا املرتتب عله إقامة األسبا (. )1
الرفيعةَ طْعام فيْا عند ي
وقد خال من قباد كِريام مما عليِ حال أبنـا املشـاجخ والــْناقب
اّ مــع اجلْيــع مــع ال واضــع واألل
م هـرام مــن نف ــِ طرجـ َ الفقــر إىل ي
وإقامة احلقـوق ،وِا لــْا جيـد مـن قـو حالـِ وملِ ـِ لنف ـِ ،حـ إنـِ
ِ
ومـن ج شـريد بـِ
لـ َا ها قلبِ للن ا ولـ ج زوا ل ولِنـِ ممـر أقـاابِ َ
وجعينه عله ِلك حف ام هل وخشيةم عليه من الوقوع يف احلرام(.)2
وم ــن عساح ــب أحـ ـوال هـ ـ ا الش ــيخ أن تووه ــِ الروح ــي واسـ ـ عدالد
ال وقي برز يف ٍ
بيئة انشغا غالب أهلِها ابحلرث ومعاجلة األر  ،وكان
ل ــِ معه ـ ـ نص ــيب م ــن املعاجل ــة والعْ ــا مـ ــع خمالف ــة ح ــاهل وطبـ ــاعه
وع ــالا  ،فق ــد أث ــر عن ــِ قول ــِ ع ــن نف ــِ آنـ ـ ا  :كنـ ـ أق ــوم وأان
أعْــا ،ونوج ـ جوم ـام أن أطــو َ أعم ـام ةاهــد م لنف ــي فطوج هــا وأان يف
عْا احلرث أعم عنـا الـرب وبَـ ه ِرد وشـد ِ عْـا امل ـنا( )3مـن الفسـر إىل
الليا ال اِنو اجللو ساعة ،وكن مـع ان ٍ ال جعرفـون حـاال وال مـا
أان فيـ ــِ فـ ــال جـ ــروين إال كفحـ ــده  ،وخت ل ـ ـ عليـ ــِ نف ـ ــي وت ـ ــوق إليـ ــِ
( )1املروع ال اب  ،ب صرف ص. 12-11
( )2املروع ال اب ص 3ب صرف .
( )3امل ه نا وال ِي ناو هي إخراا املا من اآلابر ابليد .
َ
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وتطالبـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ولباس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أ  :و ــرم( - )1وشـ ـال عل ــه وس ــطي ش ــدام ق ــوعم ،وك ــان َع ـ ـ ( )2امل ــاج بعو فْنع ها حـ آج ـ ها ،فرأجـ شـيئام خيـرا مـن فْـي حـ وقـع يف
املا (. )3
وروم َّ
واثب ـ ـ ـةآ إىل املِهرمـ ـ ــات
ـس ووال ـ ـ ـةآ آ
وكان ـ ـ ـ للشـ ـ ــيخ عبيـ ـ ــد نفـ ـ ـ آ
ـدق املنامـ ــات ،وال ـ ــْراحي
واألعْـ ــال الصـ ــاحلات ح ـ ـ أ هَوَرثَـ ــِ ِلـ ــك قـ ـ َ
الص ــاحلات الواض ــاات  .ومنه ــا ر عد ل ــبعض رو ــال ال ــل الص ــا
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
اّ بــن أ بِــر العيــدرو وأخيــِ الشــيخ علــي بــن
الشــيخ الِبــري عبــد ي

ـرلل وال
أ بِر ال ِران ،ورأجـ أنـو ولـد الشـيخ عل يـي لـيس عنـد ت آ
غريد ،فقال ال  :خـ ه
ر آ
جب يف ِلك ،وكن مطْئنام لـ أعـرف ال والدام َ
ـداّ العيــدرو  ،ففخـ ت
بيـد أخيــك ،وهــو جعــو الشـيخ أاببِـر بــن عبـ ي
بيدد وتـْاشينا بَ أجدجهْا ومها ج بعان عله أثران )) .
( )1هو اللبا الداخلي حت القْيص .
( )2ةرص املا وممرد .
( )3الرتمجة املططوطة ص. 13
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أثر ع ي يف نفس الشـيخ عبيـد ،بـا كانـ
وكان هل د الر ع ومِلها آ
مبِابــة الــدافع القــو ل ــفرد إىل حضــرموت فيْــا بعــد رغبـةم يف االتصــال
مبَن بقي من أحفال هؤال الروال .
وـا يف نــص الرتمجــة املططوطــة مــا مِالــِ  :وحِــي أن الشــيخ عبيــد
والشيخ ربيع بن عْر يف بداجة أمرمها كاان خي لفـان إىل حضـرموت علـه
ق ــدم ال سرج ــد ل ــزعر الش ــيخ مع ــروف ابمجـ ـال والـْعل ـ ـ ابو ــابر وحمْ ــد
ابعبــال وغــريه ممــن جَِهِــر عــده  ،وكــان الشــيخ أبــوبِر بــن سالـ ـ يف
ِ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

ورل يف نص الرتمجة ما قورتِ  :وكان كلـْا لخا شـهر روـب َر َح َـا
الش ــيخ ربي ــع والش ــيخ عبي ــد ل ــزعر الن ــل ه ــول عل ــه نبين ــا وعلي ــِ أفض ــا
الصــال وال ــالم ،وجنــزلون قبــا الــزعر بغرفــة ابعبــال ،ومنهــا إىل تــرت إىل
اّ هول.
شعب نل ي
وأشار املرتو إىل تَـعَر ِ
ف الشيخ ربيع والشـيخ عبيـد علـه الشـيخ أ
َ
بِــر بــن سالـ ـ يف تلــك الــزعرات ،وهــو ال ج ـزال يف ِلــك الوق ـ علــه
حــال اوْــول ،ومــع تِ ـرار الــزعرات حلضــرموت ات ــع ه لاحــر األخ ـ
وال لقي من الشيو األكابر كْا سيفيت يف الفقر اآلتية .

مشايخه في بداية سلوكه
ان ف ــع الش ــيخ عبي ــد يْل ــة م ــن املش ــاجخ األو ــال  ،ك ــان هلـ ـ األث ــر
الع ي يف شا فطرتِ وتقوت عزا ـِ وارتقـا مه ـِ ،وخصوقـا يف بداجـة
الطلب واألخ  ،ومنه :
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الشيخ الصويف ربيع بن عمر

()1

( )1ولد الشيخ ربيع بن عْر يف قرجة ت ْه (( املافول )) أسفا وال عرما ،ونشـف يف بيئـة
بــدو تــْيا إىل الشــد واألِص وقطــع الطرجـ علــه امل ــافرجن ،كعــال البــداو يف تلــك
اجلهات ،ول لك كـان الشـيخ ربيـع ابل حياتـِ لصـا جقطـع الطرجـ هـو وروـا مـن ((
املق ــي )) م ــن قبيل ــة جق ــال هل ـ (( املق ــابر )) اء ــِ (( عي ــا )) ،مجع ـ بي ــنه موافق ــة
املهن ــة ،فِ ــانوا جنهب ــون ال ــابلة وجع ــدون عل ــه القوافـ ـا حـ ـ ِاع ق ــي ه وخش ــيه
النا  ،ولـ جير وا عله معـاقب ه  ،وبينْـا هـ يف بعـض األعم كـامنَ يف عقبـة املـافول
ِ
اّ مــن ربيــع وعيــا
بــَ شــبو وعرمــا إِ أقبــا روــا ج ــوق هــارد فقــال  :ع وــار ي
اّ ممـا حنـن فيـِ ،ف ـا
اّ ،وحنـن ن ـ سري ي
اللقيطي ،فقال الشـيخ ربيـع  :قـد أوـار ي
الشــيخ ربيــع عــن قطــع الطرجـ واشـ غا ابألســبا  ،وال ــفر مــن حضــرموت إىل أر
القبلة وإىل قنعا ونواحيها لبيع وشرا (( الفو )) ،وهي مال تضاف للطيب وبعض
الص ــناعات احلرفي ــة ،وجن ـ ـزهلا إىل حض ــرموت ،ويف هـ ـ د ال ــرحالت اتص ــا يْل ــة م ــن
ـداّ ابهرمـز،
العلـْا واألوليا وأخ عنه وان فع  ،وخاقة الشـيخ إبـراهي بـن عب ي
روص عنِ الِِري من األخبار واآلاثر عن املشاجخ األحرار .
ومض ـ علــه حــال الشــيخ ربيــع ســنة كاملــة وهــو يف حالــة اس ـ غراق يف البِــا
وال هول  ،وتنِر عله النا وقار جصوم الوق كلِ وال جفطر إال عله حبات تــْر،
ـداّ ابهرمــز علــه الغرفــة واو ــْع
ويف أثنــا ِلــك عــرب الشــيخ العالمــة إب ـراهي بــن عبـ ي
ابّ سالـ ابعامر ،وهو من أوـا املشـاجخ الـ جن أخـ
عيا ا ،ومنه الشيخ العارف ي
عنه الشيخ ربيع فيْا بعد ،ففمره الشـيخ ابهرمـز مبراعـا الشـيخ ربيـع وااله ــْام بـِ،
فِــان األمــر كـ لك ح ـ إن بعــض الفق ـرا الناســَِ مــن آل ابعبــال متيــِ بِ ــا ((
رو الرعحَ )) بعد قال العصر وجقرأ عليـِ عشـر حِـاعت ،فـجِا فـرا مـن القـرا
طب ك ابِ ولـ جِلـِْ بشي .
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اّ حـ حتــر عزمــِ إىل اوــروا إىل وطنــِ،
وبقــه الشــيخ ربيــع يف الغرفــة مــا شــا ي
وهنــا واقــا وهــالد بنف ــِ ،قــابرا علــه ش ـ العــي  ،ح ـ شــع عليــِ جنــابيع
اّ ابلعل ـ ـ اللــدين ،واو ــْع عليــِ املرجــدون وال الم ـ  ،وكــان م ــنه
احلِْــة ،وأنطقــِ ي
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 .
ورو أن أهــا شــبو آِوا الشــيخ ربيع ـا ورمــود بضــفع البقــر ،أ :الــروث ،فطــرا
منهــا ،فلــْا وقــا إىل العقبــة الــَ بــَ شــبو ِ
وعرمــا قــعد علــه أعالهــا وأقبــا إىل حنــو
شــبو ولعــا علــه أهلهــا فقــال  :الليهـ ابـ له ابلــْا العقيـ  ،والــدجن اللصــي  ،وبياعــة
الرقيـ ـ  ،وقطاع ــة الطرجـ ـ  ،وقـ ـليه عل ــيه أرب ــع تِبـ ـريات  .ق ــال امل ــرتو يف (( ترمج ــِ
ابّ م ــن س ــططِ وس ــط
املططوط ــة )) ص : 39ف ــرتص ِل ــك مش ــاهدام ف ــيه نع ــوِ ي
أولياحِ .
وتقوت قلة الشيخ ربيع ابل ال بـنـي علـو يف حضـرموت ،ورحـا إلـيه مـرات
ومـ ـرات ،وك ــان و ــا تعلق ــِ وارتباط ــِ ابلش ــيخ أ بِ ــر ب ــن سال ـ ـ  ،وبينهْ ــا ق ــالت
عبداّ
ومواقالت ،وإىل مِا ِلك أشار ك ا (( أنس ال الَِ )) ص 420لل يد ي
بن عبدالرهن بن علي ابهارون بقولِ:
اّ هـول عليـِ وعلـه نبينـا أفضـا الصـال وال ـالم،
كنا سنة من ال نَ بقرب نـل ي
عبداّ بن عبدالرهن ال قاف
مع سيدان قطب عصرد الشرج أ بِر بن سالـ بن
ي
اّ هول ،وكان روا من (( َر هخيَة )) اءِ ربيع جرتلل عله الشيخ أ بِر
يف زعر لنل ي
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
ن ـواحي ب ــالل العوالـ ـ وقـ ـرأ علي ــِ ،وال ــزم ب ـ ـ ِريد وم ابع ــِِ ،
وم ــن ءاع ــِ
َ
لشــيطِ عــن أخبــار وأح ـوال املشــاجخ مــن آل ابعلــو حبضــرموت ام ـ أل
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
منه الشيخ سالـ ابعامر من روـال الغرفـة والشـيخ العالمـة إبـراهي بـن
اّ ابهرمز ،وكان وا ان فاعِ بِ .
عبد ي
وقربـِ
وقد اع الشـيخ ربيـع ب فلجـب وت ـليك الشـيخ عبيـد ،وألاند َّ
وتفـ َّـر فيــِ قــدق الرغبــة وفــر الـ عط إىل الطرجـ  ،وكــان معــِ أخــود
أهد بن عبدامللك وكالمها ان فع ابلشيخ ربيع(. )1

اّ رهـة
فيِ  .ان هه  .ولـ نق عله اترجخ وفا الشيخ ربيع وال موقع ضر ِ ،رهِ ي
األبرار .
( )1ورل يف الرتمجة املططوطة ص 19عـن امـ ال الشـيخ عبيـد ابلشـيخ ربيـع أنـِ ظهـر هـ ا
وروم واحد ،وكان ةال ـهْا حتفـةم
االم ال عله حاليهْا وقف يهْا فِف ْا و آ آ
ورهةم وكش َ ٍ
حال نور ٍ
ايني ونعْةم ظاهرم وابطنةم ومها م ـْرجن م ـْدجن وسيا الرهة
إلـيه وارل ،جعرفــِ الغاحــب والشــاهد ،وأعمهـ ابل ــعال زاهــر  ،وأوقــا ب ن ـزالت احلـ
عامر  ،فهْا رهةآ للعام واواص .
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الل ابمجَّال
الشيخ ُّ
ويف َم ْع ُر ُ
الص ُّ
بن َع ْب ِد ّ
وف ُ

اّ بـن حمْـد
هو الشيخ الِبـري الشـهري حمْـد معـروف بـن عبـد ي
اّ بــن حمْــد بــن أهــد أ مجــال ل وترتفــع ن ــب ِ إىل
املــؤِن ابــن عبــد ي
قبيل ــة (( آل ابمج ــال ))( )1املع ــروفَ حبض ــرموت ،وهـ ـ أه ــا بيـ ـ عل ـ ـ

ِ
ابّ ا قـ شـها الـدجن بـن عبـدالرهن ابعلـو قولـِ:
( )1أثَر عـن الشـيخ الـوال العـارف ي
اّ عنــِ مــن وهــة بعــض ن ــاحِ،
إن آلل أ مجــال ن ــبام يف أ بِــر الصــدج رضــي ي
قـال  :ويف تلــك الن ـبة كانـ فـيه اواقــية بِِـر العلــْا مـن زمــن قــدت إىل اآلن،
اّ عنِ .
وليس ِلك إال من ال ر ال َوقَـَر يف قدر الصدج رضي ي
ووا يف (( مناقب الشيخ ابمجال ))  :إن ود آل ابمجال هو ثور بن مرتع شـيخ
كِهن ـ ـ ـ ــد  ،وك ـ ـ ـ ــانوا وال َ ب ـ ـ ـ ـ ِ
ـالل (( ب ـ ـ ـ ــور )) املعروف ـ ـ ـ ــة حبض ـ ـ ـ ــرموت ،ففخ ـ ـ ـ ـ ها م ـ ـ ـ ــنه آل
َ
أ جنَّـ ــار ،فـ ــان قلوا إىل ش ـ ــبام ،وكـ ــان هل ـ ـ بِـ ــا مِـ ــان جن ـ ـ ـزلونِ م ـ ـ ثر وحمام ـ ــد وآابر
وسقاعت وم اود .
ولــد الشــيخ معــروف بشــبام ليلــة اجلْعــة يف احلــال والعش ـرجن مــن رمضــان عــام
 ،893وتــريف يف ِح هســر والــدد ،ونشــف حت ـ رعاج ــِ املباركــة الحا ـةم عليــِ بــروق ال َقبــول
وال عال من قباد ،ح إن بعض قاحلي بلدتِ قال لِ  :ع خب من حضر وق ك،
وقال فيِ الشيخ سعيد الشواف يف (( قصعة الع ا )) :
ســعد مــن قــد حضــر وق ــِ ومــن رأص خيالــِ
فـ ـ ـ ــوز مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــد لِـ ـ ـ ـ ـ تربـ ـ ـ ــِ وقبـ ـ ـ ــا نعالـ ـ ـ ــِ
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حف القرآن يف مد ٍ ج ري  ،ثـ طلع بِ والدد إىل الشار ،وال قـه هنـا ابلشـيخ
ـداّ بــن عبــدالرهن بلاـاا ابفضــا ،فِــان الشــيخ ج فـر فيــِ وجقــول  :مــا
العالمـة عبـ ي
أع نورانية ه ا الولد !
أل ـ الشــيخ معــروف اولــو من ـ قــباد ،وكــان ج ـ هب إىل امل ــاود لــيالم و ــارام
خي لــي فيهــا قــاحْام قاحْـام م قشــفام ،مــع كْــال األل والصــيانة جلوارحــِ ،م ســرلام عــن
أشغال الدنيا .
عبداّ بن عْر مجال،
أخ عن مجلة من العلـْا ومنه الشيخ العالمة عْر بن
ي
وقـاب الشـيخ عبـدالرهن بـن عْـر ابهرمـز األخضـر ،وكـان ج ـري إليـِ مـن شــبام إىل
َههي ــنَن كــا جــوم وجعــول إىل أهلــِ لــيالم ،وبقــي علــه ِلــك مــد طوجلــة ،وظهــرت إشــارات
ـداّ ابهرمـز ،ففخـ عنـِ
ف اِ عله جد ابن أخي الشيخ ابهرمز والشيخ إبراهي بـن عب ي
أخ ام اتمام مر شيطِ عبدالرهن ابهرمز ،حيث تـِْا لِ جن البي َ:
ِ
ِ
يف فق ـ ـ ـ ـ ــالوا  :م ـ ـ ـ ـ ــا إىل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا َس ـ ـ ـ ـ ــبيا
س ـ ـ ـ ـ ــفل الن ـ ـ ـ ـ ــا َ َع ـ ـ ـ ـ ـ هـن خ ـ ـ ـ ـ ـ ٍيـا َو ي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـجن احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا قَلِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ِ
ت بـ ـ ـ ـ ـ َ ِجا ح ـ ـ ـ ـ يٍـر
تـ ـ ـ ـ ــْ َّ ه
ك إِ هن ظَف ـ ـ ـ ـ هـر َ
اّ
ثـ قال لِ  :إن إبراهي من األحرار ،عدت املْاثا ،تـْ ك بِ ت فر إن شا ي
تعاىل.
فِــان أَ هن لَ ِزَمــِ م ــفلابم لابــِ ،ح ـ قــال عــن نف ــِ  :يف اب ــدا ســلوكي مِِ ـ
ني ة عشر سنة ما من فيهـا ال لـيالم وال ـارام ،وتــْضي األعم الِِـري مـا أطعـ فيهـا
مضطسع طلبام للنوم ،فلـ جطرقو نعا .
غ ا ام ،ورمبا قرأت نص القرآن وأان
آ
ولـْا ظهر يف مقـام النفـع العـام ظهـر بِامـا األخـالق والعل ـ واالسـ قامة والِـرم
الـ ال ن ــري لــِ يف زمانــِ ،حـ قيــا :إنــِ فـ عليــِ جومـام خبْ ــَ هـالم مــن ال ــْر،
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 علــْا أعــالم ومشــاجخ كـرام ،وقــد
سعد أها وه ه ِلجنام ولنيا .
أخـ ـ عن ــِ الش ــيخ عبي ــد وان ف ــع ب ــِ خ ــالل ت ــرللد عل ــه حض ــرموت
حيث تـَْر قوافا امل افرجن بـبالل ِشـبام م ـ يِ
قر الشـيخ معـروف ومِـواد،
وانل الش ــيخ عبي ــد م ــن ش ــيطِ مع ــروف كام ـ َـا االع ن ــا ومزج ــد الرعاج ــة
والن ر والدعا .

 .وبل مرتبة ع يْة من العلـ واالو هال ح أثر عنِ قولِ  :من أرال أن ج فلو عـن
شي يف امل اهب األربعة فلي فل .
اّ إين ال أوـد فرقـام
وجؤثـَر عنِ الصـف واحلل ـ َّ
عْـن أسـا  ،وجقـول عـن نف ـِ  :و ي
بــَ عـ يٍ
ـرق بــَ رولــَ لخــال علـ يـي أحــدمها ضــر هـ ا الـرأ
ـدو وال قــدج ٍ  ،بــا ال فـ َ
ابلـْعول -وأشار إىل رأسِ -واآلخر قَـبَّ َا ه د القدم ،وضر بيدد عله قدمِ .
وجصــفِ ال ــيد الــوال الشــهري الشــيخ علــي بــن أ بِــر ال ــِران ابعلــو بقولــِ :
ِ
اّ ،ل ــو ألرك ــِ املش ــاجخ العرتف ـوا ب قدا ــِ
الش ــيخ مع ــروف أم ـةآ َو هح ـ َـدد وآج ـةآ م ــن آعت ي
ـروف يف
ـروف يف ال ــْا ومعـ آ
وسـ هـب ِقِ  .وكــان جقــول عنــِ أجضــا  :الشــيخ معــروف معـ آ
َ
األر .
وكان وفا الشيخ معروف جوم ال ب اوامس عشر من شهر قفر سنة 969
اّ رهــة األب ـرار  .ان هــه مــن (( مواهــب الــر
وعْــرد حنــو س ـ ة وســبعَ ســنة ،رهــِ ي
الر وف )) ص . 241وقد أفرلان لِ ترمجة ضْن ه د ال ل لة.
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الع ِيف
الشيخ أَمحَد بلوعار َ

مقدم تربة اهلسرجن ،وهو من كبار الروال األوليا  ،جـ كر أن الشـيخ
ِ ِ
ـام
ســعيد بــن عي ــه العْــول تــزوا ابن ــِ  ،ولــْا كانـ قــد أَل َفـ القيـ َ
ليالم مع والدها رأت مـن الشـيخ سـعيد فـرتم عـن القيـام ،فروعـ ه جومهـا
الِاين إىل والد ا وقال  :ه ا ما لِ مقام يف ليلِ؟! فقال هلا والـدها :
اروعــي وان ــر مــاِا جفعلــِ يف ليل ــِ ؟ وأرســا معهــا مرســوال ألوــا أن
ميت خبــربد ،فقال ـ لــِ  :إنــِ إِا قَــر َ الفســر جقــوم ليصــلي ،ث ـ جيلــس
وجقــول  :أان ..أان ..أان ..ك ـ ا ك ـ ا مــر  ،فلْــا وقــا اوــرب إىل الشــيخ
أهد بن سعيد بلوعار قال هلا :ه ا املقام ال ما وقلنا إليِ ..إشارم
إىل أن الشيخ سعيد جرل عله املنال  :أال ها مـن م ـ غفر ؟ أال هـا
من اتحب ؟ ..إخل .
وللشيخ أهد بن سعيد لعا ج داولِ أها اهلسرجن وبعـض امل علقـَ
بــِ عنــد خ ـ الق ــرآن ووــداند مِ ــواب عنــد أح ــد املشــاجخ مــن آل ب ــن
عفي ضـْن نبـ مـووز ك بـ عنـِ ،تـويف ليلـة اوْـيس اوـامس مـن
شهر ربيع الِاين عام  632هـ .
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الشيخ إبراهيم بن عبدهللا ابهرمز
أخ ـ عنــِ الشــيخ عبيــد وان فــع بــِ غاجــة االن فــاع خــالل تــرللد علــه
حض ــرموت م ــع ش ــيطِ ربي ــع ب ــن عْ ــر ،وق ــد َح ِ ـ َـي الش ــيخ عبي ــد م ــن
الش ــيخ إب ـراهي ابإلو ــاز واإللب ــا والص ــابة وال ــْسال ةِ ،ك ــر ِل ــك
الشيخ احل ن بن علي بلااا ابوفـري يف ترمج ـِ للشـيخ عبيـد ،وقـال :
إن الش ــيخ ابهرم ــز ق ــال للش ــيخ عبي ــد يف بع ــض ةال ــِ ع ــن ةاهدت ــِ
لنف ــِ  (( :ثالثــَ ســنة مــا انطبـ هـ ا علــه هـ ا )) جعــو عينيــِ ،إشــار
اّ ،ثـ قـال لـِ  :هـ ا ع عبيـد لـيس ثنـا م ،إن هـ د
لعدم نومِ يف ِات ي
الطرج الَ مضه عليها ال ل  .اهـ  .ووق قاحب املناقب بقولـِ
 :وكان ه ا الشيخ انسِام عابدام ةاهدام(. )1

( )1املصدر ال اب ص. 57
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الشيخ أمحد بن عبد اللطيف ابجابر (( صاحب عندل

))

()1

وهو أحد املشاجخ األكابر ال جن كان هل الصي الـ احع ،والــْ هر
الراحــع ،والــْقام الشاســع يف نـواحي حضــرموت ،وخاقــة وال لوعــن،
ع ـ ــرف ابلـ ـ ــِْارم والفض ـ ــاحا ،وح ـ ــن ال ـ ــْ وزج ـ ــن الش ـ ــْاحا ،ل ـ ــِ
اّ يف كافــة
األعل يف أعْــال اوــري ومرباتــِ ،ونشــر العل ـ والــدعو إىل ي
أوقاتِ .
أخـ ـ عن ــِ الش ــيخ عبي ــد ب ــن عب ــدامللك خ ــالل ت ــرللد امل ِ ــرر عل ــه
الوال اشار من شيطِ الشيخ ربيع بن عْر ،ح قار الشيخ عبيد
اِث يف ضيافة الشيخ أهد بعندل الشهر والشهرجن(. )2
قــال امل ــرتو يف ترمج ــِ املططوط ــة  (( :وم ــن مشــاخيِ الش ــيخ ا ق ـ
أه ــد ب ــن عب ــداللطي ابو ــابر ق ــاحب عن ــدل ،فلق ــد انل من ــِ من ــاال
ع يْ ــا ،وعن ــدما طلـ ــب من ــِ ال اِـ ــي قـ ــال  :أح يِِْ ــك يف الِ ـ ــا
وال ـ ــنة ،ق ـ ــال  :إين ال أسـ ـ ـ طيع ِل ـ ــك حي ـ ــث إن أه ـ ــا وه ـ ــَ أهـ ـ ـا

(َ )1عهن َدل قرجة من قرص وال حضرموت تقع قرجبا من مدجنة حرجضة ،وكالمهـا مـن املـدن
الشهري يف ال ارجخ .
( )2املصدر ال اب ص. 18
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((شروة)) -أها بداو  -وأها زرع ووها ،فا يِِْو عله مـا اسـ طع
منهاَّ ،
فاِِْ عله ما اس طاع من الِ ا وال نة(. )1

َّ
ابَنفِع
الش ُ
يخ َع ْب ُدالغََّ ا ِر َ

ـيخ عبيــدام بن ــرد ورعاج ــِ
وهــو مــن بــالل جشــب الصــاحلََ ،خـ َّ
ـص الشـ َ
فر فيِ النسابة والوالجةِ ،كر ِلك ِ
مرتمجِ
من كان يف قباد ،وكان ج َّ
يف ص 23عند ِكر بعض أحوالِ يف قباد وشـبابِ ،فْـن ِلـك قولـِ :
وكــان  -أ  :الشــيخ عبيــد  -يف بــداعت أمــرد جــدخا ابحلطــب علــه
رأســِ إىل ميــدان القرجــة ،فــرآد جومــا ال ــلطان قــالم بــن ابقــب وعنــدد
الفقيِ عبد الغفار ابانفـع ،فقـال  :ع فقيـِ عبـد الغفـار أال تـرص إىل ولـد
الفقيــِ عبــدامللك جفعــا هِ ـ ا ،مش ـ بيــِ وأهلــِ وأوهــنه  ،ــاا إىل
أل  ،فقــال الشــيخ عبــدالغفار :ع قــالم هـ ا جِــون لــِ شــفن ع ــي ،
اّ ق ــول الفقي ــِ عب ــد
وإن سل ــْنا حن ــن وأنـ ـ عش ــنا يف برك ــِ ،فاق ـ ي
الغفار وقار هو وال لطان قالم وأها اجلهات املشـرق والــْغر يف
برك ِ .
( )1املصدر ال اب ص. 23
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قـ ــال املـ ــرتو  :وإمنـ ــا واهـ ــد نف ـ ــِ  -أ  :الشـ ــيخ عبيـ ــد  -ـ ـ د
األحـوال ،حيــث إن الدولــة وأهــا اجلهــة م علقــَ بــِ يف والجــة القضــا ،
وكان طرجقِ اوْول أول عْرد وآخرد ،ثـ أع رود من القضـا ف بَّـا يف
العبال  ،ثـ نـزع يف الرحلة لطلب ال اِي (.)1
َّ
ابعبَّاد
يخ َع ْب ُد َّ
الش ُ
بن أمح َد َ
الرمحَ ِن ُ

ق َفِ قاحب الرتمجة املططوطة مبا مِالـِ  :الشـيخ الِبـري ال ـالك
َو َ
اّ العبـ ــال الزاهـ ــدجن وكـ ــان رهـ ــة
الناسـ ــك اااهـ ــد الزاهـ ــد بقيـ ــة عبـ ــال ي
للعالـَْ وويِ الـدجن عبـد الـرهن بـن أهـد عبـال ( ،)2ارتـب بـِ الشـيخ
عبيــد خــالل تــرللد علــه غرفــة ابعبَّــال ،وان فــع بــِ وانل منــِ اإلوــازات
واإللباسات وقدق املول  ،وكان شيطا وليال وقدو جق دص بِ.
ك ب قاحب الرتمجة عن عالق هْـا مـا مِالـِ  :حصـا لـِ  -أ :
الشــيخ عبيــد مــع الشــيخ عبــد الــرهن املـ كور  -ةــالس كراــة وعنــاعت
قداة ،ظهر منها عله الشيخ عبيد قفا ا بة واأللفة الشـافية ،فِـان
جقــي عنــدد الشــهر والشــهرجن والِالثــة مــع ووــول شــيطِ الشــيخ ربيــع،

( )1املصدر ال اب .
( )2املصدر ال اب ص.58
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وكانـ ـ األوق ــات تع ـ ِيـرب ع ــن أت ـ ـ احل ــاالت وأس ــعد ال ــعالات ابتف ــاق
األحبة من غري أش ات .
كان خواطره مجيعام تنل حواهل ف سي كف ا عن قلب واحـد،
وِلك ابتفاق األحوال وقفا ا بة والولال ،وكان َلأَ ه ا الشيخ -
أ  :الش ـ ـ ــيخ عب ـ ـ ــدالرهن ابعب ـ ـ ــال  -الطاع ـ ـ ـةَ وال ـ ـ ــْساهد َ يف أنـ ـ ـ ـواع
العب ـ ـ ــالات والروات ـ ـ ــب واألورال وال ـ ـ ــدعا لعام ـ ـ ــة امل لـ ـ ـ ــَْ والرغب ـ ـ ــة يف
خواقــه  ،م ــؤثرام اوْ ــول قــاحْام قاحْ ـام الوق ـ َ كلَّــِ ،ح ـ قي ــا ل ــِ يف
اّ عن ــِ  :أق ــول لنف ــي مق ـ ـرابم عليه ــا امل ـ ــافة :
ِل ــك ،فق ــال رض ــي ي
ِ
قـ ِـرب ع نفــس اليــوم ،فْــا ألر مــا جِــون الليلــة ،وقــومي الليلــة فْــا
اه
ألر مـ ــا جِـ ــون غـ ــدام ،فعـ ــا علـ ــه ه ـ ـ ا مع ِف ـ ـام حاب ـ ـام نف َ ـ ــِ يف
امل سد عله ال الو واألِكار واألورال ح كان لِ شفن ع ي (. )1

( )1كـان أخـ د وان فاعِ يْلة من املشاجخ امل كورجن أثنا زعرتِ لرتت ،وهـو يف طرجقـِ إىل
زعر الشــيخ أ بِــر بــن سال ـ بعينــاتِ ،كــر ِلــك يف الرتمجــة املططوطــة أثنــا ِكــر
لخول الشيخ عبيد إىل حضرموت مبا مِالِ  :ففِن الشيخ ربيع بن عْر للشيخ عبيـد
ابل ـفر إىل حضـرموت وقــال  :ع ـا خـ أنـ وإخوانـك طوفـة يف حضــرموت إىل
اّ
اّ ،وهـو أول وقـ ظهـورد وشـهرتِ ،أعـال ي
عند الشيخ أ بِر بن سالـ بن عبـد ي
اّ وفيها
علينا من بركات اجلْيع ،ف افروا بطن وال حضرموت ح أتوا ترت هاها ي
اّ العيــدرو ،
أعيــان مــن ال ــال األشـراف ،مِــا الشــيخ أهــد بــن احل ــَ بــن عبــد ي
والشــيخ أهــد بــن علــو ابواــد  ،والفقيــِ حمْــد بــن ح ــن بــن علــي بــن أ بِــر
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الشيخ أبوبكر بن سالقم ((
صاحب ِعينات
َّ ُ
ُ
ُ

))

كان معرفة الشـيخ عبيـد بـن عبـدامللك ابلشـيخ أ بِـر بـن سال ـ
قدا ـةَ العهــد ،وِلــك قبــا ظهــور واش ـ هار الشــيخ أ بِــر ،وإىل ِلــك
أشــارت الرتمجــة املططوطــة ص 25حيــث إن الشــيخ عبيــدام كــان جــرتلل
اّ هــول كــا عــام برفقــة شــيطِ
علــه حضــرموت وخاقــة يف زعر نــل ي
ربيــع بــن عْــر وكــان الشــيخ أبــوبِر بــن سال ـ يف ِلــك الوقـ يف حــال
اوْول.
ول ــْا بــرز الشــيخ أبــوبِر بــن سالـ ـ وكــرب حالــِ ومقامــِ وأجضــا كــرب
حــال الشــيخ عبيــد يف بــاللد واش ـ هر تِــررت زعرات الشــيخ عبيــد إىل
الشــيخ أ بِــر ،وكان ـ زعرتــِ األوىل بعــد اش ـ هارد حاوجــة جلْلــة مــن
األقاا ِكرها املرتو يف سياق ترمج ِ مبا مِالِ :

ابّ الفقيـِ العال ـ العالمـة يف
اّ ـ  ،والشـيخ الِبـري العـارف ي
ال ِران ،وغـريه نفـع ي
اّ علينا من أسرار اجلْيع ،فِِْوا يف ترت
اّ ابفضا أعال ي
الطرجق َ ح َ بن عبد ي
ـاال إىل أن لخـا علـيه شـهر رمضـان وهـ يف أت ـ حـال وأنعـ ابل ،وكانـ أسـفارد
لي َ
اّ عنِ حتَفام وطرفام وأعيالام ،لـ جِن شي آ ألـ َّ مـن أسـفارد ألنـِ مجـاالب حمبـو آ ،
رضي ي
اّ من فضلِ ،ثـ تووهوا من ترت إىل عند الشيخ الِبري أ بِر بن سالـ  .اهـ
زالد ي
املصدر ال اب ص.16
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بع ــد أن امـ ـ أل قلـ ـب الش ــيخ عبي ــد ب ــن عب ــدامللك مباب ــة آل البيـ ـ
النب ــو الق ــاطنَ يف حض ــرموتَ ،ر َح ـ َـا م ــن جَ هش ــب ٍ ومع ــِ ِحمبَــِ ومرج ــدد
اّ الغزاال وخالمِ مرشد وسالـ بن فاضا واحل ن بن
الغزاال ابن عبد ي
علــي بلاــاا ابوفــري ،ونــزلوا ببلــد الغرفــة لــدص شــيطِ الشــيخ ربيــع بــن
عْــر ،ومِــث مــد ابلغرفــة لـ ـ جــؤِن لــِ ابل ــفر إىل حضــرموت ،ل ــْا
جعلـِْ الشيخ ربيع من ترلل خاطر الشيخ عبيد يف ال فر ،ثـ لـْا قَ ِو
اواطر وقدق العزم أِن لِ وقال لِ  (( :ع ـا خـ أنـ وإخوانـك
طوفة يف حضرموت و خ ون عن الشيخ أ بِر بن سالـ )) .
ف ووِ الشيخ عبيد مبن معِ ح لخلوا إىل ترت وفيها آنـ ا أعيـان
ـداّ
م ــن ال ـ ــال األش ـ ـراف ،مِـ ــا الشـ ــيخ أهـ ــد بـ ــن احل ـ ــَ بـ ــن عبـ ـ ي
العيدرو والشيخ أهد بـن علـو ابواـد والفقيـِ حمْـد بـن ح ـن
ب ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــن أ بِ ـ ـ ـ ـ ــر والش ـ ـ ـ ـ ــيخ الفقيـ ـ ـ ـ ـ ــِ العال ـ ـ ـ ـ ـ ـ العامـ ـ ـ ـ ـ ــا
اّ ابفضا ،ففخ عنه الشيخ عبيد ومـن معـِ وارتـب
ح َ بن عبد ي
مد إقام ِ يف ترت ولخا عليه شهر رمضان من ِلـك العـام وهـ
يف أمت حــال وأنعـ ابل مبدجنــة تــرت  ،وخــالل شــهر رمضــان تووهـوا إىل
عين ــات واس ـ ـ قبله الش ــيخ أب ــوبِر ب ــن سال ـ ـ وأض ــافه إض ــافةم تلي ـ ـ
مبق ــامه  ،وحص ــا للش ــيخ عبي ــد بلق ــا الش ــيخ أ بِ ــر تـ ــْام األن ــس
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ٍ
ٍ
ت بينهْـ ــا
ووـ ـ َـر ه
واالنش ـ ـرام ،وهـ ــي أول معرف ـ ـة بـ ــِ وأول اتفـ ــاق هلْـ ــاَ ،
امل ـ اكر و ـ َّـا ج ــومه ِل ــك إىل ق ــر العص ــر ،ث ـ ـ طل ــب الش ــيخ عبي ــد
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
هلـ ابل ــفر مــن غــري أن جعــزم علــيه ل فطــار ،فوقــع يف ابل الشــيخ أ
بِــر مــن ِلــك شــي  ،فـرأص يف تلــك الليلــة الشــيخ عبــدالقالر اجلــيالين
اّ الصــاحلَ أتــود وقــالوا  :ال جِــن عنــد حــر آا مــن
وطاحفــة مــن عبــال ي
ســفر عبيــد وأقــاابِ ،فــجن حــاو ه الــَ وــا وا هلــا قــد قضــي وفــوق
ِلــك زعل  ،فِ ــب الشــيخ أب ــوبِر ب ـ لك إىل الش ــيخ ربيــع ب ــن عْ ــر
وبشَّرد ابلر ع ففرم ا اجلْيع واس بشروا .
ويف زعر أخــرص َرَوص أن الشــيخ عبيــدا نــوص اإلقامــة بعينــات ليِــون
قرجبام من الشيخ أ بِر بن سالـ  ،فقال لـِ الشـيخ أبـوبِر (( :ع عبيـد
الــزم أرضــك تِــن مصــباحام يف ظل ــْة ،وأمــا حضــرموت فج ــا غني ـة عــن
وع َْرهــا بق ـرا الق ــرآن
ضــوحك )) ،فرح ــا إىل بل ــدد ففحيــا فيه ــا ال ــدجن َ
والعلـ ـ ـ والرواتـ ــب واألورال ،ح ـ ـ رحـ ــا إليـ ــِ الصـ ــاحلون والعل ـ ــْا مـ ــن
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حضــرموت ومــن وهــات الــيْن ومــن مجيــع وهــات املشــرق ،ف هــر يف
قرج ِ أربعون عالـْام وعْرت فيها م اود كِري (.)1
ويف إح ـ ـ ــدص زعرات الش ـ ـ ــيخ عبيـ ـ ـ ـد إىل حض ـ ـ ــرموت بع ـ ـ ــد ظه ـ ـ ــورد
واش هارد ال قه ابلشيخ أ بِر بن سالـ يف مدجنة سيؤونِ ،كر ِلك
مناق ــب الش ــيخ مع ــروف ابمج ــال امل ــْه (( مواه ــب ال ــر وف ))
ك ــا
فقال  :أخربين الشيخ الصا الوال عبيد بن عبدامللك ابانفـع اليشـبْي
قــال  :حصــا علـ يـي مــر آ شــدج آد يف جــد فه فـ ب ــيد الشـيخ أ
اّ عل ـ َّـي ابلعافي ــة بربكات ــِ ،وتِل ـ ـ يف س ــيد
فْ ـ َّـن ي
بِ ــر نف ــع ي
اّ ب ــَِ ،
الشـيخ وأثـ عليــِ كِـريام وقــال  (( :إنـِ القطــب قــاحب الوقـ )) فقــال
لِ بعض من حضر  :أشهد أنِ القطب ،فقال الشيخ عبيـد  (( :أشـهد
أنِ إمـام األقطـا ))  ،وكـان ِلـك يف مجـالص األول عـام  986يف لار
سيد الشيخ أ بِر ب يؤون ،وكان الشيخ عبيد وقا يف مجع كِـري
من املشاجخ والفقـرا مـن وهـات الـيْن ولثينـة وأحـور وال ـاهر وغـريه
ل ــزعر س ــيد الش ــيخ أ بِ ــر ،وحص ــا ل ــِ م ــن ال بسي ــا ال ــام ،وعـ ـ
اّ اجلْيع بِرام ِ آمَ (. )2
اجلْيع ابلضيافة واإلكرام ،غْر ي
( )1املصدر ال اب ص 23ب صرف.
( (( )2مواهب الر الر وف يف مناقـب الشـيخ معـروف )) ْـد بـن عبـدالرهن بـن سـراا
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ويف الرتمجــة املططوطــة ِكــر املــرتو الرحلــة األخــري الــَ ال قــه فيهــا
الشــيخ عبيــد ابلشــيخ أ بِــر ،وِكرهــا يف حِاجــة طوجلــة حاوجــة علــه
تفاقيا ال فر مبا مِالِ  :ورو أن الشـيخ عبيـدا يف بعـض أسـفارد إىل
عند الشـيخ أ بِـر بـن سال ـ وقـا يف مئـَ مجـا مـع كِـر اولـ مـن
آل الفقيِ عْـر بـن سـعيد قـاحب امنسـد ( )1وآل الِـول مـن أحـور
وآل برج ــك وغ ــريه مم ــن جِِ ــر ع ــده ح ـ وق ــلوا إىل ش ــبام  ،وأرالوا
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
حيث تدقي الشـرع ،فقـال الشـيخ عبيـد  :سـريوا بنـا إىل تـرجس وت غـدوا
اّ ،والفقيــِ سال ـ خيــرا مــن الوقـ معـ  ،فعزمـوا إىل
هنــا إن شــا ي

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
(( ال سرب )) من الدولة ،وال سـرب كف ـا إسـقا العشـور علـه بضـاعاتِ،
اّ جيربونــك ،ولــيس لــِ  -أ  :الروــا  -ابلدولــة
فقــال لــِ  :إن شــا ي
خلط ــة وال معاش ــر  ،فْ ــا وق ــع بع ــد أعم إال وال ــلطان عْ ــر ب ــن ب ــدر
( )1قرجـة قرجبــة مـن مدجنــة لـولر تقــع يف وال ج ـْه عـزان  ،وهـو مــن أكـرب األولجــة  ،و يت
منابعِ من أر الدماين انحية األكواع ،وجصب يف أر لثينة.

( ) 42

الِِ ــري طل ــب ع ــو ابس ــالمة وق ــال ل ــِ  :م ــا ترج ــد ِع ــو إكرام ــك
للشيخ عبيد ومن معِ ؟ قال  :أرجد ال سرب  ،فِ ب لِ ب لك خطـام لـِ
تووــِ ســيد لــزعر الشــيخ أ بِــر بــن سال ـ  ،وكــان مــن
ولعاقِبَِــِ ،ث ـ َّ
عال أها البلدان خيروون بعياهل يف لقا الشـيخ عبيـد لشـهرتِ عنـده
وحمبـ ه فيــِ ،وجقولــون  (( :العــال ع شــيخ عبيــد )) ،وعالتــِ أنــِ جــريكِض
هل بعض اجلْال ح جن هوا إىل آخر املدجنة  ،وكان لِ مجا من أشهر
اجلْال وعليِ روا اءـِ حيـدر املقهـو عبـ آد حبش بـي قـا آكـان علـه
مطــبخ الشــيخ ،فــركض ابجلْــا وعلــه اجلْــا ســلة فنــاوَ القهــو حنــو
مئــَ فنســان ،ف ــقط ال ــلة وأحــس ــا ول ـ ا لــك اجلْــا مــن شــد
الــركض حـ فــرا اجلْــع مــن الــركض ،وروــع لل ــلة فووــد الفنــاوَ ل ـ
جص ــبها ش ــي إال واح ــدا ك ــان يف أس ــفا ال ــلة ،حـ ـ لخلـ ـوا ت ــرت يف
ني ــة عشــر طــارا وني ــة عشــر قصــبة ل ألن ســيد قــاحب فـ يـن يف
ال ْاع ،وأمر احلدا َ أَ هن جزفَوا ابل ْاع يف طرق مدجنة ترت ولـ جعـرت
أح ـ آد مــن ال ــال علــه حــال الشــيخ ،وكــان الشــيخ أبــوبِر بــن سالـ ـ
بشــرين أ َّ
َن عبيــدام لخــا تــرت ابل ــْاع أعطي ــِ بعـريام ِخبطامــِ
جقــول َ :مــن َّ
بشــارم ،ففطــن بعــض ول ــاحِ ف قــدم يف (( ِع ـرا )) -أ  :اس ـ قبال-
الشيخ ٍ
عبيد إىل شـبام ،وسـار معـِ إىل أن لخـا تـرت ،وحـَ شـاهد مـا
ِ
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ِكــرد الشــيخ أبــوبِر ابلر إليــِ وأعل ــِْ أن الشــيخ عبيــدام لخــا تــرت مبــا
ِكرد ،وكان مع الشيخ أ بِر قبيغة أعطاها الرو َـا وأمـر لـِ ابلبعـري،
ثـ ـ قــدم الشــيخ عبيــد وتل يقــاه الشــيخ أبــوبِر ومــن معه ـ  ،وكــان مــع
ـداّ
الشــيخ عبي ــد أخ ــود أه ــد املِن ــون اب ــن عب ــدامللك والغ ـزاال ب ــن عب ـ ي
فع ِْل ـوا ءاع ـام حبضــر الشــيخ أ بِــر بــن
وعـ آ
ـدل كِــريآ مــن الصــاحلََ ،
سالـ ح غا الشيخ عبيد عن ظاهر األمر وهِ ا يف الليلـة الِانيـة،
وك ــان م ــع الش ــيخ عبي ــد ح ــدا آ جق ــال هلـ ـ (( آل زج ــون )) م ــن و ــرلان
خي ــدمون الش ــيخ وجعرف ــون قاع ــد ال ــْاع ،وال جوو ــد أحـ ـ آد أبلَـ ـ م ــن
أســلو  ،وهـ انفــع بــن فرحــان وأواللد وكـ ا الشــيخ الناســك أهــد بــن
عبدامللكٍ ،
عارف قاعد َ احلدا وال ْاع .
حال آ

ول ـ ــْا ك ـ ــانوا يف ح ـ ــال ال ـ ــْاع انلص الش ـ ــيخ أب ـ ــوبِر خالم ـ ــِ  :ع
ـاع مــا ِ
ملهــوف هــات القْق ـ  ،فســا ملهــوف بقْق ـ فيــِ حنــو مــن قـ ٍ
ٍ
ورل ،فقال  :هات القْق الِبري ،فج ا ليلة عر ٍ  ،ال خيفـه عط آـر بعـد
عرو .
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وكان ه ا آخر او ـْاع بَ سـيد الشـيخ أ بِـر والشـيخ عبيـد،
وفيِ قال الشيخ أبوبِر ألخيِ عقيا  :إن عبيدام يف األوليا مِا ـ
بن زكرع يف األنبيا (. )1
وكــان الشــيخ عبيــد جِاتــب الشــيخ أاب بِــر وجواقــلِِ ،كــر ِلــك يف
الرتمج ــة املططوط ــة ص 52بقول ــِ  :وبينهْ ــا ق ــلةآ ومع ـ ٍ
ـان لطيف ـ ـةآ ،وال
تنقطــع بينهْــا املِاتبــة والــْراسلة ابلــول الصــالق ،فــجِا او ــْعا رأجَهْــا
شيئام واحدام .
كان هؤال أه شيو الشيخ عبيد بن عبدامللك ابانفع ،ولِ شـيو
آخرون ِكر ك ب الرتاو  ،ومنه :
اّ العيـ ـ ــدرو  ،والشـ ـ ــيخ
الشـ ـ ــيخ أهـ ـ ــد ب ـ ـ ـن احل ـ ـ ــَ بـ ـ ــن عبـ ـ ــد ي
اّ ابفض ــا،
أه ــد ب ــن عل ــو ابوا ــد  ،والش ــيخ ح ــَ ب ــن عب ــد ي
والفقيِ حمْد بن ح ن بن علي بن أ ال ِران.

حضور الشيخ عبيد جنازة الشيخ أبي بكر
ورل يف الرتمجة املططوطة ص 53حول ه د امل فلة ما مِالِ :
( )1نقالم عن الرتمجة املططوطة ص 25ب صرف واخ صار .
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ـيخ عبيـ ــدام
رو أن الش ــيخ أاب بِـ ــر ب ــن سالـ ـ ـ أعطـ ــه س ــيد الش ـ َ
ـيخ عبيــد ،وقــال لــِ َ :مــن ســب بــِ األوــا
خاتــِْ وأخـ هــو خات ـ الشـ ِ
سي ــق خات ــِْ مــن جــد قــاحبِ ،أَمــارم علــه موتــِ ،ف هليَ هاضـ هـر َلفهـنَــِ،
فِــان ســيد أبــوبِر هــو الـ ســب بــِ األوــا وســيد عبيــد حينهــا
ك ــان انزالم إىل أح ــور ،ف ــق اوات ـ ـ م ــن ج ــد الش ــيخ عبي ــد يف ق ــال
الض ــاه ،فرك ــب الش ــيخ عبي ــد عل ــه انقل ــِ وهل ــِ الق ــدر اإلهلي ــة ه ــو
َورِلجف ــِ اب ــن مرش ــد ،وق ــال ل ــِ :ال تَفـ ـ عيني ــك ،فلـ ــْا ك ــان يف أثن ــا
الطرج ف مرشد عينيِ فه عليِ بقولِ َ :ع َْه! فقال  :ع سـيد !
واحد ! فقال سيد الشيخ عبيد  :واحد إىل ولد ولد .
فوقلوا إىل عينات ووود من حضر مـراله ْلـون سـيد الشـيخ
أاب بِــر ،فل ـ ـ جقــدروا ح ـ وقــا س ــيد الشــيخ عبي ــد فقــال  :ش ــلوا
وقولوا  (( :أربعة شلوا اجلْا واجلْا ما شله )) ،فهو أول من قاهلا.
طهرد وكفَّنِ هو ومن معِ ح أنـزلود قـربد ،فِـان سـيد الشـيخ
ثـ َّ
عبيد هو من توىل توسـيدد يف القـرب وفـك العصـاابت منـِ وكشـ علـه
ووهِ ،فقال لِ الشيخ  :مرحبا بصالق الوعد .
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فياهلــا م ــن بش ــار  ،وط ــويف هل ـ ا الشــيخ مب ــا انل م ــن س ــيد الش ــيخ
أ بِر(. )1

ذكر بعض أحوال وكرامات الشيخ عبيد
رِو َ َّ
ـاحب أحـوال وكرامـات ع يْـة ،وهـي
أن
َ
الشيخ عبيدام كـان ق َ
م هــر مــن م ــاهر كــرم املــوىل علــه خ ـواص عبــالد ،وقــد مجــع الشــيخ
احل ــن بلاــاا ابوفــري نَبـ َ م مــن هـ د األح ـوال ومـ ــاهر الِرامــة علــه
الشــيخ يف ترمج ــِ املططوطــة ،منهــا  :أنــِ  -أ  :الشــيخ عبيــد  -علــه
اّ عليــِ عن ـوان االتصــال ابلروــال،
عولتــِ مــن عينــات إىل بلــدد أظهــر ي
واالن ا ألها الِْـال ،حـ كانـ مناماتـِ مِـا فلـ الصـب  ،فقـد
رو أ عـربوا علـه مجلـة مـن املـدن والقـرص حـ بلغـوا أطـراف شـبو ،
فنــاموا و ـ َّـا ج ــومه  ،وانم الشــيخ عبي ــد يف ظ ــا شــسرٍ ف ـرأص يف منام ــِ
ِ
اّ من األوليـا والصـاحلَ أتـود مـن مجيـع اجلهـات ،وأول
طواح َ عبال ي
( )1هـ ـ د احلِاج ــة املشـ ـ ْلة عل ــه الِرام ــة الغرجب ــة مِب ــة يف الرتمج ــة املططوط ــة ص- 53
ص ، 54وق ــد ِكرانه ــا كْ ــا ه ــي مِب ــة يف ال ــنص  ،ومل نقـ ـ عل ــه م ــا جؤج ــد ق ــاة
احلِاجة يف أخبار الشيخ أ بِر بن سامل امل ـوفر لـدجنا  ،وال ج ـ بعد ِلـك  ،ففضـا
اّ واسع لعبالد الصاحلَ.
ي
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م ــن و ــا د ك ــان م ــن أولي ــا رخي ــة ،ث ـ ـ م ــن وال له ــر ،ث ـ ـ م ــن أه ــا
الِ ر وأها َههيــنَن ،وأهـا ابوزجـر ،ومـن حـورد ،وآل ابوـابر وآل وال
َعْد وآل حرجضة وآل ابحفـص وآل املعل ـ وآل العفيـ مـن اهلسـرجن،
وكــا أوليــا لوعــن ،ث ـ وــا الشــيخ الِبــري ســعيد بــن عي ــه العْــول
يف مج ـ ٍع كب ـ ٍري ،ثـ ـ وــا الفقيــِ حمْــد بــن علــي ابعلــو  ،ث ـ وــا أهــا
اّ بن حمْد ابعبال يف مج ٍع كِ ٍري ،ثـ أقبا
شبام ومقدم ه الشيخ عبد ي
عليــِ سـو آال ع ــي آ ومجـ آـع كبــريآ سـ َّـد األفـ  ،فقــال  :قلـ َ :مــن هــؤال ؟
فقــالوا  :هـ ا الشــيخ عبــد القــالر اجلــيالين وأهــا العـراق ،حـ او ــْعوا
الِا يف ِلك املِان ،قال  :فقل  :حنن ضيفا آن .
ي
ٍ
ف ـفَتوان بِرامــة مبـ ٍ
ـفكول مــن أح ــن املــفكوالت ولـ ـ جــر لــِ ن ــري يف
ضــينا َوطَـ َـران منــِ ،ففخ ـ ود مــن
الــدنيا ،ألنــِ مــن اجلنــة ،ففكلنــا ح ـ قَ َ
عندان واو ـْع عليِ من بقي ،وأكلوا من فضل نا ،ثـ وا وا لنا بشـرا ٍ

يف أابرج ـ هلــا أل ـوا آن عسيب ـةآ ،فــفعطوين أح ــنَه وأ هَعطَـوا أقــاا مــن
إبرج  ،واس ولعنا منه  ،وسافروا كاب إىل وه ِ وان به م رورام ،فياهلـا
من بشرص وعهلا من كرامة واحلْد يّ ر العالـَْ(. )1

( )1الرتمجة املططوطة ص. 17
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وم ــن لطيـ ـ أحوال ــِ م ــا أورلد ق ــاحب الرتمج ــة املططوط ــة ص24
بقولِ :
))()1
اّ ب ــِ أرال ن ــاخة ((ش ــرم احلِ ـ
ورو أن الش ــيخ عبي ــدا نف ــع ي
ولـ ـ جِــن يف فقراحــِ مــن ــن او ـ والِ ابــة يف أول ظهــورد ،وكــان
عندد الفقيـِ العالمـة ح ـَ ابـن أخيـِ عبـد العلـي والشـيخ عبـدالوها
بن احل َ بن عبد احل وربيع بن مرشـد خالمـِ ،ففخـ القل ـ وأعطـاد
ابــن أخيــِ ح ــَ بــن عبــد العلــي وقــال لــِ  :ان ــِ وربيــع اك ب ـوا وخط ـوا
ملــي  ،فِــان األمــر ك ـ لك ،وقــار ح ــَ ابــن أخيــِ خطــِ أعسوبــة
الزمــان ح ـ إ ـ فــاخروا بــِ يف مِــة ،وك ـ لك ربيــع وقــع خطــِ ملــي ،
وحــَ أعطــه الشــيخ عبيــد القل ـ حل ــَ ولــد أخيــِ ال ف ـ إىل الشــيخ
عب ــد الوه ــا وق ــال  :بغيـ ـ معهْ ــا أو أنـ ـ م ــن أه ــا ((ع وـ ـ يد ))،
ففخ ـ ـ د احلي ــا ألن أه ــا عب ــد احل ـ ـ غال ــب عل ــيه ((الش ـ ـراوة)) ،أ :
البداو  ،ح إ جقولون  :حنن ودَان عبد احل  ،وه د الِلــْة وـرت
من الشيخ عبيد لعبد الوها تربيةم لِ يف حقِ ،ألنـِ مـن تالم تـِ حـ
إن عب ــد الوه ــا فهْه ــا ،وك ــان روـ ـالم ق ــاحلام أخـ ـ يف ال ــلو  ،ول ــِ

( )1هي حِ ابن عطا هللا ال ِندر .
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ـال علـه
رعضات قاحلةآ ،وبينِ وبَ ح َ بن عبد العلي أخ َّـوآ واتص آ
آ
اّ(. )1
طاعة ي
ومـن لطيـ أحوالــِ مــا ِكـرد قــاحب الرتمجــة املططوطــة ص 25مبــا
مِالِ :
ورو أن الفقيــِ علــي بــن عبــد العلــي كــان يف قــغرد قليـ َـا الفهـ يف
القرآن ،وأن عِْ الشيخ عبيدام ألخلِ عند املعل ـ عبـدالرحي هـو وأخـاد
ح ــينا ،ألن ســيد عبيــدام قــار هلْــا ولييـام بعــد وفــا أخيــِ عبــدالعلي ،
فجنـِ مــات وولـدد علــي يف مــد احلْـا ث ـ تربـوا يف حسـر الشــيخ عبيــد،
فسلــس علـ َـي بــن عبــد العلــي ســنةم كامل ـةم يف العل ــْة ولـ ـ جفه ـ شــيئا،
فسا املعل ـ إىل سـيد وقـال لـِ  :إن الولـد هـ ا ل ـ جفهـ  ،فـجن الـ جن
وزعِ -أ واوز بِ -عنـد
لخلوا معِ قد رشدوا ،فقال سيد عبيد :ي
القرا إىل سور الطالق ،بنية أن هللا جطل ل انِ وجف عليِ ،فسزعـِ
وخ ـ القرآ َن يف سنة .
َ
وكــان فق ـرا الشــيخ ف ــون القــرآن ابلغيــب ،فــفرال الفقيــِ علــي أن
جغيب القرآن حف ام مِله  ،ففمرد عِْ بقرا الِ ـب ،ول ـ ج هـر عليـِ

( )1املصدر ال اب ص. 24-23
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فه ـ يف شــي  ،فسزعــِ  -أ وــاوز بــِ  -إىل اب الطــالق يف الفقــِ
اّ عليِ وفاق أها اجلهة علـْام وورعام(. )1
وأطل ي

مظهر الشيخ عبيد في بالد العوالق ونواحيها
ورل يف ترمجــة الشــيخ عبي ــد املططوطــة ص 23أن الش ــيخ عبيــد ب ــن
عبدامللك لـْا أرال اإلقامة عند الشيخ أ بِر بـن سال ـ بعينـات ،قـال
ِ
أرض ــك تِ ــن مص ــباحا يف ظلـ ــْة
ل ــِ الش ــيخ أب ــوبِر  :ع عبي ــد ،اله ـ َـزهم َ
الليــا ،وأمــا حضــرموت فج ــا غنيــة عــن ضــوحك .قــال :فرحــا إىل بلــدد
ففحيا فيها الدجن وعْرها بقرا القـرآن والعل ـ والرواتـب واألورال ،حـ
رحا إليـِ الصـاحلون والعلــْا مـن حضـرموت ومـن وهـات الـيْن ومـن
مجي ــع وه ــات املش ــرق ،وظه ــر يف قرج ــِ أربع ــون عالـ ــْام وعْ ــرت فيه ــا
م اود كِري .
وقد ورل يف نص أوراق الشيخ أ جنْة ابانفع ما جفيد أنِ لـْا ظهر
الش ـيخ عبيــد يف جشــب وكان ـ عاقــْة ال ــلطنة أقبل ـ ه عليــِ القباح ــا
( )1جبدو أن ه د امل فلة تروع لل سربـة وح ـن النيـة يف املقصـول يف سـور الطـالق ،وكْـا
ِكر املؤل أن الشيخ أمر أحـد الفقـرا أن ج سـاوز القـرا مـن آخـر القـرآن إىل سـور
الطالق بنية أن هللا جطل ل انِ وجف عليِ ..ففعا الروا وحصا لِ املقصول.
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وع ْــود وهــابود ،وقــاروا جــرتللون عليــِ لــيالم و ــارام أفواوـام بعــد أفـواا،
ِات بيــنه وجيْــع قلــو  ،وقــا تــرلل النــا
جقضــي حاوــا ِ وجصــل
َ
عل ــه ال ــلطان ق ــالم ب ــن ابق ــب واس ـ غنوا ع ــن ال ــدخول إلي ــِ مب ه ــر
الشــيخ عبيــد ،فســا ال ــلطان قــالم إىل الشــيخ عبيــد وقــال لــِ  :ال
جي ـْع سيفان يف َو ِفري ،ونقا سلطن ِ من جشب إىل نصا .
ومــن حينهــا أقــبا نصــا عاقــْة ســالطَ العوالـ  ،وبــرز جن ـ
ِاع ق ــي ِ يف أط ـ ـراف ب ــالل
الش ــيخ عبي ــد يف جش ــب وم ــا حوهل ــا ح ـ ـ َ
العوالـ وقــار لــِ ال المـ والــْرجدون ،ومــنه الشــيخ أبــوبِر بــن علــي
بن الشيخ أ بِر بن انفع قـاحب قرجـة احليـ انحيـة ا فـد ،تـويف يف
معروف ،وج ْه أجضا احلاق.
شهر شوال سنة  913وقربد ابحلي
آ
قال يف نص الرتمجـة املططوطـة ص : 39وقـد َح َّـو َ حوط ـِ ابحليـ
سيد الشيخ عبيد بن عبدامللك ،وهي حوطـة معروفـة( ،)1وقيـا لـِ يف

( )1احلوطــة مجعهــا حــو  ،وهــي حــدول معينــة ج ف ـ عليهــا أهــا احلــا والعقــد وانــع فيهــا
االع ـدا وممــن فيهــا القباحـا والــدول علــه أنف ـه وأمـواهل ووــارا حتـ وــاد أهــا
اجلاد من املشاجخ أو ال ـال أو غـريه مـن أهـا امل هـر أو الوالجـة أو املقامـات املع ـرب
يف تل ــك املرحل ــة ،وق ــد ان ش ــرت هـ ـ د احل ــو يف كِ ــري م ــن ال ــبالل وأس ــهْ يف نـ ــزع
ال ــالم وال عــاج ال لــْي بــَ أوال النــزعات والِــفرات يف ســبيا النفــع العــام وتقــدت
مصلاة األمة عله مصا األفرال.
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ِلــك  :لِـ ـ لَـ ـ ه حتـ يِـو ه بلــد جشــب ؟ فقــال  :إين لـ ـ أ يِ
حوطهــا ألن ــا
َ
قباحا ال رتمون احلوطة ،وجشب أر كافرجة مـن قـدت الزمـان ،وواليهـا
يف اجلاهليــة ج ــْه (( كايــا )) لـ ـ ــرتم أحــد ،وخشــي أن أحوطهــا
اّ ابأسـِن فيهـا ،وأان فـيه كال ـي
وجقا احرتامهـا ،ولِـو إن شـا ي
ي
القاطع وال الناقع ،وال ج فر من ل ـ رتمهـا ،وإين كالنـار يف ال َّـد َمان
وحرم ـ علــه أوالل
–أ ال ــروَ -إن ل ـ حتصــا الغــار يف الِ ــْان ،ي
أخــي عبــد العلــي  :الصــل  ،وال ــيار  ،ومــدخا لثينــة إال عــابر ال ــبيا،
أو اشار مو بعد االس طار ر ع أو غريها ،ومن َح َّا من سوم حيدر
ال ـ يف وس ـ قرجــة جشــب مــن آل ابانفــع ،فــفان َخلِـ يـي بــر آ ممــن فعــا
واحد من ه د اوصال (.)1

( )1املصــدر ال ــاب ص ، 40وه ـ ا مــن اخ يــارات الشــيخ عبيــد حلف ـ كرامــة بــو أخيــِ
األج ام من واوزات البداو أو لخوهل يف شؤون املنازعات القبلية ،فْنعه عن ممارسة
أسبا اجلاهات كالصل وال يار ليشغله ابلعل وابلدعو إىل هللا.
وكـ لك الــدخول إىل مواقــع الشــهر كدثينــة الــَ كــان فيهــا الشــيخ عبيــد مشــهورا،
ومنهــا وــا ملقامــِ األم ـوال الِِــري  ،ومِــا ِلــك مــا حــدلد الشــيخ مــن ســوم حيــدر،
وهــي حــدول م عــارف عليهــا يف منطقــة جشــب مــن أر العوال ـ ـ ره مــن الــدخول
إليها ابس اجلاهات أو طلب الشهر واملقام.
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تالميذ الشيخ عبيد بن عبدالملك
ات ــع ه لاحــر ال لقــي علــه جــد الشــيخ عبيــد بعــد ظهــورد يف انحيــة
ب ــالل العوالـ ـ  ،واشـ ـ هر ق ــي ِ ووف ــد إلي ــِ املرج ــدون م ــن نـ ـواحي األر
لطلــب العلـ ـ وأخ ـ الطرج ـ وال ــرب ابالرتبــا بــِ ،فِــان هل ـ كالغيــث
اّ وتعلـي
املطصب ،فاحتام قلبَِ وبيَـِ ،ومفنيـام وقَـِ يف نشـر الـدعو إىل ي
اجلهال وتفقيِ املرجدجن.
ـك
وقــد ورل أن الشــيخ أاب بِــر بــن سالـ ـ أرســا إليــِ تل ــْي َ د الناسـ َ
ـيد جوسـ َ بـ َـن عابـ ِـد احلَ َ ــو املغــر لزعرتــِ واالطــالع علــه أحوالــِ
ال ـ َ
وأح ـوال تالمي ـ د يف جشــب َ ،وَرَل ِلــك يف الرتمجــة املططوطــة ص 28مبــا
مِالِ :
ابّ جوس ـ ـ ب ـ ــن عْـ ــر الفاس ـ ــي
ورو أن ال ـ ــيد اجلليـ ــا الع ـ ــارف ي
احل و امل وطن ببلـد َم هراََـة أح َـد تالمـ الشـيخ أ بِـر بـن سال ـ أمـرد
الشــيخ أبــوبِر أن خيــرا إىل جشــب لــزعر الشــيخ عبيــد ،فوقــا إىل عنــد
سيد عبيد كْا أمرد شيطِ ،وكانوا يف تلك ال نة هة ِـدبَِ ،فاو ــْعوا
وخرو ـوا وأه ــا البل ــد ل ــزعر وال ــد س ــيد عبي ــد ،وك ــانوا هة ـ ِـدبَ ،وق ــد
ـقي ـ
تضــرروا ب ـ لك مــد م طوجل ـةم ،فطلب ـوا مــن الشــيخ عبيــد أن ج ـ َ
ففحــاهل علــه ال ــيد جوس ـ امل ـ كور ،فلزمــود وأَ َحلَـوا عليــِ وق ــالوا  :ع
ـسر لــِ شــو -
ســيدان َحـ يِـو هل ابل ــيا وإال رمينــا يف ه ـ ا الشــسر -شـ آ
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ويف (( ااني ـ ـة )) -أ  :املقـ ــرب  -فطـ ــاف ال ـ ــيد مـ ــن رميِـ ــِ يف الشـ ــسر
وقــوهلِ لــِ  (( :رمينــا )) علــه ســبيا االنب ــا  ،فقــال :الفاحتــة ع شــيخ
عبيد ابلرهة ،فقر وا الفاحتة ،فدعا هل ال يد ابلغيث ،فارحتْـ اجلهـة
كلها .
أوا تالمي د خنبةآ ِكِروا يف الرتمجة املططوطة ،ومنه :
ومن ِي
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اّ الغزاال.
 -1الغزاال ابن عبد ي
وقفِ قاحب الرتمجة املططوطة ص 19بقولِ  :ومـن أت ـ وأح ـ ِن
و ِ
اّ بِ عله سيد وحبيل خيِ وحبيبِ وحمبوبِ ومرجدد
أكْا ما َم َّن ي
الفــاين الصــالق أعسوبــة الزمــان ور انــة اإلخـوان العبــد الصــا الناقـ
ا بـ ــو املوه ـ ــو ال ـ ــالك الناس ـ ــك غرج ـ ــب الزمـ ــان وم ـ ـ ويف ط ـ ـالع
اّ الصـاحلَ مجـال الـدنيا
اإلح ان أخص خـواص ا بـَ وعـون عبـال ي
اّ مبـا أكـرم بـِ عبـالد
اّ الغـزاال ،أكرمـِ ي
والدجن حمْد الغزاال ابن عبـد ي
الصاحلَ اودام الصالقَ ،فِان لِ عوانم ومعينـام ،وكـان هارونَـِ وعونَـِ
وقدج َقِ ،وهو كْا قال قاحله :
الزمـ ـ ــان ونِع ـ ـ ـ ِا َ الو ِ
ـك و ِ
احـ ـ ــد
اح ـ آد نِ هع ـ ـ ـ َ َّ
ـك يف َزمانِـ َ
قــفا لَـ َ
وإِا َ
ه َ
ـيب وســه آ وافـ آـر مــن قــول احل ـ وــا واللــِ  ﴿ :سنَش ـ َد
وهلْــا نصـ آ
عض َـد َ ِ
وجنعـا لَِْـا سـ هلطاانم فـال ج ِ
صـلو َن إليِْـا عتنـا أن ــْا
َخي َ
َ
ـك َه َ
َ
ِ
اّ َش َّد َعض َدد وأَجَّ َدد وب ل الـروم يف
وم ِن اتَّـبَـ َعِْا الغَالبون ﴾ ،فلقد و ي
َ
وسـ َـعه َسـ هـع َي الِ ـرام عبولج ـةم وف ــوم ،ح ـ كــان ال جــرص
كــا مــا ج ـرج َ ،
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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العاولة واآلتية ،م ووهة إىل قَ َدر ال المة ،وموعد الرضا والِرامة ،إىل
بَ جد احل يف لار الِرامة والـْقامة .
ولقـ ــد عطَّـ ــر القطـ ــر أجنْـ ــا لحق ـ ـ ه قدمـ ــِ الصـ ــالقة ،وال للشـ ــيطان
ِ
ـبيا ،فِان ـ أســفارد مــع إخوانــِ علــه أتـ ـ الطاعــات
وونــولد عليــِ سـ آ
والـْساهدات ،مراعيام ألقاابِ عله الصلوات وحف األوقات وتالو
ســور عســَ ،فهـ يف خـ ٍري وعافيـ ٍـة ،وأعم مــن كــدورات الزمــان قــافية،
اّ ِلــك ،وزاله ـ مــن فضــلِ وإح ــانِ أضــعاف أضــعاف ِلــك،
ت ــْ ي
َّ
ـري خــارا ،واحلْــد يّ الـ أظهــر لنــا
وحقـ ال حمبـ ه لاخـالم فــيه غـ َ
ه ـ ـ ـ ا الووـ ـ ــول العزجـ ـ ــز ظهـ ـ ــور الشـ ـ ــْس الضـ ـ ــاحية ،فـ ـ ــنان س ـ ـ ـراره
م ـْدجن ،و عالمه العالية مه دجن.

ِ -2رجة ابن أخيِ الفقيِ علي بن عبد العلي بن عبدامللك.
وه ح َ بن عبد العلي وعلي بن عبد العلي  ،اع ْـا الشـيخ
عبيــد غاجــة االع نــا  ،وقــار هلْــا ولي ـام بعــد وفــا أخيــِ عبــدالعلي  ،فجنــِ
مــات وولــدد علــي يف مــد احلْــا ،وتَـَربـَّيَــا يف ِح هس ـ ِر الشــيخ عبيـ ٍـد تربي ـةم
قــاحلةم ،ورل يف الرتمجــة ص : 20وأمــا ِرجــة ابــن أخيــِ الفقيــِ علــي بــن
عب ــد العل ــي ب ــن عب ــدامللك فله ـ ـ الش ــفن الرفيـ ــع وال َق ـ ـ هدر املني ــع واجل ــاد
الوسيع ،بربكة سيد عبيد ،فعند هلـ حِاجـة ءع هـا مـن يف سـيد
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جنهاه عنها ،فْن مجلة مـا ـاه ءع ـِ مشـافهةم جقـول :مـن تووـِ إىل
ٍِ
ٍ
ـو أو َعـ َـرب ال ــيري
ـرعي أو أمـر مـ ِي
لثينــة مــن آل عبــدامللك لغــري غــر شـ ٍي
()2
()1
ِ
شا الصل أو َح يا مـن سـوم حيـدر ولاخـا فـفان َخل بـي بـر آ
أو ي
عْا هو فيِ(. )3
منِ ح
َ
جروع ي
وكان الشيخ عبيد ال جرغب يف أن ج صـرف أوالل أخيـِ حتـ واهـِ
وم هرد إال بعلـِْ وأخ رأجِ يف ِلك ،خشيةَ أن جقـع ب ـبب ِلـك مـا
ال حتْد عقباد .
 -3أهد بن عبدامللك امللقب ابلـِْنون :
ان فـ ـ ـ ــع خيـ ـ ـ ــِ الشـ ـ ـ ــيخ عبيـ ـ ـ ــد ،وقـ ـ ـ ــابِ يف بعـ ـ ـ ــض رحالتـ ـ ـ ــِ إىل
حضــرموت ،وأخـ عــن الشــيخ أ بِــر بــن سال ـ  ،وكــان معينـام ألخيــِ
الشيخ عبيد يف شؤون لجنِ ولنياد (.)4

((
ـرب ال ـ ـ ــيري )) ،أ  :اش ـ ـ ـ غا خ ـ ـ ـ األوـ ـ ــر يف سـ ـ ــبيا إم ـ ـ ـرار القوافـ ـ ــا
( )1قولـ ـ ــِ َ :عـ ـ ـ ََ
والـْ افرجن حت واد الشيخ عبيد .
( )2قولِ  (( :أو شا الصل )) أ  :لخا بَ القباحا امل ااربة وفَـَر َ شرو الصل .
( )3املصدر ال اب ص.20
(ِ )4ك ـ ــر ق ـ ــاحب الرتمج ـ ــة املططوط ـ ــة رحل ـ ــِ إىل حض ـ ــرموت وحض ـ ــور ة ـ ــالس الش ـ ــيخ
أ بِر بن سالـ ص.27
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 -4عبد الوها بن احل ن بن عبد احل :
ان ف ــع ابلش ــيخ عبي ــد وق ــدق يف ق ــاب ِ واألخـ ـ عن ــِ ،ق ــال عن ــِ
ق ـ ــاحب الرتمج ـ ــة املططوط ـ ــة ص : 24وك ـ ــان رو ـ ـالم ق ـ ــاحلام أخ ـ ـ يف
رعضات قاحلةآ ،وبينِ وبَ ح ـَ بـن عبـد العلـي أخ َّـو
ال لو  ،ولِ
آ
ٍ
اّ  .ان هه .
اتصال عله طاعة ي
 -5احل ن بن علي بلااا ابوفري :
وهــو مــن خـواص أقــاا الشــيخ عبيــد واآلخـ جن عنــِ والــْنطوجن
ولو ـا لــْن بعـدد ،بـرغ
فيِ ،وهو ال مجع فواحد ترمجـة الشـيخ عبيـد َّ
ما تعر لِ من النهي واألل عندما حرص عله مجع مناقـب شـيطِ
.
ورل يف نص الرتمجـة ص 9مـا مِالـِ  :وهـ د املناقـب ممـا مجعـِ الفقيـِ
الش ــهيد الص ــا احل ــن ب ــن عل ــي ب ــن أه ــد ب ــن عْ ــر احل ــاا ابوف ــري،
ق ـ ـ ـ ــاحب قرج ـ ـ ـ ــة (( منيـ ـ ـ ـ ـ )) ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــن أو ـ ـ ـ ــا تالمـ ـ ـ ـ ـ الش ـ ـ ـ ــيخ
عبيــد بــن عبــدامللك ابانفــع ،مجــع ل ــيدان عبيــد مجلــة مناقــب أول مــر
واثنية واثلِة ،وكا مر وسيدان الشيخ عبيد كلــْا عل ـ مبـا مجعـِ جطلبهـا
منِ وااوها و اد أن ال جعول جلْع شي  ،فلـْا تِرر منِ مرارام قال لِ
ِ
اّ عليك انزلة ف هلك ،ألين أروـو أن
 :إن لـ تن ِ ابحل وإال جنـزل ي
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اّ اان مـنن مِـا الفقيـِ أهـد بـن موسـه بـن عسيـا ،فل ـ جن ِـِ
ألقه ي
احل ــن ث ـ خــرا مــر إىل قرج ــِ مني ـ ب ـوال جشــب ون ــزل بــِ قــاعقة
ومات منهـا ،فلــْا ءـع الشـيخ عبيـد الرعـد والصـاعقة قـال ألقـاابِ :
اّ احل ــن ب ــن عل ــي فق ــد م ــات
هل ــْوا بن ــا خن ــرا إىل ون ــاز أخين ــا يف ي
شهيدام بعد أن َحيِ َي سعيدام(. )1
 -6ربيع بن مرشد :
وهــو خــالم الشــيخ عبيــد وحمبــِ ومرجــدد ولزاــِ حض ـرام وســفرام ،كــان
الشـيخ عبيـد بــِ وجرعـاد وخصـِ مبزجــد الن ـر وااله ــْام ،بــا وعلـِ هــو
واب ــن أخي ــِ ح ــَ ب ــن عب ــد العل ــي جش ـ غالن ب عل ــي الِ اب ــة وحت ــَ
او لنقا الِ ب العلـْية(. )2
 -7انفع بن فرحان وأواللد (( آل زج ون )) :
أخ ـ الشــيخ انفــع وأواللد عــن الشــيخ عبيــد ،ولزمــا ةال ــِ وحضــرد
وسفرد ،وكان الشيخ انفـع وأواللد جشـ غلون ابحلـدا واإلنشـال وال ـْاع
يف حض ــر الش ــيخ عبي ــد ،ورل ِل ــك يف الرتمج ــة املططوط ــة مب ــا مِال ــِ :
وكان مع سيد عبيد حدا آ جقال هل ((آل زج ون)) مـن وـرلان خيـدمون
( )1املصدر ال اب ص.24
( )2املصدر ال اب .
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الش ــيخ ،وح ــدا آ عـ ــارفون قاع ــد ال ـ ــْاع ،وال جوو ــد أح ــد أبل ـ ـ مـ ــن
أسلو يف ال ْاع ،وه انفع بن فرحان وأواللد(.)1
 -8أهد بن عبد اهلال بلسفار :
وهــو مــن مشــاجخ أحــور الـ جن أخـ وا عــن الشــيخ عبيــد و ثــروا بــِ،
ورل ِكــرد يف الرتمجــة ص 32مبــا مِالــِ  :ورو أن الشــيخ الِبــري أهــد
ب ــن عب ــداهلال بلسف ــار ك ــان م ــن تالم ـ ـ س ــيد الش ــيخ عبي ــد ب ــن
عبــدامللك ،وكــان كِ ـريام مــا خي ل ـ إليــِ آخــر عْــرد كــا عــام يف رمضــان
و ضــر خ ـ ـ ليلــة س ــبع وعش ـرجن يف م ــسد الش ــيخ عبيــد ،وكِ ـريام م ــا
جي ـ ــي يف ه ـ ـ د الليل ـ ــة مجاع ـ ـةآ م ـ ــن زواع أب ـ ــَ وأح ـ ــور ،وك ـ ــان الش ـ ــيخ
ونيد بن عبد اهلال أخو الشيخ أهد جنِـر عليـِ اخ الفـِ إىل الشـيخ
عبيــد ،فشـ َّ ِلــك علــه الشــيخ أهــد حـ وقــا يف بعــض أســفارد إىل
الشيخ عبيد ،فقال لِ الشـيخ عبيـد  :أنـ ع شـيخ أهـد حـرجص علـه
حمب نــا ،وه ـ ا أخــو اجلنيــد جيينــا ،ومــا ألر نقبلــِ أم ال؟ فــال صــا
عنــد مــن ِلــك األمــر شــي  ،فِــان األمــر ك ـ لك ،ففــي آخــر عْــر
اجلنيد بن عبد اهلال وقا لزعر الشيخ عبيد وهو جقول :وئ والع

( )1املصدر ال اب ص.27
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اّ مقبــول ع شــيخ
اّ ال ابلقبــول ،فقــال لــِ الشــيخ عبيــد  :إن شــا ي
ي
ونيد .
وحِـ ـ ــي أنـ ـ ــِ ل ـ ـ ــْا مـ ـ ــات الشـ ـ ــيخ عبيـ ـ ــد وبل ـ ـ ـ خـ ـ ــربد إىل الشـ ـ ــيخ
اّ تع ــاىل ث ـ ـ ق ــال  :لق ــد
أهــد ب ــن عب ــد اهل ــال َّود واس ــرتوع وهــد ي
َع َْ ـ ه مصــيبة ســيد الشــيخ علــه أمــة حمْــد عليــِ الصــال وال ــالم
عامة .
وتويف الشيخ أهد بن عبد اهلال عقب الشيخ عبيد ب ن َ(. )1
( )1ورل يف الرتمجة املططوطة ص : 42ورو أن سيد أهد بن عبداهلال بلسفار كان
ِ
ـري
ســبب اتصــالِ ب ــيد الشــيخ عبيــد أنــِ كــان هــو وأخــود اجلنيــد يف بــد يِو أمرمهــا غـ َ
حم ن ِ
َ ال َّن يف سيد الشيخ عبيد ومِ بَ والج ِ ،فلـْا كان بعد مد مـن الزمـان
حصــا بــَ الشــيخ أهــد عبــداهلال وفقــري احلبيــب مجــال الــدجن مشــاور حـ وقــلوا
إىل اب الدولة ،وطال نـزاعهْا ح عسز أها أحور عن مصاحل هْا ،ففرسله واال
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
اّ ولـ جزالوا ك لك ح
وأرالوا اوروا من ال سن ،ولـ اِن هل  ،فاس غاثوا وليا ي
كان ليلة الرتوجة امل ْا عندان ابحله الصغري ،فقال الشيخ أهد لفقري مجـال الـدجن
اّ أن جفــرا علينــا
 :إان ن ــْع أن الشــيخ عبيــد شــيخ وق ــِ ،واآلن ابن ـ غيث بــِ لعــا ي
اّ قاحب ال سن فقـال هلـ  :أان الليلـة اب أسـري
بربك ِ ،ففعلوا ،وعندما سِ وا أهل ي
اّ علـه قلبـِ فـرت اب ال ـسن مف وحـا،
عند عياال واب آتـيِ يف الصـبام ،وطْـس ي
اّ امل ــسونَ معاجلــة
وكــان يف ال ــسن بضـ آـع وســبعون نف ـرام مقيــدجن ابلقيــول ،فــفهل ي
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اّ تعـاىل وخروـوا مـن ال ـسن هـاربَ ،وكـان مـن أمـر الـرولَ
القيول فانفِـ بقـدر ي
الشـيخ أهــد ورفيقـِ أن خروـوا إىل خــارا مدجنـة قــنعا وواقــلوا ال ـري لــيله و ــاره
اّ هلـ األر بقدرتــِ حـ وقــلوا (( وــول املعــابر )) بـوال ِضــيقة
م ــرعَ ،وطــوص ي
ولـ ـ جعل ــْوا ب ـ لك ظــانَ أ ـ ال زال ـوا يف حــدول قــنعا ومــا حوهلــا ،وأخ ـ وا بعــض
الراح ــة وانمـ ـوا ،وم ــا شـ ـعروا إال مب ــن جن ــالجه  :قومـ ـوا ،عي ــدوا عن ــد أهلِـ ـ إن أرلت ـ ـ
عنــده  ،فــجن ه ـ ا املِــان وــول املعــابر يف ضــيقة ،والطرج ـ قــد شــرق وا منهــا ،فقــاموا
مرعــوبَ ،فــجِا رولــَ ســاحرجن يف الطرج ـ  ،فــدعا عليهْــا الشــيخ أهــد وســفهلْا عــن
املِـ ــان فـ ــفخربود ،قـ ــال هل ـ ـ  :وإىل أجـ ــن أن ـ ـ ـ م ـ ــووهَ ؟ قـ ــالوا  :إىل أحـ ــور ،فبقيـ ــا
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
اّ امل ــافة حـ رأ جنــد ،وهــو معــرب يانــب املـزارع
وقــا (( جنــد لبــي )) ،ث ـ طــوص ي
القرجبة من جشب بلد الشيخ عبيد ،فاسرتام وانم ح قب جوم العيد .
فدخا سعيد بن وابر املالحي لصـال العيـد فووـد الشـيخ أهـد كالنـاح  ،فبهـ
وتركــِ وِهــب للصــال مــع ســيد الشــيخ عبيــد ،وعنــد انصـرافه أخــربد املالحــي خبــرب
الروــا ،فقــال الشــيخ عبيــد  :قومـوا بنــا ابنعارضــِ ،فهــو الشــيخ أهــد بــن عبــداهلال ،
أاتان زاحر ،فطرووا ابلطريان والشبا ح وقلوا إىل أسفا النسد ،فقام الشيخ أهد
وال قـه ابلشــيخ عبيـد وتعانقــا ،ولخلـوا ابلشـيخ أهــد إىل بيـ الشـيخ عبيــد ،وقــارت
ع ــال عن ــد آل ابانف ــع ،فِ ــا م ــن لخ ــا يف املنص ــبة م ــن آل الش ــيخ أه ــد علي ــِ زعر
للشيخ عبيد وآل ابانفع جعارضونِ ابلطريان والشبابة إىل أسفا جند معـرب ،وزار الشـيخ
أهد وتغدص ،ثـ قال الشيخ عبيد للشـيخ أهـد  :ع شـيخ ،ترجـد تعييـد عنـدان أو ترجـد
عن ــد أهل ــك ،فق ــال الش ــيخ أه ــد  :عي ــاال بعي ــد ،ف ــفمرد الش ــيخ عبي ــد أن ج وو ــِ م ــن
اّ لِ الطرج فبات عند أهلِ .
ساع ِ ،وطوص ي
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 -9اثب بن حمْد بن عبد الصْد :
وهــو مــن الروــال ال ـ جن ان فع ـوا بصــابة الشــيخ عبيــد وكــانوا حت ـ
ن ــرد ورعاج ــِِ ،كــرد قــاحب الرتمجــة املططوطــة ص 41فقــال  :ورو
ـالك
ابّ اثبـ بــن عبــد الصــْد سـ آ
أن الشــيخ الصــا الناقـ العــارف ي
انس ـ آ ِ
ـالزم للطل ــو
ـك م بيـ آـا م ــن ق ــغرد ،جق ــوم اللي ــا وجص ــوم النه ــار ،م ـ آ
واالع ـزال عــن النــا خصوقـام بعــد مــوت ســيد الشــيخ عبيــد ،فِــان
خي لي يف اجلبال واألولجـة ،حـ إنـِ قـار إىل َحـ يٍد ال جوقـ يف الفـرار
م ــن الن ــا  ،فرمب ــا ك ــان إِا رأص الن ــا ش ــرل م ــنه  ،ف ــجِا طلب ــِ إن ــا آن
تغيَّب منِ وإال اع ر إليِ .
وك ـ ـ ــان ِا ق ـ ـ ـ ٍ
ـدم راس ـ ـ ـ ٍـخ يف العل ـ ـ ـ ـ َّ ،
تفق ـ ـ ــِ عل ـ ـ ــه س ـ ـ ــيد الش ـ ـ ــيخ

ح ــَ بــن عبــد العلــي  ،ويف ك ــب القــوم علــه ســيد الشــيخ أهــد بــن
عبــدامللك ،وكــان جصــلي الليــا يف م ــسد احلوطــة ح ـ ســيدان الشــيخ
عبيد بن عبدامللك ،في ْع للـْ سد لو ب كدو ِي النو  ،وقد ءعـ
أنِ ف عليِ يف امل سد امل كور .
وأ ما الشيخ عبدالرحي فقري مجال الدجن ففخربد الشـيخ عبيـد أنـِ ضـاحع يف طرجقـِ
ووقــع بــِ الرمــد يف عيونــِ ،وال ج ـزال يف ولــد ولــدد إىل أبــد اآلابل ،فعنــد وقــول الشــيخ
أهد إىل أهلِ أخربه خبربد ،ف اروا جدورون لِ ،ح وودود يف ((حلْر)) ،وهو وال
من أولجة قبيلة ابكازم ،ففعالود إىل أحور .
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اّ ابخمريم :
اّ بن عبد ي
 -10الشيخ عبد ي
وهو من قاحلي تالم الشيخ عبيد ومـن أهـا اااهـدات ،وكانـ
بينــِ وبــَ الشــيخ اثب ـ بــن عبــد الصــْد أخــو وقــابة ،ورل ِلــك يف
الرتمجة ص 42مبا مِالِ:
ورو أن الش ـ ــيطَ اجلليل ـ ــَ اثب ـ ـ ب ـ ــن حمْ ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد الص ـ ــْد
عبداّ ابخمريم ،كان بينهْا قابة وأخو
اّ بن ي
اوطيب والشيخ عبد ي
اّ ،فاِي أنِ كان هلـ يف كـا جـوم بعـد جـوم خ ــْة
اّ عله طاعة ي
يف ي
اّ ابخمريم واور يف مِة سبع سنَ حـ
من القرآن ،ألن الشيخ عبد ي
حف القرآن حف ام أكيدام ،ومِِا علـه ِلـك ني ـة عشـر سـنة ،وكـان
اّ ابخمـريم بعطفـة وال جشـب ج ـْه (( خـرابن ))،
م ِن الشيخ عبد ي
اّ ألن
وك ــان الش ــيخ اثبـ ـ ب ــن حمْ ــد جـ ـ هب إىل عن ــد الش ــيخ عب ــد ي
اف
اّ ابخم ــريم اب لِ ـ َـي ابجلـ ـ ام ،وإمن ــا أق ــا اجلـ ـ ام أطـ ـر َ
الش ــيخ عب ــد ي
أقابع جدجِ وروليِ ،وبدنـِ البـاقي جـ ألأل نـورام كفنـِ سـبيِة فضـة ،ولــْا
اّ ةــاورام مبِــة َر َحـ َـا لــِ أخــود الصــا حمْــد ابخمــريم
كــان الشــيخ عبــد ي
وأته بِ إىل املِان املعـروف ب ـ((خـرابن)) ،وقـام بـِ املقـام ال ـام مع ْـام لـِ
ومع ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يدام وحمرتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ِ
غا ابلطاعــة حـ مــات
اّ  -م بيـ آـا إىل ي
 أ  :الشــيخ عبــد ياّ مشـ آ
( ) 65

ولفـ ـ ــن ابلصـ ـ ــعيد عنـ ـ ــد قـ ـ ــرب الشـ ـ ــيخ عبيـ ـ ــد بـ ـ ــن انفـ ـ ــع أخـ ـ ــي الشـ ـ ــيخ
عبدالرحي بن انفع قاحب أحور.
 -11الشيخ سامل ابقطيان:
وه ــو م ــن املش ــاجخ ال ـ ـ جن أخ ـ ـ وا ع ــن الش ــيخ عبي ــد وع ــن الش ــيخ
ربيع بن عْرِ ،كرد قاحب املناقـب ص 35بقولـِ  :والشـيخ ابقطيـان
ـات معه ـ وةــالس
مــن خ ـواص الشــيخ ربيــع والشــيخ عبيــد ،ولــِ مالزمـ آ
ع يْةآ مشهور .
 -12الشيخ سالـ بن فاضا :
أحــد امل لقــَ عــن الشــيخ عبيــد ،وال ـْوقوفَ ابلصــالم ،مــن مجلــة
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
يف تلك الرحلة(. )1
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 -13الشيخ سالمة بن م عول :
ان فـ ــع ابلشـ ــيخ عبيـ ــد وانطـ ــوص فيـ ــِ ح ـ ـ قـ ــار مـ ــن مجلـ ــة الفق ـ ـرا
املن وبَ إليِ ،ورل ِكرد يف املناقـب ص 29مبـا مِالـِ  :ورو أن الـوال
اّ كان ج ـعه جلْـع مـال للشـيخ عبيـد
الشيخ الناق الغزاال بن عبد ي
ر لثينة وأحور ونواحيهْا ،وهل اع قال يف الشيخ عبيد ،فـاتف أن
س ــافر الغـ ـزاال يف بع ــض ال ــنَ ومع ــِ س ــالمة ب ــن م ــعول م ــن فقـ ـرا
الشيخ عبيـد جعينـِ وخيدمـِ ،فلــْا وقـا إىل لثينـة أوهسـ النـا عليـِ
 أ  :ال ف وا إليِ وأح نوا اسـ قبالِ  -حـ انـ حالـِ معهـ ومجـعمن األموال شيئام كِريام من البضاحع والطعام واجلْال ومجيع أنواع الـنع ،
ومن الطعام ما فـاق علـه هـول مئـَ مجـا ،فعنـدما عـزم الشـيخ الغـزاال
علــه الروــوع إىل شــيطِ وقــد ســار مــن لثينــة قَـ هدر نصـ مرحلــة َّ
تفِــر
يف نف ــِ مــن حيــث الــورع ن ه ـ د أم ـوال النــا أخ ـ انها ولـ ـ نعلـ ـ
اّ أو غــري ِلـك ؟ وهــا جقبلــِ شــيطِ أم ال ؟ فــجن
مـراله بـ لك ووــِ ي
قَبِلَــِ ف ـ ا وإن ل ـ جقبلــِ فِي ـ اِــن خماروــة الــبعض مــن الــبعض يف
الطعــام وأعيــان البضــاحع َوريل كــا ِ حـ حقــِ ؟ واحـ ِ ه ـ ا احلــال
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
م ــن فقـ ـرا الش ــيخ عبي ــد ،وك ــان مع ــِ معونـ ـةآ عل ــه ال ــري ،ففرس ــلِ إىل
س ــيد الش ــيخ وسل ـ ـ علي ــِ وأعل ــِْ بوق ـولنا إلي ــِ ،فع ــزم الرو ــا الي ــوم
األول ووقــا العصــر يف اليــوم الِــاين ،فعنــدما لخــا علــه ســيد قــال
قبـا أن ج ل ـ عليـِ  :مرحبـام ع سـالمة ،أرسـلك الغـزاال لــْا َع ـ َ عليــِ
وسلـ عليِ وقا لِ  :ال معِ للطل جبغونـِ
األمر فيْا مجعِ ،فاروع َ
اّ نوق ــلِ إىل احل ـ فْرحب ـام ابلغ ـزاال ،ث ـ ـ سل ـ ـ
للا ـ وحن ــن إن ش ــا ي
سـالمة علـه الشـيخ وأعلــِْ برحلـة الغـزاال وإرسـالِ إليـِ وأعطـاد سـيد
ثوبــِ ال ـ عليــِ بشــار ابلغ ـزاال ،ورلد راوع ـام إليــِ ،فل ــْا كــان يف اليــوم
الِالث يف أثنا الطرج اتف ابلغزاال وأعلـِْ مبـا قـال لـِ شـيطِ ،فاْـد
اّ سباانِ وتعاىل .
ي
 -14الشيخ أهد الرفاعي ابن ربيع :
وهو ابن الشـيخ ربيـع بـن عْـر امل قـدم ِكـرد مـع مشـاجخ املـرتو لـِ،
ورل ِك ــرد يف املناق ــب املططوط ــة خ ــالل حِاج ــة و ــرت للش ــيخ عبي ــد،
وه ا مِاهلا :
ورو أن سيد الشـيخ عبيـد كـان جـزور قـرب والـدد الفقيـِ عبـدامللك
يف كا مجعة وجيلـس عنـد ءـر هنـا  ،وإىل وانـب ال ـْر م ـسد فيـِ
( ) 68

قــرب ال ـلطان قــالم بــن ابقــب ،فقــال يف بعــض األعم ألهــد الرفــاعي
ابن ربيع بن عْر ومن معـِ مـن الفقـرا  :إين أرص نـورام يف هـ ا املِـان،
فق ــال الرف ــاعي  :حاش ــا يّ ع ع ـ ـ م ــا جِ ــون ن ــور و ـ ـوار ق ــرب ق ــالم
ال الـ  ،ف ِ الشيخ عبيد ح اجلْعة الِانية فزار ومن معِ فقـال :
ور ،فقــال الرفــاعي مِــا مقال ــِ األوىل ،وكــان ال جـ فه
ان ـ هـر ..هــا هنــا نـ آ
املعـ مــن ســيد  ،فعنــدما قــال ِلــك أقبــا عليــِ الشــيخ وقــبض بلايـ ِـة
نف ِ وقال  :ع رفاعي ت َِ يِ ه د الشـيبة ؟ ِ
وع َّـزِ ر وواللـِ إِ َّن هـا
هنا نورام جصـعد إىل ال ـْا إىل أركـان العـر  ،فطلـد الرفـاعي مـن كـالم
الشيخ وات واس غفر.
اّ بعـد قـال العشـا ليلـة اوـامس
ثـ بعد مد ان قا سيد رهِ ي
وال ال والعشرجن من شهر قفر اوري سنة س بعد األلـ  ،وعْـر
ال ــلطان قــا بــن منــي م ــسدام عنــد قــربد للصــال  ،واخ لف ـوا يف قــربد
اّ إال
مِــان جِــون ،فبــدا هل ـ أن جقــربود يف م ــسد القرجــة ،فــفيف ي
أن ج ـ نــورد ،فــاتف أمــر ال ــلطان وأخيــِ املِـ ابلــِْنون وابــن أخيــِ
عبد العلـي أن جقـربود خـارا البلـد عنـد الشـسر الـَ شـهد قـعول النـور
من عندها ،ولقد قارت ترب ِ من آنَ ِ
الرت (. )1
س ََ
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 -15ا ب حيدر املقهو :
وه ــو عب ـ ـ آد حبش ـ بـي ق ــا آك ــان خي ــدم الشـ ــيخ عبي ــدام وقاحْ ـ ـام علـ ــه
مطبط ــِ ،ول ــِ تعلَـ ـ آ كب ــريآ ابلش ــيخ عبي ــد ،رح ــا مع ــِ إىل حض ــرموت،
وورت لِ حِاجة تقدم ِكرها يف كرامات الشيخ عبيد.

بقية ممن تعلق وأخذ عن الشيخ عبيد
ورل يف ن ــص املناق ــب املططوط ــة إش ــارات ةْل ــة ل ــبعض الع ــاحالت
ـرلل عل ــه الش ــيخ عبي ــد ،وم ــن أولئـ ـك
الص ــاحلة ال ــَ ك ــان هل ــا تعلـ ـ آ وت ـ آ
املشاجخ آل الشيخ سالـ بَ( ،)1واملشاجخ آل الِول حور(،)2

( )1آل الشيخ سال ـ بـَ جن ـبون إىل الشـيخ ا ـدث سال ـ بـن حمْـد العـامر قـاحب
قرجة امل يسيد قرجبا من ال احا بَ أبَ وشقر  ،ترو لِ يف (( طبقات اوواص )) .
( )2املش ــاجخ آل الِ ــول قبيل ــة عرجق ــة ج ــِنون مبنطق ــة امل ــدر قرجب ــا م ــن س ــاحا البا ــر
حور ،وجن ـْون إىل املشاجخ آل اوامر ال جن أس وا تلك القرجة ،وبنوا ـا امل ـسد
األثر القدت ال جروع بنا د إىل القرن الِاين اهلسر  ،ولِنِ ودل عد مرات ،وال
زال م ــن ه ـ ا البي ـ ع ــد ع ــاحالت جقوم ــون ابل ــْقام املع ــروف ابل ــْدر  ،وه ــو أح ــد
األوليــا املــدفونَ يف تلــك املنطقــة ،ويف (( الطــرف األحــور يف اترجــخ خمــالف أحــور ))
للـْؤل تفصيا ٍ
شاف عنه  ،والزال حت الطباعة.
آ
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واهلياث ـ ( )1يف لثينــة ،وآل بلسفــار حــور( ،)2وقــد رحــا معهـ عــدل
مــن هـ د البيــوت إىل حضــرموت أثنــا تــرللد علــه قراهــا ومــد ا وأخـ د
عن قلااحها وعلـْاحها ،وخاقة عن شيطِ اإلمـام الشـهري الشـيخ أ
بِ ــر ب ــن سال ـ ـ  ،كْ ــا ت ــرلل عل ــه جش ــب -حي ــث جق ــي الش ــيخ عبي ــد-
مجاعات كبريآ منه  ،وإىل ه ا أشار مؤل املناقب ص 25مبا مِالِ :
آ
ورو أن اهلياث ـ ـ أتـ ـوا م ــن لثين ــة إىل الش ــيخ عبي ــد ،وأجض ــا او ـ ــْع
معه ـ أان أض ــياف م ــن آل بلسف ــار وآل الِ ــول ،وم ــن أب ــَ م ــن آل
الفقيِ سالـ وغريه  ،ف حبوا هل أربعـة ر و غـن وطبطـوا هلـ كفـاج ه
مــن الطعــام ،فعنــدما حضــر وق ـ الغــدا وفــد علــه ال ــلطان قــالم
أان آ مــن لولــة اهلياثـ ـ يف مجلــة خل ـ  ،ففرســا الشــيخ إلــيه ه ـ ومــن
معهـ فــفتوا ،فــفيف خالمــِ مرشــد وقــال  :ع ســيد الطعــام لــيس جِفــي
ربعه ـ ـ  ،وك ـ ـ لك اإللام ،فـ ــفته الشـ ــيخ إىل الطعـ ــام وإىل ق ـ ـدور اللا ـ ـ

( )1اهلياثـ إحدص قباحا املنطقة القدما  ،وقد أشارت ك ـب ال ـارجخ إىل قـدمه مـع قباحـا
اجلاافا والـْياسر ،وج ِنون نواحي لثينة .
( )2آل بلسفــار قبيلــة عرجقــة حــور ،وجن ــْون إىل الشــيخ أهــد بــن حمْــد بلسفــار املــدفون
حور والـْ و ا يف القرن العاشر اهلسر  ،أخ العلـ عن اإلمام العيدرو األكـرب
ورحا إىل مِة ومِث ةاورام ا سنو ٍ
ات طوجلة ،ثـ عال إىل أحور واش هر ابل ـليك
وال فلجب ِ
وع َِ احلال والعلـ  ،وقـد أشـران إىل ت ل ـا ن ـبه واوـالف فيـِ يف ك ـا
(( الطرف األحور يف اترجخ خمالف أحور ))  ،وال زال حت الطبع.
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وخاض ــِ ابل ـ ـوا  ،ف فق ــد مرش ــد قط ــع اللاـ ـ فع ــد ش ــطص املقاف ــة
فووــدها س ـ وثالثــَ مقافــة ،والطعــام ك ـ لك علــه مقــدار اللا ـ ،
فصارت األربع غن يف مقام ثـْانية عشر ولبة.
وِك ــر مؤل ـ املناق ــب يف مِ ــان آخ ــر بي ــواتم أخ ــرص مم ــن هلـ ـ تعلـ ـ
ابلشــيخ عبيــد كال ــْشاجخ آل الفقيــِ عْــر بــن ســعيد قــاحب امنســد
وآل برجك وغريه (. )1
وكان ـ القباحــا امل ـ كور وغريهــا ــا الشــيخ عبيــد وحتــرتم مقام ــِ
وقــلاِ ،وال جِــال أحــد خيالفــِ يف شــي إال وأقــيب بنازلــة ،وشـواهد
ه ـ ا األمــر م ـ كور يف املناقــب ،ويف غريهــا مــن ورجقــات ال ـوارجخ ،فقــد
وــا يف الرتمجــة املططوطــة أثنــا كالمــِ عــن لولــة العوال ـ ِكـ آـر ألحــد
رواهل  ،وهو الشيخ عبد الوها الطيب بن قالم فقال  :ه ا ال
ق لــود لولــة اهلياث ـ يف قــل الشــيخ عبيــد بــن عبــدامللك ابانفــع ،ث ـ إن
القاتــا أخ تــِ قــاعقةآ هــو وابنــِ ومركوبــِ هــي وابنهــا ،هــي فــر آ وابنهــا
حصان قغري .
وبع ــد ِل ــك أعطـ ـ الدول ــة للش ــيخ عبي ــد س ــاقية يف لثين ــة ت ــْه
ت إىل
لاغر ،وال زال ال اقية حت أجـد املشـاجخ آل ابانفـع حـ رَّل ه
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اّ بــن قــا مــن لولــة لثينــة ج ــْون أهــا لاغــر ،وأمــا
جــد أهــا عبــد ي
رووعها إليه لـ جِن فيِ بيان قيغة (.)1

وفاة الشيخ عبيد وانتقاله إلى الدار اآلخرة
ابرآ
نفع وان فاعآ وخدمةآ َّ
قضه الشيخ عبيد بن عبدامللك حيا م كلَها آ
اّ ،وج هر
يّ ورسولِ والـْ لـَْ ،مع غاجة الورع والزهد واووف من ي
ِلــك بيِينـام يف مجلــة مرجدجــِ وأتباعــِ وِرج ــِ الـ جن هلـوا راج ــِ مــن بعــدد،
وأبق ـوا عـ ِ
ِ
ـب َخ ـ ِربد ،واس ـ فنس بر ــان
ـاطر ِ هك ـ ِرد ،ونشــروا يف البقــاع طَييـ َ
َ
أنفاســِ احلــاحرون ،فِــابوا واتبـوا ،وانقلعـ بربك ــِ عــن قلــو الِِــري مــن
اّ الـبالل والعبــال
البـداوات وهـاالت اجلاهليـة وغل ـة األعـرا  ،وأحيـا ي
ابلعلـ وال كر وترلل الصاحلَ.
وقــد لعــاد لاعــي مــوالد بعــد أن بلـ مــن العْــر أقصــاد ،وحــان حــَ
ملقــاد ،ففاض ـ ه روحــِ الش ـرجفة العفيفــة بع ـد العشــا مــن ليلــة اوْــيس
ال ــال والعشــرجن مــن شــهر قــفر ســنة 1006ه ــ ،وشــيِي َع إىل مِ ـواد
األخري يف ونـازٍ َم ِهيب ٍـة ل ـ تشـهد الـبالل مِلهـا ،ولفـن خـارا البلـد يف
( )1نقال عن مؤلَّ يف مناقب آل ابانفـع خمطـو للشـيخ أ بِـر بـن عبـد الـرهن ابانفـع
حمفوظ يف مِ ب ه .
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ٍ
بقعة كان جقول ألقاابِ إِا َع ََرب عليهـا  :إين أرص يف هـ ا املِـان نـورام
األخري ،وورل النا من ش اآلفاق
جصعد إىل ال ْا  ،فِان مدفنَِ
َ
لل عزجــة ،وك ــان ال ه ــور م ــن بع ــدد ألخي ــِ أه ــد املِن ــون ب ــن عب ــدامللك
اّ اجلْيع رهة األبرار .
املقام ال ِيام ابألمر من بعدد ،رح ي
ال قام َ

الخاتمة
ِ
ِ
ـاص
و آل ابانفع ثـْرات ظهوِرد وقاروا اِيلون مقامـِ وجهـا او ي
العام ،ولـ جق بعضه عند ه ا احلد با اشـ َّد زحـامه علـه طلـب
و ي
العلـ حبضرموت بـ هغيَـةَ نيـا الشـي مـن منبعـِ ،ومـنه مـن ألر احلبيـب
وم ــن يف عص ــرد ،وم ــنه م ــن ألر ول ــدد
عـبـ ــد ي
اّ ب ــن عل ــو احل ــدال َ
احلبيب أهد بن احل ن ومن يف عصرد .
وجف ــيض ك ــا (( املواه ــب والـ ــْنن )) لل ــيد عل ــو ب ــن أه ــد ب ــن
احل ـ ــن احل ـ ــدال خب ـ ــار ه ـ ــؤال املش ـ ــاجخ الق ـ ــالمَ إىل ح ـ ــاو ت ـ ــرت
لالن فــاع ،فْــن ِلــك قولــِ  (( :وأمــا أهــا جشــب -آل ابانفــع -وغــريه
كالشيخ حمْد بن عبدامللك وأخيِ املطرمي واحل ـن وأهـد وحمْـد بـو
عبيــد ابانفــع وآل الشــبلي وحمْــد بــن ح ــَ وابنــِ وابــن عْــر بــن أهــد
وأواللد قـغري وكبــري ل فغــالبه قــر وا علـه احلبيــب احل ــن والوالــد أهــد
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ك بـ ـام ال حتص ــه فقهـ ـام وغريه ــا ،حـ ـ خ ــرا م ــنه الِِ ــري وق ــاروا م ــن
املن فعـ ــَ ابلـ ــدجن ،خصوق ـ ـام الفقيـ ــِ علـ ــي بـ ــن حمْـ ــد بـ ــن عبـ ــدامللك،
حصــل لــِ حل ـةآ مــن الوالــد أهــد تَـَرقَّــه ــا حيـام ومي ـام وأحبــِ واو بــاد
وخصِ ابلــْواال لع ـ عقيدتـِ الوثيقـة فيـِ ،ووقـاد بوقـاع نِـرام ون ْـام
ـروف ،ث ـ ترقــه بواسـطة شــيوخِ فصــار
منهـا مــا هــو يف لجـوان الوالــد معـ آ
َعلـْام جه دص بِ ،وقام مبنصـب وـدد الشـيخ عبيـد بـن عبـدامللك ابانفـع
ببلد جشب  ،وكـان لـِ ال َقـ هدر واحلشـْة عنـد ال ـلطان قـا بـن فرجـد بـن
عو بن منصر وعند قباحا وه ِ ح تويف.
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
ـنَ
بن انفـع ،رحـال إىل شـيطهْا احل ـن امل َّـرَ بعـد امل َّـرِ لطلـب العل ـ س َ
وأعوامام ،ولَبِ ا منـِ اورقـة وأخـ ا الطرجقـة وتضـلَّعا يف كـا فـن مـن فنـون
العلـ  ،ح قال احلبيب أهد بن زجن احلبشي  :ل ـ أقـا ألحـد مـن آل
ابانفع(( :فقيِ)) إال الشيخ ح َ.
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
األر هـ ــوانم وإِا خـ ــاطبه اجلـ ــاهلون قـ ــالوا سـ ــالمام ،ولـ ـ ـ جـ ــزل علـ ــه
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ت بوالج ــِ أهــا وه ــِ وان فعـوا بــِ يف لجــنه  ،ول ـ
االسـ قامة ال امــة وأقـ َّـر ه
جزل عله املدار ونشر العلـ واألِكار وقال اجلْاعة .
اّ
وأما ح َ فِان كِري الرتلل واألسفار إىل عـدن ونواحيهـا نفـع ي
أبيات يف الشيخ حمْد وـواابم
بِ خلقام كِريام ،وللابيب أهد بن احل ن آ
عله قصيد ٍ وقل ه منِ إىل الوالد ففوابِ بقولِ :
ـول ِ
أال أجَه ـ ـ ــا ا ب ـ ـ ــو ق ـ ـ ــايف امل ـ ـ ـ َّ

ـالم ِمـ ـ ـ ــن إلـ ـ ـ ـ ِـِ َِ
الربجـَّ ـ ـ ـ ِـة
عليـ ـ ـ ـ َ
ـك سـ ـ ـ ـ آ

َت
وق ــد وق ــل ه أبيات ــك الغـ ـَر أَنهـبَـ ـف ه
ـب قومـام فهـو معهـ ِ
ومـهنـه
ومن َح َّ
َ
ه َه ه

وق ــد و ــا ه ـ ا يف ق ــاي ِ الرواج ـ ِـة

ِ ِ
ِ
ـب النَّـ ــل والقرابـ ـ ِـة
بص ـ ـ هدق َ
ك يف حـ ـ ي

وقـ ــد تـ ــويف الشـ ــيخ حمْـ ــد امل ـ ـ كور يف بلـ ــد ال ـ ــفال ،وكـ ــان لـ ــِ يف
كرم ،وتويف عبد الرهن ببلد ترت وكان عالـْا وعابدا .
الضي حمبةآ و آ
وقد أشار مؤل (( املواهـب والــْنن )) أن احلـاو ل ـ ختـا مـن طلبـة
اّ
اّ احلــدال واحلبيــب ح ــن بــن عبــد ي
العل ـ مــد حيــا احلبيــب عبــد ي
واحلبيــب أهــد بــن احل ــن حـ اش ـ هروا يهــة تــرت عنــد العـوام ،وقــار
كا غرجب جقطن احلاو ممن ال جعرفِ العوام جنالونِ :ع ابانفع .
وعلــه العْــوم فالــْشاجخ آل ابانفــع حف ـوا للــبالل شـرجعةَ املصــطفه
ٍ
ـالل ِح َقـ ٍ
ضــع َف ِ اهلِ َْ ـ عــن
اّ عليــِ وسلـ ـ خـ َ
ـب طوجلــة ،ح ـ َ
قــله ي
تَـلَ ِيقــي العل ـ  ،وانــدرا املشــاجخ يف ال َّ ـ هـع ِي للــدنيا كْــا انــدرا غــريه مــن
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آل البي وأتباعه  ،وشغِ َا اجلْيع ب واهر ال علي العصر ِي وابلوظاح
ـدجا الـ اس عاضـوا
الدنيوجــة ،وليـ ه مجعـوا بــَ هـ ا وِا  ،ولِــن البـ َ
اجلْيع إىل غِاحِيَّ ِة احليا االو ـْاعية،
بِ عن طرجقة أسالفه قد أوقا
َ
ابّ العلي الع ي .
وال حول وال قو إال ي
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