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 املطلع القرآين..
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ِلَربِاَك واحَنْر.  ِإّنا َأْعطَيناَك الَكْوثَر . فَصلاِ  ﴿
 ﴾ ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبرَت 
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 اإلهداء..

 

 إىل ُشُيوخي اأَلَفاِضل..
 بَقيَِّة السََّلف..

 وأمثلِة الطريِق يف اخلََلف..
اجلَــــدا األْعلــــ   ))وإىل أحفــــاإِل اإِلَمــــام صــــاِحب ِمــــْرابط 

َِ َمْدرســـــــِة َحْ ـــــــرَموت  (( آلل أيب َعلَــــــو  أحـــــــد أفــــــ ا
نتشرة يف

ُ
  مشارِق األرِض ومغارهبا..امل

  َِ ـــفينِة الـــ   ))وإىل الـــراَبيَف يف التـاَعـــرىِف علـــ   ـــا السَّ
 .. ((َمن رَِكبها ََنَا وَمن ََتلاف عنها َهَلك 

َُؤلاف 
 امل
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 شاهد احلال..

 

ـــــــام  َ ـــــــاِمع    ـــــــْرابِط ِإَم  وَصـــــــاِحُب ِم
 تـََفــــــــــرََّع ِمْنــــــــــُ  َأْصــــــــــُل ُكــــــــــلِا إمــــــــــامِ  

 
 

 ُث النَّــــــــــــــِ ِا وَرْهطُــــــــــــــ ُ أُولَِئــــــــــــــَك ُوراا 
َِْم للُمَتعـــــــــــــــــــــــاِمي   وَأوالإُلُه ابلـــــــــــــــــــــــرَّ

 
 

 

 اإلمام عبدهللا بن علو  احلداإل
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 المدخل

ويف منطقــــة  ((ُعمــــان))مــــن أرض ( 1)القدميـــة ((ظفــــار))هنـــاك يف مدينــــة 
اهلاإلئـــة علـــ  مقربـــة مـــن ســـاحل الباـــر َمشـــهد اإلمـــام الكبـــ   ((ِمـــْراَبط))

 . ((بصاحب مرابط))ن علي املعروف حممد ب
يـــرتإلإل علـــ  هـــ ا املشـــهد املبـــارك عشـــرات الـــزواار ســـواء مـــن أحفـــاإله 
وأحفاإل أحفاإله املنتشرين بُعمـان  أو مـن الوافـدين مـن أفاـا  األرض  
ينظــرون إىل عمــق  ريــو الر ولــة يف هــ ا اإلمــام اجلــامع بــيف نشــر العلــم 

وأتمــيف الصــاإلر والــوارإل فيمــا واآلإلاب النبويــة وبــيف االشــتغال ابلتاــارة 
ن القرن الساإلس اهلار .  بيف ح رموت ومرابط إابا

تعـــال معـــي أيهـــا القـــارر وحنـــن علـــ  عصـــِر قـــد انـــدثرت فيـــ  معـــا  
أولئــك الشــيوق يف قلــوب الكثــ  مــن أبنــائهم  واحنصــر مــدلول األوليــاء 
والصــــاحليف ضــــمن إطــــار معــــريف َريــــب وُمريــــب  تو هــــ  فيــــ  ســــهام 

م إللصــــاق الــــتهم اخلطــــ ة كــــن أحــــبَّ أولئــــك الســــاإلة األلُســــن واألقــــال

                                                           

ظفــار ))و الــ  إلفــن فيهــا صــاحب مــرابط  ((ظفــار القدميــة))تنقســم ظفــار إىل قســميف   (1)
ابمســ   وتبعــد عــن القدميـــة   مسيـــو وظي  بُــأحــدثها أمحـــد بــن حممــد احلَ الــ   ((اجلديــدة

 . ((العقد النبو ))كرحلتيف. اهـ 
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تَـَعلَّــق هبــم وهــم بــال شــك أئمــة الــدين 
ُ
األعــالم  وركــا طُعــن يف عقيــدة امل

 وُورَّاث سيد املرسليف.
َُتَاـراِر ونـر  خطـر آ ره 

وألننا نعيش ه ا الرىكـام العصـر  والَتقـوىَل امل
بنــا أن نــنف  َ بــار الغفلــة عــن يف ضــااا اخلــداع الســر  واجلهــر   َر

أبنــاء وأحفــاإل هــؤالء الر ــال  كــي يتعــرف كــل ابــن وحفيــد علــ  صــورة 
بـــة الطـــامعيف والكائـــدين   ـــداه وأبيـــ  مـــن حيـــي هـــي  ال مـــن حيـــي َر

 واملتسلقيف عل  حساب آل بي  سيد املرسليف.
وإَا كانــ  املراحــل املتالحقــة يف األوطــان قــد أســهم  يف اإلَــراب 

اياة لتخــدم االســتعمار واالســتهتار بقافلــة املعــارف عــن  اإل ــا الصــ
واالســـتثمار  و ـــب الغربيـــون والشـــرقيون منهـــا الفوائـــد  فـــ ن احلـــق هـــو 
احلـــق.. وللاـــق أهلـــون.. ولـــن ي ـــيع حـــقإ وراَءه ُمطالِـــب وإن َصـــُعَبِ  
الظـــروُف وّنءِت املطالـــب.. وعلينـــا أن نســـتعيد احلـــق مشـــفوعا   إللتـــ  

د لــــ  مكــــاّن  يف زمحــــة علــــ  صــــفاات األوراق إَا صــــعب علينــــا أن َنــــ
 األبواق واألطواق.

ولــيل لنــا يف هــ ه االســتعاإلة مــن حــقِا نطالــب بــ  أو نســتثمره ضــد 
أحــد بعينــ   وإ ــا نســهم يف معاجلــة اجلــرم النــازف وأْلِم اجلســد التــالف  
ـــد ابلطـــارف  ويتعـــرف املخـــدوع علـــ  شخصـــيت   عســـ  أن يلاـــق التال
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ات   من خالل قول مواله يف حمكم كتاب    أُولَِئَك الَـِّ يَن َهـَد  هللاُ ﴿َو
َتِدهْ     وابهلل التوفيق.﴾فِبُهداُهُم اقـْ

 
 ميالده ونشأته

  وحفـ  القـرآن العظـيم  ونشـ  يف  (1)ُوِلَد اإلمام حممد بن علـي بـرتم
كنف والده اجملاهد يف َات هللا نش ة  تتميز ابجلدا مـن نعومـة األظفـار  

الفريـق  الــ ين أنفقــوا نفــيل فوالـده ركــن  مــن أراكـيف الطريــق ومــن ســاإلة 
العمـــر فيمـــا يليـــق  مثـــاهلم إنفاقـــ   فهـــم صـــدور العلـــم والرتبيـــة وشـــيوق 
األإلب والتزكيـــــة  مـــــا بـــــيف  ـــــالل قـــــرآن وتفســـــ  وحـــــديي وأصـــــول  

قـــرابت الوتــدريل أو ح ــور تاعـــات وعبــاإلات وأعمـــال الصــاحلات و 
 مما عاش علي  َساإلُة َلك العصر.
                                                           

السيد صاحل احلامـد قـول املـؤرخيف  ولـد بـرتم  قـال  ولسـ  أإلر   املؤرق ( أشكل عل  1)
هـ ؟ فهل ُوِلَد قبـل وـول العلـوييف إليهـا عـن بيـِ   551كيف يكون ه ا ووفات  سنة 

ُ ب ؟ إَ ال يصح أن يكـون ألن أمـ  علويـة النسـب  وهـي فاطمـة بنـ  الشـيو حممـد 
ا  مــن العلـوييف انتقـل  هلــ  عـن بيـ   بــ  إىل بـن علـي ابـن  ديــد  و  ينقـل أن أحـد
 .مئة  ترم قبل عام إحد  وعشرين ومخل

فاملستقرب أن اإلمام صاحب مرابط ولد ببي   ب  ووـول مـع أبيـ  وعمـ  وبـ  
هـ  وأن الظاهر قوهلم  ولد برتم  ّنشئ عن َوْهِم وَسـْهِو  521عمومتهم إىل ترم سنة 

 .  (( رموت ريو ح)) 465 - 464. اهـ ص 
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يـة الـ  كـان عليهـا اآلابء وهـم وال يفوت عل  الناشئ مالحظـة  اجلدا
جيمعـــون بــــيف طــــريف الــــدين والــــدنيا علـــ  قواعــــد العلــــم والعمــــل  فكمــــا 
يعطــــون العلــــوم واجملــــالل حقَّهــــا فلهــــم مــــن العمــــل اليــــدو  يف الزراعــــة 
والكســب اليــومي مــا يــدفعون بــ  صــفَة الِعــَوِز واحلا ــِة إىل مــا يف أيــد  

 الناس.
ا  إلؤواب  لوالـــــــده ومتعلمـــــــا  مالزمـــــــ ((صـــــــاحب مـــــــرابط))وهكـــــــ ا نشـــــــ  

ومســـتفيدا  مـــن وارتـــ  ومواقفـــ  وأســـاليب ق ـــائ  ملدربـــ   وزَ َّ بـــ  والـــده 
مبكــرا  إىل أح ــان الشــيوق األكــابر الــ ين مــا  لــوا عليــ  بــل أن ــاوه 
وفتقــوا هَلَاتَــُ  ابلفــتح البــاطن والظــاهر  ويــزول العاــب إَا حنــن نظــرّن يف 

يف تكوين شخصـيت  بعـد والـده   هؤالء الشيوق ال ين كان هلم الف ل 
 منهم 
 .(1)الشيو العالامة سا  ابف ل .1

                                                           

( هو شـيو اإلسـالم يف عصـره سـا  بـن ف ـل بـن عبـدالكرم ابف ـل  وينتهـي نسـب  إىل 1)
ســـعد العشـــ ة ومـــ ح   وبع ـــهم ينســـب  إىل األنصـــار  تتلمـــ  يف ح ـــرموت وَتـــر  
بعلمائهـــا  ومـــنهم اإلمـــام علـــي بـــن علـــو  خـــالع قســـم وتلميـــ ه  ـــ  بـــن عبـــد العظـــيم 

 احلامتي.
ع يف العلـوم الشـرعية والعقليـة والعربيـة  ورحـل مـن أ لهـا ميتاز الشيو سا  ابلتوس

يف العــراق حــواب أربعــيف عامــا   وملــا عــاإل إىل ح ــرموت بــ ل وقتــ  لنشــر العلــم ونصــرة 
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 .( 1)اإلمام سا  بن بصر  .2
                                                                                                                             

 امل هب الس   وأإلخل إىل ح رموت مع  أمحاال  كث ة من كتب العلم.
ـــ  فلســـفة  شـــعرية  تـــدل عليهـــا قصـــيدت  )) والشـــيو ســـا  عـــا   حنريـــر  وشـــاعر  كبـــ   ل

 تزيد عل  مئة وثالثيف بي  مطلعها وال    ((الفكرية
 َهِنيئــا  لَــَك احلَــ ى اجلَزِيــُل ِمــَن اأَلْ ــرِ 

 
 َأا فَاِوَــــــا  اَباَب  َعِظيمــــــا  ِمــــــَن الِفْكــــــِر 

ووصَف فيها عناصَر الطبيعة من تاإل ومـاء وّنر ومعـاإلن ونبـات وحيـوان وأ ـار   
-195أ ـــزاء منهـــا صـــفاة  ((أإلوار التـــاريو))  يف َو هــا  وقـــد ســـرإل الســـيد الشـــاطر 

   وقد طُبع  حديثا يف كتيب لطيف.197
والشيو سا  ابف ل ل  املنة عل  أهل ترم بوضع قواعـد قـراءة أحـزاب الـتالوة يف 
مسا دها  والزال ه ا الرتتيب مستمرا  إىل اليوم يف بع  املسا د  وقـد عـاش معـززا  

العلمـي بـيف أقرانـ  وطـال عمـره ممـا زاإل تعظـيم القـوم لـ   مكرما  لـ  موقعـ  اال تمـاعي و 
حىت لقب  بع هم بشيو اإلسـالم  ولتلميـ ه القاضـي حممـد بـن علـي الظفـار  قصـيدة 

 يقول فيها 
 َّنَل ابـــــــــُن َفْ ـــــــــِل يف الف ـــــــــائِل رتبـــــــــة  

 
ــــــــــــــــــوِرُ     َيْســــــــــــــــــَتِطْعها ُمْنِاــــــــــــــــــد  أو ُمْغ

ـــــــــِل وِإعـــــــــراُب اخلليــــــــــ   ِفْقـــــــــُ  ابـــــــــِن ِإإْلرِي
 

 حــــــو  ُســــــقراُط واإلســــــكندرُ  ـــــــِل ومــــــا
 فبســــــــــــــاِ  َســــــــــــــِلَمْ  َشــــــــــــــرِيَعُة َأمْحَــــــــــــــِد  

 
ـــــــــــــــُؤوإُل قَنا َـــــــــــــــا أو َيْكِســـــــــــــــرُ  ـــــــــــــــا يـَ  عما

هــــ  ومـــن تالميـــ ه اإلمـــام ســـا  بـــن  581تـــويف الشـــيو ســـا  ابف ـــل بـــرتم ســـنة  
 بصر  وصاحب مرابط  وأإلرك الفقيُ  املقدُم من حيات  سبع سنوات.

 بن بصـر  بـن عبـدهللا ابـن أمحـد املهـا ر  نشـ  يف بيئـة ( هو سا  بن بصر  بن عبدهللا1)
علميـة بــرتم  وحفـ  القــرآن العظـيم  واشــتغل بـدرس العلــوم مـن تفســ  وحـديي وفقــ  
وأصــول  ورحــل يف ســبيل العلــم إىل الــيمن واحلاــاز  وَتــر  يف العلــوم  تقــان    عــاإل 
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 .( 1)الشيو العالمة علي بن إبراهيم اخلطيب .3
بـــرز اإلمـــام حممـــد بـــن علـــي مبكـــرا  يف التصـــدر  وأتـــع النـــاس علـــ  
صــالح  وتقــواه  وُأِشــ  إليــ  ابلبنــان  وســعْ  إليــ  الركبــان مــن أفاــا  

 ألخ  العلوم والتربك واالستاازة. األرض
فقــال  كــان إمامــا  متقنــا   ((َــرر البهــاء ال ــو ))َكَتــَب عنــ  صــاحُب 

 . (2)متفننا  يف تيع العلوم واحد عصره يف العلم والعمل
وانتفع ب  تلة من أهل عصره  ومنهم ولداه علو  وعبدهللا  وانتفع 

يـ  املقـدم  والقاضـي ب  الشيو العالمة علي بن أمحد ابمـروان شـيو الفق
أمحـــد بـــن حممـــد ابعيســـ   والشـــيو علـــي بـــن حممـــد اخلطيـــب املعـــروف 
                                                                                                                             

  القـرآن  وانتعشـ  بـ  إىل ترم ونشر هبا العلوم  و عل يـرو  األسـانيد العاليـة وتفسـ
ح ــرموت  وقصـــده املريـــدون مـــن كـــل فـــ   وَتـــر  بـــ  الكثـــ  كالشـــيو حممـــد بـــن أيب 
احلِـــبا والشـــيو علـــي بـــن أمحـــد ابمـــروان والقاضـــي أمحـــد ابعيســـ  والشـــيو علـــي حممـــد 

 وإلفن هبا.هـ 604اخلطيب واإلمام الفقي  املقدم  وقد مات اإلمام سا  برتم سنة 

َكــره ( هــو الشــيو علــي بــن 1)  ــ  بــن إبــراهيم بــن علــي اخلطيــب  ويرتفــع نســب  علــ  مــا 
إىل أمحد بن عباإل احلم   الصاايب اجلليـل رضـي هللا عنـ   عـرف  ((اجلوهر الشفاف))

ابلزهــد والــورع والصــالم مــع نصــيب وافــر مــن العلــم املقــرون ابلعمــل  تــويف بــرتم ليلــة 
 ((اجلــوهر الشــفاف))يط. اهـــ هـــ وإلفــن يف مقــربة الُفــرَ  609ربيــع أول ســنة  24اجلمعــة 

(1  60. ) 

 بتصرف . 130ص ((الغرر)) (2)
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  ومن ظفار أخ  عن  الشيو حممد بن علي امللقـب  ((بصاحب الوعل))
والشــيو علــي بــن عبــدهللا الظفــار   ((صــاحب الشــار))بســعد بــن علــي 

 َو هم من أهل عصره.
 

 اعتناؤه بالزراعة والتجارة

علــي مياـاال  إىل العمــل راَبــا  يف طلــب احلــالل  كـان اإلمــام حممــد بــن
مشاعا  عل  اسـتخرا  كنـوز األرض ابلفالحـة كتشـايع  طـالب العلـم 
عل  استخرا  كنوز العلم ابملطالعة واملدارسة  وهل ا كـان إلائـم الـ هاب 

ومعـــ  أهلـــ  وأوالإله  وهنـــاك يشـــرف بنفســـ  علـــ   (1)((بيـــ   بـــ ))إىل 
لبقــول  نواعهــا  وأخــ  يوســع أعمــال َــراس النخيــل وزراعــة احلبــوب وا

الزراعة ويستوعب األاإل  العاملة لتستفيد من العمل وتنال نصيبا  مـن 
الثمــر  وكــان يعتــ  ابملواســم الزراعيــة ويرتــب املخــازن الســتيعاب الثمــر 

ممـا أسـهم يف كثـرة حماصـيل   ((بي   ب ))أو يف  ((ترم))واحلبوب سواء يف 
عنــد  ((بيــ   بــ ))أنــ  إَا عــزم مــن تــرم إىل يف العــام الواحــد  وقــد ورإل 

                                                           

قرية زراعية صغ ة تبعد عن ترم كسافة ثالثة أميال تقريبـا  كـان أول مـن  ((بيُ   ب ِ ))( 1)
 عمل فيها اإلمام علو  بن عبيدهللا بن أمحد املها ر   تواىل عليها أبناؤه وأحفاإله.
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خمازنــــ  مــــن بقــــاا  (1) ــــيء موســــم اخلريــــف تقــــوم النســــاء بكــــنل وقــــم
احلبــــوب فياتمــــع مــــن الطعــــام املنبــــَو مــــن أربعــــيف إىل  ــــانيف قهــــاوال   

 .(2)والقهاول حنو من عشرة أمداإل كد الرسول صل  هللا علي  وسلم
األطعمــة واحلبــوب َو هــا   واشــتغل إىل  انــب الزراعــة ابلتاــارة يف

حيــي اعتــاإل الســفر منــ  (  ظفــار –ح ــرموت ) وخاصــة علــ  طريــق 
لغـــــرض نشـــــر الـــــدعوة ولالســـــتامام  ((ظفـــــار))بدايـــــة أمـــــره إىل  ســـــاحل 

والراحة    ابشر التاارة ومحل الب ـائع  وقـد ذخـ  معـ  أوالإله وحمبيـ  
فـــ  شـــهورا  عديـــدة حـــىت اشـــتهر هنـــاك وعر  ((ظفـــار))وميكـــي يف نـــواحي 

اخلــــاص والعــــام  وكـــــان لــــ  ف ــــل انتشـــــار املــــ هب الشـــــافعي يف أرض 
 ــاب َخفاَرتَــ   ((ظفــار))و ((املهــرة))وصــارت قبائــل   (3)ومــا حوهلــا ((املهــرة))

 ((بيـ   بـ ))وتطيع ألمره  واعتاإلت قوافل التاارة احلـط والرتحـال مـن 
أن وــ  محايتــ   ال يســتطيع أحــد مــن البــدو أو العســاكر  ((ظفــار ))إىل 

 خيفر َمت  أو خيون عهده أو يَؤ   اره. 
 ـــالل علميـــة وفتـــاو  شـــرعية وهيبـــة روحيـــة   ((ظفـــار))وكـــان لـــ  يف 

                                                           

 ( أ   كنل وتنظيف .1)

 .354ص  ((الغرر))( و58  1) ((اجلوهر الشفاف))  (2)

 (.162  1للسيد حممد بن أمحد الشاطر  ) ((أإلوار التاريو احل رمي))( 3)
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الســـنية بعـــد أن كـــان أهلهـــا مـــن اخلـــوار   العقيـــدة  ((ظفـــار))وأإلخـــل إىل 
وقــد اســتطاع أن يُقــنعهم ك هبــ  و ــول عقائــدهم إىل أهــل الســنة كمــا 

انــب مقتــدا  اــده املهــا ر  فكــان يف هــ ا اجل  (1)هــو حــال ح ــرموت
  فاإلمــــام املهــــا ر أإلخــــل ونشــــر مــــ هب ((األإلوار))قــــال الشــــاطر  يف 

اإلمـــام الشـــافعي ، ـــرموت  وصـــاحب مـــرابط نشـــره يف ظفـــار  وكمـــا 
ها ر صـاحب مـرابط مـن قد ها ر األول من البصرة إىل ح رموت ف

ح رموت إىل ظفار  كما قام بنفل الـدور الـ   قـام بـ  املهـا ر عنـد 
دوم  إىل ح رموت من إمخاإل الفـ  بـيف الطوائـف واملـ اهب واألخـ  ق

  وكان ُمسـتَـَقرىُه (2)بزمام األمر حىت انقاإلت ل  اجلماعات املخالفة كلها
اع صيت   .(3)الدائم يف أرض ظفار كرابط  وفيها اشتهر أمره َو

 كرمه وسخاؤه

ــــاَق  ــــة ظهــــوره ابلكــــرم الب اشــــتهر اإلمــــام حممــــد بــــن علــــي منــــ  بداي
السخاء وكثرة اإلنفـاق يف أو ـ  الـرب واخلـ   حـىت صـار العـوام يبـالغون و 

يف وصــف حالــ  حيــي قيــل  إنــ  كـــان ينفــق علــ  أهــل مئــة بيــ  مـــن 
                                                           

 ( املر ع السابق.1)

 (.193  1( املر ع السابق )2)

َكـــار واحلـــزوب واجملــــالل   ((مـــرابط))( ونقـــل إىل 3) كثـــ ا  مــــن عـــاإلات وتراتيـــب تــــرم يف األ
 أإلعية املناسبات َو  َلك. وأوراإل الصلوات و 
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اجلــنا ف ــال  عــن اإلنــل  ويف روايــة  علــ  أهــل مئــة وعشــرين بيتــا   وأاا   
 .كان  صاة اخلرب فاألمر يدل عل  سعِة يف النفقة وسعِة يف احلال

اجلـوهر ))ك أي ـا  مـا أورإله عـن كثـرة أضـياف  صـاحب ويدل علـ  َلـ
بقولـــ   كـــان الشـــيو حممـــد بـــن علـــي رضـــي هللا عنهمـــا ينفـــق  ((الشـــفاف

عل  خلِق كثِ   فمات َميِا   فقال ألهل   اصنعوا طعاما  ألهـل امليـ   
  فقــــال الشــــيو  اتعــــوا (1)قــــالوا  مــــا عنــــدّن طعــــام وال إلقيــــق وال رهــــي

 .التخام  واخبزوها
من إلقيق ال رة املعاون يف كل واحـد  ((الرهي))ا يبقون يف أواين وكانو 

وتعهـا َتـام  ليخماـر بـ  الفطـ  الـ    ((التخمـورة))شيئا  يس ا  يسـمون  
ي ــعون  فيهــا  قــال  فامعــوا التخــام  وخبزوهــا فمــ ت هلــم مــن َلــك 

 .( 2) سبع  فان خبز
  ((الغرر))قال في  صاحب 

ــــــلِ َحــــــَو  َشــــــَريفَْ َ ْــــــِد بعِ   ْقــــــِد ُمَفصَّ
 

 إمـــــــــام  َنيــــــــــب  يف العلــــــــــوِم ُمَعظَّــــــــــم  
ــــــــــــي  َهابَــــــــــــِة ُمْعَتِل

َ
يــــــــــــد  ابمل   َِيــــــــــــد  محَِ

 
َُو َســـــــخاِء وِ َّـــــــةِ   َرُؤوف  َعطُـــــــوف  

ـــــــلِ   ـــــــْع تـََف ى ـــــــِم و ـــــــاِه َحـــــــازَُه َم  وِعْل
 

َُو  ــــــــــيم  َســــــــــِخيإ عــــــــــاِ    ـــــــــــز َحِل  اَهةِ ن
 

                                                           

 ( الرهي  عاينة احلب املطاون.1)

 ( .57  1) ((اجلوهر الشفاف))( 2)



 ( 23 ) 

ــــــــــي ــــــــــَن اإلنعــــــــــاِم ابهلِل مُمَْتِل ــــــــــِد ِم  َمزِي
 

 يــــــف  شــــــاِكر  رَبَّــــــُ  علــــــ َشــــــرِيف  ُمنِ 
 فقال  ((امليمياة))ووصف  اإلمام احلداإل يف  

 وَصـــــــــاِحُب ِمـــــــــْراَبِط إمـــــــــام  َ ـــــــــاِمع  
 

 تـََفـــــــــــرََّع ِمْنـــــــــــُ  َأْصـــــــــــُل ُكـــــــــــلِا ِإمـــــــــــامِ 
 أُولَئِـــــــــــــــَك ُورَّاُث النَّـــــــــــــــِ ِا وَرْهطُــــــــــــــــ ُ  

 
َِْم للُمَتعـــــــــــــــــــــــــاِمي ـــــــــــــــــــــــــرَّ  وأَْوالإُلُه ابل

  
 حاله ومقامهم لوصف التراج

ــنََّن أ صــااُب الــرتا م يف وصــف صــاحب مــرابط  ممــا يــدل علــ  تـََف
بقولـ    ((َرر البهـاء ال ـو ))علوا مقام  ومُسو حال   فقد وصف  مؤلف 

هـو اإلمــام القــدوة  الفقيــ  الشــيو الصــفوة  الكبــ  العــارف الشــه   َو 
الكرامــــــات البــــــاهرة  واآلات الزاهــــــرة  والربكــــــات الغــــــامرة  واملقامــــــات 

 . (1)سنية  قطب األحوال  أسد أسوإل الر الالعلية  واألحوال ال
 فقال  ((الغرر))ويف موقع آخر وصف  أي ا  صاحب 

ام  ــامع أشــتات الف ــائل ومتفرقا ــا  شــيو املشــايو  الســيد ال ــَر
األعـــالم  ويتيمـــة عقـــد العلمـــاء األفاضـــل مـــن األّنم  مـــريب الســـالكيف  

الســـبق قـــدوة املريـــدين  شـــيو اإلســـالم  عمـــدة الكـــرام  حـــائز قصـــبات 
علــ  اإلطــالق  ســابق الف ــالء يف مرحلــة الســباق  راقــي َر  املعــاب 
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عي   ابالتفاق  ،ر اجلوإل كث  اإلنفاق  السخيا األر ي  الناريـر اللـَو
َو احملـــــاس الكوامـــــل  اهلمـــــام العامـــــل  أحـــــد العـــــارفيف وكمـــــل األوليـــــاء 
األماثــــل  اجلــــد الكامــــل  َو األصــــالة العريقــــة والدقيقــــة  أحــــد علمــــاء 

لطريــــق ومشــــايو احلقيقــــة  الســــالك ملقامــــات الــــدين  املقتــــد  بســــيد ا
املرســليف.. إىل أن قــال  كــان إمامــا  متقنــا  متفننــا  يف تيــع العلــوم واحــد 
عصره يف العلـم والعمـل  وحيـد وقتـ  يف الزهـد والـورع والصـالم وصـفاء 

ـــز العبــاإلة  َقصــده الطلبــة لالســتفاإلة مــن كــل مكــان  ألنــ  ك ها الــدفيف ن
فيدين  ف نـــــ  يف العلـــــوم ،ـــــر زاخـــــر  وهـــــو لكـــــل منكـــــر مزيــــــل للمســـــت
ف آمـر  مـن رآه وشـاهده أإلهــش عقلـ   ـالل حماسـن  الباهيــة  وابملعـرو 

وَحــ ََّ لُبَّــ  بكمــال أحوالــ  الزاهيــة  ولــ  هيبــة تلــوم علــ  حميــاه وشــوارق 
هباــة اجلمــال تزهــر منــ  علــ  اجلبــاه  ولــ  الصــي  احلســن واجلــاه عنــد 
اخلــاص والعــام  وســواطع احلســن واجلمــال مطبوعــة فيــ  ومقرونــة  ابلرأفــة 

ــــــوك واإلف ــــــال  وع ــــــ  املل ــــــ   وكان ــــــة مســــــندة  إلي ــــــوم املعــــــارف الرابني ل
وو اجلربيــة والســطوة َتافــ   وكــان لــ  اجلــاه الوســيع  والســالطيف  ابــ   َو
والصي  اجلامع الرفيع  ول  القبـول التـام عنـد اخلـاص والعـام  وانتشـرت 
علومــ  وأخبــاره اهــات الــيمن وح ــرموت وظفــار انتشــارا طبــق اآلفــاق 

ََُووا معرفــِة  مــِة وكــرِم وزهــاإلة  منهــا  وَتــر  بــ  أئمــة    ســاإلة أعــالم قــاإلة 
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وعلــوا إلر ــات وإفــاإلة  وكــان رضــي هللا عنــ  يف اجلــوإل والســخاء ِخَ ــماا  
يثا  ماطرا   ويف املعارف واألحوال واملقامات سا،ا  ماهرا .  زاخرا  َو

 
 أسرة صاحب مرباط وأحفاده

أخيـ  حسـيف وأم  ((صـاحب مـرابط))أن أم  131ص ((الغرر)) اء يف 
 هي الشريفة فاطمة بن  الشيو حممد بن علي ابن  ديد.

 وأما َرية صاحب مرابط فهم 
 ( علوي بن حممد صاحب مرابط: 1)

كـان  ـواإلا  سـخيا  عارفـا  عاملـا  مسـتقيما  شـافعيا  أشـعرا   تـويف ببلــدة 
  (1)هـ  وخلف ثالثة من األوالإل هم 613ترم سنة 
صــــوف بــــرتم قبــــل الفقيــــ    وهــــو أول متأمحددددد بددددن علددددوي .1

َكـره ابـن حسـان يف      (( رخيـ ))املقدم  تـويف قبلـ  بقليـل  و
خيلــف إال بنتــا  هــي الشــيخة العارفــة ابهلل أم الشــيوق فاطمــة 
بـــن أمحـــد  وهـــي أم الشـــيو علـــي والشـــيو عبـــدهللا ابعلـــو   

مــن  650مئــة  تــويف الشــيو أمحــد يف عشــر اخلمســيف وســ 

                                                           

  وكانـــ  وفـــاة الشـــيو علـــو  بـــن حممـــد بـــرتم يـــوم االثنـــيف ألربـــع  134ص  ((الغـــرر))( 1)
 هـ . 613خل  من َ  القعدة سنة 
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 ن أمحد ابمروان.اهلارة  وتفق  ابلفقي  علي ب
ابهلنــد  َو  ((بــرو ))  لــ  َريــة بــبالإل  عبددداكلب بددن علددوي .2

    ويقـال (1)س ة محيـدة مرضـية    يُعـرف شـيء  عـن وفاتـ 
ن مركبــا  نفــاه الــريح إىل اهلنــد وهــو عائــد  مــن احلــ   وهنــاك إ

 ظهر صيت  وعال أمره وتزو  وأَنب.
يقة  زاهد    حائز الف ل وسلوك الطر عبدالرمحن بن علوي .3

للغزاب من منقوالت  أو مـن  ((الوسيط))ورع  فقي    كان كتاب 
حمفوظاتـــ   أعقـــب ابنـــا امســـ  أمحـــد  وُوِصـــَف أمحـــُد بتاقيـــق 

ــــ  كتــــب الغــــزاب وأيب إســــااق  ((الــــو يز)) وحفظــــ   ومقروءات
وعلـي الش از   قرأُهنَّ عل  الفقي  عبدالرمحن بن أيب عبيـد 

   املقدم. بن أيب مروان والفقيبن أمحد 
 ( عبدهللا بن اإلمام حممد صاحب مرابط: 2)

َكـره اإلمـام حممـد  اإلمام احملدث الرحلة العا  العامـل وحيـد عصـره  
بــن علــي الَقْلِعــي يف إ ــازة لــ  يعقبــ  اإلمــام الشــيو أبوالقاســم بــن فــارس 

  إن الشـريف  (( ـامع الرتمـ  ))بن ماضي مكتوبـة يف اجلـزء األول مـن 
ــــن ماضــــي ــــ   وهــــ ه صــــور ا  يقــــرأ واب   - ــــازةأ   اإل–يســــمع بقراءت
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ـــ َه. وَكتَـبَــُ  حممـــد بـــن علـــي  أ ــزُت هلمـــا  ـــامَع أيب عيســ  الرتمـــ   َو
لك سنة   (1)هــ علـ  صـاحبها أف ـل الصـالة والسـالم 575القلعي  َو

 . 
 ( علي ابن اإلمام حممد صاحب مرابط:3)

  ســــلك طريــــق والــــده  وحــــ ا حــــ وه  وهــــو أبوالفقيــــ  املقــــدم وراعيــــ
 تويف برتم .  ومؤإلب 

 ( أمحد ابن اإلمام حممد صاحب مرابط:4)
مــن العلمــاء العــامليف    يعقــب ســو  بنــ  هــي الشــيخة زينــب أم 

شــــوال ســــنة  12الفقــــراء وزو ــــة الفقيــــ  املقــــدم وأم أوالإله  توفيــــ  
 .  (2)هـ 699

 
 اإلمام محمد بن علي في ظفار

ار القدمية سـنة نيـف تويف اإلمام حممد بن علي كدينة مرابط من ظف
وكـــان هبـــا مســـكن ومقـــام مشـــهوإل   (3)مئـــة مـــن اهلاـــرة وســـتيف ومخـــل
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 . 131املصدر السابق ص( 2)
 هـ .  556بسنة  ((األإلوار))( حقق وفات  السيد حممد بن أمحد الشاطر  يف 3)
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َكر حمموإل  ملا أظهره هللا عل  يدي  من اخل ات اجلمة واملنـافع  وموقع و
اخلاصـــــة والعامـــــة مـــــع حســـــن ســـــ ة واســـــتقامة ســـــلوك وورع حـــــا ز يف 
 املعـــامالت التااريـــة  وصـــدق يف األخـــ  ابلعـــزائم حـــىت أظهـــر هللا علـــ 
يديــ  الكرامــات  وهابــ  اخلــاص والعــام  مــع طــول ابع يف العلــم وصــرب 
عظــيم يف نشــره ابحلكمــة واملوعظــة احلســنة  حــىت أتلــف قلــوب الباإليــة  

 وأتثروا بكرم أخالق  وعظيم إنفاق  وحسن صمت  وثبات مواقف .
وهلـــ ا كـــان لوفاتـــ  بيـــنهم أثـــر  عظـــيم   ونفـــع  عمـــيم   حيـــي اســـت نل 

ملتعلقـون  وَ ـدَّإَل ضـرَ   بيـنهم مـا كـان ينشـره مـن العلـم كقام  احملبون وا
والـــدعوة إىل هللا ابحلكمـــة واملوعظـــة احلســـنة  بـــرتإلإل تالميـــ ه واآلخـــ ين 
عن  و يء الزائرين مرة بعد مرة  حىت صار مدفن  أحد املعا  البارزة يف 

 بلدة ظفار.
يف واملعلـــوم أن الر ـــال الصـــاحليف الـــ ين كانـــ  هلـــم بصـــمات  مـــؤثرة  

ات ارتبــــاط ابلشــــريعة واإلســــالم خصوصــــا  -حيــــا م  تظــــل آ رهــــم  -َو
ــــة الســــليمة  ــــال َات الرؤي ــــربط األ ي ومشــــاهدهم عــــامال  روحياــــا  قَــــِواا  ل
الواعيــــة كــــدلول هــــ ه العالقــــة شــــرعا  ابإلميــــان  وتقويتــــ  يف اإلحســــاس 

 اإلنساين.
ــــ  و ــــالل  ــــن علــــي حياــــا  ب كرات ويف مــــرابط ال زال اإلمــــام حممــــد ب
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قلـــوب اآلالف مـــن األ يـــال املتالحقـــة علـــ  تـــ كر    ـــرات   و لفـــح
مواقفـــ  وإشـــاعة آإلابـــ  وأخالقـــ  وصـــفات  العاليـــة  بـــل وبقـــي هـــ ا العلـــم 
اخلالــد ســببا  مــن أســباب االرتبــاط الــوإل  بــيف شــعوب املنطقــة وبــداو ا 
مــن  هــة  وســببا  مــن أســباب توثيــق العــر  بــيف و ئــق التــاريو اليمــ  

حـ و األوائـل يف  واقاظ اهلمم لد  املت خرين كـي  تـ وإي  ( 1)والعماين
مشول الت ث  العلمي والعملـي  وإشـاعة مبـدأ السـالم والرمحـة واحملبـة بـيف 

 الشعوب إلون احلا ة للقوة واستعمال السالم واحلروب.
فـــ اَ  يف مواقـــف ر الـــ  األ ةيـــة ممثلـــإن ق ـــية املعرفـــة العلميـــة التارخي

يـــة  ســـلوب املعرفـــة املعاصـــرة املقياـــدة ابلشـــرع ئاوإعـــاإلة هـــ ه املعرفـــة القر 
اإلســــــالمي احملــــــ  اخلـــــــالي مــــــن شــــــوائب التَّْســـــــِييل أعظــــــم وســـــــيلة 
َُنظِاَمــِة َحِقيَقــَة 

للمســلميف خصوصــا  ولننســانية عمومــا  ملعرفــة النورانيــة امل
 احلياِة ماإلة وروحا .

                                                           

( إىل هــــ ه املســــ لة 192  1) ((األإلوار))( أشــــار الســــيد حممــــد بــــن أمحــــد الشــــاطر  يف 1)
وهــو يف  ((بيــ   بــ ))بقولــ    وقــد قــدمنا أن القوافــل تســ  يف خفارتــ  حــيف متــر عليــ  

لبلــــد املســــماة ابلعلويــــة حــــىت تصــــل ظفــــار  ويقــــوم بــــدوره يف وســــيف العالقــــات بــــيف ا
نسـبة إىل بــ  َمْنَاِويـِ  مــن ســالطيف –الـدولتيف الراشــدية بـداخل ح ــرموت واملناويــة 

ل  أثر يف وسـيف األحـوال كان مما   ((املهرة))ببالإل  -وظيبُ ظفار يف َلك العهد قبل احلَ 
 يف البلدين . 



 ( 30 ) 

لعـا  إالا وما آ ُر ومشاهُد أولياِء هللِا وشـهداِء الفتـوم اإلسـالمية يف ا
َ   بيفِا  وواضح  هل ا املدلول املعـريف الـواعي  وكـ لك مشـاهد ومراقـد   و
آل البيــ  ومــن ســار يف إلرهبــم صــدقا  وإميــاّن  كوعــوإلات احلــق ســباان   
ف ن ه ا كل  إَا ُأحسن استغالل  يف وديد وشا   م األ يال امللوثة 

اجلــامع بــيف شــرف بعفــن احل ــارة اجملــدإلة سُيْســِهُم يف صــناعة اإلنســان 
االتصــــال ابلصــــاحليف ومــــواقفهم وبــــيف احليــــاة العصــــرية و را ــــا العلميــــة 

 والعملية.
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