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للناشر حمفوظة الطبع حقوق
التراث وخدمة الدراسات فرع

األوىل ـ١٤٢٢الطبعة م٢٠٠٢–ه
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القرآين ..املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

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

اَألفَاِضل شيوخي ..إىل
السَّلَف ..بقيَِّة

اخلَلَف يف الطريِق ..وأمثلِة
اِإلمام أحفاِد الدَِّويلةوإىل موىل ـارقحممد مش يف
ا ومغار ..األرض

مناذِج على التعرُِّف يف الراغبني اليت(( وإىل السَّفينِة
هلَك عنها تخلّف ومن نجا رِكبها ..))من

 املُؤلّف
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احلال شاهد

ـال املَ يف املُقَدَِّم الشيِخ على سالم
ـِل األفاض يف ـى املنتق علَِويِّ أيب

ـال الع يف ـن احملاس احلاوي حممٍد
ـِل األفاض ـاِل الرج سباِق وساِبق

ـةٌ ـ نبِويَّ ـةٌ ـ دوح ـه ـ نمت ـرع ـ وف
ـائِل وفَض ـاٍيل ع سمٍت حسن له

ـد ماِج ـِر العص أَوحد أثيلٌ فريد
ـِل الرذائ ـِع مجي ِمن مصفى صِفيٌّ

ـ وال بالوصاِل حِبي وحمبوب مِحبٌّ
الشمائِل حلْو القوِم زعيم ـعطايا

٣٩٥ص))الغرر((
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ب علي بن الدويلة موىل حممد اإلمام الفقيههو حممد ابن علوي ن
ـن ب م ـ قس خالع علي ابن مرباط صاحب حممد بن علي بن املقدم
ـى عيس ابن املهاجر أمحد ابن عبيداهلل بن علوي بن حممد بن علوي
ـد حمم ابن الصادق جعفر ابن العريضي علي ابن النقيب حممد ابن
ـة وفاطم علي ابن السبط احلسني ابن العابدين زين علي ابن الباقر

وسلمرضي وآله عليه اللّه صلى اللّه رسول بنت عنهما . اللّه
 

ـهم وجعل ، واملفاخر املهابة تيجان أولياءه ألبس الذي للّه احلمد
ـاطن الب يف ـنون املض م ـ العل مكنون على احملسوس مل العا يف أَِدالَّء
ـيدنا س ، واألواخر األوائل سيد على والسالم والصالة ، والظاهر

عبد بن فسرىحممد الوالية نور منه انبثق الذي ، اللّه أهل إمام اللّه
وعلى ، األكابر السادة آله وعلى ، والسرائر واألرواح القلوب يف
يوم إىل بإحسان هلم التابعني وعلى ، والبصائر اهلدى أئمة أصحابه

السرائر . تبلى
ـر الق رجال من مباركاً منوذجاً الكرمي القارئ إىل فأَزفُّ نوبعد
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والشرفالسابع التقوى خصال من فيه اللّه مجع منوذجاً ، اهلجري
ـره س يف له اللّه مواهب من ويستفاد ، أمره يف ينظر أن يستحقُّ ما
لألرواح اإلنارة دور فيها له كان الزمن من حقبةً عاش ، جهره ويف
ـان واإلمي ـالم اإلس ـب مرات يف ترقى ، املوقنة والقلوب ، املؤمنة

قائالًواإلح بالنعمة حتدث حىت جبدارة :سان
ـ حبيب واحلبيب ِحيبِّ ـِبيـاِحلبُّ جمي ـل كُ قبلَ سبِقي والسَّبق

ـرعاً مس املنادي فأجبت يبنوديت وغُِذي اهلوى حبِر يف وغطست
ـذي ال اإلمام هذا مثِل ِمن مبوالها املطمئنة القلوب ألهل وهنيئاً

مكث أنه مناقبه يف ،ورد العشاء بوضوء الصبح يصلي عاماً عشرين
الد جملس يف القرآن فسَّر إذا علمهوكان سعة من األلباب حييِّر ،رس

ـدوداً حم ـان ك للعلم طلبه أن مع ؛ دليله ورجحان ، حجته وقوة
ـب املناق من ذلك غري إىل عصره، أهل من وأمثاله بأشباهه مقارنةً

وجالل باله وسعة حاله عظم على اللّهالدالة نفعنا ، واستقامته إنابته
وعلومه .آمني.. بربكاته
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ـه نفس ـرويض ت يف البالغ ، باللّه العارف العفيف الشريف هو
، ـيب النس ـال الكم درجة الروحية ورياضاته الطوعية باجملاهدات
واحد ، دهره وعني عصره إمام ، الكسيب بعد الوهيب الفتح ومقام

ل املشهود ،الزمان والتعبد العمل يف الصدق لواء وحامل ، بالتفرد ه
العلماء ورضيه ، والقصد والفعل القول يف باألمانة املُصلون له شهد

بترمي ولد ، النورانية واملواهب الربانية الفتوحات يف ـي–إماماً وه
اإلقليم ـو–حرم وه أبوه مات ، العظيم القرآن نصف ا وحفظ

الشي عمه فكفله ـرهصغري بنظ ـه ومشل ورباه ، باعلوي اللّه عبد خ
ـى عل ـت ثب حىت طريقته منهاج على به وسلك ، رعايته وحسن
ـن ع ـذ فأخ ، قوي سند كل العناية حبسن ونال ، السوي الطريق

والفضل العلم أهل أسرته من .مجلة
كل ساطعةًيف األنوار ترى ـدىحني اهل ـرِّ س من للكون تضيُء

ول ما فجِر يغمرهممن والنور ـادوا والكتب القرآن فارقوا وما طبعاً
برزوا مذ بالسر غدوا قد سادة ـباهم نس ـله فض من م ر وزادهم

ـق للتطبي ـاً ومرتع ، واآلداب للتربية معهداً آنذاك ترمي وكانت
ـن ع بيع وال جتارةٌ تلهيهم ال قوم ، والسنة الكتاب لثوابت العلمي
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ا وإقام اللّه ـهذكر في ـب تتقل يوماً خيافون ، الزكاة وإيتاء لصالة
، واألبصار املتالقلوب اجملتمع هذا مبثل أنضوحِريٌّ اخلري على افر

االتباع سنن على الفتيان .ينشئ
ـا ـ ِمن ــاِن الفتي ــئُ ناِش ــأُ ـوهوينش أَب ـوَّده ع ـان ك ـا م على

إىل إضافة ، وسلفه أهله طريقة علي بن حممد اإلمام ـادئأخذ مب
ـه جمتمع ا يزخر اليت والقرآنية والصوفية واحلديثية الفقهية العلوم
القول ذلك ورد ، دهره وأئمة ، عصره شيوخ من مجلة عن الواسع

التراجم . يف
صاحب عن١٨٧ص))الغرر((قال يف((نقالً ـف اللطي ـزء اجل

الشريف ـدر))التحكيم العي اللّه عبد بن بكر أيب اإلمام وسللسيد
ـن))العدين(( ب حممد بن الرمحن عبد السيد ألخذ وصفه معرض يف

مثاله ما الدويلة موىل اإلذن: علي حممد بن الرمحن عبد الشيخ أخذ
العارف الويل الصاحل الشيخ أبيه عن واآلداب الصحبة وعقد والعهد
علي بن حممد الدين مجال الفقيه القدوة احلرب واملعارف العلوم ذي

الدوي ـنموىل ب علي الشيخ والده بآداب حممد الشيخ وتأدب ، لة
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باعلوي اللّه عبد الشيخ بعمه وخترج ، يف)١(علوي ـره بس وترىب ،
ـذا وح ، طريقته منهاج على وسلك ، والظاهر الباطن اللدين العلم

به واقتدى . )٢(حذوه

إىل ووصل ، شبابه يف علي بن حممد اإلمام ،رحل احلرمني أرض
ما وأخذ ، الكونني سيد جده وزار ، النسكني من عليه ما وأدى
ـق طري يف ـع واجتم ، الكاملني والفقهاء العارفني من مجاعة عن
ـاعترف ف الطواشي اللّه عبد بن علي باللّه العارف بالشيخ رجوعه
عِلم كلما علي بن حممد اإلمام وكان ، الشريف مبقامه لصاحبه كل

ينشيئاً وال به عِملَ الشريعة علم منكبهـمن عن العمل رداء .)٣(زع

يف الروي((قال ـات) : ٢٠٠: ٢())املشرع رياض ـه ل ـان ك
                                        

السلسلة) ١( هذه ضمن له ترمجنا  .وقد

.١٨٧))الغرر(() ٢(
الروي(() ٣( واختصار٢٠١ص))املشرع  .بتصرف
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عن أعماله خيفي وكان ، قلبيات أعماله وأكثر ومقامات، وأحوالٌ
وترد ، بالبادية اإلقامة عليه الغالب وكان ، أهله عن وحىت أصحابه
إىل الدعوة بنشر يشتغل وكان ، بادية عليه بركتها أحوالٌ ا عليه
ـاً كالم تكلم رمبا النورانية األحوال من حالٌ عليه ورد وإذا ، اللّه

باحلال واملقصود ، واحلقيقة الشريعة علوم يف بسٍط: عظيماً ورود
سره ويصفو ، نفسه فترتاح ، وطاعاته وتالوته أذكاره كثرِة ،من

نفسيٍّ انزعاٍج أو قبٍض حالُ عليه يرد وقد ، عليه اللّه فتح مبا فيتكلم
وقد تصرفه، على جلياً ذلك فيظهر سبحانه احلق مقام من خوٍف أو
ـه اللّ عبد الشيخ عمه حضرة يف عليه يغشى قد أنه سريته يف ورد
يعترض من لبعض يقول وكان ، احلال وارد عليه ورد إذا باعلوي

ويت حالهعليه يف لدكت: حري اجلبال على نزل لو شيٌء علينا .نزل
صاحب ـن : ))املشرع((قال ب حممد والسيد يصلي بعضهم قام

نفسه يف قال الرجل سجد فلما ، املسجد يف نائماً زال ال أنا: علي
ويقولون ، نائم مضطجع وهذا ، وقائم فماإ: ساجد مل، للعا قدوة نه

رأسه الرجل ارفع ـاألرضمن ب جبهته لزقت بل ـابلسجود فت ،
أن عنده من بعض علي بن حممد السيد فأمر ، اعتراضه عن ورجع
ـذر، اعت ـالته ص ـن م فرغ فلما ، سجدته من الرجل رأس يرفع
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االعتراض إىل يعود ال أن على .)١(وعاهده
،: قلت الترمجة صاحب وصدق صالح على تدل كرامةٌ وهذه

نافلةٌ الصالةَ أن ـاحبواحلال ص عنها تأخر ملا فرضاً كانت ولو ،
وحده يصلي الرجل كون ذلك على ويدل ، .الترمجة

ـن ب ـل فض تعاىل باللّه العارف الشهري العلم الكبري الشيخ وكان
ومي ، عليه ويثين يعظمه يديهتعبداللّه بني .ثل

ـا فأحيان ؛ غريبة وأمور ، عجيبة حاالت الترمجة لصاحب وكان
امللوك ثياب ـبسيلبس يل ـرة وم ، الصعلوك بزي يتزيا وأحيانا ،

الشِّ يلبس وأخرى ، احلسنة النفيسة مالالثياب ورمبا ، اخلشنة مال
مث ، واألكابر األعيان صحبة ـراءيإىل الفق ـحب ويص ـهم عن نفر

ـام القي من البدنية األعمال يف جيتهد األحيان بعض ويف ، األصاغر
عشرين حنو مكث أنه روي فقد ، ـبحوالصيام الص ـلي يص سنة

العشاء .)٢(بوضوء
                                        

السابق)١(  .بتصرف٢٠٠صاملصدر

أعلم–قلت)٢( رغب : –واللّه يف التقلب هذا وعالقاتهيعدُّ حياته ومظاهر اإلمام ات
، أَِلفَها اليت عاداته تغيري عليه يصعب فاملرء وإال ، وقهرها النفس موت على داللةً
ـذا هل مبكراً هيأته وأسالفه أشياخه أيدي على اإلمام تلقاها اليت النفسية فالتربية
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يف ـاً أساس والقالبية القلبية اجملاهدات وكانت ، السامي ،املقام ـلف الس ـة تربي

ـارات االختي ـى عل معتمدين ، والبنات األبناء وترتيب تركيب يف هاماً وعنصراً
وقواعده اإلسالم فهم عن املنبثقة .الذاتية

ـن م شيء مع الرسالة عهد منذ اإلسالمية التربية تاريخ يف معلوم هذا ومثل
يؤثر الرجال فيها كان اليت العصور ففي زمان، إىل زمان من ـادالتفاوت اجله ون

ـدات اجملاه كانت السامي اهلدف هلذا م وذوا م طاقا وجيندون ، اللّه سبيل يف
اآلداب ـن ع أحد يتأخر فلم ، اإلسالمية العسكرية شكل تتخذ والقالبية القلبية
حال تغري وملا ، اللّه سبيل يف السيف حيمل وهو األخالقية التربية ومفهوم والسلوك

بال على دخل مبا العقالءاملسلمني جنح والقبض النقض أسباب من وعقوهلم دهم
ـهم يس ذاتياً مدلوالً اجلهاد إعطاء إىل ديهم اهتدى ومن ، النبوي البيت آل من
ـل وحبائ ، ـرارة الغ الدنيا معركة يف الوقوع التباس املرَء ويقي اإلنسان، بناء يف

ا اجلهاد ملستقبل اليقيين التطلع مع والشيطان، واهلوى يأيت﴿عندما،ملشروعالنفس
عنده من أمر أو بالفتح . ﴾اللّه

أضدادهم به يرميهم ملا خالفاً ، املسألة هذه من الصاحل سلفنا موقف هو هذا
ـد عه منذ حبضرموت البيت آل منهج إن حيث ، الغريبة واإللصاقات التهم من

ي ال تربويةً قاعدةً أرسى قد بعده من جاء ومن املقدم غالفقيه ا والريلزم ، أهلها
ـن ع التخلي وهي ، ا األخذ عدم يف لغريهم االنتقادات وضع إىل معها مييلون
حتت السالح محل وترك ، والسياسات احلكم وكراسي الرياسات معركة خوض
السالح وصار ، اللّه سبيل يف اجلهاد قضية احلكام عطل أن بعد كانت صورة أي

واجل واملال احلكم على للصراع ـذهوسيلةً ه ـبيل س يف ميوتون ال البيت فآل ، اه
كما حضرموت مدرسة اليوم الضعف مشل فقد وذاك هذا ومع ، الدنيئة املطامح
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صاحب ـمى : ٢٠١ص))املشرع((قال املس ـل احمل ـار اخت مث
ـ ـالة))يبحر((ب الص أفضل عليه هود اللّه نيب قرب من قريب وهو ،

ـثري ك حوله وبىن ، واستوطن دارا وبىن جاريٍة، عٍني عنده والسالم
قري صارت حىت بيوتاً مجاعته ـزمنمن ال ـن م مدٍة وبعد ، عامرة ةً

لألوىل فقيل ، أخرى قريةٌ قريته من قريباً الدَِّويلة((بنيت ،))يبحر
حضرموت))الدويلة((ومعىن كالم ـه)١())العتيقة((يف علي وأطلق ،

                                                                                     
ـة معرك وخاضوا ، السلف ثوابت إليها املنتسبني من الكثري ونقَض ، غريها مشل

وأندادهم أضدادهم خاضها اليت الوترية ذات على واحلكم واملال . اجلاه
ا احلياةومدرسة معركة يف ترى ال ولكنها ؛ بعينه أحد على تعترض ال لسلف

كما غريباً احلقُّ اإلسالم زال ال بل ، السليم البديل صورة مناذجها بكافة املعاصرة
والسياسية والعملية والعلمية الفكرية املظاهر من كثٍري يف التأثري منعدم ، غريباً بدأ

وحِريٌّ ، واالعتقادية ـدواالقتصادية بنق يبدأ أن الصاحل السلف قرار على باملنتقد
ت أن يريدها اليت أناإلسالمصنعالبدائل مجيعا يلزمنا وعندها ، املغلوب الواقع يف

ونتخلى املشروع اجلهاد مدلوالت إىل العود الذين-نبارك خصوصا املتأخرون حنن
علي والتغين ، به االعتداد غري السلف منهج من لنا يبق ـهمل برجال واالفتخار ، -ه
أهل من غرينا مع لنخوض السلبية مواقفنا عن اللّه((نتخلى إال إله ـة))ال معرك

قريب لناظره غداً وإن ، املتكامل اإلسالمي .البناء
الروي(() ١(  .٢٠١ص))املشرع
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ذلك الدَِّويلَة((بعد .))موىل
السلف من كثري اللّه–وكان ال–رمحهم حياة إىل ،مييلون بادية

ـا والرض العبادة حال هلم ِليصفُو الناس وزحام املدن عن وخيرجون
األحوال غالب يف وهم ، البوادي بني الدعوة ولنشر ، باللّه واألنس
ـون ويأنس ، للداعي يستجيبون صافيٍة وأذهاٍن سليمٍة قلوٍب أهل
ـون وحيرص ، الداعي كلمات فيهم وتؤثر م، ويعتقدو ، اللّه بأهل

ال البالغعلى حيسن من وجدوا إذا واالقتداء .عمل
حوهلا وما يبحر بادية يف وجد الدويلة موىل علي بن حممد واإلمام

كثري خلق به وانتفع البادية بتلك فخيم ، سليمةً .قلوباً

أو ـريٍّ نث كالٍم من عنه يؤثر ما وحاله الرجل مقام على يدل مما
ور وقد ، شعريٍّ الدالةنظٍم احلكيمة أقواله من التراجم كتب يف د

قوله ذلك فمن ، مرتبته وعلو حاله عظم ـاىل: على تع اللّه نذكر
يف ـى فيبق ، اللسان يفىن مث ، احلروف تفىن مث ، وبالقلب باللسان

وجل عز باللّه متصلةٌ نوٍر من مشعةٌ .القلب
يقول األوىل: وكان ، ـال خص ثالثَ نفسي من ال: أعرف أين
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اللّه لقاء كره املوت كره من فإن ، املوت ـة. أكره ال: الثاني أين
                 ، ـدي ي يف ـا مم أقرب اللّه عند ما أن أعرف ألين ، الفقر أخاف

شيء: الثالثة عندي يكن مل وإن أضيف أن أكره  . )١(ال
العيدروس القادر عبد الشيخ ـرجم-قال املت كالم على  : -معلقاً

التصو مجع كيف ،فانظر ـاً أُمِّي كونه مع الكلمات هذه يف كله ف
من شيئاً قرأ وال ، العلم بتحصيل اشتغل أنه عنه نقل ما الشيخ فإن

 . )٢(انتهى. الكتب
بالعلوم: قلت يشتغل مل من فمنهم ، السلف حياة يف كثري هذا ومثل

االتِّ قَدِم على ولكنه ؛ ودرايةً وروايةً وحتقيقاً حتصيالً وسنِنالشرعية باع
ـن م بنصيٍب مشحونةً بداياتهم كانت هؤالء مثل أن وخاصة ، االقتداء
ـرة لكث ـوم العل وتقرير الظهور عن انصرفوا مث ، الواجب للعلم الطلب
ـتغل فاش ـه نفس يف األهلية عدم بعضهم رأى ولرمبا ، بذلك املشتغلني

مواله وبني بينه فيما املعاملة وحتقيق .بالطاعة
يدلنا مومما ـ العل من كثٍري على علي بن حممد اإلمام اطالع على

                                        
الضيوف: أي) ١( .أطعم
الروي(() ٢(   . ٢٠١ص))املشرع
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والباطن بالعلم-الظاهر االشتغال بعدم يوصف كان ـا-)١(وإن م
صاحب ـاس : ٢٠١ص))املشرع((أورده الن يؤمَّ أن أراد أنه حكي

له وقالوا ، فمنعوه املشهور علوي بين مسجد ال: يف ـدويٌّ ب أنت
ي جلس صلوا فلما ، لإلمامة ـرآنتصلح الق ـن م سورٍة على تكلم

الوهيب العلم من هذا أن فعلموا ، عظيم ـ. بكالٍم . اه

ومنها ، فقليلة الشعرية مقالته :وأما
ـ حبيب واحلبيب ِحيبِّ ـِبيـاِحلبُّ جمي ـل كُ قبلَ سبِقي والسَّبق

ـرعاً مس املنادي فأجبت يبنوديت وغُِذي اهلوى حبِر يف وغطست
تسع ـعٍةيل تس ـع م ـةٌ وثالث عالةٌ وحدي يل يـنصيببوالعقد

ـال امل يف ـدَّم املق أين تعلموا يبما ـِري س ـاليثريبِّ ب سِري ليلت

إال املتأخرين من كثري على مغزاه يشكل األخري البيت أن وبرغم
                                        

املترِج) ١( مقصود أن ـالعلميعتقد ب االشتغال بعدم علي بن حممد لإلمام مل: م ـه أن
ـه أقران ـال ح هو كما الناس وتعليم الكتب مبطالعة يشتغل مل و الطلب حيترف
والعبد واألجري العامل فيها كان فحضرموت الواجب العلم ثوابت وأما ، وأشباهه

العلم بيت يف ولد الذي اإلمام هذا مثل فضال ، املعرفة أساسيات  .ومنبعهحيسن
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الفخري التصوف وقاموس العصر أسلوب ومعرفة للقصد الفهم أن
يف الغموض جالء يف أنيسهم اجلميع يدركها اليت فاحلقيقة ، املعىن

يف هم النبوي البيت آل ذرية أن نصاً واملعلوم ، ظهره يف املرء ذرية
ـن م احلال ظاهر يف كانوا ولو ، وسلم وآله عليه اللّه صلى صلبه
كان أنه الفخرية أبياته يف اإلمام فيشري ، طالب أيب بن علي صلب

مل عا يف اإلسراء ليلة جده املعىنمبعية وهذا ، ظهره يف ألنه املصاحبة
ـ نفهم أن وجيب ، الصوفيون الشعراء له يتعرض ما ـىهكثرياً عل

اإلشكال ليزول الناس لفهم املالئم احلال .)١(مقتضى
الذوقية أشعاره :ومن

ـٍس مبجل ـروِر للس حضرنا أنواروملا الغيِب ِم عالَ ِمن لنا أضاءت
ـ خم للعوارِف علينا مخّاررةٌوطافت القُدِس حضرِة يف ا يطوف

ـِفنا كَش ـأفواِه ب ـِربناها ش ـارفلما وأقم مشُوس منها لنا أضاءت
ـا بلُطِْفه القلوِب أرباب ـرارختُاطب أس ـرَّة املس وقت لنا وتبدو
عنوةً باُألنِس اُألنِس حجاب ـاررفعنا أخب ـائر بالبش إلينا وجاءت

                                        
كتاب) ١( يف بإسهاب اإلشكال هذا ـب((ناقشنا كت ـرأ يق ـن مل االتصاف شروط

 .مطبوع،))األسالف
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ـاوِغب مرادن ـا وِنلن ـا عن ا ـارنا آث ـك ذل ـد بع ِمنا يبق مل و
صحِونا عند سكِْرنا يف ـاروخاطَبنا جب ـوِد اجل فائض قدمي كرمي
ـرةً جه ـاه رأين حىت ـتاروكاشفَنا أس ـه تواري ال فَهٍم بأبصاِر

أعلم-قلت رجٍل : -واللّه على إال تدل ال األبيات ـمىهذه س
ـات الفخري ـنف ص من وهي ، واحلال والعمل والعلم الذوق يف

. الصوفية
فخري ومزاج فقري ِمزاج ـه)١(وللصوفية عن ـر يعب ـا م وهو ،

الفخري،باحلال املزاج غَلَبةُ أشعاره من يظهر الدويلة موىل وإمامنا ،

                                        
الفقري) ١( صاحبههواملزاج عنه ويعرب ، التشمري يف التقصري وشهود االعتراف حال

والعوز الفقر وإظهار ، تعاىل للّه واالعتراف والقلق اخلوف على الدالة بالعبارات
احلدادواحل اإلمام قول مثل ، : اجة

ـِري فَخ ـار ص عبد ـِطراريأنا واض فَقِْري ِضمن
ـا كم بالنعم التحدث حال وظهور األنس حال غلبة فهو الفخري املزاج أما
ـيخ للش ـاٍت أبي ـن م يذكر ما أو ، الدويلة موىل لإلمام املنسوبة األبيات يف هو

السلف من لغريه أو مل سا بن بكر .أيب
ـا وم ا إشكاال وتفسر احلال مقتضى يالئم مبا تفهم والقصائد األبيات وهذه
وماذا واألمثال األشباه به يتحدث وما الصويف العصر قاموس بدراسة منها يغمض

منها القصد وما الفخرية م عبارا  . تعنيه
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واألزمنة األعصر تلك شيوِخ يف بارز .وهو
من متسلسلةً املوضوعية وحدِتها خالل من القصيدة ألفاظَ تأمَّلنا وإذا

اإلحسان معىن يف تدور سنجدها ايِتها إىل ـه((بدايِتها اللّ ـد تعب أن
يراك فإنه تراه تكن مل فإن ، تراه ـىن))كأنك مع ـدرك ي مل ـن وم ،

، ـاه ومعن ـاه مببن ـق حتق من على االعتراض به يليق ال منا اإلحسان
ـا وإمن ، ـا إليه والوصول احلقيقة فهم يف رغبة على يدل ال فاالعتراض
ـأَتى يت ـال ف ، وأوسع منه أمشل هو مبا الضيق األفق اصطدام على يدل

لي الواسعة واملعاين الشمول جيرد أن أربابيِضرللعاقل ـاهيمعنها املف
يناس مبا املعاين إظهار احلال هذا مثل يف والواجب ، ـلالقاصرة العق ب

لين ـنـالقاصر م ـكال اإلش صاحب كان إن هذا ، إشكاله عنه زاح
اإلشكال عقدة عشاق من كان إذا وأما ، املشكل فهم يف حقا الراغبني
يف ـدنون يدن ا و ، اجلائرة فهومهم مقتضى على املعاين حيملون الذين
ال ـاش ونق آخر مقال معهم فلنا ؛ اعتقادي كقادح واحملاضرات اجملالس

التعليميتسع اهلدف ذات احملدودة التراجم ،)١(ه ـاهم وإي يتوالنا واللّه ،
مراضيه إىل ويوصلنا ، يرضيه ما إىل السري .آمني. ويرزقنا

                                        
املوضوع)١( هذا يفراجع األسالف((بتوسع كتب يقرأ ملن االتصاف .))شروط
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، ـابقة الس األعالم سلسلة يف الكرامات مسألة تناولنا وأن سبق
مع هلا التناول إعادة أن نرى الولكنا ـر أم ترمجة كل يف مناسبتها

م ـ هل جند أن البد ترامجهم تطرق الذين الشيوخ فكافة ، منه مناص
ـالل خ ـن م له املترجم قيمة لنا تظهر الترمجة من واسعة مساحة
ـع م يتناسب العصور تلك يف أساسياً مطلباً هذا وكان ، كراماته

حي فالذين اليوم عصرنا يف أما ، م واستعدادا م الكراماتثقافا بون
أكثر كانوا وإن ، الواحد اجملتمع يف اليد أصابع يتجاوزون ال وأهلها
ـى عل عواطفهم تتغلب الذين الناس عوام من إال هم فما ذلك من
يف ـدرج وت ، النظريات بعلم آمن الذي احلداثة جيل أما ، عقوهلم
ـة النظري العلوم يف ترقيِه األكرب طموحه وصار ، الشهادات مدارس
من عناه وإن ، يعِنيه شيئاً املسائل هذه يف يرى فال الدنيوية واملراتب
عند الغريبة الظواهر من لظاهرة دراسٍة جمرَّد يكون فقد شيٌء ذلك
ـابت أص اليت واألعراض األمراض من البعض رآه ولرمبا ، الصوفية
من الكثري ويراه نراه كما كله وهذا ، االحنطاط عصور يف املسلمني

بعمومهاال اإلسالمية املدرسة تأثر أمهها كثرية عوامل إىل يعود ناس
أن نعلم إذ ، مباشرة غري أو مباشرة بصورة والشرقية الغربية بالعلمنة
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التصوف لدى الروحية اجلوانب يف طعنت اليت التحليالت من كثرياً
وهذه ، االستشراقية األجنبية الدراسات بفعل جاءت إمنا والصوفية

املشككةالدراسا األقاويل تنسج وهي الصناعية الثورة عصر منذ ت
ـلم وس وآله عليه اهلل صلى اللّه رسول شخص ويف كله الدين يف

كالتصوف فرعي منهج يف تشكيكها عن فضال ، . والقرآن
يف ـة والثقاف التعليم مؤسسات من عدد بعد فيما املنحى هذا وحنا

التف مرحلة بعد واإلسالمي العريب مل ـلالعا الرج تركة وتقسيم كك
تركيا((املريض يف اإلسالمية اخلالفة دولة على يطلق كان ،))كما

استشراقيٍّ مبنهٍج والصوفية التصوف قضية املؤسسات هذه وتناولت
ـوا أَب الذين املنصفني املخلصني بعض من كان ما إال اللّهم ، حبٍت

البقية وأما ، الغالة لدى املذموم اإلفراط الكثرة-صريح فقد-وهم
، متحٍُّص وال تثبٍت دون النفسية بالعقدة يكون ما أشبه األمر صار

املرحلة يف املطروحة لإلعالميات .تبعاً
ـات الكرام ـألة مس ـاح إيض ـا أردنا اليت املقدمة هذه وبعد

نقول التراجم يف إيرادها التصوف: ومالبسات شيوخ من كثرياً إن
الكراما هذه هلم جرت أوالذين ، ـا فيه الكالم يكرهون كانوا ت

، م مؤلفا يف مبسوطة ذلك يف وآراؤهم ، إليهم نسبتها أو ، نشرها
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ويف ، وأمثاله أشباهه عند الويل حال يف يقدح عيبا بعضهم واعتربها
ـر ذك منع إىل الشيوخ من عدد انربى بالذات حضرموت مدرسة

إظهارها عن م وتالمذ أتباعهم وإيقاف ، م .كراما
ـق الرف منحى تنحى أن جيب املعاصر جيلنا خماطبة أن نرى ذا و
بأسلوب األولياء مناذج تقدمي األقالم محلة ويلزم ، م إثار وعدم م
باحترام اجليل قلوب متأل اليت والعلمية العملية واحملاسن الفضائل مييز
حتوالت يف البالغ األثر ذات االجتماعية مبواقفهم واالقتداء الرجال
ضمن األحوال وأخبار الكرامات وتبقى ، فاسدها وإصالح املراحل
ـدث املتح أو ، ـا م لسبب الكاتب اضطر وإذا ، التقليدية التراجم
ـي املنطق بالتعليل يشفعها أن جيب الكرامات هذه من منوذج إلبراز

واملستمع للقارئ فهمها .)١(ليقرب
بعضوقد ـروي((صاحبالكراماتذكر ال ٢٠١ص))املشرع
: فقال

ـلطان س مياين بن أمحد إىل عسكراً أرسل اليمن سلطان أن منها
ـة الترمج ـاحب ص ـان وك ، الشحر بندر منه ليأخذ حضرموت

                                        
يف) ١( بتوسع املوضوع هذا األسالف((راجع كتب يقرأ ملن االتصاف  .))شروط
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فن ، بالبندر مياين بن ـبـوأمحد فطل ، ـدر البن بقرب العسكر زل
اجل يصلي أن إىل يصربوا أن منهم مياين بن ـنأمحد م ـرج وخي معة

هلم ويتركها فأبواالبلدة ،: وقالوا، ـاعة الس هذه يف خترج أن البد
الترمجة صاحب ف: فقال عليهم ـرجاُخرج فخ ، ـرك ينص اللّه إن

فيهحملاربتهم وتفل احلصباء من كَفّا السيد أخذ اجلمعان التقى فلما ،
مدبرين فولوا القوم وجوه يف به .ورمى

فيها: ومنها ملن وقال داره بعتبة أمسك مجيع: أنه ـاأَخِرجوا م
مجيعها دمت فا الدار عن تباعد مث ، الدار .يف

ـرويج ت هدفنا وليس ، التراجم كتب أوردته مما منوذجان هذان
ولكن ، وتفصيالً مجلةً لذكرناها وإال ، من-الكرامات أشرنا كما

ـذا-قبل فله ، ـال الرج مناذج معرفة يف العصر حاجة تلبية هدفنا
وجماهدا بأعماهلا الشخصية ـينعرض فه ذلك غري وأما ، البدنية ا

ـن م ـرطا ش وليست ، حتصل ال وقد ، للبعض حتصل قد مثرات
ـد العب استقام وإذا ، االستقامة الوالية شرط وإمنا ، الوالية شروط

الكرامة أسباب له يهيئ أن اللّه على فليس أُمر كما﴿كما فاستِقم
مث﴿،﴾أُِمرت اللّه ربنا قالوا الِذين ـيهمِإن عل ـزَّلُ تتن ـتقاموا اس

توعدون كُنتم اليت باجلَنَِّة وأَبِشروا حتَزنوا وال ختَافُوا أَالّ .﴾املالئكةُ
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ـؤالء ه ـوال أح صدق على يقيينٍّ كشاهٍد ذكره يستحسن ومما
ـهادةُ ش الدويلة موىل علي بن حممد الشيخ إمامنا أمثال من الرجال

عب الشيخ فهذا ، ـاممعاصريه ومق بفضل يعترف اخلطيب دالرمحن
فيه فيقول علي بن حممد :اإلمام
ـاخر التَّف الكراِم ابن يا لكم ـريِحقُّ واألواخ لكم الفضِل أَوَّلُ كما
فَضِلكُم فَيِّض اآلفاق يف شاع غامرفكم الكل للورى ما وأسراركم
والبال اخلَلِْق عن األسوا تدفع جابكم تنشاويف )١(املواطرالسحابِهكُم

مؤلف عنه ـايخ : ٣٩٥ص))الغرر((وقال املش أجالء من كان
ذو ، املقربني احلضرة ورؤساء ، الكاملني األولياء وأكابر ، العارفني

الدين أحكام يف الطويل والباع ، التمكني يف الراسخ .القدم
صاحب الذ : ١٠٢ص))املشرع((وقال اإلمام ـرحهو تنش بامسه ي

ـه اللّ خصه ، معمور الفضائل روض بوجوده الذي العارف ، الصدور
والعرفان العلم أهل باتفاق ، واإلحسان العال من حظ .بأوفر

                                        
الروي(() ١(  .١٠٢ص))املشرع



 

٣١

صاحب أن : ١٠٢ص))املشرع((قال إىل ، ملواله طائعاً يزل مل و
اال يوم تعاىل اللّه رمحة إىل فانتقل ، الوفاة منوافته خلَونَ لعشٍر ثنني

وست وستني مخس سنة شعبان ـربة٦٦٥مئةشهر مق يف ودفن ،
بعده من وخلف ،الشيخاألبناءمنزنبل، ـي عل والشيخ ، علوي

، ـة علوي ـا امسه وبنت ، الرمحن عبد والشيخ ، اللّه عبد والشيخ
دار يف ـار األعم ـول ط بعد م ومجعنا ، األبرار رمحة اللّه رمحهم

ارالقرار األ حتتها من جتري جنات يف .آمني. ،

االثنني مساء الترمجة هذه مجع من الفراغ وكان
الثاين مجادى من والعشرين الثاين

وأربع عشر تسعة مئةعام
اهلجرة من وألف
جبدة النبوية
احملروسة



 

٣٢



 

٣٣

القرآين ٥املطلع
٧اإلهداء

احلال ٩شاهد
النسب ١١سلسلة

١١دخلامل
تعريف ١٣بطاقة

احلرمني إىل ١٥رحلته
وجماهداته أحواله ١٥بعض

ومالحظة ١٧))حاشية((تعليق
يبحر ببادية ١٩توطنه

وأشعاره كالمه ٢٠بعض
والفخري الفقري املزاج على ٢٤))حاشية((تعليق

علي بن حممد اإلمام ٢٦كرامات
للكرامة النقد ظاهرة ٢٧حتليل

كراماتهمن من ٢٨اذج
ومادحيه معاصريه ٣٠مقاالت

اللّه رمحه ٣١وفاته


