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للناشر حمفوظة الطبع حقوق
التراث وخدمة الدراسات فرع
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العودي العطر
ترمجة يف

العمودي عيسى بن سعيد الشيخ
داخلي غالف
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القرآين املطلع

وقائ﴿ ساِجداً الليِل آناَء قاِنت هو يحذَرأَمَّن ماً
ـِذين ال ـتِوي يس هلْ قُلْ ربِِّه رمحةَ ويرجو اآلِخرةَ

يعلَمونَ ال والِذين ـو. يعلَمونَ أُول ـذَكر يت ـا إمنّ
ِللِذين. اَأللباب ربَّكُم اتَّقُوا آمنوا الذين ِعباِد يا قُلْ

وأَ حسنةٌ الدُّنيا هِذِه يف ِإمنّاأَحسنوا واِسعةٌ اللّه رض
ِحساٍب ِبغِري أَجرهم الصَّاِبرونَ  . ﴾يوىف

]١٠-٩: الزمر[
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احلال ..لسان

إخوان ج.. يا ـدمن جاه ـن وم ، وجد دَّ
،شِهد ـد حص زرع ومن ارتقَى، اتَّقَى ومِن ،

جميب قَِريب .واللّه

الع عيسى بن سعيد موديالشيخ
الوجود((  ٥٢ص)) عرائس
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اإلهداء

العموِدي ِعيسى بِن سِعيِد الشَّيِخ سالالِت ..إىل
، ـاحل الص السَّلَِف مناِذِج إىل حقّاً املُتطَلِعني وإىل

مكَذبني وال مغاِلني ..غري
الترمجة هذه .. أُهِدي

هِذ على اطلَع ممَِّن بالسُّاللة، أَنْوأهيب األمثلِة، ِه
ـلَحاء الصُّ حلُوِم يف اللّه ـق.. يتَِّقي الطري ـِة .. أئم

الفَِريق ـى.. وشيوخ عل النَّاِر يف النَّاس يكُبُّ وهلْ
؟ أَلِْسنِتِهم حصاِئد إال مناِخِرِهم

املُؤلّف
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ال ـذي ال والفضلُ اِملنَّةُ وله احلَمد، غايةَ للّه ـع،احلَمد ينقط
القائِل األمِّيِّ النيبِّ على والسالم من((: والصالةُ مؤِمناً محى من

قال-منافٍق ـة-أراه القيام يوم حلَمه حيِمي ملَكاً لَه اللّه بعثَ
اللّه حبسه شينةً به يِريد بشيٍء مسِلماً رمى ومن جهنَّم، ناِر ِمن

على وجل رماهعزَّ ما خيَرج حىت جهنَّم ـه،))ِجسِر آِل ـى وعل
يوم إىل بإحساٍن هلم التابعني وعلى األخياِر، وصحابِته األطهار،

.القرار

ـن ب ـعبان ش بن عيسى بن أمحد بن عيسى بن سعيد الشيخ هو
أيب بن حممد بن داود بن ـنعيسى ب ـه اللّ عبد بن طلحة بن بكر

ـهالرمحعبد علي اللّه صلى اللّه رسول خليفة الصديق بكر أيب بن ن
وسلم .)١(وآله

                                                           
املشايخ) ١( نسبة إىل والتراجم التاريخ كتب بعض العمودي((أشارت وصلتهم))آل

األثر يف جاء وكما الصديق، باخلليفة م((: العرقية أنسا على مؤمتنون ،))الناس
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وحمافظاً والقيام للصالة مكثراً اللّه رمحه كان ملا بالعمودي لقب
بل املُناجاِة، حالِة يف العبِد قُرِب وأفضلُ الدين، عماد هي إذ عليها،

                                                                                                                             
ذا، يقولون أدلة من لديهم اجتمع ما حسب الصاحل ـاموسلفنا اإلم صرح فقد

ومنها لدوعن، زيارته بعد تالمذته أحد عنه كتبها نبذٍَة يف عنه اللّه رضي احلداد
فيها))ِبضة((مدينة من: قال الفضل أهل من بكثري فيها واجتمعنا بضة وطلعنا

لقيهم من وصف يف قال أن إىل وغريهم، العمودي املعروف-آل املنصب ومنهم
ـ ومسي: قال-))بوِست((ب العمودي، آل منصب وايل له))بوِست((وهو ألن

ـديق الص بكر أيب بن الرمحن عبد بن اللّه بعبد شبيه ألنه أصابع، ست يد كل يف
آل ـاداتنا س بعض ذكره ما على إليه وينتسبون جدُّهم، ألنه ؛ عنهم اللّه رضي

ـا لإلم املنسوب القول هذا حقق وقد م، اللّه نفع ـيدباعلوي الس ـداد احل م
كتابه يف احلداد طاهر بن فقال))الشامل((علوي ـيخ: ، الش ـره ذك ما وأول

عبدالرمحن بن عبداللّه الشيخ ذكر عند احلداد اللّه عبد احلبيب عن يس بن حممد
الصديق بكر أيب سيدنا إىل العمودي آل وانتساب . بوِست،

أيب((: وقوله آل ساداتنا بعض ذكره ما السيد))علويعلى بالبعض فمراده
علي بن الرمحن عبد السكرانبنالشريف بكر لهاأيب السقاف، الرمحن عبد بن

ـاٍت اطالع ـن م بينهما وما واملنام، اليقظة يف له وقعت اليت الوقائع فيه كتاب
ـودي، العم ـى عيس بن سعيد الكبري الشيخ بروح اجتمع أنه منها ذكر روحية،

فذكر نسبه، عن ـاوسأله مم أطول والقصة الصديق، بكر أيب إىل نسبه سلسلة له
العمودي آل أشياخ بعض بقلم رأيناها وقد ـن. ذكرنا، م ـامل((انتهى ))الش

  . ١٦٦ص
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ـ ك احلديث، يف ـ((ورد وعم اإلسالم، اَألمِر ـالةُرأس الص ))وده

لذلك سعيد الشيخ الدين((فسمِّي أهِل))عمود اصطالح حيثُ ِمن
بنقِل .))العمودي((إىل))العماد((ِجهِته

 

دوعن بوادي عيسى بن سعيد الشيخ رعاية)١(ولد حتت ونشأ ،
ـ حس مع احلياة، مظاهر يف وزهٍد العيش، من شظٍَف على ِنأبويه
حياِة يف الروحيةُ التربيةُ وكانت اخلري، وأعمال الدينية بالتربية عنايٍة
ـتعلم ي مل ـه أن رِوي إذ واجملالسة، التلقي يف حمصورةً سعيٍد الشيِخ
مل وجمالستهم الشيوخ مصاحبةَ أن إال ؛ الصبا منذ والكتابة القراءة

وإمكانه، جهِده قَدر عنها يتخلف مل و ـهتفُته فطرت ـقَلَ ص .. ممَّا
ِفكرته ِمشكاِته.. وأشعلَ صايفَ ـوب.. وقَدح قل يف ـه ل جعلَ كما

مكاناً الصاحلني وكثرِة.. العباد منهم القرب بربكِة جواِحنه يف أحيا

                                                           
ـى))إيدعان((لفظمن))دوعن(() ١( عل تكرَّر وملا الصَّدف، قبيلة جدِّ اسم وهو ،

وين واحلذف، بالزيادة فيها تصرَّفُوا قسمنياأللسنة إىل الوادي مدينة: قسم األمين
الدُّوفة مدينة واأليسر بعدها، وما من. اخلريبة  .١٣٥ص))الشامل((انتهى
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باللّه واملعرفة والذكر الفكر مشاتلَ ونظرهم .دعائهم
مساجد بني عوده نبت الذي املستقيم الناشئُ وجماِلِسفهو القرية

ـك ذل يف املتاحة احلياة قليل من والتقلل الزهد عصر يف صاِحليها،
الوعر ـرِّغني.. الوادي املتف ـأَى من ـه أساس يف كان الذي الوادي

احلياة مظاهر عن املبتعدين .للطاعات،
ـال اجلب ـك تل ـفوح س يف عيسى بن سعيد الشيخ انفرد وكم

الش حسك بني أغنامه يالحق ـر.. جراجلرداء، احلج ـوءات .. ونت
ـداء لن ومستجيباً املخلوقات، طبيعة يف اإلهلية القدرة جلالل ناظراً
ـذه ه ـرار أس ـن م بقلبه وينظره بعيِنه يقْرؤه فيما اإلميانية الفطرة
ـة، اِهلمَّ قيود وانطلقت احلكمة، ينابيع تفجرت وهكذا املكنونات،

ب األخذ مقتضى إىل البشريةَ اإلرادةَ وإطالقترفع واملكابدة، اجملاهدة
بالشكر واجلَنان بالذّكر، ـن.. اللسان م يسمعون الناس صار حىت

الكالم حلْو السالم.. لسانه ـافياً.. وِطيب ش بلْسماً عنده ويِجدونَ
القلوب ـِف.. ِجلراِح لَِطي ـن ِم ـِمعهم يس كان بل الذنوب، ِم وأَلَ
الفهم رمِز.. إشاراِت والرَّسمومدلوالِت يف.. االسِم يعهدونه ال ما
واألمثال ـبني.. األشباه اجل ـى عل يتجلى نور له صار هذا .. وفوق

املتكربين عنق به ـربين.. ينكسر املتج ـان طُغي ـه أمام .. ويضعف
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احلائرين من بفيئه استظل مِن ظهوِره بِسرِّ أمره.. ويهتدي واشتهر
الناس املُتح.. بني حديثَ واجلُالّسوصار .دِِّثني

ـن ب ـعيد س الشيخ بنت تزوَّج سعيداً الشيخ أن الرواةُ وذكرِت
بلعفيف بلوعار منه)١(أمحد رأت إليه وزفت تزوجها ملا أنه ويذكر ،

ـن ع والدها به يذْكُره وملا عنه، مسعته ملا خالفاً الليل قيام عن فترةً
عهدت ملا خالفاً وكذلك سعيد، الشيخ ـدحال العاب والدها عليه

ـت وقال الغد من أبيها إىل رجعت أن إال منها كان فما : الزاهد،
والدها هلا فقال ليِله؟ يف قيام له ما رجٍل مع أعيش ِارِجعي: كيف

واألقوال األعمال من ليله يف يفعلُه ماذا .وانظُري
ـدها وال إىل ـا خربه حيمل من أهلها من ومعها إليه إذافعادت

إىل فأرسلت الفجر، طلع حىت راقبته الليل كان فلما اجللوس، لزمها
                                                           

القرن) ١( رجال كبار من بلعفيف بلوعار أمحد بن سعيد ـابعالشيخ ـريالس اهلج
ويف عنهم، وأخذ الوادي أكابر من مجلةً عاصر صلحائها، أشهر ومن حبضرموت

ال ليلةمقدمتهم تويف ا و دوعن، وادي يف باهلجرين وعاش بصري، بن مل سا سيد
الثاين مجاد شهر من اخلامس عليه٦٣٢اخلميس ويطلق بتربتها، ـدَّم((ودفن مق

هذا))التربة آثار من الزمان لنا حيفظ مل و ترمي، تربة يف املقدم الفقيه حال هو كما
متداول وهو إليه املنسوب الدعاء سوى ـتمالشيخ خ بعد ويقرأ حضرموت، يف

 .القرآن
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فقالت منه، رأت ما خبِرب خيربه من يقوم: والدها الفجر قَرب إذا إنه
فيقول ـعيد.. أنا.. أنا.. أنا: يصلي س الشيخ إىل اخلرب وصل فلما

يقول إليها أرسل إليه: بلوعار وصلنا ما الذي املقام إلهذا إشارةً ،
املنادي على الردِّ مقام العمودي عيسى بن سعيد الشيخ مقام : أن

؟(( حاجٍة طالِب من هل أال ؟ تائٍب ِمن هل .))أَالَ
يف رجاله أخبار وكانت والشَّوق، الذوق علِم إىل روحه وحنَّت
الشام يف الطريق مشايخ عن وتتحدثُ الرياح، ا تأيت العصر ذلك

ورواح،جهاتو ـدوٍّ غُ كل مع والعراق واملغرب واحلجاز اليمن
والظاهر، الباطن علم بأثبات جيمعه أن اللّه يسأل سعيد الشيخ فكان

وظ الزاخر، م مشر فيض من يستمدَّ ـاتكي أوق أشدِّ يف النُّور هر
.احلرج

عام املباركة األيام أحد ضحى إىل٥٩٠ويف ـل حيم النسيم بدأ
مح ما سعيد يفالشيخ ـره خب اللّه حكَى يوم يعقوب، إىل الرياح لته

العزيز ـح﴿: الكتاب ِري َألِجد ِإنِّي أَبوهم قال الِعري فَصلَِت ـا ومل
ـن﴾يوسف م ـاً متَّجه املغريب الصاحل اللّه عبد الشيخ كان حيث

ـيخ الش إىل الثانية رسالته حيمل دوعن وادي إىل حضرموت وادي
عيسى بن إىلسعيد األوىل ـالته رس أبلغ قد كان حيث العمودي،
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ـرمي، ت مدينة يف باعلوي علي بن حممد املقدم الفقيه األعظم األستاذ
ـتهار واش ـره أم بإظهار وأمره اخلرقة، وألبسه العهد، عليه وأخذ
للفقراء صار بل سرا، التصوف بطريق األخذ األمر يعد فلم دعوته،

وفَخرا شعاراً اللّه ذاِت .يف
قد العمودي عيسى بن سعيد والشيخ املقدم الفقيه خرب أن ويبدو
مدين أبو شعيب الشيخ وأُخرب احلجاز، طريق عن املغرب إىل وصل
ـا يربطهم من إليهما بعث أن إال منه كان فما وتوجههما، حباهلما
ـايخ املش أحد املبعوث وكان األخالقية، ومدرسته التصوف مبنهج

وصلوا قد الذي املغرباحلضارمة ـى،إىل عل الطريق علم وأخذوا
ـيخ الش ـربه أخ الذي املقعد، الرمحن عبد الشيخ وهو مدين، أيب
عليه وأنّ حضرموت، إىل يصل أن قبل الطريق يف ميوت أنه شعيب
أحد املغريب الصاحل اللّه عبد الشيخ وهو آخر، رجالً عنه يستنيب أنْ

ا عبد للشيخ رفيقا وكان املغرب، ملوك ـنسالالت م املقعد لرمحن
كذلك األمر فكان احلجاز، إىل .املغرب
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جيب، كما مهمَّته وأدى ترمي إىل مدين أيب الشيخ مبعوث وصل
ـى عيس ـن ب سعيد بالشيخ ليلتقي دوعن إىل متوجِّهاً ِلتوِِّه وخرج

قيدو بناحية عليه دل حىت عنه يسأل وأخذ ـاالعمودي، واديه يف ن
سعيد الشيخ ناهز وقد به، واجتمع إليه فذهب الغنم، يرعى امليمون

عمره من اخلرقة)١(الثمانني وألبسه ـاه)٢(، ودع عليه، العهد وأخذ ،
من سعيد الشيخ كان وقد بالوادي، الصوفية ونشر أمره، إظهار إىل
سلوكاً به يتخلق كان وإمنا وطريقة، كدعوة التصوف يظهر ال قبل

ـدموأ املق الفقيه على العهد أخذ عن املغريب الشيخ وأخربه .. دباً،
الشريفة اخلرقة ترمي.. وإلباسه يف نفسه أبرز قد ـت.. وأنه وانطلق

ـاىل تع ـه للّ ـل الكام ـر الفق طريقة إىل بالدعوة ـرك.. لسانه وت
الفانيات.. الرياسات إىل التطلع ـردين.. وعدم املتج حال هو كما

                                                           
يف)١( طاهر بن علوي السيد  .٢٢٩ص))الشامل((ذكره
باخلرقة) ٢( ِم: يعين ـ ترسُّ إىل ويرمز املريد، على يوضع لباس وهي التصوف، خرقةَ

ـذ وأخ ـة الربك حصولُ وغرضها م، دائر يف والدخوِل الصوفية بِزيِّ له احلامل
املتصل بالسند وباطناًالعهد ظاهراً . للِخرقة

ترمجة يف اخلرقة على النقل استوفينا املقدموقد السلسلةالفقيه هذه  .ضمن
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ال الدنيوية احلياة .زاهدينعن
ملا والزهد، واخلمول التواضع من غاية على سعيد الشيخ وكان
ـذا ه فكان ملواله، التجرد يف وصدق اآلخرة، حب من عليه نشأ
ـب للمرات ـهيِّئ املت املرء على املوضوع التاج مبثابة واإللباس العهد

يقول حاله ولسان بقوة، الشيخ فأخذها :العالية،
إال الذوق يدِرك حالُال لَه ـالُمن إقب ِفيِه من ِسوى املَقام وال

الرَّ يقِْذفُه الِعرفاِن ِمن نور ـاللُالذوق إج فيه صبٍّ قَلِْب يف محن
منجِذب األوقاِت يف احلضائِر ـالُإىل الب ـفا ص منه ا و )١(حباِله

ا ـل أه ـوب ث يف اللحظة تلك منذ سعيد الشيخ ـذوقوبرز ل
ـريب،.. والشوق املغ الصاحل اللّه عبد الشيخ بقدوم الوادي واحتفل

يف له طاب املقام إن حىت مبقْدِمه، والسرور به الفرح الناس وأظهر
وقيل ميفعة، وادي إىل انتقل مث الزمن، من مدةً بقرية: الوادي أقام

أمره))أصبعون(( صار بناتاً، وفاِته بعد وخلف ا، ـنوتزوج م نَّ
وصيته حسب العمودي عيسى بن سعيد للشيخ .)٢(بعده

                                                           
الكأس((ديوان) ١( الدائم))شراب نور احملمود عبد  . للشيخ

كتاب) ٢( الوجود((ذكره   . ٢٠ص))عرائس



 

 )٢٠(

ـث بع الوفاة حضرته عندما أنه املغريب الشيخ أمر عجائب ومن
عيسى بن سعيد والشيخ املقدم، الفقيه وهم عنه، اآلخذين كبار إىل
ـن م يستخلف أن الثالثة منه وطلب بامحران، والشيخ العمودي،

ا فسكت إليه، يرجعون شيخاً قالبعدهم مث طويال شيخكم((: ملغريب
السبحة صاحب بعدي ـاً،))من أرباع ـنكم بي مرياثي جعلت وقد ،

مرياثه وبسطةً،: وكان وحبوةً، ومشعالً، وِقدراً، وعكازاً، سبحةً،
. ودلقاناً

ـو النح ـى عل القسمة جاءت وصيته وقسمت الشيخ توفي وملا
:التايل

املقدم للفقيه والسبحة واملا،العكاز ـنلقدر ب سعيد للشيخ شعل
العمودي بامح،عيسى للشيخ والبسطة ـيخ،راناحلبوة للش ـدلق ال

.باعمر
السبحة صاحب تعيني إىل الشيخ ا أوصى اليت الوصية ورمزت
ـوى انط فقد كذلك، األمر وكان املقدم، الفقيه فكان اجلميع على

ا األعظم األستاذ لواء حتت املذكورين التصوف شيوخ ـهكبار لفقي
على ومحلوا الصوفية، الدعوة أقطاب بني االئتالف وحصل املقدم،

الطريقة نشر .عواتقهم



 

 )٢١(

اسِم إطالق الناِس بني باعلوي((ِاشتهر آِل ـى))خزانِة آل((عل
الشهري))العمودي العلَمني بني الروحيُّ االحتاد مت أن حاملَيمنذ ين،

ـدم املق ـه الفقي األعظم األستاذ حبضرموت، الصوفية املدرسة لواء
والتحابب الروحية اُأللفة ذه و العمودي، عيسى بن سعيد والشيخ
بل املقدم، الفقيه ومواقف لقرارات وسنداً رافداً الشيخ صار الذوقي

بك قراره الفقيه لتنفيِذ واملعنويةَ اِحلسِّيَّةَ القاعدةَ ـيف،كان الس سر
العهد، ذلك يف السائدة االجتماعية احلياة مظاهر من للتحول كرمٍز
ـيف الس ـن ع بديالً واالعتناء الرياسات، وترك اخلمول طريقة إىل
ـه توجُّه ا اصطبغ الذي اجلديدة، للفكرة كأساس والعمل، بالعلم

.الروحي
التسمية أساس ذكرها-ويعود إ-))الشامل((كما صار ـهملا لي

احلبيب قال حىت صحبته، بربكة حازه وما وِسرِّه، الفقيه تراِث من
العمودي الشيخ ا مدح قصيدة يف احلبشي أمحد بن : جعفر

ـِوي علْ آِل ـرِّنا ِس مكْنونُ ـفاهافيه ِش الثقات بذا )١(أَخبرتنا

                                                           
من٢٣٢ص))الشامل(() ١( بقي فيما صفحة آخر وهي الناس))الشامل((، أيدي بني

 . اآلن



 

 )٢٢(

قد املقدم الفقيه أن يعين ـزوال والضَّعن اجلهل إىل بالعلويني ةع
كان وإمنا اجلهالء، األحفاد بعض يظُنُّ كما الطريق ذا أخذ عندما

أساسياِن هدفاِن واجتماعيٌّ: للفقيه ديينٌّ والثاين سياسيٌّ .أحدمها
السياسيُّ ـدفاهلدف أمح ـن ب ـد حمم السيد املؤرخ لنا لَخَّصه

يف احلضرمي((الشاطري التاريخ ـال))أدوار ـام: فق احلُكّ ـان ك
ـوينيالسياس العل إىل ينظرون قبله وفيما عصره، يف حبضرموت يون

وخيشون القلوب، يف ا حيتلو اليت املكانةَ عليهم فيها ينفسون نظرةً
ويضيقون الرقابة، من بسياج م فيحيطو ملكهم، على شعبيتهم من
ـائهم آب ـع م ـل قب من جيري وما جرى ما نفس اخلناق، عليهم

من العلويني، م وقدوإخوا اآلخرين، واحلكام العباس وبين أمية بين
ـدُّه ج ـطُرَّ اض فقد أسرته، يف ذلك كل بنفسه املقدم الفقيه عرف
بنفسه شاهد كما املضايقة، لتلك نتيجةً اهلجرة إىل مرباٍط صاحب
ـاكم ح له دسَّه الذي السُّمِّ آالِم من أبيه شقيق علويٌّ عمُّه القاه ما

وهلذ القحطاين، اآلخرينترٍمي نظر يف آنذاك معناه السالِح تقَلد فإن ا
ـني ب ما يوماً االصطدام من والبدَّ واملقابلة، هلم االستعداد املساملني
متوارثة وعداوات حول اآلباء بني كما األبناء، بني مث وِقرِنه، الِقرِن
املقدم الفقيه فرأى القبائل، بني الواقع هو كما مستمر، بالثأر وأخذ



 

 )٢٣(

ـذورها ج من الشر على القضاَء النظر ـة.. لبعيد طريق ـار واختي
بدالً التصوف، إىل يرمز الذي العكاز بيده ومحل املعتدل، التصوف
وطلب واإلجرام والسلب النهب إىل وقتئذ يرمز الذي السيف عن

واالنتقام والثأر .)١(احلكم
واالجتماعيوأما الديين الشااهلدف أيضا بيَّنه كما يففهو طري

املقدم: بقوله))األدوار(( الفقيه أن املصادر عليه اجتمعت ـزمما عن
إىل وفعالً قوالً دعا سيفه، وكسر بل ـزالسالح علىن ليقضي عه،

واألخوَّة السلمي، التعايش وجوب على فعالً وبرهن القبلية، العقيدة
وقطاعاته، الشعب قبائل بني والوطنية واملذهبية أناإلسالمية وعلى

يف ـاها وأمض اجملتمع، يف األسلحة أقوى هو واإلميان العلم سالح
والتقدم واخلري السعادة حياة إىل وتوجهها األمة، .)٢(قيادة

شجاعاً موقفاً املقدم الفقيه موقف كان احليوي املضمار هذا ومن
ـذا ه مساندة يف عيسى بن سعيد الشيخ موقف أيضا وكان وهاماً،

يقل ال ذاتهالقرار القرار صاحب عن وأمهيةً كتب. شجاعةً وتشري

                                                           
التاريخ((راجع) ١(  ) . ٣٠٥-٣٠٤: ٢())أدوار

السابق) ٢(  ) .٣٠٤: ٢(املصدر



 

 )٢٤(

ـدى ل ـة حمفوظ ـت كان املذكور السيف أجزاء أن آل((التاريخ
من))العمودي بوصية إليه آلت وقد األخرى، الفقيه آثار بعض مع

للمشيخة املرشح املريد إعطاء الصوفية عادة هي كما املقدم، الفقيه
ف كما غريه، أو اللباس من ـدماشيئاً عن املغريب، الصاحل الشيخ عل

ـوف، التص ـق طري عنه اآلخذين كبار على تركته بتقسيم أوصى
ـة رعي ـت حت ـوم، الي إىل قيدون يف حمفوظةً البقايا هذه والزالت
ـودي العم ـى عيس بن سعيد الشيخ ومقام زاوية على .. القائمني
االت هذا العلمني، اإلمامني بني الروحيِّ لالتِّصال ورمٍز صالكمثاٍل

الكُلي باالحتاِد عنه ومصاهرةً((املعرب وعمالً وعلماً .))طريقةً
بقولهمك طاهر بن علوي السيد بينه العمودي: ا آل كان وقد

ـال اتِّص ـات بربك الزمان سابق من متَّحِدين باعلوي آل وساداتنا
ـي عل ـن ب ـد حمم الدين مجال املقدم الفقيه الغوث القطب سيدنا

والشي ـودي،باعلوي العم عيسى بن سعيد باللّه العارف الكبري خ
وحصل وباطنةٌ، ظاهرةٌ مباركةٌ كثريةٌ خريات العمودي آلل وحصل
اللّه صلى لقوله تنقطع، ال مؤبَّدةٌ ومصاهرةٌ أكيدٍة، عقيدٍة حسن هلم

وسلم وآله ـيب((: عليه نس إال القيامِة يوم ينقَِطع وِصهٍر نسٍب كُل
ـه،))احلديث.. يوِصهِر علوم من اقتباسات هلم وحصلت مبعناه،



 

 )٢٥(

والباطن الظاهر العلم عنه وأخذ وفهومه، أسراره من واستمدادات
ـلَحاِئِهم وص ـاخيهم مش ـب غال وسلوكاً وحقيقةً وطريقةً شريعةً

ودولِتهم .وصوِفيَِّتهم
كتاب يف الوجود((وجاء سعيد: ))عرائس الشيخ حازه ما وأما

ـة مجل فمن واألوالد، الذرية يف املقدم الفقيه سيدنا مع االحتاد من
يف باسودان العالمة الشيخ حكاه ما األسرار((ذلك ـا))فيض م مع

حبيث النبوي، السر من استودعه ما فهو األبرار، األولياء به شهدت
علوي((صار بين ـري))خزانة ولعم واحتراماً، مقاماً بذلك فناهيك ،

لتكف ا ـاهلاإ اتص إذ ـة، العلَوي والنفحات العلية، املقامات تلك يه
له يقال كما احملمدية، باعلوي((باألخالق آل ـِريٌّ))خزانة ح وهو
هنالك ما بِسرِّ وحقيق .بذلك،

لفظ حتديثُ ـر))الطريقة((ميكن املعاص ـا جيِلن فَهِم مع لتتالئم
ـة،)١())املدرسة((فنسميها كاف يف يدرس اإلعالمي ِجيلُنا كان وإذا

                                                           
يف) ١( وأمثاِله املذكور الشيخ لدى املتبعة والكيفية األسلوب هو هنا بالطريقة املقصود
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ـنَّفِْس ال ِم ـ ِعلْ ـهاج من ـايل الع التعليمي اهليكل دراسات مراتب
املدرسة بنظريات ويتأثر جرا، وهلُمَّ والفلسفة واالقتصاد واالجتماع
ـا حن ومن روسو، جاك وجان روث وآراء والبافلوفية، الديكارتية

ع املؤثرة املعارف شيوخ من احلديثةحنوهم املدرسة ـة.. لى املدرس
بأنواعها الشهادات حملَةُ منها يتخرج كذلك.. اليت األمر كان إذا

؛ ـاٍف وإنص بواقعيٍة للتصوف دراستنا عند أننا نعلم أن البد فإننا

                                                                                                                             
ـه، يدي على يتخرجون حىت م وعبادا م عادا وظائف وترتيب املريدين، تسليك

يفوكثري ملا والتعتيم، بالتمويه يتَّسم بأسلوٍب الصوفية ألفاظ حيللون املغرضني من
وأهله، احلق معرفة أراد ملن الوضوح كل واضح فاألمر وإال آثارها، من نفوسهم
ـريعة ش إىل اإلسالمية املراتب تقسيم الصوفية على يعيب ممن اليوم كثرياً فترى

املتنطعون ويذهب وحقيقة، ـلوطريقة ك ـيم التقس هذا يف وفهومهم بألفاظهم
ـة احملرج والتهم اللّه، أمام هلم احملرجة التهم ابتكار يف م أذها ويرهقون مذهب،
مبا التقسيم هذا يف العلماء استدالل لكفاهم احلق عن يبحثون كانوا ولو لعباده،

الدين أركان وبني الثالث املراتب هذه بني املقارنة . وصفه
مر ـان،فالشريعة اإلحس مرتبة واحلقيقة اإلميان، مرتبة والطريقة اإلسالم، تبة

اإلحسان سريان يف حتقيقها من البد الثالث املراتب ـك.. وهذه كأن اللّه تعبد أن
يراك فإنه تراه تكن مل فإن ـة: واالعتقاد.. تراه، املعرف ـر دوائ يف ـفني املنص أن

مالئ تقسيم ألنه ؛ الشرعي التقسيم هذا ملفهومسيدركون أركانم يف املراد املعىن
 . الدين
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بكثٍري أكرب هو وشرقية، غربية احلديثة املدرسة به تؤثر ما أن سنجد
من التصوف مدرسة به تتَّهم ـةُممَّا التُّهم بل أجنبية، مبدارس تأثرها

ـنقض ال ـة مدرس تلقفت ومنها االستشراقية، املدرسة صنيعةُ ذاتها
املذهبية املدرسة وعلى التصوف على التهجُّم فقه .احلديثة

ـض بع من حيصل قد ومنهجاً طريقةً فالتصوف كله، هذا ومع
و املذهبية شأن شأنه تفريطٌ، أو إفراطٌ إليه ـناملنتسبني م ـا غريه

ننسب أن حال بأي يصح ال ولكن ؛ اليوم إىل واالجتاهات املدارس
بإفراِط والطريقة املنهج إىل إليهااالحنراف املنتسبني بعض تفريِط .أو

وإفراطٌ شذوذٌ إليها املنتسبني بعض يف ظهر مثالً احلنبلية فاملدرسة
امللة علماء كافة أن إال ؛ والعقائد واألحكام اآلراء ـبوايف ينس مل

ـال رج ـوا حجَّم بل به، املتمسكني إىل وال املذهب إىل االحنراف
ـهج املن ومن املذهب، من املناسب موقعهم يف والتفريط اإلفراط
ـن م جرى ما على حىت القاعدة هذه تنسحب بل كله، اإلسالمي

وسياسي وعقيدي مذهيبٍّ خالٍف من األول الصدر يف .الصحابة
ال فاملدرسةُ مُّإذاً ـ وأه والتفريع، التأصيِل إسالميةُ مدرسةٌ صوفيةُ

وأما اخلالص، النبوي املنهج على القلوب واستقامة األخالق عنايتها



 

 )٢٨(

ـمن ض مندرجةٌ املذهبية، آراء حتت منطويةٌ فهي بالشريعة عالقتها
ـوف التص ـة مدرس ـذه ه ـتنا دراس يف وأمهها وفروعها، أصوهلا

م التصوف تعرف مل وحضرموت يفحبضرموت، إال وطريقةً نهجاً
عرفتالسابعالقرن بينما القول، أسلفنا كما اليمنأرجاءاهلجري

وأ القادرية، الطريقة ـنواتاألخرى بس ـك ذل قبل من ا خذت
. كثرية

ـرت انتش فقد اليمن، أرجاء يف القادرية الطريقة انتشرت وكما
القرن منذ حضرموت يف الشعيبية ـاتنيالسابعالطريقة ه ـن وم ،

ـدارسال م ـت وتفرع الطرق، بقية ظهرت املدرستني أو طريقتني
ومنطلق املنهج عنفوان متثل العصر ذلك يف وكانت الصويف، الذوق
معضالت من لكثري حل من الفكرية ا مقوما يف حتمله ملا ؛ القبول

األذهان على الضاربة . العصر
ـ املق كالفقيه واحلديث األصول يف جمتهداً رجالً جند دم،وهلذا

اخلمويل الصويف إىل األصويل اجملتهد مرتبة من أن.. يتحول ويرضى
من وأتباعه بأبنائه النبوي((يسلك البيت العلم))آل ومشايخ وحمبيهم

ـرورةً ض ـرب تعت ـألة فاملس الصوفية، بأدب والتأدب الفقر طريق
ز إحلاح املنهج ذا واألخذ ـاعةاجتماعيةً، الس ـف ملوق مالئم مينٌّ
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و،آنذاك مِلحَّةً ضرورةً األمر كان ـنكانوملا ميك ال احلياة مطلب
عيسى بن سعيد الشيخ كان فقد ؛ التصرف هذا مبثل إال يستمر أن
ـة راي ـت حت منطوياً إليه، ومندفعاً الظرف هلذا مستجيباً العمودي

األصويل املقدم-اجملتهد واألخذ-الفقيه االختيار موافقةُ حيث من
تعبري وأما بلفظبه، العمودية((املؤرخني ـا))الطريقة ـود فاملقص

ـذة والتالم ـدون املري وصار الشيخ إىل اتصلت اليت األخذ سلسلةُ
إليها ـد.. ينتمون العه ـدهم بع ـن م ـاء ج من على يأخذون مث
عبدوهلذا.. والتحكيم الوجيه العالمة اإلمام عبداللّهعبَّر بن الرمحن

ك يف الستار((ابهتبلفقيه ـد: بقوله))رفع أح العمودية الطريقة إن
ـة، طريق وعشرين ثالث حنو من معدودةٌ املرضية، املشهورة الطرق
أيب ـعيب ش ـيخ الش طريقة وهي واحدة، طريقة إىل ترجع وكلها

.)١(مدين

 
 

                                                           
الوجود(() ١(  .٣٤ص))عرائس



 

 )٣٠(

 
 



 

 )٣١(

 
ـه يدي على يتخرج أن الناصح واملريب الصاحل الشيخ وظائف من

وأتباع، ـلوك،رجال الس وصايف والعمل العلم مثرات عنه يأخذون
ـه وعِي ومكنوِن الشيخ صدر يف تتمثل اليت املعاين حقيقةَ وجيسِّدون
طول من عليه به اللّه فتح ومما والعملية، العلمية حياته يف اكتسبه مما

مواله إىل توجُّهه وصدق وجماهداته، . طاعاته
الترب شيوخ أرقى من كان سعيد عصره،والشيخ يف والتسليك ية

ـه اللّ ـد عب بالشيخ حمتكٌّ وهو الزمن من ردحاً عاش وأنه خاصة
وقد واألرواح، للنفوس مربياً مسلكاً بعده من وصار املغريب، الصاحل

فقال بنفسه نفسه عن ـيخاً،: حتدث ش ـر عش سبعةَ بيديَّ قَدَّمت
و ـراً، جه قدَّمته من ومنهم سراً، قدَّمته من ـاهمنهم معن ـدمي التق
احلسنة والقدوة والتدريس للصدارة والتهيئة . التخريج

إىل طريقته سعيد الشيخ عن التصوف طريق اآلخذون نقل وقد
ـن م مجاعة وعمال وعلما قدرا وأجلهم أبرزهم من وكان اآلفاق،

ومنهم : الشيوخ،
ـص) ١( أخ من وكان الدوعين، بامعبد حممد بن حممد الشيخ



 

 )٣٢(

املق ـوىالتالمذة وانط تاماً، أخذاً عنه وأخذ سعيد، الشيخ إىل ربني
وتشري والصدارة، باجلدارة له الرضا شيخه من ونال به، وخترج فيه
ـن م ـيٌء ش نفسه يف حصل سعيد الشيخ تالمذة بعض أن التراجم
ـال ق بذلك سعيد الشيخ شعر فلما أقرانه، على معبٍد الشيخ تقدمي

شيٌء،: ملريديه مين يداخلكم ـزَّلال الب من بامعبد حممد الشيخ فإن
قعدان وأنتم حيملُه)١(الكُهَّل، ما محِل على تطيقون . ما

أوالداً له وأجنبت العمودي، آل من امرأة بامعبد الشيخ : وتزوج
رقية وأم القاسم أيب وأم حممود وأم ـاحب. الغزايل ص ذلك وذكر

السالكني(( ال))أُنِس كرامات من لكرامٍة ذكره ـنضمن ب ـعيد س شيخ
بقرية بامعبد الشيخ وعاش العمودي، ـوم((عيسى ـالد))رض ب ـن م

ـها من زال ال ذريةٌ وله هناك، معروف وضرحيه ا، ومات الواحدي،
معبد بآل يعرفون اليوم إىل . بقيةٌ

باوزير) ٢( مل سا بن حممد .الشيخ
أمتع) ٣( بن ناجة .الشيخ

                                                           
اجلمال) ١( من الكُهَّل ـل: البزَّل مح ـى عل ـودت وتع التجربة عركتها اليت الكبريةُ

الصغري اجلمل وهو قُعود، مجع والقعدان والصرب، السِّرِّ محِل على كنايةٌ األثقال،
التدريب حتت يزال ال  . الذي



 

 )٣٣(

عور) ٤( بلدة صاحب باعمر .)١(ةالشيخ
اخلميلة) ٥( بلدة صاحب بايزيد . الشيخ
بابليل) ٦( .الشيخ
دوعن) ٧( بوادي املعروف الرباط صاحب باعشن . الشيخ
عماقني) ٨( وادي رمية بلدة صاحب باحاج . الشيخ
اخلريبة) ٩( بلدة صاحب بامنيع سليمان .الشيخ
حجر) ١٠( بلدة صاحب بلخري حسن . الشيخ
علي) ١١( أفلحالشيخ . والشيخ
باحِميش) ١٢( آل . املشايخ

العلَمان الشيخان اإلمامان ولداه عنه وأخذ به انتفع مجال: كما
من مجلة الطريق أخذ وعنهما سعيد، بن وعلي سعيد بن حممد الدين
ـد، حمم ـن ب عمر الشيخ خضم شعب كموىل واألقارب، األحفاد

حممد والشيخ حممد، بن عمر بن عثمان والشيخوالشيخ عثمان، بن

                                                           
بأعال))عورة(() ١( دوعن بوادي قبلُ))قارة((قرية وكانت باصرَّة، آل ملك وهي ،

ـوادي ال على القعيطي استيالء بعد مث لقثم، صارت مث باجعيفر، آل املشايخ بيد
السلطان باسم عوض مساه الذي باصرَّة لولد ـن. وهبها ع ـهى ـامل((انت ))الش

 . ٤٦ص



 

 )٣٤(

عثمان بن حممد بن اللّه ذمار((عبد بن)١())صاحب عثمان والشيخ ،
بن عثمان والشيخ بالقدمي، امللقب حممد بن أمحد والشيخ اللّه، عبد
ـن ب اللّه عبد والشيخ بالطيار، امللقب أمحد بن عمر والشيخ أمحد،

وال اللّه، عبد بن أمحد بن عمر والشيخ العرض، صاحب شيخعمر
يف له ترجم عمر، بن الرمحن السافر((عبد بن))النور عثمان والشيخ ،

يف املذكور باخمرمة((حممد ـرمحن))تاريخ ال ـد عب أمحد والشيخ ،
عن اآلخذ عبدالقادر بن عمر والشيخ والرملي، اهليتمي عن اآلخذ
والشيخ الدوفة، صاحب عثمان بن اللّه عبد والشيخ احلداد، اإلمام

بن بعثمان املقبور عبدسعيد بن عثمان والشيخ باعشن، القادررباط
                                                           

بذكر) ١( علوي السيد يفاملؤرخ طاهر ـاحب١٦١ص))الشامل((ن ص الشيخ عن
مثاله ما ـال: ذمار ورج ـاملني، الع العلماء من حممد بن اللّه عبد الشيخ كان

سبيل يف السالح محل إنه حىت احملمدية، الشريعة نصر سبيل يف واهلمة اإلصالح
سنة دوعن وادي على واستوىل التاسع، القرن خالل اخلريبة،٨٣٦ذلك وسكن ،

ـلوأق القبائ ـوى ه ذلك يوافق مل لكن ؛ البدعة وأطفأ السنة وأحيا الشريعة ام
ـنة س ـا ـويف وت ذمار إىل فانتقل وأخرجوه، فحاربوه املشايخ ،٨٤٠وبعض

ـن م ـرعية الش الزكاة أخذ إنه حىت واستقامةٌ، عدلٌ كلها حكمه مدةُ وكانت
عليه جهزوا وأحالفه سليمان بن فارس الشيخ ولكن ؛ ـامجوهاألغنياء وه جيشاً

ـىت٨٣٨سنة ح داره يف ـروه وحاص وانكسروا، تفرقوا حىت أنصاره وحاربوا ،
كتبه مجيع وأُحرقت بأماٍن من. أُخرج بتصرف  .١٦١ص))الشامل((انتهى



 

 )٣٥(

ـدون،))يبعث((بوادي قي ـدة ببل املقبور اللّه عبد بن حممد والشيخ ،
ـني وب بينه للتمييز الصغري بأمحد ويعرف أمحد، بن عثمان والشيخ

وهو القدمي، أمحد بن عثمان بن حممد عثمان: أي-جده -الشيخ
نقل من العمو((أول إىل))ديزاوية قيدون قبل))بضة((من وكانت ،

ـرت ج مث أمحد، بن عمر الشيخ واليتها على وكان بقيدون، ذلك
ـوه أخ ـد بع ـا ووليه عنها التخلي إىل عمر الشيخ أجلأِت أمور

. )١(عثمان

 

ـور ن يغشاه اللحية، كَث اللون، أمسر كبرياً، جسيماً رجالً كان
واالنكسار،الذ التواضع شعاره متجرباً، وال متكرباً ال والعبادة، كِْر

جيده ما ويلبس بساط، بغري دابَّته يركب واالفتقار، للعبودية مالزماً
ـخياً، س جواداً كرمياً كان مخيلَة، وال إسراٍف غري من الثياب من

الف ويطعم املستحقني، على األموال من عليه يدخل ما ـراءينفق ق
ـى عل ـق ينف كان كما والقاصدين، األضياف ويكرم واملساكني،

                                                           
.٦٠ص))الشامل(() ١(



 

 )٣٦(

ـان ك كما مقَتٍِّر، وال خبيٍل غري عليه اللّه يفيض مما وتالمذته مريديه
سريع الفكر، طويلَ الذكر، كثري تعاىل، اللّه ذات يف اجملاهدة كثري

وا األولياء زيارة من مكثراً القرآن، آيات مساع عند لصاحلني،التَّأثر
واألهلني واجلريان األقارب حبق . قائماً

وال ـدُّ يع ال ـا م واخلاصِّ العامِّ النفِع من يديه على اللّه أجرى
ـى املرض ـراح جل ـماً بلس ـة املبارك أصابعه كانت كما حيصى،
له ظهرت كما واملصابني، املكروبني بدعائه اللّه يشفي واملصابني،

الشيء واخلوارق الكرامات علىمن الدالالِت أدل من وهي الكثري،
إذا ـطر املض جييب من إىل افتقاره وصدِق حاله، وعظم الشيخ مقام

السوء ويكشف . دعاه
اليت كراماته شرح يف عديدةً صفحاٍت املؤلفني بعض كتب وقد
مثرةٌ ا أل الترمجة هذه يف ذكرها جتاوزنا وقد يديه، على اللّه أجراها
همِّنا جل وجعلنا وربه، العبد بني الصلة وحتقق األعمال مثرات من

أ ا أل ومقام، مظهٍر من فيه اللّه أقامه وما ذاِتها، األعماِل ساسإبراز
أن كما تعاىل، اللّه عند القَبول وسبب االختيار، ومرتكز التنافس،
من وذلك العقل، خالف ما لكل اإلنكاِر بلَوثَِة أُصيب املعاصر جيلنا
ـةٌ ملَكَ فالعقلُ املتنوعة، والتأثريات السموم من عليه دخل ما كثرة



 

 )٣٧(

ا أراد لو والتَّحمُّل االستيعاب قاصرةُ األثر، ـهاحمدودةُ جيعل أن ملرء
ـذه ه ـت جعل وإمنا والدنيوية، الدينية احلياة يف شيء لكل حاكماً

اإلسالم نظر لوجهة بالنسبة سبحانه-األداة اخلالق مراد هي -اليت
ـات احملسوس ـا وجماهل أجلها، من خِلقَت اليت وظيفتها تؤدِّي كي
ورا ـا م معرفة يف الذهنية القوى وإعمال واالستنباطات ءوالفهوم
ـل وجيع ـب، الغي يف العقل يتحكم أن أما والكائنات، املكنونات
إشكاٍل وزيادةُ تطاولٌ فذاك حماالً ووعيه ملَكَِتِه عن الغائبة . األشياء

بأمر الظواهر انفعالُ الكرامةَ أن املعاصر جيلنا يعيه أن ينبغي والذي
أيضا والشعوذة والسحر الصاحلني، عباده من عبٍد يد على انفعالُاللّه

ـزة املعج وأن ـتدرجني، املس عباده من عبٍد يد على اللّه بأمر الظواهر
ـل ك املكرمني، ورسله أنبيائه يد على تعاىل اللّه بأمر للظواهر انفعالٌ

ودالئلها ضوابطها هلا االنفعاالت،)١(مرتبٍة هذه من شيئاً نسب ومن
عبا يف اللّه مراد عن خرج فقد يستحقها ال من ـهإىل عقْلَ وحكم ده،

عن خيالفون الذين فليحذِر اللّه، رسول وعن اللّه عن جاء فيما وهواه
أليم عذاب يصيبهم أو فتنةٌ تصيبهم أن . أمره

                                                           
األسالف((راجع) ١( تراجم يف يقرأ ملن االتصاف مطبوع))شروط  . للمؤلف،



 

 )٣٨(

قسمني إىل العلم تقسيم على األثبات العلماء كسيبٍّ: درج علٍم
وهيبٍّ، الكسيبُّوعلٍم حفالعلم ما وإعماٍلهو ذايت جبهٍد املرء صَّله

ـيوخ، والش ـاء للعلم ـته وجمالس طلبه مراحل خالل للجوارح تامٍّ
احلياة يف الواعية جتربته وجمموع ومطالعاته، . وقراءاته

الوهيبوأما احلكمةالعلم مفهوم من للعبد اللّه مينحه ما كل فهو
ـه رب إىل سريه خالل أو العلم، طلب يف ترقيه يفخالل ـدرجاً مت

ـل ولك مثرةٌ، طاعٍة لكل إنّ حيث الصاحلات، واألعمال الطاعات
ـدت فس وإذا املعاصي، الطاعات مثرات يفسد ما وأكثر ذوق، مثرٍة
صدقوا والذين مثرة، بال كشجرٍة الطاعة وبقيت الذوق، فَسد الثمرةُ
ـ م ووجدوا ذوقَها، هلم ونوَّع الثمرة، اللّه منحهم للّه الطاعة نيف

فيقول إميانياً، مقاماً رباً،((: الذوق باللّه رضي من اإلميان طعم ذاق
ورسوال نبياً وسلم وآله عليه اللّه صلى ومبحمد ديناً،  . ))وباإلسالِم

حكمةً الطعم هذا آثار لسانه على اللّه أجرى اإلميان طعم ذاق ومن
تعاىل اللّه قال ويع﴿: وعلماً، اللّه اللّهواتَّقُوا ـو﴾لمكُم ه وهذا ،

اللّه رمحه سعيد الشيخ عن حديثنا . جمال



 

 )٣٩(

كان التراجم كتب تصفه كما العمودي عيسى بن سعيد فالشيخ
إال ؛ ـرء امل يف قادحةٌ ِعلةٌ واألميةُ الكتابة، وال القراءة يعرف ال أُمِّياً

م هلا وسلم وآله عليه اللّه صلى اللّه رسوِل أُمِّيَّةَ ؛أن ـاصٌّ خ دلولٌ
ـذي ال ـاُألمِّيِّ ب ليس أنه جند سعيد، الشيخ أمية نعاجل عندما ولكنا
ـالغون يب اجلهل مبفهوم أميته على يِصرُّون الذين وأن الناس، يعرفه
ـتعلم ال ـني ب عمره من ردحاً عاش سعيد فالشيخ ذلك، يف كثرياً
ـم للعل ـاً خاص مكاناً جاورها وما قيدون مدينته وكانت والعلم،

الطالبو حال هو كما والطلب األخذ يف يتدرج مل أنه إال العلماء،
ـة واجملالس والسماع واجملالسة، بالسماع يكتفي كان بل واملريدين،
ـظ حف ـن م هناك أن حبضرموت أُثر وقد التعلم، أنواع من نوع
ـراءة، الق مع وحضوره مساعه لكثرة وإمنا احلفظ بقصد ليس القرآن

إ مستحيالً، ليس وماوهذا والعبادات الطاعات أعمال أن إىل ضافة
العلماء كان ذلك وغري والسنن والواجبات األركان من هلا يشترط
من االنتقال أو للبحث احلاجة دون فيها، الناس يفَقهون اراً و ليالً
ـى عيس بن سعيد فالشيخ ذلك، حتصيِل سبيِل يف مكاٍن إىل مكاٍن

التَّد حيث من أُمِّيٌّ ـاءالعمودي العلم ـد ي على العلم طلب يف رُّج
ـول اخلم ـر آث أنه إال الدين، من علمه يلزم ما بكل عاِلم آنذاك،



 

 )٤٠(

ـول اخلم هذا خالل ومن الفكرية، احلياة نشاط عن والبعد والعزلة
جِلياً النور هذا برز وقد نوٍر، على نوراً ويزداد ويستفيد يتعلم كان

قو ذهنه يف التصوف علم قدح ـاًعندما إمام ـرز وب احلكمة، ادح
ـذوق ال ـارات عب لسانه عن وصدرت ومربِّياً، ومسلكاً وشيخاً،
ـا م فاقرأ والعمل، العلم طريق على تالميذه يطوي وهو واحلكمة

: يقول
ـن م ـه يفعل مبا حيمد أن أحبَّ إذا فضلٌ املشايخ من ألحد ليس

حيمد فليس كأوالده، فقراءه إن فقرائه، إىل يفاملعروف ـه فعل من
الناس من اللّه. األباعد رمحه املشؤوم: ويقول أحدكم يصحنبَّ ال

أركبه . وإن
والعمل بالعلم الربكة عن احلديث جمال يف ـثري: ويقول ك الثمر

قليلٌ بقوله. واحلصاد أجاب املريب الشيخ شروط عن سئل أن: وملا
قليلَ الذكر، جوهريَّ الِفكر، جوَّالَ املراجعة،يكون كرمي املنازعة،

ـاً، نفْس م ـ وأذهل صدراً، الناِس أوسع ِعلمه، كثرياً ِحلْمه، عظيماً
ال للجاهل، معلماً للغافل، مذكراً تعلما، واستفهامه تبسُّما، ضِحكُه
آِنساً إليه، أتى مبن مسروراً عليه، جِهلَ مبن جيهلُ ال مبصيبة، يشمت

عوناً ـاًللغريب، ومعين ـيم، لليت أباً تِعيب، أمٍر كل يف للمسلمني



 

 )٤١(

ـن م مستوحشاً بربه، مسروراً قلبه، يف حزنه واملساكني، للضعفاء
يغتاظ وال ينتصر، ملا يضحك وال يعجل، وال يبخل ال الدنيا، أهل
وإن ـه، يعني ال فيما خيوض وال ويصفح، يعفو بل يؤذيه، من على

س وإن يشتم، ال ـنشِتم م ـين أَلْ يغضب، ال مِنع وإن مينع، ال ِئلَ
ـر الش ـن ع بعيداً وأهله، اخلري من قريباً الشَّهد، من وأحلَى الزَّبد،

عدِله حبكِْم غَضبه . وأهله،
أيضاً ـول: ويقول بأص عاملاً يكون حىت شيخاً الشيخ يكون ال

سبعون والفروع سبعةٌ فاألصولُ وفروعه، . الدين
س ـابوملا أج الصوفية طريق عن اجلَعِد أيب ابن أمحد الشيخ أله

فأما: بقوله ؛ جمتهدين وطريق حمققني، طريق الصوفية طريقطريق
ـِكاحملققني املَِل خدمة يف واالجتهاد العالئق، وقَطْع اخلالئق، فهجر
اجملتهدينوأما. اخلالق اآلثامطريق وترك والقيام  . )١(فالصيام
ـنو ع سأله عندما اجلَعد، أيب البن آخر سؤاٍل على أيضاً أجاب

فقال الصابر، الفقري من: صفات ودلقا البالء، من مدرعة يلبس أن

                                                           
مؤلف) ١( الوجود((قال ـه : ))عرائس عبداللّ ـام اإلم الفقيه املقالة هذه شرح وقد

معناها من شيئاً وبني رسالة يف  .بازرعة



 

 )٤٢(

احلياء، من وحلافاً العفاف، من وسراويل اخلشوع، من ورداًء العزة،
ـالً ونع اإليثار، من ومشعالً التوكل، من وعكازاً املراقبة، من وجبَّةً

الص منمن وشراباً العلم، من زاويةً ولْيتَِّخذْ القناعة، من وسواكاً رب،
انتهى، القُدُّوس املَِلِك بباب ووقف املعرفة بباب وقف فإذا املعرفة،
أَرقَّ كان ا عِرف فإذا ا، يعرف غريبةً صفاٍت أُعِطي انتهى فإذا

وِهمَّت أخصب جانبه فيكون السماء، من وأعلى املاء، منمن أقطع ه
جم وكالمه الغاسل،االسَّيف، فيه يغِسلُ البحر مثَلُ مثَلُه للحيف، نباً

ـافة، املس ـب تع من مستريح فيه الداخلُ اآلِكل، مسكه من ويأكل
قيل وإن صدق، قال إن املخافة، من منلهوينجِّيه وينصف صدَّق،

رِض اللّه رزقَه شيٍء أيُّ هلا، ينتصف وال النفسه، ـى، واكتف به ي
الذين أولئك وعفى، صرب ظَلَم وإن تعاىل، اللّه خلق من أحداً يظلم

املفلحون هم وأولئك اللّه  . )١(انتهى. هداهم

                                                           
السابق)١(  .٢٥١-٢٥٠املصدر



 

 )٤٣(

يف ـحةً واض علميةً آثاراً العمودي عيسى بن سعيد الشيخ ترك
و حضرموت بالد من مناطقكثٍري إفبقية ـرق وش ـيمن ـاال ريقي

ـوي، عل بين السادة آثار كمثَل مثَلُه البالد، من وغريها وإندونيسيا
ـاً طريق عيسى بن سعيد والشيخ املقدم الفقيه طريقة كانت حيث
واحٍد وقٍت يف آثارمها انتشرت ولذلك واحدٍة، وغايٍة هدٍف ذات

فما املعمورة، أحناء يف سوياً وأتباعهما تالمذتهما وتوزَّع ِمنتقريباً
ـداً راف ـه ل وجتد إال علوي بين للسادة الروحية املظاهر من مظهٍر
آل املشايخ نفوذ يزداد وقد العمودي، آل الشيخ مظاهر من وسنداً
ـم والعل ـدعوة ال نشر يف متفرداً ويربز املناطق بعض يف العمودي

البني ذات . وإصالح
املثال سبيل احلصر-فعلى و-ال يف العمودي آل نفوذ دايجند

ـأَ هيَّ قوياً وأحفاده أوالده حياة يف مث سعيد الشيخ حياة منذ دوعن
والدنيوية الدينية والسلطة الدولة إقامة املراحل بعض يف . هلم

املآثر القرى من حوهلا وما حجر وادي يف سعيد للشيخ أن كما
إال ـقاع األص بتلك مسجٍد من فما املساجد، بناء وأمهها الكبريةَ،



 

 )٤٤(

ـرونِس حج وادي يف ـا أيض سعيد وللشيخ وأبنائه، للعمودي ب
لَمَّا وذلك القدمية، القرون منذ العادة ا جرت وصدقات عائدات
هلم فدعا ومثرهم، بنخلهم اجلان عبثَ النواحي تلك أهل إليه شكى
ـاكني، واملس ـراء للفق خنلهم من صدقاٍت إخراج وأَلْزمهم باحلفظ

العاد هذه حىتفبقيت حجر وادي يف مستمرةً التحوالتة حصول
الثورة مرحلة خالل . االجتماعية

العمودي سعيد للشيخ كثريةٌ آثار توجد السفلى العوالق بالد ويف
لكح ومسجد املساين مسجد منها املساجد من عدد فهناك وأوالده،
زار عندما سعيد للشيخ تنسب كلها بأحور، سعيد الشيخ ومسجد

ا يف الشيخالسابعلقرنأحور أحفاد أحد أن الرواة ويذكر اهلجري،
يف ـذري واجل ـب القطي انتشار ورأى أحور زار عيسى بن سعيد
ـم أوالده ـع مج إىل فدعاهم الناس، من بالكثري فتك حىت األهايل

قائلني شوارعها يف يدورون املدينة يف م واخلروج م شي((: وبنا
يالعمودي للّه شوي للّه شي ـهم))للّه بعض يتصدق أن الناس ودعا ،

ـن م النصف يف تقام أحور يف عادةً فصارت تيسَّر، مبا بعض على
شوائب بعد فيما وشابتها البالد مظاهر من مظهراً وبرزت شعبان،
ـذلك ول والطرقات، املنازل يف بالنساء الرجال اختالطُ منها سيئةٌ



 

 )٤٥(

بكر أيب بن علي الوالد سيدي عليها النكري حلولهشدَّد عام املشهور
ـولقي١٣٦٢بأحور الع ـي عل بن عيدروس السلطان من وطلب ،

إىل عادت الفتاكة األمراض ولكن ؛ عامني أو عاماً فأُوقفت إيقافها
ـر تقتص أن بشرط ا إعاد عليه الوالد هلما فأجاز جديد من البالد
اليوم إىل العادة هذه واستمرت فقط، والبنات والبنني الصغار على

. )١())بالشُّويِلالّه((رفوتع
ـار انتش بالعوالق العمودي عيسى بن سعيد الشيخ آثار من أن كما
من الساحلية القرى يف الكثري منهم زال وال ذريته، من عديدٍة بعوٍث
ـادات ع هلم وكانت وغريها، وأحور وحناذ واملساين كالبندر أحور

وب قيدون نظام تشبه عباداٍت وترتيب وومقامات ؛بقيةضة حضرموت
ـان الزم ـة بعجل األبناء وتأثِر ومشاخيها رجاهلا بزواِل زالت ولكنها

ـن. والتعليم ع باحثاً األرض أكناف يف ضرب من العمودي آل ومن
ـد واهلن ـا وإفريقي وإندونيسيا احلجاز إىل منهم العديد فسافر الرزق،

سامهوا الذين واألثرياء التجار منهم وظهر التجارةوغريها، حركة يف
                                                           

كتاب) ١( من خاص فصل يف العادة هذه أصل عن تاريخ((حتدثنا يف األحور الطرف
أحور كتاب))خمالف يف وكذلك الطباعة، حتت وهو ترمجةقبسات((، يف النور

املشهور بكر أيب بن علي الوالد الترمجة))سيدي لكاتب وكالمها مطبوع، ، . 



 

 )٤٦(

وسامهوا بالده يف املنازل بعض عمر من ومنهم البلدان، تلك يف واملال
العمودي عيسى بن سعيد الشيخ جدهم مسجد إعمار . يف

آل املشايخ منازل يف مودعةً أو مفقودةً الكتابيةُ اآلثار تزال وال
يف كتبهم خزائن وتركوا األرض أكناف يف ضربوا الذين العمودي

دوعنمن يف املكتبات من العديد شاهدت وقد بدوعن، القدمية ازهلم
ـا حمتويا حالُ يعلم وال السنني، عشرات منذ مغلقةً واأليسر األمين

اليومالكت إىل املعرفية وكنوزها ذهاب،ابية من اخلشية كل واخلشية
ـدُّل وتب ـاد األحف ـوال أح بتغيُّر أو والِبلَى بالتَّلَِف إما اآلثار هذه

يضطَرُّ حبيث العلمية، ـبمفاهيمهم كت من يتخلص أن إىل بعضهم
البعض حال هو كما واإلبادة باإلحراق والأهله ـول ح وال اليوم،

باللّه إال . قوة

 

ـني ب ـالح واإلص واإلفادة بالنفع مليئةً حياةً سعيد الشيخ عاش
والباد للحاضر مرشداً طوِلالناس، مع الرشاد، مسلك م سالكاً ،



 

 )٤٧(

ـا م ـثرياً ك وكان ملواله، وحمبٍة وتشوٍُّق وتذَوٍُّق للّه، وتعبٍُّد تفَكٍر
العدوية رابعة بأبياِت حياته أخريات يف : يستشهد

ـؤاد الف ـن ِم ـاً قريب ـريا النَّظَ ـن ع ـداً بعي يا
ـيت مهج ـذبت ع ــهأنت السَّ ــتين كَلفْ ــت رأن
ـذيب ـ مع ـا ـ ي ـذا ـ بهك ـبرمن ص ـاهلوى ب لي
ـوى اهلَ ـتم يكْ من ـتهرليس واش ـاح ب من ِمثْلُ
سنة اللّه رمحه وفاته ـدون،٦٧١وكانت قي مبدينة ودفن ـ، ه

رمحة اللّه رمحه معمور، اليوم إىل هناك ومسجده مشهور، ا وقربه
آمني الدارين، يف بعلومه ونفعنا .األبرار،

 

ـى عيس ـن ب سعيد للشيخ وذراريهم علوي بنو السادةُ حفظ
ـذا ه وميثلُ املقدم، الفقيه عصر على نشأ الذي الودَّ ذلك العمودي
إىل ـررة املتك م ـار زي يف واألسباط األحفاد يف املتسلسلُ احلفظُ

ه ولتمكني سعيد، الشيخ ولزيارة العلم، لنشر بنيقيدون العالقة ذه



 

 )٤٨(

ـن فم الود، هذا حفاظ ظهر وكذلك الكرام، واملشايخ البيت آل
بكر أيب بن علي بن الرمحن عبد الشيخ قول : ذلك

هود النيب عند أسقي قد سعيد بالعمودوالشيخ وتسمى

قيدون مدينة املذكور احلبشي زين أمحد بن جعفر السيد زار وملا
سع الشيخ قرب وزار ـاءومشاهدها ج اليت الشعرية قصيدته ألقى يد

:  فيها
واٍد ـالم اع ـك ل بدت ما ـايفإذا بفناه ـأِنخ ف ـدون قي دع
عيسى بِن سعيِد العلَى لعايل ـازر مناه ـى تعطَ القلوب فهناك
ـامى تس ـد ق من اهلُمام ـااإلمام لعاله وارتقى اجملِد ذُرى يف

ع آِل ـرِّنا ِس خمزونُ ـِويفيه ـفاهالْ ِش ـات الثق بذا أخربتنا

به وتوسل سعيد الشيخ ا وصف اليت القصيدة آخر . إىل
ـبني واحمل املشايخ ومن البيت آل من والصلحاء العلماء زال وال
الروحية الصلة هذه يذكرون االجتماعية والفئات القبائل كافة من

و اآلثار من بقي ما يف نفَسها وجيدون والصالتالعميقة، . املشاهد
يف ـوَّاف الشَّ مل ـا س بن سعيد الشيخ بقول الترمجة هذه وخنتتم

ـ ب املعروفة الطويلة قصيدته ضمن سعيد يف((الشيخ ـل العس قصعة



 

 )٤٩(

وجل عز اللّه أهل بقوله))مدح وصفه : حيث
ـول ـ اهل ـيد ـ الس ـأوهلم ـ ـالقولف ـ وب ـا ـ أيض ـال ـ باحل
ـادات ـ الس يف ـل ـ مث ـه ـ ـمال ـ ـاتاهآيات ـ آي م ـ ـ عظ
ـذكر ي ـى عيس ـن ب ـربسيدي ـ وال ـا ـ أيض ـر ـ البح يف
ـهار ـ املش ـودي ـ العم ـارذاك ـ الكف ـرنج ـ الف ـىت ـ ح
ـدون ـ قي ـوىل ـ م ـيخ ـ ـردونالش ـ ي ـره ـ م ـق ـ للخل
ـره ـ ـ م ـودي ـ ـ العم ـرهوآل ـ والفخ ـال ـ الع ـل ـ وأه
ـالطول ب ـودي العم ـالسيدي ـ امل ــوث ـيغ ـ ـهش ـ للّ
ـات ـ راي ـما ـ الس يف ـه ـ ــال هل ــرق ــهايف اللّ ــالك م
ــهر يش ــايل ع ــأن ش ــه ـهل ـ اللّ ـاهره ـ ش ـهور ـ مش
ـار ـ األقط يف ـن ـ م ـه ـ ـييعرف ـ ش ـه ـ ل ـع ـ ـهختض ـ للّ
ـيحون ـ وس ـرات ـ الف ـر ـ ـهحب اللّ ـق خل ـى عل فائض

ـن م ـهرةاسادة الش ـل ـهه ـ اللّ ـرب ـ ال ـلحهم ـ أص
اللّه رمحه باسودان اللّه عبد الشيخ يقول :وكذلك

ــدا غَ ــذي ال ــالعموِدي ـدرك ـ ب ـال ـ امل يف ـعده ـ س
ـ ـ الل ـةُ ـ عناي ـه ـ ـغرـالحظت ـ الصِّ ـِة ـ حالَ يف ـِه ـ ـ

ـال ـ ـ الع إىل ـى ـ ـ ــروترق ـ افتخ ــِه ـ ب ــاٍم ـ ملق



 

 )٥٠(

ــا ـ ــرةٌ ـ حض ــه ـ ـالقمرول ـ ك ـاَء ـ ض ـوره ـ ن
ـةٌ ـ ـ ـ جاللَ ـا ـ ـ ـ ـروعليه حض ـن م ـالَ احل تلِْبس

القرن منذ ـوديالسابعظهرت العم آل املشايخ ألسرة اهلجري
حضرموتمكان وادي يف وسلطنةٌ وصولةٌ اجتماعيةٌ جاورهاةٌ وما

والبلدان األودية الشيخ،من مظهر وقاعدته النفوذ هذا أساس وكان
جماوراً سعيد الشيخ رسخه الذي املظهر العمودي، عيسى بن سعيد

الفق وأثر ملظهر ومسانداً ـيومساعداً الروح النفوذ ذا و املقدم، يه
االجتماعي ـرتواملوقف وظه املتميز، الصويف املنهج انتشر الديين

ـا والزواي ـدارس امل كافة يف العمودية، والطريقة العلوية، املدرسة
ومنها املألوفة، ووسائلها اخلاصة، أساليبها يف متمثلةً :واملساجد،

كتب) ١( وقراءة الشافعي املذهب لدراسة العلمية احللقات نظام
. الذوق

واأل) ٢( احلضرات واملوالدإقامة . ذكار
يف) ٣( ـالعزائم ب ـذ األخ خالل من للنفس باجملاهدة االهتمام

. الشرع
والتواضع) ٤( واألخالق باآلداب ا كدورا عن النفس . تصفية



 

 )٥١(

اجلميع) ٥( يف الظن حسن مبدأ . إشاعة
والطاعات) ٦( اخلري أعمال يف التنافس مبدأ . إشاعة

ا واألعمال املبادئ هذه خالل إىلومن الطريق أَثَر سرى لصاحلة
التأثري مستوى إىل وبلغ االجتماعية، الفئات السالحكافة محلة على

والظلمة الطريق،واحلكام شيوِخ تمكن أيضا املبدأ هذا أسرار ومن
مما القبائل، على الروحيِّ نفوِذهم بسط من ونواحيها حضرموت يف

السلب من املسافرين كرامة حفظ يف أيضاساهم وأسهم والنهب،
وتشييد إقامة ـى))احلُوط((يف عل ـداء االعت فيها حيرم اليت اآلمنة

ـك حتري يف هذا وأسهم اَألِلداء، األعداء من كانوا ولو فيها اآلمنني
يئ و التجارة، وانتشار والاألسواق ـوف خ دون ـاس الن مصاحل ة

. فزع
من القبائل على العهود بأخذ أيضا الشيوخ ـىوقام وعل جهة،

مثل الرعايا، من اجلميع مصلحة من فيه ملا أخرى، جهة من احلكام
ال وفض املسالك ـزتأمني ـةن وحراس ـوال األم ـظ وحف اعات،

ـالد ب ـن م كثٍري يف الروحيِّ القانوِن هذا ِسرُّ وسرى املمتلكات،
ـايخ واملش العلماء وحتول املسافرين، تنقلُ القانون ذا يأ و اليمن،

يفوالد ـودي العم آلل ـار ص بل خوف، دون بلد إىل بلد من عاة



 

 )٥٢(

ـيت ال ـبالد ال من وغريها العوالق وبالد حجر ووادي دوعن وادي
ـز م،ن ـ العل وظيفةَ يؤدُّون وصاروا مرموق، اجتماعيٌّ مقام ا لوا

مثل األمن، طريقإوحفظَ يف م ـوارثنيالخوا مت علوي، بن سادة
جيالً واملراتب، املقامات ـرهذه العص ـور ظه ـىت ح جيٍل، بعد

ضمناحلديث، البالد ـدودخول الع ـدأ ب ا و احلماية، معاهدات
اليوم إىل فشيئاً شيئاً الروحية املقامات هذه ألثر . التنازيل



 

 )٥٣(

ـع، الواق ـديس بتق عنه واالستعاضةَ الذايت، لتارخينا إمهالَنا إن
الذ أورثَنا قد ؛ وطقوسه بشخوصه ـاوالتغين من وجعل والوهن، ل

ٍم- وعل فضٍل وساللةُ تاريٍخ أمةُ يف-وحنن ـد ترقُ دمى منا جعل
ـاللٍة س ـل كُ على احلاقدين مصاحل ننفذُ والطلب، العرض ميدان
العيون على الرماد ذُرَّ وقد عيوننا، على الرماد بذَرِّ ونرضى صاحلة،

أجيا وانتقل القلوب، أثره بلغ ـتوىحىت مس من السالالت هذه لُ
ـاحلني الص اآلباء يف والطعِن ونقِده حماكمته إىل بتارخيهم االهتمام

املتقني . واألجداد
بني يفرق وال األفاعيل، هذه من ملصلحة يدري ال منهم وكثري
ـىت م ؟ ـوم ق يا مىت إىل لكن األضاليل؛ واقع وبني املطموس احلق

لترَّهات احلقيقي املستثمر املعىننعرف نفهم ومىت ؟ والقبض النقض
القائل املثل نفِْسه((: من قَدر عرف امرًء اللّه  . ))رِحم



 

 )٥٤(



 

 )٥٥(

القرآينامل ٥طلع
احلال ٧لسان

٩اإلهداء
١١املدخل

املباركة ١١النسبة
ونشأته ١٣ميالده

دوعن وادي يف مدين أيب الشيخ ١٨مبعوث
باعلوي آل خزانة العمودي سعيد ٢١الشيخ

العمودية ٢٥الطريقة
عنه واآلخذون سعيد ٣٠الشيخ
وأخالقه سعيد الشيخ ٣٤صفات
الدينية والعلوم سعيد ٣٧الشيخ

العمودي الشيخ ٤٢آثار
اآلخرة الدار إىل اهلل رمحه ٤٥انتقاله

العمودي آلل الود علوي بين ٤٦حفظ
آ البلدانسالالت يف وتفرقهم العمودي ٤٩ل

٥٢اخلامتة


