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 املطلع القرآين..
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ِإّنا َأْعطَيناَك الَكْوثَر . فَصلِا لَِربِاَك واحَنْر.  ﴿
 ﴾ ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبرَت 
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 الالَ  انُ سَ لِ 

 

 وكـــم بُـــُدور  بـــِّاك الَـــيِا  ـــد بـَـــَرَ تْ 
 

 
ـــــــن فَيِ ـــــــ ا ال َِّخـــــــرِ    ـُــــــدر ُ وااَرهـــــــا ِم  ََت

 َريِبيَّـــــة األســـــراِر  ـــــد َ َ ـــــَرتْ وَكـــــْم  ُ  
 

 
َطرِ   
َ
 بَفْ ـــــــــِل َهطَّاَِّـــــــــا الـــــــــ روَّاَر كـــــــــامل

ْصــــــطََف  فَلُ ــــــمْ  
ُ
يِن آُل امل ــــــُة الــــــدِا  أََئ َّ

 
 
 َمكــــــارِمه َعــــــدرها يـَْربُــــــو علــــــ  ال رُهــــــرِ   

 
 

 ُورَّاُث طـــــ  علـــــ  الإَّْنِقيـــــِ  ِإنَّ ََّـُــــمْ 
 

 
ـْ  أَْلبـاَذ ِ ي الِفَكــ   ََ َه ْْ  رِ حَماِسـنا  َأ

  
 الَيخ علي بن أيب بكر السكران 

 101ص ((  غررال )) 
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 اإلهداء
 

 إىل ُشُيوِخي األفاضل.. 
 بَِقيَِّة السََّلف.. وأمثلِة الطَّرِيِ  يف اخلََلف..

ِْ اإلماِم امل اجِر يف مَارِِق األرِض وَمغارِِِبا..  وإىل أحفا
السَِّفيَنِة الَّيت َمْن رَِكَب ـا  ))وإىل الرَّاِ ِبنَي يف الإـََّعررِف عل  منَاِ ِج 

 . ((جَنا ، وَمْن ختَلََّف َعن ا َهَلَك 
 

َُؤلاف
 امل
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 سلسلة النسب الشريف

عبد اّللا بن أمحد امل ـاجر ابـن عيسـ  ابـن حم ـد ابـن علـي العري ـي 
ابن جعفر الصاْق ابن حم د البـا ر ابـن علـي  يـن العابـدين ابـن اإلمـام 

ام علــي بــن أيب طالــم وفاط ــة  هــراء البإــول الســبا الســني ابــن اإلمــ
 بن  املصطف  حم د صل  اّللا علي  وعل  آل  وصنب  وسلم .

 
 والدته ونشأته 

ولـــد اإلمـــام عبيـــد اّللا بـــن أمحـــد يف مدينـــة البصـــر  مـــن أرض العـــراق 
ــــو ت معارفــــ  وعلومــــ   ــــ   اخلصــــيم، وفي ــــا منــــا وأرعــــرع وألقــــ  أول

وهـو أصـغر أو ْ أبيـ  ، كانـ  و ْأـ  مالحظة والده اإلمـام امل ـاجر ، 
 .( 1)أقريبا ، وهاجر مع أبي  وهو ابن عَرين سنة 295عام 

وأما إخوأُ  ف م حم د ، وعلي ، والسني ، وهؤ ء اسإقروا ابلبصـر  
 .(2)مع  راري م ، ومل ي اجر من م أحد

نبــا اإلمــام عبيـــد اّللا يف علــوم عصــره حيـــه  َجَّ بــ  والــده مبكـــرا  يف 
اليــــا  العل يــــة فاســــإوعم واســــإفاْ عل ــــا  وع ــــال  و ربــــة  ، و ــــد  وا ــــع 

                                        
 . 63صرف صبإ ((اإلمام امل اجر  ))( عن كإاذ 1)

 املصدر الساب .( 2)
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 كان  البصر  آنِّاك من أهمِا عواصم العلم والركة الإجارية والفكرية .
عاصـــر اإلمـــام عبيـــد اّللا مـــع إخوأـــ  هـــمَّ األذ الـــري  علـــ  الرتبيـــة 
وحسن السلوك ، ك ا اسإَعر عبيد اّللا مـا يـييف يف صـدر والـده مـن 

حمليطــة ابلبيــ  املبــارك ، خصوصــا  في ــا يإعلــ  برتبيــة األبنــاء هــم الفــ  ا
واألحفاْ يف جمإ ع البِّخ واملال واملإع املإاحة آلل البي  مع علو اجلاه 
، حيــه كــان آل البيــ  بعــد مــا أصــاِبم عــاب املراحــل  ظــون ابلعطــف 

ال الكبري من احملباِـني ، وَهَيَّـَتْت لكثـري  مـن م أسـباذ الثـراء وإفاضـة األمـو 
، ممـا حـدا بـبعب أبنـاء هــِّا البيـ  أن ىليلـوا إىل الإـنعم والرتفـ  واإلفــرا  
يف املإـــع ، حـــع إن بع ـــ م  ـــد أنإظـــره ثالثـــون وصـــيفة ابلنَّـــدِا والب ـــور 

، إضــافة إىل مــوم الفــ  املاحقــة الســاحقة (1)لــدخ خروجــ  مــن مغإســل 
رائم ، وأَـ د الفظـائع واجلـ  البصر  وما حوَّا أغلـي كاملرجـلاليت جعل

والإقإيل، وَت ي  األعراض ، كفإنة الـ ن  ، وفإنـة القرامطـة وفإنـة الصـراع 
 بني السنيني والَيعة ، و ريها .

وَّــِّا فقــد كــان عبيــد اّللا مــن أول املبــاركني خطــوَ  والــده يف البنــه 
عن موطن آخر أنَت في  الِّرية املباركة نَـت  سـلي ة ، وكـان هـو أي ـا 

                                        
، َنَســَب ا إىل مصــدر   ر ــيا   ((مــِّكر  البيــم عبــد القــاْر بــن أمحــد الســقاف  ))مــن  (1)

  دمي  .
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 ان  لل رافقة يف رحلة ا نإقال عن البصر  .الفع امل إار من بني إخو 
مل أيت موعـــد اَّجـــر  مـــن العـــراق إ  وعبيـــد اّللا بـــن أمحـــد  ـــد أََعـــدَّ 
الُعدَّ  مع أهل  و وجإ  أم البنني بن  حم د بن عيس  بن حم ـد للرحلـة 

 مع والدها إمساعيل الِّي عرف في ا بعد بلقم بصري .
مــام امل ــاجر عــاب طريــ  الَــام خــرج عبيــد اّللا مرافقــا  لركــم والــده اإل
ومع ـــم كـــل مـــن جـــد الســـاْ  مرحلـــة  بعـــَد مرحلـــة  حـــع املدينـــة املنـــور ، 

وهنــاك األهاْلــة وجــد الســاْ  آل القــدىلي ك ــا  كــرت كإــم الإــاريخ، 
أبصــرْت عــنُي الَــاذِا املإطلِاــِع إىل منبــع أصــالإ  وأَُروَمِإــ .. أبصــر مــوطَن 

ن ، وهفـو األفئـد  ، وآوخ إىل  لـك آابئ  وأجداْه.. حيـه أَيْرُِ  اإلىلـا
املسجد املبارك يإتمل الروضة الَريفة حيه كان جده املصطف  صل  
اّللا عليــ  وســلم يلــي ويصــلي و طــم وي ــ  اجليــو  يف ســبيل اّللا ،  
ك ــا و ــف أمــام ال ــريل يســلم علــ  األصــل النــري واألذ اخلــري ، و لبــ  

د عــدّنن صــل  اّللا عليــ  مفعــمه اب ط ئنــان بعــد أن بلــا مدينــة ســيد ولــ
 وآل  وسلم .

و ار البقيـع حيـه ير ــد آل البيـ  ، ْوحـة األصــل وأسـا  الوصــل، 
بـــدأ ب ـــريل أمـــ  البإـــول ال هـــراء ومـــن حوَّـــا مـــن األئ ـــة األط ـــار ،   
مرا ــــد بنــــات الرســــول صــــل  اّللا عليــــ  وآلــــ  وســــلم ،   مرا ــــد  وجاأــــ  
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الَـ داء وضـرائل الصـنابة  أم ات املؤمنني ، ومرا د ع ااأِ  ،   مرا د
الكــرام ، ك ــا  ار بقيــة اآلار املباركــة واملَــاهد الكرىلــة ، وكــان العديــد 
مـــن شـــباذ آل البيـــ  يف املدينـــة املنـــور  يرافقونـــ  ، ك ـــا يرافقـــون ركـــم 

 امل اجر يف   راأ  و و أ  يف املدينة املقدسة .
يإورعـــوا ْخـــل القرامطـــة إىل مكـــة املكرمـــة ومل  317ويف  لـــك العـــام 

م بئـــر  مـــ م لثـــث م ، فكـــان هـــِّا الفعـــل  عـــن ســـفك ْمـــاء الجـــاج وْر
ابعثا  لإلمام عبيد اّللا وهو ابملدينة أن يَرح أخبـار القرامطـة وأفـاعلي م 

نكبـات البصـر   –مثـل  ـريه مـن مرافقيـ   –البَعة يف البصـر ، و كـي 
ألسـواق وحر  ا وأَـريد أبنائ ـا وانإ ـاك أعـراض نسـائ ا ، واملنـاْا  يف ا

ـَد اجل يـع مـو هم  عل  املرأ  بدينار مبا مل ُيسب  ل  مثيله يف الإاريخ، ومحَِ
 أن كانوا يف هِّه الفرت  الرجة أيوون املدينة املنور  .

ــَ  عبيــد اّللا ومعــ   318ومــع  ــرذ موســم الــ  مــن العــام الإــا   َّ  
موا ـع  أهل  ملرافقة الركم املبارك الِّاهم إىل ال  ، ويف كل مو ـع مـن

، وعظ ـة  بـن أمحـد يإـِّكر  ريـخ اإلسـالماملناسك كان اإلمام عبيـد اّللا 
الدعو  النري  اليت جاء ِبا خري األّنم صل  اّللا علي  وآلـ  وسـلم . وآملـ  

خاليا  بعـد  –مو َع الجر األسْو  –أن يرخ الركَن األسعد من الكعبة 
ا  أن محلـــ  القرامطـــة يف العـــام املاضـــي مع ـــم إىل األحســـا ء ، ومل يـــد بُـــدا
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 من ملي موضع الجر وأقبيل  عوضا  عن الجر املفقْو .
ت الجـي  اوا إبا عبيـُد اّللا بـن أمحـد أىلَـّا ا إبـا  وهـو يَـ د الإفـ

َُْرَر  علـــ  والـــده اإلمـــام امل ـــاجر يطلبـــون منـــ  الـــدعاء ، وأيخـــِّون عنـــ  
ن العلم ، ويسإظلون بفيئ  الوارف ، ويسـريون خلفـ  حيـه سـار ي إـدو 

ِبدي  ويؤمِانون عل  ْعائ  ، واسإتني  ايـة ا سـإئنا  مبـا شـاهده مـن 
أعل  حجاج ح رموت وإلاح م عل  والده كي يرحـل إىل بالْهـم ، 
مؤكدين ر بإ م يف األخِّ عن  والدفاع عن  والسري يف ركاب  ، واسإَعر 

  ول عند طلب م .ـميل والده إىل ألبية ر بإ م ، والن
ــَ  اإلمــاُم امل ــاجر ســرَي  ولــِّلك مل يكــن األمــر  ريبــا  عليــ  عنــدما َوجَّ

القافلـــة حنـــو الـــي ن بعـــد انق ــــاء موســـم الـــ  ، شـــ د عبيـــد اّللا ســــري 
الق اء والقدر يف أو يع ركم آل البي  بني هائم الي ن ، فَنال املقـاُم 
لإلمام حم د بن سلي ان األهدل ببالْ املراوعة ، واخإار الَريف أمحد 

ُِ ــيِا بــواْي ُســ  ولـالقــدىلي النــ
ْ ، بين ــا ظَــلَّ والــُده مصــ ِا ا  علــ  امل ْر

 ُـــــُدما  مـــــن مدينـــــة  إىل أخـــــرخ ومـــــن ســـــ ل  إىل جبـــــل  حـــــع بلـــــا واْي 
   َيْظَ ُر إ  في ا بعُد . اَم َأنَّ يف األمر ِسرا لِ ح رموت ، وعَ 
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 حضرموت واقعمع  بن أحمد هللاعبيد تكيف اإِلمام

ــ ة اجلبيــل بــواْي ْوعــن أْرك عبيــد منــِّ أن حــل اإلمــام امل ــاجر بقري
اّللا بــن أمحــد مــا ينإظــره مــن ارباهــد  والصــاب يف ســبيل  قيــ  مــا كــان 
والـــده يصـــبو إليـــ  ، حيـــه رأخ َشـــَظَف العـــييف وبـــداو  القـــوم واأِاســـاع 
خرق اخلالف بني فئات اإلسالم مـن ُسـنِاياني وخـوارج ، فلـم أيُل ج ـدا  

 إــ  بــني يــدي والــده اإلمــام يف صــرف ُجــلِا و  –منــِّ اللنظــة األوىل  –
ملبيا  حاجإ  ، مسـاعدا  لـ  يف هـِّه امل  ـة الَـا ة ، حـع ظ ـرت عليـ  
ْ ئــل الرضــا والفــرح وا ســإئنا  بث ــرات اجل ــد املبــِّول ، وصــار مــن  
كــل يــوم وليلــة ي يــد مــن هــِّا اجل ــد ، ويســع  إليــ  را بــا بعــد أن شــ د 

 آ ت القبول .
 

 العلموالرحلة في طلب  اإلمام عبيدهللا

أوطــد املقــام النبــوي يف واْي ح ــرموت علــ  يــد اإلمــام امل ــاجر ، 
علـــــ  مـــــدخ املراحـــــل كل ـــــا خـــــرَي رفيـــــ    –عبيـــــد اّللا  –وكـــــان ولـــــُده  

ومسـاعد  ، ســواء  كــان الــال يف بدايــة األمــر واإلمــام امل ــاجر يف اجلُبيــل 
ـ  اَّجرين    ـار  بـج جُ  ريـة ري ، أو بعـد أن أوطـد املقـام لإلمـام يف  ََ

 ة والإفاف اجل يع    رايإ  . سَ ياِ سَ الُ 
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ويف هِّه املرحلة املث ـر  أشـار اإلمـام علـ  ولـده اب ْ  ْ مـن طلـم 
ــي  العلــم، خصوصــا  بعــد أن صــار اجل يــع يف ح ــرموت يـَإَـَل َُّفــون للإـََّلقِا
ــنَّة ، وير بـــون يف األخــِّ عــن أهــل البيــ  ، فإوجـــ   مــن َمعِــنِي أهــل السر

د إىل الــرمني الَــريفني ومــا آنــِّاك مــن أهــم مصــاْر عبيــد اّللا بــن أمحــ
، وملإق  عل اء اخلافقني ، ومكـه مبكـة املكرمـة عـدَ  السنةأهل علوم 

عـن كـلِا شـيخ  َحِفيـل ، وكـان مـن  ا  أعوام  ُمِكباـا  علـ  الإنصـيل ، وآخـِّ
طالـم املكـي حم ـد بـن علـي بـن و م من أخِّ عن  وانإفع ب  الَـيخ أبأه

 ـــوت  ))، شـــيخ أهـــل الســـنة ، وصـــاحم كإـــاذ  عطيـــة الـــارثي املكـــي
 .  386املإوىف سنة  ((القلوذ 

وأخـِّ  (( وت القلوذ  ))وكان اإلمام عبيد اّللا بن أمحد  د  رأ علي  
اإلجا   والسند من أيب طالم املكي يف كافـة أسـانيده ومرو أـ  ، ومـن  

  الصــويف ، كثــر  جمالســة اإلمــام عبيــد اّللا أليب طالــم  ثَّــر كثــريا  بنَـَفِســ
 . ((إن  أوَُّل َمن أـَنَـفََّي األنفا  الصوفية حب رموت  ))حع  يل عن : 

 
 في حضرموت هللاعبيد اإلمام تصدر

أــ   أمجــع املؤرخــون علــ  ظ ــور اإلمــام عبيــد اّللا حب ــرموت بعــد عْو
مـــن الـــرمني ظ ـــورا  كبـــريا  ، وكـــان والـــده اإلمـــام امل ـــاجر أول املبـــاركني 
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 أن يلـــي لإلفإــاء والإــدريي فـــي أ ، بــل أَِ َن لــ   لــك والســاعني إليـــ 
بعل   احملراذ ، وأبدع يف أبليا مثـرات الكإـاذ والسـنة ، وهيـت لل الفـة 
ََُِّّ أحده أثناء أصدرره ، بل كانوا إىل اْ  ْ .  بني يدي والده ، إ  مل َي

وملــــا جــــرخ األمــــر احملإــــوم علــــ  والــــده اإلمــــام امل ــــاجر ، آلــــ  إليــــ  
َّْخ اخلالفــة ْو  ن منــا ع ، وكــان أحــ َّ ِبــا وأهَل ــا ، فظ ــر َعَل ــا ابر ا  وأ

ما ل م ب  عل  أك ل الوجوه ، بل ا إدخ بوالده يف كافة شؤون  ، ومن 
 لك أن  وهم كافة أراضي  وأمالك  يف السيسة ملو ه جعفر بن خمدم 
، وانإقـل عن ـا إىل  ريـة مُسَـل ، وهـي ليسـ  ببعيـد   عـن األوىل ، واختـِّ 

في ـــا ْارا  واشـــرتخ عقـــارا  وَ ـــَرَ  ًـــيال  وأشـــجارا  ، وأـــ وَّج مـــن ألـــك  لـــ 
و ـد ُولِـَد لـ  مـن  بـُل ولـده مسـاه  ،  ابنا  مساه َجديدا  القرية ابمرأ   ولدت ل

 َعَلِو ا  ، وسإتيت أرمجإ  ا مجيعا. 
ومن هِّه القرية املإواضعة اسـإ ر نَـا  اإلمـام عبيـد اّللا ك ـا كـان والـده 

ا  عظي ـة  يف سـبيل   ِْ  من  بل ،  وانإفـع بـ  َخْلـ ه َكثِـريه ، ك ـا  بـِّل ج ـْو
الع ــل ال راعــي واســإغالل مثراأــ  ، فكــان ينفــ  علــ  الفقــراء األرامــل واأليإــام 
واملسـاكني ، وينفــ  علــ  طلبـة العلــم وعلــ  املنقطعـني واملســافرين ، مــع  ايــة 

آّنء الليـل وأطـراف من الإواضع وا نكسار واملواظبة علـ  األع ـال الصـالة 
 الن ار .
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إ  أنـــــ  مـــــن شـــــد  أواضـــــع   ((عبـــــد اّللا  ))وكـــــان امســـــ  منـــــِّ و ْأـــــ  
فثبــ  ا ســم  ((عبيــد اّللا  ))وانكســاره ر ــم يف أن ُيصــغَّر امســ  فيــدع  

 ابلإصغري ، وهو يف القيقة ابلعلم والإواضع كبري .
حـــا  مـــن الـــ من يرســـي ْعـــ ائم و  ـــ  اإلمـــام عبيـــد اّللا بعـــد والـــده ْر

املدرسة النبوية مدرسة األخالق واألخو  اإلىلانية ، وينَـ  عن ـا  جـيال  
من أبناء ح رموت ينطوون    رايـة آل البيـ  مـن ج ـة، ويوحـدون 

 القطر املبارك عل  من   أهل السنة واجل اعة .
وملـا بلــا اإلمــام عبيـد اّللا مــن الع ــر ثالثــة وأسـعني عامــا   ــرَّت عينــاه 

الِّين بر وا يف جمال اخلالفة من بعـده ، ف ـات رمحـ  اّللا أبو ْه الثالثة 
أعــاىل بعــد أن علــم أن مــرياث امل ــاجر أبيــد أمينــة  ــاف  علي ــا وأوســع 
 ْائر  نَره بني النا  ابإغاء رضوان اّللا ، وهم َبْصرِيٌّ وَعَلِويٌّ وَجِديد .

، واخإلفــوا يف مو ــع ْفنــ ،  383وكانــ  وفــا  اإلمــام عبيــد اّللا عــام 
فقيـــل: إنـــ  ْفـــن يف  ريـــة مُسَـــل ، و يـــل : إنـــ  ْفـــن يف العـــرض النجـــدي 
 رذ مدينة بُور، ومل يـُْبـِ  لنـا الـ من أيَّ أثـر  مـن اآلار املعاصـر  لـ  بـر م  
كثر  ما مدح  الَعراء وما وصفوه ب  من اخلـري والإقـ  يف عصـره ، إ  

 : علي بن أيب بكر السكران  ال في  أن الَيخ
ينِ  ـــــــدِا ـــــــُد اّللِا َأْكـــــــرِمْ َعِفيـــــــُف ال   َعْب

 
 بــــــــِّاَك الَفْنــــــــِل والَــــــــاْبِ اجلَليــــــــلِ 
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ــــَدِن ُكــــلِا ُجــــوْ    َأِذ األشــــراِف َمْع
 

 وحبـــــــــِر العلـــــــــِم َســـــــــيِاِدّن الَفِ ـــــــــيلِ 
 رمح  اّللا رمحة األبرار . 

 
 الثالثَة األبناء سلسلة نسب

ن َبْصـــرِيٌّ وَعَلـــِويٌّ وَجِديـــده أبنـــاُء عبيـــد اّللا بـــن أمحـــد امل ـــاجر ابـــهـــم 
عيســـ  بـــن حم ـــد ابـــن علـــي العري ـــي ابـــن جعفـــر الصـــاْق ابـــن حم ـــد 
البـــا ر ابـــن علـــي  يـــن العابـــدين ابـــن الســـني الســـبا ابـــن علـــي بـــن أيب 

 طالم وفاط ة ال هراء بن  رسول اّللا صل  اّللا علي  وآل  وسلم .
 بن عبيدهللا يبصر اإِلمام

رض العـراق ولد بصرير بن عبيد اّللا بن أمحد يف مدينة البصـر  مـن أ
عل يـــة ، وكـــان امســـ  ، وِبـــا نَـــت وألقـــ  ابكـــور  املعـــارف ال 305ســـنة 

ــــَم بَبْصــــرِيا  إ  أن اللقــــم صــــار في ــــا بعــــد أكثــــر األول إمساعيــــل ، ولُقِا
 ش ر   من ا سم . 

انإقـل مــن البصـر  إىل ح ــرموت مـع  افلــة جـده امل ــاجر وأبيـ  عبــد 
 اّللا وع ره إ   اك حوا  الثانية عَر  . 

البصـــري نصـــيبا  وافـــرا  مـــن رعايـــة جـــده امل ـــاجر ، فقـــرأ عليـــ  يف  ّنل
الــديه والإفســري ، و َّْذ بــ  ، ك ــا حظــي ابهإ ــام والــده عبيــد اّللا 
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أـ  مـن الـرمني وأصـدره يف  وأخِّ عن  علوما  كثري   ، خصوصـا  بعـد عْو
 الواْي .

م نبــا اإلمــام بصــريٌّ مبكــرا  وظ ــر َعَل ــا  يف الــديه وروايإــ  ، وأســ 
جر إســـــ اما  ظ ـــــَر أثـــــرُه علـــــ  اآلخـــــِّين ايف بنـــــاء مدرســـــة اإلمـــــام امل ـــــ

ـــــــــــــم ومـــــــــــــن أو ْه ، كالعالمـــــــــــــة عنـــــــــــــ  واملإلقـــــــــــــني   مـــــــــــــن طلبـــــــــــــة العل
 سامل بن بصري .

ك ـــا انإفـــع بـــ  أخـــواه علـــويٌّ وجديـــده ، وكـــاّن لـــ  يف عل ـــ  وع لـــ  
ونَــاط  الــديج وا جإ ــاعي خــرَي مســاعديِن ورفيقــنِي ، خصوصــا  بعــد 

ــل بصــ ريا  خالفــَة العلــم بعــد انإقــال والــدهم عبيــد اّللا بــن أمحــد ســنة   ر
383 . 

أجنــــم بصــــريٌّ  ريــــة  صــــالة  أسلســــل في ــــا العلــــم والع ــــل ، ولكــــن 
أخبارهم وآارهم اندثرت ومل يب  من ا شيء ، و د أشار املؤرخ العالمة 

إىل  لــــك فقــــال  (( ــــرر الب ــــاء ال ــــوي  ))حم ــــد بــــن علــــوي يف كإابــــ  
سإَّة  من الف ـالء  ((الدررِا الثَِّ ني  ))َعدَّ صاحم كإاذ : و د  116ص

، انــدثرت  َأِجــالاُء ومَــايُخ ُف ــالءمــن  ريــة اإلمــام بصــري كلر ــم عل ــاءُ 
إ  أنَّ مـــا َحِفظَْإـــُ  لنـــا  . اهــــ .جـــل أخبـــارهم ، و هبـــ   الـــم آارهـــم 

ر أــراجُم الَــيوخ عــن ولــِده ســامل بــن بصــري يعإــاب َمْلَ نــا  كافيــا  عــن أثــ
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 اإلمام بصري يف  من  وع ده .
 

 سالم بن بصري اإِلمام

َّـــــِّا اإلمـــــام  ((املَـــــرع  ))و ((الغـــــرر  ))و ((الاب ـــــة املَـــــيقة  ))أرمجـــــْ  
رأبـة ا جإ ـاْ   الـرتاجم ، وأمجعـوا علـ  بلو ـكإم الننرير ، وكِّا بقية  

لدار  ، مـع ك ـال الـورع والإقـوخ ، وكـان جـل انإفاعـ  مـن أبيـ  اإلمـام 
ك ا انإفع ل لة من مَـايخ عصـره ،    ،، بل هو صورأ  ومثال البصري 

كالَيخ العالمة سامل بن أيب ف ل ، ورحل يف سبيل العلم إىل الرمني 
مدن الي ن وعواص  ا العل ية ، وأخِّ عن عـدْ  بقيةالَريفني ، ومر ب

 من عل اء أمصارها.
 ك ا حصل عل  اإلجا ات واألسانيد العاليـة ، وأ ن لـ  مَـا   يف

الطالذ اإلفإاء والإدريي ، وكان أول ظ وره ابلرمني حيه أخِّ عن  
أ  إىل ح رموت .و   املريدون ِبا  بل عْو

ــــــر  يف واْي  ــــــيت ْامــــــ  عــــــد  أعــــــوام ، ب وملــــــا عــــــاْ مــــــن رحلإــــــ  ال
ح ـــرموت عل ـــا    يـــارخ خصوصـــا  يف مدينـــة أـــرمي ، وكانـــ  إ   اك 

 .ن عَرات الرجالالعل اء واربإ ديمصدر إشعاع وانإفاع ، وِبا من 
وكان من مجلة من أخِّ عن  السند ومسع من  الرواية وانإفع مبا عنـده 
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من العلوم شيوخ ألك القبة املباركة ومن م الَـيخ حم ـد بـن أيب الِـما 
، والَــيخ علــي بــن أمحــد ابمــروان ، والَــيخ القاضــي أمحــد ابعيســ  ، 

 ـد بـن علـي والَيخ علي بن حم د اخلطيـم ، واإلمـام الفقيـ  املقـدم حم
. 

ــــر  العل ــــاء يف  لــــك العصــــر واملصــــر خــــالل القــــرن  وابلــــر م مــــن كث
وصـــل ْرجـــة  هنـــم بلغـــوا يف أـــرمي وحـــدها ممـــنإالســاْ  اَّجـــري ، حـــع 

، ولكـن م مجيعـا  ـد اعرتفـوا بف ـل اإلمـام سـامل ئـَة مفـ م اإلفإاء ثـالث
رج البصري وجاللة َ ْدرِه عل ا  وع ال  ، خصوصا  أن   ـد َرَّْ بدعـة اخلـوا

حـب شـيوخ ا ابلجـة والابهـان ، إَتامـا  ملـا سـبق  بـ  اإلمـام امل ـاجر  ْو
 رضي اّللا أعاىل عن  .

ري إىل مكانة ومقام اإلمام سـامل  و د  كرت كإم الرتاجم حكاية  أَُ
بن بصري يف عصره ، ومل صـ ا أن وا  أـرمي اجإ ـع ابلعل ـاء وطلـم 

قوا علــ  أقــدمي اإلمــام مــن م أن يُظ ــروا لــ  أف ــل م عل ــا  وع ــال  ، فــاأف
َْبَـَّر مكيد   لإلمام  سامل بن بصري، ف ا كان من  لك السلطان إ  أن 
ســـامل بـــن بصـــري لي إـــابَه، فـــتوع  الســـلطان إىل امـــرأ   مـــن نســـاء الـــبالْ  
كانـــ  َّـــا بنـــ ه َوِضـــيئةه يَـــاُر إلي ـــا ابُلســـن واجل ـــال َأْن أـُـــَ يِاَن ابنَإ ـــا 

علي ــــا وأــــراوَْه عــــن نفســــ  ، و إــــال علــــ  الَــــريف ســــامل كــــي يــــدخَل 
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 وَجَعَل َّا ُجعال  ماليا  كبريا  .
 ام  املرأ  إبعداْ ابنإ ـا ك ـا طلـم السـلطان وأر بـ  يف بعـب الطريـ  
عــْو  اإلمــام ســـامل مــن   رأــ  لل قـــابر ك ــا هـــي عاْأــ  كــل يـــوم، فل ــا عـــاْ 

 ــةه، أوســل  إليــ  املــرأ  أن يقــرأ علــ  ابنإ ــا شــيئا  مــن القــرآن  اع ــة  أهنــا مري
فَقبِــَل وســار خلف ــا حــع ْخــل ورأخ الفإــا  علــ   ايــة  مــن ال ينــة واجل ــال ، 
و بل أن يقرأ أ لقـِ  األمر ابَذ الـدار عليـ  مـن اخلـارج وأركْإـ  مـع ابنإ ـا الـيت 

ه عن نفس  .   ام  أإلطف ابإلمام وأراْو
اسإعظم اإلمام سامل  لك األمر ، ومل يد بُداا  من إخراج نعل  وأخـِّ 

ِبـــــا الفإـــــا  علـــــ  وج  ـــــا وجســـــ  ا وهـــــو يف شـــــد  الغ ـــــم  ي ـــــرذ
 ل مسـرعا  والفإـا  أصـرخ أبعلـ  صـوها ممـا ـوا نفعال ،   خـرج مـن املنـ

 ـد صـار مو ـع كـل ضـربة و َحلَّ ِبا ، إ  جاءت أمر ا فرأت ما يـَُ ـول ، 
مـــن النعـــل َحـــ ا َ  ُجـــِّام ، فُجـــنَّ ُجنوهُنـــا وهرعـــ  إىل الســـلطان أعل ـــ  

ورأخ مــا َحــلَّ ابلفإــا  فإــيقَّن ِعَظــَم حــاِل اإلمــام ســامل ، ابألمــر ، فجــاء 
ف ــا كــان منــ  إ  أن أرســل إليــ  واعإــِّر لــ   ايــة ا عإــِّار وطلــم منــ  
الصـــفل عـــن الفإـــا  وأم ـــا ، وأن يـــدعَو اّللاَ َّـــا ابلَـــفاء مـــن اجلـــِّام ، 
عا َّـا ابلعافيـة فَـفاها اّللا  فَقِبَل ا عإِّار وصفل عن الفإا  وأم ا ، ْو

و د أناول  كإم الـرتاجم بعـب أفاصـيل حياأـ  واخإلفـوا يف وفاأـ  ،  .
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األْوار  ))فقال بع  م : إن  مات مقإو   ؛ ولكن السـيد الَـاطري يف 
فن برتبة َ نـَْبل برتمي . 604أكَّد وفاأ  عل  فراش  عام  ((  ، ْو

كـان هــِّا هــو أحــد مثـرات العطــاء اإلَّـي الـِّي ُمـنَّ بـ  علـ  اإلمــام 
 .(1)بن عبيد اّللا ابن اإلمام امل اجرالبصري 

و د انق   حيا  اإلمـام البصـري علـ  خـري مـا أنق ـي عليـ  حيـا  
العل اء والعظ ـاء األفـِّا  ، مـا بـني علـم وع ـل ونفـع وانإفـاع وإصـالح 
فـن بقريـة  بني النا  ، وحـع ّنْاه منـاْي مـو ه فلـن النـداء راضـيا ، ْو

 ىل اليوم ، رمح  اّللا رمحة األبرار .مُسَل ، و   ال  ابه معروفا  ِبا إ
 

 المهاجر هللا بن أحمدد بن عبيدديج اإلمام

هـــو أصـــغر أو ْ عبيـــد اّللا ، وأمـــ  أم ولـــد ، أ وج ـــا عبيـــد اّللا بعـــد 
 . 345انإقال  من اُلَسيسة إىل  رية مُسَل بعد وفا  والده عام 

ا نَــت جديــده  ــ  رعايــة أبيــ  واهإ ــام أخويــ  بصــري وعلــوي ، ومنــ
وأرعــرع يف جــوا  مــن النَــا  ا جإ ــاعي وال ــا  الــديج املنبعــه مــن 

مـن القــرآن شـيئا  كثــريا  ،  ((جديـد  ))نَـا  بيئـة اإلمــام امل ـاجر ، حفــ  

                                        
الســـابع القـــرن يف منإصـــف ( أمجعـــْ  كإـــم الـــرتاجم علـــ  انقـــراِض  ريـــة اإلمـــام بصـــري 1)

 اَّجري ، ومل يب  من م بعد هِّا القرن أحد .
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وأخــِّ أســي العلــوم الَــرعية وكــِّا اللغويــة والقرآنيــة علــ  يــد مجلــة مــن 
 الَيوخ ، وأييت يف مقدمإ م أخواه بصري وعلوي .

جديـد عصـر اهإ ـام ومثـابر  وأنـافي شـريف  و د كـان عصـر اإلمـام
علــ  طلــم العلــم واألخــِّ عــن الَــيوخ ، وَّــِّا بــِّل كــل مــا يف وســع  

 ليكسم رهان العلم والع ل مإ ثال معىن  ول الَاعر :
َْجــَد َتـَـرا  أنــَ  آِكُلــ ُ 

   َ َْســِم امل
 

لُــَا اربــَد حــعا أـَْلَعــَ  الصَّــابا  لــن أـَبـْ
  حـع جــاو هم وسـبق م إىل الإنصــيل ولكـن جديـدا  أبــدع بـني أ رانــ 

، وأخِّ عا  املعارف والعلوم وحقق ا ، مما  را ب  عـني أبويـ  وأخويـ  ، 
فكــان بعــد  لــك ســندا  َّ ــا ، وع ــدا  لــدعوه ا ، يســافر مــن  ريــة إىل 
 ريــة ، ومــن مدينــة إىل أخــرخ ّنصــنا  ومــِّكرا  ومعل ــا  ، يإــتلف  لــوذ 

مـــع اسإَـــ اْه ابلجـــ  البينـــة ،  العـــوام ، ويـــاْل امل ـــالفني ابلســـىن
حع  ْذ ل  اجل يع ، وانطوخ    لوائـ  اجلـمر الغفـري مـن أهـل البـدع 

 وامل الفات .
أ ن اإلمــام عبيــداّللا إابن مرحلــة أصــدره لولديــ  جديــد وعلــوي كــي 
يــِّهبا إىل بيــ  اّللا الــرام ، وكلــف جديــدا  أن يرحــل إىل العــراق لــ  ر  

، وربا صالت الوشائ  بني الثـاوين هنـاك من بقي هناك من األ ارذ 
اجلـــوهر  ))وبـــني املقي ـــني حب ـــرموت ، ويف هـــِّا املعـــىن كإـــم صـــاحم 
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أنَّ َســَفَر جديــد  مــن إىل البصــر  كــان حين ــا حــ  مــع أخيــ   ((الَــفاف 
علوي لقبب الغالت و  ر  األ ارذ ، وأنـ  رجـع مـارا  بَـواط  اخللـي  

خل األ ،  انعطف إىل ظفار .، و حساء ، والقطيف ، وع انْو
ـــار  ويف هـــِّه الرحلـــة اأســـع  ْائـــر  األخـــِّ واإلســـناْ وا أصـــال بكب
عل ــاء اإلســالم يف البلــدان الــيت  ار في ــا وعــاب في ــا ، ويف هــِّا الصــدْ  

اإلمـام ))يف  يل كإـاذ  102كإم املؤرخ عبد اّللا بن نوح ما مثال  ص
 :  ((امل اجر

نم أخوي  يف حلبة جديد : ولد حب رموت وبر  إب ن والده إىل جا
الإدريي ، ورواية الديه وإجا أ  ، وانإفع ب  خل ه كثريه ، وأ بل عليـ  

 الطالذ من كل حدذ وصوذ .
اسإنسن اإلمام جديـده ا نإقـاَل مـن  ريـة مسـل بعـد وفـا  والـده عـام 

إىل  رية بيـ  ُجبـري علـ  مقربـة مـن مدينـة أـرمي الإار يـة ، وأـديَّر  383
ًـــيال  ، وأصـــدر يف القريـــة للإـــدريي والنفـــع العـــام هنـــاك واختـــِّ عقـــارا  و 

ــــــ رع وال ــــــرع ،  ــــــدي العــــــوام واخلــــــواص ابل واخلــــــاص ، وحــــــرَّك في ــــــا أي
وا كإفــاء مبــواْر القريــة وأطويرهــا و ســني نوعياهــا ال راعيــة واليوانيــة ، 
حــع صــارت يف ع ــده إحــدخ املنــاط  اخلصــبة املَــار إلي ــا ابلبنــان ، 

حــم الطــالذ يف ألــك ا لقريــة ين لــون مــن املعــني الــداف  ، ك ــا  ثــر واْ 
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اجل يع بلطف  وكرم  الواسع ولطف أخال   وَسَعة صدره للنا  وعِّوبة 
حـا  مــن  منطقـ  ، ور  ـ  اّللا يف ألــك القريـة  ريــة  مباركـة  أْرك بع ــ م ْر
ع ــره ، وأخــِّوا عنـــ  األخــِّ الإـــام ، وأسلســل فــي م ويف مـــن جــاء مـــن 

ســــإقامة ، وحــــم الع ــــل وا عإنـــــاء بعــــدهم شــــرف العلــــم والع ـــــل وا 
مــن بطلـم الــر ق الــالل ؛ إ  أن الق ــاء والقــدر جـرخ جمــراه فلــم يبــ  

، ك ـــا انقـــرض هـــِّا البيـــ  املبـــارك مثـــل آار هـــؤ ء الرجـــال إ  النـــاْر
 اَّجري .يف منإصف القرن السابع انقراض بي  آل بصري 

بــد : والســيد اإلمــام الَــيخ جديــد بــن ع ((الغــرر  ))كإــم صــاحم 
اّللا الغالم علي  وعل   ريإـ  الإبنـر يف فنـون العلـم وال هـد والـورع ، ومل 
ســة  ــد طُِ َســْ  أمســاُؤهم  يبـ  أحــد مــن م إ  ثالثــة فق ــاء عل ـاء ، ِو

الـــِّي انقطعـــ  منـــ  أوراقه حكـــ  في ـــا أخبـــارهم  ((الـــدر الث ـــني  ))يف 
اذ ومــرثرهم وف ــائل م، وكل ــم شــافعيةه أشــعريةه علــ  عقائــد أهــل الكإــ

 .(1)والسنة

                                        
، كإــاذ خمطــو  اعإــىن مؤلفــ  فيــ  بــرتاجم  ((اليــا وت الث ــني  )) وأ،  ((الــدر الث ــني  ))( 1)

الســاْ  العلــويني منــِّ حلــول اإلمــام امل ــاجر ، ولكــن اإلمــال وطــول الع ــد ابلإــتليف 
ن صـــاحم الغـــرر خـــالل القـــرن إأســـبم يف َتـــ ق بعـــب أوراق هـــِّا الكإـــاذ ، حـــع 

ن أخبـار بـج بصـري العاشر يَكو مـن َت  ـ  ، وأن  لـك كـان سـببا يف ط ـي كثـري مـ
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  إن بــــج جديــــد انقرضــــوا كبــــج  ((الغــــرر  ))وكإــــم أي ــــا صــــاحم 
بصــــري ، وآخــــر مــــو هم امــــرأ ه ب بيــــد امس ــــا جديــــد  ، وعــــد صــــاحم 

مـــن م اثـــج عَـــر شـــي ا  عاملـــا  ،  -((الـــدر الث ـــني  ))أي: - ((اليـــا وت))
انـــدثرت أخبـــارهم ، ومنـــا ب م يف الكإـــاذ ، وَّـــم مـــرثُر عديـــد ه مل يبـــ  

 إ  مسجدهم املنسوذ إلي م يف حاميإ م برتمي .  من ا
 

 بنوجديد.. رجال العلم والعمل..

ــــارك ابنط ــــا   ســــبق  اإلشــــار  إىل انط ــــا  آار هــــِّا البيــــ  املب
اَّجـري يف منإصـف القـرن السـابع بعب املؤلَّفات ، وكـِّلك انقراضـ م 

ْ  مــن مأن إ   ، مــا بــني أيــدينا مــن الــرتاجم  كــرت بعــب املنا ــم ألفــرا
ّن للساْ  بج جديد كإيبا خاصـا يف هـِّه السلسـلة إ   ومع أننا  د افْر

منو جــا  ســاطعا  يــدلر علــ   لــك هنــا مــر  أخــرخ  ســن أن ن ــع م أنــ  
 العصر ورجال .

 .(1)نور الدين علي بن حم د بن جديد -1

                                                                                     
د اآلن معــدوما و  يعــرف لــ  مكــان مــا عــوبـج جديــد وآارهــم ، ولكــن هــِّا الكإــاذ ي

.  عدا امس  الواْر

اَّجري ، ولد بـرتمي ونَـت ِبـا ، وأرمجـ  لـ  أمَّ ـات الـرتاجم  السابع ( أحد عل اء القرن 1)



  (30 ) 

                                                                                     
،  ((املَــرع))لــ  يف ، وأــرجم  ((الطبقــات  ))، وابــِن مَسُــر  يف  (( ر ــ   ))كاجلََنــِدي يف 

 .  ((العقد النبوي  ))، و ((الاب ة املَيقة  ))، ويف  ((الغرر  ))و
ألقــ  أولــو ت علومــ  حب ــرموت   انإقــل إىل الــرمني ، وجــد يف الطلــم و احــم 
يف ســبيل العلــم ابلركــم ، ّنفــي األ ــران يف  صــيل علــوم الســنة والقــرآن ، حــع عظــم 

اليم ، وسافر إىل اَّند والعراق و ريها من البالْ ، وملا صيإ  يف اجل ات واأل طار واأل 
أـ  مـن الـرمني أْرك القاضـي إبـراهيم بـن أمحـد القري ي فتخـِّ ظـ دم إىل عدن بعـد عْو

،   خرج ل  ر  الَيخ مدافع بن أمحد  ((املسإصف  من سنن املصطف   ))عن  كإاذ 
خوه عبد امللك من ابنيت الَيخ ، العيج   الفقي  اخلو ين ببلد  الوجي  ، وأ وج هو وأ

وأخِّ عن الَيخ مدافع أخِّا   ما  ، وسكنا برهة من ال من بِّي ْهيم ، وأخِّ النا  
وممن أخِّ عن  الَيخ اإلمـام حم ـد بـن مسـعْو  الديه عن الَريف علي بن جديد،

الناصــر ال ــريي ، وأمحــد بــن حم ــد اجلنــدي ، واإلمــام حســن بــن و الســفا  واإلمــام أب
واإلمام الَـيـخ حم د بن إبراهيم الفَلي ، وكان الفَلي يقول عن  : أبو جديد راشد 

 .( 253: 1) ((العقد النبوي  )) كره صاحم ، رجله ثقةه من الفاظ 
، وحقق ـا ، ونَـر األسـانيد العاليـة وملا عـاْ إىل ح ـرموت اعإـىن بعلـوم الـديه

أول مــــن حــــِّف الســــند مــــن وأفــــاْ الطــــالذ بفنــــون املعرفــــة الــــيت ألقاهــــا، ويــــِّكر أنــــ  
الــــديه اخإصــــارا ، واعإ ــــاْا علــــ  مــــا عنــــده مــــن الفــــ  ، ومــــا عنــــد أالميــــِّه مــــن 

 ا سإيعاذ ، وروخ كثريا  من األحاْيه جمْر   عن أسانيدها . 
 . ((األ كار  )) ل  : وهِّا كان يفعل  بعب العل اء كالنووي يف 

 الْ  ))لَيخ ابخمرمة يف ك ا حق  النسبة الَريفة واعإىن بإوثيق ا ،  كر  لك ا
، و ال : إن  ملا  دم أمحد بن عيس  اعرتف ل  أهل ح ـرموت ابلف ـل ومـا  ((الننر

ََّْعـوه ، وكـان بـرتمي آنـِّاك إأنكروه ،    هنم من بعد  لك أراْوا إ امة البينة أوكيـدا  ملـا ا
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 .(1)عبد اّللا بن حم د بن جديد -2
                                                                                     

مفـ  ، فســار اإلمـام احملــدث علـي بــن حم ـد بــن جديـد إىل العــراق وأثبــ  ثـالث مئــة 
 لك النسم ، وأش د علي  حنو مئة عدل ممن يريد ال  ،   أثبإ  مر   أخرخ مبكة ، 
وأش د عل  األثبات مجيعا ممن ح  من ال ارم ، وَ ِدَم هؤ ء الَ وُْ يف يوم  معلوم  
وش دوا عل  رؤو  األش اْ إبثباأ  . ومن آارِه ج ءه حـديثيٌّ مجـع فيـ  أربعـني حـديثا  

، وكـــان يعـــرف عنـــد أهـــل الـــي ن ابلَـــريف أيب   الـــ  خمطوطـــة يف ف ـــائل األع ـــال 
 بـــن أيب الفإـــوح ، وكـــان مؤلف ـــا  ((لعنابيـــةالنفنـــة ا ))اجلديـــد ، ووْر امســـ  كـــِّلك يف 

حاكم عدن يف شتن  فقال : ومن ولد عيسـ  السـيد أمحـد املإنقـل يسْر   ية الإبا  
أ م مســـعْو بـــن  إىل ح ـــرموت ، ومـــن ولـــده الســـيد أيب جديـــد القـــاْم إىل عـــدن يف

، فإـــوحيف املســـعْو منـــ  ألمـــر مـــا فقب ـــ   611طغإكـــني بـــن أيـــوذ بـــن شـــاْي ســـنة 
 وج  ه إىل أرض اَّند ،   رجع إىل ح رموت بعد وفا  املسعْو . 

و ــد وْر يف بعــب أرامجــ  أن شــيوخ  بلغــوا ألــَف شــيخ وِبــم بلــا رأبــة ا جإ ــاْ، 
 ((املقاصـــد الســـنة  )) كإابـــ  وأفـــْر بعلـــو اإلســـناْ ، ونقـــل عنـــ  الـــاف  الســـ اوي يف
 .142ص ((شرح العينية  ))حديه اخل ر علي  السالم عند مساع املؤ ن .  كره يف 

صاحم علم وورع و هد وأخالق عاليـة ، ولـد  ،( الَيخ املسإنري عدمي النظري يف عصره1)
ب ـا ، بقي من اآلار الدالة علي  رسالة أع يـة يف وفاأـ  كإ 608برتمي ، ومات ِبا سنة 

الَيخ العالمة ابن أيب اِلم ال رمي ألخي  حم د بن جديد يقول في ا : لقد ساءّن 
بـُْعُده ، وأوحَـنا فـَْقـُده ، وإن فجيعَإنـا بـ  أعظـم مـن فجيعإـك ، وروعَإنـا لفرا ـ  أعظـُم 
من روعإك ، فكيف   يكون  لك وهو أليُفنا يف مكاننا ، وشريُفنا يف  ماننا ، وهـو 

 ّْن ، ولقد كان نعم العون يف الَـدائد والنوائـم املدَّ اـة ، واملـدََّخر أحد عل ائنا وأو 
ُِل َّة : 

عاِطم امل
َ
يا العوا م املِ  َّة ، وامل َِ  ْ

َ
 مل
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 .(1)عبد امللك بن حم د بن أمحد بن جديد -3
 
 رهاجالم هللا بن أحمدعلوي بن عبيد ماإلما

اإلمـــام الـــِّي حفـــ  اّللا بـــ   ريـــة آل البيـــ  النبـــوي حب ـــرموت إىل 
السابع  اليوم ، إ  مل يب  من  رية أخوي  بصريا  وجديد  أحده بعد القرن 

ك ــــا أقــــدم ، ُولــــد علــــويٌّ حب ــــرموت ، وعلــــ  األرجــــل كــــان مولــــده 
مُسي علو ا  ، وإلي  ينإسم ابلسيسة ، و يل : يف مُسَل ، وهو أول من 

 أشراف بج علوي وآُل علوي يف مَارق األرض ومغارِبا .
نَـــت  ـــ  رعايــــة أبويـــ  ، وانإفـــع أبخيــــ  بصـــري ، وأشـــر    ــــي 
حياأ  عل  مة  عالية ، ونفنات   رآنية  ونبوية   اهية ، فبيئإ  بيئـة العلـم 

 ل  حمــا ـ، ومنــ والنــور القــرآين ، وأهلــ  أهــل معــدن الــ  والفــإل النــوراين
نظـــر األمـــة كل ـــا ، فـــال  ـــرو أن ينَـــت هـــِّا الغـــالم مإطلعـــا إىل املعـــا  
                                                                                     

 وابلُكـــــــــــــــْرِه ِمناـــــــــــــــا فـَْقـــــــــــــــُدُه وفرا ُـــــــــــــــ 
 

 ولكــنَّ َخطْــَم الــدَّْهِر ابلنــا  ُمو َــعُ 
ــــــــــــــــة     وُكناـــــــــــــــا َ َخــــــــــــــــرّنُه لُكـــــــــــــــلِا ُمِل َّ

 
 لــــــــــِّخائِر ُمولَــــــــــعُ وَســــــــــْ ُم الــــــــــرَّ ا  اب

 
. 
( الفقي  العـامل العامـل البـارع يف أنـواع العلـوم املـإقن لسـائر املنطـوق واملعلـوم ، اعـرتف لـ  1)

عل اء  مان  بسبق  يف كافة علوم الَريعة ، فكان مرجعا  يف الديه والإفسـري والفقـ  
 ))اجـع ور  614، اندثرت أخباره وآاره ك ا هو حال  ـريه مـن أهـل بيإـ  ، أـويف عـام 

 . 123ص ((الغرر 
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ساعيا  إلي ـا ك ـا هـي سـاعيةه إليـ  ، ومل ختـم نظـرات أبيـ  و  أصـورات 
جــده فيــ  ، بــل  رعــ  املواعيــد يف عنفــوان شــباب  ، وبــر  اإلمــام علــوي 

ا  َ ِويَّ الجة سريع البدي ة ، م يم الطلعة ،  ظ   ابحرتام اخلـاص فِّا
 والعام .

مل يكد اإلمام علوي بن عبيـد اّللا ي ـع يف صـدره كإـاذ اّللا حفظـا  
و قيقــا ، ويســإوعم جمــر ت العلــم مــن حــديه وأفســري ولغــة و ريــخ 
وســري و ريهــا مــن العلــوم املإداولــة يف حمــيا أســرأ  املباركــة ، حــع أطلــع 

 ، ف كـه ِبـا ب ـع سـنني إىل امل يد فوجَّ   والده إىل الرمني الَـريفني
يف أصـــول العلـــوم وفروع ـــا ، ومطلعـــا علـــ  األســـانيد وروايإ ـــا ،  اآخـــِّ

ومإَ لِاعا  من معني الَريعة من اربإ ـدين واحملـدثني ، حـع فـاق األ ـران 
 ، وابُإ   مبا مجع  يف صدره من  قي  وبيان . 

ا  بك ال العلم واللم ، وأصدر مع إخوان   فعاْ إىل ح رموت م ْو
يف الواْي املبارك يصنع الرجـال ، وي ـيء النـور يف مَـكا  األجيـال ، 
وىلــد الطــالذ واملريــدين بصــايف العلــم وا ــم الف ــم ، حــع اجنلــ  عــن 
العيون ظالم اجل ل ، وأشرق لل ريدين نور الوصل ، واجإ د النا  يف 

 إلاق أبنائ م حبلقات هِّا اإلمام الفنل .
،  مأمجـع الكـل علـ  مقامـ  السـا جم ،أرمج  ل  أم ات كإم الـرتا
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وأفور   يف علوم الَريعة وآ ها مع صدق  وإخالص  ونـور  وعلـم  وع ـل 
، ومكابــــد    اأيــــة  يف ســــبيل جماهــــد  الــــنفي ، وإ امــــة حــــواج  الـــــورع 
الـــاج  ، بـــل كـــان علـــ  جانـــم  عظـــيم  مـــن الســـ اء والكـــرم ، وألـــك 

سـنا للفقـراء واألرمـل أرومة هِّا البي  وأْذ رجال  ، حمبا  للصد ات حم
ـــَنك والِعـــَو  يُـــدخل  ، وكـــان   ـــل صـــد اأ  بيديـــ  و ـــرج إىل أهـــل ال َّ
علــي م الســرور وىلــا ح م وينظــر يف حــوائج م، وكــان لــ  اهإ ــامه واضــله 
َعــة والكســل، مو عــا   ابل راعــة و ــر  الن يــل وأع ــال الراثــة مإجنبــا  الدَّ

األع ــال الصـالة وا عإنــاء  و إَـ  بـني أعلــيم النـا  وأربيــة األبنـاء وإ امـة
 مبصاْر الر ق والعييف الالل .

و د  كرت كإـم الـرتاجم َسـَعة إنفا ـ  علـ  احملإـاجني ، حـع إنـ  يف 
من مثانني رجال   رَي حاشـيإ  وخدمـ  ، فكـان  ا  عام حجإ  ع م مع  حنو 

 ينف  عل  اجل يع مد  الرحلة  هااب  وإ اب  .
إىل بيــ  جبــري ، فاســإقر ِبــا ويبــدو أنــ  ر ــم يف الإنــول عــن مســل 

مـــع أخيـــ  جديـــد واشـــرتخ ِبـــا ًـــال  وعقـــارا  وابإـــىن ْارا  ، وعقـــد جمـــالي 
العلم والإِّكري ، وأل م طالب  الف  للنديه ، والإوسع يف علوم الفقـ  
يلـــ  لكثـــر  ر بإـــ  يف  ـــ  ًو والإفســـري ، ولرمبـــا خـــرج ِبـــم إىل مكـــان  راعإ

والـرتوح يف جنـان القريـة وم ارع ــا  هة ـمـواطن املـاء والَـجر ، وحمبإـ  للنــ
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. 
، أــرجم لــ  يف (1)ولــ   ريــةه صــالةه ظ ــر مــن م ولــده حم ــد بــن علــوي

، ومـن أحفـاْه األكـابر  ((الغـرر  ))و ((كاملَـرع   ))بعب أم ات الرتاجم 
 . (2)علوي بن حم د بن علوي

                                        
( كـــان حم ـــد بـــن علـــوي إمامـــا  وارا  ألبيـــ  وجـــده ، ورعـــا   اهـــدا  عابـــدا  َحَســـَن األخـــالق 1)

،  ((الغـــرر))و ((املَـــرع  ))لطيـــَف الَـــ ائل ،  ا رأفـــة  ورمحـــة  ابملســـل ني ، أـــرجم لـــ  يف 
ابه واسإظ ر عَرات الكإم واملؤلفات واملإـون يف شـع املعـارف والفنـون ، وصـنم أ

ومن يف عصره من األئ ة اربإ دين ، وأفق  عل  ابن ع   بصري بن عبيداّللا وبر  يف 
علوم الَريعة ويف العربية وآ ها ، وكان آيـة  مـن آ ت اّللا يف ظـاهره وابطنـ  ومنطو ـ  

 ومف وم  ، ويف كافة أع ال  وعلوم  .
ســون ســنة .  ــال يف الغــرر : وكانــ  وفاأــ  ببيــ  جبــري ولــ  مــن الع ــر ســ  ِو

 . 127ص ((الغرر))انظر 

، وحف  القرآن وأر ـ  يف العلـوم علـ  يـد والـده  512( ولد ببي  جبري وأويف ِبا سنة 2)
الـِّي كـان حمـا األنظـار واألرواح والقلـوذ ، وبلـا يف مـد   صـري  مـا يبلغـ  اربإ ـدون 

َــــيوخ يف الليــــال الطــــوال ، وأشــــارت إليــــ  األصــــابُع يف حمافــــل الرجــــال ، وشــــ د لــــ  ال
ابلإفــــوق يف العلــــوم واألع ــــال ، وحملــــوا يف حمياــــاه إشــــارات الوراثــــة العلويــــة ، ومالمــــل 

: كــان علــ   ايــة مــن الســكينة  ((الغــرر  ))القبســات النبويــة ، حــع  ــال فيــ  صــاحم 
والإواضــع وعـــدم رؤيــة الـــنفي ، وكــان بـــِّلك مثــا   لصـــدق ا أبــاع ولل إبـــوع األعظـــم 

وانإفع ب  خل ه كثريه و ْبوا ب  ، ومل ي ل عابدا   اهدا   انإا  صل  اّللا علي  وآل  وسلم ، 
فــن ِبـا ، ولـ  مــن الولـد اإلمــام لّللا آّنء ا ليـل وأطـراف الن ــار حـع أـويف ببيــ  جبـري ْو
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عا  اإلمام علوي بن عبيد اّللا حياأ  كل ـا يف سـبيل أوطيـد ْعـائم 
يت بــىن  واعــدها جــده اإلمــام امل ــاجر وورث ــا مــن بعــده عبيــد املدرســة الــ

اّللا ، و د أعرض أراث  لل ياع ك ا هو حال أراث أخوي  ، حـع إنـ  مل 
 261-260ص ((العقــد النبــوي  ))يعـرف  ريــخ وفاأــ  ،  ــال صــاحم 

 : 
بعـد مـا امننـ   ((اليـا وت  ))و ريخ وفاأـ  مل يُعـرف منـ   ـري  ولـ  يف 

 . (1). رمح  اّللا رمحة األبرار  ((مئة..  ..وثالث ))م : من  كر األعوا

                                                                                     
 الكبري الَيخ الَ ري علي بن علوي املعرف خبالع  سم .

 .  127ص ((الغرر  ))( راجع 1)
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