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نسخة تحت التعديل 





f
������ق��د��م��ق

الحم�د لل�ه ، والصاة والس�ام على رس�ول الله ، محمد ب�ن عبدالله ، 
وعل�ى اله وصحبه وم�ن تبعه ووااله، وبعـُد فهذه منظوم�ة تعليمية تثقيفية 
خصصُته�ا لش�رح نبذة من حي�اة اإلمام المصل�ح الحبيب علي بن حس�ن 
العط�اس، ودوره الفع�ال ف�ي نش�ر األم�ن وجمع الكلم�ة بي�ن الرعايا في 

مجتمع قبلي مضطرب.
وأكت�ب ه�ذه المنظوم�ة لمناس�بة الحولية الس�نوية الت�ي تقام ع�ادة في 
12 ربي�ع الثان�ي من كل ع�ام ؛ ولكن االجتم�اع لها توقف ألس�باب أمنية 
وإج�راءات احتياطية، والمنظوم�ة ال تحتاج الجتماع في المناس�بة، وإنما 
يمكن قراءتها حيث تيسر للراغب أن يعيد الذكرى في حينها حيث كان من 
أرض الل�ه، ألن االجتماع مرهون باألس�باب ، وإع�ادة الذكرى حيث كان 

المرء أمٌر يسهل ترتيُبه وإقامُته.
فأس�أل الل�ه أن ينفع به�ا، وأن يجعلها س�ببًا ف�ي القيام بحق ه�ذا اإلمام 
المصلح الش�اعر الناثر الجامع لكثير مما تفرق في أش�باهه وأمثاله. وبالله 

التوفيق .
املؤلف

عيد األضحى  1439
جدة املحروسة
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�ل�������ق��د��م��ق ا

الَمـَدِد َعظِيـِم  ـِه  لِلّٰ َوَمانِـِح الَفْضِل الَجِزيِل الُمْسـِعِدالَحْمـُد 
َوُمْرِشـِدلَِمـْن َيَشـاُء ِمـْن ُصنُـوِف َخْلِقـِه َوَعابِـٍد  َصالِـٍح  ِمـْن 
ـاُم مـا َسـرٰى ـَاُة َوالسَّ الَفْرَقـِدُثـمَّ الصَّ َبِريـِق  ِمـْن  َنْجـٍم  ُشـعاُع 
ـــــِه َوَصــْحــبِــِه َوَتـــابِـــٍع َمـِدَوآلِ لِلصَّ َقانِـٍت  َعْبـٍد  ُكلِّ  ِمـْن 
َحبَّْرُتها ــٌة  ــُظــوَم ــنْ َم ــــِذِه  فـي ِذْكِر َمْن َأْحَيا َمواَت الَمْشـَهِدَوٰه
َأَحـِدَعلِـيِّ َنْجـِل َحَسـِن الَمْعنِـي بمـا  ُدوَن  ِذْكـَراُه  فـي  ُصْغنَـاُه 
ِذْكـُرُه ُيشـاَع  َأْن  الَجِديـُر  َوَأْمَجـِدَوْهـَو  َعابِـٍد  ِمـْن  َقْوِمـِه  فـي 
ـيِِّد الَعالِي َندًى فـي َعْصِرِه وَكـْم َبنٰى ِمـْن َمْقَصِدَمـْن ذا َكِمْثـِل السَّ
َحــْولِــِه ِذْكـــُر  ُل  األَوَّ النَّـِديَربِيُعنَا  الُغْصـِن  َمْعِرَفـَة  لَِراِغـٍب 
ُمبـاَرٍك لَِمْشـَهٍد  َأتـٰى  ُمْسَتْرِشـِدَوَمـْن  وطالِـٍب  َناِسـٍك  ِمـْن 
َعْرِضهـا بِطِيـِب  َطاَبـْت  ووافِـِدَمنَاِقـٌب  َزائِـٍر  ِمـْن  الـَورٰى  َبْيـَن 
الِزٍم َحـقٍّ  إِْظَهـاَر  بهـا  ِدَنْرُجـو  ُمَجـدِّ لَِعالِـٍم  َعْصِرنـا  فـي 
َطـَرٍف ِمـْن  َلـُه  مـا  ِسـرٍّ  ُمْجَتِهـِدَوَبْحـِر  َثابِـٍت  َقـْوٍم  َوَشـْيِخ 
ْلـِح َواإِلصـاِح داٍع ُمْهَتِديَمْن َبَذَل الَوْقَت علٰى ُطوِل الَمدٰى لِلصُّ
ـُه َتُحفُّ َرْحَمـًة  َرّبـي  فـي الَبـْرَزِخ الَمْيُموِن َخْيـِر َمْقَعِدَسـَأْلُت 
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�ه د �م��مق���ل�
�
ُحَرْيَضـٍة فـي  كاَن  قـد  الَمـَدْدِميـاُدُه  َعـاَم  بِيـِع  الرَّ ثانـِي  فـي 
َمْولِـِدفـي واِحـِد الُقـُروِن َبْعَد َعْشـِرها َخْيـَر  الِعشـاِء  َسـاَعِة  فـي 
ُمبـاَرٍك َهـاِدٍف  ِمـْن  بِـِه  َكالَفْرَقـِدَأْكـِرْم  َأْنـواُرُه  بـا  الصِّ ُمنْـُذ 
ُعْمـَرُه القضـاُء  وافـٰى  َشـِدَوالِـُدُه  ـنِّ ُدوَن الرَّ َوْهـَو َصِغيـُر السِّ
َهْينَـٍن ِمـْن  َفاطَِمـٌة  ـُه  الَمْحَتـِدَوُأمُّ كِـَراِم  َشـْيَباَن  آِل  ِمـْن 
ــٌة َعـــابِـــَدٌة ــَت ــانِ ــٌة َق ــَح ــالِ َعاَشـْت َعلٰى ِعزٍّ وَفْضٍل َسْرَمِديَص
فًا ُمَشـرَّ َأْحَضانِهـا  فـي  ْتـُه  األَْسـَعِدَربَّ لِلمقـاِم  َدْأبـًا  َتْحـُدوُه 
َوِحْفظِـِه َدْرِسـِه  فـي  ُؤوِب َنْحَو الَمْسـِجِدُتِعينُـُه  َوَسـْعيِِه الـدَّ
هـا ُمْسَتْرِشـدًا َأْعظِـْم بِـِه ِمـْن َناِشـٍئ ُمْسَتْرِشـِدَحّتـٰى َنمـا فـي ِعزِّ
ِرعاَيـًة ُه  َجـدُّ َرعـاُه  ُفْضلـٰى وَمـْن فـي ِسـنِِّه ِمـْن َوَلـِدكمـا 
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ُبـوا َتَأدَّ َكِمْثلِـِه  األَْرَغـِدإِْخَواُنـُه  ـِريِف  الشَّ الِعْلـِم  بِـَأَدِب 
َمُه َعلَّ ــٍر  ــَت ــنْ َع ْبـــُن  ــُم  ــالِ ــَس ِدَف ــَردُّ ــتَّ ــال ـــــَراَءَة الـــُقـــرآِن بِ ِق
َمْلَجـًأ كاَنـْت  الُقـرآِن  َوَجَلـِدِمْعَاَمـُة  ـٍة  ِهمَّ فـي  لَِدْرِسـِهْم 
َذَكـُروا فيمـا  الُقـرآَن  ـنَِدَوَحِفـَظ  فـي َسـابِِع األَْشـُهِر ِحْفَظ السَّ
آِخـذًا ـِريَف  الشَّ الِعْلـَم  ِه الُحَسـْيِن َخْيِر ُمْرِشـِدَوَطَلـَب  َعـْن َجـدِّ
َشـَغٍف فـي  ُدُروَسـُه  ُمطالِعـًا َدْرسـًا َيُكـوُن فـي الَغـِدُماِزمـًا 
َدْرَسـُه َيْومـًا  َيـْأِت  َلـْم  ُمْفـَرِدوُرّبمـا  َسـْتٍر  َثـْوِب  َعـْن  لَِعْجـِزِه 
َأمثالِـِه ِمـْن  الثَّـْوَب  الَمْوِعـِدوَيْسـَتِعيُر  اِللتِـزاِم  َتْمـٍر  بَِبْعـِض 
َطَرَقـْت مـا  إذا  اْلَلْيـَل  َنـواِزُل الَفْيـِض َضِعيِف الَجَسـِدَوَيْسـَهُر 
تِـاَوٍة َأْو  األَذكاِر  فـي  لِْلُمْبَتـِديُيْحيِيـِه  َنافِـٍع  َخْيـٍر  فِْعـِل  َأْو 
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َأْشـَياِخِه ِمـْن  َنـاَل  الُبُلـوِغ  األَْرَشـِدَقْبـَل  بِالطَِّريـِق  َوثِيقـًا  َرْبطـًا 
ِه الُحَسـْيِن َخْيِر َمـْن َبنٰى َأْحَمـِديِمـْن َجـدِّ ارتِبـاٍط  َقْلبِـِه ِسـرَّ  فـي 
ــُه ــنَ ــقَّ ــــــاَزُه َل ـــُه َأج ـــَس ـــَب ـَدِدَأْل والشِّ الّرَخـا  فـي  ِمنّـا  وقـاَل 
ُمواظِبـًا َحياتِـِه  فـي  َجيِّـِدوكاَن  بَِصْبـٍر  َأوقـاٍت  لِِحْفـِظ 
بمـا الَوْقـِت  َشـواِغَر  عـًا  ِدُمَوزِّ َتـَردُّ مـا  َغْيـِر  ِمـْن  َيْمَلُؤهـا 
َصاَحـُه رأٰى  َلّمـا  ُه  َأضـاَف في األَوقـاِت َوْقتـًا َأَبِديَوَجـدُّ
ِعْلِميَّـًة ُكُتبـًا  فيهـا  ِمـْن ُكلِّ مـا ُيْصلِـُح َقْلـَب الَوَلـِدَيْقـَرُأ 
َقـرا الُفْضلـٰى  الِهداَيـِة«  الُمْهَتِدي»بَِداَيـُة  َنْهـُج  َوِمْثُلها »األَذكاُر« 
زاَدُه  ُثـمَّ  األَخيـاِر«  »ِحْلَيـُة  ْيِخ الُقَشْيِري« األَْمَجِدو  »ِرَساَلَة الشَّ
ُتْعـزٰى إلٰى الّصّبـاِغ َخْيـِر ُمْقَتِديوِمْثُلهـا »الُفُصـوُل« فـي َمناِقـٍب
« ُثـمَّ »ِمنهـاُج« الَعطا ُمْعَتَمـِدو »الَبَغـِويُّ َمْرِجـِعٍ  لِلنَّـَوِويِّ 
َأْحَمـِدو »َبْهَجـُة الَمحافِِل« الُكبرٰى اّلتي َحيـاِة  فـي  لِلَعاِمـِريِّ 
ْنـِديِّ َحـْوَل »ِحَكـٍم ـْرُح لِلرَّ ـِه« ِذي الُمْعَتَقـِدوالشَّ اِلبـِن َعطـاِء اللّٰ
َشـططًا الَبْعـُض وقالـوا  ـنَِدوَعنَّـَف  بِالسَّ َيْقَرُؤهـا  ُكُتـٍب  فـي 
ــٌد ــقَّ ــَع ٌف ُم ـــوُّ ـــَص ـــا َت ـــه َوالَخْيـُر في الِفْقِه الُمِفيِد األَْرَشـِدَوَأنَّ
ُمْعلِنـًا وقـال  الَجـدُّ  ال َتْدُخُلـوا فـي َشـْأِن ٰهـذا الَوَلـِدفَغِضـَب 



نسخة تحت التعديل  منظومة صاحب املشهد9

مـا  ُكلِّ  ِمـْن  باطِنُـُه  َصفـا  َحَسـِدَفَقـد  أو  َغـَرٍض  ِمـْن  َيِشـينُُه 
َمشـايٍِخ َعلـٰى  الِفْقـَه  َأْرَشـِدَوَأَخـَذ  َحْبـٍر  ُكلِّ  ِمـْن  َأْهلِـِه  ِمـْن 
ُشـُروُحُه وكـذا  ُشـجاٍع«  ِد»أبـي  الُمَحـدَّ َوْقتِـِه  فـي  َقهـا  َحقَّ
يـِن« َكاَن َحظَّـُه َبِد«»إِحيـا ُعُلـوِم الدِّ مـَع »الَمقامـاِت« و »َنْظـِم الزُّ
َناِصـٍح« ُكلِّ  »َمقـاُل  ـْيِخ َباَجّمـاَل ِعْقٌد َعْسـَجِديوِمْثُلهـا  لِلشَّ
َطاَلَعـُه َقـْد  َجـاَن«  َبرَّ و »الطِّـبُّ لـَأْزَرِق« َخْيـِر ُمنِْجِد»َتْفِسـيُر 
الُمنَْعِقـِدوَكـْم كِتـاٍب فـي الُعُلـوِم ُقِرَئـْت َمْجلِِسـِه  فـي  َعَلْيـِه 
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ِحّسـًا ومعنـًى ِمْن ُصنُـوِف الَمَدِدَقـْد َنـاَل ِمـْن ُشـُيوِخِه مـا َيْبَتِغـي
ِه الُحَسـْيِن)١( َخْيـِر َعابٍِد  ـِه)٢( َخْيـِر ُمْهَتـِديِمـْن َجـدِّ َوالَجـدِّ َعْبِداللّٰ
ِمـْن  باُعثمـاَن  ـِه  َعْبِداللّٰ ـْيِخ  الَمـْوِرِد)٣(َوالشَّ َجلِيـِل  الَعُمـوِديِّ  آِل 
وَعَلـِويِّ ابِن الَحبِيِب الُمْرِشـِد)٥(َوَأْحَمَد الَحْبِشـيِّ بِْن َزْيِن الَفتٰى)٤(
ـِه َنْسـِل ُخـُرٍد)٦( وُعَمـٍر َنْسـِل الَعُموِدي الـَوِدِد )٧(والنَّـْدِب َعْبِداللّٰ
ُمْرَتبِطـًا َسـما  َبْكـٍر  َأبِـي  الباَفِقيِه صاِحِب الَكـفِّ النَِّدي)٨(وَعـْن 
ِغـِد)9(وَعـْن َسـِعيٍد َباِعِشـْن ذاك الَفتـٰى الرَّ الَمنـاِم  فـي  والَيافِِعـيِّ 

)1( حسين بن عمر العطاس ، ت 1139 ه�.
)2( عبدالله بن حسين بن عمر العطاس، ت 1150 ه�.

)3( عبدالله بن عثمان العمودي صاحب الدوفة بوادي ليسر توفي 1143.
)4( أحمد بن زين الحبشي صاحب الحوطة ذهب إليه وعمره 14 سنة ، ت 1145.

)5( علوي بن الحبيب عبدالله بن علوي الحداد توفي بمكة 1153.
)6( عبدالله بن أبي بكر خرد زاره سنة 1143 وقرأ عليه.

)7( عمر بن عبدالقادر العمودي بقيدون توفي في رجب 1147.
)8( أبوبكر بن محمد ابن اإلمام أبي بكر بن محمد بافقيه ، ت 1154ه�.

 )9( س�عيد ب�ن عبدالل�ه بن محمد باعلي باعش�ن ، توف�ي عام 1141، وأما الش�يخ 
عبدالله بن أسعد اليافعي رآه مناما وأجازه ، وهو الشيخ العارف بالله أبومحمد 

عفيف الدين عبدالله بن سعد اليافعي اليمني المكي توفي عام 769.
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ـِه فـي ُبـوَر انَتمٰى ـِد)١(واذُكـْر لَِعْبِداللّٰ الُمَؤيَّ الّسـابِِق  لِْلَعْيـَدُروِس 
ـِه في ـنَِد)٢(وَعـْن ُحَسـْيِن َنْجـِل َعْبِداللّٰ السَّ َعْيـَدُروِس  ثِْبـٍي  َقْرَيـِة 
َتِريِمنـا فـي  َزْيـُن  َسـلِيِل َعْلـِويِّ الَكِريِم الُمْفـَرِد)٣(والَحَبِشـيُّ 
َدْوَعـٍن بـوادي  الَبـاِر  وافـاُه فـي ُخَريَبِة البـاِب النَِّدي)٤(َوُعَمـُر 
َثاَثـٌة ُهـْم  َبـاراَس  َبنِـي  بِالَعـَدِدوِمـْن  وَأْحَمـٌد  ـٌد  ُمَحمَّ
َثالُِثُهـْم الَفتـٰى  َحـاُزوا َمقـاَم اإِلْرِث َأخـذًا بالَيـِدوَعْبُدرحٰمـَن 
َمْجُموَعـًة ِديواُنـُه  َحـوٰى  ـنَِدوَقـد  السَّ ِذْكـِر  ِعنْـَد  ـُيوِخ  الشُّ ِمـَن 
َتْعَداِدِهـْم فـي  الّراِغـُب  َفُهـْم ُشـُيوٌخ ِمـْن ِرجـاِل الَمـَدِدَفْلَينُْظـِر 
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)1( عبدالله بن علوي العيدروس صاحب بور توفي عام 1154.
)2( حسين بن عبدالله بن الحسين العيدروس صاحب ثبي.

)3( زين بن علوي الحبشي بتريم.
)4( الحبيب عمر بن عبدالرحمن البار المتوفى بالخريبة والمدفون بالقرين.
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ُمَولَّعـًا َحياتِـِه  فـي  َعـاَش  ِدَقـْد  َتـَردُّ بـا  الَقـْوِم  ُكُتـِب  فـي 
َمَلـِل ُدوَن  الُعُلـوَم  َجيِّـِدُيَذاكِـُر  ِعْلـٍم  ُكلِّ  فـي  ُمَطالِعـًا 
ِحيـِل مـا َلـُه الَعـَدِدُمْسـَتْصِحبًا ِعنْـَد الرَّ فـي  ُمبالِغـًا  ُكُتـٍب  ِمـْن 
ِحْمَلـُه َأنَّ  النّـاُس  َيُظـنَّ  َأْرَغـِدَحّتـٰى  َعْيـٍش  بِـُكلِّ  ٌد  ُمـَزوَّ
ُنْسـَخٍة  َعـْن  لَِسـْمِعِه  َنَمـا  الَبَلـِدَوإِْن  فـي  َعِزيـَزٍة  ُكُتـٍب  ِمـْن 
َناِسـخًا أو  إِعـاَرًة  ِدَيْطُلُبهـا  َتـَودُّ َعلـٰى  لهـا  َيْشـَتِري  َأْو 
ِعنَْدمـا الّصـاَة  بِالنّـاِس  الَمْسـِجِدَوَأمَّ  فـي  بهـا  الَجـدُّ  َفـُه  َكلَّ
آِخـذًا الّذهـاُب  َلـُه  َبـدا  ـُيوِخ فـي َتِريـِم الَمـْوِرِدَحّتـٰى  َعـْن الشُّ
التُّقـٰى أربـاَب  وزاَر  ِمْن َشـْيِخ ِعْلـٍم َأْو َكِريـِم الَمْحَتِدَفزاَرهـا 
َينَْفُعـُه بمـا  َمْشـُحونًا  فـي ِخْدَمِة اإِلسـاِم َخْيـِر َمْقِصِدَوَعـاَد 
الُمْقَتـِديَكمـا َتَوّلـٰى َمْسـِجَد الَجاِمـِع فـي فيهـا  َيـُؤمُّ  ُخْطَبتِـِه 
ـــُه لِــَدْعــَوٍة ـــاَت ــًا َأْوق س ــرِّ ــَك ُمْبَتـِديُم ِغـرٍّ  َتْعلِيـِم  َأْو  ـِه  اللّٰ فـي 
وُمْصلِحـًا وَسـَفٍر  َحَضـٍر  َيـِدفـي  ُكلَّ  َبـاِذالً  الُخُصـوِم  َبْيـَن 
َحْيُثمـا َعْهـٍد  ُعُقـوَد  الُمْعَتـِديوُمْبِرمـًا  لَِكْبـِح  األَْمـُر  َتَطلَّـَب 
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َنْشـَر األَذٰى َعنْـُه بِداِعـي الَحَسـِدَلـْم َيْتـُرِك الُحّسـاُد ِمـْن َأْضـَداِدِه
َحاِسـدًا أو  َحاِقـدًا  َيُصـدَّ  الَبَلـِدَفَلـْم  َوَأْهـِل  الَبـْدِو  ُجْمَلـِة  ِمـْن 
حـًا َتَروُّ ِهْجَرَتـُه  ارتـأٰى  ُمْرِشـِدَحّتـٰى  َداٍع  الَهْجَرْيـِن  لَِحاِضـِر 
َبْينَُهـْم َقضاهـا  َأْعـَواٍم  الُمْسَتْرِشـِدَثـاُث  وُمْفتِـَي  ُمَعلِّمـًا 
َرْأيِـِه َتْحـَت  الَجِميـُع  ـيِِّدواجَتَمـَع  السَّ بِاإِلمـاِم  ُمْسَتْرِشـِديَن 
وَمْقَصـدًا بهـا  دارًا  ابَتنـٰى  وَمْقَصـِدَكمـا  َمْسـَكٍن  ِمـْن  بِـِه  َأْكـِرْم 
أِلَْهلِـِه َعْوَدَتـُه  ارَتـأٰى  الَمـْوِرِدَحّتـٰى  َقِديـِم  َعلـٰى  َوَصْبـَرُه 
الُقـرٰى َبْيـَن  َدائِـٍم  ارتِحـاٍل  الَمْشـَهِدَمـَع  َمـكاَن  ُسـكنٰى  وآِمـٍل 
َيـْوِم َغـِدَبـْل َوَضـَع األَحجـاَر فيهـا َمْعَلمًا البِنـاَء فـي  َيْرُجـو بهـا 
ِه لَِجـدِّ َمْشـَهدًا  ُيْدعـٰى  ِدوصـاَر  التَّـَردُّ َمـَع  الِحيـِن  ٰذلِـَك  ِمـْن 
ِمْثَلمـا الّرجـاَء  ـُه  اللّٰ ـَق  ـَر األَْشـياُخ َوْقـَت الَمْوِعِدوَحقَّ َقْد َبشَّ
بِالَمْسـِجِدَفاْسـَتْوَطَن الِغيواَر َكـْي ُيْحيِي بها ُمْبَتِدئـًا  َمواَتهـا 
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��ق �ف���ف �����
مف���ق���ف �ع���ل�

�� �ق��د ا�ل�����
������د �ع���ل�

�ل���م����ش ر ا �ع���م��ا اأ
ُمْعَتـِديفـي َجانِِب الِغيواِر َكاَنْت َوْحَشـٌة ِغـرٍّ  لِـُكلِّ  وَمْوِقـٌع 
َناِهـٍب َأْو  َسـاِرٍق  َأْو  َقاطِـٍع  لِْلُمْفِسـِدِمـْن  َأْو  لِلِّـصِّ  وَمْكَمـٍن 
بِالَيـِدوَقْد َجـرٰى ِمـْن َسـابِِق الَعْهِد بها الَعَدنِـيِّ  اإِلمـاِم  َنْهـُب 
ـُلو ِديَفَقـاَل يـا حـاِدي َفَقـْد آَن السُّ َقِد اْنَجا الَهمُّ َعِن الَقْلِب الصَّ
الــ ُعَمـُر  اإلمـاُم  َقْبـُل  ـَعّطاُس َيْدُعو َمْن بها َكْي َيْهَتِديوجاَءهـا 
َيْعُمَرهـا َأْن  َمـْوالُه  َأْرَشـِدَوَسـائًِا  ِعْلـٍم  بِِسـْبِط  َفْرِعـِه  ِمـْن 
ـيِِّدَوَلـْم َتَزْل َحّتـٰى أتٰى الَوْعـُد اّلِذي لِلسَّ َأْسـَباُبُه  َتَهّيـَأْت 
َعابِـٍئ َغْيـَر  البِنـاَء  ـَس  الُمْفـَرِدَفَأسَّ البِنـاِء  علـٰى  بَِعاتِـٍب 
ِمْثَلمـا األَْرَبِعيـَن  فـي  َقْد َجاَء فـي َتراِجِم الَعْهـِد النَِّديَوُعْمـُرُه 
َتاِريِخـِه فـي  الَمْولِـَد  ـِدَوَأْعَلـَن  الُمَمجَّ ِل  األَوَّ بِيـِع  الرَّ ِمـَن 
ُأَمـٌم َفـجٍّ  ُكلِّ  ِمـْن  َزاَنْت بِِهْم َأفجاُج َأْرِض الَمْشـَهِدَوَجـاَءُه 
الَبَلـِدَوَصـاَر ٰهـذا الَجْمـُع َتْقلِيـدًا علٰى  َأْهـِل  َبْيـَن  ـنِيِن  السِّ َمـرِّ 
ـٍع َتَخشُّ فـي  الُقـرآِن  الَمـَدِدِقـراَءُة  لِنَْيـِل  األَْيـِدي  َوُتْرَفـُع 
َكَرمـًا ُتْهـدٰى  الكِتـاُب  ُعُمـِدَفاتَِحـُة  ُشـُيوٍخ  ِمـْن  لِلّسـابِِقيَن 
كـذا َوالَعُمـوِديِّ  الَفِقيـِه  َجْيانِـُي األَْحَواِل َزاكـي الَمْحتِِدِمْثـَل 
الَفتـٰى َفاِعـيُّ  والرِّ ـنَِدوالّشـاِذلِيُّ  السَّ َعالِـي  باَعْلـَواَن  ـْيُخ  والشِّ



َقانِـٍت َخْيـُر  َباَعّبـاَد  ـْيُخ  َشـِدَوالشَّ ِمـْن ُغْرَفِة األَْسـَراِر داعي الرَّ
ــوَرٌة ــُم ــْع ـــُه َثـــاَثـــٌة َم ـــاُم لِْلُمْسَتْرِشـِدَأّي ْعـَوِة  َوالدَّ بِالِعْلـِم 
ـْرُح لِلّراِغـِب فـي ُحُضـوِرِه ِمـْن َبـْدِو ذاك الـَواِد َأْو َمـْن َيِفـِدَوالشَّ
ْيـِف ُقـْرَب الَمْسـِجِدَقـِد اقَتضـٰى الُمْكُث بِـَأْن َيْبنِي بها َمنِْزَلـُه لِلضَّ
َجانِبِـِه إِلـٰى  البِْئـَر  َجيِّـِدوَحَفـَر  بَِمـاٍء  َجـاَءْت  »َعطِيَّـًة« 
َطَربـًا وَأْبـدٰى  ـْعَر  الشِّ ُهـِديَوَنَظـَم  َأْن  َلّمـا  ـِه  اللّٰ َسـبِيِل  إِلـٰى 
َرائِجـًا الَمْشـَهُد ُسـوقًا  ْلـِح ُطـوَل األََمـِدَوَأْصَبـَح  لِلصُّ َوَمْوِضعـًا 
َقْوَلُهـْم الَعاِرُفـوَن  فِيـِه  الَمـْوِرِدَوَقـاَل  بِطِيـِب  إِنصـاٍف  َقْوَلـَة 
َصاِدقـًا َنْثـرًا  الـُكلُّ  َأشـاَد  ـْعَر نِظامًا َعْسـَجِديَوَقـد  وَقَرُضوا الشِّ
ـًة ِقصَّ َتـْرِوي  األَّيـاُم  الَبَلـِدوَظلَّـِت  فـي  َشـَبٍه  ِمـْن  لهـا  َلْيـَس 
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����
� �ل���ع��ط��ا ����ف ا

��ق �ف���ف �����
مف���ق���ف �ع���ل�

�ق ا�ل����� �ل���ف��ا ��م��وأ

َيْحِمُلـُه اّلـِذي  الَوْعـِي  َوَواِسـِع الِعْلـِم الَغِزيـِر الُمْفـَرِدبَِثاِقـِب 
َنابِغـًا ُيْبـِدي  التَّْصنِيـِف  ُد  َعـَدِدَتَعـدُّ ِمـْن  َلـُه  مـا  َفـنٍّ  ُكلِّ  فـي 
أتـٰى فيمـا  ُمَميَّـزًا  َغـدا  َشـِدَحّتـٰى  َعلـٰى َيَدْيـِه ِمـْن َعظِيـِم الرَّ
ياِض الُمونَِقاِت« َفاْشَهِد»ُخاَصُة الَمْغنَِم« َحاَزْت َشـَرفًا َمَع »الرِّ
نَهـا َضمَّ َذكِيَّـٌة«  َلْفـَظ الَوصايا لِْلُمِريـِد الُمْهَتِدي»إَِشـاَرٌة 
ُموِصَلٌة« ُمْرَسَلٌة  ــٌل  َفِد»َرســائِ َتْحـِوي الَمعانـي وَجلِيـَل الرَّ
لهـا الّشـّما  الَبضائِـِع«  ـِد»َسـِفينَُة  ُمَؤكَّ َخَبـٍر  فـي  َمَكاَنـٌة 
ِدَو »َسْلَوُة الَمْحُزوِن« َطاَبْت َنَسقًا ُمَجـدَّ واِرٍد  ِمـْن  بهـا  َوَكـْم 
ــٌة« ــٌة َهــنـِـيَّ ــيَّ ــطِ ــُلــهــا »َع ُموَصـِدَوِمــْث َبـاٍب  لِـُكلِّ  َفاتَِحـٌة 
« لها الُمطَّـِرِد»َشـْرُح َمقاماِت الَحِريـِريِّ األََدِب  فـي  َمَكاَنـٌة 
ِدَواْنُظْر إلٰى »الِقْرطاِس« في َمناِقٍب الُمَجـدِّ ِه  لَِجـدِّ َمْبُسـوَطٍة 
َرائِـٌق ِشـْعٌر  الِحسـاِن«  ـِد»َقائِـُد  ُمنَضَّ َماتِـٍع  َبْحـٍر  ُكلِّ  ِمـْن 
علـٰى َتْسـنِيٍم«  »ِمـزاُج  َمـا قاَلـُه الَحكِيـُم ُلْقَمـاُن النَِّديوِمثُلهـا 
لِْلَمْشـَهِدو»الَمْقَصُد« الَمْخُصوُص في َشواِهٍد البِنـا  ِسـرَّ  نَهـا  َضمَّ

َصاَغـُه  َلطِيـٌف  َفْهـٌم  َلـُه  ِمـْن آِي ُقـرآِن الكِتـاِب األَْمَجِدَوَكـْم 
ُينْبِي َعِن الَوْعِي الَملِيِح الُمْسِعِدوِمـْن َكاِم الُمْصَطفـٰى اقتباُسـُه



ُمْسـَتْلِهمًا َصاَغـُه  ُدعـاٍء  َمِديوَكـْم  َفْيَض الَعطا ِمَن الَجناِب الصَّ
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�ق�� �� �و�و��ف��ا �مر��مف
َفـِد بالرَّ َحافِـٍل  ُعْمـٍر  وبـْذِل ُجْهـٍد َفـاَق َحْمـَل الُجـَدِدوَبْعـَد 

لَِوْعَكـٍة ُتـُه  ِصحَّ َضـْت  ِدَتَعرَّ الُمَحـدَّ َمنِْزلِـِه  فـي  َناَلْتـُه 

َأْهلِـِه َجِميـَع  َأْوصـٰى  َأْن  الُمْعَتَقـِدوكاَن  فـي  َوالثَّبـاِت  بالَحـْزِم 

ـُيوِخ األَْتِقيا ـْيِر في َنْهـِج الشُّ َشـِدوالسَّ الرَّ ُدَعـاِة  َعّطـاٍس  آِل  ِمـْن 

باِرئِهـا إلـٰى  وَح  الـرُّ وُعْمـُرُه َخْمُسـوَن ِزْد فـي الَعـَدِدوَأْسـَلَم 

َسـِعِدعامـًا قضاهـا فـي كِفـاٍح َدائِـٍب فِْعـٍل  ُكلِّ  فـي  ُمْسَتْبِسـًا 

َدلَُّهـْم َحْيـُث  الُجْثَمـاُن  َأْن َيْدفِنُـوُه فـي َنواِحـي الَمْشـَهِدوُشـيََّع 

الَبَلـِدوانطَفـَأْت َشـْمٌس َأَضـاَءْت َزَمنًا فـي  ُمْشـِرٍق  تِـمٍّ  وَبـْدَر 

َقْبـِرِه فـي  لـه  موالنـا  ـِدُرْحَمـاَك  الُخلَّ بـداِر  َعْليـا  وِرْفَعـًة 

ال الِفـْرَدْوِس  َجنَّـِة  فـي  َأَبـِديوَمنْـِزالً  ُمْسـَتِمّرًا  وَيْبلـٰى  َيْفنـٰى 

َبْعـَدُه َجـاَل  الرِّ ـُه  اللّٰ األََمـِدوَهيَّـَأ  ُطـوَل  الَمقـاِم  لِِخْدَمـِة 

ْحٰمـُن َخْيـَر مـا َجزٰى ِدَجزاُهـُم الرَّ ُمَجـدِّ َعـاِرٍف  ُقْطـٍب  ُوّراَث 

�ٍم  ِ
�إ ا �ِ رٍ 

ْ
��ظ

ِإ
 ا
ِّ
�ل

�لْ ��ُ ��ْو����ِ
ِإ
ِ ا

ّ
ِ�ظ
�هِ�ِ���ةِلا ر

�لمِ���ْش ا ��ل��ٰ  �ِم�وْ  �ِ�� ا
ِّ
��ل�ِع����� ا �ظِا  ِ

�ةْ��ظ ��ِل����ِش



�ٍ�
ِّ
مُ��حع�َ�م

� ٰ��
ِ
ِ ���عَ��ل

ّ
ِ�ظ
��ةِلا ر  ِ

ّ
عَ��ل �ةعَ�ِ����ة��ِو���� �المُ��ْة ��ِوا �ْ��ِظ��ِ 

ِ���� ��وِ  ��لِ��هِ 
آ
ا ��ِو 

��لِ��ِه
آ
��ٰ ا

ِ
��ِو���عَ��ل �ةْ��ِ 

ِ
ِر�ْك ���عَ��ل ��ِو��ظِلا ِ�مْ 

ّ
��ِو����عَلال  ِ

ّ
عَ��ل ���� 

ِّ
�م

ُ����
ّٰ
��ل��ل

ٱ
ا



ء ال��د�ع��ا ا ���م��ق �و
�ق ��ا
ف
�ل��� ا

الَمـَدِد َعظِيـَم  َمْوالنـا  َسـْرَمِديَسـَأْلُت  َعطـاًء  َدْأبـًا  َيْمنَُحنـا 
َأْرَغـِدَوُيْصلِـُح األَحـواَل َحّتـٰى َنْجَتنِـي  َعْيـٍش  لِنَْيـِل  ِرَضاَبهـا 
َأْشـَياِخنا الُهـدٰى  َأْرَبـاِب  ُمْهَتـِدبِِسـرِّ  َلْوَذِعـيٍّ  َحْبـٍر  ُكلِّ  ِمـْن 
ْحٰمـُن مـا اْنَهـلَّ الَحيا ِمـْن َشـَرٍف وُسـْؤَدِدَحّياُهـُم الرَّ َلُهـْم  َوَكـم 
َعلِيِّنـا الُمْقَتـدٰى  اإِلمـاِم  َراِعي الِحمـٰى وَصـْدِر ُكلِّ َمْقَعِدِمْثـَل 
َتْغُمـُرُه َرْحَمـًة  َرّبـي  ـِدَسـَأْلُت  الُخلَّ ِجنَـاِن  وفـي  َقْبـِرِه  فـي 
َسـيِِّدفهـو اإلمـاُم الُمْقَتدٰى فـي َعْصِرِه ِمـْن  بِـِه  َأْنِعـْم  وِمْصـِرِه 
ـِه َربِّ لِِديـِن  الُجْهـَد  َبـَذَل  الُمْجَتِهـِدقـد  الَعَلـِم  بٰهـذا  َأْعظِـْم 

ضا  يِن الَعظِيِم األَْرَشـِدَجـَزاُه َرّبي مـا َجزٰى َأْهـَل الرِّ عْن ِخْدَمِة الدِّ
ِهداَيـًة نـا  َربِّ ِمـْن  ـِدَوَنْرَتِجـي  َعلـٰى َطِريـِق الَقـْوِم فـي التََّزهُّ
َصَدُقـوا بِِرجـاٍل  ـَه بَِوْعٍد َسـْرَمِديُمْسـَتْصبِِحيَن  مـا َعاَهـُدوا اللّٰ
والتََّعبُّـِدآباُؤنـا َمـن َشـيَُّدوا َصـْرَح التُّقـٰى واألفعـاِل  بِالَقـْوِل 
ِدفَكـْم َنِسـينا َفْضَلُهـْم فـي َحاِضٍر لِلتََّشـدُّ الُعُقـوَل  َجـَذَب  َقـْد 
ـِدحّتـٰى ارتضـٰى األبناُء َسـْيرًا آَخرًا  باِع الُحسَّ َنْحَو الَحِضيِض في اتِّ
نـا واْهـِد الـّذراري َحْيُثمـا َربَّ َكاَنْت َوَحلَّْت في الّزماِن الُمْفِسِديـا 
ْه ُعُقـوَل الِجيِل َتْحِمـي ِدينَها َأْجـَرِدَوجِّ ُمْسـَتبِيٍح  َبـاٍغ  ُكلِّ  ِمـْن 



َدائِـٍم َمنْـٍح  َأْبـَواَب  لنـا  في الِعْلِم واألَْعَمـاِل َحّتٰى َنْقَتِديَواْفَتـْح 
ـبِيِل األَْحَمـِديبِالّسـاَدِة األَْعـَاِم َأْهـِل اإِلصطِفا ِمـْن ُكلِّ َداٍع لِلسَّ
ـيِِّد الِمفضـاِل َنْجـِل األَْولِيا َعلِيِّنـا الَعّطـاِس َمْولـٰى الَمْشـَهِدَكالسَّ
ُه َجلِـِدَمـْن َقـاَم فـي الِغيـَواِر َيْرُجـو َربَّ بِِعـزٍّ  البـادي  ِخْدَمـِة  فـي 
َجـاَل فِيمـا َصنَُعـوا ـِديِد الُمْجِهِدَمـا َأْعَظـَم الرِّ في ٰذلَك الَعْصِر الشَّ
بَِمْجِدِهـْم َشـاِهَدٌة  ـِدَآثاُرُهـم  الُمَمجَّ الّشـاِهِد  لٰهـذا  َفاْنُظـْر 
َوالَمنِْصَب الّراعـي َكِريَم الَمْحتِِدواحَفـْظ َمقـاَم الِعـزِّ في َأنسـالِِهْم
فاألَْمـُن َأْصـٌل فـي َصـاِح الَبَلِدواسـبِْل ِسـتاَر األَْمِن فـي َأْوَطانِنا
ِمْن َحْيـُث كانوا ِمْثَل داء الَحَسـِدواصِرْف ُشُروَر الَكائِِديَن األَْشِقيا
َمـا حاَن َوْعُد الَقْبِض ِعنَْد الَمْوِعِدواختِْم لنا األَْعَماَر بِالُحْسـنٰى َمتٰى
ـيِِّدواْرَفْع َصاَة الَجْمِع يا َمْولٰى الَعطا السَّ الِعبـاِد  َخْيـِر  لِْلُمْصَطفـٰى 
مـا اْنَهلَّ ُمـْزٌن َفـْوَق َصْخـٍر َأْمَلِدواآلِل واألصحاِب َمْن َشاُدوا البِنا
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ذه المنظومة �هه
اإلمام 	  حياة  من  نبذٍة  إليصال  مفيدًا  غرضًا  يؤدي  شعريٌّ  نسيٌج   

املصلح احلبيب عيل بن حسن العطاس صاحب املشهد كأحد أعمدة 
الطريق يف وادي حرضموت.

إعادة صياغة للرؤية اخلاصة بالرتاجم لتناسب العقلية املعارصة ، التي 	 
استنكف أهلها ما ترويه كتب الرتاجم عن أخبار العلامء والدعاة ، 

بأسلوب سلس وخمترص مفيد.
مسرية 	  ليواصلوا  اإلمام  هبذا  املرتبطني  واملحبني  الذراري  تشجيع 

ودعوهتم   ، طني  واملَفرِّ املْفِرطني  هتّجم  عن  بعيدًا  للمناسبة  اإلحياء 
لاهتامم بأفضل ما جيب نرشه وتروجيه يف هذا الزمان.


