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 ﴾ نَِئَك ُهَو األَْبرَت ِإنَّ َشا
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 اإلهداء
 

 إىل ُشُيوخي اأَلَفاِضل..
 بَقيَِّة السََّلف..

 وأمثلِة الطريِق يف اخلََلف..
ـــفينِة الـــ  )) وإىل الـــراَبيَف يف العـاَعـــرىِف علـــ   ـــا ِ   السَّ
 ..(( َمن رَِكبها ََنَا وَمن ََتلاف عنها َهَلك 

َُؤلاف
امل
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 شاهد احلال
 

ـــــــْل ِ ِـــــــمْ أَصـــــــاُن  وحـــــــ  ِة أمحـــــــدل َأهِْ
 

 
 ِمـــــــــــــــن ُمْرِشـــــــــــــــدل َعالاَمـــــــــــــــةل وَرِشـــــــــــــــيدِ  

َُفــــــرََّق ِمــــــن ك ــــــاِل حماســــــنل  
 هعــــــوا امل

 
 

 مل جيع ــــــــــــــــــــْع يف َــــــــــــــــــــ ِهْم ملفيــــــــــــــــــــدِ  
 بيـــــــــــــُا النبـــــــــــــوَِّ  واملعـــــــــــــاملِِ والنَّـــــــــــــد  

 
 

ــــــــن ُمْســــــــِعدل وَســــــــِعيدِ   ــــــــْل  ــــــــم ِم  َأْجِل
 أبنـــــــــــاُء لـــــــــــدل ِمـــــــــــن ُســـــــــــالَلِة أمحـــــــــــدل  

 
 

 وَســــــــــــلِاُ وا بقصــــــــــــيدِ  َصــــــــــــلىوا عليــــــــــــ ِ  
 مـــــسا الســـــالُم علـــــ  ا ديـــــِد ونســـــل ِ  

 
 

 وبــــــــــــــس أبيــــــــــــــ  ونســــــــــــــِلهم وحفيــــــــــــــدِ  
  

 الشيخ علي بن أيب بكر السكران
 123ص (( الغرر ))
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 المدخل

احل د ّللا الذي جعل يف  كر العبـا  الصـاحليف كـذكر  وكبصـر  وعـ   
ِِ مـا كـان  لقد كان يف َقَصِصـِهْم عـ     ﴿، قال سبحان  :  ألويل األلبـا

، والصـال  والسـالم علـ  سـيد األوليـاء وإمـام األكقيـاء  ﴾حديثاً يُفرت  
، وعلــــ  آلــــ  ّن حم ــــد بــــن عبــــد اّللا رســــول اّللا وأشــــرف األنبيــــاء ، ســــيد

وأصحاب  اهلدا  األصفياء ، وعل  العـابعيف هلـم سحسـان إىل يـوم الـدين 
 . 

 ليسعفيد نبذً  حمدو ً  عن وبعُد فهذه وريقات  أضعها للقارئ الكرمي
بعـ  السـا   األشــراف الـذين كـَنَــوََّر  ــم وودرسـعهم وا ي األحقــاف ، 

 ﴿شــٌن  عمــيم ، وعلــم وع ــل وكعلــيم ،  -ويف َــ ه  -وكــان هلــم فيــ  
 .﴾وفوق كل  ي علمل عليم  

هؤالء السا   هم بنوجديد بن عبيد اّللا ابن اإلمام أمحـد بـن عيسـ  
علــي العري ــي ابــن جعفــر الصــا ق ابــن حم ــد  ابــن حم ــد النقيــ  ابــن

البــاقر ابــن علــي عيــن العابــدين ابــن احلســيف الســبب ابــن اإلمــام علــي بــن 
أيب طالــ  وفاط ــة الءهــراء بنــا الرســول صــل  اّللا عليــ  وآلــ  وســلم ، 

 قوم  أشرقا  م المل ات ، وبرعوا يف علوم البداايت والنهاايت.
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م أهنـم مل يطـل  ـم سـ  الءمـان وكان سب  إفرا ّن لرتاههم عن َ ه
مــن اهلةــر  ك ــا  كركــ  كعــ  يف منعصــف القــرن الســابع ، بــل انقرضــوا 

العــاريخ والــرتاجم ، فــانمر معــي إىل مــا حصــلنا عليــ  مــن أخبــار هــؤالء 
 النخبة ، فعس  أن يكون  لك سبيالً لالقعداء ، وطريقاً لالهعداء.

 

 اإلمام عبيد ّللاه بن أحمد وولده جديد

م إىل البصـر  أمحد املهـاجر أنـ  قـدمن كرهة اإلمام عبيد اّللا بن ُعِلم 
 ))وعيــــة والــــده إىل احلةــــاع ، ، إىل ح ــــرموت ، ومعــــ  ولــــده األكــــ  

 . ((إمساعيل  ))املس    ((بصري بن عبيد اّللا 
ويف ح ـــرموت ، بـــرع اإلمـــام عبيـــد اّللا بـــن أمحـــد عل ـــاً مـــن أعـــالم 

عــــــاً للعل ــــــاء ، واحلك ــــــاء ، والقــــــا   ، العلــــــم والــــــدعو  إىل اّللا ، ومرج
وممهراً من مماهر النور ، والوالية ، والرفا   ، وخاصة بعد عو ك  من 
ـــنة ، ومعصـــدراً بـــ  يف  مكـــة املكرمـــة حـــامالً معـــ  لقيـــق مـــنهص أهـــل السى
حمافـــل العلـــم والوجاهـــة لـــا مســـع وبصـــر والـــده اإلمـــام املهـــاجر حــــ  

 وفاك .
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ل يف بلــــد  احلسيســــة ، انعقــــ 345ام وملــــا كــــويف اإلمــــام املهــــاجر عــــ
، واشـــرت   ـــا عقـــاراً و ـــالً وابعـــ   اراً ، ( 1)((مســـل  ))اّللا إىل قريـــة عبيـــد

، ورعقــ  (2)((مدَ جعفــر بــن َ ْــ ))ووهــ  كــل مــا  لكــ  يف احلسيســة ملــواله 
: ومساي جديداً  31ص ((املشرع  ))، قال صاح   (( اجديد ))اّللا ابن  

شـار  إىل أنـ   ـا جـدا  لـ  مـن األوال  بعـد سـفره ألن  ولـد ض ـرموت، إ
 من البصر  ، وأم  أم ولد.

نشٌ السيد جديد يف قرية مسل ، وحفظ  ـا القـرآن ، وأكقـن مبـا ئ 
العلــوم ، وكــدر  يف الطلــ  علــ  أيــدي املشــايخ حــ  فــاق أقرانــ  عل ــاً 
وحل اً وحك ة ، وملا قوي عو ه وبلغ مبلغ الشباِ سافر لطل  العلم 

كثـــــ  مـــــن الـــــبال  ، فرحـــــل إىل  ـــــاقم الـــــي ن وإىل احلةـــــاع والعـــــراق يف  
 واألحساء وظفار. 

: كــان عاملـــاً عـــامالً نبيــل القـــدر ، ســـاقر 31ص ((املشـــرع  ))قــال يف 
الـــذكر مـــن أعلـــ  أهـــل عصـــره إســـنا اً ، وأرفعهـــم يف األصـــليف ع ـــا اً ، 

                                                           

 ( مُسَل : قرية عراعية كبعد عن مدينة كرمي مخسة أميال كقريباً.1)

جـاء مــن العــراق مــع اإلمــام  (( ــدم  ))( جعفـر بــن  ــدم ولــد ض ـرموت ، وكــان والــده 2)
 املهاجر ، وهم من املوايل.
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أخــذ عــن والــده وأخويــ  ، و  ِ  ــم ، ومســع مــن خالقــق ال  صــون 
 لي ن واحلرميف والعراق واألحساء وظفار.اب

ويبدو أن أول رحالكـ  كانـا للحـص وعيـة أخيـ  علـوي ،  كـر  لـك 
فقـــال يف معـــر   كـــره اإلمـــام علـــوي بـــن  31ص ((املشـــرع  ))صـــاح  

عبيد اّللا ، وحصا مع  أخوه جديد ، وهاعة من بس ع   وأقارب ...إخل 
 لعــراق ليقــب  مــا. وأضــاف يقــول: وأرســل أخــاه جديــداً إىل ا 35ص

 هلم من األموال. 
 

 انتقال آل جديد إلى بيت جبير

 383انعقل اإلمام جديد بـن عبيـد اّللا بعـد وفـا  والـده بسـ ل سـنة 
إىل بيـا جبـ  ، وهــي قريـة عراعيــة علـ  مقربــة مـن مدينــة كـرمي ، وكــءو  
 ـــا ، وأقـــام نفســـ  فيهـــا  اعيـــاً و حـــا ايً ومعل ـــاً ومصـــلحاً اجع اعيـــاً ، 

ـــة كـــرمي ، وجيـــالل عل اءهـــا وصـــلحاءها ، وقـــد وكـــان يـــ رت   علـــ  مدين
ره، وقدموه وأخذوا عن  أخذاً اتماً ، ك ا انعفع  ـم اعرفوا ل  حق  ومقد

 وأخذ عنهم ، واكصلا أسانيد بع هم ببع .
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 انتقال آل جديد إلى تريم

مل يععــــيف الــــءمن الــــذي انعقــــل فيــــ  بنــــو جديــــد إىل كــــرمي ابلعحديــــد ، 
شــارت إىل وجــو هم في ــا بعــد وفــا  الســيد جديــد بــن ولكــن الــرتاجم أ

: وكانـــــــا حـــــــافعهم  31ص ((املشـــــــرع  ))عبيـــــــد اّللا ، قـــــــال صـــــــاح  
وأشــار  (1)املخصوصــة  ــم بــرتمي عنــد مســةدهم املعــروف وســةد بــروم

ّنقـــالً عـــن صـــاح   ((َُـــرر البهـــاء ال ـــوي  ))إىل مثـــل  لـــك صـــاح  
يبــق منهــا إال مســةدهم فقــال: وهلــم مــيثر عديــد  مل  ((اليــاقوت الث ــيف))

 املنسِو إليهم يف حامية كرمي.
 

 ذكر بعض أعالم السادة بني جديد

: والسـيد اإلمـام الشـيخ جديـد بـن عبـد اّللا  ((الغُـرر  ))قال صاح  
الغال  علي  وعل   ريع  العبحر يف فنون العلم والع ـل والءهـد والـورع ، 

ســــة ط ســــا مل يبــــق  كــــر أحــــد مــــنهم إال ثالثــــة فقهــــاء عل ــــاء ، ومخ
الـــذي انقطعـــا منـــ  أوراق حكـــي فيهـــا  ((الـــدر الث ـــيف  ))أمســـا هم يف 

                                                           

لكون السيد أمحد بن حسن بن حم د بن علوي  ((بروم  )): مُساي بـ ((املشرع  ))قال يف  (1)
َعَ ـــَره كلَّـــ   ((بـــروم  ))بـــن عبـــد اّللا بـــن علـــوي ابـــن الشـــيخ عبـــد اّللا ابعلـــوي املعـــروف بــــ

 . 1019ع ار  أكيد  بعد أن أخرب  وأحدث ل  جوايب سنة 
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أخبارهم ومـيثرهم وف ـاقلهم ، وكلهـم شـافعية أشـعرية علـ  عقاقـد أهـل 
 الكعاِ والسىنة. 

 ومنهم:
 :(1)( الشيخ نور الدين علي بن حم د بن أمحد بن جديد 1)
، كرهـا  د عل اء السا   بس جديد ، ولد ض رموت وكويف  ـاأح

الطبقـات  ))ل  أمهات كع  الرتاجم كا ندي يف اترخي  ، وابن مسر  يف 
 . ((العقد النبوي  ))و ((الغرر  ))و ((املشرع  ))، وكرجم ل  يف  ((

كلق  ابكور  العلم ض رموت ، وأخـذ عـن والـده وهلـة مـن مشـايخ 
الــــي ن واحلــــرميف ، وجــــد يف طلــــ  العلــــم مشــــال عصــــره ، ، رحــــل إىل 

يف علـــــوم القـــــرآن  ،عســـــاِ املعـــــايل ، وّنفـــــل األقـــــران يف العحصـــــيلواك
حـــ  عمـــم صـــيع  يف ا هـــات واألقطـــار واألقـــاليم ، ،ل يوالســـنة والعٌصـــ

وسافر إىل اهلند والعراق َو هـا ، وملـا قـدم إىل عـدن أ رك  ـا القاضـي 
 ))إبــــراهيم بــــن أمحــــد ابــــن معــــن القريمــــي فٌخــــذ عنــــ  وقــــرأ عليــــ  كعابــــ  

، وعار الشيخ مـدافع بـن أمحـد العيـس ، ((نن املصطف  املسعصف  من س

                                                           

 علــــ  النحــــو العــــايل : علــــي بــــن حم ــــد بــــن  ((قــــال   النحــــر  ))( ور  ســــياق النســــ  يف 1)
أمحد بن جديد بن علي بن حم د بن جديد بن عبد اّللا بن أمحد بن عيس  املهاجر 

 .272ص ((العقد النبوي  )) كر  لك  . ((أبو احلسن  ))..إخل ، وكنيع  
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، وكــءو   ــا هــو وأخــوه عبــدامللك  ((الــوجيء  ))، الفقيــ  اخلــوالين ببلــد  
من ابنـَ  الشـيخ مـدافع ، وأخـذ عـن الشـيخ أخـذاً اتمـاً ، وسـكنا بـذي 

 ُ هيم. 
وأخـــذ النـــاا علـــم احلـــديع عـــن الشـــريف علـــي ، و ـــن أخـــذ عنـــ  

بن مسعو  السفايل ، واإلمام أيب الناصر احل ـ ي، الشيخ اإلمام حم د 
ام الشــيخ وأمحــد بــن حم ــد ا نــدي ، واإلمــام حســن بــن راشــد ، واإلمــ

وكان الشيخ الفشلي يقول عن  : أبـو جديـد  ،حم د بن إبراهيم الفشلي
رجل  ثقة  من احلفاظ
(1). 

وملــا عــا  إىل ح ــرموت اععــ  بنشــر علــم احلــديع ولقيقــ  ، ونشــر 
د العاليـــة ، وأفـــا  طـــالِ العلـــم بفنـــون املعرفـــة ، وكشـــ  بعـــ   األســـاني

كعـــ  الـــرتاجم أنـــ  أول مـــن حـــذف الســـند مـــن األحا يـــع اخعصـــاراً ، 

                                                           

ـــــوي  ))ور  يف  (1) ـــــ  : ويف  275-274ص ((العقـــــد النب  ((املقاصـــــد احلســـــنة  ))مـــــا مثال
للر ا  أن  قال: ُروي عن الفقي  حم د  ((موجبات الرمحة  ))ي نقالً من كعاِ للسخاو 

 بــــــن ســــــعيد اخلــــــوالين قــــــال : أخــــــ ّن الفقيــــــ  الصــــــا  العــــــامل أبــــــو احلســــــن علــــــي بــــــن 
حم د بن جديد احلسيس ، أخـ ّن الفقيـ  الءاهـد الـداليل عـن اخل ـر عليـ  السـالم أنـ  

د أن حم ـداً رسـول اّللا ، مرحبـاً حبيـ  قال : من قال حيف يس ع املؤ ن يقـول: أشـه
وقــر  عيــس حم ــد بــن عبــد اّللا صــل  اّللا عليــ  وســلم ، ويقبــل إ اميــ  وجيعله ــا علــ  

  عيني  مل يعَم ومل يرمد.
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فاسعحســـن  لـــك هلـــة مــــن العل ـــاء واقعـــدوا بــــ  ، ونقـــل عنـــ  احلــــافظ 
حـــديع اخل ـــر عليـــ  الســـالم  ((املقاصـــد احلســـنة ))الســـخاوي يف كعابـــ  

 عند مساع املؤ ن.
: أن شـيوخ  بلغـوا إىل ألـف شـيخ  ((بشـر  العيينـة  ))عـ  وور  يف كره

 ، و م بلغ ركبة االجعها  ، وكفر  بعلو اإلسنا .
ومــــــن أع الــــــ  الكعابيــــــة َتــــــريص أربعــــــيف حــــــديثاً شــــــريفاً يف ف ــــــاقل 

، ك ـــا حقـــق النســـبة الشـــريفة واععـــ  بعوثيقهـــا ، أشـــار إىل ( 1)األع ـــال
  ((نحـر يف وفيـات أعيـان الــدهرقــال   ال )) لـك الشـيخ اب رمـة يف كعابـ  

فقال: ملا قدم أمحد بن عيس  اعرتف ل  أهـل ح ـرموت ابلف ـل ومـا 
أنكــروه ، ، إهنــم بعــد  لــك أرا وا إقامــة البينــة كوكيــداً ملــا ا عــوه ، وكــان 

 مئــــــة مفـــــا ، فســــــار اإلمـــــام ا ــــــدث علـــــي بــــــن  بـــــرتمي إ   اك ثـــــالث
عليـ  حنـو مئـة  حم ـد بـن جديـد إىل العـراق وأثبـا  لـك النسـ  وأشـهر

ثبــات عــدل  ــن يريــد احلــص ، ، أثبعــ  مــر  أخــر  وكــة وأشــهد علــ  األ
هعاً من احل ارم ، وقدم هؤالء الشهو  يف يوم معلوم ، وشـهدوا علـ  

 ر وا األشها  سثباك . اهـ . 

                                                           

 ( ، وال عال هذا العخريص  طوطا .253: 1) ((العقد النبوي  )) (1)
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اشــعباه أمــر حــاكم عــدن  ((قــال   النحــر  ))و كــر اب رمــة يف اترخيــ  
  ((أيب جديــد))شـا ي يف أمــر السـيد  املسـعو  بـن طغعكــيف بـن أيــِو بـن

مها  َّ ك ا كانوا يس ون  ، وأن احلاكم سةن  مع ع   الشيخ مدافع وسَ 
إىل اهلنــد ، قــال اب رمــة: وملــا لــءم املســعو  بــن كامــل الشــيخ مــدافع بــن 

ــــــءم مــــــع صــــــهره أيب ا ديــــــد املــــــذكور  617أمحــــــد يف رم ــــــان ســــــنة  ل
، ،  618ن ســــنة واععقله ــــا يف حصــــن كعــــء إىل ســــلخ ربيــــع األول مــــ

هل ا إىل عـدن وسـ مها إىل اهلنـد فعصـفا الـريك ابملركـ  فـدخل  ـم نـء أ
ظفار ، وعـءم أهـل ظفـار علـ  الشـيخ مـدافع ابإلقامـة عنـدهم ، فقـال: 

ر فٌقامـا  ـا وَ ينَـ أكون عبداً فرااراً. فل ا طاِ الريك سافر  م إىل بلد الداِ 
يف رم ـــان مـــن الســـنة شـــهرين وثالثـــة أايم ، ، خرجـــا منهـــا إىل ظفـــار 

املـــذكور  فعـــويف الشـــيخ مـــدافع بمفـــار ورجـــع الشـــريف أبـــو ا ديـــد إىل 
ل  امـة ، ، كقـدم إىل املهةـم ، فٌقـام نــء الي ن فلم كط  لـ  ا بـال ، ف

مــد  يــدرا فيهــا ، ، ســار إىل  ((ُســْرُ  ))مــن أع ــال  ((املرجــف  ))بقريـة 
 . 626مكة املشرفة وكويف  ا يف 

عاي   إي ــا  ال يســعغ  عنــ  ، قــال املؤلــف:  ((النبــوي العقــد  ))ويف 
ل  امة وأقام  ا وبءبيد واملهةم نـء وعا  الشريف أبو جديد إىل الي ن ف

و را فيه ـــا ، وأخـــذ عـــن الفقيـــ  الكبـــ  الصـــا  حم ـــد بـــن إمساعيـــل 



  (20 ) 

احل رمي ، وسافر إىل مكة ، عـا  إىل وطنـ  ، ، سـافر إىل مكـة ًنيـاً 
ـــ ه ، ، وأخـــذ عـــن اإلمـــا م احلـــافظ الشـــه  اببـــن أيب الصـــيف الي ـــس َو

مـع طـول إقامعـ  وكـة كـان ، و  (1)620وأقام وكة إىل أن كويف  ا سـنة 
، فقــد كانــا وصــدراً مــن صــدور احلــديع والروايــة ابلعلــم والواليــة اابرع 

ح ــــرموت  فـــــو إىل عو كـــــ  ، وكعطلــــع إىل إهـــــالل جبهعـــــ  ، إ  كـــــان 
حال هيـع اففـاق ، وقـد عـ  عـن هـذا  ا  يع ل  ابألشواق ، ك ا هو

العشـوق الشــيخ العالمـة حم ــد بـن أمحــد بـن أيب احلــ  الرت ـي يف رســالة 
اّللا بــن حم ــد بــن ة يف وفــا  أخيــ  الشــيخ الفقيــ  عبــدبعــع  ــا إليــ  كعءيــ

جديـــد ، قـــال فيهـــا : ..وبعـــُد ، أيهـــا الشـــيخ ، ف نـــ  مل يكـــن منـــا أحـــد  
، شــافهعها ، وأ ــص ابألنــل بطلععهــاأحــوُ  إىل لقــاء احل ــر  العءيــء  وم

قــد علــم اّللا ســبحان  مــا يف النفــوا إليــ  مــن االشــعياق ، ومــا ك ــ انع  
األحشــــــاء مــــــن اإلقــــــالق ، وإّن لنســــــعدعي أوبعــــــ  يف كــــــل أوان ، وإن 

ـــا عقـــال مســـٌلعنا إىل الـــرمحن ، وجـــل اقرت  احنـــا إىل الءمـــان ، أن  ـــل عن
الشـــر سطـــالق أوبعـــك ، وأن  ـــن علينـــا سشـــراق طلععـــك ، فـــاهن  بنـــا 
هن ة ّللا خالصة جيءل  ا ثوابك ، ويعع   ا َيبعـك ، وأحعسـبها عنـد 

                                                           

َــــرر البهــــاء  ))وور  يف ( اخعلــــف نقــــل الــــروا  يف اتريــــخ وفاكــــ  بفــــارق ســــا ســــنوات ، 1)
 . ((العقد النبوي  ))، وكذلك  620ما يؤيد وفاك  سنة  ((ال وي 
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اّللا مـــن هلــــة حةاكـــك ، حةــــة مـــ ور  ، وعاير  مشــــكور  ، كرجــــو يف 
واِ يف يوم عرفعك ، وكـدرك ما كرجتي من الث ،ثوا ا صلة أهل معرفعك

منــا الــ  بــءاير  األرحــام واحلُــرم، مــا كــدرك مــن الــ  بــءاير  كلــك املشــاهد 
أف ــــل مــــن وقوفــــك يف مشــــعرك ،  ؛م ، فــــ ن وقوفــــك يف معشــــركرَ واحلَــــ

وك    ا أكبا اً ابحلءن منفطر   عصة ، وكسبغ هلـم مـا حـل مـن الغصـة 
هــك املســعو  ، فبــا ر ، ف ــا يطفــه عــنهم َليــل املفقــو  ؛ إال ر يــة وج

هلـــم  ـــا مـــا عال الفـــر   اق ـــاً ، والـــرت  قاق ـــاً ، لعلـــك أن كطفـــي للـــنهم 
َلـــيالً ، وجتـــد إىل الســـلو لنـــيلهم ســـبيالً ، وككـــون هـــذه الـــءاير  وصـــلة 
كصل  ا مواخيـك، وكـذه   ـا يـعم بـس أخيـك ، وجتـ   ـا عم هـم ، 

ثلــك مــن وكــ ي  ــا ســق هم، وككــون أابهــم وأمهــم ، وقــد  عــوّنك وم
لباهم ، وأحيا بر يع  أابهم ، وأن كعرف أن حقهـم مـن آكـد احلقـوق ، 
وعقــوقهم مــن أعمــم العقــوق ، واّللا كعــاىل يوفــق ســيدّن الفقيــ  ويله ــ  
الصــواِ يف قصــده ، ويســـعع ل  لع ــال الــ ر  ، ويوفقنـــا وإايه ملــا فيـــ  

 . (1)اخل 
 د:( الشيخ الفقي  عبد امللك بن حم د بن أمحد بن جدي2)

                                                           

 . 123-122ص ((الغرر  )) (1)
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ســـبق  كـــر نســـبع  مـــع نســـبة أخيـــ  علـــي املعقـــدم  كـــره ، وهـــو مـــن 
ــــرتاجم  أفاضــــل الســــا   بــــس جديــــد ، كرهــــا لــــ  العديــــد مــــن كعــــ  ال

 ))و ((شـر  العيينـة  ))و ((العقـد النبـوي  ))و ((قالقد النحر  ))و ((كالغرر))
 َو ها. ((املشرع الروي 

واحلديثية والفقهية  القرآنية  رفولد برتمي و ا نشٌ ، وأخذ ابكور  معا
ــــ  علــــ  معــــارف عصــــره  ــــ  وقلب ــــة حــــ  احعــــو  عقل واللغويــــة واألخالقي
ومصــــره ، واركقــــ  يف اف اِ واألخــــالق مركقــــ  عةــــء عنــــ  الكثـــــ  ، 
صــاح  أخــاه عليــاً يف رحــالت كثــ   خــار  ح ــرموت ، و خــل معــ  

إبراهيم ابن القاضي مصنف  عن  ((املسعصف   ))إىل عدن ، وّنل إجاع  
، ك ــا أخــذ عــن الشــيخ العالمــة مــدافع بــن أمحــد العيــس لقريمــي معــن ا

وكءو  ابنع  ، ك ا كءو  أخـوه عليـاً ابألخـر  وسـكن بناحيـة  ي  هـيم 
 من أع ال كعء.

بقولــ : الفقيــ  العــامل العامــل الــورع الءاهــد  ((الُغــرر  ))وصــف  صــاح  
بـــة ،  اجملعهـــد البـــارع يف أنـــواع العلـــوم الســـالك العابـــد الصـــابر الشـــاكر

، األقــــران ، لســــان الشــــريعة املطهــــر  الءمــــان الــــذي اعــــرتف بــــ  ابلعقــــدم
صن  وحة الرسالة املنور  ، الشريف املنيف احلسيس  .(1)َو
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كـــويف الفقيـــ  الشـــيخ عبـــد امللـــك يف جهـــة الـــي ن قبـــل أخيـــ  علـــي ، 
: مل أقـف  ((قالقـد النحـر  ))واخعلف يف وفاك  ، قـال الشـيخ اب رمـة يف 

: قيـــل : إنـــ  كـــويف ســـنة  ((الُغـــرر  )). وقـــال صـــاح  علـــ  اتريـــخ وفاكـــ 
 من َ  لقيق.  614
 ( عبد اّللا بن حم د بن أمحد بن جديد:3)

 ))ولد بـرتمي وكـويف  ـا ، ومل  قـق اترخيه ـا ، قـال الشـيخ اب رمـة يف 
: كــان عاملـاً صــاحلاً ، كـويف بـرتمي ، ومل أقــف علـ  اتريــخ  ((قـال   النحـر 

انــا قبــل وفــا  أخيــ  الفقيــ  علــي ، وأظنــ  مــات يف وفاكــ  ، َــ  أهنــا ك
ــــــــــــ   ــــــــــــة الفقي ــــــــــــا مكان ــــــــــــ ع لن ــــــــــــ  قبلهــــــــــــا. وك  هــــــــــــذه العشــــــــــــرين أو ال
عبداّللا بن حم د نعوك  ال  نعع   ا اإلمام العالمة الشـيخ الرت ـي حم ـد 
بــن أمحــد بــن أيب احلــ  يف رســالة الععءيــة ملــا كــويف ، حيــع قــال ألخيــ  

بـ  ، وإّن ملعـءون علـ  فقـده ، واملصـابون  علي معءااي فيـ  : وإين ملعءيـك
بوجــده ، لقــد ســاءّن بُعــده ، وأوحشــنا فقــده ، وأفــل عنــا ســعده ، وإن 
فةيععنــا بــ  أعمــم مــن فةيععــك ، وروععنــا لفراقــ  أعمــم مــن روععــك ، 
فكيف ال يكون  لك وهو أليفنا يف مكاننا ، وشريفنا يف عماننا ، وهو 

عــم العــون عنــد الشــداقد والنواقــ  أحــد عل اقنــا وأوات ّن ق ولقــد كــان نِ 
 املدهل ة ، واملدخر ملخشي العواق  امله ة واملعاط  املل ة.
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ـــــــــــــُده وفراقُـــــــــــــُ    وابلكـــــــــــــرِه ِمناـــــــــــــا فـَْق
 

ــعُ   ولكــنَّ َخْطــَ  الــدهِر ابلنــاا ُموَق
ـــــــــــــةل    وكنـــــــــــــا ا خـــــــــــــرّنُه لكـــــــــــــلِا ُمِل َّ

 
ـــــــــعُ   وســـــــــهُم الـــــــــرعااي ابلـــــــــذخاقر ُموَل

  

 جديد يمعتقد السادة بن

اخعيـارّن إلفـرا  هـذا املوضـوع حاجـة جيلنـا املعاصـر مـن كـان سـب  
سالالت اإلمام املهاجر ومن يف عصرّن من إخواهنم وأنـدا هم ، الـذين 
أخـذت  ــم احلـ   والشــك يف ق ــية املععقـدات كــل مٌخـذ ، حــ  وقــع 
الكثــ  يف االلعباســات الفكريــة ، والــُعهم الكفريــة ، ولســنا بصــد  بســب 

ســـــعةذاِ عقليـــــة القـــــارئ احلـــــاقر إىل مســـــٌلة أ لـــــة الســـــلف ، وال يف ا
اععقا يـــة حمـــد   ، وإ ـــا حنـــن بصـــد  كعريـــف ا يـــل املعاصـــر ضقيقـــة مـــا  
ــــبع  يف مســــٌلة  ــــ  ال ــــ  الســــلف مــــن املععقــــد ، ور  مــــا يعقول كــــان علي
االععقا  أن األق ة من آل البيـا ض ـرموت كـانوا علـ  مععقـد الشـيعة 

 أو َ ها من املععقدات األخر .
: قــال الشــيخ الفقيــ   126ص ((َُــرر البهــاء ال ــوي  )) قــال مؤلــف

الـــويل الشـــريف شـــةاع الـــدين ع ـــر بـــن عبـــد الـــرمحن املقبـــور بععـــء مـــن 
الـي ن: وشـرف بـس علـوي افر  كـر العل ـاء والفقهـاء مـنهم ، وشـرف 



  (25 ) 

بـــس ع هـــم املاضـــي  كـــرهم ، أهنـــم أشـــراف ســـنية شـــافعية ، أشـــعرية ، 
نـ  أشـهر مـن كـل مشـهور ، وأبـيف المرية فيـ  وال شـك وال خـالف ، ف 

مــــن كــــل ظهــــور ، وعليــــ  طــــالو  ولــــ  حــــالو  ، ويف قلــــ  كــــل معــــدين 
 ومععقد ومعنسك وضو  نور. 

 

 انقراض أخبار بني جديد

كان من أسباِ انقرا  األخبار وافًر عن هـذه األسـر  اخلـ   مـا 
عـــدت بـــ  األايم والليـــايل مـــن العقلبـــات واحلـــرِو وضـــياع املخطوطـــات 

 القليلة احلاوية ألخبارهم. النا ر 
: ولبـــس جديـــد أخبـــار محيـــد   124ص ((الغـــرر  ))كعـــ  صـــاح  

فلـــة اإلمهـــال ، وكـــان أهـــل ح ـــرموت  اندرســـا علـــ  طـــول الءمـــان َو
يعناقلون األخبار ابملذكرات ، ومل يقيدوها ابلكعابة يف الكع  املفيدات 

البيــا والعــواريخ النــ ات والطبقــات ا امعــات ، فكــم أمهــل ألهــل هــذا 
املعمــم مــن العلــم واملناقــ  ، وكــم كركــا هلــم مــن ف ــاقل. اهـــ . وعــء  



  (26 ) 

هـذه العبـارات فقـال : هـذا مـن كـالم الشـيخ علـي يف  ((الغـرر  ))مؤلف 
 َو ها.  (1)((ال قة  ))

 

 انقراض سلسلة ذرية بني جديد

ور  يف كع  الرتاجم ومشةرات األنساِ اخلاصة ابلسا   من  رية 
يف ا يـــدل علـــ  انقـــرا  سلســـلة الســـا   بـــس جديـــد اإلمـــام املهـــاجر مـــ

 124ص ((الغـــرر  ))، وإىل هـــذا أشـــار مؤلـــف منعصـــف القـــرن الســـابع 
، وآخـــرهم انقرضـــوا أي ـــاً كبـــس الشـــيخ بصـــري فقـــال: ، إن بـــس جديـــد

 ((اليـــاقوت الث ـــيف  ))مـــواتً امـــرأ  بءبيـــد امسهـــا جديـــد  ، وعـــد صـــاح  
بـارهم ومنـاقبهم يف الكعـاِ ، منهم اثس عشـر شـيخاً عاملـاً اندرسـا أخ

وبقيا أوراق من الورق الذي ك ـ ن هـذا الكـالم ، وهلـم مـيثر عديـد  
، مل يبـــق منهـــا إال مســـةدهم املنســـِو إلـــيهم يف حـــافعهم بـــرتمي ، وقـــد 
ع ــــره الشــــريف عبــــد اّللا ابــــن الفقيــــ  أمحــــد وخــــِر ، وع ــــره الشــــريف 

                                                           

لإلمـــام الشـــيخ علـــي بـــن أيب بكـــر  ((يف أســـانيد الطريقـــة  ال قـــة املشـــيقة ))و كعـــاِ هـــ (1)
ِ  حــاول علــ  مناقــ  رجــال الســا    مــن بــس علــوي وبســب لطــريقعهم الســكران ، كعــا

وأحــواهلم ، كعبــ  اإلمــام علــي املــذكور بلســان عصــره ، وبقــي مــن بعــده أثــراً يــدل علــ  
 عمم مقام أولئك ، ومرجعاً ي ع لنا نبذ  حية ع ا كان هنالك.
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بـد اّللا الصا  شهاِ الدين أمحد بن حسن بـن حم ـد بـن علـوي بـن ع
 .  (1) ((بروم))بن الشيخ عبد اّللا ابعلوي ، ُعرف أبوه بـ

 

 الخاتمة فيما قاله الشعراء فيهم 

الرمحن بن الشـيخ عبـداقال الشيخ اإلمام علي بن أيب بكر السكران 
 السقاف ابعلوي يف السا   بس جديد:

 اع اَن قصـــــــُر اجملـــــــِد اببـــــــِن جديـــــــدِ 
 

 و ل يف عـــــــــالُه مشـــــــــيدِ وعـــــــــال بطَـــــــــ
 يُد األســــــــــعاُ  حــــــــــُ  عمانِــــــــــ ِ الســــــــــ 

 
 أَْعِمـــــــــْم بـــــــــ  مـــــــــن عـــــــــاملِل وُمِفيـــــــــِد 

ــــــــــــُ     بــــــــــــدُر الُدُجنَّــــــــــــِة ل ق ــــــــــــة قبَل
 

 مشـــــُل اهلدايـــــة َصـــــْفُو َخـــــِ  عبيـــــِد 
 نســــــقْا حماســــــُن  كعقــــــد جــــــواهرل  

 
 منمــــــــــــــوِم ايقــــــــــــــوتل وُ رِا ن ــــــــــــــيدِ 

ـــــمل فـــــاععل    ـــــ  أعـــــالُم ِعْل  ُنشـــــرْت ل
 

 ومســــــــــــا ســــــــــــناُه حلاضــــــــــــرل وبعيــــــــــــدِ 
  ُِ ــــــــ ِ  رحلــــــــْا ركــــــــا  الــــــــوارِ يَن لنيِل

 
 َوَرُ وا لبحـــــــــــــرل يف محـــــــــــــاه مديـــــــــــــدِ 

 أكـــــــرِْم بنـــــــور الـــــــدين َنـــــــِل حم ـــــــدل  
 

 وأيب حم ـــــــــدل امحـــــــــِد بـــــــــِن جديـــــــــدِ 
 وأخل لنــــــــور الــــــــدين عبــــــــِداّللا قــــــــل 

 
 أعمــــــــْم بــــــــ  مــــــــن كامــــــــلل وليــــــــدِ 

 
                                                           

 . 120ص ((الغرر  ))( 1)
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ِِ عبــــــــِد ملــــــــيكهم   وبصــــــــنوه األوا
 

ــــــــــ  مــــــــــن عــــــــــاملِل ومحيــــــــــدِ   أكــــــــــرْم ب
ــــْل  ــــ   م أَصــــاُن  وحــــِة أمحــــدل َأهِْ

 
 مــــــــــــن مرشــــــــــــدل عالمــــــــــــةل ورشــــــــــــيدِ 

َُفــــرََّق مــــن ك ــــال حماســــنل  
 هعــــوا امل

 
 مل جيع ـــــــــــــــع يف َـــــــــــــــ هم ملفيـــــــــــــــِد 

 بيــــــــــُا النبــــــــــو  واملعــــــــــامل والنــــــــــد  
 

 َأْجلِـــــْل  ـــــم مـــــن مســـــعدل وســـــعيِد 
 أبنــــــــاء لــــــــدل مــــــــن ســــــــاللة أمحــــــــد  

 
 صـــــــــلوا عليـــــــــ  وســـــــــل وا بقصـــــــــيدِ 

 مـــس الســـالُم علـــ  ا ديـــد ونســـِل   
 

 فيـــــــــــدِ وبـــــــــــس أبيـــــــــــ  ونســـــــــــلهم وح
  

 
 



  (29 ) 

 الفهرس
 

 5 املطلع القرآين
 7 شاهد احلال

 9 اإلهداء
 11 املدخل

 12 اإلمام عبيد اّللا بن أمحد وولده جديد
 14 انعقال آل جديد إىل بيا جب 

 15 جديد إىل كرمي انعقال آل
 16  كر بع  أعالم السا   بس جديد

 24 جديد مععقد السا   بس
 26 انقرا  أخبار بس جديد

 27 ية بس جديدانقرا  سلسلة  ر 
 28 اخلامتة في ا قال  الشعراء فيهم

 
  


