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f
�ل���م���ت��د��م��ت ا

الحمد لله بارئ الموجودات ، وفاطر األرض والس�ماوات ، س�بحانه جل 
وعال ، وصلى الله على مبعوثه بالهدى ، س�يدنا محمد بن عبدالله المقتدى ، 

وعلى آله وصحبه ومن سلك طريق الهدى .
وبعُد فهذه منظومة شعرية تحمل ترجمة لشيخ عصرنا وإمام مصرنا الحبيب 
البرك�ة عبدالق�ادر بن أحمد بن عبدالرحمن الس�قاف المتوفى يوم األحد 19 

ربيع الثاني عام 1431 للهجرة والمدفون بجنة المعالة بمكة المكرمة.
وقد استش�عرُت حاجة عصرنا وأهله إلى معرفة أحوال ومواقف هذا اإلمام 
ال�ذي حمل العلم والدع�وة إلى الله في حضرموت والحج�از ، وفي كل بلد 
بلغ إليها  ، وتصدر لتدريس وتعليم وتربية المريدين بجدة ، وأخذ عنه المئات 

من طلبة العلم ، وحفظ الله به الطريق وروح المدرسة الحضرمية .
وبمناسبة حولية وذكرى وفاته عملنا هذه المنظومة تذكيرا لطلبة العلم ومن 

يهمه معرفة أحوال الرجال ، لتقرأ في هذه المناسبة.
ونسأل الله القبول والتوفيق..
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�ل���م���ت��د��م��ت ا
الق�اِدِر الَعِل�يِّ  لِلّٰ�ِه  َوآِخ�ِر الَحْم�ُد  ٍل  َأوَّ ِم�ْن  ال�َورٰى  َربِّ 
نِْعَم�ٍة  ِم�ْن  َل�ُه  َوَك�ْم  َوَظاِه�ِر ُس�بَحاَنُه  َباطِ�ٍن  ِم�ْن  َأْنَعَمَه�ا 
َكَرم�ًا  �الُم  َوالسَّ �الُة  الصَّ الَمفاِخ�ِر ُث�مَّ  َس�يِِّد  لِٰط�َه  ِمنّ�ا 
َتابِ�ٍع  ُث�مَّ  واألصح�اِب  َوت����ابِ����ٍع لِ���َت���ابِ���ٍع ُم��ث��ابِ��ِر َواآلِل 
م�ا  الق�ارُئ  ه�ا  َأيُّ فانُظ�ْر  َعباِئ�ِر وَبْع�ُد  ِم�ْن  الَخْل�ِق  َمْول�ٰى  َأج�راُه 
يٍق َرقٰى  َدْت في َوْصٍف ِصدِّ الَعاِش�ِر َقْد ُنضِّ لِلَمَق�اِم  التََّجلِّ�ي  َمْرق�ٰى 
اإلهت�دا طري�ق  ف�ي  رم�زا  العش�ائروكان  س�ادة  ط�ه  آل  م�ن 
إماُمن�ا  ش�يُخنا  َب�ْل  نِْع�َم الُمَربِّي ف�ي الّزم�اِن الَحاِضِر أس�تاُذنا 
َنْهِجن�ا  وبان�ي  الَعْص�ِر  الَق�اِدِرَجْيالنِ�ُي  بَِعْب�ِد  َأْك�ِرْم  َس�ّقاُفنا 
ُمَج�ّددًا َحياَت�ُه  َقض�ٰى  َصابِ�ِر َص�ْدرًا  بَِقْل�ٍب  الُمثل�ٰى  ْع�َوِة  لِلدَّ
ُعنْواَن�ُه  َغ�َدْت  أخ�الٍق  َجاِئ�ِر ُس�ُموُّ  لَِعْص�ٍر  إِدراٍك  َوُعْم�ُق 
أت�ٰى  َم�ْن  َوَي�ْأوي  ال�ُكلُّ  وَص�اِدِر َيْأَلُف�ُه  وواِرٍد  َحاِض�ٍر  ِم�ْن 
َكَل�ٍل  ُدوَن  الَق�ْوِم  ُرُس�وَم  بِ��َق��ْولِ��ِه َوفِ��ْع��ِل��ِه ال��ُم��َب��اِدِر أحي�ا 
الُمج�اِوِر أحَي�ا الِحج�اَز ِحي�َن َح�لَّ ُقْطَره�ا  الَوَط�ِن  ف�ي  َوَقْبَله�ا 
َداِعي�ًا َع�اَش  ال�واِد  وَراِع���ي���ًا لِ��َس��الِ��ٍك ُم���َب���اِدِر بَِحْضَرَم�ْوَت 
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َحْيُثم�ا  الطَِّري�ِق  َعْه�َد  والَحواِض�ِر َوَحافِظ�ًا  الَب�ْدِو  بي�ن  َكاَن  َق�ْد 
َقْب�َرُه  َيُب�لَّ  َأْن  َرّب�ي  َوالَبشاِئِر َس�َأْلُت  ْح��َم��ِة  ال��رَّ بِ��َه��اطِ��ِل 
َواألولِ���َي���اِء ال��ُغ��رِّ بِ��ال��تَّ��َج��اُوِر في َرْوَضِة الِف�ْرَدْوِس َمْثوٰى األنبِيا 
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اآلِخ�ِر ف�ي َرْح�ِب َس�ْيُؤوَن البِ�اَلِد الَعاِمِر  ُجم�ادٰى  َش�ْهَر  ِمي�الُدُه 
َعْص�ِرِه  َأْه�ِل  ُق�ْدَوُة  َوَذاِك�ِر َوالِ�ُدُه  َناِس�ِكٍ  َخْي�ُر  َأْحَم�ُد 
اّلت�ي  الُفْضل�ٰى  �ِريَفُة  الشَّ �ُه  َخاطِ�ِر َوُأمُّ َوَجْب�ِر  ِع�زٍّ  ف�ي  ْت�ُه  َربَّ
��َراِئ��ِر ِم�ْن ُأْس�َرِة الُجْف�ِريِّ َطاَب�ْت َمنَْبت�ًا  ��ٌة َج��ِل��يَّ��ُة ال��سَّ َع��ْل��ِويَّ
الَحاِض�ِر َوَأْن���َش���ُؤوُه َن��ْش��َأًة َص��الِ��َح��ًة  ف�ي  إِْخواُن�ُه  َوِمْثُل�ُه 
ٍة  وِع�زَّ َوُتق�ًى  ِعْل�ٍم  ف�ي اللّٰ�ِه َطاَب�ْت بِالُمِحي�ِط الَعاِمِر َنْش�َأُة 
ال�� َمْدَرَس�ِة  ف�ي  الُق�رآَن  الُمَثابِ�ِر َوَحِف�َظ  الّطالِ�ِب  ِحْف�َظ  �نَّْهَض�ِة 
َكَل�ٍل  ُدوَن  الُمُت�وَن  َخاِئ�ِر َوَق�َرَأ  الذَّ ِم�َن  َن�اَل  َم�ا  َوَن�اَل 
َش�ِريَفٍة  بِيَئ�ٍة  ف�ي  ب�ا  الصِّ الُمَب�اِدِر ُمنْ�ُذ  الَوالِ�ِد  بِطِي�ِب  َطاَب�ْت 
َمْزُموَم�ٍة  بِيَئ�ٍة  ِم�ْن  بَِه�ا  التَّ�آُزِر  َأْك�ِرْم  َعل�ٰى  َوَتْعِليًم�ا  ِعْلم�ًا 
لَِمْس�ِجٍد  لُِعْلَم�ٍة  َبْيتِ�ِه  الَبواِك�ِر ِم�ْن  ف�ي  لِْلِعْل�ِم  َمْجِل�ٍس  أو 
َعل�ٰى  الِق�راَءاِت  �ْبَع  السَّ �َق  الّصابِ�ِر َوَحقَّ الَجِلي�ِل  �ْيِخ  الشَّ ُمْقِرِئ�ِه 
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َحَس�ٌن  ذاَك  بارج�اَء  آِل  َس�ِليُل َعْب�ِد اللّٰ�ِه ِذي الَمفاِخ�ِر )1(ِم�ْن 
َفاتِ�ِر َوَل�ْم َي�َزْل ف�ي َطَل�ِب الِعْل�ِم إل�ٰى  َوالدَّ ْرِس  ال�دَّ َبْي�َن  َش�بَّ  َأْن 
الَخواطِ�ِر َوالَمْسَلُك األَْسمٰى بَِِأْخالٍق َسَمْت  بَِصف�ا  َوفِْع�اًل  َق�ْوالً 
َرْغَبُت�ُه  ُنُبوِغ�ِه  ِم�ْن  الّزاِخ�ِر َوكاَن  األََدبِ�يِّ  ااِلطِّ�الِع  ف�ي 
ِصي�ِن َقاِرئًا  �ْعِر الرَّ لَِش�اِعِر ف�ي النَّْث�ِر َوالشِّ َس�اِمعًا  أو  َكاتب�ًا  أو 
�ًة  َجمَّ كاَن�ْت  الِفْك�ِر  الَباِه�ِر ُمنَْتَدي�اُت  الَفِصي�ِح  الّض�اِد  بُِلَغ�ِة 
أت�ٰى  َم�ْن  ُيْغنِ�ي  كان  َوَناثِ�ِر وباَكثِي�ٍر  َش�اِعٍر  ِم�ْن  َمْجِلَس�ُه 
م�ا  بَِبْع�ِض  َوالِ�ُدُه  َعباِئ�ِر وَزاَدُه  ِم�ْن  الَح�ّداُد  َصاَغ�ُه  َق�ْد 
ِجرابِ�ِه  ف�ي  الِعْلَمْي�ِن  ِم�ْن َباطٍِن ف�ي الِعْلِم أو ِم�ْن َظاِهِر  لَِيْجَم�َع 
ض�ا  الرِّ ِس�رَّ  َوالِ�ِدِه  ِم�ْن  الَخاطِ�ِر َوَن�اَل  َوَجْب�َر  الَمنْ�ِح  َوَنْظ�َرَة 
إِحساِس�ِه  ف�ي  التَّْوِجي�َه  ياِج�ِر َوَثبَّ�َت  الدَّ َه�ْدأِة  ف�ي  َوَرْغَب�ًة 
َتْحِمُل�ُه  َمَواِه�ٌب  َكالَجَواِه�ِر َوَظَه�َرْت  الَفْه�ِم  بَِس�اِط  َعل�ٰى 
م�ا  َحْي�ُث  ِم�ْن  َوالِ�َدُه  اِه�ِر ُمَرافِق�ًا  َح�لَّ َوس�اَر ف�ي الُمِحي�ِط الزَّ
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)1( الشيخ حسن بن عبدالله بارجاء ، أخذ العلم بمكة وعاد يجيد القراءات السبع وتصدر 
لإلقراء في بلده سيوون.
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َمْظَه�رًا َكاَن�ْت  النَّْهَض�ِة  بِالتََّظاُف�ِر َمْدَرَس�ُة  َوالتَّْعِلي�ِم  لِْلِعْل�ِم 
�ٍد  ُمَحمَّ بِ�ْن  َس�ّقاُف  َس�ها  دًا َق��َواِع��َد ال��م��آثِ��ِر)1(َأسَّ ُم��َج��دِّ
َس�َبُقوا �ْن  ِممَّ اآلب�اِء  َوالتَّ�آُزِرَمآثِ�ِر  َوالتَّْعِلي�ِم  بِالِعْل�ِم 
ُطاّلبِه�ا  ِم�ْن  ُتنِْج�ُب  َت�َزْل  الَعش�اِئِر َوَل�ْم  َس�اَدِة  ِم�ْن  أفاِض�اًل 
َش�ْرِعيًَّة  َتْربَِي�ًة  به�ا  �َعاِئِر نال�وا  والشَّ الِعْل�ِم  ف�ي  َوَوْف�َرًة 
ُأُكاًل  ْؤتِ�ي  َتُ َوْه�َي  بِِجي�ٍل  َوَذاِك�ِر ِجي�اًل  َوَناِس�ٍك  َس�الٍِك  ِم�ْن 
ه�ا  ِريِّ ِم�ْن  َنَهُل�وا  �ْن  ِممَّ الَق�اِدِر َوكاَن  َعْب�ُد  �َقاُف  السَّ َحبِيُبن�ا 
َدْربِه�ا  ف�ي  س�ًا  ُمَدرِّ َغ�دا  الُمصابِ�ِرَحّت�ٰى  لِلطَّالِ�ِب  َوَراِعي�ًا 

)1( تأسس�ت في أول ش�عبان عام 1339 ، جاء في »التلخيص الشافي من تاريخ آل طه بن 
عمر الصافي« ص 168 عن إنشاء المدرسة بما مثاله: فقد قام بهمة قوية وعزم صادق 
فصمم على إقامة مدرس�ة أهلية بس�يؤون ، فجمع بعض المال من المهجر بجاوة ثم 
اتصل بالس�يد عمر بن محمد  السقاف بسنغافورة ، وقام السيد عمر بإخالص وجمع 
له�ا م�ا يكفي لبنائه�ا ولمرتب�ات المدرس�ين ، فبناها الوالد س�قاف ، وهي المس�ماة 
مدرس�ة النهضة العلمية ، وكان قبل بنائها أقامها في ديار باإليجار إلى أن كمل بناؤها 
، فكان�ت األول�ى من نوعها في س�يؤون بل ف�ي الجنوب كله ، وضم�ت بين جوانبها 
وصفوفه�ا أكثر من 400 طالب ، وج�ل التعليم بها في علوم الدين وآالته ، ونفع الله 
به�ا الب�الد والعب�اد ، وأخرجت الكثي�ر الطيب م�ن الطلبة الذين أصب�ح أكثرهم دعاة 
إلى الله ومدرس�ين دينيين في كثير من المدارس حتى في اندنوس�يا وافريقيا وماليزيا 
والجن�وب، وتولى منهم القضاء كثي�ر ، وال تزال معمورة إلى اليوم بفضل الله ، وهي 

تحت رعاية ونظر السادة آل طه بن عمر ، أبقاها الله معمورة إلى يوم الدين.
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رًا  في َمْجِل�ِس الِعْلِم الَمِهي�ِب الّداِئِر َوَه���ّي���َأ ال��لّٰ��ُه َل���ُه َت���َص���دُّ
ُعَم�ٍر  ٰط�َه  الَحبِي�ِب  َمْس�ِجِد  لِ��َح��اِض��ٍر وع���ابِ���ٍر ُم��َس��افِ��ِر ف�ي 
ُدَررًا الَمعانِ�ي  ِم�َن  �اِدِر ُمْس�َتْخِلصًا  الصَّ الِخط�اِب  َفْص�َل  َوَناثِ�رًا 
َجَماَع�ٌة  ِمْثِل�ِه  ِم�ْن  كاألزاِه�ِر َوَحْوَل�ُه  الُقْط�ِر  ُعَلم�اِء  ِم�ْن 
الُمَعاِص�ِر َكاَن�ْت بِِه�ْم َس�ْيُؤوُن َتْزُه�و َطَرب�ًا  الَواِق�ِع  ف�ي  َوَتْزَدِه�ي 
َس�نِيٍَّة  ِحْقَب�ٍة  ِم�ْن  به�ا  األكابِ�ِر َأْك�ِرْم  بَِمْجَم�ِع  َمْحُفوَف�ٍة 
ُمْس�َتْيِقٍن  َقانِ�ٍت  َحْب�ٍر  ُكلِّ  �راِئِر ِم�ْن  َوالسَّ الَخْي�َراِت  واِدِي  ف�ي 
األَْتِقي�ا  َمْه�ِد  الَغنّ�اِء  َحاِض�ِر  أو ف�ي ُربٰى َس�ْيُؤوَن ُأْن�ِس الَخاطِِر ف�ي 
ُمَج�اِوِر أو َم�ْن بِِعينَ�اَت َث�وٰى ِم�ْن َصالِ�ٍح  َبَل�ٍد  ِم�ْن  َغْيِرَه�ا  أو 
َن�اِدِر َحّتٰى اس�تفاَض الَكْيُل ف�ي َخْيِر إنا  وَعَط�اٍء  َف�نٍّ  ُكلِّ  ِم�ْن 
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�ه ا�ل��ح�� ال��د ا �هت �و �و��ف��ا
َوالِ�ِدِه  ِم�ْن  الَحبِي�ُب  َأْدَرَك  عابِ�ِر ق�د  ع�اٍم  َف�ْوَق  َعام�ًا  ِعْش�ِريَن 
ج�ًا  َتَدرُّ ُفْلِك�ِه  ف�ي  بِ�ِه  ْت  َثاِم�ِر َم�رَّ اطِّ�َراٍد  ف�ي  بَِح�اٍل  َح�االً 
وَظاِه�ِر َم��ْع��ُم��وَرًة  أوق��اُت��ُه بِ��ُك��لِّ ما  َباطِ�ٍن  ِم�ْن  َينَْفُع�ُه 
َصابِ�ِر َحّت�ٰى َج�َرْت أق�داُر َمْوالن�ا َعل�ٰى  َخْي�ِر  اإلم�اِم  َوالِ�ِدِه 
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ًة  ِع�دَّ َلَي�اٍل  بِالُحّم�ٰى  َضاِم�ِر ُأِصي�َب  إه�اٍب  ف�ي  َضْعف�ًا  َأْوَلْت�ُه 
َيْقَتِدي  َبِدي�اًل  الُمَج�اِوِر َواْس�ُتْخِلَف الَبْعُض  الَجاِم�ِع  ف�ي  َمَكاَن�ُه 
ٍم  الّذاِك�ِر ِم�ْن نِْص�ِف َرْمَض�اَن إل�ٰى ُمَح�رَّ اْلِلَس�اِن  َم�َع  ُمْصَطبِ�رًا 
ٍم  ُمَح�رَّ ِم�ْن  الّرابِ�ِع  الّش�اِكِر َوَمْغ�ِرَب  بِاإلم�اِم  الَقض�اُء  َح�لَّ 
ِمَئ�ٍة  وث�الِث  َأْل�ٍف  ع�اِم  ِم�ْن َبْع�ِد َخْمِس�يَن َوَس�ْبٍع َحاِضِر ِم�ْن 
َتْوِديِع�ِه  ف�ي  النّ�اُس  َب�كاُه  ْمُع ف�ي الَمحاِجِر َوَك�ْم  ُحْزن�ًا َوَس�اَل الدَّ
َس�ِليِلِه  إل�ٰى  األَْم�ُر  بِالّدواِئ�ِر َوُأْوِكَل  الَمْحُق�وِق  َواِرثِ�ِه 
َل�ُه  ُيْرَج�ٰى  كم�ا  بِاألَْم�ِر  ف�ي األَْه�ِل واإِلخ�واِن َوالَعش�اِئِر َيُق�وُم 
�ٍل  ُمَؤهَّ َواِرٍث  َخْي�َر  َوَق��اِئ��م��ًا بِ���َش���َرِف ال���تَّ���آُزِر ف�كاَن 
ْي�ِف ِم�ْن َحْي�ُث أتٰى  َزاِئ�ِر َوُمْكِرم�ًا لِلضَّ ِم�ْن  أو  البِ�الِد  َحاِض�ِر  ِم�ْن 
َمْلَج�أٍ  َخْي�َر  الَمنْ�ِزُل  َغ�دا  ُم��َس��افِ��ِر َحّت�ٰى  َذاِه����ٍب  أو  لِ���َق���اِدٍم 
َعباِئ�ِر َقْد َجاَء في »التَّْلِخيِص« َبْعُض َوْصِفِه  ِم�ْن  ج�اَء  م�ا  إل�ٰى  َفاْنُظ�ْر 
ُمن�اِدٍم َصاِح�ٍب  ِم�ْن  َل�ُه  َيْقُض�وَن َبْعَض الَوْقِت ف�ي التََّذاُكِرَوَك�ْم 
ٍه   َتنَ�زُّ ف�ي  الَوْق�َت  الَعاطِ�ِر َوَيْعُم�ُروَن  َوالنَِّس�يِم  َي�اِض  الرِّ َبْي�َن 
َماتِ�ٍع  َم�كاٍن  بَِس�ْيُؤوَن  الَحاِئ�ِر َفَك�ْم  الَكِس�يِر  َنْف�ُس  ب�ه  َتْحي�ا 
َوُمْلَتق�ٰى  َمْجَم�ٍع  ِم�ْن  َلُه�ْم  �اِحِر َوَك�ْم  السَّ الَبِدي�ِع  �ْعِر  َوالشِّ لِلنَّْث�ِر 
َصاَغه�ا  َق�ْد  َقَصاِئ�ٍد  َل�ُه  َزاِخ�ٍر َوَك�ْم  واجتم�اٍع  َن�اٍد  ُكلِّ  ف�ي 
َوَحْض�َرٍة  َمْجِل�ٍس  ِم�ْن  َل�ُه  َوافِ�ِر َوَك�ْم  ِعْل�ٍم  َوَدْرِس  َوُب�ْرَدٍة 
وَقاُل�ُه  َحاُل�ُه  َتَجّل�ٰى  الّص�اِدِر َوَك�ْم  لِْلُمِري�ِد  َوَمنْح�ًا  َفْتح�ًا 
َينَْتِق�ي  ُه�وٍد  ِش�ْعِب  َليالِ�ي  الَجَواِه�ِر َوف�ي  َأْبَل�َغ  الَمعانِ�ي  ِم�َن 
َمْوطِنِ�ِه  ف�ي  َوْه�َو  ِس�نُوٌن  ْت  لِلُمَس�اِمِر َم�رَّ النُّ�وَر  ُيِش�عُّ  َب�ْدٌر 
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َناَله�ا  َق�ْد  �ٌة  َمِزيَّ �اِهِد الُمَعاِص�ِر َوٰه�ِذِه  َطاَب�ْت بِطِي�ِب الشَّ
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َكالِم�ِه  ِم�ْن  َق�اَل  فيم�ا  ُج�لُّ اعتِم�اِدي ف�ي َزمانِ�ي الَغابِِر َيُق�وُل 
الَبش�اِئِر َعل�ٰى ُش�ُيوِخي َوِرَجال�ي َم�ْن بِِهْم  َوِمنَْح�َة  الُمن�ٰى  نِْل�ُت 
ُصوفِيًَّة  ِخ��ْرَق��ًة  الَعواثِ�ِر َوَأْل��َب��ُس��ونِ��ي  ِم�َن  الَقْل�َب  ُب�وا  َوَهذَّ
َنافِ�ٍع  ِعْل�ٍم  ُكلَّ  َوظاِه�ِر َوَعلَُّمونِ�ي  َباطِ�ٍن  َف�نٍّ  ُكلِّ  ِم�ْن 
ِحْكَم�ٍة  ُش�ُيوِخ  ِم�ْن  ُأِجْزَن�ا  �َراِئِر َوَك�ْم  َوالسَّ األن�واِر  أول�ي  َوِم�ْن 
ُرَت�ٍب  َث�الِث  َعل�ٰى  َغاِم�ِر َتْرتِيُبُه�ْم  َفْت�ٍح  َوِس�رِّ  ٍك  َتَب�رُّ
نِْلُت�ُه  َأْخ�ٍذ  ُش�ُيوُخ  أكابِ�ِر َوَبْعُضُه�ْم  ِم�ْن  �ْرِف  الصِّ �ي  التََّلقِّ َم�َع 
َوُه�ُم  َعْص�ِري  ُش�ُيوُخ  َمْن نِْل�ُت أخذًا َعنُْهُم ف�ي الَحاِضِر َوِمنُْه�ُم 
ِرَحابِ�ِه  ف�ي  ِعْش�ُت  َم�ْن  ُلُه�ْم  َوَم�ْن َبن�ٰى َتْرِكي�َب َوْعِي�ي الَقاِصِر َأوَّ
َوُعْمَدت�ي  َوالِ�ِدي  َنْهِج�ي  َوَب�اُب َفْتِح�ي َباطِنِ�ي َوَظاِهري)1(إم�اُم 

)1( وال�ده اإلم�ام العالم�ة الحبي�ب أحم�د ب�ن عبدالرحمن بن عل�ي بن عمر بن س�قاف 
الس�قاف.. إلخ النس�ب ، ولد بس�يؤون في 19 ش�عبان 1278 وتوفي يوم الس�بت 4 

محرم 1357 ، انظر »األمالي« و»جني القطاف« و»التلخيص الشافي«.
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1

ُعَم�ٍر  ْب�ِن  َحاِم�ِد  اب�ُن  �ُيوِخ في الَعش�اِئِر)1(َوُعَم�ُر  ِمْن َصْفَوِة الشُّ
َح�اَز الُع�ال ف�ي َس�ْعِيِه الُمثابِ�ِر)2(َوالَعْي�َدُروُس النَّ�ْدُب َعْبُداللّٰ�ِه َمْن 
الُمثابِ�ِر)3(َوالَحْبِش�ُي الَمْحُم�وُد ف�ي أحوالِِه  الَقانِ�ِت  اإلٰل�ِه  َعْب�ُد 
ض�ٰى الرِّ َن�اَل  َحَس�ٌن  الَمفاِخ�ِر)4(َوَبْلَفِقي�ُه  ذي  إِبراِهي�َم  َس�ِليُل 
ُعَم�ٌر  َذاَك  الّس�ّقاُف  الُمَصابِ�ِر)5(والَعابِ�ُد  الَق�اِدِر  لَِعْب�ِد  ُينْم�ٰى 
َطاِه�ٌر  الَحَبِش�يُّ  ُحَس�ْيُن  الُم�َؤاِزِر)6(َك�ذا  الَق�اِدِر  لَِعْب�ِد  َيْرق�ٰى 

)1( عم�ر بن حامد بن عمر الس�قاف ، ولد بس�يؤون عام 1263 وتوفي بها س�نة 1344 ، 
ودفن بقبة الحبيب علي بن محمد الحبشي.

)2( الحبي�ب عبدالل�ه بن عيدروس العي�دروس ، ولد بتريم 1284 وتوف�ي بها في محرم 
1347 ، وكان أخذ الحبيب عنه بتريم ، وخالل تردده على سيؤون ، وهو الذي أشار 

على والده أن يحفظ القرآن في مدرسة النهضة، راجع »جني القطاف« .
)3( الحبي�ب عبدالل�ه بن علوي بن زين الحبش�ي )صاحب ثبي( ، ولد ي�وم االثنين فاتحة 

شهر محرم 1273 وتوفي بتريم ودفن بها.
)4( الحبي�ب حس�ن بن محمد ب�ن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه ، ول�د بتريم وتوفي بها في 
11 ذي القعدة 1345 ، قرأ عليه الحبيب عبدالقادر في صغره ونال نصيبا من بركته.

)5( الحبيب عمر بن عبدالقادر بن أحمد السقاف ولد بسيؤون وتوفي بها ، أدرك الحبيب 
عبدالقادر سنوات من حياته وأخذ عنه تبركا.

)6( الحبيب حس�ين بن طاهر بن عبدالقادر الحبش�ي ، ينمى إلى ج�ده الحبيب عبدالقادر 
صاحب الغرفة الولي المكاشف ، ولد بالغرفة وتوفي بها.
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1

َأْحَم�ٍد  َنْج�ُل  الُجنَْي�ُد  إِسمًا َوَرسمًا في الُمِحيِط الَعاِمِر)1(َوِمْثُل�ُه 
�ّقاَف َمْن  �يَِّد السَّ الُمب�اِدِر)2(َواْذُك�ْر َعِل�يَّ السَّ بَِعْزِم�ِه  الُمن�ٰى  َن�اَل 
َحاِم�ٍد  َنْج�ُل  الَعّط�اُس  �يُِّد  الّزاِه�ِر)3(َوالسَّ بِالنَُّجْي�ِم  َأْك�ِرْم  ُحَس�ْيُن 
ف�ي ُس�لَِّم اإلحس�اِن ُدوَن َعاثِ�ِر)4(َوالَحَبِش�ْي الَمْيُموُن َشْيخًا َقْد َسما 

)1( الحبيب أحمد بن أحمد الجنيد ، ولقبه والده بالجنيد وس�ماه باس�مه وقال عنه : اسمه 
كاسمي ووارث سري. 

)2( الحبيب علي بن محمد بن علي بن علوي بن عبدالله بن محمد السقاف ، ولد بسيؤون 
في رمضان عام 1262 وتوفي في ذي القعدة 1340 بسيؤون.

)3( الحبيب حسين بن حامد العطاس الملقب جبريل ، عرفه الحبيب عبدالقادر وأخذ عنه 
بدوعن وسيؤون خالل تردده عليها.

)4( الحبيب ش�يخ بن محمد بن حس�ين بن عبدالله الحبش�ي ، ولد بتريم 1265 ثم انتقل 
إلى الحرمين تحت رعاية والده الحبيب محمد بن حسين الحبشي والد الحبيب علي 

، ورحل من مكة إلى جاوة ثم عاد إلى سيؤون وتوفي بها.
)5( الحبي�ب عبدالل�ه بن علي بن محمد الحبش�ي ، ولد بس�يؤون 1281 وتوفي بها س�نة 

. 1346
)6( الحبيب س�الم بن محمد بن عبدالقادر )الس�وم( ابن حسن السقاف ، ولد بسؤون سنة 
1280 وتوف�ي بها ف�ي ذي القعدة 1357 ورثاه الحبيب عبدالق�ادر بقصيدة مطلعها: 

بالله قل يا صفوة األبرار.
)7( الحبيب أحمد بن محس�ن بن هادي بن س�الم ابن الش�يخ أبي بكر بن س�الم ، ولد في 
س�وربايا في جمادى األول 1279 ثم انتقل إلى حضرموت ، واختار فيما بعد سكنى 
المكال ، ونال فيها المقام التام حتى وفاته في شهر ذي القعدة 1357 ودفن بها ، وقد 
هدم�ت قبته ونبش قبره في فتنة الس�لفية القاعدة عند دخولهم المكال 29 ربيع الثاني 

 . 1437
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َم�ْن َعْبُداللّٰ�ِه  ذاَك  َعِل�يٍّ  ُينْم�ٰى إل�ٰى الَحْبِش�يِّ ِذي الَمآثِِر)5(واب�ُن 
�ٍد  ُمَحمَّ بِ�ْن  َس�الُِم  الُمَذاِك�ِر)6(َوِمثُل�ُه  َعْبِدالَق�اِدِر  َس�ِليُل 
َأْحَم�ٌد  َذاَك  الَه�ّداُر  �يُِّد  َمْن َقْد َثوٰى الّساِحَل في الَحواِضِر)7(َوالسَّ
�ِذي  الَّ َعْبِدَرْحٰم�َن  ْب�ُن  ُينْم�ٰى إل�ٰى الّس�ّقاِف واألطاِه�ِر)1(َوُعَم�ُر 
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ُلُه�ْم   َأوَّ َه�اِدٍي  اب�ُن  �ُد  َبْحٌر ِم�َن الِعْلِم الُمِحي�ِط الَهاِدِر)2(ُمَحمَّ
َش�ْأنِِه  ِم�ْن  م�ا  ُكلَّ  ِمن�ُه  َن�اَل  َماِئ�ِرَق�ْد  الضَّ ف�ي  وِح  ال�رُّ ِس�رِّ  بِنَ�اُء 
َش�اِمخًا  َواْرتِق�اًء  َوِحلم�ًا  األطاِه�ِر ِعْلم�ًا  الّس�اَدِة  َطِري�ِق  َعل�ٰى 
األكابِ�ِر)3(َوَحاِم�ُد الَب�اُر الَحبِي�ُب الُمْقَت�دٰى  ِم�َن  َعْل�ِويٍّ  َس�ِليُل 

)1( الحبيب عمر بن عبدالرحمن بن علي بن سقاف السقاف ، ولد بسيؤون 1286 وتوفي 
بها في شوال 1363 ، وهو عم الحبيب عبدالقادر وأخو والده أحمد بن عبدالرحمن.
)2( الحبي�ب محم�د بن هادي بن حس�ن الس�قاف، ول�د بس�يؤون 1291 ، راجع »تاريخ 

الشعراء« و »التلخيص الشافي« و »جني القطاف«.
)3( الحبيب حامد بن علوي بن عبدالله بن عبدالرحمن البار ، ولد بالخريبة بوادي دوعن 
وتوف�ي بج�دة ودفن بها في مح�رم 1380 ، وحضر الحبيب عبدالق�ادر وفاته بعد أن 

جاء من سيوون بطلب منه.
)4( الحبيب عمر بن عبدالله بن محمد الحبشي ، ولد بحوطة أحمد بن زين وتوفي بها بها 

في رجب 1361 ، راجع »منحة اإلله« و »جني القطاف«. 
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َواِرٍث  َخْي�ُر  الَحْبِش�يُّ  األواِص�ِر)4(َوُعَم�ُر  ذي  َعْبِداللّٰ�ه  َس�ِليُل 
1

ُعَم�ٍر َنْج�ِل  �ِه  لَِعْبِداللّٰ �ّقاِف َخْي�ِر َماِهِر)1(َواْذُك�ْر  بِ�ْن َحاِم�ِد السَّ
ِمْثُل�ُه ال  َم�ْن  اللّٰ�ِه  ُعَبْي�ِد  اِخِرَواب�ُن  ف�ي الِعْل�ِم َوالَوْعِي الَكبِي�ِر الزَّ
َمْعِرَف�ًة َعْص�ِرِه  َأْه�َل  َف�اَق  َوَك�ْم َل�ُه ف�ي الِعْل�ِم ِم�ْن َضباِئر)2(َق�ْد 

َب�اِرٍئ  َعْب�ُد  الَف�ذُّ  الَعنَاِص�ِر)3(َوالَعْي�َدُروُس  َطاِه�ُر  َش�ْيٍخ  َس�ِليُل 
َطِري�ِق أه�ل اللّٰ�ِه ذي الَمفاِخ�ِر)4(َكذا الُحَس�ْيُن الَحْبِشُي الّداِعي إلٰى 
َعل�ٰى  الّراِق�ي  الَعَل�ُم  �اطِِريُّ  َناِص�ِر َوالشَّ َخْي�ِر  ْع�َوِة  الدَّ َس�اللِِم 
إماُمن�ا  الّش�اطِِري  اإلٰل�ِه  ُمنْ�ُذ َعْه�ٍد َغابِ�ِر)5(َعْب�ُد  ب�اِط  َش�ْيُخ الرِّ
�ُة الَعْصِر الَحبِي�ُب الُمْقَتدٰى يِن َعْلِوي الّشاِكِر )6(َوُحجَّ َنْجُل ِشهاِب الدِّ

)1( الحبيب بن عمر بن حامد بن عمر بن محمد بن س�قاف الس�قاف ولد بسيؤون وتوفي 
بها ، راجع »التلخيص الشافي« و »جني القطاف«.

)2( الضبائ�ر جم�ع إضبارة : الحزمة التي تحفظ فيه�ا األوراق ، وهو العالمة عبدالرحمن 
بن عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف ، ولد بعلم بدر بسيؤون سنة 1300 وتوفي 

بها في ربيع الثاني 1375 رحمه الله.
)3( هو الحبيب عبدالباري بن ش�يخ بن عيدروس العيدروس، ولد بتريم ونش�أ بها وتوفي 

بها في محرم 1358 ، وحضر الحبيب عبدالقادر جنازته مع والده الحبيب أحمد.
)4( الحبي�ب حس�ين ب�ن عبدالله بن عل�وي بن زين الحبش�ي صاحب ثبي ، ولد بها س�نة 

1296 وتوفي 1368 ، راجع »جني القطاف«.
)5( الحبي�ب العالمة عبدالله بن عمر الش�اطري ولد 1290 وتوف�ي بتريم جمادى األول 

. 1361
)6( الحبي�ب البرك�ة علوي ب�ن عبدالله بن ش�هاب الدين ، ولد بتريم ف�ي محرم 1303 ، 

وتوفي بها 1386 ، وقد أخذ عنه الحبيب عبدالقادر في حياة والده وبعدها.
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ُكلِّه�ا  َحْضَرَم�ْوَت  لِ�َواِدي  َواِئ�ِر َت�اٌج  الدَّ ف�ي  الَمْذُك�وُر  َوُقْطُبه�ا 
َزاِئ�ِر َوُمْصَطف�ٰى الِمْحَضاُر َخْيُر َناِس�ٍك  لِ�ُكلِّ  ِمْضَي�اٍف  َوَخْي�ُر 
َل�ُه َوم�ا  َحظَّ�ُه  ِمنْ�ُه  َن�اَل  الَعاِش�ِر َق�ْد  الَمَق�اِم  إِْرِث أط�واِد  ِم�ْن 
َوَظاِه�ِر َوَعَل�ِوي الِمْحَض�اُر طاَب َمْس�َلكًا  َباطِ�ٍن  ف�ي  َوَمنَْس�كًا 
َطاِه�ٍر  َنْج�ِل  �ِه  اللّٰ لَِعْب�ِد  ُينْم�ٰى إل�ٰى الَح�ّداِد ف�ي األَضابِ�ِر َواْذُك�ْر 
ْف�َوُة الَمحُب�وُب َنْجُل َحَس�ٍن  الَبش�اِئِر َوالصَّ ُذو  ِعيِدي�ُد  �ٌد  ُمَحمَّ
َيْطُلُب�ُه  م�ا  ُكلَّ  ِمنْ�ُه  َن�اَل  َماِئ�ِر َق�ْد  ِم�ْن ِس�رِّ م�ا ُيْقَب�ُس ف�ي الضَّ
لِْلُه�دٰى  داٍع  اس�َماِعيُل  الَعابِ�ِر والَحَس�ُن  َكْه�ُف  ِعين�اَت  ف�ي  أق�اَم 
الُمْقَت�دٰى  َحِفي�ِظ  َنْج�ُل  الّس�افِِر َوَس�الٌم  الُمنِي�ِر  الَفْخ�ِر  ُس�الَلُة 
َأْش�َياِخِه  ِم�ْن  الّس�ّقاُف  َعْبِدالَق�اِدِر َوَجْعَف�ُر  َنْج�ُل  َوالَعْي�َدُروُس 
َطاِه�ٍر  َنْج�ُل  الَح�ّداُد  �يُِّد  َطاِه�ِر َوالسَّ َعَل�ِويٍّ  ِم�ْن  بِ�ِه  َأْك�ِرْم 
�ٍة  َجمَّ َوُبُح�وٍث  ِعْل�ٍم  بِالَجواِه�ِر ِمْقَب�اُس  الِعْل�ِم  ُرُف�وَف  َأْث�َرْت 
�ٌد  ُمَحمَّ الَحَبِش�ْي  َعِل�يِّ  َوافِ�ِر َواب�ُن  َوَعْق�ٍل  ِعْل�ٍم  عل�ٰى  َص�ْدٌر 
الُه�دٰى   َبْك�ِريُّ  �ِريُّ  السَّ �يُِّد  َخاِئِر َوالسَّ ِم�ْن َأْه�ِل ِحْف�ِظ الِعْل�ِم والذَّ
َأْحَم�ٍد  َنْج�ِل  �ِه  اللّٰ لَِعْب�ِد  الَعش�اِئِرَواْذُك�ْر  ف�ي  الّس�ّقاِف  ِم�َن  َف�ْرٌع 
َينَْتِم�ي  َم�ْن  �ٌد  ُمَحمَّ الّذاِك�ِر َوِمْثُل�ُه  ٰط�َه  الَمْيُم�وِن  �يِِّد  لِلسَّ
َس�الٍِم  َنْج�ُل  الَعّط�اُس  �يُِّد  َياِج�ِر َوالسَّ الدَّ ف�ي  الَقانِ�ُت  �ُد  ُمَحمَّ
َعالِ�ٍم  َخْي�ُر  �ْيُخ  الشَّ الُمَصابِ�ِر َوَباَكثِي�ُر  الَع�اِدِل  البِ�الِد  َقاض�ي 
��ٌد  ��ٌد َوالِ������ُدُه ُم��َح��مَّ الَخاطِ�ِر ُم��َح��مَّ َس�ِليُم  الَج�دُّ  َوَأْحَم�ُد 
َم�ْن  َعْبُداللّٰ�ِه  األَّواُب  �يُِّد  الُمح�اِوِر َوالسَّ �ِد  ُمَحمَّ إل�ٰى  ُينْم�ٰى 
َج�َدٍل  ُدوَن  لِْلِعْل�ِم  الَمظاِه�ِر ُمح�اِورًا  َأْكَث�ِر  َع�ْن  َوَخاِم�اًل 
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الّس�راِئِر َوالَمنِْص�ُب الَح�ّداُد َعْبُداللّٰ�ِه ف�ي  َذاِئ�ُق  َتِري�ٍم  َح�اِوي 
ُينْم�ٰى إلٰى الُمْحِس�ِن َكْه�ِف الَعاثِِرَوالنَّ�ْدُب َعْبُداللّٰ�ِه بِ�ْن ُحَس�ْيِن َمْن 
ُعَم�ٍر  ْب�ُن  َأْحَم�ُد  �اطِِريُّ  بِالَمَص�اِدِر َوالشَّ »الَياُق�وِت«  �ُف  ُمَؤلِّ
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َأْحَم�ٍد  َنْج�ُل  َجْعَف�ُر  َم�اِن الَعْي�َدُروِس الّذاِك�ِر َحبِيُبن�ا  َش�ْيُخ الزَّ
َمْرَتَب�ًة َش�ْيُخنا  ِمنْ�ُه  َن�اَل  الَمص�اِدِر َق�ْد  َثابِ�َت  َفْت�ٍح  َوَوْع�َد 

َم�ْن  َعْبِداللّٰ�ِه  َنْج�ُل  َق�ْد َح�اَز ِعْلم�ًا م�ا َل�ُه ِم�ْن َحاِصِر َوَعَل�ِويٌّ 
ُطاّلبِ�ِه  َعل�ٰى  ُيْلِقي�ِه  كاَن  الَجواِه�ِر َق�ْد  َصْف�َوَة  َف�نٍّ  ُكلِّ  ِم�ْن 
ذو  ُس�َمْيَط  َأْحَم�ٍد  اب�ُن  اآلِخ�ِر َوُعَم�ُر  م�اِن  الزَّ ف�ي  َعظِي�ٍم  َح�اٍل 
ُرْتَب�ًة  َح�اَز  اإلفري�ِق  َبَل�ِد  َوالتََّش�اُوِر ف�ي  َوالَقض�اِء  الِعْل�ِم  ف�ي 
َحَس�نًا  الُمَس�ّمٰى  َعْبِدرٰحم�َن  الُمباِشِر بِ�ْن  بِ���ُزْه���ِدِه  ُم��ْش��َت��َه��ٌر 
لِلَعَباِئِر ِم�ْن َأْه�ِل ِس�رِّ الِعْل�ِم ف�ي َتْقِري�ِرِه  ال��ُم��ْت��َق��ِن  َوِح��ْف��ظِ��ِه 
الَحَبِش�ي  الُمصابِ�ِر َوَأْحَم�ٌد َس�ِليُل ُموس�ٰى  الَعالِ�ِم  ج�اِل  الرِّ َخْي�ُر 
الَمحاِض�ِر َح�اَز الَمق�اَم الّس�اِمَق الَعالِي َعلٰى ُة  ُدرَّ َوُزْه�ٍد  ِص�ْدٍق 
َهاِش�ٍم  اب�ُن  �ُد  ُمَحمَّ ��ٌق لِ��ْل��ِع��ْل��ِم بِ��ال��ّت��واُت��ِر َوِمْثُل�ُه  ُم��َح��قِّ
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َع�َوٍض  ب�ُن  �ُد  ُمَحمَّ الّش�اِعِر َوَش�ْيُخنا  الَبِلي�ِغ  لِباَفْض�ِل  ُينْم�ٰى 
َينَْتِم�ي  ُعَبْي�ٍد  َنْج�ُل  الَمفاِخ�ِر َوُعَم�ٌر  أولِ�ي  َحّس�اَن  آلِل 
ُمْحِس�ٌن  ذاك  الَحاِم�ُد  �يُِّد  بِالتََّج�اُوِر َوالسَّ َج�اَوَة  ف�ي  َح�لَّ  َم�ْن 
�ٍة  بَِمكَّ َفْدَع�ٍق  اب�ُن  أكابِ�ِر َوَحَس�ُن  َس�اَدٍة  ُش�ُيوٍخ  َوَك�ْم 
ُيْذَك�ُروا  َل�ْم  ُجْمَل�ٌة  ِمنُْه�ْم  َزاَل  الّدفاتِ�ِر ال  ُجْمَل�ِة  ف�ي  ُجِمُع�وا  َق�ْد 
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َوَب�ال َهْت�ٍك  َأْس�َباُب  �ْت ف�ي الّزم�اِن الَغابِِرَتَظاَف�َرْت  �ْت َوَطمَّ َعمَّ
لَِم�ْن بِه�ا ِم�ْن َعالِ�ٍم َوذاِك�ِرِم�ْن ُعْصَب�ٍة َل�ْم َت�ْرَع َح�قَّ اإِلْنتم�ا
لِْلَبْح�ِث ف�ي الُخ�ُروِج لِلَمهاِج�ِرَفاْضُط�رَّ َأْه�ُل الِعْلِم ِمّما َق�ْد َجرٰى
ُم��َرتِّ��ب��ًا َأْم����َر اْن��تِ��َق��اٍل َق��اِه��ِرَوَخ�َرج الَحبِي�ُب َنْح�َو َع�َدٍن
ِم�ْن َس�نَْقاُفورا َنْح�َو َج�اوا الَماطِِرَفَكاَن�ِت الِوْجَه�ُة َش�ْرَق آِس�يا
ُمْس�َتْأِمنًا ِم�ْن َبْع�ِد َعْه�ٍد َجاِئ�ِرَوف�ي ُرباه�ا َظ�لَّ َيْدُع�و َأْهَله�ا
ُمْسَتْبِش�ِريَن بِالَعط�اِء الَوافِ�ِرَواْجَتَم�َع النّ�اُس َعَلْي�ِه َفَرح�ًا
َبْي�َن الُمِحبِّي�َن َم�َع الَبش�اِئِرُمْغَتنِِمي�َن الَفْي�َض ِم�ْن ُمُزونِ�ِه
ًة َمْح�ُدوَدًة ِم�ْن َش�ْرِقها لَِغْربِه�ا الُمج�اِوِرَوَظ�لَّ فِيَه�ا ُم�دَّ
�ًة ُش�ُيوَخ َفْض�ٍل َوَص�الٍح َوافِ�ِرَوَك�ْم به�ا الق�ٰى ِرج�االً َجمَّ
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ِحي�ِل َعنُْه�ُم َباِك�ِرَحّت�ٰى َأت�ٰى َع�ْزُم الرَّ َصب�اٍح  ف�ي  الِحَج�اِز  إِل�ٰى 
َواِض�ٍح اكتِئ�اٍب  ف�ي  ُع�وُه  لَِفْق�ِدِه َبْع�َد اْلِلَق�اِء الَغاِم�ِرَفَودَّ
ٍة ف�ي َفْرَح�ٍة َوَبْهَج�ِة الَخواطِ�ِرَواْس�َتْقَبُلوُه ف�ي َمط�اِر ِج�دَّ
�َة الَمش�اِعِروف�ي ُرباه�ا َع�اَش ُدوَن َقَل�ٍق ِم�ْن َطْيَب�ٍة لَِمكَّ
�ِه ف�ي َأْحَوالِ�ِه �رًا بِاللّٰ ��َع��اِئ��ِرُمَذكِّ ي��َن وال��شَّ َوَداِع���ي���ًا لِ��ل��دِّ
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ِة الَع�ُروِس َكاَن�ْت ُفرٌص  ُم��نِ��ي��َرٌة بِ��ُج��ْم��َل��ِة األك��ابِ��ِر ف�ي ِج�دَّ
َراِئ�ٍق  َواْجتِم�اٍع  ِعْل�ٍم  النّاظِ�ِر ُدُروُس  َب�ْدَر  ُة  ِج�دَّ َغ�َدْت  َحّت�ٰى 
ٍر  ُمنَ�وَّ َعَل�ٍم  ِم�ْن  به�ا  ِم�ْن َس�اَدِة الِعْل�ِم أول�ي الَبَصاِئ�ِر َفَك�ْم 
�يِِّد الَمْش�ُهوِر َح�ّداِد الُه�دٰى  َوالّش�اطِِريِّ النَّ�ْدِب َكْه�ِف الَحاِئِر َكالسَّ
ض�ا  بِالرِّ الَجِدي�ِر  ِم�ْن ُأْس�َرِة ال�كاِف َس�ِليِم الَخاطِِر َوَعْبِدَرْحٰم�َن 
ٍة �اِئِرَوالَحْبِش�ُي الَعّط�اُس َمن ف�ي َمكَّ السَّ لِْلُمِري�ِد  َص�ْدرًا  َأق�اَم 
َحْض�َرًة  َأسَّ  َعْبُداللّٰ�ِه  �يُِّد الِمْحَض�اُر ِصْهُر الّش�اِعِر َوالَب�اُر  َوالسَّ
�ٍة َمكَّ َحْب�ُر  الَمّش�اُط  الّدياِج�ِرَوَحَس�ُن  ف�ي  األَّواُب  والُكْتبِ�ُي 
الُمرتَق�ٰى َس�اِمي  َفْدَع�ُق  َذاِك�ِرَوَحَس�ٌن  َخْي�ُر  الَح�ّداُد  وَحاِم�ُد 
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ُمْفِل�ٌق َداٍع  الَه�ّداُر  �ُد  �اِدِرُمَحمَّ الصَّ ِوْرُد  الب�اُر  َوَعْي�َدُروُس 
ُحّج�ٌة الَحِدي�ِث  ف�ي  الّس�اِمِرَوالَمالِِك�يُّ  َب�ْدُر  الِمحض�اُر  َوَحاِم�ُد 

َوُتق�ًى  ِس�رٍّ  ُش�ُيوُخ  أكابِ�ِر َوِمْثُلُه�ْم  َس�اَدٍة  ِم�ْن  بِِه�ْم  َأْك�ِرْم 
َذَكْرُتُه�ْم  إذا  َحْص�ِري  َينَْتِه�ي  َفُه�ْم َكثِي�ٌر َف�ْوَق َحْص�ِر الَحاِص�ِر ال 
ْعُت ِمنُْهْم ما اس�َتَطْعُت َجاِهدًا  »َجنَْي القط�اِف« الَجاِمِع الُمَعاِصِر َجمَّ
َب�ْت  ُرتِّ ُدُروٌس  َل�ُه  َش�اِغِر َوَبْعُضُه�ْم  ُكلَّ  األُْس�ُبوِع  ف�ي  َتْم�ُأ 
َبْيتِ�ِه  ف�ي  َم�ْدَرٌس  الَباِك�ِر َولِْلَحبِي�ِب  ُصْب�َح  الطُّ�اّلُب  َيْحُض�ُرُه 
أت�ٰى  َم�ْن  ُكلَّ  الَمْجِل�ُس  َوال��تَّ��َزاُوِر َوَيْجَم�ُع  لِلنَّْفِع  أو  لِْلِعْلِم 
ْت ُش�ُهوٌر َب�ْل ِس�نُوٌن َتْزَدِه�ي  َوالتََّذاُك�ِر َم�رَّ َوالتَّْعِلي�ِم  بِالِعْل�ِم 
َقَبس�ًا  َس�ناها  ِم�ْن  الَجِمي�ُع  الُمَثابِ�ِر َن�اَل  الّس�الِِك  َدْرَب  ُيِض�يُء 
َوَص����اِدِر ِق�����راَءٌة ف��ي ُك��ُت��ٍب َع��ِدي��َدٍة  َواِرٍد  ُك���لَّ  ُت��ِف��ي��ُد 
ُكُت�ٌب  الَحِدي�ِث  ِم�َن  الَعاِم�ِرَوُقِرَئ�ْت  البِس�اِط  َعل�ٰى  َكثِي�َرٌة 
اختِتاِمه�ا  ف�ي  �ُيوُخ  الشُّ َوالنّ�اُس َتأت�ي ف�ي اش�تِياٍق َغاِم�ِر َوَيْحُض�ُر 
إس�ناُدها  َع�ال  إِج�ازاٍت  لَِكابِ�ِر َناُل�وا  لَِكابِ�ٍر  َكابِ�ٍر  َع�ْن 
َواْرَتَبُط�وا الُع�رٰى  به�ا  َق�ْت  الَمص�اِدِر َتَوثَّ ف�ي  األثب�اِت  بَِس�نَِد 

ِر  ِد �ل���قَا
� ا ���َق�نْ�دِ  ��ِن �ْط�نِ�ا 

�� رْ��ِن
ٱ
��ِوا  ِ

ّ
ِ�ن
ر �ِهِر ���ِ�ا  �ا ��ِو����ِن  ٍ

���ِط�ن ��نِ�ا ���ن���  �ِم�نقَا  �ِم�ا اِأ

ِر���ٰ 
�ل�و

� ا ِر 
ْ
���
ِ ��قَ�����ٰ ��ِن

ّ
ِ�ن
����ا ر  ِ

ّ
قَ��ل ِر ��ِو���� �ِن ِك�ا

�ل��ِأ
� ا ��حْق�ِن��ِه 

ِ
�

����ِ
��و ��لِ��هِ 

آ
��ِوا

��لِ��ِه
آ
ىٰ ا

ِ
��ِو���قَ��ل  ِ

��ْ��ه
ِ
 ���ِ��ل

ْ
ِر�ك ��ِو��نِ�ا ِ�مْ 

ّ
��ِو����قَ�ال  ِ

ّ
قَ��ل ���� 

ِّ
�م

��ٰل���جُ
ْ
��ل
ٱ
ا



هذه النسخة تحت التعديل20 اإلتحاف

 1397�ـ�
م
��ت �ع��ا ل���عرا

� ��� ا
اإ�ل م 1393��ـ �و

م���ف �ع��ا
�ل��ت��� ��� ا

دراإ�ل ��ا
ت
�ل��� �ت���ف �ع��مف��د ا

ح��مف��
ر�ح���ل��ت ا�ل��

َدْربِ���ِه في  ِرْح��َل��ُت��ُه  َرْت  التََّواُت�ِر َت��َك��رَّ َعل�ٰى  َم�ّراٍت  َث�الَث 
ُبْلَدانِه�ا  ِم�ْن  الَعِدي�َد  المآثِ�ِر َوَدَخ�َل  ُجْمَل�َة  فيه�ا  َوزاَر 
َزاَره�ا  َلّم�ا  والبيض�اُء  َس�افِِر َصنع�اُء  ِع�زٍّ  َمَق�اَم  بِ�ِه  َناَل�ْت 
�دًا  ُمَؤكَّ َش�َرفًا  َناَل�ْت  الُمَباِش�ِر َتِع�زُّ  الُحَدْي�َدِة  َوَس�اِحُل 
ِحطَّ�ٍة  َب�اِب  الَه�ّداِر  الُم�َؤاِزِر بُِصْحَب�ِة  �نَِد  السَّ َعِقي�ِل  َواْب�ِن 

بَِس�ْعِيِهْم َس�َعْوا  �ْن  ِممَّ لِلُمَس�افِِرَوُجْمَل�ٍة  الطَِّري�ِق  إِْخ�َوِة  ِم�ْن 
َوالَبش�اِئِر واس�ُتْقبَِل الَحبِي�ُب ف�ي ِرحابِه�ا  َوالتَّْرِحي�ِب  بِالِع�زِّ 
َأكنافِه�ا  ف�ي  �ُيوَخ  الشُّ الَعش�اِئِر َوَلِق�َي  ُجْمَل�ِة  ِم�ْن  بِه�ا  َوَم�ْن 
ٌة  ِش�ْعِريَّ َقصاِئ�ٌد  بِالُم�زاِوِر َوُأْلِقَي�ْت  التَّْرِحي�ِب  َوُخَط�ُب 
َش�َمَلْت  الِع�َراِق  إل�ٰى  َباِه�ِر وِرْحَل�ٌة  َوَصف�اٍء  ُودٍّ  َأْصَح�اَب 
َكالنََّج�ِف األَْش�َرِف ب�اِب الّزاِئ�ِر َطاف�وا وزاروا ُكلَّ آث�اِر الِحم�ٰى 
َعْبُدالَق�اِدِر َوَمْش�َهُد الَجْيالنِِي األَْش�َهِب َمْن  بِ�ِه األح�واُل  َطاَب�ْت 
الَعاِق�ِر َوالَبْص�َرَة الَخْض�َراَء َزاُروه�ا كذا  َكْرَب�اَء  ب�وادي  وا  َم�رُّ
َمَض�ْت  أي�اٌم  َبْغ�َداَد  ُذرٰى  في األُْن�ِس واإِلين�اِس َوالتَّ�َزاُوِر َوف�ي 
ضا  َأْرِض الِحج�اِز في ابتِه�اٍج َظاِهِر وَبْعَده�ا َعاُدوا إل�ٰى َأْرِض الرِّ
فيه�ا ارَتق�ٰى الَحبِيُب ف�ي الَمنابِِر َوِرْحَل�ٌة إل�ٰى الَخلِي�ِج اش�ُتِهَرْت 
َفَرح�ًا  اس�َتْقَبُلوُه  الَمط�اِر  َفاِخ�ِر َوف�ي  بَِمْث�وًى  النُّ�ْزَل  َوَهيَّ�ُؤوا 
ُنْخَب�ٌة  َوِمنُْه�ْم  النّ�اُس  واِئ�ِر َواجَتَم�َع  ِم�ْن ُوَجه�اِء الَق�ْوِم ف�ي الدَّ
َلح�ا  الصُّ بالعلم�اِء  التق�ى  َكالَمْهِدي الَمْحُموِد َنْجِل الّشاطِِري َكَم�ا 
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َس�ٌن  َحَ َت�الُه  َأُبوَبْك�ٍر  �اِعِر َك�ذا  الشَّ َزْي�ِن  َنْج�ُل  َوَبْلَفِقي�ُه 
الَمفاِخ�ِر وه�اِدُي اب�ُن َأْحَم�ٍد َم�ْن َينَْتِم�ي  ِذي  الَه�ّداِر  أِلُْس�َرِة 
اَقَتَرَن�ْت  ُعَم�اَن  إل�ٰى  َتَظاُف�ِر َوِرْحَل�ٌة  َعل�ٰى  َس�اُروا  بُِرْفَق�ٍة 
َنَزُل�وا  َق�ْد  َمْس�َقٍط  َمَط�اِر  َواْس�ُتْقبُِلوا ف�ي َج�وِّ ُودٍّ َش�اِعري َوف�ي 
َعَل�ِوي  َنْج�ُل  ُيوُس�ُف  َوِزي�ُر ِصْدٍق ف�ي الَب�الِط الَفاِخِر َيْقُدُمُه�ْم 
َصاَل�ٍة  إل�ٰى  أيض�ًا  بِالتَّ�َزاُوِر َواْرَتَحُل�وا  الُقُل�وِب  َف�َرِح  ف�ي 
َدْربِه�ا  ف�ي  وَم�ْن  ِمْرَباط�ًا  الُمج�اِوِر َوَزاَر  �يِِّد  السَّ َقْب�َر  َوَخ�صَّ 
الُمْقَت�دٰى  َعِل�يِّ  َنْج�ُل  �ٌد  األطاِه�ِر ُمَحمَّ أب�و  ِمْرَب�اٍط  َصاِح�ُب 
ِعْلِميَّ�ٌة  َمجالِ�ٌس  َوالتََّذاُك�ِر َوُهيَِّئ�ْت  ْك�ِر  الذِّ بِطِي�ِب  َطاَب�ْت 
األَْوفَِي�ا  الُكَرَم�اِء  �ُيوِخ  الشُّ أكابِ�ِر َم�َع  َس�اَدٍة  ِم�ْن  بِِه�ْم  َأْك�ِرْم 
ِرْحَلتِ�ِه  ف�ي  الَحبِي�ُب  الَعاِم�ِر َوُأْك�ِرَم  البِ�الِد  ُس�ْلَطاِن  ُأمِّ  ِم�ْن 
َكَرم�ًا ع�اَء  الدُّ ِمنْ�ُه  َظافِ�ِرَوَطَلَب�ْت  َخْي�ِر  �ْلَطاِن  السُّ لِنَْجِلَه�ا 
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إل�ٰى  َم�ّراٍت  الَحبِي�ُب  َرَح�َل  والَحواِض�ِر َق�ْد  الُبْل�َداِن  َمْجُموَع�ِة 
َزاَرَه�ا  َق�ْد  ِرْحَلتِ�ِه  ف�ي  َناِص�ِر ُلْبنَ�اُن  َخْي�ِر  الَكْعِك�يِّ  بُِصْحَب�ِة 
َحَل�ٍب  َأْرِض  �ْهَباِء  الشَّ إل�ٰى  َوَك�ْم به�ا ِم�ْن َصاِدِق�ي الَمش�اِعِر ِمنَْه�ا 
َوك�ذا  َوِدَمْش�َق  ِحْم�َص  النّاظِ�ِر َوزاَر  َج�الُء  َس�ْمَعاَن  َدْي�ِر  ف�ي 
الُمَصابِ�ِر الب��ِن ال��َع��ِزي��ِز ُع��َم��ٍر َم��ْق��َب��َرٌة  الَع�اِدِل  َضِري�ُح  به�ا 
النَّ�َوِوي  اإلم�اَم  َزاَر  ن�وٰى  الَعابِ�ِر وف�ي  َقْص�َد  �ِة  قَّ بِ�الرِّ َوَم�رَّ 
اّل�ِذي  َعّم�اِر  َقْب�َر  فيَه�ا  َغ���اِدِر َوَزاَر  بِ��ِف��ْع��ٍل  فيها  َم��ْق��َت��ُل��ُه 
َف�اِرٍس  ِس�َراُج  َس�ْلَماَن  َزواِه�ِر َوَقْب�ُر  بَِأْنُْج�ٍم  الَتق�ٰى  َكم�ا 
ي�ِن َعْب�ِد اللّٰ�ِه ِمْن  النّ�واِدِر ِمْث�ُل ِس�راِج الدِّ َحَل�ِب  َأْه�ِل  ُش�ُيوِخ 
الُكَرم�ا  �ُيوِخ  الشُّ ِم�َن  الَق�اِدِر َوَع�َدٌد  َعْب�ِد  ِرْحَل�ُة  بِِه�ْم  َطاَب�ْت 
َطاِئ�َرٍة  َعل�ٰى  ِمْص�َر  إل�ٰى  َط�اَرْت بِِه�ْم َعلٰى الّس�حاِب الّثاِئِر ِمنْه�ا 
َبْعَدم�ا  فيه�ا  األحب�اَب  َق�ْد َظ�لَّ َوْقت�ًا ف�ي انتِظ�اِر الَحاِئ�ِر َوَلِق�َي 
ُكلَّها  ال���بِ���الِد  آث����اَر  ِمْن َحْيُث كاَنْت في الُمِحيِط الَعاِمِر وزاَر 
َأْهَل�ُه  َزاَر  �ِريُف  الشَّ األكابِ�ِر واألَْزَه�ُر  بُِجْمَل�ِة  الَتق�ٰى  كم�ا 
إفِريِقي�ا  إل�ى  ِمْص�َر  ُذرٰى  ال��َب��واِدِر َوِم�ْن  َلطِيَفِة  ِرْح��َل��ٍة  ف��ي 
راِح�اًل  َوِمنَْه�ا  َنْيُروبِ�ي  الُمج�اِوِر أِلَْرِض  الَبَل�ِد  َنْح�َو  الَج�وِّ  ف�ي 
َش�ِغفًا  َأتاه�ا  ُمْمَباَس�ا  َواألَزاِه�ِر ِرَح�اَب  بِال�َوْرِد  ُمْس�َتْقَباًل 
ِعْلِميٌَّة  َم��َج��الِ��ٌس  َزاِئ�ِر َوُه��يِّ��َئ��ْت  َخْي�ِر  لِس�اُن  به�ا  َفاَض�ْت 
َطاَف�ْت به�ا األطياُف في الَمس�اِمِر َأّي����اُم َخ��ْي��ٍر َوَن���ق���اٍء َوَص��ف��ا



اإلتحاف23 هذه النسخة تحت التعديل

واْلَتَق�ْوا  ُمُرونِ�ي  إل�ٰى  الُم�َؤاِزِر وانَتَقُل�وا  ُعَم�َر  �َمْيِط  السُّ بِاْب�ِن 
نَ�ْت  َتَزيَّ اّلت�ي  الُقْم�ِر  ُج�ُزِر  َجواِه�ِر فِ�ي  َس�اَدٍة  ِم�ْن  بُِجْمل�ٍة 
اإِلْصطِف�ا َكْأَس  األحب�اُب  ِم���ْن َق����اِرٍئ لِ��َش��اِع��ٍر لِ��نَ��اثِ��ِر َتَب�اَدَل 
ُس�َعَدا َقَضْوَه�ا  َأّي�اٍم  َفاَضْت ُدُموُع الَعْي�ِن في الَمَحاِجِر َوَبْع�َد 
َأَس�ًفا  الَمط�اِر  ف�ي  ال�َوداِع  الُمَس�افِِر ِعنْ�َد  الَعَل�ِم  فِ�َراِق  َعل�ٰى 
َحْيُثم�ا  الّس�اِم  َداَر  الّزاِئ�ِر َوَنزُل�وا  انتِظ�اِر  ف�ي  الِمئ�اُت  َكاَن 
َعَل�ٌم الُجنَْي�ُد  ذاَك  َعْبِدالَق�اِدِرَيْقُدُمُه�ْم  البِ�الِد  َحاِض�ِر  ف�ي 
َحاِض�ِر َوَك�ْم َج�رٰى ِم�ْن َمْجِل�ٍس ُمَؤانٍِس  بَِقْل�ٍب  الُفْضل�ٰى  ْع�َوِة  لِلدَّ
َبْهَج�ٍة  ف�ي  َمَض�ْت  َأّي�اٍم  َوالتََّذاُك�ِر َعْش�َرُة  ْك�ِر  بِالذِّ َمْعُم�وَرٍة 
ِرْحَل�ٍة  ف�ي  اتََّجُه�وا  إليه�ا  بُِرْفَق�ِة البِي�ِض الَحِصي�ِف الَماِه�ِر الم�و 
الَه�اِدِر َوَوَج�ُدوا الُجُم�وَع في اس�تِقبالِِهْم  الِخَض�مِّ  الَبْح�ِر  بَِس�اِحِل 
َفْج�َأًة  ْت  َم�رَّ األَّي�اِم  َوَظاِه�ِر َأْرَبُع�ُة  َباطِ�ٍن  ِم�ْن  به�ا  َناُل�وا 
ُيْبِهُجه�ا  م�ا  األس�ماَع  ِم�ْن َدْع�َوِة الُمختاِر ف�ي الَمحاِضِر َوَش�نَُّفوا 
ِرْحَل�ٍة  ف�ي  ُه�وا  َتَوجَّ الَعاطِ�ِر َوَبعَده�ا  ي  َم�َروِّ إل�ٰى  �ٍة  يَّ َبرِّ
َضِريُح�ُه ك�ذا  البِي�ِض  َغاِم�ِرَمْدَرَس�ُة  ُودٍّ  َأْه�ِل  ِم�ْن  به�ا  َوَك�ْم 
إل�ٰى الحجاِز ف�ي الَمُك�وِك الّطاِئِرَوَبْعَدَه�ا َع�اُدوا َوَم�ْن ف�ي َدْربِِه�ْم
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ُفْرَصتِ�ِه  ف�ي  َم�اُن  الزَّ َس�َمَح  َوَق����اِدِر َق�ْد  َراِح����ٍم  َربٍّ  بِ��َأْم��ِر 
َمْرَحَل�ٍة  ف�ي  األش�ياَخ  َجَم�َع  َم�اِن الَعاِم�ِر إِْذ  َيْزُه�و بِِه�ْم ُقْط�ُب الزَّ
إماَمن�ا  َعاَص�ُروا  ُش�ُيوٍخ  الَمَحاِض�ِر َفَك�ْم  َبْهَج�َة  َوَش�اَرُكوُه 
�ٍة َمكَّ ِرَج�اِل  َوِم�ْن  َأْهِلن�ا  َوَط��ْي��َب��ٍة َوُك����لِّ ُق��ْط��ٍر آَخ��ِرِم�ْن 
ِذْكِرِه�ْم  َع�ْن  ُتِعيُقنِ�ي  َفاْنُظْر إلٰى »َجنْ�ِي الِقَطاِف« الَعاطِِر َكْثَرُتُه�ْم 
َلُه�ْم  َوم�ا  َأْس�َماَءُهْم  ب�ِه  َوالَب�َواِدِر َتِج�ْد  الَمْش�َهِد  َش�َرِف  ِم�ْن 
�تِّيَن ف�ي َتْعَداِدِهْم  َفُه�ْم َكثِي�ٌر َرْغ�َم َحْص�ِر الَحاِص�ِر َق�ْد َجاَوُزوا السِّ
ٍة ِج�دَّ ُدُروِس  َفْص�ِل  ف�ي  ْم�ُت  الَعَباِئ�ِرَقدَّ َماِض�ِي  ف�ي  َأْس�َماَءُهْم 
ٍة  والُع�ْذُر َمْطُلوٌب لَِعْج�ِزي الَقاِصِر َوَك�ْم َس�ُأْحِصي ِم�ْن ُش�ُيوٍخ َجمَّ
َحَض�ُروا  ِعْل�ٍم  ُط�اّلُب  َحاِض�ِر َوِمنُْه�ُم  بَِوْع�ٍي  الِعْل�ِم  َمَجاِم�َع 
ُكُتب�ًا  ٰالَحبِي�ِب  َعَل�ى  لِلتَّ�َزاُوِرَوَق�َرُؤوا  َج�اَء  َم�ْن  َوِمنُْه�ُم 
ُمنَاِص�ِر َوِم��نْ��ُه��ُم ُم��ْرَت��بِ��ٌط إِج����اَزًة  ُمْس�نٍِد  ِم�ْن  َل�ُه  َوَك�ْم 
َعَرُف�وا  ِمنُْه�ْم  الَق�َراِر  َفاِخ�ِر َوَحاِمل�و  َوَمق�اٍم  اتِّص�اٍل  ِس�رَّ 
أنواُره�ا َزَه�ْت  َق�ْد  َلَي�اٍل  َزاِه�ِرَوَك�ْم  بَِخْت�ٍم  َرْمَض�اَن  َش�ْهِر  ف�ي 
َم�ْن ُكلَّ  َوَت�ْرِوي  َتْعُل�و  َحاِض�ِرأن�وارُه  أو  َغافِ�ٍل  بَِقْل�ٍب  َيْأتِ�ي 
بِالَعط�ا َطاَب�ْت  الُمْخَت�اِر  ف�ي َمْجِلِس الَفْت�ِح الَغِزي�ِر الَماطِِرَماِئ�َدُة 
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َأْق�َداِرِه  ف�ي  اللّٰ�ُه  أراد  إص�الَح َح�اِل الَوَط�ِن الُمَحاَص�ِر َلّم�ا 
َغْي�ِر م�ا  لِ�َذا أس�باَبُه م�ن  الَق�اِدِر أج�رٰى  ُحْك�َم  الُعُق�وِل  ِر  َتَص�وُّ
َقاطِع�ًا  َعْزم�ًا  الَحبِي�ُب  الَخاطِ�ِر َوَع�َزَم  َعْف�َو  الَمْيُم�وَن  لِْلَوَط�ِن 
َوَنافِع�ًا  ُمْثِم�رًا  َعْزم�ًا  األَطاِه�ِر َوَكاَن  �اَدِة  السَّ َنْه�َج  َأع�اَد 
أربابِه�ا  ف�ي  ْع�َوَة  الدَّ َد  َغاِم�ِر َوَج�دَّ ابتِه�اٍج  َوَحْزم�ًا ف�ي  َعْزم�ًا 
َبْعَده�ا  َوَزاَر  َس�ْيُؤوَن  األكابِ�ِر َوَزاَر  �َلِف  السَّ َأْرِض  َتِري�َم 
َجاَوَره�ا  َوَم�ا  ِعينَ�اَت  الّثاِم�ِر َوَزاَر  النَِّخي�ِل  َأْرَض  َوَقَس�مًا 
دًا  ُمَج�دِّ َزاَره�ا  َق�ْد  الّداثِ�ِر َوَع�دٌن  النََّمطِ�يِّ  �الِم  السَّ َص�ْوَت 
الُمَب�اَدِر  َواْس�َتْأَنَس النّ�اُس َجِميع�ًا َحْيُثم�ا  الَمْظَه�ِر  بٰه�ذا  َكان�وا 
َج�رٰى  بِم�ا  باِلُدن�ا  َعْبِدالَق�اِدِر َواْنَتَهَض�ْت  لِْلُقْط�ِب  َزْوَرٍة  ِم�ْن 
َصْرَحن�ا  َأق�اَم  َأْن  َبْع�َد  َباِص�ِر وَع�اَد  َقْل�ٍب  ِس�رِّ  ِم�ْن  بِنََظ�ٍر 
َش�َرٍف  ِم�ْن  َبْع�َدُه  َرَأْينَ�ا  الَعناِص�ِرَوَك�ْم  ِم�َن  أش�تاٍت  َوَجْم�ِع 
َعنَ�ٍت  ُدوَن  البِ�الِد  واِس�ِع  �َراِع الَباتِ�ِر ف�ي  َوال ارتِ�كاٍس ف�ي الصِّ
َرْبِعن�ا  ف�ي  َأْنَفاُس�ُه  َت�َزْل  التَّ�آُزِر َوَل�ْم  ف�ي  اآلم�اَل  ُد  ُتَج�دِّ
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َصْمُت�ُه  َط�اَل  األَْع�َواِم  آِخ�ِر  َع�ِن ال�َكالِم ف�ي اصطِ�الٍم َظاِه�ِر ف�ي 
َصْمٍت ُيَرٰى في الَعْيِن َجْبَر الَخاطِِر ُيْؤت�ٰى بِِه ف�ي َمْجِل�ِس الِعْل�ِم َعلٰى 
ُس�ُكوتِِه  ف�ي  األَّي�اُم  بِ�ِه  ْت  ْع�ُف بِِجْس�ٍم َضاِمِر َم�رَّ َحّت�ٰى َب�دا الضَّ
ُه  آِلِخ��ِر وف�ي الِف�راِش َظ�لَّ َيْط�ِوي ِس�رَّ َأّوالً  َت��ْأتِ��ي  َوال��نّ��اُس 
َتنَاُلُه�ْم  َدْع�َوًة  الَعاثِ�ِر َيْس�َتْلِهُموَن  َقْل�َب  ُتْصِل�ُح  َنْظ�َرًة  َأْو 
�ِه  لَِربِّ ُمْسَتْس�ِلمًا  َي�َزْل  آِخ�ِر َوَل�ْم  بَِي�ْوٍم  الَح�قُّ  أت�ٰى  َحّت�ٰى 
َوَف�اَض َدْم�ُع الَعْيِن ف�ي الَمحاِجِر َواْضَط�َرَب النَّ�اُس اضطِراب�ًا َبيِّن�ًا 
�ٍة  َمكَّ َنْح�َو  الُجْثَم�اُن  �َز  التََّذاُك�ِر َوُجهِّ َع�ِن  �ْت  َدقَّ َس�اَعٍة  ف�ي 
لَِدْفنِ�ِه  اتََّجُه�وا  الّص�الِة  بِالَمَقاب�ِر َبْع�َد  الِمع�الِة  َحْوَط�ة  ف�ي 
َحَض�ُروا  �ْن  ِممَّ الَع�زاَء  الَمظاِه�ِر َواْس�َتْقَبَل  َأْك�َرِم  ف�ي  َأْوالُدُه 
َمنِْزلِ�ِه  ف�ي  ْرُس  ال�دَّ ُأِقي�َم  َباِه�ِر كم�ا  َوالَخْت�ُم ف�ي َحْش�ٍد َعظِي�م 
َكثِي�َرٌة  َقصاِئ�ٌد  َحاِص�ِر َوُأْلِقَي�ْت  َم�ِن  له�ا  م�ا  َوَكِلَم�اٌت 
َبْع�َدُه  الَف�راَغ  النّ�اُس  واِئ�ِرَواْسَتْش�َعَر  الدَّ ِم�َن  َق�اَم  بِ�ِه  َوَم�ا 
الَقض�ا  ُم�رِّ  َعل�ٰى  لِلّٰ�ِه  الَغافِ�ِر والَحْم�ُد  الكِري�ِم  لِْلَمْول�ٰى  َفاألَْم�ُر 
َمْغف�َرًة  َل�ُه  الَمْول�ٰى  الَمواطِ�ِر َوَنْس�َأُل  َصيِّ�ِب  ِم�ْن  َوَرْحَم�ًة 
م�ًا  ُمنَعَّ َبْرَزِخ�ِه  ف�ي  ابِِر َتْغَش�اُه  في َرْوَضِة الِفْرَدْوِس َمْثوٰى الصَّ
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�ِه الَجِلي�ِل الَفاطِ�ِر َوَخ��الِ��ِق األَْش��َب��اِه َوال��نَّ��َظ��اِئ��ِرالَحْم�ُد لِلّٰ
ن�ا ��َراِئ��ِرَس�َأْلُتُه ِم�ْن َفْضِل�ِه َيُخصُّ بِ��َأْف��َض��ِل األَْح����َواِل َوال��سَّ
ض�ا �نَاِء َوالرِّ ف�ي َعاَل�ِم الُخُل�وِد َوالَمَصاِئ�ِرَم�َع الَعَط�اِء َوالسَّ
�يِِّد اإِلم�اِم َعْبِدالَق�اِدِرُغْفَراُن�َك الَمْعُه�وُد ُيْرج�ٰى َكَرم�ًا لِلسَّ
ُتض�اُف َف�ْوَق الِمنَ�ِح الَغواِم�ِرُتْعِلي�ِه ف�ي الِف�ْرَدْوِس َأْعل�ٰى ُرْتَب�ٍة
النَّبِ�يِّ الُمْصَطف�ٰى َوآلِ�ِه  َوَأْهِل�ه َأْه�ِل الَمق�اِم الَعاِش�ِرم�ع 
لِِخْدَم�ِة اإِلس�اَلِم ف�ي الَعش�اِئِرَوْلَتْج�ِزِه َم�ْواَلَي فيم�ا َق�ْد َس�عٰى
�ِه بِالتََّذاُك�ِرَوَنش�ِرِه لَِدْع�َوِة الُمْخَت�اِر ف�ي َأفَج�اِج َأْرِض اللّٰ
ف�ي ُكلِّ َأْم�ٍر َباطِ�ٍن َوَظاِه�ِرَوُحْس�ِن أخ�الٍق َقَض�ْت بُِلْطِف�ِه
ِم�ْن َأْهِل�ِه َعل�ٰى الطَِّري�ِق الطَّاِه�ِرَواْخُلْف�ُه َي�ا َم�ْوالَي فِينَ�ا َخَلًف�ا
�ْتَر َعَلْينَ�ا َأَب�دًا ني�ا وف�ي الَمقابِ�ِروُيْس�بُِل السِّ ف�ي ٰه�ِذِه الدُّ
ِس�رَّ الَقُب�وِل َوالَعط�اِء الَوافِ�ِرَوَيْمنَ�ُح الَجِمي�َع ِم�ْن إِفَضالِ�ِه
َتْج�ِري ب�ِه األَْق�َداُر ِم�ْن َأواِم�ِرفاألَْم�ُر َمْحُج�وٌب وال َن�ْدِري بِم�ا
َم�اِن الَغابِ�ِرٰلكِنَّن�ا َنْرُج�وُه َأْن َيْرَحَمن�ا فِيَم�ا َجنَْينَ�ا ف�ي الزَّ
فالَوْق�ُت َرْأُس الَم�اِل للُمَثابِ�ِروَيْص�ِرَف األَْوَق�اِت ف�ي َطاَعتِ�ِه
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ِع��زِّ ائ��تِ��الٍف وافِ���ِر التََّظاُفِرَوَيْجَم�َع الُقُل�وَب َك�ْي َتْحَي�ا َعل�ٰى
�اِمِروَيْكُت�َب األَْج�َر لَِراِع�ي َجْمِعن�ا ف�ي َلْيَل�ٍة َغ�ّرا َصَف�ْت لِلسَّ
�ْيِر َعلٰى �اِكِرَواْقِس�ْم لن�ا َحّظ�ًا ِم�َن السَّ �ِه َس�ْيَر الشَّ َطِري�ِق َأْه�ِل اللّٰ
أِلَْه�ِل الَب�ْدِو َوالَحَواِض�ِرِم�ْن ُكلِّ َمْحُب�وٍب َقض�ٰى َحَياَت�ُه َداٍع 
إاِل َضي�اُع الِعْل�ِم َواألَواِص�ِرفم�ا َأص�اَب النّ�اَس ف�ي أزمانِن�ا
َم�َع اْمتِ�َداِد الِفْس�ِق َوالَمناِك�ِرَوَهْجَم�ُة الَجْه�ِل َعل�ٰى َأبناِئن�ا
َناِص�ِري�ا َم�ْن إَِلْي�َك َنْش�َتِكي َأْحَواَلن�ا َأْدِرْك ِعَب�ادًا َم�ا َلُه�ْم ِم�ْن 
َم�ِن الُمَعاِصِرإاِّلك َفاْكِش�ْف م�ا بن�ا ِم�ْن َحاَل�ٍة َواْص�ِرْف ُك�ُروَب الزَّ
ني�ا وف�ي الَمحاِش�ِرَواْربِْط ُعران�ا بِالَحبِي�ِب الُمْصَطفٰى ف�ي ٰه�ِذِه الدُّ
�ُه َع�دَّ الَماطِ�ِرفْه�و الش�فيُع الُمْجَتبٰى َخْي�ُر الَورٰى َصّل�ٰى َعَلْي�ِه اللّٰ
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تمت المنظومة في 18 ربيع الثاني 1440 بجدة المحروسة 
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قصيدة أنشئت مساء يوم االثنين 15 رمضان 1418ه� في مجلس الدرس 
العام

فضله فيض  يحتصر  ما  لي  لله   ون��ع��م��ت��ه ل��م ت��زل الحمد 

كمثله ما  لي  بالقطب  عصرنا  في  من   لو سرت أقصى محل لي 

باهله دوب  متصل  وحبله  وموصل  مثل واصل  أع��ل��ى   ي��راه��م 

كله وارث���ه  وص��ار  السلف  نهج  العمل يحب  مثل   ال��ق��ول 

وضله شخصه  الح  ما  إذا  قلبي  المحل يرتاح  هذا  صدر   في 

محله ندخل  حين  من  النبي  عبير  ارتحل ننشق  عنا   وال��ه��م 

جملة للكون  الله  وهبها  عظيمة  اختذل منحة  شكرها  ال   من 

رسله واختار  األك��وان  ك��ون  من  األول سبحان   ال��وارث��ي��ن 

وصله ط��اب  بهم  ل��ي  النبوة  س��ر   وم���ن ت��أه��ل وص��ل حمال 

حله النور  من  ألبس  ال��ذي  الحبيب  األجل مثل  الزمان   شيخ 

والوسل م��ف��ت��اح س��ر ال��ن��ب��ي وب���اب ط��ه وأه��ل��ه ذخرنا   هو 

جملة واشباح  أرواح  تجتمع  حضرته  المحل في  تملي   وان��وار 

بحبله يوصل  والحبل  الدعاء  الزلل ويستجاب  ال��ل��ه   ويغفر 

بحمله حالي  ض��اق  إمامي  يا  سيدي  الثقل يا  جميع   شلو 

مضله فاألماني  عصري  أه��ل  وع��ن  األم��ل عني  فيها   وط���ال 

عله ش��ر  وه��ي  الدنيا  حيرة  ف��ي  للعلل نعيش  ب��ن��ا   أودت 
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غفله شر  في  والقلب  العطاء  شهر  غفل يمر  ت����رذل   وم���ن 

وفضله طه  ن��ور  من  رض��ا  بنظرة  العمل ج��ودوا  جميع   تصلح 

أهله ال��ي��وم  فأنتم  ب��ال��دع��اء  سأل ت��وج��ه��وا  من  كل   غياث 

األهله ال��زم��ان  وف��ي  ال��ه��دى  ب��دور   وم���ن ي��راك��م أه��ل أنتم 

األدل��ه الليالي  وف��ي  الوغى  أس��ود  وصل أنتم  معكم  سار   من 

تلهله قلوبا  واح��ي��وا  سادتي  بنا  تصل قوموا  أن  بكم   ترجوا 

بله خير  ونرتشف  والمنى  ال��رض��ا  للعلل إل��ى  الشفا   فيها 

محله أعلى  الصدق  مراقي  في   ب��س��ر ط���ه األج���ل ونرتقي 

نخله ف��وق  سجع  م��ا  إلهي  صلى  هل عليه  ب��در  وم��ا   طائر 

والتجله الرضا  س��ادات  واآلل  البدل والصحب  ث��م   والقطب 

بوصله علينا  ع��ودي  ال��رض��ا  المقل وياليالي  زي��ن  ظل   في 

فضله الكون  في  المعروف  شيخنا  األول حبيبنا  جميع   وارث 
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يا لَِقْلٍب قد اهَتَديُت إليِه..
وفي شهر المحرم من سنة 1402 ألقيُت هذه األبيات في مدرس الصباح 

بمن�زل الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف ..

إليه اه��ت��دي��ُت  ق��د  لقلٍب  عليِه ي��ا  َهمي  َط��رح��ُت  وحبيٍب 
 

َم��ق��اٌم  ِم��ن��ُه  ال��ف��ؤاَد  َل��ج��ِدي��ٌر ب���َأن ُي��ش��دَّ إل��ي��ِه وأراح 
 

يديِه ي��ال��َروِح َس��رى ب��روِح��َي حتى  بين  الُمثوَل  أهَوى  ِصرُت 
 

ثميٌن  كن�ٌز  ُيقاُل  ح��رٍف  فِيِه ك��ُل  َطِرَياِت  من  وهي  ال  كيف 

 

حياٍء  صمُت  المكان  ى  َتعتلِيِه  يَتَغشَّ وَه��ي��ب��ٌة  وَج�����اٌل 
 

هذا  ي��اق��وِم  الجماَل  يبَتِغيِه الجماَل  من  الَجماِل  عيُن  هو 
 

هذا  ياصاِح  الجاَل  َيرَتِديِه الجاَل  من  الَجاِل  َعيُن  هو 
 

وَن��وٌر ُن���وٌر  وفيه  فيٌض  وم���ك���اٌن ل��ش��اع��ٍر وف��ق��ي��ِه فيِه 
 

حبيبا  رأي���ُت  لقد  َل��ف��وزي  عليِه ي��ا  اإلل����ه  ُن����ور  يتجلى 
 

أتملَّى أن  الحظوظ  ب��ق��ص��وري أن���ال م��م��ا ل��دي��ِه آسعفتني 
 

م��راٌم الَمعين  على  عليِه ووق��وف��ي  ب���اٍد  الفقير  وم����راُم 
 

عطاًء ُيعطي  ال��زم��اِن  الوجيِه وك��ري��ُم  ال��َم��َق��اِم  مع  يتسامى 
 

َدليٌل  الُمحيَّٰى  وفي  َظني  َبديهي ذاك  ُمستجيبًا  بِالَباِب   أن 

إني الَحصاَفِة  أخ��ا  تلمني  بِتِيِهي ال  شوقي  َمزجُت  الشتِياقي 
 

بِنَظٍم أُف���وه  أن  لديِه وت��ج��رأُت  ع�ي�بي  رغم  وَتطاولُت 
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بَِصمٍت أْج��َدى  الكريِم  إليِه وَمقاُم  ِم��ن��ُه  أُق���ول  أن��ي  غ��ي��َر 
 

الفقيِه َيْخَرُس الِشعُر إن َتساَمى بِوصٍف اإلم��ام  ع��ِن  وَتغاَضى 
 

َحقًا الِشعِر  َمسالُِك  ُت��َؤدِّي  فيِه لن  األص��ِل  َمحاسُن  لِحبيٍب 
 

وُيرِضي للجِميع  الوقَت  وَسفيِه ُينفِق  وأْرَع����ٍن  َض��ي��ٍف  ُك��ل 
 

َنفعًا شئت  إن  عليه  ُعُكوفًا  َبِديهي ُدْم  أمٌر  وَذاك  َترَقى   َسوَف 

وِمسٌك ِعطٌر  الَمقاِل  وِخ��َت��اُم 
 

َي��ت��واَل��ى َع��ل��ي��ه ث��م َب��نِ��ي��ِه
 

حبا الجمع  إلى  أتى  َمن  راَحَتيِه وَعلى  م��ن  العطاء  يستمد 
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اْنَهْج إلى الَعلياِء َنْهَج ُمثَّابِِر
وفي 3 ذي الحجة 1401ه َطلَب ِمنّا بعض أهل العلم أن نستشير الوالد 

في الرحلة إلى مصر لطلب العلم في األزهر للتخصص في علوم الشريعة 
اإلسامية وأصولها . كما َطلَب ِمنِي تصحيح وتنقيح المشرع مما كان 

مخالفًا لظاهر الشرع . وبعد ألي وجهد ومحاولة لفهم المقصود بظاهر 
الشرع جاءت هذه األبيات ..

ُمثَّابِر َنْهَج  الَعلياء  إلى  الَقادِر اَنْهُج  َعْبِد  أبواِب  َعلى  واعكِف 
 

وَاْرِم اختِياَرَك في اختِياِرِه واْنَطرح
 

َسافِر بنُوٍر  َتحَظى  أن  ِشئَت  إن 
 

وَطاُبها نا  الدُّ إلى  الُطموَح  َتنافِر وُدَع  َبعَد  ��َداِن  ال��ضِّ َيْلَتِقى  ال 
 

الَعاقِر واْسُلْك َطريَق الَقوِم َساداِت الَما الَزماِن  ُأنَثى  ُقوا  َطلَّ َمن 
 

الَغافِِر واسَتْمَسُكوا بالُعروِة الوثقى ِرضا  اإلله  ُحبَّ   واسَتْشَعُروا 

وأْهَلَها  للُمْكرَماِت  وَذخائِر وَتَعرُفوا  بِمعاِرٍف  ُعوا  وَتَضلَّ
 

وَما َباُغهم  ْنيا  الدُّ ِمن   َجْمُعوا َلها َجمَع الَحريِِص الَساهِر اَخ��ُذوا 
ِمن َمدخِل الَخْيراِت ُلْج ال َتنَْكِفي

 
الَفاِخِر الَمقاِم  أعَتاَب  ُجْزَت   َقْد 

َمجالٍس َبخيِر  للُحْسنَى  وُم��ؤاِزِر وَدلفَت  وُمَجانٍِس   وُمْجالٍس 

والُعا للَمعارِف  َفجٍّ  ُكلِّ  الَوافِِر ِمن  الَعطاِء  إلى  ِهِفين  ُمَتلَّ
 

نَا بالسَّ بِل  الُمسرَّ الَفيِض  َمنَْبِع  الَقادِر ِمن  َعْبِد  األَس��راِر  ُمسَتوِدِع 
 

للُمْصَطَفى َخليَِفًة  ُفوُه  َخلَّ َكابِر ِمْن  إِم���اٍم  ِم��ن  ُك��ْم  َأْس��اُف��ُه 
 

والِحجى والَحقيَِقِة  الَطريقِة  َأْهُل 
 

الَعاِمِر والبِنَاِء  الَشريعِة  َأْه��ُل 
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ُمَتواتِر ُجبُِلوا َعلى الَتَقوى َفَذاُقوا َصْفَوَها ٍم  ُسلَّ في  ارَتُقوا   وبِها 

 ِمنَها الُوُجوُه ُشُروُق َشْمٍس الَهاِجِر َعَكُفوا على األَعْماِل َحَتى َأْشرقْت

لَِقائهم ِعنَد  َحمُن  الرَّ الَطاِهِر ُيْسَتْشِعُر  النَبِيِّ  َأْن��َف��اَس  وُتشَم 
 

ُمتَّعطٍش َبْركاتِهم  ِمن  ُمَكابِر وَينَاُل  َعْقُل  بالُخْسراِن   وَيبوُء 
ِشرعٍة عن  بمَقاِمهم  َيْخرُجوا  َلْم 

 
َبشائِر َعيُن  الَعاداِت   وَخ��وارِق 

لْت َعجَّ َقد  التِي  الَبراهيُن  َظاهِر تِلَك  بِنٍص  َوردْت  لهم   ُبَشرى 

واْكَرُموا الَكثيُر  ِمنها  لهم  الَطاِهِر وَجرْت  الَمقاِم  فِي  استَقاُموا  َلما 
 

صدَق الَخوارِق في الرعيل الَغابِر وَحديُث َخْيِر الَخلِق اثَبُت للَوَرى
 

ِسيرتِي َب  ُأهذِّ أن  إالَّ  رُع  الشَّ َما 
 

َمَشاِعِر ِسرَّ  ألَُذوَق  وَسريرتِي 
 

َمْشُهودًة َبدْت  َقْد  الَحقائَق  واَرى 
 

َسافِر َب��ْدٍر  كَضوِء  الَيِقيِن  َعيُن 
 

وَحاَلُهم الَعاذلِين  َعْذَل  َعنَْك  َبصائِر َدْع  َظ��اُم  اُهم  َتْغشَّ  َفلقْد 

ِف َتخوُّ ُدوَن  الِت  الزَّ َعلى  َعَكُفوا 
 

ؤ ف��ي ِخ��ْس��ٍة وَت��آُم��ِر  وَت��ج��رَّ

َقا َشعائِر َعصفْت بِهم ُنوُب النُّفوِس إلى الشَّ بَطمِس  َبصائرُهم   َطمسْت 

الِّذْي  الِسرِّ  َمَكاِمَن  َيْدُرُكوَن  ِمن َفْيِضِه َسطعْت ُحروُف َدفاتِِرْي ال 
 

َرْزيٌة الِحَجاُب  وَحْسُبهم  َحَجُبوا 
 

َدائِر ِصراٍع  فِي  وَهاُهم  ُمِسُخوا 
 

َمْوَجًة منهم  الَتنْظِيُر  َه��ادِر َيتجاذُب  َبحٍر  َتيار  على   َسبحْت 

ُدوا وَتبدَّ وُجوِدهم  بُرْغِم  الَزاِخِر َماُتوا  الُمِحيِط  في  مِع  الَتجَّ ُرْغَم 
 

َأَرى َفا  الُمِعين  هذا  إلى  بِي  َمَشاِعرْي ُعْد  في  َأن��اَر  ِس��واُه   ُن��ورًا 
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الُهدى َنحو  وَقادني  الِعناِن  ِمن َغيرِه في األرِض طمأَن َخاطرْي َملُك 
 

ٍد ُمَحمِّ الَحبِيِب  َعلى  اُة  الصَّ َبَصائرْي ُثمَّ  ُنوُر  واألْصَحاِب   واآلِل 
َكذا بإحساٍن  َلهم  الَسائِر والتَّابِعيَن  َعْصِري  إماُم  الطريِق   َشيُخ 
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ذه المنظومة �هه
• قي�اٌم بح�ق البر لش�يخنا وأبين�ا ومربين�ا الحبي�ب عبدالقادر بن 	

أحمد السقاف ، وتذكير من ارتبط به وعرفه بنماذج من أحواله 
وصفاته، وشيء من ترجمة حياته.

• وسيلٌة لبسط المعرفة عن رجال االقتداء واالهتداء الذين طاب 	
بهم الزمان ، وتشرف بهم المكان واإلنسان.

• جم�ٌع تاريخيٌّ مختص�ٌر للحقبة التي عاش بها ش�يخنا الحبيب 	
عبدالقادر وشيوخه وأقرانه ورحاته وآثاره العلمية والدعوية.

• مس�اهمٌة علميٌة في تغطية وقائع ذك�رى وفاته أو ذكرى والدته 	
رضي الله عنه لتكون  نبراسًا يضيء للمهتمين بمراتب الرجولة 

في الرجال.
• تعري�ف جيل المعاصرة بأس�اليب التربية والتعلي�م التي كانت 	

قائم�ة في العصور الس�الفة عل�ى نمط التعليم األب�وي والتربية 
الذوقي�ة ، الت�ي تخرج به�ا مئات الش�يوخ والعلم�اء في وادي 
حضرم�وت ، وفي غي�ره من باد الله التي ارتب�ط أهلها بمنهج 

هذه المدرسة المباركة .


