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 املطلع القرآين
 

دا  وتا  ﴿ َْهــَ َر أَمَّــنه َهــَو تا آــَء آَلَي الليــاآ ســا آ مــا  
ـــــَ وآي الَّـــــ آجَن  ِآ تَـــــاه َهـــــاه َجسه ـــــَرَ  وجـَرهَ ـــــو َرهَـــــَة َربيآـــــ اآلخآ
جـَعهَلَموَن والَّ آجَن ال جـَعهَلَموَن . إمنيا جـََ  َكََّر أَولـو األَلبـا  
َســَنوا  ــ ه لآلَّــ آجَن َأحه َِ . تَــاه ع عآبــادآ الَّــ جَن آَمنَــوا اتَـَّقــوا َربَّ

ـــــَعَة إآمنيـــــا جـَـــــَو َّ يف هـــــ آدآ الـــــَد يا َحَســـــَنَة وأَ  رهَض اّللي واسآ
ساٍ   َرَه ه بآَغريآ حآ  .  ﴾الصَّابآَروَن َأ ه
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 لسان احلال..
 

ِآدع إخوان.. َمن  َ  ، دَّ َوَ د ، وَمنه  اَهَد َشـ
وَمـنآ اتَـَّقـى ارتـََقــى، وَمـنه ََرََع َحَصـد ، واّللي َترآجــَ  

 جمَيَ  .
 

 مودي الشيخ سعيد بن عيسى الع
 52ص(( عرا س الو ود )) 

 
 

 



  (8 ) 



  (9 ) 

 

 اإلهداي
 

 إىل َسالالتآ الشَّيخآ َسعآيدآ بنآ عآيَسى الَعَمودآيي..
ــــَل آ الصــــا  ،  ِآاآ السَّ ــــا  إىل منــــا ََ َحقي ََ طَليآعآــــ

وإىل امل
.. ََ َِ يآب ََ وال َم  غرَي َمغالآ
دآي ه د الرتمجة..   أَهه

دآ األمثلـةآ، َأنه وأهيَ  ابلَساللة، ممَّنآ اطَّلَـَع علـى هـ آ 
جـَ َّقآَي اّللي يف حلَومآ الَصـَلااي.. أ مـةآ الطَّرجـ .. وَشـَيو  
رآهآ ه  ـــَ  النَّـــاَ  يف النَّـــارآ علـــى َمنـــاخآ َِ الَفرآجـــ .. وَهـــاه َج

ِآ ه ؟ َن آ  إال َحصا آَد أَلهسآ
 

ََؤلي 
 امل
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 المدخل

ـــــد، ولـــــِ املآنَّـــــَة والف ـــــَا الـــــ ي ال ـــــَد ّللي غاجَـــــَة احَلمه جنقطـــــع،  احَلمه
 : ــييآ القا ــاآ نــا  مــن  ))والصــالَ  والســالَم علــى النــِّيآ األميآ َمــن هَــى َمؤهمآ

َِ جـوَم القيامـة مآـن  -أراَد تال  -منافٍ   َْمآي حَلَمـ َِ َمَلِا   بـََعَث اّللي َل
َِ اّللي َعــزَّ  َنة  َحَبَســ ٍي جَرآجــَد بــِ َشــيـه ــلآما  بَشــيه ــنَّ ، وَمــن َرَمــى َمسه َِ لرآ َ 

ـنََّ  حـَ َُـرََا مـا َرمـاَد  وَ اَّ على َِ ـرآ َ  سه وعلـى آلـآِ األطِـار،  ،(( آ
ََ هل  إبحساٍن إىل جوم القرار .  وصااب آِ األخيارآ، وعلى ال ابع

 

 النسبة المباركة

هــو الشــيخ ســعيد بــن عيســى بـــن أهــد بــن عيســى بــن شــعبان بـــن 
بِـــر بــــن طلاـــة بــــن عبـــد اّللي بــــن عيســـى بـــن داود بــــن حممـــد بــــن أ  

ن بـن أ  بِـر الصـدج  خليفـة رسـول اّللي صـلى اّللي عليـِ وآلــِ الرهعبـد
 . (1)وسل 

                                                           

وصـــل ِ   ((آل العمـــودي  ))( أشـــارت بعـــا ك ـــ  ال ـــارجخ والـــرتا   إىل  ســـبة املشـــاجخ 1)
، ((النــاَ  مؤونــون علــى أ ســـا    ))العرتيــة ابيليفــة الصــدج ، وكمــا  ـــاي يف األ ــر : 

فقــد صــرم اإلمــام  وســلفنا الصــا  حســ  مــا ا  مــع لــدجِ  مــن أدلــة جقولــون  ــ ا،
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لقـــ  ابلعمـــودي ملـــا كـــان رهـــِ اّللي مِثـــرا  للصـــال  والقيـــام وحماف ـــا  
نا ـا آ، بـا 

َ
عليِا، إِ هي عمـاد الـدجن، وأف ـَا تـَـَر آ الَعبهـدآ يف حالـةآ امل

ــ ))َوَرَد يف احلــدجث، كـــ  ــرآ اإلســالَم، وَعَم فَســميآَي   ((وَدَد الصــالَ  رأَ  اأَلمه
َِ آــِ  ((عمــوَد الــدجن  ))الشــيَخ ســعيَد لــ ل   ــن حيــَث اصــطالَم أهــاآ  آ مآ

                                                                                                                             

َعرتـــِ لــدوعن، ومنِـــا  احلــداد ر ـــي اّللي عنــِ يف  ـَبهـــَ ٍ  ك بِــا عنـــِ أحــَد تالم تـــِ بعــد 
تـال فيِـا : وطلعنـا ب ـة وا  معنـا فيِـا بِثـري مـن أهـا الف ـا مـن  ((بآَ ـة  ))مدجنـة 

ومــنِ  املنصــ  املعــروف  -آل العمــودي وغــريه ، إىل أن تــال يف وصــ  مــن لقــيِ  
ــءي  ))بـــ ــءي ))تــال : وهــو واص منصــ  آل العمــودي، و ــي  - ((بوسآ ألن لــِ يف   ((بوسآ

َِ بعبد اّللي بن عبد الرهن بن أ  بِـر الصـدج  ر ـي  كا جد سء أصابع، أل ِ شبي
ِكرد بعا سـاداتنا آل ابعلـوي  فـع  اّللي عنِ  ؛ أل ِ  َده ، وجن سبون إليِ على ما 

 م احلــــــــــــــداد الســــــــــــــيد اّللي  ـــــــــــــ ، وتــــــــــــــد حقَّــــــــــــــ  هــــــــــــــ ا القــــــــــــــول املنســــــــــــــو  ل مــــــــــــــا
ِكـــــرد الشـــــيخ ((الشـــــاما  ))علـــــوي بـــــن طـــــاهر احلـــــداد يف ك ابـــــِ   ، فقـــــال : وأول مـــــا 

ِكــر الشــيخ عبــداّللي بــن عبــدالرهن  حممــد بــن جــس عــن احلبيــ  عبــد اّللي احلــداد عنــد 
، وا  سا  آل العمودي إىل سيدل أ  بِر الصدج .  ءي  بوسآ

ِكـرد بعـا سـاداتنا آل أ   ))وتولِ :  فمـراَدد ابلـبعا السـيد  ((علـوي على مـا 
بــن عبــد الــرهن الســقاف، لــِ  اأ  بِــر الســِران بــن الشــرج  عبــد الــرهن بــن علــي 

ك ا  فيِ الوتا ع اليت وتعء لِ يف اليق ة واملنام، وما بينِما من اطالعـاٍت روحيـة، 
ِكــر منِــا أ ــِ ا  مــع بــروم الشــيخ الِبــري ســعيد بــن عيســى العمــودي، وســ لِ عــن 

ِكــرل، وتــد   ســبِ، فــ كر لــِ سلســلة  ســبِ إىل أ  بِــر الصــدج ، والقصــة أطــول ممــا 
 .  166ص ((الشاما  ))رأجناها بقل  بعا أشيا  آل العمودي . ا  ِى من 
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 . ((العمودي))إىل  ((العماد  ))بنقاآ 

 

 ميالده ونشأته

، و شــ   ــء رعاجــة (1)َولــد الشــيخ ســعيد بــن عيســى بــوادي دوعــن
ـــٍد يف م ـــاهر احليـــا ، مـــع حســـ ََهه نآ أبوجـــِ علـــى َشـــَ ٍ  مـــن العـــيا، و

عناجـــٍة ابلرتبيـــة الدجنيـــة وأعمـــال ايـــري، وكا ـــء الرتبيـــَة الروحيـــَة يف حيـــا آ 
الشـيخآ ســعيٍد حمصـور   يف ال لقيآــي وا الســة، إِ َروآَي أ ـِ ل جــ عل  القــراي  
َِ ول  والِ ابـــة منـــ  الصـــبا ؛ إال أن مصـــاحبَة الشـــيو  وجمالســـ ِ  ل تـََف هـــ

دآد وإمِا ِ،  ِه َر َ  ممَّا َصَقَا فطرتَـِ.. وأشـَعَا فآِرتَـِ.. ج خلَّ ه عنِا َتده
.. كمــــا َ َعــــَا لــــِ يف تلــــو  العبــــاد الصــــاحلَ  وتَــــَدَم صــــايَف مآشــــِاتِآ
مِـــال .. أحيـــا يف  واكآــــِ ب كـــةآ القـــر  مــــنِ  وكثـــر آ دعـــا ِ  و  ــــره  

 مشاتَا الفِر وال كر واملعرفة ابّللي .
القرجـة وجمـالآسآ فِو الناشَئ املس قيَ  الـ ي  ـَبَـَء َعـوَدد بـَ مسـا د 

                                                           

،  وهــو اســَ   ــديآ تبيلــة الصَّــَدف، وملــا تِــرَّر علـــى ((إجــدعان  ))لفــ  مــن  ((دوعــن  ))( 1)
قســ  الــوادي إىل تســمَ : األنــن مدجنــة األلســنة َتَصــرََّفوا فيِــا ابلــزعد  واحلــ ف، وجن

 .135ص ((الشاما  ))ايرجبة وما بعدها، واألجسر مدجنة الَدوفة . ا  ِى من 
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صـــاحلآيِا، يف عصــــر الزهــــد وال قلـــا مــــن تليــــا احليـــا  امل احــــة يف ِلــــ  
 ََ الـــــــوادي الـــــــوعر.. الـــــــوادي الـــــــ ي كـــــــان يف أساســـــــِ َمنهـــــــَ   امل فـــــــريآغ

 للطاعات، املب عدجن عن م اهر احليا  .
وكــ  ا فــرد الشــيخ ســعيد بــن عيســى يف ســفوم تلــ  ا بــال ا ــرداي، 

جر.. و  ــويات احلجــر.. لظــرا   ــالل جالحــ  أغنامــِ بــَ حســ  الشــ
القـــدر  اإلهليـــة يف طبيعـــة املخلوتـــات، ومســـ جيبا  لنـــداي الفطـــر  اإلنا يـــة 
ـــَرَعَد بَعينآــــِ وجن ـــرَد بقلبــــِ مـــن أســـرار هــــ د املِنـــولت، وهِــــ ا  فيمـــا جـَقه
تفجرت جنابيع احلَِمة، وا طلقء تيـوَد اهلآمَّـة، ترفـع اإلرادَ  البشـرجَة إىل 

 اهــد  واملِابــد ، وإطــالق اللســان ابلــ يكر، وا َنــان مق  ــى األخــ  اب
ابلشيِر.. حَ صار النا  جسمعون من لسا ِ َحلهـَو الِـالم.. وطآيـَ  
ــَدوَن عنــدد بـَلهَســما  شــافيا   ـآـرامآ القلــو .. وأَلَآ الــَ  َو ،  َِآ الســالم.. و

ــزآ  ــن َلطآيــ آ إشــاراتآ الفِــ .. ومــدلوالتآ َرمه َِ ه مآ َع ــمآ  االســ آ بــا كــان َجسه
والرَّس .. ما ال جعِدو ِ يف األشباد واألمثال.. وفوق ه ا صـار لـِ  ـوَر 
ج جلَّــــى علــــى ا بــــَ.. جنِســــَر بــــِ َعنَــــَ  امل ِــــ جن.. وج ــــع  أماَمــــِ 
ـــــريآ ظِـــــورآد َمـــــنآ اســـــ  اَّ بفي ـــــِ مـــــن  طَغيـــــان امل جـــــ جن.. وجِ ـــــدي بسآ

َ اَ 
َ
ديآ َآ وا َـالي  احلا رجن.. واش ِر أمرد بَ النا .. وصار حدجَث امل

. 
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ِكــرتآ الــرواَ  أن الشــيخ ســعيدا  تــزوَّا بنــَء الشــيخ ســعيد بــن أهــد  و
ََفَّءه إليـِ رأته منـِ فـرت   عـن (1)بلوعار بلعفي  ، وجَ كر أ ِ ملا تزو ِا و

تيام الليا خالفا  ملا  ع هِ عنـِ، وملـا جَـ هَكرََد بـِ والـدها عـن حـال الشـيخ 
عليـِ والـَدها العابـَد الزاهـد، فمـا كـان سعيد، وك ل  خالفا  ملا عِدته 

منِا إال أن َرَ َعءه إىل أبيِا من الغد وتالـء : كيـ  أعـيَا مـَع َرَ ـٍا 
عــي وا  َــري مــاِا جفعَلــِ يف  َِ تيــاَم يف ليلآــِ؟ فقــال هلــا والــَدها : اآره آ مــا لــ

 ليلِ من األعمال واألتوال.
إِا لزمِـا  فعادت إليِ ومعِا من أهلِـا مـن ْمـا خ َهـا إىل والـدها

ا لو ، فلما كان الليـا راتب هـِ حـَ طلـع الفجـر، ف رسـلء إىل والـدها 
ــَرَ  الفجــَر جقــوم جصــليآي  َمــن ُــ د مــ آ مــا رأته منــِ، فقالــء: إ ــِ إِا تـَ
فيقـــول : أل.. أل.. أل.. فلمـــا وصـــا ايـــ  إىل الشـــيخ ســـعيد بلوعـــار 

                                                           

ــــار ر ــــال القــــرن 1) ــــن أهــــد بلوعــــار بلعفيــــ  مــــن كب اهلجــــري الســــابع ( الشــــيخ ســــعيد ب
حب ــرموت ومــن أشــِر صــلاا ِا، عاصــر مجلــة  مــن أكــابر الــوادي وأخــ  عــنِ ، ويف 

ســيد ســال بــن بصــري، وعــا  ابهلجــرجن يف وادي دوعــن، و ــا تــويف ليلــة مقــدم ِ  ال
َم  ))ودفــن برتب ِــا، وجطلـــ  عليــِ  632ايمــيس ايــامس مـــن شــِر مجــاد الثـــاين  مقـــدَّ

كمــا هــو حــال الفقيــِ املقــدم يف تربــة تــرا، ول ْفــ  لنــا الزمــان مــن آ ر هــ ا   ((الرتبــة 
يف ح رموت، وجقرأ بعد خ   القرآن الشيخ سو  الدعاي املنسو  إليِ وهو م داول 

. 
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، إشـار   إل أنَّ مقـام أرسا إليِا جقول : ه ا املقاَم ال ي ما وصـلنا إليـِ
َأالَ هــا ))الشــيخ ســعيد بــن عيســى العمــودي مقــام الــرديآ علــى املنــادي : 

 . ((مآن ات ٍ  ؟ أال ها من طال آ حا ٍة ؟
ـــوق، وكا ـــء أخبـــاَر ر الــــِ يف  وَحنَّـــءه روَحـــِ إىل علـــ آ الــــ َّوق والشَّ
ِلــ  العصــر ا   ــا الــرعم، وت اــدَث عــن مشــاجخ الطرجــ  يف الشــام 

الــيمن واحلجــاَ واملغــر  والعــراق مــع كــا َغــَدوٍي وَروام، فِــان  ِــات و 
الشــيخ ســعيد جســ ل اّللي أن ِمعــِ م بــات علــ  البــاطن وال ــاهر، كــي 

 .ِر الَنور يف أشديآ أوتات احلراجس مدَّ من فيا مشر   الزاخر، وظ
بــــدأ النســــي  ْمــــا إىل  590ويف َ ــــاى أحــــد األعم املباركــــة عــــام 

ـــى اّللي َخـــَ ََد يف الشـــيخ ســـعيد مـــا ه َِ ل ـــِ الـــرعم إىل جعقـــو ، جـــوم َح
َد رآجَح جَوَس   ﴿الِ ا  العزجز :  وملَـّا َفَصَلءآ العآرَي تال أَبَوَه ه إآينيآ أَل آ

حيـــــث كـــــان الشـــــيخ عبـــــد اّللي الصـــــا  املغـــــر  م َّجِـــــا  مـــــن وادي ﴾ 
ح ــرموت إىل وادي دوعــن ْمــا رســال ِ الثا يــة إىل الشــيخ ســعيد بــن 

العمـــــودي، حيـــــث كـــــان تـــــد أبلـــــ  رســـــال ِ األوىل إىل األســـــ اِ  عيســـــى
األع   الفقيِ املقدم حممد بن علي ابعلوي يف مدجنة ترا، وأخـ  عليـِ 
العِـــد، وألبســـِ ايرتـــة، وأمـــرد إبظِـــار أمـــرد واشـــ ِار دعوتـــِ، فلـــ  جعـــد 
األمر األخ  بطرج  ال صوف سريا، با صـار للفقـراي يف ِاتآ اّللي شـعارا  
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را .  وَفخه
وجبدو أن خ  الفقيِ املقدم والشـيخ سـعيد بـن عيسـى العمـودي تـد 
وصــا إىل املغــر  عــن طرجــ  احلجــاَ، وَأخــ  الشــيخ شــعي  أبــو مــدجن 
حباهلمـــا وتو ِِمـــا، فمـــا كـــان منـــِ إال أن بعـــث إليِمـــا مـــن جربطِمـــا 
مبــــنِت ال صــــوف ومدرســــ ِ األخالتيــــة، وكــــان املبعــــوث أحــــد املشــــاجخ 

وأخــ وا علــَ  الطرجــ  علــى أ   ،إىل املغــر احل ــارمة الــ ي تــد وصــلوا 
مدجن، وهو الشيخ عبد الرهن املقعد، الـ ي أخـ د الشـيخ شـعي  أ ـِ 
نــوت يف الطرجــ  تبــا أن جصــا إىل ح ــرموت، وأني عليــِ أنه جســ نيَ  
عنــِ ر ــال  آخــر، وهــو الشـــيخ عبــد اّللي الصــا  املغــر  أحــد ســـالالت 

لــرهن املقعــد مــن املغــر  إىل ملــوا املغــر ، وكــان رفيقــا للشــيخ عبــد ا
 احلجاَ، فِان األمر ك ل  .
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 مبعوث الشيخ أبي مدين في وادي دوعن

وصــا مبعــوث الشــيخ أ  مــدجن إىل تــرا وأد  مِمَّ َــِ كمــا ِــ ، 
ِـــــا  إىل دوعـــــن ليل قـــــي ابلشـــــيخ ســـــعيد بـــــن عيســـــى  ـــــويآدآ م و يآ وخـــــرا لآ َـ

ن يف وادجِـــا العمـــودي، وأخـــ  جســـ ل عنـــِ حـــَ َدلَّ عليـــِ بناحيـــة تيـــدو 
امليمــون جرعــى الغــن ، فــ ه  إليــِ وا  مــع بــِ، وتــد لهــز الشــيخ ســعيد 

، وأخـ  العِـد عليـِ، ودعـاد إىل (2)، وألبسـِ ايرتـة(1)الثما َ مـن عمـرد
إظِـار أمــرد، و شـر الصــوفية ابلـوادي، وتــد كـان الشــيخ سـعيد مــن تبــا 

داب ، ال ج ِــر ال صــوف كــدعو  وطرجقــة، وإمنــا كــان ج خلــ  بــِ ســلوكا  وأ
وأخـــ د الشـــيخ املغـــر  عـــن أخـــ  العِـــد علـــى الفقيـــِ املقـــدم.. وإلباســـِ 
ايرتة الشرجفة.. وأ ِ تد أبَر  فسِ يف ترا.. وا طلقـء لسـا ِ ابلـدعو  
إىل طرجقة الفقر الِاما ّللي تعاىل.. وترا الرعسات.. وعدم ال طلع إىل 

 زاهدجن .الفا يات.. كما هو حال امل جردجن عن احليا  الد يوجة ال

                                                           

 . 229ص ((الشاما  ))ِكرد السيد علوي بن طاهر يف  (1)

( جعين ابيرتة : خرتَة ال صوف، وهي لباَ  جو ع على املرجد، وجرمـز إىل تـََرَسـ آ احلامـا 2)
لــِ بــزآييآ الصــوفية والــدخولآ يف دا ــرا ، وغرَ ــِا حصــوَل ال كــة وأخــ  العِــد ابلســند 

رتة ظاهرا  وابطنا  .  امل صا  للخآ
  من ه د السلسلة.الفقيِ املقدم وتد اس وفينا النقا على ايرتة يف ترمجة 
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وكان الشيخ سعيد على غاجة من ال وا ع وايمول والزهـد، ملـا  شـ  
عليـــِ مـــن حـــ  اآلخـــر ، وصـــدق يف ال جـــرد ملـــوالد، فِـــان هـــ ا العِـــد 
ــــة،  واإللبــــا  مبثابــــة ال ــــاا املو ــــوع علــــى املــــري امل ِييآــــئ للمراتــــ  العالي

   ف خ ها الشيخ بقو ، ولسان حالِ جقول :
رآَا الــ َّوهَق إال َِ حــاَل ال جَــده   َمــن لَــ

 
ِآ إتبـــــالَ  ـــــَو  َمـــــن فآيـــــ قـــــاَم سآ

َ
 وال امل

َِ الـرَّ   ـَن العآرفـانآ جـَقه آفَـ َق  َوَر مآ  ال َّوه
 

 هَـــَن يف تـَلهـــ آ َصـــ ٍي فيـــِ إ ـــاللَ 
 إىل احل ـــا رآ يف األوتـــاتآ َمنهَجـــ آَ   

 
َِ َصــــــفا البــــــالَ    (1)حبالـآـــــِ و ــــــا منــــــ

لــــــ وق وبــــــَر الشــــــيخ ســــــعيد منــــــ  تلــــــ  اللا ــــــة يف  ــــــو  أهــــــا ا 
والشــــوق.. واح فــــا الــــوادي بقــــدوم الشــــيخ عبــــد اّللي الصــــا  املغــــر ، 
ـــِ، حـــَ إن املقـــام طـــا  لـــِ يف  َدمآ وأظِـــر النـــا  الفـــرم بـــِ والســـرور مبَقه
 ))الوادي مد   من الـزمن،   ا  قـا إىل وادي ميفعـة، وتيـا : أتـام بقرجـة 

نَّ مــن بعــدد وتــزوا  ــا، وَخلَّــَ  بعــد وفاتآــِ بنــاات ، صــار أمــره ((أصــبعون 
 . (2)للشيخ سعيد بن عيسى العمودي حس  وصي ِ

ومن عجا   أمر الشيخ املغر  أ ـِ عنـدما ح ـرتِ الوفـا  بعـث إىل  
كبـــار اآلخـــ جن عنـــِ، وهـــ  الفقيـــِ املقـــدم، والشـــيخ ســـعيد بـــن عيســـى 

                                                           

 للشيخ عبد احملمود  ور الدا   .  ((شرا  الِ    ))( دجوان 1)

ِكرد ك ا  2)  .  20ص ((عرا س الو ود  ))( 
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ــــة أن جســــ خل  مــــن  ــــِ الثال  العمــــودي، والشــــيخ ابهــــران، وطلــــ  من
شــيَخِ  ))ملغــر  طــوجال   تــال: بعــده  شــيخا  جر عــون إليــِ، فســِء ا

، وتـد  علـَء مريا ـي بيـنِ  أرابعـا ، وكـان ((من بعدي صاح  السباة
را ، ومشعال ، وحبو  ، وبسطة ، ودلقال  .  َا ، وتآده  مريا ِ : سباة ، وعِا

َ الشيخ وتسمء وصـي ِ  ـايت القسـمة علـى الناـو ال ـاص  وملا َتويفيآ
: 

شـــعا للشـــيخ ســـعيد بـــن لقــدر واملا ،العِــاَ والســـباة للفقيـــِ املقـــدم
الدل  للشـيخ ابعمـر  ،راناحلبو  والبسطة للشيخ ابه ،عيسى العمودي

. 
ورمــزت الوصــية الــيت أوصــى  ــا الشــيخ إىل تعيــَ صــاح  الســباة 
على ا ميع فِان الفقيِ املقدم، وكان األمر ك ل ، فقد ا طـو  كبـار 

لفقيـــِ املقـــدم، شـــيو  ال صـــوف املـــ كورجن  ـــء لـــواي األســـ اِ األع ـــ  ا
وحصــا اال ــ الف بــَ أتطــا  الــدعو  الصــوفية، وهلــوا علــى عــواتقِ  

  شر الطرجقة .

 الشيخ سعيد العمودي خزانة آل باعلوي

ََ النــــا آ إطــــالَق اســــ آ  َر بــــ َِ ــــ َـ آل  ))علــــى  ((َخزا ــــةآ آلآ ابعلــــوي  ))اآشه
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ــاَد الروحــَي بــَ الَعَلَمــَ الشــِري  ((العمــودي  جن، حــامَليه منــ  أن  َّ اال يآ
لواي املدرسة الصوفية حب رموت، األس اِ األع   الفقيِ املقدم والشيخ 
ســعيد بــن عيســى العمــودي، و ــ د األَلفــة الروحيــة وال اابــ  الــ وتي 
صـــار الشـــيخ رافـــدا  وســـندا  لقـــرارات ومواتـــ  الفقيـــِ املقـــدم، بـــا كـــان 

ــــيََّة واملعنوجــــَة ل نفيــــ آ الفقيــــِ تــــراَرد بِ ســــر الســــي ، كرمــــٍز القاعــــدَ  احلآسيآ
لل اـــول مـــن م ـــاهر احليـــا  اال  ماعيـــة الســـا د  يف ِلـــ  العِـــد، إىل 
طرجقـــة ايمـــول وتـــرا الرعســـات، واالع نـــاي بـــدجال  عـــن الســـي  ابلعلـــ  
َِِ الروحيي .  والعما، ك سا  للفِر  ا دجد ، ال ي اصطب   ا توَ 

ِكرهـا   -وجعود أسـا  ال سـمية  ليـِ مـن ملـا صـار إ - ((الشـاما  ))كمـا 
َد ب كــة صــاب ِ، حــَ تــال احلبيــ   عفــر  ــريآد، ومــا حــا تــراثآ الفقيــِ وسآ

 بن أهد احلبشي يف تصيد  مدم  ا الشيخ العمودي : 
ــــــــريآل آلآ َعلهـــــــــوآي نَــــــــوَن سآ ِه  فيــــــــِ َم

 
ــــــفاها ــــــ ا الثيآقــــــاَت شآ َ َتهنــــــا ب   (1)َأخه

ــــِ املقــــدم تــــد   ـــــز وال جعــــين أن الفقي ة ع ابلعلــــوجَ إىل ا ِــــا وال َّــــعَ  
عنـدما أخــ   ــ ا الطرجــ  كمــا َج َـَن بعــا األحفــاد ا ِــالي، وإمنــا كــان 

                                                           

بَ أجـدي النـا   (( الشاما ))، وهي آخر صفاة فيما بقي من 232ص ((الشاما  ))( 1)
 اآلن . 
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 للفقيِ هدفانآ أساسييانآ : أحدمها سياسيٌّ والثاين دجينٌّ وا  ماعيٌّ .
يََّصِ لنا املؤر  السيد حممد بـن أهـد الشـاطري فاهلدف السياسيُّ 

ـــــــــام السياســـــــــ ((أدوار ال ـــــــــارجخ احل ـــــــــرمي))يف  ِي يون فقـــــــــال : كـــــــــان احَل
حب ــرموت يف عصــرد، وفيمــا تبلــِ جن ــرون إىل العلــوجَ   ــر   جـَنَـفيآَســون 
شون من شعبي ِ  على  فيِا عليَِ  املِا َة اليت ْ َلوهنا يف القلو ، ُو
ملِِ ، فيايطوهن  بسياا من الرتابة، وج يقون علـيِ  اينـاق،  فـس 

بـين أميـة ما  ر  وما ِري من تبا مع آاب ِ  وإخواهن  العلـوجَ، مـن 
وبـــين العبـــا  واحلِـــام اآلخـــرجن، وتـــد عـــرف الفقيـــِ املقـــدم بنفســـِ كـــا 
ِلـــ  يف أســـرتِ، فقـــد ا ـــطَرَّ  ـــَدد صـــاحَ  مـــرابٍ  إىل اهلجـــر    يجـــة  
ل ل  امل اجقة، كما شاهد بنفسِ ما التاد عَمـِ علـويٌّ شـقي  أبيـِ مـن 

َِ لــــِ حــــاكَ  تــــرٍا القاطــــايَن، وهلــــ  ــــ ــــَد آالمآ الَســــ يآ الــــ ي َدسَّ ا فــــ ن تـََقَل
الســــــالمآ معنــــــاد آ ــــــ اا يف   ــــــر اآلخــــــرجن املســــــاملَ االســــــ عداد هلــــــ  
،   بـَ األبنـاي،   واملقابلة، والبَدَّ من االصطدام جوما  ما بَ القآرهنآ وتآره ِآ
كما بـَ اآلابي حـول وعـداوات م وار ـة وأخـ  ابلثـ ر مسـ مر، كمـا هـو 

لبعيـد الن ـر الق ـاَي علـى الشـر الواتع بَ القبا ا، فرأ  الفقيـِ املقـدم ا
مـــن  ـــ ورد.. واخ يـــار طرجقـــة ال صـــوف املع ـــدل، وهـــا بيـــدد العِـــاَ 
الــــ ي جرمــــز إىل ال صــــوف، بــــدال  عــــن الســــي  الــــ ي جرمــــز وت  ــــ  إىل 
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 . (1)النِ  والسل  واإل رام وطل  احلِ  والث ر واال  قام
طري يف فِـو كمـا بـَيـَّنَـِ أج ـا الشـااهلدف الدييّن واالجتماايّي وأما 

ــــز بقولـــِ : مميـــا ا  معـــءه عليـــِ املصـــادر أن الفقيـــِ املقـــدم  ((األدوار  )) ع  
ــــز الســـالم بـــا وكســـر ســـيفِ، دعـــا تـــوال  وفعـــال  إىل  عِ، ليق ـــَي علـــى  

العقيــد  القبليــة، وبــرهن فعــال  علــى و ــو  ال عــاجا الســلمي، واألخــوَّ  
وعلــى أن اإلســالمية وامل هبيــة والوطنيــة بــَ تبا ــا الشــع  وتطاعاتــِ، 

سالم العل  واإلنان هو أتو  األسلاة يف ا  مع، وأم ـاها يف تيـاد  
 . (2)األمة، وتو ِِا إىل حيا  السعاد  وايري وال قدم

ومن هـ ا امل ـمار احليـوي كـان موتـ  الفقيـِ املقـدم موتفـا  شـجاعا  
وهاميــا ، وكــان أج ــا موتــَ  الشـــيخ ســعيد بــن عيســى يف مســا د  هـــ ا 

 شــجاعة  وأمهيــة  عــن صــاح  القــرار ِاتــِ . وتشــري ك ــ  القــرار ال جقــاَ 
 ((آل العمـودي  ))ال ارجخ أن أ زاي السي  امل كور كا ء حمفوظة لـد  

مع بعا آ ر الفقيِ األخر ، وتد آلء إليِ بوصية من الفقيِ املقـدم،  
كما هي عاد  الصوفية إعطاي املرجد املرشح للمشيخة شي ا  مـن اللبـا  

                                                           

 ( . 305-304: 2) ((أدوار ال ارجخ  ))( را ع 1)

 ( .304: 2)املصدر الساب  ( 2)
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عـا الشــيخ الصـا  املغــر ، عنـدما أوصــى ب قسـي  ترك ــِ أو غـريد، كمــا ف
َالـء هـ د البقـاع حمفوظـة   على كبار اآلخ جن عنِ طرجـ  ال صـوف، وال
َاوجــــة ومقــــام الشــــيخ  يف تيــــدون إىل اليــــوم،  ــــء رعيــــة القــــا مَ علــــى 
ســــعيد بــــن عيســــى العمــــودي.. كمثــــاٍل ورمــــٍز لالتيآصــــال الروحــــييآ بــــَ 

ـــيي اإلمـــامَ العلمـــَ، هـــ ا االت
َِليآ ـــادآ ال طرجقـــة   ))صـــال املعـــ  عنـــِ ابال يآ

 . ((وعلما  وعمال  ومصاهر   
ا بينــِ الســيد علــوي بــن طــاهر بقولــِ : وتــد كــان آل العمــودي مــك

وساداتنا آل ابعلوي م َّادآجن مـن سـاب  الزمـان ب كـات اتيآصـال سـيدل 
القطــــ  الغــــوث الفقيــــِ املقــــدم مجــــال الــــدجن حممــــد بــــن علــــي ابعلــــوي 

خ الِبــري العــارف ابّللي ســعيد بــن عيســى العمــودي، وحصــا آلل والشــي
العمودي خرياَت كثريَ  مباركَة ظاهرَ  وابطنَة، وحصا هل  حسَن عقيدٍ  
أكيدٍ ، ومصاهرَ  مؤبَـّدَ  ال تنقطـع، لقولـِ صـلى اّللي عليـِ وآلـِ وسـل  : 

رآ  )) ِه ـ ٍر جـَنـهَقطآـَع جـوَم القيامـةآ إال َ َسـِّ وصآ ِه ـ ي .. احلـدجث َكَا َ َسٍ  وصآ
مبعناد، وحصـلء هلـ  ات باسـاَت مـن علومـِ، واسـ مداداَت مـن أسـرارد  ((

وفِومــــِ، وأخــــ  عنــــِ العلــــ  ال ــــاهر والبــــاطن شــــرجعة  وطرجقــــة  وحقيقــــة  
 وسلوكا  غالَ  مشاُِ  وَصَلاا آِآ ه وَصوفآيَّ آِ  ودول آِ  .

َد الشـيخ سـعيد  ((عرا س الو ود  ))و اي يف ك ا   مـن : وأما ما حا



  (25 ) 

اال اد مع سيدل الفقيِ املقـدم يف ال رجـة واألوالد، فمـن مجلـة ِلـ  مـا 
مع مـا شـِدت بـِ  ((فيا األسرار  ))حِاد الشيخ العالمة ابسودان يف 

خزا ـة ))األولياي األبرار، فِو ما اس ودعِ من السر النبوي، حبيـث صـار 
يـِ تلـ  ، فناهي  بـ ل  مقامـا  واحرتامـا ، ولعمـري إهنـا ل ِف((بين علوي

املقامـــات العليـــة، والنفاـــات الَعَلوجـــة، إِ اتصـــاهلا ابألخـــالق احملمدجـــة،  
ـريآ مـا  ((خزا ة آل ابعلوي  ))كما جقال لِ  وهـو َحـرآيٌّ بـ ل ، وحقيـَ  بسآ

 هنال  .
 

 ريقة العموديةالط

ــــا املعاصــــر  ((الطرجقــــة  ))نِــــن  ــــدجَث لفــــ   ــــ آ  يلآن ِه ــــ ال   مــــع فـَ ل 
يلَنــــا اإلعالمــــي جــــدر  يف كافــــة  ، (1)((املدرســــة))فنســــميِا  وإِا كــــان  آ

                                                           

( املقصــود ابلطرجقــة هنــا هــو األســلو  والِيفيــة امل بعــة لــد  الشــيخ املــ كور وأمثالآــِ يف 1)
 تسلي  املرجدجن، وترتي  وظا   عاداا  وعباداا  حَ ج خر ون على جدجِ، وكثريَ 
من املغر َ ْليآلون ألفاظ الصوفية مسلوٍ  ج َّسـ  ابل موجـِ وال ع ـي ، ملـا يف  فوسـِ  
مــن آ رهــا، وإال فــاألمر وا ــَح كــاَّ الو ــوم ملــن أراد معرفــة احلــ  وأهلــِ، فــرت  كثــريا  
اليوم ممين جعي  علـى الصـوفية تقسـي  املراتـ  اإلسـالمية إىل شـرجعة وطرجقـة وحقيقـة، 

ملفاظِ  وفِومِ  يف ه ا ال قسي  كا م ه ، وجرهقون أِهاهن   وج ه  امل نطعون
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مرات  دراسات اهليِا ال عليمـي العـاص منِـاَا عآلهـ آ الـنـَّفهسآ واال  مـاع 
ـــ َّ َ ـــريا، وج ـــ  ر بن ـــرعت املدرســـة الدجِارتيـــة  واالت صـــاد والفلســـفة وَهَل
والبافلوفيـة، وآراي روث و ـان  ـاا روسـو، ومـن كـا كـوه  مـن شــيو  

لــى املدرســة احلدجثــة.. املدرســة الــيت ج خــرا منِــا َهََلــَة املعــارف املــؤ ر  ع
الشـــِادات م واعِـــا.. إِا كـــان األمـــر كـــ ل  ف  نـــا البـــد أن  علـــ  أ نـــا 
عنــــد دراســــ نا لل صــــوف بواتعيــــٍة وإ صــــاٍف ؛ ســــنجد أنَّ مــــا تــــؤ ر بــــِ 
َ  بـــِ مدرســـة  َِ املدرســـة احلدجثـــة غربيـــة وشـــرتية، هـــو أكـــ  بِثـــرٍي ممَّـــا تـَـــ ـَّ

ا رهــا مبــدار  أ نبيــة، بــا الَ ِمــَة ِاَاــا صــنيعَة املدرســة ال صــوف مــن 
االس شــراتية، ومنِــا تلقَّفــء مدرســة الــنقا احلدجثــة فقــِ الــ َِج  علــى 

 ال صوف وعلى املدرسة امل هبية .
ومـــع هـــ ا كلـــِ، فال صـــوَف طرجقــــة  ومنِجـــا  تـــد ْصـــا مـــن بعــــا 
                                                                                                                             

، والــ ِ  احملر ــة لعبــادد، ولــو كــا وا جباثــون عــن  يف اب ِــار الــ ِ  احملر ــة هلــ  أمــام اّللي
احلــ  لِفــاه  اســ دالل العلمــاي يف هــ ا ال قســي  مبــا وصــفِ املقار ــة بــَ هــ د املراتــ  

 الثالث وبَ أركان الدجن . 
تبة اإلسالم، والطرجقة مرتبة اإلنـان، واحلقيقـة مرتبـة اإلحسـان، وهـ د فالشرجعة مر 

املرات  الثالث البد من  قيقِا يف سـرعن اإلحسـان.. أن تعبـد اّللي ك  ـ  تـراد، فـ ن 
ل تِـــن تــــراد ف  ـــِ جــــراا.. واالع قــــاَد : أن املنصـــفَ يف دوا ــــر املعرفـــة ســــيدركون هــــ ا 

 املعىن املراد يف أركان الدجن . َ  ملفِوم ال قسي  الشرعي ؛ أل ِ تقسيَ  مال 
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غريهـا مـن املـدار  املن سبَ إليِ إفراَ  أو تفرجَط، ش  ِ ش ن امل هبية و 
واالجتاهات إىل اليوم ؛ ولِن ال جصـح مي حـال أن  نسـَ  االكـراف 

 . أو تفرجطآ بعا املن سبَ إليِاإىل املنِت والطرجقة إبفرا آ 
فاملدرسة احلنبليـة مـثال  ظِـر يف بعـا املن سـبَ إليِـا شـ وَِ وإفـراَ  

ــــــة  ــــــة علمــــــاي املل ل جنســــــبوا يف اآلراي واألحِــــــام والعقا ــــــد ؛ إال أن كاف
َمــــــوا ر ــــــال  االكــــــراف إىل املــــــ ه  وال إىل امل مســــــَِ بــــــِ، بــــــا َحجَّ
اإلفـــــرا  وال فـــــرجط يف مـــــوتعِ  املناســـــ  مـــــن املـــــ ه ، ومـــــن  املـــــنِت 
اإلســـالمي كلـــِ، بـــا تنســـا  هـــ د القاعـــد  حـــَ علـــى مـــا  ـــر  مـــن 

 الصاابة يف الصدر األول من خالٍف م هٍِّي وعقيديي وسياسيي .
صـــــوفيَة مدرســـــَة إســـــالميَة ال  صـــــياآ وال فرجـــــع، وأهـــــَ  إِا  فاملدرســـــَة ال

عناج ِــا األخــالق واســ قامة القلــو  علــى املــنِت النبــوي ايــال ، وأمــا 
عالت ِــــا ابلشــــرجعة فِــــي منطوجــــَة  ــــء آراي امل هبيــــة، مندر ــــَة  ــــمن 
أصوهلا وفروعِا، وأمهِا يف دراسـ نا هـ د مدرسـة ال صـوف حب ـرموت، 

الســــابع نِجــــا  وطرجقــــة  إال يف القــــرن وح ــــرموت ل تعــــرف ال صــــوف م
الـيمن األخـر  الطرجقـة أر ـاي اهلجري كما أسلفنا القـول، بينمـا عرفـء 

 . خ ت  ا من تبا ِل  بسنوات كثري القادرجة، وأ



  (28 ) 

وكمــــا ا  شــــرت الطرجقــــة القادرجـــــة يف أر ــــاي الــــيمن، فقــــد ا  شـــــرت 
، ومــــــن هــــــاتَ الســــــابعالطرجقــــــة الشــــــعيبية يف ح ــــــرموت منــــــ  القــــــرن 

طــرجق َ أو املدرســ َ ظِــرت بقيــة الطــرق، وتفرعــء مــدار  الــ وق ال
الصويف، وكا ء يف ِل  العصـر وثـا عنفـوان املـنِت ومنطلـ  القبـول ؛ 
ملـــا  ملـــِ يف مقومااـــا الفِرجـــة مـــن حـــاٍي لِثـــري مـــن مع ـــالت العصـــر 

 ال اربة على األِهان . 
دم، وهلـــــ ا الـــــد ر ـــــال  جم ِـــــدا  يف األصـــــول واحلـــــدجث كالفقيـــــِ املقـــــ

ج اـــول مـــن مرتبـــة ا  ِـــد األصـــوص إىل الصـــويف ايمـــوص.. وجر ـــى أن 
وحمبـيِ  ومشـاجخ العلـ   ((آل البيـء النبـوي  ))جسل  مبنا ـِ وأتباعـِ مـن 

طرج  الفقر وال ـ د  مد  الصـوفية، فاملسـ لة تع ـ   ـرور   ا  ماعيـة ، 
وملـا كـان  ،مـينٌّ مال ـَ  ملوتـ  السـاعة آ ـ ااواألخ    ا املنِت إحلـاَم َ 

ـــة  و  مطلـــ  احليـــا  ال نِـــن أن جســـ مر إال مبثـــا كـــان األمـــَر  ـــرور   ملآاَّ
ه ا ال صـرف ؛ فقـد كـان الشـيخ سـعيد بـن عيسـى العمـودي مسـ جيبا  

الفقيـِ  -هل ا ال رف ومندفعا  إليـِ، منطـوع   ـء راجـة ا  ِـد األصـوص 
املــؤرخَ  مــن حيــث موافقــَة االخ يــار واألخــ  بــِ، وأمــا تعبــري -املقــدم 
فاملقصود  ا سلسلَة األخ  اليت اتصلء إىل  ((الطرجقة العمودجة  ))بلف  

الشــيخ وصــار املرجــدون وال المــ   جن مــون إليِــا..    خــ ون علــى مــن 
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عــ َّ اإلمــام العالمــة الو يــِ  ــاي مــن بعــده  العِــد وال اِــي .. وهلــ ا 
ــــِ يف كعبــــد ــــن عبــــداّللي بلفقي ــــِ : إن  (( رفــــع الســــ ار ))ابــــِ  الرهن ب بقول

الطرجقة العمودجة أحد الطرق املشِور  املر ية، معدودَ  من كـو  ـالث 
وعشـــرجن طرجقـــة، وكَلِـــا تر ـــع إىل طرجقـــة واحـــد ، وهـــي طرجقـــة الشـــيخ 

 . (1)شعي  أ  مدجن
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 الشيخ سعيد واآلخذون عنه
مـــن وظـــا   الشـــيخ الصـــا  واملـــر  الناصـــح أن ج خـــرا علـــى جدجـــِ 

 خــــ ون عنــــِ لــــرات العلــــ  والعمــــا وصــــايف الســــلوا،  ر ــــال وأتبــــاع،
دون حقيقَة املعاين اليت ت مثـا يف صـدر الشـيخ ومِنـونآ َوعهيآـِ ممـا  سيآ ِو
اك ســـبِ يف حياتـــِ العلميـــة والعمليـــة، وممـــا فـــ ح اّللي بـــِ عليـــِ مـــن طـــول 

 طاعاتِ وجماهداتِ، وصدق توَ ِِ إىل موالد . 
يـــة وال ســـلي  يف عصـــرد، والشـــيخ ســـعيد كـــان مـــن أرتـــى شـــيو  الرتب

خاصة وأ ِ عا  ردحا  مـن الـزمن وهـو حم َـ ٌّ ابلشـيخ عبـد اّللي الصـا  
املغــر ، وصــار مــن بعــدد مســليآِا  مربيــا  للنفــو  واألروام، وتــد  ــدث 
عــن  فســِ بنفســِ فقــال : تَــدَّمهَء بيــديَّ ســبعَة عشــَر شــيخا ، مــنِ  مــن 

ال قــدا معنــاد ال خــرجت وال ِي ــة تدَّمَ ــِ ســريا ، ومــنِ  مــن تدَّمَ ــِ  ِــرا ، و 
 للصدار  وال درجس والقدو  احلسنة . 

وتـــد  قـــا اآلخـــ ون طرجـــ  ال صـــوف عـــن الشـــيخ ســـعيد طرجق ـــِ إىل 
َه  وأ لِــــ  تــــدرا وعلمــــا وعمــــال مجاعــــة مــــن  اآلفــــاق، وكــــان مــــن أبــــر

 الشيو ، ومنِ  : 
( الشــــيخ حممــــد بــــن حممــــد ابمعبــــد الــــدوعين، وكــــان مــــن أخــــ  1)
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ربَ إىل الشيخ سعيد، وأخ  عنـِ أخـ ا  اتميـا ، وا طـو  فيـِ ال الم   املق
وخترا بِ، ولل من شيخِ الر ا لـِ اب ـدار  والصـدار ، وتشـري الـرتا   
أن بعا تالم   الشيخ سعيد حصا يف  فسِ شيَي من تقدا الشـيخ 
معبــــٍد علــــى أترا ــــِ، فلمــــا شــــعر الشــــيخ ســــعيد بــــ ل  تــــال ملرجدجــــِ: ال 

ـا، وأ ـ   جَداخلِ  ميني شيَي،  َِّ َِ ف ن الشيخ حممد ابمعبد من البـَـزَّل ال
.  (1)تعدان  ما تطيقون على هاآ ما ْملَِ

ـــِ أوالدا :  وتـــزوا الشـــيخ ابمعبـــد امـــرأ  مـــن آل العمـــودي، وأالبـــء ل
ِكـر ِلــ  صـاح  الغـزاص وأم حممـود وأم أ  القاســ  وأم رتيـة .  أَ هــسآ ))و

ِكــــرد لِرامــــٍة مــــن كرامــــات ال ((الســــالَِ شــــيخ ســــعيد بــــن عيســــى  ــــمن 
من بـالد الواحـدي، ومـات  ((َرَ وم  ))العمودي، وعا  الشيخ ابمعبد بقرجة 

َال منِا بقيـةَ إىل اليـوم جَعرفـون  ل  َِ معروَف هناا، ولِ ِرجَة ال   ا، و ْر
 معبد . 
َجر .2)  ( الشيخ حممد بن سال ابو
 ( الشيخ ل ة بن أم ع .3)

                                                           

ـا مـن ا مـال : الِبـريَ  الـيت عرك ِـا ال جربـة وتعـودت علـى هـا األ قـال،  1) َِّ َِ ( البَـزَّل ال
ــريآ والصــ ، والقعــدان مجــع َتعــود، وهــو ا مــا الصــغري الــ ي ال  كناجــَة علــى هــاآ السيآ

 جزال  ء ال درج  . 
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 . (1) ( الشيخ ابعمر صاح  بلد  َعور 4)
 ( الشيخ ابجزجد صاح  بلد  ايميلة . 5)
 ( الشيخ اببليا .6)
 ( الشيخ ابعشن صاح  الراب  املعروف بوادي دوعن . 7)
 ( الشيخ ابحاا صاح  بلد  رنة وادي عماتَ . 8)
 ( الشيخ سليمان ابمنيع صاح  بلد  ايرجبة .9)
 ( الشيخ حسن بلخري صاح  بلد  حجر . 10)
 والشيخ أفلح .  ( الشيخ علي11)
 ( املشاجخ آل ابهَآيا . 12)

كما ا  فع بـِ وأخـ  عنـِ ولـداد اإلمامـان الشـيخان الَعَلمـان : مجـال 
الدجن حممد بن سعيد وعلي بن سعيد، وعنِمـا أخـ  الطرجـ  مجلـة مـن 
ــــار ، كمــــوىل شــــع  خ ــــ  الشــــيخ عمــــر بــــن حممــــد،  األحفــــاد واألت

بـن عثمـان، والشـيخ  والشيخ عثمان بن عمـر بـن حممـد، والشـيخ حممـد

                                                           

، وهـي ملـ  آل ابَصـرَّ ، وكا ـء تبـَا بيـد ((تـار   ))ترجة بوادي دوعن معـال  ((َعور   ))( 1)
املشـاجخ آل اب عيفـر،   صـارت لقـث ،   بعــد اسـ يالي القعيطـي علـى الـوادي وهبِــا 

 . 46ص ((الشاما))لولد ابَصرَّ  ال ي  اد عوض ابس  السلطان . ا  ِى عن 
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، والشـيخ عثمـان بـن  (1)((صـاح  ِمـار))عبد اّللي بن حممد بـن عثمـان 
، والشــيخ أهــد بــن حممــد امللقــ  ابلقــدا، والشــيخ عثمــان بــن  عبــد اّللي
أهـــد، والشـــيخ عمـــر بـــن أهـــد امللقـــ  ابلطيـــار، والشـــيخ عبـــد اّللي بـــن 

، وال شــيخ عمــر صــاح  العــرض، والشــيخ عمــر بــن أهــد بــن عبــد اّللي
، والشــيخ عثمــان بــن ((النــور السـافر))عبـد الــرهن بــن عمـر، تــر   لــِ يف 

، والشــيخ أهــد عبــد الــرهن اآلخــ  ((اترجــخ ابمرمــة  ))حممــد املــ كور يف 
عــن اهلي مــي والرملــي، والشــيخ عمــر بــن عبــدالقادر اآلخــ  عــن اإلمــام 
احلــداد، والشــيخ عبــد اّللي بــن عثمــان صــاح  الدوفــة، والشــيخ عثمــان 

القادر بـوادي راب  ابعشـن، والشـيخ عثمـان بـن عبـدسـعيد املقبـور بـ بن
                                                           

ِكـــر 1) عـــن الشـــيخ صـــاح   161ص ((الشـــاما  ))ن طـــاهر يف املـــؤر  الســـيد علـــوي بـــ( 
ــــد اّللي بــــن حممــــد مــــن العلمــــاي العــــاملَ، ور ــــال  ِمــــار مــــا مثالــــِ : كــــان الشــــيخ عب
اإلصــالم واهلمــة يف ســبيا  صــر الشــرجعة احملمدجــة، حــَ إ ــِ هــا الســالم يف ســبيا 

، وســِن ايرجبــة، 836ِلــ  خــالل القــرن ال اســع، واســ وىل علــى وادي دوعــن ســنة 
ام الشرجعة وأحيـا السـنة وأطفـ  البدعـة ؛ لِـن ل جوافـ  ِلـ  هـو  القبا ـا وبعـا وأت

، وكا ـــء مـــدَ  840املشـــاجخ فاـــاربود وأخر ـــود، فا  قـــا إىل ِمـــار وتـــويف  ـــا ســـنة 
حِمـــِ كَلِـــا عـــدَل واســـ قامَة، حـــَ إ ـــِ أخـــ  الزكـــا  الشـــرعية مـــن األغنيـــاي ؛ ولِـــن 

، وحــاربوا 838 يشــا  وهـامجود سـنة  الشـيخ فـار  بـن ســليمان وأحالفـِ  ِـزوا عليـِ
أ صارد حَ تفرتوا وا ِسروا، وحاصرود يف دارد حَ َأخرا مماٍن وَأحرتءه مجيَع ك بِ 

 . 161ص ((الشاما)). ا  ِى ب صرف من 
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، والشـــيخ حممــــد بـــن عبــــد اّللي املقبـــور ببلــــد  تيـــدون، والشــــيخ ((جبعـــث))
عثمـان بــن أهـد، وجعــرف مهــد الصـغري لل مييــز بينــِ وبـَ  ــدد حممــد 

أول مـــن  -أي: الشـــيخ عثمـــان  -بـــن عثمـــان بـــن أهـــد القـــدا، وهـــو 
، وكا ــــء تبــــا ِلــــ  ((ب ــــة  ))مــــن تيــــدون إىل  ((ديَاوجــــة العمــــو )) قــــا 

بقيـــدون، وكـــان علـــى والج ِـــا الشـــيخ عمـــر بـــن أهـــد،    ـــرت أمـــوَر 
 . (1)أ  تآ الشيَخ عمر إىل ال خلي عنِا ووليِا بعَد أخود عثمان

 

 صفات الشيخ سعيد وأخالقه

كـــان ر ـــال   ســـيما  كبـــريا ، أ ـــَر اللـــون، َكـــثَّ اللايـــة، جَغشـــاَد  َـــوَر 
رآ والعبــــاد ، ال م ِــــ ا  وال م جــــ ا ، شــــعارَد ال وا ــــَع واال ِســــار، الــــ يآ  كه

ــِ بغــري بســا ، وجلــبس مــا ِــَدد  َمــا  للعبودجــة واالف قــار، جركــَ  دابَـَّ  مال
من الثيا  من غري إسراٍف وال َمهيَـَلة، كان كرنا   وادا  سخيا ، جنف  ما 

قــراي واملســاكَ، جــدخا عليــِ مــن األمــوال علــى املســ اقيآَ، وجطعــ  الف
وجِرم األ ياف والقاصدجن، كما كان جنف  على مرجدجـِ وتالم تـِ ممـا 
جَفــيا اّللي عليــِ غــرَي ميــٍا وال َمَقــرتيآٍ، كمــا كــان كثــرَي ا اهــد  يف ِات 
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اّللي تعـــاىل، كثـــرَي الـــ كر، طوجـــَا الفِـــر، ســـرجَع ال َّـــ  َر عنـــد  ـــاع آعت 
ـــــاي وا َعر  األولي ـــــرا  مـــــن  لصـــــاحلَ، تا مـــــا  حبـــــ  األتـــــار  القـــــرآن، مِث

 وا ريان واألهلَ . 
َْصـى،   أ ر  اّللي على جدجِ من النفعآ العاميآ واياصيآ ما ال جـََعَد وال 
 َ كما كا ء أصابعِ املباركة بلسـما   ـرام املر ـى واملصـابَ، جشـفي اّللي
بدعا ــِ املِــروبَ واملصــابَ، كمــا ظِــرت لــِ مــن الِرامــات وايــوارق 

الِثــــري، وهــــي مــــن أدليآ الــــدالالتآ علــــى مقــــام الشــــيخ وع ــــ  الشــــيي 
حالِ، وصدقآ اف قارد إىل َمن ِي  امل ـطر إِا دعـاد وجِشـ  السـوي 

 . 
وتـــد ك ـــ  بعـــا املـــؤلفَ صـــفااٍت عدجـــد   يف شـــرم كراماتـــِ الـــيت 
ِكرها يف ه د الرتمجـة ألهنـا لـرَ  مـن  َل  أ راها اّللي على جدجِ، وتد جتاو
لــرات األعمــال و قــ  الصــلة بــَ العبــد وربــِ، و علنــا َ ــاَّ مَهيآنــا إبــراََ 

ــــا، ومــــا أتامــــِ اّللي فيــــِ مــــن م ِــــٍر ومقــــام، ألهنــــا أ ســــاَ  األعمــــالآ ِااآ
ال نـــافس، ومرتِـــَز االخ يـــار، وســـبَ  الَقبـــول عنـــد اّللي تعـــاىل، كمـــا أن 
لـ  مـن    يلنا املعاصر َأصيَ  بَلو َةآ اإل ِارآ لِايآ ما خال  العقـا، ِو
ـــَة  َِ كثـــر  مـــا دخـــا عليـــِ مـــن الســـموم وال ـــ  ريات امل نوعـــة، فالعقـــَا َمَل

ملــــري أن ِعلِــــا حمــــدودَ  األ ــــر، تاصــــرَ  االســــ يعا  وال َّاَمــــا لــــو أراد ا
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حاكما  لِا شيي يف احليا  الدجنية والد يوجة، وإمنا  علء هـ د األدا  
كــي   -الــيت هــي مــراد ايــال  ســباا ِ  -ابلنســبة لو ِــة   ــر اإلســالم 

تــؤديآَي وظيف ِـــا الـــيت َخلآَقـــءه مــن أ لِـــا، وجماهلـــا احملسوســـات والفِـــوم 
ي املِنــــولت واالســــ نباطات وإعمــــال القــــو  ال هنيــــة يف معرفــــة مــــا ورا

عـــا األشـــياي الغا بـــة  والِا نـــات، أمـــا أن جـــ اِ  العقـــا يف الغيـــ ، ِو
َعدَ  إشِاٍل .  َِ آِآ ووعيِ حماال  ف اا تطاوَل و  عن َمَل

والــ ي جنبغــي أن جعيـِـ  يلنــا املعاصــر أن الِرامــَة ا فعــاَل ال ــواهر ممــر 
ا فعــاَل اّللي علــى جــد عبــٍد مــن عبــادد الصــاحلَ، والســار والشــعِو  أج ــا 

ال واهر ممر اّللي على جد عبٍد من عبادد املس در َ، وأن املعجـز  ا فعـاَل 
لل ـــواهر ممـــر اّللي تعـــاىل علـــى جـــد أ بيا ــِـ ورســـلِ املِـــرمَ، كـــَا مرتبـــٍة هلـــا 

ومـن َ َسـَ  شـي ا  مـن هـ د اال فعـاالت إىل َمـن ال ،  (1) وابطِا ودال لِا
ـَ  َعقهلَِـ وهـواَد فيمـا  ـاي جس اقِا فقد خرا عن مراد اّللي يف عبا َِّ دد، وَح

، فليا رآ ال جن ُالفون عن أمـرد أن تصـيبِ  ف نـَة  عن اّللي وعن رسول اّللي
 أو جصيبِ  ع ا  ألي  . 

                                                           

 للمؤل ، مطبوع .  ((شرو  االتصاف ملن جقرأ يف ترا   األسالف  ))( را ع 1)
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 الشيخ سعيد والعلوم الدينية

درا العلمــاي األ بـــات علـــى تقســـي  العلـــ  إىل تســـمَ : علـــٍ  كســـٍِّي 
صَّلِ املري جبٍِد ِا يٍ وإعماٍل اتمٍي هو ما حفالعلُم الكسيبُّ وعلٍ  وهٍِّي، 

ــــِ  للجــــوارم خــــالل مراحــــا طلبــــِ وجمالســــ ِ للعلمــــاي والشــــيو ، وترايات
 ومطالعاتِ، وجمموع جترب ِ الواعية يف احليا  . 

فِـو كـا مـا نناـِ اّللي للعبـد مـن مفِـوم احلِمـة  العلم الاهبيبوأما 
ـــــِ  ـــــ ، أو خـــــالل ســـــريد إىل رب ـــــِ يف طلـــــ  العل ـــــدر ا  يف خـــــالل تـََرتيآي م 

الطاعات واألعمال الصاحلات، حيـث إني لِـا طاعـٍة لـرَ ، ولِـا لـرٍ  
ِوَق، وأكثــر مــا جفســد لــرات الطاعــات املعاصــي، وإِا فســدت الثمــرَ  
َفَســــَد الــــ وق، وبقيــــء الطاعــــة كشــــجرٍ  بــــال لــــر ، والــــ جن صــــدتوا يف 

ـــا، وو ـــدوا مـــ ن الـــ وق الطاعـــة ّللي مـــناِ  اّللي الثمـــر ، و ـَـــوََّع هلـــ  ِوتَِ
ِاق طعـــــــَ  اإلنـــــــان مـــــــن ر ـــــــَي ابّللي َرابي ،  ))مقامـــــــا  إنا يـــــــا ، فيقـــــــول : 

.  ((وابإلســالمآ دجنـــا ، ومبامــد صـــلى اّللي عليــِ وآلـــِ وســل   بيـــا  ورســـوال 
ومــن ِاق طعــ  اإلنــان أ ــر  اّللي علــى لســا ِ آ َر هــ ا الطعــ  حِمــة  

َ واتَـَّقوا اّلليَ وجـَعَ  ﴿وعلما ، تال اّللي تعاىل :  ََِ  اّللي ، وه ا هو جمـال ﴾ليآَم
 حدجثنا عن الشيخ سعيد رهِ اّللي . 

فالشــيخ ســعيد بــن عيســى العمــودي كمــا تصــفِ ك ــ  الــرتا   كــان 
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ييا  ال جعرف القـراي  وال الِ ابـة، واألميـَة عآلَّـَة تادحـَة يف املـري ؛ إال أن  أَميآ
يَّــَة رســولآ اّللي صــلى اّللي عليــِ وآلــِ وســل  هلــا مــ دلوَل خــاصٌّ ؛ ولِنــا أَميآ

ـــييآ الـــ ي جعرفـــِ  عنـــدما  عـــا  أميـــة الشـــيخ ســـعيد، الـــد أ ـــِ لـــيس ابألَميآ
ــَرون علــى أمي ــِ مبفِــوم ا ِــا جبــالغون كثــريا  يف  النــا ، وأن الــ جن جصآ
ِل ، فالشيخ سـعيد عـا  ردحـا  مـن عمـرد بـَ الـ عل  والعلـ ، وكا ـء 

العلمــــاي، إال أ ــــِ ل مدجن َـــِ تيــــدون ومـــا  اورهــــا مِـــال  خاصــــا  للعلـــ  و 
ج ــدرا يف األخــ  والطلــ  كمــا هــو حــال الطــال  واملرجــدجن، بــا كــان 
جِ فــي ابلســماع وا الســة، والســماع وا الســة  ــوع مــن أ ــواع الــ عل ، 
وتد أَ ر حب رموت أنَّ هناا َمن حف  القرآن ليس بقصد احلفـ  وإمنـا 

 ـافة إىل أن لِثر   اعِ وح ورد مع القراي ، وه ا لـيس مسـ ايال ، إ
أعمـــال الطاعـــات والعبـــادات ومـــا جشـــرت  هلـــا مـــن األركـــان والوا بـــات 
ــون النــا  فيِــا، دون  َِ والســنن وغــري ِلــ  كــان العلمــاي لــيال  وهنــارا  جَفقيآ
احلا ـــة للباـــث أو اال  قـــال مـــن مِـــاٍن إىل مِـــاٍن يف ســـبياآ  صـــياآ 

ــيٌّ مــن حيــث ال َّــدَ  رََا يف ِلــ ، فالشــيخ ســعيد بــن عيســى العمــودي أَميآ
َ بِـــا مـــا جلـــزم علمـــِ مـــن  طلـــ  العلـــ  علـــى جـــد العلمـــاي آ ـــ اا، عـــالآ
الــدجن، إال أ ــِ آ ــر ايمــول والعزلــة والبعــد عــن  شــا  احليــا  الفِرجــة، 
ومن خالل ه ا ايمول كان ج عل  وجس فيد وجزداد  ورا  على  وٍر، وتـد 
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ادَم احلِمـة، بـََرََ ه ا النوَر  لآييا  عندما تدم علَ  ال صوف يف ِهنِ تو 
وبــــَر إمامــــا  وشــــيخا ، ومســــليآِا  ومربيآيــــا ، وصــــدرته عــــن لســــا ِ عبــــارات 
ال وق واحلِمة وهو جطوي تالمي د على طرج  العل  والعمـا، فـاترأ مـا 

 جقول : 
َْمـــد مبـــا جفعلـــِ مـــن  لـــيس ألحـــد مـــن املشـــاجخ ف ـــَا إِا أحـــ َّ أن 

َْمــــد مــــن فعلـــــِ يف  املعــــروف إىل فقرا ــــِ، إنَّ فقــــرايد كــــ والدد، فلــــيس 
األابعد من النا . وجقـول رهـِ اّللي : ال جصـاأَّ أحـدَك  املشـؤوَم وإن 

 أركبِ . 
وجقـــول يف جمــــال احلــــدجث عـــن ال كــــة ابلعلــــ  والعمـــا : الثمــــَر كثــــرَي 
واحلصاَد تليـَا . وملـا سـ ا عـن شـرو  الشـيخ املـر  أ ـا  بقولـِ : أن 

َعـــة، كـــرَا املرا عـــة، جِـــون  ـــوَّاَل الفآِـــر،  ـــوهريَّ الـــ يآكر، تليـــَا  املنا
 َِ َِ لهَمِ، كثريا  عآلَمِ، أوسـَع النـا آ صـدرا ، وأِهلَـّ   فهسـا ، َ ـاآ ع يما  حآ
ــَمَء  تـََبَســما، واســ فِاَمِ تعَلمــا، مــ كيآرا  للغافــا، معليآمــا  للجاهــا، ال َجشه
َا عليِ، مسرورا  مبن أتـى إليـِ، آ آسـا  للغرجـ ،  ِآ مبصيبة، ال َِِا مبن َ 

للمســــــلمَ يف كــــــا أمــــــٍر َتعآيــــــ ، أاب  للي ــــــي ، ومعينــــــا  لل ــــــعفاي  عــــــول  
واملساكَ، حز َِ يف تلبـِ، مسـرورا  بربـِ، مس وحشـا  مـن أهـا الـد يا، ال 
جـِ،  جبَخا وال جـَعهَجـا، وال ج ـا  ملـا جن صـر، وال جغ ـاظ علـى مـن جِؤ
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ــَ  ، وإن  بــا جعفــو وجصــفح، وال ُــوض فيمــا ال جعنيــِ، وإن َشــ آَ  ال َجشه
َ من الزََّبد، وأحَلى مـن الشَّـِد، سَ   آَا ال ننع، وإن َمنآَع ال جغ  ، أَلهََ

لِآ .  ِه آ َعده  ترجبا  من ايري وأهلِ، بعيدا  عن الشر وأهلِ، َغَ بَِ حَب
وجقـــول أج ـــا  : ال جِـــون الشـــيخ شـــيخا  حـــَ جِـــون عاملـــا  مصـــول 

 الدجن وفروعِ، فاألصوَل سبعَة والفروَع سبعون . 
ـــدآ عـــن طرجـــ  الصـــوفية أ ـــا  وملـــا ســـ  لِ الشـــيخ أهـــد ابـــن أ  ا َعه

طريااُ  بقولــِ : طرجــ  الصــوفية طرجــَ  حمققيآــَ، وطرجــَ  جم ِــدجن ؛ ف مــا 
لآـــ آ احملققااا  

َ
ـــَر ايال ـــ ، وَتطهـــَع العال ـــ ، واال  ِـــاَد يف خدمـــة امل َِجه ف

 .  (1)فالصياَم والقياَم وترَا اآل مطري  اجملتهدين ايال  . وأما 
ــد، عنــدما ســ لِ عــن و  أ ــا  أج ــا  علــى ســؤاٍل آخــَر البــن أ  ا َعه

صفات الفقري الصابر، فقـال : أن جلـبس مدرعـة مـن الـبالي، ودلقـا مـن 
العـــز ، ورداي  مـــن ايشـــوع، وســـراوجا مـــن العفـــاف، وحلافـــا  مـــن احليـــاي، 
َا  مـن ال وكـا، ومشـعال  مـن اإلجثـار، و عـال  مـن  وَ بَّة  مـن املراتبـة، وعِـا

َاوجــــة  مــــن العلــــ ، وشــــرااب  مــــن الصــــ ــــ ه   ، وســــواكا  مــــن القناعــــة، ولهيَـ َّخآ

                                                           

َرعة يف  ((عرا س الو ود  ))( تال مؤل  1) : وتد شرم ه د املقالة الفقيِ اإلمام عبداّللي اب
 رسالة وبَ شي ا  من معناها .
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لآــ آ الَقــَدو  ا  ِــى، 
َ
املعرفــة، فــ ِا وتــ  ببــا  املعرفــة ووتــ  ببــا  امل

ف ِا ا  ِى أَعهطآَي صفاٍت غرجبة  جَعرف  ا، ف ِا َعرآَف  ا كان أََرقَّ من 
َّ َــــ َِ أتطــــَع مــــن املــــاي، وأعلــــى مــــن الســــماي، فيِــــون  ا بــــِ أخصــــَ  ومهآ

ــَا فيــِ الغاســا، االسَّــي ، وكالَمــِ جم  بــا  للَايــ ، َمثـَلَــِ َمثَــَا الباــر جـَغهسآ
و كـــا مـــن  ِـــِ اآلكآـــا، الـــداخَا فيـــِ مســـرتجح مـــن تعـــ  املســـافة، 

يِ من املخافة، إن تـال صـدق، وإن تيـا  َصـدَّق، وجَنصـ  مـن لـِ وجنجيآ
ـ َ َر آ َي بـِ واك فـى، ال ج لـ   فسِ، وال جن ص  هلا، أَي شـيٍي َرََتَـِ اّللي

أحدا  من خل  اّللي تعـاىل، وإن ظَلَـَ  صـ  وعفـى، أول ـ  الَـّ جن هـداه  
 .  (1)اّللي وأول   ه  املفلاون . ا  ِى
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 عموديالسعيد  يخآثار الش

ترا الشيخ سعيد بـن عيسـى العمـودي آ را  علميـة  وا ـاة  يف كثـرٍي 
رجقيـــا وإ دو يســـيا الـــيمن وشـــرق إفبقيـــة منـــاط  مـــن بـــالد ح ـــرموت و 

وغريهــا مــن الــبالد، َمثـََلــِ كَمَثــا آ ر الســاد  بــين علــوي، حيــث كا ــء 
طرجقة الفقيِ املقدم والشيخ سعيد بن عيسى طرجقـا  ِاَت هـدٍف وغاجـٍة 
واحدٍ ، ول ل  ا  شرت آ رمها يف وتٍء واحـٍد تقرجبـا  وتـوَََّع تالمـ َاما 

مآـن م ِـٍر مـن امل ـاهر الروحيـة وأتباعِما سـوعي  يف أكـاي املعمـور ، فمـا 
للســـاد  بـــين علـــوي إال وجتـــد لـــِ رافـــدا  وســـندا  مـــن م ـــاهر الشـــيخ آل 
العمــــودي، وتــــد جــــزداد  فــــِو املشــــاجخ آل العمــــودي يف بعــــا املنــــاط  

 وج َ م فردا  يف  شر الدعو  والعل  وإصالم ِات البَ . 
داي الـد  فـِو آل العمـودي يف و  -ال احلصـر  -فعلى سـبيا املثـال 

دوعن من  حيا  الشيخ سعيد   يف حيا  أوالدد وأحفادد تـوعي  َهيَّـ َ هلـ  
 يف بعا املراحا إتامة الدولة والسلطة الدجنية والد يوجة . 

كمــا أن للشــيخ ســعيد يف وادي َحجــر ومــا حوهلــا مــن القــر  املــ  َر 
ـــا بنـــاي املســـا د، فمـــا مـــن مســـجٍد ب لـــ  األصـــقاع إال  الِبـــريَ ، وأمهَِ

َ  للعموديي وأبنا ِ، وللشيخ سعيد أج ا يف وادي حجر عا داَت وَ سآ 
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لـ  َلمَّـا شـِى إليـِ  وصدتاَت  رت  ا العـاد  منـ  القـرون القدنـة، ِو
أهـــا تلـــ  النـــواحي َعبَـــَث ا ـــانيآ بـــنخلِ  ولـــره ، فـــدعا هلـــ  ابحلفـــ  
َِ ه إخـــراَا صـــدتاٍت مـــن  لِـــ  للفقـــراي واملســـاكَ، فبقيـــء هـــ د  وأَلهـــَزَم

حصـــول ال اـــوالت اال  ماعيـــة    مســـ مر   يف وادي حجـــر حـــَالعـــاد
 . خالل مرحلة الثور 

ويف بــالد العوالــ  الســفلى تو ــَد آ َر كثــريَ  للشــيخ ســعيد العمــودي 
وأوالدد، فِناا عدَد من املسا د منِـا مسـجد املسـاين ومسـجد لِـح 
َار  ومســجد الشــيخ ســعيد محــور، كلِــا تنســ  للشــيخ ســعيد عنــدما 

اهلجــري، وجــ كر الــروا  أن أحــد أحفــاد الشــيخ الســابع لقــرن أحــور يف ا
َار أحـور ورأ  ا  شـار القطيـ  وا ـ ري يف األهـاص  سعيد بن عيسـى 
حــــَ ف ــــ  ابلِثـــــري مــــن النـــــا ، فــــدعاه  إىل مجـــــع أوالدهــــ  وبنـــــاا  

شــي ّللي شــي ّللي ))وايــروا  ــ  يف املدجنــة جــدورون يف شــوارعِا تــا لَ : 
، ودعـا النـا  أن ج صـدق بع ـِ  علـى بعـا مبـا ((شوي ّللي علعمـودي

َته  تيسَّــر، فصـــارت عــاد   يف أحـــور تقــام يف النصـــ  مــن شـــعبان، وبـــر
م ِرا  من م اهر البالد وشابـَ هِا فيما بعَد شوا َ  سي َة منِا اخـ الَ  
َل والطرتـــــات، ولـــــ ل  شـــــدَّد النِـــــري عليِـــــا  الر ـــــال ابلنســـــاي يف املنـــــا

، 1362املشــِور عــام حلولــِ محــور ســيدي الوالــد علــي بــن أ  بِــر 
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وطل  من السلطان عيـدرو  بـن علـي العـولقي إجقافِـا فَ وتفـءه عامـا  
أو عــــامَ ؛ ولِــــن األمــــراض الف اكــــة عــــادت إىل الــــبالد مــــن  دجــــد 
ف  ـاَ هلمـا الوالـد عليـِ إعاداـا بشـر  أن تق صـر علـى الصـغار والبنـَ 

 (1)((ابلَشـَوجهلآاليد))رف والبنات فقط، واس مرت هـ د العـاد  إىل اليـوم وتعـ

 . 
كمــا أن مــن آ ر الشــيخ ســعيد بــن عيســى العمــودي ابلعوالــ  ا  شــاَر 
َال مـــنِ  الِثـــري يف القـــر  الســـاحلية مـــن  ، وال  بعـــوٍث عدجـــدٍ  مـــن ِرج ــِـ
ـــــء هلـــــ  عـــــاداَت  ـــــاِ وأحـــــور وغريهـــــا، وكا  ـــــدر واملســـــاين وحن أحـــــور كالبن

ح ــرموت ؛ بقيــة  ــة و ومقامــاَت وترتيــَ  عبــاداٍت تشــبِ   ــاَم تيــدون وب
َالء بزوالآ ر اهلا ومشاُِا وا َرآ األبناي بعجلة الزمـان وال علـي  .  ولِنِا 
َق، فسـافر  ومن آل العمودي َمن َ َرَ  يف أكناف األرض ابحثـا  عـن الـر
العدجــد مــنِ  إىل احلجــاَ وإ دو يســيا وإفرجقيــا واهلنــد وغريهــا، وظِــر مــنِ  

يف حركــة ال جــار  واملــال يف تلــ  البلــدان، ال جــار واأل ــرعي الــ جن ســامهوا 
َل يف بـالدد وسـامهوا يف إعمـار مسـجد  ـده   ومنِ  من عمر بعـا املنـا

                                                           

الطــرف األحـور يف اترجــخ  ))(  ـد نا عـن أصــا هـ د العــاد  يف فصـا خـاص مــن ك ـا  1)
النـــور يف ترمجـــة تبســـات ))، وهـــو  ـــء الطباعـــة، وكـــ ل  يف ك ـــا  ((مـــالف أحـــور 

 ، مطبوع، وكالمها لِات  الرتمجة . ((سيدي الوالد علي بن أ  بِر املشِور 
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 الشيخ سعيد بن عيسى العمودي . 
َل املشــــاجخ آل  وال تــــزال اآل ر الِ ابيــــَة مفقــــود   أو َموَدَعــــة  يف منــــا
العمـــــودي الـــــ جن  ـــــربوا يف أكنـــــاف األرض وتركـــــوا خـــــزا ن ك ـــــبِ  يف 

هل  القدنــة بــدوعن، وتــد شــاهدَت العدجــَد مــن املِ بــات يف دوعــن منــ ا
األنـــن واألجســـر مغلقـــة  منـــ  عشـــرات الســـنَ، وال جَعلـــ  حـــاَل حم وعاـــا 

َها املعرفية إىل اليومالِ  وايشية كا ايشية من ِها  هـ د  ،ابية وكنو
مفـــاهيمِ  اآل ر إمـــا ابل ـََّلـــ آ والبآَلـــى أو ب غـــرَي أحـــوال األحفـــاد وتبـــَدل 

ــــــطََر  بع ــــــِ  إىل أن جــــــ خل  مــــــن ك ــــــ  أهلــــــِ العلميــــــة، حبيــــــث َج ه
اليــوم، وال حــول وال تـــو  إال ابإلحــراق واإلابد  كمــا هــو حــال الــبعا 

 ابّللي . 

 

 إلى الدار اآلخرة هللا انتقاله رحمه

عــــا  الشــــيخ ســــعيد حيــــا   ملي ــــة  ابلنفــــع واإلفــــاد  واإلصــــالم بــــَ 
، ســالِا   ــ  مســل  الرشــاد، مــع طــولآ النــا ، مرشــدا  للاا ــر والبــاد

، وَتَ َوٍق وَتَشَوٍق وحمبـٍة ملـوالد، وكـان كثـريا  مـا جس شـِد  ٍر وتـََعَبٍد ّللي َِ تـََف
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 يف أخرعت حياتِ مبياتآ رابعة العدوجة : 
ــــــــــــــــَن الفــــــــــــــــؤاده   ع ترجبــــــــــــــــا  مآ

 
 ع بعيــــــــــــــدا  عــــــــــــــن النَّ َــــــــــــــره 

 
 

ـــــــــــ َّبهَء َمِجـــــــــــيت  أ ـــــــــــَء َع
 

 َِ ـــــــــــــ ـــــــــــــين السَّ  َ ـــــــــــــء َكلَّفه  ره أ 
ـــــــــــــــــــــــــــ يآ    هِـــــــــــــــــــــــــــ ا ع َمَع

 
ــــــــن بَ  ــــــــي ابهلــــــــو  َصــــــــَ ه َم  ل

ــــــــَ َ  اهلـَـــــــَو   ِه  لــــــــيس َمــــــــن َج
 

ــــــــــن ابم واشــــــــــ ِره  ثهــــــــــَا َم  مآ
هـ، ودفن مبدجنة تيدون، وتـ د  ـا  671وكا ء وفاتِ رهِ اّللي سنة  

مشــــِور، ومســــجدد هنــــاا إىل اليــــوم معمــــور، رهــــِ اّللي رهــــة األبــــرار، 
 . و فعنا بعلومِ يف الدارجن، آمَ

 

 العمودي آلل لوي الودبني ع حفظ

رارجِـــــ  للشـــــيخ ســـــعيد بـــــن عيســـــى  حفـــــ  الســـــادَ  بنـــــو علـــــوي ِو
العمــودي ِلــ  الــَودَّ الــ ي  شــ  علــى عصــر الفقيــِ املقــدم، ونثَّــَا هــ ا 
َعراــ  امل ِــرر  إىل تيــدون  احلفــَ  امل سلســَا يف األحفــاد واألســبا  يف 

 د العالتة بَ آل البيء لنشر العل ، ولزعر  الشيخ سعيد، ول مَِ ه
واملشــــاجخ الِــــرام، وكــــ ل  ظِــــر حفــــاظ هــــ ا الــــود، فمــــن ِلــــ  تــــول 
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 الشيخ عبد الرهن بن علي بن أ  بِر : 
 والشــيخ ســعيد تــد أســقي عنــد النــِّ هــود

 
 وتســــــمى ابلعمــــــود    
َجــن احلبشــي املــ كور مدجنــة تيــدون   َار الســيد  عفــر بــن أهــد  وملــا 

َار ت  الشيخ سع يد ألقى تصيدتِ الشعرجة الـيت  ـاي فيِـا ومشاهدها و
  : 

 فــــــ ِا مــــــا بَــــــَدته لــــــَ  اعــــــالَم وادٍ 
 

 دَع تيــــــــــــدون فــــــــــــ  آخه بفناهــــــــــــاجَــــــــــــ
 ََره لعــاص الَعَلــى ســعيدآ بــنآ عيســى 

 
 فِنــــــــاا القلــــــــوَ  تـَعهطَــــــــى َمناهــــــــا

 اإلمــــــاَم اهلَمــــــاَم َمــــــن تــــــد َتســــــاَمى 
 

ََِر  ا ـــــــــدآ وارتقـــــــــى لعالهـــــــــا  يف 
ــــــــــريآل آلآ عَ    لهــــــــــوآيفيــــــــــِ مــــــــــزوَن سآ

 
ـــــــــفاها ـــــــــ ا الثيآقـــــــــاَت شآ ـــــــــا ب  أخ تهن

 إىل آخر القصيد  اليت وص   ا الشيخ سعيد وتوسا بِ .  
َال العلمـاي والصــلااي مـن آل البيــء ومــن املشـاجخ واحملبــَ مــن   وال 
كافــــــة القبا ــــــا والف ــــــات اال  ماعيــــــة جــــــ كرون هــــــ د الصــــــلة الروحيــــــة 

دون  ـََفَسِا يف ما بقي من اآل ر و   املشاهد والصالت . العميقة، ِو
و     ه د الرتمجة بقـول الشـيخ سـعيد بـن سـال الشَّـوَّاف يف الشـيخ 

تصعة العسا يف مدم أهـا اّللي ))سعيد  من تصيدتِ الطوجلة املعروفة بـ
 حيث وصفِ بقولِ :  ((عز و ا
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 فـــــــــــــــــــ وهل  الســــــــــــــــــــيد اهلــــــــــــــــــــول
 
 

 ابحلــــــــــــــــال أج ــــــــــــــــا وابلقــــــــــــــــول
 مالــــــــــــــِ مثـــــــــــــــا يف الســـــــــــــــادات 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع ــــــــــــــــــــــــــــــــ  آعتا ِآعت
 ســـــــــــيدي بـــــــــــن عيســـــــــــى جـــــــــــ كر 

 
 يف الباــــــــــــــــــر أج ــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــ 

 ِاا العمـــــــــــــــــــــودي املشـــــــــــــــــــــِار 
 

 حـــــــــــــــــــَ الفـــــــــــــــــــر ت الِفـــــــــــــــــــار
 الشـــــــــــــــــــيخ مـــــــــــــــــــوىل تيـــــــــــــــــــدون 

 
 للخلــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــرد جــــــــــــــــــــــردون

 وآل العمـــــــــــــــــــــــــــــــودي مـــــــــــــــــــــــــــــــرد 
 

 وأهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــال والفخـــــــــــــــــــرد
 ســــــــــــيدي العمـــــــــــــودي ابلطـــــــــــــول 

 
 ّللي  شــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــوث املــــــــــــــــــــال

 لـــــــــــــــــــــــــــــِ يف الســـــــــــــــــــــــــــــما راعت 
 

 مـــــــــــــــــــالا اّللي اجفـــــــــــــــــــرق هلـــــــــــــــــــا 
 لـــــــــــــِ شـــــــــــــ ن عـــــــــــــاص جشــــــــــــــِر 

 
 مشــــــــــــــــــــــــــــــِور شــــــــــــــــــــــــــــــاهرد اّللي 

 جعرفـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــن يف األتطـــــــــــــــــار 
 

 ّللي  خت ــــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــي
 حبــــــــــــــــر الفــــــــــــــــرات وســــــــــــــــياون 

 
ــــــــــــــــ  اّللي  ــــــــــــــــى خل  فــــــــــــــــا ا عل

 هـــــــــــا الشـــــــــــِر اســـــــــــاد  مـــــــــــن  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــر  اّللي   أصـــــــــــــــــــــــــــــلاِ  ال
 وك ل  جقول الشيخ عبد اّللي ابسودان رهِ اّللي : 

 كـــــــــــــالعمودآي الـــــــــــــ ي َغـــــــــــــدا
 
 

 َســــــــــــــــــعهَدَد يف املــــــــــــــــــال بَــــــــــــــــــدره 
َِ عناجـــــــــــــــــــــَة اللَّـــــــــــــــــــــ   ـالح  هـــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــَغره  ِآ يف حالَــــــــــــــــــــةآ الصيآ ــــــــــــــــــــ  ـ

 وتـََرتَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــى إىل الَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 

ِآ افَ َخـــــــــــــــــــــــــره   ملقـــــــــــــــــــــــــاٍم بـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــَرَ   ــــــــــــــــــــــــــا  َِ َح ه  ولــــــــــــــــــــــــــ

 
  ـــــــــــــــــــــورَد  ـــــــــــــــــــــاَي كـــــــــــــــــــــالقمره 
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 وعليِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ اللَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ 
 

ـــــــــبآَس احلـــــــــاَل َمـــــــــن َحَ ـــــــــره   تـَله
 

 سالالت آل العمودي وتفرقهم في البلدان

اهلجــــري ألســــر  املشــــاجخ آل العمــــودي الســــابع ظِــــرت منــــ  القــــرن 
ومـا  اورهـا مـن  َة ا  ماعيَة وَصـولَة وسـلطنَة يف وادي ح ـرموتمِا 

وكان أسا  ه ا النفِو وتاعدتِ م َِر الشيخ سـعيد  ،األودجة والبلدان
ـــــن عيســـــى العمـــــودي، امل ِـــــر الـــــ ي رســـــخِ الشـــــيخ ســـــعيد جمـــــاورا   ب

 يــــِ املقــــدم، و ــــ ا النفــــِو الروحــــيومســــاعدا  ومســــا دا  مل ِــــر وأ ــــر الفق
الــــدجين ا  شــــر املــــنِت الصــــويف امل ميــــز، وظِــــرت  واملوتــــ  اال  مــــاعي

املدرســــــــة العلوجــــــــة، والطرجقــــــــة العمودجــــــــة، يف كافــــــــة املــــــــدار  والــــــــزواع 
 واملسا د، م مثلة  يف أساليبِا اياصة، ووسا لِا امل لوفة، ومنِا:

(   ــام احللقــات العلميــة لدراســة املــ ه  الشــافعي وتــراي  ك ــ  1)
 ال وق. 

 ِكار واملوالد . ( إتامة احل رات واأل2)
( االه مام اب اهد  للنفس من خـالل األخـ  ابلعـزا   يف الشـرع 3)
 . 

 ( تصفية النفس عن كدورااا ابآلدا  واألخالق وال وا ع . 4)
 ( إشاعة مبدأ حسن ال ن يف ا ميع . 5)
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 ( إشاعة مبدأ ال نافس يف أعمال ايري والطاعات . 6)
ــَر الطرجــ  إىل  ومــن خــالل هــ د املبــادل واألعمــال ا لصــاحلة َســَر  أَ ـَ

علـى هلـة السـالم كافة الف ات اال  ماعية، وبلـ  إىل مسـ و  ال ـ  ري 
ــَن شــيو آ الطرجــ  يف  ،واحلِـام وال لمــة َِ ومــن أسـرار هــ ا املبــدأ أج ـا َوَ

ح رموت و واحيِا من بسط  فوِآه  الروحييآ على القبا ا، مما ساه  
والنِــ ، وأســِ  أج ــا يف إتامــة  يف حفــ  كرامــة املســافرجن مــن الســل 

اآلمنة اليت َْرم فيِا االع داي على اآلمنَ فيِا ولو   ((احلََو   ))وتشييد 
كـــا وا مـــن األعـــداي األَلآـــدياي، وأســـِ  هـــ ا يف  رجـــ  األســـواق وا  شـــار 

 . ة مصا  النا  دون خوف وال فزعال جار ، واي 
 ِـــة، وعلـــى  وتـــام الشـــيو  أج ـــا مخـــ  العِـــود علـــى القبا ـــا مـــن

احلِـام مـن  ِـة أخـر ، ملـا فيــِ مـن مصـلاة ا ميـع مـن الرعـاع، مثــا 
اعات، وحفــ  األمــوال وحراســة املم لِــات، نـــز امــَ املســال  وفــا ال

ــَر هــ ا القــا ونآ الروحــييآ يف كثــرٍي مــن بــالد الــيمن، وايــ   ــ ا  وَســر  سآ
عا  مــن بلــد إىل القــا ون تـَنَـَقــَا املســافرجن، و ــول العلمــاي واملشــاجخ والــد

بلد دون خوف، با صار آلل العمودي يف وادي دوعن ووادي حجـر 
لوا  ــا مقـاَم ا  مــاعيٌّ مرمــوَق،  ـــز وبـالد العوالــ  وغريهـا مــن الــبالد الـيت 

خـــواهن  يف طرجـــ  إوصـــاروا جـَـــَؤَدون وظيفـــَة العلـــ ، وحفـــَ  األمـــن، مثـــا 
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 بعـد  يــٍا، سـاد  بــن علـوي، م ــوار َ هـ د املقامــات واملراتـ ،  ــيال  ال
معاهـدات احلماجـة، ودخـول الـبالد  ـمن حَ ظِور العصر احلـدجث، 

َص أل ـر هـ د املقامـات الروحيـة شـي ا  فشـي ا  إىل اليـوم  و ا بدأ العد ال نا
 . 
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 الخاتمة

، واالس عا ـَة عنـِ ب قـدجس الواتـع، وال غـيَن  نـا الـ ا يآ إن إمهالَنا ل اُر
ـــــــــا الـــــــــ َ   لَّ والـــــــــَوَهن، و عـــــــــا منيـــــــــا بشخوصـــــــــِ وطقوســـــــــِ ؛ تـــــــــد أوَر َن

 عـــا منـــا َدم ـــى تـَرهتَـــَد يف  -وكـــن أمـــَة اترجـــٍخ وســـاللَة ف ـــٍا وعلـــٍ   -
ـــــَ  مصـــــا  احلاتـــــدجن علـــــى َكـــــايآ ســـــاللٍة  ميـــــدان العـــــرض والطلـــــ ،  ـَنَـفيآ
َِرَّ الرمــاَد علــى العيــون  صــاحلة، و ر ــى بــَ ريآ الرمــاد علــى عيو نــا، وتــد 

َل هـــ د الســـالالت مـــن مســـ و  حـــَ بلـــ  أ ـــرَد القلـــو ، وا  قـــا أ يـــا
ِ  إىل حماكم ـــــِ و قـــــدآد والطعـــــنآ يف اآلابي الصـــــاحلَ  االه مـــــام ب ـــــاُر

 واأل داد امل قَ . 
وكثرَي منِ  ال جدري ملصلاة من ه د األفاعيا، وال جفرق بَ احل  
املطمــــو  وبــــَ واتــــع األ ــــاليا؛ لِــــن إىل مــــَ ع تــــوم ؟ مــــَ  عــــرف 

النقا والقبا ؟ ومَ  فِ  املعىن مـن املثـا املس ثمر احلقيقي لرَتَّهات 
ِ  ))القا ا :  َر  ـَفهسآ َري  َعَرَف َتده َ امه َ  اّللي  .  ((َرحآ
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