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 اإلهداء..

 

 إىل ُشُيوخي اأَلَفاِضل..
 بَقيَِّة السََّلف..

 وأمثلِة الطريِق يف اخلََلف..
الشــيخ عبــدهللا ابعلــوي يف مشــارق وإىل أحفــاِ  اإِلَمــام 

 ..األرض ومغارهبا
ـــفينِة الـــ  )) لتـاَعـــر ِف علـــِ  ـــا ِ  وإىل الـــراَبيَف يف ا السَّ

 ..(( َمن رَِكبها ََنَا وَمن ََتلاف عنها َهَلك 
َُؤلاف 

 امل
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 شاهد احلال
 

 كبــــــــــفض شــــــــــهفض للف ــــــــــا ِل حــــــــــا  ض 
 

 
 فكـــــم تـــــد أةـــــْا ِمـــــن آيـــــة  ونــــــوا رِ  

ـــــــفض هـــــــا ي  وحمِســـــــنض    شـــــــريفض ُمني
 

 
 إىل ُكـــلِا شـــئم  تـــا م  يف الـــدَّ ِ رِ  

 حـــــــــا  الفنـــــــــوَن  يَعهـــــــــاوجمتهـــــــــدض  
 

 
 و اهـــــــــــــَد يف  اِت اإللـــــــــــــ  ببـــــــــــــاةرِ  

 وتـــدوِأ أهـــِل العصـــِر فانُصـــْر لشـــ ن ِ  
 

 
 لقــــد فــــاَق يف الَعليــــا لكــــلِا ُمصــــاِبرِ  

   ُ شيئَ  رِ طيف الق ياَ ن سا مَ  وأولُ  
 سعنـــــــــــا بـــــــــــ ا عـــــــــــن َأوَّل  وَأَواِخـــــــــــرِ  

 147ص ((الغرر  ))  
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 المدخل

لسالم علِ احلبيب املصطفِ، وعلِ آل  احلمد ّللا وكفِ، والصالأ وا
األطهــــار أور الرفعــــة والصــــدق والوفــــا، وعلــــِ أ ــــ اب  املئلصــــيف يف 

 االةباع واالتتفا، وعلِ التابعيف هلم إبحسان إىل يوم الدين . 
وبعـــُد فهـــ ا  ـــو  ض  ديـــدض يف سلســـلة أعـــالم ح ـــرموت.. ر ـــلض مـــن 

لــــماع وعمـــال.. الر ـــال األ ـــفياء األةقيـــاء الـــ ين اةســـعا مشـــاهدهم ع
وارةقـــا مـــداركهم فهمـــاع و وتـــاع ونُـــبال.. وحـــا  مـــع شـــرف نســـب  شـــرَف 

 االةباع توالع وفعال.. 
تيل عن  : إن  أول من سي ابلشيخ يف سلسلة السـا أ بـنــي علـوي..  

قلبـــ .. بعبــدض  ــدق يف عهـــده مــع ربـــ .. يف ســره و هـــره.. و وارحــ  و 
ة املــــوىل لدعا ــــ  يــــوم فنــــال مقــــام القــــر  والقبــــول .. بشــــاهد اســــت اب

 ل  اّللا و ا  ابلسيول.. نـ  ول الغيث، ف نـ  استغاث ب  أهل مكة ل
أتمــل معــي  تــا ق الســلوك.. ومعاملــة الر ــل لـــمِلِك امللــوك.. لتعــرف 

 وةُقتفِ آاثرهم. ولـما ا ُة كر أخبارهم ،َمن هؤالء الر ال
.. ومـا إليك أيها القارئ الكرمي بعض ما أبر ة  وسطرة  أتالم الثقات

حفظتـــ  ابلتـــواةر ألســـنة الـــرواأ عـــن الـــرواأ.. نقدمـــ  هديـــة إليـــك.. وإىل 
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ــــخ األ مــــة الف ــــالء..  ــــ ي نســــي  ري  يــــل العصــــر احلــــا ر.. ا يــــل ال
واشــــتغل بغشــــاء ال مــــان وامتــــداا الــــدخالء.. فــــورث العقــــوق.. وأنكــــر 
احلقــوق.. وظــن يف الصــاحليف ظــن اإلثـــم.. وكــره يف كــل مــا ينســب هلــم 

ـــــيهم.. فعـــــ اش مت ـــــر ا عـــــن ا ـــــ ور الثابتـــــة.. ومنفصـــــما اب ـــــوهر وإل
والـــمظهر عــن ســلوكيات الفئــة املئبتــة.. وــب. خــب. عشــواء.. إىل أن 

 يق ي اّللا أمرا كان مفعوال..
هـــاك هـــ ه الرت ـــة املئتصـــرأ.. فعســـِ أن ُنكتـــَب هبـــا مـــن البـــاراين.. 
ونـــــدخَل هبـــــا يف مســـــلك عبـــــا  اّللا الصـــــاحليف.. يف هـــــ ه الـــــدنيا ويـــــوم 

 لدين.. آميف . ا
 

 ؟ باعلوي هللامن هو الشيخ عبد

هو اإلمام العامل، ا امع بيف علـمي الظاهر والبـاطن، واحلـاوي علـِ 
حقيقة العلـم وسره، وأخالق الرسالة يف سـره و هـره،  ـاحب الصـيا 
الــــــ ا ع، والكــــــرم الشاســــــع، والقلــــــب الواســــــع، والـــــــم اهدات اخلــــــفأ، 

ن علــوي ابــن الفقيــ  املقــدم حممــد بــن عبــدهللا بــ الشــيخواألحــوال النــفأ 
 ابعلوي إىل آخر النسب الشريف.علي 



  (13  ) 

ولـــد رمحـــ  اّللا يف مدينـــة العلــــم والعمـــل مدينـــة ةـــرمي ســـنة، وتيـــل ســـنة 
، وأ رك  ـــده الفقيـــ  املقـــدم حممـــد بـــن علـــي، وحفـــ  هبـــا القـــرن 638

العظيم، وةرعرع علِ التقوى منـ  نعومـة أظفـاره، ورضـع القـرآن وآ ابـ ، 
معــ  وبــ  علـــماع وعمــالع يف كافــة أطــواره ط إ  كــان ا ــي. ينــبض  وةفاعــل

ابلنــور واهلــدى يعــرف فيــ  ا ميــع آابءع وأمهــات.. وإخــواّنع وأخــوات.. 
وشـــرا َا ا تــــماعيةع وفئـــات.. الكـــل يعرفـــون كيـــف ُةصـــرف األوتـــات.. 

املشرع الـروي  ))وكيف ُيستفا  من األنفاس والل ظات.. تال  احب 
 :  187ص ((

ع إىل أحــوال أبيــ  و ــده، ومــا ســلكها مثــل ســلوك  نـــ  ا أحوالــ  ةوكانــ
من بعده، فكـان يف أول سـلوك  يوي إىل ا بـال والقفـار، ونـا  نفسـ  
 ها  األبـرار، ويكلفهـا مشـاق العبـا ات، وعـ ا م القـرابت والطاعـات، 
وكان كثف البكاء والعربات، الهيـا عـن املـراء واخلصـومات، كثـف الـتالوأ 

  الع ي ، ويمر أوال ه وأ  اب  بكثرأ ةالوة  .لكتا  اّللا 
 

 رحلة الشيخ عبدهللا باعلوي من حضرموت

رحـــل الشــــيخ عبـــداّللا ابعلــــوي يف ابكــــورأ عمـــره مــــن ح ــــرموت إىل 
حلتـ  احلرميف الشريفيف، ومكث هبما ترابة ثــمانية أعـوام، وعـرب خـالل ر 
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 كرة  كتـب  ، ومنها ماوتراها  ةاليمن املباركحواضر من ح رموت يف 
الرتا م عن  خول  إىل حاضرأ العوالـق السـفلِ مدينـة أحـور، وكـان هبـا 

، وهـو مـن ةالميـ  (1)ميالشيخ العالمة عمـر بـن حممـد بـن ميمـون التهـا
الشــيخ إساعيــل احل ــرمي، وكــان متصــدرا هبــا لنشــر العلـــم والــدعوأ إىل 

، ف خــ  عنــ  الشــيخ عبــداّللا ابعلــوي، وأتــام  حــور مــدأع مــن الوتــا  اّللا
 اختلف املؤرخون يف حتديدها . 

ل كــان العلـــماء نـــ  ومنهــا رحــل إىل عــدن، وإىل لــا م الــيمن، وحيثـــما 
واألولياء والو هاء حيتفون ب  ويخـ ون عنـ  ويفيدونـ  ويسـتفيدون منـ  

 . 

                                                           

لشـيخ إساعيـل احل ـرمي إىل مدينـة اب( رحل الشيخ عمـر ميمـون مـن لامـة بعـد َتر ـ  1)
أحور يف النصف الثاين من القرن السابع، واستقر هبا وأسس حوطتـ  الشـهفأ ابسـ ، 

اعيـل وابتىن هبا معهداع للتعليم وتصده الطال  من كل مكـان، وكتـب إليـ  الشـيخ إس
مبــا مثالــ  : كيــف آثــرَت ســكىن أحــور علــِ لامــة ك فقــال لــ  : إن أكثــر أهــل لامــة 
مشاأ علِ أتـدامهم، وإين و ـدت أحـور بلـداع َلسـاتطاع لكثـرأ مـا فيهـا مـن الفـواح ، 
فــ ر و أن ينقــ  اّللا أحــداع مــنهم علــِ يــديا، فكتــب إليــ  إساعيــل احل ــرمي : هنيئــا 

فهدى اّللا ب  خلقا كثفا، مـن أ لهـم الشـيخ أمحـد لك، فقد ظفرت مبا لـم نظفر ب ، 
، وةــويف الشــيخ عمــر ميمــون  حــور 127ص ((الـــمشرع))يب ا عــد . انتهــِ عــن أبــن 
 و فن هبا .  678سنة 
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: و خـل مدينـة ةعـ ، فال مـ  أهلهـا  169ص ((الغـرر  ))تال  ـاحب 
بــوه واعتــ ر إلــيهم، ف خــ  عــن  لــة أن يقــيم هبــا، فلـــم نــبهم إىل مــا طل

 من أهلها. 
 

 حرمين الشريفين الاستقراره ب

و ـــل الشـــيخ عبـــداّللا ابعلـــوي إىل احلـــرميف الشـــريفيف، واســـتقر اب ئ 
 ي بدء مبكة جماوراع لبيا اّللا احلرام، ومستفيدا من حلقات العلـم الـ  

م و ـيام، ارةقـِ هبـا إىل أعلـِ مقـام، وتا مـا ابلعمـل الصـا  مـا بـيف تيـا
حىت أظهر اّللا عليـ  سـر التقـوى، وكـان أحـق هبـا وأهلهـا، وبـر  مكنـون 
احلـــال النـــوراين واســـتفاض، واستشـــعر النـــاس األمـــن والربكـــة مـــن عطـــاء 
ـــــم  ـــــم مور واألمــــف، ول ــــ  الصــــغف والكبــــف، وال ــــك الوفــــاض، فتعلــــق ب  ل
، ُوتلـــف يف نورانيـــة حالـــ ، وأثـــر فعالـــ  ومقالـــ ، واســـت ابة احلـــق لســـؤال 
وحنيف ابتهالـ ، وأ ـرى اّللا علـِ يديـ  الكرامـات، وانفعـال األشـياء مـع  
كمــــال الثبــــات، وُأســــق. يف أيــــدي بعــــض املت ــــفين لـــــما حتققــــوا ســــو 
العطاء اإلهلي علي  وا تـماع القلـو  عليـ ، فـ لقِ اخلـاص والعـام عصـا 

خـ ت عنـ  العلـوم والفهـوم، واسـت ا ه ا ـم الغفـف مـن التسيار لدي ، وأُ 
 ل األتطار واألمصار، ممن ال حيصِ عدهم، وال يستقصِ عد هم . أه
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 بعض مناقبه وأحواله 

فها  ((شرا العينية))و ((الغرر  ))و ((كالـمشرع   ))ور  يف كتب الرتا م  َو
أن الشـــيخ عبـــداّللا ابعلـــوي لــــما  ـــاور مبكـــة املكرمـــة ا تهـــد يف العلـــوم 

رم ـان مـن كـل عـام واألعمال، والـم اهدات الطوال، فكان يف شـهر 
رحـل مث  ، وتـم القرآن يف ركعتيف يصليهما بعد اإلفطار و ـالأ املغـر 

إىل مدينة  بيد، وكانا إ   اك جممع العلـماء والف الء الفئام، وأخ  
هبا عن  اعة من علـما ها وسع من  الكثـفون مـن ف ـال ها، ف ـدثهم 

ينـة ةعـ  ف خـ  ببعض مرو ة ، وأفا هم ببعض مستنبطاة ، ثــم  خـل مد
وكــان مــن  ، (1)التصــوف منـ خرتـة  واعـن علـــما ها وأخـ وا عنــ  ، ولبســ
حيــث تــال : كــان ينفــق يف  ((الغــرر  ))مهتــ  وســئا   مــا  كــره  ــاحب 

 مانــ  علــِ آل أيب علــوي ا ميــع، ويتصــدق بصــدتات عظيمــة، منهــا 
، وكـان يسـمِ ((مسـ د ابعلـوي  )) دتت  علِ املسـ د املنسـو  إليـ  

نسبة ل رية اإلمام املهـا ر إىل اّللا أمحـد  ((مس د بـنـي أمحد  ))من تبل 
بــن عيســِ، ةصــدق عليــ  الشــيخ عبــداّللا ابعلــوي  راض وعيــون و يــل 

ألـــف  ينـــار، و عـــل مصـــارفها علـــِ عمارةـــ  وضـــيافة  90مبـــا يســـاوي 
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الوار ين إليـ ، كمـا عمـر سـوق ةـرمي وةصـدق  راض أخـرى و يـل علـِ 
ف  لك، وةصـدق أي ـا  راض ةسـمِ خدمة املقربأ من حفر و   فن َو

 . البلدأ ضيوف علِ ((الواسطة  ))
وكانــــا األمــــوال ةصــــل إىل ح ــــرموت مــــن احلــــرميف الشــــريفيف مــــدأ 
إتامتــ  هنــاك، حــىت  ــرى أمــر اّللا علــِ أخيــ  الشــيخ العالمــة علــي بــن 
علوي حب رموت، فكتب إلي  أعيـان ةـرمي يطلبـون منـ  العـو أ إىل ةـرمي. 

 ن احل ا  بطريق الرب وعرب عدن، ومنها إىل املكال.فهي  نفس  م
و كــرت كتــب الــرتا م أنــ  يف رحلتــ  بــيف عــدن والـــمكال  خــل أحــور 

املشــــرع ))حل ـــور  نـــا أ شـــيئ  العالمـــة حممــــد ميمـــون، تـــال  ـــاحب 
: ثـــم تصــد مدينــة أحــور لــ  رأ شــيئ  اإلمــام عمــر بــن 186ص ((الــروي

ســــلوه وكفنــــوه، وكــــا ـــــما ميمــــون فو ــــده تــــد مــــات َو ن الشــــيخ عمــــر ل
احت ر طلب أ  اب  من  أن يقدم علـيهم واحـداع مـنهم يكـون خليفتـ  

علـيكم عنـد  مُ دُ قْ من بعـده، فقـال هلـم: إ ا مـا َسـلوين وكفنـوين، وسـيَـ 
وه يف الصـــالأ مُ  ـــفت  كـــ ا وكـــ ا فهـــو الشـــيخ بعـــدي فقـــداِ   لـــك شـــيخض 

، فلـــما تــدم علــيهم  ــاحب الرت ــة علــِ الصــفة املــ كورأ أخــربو  ه علــيا
بو ية الشـيخ، فتقـدم و ـلِ هبـم عليـ  وأل مـوه ابإلتامـة عنـدهم ليكـون 
شــــيئا علــــيهم، فاعتــــ ر عــــن  لــــك، ثـــــم رأى ولــــد الشــــيخ عمــــر أهــــال 
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للـــمشيئة ف كمــ  وألبســ  اخلرتــة الشــريفة وأتامــ  شــيئا علــيهم، وتــال 
ثـم ارحتـل عـنهم وتَـِدَم َعـيَف  (،اُشد  خوا رك فإين أمرُت بتقدميك)ل : 

 . ابَمْعَبد
 

 عودته إلى تريم وتوطنه بها 

عا  الشيخ عبداّللا ابعلوي إىل ةرمي فاستقبل  أهلها ورحبوا ب  و علـوا 
مكانــ  يف الصــدارأ، واحتفــوا بــ  َايــة االحتفــاء وةــ و  مــن  و ــة أخيــ  
املتــوو واسهــا فاطمــة بنــا ســعد ابلغيــث، واعتــىن  وال  أخيــ  ورابهــم 

: ثــم تــدم مدينـة ةــرمي  168ص  ((املشــرع  ))أحسـن ةربيـة، تــال  ـاحب 
ف صـــل ألهلهـــا بقدومـــ  الف ـــل ا ســـيم والســـر العمـــيم، وانتعشـــا بـــ  
الــبال  واَتــب. بــ  العبــا  وتابــل النــاس بو ــ  يتهلــل ســرورا، وكــالم ميــ  

 األرض ضياء ونورا . 
ثـم  لس للتـدريس يف مـ هب إمـام األ مـة حممـد بـن إ ريـس، و رس 

احلقيقــة، ووفــد إليــ  النــاس مــن كــل  يف ســلوك الطريقــة وةكلـــم يف علــوم
 انـــب ووســـعا أخالتـــ  األتـــار  واأل انـــب، ونصـــب املشـــايخ ورفـــع 
تــدرهم، وةـــمثل بــيف يديــ  للعلـــم ا ــم  الغفــف، وَتــر  بــ   ــع كثــف ممــن 

 يطول  كرهم ويتع ر حصرهم .
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 بعض تالمذته

 : منهم َفف  ع ابعلوي عبداّللا  ابلشيخ َتر 
 . وأمحد وحممد يعل الثالثة أوال ه -1
 . (1)الدويلة موىل حممد أخي  ابن -2
 . أمحد ابـنـي وعلوي أبوبكر عم  ابن -3
 . علوي بن حممد السيد -4
 . عبدالرمحن بن أمحد الفقي  ابن عبداّللا  الشيخ -5
 . ِسلِـم بن علي الشيخ -6
 . ابف ل حممد بن ف ل الشيخ -7
 .ف ل الفقي  بنا عبداّللا  الشيخ -8
 .ابعبا  بكر أيب بن حممد يخالش -9

 .األنصاري ابشعيب علي بن حممد الشيخ -10
 .اخلطيب بن حممد الشيخ -11
 . اخلطيب علي بن أمحد الشيخ -12
 .  اخلطيب حممد بن عبدالرمحن الشيخ -13

                                                           

 ل  ةر ة مستقلة ضمن ه ه السلسلة.( 1)



  (20  ) 

 .األسفل يلغابل املقبور ابو ير عمر الشيخ -14
 . أحور  احب ميمون بن عمر بن خليل الشيخ -15
 . فهد بن عبداّللا  بن مفلا خالشي -16
 الفقيــــــ  ةلـــــــمي  َــــــف هــــــوو  ، مبيفعــــــة املقبــــــور ابمحــــــران الشــــــيخ -17

 .(1)املقدم
 

 ترتيب أوقاته وماقاله بعض الشيوخ عن ذلك

كـــــان مـــــن عا ةـــــ  أن وـــــر  إىل :  (( املشـــــرع الـــــروي  ))تـــــال  ـــــاحب 
املس د فيصلي الـوةر ويقـرأ القـرآن إىل الف ـر، ثــم يعتكـف يقـرأ القـرآن 
ـــم يــ هب إىل البيــا فــي لس تلــيال ثـــم ير ــع إىل  إىل طلــوع الشــمس ث

ل نـــــ  املســــ د فــــي لس للــــدرس إىل وتــــا القيلولــــة فينامهــــا يف بيتــــ ، وي
لصــالأ الظهــر ثـــم نلــس ببيتــ  للـــمطالعة حــىت وتــا العصــر ثـــم يصــلي 
ابلنــاس  ــالأ العصــر ويستـــمر مــع أ ــ اب  إىل أن يصــلي املغــر  ثـــم 

، ثـم ي هب إىل  اره.نلس يقرأ القرآن إ  ىل العشاء ما شاء اّللا
وأمــــا يف رم ــــان فيستـــــمر يف املســــ د إىل أن يصــــلي الــــرتاويا، ثـــــم 
ــــم  ــــم يـــ هب إىل  اره فيتســـ ر، ث يصـــلي ركعتـــيف يقـــرأ فيهمـــا القـــرآن، ث
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ير ــع إىل املســ د فيقــرأ القــرآن حــىت ي ــ ي النهــار، فيصــلي ال ــ ِ 
ـــم ـــم ير ــع إىل بيتــ  فينــام القيلولــة ث ير ــع إىل املســ د فيصــلي الظهــر  ث

، فهـ ه   اعة ونلس للدرس إىل العصر، ونلس بعد العصـر يـ كر اّللا
 .(1)عا ة  ال  اشتهرت، وعبا ة  ال  ظهرت

وكــان الشــيخ مــوىل الدويلــة يقــول: مــا رأيــا يف ســفري وإتــام  مثــل 
، وكــان العــارف ابّللا الشــيخ عبــد الــرمحن الســقاف  يقــول: عمــي عبــداّللا

أور ق  يــــع العــــارفيف أن الشــــيخ عبــــداّللا ابعلــــوي بقيــــة ا تهــــدين اةفــــ
 .(2)التصريف والتـمكيف

 
 نسب إليه من الكرامات وانفعال الظواهر ما

، مــن البــديهي أن كرامــات األوليــاء ال ينكرهــا إال  احــد أو  نـــديق
ع الكرامــات حيــث إن الثابــا يف الكتــا  والســنة الشــريفة إمكــان وتــو 

وور  يف القرآن  ا   عديدأ من كرامات األولياء،  ،صاحليفلعبا  اّللا ال
 ومثلها يف السنة.
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إال أن مشكلة ا يل احلاضر أن  تد اسـتوح  كـل االسـتي اش مـن 
 الكرامة وورو ها يف الرتا م لسببيف:

األول: أن ســر  بعــض هــ ه احلكــا ت والكرامــات وــر  عــن  ا ــرأ 
مـــا وـــالف بعـــض الثوابـــا  االحتــــمال العقـــالين للبشـــر، وتـــد يـــر  فيهـــا

الشرعية املتعارف عليها عند أهل العلـم، مما نعلها عرضة للطعـن والـر  
 واإلنكار.

الثاين: أن طريقة التعليم املعا ر وأسلو  املعارف التعليميـة احلديثـة 
 ينيـــــة و نيويـــــة تـــــد أَفلـــــا هـــــ ا ا انـــــب الروحـــــي وعا ـــــا شـــــؤون  

 الكرامــــــــة للــــــــور  ســـــــلو  االســــــــتقباا واالســـــــتنكار، وخلطــــــــا بـــــــيف
واالســـــــتدرا  للفاســـــــق والــــــــمنافق واالنفعـــــــاالت للســـــــاحر والــــــــمشعو  

 ا ميع عند احلديث والتصور من نوع واحد. توالكاهن، واعترب 
ليـــل املغـــرض إىل َتـــب. املـــؤلفيف والــــمفكرين يف  وتـــد أ ى هـــ ا الت

معا ة ظاهرأ الكرامة َتبطا خطفا أل م أولئك املستغرتيف يف التعليالت 
والت ليالت أن يطلقوا أحكاماع  ا رأع علِ عشرات األولياء والصاحليف 
ـــــمية يف النقــــل والت ليــــل، مــــع   ون ةـــــميي  أو أت   أو حــــىت أمانــــة عل
العلـم أن الكثـف مـن هـؤالء املتنـاوليف ت ـية األوليـاء يصـدتون بكرامـات 
الص ابة والتابعيف ويصـدتون أي ـا بكرامـة بعـض األوليـاء ممـن ال ي ـر 
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ر كرامــالم يف الواتــع اال تـــماعي، أو لقناعــة أولئــك املت ــدثيف أ ــا   كــ
كرامات   ي ة ومطابقة للقواعد ال  ةؤيـدها جمـر ت الشـرع والعقـل 

 ال  حيت ون هبا.
وحنــن يف معا تنــا هلــ ه الق ــية لــن نلــ م أحــدا بتصــديق كرامــة ور، 
 ولــــــن نــــــدافع عــــــن شــــــط ات املفــــــرطيف أو    ات الــــــرواأ مــــــن ا بــــــيف
والــــمتعلقيف الـــ ين شـــوهوا  ـــورأ األوليـــاء مبـــا نقلـــوه ومـــا كتبـــوه وهـــم ال 
يعلمــونط بــل سن ــع النقــار علــِ احلــروف مــن حيثيــات الواتــع الســليم 
ألولئك الر ال ومواتفهم العلـمية والعملية وجماهدالم السلوكية وورعهم 

، كما يرويها ثقات عصورهم.  و دتهم مع اّللا
نهــــــا: أ ــــــا ثـــــــمرأ مــــــن ثـــــــمرات طاعــــــالم وأمــــــا الكرامــــــة فموتفنــــــا م

وجماهــــدالم، فــــإن  ــــ ا وثبــــا وتوعهــــا فاإلســــالم والــــدين ال ينفــــي 
وتــوع الكرامــة بشــروطها، أمــا إن خالفــا الشــرع والعقــل امللتــ م ابلعــدل 
واإلنصــاف فتعــرض علــِ وتــا ع أحــوال املصــنفيف والنــاتليف تبــل اهل مــة 

التسلســــل املنطقــــي  املغرضــــة علــــِ الصــــاحليف، وةرضــــخ احلكايــــة ألمانــــة
الناةج عـن طـول الب ـث عـن املصـدر والكاةـب وأسـلو  العصـر الـ ي  
ــــ    كتبــــا فيــــ  أو نقلــــا عنــــ ، وال نن ــــِ من ــــِ املدرســــة احلديثــــة ال
كشــــطا مــــن ســــ ل اإلســــالم والــــدين عشــــرات بــــل مئــــات األوليـــــاء 
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والصــاحليف، بشــبهات األتــوال وظنيــات األحــوال، ألن مســ لة اإلخــرا  
ومثلهــــــا مســــــ لة إحــــــرا  كــــــل منتســــــب للتصــــــوف ال ميتلكهــــــا أحــــــد، 

والصــــــوفية، ألن يف الصــــــوفية مثــــــل ابـــــــن عــــــريب وابــــــن الفـــــــارض، وألن 
أو أن الشـــيخ عبـــداّللا  ،العيـــدروس تيـــل عنـــ : إنـــ  املتصـــرف يف الكـــون

ابعلـــــــوي شـــــــفع لفقـــــــفه عنـــــــد حســـــــا  امللكـــــــيف أو َـــــــف  لـــــــك مـــــــن 
و ـــ  االحت ا ـــات الـــ  رستهـــا أتـــالم العديـــد مـــن معا ـــرينا لتشـــوي  
 العبا  وال ها ، ولصرف ا يل عن مدرستهم وعن أعماهلم ا ليلة.

  والتعتــيم ال يغــف احلــق وال يطمســ  وإ ــا مين ــ  إن كــل هــ ا التشــوي
البقــــاء، ونلــــي عنـــــ  القتــــام والغشـــــاوأ الــــ  علقــــا  هدابـــــ  مــــن كـــــال 
َتِفـــــع، واّللا ور  ـــــَدِفع أو مـــــن ُمَفـــــراِر  حاتـــــد  ُمنـْ ا ـــــانبيف، مـــــن ُمْفـــــرِر  ُمْن

 ا ميع.
 

 نموذج من كرامات الشيخ عبدهللا باعلوي

ــــ  أنكــــر علــــِ ر ــــل مبكــــة : من 188ص ((املشــــرع  ))تــــال يف  هــــا أن
املكرمـة شـر  اخلمـر فقــال لـ : أّن خيـار أســتعيف بـ لك علـِ  ــنع ، 
فقــال: إن أَنــاك اّللا عــن  لــك ةعاهــدين علــِ أال ةعــو  لشــرب ك فقــال: 
نعــم ، فــدعا رضــي اّللا عنــ  ربــ  أن يتــو  عليــ  وأن يغنيــ  عنــ  ، فتــا  
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يــنقض ةوبتــ ، ثـــم  وحســنا ةوبتــ  وأَنــاه اّللا وعاهــده ثــالث ليــار لــئال
رأى  ــاحب الرت ــة كــ ن تــا الع يقــول: احفــروا لفــالن يف حمــل كــ ا مــد 

  ا هــوإالبصــر، ومــن  ــلِ عليــ  َفــر اّللا لــ ، فاســتيق  وســ ل عنــ  ، فــ
 تد مات ، فصلِ علي . 

تلـــا: هـــ ه واحـــدأ مـــن الكرامـــات الـــ   ـــرت لصـــاحب الرت ـــة، 
فه فال يو د فيه ((املشرع  ))وحسبما ور  يف  ا ما يستغر  أو يُطعن َو

، والـمعلوم أن  ((ومن  لِ علي  َفر ل   ))في ، ورمبا أاثر البعض تول : 
ه ه العبارأ أور لا احلكايـة يف معـرض الـر  ، وليسـا حـديثاع نبـو ع وال 
آيـــة ترآنيـــة حـــىت حيـــتج هبـــا أو حيـــتج عليهـــا. وخال ـــة الـــر   ُةشـــف إىل 

الر   عنـد الت ويـل  اللـة علـِ   الا الر ل، واحلكم ابلـمغفرأ يف ه ه
رضا املوىل سب ان  وةعاىل عن حـال املتـويف، وأمـر املغفـرأ أو عـدمها ّللا 

 وحده سب ان . 
ومنهــــا: أن ر ــــالع أنشــــد أبيــــا ع ةتعلــــق ابلبعــــث واحلســــا ، فتوا ــــد 
ـــــما أفــــاق تــــال للر ــــل: أعــــد  ــــ ، فل  ــــاحب الرت ــــة وخــــر مغشــــياع علي

 ــمن ر ا ناــة، فقــال: لــيس  لــك األبيــات، فقــال الر ــل: بشــرر أن ة
إراط ولكن اطلب ما شئا من املال، فقـال الر ـل: مـا أريـد إال ا نـة، 
فقـال: إن حصــل لنــا شـيء مــا كرهنــا، و عــا لـ  اب نــة، ف ســنا حالــة 
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الر ل وانتقل إىل رمحة اّللا وشيع   احب الرت ة وح ـر  فنـ  و لـس 
فُســئل عــن  لــك عنــد تــربه ســاعة فتغــف و هــ ، ثـــم ضــ ك واستبشــر، 

  امللكــــان عــــن ربــــ  تــــال: شــــيئي عبــــداّللا إن الر ــــل لـــــما ســــ لفقــــال: 
ابعلوي، فتعبا ل لك، فس اله أي اع ف  ا  ب لك فقاال: مرحباع بك 

 وشيئك عبداّللا ابعلوي. انتها.
تلــا: هــ ه الكرامــة هــي الــ  يدنــدن عليهــا أتــوام يف عصــرّن، ومــن 

فــالم يؤكــدون فســا  عقا ــد خــالل عرضــها علــِ النــاس وكتابتهــا يف مؤل
آل البيا حب رموت، حيـث يتومهـون أن الشـيخ عبـداّللا ابعلـوي نعـل 
ــــم يقـــع لنـــ  وال  نفســـ  وســـيلة تبـــول عنـــد احلســـا  يف الـــرب يب، وهـــ ا ل
لـملك مقر  كما يقول البعض، وحنـن عنـدما نتنـاول هـ ه األمـور نـرى 

ــــم ـــر  حلـــال الر ـــال ل ا  كـــرّنه أن احلكايـــة ليســـا مقيـــاس القبـــول أو ال
سلفاع، ولكن إ ا أمعنا النظر يف ه ه احلكاية من اب  افرتاض  ـ تها 
وسالمة نقل الرواأ هلا فإننا يقيناع ال نـرى فيهـا مـا وـالف الشـرع أ ـالع، 
وه ا نؤكده بعرض احلكا ت علِ العقل والتعليل املنطقي بعـد معرفتنـا 

ــــا  اّللا الصــــاحليف، فنقــــ ول: إن  ــــ ة ورو  الكرامــــات علــــِ أيــــدي عب
 موتع اإلشكال لدى البعض هو ما يلي:



  (27  ) 

ضــــمان ا نــــة، وهــــ ا ال ميلكــــ  أحــــد يف الــــدنيا مــــا عــــدا وعــــو   -1
األنبياء  مر اّللا ةعاىل، ورمبـا تـارن الـبعض مـن املعرتضـيف هـ ا األمـر مبـا 

 يقال:  كوك الغفران لدى املسي ييف.
يا، اطالع الشيخ ابعلوي علِ مـا يـدور يف الـرب يب وهـو يف الـدن -2

 وةفاعل  مع ما نري بيف الفقف والـمال كة.
تــول  ــاحب الكتــا  بعــد إيــرا  هــ ه احلكايــة: تــال بع ــهم:  -3

 هك ا ينبغي أن يكون الشيخ، حيف  مريده حىت بعد موة . 
تلا واّللا أعلـم: ال يو د يف سياق احلكاية ما يثبا ضمان الشيخ 

ا يف نـــم الكرامـــة عبـــداّللا ابعلـــوي اب نـــة للر ـــل أ ـــالع، فالـــ ي ثبـــ
 توالن:

لــيس  لــك إر ولكــن اطلــب )األول: تــول الشــيخ عبــداّللا ابعلــوي: 
نفـِ تدرةـ  علـِ ال ـمان،وه ا وحـده كـاف  لنفـي  (ما شئا مـن املـال

 لمة املعرضيف.
بتـــ  يف ضـــمان ا نـــةط لــــم يوافقـــ   ــــما أ ـــر الر ـــل علـــِ َر ـــاين: ل الث

إن )ان بـل تـال لـ : الشيخ علِ بغيت  بصـيغة القطـع أو الت كيـد ابل ـم
ويف هـ ا  اللـة واضـ ة  ( ،حصل لنا شـيء مـا كرهنـا، و عـا لـ  اب نـة 

علـــــِ كمـــــال األ   مـــــع املـــــوىل ســـــب ان  وةعـــــاىل، وأن األمـــــر مقـــــرون 
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الشــرطية ثـــم الــدعاء اب نــة، وهــ ا أمــر مســنون  ((إن))ابلـــمشيئة، وةُبيِانُــ  
 ومطلو  شرعاع.

يـــدور يف عالــــم الـــرب يب  وأمـــا مســـ لة القـــول ابطـــالع الشـــيخ علـــِ مـــا
 ف مر حيتـمل الت ويل علِ تسميف: 

األول:أن يكـــون االطـــالع مــــن اب  الكشـــف، وهــــ ا معلـــوم لــــدى 
يقــرون هــ ه املســ لة وال  األوليــاء  مــر اّللا ةعــاىل، وأن كــل املتــ خرين ال

يؤمنــون هبــاط ولكــن الوتــا ع واأل لــة ةشــف إىل حصــول مثــل هــ ه األمــور 
ــــدى بعــــض الصــــاحليف، ول ــــة، وإ ــــا بصــــد  ســــنا بصــــد  إثل ــــات احلا ث ب

عــن شــرف املــرت م لــ  مــن لــم التشــريك والتكفــف املعلنــة، فقــد  ةاملناف ــ
ور  يف احلديث أن ر الع ضر  خيمت  علـِ مكـان مـن األرض فسـمع 
ر الع يقرأ حتت  بسورأ ةبارك، وه ا السماع يقيين  اثباض وإن كان خمالفـاع 

ل اّللا  لِ اّللا علي  وسلـم ليئربه مبا للعقل، ولـما  اء الر ل إىل رسو 
 اك ر ـل كـان يقر هـا يف  ))سع تال  لِ اّللا عليـ  وسلــم  مبـا معنـاه: 

، وهبـــــ ا الـــــدليل ومثلـــــ  يســـــق. احت ـــــا   ((الـــــدنيا ف ُْعِطَيهـــــا يف تـــــربه..
 املانعيف للسماع.

الثــــــاين: أن ســــــياق احلكايــــــة مبينــــــة حــــــدث االطــــــالع  ون إظهــــــار 
تــمل عقـالع أن الشـيخ أخ ةـ  ِسـَنة مـن النـوم ، فـرأى الكيفية، فالـ ي حي
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يف الِســَنة مــا ور  علــِ لســان  بعــد  لــك، وهــ ا حمتـــمل كــل االحتـــمال، 
وإ ا  ا ه ا االحتــمال انتفـِ االحت ـا  كليـةع بـبطالن احلكايـة، ألن 

 كــر أن الشــيخ  ورو  مثــل هــ ا يف املنــام َــف مســت يل، ويؤيــد هــ ا مــا
  لس عند تربه ساعة. 

الـــــ ي نعلنـــــا نتقصاـــــِ هـــــ ه املســـــا ل ونرضـــــئها للتعليـــــل العقلـــــي و 
والـــــمنطقي إشــــفاتنا احلقيقــــي علــــِ أهــــل ال إلــــ  إال اّللا الــــ ين أ ــــاهبم 
، بسبب سوء النوا  ا اثــمة علـِ  التئب. ول مهم التئوض يف أهل اّللا

 يف ه ه املرحلة.محلة األتالم وبعض شيويب املعرفة 
 

 خريات عمرهالشيخ عبدهللا باعلوي في أ

ــرين الــ ين مــد اّللا ( 1)كــان الشــيخ عبــداّللا ابعلــوي مــن الر ــال املعمَّ
ـــا أ واألعمـــال الصـــاحلة، وا تهـــا  يف  هلـــم يف العمـــر مـــع نشـــار يف العب
أعمال الرب وفعل اخلف، وكان يقول يف آخر عمره: كل شيء تصر مين 

                                                           

: كان الشيخ شيخ بن عبداّللا العيدروس يقول: مـا بلـ   193ص ((املشرع  ))( تال يف 1)
أحد من آل أيب علـوي مـن العمـر مـا بلـ  مشـاهفهم الثالثـة: األسـتا  األعظـم الفقيـ  
املقــــدم، والشــــيخ اإلمــــام عبــــداّللا ابعلــــوي، وشــــيخ األشــــراف عبــــدالرمحن الســـــقاف، 

 م عمراع. والشيخ عبداّللا ابعلوي أطوهل
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احلن ــرأ إال الــدنيا، فــإين ال أابر هبــا أتبلــا أم أ بــرت، وإ ــا هــي مــن 
 وطالع .

يعـين مـن القـوأ علـِ العبـا ات  (كـل شـيء تصـر مـين)ويعين بقولـ : 
 .ن علي  أ م شباب  وأ م ابتدا  البدنية ل عف  سم  ، مقارنة مبا كا

ومـــع  لـــك فقـــد  كـــرت كتـــب الـــرتا م أنـــ  لــــم يتـــ خر رمحـــ  اّللا يف 
، ولــ   ا ــل عاليــة، ةليأخــر ت عمــره عــن طاعــة، وال ةقــاعس عــن ف ــ

( تولـ : وكــان رضــي اّللا عنــ  191: 2) ((املشــرع  ))ر منهــا  ــاحب  كـ
حيــب الطيـــب ةشـــم منـــ  را  تـــ  مـــن بُعـــد فيعـــرف بـــ لك، وكـــان أبـــيض 
اللـــون طويـــل القامـــة  ـــبيا الو ـــ  واســـع العينـــيف فصـــيا الســـان ثبـــا 
ا نان كث الل ية هبيا املنظـر كثـف التبسـم عنـد لقـاء كـل أحـد، مدحـ  

  د لو ا تـمعا لكانا  يواّنع عظيماع. ف الء  مان  بغرر القصا
ـــم  وعلــِ ا ملــة فمناتبــ  كثــفأ و ا لــ  أ لــِ مــن  ــس الظهــفأ، ول
ة ل رابع الشرع معمورأ بو و ه، ور ض الف ـل مغمـورأ  ـو ه، يلقـي 
ــا   روســاع ويــدير مــن املعــارف علــِ أهــل العــوارف كؤوســاع، إىل أن فَر

ار يف  وار الع يـ  الغفـار رمحـ  مدة  من ه ه الدار، وانتقل إىل  ار القر 
اّللا رمحــــة األبــــرار، وكــــان انتقالــــ  يــــوم األربعــــاء منتصــــف شــــهر  ــــا ى 

، وكـان يومـاع مشـهو اع مـن  731األوىل سنة إحدى وثالثيف وسبع مئـة 
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ضــ يج األّنم، ال ســيما الفقــراء وال ــعفاء واأليتــام، وشــيع  خال ــق ال 
الفقيــ  املقــدم، وكــان  حيصــون، و فــن  انــب تــرب  ــده األســتا  األعظــم

عمره يوم وفاة  ثـالاث وةسـعيف سـنة، أو إحـدى وةسـعيف سـنة، علـِ مـا 
 .(1)مر من خالف يف عام وال ة 

  بيات طويلة  تار منها طرفاع  احلاع: ((الغرر  ))مدح   احب 
 ســـالمض علـــِ نســـِل الشـــيويب األكـــابرِ 

 
 ســـــــــــالمض عليـــــــــــ  ابلعشـــــــــــيِا وابكـــــــــــرِ 

 بِـــــيِهمُ ســـــالمض علـــــِ شـــــيِخ الشـــــيويِب أَ  
 

ـــــــ ِا املـــــــواطرِ  ـــــــدَّ َط ـــــــ  َع  ســـــــالمض علي
 ســــالمض علـــــِ األوااِ  واحـــــِد عصـــــرِه 

 
 إمــاِم اهلــدى كهــِف الت قــِ والبصــا رِ 

 املســــاكيِف عيــــِنِهمْ  نـــــ ســــالمض علــــِ ك 
 

 أ ض لليتـــــــــــــامِ واألرامـــــــــــــِل  ســـــــــــــرِ 
 ســالمض علــِ الَقــوااِم يف َنَســِق الــد َ ِ 

 
ـــِا اهلـــوا رِ   ويف الصـــيِف َ ـــواامض بَوْت

 سالمض علِ الن ريِر والفاضِل ال ي  
 

 ةـََرتَّــــــــِ إىل الَعْليــــــــا بَفْئــــــــِر َمفــــــــاِخرِ 
 عظـــيُم الت قـــِ وال  هـــِد للَئْلـــِق َمْعِقـــلض  

 
ِـــــــــمض للعشــــــــا رِ   إ ا ّنَ  َخْطــــــــبض ُمْؤل

ـــئا حبـــرض ِخَ ـــم  إ ا َطَمـــِ   كثـــُف السَّ
 

 إبف ــــــالِ  األتطــــــاَ  عــــــيُف الــــــدوا رِ 
ــــــْم فيــــــ  َــــــ   فُهيقــــــوُم مقامــــــاع لـــــــم يـَُق

 
ـــــــاِترِ   هـــــــو الشـــــــيُخ عبـــــــُداّللاِ َنـــــــلض لِب

 الـــــ ي سَــــــا ُســـــاللُة علـــــويِا اهلمــــــامِ  
 

 املعــــــار مــــــا لَــــــُ  ِمــــــْن ُمنــــــاِظرِ  ســــــاءَ 
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 آل عبدهللا باعلوي

يطلق ه ا اللقب علِ  لة من بيوت السـا أ بـنــي علـوي مـن  ريـة 
الشيخ عبداّللا ابعلوي، وتد خـدما سلسـلة أنسـاهبم خدمـة  ليلـة يف  

كتب األنسا  والــمش رات اخلا ـة ابلسـا أ بـنــي علـوي، وكـان   كافة
حتقيـــق  (( ـــس الظهـــفأ))مــن آخـــر هـــ ه املؤلفـــات خدمـــة وةرةيبـــاع كتـــا  

وةعليـــق الســـيد حممـــد ضـــياء شـــها ، ومنـــ  اســـتفدّن ر وس املعلومـــات 
املنقولة هنا عن السا أ آل عبـداّللا ابعلـوي، وتـد اختصـرّن النقـل عـنهم 

مـــع موضــــوع حبثنــــا هنـــا حبيــــث لــــم نســــتطر  إىل  كــــر اختصـــاراع يــــتالءم 
شــارأ أو مــن ظهــر مــنهم، بــل اكتفينــا ابإل ةفا ــيل الــرتا م عــن البيــوت

إىل مســــمِ العــــا الت فقــــ.، وننصــــا الراَــــب يف التوســــع واالســــتفا أ 
التفصــيلية عــن  ريــة آل عبـــداّللا ابعلــوي وفــروعهم وةــرا م شئصـــيات 

كور آنفا ففيـ  الغنيـة والكفايـة إن البار ين منهم الر وع إىل الكتا  امل  
.  شاء اّللا
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 تسلسل بيوت آل عبدهللا باعلوي

( أن الشـــيخ عبـــداّللا 337: 2) (( ـــس  الظهـــفأ  )) كـــر  ـــاحب 
 ابعلوي ل  ثالثة بـنـيف: 

األول: أمحـــد ، وألمحـــد ابـــن واحـــد هـــو اإلمـــام الناســـك حممـــد  ـــل 
، ، ولــم  787الليل مقدم ةربـة َتَسـم، املتـوو سـنة  مد ابـن هـو عبـداّللا

 ولعبداّللا ابن هو أمحد، وتد انقرضوا.
، ولــ  أربعــة بـنـــيف  784الثــاين: علــي بــن عبــداّللا املتــوو بــرتمي ســنة 

 وهم حممد ترندر، وأمحد، وعبدالرمحن، وتد انقرضوا .
، ل  ابنـان:  انقـرض، وعلـوي الشـهف ابلشـيبة،  ،أمحـدوالرابع: عبداّللا

مــنهم أعقبــوا، واثنــان انقرضــوا، ومــن هــؤالء األربعــة  لــ  ســتة بـنـــيف، أربعــة
 ةفرع أبناء وأحفا  آل عبداّللا ابعلوي علِ الن و التار:

وينتســبون إىل عمــر بـن علــوي بــن علـي بــن عبــداّللا  ة،آل الشـيب -1
 .(1)ابعلوي
فهـــــــــا، ينتســــــــبون إىل حممـــــــــد بـــــــــن  -2  آل املســــــــيلة ابلســـــــــواحل َو

 . (2)علوي بن علي بن عبداّللا ابعلوي
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فهـا، ينتسـبون  -3 آل ابروم بدوعن بـبال  املـاء وابهلنـد واحل ـا  َو
 .(1)أي اع إىل حممد بن علوي بن علي بن عبداّللا ابعلوي

آل الشلاي، وينتسبون إىل السيد عبداّللا بن أيب بكر بـن علـوي  -4
 .(2)الشهف ابلشلاي

آل بـــن  نيـــد، وينتســـبون إىل الســـيد حممـــد بـــن أمحـــد تســـم بـــن  -5
 .(3)ةي الشيبعلو 

آل األخ ـــر، وينتســـبون إىل الســـيد حممـــد بـــن أمحـــد تســـم بـــن  -6
، ومــنهم آل  نيــد األخ ــر بســي وت و ثينــة والعوالــق (4)علـوي الشــيبة

فها.  َو
آل ا ــيالين مبرخــة و وعــن برحــا  وليســر، ير عــون أي ــاع إىل   -7

 .(5)السيد حممد بن أمحد تسم بن علوي الشيبة
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ينتســـبون إىل الســـيد حممـــد محـــدون بـــن آل محـــدون ابحلبشـــة، و  -8
ــــــن علــــــي   ـــــــم ب ــــــن حممــــــد املعل ــــــوي ب ــــــدالرمحن بــــــن  ــــــعل ــــــن عب  د  ب

 .(1)حممد بن عبداّللا ابعلوي
آل خر  برتمي و وعـن و ـاوا وفاليمبـان  وكالنـو وسـوم  وابر،  -9

وينتسبون إىل السيد  ين بن علي خر  بن حممد محيدان بن عبـدالرمحن 
 .(2)ويبن حممد بن عبداّللا ابعل

آل ابرتبــــة بـــــرتمي واهلنـــــد و ــــاوا و ـــــام  وشـــــربون وفاليمبـــــان   -10
 وســـــــــياك ور و وســـــــــورااب  وفكلـــــــــونو، وينتســـــــــبون إىل الســـــــــيد عمـــــــــر 

 .(3)ابرتبة بن أمحد األكسا بن حممد بن عبداّللا ابعلوي
آل ابعبــو    ـــان، بقســـم والغيظـــة وظفـــار و ـــاوا، وينتســـبون  -11

د األكســـــا بـــــن حممـــــد بـــــن عبـــــداّللا إىل الســـــيد علـــــي   ـــــان بـــــن أمحـــــ
 .(4)ابعلوي
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ــ -12 و ــاوا وحلــج واحلبشــة واحل ــا  و يلــع  بــرر بــرتمي ومالآل املنفِا
ــ (( ـس الظهــفأ  ))والـيمن، وتــد  كـر حمقــق  ر ةشــعبا أن أسـرأ آل املنفِا

 إىل فروع وهم:
 ق بشبام وابنقيل  اوا. َ رْ آل املشهور مَ  -1
 .أوالعوالق وشقر هلند وسقطرا وحبان آل فدعق اب -2
آل أيب  ــي ابحلبشــة والشـــ ر والغيــل والـــمكال وح ـــر  -3

 وأحور واهلند وظفار.
 آل مطهار بقسم و اوه واهلند والش ر. -4
 آل مدحيج  برتمي والريدأ و اوا واليمن واهلند. -5
 آل بن حامد برتمي ومالبر و اوا . -6
 آل مدهر بظفار ومكة، ومنهم بيا واحد  حور. -7
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