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 املطلع القرآين

 

ـَااِ  مـا   نــ  أمل تـََر َأنَّ هللَا أَ  ﴿ ََ الََّّ  فَأْخَرْجنـا ِِـِه َل ِمـ
ََ اُِبــاِل َجــَددل ِِــي ل و َــرل  َل أَْلَواَ ــاَ وِمــ ــ مثَــراتخم تََتِل
ََ النَّــاِ  والــدَّوا    َل أَْلَواَ ــا وَغراِِيــَد َســودل ا وِمــ تََتِلــ
ـــــمِل ِ   َّـــــا َ َ ـــــ  هللَا ِمـــــَ  َل أَْلَوانـَــــَهَ  واألَْنعـــــاِم تََتِلـــــ

ــاِدِ  الَعَلاــاَ  ِ نَّ هللَا َع ِ ــ ل  لَــوَن  ِعب ََ  ـَتـْ َغَفــورل ا ِ نَّ الَـّـِم 
ـــاَهْم ِســـر ا   ـــوا َِـــا َرَرمْـَن ـــالَف وأَنـَْفَق ـــاَموا الوَّ َِتـــاَ  هللِا وأََم
َْ تـَبَـــوَر ا لِيَــــَوفـ يَـَ ْم َأَجـــوَرَهْم  ـــاَرف  لَـــ ًِ ـــة   ـَْرَجـــوَن  وَعالنَِي

َْ َفضْ   ا ﴾ِلِه ِ نََّه َغَفورل َشَكورل و َ ِ َدَهْم ِم
 [30-27 ]فاطر:
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 اِهَد احلَالشَ 

 
ـــــــ َّ عـــــــاِرفخم  ََ َـــــــَرْت  ـــــــد َأْا َـــــــَه م  فأحوال

 
 
ــــــــْا ِ    ــــــــَة الَّ  ــــــــِم عالَِي َــــــــَه م الِعْل  َمعارِف

ــــال 
َ
 أيب األوليـــــــا رامــــي الَعــــال َعْاــــَدِف امل

 
 
ـْل ِ     و هـا هـو م األمطـاِ  واِسـطَةَ الَِّ 

 النَّــَدجم لََلــ  الوَّــَدجم  ََعــةَ ا ـَـَدجم نـــ وََ  
 

 
ــــدا لل   ــــ ِ  ذا مــــا ِ ــــِم احلَْل ــــِ  م ظََل  َخْل

َــْدَر َهــد جم َتــ ِد الِعــدا َمــْمِهَد الــرََّدجم   ِو
 

 
َِ الضَّــْن ِ   َْومِـ

ـأَْموَل م امل
َ
ـدجم امل

َ
 َعِظـيَم امل

  
 155ص (( الَغَرر )) 
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 اإلهدا 
 

َقدَّماا  
َ
  ىل َروِح َسيِ دد الفقيِه امل

ــــــَ ألَــــــَي مألســــــتاِذ األعظــــــِم ألنــــــه َجــــــِد رل مألســــــ تاذ َِّة  ىل َم
 واإِلعظاماا 

 ىل الــمد َحــوََّل مَّــاَر الَّــفينِة عــرهَل اِــيِج ا ــا ِ  فوجَّ  ــا 
  ىل ِـَرِ  األماناا  

و ىل أحفــــاِد  الــــلَرَِف الــــم َ ُ رالــــوا وِاَلــــوَن م مـََلــــوام ومَــــوالِِب م 
ِِ  ىل أعلـ  مقامـاِت  َِ الوـا ِد الَّل َخْفَ  اإلمياِن حبقيقة ارتقاِ  رََْ

َْ تَـراَ  فِ نَـّهَ  َـرا   ) )اإلحَّان  أنَـَّ  تَـرا  َ فـِ ْن مل َتَكـ  ََ (( أَْن تـَْعبَـَد اه 

 اا 
 

ََؤل َِ
 امل
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 المقدمة

ــ  أمــرخم  ـَـراد ا و مــرِ  تت ــرَ  األســباَ  م  ــَدَد مَ 
َ
احلاــد ه  ومنــه امل

َتَّْــِيِ  اختيــاِر الِعبــادَ والوــالف والَّــالم علــ  القــدوف األم ــ َ واألســوف 
الــمد جعلــه اه   مــاَم األوليــا َ وم ــاَل األتقيــا َ ســيِد  حماــِد  األَاــ َ

َِ عبِداه  صفوِف األصفيا َ وعل  آله وأص اِه ومَ تـبع م ححَّـانَ  ِ
ن ا ِلِ  الدَّّي 

َ
 عل  مدم اإلسالم واإلميان واإلحَّانَ  ىل  وم لقا  امل

عَد ف م  ترمجةل موَج فل ألحِد أعـالِم آِل البيـِ  النبـودِ   حبضـرموتَ ِو
ضا نَت ا حَّد استطاعيت واستعدادد أهمَّ مـا أِـرر  العوـر آنـما  مـَ 
َ وخووصا  م   هما اإلمـام  ِِهَّة الر ِجال وعطاِ ِ ِم الفكردِ  واُجتااعيِ 
ــــان لــــه األَــــَر الفاعــــَ  م َنَــــو ِل مدرســــةخم ِكامل ــــا مــــَ  ــــِم الــــمدَ  ُِْ ِب ا

 أسلو خم من جي خم  ىل آخر ا
ــــرغم أن  واحــــدفل م أصــــو ا  ُ َأنَّ  ــــاذَ   ((َة اإلســــالميَة املدرســــ ))ِو

الفكــــِر املنــــدرِ  نــــ  هــــما ال ــــعار الواحــــد جعــــَ  ل فــــماِذ م التــــار   
ََ  َّتخلوــون من ــا واــا النجــاَف اِقََّقــَة مــَ د ــرف الفــ  م الــدنيا  موامــ
وطا لـــــة العـــــما   ـــــوم القيامـــــة ا فجـــــا ت مدرســـــَة التوـــــو ف العلو َـّــــة 

ن ذلـــــ  الع ـــــِد مطلبـــــا  وغا ـــــةَ و ـــــما َشـــــقَّْ  حبضـــــرموتَ َو انـــــ   مَّ
ََ َُتَْرَ  أماَم  ََِر اه  ان في ا رجالل  ذا َرَؤوا َذ طر َق ا م ََباتخم وجناحَ َو
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ــــ   وميعــــةخم  ــــ   لَّــــانخم َمْعرَتَِضــــةَ َو أنــــوارِهَم الفيَّاَضــــِة وأعاــــا َِم الوــــاحلِةَ 
َـ َ م عوـرخم تغـ ْت فيـه َمْغِرَضةَ وحنَ اليوَم نكتـَد عـَ  اذج ـا األما

 املفاهيَم واملقا يس ا 
ولـــيس غرَضـــنا َأْن نَلـــ َم النـــاَ  اـــم  الطر ـــِ   ل امـــاَ  و  ـــا حنـــَ َنَوـــد  
 ـــــك الـــــيت تَبنَّاهـــــاَ  ـــــ ل مـــــَ َ َلَـــــِة األمـــــالم ورمـــــور 

َ
هجاـــــَة الَكـــــِمِ  امل

ََ شخوــيَّا م مبني ــا  ع لــ  اإلعــالمَ الــم َ جعلــوا َِهََّ ــم وَشــْغَلَ م وتكــو 
نقـــ  األســـالف وتتبـــع تِـــراِت وعيـــوِ  و شـــكاُِت أمـــوا م وأعاـــا مَ 

 مــوالخم ُ  ((د نــا  ودولــة   ))ف ــغلوا جيــَ  العوــر عــَ ِنــا  اإلســالم احلــ  
ََ ُو تَغين مَ جوع ا  َتَّا

تبنـا     عرضـه علـ  حقـا   دعـوف  ورغبتَنا هنا أن  تأمَ  القارَئ ماَ 
ر فق ــــاِ  الَقْوــــَعِة علاــــاِ  اإلعــــالمَ اإلســــالم رنظــــور اإلســــالم ُ رنظــــو 

انوا حق ا  عل  الطر ـ  األمـومَ وأ   م أمـسِ   فيجد أنَّ ال يوخ املاضكَ 
ت ِباع دون  فراطخم ُو تفر جخم ا ُِ  احلاجة لالمتدا  وا

 ؟من هو الفقيه المقَدم 

هو ال َّـي  اإلمـامَ واألسـتاذ ا اـامَ صـاحد القـدر اُليـ َ واملقـام 
عــروف َِوفَــور علِاــهَ وَســَعِة حلِاــهَ وصــدق عالــهَ وســالمِة احلفيــ َ امل
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ـهَ الـمد  ل رتبـة  األسـتاِذ َِّة العظاـ   ))تـََوج ِ ه القلبِ  والقالبِ  حلضـرف ِر
تااِلَ  ِ  ال روط ا وهو أوَّل مـَ أَطلِـَ  عليـه هـما اللقـَد   (( جبدارفخم وَا

لعاـ َ وألنــه أوَّل اُـامَع م سلَّـلة ِــين علـود ملـا ِلــن  ليـه مـَ العلــم وا
مــَ  ــ  لــوا  التوــو ف م حضــرموت وحــوَّل ِــه لــرجم احليــاف الفكر َّــة 

 خالل عور  وما تال  مَ العوور ِعد ذل  ا
َ ون أ اا وترعـرع م لتاـعخم موفـوِر 574َان مولَد  رد نة ترمي سنة 

 ا دا ة واإلميانَ ف فظ القرآن ومجلة  مَـ املتـون م شـاَّ العلـوم والفنـونَ
اـا امـت  منـم  ُِطِ الع عل َ  ِ  علمخم مكنونََ  واستفرغ ومَته وج َد  م ا
ـمل   ات العلم والعا  ِه م حميج أِو ه وأسرتهَ  َو صبا  را رآ  مَ َِر
م لاـــوع ســـلو  أهـــ  ِيتـــه حيـــيف  ت ـــاِه امتاـــع م األخـــم ملعـــ ا مَ 

 وانت اِ  رّيضة النفو  وترو   الغرا   ا
مَ طَـورخم  ىل طَـور ومَـ حـالخم  ىل حـالَ مَّتوـ با  فانتق  اما الع م 

ــَه ِكافــة العلــوم مـَـ القــرآن والتفَّــ  واحلــد يف وعلــوم ا لــة وغــ   اهتااَم
ذلـــ َ حــــا ِــــررْت عالمـــاَت النبــــوغ عليــــهَ وأشـــارت أصــــاَِع اُجت ــــاد 
ـــرر م حمـــيج الطلـــد علـــ  أمرانـــه متفومـــاَ  وم الَّـــلو   متوج ـــة   ليـــهَ ِو

ومنطلقاَ  فلم  ـَْ نِـِه ذلـ  عَـ اُسـتارار م األخـم  والعا  الواِ لت دا  
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عَ ال يوخ األَاِرَ ِ  ظ َّ متعلقا  ام آخما  عل  أ د  م علوم البـاطَ 
ان َج   اهتاام ال يوخ آنما  ملعلوم الظاهرف ونقيق ا ا   والظاهرَ َو

ان مَ أج  شيوخ ذل  العوـر ومـَ أَـل م ـا   املوـر ال ـي   َو
ِــــــَ اه  َ وال ــــــي  العالمــــــة عبــــــد(1) ــــــد ممــــــروانالعالمــــــة علــــــي ِــــــَ أ

َ وال ي  القاضي أ د َِ حماـد معيَّـ َ (2)الر َ معبيد الرتمييعبد
                                                           

ــة العــامل العامــ  علــي  ِــَ أ ــد ِــَ ســامل ِــَ حماــد ِــَ علــي ِــَ ســامل 1) ( هــو ال ــي  احلج 
ـان  مروان الرتميي احلضـرمي صـاحد التوـانيَ العظياـة والفتـاوجم املفيـدف والبد عـةََ 
مَ أَاِر أ اة العلـم ِـرتمي م عوـر  مـع رهـِد  وورِعـه واتِ َّـاِع معـه م علـوم األصـول 
ـان  و ـه ر  ـدخم مـَ  ـامال  َو واحلد يف والتفَّ  واللغةَ أخم عنه الفقيـه املقـدم أخـما َ 
ا َ وأدر  مــــَ خــــالل  ــــِة والــــمََّ ــــه أِلــــاِت الن بــــوِغ والِفطن ــــةَ و ـَْلَ ــــَظ في الر ِعا ــــة والعنا 

ومنام ته  ّي  مـا  تاتـع ِـه مـَ مـوف احلفـظ واُسـتيعا َ ومـا من ـه اه  مـَ  معاصرته
اـال أخــم  ِقولــه :   ))ف ـمخم دمــد ورأدخم صـا دَ حــا َشـِ َد لــه ِعــد نضـو  معرفتــه َو

لِ  ا   ا ((اجتاعْ  في  ّي فقيه شروَط اإلمامةَ 

ان مَ أِرر شيوخ األصول واحلد يف والتفَّ  والعقا د وعلوم القرآن2) ـر أنـه  (َ  واللغـةَ ِـ  َذ
ِلن رتبة اُجت اد واعرتف له علاا  عور  م حضرموت والياَ واحلجـار ِطـول البـاع م  

ــــر صــــاحد  ور ملــــا رار احلــــرمك  ((شـــرح  العينيــــة  ))َافـــة العلــــومَ ومــــد َذ أن ال ــــي  املــــَم
بـار علاـا  احلـرم مَّــألة   ال ـر فك اجتاـع م مكـة مـع فق ــا َ  ـ  ََ وألقـ  علـي م أحــدَ 

ورَ فقـال لـه ذلـ  العـامل : أظَـ أنـه مـا علـ  د ميقة  فلم جيبـه علي ـا  ُ الفقيـه أِوعبيـد املـَم
وجــه األرهل مـَـ جييــد م ــ  هــما اُــوا   ُ أن  كــون اإلمــام عبــداه  ِـَـ عبــدالر َ ِـَـ 

 أيب عبيد الرتمييَ فقال: أ  هوا 
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واإلمام العالمة الفقيه سامل َِ فضـ َ والَّـيد العالمـة احلـافظ علـي ِـَ 
حماــــد ِــــَ جد ــــدَ وال ــــي  العالمــــة حماــــد ِــــَ أ ــــد ِــــَ أيب احلــــدَ 

حــا  َعــن م وارتــوجم مــَ م ــارام لــم َ أخــموغــ هم مــَ شــيوخ تــرمي ا
مونــــه و ل ظــــون م  شـــ د لــــه اُايــــع مُمتــــدار واُـــدارفَ وصــــاروا  قدِ 
َ م علاــه عــَ مَّــتقب   مالحمــه الوــدارفَ وهــم ُ  علاــون مــا َ ِكن ــه اه 

َ مَ األمور عل   د ها   هما الفقيهَ وما سَيجر ه اه 
غ هــا مــَ ِــالد اإلســالم ت خــر انــ  حضــرموت آنــما َ  ملفــ َ  َو

آل  ))وتغلــــي م ــــرما  ومغــــرم  مألذاّي واِــــََ والعــــك ملتفتــــةل آنــــما   ىل 
ومل  كـــــَ م حضـــــرموت أحـــــدل ســـــوجم ذر ِ َّـــــة اإلمـــــام  َ((البيـــــ  النبـــــود 

 ََ َ   ـــم العطـــ امل ـــاجرَ تـــرمق م عيـــوَن النـــا  مِبَّـــة واإلجـــاللَ وَتِكـــ
انوا آنما  ملة   مليلة  ِك ِقيـة النـا   والتقد َر وتفد  م محلال واملالَ َو

ََّ وأدر  مــَ خــالل معاصــرته  ــان اإلمــام الفقيــه املقــدم مــد است ــ ا َو
مَّــــت َدفون آنــــما َ  ((آَل البيــــ  النبــــود  ))لل يــــاف وف اــــه ال امــــد أنَّ 

                                                                                                                             

ل منـــه اإلجـــارف أخـــم عنـــه الفقيـــه املقـــدم أخـــما  امـــا  وانتفـــع ِـــه انتفاعـــا  مجـــا  و 
ما  فيد أن ال ي   275ص ((العقد النبود  ))والَّند واُهتاام الكلِ يََّ ومد جا  م 

تـا   ان ُ  بتدئ درسه حـا وضـر الفقيـه املقـدمَ ومـَ آدر هـما ال ـي َ  أمعبيدَ 
ر  اإلسنود م َ  ((اإلَاال عل  التنبيه  ))  ا  ((طبقاته  ))َذ
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خووصا  مَ أعِك احلاسد َ واملنافَّك اللم َ  رمبـون األمـور و رفعـون 
 ََّ اـــم وهـــم علـــ  مظ ـــر  األخبـــار  ىل عواصـــم افالفـــةَ فخ ـــي أن  َظَـــ

احللــــم والعلــــم وحمبَّــــة افَْلــــ  والتفــــاِف النــــا  حــــو م أن  َــــْلََر فــــي م مــــَ 
 طالَد مألمِر و نافس أه  األمـر م الَّـلطانَ و ذا مـا اسـَتِف  وا وأَوَذوا 
َاوا م شي خم مَ ذل  فقد  َلَجَؤون للدفاع عـَ أنفَّـ م واسـتخدام  وا ِ 

ان ج  ا  مَ حيا ان الَّالح المدَ   مَ حا مي  :  نَّ الفقيَه املقدمَ 
جيلــس ِــك  ــدد شــيِخه ممــروان وســيَفه علــ  َفِخَم ــِه ا و ذا مــا نقــ  
ل ـه واـ  الَِّ ـالح ا وحشـارفخم  هما الظَ لدجم املرتِِ وك فـالوامَع اِـيجَ 

َـِرال   ))معينةخم ميكَ أن  عوَد للتار   م الل جد دل وصـورفل متكـررفل ليـوم 
ََّ عل  مدجم التار   ام حضرمو  (( ًَِ  تَ واُِراَح ما رالْ  طر َّة  مل 

ََ اإلمــام امل ــاجر  ومــا  وهــو  اــا مــدح ذهــ ليتَِّخــَم مــرارا   ((ملبوــرف  ))َو
ََ الفقيـــه املقـــدَّم  حارمـــا  َ ـــر  ِـــه ذر ِ َّتـــه مـــَ حمـــيِج الفتنـــة فقـــد مـــدح ذهـــ

ة مَ المومن م ا  لوامع امللت داُُتاِذ أمرخم ما وفظ هم  المر ة املباَر
أخـــــم القـــــراَر  عتاـــــَ  م نفـــــس الفقيـــــه املقـــــدَّم شـــــ ورا  عد ـــــدف  وهـــــو 
افَّـــــة الناـــــاذ  الفكر َّـــــة والَّياســـــيَّة القا اـــــة م  األســـــتاذ املطَّلـــــع علـــــ َ 
أطــــراف ِــــالد اإلســــالمَ  قــــارن و ــــوارد ِــــك احلــــال القــــا م واملفــــرتهلَ 

ــليمَ والــرأد الوــا د احلكــيمَ الــمد ُ ميكــَ  و ب ــيف عــَ املخــر  الََّّ
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ْنَـَس  ليـه فـؤاَد َ و ـراح  ليـه  ََ الت ول عنه ُو الرجـوع ا فلـم جيـد شـيَيا  
ضا   م   األخم رـن   الفقـِر  ىل اه  وتـرِ  الر ّيسـاتَ وهـما  ُ َ  

  ُ  خم املن   الو وم ا
ِــَر أن  أوَل  ((التوــوف  ))ومل  كــَ  جد ــدا  علــ  ذر ِ َّــة امل ــاجرَ فقــد أََ

ََ أ ــَد مــَ تــنفَّ  َس األنفــا  الوــوفية حبضــرموت هــو اإلمــاَم َعبيــَد اهِ  ِــ
امل اجر ِعد عودته م النوَ ال اين مَ القـرن الراِـع مـَ مكـة املكرمـة 

َ 386املتــوس ســنة  ((أيب طالــد املكــي  ))ِعــد أخــم  العلــم عــَ ال ــي  
تاَِــه  َ وجــا  مــَ ِعــد  اإلمــام ســامل ِــ َ((مــوَت القلــو   ))ومرا تِــه عليــهَ 

ان مَ رجال األنفا  الووفية علاا  وعاـال     ِورد َِ عبيد اه  َ َو
لكــــَ هــــم  األنفــــا  الفرد ــــة مل تتخــــم م الوامــــع  َــــ ا  شــــامال  مدرســــة  

 ا ((ذر ة آل معلود  ))ِ  اُتم شكال  وراَيا  عا ليا  م  (1)ومن جا  
 

                                                           

 وَرِيـــدخم واملراوعـــة وغ هـــا  ىل األخـــم ملتوـــوفَ ونـــوَّل م ( ســـب  أهـــَ  الـــياَ م ِ امـــةَ 1)
عوـــر أيب الغيـــيف ِـــَ مجيـــ  وحماـــد ِـــَ  ألاعيـــ  احلضـــرمي وغـــ هم م عوـــر الفقيـــه 

رفخم م احليـــاف))املقـــدم  ىل   ُ أن أهـــ  حضـــرموت مل  نقلـــوا مـــن   هـــم   ،((مدرســـةخم مـــَؤ
ان  تنتاي  ىل ال ي  عبد القادر اُيالين  ان  منت رف  مَ    املدرسة اليتَ  واليتَ 

 مَ ِالد اإلسالم ا 
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 الفقيه المقدم والشيخ سعد الظفاري 

اا أنَّ  ه  مامل لت دل وحمـدِ ثل وأصـو اب مرعَ ف ـو أ ضـا والفقيه املقد مَ 
َِ وال ـفافَيِة الروحيَّـة امللت بـِةَ َم ـَلَـه  الووم  الما َ  صاحَد احلسِ  املره

 ا(1)َمَ َ  غ ِ  مَ أهله وأسالفه 
ه وتوج اتـــه منـــم  انـــ  مررف  م ســـلَو  ُ أن صـــوفيَة الفقيـــه املقـــدمَ 

تــــا  اه  وتنــــدر  صــــبا  متــــأَرا  مملعــــاين الراميــــة ا لــــيت  قــــَ علي ــــا مَ 
اــــــا  َــــــر َِّــــــعة اُطــــــالع واملالحظــــــة والقــــــرا ف  معاني ــــــا م نفَّــــــهََ 

                                                           

( الطر قـــة الوـــوفية العلو ـــة  ـــا طر قـــان : واحـــدفل متَّلَّـــلة م م  واألجـــداد  ىل النـــب 1)
َصلَّ  اه  َعَلْيِه وَعَل  آِلِه وَسلَّمَ وتَّا  طر َ  األخِمَ وتبدأ مَ األسف  عـَ الفقيـه 

ط    ىل سـيد  علـي خـالِع َمََّـمَ    ىل املقدم  ىل أِيه وعاه علود   صاحد مرم
أِيــه  علــودَ   جــد  حماــدَ   علــود صــاحِد أَلَــ    عبيــداه  ِــَ أ ــد امل ــاجرَ 
ومَ امل اجر  ىل آم ه وأجداد  : عيَّ    حماد   علي العر ضي   جعفر الوادق 

   ىل فاطاـة   حماد البامر   علي ر َ العاِد َ   احلَّـك واحلَّـَ   اإلمـام علـي 
ِن  الرسولَ و ىل الرسول صل  اه  عليه وآله وسلمَوأسا  هم  الطر   موله َصلَّ  

ََ  د ب))اه  َعَلْيِه وَعَل  آِلِه وَسلََّم :   ا((أَدََِّين ريب  فَأْحََّ

يـة ال  ـَعيِبيَّة  ))أما الطر ـ  ال انيـة ف ـي  وسـنت دث عن ـا خـالل  ،((الطر قـة املغِر
ون الطر قك تبدأ مَ الفقيه املقدم ألنه أول مَ مجع ِك طر قتك   هما الكتا  َ َو

انــ  مــَ مبــ  مــمهبا  ذاتي ــا   يةخم م احليــافَ  ذَ  حوَّ ــا  ىل مــن  خم َعَالــي خم ومدرســةخم ســلَو
 وَخَلقا  فردّي ا
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واملعاصرف عل َ    مَ  اذ  التَّنف َّات الووفية م عور َ فبدأ ذهنـه 
َتمخم  ىل مدرسةخم معينةخم غـِ  مدرسـة   نقدح محلقا   واملعاين الفا قة غَ  َمنـْ

ـــدأت تلـــ  احلقـــا   واملعـــاين َتْ ـــَغَله وتَ عجـــه أهلـــه وأســـالفه الماتيـــة َ ِو
وتَلِــ   عليــه م معرفــة غامضــ ا و حــ   شــكا اَ فلــم جيــد م حميطــه مــَ 
 َ  تغ  اما العلـم أو  ـَْلقـي ِـه مَُ فكتـد  ىل ال ـي  العالمـة الوـوم 

 َّأله م ِع  املَّا   الدميقـة   (1)سعد َِ علي الظفارد   ال  رد
فَّـــه وحالـــه مـــَ اإلشـــرامات ا فـــرأجم ال ـــي  ســـعد أن ا ومـــا جيـــد  م ن

الفقيــه املقــدم مــد خــاهل حبــرا  عايقــا  مــَ حبــور العلــوم املكنونــةَ ونــدث 
 مــور ســلبْ  عنــهَ  افــاِت الب ــر ة وارتقــْ  حبالِــه  ىل عــاملخَم نَــوراين  غــ  

ُ   ))مع ود م مدرسة حضرموت الَّا دف  ُ  ُو مقا  ا ((ُ حا
ان ال ي  سـعد  مـَ رجـال التَّـلي  والتأد ـد فقـد خ ـي أن وملاَ 

تَّـو الِت نفـسخم ))أو  ((غلبَة حالخم )) كون هما األمر المد ح  ملفقيه 
َ فكتــد  ىل الفقيــه املقــدم وــمر  مــَ مكا ــد ال ــيطان و وفــه ((ِ ــر ةخم 

ـــ    َِ معـــورا  وغـــ  ََ  َبلعـــاِم ِـــ ر لـــه موـــت ِعـــ  املَّـــتدرجكَ  و ـــَم
 ذل  تافة  عليه وحمبة  له ا

                                                           

ــْ رِد  ســنة  (1) َ و َّــتفاد مــَ ذلــ  أن 607تـوم ال ــي  ســعد ِــَ علــي الظفــارد   ال ِ 
 ا 653لفقيه له ومعْ  والفقيَه م مقتب  العار   ألن الفقيه توم سنة مكاتبَة ا
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ـــا الـــمد  ل مـــه اإلِـــالغ  ((احلجـــة  ))ن مومـــَ ال ـــي  ســـعد مومـــَ َو
مب  الوموع م اِظـورَ ولكـَ احلـال الـمد  وـفه الفقيـه املقـدم لل ـي   
َـــان ُ  نطـــود نـــ  هـــم  العلـــ  ال ـــيطانية والتَّـــو الت النفَّـــانيةَ 
و ــما مل  نقطــع عــَ الكتاِــة لل ــي  ســعد ِــ  ظــ   ــل  رــا  نقــدح م 

  رح هللاَ ِه صدَر  مَ املنطوق واملف ومَ شـاهد   ملبه مَ الف ومَ وما
َ ﴿مول املوىل سب انه وتعاىل:   ا   ﴾واتَـَّقوا اه َ و ـََعلِ َاَكَم اه 

ـــان مـــَ ال ـــي  ســـعد  ُ أن ألقـــ  ال ـــراعَ وأدر  أن احلـــال  فاـــاَ 
 تجلـ  معنـا   ((مقـامل  حَّـايناب وعطـا ل رميناب  ))المد  وفه الفقيه املقدم 

ــِه وَســلََّم لــبع  صــ اِته : م مــول ا ــِه وَعَلــ  آِل لــو   ))لنــب َصــلَّ  اه  َعَلْي
مل  لواف تكَم املال كة  فـال  ))فكتد  ليه جوام   قول فيه :  ((َنتمَ 

َر  ًْد علي ّي فقيَه م هما ف و حمبةل ونوي ةلَ ومد شرحَ  لـ  مـا مَـدَّ
ِعــَك علــ  مجيــع األمــورَ نَّــأله لــ  ولنــا

َ
ََ ف ــو امل أن  وفَقنــا ملــا وب ــه  اه 

ــــا احلــــ  حقــــا   و رضــــ َ وأن ُ جيعــــ  لل ــــيطان علينــــا ســــبيالَ  وأن  َرِ َن
و ررمنا اتباعه والباطَ  مطال  و عيَننا عل  اجتناِِهَ    ين أمول ل  موَل 
 صــ خم حمــد خم م ــف خم أن ُ  كــون ملَبــ  متعلقــا  ملكرامــات ُو غ هــاَ 

دَّ ظ ــــورَ ولــــيكَ ملبــــ  متعلقــــا  ُو تلتفــــْ   لي ــــا ولــــو ظ ــــرْت لــــ  أ
ر بــــة اه  تعــــاىلَ و لــــ م حالــــ  الــــمد أنــــ  عليــــه ولــــو مامــــ  عليــــ  
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لاــا َعــَرهَل عليــ  شــي ل  القيامــةَ ولــو رأ ــَ  أدَّ هــولخم فــال  ـََ ولَنَّــ َ َو
َ فاـا وافـ  احلـ  فاتبعـه ومـا مل  وافـِ  احلـ َّ  تـا  اه  ف ِْنَه ري اِن ال ـرع َو

َه ا وأن  ّي فق يَه أهدجم ِمَ َأْن َ دجم  ن شا  اه  وأعلم مل ر عة فاتْـرََْ
 ا  (( (1)واحلقيقة 

                                                           

تد في ا أه  ال أن را ُ وتـا   ىل امل  ـدَ 1) ( احلقيقة هي ِعااد النظرف الووفيةَ ومدَ 
تور ال ـــرماود م حبـــيف  تبـــه األســـتاذ الـــَد  ،((ال ـــر عة واحلقيقـــة  ))ونلخـــت هنـــا مـــاَ 

انــــ  ومفـــاد  تــــالرم األمـــر َ عنــــد الوــــوف يةَ فـــالطر    ىل اه  عنــــدهم واحـــدَ فــــ ذاَ 
ال ر عة هي الرسم وافر طة والدلي َ ف ن احلقيقة هي الوـدق واإلخـالص م سـلو  
طر   احلـ  حبيـيف ُ  كاـ  الِبنـاَ  الوـوم   ُ ااـا معـاَ ف ـر عةل ِـال حقيقـةخم عاطلـةلَ 

ان ال ــي  عبــد القــادر دراســة ونقيــ  د ــو ))وحقيقــةل ِــال شــر عةخم مطلــةل ااهـــ نقلــ  عــَ 
تور  وسَ ر دان ص ((اُيالين   ا90للَد
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  (1)الفقيه المقدم والشيخ سفيان اليمني 

ـــِدَم ال ـــيَ  ســـفيان الياـــين لـــ ّيرف حضـــرموتَ  وأَنـــا  هـــم  املرحلـــة َم
ل ترميَ واجتاع ِك  خم مَ صل ا  ا وعلاا  ا وأل مـو  أن  َّتَّـقي نـ  و 

ا أصل وا لـارد املـا  وطَرَمَـهَ فخرجـوا فـ ذا الَّـبي  لو نـ  امَ فقال  م: ا
                                                           

ليــــاَ  وتــــرجم لــــه 1)  َ ُ ــــان فقي ــــا  عاملــــا  فاضــــال  عارفــــا  اشــــتغ  م ِداّيتــــه ملعلــــم اشــــتغا  َ)
نـــــ  عنـــــوان ]أِوحماـــــد  -مطبـــــوع  - 146ص ((طبقـــــات افـــــواص  ))ال ـــــرجي م 

أِــك ولــد اــاَ وهــي مد نــة ســفيان ِــَ عبــداه  األِيــين[ وهــي  شــارفل  ىل ِلــد  الــمد 
شــرمي عــدنَ وأمــا نَّــبه فيؤخــم من ــا أنــه  نت ــي  ىل النــب صــل  هللا عليــه وآلــه وســلم  

 َاا صرح هو ِه م مويدف له  قول في ا : 
 َســـــــــــــــَلْكَ  َمتاِعـــــــــــــــا  آدَر َجـــــــــــــــد د

 
عــــــــــــــــــــــادِ 

َ
َ ــــــــــــــــــــــفَِّع م امل

َ
 حماــــــــــــــــــــــدخم امل

الفرا ـد احلَّـان  ))ومد ترجم له الَّيد حامد احلداد  ترمجة موج ف طبع  ألاهـا  
تـا  َ  ((م منامد ال ي  سـفيان  املفقـود  ((منامبـه الكـلجم  ))ونقـ  في ـا نقـال عـََ 

أن ال ي  سفيان رح   ىل املغر  لطلد العلم وأخم الطر قـة عـَ اإلمـام أيب مـد ََ 
ـر  اإلمـام اليـافعي مَ  ـ  مـَ  : وأمـا وصــوله موـنفاته وأَـع عليـهَ  ـ اَ  ومـالومـد َذ

ـان فـت  املَّـلاك  ىل مور ف قد ِلغين أنـه   ـا سـافر  لي ـا لي ضـر اُ ـاد ِـدمياط َو
عل   ـد  ا و قـول عنـه أ ضـا :َ  ـرف رحـالت ال ـي  سـفيان  ىلَ  ـ  مـَ البلـدان م 
ِدا تـه وم  ا تـه ُ   ـ  مَ  ـرف مـَ أخـم عـن م ومـَ أخـموا عنـه و ن مل وفـظ لنــا 

 النـ ر القلي  ا  التار    ُ

تـــه هنـــا  مـــَ الـــرت  امل ـــ ورف  602ي  ســـفيان ســـنة ومـــد تـــوم ال ـــ ِل ـــ  وتِر
يع األولَ   عام ا    املقوودف مل ّيرفَ وتقام له رّيرف م  ورف م ِر
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رامة  مـَ اه  تعـاىل  م لارد أرض م وسوامي َِّاتين م وحدا   خنل مَ 
 لل ي  سفيان الياينا

واجتاع ال ي  سفيان م تل  ال ّيرف ملفقيه املقـدم حماـد ِـَ علـي 
ـــــهَ ف وـــــل  ِين اـــــا  ـــــدأ ظ ـــــور حال وهـــــو  ذ ذا  م أول فت ـــــه ومبت

را ـ  من اـا مـَ ا خـر مـددا  عظياـاَ    مَم َ واسـتادَ  تل وانبَّاطاتل
تـــام    ـــتا  علـــ   ملـــا َرَحـــَ  ال ـــيَ  ســـفياَن أرســـ   ليـــه الفقيـــه املقـــدمَ 
لوامعخم مَ النور املكنونَ فلاا ومـَ عليـه ال ـي  سـفيان مـال م جواِـه 

الما  ُمعـا  معنـا  أو مر ـدل منـه :  فـهَ  نَّ هـما شـي ل مل نعر  )) ىل الفقيهَ 
 ا(1) ((ومقامل مل نبلغه 

                                                           

بــــ ا  م مَّــــاحة الــــرتاجمَ واملقوــــود اــــا  (( شــــكال احلــــال  ))(  أخــــمت مَّــــألة 1) طرفــــا َ 
أنـوارخم وعـوارهَل حد يف الو  م أدق مَّا   احلقا   أو الكالم عََ  وفاتخم جليـةخم و 

ه ومعَ  رف الوـيام واألوراد  نورانيةخم ومناماتخم وغِ  ذل  تظ ر للار  مع ِداّيت سلَو
فتَــْلَِر هــم   َفو مــَ الك افــات الب ــر ة املعتــادفوالعبــاداتَ حبيــيف تَّــاو الــنفس وتوــ

ُ  م كلة  عند النا   ))الرّيضاَت   لعدم معرفت م اا ا ((أحوا

اـا هـو مـول أما األوليا  والعلاا  فال  جي مون في ا حبالخم ماطعخم خ يَة التلبيسََ 
ال ــــي  ســــعد  الظفــــارد وال ــــي  ســــفيان الياــــين م حــــال الفقيــــه املقــــدمَ وأضــــاف 

حكا ـــــة مـــــال في ـــــا :  ن َالَـــــة  مـــــَ الرجـــــال اشـــــت روا م  ((العقـــــد النبـــــود))صــــاحد 
 ـــدَ حضـــرموتَ وهـــم الفقيـــه املقـــدم وال ـــي  عبـــد اه  ِـــَ  ِـــراهيم م ـــ َ ورجـــ  غر 
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و بــدو أن اإلمــام الفقيــه املقــدم اســتغرمته األحــوال مــَ ج ــةَ وشــغله 
القل  مَ لرجم الوراع الدمود م ساحة األمة عل  املناصد واملراتد 
ــــين  مـــَ ج ـــة أخــــرجمَ وخ ـــي مــــَ انفـــالت األمـــور م أهلــــه وذو ـــه ِو
                                                                                                                             

وأشك  حا م علـ  النـا َ فَّـافر ِعـ  امل ـا    ىل الغيـيف اِـَ مجيـ  وهـو  ذ ذا  
ِبي  عطـا َ وسـأله فقـال: أمـا الفقيـه حماـد ِـَ علـي معلـود فاـا وصـلنا  ىل درجتِـه 
حا َنِوَف ا ل َ وأما ال ي  أِوَم   فرج  صـاَِ وأمـا الرجـ  الغر ـد فلـيس علـ  

 ا 301ص ((العقد النبود  ))شي خم ا اهـ مَ 

ر   شارف  ِينة  ملومَ أحد املؤلِ فَك املعارضَك ملـا  274ص ((العقد النبود  ))وَذ
ه :  تـا   ))ظ ر مَ أحوال الفقيـه م ِدا ـة سـلَو فليـ  شـعرد مـاذا  قـول موـنِ ََ 

را أمد اه  ال ي  القطـد الفقيـه حماـد ِـَ علـي معلـود م هـم  املـدف  ((نفة املر د))
يَ  تجرأ عل  الفقيه و ـََغ   املد دف والعار ا لطو   مَ عظيم املدد مَ   نـََفسَ َو

مــَ منوــبه الرفيــع العلــي وشــام  عــا  مقامــه الَّــاميَ ولقــد خــبج م ذلــ  خــبج 
رأ   ا ((ع وا َ وَجَََّر ملكالم ًو

ان   ((مَ م  افوف وال   مَ التلبيس))َو  هما اُعرتاهل واإلشكال   اَ 
وال علـ  سـيد  اإلمـام الفقيـه املقـدمَ   ملـا َبـ  للَاعـاِرهِل م ِدا ة أمر ظ ور األحـ

ررت اللاهك دالـة  رـا  واملوافِ  سالمَة املن   وصدَق التوجه م سلو  ذل  اإلمامَ ِو
ُ  قتضـــي ال ـــ  أن الفقيـــه املقـــدم مـــد ِلـــن رتبـــة اليقـــك الكامـــ  م علاـــي الظـــاهر 

لن رتبة اُجت اد وارتق  جبدارف  ىل  مرتبة اإلحَّان   سلم له أه  عوـر  والباطََ ِو
وســـار اـــم مَّـــ ف اُنعطـــاف الفكـــرد علـــ  طر ـــ  الفقـــر  ىل اه  تعـــاىلَ وتـــر  دعـــوف 

 املناصد والرّيسات ا
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جتااعيــةَ فعقــد عاومتــه  ىل تيــاراتخم تَفــَرهَل علــي م م لــرجم احليــاف اُ
دأ  بين فكرتِه ليلر  األمر  ىل لرجم احلياف ا  أمرا  م نفَّه ِو

 

 تأْسيس المدرسة الصوفية العلوية بحضرموت 

َان القرن الَّاد  ا جرد   خـر ملعد ـد مـَ التيـارات الفكر ـة مـا 
ِك ح  خم ومط َ وذل  نتيجَة ما ولَّدته القرون الَّالفة مَ ع د صدر 

 ــــور املمهبيــــة م العــــامل اإلســــالمي وظ ــــور املــــدار  اإلســــالم حــــا ظ
الووفيةَ ومد ِـََرَر م هم  املرحلة مـَ املـماهد الفق يـة مـمهَد اإلمـام 
ال ــافعي حبضــرموت ونواحي ــاَ ِيناــا ســاد املــمهد ال  ــدد م صــنعا  
ومـــا حو ـــاَ وســـاد أ ضـــا م حضـــرموت مـــن   األشـــاعرف م اُعتقـــاد 

ََ أَر افوار  ودعو م  اإلمضية ا وَضَع
أما التووف فقد انتق  عـل مراحـِ  َتَكو نِـِه مـَ عوـر الوـدر األول 
مـَ مرحلـة األفــراد وال ـخوصَ ليوــبَ  مـع مطلـع القــرن الَّـاد  فكــرا  
م ا ا  للاـدار  املنت ـرف م العـامل اإلسـالميَ واـ  أطروحـة  فكر ـة   ـا 

 ورَ ا م معطيات األفكار والر َؤجم والتوج ات ا 
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خت املـــدار  الوـــوفية خـــالل مرحلـــة ظ ـــور الفقيـــه املقـــدم  ىل وتـــتل
 مدرستك عامليتك : 

 األوىل : املدرسة الصوفية القادرية يف املشرق 
املتــوس   (1)وتنتاـي هــم  املدرسـة لل ــي  الكبـ  عبــد القـادر اُــيالين

الـــمد انت ـــ   ليـــه الرمســـة م علـــوم الطر ـــ  وشـــرح أحـــوال  561ســـنة 

                                                           

( وهو الَّيد ال ر َ القطد عبد القادر اَِ أيب صاِ موس  ِجْنِكي َدوْس  اَِ أيب 1)
عبداه  َِ موس  اَُـون اِـَ  عبداه  َِ وىي ال اهد َِ حماد َِ داود َِ موس  َِ

ــــــــَ أمــــــــ  املــــــــؤمنك  ــــــــَ احلَّــــــــَ الَّــــــــبج اِ ــــــــع ِ ــــــــَ احلَّــــــــَ امل  ــــــــداه  اِــــــــ  اِ  عب
 علي َِ أيب طالد وفاطاة ال هرا  ِن  رسول اه  َصلَّ  اه  َعَلْيِه وَعَل  آِلِه وَسلََّم ا 

جِبــيالنَ ودخــ  ِغــداد وهــو اِــَ مثانيــة ع ــر  471وميــ  ســنة  470َولــد ســنة 
ــدأ الطر ــ   ىل اه  متجــردا  ســا  ا  جياهــد نفَّــه س العبــادات والطاعــات ِــك ســنة َ ِو

صيامخم وميامخم وترو  خم للنفس عل  أصعد األمور حا ظ رْت عليه آدَر النورانية ومثرَف 
 اماهدات القلبية والقالبيةَ وحول  له مجلةل مَ الك وفات ا 

ـان لــه أخـمل اماب م علــوم اإلسـالم فق ــا   ُ  وحـد  ا  وغ َهــا علــ  َو وعقا ـَد وأصــو
مجلةخم مـَ علاـا  عوـر َ مـن م ال ـي  أِـو الوفـا علـي ِـَ عقيـ  وأِـو افطـا  حمفـو  
ِـــَ أ ـــد وأِـــو احلَّـــك حماـــد اِـــَ القاضـــي أيب  علـــ  وأِـــو ســـعيد املبـــار  ِـــَ علـــي 
املخ ومـــيَ واســـتاع احلـــد يف النبـــود مـــَ مجاعـــة مـــن م أِـــو غالـــد حماـــد ِـــَ احلَّـــَ 

وحماــد ِــَ عبــدالكرمي وحماــد ِــَ علــي مياــون وأ ــد ِــَ مظفــر وجعفــر ِــَ البــامالين 
أ د القارد وعلي َِ أ د الكرخي و ألاعي  َِ أ د األصف اين وعبـد القـادر ِـَ 
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اــا انت ــ َ  ــ ل القــوم اَ  يــة املر ــد َ ملعــراقَ وتتلاــم لــه خلــ ل    ليــه تِر
  (1)ولبس منه افرمة خال َ  ُ َوَْووَنَ و ليه  رجع مج ور شيوخ الياَ

 ا
 الثانية : املدرسة الشعيبية يف املغرب 

                                                                                                                             

حماد وعار َِ عبد الر َ وهبـة اه  وحماـد ا ـا ي وغـ هم ا ومـرأ األد  علـ  اِـَ 
رّي َِ علي التل  د ا   وي َر

ارف مه   ـاد ِـَ مَّـلم الـدَّمَّ  وأخـم عنـه علـم الطر قـة وص د ال ي   العـ
و د  ِهَ   هيأ اه  له الظ ور وأجرجم احلكاة علـ  لَّـانهَ وَعَاـَر مدرسـَة أسـتاذ  
أيب سـعيد املخ ومــي ووسـع ا وتوــدر للتـدر س اــا والفتـوجم والــوعظَ وموـد  الطلبــة 

ية املر د َ ملعراقَوسَ  لا   ليه أَرِمََّة املعارِفَ فأصب  مََ   مكان وانت    ليه تِر
تبا  مفيدف  وأمل  فوا َد عد دف َ وَلقد  حمام ))مرجع العور ومطد ال مان ا وصنَََّ 

ــــياَ ا اهـــــ ِتوــــرف  ،((موضــــ  الطــــر قك))و  ((الفــــر قك و ليــــه  رجــــع ســــند شــــيوخ ال
 الطبعة العور ةَ حلد ا   555- 550ص  ((شرح العينية))واختوار عَ 

تاِه ( مال ا1) كر العدين اَِ عبداه  العيدرو  مَ  اُ   اللطيَ م الت كيم  ))إلمام أِِو
ـــــان الغالـــــد علـــــ  أهـــــ  الـــــياَ ومناســـــب م امل ـــــ ورف  )):  16ص ((ال ـــــر َ  ف نـــــهَ 

الَّــادف األشــراف آل معلــود  انتاــاؤهم  ىل ال ــي  عبــدالقادر مــا خــال الَفــمِ  القليــ َ 
و األحـوال واملعـارف القطـد الغـوث ال ـي  وآل العاوددَ وسـيدد الـوا  العـارف ذ

مل  جد آل  جوهر العدين نفع اه  ِهَ ف ن نَّبته َا اشت ر  ىل ال ي  أيب مد َََو
 واملناسد مجع منَّد وهو طر   اتوال الَّندا  ،((ممعبد 
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ة لل ــي  الكبــ  أيب َمــْد ََ شــعيدخم   (1)وهــي املدرســة الوــوفية املنَّــِو
َ الـمد 580ِتِلْاَّـاَن مـَ أرهل املغـر  سـنة التِ ِلاَّاين  املغـريب  املتـوس ِ

انت ـــ   ليـــه علـــوم القـــوم ورمســـة طـــر ق مَ وأحـــد الـــم َ أظ ـــر اه  اـــم 
فنوَن احلكاة وأسراَر املعارف م أرهل املغر َ أخم عنهَ   ون وُتـر  

 ِه مجاعةل مَ األَاِر وانعقد اإلمجاع عل  فضله ا

 ية بلمغرالفقيه المقدم وارتباطه بالطريقة الشعيبية ا

ت  ((هــــــم  املرحلــــــة  ))مل تكــــــَ حضــــــرموت م  رَْعــــــ ِلخم عــــــَ الت ــــــُو
فكـرد  واألحداث اُار ة م العامل اإلسالميَ وما  دور في ا مَ صراع

                                                           

( هـــو ال ـــي  اإلمـــام أِومـــد َ شـــعيد ِـــَ احلَّـــَ أو احلَّـــك املغـــريب نَّـــبة  ىل ج ــــة 1)
ـــــه أِو  نيت ََ مـــــدفون روـــــرَ أمـــــا هـــــو الغـــــر َ َو ـــــدَ  ـــــد  َم  أد: ال ـــــي   -مـــــد ََ وول

ـان  -شعيد  ان أحد أواد املغر  وأمطاِه وأَر مدفون ِِتِلاَّان مَ أرهل املغر ََ 
هــما ال ــانَ ُتــر  ِــه مجاعــة مــَ األَــاِر وتتلاــم لــه خال ــ  مــَ أهــ  الطر ــ َ و ليــه 

وــوفية متوــلة ِــهَ  تنتَّــد الطر قــة العلو ــة حبضــرموتَ أد أ ــا م أحــد أســانيدها ال
ِتوــرف  568ص ((شــرح العينيــة))َاــا ســيأ  م ُحــ  هــما الكتــا  ا انت ــ  عــَ 

 واختوار ا

تا   فقال : وهو أحد  519للَّيد مهارون ص ((أَْنِس الََّّاِلِكك  ))وأضافَ 
مــَ مجـــع اه  لـــه ِـــك علاـــي ال ـــر عة واحلقيقـــةَ فـــأفا م ِـــالد املغـــر  علـــ  مـــمهد 

  عنهَو ظر وأمل َ وأخم عنه مجلة مَ رجال املغر  ا اإلمام مال  رضي اه  
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ـــان وامـــَع ال مـــان وأحوالَـــه الَّياســـيَة َمَّْـــِ اا   ىل حـــد خم   واجتاـــاعيَ ِـــ َ 
ا  لـمل  َب خم م ظ ور املدار  الووفيةَ وهي اليت مت   انعكاسا  حتاي

ََ الفقيه املقدم مد انقدح  مِر  اا أشر  آنفا  أن  ذه الوامع ومعطياتهَ َو
ضـرورِف الت ـوِل املن جـي ملـا تقتضــيه املوـل ة الالرمـة القا اـةَ لــيس م 

لها  الوامع احلضرمي ف َّد و  ا م العامل اإلسالميَ 
 

د ومل  كــَ هنــا  مــَ تــر خم مال ــمخم ِعــد التقوــي والدراســة الواعيــة عنــ
اإلمام الفقيه املقدم غَ  األخم ملطر   الووم من جـا  أخالميـا  ومومفـا  
ان  حضرموت م تلـ    سياسيا  أمام املوامَ الفكر ة األخرجمَ ولقدَ 
ــــان الفق ــــا  واِــــدَون  ا ونــــة ت خــــر ِن ــــاطخم علاــــي خم وعالــــي خم راخــــرخمَ َو

اِر واألصـــــوليون هـــــم املتوـــــدرون م منـــــاِر العلـــــم والتعلـــــيم وعلـــــ  املنـــــ
ــــان م مقدمــــِة  ُ  عــــن م ِــــ َ  اإلســـالميةَ ومل  كــــَ الفقيــــه املقــــدم منعـــ 
تالميــم الفقيــه العالمــة ال ــي  علــي ِــَ أ ــد ممــروان جالَّــا  ِــك  د ــه 
ـــان ملـــد الفقيـــه مفعاـــا   در التعبـــد  وعلـــ  َفِخـــِم  ســـالَحه   حيـــيفَ 

كـان أنوارهـاَ ف واماهدف م ذات اه  اليت ألـ م اـا نفَّـه وأشـرم  عليـه
لقـه   عجه مَ أمرانه وجلَّا ه ما  َّاعه مَ خـوهلخم فياـا ُ  عـينَ و ق

َ و  مُنفعـاُت النفَّـيةَ و َّت ـعر 
َ
طوَل اُدل الفق يِ  الَفَرِضيِ  امل
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ياَ ا العليا عل  أهل ا  اُفاف العلاي م النووص  ذا مل تنعكس سلَو
عـــه مـــَ   ولكـــَ األد  الـــمد تـــرأل عليـــه واألخـــالق الـــيت نل ـــ  اـــا متن

لــه ِ ــ ود  اُعــرتاهل علــ  م ــ  هــم  الب ــرّيتَ و كتفــي مــَ ذلــ َ 
 افووصياتا

 
ـــار هـــما اإلمـــام ومكانتـــه العلايـــة والعاليـــة وتوج اتـــه  و بـــدو أن أخب
الفكر ـــة مـــد ِلغـــ  ِواســـطة املَّـــافر َ  ىل افـــار  حضـــرموت ونـــدث 
ــان مــَ ال ــي  الكبــِ  صــاحِد  النــا   حوالــه وشــر َ أموالــه ا فاــاَ 

ال ــيِ  أيب مــد َ شــعيد شـــيِ  الطر قــة الوــوفية مملغــر َ وهـــو  جِبا ــة
املطلــع علــ  لــرّيت األحــداث ون ــاط املــدار  الفكر ــة م عوــر   ُ 

بار تالميم  وهو ال ي  عبـد الـر َ املقعـد  وأمـر  أن  (1)أن دعا أحدَ 
 نَّ )) ــدخ  مــَ املغــر   ىل مكــةَ ومــَ مكــة  ىل حضــرموت ومــال لــه: 

 ((َ ِسـْر  لـي م وَخـْم علـي م عقـَد الت كـيم ولَـبَس افِرمـةلنـا في ـا أصـ ام  

                                                           

يـة أخـماَ  وأمـا ِلـد  ف ضـرموت  1) (  نتَّد ال ي  عبد الر َ  ىل الطر قة الوـوفية املغِر
ــر  صــاحد  ( رــا م الــه :    ن ال ــي  اإلمــام العــارف مه  2:4) ((امل ــرع))َاــا َذ

شـد ال ـي  اُليـ  عبـد الـر َ ِــَ تعـاىل شـعيبا  أممـد َ اِـَ أيب احلَّـَ التلاَّـاين أر 
ان مَ أَاِر تالميم ال ي  أيب مد َ ا  حماد احلضرمي ال    مملقعدَ َو
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 نــــ  متــــوت م أَنــــا  الطر ــــ  مبــــ  أن توــــ   ))َ ومــــال فياــــا مــــال : (1)
  ((فأرســ   لــي م َمــَ َخــم علــي م عقــد الت كــيم ولــبس افرمــة  (1) لــي م

                                                           

ـــِم  ،((خرمـــَة التوـــوف  ))(  عـــين مفرمـــة 1) وهـــي لبـــا ل  وضـــع علـــ  املر ـــدَ و رمـــ   ىل تـََرس 
ــة وأخــم الع  ــد احلامــ  لــه ِــ ِدِ  الوــوفية والــدخوِل م دا ــر مَ وغرَضــ ا حوــوَل الَل

 ،((أصـــــ  افرمــــــة  ))ملَّـــــند املتوـــــ  للِخرمــــــة ظـــــاهرا  ومطنـــــاَ  واختلــــــَ العلاـــــا  م 
 ((َشَعِد اإلميـان  ))فالَّيوطي َ  َ  م استدُُته عل  أصل ا را أخرجه البي قي م 

عـــَ طر ــــ  عطــــا خم افَراســــاين : أن رجــــال  أتــــ  عبـــد اه  ِــــَ عاــــر فَّــــأله عــــَ طــــرف 
سـول اه  َصــلَّ  اه  َعَلْيـِه وَعلَـ  آلِــِه وَسـلََّم ِعـيف ســرِ َّة  العاامـةَ فقـال اِــَ عاـر:  ن ر 

ــــراِيس  وأَمَّــــَر علي ــــا عبــــد الــــر َ ِــــَ عــــوف وعقــــد لــــوا   وعلــــ  عبــــدالر َ عاامــــةَ 
ــه  موـبوغة َِّــوادَ فــدعا  النــب َصــلَّ  اه  َعَلْيــِه وَعلَــ  آلِــِه وَســلََّم فَ ــ َّ عاامتــه   عا 

ــَ  موضــَع أر  ََ ِيــد َ وأََفضِ  ِــَع أصــاِع أو حنــو ذلــ َ ومــال : هكــما فــاْعَتمََّ ف نــه أحَّــ
: فاُستدُل اما اإللبا  عل  افرمة أنَّد ا   وأمج َ مال اإلمام الَّيوطي 

ـــر اإلمـــام أِـــو ِكـــر العـــدين اِـــَ عبـــد اه  العيـــدو  م   ((اُـــ   اللطيـــَ  ))وَذ
تاِــه  ــْ َرَوْرِدد  مَ   ))مَّــَندا   ىل أم خالــد مالــ  :  ((العــوارف  ))َِّـند   ىل اإلمــام الََّّ

أت  النب َصلَّ  اه  َعَلْيِه وَعَل  آِلِه وَسلََّم اايانخم في ا مخيوة سودا  صغ ف فقال: ما 
تــرون ؟ أنكَّــوا هــم   ؟ فَّــك  القــومَ فقــال رســول اه  َصــلَّ  اه  َعَلْيــِه وَعَلــ  آلِــِه 

ِـْلَـــْي وَأْخِلِقـــيَ وَســـلََّم: ا تـــوين  م خالـــدَ مالـــ  : فـــَأِ َ يبَ ف ألبَّـــني ا ِيـــد  ومـــال : ِا
ّي أم  )) قو ـــا مـــرتكَ وجعـــ   نظـــر  ىل َعَلَاـــك م افايوـــة أصـــفر وأ ـــر و قـــول : 

 ((اُـــ   اللطيـــَ))والَّـــنا  هـــو احلَّـــَ ِلَّـــان احلب ـــة ا اهــــ  ،((خالـــداا هـــما ســـنا  
 َ اماوعة العيدروسيةَ وفي ا رّيدف   ضاح ا 7-6ص
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وأعطـــا  افرمـــة وأمـــر  أن  عطي ـــا األســـتاذ األعظـــمَ فلاـــا وصـــ  ال ـــي  
                                                                                                                             

و  ــــا  ))مولــــه :  22عــــَ التعر ــــَ مفرمــــة ص ((اللطيــــَ  اُــــ   ))وأضـــاف م 
وهــي عبــارفل عــَ الطاميــة والقاــيت والعاامــة  -َخوــت ِ لبــاَ  افرمــة اــم  التَّــاية  

ألن هـم   -والطيلَّان وغ  ذل  َا  قع ِه اُسَم لِل ْبِس و و  عليه حكَم اإللبا 
تهَ وأما  شارته فتقع عل  مجي  ا  ((ع امللبوسات األألا  تطل  مشتاال َِر

(  تضــ  مــَ خــالل ضــا  اُاــع أن ال ــي  املقعــد مرســ ل  ىل مجلــة مــَ النــا َ ومــن م 1)
ــــا  َّــــتفاد منــــا عــــَ  الفقيــــه املقــــدمَ وأمــــا ا خــــرون فَّــــيأتون م ســــياق احلــــد يفَ َو

حامــِ  رســـالة ال ـــي  أيب مــد َ أنـــه حضـــرمي األصـــ   ((عبـــدالر َ املقعـــد))شخوــية 
  أنـــــه مـــــَ األفـــــراد الـــــم َ عر فـــــوا ال ـــــي  أم شـــــعيد عـــــَ واملولـــــد واملن ـــــأَ فـــــال شـــــ

حضــرموت ورجا ــاَ ومــَ َ َّ اختــار  ليكــون ســف ا   لــي مَ وهــما مــا  َّــتفاد مــَ مــرا ف 
ــــ  صــــاحَد  وغــــ َ  أن أخبــــار توــــوف أهــــ   ((امل ــــرع  ))نوــــوص الــــرتاجم حيــــيف َلا 

رق واملغــر  حضــرموت مبــ  لــي  افرمــة ال ــعيبية  لــي م غــَ  خافيــةخم علــ  علاــا  امل ــ
ــــــــــ  خم مـــــــــَ الفقيــــــــــه املقــــــــــدم وال ــــــــــي   ــــــــــانوا علـــــــــ  علــــــــــمخم  حــــــــــوالَ   آنـــــــــما َ ِــــــــــ َ 

ــا   تطلعــان  ليــه مــَ  م  (( ــول النظــرف الوــوفية  ))ســعيد ِــَ عيَّــ  العاــودد ومــاَ 
أَـــد اســـتعداَد الفقيـــِه  ((امل ـــرع  ))الوامـــع وعـــدم متكن ـــا مـــَ ذلـــ  َ مـــع أن صـــاحد 

ريب حيـــيف مـــال : وملـــا علـــم األســـتاذ  ـــرو  عبـــد املقـــدِم وانتظـــاَر  لـــمل  املبعـــوث املغـــ
 الر َ املقعد مَ تلاَّان خر  للقا ه   علم روته فرجع ا  

( : وجـا   ىل الفقيـه رجـ  مـَ أهـ  ال ـام ومـال: 4: 2وجا  أ ضـا م امل ـرع )
مــا جَيــ   ُ ألجلــ    ولكــين وجــدت عبــد الــر َ املقعــد حا اــا علــ  ملبــ َ فلــو 

املغر  أن  فكو  مَ ملب  مـا مـدرواَ فـ ذا جـا   فـت كم اجتاع أه  امل رق وأه  
 له ا 
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مي املعروف مملقعد  ىل مكـة امل ـرفة حضـرته الوفـافَ عبد الر َ احلضر 
فأوصــــ  ال ــــي  عبــــداه  الوــــاِ املغــــريبَ وهــــو مــــَ تالممتــــهَ وأعطــــا  

د ال ر َ  ))افرمةَ ومال له :  حماد ِـَ علـي  ))ستدخ  مد نة ترمي ًو
ْاـَه وأَْلِبَّْـَه  ((  قرأ علـ  الفقيـه علـي ِـَ أ ـد ممـروانَ فاْعَاـْد  ليـه وَحكِ 

 ىل ال ي  سعيد َِ عيَّ   ((ِميدون))فرمةَ  َّ اْذَهْد  ىل مد نة هم  ا
ْاهَ   ا  ((العاودد فَ كِ 

 

 مبعوث الشيخ شعيب في حضرموت 

خر  ال يَ  عبـداه  املغـريب  مـَ أرهِل احلـرمك ال ـر فك حـامال  معـه 
رهل آماَل مدرسةخم وتـََوج َه أجيالخم ماطعا  طر َقه مَ ِالدخم  ىل ِالدخم ترتما  أ

الياَ حا وص   ىل حضرموتَ وملا دخ   ىل ترمي وجد الفقيه املقدم 
َأد  جــوهرفخم أنــ  لــو ََِقبَــْ  ؟   ِــك  ــدد شــيخه ممــروانَ فقــال لــه : 

فقــــال الفقيــــه: ومــــا ال َّقــــَد ؟ مــــال: الت كــــيمَ وأخــــل  رــــا أتــــ  ألجلــــه 
 وأعلاــه جبايــع أمــر َ فرغــد األســتاذ مُحنيــار  ىل جناِــه واُنتظــام م
سل  أصـ اِه ورهـد عـَ الرّيسـة واملناصـدَ ورأجم أن حـال الفقـر  ىل 

 اه  حلاله مناسد ا 
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تـد الـرتاجم  َّـتفاد رهـد  ومَـ هـما احلـوار والتعليـ  امل بـ  ِنوـه مَ 
افة مظاهر احلياف الفكر ة والَّياسية القا اـة م الوامـعَ  الفقيه املقدم مَ 

ـان  عـتل  م وشعور  منم لي  املبعوث املغريب ِل ظة ال فر  إلِـرار مـاَ 
صــدر  مـَـ نو ــ  أســرته ومجاعتــه وأِنا ــه مـَـ حالــة فكر ــة واجتااعيــة  ىل 
حالة أخرجم هي أمله ورغبته منم أمد ِعيدَ مل  نقو ا غـ  وجـود الَّـند 

ـان  االمد  ناصر  و ـدفع معـه ملرغبـة مـَ الوـدر  ىل حيـ  الوامـع  لقـدَ 
 ا  وم الت ول مومفا  عظيااَ وحدد  جَّياا

 

 رار التحول ونتائجه ق

لَـِبَس الفقيـَه املقـدم افرمـةَ وهـي شـعار التوـوف ورمـ  َ وأخـم عليـه 
 َ((الع ـَد والت كـيم  ))ال ي  املغريب نياِة  عَ ال ـي  شـعيدخم أيب مـد َ 

ـان عليـهَ ولـبس لبـا  الوـوفية وأعلـَ مومفـه علـ   واخنلع الفقيـه عاـاَ 
 ا (1)اُايع 

                                                           

ــان  عــالن هــما املومــَ ِدا ــة  جد ــدف  ملــدجم مــوف 1) علــ  اُتــاذ  ((آل البيــ  النبــود  ))(َ 
مومف م مَ   ما  رونه مناسبا  ملول ت م الد نيـة والدنيو ـةَ وعـدم انوـياع م للوامـع 

ــان هــما الوامــع واــ    أفضــ  الوســا   الفكر ــة م وج ــة نظــر ُو الــمومن فيــه ولــوَ 
د حقيقة مياد م ل مة  ا  غ همَ وهما ما  َؤ
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انــ  نتيجــَة  عالنــه هــما ا ملبــدأ علــ  امتاــع رد ا  عنيفــا  مــَ أمــر  َو
تد الـرتاجم أن شـيخه ممـروان ملـا  رْتَ  النا  أَرا  و َ ا  عليهَ فقد َذ

ــان عليــه مــال لــه أمــام املــ  :  أَْذَهْبــَ  نَــوَر  ومــد  ))رآ  مــد تغــَ  عاــاَ 
ـــْوَر َ واخـــرتت طر ـــ  التوـــوف والفقـــرَ ومـــد   َِ فـَ ـــاِ َرَجـــو  َأْن َتَكـــوَنَ 

 ا   (( املقداِر والَقْدر َنَ  َعِليَّ 
َْ أَََــِر النـَّْقــع     لاــاتل عاتبــةل َأَضــر  ِمــ   ــا عبــاراتل شــد دَف الَومــع ا َو
ََّ الفقيَه املقـدَم مل  كـَ م َنَو لِـه ِم اجيـا  ُو عاطفيـاَ  ِـ  مل  كـَ م  لك
هما اإلعالن منطوّي  ن  شعاراِت احلاا  املنبعـيف مـَ وجـود النوـ  

َ أو املَّـــاندَ  ـــهخم وتـَ ـَب ـــ خم ـــَؤَدفخم وَوْعـــيخم وِصـــْدِق تـََوج  ـــان  توـــرف ِتـَ و  ـــاَ 
 و ما رد عل  شيخه ممروان ِقوله:  

ــه علــ  الــنفس وال ــيطان أنتوــرَ ُو  )) ــه أفتخــرَ ِو الفقــَر فخــرد ِو
 نه أول نـََفسخم َصوم   َ((أتباعد عنكم  عراضاَ ُو تـََبدَّْلَ  ِكم َمعتاضا 

َ و عطـــي ل ـــيخه مـــا جيـــد عليـــه مـــَ اُنطـــوا   َعلـــَ ِـــه الفقيـــَه مومَفـــه
ََّ الفقيـه  والتأد َ وَ لَر أ ضـا  تعليـَ  أخـِم  ملبـدأ التوـوف املعلـَ   لكـ
                                                                                                                             

 ((ِعليَة القوم  ))واملتتبع  ما املومَ المد اختار  الفقيه جيد أنه م مومفه مل  َل م 
ُو شــيوخ املرحلــة متباعــه واُنطــوا  نــ  را تــه وفكرتــهَِ  اُتــم القــراَر لينفوــ  مــع 

ين عاومته   عَ من ج م الفكرد  د خم وَلطَ ا أهله ِو
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ــــه  ــــه املعلــــَ فــــأعرهل عن ــــه املقــــدم ونول ــــه مومــــَ الفقي ممــــروان مل  عجب
 ا (1)وهجر   ىل أن مات

ومنـــم تلـــ  الل ظـــة  ِـــدأ الفقيـــه املقـــدم  ضـــع األساســـات العاليـــة 
ان مَ مب   فكر في اَ ِيناا توجه املبعوث املغريب ملن جه ور  ؤ ته اليتَ 

  ىل وادد دوعَ ليكا  رسالته اليت َو  اا ا
ومــــد اختلــــَ الــــرواّيت م أألــــا  األشــــخاص اللــــم َ أخــــم املغــــريب 
رتــه غـالـــد الــرتاجم  علــي م الع ــد والت كــيم ِــوادد دوعــَ ا فالــمد َذ

ريبَّ اًـه  ىل ِميـدون وعاـ  مـع ال ـي  أنَّ املغـ ((الغرر))و ((امل رع  ))ومن ا 
سـعيد ِـَ عيَّـ  العاـودد مـا عالــه مـع الفقيـه املقـدم مـَ أخـم الع ــد 

                                                           

ـــرتاجم حـــول  ((الغـــرر  ))و ((ال ـــرع  ))( جـــا  م 1) تـــد ال موـــاحلة الفقيـــه  ))وغ هـــا مـــََ 
التقا  اــــا م منــــارف اُــــامع ع ــــيَة وفــــاِف  ))موــــةل َت ــــ   ىل  ((لبــــامروان وتَّــــاحمه منــــه 

ــان مــؤذَن املَّــجد حاضــراَ  فَّــاع الكــالم ِــك الفقيــه املقــدم و  ِــك ال ــي  ممــروان َو
وحنَ نؤمَ ملكرامة ونودم ا  ُ أننا  ،((ممروان المد مت ل  روحه للفقيه ِعد موته 

هنا مل نَ ِبْت ـا َِرمَِّت ـا ا ألنـه مـَ اُانـد ال ـرعي الظـاهر ُ  َبـع علي ـا حكـمل معـكَّ   
انــ  ُرمــة  وضــرور ة  م حياتــهَ أََمــا ومــد مضــ  الفقيــه  وألن موافقــة الفقيــه ممــروانَ 
ُ  حعــراهِل شــيخه حــا مــات فــال  رتتــد علــ  اُعتــمار  املقــدم م طر قــه ومل َخــم م
واملوافقــة شــي ل جد ــدل م ســ  الطر ــ  ذا ــاَ و  ــا  رتتــد عليــه جانــدل أديباب أخالمــياب 

 ِك مر دخم وشيِخه ا
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افة الرتاجم عل  ذل  َ   اختلف   والت كيم ولبس افرمةَ وأمجع َ 
م ند ــــد ِقيــــة األفــــراد الــــم َ أخــــم علــــي م الع ــــد فقيــــ  :  نــــه التقــــ  

صــــــاحد َعــــــوَرف  مل ــــــي  م ــــــران صــــــاحد ميفعــــــة وال ــــــي  معاــــــر
 ا  (1)فأدخل اا م سل  التووف 

                                                           

ر صاحد 1) فوا د م اـةَ فقـال ِعـد  -مطبوع  - ((عرا س الوجود ومرآف ال  ود  ))( َذ
َــر أخــم ال ــي  املغــريب الع ــد والت كــيم علــ  الفقيــه املقــدم :   اًــه  ىل وادد أن ذ 

دوعـــَ وســـأل عـــَ ال ـــي  ســـعيد العاـــوددَ فـــَدلَّ عليـــه ِناحيـــة ميـــدون  رعـــ  الغـــنمَ 
فمهد  ليه وأخم الع ـد عليـهَ وألبَّـه خرمـة التوـوفَ   ِقـي ال ـي  املغـريب  تنقـ  

ِــوادد َدوعــََ  ((أصــبعون))الَّــكع ِقر ــة م الــوادد لن ــر الطر قــة وعلوم ــاَ واختــار 
بار م ـا    ََّ ن أف  صاحلةَ وملا حضرته الوفاف أرس   ىلَ  وت و  وأجند ِناتخم أن أه
الطر   الم َ أخم علي م الع د والت كيم فجاؤوا  ليه وسألو  أن  َّتخلَ مَ ِعد  
 شيخا   رجعون  ليهَ فَّك  طو ال   مال : شيخكم ِعدد صاحد الَّب ةَ ومـد
َّطة   ان م اَه سب ة وعكارا وِمْدرا  وم عال  وحبوف  ِو جعل  م اَي ِينكم أرمعاَ َو
مل َ  ودلقا َ وأوص  أن  كون ال ي  سعيد و َّ أمر ِناته مَ ِعد َ فكان األمرَ 
ــة ِــك احلاضــر َ مــَ م ــا   الطر ــ  فجــا ت  وملــا تــوم ال ــي  املغــريب َمَّــا  الرَت

 القَّاة عل  الن و التا  : 
 العكار واملَّب ة للفقيه املقدم ا  -1
 القدر وامل ع  لل ي  سعيد َِ عيَّ  العاودد ا  -2
 احلبوف والبَّطة لل ي  م ران صاحد ميفعة ا  -3
 الدل  لل ي  معار ا  -4
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لإلمــام أيب  ((اُــ   اللطيــَ م الت كــيم ال ــر َ  ))وجــا  م رســالة 
مـَ اماوعـة العيدروسـية  222ِكر العدين اِـَ عبـد اه  العيـدرو  ص
ر ال ي  ممعبد دون غ   فقال :  َذ

 ((مـد َو ِأ))ال ي  العفيَ عبد اه  الواِ املغريب وهو المد أرسـله 

مَ أمو  املغر  لت كيم َالَة أوليـا  أَـاِر  رهل حضـرموتَ ومـال 
 ــم أنــتم َالَــة جــواهر مل تَ قــد مــن م الفقيــه املقــدمَ وهــو جــد آل أيب 

اــال الــد َ ال ــي  ســعيد ِــَ 653علــود املتــوس ســنة  َ ومــن م الــو َ 
َ ومـن م ال ـي  حماـد ممعبـدَ وهـو 671عيَّ  العاودد املتـوم سـنة 

 ا (1)ممعبد جد آل 

                                                                                                                             

واــم  القَّــاة صــار مرجــع اُايــع وشــيخ م اإلمــام الفقيــه املقــدمَ وصــار هــو 
وأعانه ال ي  سعيد َِ عيَّ  العاودد أ ضا واج ة التووف ومؤسَّه م الواددَ 

ترمجـــة ال ـــي  ســـعيد ِـــَ عيَّـــ   ))وصـــار منطـــوّي فيـــه ا انت ـــ  ا نقـــ  ِتوـــرف مـــَ 
 اضاَ هم  الَّلَّلةلكاتد الرتمجةَ مطبوع  ((العاودد 

ومل   ـــر  ىل  312ص ((طبقـــات افـــواص  ))( ال ـــي  حماـــد ممعبـــد تـَـــْرَجم لـــه صـــاحبه 1)
تــا  أخــم  عــَ ال ــي  الوــاِ املغــريبَ و  ــر َ  أَنــس الَّــالكك م منامــد  ))َــمل  َذ

رـا م الـه : ال ـي  الكبـ  صـاحد الَّـر الغ  ـر  450للَّـيد مهـاورن ص ((الوـاحلك 
رامـات ظـاهرفَ وأحـوال مهـرفَ أذن لـه ال ـي  سـعيد العاـودد أن  حماد ممعبدَ لـهَ 

مــَ  وكــم لنفَّــه دون ممــي امل ــا    اَ وهــم  العبــارف تــدل علــ  أن ال ــي  ممعبــد
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يــــة ِــــدأت  ــــم َ ارتبطــــوا ملطر قــــة ال ــــعيبية املغِر واــــُؤ  ال ــــيوخ ال
مدرســــة التوـــــوف ت ـــــ  طر ق ــــا م وادد حضـــــرموتَ  ُ أن طبيعـــــة 
يـــة الـــيت ن ـــأ علي ـــا هـــُؤ  ال ـــيوخ وخاصـــة الفقيـــه املقـــدم وال ـــي   الرِت
سـعيد جعلــ  مــَ توــوف م توــوفا  خاصــا  غــَ  متــأَرخم مملــن   ال عيـبـــي 

ــد تـََفـــر َد مدرســـِة  ُو ِغــ   مَ  ـــ  مــَ املَّـــا   واألمـــور َ وهــما مـــا  َؤ
 حضرموت عَ غ ها مَ املدار  ا 

ـــمل  فاـــا فا ـــدَف ارتبـــاط الفقيـــه  ـــان احلـــالَ  ومــد  تَّـــا ل املـــر   ذاَ 
 املقدم والعاودد وغ هم مل ي  شعيد أيب مد َ ِواسطة املغريب؟ 

ِكــــَ حباجــــة  ىل مـــــن    واُــــوا  املال ــــم هــــو أن الفقيــــه املقــــدم مل
ــان  َ ــه و  د ــه عنــدما اختــار التوــوف وســلكه منــم ِدا تــهَ و  ــاَ   وجِ 
 اجتااعي خم وِجَ ةخم عامليةخم َتؤ د  عالنه ملن جه وفكرته ِك 

حمتاجا   ىل سندخم

                                                                                                                             

 ا خم َ عل  ال ي  سعيد َِ عيَّ  العاودد ا انت   ا 

ــر أنــه ســكَ موضــعا   قــال لــه رضــوم وتــوم ســنة  455وم ص َ وأمــا 720َذ
ـر   ((صـاحد عـورف  ))ال ي  معار  تطـوط رـا  464ص ((أنـس الَّـالكك  ))فقـد َذ

ات غ  رفَ وهـو وأِـو  َر راماتَ   ف ِو أول  م اله : ال ي  معار صاحد عورفَ لهَ 
 مَ حكاه ال ي  عبد اه  الواِ وم  أن جا   ىل حضرموت ا       
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أنـــداد  وأمرانـــه مـــَ أهـــ  عوـــر َ ومـــد وجـــدها م ظـــ  تـــ احم املـــدار  
َْ ِنَـَفسخم َعلَ   ِود  وسلو خم َسَلِفي خم نبود  اوالن  َ فأعلَ صوفيته   ولك

 ((األدوار))َتد الَّيد العالمـَة املـؤرخ  حماـد ِـَ أ ـد ال ـاطرد م 

(: وهكـــــما انت ـــــر التوـــــوف حبضـــــرموت فياـــــا ِعـــــد ولكـــــَ 254: 2)
عيدفخم عَ الغلوِ  ولانبة ال رعا  ِوورفخم م مِةخم منتقافخم ِو

تــــد الَّــــيد العالمــــة املــــؤرخ صــــاِ ِــــَ علــــي احلامــــد م   ار ــــ  ))َو
 :((حضرموت

مل  كـــَ التوـــوف حبضـــرموت مبالغـــا  فيـــه ُو علـــ  أســـلو خم َرهبـــاين خم 
ـان توـوفا   جامدخم ملِن اُاودَ  أنه م ِع  اُ ات األخرجمَ و  اَ 
ونــه  ــدعو  ىل ال هــادف م مقــام احليــاف الــدنيا وشــ وا اَ  وســطا  ا فاــعَ 

َّـــ  ف ـــو ُ  ن ـــ  عـــَ اُتـــاذ األســـبا  والعاـــ  ِل ومـــات احليـــاف والتا
 ملفقه ا 

ه العلو ون وأمر  ِه األحفاد الالحقونا   وهما هو التفرد المد تواَر
تــد الَّــيد صــاِ احلامــد م  :  ن أجــداد   ((ار ــ  حضــرموت  ))َو

اــا مــد  ظــَ اــم مــَ التخلــي عــَ األســبا  وتــر   الوــوفية مل  كونــواَ 
انوا  الف ذلـ َ  ذ مل ميـنع م التوـوف مـَ  الَّعي عل  العيالَ ِ َ 
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اارف واد  م مل راعة وغر  النخي  حـا صـار م تلـ  الع ـود جنـا   ع
ـان هـو  َغن ا َ فقد روجم ال ِ قات مَ املؤر ِخك أن األستاذ الفقيه املقدمَ 

ــــان  أد : ميــــ  مــــَ التاــــر َالمثَيــــة   (( ــــرَرم  ))امل ــــ  األعلــــ  م ذلــــ ََ 
ـــ  عـــام مـــَ التاـــر الفاضـــ  عاـــا َ َّـــت ل  أّيم الر طَـــ دَ وســـتك ر ـــرا َ 

 و نف  هم  التاور ِعد ذل  عل  الفقرا   وذود العَّرف ا 
تد أ ضا  الَّيد حماد أ د ال اطرد عن م ما م اله:   َو

فـــــالعلو ون صـــــوفيةل  ُ أن توـــــوف م مل   ـــــغل م عـــــَ  دارف شـــــؤو م 
َاَ َنَِّد  ليه التووف مَ الو اِة  اُجتااعية فضال  عَ العا ليةََ 

ََّ رَهـــَدهم مل ميـــنع م والتـــاِعك ا والعلو ـــوَن صـــوفي ـــادل ولكـــ َ مجـــع عـــةل رَه 
األمــــــوال الطا لــــــة مــــــَ طَرَِم ــــــا امل ــــــروعة إلنفام ــــــا م طعــــــاِم الضــــــيَ 
و َـــــرام م وم ِنـــــا  املَّـــــاجد واألومـــــاف علي ـــــا وم ِنـــــا  الَّـــــقاّيت 
َبـــــاردَ وم  مامـــــة املطـــــاِ  والـــــ واّي وم ن ـــــر العلـــــم والـــــدعوف  ىل اه  

وامل
 ا  (1)تودق عل  اِاو   و صالح ذاِت الَبِك وال

مـن َ  ِعلـمخم وَعَاـ خم تفـَرد  ))لقد أرس  الفقيه املقدم ل جيـال الالحقـة 
ِه اُايع عـَ مـدار  الوامـع وافـار  مجَلـة  وتفوـيالَ   ؤ ـد هـما القـول 

                                                           

 ا  21لل بيد حماد َِ أ د ال اطرد ص ((س ف الَّلَ   ))( حماضرف 1)
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تبه اإلمام احلداد عَ طر   الَّلَ م مكاتباته فقال: وأما طر َقنا  ماَ 
َ و  ــا هــي م الكتــا  والَّــنة فــال وتــا  مــَ حيــيف اإلمجــال  ىل شــ رحخم

واُمتــدا  ملَّــلَ الوــاِ ُ غــ  ا واــم  اُالــة تفوــي ل  طــولَ ولــو 
اـا  نبغـي مـَ أهـ   ِ  وت ـا ِ َ  وجد  َمَ َصَدَق م ِطْلَبِته ورغبِته وِجدِ 
يـ ن ا ما َ ت  من ـا ومـا  ـََعـم َ  نا شرحنا  م عل  التفوي  ِو هما ال مانَ 

 ا   ((بع  وما هو األوىل ِغ   وما هو األوىل مل
تبــه أهــ  الــرتاجم عــَ ســ ف الفقيــه املقــدم خــالل هــم   ونــرجم فياــاَ 
املرحلــة خــَ  شــاهدخم ومقــالخم علــ  التوجــه الَّــليم واملقوــد احلكــيم الــمد 
ـــ   ـــان لت ـــدا َ  اختـــار  هـــما اإلمـــامَ فقـــد جـــا  م ترمجتـــه مـــا م الـــه :َ 

ملتــــدر س مــــع صــــيامهَ اُجت ــــاد م طاعاتــــه وعباداتــــهَ   ــــغ   ــــار  
و قــوم م األســ ار مواظبــا  علــ  ميامــه ســرا  وج ــراَ   ذا مــا خــتم ختاــة  

ان  تعبد ال مان الك   م شعد النـ َع   ا (1)شرع م أخرجمَ َو
ـــر  واتفــ  أن ولـــد  أ ــد تبعـــه م  حـــدجم الليــا َ فلاـــا وصــ  الـــوادد َذ

ـ   مـا م الـوادد مَـ الفقيه اه  ِلَّـانه وج ـر فـردََّد صـدجم الـم َِِر ه   تعـاىلَ 
 ا (2)(( شجرخم وحجرخم فَخرَّ الولد مغ يا  عليه حا رجع أِو   ليه 

                                                           

 ( هو ِشْعدل خار  مد نة ترمي ا 1)

 ( ا 3: 2(  امل رع الرَِّود  )2)
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 زي الفقراء وكسر السيف

ــَه ِِهَـّـَة أِنا ــه وأتباعــه  ىل  ِــدأ الفقيــه املقــدَّم منــم  عــالن صــوفيته  وجِ 
ـــــْبِ  رعو  ـــــاَ وشـــــ م  اُهتاـــــام ملعلـــــم والعاـــــ  وتوـــــفية الـــــنفس وََ

ــــم ــــام والوــــيام الوجــــدان مل ــــتالوف والقي ــــر ال وق الَّــــليم املنبعــــيف مــــََ  
َّـــــر َســـــْوَرِف ال ـــــ وات  و طعـــــام الطعـــــام للفقـــــرا  واألرامـــــ  واأل تـــــامَ َو
مماهـــدات واُِتعـــاد عـــَ أهـــ  اُاهـــات والرّيســـات مـــع النوـــ   ـــم 
ملـــــيت هـــــي أحَّـــــََ وتالطـــــة البَّـــــطا  مـــــَ العـــــوام وتلبيـــــة حاجـــــا م 

ر  ـيف ونو  م و رشادهم ودعو م لـَم اه  تعـاىل م الَّـر والعالنيـةَ ِو
روح الت اِــــد واملــــودف فياــــا ِيــــن م مــــَ صــــلة األرحــــام والقيــــام حبقــــوق 
َ وعقــــد  اُــــ ان ورّيرف املــــر   وت ــــييع اُنــــا   والــــ ّيرات م ذات اه 
ر واُجتاـــاع  ـــاَ والتوـــدر لن ـــر العلـــم والـــدعوف  ىل اه   حلقـــات الـــَم

 املـــدن والقـــرجم والـــودّين واُبـــالَ تعـــاىل محلكاـــة واملوعظـــة احلَّـــنة م
 وخاصة عند َ ََلة الَّالحا

ومل تكـــد النـــا   لـــَ هـــم  املعـــامالت األخالميـــة وتتـــأَر اـــا وتلتـــَ 
حــول داعيت ــا م لــالس الَّــكينة واُطاَينــانَ حــا أعلـَـ الفقيــه املقــدم 
ــان اُتــاذ هــما القــرار احلاســم   َ أمــام النــا  مــرارا  جد ــدا  ومومفــا  ســد داَ 

مثرات جناح الدعوف الووفية املعلنة م وامـع اُاهـات والرّيسـاتَ   حدجم
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وخاصــة ِعــد أن مــدم ال ــي  ســعيد ِـَـ عيَّــ  العاــودد  ىل تــرمي وشــد 
مَـ أرر الـدعوف ووطَـّد  ـا وادد دوعـَـ ونواحيـه األخـرجمَ ووضـع  ــد  م 
 د الفقيـه املقـدم وانطـوجم فيـه و د  لـه أمـام افـاص والعـامَ واتفقـا معـا 

ــــال  للاومــــَ األوَّل علــــ  مــــرا ــــان هــــما القــــرار مكاِ  ر احلَّــــم اُد ــــد ا َو
 ومتاِ اا  لها 

ـــــه  تاِ ا   ))َتـــــد الَّـــــيد املـــــؤرخ علـــــي ِـــــَ حَّـــــك العطـــــا  مَ 
 (:199: 2) (1) ((األعرا  

فا دف: اعلم أن سيد  الفقيه املقدم حماد َِ علـي معلـود   ـا تـَـَ ّي  
 ر:ِ د  الفقرا  وتر     الَّالح الظاهر ألمو 

د   ن  كونــــوا مــــَ أهــــ  املقامــــات واألحــــوال  من ــــا: أنــــه دعــــا ألُو
 ))ملَّــالح البــاطَ الــمد هــو اللهــان املبــك احلاضــر املعــل عــَ نفَّــه 

ة واحلاا ــةَ ومــد  ((َِّــيَ القــدرف  فأصــب وا هــم امللــو  وهــم أهــ  ال ــَو
 أشار ال اعر ِقوله :

 َملَـو ل علــ  الت قيـِ  لــيس لَِغــ ِِهمْ 
 

ـــــــــ ِ  ْل
َ
ََ امل ـــــــــ    ُ  ألَـــــــــَه وِعقاَِـــــــــهَ ِم

 
                                                           

تا  مطبوعل طبعة  حجر ـة  مكـونل مـَ جـ  ك موضـوعه ترمجـةل شـا1) ملةل لل بيـد صـاِ (َ 
عـــ  أحـــداث  1279ِـــَ عبـــداه  العطـــا  ) ت  ( وتـــراجم شـــيوخه وعلاـــا  ومتـــه ِو

 عور  ا
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األمر ال اين: أن اه  سب انه وتعاىل أطلعه عل  أ م سوف  ك ـرون 
ة في ـا علـ  غـ  مـانون  مُ ة احلضرميةَ ودولَت ـا ومبا َل ـا وأهـَ  ال ـَو
ال ـــر عةَ فـــ  م  قتلـــون الـــلدَ  ممـــرم وَخـــمون مـــال الـــلد  ِـــمند 

ولـــة مـــَ امل ـــقاص  ىل الطر ـــة غـــ  َ حـــا  ين رأ ـــَ  أمـــَر الَّـــلطنة والقب
ألنـــه تـــالَ  (1)ومـــَ الَّـــاح   ىل مـــأر  مجيَعـــه مبني ـــا  علـــ   ر ج ـــنم

                                                           

ـالم 1) ( هم  العبارات اليت نقل ا احلبيد علي َِ حَّك العطـا   بـدو أ ـا منقولـة مـََ 
تاِـه  َ وفي ـا 32تطـوط ص ((الـرّيهل املونقـة  ))احلبيد علي َِ حَّـَ العطـا  مَ 

َولـة مبا ـ  رّيداتل مفيدفل  ننقل ا هنا  متاما  للفا دفَ مال رضـي اه  عنـه : نظـرَت م مـَبـْ
أهـــ  اُ ـــة احلضـــرمية املعـــروفك ِـــك حـــدودها املرســـية مـــَ الَّـــاح   ىل مـــأر  مـــَ 
امل قاص  ىل الطر ة ف ذا هي مؤسَّةل عل  النارَ وذل    ـم  ذا متـ   نَّـانل  نَّـا   

دو  مـَ أهــ  القبا ـ  متلـو َ وهـم  الطر قــة مدر أهـ  املقتـول ِطلـد مرهــمَ فاـَ وجـ
أَعظــم مــَ طر قــة اُاهليــة ألن اُاهليــة  قتلــون الــنفس ملــنفسَ و ــما افطــر العظــيم 
واملورد الوضيم تر  سلفنا وساداتنا آل معلـود  ـ  الَّـالح في ـاَ فجـ اهم اه  خـ ا  

 ُ سياا سيَد  الفقيه املقدم المد هو مَ   خ خم مقدَّما

 ((آل البيـــ   )): وهـــما احلـــال الـــمد أشـــار  ليـــه املؤلـــَ مـــَ خطـــر  ـــ   ملـــ َ 

الَّالَح ِنواحي تل  البالد مد حو  ِعيا َ  ففيَ   خم مَ مناط  جنو  الياَ مَت  
وم حــرو  أخــرجم جــرت  َأِنــا  امل ــاجر م معــار  مــع الباد ــة َِّــبد  ــ  الَّــالح

وا البداوف وتقلـدوا مـ َل م األسـل َة أنفَِّ م ملا جاَورَ  ((آل البي   ))حرو  طاحنة ِك 
مــع اُ ــ  وتــر  العلــمَ وعاشــْ  أجيــالل مــن م م ِــالد العوالــ  وغ هــا علــ  العــداوف 
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َد  مـانون ال ـر عة وموافــ  ألمـر اُاهليـة اُ ــال َ فلـو  ـ  الَّــالح أُو
ســــيِد  الفقيـــــه املقــــدم م حضـــــرموت لكــــان مـــــن م ألنفَّــــ م ا ـــــالَ َ 

اــا ومــع فيــه َمــَ ََ ســيَد  الفقيــه  ولوــاروا أعظــَم ذنبــا  مــَ غــ همَ  َخَلــ
د  وذو ها  مَ أُو

م الفـ  واملـأمور  األمر ال اليف: أن آخر هما ال مـان امل ـار  ليـه ِـرتَا
اـا صـ  م   ((صـ ي  مَّـلم))فيه ِكَّر الَّيَ نوا  مَ جد احلَّـََ 

ســتكون فِـَ ل القاعـَد في ـا خـ ل مــَ  ))مولـه صـل  اه  عليـه وآلـه وسـلم : 
اشــــيَ واملاشــــي خــــ ل في ــــا مــــَ املاشــــيَ القــــا مَ والقــــا م خــــ  مــــَ امل

واملاشي في ا خـ ل مـَ الَّـاعيَ وَمـَ َتَ ـرََّف  ـا تَّت ـرْفهَ وَمـَ َوَجـَد 
تكــوَن فتنــةل النــا َم في ــا خــ ل مــَ  ))وم روا ــة :   ((من ــا َمْلَجــأ  فْليَـَعــْم ِــه 

 ىل أن مـال صــل  اه  عليــه  َ((اليقظـانَ واليقظــان في ـا خــ  مـَ القــا م 
ِ  حَبَجــر  ))ســلم : وآلــه و  مــال اإلمــام  َ(( عاــد  ىل ســيفه فَيــَدق  علــ  َحــدِ 

 :  ((شرح ص ي  مَّلم  ))حميي الد َ النوود م 
أد عاِصــاا  أو َموضــعا   لتجــ   ليــه  َ((َمــَ َوَجــَد ملجــأ   ))أمــا مولــه: 
أد: فليعتـــ ل فيـــهَ وأمــا مولـــه صـــل  اه  عليـــه  ((فْليَـَعـــْم ِــه  ))و عتــ ل فيـــه 

                                                                                                                             

 واألخم مل أر والرِتت ِبعض م البع ا
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 ىل آخــر َ فاعنــا  ِيــاَن  ((القاعــَد في ــا خــ ل مــَ القــا م  ))لم : وآلــه وســ
عظيِم خطرها واحلـيف  علـ  ًنب ـا وا ـر  من ـا ومـَ التَّـبد م شـي  
من اَ و ن شرَّها وفتنَت ا تكون عل  حَّد التعل  ااَ وأما موله صل  

 ((  ـَْعَاـــَد  ىل ســـيِفه فيدم ـــه علـــ  حـــدِ    حبجـــر ))اه  عليـــه وآلـــه وســـلم : 
ََّر الَّيَ حقيقة  عل  ظاهر احلد يف لَِيََّدَّ علـ  نفَّـه مَ   فاملراَدَ 

راد تر  القتالَ واألول أص  ا
َ
 هما القتالَ ومي  هو َلارل وامل

 
 عيسى العمودي الشيخ سعيد بن

ننقــ  م تعر فنـــا  ـــما الفوـــ  مـــا مــد تيَّـــر لنـــا مجعـــه ِفضـــ  اه  م  
 : ((لعاوددترمجة ال ي  سعيد َِ عيَّ  ا))َتاِنا 

اشت ر ِك النا   طالق تَّاية خ انة آل معلود عل  امل ا   آل 
عاودد منم أن مت اُنـاد الروحـي ِـك الَعَلاـِك ال ـ   َ حـامَلْي لِـواِ  
ل ــــااا اإلمــــام واألســــتاذ األعظــــم الفقيــــه  الطر قــــة الوــــوفية حبضــــرموتَ 

األلفـة  املقدم وال ي  املبج  املكـرم سـعيد ِـَ عيَّـ  العاـوددَ واـم 
الروحيــة والت اِـــد الــمومي م ذات اه  تعـــاىل صـــار ال ــي  ســـعيد ِـــَ 
ـــان  َِ ســـيِد  الفقيـــه املقـــدمَ ِـــ َ  عيَّـــ  رافـــدا  وســـنَد القـــراراِت وموامـــ
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ال ـــيَ  ســـعيدل الرافـــَد األساســـيَّ واملعـــادَل املكاـــَ  لتنفيـــِم ســـيِد  الفقيـــِه 
وِل مـَ مظـاهِر احليـاف َرم خم للت ـ ((ِكَّر الَّيَ  ))املقدِم مراَر  احلاسَم 

اُجتااعيـــــــة الَّـــــــا دِف م ذلــــــــ  الع ـــــــدَ  ىل طر ــــــــ  افاـــــــول وتــــــــر  
الرّيســاتَ واُعتنــا  ِــد ال  عــَ الَّــيَ ملعلــم والعاــ  أساســا  للفكــرف 

 اُد دف اليت اصطبن اا تـََوج َ َه الروحيا
ــــــا   ت رهــــــاَ  اــــــا َذ ــــــةَ  ــــــ   ))و عــــــود أســــــا  التناي ال ــــــام  م ار 

مــَ  -أد :  ىل ال ــي  العاــودد  -ار  ليــه  ىل مــا صــ (1)((حضــرموت
ــــــة صــــــ بته حــــــا مــــــال احلبيــــــد   تــــــراث الفقيــــــه وســــــر  ومــــــا حــــــار  َِل

 جعفر َِ أ د احلب ي م مويدف مدح في ا ال ي  سعيد: 
ـــــــوَن ِســـــــر ِ  آِل علـــــــود  ِفيـــــــِه َمْكَن

 
 َأْخلَْتنــــــــا ِِــــــــما ال ِ قــــــــاَت ِشــــــــفاها

و ك  ىل اُ ـ  والضَّـَعة ع ملعلـنــ  ُو  عين هـما أن الفقيـه املقـدم مـد  
ــان للفقيــه  َ  ِعــ  األحفــادَ و  ــاَ  اــا َ ظَــ عنــدما أخــم اــما الطر ــ َ 

 هدفان أساسيان : أحدِها سياسيَ وا خر د ين واجتااعيا

                                                           

داد َتــا ل ار ــياب عــاماب للَّــيد علــود ِــَ طــاهر احلــ ((ال ــام  م ار ــ  حضــرموت  ))( 1)
 طباعتـهَ وضـاعْ َ  ـ ل مـَ أورامِـه خـالل الطبـع خووصـا  طَِبَع مرف  واحدف  ومل َتْكَا ْ 

ان  م وسج الكتا  وآخر  وذل  َِّبد احلر  اليت أشعل ا ا ولند ون م جاو َ َو
 الكتا  آنما  ن  الطبع واستطاع البع  أن وتفظ منه ما ِقي  ىل ا نا
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فا دف الَّياسي ف وه لنـا الَّـيد املـؤرخ حماـد ِـَ أ ـد ال ـاطرد 
ان احلَك ام الَّياسيون حبضرم ((أدوار التار  ))م  وت م عور  فقال :َ 

وفياا مبلَـه  نظـرون  ىل العلـو ك نظـرف   نافَّـون في ـا علـي م املكانـَة الـيت 
وتلو ــــا م القلــــو  وَ َ ــــوَن مــــَ شــــعبيت م علــــ  َمْلِك ــــم فَي يطــــو م 
َِّيا خم مَ الرماِة و ضيقون علي م افناقَ وهو نفـس مـا جـرجم وجيـرد 

ــــ ــــين العب ــــين أميــــة ِو ا  واحلكــــام مــــع آم  ــــم و خــــوا م العلــــو ك مــــَ ِ
ـــ َّ ذلـــ  م أســـرتهَ فقـــد  ا خـــر ََ ومـــد عـــرف الفقيـــه املقـــدم ِنفَّـــهَ 
اـــا  اضـــطَرَّ جـــد   صـــاحَد ِمـــرمطخم  ىل ا جـــرف نتيجـــَة تلـــ  املضـــا قةََ 
ـــمِ  الـــمد  شـــاهد ِنفَّـــه مـــا ُمـــا  عاـــه علـــود شـــقي  أِيـــه مـــَ آُِم الَّ 

َم ترميخم الق طاينا  َدسَّه له حَا
معنــا   ذ ذا  م نظــر ا خــر َ املَّــل ك  و ــما فــ ن تـََقل ــَد الَّــالحِ 

اُستعداد  م واملقاِلةَ ُو ِـد مـَ اُصـطدام  ومـا  ِـك الِقـْرِن وِمرنِـه   
اـا هـو   َ ـةل وأخـمل مل ـأر مَّـتاراب اا ِـك ا م  عـداوفل متواَر ِك األِنا َ 
وامــع ِــك القبا ــ ا فــرأجم الفقيــَه املقــدَم البعيــَد النظــِر القضــاَ  علــ  ال ــر 

جمور َ واختياَر طر قِة التووف املعتدلَ وَ ََ  ِيد  الَعك اَر المد  مَ
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ُ  عــــَ الَّــــيَ الــــمد  رمــــ  ومتَيــــم  ىل الن ــــد   رمــــ   ىل التوــــوف ِــــد
 ا(1)والَّلد واإلجرام وطلد احلكم وال أر واُنتقام

ـــه املـــؤرخ ال ـــاطرد  اـــا ِين وأمـــا ا ـــدف الـــد ين واُجتاـــاعي ف ـــيَ 
 ِقوله: ((األدوار))أ ضا م 

َّــر نـــ  َــا أمجعــْ  عليــه املوــادَر أن الفقيــه املقــدم  َع الَّــالح ِــ  َو
ُ  وعاــال   ىل  ََ فعــال  نـــ  ســيفهَ ودعــا مــو ــره عه ليقضــَي علــ  الَقَبِليَّــةَ ِو

علــ  وجــو  التعــا ِل الَّــلايِ  واألخــوَِّف اإلســالمية واملمهبيــِة والوطنيــِة 
ان ِـــــــك مبا ـــــــ  ال ـــــــعد ومطاعاتـــــــهَ وعلـــــــ  أن ســـــــالح العلـــــــم واإلميـــــــ

واألخــــالق هــــو أمــــوجم األســــل ة م امتاــــع وأمضــــاها م ميــــادف األمــــة 
 ا(2)وتوجي  ا  ىل حياف الَّعادف واف  والتقدم

ـــان مومـــَ الفقيـــه املقـــدم مومفـــا  هامـــا   ومـــَ هـــما املضـــاار احليـــودَ 
ََ ال ي  سعيد َِ عيَّ  العاودد  ان أ ضا موم ومو ّي  شجاعاَ  َو

 اعة  وأِهية  عَ صاحد القرار ذاتهام مَّاندف القرار ُ  َِق   شج

                                                           

 ( ا 305-304: 2) (( أدوار التار   )) ( 1)

 ( ا 043: 2)املودر الَّاِ  ( 2)
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تد التار   أن أج ا  الَّيَ املكَّور ُ ت ال حمفوظـة  منـم  وت  َ 
مــــع ِعــــ  آدر الفقيــــه   ((آل العاــــودد  ))ذلــــ  احلــــك لــــدجم امل ــــا   

اـا  األخـرجم الـيت آلَـْ   ىل ال ـي  ِوصـيةخم مـَ الفقيـه املقـدم عنـد وفاتـهَ 
ِنــا  م ومر ــد  م ِ ــي خم هــي عــادف الوــوفية م مــرهل املــوت  وصــون أل

مــَ اللبــا  وغــ    شــارف  للوراَــة عــن م وافالفــةَ ُو رالــ  هــم  البقــاّي 
 ىل اليوم ن  رعا ة القا اك علـ  مقـام   ((ميدون  ))وا در حمفوظة م 

 مَ أحفاد ا (1)وراو ة ال ي  سعيد َِ عيَّ  العاودد

                                                           

( ألَــي ال ــي  ســعيد ملعاــودد ِعــد أن  ــ  را ــة التوــوف م الــواددَ والــمد  ظ ــر أن 1)
آل معلـــود م ذلـــ  العوـــر أطلقـــوا عليـــه التَّـــاية ت ـــر فا  لـــه خـــالل  حـــدجم رّيرا ـــم 
ل ـعد نــب اه  هــودَ و ىل ذلــ  ت ـ  موــيدف اإلمــام عبــدالر َ ِـَ علــي ِــَ أيب ِكــر 

 الَّكران م موله : 
   ســــــــعيد مــــــــد أســــــــقي عنــــــــد النــــــــب هــــــــودوال ــــــــي

 
 وتَّا  ملعاود

تــا    ((عــرا س الوجــود ومــرآف ال ــ ود م ترمجــة ال ــي  ســعيد  ))أمــا صــاحدَ 

ان ر ه اه  مك را  للوـالف وحمافظـا  علي ـا   ذ  فقد أشار  ىل أنه َلقِ د ملعاودد ملاَ 
رأَ  ))احلـد يف:  هي عااد الـد َ وأفضـ  مـَـَرِ  العبـد م حضـرف املناجـافَ ِـ  ورد م

فَّاي ال ي  سعيدل لمل  عاوَد الد َ مَ حييف  ،((األمر اإلسالَم وعاوَد  الوالف 
 ا ((العاودد )) ىل   ((العااد))اصطالح أه  اُ ة ِنق  
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 ..تصال..  وسلسلة الوصالاال أسانيد

ِـــه رجـــال العلـــم عاومـــا  مَّـــألة األســـانيدَ وهـــي  مـــَ أهـــم مـــا  عتـــين
ـــ  علـــمخم ُ  أســـاَ  ِلـــوِغ حقيقـــِة العلـــِم وصـــورتِه مـــَ جيـــ   ىل جيـــ َ َو
ــان   َّــتند علــ  تَّلَّــ خم م األخــم والروا ــة  ـََعــد  علاــا  مبتــوراَ و ــماَ 

 سلفنا الواِ عل  غا ِة اُهتاام  نَّاام وأسانيدهم ا
ة األصـ  واملن ـأ الـمد  توـ  ِـه واألسانيد عند الَّلَ وسيلةل ملعرف

العــــامل أو اِــــدث أو األصــــو  أو الوــــومَ وهــــي أ ضــــا  َمْلَ ــــَظ أمــــانخم 
وتـَ ـَب ــ خم مــَ خطــر التخــبج واإلفـــ  الــمد  َدخلــه الكــاذِون م عقـــول 
ــان مـــَ  النــا  مســم العلـــم ورجالــهَ ومــَ ُ َســـَنَد لــه ُ علــم لـــه ولــوَ 

 أَ ر النا  اطالعا  ومعرفة  ا 
املن ــــ  اعتــــع الَّــــلَ  ســــانيدهم افاصــــة وأســــانيدهم ومــــَ هــــما 

 ا (1)العامة مَ   الفنون
                                                           

ـــ  مـــا  تعلـــ  ملقـــرآن 1) ( اعتـــع ِعـــَ  الَّـــلَ حبضـــرموت جباـــع األســـانيد وطـــرق الروا ـــة مَ 
 طبقا مَ ومَ أهـم املؤلفـات املتـوفرف م هـما العلـم واحلد يف والَّ ف والتووف وغ ها عل

 للَّـــــــيد ال ـــــــي  علـــــــي ِــــــَـ أيب ِكـــــــر الَّـــــــكران  ((اللمـــــــة امل ـــــــيقة م أســـــــانيد الطر قـــــــة))
للَّـيد أيب ِكـر العـدين  ((اُـ   اللطيَـ م الت كـيم ال ـر َ  ))( مطبوعَ و 895) ت 

الَّلَّـــــــلة  ))( الـــــــمد نقلنــــــا عنـــــــه م هـــــــما الكتــــــا  مطبـــــــوعَ و 914العيــــــدرو  ) ت 
 لل بيــــد شــــي  ِـــَـ عبــــداه  العيــــدرو   ((الطــــرار املعلــــم  ))واملَّــــااف أ ضــــا  ((العيدروســــية 
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ـــمل   990) ت  النف ـــة القدوســـية ِواســـطة  ))( تطـــوط م َالَـــة للـــدات ضـــخامَ َو
( مجـــع في ـــا أســـانيد  1205للَّـــيد حماـــد مرتضـــ  الِ يـــدد ) ت  ((الَبضـــعة العيدروســـية 

( ِعـــد أن أشــــار عليــــه  1192ِـــَـ موـــطف  العيــــدرو  ) ت شـــيخه الَّــــيد عبـــدالر َ 
ــــــــه  ــــــــمل  تطــــــــوطَ وم ل ــــــــي  األســــــــرار))ِ ـــــــَـ أ ــــــــد مســــــــودان  ((ف ــــــــداه  ِ  لل ــــــــي  عب

بـ  احلبيـد شـي  َِـ حماـد اُفـرد ) ت 1213) ت  نتيجـة  ))(  1222( تطوطَ َو
لــه  ((َنـــ  اللاهــك   ))تطــوطَ وال بــ  احلفيــ   ((أشــكال مضــاّي مَّــل  جــوهر اُواهر ــة 

بـَ  املَّـند احلبيـد عيـدرو  َِـ عاـر احلب ـي ) ت  ( املعـروف  1314أ ضا  مطبوعَ َو
 َ مطبـــــــــــــــــــــــــــــــــوعَ وم لـــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــه ((ِِعقـــــــــــــــــــــــــــــــــِد اليواميـــــــــــــــــــــــــــــــــ  اَُوهر ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ))
ما  ((عقود ا ل م أسانيد الرجال  )) من ة الفتاح الفـاطر م أسـانيد الَّـادف  ))مطبوعَ َو

ـــــــــــــــــمل  ال بـــــــــــــــــ  البـــــــــــــــــد ع ذد الـــــــــــــــــدوا ((األَـــــــــــــــــاِر    ر وامل ـــــــــــــــــجرات مطبـــــــــــــــــوعَ َو
بــَ   1341للَّــيد احلبيــد أيب ِكــر ِـَـ شــ ا  ) ت   ((العقــود اللؤلؤ ــة  )) ( مطبــوعَ َو

العقـد الفر ـد م  ))( تطـوطَ وأ ضـا   1346املَّند احلبيـد حماـد َِـ سـامل الَّـرد ) ت 
ــــد أ ــــد ِـــَـ حمَّـــَـ ا ــــدار  ــــه اإلمــــام شــــي  اإلســــالم احلبي  ضــــبج وتقييــــد مــــا وصــــ   لي

لل بيد عبداه  َِ أ ـد ا ـدار مطبـوعَ  ((كال مَ األسانيد ( صاحد امل 1357) ت 
بــ  احلبيــد حماــد ِـَـ حَّـَـ عيد ــد ) ت  ــر فيــه شــيوخه الــم َ مــاِروا  -(  1361َو َذ

تطـــوطَ  ((نفـــة املَّـــتفيد م مــَـ أخـــم عـــن م حماـــد ِــَـ حَّــَـ عيد ـــد  )) -األِرعاَيـــة 
مل   يـد سـامل َِـ حفـيظ ) ت للاَّـند احلب ((من ة اإلله م اُتوال ِبع  أوليا   ))َو
( م طر قــه للطباعــةَ وغ هــا َــا ُ رال رهــك افــ ا َ افاصــة  َّــر اه  مـَـ  قــوم  1378

 حخراج ا ا 
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فقـد وصـل   ىل سـيد  اإلمـام  ((خرمة التووف  ))وملنَّبة ألسانيد 
رها صاحد   را م اله: (1)((العقد النبود))الفقيه املقدم مَ طر قك َذ

ة لل ي  امل  ورَ الفقيه امل ورف املباَر ورَ م واعلم أن النَّبة املَم َم
َ   فل مَ ج ة الكَّد والظاهرَ وطـرقل   لبس افرمة ال ر فةَ  ا طرقل
َ ـــ فل مـــَ اإلشـــارف والك ـــَ البـــاهرَ فاـــَ طرمـــه مـــَ ج ـــة الكَّـــد 

 املعتاد أنه لبس افرمة مَ طر قك :
الطر ـــ  األول: هـــو الطر ـــ  الـــمد مل َ  ـــ رَ وهـــو أن الفقيـــه  د  

ه ال ــي  اإلمــام اِقــ  واحلــل  د  أِيــه ال ــي  علــيَ وهــو  د   ِيــ
القدميــة اِــَ ال ــي  علــيَ  ((رــرمط ظفــار  ))املــدم  ال ــي  حماــد املقبــور 

والفقيـه حماـد هـو مـَ م ـا   ال ـي  سـعيد ِـَ علـي وال ـي  علـي ِـَ 
ِن م علــــم ال ــــر عةَ وال ــــيَ  اإلمــــاَم صــــاحَد مــــرمط  عبــــداه  الظَّفــــارّي 

وَر  َِ ال ــــي    دََّ  ِوالــــِد  ال ــــي ِ  (2)املــــَم ــــين  َعَلــــودِ  اِــــ َِ الَّ  ال ــــر 
ََ حماـدخم  دََّ   ِيـه ال ـيِ   علود ال     اِلِع َمََّمَ وال يَ  علـود ِـ
ال ر َ حماِد َِ َعلَـِود َ وال ـي  حماـد ِـَ علـود اِـَ ال ـي  عبـداه  
ــــينِ  َعَلــــِودِ  اِــــَ ال ــــي    دََّ   د  أِيــــه ال ــــي  احلبيــــد النَّــــيد الَّ 
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 ا هم  الَّلَّلة ( ومد ترمجنا لإلمام صاحد مرمط ضا2َ)
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ََ َعبيــــداه   دَّ   ِيــــه َعبيــــِداه  اِــــ َ ال ــــي  أ ــــَدَ وال ــــي  علــــود ِــــ
 (1)ال ي  الو  َعبيداه  اَِ ال ي  أ د َِ عيَّ َ وال ي  عبيـد اه  

 دَّ  ِوالــد  ال ــيِ  الكبــ  أ ــد ِــَ عيَّــ َ وأ ــد ِــَ عيَّــ  هــماَ 
 د   (2)هـــو الـــمد خـــر   ىل حضـــرموت مـــَ البوـــرفَ وال ـــي  أ ـــد

ِـــَ حماـــد اِـــَ اإلمـــام علـــي الَعر ِضـــي اِـــَ جعفـــر  ِيـــه ال ـــي  عيَّـــ  
الوادقَ وال ي  عيَّ   د  ِوالد  ال ـي  حماـد ِـَ علـيَ وال ـي  
حماــد ِــَ علــي  د   ِيــه ال ــي  نــور الــد َ علــي العر ضــيَ واإلمــام 
العر ضــي  د   د  والـــد  اإلمـــام حماــد البـــامرَ وحماـــد البـــامر  د  

إلمـــام علـــي ر ـــَ العاِـــد َ  د  ِوالـــد  اإلمـــام علـــي ر ـــَ العاِـــد ََ وا
ِوالــــد  ســـــبج الرســـــول جنـــــ  البتـــــول ال ـــــ   اإلمـــــام احلَّـــــكَ واإلمـــــام 
ــرم اه  وج ــهَ واإلمــام علــي  احلَّــك  د  ِوالــد  أمــ  املــؤمنك علــيَ 
ـــه   د  ملنـــب صـــل  اه  عليـــه وآلـــه وســـلمَ والنـــب صـــل  اه  عليـــه وآل

ََ  ))وسلم  قول :   ا((  د بأَدَِّين َريبِ  فَأْحََّ
الطر   ال اين: وهو الطر   امل ـ ورَ فـ ن ال ـي  الفقيـه املقـدم لـبس 
افرمة ال ـر فة مـَ رسـول ال ـي  شـعيد أيب مـد َ حذنـهَ وال ـي  أِـو 
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مـــد َ أخـــم افرمـــة مـــَ ال ـــي  أيب  عـــ جمَ وأخـــم ال ـــي  أِـــو ع جم عـــَ 
ور عـــَ  اإلمـــام أيب احلَّـــك علـــي ِـــَ ِحـــْررِِهمَ وأخـــم أِـــو احلَّـــَ املـــَم

َغـــاِفرِد َ وأخـــم ا
إلمـــام القاضـــي أيب ِكـــر حماـــد ِـــَ عبـــداه  ِـــَ عـــريب امل

َغــاِفرِد  عــَ اإلمــام حجــة اإلســالم أيب حامــد الغــ ا َ وأخــم 
القاضــي امل

اإلمـــام الغـــ ا  عـــَ شـــيخه  مـــام احلـــرمك عـــَ والـــد  أيب حماـــد اُـــو ينَ 
َ وأخم ال ي  أِو طالـد (1)وأخم اُو ين عَ ال ي  أيب طالد املكي

ــــْبِليَ وأخــــم ال ــــبلي عــــَ األســــتاذ أيب القاســــم امل كــــي عــــَ ال ــــي  ال ِ 
 َ اُنيدَ ولـبس أِـو القاسـم اُنيـد مـَ  ـد خالـه ال ـي  َسـرِد  الََّّـقِطي 
ولبس ال ي  َسرِد  الََّّـقِطي  مـَ  ـد معـروف الَكْرِخـيَ ولـبس معـروفل 
الَكْرِخــي مــَ  ــد داود الطــا يَ وال ــي  داود لــبس مــَ ال ــي  حبيــد 

ــــبس العجاــــ ــــد احلَّــــَ الَبْوــــرِدَ ول يَ ولــــبس حبيــــد العجاــــي مــــَ  
احلََّ البورد مـَ  ـد علـي ِـَ أيب طالـدَ وعلـي ِـَ أيب طالـد عـَ 
النب صل  اه  عليه وآله وسلمَ والنـب صـل  اه  عليـه وآلـه وسـلم أخـم 

 عَ جل   عليه الَّالم وجل   أخم عَ اه  ع  وج ا

                                                           

( وهنا تفرَّع سنَد اتوالخم آخَرَ حييف أخم اإلمام ال ر َ علود َِ عبيد اه  َِ أ د 1)
 ((مـوت القلـو   ))امل اجر عَ ال ي  أيب طالد املكي ومـرأ عليـه م علـوم التوـوف 

 ركة املكرمةا
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رضــــي اه   ((البيـــ   آل ))وال ـــي  معـــروف طر ــــ  أخـــرجم مـــَ ج ــــة 
عنـــهَ  د   د  موســــ  ِــــَ علــــي الرضـــاَ وعلــــي ِــــَ موســــ   د  
ـــــه جعفـــــر  ـــــد  موســـــ  الكـــــاظمَ وموســـــ  الكـــــاظم  د   ِي  د  وال
الوادقَ وجعفر الوادق  د   ِيه حماد البامرَ وحماد البامر  د  
 ِيه علي َِ ر َ العاِد ََ وعلي ِـَ ر ـَ العاِـد َ  د   ِيـه سـبج 

ل وَِضــــعته احلَّــــكَ واحلَّــــك  د   ِيــــه اإلمــــام علــــي ِــــَ أيب الرســــو 
ــرم اه  وج ــهَ وعلــي ِــَ أيب طالــد  د   د  النــب صــل   طالــدَ 

أدِــين  ))اه  عليـه وآلـه وسـلمَ والنــب صـل  اه  عليـه وآلــه وسـلم  قـول : 
ر  صاحد ا   (1) ((ريب فأحََّ  د ب   ا ((العقد النبود ))انت   ما َذ

                                                           

 عند سادتنا العلو ك: ((ة سند افرمة الووفي ))( مطلدل م نقي  1)
تاِـه  اُـ   اللطيـَ  ))َتد اإلمام أِو ِكر العـدين اِـَ عبـد اه  العيـدرو  مَ 

ــا أخــلين  ((اماوعـة العيدروســية))مــَ  6-5ص ((م الت كـيم ال ــر َ  رــا م الـه : َو
 -ِه شيخي اإلمام العامل العام  العالمة مجال الد َ حماد َِ عبد الر َ الَََّّخاود 

ـــال روا تيـــه منـــه  ينـــه  -َو تاِـــه  -أعـــين الَّـــخاود  - جـــارَف مكاتبـــةخم ِيـــين ِو مـــال مَ 
 ((مملقاصـــد احلَّـــنة م ِيـــانَ  ـــ  مـــَ األحاد ـــيف امل ـــت رف علـــ  األلَّـــنة ))املوســـوم 

ــون احلَّــَ البوــرد لبَّــ ا مــَ علــي ِــَ أيب طالــد  حــد يف لــبس افرمــة الوــوفية َو
 رضي اه  عنه : 

ــما مــال شــيخنا مــال اِــَ دحيــة واِــَ صــال وهــو احلــافظ اِــَ -ح أنــه مطــ َ َو
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أنه ليس م شي  مَ طرم ا ما َب َ ومل  رد فيه حد يف ص ي  ُو حَّـَ  -حجر
ُو ضعيَ أن النب صل  اه  عليه وآله وسلم لبس افرمة علـ  الوـورف املتعـارف اـا 
ــ  مــا  ِــك الوــوفية ألحــد مــَ أصــ اِهَ ُو أمــر أحــدا  مــَ أصــ اِه ِفعــ  ذلــ َ َو

  روجم م ذل  صروا فباط ا

 نَّ عليـــا  ألـــبس  ))   ن الكـــم  املفـــرتجم مـــول مـــَ مـــال :  ))ومـــال الَّـــخاود : 
ََ البورد  ف ن أ اة احلد يف مل   بتوا لل ََّ البورد مَ علـي خم ألاعـا   ،((افرمة احلَّ

 فضال  عَ أن  لبَّه افرمةَ ومل  نفرد شيخنا اما ِ  سبقه  ليه مجاعة ا

َِ الَبْوـرد مـَ علـي رضـي اه  ومال أ ضا ِع   الفق ـا  : ُ  وـ  لَـبَس احلَّـ
وهو مَ أَـاِر األ اـة  -  (( م د الت م د))عنه ف نه ما رآ   ُ أنه نق  المهب م 

أن احلَّــَ البوــرد ولــد لَّــنتِك َِِقَيتــا مــَ خالفــة عاــر  -اِــدَك وحفــا  اِققــك 
ــع ع ــر ورأجم ع اــان وعليــا  وطل ــةَ وحضــر  ــوم الــدار م  موــة ع اــانَ وعاــر  أِر

عة أّيم  سنةَ ولقد صدق ألن خالفة عار رضي اه  عنه ع ر سنك وستة أش ر وأِر
وخالفة ع اان رضي اه  عنه أحد ع ر سـنة و حـدجم ع ـر شـ را ومثانيـة ع ـر  ومـا 

 ا

ومــال الــمهب أ ضــا :  ن احلَّــَ البوــرد روجم عــَ ع اــان وعلــي وعاــران اِــَ 
وأم ِكر وأمموس  األشعرد واَِ عبا  وعارو ِـَ تغلـد  احلوك ومعق  َِ  َّار

 وجند  َِ عبد اه  َِ عار وخلقا َ   ا  مَ العلاا  رضي اه  عن م أمجعك ا 

ا  ؤ د مول القا لك ِرؤ ة احلََّ البورد عليا  رضي اه  عنه ما نقله  ملَ  : َو
تاِـه  ـة ال مـان  ((يـا  اإلح ))اإلمام شـي  اإلسـالم أِـو حامـد الغـ ا  مَ  املكـع  عجِو

ر  َي الَّلَ عَ اُلـو  للَقو ـاص م املَّـجد وأورد مـا صـدر مـَ الَّـلَ  َلاَّا َذ
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ر أن عليا  رضي اه  عنه أخر  الَقو ـاص مـَ جـامع البوـرفَ فلاـا ألـع   م حق م فَم
ان  تكلم م علما  َالم احلََّ البورد مل َ رْجَه    ذَ 

 حلََّ البورد لعلي املَ : وهما دلي  عل  رؤ ة ا

ــــر  شــــيخنا  -وعلــــ  احلقيقــــة  و ن مل   بــــ  في ــــا حــــد يفل صــــ ي ل علــــ  مــــا َذ
ف  ــا ِدعــة حَّــنَة القوــد في ــا صــ بةل ألوليــا  اه   -الَّــخاود ومجاعــة مــَ احلفــا  

اا اشت ر  يفية افرمة فقد ورد ما  ؤ د الو بةَ  و ظ اَر شعاِر الفقرَ و ن مل  رد مَ 
وآلـه وسـلم م املبا عـة ألصـ اِه مـَ الرجـال والنَّـا َ والتن كـيم عنه صل  اه  عليـه 

ر  صاحد  اا َذ اُـ   اللطيـَ  ))ا اهــ عـَ  ((العوارف ))م ح  الفق  ِشْبَه املبا عةَ 
 ا 7-6ص ((

ـمل   ((اُ   اللطيَ  ))ووسع اإلمام العدين م  الب يَف حول افرمة ولَْبَِّـ ا َو
-212ص ((اُـ   اللطيـَ  ))مـَ  8-6د حب ـه صالت كيم را  فيد الراغد مَ فوا 

فكتـد عـَ  لبـا  امل ـا   للخرمـة ومـا ترمـ   ليـه  ((اماوعة العيدروسـية  ))مَ  214
مل  الت كيم ومف ومه را م اله تتورا:  َو

م شـرح خرمـة امل ـا    ((العـوارف  ))مال الَّ رودد م البا  ال ـاين ع ـر مـَ 
 ال ـي  واملر ـدَ والت كـيم ِـك ال ـي  واملر ـد سـا ن الووفية : لبس افرمة ارتباطل ِـك

ْنِكر م لَبِس خرمة عل  طالدخم صادقخم م طلبه 
َ
م ال رع ملواَِ دنيو ةخمَ ف    َنكَر امل

َ خم وعقيد  َوكِ َاه م نفَّه ومواِ د نه  رشد  و  د ه و عرفه  َِ ظ  قوَد شيخا  حبَّ
األعاــال ومــداخ  ال ــيطان فيلبَّــه طرا ــ  املواجيــد و بوــر   فــات النفــو  و فَّــاد 

افرمـــةَ عالمـــة التفـــو   والتَّـــليم ودخولـــه م حكـــم ال ـــي  ودخولـــه م حكـــم اه  
 وحكم رسوله و حيا  لَّنة مبا عته صل  اه  عليه وآله وسلما
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 ؤ ــد  حـــد يف الوليـــد ِـــَ عبـــادف ِـــَ الوـــام  مـــال أخـــلين أيب عـــَ أِيـــه مـــال: 
لـــه وســلم علـــ  الَّــاع والطاعـــة م العَّــر واليَّـــر م عنــا الرســول صـــل  اه  عليــه وآ))

ـانَ ُو خنـاف م  واملن ج واملكر َ  ن ُ ننارع األمر أهلهَ وأن نقول احل  حييفَ 
ــــم  ــــدخول م الوــــ بةَ  ،((اه  لومــــة ُ  ــــَة ال ففــــي افرمــــة معــــع املبا عــــةَ وافرمــــَة َعتَـَب

 خ  ا اهـا واملقووَد الكلي  هو الو بَةَ والو بَة ًاع للار دَ  َّ 

 را م اله:  ((العوارف  ))النقَ  عَ  ((اُ   اللطيَ  ((  اِع م 
ملـــَ  : ُو خفـــا   ن لـــبس افرمـــة علـــ  ا يَيـــة الـــيت تـَْعَتِاـــَدها ال ـــيوخ م هـــما 
ال مان م رمَ رسـول اه  صـل  اه  عليـه وآلـه وسـلمَ وهـم  ا يَيـة واُجتاـاع  ـا مـَ 

احلــد يف مــا رو نــا َ وال ــاهد لــمل  أ ضــا الت كــيم  است َّــان ال ــيوخَ وأصــله مــَ
ر  َ وأنه امتدا  ِرسول اه  صل  اه  عليه وآله وسلم أمت وآَد مَ اُمتدا   المد َذ
المــه القــدمي م نكــيِم األمــِة  ــر  اه  تعــاىل مَ  ه  م دعــا  افلــ   ىل احلــ َ ومــد َذ

املر ِد شـيَخه  حيـا   لَّـنة ذلـ  احلكـيمَ رسوَل اه  صل  اه  عليه وآله وسلم ونكيِم 
ـَدوا م  ﴿مال تعاىل :  فال وَرِِ َ  ُ  ـَْؤِمَنوَن َحا  َوَكِ َاوَ  فياـا َشـَجَر ِيـنَـَ ْم َ َّ ُ جيَِ

 انت  ا ﴾أَنـَْفَِِّ ْم َحَرجا  َا َمَضيَ  وَ ََّلِ َاوا َتَِّْلياا  

لعيـدرو  عـَ شـيخه احلـافظ ومال املؤلَ اإلمام أِو ِكر العدين اِـَ عبـد اه  ا
ــر أن املنكــر َ حلــد يف  الَّــخاود : ومل  نفــرد شــيخنا اــما ِــ  ســبقه  ليــه مجاعــةَ وَذ
افرمــة لبَّــوها وألبَّــوهاَ  ــيخنا الـــدمياطي والــمهب وا كــارد واِــَ حبــان والعـــال  
املعالطي والعرامي واَِ امللقَ واألنباسي واللهان احللب واَِ  صر الد ََ ومال ِعد 

: و نكارد حلد   ا مع  لباسي  ّيها ُااعةخم مَ أعيان الووفية امت الل إللـ ام م ذل 
ر الوــاحلك وامتضــا   ملــَ أَبتــه مــَ احلفــا   ــا  ِــَم   ِــمل  ًَــاَ  الكعبــة امل ــرفة تَل

 املعتاد َ ا اهـا
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ملــَ : ف ــما َــا  ؤ ــد افرمــة ولَبََّــ ا و ن أنكــر املنكــرون أصــ  حــد   اَ وهــي 
ا ر ِدعةل حَّنةَ  ا حدَ  ِعد الرسول صل  اه  عليه وآله وسلم ِدعلَ   فَ ومد َذ

اا أحدَ  مجاعةل  العلاا  رضي اه  عن م أن البدع عل  اإلطالق ليَّ  رَّتنكرفخمَ 
ومل  و   ((ليس حبرام ُو مكرو   ))مَ الفق ا  لَبَس الطَّيَلَّاِن عل  العاامِة ومالوا : 

ـمل  عـَ النـب صـل  اه  عليـه وآلـه وسـ لم ُو أحـد مـَ الوـ اِة والتـاِعك لَبََّـهَ َو
اا  لبس افرمة ليس حبرام ُو مكرو َ ِ  ًد فيه ما  ؤ ِ َد مَ األحاد يف الو ي ةَ 

 مر مَ الت كيم وحد يف املبا عة واإللبا ا

صــــفة الت كــــيم الــــوارد عــــَ  ((اُــــ   اللطيــــَ  ))ونقــــ  اإلمــــام العــــدين أ ضــــا م 
رــا م الــه : وصــورف الت كــيم  ((اماوعــة العيدروســية  ))مــَ  217م ــا   الوــوفية ص

أن  ضع املت كِ م  ـد  م  ـد ال ـي     قـرأ آ ـة  مـَ آّيت الرجـا  و قـول ال ـي  ِعـد 
ذل  : َرِضيَ  يب شيخا  ؟ أو : مل يِ  فالنخم شيخا  ومؤدم   دعو   ىل ما دعا  اه  

ــان الت كــيم  ورســوله و ن ــا  عاــا  ــ  اه  عنــه ورســوله ؟ فيقــول : رضــي َ وســوا َ 
لواحد أو ُااعةَ    دعوَ ف ن امتور عل  ذل  أج أ َ و َّت د لل ي  أن    د 

الل  م اجع  هـم  األ ـدد متوـلة  حببلـ  املتـك الـمد ُ  نقطـعَ ))ِعد الفانة وآ ةخم : 
حمونة  حبون  املنيع المد ُ  نودعَ واجع  هم  الو بة مقر ِِة  م الدنيا وا خرف 

: نعــــمَ    قــــول لــــه : أســــلاَ  وجَ ــــ  ه  تعــــاىل ؟ فيقــــولا    قــــول للاــــت كِ م : 
رضيَ  يب شيخا  ومؤدم ؟ فيقول: رضيَ َ    قول ال ي  : جياعنا الكتا  والَّنة 
د  مــــَ املفل ــــك املنج ــــك  وتفرمنــــا الضــــاللة والبدعــــةَ الل  ــــم اجعلنــــا ووالــــِد نا وأُو

خــوفل علــي م ُو هــم و نــونَ الل  ــم رــَ ا   ليــ   املَّتب ــر َ املطاَينــك الــم َ ُ
ـــهَ واســـتغفر  فغفـــرَت لـــهَ وســـأل  فأعطيتـــهَ واســـتجار  فأجرتـــهَ الل  ـــم مر ِِنـــا  فقبلَت
ــنا  َنَِّــ َ واغفــر لنــا ّي خــ  الغــافر َ ِر تــ  ّي  ــ َ وأن َّ  ـ َ واجعلنــا مــَ حِ  ِقِر
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 أرحم الرا ك ا اهـ ا 

ـر صوأفاد املؤلَ  اذَ  عد دف  مَ صو  مـا  28ر الت كيم وأخـم الع ـدَ   َذ
خَم  ــر  امل ــا   عــَ تعــدد افرمــةَ حيــيف مــال ِعضــ م : هــي خرمتــان : خرمــَة تعر ــ َذ
 : وخرمــَة ت ــر ََ مــال اإلمــام العــَدين نقــال  عــَ شــيخه الــر د اد: حنــَ نقــول ِتوفيــ  اه 

ك  العباد افرمة حقيقت ا واحدف و ن تعددت ِيد املتاَّكك   أل ا سبد ِك اه  ِو
اــــــا أن احلبــــــ  والعــــــروف ُ  ــــــالعروف للاتاَّــــــكك واحلبــــــ  للاعتوــــــاكَ َو ُو تعــــــددَ 
ــك   تعــددانَ فكــمل  افرمــة ُ تتعــدد   أل ــا صــورت رعــع ارتبــاط مــا ِــك العبــد ِو
احل  تعاىلَ والنا  م هم  املعاين متفاوتون عل  حَّد ما هم ِه مَ احل  وما هو 

أهــ   رادتــهَ وســر  ِــك أهــ  طاعتــهَ وهــي مــَ حيــيف  ِــه مع ــمَ وال ــي   ــد اه  م
 رسوم األحكام خرق َالث :

خرمــة لار ــةَ وهــي خرمــة التــأليََ وهــي للا بــك املت ــب كَ واــا  تــألَّفون  -
 م اهَد الطر  ا

خرمة جوار ةَ وهي خرمة التعر ََ للار د َ املتاَّككَ واا  تعرفـون علـ   -
 شواهد ا دا ة والتوفي ا

جار ــــةَ وهــــي خرمــــة التوــــر ََ لل  ــــداف الــــراغبكَ واــــا  توــــرفون م خرمــــة   -
 معامد أحكام العلما

والت قي  : افرمة األوىل لطالاا رعا ةَ وخرمة الطبقة ال انية ألص ااا هدا ةَ 
 وخرمة الطبقة ال ال ة ألرماا ُو ةا

 ا ااومولنا م افرمة األوىل :   ا لار ةَ ف و لعدم نق   لباس ا حبك
وار امل  د  ا عل  من ا  حكا ا وعلا اا  ومولنا م افرمة ال انية:   ا جوار ةَهو ُا

ومولنا م افرمة ال ال ة :   ا  جار ةَ هو لَِيِوَل ا حبكم اإلجارف لو ِ  رأِل ـاا اهــ 
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ِطــرقَ  ــ ف مــَ اإلشــارف والك ــَ  ))لــه عــَ لــبس افرمــة : وأمــا مو 
فيعــــين مــــا  فـــت  اه  ِــــه علــــ  الفقيـــه املقــــدم مــــَ اُتوــــال م  ((البـــاهر 

املال كــــة وأرواح  املنامــــات ملــــرؤّي الوــــاحلة ومــــا  تا ــــ  ملــــروح افــــ فَ 
األوليــا  الوــاحلك الــيت َذن اه  اــا ِ ــي  مــَ الظ ــور للعبــاد وال هــاد 

لرّيضات واماهدات الواحلة م ِعـ  األحـا كَ ومـد َبـ  م وأه  ا
ة األرواح  مر اه  تعاىل وظ ورها م أحوال ملَ هيـأ  اه   الو ي  حَر
اـــا ظ ـــرت أرواح األنبيـــا  لَّـــيد  رســـول اه  صـــل  اه  عليـــه  لـــمل ََ 
ــان املعرتضــون  قولــون :  نَّ  وآلــه وســلم م ليلــة اإلســرا  واملعــرا َ و ذَ 

يلـــَة اإلســـرا  واملعـــرا  حالـــةل خووصـــيةل ملرســـول صـــل  اه  عليـــه وآلـــه ل
وسلم ليكون حجتَّ م عل  حور العلم م املَّتوجم الظاهر للعكَ فاـا 
م م عندما  علاون أن ص اِيا  ضر  خياتَـه علـ  مكـانخم مـَ األرهل 
فَّـــاع مـــَ  قـــرأ َِّـــورف تبـــار َ فقـــال لـــه الرســـول صـــل  اه  عليـــه وآلـــه 

ـان  قـرأ اـا م الـدنيا فأَعِطَي ـا م مـل   ))وسـلم :  أو مــا م  (( نـه رجـ لَ 
َ ِ  النب  صـل   ((عامل الروح ))معنا َ والَّااع للووت مَ جنس  ومل  ـَبـْ

ِــه ومل  ت ــكْ  م أمــر انك ــاف  اه  عليــه وآلــه وســلم الَّــامَع ومل َ كمِ 

                                                                                                                             

 ا 228صا 
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ليــه وآلــه األمـر لــه أهــو روحل صـاحلة أم مــَ شــيطانخم ؟ لعلاـه صــل  اه  ع
 وسلم ِودق الرج  وأمانته ا

و ـــما فَّـــوف  كـــون تعليلَنـــا  ـــم  الظـــواهر النـــادرف مـــَ م  علانـــا 
و َــد  صــالح هــُؤ  وصــدق عالمــت م ِــرامَ حيــيف ُ  َّــوغ مــن م 
الكـــم  ُو مـــا هـــو أمـــ  منـــهَ ُو  نبغـــي ِعـــد متـــام العلـــم والت بـــ  عـــَ 

ــْر  خووصــا  آَل البيــِ  النبــود ال ــ ََ ر َ الــمد شــ د  ــم حــال َمــَ َذ
ْ ـــَدََِك 

َ
َتَـَعنِ ِتـــَك امل

اـــا هـــو مـــول امل َ ـــتَـَ ْمَ  القـــرآن والَّـــنة ملتط ـــ  َأْن نـَبـْ
اليــــــوم عنــــــد نلــــــيل م  ــــــم  الظــــــواهر امل ــــــِكلة علــــــي م واختالِط ــــــا م 
مف ــوم م وَوَهــوِم مَ رــا جير ــه اه  مــَ اســتدرا خم علــ  أ ــدد ال ــياطك 

ـــــة والَّـــــ ر  ف وامل ـــــعوذ َ وأصـــــ ا  الطالســـــم واألرواح افبي ـــــة للك ن
والعلـوم اِرمــة م اإلسـالمَ وأ ــا مـَ الــدََّج  واُست ضـاراتَ وشــتان 

 ِك هما وذا ا
َِ  وما شـَا  ذلـ  ُ  كونـون  فاملَّتدرجون ملَّ ر وال عوذف واُ
مــــدوف  للنــــا  م التَّـــــلي  والتأد ــــد والت ـــــم د واماهــــدات الروحيـــــة 

ــارَ وتبت ــ   العاليــةَ مــَ صــالف  وصــيام و جــد وميــامَ وتــالوف مــرآن وأَذ
 للال  العال م آ   اللي  وأطراف الن ارا
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املَّــــــتدرجون ملطَّْلََّــــــم واملِنــــــد   والتنجــــــيم َحَكــــــَم القــــــرآَن والَّــــــنَة 
ِكمام ومروم م ملا هم عليـه مـَ الفَّـ  وافـمُنَ أمـا أوليـاؤ  املتقـون 

ُو تتعــداهم وعبــاد  الوــاحلون فكرامــا م صــ ي ةل َو ــوفا م أَيــدفَ 
أو ُترَ  عَ نطاق دا ر م م امل ااة واملااَلةَ وهـي أ ضـا  ُ َُتـرَِج م 
ــ ِ  أحيــا مَ ُو  وــ  لنــا  عــَ ََِ ــرِ َِّت م وَضــْعِفِ م وافتقــارِهم لــرام مَ 
ــــَم األحكــــامَ وَ ـــــوِ َل   دِ  حــــالخم مــــَ األحــــوال َأْن خَنْلِـــــَج األمــــور ونـََعاِ 

َ التوــورات ونــوهَم اُيــ  املخـــ دوع  ن الُو ــة ومظاهرهــا دعـــوجم  ورورل
فاحلقيقـــة دا اـــا    ـــا هـــي مفتقـــرفل للتاييـــ  والتفوـــي  مـــَ خـــالل معرفـــة 

 الضواِج وال واهد والدَُُّت حييف ُ  فراط ُو تفر جا

 مدرسة التصوف بحضرموت وضوابطها الشرعية 

جوهرا  ومضـاو    ))ُ خالف اليوم وحنَ ِك  دد ف  آخر ال مان 
أن جنـــد العـــدا  املـــلم  ضـــد املـــدار  الوـــوفية واملمهبيـــة وشـــرف آل  ((

البيــ  النبــودَ فقــد اســت كم م ملــو  الناشــَية وملــو  اُيــ  األوســع 
و ـــة د نيـــة  مـــَ ضـــ اّي املدرســـة احلد  ـــة ِكامـــ   اذج ـــا العلايـــة والرِت
وعلاانيـــة و حلاد ـــةَ ولـــيس ِوســـعنا أن نـــدافع عـــَ احلـــ  ونبينـــه اـــدو  

غار الباط  ِدخانه عقول الغالبيـة العظاـ  مـَ النـا     ورو ة ِعد أن
ألنـــه مــــدر ومضــــا    ولــــيس ِوســـعنا أ ضــــا أن نــــلئ مدرســــة التوــــوف 
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ِكافــة  اذج ــا علــ  َــر التــار   مــَ افطــأ أو الغلــو والومــوع م مممــة 
َ ونوـي  م  لاة احلـ  ِتوفيـ  اه  العادات   ولكننا نَّتطيع أن نقولَ 

َ ونضع النقاط عل  احلروف ليـتاعَ املخـدوعون وجه الباط  ِعون اه  
مــرا ف الكلاــات واضــ ة ِينــةَ وف ــم املعــاين جليــة حَّــنةَ فــر  مــارئ 
اتــــد  حــــرف مبــــ  وضــــع نقطتــــه  نخــــدع م الف ــــم واُســــتنتا َ ور َ 
ـك هـما وذا   خرف أوهـم النـا  حبرفتـه أنـه جـد ر  سـبا  العـال َ ِو

  كاَ جيل احل  وأدواته ووسا له ومَّا لها
ــــــة اِاطــــــة مإلفــــــراط والتفــــــر ج والكــــــم  ومــــــ َ داخــــــ  هــــــم  البيني

والتخلــــيج أَْدَخــــَ  ِــــ   ىل معَّــــكرات اإلميــــان حيــــيف  قــــَ املؤمنــــون 
ـ   مبت لك  ىل اه  راجك ر ته خا فك مَ عماِهَ شاهد َ النعم مَ 
ـــ  رعـــد ومرقَ تعـــال معـــي أ  ـــا  صـــام  و طـــ َ خـــا فك الـــنقم مـــعَ 

تـــــد علـــــ  م   ((ِـــــين علـــــود  ))القـــــارئ نطـــــرق ِيـــــ  ســـــاداتنا  ومـــــدَ 
 مدرست م: 

ـــــرَْع مطلقـــــا   ـــــَع ال َّ َب  وِ نَّ الَّـــــمد ُ  ـَتـْ
 

ـــ ِ  حـــالخم عبـــَد نـَْفـــسخم وَشـــْ َوفِ  ََ  علـــ  
 صـــــــر َع هـــــــوجم   ـَْبَكـــــــ  عليـــــــه ألنـــــــه 

 
ْيـَ  َمْيـَ  الطَّبيَعـةِ 

َ
ْيـَ  لـيس امل

َ
 َهو امل
 ومــــا م طر ــــِ  القــــوِم ِــــد   ُو انت ــــا 

 
 ْع وأَْنِوـــــــــ ِ تالفـــــــــةل لل ـــــــــرِع فـــــــــاأل

ََ ُتَبَّطَــــــــــوا   وَخــــــــــ ِ  مقــــــــــاُِت الــــــــــم 
 

تــــــــــا خم وَســــــــــنَّةِ   ُو تَــــــــــَ   ُ مــــــــــْعَ 
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ََ ِمـــَ ردجم    فـــَ مَّ ا ـــدجم والنـــوَر واأَلْمـــ
 

ــــِة  ــــةخم َُت ــــ  ور ــــنخم وفتن ــــَ ِِدَع  (1)وِم
: اعلم أرشـد  اه  و ّي   163ص ((امل رع الرود  ))َتد صاحد  
نفعــــاَ وأَ رهــــا فــــ د الــــدنيا  ىل ســــوا  الَّــــبي  أن مــــَ أعظــــم العلــــوم 

وا خــرف مجعــاَ وأشــدها م حيــاف القلــو  ومعــاَ معرفــة ســ  أوليــا  اه  
العارفكَ الم َ  فعا م وأموا م عل  اه  دالكَ في و  ِمل  حََّ 
الظَ ام وحمبت م املوصلة  ىل أعل  املراتد  لقولـه صـل  اه  عليـه وآلـه 

َْ  ))وســـلم :  َـــْرَ  َمـــَع َمـــ
ِ نَّ  ))وجـــا  عـــَ الَّـــلَ األولـــك :  َ((َأَحـــدَّ امل

ِر الو احلك نـ  الر َة تَ  َْ َ علـ  عبـاد  املـؤمنك ((َل عنَد ِذ َ ومد أوجد اه 
َِ َأْن   ــد  م صــراط الــم َ  أن  َّــألو  م الوــالف الــيت هــي ِعاــاَد الــدِ  
أنعــــم علــــي م مــــَ النبيــــك والوــــد قك وال ــــ دا  والوــــاحلكَ وأمــــر اه  

تاِــــه مُمتـــــدا  تعــــاىل  حبيبَــــه حماــــدا  صــــل  اه  عليـــــه وآلــــه وســــلم مَ 
 حباِهَ وأخل  ِفا دف أمنـا  رسـله واُطـالع علـ  أخبـار املاضـك مـَ 

وََالًّ نـََقت  عليَ  ِمـَ أنبـاِ  الر َسـِ  مـا نـَ ـَب ِـَ  ِـه  ﴿مبلهَ فقال تعاىل : 
َد ر ــه اه  تعــاىل : ولــما مــال ســيَد الطا فــة أِــو القاســِم اََُنيــ َ((فــؤاَد  

احلكاّيَت َجْندل ِمَ َجنـوِد اه  تعـاىل  ـََقـوِ د اـا ملـوَ  املر ـد ََ ومـال : 

                                                           

 الطبعة األوىل ا 38( د وان اإلمام احلداد ص1)
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التَّوــد َ  ِِعْلِانــا هــما وُِ ــةل صــغرجمَ ومــال ِعــ  العــارفك : التوــد َ  
وَمـــَ مل  ﴿ملفـــت  ُ  كـــون  ُ ِفـــت َ وموـــداق ذلـــ  مولـــه تعـــاىل : 

َ َلَه نَورا  فاا  ا  ﴾َلَه ِمَ نَور  جَيَْعِ  اه 
 َ وتفاَضــَ  النــاِ  ِعِضــ م علــ  ِعــ خم َأْظَ ــَر ِمــَ َأْن َوتــاَ   ىل دليــ خم
وتفاوَ م فيه ولو ملَّـعي واُجت ـاد َغـيِناب عـَ التعليـ َ ولـيس ذلـ   ُ 

اا  ظ ر ذل  للاتأم  العارفا  َِقْدِر نويِل م للعلوم واملعارفََ 
ــــــان العاــــــَر أَْمَوــــــَر مــــــَ َأْن َوــــــ يَج ِكلِ  ــــــا مجلــــــة  وتفوــــــيالَ وملــــــاَ 

و َّتقوَي أصَل ا علاا  ونويالَ وجبِ  املنافََّة م األَنـَْفِسَ املوصِ  
َِــ ِ  األمــد َ ُو ر ــَد عنــد ذود الطبــع الَّــليمَ أن طر ــ  الَّــنة   ىل ا
ـــان املَّـــلاون ِعـــد رســـول اه   هـــو الوـــراط املَّـــتقيم واملـــن   القـــوميَ َو

  أفاِضـَل م م عوـرهم َِِّـَاِة الو ـْ َبة صل  اه  عليه وآله وسلم تتَّا
   ل رف ا عل َ   وصََ   تَّا  َمَ أدَر م ملتاِعكا

ـــَد َعْ ـــَد النبـــوِف وتـــوارجمَ واختلفـــ  ِعـــد ذلـــ  ا راَ انفـــرد    ملـــا ِـََع
خواص  أهِ  الَّنة ِواِ األعاال وسين األحـوالَ واشـت روا ملوـوفية 

را ا واختلفـــــ  عبـــــاراَ م م وصـــــار ذلـــــ  رألـــــا  مَّـــــتاراَ  وخـــــلا  مَّـــــتق
تعر فــهَ وأحَّــَ األمــوال فيــه مــا مالــه اإلمــام حجــة اإلســالم أِــو حامــد 

ًر ـَد القلـِد تعـاىل  ىل اه  واحتقـار مـا  ))الغ ا  رضي اه  عنهَ وهـو : 
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علمل  صولخم  َعَرَف اا صالَح ))وأما تعر فه رعع العلم ف و :  ((َسوا   
َ مال احلافظ الَّيوطي : َو ـ  مـَ النـا   ظـَ ((القلِد وسا ِر اُوارح

تـــد الوـــوفية ومـــرأ شـــيَيا من ـــا وعلـــ   َّـــا  صـــوفياَ  أن مـــَ مـــار َ 
مل َ و  ا التووف علم احلال ُ علم القالَ وهـو أن  تخلـ   وليسَ 

 ر اسَ األخالق اليت وردت اا الَّنَ النبو ة ا 
دل مـَ احلـد يِف و  ))ومال ِع  أ اة التووف :  أصـول هو علمل مَر

ـان ((الد َ ـان اعتقـاد  صـ ي اَ  َ فاَ تضلع من اا وعا  را علم َو
ــــان ســــلفنا   ــــم  الطر قــــة ســــالككَ  ((ِنــــو علــــود  ))صــــوفياَ ولقــــدَ 

علا م عاملكَ فـأنفقوا نفـيس العاـر الفاضـ  مبتعـد َ عـَ العـوارهل  ِو
وال واغ  م تتبع سـنة الرسـول صـل  اه  عليـه وآلـه وسـلم والعاـ  اـاَ 

لاــا ع َ تعــاىل  ىل فعــِ  أخــرجم مل  كــَ  عاــ  َو اــ   نَّــانل َِّــنةخم رم ــا  اه 
احلَّــنة ِعــد احلَّــنة َــوا  احلَّــنةَ ))اــاَ مــال اُنيــد ر ــه اه  تعــاىل : 

ــــة الَّــــيَية ــــوا ِواجــــد افدمــــة علــــ  ((والَّــــيَية ِعــــد الَّــــيَية عقِو َ فعال
حَّـــد الطامـــة الب ـــر ة وســـواِن املـــدد الرمنيـــةَ وأَ ـــروا مـــَ العبـــادات 

ََّ الظـــــالمَ مـــــاموا علـــــ  األمـــــدامَ وافرتشـــــوا وتـــــر  ا ل ـــــ واتَ و ذا َجـــــ
نـد  ل أحدهم طوجم َِّاط املنـام ًو وجوه مَ وجرت دموع مَ و ذاَ 
ـــان علـــ   تالطـــة العـــوام  ُ حلاجـــة أو ضـــرورفَ و ذا خـــالط م لـــمل َ 
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حـــمر مـــَ املخالفـــاتَ و ذا مـــرهل أحـــدهم ومل  عـــد  صـــاحبه رأجم لـــه 
َ  مــَ األعيــادالفضـ  ِــمل َ و ذا مل جيتاــع  حــ ــان (1)د م  ـوم َعــدَّ َ َو

عضــ م  ِعضــ م  ــر   ىل اُبــال واألود ــة  تعبــد اه  في ــا لــيال و ــارا ِو
با ـــ خم فيـــه ومـــع ذلـــ   واظـــد علـــ  اُاعـــة  (2)لـــيال و وـــب  م دار َ 

عضــــــ م  قطــــــع  ــــــار  م  واُااعــــــة أول الومــــــ   ُ لعــــــمر شــــــرعيَ ِو
النـا  ومتـا  فومتـا  و ذا ومعـ  التدر س واإلفتا  و َّـتغرق أوماتـه م نفـع 

ــالم العلاــا  في ــا واستقوــ  أمرهــا حــا  عطَي ــا حقَّ ــا  م ــكلةل تتبــعَ 
و عرَف ــاَ فــ ن شــ  في ــا تومــَ عــَ اإلفتــا  اــاَ و ن ظ ــر احلــ  علــ  
 خالف ما ماله أو أفا ذهد  ل مَ أفتا  واعرتف ملرجوع  ىل احل ا

                                                           

 حــدخمَ أد: جلوســه عنــد  م منـــ له أو م مومــع عبادتــه ( املقوــود هنــا ِعــدم اجتااعــه 1)
خووصا  مَ عوامِ  افل  الـم َ ُ  عرفـون مياـة ل ومـاتَ أو مـَ أهـ  األمـر والن ـي 
واُا  والَّلطانَ أما غ  ذل  ف م  تلطون ملنا  م مَّاجدهم وأسوام م وموامع 

ومــات الــيت حرصــوا في ــا العلــم والتــدر س وغ هــا   ولكنــه ُ  عطــَ  ومتــا  مــَ تلــ  األ
 عل  ترتيد عادا م وعبادا م ا 

َ حـــا ُ  َّـــتعجَ  احلكـــَم أِنـــاَ  رماننـــا  َ ـــرا   ِـــواِق 2) ( وهـــم   ـــاذَ  لـــبع خم دون ِعـــ خم
ل ا مـَ  ر  ملرهبنة واُنطوا  وما شـَا املعرتضك الم َ  تَِّ اون الووفية أم ال َمَ َذ

ون البع   فع  ال ـي  دون  ِعـ  مَّـألةل ِد  يـة ُ نتـا   ىل اعـرتاهل   التـ َ مَ َو
علـــ    ((اُايـــع))ُخـــتالف حـــال النـــا  ووظـــا ف مَ أمـــا األمـــر املَّـــتقب  أن  كـــون 

 صفةخم معينةخمَ ففيه ِال ش  تعطي لَ   ل للواجبات األخرجم ا
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ـــان  ـــم اعتنـــا ل اماب ِكتـــد اإلمـــام الغـــ ا   ((اإلحيـــا   ))ُ ســـياا  َو
ــان  ــم اعتنـــا  ((افالصــة))و ((الــوجي ))و ((الوســيج))و ((البَّــيج))و َ َو

لــنَ  ــ  مــن م رتبــة احلفــا   َ  ىل أن مــال: ورــا تقــرر (1)اماب محلــد يف ِو
 َعلــم أن الَّــادف ِــين علــود حــاروا شــرف النَّــد مــَ ج اتــه الــ الثَ 

 ج ات:فقد مال اإلمام الغ ا  شرف النَّد مَ َالث 
 حــداها : اُنتاــا   ىل شــجرف الرســول صـــل  اه  عليــه وآلــه وســلمَ فـــال 

  عادله شي  ا 
ـــــة األنبيـــــا  صـــــلوات اه   ال انيـــــة : اُنتاـــــا   ىل العلاـــــا َ فـــــ  م وَر

 وسالمه علي م ا 
                                                           

لالختوار  ((ِين علود  ))( حمفنا ِعد هم  الفقرف استطراداتخم عَ مواعد الَّلو  عند 1)
ا أن م ِعـــ  هــم  القواعـــد   ضــاحا  ملَّـــا   افاــول والع لـــة عنــد ِعـــ    ولكــَ رــ

 متأخر  م أحلقناها م احلاشية را م اله : 

وملا رأجم املتأخرون م رما م ما أنمر ِه الرسول صـل  اه  عليـه وآلـه وسـلم مـَ 
التَّعل م لغ  العا  والتفقه للـدنياَ وا ان  تقع فياا مض َ  ل  ـ ِ  عالماتخم وآّيتخم ماَ 

ـ ِ  جاهـ  علـ  مَـْدِر  َطاع وا وجم املتَّبعَ وَو ِ َ األمَر غَ  أهلـهَ وَظَ ـَر الَف ـَل مـََ 
امل

ــــوا اإلفتــــا  والتــــدر س والتــــأليَ   -ج لــــهَ وغــــِ  ذلــــ  َــــا وردت ِــــه األحاد ــــيف تَر
ل ـــم  ـــِة أنفَِّـــ مَ ورأَوا أن ذلـــ  هـــو  -واملقوـــود الغالبيـــة ولـــيسَ  وأمبلـــوا علـــ  خاصَّ

و م احلقيقة اشتغالل مملعع املعل عنه ملدرا ةَ وهو أفض  مَ املبع المد األهمَ وه
 ا 164ص ((امل رع الرود)) قال له الروا ة ا اهـ مَ 
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 ال ال ة : اُنتاا   ىل أه  الوالح والتقوجم ا
انوا  َفوَن العبادَف خوفـا  مـَ الـرّي َ و ذا تك لَّـَم أحـَدهم م الـوعِظ َو

أو غـــ ِ  وخـــاف الـــرّي  َعـــَدَل  ىل غـــ ِ  َـــا ُ  دخلَـــه ذلـــ َ و ذا طرمَـــه 
البكاَ  م تالوفخم أو مرا ِف حـد يفخم صـرفه  ىل التبَّـم ا ُو  ـَمم  نفََّـه م 
املـــ َ و ذا ِلغـــه أن أحـــدا  مـــَ األعيـــان عـــ م علـــ  رّيرتـــه م  ـــوم درســـه 

ه ـانوا رضـي اه  عـن م َ و ذا دخ  عل  غفلةخمَ (1)تَر ر  ذل  وأوجـ َ َو
راهد َ م الدنيا والرّيسة في ا مانعك ملكفاف من اَ ُو  فرح ِ ي  
أمب  مَ الدنيا ُو و ن علـ  شـي  أدِـر من ـاَ وررـا ان ـرح صـدرَ   ذا 

 َصرَِفْ  عنه  ا َ 
ــــانوا  كرهــــون ادِ خــــاَر الَقــــوِت    ــــارا  لفــــراغ اليــــد مــــَ الــــدنيا علــــ   َو

 اَ ومـد  ـدخر ِعضـ م علـ  اسـم عا لتـه  سـيا  ِفعلـه صـل  اه   مَّـَا
عليـــه وآلـــه وســـلمَ أو تَّـــكينا  لالضـــطرا  الـــمد ررـــا  قـــعَ أو ا امـــا  
َّـــَد احلـــالل علـــ  ســـا ر م ااتـــهَ  ـــ   واحـــدخم مـــن مَ  َمَ  للـــنفسَ و قـــدِ 
ــان  نفــ   َّــوف العــارد ووفــا  الــدَّ ََ َو و نفــ  املــال م  طعــام اُــا ع َو

 ميَّكه ااملال ُو 
                                                           

( املقوود مألعيان : أه  الَّلطان واحلكم واملظ ر الدنيود اليت جيرد عل  أحكـام م 1)
 الظلم والبطل ا 
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ََ ِنفَِّـــهَ وََـــ  مـــع خادمـــه  ـــ   واحـــدخم مـــن م  ـــِدَم الضـــي ـــانَ  َو
وعبــد َ وواــ  ِضــاعته مــَ الَّــوقَ و وــاف  الغــين والفقــ َ والوــغ  
والكب َ وال ر َ والوضيعَ و َّلم عل َ   َمـَ َلِقيَـَهَ ُو  ـرجم أن لـه 
ُ  ولــــو ِلــــن مــــَ األعاــــال مــــا ِلــــنَ ِــــ  ررــــا وَّــــد أنــــه  عنــــَد اهِ  حــــا

ـــة ملـــا   ـــ د في ـــا مـــَ ســـو  األد  ملنَّـــبة ُنـــا  اه    َّـــت    العقِو
لاا ترم   م املقامات رأجم أنه أَْهَوَن َخْلِ  اه  اهـ  ا( 1)تعاىلَ َو

ـة  م العد ـد مـَ  -وم َل ا وشبَ  اَ   ل -َان  هم  الضواَِج  مب َو
موـــنفات الَّـــلَ الوـــاَِ وهـــي ماعـــدَف املدرســـة الوـــوفية الـــيت وضـــع 

 ا األستاَذ األعظم الفقيه املقـدمَ وجعل ـا مدرسـَة اعتـدالخم وموـدخم أساس
و ين ار ل ))ذاِت تـََفـــر دخم َمن ِجـــي خم  ـــتال َم مـــع مف ـــوم احلـــد يف النبـــود : 

تــاَ  اه  حبــ ل َــدودل مــَ الَّــاا   ىل األرهل وعــرت   فــيكم ال قلــك :َ 
ََ افبــ  أخــلين أ اــا لــَ  فرتمــا حــا   َــرِدا علــيَّ أهــَ  ِيــيتَ و ن اللطيــ

 ا  (2)((احلوهل  وم القيامةَ فانظروا فياا ُتلفوين في اا

                                                           

 مختوار ا 165( امل رع الرود ص1)

تــا  اه  واتبــاع مــن   العــرتف ال ــر فة ( هــ2) ما احلــد يف الوــ ي   ــدعو األمــة  ىل  مامــةَ 
ـــَد م احلـــد يف  ََّ  الـــيت أوصـــ  النـــب صـــل  اه  عليـــه وآلـــه وســـلم النـــا  ممتفـــا  مَ   َأ

ـــدَِّعَك و ـََقي ِـــَدوا األتبـــاَع رـــا  فـــت   ـــم َغـــرف احليلـــة وافـــداع  -
َ
حـــا ُ  نفعـــَ  ِعـــَ  امل
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ان اإلمام امل اجر  بار أ اة أهـ  البيـ   -و ذاَ  اُتـَم  -وهو أحدَ 
عــَ  أتباعــه عــَ ِ ــ  فــِ   م القــرن الراِــع مــرارا   َــرَِ  ِــه ذر تــه وأهَلــه ِو

ــان مــرارَ   الفقيــه عوــرِ  ملعــراقَ فكانــِ  ا جــرَف  ىل حضــرموتَ فقــدَ 
املقدم محتضاِن املن جية الووفية األخالميِة أ ضا  مـراَر َحَّْـمخم  تناسـد 
                                                                                                                             

اــا لــَ  فرتمــا حــا  ))فقــال :  -  النــا  والتلبــيس علــ ََ افَِبــ  أخــلين أ َّ و نَّ اللطيــ
فيــا ســب ان اه    هــما حكــمل مطعــياب للدُلــة ِعــدم اُفــرتاق ِــك   (( َــرِدا علــيَّ احلــوهَل 

ك الَّنة النبو ة اليت  كون أهَل ـا و َاَ ـا ودعاَ ـا  َتا  اه  نوا  وحكاا  وت ر عا  ِو
 عاىل العرتف ال ر فةَ ملَ أرادوا اُعرتاف وصدق اُتباع ا ِضاانة اه  ت

َالفقيــه   ((ِعــ  شــيوخ العــرتف  ))وعلــ  هــما احلكــم القطعــي تكــون اختيــاراَت 
تَد الَّـلَ هـو أصـ ل مـَ  املقدمَ وانت اَجه طر   التووف ملوورف اليت أوض ْت اَ 

 أصول اُتباع ُ اُِتداع ا

تور حماد تبه الَد الرسـالة ))علي البار العلود م مقدمته عل   ومد أعجبين ماَ 
والغر ـَد حق ـا  أنَّ ))لإلمام علي الرضا را م اله ِعد   راد  حد يف ال قلـك :  ((المهبية

وحَّنهَ  ((سنَ الرتممد))وم  ((ص ي  مَّلم  ))حد يَف ال قلِك هما رغَم وروِد  م 
م النيَّــــــاِورد م   ُ أن معظــــــَم  ((أ ــــــد  مَّــــــند اإلمــــــام ))و ((املَّــــــتدر   ))واحلــــــَا

ُ  عنه حد يف :  ََ مَ العلااِ  افطبا  جي َله أو  تجاهلهَ و وردوَن ِد  ين  ))املعاصر 
تـاَ  اه  وسـنيت   ))وهـو م  ((ار ل فيكم ما ِ ْن متََّّـْكَتم ِـه لـَ َتِضـل وا ِعـدد أِـدا :َ 

ان متنه ومعنا  ص ي  ((موطأ مال   َل وانقطاعل و نَ  ـان مـَ وم سنِد  ضع ا   َو
َِتاـــاَن هـــما احلـــد يِف  لي اـــا معـــا  ألِهيت ـــا م البـــا  ا أَم ـــا  الواجـــد   ـــراد احلـــد  كَ 

 َِ تاان العلم  ااال ر   الو يِ  ف و مََ 
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مع الظرف وال مان واملكانَ و ظ  هما القرار ومثراتـه سـار َة املفعـوِل مـا 
ِ اَ و ن ــأَ و ــرتأل علــ   دام م الوامــع َمــَ  َــْدرَِ  معانَي ــا و ـَْفَقــَه مــدلُو

 را عة اشي خم مَ تل  الضواِج األخالمية ال
 ن مــــرارا   بــــدأَ ِفــــردخم م لتاــــع ملــــي خم ملعلاــــا  واِــــدَك والفق ــــا َ 
فينــت  عــَ هــما القــرار نــول اُايــع مــَ رؤ ــةخم فكر ــةخم  ىل أخــرجم َلدُلــةل 
واض ةل عل  سالمة الت ـول وصـدق القـرار ووامعيتـهَ    نـه مـرارل سـليمل 

رد الوحيــد وهــو الفــ -وصــ ي َ والــدليَ  علــ  ذلــ  أن ال ــيَ  ممــروان 
ـان َِهـ َه م األصـ  شخوـيَة الفقيـِه  -المد عارهل فكرف الت ول    ـاَ 
ـــمَّفَ حيـــيف مـــال لـــه :  َِ فَـــوَر   ))الَف ـــ َ ((ومـــد َرَجـــْو  َأْن َتَكـــوَن م ـــَ  اِ

ــان حمكانــه أن  والفقيــَه مل  كــَ م ذهنــه مقاَمــه وحالَــه ومَّــتقبَله و َُ 
ــان  رجــو  ــان واــَ  َهــمَّ  َرضــَي شــيخه ووقــ  لــه احللــم الــمدَ   َ و  ــاَ 

جدِ   اإلمام امل اجر  وم ناَّ  البعَد عـَ الـوطَ واملـال واُـا  م سـبي  
 هم  العرتف ال ر فة ا

ــــان  ـَْفِ ــــم و ـَْعِلــــم َأنَّ اختيــــاراِت أهــــِ   لقــــد تبــــك أن الوامــــَع آنــــما َ 
م  البيــ  النبــودِ  ونــو ِ م مــَ أمــر  ىل أمــر  َلــ م البقيــَة أن تكــوَن تبعــا   ــ

ـــ    ََ النجـــاف عنـــد الفـــ  والـــبالّي واِـــََ فتـــبع م النـــاَ ااَ  أل ـــم َســـَف
 النا ا
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 ن مدرســة الفقيــه املقــدم أَبتــ  جبــدارفخم علــ  مــدجم القــرون املتتاِعــة 
يـــَ ُ  لـــهَ َو أ ـــا مـــَ أفضـــ  املـــدار  اإلســـالمية م الوامـــع العـــامليَ 

ــمل  ورا ــدها وما ــدها وشــيخ ا  مــامل مــَ أفضــ  أ اــة ال بيــ  تكــونَ 
النبــود م عوــر  ؟ مجــع اه  لــه ِــك العلــم حــا ِلــن ِــه رتبــة اُجت ــادَ 
ــــك احللــــم حــــا جـــــم  ِــــه املخــــالفك واملـــــوالك علــــ  طر ــــ  العبـــــاد  ِو

 وال هادَ   ا مدرسة وصَ اإلمام احلداد رجا ا فقال : 
 وأصـــــــــولَنا وشـــــــــيوَخنا مـــــــــَ ســـــــــادفخم 

 
 َعَلوِ َـّــــــــــــةخم نـََبوِ َّــــــــــــــةخم فــــــــــــــاألْع وِعــــــــــــــي

ـــــــــــو   َِ  َّ حماـــــــــــدل ال ـــــــــــيَ  ن ـــــــــــد   َر ال
 

 و ليــــــــه عيَّـــــــــ  ذو اِـــــــــ ِ  األرفـــــــــعِ 
 وْا ـــــــــْد وعبـــــــــَد اه ِ مـــــــــع َعْلـــــــــوِ ِ  مْ  

 
ـــِدِهْم م اـــا َدِعـــي  (1)َِْوـــرِ ِ ِ ْم وَجد 

 وســــــــــليِ  َعْلــــــــــِود خم علــــــــــ  من اِجــــــــــهِ  
 

ـــــــــــــعِ  َْرََ
 (2)وســـــــــــــليِله فَاََّـــــــــــــلِ مل م امل

 َردَّ الرََّســــــــوَل عليــــــــه م ــــــــَ  ســــــــالِمِه: 
 

 ْد للفخـــاِر اأَلمجَــــعِ فاعَجــــ(( ّي شـــي َ ))
  

  ِ  ِمـــــــــــــرمطخم  مـــــــــــــامخم جـــــــــــــامعخم نــــــــــــــ  و 
 

ـــــــر ِعِ  ـــــــِ  َمَف  (3)أصـــــــ خم ألشـــــــياِخ الطر 
َِنيــــــــه َخــــــــتَّ  مــــــــاَم م أســــــــتاَذَهمْ    ِو

 
 (1)شـــــــيِ  ال ـــــــيوِخ العـــــــارِف املتوســـــــعِ 

                                                            

ورد وجد د أِنا  عبيد اه  أ د امل اجرا 1)  ( أ د امل اجر وولد  عبد اه  ِو

 ((عل  من اجه ))د امل ار  ليه  نه ( هو حماد َِ علودَ   ولد  اإلمام علود َِ حما2)
   سليله علي خالع مَّم المد رد الرسول صل  اه  عليه وسلم عليه الَّالم ا

 ا 556( سيد  اإلمام حماد َِ علي املتوم ررمط مَ أرهل ظفار سنة 3)
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ـــــــــــــالَ  َعْلـــــــــــــِوداب أتـــــــــــــ  َِعلِـــــــــــــيِ ِ مْ   وت
 

  (2)وعفــــــــــيِف ْم وحماــــــــــِد املَّــــــــــتودع 
ــــــــق اِف ا  َِ اه ِ َس ــــــــ ــــــــِه د  ــــــــالووجي  لَع

 
ضــــاِر  ََّْــــرَِع ِ ْن َدِعــــي  (3)والفخــــِر وِا

ــــال 
َ
ــــِد َســــلطاِن امل ــــَدَروِ  الَقْط  والَعي

 
ْ َيـــــــعِ 

َ
َِ شـــــــيِ  امل  (4)وأخيـــــــِه نورِالـــــــد 

ـــــــــةخم   ـــــــــو اِم صـــــــــاحِد َروَغ  وحماـــــــــِد الَق
 

 (5) ِ  َعيِد ــــــــــِد الفقيــــــــــِه اأَلْورَعِ نـــــــــــ  و 
 وحماـــــــــــــــدخم ذا  الفقيـــــــــــــــَه وِصـــــــــــــــْنوِ ِ  

 
َِ أَ  ــــيِ  نَــــوِر الــــدِ   ْرَِــــعِ أل َّ

َ
 (6)نْــــِس امل

ـــــــــــــــــــَم راهـــــــــــــــــــدل   ََعِل
 وحماـــــــــــــــــــدخم ذا  امل

 
 (1)ولاهـــــــــدل فـــــــــي م عظـــــــــيِم املومـــــــــعِ 

 
                                                                                                                             

 ( شي  ال يوخ هو سيد  الفقيه املقدم املرتَجم له م هم  الرتمجة ا1)

َ وأمــا أِنــا  علــود الغيــور علــي وعبــد اه  امل ــار 669ملغَيــورَ تــوم ســنة علــود املعــروف ( 2)
َ وحماــدل امل ــاَر  ليــه مملَّــتودع هــو حماــد ِـَـ علــي مــوىل الدو لــةَ تــوم ســنة   ليــه ملعفيـَـ

 ا 819

( ســـق اَف العـــال هـــو ال ـــي  عبـــد الـــر َ الَّـــقاف ِـــَ حماـــد مـــوىل الدو لـــةَ تـــوم ســـنة 3)
د  أِو ِكر ال819َّ َ  وتـوم 821كران وعاـر اِضـارَ تـوم الَّـكران سـنة َ وأُو

 ساجدا ِرتمي ا 833اِضار سنة 

( هو الَّيد اإلمام عبد اه  َِ أيب ِكرَ َلقِ َد ملعيدرو َ وهـو اسـم مـَ أألـا  األسـد  4)
يدد م  ر  اإلمام الِ   ا  865َ وتوم سنة ((ا  العرو   ))َاا َذ

حماـد ِـَ حَّــَ ِـَ حماـد ِـَ حَّــَ ِـَ علـي ِــَ  ( صـاحد َروَغـة هـو ال ــي  العالمـة5)
 ا 845الفقيه املقدمَ وَروغة مر ة شرق ترميَ توم سنة 

 َ وأمــــــا صــــــنو  767( حماــــــد ِــــــَ علــــــود ِــــــَ أ ــــــد اِــــــَ الفقيــــــه املقــــــدمَ تــــــوم ســــــنة 6)
 توم ركة املكرمة اَ ومد علي فاأله  –أد:أخو   -
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 والَعــــَدين الَبْ ــــَر اِفَضــــم  أخــــي النَّــــدجم
 

ــــــيِ  األخ ــــــعِ  َتَِّق
ــــــِه امل ــــــما الوجي  (2)َو

 وســـــليِ  علـــــود خم   ـــــَد َجْ ـــــَد خم  
 

وال ـــيِ  شـــي خم ذد اِـــ ِ  األرفـــعِ 
(3) 

َِ وِصــــــــــ   نوِ ِ وســــــــــليِله ذا  العفيــــــــــ
 

َتَضــــــــــــــلِ عِ 
َ
 (4)احلـــــــــــــِل عبــــــــــــــِدالقادِر امل

 وال ـــــــيِ  ْايب ِكـــــــرخم ســـــــاللِة ســـــــاملخم  
 

ـــاِ  الفَّـــيِ  األوســـع  (5)ذد الفخـــِر وُا
 

                                                                                                                             

حماــد ِــَ عاــر ِــَ حماــد ِــَ أ ــد ِــَ ( حماــد املعلِ ــم املــراد ِــه ال ــي  ال ــر َ العالمــة 1)
 ِرتميَ وهو املكع  يب َمرميِ  ا  822الفقيه املقدمَ توم سنة 

هــَ 914( هو اإلمام أِو ِكر العدين َِ عبد اه  العيدرو  توم ِعـدن ودفـَ اـا سـنة 2)
ما الوجيه ف ـو ال ـر َ عبـد الـر َ ِـَ علـي ِـَ أيب ِكـر الَّـكران ِـَ  وأما موله )َو

 ا 923َ الَّقاف توم ِرتمي سنة عبد الر 

( هــو ال ــي  ال ــر َ أ ــد ِــَ علــود اِــَ املعلــم حماــد ِــَ عبــد الــر َ ِــَ حماــد اِــَ 3)
َ وأمـا ال ــي  شــي ل 973ال ـي  عبــد اه  معلـودَ َعــِرف جبـد  َجْ ــَد َ تـوم ســنة 

ََ عبد اه  َِ شي  َِ شي  عبد اه  العيدرو  صاحد   العقد النبود ))ف و شيَ  ِ
 ا  990َ توم   د أمد سنة ((

َ ((العقد النبود))( العفيَ هو عبد اه  َِ شي  َِ عبد اه  العيدرو  سلي  صاحد 4)
َ وأما صنو  ف و ال ر َ عبد القادر َِ شي  صاحد ار   1019توم ِرتمي سنة 

ـــر صـــاحد ((النـــور الَّـــافر)) دتـــه   ((شـــرح العينيـــة))َ ولـــه مؤلفـــات عد ـــدفَ وَذ أن ُو
يع األول   ر ه اه  ا1038َ توم سنة 978َان  م ِر

كر ِـــَ ســـامل 5)  992َ وتـــوم ســـنة 919َ ولـــد ســـنة ((صـــاحد عينـــات  ))( ال ـــي  أِـــِو
 ِعيناتا
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ورف م موــــيدف اإلمــــام احلــــداد شــــفع ا ِناــــاذ   هــــم  الناــــاذ  املــــَم
ل  ـــا تنـــب عـــَ مدرســـةخم  أخـــرجم م ذات القوـــيدف وم موـــا د أخـــرجمَ َو

 ذاِت َمقامخم عظيما
 

 
 ذ المحسوبة على التصوف المآخ

 وموقف مدرسة الفقيه المقدم منها

وجـــد علينـــا وحنـــَ نكتـــد ترمجـــَة اإلمـــام الفقيـــه املقـــدَّم َِلغَـــة عوـــرِ  
يِلنا مَ أحفاِد  وأتباِع مدرسته واملنتَّـبك  ىل من جـهَ حدرا  وعلـم  ُو

ا  َ  عَ َوْجـِه هـم  املدرسـة ومن ج ـا مـنـ  أو حبكم الوراَة والتقليدَ َأْن 
َْغِرَضــــوَن عاــــدا  أو  َروِ جــــه املنتفعــــون موــــداَ  أو  ت ــــدث ِــــه 

واولــــه امل
املخدوعون م عور َ وما  نَّبونه مـَ نر ـَ أو ت ـو ه أو اِتـداع أو 
فَّــــاد م التوجــــه م مــــن   التوــــوف والوــــوفيةَ متخــــم َ مــــَ  فــــراط 
ِع  الووفية وغلو ِع  األتباع ومفاهيم ِع  العلاا  حجـة  ماطعـة  

 حكاوا ِه ومررو  ا عل  ما
مل  حـا  وسَّـَد األمـر  ىل غـ   واحل   م ذاته موداب حبجتهَ و ظ َ 
أهلــهَ فعنــدها تنقلــد املــوار َ واألميَّــة رغاــا  عــَ احلــ  وأهلــهَ و وــ  
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احلـــ  مطـــال  مألدلـــةَ و وـــ  الباطـــ  حقـــا  مألدلـــةَ وعنـــد ذلـــ  جيـــد 
 التـَّ ـَب َ  مَ  ِ  حكمخم وتقد را

ا  أمرل مضـبوطل ملكتـا   والتووف ِكونه علاا  وأخالما  وأدم  وسلَو
والَّـنةَ وهــو األسـا  والقاعــدفَ ومــَ شـم عن ــا حفـراطخم أو تفــر جخم فــال 
ـــان مـــَ  لِ  ـــا ِت اتـــهَ ُو واســـبون ِ لتـــه ولـــوَ   نطـــود أتبـــاَع املدرســـةَ 
شيوخ اَ وجيد حََّ الظَ مُايعَ ومـد صـنَ العد ـد مـَ العلاـا  

تبــا   ورســا َ  عد ــدف  ًلــوَ  ــ ا  مــَ اإلشــكال املَّــت ِكم  مـدميا  وحــد  ا َ 
ـرغم أننـا م  م عقول البع  دون البع  حـول التوـوف والوـوفيةَ ِو
هم  الرتمجة لَ نتنـاول التوـوف ِعاومـهَ ولـَ ن ـرح غوامضـه ومـا هـو 
عليـــهَ و  ـــا ســـنأخم طرمـــا  خاصـــة  ردرســـة فيـــهَ هـــي مدرســـة اُعتـــدال 

 والقود ا 
أصــ ل مــَ أصــول امللــة اإلســالمية ســوا  م علــوم والقوــَد واُعتــدال 

اا ِع  مامنا الفقيه املقدم مدرسَته علـ  هـما  التووف أو م غ هاَ َو
املـــن   املعتدلـــة فقـــد ســـبقهَ  ـــ  مـــَ املعتـــدلك   ولكـــن م مي لـــون  جـــا 
مال اــا ل مــا م ومكــا م ضــاَ مدرســة التوــوف عامــة الــيت هــي جــ   

 قـول اإلمـام اُنيـد سـيد الطا فـة عـَ  مَ مـن   أهـ  الَّـنة واُااعـةَ
طر قتنــــا مضــــبوطةل  ))مــــن   عوــــر  وســــلو  طر ــــ  التوــــوف آنــــما  : 
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ملكتـــا  والَّـــنةَ و ذا رأ ـــتم الرجـــ  تنخـــرق لـــه العـــادات وتتـــواتر منـــه 
امـ َ  الكرامـات فـانظروا حالـه عنـد األمـر والن ـيَ فـ ن مـام ااـا فـو ابَ 

َْ علـــ  األد  ال ــــرِعي   و ُ فـــال عـــلف لــــه عنـــد األوليــــا َ ومـــَ مل   ـَــــْؤَم
ََ عل  سر الُو ة املرِعي  ؟   ا(1) ((َيَ  ـَْؤَم

وهـــم  ماعـــدف اُعتـــدال ا والتوـــوف الوـــ ي    ـــدف  ىل تكـــو َ 
شخوـــية الكتـــا  والَّـــنة رف ـــوم َعَاِلـــي خم مـــع أخـــم اُعتبـــارات لل مـــان 

وغالــد املعرِتضــك علــ  التوــوف الوــوفية   ــا  عرتضــون  َ(2)واملكــان 
ََـَّ ُ َخـالق لـهَ عل  ا َس ـِم الكـاذِ  واُدعـا  مألحـوال واملقامـات  لرتَّ

أو َـــَ  تخـــمها غرضـــا  للـــررق واحليلـــة والعبـــيف ِعواطـــَ النـــا َ وهـــي 
عــــاَدون 

َ
أ ضــــا مــــادَف الت اــــِة اإلعالميــــِة الَغَرِضــــية الــــيت  دنــــدن علي ــــا امل
لِ ه ا وهم  الَّلبيات حي اا وجدت تَعتـل تِـَرف   ونقوـا  للان   الوومَ 

عل  فاعل ا ُو تَعتَل حجة  عل  فَّـاد املـن   ذاتـهَ ف نـا  مـَ  ـدعي 
يــة وا دا َ  معرفتَــه لعلــم احلــد يف أو العقا ــد أو التفَّــ  أو علــوم الرِت

                                                           

 ( ا 164: 1) ((امل رع الرود  ))( عَ 1)

اومــَ 2) ( املقوــود معتبــارات ال مــان واملكــان : افاــول والع لــة عنــدما جيــد أن تكــونَ 
هَ و ع ل ِك الووم والظلم اُجتااعي املتضافر ِرج ِك الو عليهَ واُ اد  وم وِر

ة عندما  دعو داعي ا اُايع ا  واحلَر
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وهــو  ت ــمها غرضــا  ألهدافــه وموــاحلهَ أفتكــوَن دعــوا  حجــة  ملــَ أراد 
ـــ ان مَّـــلاا  أن  ـــت َم املـــن   اإلســـالمي  نـــه فاســـدَ ألن ر ـــدا  وَعْاـــرا َ 

 فاسدا  أو حمدد  فاسدا  ؟ 
 ن التوـــوف م حـــدِ  ذاتـــه علـــملَ ومـــد تنـــاول العد ـــد مـــَ املنوـــفك 
ََ خلـــــــدون م  تعليــــــَ  مظـــــــاهر  وأصــــــل ا اإلســـــــالميَ مــــــال املـــــــؤرخ اِــــــ

عَ التوـوف العـام : هـما العلـم مـَ العلـوم ال ـرعية احلادَـة  ((مقدمته))
قطـاع  ىل اه  تعـاىل واُِتعـاد م امللةَ وأصل ا العكوف م العبادف واُن

عَ رخرف الدنيا ور نت ا وال هد َـا  َقبـ  عليـه اُا ـوَر مـَ لَـمَّفخم وجـا خم 
ــان عامــا  م الوــ اِة  َ واُنفــراَد عــَ افَْلــِ  م افلــوف للعبــادفَ َو ومــالخم
والَّـــلََ فلاـــا ن ـــأ اإلمبـــاَل علـــ  الـــدنيا ِعـــد القـــرن ال ـــاين ومـــا ِعـــد  

ة الــــدنيا اخــــتت املقبلــــون علــــ  العبــــادف مســــم وجــــن  النــــا   ىل تالطــــ
 الووفية واملتووفة ا 

وم مدرسة حضرموت  وصَ الووم والوـوفية اـما النعـ  الـمد 
تاِــه   ((الكل ــ  األ ــر واإلََّــ  األَــل))أَبتــه اإلمــام العيــدرو  مَ 

الووم العامَل مه  هو المد  ضع األشيا  م مواضـع ا  ))حييف مال : 
ل ا ملعلمَ و قيم افل  مقـام م و قـيم احلـ  و دِر األ حوال واألوماتَ 

مقامـــهَ و َّـــرت مـــا  نبغـــي أن  َّـــرت و ظ ـــر مـــا  نبغـــي أن  ظ ـــرَ وَ  
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اـال معرفـة ورعا ـة  األمور مَ مواضع ا حبضور عق  وص ة وتوحيد َو
 ا( 1) ((وصدق و خالصَ وهم أه  ال ر عة والطر قة واحلقيقة

ــــا احلــــداد م  ــــة القوــــ ))و مامن ــــرر لنــــا مــــن َ  الَّــــلَ  ((يدف العيني أِ
وطــــر ق م وهــــو طر ــــ  الكتــــا  الَّــــنة َ لــــة  م مدرســــة الفقيــــه املقــــدم 

ج الطر   م هم  الوصية :   حبضرموتَ وهاهو  قدم ضِو
ـــــــــَر َنِوـــــــــيَ ةخم ووصـــــــــيَّةخم  َْ  والقوـــــــــَد ِذ

 
ــــــانوا معــــــي  للــــــنـَّْفِس واإلخــــــواِن  ذَ 

ــــــــــــــــا  َك ف  َّ
َ
 تقــــــــــــــــوجم  لــــــــــــــــِه العــــــــــــــــامل

 
ْرِجــــــــــــعِ ِعــــــــــــ اب وِحــــــــــــرْ 

َ
 رل م الــــــــــــد   وامل

َِ فاسَتْاَِّــــْ  اــــا  ارَ   في ــــا ِغــــع الــــد 
 

 واْلــــــــَ ْم تـََنــــــــْ  مــــــــا َتْ ــــــــَتِ يِه وتَــــــــدَِّعي
 وال  ْهــــــــَد م الــــــــدنيا الــــــــدَّين ِ متاَع ــــــــا 

 
 داِر الـــــــــومِ  فاـــــــــا اـــــــــا ِمـــــــــَ َمْرتَـــــــــعِ 

 تَلِ ــــــي عــــــَ األخــــــرجم ُو تَبَقــــــ  ُو 
 

 َتْوـــــــــــــَفو حبـــــــــــــال فاجتِنْب ـــــــــــــا أو دَعِ 
ـــــــال تـَْعـــــــِدْل ِـــــــهوعل  ـــــــَ  ملوـــــــِل ف  ي

 
 شـــــــــــــيَيا  ومل ـــــــــــــكِر اأَلمَتِ  اأَلْوَســـــــــــــعِ 

 وافــــــــــــــوِف ه ِ العظــــــــــــــيِم وملرجــــــــــــــا 
 

 فكالِهـــــــــــا م ـــــــــــَ  الـــــــــــدوا  األنفـــــــــــعِ 
 والوـــــــدَق واإلخـــــــالَص ه  احـــــــتِفظْ  

 
ْ ـــــــــــــرَعِ 

َ
 ااـــــــــــــا ف  اـــــــــــــا ِعاـــــــــــــاَد امل

ــــــــــــــَة افَْلَوــــــــــــــاَ  أَوََّل خطــــــــــــــوفخم    والتِو
 

 نَــــــــــــعِ للَّــــــــــــالكَك  ىل احِلاــــــــــــاِ  اأَلمْ 
ـَاــــــــرِ  مـــــــا  ـَْقِضـــــــي اإللـــــــَه وَحْلـــــــوِ ِ    ِو

 
رَعِ  َْ ــــــا ــــــِ  ف ََ التـََّوَ  ــــــ َْ راضــــــيا  وِم ــــــ ََ 

 
                                                           

 ا ((اماوعة العيدروسية  ))مَ  6( الكل   األ ر ص1)
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َْ َمَتَ ـــــــــــر ّي   ـــــــــــ ََ ِِ النِ ي ـــــــــــاِت   ولوـــــــــــا
 

 مَّــــــــتك را  من ــــــــا ورامــــــــْد واخ ــــــــعِ 
 وامنــــــــْع ريَّــــــــوِر املعــــــــا  ُو َتِطــــــــ ْ  

 
ــــــــــــــ   تـَــــــــــــــَورَّعِ  ــــــــــــــا ُ وَِ  أمــــــــــــــال  وعا 

 واحـــــــمْر مـــــــَ الكـــــــِل امل ـــــــوِم ف نـــــــه 
 

ـــــــــعِ   دا ل ومـــــــــَ َعْجـــــــــدخم وَشـــــــــ  خم َمْ ِل
ـــــــيْ   ـــــــْرَ  افَِف  ومـــــــَ الـــــــرّيِ  ف نـــــــه ال ِ 

 
ََ الـــتـََّف  ِل شـــياِة العبـــِد الـــدَِّعي    وِمـــ

ــــــــــمخم   ــــــــــ الخم دا  ــــــــــنـَّْفَس َرْضــــــــــ ا معت  وال
 

 والوـــاِ  مـــْع َســـْ ِر الـــد َج  وًََـــوَّعِ 
ــــــــــارِعخم   ــــــــــْدَ  ج ــــــــــاَد من  وهــــــــــواَ  جاِه

 
َِْ ــــــــــعِ  خَم م ــــــــــَ  الَعــــــــــَدوِ  اأَل  وتــــــــــاِل

 واعَاــــــــْر  وراِد العبــــــــادِف َعْاــــــــَرَ  الـــــــــ 
 

ْ ِمــــــــــعِ 
َ
 ــــــــــفاين وســــــــــاعاِت ال مـــــــــاِن امل

ـــــــالَم َرِِ ـــــــ  دا اـــــــا    ََ ـــــــَ  القـــــــرآَن   وات
 

ـــــــــــــــــــــــــعِ   َِتـــــــــــــــــــــــــَدِ رخم وتـَرَت ـــــــــــــــــــــــــ خم وَُتَ  
ــــــــــــ   ــــــــــــَه عل ــــــــــــَه وواِظْب َر ُرِْم َْ ــــــــــــمِ   وال

 
 َمــــــرِ  ال مــــــاِن مــــــَع احلضــــــوِر اأَلمجَـــــــعِ 

 ف ــــــــو الغــــــــماَ  لكــــــــ ِ  ملــــــــدخم َمْ َتــــــــدخم  
 

 و الـــــــدواَ  لكـــــــ ِ  ملـــــــدخم َموَجـــــــعِ وهـــــــ
ــــْلواِت فــــاعرْف حقَّ ــــا   وعليــــ  ملوَّ

 
َِ رِِ ـــــ  واخضـــــعِ  ـــــ ـــــا مـــــَ ِد   ومكاَ 

َْ حمافظــــــة  علي ــــــا واْحَضــــــَرنْ    واحَِّــــــ
 

 في ـــــــــــــــــا ُو تـَْغَفـــــــــــــــــْ  ُو تـَتَــــــــــــــــــَورَّعِ 
ـــــــــــــواِت واحلَـــــــــــــ ِ   ىل   والوـــــــــــــوِم وال ََّْ

 
 ِيــــــِ  اإللــــــِه فَقــــــْم َِفْرِضــــــَ  واْســــــرِعِ 

 مر ـــــــدخم َمي ِـــــــ ل  واعلـــــــْم  نـــــــ  عـــــــَ 
 

ْوـــــرَعِ 
َ
اتَـــــ  واْخـــــَل َســـــو َ امل ََْر ََ  فـــــاذ

ــــــــْر  نــــــــ  عــــــــَ مليــــــــ خم صــــــــا رل   ََ  واذ
 

ـــــــــعِ  ـــــــــالفخم ِـَْلَق َِ مـــــــــلخم مـــــــــَ َف  م ِطـــــــــ
 ومــــــَ القبــــــوِر  ىل الن ــــــوِر ِلَاْ َ ــــــرخم  

 
ــــــــوِل األشــــــــنعِ   َ

َ
ــــــــورِن واَُّــــــــِر امل  وال
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 َ َّ املوــــــــــــــــــــَ  ُنــــــــــــــــــــةخم ونعيِا ــــــــــــــــــــا
 

 (1)أو حــــــــرِ   رخم والعــــــــماِ  اأَلْفظَـــــــــعِ 

 

 
هما هو من   التووف عند أهله ورجالـهَ وهـما الـمد عليـه املعـوَّل 

 ا 

 

  للولي الضوابط المميزة بين الكرامة

 للمدعي واالستدراج

ــَج والت ــو َل م هــما العوــِر حــوَل مَّــألِة الوــوفيِة  َاــا صــار افَْل
ــــ  مــــَ مثــــرات العاــــ  الوــــاِ  ــــدَّ الت ــــو ل  ىلَ   والتوــــوف فقــــد امت

ـــد ومظـــاهر رجالـــه  ـــان مـــَ نتـــا   هـــما افلـــج املتعاَّ مـــَ الوـــاحلكَ َو
والت ــو ل املــلم  تَّــاود الكرامــِة الــيت توــدر مــَ أوليــا  اه  ملــدج  
والَّ ر وال عوذف اُار ة عل  أ دد أوليا  ال يطانَ حا صار اُي  
َق ِ اــرات األعاــال الوــاحلة م األوليــا َ فضــال  عــَ  املخــدوع ُ َ َوــدِ 

 ِرورها عل  أ دد َمَ   ا  اه  له ذل  ا    يد صدورها أو
َ تَـــــوا احلـــــ َّ  ـــــهَ ورِفقـــــا  و شـــــفاما  اـــــم حـــــا ُ  ـَبـْ ولـــــاراف  لل مـــــان وأهل
رامــات الوــاحلكَ و ذا  و َّـتقب و  أَْلَ ْمنــا أنَفََّــنا م هــم  الرتمجــة ًــاوَرَ 

                                                           

 الطبعة األوىلا 181-179( د وان اإلمام احلداد ص1)
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ِر شي خم من ـا شـفعناها ملتعليـ  والت ليـ  حـا  لَ َِم احلاَل أو اضطَرِر  لَم
ُ توـــب  خارجـــة عــَـ حـــد اللهـــان والـــدلي َ ومـــد اســـتوفينا الب ـــيَف م 

تا   تـَد األسـالف   ))هم  املَّألة مَ  شروط اُتِ واف م َمَ  طـاِلَعَ 
ــف اف ّيِق واُــوهر ال َّ َْ ــرَِع والغَــَرِر والــرتِ 

َ وهــو حبــيفل ُ  َّــتغع عنــه ((َامل
ي   ضـــاح راغـــدل م معرفـــة احلـــ  ِلَّـــان أهـــ  هـــما العوـــرَ ومنـــه نَّـــتق
 الضواِج اليت وضعناها عنوا    ما الفو  م هم  الرتمجة ا
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 الكرامات والخوارق

تعتــل الكرامــات  حــدجم مثــرات الطاعــة للعبــد املَّــلم  ذا صــدق مــع 
َ وليَّـــ  ُرمـــة  لـــهَ وال اِـــَ  عـــَ املتقـــدمك مـــَ الَّـــلَ الوـــاِ  اه 

ـــانوا ُ   تاـــون ملكرامـــة ِكو ـــا مط لبـــا  مـــَ حبضـــرموت خاصـــة  أ ـــمَ 
 ))مطالد الطاعة ُو شرطا  مَ شروط الُو ةَ و  ا  ـَْؤَـََر عـن م مـو م: 

رامــة َ ســب انه وتعــاىل شــيَيا  مــَ ((اُســتقامة أعظــَمَ  َ و ذا مــا أجــرجم اه 
افَْرِق للعادف عل   د أحدخم مَ عباد  وَعِلَم حاله الظاهر مَ اُستقامة 

 ((وعاداتـــه وعباداتـــه  معامالتـــه ))والوـــدق واإلخـــالص ه  مـــَ خـــالل 
َســـلِ م لــــه مــــا أجــــرجم اه  علــــ   د ــــه واعَتِقــــد فيــــه الوــــالَح وطَلِــــد منــــه 
رامتــه  الــدعا ََ مــع عــدم اُعتقــاد ِعوــاته ُو ِ ــرط اســتارار تكــرارَ 

 ا(1)
 ن أســــــا  عالمتنـــــــا ملكرامــــــة  كاـــــــَ م مثــــــرات ســـــــلو  أســـــــالفنا 

العادف ونَِق  الواحلك حبضرموت وغ هاَ وهي أ ضا عالمتنا رََ خرق 
 ذل  عنه م املاضي أو احلاضر أو املَّتقب  عل  القواعد التالية:

                                                           

 مختوار ا ((شروط اُتواف  ))( عَ 1)
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أُو :  ن الكرامـــَة انفعـــالل  لقـــه اه  تعـــاىل م ِعـــ  الظـــواهر علـــ  
غــــ  معتادهــــا لتأ يــــِد حــــ  خم أو َدْحــــِ  مطــــ خم علــــ   ــــد مــــَ عبــــاد اه  

 الواحلكا
ـــ   ذد   َ رامـــةَ ُو ـــ   و  خم ذاَ  خـــرقخم ملـــألوِف العـــادف دنيـــا : لـــيسَ 

َ وليَّــــِ  الكرامــــَة  شــــرطا  مــــَ  -عنــــد أهــــ  الَّــــنة واُااعــــة  -ِــــو  خم
ا  شروط الُو ةَ و  ا أهم  شروط الُو ة تقوجم اه 

دل ــــا : مـــــد  لتـــــبس علـــــ  النـــــا  أمـــــَر الكرامـــــة ملَّـــــ ر وال ـــــعوذف 
وغ هاَ ُو ميكَ الفو  ِين اا  ُ مَ خالل شواهِد الَّلوِ  الما َ 

 دِف أهِ  عور  له ملوالح والتقوجماوش ا
َق ِكرامــة فــالنخم أو خارمـــة  راِعــا : لــيس مــَ شــرط اإلميـــان َأْن َأَصــدِ 
ـــمِ َ  حبوـــول ذلـــ  ملـــَ اتقـــ  اه   ََ عـــال نَ و  ـــا شـــرط اإلميـــان أن ُ َأ

 عاوماا
 ْـبَـتَــِة م 

َ
خامَّـا : وجـوَ  العلـم  نَّ غالــَد الكرامـاِت واحلكـاّيِت امل

تد الـرتاجم منقولـةل ِلفـظ الـرواف وتوـر ِف م وليَّـ  م بتـة  ِلفـظ  غالدَ 
الــو  ذاتــهَ وهــما مــَ أســبا  اإلفــراط م الوصــَ وحوــول الــ ّيدات 
اليت َتْوِرَف احلكاّيِت عَ حقا ق اَ ومد اِعنا هم  الظاهرَف م ِع   
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َتــــد الــــرتاجم فــــرتجَّ  لنــــا أنَ  ــــ ا  مــــَ الَكت ــــا   ـَْفرِطَــــون م مَّــــألِة 
 ِ َ َِ الظَـّــ ـــمل  م  ِـــرار مقـــام ال ـــيوخ أمـــام األشـــبا  واألنـــداد َحَّْـــ َ َو

ـر  هنـا  فَي ِ دون و ـَْنِقوونَ و عظِ اون و  و ِلونَ وليس أََدلَّ علـ  مـا َذ
 ََ َ فأَْنِوــْ  وتَــَدَِـّْر ملــا  قولــه ((اُــوهِر ال ــفاف  ))َــا اعــرتف ِــه مؤلــ

 ( مال املؤلَ : 8: 1هما املؤلَ م أول الكتا  )
ــــــ ِ َ  ــــــة  ومــــــد أََغ ــــــاَ  ِعــــــِ  احلكــــــاّيِتَ َ َّ أَْنظَــــــَر  ىل معــــــع احلكا  ِِن

ََ مـَ البنـا َ وأََتَكلَّـَم في ـا علـ   وصورِ اَ   أََِبَت ـا علـ  َرأِل ـا رـا َحََّـ
ـــــأ فياـــــا ســـــب  ِ ا ـــــد اللفـــــظ و موـــــهَ وســـــاِقه  لَّـــــان احلـــــالَ ُو أعب
ِْــــِدَل م ِعضــــ ا ِعــــَ  األلفــــا    وَحــــَمْفَ  اإلســــناَد مــــَ  حقــــهَ وَأ ُو

 ا  ((الطبقات ال الِث اأَلَول 
افيـــــةل  ((اُـــــوهر ال ـــــفاف  ))وم هـــــما البَّـــــج مـــــَ مؤلـــــَ  ـــــةلَ  َي َغنـْ

لالســتدُل علــ  مــا مــرر   مــَ رّيدف النـََّقَلــِة والَكتَـَبــِة وصــرِف الــنت م 
 ا  (1)ِع  األحيان را َ ِضيَفونه مَ الف م عَ حقيقة حال املتكلم ِه 

                                                           

اتــد الرتمجــة  تنــاول متاِعــة احلكـــاّيت  ((ر ال ــفاف اُــوه ))( َخــدم 1) ِت قيــ خم للفقــ َ 
ورف رــــا  ناســــد  وأصــــو ا واألوجــــه العقليــــة املناســــبة لف ــــم الكرامــــات واألحــــوال املــــَم
القــامو  العوــرد وف ــم اإلنَّــان املعاصــر الــمد ت ــك  عليــه م ــ  هــم  األمــورَ ُو 

 رال هما الت قي  جارّي  ا 
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احـــــدف  مـــــَ هـــــم  احلكـــــاّيت وهـــــا أنـــــما أضـــــَع ِـــــك  ـــــدد القـــــارئ و 
ـــــــات  ـــــــرَتَ وللتأَيـــــــد أن نَّـــــــبَة الطام  لالســـــــتدُل اـــــــا علـــــــ  مـــــــا َذ
ــــط ات لــــبع  األوليــــا     غالبــــا  مــــَ نقــــِ  التالميــــم واملر ــــد َ  وال َّ

 وسوِ  تفَّ هم ل موال ا
م ترمجتـــــه ل ســـــتاذ األعظـــــم  ((اُـــــوهر ال ـــــفاف  ))َتـــــد مؤلـــــَ 

 : ((َوناحلكا ة افامَّة وال ال))الفقيه املقدم 
روجم امل ــا   رضــي اه  عــن م أن شــي  شــيوخنا الفقيــه املقــدم حماــد 
َِ علي رضي اه  عنـه خـر  ذات  ـوم مـَ األّيم  ىل شـارع مـَ شـوارع 
ان ذلـ  ال ـارع مطرومـاَ فومـَ ال ـي  فيـه فَاـرَّ ِـه ِـدوداب معـه  ترمي َو
َ فَّـــاومه ال ـــي  م الَّـــعَ فـــأأل البـــدود أن  بيـــع  َل مجـــ ل عليـــه ســـع

ََ لل ــي  الَّــ عَ لل ــي  ملــمد أرادَ فقــال لــه احلاضــرون: ِِــِع الَّــع

                                                                                                                             

ـــان ســـبد اُهتاـــام اـــم مـــَ  ((اُـــوهر ال ـــفاف  ))ا الت قيـــ  مـــا  وجـــد م َو
حكاّيت وأحوال  قَ عنـدها الـبع  مومـَ احلـ ف وخاصـة أولَيـ  الـم َ  عتقـدون 

 أن الَّلَ  بالغون م وصَ أنفَّ م وأحوا م ا 

رامـات ميكـَ  و ل ـاَ  ومد ُحظنـا أن الكرامـات واألحـوال علـ  أ ـاطَ من ـاَ 
رامات  تومَ عندها و ت ق   م نقل ـا مـَ حيـيف رّيدف املؤلـَ أو عـدم َقـة ومن اَ 

 النام َ وأ اط أخرجم ستظ ر  ن شا  اه  عند ظ ور  ا 
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ملـــمد أرادَ فـــأت   ليـــه الفقيـــه األجـــ  اإلمـــام األَاـــ  أ ـــد ِـــَ عبـــد 
ـما  ََ رـا أراد فـ ن ال ـي َ  الر َ أِو علود ومال له: ِِِع ال ـيَ  الَّـع
ــر شــيَيا مــَ منامــد ال ــي َ فقــال لــه البــدود : هــو ال ــي   ــماَ وَذ َو

ـــَر اه  مـــال  علـــ  صـــوته : حماـــد ِـــَ علـــي ا َْ ه  ؟ فلاـــا ألـــع ال ـــيَ  ِذ
اا وسقج مغ يا  عليه اا  ا ا  نعماا أ  اه 

ـان نقل ـم لقـول  (1)وغـ َ  ((الـرتّيق  ))وهم  احلكاّيت نقل ا  لكـََ 
ليَّ  ِوفة اُستنكار ولكَ ِوـفة اإلمـرارَ وهـما  ((أ  اه   ))الفقيه 

ــا مــال عكــس الوامــع ألن الفقيــه خــرَّ مغ  ــي ا  عليــه مــَ ِعظَــِم الوــدمة َلا 
 البدود ذل  ا

سادسا : شاع م العوور الَّالفة اُهتاـام الكل ِـي  ِتَّـجي  وروا ـة 
قافــا م ورغبــا م  الكرامــات م الــرتاجم اســتجاِة ملَّــتوجم ف ــم النــا  َو
انــ  آنــما  أهــمَّ مــا  تايــ  ِــه الــو   عنــد العــوامَ أمــا ِقيــة األعاــال  َو

                                                           

تـد الـرتاجم ((وغ َ   ))( مولنا : 1) شـرح العينيـة  ))و ((الغرر َـ  ))َ  شـارفل  ىل العد ـد مـََ 
قام الفقيه َ فكل م َفَََّّروا العبارف ِوفة اإلمرار وعللوا ذل  را  لي  ر((امل رع  ))و ((

ـه  َـلر َأنَّ  املقدمَ مع العلم أن اللفظَة و صاَِة الفقيه مإلغاا  ومقاَم الفقيـه الواَـِ  ِِر
ان  ِويغة اُسـتنكارَ وهـو الال ـ  حق ـا  رقـام عـاملخم لت ـدخم  ـَْعـِرَف مقامـات  اللفظَةَ 

 الرجا  وافوفَ وهما المد  دل عليه ِسياَق العبارف للاتأم  والباحيف ا 
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ألخــــــــالق فيتَّــــــــاوجم في ــــــــا غالــــــــد العلاــــــــا  والوــــــــل ا َ واملــــــــلات وا
فيتجاورو ـــا أو جيعلـــون الكـــالم عن ـــا عرضـــا  عـــاِرا  فقـــجَ و نتقـــون مـــَ 
ان  عل  غـ  مت ـيت ُو تـدمي َ  يفااَ  لا  احلياف أخبار افوارقَ 

تد الرتاجم القدميةا تام  مََ   وهما واض َ   الوضوح  ذا طالعَ َ 
وخــالل مجــع مـــواد هــم  الرتمجــة َأِجـــَد  فعلــ  ســبي  امل ــال ُ احلوـــر 

َافََّة ما ِك  دد مَ تراجم اإلمام الفقيه املقدم ترض  ل قافة الكاتـد 
افَّــِة  وعوـر َ ُو أجــَد أحـدا  مــَ هــُؤ  املرتمجـك مــَ  عاـ  الــمهَ مَ 
ــــِه املقــــدم أو عــــَ غــــ     ليجعــــ  مــــَ احلكــــاّيت  َِ الفقي ــــ َــــروجم َع مــــا  

ِت َحــــَدد  وامعيــــ َــــْرِوّي 
ا  ميكــــَ اســــتيعاِه وف َاــــه وتعليلَــــهَ  مــــا ِ ــــرِحه وامل

وتـَْبِيِك غامِ  عباراتهَ و ما حرجاِعه  ىل مَّتوجم القدرف اإل ية الفاعلـة 
م احلـــــدث واملَّـــــببة لـــــه ا والَكت ـــــاَ  واملرتمِجـــــوَن األوا ـــــَ  معـــــمورون م 
ْم ذل َ ُو ميكَ حبالخم مَ األحوال أن خَنَطِ َ  عاَل م   ألنه مثرَف ِفقِ ِ ـ

 وِعْلِاِ م ومَّتوجم َقافِة عورهم ا  
أمـــا تـــرجم أ   ـــا األخ القـــارئ وأنـــ  تقـــرأ مـــا أَبتنـــا  هنـــا مـــَ تعليـــ خم 
ونليــــ خم وتبَّــــيجخم لظــــواهر الكرامــــِة واحلكا ــــِة أن م احليــــاِف مــــَ رجـــــال 
عوـــر  وجيلنـــا مـــَ ُ  َّتَّـــيَن هـــما التعليـــ  والت ليـــ  ؟ و  ـــا  عتـــل  

ـوَ   نر فا  حلقيقِة ما َأمْجََع ع ليه املرتمِجون ورضـَيَه ال ـيوَخ الَّـاِقونَ وتـََرََ
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ـــــوَ  ِت ليـــــ  ُو تعليـــــ  ُو منام ـــــةَ  َاـــــا هـــــو لالطـــــالع دون أن مَيَّ 
 
َ
ْبِنيَّــِة وهــُؤ  القــا لك اــم  القــول فَيــةل ُ رالــْ  ناــَ  ذاَت التََّوــو راِت امل

َل  ـام تد ِلَّان ذلـ  العوـرَ وأن الفَّـاَدَ  عل  سالمة ما َرِوَد وماَ 
قافا م وأسلو  دراسا ما ََ َو  م ف م املتأخر 

و ـما الَّـبد وللخـرو  مـَ هـم  املتنامضـات ِـك فكـر ومَبـوِل جيــ خم 
َ َ َْلنــا أمالَمنـا ِاولــة اإل ضـاح والتقر ــد حَّـد املَّــتطاعَ  دون جيـ خم

ام اُايــــع لعبــــاد اه  الوـــــاحلك ما اــــا  دون َمَّـــــاِ  حبيــــيف  ظــــ  احـــــرت 
شخوــيا م وعقا ــدهمَ ومــَ   نرجــع  ىل الــرتاث ونف اــه ِلغــة عوــر  
مقرو  مُسـتدُُت واللاهـك والت لـيالتَ ومـا اسـتعجم مـَ الـرتاث 
اـــا هــو ُو َنْوـــِدَر ِــه َحكاــا  علـــ  الواصــَ لـــه ُو  ــهَ  ومل نف اــه نرتََ

حلكاّيِت أخبارل وآدرل َ َّتفاد مـَ روا ت ـا عنـدما املوصوفَ ألن هم  ا
ــــرهل علــــ  الضــــواِج  تكــــون مف ومــــة  ومعلومــــةَ ومــــا مل  َف ــــم من ــــا  َع
ورف ســلفاَ  فــ ن تطاِقــْ  مع ــا فتلــ  ظــاهرفل  درفلَ و ن مل تتطــاِ   املــَم
اــــا هــــي نــــ  دا ــــرف اُســــتف امَ و َلتفــــَ   ىل أعاــــاِل  مع ــــا فتَــــرتَ َ 

ولَيــ  الوـــاحلكَ ف ــي األصــَ  وعلي ــا املعـــوََّل م ولاهــداِت وَمــَل اِت أ
اُمتدا  واُهتدا َ وهي أ ضا  ضاَِج التاييِ  ِك أوليـا  الـر َ وأوليـا  
ـــك انفعـــال الظـــواهر ألهـــ  احلـــ   ـــك الكرامـــة والـــدََّج َ ِو ال ـــيطانَ ِو
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الِهـا ُِـد م احليـافَ وذلـ  أمـَر اه  م  ك انفعا ـا ألهـ  الباطـ َ َو ِو
َ ومـــد مَجَـــَع م ع ـــد رســـول اه  صـــل  اه  عليـــه وآلـــه وســـلم ِـــك العبـــاد

اَّــــيلاة واألســــود العنَّــــي  ــــك اســــتدرا  الكــــاذِكَ  معجــــ ف النبــــوف ِو
ــان القــرآن   ل علــ  رســول اه  نـــ  وســجاح وغــ همَ وم الومــ  الــمدَ 

ـم  القـرآن والرسـالة و قـرئ  ان مَّيلاة الكما   علََ  حقا  وصدما َ 
رامــاتخم موــنعة  محليلــة وافــداعَ فكــان مومــه مــرآ  آخــرَ  و ظ ــر  ــمَ 

ـان لرسـول  ملَّيلاة مومل وأتباعل مل  نقطعوا روت مَّيلاة ومل  نقرضـواَ َو
اه  مــــوم وأتبــــاع مل تنقطــــع مــــن م الكرامــــات وا ّيت رــــوت رســــول اه  

َ ِــــ  مر  اه  م آدرهــــمَ (1)صــــل  اه  عليــــه وآلــــه وســــلم ومل  نقرضــــوا
ـه: وحق  في م مـ َرا فَوـ ِ  لَِرِ ِـَ  واحنـْر ا ِ نَّ  ﴿ول ِر ِ    أَعطينـاَ  الَكـَو

 صدق اه  العظيم ا  ﴾شانََِيَ  َهَو األَِرَت 
 

                                                           

هــم  ماعــدف معروفــة ومعلومــةَ فادرســة التاــمهد مملــماهد علــ  هــم  الكيفيــة مــَ ( 1)
الــرتاِج منــم العوــر األول  ىل اليــومَ وتقاِل ــا املدرســة احلد  ــة الداعيــة لنبــم املمهبيــة 
ــــة الوــــوفية ومــــن   آل البيــــ  النبــــودَ فل ــــا تَّلَّــــ  ار ــــي عــــل ال مــــان  ىل  وحماِر

 فالفَ وهكما ااألصول األساسية الواضعة مواعد ا
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 ضوابط الشطحات والعبارات الموهمة

 َــت م الوــوفيَة م عوــر    ــم  تجــاورون حــد األد  مــع اه  فياــا 
علـــ   وـــدر عـــن م مـــَ عبـــارات وشـــط ات شـــعر ة ون ر ـــةَ و َّـــتدل 

تـد اِـَ عــريب وعبـارات احلــال   ذلـ  ال ـط  ِقوــا د اِـَ الفــارهل َو
وغ همَ ومَ هم  العبارات وال ـط ات عاَّـم املتـأخرون حكـم املـروق 
ــانواَ  يفاــاَ  ــانوا َو والفَّــاد علــ  مــدار  التوــوف والوــوفيةَ أ ناــاَ 
تاِـــة الرســـا   واملوـــنفات  وخاصـــة م هـــما العوـــر الـــمدَ  ـــرت فيـــهَ 

 وتنق  مَ ِالد  ىل أخرجما   وصارت تورع لا 
وحنـــَ م هـــم  الرتمجـــة مـــد أوضـــ نا حـــدود تناولنـــا وحـــد  نا أنـــه لـــَ 
 تعـــدجم التعليـــ  واإل ضـــاح لقواعـــد مدرســـة حضـــرموتَ مدرســـة الفقيـــه 
املقدمَ ولكنا م ِع  األحا ك ُ ِد أن نتجاور هم  القاعدف ون ـ  

لهَ ألن مدرسة اُعتـد ال مت ـ  راِطـا   ىل ار   اُعتدال م التووفَ 
واحــــــدا  ومن جــــــا  مت ــــــااا  أمــــــام طــــــرم اإلفــــــراط والتفــــــر جَ فال ــــــط  

و  ـا  لـ   ((التوـوف والوـوفية))والعبارات املوِهة مل تكَ حموـورف م 
عــددا  مــَ رجــال العلــم واحلــد يف واألصــولَ ف نــا   ــم أمــوال وأحكــام 

تعــد   ُ وعبــارات م التوحيــد والعقا ــد وم الفقــه واحلــد يف واُــرح وال
 تق  خطرا عَ عبارات ال اط ك مَ الووفية ا 
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ومعَ   هما ف ن الَّلَ الوـاِ عـاُوا هـم  املَّـا   ِرو ـة وتعقـ  
ـــــم َ حكاـــــوا ِكفـــــر ِعـــــ  الوـــــوفية  ـــــمهبوا مـــــمهد املفـــــرطك ال ومل  
ْفـرِِطك ُو املفـر طكَ فاـَ أمـوال سـلفنا 

َ
ال اط ك ُو رروق العلاـا  امل
حـــول هـــم  املَّـــا    قـــول اإلمـــام احلـــداد الوـــاِ ردرســـة حضـــرموت 

  كتد لبع  مر د ه : 
ُ تعل  خاطر  مل ي  اَِ عريب ُو  ضراِه ف ن ذل  معجـ فَ  ))

وررا دعا ِعَ  النا   ىل الدعوجم را ُ  فعلهَ فعليـ  ملعلـوم الَغ  الِي ـة 
ومـــا جـــرجم لراهـــا مـــَ الوـــوفيات والفق يـــات الـــيت هـــي علـــوم ال ـــرعَ 

  والَّنةَ فَ مَّ الَّالمَة والغنياَةَ واحرِتْر َـا سـوجم ذلـ  وصر   الكتا
ه  ا (1)((ف نه ررا   و  عل  اإلنَّان سلَو

تــد ال ــي  عبــد اه  ِــَ أ ــد مســودان م  : (2)((فــي  األســرار ))َو
ومد سـأل ال ـيَ  أ ـَد ِـَ عبـد القـادر احلِْفِظـي العجيلـي سـيدد أ ـَد 

ُِـــَ  ((الفوـــوص)) ااـــا عـــَ ِـــَ علـــود مجـــ  الليـــ  معلـــود نفـــع اه  
َ  عـَ افـوهل  عريبَ فأجاِـه رضـي اه  عنـه رـا نوـه : الـمد أرا  الَكـ
م اإلشــاراتَ وعــدم صــرف الــ مَ م ف ــم تلــ  العبــاراتَ وذلــ  ألن 

                                                           

 ( ا23-22: 2( املكاتباتَ مطبوعَ )1)

 ( ا197: 1لل ي  مسودانَ تطوطَ ) ((في  األسرار  ))( 2)
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الطالــد العامــ  ُ جيعــ  ِهََّتــه متفرمــة   ىل غــ  ج ــة احلــ  املفــي  علــ   
اإلشـارات ُ توـل  َ  َمقب خم عليه صـنوف اإلحَّـانَ وتلـ  الرمـور و 

أن تكــون مفيــدف  لكــ  فــرد أصــالة َ فــ ن صــدورها مــَ ال ــخت الواحــد 
مـــَ أولَيـــ  القـــوم ُ  ـــدرد علـــ  أد وج ـــة صـــدرْت وعلـــ  أد حـــال 
َِـَر  ذا   جرت عل  لَّانهَ ِ   ن مَ أجرجم اه  تعـاىل علـ  لَّـانه مـا َذ
ـ  آن   ََ عنَد  ُو  عا  رقتضا  مَ    َان مَ أرم  ال بات ُ  َِق

اـال  ألنَ   ا  ما  يِ َ  الوهَم للعارفك صورا  م ـتب ة   قـَ َِّـبب ا مَ 
ـ  احلـ م م  شـغال  احليافَ وررا  نقطع ِعَض م  ذا سـار مع ـاَ فـاحل مَ 
الومــ  وعاارتــه رــا ِــرر مــَ مرشــد الكــ  ا ــادد  ىل الوــراط املَّــتقيم 
ــــر وتــــالوف وتــــدِر وعبــــادف مــــ ع عليــــه أفضــــ  الوــــالف والتَّــــليمَ مــــَ َذ

خ وع و فادف و ستفادفَ واُشتغال ملَّنة وتف م أسرارها علـ  الوجـه 
ته مَ ِعد    ا ((المد أرشد  ليه صاحب اَ ومض  عليه وَر

هــــــما ومــــــد ظ ــــــر م مدرســــــة حضــــــرموت مــــــَ َنَّــــــد  ليــــــه ِعــــــ  
ال ــط ات واألمــوال املوِهــةَ  ُ أن هــم  األمــوال تعــرهل علــ  حقيقــة 

التخلـيج والتخبـيج فالعبـارف نِتـا ل حال املـتكلم اـاَ فـ ن َوجـد أن حالـه 
ان حاله اُستقامة وهـو م ـ ود لـه مـَ  مَ نِتاِ  َخلِطه وخبِطهَ و نَ 

 ن  -أهـــــ  عوـــــر  ملتقـــــوجم واملرامبـــــة ه  والُو ـــــة فتعتـــــل هـــــم  املقولـــــة 
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ُ   ـَــَؤوََّل عــَ ظــاهر  رــا وتاــ  معــع آخــر تَّــعه  -صــ    عنــه   شــكا
 العبارفا

تـد الَّـ يد العالمـة حماـد ِـَ أ ـد ال ـاطرد م وم هما املضاارَ 
( م ــ ا  ىل انت ــار التوــوف حبضــرموت 255: 2) ((أدوار التــار    ))

وهكــما انت ــر التوــوف حبضــرموت  ))وأَــر  م احليــاف الفكر ــة فقــال : 
ِـــةخم  -أد : ِعـــد ظ ـــور الفقيـــه املقـــدم  -فياـــا ِعـــد  ولكـــَ ِوـــورفخم م مَّ

عيــدفخم عــَ الغلــو ولانبــة ال ــر  عَ وملــرغم مــَ هــما ف نــه مل َ ْــَ  منتقــافخم ِو
ََ ظــاهَر  بــ فخم َنَِّــَد  لي ــا مــا َ ــاِل املطــاَف عــَ شخوــياتخم حضــرميةخمَ 
اـــا َنَِّـــَد  ىل غ هـــا مـــَ صـــوفية   َ ال ـــرع مـــَ تبج  ـــاتخم وشـــط اتخم
األمطار األخرجم   ولكَ ذل  مل َِت عَ سوِ  مودخم طبعا  ملا َعرَِفوا ِه 

ِسـيَ  تفَّـ  هـم  ال ـط ات فقـد َعـِمَر مَ م اليـةخم و ميـانخم متـكَ فـ ذا أَ 
ـةَ ولعـ َّ هـما أسـلَم وأحـ َم مـَ َأْن  أص اَاا أل م مالوهـا م حالـِة غيبِو

 ا(1) ((َنَضَعَ م مومَع التـ َ ِم والعياذ مه  
ــر  هــُؤ  العلاــا َ ف نــه مــَ املعلــوم أن  ظــاهرف  ))و ضــافة  ىل مــا َذ

مــن   ســلفنا الوــاِ ُو ُ مت ــ  م  ((ال ــط  والطامــات والتبج ــات 
م  ــــ  الفــــرد مــــن م ماعــــدف  ُو تـََعــــد  أصــــال   نبــــين عليــــه أمــــر اُت بــــاع 

                                                           

 ( ا 255: 2)(( ر التار   اأدو  )) (1)
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حـاُتخم طار ـة  تعـل عـَ ذا ـا مقرونـة  - ن صـ    -واُمتدا َ و  ا 
خارجــة  عــَ مــألوف علاــه  ((لِــماِت القا ــ   ))محلــال الــمد مبلــ  فيــه 

 جه م الَّلو  واملعرفـةَ وطبعهَ ُو  َقا  ااا عقيدته ُو علاه ُو 
ألن ِعــ  األوليـــا  مــد  بلـــن اــم احلـــال املرتتــد علـــ  انفعــالخم معـــكخم أو 
غضـــدخم أو نـــد خم أو منافَّـــِة أضـــدادخم أو غـــ  ذلـــ  مـــَ مَّـــببات اإلدرف 
َ ومـا  طـرأ  الطبعية ال اذفَ أو  كون م حالـة فـرح واسـتَينا  ِر ـة اه 

لاـة أو نــ  فتمَ الوجد وال وق ِعد متام طاعة أو عبـادف  ل  مـَ لَّـانهَ 
ــــارف تــــوهم ال ــــ  م ظــــاهر لفظ ــــاَ وت ــــ  اُســــتغرا  عنــــد  مــــ   عب
معناهـــــاَ في بت ـــــا املر ـــــدون املتنافَّـــــون و روجـــــون خلهـــــا ِـــــك األنـــــداد 
ـــان األوىل واألَبـــ   عبـــارف متايـــ ف وذات مـــدلول خـــاصَ َو واألضـــدادَ 

 ((الطر ـــ  أهـــ   ))واألســـلم أن ُ تَـــروجم ُو َتكتـــد أل ـــا ُ تعـــد عنـــد 
 ا ((عند أه  ال بات مطلبا  ُو غا ة  ))فضيلة  أِداَ  ِ  هي ليَّ  

 

 أوائل تالميذ الفقيه المقدم

ــة ِتوفيــ  اه  تعــاىل وعونــه  اســتطاع األســتاذ األعظــم م حياتــه املباَر
أن  لر من جـه األخالمـيَّ م ـفوعا  مملف ـوم الوـوم العـاملي املتا ـ  م 

يــةَ ومــدعوما مُســتجاِة اِليــة التامــة مَّــاندف املدرســة ال ــعيب ية املغرِ 
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مـــَ مبـــ  امل ـــا   القـــا اك ِـــمات الـــدعوف م أود ـــة حضـــرموت وعلـــ  
رأس م ال ي  الكب  سعيد َِ عيَّ  العاوددَ ومل مير رمـَ موـ   ُ 
بــــار علاــــا  وشــــيوخ  ــــة  توــــدرهاَ  ومــــد ِــــررت آدر هــــم  الــــدعوف املباَر

ان مـَ أِـرر الرجـال ا  خـم َ مـن   العلـم الروحـي علـ  حضرموتَ َو
  د الفقيه املقدم عددل مَ ال يوخ ومن م:

 

 ا(1)ال ي  العالمة عبد اه  َِ حماد َِ عبد الر َ معباد -1

                                                           

ـان مَـ أِـرر م ـا   حضـرموت مـدرا   ((طبقات افواص  ))( ترجم له م 1) را م اله تتورا :َ 
 ر َ الواِ حماـد َِـ علـي معلـود واسـتفاد منـه وأعظا م ش رفَ ص د م البدا ة ال

ان الفقيه وبه حبا  شـد داَ    رحـ   ىل ال ـي  أ ـد َِـ أيب اُعـد  وامتبس مَ علومهَ َو
 وأخم عنه وانتفع ِهَ ولقي ال ي  أم الغييف َِ مجي  وغ   مَ األَاِر وانتفع اما

َ َ  ـ ل حـا  واشت رَ   ا م البالد وحـا موـد  النـا  مـَ نـواحخم شـا  وتَِبَعـه َخْلـ ل
ــان   نـه موــد مــرف  رّيرف مــل النــب هــود عليــه الَّــالم م حــوا  ألـَـ ومخَّــاا ة نفــسَ َو
رامـــــات  ــــالم حَّــــَ م التوــــوف ومكاتبــــات مفيــــدف  ىل أصــــ اِه َو لل ــــي  معبــــادَ 
ــــان  ن ـــ  أصــــ اِه مــــَ  ـــان متباعــــدا  مـــَ الــــدنياَ  ـــ  الــــمم  ـــاَ َو وأحـــوال ظــــاهرفَ َو

األذان أل ــــا حــــال دعــــوف  ىل أدا  أمــــر اه  تعــــاىلَ وحق ــــا املبــــادرف  ىل اُحتبــــا  حــــال 
ـــان  ذا أراد أن  ـــؤد  ِعـــ  أتباعـــه لَّـــو  أد   اُمت ـــال وتـــر  الـــتاكَ مُلـــو َ َو

  ودر منه أل مه م  دا  مَ أوراد ا

ودفــَ رقــلف مد نــة شــبامَ ومر تــه معروفــة هنــا  ولــه ذر ــة   687تــوم آخــر ســنة 
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ن م حضــرموت ا انت ــ  عــَ َبــ ف  عرفــون  ىل طبقــات  )) اليــوم  ل معبــادَ ومَّــَا
 ِتورف ورّيدات مَ املؤلَا 179-176ص ((افواص 

ــــان وــــد ال ــــي  عبــــد اه  حبــــا مجــــا (( الــــرتّيق )) وجــــا  م  أن الفقيــــه املقــــدمَ 
ان ال ي  عبد اه  مما  م عيين ملا جرحتين))و قول:  َ  ذل  مَ حمبتـه لـه     ((لوَ 
يته لهامَ حَّ  َ تِر
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 ا(1)ال ي  عبد الر َ َِ حماد معباد -2
 (2)ال ي  عبد اه  َِ  ِراهيم م   -3
 ا(3)ال ي  سعيد َِ عار محلاف -4
 ا  (4)َ وىي مفض ال ي   ِراهيم ِ -5

                                                           

( عبـــد الـــر َ حماـــد معبـــاد هـــو أخـــو ال ـــي  عبـــد اه  ومر نـــه م األخـــم والطلـــد واُنتفـــاع 1)
ـــان لـــه اُنطـــوا  الكامـــ  واِبـــة الفا قـــة حـــا  ل ِـــمل  املقـــام  َِّـــيد  الفقيـــه املقـــدمَ َو

 األسع ا 

ـــان 2) بـــار األ اـــة العلاـــا  حبضـــرموتََ  َـــَ اشـــت ر ( عبـــد اه  ِـــَ  ِـــراهيم مم ـــ  مـــََ 
ه علاــــا غ  ـــراَ مــــال فيـــه ال ــــي  ِوـــ بة الفقيـــه املقــــدم وانتفـــع ِــــهَ  ـــ ا واســــتفاد منـــ

الر َ َِ عبداه  َِ أسعد اليافعي ملا رار مل  : صاحد هما القل صاحد لوا  عبد
وجـِه حماـِد   وم القيامةَ هما رجـ   بـاهي اه  ِـه مال كتـهَ هـما رجـ ل م وج ـِه َغـرَّفلَ 

َِ عبــِداه   ــانَ  ــ  التبجيــ  والتعظــيم واُحــرتام  ل ِــ  صــل  اه  عليــه وآلــه وســلما  َو
 البي  النبودَ ملا هم مَ ال رف الطاهر والنَّد الفاخرا

ــــمد انطــــوت 3) ــــه املقــــدم ال ــــَ عاــــر محلــــاف مــــَ أَــــاِر تالميــــم الفقي ( ال ــــي  ســــعيد ِ
َ انتفع ِه انتفاعا خاصا وعاما حا ِلـن ِـه ا ملراتـد العليـة وشا ج م م وشاجهَ َو

ل ــــا ِوــــور  ــــان  ــــرا  م أحوالــــهَ  م مــــدم الطر ــــ  وارتــــبج حالــــه حبــــال شــــيخه حــــاَ 
تا    وغ  ا  ((الرتّيق  ))ومقامات ومراتد راميةَ أشار  لي اَ 

بار التالممف الم َ انتفعوا مألخم الكام  عَ الفقيه املقـدمَ عـا  ِـرتمي وتـوم 4) ( أحدَ 
ان مَ ال يوخ األفاض  ا انوا م غا ة مَ اإلخبات والقيام ملطاعـة ه  ااَ َو لم ََ 

اال الورع وال هد والتواضعا أنف  حياته م سبي  العلم والتعليم مع الول  تعاىل معَ 
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 ا ( 1)علي َِ حماد افطيد ال ي   -6
 ا(2)ال ي  أ د َِ حماد افطيد -7
 ا (3)ال ي  سعد َِ عبد اه  أَدر -8

                                                                                                                             

علـــ  شـــظَ العـــيلَ وعـــرف ِفنا ـــه الكامـــ  م حمبـــة أهـــ  البيـــ  النبـــود واُنطـــوا  
 في ما

ـان فت ـه وانطـواؤ  ( مَ فق ا  وعلاا  ترمي األَاِر الم َ ندد أخـمهم 1) عـَ ال ـيوخ َو
ل ــا م ن ــر العلـم ِــرتمي متــنقال  الكامـ  م شــيخه الفقيــه املقـدمَ ومــد أمضــ  حياتـهَ 
ِك رواّيها ومَّـاجدهاَ عاصـر امـالس ملعلـوم الفق يـة واحلـد يف والوـوفية منطرحـا  
َــ  اُنطــراح ل ــيوخه مــَ آل البيــ  النبــود الــمد َ  م مقــدمت م اإلمــام الفقيــه 

 قدماامل

ــان َجــ   َأْخــِم  وانتفاعــه علــ  الفقيــه 2) ( مــَ امل ــا   األفاضــ َ ولــد ِــرتمي وتــرأل في ــاَ َو
املقـــدم وُتـــر  ِـــه ومضـــ  معظـــم حياتـــه ِعـــد الفقيـــه متوـــدرا م التعلـــيم رَّـــاجد تـــرمي 
ورواّيها مع الغا ة م التواضع وحد افاول وال هد م الدنياَ حـا تـوم ِـرتمي ودفـَ 

 ااا

ومــَ هــما البيــ  است ــ دا الــم َ عــرفت م تــرمي ونواحي ــاَ  ا   العلــم الوــل ا ( مــَ م ــ3)
َ ومــد ن ــأ 576ال ــيخان  ــس وأ ــد اِنــا ســامل ِــَ أيب أَــدر م فتنــة ال جنيلــي ســنة 

ال ــي  ســعد علــ  غا ــة مــَ اُجت ــاد م طلــد العلــم وأخــم الطر ــ  علــ   ــد شــيخه 
د وم العلـوم علــ َ  ـ  مــَ أمرانــهَ اإلمـام الفقيــه املقـدم حــا ِـرر م الطاعــات واألورا

انـ  حرفتـه  وأمامه اه  حجـة  م العلـم والعاـ  وانتفـع ِـه خلـ َ  ـ َ ومـع هـما فقـدَ 
ر اه  معَ   مطعة  يط ا م ال و َ وخاط مـرف مايوـاَ وملـا فـرغ  ان  َم افياطة َو

ر اه  تعاىل عندها فنق  خياطة القايت   خ ر أن مطعة منه مل  َم اطه مرف منه تَم
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 ال ي  علود َِ الفقيه املقدما -9
 ال ي  عبد اه  اَِ الفقيه املقدما -10
 ال ي  أ د اَِ الفقيه املقدما -11
 اَِ الفقيه املقدماال ي  عبد اه  َِ علود  -12
 ال ي  أِو ِكر َِ أ د اَِ الفقيه املقدما -13

هُؤ  مَ طال ع التالميم واملر د َ ا خم َ عَ الفقيـه  من حياتـه 
ورَ  وتوــد ر  م تــرميَ ومل  كــَ التالميــم حموــور َ م هــما العــدد املــَم
لــــه مَّــــتجيبا لــــدعوف اإلمــــام الفقيــــه املقــــدمَ منتفعــــا  ــــان امتاــــعَ  ِــــ َ 

ومــهَ ملتفــا حــول مدرســتهَ حمبــا ل خوــيته الــيت ِناهــا ملوــدق مــع ِعل
 اه  واإلخالص م العلم والعا َ واه  ُ  ضيع أجر مَ أحََّ عاالا

                                                                                                                             

َ تـــــوم م مجـــــاد ا خـــــر عـــــام  ر اه  اُـــــوهر ))ا انت ـــــ  عـــــَ  771أخـــــرجم وهـــــو  ـــــَم
 ا  238ص ((ال فاف
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 وفي الكسب الحالل في العلوم الفقيه المقدم مثال

َان مَ أهم َي ات مدرسة اإلمام الفقيه املقدم أ ا مدرسة مجع  
ــ  والتعــرهل ل ســبا َ م دعو ــا ِــك شــق ي العلــم و  ــك التَو العاــ َ ِو

ــان املتــأخرون مــد ت وشــ  ف ــوم م عــَ الَّــلَ حيــيف مل  عرفــوا  و ذَ 
شـــــيَيا عـــــَ حيـــــا م العاليـــــةَ وعـــــَ طلـــــب م للـــــررق  ســـــبا  الكَّـــــد 
احلــــاللَ فعلــــي م أن تتــــأملوا م حقيقــــة حــــال هــــُؤ  األ اــــة مــــَ أهــــ  

يــَ تفــردوا م صــوفيت م وم علــوم م و  أعاــا م البيــ  م حضــرموت َو
 ا  

ــــمل األمـــوال م صــــنوف  ـــرغم أن الـــدعوف  ىل الكَّــــد احلـــالل ِو ِو
َ  ُ أن (1)أوجــه افــ  هــي د ــدن آل البيــ  منــم ع ــد اإلمــام امل ــاجر

ــي ُ  كونــوا  ــه أَــاِر أهــ  ِيتــهَ  الفقيــه املقــدم رســ  هــما التوجــه وأوَر
تد الَّيد صاِ احلامـد  عالة عل  أحد مَ النا َ وم هما املضاارَ 

اا  ظَ اـم ((ار   حضرموت  ))م  :  ن أجداد  الووفية مل  كونواَ 
ـانوا  ـالف  مَ التخلي عَ األسبا َ وتر  الَّعي عل  العيالَ ِـ َ 

                                                           

( خر  اإلمام امل اجر مَ العراق وهو وا  معه َروف طا لة مَ المهدَ وملا وص   ىل 1)
حضرموت اشرتجم م وادد دوعَ عقارا   وهبه ألحد مواليهَ   اشـرتجم غـ   ووهبـه 

 ا 719ص ((ار   حضرموت  ))ا عَ   خر وهكما
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ذل َ  ذ مل مينع م التووف مَ عاارف أود ت م مل راعة وغـر  النخيـ  
حــا صــار م تلــ  الع ــود جنــا  غن ــا َ فقــد روجم ال قــاف مــَ املــؤرخك 

ــان  ــررم  أن األسـتاذ ــان هــو امل ـ  األعلــ  م ذلــ ََ   -الفقيــه املقــدمَ 
مـــَ التاـــر َالمثا ـــة وســـتك ر ـــرا مـــَ التاـــر الفاضـــ  عاـــا  -أد : ميـــ  

 ا(1) َّت لكه أّيم الرطد ا اهـ
انـــ  هـــم  التاـــور املخ ونـــة تنفـــ  علـــ  الفقـــرا  واِتـــاجك وذود  َو

ـــ   ـــوم ِ  ــد مـــَ تلـــ  األرّيد اِ ـــان  توــدقَ  فوظـــة العَّــرفَ حيـــيفَ 
 عل  عدد أّيم الَّنةا

رمـه ف ـدث عنـه  ((ار ـه  ))َتد الَّـيد صـاِ احلامـد م  : وأمـاَ 
ُو حر َ فقد واس  مَ تقدم ودر َ وتقدم م اُـود علـ  مـَ مضـ  
انـــ  دار  م ـــيدف البنـــا َ  وفامـــهَ وتـــر  النـــا  ِـــك  د ـــه ذود فامـــةَ َو

 فــد عليــه الراجــي رحبــة الفنــا َ تلجــأ  لي ــا األ تــام والفقــرا  واألرامــ َ و 
 ا(2)وا م  

تــد الَّــيد حماـــد ِــَ أ ــد ال ـــاطرد م  : 268ص ((األدوار  ))َو
رْت موـادَر أخـرجم أن اإلمـام الفقيـه املقـدم املتـوس سـنة  َـان   653وَذ

                                                           

  املودر الَّاِ  ا (1)

 ا 726صاملودر الَّاِ  ( 2)
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مـَ التاـر ِعـد اُسـت اار والوـدمة م ِجـرارخم َمَعـدَّفخم لـه مـا  (( ررم ))  كبس 
َِ رِط خم  خَم وع ر َ أل سنوّيَ وحلفيد  اإلمـام عبـد اه  ِـَ   ـََقدََّر رَية أل

علـــود ِـــَ الفقيـــه أطيـــانل ومتـــورل ُ َتكـــاد نوـــ َ ُو  َـــدَِّخَر من ـــا  ُ 
 القليــــــــَ  ألنــــــــه   ــــــــر  في ــــــــا الفقــــــــرا  واملعــــــــور ََ ومــــــــد مجــــــــع الَّــــــــيد 
ــان  رســل ا لــه َالَــك َمن ــا    عاــر ِــَ حماــد العلــود مــَ ود  الغــنم الــيتَ 

َ  مثانيــــة وع ــــرون رطــــال   - َـــ
م شــــ ر واحــــدَ ومــــَ أومافــــه علــــ   - وامل

مَّــجد معلــود ِــرتمي مــا مياتــه تَّــعون ألــَ د نــار ذهبــا مــَ األطيــان 
 والنخي  وا مرا انت   ا 

ــــان  َ فقــــدَ  ومــــع هــــما اُتَّــــاع م الكَّــــد و نفامــــه م ســــبي  اه 
ــان واــ  الَّــا   الفقيــه علــ  غا ــة مــَ التواضــع وافاــولَ حــا أنــهَ 

اـــه مـــَ الَّـــوق  ىل أهلـــه  ـــان  ذا جـــا   ضـــيَ جيلَّـــه مَ  تواضـــعاَ َو
ة أ دد املَّلاك  ا(1)عل  ر ر التار ليأَ  منه حاجته وليلتاس َِر

                                                           

 ا 92( الرتّيق 1)
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 أسرة الفقيه المقدم

يـــــة امل لية م مـــــن   التوـــــوف أســـــا  احليـــــاف األســـــر ةَ نــــــ  تعتـــــل الرِت
يــة  ــان آل البيــ  م حضــرموت  عتنــون ملرِت ومنطلــ  توجــه أفرادهــاَ َو

واــا ُتــر  أ اــة الرجــال وصــاحلات النَّــا َ وتــرود   لية اعتنــا  امــاَنـــ  امل
ل ـا تـدور حـول اهتاـام  َتد الرتاجم مَ هـم  املوامـَ  ـاذ  عد ـدفَ 
يـــةَ ومـــَ البـــد  ي جـــدا  أن امتاـــع الـــمد تبـــدأ  لـــه رَّـــألة الرِت الوامـــعَ 
لـه علـ  جانـد مـَ التعاضـد والتـ رر  ية  كون امتاـعَ  األسرف فيه ملرِت

َ ((ترمي شيَ  َمَ ُ له شي   )) قال عَ ترمي :  م هما املضاارَ و ما
يــــة مــــَ امل ل  ىل احليــــاف نـــــ  وهــــما  ــــدل علــــ  انت ــــار أَــــر اُهتاــــام ملرِت

توجي ـــه  يـــة األولَ ِو ـــان م عوـــر  رجـــ  الرِت العامـــةَ والفقيـــه املقـــدمَ 
ورعا تــه ســار امتاــع احلضــرمي ســ ف اُمتــدا  الكامــ  مألســوف احلَّــنة 

ه وســــلمَ وســــار أ ضـــا م هــــما املَّـــل  أهــــ  ِيتــــه صـــل  اه  عليــــه وآلـــ
انــ  مــَ أَ ــر  وذوو َ ف وجتــه الوــاحلة التقيــة ر نــد ِنــ  عاــه أ ــدَ 
مـــَ  ليـــه عـــو   لـــه علـــ  من جـــه م احليـــاف العامـــة وافاصـــةَ لقبـــ   م 
الفقـــرا  امتـــدا  ِ  نـــد روجـــة النـــب صـــل  اه  عليـــه وآلـــه وســـلمَ ولك ـــرف 

ك  َ صدمت ا عل  الفقرا  واملََّا
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ـــان الفقيـــه  ِـــ  َرشـــ   مـــَ ِعـــد  للقيـــام ِك ـــ  مـــَ األمـــور الـــيتَ 
ـــان الفقيـــه املقـــدم هـــو الـــمد رشـــ  ا م  املقـــدم جير  ـــا علـــ  النـــا َ َو
فا  ــاَ فوــار تالمــمف الفقيــه  ســتعدادها َو حياتــه لقــوف شخوــيت اَ ُو
انـــــــ  ترتـــــــد  وروار   قوـــــــدو ا لالسرتشـــــــاد والتـــــــل  واُست ـــــــارفَ َو

اــا اعتنــ  م النفقــات افاصــة م لــرمط املنَّــو  ل وج ــا ِعــد وفاتــهََ 
د  غا ــة اُعتنــا َ نــ  م علــ  الطاعــات وتــد م علــ   حيــاف الفقيــه  ُو
مـــا  ـــنفع م م أمـــور د ـــن م ودنيـــاهمَ و مـــرهم ملـــمها   ىل املَّـــاجد 

ر ولالس الَّلو    ا  (1)ومرافقة أِي م مَ   موامع العلم والَم
ية الواحلة ِرر  أِنا  الفقيه املقدم م حياته عل  غا ةخم مَ وام  الرِت

وهـو الـمد  َكـعَّ ِـه  -اُستقامة وحََّ الَّلو َ فاِنـه األَـل علـود 
ــمل  ِقيــة أِنــا   -الفقيــه  ِلــن مرتبــة عظاــ  م اُهتــدا  واُمتــدا َ َو

ـــ  هـــُؤ  م حيـــاف والـــدهمَ  الفقيـــهَ وهـــم عبـــداه  وأ ـــدَ ومـــد تـــ و َ 
ــ اب مــن م مــَ األِنــا   والبنــات مــا مــرت ِــه عــك جــدهم الفقيــهَ وأجنــدَ 

فال ــــي  علــــود أجنــــد عبــــداه  وعليــــاَ وال ــــي  عبــــداه  أجنــــد حماــــدا  
ــــان هــــُؤ   وفاطاــــةَ وال ــــي  أ ــــد أجنــــد أمِكــــر وعلــــوّي  وعاــــرَ َو

                                                           

انــ  وفـــاف ال ـــيخة ر نـــد أم الفقـــرا   ــوم الَّـــب  1) ِـــرتميَ ودفنـــ   699شـــوال  12( َو
 رقلف رنب  ر  ا اه  ر ة األِرار ا 
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الوغار  دِون خلَ آم  م  ىل املَّجد وضرون الوـلوات و قتبَّـون 
َ َياــات ))لقــد  النــور مــَ موامــع الطاعــاتَ حــا صــار  طلــ  علــي م

 توغ ا ُسم احلااماتَ لك رف مالرمت م  م  م في ا ا  ((املَّجد
 

 آثار الفقيه المقدم

ِع الفقيه املقدم م حضرموت صـرحا مـَ العلـم والرت ـة ِنـا  راسـخا 
ــــمل ام ــــود م  صــــالح اإلنَّــــان  متاكنــــا أساســــه الوــــدق مــــع هللا ِو

أعظــم آدر  الــيت طبقــ   وأســبا  حياتــه الد نيــة والدنيو ــة َ وهــما مــَ
لـــه َ  ذ شـــ دت حضـــرموت منـــم ذلـــ  احلـــك  ِقـــاع العـــامل اإلنَّـــاينَ 
نــُو واســعا م احليــاف الفكر ــة َ ورســ  الطر قــة العلو ــة علاــا وعاــال 
وذومــا متفــردف الرؤ ــة متايــ ف األهــداف َ تــلر م ســلو  تالمــمف الفقيــه 

اـا تـر  رمطـ ا  علاي ـا  مـَ أعظـم ودا رف أتباعـه وأِنا ـه وأسـرته الوـاحلةََ 
ـــــان واـــــ  األـــــه و ـــــدر   طـــــة الـــــبالد ح ـــــدا ونفعـــــا وأَـــــرا و َـــــ ا َ  أِر

اا تـر  أراهلخم رراعيـة مجـة في ـا مـَ النخيـ  والـ روع مـا ُ ( 1)من جه  ََ
 ا (1)وو   ورف معظاه م سبي  املواِ العامة

                                                           

ـــــر هـــــما الـــــرمط م 1) ( َ ومـــــال عنـــــه ال ـــــاطرد م 308: 2)(( أدوار التـــــار   )) ( ورد َذ
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تـــد  ـــة فـــال  َعلـــم من ـــا ا ن شـــي   ُ مـــا ورد مَ  وأمـــا آدر  املكتِو
قـــول الَّـــيد املـــؤرخ حماـــد ِـــَ أ ـــد  التـــار   احلضـــرمي ِلفـــظ العاـــومَ 

تــــد أخــــرجم م التوــــوف 302: 2) ((األدوار))ال ــــاطرد م  ــــهَ  ( : ول
ــك ِعـ  علاــا  عوـر  م افــار  مراجعـات ونقــود  ينـه ِو واحلقـا   َ ِو
تبــه خطيــةل وع  ـــ َف  وردود ا اهـــ ا وراد ال ــاطرد م احلاشــية معلقـــا  : َو

 الوجود ا 
ــا ِقــي  ــار َو تــد األدعيــة واألَذ مــَ آدر الفقيــه املقــدم م بــوا  مَ 

 هما الورد املنَّو   ليه:
 َِّم اه  الر َ الرحيم

لاك مـــَ ال ـــقاوف  ىل الَّـــعادف َ ومـــَ النـــار  ىل َّـــالل ـــم انقلنـــا وامل
اُنــــة َ ومــــَ العــــما   ىل الر ــــة َ ومــــَ الــــمنو   ىل املغفــــرف َ ومــــَ 

 ىل األمان َ ومَ الفقر  ىل الغع  اإلسا ف  ىل اإلحَّان َ ومَ افوف
َ ومـــَ الـــمل  ىل العـــ  َ ومـــَ اإلهانـــة  ىل الكرامـــة َ ومـــَ الضـــي   ىل 
الَّعة َ ومَ ال ر  ىل اف َ ومَ العَّر  ىل اليَّر َ ومـَ اإلدمر  ىل 
اإلمبــال َ ومــَ الَّــقم  ىل الوــ ة َ ومــَ الَّــخج  ىل الرضــ  َ ومــَ 
                                                                                                                             

 احلاشية : مل تعطنا املوادر تفاصي  عَ ذل  الرمط ا

 ا 306املودر الَّاِ  ص (1)
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اُجت ـــــاد َ ومـــــَ افـــــمُن  ىل الغفلـــــة  ىل العبـــــادف َ ومـــــَ الفـــــرتف  ىل 
 التوفي  َ ومَ البدعة  ىل الَّنة َ ومَ اُور  ىل العدلا 

الل م أعن ا عل  د ننا ملدنيا َ وعل  الدنيا ملتقوجم َ وعل  التقـوجم 
ملعا َ وعل  العا  ملتوفي  َ وعل  مجيع ذل  ِلطف  املفضـي  ىل 

ْنِ ي  ىل جنتـ  َ املوـ و  ذلـ  ملنظـر  
َ
ىل وج ـ  الكـرمي رضا َ امل

 ا 
( َ ّي أَــرم األَـــرمك َ ّي 3( َ ّي غــود  )3( َ ّي رم  )3ّي اه  )

ر ــــــَ ّي رحــــــيم َ ّي ذا اُــــــالل واإلَــــــرام َ ّي ذا املواهــــــد العظــــــام َ 
 أستغفر اه  العظيم المد ُ  له  ُ هو احلي القيوم وأتو   ليه ا 

ـ  عليـ   مَ األعاـال َ وصـدق الل م أسأل  التوفي  ِاِ َ التَو
وحََّ الظَ ِ  َ والغَنية عاَ سوا  ا   ي َ ّي لطيَ َ ّي رراق َ 
ـــا  ِـــ  َ واســـتغراما  فيـــ  َ  ّي ودود َ ّي مـــود َ ّي متـــك : أســـأل  َ َ  

َ وِســـن ا  طـــو ال َ دن  َ وررمـــا  واســـعا  هنيَيـــا مر َيـــاولطفـــا  شـــامال  مـــَ لـــ
ـــد َ َ وعـــ ا وعاـــال صـــاحلا م اإلميـــان واليقـــك َ ومالرمـــة م احلـــ   وال

ه تكــلل ُو َعتــواب ُو فَّــاد َ  نــ  أليــع  وشــرفا  بقــ  و تأِــد َ ُ   ــِو
 مر د ا 
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وصـــل  اه  علـــ  ســـيد  حماـــد وآلـــه وصـــ به وســـلم واحلاـــد ه  ر  
 ا (1)العاملك

 

 وفاة الفقيه المقدم 

سارت حياف الفقيه املقدم منـم رفعـه لرا ـة الفقـر واُنكَّـار م ذات 
فـــ  نفَّـــه  اه  ســـ ا   ـــرور ال اـــراتَ فقـــدَ  ح ي ـــا  وســـر عا   ىل النجـــاح ِو

ـدأ  افة مَ  تبعه هم الرِتت واحلمر مَ األضـداد واحلَّـادَ ِو وأِنا   َو
رســـم طر ـــ  البنـــا  األخالمـــي و صـــالح اإلنَّـــان مـــَ داخلـــه ِضـــواِج 
الَّـــــلو  العالـــــي م اإلســـــالمَ واتَّـــــع هـــــما املـــــن   واســـــتأنس الضـــــد  

َ وهــرع اُايــع  ىل حلقــات اإلمــام الفقيــه راضــك واملوافــَ  اــما اًُــا 
مطاَينكَ مَّت عر َ م عباراتـه اِبـة واإلخـالص والوـدق والرغبـة م 

  حيا  القلو  ا 
ومل  ــ ل الفقيــه علــ  هــما املنــوال مــَ  ســيس من جــه املبــار  م يَيــا  
مجلــة تالميــم  وأِنا ــه لي الــوا هــم املــن   واملدرســة مــَ ِعــد  فــأمر اه  

                                                           

 ا 81ص(( م  العبادف ))  (1)
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ِـــــمل َ وامـــــت ت عينــــه ِرؤ ـــــة الع ـــــرات مــــَ تالميـــــم  وعلـــــي م عينــــه 
 الَّكينة واألد  وافضوع ه  واُنكَّار ا 

وعندما ِلن مَ العار مبلن ال يخوخة أخمته األحوال فكان  غيد 
 حَّاســه عاــا حولــه مَّــتغرما م عــامل خــاص  َّــا  عنــد أهــ  الطر ــ  

ــان آخــر ع ــد  محليــاف اصــطالمه مَيــة  ــو (1)مُصــطالم امــ  ُ َ َو مَ 
ــرد علــ  لَّــانه أخبــار غر بــة   طعــم في ــا طعامــا ُو   ــر  شــرامَ ًو
ـ   وعبارات عجيبة عَ النا  وأحوا مَ وشيَيا َا سـيكون م احليـافََ 

 ذل  عل  غ  مود منه ُو شعور ا 
وملا طال ِه األمد علـ  هـم  احلالـة سـقا  ِعـ  أهلـه شـيَيا  مـَ لـ خم  

أو   ((َأنكم َضِجرمَت مين))نط  ومال : َان عندهم ر ة  ِه و شفاماَ  ف
ــان ذلــ  ليلــة  ــه وفاضــ  روحــه  ىل مــُو َ َو ــر ِر َلاــة رعناهــاَ   َذ

 ا  653اُاعة مَ ليا  ذد احلجة سنة 
كـــــا  أهـــــ  العوـــــر واملوـــــرَ   شـــــيع م جنـــــارف م يبـــــة  ىل م ـــــوا   ِو

 األخ َ ر ه اه  ر ة األِرار ا 
                                                           

( اُصــــطالم : حالــــة مــــَ حــــاُت ال ــــ ود النورانيــــة  غيــــد في ــــا احلــــس علــــ  شــــك  1)
ر أو طول  م  استغراق روحي  فقد فيه الو  حواسه الظاهرف لغلبة حال أوَ   رف َذ

 م مرا ف متدِرف لكتا  اه  ا 
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 الخاتمة 

 اا أ   ا القارَئ الكرمي
ِِ الـــم َ  َِ الوـــا هـــما  ـــوذ ل وضـــعنا  ِـــك  ـــد   مـــَ  ـــاذِ  الَّـــل
َُ  ومل  كونـــوا   عاَشـــوا مـــدوف  ومـــاتوا وصـــاروا ألجيـــالخم عد ـــدفخم أســـوف  وم ـــا
َمل   ُ أل ـم صـدموا م حقيقـِة ات ِبـاِعِ م للاتبـوِع األعظـم صـل  اه  

 عليه وآله وسلمَ ر  م اه  ر ة األِرار ا 
ا البيـــان والرتمجـــة لـــيس لـــرَد الكتاِـــِة عـــن م فقـــج   ألن وغرَضـــنا م هـــم

تبـوا  َْلَِّـَنِة َعوـورِهم رـا فيـه الغَنـْيَـة  وا شيَيا   ُ وأتقنو َ ومـدَ  الَّاِقك ما تَر
 والكفا ة ا 

ولكن ا ضرورَف ال مان و حلاَح العور ووجوَ  املرحلـة أَْلَ َمنـا أن نَعيـَد 
ــــ   ــــم حقيقــــَة حــــاِل  الوــــياغة ونكتــــَد ُيلنــــا ِلَّــــان عوــــر  مــــا  وضِ 

الَّــلََ خووصــا  ومــد ِــرر م الوامــع مــا أَْنــَمَر حبوــوله م األمــة نبي  ــا 
صــــل  اه  عليـــــه وآلـــــه وســـــلمَ وهــــو أن  كـــــون مـــــَ عالمـــــات الَّـــــاعة 

 ا  ((الطعَ م الَّلَ))
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فــ  رــا جيــرد آ ــة   ُو َم  ــَد علــ  مــا نَّــاَعه ونقــرؤ  مــَ مطــاعََ َو
ف اِاد ـــةَ و ـــما ولـــما  جعلنـــا الرتمجـــَة وعالمـــة  تَنبـــ  عـــَ صـــدق النبـــو 

قافتـهَ ُو نطلـد اـما غـَ   َِ مارئ العوـر ومَّـتوجم علاـه َو َمَلبِ َية  لمه
 ِرضاِ  اه  تعاىلَ وخدمة  لرجالخم صدموا ما عاهدوا اه  عليه ا 

 
 

 مجع هم  الرتمجة طلبا  ملرضاف اه  تعاىل ورغبة م عفو  ور ته 
 وارا  ألحباِه وشفقة  مألجيال املخدوعة وحبا  ألوليا ه وانت

 مَ أحفاد الواحلك وأِنا  املتقك الفق   ىل عفو مُو  
كر العدين اَِ علي امل  ور  الغفور أِِو

  5ومت الفراغ مَ هم  النَّخة 
  1414ذد احلجة سنة 

 رد نة جدف 
 اِروسة
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 الفهرس
 5 املطلع القرآين

 7 اإلهدا 
 9 شاهد احلال

 11 قدمةامل
 13 ؟مَ هو الفقيه املقدم 

 14 شيوخه
 14 ترمجة ال ي  علي َِ أ د ممروان ) حاشية (

 14 ترمجة ال ي  عبداه  َِ عبد الر َ معبيد ) حاشية (
 18 الفقيه املقدم وال ي  سعد الظفارد
 22 الفقيه املقدم وال ي  سفيان الياين

 22 ترمجة ال ي  سفيان الياين ) حاشية (
 25  سيس املدرسة الووفية العلو ة حبضرموت
 26 ظ ور املدرسة الووفية القادر ة م امل رق

 26 ترمجة ال ي  عبدالقادر اُيالين ) حاشية (
 28 ظ ور املدرسة الووفية ال عيبية م املغر 
 28 ترمجة ال ي  شعيد أيب مد َ ) حاشية (

 29 عيبيةالفقيه املقدم واُرتباط ملطر قة ال 
 33 مبعوث ال ي  شعيد م حضرموت

 34 مرار الت ول ونتا جه
َّر الَّيَ  44 رد الفقرا  َو

َّـــر الَّــــَي ا نقـــ  عـــَـ  46لَّـــيد علــــي ِــَـ حَّـــَـ العطـــا  حــــولَ 
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 )حاشية(
 48 ال ي  سعيد َِ عيَّ  العاودد 

 50 أهداف الفقيه املقدم م األخم ِطر   التووف
 52 ية (سبد تَّاية ال ي  ملعاودد ) حاش

 53 أسانيد اُتوال
تد علم اإلسناد ) حاشية (  53 استقوا  ل َبات العلو ة َو

 58 مطلد نقي  سند افرمة ) حاشية (
 67 ال رعيةمدرسة التووف حبضرموت وضواِط ا 

 76 تعلي  مرار الفقيه املقدم وأسبا  جناحه م الت ول
 78 وصَ اإلمام احلداد لَّلَّلة التووف

ة عل  التووفامل خم   81 اَِِّو
 85 ضواِج طر   التووف حبضرموت عند اإلمام احلداد

 87 الضواِج املاي ف ِك الكرامة للو  واُستدرا  للادعي
 89 الكرامات وافوارق

 97 ضواِج ال ط ات والعبارات املوِهة
 102 أوا   تالميم الفقيه املقدم

 107 َّد احلالل الكم الفقيه املقدم م ال م العلوم و 
 110 أسرف الفقيه املقدم
 112 آدر الفقيه املقدم
 115 وفاف الفقيه املقدم

 117 افامتة
 


