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القرآين ..املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

الكَوثَر﴿ أَعطَيناك واحنَر. ِإنا ِلربِّك . فصل
اَألبتر هو شاِنئَك ﴾ِإن
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الاحلَانُسِل
 

برزت قد احلَيِّ بذاك بدوٍر وكم
ـِر الزَِّخ فَيِضها ِمن زوارها تمدُّ

غُ غَمرتوكَم قد األسراِر ريِبيَّة
ـاملَطَِر ك ـزُّوَّار ال هطاِهلا بفَضِل

م ـ فلَه املُصطَفَى آلُ الدِّيِن أَئَمَّةُ
ـِر الزُّه على يربو عدُّها مكاِرم

لَهم ِإن التَّحِقيِق على طه ورَّاثُ
الِفكَ ِذي أَلْباب أَدهشت ِرحماِسناً

السكران بكر أيب بن علي الشيخ
١٠١ص))غررال((
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اإلهداء
األفاضل شيوِخي .. إىل

السَّلَف اخلَلَف.. بِقيَِّة يف الطِريِق ..وأمثلِة
ومغاِرِبها األرِض مشاِرِق يف املهاجِر اإلماِم أحفاِد ..وإىل

منَاِذِج على التَّعرُِّف يف الرَّاِغِبني ـن((وإىل م اليت السَِّفينِة
هلَك عنها ختَلف ومن ، جنَا .))رِكبها

املُؤلّف
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العريضي علي ابن حممد ابن عيسى ابن املهاجر أمحد بن اللّه عبد
اإلمام ابن العابدين زين علي ابن الباقر حممد ابن الصادق جعفر ابن

اإلم ابن احلسني ـولالسبط البت زهراء وفاطمة طالب أيب بن علي ام
وسلم وصحبه آله وعلى عليه اللّه صلى حممد املصطفى .بنت

 

ـراق الع أرض من البصرة مدينة يف أمحد بن اللّه عبيد اإلمام ولد
ـت حت وعلومه معارفه أولويات وتلقى وترعرع منا وفيها اخلصيب،

، املهاجر اإلمام والده ـتمالحظة كان ، ـه أبي أوالد أصغر وهو
عام سنة٢٩٥والدته عشرين ابن وهو أبيه مع وهاجر ، .) ١(تقريبا

ـتقروا اس ـؤالء وه ، واحلسني ، وعلي ، حممد فهم إخوته وأما
أحد منهم يهاجر مل و ، ذراريهم مع .)٢(بالبصرة

يف مبكراً والده به زجَّ حيث عصره علوم يف اللّه عبيد اإلمام نبغ
ـدواقع وق ، وجتربةً وعمالً علماً واستفاد فاستوعب العلمية احلياة

                                        
كتاب) ١( املهاجر((عن صبت))اإلمام  .٦٣صرف

السابق) ٢(  .املصدر
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ـة التجاري ـة واحلرك م ـ العل عواصم أهمِّ من آنذاك البصرة كانت
.والفكرية

التربية على احلريص األب همَّ إخوته مع اللّه عبيد اإلمام عاصر
ـده وال صدر يف جييش ما اللّه عبيد استشعر كما ، السلوك وحسن

ا الفنت هم ـةمن بتربي يتعلق فيما خصوصاً ، املبارك بالبيت حمليطة
مع البيت آلل املتاحة واملتع واملال البذخ جمتمع يف واألحفاد األبناء
حيظون املراحل عرب م أصا ما بعد البيت آل كان حيث ، اجلاه علو
ـراء الث ـباب أس منهم لكثٍري وتهيَّأَت ، احملبِّني من الكبري بالعطف

األمو التنعموإفاضة إىل مييلوا أن البيت هذا أبناء ببعض حدا مما ، ال
ـون ثالث ـره تنتظ ـد ق بعضهم إن حىت ، املتع يف واإلفراط والترفه

مغتسله من خروجه لدى والبخور بالنَّدِّ مهوم)١(وصيفة إىل إضافة ،
جعل اليت الساحقة املاحقة كاملرجلالفنت تغلي حوهلا وما البصرة ،ت

واجل الفظائع ،وتشهد الزنج كفتنة ، األعراض ومتزيق والتقتيل، رائم
وغريها ، والشيعة السنيني بني الصراع وفتنة القرامطة .وفتنة

يف ـده وال ـوةَ خط املباركني أول من اللّه عبيد كان فقد وهلذا
                                        

السقاف((من)١( أمحد بن القادر عبد احلبيب تارخييٍّ))مذكرة مصدٍر إىل نسبها ،
.قدٍمي
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، ـليمة س ـأة نش املباركة الذرية فيه تنشأ آخر موطن عن البحث
إخو بني من املختار الفىت أيضا هو ـةوكان رحل يف ـة للمرافق انه

البصرة عن .االنتقال
أَعدَّ قد أمحد بن اللّه وعبيد إال العراق من اهلجرة موعد يأت مل
ـد حمم ـن ب عيسى بن حممد بنت البنني أم وزوجته أهله مع العدَّة

بصري بلقب بعد فيما عرف الذي إمساعيل والدها مع .للرحلة
اإل والده لركب مرافقاً اللّه عبيد ـقخرج طري عرب املهاجر مام
املنورة، املدينة حىت مرحلٍة بعد مرحلةً ـدالشام ج من كل ومعهم

التاريخ، كتب ذكرت كما القدميي آل السادة وجد األهادلة السادة
وأَرومِته أصالته منبع إىل املتطلِع الشابِّ عني أبصرت أبصر.. وهناك

وأجداده آبائه اإلميا.. موطن يأِْرز وآوىحيث ، األفئدة فو و ، ن
ـده ج كان حيث الشريفة الروضة يتأمل املبارك املسجد ذلك إىل
ـز وجيه ـب وخيط ـلي ويص جيلس وسلم عليه اللّه صلى املصطفى
ـل األص على يسلم الضريح أمام وقف كما ، اللّه سبيل يف اجليوش
ـيد س مدينة بلغ أن بعد باالطمئنان مفعم وقلبه ، اخلري واألب النري

وسلمول وآله عليه اللّه صلى عدنان .د
ـاس وأس ـل األص ـة دوح ، البيت آل يرقد حيث البقيع وزار
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ـة األئم ـن م ـا حوهل ومن الزهراء البتول أمه بضريح بدأ الوصل،
مث ، ـلم وس وآله عليه اللّه صلى الرسول بنات مراقد مث ، األطهار

مراقد مث ، عماِته ومراقد ، املؤمنني أمهات زوجاته الشهداءمراقد
ـاهد واملش املباركة اآلثار بقية زار كما ، الكرام الصحابة وضرائح
ـورة املن ـة املدين يف ـت البي آل شباب من العديد وكان ، الكرمية
املدينة يف وجتوالته زياراته يف املهاجر ركب يرافقون كما ، يرافقونه

.املقدسة
العام ذلك مل٣١٧ويف و ـة املكرم ـة مك إىل ـة القرامط دخل

هذا فكان ، جبثثهم زمزم بئر وردم احلجاج دماء سفك عن يتورعوا
القرامطة أخبار يشرح أن باملدينة وهو اللّه عبيد لإلمام باعثاً الفعل

وحيكي البصرة، يف البشعة ـه–وأفاعليهم مرافقي من غريه –مثل
، ـائها نس أعراض وانتهاك أبنائها وتشريد وحرقها البصرة نكبات

ا يف يفواملناداة ـلٌ مثي ـه ل ـبق يس مل مبا بدينار املرأة على ألسواق
ـة احلرج ـرة الفت هذه يف كانوا أن موالهم اجلميع وحِمد التاريخ،

املنورة املدينة .يأوون
التايل العام من احلج موسم قرب ومعه٣١٨ومع اللّه عبيد جتهَّز

ـن م موقع كل ويف ، احلج إىل الذاهب املبارك الركب ملرافقة أهله
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ال عبيد اإلمام كان املناسك اإلسالممواقع تاريخ يتذكر أمحد بن ،لّه
ـه وآل عليه اللّه صلى األنام خري ا جاء اليت النرية الدعوة وعظمة

الكعبة. وسلم من األسعد الركن يرى أن ـر–وآمله احلج ـع موق
إىل–األسود ـم معه املاضي العام يف القرامطة محله أن بعد خالياً
ـناألحسا ع عوضاً وتقبيله احلجر موضع ملس من بداً جيد مل و ، ء

املفقود .احلجر
التف يشهد وهو اغتباط أميَّا أمحد بن اللّه عبيد احلجيجاواغتبط ت

درر ـه عن ويأخذون ، الدعاء منه يطلبون املهاجر اإلمام والده على
ـار س ـث حي خلفه ويسريون ، الوارف بفيئه ويستظلون ، العلم

ـايهتدو مب االستئناس غاية واستأنس ، دعائه على ويؤمِّنون ديه ن
ـي ك ـده وال على وإحلاحهم حضرموت حجاج تعلق من شاهده
ـه عن والدفاع عنه األخذ يف رغبتهم مؤكدين ، بالدهم إىل يرحل
، ـهم رغبت ـة تلبي إىل ـده وال ـل مي واستشعر ، ركابه يف والسري

طلبهمـوالن عند .زول
األمر يكن مل سريولذلك املهاجر اإلمام وجَّه عندما عليه غريباً

ـري س ـه اللّ عبيد شهد ، احلج موسم انقضاء بعد اليمن حنو القافلة
ـال فح ، اليمن ائم بني البيت آل ركب توزيع يف والقدر القضاء
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ـار واخت ، ـة املراوع ببالد األهدل سليمان بن حممد لإلمام املقام
الن القدميي أمحد سزولـالشريف ـدهبوادي وال ظَل بينما ، ردد

جبٍل إىل سهٍل ومن أخرى إىل مدينٍة من قُدماً املُِضيِّ على مصمِّماً
وع ، حضرموت وادي بلغ ِسرِلحىت األمر يف أَن إالام ـر يظْه ال

بعد .فيما

بقري املهاجر اإلمام حل أن عبيدمنذ أدرك دوعن بوادي اجلبيل ة
كان ما حتقيق سبيل يف والصرب اجملاهدة من ينتظره ما أمحد بن اللّه
ـاع واتِّس القوم وبداوة العيش شظَف رأى حيث ، إليه يصبو والده
ـألُ ي م ـ فل ، وخوارج سنِّيني من اإلسالم فئات بني اخلالف خرق

األوىل–جهداً اللحظة و–منذ جل صرف والدهيف يدي بني قته
ظهرت حىت ، الشاقة املهمة هذه يف له مساعداً ، حاجته ملبياً اإلمام
، ـذول املب ـد اجله بثمرات واالستئناس والفرح الرضا دالئل عليه
ـا راغب إليه ويسعى ، اجلهد هذا من يزيد وليلة يوم كل من وصار

القبول آيات شهد أن .بعد
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، املهاجر اإلمام يد على حضرموت وادي يف النبوي املقام توطد
ولده      اللّه–وكان ـٍق–عبيد رفي ـري خ كلها املراحل مدى على

اجلُبيل يف املهاجر واإلمام األمر بداية يف احلال كان سواًء ، ومساعٍد
ج بين قارة مث اهلجرين قشمث يف لإلمام املقام توطد أن بعد أو ، ريةري

رايتهسيِّساحلُ حتت اجلميع والتفاف . ة
ـن م ـاد باالزدي ولده على اإلمام أشار املثمرة املرحلة هذه ويف
يتلَهَّفُون حضرموت يف اجلميع صار أن بعد خصوصاً العلم، طلب
، ـت البي أهل عن األخذ يف ويرغبون ، السُّنَّة أهل مِعِني من للتَّلَقي

أمح بن اللّه عبيد أهمفتوجه من آنذاك ومها الشريفني احلرمني إىل د
علوم ـةالسنةأهلمصادر مبك ومكث ، اخلافقني علماء وملتقى ،

وآخذ ، التحصيل على مِكباً أعواٍم عدةَ ـيٍخاًاملكرمة ش ـل ك عن
أه من وكان ، أبحِفيل ـيخ الش به وانتفع عنه أخذ من ـبوم طال

املكي احلارثي عطية بن علي بن حممد ،املكي ـنة الس أهل شيخ ،
كتاب القلوب((وصاحب سنة))قوت  . ٣٨٦املتوىف

عليه قرأ قد أمحد بن اللّه عبيد اإلمام ـوب((وكان القل ))قوت

ـانيده أس ـة كاف يف ـي املك طالب أيب من والسند اإلجازة وأخذ
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كثرياً تأثر طالب أليب اللّه عبيد اإلمام جمالسة كثرة ومن ، ومروياته
عنهبنفَِس قيل حىت ، الصويف ـاس((: ه األنف ـنفس ت ـن م أوَّلُ إنه

حبضرموت .))الصوفية

ـد بع ـرموت حبض اللّه عبيد اإلمام ظهور على املؤرخون أمجع
أول ـاجر امله اإلمام والده وكان ، كبرياً ظهوراً احلرمني من عودته

إليه والساعني ذلك ـهاملباركني ل أَِذنَ ـل ب ـاء، لإلفت ـس جيل أن
فيمأل ـابوالتدريس الكت ـرات مث تبليغ يف وأبدع ، احملراب بعلمه

ـاء أثن ـد أح يشذ مل إذ ، والده يدي بني للخالفة يأ و ، والسنة
ازدياد إىل كانوا بل ، .تصدُّره

ـه إلي ـت آل ، املهاجر اإلمام والده على احملتوم األمر جرى وملا
دو ـارزاًاخلالفة ب ـا علَم فظهر ، وأهلَها ا أحقَّ وكان ، منازع ن

ـة كاف يف ـده بوال اقتدى بل ، الوجوه أكمل على به لزم ما وأدَّى
ـة احلسيس يف وأمالكه أراضيه كافة وهب أنه ذلك ومن ، شؤونه
ـت ليس وهي ، سمل قرية إىل عنها وانتقل ، خمدم بن جعفر ملواله

له واختذ ، األوىل عن خنيالًببعيدٍة وغَرس عقاراً واشترى داراً فيها
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ل ولدت بامرأٍة القرية تلك من وتزوَّج ، جديداًوأشجاراً مساه ابناً ،ه
مجيعا ترمجتهما وستأيت ، علَِوياً مساه ولد قبلُ من له وِلد . وقد

ـان ك كما اللّه عبيد اإلمام نشاط استمر املتواضعة القرية هذه ومن
، قبل من يفوالده ـةً عظيم ـوداً جه بذل كما ، كَِثري خلْق به وانتفع

ـراء الفق على ينفق فكان ، مثراته واستغالل الزراعي العمل زيادِة سبيل
ـنقطعني امل ـى وعل العلم طلبة على وينفق ، واملساكني واأليتام األرامل
ـال األعم على واملواظبة واالنكسار التواضع من غاية مع ، واملسافرين

النهارالصاحلة وأطراف الليل .آناء
والدته منذ امسه اللّه((وكان ـعه))عبد تواض ـدة ش من أنه إال

فيدعى امسه يصغَّر أن يف رغب اللّه((وانكساره االسم))عبيد فثبت
كبري والتواضع بالعلم احلقيقة يف وهو ، .بالتصغري

دع يرسي الزمن من ردحاً والده بعد اللّه عبيد اإلمام ائموقضى
ـهاً عن وينشئ ، اإلميانية واألخوة األخالق مدرسة النبوية املدرسة
ـة، جه من البيت آل راية حتت ينطوون حضرموت أبناء من جيالً

واجلماعة السنة أهل منهج على املبارك القطر .ويوحدون
عيناه قرَّت عاماً وتسعني ثالثة العمر من اللّه عبيد اإلمام بلغ وملا

الثالثة رمحهبأوالده فمات ، بعده من اخلالفة جمال يف برزوا الذين
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ـا عليه ـافظ حت أمينة بأيد املهاجر مرياث أن علم أن بعد تعاىل اللّه
ـِريٌّ بص م ـ وه ، اللّه رضوان ابتغاء الناس بني نشره دائرة وتوسع

وجِديد .وعلَِويٌّ
عام اللّه عبيد اإلمام وفاة ـع٣٨٣وكانت موق يف ـوا واختلف ،

وقيل: فقيلدفنه، ، سمل قرية يف دفن ـرض: إنه الع يف ـن دف إنه
ـار اآلث ـن م ـٍر أث أيَّ الزمن لنا يبِق مل و بور، مدينة قرب النجدي
ـري اخل من به وصفوه وما الشعراء مدحه ما كثرة برغم له املعاصرة

الشيخ أن إال ، عصره يف فيهوالتقى قال السكران بكر أيب بن : علي
الدِّيِن ـِرمعِفيف أَكْ اللِّه ـِلعبد اجلَلي ـِر واحلَب الفَحِل بذاك

جوٍد كُل معدِن األشراِف ـيِلأَِب الفَِض ـيِِّدنا س العلِم وحبِر
األبرار رمحة اللّه .رمحه

ـهم اب املهاجر أمحد بن اللّه عبيد أبناُء وجِديد وعلَِويٌّ نبصِريٌّ
ـد حمم ـن اب الصادق جعفر ابن العريضي علي ابن حممد بن عيسى
أيب ـن ب ـي عل ابن السبط احلسني ابن العابدين زين علي ابن الباقر
وسلم وآله عليه اللّه صلى اللّه رسول بنت الزهراء وفاطمة .طالب
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أ ـن م ـرة البص مدينة يف أمحد بن اللّه عبيد بن بصريُّ رضولد
سنة ال٣٠٥العراق ـارف املع باكورة وتلقى نشأ ا و ،، ـة علمي

إمساعيل األول امسه ـاوكان فيم صار اللقب أن إال ببصِريٍّ ولُقب ،
االسم من شهرةً أكثر . بعد

عبد وأبيه املهاجر جده قافلة مع حضرموت إىل البصرة من انتقل
عشرة الثانية حوايل ذاك إذ وعمره . اللّه

يفنال عليه فقرأ ، املهاجر جده رعاية من وافراً نصيباً البصري
اللّه عبيد والده باهتمام حظي كما ، به وتأدَّب ، والتفسري احلديث
وتصدره احلرمني من عودته بعد خصوصاً ، كثريةً علوماً عنه وأخذ

الوادي .يف
، ـه وروايت ـديث احل يف علَماً وظهر مبكراً بصريٌّ اإلمام نبغ

املهوأسه اإلمام مدرسة بناء يف ـىام عل ـره أث ـر ظه إسهاماً جر
واملتلقني ـةعنهاآلخذين كالعالم ، أوالده ـن وم م ـ العل طلبة من
بصري بن مل .سا

ـه وعمل علمه يف له وكانا ، وجديد علويٌّ أخواه به انتفع كما
بعد خصوصاً ، ورفيقِني مساعديِن خري واالجتماعي الديين ونشاطه



 

 )٢٢(

بص سنةحتمُّل أمحد بن اللّه عبيد والدهم انتقال بعد العلم خالفةَ ريٍّ
٣٨٣.

ـن ولك ، والعمل العلم فيها تسلسل صاحلةً ذريةً بصريٌّ أجنب
ـؤرخ امل أشار وقد ، شيء منها يبق مل و اندثرت وآثارهم أخبارهم

كتابه يف علوي بن حممد الضوي((العالمة البهاء ـك))غرر ذل إىل
ص كتابوقد : ١١٦فقال صاحب الثِمني((عدَّ ـن))الدُّرِّ م ستَّةً

ـاُء علم كلهم بصري اإلمام ذرية من ـايخالفضالء ومش ـالُّء أَِج
آثارهمفُضالء غالب وذهبت ، أخبارهم جل اندثرت ـ. ، إال.اه

ـرب يعت ـري بص بن مل سا ولِده عن الشيوخ تراجم لنا حِفظَته ما أن
أث عن كافياً وعهدهملْمحاً زمنه يف بصري اإلمام .ر

املشيقة((ترمجت ـام))املشرع((و))الغرر((و))الربقة اإلم هلذا
بقية وكذا ، ـكتبالنحرير بلوغ على وأمجعوا ، ـةهالتراجم رتب

ـه انتفاع جل وكان ، والتقوى الورع كمال مع ، جبدارة االجتهاد
البصري اإلمام أبيه ومثالهمن صورته هو بل من،، جبملة انتفع كما

يف ـل ورح ، فضل أيب بن مل سا العالمة كالشيخ ، عصره مشايخ
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ب ومر ، الشريفني احلرمني إىل العلم وعواصمهابقيةسبيل اليمن مدن
أمصارها علماء من عدد عن وأخذ ، .العلمية

مشاخيه له وأذن ، العالية واألسانيد اإلجازات على حصل كما
عنهيف أخذ حيث باحلرمني ظهوره أول وكان ، والتدريس اإلفتاء

و حضرموتالطالب إىل عودته قبل ا .املريدون
وادي يف ـرز ب ، ـوام أع ـدة ع دامت اليت رحلته من عاد وملا
ذاك إذ وكانت ، ترمي مدينة يف خصوصاً جيارى ال علماً حضرموت

من ا و ، وانتفاع إشعاع ـديمصدر واجملته ـاء ـراتالعلم عش ن
.الرجال

ـا مب وانتفع الرواية منه ومسع السند عنه أخذ من مجلة من وكان
بن حممد الشيخ ومنهم املباركة احلقبة تلك شيوخ العلوم من عنده
أمحد القاضي والشيخ ، بامروان أمحد بن علي والشيخ ، اِحلب أيب
ـدم املق الفقيه واإلمام ، اخلطيب حممد بن علي والشيخ ، باعيسى

عليحم بن .مد
ـرن الق خالل واملصر العصر ذلك يف العلماء كثرة من وبالرغم

حىت ، اهلجري ممنإالسادس وحدها ترمي يف بلغوا درجةم وصل
ثالث مفتماإلفتاء ملئةَ سا اإلمام بفضل اعترفوا قد مجيعا ولكنهم ،
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ـة بدع ردَّ ـد ق أنه خصوصاً ، وعمالً علماً قَدِره وجاللة البصري
ـهاخلوا ب ـبقه س ملا إمتاماً ، والربهان باحلجة شيوخها ودحض رج

عنه تعاىل اللّه رضي املهاجر .اإلمام
اإلمام ومقام مكانة إىل تشري حكايةً التراجم كتب ذكرت وقد
بالعلماء اجتمع ترمي وايل أن وملخصها ، عصره يف بصري بن مل سا

ـاتف ف ، وعمالً علماً أفضلهم له يظهروا أن منهم ـىوطلب عل قوا
أن إال ـلطان الس ذلك من كان فما بصري، بن مل سا اإلمام تقدمي
امرأٍة إىل السلطان فأوعز ليختربه، بصري بن مل سا لإلمام مكيدةً دبَّر
واجلمال باحلُسن إليها يشار وِضيئةٌ بنت هلا كانت البالد نساء من

يدخلَ كي مل سا الشريف على وحتتال ابنتها تزيِّن وتراودهأَنْ عليها
كبرياً مالياً جعالً هلا وجعلَ ، نفسه .عن

ـض بع يف ـت وترقب السلطان طلب كما ابنتها بإعداد املرأة قامت
ـوم، ي كل عادته هي كما للمقابر زيارته من مل سا اإلمام عودة الطريق
ا أ زاعمةً القرآن من شيئاً ابنتها على يقرأ أن املرأة إليه توسلت عاد فلما

ـةمري الزين من غايٍة على الفتاة ورأى دخل حىت خلفها وسار فقَِبلَ ضةٌ،
وتركته اخلارج من عليه الدار باب األمُّ أغلقِت يقرأ أن وقبل ، واجلمال

نفسه عن وتراوده باإلمام تتلطف قامت اليت ابنتها .مع
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ـه نعل إخراج من بداً جيد مل و ، األمر ذلك مل سا اإلمام استعظم
يضرب الغضبوأخذ شدة يف وهو وجسمها وجهها على الفتاة ا

املن من خرج مث ، ـأعلىـواالنفعال ب ـرخ تص والفتاة مسرعاً زل
، يهول ما فرأت أمُّها جاءت إذ ، ا حل مما ا موقعوصو صار قد

إىل ـت وهرع ـا جنونه فجنَّ ، جذام حزازةَ النعل من ضربة كل
فجاء ، باألمر تعلمه حاِلالسلطان ِعظَم فتيقن بالفتاة حل ما ورأى

ـة غاي ـه ل ـذر واعت إليه أرسل أن إال منه كان فما ، مل سا اإلمام
ـا هل اللّه يدعو وأن ، وأمها الفتاة عن الصفح منه وطلب االعتذار
ودعا ، وأمها الفتاة عن وصفح االعتذار فقَِبلَ ، اجلذام من بالشفاء

اللّه فشفاها بالعافية تفاصيل.هلا بعض التراجم كتب تناولت وقد
بعضهم فقال ، وفاته يف واختلفوا ولكن: حياته ؛ مقتوالً مات إنه

يف الشاطري عام))األدوار((السيد فراشه على وفاته ،٦٠٤أكد
بترمي زنبل بتربة .ودفن

على به منَّ الذي اإلهلي العطاء مثرات ـد أح ـو ه ـذا ه كان
البصري املهاجراإلمام اإلمام ابن اللّه عبيد .)١(بن

                                        
بصري) ١( اإلمام ذرية انقراِض على التراجم كتب منتصفأمجعت السابعالقرنيف

أحد القرن هذا بعد منهم يبق مل و ،  .اهلجري
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حياة عليه تنقضي ما خري على البصري اإلمام حياة انقضت وقد
ـاع وانتف ـع ونف ـل وعم علم بني ما ، األفذاذ والعظماء العلماء
، راضيا النداء فلىب مواله منادي ناداه وحىت ، الناس بني وإصالح

إ ا معروفاً قربه زال وال ، سمل بقرية ـهودفن اللّ رمحه ، اليوم ىل
األبرار .رمحة

بعد اللّه عبيد تزوجها ، ولد أم وأمه ، اللّه عبيد أوالد أصغر هو
عام والده وفاة بعد سمل قرية إىل احلُسيسة من .٣٤٥انتقاله

ومن ، وعلوي بصري أخويه واهتمام أبيه رعاية حتت جديد انشأ
من املنبعث الديين واحلماس االجتماعي النشاط من جوٍّ يف وترعرع

حفظ ، املهاجر اإلمام بيئة ،))جديد((نشاط كثرياً شيئاً القرآن من
من مجلة يد على والقرآنية اللغوية وكذا الشرعية العلوم أسس وأخذ

وعلوي بصري أخواه مقدمتهم يف ويأيت ، .الشيوخ
اإلمام عصر كان ـافسوقد وتن ـابرة ومث اهتمام عصر جديد

يف ما كل بذل وهلذا ، الشيوخ عن واألخذ العلم طلب على شريف
الشاعر قول معىن متمثال والعمل العلم رهان ليكسب :وسعه
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آِكلُه أنت متَراً املَجد تحسِب الصَِّبراال تلْعق حتى اجملد تبلُغَ لن
أقران بني أبدع جديداً إىلولكن ـبقهم وس ـاوزهم ج ـىت ح ه

ـني ع به قر مما ، وحققها والعلوم املعارف عايل وأخذ ، التحصيل
، ما ـدعو ل وعضداً ، هلما سنداً ذلك بعد فكان ، وأخويه أبويه
ـذكراً وم ناصحاً أخرى إىل مدينة ومن ، قرية إىل قرية من يسافر

ـىن باحلس املخالفني وجيادل ، العوام قلوب يتألف ، ـعومعلماً م
ـت حت وانطوى ، اجلميع له تأدب حىت ، البينة باحلجج استشهاده

واملخالفات البدع أهل من الغفري اجلمُّ .لوائه
ـوي وعل جديد لولديه تصدره مرحلة إبان عبيداللّه اإلمام أذن
العراق إىل يرحل أن جديداً وكلف ، احلرام اللّه بيت إىل يذهبا كي

األقارب من هناك بقي من ـنيلزيارة ب ـائج الوش صالت وربط ،
ـب كت ـىن املع هذا ويف ، حبضرموت املقيمني وبني هناك الثاوين

الشفاف((صاحب ـان))اجلوهر ك البصرة إىل من جديٍد سفَر أن
ـه وأن ، األقارب وزيارة الغالت لقبض علوي أخيه مع حج حينما

، اخلليج بشواطئ ماراً األرجع وعمانودخل ، والقطيف ، ،حساء
ظفارو إىل .انعطف

بكبار واالتصال واإلسناد األخذ دائرة اتسعت الرحلة هذه ويف
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الصدد هذا ويف ، فيها وعرب فيها زار اليت البلدان يف اإلسالم علماء
ص مثاله ما نوح بن اللّه عبد املؤرخ ـاب١٠٢كتب كت ـل ذي يف

املهاجر((  : ))اإلمام
جا: جديد إىل والده بإذن وبرز حبضرموت يفولد ـه أخوي نب

، كثري خلق به وانتفع ، وإجازته احلديث ورواية ، التدريس حلبة
وصوب حدب كل من الطالب عليه .وأقبل

عام والده وفاة بعد مسل قرية من االنتقالَ جديد اإلمام استحسن
وتديَّر٣٨٣ ، التارخيية ترمي مدينة من مقربة على جبري بيت قرية إىل

و عقاراً واختذ العامهناك والنفع للتدريس القرية يف وتصدر ، خنيالً
، ـرع والض بالزرع واخلواص العوام أيدي فيها وحرَّك ، واخلاص
ـة الزراعي ـا نوعيا ـني وحتس وتطويرها القرية مبوارد واالكتفاء
ـار املش اخلصبة املناطق إحدى عهده يف صارت حىت ، واحليوانية

ا تلك يف الطالب وازدحم ، بالبنان ـنيإليها املع من ينهلون لقرية
ـه أخالق ـف ولط الواسع وكرمه بلطفه اجلميع تأثر كما ، الدافق
ذريةً القرية تلك يف اللّه ورزقه ، منطقه وعذوبة للناس صدره وسعة
، التام األخذ عنه وأخذوا ، عمره من ردحاً بعضهم أدرك مباركةً
ـل والعم م ـ العل ـرف ش بعدهم من جاء من ويف فيهم وتسلسل
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أنواال إال ؛ احلالل الرزق بطلب واالعتناء العمل وحب ، ستقامة
يبق فلم جمراه جرى والقدر إالالقضاء ـال الرج ـؤالء ه آثار من

بصريالنادر آل بيت انقراض مثل املبارك البيت هذا انقرض كما ،
السابع القرن منتصف .اهلجرييف

صاحب ع : ))الغرر((كتب بن جديد الشيخ اإلمام ـدوالسيد ب
، والورع والزهد العلم فنون يف التبحر ذريته وعلى عليه الغالب اللّه
ـت طُِمس ـد ق ومخسة ، علماء فقهاء ثالثة إال منهم أحد يبق مل و

يف الثمني((أمساؤهم ـا))الدر فيه حكى أوراق منه انقطعت الذي
ـد عقائ على أشعريةٌ شافعيةٌ وكلهم وفضائلهم، ومآثرهم أخبارهم

الكت والسنةأهل .)١(اب
صاحب أيضا ـبين))الغرر((وكتب ك انقرضوا جديد بين إن مث

ـاحب ص وعد ، جديدة امسها بزبيد امرأةٌ موتاهم وآخر ، بصري
                                        

الثمني(() ١( الثمني((وأ،))الدر بتراجم))الياقوت فيه مؤلفه اعتىن خمطوط كتاب ،
ـأليف بالت العهد وطول اإلمهال ولكن ، املهاجر اإلمام حلول منذ العلويني السادة

حىت ، الكتاب هذا أوراق بعض متزق يف ـرنإتسبب الق خالل الغرر صاحب ن
م كثري طمس يف سببا كان ذلك وأن ، متزقه من يشكو بصريالعاشر بين أخبار ن

ي الكتاب هذا ولكن ، وآثارهم جديد ماعوبين مكان له يعرف وال معدوما اآلن د
الوارد امسه  .عدا
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الثمني((: أي-))الياقوت(( ،-))الدر ـاً عامل شيخاً عشر اثين منهم
يبق مل عديدةٌ مآثر وهلم ، الكتاب يف ومناقبهم ، أخبارهم اندثرت

بترميمنها حاميتهم يف إليهم املنسوب مسجدهم . إال

ـاس بانطم املبارك البيت هذا آثار انطماس إىل اإلشارة سبقت
انقراضهم وكذلك ، املؤلفات ـابعبعض الس ـرن الق منتصف يف

إال ألفراٍدأناهلجري املناقب بعض ذكرت التراجم من أيدينا بني ما
ـذه،منهم ه يف خاصا كتيبا جديد بين للسادة افردنا قد أننا ومع

أنه إال نضعهمالسلسلة أن أخرىحيسن مرة يدلهنا ساطعاً منوذجاً
ورجاله العصر ذلك .على

جديد-١ بن حممد بن علي الدين .)١(نور
                                        

القرن) ١( علماء ـاتالسابعأحد أمَّه ـه ل وترمجت ، ا ونشأ بترمي ولد ، اهلجري
يف كاجلَنِدي يف))تارخيه((التراجم سمرة وابِن وترجم))الطبقات((، يف، ـه ل

و))املشرع(( ويف))الغرر((، املشيقة((، و))الربقة النبوي((،  . ))العقد
ـب الطل يف ـد وج ، احلرمني إىل انتقل مث حبضرموت علومه أولويات تلقى
، ـرآن والق السنة علوم حتصيل يف األقران نافس ، بالركب العلم سبيل يف وزاحم

واألق واألقطار اجلهات يف صيته عظم وغريهاحىت والعراق اهلند إىل وسافر ، اليم



 

 )٣١(

                                                                                     
ـن ب إبراهيم القاضي أدرك احلرمني من عودته بعد عدن إىل قدم وملا ، البالد من

القري كتابظأمحد عنه فأخذ ـطفى((ي املص سنن من ـرج))املستصفى خ مث ،
ـو ه وتزوج ، الوجيز ببلدة اخلوالين الفقيه مث العيين أمحد بن مدافع الشيخ لزيارة

ـكناوأ وس ، تاماً أخذاً مدافع الشيخ عن وأخذ ، الشيخ ابنيت من امللك عبد خوه
ـد، جدي بن علي الشريف عن احلديث الناس وأخذ ، دهيم بذي الزمن من برهة

أب واإلمام السفايل مسعود بن حممد اإلمام الشيخ عنه أخذ ،ووممن احلمريي الناصر
راشد بن حسن واإلمام ، اجلندي حممد بن ـنوأمحد ب حممد ـخ ـي الش واإلمام

عنه يقول الفشلي وكان ، الفشلي ـاظ: إبراهيم احلف من ثقةٌ رجلٌ جديد ،أبو
صاحب النبوي((ذكره .) ٢٥٣: ١())العقد

احلديث بعلوم اعتىن حضرموت إىل عاد العاليةوملا األسانيد ونشر ، ،وحققها
أنه ويذكر تلقاها، اليت املعرفة بفنون الطالب ـنوأفاد م ـند الس حذف من أول

ـن م ـذه تالمي عند وما ، احلفظ من عنده ما على واعتمادا ، اختصارا احلديث
أسانيدها عن جمردةً األحاديث من كثرياً وروى ، . االستيعاب

يف: قلت كالنووي العلماء بعض يفعله كان .))األذكار((وهذا
ا ذلك ذكر ، بتوثيقها واعتىن الشريفة النسبة حقق يفكما ـة باخمرم ـيخ لش

النحر(( وقال))قالدة ـرموت: ، حض أهل له اعترف عيسى بن أمحد قدم ملا إنه
مث ، أنكروه وما ،إبالفضل ـوه ادَّع ملا توكيداً البينة إقامة أرادوا ذلك بعد من م

آنذاك بترمي مئةوكان جديدثالث بن حممد بن علي احملدث اإلمام فسار ، مفت
وأثبت العراق مثإىل ، ـج احل يريد ممن عدل مئة حنو عليه وأشهد ، النسب ذلك

وقَِدم ، احلضارم من حج ممن مجيعا األثبات على وأشهد ، مبكة أخرى مرةً أثبته
بإثباته األشهاد رؤوس على وشهدوا معلوٍم يوٍم يف الشهود ـاِره. هؤالء آث ومن



 

 )٣٢(

جديد-٢ بن حممد بن اللّه .)١(عبد

                                                                                     
األعمال فضائل يف حديثاً أربعني فيه مجع حديثيٌّ خمطوطةالجزٌء ـانزالت وك ،

يف ـذلك ك امسه وورد ، اجلديد أيب بالشريف اليمن أهل عند ـة((يعرف النفح
التباس))لعنربيةا قضية يسرد مؤلفها وكان ، الفتوح أيب شأنهالبن يف عدن حاكم

أيب: فقال السيد ولده ومن ، حضرموت إىل املتنقل أمحد السيد عيسى ولد ومن
يف عدن إىل القادم سنةجديد شادي بن أيوب بن طغتكني بن مسعود ،٦١١أيام

إىل ـع رج مث ، ـد اهلن أرض إىل ـزه وجه فقبضه ما ألمر منه املسعود فتوحش
املسعود وفاة بعد . حضرموت

االجتهاد، رتبة بلغ م و شيخ ألف بلغوا شيوخه أن ترامجه بعض يف ورد وقد
يف السخاوي احلافظ عنه ونقل ، اإلسناد بعلو ـنة((كتابهوتفرد احلس ))املقاصد

املؤذن مساع عند السالم عليه اخلضر يف. حديث ـره ـة((ذك العيني ـرح ))ش

 .١٤٢ص

عصره) ١( يف النظري عدمي املستنري ،،الشيخ عالية وأخالق وزهد وورع علم صاحب
سنة ا ومات ، بترمي وفاته٦٠٨ولد يف تعزية رسالة عليه الدالة اآلثار من بقي ،

ـاكت فيه يقول جديد بن حممد ألخيه احلضرمي اِحلب أيب ابن العالمة الشيخ : بها
وروعتنا ، فجيعتك من أعظم به فجيعتنا وإن ، فَقْده وأوحشنا ، بعده ساءنا لقد
وشريفُنا ، مكاننا يف أليفُنا وهو ذلك يكون ال فكيف ، روعتك من أعظم لفراقه

وأو علمائنا أحد وهو ، زماننا والنوائبيف الشدائد يف العون نعم كان ولقد ، تادنا
املُِلمَّة واملَعاِطب ، املِهمَّة العواقب ملَخِشي واملدَّخر ، : املدهلمة

ــه وفراقُ ــده فَقْ ــا ِمن ــالكُرِه موقَعوب بالناس الدَّهِر خطْب ولكنَّ



 

 )٣٣(

جديد-٣ بن أمحد بن حممد بن امللك .)١(عبد

إىل حبضرموت النبوي البيت آل ذرية به اللّه حفظ الذي اإلمام
ـرن الق بعد أحد وجديٍد بصريٍّ أخويه ذرية من يبق مل إذ ، اليوم

ـانالسابع ك األرجح وعلى ، حبضرموت علويٌّ ولد ، تقدم كما
وقيل ، باحلسيسة من: مولده أول وهو ، سمل ،يف ـاً علوي مسي

األرض ـارق مش يف ـوي عل وآلُ علوي بين أشراف ينتسب وإليه
ا .ومغار

ـس مش وأشرقت ، بصري بأخيه وانتفع ، أبويه رعاية حتت نشأ
ـة بيئ فبيئته ، زاهية ونبويٍة قرآنيٍة ونفحاٍت ، عالية مهٍة على حياته
ـوراين الن ـتح والف احلق معدن أهل وأهله ، القرآين والنور ،العلم

                                                                                     
ــٍة مِلمَّ ــل لكُ ــاه ذَخرن ــا باوكُن الرَّزايا ـعوسهم مولَ ـذخائِر ل

. 
اعترف) ١( ، واملعلوم املنطوق لسائر املتقن العلوم أنواع يف البارع العامل مل العا الفقيه

والتفسري احلديث يف مرجعاً فكان ، الشريعة علوم كافة يف بسبقه زمانه علماء له
عام تويف ، بيته أهل من غريه حال هو كما وآثاره أخباره اندثرت ، ٦١٤والفقه

 .١٢٣ص))الغرر((اجعور



 

 )٣٤(

متطلعاـومن الغالم هذا ينشأ أن غرو فال ، كلها األمة نظر حمط زله
ـه أبي نظرات ختب مل و ، إليه ساعيةٌ هي كما إليها ساعياً املعايل إىل
، ـبابه ش ـوان عنف يف املواعيد زرعت بل ، فيه جده تصورات وال
، الطلعة مهيب ، البديهة سريع احلجة قَِويَّ فذّاً علوي اإلمام وبرز

والعامحيظ اخلاص باحترام .ى
ـه اللّ كتاب صدره يف جيمع اللّه عبيد بن علوي اإلمام يكد مل
ولغة وتفسري حديث من العلم جمريات ويستوعب ، وحتقيقا حفظاً
، املباركة أسرته حميط يف املتداولة العلوم من وغريها وسري وتاريخ

الشريفني احلرمني إىل والده فوجَّهه املزيد إىل تطلع ـثحىت فمك ،
آخذ سنني بضع ـىاا عل ـا ومطلع ، وفروعها العلوم أصول يف

ـدين اجملته ـن م ـريعة الش معني من ومتضلعاً ، وروايتها األسانيد
حتقيق من صدره يف مجعه مبا وابتهج ، األقران فاق حىت ، واحملدثني

. وبيان
ـع م وتصدر ، واحللم العلم بكمال مزوداً حضرموت إىل فعاد

مشكاةإخوانه يف النور ويضيء ، الرجال يصنع املبارك الوادي يف
حىت ، الفهم وثاقب العلم بصايف واملريدين الطالب وميد ، األجيال
، ـل الوص ـور ن للمريدين وأشرق ، اجلهل ظالم العيون عن اجنلى



 

 )٣٥(

الفحل اإلمام هذا حبلقات أبنائهم إحلاق يف الناس .واجتهد
الترا كتب أمهات له ،ترمجت ـهجم مقام ـى عل ـل الك أمجع

ونوٍرقمالسا وإخالٍص صدٍق مع ا وآال الشريعة علوم يف وتفوُّقه ،
ـة وإقام ، ـنفس ال جماهدة سبيل يف ذاتيٍة ومكابدٍة ، وعمل وعلٍم
ـخاء الس من عظيٍم جانٍب على كان بل ، احلاجز الورع حواجز
ـدقات للص حمباً ، رجاله وأدب البيت هذا أرومة وتلك ، والكرم

أهلحم إىل وخيرج بيديه صدقاته حيمل وكان ، واألرمل للفقراء سنا
يف ـر وينظ ـازحهم ومي ـرور الس ـيهم عل يدخل والِعوز الضَّنك
وأعمال النخيل وغرس بالزراعة واضح اهتمام له وكان حوائجهم،
ـة وتربي الناس تعليم بني وقته موزعاً والكسل، الدَّعة متجنباً احلراثة

وإقامة ـيشاألبناء والع ـرزق ال مبصادر واالعتناء الصاحلة األعمال
.احلالل

إنه حىت ، احملتاجني على إنفاقه سعة التراجم كتب ذكرت وقد
حنو معه عزم حجته عام ،اًيف وخدمه حاشيته غري رجالً مثانني من

وإياباً ذهاباً الرحلة مدة اجلميع على ينفق .فكان
مسل عن التحول يف رغب أنه اويبدو فاستقر ، جبري بيت إىل

جمالس وعقد ، داراً وابتىن وعقاراً خنالً ا واشترى جديد أخيه مع



 

 )٣٦(

ـوم عل يف والتوسع ، للحديث احلفظ طالبه وألزم ، والتذكري العلم
ـرة لكث وخنيله زراعته مكان إىل م خرج ولرمبا ، والتفسري الفقه

للن وحمبته ، والشجر املاء مواطن يف جنانزهةـرغبته يف والتروح
ومزارعها .القرية

علوي بن حممد ولده منهم ظهر صاحلةٌ ذريةٌ يف)١(وله له ترجم ،
التراجم أمهات ـاده))الغرر((و))كاملشرع((بعض أحف ـن وم ،

علوي بن حممد بن علوي .)٢(األكابر

                                        
األخالق) ١( حسن عابداً زاهداً ورعاً ، وجده ألبيه وارثاً إماماً علوي بن حممد كان

يف له ترجم ، باملسلمني ورمحٍة رأفٍة ذا ، الشمائل ،))الغرر((و))املشرع((لطيف
وصحب ، والفنون املعارف شىت يف واملتون واملؤلفات الكتب عشرات واستظهر

عبيداللّهأ بن بصري عمه ابن على وتفقه ، اجملتهدين األئمة من عصره يف ومن باه
ـاهره ظ يف اللّه آيات من آيةً وكان ، ا وآال العربية ويف الشريعة علوم يف وبرز

وعلومه أعماله كافة ويف ، ومفهومه ومنطوقه .وباطنه
الغرر يف ومخ: قال ست العمر من وله جبري ببيت وفاته سنةوكانت . سون

 .١٢٧ص))الغرر((انظر

سنة) ٢( ا وتويف جبري ببيت ـد٥١٢ولد ي على العلوم يف وترقى القرآن وحفظ ،
ـه يبلغ ما قصرية مدة يف وبلغ ، والقلوب واألرواح األنظار حمط كان الذي والده
له وشهد ، الرجال حمافل يف األصابع إليه وأشارت ، الطوال الليال يف اجملتهدون

،ال ـة العلوي الوراثة إشارات حمياه يف وحملوا ، واألعمال العلوم يف بالتفوق شيوخ



 

 )٣٧(

ـد توطي ـبيل س يف كلها حياته اللّه عبيد بن علوي اإلمام عاش
ال املدرسة ـندعائم م ـا وورثه املهاجر اإلمام جده قواعدها بىن يت

ـراث ت ـال ح هو كما للضياع تراثه تعرض وقد ، اللّه عبيد بعده
ـاحب ص قال ، وفاته تاريخ يعرف مل إنه حىت ، ـد((أخويه العق

 : ٢٦١-٢٦٠ص))النبوي
يف قوله غري منه يعرف مل وفاته ـا))الياقوت((وتاريخ م ـد بع

األعوا ذكر من ـة . )).. مئةوثالث..((: مامنحق رمح ـه اللّ رمحه
.)١(األبرار

                                                                                     
صاحب فيه قال حىت ، النبوية القبسات من : ))الغرر((ومالمح غاية على كان

وللمتبوع االتباع لصدق مثاالً بذلك وكان ، النفس رؤية وعدم والتواضع السكينة
، وسلم وآله عليه اللّه صلى ـزلاألعظم ي مل و ، به وتأدبوا كثري خلق به وانتفع

ا آناء للّه قانتاً زاهداً ولهلعابداً ، ا ودفن جبري ببيت تويف حىت النهار وأطراف ليل
قسم خبالع املعرف علوي بن علي الشهري الشيخ الكبري اإلمام الولد  .من

  . ١٢٧ص))الغرر((راجع) ١(
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