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 ٌقديمَت
  بكر املفلحي حممد أبو. بقلم د

  وزير الثقافة باجلمهورية اليمنية
   

ية التي تدرس التاريخ الفكري والثقايف للشعوب واألمم تعد البحوث العلم
 من روافد حضاراهتا, ذلك أن هذه البحوث تعنى بالدرجة األوىل بانتقاء ً مهامًرافدا

فتبدو . املعلومات املهمة, وتفرز األكاذيب والشائعات عن العلم احلقيقي اليقيني
ها غيوم الشائعات, وال احلقيقة العلمية عند ذلك ناصعة البياض, شفافة, ال حتجب

   .تزحزحها عوايت رياح التشكيك
إن هذا الكتاب الذي بني أيدينا, ما هو إال حماولة جادة من الباحث اليمني 
األستاذ حممد أبو بكر باذيب, الذي مجع لنا يف بحثه هذا معلومات هامة, وغاص يف 

ُري منه مل نكن نعلم عنه , الكثً ثرياً غنياًمصادر الرتاث املطوية, واستخرج لنا تارخيا َ ُ
    .ًشيئا

 إنام ذلك يرجع خمالف حرضموتكام إن حديث الباحث وحتديده الكتابة عن 
وقد أورد . لتخصصه يف معرفة تاريخ وتراث هذا اجلزء الغايل من اليمن احلضاري

يف بحثه هذا العديد من اإلفادات حول انتقال املذهب الشافعي من منطقة هتامة 
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 بمناطق جنوب اليمن, عدن, ًا التي كانت تعج بالشافعية مرورااليمن وجباهل

 بحرضموت حيث كان االنتشار القوي هلذا املذهب ًوحلج, وما حواليها, انتهاء
    .الفقهي خالل تسعة قرون هجرية تامة, وال يزال حتى اليوم

ومل يقترص الكتاب عىل نطاق الشافعية وحسب ـ وإن كان البحث قد شمل ما 
 الذي يقوم ه أصل البحث وأساس)الشافعية(من عدد صفحاته حول % ٩٠ يقارب

بايض الذي ساد حرضموت يف بعض ِىل ذكر املذهب اإلإعليه كيانه ـ بل تطرق 
ىل احلجاز, يف حركة جريئة غري إ ًفرتات الزمن, وانطلق دعاته من حرضموت جنوبا

 التعريف ببعض أعالم كام تطرق الباحث اىل. مسبوقة, كان نصيبها القمع واإلبادة
هذا املذهب املنقرض من هذه البالد, وحتدث عن دورهم الفكري وتراثهم 
العلمي, يف حماولة منه لكشف الغموض الذي يكتنف تاريخ هذا املذهب, وهو ما مل 

    .نجده يف يشء من البحوث السابقة هلذا البحث
عية جديدة للمكتبة إن هذا الكتاب يعد إضافة نو:  فإنه يسعدنا أن نقول;وهبذا

اليمنية, واملكتبة العربية واإلسالمية عىل حد سواء, وإنه ليسعد وزارة الثقافة 
 تدرس حضارة وتاريخ ً وأبحاثاًية أن تقدم للجمهور الكريم كتبانباجلمهورية اليم

 .وتراث خمتلف مناطق اليمن الكبري
 .واهللا من وراء القصد
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A B  D C  
 ,ريية من عباده املسلمنياخلفقه يف الدين من أراد له احلمد هللا الذي اختص بالت

 , وبام أوحاه عىل لسان نبيه الصادق األمني,ورشع األحكام وسطرها يف كتابه املبني
 ْت عظيم عنٍَهـٰلإ فسبحانه من ,وكلف عباده بام يطيقون من العبادات يف غاية الرفق واللني

من كفر  وخاب وخرس كل ,خبتني املالصادقنيرقاب  له  وخضعت املسلمني,له وجوه
ه يوم ءسيلقى جزاوكل   مبني,ظامل لنفسهضل كل جاحد  وونكب عن سبيل املؤمنني,

 .الدين
 وخاتم ,سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حممد والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل 

 ,دهها وأرضاها عنَ األديان وأرشفَ وجعل دينه أصلح, من جعله اهللا للرسل خامتا,نيـالنبي
 وما أكرم رسوله ,, فام أعظمه من دين]٣ :املائدة[ ﴾u t s r﴿ :قال تعاىل

   . وأصحابه الغر امليامني, اللهم صل وسلم عليه وعىل آله الطاهرين,من نبي خاتم أمني

  ,أما بعد
َّ العقل البرشي مل يزل يمفإن ُّد الفكر واملعرفة اإلنسانية بشتى فروعها ونواحيها َ

ًاملختلفة يوما ِ بعد يوم, باجلديد من النتاج املعريف ِ ِ , مما آتاه اهللا سبحانه وتعاىل والعلميَ
َوأمده به من علم ومعرفة, منذ أن خلق اإلنسان األول, آدم عليه السالم, حيث قال  َ َ ٍ َّ

ٍومل تزل املعارف يف تطور وازدهار . ]٣١ :البقرة[ ﴾` c b a﴿: تعاىل ٍ ُّ ُ
ُمستمر, فوضعت له القوانني, وسنَّ ُت له النظم والقواعد الالزمة, واستقرت بنية ُ ِ َّ ُُ

َالبحوث يف هياكل وقوالب تيرس للمطالع احلصول عىل املعلومات, واستق َُ ِّ َ َاء املعرفة منها ِ
 .يف سهولة ويرس

ًوتطور فن الفهرسة املعروف عامليا ُّ َ, حتى صار فنا, بل )الببليوغرافيا(ِ اليوم بعلم َّ َ
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ًعلام ً مستقالِ َلفت وال تزال تؤلف فيه الكتب املوسوعية الضخمة, وأدىل كل من لديه ُأ, وَ ْ ّ ُ ُ َّ ُِّ َ ْ َ

ِعلم بدلوه يف هذا املضامر ٌ. 
َوقد كان للعلامء العرب املسلمني قصب ا َ َ ْلسبق يف حترير هذا العلم, بدءِ ِ  بابن ًاْ

ً, ومرورا»الفهرست«َالذي صنف كتابه الرائد ) هـ٤٣٨ت (النديم  طفى بن  بالعالمة مصُ
مؤلف ) هـ١٠٦٧ت (لبي, الشهري باحلاج خليفة, أو حاجي خليفة چِاهللا, كاتب عبد 

ُ, إىل ما يوجد يف »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«الكتاب الذائع الصيت 
ُعرصنا احلارض من مؤلفات يف هذا املجال يطول ذكرها وتعدادها, كلها أدت وال تزال  ُ ٍ

َعريف بالرتاث املعريف اإلنساين املكتوب, وتربز دور املؤلفني  يف التمهمة ًتؤدي أدوارا
ِاملسلمني يف إثراء الفكر, وإنارة دروب املعرفة ٍوما هذا البحث املتواضع سو حماولة . َ ِ ُ

ًجادة لوضع لبنة يف رصح املعرفة الكبري, إذ لعله يسد حاجة لقي ُ يف الباب, ويً ملحةٍ
ً جهل الكثري منه, كام جهل تاريخ أعالمه, تبعاالضوء عىل تراث علمي إسالمي عريق, ُ َُ ِ 

َللجهل العام باملنطقة التي يبحث فيها, ويعنى بتسليط الضوء عىل تراثها املغمور وامللقى  ُُ َِّ ُ ْ َ
 !يف زوايا النِّسيان

 :أسباب اختيار هذا البحث
 حب األوطان ومبلغه من قلوب ًواصفا) هـ٢٨٣ت ( قال ابن الرومي ًقديام

 :الرجال
َوحبب أوط ُان الرجال إليهمـَّ ِ َمآرب قضاها الشباب هنالكا َ ُ َُّ 

َروا أوطاهنـَإذا ذك ُم ذكرهتـَُ ْ ِّعهود الصب مـَّ ُ َا فيها فحنُّوا لذلكاُ َ ِ 
َوإن وطنًا ولد اإلنسان عىل ترابه, ونشق طيب ثراه, ورسح ومرح يف جنباته طيلة  َ ُِ َِ َ َُ َ

ِعهود صباه, ومحل بني جوانح َ ِ ًه وطي أحشائه حباُ ُ َّ ِ لكل زاوية فيه, بل لكل حبة ً وعشقاِ ٍِّ ُ ُ
َرمل من ترابه, جل ٍدير بأن هيبه املرء أغىل ما عنده, وأن يضحي بكل نفيس وغال يف سبيل ٍ ٍ َ ٌَ َ

ُرفعة شأنه, وإسعاد مواطنيه, كيف ال وهم األهل واألقربون, وهم أوىل باملعروف ُْ ُُ َ ِ. 
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 : فداحة اجلهل بتاريخ حرضموت
َرضَ حَبالد(إن  ِالواقعة أقىص جنوب  )وتَمْ َ  هلا ُ وال يزالَ العرب, كانِجزيرةَ

 ِ من اإلمهالً كثرياّره, ولكنْجَوغ فُ منذ بزِ يف خدمة اإلسالمٌ عديدةٌها أدوارِوألهل
َوسريها ِ لتارخيِواإلضاعة  عىل هذا ٍ ودليلٍوق كمثالُها قد حلق هبا, ويكفينا أن نسِ أعالمِ
 ِالعثامنيةة َالفاخل يف دولة ِاألتراكولني ؤ عن أحد كبار املسْويتُ التي رَ هذه احلكايةِاإلمهال

 : من بالد العربِّ اجلهل هبذا اجلزء اهلامِ مد فداحةَ قرن من الزمان لنعرفَقبل
علوي با بن طاهر احلداد ُّ علويُحرير العالمة النُِّ السيدِشيوخي ُ شيخَرو
 »امل يف تاريخ حرضموتَّالش «ِّوعيُه اهللا يف كتابه املوس رمح)هـ١٣٨٢ت  (احلسيني

 ,اهللا بن عمر بن حييىعبد  بن عقيل بن ُاثة حممدّ البحُأخربين املرحوم املحقق«: قال
 احلكومة اهلولندية ُ ضغطّأنه ملا اشتد: )هـ١٣٥٠ت  ( الرشيف العلوي احلسينيُالسيد
 وحرصهتم )جاوة(م من التجول يف ُتهَ أو أكثر عىل احلضارمة, ومنعً سنة٣٥ نحوُمنذ

قت عليهم, ارتفعت أصوات احلضارمة بالتكبري ّ بلد, وضيّة يف كلّ خاصٍيف حافات
 اآلستانة والشام وحدثت لذلك ضجة, وتقدم مجاعة ُ ذلك جرائدْواالستغاثة ورددت

  .احلميد العثامينعبد من احلضارمة بإرسال عرائض إىل أعتاب السلطان 
, »حلمي باشا«ى ّ, وكان يسم)١( للصدر األعظمً خاصةًكتباوكتب بعضهم 

ُفجاء بعضهم اجلواب منه  ٍأين هي? ويف أي زاوية مدفونة!! يستفهم عن حرضموت: َ
 ! من زوايا األرض?

                                           
هو رئيس احلكومة يف الدولة العثامنية, يتلو السلطان يف منزلته, ويتوىل رئاسة الديوان : الصدر األعظم )١(

الدار الثقافية للنرش, (, معجم الدولة العثامنيةالدكتور حسني جميب, : ينظر. سة الوزراءالسلطاين ورئا
 .٨٣−٨٢ص): م٢٠٠٥القاهرة, الطبعة األوىل, 
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َفلم يكن عند هؤالء احلضارمة حيلة إال العجب من جهل  ٌ ٍصدر أعظم«ِ َ ٍلقطر » ٍ ُ
طنة إسالمية, متلك أغلب األقطار ون أعظم سلؤواسع كحرضموت, وهو املدير لش

رائط واملؤلفات وكتب السائحني عنها, اخلالعربية, مع امتالء خزائن الدول األوروبية ب
 :ّا يرتنمون بقول الشاعرووأخذ
 )١(» ال يسوس امللك خيلعهْ منُّوكل ُهـَتَن سياسِسْحـُ فلم تً ملكاَتيِطْعُأ

 .انتهى
 ًلنأخذ مثاال, ف)م١٩٠٠حوايل سنة (ني عثامن إذا كان هذا جر يف أواخر دولة ب

ِّ ملؤرخ معارص, من مشاهري املؤرخني العرب, وهو الدكتور صالح الدين املنجد, ًحيا
ٍ, ضمن تقديمه لكتاب يف تاريخ )يف النصف الثاين من القرن العرشين( يقول حيث

فاها  من األقطار التي جُرضموتَولعل ح«: م١٩٦٨حرضموت, مؤرخ يف يناير سنة 
 عنها يف َفِّلُفوه عن أقطار أخر, فام أَّف عنها األقدمون ما ألِّ, فلم يؤلًاحلظ طويال

 ذلك مل ينرش ومل يقرأه َغمُ وفري, ورٌ, أو نقصٌثري, وقد يكون فيه عيبَاملايض ليس بك
 الصحة, وشابه ً الدقة, وأعوزته أحياناَ مل يؤتِف عنها يف احلارضِّ, وما ألً مجيعاُالناس

الكلمة من هذا املؤرخ املعدود من جيل الرواد يف القرن , إن هذه  )٢(» والتلفيقُبطخلا
 .ًالعرشين, لتستحق الوقوف عندها طويال

                                           
مطبعة أمحد برس, سنغافورا, الطبعة (, الشامل يف تاريخ حرضموت وخماليفهاعلوي بن طاهر احلداد,  )١(

  .٢٦ – ٢٥ص): م١٩٣٩األوىل, 
مكتبة اإلرشاد, جدة, ( لصالح بن عيل احلامد,  تاريخ حرضموتن املنجد, مقدمته لكتابصالح الدي )٢(

 ).هـ(ص ): م١٩٦٨= هـ١٣٨٨الطبعة األوىل, 
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ًوإذا كان اجلهل بحرضموت وتارخيها كان وال يزال مسترشيا َ ً يف األمة, بدءاُ  بطبقة َ
ه من الطبيعي أن يكون  بطبقة املؤرخني واملثقفني العرب عامة, فإنًولني, ومروراؤاملس

 ًامركب(ُاالنتهاء بأفراد الشعوب اإلسالمية أهنم ال يدرون عن حرضموت إال كوهنا 
, وال يعرفوهنا إال عن طريق دراسة املتون النحوية, وتذكر معها يف السياق )ًامزجي

 )!بعلبك(
ّحتى أين عندما أتعرف عىل بعض املثقفني من أهل بريوت أو القاهرة وغريها, 

وكأهنا ليست من املناطق املأهولة بالسكان, مع !  عن بلدي, وأين يقعً تساؤالًقي دائامأال
) هـ٥٥٨ ت(َبعد أن صنف اإلمام العمراين  .. ًوقديام)!. جزيرة العرب(أهنا واقعة يف 
مل نكن نعرف أنه يوجد : ُ, ومحل إىل بالد الشام ومرص, قال بعضهم»البيان«كتابه الشهري 

 ! بخط علوان»البيان«, حتى رأينا يف اليمن إنسان
ِّ ولغريها كان من الرضوري هلذا البحث أن يكتب, وهلذا هلذه األسباب الوجيهة

 : القول هناوأضيف. افقنياخلالرتاث أن يعرف به, وهلذه الدراسات وغريها أن تنرش يف 
 ًوجماال, ً بكراً, التزال أرضاً وإنساناً, مكاناًعموما) اليمن( وًخصوصا) حرضموت(إن 

وما نشهده اليوم وتشهده . ثري من الدراسات والبحوث الواعدة, للكًاّ ثرً, ومعدناًخصبا
هذه األرض, من توجه عاملي ودويل من قبل العرشات من الباحثني, والعديد من 
َاملنظامت الدولية املعنية بالرتاث والثقافة, واحلفاظ عىل اآلثار, وما هذا الزخم اإلعالمي 

 . عىل صحة ما أقولهٌ حرضموت, إال شاهداملوجه عىل
 : وإشكاالتهذا البحث أمهية ه

طبقات «يف كتابه النفيس ) هـ?٥٨٦ت (قال الفقيه املؤرخ عيل ابن سمرة اجلعدي 
ما أحوج كل فقيه يمني إىل معرفة حال اليمن يف الدين «): ١٤٢ص(» فقهاء اليمن

 وال شك أن أوىل الناس بالكتابة عن . انتهى.» إىل وقتناملسو هيلع هللا ىلصواإلسالم, من لدن رسول اهللا 
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ولية ؤالبالد اإلسالمية هم بنوها الذين يعرفون عنها أكثر مما يعرفه غريهم, وإن كانت املس

 . ولية مشرتكة, ولكن لكل مقام مقالؤالدينية والعلمية مس
اصة ويف بطون الكتب اخلطاملا بحثت ونقبت وفتشت يف املكتبات العامة ووإين 

 ذات املجد القديم حرضموتمنطقة بحث غني شامل لتاريخ تاب أو كوزواياها عن 
َّ الشهري, واملشهود له عند املؤرخني والكتاب, يف كثري من العصور العلمياألثيل, والرتاث  ُ

  وعن ما جييل الغبار عن تاريخ, فكري وتراكم معريفٍجد فيها من تراثُ وما وواألحقاب,
  . فلم أجد ما يشفي العليل, أو يروي الغليل,الدخلاوجمدها التالد رجاالهتا األماجد, 

 ومعلومات , وفصول يف كتب التاريخ,هناك بحوث عامة وأعامل شتى متفرقة; نعم
ويقرهبا للباحثني وشداة العلم  مل جتد من يرتبها ويستخرج مكنوهنا ,يف الفهارس العامة

 .واملعرفة
َّ فقد حاولت أن أختصص يف ِّ عىل عشق الرتاث, وحب التاريخ;ًوملا كنت جمبوال ُ

, وكتابة »حرضموتوادي  «: وموطن آبائي وأجداديمسقط رأيس,  تراث خيصما مجع
 الذي خلفه لنا ُما يكشف النقاب عن تاريخ علامئه ونتاجهم العلمي, ذلك اإلرث

 .  عوادي الدهر وآفات السنني الكثري منه عىلْتَأسالفنا فعد
ٍيمكن أن يكون حفظ عىل حني غفلة من دابة  عام ب وأبحث وأفتشِّنقُ أُطفقتف َِ ُ

ممن يشغفون بقتل وإبادة الرتاث بحجة أنه ملك خاص أو  األرض, ومن لؤم اللؤماء
 حرضموت, »األم«الوطن , يف ًسبيالإليه ما استطعت  يف مجع ذلك ًجمتهدا! حقوق ورثة

قاء ِلِ وجنوبه, وبالواسعة املرتامية األطراف يف رشق العامل وغربه وشامله هاجراملويف 
الشيوخ وكبار السن واملعمرين والتلقي عن أفواه أهل العلم منهم, وبالتنقيب يف بطون 
كتب الرتاث وفهارس املكتبات, وبالبحث والتنقيب عن املخطوطات النادرة يف طول 

 .البالد وعرضها
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ُوبعد أن رشعت يف كتابة هذا البحث عدت إىل مواصلة الرحلة والتنقيب,  ُ
 املهجور ;ت إىل مراكز املخطوطات يف اليمن, وواصلت البحث يف بيوت العلامءفرجع

ثم رحلت إىل مهاجر . منها واملعمور, واتصلت بالكثري من أصحاب املخطوطات
ْاحلضارمة الكرب, فزرت حيدرأباد الدكن ودهلي وبومباي ولكهنَو وغريها من أرض  ْ

َرة جاوة وبعض اجلزر املجاورة هلا, ُاهلند, وزرت عدة بلدان يف ماليزيا, وزرت جزي
ُومجعت من هذه املناطق حصيلة ال بأس هبا عن الكثري من أعالم حرضموت, منها ما 

َصلح هلذا البحث ومنها ما يصلح لغريه ُ. 
ُثم عكفت عىل فهارس املخطوطات, وكان لفهرس الفقه الصادر عن مؤسسة آل 

س الرقمي الصادر عن مركز امللك وللفهر) الفهرس الشامل(املعروف بـ» مآب«البيت 
 يف إداليل عىل مواضع الكثري من املصنفات التي كان يظن ٌفيصل بالرياض وغريمها دور

 . ً وغرباًالباحثون أهنا يف عداد املفقودات بينام هي قابعة يف أرفف مكتبات العامل رشقا
 فجمعت يف هذا الكتاب من حصيلة تلك املطالعات والتنقيبات, مادة خصبة
وثرية عن الرتاث الفقهي الذي كتبه فقهاء حرضموت, أما تراثهم التارخيي واألديب وما 

 .يتعلق بباقي فروع املعرفة, فسوف أفرده بحول اهللا تعاىل وقوته يف مصنفات أخر
 :الكتابات السابقة يف هذا املضامر

 ًكان هذا البحث عن الرتاث الفقهي لفقهاء منطقة شهرية كحرضموت مطمحا
َرسَ يراود أذهان الكثريين, وكم سمعت من عدد من شيوخنا حتًحثني, وأمالللبا هم عىل ُّ

 .عدم قيام أحد بجمع ما يسد الرمق من حاجة الباحثني يف هذا الصدد
عامل من علامء تريم يف القرن املايض, :  وأول من علمته قام بمحاولة يف هذا الصدد ـأ

 .رمحه اهللا) هـ١٣٦٩ت (ض بافضل الرتيمي وهو شيخ شيوخي الفقيه املؤرخ حممد بن عو
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 لبعض أعيان فقهاء حرضموت, وذلك العمل ال ًحيث مجع تراجم خمترصة جدا
 من خمتلف العصور, وهذه ً حرضمياً, ذكر فيها نحو عرشين فقيها)نبذة(يعدو كونه 

ولعلها (, منها نسخة بخط مؤلفها, »تراجم بعض فقهاء حرضموت«معنونة بـ) النبذة(
, ) تيمور٢٣٠٥(زانة التيمورية بدار الكتب املرصية, حتت رقم اخل, حمفوظة يف )يدةالوح

َونرشت يف حينها مرتني,  , لصاحبها الكاتب »الزهراء«عىل صفحات جملة : إحدامهاُ
عىل صفحات جملة : والثانية, )هـ١٣٨٩ت (طيب اخلاإلسالمي الشهري حمب الدين 

 ).ًجاكرتا حاليا (ًبمدينة بتاوي سابقاالصادر عن الرابطة العلوية » الرابطة«
 ـ وملا ألقى فضيلة شيخنا العالمة النبيل السيد عمر بن حامد اجليالين حفظه اهللا ب

مشاركة فقهاء «: ميسية بالرياض, التي بعنواناخلتعاىل حمارضته يف ندوة الوفاء 
نزل هـ, بم١٤١٨, بتاريخ العارش من حمرم سنة »حرضموت يف خدمة الفقه الشافعي

ٌعميد الندوة الشيخ أمحد حممد باجنيد حفظه اهللا, كان هلا صد طيب, وذكر مجيل, وقد 
أتى فضيلة شيخنا املحارض بام شفى وكفى يف الزمن املحدد للمحارضة, وقد طبعت يف 

وهذه املحارضة . )١(» صفحة من القطع الصغري٣٢«نفس العام بمدينة جدة, وجاءت يف 
قد أتت عىل خالصة هامة يف : فحاهتا, إال أهنا واحلق يقالعىل وجازهتا, وقلة عدد ص

املوضوع, واستطاع املحارض أن يأيت فيها بام قل ودل, وتعد هذه املحارضة أول حماولة 
 .للبحث الشامل يف هذا املوضوع

الفقه يف وادي حرضموت وجمهود « ـ وهناك مرشوع خطة ماجستري بعنوان ج
الباحث أمحد عمر الكاف, إىل كلية الدراسات الفقهية , قدمه أخونا »علامئه يف تدوينه

ِوالقانونية باجلامعة اليمنية, وكنت رأيت خطة هذا املرشوع بني يدي حرضة شيخنا  ُ
                                           

ط اخلمطبعة (, مشاركة فقهاء حرضموت يف خدمة مذهب اإلمام الشافعي عمر بن حامد اجليالين, )١(
 ).هـ١٤١٨ ,الذهبي, جدة, الطبعة األوىل
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رمحه اهللا تعاىل, كان الباحث قدمها له ) هـ١٤٢٢ت (العالمة السيد حممد الشاطري 

ة عاجلته قبل أن ّطة ولكن املنياخلفكتب شيخنا الراحل بعض املالحظات عىل تلك 
ثم حالت ظروف دون إمتام البحث, وكان األخ املذكور قد قام . يقدمها للباحث املذكور

ًبزيارات متعددة إىل مكتبة األحقاف للمخطوطات بمدينة تريم, وصور كتبا  كثرية ختص ّ
ىل  بتقديمها يل, فاستفدت االطالع عًبحثه, ثم ملا مل يقدر له االستفادة منها, تكرم مشكورا

 .ًما مل يكن بحوزيت منها, فجزاه اهللا خريا
ُ ورابع تلك اجلهود, هو ذلك اجلهد العظيم الذي قدمه لألمة اإلسالمية  ـد

اهللا حممد احلبيش, املتمثل يف كتابه عبد والعربية, أستاذنا اجلليل, الباحث األصيل, السيد 
الدين اخلاسمه يف سجل الذي رفع , »مصادر الفكر العريب واإلسالمي يف اليمن«العظيم 

َمن العلامء العظامء, فهو أهم مرجع فيام خيص الرتاث اليمني بأرسه, ال يستغني عنه  ُّ ٍ ُّ
ً أي باحث وعامل, مهام عال كعبه, ونبه ذكره, فلقد أفدت من هذا الكتاب كثرياًإطالقا ُ ,

 إال ما مل يقف ٌ منه ترمجة من تراجم كتايب هذا مما ورد ذكره فيه,ُوجعلته أمامي, ومل ختل
 .األستاذ عليه, وهو يشء يسري بالنسبة له

ُنعم; مل أخل بحثي من التنبيهات الرضورية عىل ما صادفت من أخطاء طباعية, أو  ِ
ِّأوهام قلام خيلو منها مؤلف, وقلام يسلم منها مؤلف, السيام ملن يتصد لألعامل الكبرية  َُّ

عامل عىل أستاذي, ولكن العلم أمانة, والعظيمة كهذا العمل, وليس معنى ذلك أين أت
 : قيلًوقديام

ُّومن ذا الذي تريض سجاياه كلها ِ ُ ُال أن تعـَرء نبـَكفى امل َ َد معـً  هـُايبـَّ

ُوقد اعرتف شيخنا باإلجازة املؤرخ القايض إسامعيل األكوع يف كتابه  ُ َهجر العلم «َ ِ
مصادر الفكر «ٌفكتاب واحد مثل  «:لقا ففه,ِّبفضل هذا الكتاب ومؤل» ومعاقله يف اليمن

َّ, لو أعطاه العناية التامة, ووفر له املراجع والفهارس املختلفة, »العريب واإلسالمي يف اليمن
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َلضمن له  َ َ, ألنه مرجع هام للكتب وتراجم املؤلفني التي وردت يفلوداخلِ ٌِ  .)١(» الكتابٌّ

 . انتهى
 التي األوىل:  عىل طبعتي الكتابُّ القايض األكوع هذا إنام ينصبُدْقَون: ُقلت

اهللا عبد  التي أوالها اهتاممه نصري العلامء الشيخ والثانيةهـ يف اليمن, ١٩٧٦صدرت عام 
هـ, قبل أن تصدر ١٤٠٨بن إبراهيم األنصاري رمحه اهللا فطبعه عىل نفقة دولة قطر عام ا

ولة اإلمارات العربية هـ عن املجمع الثقايف يف مدينة أبوظبي بد١٤٢٤ عام الثالثةالطبعة 
املتحدة, ذلك البلد الكريم الذي احتضن هذا العامل املوهوب بعد أن تنكر له أهل بلده الذي 

ثم كان جزاؤه ! أفنى يف خدمة تارخيه وتراثه زهرة عمره وشبابه, ما يزيد عىل ثالثني سنة
َّكجزاء سنامر ِ رفوع الذكر, ولكنه بالعلم واإلخالص ساد, وبالعلم واإلخالص سيبقى م! ِ

 .لقد أنار السبيل ومهد الطريق ملن يأيت بعده, فحياه اهللا وبياه, وبارك يف عمره وأطال بقاه
هذا هو ما بلغني علمه من الكتابات السابقة لبحثي هذا, من حماوالت لبعض 
املعارصين من أهل حرضموت, أما غري ذلك, فمجرد خمطوطات قابعة يف أرفف املكتبات, 

ثرة يف هذا املرجع وذلك املصدر, مل جتمع يف نسق واحد قبل هذا البحث, ومعلومات متنا
 .واهللا أعلم

 :خطة البحث
 :طة التاليةاخلُوقد رست يف هذا البحث عىل ; هذا
جهود فقهاء حرضموت يف خدمة «ُرشحت فيه مفردات عنوان البحث : متهيد

ودها, وباإلمام  بحرضموت وحدَالتعريف: , تناولت بالتفصيل فيه»املذهب الشافعي
 .الشافعي وعالقته باليمن وأهله, ودواعي انتشار مذهبه بينهم

                                           
دار الفكر املعارص, دمشق, الطبعة (, هجر العلم ومعاقله يف اليمنعيل بن عيل األكوع,  القايض إسام)١(

 .٣/١٦٠٩): هـ١٤١٦األوىل, 
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 :حرضموت يف عرص صدر اإلسالم; وفيه ثالثة فصول: الباب األول* 
 .موقف احلضارمة من الدعوة للدين اإلسالمي: الفصل األول

 دور احلضارمة يف الفتوحات اإلسالمية وأثر هجراهتم عىل وطنهم: الثاين الفصل
 .األم

 :املذاهب اإلسالمية التي انترشت يف حرضموت; وفيه مبحثان: الفصل الثالث
 .املذهب اإلبايض يف حرضموت: املبحث األولـ 

 .باضية يف حرضموتِيف ظهور اإل: مطلبـ 
 .املذهب احلنفي يف حرضموت: املبحث الثاينـ 
 . املذهب املالكي يف حرضموت:املبحث الثالثـ 

 :ملذهب الشافعي وانتشاره يف بالد اليمن; وفيه فصالنا: الباب الثاين* 
 : املذهب الشافعي وعوامل انتشاره, وفيه مبحثان:الفصل األول

 . ملحة عن نشأة مذهب اإلمام الشافعي:املبحث األولـ 
 . عوامل انتشار املذهب الشافعي:املبحث الثاينـ 

 . مراحل انتشار املذهب الشافعي يف اليمن:الفصل الثاين
 :املذهب الشافعي يف حرضموت, وفيه ثالثة فصول: الباب الثالث *

جهود فقهاء حرضموت يف عرص سيادة املذهب الشافعي واستقراره : الفصل األول
 :, وفيه ثالثة مباحث)هـ٧٠٠هـ إىل سنة ٥٠١من سنة (

 :الوضع العلمي يف القرن الرابع اهلجري, وفيه مطلبان: املبحث األولـ 
 . تأثري هجرة السيد أمحد بن عيسى املهاجر:املطلب األولـ 
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 .خالصة القول يف مذهب السيد املهاجر: املطلب الثاينـ 
 .جهود فقهاء حرضموت يف القرن السادس اهلجري: املبحث الثاينـ 
 .جهود فقهاء حرضموت يف القرن السابع اهلجري: املبحث الثالثـ 

عرص (ر األول للمذهب جهود فقهاء حرضموت يف عرص التحري: الفصل الثاين
, من القرن الثامن اهلجري وحتى هناية القرن العارش, )سيادة مصنفات اإلمام النووي

 :وفيه ثالثة مباحث
 .جهود فقهاء حرضموت يف القرن الثامن اهلجري: املبحث األولـ 
 .جهود فقهاء حرضموت يف القرن التاسع اهلجري: املبحث الثاينـ 
 .هاء حرضموت يف القرن العارش اهلجريجهود فق: املبحث الثالثـ 

عرص (جهود فقهاء حرضموت يف عرص التحرير الثاين للمذهب : الفصل الثالث
امس اخل, من القرن احلادي عرش اهلجري وحتى القرن )سيادة مصنفات ابن حجر اهليتمي

 :وفيه متهيد, ومطلب, ومخسة مباحث. عرش اهلجري
 . وتأثريها عىل العامل اإلسالميحركة املذهب الشافعي يف مرص: متهيدـ 

 .يف ذكر عالقة فقهاء حرضموت بالشيخ ابن حجر اهليتمي: مطلبـ 
 .فقهاء حرضموت يف القرن احلادي عرش اهلجري: املبحث األولـ 
 .جهود فقهاء حرضموت يف القرن الثاين عرش اهلجري: املبحث الثاينـ 
 .الث عرش اهلجريجهود فقهاء حرضموت يف القرن الث: الثالث املبحثـ 
 .جهود فقهاء حرضموت يف القرن الرابع عرش اهلجري: املبحث الرابعـ 
 .امس عرش اهلجرياخلجهود فقهاء حرضموت يف القرن : امساخلاملبحث ـ 
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ُوتتضمن خالصة البحث, وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث, وأبرز : امتةاخل
ِاه تراث فقهاء حرضموت ونتاجهم العلميُالتوصيات التي يويص باتباعها واختاذها جت َ. 

فهارس اآليات القرآنية, وفهرس : وهي مخسة فهارس, وتشمل: الفهارس العامة
األحاديث النبوية, وفهرس األعالم املرتجم هلم يف البحث, وقائمة املصادر واملراجع, 

 .والفهرس العام للمواضيع
 :منهجية البحث

توسط يف التعبري, باالختصار غري املخل لقد رست يف بحثي هذا عىل طريقة ال
وبام أن املذهب الشافعي يف .  جلدة املوضوعًواإلسهاب غري اململ يف الغالب, نظرا

حرضموت مل يظهر بشكل كبري إال بعد منتصف القرن السادس اهلجري, فقد كان من 
ا أد الرضوري التعريج عىل تاريخ املنطقة يف زمن ما قبل ظهور املذهب الشافعي, وهذ
 .إىل مزيد من البحث والقراءة العميقة يف املصادر واملراجع القديمة واحلديثة املتاحة

ِعة التعرض للحديث عن املذهب اإلبايض;وكان من الرضوري صنا ُ ً فكرا ً
ًوعقيدة ومذهبا, بيشء من التفصيل,  حسب تعليامت وإرشادات فضيلة املرشف حفظه (ً

قة منذ مطلع القرن الثاين وحتى هناية القرن السادس  يف املنطً, النتشاره قديام)اهللا
ًني, بل إىل ما بعد ذلك حسبام أوردته من نصوص تارخيية, فهو يغطي حقبة زمنية ـَّاهلجري ُ َ

 .ُطويلة, يقبح بالباحثني جتاهلها
ُثم ملا وصلت إىل مرحلة لب البحث وصلبه وهو احلديث عن فقهاء حرضموت 

, وتركت ذكر الفقهاء الكبار ٌرمجة من له أثر فقهي مكتوبَاقترصت عىل توذكر جهودهم, 
, أما فيام قبل ذلك فلم ألتزم ُفعلت هذا فيام بعد القرن التاسع اهلجريممن ال تصنيف هلم, 

بذكر املصنفني, إذ كان من الرضوري أيراد أسامء الفقهاء األعالم يف هذه احلقبة الزمنية, 
 : ولو مل تكن هلم مصنفات, ألمور; منها
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 .لئال خيلو البحث من ذكر الفقهاء يف أي طبقة من الطبقات: أوال
 .لكي يقف القارئ الكريم عىل الرتتيب املنطقي والتسلسل الطبقي للمذهب: وثانيا
ألن الكثري من أولئك األعالم ليست هلم تراجم متوفرة بني أيدي الباحثني, : وثالثا

د, أو من بطون كتب الفتاو, ومعظم ومعظمها نقلتها عن كتب تارخيية نادرة الوجو
 . بعدَ النورَرَطبع ومل تُمصادري خمطوطة, مل ت

وحرصت يف كتابة هذه الرتاجم عىل الصبغة العلمية األكاديمية, فال أذكر إال 
ْمعلومة متيقنة أمجعت عليها أو اتفقت كتب الرتاجم, وجعلتها عىل نسق واحد ً َّ : 

 . وموطنها األم وسنة امليالدفأبدأ باسم الشخصية وذكر نسبهاـ ١
 .ثم بذكر الشيوخـ ٢
 .فالتالميذـ ٣
فاملنزلة العلمية للشخصية بذكر أقوال معارصيه, أو من ترجم له من مشاهري ـ ٤
 .املؤرخني
 . فتاريخ وفاتهـ ٥
 عىل ذكر مصنفاته الفقهية, فأسميها باالسم الذي سامها به املؤلف, ُجِّعرُثم أـ ٦

الذي وقع فيه ) عنوانه الذي سامه به مؤلفه( أو نقص يف تسمية الكتاب وأنبه عىل أي زيادة
 يليق به ًمن ذكر هذا الكتاب قبيل, كام أحتدث عن مضمون الكتاب وأصفه وصفا

 عىل ذكر مصادر املؤلف يف ذلك الكتاب السيام إذا نقل عن كتب ُجِّعرُوبمحتواه, وقد أ
 لطيفة مما متيز هبا ذلك الكتاب, مما يوقف نادرة أو مفقودة, وقد أنقل عنه فائدة فقهية

القارئ الكريم عىل موضوع الكتاب مع وصف كامل أو شبه كامل ملحتوياته, مما أر أنه 
هذا إن وقع الكتاب بني يدي, أما إن كان بعيد املنال, عزيز . حيقق الغرض من البحث

 .الوصال, فأكتفي بذكر مصدري مع العزو والتوثيق
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 :البحثعقبات يف سبيل 
فهو صعوبة الوصول إىل : أما أبرز اإلشكاالت التي واجهتني أثناء كتابة البحث

بعض املصنفات اهلامة, واحلال أنه ال توجد منها سو نسخة وحيدة فريدة يف غالب 
أو غريها من بالد ( ما تكون حمفوظة يف مكتبات أوروبا ًاألحيان, وهذه املصنفات غالبا

الباحث العريب, أو مفقودة ضائعة مل تصل إلينا أخبارها إال عن بعيدة عن متناول ) الغرب
 بني أظهرنا, ولكن األغراض ًوالبعض منها قد يكون موجودا. طريق كتب الفهارس

 ما حتول بني الباحث ورغبته العارمة يف ًغالبا» األنانية«واملطامع الشخصية والذاتية 
 من أولئك األنانيني, الذين يرتكون الوصول واالطالع عىل بغيته, وكم يوجد يف عاملنا

الرتاث املخطوط لقمة سائغة لدابة األرض تأكله وتعيث فيه وهم ينظرون, غري عابئني 
وف عليه من اخلبصيحات الباحثني وحتذيراهتم املتكررة يف سبيل صيانة ذلك الرتاث و

 البحث وقد كتبت عن جتربتي يف. الضياع, فام هي إال كصيحات يف واد أو نفخ يف رماد
 عن ضياعه ً مثرية للعجب, وأخباراًعن تراث علامء حرضموت وسجلت وقائع وأحداثا

 .وأسباب تلفه
 : شكر وتقدير

ويف ختام هذه املقدمة املوجزة, أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين ومد يل 
اىل أن يد العون يف سبيل إنجاز هذا البحث, وإخراجه عىل هذه الصورة, التي أسأل اهللا تع

 . تكون صورة حسنة مقبولة عند أهل العلم وذوي اإلنصاف
س هبا وأعضاء هيئة التدريعميدها  هلذه الكلية املباركة ًفأتقدم بالشكر أوال

  واملناخ املالئم, الذين يقومون عىل خدمة العلم وأهله, وهتيئتهم الفرص املناسبةيهاـوإداري
ت العليا, ثم الشكر موصول  والعريب للدراسا من خمتلف أرجاء العامل اإلسالميللدارسني

ه تمالحظاب ويمد ّيعدل ويقومالذي ما فتئ ستاذنا املرشف الدكتور يوسف املرعشيل, أل



٢٢ 
 . وهللا احلمدخرج البحث يف هذه الصورة,مة حتى ِّيَالق

ثم أعظم الشكر واالمتنان أرفعه ملقام سيدي ووالدي, سـليل الفقهـاء النـبالء, 
ىل بنـي إراث آبائه رغـم البعـد عـن األوطـان واهلجـرة املتكـررة, والذي حافظ عىل ت

,  الذين حافظوا عىل بقية تراث اآلبـاء, جـزاهم اهللا )ِشبام(عمومتنا وقراباتنا يف بلدي 
ثم الشكر اجلزيـل أقدمـه لـألخ حـسني اهلـادي مـدير مكتبـة . عنا خري اجلزاء وأكمله

الرمحن بن حييى من مركز  بن عبداألحقاف للمخطوطات برتيم, وللسيد الفاضل زيد 
النور للدراسات والبحوث التابع لدار املصطفى برتيم, وللشيخ حممـد الرشـيد الـذي 
أعانني عىل احلصول عىل بعض املخطوطات من مكتبات الرياض, ولكل مـن أعـانني 

 ., أو أمـدين بدعائـه أو توجيهاتـهعىل البحث أو الوصول إىل أي خمطوط يتعلق ببحثي
امن يف صنعاء سـعادة األسـتاذ الـدكتور ُني أن أشيد بام قدمه يل سعادة سفري عوال يفوت

 يف إمـدادي بـاملراجع ً جهـداُلوق األديب الذي مل يألاخلاهللا بن محد الباد , الرجل  عبد
 .باضيةِاإل

ول أن يكلل هذا البحث بالنجاح والقبول, وأن جيزل األجر ؤواهللا تعاىل املس
وم ال ينفع مال وال بنون, وصىل اهللا وسلم عىل سيد املرسلني  وينفعه بأجره, يلكاتبه

 ., وآله وصحبه أمجعني﴾zy﴿ و﴾B A﴿ نزلت عليه ْنَسيدنا حممد م
 نزيل ثغر جدة

  هـ١٤٢٩/ ١٢/٤
 حممد بن أيب بكر بن عبد اهللا باذيب 

 األزدي الشبامي احلرضمي
 

 



٢٣  

 مهيدـت
 يف رشح مفردات عنوان البحث
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٢٥ 

 
 دات عنوان البحثيف رشح مفر

جهود فقهاء حرضموت يف خدمة املذهب «:لقد جعلت بحثي هذا بعنوان 
َّستدل منه عىل مضمون ُ ملفردات هذا العنوان, ليً ملخصاًوفيام ييل أورد رشحا, »الشافعي َ

 : البحث وغايته

ُجهود*  ُ : 
ٍمجع جـهد; بالفتح, قال : اجلهود ْ   يف كتاب)هـ١٧٠ت ( )١(ليل الفراهيدياخلَ

ُواجلهد«: العني ْ ِ بلوغك غاية األمر الذي ال تألو عن اجلهد فيه, تقول:َ َ َ ْجهدت جهدي, : ُ َ َ َُ ْ
ُواجتهدت رأيي ونفيس حتى بلغت جمهودي, وجهدت فالنا بلغت مشقته, وأجهدته  ْْ َ َّ ًُ ُ ُ ُ

  .انتهى. )٢(»...عىل أن يفعل كذا 

                                           
ليل بن أمحد الفراهيدي األزدي اليحمدي, صاحب كتاب العني أول معجم لغوي, تويف سنة اخل )١(

, ١/١٧٢): م١٩٩٩وىل, دار صادر, بريوت, الطبعة األ (وفيات األعيانابن خلكان, : ينظر. هـ١٧٠
دار آزال للطباعة والنرش بريوت, واملكتبة (, حتقيق كامل مصطفى, احلور العنينشوان احلمريي, 

, خري الدين الزركيل, ١١٢ص): انجياخلم, مصورة عن طبعة ١٩٨٥اليمنية, صنعاء, الطبعة الثانية, 
  .٣١٤/ ٢): م١٩٩٢دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة العارشة,  (األعالم,

إبراهيم  .مهدي املخزومي, ود.د: , حتقيقكتاب العني, )هـ١٧٠ت (ليل بن أمحد الفراهيدي اخل )٢(
  .٣/٣٨٦): دار ومكتبة اهلالل, بدون معلومات للنرش(السامرائي, 
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ُيقال جهد الرجل يف «: يف النهاية) هـ٦٠٦ت ( )١( ابن األثريالسعادات  أبوقالو َ َ
ً جد فيه وبالغ, قد تكرر لفظ اجلهد واجلهد يف احلديث كثريا:أي: َّاليشء ْ ْ َُ َ َ :  وهو بالضم.َّ

ْالوسع والطاقة, وبالفتح َ َّ ْ َّشقةامل: ُ َبالغة, والغايةـُامل: وقيل. َ ََ ْ َ . 
َمها لغتان يف الوسع والطاقة, فأما يف املشقة والغ: وقيل ْ َُّ َ ََّ َُّ ْ َُ ومن . اية فالفتح ال غريَ

َأي الصدقة أفضل: املضموم حديث الصدقة ْ َ َّ ّجهد املقل«: قال? ُّ ِ ُ ْ ِقدر ما حيتمله : , أي»ُ َ ْْ َ َ
ِ القليل املالُحال َأعوذ بك من جهد البالء«: ومن املفتوح حديث الدعاء. َ َالة َاحل: , أي»َْ

َّالشاقة َّ«)٢(. 
ّبالضم يف احلجاز وبالفتح يف «): هـ?٧٧٠ت ( )٣(واجلهد عند العالمة الفيومي

ُاجلهد(و. املشقة: الطاقة, واملفتوح: املضموم: الوسع والطاقة, وقيل: غريهم ْ بالفتح ـ ) َ
ُالنهاية والغاية, وهو مصدر من :  ـال غري َجهد«ُ َ ًجهدا«: يف األمر» َ ْ من باب نفع, إذا » َ

 يف )٥()هـ١٢٠٥ت (دي , قال احلافظ مرتىض الزبي)٤(»طلب حتى بلغ غايته يف الطلب
                                           

, هـ٥٤٤السعادات, حمدث أصويل لغوي, ولد بجزيرة ابن عمر سنة  املبارك بن حممد الشيباين اجلزري, أبو )١(
ياقوت احلموي, : ينظر. النهاية يف غريب احلديث: هـ, له عدة مصنفات منها٦٠٦تويف باملوصل سنة و

 .٣/٢٢٦٨): م١٩٩٣بريوت, الطبعة األوىل,  دار الغرب,(إحسان عباس ., حتقيق دمعجم األدباء
ملكتبة العلمية, ا(طاهر الزاوي وحممود الطناحي, : , حتقيقالنهاية يف غريب احلديثاملبارك ابن األثري,  )٢(

 .١/٨٤٨): هـ١٣٩٩بريوت, الطبعة األوىل, 
. هـ٧٧٠أمحد بن حممد بن عيل الفيومي, أبو العباس, لغوي اشتهر بكتابه املصباح املنري, تويف حوايل سنة  )٣(

دائرة املطبوعات (, الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة, )هـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقالين : ينظر
 .١/٣١٤): م١٩٤٥ حيدرأباد, الطبعة األوىل, العثامنية,

 ).جهد(مادة ): بريوت, بدون تاريخ, املكتبة العلمية(, املصباح املنريالفيومي,  )٤(
, وتويف هـ١١٤٥حممد مرتىض الزبيدي, حمدث لغوي شهري, رشح القاموس واإلحياء, ولد باهلند سنة  )٥(

, حتقيق إحسان فهرس الفهارس واألثبات, )هـ١٣٨٢ت (عبد احلي الكتاين : ينظر, هـ١٢٠٥بمرص سنة 
 .١/٥٢٦): هـ١٤٠٢دار الغرب, الطبعة الثانية, (عباس 



٢٧ 
ِحل طويل الذيل ولكن اقترصنا عىل هذا القدر والكالم يف هذا امل«: )تاج العروس( ْ َ َّ َِ ْ ُ ّ

َّلئال يمل منه َ ُ َّ()١( . 
 : فقهاء* 

 ومادته ;ِصيغة مبالغة من فاقه, وهو العامل الفاهم الفطن:  لغةوالفقيهمجع فقيه, 
َفقه« َ ُالفقه« :)هـ١٧٠ت  (ليلاخل, قال »َ ْ ً العلم يف الدين, يقال فقه الرجل يفقه فقها فهو :ِ ْ ُ َ ُ َِ ُِ َ َ ُّ ُ ّْ

ِفقيه, وفقه يفقه فقها إذا فهم, وأفقهته بينْت له, والتفقه تعلم الفقه ِ ِ ِْ ُّ َ َ ً ْ َ ْ َ َُ َُّ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ٌَ َّ ُُ  :, ويف القاموس)٢(»ِ
ُالفقه« ْ ويف . )٣(»فهبالكرس, العلم باليشء والفهم له والفطنة, وغلب عىل علم الدين لرش: ِ
العامل بأصول الرشيعة وأحكامها, واستعمل فيمن يقرأ : الفقيه« :»املعجم الوسيط«

 . )٤(»القرآن ويعلمه
اسم علم من العلوم املدونة, وهو العلم باألحكام الرشعية :  عند األصولينيوالفقه

د يطلق وق« :)هـ?١١٥٨ت ( )٦(قال التهانوي. )٥(العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية
الفقه عىل علم النفس بام هلا وما عليها, فيشمل مجيع العلوم الدينية, ولذا سمى أبو حنيفة 

                                           
 ).جهد(مادة : تاج العروس من جواهر القاموسمرتىض الزبيدي,  )١(
  .٢/٣٧٠: كتاب العنيليل الفراهيدي, اخل )٢(
 ًهـ, مصورا١٣٧١حللبي, القاهرة, مطبعة البايب ا(, القاموس املحيطحممد بن يعقوب الفريوزأبادي,  )٣(

 ).فقه(مادة ): عن الطبعة املريية املرصية
 ).فقه(مادة : , املعجم الوسيطجممع اللغة العربية )٤(
دار الفكر, بريوت, مصورة عن الطبعة (, مجع اجلوامعالوهاب بن عيل السبكي, عبد تاج الدين : ينظر )٥(

 .١/٤٣): املرصية
, اشتهر بكتابه املوسوعي هـ١١٥٨يل التهانوي اهلندي احلنفي, تويف بعد سنة هو العالمة حممد بن ع )٦(

معجم املطبوعات العربية يوسف رسكيس, : ينظر, طبع عدة طبعات, »صطالحات الفنوناكشاف «
 .١/٦٤٥): هـ١٣٤٦دار صادر, بريوت, مصور عن طبعة املؤلف, سنة (, واملعربة



٢٨ 
هو من اتصف هبذا العلم, :  عند األصولينيوالفقيه. )١(»رمحه اهللا الكالم بالفقه األكرب

 .  مجهور األصولينيُهَفَّرَوهو املجتهد, كذا ع
  التفتازاين السعدعن اإلمام» ِفهَّكشا« يف)هـ١١٥٨ت بعد  (ونقل التهانوي

عىل خمترص ابن ) هـ٧٥٦ت ( اإلجيي عضدرشح ال ته عىل يف حاشي)هـ٧٩٣ت(
أنه ال يتصور فقيه غري : ظاهر كالم القوم« : قولهيف األصول,) هـ٦٤٦ت (احلاجب 

, لو اشرتط يف الفقه التهيؤ جلميع نعم. جمتهد, وال جمتهد غري فقيه عىل اإلطالق
ٌوز يف مسألة دون مسألة, حتقق جمتهد ليس بفقيه, ُاألحكام, وج َ َ  عىل )ُالفقيه( َوقد شاعِّ

 . )٢(انتهى .» ًن جمتهداُ وإن مل يكَّ الفنُمن يعلم
إن بحثي هذا ينصب عىل كل من اشتغل بعلم الفقه أو علمه وشارك وصنف : أقول

, ألن ذلك مطلب ُاملجتهد: فيه أو أفتى ممن هم عىل رشط الكتاب, وليس مقصودي بالفقيه
 . عرس, وقل وجود من يتصف به من املتأخرين

 : فائدة
هنا فائدة يف درجات الفقهاء ينبغي الوقوف عليها ملعرفة حقيقة من يتصف هبذه و

 : »خمترص الفوائد املكية«, قال السيد علوي السقاف يف الصفة ومتييزه من غريه
, واملطلق هو من كان عىل ًدا, أو مقيً مطلقاًإما أن يكون جمتهدا: فاملجتهدـ ١

اب املذاهب املتبوعة يف العامل, وللمجتهد املطلق رشوط ال حصفة األئمة األربعة أص
 . نطيل بذكرها

                                           
دار الكتب العلمية, الطبعة (, كشاف اصطالحات الفنون, )ـه١١٥٨ت بعد (حممد بن عيل التهانوي  )١(

 .٣/٤٧٨): هـ١٤١٨األوىل, 
 .١/٤٣: مجع اجلوامعالسبكي, : وينظر, ٣/٤٧٨ : كشاف اصطالحات الفنونالتهانوي, )٢(
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ٍهو من تقيد بمذهب أحاط بغامضه وجليله, وفروعه وأصوله, :  واملجتهد املقيدـ٢

حق نفسه بام ويمكنه التخريج عليه, والرتجيح ألحد أقواله, فاملتصف هبذا يعمل يف 
 وقد ترجح عنده قول ًوإن كان مفتيا. اختاره من حيث الدليل األصلح, أو القياس

 . , وإال مل جيز ذلكً صحيحاًمرجوح فله اإلفتاء به, إن بني للمستفتي قائله ليقلده تقليدا
 : وغري املجتهد املقيد قسامن

ا ال يفتي وهو من عرف الراجح وضده بمحض التقليد, فهذ: فقيه يف مذهبه ـ١
 . وال يقيض إال بالراجح, وإال مل ينفذ قضاؤه وفتواه, إال يف مسائل

 لغريه, وليس ً يف حق نفسه, وإرشاداًوهو من ال جياوز ما علمه, عمال: ِّ ومتفقهـ٢
له نظر يف راجح أو مرجوح, فللعامي االعتامد عىل قوله إن غلب عىل ظنه أنه  قد أدرك 

 . ذلك احلكم الذي قاله
 :  املتفقه قسامنوغري

أي صح التزامه له, فهذا ال يعمل إال بالراجح يف مذهبه, : ًعامي ملتزم مذهباـ ١
ل له, وحيرم إفتاؤه باملرجوح, وعمله هو به, إن مل تقتض ذلك َّأهَ تْنَ عن ذلك مًسائال

 .احلاجة أو املصلحة
ب, ومل كقريب عهد بإسالم مل يعرف املذاه: ً أصالًوعامي مل يلتزم مذهباـ ٢

ما يرتجح عنده يشء منها, فهذا عليه العمل بام أفتاه العامل, وإذا اختلف قوله عن غريه قلد 
 . )١(شاء منها

                                           
, حتقيق خمترص الفوائد املكية فيام حيتاجه طلبة الشافعية, )هـ١٣٣٥ت (علوي بن أمحد السقاف  )١(

  .٤٩−٤٣ ص ,)هـ١٤٢٥دار البشائر اإلسالمية, بريوت, الطبعة األوىل, (, يوسف مرعشيل.د



٣٠ 

 : حرضموت* 
, سميت باسمه منطقة واسعة يف )عىل ما عليه األكثرون(اسم علم عىل جد جاهيل 

 ذلك; ومعناها وما إىل وما يتعلق بذكر حدودهاتعريفها جنوب جزيرة العرب, ويف 
 :مباحث» مخسة«

 :  عند اللغوينيومعناها» حرضموت«يف ضبط كلمة : املبحث األول
ميم فراء فسكون الضاد املعجمة ف  احلاءبفتحعند اللغويني » حرضموت«تضبط 

 )١( ضبطها العالمة اللغوي املؤرخ الطيب باخمرمة, كذايةمثناة فوقفواو ساكنة فمفتوحتني 
  .)٢(»ةالنسب« كتابه  يف) هـ٩٤٧ت (

وقد تضم امليم, « : قوله» العروستاج« يف)هـ١٢٠٥ت  (الزبيديوأضاف العالمة 
معجم ما «يف )٥(ُّ البكري الوزير, فيام حكاه)٤(يلَذُوهذه لغة ه: قلت, )٣(»ُعنكبوت: مثال

                                           
, وهبا تويف سنة هـ٧٨٠اهللا بن أمحد باخمرمة, قايض مؤرخ, ولد يف عدن سنة عبد اهللا الطيب بن عبد  )١(

النور السافر يف , )هـ١٠٣٨ت (القادر العيدروس عبد : ينظر. , له عدة مصنفات يف التاريخهـ٩٤٧
 .٣٠٣ص): م٢٠٠١دار صادر, بريوت, الطبعة األوىل, (, جمموعة من املحققني, القرن العارشأخبار 

مركز الوثائق والبحوث, أبوظبي, (, النسبة إىل املواضع والبلدان, )هـ٩٤٧ت (اهللا الطيب باخمرمة عبد  )٢(
 .٢٢٢ص): هـ١٤٢٥ الطبعة األوىل,

 ) .حرض(مادة : تاج العروسمرتىض الزبيدي,  )٣(
َهذيل )٤( مجهرة أنساب ابن حزم, : ينظر. قبيلة عدنانية, تنسب إىل هذيل بن مدركة بن إلياس بن مرض: ُ

 .١٩٦ص: العرب
الرب, تويف سنة عبد من تالمذة احلافظ ابن  العزيز البكري األندليس, عالمة وزير فقيه,عبد اهللا بن عبد  )٥(

 .٢/٤٩ ,بغية الوعاةالسيوطي, : ينظر. هـ٤٨٧



٣١ 
َّعن السكري »مِعجُاست  أليب ٍببيت  البكري يف كتابه املذكور, واستشهد)هـ٢٧٥ت ( )١(ُّ

 : وهو قوله) هـ?٨٠ت ( )٢( اهلذيلصخر
َّدت مزنة من حرضموت مريَح َِ َ َُ َْ ْ ٌ ُضج ٌةـَ َا مدر وحـِه منهـٌوج لـَ ٌّ ُالبـُِ ِ 

ُّملا رأ من لغته ضم امليم: )٣(الفتح قال أبو« :قال الوزير البكري ُأنه اسم علم, : ُ
ِّوأن االسمني قد رك ُ ِ َ, متم الشبه بضم امليم, ليكون عىل وزن عرضًبا معاّ ْ ٍفوطَ فإذا : , قال)٤(ُ

 :قال الزبيدي. )٥(»اعتقدت هذا, ذهبت يف ترك رصفه إىل التعريف وتأنيث البلدة
ُوالتصغري« ِ ْ َحضريموت, تصغر الصدر منهام: َّ َ ْْ َُّ َ ْ ُِّ ِ ُ َ«)٦(. 

َحرضموت اسامن جعال اسام واحدا, ثم سميت به تلك « :ليل بن أمحداخلوقال  ُ ْ َِّ ُ ًَ ً ِ َ ْ
َالبلدة ْ ِمها اسامن جعال«:)٨(للجوهري» صحاحال«, ويف)٧(»َ ُ ِ َ واحدا, إن شئت بنَيت االسم َ َْ ِ ِ ً

                                           
معجم : ينظر. هـ٢٧٥سن بن احلسني العتكي السكري, راوية من أهل البرصة, تويف سنة هو احل )١(

 .١/٨٥٤: األدباء
الزركيل, : ينظر. هـ٨٠ لبني أمية, مات نحو سنة ًاهللا بن سلمة اهلذيل, شاعر أموي كان موالياعبد  )٢(

 .٤/٩٠: األعالم
: عنه ينظر, إمام العربية, )هـ٣٩٢(لفتح ابن جني أبوا: عند إطالق هذه الكنية عند اللغويني فاملراد به )٣(

 .١/٢٤٦: وفيات األعيان, ابن خلكان, ٣/١٥٨٥: معجم األدباءياقوت احلموي, 
ُالعرضفوط: (قال ابن منظور يف اللسان )٤( ُ َ ْ َّهي دويبة تسمى العسودة بيضاء : دويبة بيضاء ناعمة, وقيل: َ َ ْ ِ

 ).عرضفوط( مادة . انتهى.)ناعمة
عامل الكتب, بريوت, الطبعة (, حتقيق مصطفى السقا, معجم ما استعجمالعزيز البكري, عبد اهللا بن عبد  )٥(

  .١/٤٥٥): , مصورة عن الطبعة املرصيةهـ١٤٠٣الثالثة, 
 ).حرض(مادة : تاج العروسمرتىض الزبيدي,  )٦(
  .٣/١٠٣: كتاب العنيليل الفراهيدي, اخل )٧(
الصحاح يف و نرص, أول من حاول الطريان ومات يف سبيله, أشهر كتبه إسامعيل بن محاد اجلوهري, أب )٨(

 .١/٦٥٦: معجم األدباءياقوت احلموي, : ينظر. هـ٣٩٣, مات سنة اللغة



٣٢ 
ِاألول عىل الفتح وأعربت الثاين إعراب ما ال ينْرصف َ ََ َ ِْ َ َّ ََ ْ َ ِ ْ ُهذا حرضموت: ُالُيق. َ ْ ََ َ ُويضاف . ْ َ ُ

ُاألول إىل الثاين فيقال َُ َ ُّ َِّ ِ ْحرضموت بضم الراء أعربت : َ َْ َ َْ ِ ِّ ِّ َ ًحرضا(ُ ْ وخفض)ْ ًموتا(َت َ َ( ,
ُوكذلك القول يف سام أبرص ورامهرمز ْ َ ّ َُ َ ْ َْ ُ َ وإن شئت ال تنَون الثاين,َ ِ َّ ُ ِّ ُ َ ِ قال «:قال الزبيدي. )١()ِ

ِاللباب«َواقترص يف: )٢(ُشيخنَا َ ْعىل وجهني فقال )٣(»ُّ َ ْ ُمها اسامن جعال: َ ِ َ َ واحدا فإن شئت ُ ِ ِ ً

َبنْيت األول عىل الفتح وأعربت الثاين ِ َ َْ ّ ََ ْ َ ِ إعراب ماال ينْرصف وإن شئت بنَيتهام لتضمنهام َ ُِّ ََ َ َُ ْ َ َ ََ ِ ِِ

َمعنى حرف العطف كخمسة عرش َ َ َ َْ ْ ْ ََ َ َ  . انتهى .)٤(»َِ
بفتح احلاء : احلرضمي« :)٥(مي, قال السمعاين َْرضَح: والنسبة إىل حرضموت* 

بالد املهملة وسكون الضاد املنقوطة وفتح الراء, هذه النسبة إىل حرضموت وهي من 
ِوجيمع احلرضمي عىل حضارم. )٦()اليمن من أقصاها ويقال « :ة, كام قال ابن منظورَ
َألهل حرضموت ْ ََ َ ْ ُضارمةاحل: َ َ َ, ويقال للعرب الذي يسكنون حرضموت من أهل اليمنِ ْ ََ َ ْ :

َاملهالبة والصقالبة: , هكذا ينسبون, كام يقولونُةِاحلضارم َّ َِ ِ َ()٧(. 
                                           

 ).حرض(مادة :  للزبيديتاج العروسهذا النص منقول عن  )١(
حممد بن خليل : ينظر .هـ باملدينة املنورة١١٧٠هو العالمة حممد بن الطيب الفايس الرشقي, تويف سنة  )٢(

 .٤/٩١): دار الكتاب اإلسالمي, مصورة عن الطبعة املرصية األوىل(, سلك الدرراملرادي, 
: ينظر). هـ٦٣٠ت ( للسمعاين; أليب احلسن عيل بن حممد ابن األثري اجلزري اللباب خمترص األنساب )٣(

 .١/١٧٩ ):ت.دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, د(, كشف الظنونحاجي خليفة, 
 ).حرض(مادة : تاج العروسالزبيدي,  )٤(
, وتويف هبا سنة هـ٥٠٦راساين, ولد بمرو سنة اخلالكريم بن حممد السمعاين التميمي عبد هو اإلمام  )٥(

, طبقات الشافعيةتاج الدين السبكي, : ينظر. هـ, له مصنفات عديدة أشهرها كتاب األنساب٥٦٢
 .٧/١٨٠):  دار إحياء الكتب العربية, القاهرة(احللو الفتاح عبد حتقيق حممود الطناحي و

دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل (, كتاب األنساب, )هـ٥٦٢ت (الكريم السمعاين عبد  )٦(
 .٢/٦٥): هـ١٤١٩

 ).حرض(مادة ): دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, الطبعة(, لسان العربابن منظور,  )٧(



٣٣ 

 : ند املؤرخني واجلغرافيني حرضموت ع:املبحث الثاين
 .  يف أقىص جنوب جزيرة العربيقع )١(حرضموت خمالف من خماليف اليمن

بني قادسية  ما: جزيرة العرب« :يف قوله )٢()١٠٣ت  (ذكرها اإلمام الشعبي
حرضموت « :)٤()هـ?٣٤٤ت  (وقال لسان اليمن اهلمداين. )٣(»الكوفة إىل حرضموت

 . )٥(»من اليمن, وهي جزؤها األصغر
 ناحية واسعة يف رشقي عدن بقرب :حرضموت« :)٦()هـ٦٢٦ت  (وقال ياقوت

, وحوهلا رمال كثرية تعرف باألحقاف, وهبا قرب هود عليه السالم, و هبا بئر )٧(البحر
                                           

ْواملخالف): (٤/٢٦٧ (العني كتابيل يف لاخلقال  )١( ُالكورة بلغة أهل اليمن, وخماليفها: ِ َ ُ ُكورها: ُ َ  . انتهى.)ُ
ُاملدينة والصقع, قال ابن منظور يف اللسان, مادة : ُوالكورة ُوالكورة): (كور(ُّْ َ ُاملخالف, وهي :  من البالدُ ْ ِ

َالقرية من قر اليمن, قال ابن دريد ّال أحسبه عربي: ُ ُ ِْ  . انتهى.)ًاَ
طيب البغدادي, اخل: ينظر. هـ١٠٣هو عامر بن رشاحيل الشعبي احلمريي, من التابعني, تويف بالكوفة سنة  )٢(

 ).م٢٠٠٥دار الغرب اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل, (بشار معروف, ., حتقيق دتاريخ بغداد
  .١/٦: معجم ما استعجمالوزير البكري,  )٣(
هـ, أشهر ٣٤٤ إىل سنة ً, وكان حياهـ٢٨٠اهلمداين, امللقب لسان اليمن, ولد سنة هو احلسن بن أمحد  )٤(

 .١/٤٩٨: بغية الوعاةالسيوطي, : ينظر. »صفة جزيرة العرب«كتبه 
): هـ١٤١٠مكتبة اإلرشاد, صنعاء, الطبعة األوىل, (, صفة جزيرة العرب, )هـ?٣٤٤(احلسن اهلمداين  )٥(

 .١٦٥ص
هـ, وتويف بحلب سنة ٥٧٤ الرومي احلموي, مؤرخ وجغرايف شهري, ولد سنة اهللاعبد هو ياقوت بن  )٦(

 .٦/١٢٧: وفيات األعيانابن خلكان, : ينظر. معجم البلدان, ومعجم األدباء: هـ, مؤلف٦٢٦
, مؤلف )٧٣٩ت (احلق البغدادي احلنبيل, عبد املؤمن بن عبد َنقل هذا القول عن ياقوت باللفظ  )٧(

ما نقله ياقوت يف : والصواب. , وهو قول بعيد عن الصحة»امء األمكنة البقاعمراصد االطالع يف أس«
, فكيف يصح أن تكون »بني حرضموت وعدن مسرية شهر«: نفس املوضع عن اإلصطخري قوله

 .فليعلم! بقرب عدن وبينهام مسرية شهر



٣٤ 
, )١(»شبام, وعندها قالع وقر: تريم, ولألخر: برهوت, وهلا مدينتان, يقال ألحدمها

 ). حارضميت( :أن اسمها يف التوراة: )٢()هـ٢٠٤ت (  عن ابن الكلبيً أيضاونقل ياقوت
ُ إقليم واسع م:حرضموت« :)هـ١٢٠٥ت ( للزبيدي ) العروستاج(ويف ٌ ٌشتمل ِ ِ َ ْ

ِعىل بالد وقر ومي ٍُ ِاه وجبال وأودية باليمن حرسه اهللا تعاىل, كذا يف تاريخ العالمة حمدث ِ ٍ ِ ٍِّ َ ُ َ ََّ َ ُ َ َِ َ ٍ ِ

َّالديار اليمنية  َِ َ ِ ْ الرمحعبدِّ َن بن الديبعَّ ْ ّوقال القزويني . )هـ٩٤٤ت  (َّ ِ ْ يف ) هـ٦٨٢ ت(َ
ِعجائب املخلوقات« ُِ ْ َ ِ ُحرضموت): َ َ َ ْ ِناحية باليمن مشتملة عىل مدينَتني يقال هلام: َ َ َِ ِ َِ ُ ٌَ ٌَ ْ َ َ ُ شبام :َ َ ِ

ِوتريم, وهي بالد قديمة وهبا القرص املشيد َِ ْ ُ َْ َ.( 

 :  حرضموت هبذا االسمسمية األقوال الواردة يف سبب ت:ثالثاملبحث ال
أن اسم : )٣()هـ٦٥٠ت  ( عن الصاغاين)هـ١٢٠٥ت  (نقل احلافظ الزبيدي ـ١

َ, وبه سامها ابن خرداذبه)٤(لعبد هو :حرضموت األول َ ْ  عند ذكره )٥()هـ?٣٠٠ت  (ُ
                                           

 .٢/٢٧٠): م١٩٩٥دار صادر, بريوت, الطبعة الثانية, (, معجم البلدانياقوت احلموي,  )١(
هـ, صاحب املصنفات ٢٠٤فهو هشام بن حممد بن السائب, تويف سنة : فاملراد به) ابن الكلبي(إذا أطلق  )٢(

 .٦/٨٢: وفيات األعيانابن خلكان, : ينظر. يف األنساب, ال والده
هـ, ٥٧٧هو احلسن بن حممد الصاغاين, أعلم أهل عرصه يف اللغة, كثري املصنفات, ولد بالهور سنة  )٣(

 .  هـ٦٥٠ويف ببغداد سنة وت
: الشامل حتليل العالمة علوي بن طاهر احلداد هلذا االسم يف ينظر, و)عبد(مادة : تاج العروسالزبيدي,  )٤(

 .١٨ص
 وأسلم عىل يد الربامكة, ًاهللا بن أمحد بن خرداذبه, كان جده جموسياعبد هو أبو القاسم عبيد اهللا بن  )٥(

ابن النديم, : ينظر. هـ٣٠٠مات يف حدود سنة  ويل له بعض الواليات, للمعتمد العبايس وًوكان نديام
: ينظر; )املسالك(, وعن كتابه ٢١٢ص): دار املعرفة, بريوت, مصورة عن الطبعة املرصية(, الفهرست

والنقل عنه . ٢/١٧٨٤: معجم املطبوعات, ورسكيس, ١/٢٧٨: كشف الظنونحاجي خليفة, 
 .١٨ص:  شاملالعلوي بن طاهر احلداد, : بواسطة



٣٥ 
أن ): هـ١٣٨٢ت ( )١(وير العالمة علوي بن طاهر احلداد .السكك بني خماليف اليمن

من ): إيل: إل; أو(اهللا, إذ معنى عبد : أي) إل(و) عبد (من كلمتي منحوتة ) لعبد (
 .)٣()هـ٥٨١ت (وخالفهم السهييل  )٢(أسامء اهللا كام ذكر كثري من العلامء

ْأهنا سميت :  ـغري معزوـ  ً ثانياً قوالً أيضا)هـ١٢٠٥ت  (ونقل الزبيديـ ٢ َ ِّ ُ
ْحرضموت« ََ َ َألن صاحلا عليه السالم ملا حرض» ْ َ َ َّ ً َِّ َها ماتَ َ َ)٤( . 

 حرضموت بن محري األصغرنسبت هذه البلدة إىل « :)هـ٣٤٤ت  (قال اهلمداين ـ٣
بلد حرضموت, وبلد : فغلب عليها اسم ساكنها, كام قيل خيوان ونجران, واملعنى

وكذلك سمي أكثر . خيوان, ووادي نجران, ألن هؤالء رجال نسبت إليهم هذه املواضع
 . انتهى.)٥(»متوطنيهابالد محري ومهدان بأسامء 

ُأن حرضموت اسم : »صورة األرض« يف)هـ٣٦٧ت بعد ( )٦(نقل ابن حوقل ـ٤ َ
ُّقبيلة من ولد محري بن سبأ, وسمى الزبيدي َّ جد القبيلة احلمريية املذكورة, )هـ١٢٠٥ت  (ّ

ُهو عامر: وقيل«:فقال َ بن قحطان, وقيلِ َ ٍحطان بن عامرْهو ابن ق: ْ َ ِ ْ َْ  , وهو بالقول)٧(»َ
: حرضموت اسمه: وقيل«:القائل يف معجمه) هـ٦٢٦ ت ( احلموياألول يوافق ياقوت

                                           
 .ستأيت ترمجته ضمن فقهاء القرن الرابع عرش اهلجري, يف هذا البحث )١(
 .١٨ص : الشامل يف تاريخ حرضموتعلوي بن طاهر احلداد, : ينظر )٢(
ابن خلكان, : ينظر. هـ, صاحب املصنفات يف السرية٥٨١اهللا السهييل, تويف سنة عبد الرمحن بن عبد  )٣(

 .١/٤٠٠: الروض األنفجتده يف كتابه ): إيل(رأيه حول كلمة و. ٣/١٤٣: وفيات األعيان
 ).ح ض ر(مادة : تاج العروسالزبيدي,  )٤(
 .١٦٦ – ١٦٥ص : صفة جزيرة العرباحلسن بن أمحد اهلمداين,  )٥(
. ٦/١١١: األعالمالزركيل, : ينظر. هـ٣٦٧هو حممد بن حوقل البغدادي, تاجر رحالة, تويف بعد سنة  )٦(

 ).حرض(مادة : تاج العروسالزبيدي, : تابه بواسطةوالنقل عن ك
 ).ح ض ر(مادة : تاج العروسالزبيدي,  )٧(



٣٦ 
ًألنه كان إذا حرض حربا: عامر بن قحطان, وإنام سمي حرضموت  أكثر فيها من القتل َ
 . )١(»فلقب بذلك, ثم سكنت الضاد للتخفيف

حرضموت « :قوله) هـ٢٠٩ت ( )٢( عن أيب عبيدة)هـ٦٢٦ت  (نقل ياقوت ـ٥
  .)٣(»طان, نزل هذا املكان فسمي به, فهو اسم موضع, واسم قبيلةبن قحا

 .)٤(الخبن يقطن بن عامر بن ش, هو احرضموت: ّوضعفه ًقوال زاد  ياقوت ـ٦
عمرو :  اسم حرضموتأن): فهَّوضع( غري معزو ً ثالثاً قوالًزاد ياقوت أيضاو ـ٧

بن قطن بن عريب بن  شمس بن وائلة بن الغوث عبد بن قيس بن معاوية بن حسن بن ا
 .)٥(زهري بن أيمن بن اهليمسع بن محري بن سبأ

: قال« :)هـ١١٧٠ت  ( عن شيخه الفايس)هـ١٢٠٥ت  (نقل الزبيدي: فائدة
ٌوهل األرض سميت باسم القبيلة أو بالعكس أو غري ذلك فيه خالف ِ ْ ْ ِّ ُ َْ َِ ْ َ َِ َ ِ ُ َ َ«)٦( . 

 باألحقاف?املعروفة ) أرض عاد(هل حرضموت هي :  املبحث الرابع
 : األحقاف عند اللغويني واجلغرافيني ـ١

َّ ما طال واعوج فقد ُّكل« :)هـ٧١١ت  (قال ابن منظور أهنا الرمال; :القول األول َ

                                           
 .٢/٢٧٠ :)حرضموت(مادة : معجم البلدانياقوت احلموي,  )١(
هـ, ٢٠٩هو معمر بن املثنى التيمي بالوالء, برصي, من أئمة العلم واألدب واللغة, مات بالبرصة سنة  )٢(

 .٥/٢٣٥: وفيات األعيانابن خلكان, : ينظر. ً شعوبياًباضياِإوكان 
 .٢/٢٧٠:   معجم البلدانياقوت احلموي, )٣(
  .املرجع السابق )٤(
 .نفس املرجع:  معجم البلدانياقوت احلموي, )٥(
 ).حرض(مادة : تاج العروسالزبيدي,  )٦(



٣٧ 
َاحقوقف ُاحلقف«:)هـ٢٣١ت ( )٢( عن ابن األعرايبً, ويف تاج العروس نقال)١(»َ أصل : ِ

 . )٣(»الرمل, وأصل اجلبل, وأصل احلائط
 :قولهيف ) هـ١٣٧٥ ت(اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد المة  العوإىل هذا مال

ِ, وكثرة أحقاف الرمل بالدهناء يف شامل حرضموت ً ورماالًوكذلك حرضموت جباال« ِ ُ
ًال يغرب عىل إطالقه عىل البالد بأرسها, ال جمازا  فقط من إطالق اجلزء عىل الكل كام يف ِّ

َملا علمت أن حرضموت ً, بل حقيقة ]١٩ :البقرة[﴾ e d c b﴿ :قوله َ
ٌسالسل وجبال ورمال, فاألحقاف اسم جلميع حرضموت, ال للرمال التي يف شامهلا  ُ ُ ُ

 .انتهى. )٤(»فقط
 عن )هـ١٣٧٥ت  (قال العالمة  السقاف.  رملة الشحراألحقاف  أن:القول الثاين

ظفار ليس بيشء; إال أن يراد بالرملة ما وراء جبل الشحر الذي عند « إنه: هذا القيل
ُاحلبوظي, فثم رملة متصلة بطرف ع ِ َ ٌَّ ُبـر عىل إطالق األحقاف عىل سائر َعوهذا ال ي. امنٌ ِّ

ًبالد حرضموت ألن األمر كام سبق, وألن مثاين أودية األحقاف رماال َ التي :  كثرية منهاَ
َبني السوم وقسم  بور والتي مايف جنوب ) هـ٨٠٨ت (تاريخ ابن خلدون نقل عن و. »ََّ

َالعرب«  ثم . انتهى.)أن عامنا كانت يف القديم لعاد مع الشحر وحرضموت وما واالمها« ):ِ
ّفالشحر وحرضموت بالد عاد, وبالد عاد هي األحقاف, فال مشاحة يف يشء, ويف « :قال

 . انتهى.)٥()وجود قرب نبي اهللا هود عليه السالم بآخر حرضموت أقو تأكيد لذلك
                                           

 ).حقف(مادة : لسان العربابن منظور,  )١(
ألعرايب, راوية نسابة عالمة باللغة, كويف, كان أبوه موىل لبني العباس, هو حممد بن زياد, املعروف بابن ا )٢(

 .٣/٢٠١: تاريخ بغدادطيب البغدادي, اخل: ينظر. هـ٢٣١مات بسامراء سنة 
 ).حرض(مادة : تاج العروسالزبيدي,  )٣(
 .٤٧  ص):هـ١٤٢٥ ,دار املنهاج, جدة, الطبعة األوىل (إدام القوت,الرمحن السقاف, عبد  )٤(
 .٤٧ −٤٦ص : إدام القوت, )هـ١٣٧٥ت (الرمحن السقاف عبد  )٥(



٣٨ 

 : رخني عند املفرسين واملؤاألحقافـ ٢
 G F E D C B ﴿: ورد اسم األحقاف يف القرآن الكريم, قال تعاىل

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H
Z ﴾]هـ٣١٠ت ( )١(أورد شيخ املفرسين اإلمام حممد بن جرير الطربي. ]٢١ :األحقاف( 

 : عدة أقوال يف تفسري األحقاف وحتديد موضعها يف أرض العرب»تفسريه« يف
أنه املوضع الذي أنذر :  ريض اهللا عنهام)هـ٦٨ت  (ابن عباسِىل احلرب فبسنده إ ـ١

 . )٢(ٌفيه هود عليه السالم قومه, وهو واد بني عامن واملهرة
ا باليمن  كانوا حيًكر لنا أن عاداُذ:  أنه قال)هـ١١٨ت ( )٣(قتادةوأسند عن  ـ٢

ْ بأرض يقال هلا الشحر, رمل مرشفني عىل البحرَأهل كان مساكن عاد : نه قالوعنه أ. ِّ
 .)٤(بالشحر
ِكانت منازل عاد و مجاعتهم : قال) هـ١٥١ ت( )٥(ابن إسحاقوأسند عن  ـ٣ ُ

َاألحقاف, الرمل فيام بني عامن إىل حرضموت, فاليمن كله, : ًحيث بعث اهللا إليهم هودا َ
 . )٦(وكانوا مع ذلك قد فشوا يف األرض كلها قهروا أهلها بفضل قوهتم التي آتاهم اهللا

                                           
: ينظر. هـ٣١٠إمام املفرسين, حممد بن جرير الطربي, اشتهر بتفسريه وتارخيه, تويف يف بغداد سنة  )١(

 .٢/٣٥١): هـ١٣٣٤طبعة حيدرأباد اهلند, سنة (, تذكرة احلفاظ, )هـ٧٤٨ت (الذهبي 
مؤسسة (, حتقيق أمحد شاكر, مع البيان عن تأويل آي القرآنجا, )هـ٣١٠ت (ابن جرير الطربي  )٢(

  .١١/٢٩٠): هـ١٤٢٠الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل, 
الذهبي, : ينظر. هـ١١٨هو قتادة بن دعامة السدويس البرصي, أحفظ أهل البرصة يف عرصه, تويف سنة  )٣(

 .١/١١٥: تذكرة احلفاظ
 .١١/٢٩٠: التفسريابن جرير الطربي,  )٤(
هو حممد بن إسحاق بن يسار, من أقدم مؤرخي العرب, وشيخ كتاب السرية, تويف باملدينة سنة  )٥(

 .١/١٦٣: تذكرة احلفاظالذهبي, : ينظر. هـ١٥١
 .١١/٢٩٠: تفسري القرآنالطربي,  )٦(



٣٩ 

 معجم« بعد أن ساق هذه األقوال الثالثة يف)هـ٦٢٦ت ( احلموي قال ياقوت
ما رويناه عن ابن عباس : والصحيح. وهذه ثالثة أقوال غري خمتلفة يف املعنى« :»البلدان

 . )١(»أهنا رمال بأرض اليمن, كانت عاد تنزهلا: وابن إسحاق وقتادة
 يف ذلك ِوىل األقوالَوأ«: ق هذه األقوالقال اإلمام الطربي بعد أن سا:  لطيفةفائدة

 . أنذرهم أخوهم هود باألحقافًإن اهللا تبارك وتعاىل أخرب أن عادا: بالصواب أن يقال
: األحقاف: قال ابن زيد. ُ ما وصفت من الرمال املستطيلة املرشفةواألحقاف

ُالرمل الذي يكون كهيئة اجلبل, تدعوه العرب ًاحلقف, وال يكون أحقافا: ُ َْ .  إال من الرملِ
 وجائزامن وحرضموت, ُ بني عً أن يكون وادياوجائز بالشام, ً أن يكون ذلك جبالوجائز

ٍوليس يف العلم به أداء فرض, وال يف اجلهل به تضييع واجبأن يكون الشحر,  ُ ِ ٍ ُ َ, وأين كان ِ
ُ منازهلم الرمال املستعلية املستطيلةًكانوا قوما: ُفصفته ما وصفنا, من أهنم ُ  انتهى .)٢(»ُ

 .حذف يسريب
 : القول الفصل يف التمييز بني حرضموت واألحقافـ ٣

 : رمحه اهللابقوله, )هـ١٣٨٢ت  ( العالمة علوي بن طاهر احلدادأوردهما هو 
 شاميل  ـايفَّل املعروف بالبحر السْاملوجودة يف الرمـ جبال الرمل : واملراد باألحقاف«

 ُ أحقافَ يف حرضموتَوليسربه منها,  وادي حرضموت إليها لقَحرضموت, أضيف
 متصل بجبال اليمن اجلنوبية, ٌها, فإن حرضموت جبلُ كام يتوهم ذلك من ال يعرفٍرمل

 . يرشف جنوبيه الغريب عىل البحر, وشامليه وغربيه الشاميل عىل رمال األحقاف

                                           
 ).حرضموت(مادة : معجم البلدانياقوت احلموي,  )١(
)٢ ( 



٤٠ 

من ناحية البحر, أو من ) ُخمالف حرضموت( هذا اجلبل الذي هو َفإذا علوت
َجوله, وهي صحار: َ رملة صيهد, وقعت يف ضهر اجلبل, أيناحية  جبلية متتابعة َ

وتشق هذا اجلبل أودية . ِّدِمسافة ثالثة أيام وأربعة ومخسة يف بعض املواضع للراكب املج
 كلام ً فشيئاً, ويلتقي بعضها ببعض, فيتسع هلا الوادي شيئاًتأيت من ناحيته اجلنوبية غالبا

 . )١(»وهذا هو املسمى بوادي حرضموتلشاملية ثم الرشقية, انحدر إىل الناحية ا
 : أن األحقاف بالشاممزاعم القائلني تفنيد 

واختلف أهل التأويل يف املوضع « : يف تفسريه)هـ٣١٠ت  (قال اإلمام الطربي
أسند ذلك عن ابن و . انتهى.»هي جبل بالشام: الذي به هذه األحقاف فقال بعضهم

  .)هـ٦٨ت  (عباس
 حيان حممد بن يوسف األندليس غرب منه قول اإلمام أثري الدين أبوألكن 

 أيب , وقد استشكل قول) بالشامَأن حرضموت( :»البحر املحيط« يف تفسريه )هـ٧٤٥ت(
ُوأغرب صاحب«:, فقال»تاج العروس«يف ) هـ١٢٠٥ ت (ُّ الزبيديُ هذا احلافظحيان َِ َ ْ َ 

ْالبحر« َإهنا بالشام وهبا ق: فقال »َ َّ َ َّ ُرب صالح عليه السالم ِ ُ ٍْ ّوعنْدي أنه تصحف عليه : ُقلت !ِ َ ّ َ ِ ِ

ُشبام َ َ التي هي إحد مدينَتيها ِ ْ َْ َِ َ َّكام مر عن ـ ِ ّالشيباين] ابن الديبع[َ ِ ْ ِبالشام  ـ)هـ٩٤٤ت  (َّ َّ 
ًالقطر املعروف, ألنه ال يعرف بالشام موضع يقال له حرضموت قديام وال حديثا ًُ ْ َ ٌ ْ ْ َُ َ َْ ِ َّ ُ َّ َ ِ«)٢( .

 اآلنف ,)هـ٣١٠ت  (» الطربيتفسري«تصحيف طرأ عىل عبارة لعل منشأ الوهم : أقول
 .  واهللا أعلمذكرها,

عن شيخه  »اج العروست«من  يف نفس املوضع )هـ١٢٠٥ت  (نقل الزبيديكام 
َواملعروف أهنا باليمن« :قوله عن حرضموت) هـ١١٧٠ت  (الفايس َّ َُ َ   الزبيديوأضاف, »َ

                                           
 .١٨ص : الشاملعلوي بن طاهر احلداد,  )١(
 ).حرض(مادة : تاج العروسالزبيدي,  )٢(



٤١ 
َّوبذلك رص« :قوله ْالروض املعطار«َح يف َ ِْ ِ ُهبا قرب هود عليه السالم: , وقال»َّ َّ ُ ْ َْ َ َ ٍ ُ َ  :, قال)ِ

َوجزم بذلك « َ َالشهابَ َالعناية«يف )١(ِّ َ ُأثناء سورة احلج, وال يعرف غريه» ِ ُ ِّ َ َ ُ َِ ْ  . انتهى.»َ
 : ًيف حدود حرضموت جغرافياـ ٤

 يف حدود حرضموت, ويرجع ذلك إىل ً كبرياًاختلف املؤرخون اختالفالقد 
 اإلمارة أو العاملةأو دولة ل لًالناحية السياسية يف األكثر, فإن أكثر املؤرخني حيددوهنا تبعا

رمحه اهللا ) هـ١٤٢٢ت (, هبذا علل أستاذنا العالمة السيد حممد الشاطري )٢( يف زمنهالتي
, »صفة جزيرة العرب «)ـ?ه٣٤٤ت  (داينْ تاريخ اهلم:َإنك إذا تصفحت«:  بقولهوأردف

, ً كبرياً اختالفا, وأمثاهلا من كتب السابقني, جتد فيها»تقويم البلدان«, و»صبح األعشى«و
 . انتهى.)٣(»هُ هلذا االختالف إال بام ذكرتٍ مربرُوال يمكن إجياد

 يف معرفة حدودهااملتحصل لدينا بعد السرب والتتبع لكتب تاريخ حرضموت, كان و
, »اجلنوب العريب«أو مثل ما يسمى بحرضموت الكرب ي: األول: حدودمن ذلك ثالثة 

 وهو ;اصاخل احلد :والثالث ,)الداخل والساحل(حرضموت الوسطى يعرف ب: الثاينو
 ).وادي ابن راشد( يطلق عليه ,»حميل«حد 

 ): ًقديام( احلد الكبري, وهو حد حرضموت الكرب ـ١
رمال صحراء : الشامل, ومن )ظفار(عامن : الرشقعدن, ومن : الغربحيدها من 

 . )٤(مياه املحيط اهلندي: اجلنوب, ومن )ايلاخلالربع ( األحقاف
                                           

يف حاشيته عىل تفسري البيضاوي, واسمها ) هـ١٠٦٩ت (فاجي املرصي اخلهو الشهاب أمحد بن حممد  )١(
رسكيس, : ينظر. هـ١٢٨٣طبعت يف بوالق عام )  جملدات٨(, تقع يف »عناية القايض وكفاية الرايض«

 .١/٨٣١: معجم املطبوعات
 .١٤ص: أدوار التاريخ احلرضميري, حممد بن أمحد الشاط )٢(
 ).١(, هامش ١٤ص: املصدر السابقحممد بن أمحد الشاطري,  )٣(
حرضموت فصول يف الدول اهللا الناخبي, عبد , و١٥ـ  ١٤ص:  املصدر السابقحممد بن أمحد الشاطري, )٤(

 .٣٧ص): هـ١٤١٩رضاء, جدة, الطبعة الثانية, اخلدار األندلس (, والقبائل واألنساب واألعالم



٤٢ 

ق ِوالَالع ويافع والعَّدي والضِيل والواحْضَتدخل كافة بالد الف: وهبذا التحديد
حممية عدن (ان, وما كان يسمى يف عهد االستعامر الربيطاين َيحَل وبِفىل والعليا والعواذُّالس

ومها متثالن حرضموت (نتا الكثريي والقعيطي َسلطَما حوته : , وتدخل بالطبع)الغربية
 . يب, وما تامخهاَرْقَب, والعِاشَوَج واحلْحل: وال تدخل. فارَ, واملهرة, وظ)الداخل والساحل

 »معجم البلدان«  ملا يفًوبمقتىض هذا التحديد الواسع, تكون حرضموت وفقا
).  اثنتا عرشة درجة:وعرضها , إحد وسبعون درجة:اطوهل :)هـ٦٢٦ت  (لياقوت
 :°٣٠و °٤٥:  بني درجتي جرينتشَرشق:  خلطوط الطول والعرض الدولية احلديثةًووفقا
 . )١( شامل خط االستواء°١٩و °١٣ : بني درجتيًرضاَوع ,°٥٦

 : )الداخل والساحل( حدود حرضموت الوسطى ـ٢
: ًوجنوبارمال األحقاف, : ًوشامالوت, سيح: ًورشقا, عبد عني بام:  ًغرباحيدها 
ويمتد يف انحراف نحو ) بري عيل(خط يبتدئ من : واحلد الغريب عند باوزير. البحر العريب

 ًدرجة عرضا °١٥ عدُعىل ب: فهي هبذا تكون. ْربَوة والعْبَا فشَمْرِالغرب إىل غرب وادي ع
 حرضموت« :»املَّلشا«, ويف )٢( رشقي جرينتشً درجة طوال٥٠شامل خط االستواء, و

بة من ُدرجة من خط االستواء, هواؤها عىل مقر °١٥ أو °١٤ ة عىل بعدَّهي املنطقة احلار
أن ال تطول مدة الشدة, وربام امتد احلر : االعتدال, وقد يشتد احلر والربد فيها, والغالب

 عليه وكان ًوهذا احلد كان متعارفا.  انتهى.»من نيسان إىل ترشين الثاين, والربد إىل آذار
 ). م١٩٦٧إىل ما قبل ثورة اجلنوب يف سنة ( ًهو املقرر يف مدارس اجلنوب سابقا

                                           
 .١٥ – ١٤ ص: أدوار التاريخ احلرضميحممد الشاطري, )١(
مكتبة (, صفحات من التاريخ احلرضمي, وسعيد باوزير, ١٥ص:  املصدر السابقحممد الشاطري, )٢(

  .٢١٩ص): هـ١٣٧٦الثقافة, عدن, مصورة عن الطبعة املرصية األوىل, 



٤٣ 

, وتقدر أقىص (*) كلم٤٥٠٠ويقدر طول الرشيط الساحيل يف هذا احلد بام يقارب 
 . )١( كلم٨٠ ما بني الداخل والساحل بنحو تصلاملسافة  التي 

 مربع, وتشمل هذه ٢ميل) ١٢٠.٠٠٠( بحوايل : وتقدر املساحة اإلمجالية هلذا احلد
أرض  من ً بسلطنة القعيطي والكثريي, والواحدي, وجزءاًما كان يعرف سابقا: املساحة
 .املهرة

 ): وادي ابن راشد(اص; اخل احلد ـ٣
, وشعب نبي اهللا  شبامَ غرب)ادَّالعق(وهذا هو أصغر احلدود, وهو ما بني بلدة 

 من علامء ومؤرخي حرضموت يف العصور املتأخرة, هو ما عليه كثري, و)٢( تريمَهود رشق
مفتاح «  يف كتابه)هـ٨٨٨ت ( بارشاحيل الشبامي لرمحناعبد بكر بن  قال الشيخ أبو

 بالد مشهورة متسعة من بالد اليمن جتمع أودية كثرية وقد اختص :حرضموت« :»السنة
 :ُواحيها, واألحقافُالعني وبروم إىل الشحر ون: وساحلها. وادي ابن راشد: هبذا االسم
 .  انتهى.)بالد عاد

جهة واسعة, مسرية يومني « :»النسبة « كتابه يف)هـ٩٤٧ت  ( باخمرمة الطيبوقال
ُّهذا احلد هو املعني يف قول العالمة و. انتهى. )٣(»فيام أظن كام ) هـ٩٤٤ت  (يبعَّابن الدُّ

                                           
ني األستاذين البكري وباوزير وشيخنا الشاطري,  تضارب يف حتديد القياسات واملساحات ب:يالحظ هنا (*)

كلم مربع, وهذا موافق ملا عند األستاذ ) ٤٥٠٠( املنطقة الساحلية مساحة): ٨ص(فعند األستاذ البكري 
 طوليمثل ) ١٥ص (أدواره, بينام هذا الرقم عند شيخنا الشاطري يف )٢١٩ص (الصفحاتباوزير يف 

 .الرشيط الساحيل فقط
يمتد اإلقليم الساحيل «): ٨ص (البكري تاريخ, بينام يف )١٥ص  (أدوارهخنا الشاطري يف كذا قال شي )١(

 . انتهى.» كلم عند احلدود الرشقية٢٠ كلم من رأس الكلب, و٨٠يف الداخل إىل مسافة 
  .١٥ص: أدوار التاريخ احلرضميحممد أمحد الشاطري,  )٢(
 .٢٢٢ص:  والبلدانالنسبة إىل املواضع, )هـ٩٤٧ت (الطيب باخمرمة  )٣(



٤٤ 
َطوهلا مرح« :»اج العروست«يف ) هـ١٢٠٥ت (عنه الزبيدي نقله  ْ َ ُ ٍلتان أو ثالث إىل قرب هود ُ ُ ِ ْ َ ٌِ َ ِ

جواهر تاريخ «يف ) هـ١٣٨١ت (نقل الشيخ حممد باحنان و. انتهى. )١(»َّعليه السالم
 َ ملوك ـ كندة:أيـ وكانوا «: هلوقلبعض علامء آل بامجال » رسالة« عن »األحقاف

 .»أيام حرضموت, وهي بالد كبرية عامرة وبينها وبني الشحر أربعة
ِحد مشك*   : لٌّ

 مسعود باشكيلحممد بن  القايض  جده ألمه عن)هـ٩٤٧ت  ( باخمرمة الطيبنقل
 نبينا وآله صىل اهللا عىلـ من قرب هود النبي « : يف حتديد حرضموت أهنا)هـ٨٧١ت (

,  ـبفتح القاف وسكون الطاء املهملةـ ن ْطَإىل الق ـ ًوسلم وعىل مجيع األنبياء وسلم تسليام
ْوبنو عكرب ـ بفتح الصاد املهملة وبعدها راءـ لصيعر ا: ها من الشاملُرضَوع َ  والشامخ ,ْ

 إىل ,الغيل األعىل والغيل األسفل:  إىل ريف البرصة وعامن, وعرضها يف اجلنوب,ومتيم
َبحاء مهملة, ومهرة:  باملهملة والتحتية فاملوحدة فألف فنون, واألمحوم:حد سيبان َ :
 . انتهى. )٢(»بفتحات

 :باشكيل ما نقل عن  عىلً معقبا)هـ١٣٧٥ت  ( السقافاهللا عبيد ابن قال العالمة
 َويف هذا الكالم خبط كثري ألنه يضيقها من حدودها الثالثة ومن الشامل بإهيامه خروج«

. ود حرضموتُنج: وهي كنجد آل كثري والعوامر واملناهيل. يعر عنهاَّأرض الص
 .  انتهى.)٣(»يس األمر كذلك, ول)إىل ريف البرصة(: عها من هذا احلد بقولهِّويوس

شمول مسمى : وأكتفي هبذا, ولعيل قد أطلت, والذي اعتمدته يف بحثي هذا
 ., ومل أعتمد القولني األخريين)القديم(للحد الواسع ) حرضموت(

                                           
 ).حرض(مادة : تاج العروسمرتىض الزبيدي,  )١(
 .٢٢٢ص : النسبة إىل املواضع والبلدان, )هـ٩٤٧ت (اهللا الطيب باخمرمة عبد  )٢(
 .٤٥ص : إدام القوتالرمحن السقاف, عبد  )٣(



٤٥ 

 : خدمة
ما بذله الفقهاء املعنيون :  واملراد هنا.)١(املهنة, والقيام يف حاجة إنسان: دمةاخل

 ذهبا دمة والبذل ملاخلال وأعامل علمية مكتوبة مدونة, يف سبيل هبذا البحث من أشغ
 من فهمه لنصوص الرشيعة  الشافعي حممد بن إدريس متبوعهم اإلمامإليه وسلكه

 .املطهرة
وبذلوا جهدهم ما يف وسعهم, , ألهنم قدموا  وكنايةدام جمازاخلوتشبيه الفقهاء ب

ب العلم وللمذهب, جزاهم اهللا  مسائل املذهب, فقدموا بذلك خدمة لطالحتريريف 
 . ًخريا

 : املذهب
وللمذهب . ًوباُهُ وذًهباْذَل مُ الرجَهبَذ: املقصد الذي يسار إليه, يقال: هو لغة

  يف تاج)هـ١٢٠٥ت (ذكره الزبيديللكلمة, جازي املعنى املرف خاص, وهو ُع
ُاملذهب: ومن املجاز«:  بقولهالعروس َ ْ َاملعتقد الذي يذهب إل: َ ُ َْ َ ِيهُ ِ وذهب فالن لذهبه, ,ْ َ ََ ٌ َِ

َملذهبه الذي يذهب فيه: َأي َْ َْ ِ َواملذهب. َِ ْ ُالطريقة: َ َ ًذهب فالن مذهبا حسنا:  يقال,َِّ ً ْ ٌ ََ ََ ََ  :َ أي,َ
ًطريقة حسنَة ًَ   . انتهى.)٢(»َ

 خاص عند املحققني من متأخري الشافعية, وهو ما جر عليه ٌوهناك اصطالح
وحيث « :, قال فيه»منهاج الطالبني«لذي هو العمدة يف املذهب  يف كتابه اُّاإلمام النووي

 ألقوال اإلمام ِ هي حكاية األصحاب:قُوالطر, »قُ فمن الطريقني أو الطر:املذهب: أقول
                                           

, قاموس املحيط, الوالفريوزأبادي, ,لسان العربوابن منظور, , ,كتاب العنيليل بن أمحد, اخل: ينظر )١(
 ).خ د م(مجيعها, مادة : , املعجم الوسيطوجممع اللغة العربية

 ).ذهب(مادة : تاج العروسمرتىض الزبيدي,  )٢(



٤٦ 
الف عند األصحاب يف نقلهم لقول اإلمام اخليف املسألة, ففي ذلك إشارة إىل وجود 

 . )١(الشافعي نفسه
 عند الفقهاء ُ املذهبَقِطلُ, فإنه إذا أِّ الذهنيِهد من باب العَ املذهبوتعريفي
ُ إىل الذهن, والتبادر عالمة رَث, وكان هو املتبادِّ املتحدِ السامع إىل مذهبُانرصف ذهن ُ ُ

 من الذهن ما سواه, َه بالشافعي ليخرجُصتَّ وخصاحلقيقة عند املناطقة واألصوليني,
ة التي سلكها اإلمام وأتباعه من بعده,  عىل الطريقًصار علام) املذهب الشافعي(وألن 

ما ذهب إليه اإلمام نفسه فقط, وهذا غري : لكان املتبادر) مذهب الشافعي(ولو قلت 
 .مقصود, واهللا أعلم

 :الشافعي
نسبة إىل اإلمام املجتهد, أحد أعالم املسلمني, ومؤسس أحد املذاهب األربعة 

 :يته رمحه اهللا الفقهية املعروفة, وفيام ييل تعريف خمترص بشخص
 حممد بن إدريس  اإلمام املجتهد, أحد أئمة الدين املتبوعني,هو: (*)إلمام الشافعيا

ب بن ِلَّيزيد بن هاشم بن املطعبد بن العباس بن عثامن بن شافع بن السائب بن عبيد بن ا
                                           

دار إحياء الرتاث العريب, (, مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجطيب الرشبيني, اخلحممد : ينظر )١(
خمترص , وعلوي السقاف, ١/١٢): هـ١٣٧٧بريوت, مصورة عن طبعة البايب احللبي, القاهرة, 

 .١١٠ص: الفوائد املكية
 حتقيق الشيخ عبد الغني آداب الشافعي ومناقبه,, )هـ٣٢٧ت (ابن أيب حاتم الرازي : من مصادر ترمجته (*)

, )٤٦٣ت (, ابن عبد الرب )هـ١٤٢١انجي, القاهرة, الطبعة الثالثة, مصورة, اخلمكتبة (الق, اخلعبد 
مكتب املطبوعات (غدة  , حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبوفضائل األئمة الثالثة الفقهاء االنتقاء يف

سري أعالم , )هـ٧٤٨ت (, الذهبي ١٨٢−١١٥ص): هـ١٤١٧اإلسالمية, حلب, الطبعة األوىل, 
 .١٠/٥): هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة احلادية عرشة, (, للحافظ النبالء



٤٧ 
 هاشمي, والشافعي ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي . مناف بن قيصعبد  يف ملسو هيلع هللا ىلصجيتمع مع النبي . منافعبد 
ِطلبُم ُّهاشم جد. ٌّيَّ ِأخوان: هُّ جدُلبَّواملط, ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ٌ َ َ)١( . 

 َال خالف« :)٤()هـ٤٦٣ت  ( الربعبد , قال ابن )٣(ةّبغز: , وقيل)٢(ولد بعسقالن
 الذي تويف فيه أبو حنيفة رمحة ُلد سنة مخسني ومائة من اهلجرة, وهو العامُأن الشافعي و

 . )٦(هاَ بالثنية, أسفلَ يسكن مكة, وكان)٥( من األزدُ, وكانت أمه»اهللا عليهام
  عن ظهر قلب عىل اإلمام مالكً حفظا»املوطأ«, وقرأ ًطلب العلم صغريا

 يا ِتْأف«: , وقال له)هـ١٧٩ت  (, وأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي )٧()هـ١٧٩ت(
 . )٨(!, وهو ابن مخس عرشة سنة» لك أن تفتيَاهللا, قد آنعبد أبا 

                                           
 .١١٦ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )١(
ُولدت باليمن«: عن اإلمام نفسه قوله) ٢١ص(وأسند فيه . ٢٣ص: آداب الشافعي ومناقبهالرازي,  )٢( ِ ُ« ,

أن غزة يامنية لنزول بطن اليمن فيها : (, ونقل األهدل عن البيهقي» القبيلة:يعني«: سريهقال الذهبي يف 
, )هـ٨٥٥ت (, واحلسني األهدل ١٠/١٠: سري أعالم النبالءالذهبي, : ينظر, )حني افتتحها املسلمون

املجمع الثقايف, أبوظبي, الطبعة األوىل, (اهللا احلبيش, عبد , حتقيق حتفة الزمن يف تاريخ سادات اليمن
 .١/١٠٤): م٢٠٠٤

 .١١٦ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )٣(
  .املصدر السابق )٤(
  .١١٧ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٥(
: عىل لسان اإلمام نفسه قوله) ٢٤ص: (آداب الشافعي ومناقبهويف رواية عند الرازي يف : املصدر السابق )٦(

 . انتهى.»يفاخلكان منزلنا بمكة يف شعب «
  .١١٨ص: املصدر السابق )٧(
بأن األرجح أنه كان ابن ثامين : , وعلق عىل هذا العالمة الكوثري١٢٢ – ١٢١ص: املصدر السابق )٨(

َ, ويؤيد قول الكوثري ما أخرجه ١٢٢ص: »االنتقاء«حاشية . طيب البغدادياخلعرشة سنة, ونقله عن 
  .٤٠ص: آداب الشافعي ومناقبهُّالرازي يف 



٤٨ 

  اإلمام أمحدوقال. )١( أهل زمانهُهذا أفضل: )هـ١٩٨ت  ( فيه سفيان بن عيينةقال
 ُرِك تكثُ كان الشافعي? فإين أسمعٍ رجلَّ,  أيْيا أبة: اهللا ملا سألهعبد  البنه )هـ٢٤٦ت (

ر ُ للدنيا, وكالعافية للناس, فانظِ رمحه اهللا كالشمسُّيا بني, كان الشافعي: فقال!  لهَالدعاء
ٍ من عوض أو خلفِهل هلذين ٍِ َ?)٢( . 

 بمكة, )هـ٢٤٦ت  (لقيني أمحد بن حنبل: )هـ٢٣٨ت  ( ابن راهويهقإسحاوقال 
وحدث صالح بن . )٣( مل تر عيناك مثله, فأراين الشافعيً حتى أريك رجالتعال: فقال يل

أما يستحي أبوك مما : لقيني حييى بن معني, فقال يل: , قال)هـ٢٦٥ت  (أمحد بن حنبل
, ورأيته ٌ وهو راجلٌ والشافعي راكب, رأيته مع الشافعي:وما يفعل? قال: يفعل? فقلت

ذ ُ أن تتفقه فتعال فخَإن أردت: هَقل له إذا لقيت:  فقال يل,ابه, فقلت ذلك أليبَكِ برَأخذ
 .)٤( !بركابه اآلخر

, ودفن )٥(تويف اإلمام الشافعي ليلة اجلمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتني
: , وكان سنه إذا ذاك)٦( عليه الرسي بن احلكم أمري مرصيومها بعد صالة العرص, وصىل

احلكم عبد ط قبور بني َ يف وسَفنُد« :)٨(الربعبد قال احلافظ ابن  .)٧( ومخسنيًأربعا
البالطة  عىل ُقرأت«:عن  احلسن بن رشيق قال  )٩(ًونقل أيضا. »وا عىل قربه قبةَوبنبمرص, 

                                           
 .١٢٠ص: املصدر السابق )١(
 .١٢٥ص: املصدر السابق )٢(
 .١٢٥ص: املصدر السابق )٣(
 .١٢٦ص: املصدر السابق )٤(
 .١٦٠ص: املصدر السابقالرب, عبد , ابن ٧٥ ـ ٧٤, وص٢٦ ـ ٢٥: آداب الشافعي ومناقبهالرازي,  )٥(
 .١٦٠ص: املصدر السابقابن عبد الرب,  )٦(
 .١٦٠: املصدر السابقالرب, عبد , ابن ٢٦ص: آداب الشافعي ومناقبهالرازي,  )٧(
 .١٧٥ص: املصدر السابقابن عبد الرب,  )٨(
 .١٦٢ ـ  ١٦١ص:  املصدر السابق)٩(



٤٩ 
 حممد بن إدريس بن العباس ِ عليهُما يشهدهذا «: رمحه اهللالتي عند رأس قرب الشافعي

  .»يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له): وساق نسبه إىل إبراهيم خليل الرمحن(
احلسن عىل الصحيح, تفقه  , ويكنى أبو بن حممدعثامن, حممد أبو: من األبناءوترك 

 ُ, زوجة حممدوأم. )١(هـ٢٣٢: , وقيلهـ٢٤٢بأبيه, وويل القضاء بالشام, تويف سنة 
 . )٢(محدة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عثامن بن عفان: اإلمام, هي

 : (*)كبار أصحاب اإلمام الشافعي
 : أصحابه يف مكةـ ١

ت بمكة (, صاحب املسند اهللا بن الزبري احلميدي األسدي القريشعبد بكر  أبو
, وابن )٤()هـ٢٦٧ت بمكة (, وراق احلميدي حممد بن إدريسبكر  , وأبو)٣()هـ٢١٩

ت بمكة  (اهللا بن حممد بن العباس بن عثامن املطلبيعبد إبراهيم بن عمه أبو إسحاق 
فهؤالء النفر صحبوا الشافعي « :)٦( الربعبدوغريهم, قال احلافظ ابن . )٥()هـ٢٣٧

 .  انتهى.»بمكة, وأخذوا عنه, وتفقهوا بقوله قبل خروجه إىل بغداد
 : أصحابه يف بغدادـ ٢

قدم علينا الشافعي بغداد سنة مخس «:بسنده عن الزعفراين قال )٧(الربعبد  رو ابن
                                           

 .١٧١ – ١٧٠ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )١(
 .١١٧ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٢(

 .الرب, ألقدميته وكفايته يف املقامعبد اكتفيت بذكر مصدر واحد وهو االنتقاء للحافظ ابن  (*)
 .١٦٣ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )٣(
 .١٦٤ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٤(
 .١٦٤ – ١٦٣ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٥(
 .١٦٤ص: االنتقاءيف  )٦(
 .١١٧ص : املصدر السابقيف  )٧(



٥٠ 
, فأقام عندنا سنتني, ثم رجع إىل مكة, ثم قدم علينا سنة ثامن )هـ١٩٥(وتسعني ومئة 

 . », ثم خرج إىل مرص وهبا ماتًفأقام عندنا أشهرا) هـ١٩٨(وتسعني 
, )١()هـ٢٦٠ت  (لزعفرايناحلسن بن حممد بن الصباح البزار اعيل  أبو: فمنهم

 إبراهيم بن خالد الكلبيثور  , وأبو)٢()هـ٢٥٦ت  (احلسني بن عيل الكرابييسوأبو عيل 
 . ,  وهؤالء جالسوه وكتبوا كتبه وحتولوا إىل رأيه ودافعوا عنه)٣()هـ٢٤٠ت (

سمع من الشافعي كتبه ) هـ٢٤١ت  (أمحد بن حممد بن حنبلاهللا عبد أبو : ومنهم
إسحاق بن إبراهيم , وأبو يعقوب )٥()هـ٢٢٤ت  (القاسم بن سالمبو عبيد , وأ)٤(كلها

وهؤالء وغريهم كتبوا . )٦(وكان قد رآه وجالسه بمكة) هـ٢٣٨ت (, ابن راهويه التميمي
كتبه وسمعوا منه وجالسوه ولكنهم مل يتجردوا لرأيه, بل هلم اختيارات خاصة ذهبوا إليها 

ور يشبه يف مذهبه بمذهب أمحد, لكنه كان أميل إىل عىل مذهب أهل احلديث, وكان أبو ث
 . )٧(الشافعي, ويذكر آراءه يف كتبه وحيتج الختياره

 : أصحابه يف مرصـ ٣
. »يف سنة ثامن وتسعني ومائة كان دخول الشافعي مرص« :)٨(الربعبد قال ابن 

                                           
 .١٦٤ص : املصدر السابقالرب, عبد ابن  )١(
 .١٦٥  ص:املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٢(
 .١٦٦ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٣(
 .١٦٦  ص:املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٤(
 .١٦٧  ص:املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٥(
−١٧٧ص: آداب الشافعي ومناقبه, وتنظر مناظرته له عند الرازي, ١٦٨ ـ١٦٧ص: االنتقاءبن عبد الرب, ا )٦(

١٨١. 
 .١٦٨ – ١٦٤ص : املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٧(
 .١٧٧ص: االنتقاءيف  )٨(



٥١ 
ُّوحدث ياسني بن زرارة القتباين احلمريي قال َ  جدي وأنا معه, ملا قدم الشافعي مرص أتاه« :ْ

قال ابن . )١(»أريد أن أنزل عىل أخوايل األزد, فنزل عليهم: فسأله أن ينزل عليه فأبى, قال
 وعليه نزل إذ جاء من  للشافعي,ًوكان صديقا« :احلكمعبد اهللا بن عبد الرب ملا ذكر عبد 

 .)٢(»بغداد إىل مرص, وعنده مات الشافعي
, كان اإلمام الشافعي )هـ٢٣١ت  (طييوسف بن حييى البويأبو يعقوب :  فمنهم

 . )٣(َاستخلفه يف حلقة درسه, امتحن بخلق القرآن, وحبس, ومات يف السجن يوم مجعة
 ً ورعاً, كان تقيا)هـ٢٦٤ ت(إسامعيل بن حييى بن عمرو املزين أبو إبراهيم : ومنهم

ي, وكان أعلم  يف مذهب الشافعً بوجوه الكالم واجلدل, مقدماً عارفاً, فقيهاً صبوراًدينا
أصحاب الشافعي بالنظر, دقيق الفهم والفطنة, انترشت كتبه وخمترصاته إىل أقطار 

وله عىل مذهب الشافعي كتب كثرية مل يلحقه أحد فيها, وأتعب . ً وغرباًاألرض رشقا
 الذي عليه العمل, ورشحه كثريون, منهم أبو »املخترص الصغري«: الناس بعده, ومن كتبه

 . )٤( رسيجُ وأبو العباس ابنإسحاق املروزي,
, كان )هـ٢٧٠ت (, موىل هلم, اجلبار املراديعبد الربيع بن سليامن بن : ومنهم

, وخدمه, ً, وأخذ عنه كثرياًيؤذن يف اجلامع األكرب إىل أن مات, صحب الشافعي طويال
 . )٥(وكانت الرحلة إليه يف كتب الشافعي

, )هـ٢١٤ت (, موىل عثامن بن عفان, الليثاحلكم بن أعني بن عبد اهللا بن عبد : ومنهم
                                           

 .١١٨ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )١(
 .١٧٥ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٢(
 .١٦٨ص: املصدر السابقرب, العبد ابن  )٣(
 .١٧٠ – ١٦٩ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )٤(
 .١٧٤ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٥(



٥٢ 
 ً بقول مالك, صديقاًرو عن الشافعي, وأخذ عنه, وكتب لنفسه والبنه حممد, وكان متحققا

ُ, وبه عرفت ما ٍ عىل أحدُّ كيف أردُ ما عرفتُّلوال الشافعي«:ومن كالمه فيه. )١(للشافعي
ّعرفت, وهو الذي عل  . )٢(»َمني القياس رمحه اهللاُ

, أخذ عن الشافعي ً وجيهاً نبيالً, كان فقيها)هـ٢٦٨ت (, حممد ابنه :ومنهم
حدث . )٣(ل عليه وعىل أشهبّاهللا قد أوصاه أن يعوعبد وصحبه وكتب كتبه, وكان أبوه 

 حممد بن إدريس, فام رأيت أبرص بأصول :الزم هذا الشيخ, يعني« :قال يل أيب: حممد قال
 من الشافعي أحكام ُسمعت«:وروي عنه قوله. )٤(»بأصول الفقه, منه: العلم, أو قال

: ورو عنه. », وكتاب الرد عىل حممد بن احلسن يف سبعة أجزاءًالقرآن يف أربعني جزءا
 . )٥(كتاب الوصايا, الذي يقال إنه مل يروه عنه غريه

         * *          * 
 

                                           
 .١٧٥ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )١(
 .١٢٤ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٢(
 .١٧٦ – ١٧٥ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٣(
 .١٢٤ص: بقاملصدر الساالرب, عبد ابن  )٤(
 .١٧٦ص : املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٥(



٥٣ 

 مطلب
 يف ذكر أصحاب الشافعي
 اجرة إىل مرص ممن ينتسب إىل القبائل احلرضمية امله

, أبو حفص, )١(جيبيُّحرملة بن حييى بن حرملة بن عمران بن قراد التـ ١
كتاب :  جليل القدر, رو من كتب اإلمام ما مل يروه الربيع, منهاً, كان نبيال)هـ٢٦٦ت(

ألوان اإلبل والغنم وصفاهتا  عرشة أجزاء, وكتاب وكتاب السنن ثالثة أجزاء, الرشوط
, وكتب كثرية انفرد بروايتها, سو سامعه لكتاب األم مع شجاجال, وكتاب وأسناهنا

 . )٢( الشافعي بمرصِ أصحابَّالربيع, وكان أسن
, ً نبيالً, كان جليال)هـ٢٦٤ت (, أبو موسى, )٣(يفِدَّاألعىل الصعبد يونس بن ـ ٢

من أهل الفقه والقرآن واحلديث, أدرك سفيان بن عيينة وكتب عنه, ورو عن الشافعي 
 نافع, رواها عن ُ عنه قراءةْتَذِخُوأ. , ورو عن ابن وهب مصنفاته وموطأ مالكًاكثري

                                           
صفة كانت تسكن منطقة الكرس وسط وادي حرضموت الكبري, كام ذكر اهلمداين يف ) جتيب(قبيلة  )١(

 .وما بعدها) ٤٤٨ص  (إدام القوت, وعنه السقاف يف )١٧١ص(جزيرة العرب 
 .١٦٨ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )٢(
ِ كندة, ومساكنها يف حرضموت متفرقة, فمنهم مجاعة بجزع المن) الصدف(قبيلة  )٣( ْ ِصدف بوادي دوعن َ َّ

بوادي دوعن ومن بقايا نسلهم ) صيف(, ومنهم ببلدة ًباضية كام سيأيت النقل الحقاِوفيهم ظهرت اإل
, وعلوي بن طاهر ١٧١ص: صفة جزيرة العرباهلمداين, : آل باناعمة الصدفيون, ينظر: املعروفني

 .١٩٢ص: الشامل احلداد,



٥٤ 
قال له . )١(ة املرصينيَّلِ, وهو من جً, وكان يروي قراءة محزة أيضاَ وعن قالونٍورش

 . )٢(» من عامهُلِاح الشامي حيمَّيا أبا موسى, عليك بالفقه, فإنه مثل التف«: الشافعي
 عن أخذ, )هـ٢٥٠ت (, يبِجُلتد بن حييى الوزيري, موىل اهللا أمحعبد أبو ـ ٣

 . )٣( عنه مسائله, وروَبِحَالشافعي وص
وأخذ عن أصحاب الشافعي «: رمحه اهللا)هـ٤٦٣ت  (الربعبد قال احلافظ ابن 

املذكورين من املكيني والبغداديني واملرصيني خلق كثري ال حيصون كثرة, وقد ذكر أبو 
من أخذ عن الربيع بن سليامن كتب الشافعي : عيل الرتمذيإسامعيل, حممد بن إسام

 .)٤(»ورحل إليه فيها من اآلفاق نحو مائتي رجل

         * *          * 

                                           
 .١٧٣ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )١(
 .١٣٨ص : املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٢(
 .١٧٤ص : االنتقاءالرب, عبد ابن  )٣(
 .١٧٧ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )٤(



٥٥ 

 مطلب
 يف ذكر صلة اإلمام الشافعي باليمن وأهله

بني يدي من  كانت لإلمام الشافعي رحالت إىل اليمن متعددة, وقد تتبعت ما
هـ, ١٧٠ قبل سنة :ليمن وهو يناهز العرشين من عمره, أيدخل افوجدت أنه مصادر, 

, منهم )ًهـ تقريبا١٥٣ت ( )١(وأخذ هبا عن مجاعة من أصحاب معمر بن راشد الصنعاين
نانة, والقايض هشام بن ِ, موىل لك)٢()هـ١٩٤ت قبل  ( بن مازنُفِّقايض صنعاء مطر

 بن راشد رَمْعَعن م, وكالمها من اآلخذين )٣()هـ١٩٧ت  (يوسف القايض األبناوي
 . يج وغريمهاَرُ وعن ابن جالصنعاين مصنف اجلامع,

ت حوايل ( )٤(اهللا بن احلسن العلويعبد هـ  كانت دعوة حييى بن ١٧٠ويف سنة 
 من بني العباس ومكث هبا ثامنية أشهر, ًاّ, وكان قد جلأ إىل صنعاء اليمن فار)هـ١٨٠

هـ ١٧١وكان خروج حييى منها أواخر .  )٥(وكان من أصحابه يف صنعاء اإلمام الشافعي
                                           

 .١/١٧٨: طبقات احلفاظترمجته عند الذهبي,  )١(
. , وهو من كبار أصحاب معمرهـ١٩١بل سنة ِمات بمنبج ق: تويف بالرقة يف آخر خالفة هارون, وقيل )٢(

 .٥/٥٤٨): هـ١٩٦٨دار صادر بريوت, (حسان عباس, إحتقيق الطبقات الكرب, ابن سعد, : ينظر
 .١/٣٤٦: تذكرة احلفاظالذهبي, : ينظر, ًهـ, ثقة, أخرج له اجلامعة إال مسلام١٩٧تويف سنة  )٣(
  .٣٠٣ص ): م١٩٩٥, ١سالمي, طدار الغرب اإل(, أخبار فخأمحد بن سهل الرازي,  )٤(
 نفس املصدروذكر يف . ٣٠٤, وص١٩٤ص: , املصدر السابقأخبار فخأمحد بن سهل الرازي,  )٥(

أن حممد بن أيب حييى الفقيه شيخ الشافعي كان من جلة أصحاب حييى يف مكة ومن ): ١٦٤ص(
,  ومؤسس علم وإمام مذهباإلمام الشافعي; داعية ثورة, )معارص(إبراهيم عيل الوزير :  وينظردعاته,

 . وما بعدها٩٣ص): هـ١٤٢٠منشورات كتاب, واشنطن, الطبعة الثانية, (



٥٦ 
عبد أن اإلمام الشافعي إنام دخل صنعاء يف معية حييى بن : , وتقول بعض املصادر)١(ًتقريبا

 . )٢(اهللا, وأنه أقام هبا يطلب العلم, فاشتهر باليمن
خرجت إىل اليمن يف طلب كتب الفراسة حتى «:وروي عنه ريض اهللا عنه قال

 . فلعل طلبه هلا كان إبان جلوسه يف صنعاء, واهللا أعلم,  )٣()كتبتها ومجعتها
 : عاملته عىل نجران

أقام اإلمام الشافعي يف بغداد سنوات يطلب العلم ويكتب الكتب, ويف أثنائها 
, )٤()هـ١٨٤ت  (اهللا بن مصعب الزبرييعبد ليفة هارون الرشيد والية اليمن لاخل عقد

. )٦( حمررةًبه عىل قضاء نجران, فحكم أحكاما, فاستنا)٥(وخرج معه الشافعي إىل اليمن
                                           

 .٣٠٤ ص :أخبار فخأمحد بن سهل الرازي,  )١(
: ينظر, و١/١٠٥: حتفة الزمن يف تاريخ سادات اليمن, )هـ٨٥٥ت (الرمحن األهدل عبد احلسني بن  )٢(

بدون (, اهللا بن احلسن بن احلسنعبد املحدث الفقيه أخبار , )معارص(إبراهيم بن منصور األمري 
 .١٧٤−١٧٣ص ):هـ١٤٢٥معلومات للنرش, الطبعة األوىل, 

 .١٢٩ص : آداب الشافعي ومناقبهابن أيب حاتم الرازي,  )٣(
, حلفيده الزبري بن بكار, حتقيق مجهرة نسب قريش وأخبارها: هـ, تنظر أخباره يف١٨٤تويف بالرقة سنة  )٤(

–١٣٠ص: , وفيه أخبار واليته عىل اليمن١٥٦–١٢٤ص): هـ١٣٨١دار املدين, القاهرة, (كر حممود شا
قايض صنعاء هشام بن يوسف األبناوي, أحد شيوخ الشافعي, ومروياته : , وممن حدث وأخذ عنه١٣٢

 .تاريخ الطربيعنه مبثوثة يف 
ولد باملدينة (اهللا عبد ن مصعب بن أن الوايل كا): ١٠٥ص ( لألهدل حتفة الزمنجاء يف : تنبيه عىل وهم )٥(

أن الذي وليها : والصواب, وهذا وهم آخر يف كتاب األهدل, )هـ٢٣٦, وتويف ببغداد سنة ١٥٦سنة 
اهللا بن مصعب كام تقدم, وقد خرج معه إىل صنعاء ابنه مصعب, فيام أخرب به ابن أخيه عبد إنام هو أبوه 

 ً, فلعله كان صديقا)٢٠٩ص(مجهرة نسب قريش به اهللا بن مصعب, يف كتاعبد الزبري بن بكار بن 
, وقد كان مصعب يستحث أصحابه يف امليض معه إليها, كام يعلم ذلك )حسب قول األهدل(للشافعي 

 .٢٠٩ ص: مجهرة نسب قريش:كتابهمما رواه ابن أخيه الزبري بن بكار يف 
 .١٠٥ص: حتفة الزمنحسني األهدل,  )٦(



٥٧ 
أن اإلمام الشافعي كان يف احلجاز بعد موت : وساق بعض املعارصين الواقعة كالتايل

اإلمام مالك وكان قد صحبه نحو تسع سنني, ثم صادف أن قدم إىل احلجاز وايل اليمن 
 يكن عند أمي ما ومل«:فكلمه بعض القرشيني فأخذه الوايل معه, ويقول الشافعي يف ذلك

 .)ُ, فتحملت منه, فلام قدمنا عملت له عىل عملًتعطيني ما أحتمل به, فرهنت دارا
 .)١(انتهى

 بسندهيام عن اإلمام )هـ٣٢٧ت  ( وابن أيب حاتم)هـ٤٣٠ت  (وأخرج أبو نعيم
املدان, وموايل ثقيف, وكان عبد وليت نجران وهبا بنو احلارث بن «:الشافعي أنه قال 

ا أتاهم صانعوه, فأرادوين عىل نحو ذلك, فلم جيدوا ذلك عندي, وتظلم عندي الوايل إذ
 . ناس كثري

, ومن جرحوه ً اختاروا سبعة نفر منكم, فمن عدلوه كان عدال: فقلت;فجمعتهم
: فجمعوا يل سبعة نفر منهم, فجلست للحكم, فقلت للخصوم: قال. ًكان جمروحا

, وإن ً إىل السبعة, فإن عدلوه كان عدالُّتقدموا, فإذا شهد الشاهدان عندي, التفت
 .فلام أتيت عىل ذلك, جعلت أسجل وأحكم. ًزدين شهودا: جرحوه قلت

َإن هذه الضياع واألموال التي حيكم علينا فيها, : , فقالواٍ جارٍفنظروا إىل حكم ُ
 فالن بن َّوأقر«:اكتب: ليست لنا, إنام هي ملنصور بن املهدي يف أيدينا, فقلت للكاتب

َالذي وقع عليه حكمي يف هذا الكتابـ فالن  أن هذه الضيعة أو املال الذي حكمت :  ـَ
ومنصور بن املهدي باق عىل . عليه فيه ليست له, وإنام هي ملنصور بن املهدي يف يده

ُفخرجوا إىل مكة فلم يزالوا يعملون يف حتى رفعت إىل العراق. حجته فيها متى قام ِ()٢( . 
                                           

 .٤٢٩ص): ن. دار الفكر العريب, د(, ذاهب اإلسالميةتاريخ املحممد أبو زهرة,  )١(
حلية األولياء نعيم األصبهاين,  , وأبو٣٢ ـ ٣١ص : آداب الشافعي ومناقبهابن أيب حاتم الرازي, : ينظر )٢(

 .٩/٧٦: ) هـ١٤٠٥, دار الكتاب العريب, بريوت, الطبعة الرابعة(, وطبقات األصفياء



٥٨ 
ت (بسنده  عن حممد بن إدريس وراق احلميدي  )١()هـ٧٧٤ت  (وأخرج ابن كثري

أنه ويل احلكم بنجران «: اإلمام الشافعيعن  )هـ٢١٩ت ( احلميدي عن) هـ٢٦٧قبل 
الفة, اخلأنه يروم : )هـ١٩٣ت  (من أرض اليمن, ثم تعصبوا عليه ووشوا به إىل الرشيد

, وعمره )هـ١٨٤(امنني ومائة ل عىل بغل يف قيد إىل بغداد, فدخلها يف سنة أربع وثِمُحَف
 .)٢(وكان بينه وبني هارون الرشيد ما كان, وأهلمه اهللا حجته. »وثالثون سنة] أربع[

 : ريض اهللا عنه قوله الشافعيعن اإلمامبسنده ) هـ٤٣٠ت (أخرج أبو نعيم و
حتمل املرأة « :)٤()هـ٣٢٩ت  (, وعند ابن أيب حاتم)٣(»ًرأيت باليمن بنات حيضن كثريا«
 احليض يف َّ استقرأ سنَ اإلمامّ أن:ِاملقرر يف املذهب: أقول .»ت تسع أو عرشنيمن لببال

 ُ من سمعتُأعجل« : وتؤثر عنه مقولة شهرية.ًنساء هتامة, فوجدهن أعجل النساء بلوغا
 . )٥(»ن لتسع سننيْ هتامة, حيضُ نساء:َمن النساء حيضن

                                           
): م٢٠٠٣دار املعرفة, بريوت, الطبعة الثامنة, (, داية والنهايةالب, )هـ٧٧٤(إسامعيل ابن كثري  )١(

 .هـ٢٠٤يف وفيات سنة , ٥/٦٩١
, وحلل هذه ١٥٦ ـ ١٥٣ص: االنتقاءالرب, عبد ابن : ينظرملعرفة ما جر بينه وبني هارون الرشيد;  )٢(

 .٤٣١  ـ٤٢٩ص : تاريخ املذاهب اإلسالميةزهرة,   الشيخ حممد أبوً مجيالًالقصة حتليال
َأن شيخ الشافعي قايض ): ١٠٥ص) (هـ٨٥٥ت ( للبدر حسني األهدل حتفة الزمن جاء يف :تنبيه* 

إن أردت أن يثبت لك : ِّصنعاء مطرف بن مازن حسده ملا رأ شهرته بني الناس, فكتب إىل الرشيد
إىل آخر » بهاليمن فأخرج حممد بن إدريس, فكتب الرشيد إىل عامله محاد الرببري أن يصدره إليه فبعث 

 .رب حتى يثبت, واهللا أعلماخلالقصة, ومل أجد يف املصادر األخر األقدم, فأر التوقف يف هذا 
 .٩/١٣٧: حلية األولياءنعيم األصبهاين,  أبو )٣(
 .١٢٩ص : آداب الشافعي ومناقبهالرمحن بن أيب حاتم, عبد  )٤(
دار املنهاج, جدة, الطبعة األوىل, (, يف الفقهالبيان , )٥٥٨ت (ري العمراين اخلحييى بن أيب : ينظر )٥(

  .١/٣٤٤): هـ١٤٢١



٥٩ 

 :  إىل اليمنُرَخُالت أَحَر
قدم الشافعي :  قال)هـ٢١٩ت  (احلميدياهللا ابن الزبري عبد   اإلمامث تلميذهّحد

 من مكة, وأتاه أصحابه يسلمون ًمن صنعاء ومعه عرشة آالف دينار يف منديل, فنزل قريبا
 .)١(عليه, فام برح ومعه منها يشء

َأنه وفد عىل رجل من قومه باليمن, وكان : )هـ٤٦٣ (الربعبد ورو احلافظ ابن 
, وعرض يعتذر, ثم سأله الرجوع إىل داره وموضعه, فكتب إليه ًم عنده أياما, فأقاًهبا أمريا
 : , فكتب إليه الشافعي يف ظهر رقعتهً يسرياًعليه شيئا
ِّن بري بـك عـأنـك هـــر كنهـَك يف غيـٌذر منـاين عـأت  ُدــحيـذاك تـِ

 ُودـجـُان تــاد اللســيمينَك إن ج ا أرـِوال ومـالنـٌّش بـك هـُلسان
َبيت وسيط وبسط:إن قلت يلـف ٌ ُوأسالف صدق قد مضوا وجدود ةـٌ ٍ ُ 

َصدقت ولكن أنت خربت ما بنوا َ ًبكفيك عمدا والبن ََّ  ُدــديــاء جــَّ
َّك مبعداـديـربى لـإذا كان ذو الق  ُك بعيدـديـَو لـُذي هيـَال الـون  ًَ

َقت أن تبقى وأنوأشف مـهـأنـُربون لشـك األقـَّتفرق عن  ُدـَت وحيـَ
َّت شعري أي ذاك تـا ليـفيِّذمــِد والــن احلمــَوأصبحت بي  ُريدـَ
مئة دينار  َ إليك مخسُ بأيب أنت وأمي, وقد وجهتَبل أريد منك احلمد: فكتب إليه
 . )٢(والسالم, ِنيـَّتيْخَ اليمن, وبَربِ أثواب من حَ مئة دينار لنفقتك, وعرشةَملهامتك, ومخس

رأيت وأنا باليمن كأين جالس يف سواء الطواف, : وروي عنه ريض اهللا عنه أنه قال
هذا عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه, فقمت إليه فسلمت عليه, وصافحته : إذ قيل يل

                                           
 ).٨(, حاشية ١٠٤ص: آداب الشافعي ومناقبهوابن أيب حاتم,  ,١٥٢ص: االنتقاءالرب, عبد ابن  )١(
 .١٤٨ – ١٤٧ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )٢(



٦٠ 
يا عم, جئني : فلام أصبحت قلت. صبعيإوعانقته, فخلع خامته من إصبعه فجعله يف 

اهللا, أما رؤيتك عيل بن أيب عبد أبرش يا أبا : فقال. صصت عليه الرؤياباملعرب, فجاءين به فق
طالب يف املسجد احلرام فهو النجاة من النار, وأما مصافحتك إياه فهو األمان يوم احلساب, 

 . )١(اتم يف إصبعك فسيبلغ اسمك يف الدنيا اسم عيل بن أيب طالباخلوأما جعله 
 الذي نزل عنده حسب َلعله يعني الرجل, »يا عم«: وقوله يف هذه الرواية* 

 مرات, َويف هذه الروايات داللة عىل كون اإلمام قد سار إىل اليمن عدة. الرواية التي قبلها
 اهللاعبد بن ا َّ صاحب الديلمحييىالداعي التي لقي فيها : األوىل: رحلتيه الشهريتنيسو 

ٍ عن مصعب الزبرييً نائباان نجرِقضاء عىل  فيهاَالتي جلس: واألخر, الكامل العلوي َ ,
 . ر املصادر, واهللا املستعانُّ بعض هذه الروايات, حسب توفِ مالبساتُوقد حققت

 من ُه من أخبار اإلمام الشافعي مما له تعلق باليمن وأهلها, والقصدُوهبذا يتم ما مجعت
 الشافعي  عىل ارتباط أهل اليمن عامة وحرضموت خاصة باإلمامُالتأكيد: عقد هذا املطلب

دت النتشار َّريض اهللا عنه, وأن دخوله اليمن واحتكاكه بأهلها كان من األسباب التي وط
 . كام سيأيت تفصيله يف فصل الحق مذهبه يف اليمن وحرضموت بعد ذلك,

 َ املقصدًصاِّ ملخّفأذكر ُ العنوان, أعودِل لكلامتَّرض املفصَوبعد هذا الرشح والع
ملتواضع, يتضمن احلديث عن ما بذله العلامء املتفقهون عىل إن هذا البحث ا: من البحث

مذهب اإلمام الشافعي, من أهل حرضموت املنطقة الواقعة يف أقىص جنوب جزيرة 
العرب, وما قدموه من مؤلفات وآثار علمية خدموا هبا هذا املذهب الفقهي اإلسالمي, 

وإن كانت خافية عند وهي  .وتركوا بصامت ظاهرة ال ختفى عىل ذي البرص والبصرية
اصة, فإن هذا اخلالبعض لكوهنا ال تزال خمطوطة وحبيسة األرفف واملكتبات العامة و

                                           
 .١٤٣ص: املصدر السابقالرب, عبد ابن  )١(



٦١ 
 ىيتسنّحتى ف هبا وبأصحاهبا, ّ عنها, ويعرَ بأن يكشف النقابٌ كفيلَ وأمثالهَالبحث

 عىل هذا الرتاث, ولتأخذ مصنفات احلضارمة موقعها يف ُ االطالعللباحثني يف اآلفاق
 ذخائر الرتاث اإلسالمي الكبري املتناثر يف أنحاء  مجلةة اإلسالمية, فهي ذخرية مناملكتب
 . العامل

 
 

 تمهيدالا وهبذا يكون ختام هذ
ً وآخراًهللا أوال واحلمد



٦٢ 
 



٦٣  

 الباب األول 
 يف نبذة عن تاريخ حرضموت يف صدر اإلسالم

 :ثالثة فصولوفيه 
 . اإلسالمودعوةحرضموت : الفصل األول
وأثر هجراهتم عىل , دور احلضارمة يف الفتوحات اإلسالمية: الفصل الثاين

 .وطنهم األم
 حرضموت, انترشت يفيف معرفة املذاهب اإلسالمية التي : الفصل الثالث

 : ثة مباحثثالوفيه 
 . بايضاملذهب اإل: املبحث األول
 .املذهب احلنفي: املبحث الثاين
 .املذهب املالكي: املبحث الثالث
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٦٥ 

 الفصل األول
  اإلسالمودعوةحرضموت 

بعدما بزغت شمس اإلسالم, وانترش نوره ييضء فجاج األرض, نزل قول اهللا 
e d c b a* m l k j i h g ﴿: تعاىل

* t s r q p o v u ﴾  ]١(, قال الواحدي]٣−١: النرص( 
َنزلت يف منرص« :»أسباب النزول« يف) هـ٤٦٨ت (  نني,ُ من غزوة حملسو هيلع هللا ىلص النبي ِفَ

 . )٢(»وعاش بعد نزوهلا سنتني
 من غزوة حنني, وأنزل ملسو هيلع هللا ىلصملا أقبل رسول اهللا : وأخرج بسنده عن ابن عباس قال

قد !  ويا فاطمةيا عيل بن أيب طالب,« :, قال﴾e d c b a ﴿: اهللا تعاىل
, فسبحان ريب وبحمده, ً الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجاُجاء نرص اهللا والفتح, ورأيت

 . )٣(»ًه إنه كان تواباُوأستغفر

                                           
ابن خلكان, : ينظر. هـ٤٦٨ احلسن عيل بن أمحد الواحدي النيسابوري, إمام مفرس, تويف سنة أبو )١(

 .٣/٣٠٣: وفيات األعيان
, ٣دار القبلة للثقافة اإلسالمية, جدة, ط(, بتحقيق السيد أمحد صقر, أسباب النزولالواحدي,  )٢(

  .٥٤٤ص): هـ, مصور عن طبعة مرصية١٤٠٧
وعزاه إىل ابن مردويه ) ٤٧٢٦( برقم كنز العامل, وأورده املتقي يف ٥٤٤ص: أسباب النزولالواحدي,  )٣(

 ).بسند ضعيف(



٦٦ 

 ملسو هيلع هللا ىلص, وتوافدت عىل رسول اهللا ) للهجرةالسنة التاسعة(ني يف نَُوكانت غزوة ح
» الدر املنثور«يف جاء . )سنة ثامن للهجرة( فتح مكة املكرمة يف وذلك عقببعدها الوفود, 

نعى :  قال ريض اهللا عنهطيب وابن عساكر عن عيلاخلأخرج « :)هـ٩١١ت  (للسيوطي
 فكان الفتح سنة ,﴾e d c b a ﴿ نفسه حني أنزل عليه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا لنبيه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصثامن بعد ما هاجر رسول اهللا 
متى األجل  فلم يدر ,ه تتابع عليه القبائل تسعىِرَهاجُن يف سنة تسع من مَعَفلام ط

 ,صَخُّ وأظهر الر, وشدد الفرائض,َننَُّع السَّ فوس, فعمل عىل قدر ذلك,ً أو هناراًليال
 . انتهى.)١(»عِّعل مودِعل فَ وغزا تبوك وف, من األحاديثًونسخ كثريا

 : ذكر أن املراد بالناس يف السورة هم أهل اليمن
إذا جاءك نرص : ملسو هيلع هللا ىلصحممد يقول تعاىل ذكره لنبيه «: قال اإلمام الطربي يف تفسريه

 من صنوف العرب :فتح مكة, ورأيت الناس: اهللا يا حممد عىل قومك من قريش, والفتح
يف دين اهللا : , يقولً أهل اليمن منهم وقبائل نزار, يدخلون يف دين اهللا أفواجا,وقبائلها

بنحو الذي و. ًوجاَ فًوجاَ ف,ًراَمُز: , يعنيًابتعثك به, وطاعتك التي دعاهم إليها, أفواجا
  . انتهى.)٢(»قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

hg ﴿يف قوله تعاىل ) الناس(وقد وردت عدة أحاديث تفرس 
m l k j i﴾ ]أهل اليمن, وبالتايل يدخل فيهم : أن املراد هبم ]٢: النرص
 :أهل حرضموت, فمن ذلك

ينا ب: بسنده عن ابن عباس قاليف تفسريه  ُّأخرج الطربي: حديث ابن عباسـ ١
                                           

طيب اخلرب عند اخل, و٨/٦٦١: )م١٩٩٣دار الفكر, بريوت, (, الدر املنثورجالل الدين السيوطي,  )١(
 ).٤٢٢٥: ترمجة (٩/٣٤: ترمجة محيد بن فيد التميمي, ,تاريخ بغداد: البغدادي

 .١٠ص: الشاملعلوي بن طاهر احلداد, :  للمزيدينظر, و٢٤/٦٦٧:  التفسريالطربي, ابن جرير  )٢(
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, » جاء أهل اليمن, جاء نرص اهللا والفتح,اهللا أكرب اهللا أكرب«: باملدينة إذ قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 , اإليامن يامن, لينة طباعهم,قوم رقيقة قلوهبم«:يا رسول اهللا ما أهل اليمن? قال : قيل
 .)١(» واحلكمة يامنية, يامنهوالفق

ملا نزلت : نده عنه قال الرزاق يف تفسريه بسعبدأخرجه :  حديث أيب هريرةـ٢
﴿e d c b a﴾ ًأتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا« :ملسو هيلع هللا ىلص, قال النبي, 

 .)٢(» احلكمة يامنية, الفقه يامن,اإليامن يامن
 تنويه بالوفود اليامنية التي وفدت  ـ وغريها مما مل نطل بإيراده ـففي هذه الروايات

أن عدد الوفود : ض الباحثني, وكوهنا أكثر وفود العرب, فقد ذكر بعملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا 
أن نصف الوفود اإلسالمية : بمعنى, )٣(عىل التحديد) ً وفدا٤٤(لوحدها بلغ اليامنية 

وفود من ال بذكر  يف السطور التاليةولن أطيل. وهذه نسبة كبريةعامة كانت من اليمن, 
, موضع سأقترص عىل الوفود التي قدمت من حرضموت بل , وتعديدها اليمن أهلعموم

 .ذه الدراسةه
                                           

, حتقيق شعيب األرنؤوط, صحيحه, وابن حبان يف ٢٤/٦٦٧: التفسرياحلديث أخرجه ابن جرير يف  )١(
, بتحقيق حسني مسنده, وأبو يعىل يف ١٦/٢٨٧): هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية, (

, وعزاه اهليثمي إىل البزار وذكر ٤/٣٨٤): هـ١٤٠٤ار املأمون للرتاث, دمشق, الطبعة األوىل, د(أسد, 
 جممعاهليثمي, : , ينظر)وبقية رجاله رجال الصحيح: ( قال,فه اجلمهورَّ وثقه ابن حبان وضعًفيه رجال
 .٩/٤٨٩): هـ١٤١٢دار الفكر, بريوت,  (الزوائد

مكتبة الرشد, (مصطفى مسلم حممد, ., حتقيق دتفسري القرآناين, الرزاق الصنععبد ; أخرجه احلديث )٢(
, بتحقيق شعيب املسنداإلمام أمحد, : , ومن طريقه٣/٤٠٤): هـ١٤١٠, الرياض, الطبعة األوىل

 ).٧٧٢٣(احلديث رقم ): مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل(األرنؤوط, 
, ٨ص): هـ١٤٠٧, ١ للثقافة اإلسالمية, جدة, طدار القبلة(, وفود اإلسالمتراب الظاهري,  أبو )٣(

, بحث منشور ضمن كتاب دراسات يف التاريخ العريب حركات الردة يف اليمنرايض دغفوس, .د
 .٣٥ص): هـ١٤٢٥دار الغرب اإلسالمي, الطبعة األوىل, (اإلسالمي الوسيط, 
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 :  من قبائل حرضموتملسو هيلع هللا ىلصذكر الوفود عىل رسول اهللا 
ُالقيل  :هو ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي إن أول وافد من نواحي حرضموت: يقال وائل بن َ

أن الوفدين قدما يف  الواردة نستدل عىل الرواياتبالنظر يف و, )١( كندةُفدَو: جر, وقيلُح
 .بة اجلزم بأسبقية أحدمها عىل اآلخر, ومن الصعووقت متقارب والتقيا يف املدينة املنورة

َرضَوح:  وافد قبيلة حرضموتـ١ , كانت تسكن يف وسط وادي )القبيلة( ُوتَمْ
ُىل جوارها كان يوجد بعض القبائل الكندية كبني قترية من السكون إحرضموت, و َّ

ْ, ثم تراجعت إىل شبوة, ووادي حجر)سكان تريم( َ)٢( . 
ُوفد ملكها القيل , يكنى )٤(جر بن ربيعة بن وائل بن يعمر احلرضميوائل بن ح )٣(َ

َّأبوهنَيدة, برش يأتيكم وائل بن حجر من أرض « : أصحابه به قبل قدومه, وقالملسو هيلع هللا ىلص النبي ُ
, فلام دخل » وهو بقية أبناء امللوك, يف اهللا ويف رسولهً راغباً طائعا, من حرضموت,بعيدة

اللهم « :داءه فأجلسه عليه, وقالعليه رحب به وأدناه من نفسه وقرب جملسه وبسط له ر
 عىل أقيال حرضموت, وكتب له ملسو هيلع هللا ىلص, واستعمله النبي » وولد ولده,بارك يف وائل وولده

 . )٥(ًثالثة كتب, وأقطعه أرضا
                                           

 .٣٥ص): هـ١٣٨٩الدار السعودية, جدة, (, دخول اإلسالم إىل حرضموتصالح  بن هاليب,  )١(
): هـ, العدد الثالث١٣٥٧جملة الرابطة, جاكرتا, السنة األوىل (, مقال تارخييعلوي بن طاهر احلداد,  )٢(

املؤسسة العربية للدراسات والنرش, (, اإلسالم أهل اليمن يف صدر, ونزار احلديثي, ١٥٢−١٥١ص
 .٥١ص): ت.بريوت, د

 ).قول(مادة : س املحيطالقامو. امللك, بلغة قبيلة محري: َالقيل )٣(
الطبقات ابن سعد الزهري, : ينظر). هـ٦٠ت (تويف وائل ريض اهللا عنه يف أواخر خالفة معاوية  )٤(

دار (, حتقيق عيل حممد البجاوي, اإلصابة يف معرفة الصحابة, وابن حجر العسقالين, ١/٣٤٩: الكرب
 /٧): هـ١٤١٢اجليل, بريوت, الطبعة األوىل, 

مكتبة العلوم واحلكم, املوصل, (, حتقيق محدي السلفي, املعجم الكبري عند الطرباين يف خرب وفادته )٥(
, ٩/٣٧٣: جممع الزوائداهليثمي, : ينظر, وعزاه اهليثمي إىل البزار, ٢٢/٤٦): هـ١٤٠٤الطبعة الثانية, 
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 مسح وجهه, ثم خطب الناس, ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : وزاد ابن سعد يف رواية له

 يف ًراغبا  ـهبا صوتهومد ـ  أهيا الناس هذا وائل بن حجر, أتاكم من حرضموت«:فقال
قدم وائل بن حجر احلرضمي « :وقال يف موضع آخر. , إىل آخر الرواية) ١( » ..اإلسالم
 ومسح رأسه, , يف اإلسالم واهلجرة, فدعا لهًجئت راغبا:  وقالملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي ًوافدا

 .)٢(» بقدوم وائل بن حجرًليجتمع الناس, الصالة جامعة, رسورا: ونودي
 كانت منازهلم يف أعايل وادي حرضموت, كوادي دوعن, :فادهتاقبيلة كندة ووـ ٢
 وادي حرضموت َ أكثرْتَو حتى ملكْقَب وتّر, ووادي العني, ثم مل تزل تتغلْهُووادي د

  .)٣(يف الزمن القديم
, ً, قدموا يف ستني أو ثامنني راكبا)هـ١٠ ( عرش من اهلجرة  كندة سنةُوكانت وفادة
, ومعه امللوك األربعة من بني معاوية األكرمني من ) ٤(لكندي بن قيس اُوعليهم األشعث

                                            
تاريخ , صالح احلامد, ١١٧ص:  اإلسالموفودأبو تراب الظاهري, : وللمزيد. وفيه رجل ضعيف

 . ١/١٢٨ :حرضموت
دار (, الفة الراشدةاخلالوثائق السياسية للعهد النبوي واهللا,  حممد محيد: ينظروملعرفة الرسائل النبوية له * 

 .٢٥١−٢٤٦ص): هـ١٤٢٢النفائس, بريوت, الطبعة السابعة, 
  .١/٣٥١: الطبقات الكربابن سعد,  )١(
  .١/٣٤٩: املصدر السابق ابن سعد, )٢(
ٌإن كندة كانت متلك مجيع حرضموت وشحرها وشاطئها, ووائل كان «): ١/٣٩(خ حممد باحنان قال الشي )٣( َ َ

, حتقيق ملوك كندةجونار أولندر, : ينظروللمزيد حول قبيلة كندة وهجرهتا وملوكها; .  انتهى.»َأمري الشاطئ
, ٢٠٦ص): م٢٠٠٠, عصمي للنرش والتوزيع, القاهرة, الطبعة الثانية(عبد اجلبار املطلبي, . وترمجة د

, وعلوي ١٧٢ ص:صفة جزيرة العرب, وابن احلائك اهلمداين, ١/٣٤: جواهر تاريخ األحقافوباحنان, 
 .٨٧, ٥١ ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالم, واحلديثي,٨ ص:الشاملاحلداد, 

 .١/٨٧: اإلصابةابن حجر العسقالين, : ينظر. ًهـ بعد مقتل اإلمام عيل بأربعني يوما٤٠ مات سنة )٤(
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َ وخموس, ومرشح, وأبضعة, فأسلموا,ُبنو وليعة ملوك حرضموت, مجدة: كندة, وهم ِ ِ ُ)١( ,

 . )٣(, وهذه هي الوفادة األوىل )٢(وكتب هلم كتابا
  وفيها طلب منه أن يويل عليهمً عرش راكباَومعه بضعة )٤(ولألشعث وفادة ثانية

 . ً, وسنأيت عىل ذكره قريبا البيايض, فوىل زياد بن لبيدًرجال
: )٥(رشاحيل الكندي بن  ـوهو األسودـ  النعامن بن أيب اجلون:  ومن وفود كندةـ 

َقدم من نواحي عرما وجردان  .)٦(, وهي مواضع معروفة يف حرضموتِ
ِوفد تـجيب ـ٣ ٌوجتيب بطن من كندة, وكان الوفد: ُ ُ ِ ٌأبذ فخذ من بني  منهمُ َ  من ْ

َنواحي العرب, وصوران, والكرس, ودهر, ورخية, : جتيب, ومساكنهم يف حرضموت ُ َ َْ َ ْ ْْ َ
َوسدبة, وحورة َْ َ َ , ً, وكانوا ثالثة عرش رجال)عام الوفود(قدموا سنة تسع للهجرة . )٧(ْ

                                           
 مع ًوا بعد ذلك, وقتلوا مجيعاُّولكن هؤالء امللوك األربعة ارتد, ٥/١٣: الطبقات الكربابن سعد,  )١(

َالعمردة(أخت هلم تدعى  دار الغرب (حييى اجلبوري, ., حتقيق دكتاب الردةالواقدي, : ينظر). ََّ
 .١٨٤ ص):هـ١٤١٠اإلسالمي, الطبعة األوىل, 

دار (, الفة الراشدةاخلالوثائق السياسية للعهد النبوي واهللا,  حممد محيد: ينظر وملعرفة الرسائل النبوية له* 
 .٢٥١−٢٤٦ص): هـ١٤٢٢النفائس, بريوت, الطبعة السابعة, 

 .٢٥٢ ص:الوثائق السياسيةاهللا,  , وحممد محيد١٥١ ص:مقال تارخيي علوي بن طاهر احلداد, )٢(
دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل, (, بويةالسرية النابن هشام, :  خرب هذه الوفادة يف)٣(

, ١٠٤−١٠٢ص: وفود اإلسالم الظاهري, تراب وأبو, ٤/٢٤١): , صور عن الطبعة املرصيةهـ١٤١٥
 .١/١٢٩: تاريخ حرضموت, صالح احلامد, ١٠٦ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالمونزار احلديثي, 

 .٢/٢٧٠: معجم البلدان ياقوت احلموي,: ينظر عن هذه الوفادة; )٤(
, وعلوي بن ٦/٤٤٢: اإلصابة, و ابن حجر العسقالين, ٨/١٤٣: الطبقات الكربابن سعد, : ينظر )٥(

 . ١٥ ص:الشاملطاهر احلداد, 
ْ عرما)٦( الرمحن عبد : ينظرواد مشهور ومعروف بجودة عسله, : واد واسع رشقي شبوة, وجردان: ِ

 .٢٤٦, وص ٢٥٦ ص:إدام القوتالسقاف, 
, وعلوي ١٧٢, ١٧١, ١٦٧, ١٦٦, ١٦٥ ص:صفة جزيرة العرباهلمداين, : ملعرفة هذه املواضع ينظر )٧(

 .١٥ ص:الشامل طاهر احلداد, بنا
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 . )١(  أكثر مما أجاز غريهمملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا فأجازهم
ِ وفد الصدفـ٤ ِوالصدف من بطون : َّ : كندة, ومساكنهم يف وادي حرضموتَّ

, وهدون, وريدة )قريتا اهلجرين(عندل, وخيدون ودمون ووادي دوعن وجباله, 
ُلألحروم من فخائذهمنسبة (َاحلرمية  ْ  .)٢(, وردية الدوم)َ

 خيطب عىل املنرب ملسو هيلع هللا ىلص, فصادفوا رسول اهللا ًيف بضعة عرش راكبا هذا الوفد قدم
, فقاموا »فهال سلمتم«:نعم, قال: قالوا» ن أنتم?أمسلمو« :فجلسوا ومل يسلموا, فقال

وعليكم السالم, « :السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته, فقال:  وقالواًقياما
 .)٣( عن أوقات الصالةملسو هيلع هللا ىلصفجلسوا, وسألوا رسول اهللا » اجلسوا

  :ِالوفود من القبائل املذحجية
, ومن هذه َوادي جردان ِومذحج قبيلة قحطانية كبرية, مساكنها بحرضموت يف

  :الوفود
َوهم بطن من مذحج, مساكنهم بوادي جردان يف : يِعفُوفد ج: أـ ٥/١ ٌِ

 ُقيس: , والوافدانً, وكتب هلم كتابا منهم رجالنملسو هيلع هللا ىلصىل رسول اهللا عوفد . )٤(حرضموت
ُبن سلمة بن رشاحيل من بني مران بن جعفي, وسلمةا ُ ِّ بن يزيد بن مشجعة بن املجمع, ّ

 بأكل ملسو هيلع هللا ىلصَخوان ألم, وكانوا حيرمون أكل القلب, فلام أسلموا أمرهم رسول اهللا ومها أ
                                           

, وصالح ١٦٠−١٥٨ ص:وفود اإلسالم, و أبوتراب الظاهري, ١/٣٢٣: الطبقات الكرب ابن سعد,  )١(
 .١/١٣٠: تاريخ حرضموتاحلامد, 

 :الشامل, وعلوي بن طاهر احلداد, ١٧٢, ١٧٠, ١٦٧, ١٦٦ ص:ة جزيرة العربصفاهلمداين, : ينظر )٢(
  .٢٨ ص:دخول اإلسالم إىل حرضموت, وصالح بن هاليب, ١٥ص

, صالح احلامد, ١٦١ ص:وفود اإلسالمتراب الظاهري,  , وأبو١/٣٢٩: الطبقات الكربابن سعد,  )٣(
 .١/١٣٢: تاريخ حرضموت

 .٢٠ ص:دخول اإلسالم إىل حرضموت وصالح بن هاليب, ,١٥ ص:الشامل علوي احلداد, )٤(



٧٢ 
, فأخذه »كم حتى تأكلوهُ إيامنُّمِال يت«:القلب, وأمر به فشوي, وناوله رئيسهم, وقال 

 : ويده ترعد, فأكله, وقال
َلت القلبَعىل أين أك ً كرهاُ ْ ُوترعد حي ُ ُن مسته بنَـَ ْ  )١(اينَّ

اهللا بن عبد أبو سربة يزيد بن مالك بن :  ًمذحج أيضا  وفد منوممن : بـ٥/١
َربة, قدموا من وادي جردان, َوس) ًيزاِزَوكان اسمه ع(الرمحن عبد : الذؤيب اجلعفي وابناه

 .)٢( الوادي أليب سربة بطلب منهملسو هيلع هللا ىلصوأقطع رسول اهللا 
ِحج, ْعائذ اهللا, وهم من سعد العشرية من مذ: ويقال: َوفد بني عوذ اهللاـ ٦/٢
ِعبيدة بن هبان املذح: ومنهم ّ ََ َجي, ومالك بن مشوفُ ْ  . )٣( هلام وفادة,ِ

: د منهمَ, وفًأيضامن مذحج وهم من بني سعد العشرية : وافد بني أودـ ٧/٣
عمرو بن :  وشهد مع عيل مشاهده, ومنهمملسو هيلع هللا ىلص وفد عىل النبي )٤(َخرشة بن مالك األودي

ث عن لقائه به َّحدو, ملسو هيلع هللا ىلص حياة رسول اهللا  يفً معاذاَ, أسلم وصحب) ٥ (ديْميمون األو
ْقدم علينا معاذ اليمن من الشح: فقال  ْتَيِلقُ الصوت, فأَّه بالتكبري, أجشَ صوتًر رافعاِّ

 . هـ٧٥ ابن مسعود بعده, ومات بالكوفة سنة َعليه حمبتي,  ثم سار إىل الكوفة وصحب
ًوهم حي من مذحج, يسكنون خمالفا :ُ وفد رهاءـ٨/٤ ِ ي جبل يافع مما ييل  حياذٌّ

                                           
وصالح احلامد,  ,١٦٠ ص:وفود اإلسالمتراب الظاهري,  , وأبو١/٣٢٥: الطبقات الكربابن سعد,  )١(

الوثائق اهللا يف كتابه  هذا الكتاب مل يذكره العالمة حممد محيد: تنبيه. ١/١٣٢: تاريخ حرضموت
 . ٢٣٦ ص: آخر إىل نفس القبيلةًمكانه كتابا, وأورد السياسية يف العهد النبوي

 .١٥ ص:الشاملوعلوي احلداد, . ١/٣٢٥: الطبقات الكربعند ابن سعد, :  خرب أيب سربة اجلعفي)٢(
  .٥/٧٥١: , و٤/٤٢٦: اإلصابة ابن حجر العسقالين, )٣(
 .٢/٢٧٣: املصدر السابق ابن حجر العسقالين, )٤(
 .٨/٩٦): هـ١٤٠٤دار الفكر, بريوت, الطبعة األوىل, (, هذيب هتذيب الت ابن حجر العسقالين,)٥(



٧٣ 
ْالنخع واملراقشة وأب  سنة عرش, ومنهم مالك بن مرارة ً, قدم منهم مخسة عرش رجالَنيْ

 . )١(ِ ملوك محريُالرهاوي رسول
َوافد النسينيـ ٩/٥ ِّ ِ َومسكنهم وادي مرخة بحرضموت, وهم بنو أنس اهللا بن  :َّ

 .)٢( وفادةِذباب بن احلارث املذحجي, له: ومنهم. سعد العشرية من مذحج
َنواحي مرخة وحورة وودياهنا يف : ُومساكن صداء :ُوافد صداءـ ١٠/٦ ََ َ

حرضموت, وكانوا حلفاء لبني احلارث بن كعب من مذحج, وفد منهم زياد بن احلارث 
 . )٣(ُّالصدائي, وقد نزلت هذه القبيلة مرص وسكنتها

ِقدم وفد مهرة عليهم مهري بن األبيض فعرض: وفد مهرةـ ١١ َ ُّ ْ  عليهم رسول اهللا َ
ُووفد منهم رجل يقال له ذهبن بن . ً اإلسالم فأسلموا ووصلهم وكتب هلم كتاباملسو هيلع هللا ىلص ْ َ

ُقرضم,  من الشحر, فكان رسول اهللا  َ يدنيه ويكرمه لبعد مسافته, فلام أراد االنرصاف ملسو هيلع هللا ىلصُ
 .)٤(كتب له كتابا
ول وفد عىل رسمرسوق بن وائل, : ويقال: مسعود بن وائل احلرضمي وفادة ـ١٢

إنه هو الذي طلب من :  إىل قومه يدعوهم إىل اإلسالم, وقيلً وكتب له كتاباملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
, وسبق يف وفادة األشعث )٥( عىل حرضموت فوىل زياد بن لبيدًرسول اهللا أن يويل عامال

 .أنه هو الذي طلب العامل, فلعل الطلب تكرر من كليهام, واهللا أعلم: الثانية
                                           

, وحممد ٥/٧٤٨ :اإلصابة, وابن حجر العسقالين, ١/٣٤٤: الطبقات الكربابن سعد, : ينظر )١(
 .١٥ ص:الشامل, وعلوي بن طاهر احلداد, ٢٣٥ص: الوثائق السياسيةاهللا,  محيد

 .١٥ ص:, الشامل, وعلوي احلداد٢/٤٠٢ :اإلصابة, وابن حجر, ١/٣٤٢: ابن سعد: ينظر )٢(
, ١٥ ص:الشامل, وعلوي بن طاهر احلداد, ٢/٥٨٢: اإلصابةابن حجر, و,  ١/٣٢٦: ابن سعد: ينظر )٣(

 .١٢٢ ص:وفود اإلسالم الظاهري, تراب وأبو
اهللا,  , وحممد محيد٢/٤٢٤ :اإلصابة, وابن حجر, ٣٥٥ و١/٢٨٦: الطبقات الكربابن سعد, : ينظر )٤(

 .٢٥٣−٢٥٢ ص: السياسيةالوثائق
 .٢٥١ ص:الوثائق السياسيةاهللا,  , وحممد محيد٦/١٠٣ :اإلصابةابن حجر, : ينظر  )٥(



٧٤ 
ْوفادة كليب بن أسد الرب ـ ١٣ ْتنعة (من قرية :التنعيويت ُهَ َ َ من مسفلة حرضموت )َ ْ َ
 خاطته, ً لباساملسو هيلع هللا ىلصأهدت لرسول اهللا ِ بنت كليب, ف هتناةِرهوت, قدم مع أمهَبقرب بئر ب

ًوأنشد كليب شعرا  :, قال ريض اهللا عنهملسو هيلع هللا ىلص بني يدي رسول اهللا ٌ
 ُلـى وينتعَفَن حيـ مَرــا خيــك يـإليٌذافرةُ هتوي يب ع)َوتُهْرَب( ِزْشَمن و

 ُلــ اإلبِتَّلــا كــإذا م ًواــْفَ عُتزداد ُهــُلـ مناهًرباُ غًاـفَصْفَ يب صُجوبـت
 ُلُجَه يا رـ اللَوابـ ثَذاكــو بــُأرج ٍلَ عىل وجًاـّا نصـهُتلـين أعمَرـشه
 )١(ُلـُرسـ والُةوراــَّ التَكـنا بْتَّوبرش ُهُرــَّبـَخُا نــنَّـُذي كــ الُّيـ النبَتـأن

 : إىل أقيال وملوك حرضموت ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ُبُتُك* 
كتب التي ل لبعض ملوك حرضموت منها اً كتباملسو هيلع هللا ىلصهذا, وقد كتب رسول اهللا 

 . تقدمت اإلشارة إليها يف أخبار بعض الوفود
ومنها . )٢( وإخوته وأعاممهب احلرضميَحْرَربيعة بن ذي م: ًوممن كتب هلم أيضا

 إىل أقيال حرضموت ملسو هيلع هللا ىلص وكتب رسول اهللا :قالوا«: ها ابن سعد بقولهكتب أخر ذكر
 . )٤(»رْجُوح, وربيعة, ُكالل عبدو, والبحريي, ِّوالبيس, )٣(هدَوف, رعةُز: وعظامئه, كتب إىل

 : وعامله عىل حرضموت ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ُلُسُر* 
 موتعىل حرض ملسو هيلع هللا ىلصه رسول اهللا َّوال: زرجياخلزياد بن لبيد البيايض األنصاري ـ ١

                                           
 ., وقد انفرد بإيراد خرب هذا الوافد١/٣٥٠: الطبقات الكرب  ابن سعد الزهري, )١(
دخول اليب, , ابن ه٢٤٦ ص:الوثائق السياسية, حممد محيد اهللا, ١/٢٦٦: الطبقات الكرب ابن سعد, )٢(

 . ٥٢ ص:اإلسالم إىل حرضموت
  .٢٢٦ ص:الوثائق السياسيةاهللا,  حممد محيد:  نص كتابهينظر )٣(
مقال , احلداد, ٢٢٦: الوثائق السياسيةاهللا,  , وحممد محيد٢٨٤−١/٢٨٣:  الطبقات الكرب ابن سعد,)٤(

 .٢/٣٨٨ :اإلصابة, ابن حجر العسقالين, ١٥١ ص:تارخيي



٧٥ 
 . )٢( وعامله عىل حرضموت زياد بن لبيدملسو هيلع هللا ىلصتويف رسول اهللا : قال ابن سعد. )١(سنة عرش

 من خالفة عمر ً عىل حرضموت طيلة خالفة أيب بكر وصدراً عامال زيادومكث
 وكان مقامه بني مدينتي  وهو الذي توىل قتال مانعي الزكاة بحرضموت,ريض اهللا عنهام,

 . )٣(, كانت وفاته بالشام يف أول حكم معاويةًة العقبة وبدرا, وهو ممن شهد بيعتريم وشبام
 ً إىل اليمن سنة عرش أيضاملسو هيلع هللا ىلصأرسله رسول اهللا :  ريض اهللا عنهمعاذ بن جبل ـ٢

ِّليعلم أهل اليمن, فكان يتنقل يف عاملة كل عامل باليمن وحرضموت من بلد إىل بلد ّ)٤( . 
 يف صنعاء, كان معاذ حينها يف أنه ملا قام األسود العنيس قومته: ورو الطربي

, ) بمأربًكان عامالو(موسى األشعري  اجلنَد, فغادرها وجلأ إىل حرضموت هو وأبو
ْفنزل معاذ عىل السكون وتزوج عند بني بكرة منهم, فحدبوا عليه ونارصوه, فكان من  ُ َّ

 . )٥(كونَّاللهم ابعثني يوم القيامة مع الس: َّاللهم اغفر للسكون, ويقول: دعائه بعد ذلك
, ملسو هيلع هللا ىلصشقيق أم املؤمنني أم سلمة زوج النبي :  املخزومياملهاجر ابن أيب أمية ـ ٣

                                           
 .٣/٦٩٨: داية والنهايةالب ابن كثري, )١(
 .٣/٥٩٨: الطبقات الكرب ابن سعد, )٢(
مؤسسة املعارف, بريوت, (اهللا وعمر أنيس الطباع, عبد ,  حتقيق فتوح البلدان أمحد بن حييى البالذري, )٣(

إدام الرمحن السقاف, عبد , ٨٨ ص:أدوار التاريخ, حممد بن أمحد الشاطري, ٩٣ ص):هـ١٤٠٧
 .٥٢٥ ص:القوت

البداية , ابن كثري, ٢/٢٤٧ ):هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, (التاريخ, طربي,   ال)٤(
 .٦/١٠٧ :اإلصابة, ابن حجر, ٣/٦٩٨: والنهاية

 . ٨٧ ص: أدوار التاريخ احلرضمي, والشاطري,٢/٢٤٧ :تاريخ األمم وامللوك, ابن جرير الطربي, )٥(
َّعن وجود مجاعة من قبيلة السكون بحرضموت, : ١٦٦ ص:صفة جزيرة العربحتدث اهلمداين يف * 

َّوهذا يرد عىل من نفى صحة قدوم معاذ ريض اهللا عنه إىل حرضموت بحجة أن منازل السكون  َ َ
ِاحلجرية اليوم(والسكاسك إنام هي يف اجلند واملعافر  َ امللك عبد : وليست بوادي حرضموت, منهم) ُ

 . وليس له يف الرد دليل, واهللا أعلم ,٣٦ ص: القرآن والسنةيف اليمن مكانتهاالشيباين, يف كتابه 



٧٦ 
واله عىل , و) ١( املهاجر:ملسو هيلع هللا ىلص فسامه النبي , مع املرشكني, وكان اسمه الوليدًشهد بدرا

, وهو الذي افتتح حصن  )٢(عىل بني معاوية من كندة: وقيلف, ِدَّصدقات كندة والص
 .  مع وائل بن حجرً كتاباملسو هيلع هللا ىلص, كتب له رسول اهللا  بحرضموتملرتدينري يف حرب اَجالنُّ

استعمله رسول اهللا عىل صدقات السكاسك : عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثيـ ٤
 . )٣(وعىل بني معاوية من كندة: والسكون, وقيل

 :أعالم الصحابة من حرضموت
 من الربكة ًقسام وًلقد كثر الصحابة الكرام يف هذه اجلهة, ونالت بوجودهم نصيبا

 صىل اهللا عليه وآله وسلم رمحة لعباده, ولذلك ًوالنور واهلد التي أرسل اهللا هبا نبيه حممدا
ظهر فيهم العديد من املجاهدين يف سبيل اهللا والغزاة إىل األقطار البعيدة, والقضاة 

ياهتا يف وذرـ  فالقبائل احلرضمية .البلدانأمراء واملحدثني والرواة, وأمراء اجليوش, و
انترش هلا ذكر, وظهر فيها نجباء يف الغزو واجلهاد, ويف  ـ األقطار اإلسالمية بعد الفتوح

 أسامء الصحابة َ تتبعَّإن و.)٤(مارة ويف الفقه واحلديث وأنواع العلوماإليالة والسياسة واإل
كتب و ,الكرام من حرضموت وقبائلها أمر يطول رسده, ويضيق عنه نطاق هذه الصفحات

, فإن ها مطلب عزيز, ليس هذا موضعهئصالرجال طافحة, والعمل عىل مجعها واستقا
لو استقصينا ذكر املحدثني « :)هـ١٣٨٢ت  (األمر كام قال العالمة علوي بن طاهر احلداد

 عىل أننا .»!, فكيف بام سو ذلكً وسطاًوالرواة فقط وأوردنا ترامجهم, القتىض ذلك جملدا
عىل مع حرص عدد مروياهتم من احلديث الرشيف, كداللة , مال نغفل ذكر بعض أعالمه

                                           
 .٦/١٨٠ :اإلصابة ابن حجر العسقالين, )١(
 .٦/١٨٠ :املصدر السابق ابن حجر العسقالين, )٢(
, وابن حجر ٦/٦٩٨: البداية والنهاية, وابن كثري, ٢/٢٤٧ :تاريخ األمم وامللوك ابن جرير الطربي, )٣(

 .٤/٣٩٤ :اإلصابةالعسقالين, 
 .١٥ص :الشامل علوي بن طاهر احلداد, )٤(



٧٧ 
َّ مبارشة ومن ثم تبليغهم إياه لألمةملسو هيلع هللا ىلصحتملهم العلم والدين عن رسول اهللا  َ: 

ُالقيل( وهو امللك احلرضمي ):هـ?٤٢ت ( وائل بن حجر احلرضمي ـ١ الذي مر ) َ
 عنه)ً حديثا٧١(خرب وفادته, رو وزوجته أم حييى, اجلبارعبد ابناه علقمة و: , ورو ,

 .)١( ) أحاديث٦(أخرج له اجلامعة سو البخاري, وأخرج له مسلم 
 أحد الوافدين من كندة, رو ):هـ٨٧ت ( املقدام بن معدي كرب الكندي ـ٢

 وعن خالد بن الوليد, ومعاذ بن جبل, وأيب ملسو هيلع هللا ىلصث عن رسول اهللا َّ, حد)ً حديثا٤٧(
ي, والشعبي, وابنه حييى بن املقدام, جبري بن نفري احلرضم: أيوب األنصاري, وعنه

 .)٢( )حديثان(, وله يف البخاري ًأخرج له اجلامعة إال مسلام. وغريهم
 أصله من حرضموت, وحالف : الرشيد بن سويد احلرضمي; حليف ثقيفـ٣

 فنسب إليهم, بايع بيعة الرضوان, وعده ابن حبان من مشاهري الصحابة باليمن, ًثقيفا
 عنه, ر)ً حديثا٢٤(رو سلمة  ابنه عمرو بن الرشيد, وعمرو بن نافع الثقفي, وأبو: و

, والرتمذي يف ًأخرج له البخاري يف األدب املفرد, ويف صحيحه تعليقا. الرمحنعبد بن ا
 .)٣(الشامئل, وأخرج له الباقون

, رو عن ً وتقدم خرب وفادتيه سابقا):هـ٤٢ت ( األشعث بن قيس الكندي ـ٤
اهللا البجيل, والشعبي, عبد جرير بن : ر ريض اهللا عنه, وعنه وعن عمملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

أخرجها اجلامعة, اتفق الشيخان عىل )  أحاديث٩(له . وإبراهيم النخعي, وغريهم
 .)٤(منها) حديث واحد(

                                           
مدرسة احلديث يف اليمن يف حممد عيل الكبيس, ., د١١/٩٦: هتذيب التهذيب ابن حجر العسقالين, )١(

جامعة صنعاء, سلسلة إصدارات جامعة صنعاء, الطبعة األوىل, (, القرنني األول والثاين اهلجريني
 .٢٥١ ص):م٢٠٠٤

 .٢٥٣ ص:مدرسة احلديث يف اليمن, والكبيس, ١٠/٢٥٥: هتذيب التهذيب,  ابن حجر العسقالين)٢(
 .٢٥٣ ص:املصدر السابق, والكبيس, ٤/٢٩٢: املصدر السابق ابن حجر العسقالين, )٣(
 .٢٥٧ ص:املصدر السابق, والكبيس, ١/٣١٣: املصدر السابق ابن حجر العسقالين, )٤(



٧٨ 
 من سعد العشرية من مذحج, وفد عىل :سلمة بن يزيد بن مشجعة اجلعفيـ ٥

لقمة بن وائل بن حجر احلرضمي, ع: , وعنه) أحاديث٦(, ورو عنه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
وذكره مسلم يف صحيحه, وأخرج . ويزيد بن مرة اجلعفي, وعلقمة بن قيس النخعي

 .)١( يف سننهًحديثه أبوداود يف كتابه الرد عىل أهل القدر, والنسائي حديثا
جبري بن نفري : , رو عنه) أحاديث٥( له :سلمة بن نفيل السكوين احلرضميـ ٦

, )ً واحداًحديثا(ن حبيب الزبيدي, أخرج له من الستة النسائي احلرضمي, وضمرة ب
 .)٢(وحديثه عند غريهم

 كان من سادات السكون, له وفادة, ):هـ٥٢ت (معاوية بن حديج السكوين ـ ٧
الرمحن, وعرفطة عبد ابنه : , رو عنه) أحاديث٤(شهد فتح مرص وسكنها ومات هبا, له 

البخاري يف األدب املفرد, وأبوداود, والرتمذي, أخرج له . بن عمر احلرضمي, وغريهما
 .)٣(وابن ماجه, وغريهم

 يف األرشبة ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ً له صحبة, رو حديثا: طارق بن سويد احلرضميـ٨
 .)٤(أخرجه مسلم وأبوداود وابن ماجه

له صحبة, رو . عمه:  ابن عم األشعث بن قيس, وقيل:عفيف الكنديـ ٩
عبد قال احلافظ ابن . مام عيل عليه السالم, أخرجه النسائييف فضل اإل) ً واحداًحديثا(

املطلب يف أول عبد حييى وإياس, حديث نزوله عىل العباس بن : ابناه: رو عنه: (الرب
 .)٥(انتهى) ًاإلسالم, وهو حديث حسن جدا

                                           
 . ٢٥٨ ص:املصدر السابق, والكبيس, ٤/١٤٢: املصدر السابقابن حجر العسقالين,  )١(
 .٢٥٩ ص:املصدر السابق, والكبيس, ٤/١٤٠: املصدر السابق ابن حجر العسقالين, )٢(
 . ٢٦١ ص:مدرسة احلديث يف اليمن, والكبيس, ١٠/١٨٣: هتذيب التهذيبابن حجر العسقالين,  )٣(
 .٢٦٦ ص:بقاملصدر السا, والكبيس, ٥/٤: املصدر السابق ابن حجر العسقالين, )٤(
 .٢٦٨ ص:املصدر السابق, والكبيس, ٧/٢١٠: املصدر السابق ابن حجر العسقالين, )٥(



٧٩ 

 شهد حجة الوداع, وقاتل مع عكرمة يف حرب : غرفة بن احلارث الكنديـ١٠
داود  , ورو عنه قصة نحر البدن, أخرجها عنه أبوملسو هيلع هللا ىلص له النبي الردة بحرضموت, ودعا

 .)١( ألمري املؤمنني عمر ريض اهللا عنهًيف سننه, ثم قاتل يف فتح مرص ونزهلا, وكان كاتبا
 فهؤالء عرشة من الصحابة الكرام, من أهل حرضموت, كانت هلم قدم يف اإلسالم,

  حوزة الدين, ريض اهللا عنهم وأرضاهم,وسابقة يف الذود عن حياض الرشع املطهر, ومحاية
وللبحث صلة وعائد, وقد رشعت يف مجع معجم للصحابة من حرضموت, بل لكافة 

 .الرواة احلضارمة يف كتب السنة, يرس اهللا إمتامه يف عافية, آمني
 

* * * 

                                           
 .٢٦٩ ص:املصدر السابق, والكبيس, ٨/٢١٩: املصدر السابقابن حجر العسقالين,  )١(



٨٠ 

 الفصل الثاين
 دور احلضارمة يف الفتوحات اإلسالمية 

 وأثر هجراهتم عىل وطنهم األم

 :مهيدـت
ليس هناك شعب عريب قديم يف اهلجرات قدم شعب اليمن, فاحلديث عن 

, وهو حديث ذو شجون, وباب ًهجرات الشعب احلرضمي القديمة جمال واسع جدا
كبري إذا وجلناه فسوف تتشعب بنا طرق البحث, وسأقترص هنا عىل اإلشارة إىل اهلجرات 

 يف عرص صدر اإلسالم, وعن التي عرفت وبرزت عىل صعيد التاريخ اإلسالمي العاملي
دور املهاجرين احلضارمة ومشاركاهتم يف الفتوحات اإلسالمية, وما أعقب ذلك من 

 احلرضمي للدين ُ الشعبَلقد استجاب. توطنهم يف بقاع وأصقاع متنائية من العامل
حب  اهللا وُّن منهم حبَّ ومتك,ً ودخلوا فيمن دخل يف دين اهللا أفواجا,اإلسالمي احلنيف

 من َ شأن,ة يف نرصه وتأييدهات فعال ومسامهات عظيمة, فكان هلم مشارك,ملسو هيلع هللا ىلصله رسو
 ًإن بالء احلضارمة يف الفتوحات واملعارك اإلسالمية كان بالء. باع روحه يف سبيل اهللا

 وسأحاول هنا أن أشري ., وله من الشهرة والذيوع يف كتب التاريخ ماال مزيد عليهًمشهودا
 . يعة, وبإجياز قدر اإلمكانإىل يشء من ذلك إشارة رس



٨١ 

 : الفتوحات اإلسالمية, ودواعيها: ًأوال
إن الفتوحات اإلسالمية التي قام هبا املسلمون يف خمتلف العصور اإلسالمية كانت 

ُ تبليغ كلمة اهللا ونرش الدعوة إىل اإلسالم, ومن ثم رفع ذات هدف واحد أال وهو َّ َ
األرض من قبل الكفار الذين يسوؤهم انتشار االضطهاد الواقع عىل املسلمني يف أنحاء 

من  أعداء اإلسالم قالومهام . نواحي املعمورة وإعالء كلمة اهللا يف إليه,الدعوة اإلسالم و
, فإن احلقيقة ناصعة وظاهرة لكل  من تشويه هلذه الدعوة الساميةمغرضني,) مسترشقني(

 ممن كتب وألف هماملنصفون من هبا َ فاهمنصفة بأقوال أخر ُضَدحُنه يإ ذي عينني, كام
 ُ ما هو القتالً املسلمني يوماُلم يكن هدف ف.ُ التاريخ منصفنيَمَعدُعن اإلسالم, ولن ي

ملجرد القتال, أو لالستيالء عىل األرايض وتدمري املدن واحلوارض, وكيف يكون هذا هو 
 وهو يويص ملسو هيلع هللا ىلص  العظيماهلدف للمسلمني وهم يسمعون توصيات وتعاليم رسوهلم

 وال ,ً وال نخالً مثمراًلغزاة يف سبيل اهللا بأال هيدموا كنيسة وال بيعة وال يقلعوا شجراا
 .إىل آخر الوصية النبوية الشهرية ,ً وال مريضاًوال امرأة, ًوال طفال ,ً كبرياًيقتلوا شيخا

أن : ريض اهللا عنه أنس بن مالك وغريه من حديث) ٢٦١٤(فقد رو أبوداود 
 ً فانياًتقتلوا شيخا  وال, وعىل ملة رسول اهللا, انطلقوا باسم اهللا وباهللا«: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
وأحسنوا إن اهللا ,  وضموا غنائمكم وأصلحوا, وال تغلوا,ً وال امرأةً والصغرياًوال طفال

إن  .لفاء الراشدين ووصاياهم للفاحتنياخلل مثل ذلك يف زمن ُوق. )١(»حيب املحسنني
إلكراه الناس عىل اعتناق اإلسالم إنام هي لعرض اإلسالم الفتوحات اإلسالمية مل تكن 
 بدفع اجلزية مقابل أن حتميه الدولة َرِمُ يف اهللا ومن أبى أًعىل الناس فمن قبل كان أخا

  . يف سبيل اهللاً ومن حارب حورب وقوتل وكان ذلك جهادا,اإلسالمية
                                           

دار الفكر, بريوت, (احلميد, عبد , بتحقيق حممد حميي الدين )٢٦١٤: حديث( أخرجه أبوداود يف سننه )١(
 .٢/٤٤): ت.د



٨٢ 
  ـما شهدت به األعداءُّواحلق  ـ فمن أقوال املنصفني من املسترشقني يف هذا الصدد

كان العرب « :)م١٨٨٩= هـ ١٣٠٦ت ( )١(فون كريمرألفرد َالنِّمسوي قول الباحث 
م عليهم الرسول قتل الرهبان والنساء َّ فحر,لق الكريماخلاملسلمون يف حروهبم مثال 

م عليهم تدمري املزارع وقطع األشجار, وقد اتبع املسلمون َّ كام حر,نيواألطفال واملكفوف
 وبينام ,فسدوا املزارعأ فلم ينتهكوا احلرمات وال ,ٍ متناهيةٍ بدقةَ حروهبم هذه األوامريف

 القر ُ وكان هنب,رمُ بجًرماُومة فإهنم مل يبادلوهم جُ يرموهنم بالسهام املسمُكان الروم
 أما املسلمون فقد احتفظوا , يف تقدمها وتراجعهاُ عليها اجليوشْوإشعال النار قد درجت

 . )٢(»ًهم املثىل ومل حياولوا من هذا شيئابأخالق
تويف جستنيان يف عام «  :ديورانت. ول» قصة احلضارة« ويقول صاحب موسوعة

من ] ملسو هيلع هللا ىلص [ٌ حممدَلدُم, وهو سيد إمرباطورية عظيمة, وبعد مخس سنني من وفاته و٥٦٥
لبدو الرحل, أرسة فقرية يف إقليم ثالثة أرباعه صحراء جمدبة قليلة السكان, أهله من قبائل ا

حد يف ذلك أ كنيسة أيا صوفيا, ومل يكن َم كلها فإهنا ال تكاد تكفي إنشاءُعت ثروهتُإذا مج
َالوقت يعلم أنه لن يمر قرن من الزمان حتى يكون ٌ  أمالك َوا نصفُ قد فتحُ أولئك البدوَّ

واحلق; أن . سبانياِإالدولة البيزنطية يف آسيا, ومعظم شاميل أفريقيا, وساروا يف طريقهم إىل 
عىل نصف ذلك احلدث اجللل الذي متخضت عنه جزيرة العرب, والذي أعقبه استيالؤها 

هلو أعجب الظواهر االجتامعية يف عامل البحر املتوسط, ونرش دينها اجلديد يف ربوعه, 
 .)٣(انتهى.»العصور الوسطى

                                           
دار الكتب العلمية, (, معجم أسامء املسترشقني, وحييى مراد, ٢/٧: األعالمالزركيل, :  ينظر عنه)١(

 .٥٧٨ ص):م٢٠٠٤بريوت, الطبعة األوىل, 
دار القلم, دمشق, الدار الشامية, (, ,دواعي الفتوحات اإلسالمية ودعاو املسترشقنيمجيل املرصي, . د)٢(

 .٤١−٤٠ ص):هـ١٤١١ ,بريوت, الطبعة األوىل
مجيل : , بواسطة٧−٦: ١٣): م١٩٧٥?, القاهرة,  (قصة احلضارة, ترمجة حممد بدران, ول ديورانت, )٣(

 .١٣−١٢ ص:دواعي الفتوحاتاملرصي, 



٨٣ 

ني أن األمم مل تعرف فاحت! احلق.. «: ويقول الفرنيس الشهري غوستاف لوبون
وبالفعل كانت الفتوحات .  انتهى.)١(» مثل دينهمًمتساحمني مثل العرب, وال دينا سمحا

 يدرك عظمة هذا الدين الذي ارتضاه ولناإلسالمية رسيعة وكانت نتائجها عظيمة باقية, 
 .ه النعمة باعتناقأسعده اهللا تعاىل وأناهاهللا سبحانه للبرشية مجعاء إال من 

 : بقتال مانعي الزكاة يف حرضموت الصديقليفة اخلتوجيه  :ثانيا
التطورات  وانتقاله للرفيق األعىل, حدثت بعض ملسو هيلع هللا ىلص سيدنا رسول اهللابعد وفاة 

 مانعي الزكاة يف قضية يف مناطق متفرقة من بالد العرب, منها عىل الساحة الدينية
ُ, فقد امتنع بعض) ٢(حرضموت, املعروفة يف التاريخ بحروب الردة قبيلة كندة  األفراد من َ

د من املدينة َ بمدُليفة الصديق اخل, وأسعفه ِمن دفع زكاة إبله, فقاتلهم زياد بن لبيد 
َاقتيد زعامؤهم ثم ,  وانترصوا عليهماملنورة, فأجهزوا عىل كندة, وقاتلوهم عىل منع الزكاة ِ

ه َجه أختَّ, فأكرم الصديق جواره, وزو الكندي بن قيسُ وفيهم األشعث,إىل املدينة املنورة
ُأم فروة, واستتب األمر بعد ذلك يف حرضموت, وانتهت قضية مانعي الزكاة َ ولن . َ

ّ ضخموا من شأهنا, فظن )٣(تفاصيل, ولكن أنبه إىل أن بعض املؤرخنيالأخوض يف 
ويف توضيح هذا األمر .  أن أهل حرضموت ارتدوا عن دين اهللا, وذلك مل حيدثالناس

 قد ةَّالرديظهر أن كلمة « : رمحه اهللا)هـ١٤٢٢ت  (شاطرييقول شيخنا العالمة حممد ال
 مبارشة عىل كل من ال يدفع ملسو هيلع هللا ىلص يف تلك الفرتة التي أعقبت وفاة رسول اهللا ًتطلق جمازا

                                           
 .١ ص):ن.مطبعة عيسى احللبي ورشكاه, د(, حضارة العرب غوستاف لوبون, )١(
: أدوار التاريخ احلرضمي, والشاطري, ١٤٥−١٣٩ ص:فتوح البلدانالبالذري, : للمزيد عنها ينظر )٢(

 تاريخ حرضموت , صالح البكري,١٥٧−١/١٤٩: تاريخ حرضموت, واحلامد, ٩٧−٩٠ص 
 .١٧٧−١/١٥٨: جواهر تاريخ األحقاف, باحنان, ٦٣−١/٦١: السيايس

: حرضموت تاريخ: , يف كتابه)هـ١٣٨٧ت ( ومنهم السيد العالمة صالح بن عيل احلامد العلوي )٣(
 . اآليت ذكرهبحثه عن الردة, وقد نقده شيخنا العالمة الشاطري يف ١/١٥٠



٨٤ 
فهم من تقيص وتتبع التواريخ يليفة, وعىل من خرج عىل سلطته, كام اخلالزكاة إىل عامل 

ي احلقائق ِّ لتوخٍ جماف ـًوإن كان جمازيا ـ ُواملقارنة بينها يف هذا املوضوع, وهذا اإلطالق
 ً إذا!ً وكل ثائر مرتداٍّ وكل خارجيٍوللدقة التارخيية ومراعاة اإلنصاف, وإال لكان كل باغ
روج عن اخل كلهم بالردة التي هي ًفال يمكن أن يوصف مجيع الكنديني الذين قاتلوا زيادا

 . )١(»لرجعية اجلاهليةربقة اإلسالم, والتنكر ملبادئه األساسية, وهي ا

 :مشاركة احلضارمة يف الفتوحات اإلسالمية: ًثالثا
استتبت األمور الداخلية يف الدولة اإلسالمية بعد قتال املرتدين يف عهد الصديق 

ثم إنه قوة عظيمة لإلسالم, فكونتدت القبائل العربية حتت راية واحدة, ِّ, ووح رأ 
 فكتب إىل أهل مكة والطائف ,)٢( حكم الروممنية  األرايض العربلتحريرتوجيه اجليوش 

واليمن ومجيع العرب بنجد واحلجاز يستنفرهم للجهاد يف سبيل اهللا ويرغبهم فيه, فسارع 
وكان من بني القادمني . الناس إليه من كل حدب وصوب, وأتوا إىل املدينة املنورة

 ستة )مأرب(و )َصوران(جمموعات كبرية من عرب حرضموت, فقدم منها ومن أرض 
, وكان هلم )الريموك( إىل الشام وحرضوا معركة ليفة الصديق اخلآالف مقاتل, سريهم 

تواجد وحضور مع القبائل اليمنية األخر, وكان يف مشاركتهم عون ومدد كبري 
                                           

, بحث مقدم إىل املؤمتر األول )الردة(موقف اليمن من الرجعية اجلاهلية  حممد بن أمحد الشاطري, )١(
 . ١٠ ص):مطبوع عىل اآللة الكاتبة, غري منشور(م, ١٩٧٠لألدباء والكتاب اليمنيني سنة 

ُم, جاءت بعض الدراسات املعارصة ١٩٧٠يخنا العالمة اجلليل رمحه اهللا وكتبه سنة وهذا الذي قرره ش* 
أستاذ التاريخ اإلسالمي (رايض دغفوس . , كام جاء يف بحث بقلم دً عاما٣٥لتؤكده بعد ميض نحو 

, نرش يف جملة املعهد الوطني للرتاث بتونس سنة حركات الردة يف اليمن: , عنوانه)بجامعة تونس
 .م٢٠٠٣

, باحنان, ١٢٥ ص:أهل اليمن يف صدر اإلسالم, نزار احلديثي, ١٤٩ ص:فتوح البلدان البالذري, )٢(
 .١٩٩−١/١٧٧: جواهر تاريخ األحقاف



٨٥ 
للمجاهدين, وحتققت للمسلمني انتصارات عظيمة, وكان أمري اجليش الذي توجه إىل 

َرش: األردن  . )١( عىل رأس سبعة آالف مقاتل)هـ١٨ت  (نديِ الكَسنة بن حُبيلْحُ
 كان يف اجليش الذي فتح : ريض اهللا عنهويف عهد أمري املؤمنني عمر الفاروق

: , وقيل)هـ٤٠ت  ( بقيادة األشعث بن قيس) مقاتل١٧٠٠ (هاَ من كندة وحد)القادسية(
: موت والصدف قبيلة بجيلة اليامنية, ومن قبيلة حرضمشاركة ب)٥٠٠٠(كان عددهم 

 من الصداء وما حوهلا, )ثالثامئة(, و)ألف وثالثامئة (جِ, ومن اجلعفيني من مذح)٦٠٠(
, وهذه األرقام واألعداد حمل زيادة ونقصان عند املؤرخني, حسب )٤٠٠(كون َّومن الس

 بيل بن السمط الكنديْحُرش: اختالف الروايات, وكان عىل ميرسة اجليش يف العراق
  .ونُكَّكام شاركت كندة يف فتح محص وحلب والعراق ومعها قبيلة الس. )٢()هـ٤٠ت (

: أما يف فتح مرص فكانت القبائل احلرضمية متواجدة بشكل كبري, فنزلت هبا
 . حرضموت القبيلة, وكندة, وجتيب, والسكون, والسكاسك, وبنو اجلون, والصدف

, فكتب  وأما عن بالء كندة يف حرب صفني واجلمل إىل جانب اإلمام عيل
  الشاعر عمرو بن قيسالسري والتاريخ شاهدة بحسنه, وشدة قتاهلم للخوارج, وما قول

 : ني إال خري شاهد عىل ذلكِّفِ يف ص)٣()هـ٤٩ت (الشهري بالنجايش 
 ِاخر املنَُدعَ جِوإن كان فيام يأت ِهـِا ب لنٌَّ عيلَرىضـَا يــا بمينَِرض

                                           
  .١٢٨ ص:أهل اليمن يف صدر اإلسالم, نزار احلديثي, ١/١٧٧: جواهر تاريخ األحقاف باحنان, )١(
 .١٣٢−١٣١ ص:أهل اليمن يف صدر اإلسالم نزار احلديثي, )٢(
املؤسسة ( السالم هارون, عبد, حتقيق ورشح وقعة صفني, )هـ٢١٢ت (نرص بن مزاحم املنقر : ينظر )٣(

 .١/١٣٧): هـ١٣٨٢العربية احلديثة للطبع والنرش والتوزيع, الطبعة الثانية, 



٨٦ 

 :(*)ة املهاجرة مشاهري القبائل احلرضمي:ًابعار
بعد أن أمتت اجليوش العربية اإلسالمية مهمتها يف حترير األرايض التي كان يسيطر 
عليها البيزنطيون والساسانيون, بدأت عملية تنظيم إدارة البالد املحررة, وكان أول عمل 
 قاموا به هو اختيار قواعد تستقر فيها املقاتلة, وتنظيمها بشكل يؤدي إىل احلفاظ عىل قوة

وملا كان ألهل اليمن تواجد كبري يف الساحة, فقد احتلوا مكانة . )١(ومتاسك اجليش
 يف االعتامد عليهم يف ختطيط ًمتميزة من سياسة الفاروق ريض اهللا عنه, وجتىل دورهم بارزا

 عليها َ أرشفَّ وبعلبكَ محصُطَطِاحلوارض اإلسالمية اجلديدة كمهندسني بارعني, فخ
 من ٌها أربعةَ وضعَ يف مرصِ الفسطاطُطَطِ, وخ)٢( بن األسود الكنديُ السمط: فيهم;مجاعة

, الذي تقدم ذكره يف )٣()هـ٥٢ت  (وينُكَّيج السَدُ معاوية بن ح:أهل اليمن, أحدهم
 . الصحابة من حرضموت

                                           
ين,  هذا املبحث طويل وهام, وقد حتدث عنه املؤرخون القدامى, وأفرده بالتأليف مجاعة من املعارص(*)

مؤسسة (, امتداد العرب يف صدر اإلسالمصالح العيل, رئيس املجمع العلمي العراقي يف بحثه .د: منهم
دور القبائل الرمحن الريطي, يف كتابه عبد ممدوح .د , و)هـ١٤٠٣الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية, 

يد الربي, يف كتابه اهللا خورشعبد , و)ت.مكتبة مدبويل الطبعة األوىل, د(, العربية يف صعيد مرص
ومما ) م,١٩٩٢ ,اهليئة املرصية العامة للكتاب(, القبائل العربية يف مرص يف القرون الثالثة األوىل للهجرة

رمحه اهللا يف ) هـ١٤٠٧ت (القادر بامطرف عبد هو جدير بالذكر هنا جهود الشيخ املؤرخ حممد 
, الصادر يف جملد كبري سبني إىل اليمن وقبائلهمجامع شمل أعالم املهاجرين املنت: مؤلفاته التي من أمهها

, الصادر عن  اهلجرة اليمنيةم, وبحثه املخترص١٩٩٨ عام ,عن اهليئة العامة للكتاب, اجلمهورية اليمنية
 .م٢٠٠١ يناير ,ون املغرتبني, اجلمهورية اليمنية, الطبعة األوىلؤوزارة ش

 .١٤٨−١٤٥ ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالم نزار احلديثي,)١(
, وهو والد ١٤٧ ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالم, احلديثي,١٨٧, ١٧٨ ص:فتوح البلدان البالذري, )٢(

رشحبيل بن السمط املتقدم ذكره, وكانا قد ثبتا عىل الدين أيام الردة بحرضموت, وحاربا مع زياد بن 
 .٢/٢٦٤: اإلصابةابن حجر العسقالين, : لبيد, ينظر

 . ١٤٧ ص:من يف صدر اإلسالم أهل الي  احلديثي,)٣(



٨٧ 
أن :  املؤرخون يف نوع البناء وكيفيته, فذكرٌ وتواجدٌكام كان حلضارة اليمن تأثري

وهذا األمر حدا . )١(ة كندةَّطِوفة بعد ختطيطها, كان يف خُ يف الكِنِبَّلني بالُأول بيت ب
بأن أكتاف اليامنية هي التي : إىل القول) هـ١٣٣٢ت (باملؤرخ الشهري جورجي زيدان 

ًرفعت عرش الدولة األموية, وكان حمقا  أسامءوفيام ييل أذكر باختصار شديد . )٢( فيام قالَ
ستقرار وحضور علمي وثقايف يف احلوارض اإلسالمية التي بعض القبائل التي كان هلا ا

مة حرضموت ومفتيها ابن ّ وأستشهد هنا بقول عالأنشئت وخططت عقب الفتوحات,
 أن أمجع ما أنجبتهم تلك العصور من ُولو شئت«): هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  عبيد

يف » تهذيبهتذيب ال« إذ ال خيلو ,ً ضخامً الستدعى جملدا,رجاالت العلم واحلديث
 .)٣(»حرف منه عن العدد الكثري منهم

 : القبائل احلرضمية يف الشام:أوال
 ). ٨٠ت (ري بن نفري َبُ ج منهم التابعي;َنزل مجاعة منها بحمص: وتَمَقبيلة حرض ـ١
ْ وبعض يف شيزر من ,)٤(نزل بعضها يف البلقاء من أرض األردن: قبيلة كندة ـ٢ َ َ

 :ا الشهريةمن بطوهن ف.وهي قبيلة ذات بطون كثرية, )٥( وبعض يف فلسطني,أعامل محص
 السكوين  الصحابيان السمط بن األسودوقد نزلوا بحمص, منهمالسكون والسكاسك, 

 دمشق, بني اجلابية, تهم يف نواحيوتفرق بقي. , السابق ذكرمها, وابنه رشحبيلالكندي
 .)٦(وبيت هليا, وداريا

                                           
 .١٤٨ ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالم احلديثي,)١(
 .تاريخ التمدن اإلسالمي, عن كتاب جرجي زيدان, ٢٢ ص:اهلجرة اليمنية حممد بامطرف, )٢(
 .٧٨٢−٧٨١ ص:إدام القوتاهللا السقاف,   ابن عبيد)٣(
 .٣٣ ص:جرة اليمنيةاهل, بامطرف, ١٥٩ ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالم احلديثي,)٤(
  .١٥٩ ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالم احلديثي,)٥(
 , و احلديثي,٤٣٢−٤٣١): , مصورةهـ١٤٢١دار الكتب العلمية, (, مجهرة أنساب العرب ابن حزم, )٦(

 .١٥٧ ص:أهل اليمن يف صدر اإلسالم



٨٨ 

 بعضها يف الالذقية, والبعض يف غوطة تفرقت بطوهنا, فنزلت: جِ قبيلة مذحـ٣
 .)١( يف األردنٌدمشق, والبعض يف داريا, وبعض

 : القبائل احلرضمية يف العراق:ًثانيا
 .)٢(نزلت بمرابع كندة بالكوفة:   من مذحجقبيلة اجلعفيني ـ١
 منهم ٌ وسكن مجاعة,)٣(طةِ الكوفة وهلم هبا خَدخلوا مع كندة: قبيلة حرضموت ـ٢

 إىل شامل أفريقية, وسكنوا تونس واملغرب, ومنهم ابن ٌ منهم مجاعاتْتقلتبحمص, ثم ان
 .)٤( وائل بن حجر احلرضمي من ذرية القيل الكبرياملؤرخ والفيلسوف) هـ٨٤٠ت (خلدون 
جبري بن :  منهم;األكرمني  معاويةوبن: ومن بطوهنا التي نزلت العراق قبيلة كندة, ـ٣

ِجتو .)٥(وتوىل القضاء بالقادسية يف خالفة عمرالقشعم, صحايب, شهد فتوح العراق   :يبُ
 ).هـ١٠٠ت نحو ( التجيبي أوس بن ضمعجالتابعي :  منها مجاعة بالكوفة, ومنهمتنزل
 :  القبائل احلرضمية يف مرص:ًثالثا

اختطوا فكان نصيب مرص من القبائل احلرضمية  أكرب من نصيب أي قطر آخر, و
 :لك القبائل, فمن تطط, وتكاثروا هبااخلهبا 

ِ من جت,عانَ بني أخواهلم بني أيدًالّنزلوا أو: قبيلة حرضموتـ ١ روا ُثم كث, يبُ
بنو  (:ومن بطوهنا. )٦(ف حتى أصحرواِدَّ الصَّ, واختطوا رشقيأواخر عهد عثامن 

                                           
 .١٥٩, ١٥٨ ص: أهل اليمن يف صدر اإلسالم نزار احلديثي,)١(
  .٢٠٠−١٩١ ص:اليمن يف صدر اإلسالمأهل  احلديثي, )٢(
 .٢٠٢ ص:املصدر السابق احلديثي, )٣(
 .٤٦٠ ص:مجهرة أنساب العرب ابن حزم, )٤(
 .  ١/٥٣١ :اإلصابةابن حجر العسقالين,  )٥(
القبائل العربية يف مرص يف اهللا خورشيد الربي, عبد , ١٧٩ ص:أهل اليمن يف صدر اإلسالم احلديثي, )٦(

  .٢٤١ ص):م١٩٩٢اهليئة العامة املرصية للكتاب, (, ألوىلالقرون الثالثة ا



٨٩ 
. )١( )هـ١٢٨ت  ( حفص بن الوليد العويف احلرضميُّمنهم أمري مرص التابعيالذين ) عوف

كتب لعامله عىل مرص مسلمة بن خملد و, )هـ٦٠ت  (عاوية بن أيب سفياناعتمد عليهم مو
 . )٢(», فإهنم أهل األمانةٌّرضميَ أو حٌّال يتوىل عملك إال أزدي«أن : )هـ٦٢ت  (األنصاري
, موىل يفِدَّم الصَسْقِ بن مُر يف قبيلة حرضموت من توىل القضاء, حتى قال يزيدُوكث

 :  مواليهاخر, يذكر مف)هـ١٣٠ت نحو (حرضموت 
 ِربَوالعِجم ُن العـ بيِةـومـُمن احلك ِهـ بِتْصِصُ ما خً هنيئاُموتْرضَيا ح
 ِبـَطاخل وِتيشْة والتفـروايـ الُلـأه ُهــُرفـعـ تِالمــْ واإلسِةـاهليـيف اجل
من القبائل الكبرية التي شاركت يف حترير مرص, وكان هلم وهي : فِدَّ قبيلة الصـ٢

إىل جانب بني عمومتهم من جتيب, وفتح اإلسكندرية, ) ونُليِباب(بارز يف فتح حصن دور 
  األعىل الصديفعبديونس بن :  ومن مشاهريهم,)٣(واستقرت يف الفسطاط شامل جتيب

 . حمدث عرصه, وأحد أصحاب اإلمام الشافعي, تقدم ذكره)هـ٢٦٤ت (
فاحتو حصن ومنها , من أبرز قبائل فتح مرص وحتريرها وهي:  قبيلة جتيبـ٣

:  ومنهم,)٤(ف من الشاملِ والصدَرة ملهرةِه, جماوَّبابليون الشهري بمرص, وسكنت رشقي
َط الفسطاط, ومنهمّ من خطُ أحد,ديج السابق ذكرهُمعاوية بن ح   رشيح بن صفوان:ُ

 . )هـ١٥٨ت (ُ بن رشيح ُةَحيوشيخ الديار املرصية احلافظ  وابنه )ت(
                                           

, ٩٦ ص):ت.دار صادر, بريوت, د(حسني نصار, . , حتقيق دوالة مرص حممد بن يوسف الكندي, )١(
١٠٩, ١٠٤.  

دار الفكر, (, حتقيق حممد احلجريي, فتوح مرص وأخبارها, )هـ٢٥٧ت (احلكم عبد الرمحن بن عبد  )٢(
 .٢٢٦ص ):١٤١٦, ١بريوت, ط

  .١٨٠ ص:أهل اليمن يف صدر اإلسالم, واحلديثي, ٢٢٣, ١٣٩ ص:فتح مرصاحلكم, عبد  ابن )٣(
  .١٧٣ ص:املصدر السابق, واحلديثي, ٢٢٧ ص:املصدر السابقاحلكم, عبد  ابن )٤(



٩٠ 

) هـ٢٢ت بعد  (جيبيُّ قيسبة بن كلثوم الت الصحايبمنهمو: مبنو سو:  ومن بطوهنا
ً, وهو صاحب األرض التي جعلت مسجداممن شهد فتح مرص  عام َيِنُ يف الفسطاط وبُ

َهـ, وهو املعروف اليوم بمسجد عمرو بن العاص٢١ بن نعيم بن أبو قبان فيه قال  ,)١(ُ
 : الشاعربدر التجيبي 
ُم دارهوـُن كلثـِر ابـياخلُةــوقيسب  اــَّالة وسلمــُاه للصـمـَاح حـأب ِ
َتعارف أهل املرص ما قلت فاعلام هـُا صالتــانــٍّل يف فنـُّل مصـفك ُُ ِ َ 

 يف قصيدته التي امتدح فيها , الشاعر البلوي قيس بن سلمة بنمصعبأبو وقال 
 :, كام رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشقالرمحن بن قيسبةعبد 

 )٢(ِودُجُ وسٍعَّ ركٍومَ قِجلباه اـهَم داره وأباحَّ سلَوأبوك

صاحب ) هـ٣٥٠ت (يبي الكندي ِجُاملؤرخ الكبري حممد بن يوسف الت: ومنهم
 . تاريخ قضاة مرص ووالهتا

 .)٣(سطاط بني خوالن وجتيبُاستقرت يف الف: جِذحَقبيلة مـ ٤
هم رشيح بن سطاط, ومنُسكنت رشقي قبيلة حرضموت يف الف:  قبيلة مهرةـ٥

ومنازل هذه القبيلة يف  .)٤()هـ٩٩ت  (امللكعبد  لسليامن بن َ البحرَيلَميمون املهري, و
األصل تقع يف الرشيط الساحيل حلرضموت املتاخم ألرض عامن, وهلم لغة خاصة ال 

                                           
 .٤/٢٦٥:  معجم البلدان, وياقوت احلموي, ٥/٥١٣  :اإلصابة ابن حجر العسقالين, )١(
مكتبة املعارف, الطائف, مصورة عن طبعة املؤلف (, تاريخ الشعراء احلرضميني, اهللا السقافعبد  )٢(

 .٤٥٤, ٢٥٥ ص:اجلامعالقادر بامطرف, عبد , حممد ١/٣٧): األوىل
 .١٧٧−١٧٤ ص:أهل اليمن يف صدر اإلسالم, واحلديثي, ٢٢٨ ص:فتح مرصاحلكم, عبد  ابن )٣(
 .١٨١ ص:املصدر السابقثي, , واحلدي٢١٨ ص:املصدر السابقاحلكم, عبد  ابن )٤(



٩١ 
, وبقية القبائل سبق أن عرفنا )١(زالت تستعمل إىل اليوم, وهي من لغات محري القديمة

 .صلية من أرض حرضموتبمواضعها األ
 :أثر هذه اهلجرات عىل وادي حرضموت األم: ًخامسا

 أو ةرها السلبياثآحول تقييم هذه اهلجرات و هناك رأيان للمؤرخني احلضارمة
فيميل إليه املفتي : الرأي األول, وهو بقاء الصلةأما ): حرضموت( عىل املوطن األم ةاإلجيابي

, )هـ١٤٢٢ت ( وشيخنا العالمة حممد الشاطري ,)هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  ابن عبيد
فذهب إليه : الرأي الثاين, وهو انعدام الصلةوشيخنا السيد عمر اجليالين حفظه اهللا, وأما 

ت (, والعالمة صالح بن عيل احلامد )هـ١٣٨٢ت (العالمة علوي بن طاهر احلداد 
 تفصيل ألقواهلم وفيام ييل). هـ١٤٠٧ت (القادر بامطرف عبد , واملؤرخ حممد )هـ١٣٨٧

 :يف هذا الصدد
يميل العالمة وإىل هذا الرأي .  أهنم بقوا عىل صلة بالوطن األم: الرأي األولـ١

  ـبطبيعة احلالـ البد «: , فهو يقول)هـ١٣٧٥ت  (اهللا السقاف الرمحن بن عبيدعبد املفتي 
عشائر, ومعاذ اهللا أن  كام هي العادة بني الً ومادياًأن يكونوا عىل اتصال بأهل موطنهم أدبيا

 الناس بصلة األرحام واحلنني قتقطع رجاالت العلم صالهتا بأوطاهنا وقراباهتا وهم أح
نهم تلك الثروة معاذ اهللا أن حتصل م« :ًوقال أيضا. )٢(»إىل األوطان والقيام بحقوقها

منه ون زوايا الشام واحلجاز ومرص والعراق بدون نظري أو أقل ؤ و يملالضخمة يف اآلفاق
 . )٣(»يف مساقط رؤوسهم

, )هـ١٤٢٢ت  ( هذا القول ومال إليه شيخنا العالمة حممد الشاطريَدَّيَوممن أ
                                           

 .٥٩٧ ص:اجلامع وما بعدها, حممد بامطرف, ٢٣١ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد  )١(
 .٧٨٥ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد  )٢(
 .٧٨٢−٧٨١ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد  )٣(



٩٢ 
ومنهم من أقام خارج حرضموت واستقل بحارة خاصة ببعض البالد العربية « :فقال

واإلسالمية كحارة كندة يف الكوفة ويف الفسطاط وغريمها كام ذكرته التواريخ اإلسالمية, 
ارج, اخل يواصلهم شأن اجلاليات التي هتاجر من بالدها إىل , ببالده وشعبهًمتصالوبقي 

 .)١(»وهكذا كانوا حتى طال عليهم املد واندجموا يف أهل البالد التي هاجروا إليها
تدير هؤالء « :, فقال حفظه اهللاوذهب إىل هذا الرأي شيخنا السيد عمر اجليالين

التي شاركوا يف فتحها, مرابطني يف هذه الثغور مع الفاحتون من أهل حرضموت البالد 
إخواهنم الفاحتني, واستوطنوها, وامتزجوا بأهلها, وكانت هلم فيها خطط يف الكوفة 
. ومرص ومحص وغريها, عرفت هبم, ومحلت أسامءهم, ويف مثل خطط املقريزي ذكر هلا

نني الثاين والثالث من مت أعىل املناصب يف القرونشأت بعدهم أجيال يف تلك البالد, تسنّ
اهلجرة, منهم الفقهاء والقضاة ورواة احلديث ورؤساء الرشطة, وبقيت هلم صالت بذوي 

 . )٢(»أنساهبم يف حرضموت, وكانوا يفدون عليهم من حرضموت فينالون من رفدهم
 قد قطعوا صالهتم بموطنهم األصيل  وذرارهيمأن هؤالء الفاحتني : الرأي الثاينـ٢

 ومل تبق, ً وروحاً أن تديروا يف أقايص األرض مبتعدين عن حرضموت جسام, بعدًمتاما
كام . تناست األجيال التالية ذلك األمر بتقادم السننيوذكريات وحنني, سو ألوائلهم 

 .ً أصالأن اآلثار العلمية التي خلفوها, مل يصل إىل موطنهم حرضموت منها يشء
 :, قال رمحه اهللا)هـ١٣٨٢ت  (وهذا هو رأي العالمة علوي بن طاهر احلداد

ْوبسط . ذكرنا القضاة والرواة احلرضميني يف القرن الثاين والثالث يف أمصار اإلسالم«
أنه ليس هنا نقل تارخيي أهنم : ذلك له موضوع آخر, ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه هنا

ِتعلموا يف حرضموت أو تربوا فيها, بل منهم من علم أنه كان ممن ولد بمرص  والشام أو ُ
 . العراق, وإن كان أبوه وجده ممن ولد بحرضموت

                                           
 .١٠٣ ص: أدوار التاريخ احلرضميحممد بن أمحد الشاطري, )١(
 .٥ ص:مشاركة فقهاء حرضموتامد اجليالين, عمر بن ح )٢(



٩٣ 

ِومل يعرف أنه كان لذلك العهد لعلم احلديث ِ َ ُوق بحرضموت, وهو أصلُ سُ  الفقه ٌ
 :)١(»اإلعالن بالتوبيخ«  يف كتابه)هـ٩٠٢ت  (بعد القرآن, وهلذا قال احلافظ السخاوي

الصني أغلق الباب, واهلند, : ذلكرو, وال عرفت بتفاألقاليم التي ال أحاديث هبا «
طا, وبلغار, وصحراء القفجاق, ورساة, وقرم, وبالد التكرور, واحلبشة, اخلوالسند, و

 .انتهى )٢(»والنوبة, والبجاه, والزنج, وإىل أسوان, وحرضموت, والبحرين, وغري ذلك
  العالمة لرأي شيخهً موافقا)هـ١٣٨٧ت  (وجاء رأي املؤرخ السيد صالح احلامد

وهكذا نزح احلضارمة عن بالدهم « :ِّاحلداد, قال يف تارخيه بأسلوبه األديب املرتسل املعهود
 وأجد ً أخر رأوها أكثر خصباًيف عهد الفتوح األوىل إىل غري رجعة حيث تديروا بالدا

 وشاركوا إخواهنم العرب من , وغرسوا هلم هناك األرس و الذراري وتأثلوا األموالًنفعا
وقد أثرت هذه اهلجرة عىل  .خر يف خصال الفضل وكرايس الوالية واإلمارةالنواحي األ

 كثري من ديارها بعد أن غادرها أهلها ِّوُلُ بعد رحيل رجاهلا وخً سلبياًبالد حرضموت تأثريا
وتبعثروا يف أنحاء البلدان اإلسالمية حتلوا العراق والشام وكثري منهم ألقى عصاه بمرص 

تلك البالد مما رأوه من حسن حضارهتا وخصبها ما شغلهم عن غرو فقد وجدوا ب وال
احلنني والشوق إىل أوطاهنم اليابسة وجباهلم الطلس الشاحبة السيام وقد صحبوا معهم 

يت بأسامء قبائلهم ِّمُ هبم وسْتَّصُ اختَ وأحياءًَذرارهيم وأهلهم فخطوا هلم هنا وهناك قر
 ,قيت حمتفظة بانتساهبا إىل أصلها احلرضمي العتيد بٍ وسالالتَكام ذكرنا, وخلفوا هلم أرس

 وما تلقفوه عن اآلباء واجلدود , عن حرضموت فيام بعد إال اسمهاُفِوإن صارت ال تعر
 .وه هلم من أيامهم وأخبارهم بوطنهم األول حرضموتُّمما قص

                                           
دار الكتب (صالح العيل, . , حتقيق فرانز روزنثال, ترمجة داإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ السخاوي, )١(

  .٣٠٠ص: )ت.العلمية, بريوت, مصورة, د
لكاتبة, غري مكتوب عىل اآللة ا(جنى الشامريخ يف جواب أسئلة يف التاريخ,  علوي بن طاهر احلداد, )٢(

 .١٤ ص:)منشور



٩٤ 

وبقدر ما استفاد املهاجرون احلرضميون وأعقاهبم من اهلجرة زمن الفتوح مما أثره 
 من أهل جزيرة العرب وما صبغتهم به البيئة يف الشام ًعليهم االحتكاك باملتحرضين نسبيا

وبقدر ما كانت  .والعراق ومرص بقدر ما استفاد هؤالء النازحون خرست بالدهم
رحلتهم نعمة عليهم كانت نقمة عىل بالدهم حرضموت إذ خلت ديارها عن أكثر 

زعامة وامللك والشعر والنباهة من كندة السكان وصفرت من ذوي الشأن والبأس وال
والسكون والصدف وجعف وحرضموت, ومل تبق إال بقايا منهم بحرضموت جلهم فيام 

طورة يف السلم واحلرب ممن قعدت هبم عزائمهم وأناخت هبم اخليبدو ليسوا من ذوي 
فكانت هذه هي الرضبة  .مهمهم عن النهوض للمشاركة إلخواهنم يف نرصة اإلسالم

نية عىل حرضموت من الرضبات التي أفقدهتا أكثر سكاهنا بعد وقعات الردة وإبادة الثا
يوم النجري فقد أصيبت بعد برضبات أخر عنيفة قاسية يف العهد األموي والعبايس وما 

 . )١(»ونؤبعده وهللا يف خلقه ش
د عب له املؤرخ القدير الشيخ حممد ً نقله بعينه مقرا»تاريخ احلامد« من وهذا النص

 . , مما يدل عىل ارتضائه له وعدم خمالفتهً, ومل يزد عليه شيئا)٢( رمحه اهللالقادر بامطرف
 :رأي الباحث

السقاف اهللا  ابن عبيدوإنني أميل إىل هذا الرأي الثاين, ألن ما ظنه العالمة 
 بني أيدينا مصدر أو مرجع واحد إذ ال يوجد ظاهر, ٌرمحه اهللا, فيه بعد) هـ١٣٧٥ت(

نا ْمَف, حتى وإن زعِشُ علمي لكٌف, أو أثرِرُ لعٌ إليه, ولو كان هناك اتصالَ ذهبيثبت ما
 بأهداب نبقى متمسكني لنا أن يس ينبغيأن املصادر القديمة قد ضاعت وبادت, فل

 رمحه  العالمة السقافوأستشف من كالم . ونعلل النفوس بام ال دليل لنا عليهاملجهول
                                           

 . ١٨٢−١/١٨١: تاريخ حرضموت صالح احلامد, )١(
  .٤٢−٤١ ص:اهلجرة اليمنيةالقادر بامطرف, عبد  حممد )٢(



٩٥ 
احتني كاهلجرات األخرية للحضارمة إىل أقطار األرض اهللا, أنه تصور هجرة أولئك الف

 للرزق, كام هو احلال يف مهاجرة اهلند وجزر املاليو, وأعتقد أن األمر خيتلف ًطلبا
, وال يمكن بأي حال من األحوال أن نقارن أو نشبه تلك اهلجرة التي ً جذرياًاختالفا

لب عليها الدوافع الذاتية  التي يغخرجت تلبية للنفري العام هبذه اهلجرات األخرية
 ., واهللا أعلمً جوهرياًعنها اختالفا, الختالفها والشخصية

وبعد هذا العرض املخترص واملوجز حلالة بالد حرضموت يف عرص صدر 
اإلسالم, واحلديث عن احلالة الدينية واالجتامعية فيها, والتعريج عىل ذكر اهلجرات 

آلونة, أعود انحاء العامل اإلسالمي يف تلك الواسعة التي انبثقت عن ذلك الصقع إىل أ
بالبحث إىل مساره, إىل البحث يف الشأن احلرضمي الداخيل, وأجدد احلديث عن 
التغريات الفكرية التي طرأت عليه بعد عرص صدر اإلسالم, وحتى استقرار املذهب 

 . العربية القاصية, واهللا ويل التوفيقالشافعي يف تلك الديار

         *   **         
  



٩٦ 

 ثالثالفصل ال
  انترشتيف معرفة املذاهب اإلسالمية التي 

 حرضموتيف 
يعود تدوين املذاهب اإلسالمية الفقهية إىل القرن الثاين من اهلجرة يف عرص صغار 

, وذلك أواخر عهد بني أمية ومطلع عهد حكم بني )١(التابعني, وعرص تابعي التابعني
الفقهي بتدوين احلديث الرشيف, الذي هو أحد مصادر العباس, وترتبط بداية التدوين 

 . )٢(الفقه بل مادته التي يستقي منها ويمد
, ومذهب )هـ١٧٥ت  ( منها مذهب الليث بن سعد;وكانت املذاهب كثرية آنذاك

, )هـ١٦١ت  ( سفيان الثوري اإلمام, ومذهب)هـ١٥٧ت  (األوزاعيالرمحن عبد اإلمام 
قلة التالميذ, وعدم تدوين قواعد : باب عديدة منها ألس هذهوغريها, وقد انقرضت

ب االستمرار واالشتهار إال لقلة, َتْكُ مل ي وغريهااملذهب ومسائله, ومن بني هذه املذاهب
, وهي )مذاهب األمصار( ـما يسمى عند املؤرخني ب ً وصيتاً وذيوعاًأعظمها انتشارا
نبيل, ال خيلو مرص من أمصار املسلمني احلنفي, واملالكي, والشافعي, واحل: املذاهب األربعة

 إىل جانب بعض املذاهب األخر التي انترشت عىل . من أحدها وقد خيلو من بعضها
                                           

, الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي, حممد احلجوي, ٢٦٧ ص:تاريخ املذاهب اإلسالمية أبو زهرة, )١(
  .١/٤٠١): هـ١٤١٦, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل(

 .١/٤٠٣: , الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي احلجوي)٢(



٩٧ 
 والزيدية, وهذه ال ةباضياإلت وحفظت, كمذهب الظاهرية واإلمامية وَنِّوُنطاق ضيق, ود

 . )١(ختلو منها بالد اإلسالم بمجموعها, وإن كانت ال توجد يف مجيعها
املذهب :  مذهبان رئيسان, مها:د كان نصيب بالد حرضموت من هذه املذاهبوق

 تواجد ضعيف يف ام فكان هل واملالكي, احلنفيان, واملذهب الشافعي, وأما املذهببايضاإل
 سو ما ورد من إشارات  بيشء من التفصيلصادرتسعفنا امل, ومل ًفرتات زمنية متقدمة جدا

فقهاء وقضاة تعرضت بيشء من الذكر لوجود ب القديمة بعض الكتعابرة يف ثنايا أسطر 
  .ال يكاد يذكر ءحناف يف حرضموت, وهو يشمن األ

 باحلديث عن ًوسأعرض لكل هذه املذاهب فيام ييل الواحد تلو اآلخر, بادئا
 , عن املذهب الشافعي يف فصل تالي وسأجعل حديث فاحلنفي واملالكي,,بايضاإل املذهب

أنه قد ساد وانترش, ودان الناس به يف حيث  وارتكازه عليه, ,بهالختصاص هذا البحث 
املتون واملخترصات فيه ِّ سنة, ودونت ٩٠٠ملا يزيد عىل  :حرضموت إىل يومنا هذا, أي

 .عية الفقهية, وباهللا التوفيقوالفرواملبسوطات 

         * *          * 
 

                                           
دار القادري, بريوت, الطبعة األوىل, (, , نظرة تارخيية يف حدوث املذاهب الفقهية أمحد تيمور باشا)١(

 .٣١−٢٨ ص:زهرة , من مقدمة الشيخ حممد أبو)هـ١٤١١



٩٨ 

 املبحث األول
  يف حرضموت(*)بايضاملذهب اإل

 :متهيد
املذهب السائد يف حرضموت قبل انتشار املذهب  هو ةباضياإلكان مذهب 

 يف صعيد السيايسالاملؤرخني أن هذه النحلة ظهرت عىل عامة واملعروف عند , الشافعي
طالب احلق الكندي يف أمريهم الشهري  ظهر بعدما هجرية, ١٢٨ سنة حرضموت

 . كام سيأيتحرضموت ودعا إىل نفسه باإلمامة, وخرج عىل بني أمية, 
ة حرضموت إباضيَقبل أن نخوض يف شأن  , ومتى كان ظهورهم?ةباضياإل من هم 

صوص, ال بد لنا من مدخل ومتهيد حول تاريخ ظهور هذا املذهب أو هذه النحلة اخلب
 : اإلسالمية, ومعرفة أصوهلا وجذورها العقدية والفقهية والسياسية, فأقول) الطائفة(

ستأيت  (باض التميميإاهللا بن عبد ارجي اخلنسبت إىل فرقة إسالمية : ةباضياإل
هم أكثر «: رمحه اهللا) هـ١٣٩٤ت (زهرة   قال عنهم العالمة الشيخ حممد أبو,)ترمجته
, فهم أبعدهم عن الشطط والغلو, ً, وأقرهبم إىل اجلامعة اإلسالمية تفكرياًوارج اعتداالاخل

, ويقيم طوائف منهم يف بعض واحات ولذلك بقوا, وهلم فقه جيد, وفيهم علامء ممتازون
                                           

َأهل عمـان يفتح: ةإباضي ضبط كلمة (*) صابر .د: ينظرَون اهلمزة, وأهل املغرب وشامل أفريقيا يكرسوهنا, ُ
 .٤٤ −٤٣ص: )هـ١٤٠٦دار اجليل, بريوت, (,  ً عقيدة ومذهبااإلباضيةطعيمة, 



٩٩ 
, وهلم آراء فقهية, وقد )رشق أفريقيا (الصحراء الغربية, وبعض آخر يف بالد الزنجبار
 . )١(»اقتبست القوانني املرصية يف املواريث بعض آرائهم

 : ظهورهمابتداء 
 وارج وخروجهم عىل اإلمام عيلاخل مع ظهور فتنة ًكان ظهور هذه الفرقة متزامنا

ال : , بعد موافقته عىل مبدأ التحكيم, وقالوا)هـ٣٧سنة (ني ِّفِ يف وقعة ص اهللا عنهريض
هب إليه من َوا ما ذُرفضملا , ووارجاخلبوا ُّمُ إمرته وخالفته, فسىلحكم إال هللا, وخرجوا ع

ُاملحكمة األوىلُّ التحكيم سموا ِقبول ُحروراء(, ثم اجتمعوا بموضع يسمى ِّ فلقبوا ) َ
َّباحلروري َّأهل الن: ً أيضاَّويسمون, ةُ ورة واسعة بني بغداد وواسط من ُوهي ك هروانَ

عليه   عيل ألمري املؤمننيٌ وكان هبا وقعة,اجلانب الرشقي حدها األعىل متصل ببغداد
,  العداءريض اهللا عنه ً ألهنم ناصبوا اإلمام علياالنواصبهم و, وارجاخلمع  السالم
َوالرشاة نسبة إىل أمريهم : والوهبيةًسهم كناية عن رشائهم اجلنة, اسم أطلقوه عىل أنف: ُّ

 .ةباضياإلُفهذه سبعة مسميات تطلق عىل الفرقة  ,)٢(اهللا بن وهب الراسبيعبد 
َ عيل وعثامن ريض اهللا عنهام وكل مني إىل تكفري اإلماموارج عامةاخل ذهبوي ِّ  ْنَ

اهللا بن وهب عبد هم وا عليُرَّوأم, ِريض بالتحكيم من الفريقني, وأصحاب اجلمل
ْألفرد بل الفرنيس سترشقامليقول  ).هـ٣٨قتل سنة (ارجي اخل َّالراسبي ِْ ْ ِ : )م١٩٤٥ت  (ِ

ِّوارج سيايس, ألهنم اعتربوا أهل صفني إنام يتبعون مصاحلهم اخلإن أساس مذهب « ِ َ
                                           

  .٧٦ ص: تاريخ املذاهب اإلسالمية الشيخ حممد أبو زهرة,)١(
حممد : , حتقيقرق بني الفرقالف, )هـ٤٢٨ت (القاهر اإلسفراييني عبد اإلمام :  عن هذه التعريفات ينظر)٢(

الكريم عبد واإلمام حممد بن . ٧٣ ص):ت.دار املعرفة, بريوت, مصورة, د(احلميد, عبد حميي الدين 
مكتبة السالم العاملية, القاهرة, (الرمحن خليفة, عبد  قدم له والنحل, امللل, )هـ٥٤٨ت (الشهرستاين 

ْهبامش الفصل البن حزم, د َ دار (, وارج يف العرص األموياخلف معروف, , و ناي١٢٤−١/١٢٣): ت.ِ
 .٢٥٦−٢٤٨ ص):هـ١٤٢٧النفائس, ودار سبيل الرشاد, بريوت, الطبعة السادسة, 



١٠٠ 
ٍّليفة ال يمكن أن يعني إال باختيار حراخلأن : اصة للوصول إىل السلطة, فقرروااخل ٍَّ َ 

ٌتقوم به مجاعة من املسلمني, دون اعتبار األصل والنسب) انتخاب( , إىل غري ذلك من  )١(»ُ
 الذي مل  يتبلور إال أواخر العهد األموي, املبادئ التي قام عليها مذهبهم العقدي والفقهي

أما يف بداية ظهورهم كفرقة خارجة عىل مجاعة املسلمني فلم تكن هلم نظريات عقدية 
ل كانوا خيضعون الجتهادات زعامئهم الذين مل تكن قد تبلورت لدهيم أفكار حتكمهم, ب

 .)٢(حمددة واضحة يتميزون هبا عن سائر املسلمني

ُانقسام فرق   : وارجاخلِ
ًوارج فرقة واحدةاخل ظل ً ِّ بعد خروجهم يف صفني ُ هـ, وفيها ٦٤حتى سنة )  هـ٣٧(ِ

ُ دائرة االفرتاق حتى عد العلامء منهم وارج يف التكاثر واالنقسام, واتسعتاخلبدأت فرق  َّ َ
َ, أول من أحد)هـ٦٥ت  (ِ; أتباع نافع بن األزرقاألزارقة: أوهلاعرشين فرقة,  الف اخلث ُ

َومن فرق . بينهم, وهم القائلون بتكفري اإلمام عيل ريض اهللا عنه, وبتخليد مرتكب الكبرية ِ
ُ النجدات أو:وارجاخل ُ, والصفرية, )النجدية (ْ  .)٣ (إىل آخر الفرق العرشين ,ةباضياإلوُّ

 : ةباضياإلانتساب 
أباض إىل : , وقيل)٤(احلارث بن أباضإىل : َ ضعيفة يف نسبتهم, فقيلٌوردت أقوال

                                           
عبد , ترمجه عن الفرنسية الفرق اإلسالمية يف الشامل األفريقي من الفتح العريب حتى اليوم ألفرد بل, )١(

 .١٤٤ ص):م١٩٨١طبعة الثانية, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, لبنان, ال(الرمحن بدوي, 
 .٢٦٠ ص:,وارج يف العرص األموياخل نايف معروف, )٢(
 .١/١٤١: , امللل والنحل, والشهرستاين١٠٣ ص:قَرِق بني الفْرَالفسفراييني,  اإل)٣(
 ):م٢٠٠١دار احلكمة, لندن, الطبعة األوىل, (,  يف املرشق العريباإلباضية احلركةمهدي طالب هاشم,  )٤(

, وبه ٥/١٣٨): م١٩١٦طبعة باريس (, البدء والتاريخمطهر بن طاهر املقديس, :  عنًقال, ن٤٢ص
 .كتاب األنسابالكريم, يف عبد السمعاين, حممد بن : ًقال أيضا



١٠١ 
 أورده ٌ ثالثٌ قولَوثمة. وهذه أقوال ضعيفة. )١(, الذي خرج يف سواد الكوفةبن عمرو
باض إ تنسب إىل قرية ةيباضاإلمن احتامل كون : »ططاخل«يف  )هـ٨٤٥ت (املقريزي 

املشهور عند  و.)٢( ومل يتابعه عليه أحد, انفرد بهٌ غريبٌبالقرب من الياممة, وهذا قول
اهللا بن عبد  إىل ةنسبُأهنا إنام عرفت هبذا االسم  ,املؤرخني واملتتبعني لتاريخ الفرق اإلسالمية

, وقال ) ٣(»باضإ بن  اهللاعبد  ُأصحاب: ةباضياإل« :)هـ٥٤٨ت  (هرستاينَّ, قال الشباضإ
  .)٤(»باضإاهللا بن عبد  عىل القول بإمامة ةباضياإل ِأمجعت« :)هـ٤٢٨ت  (اإلسفراييني

 هلم يف األحكام ًباض وكونه مرجعاإ بإمامة ابن ةباضياإلمن ومن القائلني 
أما . )٥(  العباس بن منصور السكسكيبايض اإل املؤرخ:ِواألحوال عىل سبيل املثال

باض, فيجعلون جابر بن زيد إاهللا بن عبد فيعودون بأصوهلم إىل غري ) ٦(ةضيبااإل مجهور
ُأبا الشعثاء هو اإلمام احلقيقي للمذهب, ويربزون دور أيب عبيدة م َ ََّ ُ ِ سلم بن أيب كريمة, ِ

م ال إهنباض, فإبن اومع اعرتافهم بإمامة . َوتلميذه الربيع بن حبيب األزدي, وغريهم
اهللا عبد  تبني أن ةباضياإلاملعلومات الواردة يف املصادر « فإن. َيعدونه املؤسس للمذهب

                                           
. ١/٨٠): ت.طبعة بريوت, د(, التنبيه والرد عىل أهل البدع واألهواء امللطي, أبواحلسن حممد بن أمحد, )١(

. ٢/٣٥٥) ت.دار صادر, بريوت, د (طط واآلثاراخلاملواعظ واالعتبار بذكر  املقريزي, أمحد بن عيل,
 يف اإلباضية احلركةمهدي طالب هاشم, : وينظر. احلارث بن عمرو, وهو مردود: لكن املقريزي سامه

 .٤٤ ص:ً عقيدة ومذهبااإلباضية, وصابر طعيمة, ٤٢ ص:املرشق العريب
: املواعظ واالعتباراملقريزي, :  عنً, نقال٤٤ ص: املرشق العريب يفاإلباضية احلركة مهدي طالب هاشم, )٢(

٢/٣٥٥. 
 .١٤١/ ١: امللل والنحل الشهرستاين, )٣(
  .١٠٣ ص:قَرِق بني الفْرَ, الفسفراييني اإل)٤(
 .٤٥ ص: ً عقيدة ومذهبااإلباضية صابر طعيمة, )٥(
رسالة اهللا الباروين, عبد , و١٠٨ ص:نبدء اإلسالم ورشائع الدي, يف كتابه بايضابن سالم اإل:  ومنهم)٦(

 .٩ ص):هـ١٤١٢مكتبة الضامري, عامن, الطبعة األوىل, (, سلم العامة واملبتدئني إىل معرفة أئمة الدين



١٠٢ 
 وقيادهتا باملقارنة مع إمامها األول ةباضياإل يف تأسيس احلركة ً ثانوياًباض لعب دوراإبن ا

 . )١(»ومؤسسها جابر بن زيد
وإنام . )٢( ألوامر جابر بن زيدًباض كان يعمل يف كل نشاطاته وفقاِإإن ابن : ويقال

ًوارج الصفرية والنجدية, فكان طبيعيااخلُب املذهب إليه حيث اشتهر بمناظراته مع نس« ُّ 
ُأن ينسب الناس من كان عىل رأيه إليه, رغم أنه ال توجد مسألة له يف املذهب من رأيه,  َ ِ

فالنسبة احلقيقية جلابر, ومل يكن هلم ذاك من قبل, بل كانوا يسمون , وإنام أخذ عن جابر
 . )٣ (»لمني وأهل االستقامةأنفسهم باملس

ِّباض جعل البعض يشكك يف وجوده ويف صحة النسبة إُهذا التهميش لدور ابن 
 ابن ِ بجهالة عنيًضاِّمعر: يقول) هـ٤٥٦ت ( األندليس  ابن حزمإليه, فهذا اإلمام احلافظ

ه َقوواف. )٤(» منهمٌهم يف علمهم ومذهبهم فام عرفه أحدُمَّلقد سألنا من هو مقد« :باضإ
  أن: عليه, وزاد)هـ٥٧٣ت  (نشوان احلمرييمن أهل اليمن األمري العالمة عىل هذا القول 

وقول نشوان  .)٥( هو اآلخر بأن أصحابه ال يعظمون أمرهً, مستدالً حتول معتزلياباضإابن 
 .)٦(عن رجل من املعتزلة غري مؤمتن يف نقلهاه أنه حكهذا رده بعض الباحثني بحجة 

                                           
دار الغرب (, ترمجه وراجعه جمموعة من الباحثني, اإلباضيةدراسات عن  عمرو خليفة النامي, )١(

 .٤٥ ص):م٢٠٠١اإلسالمي, بريوت, لبنان, الطبعة األوىل, 
, اإلباضيةاألصول التارخيية للفرقة , وعوض خليفات, ٤٥ ص:اإلباضيةدراسات عن :  عمرو النامي)٢(

 .٩ ص):هـ١٤٢٦وزارة الرتاث والثقافة, مسقط, الطبعة الرابعة, (
نية, مكتبة الضامري, سلطنة عامن, الطبعة الثا(, اإلباضيةاللمعة املضية يف تاريخ  بلحاج بن عدون قشار, )٣(

 .١٠ ص):هـ١٤١١
الرمحن خليفة, عبد مكتبة السالم العاملية, القاهرة, بتقديم (, الفصل يف امللل واألهواء والنحل ابن حزم, )٤(

 .٤/١٩٣): ت.د
 .٢٢٧ ص:احلور العني نشوان احلمريي, )٥(
  .٤٤ −٤٣ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركة مهدي طالب, )٦(



١٠٣ 

 :)١()هـ١٠٤عاش إىل حوايل سنة ( ٍباض التميميإاهللا بن عبد 
 ـ  رهط األحنف بن قيس, من بني مرةـِّاعيس املري َباض املقإاهللا بن عبد هو 
 بأن املعلومات وغريهم ـن وباضياإلـ ّ, ترمجته مضطربة, ورصح الباحثون )٢(التميمي

كان تفقوا عىل أنه ا و.)٣( أم يف غريهاةباضياإل, سواء يف مصادر ً قليلة جداتهعن شخصي
ً جوابية ًرسالةامللك عبد ل, وأنه بعث )هـ٨٦ت (امللك بن مروان عبد عهد  أواخر ًحيا

هـ?, أو ٩٣ت  (عاش إىل ما بعد موت جابر بن زيد بل: وقيل. )٤( منههعىل رسالة وردت
وال . باض وثنَّوا بجابر بن زيدإ إذا عدوا أئمتهم بدؤوا بابن ةباضياإلمجهور  و,)هـ١٠٤

 ةَوسُّ أنه مات يف جبل نف):هـ?٣٦٧ت  (زعم ابن حوقلو, يعلم تاريخ أو موضع موته
  .)٥(ةباضياإل ه مؤرخوّدر, وبالغرب
والذي عليه . ً قول شاذ جداوهوه يف الصحابة, َّفعد )٦(ةباضياإلبالغ بعض و

 بن اهللاعبد األكثرون أنه من عداد التابعني إلدراكه بعض الصحابة, وهو معدود يف أصحاب 

                                           
, »السري احلامدية« يوجد ضمن كتاب يف الرتاجم يسمى ً خمطوطاً كتاباباضيةاإلألف يف سريته بعض  )١(

مهدي طالب هاشم, : ينظراطلع عليه الباحث طالب مهدي يف مكتبة غالب بن عيل بمدينة الدمام, 
 ).حاشية (٤٥ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركة

 , وابن حزم,١١٨ ص:األدب يف لكاملا, واملربد, ٢٢٧ ص: الفهرستابن النديم,: مصادر ترمجته )٢(
 .٣/٣٤٦: لعقد الفريدربه, اعبد , وابن ٢٠٧ ص:اجلمهرة

  .٤٣ ص:اإلباضيةدراسات عن عمرو النامي,  )٣(
 احلركة, وطالب هاشم, ٢/٣٤١): وزارة الرتاث, عامن(, السري واجلواباتأئمة وعلامء عامن, : ينظر )٤(

 .٤٦ ـ ٤٥ ص: يف املرشق العريباإلباضية
 .٤٨ ص:اإلباضيةدراسات عن عمرو النامي,  )٥(
الرسالة : اإلباضية, يف كتابه الشهري عند )هـ١٣٣٢ت (هو العالمة أطفيش اجلزائري الشهري بالقطب  )٦(

  .٤٥ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركةمهدي طالب, :  عنًنقال. ٤٩ ص:الشافية



١٠٤ 
 )هـ?٦٧٠ت  (بايضووصفه العالمة الدرجيني اإل. )١()هـ٣٨ت  (ارجياخلوهب الراسبي 

 . )٣(»رأس العقد, ورئيس من يف البرصة«  وأنه,)٢(»إمام أهل الطريق املؤسس هلا« :بأنه
ويف حفظي أنه «: فقال عنه )هـ٩٢٨ت  (أما املؤرخ أمحد بن قاسم الشامخي

وذكره احلافظ . )٤(»وارجاخليد, وله مناظرات مع يصدر يف أمره عن رأي جابر بن ز
, من ةباضياإلرأس «: يف لسان امليزان وقال عنه) هـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقالين 

رجع عن بدعته, فتربأ أصحابه منه, : وارج, وهم فرقة كبرية, وكان هو فيام قيلاخل
ُورد بعض الباحثني من . لخإ) ٥(»واستمرت نسبتهم إليه بأن : املقولة هذه ةباضياإلّ

  .)٦( ال تؤيدهاةباضياإلَاملصادر 
 : ظهورهزمن 

مـة البـرصة الـذين كـان عـىل ِّمـة األوىل, حمكِّ أتباع املحكَباض أحدإاهللا بن عبد كان 
َّابن أدية: أو (ديرُرأسهم مرادس بن ح : ً, ومن كبار أتباعه أيـضا)هـ٦١ت ( )٧(بالل , أبو)ُ

                                           
  .٤٧ ص:اإلباضيةدراسات عن عمرو النامي,  )١(
 اإلباضيةطبقات الدرجيني, :  عنً, نقال٤٧ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركة مهدي طالب, )٢(

 ).خمطوط(
 .٤٧ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركة مهدي طالب, )٣(
): هـ١٤١٢وزارة الرتاث القومي, سلطنة عامن, الطبعة الثانية, (, َكتاب السري أمحد بن سعيد الشامخي, )٤(

 .٤٧ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركةدي طالب, ومه, ١/٧٣
مكتب املطبوعات اإلسالمية, (غدة,  الفتاح أبوعبد , حتقيق الشيخ لسان امليزان ابن حجر العسقالين, )٥(

 .٤/٤١٨): هـ١٤٢٣حلب, الطبعة األوىل, 
 .٤٨ ص:اإلباضيةدراسات عن  عمرو النامي, )٦(
يل التميمي, أبو بالل, وأدية اسم جدة له, من عظامء الرشاة, شهد  هو مرداس بن حدير بن عامر احلنظ)٧(

موقعة (هـ يف معركة تسمى ٦١صفني مع اإلمام عيل, وأنكر التحكيم, وشهد النهروان, قتل سنة 
 .١/٥٣: معجم البلدانوياقوت احلموي, , ٧٤ ص:قَرِق بني الفْرَ, الفاإلسفراييني: ينظر, )َآسك



١٠٥ 
 اهللا بـن صـفارعبـد , و)هــ٦٩ت  (عامر احلنفي, ونجدة بن )هـ٦٥ت  (نافع بن األزرق

 . , وكانوا كلهم عىل رأي واحد قبل خروجهم إىل مكة املكرمة)هـ٦٠ت (
 َّ ضد)هـ٧٣ت  (اهللا بن الزبريعبد بقصد الوقوف إىل جانب وكان خروجهم 

َّهجامت بني أمية عليه, وكانوا يظنون أنه عىل رأهيم, فلام رأوه يرتىض عن أبيه وعن سائر 
 مجهورهم راجعني إىل َّرَثم ك .غادروا مكةووا منه, ؤ رضوان اهللا عليهم, ترب,صحابةال

, واجتمعوا عليه, وكان ذلك عقب )هـ٦٥ت  (ّالبرصة, وأمروا عليهم نافع بن األزرق
 ) رجل٣٠٠( أكثر من )هـ٦٥ت  (, فالتف حول نافع)هـ٦٤ت (هالك يزيد بن معاوية 

 ُ وحلق به أكثرَ وإعالن الثورة عىل بني أمية, فخرج)األهواز(روج إىل اخلوبايعوه عىل 
َوجلست طائفة منهم يف البرصة مل خترج, فسموا القعدة, ومنهم. ّاملحكمة َ اهللا بن عبد : ُّ

 وأرسل هلم , نافع, ومعهام رجال قليل, فتربأ منهم)هـ٦٠ت  (ّاهللا بن صفارعبد , وباضإ
, وأعلن تكفريه جلميع املسلمني, وأباح )ـه٦١ت (أيب بالل  تركه ملبادئ  فيهأعلن ًكتابا

 . إىل أهل البرصةهقتل أطفاهلم, وبعث
 فيام ذهب إليه, ًوا مما جاء فيه, وخالفوا نافعاؤَ قرأه القعدة, فتربُفلام وصل الكتاب

ٌإن القوم كفار بالنعم واألحكام, وهم برآء : ملا قرأ الكتاب قال باضإاهللا بن عبد وكان 
  نافع ابن األزرقُ لنا إال دماؤهم وغري ذلك علينا حرام, فكان كتابمن الرشك, وال حتل

دة, بسبب تباين مواقفهم منه, ومن ذلك َ هو نقطة االنقسام يف صفوف القع)هـ٦٥ت (
  يف)هـ٢٨٥ت  (ِّالعباس املربد قال أبو .)١(وارج يف االنقسام والترشذماخلالوقت بدأ 

 هو أقرب األقاويل إىل السنة من أقوال باضإاهللا بن عبد وقول «: » يف األدبالكامل«
ِالضالل, والصفرية والنجدية يف ذلك الوقت يقولون بقول ابن  ِِ ُ ُ َّ  . )٢(»باضإُّ

                                           
مؤسسة املعارف, بريوت, (, الكامل يف اللغة واألدب, )هـ٢٨٥ت ( أيب العباس  حممد بن يزيد املربد,)١(

 .٥/٥٦٨: تاريخ األمم وامللوك, والطربي, ٢/٢٧٧): ت.د
 .٢/٢١٤: الكاملِّ حممد بن يزيد, الشهري باملربد, )٢(
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 وبداية نشأة , خروجهِباض التميمي وقصةإاهللا بن عبد هذا جممل ما يقال يف 
باض عىل هذا هو إ, فيكون ابن ً وثيقاً إلصاقا وألصقت به,احلركة التي نسبت إليه فيام بعد

 السيام الفقهي سارٌوكان لتعاليمه أثر كبري يف امل, )ًعقديا( ً وفكرياًاملؤسس للحركة سياسيا
 .ةباضياإلكام يعلم من املصنفات الفقهية يف أبواب اجلهاد والسري واإلمامة, 

  بأهنم خوارج?ةباضياإلُهل يصح وصف 
سيام وأن كبار مشايخ املذهب هذا السؤال يراود أذهان الكثريين من الباحثني, ال

 يف ًارجية, وصنفوا كتبااخل املعارصين ومن قبلهم ينفون عن مذهبهم صفة بايضاإل
ة باضيإن هذا املوضوع شديد احلساسية بالنسبة لإل:  عىل سبيل اإلمجالفأقول. )١(ذلك

َ قدامى ومـحدثني ـ من غري ِّأنفسهم, فجمهور املؤرخني ُ  ةباضياإلّ ـ ال يعدون ةباضياإلَ
ِإال فرقة خارجية, بل يصفها البعض بأهنا البقية الباقية من ف ُ ِوارج التي اندثرت اخلق َرُ
 . مجيعها ومل يبق سواها, وظلوا ينظرون إليهم من هذه الزاوية

ني املعارصين سلوك عدة سبل يف دحض هذه باضيَوحاول الكثريون من العلامء اإل
َالنسبة التي يعدوهنا هتمة ملذهبهم,  َّوهلم عبارات كثرية سطروها يف أبحاثهم, منها قول ّ ٌ

: »وارجاخل وةباضياإل بني ُقْرَالف«يف رسالته ) هـ١٣٨٥ت (العالمة إبراهيم أطفيش 
ولكنهم حني أبوا ! أن أهل النهروان مل خيرجوا عن عيل قط: احلقيقة التي ال مرية فيها«

م, فرأ منكرو التحكيم أن البيعة التحكيم وأرصوا عليه جنح أبو احلسن إىل فريق التحكي
 من اإلمام أيب احلسن عن ًمل تكن يف أعناقهم بل هم يف حل منها, فاعتربوا التحكيم تنازال

: , قال, إلخمئذ وهو ابن وهب الراسبي األزدي, ثم ذكر اختيارهم أتقى رجل يو)٢(»البيعة
                                           

سيايب, صدر عن , للشيخ سامل بن محود الوارجاخل عن ج يف متييز اإلباضيةأصدق املناه:  من هذه املؤلفات)١(
, للشيخ أيب إسحاق إبراهيم أطفيش, صدر وارجاخل واإلباضيةالفرق بني : وزارة الثقافة, عامن, وكتاب

 .عن مكتبة االستقامة, سلطنة عامن, وغريها من األبحاث ضمن العديد من الكتب والبحوث املعارصة
 .٨−٧ ص:وارجاخل واإلباضيةالفرق بني براهيم أطفيش, إ )٢(
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و السبب الوحيد فرأ عيل بن أيب طالب أن البيعة حصلت ألزدي ال لقرييش, هذا ه«

 .)١(»لواقعة النهروان
َوتفرق هؤالء «: صالح الصوايف.  دبايضومنها قول الباحث اإل ارجون إىل اخلَّ

 عديدة, كان منها األزارقة والصفرية والنجدات, وهؤالء هم الذين أصبحوا ٍقَرِف
أهنم خارجون عن الدين ومارقون, بام : وارج, ويعني وصفهم بذلكاخليعرفون ب
, وهم ةباضياإلأما . ا من املحرمات, وما خالفوا فيه األحكام الصحيحة لإلسالماستحلو
َفوا بجامعة املسلمني, أهل احلق واالستقامة, فهم ال يرون رأي هؤالء ِرُالذين ع وارج, اخلِ

بل يروهنم مارقني خارجني عن الدين, ورغم أهنم يوالون املحكمة األوىل ـ وعىل رأسهم 
وا ؤِاسبي ـ إال أهنم مل يوافقوا األزارقة ومن واالهم من بعده, بل ترباهللا بن وهب الرعبد 

 . )٢(»من مذهبهم
لقد «: ارجيةاخل إليهم واهتامهم بةباضياإل نظرة غري ًعمرو النامي معلال. ويقول د

 وعن ةباضياإلنوا نظرة واضحة عن احلركة ِّوَكُ أن يةباضياإلكان من الصعب عىل غري 
 ذلك إىل التكتم حول النشاطات واملخططات التي ُّوارج, ومرداخلكة طبيعة عالقاهتا بحر

كام ذكره ابن النديم ـ أن  األوىل, والسبب اآلخر هو ـ ةباضياإلوجهت معظم النشاطات 
 . , إلخ» من االضطهاد من قبل خصومهم جعلهم يسرتون كتبهمةباضياإلخوف 

                                           
العقود سامل بن محود السيايب احلارثي, : , ويوافقه عىل هذا الرأي٨ ص:املصدر السابقهيم أطفيش, براإ )١(

أمحد :  وانظر لرده. ٦٤ ص):ت.دار اليقظة العربية, بريوت, د(, اإلباضيةالفضية يف أصول مذهب 
لبحوث مركز امللك فيصل ل(, وارج والشيعةاخل: دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمنيحممد جيل, 

 . وما بعدها٨٣ ص):هـ١٤٠٨والدراسات اإلسالمية, الرياض, الطبعة الثانية, 
وزارة الرتاث القومي, سلطنة عامن, (, اإلمام جابر بن زيد العامين وآثاره يف الدعوةصالح الصوايف, .د )٢(

 مهنا بن راشد السعدي, إضاءات حضارية من تراث: , وللمزيد٢٢٢ ص):هـ١٤١٧الطبعة الثالثة, 
 . وما بعدها١٨٥ ص):هـ١٤٢٦مكتبة الغبرياء, سلطنة عامن, الطبعة األوىل, (, اإلباضية
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, فال يمكنهم إخفاء حقائق )وارجاخل( وهتربوا من مصطلح ةباضياإلإنه مهام تعلل 
ُالتاريخ, ألهنم مع رفضهم له, ونظرهتم إليه أنه صنيعة األمويني, فهم ال يتحاشون أن 

َاملحكمة األوىل(ينتسبوا إىل  اهللا بن عبد َ, بل يطنبون يف مدحهم, ويفاخرون بانتساهبم إىل )ِّ
ِّحكمة األوىل وإىل ابن إذ معنى انتامئهم إىل امل! ِّوهب الراسبي, فهذا تناقض غريب منهم

ًأهنم يربطون أنفسهم تارخييا: وهب ِّ بأس أساس ً وعقائدياَ أنه : نعلم فمن هنا! وارجاخلُ
 ويف هذا الصدد يقول الباحث ,)١(ارجية عنهماخلِمن الصعب عليهم أن ينفوا صفة 

 :وارج والشيعة بعد كالم ممتع وحتليل مجيلاخلأمحد جيل يف بحثه الرائع عن فرقتي .د
ٍوارج كانت تضم تيارات متعددة, اخلَإن حركة : ةباضياإلأر أنه من األفضل أن يقول « ُ

َوعلينا أن ال نحمل هذا التيار .  داخل تلك احلركةً معتدالًوأن سلفهم كانوا يمثلون تيارا َِّ
َتبعة ما قام به   املعارصين بتاريخ ةباضياإلطرفون من أعامل, وأن ال نحاكم ُوارج املتاخلِ

وارج بأرسها, بل حيكم عليهم كام حيكم عىل غريهم من املسلمني بمقدار اخلكة حر
متسكهم باإلسالم وقيمه, واتفاق مبادئهم مع ما جاء يف الكتاب الكريم وسنة الرسول 

 .)٢(»عليه الصالة والسالم

         * *          * 

                                           
 األردن, الطبعة األوىل, ,دار الرشوق, عامن(,  مذهب ال ديناإلباضيةهاين سليامن الطعيامت, .  د)١(

 .بايضدراسة يف الفكر اإلعمر بن احلاج, :  عنً, نقال١٥٤ ص):م٢٠٠٣
 .٨٧ ص:ق يف تاريخ املسلمنيَرِدراسة عن الف أمحد حممد جيل,.  د)٢(
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 مطلب
 ًافقهي ً مذهباةباضياإل

الفقهي هم َن املؤسس األول ملذهبَحمدثني ـ إىل أ وُ ـ قدامىةباضياإليذهب مجهور 
ِوواضع دعائم يفضلون مذهبه عىل , و)١(ُّه هو التابعي اجلليل أبو الشعثاء جابر بن زيدَ

ت ( لقدم وفاة اإلمام جابرِّمن أقدم املذاهب الفقهية التي دونت, بقية املذاهب ألنه 
ِ أقدم املذاهب األربعة السنِّية ِمؤسس أيب حنيفة النعامن ُمولديف املقابل , بينام )هـ?٩٣ ُّ ِ ِ

 .هـ٨٠الشهرية كان سنة 

                                           
مجعية املسترشقني األملانية, طبع بدار (, بدء اإلسالم ورشائع الدين, )هـ?٢٣٧ت  (بايضابن سالم اإل )١(

, مهدي ٧ ص:طبقات املشايخ باملغرب, الدرجيني, ١٠٨ ص):م١٩٨٦−١٤٠٦صادر بريوت, 
: كتاب السري, أمحد بن سعيد الشامخي, ٦٩ – ٦٤ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركةطالب, 

مطابع النهضة, سلطنة عامن, الطبعة الثانية, (,  يف موكب التاريخاإلباضيةعىل حييى معمر, أ, ١/٦٧
دار (, من أعالم عامن; صور مرشقة من حياة الرعيل األولصالح الصوايف, . , د١٤٣ ص):هـ١٤١٠

فقه حييى بكوش, : , ومن املصادر احلديثة١٤٥−٩٩ ص):هـ١٤٢٢احلكمة, لندن, الطبعة األوىل, 
 −٩ ص):م١٩٨٦ − هـ١٤٠٧دار الغرب اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل, (, اإلمام جابر بن زيد

إزالة , وللشيخ سامل بن محود السيايب العامين, ٩٤ −٧٣ ص:اإلباضيةدراسات عن , عمرو النامي, ٧٧
وزارة الرتاث القومي, سلطنة (إسامعيل كاشف, صدر عن , حتقيق سيدة الوعثاء عن أتباع أيب الشعثاء

 ).م١٩٧٩عامن, 
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 ): ًهـ تقريبا٩٣ – ٢٢(اإلمام جابر بن زيد األزدي 
ِهو أبو الشعثاء, جابر بن زيد األزدي اليحمدي اجلويف , )١( ثم البرصي العامينُ

 : للهجرة, وقيل٢٢ و١٨تي  بني سنـوضع هباـ م ميلةاخلمولده بأرض عامن بجوف 
 وقربها ة له ماتت يف حياتهب اجلوف بالبرصة, يكنى أبا الشعثاء وهو اسم ابنْينسب إىل در

َمن والية نزو بعامن) َفرق( يف بلدة ًال يزال معروفا : , وقيلهـ٩٣تويف بعامن سنة . )٢(ْ
 جابر  اإلمام, والبنهً فقيهاًوقد كان أبوه عاملا. هـ, واألول أصوب١٠٤: هـ, وقيل٩٦

 .)٣(رواية عنه
طلب اإلمام جابر العلم بمكة واملدينة, ولقي أم املؤمنني عائشة, واشتهر بأخذه 

 )هـ٩٣ت  (أنسو) هـ٧٣ت  (عن ابن عباس وطول صحبته له, كام أخذ عن ابن عمر
ثم سار إىل البرصة, وكان له هبا شأن كبري, أخرج له .  ريض اهللا عنهم أمجعنياوغريمه

 :قال فيه ابن عباس ريض اهللا عنهام. )٤(ه وصحة حديثهالستة وأمجعوا عىل ضبطه وعدالت
, وأقوال )٥(» عام يف كتاب اهللاًلو نزل أهل البرصة عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علام«

 .أهل العلم وشهاداهتم فيه كثرية
                                           

 ٣/٨٥: حلية األولياءنعيم األصبهاين,  , وأبو٧/١٧٩: الطبقات الكربابن سعد, : من مصادر ترمجته )١(
): هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل, (, هتذيب الكاملوما بعدها, يوسف املزي, 

 .٢/١٠٤: األعالم والزركيل, ٢/٣٤: هتذيب التهذيب العسقالين, , وابن حجر٤/٤٣٤
: ينظر, و٧٣ ص:اإلباضيةدراسات عن , وعمرو النامي, ١١ ص:فقه اإلمام جابر بن زيد حييى بكوش, )٢(

 . وما بعدها٢/١٨٧: معجم البلدانياقوت احلموي, 
 .١٢ ص:فقه اإلمام جابر بن زيد حييى بكوش, )٣(
 .٢/٣٤: هتذيب التهذيب, وابن حجر العسقالين, ٤/٤٣٤: يب الكاملهتذ يوسف املزي, )٤(
 .٧/١٧٩: الطبقات الكرب  ابن سعد,)٥(
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 : ةباضياإلمكانته عند 
 يأخذ  هو إمامهم األول, وأنه كانأن اإلمام جابر بن زيد إىل ةباضياإل عامة يذهب

 يف ًفيةُ خًوأنه كان مشاركا,  يف نرش دعوته حتى ال يتعرض له األمويون باألذيةقيةُّبالت
 )هـ٦١ت ( أيب بالل  الشاري إىل مجاعةّ انضم, وأنهاألحداث السياسية اجلارية يف عرصه

 . الذي قدم البرصة بعد نجاته من وقعة النهروان
رش املبادئ التي قامت عليها فرقة  للدور الذي قام به اإلمام جابر يف نًونظرا

ه و, وللمكانة العلمية التي حظي هبا يف جمتمع البرصة بفضل ثقله العلمي, جعلةباضياإل
  إال يصدرون الهـ, حتى أهنم كانوا٦١ بعد وفاة أيب بالل سنة ً, خاصةً هلم ورئيساًإماما

 . )١()ة الكتامنحال(عن رأيه يف مجيع أمورهم, ويعتربون فرتة إمامته ما يسمونه بـ
  :الف يف إمامة جابر بن زيداخل

 إنام انتسبوا إىل جابر بن زيد ةباضياإلأن : , يذهبون إىل احلديث حفاظكثري من
وألصقوا مذهبهم به, وأنه كان ينتفي منهم, مستندين إىل ما ورد عند ابن أيب حاتم الرازي 

  ـةباضياإليعني ـ وم ينتحلونك, إن هؤالء الق: من أنه قيل له» اجلرح والتعديل« يف كتابه
سمعت «: رواية الدوريب »تاريخ ابن معني« وما جاء يف .)٢(أبرأ إىل اهللا من ذلك: فقال

 أنه دخل : الذي يرويه أبو هالل عن جابر بن زيد ـيف حديث جابر بن زيدـ  يقولحييى 
 »هتذيب الكامل«ما يف , وإىل )٣(» إين أبرأ إىل اهللا منه:فقال ,وارجاخل يعليه فقال له يف رأ

                                           
 : مذهب ال ديناإلباضية, وهاين طعيامت, ٦٤ ص: يف املرشق العريباإلباضية احلركة مهدي طالب, )١(

  .٨٣ صاإلباضيةدراسات عن , وعمرو النامي, ١٥ص
 .٨٢ ص:اإلباضيةدراسات عن  عمرو النامي, )٢(
مركز البحث العلمي, مكة املكرمة, الطبعة األوىل, (, حتقيق أمحد نور سيف, التاريخ حييى بن معني, )٣(

 .٣/١٠٦): هـ١٣٩٩



١١٢ 
 إن هؤالء القوم : فقلت,دخلت عىل جابر بن زيد«: قال  بن قيس,َزرةَعن ع: يِّللمز

 وغري ذلك من الرويات ,)١(» قال أبرأ إىل اهللا من ذلك ـةباضياإل :يعنيـ ينتحلونك 
 .الشبيهة هبا

, وأنه عىل فرض ةباضياإلذه الروايات ستكون مردودة عند وال شك أن مثل ه
 عىل سبيل ةباضياإل ربام أنكر عالقته بًحتها فإهنا ال تؤخذ عىل ظاهرها, ألن جابراص

, ةباضياإلالتقية الدينية التي استعملها يف مناسبات عديدة, كام استعملها غريه من أئمة 
ثم إن بحث هذه اجلزئية وإثباهتا أو عدمه ال يقدم . وهي مرشوعة عندهم يف املذهب

قيقة, السيام وأن املذاهب اإلسالمية إنام تبلورت فيام بعد عىل  يف احلًوال يؤخر شيئا
 .)٢(أيدي األتباع

, ما ورد من روايات يف ةباضياإلاإلمام جابر عند ) تقية(ولعل مما يؤكد نظرية 
, ولكنها مل ترد إال يف ًبعض مصادرهم القديمة تشري إىل أنه كان يستعمل التقية فعال

كام . )٣(تأخرة, مما جيعل تصديقها واالعتامد عليها حمل نظرويف أزمنة م) ةإباضي(مصادر 
:  بام رووه عن قدمائهمًاملتأخرة أيضا) مصادرهم(يؤكدون صدق انتامئه إليهم بام ورد يف 

واسمه أن احلجاج قام بنفي جابر بن زيد من البرصة إىل عامن, مع أحد مشايخ الدعوة 
وب بن الرحيل بن هبرية, الذي رو عن  الشهري حمببايض, وهو جد الداعي اإل)هبرية(

                                           
 .٤/٤٣٦: هتذيب الكامل احلافظ املزي, )١(
, ١٣−١٢ ص: مذهب ال ديناإلباضية, هاين طعيامت, ٣٧−٣٤ ص:فقه اإلمام جابر حييى بكوش, )٢(

 .١٦٠ ص:اإلمام جابر بن زيدوايف, صالح الص
: السريالشامخي, : ينظر ثم ختىل عن مذهبه, ًاإباضي, رجل كان )خردلة(ْأمره بقتل :  منها عىل سبيل املثال)٣(

دراسات عن , عمرو النامي, ٦٧ ص: يف املرشق العريباإلباضيةاحلركة , مهدي طالب هاشم, ١/٧٧
 .٨٩ ص:اإلباضية



١١٣ 
كام أهنم يروون أن احلجاج بن يوسف كان يتودد إىل جابر بن زيد, . )١(رباخلجده هذا 

 ., فلعل النفي وقع بعد االمتناع )٢(وكان يريد توليته القضاء لوال رفضه وابتعاده عن ذلك

 : ةباضياإلانقسام 
 كام حدث يف ً إىل عدة فرق, متاما انقسموا فيام بينهم بعد ذلكةباضياإلثم إن 

احلفصية, : ِ يف املرشقةباضياإلق ِرَمة األوىل, وأهم فِّانقسامهم عن األزارقة واملحك
, وقد تربأ  بنسخ رشيعة اإلسالم يف آخر الزمانيقولونهم غالة فيو واحلارثية, واليزيدية

لفية, واحلسنية, اخلاقية, والنكارية, والنف: ٍقَرِوأما يف املغرب فهم  ست ف.  منهمةباضياإل
 .)٣(والسكاكية, والفرثية

         * *          * 

                                           
 اإلباضية احلركةمهدي طالب هاشم, , ص: فقه اإلمام جابر, وحييى بكوش, ١/٧٦: السري الشامخي, )١(

 .٩٠−٨٩ ص:اإلباضيةدراسات عن , عمرو النامي, ٦٨ ص:العريب يف املرشق
 :اإلباضية دراسات عن , عمرو النامي,٦٨ ص: يف املرشق العريباإلباضيةاحلركة  مهدي هاشم, )٢(

 .٨٧ص
 عقيدة اإلباضية وما بعدها, وصابر طعيمة, ١٠٤ ص:قَرِق بني الفْرَالفسفراييني, القاهر اإلعبد  )٣(

: )هـ١٤٠٦عامل الكتب, بريوت, الطبعة األوىل, (, وارجاخلعامر النجار, ., ود٨٧−٥٠ ص:ًومذهبا
 .٦٣−٣٤ص: )م٢٠٠٤مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, (, اإلباضية, املؤلف نفسه,١٠٠−٩٣ص



١١٤ 

 مطلب
  يف حرضموتةباضياإليف ظهور 

 :متهيد
 يف مراحلها ةباضياإلبعد ذلك العرض الرسيع واملوجز ملجمل تاريخ احلركة 

 مسار األوىل, وذكر األسس التارخيية والدينية التي يرتكز عليها هذا املذهب, نعود إىل
 ةباضياإلإن دخول الدعوة . بحثنا عن تواجد هذه الفرقة اإلسالمية يف منطقة حرضموت

يف اليمن وحرضموت غري معروف تارخيه بالتحديد, ولكن بالعودة إىل تاريخ ظهور 
وارج وانتشارها يف العامل اإلسالمي, وما رافق ذلك من أحداث دامية, يمكننا اخلحركة 

 .  االنتشارأن نقرتب من حتديد زمن
 : وارج النجدات إىل حرضموتاخلوصول 

, حيث أن ةباضياإلأت لقدوم َّلقد كانت هناك توطئات تارخيية مهمة, وط
أتباع نجدة بن عامر ) النجدية: أو(وارج النجدات اخلحرضموت مل تسلم من هجامت 

) هـ٦٥ت (, الذين انشقوا عن األزارقة أتباع نافع بن األزرق )هـ٦٩ت (احلنفي 
ت (أن نجدة بن عامر بعد أن اختلف مع نافع بن األزرق : فقد ذكر املؤرخون. وفارقوهم

, سامل )أبو طالوت(وكان هبا )! أباض(, فارقه واجته صوب الياممة, ونزل بقرية )هـ٦٥
بن الفرج, من بني بكر بن وائل, من أصحاب نافع القدامى, وممن خرج مع املحكمة ا

رشيطة أن يقيموا غريه إذا وجدوا من هو ) طالوت أبا(يعوا وارج قد بااخلاألوىل, وكان 



١١٥ 
ٍومن معهام يقومون هبجامت هنب لبعض املواضع ) طالوت أبو(وكان نجدة و. أفضل منه

 ., ويستحلوهنا)أعداءهم(والقوافل التي ختص 
يتعلقان بام نحن بصدده, » كامل ابن األثري«َّوقد وقفت عىل نصني هامني يف 

 :احثني ارتباك يف فهمهامِحصل عند بعض الب
ودعا أبا طالوت إىل نفسه, فمىض إىل «): هـ٦٣٠ت (قال ابن األثري : النص األول

) هـ٦٠ت ( فنهبها, وكانت لبني حنيفة, فأخذها منهم معاوية بن أيب سفيان احلضارم
ه مَّسَ أبنائهم ونسائهم أربعة آالف, فغنم ذلك وقُةَّم وعدُهتَّفجعل فيها من الرقيق ما عد

 وهو رصيح يف . انتهى.)١(»ُ, فكثر مجعه)هـ٦٥(بني أصحابه, وذلك سنة مخس وستني 
طالوت إىل طاعته, فلام  مل يستجب له أخذ يستعرض قوته أمام أتباع أيب  أن نجدة دعا أبا

) احلضارم(طالوت ليظهر أمامهم بمظهر القوي املتغلب, وعليه فيكون الذي مىض إىل 
كام ذهب إليه بعض ) طالوت أبو(لذي كثر مجعه, وليس ا) نجدة(وقام بنهبها هو 

 : يف النص التايلً, وهذا ما يتضح جليا)٢(الباحثني
ًثم إن عريا خرجت من البحرين, «): هـ٦٣٠ت (قال ابن األثري  :النص الثاين

ًوقيل من البرصة, حتمل ماال وغريه يراد هبا ابن الزبري, فاعرتضها نجدة فأخذها وساقها 
اقتسموا هذا املال وردوا :  فقسمها بني أصحابه, وقالباحلضارما أبا طالوت حتى أتى هب

: وقالوافاقتسموا املال . هؤالء العبيد واجعلوهم يعملون األرض لكم فإن ذلك أنفع
طالوت,   َ وبايعه أبووبايعوا نجدة فخلعوا أبا طالوتنجدة خري لنا من أيب طالوت; 

 . انتهى. )٣(»ٍة يومئذ ابن ثالثني سنة, ونجد)هـ٦٦(وذلك يف سنة ست وستني 
                                           

 . ٤/٢٠١): هـ١٣٨٥دار صادر, بريوت, (, كامل يف التاريخالعيل بن حممد ابن األثري, ) ١(
 .١٩١ ص:وارج يف العرص األموياخلنايف معروف, ) ٢(
 .٤/٢٠١: الكامل يف التاريخابن األثري, ) ٣(



١١٦ 
ُ, فذهب وهل بعض الباحثني إىل أن املعني )احلضارم(هذان النصان ورد فيهام ذكر  َ َ

, )هـ٦٥(وارج إليها يف تلك السنة اخلوصول : , وبنى عىل ذلك)أرض حرضموت(هبا 
الياممة, بمنطقة ) احلضارم(ٌأر أن املقصود هو موضع يدعى : نيَّصولكني بتأمل النَّ

 .هذه واحدةوهي بلد بني حنيفة, وليس هناك أي تواجد لبني حنيفة بحرضموت; 
أن اعرتاض نجدة ورجاله للعري القادمة من البرصة أو من البحرين وسوقهم : الثانية

 ,)بحرضموت(, ال يمكن أن يفهم منها أنه كان )باحلضارم(هلا إىل أيب طالوت وهو حينئذ 
: فلم يبق إال أن تكون كام ذكرت. لياممة بمسافات بعيدةعن أرض ا) حرضموت(لبعد 

رب, اخلتفرد بذكر هذا ) هـ٦٣٠ت (وكنت أظن ابن األثري .  بأرض الياممةًقرية أو موضعا
بن اوتسمية هذا املوضع, وذلك مدعاة لتضعيفه, فارتفع اإلشكال, كام ورد ذكره عند 

 .)١(رباخل, وبه يتقو )هـ٨٠٨ت (خلدون 
 : هـ٦٧رجي عىل حرضموت كان أواخر سنة أول هجوم خا

هـ ٦٧وارج, سار إىل صنعاء اليمن يف آخر سنة اخلبعد أن كثر أتباع نجدة وبايعه 
) حرضموت(َوبايعه أهلها, ثم أرسل عامله ليأخذوا الصدقة من خماليف اليمن, ومل ينس 

ن ثعلبة, اهللا بن ثور, أحد بني قيس بعبد , يكفد بل أرسل هلا أحد شجعانه, وهو أبو
َّمنهم, وكان نجدة قد فرق جنوده وعساكره يف ) الصدقة(فبسط نفوذه عليها وأخذ  ُ

ًنواحي اليمن, ولكن ذلك النفوذ مل يدم طويال فديك عىل نجدة  , فرسعان ما انقلب أبوُ
هـ, ٧٣فديك وشيكا عىل أيدي األمويني سنة  هـ, ثم قتل أبو٧٢: هـ, وقيل٦٩فقتله سنة 

 .)٢( ذلك عىل حركة النجداتوأسدل الستار بعد
                                           

 .١٩٣, ١٩١ ص:وارج يف العرص األموياخلنايف معروف, ) ١(
احلميد, عبد حممد حميي الدين , حتقيق مقاالت اإلسالمينياحلسن األشعري,  , أبو٤/٣٦٢:  الكامل)٢(

 :وارج يف العرص األموياخل, نايف معروف, ١/١٧٦): هـ١٣٨٩مطبعة النهضة املرصية, القاهرة, (
 . ٤/٧٦: األعالمالزركيل, : ينظرُوعن أيب فديك, . ١٩٥−١٩٤ص



١١٧ 

من أهل حرضموت وهي عبارة ) الصدقة(إن أخذ النجدات ما أطلقوا عليه اسم 
عن إتاوات يأخذوهنا من السكان ليستعينوا هبا عىل نرش الدعوة, دليل عىل ضعف سلطة 

 . بني أمية عىل ذلك القطر البعيد, وضعفهم عن مقاومة هذه اهلجامت املتكررة
َ والة جور وظلم )١( عىل حرضموت واليمن األعىل من قبيلة ثقيفُلقد كان الوالة َ

ُال يقلون يف ذلك عام وصف به قريبهم احلجاج بن يوسف  أشهر والة الظلم ) هـ٩٥ت (ُّ
حممد بن ): هـ٨٦ت (امللك بن مروان عبد واجلور يف التاريخ اإلسالمي, أوهلم يف زمن 

) هـ٩٥ت (احلكم بن أيوب الثقفي يوسف الثقفي أخو احلجاج, واله عىل صنعاء, و
امللك عبد واله سليامن بن ) هـ١٢٧ت (واله عىل حرضموت, ثم يوسف بن عمر الثقفي 

ت ( زمن مروان بن حممد ً, ثم أخوه القاسم بن عمر الثقفي كان واليا)هـ٩٩ت (
املعروف باحلامر خامتة احلكام من بني أمية, ويف أيامه كان خروج طالب احلق ) هـ١٣٢
 .  سيأيتكام

إن الظلم الواقع عىل عامة املسلمني من بني أمية ووالهتم عىل املناطق الواقعة حتت 
َروج عليهم وعدم اخلواليتهم, هو األمر الذي سوغ للخوارج ذوي الشوكة والقوة 

 ).ال والية لظامل: (االنضواء حتت راية حكمهم, حيث كان شعارهم
ٌوارج وأهنم مل تكن هلم قدم ودولة يف اخلِوهكذا; وبعد أن وقفنا عىل جلية أمر 

ً, بل كانوا ينقضون عليها انقضاضابايضحرضموت فيام قبل الدور اإل , فيجبون من ُّ
ً, الذي أبرز دعاة ذوي مهة بايض, يأيت بعد ذلك الدور اإل)الصدقة(أهلها ما يسمونه 

ِ داخل حرضموت, بل تعدوا إىل مهاجر أسالفهم اًعالية أقاموا هلم كيانا حلضارمة يف بالد َ
                                           

, حتقيق ونقرة العيون بأخبار اليمن امليم, )هـ٩٤٤ت (الرمحن بن عيل عبد ابن الديبع, : ينظر للمزيد) ١(
, وصالح ١٠٥−٨٥ ص):هـ١٤٢٧مكتبة اإلرشاد, صنعاء, الطبعة األوىل, (حممد بن عيل األكوع, 

 .٢٠٢−١/٢٠١: تاريخ حرضموتاحلامد, 



١١٨ 
 هناك, ةباضياإلالشام والعراق, ومنها إىل الشامل األفريقي حيث بذروا بذرة الدعوة 

 إىل ً ال يزال قائامً متامسكاًفنمت وترعرعت وبسقت أغصاهنا فكونت دوحة كبرية وجمتمعا
 .أيامنا هذه

 :ةباضياإلظهور احلضارمة يف صفوف 
, فوجدت أن ظهور ةباضياإلر واملراجع  العديد من املصادُ واستقرأتُلقد تتبعت

 كان عىل أشده يف أيام أيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة ةباضياإلاحلضارمة يف صفوف 
, )هـ١٥٨ت (, املتوىف أثناء خالفة أيب جعفر املنصور العبايس )اإلمام الثاين(التميمي 

ار أصحاب جابر بن بالبرصة, ومن كب) الكتامن(عبيدة هو ثاين األئمة الدعاة يف زمن  وأبو
 بعد خروجه من سجنه سنة ةباضياإل, وقد برز كإمام مطاع من قبل )اإلمام األول(زيد 
, وكانت )هـ٩٣وهذا يؤيد أن وفاة اإلمام جابر سنة (هـ إثر موت شيخه جابر بن زيد ٩٥

 ).هـ١٥٨ت (ِ وذلك يف زمن أيب جعفر املنصور )١(هـ١٤١وفاة أيب عبيدة بعد سنة 
ل أيب عبيدة أهل الدعوة والطلبة, ثم تفرقوا دعاة يف مشارق األرض فقد التف حو

يف البرصة ـ عدد من أهل ) ِّالرسي(ومغارهبا, وكان من بني الوافدين عليه ـ يف مقره 
 :حرضموت, منهم

 : )٢(املهاجر هاشم بن املهاجر احلرضمي أبوـ ١
أليب عبيدة فقيه من أهل حرضموت, هاجر من بلده واستقر يف الكوفة, معارص 

ٍفقيه مفت, من أهل «: وقال عنه) هـ٢٧٣ت بعد (م َّذكره ابن سال. لم ابن أيب كريمةمس ٌ
 .)٣(»الكوفة, من علامئنا فيها

                                           
 .١/١٠٧: كتاب السريأمحد بن سعيد الشامخي, ) ١(
 .١٣٤−١٣٣ ص:اإلباضيةعن , عمرو النامي, دراسات ١١٥−١١٤ ص:بدء اإلسالمابن سالم, ) ٢(
 .١١٥−١١٤ ص:املصدر السابقن سالم, اب) ٣(



١١٩ 

 غانم , أوردها العالمة أبوبايضرويت عنه مسائل يف املذهب اإل: مروياته يف املذهب
ل شيخه أيب عبيدة مسلم بن  التي دون فيها أقوا)٢()مدونته( يف )١(راسايناخلبرش بن غانم 

 بعد ةباضياإلِ, وهي ثاين أقدم كتاب عند )اإلمام الثاين) (هـ١٤١ت بعد (أيب كريمة 
, ٢٠, ١٧/ ١ج: ومن املواضع التي ذكر فيها يف املدونة املذكورة. َّمسند الربيع بن حبيب

٤٦٢, ٤٣٤, ٣٤٩, ٢٦٣, ٢٦٠, ١٧١, ١٤١, ١٣٨, ١٣٧, ٧٩, ٧٨, ٤٩, ٣٢ ,
 .٥٠٨, ٤٩٢, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٣٨, ٤٢٧, ٣٦٠, ٢١٤, ٥٠/ ٣ج, ٢١٤/ ٢ج. ٥٠٢
 : )٣()هـ١٧٩ت بعد ( أبو أيوب وائل بن أيوب احلرضمي ـ٢

ت (أحد كبار الدعاة, معدود يف طبقة أصحاب الربيع بن حبيب صاحب املسند 
هو من أفاضل «): هـ٧٢٩ت (, كام أخذ عن أيب عبيدة, قال فيه الشامخي )هـ١٧٥حوايل 

ّونقل الشامخي عن أيب عبيدة الصغري . هـأ )٤(»ً وهنياً, وأمراً, وتقىً, وزهداًعلامأصحابنا, 
ونقل عن بعض . )٥(» بالربيعًعليكم بوائل فإنه أقرب عهدا«: اهللا بن القاسم, قوله فيهعبد 

ُصنو الربيع وتلوه, فإهنام رضيعا لبان التفقه يف العلوم, فام منهام إال «: أكابرهم قوله فيه ُِ َّ له فيه ِ
 من  الدين الرفات,َمُظْ اهللا هبا عىل يديه أعامقام معلوم, له أنواع من مجيل الصفات, أحي

ت حوايل ( سفيان حمبوب بن الرحيل ونقل عنه أبو. )٦(»طيب شيم, وخلق كريم
                                           

 :اإلباضية عن , دراساتعمرو النامي: ينظر. من أصحاب أيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة, مل تؤرخ وفاته) ١(
 .١٣٤−١٣٣ص

وقد صدرت منها طبعة خاصة عام . ١٣٤−١٣٣ ص:املصدر السابقعمرو النامي, : ينظر يف وصفها) ٢(
 . أجزاء٣اجو, يف مصطفى بن صالح ب.هـ, بتحقيق د١٤٢٨

 . ١/٩٧: السري, الشامخي, ١١٥ ص:بدء اإلسالمابن سالم, : مصادر ترمجته)  ٣(
 ).ًملتقطا(, ١/٩٧: كتاب السريأمحد بن سعيد الشامخي, ) ٤(
 .١/٩٧: املصدر السابقأمحد بن سعيد الشامخي, )  ٥(
 .١/٩٧: كتاب السريأمحد بن سعيد الشامخي, ) ٦(



١٢٠ 
َيلُ, إن كان الواحد منهم لو وًأدركت بحرضموت رجاال«: قوله) هـ١٥٠  عىل الدنيا كلها ِّ

 يف ً معتمداًأيوب مرجعا وكان أبو. )١(»عقله وحلمه وعلمه وورعهالحتمل ذلك يف 
يستشريونه يف كثري  )٣(ة املغربإباضي و)٢(ة عامنإباضيالنشاط السيايس للحركة, وكان 

من حتركاهتم السياسية, وكان يشري عليهم ويوجههم من مقره يف البرصة, وخلفه يف هذه 
شارك يف حروب . )٤()هـ١٥٠ت حوايل ( سفيان حمبوب بن الرحيل املنزلة صاحبه أبو

 يف ً بحرضموت, وكان عضواةباضياإل, ويف إقامة اإلمامة )٥(اهللا بن حييى الكنديعبد 
اهللا بن سعيد, عبد  التي عارضت ةباضياإلالوفد الذي أرسل إىل مكة باسم املجموعة 

ستقر وا. )٦(ني يف البرصةباضيللتفاوض بشأن االنشقاق يف حرضموت مع األئمة اإل
ني, بعد رحيل الربيع بن حبيب إىل باضيًالحقا يف البرصة, ثم أصبح رئيس شيوخ اإل

 .)٧(هـ كام يؤخذ من تاريخ الساملي١٧٩وكانت وفاته بعد سنة .  انتهى.)٧(عامن
                                           

ِونقل عن أيب : َّ, وحور هذا النص بعض الباحثني فقال١/٩٧: املصدر السابقخي, أمحد بن سعيد الشام) ١( ُ
طالب مهدي, : ينظر. أيوب أنه ذكر دعاة يف حرضموت كانوا قبله من ذوي القدرات العلمية واإلدارية

 .٩٠−٨٩ ص: يف املرشق العريباإلباضية
مكتبة االستقامة, سلطنة عامن, (, رية أهل عامنحتفة األعيان بس, )هـ١٣٣٢ت (اهللا بن محيد الساملي عبد ) ٢(

 :, ضمن السري واجلواباتوسرية أيب احلواري إىل أهل حرضموت, ١١٠−١٠٩ ص):هـ١٤١٧
 .٣٤١ص

األزهار , سليامن الباروين, ١/٤٩: طبقات املشايخ باملغرب, الدرجيني, ٩٠ ص:سري األئمةزكريا,  أبو) ٣(
دار احلكمة, لندن, الطبعة األوىل, (يق حممد عيل الصليبي, , حتقاإلباضيةالرياضية يف أئمة وملوك 

 .٢٠٤ ص:اإلباضيةدراسات عن , وعمرو النامي, ١٥٩ ص):م٢٠٠٥
 .١٢٢−١٢١ ص:سري األئمةزكريا,  أبو)  ٤(
 .١/٩٨: كتاب السريأمحد بن سعيد الشامخي, : ينظر عن دوره يف حروب طالب احلق)  ٥(
 .١/٨٥: لسريكتاب اأمحد بن سعيد الشامخي, ) ٦(
 .١٣٤ ص:اإلباضيةدراسات عن  عمرو النامي, )٧(
 .١٠٩ ص:حتفة األعياناهللا بن محيد الساملي, عبد )  ٧(



١٢١ 

ت (سفيان حمبوب بن الرحيل القريش   اإلمام الكبري أبو:من اآلخذين عن أيب أيوب
 الرمحنعبد الوهاب بن عبد  وراوية أخباره, واإلمام  صاحبه وخليفته)١()هـ١٥٠حوايل 

عيسى   الرستمية باملغرب العريب, وأبوةباضياإل ثاين األئمة )٢()هـ?٢٠٨ت (بن رستم ا
راساين, صاحب الكتاب الذي سريه إىل أهل املغرب عقب وفاة اخلإبراهيم بن إسامعيل 

ائل بن أيوب, وغريه من وقد أدركنا أبا أيوب و«: الوهاب الرستمي, وقال فيهعبد 
, ًينقمون عليه شيئا سفيان بن الرحيل وهم راضون عنه, ال  أباًاألشياخ, ومن بعده حمبوبا

 . انتهى.)٣(»هللا واحلمد
 : آثاره العلمية* 

 يف مناظرة أيب ًأنه رأ جزءا) هـ٧٢٩ت (العالمة أمحد بن سعيد الشامخي   ذكرـ١
 .)٤(هالن, وأصحابه ك:أيوب للمعتزلة مع رجل منهم يقال له

مدونة العالمة أيب غانم «, وردت يف بايض كام رويت عنه مسائل يف املذهب اإلـ٢
                                           

, ومهنا ١٧٥ ص:من أعالم عامن, وصالح الصوايف, ١/١٠٨: كتاب السريأمحد بن سعيد الشامخي, ) ١(
 .١٥١ ص:إضاءات حضاريةالسعدي, 

, سليامن ١/١٣٠: كتاب السري, أمحد بن سعيد الشامخي, ٨٦ ص:األئمةسري زكريا,  أبو: ينظر لرتمجته)  ٢(
 . ٤/١٨٣: األعالموالزركيل,  ,:األزهار الرياضيةالباروين, 

مؤسس الدولة الرستمية يف املغرب العريب, وباين مدينة ) هـ١٧١ت (الرمحن بن رستم عبد وأبوه   *    
وهم مجاعة نفرت إىل البرصة لطلب العلم ) لعلممحلة ا(يف ليبيا وهو أحد من أطلق عليهم ) تيهرت(

أيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة, وقضوا يف طلب العلم مخس سنوات ثم عادوا ) اإلمام الثاين(عىل يد 
ُإىل املغرب, وكان نفرهم لطلب العلم بعد قدوم  ْ  إليهم وتشجيعهم له عىل سلمة بن سعد احلرضميَ

 . وما بعدها١٢١, وص٣٢ ص:إضاءات حضاريةعدي, مهنا الس: ينظر. الرحلة يف طلب العلم
 .١٣٨ ص:بدء اإلسالم ورشائع الدينابن سالم, )  ٣(
 .١/٩٧: كتاب السريأمحد بن سعيد الشامخي, )  ٤(



١٢٢ 
, ٢٩, ٢٨, ٢٣, ٢٠, ١٧, ١٦/ ١ج:  , كام يف املواضع التالية»راسايناخلبرش بن غانم 

٥٢٥, ٥٠٠, ٤٢٤, ٣٠٨, ٣٠٧, ٢٦٥, ٢٣١, ٢٠٥, ١٧٨, ١٧٥, ١٧٣, ٦٦, ٣٠ ,
, ٢٤٠, ٢٣٠, ١٦٣, ١٤٠, ١٣٣, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٧, ١١٥, ٢٧, ١٤/ ٢ج. ٦٠٣
, ٢٠/ ٣ج. ٥٠٨, ٤٠١, ٣٩٥, ٣٩٢, ٣٩١, ٣٨٨, ٣٨٥, ٣٧٦, ٣٤٨, ٣٤٦, ٢٥٥
١٢٦, ١٢٥, ١٢٠, ١٠٢, ٩٧, ٨٨, ٨٥, ٨٤, ٧٧, ٥٧, ٥٢, ٥٠, ٤٧, ٤٣, ٤١, ٢٣ ,
٢١٤, ٢٠٨, ٢٠٦, ٢٠٥, ١٩٣, ١٩١, ١٨٨, ١٦١, ١٤٩, ١٣١, ١٣٠, ١٢٧ ,
٤٢٧, ٤٠٣, ٣٦٠, ٣٢٢, ٢٩٧, ٢٨٨, ٢٥٧, ٢٥٥, ٢٥٢, ٢٤٣, ٢١٩, ٢١٧ ,
٥٠٦, ٤٩٢, ٤٦١, ٤٥٧, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤٧. 

 :ومن أقواله يف املذهب
إنام الفقيه الذي يعلم ما يسع الناس فيه مما يسألونه عنه, وأما : أبو أيوب قال ـ١

 .)١(التضييق فمن شاء أخذ باالحتياط
ه تصاوير إن كان مما يوطأ  باختاذ البساط الذي فيًأنه كان ال ير بأسا: ونقل عنه ـ٢

 .)٢(ويمهد, وقد أفتى هبذا لبعض أصحاهبم فلم يأخذوا به
أنه اجتمع يف خباء أيب عبيدة : وائل وعن أيب سفيان حمبوب بن الرحيل, عن ـ٣

رجل اكرت دابة إىل موضع معلوم, فجاوز : بمشايخ من حرضموت فسأهلم عن مسألة
م عىل أنه ضامن للدابة وال رأوا عليه دفع كراء فأمجعوا كله: قال. املوضع فتلفت الدابة
سل الشيخ عن : , فلام حرض, قيل لوائلًوكان أبوعبيدة غائبا: قال. حني ضمنوه القيمة

 . )٣(بلزوم الكراء والقيمة: ُّحاجتك يا حرضمي, فسأله, فأفتى له
                                           

 .١/٩٩: كتاب السريأمحد بن سعيد الشامخي, )  ١(
 .١/٩٣: املصدر السابقأمحد بن سعيد الشامخي, )  ٢(
 .١/٩٠: صدر السابقاملأمحد بن سعيد الشامخي, )  ٣(



١٢٣ 

  يف املغربةباضياإلاحلضارمة نارشو الدعوة 
 ): هـ١٣٥ سنة ًن حياكا ()١( سلمة بن سعيد احلرضميـ٣

إىل  ً وصوالةباضياإل عىل أنه أول الدعاة ةباضياإلأمجعت كافة املصادر واملراجع 
سلمة بن سعيد, وشبهوا : سالمة بن سعد, والبعض: سمته بعض املصادروملغرب, ا

 .باض يف املرشق, فهو مؤسس املذهب هناكإدوره يف املغرب بدور ابن 
 أنه كان بني هناية القرن األول ومطلع القرن الثاين, وتاريخ ابتعاثه غري حمدد, غري

الرمحن بن عبد زكريا يف تارخيه عن  أسند أبو). هـ١٠٥هـ, و٩٥(وحددها بام بني عامي 
 من أرض ًإن سلمة بن سعيد قدم عليهم يف القريوان قادما: قوله) هـ١٧١ت (رستم 

ٍلركوب عىل مجل واحد , يتناوبان ا)هـ١٠٥ت (البرصة, ومعه عكرمة موىل ابن عباس  َ
واشتهر . , وعكرمة يدعو إىل الصفريةةباضياإلمحال عليه زادمها, فكان سلمة يدعو إىل 

 من غدوة إىل الزوال ً واحداًوددت أن يظهر هذا األمر بأرض املغرب يوما«: عنه قوله
  .)٢(»)فال آسف عىل احلياة بعده: أو(, فام أبايل بعد ذلك رضبت عنقي )الليل: أو(

الرمحن بن عبد بعد استقراره يف القريوان, أقبل عليه طلبة العلم, وعىل رأسهم و
 هبمة عالية, فأرشده إىل شيخه ةباضياإل عىل تعلم أمر ًوكان مقبال) هـ١٧١ت (رستم 

 بلقب ًأيب عبيدة مسلم يف البرصة, فخرج إليه يف أربعة نفر هو خامسهم عرفوا تارخييا
 ).محلة العلم(

                                           
, أمحد بن ١/١١: طبقات املشايخ باملغرب, الدرجيني, ٤١ ص:سري األئمةزكريا,   أبو:مصادر ترمجته)  ١(

, ٤١ ص:األزهار الرياضية, سليامن الباروين, ١/١١٣, و٩١−١/٩٠: كتاب السريسعيد الشامخي, 
 .٣١ ص:إضاءات حضارية, ومهنا السعدي, ١١٠, و١٠٠ ص:دراساتعمرو النامي, 

, والنص الذي داخل القوسني ٤١ ص:سري األئمةزكريا,  أبو: النص الذي خارج القوسني رواية يف)  ٢(
 .١/١١: طبقات املشايخ باملغربرواية يف الدرجيني, 



١٢٤ 

 ): هـ١٣٠ت حوايل  ()١(بن مسعود التجيبي احلرضمياهللا عبد  ـ٤
 يف املغرب, وكان رئيسهم, قتل عىل يد وايل طرابلس من قبل ةباضياإلمن زعامء 

, وكان قدومه إىل طرابلس من قبل أخيه )هـ١٣٨ت (األمويني إلياس بن حبيب الفهري 
ملفاجئ مع عدم ويعلل بعض الباحثني قتله ا. هـ١٢٦الرمحن الفهري فيام بعد سنة عبد 

ني من القيام بأي حركة مريبة, ويقول باضيبالدعوة أن الوايل أراد ختويف اإلظهوره 
عىل أنني أعتقد أن هذا العمل ربام كان نتيجة مبارشة للثورات الناجحة «: الباحث النامي

و حرضموت واليمن يف نحو ذلك الوقت, يف وجه بني أمية إلنشاء إباضيالتي قام هبا 
 .هـأ .»مة مستقلةدولة إما

 : )٢( )هـ١٤٠ت ( احلارث بن تليد احلرضمي ـ٥
اهللا بن مسعود التجيبي عبد  قد اجتمعت بعد مقتل ةباضياإل, كانت إبايضداعية 

اجلبار بن قيس املرادي, وكانت بني احلارث وبني عبد بطرابلس وهو عىل رأسها, ومعه 
) مرحلة الكتامن(يف ) اجلبارعبد حلارث وا(وكان الناس أيامهام . عامل بني أمية وقائع وأيام

اجلبار خالف شديد فاقتتال, ووجدت جثتامها وسيف كل منهام يف عبد ووقع بينه وبني 
حتى , (*) يف املغربةباضياإلجسد اآلخر, فوقع اختالف كبري وفرقة شديدة يف صفوف 

                                           
 :اإلباضيةدراسات عن , عمرو النامي, ٣٧٢ ص:فتوح مرص وأخبارهااحلكم, عبد ابن : مصادر ترمجته)  ١(

 .١١٢ص
طبقات , الدرجيني, ٥٧ ص:سري األئمةزكريا,   وما بعدها,  أبو٣٧٢ ص:فتوح مرصاحلكم, عبد ابن )  ٢(

, مهنا بن ١٥٢ ص:, عوض خليفات٤٢−٤١ ص:األزهار الرياضية, الباروين, ٢٦−١/٢٤: املشايخ
 .١٢٣ ص:ةباضيإضاءات حضارية من تراث اإلراشد السعدي, 

الدرجيني, :  تفصيل احلديث عنها يفينظر الدين, اجلبار, مسألة تتعلق بأصولعبد  مسألة احلارث و(*)
 .١١٥−١/١١٤: كتاب السري, الشامخي, ٢٦−١/٢٤: طبقات املشايخ



١٢٥ 
عد ذلك أتاهم كتاب أيب عبيدة مسلم من البرصة يأمرهم بالكف عن ذكرمها, وبويع ب

 .ةباضياإلعىل رئاسة ) هـ١٤٤ت (األعىل املعافري عبد طاب اخلأبو
فريقي من احلضارمة, وهذه  يف الشامل اإلةباضياإلفهؤالء ثالثة من كبار الدعاة 

جمرد إملاعة إىل دور احلضارمة البارز يف تاريخ هذه الطائفة اإلسالمية, خارج إطار اإلقليم 
 .اصاخلن احلرضمي احلرضمي الضيق, ونعود إىل الشأ

 )هـ١٣٠−١٢٨(حركة طالب احلق الكندي 
ًلقد كانت حركة طالب احلق حركة سياسية كبرية, كان هلا تأثري وصد واسع  ُِّ ِ

وسيطرة عسكرية ) انقالب(الفة آنذاك, ملا قامت به من اخليف العامل اإلسالمي ودولة 
 حرضموت لتشمل انطلقت هذه احلركة من. الفةاخل عىل أجزاء من دولة وسياسية

وتدخل حتت سيطرهتا وسلطتها املبارشة مناطق واسعة امتدت إىل احلرمني الرشيفني, 
خمرتقة أعايل جبال اليمن, مكونة دولة إسالمية فتية عىل حني غفلة من السلطة احلاكمة 

إهنا حركة رائدة, وجتربة جسورة, قام هبا . للعامل اإلسالمي آنذاك وهي دولة بني أمية
, ليعلنوا للعامل اإلسالمي أن الشعوب اإلسالمية قادرة عىل حمو احلكم ةباضياإل

ن املسلمني قادرون عىل إعادة أعىل التوريث يف السلطة واحلكم, واالستبدادي القائم 
 , إذا أتيحت له الفرصة للقيام, ومل يقمع باحلديد والنارّنظام احلكم اإلسالمي الشوري

 هذا الرأي, فهي تنظر حلركة طالب احلق أهنا حركة وهناك آراء أخر ختالف! هذا رأي
, ختفي وراءها مطامع شخصية, وأهنا جلبت عىل حرضموت سوء الطالع, غري مرشوعة

وسيأيت يف هناية هذا املبحث  ! يوم النجري وحروب مانعي الزكاةوأعادت إليها ذكر
 .تقييم حلالة وادي حرضموت يف تلك األزمنة الغابرة



١٢٦ 

 :)١()هـ١٣٠ت (اهللا بن حييى الكندي عبد   طالب احلق;ـ٦
  هذا ما جاءاهللا بن حييى, من أعيان كندة, من بطن بني عمرو بن معاوية,عبد هو 

 تاريخ مولده, يعلممل و الذي اعتمد عليه أكثر الباحثني, »األغاين« األصفهاين يف به
 . نشأته وهي مسقط رأسه وهبا ,حرضموت منطلق دعوته) شبام(وكانت 

أنه كان من أصحاب أيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة : ت بعض املصادروذكر
 للخارجي املختار بن عوف الثقفي, املعروف ًيف البرصة, وأنه كان رفيقا) اإلمام الثاين(

باض إاهللا بن عبد  لًفذكرت أنه كان رفيقا: )٢(بأيب محزة الشاري, وبالغت بعض املصادر
 يف بلدة ًأنه كان قاضيا: وزادت بعض املصادر.  له يف مجيع أحواله وأقوالهًوموافقا

 . )٣(بحرضموت) اهلجرين(
                                           

, حتقيق أكرم ضياء التاريخ خليفة بن خياط, :املصادر القديمة :] ًأوال: [وأخبار خروجه مصادر ترمجته)  ١(
, بايض وما بعدها, ابن سالم اإل٣٨٤ص): ـه١٤٠٥دار طيبة, املدينة املنورة, الطبعة الثانية, (العمري, 

 ,٤/١٤٩٣: تاريخ األمم وامللوك, حممد بن جرير الطربي, ١١٣−١١٢ص: بدء اإلسالم ورشائع الدين
 كتاب,  الشامخي, ٣/١٦٦: تاريخ العرب, ابن خلدون, ٢٣/٢٣٣: كتاب األغاينالفرج األصفهاين,  أبو

  .ريها, وغ٤/١٤٤: األعالم, الزركيل, ٩٢−١/٩١: السري
, ١٤١−١٢٧ ص:أدوار التاريخ احلرضمي حممد أمحد الشاطري, : املراجع والدراسات احلديثة:]ًثانيا[

 :معامل تاريخ اجلزيرة العربية, سعيد باوزير, ٢١٣−١/٢٠٦: تاريخ حرضموتصالح احلامد, 
ة دار الطباع(, والثقافة الفكر, املؤلف نفسه, ٥٥−٤٧ ص:الصفحات, املؤلف نفسه, ٢٥٤−٢٣٦ص

−١/٦٤: تاريخ حرضموت السيايس, صالح البكري, ٧٣−٦٥ص): هـ١٣٨١احلديثة, القاهرة, 
 :وارجاخل, نايف معروف, ١٤٧−٨٧ ص: يف املرشق العريباإلباضيةاحلركة , مهدي هاشم, ٧٢
تاريخ حرضموت االجتامعي والسيايس قبيل اإلسالم , رسجيس فرانتسوزوف, ٢٤١−٢٢٣ص

املعهد الفرنيس لآلثار والعلوم االجتامعية, (العزيز جعفر بن عقيل,  عبد, ترمجه من الروسية وبعده
احلقيقة واملجاز يف تاريخ , سامل بن محود السيايب, ١٦٤−١٤٦ ص):م٢٠٠٤صنعاء, الطبعة األوىل, 

 .١٢٨ −٧٧ ص):هـ١٤٠٠وزارة الرتاث القومي, سلطنة عامن,  ( باليمن واحلجازاإلباضية
 .١٤١ ص:حلامللل والنالشهرستاين, )  ٢(
 .١٢٧ ص:أدوار التاريخ احلرضميحممد بن أمحد الشاطري, ) ٣(



١٢٧ 

 سبب خروجه; ولكنها جتمع عىل أن السبب الرئييس يف تعليل يف هاف اختالوعىل
هو ما شاهده وملسه من جور عامل بني أمية عىل الناس, فكتب إىل أيب عبيدة : خروجه

ّفأيده وشجعه عىل ذلك, بل . عىل العاملروج اخلبالبرصة يستشريه يف ) اإلمام الثاين(
ًإن استطعت أال تقيم يوما«: وكتب له. استعجله يف الظهور  فافعل, فإن املبادرة ً واحداَ

ٌبالعمل الصالح أفضل, ولست تدري متى يأيت عليك أجلك, وهللا خرية من عباده يبعثهم 
 ةباضياإلملصادر  وتقول بعض ا.»إذا شاء لنرصة دينه, وخيص بالشهادة منهم من يشاء

اجتمعوا ) ةباضياإليعنون هبذا أهل طائفتهم (بأن أهل الشور من املسلمني : )١(القديمة
 . يف اليمن, فلام آنسوا من أنفسهم قوة خرجوا عىل والة بني أمية

واتفقت املصادر عىل أنه تم مجع أموال لتأييد حركة اجلامعة يف حرضموت, فقد 
, بلغت يف يوم ً كثريةًأمواال)  يف البرصةةباضياإلرس أمني (مجع له حاجب بن مودود 

َواحد عرشة آالف درهم, اشرتي هبا سالح وعتاد وأرسل مع أيب محزة ٌ . 
 من كتب عن حركة طالب احلق ـ من أهل حرضموت وغريهم من َّلُثم إن ك

 حييى اهللا بنعبد محزة لقي  من أن أبا: »تاريخ الطربي«الباحثني ـ يتكئون عىل ما جاء يف 
 ألمور عديدة ذكرها الباحثون, ًهـ, وذلك مستبعد جدا١٢٨مصادفة يف موسم حج عام 

فإن حركة كهذه ال يمكن أن تكون وليدة لقاء مصادف عابر, وجمرد اللقاء بني الرجلني 
غري كاف يف التعرف عىل أصول مذهب كامل, كام أن أبا محزة مل يكن ليبايع إال من 

 .)٢(يف مذهبه, وهذا ال يتصور إمكانه يف وقت قصريتوفرت فيه رشوط اإلمامة 

                                           
 .١١٢ ص:بدء اإلسالم, بايضابن سالم اإل)  ١(
من أعالم عامن, , وصالح الصوايف, ١٧١, ١١٨, ١١ص: اإلباضيةنشأة احلركة عوض خليفات,  )٢(

 .٤٦−٤٥ص: صورة مرشقة من حياة الرعيل األول



١٢٨ 

 : بداية احلركة
ُ, وبلج )١(محزة الشاري, واسمه املختار بن عوف األزدي أحد بني سلمة سار أبو

اهللا بن حييى يف عبد , من البرصة, فقدموا عىل ةباضياإلَبن عقبة السقوري, يف رجال من ا
ّإذا خرجتم فال تغلوا وال «:حابه وفيها روج وأتوه بكتب أصاخلُّحرضموت فحثوه عىل 

, وسريوا سريهتم, فقد علمتم أن الذي أخرجهم عىل )٢(ُتغدروا, واقتدوا بسلفكم الصاحلني
فدعا أصحابه فبايعوه فقصدوا دار اإلمارة, وعىل حرضموت . »ُالسلطان العيث ألعامهلم

وأقام . وه, فأتى صنعاء ثم أطلقًإبراهيم بن جبلة بن خمرمة الكندي فأخذوه فحبسوه يوما
َّاهللا بن حييى بحرضموت وكثر مجعه, وسموه عبد  َُ وكان مركز الدعوة يف  ).طالب احلق(ُ

أن معظم جيش طالب : »تاريخ خليفة بن خياط«ففي , ً ومادياًالبرصة يدعم احلركة معنويا
قد ) ايناإلمام الث(عبيدة مسلم بن أيب كريمة  وكان أبو.,)٣(ة البرصةإباضياحلق كان من 

اهللا بن حييى فليقاتل عبد من أراد الدين, فليلحق بصاحبنا بحرضموت «:  ألتباعهًوجه نداء
 .)٤(»!بني يديه حتى يموت

مقاتل, ومر يف ) ٢٠٠٠(ثم سار طالب احلق بعد مدة إىل صنعاء بجيش قوامه ألفا 
 الثقفي طريقه إىل صنعاء بأبني وحلج, والتقى هناك بجيش عامل صنعاء القاسم بن عمر

فهزمهم, ثم سار طالب احلق بجيشه املنترص إىل صنعاء, وهناك ألقى ) ّابن عم احلجاج(
القبض عىل نائب العامل, وعىل وايل حرضموت الطريد ابن خمرمة مرة ثانية, واستوىل عىل 

 . بيت مال صنعاء وخضعت له بالد اليمن
                                           

 مع هـ١٣٠ارجي, قتل يف معركة القر سنة اخلتاريخ بأيب محزة الشاري, أو هو املعروف يف كتب ال)  ١(
 .٣٥ص: , من أعالم عامن, وصالح الصوايف٧/١٩٢: األعالمالزركيل, : ينظر. طالب احلق

 .بايض يف الفكر اإلً ومعتمداًيف هذه العبارة إشارة واضحة إىل كون طالب احلق كان داعية أصيال)  ٢(
 .٣٨٤ص: التاريخط, خليفة بن خيا)  ٣(
 .١/٧٨: كتاب السريالشامخي, )  ٤(



١٢٩ 

 : خطبة طالب احلق يف جامع صنعاء
الفرج عيل بن احلسني  يف جامع صنعاء الكبري, قال أبوثم ألقى خطبته الشهرية 

 اهللا بن حييى عىل بالد اليمن خطب الناس, عبد ملا استوىل «): هـ ٣٥٦ت (األصفهاين 
إنا «: ووعظ وذكر وحذر, ثم قال, ملسو هيلع هللا ىلصفحمد اهللا جل وعز, وأثنى عليه, وصىل عىل نبيه 

عا إليهام, اإلسالم ديننا, وحممد ِ, وإجابة من دملسو هيلع هللا ىلصندعوكم إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 
, وال نشرتي ً, ال نبغي به بديالًنبينا, والكعبة قبلتنا, والقرآن إمامنا, رضينا باحلالل حالال

, وحرمنا احلرام ونبذناه وراء ظهورنا, وال حول وال قوة إال باهللا, وإىل اهللا ً قليالًبه ثمنا
مر فهو اخلق فهو كافر, ومن رشب من زنى فهو كافر, ومن رس. املشتكى وعليه املعول

كافر, ومن شك يف أنه كافر فهو كافر, ندعوكم إىل فرائض بينات, وآيات حمكامت, وآثار 
ونشهد أن اهللا صادق فيام وعد, عدل فيام حكم, وندعو إىل توحيد الرب, .  هباًمقتد

ر, والوالية واليقني بالوعيد والوعد, وأداء الفرائض, واألمر باملعروف والنهي عن املنك
 .ألهل والية اهللا, والعداوة ألعداء اهللا

إن من رمحة اهللا أن جعل يف كل فرتة بقايا من أهل العلم, يدعون من : أهيا الناس
ضل إىل اهلد, ويصربون عىل األمل يف جنب اهللا تعاىل, يقتلون عىل احلق يف سالف 

صيكم بتقو اهللا, , أو]٦٤:مريم[ ﴾ë ê  é è﴿ الدهور, شهداء, فام نسيهم رهبم,
أقول .  يف أمره وزجرهً حسناًوحسن القيام عىل ما وكلكم اهللا بالقيام به, فأبلوا هللا بالء

فأقام مدة يف صنعاء نرش فيها العدل, . طبةاخلانتهت , )١(»قويل هذا, وأستغفر اهللا يل ولكم
 .)٢(وقسم األموال بالسوية بني الرعية

                                           
 .٢٣/٢٣٣: كتاب األغاينأبو الفرج األصفهاين, )  ١(
 .٩٩ ص:كتاب السري, والشامخي, ٢٣/١٠٥: كتاب األغاينأبو الفرج األصفهاين, : طبةاخلمصادر ) ٢(



١٣٠ 

 :  يسيطرون عىل احلجازةباضياإل
 من الرشاة إىل احلجاز, فاقتحم مكة املكرمة )١(محزة بجيش قوامه بضع مئات ر أبوسا

امللك بن عبد الواحد بن سليامن بن عبد , وفر عاملها هـ١٢٨ ذي احلجة سنة ٢٨ودخلها يف 
محزة  , وألقى أبو)٢(مروان األموي إىل املدينة املنورة يوم العارش قبل أن يدخل أبو محزة

ثم استوىل عىل الطائف, وبعدها توجه إىل املدينة املنورة, . رم الرشيفخطبة عصامء يف احل
, وسار اجلمعان حتى التقوا يف ةباضياإل لصد هجوم ً كبرياًالواحد قد جهز جيشاعبد وكان 

هـ, وانترص أبو محزة وجيشه, وبلغ القتىل يف جانب أهل املدينة ١٣٠ صفروادي قديد, يف 
 . َمن قريش وحدها ) ٣٠٠(, منهم )١٧٠٠:  قتيل, وقيل٧٠٠(أكثر من 

الواحد إىل الشام, وأظهر عبد , وفر هـ١٣٠ صفر ١٣محزة املدينة يف  ودخل أبو
ِأهل املدينة الطاعة لطالب احلق كرها, ومل يبايع منهم إال نفر قالئل, وكانوا يعيدون 

ولكن مل . صالهتم خلفه, وألقى خطبة ثانية يف حرم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
ً عىل املدينة سو ثالثة أشهر تقريباةباضياإلتدم سيطرة  , ثم أخرجوا منها بعد قدوم َ

 يف وادي ةباضياإلمن الشام, فواجهه ) هـ١٣٠ت (امللك بن عطية السعدي عبد جيش 
ر فهزمه, وتقدم إىل املدينة فهرب أبو محزة إىل مكة, وفتك أهل املدينة بمن بقي من ُالق
 . ًيها, فدخلها السعدي منترصا فةباضياإل

وملا بلغ طالب احلق هزيمة أصحابه يف وادي القر, عزم عىل التحرك, ولكن 
 املبارزة, فهزمه ًمحزة فيها, ثم برز طالبا حورص أبو, فسبقه جيش السعدي إىل مكة

َالسعدي واحتز رأسه, وأرس من مجاعته نحو  , وصلب ًفأمر بقتلهم مجيعا)  رجل٤٠٠(َّ
يف سنتني كاملتني, ومل تنزل بقايامها إال بعد اخلُة وبعض أعوانه عىل فم شعب محز أبو

                                           
 .١١٦ ص:اإلباضيةاحلركة مهدي طالب, )  ١(
  .١١٧ – ١١٦ص: املصدر السابقمهدي طالب,  )٢(



١٣١ 
حلرمني الرشيفني, فرتة عصيبة مرت عىل أهل اقدوم دولة بني العباس, وهكذا انتهت 
 . بعد مقاومة عنيفة استمرت سبعة أشهر

 : مقتل طالب احلق واهنزام احلركة
ُليفة مروان اخلَّبطالب احلق يف اليمن, فوجه  املنهزمني ةباضياإلَحلق من تبقى من فلول 

امللك السعدي إىل للقضاء عىل طالب احلق, فلقيه يف منطقة عبد َقائده ) احلامر(بن حممد ا
 حتت ًحتت صنعاء, وجرت بينهم مناوشات, انتهت بسقوط طالب احلق قتيال) صعدة(

 امللكعبد ه يزيد بن َسيوف ابن عطية وجيشه, فقطع رأسه وأرسل به إىل الشام صحبة ابن
 )إمامة الظهور(الفة بسقوط ما يسمى اخلَّالسعدي, الذي سار ليزف البرش إىل مركز 

 . ً والتي دامت مدة ستة عرش شهراةباضياإلعند 
, وهو سائر )١(امللك بن عطيةعبد  بحركة دفاعية, فأقدموا عىل قتل ةباضياإلثم قام 

. وحزوا رأسه كام فعل برأس إمامهم طالب احلقيف طريقه إىل مكة ليتوىل إمارة احلجيج, 
الرمحن بن يزيد السعدي, فام أن سمع عبد  عىل صنعاء ابن أخيه ّامللك قد وىلعبد وكان 

 بقيادة شعيب البارقي إىل حرضموت, فجعل يقتل النساء ًبمقتل عمه حتى أرسل جيشا
ً, ومل يبق أحدا)٢(والصبيان ويبقر البطون وينهب األموال  ةباضياإلِلة ابن عطية من  من قتِ

 .)٣(هينن, وحورة, وقعوظة, وشبام: راب والنهباخلإال قتله, ومن البالد التي وصلها 

 :ملخص التوجهات الفكرية حلركة طالب احلق
التوجهات الفكرية هلذه احلركة بالعودة إىل رسائل أيب   يمكن للباحث دراسةـ١

                                           
 .١/٩٨: كتاب السريالشامخي, )  ١(
 .٣٩٥ ص:التاريخخليفة بن خياط, )  ٢(
  .١٤١−١/١٤٠: أدوار التاريخ احلرضميحممد بن أمحد الشاطري, ) ٣(



١٣٢ 
, التي سبق ذكرها, والرجوع إىل مصادرها وتوجيهاته لطالب احلق) اإلمام الثاين(عبيدة 
 . األصلية
 للتعرف عىل أصول دعوته ً إن خطبة طالب احلق يف صنعاء املتقدمة مهمة جداـ٢

, إذ منزلة طالب احلق عندهم كبرية ةباضياإل لكل من يدرس تاريخ ًبل هي مهمة جدا
أيب بكر وعمر : خنيَ, وينزلونه بعد الشي)أول إمام من أئمة الظهور(, فهم يعدونه ًجدا

 .ً, وهذه منزلة كبرية جدا)١(ريض اهللا عنهام
الرمحن عبد رسالته لرجل من أصحابه يدعى :  ومن اآلثار األخر لطالب احلقـ٣

 .)٢( عن مصدر نادرً حتت إمرته, أوردها الباحث النامي يف كتابه نقالًبن حممد, كان حاكاما
يل القريش إىل طالب احلق, تعترب من حمبوب بن الرح) عهد( كام توجد رسالة ـ٤

إضافة جديدة إىل سريته وتوجهاته الفكرية, وهذا العهد ورد يف طبقات الدرجيني 
 يف املرشق, وهلذا ةباضياإل, ومل يوردها غريه من قدامى مؤرخي )هـ٦٧٠ت (املغريب 

: , وأول من نبه عليها)ًهـ تقريبا١٣٩٥سنة (فلم تعلم إال بعد طبع كتاب الدرجيني 
من أعالم عامن, صور مرشقة من حياة «صالح الصوايف يف كتابه .  دبايضالباحث اإل

 إياه ببعض التوضيحات واإلضاءات ً, ثم أورد نصها متبعا)١٨٠ص: (»الرعيل األول
 ). ٢١٠−١٩٩ص(

ّإال أن هناك تساؤالت حول صحة هذا العهد, فإن طالب احلق كان خروجه سنة 
, وكان يف ذلك العهد من كبار )ةباضياإلثاين أئمة (عبيدة هـ كام قدمنا, يف عهد أيب ١٢٩

ٌاجلامعة من يغطي عىل حمبوب بن الرحيل وطبقته, إذ أن حمبوبا معدود يف تالميذ الربيع بن  ً
                                           

, وانظر استشهادهم بل احتجاجهم بأفعاله يف ٢٤٩−٢٤٨ ص:اإلباضيةدراسات عن عمرو النامي, )  ١(
 .٣٥٧ ص:رسالته إىل أهل حرضموتأيب احلواري يف كام ورد عند ) سريهم(رسائلهم و

 .٦٧−٦٦ ص:اإلباضيةدراسات عن عمرو النامي, . د)  ٢(



١٣٣ 
فدرجته نازلة, وبالتايل فليس مثل حمبوب يف ذلك الزمان املتقدم ! ِحبيب, تلميذ أيب عبيدة

 .وتوجيهات ملثل طالب احلق يف أمر خطري) ًهوداع(والوقت املشحون بالكبار من يوجه 
من قبيل الرسائل اإلخوانية, الحتامل ) العهد(اللهم إال إن قلنا أن هذه الرسالة 

 .طالب احلق الكندي, وحمبوب بن الرحيل, واهللا أعلم: تقارب عمرهيام, أعني

 ):هـ١٣٠سنة ( يف حرضموت بعد مقتل طالب احلق ةباضياإل
ِ مقتل طالب احلق أحد كبار قواده وهو قام باإلمامة بعد اهللا بن سعيد عبد ُ

) هـ١٥١ت (ُهـ ـ أو التي تليها ـ قدم معن بن زائدة الشيباين ١٤١, ثم يف سنة احلرضمي
ًة حرضموت األفاعيل تنكيالإباضي من أيب جعفر املنصور, وفعل ببتولية َ جزاء ما , هبمَ

) ًمخسة عرش ألفا (قرابةجيته ووحشيته ِعملوه يف حرهبم مع طالب احلق, وراح ضحية مه
َ, فكان جزاؤه أن قتل عىل يد واحد منهم وهو بأرض سجستان )١(من حرضموت وحدها

 ).كام سيأيت(
سمعت سيدي وشيخي «): هـ١٣٨٢ت (قال العالمة علوي بن طاهر احلداد 

َالربشةإن : يقول] هـ١٣٣٤العالمة أمحد بن حسن العطاس, ت سنة : يعني به[ َوضع , املَ
ِاملعروف أسفل من بلد  َ ُهدون(َ وارج هناك; اخلَ برش معن, سمي بذلك ألن جيش )َ

 .)٢(»استأصل: ومعنى برش بلغة أهل حرضموت
                                           

/ ١: أدوار التاريخ احلرضمي, و الشاطري, ١٢٨, ١٢٤ص:  يف املرشقاإلباضيةاحلركة مهدي طالب, )  ١(
والكرم, الرجل يرضب به املثل يف الشجاعة «: ١٤٤ويضيف شيخنا الشاطري ص .١٤٤−١٤٣, ١٢٥

, ومل يؤنبه ضمريه عىل ما ًلوال أنه متهور فيام عمله بحرضموت واليمن, كقائد مل جتد الرمحة إىل قلبه سبيال
َوقد وصفه الذهبي وغريه من أئمة اإلسالم باجلور والعسف, وليس كل : قلت, إلخ, »اقرتفته يداه

 .املؤرخني أثنى عليه
  .١٤٠ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, ) ٢(



١٣٤ 

 : )١()هـ١٧٩ت بعد (اهللا بن سعيد احلرضمي عبد  ـ٧
امللك عبد  يف حروب طالب احلق بحرضموت, وملا قدم جيش ً كبرياًكان قائدا

تصد لقتاله ومواجهته, ثم ) هـ١٣٠ت (قتل طالب احلق السعدي إىل حرضموت بعد م
, ثم غادر السعدي بعد أن اصطلح معهم, )٢(ًحتصن بشبام, فكانت احلرب بينهام سجاال

 يف حرضموت بعد ةباضياإلاهللا بن سعيد إمامة عبد وتوىل . وقتل يف الطريق كام قدمنا
وت مل جيمعوا عىل مقتل طالب احلق, وجعل قاعدته مدينة شبام, ولكن أهل حرضم

 وجعلوا القيد يف اهللاعبد وحبسوا , )خنبش: حسن, أو( آخر يدعى ًإمامته, فبايعوا رجال
أيوب وائل احلرضمي, وحاجب بن مودود  فقدم كبار اجلامعة من البرصة وفيهم أبو. يديه

موا ُاهللا ال يريدون احلرب, وطلبوا من اجلامعة أن حيكعبد , وكان أصحاب )أمني الرس(
, )٣(هـ١٧٩ هلم بذلك, وكان ذلك بعد سنة ٌروج املعارضني من بينهم, فحكم حاجببخ

 . إىل هذا التاريخًمما يفيد بقاءه حيا
 ): هـ١٤٢ت حوايل  ()٤( زحر احلرضميـ٨

, اختفى يف بعض القر احلصينة يف حرضموت عند ةباضياإلمن رجال الدعوة 
عم له, وكان ابن عمه ذلك صاحب عند ابن ) هـ١٥١ت (قدوم معن بن زائدة الشيباين 

ّحظوة ومكانة عند معن, فطلب األمان البن عمه زحر من معن فأمنه, فسار حتى قدم به  َ َ
                                           

: كتاب السريالشامخي, : وينظر).  اجلرميعبداهللا بن معبد (حترف اسمه يف طبعة كتاب األغاين إىل )  ١(
, ١/١٢٥: أدوار التاريخ احلرضمي, الشاطري, ١١٠ ص:حتفة األعياناهللا الساملي, عبد , و١/٨٥

 اإلباضيةاحلركة , مهدي طالب, ١٣٤, وص١٠٧−١٠٦ ص:اإلباضيةدراسات عن وعمرو النامي, 
 .١٤٤−١٤٠ ص:يف املرشق

 .١٤٣ ص:اإلباضيةاحلركة , مهدي طالب, ٣٩٤: التاريخخليفة بن خياط, )  ٢(
 .١٠٩ ص:حتفة األعياناهللا الساملي, عبد : كام يؤخذ من)  ٣(
 .١/١٠٧: كتاب السريالشامخي, )  ٤(



١٣٥ 
: عبيدة, فقال فسألنا أبا: رب ـاخلوائل ـ راوي هذا  قال أبو. ٍإىل معن فقتله, بعد أن أمنه

ًيقتل عالنية ُ َ َرف أن معنا يقتل بعد أن أيع: قالُال نتهمه عىل ابن عمه, : فقالوا! ً ورساُ ُُ ً ْ َ ُ ِ

َيؤمن?,  ُِّ ًيقتل رسا: نعم, قال: قلناَ ُ َ  . ً وعالنيةُ
أن ابن العم :  من هذا النصُّمَتْشُوي. ةباضياإلهذه مسألة أصولية من مسائل : قلت

إىل معن لعلمه بغدره, ) ًازحر(, وكان عليه أن ال يسلم ابن عمه ًكان من أهل الدعوة أيضا
 .ملعن, واهللا أعلم) ًزحرا(القتل, جزاء تسليمه باجلامعة عىل ابن العم هذا لذلك كان حكم 

 : )١()هـ١٥١ت بعد ( حممد بن عمرو احلرضمي ـ٩
 بحرضموت فقتله معن ًمن بني احلارث بن حرضموت األصغر, كان أبوه ملكا

بيه , فلام كرب حممد هذا سار يف فجاج األرض يطلب ثأر أًفيمن قتل, وترك أوالده أيتاما
ويسأل عن معن, حتى علم أن املنصور واله عىل بست من أرض سجستان, وكان قد 

 فكمن له , طيب البغدادي يف تارخيهاخلوليها من قبل أيب جعفر فأساء السرية, عىل ما رو
هـ, ١٥٢سنة : هـ, وقيل١٥١ يف زي عامل بناء, وذلك سنة ًسنة حتى متكن منه متنكرا

 .هـ١٥٨سنة : وقيل
 :ًلك شعراوقال يف ذ

ُخرجت له والقلب منِّي ك ُار ترضمـه بنـِواشيـُجيش غـت هـَّأنـُ َّ ٍ 
ُحللت به وتري ومل آل خ ِ ْ َ ُره يتهجمـؤادي حــان فــوك ًاـائبـُ َُّّ َ 

                                           
, )٧١٥٦: ضمن ترمجة معن رقم (١٥/٣١٦: تاريخ بغدادطيب البغدادي, اخل: مصادر ترمجته) ١(

, خالصة السرية اجلامعة لعجائب أخبار امللوك التبابعة, نشوان احلمريي, ٢/٣٢٧: اإلكليلاهلمداين, 
: وفيات األعيان, ابن خلكان, ١٨٥−١٨٣ ص):هـ١٣٩٥املكتبة السلفية, القاهرة, الطبعة الثانية, (
أدوار ري, , الشاط٧/٢٧٣: األعالم, الزركيل, ١١٢−١١١ ص:قرة العيون, ابن الديبع, ٥/٢٤٤

 .١٤٣ ص:التاريخ احلرضمي



١٣٦ 
ًفأطعنته حتت الرشاسيف طعنة ِ َ ُؤاد هتدمــٍرأس للفــَوأخر ب ُ ِّ 

ْا قدمت معن ومل أكنـفهذا بم ُ ُْ ِتى متس حلمَألقعد ح َ ُا يقسمــُ َّ 
وملا عاد إىل حرضموت لقيه أعياهنا مهنئني له بالظفر, وألبسوه التاج, وللشعراء يف 

 .ال نطيل بذكرها معن مراث كثرية,
 :)هـ١٧٠بعد ( إىل أهل حرضموت, )٢(يلَحُّ بن الرِ حمبوب)١(ُةَريِس

يم َّوهي خطاب مطول حيتوي عىل نصوص عقدية وفكرية معقدة من تعال
َ الكبري حمبوب بن الرحيل بايضلكالم والتوحيد, كتبها اإلمام اإل, تتعلق بعلم اةباضياإل ُّ

, أحد كبار الزعامء والقادة )سفيان أبو(, امللقب )هـ١٩٥ت حوايل (القريش العامين 
ني, إىل أهل حرضموت حيذرهم فيه من بدعة نجمت عىل يد عامل منهم اسمه باضياإل

َ, وكان حمبوب تبع يف هذه املسائل مذهب العجاردة كام يقول )٣()هارون بن اليامن( ٌِ

 .)٤(العالمة علوي بن طاهر احلداد 
 لزمن ظهور الداعية هارون, ولكن الدالئل ً حتديداةباضياإلومل أجد يف املصادر 

, وأرجح أنه ظهر بعد )هـ١٥٠بعد (تشري إىل ظهوره يف النصف الثاين من القرن الثاين 
اصة بتلك اخل وكتب التاريخ ةباضياإلام يعلم من تتبع السري واجلوابات هـ, ك١٧٠سنة 
 . الفرتة

                                           
طابات الدينية والرسائل السياسية التي يبعثها زعامء الدعوة اخليعرب هبا عن : بايضالسرية يف الرتاث اإل) ١(

: »السري«طابات اخلإىل أتباعهم, حتتوي توجيهات مذهبية وعقدية, والصفة الغالبة عىل هذا النوع من 
 .ن دعاهتم, فلعلها أخذت مسامها من هذه احليثيةكثرة االستشهاد بسري القدامى م

 من, الصوايف, ١/١٠٨: كتاب السري, الشامخي, ٢/٢٧٨: طبقات املشايخالدرجيني, : مصادر ترمجته) ٢(
 .٣٠٥, و ٢٧٣ ص:السري واجلوابات, جمموعة علامء, ٢١٠−١٧١ ص:أعالم عامن

 .١٤٩−١/١٤٨: يانحتفة األعالساملي, : ينظرهـ, ٢٢٦عاش إىل ما بعد سنة )  ٣(
 .١٢ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد, ) ٤(



١٣٧ 

ة حرضموت بقوا عىل صالهتم بالزعامة إباضيأن :  هامة; منهاًونستخلص أمورا
 التي حتولت إىل عامن, واهتامم الزعامء بحرضموت وأهلها, وتوجيه ةباضياإلالدينية 

يهم من تغري عقائدهم ودخول أفكار جديدة  علًالنصائح واإلرشادات إليهم, خوفا
 .عليها, ولكنهم كانوا قد انتحلوا مذهب هارون, خمالفني يف ذلك ما دعاهم إليه حمبوب

 :نسختها
لعلامء وأئمة عامن يف القرون ) السري واجلوابات(ضمن كتاب ) السرية(هذه طبعت 

حقيق الدكتورة سيدة األوىل, نرشته وزارة الرتاث القومي والثقافة بسلطنة عامن, بت
 ).٣٢٥ – ٣٠٥ص: (هـ١٤١٠إسامعيل كاشف, صدرت طبعته الثانية سنة 

 ة حرضموت يف القرن الثالث اهلجريإباضي
 : )١( إبراهيم املوفق احلرضميـ١٠

َّة احلضارمة بمرص, عاش يف أول القرن الثالث اهلجري, ذكره ابن سالم إباضيمن 
, عامل القرآن, وكان ٍتْفُفقيه م«: ى عليه بقولهيف كتابه, وأثن) هـ٢٧٣ت بعد  (بايضاإل

ّوذكر أن والده سالم بن عمرو . »ًمشهورا َ لقيه يف مرص, وكان يكاتبه ) هـ٢٢٠ت حوايل (ّ
ويف كتابه إىل والدي من مرص يف , ِوداره بحرضموت بمحرس«: منها, قال ابن سالم

َ ديار قبيلة حرضموت  يف:أي) بحرضموت(وقوله . )٢(»حياهتام عرفت بنعته موضع داره ِ

َّالنازلة بمرص رشقي الفسطاط ِ. 
                                           

 .١١٥ ص:بدء اإلسالم, بايضابن سالم اإل: مصدر ترمجته) ١(
 .١١٥ ص:املصدر السابق, بايضابن سالم اإل)  ٢(



١٣٨ 

 : )١(العزيز احلرضميعبد سليامن بن ـ ١١
 التي كتبت بعد عام »السري«يف ثنايا الرسائل  إمام من أئمتهم بحرضموت, ذكر

ِ, الصلت بن مخيس »ِّسرية أيب املؤثر«: هـ, ومنها٢٦٠ رويص, الذي عاش إىل أواخر اخلَّ
 من أئمة ًبلغنا أن إماما«: , ومما جاء فيها»األحداث والصفات«, املسامة )٢(القرن الثالث

العزيز يف حرضموت, أنفق مائة ألف درهم عىل لطمة عبد املسلمني, يقال له سليامن بن 
َحتى أنصف املظلوم, فلو رأ أن دون هذا يسعه أو حيل له, التسع بدون هذا َّ«)٣(. 

 . ٍم أليب املؤثر يدل عىل أنه ممن أمجعوا عىل إمامتهُّأتى هذا النص يف سياق كال. انتهى
يف ) اآليت ذكرها ()٤( إىل أهل حرضموت»سرية أيب احلواري«وورد ذكره يف 

 .معرض رضب املثل بعدله وأنه مل يكن يف زمانه من يشاهبه, بدون ذكر للقصة السابقة
 :هـ٢٧٨سرية أيب احلواري العامين ألهل حرضموت; بعد 

, تكشف الضوء عن ةباضياإل التي تم االطالع عليها يف املصادر »السرية«هذه 
أسامء أشخاص من دعاهتم يف حرضموت, وهم وإن جهلت أعياهنم, وخفيت ترامجهم, 
فهذا هو الشأن يف غالبية تراثهم يف حرضموت الذي نحاول الكشف عنه وتسليط الضوء 

 ., السابق ذكرها» الرحيلسرية حمبوب بن«عليه, ووضعيتها تشابه إىل حد كبري وضعية 
                                           

 .ال توجد لدينا مصادر لرتمجته سو ما ورد يف الرسائل العامنية املشار إليها)  ١(
مقدمة كتاب األحداث جاسم ياسني الدرويش, . د: ينظرهـ, ٣٠٥مات بعد سنة يرجح البعض أنه )  ٢(

 ).ص( ص:والصفات أليب املؤثر
, ضمن كتاب السري واجلوابات ألئمة عامن, حتقيق األحداث والصفاترويص, اخلاملؤثر الصلت  أبو)  ٣(

 والثقافة, وزارة الرتاث القومي(, واملصدر نفسه, بتحقيق جاسم الدرويش, ٥١ ص:سيدة كاشف
 .٣٧ ص):هـ١٤١٧سلطنة عامن, الطبعة األوىل, 

 .٣٤٢ ص:, ضمن كتاب السري واجلواباتسرية أيب احلواري إىل أهل حرضموتاحلواري,  أبو)  ٤(



١٣٩ 

اهللا, وأيب عمر, وأيب يوسف عبد إىل أيب «: تقول هذه السرية يف أوهلا, بعد البسملة
الرمحن بن عبد , وأمحد بن سليامن, وحممد بن عمر, و)١(اهللا بن مرةعبد حممد بن حييى بن 

ين يوسف, إخواننا من أهل حرضموت, من أخيهم أيب احلواري حممد بن احلواري العام
 . , إلخ».. 

حافلة بذكر الكثري من السري واألخبار ملن عارصهم كاتبها من » السرية«وهذه 
 .ً يف عامن يف ذلك العرص, وتعترب وثيقة تارخيية وفكرية هامة جداةباضياإلأئمة 

ورود : أوهلام: هـ,, ألمرين٢٧٨ كتبت بعد سنة ًفهي قطعا: أما تاريخ هذه السرية
هـ, ما مل ٢٦٠بوب بن الرحيل والرتحم عليه, وهو تويف سنة اسم القايض حممد بن حم

وقوف كاتبها أيب احلواري عن أمر موسى بن : والثاين ! من النساخنيًيكن الرتحم مضافا
موسى وراشد بن النرض, اللذين خرجا عىل بعض األئمة يف عامن, وقتل موسى سنة 

د افرتق الناس يف أمرمها, وق, )٢()هـ٢٨٠ت (ُرويص اخلَّهـ عىل يد اإلمام عزان ٢٧٨
 .فكان موقف أيب احلواري الوقوف عن ذلك

                                           
منشورات (بتعليق حممد بن عيل األكوع, : اإلكليلاهلمداين, يف : يقارن بني هذا االسم وما ورد عند)  ١(

, ورفع )ارجياخلحممد بن حييى : (, فإنه ذكر بالنص٢/٤٩): هـ١٤٠٧ثالثة, املدينة, بريوت, الطبعة ال
إن حممد بن :  يف تعليقه عىل هذا االسمزعمنسبه يف بني ناعمة من الصدف, ولكن املعلق عىل الكتاب 

وعزا ذلك إىل تصحيف ! اهللا بن حييى; طالب احلقعبد إنام هو : َالصوابوأن ! ُحييى غري معروف
سرية أيب «أنا فأخالفه, وأعتقد أن من ذكره اهلمداين هو عني الشخص الذي ورد يف أما . النساخ
, جناية األكوع عىل ذخائر اهلمداينأمحد حممد الشامي, : ينظر عن حتريفات األكوع. بايضاإل» احلواري

 ).هـ١٣٩٩دار النفائس, بريوت, الطبعة األوىل, (
املؤثر الصلت   موسى وراشد مشهور, وما ألف أبووخرب. ٢٤٥−١/٢٤٤: إحتاف األعيانالساملي, )  ٢(

 .إال لوقوع تلك األحداث» األحداث والصفات«رويص كتابه اخل



١٤٠ 

 :نسختها
, نرشة »السري واجلوابات لعلامء وأئمة عامن« ضمن كتاب »السرية«طبعت هذه 

وزارة الرتاث القومي والثقافة بسلطنة عامن, بتحقيق الدكتورة سيدة إسامعيل كاشف, يف 
 ).٣٦٥ – ٣٣٧ص : (هـ١٤١٠طبعته الثانية سنة 

  حرضموت يف القرن الرابع اهلجريةإباضي
) هـ٣٤٤عاش إىل ما بعد (يف مطلع هذا القرن نجد مؤرخ اليمن الشهري اهلمداين 

, فقد جاء فيه بعد أن »صفة جزيرة العرب« معلومات هامة يف كتابه ةباضياإليذكر عن 
وإباضتهم «: بوادي عمد) رخية(ذكر بعض القر التي تقطنها قبيلة جتيب وهي بلدة 
وأما موضع «: وقال.  انتهى.)١(»قليلة, وأكثر ذلك يف الصدف, ألهنم دخلوا يف محري

 .  انتهى.)٢(»اإلمام الذي يأمر وينهى ففي مدينة دوعن
يشعر أن املراد كرب مدن وادي دوعن, وكرباها هي مدينة ) مدينة دوعن: (فقوله

 يف ةباضياإلإىل أن موضع ) هـ١٣٨٢ت (ويذهب العالمة علوي بن طاهر احلداد . ريبةاخل
ِجزع الصدف(وادي دوعن يقال له  َّ ُ ْبضة(قريب من بلدة , )٣()َْ َ  ). ريبةاخل(وغري بعيد من ) ُ

إىل ) شبام(إشارة إىل انتقال موضع القوة والسلطة من ) يأمر وينهى: (ويف قوله
وت مل وادي دوعن بعد زمن طالب احلق, ويف كالمه داللة قاطعة عىل أن أهل حرضم

ًيكونوا كلهم عىل ذلك املذهب, وفيه رد ضمني عىل ما سيأيت نقال ٌّ ْ : ّ عن الرحالة البشاريِ
 )!رشاة(يف تعميمه الوصف عىل احلضارمة بأهنم 

                                           
 .١٧٢ ص:صفة جزيرة العرباهلمداين, )  ١(
 .١٧١−١٧٠ ص:املصدر السابقاهلمداين, )  ٢(
 .١٣٩ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, ) ٣(



١٤١ 

حممد بن يوسف التجيبي, كان رئيسهم يف : ة ذلك العرصإباضيومن أعيان 
الرمحن بن عبد (من قرابة وذكر مجاعة آخرين, ولعله » الصفة«, ذكره اهلمداين يف )رخية(

 .ًإىل أهل حرضموت, حسبام ذكرته قريبا» سرية أيب احلواري«الذي ورد ذكره يف ) يوسف
 :ةباضياإلو) هـ٣٤٥ت  ((*)السيد املهاجر; أمحد بن عيسى العلوي

هـ, قدم أحد العلويني األرشاف من ٣١٨يف ذلك العرص, وبالتحديد يف عام 
ته من جحيم الفتن التي اشتعلت يف البرصة خاصة بعد  بذريًالبرصة إىل حرضموت, فارا

هـ, تالهم ٢٧٠هـ وحتى سنة ٢٥٥من سنة ) ً عاما١٤(ثورة الزنج التي دامت قرابة 
هـ باقتالع ٣١٧ظهور القرامطة يف سواد الكوفة وانتشارهم الفظيع إىل أن قاموا سنة 

ومنعوا احلجيج من احلجر األسود من موضعه يف الكعبة املعظمة وأخذه إىل البحرين 
 .)١(الوقوف يف تلك السنة

وتفاصيل هجرته وترمجته ليس هنا موضعها, والذي يعنينا هو ما ورد يف ترمجته يف 
 دخلوا ةباضياإلوارج اخلمن أن «: مصدر متأخر ملؤرخ يف القرن احلادي عرش اهلجري

ه خلق كثري, حتت طاعته, وأن اهللا أطفأ به نار البدعة يف حرضموت, وأنه تاب عىل يدي
! )٢(»ورجع من البدعة إىل السنة جم غفري, وأن عىل يديه كان انتشار املذهب الشافعي

                                           
, ١٣٣ ص):هـ١٣٤٧طبعة خاصة, القاهرة, (, الربقة املشيقةن, عيل بن أيب بكر السكرا: مصادر ترمجته (*)

 ):هـ١٤٠٥مطابع املكتب املرصي احلديث, الطبعة األوىل, (, غرر البهاء الضويحممد بن عيل خرد, 
, وأفرده ١٢٧−١/١٢٣): طبعة خاصة, هـ(, املرشع الروي, حممد بن أيب بكر الشيل, ٣٣٥, و٦٩ص

دار الرشوق, جدة, الطبعة (, اإلمام املهاجراهللا بن نوح, بد عحممد ضياء شهاب و: بكتاب مستقل
 ).هـ١٤٠٠األوىل, سنة 

دار حسان, دمشق, الطبعة (, اجلامع يف أخبار القرامطةسهيل زكار, . د: عن أخبار القرامطة, ينظر)  ١(
 ., وما بعدها١/١٢٨): هـ١٤٠٧الثالثة, 

مطبعة (, رشح العينية, )هـ١١٤٥ت (بن زين احلبيش أمحد : , ونقل عنه١/١٢٧: املرشع الرويالشيل, )  ٢(
 .اإلباضية, بدون ترصيح بذكر ١٣٤ ص):هـ١٤٠٧كرجاي, سنغافورة, الطبعة األوىل, 



١٤٢ 
: غاية ما ورد يف املصدر األقدم, )١()القرن التاسع(بينام مل يرد هذا يف أقدم املصادر املتوفرة 
عقائد سالمتهم مما التبس به أرشاف العراق من ال«: أنه نال هو وذريته هبجرته وانتقاله

الفاسدة, وفتن البدع وظلامهتا, وخمالفة السنة وأهلها, وموافقة الشيعة يف قبائح معتقداهتم 
 ., إلخ»..

َ ووقعة بحرانةباضياإل ْ َ ُ ْ : 
ُمسلحة تعرف بوقعة ) معركة(ًويذكر بعض مؤرخي حرضموت أن هناك وقعة  َ ُ ً

َبحران( ْ ْ, موضع بحرضموت يف منطقة الكرس, ولكن املصادر والد)َ الئل التارخيية القديمة َ
 للمؤرخ الشيل ًويذهب البعض ـ تبعا. )٢(تضعف وال تقو عىل إثبات مثل هذه األخبار

املناظرة, ومقارعة ب :األساليب الكالمية, أيمعهم املهاجر استعمل السيد ـ إىل أن  ًأيضا
 .احلجة باحلجة

 كام أخذوا من املزعومة,) وقعة بحران(استبعاد ما يقال عن : واستنتجوا من ذلك
إال يف مطلع ) تريم(تنقل السيد املهاجر وأحفاده يف عدة قر وعدم استقرارهم يف مدينة 

يف اهلجرين ) ةباضياإل( مورست عليهم من قبل ًأن هناك ضغوطا: القرن السادس
واجلبيل ـ ويف هاتني القريتني كان نزله وأوالده أول ما وطئت أقدامهم أرض حرضموت 

 وهبام مساكن قبيلة الصدف, كام تقدم النقل قريبا)دوعن(ـ ومها من قر ,ً  عن اهلمداين, َّ
                                           

طيب اخلالرمحن عبد , للشيخ اجلوهر الشفاف: , وأقدم مصدر قبله١٣٣ ص:الربقة املشيقةهو كتاب )  ١(
 .مسندة) حملية(صص كرامات وق: , خمطوط, وحمتوياته)هـ٨٥٥ت (الرتيمي 

: , وممن نقلها عنه)خمطوط(, السفينة, )هـ١٣٣٤ت (أمحد بن حسن العطاس : ُخرب هذه الوقعة نقل عن)  ٢(
: , وعنه)خمطوط(, »بضائع التابوت«يف كتابه الكبري ) هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد 

قاف فيها, بينام مل يورد السقاف َ, وقد نقل باوزير تشكك الس٦١−٦٠ ص:الصفحاتسعيد باوزير, 
 .٤٦٢ ص):بحران(, عند ذكره منطقة )إدام القوت(خرب هذه الوقعة يف كتابه اآلخر 



١٤٣ 
وأما الكالم عن مذهب السيد املهاجر وهل كان انتشار . )١(ة كثريةإباضيوهؤالء فيهم 

 . عىل يديه? فهذا نرجئه إىل موضعه أول الباب الثالثًاملذهب الشافعي حقا

 :يصف حرضموت)  هـ٣٤٦ت (املؤرخ املسعودي 
للمؤرخ عيل بن احلسني » مروج الذهب ومعادن اجلوهر«وجاء يف كتاب 

ُوحلق بقية «: , قوله ملا ذكر حروب بني أمية ضد طالب احلق)هـ٣٤٦ت (املسعودي  َ ِ

ة إىل هذا الوقت وهو سنة اثنتني وثالثني إباضيوارج ببالد حرضموت, فأكثرها اخل
َ, وال فرق بينهم وبني من بعام)هـ٣٣٢(وثالثامئة   . انتهى.»وارج يف هذا املذهباخلَن من ُ

 :يصف حرضموت)  هـ ?٣٦٧ت (َاجلغرايف ابن حوقل البغدادي 
َويف هذا القرن قدم الرحالة ابن حوقل البغدادي  ّ  حلرضموت ًوصفا) هـ?٣٦٧ت (ّ

 ةباضياإلارجية, عىل رأي اخلودينهم «: ّ, وقال عن سكاهنا»صورة األرض«يف كتابه 
 .)٢(»منهم

 :يصف حرضموت) هـ?٣٨٠ت (لبشاري املقديس املؤرخ ا
املؤرخ الرحالة حممد , ًوممن ذكر حرضموت من املؤرخني من أهل هذا القرن أيضا

, فإنه ملا »أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم«, يف كتابه )هـ?٣٨٠ت (بن أمحد البشاري ا
                                           

, صالح ٥ ص:جنى الشامريخ, علوي بن طاهر احلداد, ٤٦٢ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد ) ١(
 :يخ احلرضميصفحات من التار وما بعدها, سعيد باوزير, ١/٣٠٥: تاريخ حرضموتاحلامد, 

اهللا بن عبد , وحممد ضياء شهاب و١٥٠ ص:أدوار التاريخ احلرضمي, حممد الشاطري, ٦٠−٥٨ص
 .٥٩ ص:اإلمام املهاجرنوح, 

وهذا . ٣٨): م١٩٣٨مصورة عن طبعة ليدن, (, صورة األرضالقاسم حممد ابن حوقل النصيبي,  أبو) ٢(
 .٣/١٧٠: »تارخيه«النص نقله عنه ابن خلدون يف 



١٤٤ 
ٌهي قصبة األحقاف, موضوعة يف ال: ُحرضموت«: ذكر حرضموت قال عنها ُِ ٌرمال, عامرة, َ

ٌنائية عن الساحل, آهلة, هلم يف العلم و ُري رغبة, إال أهنم رشاة شديد سمرهتماخلٌ َ ُ ٌَّ ٌ ُ ٌ«)١( .
 . انتهى

َرشاة(ُفوصفه هلم بأهنم   ـ مع ًوارج كام قدمنا سابقااخلِـ وهو وصف من أوصاف ) ُ
ل عىل أن مجيع  فيهم بدون شك, فالنقول ال تدةباضياإلُالتعميم غري مستقيم, لوجود غري 

 .)٢(ةباضياإلهوا عىل انتحال عقيدة ِرْكُأهل حرضموت أ

 امس اهلجرياخلة يف حرضموت يف القرن إباضي
تأيت معلومات نزرة ويسرية عن شخصيات كان مصدر ذكرها ما خلفته من أثار 
علمية كمثل شخصية أيب إسحاق اهلمداين, إبراهيم بن قيس, الذي ظهر يف حرضموت 

 علمية خالدة, أبقاها اهللا تعاىل إىل يومنا ًامس اهلجري, وترك أعامالاخلرن يف منتصف الق
 .  عىل تاريخ حقبة جمهولة من تاريخ حرضموتًهذا ليذكر هبا وتكون دليال

 ): هـ٣٢٠ سنة ًكان حيا( قيس بن سليامن اهلمداين الشبامي احلرضمي ـ١٢
 عاش ةباضياإلار شخصيات , من كبً فقيهاًوالد أيب إسحاق اآليت ذكره, كان عاملا

 يف ديوان ابنه أيب ًما جاء عرضاسو يف شبام حرضموت, مل يرد ذكره يف املصادر القديمة 
 :ومن مدائحه فيه, قوله. إسحاق, ومنه استطعنا التعرف عىل بعض معامل شخصيته

                                           
م, ١٩٠٦دن هولندا, ينرشة ل(, أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليممد بن أمحد البشاري املقديس, حم) ١(

 .٩٦ ص):مصورة
 .١٢ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد, ) ٢(



١٤٥ 
َدين طـلل هــُّي ظلـنـَ ال زال عأيبْنـلك ِل األثقالـامـٌود حـِ ُ 
 ِالـَّه رخي البـَان لـ فكًاـومـي َابهـٍب أو نـائـمن نيـَا نابنـم
ِصب واإلحمالاخلِجهد البال و ٍن شيخ عىلـُواه مـا أقـه مـلل ِ ْ 
َعطي قياد الصرب فاستوىل بُأ ِ َ ٌن الثنا والصرب علق غايلـحس هـْ ِ ُ َ 

ٍ من غري عدم طأيبَتلقى ُوب قطـيف ث ًاوياـُ ِجم املالٍن وهو ـِ ُّ َ 
ٌشيخ له أصل ق ِد التقا األبطالـِدة عنـذو نج ُدهـجـٌم مـديـٌ َ ِ 

ِبالطائش الرعديد يف األوجال ٍةـٍن وال يف خيفـَان يف أمـما ك َ ِ ِّ ِ 
ٌّراسبيبل ٍربـن يعـه مـُ أصلَ ُإذ قل أهل ُ ِاللـُع القـوها مـَّ َّ)١( 

 بتفريغ ابنه لطلب العلم والتفقه , وأنه قامًويبدو من هذه األبيات أن والده كان ثريا
 ., ومل يبلغنا عن تفاصيل حياته يشء يذكرً كبرياًيف الدين, حتى بلغ يف املذهب مبلغا

 : منزلته العلمية
 : , منها»صالاخلخمترص «َّ يف مؤلفه الفقهي ً كثريةًنقل عنه ابنه أقواال

: ن سليامنقيس بقال «: قوله) األضاحي(باب الضحايا ) ١٣٨ص( ما جاء يف ـ١
 . »جيزئ منها ما يقدر: وقد قيل
وإذا قبضه بعد ذلك : قيس بن سليامنقال «: يف الرهن, قوله) ١٤٤ص( ومنها ـ٢

, إال األمني فال ضامن عليه, وهو يف ًفإذا هلك هذا الرهن يف يد من هو معه كان ضامنا
 .»ضامن املرهتن إن أمره بقبضه

                                           
رشكة املعامل لإلعالم والنرش, سلطنة (, حتقيق بدر اليحمدي, السيف النقادإبراهيم بن قيس احلرضمي, )  ١(

  .٣٦٩ – ٣٦٨ ص):هـ١٤٢٣عامن, 



١٤٦ 

 ):هـ٤٧٥بعد −?٤٢٠ ()١(ين احلرضميإبراهيم بن قيس; أبو إسحاق اهلمداـ ١٣
هو اإلمام الفقيه الشاعر الفارس إبراهيم بن قيس بن سليامن اهلمداين, الشبامي 

 يف حرضموت, وأحد من ةباضياإلأبو حممد, أحد أئمة : إسحاق, وقيل احلرضمي, أبو
 )٢(مولده يف مدينة شبام بحرضموت. بايضتعتمد أقواله ومؤلفاته الفقهية يف املذهب اإل

, وأخذ العلم عن أبيه قيس بن سليامن املتقدم ذكره, ومل جيد ) هـ٤٢٥ – ٤٠٩(بني عامي 
 . كورالباحثون أي إشارة إىل تلقيه العلم عن غري والده املذ

َّوشخصيته كانت حمل ريبة من بعض املؤرخني من املتأخرين, الذين كان قد خاجلهم 
حثها, بيد أهنا تعرضت للنقد والنقاش الشك يف وجوده, ألمور عديدة, ليس هذا موضع ب

                                           
): هـ١٣٢٤الطبعة املرصية األوىل, القاهرة, (, مقدمة ديوان السيف النقادسليامن الباروين,  :مصادر ترمجته) ١(

صفحات من سعيد باوزير,  ,٥٣٧ص: إدام القوتاهللا,  ترمجة الشاعر بقلم النارش بآخر الكتاب, ابن عبيد
, صالح احلامد, ٢٥٣−٢٤٦ص: اريخ اجلزيرةمعامل ت, املؤلف نفسه, ٧٩ −٦٦ص: التاريخ احلرضمي
أدوار التاريخ , والشاطري, ١/٥٨: األعالم, الزركيل, )حاشية (٢٧١ −٢٦٧ص: تاريخ حرضموت

تاريخ رسجيس فرانتسوزوف,  ., واملسترشق الرويس د٣٢ص: اجلامع, بامطرف, ١٢٦ص: احلرضمي
قيقه لديوان إبراهيم بن , بدر اليحمدي, مقدمة حت١٩٥−١٩٢ص: حرضموت االجتامعي والسيايس

 .١٨ −٤: السيف النقادقيس احلرضمي, 
وهبا ) محري(وشبام إنام هي بلد ) مهداين(وهو ) شبام حرضموت(تشكك البعض يف صحة كونه ولد يف )  ٢(

, ولكن هذا الشك يزول إذا طالعنا ١٧١ ص:»الصفة«حسب ما ذكره اهلمداين يف ) كندة(بعض من 
طائفة :  باليمناإلباضيةومن «: ٢٥٧−٢٥٦ ص:»احلور العني«يف ) هـ٥٧٣ت (قول نشوان احلمريي 

بطن من ) نشق(, من ً طائفة بحرضموت من مهدان أيضاًمن مهدان يف مغارب مهدان, ومنهم أيضا
ٌّ انتهى, وهو نص قاطع وهام, وقريب من زمن صاحب الرتمجة, عىل أن اهلمداين نفسه .»بطون مهدان

, كام أن قوله يف ٢/٣٢٨: »اإلكليل«يف حرضموت يف ) ق اهلمدانيةَنش(قد نص عىل وجود قبيلة 
 .يشري لذلك» وشبام مدينة اجلميع الكبرية«: أهنا) ١٧٠ص (عن شبام » الصفة«



١٤٧ 
العثور عىل نسخ : والتمحيص, وثبتت أمور كانت قابعة يف حيز الشكوك والظنون, من أمهها

 . )١(ةباضياإلخطية من ديوانه الذي كان يظن أنه صنع عىل يد بعض أدباء 
 : اعتزازه بمذهبه

َمذهبه يف شعره, كام أكثر من مبالترصيح إسحاق من  أبوكثر أ وارج اخلدح أقطاب َ
اهللا بن وهب الراسبي, وإمام املذهب جابر عبد : باض, أمثالإُاألوائل الذين انتمى إليهم ابن 

 :فيهم, ومن قصائده السائرة الشهريةالقول مدحهم وأطنب فقد بن زيد, ا
ُوما يبكيـك يـا خـود ال بكـت: ُفقلت ــازع َ ــاح زع ــت ري ــا هب ــني م ــم ع ُلك ٌ ُ 

ــت ــدين: ُفقال ــت ال َبكي ــهُ ُإذ رث حبل ــــع َّ ــــا البالق ــــا حوهت ــــام مل ُوللعل َ 
َإن شــئت تــسلني فــامهيل:ُفقلــت هلــا ــــع ِ ــــن اجلامئ ــــك أي ــــيل أال أنبئ ُع ِ َّ 

ٍوأيــــن مــــالذ اآلملــــني وخــــائف َ ــف اليتــامى إن عرهتــا املقــاطع ُ ُوكه َ ُ 
ٍوأيــن األوىل إن خوطبــوا عــن ضــاللة َ ًيـــــردوا ســـــالما ُ  ُ للمعـــــايل أراوعّ

ــائقوأيــن األوىل ــوا عــن دق َإن خوطب ــوا ســائليهم وســارعوا ُ َمــن العلــم أنب َ ِ 
ــا ــت هل ــم يف:فقل ــبام(ه ٍش ــنهم)ِ ــــ  وم ـــافع) ٍميفعـــة(ب ـــوم حـــوهتم مي ُق ْ ٌ 

ُحيث الرىض والصامدع)  ٍذي أصبح(بـ ٌمـــنهم أنـــاس ومـــنهم)ٍهيـــنن(ويف  َ 
ُســـيلهم ثـــم دافـــع) ِأرض عـــامن(و مجاعــة)َوادي حــرضموت(ومــنهم بـــ َّ َ ُ 

ــــم, و )ٍفـارس(منهم و)ِالغرب(و) قدم(ويف  ــــرام أراوع)ٍخــــوارزم(نع ُك ٌ 
ِوبيـت اهللا يـا صـاح قـد سـال: فقالت ــامع ِ ــك واألذن س ــول من ــؤادي لق ُف ُ ٍ 

ـــذهب ـــىل أي م ـــي ع ـــن عرفن ُهم? إذ هـم حـصن مـن اجلـور مـانع ِّولك ٌِ ُ ُ 
                                           

تاريخ حرضموت رسجيس فرانتسوزوف, . , د٢٧١ −٢٦٧ ص:تاريخ حرضموتصالح احلامد, )  ١(
 .٣٣ −١٩ ص,يوان السيف النقادمقدمة د, بدر اليحمدي, ١٩٥−١٩٢ ص:االجتامعي والسيايس



١٤٨ 
ــنه )جابر(و,)ابن وهب(ِعىل دين: فقلت ــل م ــدوا والك ــد وج ُّلق ِ ــسارعُ  ُم م

ــد ــدي إىل اهل ــرمحن هي ــة ال َإىل طاع َويـــأبى الـــرد والـــضيم ِ  ُ هللا طـــائع,َ
ُإىل ديننـــا إذ دينُنـــا طـــاب أصـــله ُوطابــــت فــــروع عنــــده وطبــــائع َ ٌ 
ــذا مقــال مــوجز اللفــظ حمكــم ٌوه َ ِ ُ َ ــ ٌ ــدين حتي ــه يف ال ــغ ب ــرشائعاٌبلي  )١(ُ ال

 : إمامته وقيامه بالدعوة يف حرضموت
روج عىل الفسقة والظلمة, ويفيض باملعاين اخلري ينضح بذكر اجلهاد وديوانه الشع

اإليامنية, وفيه من التبجح والتحدث عن إمكانياته الدفاعية واهلجومية اليشء الكثري, وقد 
, )٢()هـ٤٧٤ت حوايل (رويص اخلليل بن شاذان اخل: ةباضياإلامتدح اثنني من أئمة عامن 
 .نجد هبام يف عدد من القصائد, واست)٣(وراشد بن سعيد اليحمدي

 : هـاتـوف
هـ ٤٧٥مل يقف الباحثون عىل حتديد تاريخ وفاته, وإن كان الزركيل قد حددها يف 

 .هـ٥٠٠هـ, و ٤٧٥إال أن املرجح أن وفاته كانت بني عامي 
 : آثاره العلمية* 

الذي هو أشبه ما يكون بسجل حافل , »السيف النقاد« املسمى ديوان شعره ـ١
                                           

الرمحن بن عبد ونقل بعضها العالمة , ٢٨٣ – ٢٨٢ ص:ديوان السيف النقادأبو إسحاق احلرضمي, )  ١(
  .٥٢٦ ص:إدام القوتاهللا السقاف,  عبيد

صفحات من باوزير, : ينظر). هـ٤٧٤ت حوايل سنة ( يف عامن اإلباضيةليل بن شاذان, من أئمة اخل)  ٢(
َّ, ورد ما ذكره املؤرخ الساملي ٣٢ −٢٩ ص:ديوان احلرضمي مقدمة ,وبدر اليحمدي. ٧٠ ص:التاريخ

 .٢٩٦ ص:حتفة األعيانهـ, يف كتابه ٤٢٥من احتامل كون وفاته سنة 
, وبدر ٣٠٦ ص:حتفة األعيانالساملي, : ينظر, )هـ٤٤٥ت ( بعامن ًراشد بن سعيد, كان إماما)  ٣(

 . )٥حاشية رقم  (١٧٤ ص:ديوان السيف النقاداليحمدي, حتقيق 



١٤٩ 
, وأن )١( حياته, وهو مصدر مهم لتاريخ حرضموت يف تلك احلقبة التارخييةلتاريخ

القارئ ألشعاره يستطيع أن خيرج بفكرة عن احلالة الثقافية والفكرية يف العرص الذي 
 ًكام أن حمقق الديوان استفاد منه تصحيح معلومات تارخيية كان مشكوكا. )٢(عاش فيه

 .)٣(فيها يف تاريخ عامن القديم

 : الفوائد الواردة يف أعطاف هذا الديوانمن* 
 : , مطلعهاًبيتا) ١٤٧(قصيدة فقهية دالية بلغت أبياهتا ـ 

ٍ فالبـد مـن عهـدًاعهـدُنظمت لكم ِيكــون إىل قــاض ووال عــىل اجلنــد َّ ٍ ٍ 
ًليحمــل كــل مــا حتمــل مــشفقا ِ َِّ ٌّ ـــم َ ـــصديَويعل ـــريه ق ِ أن اهللا ال غ َ 
ُفمــن مــنهام خــان اإللــه عزلتــه َ ًومن مل خين عهدا َُ  ُ شددت به عضديَ

وهذه القصيدة أشبه ما تكون بدستور للقضاة وضعه أبو إسحاق, وفيها من األحكام 
 .  عن رشحه والتعمق فيهًالفقهية القضائية ما يطول ذكره وإيراده, فضال

َقصيدة لغز فيها مس) ٢٤٧ص( يف نفس الديوان ًوله أيضاـ  ًلة يف  الفرائض, وهي أَّ
 : , مطلعها)قافية الراء( من ًبيتا) ١٣( يف

ًرشحت مقاال ً يف الفرائض حمكامُ ًدقيق املعـاين مـضمرا ِ َ  َّ أي إضـامرَ

, )قافية امليم( من ًبيتا) ٣١(, تقع يف )٤٤٠−٤٣٧ص (ًوأخر يف الفرائض أيضاـ 
 :مطلعها

                                           
 .٧٣ ص:صفحات من التاريخسعيد باوزير, ) ١(
 .٦٨ ص:الفكر والثقافةسعيد باوزير, ) ٢(
  .٣٠ ص:مقدمة ديوان أيب إسحاقبدر اليحمدي,  )٣(



١٥٠ 
ُيسائلني قـيس الفتـى وحممـد َ ــا ُ ــرش أبيات ًألن ــمُ ــا ج ُّ عجائبه َ 

َّقات إذا رمت بثهـاوعندي دقي ُ ُحتري عن تفسريها الفطن الفهم ٌ َُّ 
 .إىل آخرها

 :نسخ الديوان
م باملطبعة ١٩٠٦ ـهـ ١٣٢٤بعته األوىل يف القاهرة سنة طبع السيف النقاد ط

ر يف دمشق وعامن, وكل تلك النرشات أو الطبعات البارونية, وطبع بعدها طبعات أخ
مي, مما أدخل الشك عند الكثريين, السيام وأن خلت عن األسلوب التوثيقي األكادي

ثم صدرت الطبعة املحققة املوثقة بتحقيق الباحث بدر ! ًكان شاعرا) الباروين(نارشه 
ية إىل قسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة ماليحمدي وقدمت كرسالة عل

نة عامن, سنة هـ, وصدرت عن رشكة املعامل لإلعالم والنرش, سلط١٤٢٠عامن سنة 
 الطبعة وقد اعتمد الباحث اليحمدي يف حتقيق الديوان عىل).  صفحة٤٩٦(هـ, يف ١٤٢٣

هـ وهي ١١٤٧كتبت سنة ) النسخة م(خطية, أقدمها )  نسخ٨(األوىل للباروين, وعىل 
هـ وهي عامنية, ١١٩٥كتبت سنة ) أ(نسخة ليبية من جبل نفوسة الشهري, تليها نسخة 

. هـ, وباقي النسخ متأخرة والبعض بدون تاريخ١٢٨٧بت سنة كت) ط(فنسخة ثالثة 
تنفي أن يكون له ) هـ١٣٣٢الباروين, ت (طية املتقدمة عىل عرص اخلووجود هذه النسخ 

 .دخل يف صياغة أبيات الديوان
ُ خمترص ـ٢ ِصالاخلَ َ: 

, يعد من أهم اآلثار العلمية هلذا املذهب, ةباضياإلكتاب فقهي فروعي عىل مذهب 
 ., ومنزلته عندهم كبريةبايضاريخ تواجده يف حرضموت, وهو مصدر مهم للمذهب اإلولت

هللا املمن علينا بالتحميد قبل معرفتنا به,  احلمد: (أول هذا الكتاب بعد البسملة
 : إسحاق إبراهيم بن قيس  قال أبو.ًوصىل اهللا عىل رسوله حممد النبي وآله وسلم تسليام



١٥١ 

مهته من تأليف الرشيعة يف الدين, وعجز فهمه عن  فلنبني ملن قرصت أما بعد;
إيضاح منهج املؤمنني, وكسلت جوارحه عن تقييد أثر املسلمني, وقوي يف طلب الفضل 

 َّنَ مْنَعزمه فأقام االعوجاج, وبسط يف أعامل الرب جوارحه فأوقد الرساج, وحقيق عىل م
ا افرتض عليه بالرهوا, وليس اهللا عليه بالنعم من إتيان احلكمة, أن يؤدي من حق اهللا م

اجلد يدرك باملنى, وال طلب اآلخرة باهلوينا, ولن يربأ من العيوب إال اهللا, ومنه نسأل 
 .  انتهى.)التوفيق واإلرشاد لذاته, إنه عىل ما يشاء قدير

ومن مهتي أين إن ! ولقد صنفت يف هذا الكتاب: إسحاق قال أبو: (وقال يف خامتته
 من الكتاب والسنة وإمجاع الصاحلني من َ أرشح عىل مسائله دالئلمد اهللا يف العمر أن

 . انتهى.)األمة, وأرجو من اهللا العافية واملعونة, فله عىل مجيع األحوال احلمد واملنة
 : نسخه وطبعاته

َال أعلم عن نسخه سو نسخة قديمة عتيقة, كتبت بخط مغريب, حمفوظة بدار  ُ
 صفحة, ولكن الكتاب يف ١٧٥= ورقة ) ٨٧( يف ,)٢١٥٩١(, برقم )١(الكتب املرصية

: , وتاريخ النسخ)وجه أ/٨٤ورقة ) (١٦٩ص (, وينتهي يف )٣ص (احلقيقة يبتدئ من 
وقد رضب عىل اسم الناسخ, ويف إحلاق الصفحة . هـ١٠٤٧ رمضان سنة ٢٧ميس اخل

عا له باملغفرة كتبته بالديار املرصية, اللهم اغفر لكاتبه وجلميع من د: (األخرية جاءت عبارة
 .  انتهى.)من املسلمني, آمني

فريقي يمكن وأعتقد أنه باالطالع عىل فهارس املخطوطات يف عامن والشامل اإل
                                           

 يف املرشق اإلباضيةاحلركة استدللت عىل هذه النسخة بواسطة كتاب الدكتور مهدي طالب هاشم,  )١(
وقد وجدت مصورة عنها لد أخي , )١, هامش ٣٧ص (اب ورقم احلفظ يف , فقد ذكر الكتالعريب

الشيخ عمر باذيب حفظه اهللا, ثم وصلتني السنخة املطبوعة مع املجلد األول من رشح النظام للساملي 
 .مهداة من سعادة السفري األستاذ عبداهللا محد الباد



١٥٢ 
العثور عىل نسخ أخر, فمن غري املعقول أن ال توجد له سو نسخة وحيدة رغم 

 !ةباضياإلمنزلته الكبرية عند 
هـ, ١٤٠٣ة بسلطنة عامن, سنة  طبعة وزارة الرتاث القومي والثقاف:ومن طبعاته

ومل يذكر فيها معلومات عن هذه الطبعة, وهل هي األوىل ) طبعت بدار نوبار للطباعة(
)  صفحة١٥(, تلتها ) صفحة٢٢٥( تقع هذه النسخة يف ا طبعات أخر?أم سبقته

يق, أو وسيلة من وسائل وقد خلت هذه الطبعة عن أي تعل. للفهرس العام للمواضيع
 !ضبط النص

 :صالاخل أعامل علمية قامت عىل خمترص *
عاش يف  ()١(منظومة العالمة أيب حفص عمر بن سعيد بن راشد البهلويـ ١

 : ومطلعها, هـ٨٠٥ها خامتتها يف سنة َخَّ, له منظومة أر)مطلع القرن التاسع
ِوبعد حــمدي للمليـك القـاهر ِ ــــرسائر َ ــــامل ال ــــديم ع ِرب ق َّ ِ ٍ ٍّ 

َأذكـــر مـــا قـــد قـــال ُإمـــام عـــدل ســـيد حكـــيم ُإبـــراهيمُ ٌُ ٍ 
ــامذاك  ــرضميُاإلم ــادلُّاحل  ُ األفاضـلْيروي الذي جاءت به ُالع

 :ويف آخرها
ــصنيف ــن الت ــارات م ــم الطه ِت ُ ــف َّ ــادل العفي ــام الع ــن اإلم ِع ِ 

ــن ُإبـــراهيم وهـــوقـــيسُســـليل ــرضموتم ــيمَح ــامل حك ُ ع ٌ 
ـــالتامم ـــم ب ـــذا العل ِلـدين مـن أحكـامَّكل الذي يف ا َصـــنف ه ِ ِّ 

للشيخ حبيب بن سامل البوسعيدي, أحد : صالاخلتعليقات عىل كتاب خمترص ـ ٢
                                           

 .٢٦ ص:مقدمة السيف الوقادبدر اليحمدي, ) ١(



١٥٣ 
, ذكره الباحث بدر اليحمدي يف )١(علامء نزو, من علامء القرن الثالث عرش اهلجري

 .٢٧ ص:مقدمة ديوان صاحب الرتمجة
بن محيد الساملي اهللا عبد ; للعالمة نور الدين صالاخلمدارج الكامل نظم خمترص ـ ٣

 يف مطلع القرن املنرصم, وهي منظومة كبرية, ةباضياإل, أحد كبار علامء )هـ١٣٣٢ت (
 ): ٥ص(أوهلا 

 ما يذرن مـن فعلـه ومـا أتـى ; فالفقه به يدري الفتـىوبعد
 صالاخلــخمتــرص ضــمنتها  مــــدارج الكــــاملوهــــذه

ـــا دررا  واضـــحة أعالمهـــا مفيـــدة  عديـــدةًوزدت فيه
ـــي مل ـــدلياللكنن ـــر ال  فيهــا ألين ال أر التطــويال  أذك

 وربام تركـت مـا الـنظم أبـى وطاملــــا خالفتــــه مرتقبــــا
 وجئت باألعدل من ترجيحه وربام عدلت عـن تـصحيحه
ـــررا وقد حـذفت منـه مـا تكـررا ـــرصاًحم ـــصاله خمت   خ

ًوقد تركـت منـه أبوابـا ًفيها أصول الدين تفصيال َ ذكـرُ  َ هبرَ
  خلتمهــاًعــىل لــساين شــاكرا  بام جـر مـن نظمهـاًمكتفيا

 بجهد مؤلف املخترص يف ضبط املذهب ً, مشيدا)١٦٩ص(وقال يف خامتتها 
 :وحترير مسائله وفوائده

ــ ـــذا كمـه ــدارجـ ــذه امل  فهيــــئ اآلمــــال للمعــــارج ال ه
                                           

 ًبنحو قرن من الزمان أو أكثر, نقال) هـ١٣٣٢ت (ذكر أنه متقدم عىل العالمة الساملي :  زمنهوعن حتديد) ١(
, جملة رسالة  نزو التاريخ والرتاث:حمارضة بعنوانلييل مفتي عامن, اخلالشيخ أمحد بن حممد : عن

 .٢٧ ص:مقدمة السيفبدر اليحمدي, : عن). ٥١, ص٦٧العدد (املسجد 



١٥٤ 
 ورشــحت أخبارهــا بالــصدق فإهنـــا قـــد وشـــحت بـــاحلق
 مل التــــدقيقونــــصبت معــــا وســـلكت منـــاهج التحقيـــق
ــسبت ــه انت ــا إلي ــسبت مم   ولوال أصلها ما اكتسبتًفضال واكت
ــسن ــرود احل ــه ب ــست من  فأقبلــت هتــدي اهلــد وتغنــي ِولب
ــسليام ــور ت ـــضل  وأنــشأت بــني ال ـــراهيامُوالف ـــام إب  لإلم
ـــدا ـــد القواع ـــد مه ـــه ق  َّوحـــرر الفـــصول والفوائـــدا َّفإن
ـــضوابط ـــشارد بال ـــد ال ـــالروابطوأتقـــن الرتصـــ وقي  يع ب
ـــررا ـــصله وق ـــم جممـــل ف ـــ ك ـــشكل وض ـــرراُهَحَّوم   وح
ـــسنان فــــأظهر العلــــوم باللــــسان ـــالم بال ـــرص اإلس  ون
ــه ــن يم ــرتف م ــا مغ ــا أن  ِ مـــن علمـــهًومـــستمد قبـــسا ِّوه
 َّمـــر فـــال خللـــل قـــد رســـام وإن أكن خالفتـه يف بعـض مـا
  مــن مــسائل النظــرًلــه صــوابا لكنــه يلـــزم كـــال مـــا ظهـــر
ـــوانه ـــا رض ـــن إهلن ـــه م  ما أحتف الـساري هـد بيانـه علي

 .إىل آخرها
طبعة مكتبة الضامري, : طبعت هذه املنظومة عدة طبعات, وبني يدي منها: طبعتها

من القطع الصغري, )  صفحة١٧٠(هـ, تقع يف ١٤٢٣سلطنة عامن, السيب, الطبعة الثانية, 
 . خالية عن مظاهر التحقيقًعة أيضاوهذه الطب).  صفحة١١(تليها قائمة املحتويات يف 

 اهللا بن محيد الساملي,عبد  للعالمة نور الدين معارج اآلمال برشح مدارج الكامل; ـ٤
آخرها يف الصوم واالعتكاف, قال حمققه )  جملدات٨(قام برشح نظمه يف ). الناظم نفسه(
, »امه العالئق, فقطعت عن إمتًوكان رمحه اهللا ينوي أن ينوف عىل عرشين جزءا«): ١/٦(

من نصب ألوليائه مدارج الكامل إليضاح القواعد  نحمدك اللهم يا«: أوله بعد البسملة



١٥٥ 
وإن ممن أحرز ... ; فإن الفقه أشهر من أن يشار إليه, وأهبر من أن يثنى عليه أما بعد... 

م, والسيف َكِم واحلْكُقصبات السبق يف ميدانه, وفاق بخصاله عىل أقرانه, حليف احل
 اهللا سعيه, وأثابه عىل إحيائه َلِبَإسحاق إبراهيم بن قيس بن سليامن, ق قلم, اإلمام أبووال

 بنظم خصاله عىل منوال خمالف ملنواله, مع تركي منه ما ُ املنانَّ عيلَّنَوقد م. أمره وهنيه
غاية «و» أنوار العقول«تكرر, وتقديمي ما تأخر, وقد حذفت منه كتب االعتقاد اكتفاء بـ

مدارج الكامل :  فيه أكثر مما حذفت, وأخلفت أكثر مما خلفت, وسميتهُ, وقد زدت»داملرا
 .صالاخلبنظم خمترص 

 برشح يوضح مرامه, ويزيح إهبامه, وينرش أعالمه, أقرن فيه ًثم رأيت إمتامه منوطا
املسألة بدليلها, وإن تكن مقيسة سعيت يف تأصيلها وتعليلها, وإن تكن مشكلة أو جمملة 

 يف حتريرها, وأخذت يف تفصيلها عىل حسب اإلمكان, لقصد البيان, فإن اجتهدت
وجدت لغريي يف ذلك ما يشفي اكتفيت به, إذ السعيد من بغريه يكتفي, وسميت هذا 

 .لخإ » ..معارج اآلمال عىل مدارج الكامل: الرشح
ي  عن وزارة الرتاث القومًصادرا) بمطابع النهضة(طبع هذا الكتاب النفيس : طبعته

هـ, بتحقيق حممد حممود إسامعيل, بني يدي ١٤٠٣والثقافة بسلطنة عامن, الطبعة األوىل, 
من أوله, )  صفحات٩(, استغرقت ترمجة املؤلف ) صفحة٣١٨( منه, يقع يف املجلد األول

من آخره, وخال الكتاب عن أي )  صفحات٨(واستغرق الفهرس العام للمواضيع 
آية كريمة, وهلذا فإن من العبث أن يكتب عىل غالفه أنه تعليقات, أو حتى ختريج حديث أو 

بتحقيق فالن, كام أن املحقق املوضوع اسمه مل يرش حتى إىل طريقة عمله يف الكتاب, ومل 
وهذه أمور بدهية يف فن . تذكر يف املقدمة األصول التي اعتمد عليها يف إخراج الكتاب

 ًلعل هلم عذرا;  لنرش الرتاث, ولكن ذهن أي متصدإخراج الكتب وطباعتها, ال تغيب عن
 .ونحن نلوم



١٥٦ 

 : )١(اهللا حممد بن إبراهيم بن قيس اهلمداين احلرضميعبد  أبوـ١٤
 يف ًورد ذكره يف ديوان أبيه يف عدد من املواضع, منها األبيات التي سقتها قريبا

به ّ ليدرلة منظومة يف علم الفرائض ألقاها إىل ابنهأذكري فوائد من ديوان أبيه, وهي مس
. عىل حلها, وقيل بأنه توىل القضاء, وهو ما تؤكده ديباجة كتاب ابن عمه اآليت ذكره عقبه

 : , مطلعها)٢١٢ ص يف الديوان,١٧قصيدة رقم (مات يف حياة أبيه, فرثاه بقصيدة دامعة 
ِالدمع من رمد:ُفقلت!َدمعت: قالوا َ ِوالعــني مــا دمعــت إال عــىل الكمــد ُ َ ْ ُ 

ـــ ِكـــأن يف كب ـــسعهاَّ ُدي رقطـــاء تل َ ـــدي ُ ـــار يف كب ـــرات الن ـــأنام زف ِك ِ ُ َ 

 : )٢(اهللا احلرضميعبد الفقيه إبراهيم بن ـ ١٥
اين احلرضمي, ابن أخي اإلمام َدْاهللا بن قيس بن سليامن اهلمعبد هو إبراهيم بن 

ل كتاب الدالئ«:  يف الفقه سامهً, وصنف كتاباً قاضياًإبراهيم بن قيس املتقدم, وكان فقيها
ه القايض حممد بن إبراهيم, فلعله ألفه بعد وفاة أبيه اإلمام ِّ عمِه عىل ابنَ, عرض»واحلجج

 يف أكثر األخبار ما عرفت من ُوقد وجدت«: قال يف أوله. أيب إسحاق, واهللا أعلم
احلجج, حيث أقول هبذا حيتج من حيتج, وقد عرضته من قبل أن أنسخه عىل القايض أيب 

َوهذا الكتاب عثر عىل نسخة . »براهيم بن قيس بن سليامن رمحه اهللاهللا حممد بن إاعبد  ِ ُ
 .خطية قديمة منه يف وادي ميزاب باجلزائر, ويقوم بعض الباحثني بتحقيقه

                                           
دار حرضموت (, ة عامن وحرضموتإباضيمن تاريخ  صفحاتل النهدي, الرمحن بن عقيعبد ) ١(

 .٢٥٥ ص):هـ١٤٢٦للدراسات والنرش, اجلمهورية اليمنية, الطبعة األوىل, 
, واسم الباحث ٢٥٥ ص:ة عامن وحرضموتإباضيمن تاريخ  صفحاتالرمحن جعفر بن عقيل, عبد ) ٢(

 .أمحد بن محو كروم, ذكره يف حاشية الصفحة نفسها: هو



١٥٧ 

  حرضموت يف القرن السادس اهلجريةإباضي
 ): هـ٥٧٠ قبل سنة ًكان حيا( أمحد احلرضمي ـ١٦

يعقوب  لعالمة الكبري أبوة من حرضموت, لقيه بمكة املكرمة اإباضيشخصية 
عند » الدليل ألهل العقول«, وذكره يف كتابه )هـ٥٧٠ت (يوسف بن إبراهيم الوارجالين 

ُإن أهل عامن «: ًخلق القرآن, بعد أن سأله, فرد عليه قائال) مسألة(كالمه حول قضية  َ
 أهل إنه خملوق, أما بالنسبة لنا ـ: باضإيقولون إنه غري خملوق, فيام يقول أهل رشق 

 . انتهى.)١(»حرضموت ـ فإننا بني بني, ال مع هؤالء وال مع اآلخرين
 :هـ٥٩١ من شبام حرضموت; ةباضياإلزوال 

اهللا شنبل باعلوي عبد ومن بني مؤرخي حرضموت انفرد العالمة املؤرخ أمحد بن 
ويف سنة «: ة حرضموت, بقولهإباضيبذكر حادثة مهمة عن ) هـ٩٢٠ت (الشحري 

 من مسجد شبام املعروف بمسجد ةباضياإل ْتَأزيل):  هـ٥٩١(مخسامئة إحد وتسعني و
 .  انتهى.)٢(»وقةاخل

                                           
, وملعرفة بقية اآلراء حول هذه القضية يراجع الكتاب ١٨٣ ص:ظفرت هبذا النص لد الباحث النامي)  ١(

 :كام عند النامي) ٦٥٦٤(حمفوظ بمكتبة املتحف الربيطاين برقم » الدليل«املذكور, وكتاب الوارجالين 
معجم أعالم , , وعدة مؤلفني٢/١٠٥: كتاب السريالشامخي, : ينظر, ولرتمجة الوارجالين ٣٠٧ص

كتاب : , وهوًإىل مصدر آخر ورد فيه هذا النص أيضا) ١٨٣ص(كام أحال النامي . ٢/٤٨١: اإلباضية
الفضل أبوالقاسم بن إبراهيم الربادي, الذي كان  , مؤلفه أبو»شفاء احلائم من رشح بعض الدعائم«

 .٣٠٠ ص:اإلباضيةدراسات عن النامي, . د: ينظرهـ, ٨١٠ سنة ًحيا
طبعة خاصة عىل نفقة الوجيه (اهللا حممد احلبيش, عبد , حتقيق تاريخ حرضموتاهللا شنبل, عبد د بن أمح)  ٢(

 .٥٦ ص):هـ١٤١٥رمحه اهللا, الطبعة األوىل, ) هـ١٤٢٩ت (حمفوظ شامخ 
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َّة القرن السادس ومل يعزز بثان, إباضيهذا هو النص الوحيد الذي وصلنا عن 
 من حرضموت, وأهنم ةباضياإلوحوله نسج بعض قلييل االطالع من الكتاب قصة زوال 

 . يخ, ولكن الواقع كان خالف هذامل تقم هلم قائمة بعد هذا التار
رب يتحدث عن نتيجة معركة اخلأن هذا :  والذي توصلت إليه بعد بحث واستقراء

ة شبام ـ ومنهم حكامها آل النعامن ـ وبني جنود الدولة الراشدية إباضيجرت بني 
جد وا إىل مسؤ األمر إىل أن التجةباضياإلُّالقحطانية السنية القادمني من تريم, فانتهى ب

, وكان من مساجدهم, وبقوا فيه مدة حتى )شبام حرضموت(الشهري بمدينة ) وقةاخل(
, املعروف بعلمه )١()هـ٦١٦ت (اهللا بن راشد القحطاين عبد أزيلوا منه عىل يد السلطان 

وعدله بني الناس, وإذا كانوا قد أزيلوا من شبام فإهنم ساروا إىل وادي دوعن وحتصنوا 
 .فيه كام سيأيت

 :ة حرضموت يف القرن  التاسع اهلجريإباضي
عن فرتة قرنني من ) املحلية(بعد ذلك تصمت املصادر التارخيية احلرضمية 

 يف حرضموت البتة, إىل أن وجدنا إضاءة عنهم ةباضياإلالزمان, مل يردنا فيها يشء عن 
الرمحن ابن خلدون ـ احلرضمي األصل ـ عبد لد املؤرخ الفيلسوف اإلسالمي الكبري 

إن : ويقال«: ةباضياإل, يف تارخيه املعروف, وهو قوله بعد أن ذكر النِّحلة ) هـ٨٠٨ت (
باليمن هلذا العهد شيعة من هذه الدعوة ببالد حرضموت, واهللا يضل من يشاء وهيدي 

 .  انتهى.)٢(»من يشاء
                                           

  .١٧٢−١٧١ ص:أدوار التاريخ احلرضميحممد بن أمحد الشاطري,  )١(
 .٣/١٧٠: تاريخ العربابن خلدون, ) ٢(
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 : هـ٨٤٠ة دوعن; سنة إباضيبني العمودي و
ة وادي دوعن, فتصد هلم ضيإبايف منتصف هذا القرن ظهرت بوادر حركة من 

اهللا بن حممد بن عثامن عبد اإلمام العالمة الوايل العادل املستقيم عىل السنة الشيخ 
: َّاملعروف بالذماري, أرخ وفاته السيد شنبل يف تارخيه, قال) هـ٨٤٠ت (العمودي 

سى اهللا بن حممد بن عثامن بن سعيد باعيعبد تويف الفقيه : هـ ـ٨٤٠سنة : وفيها ـ أي«
 ).الذي هو عىل السنة(فالحظ قوله .  انتهى.)١(»َبذمار, الذي هو عىل السنة

 عند املؤرخ الطيب ً وتفصيالًثم وقفت عىل نص آخر يزيد النص السابق إيضاحا
وملا استوىل الفقيه الصالح «: , قال»قالدة النحر«, يف تارخيه الكبري )هـ٩٤٧ت (باخمرمة 

اهللا بن حممد بن عثامن بن حممد بن عثامن عبد ف الدين الورع الزاهد العامل العامل عفي
 اريبة, وأقام هلم الرشيعة, وأحياخلالعمودي النوحي عىل وادي دوعان, سكن رأس 

َالسنة, وأطفأ البدعة, لكن مل يوافق ذلك هواهم, فحاربوه وأخرجوه, وانتقل إىل ذمار, 
 .  انتهى.)٢(»فضالءوتويف هبا يف سنة أربعني وثامنمئة, كذا وجد بخط بعض ال
 ومل )٣(يف تارخيه) هـ١٣٨٢ت (ونقل هذا النص العالمة علوي بن طاهر احلداد 

ريبة كان سنة اخليعقب أو يعلق عليه, سو أنه أضاف أن استيالء العمودي عىل دوعن و
 يف ذلك بايضغري أنه يسلط األضواء عىل أعيان الفئة املدافعة عن املذهب اإل. هـ٨٣٦

دجانة  أبو: , ويقالرييج ابن فارسَأمري ح هو ةباضياإلوكان املدافع عن «: العهد, بقوله
وابن فارس الكندي «: ً, ويضيف قائال»الكندي, كام كان ابن الدغار الكندي يف الرشيد

ُاهللا بن حممد العمودي الذماري ملا هجم عىل عبد هو الذي قاوم الشيخ  وارج واستوىل اخلَ
وارج, وقد ابتدأت الفرقة يف ذلك الوقت بني محري اخلعىل دوعن كله, وأخذه من يد 

                                           
 .٢/١٦١:  جواهر تاريخ األحقاف, باحنان, ١٧٥ ص:التاريخ شنبل, أمحد)  ١(
  .٢٤٨ ص:قالدة النحرالطيب باخمرمة, )  ٢(
 .٣٢٥ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, , عبد ١٤٠ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, )  ٣(



١٦٠ 
ُّوكندة, فاملت محري إىل العمودي السني, وبقي الكنديون عىل عقيدهتم, متدهم يف الغي  ُّ ِّ

 وهو . انتهى.)١(»كندة الساحل: َة ذلك العرص, واملراد بكندة هناإباضيمهرة, وكانوا 
 .حتقيق تارخيي فريد وبديع

 : هـ٨٩٠ حرضموت يف وادي دوعن, سنة ةإباضيحركة أخر من 
 عىل معلومة ًاعتامدا) هـ١٣٧٥ت  ()٢(اهللا السقاف استظهر العالمة ابن عبيد

 حصل عىل مدينة ً, أن هجوما)٣(هـ٨٩٠وردت عند املؤرخ شنبل يف حوادث سنة 
يف وادي ) الرشيد( كانوا حيكمون بلدة ةباضياإل من ًأن قوما: ريبة يف وادي دوعناخل

ت  ()٤( ذلك الزمان, وهو ما ذهب إليه العالمة علوي بن طاهر احلداددوعن يف
 .أهنم كانوا من قبيلة جتيب, وكانت هلم وقائع وقتل للناس: , وأضافًأيضا) هـ١٣٨٢

 :ة حرضموتإباضيعن ) هـ٩٠٢ت (ما ورد عند السخاوي 
ة  بحرضموت إىل هنايةباضياإلومن النصوص القوية التي تشري إىل بقاء الفرقة 

) هـ٩٠٢ت (ما ورد عند احلافظ السخاوي املتوىف أول القرن العارش : القرن التاسع
باملدينة املنورة يف معرض ذكره وتعديده ملذاهب أهل اليمن وحرضموت, فقد نقل عن 

أن أهل اليمن ملا ظهر مذهب الشافعي واشتهر عندهم, «): هـ?٧٣٢ت (املؤرخ اجلندي 
ائة الثالثة ـ كام سيأيت تفصيله يف الباب الثاين ـ ثم ذكر وذلك يف امل» رجعوا إىل تقليده

وهم : ومن العثامنية«: وجود بعض الفئات من الناس املتمذهبني بغري الشافعي, فقال
 .  انتهى.)٥(»بحرضموت

                                           
 ١٣ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد, ) ١(
 .٣٢٥ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد ) ٢(
 .٢٠٣ ص:التاريخأمحد شنبل, ) ٣(
 .١٤٠ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, ) ٤(
, حتقيق فرانز روزنثال, ترمجة صالح اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التوريخالرمحن السخاوي, عبد حممد بن ) ٥(

 .٢٩٦ ص):ت.دار الكتب العلمية, بريوت, مصورة, د(العيل, 
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, يقصد بذلك ما اصطلح عليه منذ القديم وأطلق )عثامنية(فوصفه لتلك الفئة بأهنا 
َعىل  من انحرف من  ِ َ ِ , وبعيد )١(رج عن عيل كرم اهللا وجهه وواىل عثامن ريض اهللا عنهوااخلَ

 عىل النقل عمن تقدمه, السيام وأنه مل يعز ًأن يكون السخاوي أطلق هذا الوصف اعتامدا
 من أهل حرضموت, فقد ترجم يف تارخيه لعدد غري قليل ًالقول لغريه, وألنه عرف كثريا

وا عليه واستجازوه, ؤ املدينة املنورة, قرمنهم, ولقيه مجاعة من فقهاء شبام وتريم يف
إذا علمنا هذا, فإننا نقطع أن وصف  .وبعضهم نسخ بعض مؤلفاته ومحلها إىل حرضموت

, وأنه نقل عن ثقات من علامء حرضموت ممن قدم للحج ًالسخاوي مل يكن اعتباطا
 .والزيارة

 ; وبعد
ملصادر واملراجع  بحرضموت, وصمتت اةباضياإلفهذا آخر ما وصلنا من أخبار 

 .عن ذكرهم بعد ذلك التاريخ, وهللا األمر من قبل ومن بعد
 :  يف حرضموتةباضياإلمراكز 
 يف حرضموت, وهي من قدامى ةباضياإل أشهر معاقل :شبام حرضموتـ ١

البلدان, عريقة أصيلة, شاخمة أبية, تعد من أقدم وأهم مناطق املحميات األثرية يف العامل 
 السكانية متعددة األعراق منذ عرفتها األقوام, مما يدل عىل أمهيتها اليوم, وتركيبتها

صفة جزيرة «االسرتاتيجية يف العصور القديمة والوسيطة عىل حد سواء, ذكر اهلمداين يف 
أن أكرب قبيلة سكنتها من القبائل القحطانية قبيلة محري, ومنها بنو فهد حكام : »العرب

ٌة عن بكرة أبيهم, إباضي) القرن الرابع اهلجري( زمنه شبام يف القديم, وذكر أن محري يف
                                           

, حتقيق حممد رشاد سامل, منهاج السنة النبوية ابن تيمية يف كتابه وقد استخدم هذا املصطلح الشيخ)  ١(
, ولشيخ العربية أيب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ ٦/١٠١): هـ١٤٠٦مؤسسة قرطبة, الطبعة الثانية, (
 .كتاب العثامنية, شهري مطبوع, ونقضه عدد من كبار أئمة العربية) هـ٢٥٥ت (
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اهللا بن حييى عبد وهبا مجاعة من الصدف, ومجاعة من جتيب, وكندة عشرية طالب احلق 

 .الكندي
 , عشرية أيب إسحاق اهلمداين, نشقي من قبيلة مهدان من بنُ وأقامت هبا عنارص

 : , فمنه قولهًذكرها يف شعره كثرياامس اهلجري, الذي رصح باخل يف القرن ةباضياإلإمام 
  أيب يف القـــدمٌقـــيسكـــام محـــى  إال ألمحـــي دينهـــا وأحتمـــي

ـــدم ِاألقوم)ِحصن شبام(للمصطفى ـــتحيل بال ـــالم امل ـــا الغ  أن
ــــاألمم ــــدين ال ب ــــتيل بال َأديــن ديــن املــصطفى املكــرم َاملع ُ)١( 

 موضع يسيطر عليه  من معاقلهم, كانت أول, تارخيية حصينةمدينة: اهلجرين ـ٢
جيش طالب احلق بعد مبايعته باإلمامة, واعتقل الوايل إبراهيم بن جبلة الكندي من دار 

 الساكنة ببلدة الصدف أن قبيلة: , وحسب إحصائيات اهلمداين السكانيةهبااإلمارة 
ة, وملا نزل فيهم املهاجر أمحد بن عيسى إباضي اباهلجرين معظمه) خيدون= خودون (

 .الصدف من كان عىل السنة منهمنارصه من 
, ةباضياإل, وكان يسكنها الصدف الذي أكثريتهم عىل ً من معاقلهم أيضا:هيننـ ٣

احلصني بن حممد التجيبي, وكان له ): ١٦٧ص(وذكر اهلمداين من رؤوس الصدف هبا 
 .حصن بأعىل هينن

 ئ القيسقرية قديمة ضاربة يف القدم, كانت من مراتع امللك الضليل امر: عندلـ ٤
 ).١٦٧ص(الشاعر الشهري, وكان يسكنها الصدف, كام ذكر اهلمداين يف الصفة 

ِجزع الصدف ـ٥ َّ ُ ريبة, اخلبدوعن, غري بعيد من ) بضة(موضع قريب من بلدة : َ
من قول اهلمداين يف ) هـ١٣٨٢ت (حسبام استظهره العالمة علوي بن طاهر احلداد 

                                           
 .٤٢٧ ص:الديوانإبراهيم بن قيس, ) ١(
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, الذي سيأيت )١(»مدينة دوعن وينهى يف ةضيبااإلموضع اإلمام الذي يأمر «: »الصفة«

 بمدينة دوعنَإن مراد اهلمداين : , فيقول العالمة احلداد)ريبةاخل: (ذكره وأن املراد به
ُموضع آخر يف وادي دوعن ـ غري بعيد من  ُريبة ـ هو أقرب إىل بلدة بضة, يقال له جزع اخلٌ َْ

ِالصدف العالمة احلداد بني عبارة اهلمداين خراب اليوم, وإنام ربط ) اجلزع(وهذا . )٢(َّ
 كانت يف الصدف, فناسب أن يكون هذا ةباضياإلالسابقة, وما ورد عنده من أن أكثر 

 !, خرب بسبب احلروب والثوراتةباضياإل من معاقل ً ما معقالًراب يومااخلاملوضع 
وسمعت سيدي «): هـ١٣٨٢ت (قال العالمة علوي بن طاهر احلداد : هدون ـ٦
, سمي بذلك ألن أسفل من بلد هدون, املوضع املعروف َالربشةإن : قولوشيخي ي

 . )٣(»استأصل: وارج هناك, ومعنى برش بلغة أهل حرضموتاخلجيش معن برش 
 يف ةباضياإلَّالواقعة يف وادي دوعن األيمن, وكانت متحصن : ريبةاخلمدينة  ـ٧

اري الذي نفي من عهودهم األخرية بحرضموت, وهبا قاتلهم الشيخ العمودي الذم
أن أئمة : ومن الطريف أن نعلم.  لهةباضياإلبسبب أذية ) ذمار( يف ًبلده ومات غريبا

, )هـ?١٤٥ت ( الشهري بايض القدامى كالربيع بن حبيب صاحب املسند اإلةباضياإل
 :, فهل لنا أن نربط بني اسمي املوضعني)ريبةاخل(كان نزوله يف البرصة بموضع يسمى 

الشهرية بني الصحابة كانت ) اجلمل(? كام أن وقعة )خريبة البرصة( و)خريبة حرضموت(
 !.بخريبة البرصة أيضا

 : بايضمد تقبل احلضارمة للمذهب اإل
إن انتحال العقائد والتدين هبا ال يكون إال عن طواعية واقتناع أو عن إكراه وقرس, 

                                           
 .١٧٠ ص:صفة جزيرة العربأمحد بن احلسن اهلمداين,  )١(
 .١٣٩ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, ) ٢(
  .١٤٠ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, ) ٣(



١٦٤ 
صح أهنم تقبلوه , إن بايضفبأي أسلوب وبأي وسيلة كان تقبل احلضارمة للفكر اإل

 :أمجعني, هناك رأيان يف هذه احليثية
) هـ١٣٨٢ت (يذهب إليه العالمة السيد علوي بن طاهر احلداد : الرأي األول

الشعب احلرضمي مل يكن كله وهو أن ): هـ١٤٢٢ت (وشيخنا العالمة حممد الشاطري 
ىل أهنا لن تستخدم ة, عالوة إإباضي, ولكن الدولة الغالبة يف عهودها األوىل كانت  ًاإباضي

أسلوب اإلكراه وقرس الناس عىل اعتناق نحلتهم, مستدلني بام ورد يف سرية طالب احلق 
من نرشه العدل بني الناس, وتقسيمه املال العام بينهم بالتساوي كام فعل إبان حكمه 

 إىل االلتفاف حوله, ًفإهنا ال تدل عىل أنه ساق مجيع أهل حرضموت سوقا«لصنعاء, 
ثم إن قلة عدد جيشه يدل عىل ذلك, فإنام ورد صنعاء بألفي . ستجلبهم بطول املدةولكنه ا

بألف, وأرسل أبا محزة الشاري إىل مكة واملدينة يف ألف رجل, مع أنه لو : نفر, وقيل
! , فكيف بصنعاء اليمن وما حوهلاًاستتبع أهل حرضموت بالقوة الستخرج منهم ألوفا

أن مجيع أهل حرضموت أكرهوا عىل انتحال عقيدة  فالنقول ال تدل عىل ;وباجلملة
أن هناك : )٢(ويضيف العالمة الشاطري. )١(»ً, وال أهنم أمجعوا عىل ذلك اختياراةباضياإل

, منها تريم, التي مل يرد ذكرها يف تاريخ ةباضياإل يف حرضموت مل تصلها سلطات َمواضع
 .ة حرضموت عىل اإلطالقإباضي

, وأهنم استامتوا يف الدفاع ةباضياإلة قد متسكوا بعقيدة احلضارمأن : الرأي الثاين
, وتابعه املسترشق الرويس )هـ١٣٩٩ت (عنها, وإليه يذهب املؤرخ سعيد باوزير 

 بحركة طالب احلق والتأييد الكبري الذي لقيه منهم, رغم املحن التي ًرسجيس, مستدال
ذه العقيدة كانت هلا كل ذلك يدل عىل أن ه«قاسوها, واحلروب التي خاضوها, وأن 

                                           
: أدوار التاريخ احلرضمي, ملتقطا, والشاطري, ١٢−٩ص: جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد,  )١(

 . ١٥١ص
 .١٥١ص: ر السابقاملصدحممد بن أمحد الشاطري, ) ٢(



١٦٥ 
جذور يف حرضموت وأنصار, سارعوا إىل تأييد حركة طالب احلق عقب إعالهنا, ألن 

 هلا, وتربة خصبة ً مهيأًاألفكار والعقائد ال تنترش وتتأصل بتلك الرسعة ما مل جتد جوا
 . )١(»تساعد عىل نموها وانتشارها

 : بايضواقع حرضموت يف العهد اإل
 وعدم وجود مصادر ةباضياإلن الباحثني عىل ضياع تراث إنه مع أسف الكثري م

ت (تارخيية كافية عنهم, فإن العالمة الكبري والعلم الشهري علوي بن طاهر احلداد 
قد عرب يف كلامت جامعة عن واقع منطقة حرضموت يف عهود سيطرة ) هـ١٣٨٢

ويل والشائك عن  لبحثنا الطًن يذكر هنا تتميامأ عليها, وهو رأي وجيه يستحق ةباضياإل
 .هذه احلقبة الزمنية
كانت عصور جفاف وخواء علمي وفكري وحضاري,العصورأن تلك : فهو ير  

خري «َوأن منطقة حرضموت عىل مد أكثر من قرنني من القرون الثالثة ـ التي هي 
كام يف احلديث الصحيح, وهي الفرتة التي أزهرت وأثمرت فيها حضارة » القرون

ت فيها أمصار املسلمني علامء وأدباء ومؤلفني ـ قد اعرتاها العقم وقلة اإلسالم, وامتأل
 ـ حيول دون امتزاج بايضوكان هذا األمر ـ التواجد اإل. وارج هبااخلري بسبب ظهور اخل

حرضموت بسائر األقطار اإلسالمية وأمصارها, الشتعال نريان الفتن التي كان يؤججها 
وبينام كانت األمصار اإلسالمية تزخر . ًوا منها جانباوارج, كلام طفئ منها جانب أشعلاخل

افقني, اخلبالغنى والثروة والتجارة, وأموال املغانم والفتوحات اإلسالمية, يرن صداها يف 
 .كان احلضارم حمرومني من ذلك كله

ة احلضارمة آنذاك لكراهية العامل اإلسالمي هلم بسبب ما فعلوه إباضيكام تعرض 
ّفني, إذ قتلوا أبناء املهاجرين وأبناء األنصار الذين دعا هلم رسول اهللا يف احلرمني الرشي

                                           
 .١٥٨ ص:تاريخ حرضموت االجتامعي, فرانتسوزوف, ٦٣ص: الفكر والثقافةسعيد باوزير, ) ١(



١٦٦ 
َ, وأخافوا أهل املدينة, فال جرم أن أذاهبم اهللا كإذابة امللح, فلم يعد من أقوامهم تلك إال ملسو هيلع هللا ىلص

 من جيوش بني ً للهجوم عىل حرضموت وأهلها مراراًالقليل, ثم كانت هذه األعامل سببا
ومن العجب أن فتنة . َوقع فيهم من القتل واملحن ما يطول وصفهأمية وبني العباس, ف

من كندة, كام أن ردة كندة ) بني شيطان(وارج هذه نبعت من حتت قدم رجل من فخيذة اخل
 !)١(ٌّ, فكل له من اسمه نصيب)َبكرة شيطان(َأول اإلسالم ومن تبعهم كانت بسبب 

 : لقديمة عن أسباب ضياع املصادر اُقالوجهة نظر; حول ما ي
 يف حرضموت, والسبب األكرب ةباضياإلُلقد تعب الباحثون من قبل يف تتبع أخبار 

هو قلة أو عدم وجود املراجع الكافية التي تتحدث عن تارخيهم وحركاهتم, ويمكن 
ِالقول بأن مجلة تارخيهم غامض مطموس , وهو عرص جمهول التفاصيل, واإلحالة عليه )٢(َ

 ).هـ١٣٨٢ت ( العالمة علوي بن طاهر احلداد َّ عرب, كام)٣(إحالة عىل جمهول
نحن ال نملك أن «): هـ١٣٩٦ت (ويضيف من بعده املؤرخ سعيد عوض باوزير 

 ً علمياًون يف حرضموت دون أن يرتكوا أثراباضينصدق أن مئات السنني التي عاشها اإل
يسهم ويدون  يعرب عن عقيدهتم ومذهبهم, ويسجل عواطفهم وأحاسً أو تارخيياًأو أدبيا

أخبار خلفائهم وأمرائهم وقوادهم وعلامئهم وأدبائهم, ويعطينا صورة واضحة املعامل عن 
 . حياهتم السياسية والثقافية واالجتامعية

: لقد ضاعت إذن أو اختفت مصادر هذه الفرتة املهمة من تاريخ حرضموت, ولكن
ب تتعلق باحلروب والفتن ومهام قيل يف تعليل ذلك من أسبا! كيف? وملاذا? ال أحد يدري

 ً وحدها كانت سبباوالثورات التي تعرضت هلا البالد, فإن ذلك ال يقنعنا بأن هذه احلروب
                                           

 .١٦−١٥ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, )  ١(
 .١٢ ص:جنى الشامريخ جواب أسئلة يف التاريخاملؤلف السابق, )  ٢(
 .٢٩ ص:املصدر السابقاملؤلف السابق, )  ٣(



١٦٧ 
ة يف حرضموت, إذ من اجلائز أن تتعرض بعض هذه املصادر باضييف اختفاء كل أثر لإل

 .)١(»للتلف, أما أن ختتفي مجيعها من الوجود كلية, فهذا ما ال يمكن أن يقبل أو يستساغ
رمحه اهللا, فإنه وبرؤية العامل املتثبت الرزين, قد كان  أما أستاذنا العالمة الشاطري

: أو(, فهو يعلل هذا االختفاء ـ ً وإنصافاً من الشيخ باوزير, بل أكثر وضوحاًأكثر تفاؤال
ويظهر أن السبب الرئييس هو عدم اهتامم «: حسب تعبري الشيخ باوزير ـ بقوله!) اإلخفاء
 السابق بايض منهم بصورة خاصة بتدوين التاريخ, بل اجلمود اإلةباضياإلرمة واحلضا

أنه لو وجد مؤرخون من بينهم إذ ذاك فإن : يأبى تدوينه يف تلك العهود, وهذا يعني
توارخيهم ضاعت ضحية اإلمهال والفوضوية الضاربة أطناهبا يف البالد, وعدم االحتفاظ 

ـ هو ) ًمجودا( ذكره شيخنا تغمده اهللا برمحته ـ وسامه وهذا الذي. )٢(»بالذخائر العلمية
, فهم يأسفون بشدة ملا أن أسالفهم مل يدونوا ةباضياإلُعني ما ورد عند كبار مؤرخي 

 .أخبارهم
تاريخ «, وهو ةباضياإلفهذا  أقدم مصدر تارخيي متوفر بني أيدي الباحثني من تاريخ 

: هـ, يقول مؤلفه٤٧٠تويف مؤلفه حوايل سنة , الذي »سري األئمة«املعروف بـ» أيب زكريا
; ملا رأينا ما انطمس من اآلثار, وما اندرس من األخبار, انبعثت أفكارنا إىل تأليف أما بعد«

فكتبنا من ذلك ما تيرس لنا كتابته, ورجونا منفعته من بعد .. أخبار من سلف من األشياخ 
 . لخإ .)٣(»ً منسياًعلوه نسيا, وجيًما خشينا عىل العوام أن يتخذوه وراءهم ظهريا

هـ يف مقدمة ١٣٣٢َّاهللا الساملي املتوىف سنة عبد ويقول العالمة املؤرخ الشيخ 
مل يكن التاريخ «: تهاإباضيأحد أهم املصادر عن تاريخ عامن و» حتفة األعيان«كتابه اهلام 

                                           
 .٦٨−٦٧ ص:الفكر والثقافة يف التاريخ احلرضميير, سعيد عوض باوز) ١(
 .١٢٢ ص:أدوار التاريخ احلرضميحممد بن أمحد الشاطري, ) ٢(
 .٣٧ ص:سري األئمةزكريا,  أبو )٣(



١٦٨ 
ينية, وبيان ما من شغل األصحاب, بل كان اشتغاهلم بإقامة دولة العدل, وتأثري العلوم الد

 ً باألهم فاألهم, فلذلك ال جتد هلم سرية جمتمعة, وال تارخياًالبد منه للناس, أخذا
 .الخ .)١(»ًشامال

َفمن هذه النصوص وغريها, نجد أن القوم أنفسهم يأسفون عىل ما ضاع من سري 
 أسالفهم وتارخيهم, وال يعزون ذلك الضياع إال إىل عدم اهتامم األسالف بالتدوين يف

 من البداوة ًما اتصفت به منطقة حرضموت قديام: الدرجة األوىل, يضاف إىل ما سبق
 .  هبا من العلامء بسبب اهلجراتْنَ, عىل قلة م)٢(الشديدة

 كبار علامء حرضموت فنسب بعض ضياع التاريخ احلرضمي ُفإذا ما اعتذر أحد
ف رأوا يف سري أسالفهم , إىل كون األخالبدون انحياز فئوي أو طائفي) ًعموما(القديم 

إين أر أن هذا االعتذار أو ف. )٣(ما ينكرونه منهم اليوم, فعمدوا إىل إخفائها وإفنائها
 بل ذلك, ًالتعليل عن ضياع مصادر تارخينا احلرضمي القديم هو اعتذار منطقي جدا

  بعد هذا الرشح املستفيضً وذوقاًفكيف جيوز ـ عقال.  واقع الناس املعاشمشاهد يف
ْ ـ أن يأيت بعض الكتاب املح التارخيية القديمةةباضياإلالنقل عن أهم مصادر و ثني َدُ
 َ, ويتهمهم بأهنم استخدموا أسلوب)فئة من الناس(فيلقي باللوم كله عىل ) عارصينامل(
ر أو أخفي بعد قدوم ِّمُدقد أبيد أو  بايض, وأن الرتاث اإل)٤(املصادر التارخيية) فلرتة(

َ إن هذا زعم باطل وال أساس,)هـ٣٤٥ت ( السيد املهاجر , ً إطالقا له من الصحةٌ
 .وشواهد التاريخ الثابتة جتعله كاهلباء املنثور

                                           
 .١/٤: حتفة األعياناهللا الساملي, عبد ) ١(
 .٣٠−٢٩ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد, ) ٢(
 .١٣ ص:املرجع السابق) ٣(
, وكرامة سليامن بامؤمن, ٢٤٩ص: صفحات من تاريخ إباضية حرضموت وعامنرمحن بن عقيل, عبد ال) ٤(

 . وما بعدها١٥٠ص: الفكر واملجتمع يف حرضموت



١٦٩ 

بحوث حديثة معارصة, تريد أن تأخذ بدفة التاريخ وحترفها عن ظهرت اليوم لقد 
 عىل عقب, ولكن ًمسارها الصحيح, وأن تبعثر احلقائق الراسخة, وتقلب األمور رأسا

 حدثتا يف قريبة من وقائع ,وليأخذ القارئ الكريم للعربة قصتان. )١(ت هلم ذلكهيها
 :ظروف مشاهبة ملا نحن بصدد احلديث عنه

ُ فقد نقل لنا الثقات عن حادثة اغتيال ملصدر تارخيي مهم يف القرن الرابع عرش ـ١
وض بن  للشيخ النسابة املؤرخ ع»الفرج بعد الشدة يف فروع كندة«اهلجري, وهو كتاب 

, ومرسح )هـ٩٣٠ت (أمحد اجلرو, سبط العالمة الكبري الشيخ حممد بن عمر بحرق 
ٌهذا الكتاب كانت توجد منه أوراق يف مكتبة ! بحرضموت) شبام(احلدث هو مدينة 

, اطلع عليها العالمة علوي بن طاهر )هـ١٣٣٤ت (العالمة أمحد بن حسن العطاس 
 ). هـ١٣٨٢ت (احلداد 

: وقد أخربين بعضهم«:  احلداد املذكور, بقولهُفيحكيه لنا السيدأما سبب اختفائه 
عىل ما هو األغلب عندي, وعاد ) شبام(َأنه حرض شيخنا وتلك الرسالة تقرأ عليه يف 
: قلت !أنساب أناس من املشايخ إىل محريصاحبها فأخذها, وبقيت مكتومة, ألن فيها 

 من جراثيم العرب, كان هلم ولعمري ما ذلك بعيب وال هجنة, ومحري جرثومة كرب
 إىل َ االنتسابُّ من يعدِهلَم بجِامللك يف اجلاهلية واجلهاد يف اإلسالم واملسارعة إليه, فأعظ

 . انتهى.)٢(»ً ونقصاًمحري عيبا
ِونحن نر اليوم أناسا نسب أجدادهم إىل التصوف ـ عىل سبيل املثال ـ ويرونه ـ ٢ ُ

                                           
 اإلباضيةحرضموت بني القرنني الرابع واحلادي عرش للهجرة, بني : منهم سامل فرج مفلح, يف كتابه )١(

الذي ). م٢٠٠٦ والنرش, املكال, الطبعة األوىل, دار حرضموت للدراسات(, مرشوع رؤية, واملعتزلة
محل فيه محالت شعواء عىل التاريخ, وقلب احلقائق الثابتة, وقد تصد ألفكاره عدد من الفضالء 

 .املتخصصني, كالدكتور صادق العي, أستاذ التاريخ يف جامعة حرضموت برتيم, وغريه
 .٤٥ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد, ) ٢(



١٧٠ 
ًهم سبة وعارا ً َّ اث أجدادهم وآبائهم األقربني, يف حماولة لطمسه وإخفاء , فقاموا بحرق ترُ

هذه أمامي, ) اإلحراق (ِ من حوادثٌ حادثةْللحقيقة عن األجيال القادمة, وقد جرت
 ! ذاهتا, وكأن التاريخ يعيد نفسه) شبام(عيني, وكان ذلك يف بلدنا بوشاهدهتا 

 : فتح باب األمل يف بحوث موسعة
 من األمل ً كبرياًرمحه اهللا بابا) هـ١٤٢٢ت (ة الشاطري لقد فتح لنا أستاذنا العالم

ولكنا مع هذا نفتح باب «: يف مواصلة البحث والتنقيب عن تراث هذه الطائفة بقوله
األمل يف أن يعثر املؤرخ عىل مصادر هلذا الدور, بالبحث والتنقيب يف كل منطقة تارخيية, 

فراسة بأستاذنا وشيخنا الكبري وهو ينظر فكأين ب. )١(»عالوة عىل ما يلتقطه من هنا وهناك
, وبعث الرتاث, والتواصل  والتقدم املعريفَهاشمية معهودة, ير بأن الزمن والوقت

 .  من قبلً ما مل يكن معروفااألمور بأن يربز إىل النور من خفايا ٌ كفيلالفكري بني الشعوب,
قعت عليه عيني مما  كل ما وُوإين أزعم أين أبليت جهدي يف هذا املضامر, ومجعت

له تعلق هبذه احلقبة الزمنية, التي امتدت طوال أربعة قرون أو تزيد, وهي فرتة طويلة من 
عمر الزمن, حسبي أن أكون قد أسهمت يف كشف خفاياها, وسرب أغوارها, واملجال 

 .كبري ملن أراد التوسع, واهللا املوفق واملعني

         * *          * 

                                           
 .١٢٣ ص:أدوار التاريخ احلرضميمد بن أمحد الشاطري, حم) ١(
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 املبحث الثاين
 ملذهب احلنفي يف حرضموت ا

احلديث عن وجود املذهب احلنفي يف حرضموت, يفتقر أشد االفتقار إىل وجود 
 يف هذه الناحية, وكل الذي وصلنا إنام ةباضياإل من مذهب ًمصادر كافية, وهو أشد فقرا

هو كليامت عابرة يف بعض املصادر املتأخرة, من وجود فقهاء وقضاة أحناف يف مدينة 
 وآخرين يف مدينة شبام وهم من املشايخ آل باذيب األزديني القادمني من اهلجرين,

 : , ومن هذه النصوص)أواخر القرن األول اهلجري«البرصة يف أواسط عهد بني أمية, 
مقال «يف كتابه النفيس ) هـ٩٦٤ت ( قول العالمة الفقيه حممد بن عمر بامجال ـ١
: , وكان هبا قاضيانًنحو ستني مفتياأنه كان يف مدينة شبام بحرضموت : »الناصحني

 ًوهذه عبارة جمملة, يزيدها إيضاحا . )١(ُشافعي, وحنفي, ونحو ذلك كان يف اهلجرين
 :النص التايل
) هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد ُ ما نقله العالمة املفتي السيد ـ٢

خترصات الفقهية صاحب امل) هـ٩١٨ت (اهللا بلحاج بافضل عبد عن العالمة الفقيه 
ت (الشهرية, عن القايض العالمة شارح وسيط للغزايل حممد بن سعد باشكيل 

 :أي[قال . ً من األزد, وأصلهم من البرصة, ثم استوطنوا شباماآل باذيبأن «) :هـ?٦٧٠
                                           

دار احلاوي, بريوت, الطبعة األوىل, (, مقال الناصحني بحفظ شعائر الدينحممد بن عمر بامجال, ) ١(
  .٦٧ ص):هـ١٤١٥



١٧٢ 
أن آل باذيب ): هـ٩١٦ت (اهللا بامجال الشبامي عبد وذكر عمر بن : ]الفقيه بافضل

ِرضموت يف أيام احلجاج خرجوا من البرصة إىل ح , وبقيت طائفة منهم )هـ٩٥ت (َّ
ْحافة األسد, بالسني, لغة يف األزد بالزاي: بالبرصة, وهلم حافة عظيمة بالبرصة يقال هلا ُ ُْ . 

ُوملا وصلوا حرضموت آواهم أمري شبام وأجلهم, وكان فيهم قضاة الدين وقضاة  ُ َّ ُ ُ َ
شافعي, : د سبعة مفتون, وقاضيانٍالدولة بشبام, وقد اجتمع منهم يف زمن واح

 . )١(»وحنفي
وهذه فائدة « :  عقب ذلك النص)هـ١٣٧٥ت  (اهللا السقاف قال العالمة ابن عبيد

: قلت, »نفيسة ونقل عزيز, نحتاجه يف كثري من املواضع, ونرضب عليها بنغامت متعددة
نفي يف ما نحن بصدد احلديث عنه, وهو إثبات وجود املذهب احل: ومن هذه الفوائد

 احلاكمة يف ةبل واحتفاء الطبق. حرضموت, يف األزمنة القديمة من تاريخ حرضموت
) رشحية(البلد هبذا املذهب العظيم, وما وجود القضاة إال دليل ومؤرش عىل وجود طبقة 

 . من الناس كانت تتحاكم وفق أحكام املذهب احلنفي
نفية, ولعل ومل أقف عىل أي معلومات أخر عن فقهاء حرضموت من احل
 .البحث والتفتيش يف ما يستجد من مصادر يكشف لنا عن املجهول, واهللا أعلم

         * *          * 
 

                                           
 .٥٢٥ – ٥٢٤ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد )  ١(
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 املبحث الثالث
 املذهب املالكي يف حرضموت

أما املذهب املالكي فلم يكن له أي ظهور أو تواجد إال عىل مستو األفراد, 
, ولكنها جمرد زيارات عابرة, كام يف وهناك ذكر لزيارات بعض املالكية إىل حرضموت

هـ, وممن لقيه وأخذ ٧٥٩خرب قدوم العالمة الشيخ يوسف البوين املغريب إىل شبام سنة 
, وله من الشيخ البوين )هـ٨٠١ت (عنه العالمة الشيخ الكبري حممد بن أيب بكر باعباد 

 .)١(املذكور إجازة مطولة حافلة بأسانيد عوال
غاية .  يف حرضموتً علمياً من املالكية تسنم منصباًن أحداومل أقف عىل نص يبني أ

 بمذهبه ويعلمه ألوالده, ًاألمر; أن هياجر بعض املالكية ويقيم يف حرضموت متمسكا
ولكن ال يلبث أن ينقرض ويتالشى بحكم البيئة واالختالط باملجتمع الشافعي, مع قلة 

واخر القرن العارش وأواسط كام حدث ـ أ. املحافظة عىل التلقي والتسلسل الفقهي
) هـ١٠٤٨ت (احلادي عرش ـ للعالمة السيد يوسف بن عابد الفايس احلسني اإلدرييس 

هـ لألخذ عن الشيخ الكبري أيب بكر بن سامل باعلوي ٩٩٢الذي قدم إىل حرضموت سنة 
 .الذي تويف آخر تلك السنة

 إىل سؤاله من َّوكان السيد يوسف بن عابد مالكي املذهب, وقد تعرض يف رحلته
ما أمرين, : فقلت له«: روج إىل مذهبه? قالاخلهل أمرك الشيخ ب: قبل بعض أبناء شيوخه

                                           
 . يف موضعهاًستأيت ترمجته الحقاو). خمطوط(, مناقب املشايخ آل باعبادعدة مؤلفني, )  ١(



١٧٤ 
ُولو أمرين جوبت  َّ عليه بمقتىض ما يناسب كالمه, ألن هذه املذاهب األربعة كل ) كذا(َ

َواحد منهم أخذ اليد من صاحبه  َ َورضب . الخ )١(» عن مذهبهُ خيرجًومل يأمر أحدا... َ
الذي أخذ عنه أمم ومجاعات من ) هـ٥٧١ت (القادر اجليالين احلنبيل عبد  بالشيخ ًمثال

أن الشيخ املريب ال يتدخل عادة يف مذاهب السالكني, بل : الشافعية واملالكية, بمعنى
ومل يذكر السيد يوسف أنه قام بتدريس مذهبه املالكي . ون كيف اختارواعبديدعهم يت

متن السنوسية يف التوحيد لبعض طلبة العلم, ومل يرش إىل يشء َّألحد, نعم; ذكر أنه درس 
 .غري ذلك

والسيد يوسف بن عابد احلسني املذكور تزوج يف حرضموت عدة زجيات, 
وأنجب ذرية مباركة, ال زالت منترشة إىل يومنا هذا, ولكنهم حتولوا بعده إىل املذهب 

امتة اخلظكم اهللا أين ذكرت يف هذه واعلموا حف«:  ذريتهً خماطبا»رحلته«قال يف . الشافعي
... سبب هجريت إىل حرضموت, وأين متمسك بمذهب آبائي وأجدادي باملغرب 

وكذلك عيايل وبنايت عىل مذهب ... ومذهبنا يف املغرب عىل اإلمام مالك ريض اهللا عنه, 
ُاإلمام مالك, وحصلت هلم من كتب الفقه عىل مذهب اإلمام مالك ما يتمسكون به  َّ

 . انتهى.)٢(»قتداء بالوسائط الذين هم واسطة بيننا وبني اإلمام مالك ريض اهللا عنهباال
وال شك أن جمرد توفري الكتب ال يبقي عىل العلم إذا ما فقد املعلم واملوجه, فكان 

 .من الطبيعي أن يتالشى املذهب املالكي من هذه األرسة وينقرض, واهللا أعلم

         * *          *  

                                           
, حتقيق إبراهيم السامرائي, رحلة ابن عابد الفايس من املغرب إىل حرضموتيوسف بن عابد الفايس, ) ١(

 .١٣٠ص): م١٩٩٣دار الغرب اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل, (اهللا احلبيش, عبد و
 .١٣١ ص:ىل حرضموترحلة ابن عابد الفايس من املغرب إيوسف بن عابد الفايس,  )٢(
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 الباب الثاين
 املذهب الشافعي وانتشاره يف بالد اليمن

 :وفيه فصالن
 :املذهب الشافعي وعوامل انتشاره, وفيه مبحثان: الفصل األول

 .ملحة عن نشأة مذهب اإلمام الشافعي: املبحث األول
 .عوامل انتشار املذهب الشافعي: املبحث الثاين

 . اليمنانتشار املذهب الشافعي يف مراحل: الفصل الثاين
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 الفصل األول
 املذهب الشافعي وعوامل انتشاره

وض يف احلديث عن انتشار فقه اإلمام الشافعي ومذهبه, البد لنا من اخلقبل 
اإلملام ببعض األساسيات حول هذا املذهب, من نشأته وأسسه, وتطوره, وكيفية انتشاره 

ذهبه الفقهي وكيف تطور عن نشأة م: يف األقطار, وهنا سيكون احلديث يف عدة مباحث
 .مع تطور مدارك اإلمام, وكيف كان لرحالته وأسفاره األثر الكبري يف تطور مذهبه
 رئيسية ًوقد سبق يف املقدمة ـ عند رشحي لكلامت عنوان البحث ـ أن ذكرت نقاطا

) تالميذه(وتواريخ هامة يف حياة اإلمام نفسه وسريته, وذكرت بعض أعالم أصحابه 
 .من ينسب إىل القبائل حرضمية ملناسبة ذلك للبحثوأبرزت منهم 
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 املبحث األول
 ملحة عن نشأة مذهب اإلمام الشافعي

, )هـ١٧٩ت (يعد من أصحاب اإلمام مالك ) هـ٢٠٤ت (كان اإلمام الشافعي 
َنارص ( عن فقه أهل املدينة, حتى سمي ًيدافع عن آرائه ويناهض أهل الرأي, دفاعا

ت (الرب عبد أخرج ابن . )١(ك غايته, وأنطق املحدثني بحجتهمَ, وقد بلغ يف ذل)احلديث
ِما أحد من أصحاب : قال) هـ٢٤١ت (بسنده إىل اإلمام أمحد بن حنبل ) هـ٤٦٣

وقال مثل هذا القول الربيع بن سليامن . َاحلديث محل حمربة إال وللشافعي عليه منة
صحاب الرأي كانوا إن أ: يا أبا حممد, كيف ذلك? قال: صاحب الشافعي, فقيل له

 . )٢(َّهيزؤون بأصحاب احلديث, حتى علمهم الشافعي وأقام احلجة عليهم
 :هـ١٨٠اإلمام يف العراق; الرحلة األوىل 
هـ, وأقام هبا ١٨٠توجه إىل بغداد سنة ) هـ١٧٩ت (بعد وفاة شيخه اإلمام مالك 

ِصاحب أيب ) ـه١٨٩ت ( من اإلمام حممد بن احلسن ً مجاًأربع سنوات أفاد فيها علام

َحنيفة, وقرأ عليه كتبه, وجادل أهل الرأي وناظرهم, أحس بأنه البد أن خيرج للناس  َ ُ
بمزيج من فقه أهل العراق وأهل املدينة, واجته إىل دراسة آراء شيخه اإلمام مالك, دراسة 

                                           
 .١٢٨ص): هـ١٤١٦دار الفكر العريب, القاهرة, (, الشافعي حياته وعرصه, آراؤه وفقههالشيخ أبو زهرة, ) ١(
دار النفائس, (, املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيأكرم القواسمي, . , ود١٢٩ ص:االنتقاءابن عبد الرب,  )٢(

 .٩٥ص): هـ١٤٢٣األردن, الطبعة األوىل, 



١٧٩ 
ناقدة فاحصة, ال دراسة متعصب هلا مدافع عنها, ولعل املجادلة عن رأي مالك وإن 

ليها احلمية له, قد هدته إىل عيوب فيه, كام نفذ ببصريته إىل حماسن وعيوب فقهاء دفعته إ
العراق يف جمادلتهم ويف دراسة فقههم وآرائهم, فكان ال بد حينئذ من فكر جديد واجتاه 
جديد, ثم إن املناقشة يف الفروع وجهته إىل التعرف عىل األصول والبحث عن الضوابط 

 . جديدة لفقههًد وقد أخذ يرسم خطوطاواملقاييس, فخرج من بغدا
رمحه اهللا ابتدأ تدوين العلم وكتابته أثناء إقامته ) هـ٢٠٤ت (كان اإلمام الشافعي 

يف العراق, وكان حياكي بتدوينه طريقة أهل العراق يف تدوين اآلراء, فأول ما ابتدأ 
خه اإلمام مالك بالكتابة يف الرد واملناظرة, والدفاع عن فقه أهل احلديث, وعن رأي شي

اص, ومل يتجه إىل تكوين اخلبالذات, قبل أن يرشع يف تدوين مذهبه ) هـ١٧٩ت (
 . )١(هـ١٨٤سنة ) رحلته األوىل(مذهب مستقل وتدوين آرائه إال بعد مغادرته بغداد يف 

 :هـ١٨٤اإلمام يف مكة املكرمة; 
احلرام, وابتدأ وبعد مغادرته بغداد عاد إىل مكة املكرمة, واختذ حلقة يف املسجد 

ىل نحو تسع سنوات, ُاصة به, وامتدت إقامته بمكة إاخلهناك يف نرش مذهبه وآرائه الفقهية 
َّ مراحل حياته العلمية, ألنه كان قد بلغ األشد, وكان قد مجع يف وكانت من أخصب ُ

رحالته أكثر ما عند أهل كل بلد من أحاديث, واطلع عىل اآلراء املختلفة لعلامء جيله, 
, خذ ينظر يف هذه احلصيلة العلمية احلديثية والفقهية, فعكف عىل احلديث ينظر فيهفأ

فوجد فيه املتعارض, واملنسوخ, والثابت املحكم, وهكذا, بدأ يفحص األدلة, ثم اجته إىل 
 . ُأدلة القرآن الكريم وأخذ يدرسها

نهم وصحبه يف مكة عدد من األئمة, قدمت ذكر بعضهم يف املقدمة, وكان من بي
يف أول تعرفهام عليه, ) هـ٢٣٨ت (وإسحاق بن راهويه ) هـ٢٤١ت (أمحد بن حنبل 

                                           
 .١٣٨−١٣٧ ص:الشافعي حياته وعرصهالشيخ أبو زهرة, )  ١(
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َكبري أصحابه وهو الذي رو عنه بعض كتبه التي ) هـ٢١٩ت (بكر احلميدي  وكان أبو

, )هـ١٩٨ت (الرمحن بن مهدي عبد  التي كتبها بطلب من الرسالةوضعها يف مكة, منها 
أنه : , وهو خمالف ملا ورد عند املتقدمني من)١(تأخرينوبعث هبا إليه, عىل رأي بعض امل

 . )٢(كتب الرسالة القديمة بالعراق, ثم جددها بمرص ورواها عنه الربيع
 ): هـ١٩٨−١٩٥(املذهب القديم; الرحلة  الثانية إىل العراق 

َ هـ, وهي قدمته الثانية, فأعلن كتبه, وأقرأها ١٩٥ثم قدم اإلمام إىل بغداد سنة 
ُه, وقد سميت هذه الكتب العراقية لتالميذ ِّ ِّألهنا كانت يف الرد عىل أهل الرأي, ) احلجة(ُ

ُإذا أطلق املذهب القديم للشافعي فاملراد به هذا «: زهرة وهو جملد ضخم, قال الشيخ أبو ُ َ ِ

ًالكتاب, وهو شبيه بكتاب األم, فكان فتحا عيل  حتى قال أبو . ألهل العراقً جديداٌ
ما كنا ندري ما الكتاب وال السنة, حتى سمعنا : قولته املشهورة) هـ٢٥٦ت (الكرابييس 

أمحد, : ورو املذهب القديم عنه أربعة. )٣(»الكتاب, والسنة, واإلمجاع: الشافعي يقول
 . )٤(وأبو ثور, والزعفراين, والكرابييس

                                           
, ١٢٨ص: الشافعي حياته وعرصهزهرة,  الشيخ أبو: ينظرهو رأي الشيخ أمحد شاكر, والشيخ أبو زهرة,  )١(

): هـ١٤١٠امسة, اخلدار القلم, دمشق, الطبعة (, اإلمام الشافعي, وعبد الغني الدقر, ١٣٨ص و
دار ابن حزم, بريوت, الطبعة (, القديم واجلديد من أقوال اإلمام الشافعيحممد سميعي, . د , و٣١٠ص

 .٦٤−٦٣ص): هـ١٤٢٦األوىل, 
): هـ١٣٩١مكتبة دار الرتاث, القاهرة,  (, حتقيق السيد أمحد صقر,مناقب الشافعياحلافظ البيهقي, ) ٢(

حممد سميعي . د , و٢١١ ص:املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيأكرم القواسمي, . د , و١/٢٤٢
 .٦١ ص:القديم واجلديد من أقوال اإلمام الشافعيالرستاقي, 

خل إىل مذهب املدأكرم القواسمي, . د: ينظر, و٥٧ ص:آداب الشافعي ومناقبهابن أيب حاتم الرازي, )  ٣(
 .٩٤ص :اإلمام الشافعي

, الرستاقي, ٣١٠ ص:اإلمام الشافعي, الدقر, ١٣٨ ص:الشافعي حياته وعرصهالشيخ أبو زهرة, ) ٤(
 .١/٦٣١: كشف الظنون, حاجي خليفة, ٥٥ ص:القديم واجلديد من أقوال اإلمام الشافعي



١٨١ 

 من أدوار الدور الثاينوأقام اإلمام يف العراق نحو ثالث سنوات, كانت متثل 
تهاده, وفيها أخذ يستعرض آراء الفقهاء الذين عارصوه, بل آراء الصحابة والتابعني, اج

يعرضها عىل ما وصل إليه من أصول كلية, ويرجح بينها عىل مقتىض هذه األصول, ثم 
يديل بآرائه التي يراها تنطبق عىل أصوله, فكان خيتار منها ما يراه األقرب ألصوله, أو 

والتقى يف هذا الدور .  ينطبق عىل هذه األصولما جديد إن مل جيد  برأيًج عنها مجيعاُخير
, تلقوا عنه ذلك الفقه الذي كان دراسة عميقة آلراء الفقهاء ثم استخالص جددبتالميذ 

 . )١(خريها, أو إبداء آراء جديدة منها

 ):هـ٢٠٤−١٩٩(املذهب اجلديد; يف مرص 
ألربع السنوات األخرية من عمره, وأقام فيها ا, هـ١٩٩انتقل اإلمام إىل مرص عام 

ووافته منيته بأرضها, وفيها كان قد تكامل نمو فقهه, ونضجت آراؤه, واخترب العمل هبا, 
 للتابعني, فأخذ ً, وآثاراً وحضارةًثم رأ يف مرص عرفا. ً جديداًفأنتج االختبار فكرا

 فيها وحذف  يف األصول كتابة جديدة, زادرسالتهيدرس آراءه السابقة كلها, وكتب 
 . َمنها, وأبقى لب رسالته القديمة, كام درس آراءه السابقة يف الفروع فعدل عن بعضها

ٌقديم رجع عنه, وجديد اهتد إليه: وهبذا كان لإلمام قوالن ومما صنفه بمرص أو  .ٌ
, )كتب املذهب اجلديد«الكتاب األم, واألمايل الكرب, واإلمالء الصغري, وهي : أماله

, وقال اإلمام )٢(»ال أجعل يف حل من رو عني كتايب البغدادي«:  رمحه اهللاقال اإلمام
عليك «: ملا سئل عن التصانيف العراقية لشيخه اإلمام) هـ٢٦٤ت (أمحد بن حنبل 

                                           
 .١٣٠ ص:الشافعي حياته وعرصهالشيخ أبو زهرة, ) ١(
القديم , والرستاقي, ٤٦٢ ص:وتاريخ املذاهب, ١٣٩ ص:الشافعي حياته وعرصه: زهرةالشيخ أبو  )٢(

  .٥٧ ص:واجلديد من أقوال اإلمام الشافعي



١٨٢ 
بالكتب التي وضعها بمرص, فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ومل حيكمها, ثم رجع إىل 

دور التمحيص كام يمكن أن يسمى, وقد  هو الدور الثالثوهذا . )١(»مرص فأحكم تلك
رو عنه أصحابه املصنفات, ونقلوا عنه خالفاته مع الفقهاء, وبذلك مل يمت حتى ترك 

 . )٢(ثروة من املسائل الفقهية وطرق االستنباط

 : أصول مذهب اإلمام الشافعي
 استقى اإلمام الشافعي رمحه اهللا فقهه من مخسة مصادر, نص عليها يف كتابه األم,

اإلمجاع : الثانيةثم  .الكتاب والسنة إذا ثبتت: األوىل: العلم طبقات شتى«: فقال رمحه اهللا
 وال ً قوالملسو هيلع هللا ىلصأن يقول بعض أصحاب رسول اهللا : والثالثة. فيام ليس فيه كتاب وال سنة

 .القياس: امسةاخلو.  يف ذلكملسو هيلع هللا ىلصاختالف أصحاب النبي : والرابعة.  منهمًنعلم خمالفا
 غري الكتاب والسنة ومها موجودان, وإنام يؤخذ العلم من وال يصار إىل يشء

 . )٣(»أعىل
, تلك )٤(ومعروف أن اإلمام الشافعي له األسبقية املطلقة يف تدوين علم األصول

                                           
 .١/٢٦٣: مناقب الشافعي, احلافظ البيهقي, ٦٠ ص:آداب الشافعيابن أيب حاتم الرازي, ) ١(
 .١٣١−١٣٠ ص:الشافعي حياته وعرصهالشيخ أبو زهرة, ) ٢(
املذهب عند , )هـ١٤٢٩ت (حممد الطيب يوسف : ينظر, و٤٤٧ ص:تاريخ املذاهببو زهرة, الشيخ أ) ٣(

 . وما بعدها٤٣ ص):هـ١٤٢١مكتبة دار البيان احلديثة, الطائف, الطبعة األوىل, (, الشافعية
, وقد بحث هذه اجلزئية بتوسع بعض املعارصين, ٣٠٠ ص:الشافعي حياته وعرصهالشيخ أبو زهرة,  )٤(

, والدكتور حممد »تأسيس الشافعي علم أصول الفقه« حممد رواس قلعجي يف بحث بعنوان كالدكتور
, وقد طبع البحثان ضمن »اإلمام الشافعي أول واضع لعلم أصول الفقه«رأفت عثامن يف بحث بعنوان 

قافة; , صدر عن املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والث»ً وجمتهداًاإلمام الشافعي فقيها«كتاب بعنوان 
 ).٢: هامش (٢٤٠ ص:املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيأكرم القواسمي, . د: اإليسيسكو, عن



١٨٣ 
األصول التي مل يكن وضعها خلدمة مذهبه من حيث اجلدل عنه, وإن كانت ضابطة له, 

ُليها ضبط أساليب االجتهاد, ووضع فلم يكن الباعث عليها نزعة مذهبية, وإنام بعث ع
ِحدود ورسوم للمجتهدين لكيال يكون الفقيه كحاطب ليل, ال يدري أيقع عىل حطب 

 . )١(حيتطبه, أم يقع عىل أفعى تقتله

*          *          * 

                                           
 .٣٠٠ ص:الشافعي حياته وعرصه: الشيخ أبو زهرة,) ١(



١٨٤ 

 املبحث الثاين
 عوامل انتشار املذهب الشافعي
يف القدم, واجتمع له من إن املذهب الشافعي هو ثالث املذاهب األربعة الشهرية 

كاملالكية, بل كان أهل ) أهل احلديث(الفضائل ما مل جيتمع لغريه, وكان يقال ألصحابه 
, وسمي اإلمام يف )١(ال يعنون هبم إال الشافعية) أصحاب احلديث(خراسان إذا أطلقوا 

بأخذه (, ولقد مزج اإلمام الشافعي فقه أهل احلجاز ً, كام تقدم آنفا)نارص السنة(بغداد 
,  ثم )بلقائه أصحاب اإلمام أيب حنيفة وأخذه عنهم(, بفقه أهل العراق )عن اإلمام مالك

 . )٢( بني املذاهب الفقهيةً بمذهبه, هلذا كان وسطاًاستقل أخريا
 : عوامل انتشار املذهب الشافعي

هناك عامالن أساسيان يفرسان رسعة انتشار املذهب الشافعي وإقبال أهل العلم 
 .عامل سيايس: والثاينعامل فكري علمي, : األول يف احلياة, ًالتزامه منهجاعليه و

فيقول العالمة الشيخ : وهو العامل الفكري العلمي; العامل األول أما عن ـ١
إن السبب الكبري يف رسعة انتشار مذهب اإلمام «): هـ١٣٧٦ت (حممد احلجوي الفايس 

 ما مل يثبت نسخها, ًأخذه بالسنة مطلقا: ا ترشيعية هامة, منهًأنه أسس أصوال: الشافعي
                                           

 ٧٠): هـ١٤١١دار القادري, بريوت, الطبعة األوىل, (, حدوث املذاهب الفقهية وانتشارهاأمحد تيمور, ) ١(
 .  بترصف يسري٨٠ –

 .٤١٨ ص):هـ١٤٢٥املكتبة العرصية, بريوت, (, املقدمةالرمحن ابن خلدون, د عب)  ٢(



١٨٥ 
َوأخذ بأحاديث غري احلجازيني, ومل يشرتط إال الصحة أو احلسن, وترك املرسل واملنقطع  ْ
واملعضل ما مل يثبت اتصاله كمراسيل ابن املسيب, ومل حيتج بأقوال الصحابة ألهنا حيتمل 

و من دونه أو أهل بلده أو قطر طأ, ومل يعترب ترك الصحايب أاخلأن تكون عن اجتهاد يقبل 
 فيه, إذ قد يكون لغفلة عنده وعدم حفظه, ملا رآه من اجتهاد الصحابة يف ًللحديث قادحا

كام أخذ ريض اهللا . مسائل كثرية ثم يظهر احلديث بوفاقها فيفرحون, أو بضدها فريجعون
 .عنه بالقياس فيام مل يكن فيه نص

 من ًئمة, فربح غنية كرب, واستامل كثريافاستحوذ بذلك عىل آراء من سبقه من األ
, فوقع له ظهور عظيم )احلنفية أهل الرأي, واملالكية, وأهل احلديث(أهل الفئات الثالث 

 بني علامء األمة, إذ ًبنرشه لكتبه ومذهبه يف العراق ومكة ثم بمرص, وانترش مذهبه رسيعا
شخاص فقط فتقدمها, بل تنظر  من األمر, ومل تكن األمة جامدة تنظر إىل األًكان وسطا

, خدمه وأشاع مذهبه وتلمذ له ًإىل قيمة األقوال فتزهنا ومتحصها, وكان مع ذلك حمظوظا
 . )١(»من هو أجل منه
ْ احلجوي بـي العالمةخوشي ُ شيخويقصد  كبار َبعض: »ُّن هو أجل منهَم«ِ

ت (خزيمة إمام األئمة أيب بكر حممد بن إسحاق ابن : املحدثني الذين من أبرزهم
, واحلافظ )هـ٣٢٧ت (الرمحن بن أيب حاتم الرازي عبد , واحلافظ الكبري )هـ٣١١

, وكبار األئمة الفقهاء ممن )هـ٣٨٥ت (احلسن عيل بن عمر الدارقطني  الكبري أبو
, )٢()هـ٣١٨ت (وصف بعضهم باالجتهاد املطلق كأيب بكر ابن املنذر النيسابوري 

 !عنديوهي عبارة غري مستساغة 
أنه يف عهد الدولة العباسية : فمجمل القول فيه:  وأما العامل الثاين; السيايسـ٢

                                           
 ).بترصف يسري (٤٧٣−٢/٤٧١: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالميحممد بن احلسن احلجوي, )  ١(
 .٣٣٧−٣٣٤ ص:املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيكرم القواسمي, أ. د)  ٢(



١٨٦ 
كان املذهب الرسمي هو املذهب احلنفي, وعليه العمل يف القضاء والفتو, حتى يف 

نعم; ظهر . الديار املرصية, إىل منتصف القرن الرابع اهلجري فصار يعمل به يف الفتو
 .بدمشق) هـ٣٠٢ت ( بالد الشام كأيب زرعة الدمشقي  يف)١(آحاد من القضاة الشافعية

فإن السيطرة فيه كانت لألحناف, إىل أن كان عهد املقتدر العبايس : أما يف العراق
سعيد  ّفقد عني عىل قضاء سجستان القايض أبا) هـ٣٢٠هـ, وتويف سنة ٣٠١توىل سنة (

 قايض القضاة ثم كان أول من توىل منصب). هـ٣٢٨ت (احلسن بن أمحد اإلصطخري 
, وبعده أبو )هـ٣٥٠ت (السائب عتبة اهلمذاين  هـ هو أبو٣٣٨ سنة ببغدادمن الشافعية 

ْبرش عمر بن أكثم  , أن )هـ٤٢٢ت (وقد حدث يف عهد القادر العبايس ). هـ٣٥٧ت (ِ
 .)٢(ليفة أن يعزله إلرضاء الشعباخل عىل بغداد فثار أهلها مما اضطر ً شافعياًوىل قاضيا

برشح ) هـ٨٠٨ت ( فيلسوف اإلسالم العظيم ابن خلدون احلرضمي ولقد تكفل
وأما الشافعي فمقلدوه بمرص أكثر مما سواها, وكثر أصحابه هبا, ثم «: ذلك يف مقدمته بقوله

ظهر بالعراق وغلب عىل بغداد وعىل كثري من بالد خراسان, وتوران, والشام, واليمن, 
 فريقيةإ, وبعض بالد اهلند, ودخل يشء منه يف ودخل ما وراء النهر, وبالد فارس, واحلجاز

 . هـ٣٠٠واألندلس سنة 
ُوقاسم الشافعية احلنفية يف الفتو والتدريس يف مجيع األمصار, وعظمت جمالس  َ ُ َ

الفيات بأنواع استدالالهتم, ثم درس ذلك كله اخلاملناظرات بينهم, وشحنت كتب 
من مرص بظهور دولة الرافضة,  ثم انقرض فقه أهل السنة. بدروس املرشق وأقطاره

, إىل أن ذهبت دولة ن ويذهبونل هبا فقه أهل البيت وكان من سواهم يتالشوَّووتد
العبيديني عىل يد صالح الدين يوسف بن أيوب, فذهب منها فقه أهل البيت, وعاد فقه 

                                           
 .٣٤٠−٣٣٧ ص: مذهب اإلمام الشافعياملدخل إىلكرم القواسمي, أ. د)  ١(
 .٤٦٦ ص:اإلسالمية تاريخ املذاهبالشيخ أبو زهرة, )  ٢(



١٨٧ 
اجلامعة إىل الظهور بينهم, ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام, 

 ., إلخ)١(»فعاد إىل أحسن ما كان ونفقت سوقه
هذا نزر يسري من تاريخ حدوث املذهب وانتشاره, ومما هو جدير بالذكر أن حوادث 
كبرية وقعت بني أتباع املذاهب, ثارت فيها النزعات والعصبيات املذهبية, وليس هذا جمال 

 .)٢(للخوض فيها, وفيام أوردته كفاية, وخري الكالم ما قل ودل

**          *           

                                           
– ٧٠ ص:حدوث املذاهب الفقهية وانتشارها, وأمحد تيمور, )ملتقطا (٤١٩ ص:املقدمةابن خلدون, ) ١(

ة, زهر الشيخ أبو:  للمزيدينظرو. ٧٠ ص:املذهب عند الشافعية, وشيخنا حممد الطيب اليوسف, ٨٠
 .٤٦٧−٤٦٦ ص:اإلسالمية تاريخ املذاهب

للسبكي واإلسنوي والنووي وغريهم, و بكتاب العالمة : ومن أراد املزيد فعليه بكتب طبقات الشافعية) ٢(
 .املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيأكرم القواسمي, . , وكتاب دتاريخ حدوث املذاهبأمحد تيمور باشا, 



١٨٨ 

 الفصل الثاين
 مراحل انتشار املذهب الشافعي يف اليمن

 :متهيد
اظ السنة النبوية, ّفُبالد اليمن أرض خصبة أنتجت العديد من كبار املحدثني وح

الرزاق عبد وقصدها أئمة الدين من أنحاء األرض ليأخذوا العلم عن حافظ الدنيا 
مل يرحل إىل أحد يف اإلسالم بعد رسول اهللا «: يف حقه, الذي قيل )هـ٢١١ت (الصنعاين 

, وهذا قول بالغ وعظيم مل يقل يف غريه, وظلت الرحلة )١(»الرزاقعبد  ما رحل إىل ملسو هيلع هللا ىلص
قائمة إىل أن انقرضت طبقة أصحابه من أهل اليمن الذين كان آخرهم وفاة إسحاق 

 ). هـ٢٨٥ت (الدبري 
اهللا الكالم عىل أهل احلديث يف رمحه ) هـ٧٤٨ت (وقد أوجز احلافظ الذهبي 

موسى األشعري, أصله من هتامة  دخلها معاذ بن جبل, وأبو: اليمن«: اليمن, بقوله
وكان هبا مجاعة من التابعني كابني . اليمن, وخرج منها أئمة التابعني وتفرقوا يف األرض

عدهم الرزاق وأصحابه, وعدم منها بعبد منبه, وطاوس وابنه, ثم معمر وأصحابه, ثم 
 .انتهى. )٢(»اإلسناد

                                           
 .٣/٢١٦: وفيات األعيان وابن خلكان, ,٣/٥٥٦: األنسابالسمعاين, )  ١(
دار ابن كثري, دمشق, (القادر األرنؤوط وابنه عبد , حتقيق األمصار ذوات اآلثارحممد بن أمحد الذهبي, )  ٢(

 .٤٩−٤٧ ص):هـ١٤٠٥الطبعة األوىل, 



١٨٩ 

: قلت«: تعقب كالم احلافظ الذهبي بقوله) هـ٩٠٢ت (لكن احلافظ السخاوي 
وهو قطر متسع, يشتمل عىل هتامة ونجد, فيه مدن وقر وشعاب وجبال, ومل يزل 
العلامء به يف عرص الصحابة يتوفرون, واألئمة إليها يرحلون, بل هي يف كل عرص يف 

 . )١(»ازدياد من العلم
إغالق باب الرحلة النتهاء : ولعل مراد احلافظ الذهبي بانعدام اإلسناد: أقول

عرص التدوين, حيث كانت األحاديث النبوية قد دونت ومجعت, فانرصف أهل العلم إىل 
دراستها واستغنوا عن الرحلة إال يف القليل النادر, كام أن هذا القول املوجز من اإلمام 

م صورة متكاملة عن الوضع املذهبي يف اليمن يف عصور الذهبي ال يكفي يف تقدي
مها : اإلسالم األوىل, لكننا نعلم أن املذهبني املنترشين يف القرن الثاين والثالث اهلجريني
 . مذهب أيب حنيفة, ومذهب مالك, واستمرا إىل املائة الثالثة فزامحهام املذهب الشافعي

وكان الغالب يف اليمن «:  طبقاتهيف) هـ٥٨٦ت (وذلك يتبني من قول ابن سمرة 
 يف هذا املخالف إال من جامع ًمذهب مالك وأيب حنيفة, ومل يكن علم السنة مأخوذا

معمر بن راشد البرصي, وهو مصنف يف صنعاء, وجامع سفيان بن عيينة, وجامع أيب 
قرة موسى بن طارق اللحجي اجلنَدي, ومن املرويات عن مالك يف املوطأ وغريه مثل 

 أيب مصعب, وعام يرو عن طاوس وابنه, واحلكم بن أبان, وقدماء فقهاء اليمن كتاب
 . انتهى.)٢(» من جلتهمً من فضلهم وشيوخاًالذين ذكرت لك طرفا

                                           
 :)١٤٠٣نرشة القديس, مرص, (, اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التوريخالرمحن السخاوي, عبد حممد بن  )١(

 .١٣٩ص
دار القلم بريوت, مصورة عن طبعة (, حتقيق فؤاد سيد, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة اجلعدي,  )٢(

 تاريخ املذاهب الدينية يف بالد اليمن حتى هناية, وأيمن فؤاد سيد, ٧٩, ٧٤ ص):م١٩٥٧القاهرة, 
 .٥٨ ص):هـ١٤٠٨الدار املرصية اللبنانية, الطبعة األوىل, (, السادس اهلجري القرن



١٩٠ 

 :الوضع املذهبي يف اليمن يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
ه يف كتاب) هـ٥٨٦تويف بعد سنة (حتدث العالمة املؤرخ عمر بن عيل بن سمرة 

الذي هو أقدم املصادر التارخيية لفقهاء الشافعية يف اليمن, عن األحداث الكبار يف اليمن 
 : أواخر القرن الثالث ومطلع الرابع اهلجريني, فذكر حدثني كبريين, مها

هلك سنة ( بن الفضل القرمطي ُفتنة القرامطة, بظهور اللعني عيل: احلدث األول
قيام اإلمام اهلادي إىل : واحلدث الثاين. هـ٢٧٧ سنة , وكان ظهوره يف اليمن بعد)هـ٣٠٣

يف صعدة, ودعوته إىل اإلمامة, وكان ) هـ٢٩٨ت سنة (احلق حييى بن احلسني احلسني 
قال ابن سمرة . هـ, وقام بمقاتلة القرامطة والباطنية ونكل هبم بعد قيامه٢٨٠ظهوره سنة 

ٌفتون هبم, وإما خائف متمسك إما م: وكان أهل اليمن صنفني«: يف طبقاته) هـ٥٨٦ت (
وللدول يف طي العلوم ونرشها . مالكي وهو الغالب, وإما حنفيبنوع من الرشيعة, إما 

 . لخإ )١(»..ٌوإظهارها تأثريات 
) هـ٣٨٠ت حوايل ( هامة عند املؤرخ الرحالة البشاري املقديس ٌمعلوماتووردت 

ومذاهبهم بمكة «: ري, قال رمحه اهللاعام كانت عليه مذاهب أهل اليمن يف القرن الرابع اهلج
ُسنَّة, وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد عامن: وصنعاءَوهتامة  َ ِرشاة غالية, وبقية احلجاز : ٌُ ُ ٌ ٌ ُ

َوأهل الرأي بعامن وهجر وصعدة َ َُ ِشيعة, وشيعة عامن وصعدة وأهل الرسوات وسواحل : ِ ِ َ َ ُ ٌ
ُمعتزلة إال عامن: احلرمني أصحاب أيب حنيفة واجلوامع : صعدةوالغالب عىل صنعاء و. ٌ

 .  انتهى.)٢(»ُمذهب سفيان: ُمذهب ابن املنذر, ويف نواحي نجد اليمن: بأيدهيم, وباملعافر
: قوله) هـ?٧٣٢ت (عن املؤرخ اجلندي ) هـ٩٠٢ت (لكن نقل احلافظ السخاوي 

كان  ذلك إن أهل اليمن ملا ظهر مذهب الشافعي واشتهر عندهم, رجعوا إىل تقليده, وأن
                                           

 .٨٠−٧٩ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(
 .٩٦ ص:أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليمحممد بن أمحد البشاري املقديس, )  ٢(



١٩١ 
 ًثم أشار ـ السخاوي ـ إىل ما ذكره ابن خلدون من أن االنتشار بلغ مد. )١(يف املائة الثالثة

وما بعدها حتى اآلن, كام تقدم النقل عنه ) هـ٦٦١−٥٦٩( يف عهد الدول األيوبية ًكبريا
ويوجد يف «): العثامنية(باضية حرضموت الذين سامهم إ عىل ذكر ًثم قال معرجا. ًقريبا
ِقطر اليمن ـ احلنفية, وكثري من الزيدية وهم بصنعاء ونحوها, : ه ـ أيعلامئ ٌ ِومن العثامنية ُ

ِ, ومن اإلسامعيلية وهم باجلبال, وغريهم من الطوائفَوهم بحرضموت  .  انتهى.)٢(»ِ
وجتدر اإلشارة إىل ميل بعض الباحثني إىل إعادة أسباب انتشار املذهب الشافعي 

َ, كام قدمت ذكر ذلك يف املقدمة)٣(م الشافعي نفسه إىل اليمنإىل دخول اإلما: يف اليمن ُ . 
 :إشكال تارخيي

بتتبعي لعبارات املؤرخني الذين حتدثوا عن بدء انتشار املذهب الشافعي وطالئعه 
 :األوىل يف اليمن, وقفت عىل عبارات متغايرة حتتاج إىل تأمل, وهي العبارات التالية

قبل وكانت الشفعوية وكتبها وشيوخها «): ـ?ه٥٨٦ت (قال ابن سمرة  :األوىل
ً بن حممد القريش وأصحابه غري مشهورة باليمن, خصوصاالقاسم . )٤(» يف هذا املخالفِ

وهذه الفرتة هي . ً هـ, كام سيأيت يف ترمجته الحقا٤٣٧وكانت وفاة القاسم املذكور سنة 
                                           

السلوك يف طبقات : والنقل عن كتابههـ, ٧٣٢ و ٧٣٠هو حممد بن يوسف اجلندي, تويف بني عامي  )١(
): هـ١٤٠٩ اإلرشاد, صنعاء, الطبعة األوىل, مكتبة(, حتقيق حممد بن عيل األكوع, وامللوك العلامء

ٌ وما بعدها, واجلندي إنام هو ناقل ٨٠ ص:فقهاء اليمن: ابن سمرة, طبقات فقهاء اليمن, و١/١٤٩
 .عن ابن سمرة إال أن احلافظ السخاوي مل يطلع عىل هذه الطبقات فيام يبدو

قيق فرانز روزنثال, ترمجة صالح , بتح١٤٠−١٣٩ ص:اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التوريخالسخاوي,  )٢(
 .٢٩٦ ص):ت.دار الكتب العلمية, بريوت, مصورة, د(العيل, 

مشاركة فقهاء , وشيخنا عمر اجليالين, ٥٩−٥٨ ص:تاريخ املذاهب الدينيةأيمن فؤاد سيد,  )٣(
  .٧ ص:حرضموت

 .٨٠ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة )٤(



١٩٢ 
, الرابعة: , أعنياملائةذه ويف ه« : »السلوك«بقوله يف ) هـ٧٣٢ت بعد (التي عناها اجلندي 

 .)١(»َدخل مذهب الشافعي اليمن وانترش
 ظهر املائة الثالثةويف «:  يف تارخيه املذكورًاجلندي أيضاالقايض البهاء قال  :الثانية

 ., وتقدم آنفا أن السخاوي نقل ذلك عنه)٢(»مذهب اإلمام الشافعي يف اليمن
فإن املتتبع : اء وافرتاق فيهافبتأمل هذه العبارات وجدت أن هناك نقاط التق

 كان يف ًلتواريخ الفقهاء الذين ذكرهم ابن سمرة وتبعه اجلندي, جيد أن أقدمهم وجودا
وهو الفقيه موسى بن عمران املعافري, الراوي عن ابن ) املائة الثالثة(أوائل القرن الرابع 

هـ, ٣٠٧يف سنة اجلارود وهو عن الزعفراين وهو عن اإلمام الشافعي, وابن اجلارود تو
فهذه هي البدايات القديمة لظهور املذهب يف أرض اليمن, والتي عرب . كام سيأيت ذكره

 .عنها اجلندي باملائة الثالثة
والشك أن وجود فرد أو آحاد من الناس يتفقهون عىل الشافعي ال يعني أن 

 ومطلع املذهب كان قد ظهر وانترش, ولكنه موجود, ثم بعد ذلك بنحو قرن من الزمان,
, كان الظهور الكبري للمذهب عىل يد )املائة الرابعة كام عرب بعض القدماء(امس اخلالقرن 

, فانترش املذهب بانتشار التالميذ وتدريس كتب الشافعية )هـ٤٣٧ت (القاسم القريش 
 .يف البلدان والنواحي اليامنية, وهبذا نجمع بني عبارات املؤرخني

, ًبني العبارات الثالث, وأن بعضها يفرس بعضا ًفبان هبذا أنه ال خالف أصال
ولكن ألهنا جاءت يف مواضع متفرقة, ومل تكن يف سياق واحد, فاختلفت النتائج 
 . وصعب عىل البعض ربط األحداث ببعضها, وإيرادها عىل نسق تارخيي وترتيب منطقي

                                           
 .١/٢١٦: , السلوكاجلندي)  ١(
 .١/١٤٩: املصدر السابقي, اجلند)  ٢(



١٩٣ 

 :مراحل االنتشار
ستشكاله إىل شيخه  قد استشكل هذه العبارات, فرفع ا)١(وكان بعض الباحثني

الذي حقق املوضوع غاية ) هـ١٣٨٢ت (العالمة احلجة الكبري علوي بن طاهر احلداد 
َّالتحقيق, فساقه تأمله يف املصادر إىل الذهاب إىل كون انتشار املذهب قد مر بثالث 

مرحلة : وهذه املراحل هي. )٢(مراحل, ترسخ خالهلا وثبتت قواعده يف بالد اليمن
وهو تقسيم مجيل ومنطقي, وله نتائج . )٣(حلة التوسط, ومرحلة االنتهاءاالبتداء, ومر

 : إجيابية كثرية, منها
التعرف عىل أن الزمرة األوىل من الفقهاء, كانت طلبت العلم وتفقهت خارج ـ 

ثم . اليمن يف غالب أحواهلا, ثم عادوا وكان هلم أثر كبري يف نرش املذهب يف أول األمر
ِثم قلت الرحلة إىل .  داخل اليمن وبعد ذلك يطلبونه يف خارجهصاروا حيصلون العلم َّ

 ., واكتفى طالب العلم بشيوخهم اليامنينيًخارج اليمن جدا
َأن الفقهاء األوائل كانوا جيمعون بني احلديث والفقه كام نر ذلك يف الثالث ـ  ُ

ًالطبقات األوىل, ثم مل يزل األمر يضعف حتى صار الفقه يدرس جمردا َّ  . عن الدليلَّ
كان الفقهاء إىل القرن السابع وبعده بقليل يقارنون بني املذاهب الفقهية, غري ـ 

 . الف العايلاخل, وتركوا املقارنة بني املذاهب وذكر ًجامدين, ثم صاروا شافعية رصفا
*          *          * 

                                           
 ).هـ١٣٩٩ت (الاله بن حسن بلفقيه عبد هو العالمة السيد )  ١(
ما ذهب إليه الباحث الدكتور أكرم القواسمي يف تقسيمه :  معهًهذا التقسيم املرحيل, يتمشى كثريا)  ٢(

روج بنتائج جيدة اخلإىل مراحل تارخيية, وهذا مما يساعد الباحث عىل ) ًعموما(انتشار املذهب الشافعي 
 .ومركزة يف احلكم عىل التطور املذهبي

 .١٨, ١٦ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد, )  ٣(



١٩٤ 

 مطلب
 يف ذكر املرحلة األوىل

 :) هـ٤٠٠ – ٣٠٧(مرحلة بدء االنتشار 
ن تقييمي هلذه املرحلة يتمشى مع ما ذهب إليه الباحث الدكتور أكرم القواسمي, إ

هـ ٢٧٠(تشكل الفرتة بني عامي ) ًعموما(الذي ير أن املرحلة األوىل للمذهب الشافعي 
 من زمن وفاة آخر تالمذة اإلمام وهو الربيع املرادي, إىل تاريخ وفاة أيب :, أي)هـ٤٠٤ −

مرحلة ظهور مذهب (عنده, وسامها ) الدور الثاين(املرحلة هي الطيب الصعلوكي, وهذه 
القاسم  أبو: وقد ظهر من كبار األئمة الشافعية يف هذه املرحلة. )١()الشافعية واستقراره

أخذ عن الربيع واملزين بمرص ثم توطن بغداد, وتلميذه ) هـ٢٨٨ت (عثامن األنامطي 
أحد كبار ) هـ٣٠٦ت (يج البغدادي العباس أمحد بن عمر ابن رس اإلمام الكبري أبو

بمرو, ) هـ٢٩٣ت (ان املروزي عبد : الشافعية كان يسمى شيخ املذهب, كام اشتهر آنذاك
بإسفرايني, وقد ) هـ٣١٦ت (بدمشق, وأبو عوانة ) هـ٣٠٢ت (عة الدمشقي زر أبوو

 .تقدم ذكر الثالثة األخريين
) هـ٣٠٧سنة (ُفقد اعتمدت ُوتقسيم الدكتور القواسمي قريب إىل ما ذهبت إليه, 
أول شخصية يامنية شافعية (وهي سنة وفاة ابن اجلارود املكي شيخ موسى املعافري 

) هـ٤٠٠ت حوايل (كبداية هلذه املرحلة, ووفاة الفقيه إبراهيم بن موسى املعافري ) عرفت
 .هناية هلا

                                           
 . وما بعدها٣٢٢ ص:املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيالقواسمي, )  ١(



١٩٥ 
 )١(وكان بعض املؤرخني قد ترمجوا للمحدث حممد بن حييى ابن أيب عمر العدين

عىل أنه من أوائل من أدخل فقه الشافعي إىل اليمن, ولكن ) هـ٢٤٣تويف بمكة سنة (
, ثم إن احلافظ الذهبي ذكر أنه ًقاضيا) عدن(, وكان يف ً, فإنه كان مكياًذلك بعيد جدا

 من تاريخ مولد اإلمام الشافعي, زد عىل ًأو نحوها, فيكون مولده قريبا) ً عاما٩٠(تعمر 
 . قد تم بينهامً مبارشاًيذكروا أن لقاءأهنم مل : ذلك

َّأبا سعيد املفضل اجلنَدي : كام ذكر ابن سمرة واجلندي وتبعهام األهدل َ َّ ت بعد (ٍ
ضمن هذه الطبقة, وهو وإن كان من اجلنَد, إال أنه يف عداد الكوفيني, ومل يذكر ) هـ٣٣٥

ليمن, كام سيأيت معنا املؤرخون أنه عاد إىل اليمن, نعم بعض تالمذته عدادهم يف أهل ا
 . فيام ييل

ِأول من شهر بالتفقه عىل مذهب الشافعي من أهل اليمن ُ: 
 ):  هـ٣٠٧ت بعد  ()٢(احلافظ موسى بن عمران املعافريـ ١

دايش السكسكي اخلهو اإلمام الفقيه املحدث احلافظ موسى بن عمران بن حممد 
َّ هذه باحلجريةاملعروف يف أيامنا(املعافري, أصله من خمالف املعافر  َِ , ثم كان خيتلف إىل )ُ

ُاجلنَد وخمالف جعفر, وربام أقام بقرية امللحمة, وهبا ذريته املعروفون ببني مضمون َْ . 
                                           

 , وابن حجر,٢/٧٦ تذكرة احلفاظ, والذهبي, ٧٢ ص:فقهاء الشافعية: , طبقات فقهاء اليمنابن سمرة) ١(
, نفس ٢٦١ ص:تاريخ عدن, وباخمرمة, ٢/٢٨٠: مرآة اجلنان, واليافعي, ٩/٥١٨ هتذيب التهذيب

, وتاريخ وفاته عند ٧/١٣٥: األعالم,  الزركيل, )١١٩٩: ترمجة (١/١١٨١: قالدة النحراملؤلف, 
َّوتبعه باخمرمة يف تاريخ عدن, وهذا وهم أو سبق قلم, نبه عليه الزركيل) هـ٣٢٠(اليافعي  ُ ٌ. 

: الزمن حتفة, حسني األهدل, ١/٢١٦: السلوك, اجلندي, ٨٠ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة) ٢(
 ).١٦٩٩: ترمجة (٢/١٧٢٢ :, قالدة النحر, الطيب باخمرمة١٥٨, و١/٩٨



١٩٦ 
 )١(اهللا بن عيل بن اجلارودعبد أخذ الفقه عن اإلمام احلافظ أيب حممد : شيوخه

 . كتابه املذكوريف احلديث, ورو عنه» املنتقى«صاحب كتاب )  هـ٣٠٧ت (النيسابوري 
, وابنه الفقيه إبراهيم بن )٢(العزيز بن ربحي احلرازيعبد أخذ عنه الفقه : تالميذه

 ., اآلتية ترمجته)?هـ٤٠٥ت (موسى املعافري 
املذهب اتفق املؤرخون اليامنيون عىل أنه أول من عرف بالتفقه عىل : منزلته العلمية

ني أهل اجلبال, ومل خيالف يف هذا إال الشافعي, وأنه أول من عمل عىل نرشه وتعليمه ب
املؤرخ الطيب باخمرمة فنسب االنتشار البنه إبراهيم, وسوف أنبه عىل هذا الوهم يف 

 . ترمجته اآلتية
وهو أخذ الفقه عن ) هـ٣٠٧ت (تفقه عىل ابن اجلارود املكي : سنده يف املذهب

فطبقته . إلمام الشافعيوهو عن ا) هـ٢٦٠ت (اإلمام أيب عيل احلسن بن حممد الزعفراين 
 ., فبينه وبني اإلمام الشافعي اثنان فقطًعالية جدا

من :  ما ذهب إليه اجلندي يف تارخيهًمل حيدد مرتمجوه تاريخ وفاته, وبعيد جدا: وفاته
من (احتامل أن عمره طال حتى أدرك ابنه إبراهيم وصاحبه القاسم القريش, فأخذ عنهام 

هـ إن مل تكن ٣٥٠, وأر أن وفاته مل تتأخر عن سنة )باب أخذ األكابر عن األصاغر
 .قبلها, واهللا أعلم

                                           
: تذكرة احلفاظالذهبي, : من مصادر ترمجتهيف احلديث, » املنتقى«ابن اجلارود هذا هو املحدث صاحب )  ١(

, )١, هامش ٨١ص  (لطبقات ابن سمرة األستاذ فؤاد سيد رمحه اهللا يف حتقيقه هموقد و, ٣/٧٩٤
فرتجم ملوسى ابن أيب اجلارود املكي, أحد أصحاب اإلمام الشافعي, والراوي عنه كتاب األمايل, 

 )!ابن أيب اجلارود( سامه طبقاتهأن ابن سمرة يف : وسبب وقوعه يف هذا الوهم
ُ, من قرية حرازة باملعافر, لقيه القاسم القريش وسمع عليه )زنجي: أو(بن ربحي العزيز عبد هو الفقيه )  ٢(

: السلوك, اجلندي, ٨١ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: ينظر. هـ٣٩٠املنتقى البن اجلارود سنة 
 ).١٦٩٨: ترمجة (٢/١٧٢١ :, قالدة النحر, الطيب باخمرمة١/١٦٦: حتفة الزمن, األهدل, ١/٢٢٨



١٩٧ 

 : ) هـ٣٣٥تويف بعد  ()١(َ أبو احلسن التاجر العدينـ٢
 هبا, ًمن أهل عدن كان تاجرا, َهو الفقيه التاجر املغرية بن عمرو بن الوليد العدين

 .لعدين التاجرطلب العلم بمكة املكرمة, اشتهر عند أصحاب الطبقات باملغرية ا
ومحل ) هـ٣٣٥ت بعد  ()٢(تفقه بمكة املكرمة عىل اإلمام املفضل اجلندي: شيوخه

َّسنن أيب قرة(عنه كتاب  َعن شيخه أيب محة حممد بن يوسف اجلندي, عن : , بروايته هلا)ُ َ ُ
 ). هـ٢٠٣ت (مصنفها أيب قرة موسى بن طارق الرعرعي اللحجي ثم اجلندي 

عن شيخه املفضل اجلندي, وهو عن إبراهيم بن حممد : سنده يف املذهب الشافعي
 .ً, وهو سند عال جدا, عن اإلمام الشافعي)هـ٢٣٧ت (بن العباس الشافعي ا

, ورو )هـ٤٢٠ت  ()٣(طاب ابن عنبسة العديناخل أخذ عنه الفقيه أبو: تالمذته
 .عنه سنن أيب قرة اجلندي بسنده إىل مصنفها

ِهـ, ووفاة ٣٣٥ِ أخذه عن شيخه اجلنَدي سنة َ مل تعلم سنة وفاته, وبني:وفاته

 .هـ, واهللا أعلم٣٧٠, فلعل وفاته كانت يف حدود ) سنة٨٥(تلميذه ابن عنبسة 

                                           
حتفة , و األهدل, ٢١٦ و١/١٤٥: السلوك, واجلندي, ٧٤ و٧٠ ص:, طبقات فقهاء اليمنرةابن سم) ١(

 .١/١٥٧: الزمن
َسعيد املفضل بن حممد الشعبي احلمريي اجلندي اليامين, الكويف وفاة, من نسل اإلمام الشعبي,  هو أبو) ٢( َ ِ

: السلوك, اجلندي, ٧١−٦٩ :, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: ينظر. عداده يف الكوفيني من مهدان
 .١٥٦, ١/١٠١: حتفة الزمن, األهدل, ٢١٦, ١/١٤٨

طاب, من أبني, ويل اخل الوهاب بن إبراهيم بن حممد بن عنبسة العدين, أبوعبد هو الفقيه القايض ) ٣(
: السلوك, اجلندي, ٧٤, ٧٠ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: ينظر. القضاء بعدن فنسب إليها

 ).١٧٥( ترمجة ١٦١ ص:تاريخ عدن , باخمرمة,١/٢١٨



١٩٨ 

 ):  هـ٣٦٠تويف بعد  ((*)اهللا الزرقاينعبد  الفقيه ـ٣
ٍّاهللا بن عيل الزرقاين, نسبة إىل بني زرقان حي عبد حممد,  هو اإلمام الفقيه الكبري أبو

ً, كان يسكن الرصدف وهي عىل ثلث مرحلة من اجلنَد, كان فقيهامن مراد َ  يف ً رحاالً كبرياَّ
طلب العلم, وكانت له أراض كثرية, وهو من الفقهاء املعدودين يف اليمن, ومن املتقدمني 

 .يف نرش املذهب الشافعي هبا, وقد ظهر من بيته عدد من الفقهاء
 :ية من شيوخ املذهب الشافعي, منهمسمع الفقيه الزرقاين من طبقة عال: شيوخه

, تفقه عىل يديه بمكة املكرمة )هـ٣٦١ت (رض األسيوطي اخلعيل احلسن بن   أبوـ١
, )هـ٣٢١ت ( هـ عن أيب جعفر أمحد الطحاوي ٣٠٨ه  سنة  الفقهـ, وهو أخذ٣٥٣سنة 

 .صاحب الشافعي) هـ٢٦٤ت  (وهو تفقه بخاله إسامعيل املزين 
, أحد أصحاب شيخ املذهب اإلمام )هـ٣٧١ت (د املروزي زيد حممد بن أمح  أبوـ٢

عن الربيع املرادي ) هـ٢٨٨ت (وهو عن األنامطي ) هـ٣٠٦ت (أيب العباس ابن رسيج 
 . )١(عن اإلمام الشافعي) هـ٢٧٠ت (

 . اآليت ذكره) هـ٤٣٧ت (تفقه عىل يديه القاسم بن حممد القريش : تالمذته
                                           

, ٢١٩−١/٢١٨: السلوك, اجلندي, ٨٢−٨١ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)
 ).١٥٤٨: ترمجة (٢/١٥٦١ :, قالدة النحر, الطيب باخمرمة١/١٥٩: حتفة الزمناألهدل, 

ايته وسامعه له من اإلمام الفربري اجلامع الصحيح للبخاري, برو: ومما أخذه الزرقاين عن الشيخ أيب زيد) ١(
فذكر أنه الزرقاين سمع الصحيح من أيب زيد يف : صاحب البخاري, وأغرب ابن سمرة) هـ٣٢٠ت (

ري العمراين اطلع عىل األصل الذي اخلأن القايض طاهر بن أيب ): ٨١ص (وأفاد يف !مدينة ذمار باليمن
 يف نفس ً, وأفاد أيضا)هـ٤٣٤ت ( ذر اهلروي  لسامع أيبًسمعه الزرقاين عىل أيب زيد فوجده خمالفا

 . هبا مع بقية كتب الفقيه الزرقاينًموقوفا) ذي أرشق( ببلدة ًأن هذا األصل كان حمفوظا: املرجع



١٩٩ 

عده ) هـ٩٤٧ت (إال أن القايض الطيب باخمرمة ومل تؤرخ وفاة الزرقاين, : وفاته
, ولعله مات بعد هذه احلقبة, )هـ٣٦٠هـ, و٣٤٠: بني(العرشين الثالثة من املائة الرابعة 

 .واهللا أعلم

*          *          * 



٢٠٠ 

 املرحلة الثانية
 )هـ٥١٥ −٤٠١(مرحلة التوسط يف االنتشار 
اقت نفوسهم للرحلة يف طلب العلم وهذه املرحلة ظهر فيها جمموعة من الفقهاء ت

ومكابدة األسفار, ثم عادوا ونرشوا علومهم يف بلداهنم, ونرشوا الفقه يف اجلبال وعدن 
بقي يف مهجره ينرش العلم,  إال يف آخر عمره وونواحيها, والبعض منهم مل يعد إىل اليمن

 . كابن رساقة العامري يف البرصة
 عدد من جلة الفقهاء وأئمة الدين واستيطاهنموشهدت هذه املرحلة وما بعدها قدوم 

أرض اليمن, وكان هلم دور كبري يف تثبيت العلن ونرش الفقه, وكان رجال هذه الطبقة من 
كبار الفقهاء واملصنفني, ومل يكونوا جمرد نقلة, وسامهوا يف نرش املذهب بصورة أكرب من 

الد وأكنافها, وكان رجال هذه سابقيهم, إذ كان الفقه الشافعي بدأ ينترش يف أطراف الب
ِالطبقة هم املرجع ألهل اليمن عاليه وسافله, وقاموا بكفاية أهل بالدهم عن الرحلة إىل  ُ

, )رص خمترص املزين ورشوحهع(  ويمكن لنا أن نطلق عىل هذه الفرتة الزمنية بـ.غريهم
 .حيث كان الرتكيز يف التعليم عليها حينذاك, كام ذكر ابن سمرة رمحه اهللا

  يتفقهونقبلها وما امسةاخلاملائة وكان أهل اليمن يف «: )هـ?٥٨٦ت  (قال ابن سمرة
بكتاب املزين, وبأصول الفقه بكتاب الرسالة للشافعي وبمصنفات القايض أيب الطيب 
والشيخ أيب حامد, وكتب أيب عيل الطربي, وكتاب ابن القطان, ومصنف املحاميل, ورشوح 

ىل هذه املرحلة مل يبلغنا إو.  انتهى.)١(»ع لسليم بن أيوب الرازياملزين املشهورة, وبالفرو
 .ظهور أحد من فقهاء حرضموت, لكن ظهروا يف املرحلة الثالثة اآليت ذكرها

                                           
 .١١٨ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, ) ١(



٢٠١ 

 : فقهاء هذه الطبقةِّلَجَ فمن أ
 ): هـ٤٠٠ت بعد  ((*)اإلمام احلسني املراغيـ 

 حممد املراغي, من فقهاء هو الفقيه اإلمام األصويل املحدث, احلسني بن جعفر بن 
 . العراق, هاجر من مكة إىل بالد اليمن, وتوطنها, وعد من أهلها, وتويف هبا

احلافظ اإلمام أيب احلسني حممد بن  :طلب العلم ببغداد, فأخذ هبا عن: شيوخه
, وهو تفقه عىل مجاعة منهم اإلمام أبو جعفر الطحاوي )هـ٣٧٩ت (املظفر البغدادي 

 عن الفقيه احلسني بن خمترص املزينوأخذ  ).هـ٢٦٠ت (له املزين عن خا) هـ٣١٢ت (
اهللا ابن زياد النيسابوري املتوىف عبد هارون الربايش الربدعي, عن اإلمام احلافظ أيب بكر 

 ). هـ٢٦٠ت (, عن مؤلفه اإلمام املزين )هـ٣٢٤ت (ببغداد 
 هـ, فلقيه ٣٨٨نة كان الفقيه بمكة املكرمة يف س: نرشه املذهب وتالمذته يف اليمن

اهللا الصعبي, عبد ورفيقه أمحد بن ) هـ٤٣٧ت (القاسم بن حممد القريش : هبا الفقيهان
 عليه خمترص املزين, وسننه, وسنن الربيع املرادي, ثم سأاله ءا, فقر)ومها أشهر تالمذته(

 بقرية القدوم معه إىل اليمن وبذال له ما حيتاجه, فأجاهبام, فسار إىل اليمن, وكان تدريسه
التي كانت معمورة بالعلم والعلامء, وكان يقرئ خمترص املزين يف اليمن, وممن ) سهفنة(

وكانت قد حدثت بينه وبني ابن رساقة . الفتوح ابن مالمس, وسيأيت الفقيه أبو: أخذ عنه
 .العامري أمور وخالفات علمية أوجبت املنافرة بينهام

                                           
, ٢٣٣−١/٢٣٢: السلوك, اجلندي, ٨٤−٨٣ص:  فقهاء:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)

 ).١٦٩٧: ترمجة( ٢/١٧٢٠ :, قالدة النحر, الطيب باخمرمة١٧٠−١/١٦٩: حتفة الزمناألهدل, 
ًأنه ال توجد ترمجة له يف غري املصادر اليمنية, ثم وقفت عىل ذكر من حيتمل أن يكون أخا له : والغريب

 اهلمداين حممدجعفر بن العالمة األديب حممد بن : مع هذا, وهو) الثالثي(لقرب زمنه وتشابه اسمه 
: ينظر عنه. هـ, له مصنفات يف األدب واللغة٣٧١, سكن بغداد ومات هبا سنة املراغياملعروف بابن 

 .٦/٧١: األعالم, الزركيل, ١/٧٠: بغية الوعاةالسيوطي, 



٢٠٢ 

 يف الشامل الرشقي من تعز ال يزال وهوـ سكن آخر عمره بوادي احلاجب : وفاته
 وهي ال تزال الرسةوكان اشرت به أرايض كثرية, وتويف باليمن بقرية  ـ  إىل اليومًمعروفا

ومل أحتقق له : (قال اجلندي.  وهي اليوم خربة غري مسكونةُالفهنةعامرة إىل اليوم, أو بقرية 
يثم, فإهنم تالميذه, فاعلم , بل زمنه مأخوذ من زمن القاسم وابن مالمس واهلًتارخيا
 .هـ, واهللا أعلم٤٣٧ والقاسم تويف سنة . انتهى.)ذلك

 :مصنفاته الفقهية* 
 ذكره اجلنَدي, واحلاج خليفة يف كشف الظنون : كتاب التكليف, يف الفقهـ١

 ).١/١٦٣(, والبغدادي يف هدية العارفني )١/٤٧٠(
 اجلندي, واحلاج خليفة  ذكره: كتاب ما ال يسع املكلف جهله من علم الصالةـ٢

 ).١/١٦٣(, والبغدادي يف هدية العارفني )١/١٥٧٥(يف كشف الظنون 
 ):هـ٤٠٥ت  ((*)املعافري الفقيه إبراهيم بن أيب عمران ـ٤

دايش اخلهو اإلمام الفقيه احلافظ إبراهيم بن أيب عمران موسى بن عمران 
, كام ً بارعاً حافظاً ورعاًاهدا زًوكان عاملا. ً, السحويل املعافري مسكناًي نسباكالسكس

وكان أول من نرش : (وصفه ابن سمرة, وأغرب القايض الطيب باخمرمة يف قالدته بقوله
, وهذا الوصف إنام ينطبق عىل أبيه موسى كام )املذهب الشافعي باليمن يف أول ظهوره

 .ندي, فليحررالتبست عليه عبارة اجللعلها , و إبراهيم هذا, ال عىل ابنه)١: الرتمجة (تقدم
أخذ الفقه عن أبيه اإلمام موسى املعافري السابق ذكره, ثم رحل إىل : شيوخه

فقرأ عليه ) هـ٣٤٠ت (مكة وأخذ هبا عن أيب رجاء حممد بن حامد البغدادي التميمي 
 .خمترص املزين

                                           
, , الطيب باخمرمة١/٢٣٩: السلوك, اجلندي, ٩٨ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)

 ).١٤٠٢: ترمجة (١/١٣٥١ :قالدة النحر



٢٠٣ 

إن املرتجم أخذ عن الفقيه القاسم بن حممد : وأغرب ابن سمرة يف طبقاته, فقال
 للعلم من ً, وهذا غريب ومستبعد, ألن صاحب الرتمجة أقدم طلبا)هـ٤٣٧ت (القريش 

 عن أن يكون من ًالقاسم, وأعىل طبقة منه, فهو يعد من طبقة شيوخه ال أقرانه, فضال
 .تالميذه

الفقيه يعقوب بن أمحد البعداين, والفقيه : تفقه عىل يديه مجاعة أشهرهم: تالمذته
 ). هـ٤٨٩ت (أسعد بن اهليثم 

وكان هذا الشيخ «:  أثنى ابن سمرة عىل الشيخ وتلميذيه بقوله:ته العلميةمنزل
, وكانت ً وعبادةً وورعاً وعلامًإبراهيم والتلميذان من أفضل الفقهاء يف زماهنم, زهدا

 .  انتهى.)١(»خمترص املزين, وبعض رشوحه, واإلفصاح أليب عيل الطربي: دراستهم يومئذ
هـ, وأشار املحقق األستاذ فؤاد سيد إىل ٤٥٠ سنة أرخ وفاته ابن سمرة يف: وفاته

, وكالمها يتأرجح )هـ٤٠٥(مخس وأربعامئة : طية للطبقات تقرأاخلأهنا يف بعض النسخ 
, )هـ٤٨٩ت (الباحث يف إثبات أحدمها, فاألول أقرب من تاريخ وفاة تلميذه ابن اهليثم 

 من طبقة والده, واهللا أعلم بحقيقة ًهو األقرب إىل إثباته يف أول هذه املرحلة قريبا: والثاين
 . األمر

هـ, ٧١٣وذكر اجلندي أنه مل يزل الفقهاء واألخيار يف عقبه, وأنه زار رضحيه سنة 
أن غالبها قد فات بالعارية والنهب وتقاسم : وسأل عن كتبه وكتب أرسته, فقيل له

مة منذ القدم, ولعلها ولعمري إن هذه الشكو مل تزل قائ! الورثة, ومل يبق منها إال اليسري
 .تبقى حتى يرث اهللا األرض ومن عليها

                                           
 .١١١ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(



٢٠٤ 

 ):  هـ٤١٠ت بعد  ((*) اإلمام ابن رساقة العامريـ٥
أبو احلسن, حممد بن : اهللا, أوعبد هو اإلمام الفقيه الفريض املحدث احلافظ, أبو 

 ارحتل حييى ابن  رساقة العامري املعافري البرصي, أصله من املعافر باليمن, ولد هبا ثم
, فدخل آمد وأقام هبا مدة, ودخل بالد ًاالّ جوًاالّإىل العراق لطلب العلم, وكان رح

 .فارس وأصبهان, والدينور, واألهواز, حتى انتهى به املقام يف البرصة
) هـ٣٦٧ت ( أخذ احلديث باملوصل عن احلافظ أيب الفتح األزدي املوصيل :شيوخه

وغريمها, وأخذ علم الفرائض ) هـ٣٨٥ت  (ثم أخذه ببغداد عن احلافظ الدارقطني
قه ببغداد عىل الشيخ وتف.  فيهًوكان إماما) هـ٤٠٢ت (بالبرصة عن أيب احلسني ابن اللبان 

عبد , وأخذ عنه الفقه, وهو تفقه هبا عىل أيب القاسم ) هـ٤٠٦ت (سفراييني أيب حامد اإل
ت (إبراهيم املروزي , وهو تفقه بمرص عىل أيب إسحاق ) هـ٣٧٥ت (العزيز الداركي 

 ). هـ٣٠٦ت (, وهو تفقه ببغداد عىل شيخ املذهب اإلمام أيب العباس ابن رسيج )هـ٣٤٠
, يف »روضة الطالبني«يف كتابه ) هـ٦٧٦ت (ذكره اإلمام النووي : منزلته العلمية

َّكتاب الفرائض, ونقل عنه تصحيحه الرد عىل ذوي األرحام إذا مل ينتظم بيت املال, 
احلسن ابن رساقة, من كبار أصحابنا ومتقدميهم,  ححه وأفتى به اإلمام أبوص«: وقال

 ., وذكره غريه واجلميع أثنوا عليه بام هو أهله)١(»وهو أحد أعالمهم يف الفرائض والفقه
                                           

, ١/٢٢٢: السلوك, اجلندي, ١٠٧, و٨٦−٨٤ ص:, طبقات فقهاء اليمن  ابن سمرة:مصادر ترمجته (*)
: طبقات الشافعية, اإلسنوي, ١/١٦٢: حتفة الزمن, األهدل, ١٧/٢٨١: النبالءأعالم سري الذهبي, 

, ٤/٢١١: طبقات الشافعية الكرب, السبكي, ١/٢٨٥: طبقات الشافعية,  ابن الصالح, ١/٣٢٠
هدية , البغدادي, ١/١٣٩٤: كشف الظنون, احلاج خليفة, ١٣٠ ص:طبقات الشافعيةابن هداية اهللا, 

, ٣٠٩, ١٩٣ ص:مصادر الفكر اإلسالمي, احلبيش, ٧/١٣٦: األعالم,  الزركيل, ٢/١٢٨: العارفني
دار الكتب العلمية, (البن رساقة,  كتاب أدب الشهود , مقدمة حتقيقحميي هالل الرسحان. , د٥٧٥

 .٥٤−١٥ص): م٢٠٠٥بريوت, الطبعة األوىل, 
 .٦/٦): هـ١٤٠٤املكتب اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل, (, روضة الطالبنياإلمام النووي, )   ١(



٢٠٥ 

 ).هـ٤٢٠ت ( مل يسم املؤرخون من تالمذته غري أيب الفتوح ابن مالمس :تالميذه
أربعامئة, وأراه تويف يف حدود سنة عرش  سنة ًكان حيا«: قال السبكي: وفاته
أنه تويف : هـ, وذكر ابن سمرة٤٠٠ سنة ً, واملؤرخون متفقون عىل أنه كان حيا»وأربعامئة

 .بعد عودته من العراق واحلجاز) املعافر(يف وطنه األول 
 :مصنفاته الفقهية* 

لها ترك ابن رساقة ثروة علمية من خالل ما ألفه من كتب ومؤلفات نافعة, أوص
, كلها يف الفقه أو فروعه أو متعلقاته عدا كتابني يف فنون ًمؤلفا) ١٨(بعض الباحثني إىل 

 :, وهي)ً كتابا١٤(ت ما تكرر فتحصل أخر, وبعض هذه العناوين رأيته تكرر فاستبعد
 :مصنفات مفقودة ـ أ

ذكره ابن رساقة : كتاب أدب األئمة واحلكام وبيان ما يتعلق هبم من األحكامـ ١
 .١١٧ ص):أدب الشهود(نفسه يف مقدمة كتابه 

) هـ٧٧٢ت (يف الفقه, وقف عليه اإلمام اإلسنوي :  ما ال يسع املكلف جهلهـ٢
وذكره يف ترمجته, وذكره من ترجم له بعده, وألحد معارصيه من الفقهاء الشافعية وهو 

 .كتاب بنفس االسم) هـ٣٩٨ت (بكر ابن الل  الفقيه أبو
 .ذكره السبكي, وابن قايض شهبة, والبغدادي وكحالة): ضاةالق( أدب القضاء ـ٣
, )البحر املحيط(يف كتابه ) هـ٧٩٤ت (ذكره الزركيش :  كتاب يف أصول الفقهـ٤

 ).٣٤١, و١/٧(ونقل عنه 
ونقل ) ٢/٢٠٧(يف البحر املحيط ) هـ٧٩٤ت (ذكره الزركيش :  كتاب التعليقـ٥

 .عنه
قايض شهبة, ووصفه بأنه يف جملد متوسط, ذكره ابن :  كتاب التلقني يف الفروعـ٦

 .وذكره احلاج خليفة, والبغدادي, وكحالة وغريهم



٢٠٦ 
, وتابعه )١/٦٩٥( ذكره احلاج خليفة يف كشف الظنون : كتاب احليل الرشعيةـ٧

 ., وكحالة)١/٤٢٥(, وإيضاح املكنون )٢/١٢٨(البغدادي يف اهلدية 
, وتابعه )١/١٦٣٥(ف الظنون ذكره احلاج خليفة يف كش:  رشح خمترص املزينـ٨

 ., وكحالة)٢/٦٠(البغدادي يف هدية العارفني 
 :مصنفاته يف علم الفرائض خاصة

مصنف يف الفرائض, كان عمدة طالب العلم يف معرفة : )املهتدي(كفاية املبتدي  ـ٩
ُهذا الفن باليمن, ذكره ابن سمرة يف طبقاته   ).١٠٧ص (َ

 .ذكره ابن قايض شهبة يف طبقاته: لدور الشايف يف الفرائض والوصايا واـ١٠
  ذكره ابن قايض شهبة,: الكشف عن أصول الفرائض بذكر الرباهني والدالئلـ١١
 ).كتاب كبري يف جملد ضخم: (وقال عنه

 :مصنفاته يف األعداد واملساحة
وقف عليه ابن الصالح ونقل عنه أشياء, كام ذكر السبكي :  كتاب األعدادـ١٢

كتابه : وقع يل من تصانيفه«: وقال عنه) هـ٧٧٢ت ( عليه اإلسنوي , كام اطلع)٤/٢١٢(
, وقال احلاج »يف الشهادات, وكتابه يف األعداد, وهو مشتمل عىل أشياء أخر غريبة

تأليف غريب, يذكر فيه مراتب األعداد, ويذكر ما ورد منها يف : (خليفة يف كشف الظنون
 ).ها يف العددالقرآن, وما رتب عليها من األحكام, أو وافق

رسالة ذكرها الزركيل, وقال إنه وقف عليها يف : التفاحة يف مقدمات املساحة ـ١٣
 ) .٠٢٠ A. I(الفاتيكان, تقع يف ورقة واحدة, رقمها مكتبة 
 : املصنفات املوجودة ـب

كذا سامه مصنفه يف : الشاهد وما يثبت به احلق عىل اجلاحد) أدب(آداب ـ ١٤
: وذكره يف طبقاته الوسطى, وقال عنه) هـ٧٧١ت (ج السبكي مقدمته, وقف عليه التا



٢٠٧ 
وقبلهام رآه اإلمام ).هـ٧٧٢ت (, كام وقف عليه اإلسنوي »مصنف مليح يف الشهادات«

 ).أدب الشهود( بعنوان ًوقد طبع قريبا. واستحسنه) هـ٦٧٦ت (النووي 
 )بغداديل وهبي أفندي(توجد من هذا الكتاب نسخة فريدة يف مكتبة : نسخه

, )٢٠٠٣(برتكيا, املضمومة إىل املكتبة السليامنية الكبرية, وهو العارش ضمن جمموع رقم 
 .غري مؤرخة)  ورقة٢٣(يقع يف 

طية الوحيدة الدكتور حميي اخلقام بتحقيق هذا الكتاب النافع عىل نسخته : طبعته
 /١٢م, وفرغ من حتقيقها يف ١٩٦٨هالل الرسحان, وكان قد استجلبها وقرأها سنة 

هـ, وصدر عن دار الكتب العلمية, بريوت, يف طبعته األوىل ١٤١٩سنة / ربيع األول
, مزود بفهارس علمية ومقدمة حوت دراسة عن ) صفحة٢٥٥(م, وجاء يف ٢٠٠٥لعام 

 ).٢٠٢  −١١٧ص:  صفحة٨٥(املؤلف وعرصه, ونص الكتاب املحقق يقع يف 
 ):  هـ٤٣٧ت  ((*) اإلمام القاسم القريشـ٦

 الفقيه عمدة أهل اليمن, وشيخ الشافعية يف صنعاء وعدن, القاسم بن هو اإلمام
ًاهللا اجلمحي القريش نسباعبد حممد بن  َُ ً, السهفني بلداَِ َ ْ , مولده يف )نسبة إىل قرية سهفنة (َّ

 . هـ٣٤٠النصف األول من املائة الرابعة, حوايل سنة 
 يف بدايته إىل زبيد وأخذ كان أول طلبه للعلم أواسط املائة الرابعة, فدخل: شيوخه

ِّهبا عن الفقيه أيب بكر ابن املرضب أخذ عنه خمترص املزين وبعض رشوحه, وهذا الفقيه أخذ 
, وهو بأيب )هـ٣٦٢ت (العلم عن شيخ يدعى ابن املثنى وهو تفقه بأيب حامد املروزي 

عن ثم أخذ ). تقدم(, وهو عن ابن رسيج, إىل آخر السند )هـ٣٤٠ت (إسحاق املروزي 
 . العزيز بن ربحي املعافري, وكالمها تقدم ذكرهعبد اهللا بن عيل الزرقاين, والفقيه عبد الفقيه 

                                           
, ٢٣٠−١/٢٢٨: لوكالس, اجلندي, ٩١−٨٧ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)

 .١٦٨−١/١٦٦: حتفة الزمناألهدل, 



٢٠٨ 

بكر أمحد بن   يدعى أبوً مروزياً هـ, فلقي هبا فقيها٣٨٨ثم رحل إىل مكة سنة 
ت (إبراهيم املروزي, فأخذ عنه سنن أيب داود, بروايته هلا عن أيب سعيد ابن األعرايب 

 . , كام سمع منه موطأ اإلمام مالك)هـ٢٧٥ت (مصنفها أيب داود عن ) هـ٣٤٠
ولقي يف هذه السنة بمكة الفقيه احلسني املراغي, وتقدم ذكر خربه معه يف ترمجته 

, الراوي عن )هـ٤٠٥ت (احلسن بن أمحد بن حممد املقري النيسابوري : , كام لقيًقريبا
, عن )هـ٣٣٧ت ( ابن النحاس , عن أيب جعفر الصفار)هـ٣٨٨ت (أيب بكر األدفوي 

َّأيب إسحاق الزجاج, عن شيوخه َعلم األصول, واحلديث, : وأخذ عنه عالوة عىل الفقه. َّ
 .والكالم, والقراءات, ومعاين القرآن, يف شيوخ آخرين

هو الذي انترش عنه مذهب الشافعي يف خمالف اجلند «:  قال ابن سمرة:تالمذته
ء هذا املذهب يف هذه البالد, وكانت مدرسته يف وصنعاء وعدن, ومنه استفاده فقها

, فأخذ عنه شافعية املعافر, وحلج, وأبني, وأهل اجلند, والسحول, وأحاظة, )١(سهفنة
 . انتهى.»وعنة, ووادي ظبا, مجع جملسه القرباء والبعداء, وأخذ عنه العلم خلق كثري

حايب, وعمر بن الرحيم املعبد إسحاق العشاري املعافري, وجعفر بن : وذكر منهم
, وإبراهيم بن أيب )٢(ري أيوب بن كديساخل اهللا بن عمر, وأبوعبد إسحاق املصوع, وابنه 

                                           
هي إحد قر اجلبال املقصودة لطلب العلم من «): ١/٢٢٩(هذه قال عنها اجلندي ) سهفنة(قرية ) ١(

ُ, مل ختل من فقيه مدرس, وطلبة ]منتصف القرن الثامن[إىل عرصنا ]  القاسم:يعني[عرص هذا الرجل 
لصعبيني فرصف وقفها يف غري وجهه, فرصف اهللا عنه الربكة ومل جمتهدين, حتى استوىل عليها بعض ا

 . انتهى.»يبق فيها فقيه من أهلها وال غريهم, الستيالء من ال نظر له عىل ما وقف ملدرس ودرسة
َهو الفقيه أيوب بن حممد بن كديس, توىل التدريس بعد شيخه يف سهفنة, ثم سكن ظبا, وكان يناد له يف ) ٢( َ ُ

َّاحلرم كل من أراد الورق والورق والسامع العايل فعليه بأيوب بن حممد بن كديس, يف ظبا من أرض : ( عامَ
 سبع وأربعامئة, تويف سنة ٤٠٧سمع من أيب ذر اهلروي يف املسجد احلرام بمكة املكرمة سنة ). اليمن
 .٩٧ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: ينظر. هـ٤٠٥: , وقيلهـ٤١٠سنة : , وقيلًهـ تقريبا٤٥٠
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امللك بن أيب ميرسة اليافعي, وأسعد بن خالد, وحممد عبد , و)تقدم(عمران السكسكي 

 . , وغريهم)هـ٤٥٦ت (اهللا عبد بن سامل بن ا
ة الشافعية من صنعاء وعدن, الذي نفع إمام أئم«: قال فيه ابن سمرة: منزلته العلمية

اإلمام «: , وقال اجلندي, إلخ»اهللا به املسلمني, وعضد به الدين, أوحد عرصه, وفريد دهره
 وكان من علامء اليمن وعظامئهم, .املشتهر الربكة, الذي عمت بركته, واشتهرت رئاسته

باألصحاب, مل يكن ) ناليم: ويف نسخة(, وطبق األرض ً كامالًانترش عنه املذهب انتشارا
 . انتهى.»ً وفضالًألحد يف املتقدمني من أهل اليمن أصحاب كأصحابه كثرة

 ., رمحه اهللاهـ٤٣٧سنة ) سهفنة( كانت وفاته بقريته :وفاته
 ) : هـ٤٢٠ت بعد  ((*) الفقيه ابن مالمسـ٧

ُهو العالمة الفقيه أبو الفتوح حييى بن عيسى بن إسامعيل بن حممد ابن مالمس, 
َن قرية املشريق بمخالف جعفر, من جبال اليمن, من عزلة يف املشريق تعرف م َ
 .)١()ِالقرانات(بـ

تفقه باليمن عىل اإلمام احلسني املراغي, واإلمام حممد بن رساقة, ثم : شيوخه
حامد اإلسفراييني وكانت بينهام مذاكرات فقهية كام  ارحتل إىل مكة املكرمة ولقي هبا أبا

 .سيأيت ذكره
, والفقيه أمحد بن )هـ٤٨٠ت (أخذ عنه ابنه الفقيه خري بن مالمس : مذتهتال

 .)٢(هـ٤٢٠اهللا بن إبراهيم الساليل الكناين الذي سمع منه جامع الرتمذي سنة عبد 
                                           

, ٢٣١−٢٣٠: السلوك, اجلندي, ٩٣−٩١ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)
 ).١٨٣٧: ترمجة (٣/٣٥٦ :, قالدة النحر, الطيب باخمرمة١٦٩−١/١٦٨: الزمن حتفةاألهدل, 

ت أن عزلة القرانا): ٣: , هامش١/٢٣٠(السلوك ذكر القايض حممد بن عيل األكوع يف تعليقاته عىل  )١(
 !العلم فإنام يوجد حمله جهل مركب, وال تزال عامرة بالسكان, أما )بعدان(هذه تابعة ملخالف 

 .١٠٢ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ٢(
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كان من أعيان «: وصفه ابن سمرة باإلمامة يف العلم, وقال فيه اجلندي: منزلته العلمية
أنه اجتمع أثناء جماورته بالشيخ أيب حامد : ن سمرة عنه, ورو اب»العلامء وأكابر الفضالء

 . وعليه حلل فاخرة أشبه بثياب امللوك, وكان الناس يعظمونه) هـ٤٠٤ت (اإلسفراييني 
ُوحرضت معه جملس مذاكرة, فألقى عيل ستني مسألة, ما أخطأت القولني من «: قال َّ َ

ُاء عليه, فأذن يل, فألقيت عليه, فصار ُالوجهني, وال وجهني إىل قولني, ثم استأذنته يف اإللق
ُفلام فطن أين استقرصت . ِجييبني بأحد القولني, أو بأحد الوجهني, تارة بنص وتارة بنظر

ما أنت إال ذكي فاهم فطن, تصلح لطلب العلم, فهل لك يف الرواح معي إىل : قالَحفظه, 
ِ شكره وحتسني قوله, فلم أزد عىل! َبغداد, وأجعلك ملقي مدرستي, وأكرب أصحايب عندي

 . )١(»ُ للعلم وأهله, واعتذرت بأين مل أخرج من اليمن عىل هذه النيةًإجالال
وتوارث «: , قال اجلندي)هـ٤٢٠بعد (تويف ببلده بعد سنة عرشين وأربعامئة : وفاته

, ولقد بحثت عن ذلك ]هـ٧٢٢سنة [ذريته العلم مدة, ومل يكد يعلم منهم أحد يف عرصنا 
فلم أجد, وال وجدت من حيقق يل تربته لقدم العهد به ) هـ٧١٠(ده سنة وقت دخلت بل

 . انتهى.»وبذريته, وكتبهم يوجد بعضها بأيدي ذرية اهليثم, والبعض مع غريهم
 :مصنفاته الفقهية* 

صنفه بمكة املكرمة يف أربع سنني أثناء جماورته للحرم : رشح خمترص اإلمام املزينـ 
كتب القايض أيب عيل :  الكعبة الرشيفة, واعتمد يف رشحه عىلالرشيف, وكان يكتبه مقابل

وأشهرها التعليق الكبري عىل خمترص املزين, وكتب أيب إسحاق ) هـ٣٤٥ت (بن أيب هريرة ا
 يف ًوكان هذا الرشح مشهورا). هـ٣٥٠ت (, وكتب أيب عيل الطربي )ت هـ(املروزي 

 .وم فهو يف عداد املفقودات, وأما الي)٢()هـ?٥٨٦ت (اليمن, كام ذكر ابن سمرة 
                                           

 .٩٣−٩٢ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(
 .٩١ ص:, املصدر السابقابن سمرة)  ٢(



٢١١ 

 املرحلة الثالثة
 )هـ٦٠٠−٥١٥(مرحلة متام االنتشار 

 )عرص مصنفات أيب إسحاق الشريازي(
يف هذه املرحلة استو املذهب وقام عىل ساقه يف اليمن, ودخلت مصنفات أيب 

 إىل اليمن, فاحتفل هبا الفقهاء, وعكفوا عليها, وانترشت) هـ٤٧٦ت (إسحاق الشريازي 
إن هذه .  طول البالد وعرضها, وكانت بعد ذلك هي املعتمد يف الفتو والتدريسيف

املرحلة تشكل مهزة الوصل احلقيقية لربط املذهب الشافعي يف حرضموت بأصوله, وهذا 
 الفقيه زيد اليفاعي: وأجل فقهاء اليمن يف هذه املرحلة. هو لب البحث الذي نحن بصدده

وأرسته, واإلمام ابن ) هـ٥٤٣٠ت بعد (ح ابن أيب عقامة الفتو , والفقيه أبو)هـ٥١٥ت (
وأرسته, والفقيه ) هـ٥٥٨ت (, وتلميذه اإلمام حييى العمراين )هـ٥٢٥ت (ويه عبد

, وبه سيكون ختام حديثنا عن فقهاء الشافعية األوائل )هـ٥٧٧ت (القلعي الظفاري 
ًالذين أثروا تأثريا  . موت يف ظهور املذهب الشافعي يف حرضً مبارشاَّ

;  يتفقهون بكتاب املزينقبلها وما امسةاخلاملائة وكان أهل اليمن يف «: قال ابن سمرة
وقال يف موضع . )١(»ملسو هيلع هللا ىلصامسة من هجرته اخل مل يصل إىل اليمن إال يف آخر املائة َّاملهذبألن 
َ اهللا للراغبني يف الفقه الطالبني للدين, الكتاب الرشيف الفاضل, ّثم يرس«: الحق َ

                                           
 .١١٨ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(



٢١٢ 
» املهذب كتاب«َيف املبارك الكامل, فكان غاية املجتهدين, وهناية املؤثرين, وهو والتصن

املنتقى, واملطلب الذي صفى, به تفقه املصنفون, وعليه يعتمد املفتون, صنفه الشيخ أبو 
, شيخ األئمة )هـ٤٧٦ت (إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي الفريوزأبادي 

ت (, وأيب نرص حممد بن هبة اهللا البندنيجي )هـ٤٩٥(ربي احلسني بن عيل الط: الثالثة
ِويه املهروباين عبداهللا حممد بن احلسن بن عبد , وأيب )هـ٤٩٥ , وغريهم يف )هـ٥٢٥ت (َ

 . )١(»مدينة السالم بغداد
الدور الفاصل بني : )٢(وهذه املرحلة يمثلها أو يقابلها عند الباحث القواسمي

من مراحل تطور املذهب الشافعي, فهي الحقة لدور استقرار املرحلتني الثانية والثالثة 
 .وثباته, وسابقة ملرحلة التنقيح األول الذي قام عىل يد اإلمامني الرافعي والنووياملذهب 

 :)٣(سند الشيخ أيب إسحاق الشريازي يف الفقه* 
من املناسب هنا أن أورد سند الشيخ أيب إسحاق يف تفقهه باملذهب الشافعي, ألنه 

ِ يف اليمن, إذ جل طرق الفقهاء يف اليمن وحرضموت تعود إليهًاألكثر أتباعا ُّ ُ. 
 ):هـ٤٧٦ −٣٩٣ ((*)إسحاق الشريازي اإلمام أبوـ 

إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي الفريوزأبادي, ولد بشرياز سنة  هو اإلمام أبو
لطرق يف نقل هـ, أحد أعالم طريق العراقيني, إحد ا٤٧٦هـ, وتويف ببغداد سنة ٣٩٣

                                           
 .١٢٦ ص:, املصدر السابقرةابن سم)  ١(
 . وما بعدها٣٤١ ص:املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيأكرم القواسمي, )   ٢(
وكتب طبقات الشافعية, وال أطيل بذكر تراجم رجال السند , :, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: ينظر)  ٣(

 .لشهرهتم, وألن ذلك مما خيرج البحث عن مساره
: طبقات الشافعية, ابن الصالح, ١٣٣−١٢٧ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)

 ., وغريها٢٥٦−٤/٢١٥: طبقات الشافعية الكرب, السبكي, ١/٣٠٢



٢١٣ 
 يف طريقة العراقيني«: بقوله) هـ٦٧٦ت (َّمذهب اإلمام الشافعي عرفها اإلمام النووي 

ُنقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابه أتقن وأثبت من نقل 
 .انتهى. )١(»ً غالباً وترتيباً وتفريعاًأحسن ترصفا: راسانيوناخلو, ًراسانيني غالبااخل

يروي فقه اإلمام الشافعي من طرق متعددة, تنتهي كلها إىل شيخ : سنده الفقهي
, وهو كام )هـ٣٠٦ت (املذهب اإلمام الباز األشهب أمحد بن عمر ابن رسيج البغدادي 

واملزين ) هـ٢٦٠ت (, تلميذ اإلمامني املرادي )هـ٢٨٠ت (تقدم تفقه بعثامن األنامطي 
ه أن يكون بينه وبني ابن رسيج وأعىل ما عند. صاحبي اإلمام الشافعي) هـ٢٤٦ت (

 : أن يكون بينه وبني ابن رسيج أربعة, وتفصيل ذلك كالتايل: اثنان, وأنزل ما عنده
عبد بأخذه عن الفقيه أيب أمحد : أن يكون بينه وبني ابن رسيج اثنان: فأعىل أسانيده

ن , وهو تفقه بأيب احلسن ابن خريا)هـ٤٣٠ت (الوهاب بن حممد بن رامني البغدادي 
 .ًالبغدادي, وهو تفقه بابن رسيج, وهذا عال جدا

فقد تفقه يف بغداد بأيب الطيب : روايته بأربع وسائط إىل ابن رسيج: سانيدهأوأنزل 
, وببلده شرياز بأربعة شيوخ مجيعهم مع أيب )هـ٤٥٠ت (اهللا الطربي عبد طاهر بن 

وهو ) هـ٤٠٦ت (ني الطيب الطربي تفقهوا بالشيخ أيب حامد أمحد بن طاهر اإلسفرايي
 : تفقه بشيخني
صاحب الشيخ ) هـ٣٧٥ت (اهللا الداركي عبد العزيز بن عبد القاسم  أبو: أوهلام

 أبو: وثانيهام. تلميذ ابن رسيج) هـ٣٤٠ت (أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي 
, تلميذ أيب احلسن أمحد بن حممد بن )هـ٣٦٦ت (احلسن عيل بن أمحد ابن املرزبان 

الطيب   ويروي شيخه أبوح. , وهو آخر أصحاب ابن رسيج وفاة)هـ٣٥٩ت  (القطان
أيب سعيد إسامعيل بن أمحد اإلسامعييل : بنفس الدرجة, عن) هـ٤٥٠ت (طاهر الطربي 

                                           
 .١/٦٩): ت.مكتبة اإلرشاد, جدة, د(, املجموع رشح املهذباإلمام النووي, )  ١(



٢١٤ 
) هـ٣٧٠ت (, عن أبيه احلافظ أيب بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل )هـ٣٩٦ت (

 . ق املروزي وهو بابن رسيج, وهو تفقه بأيب إسحا»املستخرج عىل الصحيح«صاحب 
طبقة وسطى, يرتفع سنده إىل ابن رسيج ) العليا والدنيا(وما بني هاتني املنزلتني 

فيها بثالث وسائط, ال أطيل بذكرها, لتفرعها وتشعب أسانيدها, وفيام ذكرته كفاية, واهللا 
 .أعلم
 ):هـ٥١٥ت  ((*) الفقيه زيد اليفاعيـ٨

اهللا بن جعفر بن إبراهيم اليفاعي, نسبة إىل عبد  بن هو اإلمام العالمة الفقيه, زيد
َّاحلجرية: تعرف اليوم باسم(بلدة باملعافر ) يفاعة(قرية  َِ ُ.( 

الفقيه إسحاق ) أيب زوجته( يف علم الفرائض عىل صهره ًتفقه أوال: شيوخه
ٍأشهر كتاب » الكايف يف الفرائض واحلساب«مصنف كتاب ) هـ?٥٠٠ت  ()١(الرصديف

الرحيم عبد بجعفر بن : األول: من يف هذا الفن يف ذلك العرص, وهو تفقه برجلنيألهل الي
, وكالمها من جلة أصحاب )٣(الفقيه إسحاق العشاري: والثاين, )هـ٤٦٠ت ( )٢(املحايب

ت  ()٤(ثم أخذ عن اإلمام أيب بكر بن جعفر املحايب). هـ٤٣٧ت (القاسم القريش 
وهو تفقه بأبيه [ غريه, ًم بن أيوب الرازي, وكتبا, وقرأ عليه كتاب الفروع لسلي)هـ٥٠٠

) هـ?٤٢٠ت (, كام أخذ عن الفقيه أيب الفتوح ابن مالمس )]هـ٤٦٠ت (الفقيه جعفر 
 . بعض حمفوظاته ومسموعاته

                                           
حتفة , األهدل, ١/٢٦٢: السلوك, اجلندي, ١١٩ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)

 .١٩٦−١/١٩١: الزمن
 .١٠٧ ص:, املصدر السابقابن سمرة)  ١(
 .٩٥−٩٤ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ٢(
 .٩٦ ص:, املصدر السابقحلفظه وإتقانه عرشة علوم, ابن سمرة: كان فقيه املعافر, ولقب العشاري)  ٣(
 .١٠٣ ص:, املصدر السابقابن سمرة)  ٤(



٢١٥ 

: ثم ارحتل إىل مكة املكرمة, فلقي هبا اثنني من أصحاب أيب إسحاق الشريازي
َّمصنف العدة التي رشح فيها اإلبانة ) ـه٤٩٥ت  ()١(احلسني بن عيل الطربي: أوهلام ُ

َللفوراين, فقرأها عليه ) هـ٤٩٥ت  ()٢(أبو نرص حممد بن هبة اهللا البندنيجي: وثانيهام. ُ
لشيخه » التبرصة«و» املهذب«: الف, فقرأه عليه,  كام أخذ عنه كتايباخلمصنف املعتمد يف 

و يف الفقه دون احلسني, نرص أعمى, وه كان الشيخ أبو«: قال ابن سمرة. أيب إسحاق
, بعد أن جرت بينهام منافرة يف حياهتام وافرتاق ً مجيعاهامومات بمكة قبله, فصلوا علي

 . انتهى.»أهوية
وهو , )هـ٤٩٠يف حدود عام (بعد أن طلب العلم يف مكة عاد إىل اليمن : تالمذته

نَد فأقبل عليه فقصد بلدة اجل. أول من أدخل كتب الشيخ أيب إسحاق الشريازي إىل اليمن
, وكان ً وكسوةًطالب العلم, وبلغ عددهم فوق الثالثامئة يقوم بإعاشتهم كلهم قوتا

 وجاور ,هـ٥٠٠ طرأ سنة ٍيقرئ كل من قصده فلذا كثر أصحابه, ثم إنه عاد إىل مكة ألمر
ي عرشة سنة, كان املرجع للشافعية هبا بعد شيخيه الطربي والبندنيجي, ولوال تهبا مدة اثن

 .الفات التي حدثت بني بعض قضاة مكة لطالت إقامته هبااخل بعض
هـ, فتصدر للتدريس مرة أخر, فأقبل عليه نحو ٥١٢ثم إنه رجع إىل اليمن سنة 
اجتمع عنده يف اجلنَد من جلة «: قال ابن سمرة.  وزيادةًالعدد الذي اجتمع عليه أوال

فلم يبق «: وقال اجلندي, لخإ )٣(», والسحولوحرضموتالفقهاء من هتامة, وأبني, 
باليمن من يقصد للمعضالت وحل املشكالت غري هذا الفقيه, فوصله طلبة العلم من 

املعافر, واملخالف, ثم تفقه : , ومن اجلبالوحرضموتعدن, وأبني, وحلج, ثم من هتامة, 
                                           

 .٣/١٥٢: طبقات الشافعية الكرب, والسبكي, ١٤٣ ص:, املصدر السابقمرةابن س)  ١(
 .٣/٨٥: املصدر السابق, والسبكي, ١٤٣ ص:, املصدر السابقابن سمرة)  ٢(
 .١٥٢ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ٣(



٢١٦ 
كسري, وزبران, وسهفنة, ونخالن, والسلف, وقياض, : به مجع من أهل اجلند ونواحيها

 .  انتهى.» من هذه البالد إال وفيها أصحاب عرفوا باألخذ عنهوما بلد
بكر  وأبو) هـ٥٥٤ت (ري حييى العمراين اخل الفقيه اإلمام أبو:  أخذ عنهْنَ مِّجلَ أْنِفم

حامد بن أيب  وكان هو املقرئ يف حلقة شيخه, وأبو) هـ٥٥٢ت (بن حممد اليافعي اجلندي ا
اهللا بن عمر العريقي, وحييى عبد بكر الصعبي, وبن صبيح األصبحي, ومسلم بن أيب بكر 

اهللا بن حييى عبد , و)هـ٥١٨ت (اهللا اهلمداين الزبراين عبد اهللا بن أمحد بن عبد بن حممد,  وا
 .الصعبي, وغريهم, وكانت القراءة يف مصنفات الشيخ أيب إسحاق الشريازي

ين, وشيخ املصنفني, أستاذ األستاذ«: قال يف حقه ابن سمرة اجلعدي: منزلته العلمية
اإلمام الذي عمت بركته, «: , وقال اجلندي واألهدل»من علامء اليمن وأشياخ فقهاء الزمن

 .»وظهرت شهرته
 .)١(يف سابقتها: هـ, وقيل٥١٥كانت وفاته يف اجلنَد يف ربيع األول سنة : وفاته

َالفقهاء العقاميون  َبنو أيب عقامة(َ َ: ( 
قال عامرة , يف ذلك العرصلم يف هتامة اليمن, َوبنو عقامة من أشهر بيوت الع

وهؤالء بنو أيب عقامة أهل رئاسة متأثلة يف اليمن من أيام ابن «): هـ٥٦٩ت (اليمني 
زياد, ومل يزل احلكم فيهم يتوارثونه إىل أن زال عنهم بزوال دولة احلبشة من زبيد سنة 

طيب مصقع, وشاعر هـ, وما زال يف كل عرص منهم عامل مربز, وحرب مصنف, وخ٥٥٤
  .)٢(»مفلق, وإمام مدرس

وفضائل بني أيب عقامة مشهورة, وهم الذين «): هـ?٥٨٦ت (وقال ابن سمرة 
                                           

  .١٥٣−١٥٢ ص:, املصدر السابقابن سمرة) ١(
 .٢٣٣, و٥١ ص):م١٩٨٥نرش والتوزيع, صنعاء, الطبعة الثالثة, املكتبة اليمنية لل(, املفيدعامرة اليمني, ) ٢(



٢١٧ 
نرص اهللا هبم مذهب اإلمام الشافعي يف هتامة, وقدماؤهم جهروا ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

 . )١(»يف اجلمعة واجلامعات
قع يف ترمجته من إشكاالت ووقد أبرز فقيه من بني عقامة, وسوف أقترص عىل ذكر 
 :, وها أنذا أبني ترمجته وأجليها بعون اهللاوخبط عند كل من ترجم له

 ):هـ٥٢٠ت بعد  ((*)الفتوح ابن أيب عقامة بوأ اإلمام ـ٩
ِالفتوح بن عيل بن حممد بن عيل بن أيب عقامة, التغلبي  هو اإلمام الكبري الفقيه أبو ْ َّ

واسمه كنيته, . تهامي, مولده بزبيد من هتامة اليمن, وهبا نشأتهَالربعي اليامين, الزبيدي ال
يف وسامه اإلمام النووي . كذا ورد عند عامرة اليمني وهو عرصيه وله بذويه معرفة وخلطة

 يف ذلك, توقف, وعليه اعتمد من ترجم له بعده, وعندي )اهللاعبد (هتذيب األسامء 
 ُ ومل يسمه, وكذلك فعل اإلمامفقط,) لفتوحأيب ا(ته السيام وأن صاحب البيان ذكره بكني

, فدل هذا عىل تردد اإلمام النووي يف  كام سيأيت العزو إليها»الروضة «النووي نفسه يف
 .إثبات اسمه فيها, واهللا أعلم

 , املقتول)٢(ِّتفقه بعمه اإلمام القايض احلسن بن حممد بن عيل بن أيب عقامة: شيوخه
                                           

 .٣/٤٢٥: مرآة اجلنان, واليافعي, ٢٤١ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(
هتذيب , النووي, ٢٤٠ ص:, طبقات فقهاء اليمن, ابن سمرة٢٣٤ ص:املفيدعامرة, : مصادر ترمجته (*)

, ٧/١٣٠: الطبقات الكرب, السبكي, ١/٢٦٠: السلوك, اجلندي, ٢/٢٦٢: األسامء واللغات
طبقات , ابن قايض شهبة, ٣/٤٢٥: مرآة اجلنان, اليافعي, ٢/١٢٢: طبقات الشافعيةاإلسنوي, 
 .٢٠٨ ص:طبقات الشافعية, ابن هداية اهللا, ١/١٨٩: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٣١٢: الشافعية

: السلوك, اجلندي, ٢٤١ ص:فقهاء اليمن, طبقات , ابن سمرة٢٣٣ ص:املفيدعامرة, : مصادر ترمجته)  ٢(
, وهذا وهم منه رمحه لخإ, »قرأ عىل جده أيب احلسن عيل«: فقال: وقد أغرب اإلمام اإلسنوي. ١/٢٥٢

 .اهللا, وتابعه عليه ابن قايض شهبة, واهللا أعلم
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 القضاء األعظم ًسنة نيف وثامنني وأربعامئة, وكان متولياعىل أيدي النجاحيني األحباش 
 . يف اليمن عىل عهد الصليحيني

ت (إسحاق الشريازي قد تويف  ثم ارحتل إىل بغداد بعد مقتل عمه, وكان الشيخ أبو
, أحد )١(أصحابه اإلمام أيب الغنائم حممد بن الفرج السلمي الفارقيكبار , فلقي من )هـ٤٧٦

 .فلزمه ومحل العلم عنه, ثم عاد إىل بلده) هـ٤٩٢ت (يخ أيب إسحاق رفعاء أصحاب الش
حفيده القايض : , منهم)انتفع به كثري من علامء اليمن: (قال اإلسنوي: تالمذته

, ورحل إليه الفقيه العالمة )هـ٥٨٠ سنة ًكان حيا ()٢(اهللا بن حممد بن أيب الفتوحعبد 
َّبالد عامن, وتلقى عنه, كام نص ) فارظ(من مدينة ) هـ٥٧٧ت (حممد بن عيل القلعي 

 .)٣(عليه غري واحد من مرتمجيه منهم اإلمام اإلسنوي يف طبقاته

                                           
, ووقع يف ٢/١٣١: طبقات الشافعية, واإلسنوي, ٤/١٩٣: طبقات الشافعية الكربالسبكي,  )١(

ً تصحيف سبب حرية وختبطا»قات ابن سمرةطب« الفقيه أيب الغنائم عن «): ٢٤٠ص(, إذ جاء يف ٌ
حامد فطبقته  عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي, أما أبو: والصواب, »سفرايينيالشيخ أيب حامد اإل
ب العلم الغنائم الفارقي ـ كام يف ترمجته عند السبكي وغريه ـ مل يطل هـ, وأبو٤٠٦متقدمة إذ وفاته سنة 

ُثم وجدت اإلمام اإلسنوي قد نبه عىل هذا يف ترمجته, . فليحررإال بعد سنة نيف وأربعني وأربعامئة, 
 .٢/٣١٢: طبقاتهابن قايض شهبة يف : وممن وقع يف الوهم. هللا فاحلمد

لقب اهللا بن عيل املعبد فإنه ملا ذكر صديقه القايض حممد بن ): ٢٣٦ص (املفيد تارخيهذكره عامرة يف  )٢(
وانتهت إليه رئاسة املذهب الشافعي يف زبيد, وإىل ابن عمه القايض «: قال) هـ٥٥٤قتل سنة (باحلفائيل 

أن قايض زبيد ) ٢٤١ص(وذكر ابن سمرة .  انتهى.»اهللا بن حممد بن أيب الفتوحعبد احلاكم أيب حممد, 
لقايض أثري الدين ابن بنان, وهذا  أيام اً, كان موجودااهللا بن حممد بن أيب عقامةعبد زمن األيوبيني هو 

 .هـ, وأعتقد أنه يعنيه, واهللا أعلم٥٨١القايض غادر اليمن سنة 
 هذا اإلغراب ختبط املؤرخني ُّ لبعض أحفاد أيب الفتوح, ومردً, فجعل القلعي تلميذاًولكنه أغرب جدا) ٣(

اهللا عبد اهللا, وعبد حممد بن : يف اسم أيب الفتوح, وكثرة تشابه األسامء يف فقهاء بني عقامة, وتردد اسم
 فيام أورده العالمة علوي ًبن حممد, كام يالحظ عند ابن سمرة وعامرة وغريمها, لذا ينبغي التأمل كثرياا
 .٢/١١١: »عقود األملاس«بن طاهر احلداد يف كتابه ا
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 ًثم انتقلت رياسة البيت حكام«: قال فيه عامرة بعد أن ذكر مقتل عمه: منزلته العلمية
 :مرة, وقال ابن س» بالعلمً إىل القايض األجل أيب الفتوح ابن عيل, واحد عرصه قياماًوعلام

تكرر ..  من فضالء أصحابنا املتأخرين«:  وقال فيه اإلمام النووي. انتهى.»ً جموداًكان عاملا«
 »طبقاته«َّلكن اإلسنوي يف .  انتهى.»ذكره يف الروضة, ال ذكر له يف غريها من هذه الكتب

 . عن البيانً بأنه ذكره الرافعي نقال:استدرك
 »طبقاته« وانفرد ابن هداية اهللا احلسيني يف مل تؤرخ وفاته يف كافة املصادر,: وفاته

هـ, وال ندري ما مصدره يف هذا التحديد, وعده ابن قايض ٥٥٠ بسنة ًفأرخها حتديدا
 .)١(شهبة يف الطبقة الرابعة عرشة, وهم الذين كانوا يف العرشين الثانية من املائة السادسة

 :مصنفاته الفقهية* 
, مل يفقه أحد من أهل عرصه بعد تصنيفها الفاخلصنف يف املذهب و«: قال عامرة

 .»له مصنفات حسنة«:  وقال ابن سمرة واإلمام النووي. انتهى.»إال منها
                                           

عن تعليقة ) خانالعليم عبد العظيم عبد الدكتور ( البن قايض شهبة الطبقاتنقل حمقق : مالحظة هامة)  ١(
 ًاستدراكا) هـ٨٥٢ت (بأهنا نقلت عن خط احلافظ ابن حجر العسقالين ) املخطوط(كتب يف األصل 

َّحيول إىل الطبقة التي قبلها, فإنه ويل قضاء اليمن «: , ونصها)هـ٨٥١ت (عىل معارصه ابن قايض شهبة 
ُّوهذا االستدراك أشك يف أنه . تهى ان.»بعد ويل عمه احلسن بعد الثامنني وأربعامئة, فأقام عرشين سنة

للحافظ, ألن نظر احلافظ أعىل وأدق من أن يالحظ ما ذكر من فارق الطبقة فقط ويسكت عن أمور 
, ً ال جداًعام) احلسن(فألن املستدرك سمى : ًأما أوال: أكثر بداهة من ذلك, واألدلة عىل ذلك ما ييل
فتحديده بأنه أقام يف القضاء عرشين سنة ليس : ً ثانياوأما. وكان عليه أن يستدرك ذلك يف أصل الرتمجة

ولو !  التي قدمتها, وليس مثل احلافظ من جيازف يف القولمصادر ترمجتهله أي مستند, ومل يرد يف كل 
 عرشين سنة, فإن وضع ابن قايض شهبة له يف الطبقة الرابعة عرشة صحيح, ألن ً أنه أقام فعالفرضنا

ئة, فيكون قد جلس يف القضاء إىل سنة نيف ومخسامئة, فطبقته عىل ذلك عمه قتل سنة نيف وثامنام
 ًفبان أن هذا االستدراك فيه أنظار, وليس نظرا. ًصحيحة, وال يستدرك عىل ابن قايض شهبة أصال

 . فقط, وليس مثل احلافظ ابن حجر من جيازف, واهللا أعلم وأحكمًواحدا
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 .ًينقل عنه كثريا» البيان«ذكره ابن سمرة, والعمراين يف :  كتاب التحقيقـ١
وقال فيه » هتذيب األسامء«ذكره ابن سمرة, واإلمام النووي يف : ناثىاخل كتاب ـ٢
, جملد لطيف, فيه نفائس ناثىاخلكتاب : من أغرهبا وأنفسها«: صف مصنفاتهعند و

ًحسنة, ومل يسبق إىل تصنيف مثله, وقد انتخبت أنا مقاصده خمترصة, وذكرهتا يف أواخر  ََ
» روضة الطالبني«ونقل عنه يف . انتهى. »باب ما ينقض الوضوء من رشح املهذب

 طبقاته, واإلسنوي يف طبقاتهه السبكي يف يف أوائل كتاب النكاح, ونقلها عن) ٧/٤٩(
لفتوح يف كتاب الديات يف الكالم  اُّوقد ذكر الرافعي أبا: قلت«: زاد التاج السبكي. أيضا

 وأوضح اإلسنوي أن الرافعي إنام نقل عنه بواسطة البيان . انتهى.»عىل قطع حلمة املرأة
وتصنيفه «:  وقال اإلسنوي.للعمراين, ال أنه وقف عىل الكتاب كالنووي, واهللا أعلم

ًاملذكور قليل الوجود, عندي به نسخة, وصاحب البيان ينقل عنه كثريا ُ  . لخإ»  ...ُ
ولشهرة هذا الكتاب عند املتقدمني فقد صار صاحب الرتمجة يعرف به, وملا ذكره 

َّ, وقد تصحف اسم »ناثىاخلصاحب كتاب «: قال عنه» طبقاته«ابن قايض شهبة يف 
, غري )احلبابا(: تقرأ: البن سمرة» طبقات الفقهاء«لبعض, ففي بعض نسخ الكتاب عند ا

إىل » طبقاته« عند ابن هداية اهللا يف تَّ, وحتول)اجلنايات(: منقوطة, فظنها بعضهم
 .وهذه مردها إىل تصحيفات النساخ وهي كثرية, وباهبا واسع) احلسان(

َويه الكمراينعبدُ اإلمام ابن ـ١٠ َ ِ  :)هـ٥٢٥−٤٣٧ ((*)َ
بن ) اهللاعبد ابن : وقيل(اهللا حممد بن احلسن عبد هو اإلمام الفقيه العالمة, أبو 

 .هـ٤٣٧ الشافعي, كان من أبناء جتار البرصة, مولده سنة )١(ُويه, املهروباينعبدحممد بن 
                                           

, ٢٨٢−١/٢٧٩: السلوك, اجلندي, ١٤٩−١٤٤ ص:ليمن, طبقات فقهاء اابن سمرة: مصادر ترمجته (*)
 :واصاخلطبقات , الرشجي, ٣/١٨٥: مرآة اجلنان, اليافعي, ٢٠٩−١/٢٠٥: حتفة الزمناألهدل, 

 ).٢٢٤٩: ترمجة (٢/٢٢٣٢ :الطيب باخمرمة, قالدة النحر, ٢٧٧ص
 ).َّأرجان(ة مدينة ليج الفاريس وهي فرضاخلالواقعة بقرب عبادان عىل ) مهروبان(ينسب إىل بلدة )  ١(
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وأخذ ) هـ٤٧٦ت (تفقه يف بغداد بالشيخ اإلمام أيب إسحاق الشريازي : شيوخه
الف كالمها له, وأخذ عنه األصول واجلدل من كتبه, ووجد يف اخلعنه املهذب ومسائل 

هـ, وكان ٤٧١ ذي احلجة من سنة ١٢بعض الكتب أنه ختم قراءة املهذب عىل شيخه يف 
 .ً عاما٣٤عمره حينها 

َأول ما قدم إىل اليمن سكن عدن مدة, ثم انتقل إىل : منزلته العلمية وبعض أحواله ُ
ٍهـ زمن بني نجاح٤٩٧زبيد سنة  َ ُ األحباش, فأغار عىل زبيد بعض األمراء وهنب ماله َ َ ِ ُ َُ

َّهـ, فتحول بعدها إىل جزيرة كمران, وقد ذهب عنه عبيده ٥٠٥ُوجتارته وذلك سنة 
وحاشيته, ثم أخلف اهللا عليه بامل كثري وتضاعفت جتارته, فكان ينفق عىل طلبة العلم, 

يف ذلك مناجاة, وكان صاحب تقو وابتيل بالعمى, فرد اهللا عليه برصه بدون طبيب, وله 
 ً عند الناس, معظامًويه مفخامعبدوكان الشيخ حممد ابن «:قال ابن سمرة . وورع وزهد

كثري املال, كبري اجلاه, كريم النفس, غزير العلم, فارحتل إليه الناس وكبار فقهاء اليمن, 
 .»لكثرة علمه, وجودة إتقانه, وفهمه

يف جزيرة كمران أقبل عليه طلبة العلم من األنحاء,  بعد أن استقر الفقيه :تالمذته
إىل مكة كام تقدم, هلذا كان ) هـ٥١٥ت (وكان أن اتفق ذلك عقب سفر الفقيه زيد اليفاعي 

وتفقه به خلق «: ٍويه هم تالميذ الفقيه زيد الكبار, قال ابن سمرةعبدأكثر من أقبل عىل ابن 
حيصوا كثرة, لكن هؤالء يف أن  أكثر من فأصحابه: وعىل اجلملة«: , وقال اجلندي»كثري

فمن أشهر اآلخذين .  انتهى.»الغالب هم أعياهنم, وكان يقوم بكفاية املنقطعني من أصحابه
, ورفيقه )هـ٥١٨ت (اهللا اهلمداين الزبراين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن أيب عبد الفقيه : عنه

 عليه ً مخس ومخسامئة, سمعا٥٠٥سنة اهللا بن حييى املصعبي السهفني, وكانت رحلتهام عبد 
بن حممد الفائيش اوالفقيه زيد بن احلسن . يف األصول) اإلرشاد(فيها املهذب, وكتابه 

ِاألحاظي  سعد بن اهليثم من املشريق, وتاريخ قراءهتام أ,  وحممد وخري ابنا )هـ٥٢٨ت (ُ
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لحمة, وعمر بن وحييى بن حممد بن عمر بن حممد بن أيب عمران من امل. هـ٥١٩عليه سنة 

ّالعزيز بن أيب قرة, وأخوه عبد   . من أهل أبني وحلجاهللا, عبد ُ
, )١(وخة قرأ عليه يف التنبيه إىل باب النكاحاخلوالفقيه حسن بن أيب بكر الشيباين من 

اهللا بن عيسى بن أيمن من ناحية اهلرمة, وحييى بن عطية من ناحية املهجم, وعيسى عبد و
 باألصول ً يف الفقه عاملاًاهللا وكان مربزاعبد كام أخذ عنه ابنه الفقيه . عافرامللك من املعبد بن ا
ّل قرأ عليه بعض التنبيه وزوجه املرتجم اخل, والفقيه حممد بن يوسف بن أيب )هـ٥٢٣ت (

وله ذرية فقهاء صاحلون بتهامة اليمن, وكان هلم دور مشهود يف الفقه, وهلم , بإحد بناته
 . )٢(فتاو سائرة

 َوغريه من تصانيف شيخه أيب إسحاق يف األصول,» املهذب« أخذوا عنه ًؤالء مجيعاه
 . يف أصول الفقه» اإلرشاد«وبعضهم رو عنه مصنفه 

هـ مخس وعرشين ٥٢٥ربيع اآلخر سنة ١٠ميساخل تويف بجزيرة كمران ليلة :وفاته
 ., رمحه اهللا وغفر لهًعاما) ٨٨(ومخسامئة, عن عمر 

 : مصنفاته الفقهية* 
ُوهو يف أصول الفقه, ذكره ابن سمرة, ووصفه بأنه : كتاب اإلرشاد ـ [...] تصنيف (َ

اهللا بن حييى عبد اهللا بن أمحد اهلمداين الزبراين, وعبد :  وممن رواه عنه تلميذاه,)مليح
 .الصعبي, وعن األول تلقاه الفقيه حييى العمراين, كام سيأيت

ت (اهللا بن أمحد باخمرمة عبد الشيخ » فتاو«ويه يف عبدوورد ذكر الشيخ ابن ـ 
 ., ونقل عنه فائدة فقهية٤٢٧ ص):هـ٩٠٣

                                           
 ., وهو من اآلخذين عن حسن الشيباين املذكور١٤٩ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(
, نرش الثناء احلسن يف تاريخ اليمنوالوشيل,  :حتفة الزمن, واألهدل, ١/٢٨٠: السلوكاجلندي,  )٢(

 .٣/١٠٣): هـ١٤٢٣مكتبة اإلرشاد, صنعاء, الطبعة األوىل, (



٢٢٣ 

 :الفقهاء بنو العمراين, وأثرهم عىل فقهاء حرضموت
 ):هـ٥٥٨−٤٨٩ ((*)ري العمرايناخل اإلمام حييى بن أيب ـ١١

ن اهللا بعبد ري بن سامل بن أسعد بن اخلري حييى بن أيب اخل هو اإلمام الفقيه احلرب, أبو
, عىل وزن طري, حفظ )مصنعة سري(هـ بقرية ٤٨٩حممد العمراين العدناين, مولده سنة 

القرآن العظيم واستظهره وهو يف الثالثة عرشة, وحفظ اللمع أليب إسحاق, واإلرشاد 
 .ًويه, وقرأ التنبيه صغرياعبدلشيخه ابن 

الكايف للرصديف تفقه يف بدايته بخاله أيب الفتوح عثامن العمراين, أخذ عنه : شيوخه
ثم قرأ عىل . ًويه أيضاعبديف الفرائض بأخذه له عن مصنفه, وهو من اآلخذين عن ابن 

ثم دخل . , فأخذ عنه التنبيه)نعيمة(الفقيه موسى بن عيل الصعبي, بذي احلفر بناحية 
بطلب من بعض بني عمران, فأخذ ) مصنعة سري(اهللا بن أمحد الزبراين إىل بلده عبد الفقيه 
ثم سار إىل . ويه وكايف الرصديف ثانيةعبدذب واللمع وامللخص واإلرشاد البن امله

, )هـ٥٢٨ت (مع الفقيه عمر بن علقمة, وقصدا األخذ عن الفقيه زيد الفائيش ) أحاظة(
, ًفأعاد عليه املهذب, وأخذ عنه تعليق الشيخ أيب إسحاق يف األصول, وامللخص له أيضا

 وقرأ الفرائض عىل الفقيه عمر بن بيش, وأخذ عنه .وغري ذلك من كتب النحو واللغة
 .بعض كتب اللغة والنحو

بعد عودته الثانية من مكة سنة ) هـ٥١٥ت (اهللا اليفاعي عبد ثم قصد العالمة زيد بن 
 أليب إسحاق, وسمع عليه بعض كتبه األخر, »الفاخلالنكت يف «هـ, فقرأ عليه ٥١٢

                                           
, ٣٠٠−١/٢٩٤: السلوك, اجلندي, ١٨٤−١٧٤ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: تهمصادر ترمج (*)

, ابن قايض شهبة, ٧/٣٣٦: طبقات الشافعية الكرب, السبكي, ٢٠/٣٧٧: سري النبالءوالذهبي, 
, ٢١٠ ص:طبقات الشافعية, ابن هداية اهللا, ٣٦٣ ص:واصاخلطبقات الرشجي, , :طبقات الشافعية

 .٨/١٤٦: األعالم, الزركيل, ٤/٩٤: معجم املؤلفني, كحالة, ١٩٢ ص:,مصادر الفكراحلبيش, 



٢٢٤ 
شيخ أيب إسحاق, ) هـ٤٥٠ت (الطيب الطربي  للقايض أيب »املنهاج«وسمع عليه كتاب 

) سهفنة(وبعد وفاته سار إىل . وكان يناظر الفقهاء بني يديه, ومات شيخه وهو عنده يف اجلند
اهللا الصعبي, فقرأ مؤلفات الفقيه احلسني عبد م بن أيب بكر بن أمحد بن ّوأخذ عن الفقيه مسل

ه عن جده عن املراغي املذكور, وكان , بروايته هلا عن أبي)هـ?٥٠٠ت (بن جعفر املراغي ا
هـ ٥١٧ثم سار سنة . )١()هـ٤٣٧ت (نقله لكتب املراغي عن خط تلميذه القاسم القريش 

 . اهللا بن حممد بن ساملعبد  من الفقيه سامل بن »جامع الرتمذي«إىل ذي أرشق فسمع 
  من الفقيه املحدث عيل»سنن أيب داود« و»صحيح البخاري«هـ سمع ٥٥٥ويف سنة 

, بقراءة ابنه القايض طاهر بن حييى, وحضور )هـ٥٥٧ت (بن أيب بكر ابن محري اهلمداين ا
ت (, عن والده الفقيه خري )هـ٥١٩ت (بعض الفقهاء, بروايته له عن الفقيه أسعد بن خري 

 .بسنده) هـ٤٢٠ت (, عن أبيه الفقيه احلافظ أيب الفتوح حييى بن ابن مالمس )هـ٤٨٠
َّطبق األرض باألصحاب, فام أعلم يف أكثر هذا املخالف, «: رةقال ابن سم: تالمذته

وكان حيب طلبة العلم «, », إال من أصحابه أو أصحاب أصحابهً جمتهداً ومناظراً جموداًفقيها
فأخذ عنه العلم طبقة بعد طبقة, . »وض يف علم الكالماخلوالفقه واجتامعهم, ويكره هلم 

 . ًتلميذا) ٩٨(حثني إىل ثم عدد مجلة منهم, وأوصلهم بعض البا
) هـ٥٧٩ت ( قاضيها منصور املوصيل :ومن حلج ابنه القايض طاهر, :فمن كبارهم

) هـ٥٨٠ت (املوىل من قبل عثامن الزنجييل زمن األيوبيني, والفقيه عيل بن أيب بكر القريظي 
الفقيهان عيسى بن مفلح, وأمحد بن : ومن شبوةوأصله من حلج وتوطن زبيد ومات هبا, 

, »التنبيه«ناظم ) هـ٥٨٦ت (اهللا باذيب عبد الفقيه حممد بن : حرضموتليامن, ومن س
 .ونسبه املرتمجون إىل تريم لشهرهتا, وإنام هو من شبام حرضموت, وسيأيت

أيد اهللا سبحانه وتعاىل هبذا الشيخ اإلمام حييى بن «: ُقال ابن سمرة: منزلته العلمية
                                           

 .١٧٥, و١٢٤ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(



٢٢٥ 
أنه كان ورده يف قيام الليل : , وذكر» تعاىل به املسلمنيري اإلسالم والدين, ونفع اهللاخلأيب 

ًبسبع القرآن, وكان يطالع كل يوم وليلة جزءا َّ  من املهذب, يكرره ً من جتزئة أربعني جزءاُ
 .أربعة عرش مرة
 ربيع اآلخر سنة ١٦ ليلة األربعاء ًكانت وفاته بقرية ذي السفال مبطونا: وفاته

 .هـ٥٥٨
 : مصنفاته الفقهية* 

 :, أشهرهاًصنف الفقيه العمراين نحو مخسة عرش كتابا
ِ زوائد املذهبـ١ َ وسبب مجع , هـ٥٢٠هـ, وفرغ منه سنة ٥١٧ ابتدأ تصنيفه سنة :ْ

أنه ملا قرأ وطالع بعض كتب األصحاب, وجد فيها زيادات كثرية, فتحدث : هذه الزوائد
ِمع شيخه الفقيه زيد بخصوصها, فأشار عليه بجمعها وإفرادها وقد . ُ, فكان هذا الكتابٍ

, وهي هذه مرتبة عىل )املصادر(مجلة من تلك الكتب ) هـ?٥٨٦ت (ذكر ابن سمرة 
 : طريقة مصنفيها

, )مل حيددها ابن سمرة(رشوح خمترص املزين : فمن التي هي عىل طريق العراقيني  ـأ
ت (ي  لسليم الرازوالفروع, )هـ٤٧٧ت( أليب الفضل حممد بن أمحد وجمموع املحاميل

ِورشح املولدات, )هـ٤٤٧  للقايض والعدة, )هـ٤٥٠ت ( للقايض أيب الطيب الطربي َّ
 ). هـ٤٩٥ت (حسني الطربي 

ْيد ّالسعبد َّ البن الصباغ الشاملكتاب : راسانينياخل ومن التي هي عىل طريق  ـب
ورشح , )هـ٤٦١ت (الرمحن بن حممد عبد  للفوراين; واإلبانة, )هـ٤٦٨ت (بن حممد ا
 ). هـ٤٣٠ت ( أليب عيل السنجي لخيصالت

): هـ٥٨٧ت (عن شيخه القايض طاهر العمراين ) هـ?٥٨٦ت (ونقل ابن سمرة 
, يف ابتداء درسه له ً ونقله غيباَّللمهذب إال بعد حفظه الزوائدأنه مل يعلق «أن والده أخربه 



٢٢٦ 
 .» أو أكثرمرةأربعني اهللا بن أمحد, ثم طالعه بعد ذلك كله قبل التصنيف عبد عىل الفقيه 

 .انتهى
هـ, وفرغ منه ٥٢٨ الكتاب الذي سارت به الركبان, بدأ تأليفه سنة : كتاب البيانـ٢

, وللعلامء ًكان كتابه البيان كاسمه بيانا«: يف حقه) هـ?٥٨٦ت (هـ, قال ابن سمرة ٥٣٣سنة 
وأجاب عن , وأنبأ به رمحه اهللا البعداء, وانترش علمه يف األجانب والقرباء,ً وتبياناًهد 

املعضالت, وأوضح املشكالت, وقسم األوصاف واالحرتازات, ألنه رمحه اهللا انتحل 
 الرشوح الكثرية, والدالئل املشهورة, واملسائل املفيدة, واألقيسة السديدة, إىل بيانه, وضمنه

مله  فإذا تأراسانيني,اخلالنكت احلسنة, واملعاين املتقنة, مجع فيه حتقيق البغداديني, وتدقيق 
واطر, إىل أن يستدر الناظر, وسعه وكفاه, واستغنى به اخلد يف جواهره كاحلاذق الناظر, و

 ثراه, وجعل اجلنة حمله ومأواه, ونفع بعلومه املسلمني, َّعام سواه, فرحم اهللا مثواه, وبل
 . انتهى.»آمني

 , يوضحه ما»راسانينياخلمجع فيه حتقيق البغداديني, وتدقيق «: وقول ابن سمرة
 .سبق يف وصف الكتاب السابق من مطالعته للكتب التي جتمع عبارات الفريقني

 :نسخه
توجد من هذا الكتاب العظيم النافع اجلليل القدر نسخ متعددة, معظمها ناقص ومل 

 : , وهذا وصفهاًاعتامدها يف إخراجه مطبوعاتم يكمل منها سو نسخة واحدة, وهي التي 
اف برتيم, تقع يف أربعة جملدات, ذوات األرقام  بمكتبة األحق:النسخة األوىل

 ., وهي نسخة جممعة كتبت بخطوط متغايرة)٥٥٧, ٥٥٦, ٥٥٥, ٥٥٤(
, تقع يف أحد عرش )٦٧٧/٤( بمكتبة أمحد الثالث برتكيا, رقمها :النسخة الثانية

, يعتقد أهنا كتبت يف القرن التاسع ٩, ٨, ٣: , ينقص منها املجلدات ذوات األرقامًجملدا
 .اهلجري



٢٢٧ 

, يوجد منها )٦٧١/١(, رقمها ً بمكتبة أمحد الثالث برتكيا أيضا:النسخة الثالثة
 .األول, والثالث, والسابع, والثامن: أربعة جملدات

, تقع يف تسعة )٢٧٣٧(بدار الكتب املرصية بالقاهرة, رقمها : النسخة الرابعة
, يعتقد أهنا كتبت يف جملدات, ينقصها الرابع, وتاريخ نسخها قريب من عرص املؤلف

 .هـ٥٩٣حدود عام 
 بمكتبة جامع املظفر بتعز من بالد اليمن, يوجد منها املجلد :امسةاخلالنسخة 

 .قط, وهي نسخة رديئةفامس اخل
 :طبعته

نالت رشف إخراجه مكتبة دار املنهاج بجدة, وصدرت طبعته األوىل عنها عام 
َّ, خص ا)ً جملدا١٤(م, وجاء يف ٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ ُملجلد األخري منها بالفهارس العامة ُ

املتعددة, وكان املرشف عىل حتقيق نصوصه الشيخ قاسم حممد النوري, وعمل معه فريق 
 عىل أغلفة ًكبري من طلبة العلم وخرجيي املعاهد يف دمشق, وكان اسم املحقق مكتوبا

 !, ثم استبعد يف الطبعات التاليةالطبعة األوىل
َّ مشكل املهذـ٣ ُ ِ هـ, وانتزعه من ٥٤٩, سنة »البيان«فه بعد فراغه من وضع  صن:بُ

ذكره ابن سمرة . , وكان الذي استكتبه تلميذه الفقيه حممد بن مفلح احلرضمي»البيان«
 .واجلندي
 . بهًذكره ابن سمرة متفردا: َ غرائب الوسيطـ٤
 ذكره ابن ):هـ٥٠٥ت ( خمترص إحياء علوم الدين; حلجة اإلسالم الغزايل ـ٥

 .ًفرداتمسمرة 



٢٢٨ 

 ):هـ٥٨٧−٥١٨ ((*) القايض طاهر العمراينـ١٢
ري حييى اخل طاهر بن اإلمام أيب ,الطيب  أبو,هو اإلمام العالمة الفقيه القايض

 .هـ, وتربى بوالده اإلمام٥١٨العمراين, ولد سنة 
أول ما تفقه بوالده اإلمام حييى, ثم هاجر إىل مكة بعد وفاة أبيه سنة : شيوخه

 أخذ عنهم, ً من بعض الفتن السياسية, فأدرك هبا أئمة عظاماً كلها فراراهـ بأرسته٥٥٩
الدائم عبد , والشيخ )هـ٥٨١ت (املجيد امليانيش عبد حفص عمر بن  الشيخ أبو: منهم

عبد  , ومقرئ احلرمني الرشيفني العالمة الشيخ أبو)هـ٥٧٠ت بعد (بن عمر العسقالين ا
احلرضمي, وأجازه مكاتبة من املوصل الشيخ املقرئ اهللا حممد بن إبراهيم بن أيب مشريح 

 ., وغريهم)هـ٥٦٧ت (حييى بن سعدون بن متام القرطبي األزدي 
الفقيه ابن : ومنهم). وسيأيت بعده(أسعد, والفقيه حممد : أخذ عنه ابناه: تالمذته

: ومنهم). ستأيت ترمجته(وامتدحه بأبيات ) هـ٦١١ت (أيب احلب الرتيمي احلرضمي 
طبقات فقهاء «مصنف ) هـ?٥٨٦ت (ه املؤرخ عمر بن عيل ابن سمرة اجلعدي الفقي
ُالكتاب النفيس اجلامع النافع, عمدة كل من كتب عن فقهاء اليمن يف عصورها » اليمن

 .القديمة
شيخي القايض األجل العالمة «): ملتقطا(قال تلميذه ابن سمرة : منزلته العلمية

الكالم, تفقه بأبيه اإلمام ] علم[فقه, وغلب عليه مجع بني علم القراءات واحلديث وال
, وكان والده اإلمام »حييى, وخلفه يف حلقته وجملسه, وأجاب عىل املشكالت يف حياته

واهللا إن «: , وقال» السوءُ بلدُهَرْكِ ذَولدي طاهر فقيه سامي الذكر, إنام أمات«: يقول
واهللا لو قدر لولدي «: ًل فيه أيضا, وقا»ولدي هذا لعامل زمانه, ولكن أمخله زمان السوء

                                           
 .١٨٩−١٨٦ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)
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وبعد عودته من . » درجة اإلمامةَّونُلْعَروج إىل البالد التي رشف هبا العلم لياخلطاهر 

َهـ, طلب إىل زبيد, وناظره بعض األحناف هبا, فقطعهم, ثم ويل قضاء ذي ٥٦٦مكة سنة  َ َ ِ ُ
 .هـ٥٧٦ِجبلة وأعامهلا من سنة 

 .محه اهللاهـ, ر٥٨٧تويف ببلده سنة : وفاته

 : مصنفاته الفقهية* 
 يف مناقب ً جليلة يف التوحيد والعقيدة, والفقه, وكتاباًصنف القايض طاهر كتبا

 :اإلمام الشافعي وصاحبه اإلمام أمحد بن حنبل, والتي يف الفقه خاصة
لإلمام أيب إسحاق الشريازي » اللمع«يف أصول الفقه, وكتاب :  مقاصد اللمعـ١

 ., ذكره ابن سمرة يف ترمجتهرمحه اهللا) هـ٤٧٦ت (
ُ ذكره ابن سمرة: الشهابِمِلَ معونة الطالب بفقه معاين كـ٢ ولعله رشح فقهي . َ

 ).هـ٤٥٤ت (ملحمد بن سالمة القضاعي » الشهاب«ألحاديث كتاب 
 عىل قصيدة ً بأمر أبيه, رداُهَفَّلَ أ: االحتجاج الشايف عىل املعاند يف طالق التنايفـ٣

الذي كان ال جييز طالق ) هـ٥٦٧ت  ()العنيس: أو (ر بن حممد العبيسللفقيه أيب بك
 .)١(التنايف وال يفتي بصحته

انفرد بذكره ): هـ٤٥٦ت (; البن حزم الظاهري  زبدة املجىل باختصار املحىلـ٤
 هـ,١٢٧١, وأشار إىل وجود نسخة منه كتبت سنة )١٩٨ص(األستاذ احلبيش يف مصادره 
 .بنغازي, ليبيابمكتبة جامعة قاريونس ب

                                           
 ., يف ترمجة أيب بكر العبيس٢٠٨ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة)  ١(
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 ):هـ?٦٠٠−٥٤٦ ((*) القايض حممد بن طاهر العمراينـ١٣
هو العالمة الفقيه القايض حممد بن القايض طاهر بن اإلمام حييى العمراين, مولده 

, وارحتل )هـ٥٨٧ت (أخذ عن أبيه القايض طاهر  .هـ, من أعيان فقهاء عرصه٥٤٦سنة 
ذكر و). هـ٥٨١ت ( أيب حفص امليانيش عىل» سرية ابن هشام«معه إىل مكة وسمع هبا 

اهللا بن أمحد عبد الفقيه : عليه يف عدن مجاعة, منهم» سرية ابن هشام«املؤرخون أنه سمع 
ْباقفل العمدي احلرضمي  َ  ).سيأيتوهـ, ٦٣١ت (ُ

, وزاد »ً حافظاًكان فقيها«: يل قضاء عدن, ووصفه ابن سمرة بأنهو: منزلته العلمية
ما دخل الثغر أحفظ : أن أهل عدن يقولون«:  نقله عنه باخمرمة ـزرجي ـ فياماخلاملؤرخ 

وبضعة : هـ وقيل٦٠٠تويف عىل رأس  و. انتهى.»منه, وال أجود يف النقل من بعد جده
 .عرش وستامئة

 ): هـ٥٧٧ت  ((*) الفقيه حممد بن عيل القلعيـ١٤
عيل بن أيب عيل اهللا حممد بن عيل بن احلسن بن عبد  هو الفقيه اإلمام العالمة, أبو

ْالقلعي ثم الظفاري الشافعي, ممن ورد عىل مرباط  وعد من أهلها إلقامته ) ظفار القديمة(َ
 لقول ياقوت  منهمٌوعده اإلسنوي والسبكي من أهل اليمن, وهذا تقليد. الطويلة بينهم

                                           
تاريخ , باخمرمة, ١/٣٧٧: السلوك, اجلندي, ١٨٩ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)

 ).٢٧٨: ترمجة (٢٥٣ ص:ثغر عدن
مادة : معجم البلدان, ياقوت احلموي, ٢٢٠ ص:, طبقات فقهاء اليمنابن سمرة: مصادر ترمجته (*)

, زرجياخل, و٣٧٠−١/٣٦٩: حتفة الزمن, واألهدل, ٤٥٥−١/٤٥٤: السلوك, اجلندي, )القلعة(
 طبقات, السبكي, )٩٥٧: ترمجة (٢/١٦٤: طبقات الشافعية, اإلسنوي, ١/٥١: العقود اللؤلؤية
امللك األفضل ٧/١٦٩: األعالمالزركيل, , :معجم املؤلفني, كحالة, ٢/٣٢٤: الشافعية الكرب ,

وجه ب, علوي بن طاهر احلداد, /٤٩ورقة ): خمطوط دار الكتب املرصية (العطايا السنيةالرسويل, 
 . وما بعدها١١٠, و٢/١٠٠: عقود األملاس
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د القلعة بينها وبني زبي«: , زاد اإلسنوي»القلعة, موضع باليمن«نه منسوب إىل إ: احلموي
, ونسبه بعضهم إىل اليمن ألنه )١(للجندي» السلوك« كام يف , وهذا غري صحيح»نحو يوم

 .طلب العلم هبا
الفتوح ابن أيب عقامة  مل أقف إال عىل تسمية شيخ واحد, هو الفقيه اإلمام أبو: شيوخه

الذي تقدمت ترمجته, ذكره اإلمام اإلسنوي يف طبقاته يف ترمجته ) هـ٥٢٠ت بعد (الزبيدي 
ذلك عن أحد مؤرخي ) هـ١٣٨٢ت (أليب الفتوح, ونقل العالمة علوي بن طاهر احلداد 

َباطحن(ظفار يدعى  ويذهب العالمة احلداد املذكور إىل احتامل أخذه . , ولكنه أهبم اسمه)ْ
ـ أو ٥٥١املتوىف بمرباط سنة ) صاحب مرباط(عن السيد حممد بن عيل   .هـ ٥٥٦ه

َّالفقيه حممد بن ضمعج السبتي : ر وحرضموتمن كبار تالمذته بظفا: تالمذته َْ َُ
ٍاهللا بن حممد باعلوي عبد ُ, والفقيه عيل بامروان الرتيمي, والسيد )٢(الظفاري ثم الشحري

الفقيه : ومنهم). ستأيت ترامجهم(ُالرتيمي, واألديب إبراهيم باماجد الظفاري ثم الرتيمي, 
القاسم بن فارس بن  الفقيه اإلمام أبو: مومنه. )٣(الظفاري) قصري: أو(حييى بن أيب نصري 

                                           
أنه : إنه من قلعة بجوار حلب, وآخر:  فمن قائل,إىل أي موضع) القلعي(اختلف املؤرخون يف نسبته ) ١(

وكل هذه احتامالت, وذهب العالمة علوي ). بفتحات(َإىل بلد اسمها قلعة : من قلعة باملغرب, وقيل
القريبة من ظفار, قال العالمة ) قلعة ريسوت(ل نسبته إىل إىل احتام): هـ١٣٨٢ت (بن طاهر احلداد ا

لو كان من جهة الشام أو بغداد لعرفه السبكي واإلسنوي أو ياقوت, ولو كان من زبيد لعرفه : احلداد
لكن الباحث . ّمؤرخوها, فرتجح أنه من نواحي ظفار, وهي منطقة غري معروفة للكثري من املؤرخني

» هتذيب الرياسة«ب ألمور عديدة أوردها يف مقدمة حتقيقه لكتاب ّالعجو يرجح أهنا قلعة حل
 .٢٣٢ ص:عقود األملاسعلوي بن طاهر احلداد, : ينظر, )٤٠−٣٨ص(

ُأمحد بن حممد, وهو وهم, وترمجة الفقيه أمحد ): ٢/٤٦٣: , و١/٤٥٢(املذكور يف تاريخ اجلندي ) ٢( ٌ ت (َ
 .ستأيت يف موضعها من بحثنا) هـ٦٦٩

عبد اهللا حممد بن أمحد  الفقيه أبو: , وممن أخذ عنه)الطفاوي(يف بعض املصادر إىل ) لظفاريا(حترفت ) ٣(
     =, حمدث)هـ٦٨٠ت (ري بن منصور الشامخي اخل أخذ اإلمام اجلليل أبو: وعنه, )?(صاحب أحور 



٢٣٢ 
اهللا العلوي, وأجازمها به يف سنة عبد مع الرشيف » جامع الرتمذي«مايض, سمع عليه 

ت (نزار ربيعة بن احلسن الشبامي احلرضمي دفني القاهرة  احلافظ أبو: ومنهم .)١(هـ٥٧٥
 ).ستأيت ترمجته(كام نص عليه احلافظ املنذري, ) هـ٦٠٩

الرمحن عبد اهللا بن عبد الفقيه نارص بن : منهمأخذ عنه مجاعة بزبيد وبمكة, َّوملا حج 
 .  )٢(أبو الفتح املكي, أخذ عنه بمكة بعض تصانيفه): هـ٦٤٣ت ( بن حاتم العطارا

, وقال فيه »مفتي مرباط وفقيهها«: وصفه معارصه ابن سمرة, بأنه: منزلته العلمية
, وعنه انترش الفقه ً كبرياً بتصانيفه, كان فقيهامن عمت بركته, وانتفع الناس«: اجلندي

بتلك اجلهة, أقبل عىل التدريس ونرش العلم, فتسامع الناس به إىل حرضموت ونواحيها, 
فقصدوه وأخذوا عنه الفقه وغريه, بحيث مل ينترش العلم عن أحد بتلك الناحية كام انترش 

 ومثله قال األهدل .)ملتقطا( . انتهى.»عنه, وأعيان فقهائها أصحابه وأصحاب أصحابه
 .»العقود اللؤلؤية«زرجي يف اخلووصفه باإلمامة, ومثله 

ومل يؤرخ ) هـ٥٨٦ سنة ًكان حيا(ترجم له يف حياته معارصه ابن سمرة : وفاته
) هـ٨٥٥ت (واألهدل ) هـ٧٧٢ت (والسبكي ) هـ٧٧١ت (لوفاته, ومثله اإلسنوي 

ن أول من أرخها القايض هباء الدين اجلندي ثم كا. ترجم له اجلميع بدون تاريخ لوفاته
ُهـ, وتابعه امللك ٦٣٠أهنا قريب من سنة : »السلوك«فخمن يف ) هـ٧٣٢ت بعد (

عىل التخمني, ثم أتى بعدمها املؤرخ » العطايا السنية«يف ) هـ٧٧٨ت (األفضل الرسويل 
 ! ً والشك يقينا,ًفصري التخمني قطعا: »العقود اللؤلؤية«يف كتابه ) هـ٨١٢ت (ُّزرجي اخل

                                            
, ٧١: دنتاريخ ثغر ع, الطيب باخمرمة, ١/٢١٩: العقود اللؤلؤيةزرجي, اخل: ينظر. زبيد يف عرصه=    

 .٥٠ص: مقدمة هتذيب الرياسةإبراهيم العجو, 
 .٢٣٢ ص:عقود األملاسعلوي بن طاهر احلداد, )  ١(
 .٧/٣١٦: العقد الثمنياحلافظ حممد بن أمحد الفايس املكي, )   ٢(
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َّوهذا التاريخ الذي ذكروه يستحيل قبوله والتصديق به, ألن ياقوتا احلموي ملا ذكر  ً
هـ, فكيف يصح أن ٦٢٦ّترحم عليه, ووفاة ياقوت كانت سنة » معجم البلدان«القلعي يف 

, أما القايض )١(هذا أمر ال يصدقه عاقل!! يرتحم عىل شخص مات بعده بأربع سنوات
 . )٢(هـ٦٠٢بسنة » قالدته« ـ يف ًفأرخ لوفاته ـ عرضا) هـ٩٤٧ت (طيب باخمرمة املؤرخ ال

ْثم يأيت العيان فيلوي باألسانيد, فقد عثرت عىل صورة لشاهدة رضحيه أرخت  ُِّ َ ٍ ِ ِِ ْ ُ
فاعجب من توارد املؤرخني ! َهـ, فقطعت جهيزة قول كل خطيب٥٧٧ُوفاته عليها بسنة 

  .ًطأ, وهذا يقع كثريااخلعىل نقل 
 : مصنفاته الفقهية* 

وله مصنفات عدة, انتفع «: , وقال اجلندي»وله مصنفات حسنة«: قال ابن سمرة
زرجي, اخل, وقال مثله األهدل و»الناس هبا, وهي توجد بظفار وحرضموت ونواحيهام

 ١١: (اصة والعامة, وكانت حصيلة البحثاخل عنها يف الفهارس ًوقد بحثت طويال
كتب موجودة, والباقي مفقود ال وجود له إال يف كتب الرتاجم, أو , منها ثالثة )ًمؤلفا

 عن ًتوجد عنه نقول يف بعض املصادر, وليس يشء منها يف حرضموت, وال أدري شيئا
 :مكتبات ظفار, وهذا وصف ما وقفت عليه من تلك املؤلفات

 : املصنفات املفقودة ـأ
ة, وذكره اجلندي, ابن سمر  الكتاب الوحيد الذي ذكره:قواعد املهذبـ ١

 .زرجي, ومل يذكره األهدلاخلو
                                           

 .٢/١٠٨: عقود األملاسأول من رأيته نبه عىل هذا العالمة علوي بن طاهر احلداد يف كتابه )  ١(
ضمن ترمجة الفقيه إبراهيم باماجد, ولكن ) ٢٩٤٦(, ترمجة ٣/٢٧٦٣ :, قالدة النحرخمرمةالطيب با) ٢(

ُ, فأرجح أن ٦٢٠ بعد بناء ظفار اجلديدة وتلك بنيت سنة ًهذا يعارض ما ذكره اجلندي من بقائه حيا ِّ
ًسقطا  . وقع يف مطبوعة القالدة مل يتنبه له املحققونْ
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شهد له أعيان الفقهاء أنه مل يصنف يف «: ذكره اجلندي وقال عنه: َّ احرتاز املهذبـ٢
وهي مليئة بالتحريف, » السلوك«, كذا عبارة النسخة املطبوعة من تاريخ »اعتزاز له نظري

, » أنه مل يصنف مثله يف االحرتازشهد له أعيان الفقهاء«: تكشفها وتوضحها عبارة األهدل
 .ًزرجي, واإلسنوي ووصفه بأنه مشهور, وذكره السبكي أيضااخلوذكره 

َّغريب ألفاظ املهذب, كام رصح به اجلندي, : أي:  كنز احلفاظ يف غريب األلفاظـ٣
 ).غرائب األلفاظ: ( ..زرجياخلوذكره األهدل وعنده وعند 

, وعند األهدل يف تارخيه )خمترص( بأنه  ذكره اجلندي ووصفه:أحكام القضاةـ ٤
 .زرجي كاجلندياخلفقط ومل يزد عىل ذلك, وعند ) كتاب األحكام: (املطبوع
جملدان «: ذكره اجلندي, ووصفه بأنه:  إيضاح الغوامض من علم الفرائضـ٥

, » من اجلرب واملقابلة والوصاياًجيدان, مجع به بني مذهب الشافعي وغريه, وأورد فيه طرفا
, وذكره اإلسنوي والسبكي ومل يسمياه, ووصفه »يف علم«: زرجياخلند األهدل ووع

 .»مصنف حافل«: األخري بأنه
زرجي اخلذكره اجلندي, واألهدل, و:  لطائف األنوار يف فضل الصحابة األخيارـ٦

 .»الصحابة األبرار«: ووقع عند األخري
/ ٣٧الورقة (» تشييد البنيان«ابه كتاب نقل عنه الفقيه عمر بارجاء يف كت:  التحفةـ٧
 .ومل يزد عليه, وستأيت الفائدة املنقولة عنه يف موضعها» حتفة القلعي«وسامه ) الوجه أ
, كام سيأيت »تشييد البنيان« نقل عنها العالمة عمر بارجاء يف كتابه : فتاو القلعيـ٨

 .النقل عنه بعد صفحات
 : املصنفات املوجودة ـب

أول . زرجياخلذكره اجلندي, واألهدل, و: تيب السياسة هتذيب الرياسة يف ترـ٩
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 ً متظافراً متظاهراً متكاثفاً مرتادفاً متواصالً متواتراً دائامً كثرياًهللا محدا احلمد«: هذا الكتاب

 : , وجعلته قسمني»هتذيب الرياسة وترتيب السياسة«; فهذا كتاب مجعته يف وبعد... 
بواب, حيتوي عىل غرر من كالم احلكامء, يشتمل عىل أنواع أ: القسم األول منه

: والقسم الثاين ...ودرر من نظام الفصحاء, مما ينسبك يف قالب األمثال الشاردة 
لفاء ووزرائهم وعامهلم وأمرائهم مما يدل عىل نبلهم وغزارة فضلهم اخلبحكايات من 

. رشد ومحد ارتفع وانتفع, ومن عمل بام شاكله ًفمن اختذ ذلك إماما... وحسن سريهتم 
وقد ابتدأت ذلك بذكر وجوب اإلمامة, وعدم االستغناء عن الوالة وما جيب هلم عىل 
الكافة من الطاعة واملواالة, واهللا تعاىل املوفق النتظامه والتئامه, واملعني عىل إمتامه 

 . انتهت املقدمة.»واختتامه
بع نسخ  عثر الباحث إبراهيم العجو الذي قام بتحقيق الكتاب عىل أر:نسخه

 عىل ما جاء يف مقدمة ًخمطوطة اعتمد عليها يف إخراج نص الكتاب, وهذا وصفها اعتامدا
 :حتقيقه

القادر األنباري, بزبيد, وهي أقدم عبد  بمكتبة جميزنا الشيخ الفقيه :النسخة األوىل
, منها مصورة يف معهد املخطوطات ) ورقة٧١(هـ, وتقع يف ٧٧٩النسخ, كتبت سنة 

 ). يمن شاميل٤٩٧(م بالقاهرة برق
هـ, وعدد أوراقها ٩٨٨نسخة مكتبة بلدية سوهاج بمرص, كتبت سنة : النسخة الثانية

 ). سياسة واجتامع١٧(, منها مصورة بمعهد املخطوطات بالقاهرة برقم ) ورقة٧٤(
, ) ورقة٨١(نسخة مكتبة خدابخش يف باتنة باهلند, عدد أوراقها : النسخة الثالثة
هـ وعليها متلك باسم رشف الدين احلسن ١٠٠١ن اليمن, كتبت سنة وهي نسخة جملوبة م

بن احلسن بن أمري املؤمنني, ومتلكات أخر كثرية, منها مصورة يف معهد املخطوطات ا
 ). سياسة٦٠(بالقاهرة برقم 
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, نسخت سنة ) صفحة١٨٦(نسخة دار الكتب املرصية, تقع يف : النسخة الرابعة
فس الدار بمكتبة تيمور باشا, ورقم هذه املنسوخة هـ, عن نسخة قديمة يف ن١٣٥٤
 ). أدب٩٩٠٧(احلديثة 
  :طبعته

طبع بتحقيق األستاذ إبراهيم يوسف مصطفى عجو, وصدر عن مكتبة املنار 
, )٦٨−٥ص(صفحة, املقدمات ) ٤٤٠(هـ, يف ١٤٠٥ الزرقاء, الطبعة األوىل باألردن,

 .)٤٤٠−٣٩٥ص(, والفهارس )٣٩٣−٧١ص(ونص الكتاب 
قواعد «ذكره اجلندي بعد أن ذكر كتابه :  املستغرب من ألفاظ كتاب املهذبـ١٠
 ,»املستغرب يف ألفاظ املهذب«: , وعبارة األهدل»ُمستغرب ألفاظه: ومنها«: قال ,»املهذب

, هكذا, ولعل »مستعذب: ومنها«: مبتورة ونصها» العقود«زرجي يف اخلوجاءت عبارة 
ًخرما أو سقطا الطبقات «خطوط, وجاء توصيفه عند التاج السبكي يف  وقع يف أصلها املً

َكتاب آخر يف مستغرب ألفاظه ويف أسامء رجاله«: يف أجىل صورة, وعبارته» الكرب ٌِ ْ َ ُِ ِ ْ َ« . 
تبتدئ النسخة املرصية الوحيدة من هذا الكتاب برسد سند راوي الكتاب وهو سند 

نزار ربيعة بن احلسن بن عيل بن  بوأخربنا أ«: , ونص ذلك بعد البسملةًالناسخ نفسه غالبا
ُّاهللا بن حييى بن أيب الشجاع اليامين احلرضمي بقراءيت عليه يف رجب سنة إحد عبد 

 بن اهللاعبد اهللا تعاىل نارص بن ] رشفها[أخربنا الفقيه الزاهد املجاور بمكة : وستامئة, قال
: نني ومخس مائة, قالالرمحن املرصي بقراءيت عليه يف مجاد اآلخرة سنة مخس وثامعبد 

اهللا حممد بن عيل بن أيب عيل القلعي ثم اليمني عبد  أخربنا اإلمام العامل الفقيه العالمة أبو
 .»رمحه اهللا تعاىل

هللا عىل ما منح من العطاء, ودفع من البالء,  احلمد«: ُّبعدها يبتدئ نص املؤلف, وهو



٢٣٧ 
; فإين قد مجعت يف أما بعدة النجباء, وصلوات عىل حممد خاتم األنبياء, وعىل آل حممد الساد

هذا املخترص من األلفاظ اللغوية, واألسامء الوضعية, الواقعة يف كتاب املهذب, ما قد 
وجعلته . ِّخيطئ يف النطق بأكثرها, أو جيهل تفسريها أكثر املتدرسني, بل كثري من املدرسني

 . الكتاب, إلخ»قسمني
 :نسخته

, وهي قديمة )٢١٨٥٤(كتب املرصية حتت رقم توجد منه نسخة حمفوظة بدار ال
. )١(ورقة, حصلت عىل صورة منها وهللا احلمد) ٦١(هـ, تقع يف ٦٥٤عتيقة, كتبت سنة 

يف غريب األلفاظ, : القسم األول: وملا اطلعت عليه وجدت  مؤلفه قد رتبه عىل قسمني
يب األسامء, يف غر: الثاين والقسم, )٥٠الورقة (إىل ) أوله(واستغرق جل الكتاب من 
 ).آخر الكتاب(إىل ) ٥٠الورقة (وفيه مخسة أبواب, يبدأ من 

 :طبعته
عبد وقد حقق هذا الكتاب يف رسالة ماجستري بمرص, عىل يد الدكتور مصطفى 

ت ( البن بطال الركبي »غريب املهذب«احلفيظ سامل, كام ذكر يف مقدمة حتقيقه لكتاب 
يب من أهم املصنفات التي رشحت غريعد «: , وقال يف حق كتاب القلعي)هـ?٦٣٣

ولكني أخالف , )٢(»ْكبي إىل حد كبري, وكانا متعارصينَّكتاب املهذب, وقد تأثر به الر
                                           

أنه توجد نسخة حديثة منسوخة من : )٥٤ص (هتذيب الرياسةقيق وذكر األستاذ العجو يف مقدمة حت) ١(
صفحة, وقد حاولت ) ٨٢(م, تقع يف ١٩٤١متت كتابتها سنة ) ٢١٩٤٢(هذا األصل, حتت الرقم 

 .الوصول إليها, فلم أمتكن إال من أصلها, وهو يغني عنها
تويف (ال بن أمحد الركبي  لإلمام بط»النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب«مقدمة كتاب ) ٢(

هـ, ١٤٠٨املكتبة التجارية, بمكة املكرمة, اجلزء األول (احلفيظ سامل, عبد مصطفى / , حتقيق)هـ٦٣٣
من نفس الصفحة أنه قام بتحقيق كتاب القلعي ) ٣٠(, وذكر يف احلاشية ١٣ ص):هـ١٤١١والثاين 

 .ار هاللالغفد م, بإرشاف الدكتور عب١٩٨٠ونال به درجة املاجستري سنة 



٢٣٨ 
 بعد أن تبني لنا حتقيق وفاة القلعي, فهو يعد من ً, خصوصااملعارصةالدكتور الفاضل يف 

 .)١(قد رصح بذكره يف عدة مواضع يف كتابهو. وال ريب ابن بطال طبقة شيوخ
 ذكره األستاذ احلبيش يف :أحكام العصاة من أهل اإلسالم املرتكبني الكبائرـ ١١

, ً أو مرجعاً بدار الكتب املرصية ومل يذكر هلا رقامًوذكر أن منه أوراقا) ١٩٩ص(مصادره 
, واستعنت ًهـ وفتشت يف فهارسها كثريا١٤٢٧وقد ذهبت إىل املكتبة املذكورة يف صيف 

 .الدار, فلم يسفر البحث عن يشءولني وخرباء ؤباملس

 تأثري الفقيه القلعي عىل فقهاء حرضموت
 عىل فقهاء تريم, يتضح ذلك من الوقائع ٌ كبريٌكان لإلمام القلعي رمحه اهللا تأثري

واملعلومات التي حتصلت عليها بعد الغوص يف بطون املخطوطات, وتقليب صفحات 
 تريم باألخص عالقة كبرية, وأن عبارة القايض املراجع الكبرية, فتبني يل أن عالقته بفقهاء

فتسامع الناس به إىل حرضموت ونواحيها, فقصدوه وأخذوا «: البهاء اجلندي رمحه اهللا
, صحيحة »عنه الفقه وغريه, بحيث مل ينترش العلم عن أحد بتلك الناحية كام انترش عنه

 . كل الصحة, وصادقة يف وصفها
 :ةومن مظاهر تلك الصالت العلمي* 

 القصيدة العصامء البليغة الفائقة, التي أرسلها الفقيه القلعي إىل الشيخ سامل :ًأوال
, وهي وثيقة تارخيية نادرة, ويتضح من أبياهتا أهنا رد عىل قصيدة )هـ٥٨١ت (بافضل 

 : جاءته من الشيخ بافضل املذكور, وهذا هو نصها
                                           

, ٣٠, و٢٠: , الصفحاتيف املجلد األول: ومن املواضع التي نقل فيها ابن بطال عن كتاب القلعي) ١(
 .٣٥٠, ١٨٩, ٥١: , الصفحاتويف املجلد الثاين, ١٩١, و١٥١و



٢٣٩ 
ْرود وشــُأب ُ ُم تنرشـواسـٍي يف املـُ َ ٌوق ـفمف ُ  ُرـــَّبـحـٌم ومــَّهـسـومّ

ٍّد در بــأم عق َّذرور مفصــالــُ ِ ُئ نظمـآللـزان ال ٌلـَّ  ُجوهرـه والــَ
َّف تبســُأم روضة أن ُا بكى فيها السحاب املمطرــمـل ُورهاــَم نــٌ َّ 

ٍأم طرس حرب ك َ ُر حني يسطرـِه احلبــُّض منـيبي وارهــاد من أنـُ َ ُُ 
ِفالنظم س َة عسجـٌحر والبالغُ ْ ٌظ روض بــْواللف ٌدــُ َ  ُرـِاين مثمـاملعـُ

َل األمــَه نيــأنــفك َان خلائــُ ِّر يبشــَه البشيــِد بــَأو كالفقي ٍفـِ  ُرــُ
ٍأو كالشفاء ملدنف, أو ك ِ ِ َوصـالـِّ  ُرــٍأس يظفــد يــُه املتيم بعــِل ب اـِ

ُأهداه أوحد عص َ ِره مـُ ِّوق السمـَف ْزلــَين ملـِ ُه يشاد املفخرــِاك لــَ ُ َُ 
َّجرت  َرة ذيلهـعىل املج)ُتريم(َ َ ِ ًعجبا اــَّ ُار األكربـَا الفخـَّق هلـَوح!َ ُ 

ُالدهر من بعد العطـف ُ َِ ُ ْ ٌول متوجـَّ َّ ُ َن مـَم ِ ُده ومطوق ومــْجـْ ٌ َّ ُورـَســِ َّ 
ًل يف الفضائل رتبةـُن فضـَال ابـَن َِ ِم يستطعها منجـل ٍ ُ ْْ ِ ْد أو مغــَ ُ ُورــٌ ِ 

ُعلم ابن إدريس, وإعراب َ ٍُ ُـل, وما حو بقراط واإلسكندر ــلياخلِ َْ ُ َ ِ 
َامل سلمـَفبس َ َت رشيعـٍ  ُرــِسـا أو يكــهـَاتـُّرد قنــَا يـَّعم ٍدـمـُة أحـْ

ِّرشاد مبينـُّدل عىل الـَأضحى ي َسبل اهلد وعن ا ًاــَ ُالل حيذرـَّلضَ ِّ 
َم شملــِظـالم ينـَال زال لإلس َ ُحيمي رسبه ال ينفر.. ِدين ـوال هــُ ِ َ ْ)١( 

ما قدمته من ذكر جمموعة من تالمذته من كبار فقهاء تريم, ومنهم مجاعة من :  ًثانيا
 .أهل ظفار انتقلوا إىل حرضموت, ومنهم مجاعة بالعكس

                                           
 خمطوط, الطيب: اجلوهر الشفاف, )هـ٨٥٥ت (طيب الرتيمي اخلالرمحن عبد : مصدر هذه األبيات) ١(

َ, وقد أصلحت ما حصل ٤٣: األهل صلة, حممد بن عوض بافضل, ٢/٢٤٩٨ :لنحر, قالدة اباخمرمة ُ
 .فيها من التحريف احلاصل بسبب تعدد النسخ واملصادر



٢٤٠ 
ة كتبه ونرشها يف اآلفاق, فهذا تلميذ تالميذه  اهتامم فقهاء حرضموت برواي:ًثالثا

نزار ربيعة بن احلسن الشبامي احلرضمي املولود بشبام  بل وتلميذه مبارشة; احلافظ أبو
فمن . »املستعذب«هـ, برواية كتابه ٦٠٩هـ, واملتوىف بمرص سنة ٥٢٥حرضموت سنة 

تقدم (املرصية ديباجة كتاب املستعذب, حسب نسخته الفريدة املحفوظة بدار الكتب 
حممد بن احلسني بن : رواية ناسخها واسمه: , يطالعنا سند هذه النسخة, وهي)وصفها

هـ, فريوي ٦٥٤سنة : الشافعي, وتاريخ نسخه هلا) املغريب: أو(حممد بن احلسني املعري 
هـ, بقراءة أيب نزار ٦٠١بقراءته عليه يف رجب سنة : الناسخ املذكور الكتاب عن أيب نزار

الرمحن املرصي يف مجاد عبد اهللا بن عبد  الفقيه الزاهد املجاور بمكة نارص بن له عىل
 ., وهو عن املؤلف رمحه اهللا)١(هـ٥٨٥اآلخرة سنة 
ما وقفت عليه من نقول ونصوص نادرة وعزيزة يف بعض مصنفات فقهاء :  ًرابعا

 :حرضموت من خمطوط ومطبوع, وسأذكر ذلك فيام ييل
 :فمن أحكام العبادات* 

, مسألة )١/١٧) (هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد لإلمام » رائداخلقالئد « جاء يف ـ١
: يف باب الوضوء, عن حكم من دخلت يف رجله شوكة واسترتت باجللد, ونص عبارته

فلو دخلت برجله شوكة واسترتت باجلاد, مل جيب نزعها, ألهنا يف حكم الباطن, فإن «
بإخراجها, فإن مل تكن غائرة وأمكن إخراجها ظهرت وجب غسل ما حتتها, وال يمكن إال 

بال رضر يبيح التيمم وجب, وإال فليغسل عضوها ويتيمم عن موضعها, كام يف اجلريح 
عن » فوائده«ائف من استعامل املاء, ويصيل وال قضاء عليه, كذا نقله السواحيل يف اخل

 ., إلخ» ..بنحوهوأجاب القلعي : قالفتو الفقيه عمر بن العزاف األنصاري التعزي, 
                                           

ُذهب وهل الباحث إبراهيم عجو إىل أن هذه السنة ) ١( ْ هي سنة لقاء الفقيه نارص بالشيخ القلعي, ) هـ٥٨٥(َ
: ينظراء أيب نزار بشيخه نارص بمكة, كام هو واضح, وبنى عليها احتامالت وظنون, وإنام هي سنة لق

 .٤١ ص: للقلعيهتذيب الرياسةإبراهيم عجو, مقدمة كتاب 



٢٤١ 

للفقيه عمر بارجاء الذي أتم تأليفه يف عام » تشييد البنيان«وجاء يف كتاب ـ ٢
يف الفصل ) الوجه أ, من نسخة األحقاف اآليت وصفها يف ترمجته/٣٧ورقة (هـ ١٠٣٦

إن تقديم اليمنى يف الدخول : قال القلعي يف حتفته«: الذي عقده يف آداب قضاء احلاجة
 . انتهى.»حذره, وكذا يف أكثر اآلدابيلحق بالفقر فا

يف باب ) الوجه ب/٢٠٦الورقة  (ًأيضا» تشييد البنيان«وجاء يف كتاب ـ ٣
النجاسات وتطهريها, بعد أن نقل عن مجاعة القول بالعفو عام بقي يف الكرش إذا شقت 

الكرش وأما : اهللا بن عمر باخمرمةعبد قال «: تنقيته باملاء, ومثلها األماصري, ونص كالمه
يكفي يف الكرش رضهبا عىل احلجارة : قضام يف فتاويه  وأبوالقلعي قالبد من غسلها,  فال

قال . إذا نقيت, ورده مجاعة, كام ال جيزئ حك النجاسة من السكني بحرقه ونحوها
]: هـ, وسيأيت١٠١٨الرمحن رساج بامجال; ت عبد اهللا بن عبد الفقيه : يعني به[شيخنا 

هو الشيخ [قال العمودي .  يف حالة الرضورة لتعذر وجود املاءالقلعيله ينبغي اعتامد ما قا
فتاو والذي يف «: »حسن النجو«يف ] هـ, وسيأيت٩٦٤الرمحن بن عمر; ت عبد 

العفو يف الكرش واألمعاء بعد خروج ما فيهام من الفرث الذي ال يشق إخراجه : القلعي
ز أكله مع الكرش واألمعاء من غري وال يرض بقاء يشء الصق بحيث يشق تنقيته, وجيو

اهللا باقشري عبد وقد سبقه يف نقل حكم اإلمام القلعي بالعفو الشيخ : قلت.  انتهى.»غسل
 .٢/٣٧٥: »القالئد«يف ) هـ٩٥٨ت (

 :ومن أحكام األنكحة* 
يف ) هـ٦١١ت (ـ فقد نقل عنه تلميذه العالمة الفقيه الكبري الشيخ عيل بامروان ٤

طية املحفوظة بمكتبة األحقاف برتيم اخل, من النسخة ٧ص( املعامالت, رسالته الفريدة يف
وذلك يف حكاية املذهب يف مسألة تعليق الطالق بصفة معينة, هل إذا جدد ). حرضموت

ُالزوج النكاح ووجدت الصفة يف النكاح الثاين تعود الصفة فيقع الطالق ثانية أم ال? قال 
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بعد البينونة الصغر خالف مرتب, وأوىل بأن ال فيه خالف مشهور; و«: الشيخ بامروان

الف بعد البينونة اخلثم اختلف األصحاب يف تصحيح . تعود الصفة] َّبأال: يف املخطوط[
إسحاق الشريازي رمحه اهللا تعاىل عودها وهو مذهب مالك  الصغر, فاختار الشيخ أبو

ق املروزي أنه ال يعود, وهو إسحا وأيب حنيفة رمحهام اهللا تعاىل, واختار ابن الصباغ وأبو
 . انتهى.»واختيار شيخي حممد بن عيل القلعي رمحه اهللا وبه كان يفتيمذهب املزين, 

مسألة يف ): ٢/١٠٥(يف القالئد ) هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد  ونقل الشيخ ـ٥
ولو «: النكاح يف توكيل الثيب ملن يزوجها, وحكى قول اإلمام القلعي, ونص عبارته

, ثم ًال تزوجني فالنا:  زوجني بمن شئت, فله تزوجيها بغري كفء, فلو قالت:قالت له
أذنت له يف التزويج بمن شاء, مل يزوجها باملنهي عنه, ألنه خيصص عموم اإلذن, ذكره 

 . انتهى.» عن الشافعي, ويف زيادات العبادي نحوهعن القلعيُاألزرق 
من أهل القرن احلادي عرش , »فتاو العالمة الشيخ سامل باصهي« ووقفت يف ـ٦

عىل نقل عن ) الوجه أ, من النسخة الشبامية اآليت وصفها يف ترمجته/١٠١الورقة (
َيفيد إجابته عن سؤال رفع إليه من الفقيه حييى بن سامل أكدر الرتيمي» فتاو القلعي« ِ ُ .

 .وسوف أورد هذا السؤال يف ترمجة الفقيه حييى املذكور يف الباب الثالث اآليت
ملباحثة بني الفقيه القلعي »  فتاو باخمرمة اجلد« ويوجد نص فقهي نادر يف ـ٧

 ., سأورده يف ترمجة بامروان فيام يأيت)هـ٦٢٤ت (وتلميذه الفقيه عيل بامروان الرتيمي 
, ٤١ ص:يف الصفحات» جمموع آل السقاف الفقهي« كام توجد نقول فقهية يف ـ٨
 .٥٠١, ١٧٠, )زكاة التمر املقلف (١٤٠

وهذا من باب ما قل ودل, ولو رحت أستقيص ذكر اإلمام القلعي يف كتب الفقهاء 
, وأكتفي هبذا الذي مجعته بعد جهد ومطالعات مضنية, ًغري من ذكرت لطال األمر جدا

 .هللا رب العاملني واحلمد



٢٤٣ 

 : هلذا البابًوختاما
 املذهب اين إليه بحثي يف هذه املرحلة املهمة من مراحل انتشارّأكتفي بام أد

كتفي برتاجم من ذكرت من األعالم من أ,الشافعي يف اليمن وجنوب جزيرة العرب, 
فقهاء اليمن األعىل واألسفل وترمجة فقيه عامن اإلمام القلعي, وإنام فصلت ذكر فقهاء 
هذه الطبقات لصلتها الوثيقة بتاريخ املذهب يف حرضموت, ولكوهنا تشكل حلقة تارخيية 

 إىل صلب ًلقات سالسل املذهب الشافعي يف اليمن, وأنثني عائداوإسنادية هامة من ح
 .بحثي, حيث كان الفقه بعد ذلك قد انترش يف حرضموت

*          *          * 



٢٤٤ 
  



٢٤٥  

 الباب الثالث
 املذهب الشافعي يف حرضموت 

 :وفيه ثالثة فصول
 جهود فقهاء حرضموت يف عرص سيادة املذهب واستقراره: الفصل األول

 .)هـ٧٠٠ ـ ٣٠٠: العرص األول(
جهود فقهاء حرضموت يف عرص التحرير األول للمذهب : الفصل الثاين

 .)هـ١٠٠٠ ـ ٧٠١: عرص سيادة مصنفات اإلمام النووي(
جهود فقهاء حرضموت يف عرص التحرير الثاين للمذهب : فصل الثالثال

ـ ١٠٠١:  اهليتميعرص سيادة مصنفات الشيخ ابن حجر(
 .)هـ١٤٢٧

 
 
 



٢٤٦ 



٢٤٧  

 الفصل األول
 جهود فقهاء حرضموت يف عرص سيادة املذهب واستقراره

 )هـ٧٠٠−٣٠١(
 :ثالثة مباحثوفيه 

  الرابع اهلجريالوضع العلمي يف حرضموت يف القرن: املبحث األول
 :, وفيه مطلبان)هـ٦٠٠ ـ ٣٠١(
 ).هـ٣٤٥ت (تأثري هجرة السيد املهاجر العلوي : املطلب األول
 .خالصة القول يف مذهب السيد املهاجر: املطلب الثاين
  جهود فقهاء حرضموت يف القرن السادس اهلجري:املبحث الثاين

 .)هـ٦٠٠ ـ ٥٠١(
  القرن السابع اهلجريجهود فقهاء حرضموت يف :املبحث الثالث
 ).هـ٧٠٠ ـ ٦٠١(

 



٢٤٨ 



٢٤٩ 

 الفصل األول
 جهود فقهاء حرضموت يف عرص سيادة املذهب واستقراره

 وهو أول عصور املذهب الشافعي يف حرضموت
 )هـ٦٠٠−٣٠١(

 :مهيدـت
إىل هناية القرن السادس تقدم معنا الكالم حول حالة حرضموت منذ عرص النبوة 

 يف حرضموت وزوال دولتهم وضعف اإلباضية لتاريخ اهلجري, الذي يعد احلد الفاصل
 املذهب الشافعي يف عموم بالد اليمن, وكيف كان إىل ظهور احلديث تطرقثم شوكتهم, 

 . بدء انتشاره منذ هناية القرن الثالث اهلجري, عرب ثالث مراحل, تقدم احلديث عنها
 املذهب اجدتووحديثي هنا يف هذا الفصل عن لب املوضوع وأساس البحث, وهو 

واشتهار فقهائها باألخذ به يف جانب العبادات ثم انتشاره الشافعي يف حرضموت, 
واملعامالت والعمل يف املحاكم والقضاء وفق أحكامه اإلسالمية الرشعية, وهذه املرحلة 

 للعبور ً مهامً, وهي تشكل جرسا)املرحلة األوىل(بالنسبة للمذهب يف حرضموت هي 
افعي من لدن ظهوره يف أقطار العامل اإلسالمي, وحتى متام انتشاره احلضاري للمذهب الش

يف عموم اليمن بل ويف قسم كبري من جزيرة العرب وما صاقبها من األصقاع األخر. 
 لبعدها عن حوارض ًأما يف حرضموت فلم نجد هلا أي ذكر يف حيز االنتشار, نظرا

هم فرقة منغلقة عىل نفسها وعىل  هبا كام قدمت واإلباضيةاإلسالم الكبرية, ولوجود 



٢٥٠ 
 وارج فقداخل اإلباضيةمذهبها, ولنظرة مؤرخي اإلسالم إىل حرضموت أهنا حمضن 

ا إال فيام ندر, وقدمت نقل نصوص هامة يف املوضوع يف الباب هجتاوزوحتاموا ذكرها, و
 .السابق

ي إال وإذا كان املذهب مل يدخل اليمن وهي من احلوارض اهلامة يف العامل اإلسالم
امس عىل يد الفقيه القاسم اخليف القرن الرابع, ومل يتكامل ظهوره وانتشاره إال يف القرن 

ومن تاله من تالمذته الكبار إىل عرص االستقرار الذي متثل يف أيام ) هـ٤٣٧ت (القريش 
ت  ( والقلعي,)هـ٥٥٨ت  ( والعمراين,)هـ٥٢٥ت  (ويهعبد وابن ,بني أيب عقامة

 . كام سبق,)هـ٥٧٧
ورأينا كيف بدأت تباشري املذهب يف الظهور يف حرضموت عىل أيام الفقيه زيد 

ِطلبة علم من خماليف ) تعز(القريبة من ) اجلند(وأنه قدم عليه يف ) هـ٥١٥ت (اليفاعي  ُ
, ومل نظفر بأية تفاصيل عن ًحرضموت, ولكن الوصف كان عاماخمالف : اليمن ومنها
وهي بداية هامة  يف تلك اآلونة,  حرضموت ورد ذكرأنويكفينا من ذلك . تلك البدايات

 .لعرص الشافعية احلضارمة

*          *          * 
 



٢٥١ 

 املبحث األول
 الوضع العلمي يف القرن الرابع اهلجري وما قبله

قد حاول الكثري من الباحثني واملؤرخني ممن انتهض لتدوين التاريخ احلرضمي يف ل
 .حماولة استقراء التاريخ واستنطاق النصوص التي توفرت هلمالقرن الرابع عرش اهلجري إىل 

 أن كل من كتب عن تلك احلقبة التارخيية من : جيب أن تعلم هنا, وهيحقيقةالبد من ذكر و
فضالء املؤرخني والباحثني احلضارمة ـ الذين بدأت كتاباهتم بالظهور يف النصف الثاين من 

اهللا  بن عبيد الرمحنعبد :  من كبار أفذاذ العلامء, مهاالقرن املايض ـ إنام هم عالة عىل اثنني
بحق  يعتربان اللذان, )هـ١٣٨٢ت (, وعلوي بن طاهر احلداد )هـ١٣٧٥ت (السقاف 
ائدا الدراسات التارخيية عن حرضموت يف العرص احلديث, وكل من ظهر يف ر: وجدارة

 .)١(عرصمها أو بعدمها فمن بئر علمهام متح, ومن نمري فضلهام استقى
 :القول بوجود حركة علمية فيام قبل القرن الرابع اهلجري

 إىل أن أهل حرضموت )هـ١٣٧٥ت  (اهللا السقاف يذهب العالمة ابن عبيد
                                           

, والباحث الشيخ سعيد بن )هـ١٣٨٧ت (املؤرخ الفقيه السيد صالح بن عيل احلامد : أخص بالذكر هنا) ١(
, )هـ١٤٠٠ت (ه بن حسن بلفقيه ال عبد ال, والباحث املؤرخ السيد)هـ١٣٩٨ت (عوض باوزير 

ت (, واألديب املؤرخ صالح البكري )هـ١٤٠٥ت (والبحاثة املؤرخ حممد بن عبد القادر بامطرف 
, والعالمة الفقيه املؤرخ شيخنا )هـ١٤١٥ت (, والباحث املؤرخ السيد حممد ضياء شهاب )هـ١٤٠٧

, رمحهم )هـ١٤٢٨(رخ الشيخ عبد اهللا الناخبي , وشيخنا الفقيه املؤ)هـ١٤٢٢ت (السيد حممد الشاطري 
 .اهللا أمجعني



٢٥٢ 
ظهور الشافعية, بل حتى بدايات ب يف عرص هالسابقني كانوا من أبعد الناس عن التمذ

) هـ٦٨٤ت ( حييى بافضل لفقيه إبراهيم بنتنسب ل ًيف القرن السابع اهلجري, ونقل أبياتا
 فيام ذهب إليه, إذ األبيات ًولكنه رمحه اهللا مل يكن مصيبااستشف منها أنه يدعي االجتهاد, 

 . وسيأيت ذكرها يف ترمجتهتصب يف واد آخر غري وادي الفقه واالجتهاد الرشعي, 
اهللا عبد , كحرملة بن )جتيب(ثم استشهد بوجود بعض أصحاب الشافعي من قبيلة 

 , املقدمة يفاقدمت ذكرمهاللذين , )التجيبي: أو(الصديف األعىل عبد بي, ويونس بن التجي
ومثر جتيب بالكرس, ثم «:  قال السقاف.يف مبحث أصحاب الشافعي من احلضارمة

 ًنجع منهم الكثري إىل مرص, وال بد بطبيعة احلال أن يكونوا عىل اتصال بأهل وطنهم أدبيا
العشائر, ومعاذ اهللا أن تقطع رجاالت العلم صالهتا بأوطاهنا  كام هي العادة بني ًوماديا

وقراباهتا وهم أحق الناس بصلة األرحام واحلنني إىل األوطان والقيام بحقوقها التي 
 .لخإ )١(»تفضل حقوق األمهات عىل األوالد

*          *          * 

                                           
 .٧٨٥ ص:إدام القوتاهللا السقاف,  ابن عبيد) ١(



٢٥٣ 

 املطلب األول
 يف تأثري هجرة السيد املهاجر عىل حرضموت

ُت يف ترمجة السيد املهاجر ـ يف الباب الثاين أثناء احلديث عن دوره يف مقاومة َّقدم
وتركيزي هنا . ـ ما يغني عن إعادته وتكراره يف هذا املوضع بايض يف حرضموتاملد اإل

 نرصته للمذهب :وهيسيكون عىل حيثية أخر من حيثيات احلديث عن السيد املهاجر, 
ت ( السقاف اهللا قال ابن عبيد. ليم والتدريس هو وأبناؤهالشافعي وقيامه عىل نرشه بالتع

برصي وجديد : اهللا وأوالدهم الثالثة  أن سيدنا املهاجر وابنه عبيدٌ قومَزعم«: )هـ١٣٧٥
 عىل ما يغني ويقني من األدلة ًوعلوي كانوا شافعية أشعرية, وقد فندت ذلك متوكئا

هب الشافعي إىل حرضموت, , وتشككت يف وقت دخول املذ)األصل(واألمارات يف 
وقررت كثرة العلامء بحرضموت لعهد املهاجر وما قبله, ولو شئت أن أمجع ما أنجبتهم 

 وتقدم .)١(»ً ضخامًتلك العصور من رجاالت العلم واحلديث, الستدعى ذلك جملدا
بحث هذه احليثية ومقارنتها بالقول اآلخر الذي ينفي تلك الصلة, مما يدل عىل القطع 

 .جود أي حراك علمي يف حرضموت فيام قبل القرن الرابع اهلجري, واهللا أعلمبعدم و
تلخص ) هـ١٣٨٢ت (وأقتبس هنا كلمة جامعة للعالمة علوي بن طاهر احلداد 

 يف  رشحناه وتوسعنا فيه, وتربطه بام نحن بصدد احلديث عنه, قال رمحه اهللانما سبق لنا أ
ُقد عرف سكان حرضموت«: »ى الشامريخنج« َ ٍ بالتعصب, عىل ما وقعوا فيه من شذوذ ُ ّ

ِواجلمود عليه لغلبة البداوة والعامية عليهم, ولشدة الضنك وبؤس القطر, فأهله عىل 
                                           

 .٧٨٢−٧٨١ ص:إدام القوتاهللا السقاف,  ابن عبيد) ١(
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الغالب تذهب أكثر أوقاهتم يف حتصيل الرضوري من املعاش, فال يتفرغون لالستفادة, 

ِّوالذين قدر هلم اإلقبال عىل العلم منهم يف تلك األزمنة إنام هتيأ َّت هلم أسباب خاصة تيرس ُ َ ٌ
ُوقد كان الذين شهروا بالقضاء يف صدر اإلسالم يف األمصار من  .ُهلم معها التفرغ لذلك

ُاحلضارمة عىل طريقة املجتهدين, وقد عد احلافظ السيوطي بعضهم يف عداد جمتهدي ذلك  َّ
َوكان صاحب اإلمام الشافعي وأحد رواة مذهبه. العرص ِ التجيبي, أبو  اهللاعبد ُحرملة بن : َ

ُهـ, وإسحاق بن الفرات أبو ٢٤٣هـ ومات يف شوال سنة ١٦٦ ولد سنة حفص املرصي,
ِهـ, وأمحد بن حييى بن الوزير بن سليامن التجيبي أبو ٢٠٤ِنعيم التجيبي مات بمرص سنة 

ٍ اهللا املرصي رو عن ابن وهب والشافعي, وهو ممن محل عنه مذهبه, ولعله كان له عبد 

ٌه آل الوزير عدد بحرضموتمن عشريت اعلم أن البالد احلرضمية مل تكن «: ويقول. )١(»!َ
راب, واستيالء اجلهل واجلفاء عن الدين, اخلعىل احلال التي نراها اليوم من الضعف و

 من ذلك, وأشد عامرة ًارجية خريااخلولقد كانت بعد وصول اإلمام املهاجر وذهاب 
 وقد انبعثت فيها هنضة علمية بعد مهاجرة سلف .ً وفضالً, وعلامًوأكثر قر وسكانا

السادة األرشاف العلويني احلسينيني إليها, فانترش هبا مذهب اإلمام الشافعي يف الفروع, 
ومذهب أهل السنة واجلامعة يف األصول, ورحل عدد منهم إىل علامء األقطار اإلسالمية, 

ن به يف تلك العصور, يف بغداد فأخذوا العلوم والرواية, واملذهب الشافعي عن املشهوري
واحلرمني وزبيد وجبال اليمن وهتامة, وانعقدت حلق املدارس يف بالد حرضموت, 
 وتزاحم الطالبون فيها بالركب, وتسابقوا إىل حيازة الرتب, والتمسك من العلوم بأقو

 .)٢(»سبب
                                           

 .٢٠−١٩ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد, )  ١(
اىل إىل أن ذكره للجهالة التي كانت ونبه رمحه اهللا تع. ١٥ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد,  )٢(

 من شأهنا, ألن القبائل القديمة قد ًمطنبة يف حرضموت, ليس القصد منه تعيري قبائل معينة أو تنقيصا
فنيت وبادت, وحل حملها قبائل أخر . 



٢٥٥ 

 عىل وتر ً عن العالمة احلداد رمحه اهللا نالحظ أنه يرضب كثرياما نقلتهفمن واقع 
السيد املهاجر, ويعزي كل هنضة علمية يف حرضموت إىل فضل هجرته وقدومه امليمون 

اهللا السقاف يذهب إىل النقيض من قول  عىل حرضموت, بينام نجد معارصه ابن عبيد
 .ولكل وجهة هو موليها.. العالمة احلداد, ويثبت أن البالد كانت غري خلية من العلامء 

 ته عن العالمة علوي بن طاهر احلداد, وما تعاقب عليه املؤرخونفمام سبق فيام نقل* 
والباحثون ممن ذكرهتم يف حاشية سابقة, من التوارد عىل إثبات أنه هو الذي قام بنرش 

ثم وجدت تلميذه . هـ٣١٨املذهب الشافعي يف حرضموت بعد قدومه من البرصة, عام 
يذهب إىل أن السيد ) هـ١٣٩٩ ت( بن حسن بلفقيه الهالعبد املؤرخ القدير السيد 

إن السيد : هـ, واستدل بنص تارخيي يقول٣٣٣املهاجر إنام قدم إىل حرضموت يف سنة 
فهذا رأي جديد . فقط) ً عاما١٢(املهاجر مكث يف حرضموت بعد هجرته إليها مدة 
وال شك أن هذا اضطراب مقلق يف . ينقض ما بنى عليه بقية املؤرخني أقواهلم يف ترمجته

وإنام اعتمد كل من أتى .  الشأن, والسبب يعود إىل فقدان املصادر التارخيية القديمةهذا
ٍعىل نصوص وردت يف مصنفات مؤرخني وكتاب من القرن التاسع أو العارش, عليها  َ

 .هذا هو الواقع.. ُّيدور كل الكالم وكل التخمني واحلدس 
بيشء من ) هاجرمذهب السيد امل(وسوف أناقش يف الفقرات التالية موضوع 
 عن أي تعصب أو عاطفة أو ً, بعيداًالتعقل واإلنصاف ما استطعت إىل ذلك سبيال

) مذهب املهاجر( عن احلقيقة التي يرومها كل باحث, وألن قضية ًانحياز, وإنام بحثا
ه إىل مذهب ّ عليها من حياول أن يضمُأضحت تستعمل يف هذه األيام كورقة رابحة يراهن

, وهؤالء وأولئك استندوا واتكئوا عىل عموميات األلفاظ, وعىل خيرجه من آخر وأ
من متحيص نعيشه الذي ) عرص الرسعة(, ومل يدعهم ةتلقفأو معلومات مقراءات عابرة 

 .النقول ودراسة املادة التارخيية املتوفرة
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 سو خدمة اال أروم منهي, بحثيف حدود ومناقشتي هذه كام قلت هي مناقشة 
ن توصلت إىل موافقة أو خمالفة من سبق, فاحلق إهيمني  التنقيب, والالعلم بالبحث و

! ع, والرجال هم الذين يعرفون باحلق, وليس احلق هو الذي يعرف بالرجالَبَّتُ أن يُّأحق
:  قاعدة للبحث بقوله)هـ١٣٨٢ت  (َّوقد قعد العالمة احلرب علوي بن طاهر احلداد

, فعليك باجلد والبحث, وال تأخذ ما شككت فيه وللتنقيب مثوبة وبركة بإذن اهللا تعاىل«
 ما خفي عليك إىل َ علمْلِ فاقنع املوجود, وكَزتَته, فإن عجّمما يقال يف الرجال عىل عال

 . انتهى.)١(»اهللا تعاىل

*          *          * 

                                           
 .٩٩ ص):نسخة خمطوطة خاصة(, إثمد البصائرعلوي بن طاهر احلداد, ) ١(



٢٥٧ 

 املطلب الثاين
 بحث األقوال يف مذهب السيد املهاجر

يف حتديد مذهب املهاجر ام العلويون منهم والسيلقد اختلف املؤرخون احلضارمة 
بأنه كان شافعي املذهب : رأي يقول: أيام اختالف, ومتايزت اآلراء وانحرصت يف رأيني

, والسيد )هـ١٣٨٢ت (العالمة علوي بن طاهر احلداد :  وهذا قال به املعتقد,َّأشعري
ت (الشاطري , وشيخنا العالمة السيد حممد )هـ١٣٩٩ت (الاله بن حسن بلفقيه عبد 

  ).هـ١٤٢٢
 بل كان عىل مذهب آبائه وأجداده من أئمة أهل ًإنه مل يكن شافعيا:  يقولٍ ثانورأي

ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد , وهو رأي العالمة البيت يف الفروع واألصول
 ,ًا جعفري,ًاإمامي(السيد املهاجر  كون  إىلواوذهبأغربوا ثم ظهر يف أيامنا من . )هـ١٣٧٥

, معتمدين عىل نصوص مبتورة أخذت من كالم السيد السقاف املذكور, )!ًإثناعرشيا
 :وهذا بسط األقوال ومناقشتها

 :الرأي األولأقوال أصحاب  ـ١
العالمة :  يف األصولً يف الفروع, أشعرياًوعىل رأس من ذهب إىل كونه شافعيا

, فقال يف جنى )١(, يف عدد من مؤلفاته)هـ١٣٨٢ت (احلرب علوي بن طاهر احلداد 
ٍثم من سبق بمرص وغريها, من القضاة والرواة, من أسباب«: الشامريخ ُهتيئ ِ  َ نفوسِّ

                                           
 ).إثمد البصائر: (, ثم ألف رسالته١٨ ص:جنى الشامريخ, ٢٢١ ص:عقود األملاس: منها) ١(



٢٥٨ 
َّ, فسارعوا إىل ذلك بعد انكسار حدة احلضارم لإلرساع إىل قبول مذهب اإلمام الشافعي ِ

ْ فكان قد قىض عليها معاإلباضيةَأما سطوة .  عىل عهد اإلمام املهاجراإلباضيةالعقيدة  ُن, َ
ِومن بقي منها دمرها ابن أيب يعفر, كام زالت سيطرة  َ يف رقة وقابس, ويف أيالة اإلباضيةُ

وارج ممن كان اخلالقريوان, وعامن, وزالت بالكلية من اليمن, فإن الذين كانوا عىل عقيدة 
: وقال.  انتهى.)١(»باضيتهاإحول صنعاء عادوا إىل التشيع يف مدة قريبة العهد من أيام 

 )٢(» باليمن أو حرضموتًيس انتشار مذهب اإلمام الشافعي يف حدود املائة الثالثة خاصاول«
: ً أيضاوقال ., ورضب أمثلة بفقهاء دمشق وخراسان وغريها ممن سبق أن ذكرناهملخإ
وإذا كان سيدنا أمحد بن عيسى به انترش مذهب اإلمام الشافعي بحرضموت فليس معناه «

أنه يمكن أن يكون : الصةاخل, فإن االنتشار غري جمرد الوجود, فأنه مل يكن به شافعي قبله
طيب عىل مذهب الشافعي من قبل, وإن كان االنتشار اخلأجداد املشايخ آل أيب فضل وآل 

 . انتهى.)٣(»إنام وقع بعد جميء سيدنا اإلمام أمحد املهاجر
افقه عىل فإنه مل يو) هـ١٣٩٩ت (الاله بن حسن بلفقيه عبد أما صاحبه العالمة 

وجود حراك علمي بحرضموت يف فرتة ما قبل قدوم السيد املهاجر إليها, فيقول يف رسالة 
وأما من «: »ة املذهبية بحرضموت منذ وقبل قدوم اإلمام املهاجرياحلياة الثقاف«له سامها 

 عن احلالة املذهبية ـ من وجود أناس كانوا معروفني بالتمذهب :الناحية األخر ـ أي
 اإلمام املهاجر أمحد بن ِمَدْقَ الشافعي أو معتنقني عقيدة أهل السنة إىل عهد مباملذهب

 لنا العثور عىل نقل أو ما يشبه النقل من يشء يصح ْحَتُعيسى إىل حرضموت, فهذا ما مل ي
استأنس يف ثم .  انتهى.)٤(»للباحث أن يستأنس به يف سبيل الوصول إىل ما هيدف إليه

                                           
 .٢٠−١٩ ص:جنى الشامريخعلوي بن طاهر احلداد,  )١(
 .١٩−١٨ ص:املصدر السابق علوي بن طاهر احلداد, )٢(
 .١٨ ص:املصدر السابقعلوي بن طاهر احلداد, ) ٣(
 .٢٧ ص):كاتبة, مصورة بحوزيتمطبوعة عىل اآللة ال(, احلياة الثقافيةالاله بن حسن بلفقيه, عبد ) ٤(



٢٥٩ 
أهل حرضموت كانوا يزورون قرب كون : )١(»الصفة« اهلمداين يف ه بام ذكرسبيل استشهاده

: وجد اإلباضيةبعد البحث يف مصنفات ولكنه , لذلك العهد عليه السالمنبي اهللا هود 
 ما  يدهَ ونقل من كتبهم ما يؤيد تلك النتيجة, فأفلت من,أهنم ممن يذهبون إىل زيارة القبور

ًظنه خيطا سيوصله إىل إثبات وجود أه عرص (ل سنة بحرضموت فيام قبل القرن الرابع َ
 .)٢()اهلمداين واملهاجر

 يف كتابه الذي سامه ً أيضا)هـ١٣٨٢ت (وقال العالمة علوي بن طاهر احلداد 
 للدعو بأن انتقال َّقد ظهر أنه ال حمل«: »إثمد البصائر بالبحث يف مذهب املهاجر«

ب الشافعي لو حدث لكانت له ضجة يف اإلمام املهاجر أمحد بن عيسى بن حممد إىل املذه
عامل الفقهاء, فإن األمر من أوله مل يكن عىل الوجه الذي اخرتعه أولئك اإلمامية, وال 
حاجة إلعادة االستدالل, وقد انتقل أئمة وأعيان من آل احلسن واحلسني إىل مذاهب 

 اإلسالمي ال خمتلفة من شافعي إىل حنفي إىل مالكي إىل حنبيل, ونراهم يف آفاق العامل
خيتلفون عن أهلها, إال ما كان من أرشاف جبال اليمن, عىل أن مجهورهم عىل مذهب 

وقال  .انتهى .)٣(»اهلادي وهو قريب من مذهب أيب حنيفة, ومل نسمع لذلك ضجة
استطاع املهاجر بعلمه وقوة عارضته « :)هـ١٤٢٢ت  (شيخنا السيد حممد الشاطري

 طبق ًبايض تدرجييا السني حتى حل حمل املذهب اإلوشجاعته أن ينرش مذهب الشافعي
ِسنة التطور املذهبي, وبفضله وفضل تالميذه من أهل السنة كام قدمنا انقلب القطر 

 .)٤(»ً سنياً شافعياًاحلرضمي بلدا
                                           

 .١٧٠ ص:صفة جزية العرباهلمداين, ) ١(
جنى علوي بن طاهر احلداد, : , وينظر٢٩−٢٧ ص:احلياة الثقافيةالاله بن حسن بلفقيه, عبد : ينظر) ٢(

 .٧ ص:الشامريخ
 .٦١−٦٠ ص:إثمد البصائرعلوي بن طاهر احلداد, ) ٣(
 .١٦١ ص:أدوار التاريخ احلرضميحممد الشاطري, ) ٤(



٢٦٠ 

 :شافعية البرصة
ُوالبد لنا يف هذا املوضع من التعريج عىل ذكر مدينة البرصة, حيث منبت السيد  ِ

 ولن أتعمق يف البحث عن ,شأته وتعلمه, لنطلع عىل جمريات احلياة العلمية هبااملهاجر, ون
أمر يستغرق بحثه الليايل واأليام, وإنام أكتفي  تاريخ البرصة العلمي يف ذلك العهد, فذلك

ًبجزئية صغرية وهي تواجد املذهب الشافعي هبا, أمال يف التئام نسيج القصة التارخيية 
  .لسيد املهاجر املذهب

ًلقد كانت البرصة ـ يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني ـ متوج موجا  بأفكار ً عجيباَ
وفرق غري متجانسة, من معتزلة وخوارج وقدرية وكرامية وساملية وكالبية وجهمية, 

َّقل أن يوجد له نظري يف حوارض اإلسالم عجيب ٌمزيج , إنه وفرق كثرية يطول تعدادها
َوبام أن السيد . ة من مواطن االنتشار الكبرية للمذهب الشافعياألخر, ومل تكن البرص

هـ, فإين قد ٢٧٠أن مولده كان سنة  رِّدُهـ, بحرضموت, وق٣٤٥املهاجر قد تويف سنة 
, فلم أظفر عن شافعية البرصة إال بنزر  عن تلك الفرتةُفتشت يف كتب الطبقات الشافعية

 . من املعلوماتًيسري جدا
حييى زكريا بن حييى  هو اإلمام أبو هبا شافعيةال من ٍ فقيهمَوجدت أن أقدلقد 
والربيع املرادي ) هـ٢٦٠ت (املزين : , أحد الثقات, أخذ فقهه عن اإلمامني)١(الساجي

ومل أجد . , وله مصنفاتهـ٣٠٧صاحبي الشافعي, تويف يف البرصة سنة ) هـ٢٧٠ت (
اهللا الزبريي الكفيف, عبد  ري أيب  غ:هبامن معارصيه من الشافعية يف تلك احلقبة الزمنية 

 أو هـ٣١٧, أحد أئمة املذهب, وله مصنفات فيه, مات سنة )٢(الزبري بن أمحد بن سليامن
نزل بغداد, وتويف هبا سنة  ,)٣(ابن دريد اللغوي, حممد بن احلسن األزدي: ومنهم. نحوها

                                           
 .١/٩٥: طبقات الشافعية, وابن قايض شهبة, ٣/٢٩٩: طبقات الشافعية الكربالسبكي, ) ١(
 .١/٩٤: املصدر السابق, ابن قايض شهبة, ٣/٢٩٥: املصدر السابقالسبكي, ) ٢(
 .١/١١٧: املصدر السابق, ابن قايض شهبة, ٣/١٣٨: املصدر السابقالسبكي,  )٣(



٢٦١ 
 يف ًليس معدوداهو وهو إنام ولد يف البرصة ثم حتول عنها, ف. اللغوي الشهري, هـ٣٢١

  .ًفقهائها أصال
 إال : هبا إىل البحث يف طبقة متأخرة, ممن أتى بعد ذلك التاريخ فلم أجدُبل ذهبت

 البرصي, أحد األئمة من أصحاب الوجوه, تويف حوايل سنة ريَيمَّالواحد الصعبد الفقيه 
 أقىض: , ومن اآلخذين عنه)هـ٣٦٢ت (هـ, وهو من أصحاب أيب حامد املروزي ٤٠٥

, ويف تلك احلقبة »احلاوي الكبري«صاحب ) هـ٤٥٠ت (احلسن عيل املاوردي  القضاة أبو
, )هـ٤١٠ت (كان يوجد فقيه يمني سكن البرصة وهو حممد بن حييى ابن رساقة اليمني 

 .تقدم
 فقهاء الشافعية من أهل البرصة, مقارنة بمجموع تراجم فقهاء َهنا قلةنر فنحن 

ف إىل أن املذهب ِأض. ن ظهروا يف تلك احلقبة الزمنيةبغداد وخراسان ومرص الذي
) هـ٣٠٧ت (حييى الساجي  الشافعي كان ال يزال يف مراحل انتشاره األوىل, فهذا أبو

َالذي لعله أول من أظهر املذهب يف البرصة من تالمذة الربيع واملزين, وهو الذي ينبغي 
 يف املذهب ـ سند عاللك صاحب تفقه عىل يديه ـ فيكون بذقد أن يكون السيد املهاجر 

 أن هيملوا ذكره, وهذا »طبقات الشافعية« ويكون من الشهرة بمكان يبعد عىل مصنفي
  .كله جمرد احتامل
ٍ القول بشافعية السيد املهاجر يف وسط مل يترشب ً جداِمن الصعبأر أنه ; فوعليه ُ

 ًرصة بعرشات املرات فضالأهله ذلك املذهب اجلديد, ومل ينترش يف احلوارض التي تكرب الب
 .بعده بقليل وأعام دوهنا إال يف ذلك التاريخ 

 :أشعرية السيد املهاجر
َّوالذين قالوا بشافعية السيد املهاجر ذهبوا إىل القول بأشعريته, ومع تسليمنا بأشعريته 

عىل أن . واحتامل حدوثها فإنه ال يوجد من النصوص أو القرائن املؤيدة إال يشء كالرساب



٢٦٢ 
َقرص به العمر عن إمتام) هـ١٣٨٢ت (لعالمة علوي بن طاهر احلداد ا  بحثه حول مذهب ُ

ومل جيب فيام بني . ً, مل يدون فيه سطراًالسيد املهاجر, وأبقى الكالم حول أشعريته مرسال
 .عن تساؤل السيد صالح احلامد حول هذه احليثية» إثمد البصائر«أيدينا من بحثه النفيس 

األشعري إنام حتول عن االعتزال يف أواخر عمره, حيدده البعض  أن اإلمام ;ذلك
 أنه يف عداد املعارصين للسيد : أي,هـ٣٣٠, وقد كانت وفاته سنة )١(هـ٣٠٠بسنة 

املهاجر, وكان حتوله إىل مذهب أهل السنة ورجوعه عن االعتزال عىل يد إمام الشافعية 
 وأنى لفكر األشعري أن يصل إىل .مقدم الذكر) هـ٣٠٧ت (يف البرصة أيب حييى الساجي 

حرضموت البعيدة القصية يف زمن املهاجر واألشعري مل جيف مداد مصنفاته, وال زال 
 . البرصةحمتدم بالنزاع بني األشعري ومعتزلةمذهبه الفكري يف خماض والدة يف جو 

 وحقائق التاريخ املاثلة أمامنا, واملدونة يف أسفار املؤرخني املسلمني املعارصين
أن فكر اإلمام األشعري ومعتقده إنام رس يف البالد أواخر : لتلك احلقبة الزمنية تؤكد لنا

مل يدخل فهو امس اهلجري, اخلالقرن الرابع, ثم زادت حدته وقوي انتشاره يف القرن 
ري اخلأن اإلمام أبا : اليمن إال يف أوائل القرن السادس, ووجدنا يف املصادر اليمنية القديمة

) هـ٥٨٧ت (َّكان حنبيل املعتقد بخالف ابنه أيب الطيب طاهر ) هـ٥٥٨ت (ين العمرا
الف اخل عند اشتداد ً, ورو لنا املؤرخون أخباراًالذي خالف معتقد والده فكان أشعريا

 . )٢(!بني األب وابنه
وعىل يد أيب الطيب طاهر العمراين ومجاعة من فقهاء زبيد وغريها, تم االنتشار 

; فأر أن مل يكن لألشاعرة وعىل هذا. األشعري يف جنويب بالد اليمن) املذهب(للفكر 
                                           

): م, مصورة عن الطبعة األوىل٢٠٠٢املكتبة األزهرية للرتاث, القاهرة, (, زلةاملعتاهللا,  زهدي حسن جار) ١(
 .٢٠٠ص

أيمن فؤاد سيد, تاريخ املذاهب الدينية . د , و١٨٨, و ١٨١ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : ينظر) ٢(
 . وما بعدها٧٥ ص:يف البالد اليمن



٢٦٣ 
 وجود يف حرضموت إال بعد تكاثر الفقهاء هبا فيام بعد النصف الثاين من القرن السادس,

 .واهللا أعلم
 : الرأي الثاين أقوال أصحابـ٢

) هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد يف الطرف اآلخر يقف العالمة 
, ثم عاد »بضائع التابوت« يف كتابه ًقد ذهب إىل إمامية السيد املهاجر, ذكر ذلك أوالف

عند تأرخيه » إدام القوت«ب إليه يف كتابه اآلخر هوخلص املوضوع وأتى بشواهد عىل ما ذ
ْشعب ( , واملعروف اليوم بـ)احلسيسة( الشهري بـللموضع الذي دفن فيه السيد املهاجر  ِ

 .)١()األمحدين
تساؤالت عند املؤرخ صالح بن عيل احلامد ثارت كتابات العالمة السقاف أد قو

  )هـ١٣٨٢ت  ( إىل شيخه العالمة علوي بن طاهر احلدادًفكتب استفسارا) هـ١٣٨٧ت (
: وعىل إثرها كتب العالمة السقاف رسالته, »إثمد البصائر« يف رسالة سامها ا عنههفأجاب

ِنسيم حاجر يف تأكيد قويل عن مذ«  جعلها كالرد عىل العالمة احلداد, مع أنه ,»هب املهاجرُ
َثم أردفها بأخر نرص فيها قوله سامها !! رصح بعدم اطالعه عليها ِسموم ناجر ملن «َ ُ َ

, وهبا كانت ختام تلك اجلولة العلمية القائمة عىل االستنتاج »يعرتض نسيم حاجر
وقد تابعه عىل .  أحد الطرفنيوالتخمني, واستقر كل عىل رأي, ومل يكن هناك تراجع من

» تاريخ احلامد« ولكن يبدو أن )٢()هـ١٣٨٧ت (ذلك النفي العالمة صالح بن عيل احلامد 
ُكتب قبل وصول رسالة العالمة احلداد, ألنه يف رسالته تلك تعقب احلامد يف بعض 

 . املواضع من تارخيه, فليحرر
 : هلاًاقشاوأنقل هنا بعض آراء هذا الفريق ونصوص عباراهتم من

                                           
 .٧٩٢ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد ) ١(
  .١/٣٢٣: تاريخ حرضموتامد, صالح احل) ٢(



٢٦٤ 

 أي إمامية يقصدها العالمة السقاف?
 )هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد  من بحث العالمة ًأقتبس هنا مجال

جلية األمر, ونتعرف عىل حول هذه القضية, لنتبني » نسيم حاجر«رمحه اهللا الذي سامه 
 :مقصوده
إن املهاجر : ا قيلم» البضائع«ُفقد أنكرت يف «): ملتقطا) (٣ص( يقول يف ـ١

ما رصحوا به من : وبنيه شافعيون أشعريون, وقررت أهنم إمامية, ومن مجلة أدلتي لذلك
ُرافات والسب واللعن فمعاذ اهللا أن يكون يشء منه عند أهل اخلإمامية العرييض, أما 

ر ثم البيت الطاهر, وأما القول بالنص عىل إمامة عيل ثم ابنيه ثم عيل زين العابدين ثم الباق
الصادق, فكل أهل البيت قائلون بذلك ال خيالف بعضهم إال يف زين العابدين, ثم 

 .لخإ» لف بني اإلمامية إىل فرق كثريةاخلاتسعت مسافة 
ومجهور أهل البيت مع الشيعة «): ٦ص( ثم قال بعد أن أعاد العبارة السابقة يف ـ٢

لعلم حتى يف الكاظم, وإنام جترأ عىل إمامة الصادق, أما أوالده فقدح فيهم كثري من أهل ا
وا عليه ألهنم اختلفوا واختلفت شيعتهم والدولة يف ؤالنقاد عىل أوالد الصادق ما مل يتجر

 .»أعدائهم, وقد عظمت املحنة, واشتدت الوطأة
نا إليه األخ العالمة علوي بن طاهر, أما َّتلك نتيجة ما جر«): ٧ص( إىل أن قال ـ٣

َّيني احلرضميني ومن لف لفهم إىل هذا احلني إن مل يكونوا عىل إن العلو: بحث اليوم فهو َ َّ
, ً, أو ال يضبط كثرةًمذهب اإلمامية فإهنم عىل أخيه, إذ طاملا سمعنا ممن ال حيرص عدا

الفة الباطنة, فصارت إىل اخلالفة الظاهرة عوضوا باخلإهنا ملا زويت عنهم : منهم من يقول
ابدين ثم إىل الباقر ثم إىل الصادق, وهكذا يف األفضل ثم عيل ثم إىل ابنه ثم إىل زين الع

أال تر أهنم يقولون بقطبانية هؤالء? وما القطبانية إال اإلمامة . األفضل من ذرياهتم
 . الخ» بنفسها
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رشح « عن ً نقال)٧٩٤ص ()١(»إدام القوت« ما أورده يف عبارته السابقةويؤيد 
َّومن ثم, ملا ذهبت عنهم «: »العينية , ولذا ًوضاُ عضً الظاهرة ـ لكوهنا صارت ملكاُالفةاخلَ

الفة الباطنة, حتى ذهب كثري من القوم إىل أن قطب اخلمل تتم للحسن ـ عوضوا عنها ب
اهللا عبد  عن اإلمام ) ١٠ص(» النسيم«ونقل يف . »األولياء يف كل زمان ال يكون إال منهم

 عبارة عن أفضل رجل من أهل والقطب«:  يف تعريف القطبقوله) هـ١١٣٢ت (احلداد 
: وهو إن مل يكن رأي اإلمامية بعينه فإنه«: ًثم قال السقاف معقبا. ,»اإليامن يف كل زمان
 . انتهى.»أخوه غذته أمه بلبانه

 ًإن العلويني عىل قوهلم بإمامة أمري املؤمنني ال هيتضمون شيئا«): ١٢ص( وقال ـ٤
, ثم نقل عن السيد أيب بكر العدين » باعتبارًمن خصائص الثالثة, بل يفضلون كال

ت (اهللا  عبدواهللا العظيم, لو بعث اهللا والدي الشيخ «: قوله) هـ٩١٤ت (العيدروس 
 أفضل عند اهللا من ًوذكرا يل أن سيدنا عليا) هـ٩٥٧ت (وأستاذي الشيخ سعد ) هـ٨٦٤

بكر  ن أباسيدنا أيب بكر ريض اهللا عنهام, ما رجعت عن معتقد أهل السنة واجلامعة من أ
 قول  وحاول أن جيمع بني. انتهى.»وعمر وعثامن أفضل من عيل ريض اهللا عنهم أمجعني

  هذا وبني ما قدمه من إصفاق العلويني عىل إمامة أمري املؤمنني عيلالعيدروس العدين
 ليست بأفضل ملسو هيلع هللا ىلصوعليه; فاإلمامة التي تلقاها أمري املؤمنني عن النبي «: , بقولهوتقديمه

 الظاهرة, أو لعل إمامته األوىل كانت باعتبار, ثم تكاملت من سائر نواحيها الفةاخلمن 
 .»الفةاخلعندما انتهت إليه 

أن من يقول من العلويني ومن عىل شاكلتهم : َّفتحصل«): ١٤ص( وقال ـ٥
بتسلسل القطبانية من عيل إىل ابنيه ثم إىل زين العابدين ثم إىل من بعدهم منهم, فهو عىل 

الفروع, ألن فرق اإلمامية  مية شاء أم أبى, وال يرض االختالف بعد ذلك يفمذهب اإلما
                                           

 .٧٩٤ ص) ١(



٢٦٦ 
أكثر من أن حتىص, وال بدع أن يكون العلويون احلرضميون عىل قول خمرتع يف الفروع مل 

مع موافقتهم هلم يف أصل اإلمامة, وذلك كاف إلطالق ) كذا(يسبقهم إليه أحد من إمامية 
 . »اإلمامة عليهم

» الرسالة«من ) ٧٢٢(وقع نظري منذ أيام عىل العدد «): ٢٨ص ( وقال يف ـ٦
ِيف درجه ما يفيد) هـ١٤٢٠ت (الغراء, وفيه مقال لألستاذ عيل الطنطاوي  ْ أن أحد : َ

صحيحا البخاري ومسلم, :  يتهجم فيه عىل ركني السنة الركينني, ومهاًالشيعة ألف كتابا
 عن متأخرهيم ليسوا من هذا يف ًيني فضالوقد قررنا من بدء هذه الرسالة أن سابقي العلو

رطب وال عنب, وال تزر وازرة وزر أخر«. 
وقد كان هذا عىل عمل اقتىض اعتامدي لكثري منه عىل «): ٢٩ص( وقال ـ٧

ُاحلفظ, فلم أتكلف املراجعة ملا غلب عىل ظني معناه, وإن أخطأت لفظه, وال لوم أن 
وق يقتيض النشاط, وإنام جرين إليه األخ الفاضل ظهر أثر الكلفة عليه, ألين مل أكتبه عن ذ

علوي بن طاهر, فأخوه مكره عليه ال بطل, وإذ مل ينته األمر إىل القرار, فلندعهام يتجاريان 
 . انتهى.»ياراخليف املضامر, إىل أن ينكشف الغبار, ثم نكون ب

ب,  عن التطويل واإلسهاًبعيدا» نسيم حاجر«هامة اخرتهتا من )  نصوص٨(فهذه 
وجمال البحث طويل وواسع, وفيام أوردته منها فيها خالصة الفكرة, ولب املوضوع, 

 :ص ما ورد يف اجلمل التي نقلتها عن العالمة السقاف يف النقاط التاليةاخلو. كفاية
 أن العالمة السقاف رمحه اهللا زعم أن أهل البيت من بني علوي احلضارمة الذين ـ١

 إىل السيد املهاجر, هم كلهم بام فيهم جدهم املهاجر ً مجيعاينتمي إليهم نسبه, ويرتفعون
 .ٌإمامية: ومن فوقه من اآلباء الكرام

 الفةاخلب: أسالفه العلويني) ظن: أو(َّ فرس العالمة السقاف اإلمامة حسب معتقد ـ٢
َالباطنة, أو القطبانية كام يسميها املتصوفة, وحشد الكثري من النقول والشواهد  عىل هذا ِّ

 .لتفسري الذي ذهب هو إليها
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َ رصح بأن ما ذهب إليه ـ ومحل عليه نصوص أسالفه من بني علوي ـ هو ـ٣
َمذهب خمرتع, وأن ذلك ال بدع فيه, لكثرة فرق اإلمامية, فال يتعجب من أن يكون إمامية 

 !حرضموت عىل مذهب الشافعي يف الفروع واألشعري يف املعتقد
َ أعلن برصاحة تامة براءة اـ٤ ألرشاف بني علوي من أمرين اتصف هبام غالبية أو َ

 . يف الصحيحنيُوالطعن, ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاِ أصحابُّسب: بقية الفرق اإلمامية, ومها
 بأنه كتب رسالته من حفظه, ومل يرجع إىل أي مصدر, وأنه كتب ً اعرتف أخرياـ٥

ًمكرها(بحثه  هذه الرسالة ال بشاهد التكلف الظاهر عىل الرسالة, وأن ) , وعن غري رغبةَ
أنه مل يصل إىل : متثل ذوقه العلمي الذي يكتبه يف أوقات نشاطه, ويشري يف آخر مجلة منه

إن ما أتيت به :  جيب التمسك به, وكأنه يقولً واعتقاداًتقرير ما ينبغي أن يكون حقيقة
يف املضامر, إىل إذ مل ينته األمر إىل القرار, فلندعهام يتجاريان «لة أ يف احلكم يف املسًليس باتا

ُ, هذا نص كالمه, فليتأمل»ياراخلأن ينكشف الغبار, ثم نكون ب كام يفهم من العبارة . ُّ
ًأنه مل يراجع أو يطلع أصال: األخرية املذهب الشهري ) اجلعفرية( عىل كتب الشيعة اإلمامية َّ

 حيفظه املعروف, وأن هذا الذي قاله هو اختياره الشخيص, وما أداه اجتهاده ونظره فيام
 .ووقف عليه من نصوص, واهللا أعلم
 :خالصة نظرية العالمة السقاف

 )الوالية( و)القطابة( : بمعنى)إلمامةا( هوإن ما سبق عن العالمة السقاف من تعريف
 التي يعرفها الناس, وإذا كان العالمة )اإلمامة(  ملفهومًمغاير متاما, )الفة الباطنةاخل(و

 جيرنا  وهذا األمرفهوم اإلمامية إىل ما ذهب إليه, فهو وشأنه,السقاف أراد أن حيول مسار م
 . تاريخ ظهور مصطلح اإلمامية, وماهيتها عند أهلها وعند مجهور علامء األمةيف بحث الإىل 

شخصية, ومصطلح خاص , فام هي إال رؤية ًولندع نظرية العالمة السقاف جانبا
 وجر الناس يف عرصنا إىل متاهات به, ولوال أن األمر أد إىل خلط فكري وعقائدي,
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ّبعيدة لقلنا إنه ال مشاحة يف االصطالح, ولكن األمر هنا بعكس ذلك, فهنا مشاحة وأي  ّ

ذلك أنه يتحدث عن إمامية غري اإلمامية املعروفة عند عامة البرش اليوم, بدليل أنه ! ّمشاحة
اليوم قد انخرط ول.  بحثهمل يرجع إىل كتبهم, بل ومل يعول حتى عليها يف أي سياق من سياق

كثري من أبناء بني علوي ذوي املذهب السني األشعري إىل اعتقاد الطائفة اإلمامية اجلعفرية 
سوء  هو : يف ذلكُاالثني عرشية, وهذا حتول خطري يف تاريخ هذا البيت املحافظ, والسبب

 !!مامي مذهب السيد املهاجر هو املذهب اإلكون العالمة السقاف من فهمهم ملقصود
وجوب : َّسلمة عند مجهور أهل السنةاملمور أنه من األ إىل ًاشريم: وأختم قويل هنا

 ة املحبة وذكر الفضائل الصحيح: بمعنى املقبولعّحمبة آل البيت, وأن املفهوم العام للتشي
اآلل الكرام ومدحهم  ِّالثابتة مما ال خيتلف عليه اثنان, وما أشعار اإلمام الشافعي يف  حب

 اإلمام ُتلَقبلها لد مجاهري املسلمني إال دليل عىل أن ذلك من بدهيات الدين, وما قوت
 وتعديد كتب أهل  عليه السالم, عيل اإلمامَ نرشه فضائلبسببالنَّسائي يف بالد الشام إال 

, عدا األشعار ًالسنة التي ذكرت فضائل اآلل الكرام, وأوردت مناقبهم, كثرية جدا
ات, وذلك أمر يطول عده, ويصعب حرصه, وقد مجع بعض املعارصين والقصائد واملنظوم

 .وهو مفيد يف بابه» معجم ما خيص آل البيت النبوي« سامه ًمن الباحثني األفاضل كتابا
  :تعريف اإلمامة عند الشيعة
, الشيخ املفيد, حممد بن حممد بن النعامن  من املتقدمنيقال كبري علامء الرافضة

 علم عىل من دان بوجوب اإلمامة ووجودها :اإلمامية«): هـ٤١٣ت (احلارثي العكربي 
  .)١(» لكل إمام,َوالكامل  َ,والعصمة , اجليلَّالنصيف كل زمان, وأوجب 

                                           
): م.مكتبة الداوري, قم إيران, د(, أوائل املقاالت يف املذاهب املختاراتالشيخ املفيد ابن النعامن العكربي, ) ١(

رضاء, جدة, اخلدار األندلس (, وارج والشيعةاخلتأثري املعتزلة يف عبد اللطيف احلفظي, : وينظر, ٤٤ص
 .٤٦٠ص): هـ١٤٢١الطبعة األوىل, 
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, وتعددت فرق اإلمامية وانقسمت كام هو ًوقد تطور الفكر الشيعي اإلمامي كثريا
عىل  :نذ عصور خلتممعلوم من كتب الفرق وكتب اإلمامية أنفسهم, ثم استقر األمر 

أن اإلمامية إذا أطلقت فاملراد هبا االثني عرشية, يقول العالمة حممد بن احلسني آل كاشف 
إن أهم ما امتازت به «: »أصل الشيعة وأصوهلا«يف كتابه ) هـ١٣٧٣ت (الغطاء النجفي 

 لييلاخل ويقول جعفر . انتهى.)١(» بإمامة االثني عرشُهو القول: الشيعة عن سائر املسلمني
 يف َأئمتهمألهنم حيرصون : وإنام سموا باالثني عرشية«: »موسوعة العتبات« يف )معارص(

فإذا مكمن التسمية هي يف معرفة األئمة االثني عرش, وهم كام  .)٢(»ًاثني عرش إماما
 : أمجعت عليهم كافة املراجع اإلمامية وهم

 ).هـ٤٠ت (أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب ـ ١
 ).هـ٥٠ت (اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب  ـ٢
 ).هـ٦١ت (سيد الشهداء احلسني بن عيل بن أيب طالب ـ ٣
 ).هـ٩٥ت (اإلمام عيل زين العابدين بن احلسني ـ ٤
 ).هـ١١٤ت (اإلمام حممد الباقر بن عيل زين العابدين ـ ٥
 ).هـ١٤٨ت (اإلمام جعفر الصادق بن حممد الباقر ـ ٦
 ).هـ١٨٣ت ( الكاظم بن جعفر اإلمام موسىـ ٧
 ).هـ٢٠٣ت (اإلمام عيل الرضا بن موسى ـ ٨

                                           
املطبعة العربية, القاهرة, الطبعة العارشة, (, أصل الشيعة وأصوهلمحممد حسني آل كاشف الغكاء, ) ١(

دار الوفاء, مرص, املنصورة, (, عصمة األئمة عند الشيعةأنور الباز, : وينظر, ١٢٩ ص):هـ١٣٧٧
 .٣٩ ص):هـ١٤١٩الطبعة األوىل, 

 عصمة األئمةأنور الباز, : وينظر, ١/٢٥٧): دار التعارف, بغداد(, موسوعة العتباتلييل, اخلجعفر ) ٢(
 .٣٧ ص:عند الشيعة
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 ).هـ٢٢٠ت (اإلمام حممد اجلواد بن موسى ـ ٩
 ).هـ٢٥٤ت (اإلمام عيل اهلادي بن حممد ـ ١٠
 ).هـ٢٦٠ت (اإلمام احلسن العسكري بن عيل ـ ١١
 ).هـ٢٦٥اختفى سنة (اإلمام املهدي احلجة املنتظر حممد بن احلسن ـ ١٢

وقد وقع يف وجود اإلمام الثاين عرش اختالفات كثرية وكبرية عند املؤرخني من 
أنه بعد وفاة احلسن العسكري افرتقت الشيعة إىل : الشيعة ومن غريهم, ففي كتب الشيعة

 فرقة, وقيل غري ذلك, وخالفها كلها حول ٢٠: فرقة, وقيل١٥عددها : فرق عديدة, قيل
ما جاء عند احلسن : القول يف ذلك عندهموحاصل  .ريتعيني اإلمام بعد احلسن العسك

اإلقرار بأن الشيعة : »فرق الشيعة« يف كتابه )١()هـ٣١٠ت (بن موسى النوبختي الشيعي ا
 للحسن العسكري, وتأكيد قاعدة أن األرض ال ختلو من حجة, فهو يثبته ًمل يروا ولدا

س لنا البحث عن أمره, بل ولي«: باللزوم العقيل ال بالرؤية, ويعقب عىل ذلك بقوله
البحث عن ذلك وطلبه حمرم ال حيل وال جيوز, ألن يف إظهار ما سرت عنا وكشفه إباحة 

 ., إلخ)٢(»دمه ودمائنا
الف يف وجوده اخل فقد نقل ابن حزم األندليس : يف ذلكأهل السنةأما موقف 

أكتفي هنا بنقل وترجم له البعض عىل أنه موجود, وأنه ولد ألبيه من جارية, , وووالدته
ت ( للحافظ الذهبي »تاريخ اإلسالم« أهل السنة بنقل ما جاء يف عندالف يف ترمجته اخل

 : إذ ترجم للمهدي املنتظر عند الشيعة يف موضعني): هـ٧٤٨
                                           

مؤسسة النرش اإلسالمي, (, رجال النجايش, )هـ٤٥٠ت (أمحد بن عيل النجايش الشيعي : ينظر لرتمجته) ١(
: ترمجة (٣/١٢٦: لسان امليزان, واحلافظ العسقالين, ٦٣ ص):هـ١٤٢٧قم إيران, الطبعة الثامنة, 

 .٢/٢٢٤: األعالم, الزركيل, )٢٤١٢
 .٩٢−٩٠ ص):م١٩٣١إستانبول, (, تصحيح املسترشق ريرت, فرق الشيعةاحلسن النوبختي, )  ٢(
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 ابنه حممد بن احلسنوأما «:  ترمجة أبيه السيد احلسن العسكري, فقالضمن: األول

سنة ست : حلجة, فولد سنة ثامن ومخسني, وقيللف ااخلالذي يدعوه الرافضة القائم 
وهم يدعون . وأمه أم ولد. عاش بعد أبيه سنتني ثم عدم, ومل يعلم كيف مات. ومخسني

بقاءه يف الرسداب من أربعامئة ومخسني سنة, وأنه صاحب الزمان, وأنه حي يعلم علم 
 .» يثبت علينا عقولنا وإيامنناً مل يره أبدا, فنسأل اهللا أنًااألولني واآلخرين, ويعرتفون أن أحد

 . انتهى
حممد «:  يف أعالم حقبة الستينات بعد املائتني, فقالً مستقالترمجه: واملوضع الثاين

ِّبن احلسن العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضا بن موسى الكاظما ّ ّ  أبو .ّ
ّالقاسم العلوي احلسني, خاتم االثني عرش إماما للشيعة ً ّ ّ, وهو منتظر الرافضة الذي ّ ّ

ّيزعمون أنه املهدي, وأنه صاحب الزمان, وأنه  ّ ّ ِّوهو صاحب الرسداب . ّلف احلجةاخلُّ
ًبسامراء, وهلم أربعامئة ومخسون سنة ينتظرون ظهوره, ويدعون أنه دخل رسدابا يف البيت  ّ َّ ّ

ِّالذي لوالده وأمه تنظر إليه, فلم خيرج منه وإىل اآلن, فدخل الرس ّ داب وعدم وهو ابن ّ
 . تسع سنني

ت مجهور َّبوث.  أباه احلسن مات عن غري عقبّإن«: فقالّوأما أبو حممد ابن حزم 
ًالرافضة عىل أن للحسن أبنا أخفاه ّ نرجس, : ٍبل ولد بعد موته من جارية اسمها: وقيل. ّ

ّأهنا صقيل, ألهنا ادعت احلمل به بعد سيدها فو: واألظهر عندهم. أو سوسن َّ ّ قف مرياثه ّ
َّلذلك سبع سنني, ونازعها يف ذلك أخوه جعفر بن عيل, وتعصب هلا مجاعة, وله آخرون ّ .

ٌثم انفش ذلك احلمل وبطل, وأخذ املرياث جعفر وأخ له ٌ ّوكان موت احلسن سنة ستني . َّ
ّوزادت فتنة الرافضة بصقيل هذه, وبدعواها, إىل أن حبسها املعتضد بعد «: قال. »ومائتني
ٍنيف . »ّ وعرشين سنة من موت سيدها وبقيت يف قرصه إىل أن ماتت يف زمن املقتدرِّ

ّوذكره القايض شمس الدين بن خلكان  ِّبل دخل الرسداب وله سبع عرشة : وقيل«: فقالّ
ٍاألول, وأن ذلك كان سنة مخس وستني: ّواألصح. »ٍسنة يف سنة مخس وسبعني ومائتني ّ. 
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ّجهل الرافضة : ويف اجلملة: قلت ِّهم أمتنا عىل حب حممد وآل لال. ما عليه مزيدُ
ّ, والذي يعتقده الرافضة يف هذا املنتظر لو اعتقد املسلم يف عيل بل يف النّبي ملسو هيلع هللا ىلصحممد  ّّ , ملسو هيلع هللا ىلصّ

ّقال النبي . َّقر عليهُملا جاز له ذلك وال أ ّال تطروين كام أطرت النصار عيسى فإنام «: ملسو هيلع هللا ىلصّ َّ
ّفإهنم يعتقدون فيه ويف . , صلوات اهللا عليه وسالمه»ُاهللا ورسولهعبد  : , فقولواعبد أنا 

ّآبائه أن كل واحد منهم يعلم علم األولني واآلخرين, وما يكون, وال يقع منه خطأ قط,  َّّ ٍ ّ
ٌوأنه معصوم من  نسأل اهللا العفو والعافية, ونعوذ باهللا من االحتجاج . َّطأ والسهواخلّ

ِّبالكذب ورد الصدق, كام هو دأب الشيعة ِّ  . كالم الذهبي انتهى.»ّ
 :نظرية الغيبة

بعدما أوردنا من اختالف الشيعة والسنة حول شخصية املهدي الغائب, واكتفينا 
 بام نقلنا من نصوص يف احليثية املطروقة, جيب علينا أن نعرج إىل ذكر الغيبتني, الصغر

والكرب. 
 الذهبي, وهي تبدأ  وهي التي تقدم ذكرها يف كالم احلافظفرتة الغيبة الصغرفأما 

 ما :هـ, أي٣٢٩عند الشيعة اإلمامية من زمن اختفاء حممد بن احلسن كام مر, إىل سنة 
وكانت الشيعة تتصل به يف هذه الفرتة عن طريق نواب عينهم هلذا . ًيقرب من سبعني عاما

لف اخلولد «): ٢٤٢−٢٤١( ص)١()هـ٤٥٩ت (الغرض, جاء يف الغيبة للطويس 
 عليه سنة ست ومخسني ومائتني, ووكيله عثامن بن سعيد, فلام مات املهدي صلوات اهللا

عثامن بن سعيد العمري, أوىص إىل أيب جعفر حممد بن عثامن, وأوىص أبو جعفر إىل أيب 
ويف . »القسام احلسني بن روح, وأوىص أبو القسام إىل أيب احلسن عيل بن حممد السمري

د السيمري, بشهور قليلة وصلت رقعة إليه عيل بن حمم) النائب(هـ قبيل وفاة ٣٢٩عام 
                                           

, صاحب التفسري الشهري, من )هـ٤٦٠هـ, أو ٤٥٩ت (هو شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن ) ١(
 .تالمذة الشيخ املفيد ابن النعامن
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لقد وقعت الغيبة التامة, فال ظهور إال بعد أن يأذن اهللا, «: جاء فيها) املهدي(بتوقيع اإلمام 

 ومنذ ذلك وهذا العام هو بداية الغيبة الكرب, )١(»َّفمن ادعى رؤيتي فهو كذاب مفرت
َّ مبارشة, وحتى إذا ادعى أحد احلني انقطع اتصال الشيعة باإلمام بصورة مبارشة وغري

 .)٢(ذلك فالشيعة تكذبه بسبب النص الوارد يف آخر خطاب ورد إليهم من اإلمام
  :اإلماميةدعاة  حقيقة يف كشفقول جريء 

كبار  بعدد من ٌاتصال) هـ١٣٨٢ت (كان للعالمة املحقق علوي بن طاهر احلداد 
العالمة املسند السيد آية اهللا رجاالت الشيعة اإلمامية يف النجف وقم, وعىل رأسهم 

رمحه اهللا, وهو أحد )  سنة٩٦(هـ عن ١٤١١شهاب الدين املرعيش النجفي املتوىف سنة 
, وتبادال اإلجازات العلمية, دارت بينهام املراسالت املفيدة, ًا معا وقد تدبجهم,كبار

الشيعة ومع متانة تلكم العالقة مع مراجع  .)٣(وكل ذلك مدون وحمفوظ, وبعضه مطبوع
 َ وينفي املزاعم,اإلمامية فإن العالمة احلداد مل يرتدد وهو يؤرخ جلده األعىل السيد املهاجر

 ـ باملعنى الشهري املتعارف )هـ٢١٠ت (ه وإمامية جده السيد عيل العرييض ِحول إماميت
 : , أن يقول برصيح العبارةاص الذي ذهب إليه السقاف ـاخلعليه ال باملعنى 

                                           
, كامل الدين ومتام النعمة ,)هـ٣٨١ت (لشيخ الصدوق حممد بن عيل ابن بابويه ا: هذا النص ورد عند) ١(

 .٢/١٩٣): هـ١٤٠٥مؤسسة النرش اإلسالمي, قم إيران, ( أكرب الغفاري, تصحيح وتعليق عيل
اهللا عبد : وينظر للمزيد. الشاملة املوسوعة:  عنً, نقال٦٨/ ١: الشيعة والتصحيحموسى املوسوي, ) ٢(

طبعة خاصة, عامن األردن, الطبعة األوىل, (, تعليقات عىل اإلمامة عند االثني عرشية, حممد إسامعيل
 .كامل البحث): هـ١٤١٩

, بإرشاف ابنه اإلجازة الكبرية, أو الطريق واملحجة لثمرة املهجةالسيد شهاب الدين املرعيش, : ينظر) ٣(
 ):هـ١٤١٤ قم إيران, الطبعة األوىل, مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي العامة,(السيد حممود, 

وقد وصف السيد . , وغري ذلك مما ال أطيل بذكرهً له أيضااملسلسالت, وكتاب ٢٥٧−٢٥١ص
العالمة الفقيه : وممن أروي عنه: ( من اإلجازة الكبرية٢٥١ صُّاملرعيش جميزه السيد احلداد بقوله

 .إلخ..) خ , النسابة املؤراملوايل ألجدادهاملحدث املتكلم البارع 
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 رص اإلمام العرييضَ األكابر ممن تقدم عىل عِ بام عددنا من أسامءَ تبنيقد:  ًعارشا«
هات ّ قوميا هلم, وأهنم نبذوا ترً ما مذهباًأن مذهب اإلمامية مل يكن يوما: ومن عارصه

ألهنم عرفوا مقاصدهم وما , ً تامةً, وقاطعوهم مقاطعةًاإلمامية عىل اختالف فرقهم نبذا
 ُمَ ـ نفهً وفكراًا أخبار تلك الفرق ـ مع بعدنا عنهم زمناونحن إذا طالعن. يرمون إليه

 !رب اليقني عنهماخلفنا وهم أذكى وأرسح, وقد بلغهم َهم, فكيف بسلَأغراض
ون َّهم, ويرتجِ من أتباعَ احلطامَون, يطلبونّ سياسيٌ اإلمامية إال قومِ الفرقُوما دعاة

 بعيد, ٍ وال نظرٍذقِ وال حٍ دينِ هم بأهلوا, وماُ القدر إذا ما ترأسَاإلمارة والغنى وجاللة
  ... اهللاِهم الغريبة يف صفاتِة وعقائدّ من خرافاهتم يف األئمَ ما نقل: عىل ذلكُّا يدلومم

 يسمونه ٍوهنم بخروج إمامُ العراق ومدهنا ويعدَاء يف قرَيأتون إىل العوام والغوغ 
 أولئك هلم, ُ واملواعيد, فيميلِمن األطامع ًأبواباوهنم, ويفتحون هلم  ويمنُّ,وهنمُّغرَ وي,هلم

 إىل ,» الكاذبونُع برغدها أولئك الدعاةّ من أمواهلم, فيتمتً ومعونةٍ هلم صدقاتَويبذلون
 .آخر ما أطال به, رمحه اهللا

يذهبن  ال«): احرتامنا لألئمة( من نفس الكتاب حتت عنوان ٧٦ صثم قال يف
س األئمة االثني عرش ريض اهللا عنهم وغريهم الظن بمن قرأ ما تقدم أن كالمنا يمس نف

من أئمة أهل البيت, بل هم أهلنا وسلفنا, وهلم علينا حق الرحم, وما جيب هلم من الرب 
 اهللا به عليهم, كام قال إمام الفريقني وشيخ الطريقني َّنَواإلجالل ملكاهنم ومقامهم, وما م

ت ( احلسيني العلوي ومسند القطرين, شيخنا احلبيب عيدروس بن عمر احلبيش
وقد عوض اهللا احلسنني ريض اهللا عنهام يف الدنيا بام أصيبا, بأن : يف عقد يواقيته) هـ١٣١٤

جعل اهللا من ذريتهام طاهرين مطهرين, ظاهرين ظهور الشمس بالنفع يف القرب والبعد, 
عاملني, من أخيار العلامء العاملني املعمدين, واملشايخ املحققني الدالني عىل طرق رب ال
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اجلم الغفري الذين شهرهتم تغني عن ذكرهم وذكر حماسنهم, وال ير شبههم يف عرص 

 ., إلخ»من األعصار
 : رأي وسط يف حتديد مذهب املهاجرـ٣

 )هـ١٤٢٢ت (بعد ذلك, نطالع رأي شيخنا العالمة الفقيه حممد بن أمحد الشاطري 
, ً آراء من سبقه فكان موقفه وسطارمحه اهللا, وهو العامل املتثبت الرزين, الذي اطلع عىل

 يف إثبات شافعية السيد املهاجر, كام ير ً, فهو مرتدد كثرياًورأيه يف املوضوع معتدال
أن مذهب املهاجر هو املذهب الشافعي السني كام : ُاملعروف«: القارئ, قال رمحه اهللا

ذهب الشافعي ـ ال ولكن من املعلوم أن املهاجر ـ وإن كان يعتنق مترصح بذلك املصادر, 
وكذلك عقائده اإلسالمية هي عقائد آبائه وأجداده كالباقر !  أعمىًيقلد الشافعي تقليدا

, كام إذ ال تنايف بني عقيدة أئمة أهل البيت القدماء وبني عقيدة أهل السنةوزين العابدين, 
عنه ترصح بذلك الكتب املختصة, اللهم إال يف مسائل معروفة, بل الشافعي ريض اهللا 

وبذلك يتضح .  ألهل البيت, وهذا ال خيرجه عن سنيتهً معتدالًنجد يف نثره ونظمه تشيعا
 .انتهى كالمه رمحه اهللا. )١(»أن املهاجر عىل مذهب الشافعي الذي يراه كمذهب آبائه

 :الصةاخل* 
: بعد هذا االستعراض ألبرز وأهم أفكار الشيعة اإلمامية, نعود أدراجنا ونتساءل

صح نسبة السيد املهاجر إىل هذه الفرقة وإلزامه هبذه املعتقدات الطارئة? ولو ُتر هل ي
 إمامي, فام هي يا تر مظاهر إمامته? وما الدليل القطعي الذي ً أنه فعالًسلمنا جدال

جيعلنا نصدق هبذه النسبة? هل ملجرد كونه من أحفاد اإلمام جعفر الصادق? فهؤالء 
ني سالم اهللا مرتمجون يف كتب أهل السنة ومراجعها أحفاد اإلمام جعفر عليهم أمجع

الكبرية, وال يذكرون إال بكل جتلة واحرتام, وهذا اإلمام عيل العرييض, اجلد األدنى 
                                           

 .١٦١−١٦٠ ص:أدوار التاريخ احلرضميحممد أمحد الشاطري, )  ١(
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, وما  عند أهل السنة, والراجح عدمها بني السنة والشيعةللسيد املهاجر اختلف يف إماميته
. ة احلكم, ومصادر ترمجته متوفرة من رصاع السلطة وفتنًاعتزاله يف العريض إال هربا

هلذا; فإننا نذهب إىل أن هجرة السيد املهاجر إىل حرضموت إنام كانت للهرب من نريان 
الفتن املشتعلة يف العراق, ومن لظى األحقاد واالختالفات الفكرية واملذهبية التي 

 ً وموطنا,ً آمناًسيطرت عىل األجواء العامة يف تلك املناطق, ورأ يف حرضموت مالذا
اهللا السقاف ـ أول من  لة عند العالمة ابن عبيدأكام رأينا أن املس . عن تلك الرصاعاتًنائيا

 عن ًرفع عقريته بنسبة السيد املهاجر إىل املذهب اإلمامي ـ  غري ناضجة عنده, فضال
نضوجها عند من اتكأ عىل كالمه هذا, وجعله عمدته ودعا العلويني إىل اعتناق مذهب 

اهللا ويقرره هو خمالف  ورأينا كيف أن ما يذهب إليه ابن عبيد. ية املعروف اليوماجلعفر
 . مع حقيقة املذهب اإلمامي وما يدعو إليه علامؤه وأتباعهً ومضموناًجوهرا

عبد  ولنقف عىل مقولة مهمة يف املوضوع للعالمة الكبري الشيخ عيل بن أيب بكر بن 
وكان جدهم «: حيث قالء العلويني, وهو من أجال, )هـ٨٩٥ت  (الرمحن السقاف

اإلمام الشيخ أمحد بن عيسى ممن وهبه اهللا كامل الوسع يف املعرفة, وكان انتقاله من العراق 
فكان يف ذلك سالمتهم مما بأهله وأوالده وأصحابه إىل أن استقروا برتيم حرضموت, 

 وخمالفة السنة وأهلها, التبس به أرشاف العراق من العقائد الفاسدة, وفتن البدع وظلامهتا,
.  انتهى.)١(»وموافقة الشيعة يف قبائح معتقداهتم, وربام كان ذلك بسبب سكنى العراق
 . وهذا النص مهم للغاية, ورصيح يغني عن التعليق عليه, وتكرار الكالم ممل

أن أصحاب كل : قاعدة عريضة تضم حتتها كل ما تقدمإىل أخلص مما سبق و* 
ليس  التصور واالستنتاج, وليس هناك أي نص قاطع يف املوضوع, ورأي إنام اجتهدوا يف

 : كام قال املتنبي إالاحلال
                                           

 .١٣٣ ص:الربقة املشيقةالشيخ عيل بن أيب بكر, )  ١(



٢٧٧ 
  فقلًائالـ قًاـانـدت لسـإن وجـف وقد وجدت مكان القول ذا سعة

, أفلن يكون داعية إىل مذهبه? ثم هل يلزم من ًلو كان السيد املهاجر إمامياف
هو نفسه مذهب األبناء? إن هذا أمر خمالف متذهب األب أو اجلد بمذهب ما أن يكون 

للفطرة وللواقع املشاهد, فكم نر من اختالفات فكرية بني األب وأبيه, واالبن وأخيه, 
 .يف البيت الواحد, وكم من سني خرج من ظهر شيعي رافيض والعكس
, وابن )هـ٨٩٥ت (وإذا كان القدماء من بني علوي كالشيخ عيل بن أيب بكر

يرصحون ويرفعون أصواهتم ) هـ٩١٤ت (بكر العدين العيدروس  وأخيه السيد أب
 وهم من هم يف جاللة , كام وصفوها,)الفاسدة( اإلمامية الرافضةبرباءهتم من عقائد 

ٌمتقولالقدر وتقدم الزمان, فيأيت  وا منه رصاحة, ؤهم بام تربَيلزمل!  بعد مخسة قرونّ
 ., والسالموردوه بأجىل العبارات, هذه هي املغالطة بعينها

 : ًفالنتيجة إذا
, ومل ً, عىل مذهب مجهور املسلمني, مل يكن إمامياً سنياًمل يكن السيد املهاجر إال رشيفا

 يسند علمه عن شيوخه وآبائه يف غالب األمر, ألن ً, كان عاملاً, وال شافعياًيكن أشعريا
ن علومهم وال مذاهبهم  يف قلوب الناس, وكان محلة العلم ال يرووًالدين كان ال يزال متينا

إال مشفوعة باألدلة الرشعية املسندة, واستمر هذا إىل قرون متباعدة كالسادس والسابع, 
 . عن القرون املتقدمة كأواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع اهلجرينيًفضال

 :خامتة املبحث; مبلغ علم السيد املهاجر وأبنائه
مواقف متنوعة, وآراء عجيبة يفاجئ ) هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  للعالمة ابن عبيد

هبا قراءه, فبعد أن طنطن حول قضية إمامية السيد املهاجر, بل وزعم أن كل أسالفه 
 . فهوم الذي يراه, والرأي الذي ذهب إليه هو إمامية, بامل ـقاطني حرضموتـ العلويني 



٢٧٨ 
نوا من ذوي أن يكو) إمامتهم(إن أسالفه العلويني ال يلزم من : يطالعنا بالقول

التوسع يف العلوم الدينية, وذكر بعض النقول الدالة عىل وجاهتهم الكبرية وعظم خطرهم 
ال نزاع فيام يؤثر عن سابقي العلويني من الشهامة والفتوة «: ً عند العامة, قائالاالجتامعي

يشء  بَوال شاهد... والكرم, واملروءة واجلاه والرشف والسيادة, واحللم والصرب والعبادة 
من ذلك عىل التوسع يف العلم, بأمارة املشاهدة, فأولو اجلاه عند البوادي والعامة وغريهم 

 ال ينتسب منهم إىل العلم إال القليل, فأر أنه ً وحديثاًمن مناصب حرضموت قديام
 . )١(»مبالغ فيام ينسب منه إىل األسالف الطيبني

 أنه حج سنة حكين عيسى, الذي اهللا بن السيد املهاجر أمحد ب ثم ذكر السيد عبيد
 ًمل يذكروا أثرا«: عىل مؤلفه أيب طالب املكي, وقال» قوت القلوب«هـ وقرأ كتاب ٣٧٧

لعلمه إال قراءته لقوت القلوب عىل مؤلفه, وطنطنوا عىل ذلك, بام دلنا عىل أنه لو كان 
ستدعي التوسع ثم إن جمرد قراءة القوت بتسليمها ال ت, هناك أثر أكرب منه لذكروه وكربوه
 وتعقله »قوت القلوب« بسمته, إذ ال يعطى من حفظ َيف العلم الرشعي, بل وال االتسام

  .)٢(» عمن قرأه فقط مما يوىص به للعلامء أو يوقف عليهمًفضال
ـ اآلتية ) هـ٦٢٠ت (ونقل عن تاريخ اجلندي قوله ملا ذكر السيد عيل ابن جديد 

ل أيب علوي, بيت صالح وعبادة عىل طريق من أرشاف هناك يعرفون بآ«: ترمجته ـ
ومن جمموع ما سقناه مع ما سبق من «: ثم قال السقاف. )٣(»التصوف, وفيهم فقهاء

 أن تلك املبالغات, من غري شهادة اآلثار, مبنية عىل ممادح العناوين التي ال ُفِتعر, مبالغة
 . )٤(»يراد من أكثرها إال جمرد الثناء, وهو يشء معروف بني الناس

                                           
 .٧٩٠−٧٨٩ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد ) ١(
 .٧٩٠ ص:املصدر السابقالرمحن السقاف, عبد ) ٢(
 .٢/١٣٦: السلوكاجلندي, ) ٣(
 .٧٩٢ ص:املصدر السابقالرمحن السقاف, عبد ) ٤(



٢٧٩ 
ثم ساق الشواهد عىل انرصاف قريش عن العلم يف ما تقادم من الزمان, ونقل عن 

ليس يبغي للقريش أن يستغرق يف :  من بني العباس قالًأن رجال: البيان والتبيني للجاحظ
إىل غري ذلك, . يشء من العلم إال علم األخبار, فأما غري ذلك فالنتف والشدو من القول

نرصاف قريش عن العلم, ملا جيلبه هلا من هتضم امللوك, وألنه تسود ومتى تقرر ا«: ثم قال
قبل أن تتفقه, فام كان العلويون املهاجرون إىل حرضموت ليخرقوا عادهتم إال بعد أن تؤثر 
فيهم الظروف, وينطبعوا بطابع الزمان واملكان, وتقهرهم العوائد, وتنتفي املوانع, وربام 

 وهو حتليل .انتهى. )١(»مع استثناء القليل فيام قبل ذلككان ذلك أواسط القرن السابع, 
 .جيد, وال خيلو من فائدة يف ما نحن بصدده, واهللا أعلم, واهللا املستعان وعليه التكالن

وهل حيتاج املوضوع إىل كل هذه الصفحات لتسويدها :  يقول يلً أو قائالًولعل سائال
إن احلديث عن هذه : فجوايب كتب فيه?ىل كل هذا الوقت الذي استغرقته يف قراءة ما إو

ريخ للمذهب الشافعي يف االقضية هو من صلب بحثي الذي أنا بصدده, وهو الت
حرضموت, وما قضية مذهب السيد املهاجر إال إحد جزئيات هذا البحث, ألنه يعد 
من الشخصيات البارزة, وذوات األثر الكبري يف احلركة العلمية يف حرضموت, وقد لعب 

 كبرية يف تاريخ حرضموت العلمي والثقايف, وهذا ال ينكره ًوذريته من بعده أدوارابنوه 
  .إال جاحد معاند

 , ونقطة حتول كبرية يف تاريخ حرضموتً فاصالًويعد عرص املهاجر وشخصيته حدا
من العيب علينا أن نكتب يف موضوع ديني إنه ثم العام, العلمي والسيايس واالجتامعي, 

 فمن غري املستساغ, وإذا قرأنا واستوعبنا املوجودال نستقيص قراءة , ثم هاموتارخيي حيوي 
ص وندرس ونحلل, ونخرج للقارئ الكريم ّأن نكون جمرد نقلة ملا قيل, بدون أن نمح

 للوصول إىل , وإجهاد فكري يف النظر إىل املصادر واملراجع املتوفرةإمعانبنتيجة تدل عىل 
 .ال رب سواهحقيقة منشودة, واهللا املعني 

                                           
 .٧٩٤ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد ) ١(



٢٨٠ 

 املبحث الثاين
  القرن السادس اهلجري يفجهود فقهاء حرضموت

 :متهيد
عبد   عىل ضياع املصادر, فهذا العالمة السيد ًتأوه قبيل كثريون من الباحثني أسفا

 ٤٠( أسفه عىل ما قضاه من عمر طويل ًرمحه اهللا يقول مظهرا) هـ١٣٩٩ت (الاله بلفقيه 
ٍأثارة من علم فقهاء حرضموت األولني, عن ً وباحثاًمنقبا) ًعاما َ فلم يظفر إال بعالالت ال  َ
هو أننا مع شدة تنقيبنا : كل ما بقي لنا أن نذكره«: ربد الغليل, فقالُليل, وال تَشفي العَت

للظفر باستكشاف من عسى أن تكون األسفار من حرضمية ويمنية وغريها فيام أتيح لنا 
من غري بني اإلمام املهاجر ـ : لعلامء بحرضموت ـ أياالطالع عليه قد نوهت بذكره من ا

, والتي تنتهي بانتقال بني املهاجر )هـ٣٤٥ت (يف احلقبة التي تبدأ من مقدم اإلمام املهاجر 
 . , وهي تبلغ نحو القرنني من السنني)هـ٥٢٩سنة (هبا ) خالع قسم(إىل تريم ووفاة 

قود من السنني سلخناها من حياتنا بذلناه من جهد متواصل طوال أربعة عما فإننا مع 
بايض إىل حرضموت إىل للبحث يف تاريخ حرضموت وخاصة من حني ترسب املذهب اإل

 إىل قبيل عرص تدوين التاريخ :استيطان بني اإلمام املهاجر برتيم ووفاة خالع قسم ـ أعني
ا الذي بذلناه إننا مع هذ: احلرضمي الذي إنام يرجع إىل أواخر القرن السادس اهلجري ـ نقول

من اجلهد طوال هذه املدة مل يتهيأ لنا سو العثور عىل ثالثة علامء من غري بني املهاجر يعود 
 . )١(»امس وأواسط القرن السادس اهلجرياخلتارخيهم إىل ما بني أواسط القرن 

                                           
 .٣٠−٢٩ ص:احلياة الثقافية يف عهد املهاجرالاله بن حسن بلفقيه, عبد )  ١(



٢٨١ 

وأضيف بعده ما توصلت إليه يف بحثي املتواضع هذا, الذي أكتبه بعد مرور ما 
أنه تقدم معنا ـ أواخر الباب الثاين ـ يف ترمجة الفقيه زيد : ة عقود عىل وفاتهيقرب من ثالث

, )١(ومن حرضموتأنه قصده طالب العلم من نواحي اليمن, ) هـ٥١٥ت (اليفاعي 
ٌوأن للفقيه املذكور يف كل نواحي اليمن أصحاب وتالمذة, ال ختلو منهم بلد, حسب 

, ولكن مل ًود فقهاء شافعية يف مطلع هذا القرن يقيناِتعبري املؤرخ اجلنَدي, مما يدل عىل وج
نقف ـ عىل تسمية أحد منهم: يصلنا ـ أو باألحر . 

 :أبرز األحداث السياسية يف هذا القرن
عىل صعيد األحداث الداخلية يف القطر احلرضمي كان هناك حدثان بارزان يمسان 

 من معقلها يف مدينة اإلباضيةطائفة زوال ال: التغريات الفكرية واملذهبية يف املنطقة, ومها
, )هـ٦١٣ت (اهللا بن راشد القحطاين  عبدعىل يد السلطان الراشد , هـ٥٩١عام , شبام

مذبحة الفقهاء عىل أيدي قادة هو :  واحلدث الثاين.حسبام تقدم ذكره يف الباب األول
 .اجليوش األيوبية

 :هـ٥٧٦حول مذبحة الفقهاء يف تريم; 
 االنتشار القوي الذي حصل زيأرخ للمذهب الشافعي, يعكل من كتب ومن إن 

للمذهب إىل ذلك الدعم السيايس الذي أواله له سالطني وملوك الدولة األيوبية, 
, وكانت )هـ٥٨٩ت (والسيام يف عهد السلطان الغازي املظفر صالح الدين األيويب 

أرسل , هـ٥٦٩سنة وبعد سنتني من فتحه مرص, هـ, ٥٦٧بداية واليته عىل مرص عام 
إىل اليمن لضمها إىل سلطنتهم, فكان ) هـ٥٧٦ت (توران شاه ) امللك املعظم(أخاه ألبيه 

حلكمهم, إذ كانوا ـ بام فيها حرضموت ـ له ما أراد, وخضعت اليمن شامهلا وجنوهبا 
                                           

 .١/٢٦٦: السلوك, واجلندي, ١٥٢ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, ) ١(



٢٨٢ 
ز, وكان فيهم شدة وقسوة, فلم يقف ُ من املحاربني األعاجم املعروفني بالغًسريوا جيشا
 .دأمامهم أح
 حلرضموت, حتت ِّزُ الغ جيش قبائلكان غزو; هـ٥٧٥في ذي احلجة من عام ف

, وكان ممن )الزنجبييل: الزنجييل, أو: السنجاري, أو: أو(قيادة األمري عثامن الزنجاري 
فاستغل ذلك .  عند مغادرته اليمن إىل مرص)هـ٥٧٦ت ( األيويب استناهبم توران شاه

 فألقى القبض عىل حكام تريم  والظلم, االستبداديففرصة غياب سيده, وأمعن  القائد
من ) هـ٥٧٦(ر إىل عدن, ثم خرج يف السنة التالية ا وأخذهم أس,نيسنيال ينيقحطانال

 الفقيه ذه الفتنةه عدن, وأوقع يف أهل تريم مقتلة عظيمة بسبب مقاومتهم, وقد عارص
غزاة األمري : مخسامئةسنة مخس وسبعني و«: وقال عنها) هـ?٥٨٦ت ( ابن سمرة ُاملؤرخ
ًالدين عثامن, التي قتل فيها فقهاء حرضموت وقراءها قتال عز َ َّ  . )ملتقطا ( انتهى.»ً ذريعاَُ

هـ ٥٧٦ عىل الغز وجتمعوا حلرهبم يف شوال من سنة كرواولكن أهل حرضموت 
 .)١(حرصوهم يف تريم وأجلوهم عنهاوفهزموهم, 

ح الدين, ويبدو أن صالح الدين لقد كان توران شاه عىل عكس أخالق أخيه صال
 عن أفعاله الشخصية أو السياسية, ولكن مل يكن بد من االستعانة به يف ًمل يكن راضيا

وكان قواد اجليش الذي ! موراخلشم والظلم ومعاقرة ُ بالغٌبعض املناطق, فإنه موصوف
لذي غزا  الزنجييل, كبري قادة جيش األيوبيني اُفام عثامن! حتت إمرته من ذلك النوع

 للظلم الصارخ, وما معركته غري املتكافئة مع ٌ من احلقد األسود, ومثالٍاليمن, سو كتلة
                                           

, األمري ٢٢١−٢٢٠ ص:اء اليمنطبقات فقهابن سمرة, : ينظرللمزيد عن محلة الغز عىل حرضموت, ) ١(
نسخة (, حتقيق ركس سمث السمط الغايل الثمنالدين حممد بن حاتم اليامي اهلمداين, كتاب  بدر

, ٥٠−٤٨ ص:تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, ٢٣ ص):مصورة عن طبعة جامعة كمربدج, بريطانيا
: جواهر األحقافد باحنان, , حمم١/٧٠: العدة املفيدة, سامل بن محيد, ٤/٣٠٧: قالدة النحرباخمرمة, 

 ., وغريها٢/٤٤٩: تاريخ حرضموت, صالح احلامد, ٢/٩٤



٢٨٣ 
, وما فعله بالفقهاء من قتل وحبس وغري ذلك, إال شواهد عىل )آل قحطان(حكام تريم 

حقده عىل أهل الدين, وإن كان يتسرت ببناء بعض املساجد واألوقاف, فإن ذلك مل يكن 
  .له عىل أعامله الظاملة, كعادة الساسة الظلمة يف كل زمان ومكانسو ستار يسد

ّعىل أن ما فعله الغز يف تريم ليس بأول فظائعهم, فقد   غزوهم فعلوا مثل ذلك يفُ
اإلمام حممد بن حييى النيسابوري, صاحب حجة إذ قتلوا هـ, ٥٤٨لبالد نيسابور سنة 

 !)١( نيسابور يف عرصه, ورئيس الشافعية يف)هـ٥٠٥ت (اإلسالم الغزايل 
ليس هذا مقام التحليل التارخيي واإلفاضة يف ذكر املواقف, إنام هي إشارة ونبش 
لتاريخ طواه النسيان, وعفى عليه الزمان, مل أر من أفاض فيه وقام بتحليله وإشباع الكالم 

لزنجييل كام أن يف إثباتنا لفساد عثامن ا. فيه, ويل عودة إليه يف موضع آخر غري هذا البحث
وإفساده يف األرض, وإثبات عنجهية توران شاه يف التعامل مع أهل اليمن وحرضموت 

, ويأتون يف )٢(باألخص, رد رصيح ألولئك الذين يتسورون عىل التاريخ وعىل العلم
:  قتل الزنجييل للفقهاء يف تريمَكتاباهتم بالعجائب املضحكة, فقد زعم قوم أن سبب

هي   الزنجييل ماَيف األعم األغلب, وأن حركة) باضيةإ(لة, وألهنم هم ملبادئ املعتزُاعتناق
 للمذهب الشافعي السني ٌ واملعتزلة, وتثبيتاإلباضيةضد ) فكرية( عقائدية ٌإال حرب

 ! األشعري يف حرضموت
 

                                           
 .٤/١٧: طبقات الشافعية الكرب, والسبكي, ٣/٣٦: عالم النبالءأسري الذهبي, ) ١(
, الذي سبق التعريف به, وينظر حرضموت بني القرنني: كام هو حال املدعو سامل فرج مفلح, يف كتابه) ٢(

 .وما بعدها٢٠١ ص:الكتاب املذكور
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 بأن ُ القول)هـ?٥٨٦ت  (تقدم يف الباب األول النقل عن الفقيه ابن سمرة اجلعدي
 التي َأصبحت هي املراجع) هـ٤٧٦ت (ب أيب إسحاق الشريازي أهل اليمن بعد ظهور كت

يستندون إليها ويتكئون عليها, وهذا أمر حمسوس وظاهر عىل فقهاء حرضموت يف هذه 
فمعظم الفقهاء الذين سيأيت ذكرهم إنام طريقهم يف التفقه عىل املذهب  .احلقبة الزمنية

 بأنه ممن مجع ُتقدم القولكام ه اهللا,  رمح)هـ٦٧٦ت  (الشافعي إنام هو من طريق أيب إسحاق
 املذهب يف وقتها, واستمرت َراسانيني, فكانت مصنفاته زبدةاخلبني آراء البغداديني و

, إىل أن جاء عرص الشيخني )فرتة استقرار املذهب(سيادهتا طيلة هذه احلقبة التي أسميناها 
 إىل مؤلفاهتام, وباألخص ُيف القرن السابع اهلجري, فتحولت األنظار) الرافعي والنووي(

 . عن سواها, وكانت هي اجلديرة بالتقديم والتدريسْمؤلفات اإلمام النووي, التي أغنت
إن علوم الدين اإلسالمي احلنيف مرتابط بعضها ببعض, وليس معنى تركيزي يف 
بحثي عىل الفقه يف حرضموت أنه ال وجود فيها للعلوم اإلسالمية األخر, بل إين 

, يف علوم القراءات والتفسري واحلديث النبوي أعالمذكر أئمة البحث اء أثن صادفت
علم ونقلها إىل من بعدهم, وال ريب أن يف ذكرهم أمانة ال كان هلم دور يف محل الرشيف, 

 أوردت ترامجهم هنا وقد. والتعريج عليهم تعزيز للبحث الذي نحن بصدده أيام تعزيز
 لعزة ترامجهم وندرهتا, وألن البحث احلديثي ً, نظرا هلم عن الفقهاءٍمن غري فرز أو فصل

ُيف حرضموت مل تتكامل معامله بعد, وقد تكون الرتاجم التي سأوردها هنا ملن عرف 
بخدمة احلديث الرشيف وروايته فقط من علامء حرضموت فاحتة لباب جديد يف دراسة 

 .علم احلديث ومعرفة محلته يف هذا القطر النائي

 : الرتيمي واملحدث النهدياحلافظ شخصيتا 
 أول عاملان جليالن, جهلت أخبارمها, ومل يصلنا عنهام سو النزر اليسري, وكان

, )هـ١٣٨٢ت ( علوي بن طاهر احلداد  الثقة البحاثةُمن كشف النقاب عنهام العالمة



٢٨٥ 
 لعدم وجود تراجم ً ونظرا. إىل أن نقف عىل مصادره التي استقى منها,والعهدة عليه

 هو اإلمام الواسطة يف التعرف عليهامام, وعدم معرفة سني الوفاة, وبام أن مفصلة هل
هذا القرن, حيث أهل أوائل من ُهـ, فقد رجحت أن يكونا ٥٣٨الزخمرشي املتوىف عام 

هـ, وهو إنام رو عن املحدث الرتيمي يف مكة ٥١٣كانت هجرة الزخمرشي إىل مكة سنة 
أما املحدث النهدي, فإنه شيخ شيخه,  . األولبعد هجرته إليها, هذا بالنسبة لشيخه

احلسني الطربي تويف  النهدي املذكور وهو العالمة ه إىل هذا القرن, ألن شيخؤتمل بقاحيو
 .هـ, واهللا أعلم٤٩٥سنة 

 : نزيل مكة(*)امللك الرتيمي عبد  املحدث ـ١
نزيل امللك بن حممد الرتيمي احلرضمي,  عبدهو الشيخ اإلمام املحدث أبو حممد 
 .مكة املرشفة, من شيوخ اإلمام الزخمرشي

اهللا عبد , وأيب )هـ٤٩٧ت (أخذ عن احلافظ أيب مكتوم عيسى اهلروي : شيوخه
 ).نسبة إىل مرية من بالد األندلس(اهللا بن أمحد البلخي املروي عبد حممد بن 

 اهللا اإلمام حممود بن عمر جار: ِّأخذ عن املحدث الرتيمي مجاعة, منهم: تالمذته
, ورو من طريقه صحيح البخاري, قال رمحه اهللا فيام نقله عن )هـ٥٣٨ت (الزخمرشي 

                                           
هـ, يف كتابه ٩٩٠حممود بن سليامت الكفوي ثم القسطنطيني احلنفي, تويف سنة  ذكره العالمة القايض (*)

 , خمطوط مل يطبع بعد, منه نسخة يف مكتبة أمحد»كتائب أعالم األخبار من فقهاء مذهب النعامن املختار«
خر يف الرباط, وثالثة يف باريس, ورابعة يف الثالث, ومصورهتا بمعهد املخطوطات بالقاهرة, ونسخة أ

احلي اللكنوي,  , وعبد١٩٤−١٩٣ص: عقود األملاسعلوي بن طاهر احلداد, : ينظردار الكتب املرصية, 
دار الكتاب اإلسالمي, مصورة عن (الدين النعساين,  , حتقيق حممد بدرالفرائد البهية يف تراجم احلنفية

, وسعيد باوزير, ١/٤٥٤: معجم املوضوعات املطروقةبيش, وعبد اهللا احل. ٣ص): هـ١٣٢٤طبعة 
 .٧/١٧٣: , األعالم, والزركيل,١٢١ص: الفكر والثقافة يف حرضموت
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 بتاممه, حدثنا به الشيخ :صحيح البخاري«: )هـ٩٩٠ت (خطه القايض حممود الكفوي 

امللك بن حممد اليامين الرتيمي ثم احلرضمي, قراءة عليه بمكة يف املسجد  عبدحممد  أبو
, ثم ساق سنده إىل صحيح البخاري من )١(»وات اهللا عليهاحلرام عند باب إبراهيم صل

 :طريقني
ٍّعن اإلمام احلافظ الكبري أيب مكتوم عيسى بن أيب ذر : الطريق األوىل بن أمحد  عبدَِ

, وهو عن )هـ٤٣٤ت (, بروايته عن أبيه أيب ذر )هـ٤٩٧ت (اهلروي, نزيل مكة املرشفة 
ْوية الرسخيس اهللا بن أمحد بن مح عبد: )٢(الثالثةشيوخه  , وأيب إسحاق )هـ٣٨١ت (َ

َ, وأيب اهليثم حممد بن مكي املروزي الكشميهني )هـ٣٧٦ت (إبراهيم بن أمحد املستميل  ِ ْ ُ
 عىل ً, وهو سامعا)هـ٣٢٠ت ( عن حممد بن يوسف الفربري مجيعهم, )هـ٣٨٩ت (

 .اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري, مصنفه
اهللا عبد اهللا حممد بن عبد  األوىل, يروهيا عن أيب وهي يف نفس درجة: الطريق الثانية

, )هـ٤٦٥ت (عن كريمة املروزية ) من مرية من بالد األندلس(ْبن أمحد البلخي املروي ا
ِعن أيب اهليثم الكشميهني  , عن اإلمام البخاري )هـ٣٢٠ت (, عن الفربري )هـ٣٨٩ت (ُ

 .ريض اهللا عنه
                                           

كتائب أعالم (, عن كتاب ٢/٦٨: عقود األملاسهذا النص نقله العالمة علوي بن طاهر احلداد يف كتابه ) ١(
بادي أه عن خط أيب طالب بن عيل بن حممد األسرتللعالمة الكفوي, وهو نقل) األخيار يف طبقات احلنفية

والنسخة التي نقل . هـ, وهو عن خط الزخمرشي٥٤٢ يف سنة ًبآخر نسخة من صحيح البخاري مؤرخا
) هـ١٣٥٤ت (عنها العالمة احلداد كانت حمفوظة بمكتبة شيخه السيد عبد اهللا بن حمسن العطاس 

بإندونيسيا, وذكر أن منه نسخة يف دار الكتب املرصية, كام ) جاكرتا(القريبة من العاصمة ) بوقور(بمدينة 
 .سطنبول, ومل أقف عليها بعد, واهللا أعلماخر منه يف املكتبة السليامنية بعلمت بوجود نسخة أ

, وقد أصلحت السقط ٢/٦٩: عقود األملاسوقع سقط بني اسم أيب اهليثم, واسم الفربري, يف مطبوعة  )٢(
 . وشيوخه, من سري النبالء وغريه, فليعلممن مصادر ترمجة أيب ذر
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 :(*) املحدث عبيد النهدي−٢
اهللا بن يوسف بن رحيم النهدي عبد  املحدث الشيخ عبيد بن حممد بن هو العالمة

ت (للقايض حممود الكفوي » الكتائب«اليامين احلرضمي, كذا ورد اسمه ونسبته يف 
: وصحيح مسلم بن احلجاج بتاممه«:  عن خط الزخمرشي ونص عبارتهًنقال) هـ٩٩٠

يوسف بن رحيم النهدي اليامين اهللا بن  عبداحلياة عن عبيد بن حممد بن  حدثنا به أبو
, » ..ملسو هيلع هللا ىلص, يف املسجد احلرام عند باب النبي )١(احلرضمي, من مرضة بلدة من جبل تيس

 .  السند اآليت ذكرهإلخ
اهللا احلسني بن عيل الطربي  عبدأخذ عن اإلمام القايض, شيخ احلرمني أيب : شيوخه

 بن الغافر عبد احلافظ :رو عنه صحيح مسلم, بروايته له عن, )٢()هـ٤٩٥ت (الشافعي 
َ, عن أيب أمحد حممد بن عيسى بن عمرويه )هـ٤٤٨ت (حممد الفاريس النيسابوري  ُ

ُاجللودي  , عن )هـ٣٠٨ت (,  عن إبراهيم بن حممد ابن سفيان املروزي )هـ٣٦٨ت (ُ
 . مصنفه) هـ٢٦١ت (اإلمام مسلم 

صحيح مسلم احلياة, أحد شيوخ اإلمام الزخمرشي, رو عنه  أبو: اآلخذون عنه
وطريق . ومل أقف أليب احلياة هذا عىل ترمجة إىل هذا احلني. بطريقه السابقة كام وجد بخطه

 .)٣(احلسني الطربي شهرية يف األثبات املتقدمة
                                           

 .٦٩−٢/٦٨: عقود األملاسعلوي بن طاهر احلداد, : مصدر ترمجته (*)
ٌمن مرضة, بلدة من جبل تيس«: علق العالمة علوي بن طاهر احلداد عىل قول الزخمرشي) ١( َ مرضة «: »ُ

 انتهى .» إىل مكةموضعان باليمن, حتول عنهام املرتجم وسكن حرضموت, ثم انتقل: وجبل تيس
دار الكلمة للنرش والتوزيع, (, معجم البلدان والقبائل اليمنيةإبراهيم املقحفي, :  ينظر للمزيد.كالمه

 .٢/١٥٥٣, ١/٢٤٧): هـ١٤٢٢صنعاء, الطبعة الثانية, 
 ., راجع ترمجته يف الباب األول)هـ٥١٥ت (هو شيخ الفقيه زيد اليفاعي ) ٢(
منشورات (, فهرست ابن خري, )هـ٥٧٥ت (ابن خري اإلشبييل : ىل احلسني الطربيُينظر للمزيد من الطرق إ )٣(

 .٩٩−٩٨ص): هـ١٣٩٩دار اآلفاق اجلديدة, بريوت, الطبعة الثانية, 
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  :وقفة هامة
وهنا حيسن أن نقف مع بعض الكتاب املعارصين, فقد ذهب بعضهم إىل احلكم 

َ بأثر رجعي جراء ً, أخذا)معتزلة(بة بأهنم عىل علامء تريم وحرضموت عامة يف تلك احلق ّ
ِما ذكر من أخذ العالمة الزخمرشي عن احلافظ الرتيمي وروايته من طريق املحدث  ُ

 : مغالطة مكشوفة من عدة نواحيوهوما هكذا تورد اإلبل, . )١(النهدي
فألن علامء املسلمني مل يزل بعضهم يأخذ عن بعض, ويتلقون العلوم ولو :  ًأما أوال

, فهذا اإلمام البخاري ًن خالفهم يف الفكر والعقيدة واملنهج, واألمثلة لذلك كثرية جدامم
, أخرج يف صحيحه الشهري ملسو هيلع هللا ىلص وهو أمري املؤمنني يف حديث سيد املرسلني) هـ٢٥٦ت (

إن البخاري معدود يف : ًارجي, فهل قيل يومااخلمرويات من طريق عمران بن حطان 
 !وارج?اخل

, )هـ٤٨١ت (الشيخ املفيد ابن النعامن : ة اإلثني عرشيةوهؤالء أئمة الشيع
, والشهيد الثاين زين الدين بن عيل )هـ٧٨٦ت (والشهيد األول حممد بن مكي العاميل 

, وغريهم أخذوا عن كبار فقهاء وحمدثي أهل السنة يف تلك )هـ٩٦٦ت (العاميل 
 األربعة بأهنم شيعة مي أولئك املحدثون أو الفقهاء من أهل املذاهبُالعصور, فهل ر

 !روافض, أو حكم عىل عصوهم وبلداهنم بشيوع مذهب اآلخذين عنهم فيها
وهؤالء املعتزلة ورؤوسهم يف البرصة, أخذوا عن احلسن البرصي وأقرانه من 
أئمة الدين, فهل نعد احلسن البرصي منهم? ما بالنا نحب املغالطات, ونأيت بام ال تقبله 

 التمويه عىل عقول البسطاء والعامة, لنومههم بام ال يصح عند العقول, أم أننا نسعى إىل
 !!ذوي الفطن

                                           
 .٢٠٠−١٩٩ ص:حرضموت بني القرننيسامل فرج مفلح, : ينظر) ١(
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فهؤالء العلامء الذين أخذ عنهم الزخمرشي إنام هم يف عداد املكيني, فقد :  ًوأما ثانيا
, ولوال ما نقله ًكانوا متوطنني بمكة املرشفة, وربام ولدوا فيها, ومعلوماتنا عنهم قليلة جدا

وحترير ترامجهم حيتاج إىل بحث . عن طبقات الكفوي ملا عرف عنهم يشءالعالمة احلداد 
! ِّموسع,  فكيف جيزم بأهنم عىل مذهب االعتزال واجلهالة ال زالت خميمة عىل أعياهنم

ِوحتى لو ثبت اعتزاهلام فهل حيكم عىل قطر بأكمله, وعىل شعب بأرسه, أنه عىل مذهب 

 .طة, نسأل اهللا اهلدايةهذه هي عني املغال!! وفكر رجل أو رجلني

 ):هـ٥١٢ت  ( (*) السيد علوي بن حممد باعلويـ٣
اهللا ابن السيد  هو العامل اجلليل السيد الرشيف علوي بن حممد بن علوي بن عبيد

َبيت جبري(ولد بقرية . علوي احلسيني اهلاشميبااملهاجر أمحد بن عيسى,   .القريبة من تريم) ُ
ربى وتعلم عىل يد أبيه السيد اجلليل حممد بن علوي اتفق مرتمجوه عىل أنه ت: شيوخه

ت  ( أمحد بن زين احلبيشالعالمةوقال فيه .  غريهًاهللا العلوي, ومل يذكروا له شيخا بن عبيدا
 . انتهى.»ك مسلكه, وصحب مجاعة من األكابرتأدب بأبيه, وسل«: )هـ١١٤٤

 عند املؤرخني الشهري) هـ٥٢٩ت (أخذ عنه ابنه السيد عيل بن علوي : تالمذته
 من سكن مدينة تريم من العلويني, ُ وهو أول,)خالع قسم(ب َوأصحاب الطبقات بلق

 .اآلتية ترمجته) هـ?٥٤٠ت (العظيم احلامتي الرتيمي  عبدوالفقيه الصالح الشيخ حييى بن 
 احلامتي  حييىمن مدحية تلميذه الشيخ و.»مل تعرف له صبوة«: ل فيهيق: منزلته العلمية

                                           
: كتاب الغرر خرد, , حممد بن عيل١٣٧−١٣٦ص: الربقة املشيقةعيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)

, ١٤٣ص: رشح العينية, أمحد بن زين احلبيش, ٢/٤٥٥: املرشع الروي, حممد الشيل, ٣٥٠, و١٢٨ص
, سعيد ١/٥٢: تاريخ الشعراء احلرضميني, عبد اهللا السقاف, ٨٤٤ص: إدام القوتعبد الرمحن السقاف, 

 ).١٠٠: ترمجة (١/١٣٦: ةاجلوهري الفرائد, عمر بن علوي الكاف, ١٢١ص: الفكر والثقافةباوزير, 



٢٩٠ 
 العرب, ديوان: ريض اهللا عنهني منزلته العلمية, والشعر كام قال أمري املؤمنني عمر فيه نتب

 :وهذه هي األبيات التي وصلت إلينا وتناقلها املؤرخون
 ِمـ يف اإلقليُدـه الصيـ نمتٌلـفح  الفتى ِّويَعلِ كمثلِ يف البالدْلَه

 ِومـ بعلٍةـــويـــَلـ عٍةـــويـــنب ٍةـرثومـال جـُن يف عّمكـٌشيخ ت
 ِمـ بحليًاــطِرـ مفًروراـو سـيعل ِهــ بًالَذـا جـنُ إقليمِهــو بــُيزه

 ِمـر والتعظيـ الفخِ ختتُولباب هــِريعـ قُنـ وابِ العرصُهذا قريع
 ِمـاه بالتسليــّد حيـر قـطُالقـف هِّ من ربٍ خائفُوأبوه أخوف

ِـ بالبصيَر العواقبَنظ  ِمــالتفهيـه بــ اللَابــو كتــُيتل ىـوانثنرة
 ِمــ بالتعليُرـبيـاة خـ احليَولــط هَدـريـ مِفـ العلم الرشيُمِّومعل

 )١(ِمـريـن بالتكـوحباهم الرمح ذا فرع من نزل الكتاب بذكرهم
 .هـ, ببيت جبري, رمحه اهللا٥١٢تويف سنة : وفاته

ِّ املحدث ابن معاذ الشحريـ٤  ): هـ٥٥٠ نحو ت ((*)ِّ
الكريم  عبدهو املحدث الرحالة حممد بن حرمي بن معاذ الشحري, كذا سامه احلافظ 

) حرمي (وكلمة. وهو ممن أخذ عن شيوخه وعارصه ومل يلقه) هـ٥٦٢ت (السمعاين 
قال . ,)خوي(, ويف بعض املصادر كتبت تصحفت يف أكثر املصادر ومل أقف عىل ضبطها

,  »هذه نسبة إىل شحر عامن«: »األنساب«من كتابه ) الشحر (احلافظ السمعاين يف ترمجة
 ).السجزي(بـ) الشحري(, لئال تشتبه )اليامين(وزاد فنسبه 

                                           
 :رشح العينية, وأمحد بن زين احلبيش, ٣٥١−٣٥٠ ص:كتاب الغررحممد خرد, : مصدر األبيات) ١(

 .١/٥٣: تاريخ الشعراءاهللا السقاف, عبد , ١٤٤ص
الرمحن  , عبد)الشحر(مادة : معجم البلدان, ياقوت احلموي, ٣/١١٥: األنسابالسمعاين, : مصادر ترمجته (*)

 .١٩٧, و١٩٦ص: إدام القوتالسقاف, 



٢٩١ 

: أنه ورد عىل العراق وخراسان وسمع هبام, وقال: ذكر احلافظ السمعاين: شيوخه
اهللا  عبد وأب: األول : اثنانوذكر من شيوخه. » احلديثِه عىل أجزاءَ اسمُورأيت! ما رأيته«

َحممد بن الفضل الصاعدي الفراوي , أحد أئمة الشافعية, ينعت بفقيه )هـ٥٣٠ ت ()١(َ
, واحلافظ البيهقي, وإمام احلرمني )هـ٤٧٦ت (احلرم, أخذ عن أيب إسحاق الشريازي 

, وهو من  سيأيت ذكرها»ًأربعينا«أخذ عنه ابن معاذ بنيسابور, وخرج له  .اجلويني, وغريهم
 )٢(اهللا األبرينقي املروزي الدهان عبداحلسن عيل بن حممد بن  أبو: والثاين .ينشيوخ السمعا

 ).مرو(أخذ عنه ابن معاذ ببلده , ,  أحد فقهاء الشافعية يف بالد ما وراء النهر)هـ٥٢٣ ت(
  . اآلخذين عنهتسميةمل أقف عىل تاريخ وفاة ابن معاذ الشحري, أو عىل : وفاته

 : مصنفاته* 
ت  (شيخه احلافظ الصاعديلخرجها : ً عن أربعني شيخاًعون حديثاأرب  ـ[....]

ت (الكريم بن حممد السمعاين  عبد املقدم ذكره, ذكر ذلك عرصيه احلافظ )هـ٥٣٠
ًوخرج لشيخنا الفراوي األربعني حديثا«: , وعبارته»األنساب«يف ) هـ٥٦٢ , عن أربعني َّ
 . انتهى.»ًشيخا
 ): هـ٥٥٣ت  ((*) القايض حممد باعيسىـ٥

ُاهللا, حممد بن إبراهيم بن حممد باعيسى, عرف بلقب عبد  العامل الفقيه القايض, أبو
ُأيب جحوش( َ, ذكره ابن سمرة واجلندي واألهدل, ومجيعهم مل يزيدوا عىل ذكر كنيته)َ ُ َ .

                                           
 .٦/١٦٦: طبقات الشافعية الكرب, والسبكي, ١٩/٦١٥: سري النبالءالذهبي, )  ١(
مادة : معجم البلدان, وياقوت احلموي, )٥٧٣: ترمجة (١/٥٨٦, التحبري يف املعجم الكبريالسمعاين, )  ٢(

 ).أبرينق(
حتفة , األهدل, ١/٤٦٤: السلوكجلندي , ا٢٢٠ص: طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)

 .١٢١ص: الفكر والثقافة, سعيد باوزير, ٤٠−٣٩ص: تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, ١/٣٧٦: الزمن



٢٩٢ 
 يف ًوله أخ مذكور بالعلم سيأيت ذكره الحقا. ً اسمه وكنيته معا من تاريخ شنبلتواستفد

  .ًالقرن أيضافقهاء هذا 
 ً األمر حتديدازادوعده ابن سمرة واجلندي من فقهاء حرضموت, : منزلته العلمية

فعده من فقهاء اهلجرين ولعل عبارة اجلندي أومهته ذلك, أما املؤرخ :  األهدلاملؤرخ
, وذكر توليه القضاء »حميي السنة, ومميت البدعة«:  فقال فيه)هـ٩٢٠ت (أمحد شنبل 
 .بمدينة شبام
 .هـ, رمحه اهللا٥٥٣أرخها السيد شنبل يف سنة : اتهوف

 ):هـ٥٥٦ت  ((*) السيد حممد صاحب مرباطـ٦
هو السيد الرشيف العامل اجلليل حممد بن عيل بن علوي بن حممد بن علوي بن 

مولده ببيت جبري, وهبا . اهللا ابن السيد املهاجر أمحد بن عيسى, العلوي احلسيني عبيد
 .نشأته

 .)خالع قسم(ب قالشهري بل) هـ٥٢٩ت (لم عن أبيه السيد عيل أخذ الع: شيوخه
ت (اهللا  عبدعلوي, وعيل, وأمحد, و: أخذ عنه مجاعة منهم أبناؤه األربعة: تالميذه

, والشيخ عيل بن )هـ٦٠٧ت (, والشيخ سعد بن عيل الظفاري نزيل الشحر )هـ?٥٧٢
وزاد العالمة علوي بن طاهر . هؤالء الذين ذكروا يف املصادر القديمة. اهللا الظفاريعبد 

, والفقيه حممد بن عيل القلعي )هـ٥٨١ت (الفقيه سامل بافضل ): هـ١٣٨٢ت (احلداد 
 ).هـ٥٧٧ت (

                                           
, الطيب ١٣٧ ص:الربقة املشيقة, والشيخ عيل بن أيب بكر, ٢/٤٦٣: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

, ١٣١−١٣٠ ص:كتاب الغرربن عيل خرد, , حممد )٢٧٠٦: ترمجة (٤/٣٩٣: النحر قالدةباخمرمة, 
 .١٠٤, و٢/١٠٣: األملاس عقود, علوي بن طاهر احلداد, ٣٥٤−٣٥٣و



٢٩٣ 

ْ عن الفقيه املؤرخ حممد بن عيل باطحن ً هاماً نادراًونقل العالمة احلداد نصا َ
يذ , تلم)هـ٦٠٧ت (يف مناقب شيخه سعد الظفاري ) من القرن السابع(الظفاري 

 يقرءان , والشيخ عيل]الشيخ سعد: يعني [كان سيدي«: صاحب الرتمجة, وهو قوله
 واألصول عىل الشيخ  عىل الفقيه باعلوي,َوالفقهالنحو عىل األديب إبراهيم باماجد, 

 .انتهى. )١(»أمحد بن عيل باحممود
ه ُاسم ولد ٍّولعيل«: دي يف تارخيه عقب ذكر أبيه, وقالذكره اجلنَ: منزلته العلمية

ٍحممد, ابن صالح  ًكان إماما«): هـ٨٩٥ت ( وقال السيد العالمة عيل بن أيب بكر .انتهى. »ُ
اص والعام, وانترشت اخل يف مجيع أجناس العلوم, وكان له جاه عظيم وقبول عند ًمتفننا

:  وقال السيد حممد خرد. انتهى.»ً عظيامًعلومه بجهات اليمن وحرضموت وظفار نرشا
قصده ..  يف مجيع أنواع العلوم, واحد عرصه يف العلم والعمل ً, متفنناًتقنا مًكان إماما«

إن اإلمام «: , وقال العالمة علوي بن طاهر احلدادالخ» .. الطلبة لالستفادة من كل مكان 
 بتأمني الطرق بني حرضموت ومرباط, ويف أمانه ًحممد بن عيل صاحب مرباط كان قائام

 ورودها إىل بيت جبري, بلد العلويني خاصة يف ذلك الوقت, تسري قوافل اليمن إليها بعد
كام تدل عىل حسن اتصاالت ما بينه وبني سلطان ظفار, وقد علم هيمنة سلطاهنا عىل 
سلطة آل قحطان برتيم, ويف ذلك ما يؤيد انتشار املذهب الشافعي والعقيدة السنية باحتاد 

 . )٢(»ة الدينية, وكذلك كان األمرذوي السلطة الظاهرة بصاحب املركز العلمي والشهر
يؤرخ , ومل )٣(»وكان آخر عمره بظفار وتويف هبا«: قال العالمة عيل بن أيب بكر: وفاته

يف ) هـ٩٦٠ت ( السيد حممد بن عيل خرد اأرخهأول من املؤرخ باخمرمة, ومثله  ولوفاته
                                           

الدالئل اهللا بن عمر بن جعفر الكثريي, عبد :  عنًنقال, ٢/١٠٤: عقود األملاسعلوي بن طاهر احلداد, ) ١(
 .واألخبار يف خصائص ظفار

 .٢٤٢−٢٤١, وص ٢٣٠ ص:املصدر السابقعلوي بن طاهر احلداد, ) ٢(
 .١٣٨−١٣٧ ص:الربقة املشيقةعيل بن أيب بكر, ) ٣(



٢٩٤ 
سنة نيف : لثاينواهـ ست ومخسني ومخسامئة, ٥٥٦سنة : األولتارخيني, يف  »الغرر«كتابه 

 جعله سنة ُ, والبعضيف كتب التاريخ ًواألول أشهر وأكثر تداوال. وستني ومخسامئة
 .اخَّسهـ, ولعل ذلك من تصحيفات الن٥٥١ُ

 ) :هـ٥٦٠ت  ((*) القايض أمحد باعيسىـ٧
ت (ُالفقيه القايض أمحد بن إبراهيم بن حممد باعيسى, عرف كأخيه القايض أمحد 

 ).ُحوشَأيب ج(بلقب ) هـ٥٥٣
 بثالث  القايض حممدهـ, بعد وفاة أخيه٥٥٦توىل قضاء شبام سنة : منزلته العلمية

 ., رمحه اهللا»تاريخ شنبل«, كام يف هـ٥٦٠سنوات, واستمر فيه إىل وفاته سنة 

ِ اإلمام املقرئ ابن أيب مشريحـ٨ َ  ):هـ٥٦٦ سنة ًكان حيا ((*)ُ
 مشريح احلرضمي, نزيل مكة هو اإلمام الفقيه املقرئ حممد بن إبراهيم بن أيب

َقسم(أصله من قرية . املكرمة  َّحرضموت, نص) سفلةَم(َّالواقعة رشقي مدينة تريم يف ) َ
, وكان هذا »رياخلالربكة و «يف مناقب أرسته) هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري  عبدعىل ذلك الفقيه 
 . شأن بني أهل العلم هبااذ بلد اهللا احلرام, ًاإلمام متوطنا
 احلسن الطربي,  أيب, عيل بن عمر الشيخ املقرئذ علم القراءات عنأخ: شيوخه

 ت(الصمد عبد الكريم بن عبد ,  الطربيأيب معرششيخ قراء مكة يف عرصه وهو عن 
 ).هـ٤٧٨

                                           
, حممد باحنان, ١/٣٧٦: حتفة الزمن,  األهدل, ٤٣ ص:تاريخ حرضموتأمحد شنبل, : مصادر ترمجته (*)

 .١٢١ ص:الفكر والثقافة, سعيد باوزير, ١/٩٢: جواهر األحقاف
غاية النهاية يف طبقات , واحلافظ ابن اجلزري, ١٨٧ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)

 ).خمطوط(, ُري يف مناقب السادة بني قشرياخلالربكة واهللا بن حممد باقشري, عبد , و٢/٤٦: القراء



٢٩٥ 

الطيب طاهر بن اإلمام   علم القراءات بمكة اإلمام الكبري أبو أخذ عنه:تالمذته
, وهي )هـ٥٦٦ ـهـ٥٥٩ ( بني عامييامف, )هـ٥٨٧ت (ري العمراين اخلحييى ابن أيب 

 . عن ابن سمرةً بمكة, كام سبق يف ترمجته نقالً جماوراالفرتة التي أقامها الفقيه طاهر
 : مصنفاته* 

 ذكره احلافظ ابن اجلزري يف غاية النهاية, اخترصه :املفيد يف القراءات الثامن  ـ[....]
 أيب معرش الطربي,  قال احلافظ ابن لشيخ شيخه» التلخيص يف القراءات الثامن«من كتاب 
 .»وزاد فيه فوائد«: اجلزري

 ):  هـ٥٧٥ت  ((*) الفقيه حييى بن سامل أكدرـ٩
 .بكر, حييى بن سامل أكدر, الرتيمي احلرضمي هو العالمة الفقيه املقرئ الشهيد, أبو

بكر بن  أبو: »الربقة«, ويف مطبوعة كتاب )أكدر أبو( وسامه »طبقاته«ذكره ابن سمرة يف 
ً وهو حتريف من النساخ غالبا)بن( بإضافة !حييى  ُ بعينه الطيب باخمرمة»ِالربقة«َّ نص َ إذ نقلٌ

 ., كام أثبته هنا, واهللا أعلم)١( حييىٍبكر أبو: ا, وفيه»القالدة«يف 
ناك دالئل تشري إىل ه  أنَمل أجد يف املصادر تسمية أحد من شيوخه, غري: شيوخه

في فتاو الشيخ سامل , ف)هـ٥٧٧ت (ه وبني اإلمام القلعي وجود عالقة علمية بين
 ., سنأيت عىل ذكرهإلمام القلعيل من الفقيه حييى رفعه ٌ سؤال, رمحه اهللا,باصهي الشبامي
, الذي امتدحه بقصيدة )هـ٦٠٣ت (منهم الفقيه عيل بن حممد احلامتي : تالمذته

 :  بيته, ثم عاد بعده إىل مزاولة دروسه, فقال به, وألزمهَّملَ إياه بشفائه من مرض أًقاهلا مهنئا
                                           

 حتفة, األهدل, ١/٤٦٢: السلوك, اجلندي, ٢٢٠ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)
 .١٥٥ ص:النسبة: , ونفس املؤلف)٢٤٢٩: ترمجة (٤/١٨٩: حرقالدة الن, باخمرمة, ١/٣٧٥: الزمن

 .٤/٤٠٦: قالدة النحرباخمرمة, )  ١(



٢٩٦ 
َال نال جسم ْك بعدها األسقـَ َوعدتك يا اب ُامــَ َ ْ ُن أويل النُّهى اآلالمـَ َ َِ 
َّان مسلمـَّزمـَا يبقى الـَوبقيت م َ ُ ِور علمــفبنُ ًاـُ ْ ُك تشـِ ُرق األيــَ  ُامــِ
ِإنا حسبن َّاك اعتللت وإنـَّ َ َ ْم واإلسـِى والعلـَهـ النَُّّلــت ْا اعـــمـَ  ُالمـُ

َوم شهر حني غبت وشهـَفالي ََ ْ َ ِ ٌ َرناـُ ُول مـُن طـِم ُ ِدتــِ َه علينَا عــَّ َ  ُامـــِ
ُفإذا احتبست فك َ ْ ِ ُ ِّل رحب ضيـَ َْ ٍ َ ِل ضيــُا وكــِمنَّ ٌقـُّ  ُالمــْا إظــنـائــُّ

َقد حن مسجدنا لفقدك واشتكى ْ َ ِ َ َُ ِ َ َّ ًخلال َ َ ُ وإن كثَ ِرت بـَْ  ُوامــْه األقـــْ
َفاسلم لنَا ْ ْيـحيَ ِ ليحيى ذكىـَ َ َرنـَ ِوعليك منَّا يف ال اـُ َ َزمـَ َان سـَّ  )١(ُالمـِ

أن املسجد الذي عناه احلامتي يف أبياته ): ١١٧ص(جاء يف هامش كتاب الربقة املشيقة 
 .مس والتالوةاخلصلوات  بالًوهو مسجد معروف, ال يزال معمورا: قلت. هو مسجد عاشق

قايض تريم, مجع بني «: ذكره ابن سمرة يف طبقاته وقال يف حقه: منزلته العلمية
:  تريم, واحلاكمُحاكم: أنهب, واتفق اجلندي واألهدل عىل وصفه » السبع والفقهالقراءات

القضاة, قايض «: وقال يف حقه السيد عيل بن أيب بكر. »ً مقرئاًكان فقيها«: القايض, وقاال عنه
اإلمام العامل, الفاضل الزاهد, التقي الورع, «: , وقال املؤرخ باخمرمة»وسيد القراء يف عرصه

وهو ممن لقيهم العالمة نشوان بن سعيد احلمريي . »قايض القضاة ومسند القراء يف عرصه
 :يف رحلته إىل مدينة تريم, وامتدحهم بقصيدة طنانة سائرة, منها قوله) هـ٥٧٣ت (

 مـوم العوائــجـم كالنـببطن تري همـدتـ إخواين الذين عهرعى اهللا
ٍذبـهـُام مـن إمـ مٍمـومن يف تري ِوسيد أهل العلم  َّ ُحييى بن ساملُ َ)٢( 

                                           
. ١٩٠−٤/١٨٩: قالدة النحر, وباخمرمة, ١١٧−١١٦ص: الربقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصدر األبيات) ١(

 .وفيها اختالفات طفيفة أعرضت عن ذكرها
, ١/٥٨: تاريخ الشعراءاهللا السقاف,  عبد, )٢٧٩٤: ترمجة( ٥/٤٩: القالدةباخمرمة, : مصدر األبيات) ٢(

 ,٢/٤٨٤: تاريخ حرضموتصالح احلامد, 



٢٩٧ 

هـ كام يف طبقات ابن سمرة عىل يد عثامن ٥٧٥قتل صاحب الرتمجة سنة : وفاته
, ومثله يف تاريخ »ً ذريعاً قتالغزاته التي قتل فيها فقهاء حرضموت وقراءها«الزنجييل يف 

سنة : »النسبة«هـ كام يف تاريخ شنبل, وعند باخمرمة يف ٥٧٦سنة : اجلندي واألهدل, وقيل
 يف فجعلها» القالدة« يف  بينام أهبمها. عن جده القايض مسعود باشكيلًهـ, نقال٥٧٧

طيب اخل املؤرخ عن »القالدة«, ونقل يف نفس املوضع من )مسامئةاخلعرش السبعني و(
 ٌبعيد, وقد رده باخمرمةهو هـ, و٥٥٦وارج سنة اخلأنه قتل عىل يد : )هـ٨٥٥ت (الرتيمي 
 ., رمحه اهللانفسه

ًوله أخ يذكر بالفضل, قتال معا«: قال اجلندي: منقبة لصاحب الرتمجة وأخيه  سنة ٌ
: أبو أكدرَّ حكي أن الزنجييل ملا أمر بقتلهام سبقه أخوه إىل املقتل, فقال له أخوه هـ,٥٧٥

: , هواملشار إليهأخوه و. )١(» السباقُ عليك, وإىل مثلها يكونَاسبقني إىل اجلنة ال بأس
, »تارخيه«شنبل يف : ِ املؤرخانً, ذكره باسمه رصحياأمحد بن سامل بن أيب أكدر الفقيه

 مل يقف عىل عبارة اجلنَدي وكأنه, )٢(»أظنه قتل مع أخيه«: , وقال»القالدة«وباخمرمة يف 
 ., واهللا أعلمًمع أنه نقل عنه كثريا

 :آثاره العلمية* 
 فتو له يف من): نسخة شباموجه أ, /١٠١ق (جاء يف فتاو الشيخ سامل باصهي 

ِرأيت بعد كتابة«: الوقف :  ما يؤيده, وصورته فيها»فتاو القلعي« بمدة يف ِ هذا اجلوابُ
 األول يف ِ الثاين مشاركة البطنُنعى البطّه يقتسمونه, فادِ يف يد أربابُإذا كان الوقف«

فقد كان تقدم من  .ْنيَنتِّ الرتتيب فيه, وأقام بيُ تسوية, وادعى األولُالوقف, وأنه وقف
إن القول قول البطن الثاين الذي : وأجبت عليه . ٌسؤال إىل مملوكه الفقيه حييى بن سامل

                                           
 .١/٣٧٥: حتفة الزمن, األهدل, ١/٤٦٢: السلوكاجلندي, ) ١(
 .٢/٢٣٥٣: قالدة النحرالطيب باخمرمة,  ) ٢(



٢٩٨ 
 القدر املوقوف عليهم ُوأما إذا ادعى بعضهم زيادة يف. يدعون التسوية, وعضدته بأدلة

مع البينة, وهذه املسألة وجدهتا : عىل البعض, فالقول قول من يدعي التسوية, أي
 .» انتهى.منصوصة

 ): هـ٥٧٥ت  ((*) الفقيه عيل بابكريـ١٠
. هو الشيخ العالمة الفقيه املفرس الشهيد عيل بن أمحد بابكري, الرتيمي احلرضمي

) هـ٨٩٥ت (قط, وذكره الشيخ عيل بن أيب بكر بكنيته ف) هـ?٥٨٦ت (ذكره ابن سمرة 
ت ( عنه باخمرمة َّ ونقل هذا النص,»بكر بابكري الفقيه املفرس, أبو: ومن فقهاء تريم«: بقوله
وملا . !بكر أبو: يف القالدة, وعند اجلندي واألهدل يف النسخ املطبوعة من كتابيهام) هـ٩٤٧

عيل بن : , سمى أحدمها شخصنيالف, جعلهاماخلهذا ) هـ٩٢٠ت (رأ املؤرخ شنبل 
عيل بن : »النسبة« يف )هـ٩٤٧ت ( باخمرمة وسامهبكر بن بكري,  أبو: اآلخرأمحد بن بكري, و

 .أمحد بكري
 كان مهنإ«: أقف عىل تسمية أحد منهم, غري أن ابن سمرة قالمل : شيوخه وتالميذه

 .ًمل يسم منهم أحداو التفسري واحلديث, َ عليه هبا كتبونؤهـ يقر٥٧٠يف عدن قبل سنة 
: الذي تقدم) أكدر أبو(َقال عنه ابن سمرة بعد أن ذكر الشهيد : منزلته العلمية

ِبكري هذا يف عدن, له سمت وهيبة, حمافظا عىل الصالة يف أول وقتها, قتال  ُلقيت أبا« ً َ ٌ َ ُ
 ,)هـ٤٦٨ت (ون عىل هذا الفقيه تفسري الواحدي ؤَوكانوا أهل عدن يقر, شهيدين يف تريم
 .  انتهى.»َوكتاب النُّجم

وأما . مفرس شهري, )هـ٤٦٨ت  (احلسن, عيل بن أمحد ; هو اإلمام أبووالواحدي
                                           

, واألهدل, ١/٤٦٢: السلوكواجلندي,  .٢٢١−٢٢٠ص: طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)
, ٤٩ص: حرضموت تاريخ, وأمحد شنبل, ١١٦ص: الربقة, والشيخ عيل بن أيب بكر, ١/٣٧٥: حتفة الزمن

 .١٥٥ص: النسبة, نفس املؤلف, ٤/٤٠٧: قالدة النحروالطيب باخمرمة, 



٢٩٩ 
َالنجم«كتاب  َالنجم من كالم سيد العرب والعجم«: , ومتام اسمه»ُّ , فهو للمحدث أمحد »ُّ

ومات يف هـ ٥٤٢ سنة بمكة, أندليس جاور )هـ٥٥٠ت  (بن معد األقلييش التجيبيا
 ً ومتداوالً  شهرياُكتابهذا الوقد كان . من صعيد مرص) قوص(بقرية ىل املغرب طريقه إ

 »الشهاب« كتاب  حروف املعجم, عىل منوالَألحاديث القصار وفق رتب فيه ايف اليمن,
 . )هـ٤٥٤ت (قضاعي لل

غزاته التي قتل فيها «هـ يف ٥٧٥ذكره ابن سمرة فيمن قتلهم الزنجييل سنة : وفاته
 ., رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء»ً ذريعاًها قتالَاءّرُ وقفقهاء حرضموت

 ):هـ٥٧٥ت بعد  ((*)اهللا بن حممد باعلويعبد  الرشيف ـ ١١
اهللا بن حممد صاحب عبد  حممد,  هو السيد الفاضل املعتني باحلديث الرشيف, أبو

 ., العلوي احلسيني, الرتيمي ثم الظفاري, إلخمرباط بن عيل بن علوي بن حممد
 قرأو) هـ٥٥٦ت (السيد حممد الشهري بصاحب مرباط أخذ العلم عن أبيه : وخهشي

 .بمرباط) هـ٥٧٧ت (اإلمام القلعي عىل » جامع الرتمذي«
اإلمام املحدث «): هـ٩٦٠ت (قال يف حقه السيد حممد خرد : منزلته العلمية
: »مع الرتمذيجا«من نسخة عتيقة من اجلزء األول ُطرة ونقل عن . »الرحلة, العامل العامل

أنه قرأ جامع الرتمذي عىل اإلمام القلعي, بسامع اإلمام الشيخ أيب القاسم بن فارس بن 
أجزت هلام جامع أيب عيسى الرتمذي وغريه, «: نصهمايض, وأجازمها وكتب هلام ما 

وكتبه حممد بن عيل القلعي, وذلك سنة مخس وسبعني ومخسامئة من اهلجرة النبوية عىل 
 . »الصالة والسالمصاحبها أفضل 
: بسنة) ٣٥٤ص (أوهلامذكره املؤرخ خرد يف موضعني, أرخ لوفاته يف : وفاته

                                           
, وعلوي بن طاهر احلداد, ٣٥٤−٣٥٣, و١٣٣−١٣٢ ص:الغررحممد بن عيل خرد, : مصادر ترمجته (*)

 .٢/١٠٦: ملاسعقود األ



٣٠٠ 
عند ذكره نص اإلجازة ومل يؤرخ لوفاته, وتردد يف ) ١٣٣ص(املوضع اآلخر وهـ, ٥٧٢

اهللا ابن الشيخ عبد ـ واهللا أعلم ـ فهذا «: )١٣٣ص(َكونه املجاز من اإلمام القلعي, قال 
, »ن عيل املذكور قبله, وليس له ذكر يف الكتب سو ذكره يف هذه اإلجازةالفقيه حممد ب

 كان الشك والرتدد تهحتديد وفااضطرابه يف فهذه عبارة قلقة مضطربة, إذا أضيف هلا 
 !أكرب
 ):هـ٥٨٣ت بعد  ((*) اإلمام ابن النعامن اهلجرينيـ١٢

, النعامن اهلجريني حممد بن أمحد ابن اهللا, عبد هو اإلمام املحدث الفقيه, أبو
, وهذا وهم أو »ابن النعامن الدغار«: ونسبه بعض املؤرخني فقال. احلرضمي, نزيل عدن

 الدغار  من بنيسبق قلم, فهذا الفقيه من بني النعامن من اهلجرين, وال صلة له بآل النعامن
 .باضية كام سبق ذكره, فليعلمحكام شبام الذين كانوا منارصين لإل

 هـ, وأدرك هبا احلافظ أبا٥١٥ب العلم إىل أصبهان قبل عام رحل لطل: شيوخه
, ورحلته إىل )هـ٥٧٦ت (طاهر أمحد بن حممد السلفي األصبهاين ثم اإلسكندري 

هـ, وأقام هبا إىل وفاته ٥١٥هـ أو ٥١١السلفي قديمة, ألنه سكن اإلسكندرية منذ عام 
) هـ?٥٨٦ت (ه ابن سمرة نص عىل أخذه عن السلفي بأصبهان تلميذ. )١(كام يف ترمجته

دخل ثغر «: وقال اجلندي. »يف أصبهانسمع من أمحد بن حممد السلفي احلافظ «: قال
 وال أدري  وتابعه األهدل,,»اإلسكندرية وأصبهان فأدرك احلافظ السلفي وأخذ عنه هبا

احلافظ وجود  ولعله ربط بينها وبني ! اإلسكندريةتنصيصه بذكر يف ِّ اجلنديمستندما 
                                           

, واألهدل, ١/٤٦٤: السلوك, واجلندي, ٢٢١ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)
 ٢٣٢ ص:تاريخ عدن, باخمرمة, ٤٣, و٤٢ ص:تاريخ حرضموت, شنبل, ١/٣٧٦: حتفة الزمن

  .١/٩٢: جواهر األحقاف, وباحنان, )٢٥٤: ترمجة(
 ):هـ١٣٩٧املكتب اإلسالمي, الطبعة األوىل, (, اهر السلفيط احلافظ أبواحلميد صالح, عبد حسن ) ١(

 .١/٣٧٧: حتفة الزمن, واألهدل, ٥١−٥٠ص



٣٠١ 
, ثم أتى أوثق وأعرف به ألخذه عنه, مع أن عبارة ابن سمرة واضحة وهو  هبافيالسل

!  عن السلفي يف اإلسكندريةه فزاد الطني بلة فجعل أخذ»تاريخ الثغر« باخمرمة يف ُالطيب
 .وهذا كله بعد عن احلقيقة

الواحد األصبهاين, سمع  عبد عن أيب الفضل حممد بن ًكام أخذ بأصبهان أيضا
كذا يف ! )النييل( بـ»تاريخ الثغر«وصف باخمرمة هذا الشيخ يف , ئل للرتمذيعليه الشام
اهللا حممد بن  عبد أبو:  وبعد بحث ترجح عندي أنه!ه النسبةهذ  وال أدري مااملطبوعة,

 حممد بن :وال يمكن أن يكون. )١()هـ٥١٦ت (الواحد بن حممد االصبهاين الدقاق  عبد
) هـ٦٠٩ت (نزار الشبامي  أيبمن شيوخ , )هـ٥٨١ ت(الواحد األصبهاين الصائغ  عبد
 .سيأيت, ألن رحلة ابن النعامن إىل أصبهان قديمة, واهللا أعلمو

, لقيه يف عدن, )هـ?٥٨٦ت (الفقيه املؤرخ عيل بن عمر ابن سمرة : منهم: تالميذه
, )هـ٦١٦ت (اهللا بن راشد القحطاين  عبدسلطان حرضموت مقروءاته عليه, وومل يذكر 

. هـ كام يف القالدة٥٨٣هـ كام عند شنبل, أو ٥٨٠سنة : »صحيح البخاري«عليه قرأ 
هبا, والفقيه الشيخ حممد ) الشجرة( ملسجد ًوالشيخ عيل يوسف من علامء عدن, كان إماما

 شامئل الرتمذي يف ثغر  األخريان عليهاهللا القريظي خطيب عدن, سمع عبدبن أمحد بن ا
 .هـ٥٦٥عدن سنة 

شيخي حممد بن : ومنهم«: ذكره تلميذه ابن سمرة يف طبقاته, وقال: ةمنزلته العلمي
 ًكان فقيها«: وزاد اجلندي. »لديه ورع وزهد ونظافة علم, أمحد بن النعامن, يسكن اهلجرين

كبري القدر, شهري الذكر, طاف البالد ولقي املشايخ, ودخل بعد ذلك ثغر اإلسكندرية 
 .»وأصبهان

هـ يدل عىل تعمريه, فإذا ٥٨٣لوفاته, وبقاؤه إىل سنة مل أقف عىل تاريخ : وفاته
                                           

 .١٩/٤٧٤: سري النبالءالذهبي, )  ١(



٣٠٢ 
هـ قبل خروج السلفي منها, فعمره حينها ال يقل عن ٥١٠كانت رحلته إىل أصبهان سنة 

وقد .  املائة, واهللا أعلمنحو إىل عمرهـ, فيكون ٤٩٠ مولده يف حدود لعل, فًعرشين عاما
هم ومل يبق هبا اليوم منهم أحد, كانت آلل النعامن بقية يف اهلجرين, ثم قرضوا عن آخر

 وهم  صاحلات, توفيت آخر امرأة منهن أواخر القرن املايض,ٌوآخر من بقي منهم نسوة
ن هلم وعلمت أ من أهل اهلجرين, م كام أخربين بعض أسباطهمعروفون بطول العمر,

 . يف اهلند, واهللا أعلمةبقي
 : )هـ٥٨١ت  ((*)الشيخ سامل بن فضل بافضلـ ١٣

الكريم بافضل, املذحجي  عبدمة اجلليل الشيخ سامل بن فضل بن حممد بن هو العال
 .مولده برتيم حرضموت, وهبا نشأ. السعدي الرتيمي
طلب العلم عىل مجاعة برتيم, من أجلهم السيد حممد بن عيل العلوي : شيوخه

, ثم سار إىل بغداد وطلب العلم هبا, ومل يذكر )هـ٥٥٦ت (املعروف بصاحب مرباط 
 )!! سنة٤٠(ؤرخون أسامء شيوخه يف العراق مع أهنم يذكرون أنه أقام هبا امل

هـ, وبام أنه أقام ٥٧٠, وأنه عاد من العراق سنة )ً عاما٨٠(فإذا قلنا إن الشيخ تعمر 
ني, فلن خيلو األمر من هـ وهو يناهز الثالث٥٣٠فهذا يعني أنه دخلها عام )  سنة٤٠(هبا 

 : هـ, فمن كبار البغداديني آنذاك٥٧٠ و−هـ ٥٣٠: أخذه عن مشاهري أئمة بغداد بني عامي
منصور سعيد البغدادي, شيخ الشافعية باملدرسة النظامية, تويف سنة  أبو: من الفقهاء

                                           
, الشيخ عيل بن أيب ٢/٩٧): خمطوط(, اجلوهر الشفافطيب, اخلالرمحن بن حممد عبد : مصادر ترمجته (*)

: قالدة النحر, الطيب باخمرمة, ٥٢ ص:اريخ حرضموتت, وأمحد شنبل, ١١٤ ص:الربقة املشيقةبكر, 
تاريخ اهللا السقاف, عبد , ٦٦−٤٠: صلة األهل, حممد بن عوض بافضل, )٢٥٩٢: ترمجة (٤/٣١٤

أدوار , حممد الشاطري, ٢/٤٧٢: تاريخ حرضموت, صالح احلامد, ٥٧−١/٥٣: الشعراء احلرضميني
 .١٩٩−١٩٣ ص:التاريخ احلرضمي



٣٠٣ 
ل بن األوعبد الوقت  أبو: ومن املحدثني. لكيا اهلرايساهـ, تلميذ اإلمام الغزايل و٥٣٩

اهليثم الكشميهني املتوىف سنة  هـ, واحلافظ أبو٥٥٣عيسى السجزي اهلروي, املتوىف سنة 
القادر  عبداإلمام الشيخ : ومن الصوفية. هـ٥٥٠هـ, واحلافظ السالمي املتوىف سنة ٥٤٨

القاهر السهروردي املتوىف سنة  عبدالنجيب  هـ, والشيخ أبو٥٦١اجليالين املتوىف سنة 
هـ, واحلسن بن صايف ٥٤٢السعادات ابن الشجري املتوىف سنة  أبو: نحاةومن ال. هـ٥٦٣

شاب البغدادي املتوىف سنة اخلهـ, وابن ٥٦٨الشافعي الشهري بملك النحاة املتوىف سنة 
 .هؤالء نزر من أكابر أهل العلم ببغداد. هـ٥٧٧هـ, وابن األنباري املتوىف سنة ٥٦٧

يف كتابه اجلوهر ) هـ٨٥٥ت ( الرتيمي طيباخلالرمحن  عبدقال الشيخ : تالمذته
أقبل عليه الطلبة من كل مكان, وانتفع به خلق «: حرضميالشفاف أقدم مصدر تارخيي 

الشيخ : , وذكر من تالميذه ثالثة» مفتي٣٠٠إنه بلغ يف تريم يف عرصه : حتى قيل, كثري
ومنهم : قلت. حلباهللا باعبيد, والفقيه عيل بامروان, والفقيه حممد بن أمحد بن أيب ا عبد
القايض أمحد باعيسى, والسيد عيل بن حممد بن جديد العلوي, والسيدان علوي : ًأيضا

طيب عرف بصاحب اخلوعيل ابنا شيخه حممد صاحب مرباط, والشيخ عيل بن حممد 
 .الوعل

كان من كبار األئمة «): هـ٨٥٥ت (طيب اخلقال يف حقه املؤرخ : منزلته العلمية
ء املدققني, والنظار األصوليني, واملحدثني البارعني, مع كامل ورع, املعتمدين, والعلام

وكاد العلم أن يندرس بناحية حرضموت فأحياه اهللا بالفقيه سامل, وذلك . وزهد وعمل
حتى ظن أهله أنه قد ! أنه سافر إىل العراق وغريه يف طلب العلم, وغاب أربعني سنة

ام وكأن اإلمام سامل املذكور وصل إىل بلده ثم بعد ذلك رأ بعض السادات يف املن! مات
, فوصل اإلمام ومعه مجال حممالت كتب العلم, من احلديث ًومعه مجال حممالت ذهبا

 أبياته التي ُ ذكر)هـ٥٧٧ت  (وتقدم يف ترمجة اإلمام القلعي . انتهى.»والفقه وغريمها
 :صاحب الرتمجة, ويقول فيهالبعثها 
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 غورـد أو مــا منجـم يستطعهـل ةـل رتبـنال ابن فضل يف الفضائ
 ـل وما حو بقراط واإلسكندر ليـاخلرابـعلم ابن إدريس وإع

 رـا أو يكســهـؤد قناتــا يـــعم مدـة أحـريعـم سلمت شـفبسال

زاويته املعمورة بالعلم والتدريس يف مدينة تريم الغناء, ويواصل : منها :مآثره
 هلا ًجوارها مالصقاوب. ومالي ته حتىطيب التدريس فيها منذ وفااخلاملشايخ آل بافضل وآل 
وله مسجد ). لةِّمسجد الدوي( ويعتكف فيه ويعرف اليوم باسم عبدمسجده الذي كان يت

َّغريب تريم قرب النويدرة, ) مسجد الرباط(ٌداخل يف حرم املسجد املعروف باسم : آخر
 .)١()هـ٦٨٤ت (حييى بافضل لشيخ إبراهيم بن قريبه االرباط منسوب لمسجد و

تويف الفقيه سامل بافضل برتيم حرضموت ليلة اجلمعة لثامن بقني من مجاد : وفاته
 . واستبعده صاحب صلة األهلًإنه مات مقتوال: وقيل.  هـ, رمحه اهللا٥٨١اآلخرة سنة 

 :مصنفاته الفقهية* 
النسبة إىل « ذكره باخمرمة يف كتابه:  ذيل عىل تفسري اإلمام القشريي ـ[....]

ة  نسبإثباتيف و.  عن جده القايض مسعود باشكيلًنقال) ١٥٥ص(» املواضع والبلدان
عىل بعض أهل العرص الذين نسبوه إىل مذهب أكرب رد  لصاحب الرتمجة هذا التفسري

  القشرييالكريم بن هوازن عبد اإلمام تأليف »تفسري القشريي«أن : ذلك! )٢(املعتزلة
الشهرية, وهو تلميذ اإلمام حممد بن احلسن » رسالة القشرييةال «مصنف) هـ٤٦٥ت (

 كبار أصحاب اإلمام وهو من, وهو تلميذ أيب احلسن الباهيل, )هـ٤٠٦ت (ك َورُابن ف
                                           

 .٥٥ ـ ٤٩: صلة األهلل, حممد بن عوض بافض) ١(
 اإلباضيةحرضموت بني القرنني الرابع واحلادي عرش للهجرة, بني كام هو صنيع سامل فرج مفلح, يف كتابه  )٢(

 .١٤٠−١٠٣ ص:واملعتزلة
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 الشيخ سامل َوقد كانت األشاعرة يف بغداد زمن ).هـ٣٣٤ت (أيب احلسن األشعري 
 البتة, بل ًسامل بافضل معتزليا; فال يعقل أن يكون الشيخ وعليه. بافضل يف قوة وانتشار

 .هو من كبار األشاعرة من أهل السنة واجلامعة
طيب ونسبها للمرتجم, اخلالرمحن عبد ذكرها الشيخ :  القصيدة الفكرية ـ[...]

وعنه باخمرمة يف القالدة, وهذه القصيدة شهرية متداولة, أورد نصها الكامل الشيخ حممد 
 . )١(, ثم طبعت عىل حدة»هلصلة األ«بن عوض بافضل ضمن كتابه ا

 :, مطلعهاًبيتا) ٦٩(تقع يف :  مناسك احلج والزيارةيفقصيدة ـ ] ١[
َشد الرحال وبادر رسعة األج ْ َ َّ ِواهنض إىل حج بيت اهللا يف عجل ِلـُ َ ِِّ ْ 

 : وفيها يقول
 ِلــزلـل والـح الفعـن قبيـ عًاـومقلع ًه حمتسباـم اللـ عىل اسًاـريعـر سـفس

 ِا أزلـــهـلـ كًاـعــميـك جـدران عن ُ قبل ولألَ والتنظيفَواستعمل الطيب
 ِلـ واغتسِرامــ لإلحَابكـ ثيْلـواغس  بهَ جزتِ أي األفقِفقف بميقات
 .إىل آخرها

 : رشوحها
 :وقفت عىل تسمية رشحني عليها, ولألسف كالمها مفقودان

 ).هـ١٠١٥ت (القادر احلباين  عبد لعالمة زمانه الفقيه حممد بن رشح ـ١
 ).هـ١٢٩٩ت ( للفقيه  املفتي أمحد بن عيل بلفقيه ورشح ـ٢

                                           
 .١١٢ ص:مصادر الفكراهللا احلبيش, عبد , ٥٥−٤٩: صلة األهلحممد بن عوض بافضل,  )١(
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 : )هـ٥٨٦ت  ((*))باذيب(اهللا ابن أيب ذئب  عبد الفقيه حممد بن ـ١٤
 الرمحن بن حممد ابن أيب ذئب عبداهللا بن عبد الفقيه العالمة اللغوي, حممد بن 

حممد : مرة طبقاته يف موضعني, سامه يف األول الشبامي احلرضمي, ذكره ابن س,)باذيب(
ابن أيب ذئب, : , وسامه يف املوضع الثاين»مسكنه تريم«: اهللا احلرضمي, وقالعبد بن ا

ينسبون إليها كل  ًقديام لشهرة تريم العلمية فإن أهل اليمن ًوإنام نظرا. هفقط, ومل ينسب
ُّحرضمي, وقد استدرك األمر اجلندي وتعقب ابن سمرة يف : وقال.  لرتيمَ نسبته املرتجمَ

 مجاعة من أهل الناحية ُ جلمع هذا الكتاب, سألتٌ بعدن وأنا إذ ذاك معتزمُفلام رصت«
الرمحن بن أيب عبد اهللا بن عبد حممد بن : , واسمهبلده شبام: عن اسمه وبلده, فقيل

فت َّ, وتصح)بن أيب ذؤيبا(: كناه, و)الرمحن بن  حممدعبد ( :, وزاد السيوطي»ذئب
 ).الشامي(  إىل »بغية الوعاة«يف مطبوعة  )الشبامي(كلمة 

ري العمراين صاحب البيان اخلأخذ الفقه واحلديث عن اإلمام حييى بن أيب : شيوخه
تفقه «:  سمرة, وقال باخمرمةُ إليه إىل اليمن األعىل كام نص عليه ابنَ, ارحتل)هـ٥٥٨ت (

 .»أخذ احلديثري العمراين, وعنه اخلباإلمام حييى بن أيب 
من رحلته التي ) هـ٦٠٩ت (نزار ربيعة بن احلسن  هـ قدم احلافظ أبو٥٦٨ويف سنة 

 إىل  بالسامعات والكتب املسندة,ًوعاد حممال, طوف فيها بالد خراسان وأصبهان وغريها
. يف املسجد اجلامع» صحيح البخاري«مسقط رأسه شبام, فسمع عليه الفقيه حممد باذيب 

                                           
, ٤٦٤−١/٤٦٣: السلوك, اجلندي, ٢٢١, ٢٠٣ص: هاء اليمنطبقات فقابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)

, والطيب باخمرمة, ٥٤, و٤٦−٤٥ص: تاريخ حرضموت, وأمحد شنبل, ١/٣٧٦: حتفة الزمنواألهدل, 
بغية الوعاة يف طبقات , والسيوطي, )٣٥٢٢: ترمجة (٥/٥١٦, و)٢٧٠٤: ترمجة (٤/٣٩٢: قالدة النحر

 ١/١٣٨): ت, مصورة.املكتبة العرصية, بريوت, د(ل إبراهيم, الفض , حتقيق حممد أبواللغويني والنحاة
 .حممد بن عبد الرمحن: , وسامه سهوا١٩٨ص: مصادر الفكر, وعبد اهللا احلبيش, )٢٢٧: ترمجة(
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رب, اخل إىل نفي هذا »تاريخ شنبل« تعليقاته عىل من) ٤٥ص (احلبيش يف اذستاألوقد سارع 

نزار شبامي املولد والدار, كام  وأبف, غري صحيح بأن أبا نزار مل يدخل شبام, وهذا ًمعلال
 .سيأيت يف ترمجته
 . اآلخذين عنهتسميةمل أقف عىل : تالمذته

شاعر «, »ً أديباًكان فاضال«: قال يف حقه معارصه الفقيه ابن سمرة: منزلته العلمية
 ًوكان فقيها«: , وقال باخمرمة» يف الفقه وعلم األدبًكان فاضال«: , وقال اجلندي»دِّجمو

 ً, وقال السيوطي نقال»ه واألدب واحلديث واللغة وغري ذلك بالفقً, عارفاً حمققاًفاضال
, ووصفه »ً جموداًعرا بالفقه والنحو واألدب, شاًفار, عاً فاضالًكان فقيها«: زرجياخلعن 

 .»الفقيه الزاهد«ـشنبل ب
هـ, كام حددها عند املؤرخ ٥٨٦كانت وفاته يف بلده شبام حرضموت سنة : وفاته

 يف هذه ًومل أقف عىل تاريخ وفاته, إال أنه كان موجودا«: شنبل يف تارخيه, قال باخمرمة
امسة من املائة السابعة, وهذا اخلاملائة السادسة, ولكنه كرر ترمجته يف الطبقة : , يعني»املائة

 .التكرار منشؤه عدم التيقن, فأما وقد حصل اليقني فالصواب األول, واهللا أعلم
حممد «: يف قوله, )٥٤ص( »تاريخ شنبل«مطبوعة  يف  وسقطفيتصحوهناك * 

ابن (تصحفت كلمة , فقد » املعروف بابن املدير احلرضمي الشبامي,اهللا محادعبد بن ا
 . )٤٥ص(يف ذلك , وقد تنبه أستاذنا احلبيش إىل )ابن الدير (:أو) ابن املدير(إىل ) الذئب

 عىل ذكر للفقيه أيب )٢/٢٥١ ( للمنذري» لوفيات النقلةالتكملة«ثم وقفت يف * 
ت  (نزار الشبامي  أبوتفقه عليه احلافظ من فقهاء ظفار, ,اهللا بن محادعبد اهللا حممد بن عبد 
 عن املنذري, فلعله تويف يف هذه السنة ًنقال» تاريخ اإلسالم«وذكره الذهبي يف , )هـ٦٠٩
 لط بني االسمني,اخلإىل حصول هذا » تاريخ شنبل« يف أصول كتاب سقط, وأد الًأيضا

 .واهللا أعلم
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 :مصنفاته الفقهية* 
طبقات «يف  زرجي, واألهدل, والسيوطياخلذكره اجلندي, و:  نظم التنبيه ـ]٢[

 . يف عداد املفقودات اليومالنظمذا , وه»اللغويني والنحاة

 :(*))باداود( الفقيه حممد بن داود ـ١٥
هو الفقيه األديب العالمة حممد بن أيب داود الشبامي, كذا سامه الفقيه ابن سمرة, 

 . حممد بن داود: وسامه اجلندي واألهدل
عده ابن سمرة يف فقهاء حرضموت ووصفه بالفقيه الشاعر, زاد : منزلته العلمية

وعده املؤرخ . كان نظري ابن أيب الذئب يف الفقه والشعر: اجلندي وتبعه األهدل القول بأنه
 .ًاألهدل يف فقهاء مدينة شبام حتديدا

ٍزنيج  الفقيه أبوـ١٦ َ ُ(*):  
ذكره ابن سمرة يف فقهاء حرضموت, وذكره اجلندي ـ وتبعه األهدل ـ وعده يف 

َأهل اهلجرين, وضبط اسمه تح النون, ثم ياء مثناة من حتت ساكنة, ثم بضم الزاي, وف: َ
, وله هناك ً مشهوراً كبرياًكان فقيها«: عىل التصغري ـ وقال عنه اجلندي: جيم ـ زاد األهدل

 . انتهى.» لألصلًذرية ينسبون إليه, ويتسمون بالفقه استصحابا

                                           
حتفة , األهدل, ١/٤٦٤: السلوك, اجلندي, ٢٢١ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)

 .١/٣٧٦: الزمن
, األهدل, ١/٤٦٤: املصدر السابق, اجلندي, ٢٢٠ ص:املصدر السابقابن سمرة, : همصادر ترمجت (*)

 , ١/٣٧٦: املصدر السابق
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 :الفقيهان: من فقهاء شبوة
  :أمحد بن سليامن ـ١٨عيسى بن مفلح, و ـ١٧

لقيهام الفقيه ابن ). هـ٥٥٨ت (ري العمراين اخلن تالمذة اإلمام حييى بن أيب ومها م
َمن بالد بني حبيش جمتمعني ) الخ( يف قرية هـ٥٦١سمرة سنة  َ القرية يف مسجد  ـ ٍمع ثالثـ ُ

لشيخهم اإلمام حييى العمراين, » االنتصار يف الرد عىل القدرية األرشار«ينسخون كتاب 
 .)١(»روين يف مسائل فقهية فأخربهتم عنها بام وفق اهللا تعاىلفذاك«: قال ابن سمرة

ْمن فقهاء ميفعة َ َ : 
, داخلة ًوميفعة واد جنوب حبان من أعامل شبوة, تقع ضمن سلطنة الواحدي سابقا

 يف هذا العرصوممن عرف من فقهائها, )٢()احلد الواسع(يف حدود حرضموت الكرب : 
اهللا بن أيب جياش  عبدالفقيه راشد بن  وـ٢٠ ,)٣( الفقيه سعيد بن فرجـ١٩

  .)٤(العامري
 .  ضمن من عرفهم من أهل عرصه)هـ?٥٨٦ت  (هذان الفقيهان ذكرمها ابن سمرة

َ القايض عمر بن حممد الكبيبيـ٢١  ): هـ?٦٠٠ت  ((*)ُ
 هو الفقيه العالمة القايض عمر بن حممد الكبيبي, ذكره ابن سمرة ضمن فقهاء عدن,

                                           
 .١/٣٥٢: املصدر السابق, اجلندي, ٢٠٣−٢٠٢ ص:املصدر السابقابن سمرة, ) ١(
 . وما بعدها٧٩ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد ) ٢(
 . خلف يف اإلعجام وعدمه, عيل١/٤٦٥: السلوكندي, , واجل٢٢٠ص: طبقات فقهاء اليمنابن سمرة,  )٣(
 .١/٤٦٥: املصدر السابق, واجلندي, ٢٢٠ ص:املصدر السابقابن سمرة, )  ٤(

حتفة , واألهدل, ١/٤٦٥: املصدر السابق, اجلندي, ٢٢٤ص: املصدر السابقابن سمرة, :  مصادر ترمجته (*)
: تاريخ ثغر عدن, ونفس املؤلف, )٢٧٠١: ةترمج(, ٤/٣٩٠: قالدة النحر, وباخمرمة, ١/٣٧٧: الزمن
 ).٢٢٧: ترمجة (٢١١ص



٣١٠ 
, »يبَصُتفقه بشيوخ احل«: وقال ابن سمرة.  فقهاء ميفعة إذ أصله منهاوذكره األهدل يف

 أيب عقامة, الفتوح ابن أبو: زبيد ووادهيا, وأشهر فقهاء ذلك العرص: يبَصُويعني باحل
 .تقدمت ترمجته, فيكون هذا الفقيه من طبقة اإلمام القلعي

لسادسة كام عند هـ, وتويف عىل رأس  وفاته آخر املائة ا٥٨٠ويل قضاء عدن سنة 
 .عىل رأس الستامئة: األهدل, وعند باخمرمة

 

*          *          * 
 



٣١١ 

 املبحث الثالث
 فقهاء حرضموت يف القرن السابع اهلجريجهود 

 فاستقر مجاعة حرضموتمن ظفار إىل كثري من الفقهاء الشافعية قدم يف هذا القرن 
 من ية, ومجيعهمالداخل) تريم(نة ية, والبعض يف مدي الساحل)الشحر(منهم يف مدينة 

 : , والسبب يف ذلك يعود إىل أمرين)هـ٥٧٧ت  (تالمذة وأصحاب اإلمام القلعي
القديمة عىل أيدي املنجويني وحتول الناس إىل ) مرباط( ظفار  بلدةخراب: األول

 ظفار اجلديدة, مما جعل الكثريين من أهايل البلدة القديمة يفضلون اهلجرة عنها إىل تريم
 .)١(والشحر

 سالطني ظفار العامنية ـ بعد وناحلبوظي استوىل الظروف السياسية, حيث: والثاين
 حرضموت وضموها إىل سلطنتهم برهة من الزمان, عىليه عنها ـ َوَزوال بني منج

  .واهلجرين وغريمها يف تريم ٌ وأوقافٌ, وكانت هلم صدقات)٢(فصارت دولة واحدة
ت الفقهية ألهل حرضموت يف التكاثر, واتسعت  بدأت املصنفاالعرصويف هذا 

 :فمن أعالم هذا القرن.  وودياهنا وبلداهنارقعة املذهب الشافعي يف أرض حرضموت

                                           
 .٢/١١٤: عقود األملاسعلوي بن طاهر احلداد, ) ١(
 .٢/٥٩٠: تاريخ حرضموتصالح بن عيل احلامد, : للمزيد) ٢(



٣١٢ 

 ):هـ٦٠٣ت  ((*))باحاتم( الفقيه عيل بن حممد احلامتي ـ٢٢
هو الشيخ الفقيه العالمة األديب, عيل بن حممد بن عيل بن حييى بن حاتم احلامتي, 

ومن قدماء فقهاء «: مية عريقة برتيم, قال فيهم الشيخ اإلمام عيل بن أيب بكرمن أرسة عل
 .ولد برتيم, وهبا نشأ. )١(»الفقهاء بنو حاتم, األئمة الكاملون, والعلامء املشهورون: تريم

 .تالميذه تسميةمل أقف عىل , و)هـ٥٧٦ت ( حييى بن سامل أكدر تفقه بالشيخ: شيوخه
يف قصيدته ) هـ٥٧٣ت ( نشوان احلمريي اإلمام الكبريحقه قال يف : منزلته العلمية

 :التي بعث هبا إىل أهل تريم بعد عودته من زيارهتا
 ِوائم َِ العِم كالنجومـريـن تـببط  عهدهتمَ إخواين الذينرعى اهللاُ

  ِمـاتـآل حن ـِّر مـِوابنا أخيه الغ دـحممَابندةـَ حليف النجًاّعلي

  عنهنقلو, »جوهره الشفاف«طيب يف اخل املؤرخَمن ذكرها ُهذه األبيات أول 
, ووصفه الشيخ »اإلمام املشهور, العامل املشكور«:  قوله فيهيف القالدة) هـ٩٤٧ت (باخمرمة 

, واملؤرخ أمحد »العالمة األديب اللغوي, الفصيح اللوذعي«بـ) هـ٨٩٥(عيل بن أيب بكر 
 .»الفقيه الصالح الزاهد«بـ» النسبة«مة يف, وباخمر»الفقيه الزاهد«بـ) هـ٩٢٠ت (شنبل 

 , وأورده الطيب باخمرمة»تاريخ شنبل«هـ, رمحه اهللا كام جاء يف ٦٠٣تويف سنة : وفاته
 .)هـ٦٢٠−٦٠١ (يف الطبقة األوىل من القرن السابع: »قالدته«يف 

                                           
, ونفس ١٥٥ ص:النسبة, الطيب باخمرمة, ١١٦ ص:الربقة املشيقةعيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)

اهللا  عبد, و٦٥ ص:تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, )٢٧٩٤: ترمجة (٥/٤٨: الدة النحرقاملؤلف, 
 .٨٩٢ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد , ١/٥٨: تاريخ الشعراءالسقاف, 

 .١١٦ ص:الربقةعيل بن أيب بكر, )  ١(



٣١٣ 

 ):هـ٦٠٤ت  ((*) سامل بن برصي باعلويـ٢٣
اهللا بن برصي  عبد سامل بن برصي بن ,يفاإلمام اجلليل, واحلرب النبيل, السيد الرش

د بأيب سعيد, ِرَاهللا ابن السيد املهاجر أمحد بن عيسى, باعلوي احلسيني, كناه خ بن عبيدا
كان بنو الشيخ «: قال يف حقهم الشيخ عيل بن أيب بكرونشأ يف كنف أرسته, مولده برتيم, 

صالح ومعامالت مع اهللا اهللا وذريته معادن علوم ومروءة, وبيت فقه و عبدبرصي بن 
 ., إلخ»صادقة

 ). هـ٥٨١ت ( اإلمام الشيخ الفقيه سامل بن فضل بافضل أخذ العلم عن: شيوخه
ت  (, والقايض أمحد باعيسى)هـ٦٢٤ت  (أجلهم الفقيه عيل بامروان :تالميذه

 ُ, والفقيه حممد بن أيب احلب)هـ٦٥٣ت  (َّ, والفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي)هـ٦١١
 .)هـ٦١١ ت(

: طيب كام نقله عنه باخمرمة يف القالدةاخلقال يف حقه الشيخ : منزلته العلمية
الشيخ الكبري, العارف باهللا الشهري, اإلمام املحقق, اجلامع بني علمي الظاهر والباطن, «

كان من خواص «: , وقال الشيخ عيل بن أيب بكرالخ» , كشافا للبلياتً فاضالًكان فقيها
: شنبلوقال فيه , الخ» ملسو هيلع هللا ىلص وبأحكامه, املتبعني لكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله العلامء باهللا

 .»اإلمام الصالح عديم النظري يف زمانه, املقدم يف ذلك العرص عىل أقرانه«
, ًإنه مات مقتوال: هـ, وقيل٦٠٤كانت وفاته يف شوال يف يوم مجعة سنة : وفاته

 :  منها قوله بقصيدة)هـ٦١١ت  (ورثاه تلميذه ابن أيب احلب
                                           

, ١١٤ ص:الغرر, حممد عيل خرد, ٧١−٦٧ ص:الربقة املشيقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)
, حممد ٦٧ ص:تاريخ حرضموتمحد شنبل, أ, )٢٧٥٠: ترمجة (٥/١٨: قالدة النحرالطيب باخمرمة, 

تاريخ , صالح احلامد, ١٣٨ ص:رشح العينية, أمحد بن زين احلبيش, ٢/٢٥٤: املرشع الرويالشيل, 
 .١٩٩ ص:أدوار التاريخ احلرضمي, حممد الشاطري, ٢/٤٧٦: حرضموت



٣١٤ 
 ْفـٍّ برصي لظهر العال قصِ ابنُوفقد ٌةـِدين ثلمـٍّري عىل الـُفموت ابن بص

 ْفَرـه غَ من زارِروفـ من املعًوبحرا هِورـ بنُاءـستضُ يًدراـــان بـد كــلق
 ْرفـَه انصـَرفتـ صِّقـن إذا للحـولك هــــُالــ منُالــنُا ال ييـان أبـــوك

 ْفـَذي وصـ الَ إال وهو فوقُبفيطنَهمُر وصفُ يكثِ يف الناسٍوكم واصف

 ):هـ٦٠٩ −٥٢٥ ((*)نزار الشبامي  احلافظ ربيعة بن احلسن, أبوـ٢٤
اهللا بن عبد هو اإلمام الفقيه احلافظ الرحالة, أبو نزار, ربيعة بن احلسن بن عيل بن 

 هـ٥٢٥م بحرضموت سنة  الشبامي احلرضمي, مولده بمدينة شبا,حييى بن أيب الشجاع
 .هـ٥٢٧سنة : وعند املنذري» تارخيه«كام نص عليه املؤرخ شنبل يف 

 وغريه, ثم )هـ٥٧٧ت  (طلب العلم يف ظفار وتفقه هبا عىل اإلمام القلعي: شيوخه
وهو عىل ) هـ٥٤٤ت (سار إىل أصبهان وتفقه هبا عىل الفقيه حممد أيب السعادات الشافعي 

هـ ولقي ٥٧٢ثم دخل مرص سنة .  بغداد, وتقدم ذكر سندهاإلمام إلكيا اهلرايس يف
رحل إىل العديد من البلدان و. )هـ٥٧٦ت  (ِّطاهر السلفي باإلسكندرية احلافظ أبا

, وحررت ترامجهم ًقرابة األربعني شيخاعددت منهم واألقطار, ولقي كبار حمدثي زمانه, و
 .يف جزء مستقل أفردته لرتمجته

صحيح حدث بهـ, ف٥٦٨ من رحلته األوىل إىل أصبهان سنة شبامعاد إىل : تالميذه
                                           

مؤسسة الرسالة, (بشار عواد معروف,  ., حتقيق دالتكملة لوفيات النقلةنذري, امل: مصادر ترمجته (*)
, ونفس ٤/١٣٩٣: تذكرة احلفاظ, الذهبي, )١٢٤٦ (٢/٢٥١): هـ١٤٠٥بريوت, الطبعة الثالثة, 

:  ترمجة (٢/٢٨١: طبقات الشافعية, اإلسنوي, )٨: ترمجة (٢٢/١٤: سري أعالم النبالءاملؤلف, 
, العامري, ١/٥٦٦: بغية الوعاة, السيوطي, ٨/١٤٤: ت الشافعية الكربطبقا, السبكي, )١١٩٨

: شذرات الذهب, العامدي, )٢٧٨٠: ترمجة (٥/٣٩ :النحر قالدة, باخمرمة,  ٤٩٣ ص:غربال الزمان
 ., وقد أفردته بالرتمجة٧/٦٩



٣١٥ 
وأخذ عنه  ,)هـ٥٨٦ت  (اهللا باذيبعبد  الفقيه حممد بن :ها, وسمعه منهجامعيف البخاري 

: قال) هـ٦٥٦ت (العظيم املنذري عبد احلافظ زكي الدين : بمرص والشام مجاعة, منهم
كي الدين حممد بن يوسف زاحلافظ , و», وكتبت عنه قطعة صاحلةًسمعت منه كثريا«

 الضياء املقديساحلافظ , و)هـ٦٣٠ت (, واحلافظ عمر بن احلاجب )هـ٦٣٦ت (الربزايل 
 ., غريهم)هـ٦٤٣ت (

هو أحد من «: وصفه تلميذه املنذري بالفقيه احلافظ, وقال عنه: منزلته العلمية
 عبد  لقرآن, كثري الت باللغة معرفة حسنة, كثري التالوة لًلقيته يفهم هذا الشأن, وكان عارفا

, ونقل » املحدث الرحال الثقةاألوحد الفقيه اإلمام«: , وقال احلافظ الذهبي»واالنفراد
 حسن ً شاعراً أديباً ثقةً حافظاً عاملاًكان أبو نزار إماما«: عن تلميذه  عمر بن احلاجب قوله

 .»ط ذا دين وورعاخل
هـ, قال ٦٠٩مجاد اآلخرة سنة  ليلة الثاين عرش من القاهرةكانت وفاته ب: وفاته

كر ُندق بالقرب من قرب كافور, وذاخلودفن من الغد بسفح املقطم عىل شفري «: املنذري
 .هـ٥٢٧, وعىل هذا فيكون مولده سنة »عند موته أنه ابن اثنتني وثامنني سنة

 ):هـ٦١١ت  ((*)ِّبُحـ الفقيه حممد ابن أيب الـ٢٥
ُلبليغ, حممد بن أمحد بن حييى ابن أيب احلب ـ هو العالمة اإلمام الفقيه األديب ا

َّبضم احلاء املهملة ثم موحدة حتتية ـ الظفاري ثم الرتيمي : ِّضبطها املؤرخ الطيب باخمرمة
ومن آل «: احلرضمي, مولده بظفار احلبوظي, من بيت علم انتقل إىل تريم,, قال اجلندي

                                           
, ٢/٤٧٤, و١/٤٦٥: السلوك, اجلندي, ٢٢٢ص: طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصادر ترمجته (*)

: تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, ١١٧ص: الربقة, عيل بن أيب بكر, ١/٣٧٧: حتفة الزمناألهدل, 
, )٢٧٨٨: ترمجة (٥/٤٤: قالدة النحر, ونفس املؤلف, ١٥٦ص: النسبة, الطيب باخمرمة, ٧٥, و٦٣ص

, ٢/١٠٠: جواهر تاريخ األحقاف, حممد باحنان, ١/٥٩: تاريخ الشعراء احلرضمينيعبد اهللا السقاف, 
 .٢٠٢ص: أدوار التاريخ احلرضمي, حممد الشاطري, ٢/٤٧٩: حرضموت تاريخصالح احلامد, 



٣١٦ 
ِّاحلب مجاعة يسكنون ظفار وعدن ومن فقهاء «): هـ٨٩٥(بن أيب بكر , وقال الشيخ عيل »ُ

مجال الدين حممد بن أمحد ابن أيب : طباء آل أيب احلب, الذين منهماخلالفقهاء األئمة : تريم
ُ, ووالده, وعمه, وإخوانه, وولده, األئمة الصاحلون, والعلامء العاملوناحلب , وقال »ُ

  .»وأصلهم من ظفار ثم انتقلوا إىل تريم«: »القالدة«باخمرمة يف 
ري اخلتفقه يف عدن بالشيخ اإلمام القايض طاهر بن اإلمام حييى ابن أيب : شيوخه

نص عىل ذلك ابن سمرة واجلندي, وله فيه قصيدة بليغة مل يصلنا ) هـ٥٨٧ت (العمراين 
 :منها إال قوله

ِال إال لسيدـُا العـْل مــأج  ِرــياخلم إال إرث آل أيب ــا العلـوم ِرــْحبـها الِّ
َحيى طـل يــَّتقي ِر يف فـاهــَ ُوتأيت صنوف  هـــِالـعــٌ  )١(ِرياخلَري من معدن اخلُ

, والشيخ )هـ٥٧٦ت (كام ال يبعد أن يكون أخذ عن الشيخ حييى بن سامل أكدر 
, ولكن هؤالء مل نجد )هـ٦٠٤ ت(, والسيد سامل بن برصي )هـ٥٨١ت (سامل بافضل 

 . أخذه عن العمراين فسنده عال وثيق يرصح بأخذه عنهم, ويكفيه مفخرةًنصا
 ).هـ٦٥٣ت (م حممد بن عيل باعلوي َّ املقدُ الفقيهأشهرهم: تالميذه

 يف معارصيه من فقهاء حرضموت, )هـ?٥٨٦ت  (ذكره ابن سمرة: منزلته العلمية
, مسموع ً ورعاً عامالً, عاملاً زاهداً صاحلاًكان املرتجم فقيها«: طيباخلقال فيه املؤرخ و

: بالفقيه الصالح, ويف موضع آخر: , ووصفه املؤرخ شنبل»مة, مقبول الشفاعةالكل
 .باإلمام الويل): ٢/٩٥(» القالئد«يف ) هـ٩٥٨ت ( ووصفه باقشري .بالفقيه الورع
 من تاريخ شنبل, ومثله عند الطيب )٧٥ص(هـ كام يف ٦١١تويف برتيم سنة : وفاته

                                           
, ووقع فيهام ١/٣٣٨: السلوك, اجلندي, ٢٢٢ ص:طبقات فقهاء اليمنابن سمرة, : مصدر البيتني) ١(

 .تصحيف, فأصلحتهام بقدر املستطاع



٣١٧ 
ليلة ب» تاريخ الشعراء«مؤلف , وحددها طيباخل  جوهركام يفباخمرمة يف قالدة النحر 

 عن جده القايض ًهـ نقال٦١٢سنة : »نسبةال«باخمرمة يف وعند  ذي احلجة, ٢٤األحد 
  واألول!هـ٦٠١ وفيات سنة  يف)٦٣ص(وأرخه شنبل مرة أخر مسعود باشكيل, 

 .أشهر
 :مصنفاته الفقهية* 

اهللا بن حممد باقشري عبد  كتاب نادر, ذكره العالمة اإلمام: رشح حديث أم زرع ـ ]٣[
يف كتاب النكاح, فصل يف أركان النكاح, ونقل ) ٢/٩٥(» رائداخلقالئد «يف ) هـ٩٥٨ت (

لغة لبعض العرب, وأنه يصح عقد ): جوزتك(من فائدة يف أن قول بعض الناس عند العقد 
م اجليم جوزتكها, بتقدي: ولو قال«: ونص كالمه.  عىل ذلك إذا تلفظ هبا الويلًالنكاح بناء

عىل الزاي, فقد نقل اإلمام الويل حممد بن أمحد بن أيب احلب احلرضمي الرتيمي يف كتابه 
 ـ وكفى بحاكيه يف ًأهنا لغة لبعض العرب, فإن صح نقله مطردا: »رشح حديث أم زرع«

 . انتهى.»أصله ثقة ـ فال أقل من كونه كالعجمية, فيصح به عىل األصح
 ):هـ٦١٣ت  ((*)باعبيداهللا عبد  الفقيه ـ٢٦

الرمحن بن أيب عبيد زكريا الرتيمي عبد اهللا بن عبد حممد,  اإلمام الفقيه العالمة, أبو
 . احلرضمي, مولده برتيم وطلب العلم هبا وبغريها

                                           
: ترمجة (٦/١٢٦: لشافعية الكربطبقات ا, السبكي, ٢/٤٦٣: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

: طبقات الشافعية, ابن قايض شهبة, )١٢٦: ترمجة (١/٧٤: طبقات الشافعية, واإلسنوي, )٦٥٠
: ترمجة (٥/٥٥: قالدة النحر, الطيب باخمرمة, ٢/٤٢٩: حتفة الزمن, األهدل, )٤٢٣: ترمجة (٢/٤٥٤

الفكر , سعيد باوزير, ١/٤٥٩: نيهدية العارف, والبغدادي, ١٥٦ص: النسبة, ونفس املؤلف, )٢٨٠٥
, ٢/٦٤٥: تاريخ حرضموت, صالح احلامد, ٢/٢٥١: معجم املؤلفني, عمر كحالة, ١٢٤ص: والثقافة

الرمحن بن أيب  عبد اهللا حممد بن عبد أبو: , وسامه١٩٩−١٩٨ص: مصادر الفكر, عبد اهللا احلبيش, ٧٢٠و
 !عبيد زكريا



٣١٨ 

اهللا بن عبد : , فهو عند اجلندي)١(وقد حصل يف اسمه تصحيف وحتريف كثري
الرمحن عبد حممد بن :  الكرب طبقاتهالسبكي يفعند  بن أيب بكر بن زكريا, والرمحن عبد

ما احلسني أ, »ويعرف بالرتيمي, نسبة إىل تريم«: احلرضمي, ومثله عند اإلسنوي وزاد
طيب اخلوسامه . اهللا عبد أبا: الرمحن ابن أيب زكريا, وكناهعبد حممد بن : فسامه األهدل
 عيل واملؤرخ شنبل الرمحن بن أيب عبيد زكريا, وسامه الشيخ عبداهللا بن  عبد: الرتيمي

و ذا األخري هوهالرمحن باعبيد, عبد اهللا بن عبد  : والطيب باخمرمة يف كتابيه القالدة والنسبة
 . وهم أعرف به من غريهم,الجتامع ثالثة من مؤرخي حرضموت عىل ذلك الذي اعتمدته
, كام نص عليه )هـ٥٨١(الفقيه الشيخ اإلمام سامل بن فضل بافضل تفقه ب: شيوخه

 .يف جوهره ونقله عنه باخمرمة يف القالدة) هـ٨٥٥ت (طيب الرتيمي اخل
 ).هـ٦٥٣ت ( الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي أجلهم :تالمذته

 , واملؤرخ شنبل»الشيخ اإلمام« بـ الشيخ عيل بن أيب بكرحاله: منزلته العلمية
اإلمام, وحيد عرصه, «ـب: , وباخمرمة يف القالدة» العامل العالمة, الورع الزاهدالفقيه«بـ

 . »وفريد دهره, الزاهد العامل
 ربيع األول من عام ٦أن وفاته يف : طيب الرتيمياخلعن باخمرمة يف القالدة  نقل :وفاته

 أما غري احلضارمة فأبعدوا النجعة يف .هـ٦١١سنة بهـ, بينام أرخها السيد  أمحد شنبل ٦١٣
 أنه متقدم عىل الشيخ  فذكراإلسنوياإلمام أما ذلك لعدم وقوفهم عىل املصادر احلرضمية, 

السبكي فيمن تويف يف املائة السادسة, وابن ذكره , و)هـ٦٩٠ت (أمحد بن موسى ابن عجيل 
ـ ٦٤٠بني (العرشين الثالثة من املائة السابعة وفيات قايض شهبة يف    .)هـ٦٦٠ 

                                           
الرمحن عبد اهللا بن عبد : وجود اشتباه بني اسمه واسم الفقيه: لعل سبب هذا االختالف يف اسم املرتجم) ١(

, من بلدة الكدراء بتهامة اليمن كانت تقع بني )هـ٦٨٨ − ٦١٩(بن حممد بن الفقيه إبراهيم بن زكريا ا
 .١/٤١١: السلوكاجلندي, : ينظر. ِاملراوعة واملنصورية بالقرب من بيت الفقيه



٣١٩ 

 :مصنفاته الفقهية* 
, كذا سامه اجلندي وابن قايض كالكتاب اإلكامل ملا وقع يف التنبيه من إشـ ] ٤[

: , بزيادة»اإلكامل ملا وقع يف التنبيه من اإلشكال واإلمجال« :شهبة, وسامه السبكي
الشيخ عيل بن أيب بكر, والطيب باخمرمة, : فقط» اإلكامل«, وذكره باسمه األول اإلمجال

 . أنه رشح للتنبيه: واملؤرخ شنبل وزاد األخري وصفه
نقل عنه يف تصنيف ) هـ٦٩٠ت (لشيخ أمحد بن عجيل أن ا: اإلسنويعند و

.  قايض شهبةُ عنه ابن هذا القول, ونقل»ال أعلم من حاله سو ذلك«: لطيف, وقال
:  يف تارخيهقال) هـ٨٥٥ت ( العالمة احلسني األهدل  يف القرن التاسعواطلع عليه

ُرأيت الكتاب املذكور, ورأيت: قلت« أنه مل يكن :  تعاىل لإلمام أمحد بن عجيل رمحه اهللاَُ
ًتصنيفه له صوابا  عجيل رمحه اهللا عىل ُه ابنَّونب.  لقلة فوائده, وهو كام قال رمحه اهللا تعاىلُ

َ للعجيل, فاعلم ذلكالكاشف:  أكثرها ألهل اليمن, ومنهاً عدة تصانيف أيضاِعفَض ْ ِ«. 
  .لجندي لالعبارة هفنسب هذ) ١٩٩ص( يف مصادره ألستاذ احلبيشسبق قلم و. انتهى

 وهذا الكتاب يف عداد املفقود, وال يعلم موضع وجوده, غري أن رؤية: أقول
 فلعله يوجد  األهدل له تدل عىل وجود نسخ منه يف هتامة اليمن يف ذلك العرص,العالمة

 أن أهل اليمن حفظوا لنا ًاصة, وذلك غري بعيد, وسيأيت معنا قريبااخلزائن اخليف بعض 
, وهو معارص )هـ٦٢٤ت (ً قيمة للشيخ عيل بامروان ًرسالةمن تراث فقهاء حرضموت 

 .للمرتجم



٣٢٠ 

 ):هـ٦١٦ −٥٥٣ ((*)اهللا بن راشدعبد   السلطان الفقيه ـ٢٧
اهللا بن راشد  عبدبكر,  هو العالمة الفقيه املحدث, سلطان تريم وحرضموت, أبو

 .بمكةهـ, وهبا نشأته, وطلب العلم ٥٥٣بن شجعنة بن أيب قحطان, ولد برتيم سنة ا
, كام )وادي ابن راشد: (وإليه ينسب احلد األصغر من حدود وادي حرضموت فيقال

 .تقدم بسط ذلك ورشحه يف مقدمة البحث
اإلمام املحدث حممد بن هـ عىل ٥٨٣ يف عدن سنة  صحيح البخاريقرأ: شيوخه

 لعالمةاهـ فأخذ هبا عن فقيه احلرم ٥٨٨النعامن اهلجريني, ثم ارحتل إىل مكة املكرمة سنة 
, هذان الشيخان وردا برصيح )هـ٦٠٩ت (حممد بن إسامعيل ابن أيب الصيف اليمني 

 الغنيعبد , وأهبموا اسمه فلعله احلافظ )١(احلافظ املقديس: ً أيضاشيوخهاالسم, ومن 
ً ذكر أيضاابن عساكر,: ًومنهم أيضا). هـ٦٠٠ت (املقديس  ال يمكن أن : قلت, ً مبهامُ

 قبل ارحتال هـ٥٧١ ألنه تويف سنة  دمشق صاحب تاريخحلسنعيل بن ايكون احلافظ 
 فقد أقام مدة بمكة املكرمة, هـ٦٠٠ سنة املتوىف  بن عيلابنه القاسملعله  فاملرتجم إىل مكة,

 .واهللا أعلم
 : منهاًأبياتا) هـ٦١١ت (قال فيه العالمة الفقيه حممد بن أيب احلب : منزلته العلمية

                                           
, وسامل ٣٩ص: تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, ١١٧ص: الربقةيب بكر, الشيخ عيل بن أ: مصادر ترمجته (*)

تاريخ , صالح احلامد, ٢/١١٤: جواهر تاريخ األحقاف, حممد باحنان, ١/٨٠: العدة املفيدةبن محيد, ا
التاريخ  أدوار, الشاطري, ٨٠ص: صفحات من التاريخ احلرضمي, سعيد باوزير, ٢/٤١١: حرضموت
 .١٧٢ص: احلرضمي

, )هـ٥٠٧ت (إىل أن املقديس املبهم اسمه هنا, هو احلافظ حممد بن طاهر املقديس : عض الكتابوذهب ب) ١(
وما ذلك إال لعدم معرفة ذلك الكاتب بعلم الرجال ! وكأن النسبة املقدسية خمصوصة هبذا اإلمام فقط

 . ١٧١ص: حرضموت بني القرننيسامل فرج مفلح, : ينظر. وجهله بمظان الرتاجم



٣٢١ 
 ْمَ واحلكِمْلِوعالمة اآلداب والع ْمَ والكرِ واجلودِ اإلفضالَأيا علم

 ْمنََ والغُا الذئبـهـى بَ يرعًله دولة رجتيَ تُ الذي الناس اهللاَِويا عصمة
 سالم أهيا السلطان امليمون الوالية املباركة, ورمحة اهللا وبركاته

رم ; فإن شواهد احلال تشهد لك بتحقيق املعرفة وحقائق العلوم, ومكاأما بعد
األخالق, ولطائف اآلداب املقتضية يف الدنيا للنامء والزيادة, واملفضية يف العقبى إىل نيل 

 . , إلخ»السعادة
 :وله يف مدحه قصيدته الشهرية

 ُوجانب سوحك السدم السديم ُمـوخيـأ الــوبـ الَكُ أرضَجتنب
 ُمــ سقيًداـا أبـهـى بـلفـال يــف يـواحـة النـفال زالت مصحح
 :إىل أن يقول فيها

 ُمـحيَ رٌّا ربَهـ لًةـاركـمب تَها وطاب مسكنَُ طابٌبالد
 ُمـريـا تـدنيـة الـجن:لقالوا اـ إليهٌالسفةــ فْتَفلو نظر
 ُمـعيه النَّــ لَ, ودامٍبكراـأب ىَ وأبقٍدـه من بلـا اللَمحاه

 وأجلأهم اإلباضيةوهو الذي حارب هـ, ٥٩٣ سنة عىل حرضموت واليته توكان
كان «: طيب الرتيمي قولهاخلنقل باخمرمة عن إىل أضيق السبل, وأخرجهم من مدينة شبام, 

عرصه أحسن العصور وخريها, وصحب مجاعة من أهل الزهد والتقى, والعلم والعمل 
يوجد فيها  ال: يف بالدي ثالث خصال أفتخر هبا عىل السالطني: والصالح, وكان يقول

 فقهاء يف الشيخ عيل بن أيب بكر وذكره. »جد فيها سارق, وال يوجد فيها حمتاجحرام, وال يو
 . »السلطان املبارك«ـتريم, ووصفه ب

 الوالية آخر عمره, واعتزهلا إىل الطاعات ونيل َإنه ترك: طيب الرتيمياخلوذكر 



٣٢٢ 
ما وجدنا آل حرضموت يوالوننا : ئل عن ذلك قالُريات, وملا ساخلاملكرمات واكتساب 

ت  (قال أستاذنا العالمة الشاطري .وكان اعتزاله الوالية يف العام الذي قتل فيه! عىل احلق
وادي ابن ( بفضل عدالته, فنسب إليه وسمي ً زاهياًكان الوادي كله عامرا«: )هـ١٤٢٢
 .», وهكذا انتزعت هذه الفرتة يف عهد السلطان من ثنايا الدهر)راشد

هـ وأنه مات ٦١٢ أن وفاته سنة :طيب الرتيمياخلنقل الطيب باخمرمة عن : وفاته
ّيعكر عليه ما يف تاريخ شنبل مما لكن  ليصلح بني قبيلتني, ً يف الطريق وكان مسافراًمقتوال

ُّاعتمد التاريخ األخري كل املتأخرينقد هـ, و٦١٦يفيد بقاءه إىل منتصف سنة  ابن محيد, : َ
 .واحلامد, وباوزير, والشاطري, واهللا أعلم

 ):هـ٦٢٠ت  ((*)لفقيه عيل ابن جديد اـ٢٨
 ,احلسن, عيل بن حممد بن أمحد بن جديد الفقيه املحدث اإلمام, السيد الرشيف, أبو

, , ولد برتيم, وهبا نشأ)الرشيف أيب اجلديد(ـعلوي احلسيني, الشهري يف كتب التاريخ ببا
 أوالد الشيخ جديد ومن«: , قال فيهم العالمة الشيخ عيل بن أيب بكر بالعلم شهريةة أرسيف

 . انتهى.»وذريته مشايخ سادة, وأئمة قادة, وعباد أتقياء, وصفوة أولياء, ورجال صلحاء
طلب العلم عىل شيوخ تريم يف عرصه, ثم سار إىل عدن فلقي هبا القايض : شيوخه

َإبراهيم بن أمحد القريظي اللحجي    لشيخه»املستصفى«وأخذ عنه كتاب ) هـ٦٢٠ت (ُ
 عليه َّ له عنه كام نصبأخذه) هـ٥٧٥ت (القريظي  ابن معن ن سعيداملحدث حممد ب

                                           
: الربقة, عيل بن أيب بكر, ١/٤٥٩: حتفة الزمن, األهدل, ٢/١٣٥: السلوكاجلندي, : رمجتهمصادر ت (*)

, نفس )٢٨٤٣: ترمجة (٥/٧٨: قالدة النحر, الطيب باخمرمة, ٦/٢٤٩: العقد الثمني,  الفايس, ٧٨ص
املرشع , الشيل, ٣٤٠, و١١٨ص: الغرر, خرد, )٢٠٨: ترمجة(١٨٩ص: تاريخ ثغر عدناملؤلف, 
: عقود األملاس, علوي بن طاهر احلداد, ١٣٩ص: رشح العينية, أمحد بن زين احلبيش, ٢/٥٠٨: الروي

, ٢٠٦ص: أدوار التاريخ احلرضمي, الشاطري, ٢/٧٠١: تاريخ حرضموت, صالح احلامد, ٢/١١٩
 .٤٨ص: مصادر الفكر, احلبيش, ١/٧٠٥: هدية العارفنيالبغدادي, 



٣٢٣ 
ت (ويه عبدوابن معن تفقه بعمر بن أيب قرة اللحجي, من تالمذة اإلمام ابن  .اجلندي
كام نص عليه األهدل, ) هـ٦٠٩ت (وأخذ بمكة عن العالمة ابن أيب الصيف ). هـ٥٢٥

 . أعلم واهللا!شيوخه بلغوا األلفإن : بقوله الشيل وأغرب
بكر بن نارص  فايل, وأبوُّ الفقيه حممد بن مسعود الس من أشهرهم:اآلخذون عنه

, والفقيه عمر بن )هـ٦٦١ت (محد بن حممد اجلنيد, وحممد بن إبراهيم الفشيل أاحلمريي, و
 . , وغريهم)هـ٦٥١ت (, والفقيه حممد بن إسامعيل احلرضمي )هـ٦٦٥ت (عيل التباعي 

 )١( عن الشيخ مدافع املعينيَ األخذًا أنه خرج من عدن قاصداسببه: هجرته إىل اليمن
القادر اجليالين, فأقام عنده عبد لشيخ ألخذه املبارش عن ايز, َحُيف قرية الو) هـ٦١٨ت (

ذي (سكنا بقرية تسمى و, فزوجهام ابنتيه, )هـ٦١٤ت (امللك ابن جديد عبد مع أخيه 
 أمام حائط املرتجم, وكان بيت )ة تعزشامل غرب مدين(يز, َحُمقابل قرية الو) هزيم

 . إلقبال طلبة العلم عليهًفكان ذلك سببا )٢(املدرسة النظامية
اجلديد رجل ثقة كان  أبو«: كان إذا ذكر عند تلميذه الفشيل يقول: منزلته العلمية

كان حافظ عرصه, مل يكن له إذ ذاك يف اليمن نظري يف معرفة «: , وقال اجلندي»من احلفاظ
 ً عارفاً حافظاً, حمدثاً ورعاً جمتهداً, ناسكاً صاحلاًكان فقيها«: , وقال باخمرمة»ثاحلدي

ُالعلم «بأنه ) هـ٦١١ت (كام وصفه معارصه الفقيه األديب ابن أيب احلب . »باحلديث َ
ُالذي هيتد بأنواره, والعامل الذي يقتد بآثاره, والطب الذي يستضاء بآرائه, والطبيب 

 . عنه باخمرمة يف قالدة النحر ذلك, نقل»ئهالذي يستشفى بدوا
                                           

 .٨٠ ص:الربقةشيخ عيل بن أيب بكر,  وما بعدها, وال٢/١٣٧: السلوكاجلندي, ) ١(
ًأنه أقام بجبلة, وكانت هبا أيضا: كذا عند اجلندي, وعند باخمرمة يف تاريخ الثغر )٢( .  مدرسة تعرف بالنظاميةِ

مؤسسة الرسالة, بريوت, (, املدارس العلمية يف اليمنالقايض إسامعيل األكوع, : ينظروعن هذه املدرسة 
 .٩٣ص): هـ١٤٠٦الطبعة الثانية, 



٣٢٤ 

وهو أول من حذف السيد من األحاديث, «: )هـ٩٦٠ت  (وقال السيد خرد
: , وقال يف موضع آخر» وتبعه املصنفون يف ذلك, وارتضوا فعلهملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا: وكتب

, وهذه ملسو هيلع هللا ىلصهو أول من حذف األسانيد لألحاديث وإسنادها إىل من رويت عنه عن النبي «
كون ما ذكره من : قلت . انتهى.»نقبة جليلة عدها أرباب العلم من العلامء واملحدثنيم

  مفخرة من مفاخر املسلمني, من الدين, وهو ألن اإلسناد!حذف اإلسناد منقبة فيه نظر
وبسبب حذف اإلسناد والثقة بصالح العامل وتقواه واعتامد كل ما يورده من أحاديث غري 

يف شباك األحاديث املوضوعة, وأصيب طلبة العلم بتكاسل مسندة, أوقع املسلمني 
 ًوتواكل عن مراجعة تلك األحاديث, فليس يلزم من صالح العامل وتقواه أن يكون خبريا

فقد ن أولية صاحب الرتمجة يف حذف السند منظور فيها, عىل أ. بدرجة احلديث ورتبته
) هـ٥٧٥ت ( معن القريظي بن سعيد ا شيوخه العالمة حممد بنُشيخسبقه يف حذف السند 

 .)١( الذي مجع فيه الكتب الستة مع املوطأ»املستصفى «ه كتابيف
 عىل  اجلندي وتابعهكام عندهـ ٦٢٠كانت وفاته بمكة املكرمة نحو سنة : وفاته

 , بوفاته يف السنة املذكورةفجزم» قالدة النحر« يف عاد  لكنه,»تاريخ عدن« باخمرمة يف الشك
 ., واهللا أعلم»املرشع«, والشيل يف »الغرر« خرد يف م املؤرخ عىل اجلزوتابعه

 :مصنفاته* 
موجود «: رد يف الغرر وقالاخلذكره السيد :  يف فضائل األعاملًأربعون حديثا  ـ[....]

الشيل يف املرشع, وعنه البغدادي يف هدية : ًاجلهة احلرضمية, وذكره أيضا: يعني»  اجلهةيف
 . املؤلفني, واألستاذ احلبيش يف مصادر الفكر, وغريهمالعارفني, وكحالة يف معجم

 : نسخه
العالمة عيدروس احلبيش بمدينة جده ذكر األستاذ احلبيش أن منه نسخة بمكتبة 

                                           
 .٢/٧٠٤: تاريخ حرضموتصالح احلامد, ) ١(



٣٢٥ 
ثالثة بمكتبة ونسخة أخر بمكتبة السيد سامل بن جندان بجاكرتا, ومنه : قلتالغرفة, 

 .العالمة علوي بن طاهر احلداد
 ): هـ٦٢٠بعد  ((*)بن أيب ماجد الفقيه إبراهيم اـ٢٩

هو الشيخ العالمة الفقيه, برهان الدين, إبراهيم بن أيب بكر بن حييى بن فضل, 
 فقهاء يفعده الشيخ عيل بن أيب بكر . يظفاري ثم الرضمي احليمالرتاملعروف بأيب ماجد, 

رهان الدين الفقهاء آل باماجد, الذين منهم الفقيه األديب ب: ومن فقهاء تريم«: قالتريم, 
 . انتهى.»إبراهيم باماجد, وأخوه الفقيه الصالح

 ).هـ٥٧٧ت (اإلمام الكبري حممد بن عيل القلعي تفقه ب: شيوخه
ُ, وعنه أخذ الفقيه األديب سعد بكر باماجد ُابن أخيه الفقيه أبو ـ١: منهم: تالمذته

ُالفقيه  ـ٢, و)هـ٦٧٠ت (طان إدريس احلبوظي ُوزير السل)١(بن سعيد املنجوي الظفاريا
ِ معلم القرآن للسلطان)٢(ّاملقرئ عيل بن حييى بن حممد باططه الرتيمي ثم الظفاري ِ  إدريس ُ

 . سيأيت ذكره ومؤدبه,احلبوظي سلطان ظفار,
, »اإلمام العامل األديب, املقدم الفاضل« بـطيب الرتيمياخل وصفه: منزلته العلمية

ِّ يف زي ملك, فلينظر إىل ٍّيلَ ينظر إىل ومن أراد أن: كان بعض العارفني يقول«: وقال
أنه توىل : وذكر اجلندي. »ً عارفاًكان فقيها«: باخمرمة يف القالدةوعند , »األديب إيراهيم

ظفار ( َأنه إنام توىل قضاء: باخمرمة القضاء يف مرباط واستمر عليه إىل وفاته, واستظهر
 .هـ٦٢٠ الظفاري سنة نجوي امل بعد أن  عمرها وبناها السلطان األكحل)اجلديدة

                                           
,  الشيخ عيل بن أيب بكر, ٢/٤٤٣: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٧٠: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

 ٥/١٣٢, وكرره يف نفس اجلزء )٢٧٩٥: ترمجة (٥/٥٠: قالدة النحر, الطيب باخمرمة, ١١٧ص: الربقة
 .٢/١٠٠: فاألحقا جواهر, باحنان, )٢٩٠٣: ترمجة(

 .٢/٤٧١: السلوكاجلندي, : ينظر لرتمجته) ١(
 .٤٧٣−٢/٤٧٢: املصدر السابقاجلندي, : ينظر لرتمجته) ٢(



٣٢٦ 

يف موضعني من اجلندي, وترجم له باخمرمة َّغلبه  كانت وفاته بظفار عىل ما: وفاته
, )هـ٦١٠−٦٠١ ( الطبقة األوىل من املائة السابعةمن أهل جعله يف املوضع األول :تهقالد

 ).هـ٦٢٠−٦١١ (من أهل الطبقة الثانية من املائة نفسها: ويف املوضع الثاين
 ):هـ٦٢٤ت  ((*)الفقيه عيل بن أمحد بامروان ـ٣٠

 : كذا سامه اجلندي, وكناه العالمة عيل بن أمحد بن سامل, الفقيه اإلمامهو الشيخ
 .برتيم, وطلب العلم هبا ثم سار إىل ظفارمروان, ولد  أبو

 ., وغريه)هـ٥٧٧ت ( القلعي  باإلمام حممدارَتفقه يف ظف: شيوخه
, وابن عمه الفقيه )هـ٦٥٣ت (قدم حممد بن عيل باعلوي الفقيه امل: أجلهم: تالميذه
, الذي سار إىل )?(زكريا  الفقيه أبو: , ومجاعة منهم)هـ٦٥٠ت  ( باعلويأمحد بن علوي

 .بإفريقيا فنرش العلم هبا وبنواحيها, كام ذكر املؤرخ اجلندي) مقدشوه(مدينة 
 عنه انترش العلم بحرضموت ,ً كبرياًاِّ خريًكان فقيها«:قال اجلندي: منزلته العلمية

ومنهم  «:وقال فيه الشيخ عيل بن أيب بكر. » يف تدريسهٍ وبركةَ كانٍ, لصالحًعاَّ موسًانتشارا
, ووصفه شنبل » الفقيه اإلمام املحقق أبو احلسن عيل بن أمحد مروان]فقهاء تريم: أي[
 .»الفقيه اإلمام«بـ

 .ل, رمحه اهللاهـ, كام يف تاريخ شنب٦٢٤تويف برتيم سنة : وفاته
 : مصنفاته الفقهية* 

 ٌحدأ ِّمَسُومل ي. , وقال مثله األهدل»وكان صاحب مصنفات عديدة« :قال اجلندي
                                           

: الربقة, عيل بن أيب بكر, ٢/٤٢٨: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٣: املصدر السابقاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
 قالدة, نفس املؤلف, ١٥٥ص: النسبة, الطيب باخمرمة, ٨٣ص: تاريخ حرضموت, شنبل, ١١٧ص
 ).٢٧٧٤ترمجة  (٣/٢٦١٢:  النحر



٣٢٧ 
طية يف مكتبة األحقاف برتيم, اخلُثم عثرت يف بعض املجاميع . من مرتمجيه اسم يشء منها

 كوهنا وكنت أستبعد, عىل رسالة فقهية تنسب للشيخ عيل بن أمحد املرواين احلرضمي
ولكن بعد ). بامروان(وليس ) املرواين(للشيخ بامروان مرتمجنا اجلليل, لوجود كلمة 

  .االطالع عليها وقراءهتا, تبني يل أهنا من مؤلفاته رمحه اهللا
هذا هو العنوان :  حترير األيدي والعقود الالزمة واجلائزة وأدوات الطالقـ] ٥[

وتعد هذه الرسالة أقدم مؤلف لفقيه من الذي محلته املخطوطة يف صفحتها األوىل, 
قال الفقيه األجل الفاضل الكامل «: بعد ديباجة قصريةا أوهل .حرضموت تصل إىل أيدينا

 : احلسن عيل بن أمحد بن سامل بن حممد املرواين احلرضمي الرتيمي رمحة اهللا عليه أبو
 من األحكام  األيديَ له اختالفَسألني من جتب إجابته وتتحتم إفادته أن أمجع«

ور ُصُالل اآللة الذاتية, وقَالرشعية املتحدة يف الصورة احلسية, فوعدته العرتايف بك
 , عن سيدنا حممد املختار, يف صحيح األخبارُالداللة األصولية, ثم بعثني اإليعاد الوارد

, »من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار«: ني األخيارَصىل اهللا عليه وعىل آله املصطف
 . إىل آخرها,»:فأجبته وقلت

 :نسختها
, ), جماميع٢٦٢٦/٢(منها نسخة فريدة وحيدة يف مكتبة األحقاف برتيم, حتت رقم 

, ) صفحات٥(, ضمن جمموعة السادة آل حييى, تقع يف )حترير األيدي والعقود(بعنوان 
يد, روم بسبب عبث األرضة, وهي نسخة يمنية كتبت يف زباخلغري مؤرخة, تتخللها بعض 

من خط السيد اجلليل العالمة رساج الدين أيب بكر بن أيب «أهنا نقلت : جاء يف آخرها
 . , فلعل الكاتب من تالمذته)هـ١٠٣٥ ت(, »القاسم األهدل

 :طبعتها
أثناء كتابتي هلذا البحث اطلعت عىل طبعة حديثة هلذه الرسالة, صدرت عن دار 



٣٢٨ 
 بحث  لنفس املحقق وتقدم قبلهاك عصبان, بعناية أكرم مبارالصديق للنرش بصنعاء اليمن

مل و, وجاء  اسم النارش يف ثاين صفحات الكتاب, )جهود اإلمام القلعي العلمية(بعنوان 
, »حترير األيدي والعقود وألفاظ الطالق«: وكتب عىل غالف الكتاب .تذكر سنة النرش

كلمة أبدلت ن, و ومها قيدان مهاممن العنوان األصيل,» الالزمة واجلائزة«حذف كلمتي ب
 .ط, هذا ما الحظته يف العنوان فق»ألفاظ«بكلمة » أدوات«

 : تنبيه
 ُأن الفقيه بامروان هو أول: وقع يف النسخة املطبوعة من كتاب السلوك للجندي

والشيخ بامروان ليس من آل باعلوي احلسينيني, وأول من ! من تصوف من آل باعلوي
طأ يف كتاب تارخيي ومصدر مهم للغاية, اخل وهذا تصوف إنام هو تلميذه الفقيه املقدم,

يعود إىل سوء إخراج كتب الرتاث اهلامة عىل أيدي غري املختصني, وبمراجعة ترمجة 
 عن السلوك, ً نقالًلل, فقد أتى بالرتمجة كاملةاخليف حتفة الزمن لألهدل يتضح ) بامروان(

: , هامش٢/٤٢٨(تحفة الزمن طأ قبيل األستاذ احلبيش يف حتقيق لاخلوقد نبه عىل هذا 
 يف إخراج جديد »السلوك«تتضح شدة احلاجة إىل حتقيق وطباعة كتاب : ومن هنا). ٢

يتناسب مع أمهيته الكبرية للباحثني حيث ثبت التشويه الكبري يف طبعة القايض األكوع, 
 .واهللا املستعان

 :ومن الفتاو املنسوبة إىل الشيخ بامروان* 
, قوله ٣٧٣ ص):هـ٩٠٣ت (» اهللا بن أمحد باخمرمةعبد  فتاو الشيخ«ورد يف 

ُأهنا ال تطلق إذا : ُّوحكى القلعي عن الفقيه عيل املرواين«: أثناء فتو له يف باب الطالق
ِإذا دخل عليها العوض اقتضت الفورية, ومل تـجبه عىل ) إن(ألن : أبرأته بعد زمان, قال ُ ِ ُِ َ َ

 .» انتهى.َالفور
يف ) ٢/١٦٣(» القالئد«يف ) هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد ُالفقيه َونقل هذه املسألة 



٣٢٩ 
وأجاب شيخ شيوخنا السابقني اإلمام عيل بن «: حكايته أقوال الفقهاء يف مسألة اإلبراء

بمنعه, وأن العوض يقتيض الفورية عند علمه, وبه جزم : أمحد املرواين احلرضمي الرتيمي
 ., إلخ»البابيف األنوار والعباب, وهو األوفق لقواعد 

 ):هـ٦٢٦ت  ((*) القايض أمحد باعيسىـ٣١
, )بن عيسى(: العالمة الفقيه القايض الورع, أمحد بن حممد باعيسى, وعند شنبل

 ًكان تربا«: , وقالعقب ذكر الفقيه باعبيد الرتيمي احلرضمي, ذكره اجلندي بكنيته فقط
الفقهاء آل باعيسى, الذين : ومن فقهاء تريم«: قولهب, وذكره الشيخ عيل بن أيب بكر »له

 . انتهى.»منهم اإلمام التقي, الورع الذكي, شهاب الدين أمحد بن حممد باعيسى
 أما أجل ., وبمعرفة معارصيه يمكن التخمني املؤرخون شيوخهيسممل : شيوخه
 ).هـ٦٥٣ت  (م حممد بن عيل باعلويّ اإلمام الفقيه املقدتالميذه فهو

 حكي عنه ورع ]تريم: يعني[وكان حاكم البلد «: يقال اجلند: منزلته العلمية
, وقال »اإلمام الورع األثيل, السيد الزاهد اجلليل«طيب الرتيمي اخل وقال فيه ,»وصالح

: , وقال فيه شنبل»اإلمام التقي, الورع الذكي, شهاب الدين«: فيه الشيخ عيل بن أيب بكر
 .  انتهى.»الرجل الصالح, الفقيه القايض«

 , من والية القضاءُ الفقهاءَ أنه ملا تويف قايض تريم امتنع: القضاء برتيمخرب توليه
ل ُادخ: , فقال له شيخهه فيالدخول, فأبى  ثالث مراتُفأقرع بينهم, فخرجت القرعة عليه

إن : فقال له السلطان. ً أيضاقي, ملا يعرف من علمه وورعه, فأبىفيه, وما حلقك فهو يف عنُ
                                           

, الشيخ عيل بن أيب بكر, ٢/٤٢٩: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٣: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
: ترمجة (٥/١٢٣: قالدة النحر, الطيب باخمرمة, ٨٤ ص:تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, ١١٧: الربقة
, ٢/٤٧٧: تاريخ حرضموت, صالح احلامد, ٢/٩٥: عقود األملاس, علوي بن طاهر احلداد, )٢٨٩١

 .١٢٧ ص:الفكر والثقافةسعيد باوزير, 



٣٣٠ 
َ وأقاربه, فلام زلزل  من أهلهًعن بلدي, فرحل عنها ومعه أربعون نفسا فارحل َ القضاءِمل تل ِ ُ

َأهله عن وطنهم رق هلم, فرجع ودخل يف القضاء َّ , حجاب من وراءوكان ال حيكم إال , ُ
 . إىل العطف والرقةُ أن يؤدي النظرًلشدة ورعه, خوفا

طيب اخلهـ, ونقل باخمرمة يف قالدة النحر عن ٦٢٦سنة بأرخها شنبل : وفاته
 احلامدو احلداد :هذا التاريخهـ, واعتمد ٦٢٨ أنه تويف ليلة االثنني آخر صفر سنة :الرتيمي
 .وباوزير
ْاهللا باقفلعبد  الفقيه ـ٣٢  ):هـ٦٣١ −٥٥٩ ((*) ُ

ْاهللا الزيادي العمدي, كذا سامه اجلندي, وسامه األهدل عبدهو الفقيه العالمة,  َ 
: الزيادي, وزاد األهدل: أمحد بن حممد العمدي, زاد باخمرمةاهللا بن  عبد: وباخمرمة يف القالدة

وكناه . ُاهللا بن أمحد بن حممد بن قفل, فقطعبد : ثم احلرضمي, وعند السبكي يف الكرب
َويعرف بأيب قفل, وقال السبكي يف : اجلميع عدا السبكي بأيب حممد, وقال اجلندي وباخمرمة ُ

ْاملكنَّى بأيب قفل: الوسطى نسبة إىل بني زياد قبيلة بحرضموت وقد يقال للواحد : يوالزياد. ُ
ْبازياد, وهم أرس وقبائل متعددة حتمل نفس االسم, والعمدي: منهم ْنسبة إىل وادي عمد, : َ َ

تسع ومخسني ) هـ٥٥٩(مولده غرة شهر رمضان سنة . من أودية حرضموت الشهرية
 ).هـ٧٤١ت (ملدين املطري امجال الدين حممد ومخسامئة, كام نقله السبكي عن 

أخذ هبا عن احلافظ أيب طاهر السلفي ورحل إىل ثغر اإلسكندرية,  :شيوخه
 ت(ري العمراين اخل, وأخذ يف ثغر عدن عن القايض حممد بن طاهر بن أيب )هـ٥٧٦(

                                           
: ترمجة (٨/١٥٤: طبقات الشافعية الكرب, السبكي, ٢/٤٢٠: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

 املرصية, نسخة دار الكتب( له الطبقات الوسطى: َوقد بيض فيها لرتمجته فنقلها املحققان عن) ١١٤٩
سها األستاذ فؤاد سيد حمققه,  , وقد)١٤٨٠: ترمجة (٥/١٠١: العقد الثمني, والفايس, ) تاريخ٥٥٤رقم 

 ٥/١٣٨: القالدة, باخمرمة, ٢/٣٣٥: ذيل التقييدونفس املؤلف, !  للشعراين»الطبقات الوسطى«فنسب 
 ).١٤٤: ترمجة (١٤٠ص: تاريخ عدن, ونفس املؤلف, )٢٩١٥: ترمجة(



٣٣١ 
: ً أيضا عدن, ولقي بثغر)كام تقدم آخر الباب الثاين(قرأ عليه سرية ابن هشام ) هـ?٦٠٠

َّس بن حييى اهلاشمي البغدادي األزجي القصِّاملحدث الرشيف يون ُّ ِ , قرأ )هـ٦٠٨ت  ()١(ارُ
 له عىل احلافظ أيب بقراءتههـ, ٥٩٢َبمسجد الشجرة بثغر عدن سنة » صحيح البخاري« عليه

عن ابن مظفر : ًوهو يرويه عاليا بدار الوزارة املعونية ببغداد, )هـ٥٥٣ت  (الوقت اهلروي
 . عن الفربري عن البخاريالداودي عن ابن محويه الرسخيس

, وقال السبكي يف طبقاته », وكان ذا دينًكان فقيها« :قال اجلندي: منزلته العلمية
 ًتفقه وكتب الكثري بخطه, وسمع الكثري وأسمع, وكان رجال: قال املطري«:الوسطى
 كان«:, وقال باخمرمة يف القالدة وتاريخ الثغر», وقف كتبه بمكة رشفها اهللا تعاىلًصاحلا
ولبث مدة يؤم الناس بمسجد أبان, ثم «: اجلنديزاد, », وكان ذا دنيا واسعةً حافظاًفقيها

 . انتهى.» الذي بناه حتى تويفه مسجد أبان, ومل يزل يف مسجدَّ رشقيً لطيفاًابتنى مسجدا
أنه مات بمكة عشية األحد :  عن املطري»طبقاته الوسطى«نقل السبكي يف : وفاته

 باخمرمة يف القالدة , وعنههـ, رمحه اهللا٦٣١من ذي القعدة سنة لست عرشة ليلة خلت 
 .بينام مل ترد وفاته عند اجلندي واألهدل يف عقده الثمني, الفايسكذا  و,وتاريخ الثغر

 ):هـ٦٣٣ت  ((*) الفقيه فضل بن حممد بافضلـ٣٣
 الكريم عبدبن ) ًمكررا(هو الفقيه العالمة الشيخ فضل بن حممد بن فضل بن حممد 

بعه اوسامه الشيخ عيل بن أيب بكر وت. بافضل املذحجي السعدي, مولده برتيم وهبا نشأته
 . مبارشةالكريم, نسباه إىل جده األعىلعبد فضل بن حممد بن : شنبل

                                           
, ٢/٣١١: التقييد, ابن نقطة, )١٢٠٣: ترمجة (٢/٢٢٨: التكملة لوفيات النقلةاملنذري, : ر لرتمجتهينظ) ١(

, الطيب باخمرمة, )١٧٤٦: ترمجة (٢/٣٣٥: ذيل التقييد, الفايس, ٢٢/١٢: سري أعالم النبالءالذهبي, 
 ).٢٦٥٦ترمجة  (٢/٢٥٥٠: قالدة النحر, نفس املؤلف, )٣٢٢: ترمجة: (تاريخ عدن

 ٢/٢٥٠١: القالدة, الطيب باخمرمة, ١١٥−١١٤ ص:الربقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)
 .٧٤−٧١ ص:صلة األهل, حممد عوض بافضل, ٨٧ ص:تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, )٢٥٩٤(



٣٣٢ 

 ومل أقف ,)هـ٥٨١ت (أخذ العلم عن عمه الشيخ اإلمام سامل بن فضل : شيوخه
 . معدود يف تالميذهاألديب اجلحييشمادحه  تالمذته, ولعل تسميةعىل 

 أثنى عليه من معارصيه الشيخ األديب عيل بن سامل اجلحييش الرتيمي: منزلته العلمية
 :, بأبيات يمدحه هبا, منها قوله)هـ٦٧٥ت (

 ِالـدن األفضـ معُلـا فضـت يـأن ًاّ حقِرـصَ العُلـُ يا فضل فاضَأنت
 ِالـ الكمِلـ أهِنـ عيُانـأنت إنس ًاـ وحلمًاـِان علمـزمـُرد الـ فَأنت
ُـت تـ َول وإن كنــُش العقِا يدهـ مَفيك  ِدالــة األبــيمِي بشـدانــَ

 .هـ, كام يف تاريخ شنبل وصلة األهل٦٣٣تويف برتيم الغناء سنة : وفاته

 ):هـ٦٣٣ت  ((*) القايض حافظ بامحيدـ٣٤
ذا سامه الطيب  الشيخ حافظ بن حممد بامحيد, ك قايض تريم,هو الفقيه العالمة

وهو من أرسة علمية . أبيهتسمية بدون : الشيخ عيل بن أيب بكر وشنبلذكره باخمرمة, و
الفقهاء : ومنهم«: تريمبيوت العلم يف شهرية, قال الشيخ عيل بن أيب بكر عند تعداده ل

 . »الصلحاء بنو محيد, الذين منهم القايض حافظ بامحيد
 .بالفقيه الفاضل الصالح: ه القايض, وباخمرمةبالفقي: وصفه شنبل: منزلته العلمية

 ., رمحه اهللاهـ٦٣٣كانت وفاته برتيم الغناء سنة : وفاته

                                           
, ٨٨ ص:تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, ١١٧ ص:الربقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)

 ). ٢٩٢٥: ترمجة (٥/١٤٤: قالدة النحر الطيب باخمرمة,



٣٣٣ 

 ):هـ٦٥٣ −٥٧٤ ((*) الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلويـ٣٥
هو اإلمام الكبري, والفقيه الشهري, حممد بن عيل بن حممد بن عيل صاحب مرباط, 

 .هـ, وهبا نشأ٥٧٤ مولده برتيم سنة  الرتيمي احلرضمي,علوي احلسيني,با
:  منهموتفقه بجامعة,, )هـ٥٩٠ت بعد (أخذ املبادئ عن أبيه السيد عيل : شيوخه

, )هـ٦٢٤ت (, والفقيه عيل بامروان )هـ٦٠٤ت (السيد العالمة سامل ابن برصي 
القايض و, )هـ?٦٢٠ت (, والسيد عيل ابن جديد )هـ٦١١ت (اهللا باعبيد عبد والشيخ 
وقرأ عليه ) هـ٥٨١ت ( الشيخ سامل بافضل ًاري,  وأدرك صغ)هـ٦٢٨ت (اعيسى أمحد ب
 .ًتربكا

عن الشيخ عيل بامروان, عن اإلمام القلعي, عن : وسند تفقهه يف املذهب الشافعي
أيب الفتوح ابن أيب عقامة, عن أيب الغنائم الفارقي, عن أيب إسحاق الشريازي, إىل آخر 

 .السند
, »أخذ عنه وانتفع به وقرأ عىل يده مجع كثري, وجم غفري«: ةقال باخمرم: تالميذه

اهللا القديم بن حممد عبد , والشيخ )هـ٦٧٠ت (الشيخ سعيد بن عيسى العمودي : همفمن
, )هـ٦٦٣ت (اهللا عبد , و)هـ٦٦٩ت (علوي : مسةاخل , وبنوه)هـ٦٨٧ت (باعباد 
, )هـ٧٣١ت (ن علوي اهللا بعبد : الرمحن, وحفيداهعبد , وعيل, و)هـ٧٠٦ت (وأمحد 
 ., وغريهم)هـ٧٠٦ت (بكر ابن أمحد  وأبو

هو أول من تصوف من بيت باعلوي, «: قال فيه اجلندي واألهدل: منزلته العلمية
                                           

, كالمها أثناء ترمجة شيخه ٢/٤٢٨: حتفة الزمن, واألهدل, ٢/٤٦٣: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
: القالدة, باخمرمة ١٤٥ص: الغرر, خرد, ١١٢−٩٥, و٤٩ص: الربقةبامروان, والشيخ عيل بن أيب بكر, 

, صالح احلامد, ١٥٢ص: رشح العينية, احلبيش, ٢/٢: وياملرشع الر, الشيل, )٣٠٤٧: ترمجة (٥/٢٣٠
 .٣٠١ص: أدوار التاريخ احلرضمي, الشاطري, ٧٤٠−٢/٧٠٩: تاريخ حرضموت



٣٣٤ 
كان هذا السيد «: , وقال حفيده الشيخ عيل بن أيب بكر»إذ هم إنام يعرفون بالفقه والرشف

 العبادات والطاعة, ولزوم االستقامة, , عظيم الطلب يف أنواعً مسدداً مؤيداًالفقيه موفقا
واقتفاء آثار السلف الصالح,  ملسو هيلع هللا ىلصواملواظبة عىل العمل بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

 ً, وفكراً وهناراًعظيم اجلد والطلب والسهر يف حتصيل أنواع العلوم الرشعية والعقلية ليال
الفقيه «: ال فيه باخمرمة, وقالخ» , مع دوام بحث وتفتيش وفحصً وتعليامً, وتعلامًوذكرا

, وثناء املؤرخني فيه كثري, نفع الخ» اإلمام العامل اجلليل, ذو املجد األثيل, واملنح اجلزيل
 .اهللا به

هـ جيمعها ٦٥٣كانت وفاته يف مدينة تريم ليلة األحد آخر ذي احلجة سنة : وفاته
 ., رمحه اهللا)أب تريم(قولك بحساب اجلمل 

 :مصنفاته الفقهية* 
: , وقال)٢٢ص(» حمارضته«ذكرها شيخنا العالمة عمر اجليالين يف : فتاو ـ] ٦[

, وقد تفرد حفظه اهللا بذكر هذه الفتاو ونسبتها »وقد أجاب فيها عىل ثالثامئة مسألة«
رد اخلللسيد » الغرر«للمرتجم, ومل أجدها يف مصادر ترمجته األخر, نعم; وجدت يف 

سئل عن ثالثامئة سؤال يف أنواع العلوم, فجوب ولقد «: ما نصه) , طبعة أوىل١٥٢ص(
عليها بأجوبة شافية, تزيل الريب, وتعرفك الصواب اليقني واحلقيقة, وترشح الصدر, 

): ٢/١٠(» املرشع« قال يف ترمجته يف :, وقال الشيلالخ »وتنفي عن القلب اإلشكال
 عنها يف رسالة بأحسن وسئل ريض اهللا عنه عن ثالثامئة مسألة يف أنواع من العلوم, فأجاب«

 .  انتهى.»جواب, وبني فيها وجه الصواب, وأوضح منها كل مشكلة, وحل هبا كل معضلة
أن من تلك : »سئل عن ثالثامئة سؤال يف أنواع العلوم«: وقد يؤخذ من قوهلام

 ولكن كالم ,ً املسائل فقهيةَ تلكِكون بعضيف  ٌعلم الفقه, فيكون هناك احتامل :العلوم
ٍلشيل كان يف معرض حديث عن إشكاالت يف التصوف, بداللة ذكرمها لرسالتني رد وااخل ٍ ِ



٣٣٥ 
بعث هبام املرتجم إىل بعض معارصيه, عىل أين نظرت يف مؤلفات الشيخ عيل بن أيب بكر, 

 . واهللا أعلم, ولعيل أخطأت املظنة,)الثالثامئة(فوجدته ذكر الرسالتني فقط دون املسائل 
ي بجليل مقام املرتجم, واقتداره عىل التصنيف والفتيا, وهو ; هذا مع علمي وإقرارأقول

ما ال نرتاب فيه, وإنام املقام هنا مقام تثبت وتدقيق يف نسبة املؤلفات ألرباهبا, ويف وصف 
 ., واهللا املوفقً وإما معاينةًحمتو تلك املصنفات ما أمكن, إما نقال

 ):هـ٦٦٠ت  ((*) القايض إبراهيم باشكيلـ٣٦
زرجي األنصاري خلا, إسحاق, إبراهيم بن عيل بن سامل باشكيل مة الفقيه, أبوهو العال

 .الرتيمي ثم الشحري, ولد برتيم ونشأ وتفقه هبا
 تريم, وأغلب الظن أنه أخذ عن :, يعني»تفقه بفقهاء بلده«: قال اجلندي: شيوخه

اخمرمة يف ووهم العالمة ب. لشهرته وكثرة اآلخذين عنه) هـ٦٢٤ت (الشيخ عيل بامروان 
, وإنام )هـ?٦٦٩ت  (ترمجته يف القالدة فجعله من اآلخذين عن الفقيه أمحد السبتي

 .ه يف القضاء كام سيأيت يف ترمجته, فليحررَ خلفُّالسبتي
ت (الرمحن بن إقبال عبد امتحن بقضاء الشحر من قبل السلطان : منزلته العلمية

عاد إىل الشحر وزار كل من استقىض , ثم عزل نفسه وعاد إىل تريم, وقبل موته )هـ٦٦٤
 .َّلديه, وحتلل منهم, ومل يربح أن تويف

 .هـ ستني وستامئة, رمحه اهللا٦٦٠ عىل رأس سنة  برتيمتويف: وفاته

                                           
 تاريخ, شنبل, ٤٣٠−٢/٤٢٩: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٤: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

جواهر , باحنان, )٣١٠٠: ترمجة (٥/٢٥٩: قالدة النحر, الطيب باخمرمة, ٩٨ص: حرضموت
 .٢/١٣١: األحقاف



٣٣٦ 

 ):هـ٦٦٩ت حوايل  ((*) القايض أمحد السبتيـ٣٧
هو العالمة القايض الفقيه أمحد بن حممد بن حييى السبتي الضمعجي الظفاري ثم 

 .نسب إىل أوس بن ضمعج الصحايب, مولده يف مرباط القديمة وهبا نشأالشحري, ي
, فذكره  لسقم النسخة املطبوعةًللجندي نظرا» السلوك« يف  ترمجتهتوقد اضطرب

 يف فقهاء ً ثانيا, ثم ذكره)١()أمحد بن حممد بن ضمعج(: لعي وسامهَ يف ترمجة القًأوال
 تلميذ القلعي وأنه أول عىل كونه, وأكد )أمحد بن حممد بن حييى السبتي(: الشحر, وسامه

 يف فقهاء حرضموت الذين مل يذكرهم ابن ً ثالثامن خرج إىل الشحر من أرسته, ثم ذكره
 هو  إناملعيَاإلشكال, فذكر أن تلميذ القَّ حل »حتفة الزمن«يف  ولكن األهدل .سمرة
 ! رتجم هناامل أمحد  الفقيه والد,)٢()حممد بن أمحد بن حييى الضمعجي(الفقيه 

أبيه الفقيه حممد بن أمحد الضمعجي تلميذ اإلمام القلعي تفقه يف مرباط ب: شيوخه
 . بعد وفاتهدروسهيف  شيخه اإلمام خلفالذي , )هـ٥٧٧ت (

 ., كام عند اجلندي واألهدل)هـ?٦٧٠ت (الرمحن عبد  ابنه القايض أشهرهم: تالميذه
, وذكر املؤرخون » مبارك التدريسًضال فاًكان فقيها«: قال اجلندي: منزلته العلمية

هو , وكان )هـ٦٦٠ت (أنه توىل القضاء يف الشحر بعد وفاة القايض إبراهيم باشكيل 
القريبة من الشحر, بعد خروجه من مرباط عىل عهد سلطاهنا ) حرييج( ببلدة ًحينها مقيام

 حاكم اهّفتلق!  السلطان منهِه بسبب خوفُ, وكان خروج)هـ٦٢٨ت (أمحد احلبوظي 
:  ومحدت سريته, قال باخمرمةهاوواله قضاء) هـ٦٦٤ت (الرمحن بن إقبال عبد الشحر 

 .», عظيم اجلاه, مسموع الكلمةً ورعاً, خرياً فاضالًكان فقيها«
                                           

−٢/٤٢٣: حتفة الزمن, األهدل, ٤٦٣, و٤٥٨, و٢/٤٤٠, ١/٤٥٥: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
 .١/٩٨: هدية العارفني, البغدادي, )٣٢٤٠: ترمجة (٥/٣٥٩: القالدة, الطيب باخمرمة, ٤٢٤

 .١/٤٥٥: يف مطبوعة السلوك) صمع(إىل ) ضمعج(حترفت )  ١(
 .١/٤٥٥: وهو ما ورد يف بعض نسخ كتاب السلوك,  كام أشار حمققه إىل ذلك يف اهلامش) ٢(



٣٣٧ 

 تويف يف ثغر الشحر لبضع وستني وستامئة, كام عند اجلندي واألهدل, وحترفت: وفاته
 :لنحر لباخمرمة, وعند البغدادي يف هدية العارفنييف مطبوعة قالدة ا) سبعني(إىل ) ستنيال(
 .هـ, وال أدري ما مصدره يف ذلك٦٧٥دها بسنة يدحت

 :مصنفاته الفقهية* 
 وصفه اجلندي: )هـ٤٧٦ت  (أليب إسحاق الشريازيرشح عىل كتاب التنبيه;   ـ]٧[ 

: قال, و»رشح مفيد«بأنه : , وباخمرمة»رشح مشبع«: , واألهدل بأنه»رشح متسع«: بأنه
 !وهذا الرشح مفقود, وال يعلم موضع وجوده اليوم: قلت .»أثنى عليه الفقهاء وانتفعوا به«

 ):هـ٦٧٠ت حوايل  ((*) الفقيه حممد بن عيل باططهـ٣٨
اهللا باططه الرتيمي عبد العالمة الفقيه الفريض حممد بن عيل بن حييى بن حممد بن 

يخه الفقيه إبراهيم باماجد من تريم أول ثم الظفاري, ولد بظفار وكان والده قدمها مع ش
 .القرن

ت بعد (أبيه الفقيه عيل بن حييى, وهو تفقه بالفقيه إبراهيم باماجد تفقه ب: شيوخه
 السلطان َ مؤدبهُوكان والد. )هـ٥٧٧ت  (, وهو باإلمام حممد بن عيل القلعي)هـ٦٢٠

: , أي»إىل ما صاروبربكته صار «: , قال اجلندي)هـ٦٧٠ت (إدريس بن أمحد احلبوظي 
 .السلطان

, وهو أول من ويل خطابة ً فرضياً حمققاًكان فقيها«: قال اجلندي: منزلته العلمية
 .»مجع أهل عرصه عىل ذلكأظفار من أهله, وكان من الصالح بمكانة جيدة بحيث 

امسة من اخلباخمرمة يف الطبقة ذكره هـ, و٦٧٠ظفار حوايل سنة يف يف تو: وفاته
                                           

: قالدة النحر, باخمرمة, ٢/٤٤٤: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٧٢: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
 ,٢/١٤٨: هدية العارفني, البغدادي, )٣٤٩١: ترمجة (٥/٥٠١



٣٣٨ 
سنة ب فأرخ وفاته »هدية العارفني«, وأغرب البغدادي يف )هـ٧٠٠−٦٨١(عة املائة الساب

 !هـ٧٣٢
 : مصنفاته الفقهية* 

 ذكرها اجلندي, واألهدل, وباخمرمة, والبغدادي: أرجوزة يف علم الفرائض ـ] ٨[
 .ال يعلم موضع وجودها اليوموهي مفقودة . يف اهلدية

 : )هـ٦٧٦ت  ((*) القايض حممد بن أمحد بافضلـ٣٩
عبد هو العامل الفقيه, الشيخ حممد بن القايض أمحد بن حممد بن فضل بن حممد بن 
 تفقه .الكريم بافضل, مولده برتيم وهبا نشأ, وأرسته شهرية معروفة ال حتتاج إىل تعريف

 .وشيوخ عرصه) هـ٦٠٠تويف حوايل (القايض أمحد بأبيه 
, »الفقيه اإلمام األوحد«ـب: قةوصفه الشيخ عيل بن أيب بكر يف الرب: منزلته العلمية

 .يل القضاء يف تريم بعد متنع واحتجابوكان قد و
 .هـ, رمحه اهللا٦٧٦كانت وفاته برتيم آخر يوم من رجب سنة : وفاته

 ):هـ٦٧٦ت  ((*) الفقيه حممد باشعبةـ٤٠
ُاهللا, حممد بن حييى, عرف بأيب شعبة, عبد  الفقيه العالمة الشيخ, أبو ِ , ثم رضمياحلُ

 . دينالع
                                           

, حممد بن ١٠٢ ص:تاريخ حرضموت, شنبل, ١١٦ ص:الربقةكر, الشيخ عيل بن أيب ب: مصادر ترمجته (*)
 .٧٧−٧٦ ص:صلة األهلعوض بافضل, 

طبقات , الرشجي, ٢/٣٨٠: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٢٠: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
, وهو »تاريخ عدن«عزو إىل باخمرمة يف » حتفة الزمن«ويف تعليقات األستاذ احلبيش عىل. ٣٢٠: واصاخل

 ).٢٥٨ص (مل يرتجم له فيه, إنام  الرتمجة وردت يف الذيل الذي وضعه املحقق 



٣٣٩ 

, وبالفقيه عيل ابن داود )هـ٦٣٠ت (سامل بن حممد العامري الفقيه تفقه ب: شيوخه
, )هـ٦٤٠ت ( تفقه بالعالمة عيل بن قاسم احلكمي :األخري, و)هـ٦٤٧ت (العامري 

ت (, وهو تفقه بأبيه )هـ٦٠٩ت (اهللا ابن زكريا عبد وهو تفقه بالفقيه إبراهيم بن 
خ أبيه  بشيًح وتفقه إبراهيم ابن زكريا عاليا. طويري, وهو بالفقيه موسى ال)هـ٥٨١

, وهو )هـ٥٢٥ت (ويه عبدمي, وهو باإلمام ابن ْاهللا اهلرعبد موسى الطويري, وهو تفقه ب
 .بأيب إسحاق الشريازي

, وهو )هـ٦٧٦ت (عن العالمة زكي الدين بن احلسن البيلقاين املرتجم أخذ و
قرأ عليه الوجيز ) هـ٥٩٢ت ( النوقاين نرصعيل بن أيب تفقه بالعالمة حممد بن أيب 

, وهو تفقه بحجة )هـ٥٤٨ت (للغزايل, وهو تفقه بأيب سعد حممد بن حييى النيسابوري 
 ., بسنده)هـ٥٠٥ت (اإلسالم الغزايل 
َالفقيه حممد بن أيب بكر املعروف بابن حرابة : منهم: تالميذه كان ) هـ٦٧٦ت (َ

, )هـ٧١٨ت ( عدن الفقيه أمحد بن عيل احلرازي  وتويف قبل شيخه بأشهر, وقايضًعطارا
 »السلوك« مصنف القايض هباء الدين اجلندي املؤرخهو شيخ مات عىل قضاء عدن, و

 ).هـ٧٣٢ت بعد (
 بعدن يعرف بمسجد ً, لزم مسجداً صاحلاًكان رجال«: قال اجلندي: منزلته العلمية

وكان الناس . مسجد أيب شعبة: , فيقالًالتوبة, وملا طالت إقامته به صار يعرف به أيضا
أن السلطان املظفر عمر : , وذكر»شديد الورع«: , ووصفه بأنه»ينتابون إليه, ويزورونه فيه

 . إىل مسجدهًجاءه زائرا,  مؤسس الدولة الرسولية,)هـ٦٩٤ت (بن عيل الرسويل ا
 .هـ, رمحه اهللا٦٧٦تويف يف شهر شعبان من عام : وفاته



٣٤٠ 

 ):هـ٦٨٤ت  ((*)يى بافضل الشيخ إبراهيم بن حي−..
هو العالمة الشيخ الصويف, إبراهيم بن حييى بن القايض أمحد بن حممد بافضل, 

وهو . هـ٦٨٤الرتيمي احلرضمي الشافعي, مولده برتيم وهبا نشأته, وكانت وفاته سنة 
ت  (السقافالرمحن عبد يف عداد أعالم صوفية حرضموت, وإنام ذكرته ألن العالمة 

 رتبة االجتهاد الفقهي, بينام هي قيلت لغري َ له عىل أنه بلغٍهد بأبيات استش)هـ١٣٧٥
 .ذكر الفقهاء املامرسنيهنا م أضع له رقام ألن رشطي فلذلك, 

الشيخ أمحد بن أيب و, )هـ٦٥٣ت (الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي : شيوخه
 ., وبه خترج يف التصوف)هـ?٦٩٠ت (اجلعد األبيني اليمني 

 عىل مرشب الشيخ حميي الدين ابن عريب الصويف ًكان متصوفا: لعلميةمنزلته ا
 :طيب الرتيمي بيتني يقول فيهاماخل وأورد له ,)هـ٦٥٦(

 فال من بعدها تستفتئوين إذا مل أفتكم برصيح علم
 وينـذبـذا كـوإال بعد ه رآن أفتيـبام يف حمكم الق

أنه : ـ قصة هذين البيتني  القالدةـ ونقل عنه باخمرمة يف طيب الرتيمياخلوأورد 
 مشكلة ً يعرض عليه أقواال)هـ٦٣٨ت ( ابن عريب  الشيخ حميي الدين كتاب منرد عليهو

 ! األقوال املشكلةَالصوفية, فأنشد هذين البيتني ثم أجاب عن تلكمن ) الفقراء(لبعض 
:  البيتني بعد إيراد هذين)هـ١٣٧٥ت  (اهللا السقاف الرمحن بن عبيدعبد قال السيد 

يريد أن يستدل هبام عىل أن قائلهام . »أوليس من أرصح الرصيح يف دعو االجتهاد?«
                                           

, الطيب ١٠٥ص: تاريخ حرضموت, شنبل, ٥٤ص: الربقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)
, ٧٧ص: صلة األهل, حممد بن عوض بافضل, )٣٣١٢: ترمجة (٥/٤١١: قالدة النحرباخمرمة, 

 .٧٨٤ص: م القوتإداعبد الرمحن السقاف, 



٣٤١ 
 ولكن السقاف مل يطلع عىل كالم يدعي االجتهاد يف العلوم الرشعية, وذلك ممكن وجائز,

  الفقهيان إىل الفقه واالجتهادّتُمَال يهام ليسا يف حمل الشاهد, وفطيب, وعليه; اخلباخمرمة و
 .لة, واهللا أعلمبص
ٍ الفقيه عيل باحجرـ٤١ ْ  ):هـ٦٨٥−٥٩٨ ((*)ُ

احلسن, عيل بن حممد بن حجر بن أمحد بن  هو العالمة الفقيه التاجر, الشيخ أبو
ًعيل بن حجر األزدي نسبا ْ ْ, اهلجريني احلرضمي, مولده باهلجرين من وادي حرضموت ُ

 .ًهـ مخسامئة وثامنية وتسعني تقريبا٥٩٨سنة 
دايش السكسكي املعروف اخلذ عن الفقيه الصالح عثامن بن أسعد أخ: شيوخه

, )هـ٦٦١ت (بالعجالين, له منه إجازات, وعن الشيخ الصالح حممد بن إبراهيم الفشيل 
 .])هـ?٦٢٠ت (عيل  ابن جديد السيد  الفقيه املحدث تالمذةمن [

قايض : , منهم»ُأخذ عن أيب حجر مجاعة من عدن وغريها«: قال اجلندي: تالميذه
العباس  , والعالمة أمحد بن عمر بن إقبال, أبو)هـ٧١٨ت (عدن أمحد بن عيل احلرازي 

, وهو من الواردين عىل ثغر عدن, كان إمام مسجد )هـ?٧٥٠ت (القزويني العدين 
 لإلقراء, والفقيه حممد بن احلسني بن عيل بن املحرتم احلرضمي نزيل عدن ًالسامع, مالزما

 ). هـ٦٨١ت (
, له مسموعات وإجازات, وكان ً حمدثاًكان فقيها«:  قال اجلندي: العلميةمنزلته

 من أن خيتلط بامله يشء من ًمن أهل املروءات والديانات, وكان ذا دنيا متسعة, متورعا
ُوبلغ الفرض «:قال. »الشبه, وال يبايع من يتهم بذلك, وال من حيتكر الدرهم يف بيعه

                                           
حتفة , األهدل, ١/٢٤٣: العقود اللؤلؤيةزرجي, اخل, ٢/٤٢٢: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

:  قالدة النحر, نفس املؤلف,)٢١٠ترمجة رقم (, ١٩٠ ص:تاريخ ثغر عدن, باخمرمة, ٢/٣٨٠: الزمن
 ). ٣٣١٤: ترمجة (٥/٤١٢ ٣



٣٤٢ 
ًالزكوي من ماله أربعني ألفا , يتصدق بذلك يف غالب أيامه, حتى كاد ًستني ألفا: وقيل, ُّ

وكان من قدم عدن من أهل الفضل : , قال»ال تنقطع صدقته ومل يزل عىل ذلك حتى تويف
إنام ينزل يف الغالب عىل هذا الفقيه, فينزله يف بيت من بيوته عىل قرب منه, ولكون الناس 

ك لكثرة ما كان يسمع فيه من الكتب جيتمعون للقراءة عليه يف مسجد السامع, سمي بذل
 .عىل وارديه
هـ مخس وثامنني وستامئة, وهو ٦٨٥تويف ليلة األربعاء خامس صفر سنة : وفاته

َ أن قربه بالقطيع بقرب قرب عرصيه وبلديه :ابن ثامن وثامنني سنة, ذكره اجلندي, وذكر ُ
 .الفقيه باشعبة

 ):هـ٦٩١ت  ((*)القدوس الشباميعبد  الفقيه ابن ـ٤٢
القدوس األزدي الشبامي, عبد اهللا, حممد بن عبد  هو العالمة الفقيه األديب, أبو

 .من شبام حرضموت, سكن مدينة ظفار وتوطنها ونسب إليها
الفقيه األديب :  ومن طبقة شيوخه يف ظفار.مل تسعف املصادر بذكر شيوخه: شيوخه

لميذه الفقيه باحممود, , وت)هـ٦٧٠ت (سعيد املنجوي, وزير السلطان إدريس احلبوظي 
 .والفقيه عيل بن حييى باططة, وغريهم

تفقه ) هـ٧٢٢ت بعد (منهم ابن أخته الفقيه أمحد بن حممد بن سامل باعالف : تالميذه
 ).هـ٧٢٢ت (رشاح  عليه وتزوج ابنته, وويل قضاء ظفار بعد شيخه القايض إبراهيم أبو

, ال سيام يف علم األدب, وله أشعار ً فاضالًكان فقيها«: قال اجلندي: منزلته العلمية
, )قرية من قر ظفار(طيب بطاقة اخلاهللا عبد رائقة, منها ما أنشدنيه الفقيه حممد بن محد بن 

 :القدوس لنفسهعبد أنشدين ابن : هـ ثامين عرشة وسبعامئة, قال٧١٨وذلك بعدن سنة 
                                           

 قالدة, باخمرمة, ٢/٤٣٤: حتفة الزمن األهدل, ,٤٧٠−٢/٤٦٩: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
 )٣٣٧٢: ترمجة (٥/٤٤٠: النحر



٣٤٣ 
  الباريِالقاخل ِو هبا من عذابُأنج ٌرةِذـ معى اهللاَـ ألقَومـن أين يل يـم

 رمي وأوزاريُ ذنبي ومن جِظيمَع نـِ مُمَه أعظـ اللُوْ وعفٌذنبي عظيم

 : الفقهيةمصنفاته* 
 .ذكرها اجلندي, واألهدل, وباخمرمة, ومل نقف عليها: منظومة التنبيهـ ] ٩[

قبل دخول عسكر الواثق الرسويل إبراهيم , ًهـ تقريبا٧٩١سنة تويف يف ظفار : وفاته
 .هـ, رمحه اهللا٧٩٢بنحو سنة, وكان دخول الواثق سنة ) هـ٧١١ت (املظفر يوسف ابن 

 ):هـ٧٠٠ت حوايل  ((*) الفقيه أمحد ابن عقبةـ٤٣
والين, اخلهو العالمة الفقيه الشيخ أمحد بن أيب احلسن عيل بن أمحد بن حممد الزيادي 

 الشهري لشاعر اهلجرينيوأبوه هو ا. , أو بعدنًاهلجريني احلرضمي, مولده باهلجرين غالبا
 . بن عقبة صاحب القصيدة الرائية الشهريةعيل 

ِعن الشيخ اإلمام أيب الذبيح إسامعيل بن حممد بتهامة اليمن أخذ الفقه : شيوخه َّ
القايض زكي هـ بعد أن قدمها ٦٥٠عاد إىل عدن حوايل سنة  ثم ,)هـ٦٧٦ت (احلرضمي 

ِالدين بن احلسن البيلقاين َ  . فأخذ عنه هبا) هـ٦٧٦ت ( نزيل عدن َ
ُالعالمة الفقيه اإلمام حممد بن سعد باشكيل: أشهر تالمذته , أخذ )هـ?٧٦٠ت  (ُ

 , الذي مات بتعز وهو يطلب)هـ٧١٠ت (, وابنه الفقيه حممد بن عقبة »التنبيه«عنه كتاب 
 .)١(العلم

                                           
 تاريخ, الطيب باخمرمة, ٢/٤٢٦: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٢: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

 ).٣٤٨٧: ضمن ترمجة أبيه, برقم (٥/٤٩٩: قالدة النحر, نفس املؤلف, )١٦( ترمجة ٣٩ ص:عدن
 .٢/٤٢٧: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٢: سلوكالاجلندي, )  ١(



٣٤٤ 

ْانتقل آخر عمره إىل وادي حجر: وفاته  )٢()دارةَّالص(ر قرية َّ وتدي,عمي وكان قد )١(َ
 ).هـ٧٠٠−٦٨١(امسة من املائة السابعة اخلا تويف, أدرجه باخمرمة يف القالدة يف الطبقة وهب

*          *          * 
 

                                           
 موضع لبني عامر بن وهب, من بني معاوية األكرمني من كندة, وهو من أعامل: َويعرف بحجر بن دغار) ١(

 . وما بعدها٩٢ ص:إدام القوتالسقاف, : ينظر.  من ختومها اجلنوبيةًحرضموت قريبا
 .٩٥ ص:إدام القوتالسقاف, . ةخو مائة عني نضاناحية مشهورة بخصوبتها, فيها نح: قرية الصدارة) ٢(



٣٤٥  

 الفصل الثاين
 جهود فقهاء حرضموت يف عرص التحرير األول للمذهب

 )عرص سيادة مصنفات اإلمام النووي(
 من مطلع القرن الثامن إىل هناية القرن العارش اهلجري

 )هـ١٠٠٠−٧٠١(
 :وفيه مباحث
 . فقهاء حرضموت يف القرن الثامن اهلجري:املبحث األول
 . التاسع اهلجري فقهاء حرضموت يف القرن:املبحث الثاين
 . فقهاء حرضموت يف القرن العارش اهلجري:املبحث الثالث



٣٤٦ 



٣٤٧ 

 الفصل الثاين
 جهود فقهاء حرضموت يف عرص التحرير األول للمذهب

 )عرص سيادة مصنفات اإلمام النووي(
 من مطلع القرن الثامن إىل هناية القرن العارش اهلجري

 )هـ١٠٠٠−٧٠١(
 :مهيدـت

 عن ابن سمرة ـ أن أهل اليمن كانوا بعد ًثاين والثالث ـ نقالتقدم القول يف الباب ال
رمحه اهللا, ويأيت ) هـ٤٧٦ت (امسة يتفقهون عىل كتب أيب إسحاق الشريازي اخلاملائة 

, وقد استمرت الدراسة )هـ٥٠٥ت (بعدها مصنفات حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل 
هـ إىل وفاة ٤٧٦ الشيخ أيب إسحاق من وفاة(فيها والتعويل عليها طيلة قرنني من الزمان 

, إىل أن أتى عرص الشيخني الرافعي والنووي يف القرن السابع )هـ٦٧٦اإلمام النووي 
 .اهلجري

 فضل هذين اإلمامني ًمبينا» املجموع رشح املهذب«قال اإلمام النووي يف مقدمة 
 سائر علامء ثم إن أصحابنا املصنفني ـ ريض اهللا عنهم أمجعني وعن«: وفضل مصنفاهتام

أكثروا التصانيف كام قدمنا وتنوعوا فيها كام ذكرنا واشتهر منها لتدريس  املسلمني ـ
ومها كتابان عظيامن صنفهام إمامان » الوسيط«و» املهذب«: املدرسني وبحث املشتغلني

أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي, وأبو حامد حممد بن حممد بن : جليالن



٣٤٨ 
 ريض اهللا عنهام, وتقبل ذلك وسائر أعامهلام منهام, وقد وفر اهللا الكريم دواعي حممد الغزايل

العلامء من أصحابنا رمحهم اهللا عىل االشتغال هبذين الكتابني وما ذاك إال جلاللتهام وعظم 
 . انتهى.»فائدهتام, وحسن نية ذينك اإلمامني
أيت إىل هذا العرص ن) عرص االستقرار ومتام االنتشار(وبعد ذلك العرص األول 

, حيث كانت )وهو ثاين عصور املذهب الشافعي يف حرضموت بحسب هذا البحث(
ِهـ,  مع مصنفات اإلمام ٦٢٣الكريم الرافعي القزويني املتوىف سنة عبد مصنفات اإلمام 

هـ, هي املرجع للفقهاء الشافعية, ٦٧٦حميي الدين حييى بن رشف النووي املتوىف سنة 
 ملا امتازت به مصنفاهتام ًاعتربا نقطة حتول يف مسرية الفقه الشافعي, نظراوهذان اإلمامان 

 عديدة, )التنقيحي(من حترير ومجع وتنقيح ملصنفات من سبقهام, وأسباب بروز هذا الدور 
 : أمهها

َ كثرة املصنفات املذهبية التي هي نتاج تراكم معريف خالل أربعة قرون ـ١ ٍّ َِ ٍ ُ َ من وفاة (ُ
 . , وانتشارها العظيم يف األقطار)مؤسس املذهب

 انحسار االجتهاد وغلبة التقليد املذهبي بني املسلمني, مما دعاهم إىل االشتغال ـ٢
 .)١(روج إىل أفق أوسعاخلبنصوص املذهب دون 

َّ لإلمام النووي ليوفيه حقه َ الكالمُولبيان أمهية مصنفات اإلمام الرافعي رمحه اهللا أدع َ ِّ
ْ مصنفات أصحابنا ـ رمحهم اهللا ـ يف هناية الكثرة, فصارت منترشات, مع ْكانت«: فيقول فيه َُ ِ َِ ِ

ٌما هي عليه من االختالف يف االختيارات, فصار ال حيقق املذهب من أجل ذلك إال أفراد  َ َِ ُ ِّ ِ

َمن املوفقني الغواصني املطلعني, أصحاب اهلمم العاليات, فوفق اهللاُ سبحانه وتعاىل  َّ َِّ وله ـ َّ
َ من متأخري أصحابنا من مجع هذه الطرق املختلفات, ونقح املذهب أحسن تنقيح, ـد احلم َّ َ َ

ومجع منترشه بعبارات وجيزات, وحو مجيع ما وقع له من الكتب املشهورات, وهو 
                                           

 . وما بعدها٣٦٦ص: املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيأكرم القواسمي, . د: ينظر للمزيد) ١(



٣٤٩ 
ِاإلمام اجلليل املربز املتضلع من علم املذهب ْ َأبو القاسم الرافعي, ذو التحقيقات, فأتى يف : ِّ

ِبام ال كبري مزيد عليه من االستيعاب, مع اإلجياز واإلتقان وإيضاح » جيزرشح الو«كتابه  ِ ِ ٍ

ِالعبارات, فشكر اهللا الكريم له سعيه, وأعظم له املثوبات, ومجع بيننا وبينه مع أحبابنا يف دار  َ َ َ
 . انتهى.»كرامته مع أويل الدرجات

 ًتأخرين, أنقل كالماعند امل) ًالرافعي والنووي, معا(ِوملعرفة مكانة كتب الشيخني 
من مقدمة كتابه اجلليل ) هـ٩٧٤ت ( للعالمة اإلمام الشيخ أمحد ابن حجر اهليتمي ًمهام

ً ومنظراًفيقول مقعدا» حتفة املحتاج يف رشح املنهاج« َأن الكتب «:  للمتأخرين من الشافعيةِّ ّ
ِاملتقدمة عىل الشيخني ال يعتمد يشء منها إال بعد مزيد الفحص ِ َ ُ َِّ ٌ َ َّ َ والتحري حتى يغلب عىل َ ِ ِّ

َالظن أنه املذهب, وال يغرتَ بتتابع كتب متعددة عىل حكم واحد, فإن هذه الكثرة قد تنتهي  َ ِّ َُّ ٍ ٍٍ ٍ ِ ُ ُ ُ ُِّّ َ
َإىل واحد, أال تر أن أصحاب القفال, أو الشيخ أيب حامد, مع كثرهتم ٍ ٍِ َ ِّال يفرعون : َ

ًويؤصلون إال عىل طريقته غالبا َ َ, وإن خالفِّ ِت سائر األصحابْ ُفتعني سرب كتبهم! ْ ُ َ َهذا . ََّ
َكله يف حكم مل يتعرض له الشيخان أو أحدمها, وإال فالذي أطبق عليه حمققو املتأخرين,  ُ ِّ َ َّ ُُّ ِ َّ ْ َّ ٍ

َومل تزل مشاخينا يوصون به وينقلونه عن مشاخيهم, وهم عمن قبلهم وهكذا ََّ ُ َ ْ َأن املعتمد : َ َ َّ
ِ مل جيمع متعقبو كالمما: َما اتفقا عليه, أي ُِ َّهام عىل أنه سهو, وأنى بهِّْ ٌ ْ  . انتهى.»!َ

وليس معنى قولنا إن التقليد قد غلب عىل فقهاء هذا العرص وما بعده, أن الزمان خال 
ٌمن جمتهدين أو جمددين, بل األمر بخالف ذلك, فقد ظهر من الشافعية أئمة عظام قاموا  ٌ ِّ

يف العصور الوسيطة, وأعادوا احلياة إىل املذهب الشافعي بام بتجديد الفقه, وأحيوا االجتهاد 
اإلمام سلطان : وكان عىل رأس أولئك. أضافوه وأحيوه من أنظار ومفاهيم واجتهادات

ت (شامة املقديس  الرمحن أبوعبد , وتلميذه اإلمام )هـ٦٦٠ت (السالم عبد العلامء العز بن 
 .زات أخر, ال نطيل بذكرها, وغريمها, كام امتاز هذا العرص بمي)هـ٦٦٥

وسوف نر من خالل قراءتنا لرتاجم فقهاء حرضموت هذه املرحلة ما أنتجته 
 .عقلياهتم وأثمرته جهودهم يف هذا الصدد, واهللا ويل التوفيق



٣٥٠ 

 املبحث األول
 فقهاء حرضموت يف  القرن الثامن اهلجري
ُّتغلب املذهب الشافعي يف هتائم اليمن وحرضموت يف هذه ا ُ َملرحلة عىل غريه, َ

ُحتى وصلت أصداء انتشاره إىل حوارض اإلسالم الكبرية, فنجد احلافظ التاج السبكي  َ
 من أتباع الشافعي ـ أهل اليمن, :ومنهم ـ أي«: يقول يف طبقاته الكرب) هـ٧٧١ت (

 . انتهى.)١(»والغالب عليهم الشافعية, وال يوجد غري شافعي, إال أن يكون بعض الزيدية
ص واقعي منصف ومفيد من اإلمام السبكي فيام يتعلق بشافعية اليمن, ومنها وهو ن

 .حرضموت بالطبع
 ):هـ٧٠٥ت  ((*)َري امليفعياخل  الفقيه أبوـ٤٤

اهللا بن حممد بن جرب عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن عبد ري بن اخل هو الفقيه أبو
َميفعة(َاملأريب األصل ثم امليفعي, نسبة إىل منطقة  ًكان أبوه قدمها من مأرب متفقها, )٢()َ ِ َ ,

 .ري هذا هبااخل فولد له ابنه أبو ,ً وحاكامًفأحبه أهلها, وأقام عندهم مفتيا
                                           

 .١/٣٢٧: طبقات الشافعية الكربتاج الدين السبكي, ) ١(
, الطيب باخمرمة, ٤٢١−٢/٤٢٠: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٥٦: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

 ).٣٥٨٩: ترمجة (٦/٣٤: قالدة النحر
 تسمى مديرية ميفعة, تقع جنوب ًأرض واسعة سميت باسم بلدة ميفعة القديمة املندثرة, وحاليا: ميفعة) ٢(

 .٧٩ ص:إدام القوت السقاف, :ينظرمدينة حبان من أعامل حمافظة شبوة, 



٣٥١ 

َمن أعامل عدن أبني ف) الطرية(خرج يف طلب العلم حتى قدم قرية : شيوخه ْ َ  َيِقَلَ
يه ولزمه إىل أن ه علفقفت) هـ٦٤٧ت (ري ابن جرب اخلالرمحن بن أيب عبد هبا قريبه الفقيه 

ري من أبني إىل هتامة اليمن وأكمل تفقهه باإلمام إسامعيل اخل ثم خرج الفقيه أبو. تويف
وأخذ بأحور . , وهو أخذ عن أبيه بسندهً جيداً, وتفقه به تفقها)هـ٦٧٦ت (احلرضمي 

  يف»الفائق«, أخذ عنه كتاب )١(َّاهللا حممد بن أمحد بن عراف اليافعيعبد عن الفقيه أيب 
ت (الظفاري, عن اإلمام القلعي ) نصري: أو(الوعظ, بروايته له عن حييى ابن أيب قصري 

 ., وهذا سند جيد)هـ٥٧٧
ري اخلالرمحن بن أيب عبد تفقه املرتجم بشيخه الفقيه : سنده تفقهه يف املذهب الشافعي

وهو تفقه بالرشيف عيل ) هـ٦٥١ت (وهو بالفقيه الصالح حممد بن إسامعيل احلرضمي 
 بن الرمحنعبد  وتفقه احلرضمي بخاله الفقيه حممد بن ح. بسنده) هـ?٦٢٠ت (ابن جديد 

 ,)هـ٥٢٥ت (ويه املهروباين الكمراين عبدالرمحن, وهو تفقه بابن عبد َكبانة, وهو تفقه بأبيه 
 وتفقه احلرضمي بالربهان أيب الفتوح نرص بن عيل احلرصي البغدادي ح. وهو بأيب إسحاق

, وهو )٢/٣٣١: اجلندي(, وهو بابن البرصي )هـ٦١٨هـ, أو ٦٠٦ت (نبيل ثم املكي احل
 .وهذا أعىل بدرجة. بأيب إسحاق الشريازي

ْري من هتامة إىل وادي حجر, ونرش العلم هناكاخل  انتقل الفقيه أبو:تالميذه  إىل أن ,َ
ت (تي الرمحن السبعبد الفقيه أمحد بن : طلب لقضاء الشحر,  فأخذ عنه هبا مجاعة, منهم

ت بعد (اهللا باأسد عبد وعيل بن , )هـ٧٣٢ت (, وحسن بن عيل باجبري )هـ?٦٩٥
اهللا بن أمحد باحارث الشبامي, وحممد بن مسعود باهبري, وحممد بن كليب عبد , و)هـ٧٣٠
 . وغريهموالين,اخل

ْالرمحن بن أمحد السبتي قايض الشحر عبد بعد وفاة الفقيه : منزلته العلمية حوايل سنة (َّ
                                           

 .٢/٤٥٦: السلوكاجلندي, )  ١(



٣٥٢ 
 هبا, ً ومفتياً خلت الشحر من القضاة, فطلبه ابن إقبال ـ حاكمها ـ وعينه قاضيا)هـ٦٦٩

نحو (فانتفع به أهلها وانترش عنه الفقه, وأخذ عنه مجاعة تقدم ذكرهم, ومل يزل عىل قضائها 
ٌهـ أو التي تليها, فعني عىل قضائها رجل اسمه عمر ٦٧٦, إىل أن دمهها الغز سنة ) سنوات٨ ِّ ُ
َري بيته, فكان ذلك القايض اخل , فلام قدم لزم أبو)الكريدي: أو(مد بن إبراهيم الكردي بن حما

إن : يستدعيه يف قضايا ال يليق حضوره ألجلها, وربام سفه عليه, فكان أهل الشحر يقولون
وملا ضاق به احلال من ترصفات !! بينهام يف العقل والفهم والدين كام بني البهيمة واآلدمي

 .يض خرج إىل حرضموت, ثم منها إىل وادي حجر وسكنه إىل أن تويفذلك القا
َهـ مخس وسبعامئة, بقرية تدعى احلصني من وادي حجر, ٧٠٥تويف سنة : وفاته

 .رمحه اهللا
 ):هـ٧١٠ت قبل  ((*)الرمحن ابن عقبةعبد  الفقيه ـ٤٥

) قبةباع: أو(الرمحن بن حممد بن سامل ابن عقبة عبد هو الفقيه العالمة القايض 
 . والين, اهلجريني, كان والده من الفقهاء وله تصانيف وخطب مستحسنةاخل

: قلت . انتهى.»ري, والبن الرنبولاخل للفقيه أيب ًكان زميال«: قال اجلندي: شيوخه
أمحد بن أيب :  يف ترمجته, وابن الرنبول; واسمهًهـ, كام تقدم آنفا٧٠٥ري مات سنة اخل أبو

هـ, ومها من تالمذة اإلمام الفقيه ٧٢٤بأبني, تويف سنة ) لاملح(بكر, من قرية تسمى 
, فلعل املرتجم صاحب الفقيهني )هـ٦٧٦ت (الصالح إسامعيل بن حممد احلرضمي 

 .تقتضيه الزمالةاملذكورين يف األخذ عن الشيخ احلرضمي, حسبام 
 ًرصابكر عىل قضاء اهلجرين, معا بكر, وكان أبو أخذ عنه ولداه أمحد, وأبو: تالميذه

 ).هـ?٧٣٢ت (للمؤرخ البهاء اجلندي 
                                           

: قالدة النحر, الطيب, ١/٤٢٦: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦١: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
 ).٣٦١٩: ترمجة (٦/٤٦



٣٥٣ 

 .تويف باهلجرين لبضع وسبعامئة, كام ذكره اجلندي واألهدل وباخمرمة: وفاته
 ):هـ٧١٠ت حوايل  ((*)واليناخل الفقيه ابن كليب ـ٤٦

 والين,اخلاهللا, حممد بن كليب بن جعفر  عبد هو العالمة الفقيه الصالح, القايض, أبو
 ثم ارحتل يف طلب العلم, وسكن الشحر وتوىل ,, ولد هباأصله من شبام حرضموت

 .قضاءها
ت (ري ابن جرب املأريب اخلعىل الفقيه أيب ) ميفعة( يف ًطلب العلم أوال: شيوخه

ثم ارحتل إىل ظفار احلبوظي, . هـ٦٦٩قبل أن يتوىل املذكور قضاء الشحر عام ) هـ٧٠٥
, )أواخر القرن السابع(ي ثم الظفاري فقرأ عىل الفقيه حسني بن عمر بن أيب احلب الرتيم

وهو تفقه بأبيه عمر بن أيب احلب, وهو بالفقيه أمحد باحممود, وهو بالفقيه سعد بن سعيد 
الفقيه أيب بكر باماجد, وهو بعمه الفقيه إبراهيم ب, وهو )هـ٦٧٠ت حوايل (املنجوي 

 .ًسند نازل جدا, رمحهم اهللا, وهذا )هـ٥٧٧ت (باماجد, وهو بالفقيه اإلمام القلعي 
 .ومل أقف عىل تسمية أحد من تالميذه

,  وهو الذي ويل قضاء الشحر ً فاضالًكان فقيها«: قال فيه اجلندي: منزلته العلمية
ّكام قدمت قبل األبيني أو (ْواألبيني الذي عناه اجلندي هو عمر الكردي : قلت . انتهى.»ْ

, وكانت والية الكردي )هـ٧٠٥ت (ري اخلالذي تقدم يف ترمجة شيخه أيب ) الكريدي
هـ, وال أدري إىل متى استمرت والية هذا الكردي, ثم ٦٧٧هـ أو ٦٧٦املذكور من سنة 

 ,خلفه صاحب الرتمجة, ثم بعده القايض حممد بن أمحد السبتي اآلتية ترمجته هذا فيام أر
 . واهللا أعلم

 :وله شعر يعجب منه يف وصف الزمن, قوله«: قال اجلندي
                                           

 .٢/٤٣٤: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٧٠: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)



٣٥٤ 
ًأر زمنا َوضـيع وده ع الـــَرفــَرفيع ويـدين الــُ يَ ِخلط اجلـد بـاهلزلـ يـًراـَِ َّ ُ 
 ِلـُّن الـسفـُان مــزمـتعاىل هبم هذا ال مـهــُ مكانًالـُان سفــٍوم كـَّأر ذل ق

ُوأصبح من يف موضع السفل وضـعه َُّ ِأمريا, وأهل األمر يف موضـع النعـ ِ ُ  ِلـً
ُفأدين مكان العل  ِلـا ذوو العقــرتـضيهـة ال يـال رتبـب هـــُ أهلتَّانحطـِم فـُ

ِّوقد كسدت سوقي لقـل ذوي النُّهـى ِ ِإذ الشكل يف األشيا تدنى إىل الـشكل ْ ُ 
َم العمـوع  ِلـٍم وال جهــن علــَوال فرق فيهم بي رواـَور فتغيــَّل الــى كـَّ
َّاش بنمـن مـــ بيًاـُرت غريبـوص ِ َو يل عىل غــَمنطٍود ـُسـن حـوبي ٍةـــٍ  ِّلـــٍ

 . انتهى.»وهذا الشعر من مجلة قصيدة كبرية«: قال اجلندي
 .هـ, رمحه اهللا٧١٠ بعد سنة ًمل تؤرخ وفاته, ولكنه مات غالبا: وفاته

 ):هـ٧١٢ت  ((*) القايض حممد بن أمحد السبتيـ٤٧
محد بن الرمحن بن أعبد هو العالمة القايض الفقيه مجال الدين حممد بن أمحد بن 
ِحممد السبتي الضمعجي الظفاري األصل, الشحري املولد والنشأة َ َّ. 

, وتفقه بالفقيه أمحد )هـ٦٩٥ت حوايل (وأخذ عن والده القايض أمحد : شيوخه
ت (ري املأريب اخليف أبني, وبالفقيه العالمة أيب ) هـ٧٢٤ت (بن أيب بكر ابن الرنبول ا

 . عىل قضاء الشحر) هـ٦٦٩يل ت حوا(الرمحن عبد الذي خلف جده ) هـ٧٠٥
أنه وابن الرنبول تفقهوا : ًالرمحن ابن عقبة قريباعبد وقد سبق يف ترمجة الفقيه 

أخذه عن القايض : ومن طرق تفقه ابن الرنبول.  سنده, إلخبالفقيه إسامعيل احلرضمي
 املقدم )هـ٦٠٨ت (ار ّإسحاق الطربي, وهو عن الرشيف يونس اهلاشمي األزجي القص

 .)هـ٦٧٦ت ( يف ترمجة الفقيه باشعبة سنده
                                           

 حتفة, األهدل, ١/٤٠٤: العقود اللؤلؤيةزرجي, اخل, ٢/٤٥٩: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
 ).٣٦٨٥: ترمجة (٦/٧٤: القالدة, باخمرمة, ٢/٤٢٤: الزمن



٣٥٥ 

, )هـ٧٢٣ت بعد (ْأجلهم القايض أمحد بن إبراهيم ابن احلرف اللحجي : تالميذه
 ).هـ٧٦٨ت (ُاهللا بن عمر بامهرة الشبامي عبد قدم عليه من حلج وتفقه به, والفقيه العالمة 

الق, مريض , حسن األخً, حمققاً فاضالًكان فقيها «:قال اجلندي: منزلته العلمية
الفتو, وكان ممن يذكر بالكرم وعلو اهلمة ورشف النفس, وحسن القيام بمن يصله, ال 

 .ً قضاء الشحر أيضاً, وكان متوليا»ً مصقعاًسيام من أبناء اجلنس, وكان خطيبا
 ., رمحه اهللاًهـ, عن بضع وأربعني عاما٧١٢تويف سنة : وفاته

 :  الفقهيةمصنفاته* 
يف ) هـ٨٥٥ت ( إليه العالمة البدر احلسني األهدل هنسب: رشح الرحبية ـ] ١٠[

, » قدر كراسنيًاَ خمترصًنة رشحاِاهللا ابن املتقعبد ورشح أرجوزة الشيخ أيب «: تارخيه, قال
ُوهو مما تفرد بذكره عن بقية املؤرخني, ومل يذكره اجلندي من قبل, لذا تعقبه األستاذ 

بأن هذا الرشح إنام هو ألخيه ريض الدين : ًركااحلبيش يف تعليقاته عىل حتفة الزمن مستد
ٌ األستاذ أن يكون هناك رشحواستبعد, اآلتية ترمجته, )هـ٧٦١ت (أيب بكر   لصاحب ُ
 .الرتمجة

 عىل الرحبية كام وصف رشح خمترصولكني ال أستبعد أن يكون للمرتجم : قلت
ِّاألهدل, السيام إذا علمنا أن رشح أخيه ريض الدين أيب بكر  كام سيأيت (,  مطولٌرشحَ

املسائل « عنوانه ًكتابا) ٣١٢ص (وقد ذكر األستاذ احلبيش نفسه يف مصادره ). وصفه
ًأن منه نسخة : َ, وذكر)اهللا بن حممد السبتيعبد ( نسبه لـ»املرضية رشح متن الرحبية

ُ, وأعتقد أنه هذا هو الرشح الذي ذكره البدر )٩٣٩(بمكتبة جامع صنعاء الغربية برقم 
اهللا عبد أيب (: َ من النساخ قلب عبارةً يف اسم املؤلف أو حتريفاًهدل, ولعل سقطااأل

, ويمكن التحقق من ذلك بالرجوع إىل النسخة املحفوظة )اهللا بن حممدعبد (: , إىل)حممد
 . يف املكتبة املذكورة



٣٥٦ 

َثم إن األستاذ احلبيش أعاد ذكر هذا الرشح ونسبه إىل حممد بن أمحد صاحب هذه 
وعزا ذلك إىل , )٩٤١: ٢(» جامع الرشوح واحلوايش«مجة يف كتابه املوسوعي الرت

ِّبينام هو يف املعجم املذكور منسوب إىل ريض ) ٩٩٩ ص:معجم املطبوعات لرسكيس( ٌ
 .فليحرر! الدين أيب بكر, ال إىل أخيه حممد بن أمحد صاحب هذه الرتمجة

كان مريض الفتو, وردت  «:ذكرها اجلندي أثناء ترمجته, بقوله:  فتاو ـ]١٠[
 . انتهى.»منه أسئلة إىل شيخي أيب احلسن األصبحي, تدل عىل حتقيقه وتدقيقه

 ):هـ٧٢٠ −?٦٣٠ ((*)الرمحن باعلويعبد  الفقيه أمحد بن ـ٤٨
 بن حممد صاحب )١(الرمحن بن علويعبد هو السيد العالمة الفقيه أمحد بن 

 .ولد برتيم, وهبا نشأمرباط, باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي, 
ت (الرمحن باعبيد مصنف اإلكامل عبد أخذ عن شيخ الكل العالمة : شيوخه

رد, وعىل الثاين اخل, نص عليهام )٢()هـ٦٢٤ت (, والفقيه عيل بن أمحد بامروان )هـ٦١١
, قال )هـ٦٥٣ت (وعن ابن عم أبيه الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي . فقط الشيل

ىل الثالثة مصنفات اإلمام الغزايل ومصنفات أيب إسحاق الشريازي يف إنه قرأ ع: رداخل
ت (طيب األنصاري اخلوعن خاله الفقيه العالمة الشيخ عيل بن حممد : زاد الشيل. الفقه
 ).هـ٦٤٠

                                           
: ترمجة( ٦/١١٤: قالدة النحر, باخمرمة, ١١٤ ص:تاريخ حرضموتأمحد شنبل, : مصادر ترمجته (*)

  ,٢/١٣٧: املرشع الروي, الشيل, ٣٥٦, و١٣٥ ص:الغرر, خرد, )٣٧٧٣
عيل, وهو خطأ, بينام هو يف : إىل» قالدة النحر«الشهري بعم الفقيه, وحترف يف الطبعة اجلديدة من كتاب )  ١(

 .عىل الصواب) علوي): (٣٨٢٢: , ترمجة٣/٣٢٧٥(الطبعة اليمنية األوىل 
طأ اخل إىل أمحد أيب مروان, وتكرر): املرصية( من الطبعة األوىل ١٣٥ص: حترف اسمه يف مطبوعة الغرر) ٢(

 .١٨٠ص): هـ١٤٢٧خاصة, (نفسه يف الطبعة الثانية 



٣٥٧ 

اهللا, وعلوي, وحممد عبد أوالده : أخذ عنه مجاعة من أهل بيته, منهم: تالميذه
اهللا, وأمحد, وعيل أبناء الفقيه املقدم, والرشيف عبد , وعلوي: ْامللقب بالنَّقعي, واألرشاف

طيب, اخل, وابن خاله الفقيه حممد بن عيل )هـ٧٢١ت (اهللا بن علوي بن الفقيه املقدم عبد 
 . وغريهم

, ً ورعاً, زاهداً فاضالًكان رمحه اهللا عاملا«: طيب الرتيمياخلقال فيه : منزلته العلمية
 . انتهى.»الوجيز: كان هذا الفقيه حمفوظه«: د أمحد شنبل, وقال السي»ً متواضعاًرشيفا

كان حيقق حفظ الكتاب «: رداخل, وقال »الفقيه األجل, العامل العامل«: وقال باخمرمة
: , ومقروءاتهًالذي اعتنى برشحه العلامء املسمى بالوجيز, فإنه كان ينقله وحيفظه أيضا

طابة برتيم مدة اخلكام توىل .  انتهى.»يكتب الغزايل يف الفقه, وكتب أيب إسحاق الشرياز
 .من الزمن

 . رد, رمحه اهللاخلهـ, كام أرخه شنبل وباخمرمة و٧٢٠تويف برتيم سنة : وفاته
أننا إذا قلنا بصحة أخذه عن الفقيهني باعبيد وبامروان : ; وهيوهنا مالحظة* 

 سنة ٢١باعبيد هـ, ليكون عمره عند وفاة الفقيه ٥٩٠فيكون مولده عىل أقل تقدير سنة 
 أيب إسحاق والغزايل وعليه; فيكون عمره !مصنفاتى له التفقه عىل يديه وقراءة ليتسنّ

سنة, والسكوت عن تعمري كهذا غري معقول, ألن دواعي ١٣٠حوايل : عند وفاته
رد اخل حصل عند املؤرخ ًأعتقد أن خلطا: ًوثانيا.  ًأوالاملؤرخني تتوفر عىل ذكر أمثاله, هذا 

هـ, ٦٥٠, املتوىف سنة )١( بن حممدالسيد أمحد بن علوي:  الرتمجة وبني عمهبني صاحب
 أن مولد :فالذي أراه! رد والشيلاخلذ الفقيه بامروان كام يف ترمجته عند يمتالهو من و

هـ, وكان عمره عند وفاته حوايل التسعني عىل ٦٣٠صاحب الرتمجة إنام كان حدود سنة 
 .أكرب تقدير, واهللا أعلم

                                           
 .٢/١٦٢: املرشع الروي, الشيل, ١٣٣ ص:الغررخرد, ) ١(



٣٥٨ 

 ):هـ٧٢٢ت ( قايض قضاة الدولة الرسولية (*)الرمحن باططةعبد لقايض  اـ٤٩
اهللا أباططة عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هو العالمة الفقيه القايض 

 . من تريم حرضموت, ثم انتقلوا إىل ظفار أرستهالظفاري, أصل
ء هؤالء  ومل حيدد املؤرخون أسامأخذ العلم عن بني عمومته بظفار,: شيوخه

 ).هـ٦٧٠ت حوايل ( الفقيه حممد بن عيل باططه  قريبهلعله أخذ عنف القرابة,
ت (الرمحن عبد قدم صاحب الرتمجة مع قريب له اسمه أمحد بن : منزلته العلمية

ت (إىل تعز باليمن, والذا بالفقيه رشف الدين أمحد بن عيل الظفاري ) هـ٧٢٩بزبيد 
ة بالسلطان املؤيد داود بن املظفر يوسف الرسويل كان عىل صلة طيبالذي ) هـ٧٠٧بعد 

ت (َ, فسعى هلام عند السلطان فجعلهام معلمني البنه املجاهد عيل )هـ٧٢١ت (
ثم ملا صار امللك للمجاهد بعد موت .  امللك املظفر أبيهوإلخوته األمراء أبناء) هـ٧٦٤

يض قضاة الرمحن صاحب الرتمجة يف منصب قاعبد هـ, جعل شيخه ٧٢١أبيه سنة 
أمور املجاهد, مما يدل عىل : , أي» عىل كل أمورهًوكان غالبا«: اليمن, قال اجلندي

 .حظوة كبرية وحمبة زائدة
عىل ابن أخيه ) هـ٧٢٣ت (هـ ثار املنصور أيوب بن املظفر ٧٢٢ يف عام :وفاته

 ٧  للثوار ملكانته من املجاهد, فقتلوه يفًالسلطان املجاهد, فكان صاحب الرتمجة هدفا
ومل يلبث املنصور يف احلكم سو ثالثة أشهر أعيد بعدها . هـ٧٢٢مجاد اآلخرة سنة 

 !املجاهد

                                           
: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٣: العقود اللؤلؤيةزرجي, اخل, ٢/٤٧٣: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

 ).٣٨٣٧: ترمجة (٦/١٥٩: قالدة النحر, باخمرمة, ٢/٤٤٤



٣٥٩ 

 ):هـ٧٢٢ت  ((*) الفقيه حسن باجبريـ٥٠
 . ِّهو الفقيه الصالح الشيخ حسن بن عيل باجبري, فقيه مدرس, من فقهاء الشحر

, ومل أقف عىل )هـ٧٠٥ت (ري املأريب حاكم الشحر اخلأخذ عن الفقيه أيب : شيوخه
 .تسمية أحد من تالميذه
 , وقال»فقيه الشحر يف عرصنا حتى تويف«: ذكره اجلندي, وقال: منزلته العلمية

 .»فقيه صالح يدرس بمسجد يعرف بأيب قرين«: ًأيضا
هـ اثنتني وعرشين وسبعامئة, كذا ضبطها ٧٢٢تويف ببلده الشحر سنة : وفاته

, وما ضبط باحلروف )ًرقام (هـ٧٣٢: سلوك للجنديباحلروف األهدل, بينام يف مطبوعة ال
 .مقدم عىل األرقام وأوثق, واهللا أعلم

 ): هـ٧٢٦ت بعد  ((*) الفقيه حممد باهبريـ٥١
 . بحرضموت)ورَب(هو الفقيه العالمة الشيخ حممد بن مسعود باهبري, من بلدة 

ص عليه , كام ن)هـ٧٠٥ت (ري املأريب اخلتفقه بالشحر عىل القايض أيب : شيوخه
 .اجلندي

 .وتابعه األهدل, »هـ٧٢٦ويذكر أنه موجود اآلن, سنة «:  اجلنَديقال: وفاته

                                           
 .٢/٤٢٤: حتفة الزمن, األهدل, ٤٦٠, و٢/٤٥٧: السلوكاجلندي, : مجتهمصادر تر (*)
 حتفة ة ووقع يف مطبوع.٢/٤٢٤: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٥٧: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

 .ًالزمن لألهدل خلط بني ترمجته وترمجة شيخه أيب اخلري, ولعل سقطا طرأ عىل أصوهلا



٣٦٠ 

 ):هـ٧٢٧−٦٤٤ ((*) الفقيه فضل بن حممد بافضلـ٥٢
العباس, فضل بن حممد بن القايض أمحد بن  هو العالمة الفقيه القايض الشيخ, أبو

سعدي, الرتيمي احلرضمي, الكريم بافضل, املذحجي العبد حممد بن فضل بن حممد بن 
 .هـ, كام أرخ له السيد شنبل٦٤٤مولده بمدينة تريم الغناء سنة 

لقي فهـ ٦٨٠ سنة وحج,  شيوخه بحرضموتمل أجد تسمية أحد من: شيوخه
 وجالسه وأفاد ,)هـ٦٩٤ت (الشيخ الكبري عز الدين أمحد بن إبراهيم الواسطي الفاروثي 

 .»اجلوهر الشفاف« عن ً نقال»صلة األهل«منه, ذكره يف 
 ِودةَر بجَذكُتفقه بأبيه, وي«: منهم ابنه الفقيه حممد بن فضل, قال اجلندي: تالميذه

 .»الفقه
وفقيه تريم «: ذكره املؤرخ اجلندي يف معارصيه من فقهاء تريم, قال: منزلته العلمية

كثر يومئذ فضل بن حممد, يذكر بالصالح والورع, وهو اليوم مفتي البلد يف عرصنا, وأ
: , وقال فيه الشيخ عيل بن أيب بكر»جلوسه يف مسجد شجعنة أبو راشد صاحب الشحر

, »الشيخ الكبري العالمة, جممع املحاسن, كان من كبار األئمة املحققني, والعلامء العاملني«
 , معمور)فضل بامقاصري( بمسجد يعرف اليوم: الذي ذكره اجلنديومسجد شجعنة  .إلخ

 .إىل اليوم
طيب اخل عن ً نقال صلة األهليفهـ, كام ٧٢٧يف مجاد األوىل سنة ويف ت: وفاته

 ).هـ٨٠٠−٧٨١ (امسة من املائة الثامنةاخلعده باخمرمة ضمن أعالم الطبقة و الرتيمي,
                                           

, الشيخ عيل بن أيب بكر, ٢/٤٣٣: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٨: سلوكالاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
, )٣٤٦٤: ترمجة (٥/٤٨٥: القالدة, باخمرمة, ٩٣ص: تاريخ حرضموت, شنبل, ١١٦, و٥٤ص: الربقة

 .٩٥−٨٥ص: صلة األهلحممد بن عوض بافضل, 



٣٦١ 

ْ الفقيه حممد بامسلمةـ٥٣  ):هـ٧٢٧ت  ((*)َ
ء , ذكره اجلندي يف الفقها)مسلمة أبو(هو العالمة الفقيه حممد بن أمحد بامسلمة 

, »مولده قرية الطرية من أبني, وأهلها حضارم«: الواردين عىل أبني من غري أهلها, قال
 . »أصله حرضمي«: , وعند باخمرمة»أهله حضارم«و: وعند األهدل
العلم الشهرية, وأول ) هجر(املذكورة وكانت من ) الطرية(تفقه بقرية : شيوخه

يخ أبيه من قبل, وتقدم رفع سنده وهو ش) هـ٧٢٤ت (شيخ له الفقيه أمحد ابن الرنبول 
 ).هـ٧١١ت (ْالفقهي, ثم أخذ عن الفقيه إبراهيم التهامي, وإبراهيم بن احلرف 

الفقيه إبراهيم ابن  أما وقد سبق يف عدة مواضع ذكر سند الفقيه أمحد ابن الرنبول,
 , وهو بالفقيه عمرو بن عيل)هـ٧١٥ت (راهيم البجيل باحلرف, ففقه بالفقيه عيل بن إ

, وهو بالفقيه )هـ٦٤٠ت (, وهو بالفقيه عيل بن مسعود الكثايب )هـ٦٦٥ت (التباعي 
صاحب البيان, وهو ) هـ٥٥٨ت (اهللا النزييل, وهو بالفقيه حييى العمراين عبد حممد بن 

 وأخذ عمر التباعي عن الفقيه الرشيف عيل ح. ويه, وهو بأيب إسحاق الشريازيعبدبابن 
بمكة, ) هـ٦٠٩ت (اركه يف األخذ عن ابن أيب الصيف , وش)هـ?٦٢٠ت (ابن جديد 
 .واهللا أعلم

بطلب من قاضيها ابن مياس ) حلج(ذكر اجلندي أنه قدم إىل : منزلته العلمية
كان من «: , قال األهدل»هـ٧٢١وبلغني وجوده سنة «: الواقدي, فتديرها إىل وفاته, قال

 .»ً عامالً, عاملاًاضال فً صاحلاًكان فقيها«: , وقال باخمرمة»خيار الفقهاء
) بنا أبة(ذكر اجلندي أنه ابتيل بالعمى وبعض األمراض, وكانت وفاته بقرية : وفاته

 .هـ سبع وعرشين وسبعامئة, رمحه اهللا٧٢٧سلخ صفر سنة ) حلج(من أعامل 
                                           

: الزمن حتفة األهدل, ,٢/٤٧: العقود اللؤلؤيةزرجي, اخل, ٢/٤٤٤: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته  (*)
 , ٣/١٢٦٠: هجر العلم, إسامعيل األكوع, )٣٨٩٧: ترمجة (٦/١٨٥: قالدة النحر, باخمرمة, ٢/٤٠٩



٣٦٢ 

 ):هـ٧٣٠ت بعد  ((*)الفقيه عيل باأسدـ ٥٤
 .علم يف الشحر وتديرهااهللا باأسد, حرضمي طلب العبد هو الشيخ الفقيه عيل بن 

 ).هـ٧٠٥ت (ري املأريب اخلتفقه بالفقيه قايض الشحر أيب : شيوخه
, كام نص عليه »الوسيط«ُّأجلهم القايض حممد بن سعد باشكيل شارح : تالميذه

 .اجلندي
حممد بن أمحد : ذكره اجلندي يف فقهاء الشحر, وله قريب اسمه: منزلته العلمية

مما يعني اهتامم هذا البيت .  انتهى.» البلد ومفتيها اآلنهو مدرس«: باأسد, قال عنه
هـ فيستفاد حياهتام إىل هذا ٧٣٢بالعلم وبلوغهم مكانة مرموقة, واجلندي ألف كتابه سنة 

 .التاريخ
 ):هـ٧٦٠ حوايل −٦٧٤ ((*) القايض حممد بن سعد باشكيلـ٥٥

 باشكيل, هو العالمة الفقيه القايض حممد بن سعد بن حممد بن عيل بن سامل
كام يف بعض ) ًرقام(هـ ٦٧٤زرجي, مولده بغيل أيب وزير يف رجب سنة اخلاألنصاري 

, وكام هو عند األهدل )هـ وهو خطأ حمض٦٢٤: ويف بعضها(نسخ السلوك للجندي 
, ولعل ًهـ كتابة ورقام٦٦٤: القالدة وتاريخ الثغر: , واعتمد باخمرمة يف كتابيهًوشنبل أيضا
 .األول أصوب

                                           
 , ٢/٤٢٤: حتفة الزمن, األهدل, ٤٦٠, و٢/٤٥٧: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)
 الشيخ عيل بن ,٢/٤٢٥: حتفة الزمن, األهدل, ٤٦٠, و٤٣٩/ ٢: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

: ترمجة (٢٤٩ ص:تاريخ عدن, باخمرمة, ١٠١: تاريخ حرضموت, شنبل, ١٤٣ ص:الربقةأيب بكر, 
−٢/٨٣: عقود األملاس, علوي بن طاهر احلداد, )٣٩٩٣: ترمجة (٦/٢٣٣: وقالدة النحر, )٢٧٤
دب تاريخ األ, بروكلامن, ٢٠٧ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ١٣٢ ص:الفكر والثقافة, باوزير, ٨٤

 .٣/٢٧٣: العريب



٣٦٣ 

حممد : وتردد يف اسمه, فسامه) ٢٠٧ص(ه أستاذنا احلبيش يف مصادر الفكر وذكر
وذكره يف جامع الرشوح واحلوايش ! هـ٦٤٤, وجعل مولده سنة الخ ...بن سعد ) مسعود(
 .باسمه الصحيح كام هنا) ٣/٢١٤٠(

 يف ًكام ذكره اجلندي رصحيا!  أيب أسد عيلتفقه بثغر الشحر عىل الفقيه: شيوخه
تفقه املرتجم بشيخ شيخه , ثم رياخلقدمت ترمجته وهو من أصحاب أيب السلوك, وت

 .ري يف ترمجتهاخل, وتقدم رفع سند أيب )هـ٧٠٥ت (ري املأريب اخلقايض الشحر الفقيه أيب 
نفري اخلثم رحل إىل عدن وأخذ عن قاضيها الفقيه أيب بكر بن أمحد بن األديب 

َّمن فقهاء خنفر, وبالفقيه مشقر, واسمه , وهو تفقه بعمر بن أيب الغيث )هـ٧٢٥ −٦٦١(
, ومها تفقها بالفقيه مبارك بن عيل )هـ٦٨٤ت (هيم الصهيبي اللحجي احممد بن إبر

ّح وزاد مشقر فأخذ عن الفقيه عيل بن أمحد بن داود العامري . الشحبيل من فقهاء أبني
ت (مي تفقها بالفقيه عيل بن قاسم احلك) الشحبيل والعامري(, ومها )هـ٦٤٧ت (

]. هـ٦٧٦راجع ترمجة الفقيه باشعبة, ت [ويه عبد, وتقدم رفع سنده إىل ابن )هـ٦٤٠
 . انتهى.»تفقه بجامعة, وأكثر اعرتافه البن األديب«: قال اجلندي عن صاحب الرتمجة

 الرمحنعبد احلميد بن عبد وأخذ صاحب الرتمجة بعدن عن الفقيه البارع مجال الدين 
ٌإنه مل يقدم اليمن فقيه عارف : , الذي قيل فيه)هـ٧١٧−٦٤٨(عي احليلويت الفاريس الشاف ٌ َ

, قرأه عليه »بحر الفتاوي«ٌبكتاب احلاوي الصغري للقزويني مثله, له تصنيف سامه 
 قراءة عىل الشيخ جالل الدين حممد »احلاوي «هـ, وهو أخذ٧١٦املرتجم بثغر عدن سنة 

ت (الغفار القزويني عبد ام نجم الدين , بأخذه له عن أبيه اإلم)هـ٧٠٩ت (بن الغفار ا
 يف ًاملقدم ذكره قريبا) هـ٦٩٤ت (كام تفقه احليلويت باإلمام عز الدين الفاروثي ). هـ٦٦٥

 .ترمجة بافضل
, وهو يروي عن أبيه اإلمام )هـ٧٢٩ت (ري الشامخي اخلوأجاز له اإلمام أمحد بن أيب 



٣٦٤ 
بن أيب حييى : الفقيهان: اعة, منهمعن مج, وهو )هـ٦٨٠ت (ري بن منصور الشامخي اخلأيب 

) هـ٥٧٧ت (الظفاري, وحممد بن العراف اليافعي, كالمها عن اإلمام القلعي ) نصري(قصري 
عقامة عن أيب الغنائم عن أيب إسحاق, وهذا سند متني, فيكون بني باشكيل  أيب  ابنعن

 ).واإلمام أيب إسحاق ستة رجال
 ,)هـ٨٠١ت (مة الشيخ حممد بن أيب بكر باعباد تفقه عىل يديه اإلمام العال: تالميذه 

رحل إليه يف غيل باوزير ولزمه مدة, وأخذ عنه الفقيه العالمة أمحد بن أيب بكر باحفص 
 .ورفع إليه بعض األسئلة كام سيأيت يف ترمجته) هـ٧٨٤ت (العمدي 

عنه, ففي الربقة ) هـ٨١٩ت  ()١(الرمحن السقافعبد وقيل بأخذ السيد العالمة 
َأن العالمة السقاف رحل إىل غيل أيب وزير وصحبه هبا وتفقه عليه, : الغرر واملرشعو

اإلحياء للغزايل ورسالة القشريي وعوارف املعارف : َوبالغ الشيل فذكر من مقروءاته
  .)٢(للسهروردي

طبقة أهل االجتهاد وترسيخ  «يف فقهاء عدن منذكره اجلندي : منزلته العلمية
كان «: , وقال باخمرمة يف القالدة»ً جموداًشكيل فقيها كان أبو«: هدل, وقال األ»الفتو
ورشحه عىل «: , وقال يف تاريخ الثغر» للدقائقً, غواصاً, نقاالً مدققاً, حمققاً عاملاًفقيها

 . انتهى.»الوسيط وفتاويه يدل عىل تضلعه يف العلوم
ته فيه مرضية, مل وسري«:  ويل قضاء زبيد مدة طويلة, قال اجلندي:واليته القضاء

                                           
, وعمر باشكيل )هـ٧٣٧: طيباخل عن ًوعند باخمرمة يف القالدة نقال(هـ ٧٣٩ألن مولد السقاف سنة ) ١(

, وإذا قلنا بارحتاله إىل الفقيه باشكيل وهو يف العرشين ويكون باشكيل حينها قد بلغ )ً عاما٦٥(حينها 
فسنزيد : هـ٦٧٤ أخذنا بالقول الثاين أهنا سنة هـ, أما لو٦٦٤, هذا إن قلنا إن مولده سنة )ً عاما٨٥(
وقد توقف .  كهذا هيتم به املؤرخون عادةًوإن تعمريا)!  سنة٩٥(كامالت فيكون قد بلغ )  سنوات١٠(

 ., واهللا أعلم»عقود األملاس«العالمة علوي بن طاهر احلداد عند هذه احليثية يف كتابه 
 .٣٧٦−٦/٣٧٥: قالدة النحر, باخمرمة, ٢/٣٢٣: ياملرشع الرو, والشيل, ١٨٩ ص:الغررخرد, ) ٢(



٣٦٥ 
 يف ٍينقل عنه كام ينقل عن غريه من احلكام من أخذ الرشا وغريه, استعان عىل حاله بزراعة

هـ, ثم ٧١٥ ثم ويش به فسجن وصودر ماله يف حدود سنة . انتهى.»وادي زبيد, وجتارة
 برجل فقيه ًستجريامبأمواله ) السالمة(خرج من السجن وأعيد له ماله فخرج إىل قرية 

 أمحد بن  القايضومدرسها عدن , فصادف أن تويف فقيهً بني الزيلعي أقام عنده أشهرامن
هـ, فتلطف له شيخه ابن األديب ـ وكان عىل قضاء عدن ٧١٨عيل احلرازي سنة 

ونواحيها ـ عند السلطان الرسويل, فواله التدريس والقضاء يف عدن, فقبل التدريس 
, وطنهاه عنه عىل قضاء عدن, ثم عاد إىل هـ, وأناب أخ٧٢٠ومكث عىل ذلك إىل سنة 

 . بني الغيل والشحرًمرتددا
 األهدل عليه وعقبهـ, ٧٢٩مل يقف اجلندي عىل تفاصيل حياته بعد سنة : وفاته

رجع إىل الشحر, وتويف هبا, وقربه مشهور عند الشيخ سعد بن عيل صاحب «: بقوله
 ).هـ٦٠٧ ت (الظفاري , والشيخ سعد هذا هو»الشحر

 :فاته الفقهيةمصن* 
ذكره اجلندي ومل يصفه, ووصفه باخمرمة :  رشح الوسيط لإلمام الغزايلـ] ١٢[
, وذكره األهدل وقال عنه يف ترمجته مؤلفه »ً مطوالً حسناًرشح الوسيط رشحا«: بقوله
ًرشح الوسيط رشحا«: ً وناقداًواصفا ومن .  يف أربع جملدات, موجود بزبيد وتعزً متوسطاَ
َضه عىل النووي يف إنكار صاليت الرغائب, واعرتاضه ساقط, بينت سقوطه اعرتا: أوهامه ُ َ َُّ

َ, وبينت أنه ال يصدر إال ممن ال يعرف املوضوع من »الكفاية يف حتصني الرواية«يف  ُ ِ ُ ُ
قالئد : وينظر للفائدة). ١٠٨ص(وذكره املؤرخ شنبل .  انتهى.»احلديث, واهللا أعلم

 .٥٠٠ ص:املجموع الفقهي آلل السقاف, و١٤٦, و٢/٥٢: رائد لباقشرياخل
 :نسخه

أن منه نسخة يف مكتبة األمربوزيانا ): ١٠٨ص (ذكر أستاذنا احلبيش يف مصادر الفكر 



٣٦٦ 
 ذكره يف , وأعاد)حممد بن أمحد باشكيل(, وذكر أنه منسوب إىل )B١١٤(بإيطاليا برقم 

 ). ٣/٢٧٣: بروكلامن(وعزا إىل ) ٣/٢١٤٠(جامع الرشوح 
 :الوسيط, للسبتيخمترص رشح ـ 

اختصار هلذا الرشح, ) هـ٧٦١ت (البن أخته القايض ريض الدين أيب بكر السبتي 
 .سيأيت عقبه

ذكر أستاذنا احلبيش أهنا توجد يف مكتبة شيخنا الفاضل الشيخ :  فتاو ـ]١٣[
 يف صيف عام ًاصة بصنعاء, وملا زرت الشيخ مرشفااخلالكريم املحرايب عبد مرشف 
هـ, ١٤٢٨  كثرية, وكررت زيارته سنةًنه أن يطلعني عليها فأبد أعذارا طلبت مهـ١٤٢٦

فوعد مرة أخر بالبحث عنها, ولعله قد باعها إذ هو يتاجر يف املخطوطات كام ذكر 
, وال أدري هل هذه )٣/١٩٥٢(القايض إسامعيل األكوع يف ترمجته من كتابه هجر العلم 

?أم الكرب الصغر 
 : باشكيلنسخة من خمترص لفتاوـ 

ثم وجدت نسخة من فتاو خمترصة منها يف مكتبة احلرم النبوي الرشيف, مصورة 
ريبة بوادي دوعن, ضمن اخلمن نسخة عليها متلكات لبعض فقهاء آل باجنيد سكان مدينة 

وحتتوي ) ١٣٨ إىل الورقة ـ١٢٢من الورقة (اهللا بادكوك, عبد جمموع بخط الشيخ حممد بن 
 ).فتاو باشكيل(رت يف فهرس املكتبة املذكورة عىل أهنا وذك).  مسألة٨٣(عىل 

أما بعد; فهذه مسائل مفيدة, وجواهر فريدة من فتاو الفقيه «: أوهلا بعد الديباجة
اإلمام مجال الدين عمدة املدرسني حممد بن سعد بن حممد عرف جده بأيب شكيل املسمى 

, وال ألتزم ً ألين قد حصلته قديامزرجي رمحه اهللا, التقطتها منها وتركت منها بعضهااخل
 من  الرتتيب, ليسهل عيل وعىل كل راغب مطالعتها, ويتيرس ً لكنا نضعها قريباًفيها ترتيبا

مراجعتها, وأرجو من اهللا سبحانه أن ينفعني بذلك, ويثيبني عىل ما هنالك, فسبيل 



٣٦٧ 
آله إىل اهللا سبحانه  وملسو هيلع هللا ىلصالواقف عليها أن خيلص النية يف ابتهاله, ويتوجه بسيدنا املصطفى 

 اجلنان, إنه أن يرفع درجة شيخنا وقدوتنا املفتي هبا يف أعىل: املقدس يف أفعاله وأقواله
هذا ما يرسه اهللا والتقطته من فتاو اإلمام حممد بن سعد «: , ويف آخرها»رحيم منان

 .»عرف بأيب شكيل رمحه اهللا
او األصلية وإنام هي ويتضح من هذا النص أن هذه النسخة ليست هي عني الفت

) املفتي(التقاط منها, كام أن هذا امللتقط مل يذكر اسمه, وهل هو تلميذ الشيخ باشكيل 
جيوز !  بشيخنا وقدوتنا من باب التقدير واإلجاللَّمبارشة, أو أنه متأخر عنه وعرب

 .األمران, واهللا أعلم
له أجوبة مفيدة  «:ذكرها اجلندي, وقال: يلاخلعن مسائل ) فتاو( أجوبة  ـ]١٤[

وله فتاو «: , ومل يذكرها األهدل, وذكرها باخمرمة بقوله»عىل سؤاالت من فقهاء حمققني
 .  انتهى.»جمموعة تدل عىل فضله وغزارة علمه ودقة فهمه

ُ, وقد أهبم اجلندي اسمه, فلعله الفقيه عمر بن إسامعيل بن عمر يلاخلوالفقيه  يل, اخلَ
اهللا بن عبد : ٌ للقايض باشكيل, وله أبناء فقهاء, منهمًعارصاوهو فقيه وقاض جليل, كان م

 كأبيه, قدم عدن يف بعض مهامت الشيخ طاهر بن ً قاضياًيل, كان فقيهااخلإسامعيل بن عمر 
 .فلعل السائل للقايض باشكيل أحدمها. )١(هـ٨٣٠معوضة ومات هبا سنة 

عمر بارجاء ذكرها يف , غري أن الفقيه ًوال أعلم عن هذه الفتاو ووجودها شيئا
أثناء كالم عن دفع الزكاة للصبي, فنقل املنع من جواز ) أ/٤١٦ق (كتابه تشييد البنيان 

فتاو «للفوراين, و» اإلبانة«: الدفع للصبي كاملحجور عليه, وجواز الدفع لوليه, عن
 أنه :اهللا اليفاعيعبد ويف فتاو زيد بن «: للحصني, ثم قال» كفاية األخيار«, و»النووي

                                           
اهللا احلبيش, عبد , حتقيق تاريخ الربهيي املسمى طبقات صلحاء اليمنالوهاب الربهيي, عبد : ينظر) ١(

 .١٧٦−١٧٥ ص):هـ١٤٢٧مكتبة اإلرشاد, صنعاء, الطبعة الثانية, (



٣٦٨ 
واستحسن ذلك األصبحي, .  واهللا أعلم,جيوز دفع الزكاة إىل الصغري إذا مل يكن له ويل

فهذا دليل عىل تداول هذه املسائل . , إلخ»يل يف مسائله البن شكيلاخلوكام ذكره 
)عند فقهاء اليمن, والسياق يفيد أن الفقيه بارجاء اطلع عليها ونقل عنها ما ) الفتاو

 .تقدم, واهللا أعلم
 وردت عدة نقول عنها يف كتب فقهاء حرضموت,:  فتاو باشكيل الصغر ـ]١٥[

 :, فلذا أفردهتا برقم عن األخريات, فمن ذلك)الصغر(وقيدت بوصف 
 .٤٢٣, ٤١ ص:يف املجموع الفقهي آلل السقافـ 
 كسابقتها, وردت عنها عدة نقول يف كتب فقهاء :فتاو باشكيل الكرب ـ ]١٦[

فلذا أفردهتا برقم مستقل عن األخريات, فمن ) الكرب(بوصف حرضموت وقيدت 
 :ذلك

, ١٠٣, ٧٧, ٦٩ ص):هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة; اجلد عبد من فتاو اإلمام ـ 
٤٦٦, ٣٨٣, ٣٨٢, ٣٣٨, ٢٩٤, ٢٨٦, ٢٦٨, ٢٠٩, ١٨٢, ١٧٦, ١٦١, ١٦٠ ,
٤٨٢, ٤٧٥, ٤٦٨. 

 .٢/٤٨٣, ١/٣٠٥: رائد لباقشرياخلمن قالئد ـ 
 .١٦١ ص:الفقهي آلل السقافمن املجموع ـ 

 : , كام يف) عن العزو إىل يشء من فتاواهًجمردا(كام ورد النقل عن باشكيل * 
 .وغري ذلك. ٧٢, ٧١, ٥٤, ٤٤, ٢/٤٢: القالئد لباقشريـ 



٣٦٩ 

 ):هـ٧٦١ −٦٩٣ ((*) القايض ريض الدين السبتيـ٥٦
الرمحن د عببكر بن أمحد بن  هو العالمة الفقيه قايض الشحر, ريض الدين, أبو

هـ كام أرخها شنبل يف تارخيه, وطلب العلم ٦٩٣السبتي الشحري, مولده بالشحر سنة 
 .هبا

ت (أخذ العلم ببلده الشحر عن أخيه القايض حممد بن أمحد السبتي : شيوخه
, ذكر )هـ٧٦٠ت حوايل  (, وعن خاله القايض اإلمام حممد بن سعد باشكيل )هـ٧١٢

 .هدل وباخمرمةذلك معارصه اجلندي, وتبعه األ
والين احلباين, اخلمن أجلهم الشيخ الفقيه الصالح حممد بن عمر بن راشد : تالميذه

وسيأيت ذكر ابنه [, )١(َّوالد األئمة فقهاء حبان, نص عليه باخمرمة يف ترمجته له يف القالدة
 )].هـ٨٣٤ت (الفقيه إسامعيل احلباين 
سنة [وهو اآلن «: حر من معارصيهقال اجلندي ملا ذكر فقهاء الش: منزلته العلمية

 ًكان فقيها«: , وقال باخمرمةً, ومل يزد األهدل شيئا»طيباخلاحلاكم يف البلد, و] هـ٧٢٢
 .» يف عدة فنون, وويل قضاء الشحر إىل أن تويف)٢(ً, مباركاً مشهوراًبارعا

مل  كام نص عليه شنبل يف تارخيه, و,هـ, رمحه اهللا٧٦١تويف بثغر الشحر سنة : وفاته
 ).هـ٧٤٠−٧٢١(يقف باخمرمة عىل وفاته, فذكره يف الطبقة الثانية من املائة الثامنة 

                                           
 :تاريخ حرضموت, شنبل, ٢/٤٢٤: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٠: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

معجم , رسكيس, )٤٠٣٨ترمجة  (٣/٣٣٩١: قالدة النحر, باخمرمة, ١٢٩, ١٢٠, ١٠٨ص
  .٩٩٩: ٢: املطبوعات

 ).٤٢٣٣: ترمجة (٦/٣٩١: قالدة النحرباخمرمة, : ينظر) ١(
فهي ) ًمشاركا(وأعتقد أهنا تصحفت عن ) ٣/٣٣٩١: األوىل(كذا جاءت الكلمة يف طبعتي القالدة )  ٢(

 .أنسب بالسياق, واهللا أعلم



٣٧٠ 

   : مصنفاته* 
والرشح خلاله وشيخه القايض : اجلامع املحيط يف اختصار رشح الوسيط  ـ]١٦[

, وذكره هبذا )١٠٨ص (حممد بن سعد باشكيل مقدم الذكر قبله, ذكره املؤرخ شنبل 
, وعن هذا الفهرس نقل أستاذنا احلبيش )٣/٧٧(لفهرس الشامل  جامعو اًاالسم أيضا

, ومل )الشيبي(إىل ) السبتي(وحترفت فيه , ), الطبعة الثانية٣/٢١٤٠(يف جامع الرشوح 
 .يذكره يف مصادر الفكر

 :نقل عنه عدد من الفقهاء احلضارمة يف مصنفاهتم; فمن ذلك: النقول عنه* 
 .٨٠, ٤ ص:فتاو باخمرمة; اجلدـ 
 .١٤٦, ٢/٥٢ :رائد لباقشرياخلقالئد  ـ
 .٥٠١ ص:املجموع الفقهي آلل السقافـ 
 :نسخه

: الصادر عن مؤسسة آل البيت باألردن) ٣/٧٧(ذكر جامعو الفهرس الشامل 
, وعنه األستاذ احلبيش يف جامع الرشوح )B ١٤(األمربوزيانا برقم أن منه نسخة يف 

)٣/٢١٤٠.( 
نبل, والرشح خلاله القايض حممد بن سعد ذكره ش: خمترص رشح مسلمـ ] ١٧[

 ., وهو يف عداد املفقودًباشكيل املتقدم أيضا
, »إنه من أشهر الرشوح وأبركها«: , ذكره اجلندي, وقال عنهرشح الرحبيةـ ] ١٨[

 ,)١٢٠ص(, و»رشح أرجوزة الرحبي«وسامه ): ١٠٨ص(: وذكره شنبل يف موضعني
بكر بن  فرغ القايض ريض الدين أبو: امئةهـ, سبع وثالثني وسبع٧٣٨ويف سنة «: قال

 . »أمحد السبتي من رشح أرجوزة الرحبي



٣٧١ 

بكر بن أمحد  الفقري إىل اهللا تعاىل أبوعبد يقول ال«: أول هذا الرشح بعد البسملة
; فقد قصدين من انتهى أما بعد... هللا األزيل بال كيفية, األبدي بال أمدية  احلمد: السبتي

 ألرجوزة الشيخ اإلمام األوحد ً يعز سؤاله عيل, أن أؤلف له رشحاطلبه إيل, وسألني من
اهللا حممد بن احلسني الرحبي رمحه اهللا تعاىل يف علم الفرائض, عىل نسج عبد العالمة أيب 

يستفيد منه املبتدي, ويتذكر فيه املنتهي, فاعتذرت إليه عن ذلك, واستعفيته عام هنالك, 
ي مدة من األوان, ثم عاد بسؤاله إيل فأكثر احلاجة فعذرين برهة من الزمان, وغفل عن

 ً له عن كربته, والتامساًعيل, فاستخرت اهللا تعاىل, ورأيت أن أتكلف لقضاء حاجته إفراجا
هـ كام تقدم ٧٣٨وتاريخ الفراغ منه سنة . , إلخ» للثواب املوعودًحلصول إرادته, ورجاء

 .عن شنبل
 :نسخه

نسخت سنة ) ٣٠٢٣/٢(برتيم نسخة برقم بمكتبة األحقاف : النسخة األوىل
 ). ورقة٧٦(هـ, وتقع يف ١٠٢٨

 هـ١٠٥٩نسخت سنة ) ٢٦٧٩/٤( نسخة برقم ًيف نفس املكتبة أيضا: النسخة الثانية
هذا حسب الرتقيم اجلديد للمجاميع يف مكتبة األحقاف,  : قلت). [ ورقة٤٠(وتقع يف 

 )].٩٤٢: ٢(احلبيش كام يف جامع الرشوح لألستاذ ) ٢٦٨٠(وليس هو برقم 
تقع يف ) ٢٦١٧/٥(, واحدة برقم ًيف نفس املكتبة أيضا: النسختان الثالثة والرابعة

, كلتامها مؤرختان ) ورقة٥٤(وتقع يف ) ٢٧٠٨/٤(واألخر برقم ).  صفحة١٣٩(
 .هـ١١٨٣بسنة 

) ٢٧٣٥/١٦( وهي نسخة ناقصة رقمها ًيف نفس املكتبة أيضا: امسةاخلالنسخة 
 .وانتهت إىل آخر باب املناسخات, وخطها دقيق) ورقة ٢٥(وتقع يف 



٣٧٢ 

اهللا إسامعيل غمضان بصنعاء ضمن جمموع رقم عبد يف مكتبة : النسخة السادسة
 :اصة يف اليمناخل, ذكرها األستاذ احلبيش يف فهارس خمطوطات بعض املكتبات )٣٩(

 .٣٠ص
 , غري مؤرخة,)قة ور٧٢(يف مركز النور للدراسات برتيم, تقع يف : النسخة السابعة

عليها متلك بقلم الشيخ سامل بن حسن بلخري, وبآخرها ورقة يف ذكر بعض مواليد أرسة 
هـ بقلم الشيخ حممد بن حسن بلخري, ١٢٧٥, وأقدم تاريخ كتب هبا سنة )آل بلخري(

وعىل صفحة الغالف فائدة يف ذكر أهل الرأي, منقولة عن خط . ولعله هو كاتب النسخة
 ! بن عفيفالفقيه أيب بكر

 :طبعته
فتح القريب املجيب برشح (هـ هبامش كتاب ١٣٠١قد طبع هذا الرشح بمرص سنة 

اهللا العجمي الشنشوري, كام يف معجم املطبوعات لرسكيس عبد للعالمة ) كتاب الرتتيب
 ).٢/١١٤٧(و) ١/٩٩٩(

 إىل الشيخ املرتجم جمردة عن ذكر أي مصدر, فمن ًووردت بعض النقول معزوة* 
 :ذلك

 .٤٨٢ ص: يف فتاو باخمرمة; اجلدـ
 .٢/٣١, ٢٢٩, ١/١٢ :رائد لباقشرياخل يف قالئد ـ

 ):هـ٧٦٧ت ( صاحب العامئم (*) الفقيه حممد بن علوي باعلويـ٥٧
هو العالمة الفقيه األجل الرشيف السيد حممد بن علوي بن أمحد بن الفقيه املقدم 

 . ولده بمدينة تريمحممد بن عيل باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي, م
                                           

, باخمرمة, ١٣١ ص:تاريخ حرضموت, شنبل, ٦٠ ص:الربقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)
 , ١/٣٧٣: املرشعالشيل,   ,٤٤١, و٢٣٥ ص:الغرر, خرد, )٤١٠٢: ترمجة (٦/٣٠٢: قالدة النحر



٣٧٣ 

اهللا بن فضل بن حممد عبد : تفقه ببلده تريم الغناء باألخوين الفقيهني: شيوخه
بافضل, وعمه الفقيه سعد الطبيب بن حممد بافضل, ثم رحل لطلب العلم إىل مقدشوه 

الصمد اجلهوي عبد , والزم هبا العالمة الفقيه حممد بن )عاصمة بالد الصومال اليوم(
َّالتنبيه واملهذب والوجيز, كل كتاب منها يف سنة, قراءة بحث :  وقرأ عليه,)١(الشافعي
أنه بلغه أن الفقيه عيل بامروان : طيب الرتيمياخلوسبب هذه الرحلة ما ذكره . وحتقيق

, فلام سمع ً حمققةً متقنةًقرأ تلك الكتب الثالثة كل كتاب يف سنة قراءة) هـ٦٢٤ت (
 .أ عليه الكتب الثالثة كل كتاب يف سنة قراءة بحث وحتقيقبالفقيه اجلهوي ارحتل إليه وقر

مسألة عن ) أ/٤١٢ق (نقل الشيخ عمر بارجاء يف تشييد البنيان : فائدة جليلة* 
أنه يصح التوكيل يف إخراج زكاة الفطر : الصمدعبد عن حممد بن ) ?(الفقيه السواحيل 

) هـ٨٢٠الفريوزأبادي ت : لعله(الدين  وبه أفتى القايض جمد: قبل دخول رمضان, قال
. انتهت الفائدة .بعدمه) هـ٩٢٦الشيخ زكريا األنصاري ت: لعله يقصد(وإن أفتى زكريا 

َّومل يسم بارجاء الفقيه السواحيل َ الصمد فمن املؤكد أنه شيخ صاحب عبد ُوأما حممد بن ! ُ
 .الرتمجة, واهللا أعلم

غالب عىل الظن أن تفقهه من وهذا الفقيه اجلهوي املقديش مل أقف عىل ترمجته, وال
ت (, فقد تقدم يف ترمجة تلميذه الشيخ عيل بامروان )هـ٥٧٧ت (طريق اإلمام القلعي 

ارحتل إىل مقدشوه لنرش العلم هبا,  )?(زكريا  أنه درس عىل يديه فقيه يكنى أبو) هـ٦٢٤
 لزمن ًاالصمد تلميذ أليب زكريا, فزمنه وطبقته مناسبة جدعبد فلعل هذا الشيخ حممد بن 

 !وطبقة هذا الفقيه
                                           

 من املؤلف, ًا أو سهوً مطبعياًوأظنه خطأالصمد, عبد حممد بن عيل بن ): ٢٣٦ص(جاء يف الغرر خلرد  )١(
يف اسمه, أو لعل بقية املؤرخني نسبوه إىل جده ) عيل(التفاق كافة املصادر األخر عىل عدم ذكر 

 .مبارشة, وهو حمتمل, واهللا أعلم



٣٧٤ 

فإذا صح ما ذهبت إليه كان سند تفقه صاحب العامئم عن شيخه اجلهوي 
, عن الفقيه القلعي )هـ٦٢٤ت (املقديش, عن الفقيه أيب زكريا, عن الشيخ عيل بامروان 

 . السند املتقدم يف الباب األول, واهللا أعلمالخ..  ,)هـ٥٧٧ت (
ن أكابر فقهاء حرضموت, منهم الفقيه الصالح, أخذ عنه مجاعة م: اآلخذون عنه

, واإلمام اجلليل حممد بن أيب بكر بن )هـ٨٠٥ت (اهللا بافضل عبد العباس, فضل بن  أبو
,  )هـ٨١٩ت (الرمحن السقاف عبد , والشيخ الكبري )هـ٨٠٢ت (حممد باعباد الشبامي 
 ). هـ٨٢٢ت (م علوي الشهري بأيب مريباوالفقيه حممد بن عمر 

: بقوله) هـ٨١٩ت (الرمحن السقاف عبد وصفه تلميذه الشيخ : ته العلميةمنزل
الصاحلني ـ الفقيه ابن علوي, وقال : اتفق أهل زماننا أن بقية العلامء العاملني ـ أو قال

وكان حييي ما بني العشاءين  .. ً كامالً ورعاً, بارعاً عامالًكان عاملا«: طيب الرتيمياخل
كان من األئمة املربزين والعلامء «: قال الشيخ عيل بن أيب بكر, و»)إذا زلزلت(بقراءة 

الويل «: , وقال عنه شنبل يف تارخيه»ً وورعاً وعبادةً وزهداً وعمالًاملدققني البارعني علام
 فكان من كبار العلامء العاملني, والزهاد ;وباجلملة«: , وقال فيه باخمرمة»مريب السالكني

 .»املجتهدين
واجتهد يف قراءة «: يمي بعد أن ذكر ارحتاله إىل الفقيه اجلهويطيب الرتاخلقال 
 حتى احرتق له من نار الرساج الذي يطالع عىل ضوئه بالليل نحو ثالث ً وهناراًالعلم ليال

عرشة عاممة عندما يغلبه النوم, وكان إذا اشتد به السهر وغلبه النوم خيرج يف الليل إىل 
وقال السيد !  ورمحة اهللا عىل أهل اهلمم. انتهى.»! النومالبحر ويدرس ما قرأه لئال يغلبه

 .»حفظ التنبيه وكاد أن حيفظ املهذب أليب إسحاق الشريازي«أنه : خرد عنه
 .باتفاق املصادرهـ سبع وستني وسبعامئة, ٧٦٧تويف برتيم سنة : وفاته



٣٧٥ 

 ):هـ٧٦٨ت  ((*)اهللا بامهرة الشباميعبد  القايض ـ٥٨
اهللا بامهرة الشبامي احلرضمي, عبد اهللا بن عمر بن عبد قايض, هو العالمة الفقيه ال

 يف تاريخ شنبل إىل) بامهرة(ّ, وتصحف )بكر أبو(ذكره الشيخ عيل يف الربقة بكنيته 
 !).بارصة(

الفقيه أمحد بن أيب : تفرد العالمة باخمرمة بإيراد أسامء شيوخه, فذكر منهم: شيوخه
 وتلميذه القايض مجال الدين حممد بن أمحد السبتي ,)هـ٧٢٤ت (بكر بن الرنبول األبيني 

 .هيام, وتقدم رفع سند)هـ٧١٢ت (الشحري 
, )هـ٧٦٨ت  ()١( الفقيه الشيخ حممد بن أيب بكر بن عمر باعباد منهم:تالميذه

اهللا بن مرشد عبد اآلتية ترمجته, والفقيه حممد بن ) هـ٧٨٤ت (وابنه الفقيه عمر بامهرة 
 .)٢(َالعمقاين

, ذكره املؤرخ اجلندي فيمن عارصه من فقهاء شبام حرضموت: ه العلميةمنزلت
ري اخلمهرة, يذكر ب اهللا بن عمر, يلقب أباعبد ] هـ٧٢٢سنة [وفقيهها اآلن «: وقال

كان «: القايض, وقال باخمرمة: ويعني باحلاكم.  انتهى.»ًوالدين, وهو احلاكم اآلن أيضا
 ).موت, ويل القضاء بحرضً حمققاً عارفاًاإمام

                                           
 :الربقة, عيل بن أيب بكر, ٢/٤٣٤: حتفة الزمن, األهدل, ٢/٤٦٩: السلوكاجلندي, : مصادر ترمجته (*)

 ).٤١٣٠: ترمجة (٦/٣٢٠: قالدة النحر, باخمرمة, ١٣٢ ص:تاريخ حرضموت شنبل, ,١١٨ص
. الفقيه الصالح الشيخ حممد بن أيب بكر بن عمر باعباد, الشبامي احلرضمي, مولده بشبام حرضموت) ١(

أخذ عن الفقيه ]. هـ اآليت ذكره٨٠٢وهو غري اإلمام حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمر املتوىف سنة [
ابن شيخه, والرشيف ) هـ٧٨٤ت (اهللا بامهرة عبد اهللا بن عمر بامهرة, وأخذ عنه  الفقيه عمر بن د عب

وتويف بشبام حرضموت سنة ). هـ٨٢١/هـ٧٩٤ت ( أمحد بن حممد أسد اهللا باعلوي قايض عدن
 . هـ, كام أرخ له شنبل رمحه اهللا٧٦٨

َوادي عمقني(نسبة إىل : العمقاين) ٢( يصب يف وادي ميفعة, من أعامل ) عتق(مدينة , واد مشهور قرب )َ
 .٢٤٥ ص:القوت إدام, والسقاف, ٤٧ ص:الشاملعلوي بن طاهر احلداد, : ينظرحمافظة شبوة, 



٣٧٦ 

هـ, كام يف تاريخ شنبل, وأدرجه ٧٦٨تويف ببلده شبام حرضموت سنة : وفاته
, وهذا صحيح ويتأكد )هـ٧٨٠−٧٦١(باخمرمة يف أعالم الطبقة الرابعة من املائة الثامنة 

 .بام عند شنبل, واهللا أعلم
 ):هـ٧٨٤ت  ((*) الفقيه أمحد بن أيب بكر باحفصـ٥٩

. ين أمحد بن أيب بكر باحفص, العمدي, احلرضميالعالمة الفقيه الشيخ رشف الد
ْوادي عمد(من بيت علم وفقه وصالح, ينسب إىل   .من وديان حرضموت املعروفة) َ

شارح ) هـ?٧٦٠ت (أجلهم اإلمام الشيخ حممد بن سعد باشكيل : شيوخه
الوسيط للغزايل, استدللت عىل ذلك من واقع السؤال الذي رفعه املرتجم إىل باشكيل 

 .ور, ومل أقف عىل تسمية أحد من اآلخذين عنهاملذك
, ووصفه الشيخ باخمرمة »الفقيه رشف الدين«وصفه املؤرخ شنبل بـ: منزلته العلمية

 .»الفقيه العالمة شهاب الدين« بـ» فتاويه« يف )هـ٩٠٣ت  (اجلد
 .هـ, كام يف تاريخ شنبل٧٨٤تويف سنة : وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
, سو عىل سؤال تناقله املصنفون من فقهاء حرضموت يف مل أقف منها عىل يشء

بعض مصنفاهتم, رفعه املرتجم إىل العالمة اإلمام حممد باشكيل شارح الوسيط, وأول 
 .»فتاويه«يف ) هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة; اجلد عبد من أورد هذا السؤال هو العالمة الشيخ 

 للقايض فتوقفت عىل و«): ١٦٢−١٦١ص(قال الشيخ باخمرمة; اجلد رمحه اهللا 
الفقيه العالمة أن السائل عنها هو : , ذكر فيهاًمجال الدين حممد بن سعد باشكيل املذكور أوال

رجالن ألحدمها أرض ولآلخر شجرة : صورهتا, حفص شهاب الدين أمحد بن أيب بكر أبو
                                           

 ).خمطوط(, فتاو باخمرمةاهللا باخمرمة, عبد , ١٤٤ ص:تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)



٣٧٧ 
تزيد أغصاهنا منترشة يف هواء أرض اآلخر, ومل يعرف سبب كوهنا عىل تلك الصفة, لكنها 

 عىل كل سنة زيادة جديدة, فهل تزاد تلك الزيادة أم ال? 
بأن لصاحب األرض تلك األغصان املنترشة يف هواء أرضه, ألن من : فأجاب
األغصان التي يف هواء :  ملك هواءها ليس لغريه أن ينتفع به إال بإذنه, أعنيًملك أرضا
 .»فتاو الشيخ باخمرمة«ملراد من  انتهى ا.»انتهى جوابه. القديمة واحلادثة: أرضه مجيعها

آلل » املجموع الفقهي«يف :  عن نفس املرجعًووردت هذه الفتو بعينها نقالـ 
 .١٦١ ص:السقاف

 ):هـ٧٨٤ت  ((*) هرةُ الفقيه عمر بامـ٦٠
  الشبامي,هرةُاهللا بامعبد اهللا بن عمر بن عبد  عمر بن  الشيخهو الفقيه العالمة

 .احلرضمي
ت (الفقيه حممد بن أيب بكر بن عمر باعباد : القايض باخمرمة  منهمذكر: شيوخه

 قرأ عليه التنبيه والوسيط, والفقيه السيد حممد بن علوي باعلوي :تلميذ أبيه) هـ٧٦٨
ْ, والفقيه أمحد بن أيب بكر باحفص العمدي )هـ٧٦٧صاحب العامئم, ت ( ). هـ٧٨٤ت (َ

ت (م بن حممد بن عيسى ابن مطري وأخذ بتهامة اليمن عن الفقيه برهان الدين إبراهي
 ).هـ٧٧٣

, وهو )هـ٧٤٦−٦٧٨(فتفقه بأبيه الفقيه حممد بن عيسى ابن مطري : فأما ابن مطري
 عمرو بن ه, وهو تفقه بأبيه الفقي)هـ٧٠٢ت (تفقه بخاله الفقيه حممد بن عمرو التباعي 

 ., إلخسنده إىل اإلمام العمراين صاحب البيانب, )هـ٦٦٥ت (عيل التباعي 
 عن الفقيه سليامن بن حممد بن الزبري  التباعي كام أخذ الفقيه حممد بن عمروح

                                           
 ).٤١٧٧ترمجة  (٣/٣٤٨٢: القالدةة, , باخمرم١٤٤ ص:تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)



٣٧٨ 
قرأ عليه ) هـ?٦٢٠ت (ري, وهو أخذ عن املحدث الرشيف ابن اجلديد َاجلييش الشاو

َ وشارك ابن الزبري الفقيه عمرو بن عيل التباعي ح. هـ٦٠٦صحيح مسلم وأجازه فيه سنة  ُ
 وأخذ حممد بن عمرو ح. عود الكثباين, بسنده املتقدميف األخذ عن الفقيه عيل بن مس

 .سندهب, )هـ٦٨٠ت (ري بن منصور الشامخي اخل, عن الفقيه أيب ًالتباعي أيضا
, قرأ عليه )هـ٨٢٩ت (الفقيه حممد بن حكم سهل باقشري : ممن أخذ عنه: تالميذه

 شيخه باعباد عن التنبيه أليب إسحاق, والوسيط حلجة اإلسالم الغزايل, بقراءته هلام عىل
 .هـ٧٧٧ شهر ذي القعدة سنة :بتاريخيف ذلك أبيه, وأجازه 

كان «: وصفه شنبل يف تارخيه بالفقيه, وقال عنه باخمرمة يف القالدة: منزلته العلمية
 .»ً مدققاً حمققاًالفقيه عمر بامهرة املذكور فقيها

 اهللا, كام رمحه, هـ٧٨٤ سنة )شبام حرضموت(مسقط رأسه بته كانت وفا: وفاته
يف تاريخ شنبل, ومل يقف باخمرمة عىل وفاته فأدرجه يف طبقة أبيه, وترجم له قبله مبارشة, 

 .والصواب أن موضعه يف الطبقة التالية له
 ):هـ?٨٢١/هـ٧٩٤ت (, قايض عدن (*)اهللا باعلوي  الرشيف أمحد أسدـ٦١

بن )  اهللا يف أرضهُ أسد:امللقب(هو العالمة الفقيه, السيد الرشيف, أمحد بن حممد 
بن عيل بن الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي, احلسيني, الرتيمي ) الرتايببعرف (حسن 

  أصلما يفوما يف املرشع طبق  هو أثبتهواسمه الذي . احلرضمي, ولد برتيم, وهبا نشأ
  ..اهللا بن حممد بن حسنعبد أمحد بن : الشجرة العلوية, ووقع يف مطبوعتي كتاب الغرر

 . خطأو, وهلخا
                                           

, ٢/١٨٠: املرشع الروي, الشيل, ) جديدة٣٦٩ ص:و( قديمة ٢٦٧ ص:الغررخرد, : مصادر ترمجته (*)
 ).١١٥٤: ترمجة (٣/٦٨١): خمطوط (الفرائد اجلوهريةعمر بن علوي الكاف, 



٣٧٩ 

صاحب (طلب العلم برتيم, وتفقه عىل العالمة اإلمام حممد بن علوي : شيوخه
, وذكر السيد خرد يف )هـ٧٦٨ت (, والفقيه حممد بن أيب بكر باعباد )هـ٧٦٧العامئم ت 

املهذب والوسيط : اهللا بن الفقيه فضل عدة فنونعبد أنه قرأ عىل القايض الشيخ : الغرر
) كذا, ومل يعينه(اوي للقزويني يف الفقه, ويف النحو كتاب ابن جني واملحرر وأول احل
 الرمحن التعزي,عبد اهللا بن عبد : وزاد الشيل من شيوخه. وأجازه عامة, وخمترص ابن كيسان

 . أخذ عنه علوم العربية
, وهو من شيوخ السيد )١(اهللا بن فضل املذكور هنا مل تؤرخ وفاتهعبد الفقيه : قلت
شارك قد  كام تقدم فيكون املرتجم ,ً أيضا)هـ٧٦٧ت  (ي صاحب العامئمحممد بن علو

 .ي فلم أعرفهِّشيخه يف بعض شيوخه, وأما الشيخ التعز
 يف فنون ًكان من العلامء العاملني, متبحرا«: قال خرد يف حقه: منزلته العلمية

لقضاء بعدن الف يف املذهب, عمدة يف حتقيق املذهب, ويل ااخل بالصحيح وًالعلوم, عارفا
 .رهُأنه ويل القضاء عىل ك: , وأفاد الشيل يف املرشع»وأقام هبا ناموس الرشيعة

 هـ, كام يف الغرر واملرشع, وأشار مؤرخو الشجرة ٧٩٤كانت وفاته سنة : وفاته
هـ, أخذوه من تاريخ شنبل, حيث جاء يف ٨٢١سنة : إىل تاريخ آخر لوفاته وهو العلوية

املؤرخ شنبل حيث , »يف احلسيني أمحد املعروف بالفقيهوفيها تويف الرش«): ١٦٤ص(
 .همن أحفاد

*          *          * 
 

                                           
 املصدر وصفه , ومل يرد يف هذا١٠٢−١٠٠ ص:صلة األهلحممد عوض بافضل, : تنظر ترمجته يف) ١(

 .بالقضاء, إنام وردت حكايات وكرامات فقط, وهي السمة الغالبة عىل تراجم ذلك الكتاب



٣٨٠ 

 املبحث الثاين
 فقهاء حرضموت يف القرن التاسع اهلجري

 ):هـ٨٠٢−٧١٢ ((*) اإلمام حممد بن أيب بكر باعبادـ٦٢
  باعباد,هو العالمة اإلمام الفقيه الشيخ الصالح حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمر

هـ, ونشأ يف أرسة دينية شهرية, وتربى عىل ٧١٢ ولد بمدينة شبام سنة الشبامي احلرضمي,
 . بحرضموت عىل رأس القرن التاسعَدِّجداملهم ُوعده بعضالعبادة والطاعة من صغره, 

الفقيه : للمرتجم مشيخة كبرية, فقد أخذ بحرضموت عن مجاعة, منهم: شيوخه
ْحفص العمدي الصالح الشيخ أيب بكر با , وبالشحر عن الفقيه حممد بن )هـ٧٤٨ت (َ

ثم رحل إىل احلرمني الرشيفني يف شبابه وجاور مدة لطلب ). هـ?٧٦٠ت (سعد باشكيل 
وله منه إجازات ) هـ٧٦٨ت (اهللا بن أسعد اليافعي عبد العلم, وصحب الشيخ اجلليل 

) هـ٧٥٢ت (مر العلوي عديدة, ثم دخل زبيد ولقي الشيخ اإلمام املحدث إبراهيم بن ع
 من كتب احلديث والفقه والتفسري ً وعددايف التصوف,» القوت« و»اإلحياء«فقرأ عليه 

وأجيز منه, وأخذ بشبام عن املحدث املسند الرحالة الشيخ حميي الدين حييى بن أيب بكر 
                                           

, باخمرمة, ١٥٤ ص:تاريخ حرضموت, شنبل, ٦٣ ص:الربقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)
داد, , علوي بن طاهر احل٦١٤ ص:إدام القوت, السقاف, )٤١٨٨: ترمجة (٦/٣٥٤: قالدة النحر
 .١٣٣ ص:الفكر والثقافة, باوزير, ٢/١٥٥: جواهر األحقاف, باحنان, ٢/٩٤: عقود األملاس



٣٨١ 
وي هـ, وهو ير٧٥٢الذي زار شبام سنة   )١(القوي البوين التونيس اهلذيل املالكيعبد بن ا

عن احلافظ املزي والذهبي وطبقتهام, كام ذكر يف إجازته املطولة التي حررها لصاحب 
 .الرتمجة

, والفقيه )هـ٨١٩ت (الرمحن السقاف عبد  أجلهم الشيخ مجاعة,أخذ عنه : تالميذه
ت  (اهللا بافضل الشحريعبد , والشيخ فضل بن )هـ٨٢٩ت (حممد بن حكم سهل باقشري 

, والفقيه عيل بن عمر )هـ٩٧٥ت (ن حسن مجل الليل باعلوي , والسيد حممد ب)هـ٨٠٥
 . , ومجاعات كثر)٢(باعقبة اهلجراين

 )هـ٨٢٧ت (اهللا بن أسعد اليافعي عبد الرمحن بن اإلمام عبد للشيخ : منزلته العلمية
 :فيه مدائح طنانة, منها قوله

 الَوـل اِونـَىل الكَا عــموالنـول الــُ العَاعـمْأل أسـْ ال أمَفـكي
ُّمس الضَك يا شِمن أحاديث  ىلـَجتـ تٌ وراحٌانـــحـوهي ري حىَ

 َىلــ املبتُثــا ويغيـــرايـيف الب هـــَوايل فضلــه يـــ اللَكــوب
 الِزــمن) ًاــامــبِش(ا ــَأنّوــبـلت ًاـمَغرُدين مـُ تُدارـ الُونـو تكـل

                                           
 هـ, وفيها روايته للحاوي الصغري للقزويني٧٥٢مل أقف عىل ترمجته, وإجازته للمرتجم مؤرخة يف رجب ) ١(

باز, والرشف اخلبن ّاحلافظ الذهبي, وابن املظفر, وا:  عن احلافظ املزي, ويروي بإجازة عامة عنّخاصة
 ).٤١٨٩: ترمجة (٦/٣٥٥: قالدة النحرباخمرمة, : ينظر. البارزي, وغريهم

, )١٤٠ص(اهللا باخمرمة; اجلد عبد فتاو الشيخ : ورد ذكر هذا الفقيه يف بعض املصادر القديمة, منها) ٢(
ِيف معرض االستدالل بحجية الوثائق القد) ٣٥٤ص: (ويف املجموع الفقهي آلل السقاف املأمونة «يمة ِ
اهللا بن عبد ُ, التي توجد وعليها خطوط أمثال الفقيه املذكور والشيخ »التزوير يف الوقف وترتيبه وكيفيته

ًيعمل هبا, وتكون رتبة مقدمة عىل العادة«: أمحد باخمرمة, فهذه  .هـأ .»ً



٣٨٢ 

من األئمة الرجال, وأعيان «): هـ٨٩٥ ت(قال يف حقه الشيخ عيل بن أيب بكر 
لف, من كبار األئمة املحققني, اجلامعني بني مجيع أنواع اخلاألبدال, بقية السلف وصفوة 

, وقال فيه »ً وورعاً وزهداً وعمالًالعلوم, وأجناس حقائق الفهوم, فاق أهل زمانه علام
 وشيخ وقته, وفريد دهره, اإلمام الفقيه العامل, إمام عرصه,«): هـ٩٢٠(السيد أمحد شنبل 

 ., وأخباره يف الزهد والورع كثرية»وجمدد دين األمة عىل رأس الثامنامئة
, رمحه اهللا, كذا يف ً عاما٩٠هـ, عن  ٨٠٢ رمضان سنة ٥تويف بشبام يف : وفاته

هـ, واعتمده باوزير  ٨٠١سنة : , ويف تاريخ شنبل املطبوع)خمطوط(مناقب آل باعباد 
ومل يقف باخمرمة عىل تاريخ وفاته وعده . تالف النسخخاهذا عائد إىل  وغريه, وأعتقد أن

 .وهو قريب منها) هـ٨٠٠−٧٨١(امسة من املائة الثامنة اخليف الطبقة 
 : مصنفاته وآثاره الفقهية* 

مل أقف عىل مصنف يف الفقه يعز له, وورد ذكره وبعض أقواله الفقهية عند 
 : بعض فقهاء احلضارمة, فمن ذلك

 الفقيه  تلميذ املرتجمنقل عن خط) ١٤٠ص(: ن فتاو الشيخ باخمرمة; اجلدمـ 
 أعادثم .  حول جواز وقف املال املعهدشيخه لً منسوبةًعيل بن عمر باعقبة اهلجريني فائدة

ق عن ِّلُوفيام ع«: , قال باخمرمة)تعليقال(شار إىل تلك الفائدة أ, و)١٤٧ص(ذكره يف 
أرجح : وما قاله البارزي.  عىل صحة ترصف املتعهدُّما يدل: الفقيه حممد بن أيب بكر عباد

 . انتهى.»يف املعنى
) ٣٩٠(يف املسألة رقم ) ١/٣٢٢(» قالئده«َّوهذا القول فصله الشيخ باقشري يف 

عهدة ما ) املتعهد(فذكر اختالف الفقهاء يف صحة بيع املشرتي : ضمن مسائل بيع العهدة
زه َّوقضاة الشحر, وجو)هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة عبد اشرتاه, فأبطله مجع منهم الشيخ 

وهو رأي كثريين أو «: , إىل أن قال)هـ٩١٨ت  (اهللا بلحاج بافضلعبد مجع منهم الشيخ 



٣٨٣ 
حممد بن أيب بكر عباد, وحممد بن حكم : ً وورعاًاألكثرين, منهم اإلمامان الوحيدان علام

 ., إلخ»عبد  رشاء ال:أيب قشري, وغريمها من أويل الورع, وقياسه يف العتق
َنقل عن املرتجم فتواه بعدم انعقاد صالة ): ١/١٢٨ (رائد لباقشرياخلقالئد  ومنـ 

 .الفريضة التي تصىل مكررة من غري حاجة
 ):هـ٨١٨−?٧٥٠ ((*)الرمحن بن عيل حسانعبد  الفقيه ـ٦٣

ن الرمحن بن عيل حسان, معبد هو الفقيه العالمة الصالح, األديب املؤرخ, الشيخ 
 .ًهـ تقريبا٧٥٠َمنطقة ريدة املشقاص, بأعايل وادي حرضموت, ولد بالريدة سنة 

طلب العلم برتيم, ومن شيوخه هبا السيد اجلليل علوي بن حممد موىل : شيوخه
ت  ( موىل الدويلة بن عيل بن علوي والده السيد حممدكام أدرك, )هـ٧٧٨ت (الدويلة 
جده الفقيه ب, وهو )هـ٧٣١ت ( باعلوي اهللاعبد  خترج بعمه العالمة الذي, )هـ٧٦٥

 . بأسانيدهم شيوخه عن, وهو )هـ٦٥٣ت (املقدم حممد بن عيل باعلوي 
العامل اإلمام, واحد عرصه يف العلم, «: قال فيه السيد أمحد شنبل: مكانته العلمية

ه الفقي«: , وقال السيد حممد خرد يف الغرر», له تصانيفً جواداً سخياً معطياًكان كريام
, وله قصائد بليغة رائقة ً عامالً عاملاً, ورعاً زاهداًاإلمام العامل وجيه الدين, كان شيخا

 .أنه ويل القضاء: , وذكر مؤلف تاريخ الشعراء احلرضميني»معجبة
:  تاريخ الشعراءمؤلفهـ, كام يف تاريخ شنبل, زاد ٨١٨كانت وفاته سنة : وفاته
َكروشم(بقرية تسمى   .شقاص, رمحه اهللاَمن قر ريدة امل)َُ

                                           
: ة املفيدةالعد, ابن محيد, ٣٩٢ ص:الغرر, خرد, ١٦٢ ص:تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)

, احلامد, ٥٢ ص:عقود األملاس, علوي بن طاهر احلداد, ١/٧٤: تاريخ الشعراء, السقاف, ١/١٣٨
, ١٢٦ ص:الفكر والثقافة, باوزير, ٢/١٥٧: جواهر األحقاف, باحنان, ٢/٦٨٦: تاريخ حرضموت

 .٢١٧ ص:مصادر الفكر اإلسالمياحلبيش, 



٣٨٤ 

   :مصنفاته الفقهية* 
 واملتن املذكور تأليف الفقيه أمحد بن عمر النشائي: رشح جامع املخترصاتـ ] ٢٠[

 ., ذكره خرد يف الغرر, وشنبل يف تارخيه)هـ٧٥٧ت (املدجلي املرصي 
 . ذكرها شنبل يف تارخيه:  نكت عىل املهذب ـ]٢١[
 . سامه املؤرخ خرد يف الغرركذا:  تصنيف عىل غرائب املهذب ـ]٢٢[
 .ذكرها السيد شنبل يف تارخيه:  نبذة يف أدلة التنبيه ـ]٢٣[
 .ذكرها املؤرخ خرد يف الغرر:  كراسة يف علم الفلك ـ]٢٤[
 : فمن ذلك وآراء فقهية,ً احلضارمة له أقواال الفقهاء أورد بعض:  فتاو ـ]٢٥ [
 .١٢٥, ١٢٤ ص:اهللا باخمرمة; اجلدعبد من فتاو الشيخ ـ 
 .٣٥٧, ٣٢٣, ١/٢٣٢: رائد لباقشرياخلمن قالئد ـ 

 ):هـ٨١٩ −٧٣٩ ((*)الرمحن السقافعبد  اإلمام ـ٦٤
الرمحن بن حممد بن عيل بن عبد   وجيه الدينالعالمة الفقيه, املريب الصالح, الشيخ

م مولده بمدينة تري. علوي بن اإلمام الفقيه املقدم, باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي
  . لباخمرمة النحرهـ كام يف قالدة٧٣٧هـ, كام يف الغرر واملرشع, أو ٧٣٩سنة 

 ,)هـ٧٦٨ت (قرأ عىل الفقيه العالمة السيد حممد بن علوي صحاب العامئم : شيوخه
, والزم )هـ?٧٦٠ت (ثم سار إىل غيل باوزير وأخذ عن القايض حممد بن سعد باشكيل 

 »ً وأعواماًذاكره وباحثه شهورا«, بشبام) هـ٨٠٢ت  ( اإلمام حممد بن أيب بكر باعبادًآخرا
 .كام قال حفيده الشيخ عيل بن أيب بكر
                                           

, ١٦٣ ص:تاريخ حرضموت, شنبل,  ١٤٣, و٦٤ ص:قةالربالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)
املرشع , الشيل, ٣٩٦, و١٨٨ ص:الغرر, خرد, )٤٢١٨: ترمجة (٦/٣٧٥: قالدة النحرباخمرمة, 
 .٢/٧٤١: تاريخ حرضموت, احلامد, ١٨٣ ص:رشح العينية, أمحد بن زين احلبيش, ٢/٣٢٣: الروي



٣٨٥ 

, وحممد )هـ٨٢٩ت (أمحد : ]!وهذا من النوادر [ أبناؤه الثالثة عرشمنهم: تالمذته
ت (, وعيل )هـ٨٣٣ت (, وعمر املحضار )هـ٨٢١ت (بكر  , وأبو)هـ٨٢٦ت (

, وشيخ )هـ٨٢٩ت (, وجعفر )هـ٨٧١ ت(, وعقيل )هـ٨٣٠ت (, وحسن )هـ٨٤٠
, )هـ٨٧٥ت (, وإبراهيم )هـ٨٥٧ت (اهللا عبد , و)هـ٨٢٦ت (, وعلوي )هـ٨٣٧ت (

, والسيد )هـ٨٤٥ت ( الليل باعلوي ُمجلٍبن حسن  ُالسيد حممدو. )هـ٨٩٢ت (وحسني 
ت (, والشيخ سعد بامدحج )هـ٨٦٢ت (حممد بن عيل صاحب عيديد باعلوي 

, )هـ٨٥٥ت  (»اجلوهر الشفاف«طيب مصنف اخللرمحن اعبد , والشيخ )هـ٨٥٧
اهللا بن حممد بارشاحيل, والشيخ عيل بن عبد اهللا بن أمحد العمودي, والشيخ عبد والشيخ 

ْأمحد بن سلم, والفقيه سعد بن   .اهللا باعنرت, وغريهمعبد ِ
الرمحن يف عبد كان الشيخ «: قال حفيده الشيخ عيل بن أيب بكر: منزلته العلمية

ه يف أنواع العلوم,وتضلع من بحور حقائق املعقول واملنقول, قرأ يف ُايته ممن رسخ قدمبد
الصة اخلكتب األئمة, قرأ التنبيه واملهذب أليب إسحاق, والبسيط والوسيط والوجيز و

 ,»املحرر« و»العزيز«إلمام الغزايل وغريه, ولوإحياء علوم الدين وغريه من كتب الرقائق 
 .  انتهى.»مع رسوخ قدم يف العلم والعملمع إتقان وجتويد, 

: قال باخمرمة. هـ, رمحه اهللا٨١٩ شعبان سنة ٢٣ يف بمدينة تريم تويف: وفاته
 . انتهى.» عىل سائر آل أيب علويُ والرئاسةُامليزة] هـ٩٢٧سنة [وألوالده ونسله إىل اآلن «

 ):هـ٨٣٠ت  ((*) الفقيه عيل بن عمر ابن عفيفـ٦٥
 احلرضمي ثم  شمس الدين, عيل بن عمر بن عفيف اهلجريني,هو العالمة الفقيه

 .العدين
                                           

: الضوء الالمع, السخاوي, ٣٣٠, و٣٢٢ و,٣٣١ ص:طبقات صلحاء اليمنالربهيي, : مصادر ترمجته (*)
٥/٢٧٢. 



٣٨٦ 

أخذ العلم بعدن عن الفقيه تقي الدين عمر بن حممد بن عيسى بن عمر : شيوخه
ت ( العسقالين , وكان عىل قضاء عدن, لقيه احلافظ ابن حجر)هـ٨٢٣ت(اليافعي 
صاحبنا الفقيه, قايض  «:بقولهوذكره يف الدرر الكامنة هـ, ٨٠٦سنة  يف رحلته )هـ٨٥٢
, ومل جيزم »الضوء الالمع« السخاوي يف  تلميذه احلافظ ومل يؤرخ وفاته, وأرخها,»عدن

ِّ, ومجيع من ترجم له مل يسم شيوخه»تويف نحو العرشين«: هبا األهدل وقال ُ)١(. 
قايض عدن, والفقيه )  هـ٨٦١ت (القايض حممد بن أمحد بامحيش : تالميذه

بكر باسهل, والفقيه شهاب  , والقايض أبو)هـ٨٥٧ت (َدحي اللحجي القايض حممد املن
عبد اهلجريني ثم العدين, والفقيه تقي الدين عمر بن ) بن عفيف: أو(الدين أمحد بن عقبة 

: رينِالرمحن الواسطي, والفقيه عيل الزبيدي, قال الربهيي بعد أن ذكر األربعة اآلخ
ف احلرضمي, وتوفوا إىل رمحة اهللا تعاىل, أول من وا عىل الفقيه أيب عفيؤفهؤالء كلهم قر«

 .»هـ٨٣٠تويف منهم بعد سنة 
 ً يف الفقه مشاركاً, جموداً مباركاًكان فقيها«: قال الربهيي يف تارخيه: منزلته العلمية

مفتي «, ووصفه السخاوي يف الضوء الالمع بـ»بغريه, درس بحياة شيخه ثم بعد وفاته
 ).٢٣٤ص(كام يف املجموع الفقهي آلل السقاف » ورعنيسيد ال«وورد وصفه بـ. »عدن

بينام , » الربهييطبقات«هـ, كام يف ٨٣٠ سنة َقبلكانت وفاته رمحه اهللا بعدن : وفاته
 .ه القايض بامحيشُ, ودفن إىل جواره تلميذً حتديداالسخاويهبا  َجزم

 :مصنفاته الفقهية* 
ت  (اهللا بن ظهرية املكيعبد بن  أسئلة رفعها إىل القايض مجال الدين حممد  ـ]٢٦[

                                           
حتفة , األهدل, ٣٣٠ ص:طبقات صلحاء اليمن, الربهيي, ٥/٨١: الضوء الالمعالسخاوي, : ينظر)  ١(

َعطيف, هلم ذكر يف كتب الرتاجم,  بنو: ِوهذا القايض من بيت علم شهري, يقال هلم. ٢/٣٩٨: الزمن ُ
 .ذا حمل البسط فيهوقد وقع خلط يف تراجم أعالمهم, وليس ه



٣٨٧ 
ونقلت عنها مسألتان ) ٩٥ص(آلل السقاف » املجموع الفقهي«ورد ذكرها يف ): هـ٨١٧

للفايس املكي يف ترمجة ابن ظهرية » العقد الثمني«كام ورد ذكرها يف . من باب العبادات
ها , فأجاب عن)١٠٠(له فتاو وردت عليه من عدن, أسئلة نحو مائة «: , قال)٢/٥٦(

 . انتهى.»بام يسع كراريس
 :فقهية, فمن ذلكوفتاو ووردت عنه أقوال * 
 .٢٣٤, ٢٠٧, ١٩٣, ٩٥, ٩٤ ص:آلل السقاف» املجموع الفقهي«يف ـ 

 ):هـ٨٣٤ت  ((*) الفقيه إسامعيل احلباينـ٦٦
هو الفقيه العالمة الشيخ إسامعيل بن الشيخ حممد بن عمر بن راشد بن مالك 

ادي حبان, وقرأ القرآن الكريم, ثم سار إىل عدن لطلب َوِافعي, ولد بوالين احلباين الشاخل
 .العلم

 اإلمام مجال الدين حممد بن عيسى اليافعي, :ني قرأ يف عدن عىل الفقيه:شيوخه
حممد بن عيسى احلبييش, وخترج هبام, كذا قال باخمرمة, وعندي تردد يف اسم هذين و

  وأعتقدد ذكره يف كتب الطبقات والتواريخ اليمنية,املذكور مل يرحلبييش  السيام واالشيخني,
 .فَّصحم  اسمأنه

 بن عطيف اليافعين قايض عدن عمر بن حممد بن عيسى  أنه أخذ ع:واليقني عندي
  يف األخذمشرتكون )اآليت ذكره( والفقيه ابن عفيف والقايض بامحيش فهو, )هـ٨٢٣ ت(
 .هعن

                                           
املنري  الكوكب, سامل بن أمحد املحضار, )٤٢٣٧: ترمجة (٦/٣٩٧: قالدة النحرباخمرمة, : مصادر ترمجته (*)

, إسامعيل البغدادي, ٢٨ ص:, خمطوطثمرات املطالعة, عيل الشبيل, ١٠٤−٧٨ ص:, خمطوطاألزهر
 :الشاملي بن طاهر احلداد,  , علو١/٢١٦: هدية العارفني: , نفس املؤلف٢/١٥٦: إيضاح املكنون

 .٢١٩ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٦٩−٦٨, و٥٠, ٤٩ص



٣٨٨ 
−٧٤٥( )١(الرمحن بن حيدر الشريازيد عبوأخذ عن العالمة املسند املتفنن الشيخ 

 للقايض عياض وسمع منه بعض »الشفا« و»الصحيحني«, قرأ عليه بعض )هـ٨١٧
اإلمام اللغوي الكبري : وهو يروي عن مجاعة منهم. األحاديث املسلسلة ونال إجازته العامة

 .»القاموس«صاحب ) هـ٨١٧ت (حممد بن يعقوب الفريوزأبادي 
الغفار, وإبراهيم, عبد اهللا, وإرسائيل, وعبد : اؤه الفقهاء الستةأخذ عنه أبن: تالمذته

 .الرمحن, وكانوا فقهاء علامء صاحلونعبد وحممد, و
شيخ اإلسالم, ومفتي األنام, «: قال يف حقه املؤرخ باخمرمة: مكانته ومنزلته العلمية

 له ومتيز, فكانت لفنون العلم, ودأب يف الطلب, واشتغل حتى برع ً جامعاً إماماًكان فقيها
اليد الطوىل يف الفقه والنحو واللغة والتفسري واحلديث واألصلني, وبلغ يف حتقيق هذه 
ِّالعلوم النهاية, وكتب الكثري بخطه احلسن, ودرس وأفتى, وقصده بالفتاو من مجيع 

هذا مع ما انضم إليه من الصالح والورع والزهد, ... اجلهات, سيام جهة حرضموت 
لرياسة بالتصدر يف املدارس, وتوليته األوقاف والوظائف, بل كان من شأنه وترك طلب ا

ثام كان للتدريس والفتو ابتغاء وجه يالقناعة واإلقبال عىل شأنه, وبذل نفسه يف بلده وح
ُامللوك َ هـ كتب له ٨١٥ويف عام .  انتهى ملتقطا.»اهللا تعاىل, وكان يؤثر الفقر عىل الغنى

 َبسعي أبني, ِروم إىل بابَ بِمن باب: ضاء يف جهة واسعة من اليمنول بوالية القُبنو رس
 .شيخه ابن حيدر الشريازي

هـ, كام يف قالدة النحر لباخمرمة, ٨٣٤ ربيع اآلخر من سنة ٧كانت وفاته يف : وفاته
 . كام يف الكوكب األزهر للمحضار, رمحه اهللاهـ,٨٣٣: وقيل قبلها بسنة

                                           
: عقد اليواقيتاملرجع السابق, واحلبيش, : الكوكب األزهرسامل املحضار, : ينظرلالطالع عىل إجازاته, ) ١(

: ينظر. هـ وأخذ عنه٨٠٠ لقيه احلافظ ابن حجر ملا دخل عدن سنة :وابن حيدر الشريازي* . ٢/١١٦
 اجلواهر, والسخاوي, ٢/٢٢٩: درر العقود املفيدةاملقريزي, , ٣/١٤٨: املعجم املفهرسابن حجر, 

 .٤/٧٥: الضوء الالمع: , نفس املؤلف١/١٤٧: والدرر
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 :  الفقهيةمصنفاته* 
ذكرها باخمرمة يف القالدة, والبغدادي يف هدية العارفني, : الفتاو الكرب  ـ]٢٧[

ت (قال باخمرمة . وإيضاح املكنون, وكحالة يف معجم املؤلفني, واحلبيش يف املصادر
 ِل مسلكه يف تنقيحّلع عليها وتأمّوانترشت عنه الفتاو املشهورة, من اط«): هـ٩٤٧

 حكاية املعتمد من الطريقني أو القولني أو  وعدم اقتصاره عىل,أجوبتها وحتريرها
الف بني األصحاب, ثم يف اخلتى يأيت بجميع ما يف املسألة من , حالوجهني أو غري ذلك

فتلخص, أو فتحصل, : فتمخض من هذا, أو: , فيقولًآخر اجلواب خيترص ما بسطه أوال
ُعرف حمل الرج, أو نحو ذلك, كذا وكذا َّ َل, وقىض العجب, واعتقد َ بأنه من منازل ِ

 . انتهى.»ر والتحقيق يف أعىل الرتبّالتبح
, وأورد يف »له فتاو عجيبة لطيفة, لكنها زبدة يف العلوم«: وقال عنها املحضار

 ):هـ١٠١٥ت (القادر احلباين عبد  العالمة حممد بن  حفيدهالثناء عليها قول
ِّاو سيـْع فتـطال َّدي احلبانََ َك عـنبيُت يـِ  ِانــن إتقَوعٍم ـْلِن عَ

 ِانــيـٍد وبــٍد وزوائـــوائــبف ٌعـَاو مقنـَمن رام الفتـفيها ل
ٌجل احلوادث ضمنَها موجودة ِ ُّ َقد أوضحت بشواه ُ ْ ُد القـِ  ِرآنـِ

; فهذه فتاو الشيخ اإلمام العامل العالمة  ُوبعد«: بعد البسملة وديباجة قصرية: أوهلا
تم الكتاب «: وجاء يف آخرها. , ثم رشع يف املسائل» ..يع علومهاحلباين, نفع اهللا به وبجم

 الذبيح إسامعيل بن حممد بن عمر احلباين رمحه اهللا تعاىل لإلمام العالمة أبو) كذا(الفتاو«. 

 : نسخها
 يف دوعن )هـ?١٣٤١ت  (الرمحن باشيخعبد يف مكتبة القايض : النسخة األوىل

: للشيخ عيل بن حممد الشبيل, ونص عبارته» ملطالعةثمرات ا«, كام ورد يف كتاب )هدون(



٣٩٠ 
, »الرمحن باشيخ يف دوعنعبد وهي عزيزة الوجود, توجد منها نسخة قلم عند القايض «

 .انتهى
تقع يف ) ٨٨٦(بمكتبة األحقاف للمخطوطات برتيم حتت رقم : النسخة الثانية

ن بن أمحد بن الرمحعبد هـ, بقلم ١٠٢٦ ذي القعدة سنة ٢١, نسخت يف ) ورقة٢٠٠(
كتاب فتاو الشيخ الكبري العارف العامل «: حسني بارشاحيل, وكتب عىل صفحة العنوان

العالمة البحر الفهامة, فريد دهره, ووحيد عرصه,  املحقق املدقق, أيب الذبيح إسامعيل 
 . »بن حممد بن عمر احلباين, نفع اهللا به آمنيا

بدون ) ٢٢٠ص(ستاذ احلبيش وهذه النسخة ورد ذكرها يف مصادر األ: قلت
 هـ, ولعله خطأ مطبعي,١٢٦٠سنة : الكرب, وجاء تاريخ نسخ املخطوطوصف حتديدها ب

 .والصواب ما ذكرته, واهللا أعلم
 :وتوجد نقول عن هذه الفتاو يف مصنفات الفقهاء, فمن ذلك* 
 .٤٨٣, ٤١٠, ٣٨٢, ٨٨ ص:يف الدشتة للعيدروسـ 
 .١٧٠ ص:يف املجموع الفقهي آلل السقافـ 
وقد وقفت عىل نسختها . مل يذكرها أي من مرتمجيه:  الفتاو الصغرـ] ٢٨[

الفتاو هذه «: الفريدة املحفوظة بمكتبة األحقاف برتيم, ضمن جمموع, كتب أوهلا
للشيخ اإلمام احلرب العامم شيخ مشايخ اإلسالم, إسامعيل بن حممد بن عمر الصغر 

ِبن عيسى بن أمحد حريز, رمحهام اهللا, ونفع هبام آمنياحلباين, سأله عنها الفقيه عيسى  َ« ,
متت «: ويف آخرها). لةأ مس١١(وعدادها . , ثم رشع يف املسائل بدون أي مقدماتإلخ

السؤاالت وجواباهتا, وهي الفتاو الصغر للشيخ اإلمام واحلرب العامم, سلطان العلامء 
كي النسب, الشافعي املذهب, رمحه اهللا األعالم, إسامعيل بن حممد بن عمر احلباين, املال

 ., إلخ»ونفع به
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 :نسخها
 رجب ١٢نسخت يف ) ٣٠٧٤/٣(يف مكتبة األحقاف حتت رقم : النسخة األوىل

ومل ) ٢٢٠ص(ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره ).  ورقات٧(هـ, تقع يف ١٢٦١سنة 
حيددها بالصغر. 

رمحه ) هـ١٤٢٦ت  ( بن حممد باعباداهللاعبد  العالمةمكتبة شيخنا يف : النسخة الثانية
 ).٢٢٠ص(, كام ورد يف مصادر الفكر لألستاذ احلبيش  بحرضموتالغرفةبلدة  باهللا,
 ):هـ٨٣٤ت  ((*)اهللا بن فضل بلحاج بافضلعبد  الفقيه ـ٦٧

الرمحن عبد اهللا بن فضل بن حممد احلاج بن عبد هو الفقيه الصالح, الشيخ املريب, 
 .دي الرتيمي, ولد برتيم ونشأ هبابافضل, املذحجي السع

, )هـ٨٠٤ت (تفقه بعمه الشيخ الفقيه أيب بكر بن حممد بلحاج بافضل : شيوخه
عبد , وصحب الشيخ اجلليل )هـ٨٢٩ت (والفقيه العالمة الشيخ حممد بن حكم باقشري 

 ., وغريهم)هـ٨١٩ت (الرمحن السقاف 
أ عليه منهاج الطالبني قر) هـ٨٥٧ت (الشيخ سعد بن عيل مذحج منهم : تالمذته

 كام قال الشيخ عيل » وأرسار علومه, وسأله عىل دقائقه وفوائده,ذاكره وباحثه«للنووي 
 »صاحب الشبيكة القديم«اهللا بن حممد عبد بن أيب بكر يف مناقب شيخه سعد, والسيد ا

                                           
, )خمطوط(, النور املدهش البهي: , نفس املؤلف١١٦ ص:الربقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)

 . ١٢٩−١٢٦ ص:صلة األهلمد بن عوض بافضل, , حم١٧٣ ص:تاريخ حرضموتشنبل, 
اهللا بن حممد بن حسن املعلم مجل الليل, عبد القايض أمحد بن : وذكر بافضل يف صلة األهل من تالميذه

: هـ, وهو متأخر عن زمن املرتجم, ولعله أراد٩٤٤وملا بحثت عن ترمجته وجدت تاريخ وفاته سنة 
, ولكن ذاك أخذ عن شيخ )تقدمت ترمجته(ايض عدن ق) هـ٧٩٤/٨٢١ت (أمحد بن حممد أسد اهللا 

 .من آل بافضل اسمه شبيه باسم املرتجم هنا, وليس هو نفسه, كام تقدم حتقيقه, واهللا أعلم
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 , والسيد أمحد بن أيب بكر)هـ٨٦٢ت (, والسيد حممد بن عيل موىل عيديد )هـ٨٨٦ت (
  ., ذكرهم يف صلة األهل)هـ٨٦٩ت  (سكرانال

وصفه الشيخ عيل بن أيب بكر بأوصاف بالغة يف الثناء, منها قوله : منزلته العلمية
, , إلخ»الفقيه العامل اإلمام املحصل, املتقن املحقق, املطلع عىل دقائق العلوم«: ملتقطا

مناقب «األهل عن , ونقل مؤلف صلة »الرجل الصالح الفقيه«ـب: ووصفه املؤرخ شنبل
ُيت من ِإن شف«: ول يف مرض موتهكان يقمن حرصه عىل تعليم العوام أنه : »ريَشُبني ق

 ! » عىل الناس يف بيوهتم ألعلمهمُرتُهذا املرض, د
 .هـ, كام يف تاريخ شنبل, رمحه اهللا٨٣٤تويف سنة : وفاته

 : الفقهيةمصنفاته* 
وهو «: , وقال عنه)١٢٧ص (ذكره صاحب صلة األهل:  خمترص يف الفقه ـ]٢٩[

 يف )هـ٨٦٤ت  (اهللا بن أيب بكر العيدروسعبد الذي أشار وأرشد إىل قراءته سيدنا 
 .هو يف عداد املفقوداتف, , ومل يرش إىل وجوده»وصاياه النافعة

 ):هـ٨٤٠ت  ((*)اهللا بن حممد العموديعبد   الوايل الفقيهـ ٦٨
حممد, الشيخ  لسنة وقامع البدعة, أبوهو العالمة الفقيه, الوايل العادل, نارص ا

جاء اسمه . ايل وادي دوعن األيمنَاهللا بن حممد بن عثامن بن أمحد القديم العمودي, وعبد 
بن عثامن بن ..«: , وعند شنبل»اهللا بن حممد بن عثامن باعيسى العموديعبد «: يف الربقة

 »حممد بن عثامن العمودياهللا بن عبد «: , وعند باخمرمة)وديُالعم(بدون  »سعيد باعيسى
  ).باعيسى(بدون 

                                           
 :فتاو ابن مرزوع, أمحد رشيف خرد, ١١٨ ص:الربقة املشيقةالشيخ عيل بن أيب بكر, : مصادر ترمجته (*)

: ترمجة (٦/٣٩٩: قالدة النحر, باخمرمة, ١٧٤, ١٧٥ ص:حرضموت تاريخ , شنبل,١١٦ص
 .٢/١٦١: األحقاف جواهر, باحنان, )٤٢٤٥
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نسبة ) باعيسى( املؤرخني عىل تسمية آل العمودي بآل ي متقدمت عادةجر: أقول
 الذين تقدم )آل باعيسى(فقهاء فهؤالء غري ال,  العموديجلدهم الشيخ سعيد بن عيسى

 .ذكر بعضهم
قيه الشيخ أمحد أخذ عنه الفف: تالميذه وأما .مل تسعف املصادر بتسميتهم: شيوخه

 . )١()هـ٩٠٣ت (َيه حممد بن أمحد باجرفيل قبن أيب بكر بابقي, أحد شيوخ العالمة الفا
الفقيه الذي هو «ـ, وشنبل ب»الفقيه الزاهد«ـ بالشيخ عيلوصفه : منزلته العلمية

 عن الفقيه اإلمام, العامل العامل, اآلمر باملعروف الناهي«: باخمرمةقال فيه , و»!ُّعىل السنَّة
 اريبة, وأقام هلم الرشيعة وأحياخلاملنكر بجهة دوعن, استوىل عىل وادي دوعن, وسكن 

السنة, وأطفأ البدعة, لكن مل يوافق ذلك هواهم, فحاربوه وأخرجوه وأحرقوا كتبه, كام 
يعرف ) العرسمة(وله مسجد مشهور يف بلدة .  انتهى.»قل عن الثقات, فانتقل إىل ذمارُن

ريبة اخل استوىل املرتجم عىل مدينةهـ ٨٣٧أنه يف سنة : يف تاريخ شنبلو. بمسجد الذماري
تقدم يف الباب : أقول .هـ٨٣٨ :زع منه يف السنة التاليةُه, ثم نِاأليمن مجيعوادي دوعن و

باضية الذين  اإلُم فلولُ ه:املرتجمأن الذين حارهبم بحث : باضيةاألول يف مبحث اإل
 .وا يف وادي دوعنؤاختب

ه من بلده, وتويف ُمار يف شامل اليمن بعد أن أخرجه قومَاجر إىل مدينة ذه: وفاته
 .يف تاريخ شنبل وباخمرمة, رمحه اهللا هـ, كام٨٤٠هبا سنة 

 : مصنفاته الفقهية* 
  عىل مصنف فقهي, لكن له آراء فقهية مبثوثة يف كتب الفتاو, من لهمل أقف

  :ذلك
                                           

 .صاحب املخترصات الفقهية) هـ٩١٨ت (اهللا بلحاج بافضل عبد َكام ورد يف إجازة باجرفيل لإلمام  )١(
 .١٦٨ ص:صلة األهلحممد بن عوض بافضل, : ينظر
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 يف َّزم من بيع العهدة الذي انترش وعم حاٌ موقفلهكان : موقفه من بيع العهدةـ 
بلدان  حكمه وواليته يف َع الناس من تعاطيه أياممنَفحرضموت منذ أواسط القرن الثامن, 

اهللا بن أمحد عبد  عنه اإلمام ذكر ذلك فقهاء حرضموت, ُ ما عليه بقيةًدوعن, خمالفاوادي 
) هـ٩١٣ت (رمحن بن مزروع العبد تلميذه الفقيه  يف فتاويه, ونقله) هـ٩٠٣ت (باخمرمة 

اهللا بن حامد عبد  ما أنشدنيه شيخي السيد ُ رائق, منهٌله شعرو). ١١٦ص(: ًيف فتاويه أيضا
 : مطلعهارائعةله رمحه اهللا, من أبيات ) هـ١٤١٨ت  (باعلويالبار 

ْن ملتـِس حيـُأقول للنف َّ ْيا نفس صربا عىل الدراسة َ ًَ َ ُ 
ِّمي الدرس ال متيلَأْسَال ت ْمن م َ ُل مل يـَ َدرك النفاسـَّ  ْةـِ

 ):هـ٨٦١−٧٩٨ ((*) القايض حممد بامحيشـ٦٩
اهللا بامحيش, عبد هو العالمة الفقيه, القايض املحقق, مجال الدين حممد بن أمحد بن 

هـ, ذكره تلميذه محزة النارشي ٧٩٨احلرضمي الغييل ثم العدين, مولده بغيل باوزير سنة 
 أصل بلده حرضموت«: طبقاتهي يف الضوء الالمع, وعند الربهيي يف فيام نقله عنه السخاو

, وال تعارض »دم عدنَأصله من الغيل ثم ق«: , بينام قال باخمرمة»)بور(: من قرية يقال هلا
 . مولده بغيل باوزيركان  و,أرسته من بورفلعل : يف هذا

 بن أمحد بن حممد( باسم :األول: ترجم له السخاوي يف الضوء الالمع يف موضعني
                                           

, ابن ٣٣٤ص :  الربهيي, طبقات صلحاء اليمن,٦/٣٢٨: السخاوي, الضوء الالمع: مصادر ترمجته (*)
): م١٩٨٣مركز الدراسات والبحوث اليمني, صنعاء, (الديبع, بغية املستفيد, حتقيق يوسف شلحد, 

 ٢٦٠ص : تاريخ ثغر عدن: , نفس املؤلف)٤٢٦٤: ترمجة (٦/٤٣١: , باخمرمة, قالدة النحر١٢٦ص 
, عبد الرمحن السقاف, )محش(مادة : ج العروس, احلافظ الزبيدي, تا)٢٩٦: ضمن ترمجة ابن اجلزري(

, ١٣٧ص : , باوزير, الفكر والثقافة٣/٦٥: , عبد اهللا السقاف, تاريخ الشعراء٣٢٠ص : إدام القوت
 .٢٢٤ص : احلبيش, مصادر الفكر



٣٩٥ 
 اجلامل ,حممد بن أمحد( باسم :والثاين, ) قايض عدن, القايض مجال الدين أبامحيش,اهللاعبد 

وصفه يف ترمجة و.  شخص واحد اسمومهاظنه شخصني , )ييل اليامين الشافعيَ الغ,أبامحيش
 ., فالوصف األول صحيح ال الثاين»الدوعاين اهلجراين«ـب:  العدين بافضل الفقيهتلميذه

هـ, ٨١٦قدم املرتجم مدينة عدن عن طريق الشحر, وكان دخوله سنة : يوخهش
ت (, ونزل هبا عىل القايض تقي الدين عمر بن حممد بن عيسى اليافعي )ً عاما١٨(وعمره 
, ثم لزم تلميذه  يف شيوخه ومل يذكره باخمرمة. كذا عند السخاوي,فقرأ عليه )هـ٨٢٣

ه عنه, قرأ عليه يف الفقه ِر أخذَ, وأكث)هـ٨٣٠ت (الفقيه عيل بن عمر بن عفيف اهلجريني 
إىل ) هـ٨٤٤ت (وملا قدم شيخ القراء احلافظ ابن اجلزري . واحلديث والتفسري وغريها

 عنه األولية والتشبيك واملصافحة ومسلسل الفقهاء ومسلسل احلفاظ, وأجازه َعدن أخذ
 .لثغر لباخمرمةهـ, كام يف تاريخ ا٨٢٨عامة مروياته بتاريخ شهر شعبان سنة 

اهللا بن أمحد عبد شيخنا الوالد : وعنه أخذ مشاخينا«: قال باخمرمة: اآلخذون عنه
, والفقيه )هـ٩٠٣ت (فضل  , وشيخنا العالمة حممد بن أمحد أبو)هـ٩٠٣ت (باخمرمة 

: قلت.  انتهى.», وغريهم من األئمة األعالم)١(حممد بن حممد املوزعي, والفقيه باحمرم
, )١٨٦ص (كام يف ترمجته يف النور السافر ) هـ٩٢٦ت (ه محزة النارشي الفقي: ومنهم

 .كام يف ترمجته يف الضوء الالمع) هـ٨٨٢ت (يل اخلالصمد بن إسامعيل عبد والفقيه 
اإلمام العامل العالمة, العابد الزاهد الصالح, كان «: قال فيه باخمرمة: مكانته العلمية

 .», يف كل مرة ييل نحو السنةًء عدن مرتني أو ثالثاويل قضا.. وديانة وأمانة فيه صيانة
ري والصالح, ومل خيالط اخلأفتى ودرس ومجع الكتب, واشتهر ب«: وقال الربهيي

الناس, وتوىل القضاء بالثغر بعد انفصال القايض مجال الدين حممد بن عمر احلريزي عنه 
                                           

مع  ذكر يف كتب الرتاجم والطبقات ال عند باخمرمة وال عند غريه, َّ أياملوزعي وباحمرم:  أجد للفقيهنيمل) ١(
 .يقتيض توفر الدواعي لرتمجتهام, واهللا أعلم! »من األئمة األعالم«أن وصف باخمرمة هلام بأهنام 



٣٩٦ 
ضاء, واستقام فيه هـ, فسار هبم سرية مرضية قدر سنتني, ثم انفصل عن الق٨٤٥سنة 

طاهر عىل ثغر عدن, فأضافوا  القايض مجال الدين بن شكيل, إىل أن توىل السادة بنو
هـ, فكان قد حيصل املضادة بينهام ببعض ٨٥٨القضاء األكرب إىل القايض أيب محيش سنة 

شكيل والقضاء األكرب  احلكومات, فيتولد من ذلك مشاجرة بينهام, لكون قايض البلد أبو
 .  انتهى.»يش, وداما عىل ذلك إىل أن تويف القايض مجال الدين أبومحيشأليب مح

جد واجتهد حتى مهر ومتيز يف الفقه وغريه, وويل قضاء عدن «: وقال السخاوي
 وانتصب هبا للتدريس واإلفتاء , كل مرة يعزل نفسه ثم يتوسلون إليه حتى يعود;ًمرارا

ً بخطه وغريه, وكان إماما عاملا كبريا ًمدة طويلة, وخترج به خلق; وحصل كتبا نفيسة ً ً
 . انتهى.»ًصابرا عىل ابتالئه

 رمضان ٢٣ الفجر ليلة األحد َليتويف بثغر عدن وهو عىل القضاء األكرب قب: وفاته
: عند باخمرمة يف القالدة, ويف تاريخ الربهيي, وحتفة املستفيد البن الديبع هـ  كام٨٦١

أواخر : نامئة, وعند السخاوي يف املوضعنيهـ اثنتني وستني وثام٨٦٢رمضان سنة 
 .هـ, ودفن برتبة شيخه ابن عفيف اهلجريني, رمحه اهللا٨٦١رمضان 

 :مصنفاته الفقهية* 
 قال عنه :)هـ٦٦٥ت (الغفار القزويني عبد  لإلمام ; رشح احلاوي الصغري ـ]٣٠[

َّرشح احلاوي رشحا حسنا مبسوطا, بيض ثلثه األول ومات عن«: السخاوي ً ً  باقيه ً
َّكتب إيل بذلك محزة . َّمسودة, ينتفع هبا كاالنتفاع باملبيضة, وإن كان يف تلك زيادات كثرية

, واحلبيش ٢/٢٠١: »ديةاهل« وذكره البغدادي يف . انتهى.»النارشي, وهو ممن أخذ عنه
 ).٢٢٤ص(» مصادره«يف 

 :من ذلك, فقهاء حرضموتوتوجد نقول عن هذا الكتاب يف فتاو ومصنفات * 



٣٩٧ 
 .٣ ص: اجلد;فتاو باخمرمةـ 
 .٨٩, و٥٧ ص:فتاو ابن مزروعـ 
 .٥٠٣ ص:املجموع الفقهي آلل السقافـ 
ينقل عنها تالميذه ومن بعدهم من فقهاء حرضموت, وهي نادرة : فتاو  ـ]٣١[

 :عزيزة الوجود, والنقول عنها متوفرة أكثر من رشح احلاوي, ينظر عىل سبيل املثال
 .٤١٨, ٣٦٩, ٢٠٩, ١٣٧, ٦١ق : خمرمة; اجلدفتاو تلميذه باـ 
 .٣٤٠, ٢٢٧, ٢٠٥, ١٢٠ ص:فتاو ابن مزروعـ 
, ١٤١, ١٢١, ٩٨, ٨٥, ٣٧, ١/٣٠) املجلد األول(: رائد لباقشرياخلقالئد ـ 

٣٤٤, ٣٨٩, ٣٧٠, ٣٤٨, ٣٣١, ٣٢٨, ٣٢٧, ٣٢٣, ٢١١, ١٩٤, ١٩٣, ١٧٨ ,
٦٤١, ٦٣٤, ٦٢٩, ٥٧٥, ٣٧٤ . 

, ٥٣٤, ٤٦٧, ٤٤٩, ٤٢٦, ٢٩٠, ١١٩, ١٠٣, ٧٦, ٢/١٣): املجلد الثاين(
٥٣٧. 

 :نسخها
أنه اطلع عىل نسخة منها ) ٢٢٤ص(اهللا احلبيش يف مصادره عبد ذكر أستاذنا السيد 

الكريم املحرايب بصنعاء, وقد زرته مرتني يف منزله عبد عند شيخنا الفاضل مرشف 
ثم يتعذر بأعذار كثرية, د ِعَيَهـ, وطلبت االطالع عليها ف١٤٢٨هـ, و١٤٢٦ سنة :بصنعاء

 !فال أدري هل ال زالت موجودة أم بيعت
 :هاتلخيصـ 

ضمن ما خلصه من ) هـ١٢٢٠ت (خلصها الفقيه عيل بن عمر بن قايض باكثري 
 ).ستأيت يف ترمجته(فتاو فقهاء حرضموت, 



٣٩٨ 

 ):هـ٨٧٠ت  ((*)الرمحن باصهيعبد  الشيخ ـ٧٠
اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد  هو الشيخ الفقيه الورع املتحري, أبو حممد,

 .عمر باصهي الكندي, الشبامي احلرضمي
إلمام إبراهيم باهرمز  لًلكنه كان معارصامل أقف عىل تسمية أحد منهم, : شيوخه

الرمحن عبد أخذ عنه ابنه العالمة الفقيه حممد بن ف: تالميذه أما . وطبقته)هـ٨٧٥ت (
 »الضوء الالمع« السخاوي يف  احلافظ عليهَّ نص, اآلتية ترمجته, كام)هـ٩٠٣ت (باصهي 

 . عنهًنقال
 وصدقات املسجد َ أوقافًمتوليا وً ببلده شبام, وناظراًمفتياكان : منزلته العلمية

, قال )صاحب الصدقة(اجلامع بشبام, وله ذكر يف كتب التاريخ والفتاو, ويعرف بلقب 
لف والده يف الفتيا والصلح وخ«: )هـ٩٠٣ت  (السخاوي يف وصف ابنه الفقيه حممد

 ., مما يدل عىل بلوغه مرتبة اإلفتاء»ونحو ذلك
السيد أمحد شنبل يف , كام ذكر هـ٨٧٠ تويف ببلده شبام حرضموت سنة: وفاته

 .تارخيه
 : مصنفاته الفقهية* 

 ما : لفوائد فقهية عن خطه, فمن ذلكٌ له ونقلٌورد يف بعض كتب الفتاو ذكر
 .٤٥٧ ص:يف الدشتة ورد عنه

 الرمحن باصهيعبد نقل الشيخ ): ٢٧٣ص ( آلل السقافجموع الفقهيامليف وـ 
أنه إذا كان بني مجاعة «: الرمحن باحاتمعبد  للقايض ٍعن جوابلة من أحكام املساقاة أملس

                                           
, السخاوي, ٢/١٧٠: جواهر األحقاف, باحنان, ١٩٢ ص:تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)

 .٨/٣٧: الضوء الالمع



٣٩٩ 
ساقية مرتفعة, له سواقي, وكل منهم يعرف ساقيته, ومنهم من له ساقية سفلية, ومنهم من 

, فلكل ًال يلزم ذلك رشعا: ادة أو نقص من مصاحلة رشعية, أنهفوقع بينهم مواطأة بزي
وهذا النص مفيد يف عدة نواح, .  انتهى.»منهم نقض ما وقع عليه االتفاق, واهللا أعلم

, لدخول ذلك حتت اختصاصه زراعةالأحكام الرمحن باصهي بعبد اهتامم الشيخ : منها
عىل املسجد ٍمنذ زمن قديم موقوفة  الكثري من األرايض والنخيل إذ هناككناظر للوقف, 

 .اجلامع ببلدنا شبام
 ):هـ٨٧١−٨٠٤ ((*) القايض حممد بن مسعود باشكيلـ٧١

هو العالمة الفقيه القايض حممد بن مسعود بن سعد بن أمحد باشكيل األنصاري 
, ولد »يرجع نسبه إىل سعد بن عبادة الصحايب«: زرجي, قال سبطه املؤرخ باخمرمةاخل

هـ يف اليوم الذي عزل فيه أبوه عن قضاء الشحر, وقدم إىل عدن ٨٠٤ر سنة بغيل باوزي
 .هـ٨٢٤ سنة أبيهصحبة 

يف الشحر قبل ) هـ٧٥٩ت  ( القايض مسعود عىل أبيهًطلب العلم أوال: شيوخه
َّبقاضيها اإلمام األجل حممد سعيد ابن كبن الطربي   عدنثم تفقه يفانتقاله إىل عدن,  َ ّ

 ملقى, وأقرأه وأنزله يف مسجده, َفتلقاه القايض أحسن«: لربهيي, قال ا)هـ٨٤٢−٧٧١(
ونة التي حيتاج إليها لتحصيل الكتب وغري ذلك, فلم يزل يأخذ منه العلم حتى ؤوأمده بامل

فقرأ عليه والزمه وانقطع إليه, قرأ عليه التنبيه واملنهاج «: , وقال باخمرمة»تويف القايض
ى النسخ املذكورة من رشوح الكتب املذكورة, واحلاوي, وحصل اجلميع بخطه, وحش

 . », والزمه إىل أن ماتًوقرأ عليه غريها من كتب الفقه واحلديث والتفسري كثريا
                                           

تاريخ , باخمرمة, ١٩٣:  حرضموتتاريخ, شنبل, ١٠/٥١: الضوء الالمعالسخاوي,  : مصادر ترمجته (*)
 :حتفة املستفيد, ابن الديبع, )٤٢٧٧: ترمجة (٦/٤٣٩: قالدة النحر: , نفس املؤلف٢٦٠ ص:ثغر عدن

, ٢/٨٦: عقود األملاس, علوي بن طاهر احلداد, ٣٣٦ ص:طبقات صلحاء اليمن, الربهيي, ١٣٦ص
 .٢٢٤ ص:مصادر الفكراحلبيش, 



٤٠٠ 

, )هـ٨٣٣ت (وملا دخل عدن إمام القراء احلافظ شمس الدين حممد بن اجلزري 
َّلقيه املرتجم وأخذ عنه يف مجاعة عىل رأسهم شيخه ابن كب , وغريهم, ن والقايض بامحيشَ

 .هـ٨٢٨وأخذوا عنه بعض األحاديث املسلسلة وأجازهم عامة يف شعبان سنة 
, )هـ٨٤٢ت (أخذه عن القايض ابن كبن : ملذهب الشافعيا ةروايأسانيده يف ومن 

, وهو تفقه بالقايض )هـ٨١١ت (وهو تفقه عىل أيب بكر بن عيل اجلريري قايض عدن 
, وهو تفقه باإلمام مجال )هـ٨٠١ت (ياط اخلريض الدين أيب بكر بن حممد بن صالح 

, وهو بالفقيه يوسف بن أيب القاسم بن )هـ٧٩٢ت (اهللا الريمي عبد الدين حممد بن 
 يف ترمجة هتقدم رفع سند[ )هـ٦٦٥ت (األكسع, وهو بالفقيه عيل بن إبراهيم البجيل 

 )].هـ٧٢٧ت (الفقيه بامسلمة 
بن حممد بن عيسى بن عطيف اليافعي منهم الفقيه الفريض الرحالة عيل : تالميذه

, فقرأ وفاة القايضن, ثم لزمه بعد َّبَ, شاركه يف األخذ عن القايض ابن ك)هـ٨٨٦−٨١٢(
عليه املنهاج, وعمدة األحكام, واألربعني النووية, ونفائس األحكام لألزرق, وسمع 
اته بعض التنبيه, وبعض احلاوي الصغري, ومجيع الشفا وصحيح البخاري, وكانت وف

,  العدينالفقيه الشيخ قاسم العراقي: ومنهم. بمكة, وترمجته يف الضوء الالمع للسخاوي
  يف الضوء الالمعه السخاوي, وذكر»املجموع الفقهي آلل السقاف«كام ورد النقل عنه يف 

 .يف ترمجته
برع يف الفقه واشتهر به وشارك يف غريه ودرس «: قال السخاوي: منزلته العلمية

كان «: ويف تاريخ الربهيي. ًاد, وويل قضاء عدن مدة طويلة عزل يف أثنائها مراراوأفتى وأف
, له معارف جليلة, وإفادات جزيلة, اشتهر بقراءة الفقه, مجع من الكتب ً لبيباً فطناًذكيا
, واستفاد وبرع, وأفتى ودرس, ويل القضاء ثم انفصل عنه بالقايض بامحيش, ً كثرياًشيئا

والية السلطان املسعود الغساين, وملا صار األمر إىل بني طاهر أبقوه عىل ثم أعيد إليه آخر 



٤٠١ 
 .»والية القضاء, وكان ذا جاه عريض, ثم امتحن بأمراض خمتلفة, وعزل عن القضاء

 .انتهى ملتقطا
 فيها, وملا تويف شيخه, ًملا بنيت املدرسة الظاهرية رتب معيدا«: وقال سبطه باخمرمة

العزيز, وكان قارص اليد يف الفقه, فكان القايض حممد بن عبد ه وويل القضاء مكانه ابن
احلكم لينبهه علة ما   منه يف جملسً له, وربام جلس قريباً بحجته ومراعياًمسعود قائام

العزيز املذكور, عبد غمض من املسائل, كل ذلك رعاية حلق والده, وملا صودر القايض 
من كتب ًشكيل املذكور كثريا  منه القايض أبووباع كتبه وأثاث بيته يف املصادرة, اشرت 

وويل القضاء بعدن يف . شيخه ومن أثاث بيته, واشرت منه داره التي كان يسكنها شيخه
يف سنة سبع وأربعني, ثم عزل يف ذي القعدة ) هـ٨٤٧(الدولة املسعودية يف شهر رمضان 

ان من سنة اثنتني , ثم أعيد إىل القضاء يف شهر رمض)هـ٨٥١(من سنة إحد ومخسني 
, واستمر فيه إىل سنة إحد وستني ًيف الدولة املسعودية أيضا) هـ٨٥٢(ومخسني وثامنامئة 

وكان «: قال السخاوي و. انتهى.», ثم رصف عنه يف الدولة الطاهرية)هـ٨٦١(وثامنامئة 
  وعند. انتهى.»ًكثري املال والكتب, مبتىل, وأشغل نفسه أجريا بالعامرة عفا اهللا عنه

وكان حيب عامرة الدور والبيع والرشاء, مع ما هو عليه من االشتغال بالتدريس «: الربهيي
كان لديه يشء من حطام الدنيا يتسبب فيه «: , قال سبطه باخمرمة»والفتو واألحكام

 . انتهى.»بالتجارة, ويستعف به عن احلاجة إىل الناس
ء, وذلك يف منتصف من القضا: ومات وهو معزول, أي: قال السخاوي: وفاته
 شوال من تلك السنة, ووقع عند ١٤يوم السبت : هـ, ويف قالدة النحر٨٧١شوال سنة 
هـ وتردد فيها باخمرمة, وأقرب يف قرب شيخه القايض ابن كبن يف تربة ٨٧٢: ابن الديبع

من أن وفاته سنة : الشيخ جوهر العدين بعدن كام ذكر ابن الديبع, وما يف تاريخ الربهيي
 ., خطأ حمض, فليعلمهـ٨٣٩



٤٠٢ 

 : الفقهيةمصنفاته* 
كتب عىل املنهاج قطعة كثرية «: قال احلافظ السخاوي: رشح املنهاج  ـ]٣٢[
قال . , ونقل عنه»النكت عىل املنهاج«: »فتاويه«اهللا باخمرمة يف عبد , وسامه الشيخ »الفوائد

فيه بني كالم اإلسنوي , مجع ً مفيداًصنف عىل املنهاج رشحا«: سبطه املؤرخ الطيب باخمرمة
, مل يعهد مثله يف ً غريباًوالسبكي واألذرعي وابن النحوي ورشوحهم, وسلك فيه مسلكا

 سمعت .الرمحن باشكيلعبد ومات عنه وهو مسودة, فبيضه حفيده عمر بن . الرشوح
إنه رشح جيد, مل يوضع مثله عىل املنهاج, لو تم ألغنى عن كل رشح, وكان : الوالد يقول

 انتهى .»وبلغني أنه حني ويل القضاء مل يتفرغ للعمل فيه...  له يف حياة شيخه تصنيفه
 .ملتقطا, وهو يف عداد املفقودات اليوم

 :ومن العزو إليه يف كتب فقهاء حرضموت* 
 .١٠٤, و٤ق ): هـ٩٠٣ت (اهللا بن أمحد باخمرمة; اجلد, عبد فتاو تلميذه ـ 
 . مثل شيخه باخمرمة وسامه٥٨ ص):هـ٩١٣ت (فتاو ابن مزروع ـ 
 , وذكرها باقشري)٣٤٠ص(ذكرها ابن مزروع يف فتاويه وعزا إليها :  فتاو ـ]٣٣[ 

 .٣٢٣, ١/١٧٧: يف القالئد
 :نسخها

هـ, ذكرها ٩٥٢, كتبت سنة ) جماميع٦٧(يف مكتبة جامع صنعاء : النسخة األوىل
 )٢٢٥ص(األستاذ احلبيش يف مصادر الفكر 

الكريم بصنعاء, ذكرها األستاذ احلبيش عبد  الشيخ مرشف  يف مكتبة: النسخة الثانية
 ).٢٢٥ص (ًيف مصادره أيضا



٤٠٣ 

 ):هـ٨٨٨ت  ((*)بكر بارشاحيل  العالمة أبوـ٧٢
 الرمحنعبد بكر بن   الشيخ أبو, املؤرخ اللغوي, الفقيه الصالح املحدث,هو العالمة
أصل «: , وقال»بن رشاحيل بارشاحيل«: , وزاد باخمرمة احلرضميبارشاحيل الشبامي

بكر بن  أبو«: اهللا السقاف , وسامه ابن عبيد»بلده شبام من حرضموت, ثم انتقل إىل اليمن
 ., ولعله وهم أو سبق قلم»اهللاعبد 

, )َحرض( بلدة ً إىل هتامة اليمن قاصدا من بلده شبام حرضموتانتقل: شيوخه
قرأ «: , قال باخمرمة)هـ٨٩٣ت (والزم هبا حافظ اليمن اإلمام حييى بن أيب بكر العامري 

 غريه, ومل يسموا لنا ً, ومل يذكروا له شيوخا»ً, حتى صار فيه ماهراًعليه يف احلديث كثريا
 . للتأليفً عىل نفسه متفرغاً من اآلخذين عنه, ولعله كان منجمعاًأحدا

الرجل الصالح الناسك املحدث «:  قال يف حقه السيد أمحد شنبل:منزلته العلمية
اإلمام العامل العامل, املحدث احلافظ, كان الغالب عليه «: قال املؤرخ باخمرمة, و»املقرئ

أقام يف قرية احلمراء من : وقال عنه. »علم احلديث, وله مشاركة يف غريه من الفقه والنحو
, وتأهل هبا )هـ٨٨٩ت (الرمحن باعلوي عبد وادي حلج لد شيخها الرشيف عمر بن 

وكان بينه «: كور بكفايته وكفاية عائلته القيام التام, قالوأولد, وقام الرشيف عمر املذ
 . انتهى.»وبني الوالد ألفة عظيمة, وللوالد فيه اعتقاد وحسن ظن

هـ, وأم ٨٨٨تويف بقرية احلمراء يف شهر رمضان املعظم سنة «:  قال باخمرمة:وفاته
يتاملك أن نشج من يف الصالة عليه شيخنا الوالد رمحه اهللا, وملا تقدم للصالة عليه, مل 

َالبكاء, مع ما كان يف الوالد رمحه اهللا من قوة اجلنان, والصرب التام عند احلدثان, وحصل 
 .انتهى .), رمحه اهللا ونفع بهًاألسف عليه كثريا

                                           
 ٧ ص:تاريخ حرضموت, شنبل, )٤٣١٦: ترمجة (٦/٧٤٧: ة النحرقالدباخمرمة, : مصادر ترمجته (*)

 :إدام القوتالرمحن السقاف, عبد , ١/٢٣٧: هدية العارفني, البغدادي, ٢٠١, وص)مقدمة التحقيق(
 .٥٧ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٤٧ص



٤٠٤ 

 :مصنفاته* 
 عىل البخاري ًصنف كتابا«: وصفه الطيب باخمرمة, قال: ُّمفتاح السنة ـ ]٣٤[

, وزاد فيه مفتاح السنة :للقايض عياض, سامه» شارق األنوارم«ومسلم واملوطأ, عىل هنج 
 . »زيادات من القاموس وغريه, وهو كتاب مفيد يف فنه

يف ) هـ١٠٣٨ت (القادر العيدروس عبد العالمة : وممن نقل عن هذا الكتاب
عند ذكره حلدود حرضموت, وهذا النص تناقله املؤرخون ) ١٠٦ص(كتابه النور السافر 

اهللا احلبيش يف مقدمة حتقيقه لتاريخ عبد وذكر األستاذ . سافر يف عدة مصنفاتعن النور ال
, وقد )النسبة إىل املواضع والبلدان(أن الطيب باخمرمة نقل عنه يف كتابه ): ٧ص(شنبل 

فتشته ونظرت يف فهارسه فلم أقف عىل يشء, ولعله اعتمد عىل وصفه للكتاب كام تقدم 
 .كانت لديه نسخة منه وأنه نقل عنها, واهللا أعلم عن القالدة, فجزم بأنه ًنقال
 ):هـ٨٩٥ −٨١٨ ((*) العالمة عيل بن أيب بكر باعلويـ٧٣

عمر, عيل بن أيب بكر بن الشيخ  هو السيد اجلليل, العالمة النبيل, اإلمام الشيخ, أبو
هـ, كام ٨١٨الرمحن السقاف باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي, ولد برتيم سنة عبد 
,  وعمره ثالث سنواتـ,ه٨٢١سنة بكر  رد يف الغرر, ومات والده أبواخلعليه تلميذه نص 

, واحلاوي الصغري للقزويني يف  الكريمفرباه عمه الشيخ عمر املحضار, فحفظ القرآن
 .الفقه

كان الذي  )هـ٨٣٣ت  (تربى بعمه السيد اجلليل عمر امللقب باملحضار: شيوخه
                                           

, ٣٠ ص:مواهب القدوس, حممد عمر بحرق, ٢٠٧ ص:تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)
: املرشع الروي, الشيل, ٢١٨ ص:الغرر, خرد, )٤٢٨٥: ترمجة (٦/٤٤٤: قالدة النحر, باخمرمة

, احلبيش, ١/٧٨: تاريخ الشعراء, السقاف, ١٩٩ ص:رشح العينية, أمحد بن زين احلبيش, ٢/٤٧٠
 .٢٢٨ ص:مصادر الفكر



٤٠٥ 
صحبه إىل وفاته, وقرأ اإلحياء عىل الشيخ حممد بن و, فظ املنهاج يف الفقه للنوويحي

-«ـ بَاهللا امللقبعبد  َثم صحب أخاه الشيخ). هـ٨٤٥ت (حسن مجل الليل باعلوي 
البخاري ومسلم, واألذكار :  قرأ عليه الصحيحني, إىل وفاته)هـ٨٦٥ت (» العيدروس

 ً الدين مخساوالرياض للنووي, وتفسري ابن عطية, وتفسري الواحدي, وإحياء علوم
ومنهاج العابدين, وموجبات الرمحة للشيخ أمحد الرداد الزبيدي, وغريها ! وعرشين مرة

 . كثري
حممد بن أمحد, وهو : ووقع يف الغرر( الفقيه أمحد بن حممد بافضل :ومن شيوخه

ِّ, ورحل إىل الساحل فمكث بالشحر وغيل باوزير أربع سنوات, تفقه فيها عىل )خطأ
ْر, والفقيه حممد بن عيل باعديلة, والفقيه بعلم, ّالفقيه عيل بن حممد باعام: مجاعة, منهم َ ْ َ

 السيد خرد يف الغرر, وذكر الشيل أسامء آخرين عندي هم عليّوالفقهاء آل باهراوة, نص
 .توقف فيهم

 :من عاش يف ذلك العرصرد, فماخلهم َأما الفقهاء آل باهراوة الذين أمجل ذكر
ت (اهللا بن أمحد باهراوة عبد , وأخوه الفقيه )هـ٨٤٨ت(باهراوة الفقيه حممد بن أمحد 

). هـ٨٨٣ت (, والفقيه عوض باهراوة )هـ٨٦٩ت (, والفقيه حسني باهراوة )هـ٨٥٥
 أقف عىل ترامجهم, إنام وردت أسامؤهم املرتجم, كام ملوال أدري عن أي منهم أخذ 
 .ووفياهتم فقط يف تاريخ شنبل

هـ ٨٢٨فقد كان بثغر عدن سنة : حممد باعامر الشحريأما شيخه الفقيه عيل بن 
وسمع عليه أول املنهاج, والتنبيه, واحلصن ) هـ٨٣٣ت (وحرض جملس احلافظ ابن اجلزري 

, ومل أقف )٢١٣: , ترمجة١٩٦ ص:عدنثغر تاريخ (احلصني له, وغري ذلك, كام جاء يف 
أنه : , والغالب)هـ٨٧١ت (ل  باشكيٍعىل تاريخ وفاته, وهو من طبقة الفقيه حممد بن مسعود

 ., واهللا أعلم)هـ٨٤٢ت ( له يف الطلب عىل شيخه القايض ابن كبن ًكان زميال



٤٠٦ 

, وهو )هـ٨٣٣ت (ُيرفع سنده الفقهي عن عمه الشيخ عمر املحضار : سند تفقهه
, وهو عن الشيخ الكبري اإلمام حممد بن )هـ٨١٩ت (الرمحن السقاف عبد عن أبيه الشيخ 
عن القايض اإلمام السقاف و ح, بسنده املتقدم يف ترمجته, )هـ٨٠٢ت (اد أيب بكر باعب

 .ًبسنده املتقدم يف ترمجته أيضا) هـ?٧٦٠ت (حممد بن سعد باشكيل 
ت (اهللا عبد , و)هـ٨٩٩ت ( بالوهط املقبورعمر : خترج به أبناؤه السبعة: تالميذه

, )هـ٩٢٣ت (الرمحن عبد , و)هـ٩٠٢ت (, وحممد )هـ٨٩٧ت (, وعلوي )هـ٩٤١
 احلمراء دفنيالرمحن عبد العالمة السيد عمر بن : ومنهم. بكر , وأبو)هـ٩٥٦ت (وحسن 
ْبلحج  , والفقيه حممد )هـ٨٩٢ت (, والفقيه حممد بن حكم سهل باقشري )هـ٨٨٩ت (َ

, )هـ٩٠٣ت (الرمحن باصهي الشبامي عبد , والفقيه حممد بن )هـ٩٠٣ت (باجرفيل 
 ., وغريهم)هـ٩١٤ت (اهللا العيدروس العدين عبد  بن بكر وابن أخيه السيد أبو
شيخنا العامل العامل, الفقيه الزاهد, «: قال فيه املؤرخ أمحد شنبل: منزلته العلمية

: , وقال باخمرمة, إلخ»شيخ مشايخ اإلسالم, وقدوة األنام, وعمدة األفاضل األعالم
 بني الرشيعة ًة العارفني, جامعاالشيخ الكبري الشهري, كان من العلامء الراسخني, واألئم«

كان من شأنه وزهده «أنه :  , وأطنب السيد خرد يف وصفه, ومما أمجله يف وصفه»واحلقيقة
 .»ً قاعداِّ يف صالة, ومل يصلُ فيه احلرم, وأنه مل يسهَأنه مل تذكر الدنيا يف جملسه قط, ومل تؤت

 شنبل والغرر ومواهب هـ, كام يف تاريخ٨٩٥ حمرم سنة ١٢تويف برتيم يف : وفاته
 للمؤرخ »الرتياق الشاف«القدوس لبحرق والقالدة لباخمرمة, ونقل باخمرمة عن كتاب 

 األول, واملشهور, طرأ ً, وأعتقد أن تصحيفا!هـ٩٧٥أهنا سنة ) هـ٩٤٤ت (عمر باشيبان 
 .واهللا أعلم



٤٠٧ 

 : مصنفاته الفقهية* 
 : املصنفات املوجودةأ ـ

ذكره األستاذ احلبيش يف مصادر الفكر : عقد النكاح عقود الوشاح يف صفة  ـ]٣٥[
; فهذان وبعد«: أوله بعد البسملة وديباجة قصرية. , ومل يذكره أحد قبله)٢٢٨ص (

ّفصالن خمترصان يف صفة عقد النكاح, وأر كأين سميته ِ عقود الوشاح يف صفة عقد : ِ
يف صفة عقد : فصل األولال: , ثم أورد الفصلني, ومها» آمني,, يرس اهللا به النفعالنكاح

 .)أربعة (يف أركان النكاح: والفصل الثاينالنكاح, 
 :نسخته

, ضمن ) جماميع٢٧٦١/١(منه نسخة فريدة بمكتبة األحقاف برتيم, رقمها 
للمؤلف » خمترص النكاح«, وملحق هبا ) صفحات٤(جماميع مكتبة آل بن سهل, تقع يف 

ًني عدومها كتابانفسه, وهو كتاب مستقل عن هذا, ولكن املفهرس , فكتبوا يف ً واحداُّ
 . , وهو غري صحيح) ورقات٤(بطاقة هذا الكتاب أنه يقع يف 

تبتدئ :  فيام ينبغي أن يتيقظ له متويل عقود األنكحةً نبذة خمترصة جدا ـ]٣٦[
لسيدنا اإلمام الشيخ العارف بحر «: املطبوعة بذكر عنوان النبذة, وبعدها مبارشة عبارة

الرمحن عبد عارف, الفقيه الصويف, نور الدين الشيخ عيل بن أيب بكر بن الشيخ العلوم وامل
جيب أن يسأل عن : قال نفع اهللا به«: السقاف, ريض اهللا عنهم أمجعني, ثم تبتدئ بقوله

 . , إلخ»مجيع األحوال التي يقع هبا النكاح
 :طبعته

اهللا بن عمر عبد  للعالمة مشكاة املصباح رشح العدة والسالحكتاب  بًطبع ملحقا
, ومل أقف عىل نسخة )٣٢٥–٣٢٤ص(, يقع يف صفحتني فقط )هـ٩٧٢ت (باخمرمة 
 .خطية منه
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) ٢٢١ص(كذا سامه تلميذه السيد حممد خرد يف ترمجته :  خمترص يف النكاح ـ]٣٧[
 :أوله بعد البسملة والصالة ).٢٢٨ص(, وذكره احلبيش يف مصادره »صغري«: ووصفه بأنه

, للشيخ الكبري الفرد الغوث العارف باهللا تعاىل, السيد ترص يف النكاحخم :; فهذاوبعد«
: الرمحن السقاف باعلوي, قال ريض اهللا عنهعبد الرشيف عيل بن أيب بكر بن الشيخ 

 ., إلخ»..هللا,  احلمد: طبة قبل العقد, وهياخليستحب 
 :نسخه

 الورقة , ضمن جمموع, تبدأ من)٢٧٦١(منه نسخة بمكتبة األحقاف حتت رقم 
امس فيه, وقد قابلت بني املطبوع واملخطوط فوجدت اخلالوجه أ, من السطر / الثالثة

 يف العبارات, ويوجد سقط كبري يف املطبوعة, العتامد نارشهيا ً, واختالفاً كبرياًبينهام فرقا
ولعل الذين طبعوه مل يقفوا عىل هذه النسخة الختالف , عىل نسخة سقيمة ذات خروم

 تي فيها تعيني اسم الكتاب, واهللا أعلماملقدمة ال
 : طبعته

 ).  ٣٢٧−٣٢٥ص( بالنبذة السابقة, يقع يف ثالث صفحات ًطبع ملحقا
 : املصنفات املفقودة ـب

ذكره :  تصنيف عىل تكبرية اإلحرام ودعاء االستفتاح والتعوذ والبسملة ـ]٣٨[
 ).٢٢٨ص(, واحلبيش يف مصادره )٢٢١ص(تلميذه خرد يف ترمجته 

, ٢٢٨ص( نسبه له األستاذ احلبيش يف مصادره :مؤلف يف علم امليقات ـ ]٣٩[
 ! األستاذ مصدرهيذكرمل و, عند غريه, ومل أقف عىل ذكر له )٢ط



٤٠٩ 

 : )١(زاوية الشيخ عيل
أما أشهر آثاره الباقية, فهي مسجده وزاويته الشهرية بمدينة تريم, الشهرية بزاوية 

ٌيوخ, وخترج منها ألوف مؤلفة من طلبة العلم, وكم الشيخ عيل, وقد درس فيها مئات الش
 والزالت هذه الزاوية املباركة مفتوحة !ختم فيها من كتب وقررت فيها من متون

األبواب, مرشعة للتدريس منذ زمن بانيها إىل اليوم, وقد مىض عىل بنائها أكثر من مخسامئة 
فيها ظهر النهار, من بعد وتقام الدروس . سنة هجرية, وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء

 عىل شيخنا القايض ً عديدةً فقهيةً, كل اثنني ومخيس, وقد حرضت فيها دروساًالثانية ظهرا
هو شيخ الزاوية منذ عام ورمحه اهللا, ) هـ١٤٢٥ت (السيد عمر بن أمحد املشهور 

اهللا بن حممد بن علوي بن شهاب عبد اجلليل ه شيخنا السيد  عنهـ, وقد ينوب١٤٠٠
 .ن, حفظه اهللا وأدام النفع بهالدي
 :)هـ٩٠٠ قبل ًكان حيا ( الفقيه إبراهيم بن حممد ابن مزروعـ٧٤

عامل فقيه جليل, من فقهاء شبام حرضموت, مل أقف عىل قليل أو كثري من أخباره, 
سيت جهودهم, ُسو اسمه واسم كتابه اآليت ذكره, وهو ممن ضاع تراثهم العلمي, ون

 .رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة! ا ذكر يف بطون املخطوطاتلوال ما تناثر من بقاي
صاحب ) هـ٩١٣ت (الرمحن ابن مزروع عبد   املفتي من أجداد الفقيهأعتقد أنهو

 اآليت ذكرها, وسيأيت أنه كان ينقل بعض الفتاو فلعله هذا)عن خط جده(الفتاو ,. 
 :مصنفاته الفقهية* 

ـ ]٤٠[ كتاب نادر, ورد ذكره يف ثنايا وأعطاف : قهيةكتاب ثمرة الروضة يف الفروع الف 

                                           
دار احلاوي, (كاف, , علق عليه ابنه عيدروس بن عمر البايا يف الزوايااخلعمر بن علوي الكاف, : ينظر) ١(

 .٤١ ص):هـ١٤٢٢بريوت, 



٤١٠ 
 ,), خمطوط١٤٩ص(): هـ٩٠٣ت (الفتاو, وأول ما طالعني ذكره يف فتاو باخمرمة اجلد 

 بابه يف سؤال رفع للشيخ باخمرمة استشكل فيه السائل عبارة وردت يف ُحيث ورد اسم
 .ؤلفهوأهبم اسم م» ثمرة الروضة «:هذا الكتاب, وسامه السائلمن البيوع 

  العيدروسالرمحنعبد  للعالمة) الدشتة(من كتاب ) ٢٠٨ص(ثم وجدت ذكره يف 
, ضمن جواب للفقيه حممد بن سليامن باحويرث يف باب الوقف, قال )هـ١١١٢ت (

ورصح بذلك الفقيه إبراهيم بن حممد ابن مزروع الشبامي ثم احلرضمي, يف «: باحويرث
 .اسمه الكامل الصحيحسامه بف, , إلخ»الثمرة يف الفقه: كتابه

*          *          * 
 



٤١١ 

 املبحث الثالث
 فقهاء حرضموت يف القرن العارش اهلجري

 ):هـ٩٠٣  −٨٢٠ ((*) الفقيه حممد بن أمحد باجرفيلـ٧٥
رفيل, َاهللا باجعبد  حممد بن أمحد بن  الشيح اجلليل,الفقيه العالمة, احلرب النبيل,

 ,هـ, كام نص عليه العيدروس يف النور السافر٨٢٠ سنة  ربيع األول١٢مولده يوم االثنني 
 .وبافقيه يف تاريخ الشحر, وطلب العلم بدوعن وتريم والشحر وعدن وزبيد

أخذ عن كبار الفقهاء يف تريم ودوعن وعدن, ثم مال إىل التصوف كام  :شيوخه
 التايل  يف اإلجازة شيوخه الفقهاءقد أورد أسامء ثالثة منو ذكر صاحب النور السافر,

احلاوي « كتاب , وجدهتا مكتوبة عىل ظهر نسخة منهـ٨٨٨سنة نصها, وهي مؤرخة يف 
عليها سنة عثرت , صالح بن حييى بن أمحد بازيادلفقيه , كتبها املرتجم لللقزويني» الصغري
هـ بمكتبة السادة آل البار ببلدة القرين من وادي دوعن األيمن, وقد نقلتها عن ١٤١٩

 :, قال رمحه اهللا) وفيات األعالم بني قوسنيُوزدت( نفسه, )ملجيزا (مَخط املرتج
                                           

اهللا عبد , ١٨ ص:مواهب القدوس, بحرق, ٢١٣ ص:تاريخ حرضموتأمحد شنبل, : مصادر ترمجته (*)
مكتبة اإلرشاد, صنعاء, (اهللا احلبيش, عبد , حتقيق العقد الثمني الفاخر يف تاريخ القرن العارشباسنجلة, 

اهللا عبد , حتقيق تاريخ الشحر وأخبار القرن العارشافقيه, , الطيب ب٢٠ ص):هـ١٤٢٨الطبعة األوىل, 
 .٤٨ ص:النور السافر, العيدروس, ٢٨ ص):هـ١٤١٩عامل الكتب, بريوت, الطبعة األوىل, (احلبيش, 



٤١٢ 

 
 وبه اإلعانة والتوفيق

وجتىل عىل قلوهبم , ً, وألبسهم من حلل قدسه فخاراًهللا الذي رفع للعلامء منارا احلمد
 وعىل آله وصحابته الذين ملسو هيلع هللا ىلص, والصالة والسالم عىل رسوله سيدنا حممد ًفابتهجت أنوارا

  .ً وأنصاراًاناكانوا له أعو
ُ; فلام كان العلم الرشيف من أهم املهامت, وأفضل القربات, شمر أما بعد ِّ ُِ َ ُ
: اق, بعناية إهلية, وبواعث ربانية, فكان ممن تردد إيل وقرأ وسمع ودرّذُلتحصيله احل

ُالفقيه األجل, الفاضل املجتهد املحصل, احلافظ الضابط, الولد الصالح, والعزيز  ُّ ُ
 زاد اهللا صالح بن حييى بن أمحد أبازياد,رساج الدين, بركة اإلسالم واملسلمني, الناصح, 

َ, ونسخ الولد مجيع كتاب ملسو هيلع هللا ىلصيف املسلمني من أمثاله, وسدده يف أقواله وأفعاله, بحق حممد  ُ َ َ
الكريم عبد الغفار بن عبد لإلمام العامل الزاهد الورع, نجم الدين, » احلاوي الصغري«

 .  ونفع بهالقزويني رمحه اهللا
 الفقيه العامل العامل الزاهد الورع سيدنا وشيخنا وإمامنا وبركتناكام قرأته عىل ) ١(

سعيد بن وحافظ علوم األولني واآلخرين, أمني الدين , الضابط املحقق صدر املدرسني
َاهللا أبابصيلعبد  اهللا د عب, كام يرويه قراءة له عن شيخه الفقيه العامل العالمة حميي الدين أيب ُ

كام قرأه عىل شيخه الفقيه العامل العامل الزاهد الورع الصالح , اهللا باساملعبد أيب بكر بن 
ت (الناسك ذي املناقب املأثورة والفضائل املشهورة قطب الوجود حممد بن أيب بكر عباد 

عامل نفع اهللا به وأعاد علينا من بركاته يف الدنيا واآلخرة, كام يرويه عن الفقيه ال) هـ٨٠٢
, كام يرويه عن الفقيه مسعود بن عيل البغدادي, )هـ?٧٦٠ت (حممد بن سعد أيب شكيل 

 .الغفار, عن أبيه املؤلف رمحه اهللا ونفع به عبد الكريم بن عبد عن 



٤١٣ 

: , قالعمر بن أيب بكر بانقيب وبركتنا شجاع الدين شيخنا:  وكام أخربنا بهح) ٢(
أخربنا به شيخنا تقي : قال, مر بن عمر أباعفيفأخربنا به شيخنا موفق الدين عيل بن ع

بكر بن  أخربنا به شيخنا ريض الدين أبو: الدين عمر بن حممد بن عيسى اليافعي, قال
: قال) أو احلرازي(أخربنا به اإلمام سامل بن نرص احلزايني : قال, حممد بن عيسى احلبييش

الغفار, عن أبيه عبد  ولد اإلمام أخربنا به بمكة اإلمام إسامعيل بن إبراهيم الرحياين عن
 .املؤلف

, عن اإلمام حممد بن حممد بن حممد بن شيخنا شجاع الدين وكام يرويه ح(..) 
اهللا بن أسعد العفيفي القزويني بسامعه له من  اجلزري عن الفقيه العالمة ضياء الدين عبيد

ني بسامعه له من أبيه الغفار القزويعبد أبيه بسامعه له من العالمة جالل الدين حممد بن 
 .املؤلف 

أخربنا به : قال, الباقي بن إبراهيمعبد شيخنا عفيف الدين  وكام أخربنا به ح) ٣(
 .)١( انتهى.»... كام , الفقيه الصالح رشف الدين أبو القاسم أمحد بن مطري

 وقد ذكر يف اإلجازة املتقدمة ثالثة من شيوخه فقط, وقد ذكر يف إجازته األخر
سبعة آخرين, فيتمون , )هـ٩١٨ت ( بافضل اهللا بلحاجعبد  اإلمام بها للشيخالتي كت

 :عرشة, وهم
, )هـ٨٦٤ت (الرمحن السقاف عبد  بن أيب بكر بن اهللا العيدروسعبد  الشيخ  ـ)٤(

اهللا عبد , عن الشيخ فضل بن )هـ٨٤٤ت (اهللا بن أمحد باهرواة الشحري عبد عن الفقيه 
  ـ)٥(). هـ٨٠٢ت ( اإلمام حممد بن أيب بكر باعباد , عن)هـ٨٠٥ت (بافضل الشحري 

اهللا باسامل, عبد , عن الفقيه أيب بكر بن )هـ٨٧٥ت ( الشبامي إبراهيم بن حممد باهرمزالفقيه 
, عن أمحد بن أيب بكر بابقي الفقيه  ـ)٦(). هـ٨٠٢ت (عن اإلمام حممد بن أيب بكر باعباد 

                                           
 .إىل هنا ينتهي نص اإلجازة, وقد نقلتها من خط املجيز مبارشة)  ١(



٤١٤ 
القايض  ـ )٧ (., بسنده)هـ٨٤٠ت ( الذماري اهللا بن حممد العموديعبد الفقيه الوايل 

 ., بسنده)هـ٨٤٢ت (, عن القايض ابن كبن )هـ٨٧١ت  (حممد بن مسعود باشكيلالفقيه 
, عن العالمة حممد الطيب بن أمحد بن أيب بكر النارشي حممد بن عثامن باوزير الفقيه  ـ)٨(
ت (األشعري الزبيدي  عمر بن حممد الفتى الفقيه العالمة  ـ)٩ (., بسنده)هـ٨٧٤ت (

  ـ)١٠( ., بسنده)هـ٨٣٦ت (, عن القايض رشف الدين إسامعيل ابن املقري )هـ٨٨٧
, أخذ عنه مكاتبة, )هـ٨٩١ت ( املكي إبراهيم بن حممد ابن ظهريةالقايض برهان الدين 

 . بسنده
, والفقيه حممد بن )هـ٩٠٣ت (الرمحن باصهي عبد أجلهم الفقيه حممد بن : تالميذه

 ).هـ٩٣٠ت (, والعالمة حممد بن عمر بحرق )هـ٩١٧ت (علوي بالرمحن األسقع اعبد 
ِّ, وله منه إجازة خطية )هـ٩١٨ت (الرمحن بافضل عبد اهللا بن عبد والعالمة الشيخ 

, والفقيه )١(الرمحن, وفضل, وحممد, وأمحد الشهيدعبد : أرشك معه فيها أربعة من أوالده
 .صالح بازياد

, ووصفه املؤرخ باسنجلة »الفقيه«بـ: فه معارصه املؤرخ شنبلوص: منزلته العلمية
الفقيه العامل, «بـ: , ووصفه العيدروس»اإلمام العالمة مجال الدين الفقيه«بـ) هـ٩٨٦ت (

 ., إلخ»غلب عليه التصوف, فخاض غامره, وحقق أرساره«: , وقال»العارف باهللا اجلليل
ـ, كام يف تاريخ شنبل وتاريخ ه٩٠٢وكانت وفاته يف غيل باوزير سنة : وفاته

: يف ربيع األول, وزاد الثاين: هـ, زاد األول٩٠٣سنة : باسنجلة, وعند العيدروس وبافقيه
 .»ودفن برتبة املشايخ آل باوزير«

                                           
 , حممد بن عوض٢/١٢٠: عقد اليواقيتيش, عيدروس بن عمر احلب: ينظرلالطالع عىل نص اإلجازة,  )١(

 .١٦٦−١٦٥ ص:صلة األهلبافضل, 



٤١٥ 

 ):هـ٩٠٣−٨٣٣ ((*)اهللا بن أمحد باخمرمةعبد  اإلمام ـ٧٦
د بن عيل بن أمحد بن اهللا بن أمحعبد الطيب,  الفقيه العالمة, اإلمام احلرب البحر, أبو

, اهلجريني )بسني مهملة(عيل بن أمحد بن إبراهيم, الشهري بأيب خمرمة, اجلوهي السيباين 
 !املحققةحترفت يف الطبعة (يبان احلمريية َ بطن من قبيلة س:ثم العدين, ونسبه يف اجلوهيني

رجب ١٢ألربعاء مولده باهلجرين ليلة ا). من النور السافر إىل الشيباين, بالشني املعجمة
ً يف حجر والدته, حج فرضه ماشياً هـ,  نشأ يتيام٨٣٣  من بلده وهو يف العرشين من عمره َّ
 .هـ٨٥٣سنة 

َّبعد أن حج وزار, دخل عدن لطلب العلم هبا, فقصد القايض حممد : شيوخه
 من كتب الفقه كالتنبيه واملنهاج واحلاوي ًفقرأ وسمع كثريا) هـ٨٦١ت (بامحيش 
 ملا رأ من نجابته, وأجازه ً كلياًقزويني, وأقبل عليه القايض بامحيش إقباالالصغري لل
 من كتب ًكثريا) هـ٨٧١ت (ثم قرأ عىل الفقيه حممد بن مسعود باشكيل . إجازة عامة

ثم سار إىل شبام حرضموت , احلديث والتفسري وغريها, وأجازه عامة, وزوجه بابنته
 ّ, هؤالء نص)هـ٨٧٥ت (راهيم بن حممد باهرمز وأخذ هبا عن اإلمام الصالح الشيخ إب

أن ): هـ٩٠٢ت (عليهم ابنه الطيب يف القالدة, ويف الضوء الالمع للحافظ السخاوي 
 هـ, يستدعي منه ٨٩٧ سنة  يفً مؤرخاً بمكة خطابا وهوصاحب الرتمجة بعث إليه

 .  فأجازه مكاتبة من مكة إىل عدن,اإلجازة
املتوىف ) هـ٨٨٩ت (الرمحن باعلوي عبد  بن كام كانت له صحبة بالرشيف عمر

 .يف القالدةالطيب ه باحلمراء من بالد حلج, وبالشيخ أمحد بن حممد العمودي, ذكر ذلك ابنُ
                                           

: ترمجة (٦/٥٢٧: قالدة النحر, ابنه الطيب باخمرمة, ٥/٨: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)
, الطيب بافقيه, ٥٨ ص:النور السافر, العيدروس, ٢١ ص:العقد الثمني الفاخر, باسنجلة, )٤٣٦٧

طبقات صلحاء الوهاب الربهيي, عبد , ٢٣٨ ص:حتفة املستفيد, ابن الديبع, ٢٥ ص:تاريخ بافقيه
 .٢٣٠ ص:مصادر الفكر اإلسالمي, احلبيش, ٤/٦٨: األعالم, الزركيل, ٣٣٧ ص:اليمن



٤١٦ 

الشيخ : قرأ عليه مجع واستفادوا منه وصاروا أئمة أمصارهم, منهم ابناه: تالميذه
الرمحن بلحاج عبد بن اهللا عبد , والفقيه الشيخ )هـ٩٤٧ت (الطيب و) هـ٩١١ت (أمحد 

, والفقيه عمر بن )هـ٩٤٨ت (, والفقيه عثامن بن حممد العمودي )هـ٩١٨ت (بافضل 
أمحد باكثري, والفقيه حممد بن عيل العفيف, والفقيه زيد الرشعبي, والفقيه عمران بن نرس 

: روس الطيب يف القالدة, وزاد العيد ابنه ذكرهم: الثامنيةهؤالء). برش احلبيل: أو(اجلبيل 
). هـ٩٥١ت (, والفقيه حممد بن عمر باقضام )هـ٩٣٠ت (القايض حممد بن عمر بحرق و

 ).هـ٩١٣ت (الرمحن بن حممد ابن مزروع الشبامي عبد ومنهم العالمة املفتي : قلت
ممن تقدم يف الفقه وأصوله والعربية «وصفه احلافظ السخاوي بأنه : منزلته العلمية

وفتاويه .  لنفع الطلبة خاصة, مع علو مهة, ورشف نفسواحلديث والتفسري, وهو متوجه
قرابة أربعة ( عدن مدة يسرية َويل قضاء«: , وقال ابنه الطيب»جيدة, وعباراته حمكمة

, فبارشه بعفة وجد واجتهاد, فأنصف الضعيف من القوي, وكان يف خلقه حدة, )أشهر
ه واليها يومئذ بدر بن  من القضاء, فقصد الشحر, فأكرمً متنزهاًفخرج من عدن متخفيا

اهللا الكثريي, وكان بينهام ألفة أكيدة, ومودة شديدة, ثم رجع إىل عدن وقد توىل عبد 
, »العليم الربهيي, ومل يزل يرتدد بني الشحر وعدنعبد الرمحن بن عبد قضاءها القايض 

ت ( بن معوضة  من قبل السلطان عيل بن طاهرًوكانت واليته القضاء أوال: قلت
وكان رمحه اهللا يصدع باحلق, ال تأخذه يف اهللا لومة الئم, جياهر «: الطيبقال . )هـ٨٨٣

 فإنه كان بقية العلامء العاملني, ليس ;وباجلملة«: وقال العيدروس. »السلطان فمن دونه
 .»له نظري يف زمانه, ومل خيلف بعده مثله, رمحه اهللا

, هـ ثالث وتسعامئة٩٠٣ سنة )١( حمرم٢١كانت وفاته رمحه اهللا بمدينة عدن يف : وفاته
                                           

 طرأ عىل أصل ً أو تصحيفاً, ولعل ومها»لتسع مضت من املحرم«: ٢١ ص:تاريخ باسنجلةجاء يف ) ١(
 . من املحرملتسع بقني: والصوابالكتاب, 



٤١٧ 
هـ, ودفن برتبة الشيخ جوهر اجلنَدي الشهرية بعدن, ٨٨٩بعد مرض استمر به منذ سنة 

 رضيح شيخه الفقيه حممد بن مسعود باشكيل, كام ذكر ابنه, زاد العيدروس يف النور َبالةُق
 ). هـ٨٤٢ت (ن الطربي ّبَأنه دفن يف قرب العالمة القايض حممد سعيد ابن ك: السافر

 : مصنفاته الفقهية* 
, »وفتاويه جيدة, وعباراته حمكمة«:  السخاوي وقال عنهاذكرها: فتاو ـ ]٤١[

أن هذه الفتاو رتبها والده ): هـ٩٤٧ت (مما يدل عىل اطالعه عليها, وذكر ابنه الطيب 
. »وهو كتاب جليل عظيم الفائدة«: وقال عنها العيدروس. بنفسه عىل أبواب الفقه

 .ومل يرش إىل وجودها) ٢٣٠ص(ها األستاذ احلبيش يف مصادره وذكر
. هللا رب العاملني, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وسلم احلمد«: أوهلا بعد البسملة

هكذا بدأت النسخة التي وقفت عليها بدون تبويب يف سائرها كام . , إىل آخرها»:مسألة
متت فتاو الفقيه املحقق «: ما نصهتتبعته, ولعله اكتفى برتتيبها عن تبيوهبا, حيث جاء 

 ., إلخ»اهللا بن أمحد أيب خمرمة رمحه اهللا تعاىلعبد العامل العالمة 
 :نسخها

 عدد أوراقها) فقه/٨٧٥(توجد منها نسخة بمكتبة األحقاف بمدينة تريم حتت رقم 
هـ, وقد صورهتا بعثة معهد املخطوطات بالكويت ١٢٦١, نسخت سنة ) ورقة٢٣١(

 .م١٩٨٢سنة 
 :ويوجد عزو كثري هلا يف عد من مصنفات الفقهاء, فمن ذلك* 
 : من فتاو ابن مزروعـ 
, ٣٢٠, ٢٢٢, ١٦٩, ١٤٥, ١١٦, ٥٩ ص:مواضع نص فيها عىل النقل عنها) أ(
٣٥١, ٣٢٤ . 



٤١٨ 

, ١٦٩, ١٣٤, ١١٦, ٦٠, ٥٩, ٥٨: ًمواضع نقل عن شيخه باخمرمة مطلقا) ب(
٤٠٢, ٣٥٦, ٣٥٥, ٣٥٢, ٣٣٥, ٣٢٥, ٣٢٤, ٢٠٥, ١٧٦. 

 واجلامع املذكور للعالمة أمحد بن عمر النشائي: نكت عىل جامع املخترصات ـ ]٤٢[
وعمل عىل جامع «: ذكره احلافظ السخاوي بقوله). هـ٧٥٧ت (املدجلي املرصي 

بأنه يذكر املواضع التي وقعت يف كتاب : , ووصفها ابنه الطيب»ًاملخترصات نكتا يف جملدة
, واحلبيش يف مصادره )١/٤٧١(وذكره البغدادي يف اهلدية . اجلامع عىل غري الصواب

 ).٤٧١ص(
 ).٦١٨ص(رد نقل عنه يف املجموع الفقهي آلل السقاف ووهو مفقود, و

 مؤلف أفرد فيه املسائل التي ذكرها النشائي يف كتابه جامع املخترصات يف  ـ]٤٣[
 ., وهو مفقود»ركيشعىل نمط خبايا الزوايا للز«ذكره ابنه, ووصفه بأنه : غري مظنتها

 . رسائل يف علم اهليئة, تفرد بذكرها احلافظ السخاوي يف الضوء الالمع ـ]٤٤[
ذكره ابنه : يف اجلرب واملقابلة) هـ٦٠١ت ( رشح رسالة ابن ياسمني  ـ]٤٥[

خلصه من رشح ابن «: الطيب يف القالدة, والسخاوي يف الضوء, وذكر السخاوي أنه
عىل رسالة ابن ياسمني, وذكره البغدادي يف هدية : ي, أ»عليها) هـ٨١٥ت (اهلائم 

 ). ١/٤٧١(العارفني 
عامل باحلساب, ) هـ٦٠١ت ( اهللا بن حممد بن حجاج, أبو حممد, عبد: وابن ياسمني

الزركيل, : ينظر. صل, له أرجوزة يف اجلرب واملقابلةمغريب من أهل مراكش, بربري األ
, مرصي مات بالقدس, )هـ٨١٥ت (د بن حممد فهو أمح: ابن اهلائم أما. ٤/١٢٤: األعالم

 .١/٢٢٦: الزركيل, األعالم: ينظر. له مصنفات كثرية يف علم احلساب



٤١٩ 

 :كتب ال تصح نسبتها للمرتجم* 
 نسبه له البغدادي يف هدية العارفني:  املصباح رشح العدة والسالح ـ], سيأيت١١٦[

أنه : دادي, والصواب, وهذا وهم من البغ)٢/٤٩٣(, وإيضاح املكنون )١/٤٧١(
 ., كام سيأيت يف ترمجته)هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر عبد حلفيده 
 ):هـ٩٠٣−?٨٤٠ ((*) الفقيه حممد بن أمحد بافضلـ٧٧

 الشيخ حممد بن أمحد بن  مجال الدين, مفتي عدن,, اإلمام املحقق,هو العالمة الفقيه
ولد برتيم سلخ شعبان اهللا بن حممد بافضل, السعدي املذحجي, الرتيمي احلرضمي, عبد 
 يف  بافقيه يف تارخيه والعيدروسوجزم به, »فيام أظن«: هـ قال تلميذه باخمرمة٨٤٠سنة 

 .ًالنور السافر, وشهرته بابن عيل, وليس يف عمود نسبه من يسمى عليا
نشأ بغيل أيب وزير وحفظ القرآن, واشتغل عىل الفقيه «: قال تلميذه باخمرمة: شيوخه

الصغري, ومل يذكر : وحفظ القرآن واحلاوي, يعني: , زاد السخاوي»حياءباعديل, وقرأ اإل
 ًثم دخل عدن قاصدا«: بعض املؤرخني كصاحب النور السافر دخوله الشحر, قال باخمرمة

القايض مجال الدين حممد بن أمحد بامحيش, فقرأ عليه التنبيه وغريه من كتب الفقه, وقرأ عىل 
 .»يف كتب احلديث والتفسري, واجازه القاضيانالقايض حممد بن مسعود باشكيل 

) هـ٨٨٦(أرسل يف سنة ست وثامنني «): هـ٩٠٢ت (قال احلافظ السخاوي 
ُ اإلجازة وأنا بمكة, فكتبت لهييستدعى من أنه دخل زبيد وأخذ عن : رداخل, زاد تلميذه »َ

                                           
, شنبل, ١٩ص: اجلزء اللطيفبكر العيدروس,  , أبو٧/١٤: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)

 ٦/٥٣٠: قالدة النحر, باخمرمة, ٢٣٤ص: الفضل املزيد, ابن الديبع, ٢١٥ص: تاريخ حرضموت
, الربهيي, ٢٩ص: تاريخ الشحر, الطيب بافقيه, ٢٢ص: العقد الثمني الفاخر, باسنجلة, )٤٤١٧(

: العدة املفيدة, سامل بن محيد, ٤٩ص: النور السافر, العيدروس, ٣٣٦ص: طبقات صلحاء اليمن
: الفكر والثقافة, باوزير, ١٠/٢٨: شذرات الذهب, ابن العامد, ١٣٤ص: صلة األهل, بافضل, ١/١٥٤

 .٢٣٠ص: الفكر مصادر, عبد اهللا احلبيش, ٤٨ص: عقود الآلل, عيدروس احلبيش, ١٤٢ص



٤٢٠ 
 وزاد صاحب صلة األهل من شيوخه. )١()هـ٨٧٤ت (فقيهها اإلمام الطيب النارشي 

ت (, وأخوه اإلمام الشيخ عيل بن أيب بكر )هـ٨٦٥ت (اهللا العيدروس عبد السيد : برتيم
 . , ومجيعهم أجازوه)هـ٨٦٢ت (, والسيد حممد بن عيل عيديد )هـ٨٩٥

ُقرأت «: , قال يف القالدة)هـ٩٤٧ت (منهم القايض الطيب باخمرمة : اآلخذون عنه
واعده التي اخترصها من قواعد عليه صحيح البخاري, ورشحه عىل الربماوية, وق

الزركيش, وسمعت عليه تفسري البيضاوي, واحلاوي, ورشح مسلم, وغري ذلك, 
, )هـ٩٤٢ت (اهللا عبد ولده الفقيه : منهمو. », جزاه اهللا عنا خري اجلزاءًوانتفعت به كثريا

ألسقع الرمحن اعبد  ابن أخته الفقيه حممد بن ,وأفرده برتمجة, والفقيه إسامعيل اجلرداين
التنبيه, واملنهاج, والصحيحني, : قرأ عليهو , تفقه به والزمه,)هـ٩١٨ت (باعلوي 

رد يف اخلوالبيضاوي, وغري ذلك من فنون عدة, وحرر له إجازة فاخرة, أوردها 
, والسيد )هـ٩١٤ت ( اهللا العيدروسعبد بكر بن   السيد اجلليل أبو:ومنهم. )٢(ترمجته

, وابن أخيه ً قرأ عليه التنبيه مرارا)هـ٩٤٠ت  (ن السقافالرمحعبد اهللا بن عبد شيخ بن 
.  قرأ عليه احلاوي واأللفية وحققها عليه)٣(اهللا السقافعبد اهللا بن أيب بكر بن عبد السيد 
, وابنه أمحد )هـ٩١٨ت (الرمحن بلحاج بافضل عبد اهللا بن عبد الفقيه اإلمام : ومنهم

 .ه طالبَ ناظر وكانبانقيبالفقيه أمحد بن سامل و, )٩٢٩ت (الشهيد 
                                           

َّفعد النارشي وبامحيش من ) ٢/٣٥٢ (املرشع الرويُ, وقد وهم الشيل, صاحب ٢٥٠ ص:الغررخرد, )  ١( َّ
الرمحن األسقع باعلوي, وإنام أشكلت عليه عبارة مؤلف الغرر عبد شيوخ تلميذه السيد حممد بن 

: ومهاّحيث أورد إجازة الشيخ بافضل لألسقع, وثنى بذكر من مل يذكرهم يف إجازته من الشيوخ 
 .بامحيش والنارشي, ومن هنا نشأ الوهم, واهللا أعلم

, ٢٩ ص:تاريخ الشحربافقيه, : , وأورد بعضها٢٥٠ ص:الغررخرد, :  نص اإلجازة كاملةينظر)  ٢(
 .١٤٠−١٣٩ ص:صلة األهل, وبافضل, ٢/٣٥٢: املرشع الرويوالشيل, 

صلة بافضل, : ينظر: ً واحداًخصابينه وبني الذي قبله, وجعلهام ش) ٣١٢ص(» الغرر«خلط صاحب )  ٣(
 ).١٤٠ص: (األهل



٤٢١ 

 ,ه يف التدريسَهـ أقيم مقام٨٦١بعد وفاة شيخه القايض بامحيش سنة : منزلته العلمية
بكر  , قال يف حقه تلميذه أبو»برع وتفنن وتصد لإلقراء فانتفع به مجاعة«: قال السخاوي

, »رهالفقيه األجل, العالمة, فريد عرصه, ووحيد ده«): هـ٩١٤ت (العيدروس العدين 
الفقيه اإلمام العامل العامل الورع الزاهد, مدرس عدن, وعالمة اليمن, مجال «: وقال شنبل

 يف العلوم, ًكان متفننا« : وقال باخمرمة. »صاحب السرية احلميدة, والتصانيف املفيدة, الدين
  أوقاته عىل العبادة والطاعة, ال تلقاه إال يف طاعة من تدريس أوًحسن املذاكرة, موظفا

 فلم يكن يف الوقت مثله, وال ;وباجلملة. تصنيف أو قراءة قرآن أو ذكر, وجمالسه حمفوظة
وقال معارصه املؤرخ .  انتهى ملتقطا.»يأيت الزمان بمثله, وغالب ظني أنه جمدد قرنه

إمام جليل, نشأ يف طلب العلم, حقق الفتاو, وتصدر للتدريس وهو مطمئن «: الربهيي
لثالثني, غلب عليه الورع, وشمله القنوع, كثري الذكر والصوم اجلأش وسنه قريب من ا

, غري ناظر إىل الوظائف, ً متثبتاً حمققاً جموداًوالعبادة, شديد اجلهد يف طلب اإلفادة, فقيها
لوة واالحتجاب, قريب اجلانب للطالب, ال ينفك عن مراجعة الرشوح, وال يرتك اخلكثري 

ِباالستعداد الـمعلق مع نور القلب بمشكاة الفتوالنظر يف تدقيق املسائل وحتبريها  َ ْ ُ«. 
يف السادس : هـ, كام عند تلميذه باخمرمة, زاد شنبل٩٠٣تويف يف شوال سنة : وفاته

 العيدروسوافقه , و» الصفارَّال رشقيَّودفن برتبته املعروفة بحافة البص«: منه, قال باخمرمة
 .وباسنجلة

 :مصنفاته الفقهية* 
 :فمنها, »له تصانيف نافعة«: , ويف النور السافر»له تواليف حسنة«: قال باخمرمة

 : املصنفات املوجودةـأ
ال يستغني «: كذا سامه باخمرمة قال عنه: العدة والسالح يف أحكام النكاح ـ ]٤٦[

العدة والسالح ملتويل عقود «:  العيدروسسامه, و»عنه كل من تصد لعقود األنكحة



٤٢٢ 
وإنام اختلفوا يف تسميته ألن مصنفه مل يسمه . »ر انتفع به الناسوهو مشهو«: , قال»النكاح

; فهذه مسائل جمموعة وبعد«: أوله بعد الديباجة. كعادة املصنفني, كام يتضح من مقدمته
متعلقة بالنكاح, ينتفع هبا إن شاء اهللا تعاىل الناظر فيها, ال سيام املتويل لعقد النكاح, وهي 

 . , إىل آخره»أربعة فصول
شارحه ه عليها ّقد جر عىل إيراد القول املعتمد يف املذهب, عدا بعض مسائل نبو
تأقيت التولية يف العقود, كأن يقول اإلمام أو نائبه ملن يتوىل عقد مسألة : منها ,باخمرمة
 يف املذهب وما أطبق عليه الشيخان فاملعتمد, )وليتك القضاء إىل سنة أو شهر(: النكاح

 .هنعَمب عن ابن كج ً ضعيفاً النووي يف الروضة قوالُ اإلمامَ ونقل,تهحص: النووي والرافعي
 مشهور بني طلبة العلم يف حرضموت, وعىل شهرته مل ٌريسَدٌكتاب وهذا الكتاب 

مشكاة « باخمرمةل هطية, ويبدو أن شهرة رشحاخل هنسخأحتصل إال عىل القليل من 
 !عىل حساب نسخ املتنح َّت عىل املتن, فكثرت نسخ الرشّ قد غط»املصباح
 : نسخه

هـ ١٣٢٥نسخت سنة ) ٢٩٨٩(بمكتبة األحقاف برتيم حتت رقم : النسخة األوىل
 ).هـ١٣٤٧ت (اهللا باحسن الشحري عبد , وهي بخط السيد ) ورقة٢٣(وتقع يف 

, ذكرها احلبيش يف )٣٩٥٨(بمكتبة األوقاف ببغداد حتت رقم : النسخة الثانية
 ).٢٣٠ص (همصادر

 برقم »خمترص العدة والسالح«بعنوان !  ملجهولٌة األحقاف كتابويف مكتب* 
 ., فلعله نسخة من هذا الكتابؤرخم غري)  ورقة١٥(يقع يف )  جماميع٢٩٠٤/١(
 :  وعليه  رشحانـ

 .)هـ٩٣٠ت (, للعالمة حممد بن عمر بحرق ضياء اإلصباح: األول



٤٢٣ 

ت (ن عمر باخمرمة اهللا بعبد , وهو األشهر; للعالمة مشكاة املصباح: والثاين
 ). هـ٩٧٢

 :ونظمهـ 
 ).هـ١١٤٥ت (الرحيم باكثري عبد  العالمة عيل بن 

ذكره العيدروس يف النور : نور األبصار خمترص األنوار يف عمل األبرار ـ ]٤٧[
 :وهو يف غاية احلسن, وكأنام عناه املتنبي بقوله«:  وسامه باسمه الصحيح, وقالالسافر,

 ,» خلفها ومآقياًوخلت بياضا هـانفجاءت بنا إنسان عني زم

 .انتهى
ِومل يذكره باخمرمة, وليس للكتاب مقدمة ألنقلها هنا, فقد جر املخترص عىل 

طريقة مبتكرة, فهو يعقد ديباجة جديدة لكل باب من األبواب الفقهية, كل باب يبدأه 
تاب الطهارة ببسملة وديباجة جديدة, وهو أسلوب غري شائع عند املصنفني, وابتدأه بك

 .كعادهتم
ت  ( )١(تأليف العالمة يوسف األردبييل الشافعي, »األنوار يف عمل األبرار«: وأصله

 ٨٠٩(والثاين يف )  صفحة٦٧٥(مطبوع يف جملدين كبريين, يقع األول منهام يف ) هـ٧٩٩
هـ, وله طبعات قديمة سابقة ١٣٩٠, حسب طبعة مؤسسة احللبي بالقاهرة لعام )صفحات
وهو كتاب مشهور . هـ١٣٢٨هـ, واجلاملية سنة ١٣١٠امليمنية سنة : كيس, منهاذكرها رس

ومرغوب عند علامء حرضموت, والسيام القضاة منهم, لكثرة تفاريعه وتصويره للمسائل, 

                                           
, ابن ١٨٤: ١١: الضوء الالمع, السخاوي, ٤/٤٨٤  الدرر الكامنةاحلافظ ابن حجر, : ينظر لرتمجته)  ١(

 .١/٤٢٣: معجم املطبوعات, رسكيس, )٦٧٦: ترمجة (٢/٢٨٩: طبقات الشافعيةقايض شهبة, 



٤٢٤ 
الرشحني الكبري والصغري واملحرر كلها : وهو كتاب نفيس, مجعه مؤلفه من سبعة كتب

ح اللباب, واحلاوي الصغري للقزويني, والتعليقة, للرافعي, والروضة لإلمام النووي, ورش
واعتمد عىل هذه السبعة يف تصحيح وترجيح األقوال, فإن اختلفت أخذ بقول األكثر, ورمز 

 . للقول املخالف, ونقل فوائد هامة عن غري السبعة املذكورة
حاشية : واألخرحاشية العالمة الكمثري, : األوىلعليه حاشيتان طبعتا معه, ـ 

 . يف ثالثة جملدات, بدون احلاشيتنيًحلاج إبراهيم, وأعيد طبعه مؤخراا
 : نسخه

ورقة, كتبت ) ٣٧٠(تقع يف ) ١٠٢٥(بمكتبة األحقاف برتيم, رقم : النسخة األوىل
 .هـ١٢٣٤سنة 

ورقة, كتبت سنة ) ٢٧٦(, تقع يف )١٠٢٦( بمكتبة األحقاف, رقمها :النسخة الثانية
 !ًهـ, أيضا١٢٣٤

ذكرها احلبيش يف ).  فقه٤٣٩(بمكتبة جامع صنعاء الغربية رقم : لثةالنسخة الثا
 ).٢٣٠ص(مصادره 

هـ, بخط جدنا الفقيه أيب بكر بن ١٢٦١يف بلدنا شبام, كتبت سنة : النسخة الرابعة
 . ورقة) ٢٩٠(, تقع يف )هـ١٣١٢ت (حممد بن عبود باذيب 

 ).٨٧/٦(يف مكتبة جوتة بأملانيا برقم : امسةاخلالنسخة 
 ).١٦٤٤] ٢٢٣([يف املكتبة األزهرية بالقاهرة رقمها : لنسخة السادسةا

) ٣٢٢٥/٨(وضمن جماميع مكتبة األحقاف برتيم كتاب بنفس االسم حتت رقم * 
 .ُجهل مؤلفه, فلعله نسخة من هذا الكتاب, ومل أطلع عليها)  ورقة٩٠(يقع يف 

ب للفقيه حممد بن فنسب هذا الكتا) ٢٦٠ص(» صلة األهل« مؤلف َمِهَو: تنبيه* 



٤٢٥ 
 أنه :, اآليت ذكره يف فقهاء القرن الثاين عرش, والصواب)أيب رايض(أمحد بن أيب بكر بافضل 
 .َللمرتجم, واهللا أعلم

 الرمحنعبد  عند املتقدمني, فنقل عنه املفتي الشيخ سامل بن ًوقد كان الكتاب معروفاـ 
 ).وجه أ/ ١٧٦ق (باصهي يف فتاواه 

والقواعد; تأليف اإلمام بدر الدين : ئد املضمنة لتجريد القواعد توضيح الفوا ـ]٤٨ [
) املنثور يف القواعد(مطبوع يف ثالثة جملدات بعنوان ) هـ٧٩٤ت (حممد بن هبادر الزركيش 

 اإلسالمية ونؤبتحقيق الدكتور فائق تيسري حممود, وصدر عن وزارة األوقاف والش
, وهو من قواعد الزركيش خمترص: دة وسامهذكره باخمرمة يف القال. م١٩٨٢بالكويت, سنة 

ُوكذلك سامه العيدروس يف النور السافر, والعنوان املثبت هنا أخذته . مقروءاته عىل مصنفه ُ َ
قوله : حرف اهلمزة«: أوله بعد الديباجة املقتضبة. ّطية اآليت وصفهااخلمن طرة النسخة 

 .عرف بطريقته يف االختصار, ورشع يف الكتاب, ومل يضع للكتاب مقدمة ت..)اإلباحة 

 :نسخه
توجد منه نسخة وحيدة بمكتبة األحقاف برتيم ضمن جمموعة ابن سهل, تقع يف 

ريبة بدوعن, وقوبلت عىل اخلهـ ب١٢٥٦, نسخت سنة )٦٣٦(ورقة, حتت رقم ) ١٣١(
أصلها مع مراجعة كتاب الزركيش األم, ومل يذكر ناسخها, أوقفها السيد حسني بن سهل 

 .هـ١٢٧٥لعلم برتيم سنة عىل طلبة ا
 :ذكر من نقل عن هذا الكتاب من الفقهاء* 

 )اجلزء األول (:رائداخلقالئد , يف )هـ٩٥٨ت (اهللا باقشرب عبد نقل عنه العالمة 
, ١٦٣, ١٤٣, ٩٦, ٢/٥ ):اجلزء الثاين(و. ٦٤٨, ٢٩٥, ١١٧, ٩٩, ٤٤, ١٨, ١/١٧

٤١٩, ٤١٧. 



٤٢٦ 

 : مصنفاته املفقودة ـب
 يف ) هـ٨٦٥ت  ()١( الفقيه عيل بن يوسف الغزويل املرصي اعرتاض عىل ـ]٤٩[

: تفرد بذكره الربهيي يف تارخيه, وقال عن مسائل الغزويل: جواب مسائل صدرت عنه
 ., وال ندري أين هو أصل كتابه»ذكرهتا يف األصل«

َانفرد بذكرها باخمرمة يف القالدة, وهي يف : بَّبع املجيُل بالرَرسالة يف العم ـ ]٥٠ [
 !»..رسائل «: لطبعة األوىل من القالدةا

رمة, ـخـاوي, وبامـذكره السخ:  يف أصول الفقهرشح ألفية الربماوي; ـ ]٥١[
, وهو من مقروءاته عىل مؤلفه »اخترصه من رشح مصنفها«: قال باخمرمةوالعيدروس, 

 شافعي الدائم العسقالين,عبد ; هو العالمة حممد بن والربماوي. كام سبق ذكره يف الرتمجة
 .هـ, له مصنفات عدة منها األلفية املشار إليها٨٣١مرصي, تويف ببيت املقدس سنة 

يذكر فيه وجه «: ذكره باخمرمة, قال:  كتاب عىل تراجم أبواب البخاري ـ]٥٢[
 .وذكره العيدورس يف النور السافر.  انتهى.»مناسبة الرتمجة للحديث, وفيه فوائد مجة

الكتب الفقهية ذكر كثري للشيخ حممد بافضل, ويف ورد يف بعض :  فتاو ـ]٥٣[
بعضها عزو أو نقل عن فتاواه, وال شك أن له فتاو مل تصلنا, ومل أجد من ذكرها, ومن 
واقع هذه النصوص واملواضع التي وردت فيها آراؤه أو فتاواه يتسنى لنا الوقوف عىل 

 :اختياراته
, ١٥٧, ١١٣, ٤٥, ١/٩ )زء األولاجلـ (:اهللا باقـشريعبـد  للشيخ رائداخلقالئد من 
٢٥٩, ٢٤٤, ٢/٣٦, ٦١٧, ٣٨٩. 

                                           
, من كبار تالمذة صالح الدين البلقيني, طاف مرص والشام هو الفقيه عيل بن يوسف الغزويل املرصي)  ١(

: ينظرهـ, ٨٦٥واليمن, ودخل تعز وعدن, وأقام مدة يدرس ويفتي, ثم انتقل إىل اهلند وهبا مات سنة 
 .٣٥٠ ص:طبقات صلحاء اليمن, والربهيي, ٦/٥١: الضوء الالمعالسخاوي, 



٤٢٧ 

 : مصنفات مشكوك فيهاـج 
 احلبيش يف مصادر الفكر كذا ورد اسمه عند:  املحارض والسجالت الرشعية ـ]٥٤[

 .الذي بعدهب, وأعتقد أن هلذا الكتاب صلة )٩/١٤٠(الفهرس الشامل يف , و)٢٣٠ص(
 :نسخه

هـ ٩٦٤, كتبت سنة ) جماميع٣٧(صنعاء, حتت رقم منه بمكتبة جامع نسخة توجد 
, وصورة عنها يف مركز امللك فيصل للبحوث بالرياض )٤٥٣−٤٤٣:  ورقة١١تقع يف (

 ). فقه٩٥١٧٣(رقمها 
كذا وردت تسميتها يف فهارس مكتبة األحقاف برتيم, : صيغ توثيق رشعية  ـ]٥٥[

نور « التقاط من خامتة كتاب النسخة املحفوظة, وجدهتا عبارة عنتلك  عىل ُوملا وقفت
ِوقد وضع. »األبصار كذا, (قال الشيخ اإلمام العالمة أيب «:  بعد البسملةوهي له مقدمة, تُ

, »نور األبصار«اهللا بافضل العدين يف كتابه عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد ) أبو: والصواب
 . إلخ,».. يف كيفية العتق وأمور أخر : امساخلالفصل : يف آخر الكتاب

 : نسخه
 ١٧(جماميع وتقع يف ) ٢٨١٣/١١(توجد نسخته بمكتبة األحقاف حتت رقم 

 .هـ١٢٤٣كتبت يف شعبان سنة ! كام يف فهرس املكتبة)  ورقة٨٩(فقط وليس ) صفحة
 )١٠٣٦٧( للمرتجم يف فهارس مآب ًوجدته هبذا العنوان منسوبا:  املناسك ـ]٥٦[

 يف  تقع)١٠٩١/٩(برقم ة اجلامعة اإلسالمية مصورة يف مكتبنسخة أن منه : وذكر فيها
وبالرجوع إىل فهارس مكتبة احلرم املكي مل أجد له ! عن نسخة احلرم املكي)  صفحة٦٤(

 . فيهاًذكرا



٤٢٨ 

 : بافضل وباخمرمة الشيخنيثناء املؤرخني عىلـ 
وقد أمجع الناس عىل فضل هذين «): ٣٣٧ص(قال املؤرخ الربهيي يف تارخيه 

فضل وأيب خمرمة, وأهنام مجعا العلم والعمل, وأهنام وحيدا عرصمها يف  أيب :اإلمامني
قطرمها, فقد فاقا أهل زماهنام, ومل يكن يف البلد من يدانيهام يف الفتو والتدريس وفعل 

يف ترمجة الشيخ » النور السافر«وقال العيدروس يف . »ري, مع مالزمتهام للزهد والورعاخل
َاهللا بن أمحد باخمرمة عمدة عبد  العالمة عفيف الدين كان هو وصاحبه«: حممد بافضل

ِالفتو بعدن, وكان بينهام من التوادد والتناصف ما هو مشهور, حتى كأهنام روحان يف  ُِ ُ
 .  انتهى.»!جسد

 الويل مجال الدين حممد بن ُوكان صاحبه اإلمام«): ٥٩ص (وقال يف ترمجة باخمرمة 
أي أعلم? أنت أم الفقيه : أن الفقيه رمحه اهللا سئل: نيأمحد بافضل, كثري التعظيم له, وبلغ

ُأدين ـ مني: أنا أعلم منه, وهو أورع ـ أو قال: حممد? فقال َ  . انتهى.»ْ
 ):هـ٩٠٣−?٨٥٩ ((*)الرمحن باصهيعبد  الفقيه حممد بن ـ٧٨

 اهللا بن عمر باصهي, عبد الرمحن بن حممد بن عبد هو الفقيه العالمة املفتي, حممد بن 
واسمه . هـ٨٥٩ندي الشافعي, الشبامي احلرضمي, مولده بمدينة شبام يف حدود سنة الك

, كام هي عادة )صهي أبو(هكذا ورد عند احلافظ السخاوي يف الضوء الالمع, وكناه 
 .احلضارمة, وال شك أنه استقاه من املرتجم نفسه) با(املؤرخني يف التعامل مع 

−٨٥٠(الرمحن بلحاج بافضل عبد  بن اهللاعبد  أخذ بالشحر عن الفقيه :شيوخه
                                           

, )خمطوط(, ٢٢٩ص: رياخلمفتاح السعادة وقشري, , با٨/٣٧ :الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)
: الدر والياقوت, سامل ابن جندان, ٢٢٨ص: مصادر الفكر, احلبيش, ٦٧ص: النور السافرالعيدروس, 
, وفيه ٤٧٢−٢/٤٧١): يف ترمجة الشيخ عيل بن أيب بكر(, املرشع الروي, الشيل, )خمطوط(اجلزء الثالث 

 .َذكر بعض املراسالت بينهام



٤٢٩ 
, وصحب )هـ٩٠٣−٨٢٠(محد باجرفيل أ, وبغيل باوزير عن الفقيه حممد بن )هـ٩١٨
ْ الطريق والسلوك برتيم الشيخ اإلمام عيل بن أيب بكر عرف والده بالسكران يف ت (َّ

 ًوبينهام مراسالت, هؤالء الشيوخ الذين نص عليهم السخاوي يف ترمجته نقال) هـ٨٩٥
 .نهع

الرمحن السخاوي عبد هـ ولقي احلافظ شمس الدين حممد بن ٨٩٣َّثم حج سنة 
فقرأ عليه واستجازه لنفسه وجلامعة من طلبة العلم بحرضموت, وترجم له ) ٩٠٢ت (

قدم مكة من اليمن يف أثناء سنة ثالث وتسعني «: السخاوي يف الضوء الالمع, فقال
أ عىل أربعي النووي وغريها, وكتب فأخذ عني ولبس مني الطاقية, وقر) هـ٨٩٣(

 : َّكتب إيل «:قال. »ًاالبتهاج وغريه من تصانيفي; وأخربين أنه ابن أربع وثالثني تقريبا
لف, شيخ اخلسيدنا وبركتنا ونورنا, الشيخ اإلمام العالمة, بقية السلف, وقدوة 

شمس الدنيا مشايخ اإلسالم, وقطب كافة علامء األنام, صدر املدرسني, عني املحدثني, 
 ... والدين, نفع اهللا به وبعلومه 

 )هـ٩١٦ت (ُاهللا بامجال الغريف  عبدعمر بن : واستجازين له, وألخيه أمحد, وللفقهاء
ت (الرمحن  عبد, و)هـ٩١٨ت ( الرمحن بافضل الرتيمي عبداهللا بن عبد نزيل شبام, و

 اهللا بن عبد , وحممد بن اهللا ابني الرشيف عيل بن أيب بكر بن علوي الرتيميعبد و) هـ٩٢٣
اهللا بن حممد أبا عكابة عبد  الرمحن باهبري البوري, وعبدخطيب باذيب الشبامي, وعيل بن 

 .»اهلينني
ت (عرفنا منهم العالمة الفقيه الشيخ حممد بن حكم سهل باقشري : تالمذته

 . مؤلف القالئد اآليت ذكره) هـ٩٥٨ت (اهللا عبد والد الشيخ ) هـ٨٩٢
 والده يف الفتيا والصلح ونحو َخلف«: قال احلافظ السخاوي: لميةمنزلته الع

ٌذلك, وهو خيـر مت ّ  .  انتهى.»عبد َ



٤٣٠ 

هـ, كام أرخها شنبل ٩٠٣بلده شبام يف شهر ذي القعدة عام بتويف : وفاته
 .سوالعيدرو

 :)١( الفقهيةمصنفاته* 
]٥٧[, ذ احلبيش يف , وتبعه األستا»الدر والياقوت« يف ذكرها ابن جندان:  فتاو

, ولكنه وهم فظنها الفتاو املحفوظة بمكتبة جامعة امللك سعود )٢٢٨ص(مصادره 
, باصهيالرمحن  عبدبالرياض, وهذا غري صحيح ألن تلك فتاو حفيده العالمة سامل بن 

 .كام سيأيت
 . اإلرشادمتنعىل » التمشية« حوايش عىل رشح ابن املقري  ـ]٥٨[
 .وقات واجلداول وعلم اهليئة رسالة يف معرفة األ ـ]٦٠[
 . رسالة يف معرفة عني القبلة بطريقة االسطرالب ـ]٦١[

ومل ) هـ١٣٨٩ت (باعلوي د بذكرها السيد سامل ابن جندان ّهذه املؤلفات تفر
 إال مع للمرتجم اجلزم بنسبتها ُال يمكنفمل نعرف مصادره فيها, كام أجدها عند غريه, 

 . آخر, واهللا أعلمٍدِّوجود معض
 :استفتاء من الفقيه حممد باصهي للعالمة باخمرمة* 

سؤال مرفوع من ) هـ٩٠٣ت (اهللا بن أمحد باخمرمة عبد ورد يف فتاو اإلمام 
                                           

) هـ١٣٨٩ت (عن السيد سامل ابن جندان ) ٢٢٨ص(نقل األستاذ احلبيش يف مصادره : حظة هامةمال )١(
ذلك : ومما يؤيد شكوكي وظنوين. َتسمية جمموعة من املؤلفات للمرتجم, وهي عندي مشكوك فيها

يف  بذلك ما ًخمالفا!  هـ٨١٩ بسنة وفاتهتأرخيه :  أشنعها)١(بط الذي وقع البن جندان يف ترمجته, اخل
 يستحيل عليه إدراكهم, كالشيخ سعد السويني بامدحج املتوىف سنة ًأورد له شيوخا) ٢. (أوثق املصادر

َ أن مؤلفات ابن جندان ـ غفر :فاحلاصل!!. بنحو سنتني) عىل الصحيح(املتوىف قبل ميالده ! هـ٨٥٧ ِ ِ

ُاهللا له ـ كالعهن املنفوش, ال يعول عليها البتة, وال يعتمد عليها إال   .َمن ال حتقيق له يف علم التاريخَّ



٤٣١ 
 ملا كان ًصاحب الرتمجة, حول أوقاف ومصالح املسجد اجلامع بشبام, وهو يمثل امتدادا

ك األوقاف, كام من نظارته عىل تل) هـ٨٧٠ت (باصهي الرمحن عبد عليه والده الشيخ 
 ).٢٤٠ −٢٣٨ص(: وال أطيل بإيراده هنا, فهو بنصه يف الفتاو املذكورة. تقدم يف ترمجته

 ):هـ٩٠٧ت  ((*)اهللا ابن عبسني عبد  القايض  ـ٧٩
اهللا بن حممد بن حسن بن حممد بن عبد هو العالمة الفقيه الصالح, الورع الزاهد, 

لشحر, وهبا نشأ وطلب العلم, ويف فتاو أمحد بن عبسني, الشحري الشافعي, مولده با
لقبه و) ٤٧٧, و٤٤٠ص(: ورد اسمه يف موضعني) هـ٩٠٣ت  (; اجلداإلمام باخمرمة

 ., وهذه النسبة مل ترد يف مصادر ترمجته األخردْمَ, نسبة إىل وادي ع»ديْمَالع«بـ :فيهام
اهللا عبد قيه  وجدت الفوال تالميذه, غري أينشيوخه أسامء مل تذكر املصادر : شيوخه

: , و١/٦٤٦:  منها»القالئد«  مواضعيف, »شيخي«يصفه بـ) هـ٩٥٨ت (بن حممد باقشري ا
٢/٣٠. 

الشيخ «: , وقال العيدروس»الفقيه اإلمام القايض«: قال فيه شنبل: منزلته العلمية
,  »لف, القايض الفقيهاخلاإلمام العالمة الويل الصالح الورع الزاهد, بقية السلف, وعمدة 

كان آية يف العلم والفقه, : , وذكر العيدروس عنه أنه»الشيخ اجلليل القايض«: قال الشيلو
 طالبه ُلِ, يصً للتدريس والفتو, وخترج به كثري من الطلبة, رشيف النفس سخياًمتصدرا

وحيسن إليهم, وجيتهد يف ترغيبهم للعلم, ويسعى يف قضاء حوائج املسلمني, يعلم 
                                           

, ٢٦ص: العقد الثمني الفاخر, باسنجلة, ٢١٩ص: تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)
−٥٣ص: السنا الباهر, الشيل, ٥٤ص: تاريخ الشحر, الطيب بافقيه, ٧٧ص: النور السافرالعيدروس, 

وفيها تفاصيل دقيقة مل ترد عند غريه, , ًوافية جدا» السنا الباهر«وقد أتت ترمجته عند الشيل يف . ٥٦
طبقات «, مما يعني وقوفه عىل كتابه يف )هـ٩٧٢ت (» طبقات باخمرمة«وأشار يف آخرها إىل نقله عن 

 . , واهللا أعلم»طبقات اإلسنوي« عىل ًالذي جعله ذيال» الشافعية
 ., فليحرر)ن عيسىب: (إىل» بافقيه«و» تاريخ شنبل«: يف مطبوعتي) بن عبسني(حترف اسم : تنبيه* 



٤٣٢ 
 القضاء مع كل ذلك, ًوكان متوليا.  عىل يديه كثريونُهَظِفَ وح, القرآن الكريمَالصغار
 . بعدله وإنصافهًمشهورا

 مع الفقيه اإلمام حممد بن عمر بحرق يف ًأنه اختلف يوما: ومن مواقفه النزهية
اهللا بكتاب الروضة لإلمام عبد مسألة, وطال النقاش واجلدال بينهام, فأتى القايض 

ق عىل نص يؤيد قوله, فام كان من بحرق إال أن رقى منرب النووي, وأوقف الفقيه بحر
مع سلطان :  رائع آخرٌوله موقف. )١(اجلامع وأعلن للمأل أن احلق مع القايض ابن عبسني

 من ًأن السلطان اشرت حصانا: ; وهو)هـ٩١٠ت (اهللا بن جعفر الكثريي عبد الشحر, 
ن تسليم الثمن للبائع, فشكاه البائع , وامتنع مًبعض الرعية, ثم أراد رده وادعى فيه عيبا

 السلطان وال خاف منه ِأن احرض إىل الرشع الرشيف, ومل يراع: إىل القايض, فكتب إليه
 .وال حاباه بكلمة واحدة

بالعادل املشهور بأفعال : هذا السلطان) هـ٩٢٠ت (وقد وصف املؤرخ شنبل 
 .َ ومآثر شاهدة,ً حسناًري وإقامة الرشع, رمحهم اهللا فقد أبقوا ذكرااخل

س ِّاصة باملدراخل يف استخراج أوقاف جامع الشحر سعيه: ةِّرياخلومن مآثره 
استقدام ه سعى يف ِ الستيالء الدولة عليه, وعقب استخراج, بعد أن كاد يضيعسةَواملدر
 يف ًساِّمن تريم إىل الشحر, ورتبه مدر) هـ٩١٨ت (الرمحن بافضل عبد اهللا بن عبد الفقيه 

 .امعمسجدها اجل
هـ كام يف تاريخ شنبل, وبافقيه والعيدروس, ٩٠٧تويف يف ربيع الثاين من سنة : وفاته

 .لشيلل باسنجلة و السنا الباهر كام يف تاريخهـ, ٩٠٨و سنة أ
                                           

وهذا عزيز إال عىل من وفقه «): ٧٩ص (علق العالمة العيدروس يف النور السافر عىل هذا املوقف بقوله ) ١(
اهللا تعاىل, وعصمه من اهلو ورزقه اإلخالص يف العلم, وهللا درمها, وهكذا فلتكن العزائم, وهذه 

 . انتهى.»نافس املتنافسونواهللا هي املناقب, وملثلها فليعمل العاملون, وفيها فليت



٤٣٣ 

 : مصنفاته* 
وله كتابات عىل بعض الكتب, وكالمه وأبحاثه يف فتاويه وحواشيه «: قال الشيل

 : فمن ذلك. انتهى.»لعلم, وقوة فطنته, وغزارة مادتهوغريها, دالة عىل عظيم فضله يف ا
له فتاو «: ذكرها كل من ترجم له, قال الشيل يف السنا الباهر: فتاو  ـ]٦٢[

كثرية انترشت يف اجلهات, ومجع بعض تالمذته بعض ما وقف عليه من أجوبته, ورتبه 
, وال أثر هلا يف , وقد فقدت هذه الفتاو»عىل أبواب الفقه, وفاهتم من ذلك يشء كثري

ويمكن مجع حصيلة جيدة ! اصةاخلزائن واملكتبات اخلأيامنا هذه, ولعلها تظهر يف بعض 
 . من فتاواه بالرجوع إىل كتب الفتاو التي سأشري إىل بعضها

 *نقول فقهاء حرضموت عن هذه الفتاو : 
جاء ذكره يف : وهو معارص له) هـ٩١٣ت  (من فتاو الشيخ ابن مزروع ـ١

من باب ) ١١٤: , مسألة٢١٥ص(يف سؤال رفع إىل املفتي ابن مزروع : األول: ضعنيمو
 .من باب الدعاو) ٣١٦: , مسألة٣٨٥ص(مثله يف : والثاينإحياء املوات, 

, ٨٢, ١/٥): هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد رائد لتلميذه الشيخ اخل ومن قالئد ـ٢
٣٢٣, ٢٤٢, ٢٤١, ٢٣٠, ١٨٠, ١٥٧, ١٢٤, ١٢٢, ١١٧, ١١٠, ١٠١, ١٠٠, ٨٤ ,
٥٩٠, ٥٨٥, ٥٨٤, ٥٨٣, ٥٠١, ٤٥٢, ٤٣٤, ٤٣٠, ٤٢٨, ٤٠٧, ٣٦١, ٣٥٧ ,
٦٥٣, ٦٤٧, ٦٤٦, ٦٠٨, ٦٠٥. 

١٢٣, ١١٩, ١١٥, ١٠٥, ٩٦, ٩٤, ٨٦, ٥٦, ٤٨, ٤٦, ٤٤, ٣٠, ٢/١١ ,
٤٢٢, ٤٢٠, ٤١٤, ٤٠٨, ٣٧٤, ٢٨٩, ٢٤٢, ٢٠٢, ١٩٩, ١٩٧, ١٨٦, ١٧٩ ,
٥٤٧, ٥٣٥, ٥١٥, ٥١٢, ٤٩٠, ٤٨٨, ٤٨٦, ٤٧٨, ٤٥٥, ٤٥٢, ٤٢٩, ٤٢٨. 

 ).وجه أ/ ٧ورقة ( ورد ذكره يف :الرمحن باصهيعبد  ومن فتاو الشيخ سامل بن ـ٣



٤٣٤ 

 .٤٠١ص : ويف الدشتة للعيدروسـ٤
, »األنوار  الالمعة«يف كتابه ) هـ١٢٦٦ت (اهللا باسودان عبد الشيخ نقل عنها وـ ٥

 مكتبات وادي دوعن أو وهذا مؤرش طيب إلمكانية العثور عىل نسخة من الفتاو يف
 .نواحيه

 :فتواه حول نسخ املصاحف* 
كان ينسخ املصاحف, وجيتهد يف ضبطها «: قال الشيل يف ترمجته يف السنا الباهر

وتصحيح رسمها, ووضع عالمات اإلدغام والغنة, واإلظهار واإلخفار, والتحقيق 
ءة نافع وأيب والتسهيل, وغري ذلك من علوم القراءات, وبعض مصاحفه موضوع لقرا

 قال فيه عىل الرسم العثامين, بعض أجوبتهوله كالم يف . عمرو, ومنها القليل لقراءة السبع
: , ثم قال»ورشحها يف ذلك أجزأه] اجلزرية: يعني[ومن تتبع ما يف املقدمة «: بعد بسط

وقد اعتنيت يف مصاحفي بتتبع ما يف اجلزرية ورشحها, وانترشت يف أمكنة تبلغ نحو «
اهللا تعاىل, أرجو من اهللا تعاىل أن حيفظ عيل اإلسالم بحفظ  , حمررة بحمدً مصحفامخسني

كتابه, وكتبت عىل الرسم العثامين مصحفني حمررين من نحو عرشة كتب معتمدة, أرجو 
 العيدروس يف النور قال.  انتهى.»من اهللا تعاىل أن ال خييب سعيي فيها, إنه جواد كريم

 .»وجودته املثلكان يرضب بخطه «: السافر
 :ومن مباحثاته العلمية* 

, )هـ٩٠٣ت (اهللا بن أمحد باخمرمة عبد  ورد له سؤاالن رفعهام إىل اإلمام الشيخ ـ١
يف ) ٤٤٠ص(يف : األول: ذكرمها اإلمام املذكور يف فتاواه ونص عىل اسمه يف موضعني منها

  ثالث صفحاتهجواب َد تتبع الرخص, استغرقّم عن تعًانه استفسارّباب الذبائح, وضم
 .من باب الشهادات واإلقرارض) ٤٧٧ص(يف : والثاين ).٤٤٣−٤٤١(



٤٣٥ 

 إىل ً رفع سؤاال املرتجمأن): ١/١٠١ ( لتلميذه باقشريرائداخلالئد ق وورد يف ـ٢
 , قالً الريق املتنجس كاملختلط بالدم مثالِعن حكم بلع: ًاهللا باخمرمة أيضاعبد الفقيه 
 .»! بيشءفلم جيب الفقيه«: باقشري
 ):هـ٩١٠ت  ((*) الفقيه أمحد بن سامل بانقيبـ٨٠

 . , أصله من وادي دوعن بثغر عدندرس العامل املحصل, املفقيهال
ه, وقرأ عىل اإلمام حممد بن ِّقدم إىل ثغر عدن, فنقل منهاج النووي بخط: شيوخه
, فقدمه شيخه ً يف الفقه واحلديث والتفسري, وانتفع به كثرياً كتبا)هـ٩٠٣ت  (أمحد بافضل

 .  عليهمًعىل طالبه, وجعله ناظرا
ِّأنه كان يدرس ويفتي الناس يف عدن إىل أن :  باخمرمة الطيبذكر: منزلته العلمية

  .» كثرية, وأفتى ودرس, وانتفع به مجع من الطلبةًحصل كتبا«: وقال عنه. تويف
, كام ذكر عدن يف ثغر هـ عرش وتسعامئة٩١٠تويف أواخر مجاد األوىل سنة : وفاته

 .عرصيه وبلديه الطيب باخمرمة يف القالدة
 ):هـ٩١١−٨٦٦ ((*)اهللا باخمرمةعبد  الفقيه أمحد بن ـ ٨١

اهللا بن أمحد باخمرمة, السيباين اجلوهي, اهلجريني  عبدأمحد بن الشيخ الفقيه املحصل, 
 .قرآنهـ, وحفظ ال٨٦٦ثم العدين, ابن املفتي السابق الذكر, ولد بعدن يف صفر سنة 

 وقرأ عليه يف احلساب واجلرب واملقابلة والفرائض )هـ٩٠٣ت  (تفقه بأبيه: شيوخه
, وقرأ التنبيه وبعض املنهاج وصحيح مسلم, وأخذ عن الشيخ ً شافياًحتى حقق ذلك حتقيقا

 .ترصاتخ وقرأ عليه الصحيحني وجامع امل,وصاهره) هـ٩٠٣ت (حممد بافضل العدين 
                                           

 ).٤٤٢٦ترمجة  (٣/٣٧٠١: قالدة النحرباخمرمة, : مصدر ترمجته (*)
 ).٤٣٨١: ترمجة (٦/٥٤١: قالدة النحرأخوه الطيب باخمرمة, : مصادر ترمجته (*)



٤٣٦ 

: قالالذي القايض املؤرخ الطيب باخمرمة, ) ١: ( الثالثةإخوتهقرأ عليه : تالميذه
. » من كتب احلديث, وبه خترجت, وعليه انتفعتًقرأت عليه التنبيه واملنهاج, وكثريا«
اشتغل عىل أخيه «: قال الطيب) هـ٩٠٣−٨٨١: وديُامللقب العم(اهللا عبد الفقيه ) ٢(

, وعىل أخويه الفقيه ً والده قليالده يف مدة يسرية, وقرأ عىلّ يف علم احلساب فجوَأمحد
قرأ «: قال الطيب) هـ٩٠٦−٨٧٣( حممد الفقيه) ٣ (.»اهللا باخمرمةعبد أمحد والطيب ابني 

فأكرم هبم من إخوة فضالء علامء, وأكرم برتبية أبيهم . »ًعىل أخيه شيخنا الفقيه أمحد قليال
 رائع ٌم واهللا مثالُهفلة بينهم, املحبة املتبادتلك لق الرفيع واخل بذلك األدب وْمِهلم, وأنع

 .األلفةوحيتذ به يف الرتبية 
َأنه درس الفقه يف املدرسة : ةقالدالذكر أخوه الطيب باخمرمة يف :  العلميةمنزلته َّ

ُاملنصورية بعدن, واحلديث يف املدرسة الظاهرية هبا, وكان ينوب  عن أبيه يف بعض دروسه َ
ه عىل فتو إال يف َّ, ومل يضع خطًتى شاباّدرس وأف«:  عدن, وقالَإذا غاب خارج

 إىل ً وتصنيفاً وحتصيالً بالعلم تدريساًومل يزل مشتغال. ًالفرائض, فإنه كان جييب فيه خطا
َأن مرض مرض املوت  .»وكان يف خلقه حدة«, »ِ

 .هـ, رمحه اهللا٩١١ مجاد اآلخرة سنة ١٠كانت وفاته عرص اجلمعة : وفاته
 :مصنفاته الفقهية* 

, ولذلك ال ًط جدااخلوكان ضعيف «: د مؤلفاتهّبعد أن عد:  أخوه الطيبقال
 :فمن ذلك, »يكاد ينتفع بام تركه من املسودات

 . رشح عىل جامع املخترصات ـ]٦٣[
 . نكت عىل جامع املخترصات ـ]٦٤[

 .دات يف احلديث الرشيفَّ مقي ـ[...]



٤٣٧ 

 ):هـ٩١٢ت  ((*) القايض عمر بن أمحد باكثريـ٨٢
 .المة الفقيه القايض, الشيخ عمر بن أمحد باكثري السيووين احلرضمي الشافعيهو الع
 الفقيه عمر بن أمحد فمنهم: تالمذته أما .منهممل أقف عىل تسمية أحد : شيوخه

 يفذكرمها , )هـ٩١٣ت  (الرمحن بن مزروععبد , والفقيه )هـ٩٤٨ت  (العمودي
 .البنان املشري

, حسن ًيانُِّكان حسن العقيدة, س«: لبنان املشري صاحب افيهقال : منزلته العلمية
ال يزال يف درس أو مطالعة أو كتابة علم أو صالة, وكان كثري , السمت, كثري الصمت
الفقيه «: بقولهوأشار إىل توليه القضاء املؤرخ شنبل, .  انتهى.»التحصيل لعلم الفقه
 .»القايض شجاع الدين

هـ, وعنه صاحب البنان املشري, رمحه ٩١٢ أرخها السيد أمحد شنبل يف سنة: وفاته
 .اهللا
   :مصنفاته الفقهية* 

 .» إال أنا مل نطلع عىل يشء منها,وله مصنفات«: قال صاحب البنان املشري
كتاب حافل «: ذكره صاحب البنان املشري, ووصفه بقوله: مؤلف يف العهدة ـ ]٦٥[ 

الشيخ :  يف أبحاثهم, وممن نقل عنهالعهدة اجلارية بني الناس, وينقل القائلون هبا عنهيف 
 أو , أو رشح, متن:إال أنا مل ندر هل ذلك«: , وقال»اهللا القدري باشعيبعبد العالمة 

واملتبادر أنه فتاو ,فتاو«. 
نقل عنه تلميذه الشيخ «: , قال)٣٢ص(صاحب البنان املشري  أوردها :فائدة* 

                                           
, البنان املشري, )هـ١٣٥٥ت (, حممد باكثري ٢٢٦−٢٢٥ ص:تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)

 .٢٣١ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٣٢ ص):طبعة خاصة( احلبيش وعمر باكثري, اهللاعبد حتقيق 



٤٣٨ 
َأن الدين ال ): هـ٩٤٨ت (عمر بن أمحد العمودي  واملسألة خالفية . بطة العهدةَيتعلق بغَّ

اهللا عبد ُبني أهل العهدة, فاجلمهور عىل ما قاله صاحب الرتمجة, وخالف يف ذلك الفقيه 
ُبازرعة وابن عبسني والفقيه العالمة حممد بن عمر بحرق, فقالوا بالتعليق, والعمل عىل : ُ

 . انتهى.»ُما قاله صاحب الرتمجة واجلمهور
 ):هـ٩١٣ت  ((*) الرمحن ابن مزروععبد تي  الفقيه املفـ٨٣

الرمحن بن حممد ابن مزروع عبد هو اإلمام العالمة الفقيه, مفتي حرضموت, الشيخ 
 .الشبامي, مولده بمدينة شبام العريقة, وهبا نشأ وطلب مبادئ العلوم

, )هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة عبد الشيخ : ارحتل إىل عدن وأخذ عن اإلمامني: شيوخه
عنهام والعزو إىل وهو كثري النقل , لزمهام وخترج هبام, )هـ٩٠٣ت ( حممد بافضل والشيخ
 .فتاوامها

أشهر من أخذ عنه وصحبه, تلميذه األنجب السيد القايض أمحد : اآلخذون عنه
, وهو الذي قام بجمع فتاواه, والشيخ عمر )هـ٩٥٧ت (رشيف بن عيل خرد الرتيمي 

والد ) هـ٩٤٤ت (اهللا بن حممد بامجال عبد الشيخ , و)هـ٩١٦ت (اهللا بامجال عبد بن ا
 .الشيخ معروف, وغريهم

, أثنى »العامل الورع الزاهد«وصفه عرصيه املؤرخ أمحد شنبل بأنه : منزلته العلمية
وذكروه بمتانة العلم, وغزارة الفقه, وأنه مفتي حرضموت يف , عليه فقهاء حرضموت

ت (اهللا باقشري عبد , والشيخ )هـ٩٧٢ ت(اهللا بن عمر باخمرمة عبد عرصه, كالشيخ 
ت (, والسيد طه بن عمر السقاف )هـ١٠١٠ت بعد (, والشيخ سامل باصهي )هـ٩٥٨
 . , وغريهم)هـ١١٦٣

                                           
تراجم لبعض فقهاء , حممد عوض بافضل, ٢٢٩ ص:تاريخ حرضموتشنبل, : مصادر ترمجته (*)

 .٢٢٩ ص:الفكر والثقافة, باوزير, )خمطوط بدار الكتب املرصية(, حرضموت



٤٣٩ 

هـ, كام يف تاريخ السيد أمحد شنبل, ٩١٣كانت وفاته بمدينة شبام سنة : وفاته
 .رمحه اهللا

 : الفقهيةمصنفاته* 
الفتاو لد فقهاء حرضموت, احتوت وهي من شهريات كتب :  فتاو ـ]٦٦[

عىل حتريرات وحتقيقات هامة, وستأيت اإلشارة إىل اعتامد الفقهاء عليها ورجوعهم إليها,  
ًوقد قمت بالعناية هبا, وأخرجتها اعتامدا  .مسألة) ٣٥١( عىل ثالث نسخ, وعدد مسائلها ُ

فبلغت : مصادر الفتاو ًمصدرا ٦٥(عددت مصادر املفتي يف مقدمة الفتاو( ,
وكثري من هذه املصادر مفقود ). ً مصدرا٣٧(وكانت مصادر األسئلة التي رفعت إليه 

اليوم, وتعترب فتاو ابن مزروع وغريه من فقهاء حرضموت الذين حفظت مؤلفاهتم 
ألقوال أولئك الذين مل يسعد احلظ بوصول مؤلفاهتم, أو حتى بذكر ) مستودعات(بمثابة 
 .أسامئها
 : نسخها

من (نسخة شبامية خاصة, حديثة النسخ, وهبا نقص من آخرها : ة األوىلالنسخ
 ). صفحة٢٥٧(, وعدد صفحاهتا )٢٦٧املسألة 

نسخة تريمية, وجدهتا تباع لد بعض الباعة, وهي النسخة الوحيدة : النسخة الثانية
 ونقصها )أمحد رشيف خرد(التي محلت اسم جامع الفتاو ,ولكنها ناقصة هي األخر ,

 .من كتاب النكاح) ٢١٦( من األوىل, تنتهي آخر جواب املسألة أكرب
نسخة مكية, وهي األم التي اعتمدهتا يف التصحيح واملقابلة, وهي : النسخة الثالثة

, مهداة من وزير التعليم العايل )١٤٧٤(حمفوظة بمكتبة جامعة أم القر بمكة املكرمة برقم 
بتاريخ ) هـ١٤٠٧ت (اهللا آل الشيخ عبد  باململكة العربية السعودية الشيخ حسن بن

هـ, وأرجح أن هذه النسخة كتبت يف القرن العارش, فقد وجدت عىل ١٠/٦/١٣٩٦



٤٤٠ 
, )هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد بعض هوامشها تعليقات منسوب بعضها للشيخ 

 ). لوحة١٩٦(, وعدد لوحاهتا )هـ٩٧٥ت (وبعضها للشيخ عيل بايزيد 
 :طبعاهتا

اهللا أثناء كتابة هذا البحث, عن دار الفتح بعامن  بعة األوىل بحمد صدرت الط
مزودة بالفهارس العلمية )  صفحة٤٣١(وجاءت يف . هـ١٤٢٧األردن, يف ذي احلجة 

هلا بقلمه الشيخ األستاذ عمر بن أيب بكر باذيب, نزيل املدينة ) التمهيد(وتوىل . املختلفة
بدون ) هـ١٤٢٨(الطبعة الثانية أواخر العام التايل ثم صدرت  .املنورة, وفقه اهللا, ونفع به

 املالكي(بقلم الدكتور قيس آل مبارك األحسائي ) تصدير(تعديالت أو إضافات, سو( ,
كتبه بطلب من النارش بعد أن برزت فكرة لديه أن جيعل هذه الفتاو باكورة سلسلة اعتزم 

 ).ط−أ:  صفحات٧(, جاءت هذه املقدمة يف )ديوان الفتاو(عىل تسميتها 
 :مواضع العزو إليها يف كتب الفقهاء* 

بعد طباعة الفتاو, رأيت أن أحلق هبا ذكر املواضع التي ورد ذكرها فيها عند 
الفقهاء املتأخرين عن زمنه, لبيان مد االهتامم بفتاواه, وانتشارها بني أيدهيم, فمن 

 :ذلك
, ٣٢٤, ٣٢٣, ١/٣٢١): هـ٩٥٨ت  (اهللا باقشريعبد رائد للفقيه اخلمن قالئد  ـ١
٣٩٨, ٣٣٢, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٢٥. 

 .وجه أ/٢٣ورقة ): القرن احلادي عرش (ومن فتاو الشيخ سامل باصهي ـ٢
 :مستجدات فقهية* 

سؤال رفع ): ٣٩٨ص(): هـ٩٠٣ت  (; اجلداهللا باخمرمةعبد ورد يف فتاو الشيخ 
رجل : الرمحن بامزروععبد ه وردت من الفقي: لةأمس«: , قال فيهااملرتجمإليه من تلميذه 



٤٤١ 
الثالث, ورأيت يف : فقال! الثالث: قال لزوجته أنت طالق, وأطلق, فقالت له زوجته

وما رواه «: قال باخمرمة يف جوابهف, الخ .. »البيان« منسوبة لصاحب فتاو بخط جدي
لك  إىل صاحب البيان, كذً معزواهِّبخط جدالسائل وفقه اهللا تعاىل ) رآه: كذا, ولعلها(

اسخ, نكذا, وهو خطأ من ال( رأيته بخط شيخنا القايض مجال الدين حممد بن سعد ًأيضا
وتنتهي . الخ »..ري العمراين اخل إىل حييى ابن أيب ًأيب شكيل معزوا) مسعود: صوابه

 ).٤٠١ص(الفتو يف 
 ):هـ٩١٦ −٨٥٧ ((*)اهللا بامجالعبد  الفقيه عمر بن ـ٨٤

 اهللا بن بامجال الكندي, الشبامي احلرضمي, عبد بن هو العالمة الفقيه الصالح, عمر
هـ, وهبا نشأ وتربى يف حجر أبيه عىل النزاهة والتوقي عن ٨٥٧مولده بشبام سنة 

ًذكر أنه بكى ليلة يف وقت الرضاع فأخذت والدته لبنا من بعض اجلريان , الشبهات  ً ُ
ّ أن صاحب أخشى: وقال, فأخربته, فأوجرته, فسكت, فسأل أبوه عن سبب سكوته

فأخذ والده بفيه وبالغ يف إخراج ما يف !  أنه فيه شبهة:أو, ّاللبن ال يتوقى من الشبهات 
 . احلرامَ أكلَأخشى أن يتعود: وقال, بطنه

ت (قرأ العلم الرشيف بثغر عدن عىل الفقيه حممد بن أمحد باجرفيل : شيوخه
ت (اهللا بن أمحد خمرمة عبد والفقيه , )هـ٩٠٣ت ( والفقيه حممد بن أمحد بافضل ,)هـ٩٠٣
الرمحن باصهي له بمكة عبد وأجازه احلافظ السخاوي باستدعاء الفقيه حممد بن  ,)هـ٩٠٣
 .هـ٨٩٣سنة 

الشيخ اإلمام قدوة مشايخ اإلسالم «: قال فيه مؤلف الدر الفاخر: منزلته العلمية
                                           

الدر الفاخر يف أخبار القرن , حممد رساج الدين بامجال, ٨/٣٧: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)
: األعالم, الزركيل, ٥١٠ص: إدام القوت, السقاف, ٩٦ص: السنا الباهر, الشيل, )خمطوط(, العارش

 .٣٣٦, ٦٠ص: مصادر الفكر, احلبيش, ٥/٢١٢



٤٤٢ 
عني بني الرشيعة  كان من العلامء اجلام,واحد العلامء األعالم الفقيه املحقق, ونفع به

... ًوأكثرهم علام وعبادة , ةًوالطريقة, أمجع أهل قطره عىل أنه أكربهم ورعا وزهاد
ّوكان يعد من حفاظ , اشتغل بالعلم حتى صار أوحد أهل جهته يف علوم شتى

ًومل يزل مستفيدا ثم مفيدا, حتى صار علام لألخيار, يقصد لإلفادة من سائر , احلديث ً ً
وكان الفقيه املحقق مول واالحرتاز والتوقي عن الشهرة, اخلر مع إيثا, األقطار

ال حيكم ويفتي يف ) هـ٩١٣ت (الرمحن بن حممد مزروع عبد ) الفتاو(صاحب 
, وقال عنه الشيل يف السنا »ًوكان مالزما له يف أكثر أوقاته, مشكلة إال وقد عرضها عليه

 .»الشيخ القدوة الفقيه املحقق«: الباهر
 .اهللا  الدر الفاخر, رمحهيفكام , ودفن بمقربة شبام, هـ٩١٦ت وفاته سنة وكان: وفاته

 :ذكره عند املفتي ابن مرزوع* 
كتاب (الرمحن ابن مزروع, يف الباب األخري منها عبد ورد ذكره يف فتاو الفقيه 

 له عن ٍ نقلَ, مما يفيد توجيه)٣٥١(, ذكره ضمن جواب املسألة )٤١٢ص(): التدبري
 . لإلمام النوويكتاب الروضة

 ):هـ٩١٧ت  ((*)الرمحن األسقع باعلويعبد  القايض حممد بن ـ٨٥
امللقب األسقع, (الرمحن عبد هو السيد الرشيف العالمة الفقيه, املفتي حممد بن 

اهللا بن أمحد بن عبد بن ) األصم بلهجة حرضموت الدارجة: بالصاد, ومعناه بالسني أو
                                           

 :الغرر, خرد, ٢٤٩ ص:تاريخ حرضموت, شنبل, ٨/٤٧: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)
, ابن ١٤٢ ص:النور السافر, العيدروس, ٩٦ ص:تاريخ الشحر, الطيب بافقيه, ٢٥٠−٢٤٤ص

 :السنا الباهر: , نفس املؤلف٢/٣٥١: الروي املرشع, الشيل, ١٠/١٢١: شذرات الذهبالعامد, 
 ).٩٩٠: ترمجة (٣/٦٠٤): خمطوط(, الفرائد اجلوهرية,  عمر بن علوي الكاف, ١٠٣ص



٤٤٣ 
لفقيه املقدم, باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي, ولد عيل بن حممد بن أمحد بن اإلمام ا

وهو موصوف بالصالح ) هـ٨٩١ت (الرمحن عبد برتيم, وهبا نشأ يف حجر أبيه السيد 
والتقو. 

) ٢٤٩ص(ففي مطبوعة تاريخ شنبل : ووقع خلط يف اسمه يف بعض املصادر
. الرمحنعبد ن حممد ب: , والصواب»الرمحنعبد مجال الدين «: سقط اسمه, وجاء النص
: سقط اسم املرتجم من أول الرتمجة, وهذا مقدار السقط: ويف تاريخ الشحر لبافقيه

, وابتدأت ترمجته »اهللا بن أمحد بن الشيخ عيلعبد الرمحن األسقع بن الفقيه عبد حممد بن «
 .باسم جده الشيخ عيل, مما يوقع القراء غري املدققني يف ختبط كبري

) هـ٨٩٥ت (ىل العالمة اإلمام الشيخ عيل بن أيب بكر قرأ يف تريم ع: شيوخه
 غريه يف السلوك, وأجازه إجازة بليغة, ثم رحل يف طلب ًاإلحياء للغزايل أربع مرات, وكتبا

وهو جده خال ) هـ٩٠٣ت  ()١(العلم إىل ثغر عدن, وقصد  العالمة حممد بافضل العدين
 ً, والصحيحني, وتفسري البيضاوي وكتباأمه, فقرأ عليه التنبيه, واملنهاج, واحلاوي الصغري

) هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة عبد وقرأ عىل الفقيه .  وحفظ األلفية وامللحة,يف علم العربية
التنبيه واحلاوي : تفسري البغوي, والصحيحني, وسنن أيب داود, والرتمذي, وأعاد عليه

النحوية, والصحاح الصغري واملنهاج, وألفية الربماوي يف األصول, وألفية ابن مالك 
عامة, كام ورد يف نص إجازتيهام عند تلميذه خرد ) بافضل وباخمرمة(للجوهري, وأجازاه 

, قرأ عليه )هـ٩١٨ت (الرمحن بلحاج بافضل عبد اهللا بن عبد يف الغرر, وأخذ عن الفقيه 
 . »قطعة من جامع املخترصات

                                           
القايض : , فذكر من شيوخه١٠٣ ص:السنا الباهر, و٢/٣٥٢: املرشع الروي: كتابيهوهم الشيل يف ) ١(

ت (, وإنام مها شيخا شيخه الفقيه حممد بافضل )هـ٨٧٤ت (, والطيب النارشي )هـ٨٦١ت (بامحيش 
 .ًخاله, جتوزا: وبافضل املذكور جده, خال أمه, وقد يقال. ً, كام نبهت عليه سابقا)هـ٩٠٣



٤٤٤ 

, وأخذ هبا عن )ـه٨٩٠−٨٨٥(ثم سار إىل مكة املكرمة, وجاور هبا مخس سنوات 
, ولقي )هـ٨٩١ت (اهللا بن قاضيها إبراهيم بن عيل ابن ظهرية املكي عبد العالمة السيد 

 وترجم له يف الضوء الالمع, وقال يف. وأخذ عنه) هـ٩٠٢ت (هبا احلافظ السخاوي 
ِ الرمحن, مجال الدين بن وجيه الدين, احلسيني العلوي اليامينعبد ُحممد بن «: حقه كتب . ُ
َّوسمع عيل منه مجلة, وكذا من غريه من تصانيفي ومرويايت, بل » القول البديع«: ِفيمصنَّ

زاد الشيل يف .  انتهى.»)هـ٨٩٠(ُي املسلسل, وكتبت له, وسافر قبل التسعني سمع منّ
, وحممد بن عيل )هـ٨٦٥ت (اهللا العيدروس عبد : املرشع والسنا الباهر, من شيوخه

 ).هـ٨٦٢ت (صاحب عيديد 
, وذكر »وخترج به الطلبة يف عدن وغريها«: قال تلميذه يف الغرر: خذون عنهاآل

قرأ عليه خمترصات شيخه حممد ) هـ٩٢٩ت (الشيخ أمحد باقشري  ك من كبارهم,ًعددا
, )هـ٩٤٦ت (الرمحن باعلوي عبد بافضل العدين, والسيد شهاب الدين األكرب أمحد بن 

اهللا بن عبد  الروضة للنووي, والفقيه مجلة من) هـ٩٥٧ت (والسيد أمحد رشيف خرد 
السيد وقرأ عليه النصف األخري من املنهاج وأكثر اإلرشاد, ) هـ٩٥٨ت (حممد باقشري 

قرأ عليه ربع املنهاج وربع اإلرشاد, وابنه ) هـ٩٦٠ت (حممد بن عيل خرد مؤلف الغرر 
إلرشاد بعد أن قرأ عليه يف املنهاج والتنبيه وا) هـ٩٦٩ت (فقيه لالرمحن بعبد  السيد

قرأ عليه البهجة ) هـ١٠٠٠ت (الرمحن باغوث باحرمي عبد حفظه, والفقيه عيل بن 
اهللا بافضل يف عبد الوردية نظم احلاوي الصغري ومقدمة اإلرشاد, والفقيه فضل بن 

 .احلاوي الصغري, والفقيه أمحد بامصباح, والفقيه حييى بن أمحد بارشيد, وغريهم
 اهللا العيدروس, عبد الشيخ حسني بن :الباهر من اآلخذين عنهزاد الشيل يف السنا * 

: , ولعله أراد ابنه)هـ٩١٧ت ( مات يف نفس العام ,وهو وهم منه, ألنه من أقران املرتجم
 ., واهللا أعلم)هـ٩٥٧ت (أمحد بن حسني 



٤٤٥ 

كان من «: وقال العيدروس, »الفقيه العامل العالمة«: قال فيه شنبل: منزلته العلمية
, مع الدين املتني, ً وإفتاءًهاء البارعني, والعلامء املتفننني, أقبل عىل نفع الناس إقراءالفق

: قال الشيل, »وترك ما ال يعنيه, وشدة الورع والزهد, وكان حسن التقرير يف تدريسه
, وحصل بخطه ما ينيف عىل ًوكان يكتب كل يوم ورقة واحدة, وكان خطه حسنا«

 .»ًأربعني جملدا
هـ, كام أرخه السيد أمحد شنبل, ٩١٧ شوال سنة ٢٢يف برتيم ليلة االثنني تو: وفاته

 .ذكر السنة بدون الشهر: وعند الشيل يف شوال بدون حتديد, وعند بافقيه
 :مصنفاته* 

كان لصاحب الرتمجة فتاو كبرية, ومل أجد من ذكرها أو أشار : فتاو  ـ]٦٧[
 : بعض كتب الفقهاء احلضارمة, فمن ذلكإليها, ولعلها مل جتمع, وقد ورد عزو إليها يف

ورد ذكره يف جواب مسألة يف باب البيع ): هـ٩١٣ت  (من فتاو ابن مزروع ـ١
, وفيها إشارة إىل جواب له يف مسألة ماء البئر, وقد نبه املفتي ابن ١٤٥ ص)٦٤: رقمها(

, غري )الفقيه باعلوي(مزروع عىل خلط وقع يف جواب السيد يف املسألة, وذكره باسم 
مرصح باسمه, ولكن ليس هناك يف ذلك الوقت من آل باعلوي ممن شهر بالفقه وخمالطة 

 .فقهاء ذلك الزمن سو صاحب هذه الرتمجة
يف كتاب الشهادات منها, باب النكول ملن توجهت عليه يمني : واملوضع الثاين

 ذكر هنا رفع إىل املفتي ابن مزروع, وقد) ٣٢٤رقمه (, ورد ذكره يف سؤال )٣٩٤ص (
, وقد وافقه املفتي يف جوابه مع »الرمحنعبد الفقيه مجال الدين حممد بن «باسمه الرصيح 

 .لة, يراجعه من أراد الفائدةأتفصيل رائع يف املس
شيخنا «: , ويسميه١٩٢, ٢/١٠١): هـ٩٥٨ت  (رائد لباقشرياخلومن قالئد  ـ٢
 .»األسقع



٤٤٦ 

َاهللا بلحاج بافضلعبد  اإلمام ـ٨٦  ):هـ٩١٨ −٨٥٠ ((*)ْ
اإلمام العالمة, صاحب املصنفات النافعة التي سارت هبا الركبان, الشيخ العارف 

الرمحن بن أيب بكر بن حممد احلاج عبد اهللا بن عبد حممد,  باهللا تعاىل, عفيف الدين, أبو
هـ, ٨٥٠بافضل السعدي املذحجي, الرتيمي ثم الشحري, احلرضمي, ولد برتيم سنة 

 ً, وحفظ القرآن صغريا)هـ٨٦٦ت (الرمحن بلحاج عبد  أبيه الشيخ وهبا نشأ حتت رعاية
 .ده َّوجو

, )هـ٩٠٣ت(طلب العلم يف ثغر عدن عىل اإلمامني الشيخ حممد بافضل: شيوخه
, وكان كثري هجيخترهو شيخ  و به,ًخمتصا, وكان )هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة عبد والشيخ 

, وله منه إجازة خطية )هـ٩٠٣ت (فيل أخذ عن الفقيه الشيخ حممد باجرالثناء عليه, و
ورافق . الرمحن, وفضل, وحممدعبد أمحد الشهيد, و: فاخرة, أرشك معه فيها أبناءه الكبار

بمدينة ) هـ٨٧٥ت (شيخه باخمرمة يف زيارة الشيخ العارف باهللا إبراهيم بن حممد باهرمز 
 . شبام وشاركه يف األخذ عنه

القايض برهان الدين إبراهيم بن عيل ابن ظهرية   هباثم سار إىل مكة املكرمة, ولزم
, وأخذ باملدينة املنورة عن العالمة الفقيه أيب الفرج حممد بن أيب بكر املراغي )هـ٨٩١ت (

هـ باستدعاء صديقه الفقيه ٨٩٣ السخاوي سنة ُوأجازه احلافظ). هـ٨٨٠ت (العثامين 
ه, ثم لقيه يف مكة كام يف كام تقدم يف ترمجت) هـ٩٠٣ت (الرمحن باصهي عبد حممد بن 

                                           
, باسنجلة, ٢٥٤ ص:تاريخ حرضموت, أمحد شنبل, ٥/٢٥: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)

 :تاريخ بافقيه, الطيب بافقيه, ١٤٥ ص:النور السافر, العيدروس, ٣٤ ص:الثمني الفاخر العقد
اهللا عبد , ١٦٧−١٤٢ ص:صلة األهل, حممد عوض بافضل, ١١٣ ص:السنا الباهر, الشيل, ١٠٠ص

, ٤/٩٦: األعالم, الزركيل, ١٠/١٢٥: شذرات الذهب, ابن العامد, )طوطخم (تاريخ الشحرباحسن, 
: معجم املطبوعات, رسكيس, ٢/٥٤٣: إيضاح املكنون: , و١/١٧٥: هدية العارفنيالبغدادي, 

 ).٨٠٠٤ترمجة  (٢/٢٤٩: معجم املؤلفني, كحالة, ٢٣١ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ١/٥٢٠



٤٤٧ 
 الرمحن, العفيف, أبوعبد اهللا بن عبد «: الضوء الالمع ومل حيدد تاريخ اللقاء, وقال يف حقه

 حممد, احلرضمي الرتيمي, اليامين الشافعي, ويعرف كسلفه ببافضل, ممن سمع مني
 . انتهى.»بمكة

) هـ٩٢٩ ت(وأمحد الشهيد ) هـ٩٠٨ت (منهم أبناؤه التسعة; حممد : تالميذه
, )هـ٩٣٨ت (, وفضل )هـ٩٣٨ت (, وعيل )هـ٩٣٦ت (, وحسن ]ستأيت ترمجته[

 وبعض املنهاج, َوكان حيفظ اإلرشاد) هـ٩٧٩ت (والشيخ حسني ) هـ٩٤٠ت (وزين 
, )هـ٩٦٠ت (حممد بن عيل خرد : ومنهم!. الرمحن, وكلهم فقهاء علامءعبد وياسني, و

الرمحن األسقع عبد السيد حممد بن , و)هـ٩٥٧ت (وأخوه القايض أمحد رشيف خرد 
, والسيد عمر باشيبان )هـ٩٤٣ت (اهللا بارسومي عبد , والقايض )هـ٩١٧ت (باعلوي 
القوي عبد , والفقيه أمحد بن )هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد , والفقيه )هـ٩٤٤ت (باعلوي 
 ., وغريهم)هـ٩٤٥ت (, والسيد أمحد البيض )هـ٩٥٠ت (بافضل 

اهللا العيدروس, وأعتقد أنه عبد السيد شيخ بن :  يف السنا الباهر منهم الشيلَّوعد* 
ِوهم, ألنه إن أراد  ًشيخا (, وإن أراد )هـ٩١٩ت ( من أقران املرتجم ذاكف)  األولًاشيخ(َ

 بن شيخ )األوسط(اهللا عبد : لعلهف,  بعد موت املرتجمهـ٩١٩ولد سنة م ف)األوسط
 .)هـ٩٤٤− هـ٨٨٩ ( العيدروس) ..األول(

 معه ًمتأدبا) هـ٩١٣ت (الرمحن ابن مزروع عبد  املفتيكان عرصيه : لته العلميةمنز
) ٣٨٥, ٣٥٧, ٣٢٠, ٢٥٨ ص:سيدنا الفقيه (وصفب إال ال يذكره يف فتاويهوإىل الغاية, 

عني األعيان, وجوهرة الزمان, «:  وقال فيه املؤرخ شنبل.)١٧٤ ص:الفقيه السيد(: أو
  .» العامل العالمة,السيد الفقيه«: قال باسنجلةو, »عفيف الدين, الفقيه العامل

 عىل التعليم, لني ً, صبوراً وورعاً وعمالًأوحد وقته علام«: واتفق مرتمجوه عىل أنه
 أوقاته, عمدة أهل زمانه يف ًاجلانب, له حرمة وافرة عند امللوك والسالطني, حافظا



٤٤٨ 
ى َأمره يف تريم, ثم سع َ, وكان أول»الفتو, وانتهت إليه رئاسة الفقه يف حرضموت

 من أوقاف مسجدها ًاهللا ابن عبسني يف استقدامه إىل الشحر, ورتب له راتباعبد الشيخ 
: , ومل يزل فيه إىل وفاته)هـ٩٠٧سنة ( بعد وفاة ابن عبسني ئهاأقيم عىل قضا, ثم اجلامع

 .) سنة١١طيلة : أي(
وقرب بالشحر  «:, قالهـ٩١٨ سنة  رمضان٥أرخها شنبل يف يوم األحد : وفاته

 الشحر, وهو َّدفن نجدي«: , وقال باسنجلة» من قرب فيهُ عقل أيب عوين, وهو أولَّنجدي
إىل ) ١٤٥ص! (حترف يف مطبوعة النور السافر) باعوين(و, »أول من دفن يف ذلك املكان

 )!باغريب(
 :  الفقهيةمصنفاته* 

لعظيمة, وأصبحت  هلا االنتشار والشهرة اَ كتبًية فقهٍخمترصات املرتجمألف 
ُإهنا تدرس يف: تدرس يف اآلفاق, وال أبالغ إذا قلت ر اليوم, َوند!  كل بلد هبا فقهاء شوافعَّ

ٌبل منذ أزمان متقدمة, فقيه شافعي مل يدرسها أو يطالعها أو يطالع رشوحها أو حواشيها, 
 .فهي مباركة نافعة

 : املصنفات املوجودة−أ
وهو يف ربع العبادات, : »املخترص اللطيف« ًضا; ويسمى أي املخترص الصغري ـ]٦٨[

ٌ; فهذا خمترص فيام ال بد وبعد«: ذكره العيدروس والشيل وغريمها, أوله بعد ديباجة قصرية
لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصالة وغريمها, فيجب تعلمه 

 ., إلخ»بار واألحرار والعبيدوتعليمه ممن حيتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والك
املقدمة «تسميته بـ) هـ١٠٠٤ت (جاء يف رشح هذا املخترص للشمس الرميل : تنبيه* 
 فال يراد هبا إال »املقدمة احلرضمية«, أما إذا أطلقت »املقدمة الصغر«:  ومراده»احلرضمية

 .لم اآليت ذكره عقب هذا, فليتنبه هلذه احليثية, واهللا أع,»املخترص الكبري«



٤٤٩ 

 :نسخه
 :عىل شهرته فإين مل أقف منه سو عىل نسختني

) ٣١(يف ) ٢٩٨٠(بمكتبة األحقاف برتيم ضمن املجموع رقم : النسخة األوىل
 .ورقة مل تؤرخ

 .مل تذكر عنها أي معلومات يف الفهرس) ٢٩٩٠(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثانية
 : رشوحهـ 

ت ( حممد بن أمحد الرميل املرصي  أشهر رشوحه رشح اإلمام شمس الدينـ١
; وبعد«: أوله بعد الديباجة. »الفوائد املرضية رشح املقدمة احلرضمية«, واسمه )هـ١٠٠٤

 عىل املقدمة املنسوبة للشيخ ًفقد سألني بعض الطلبة األعزة املرتددين إيل أن أضع رشحا
اج بافضل احلرضمي الرمحن بن احلعبد اهللا بن عبد اإلمام العامل العالمة عفيف الدين 

تغمده اهللا برمحته, حيل ألفاظها, ويتم مفاهيمها, فأجبته لذلك, وعلقته من حفظي من 
الفوائد املرضية يف رشح املقدمة «غري مراجعة كتاب, وأرجو أن يوافق الصواب, وسميته 

 ., إلخ» من اهللا تعاىل أن ينفع به كام نفع بأصلهً سائال»احلرضمية
 :نسخ هذا الرشح

ـ ١٢٥٤ سنة كتبت)  جماميع٢٧٥٧(رقم ب يف مكتبة األحقاف برتيم :خة األوىلالنس ه
 .ورقة) ٣٩(تقع يف 

هـ ١٢٤٦ نسخت سنة ,) جماميع٢٩٩١/١( يف املكتبة السابقة برقم :النسخة الثانية
 ).  ورقة٣٥(وتقع يف 

 . ورقة, مل تؤرخ) ٣٨(يف ) ٩٦٨( برقم ً يف املكتبة السابقة أيضا:النسخة الثالثة
هـ, ١٣٥١ سنة كتبت)  جماميع٢٧٥٦(رقم ب ً يف املكتبة السابقة أيضا:النسخة الرابعة

 .ورقة) ٢٤(تقع يف 



٤٥٠ 

مل تذكر معلومات عنها ) ٢٩٩٠/٢( برقم ً يف املكتبة السابقة أيضا:امسةاخلالنسخة 
 .يف الفهرس

  يف احلبيشذكرها , )حديث١٦( باملكتبة العباسية بالبرصة برقم :النسخة السادسة
 ).٢٣١ص (مصادره
 :طبعاته

هـ, ١٣٤٥طبع مرات بمرص, ومنها طبعة مكتبة البايب احللبي يف رمضان عام 
, وهي مع الفهرس )سوابايا, جاوا الرشقية(وهي عىل نفقة مكتبة الشيخ سامل بن نبهان 

من القطع املتوسط, كام طبع بجدة عن إحد )  صفحة٧١(املوضوعي العام تقع يف 
م, وكل ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ عن دار عامل املعرفة الطبعة الثانية لعام ًصادراالطبعات املرصية 

 .هذه الطبعات تفتقر لتحقيق علمي جيد
, سيأيت )هـ١٣٤٤ت (اهللا بن أمحد املسدس باعباد عبد  للعالمة الفقيه رشح ـ٢
 . وصفه

) هـ١٣٩٩ت (  للشيخ الفقيه حسن بن عمري الشريازي الزنجباريرشح ـ٣
عبد , كذا سامه تلميذه شيخنا العالمة »لكبري رشح املخترص الصغريفتح ا«واسم رشحه 

 العقود اجلاهزةالقادر اجلنيد, عبد : ينظر. القادر اجلنيد يف ترمجته له, وذكر أنه مطبوع
 )., خمطوط١٠٨: ترمجة(

, وهو يف وبمسائل التعليم, باملقدمة احلرضمية, ويعرف  املخترص الكبري ـ]٦٩[
وهو املشهور بني «: يف النور السافر) هـ١٠٣٨ت (, قال العيدروس ًربع العبادات أيضا

ت (, وقال الشيل »الناس, اقترص فيه عىل ربع العبادات, وانتفع به الطلبة واملتدينون
ومل يكتب إال ربع .. الشهري بأن كل من قرأ فيه فتح اهللا عليه «: يف السنا الباهر) هـ١٠٩٣

 زاد الشيخ حممد . انتهى.»بلغ فيه إىل باب اإلجارةالعبادات, ووجد يف بعض النسخ أنه 



٤٥١ 
أنه بلغ إىل باب الوقف, وأن : يف كتابه صلة األهل) هـ١٣٦٩ت (بن عوض بافضل ا

 . ذلك نقل عن ابنه أمحد الشهيد
من أنه بلغ فيه إىل باب الوقف : ما نقله الشيخ بافضل عن ابنه أمحد الشهيد: قلت

طية حمفوظة, اخل ونسخها ,تهر كباقي املتن فإهنا موجودة وإن مل تش:ُهذه الزيادةو, ٌصحيح
 مع رشحها كام )ًحديثا (طبعت هذه الزياداتثم ها الشيخ ابن حجر اهليتمي, َبل ورشح

 . سيأيت
هللا الذي فرض علينا تعلم رشائع اإلسالم, ومعرفة  احلمد«: أوله بعد البسملة

ل مآل من علم ذلك وعمل به صحيح املعاملة وفاسدها لتعريف احلالل واحلرام, وجع
 . , إلخ»لود يف دار السالم, وجعل مصري من خالفه وعصاه دار االنتقاماخل

املقدمة «: أن) ٩/١٣٠( تاريخ األدب العريب لربوكلامن  ترمجة كتابجاء يف: تنبيه* 
, وهذا خطأ فاحش, فهي متن يف الفقه, وليست كام ذكر »ٌّاحلرضمية رد عىل الصوفية

, )تصحيح أخطاء بروكلامن(مل ينبه أستاذنا احلبيش عىل هذه احليثية يف كتابه بروكلامن, و
 .هـ عن املجمع الثقايف أبوظبي١٤٢٤حتى يف طبعته الثانية الصادرة سنة 

 : نسخه
جماميع نسخت سنة ) ٢٦٦٣/١(بمكتبة األحقاف برتيم برقم : النسخة األوىل

 .»خمترص بافضل«بعنوان )  ورقة٦٥(هـ, تقع يف ١٢٠٤
هـ ١٢١٦جماميع نسخت سنة ) ٢٧٥٨/٣(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثانية

 .بعنوان خمترص ربع العبادات)  ورقة٣٠(تقع يف 
هـ, تقع يف ١٢٣٦جماميع, نسخت سنة ) ٢٩٩٣/١(فيها برقم : النسخة الثالثة

 .»مسائل التعليم«وهي بعنوان ) ورقة ٤٤(



٤٥٢ 
 ). ورقة٤٠(هـ تقع يف ١٢٦١نة نسخت س) ٢٩٧٦/٢( برقم :النسخة الرابعة

هـ وتقع ١٢٦٥ نسخت سنة ,جماميع) ٢٧٩٩/٧( فيها برقم :امسةاخلالنسخة 
 ). ورقة٣٤(يف 

هـ, مل تذكر عدد ١٢٧٦منسوخة سنة ) ٢٩٩٠/٣( فيها برقم :النسخة السادسة
 .أوراقها

 ). ورقة٥٢(هـ تقع يف ١٢٧٧نسخت سنة ) ٢٩٩٢/٢(فيها برقم : النسخة السابعة
هـ تقع يف ١٢٧٨ نسخت سنة ,جماميع) ٢٧٣٧/١( فيها برقم : الثامنةالنسخة

 ). ورقة٦٣(
 ). ورقة٣٩(هـ يف ١٢٨٠جماميع, نسخت ) ٣٠١٦/١( فيها برقم :النسخة التاسعة
 ). ورقة٤٩(هـ وتقع يف ١٢٨١نسخت سنة ) ٢٩٣٤/١(برقم : النسخة العارشة

 ., بدون تاريخ)ورقة ١٥٩(تقع يف ) ١٠٣٥(  فيها برقم :النسخة احلادية عرشة
 ., بدون تاريخ) ورقة٩١(تقع يف ) ١٠٣٦( فيها برقم :النسخة الثانية عرشة
غري )  ورقة١٠٨( تقع يف ,جماميع) ٢٥٥٥/٥( فيها برقم :النسخة الثالثة عرشة

 .مؤرخة
بدون )  ورقة٥٣( تقع يف ,جماميع) ٢٧١٩/٢( فيها برقم :النسخة الرابعة عرشة

 .تاريخ
بدون )  ورقة٣١(جماميع, تقع يف ) ٢٨١٤/٤(فيها برقم : عرشةامسة اخلالنسخة 

 .تاريخ
, بدون ) ورقة٩٠( تقع يف ,جماميع) ٢٩٠٦/١(فيها برقم : النسخة السادسة عرشة

 .»املخترص الكبري«ومجيع هذه النسخ عدا األوليات عنواهنا . تاريخ
 ).٢٢٣(باملكتبة األزهرية بالقاهرة, حتت رقم : النسخة السابعة عرشة



٤٥٣ 

 ).١٦٤٤(باملكتبة األزهرية بالقاهرة, حتت رقم : النسخة الثامنة عرشة
 :طبعته

هـ, وتوالت بعد ذلك ١٣٠٨هـ, وسنة ١٣٠٥هـ, وسنة ١٢٩٧طبع بمرص سنة 
صدرت عن دار ابن حزم ببريوت, : طبعاته يف معظم البلدان, وآخر طبعة وقفت عليها

رج أحاديثه وعلق فوائد فقهية, بعناية عصام العمري, ضبط فيها ألفاظ الكتاب وخ
ولكنه مل يعتن بتحصيل نسخ جيدة من الكتاب, . هـ١٤٢٦وصدرت الطبعة األوىل عام 

َوإنام اعتمد عىل نسخة خطية واحدة فقط حمفوظة بمكتبة األسد بدمشق كتبت سنة 
 !هـ وهي مليئة باألخطاء كام قال املعتني نفسه١٢٧٠

 : رشوحهـ 
 الرمحن عبدسمعت سيدي العالمة الويل الصالح عيل بن «: قال بافضل يف صلة األهل

 . انتهى.»بلغت األلف:  املخترص, أيُ رشوحْفتَّأل: يقول) هـ١٣٤٤ت (املشهور 
!  عن األلفًمسني فضالاخللعله أراد املبالغة يف تعظيم الكتاب, وإال فهي مل تبلغ : قلت

 .واهللا أعلم
ت  (مام أمحد ابن حجر اهليتميلإل;  املنهاج القويم برشح مسائل التعليمـ١
وقد اعتنى شيخ «: وهو أهم رشوحه وأشهرها, قال العيدروس يف النور السافر): هـ٩٧٤

, وأراد أن يكمله إىل آخر أبواب ً فائقاًاإلسالم ابن حجر اهليتمي برشحه, فرشحه رشحا
ح بعد , وأول هذا الرش»الفقه, فبلغ فيه مع الرشح إىل باب الفرائض وأدركته الوفاة

 عىل مقدمة اإلمام الفقيه ً لطيفاً; فقد سألني بعض الصلحاء أن أضع رشحاوبعد«: الديباجة
 فأجبته ,الرمحن بافضل املعروف بلحاج احلرضمي نفعنا اهللا بعلومه وبركتهعبد اهللا بن عبد 

 إىل آخره, وذلك البعض هو » منه ومن غريه أن يمدين بدعواته الصاحلةًإىل ذلك ملتمسا
 .اآليت ذكره) هـ٩٦٣ت (الرمحن بن عمر بن أمحد العمودي عبد مة الشيخ العال



٤٥٤ 

 : نسخه
 يوجد بمكتبة األحقاف برتيم عرشون نسخة من هذا الرشح, عرش نسخ أخر

) ٨٠٥ −٨٠٣(ومن ) ٨٠٠(إىل  ) ٧٩٦(من رقم ) رشح خمترص بافضل(حتت عنوان 
املنهج ( بعنوان ;فقه) ١٠٨٩(إىل ) ١٠٨٠(فقه, وعرش نسخ متتالية األرقام من رقم 

, ) ورقة١٦٠(هـ تقع يف ١٢٥٠ نسخت سنة ;فقه) ٥٣٠(ونسخة حتت رقم  ,)القويم
  ). ورقة١٩١(تقع يف ) ٢٧٢٤/٢(والثانية والعرشون برقم 

 : طبعاته
طبعة دار املنهاج : أجودهاطبع بمرص مرات عديدة ثم بالشام واحلجاز, ومن 

 ,مقابلتها عىل نسخ خطية قديمةب وامتازت ,)م٢٠٠٦  =هـ١٤٢٧األوىل لعام  (بجدة
 بإضافة رشح الشيخ ابن حجر :ًأيضاابن حجر, وامتازت الشيخ يف حياة  كتبت إحداها 

ن أول البيوع إىل آخر الوقف, بل إن الشيخ ابن م): ةروغري املشه( القطعة املفقودةعىل 
عالة, ووصل إىل  بباب اجلً بباب اهلبة وختامً بدءا):ورشحها (حجر وضع تتمة للمتن

 . عن العيدروس يف النور السافرنقله تقدم ما ُكتاب الفرائض فوافته املنية, وهو مصداق
 :وعىل رشح ابن حجر عدة حواش, أشهرهاـ 

, )هـ١١٩٤ت (, العالمة حممد بن سليامن الكردي املدين احلوايش الكرب ـ١
القول الفصل عىل مقدمة الفقيه «: أو »املواهب املدنية عىل رشح املقدمة احلرضمية«وتسمى 

, واملكتبة األمحدية ) ج٣١٩٩(منها نسخة بمكتبة البلدية باإلسكندرية : »اهللا بافضلعبد 
, وطبعت هبامش )١٠٤٢(, ومكتبة األحقاف بجامع تريم بحرضموت ) خ٥١(بطنطا 

 . حاشية الشيخ الرتميس اآليت ذكرها
اخينا العالمة حممد بن هادي لشيخ مش) تقريرات(وعىل هذه احلوايش الكرب ـ 
 ., سيأيت ذكرها يف ترمجته)هـ١٣٨٢ت (السقاف 



٤٥٥ 
; )احلوايش املدنية عىل رشح املقدمة احلرضمية(, وتسمى احلوايش الصغر ـ٢

, ومكتبة )١٩١٦(منها نسخة خطية بمكتبة املتحف العراقي : ًللكردي السابق أيضا
: , وطبعت بمرص بمطبعة بوالق يف السنوات)١٠٨(جامعة امللك سعود بالرياض 

هـ, ١٣٠٧سنة : ًريية بالقاهرة أيضااخلهـ, وباملطبعة ١٣٠٤هـ, و١٢٨٨هـ, و١٢٨٤
 .هـ, وبمطبعة البايب احللبي١٣٢٧وسنة 

اهللا بن سليامن اجلرهزي الزبيدي عبد , للعالمة الفقيه مفتي زبيد  حاشية اجلرهزيـ٣
واألخر ) ٦٨٣(ة األحقاف برتيم األوىل برقم , منها نسختان يف مكتب)هـ١٢٠١ت (

كالمها بخط املؤلف, وقد طبعت يف جملدين صادرة عن دار املنهاج بجدة, ) ٦٨٤(برقم 
 .ِّوكان للكاتب رشف التقديم هلا والتعريف بصاحب املتن والشارح واملحيش

إرشاد ذوي الرأي السليم إىل سلوك املنهج القويم «; تسمى حاشية األهدل ـ٤
ت (الباري األهدل عبد  للعالمة السيد حممد بن أمحد بن ,»ح مسائل التعليمرش

وهي بخط )  صفحة١٦٩(, وقفت عىل نسخة منها مقابلة عىل األصل تقع يف )هـ١٢٩٨
 .هـ١٤٠٨ نسخها سنة ,شيخنا العالمة السيد حممد بن إبراهيم األهدل رمحه اهللا

, طبعت » رشح مقدمة بافضلموهبة ذي الفضل عىل«, وتسمى حاشية الرتميسـ ٥
 الكرب هـ, يف أربعة جملدات, وهبامشها احلوايش املدينة١٣٢٦باملطبعة الرشفية بمرص سنة 
ومؤلفها العالمة الشيخ حممد حمفوظ الرتميس اإلندونييس ثم . للكردي, املتقدم ذكرها

 .هـ١٣٣٨املكي تويف بمكة سنة 
اجلزء املفقود من متن املقدمة  من حاشية عىل أبواب البيوعوللشيخ الرتميس * 

, وقد ًاحلرضمية ورشحها للشيخ ابن حجر, وتتمة الشيخ ابن حجر ورشحها له أيضا
ورقة, ) ٣٢٨(, وهي خمطوطة مل تطبع بعد وتقع يف )املنهل العميم(سمى هذه احلاشية 

ت (وتوجد نسخ مصورة منها يف مكتبة الشيخ حممد خمتار الدين زين العابدين فلمبان 
 :مقدمة املنهاج القويم, طبعة دار املنهاج بجدة(كام جاء يف . بمكة املكرمة) هـ١٤١١



٤٥٦ 
 عن الشيخ الرتميس يف ًنقال) خامتة الطبعة املذكورة(, وجاء يف )٤٦, وص٣٥−٣٣ص

 الشيخ :يعنيـ وسمعت عن بعض األصدقاء يف اهللا أن نية الشيخ رمحه اهللا «:  قولهحاشيته
ذا املخترص عىل ترتيب أبواب كتب الفقه مجيعها, فوصل  كان يريد تكميل ه ـابن حجر

ُ, وهذا الذي قاله الشيخ الرتميس هو عني ما قدمت نقله »إىل هذا املوضع وأدركته الوفاة
 .واهللا أعلم! ّعن العيدروس يف النور السافر, فالظاهر أن الشيخ الرتميس مل يقف عليه

 .وصفها ضمن ترمجتهوسيأيت ) هـ١٣٣٣ت  (حاشية صالح بافضل املكي ـ٦
 وهناك حواش أخر ذكرها األستاذ احلبيش يف جامع الرشوح واحلوايش* 

, ومن ً لشهرته, واعتامد الطلبة واملشايخ عليها كثرياقدمت وقد اكتفيت بام ,)٣/١٨٠٣(
 .أراد املزيد فعليه بالكتاب املذكور

 :ًومن رشوح املخترص الكبري أيضا* 
 ., سيأيت ذكره)هـ١٢٦٦ت (أمحد باسودان اهللا بن عبد  للعالمة رشح ـ٢
 رشحان) هـ١٢٧٠ت ( وللعالمة اإلمام الشيخ سعيد بن حممد باعشن ـ)٤−٣(

 ., سيأتيانعليه
 .سيأيت ذكره) هـ١٣٣٦ت ( للعالمة الشيخ سامل باصهي الشبامي رشح ـ٥
التحفة «يسمى ) هـ١٣٩٩ت ( للعالمة الفقيه حسن بن عمري الشريازي رشح ـ٦
القادر اجلنيد, وذكر عبد , ذكره تلميذه شيخنا العالمة »ة رشح املقدمة احلرضميةالزنجباري

 .)١(أنه خمطوط مل يطبع
 : ّوخرج أحاديثهـ 

, )التتميم يف أدلة مسائل التعليم(, وسامه )معارص(احلميد حممد الدرويش عبد 
                                           

 ).١٠٨: ترمجة (٤٤٣ ص:زةالعقود اجلاهالقادر  اجلنيد, عبد )  ١(



٤٥٧ 
مزود بفهارس )  صفحة٣١٩(م يف ١٩٩٨هـ ١٤١٩وصدرت الطبعة األوىل بدمشق عام 

 .نافعة
َّمتَوأـ   :  عليهَلَّيَ وذُهـَ

نعمة «كتاب يف  ,)يمني عاش يف القرن العارش(لعالمة يوسف بن حممد فريوز ا
, منه نسخة يف مكتبة جامع صنعاء الغربية ضمن »من اهللا وفضل يف إمتام خمترص بافضل

احلبيش, : عن). ٨١ − ٦٤:  ورقة١٨(تقع يف ): كتب حديثة(الكتب التي مل تفهرس 
 .٢٤٢, و٣١ ص:صادر الفكرم
َمجْرَوتـ   : رديةُ لألُهَ

, وموالنا حممد )القايض الرشعي ببلدة كليان بتهانة(موالنا حممد عصمت بوبريي 
, صدر عن ) إصالح املسلمني, كليان, هتانة,مدرس دار العلوم(صالح الدين مصباحي 

اجلامعة حيدرأباد, يقع يف  كليان, توزيع مكتبة أهل السنة وـمكتبة اجلامعة الشافعية موربه 
 ). صفحة٨٢(

تفرد بذكره صاحب صلة األهل, وهو منسك لطيف, بدأه :  منسك احلج ـ]٧٠[
 .لخإ..  بذكر صفة احلج, :بعد البسملة واحلمدلة

 :نسخه
ق :  صفحة٢١(تقع يف ) ٣٠٩٨/٦(منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم برقم 

هـ, ١١٥٥, كتبت سنة )بطاقة الكتاب ورقة كام جاء يف ٢٩(وليس ) أ/٦٣ ق −ب/٥٣
اهللا بن سعيد العمودي عبد ومل يذكر اسم ناسخها يف آخره, وهي بال شك بخط الشيخ 

 .وخطه عندي تالمذة اإلمام احلداد, منالقيدوين, 
رسالة « :وسامهاذكرها العيدروس : رسالة يف املواقيت ومعرفة سمت القبلة ـ ]٧١[

 ً أثبته هنا نقال, وما»مؤلف يف معرفة القبلة« : السنا الباهر, والشيل يف»صغرية يف علم الفلك



٤٥٨ 
; فهذه نبذة مجعها الشيخ وبعد«: أوهلا بعد الديباجة. طية التي وقفت عليهااخلعن النسخ 

بد لكل مسلم من معرفة مثلها  الرمحن أيب فضل العبد اهللا بن عبد اإلمام العالمة الفقيه 
 ., إلخ»: .. وهي مقسمة يف فصولفيام يتعلق بوقت الصالة والقبلة,

 :نسخها
 يف بلدنا شبام, كتبت بخط السيد عيل بن حسني بن عيل بن :النسخة األوىل

 ., غري مؤرخة) صفحات٧(العيدروس, وتقع يف الرمحن عبد 
 ٦(وتقع يف ) هـ١٤١٧ت (بمكتبة السيد حممد بن عيل العيدروس : النسخة الثانية

َّ وهي يف جمموع ضم هذه الرسالة مع رسالة باخمرمة تنقصها الصفحة األخرية,) صفحات
 .هـ١١٦٦اآليت وصفها, وتاريخ النسخ سنة ) احلفيد(
 : مصنفات مفقودة ـب

, »عظيمة مفيدة«: ذكرها الشيل يف السنا الباهر ووصفها بأهنا:  فتاو ـ]٧٢[
 وهي مفقودة اليوم, ويوجد يف فتاو, )جمموع الفتاو(وسامها صاحب صلة األهل 

 :فمن ذلك. معارصيه ومن جاء بعده نقول كثرية عنها ويمكن استخراجها أو بعضها منها
أورد الشيخ ): هـ٩٠٣ت  (محد باخمرمةأاهللا بن عبد من فتاو شيخه اإلمام ـ ١
مسألة رفعت إليه من تلميذه صاحب الرتمجة, يسأله عن عبارة ) ٢٤٥ص(باخمرمة 

 ).٢٤٦−٢٤٥ص(نقطع الوسط, فأجابه عنها أشكلت عليه يف متن اإلرشاد يف الوقف امل
وهو من معارصيه ) هـ٩١٣ت  (الرمحن ابن مزروععبد ومن فتاو الشيخ  ـ٢
وورد ترصيح . ٣٨٥,  ٣٢٠, ٢٥٨,  ١٧٤ ص:ورد ذكره يف عدة صفحات: وأقرانه

, واملسألة ٢١٤ ص):١١٣(يف املسألة ) اهللا بن احلاج فضلعبد فتاو شيخنا (بالعزو إىل 
 .٣٥١ ص):٢٧٤(يف املسألة ) جوابه(وإىل , ٣٥٧ ص):٢٨٣(



٤٥٩ 

 ):اجلزء األول(): هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد  لتلميذه الشيخ رائداخلومن قالئد  ـ٣
 ٩٨, ٩٥, ٩٤, )أفتانا (٩٣, ٨٢, ٧٨, ٧٦, ٦٦, ٤٥, ٤٤, ٣٥, ٢٥, ٢٤, ١/١٢
, ١٦٥, ١٥٧, ١٣٤, ١٢١, ١١٦, )أفتاين (١١٢, ١٠٥, ١٠٤, )جواب من لفظه(

, ٢٥٨, ٢٥٢, ٢٥٠, ٢٣٦, ٢٢٧, ٢٢٥, ٢١٤, ١٨٧, ١٨٤, ١٧٧, )ذاكرته (١٧٢
٤٩١, ٤٤٢, ٤٣٤, ٣٣٧, ٣٣٢, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣٢٣, ٣٢١, ٣١٨, ٣٠٢ ,
٦٤١, ٦١٥, ٦٠٣, ٥٨٤, ٥٨٣, ٥٥٧, ٥٥٦, ٥٤٧, ٥٤٦, ٥٤٥, ٥٤٤, ٤٩٤ ,
, ١١٤, ١٠١, ٩٦, ٨٦, ٨٧, ٥٨, ٤٦, ٢/٣٠): اجلزء الثاين. (٦٤٩, ٦٤٦, ٦٤٤
٢١٠, ٢٠٧, ٢٠٢, ١٩٧, ١٩٦, ١٩٢, ١٧٦, ١٥٠, ١٤٧, ١٢١, ١٢٠, ١١٧ ,
٤١١, ٣٩٩, ٣٩٤, ٣٩١, ٣٩٠, ٣٧٦, ٣٧٣, ٢٦١, ٢٥٦, ٢٣١, ٢٢٤, ٢٢٢ ,
٥٦٢, ٥٥١, ٥٤٦, ٥١٧, ٥١٥, ٤٢٥, ٤٢٣, ٤٢٢, ٤٢٠, ٤١٧, ٤١٤. 
 ):هـ٩٢٥ −٨٤٦ ((*)اهللا بن أمحد باكثريعبد  الفقيه ـ٨٧

, اهللا بن أمحد بن حممد باكثري, الكنديعبد  هو الفقيه العالمة, الشاعر الناثر, الشيخ
, ٤٧هـ أو ٨٤٦ سنة  بشبام حرضموت املكي, مولده الشحري ثمثمالشبامي احلرضمي 

 ,اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر, عفيف الدين بن الشهاب, احلرضمي عبد«:  السخاويقال
 الغزيالنجم قال و ,» األشعري, نزيل مكة ويعرف بأيب كثري, الشافعي, اليامين,اميبالش

 .» الشافعي, احلرضمي, ثم املكي, مجال الدين,اهللا أمحد ابن أيب كثري عبد«: )هـ١٠٦١ت (
                                           

, حتقيق جربائيل الكواكب السائرة, النجم الغزي, ٥/١١: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)
 :النور السافر, العيدروس, ١/٢١٧): م١٩٧٩دار اآلفاق اجلديدة, بريوت, الطبعة الثانية, (جبور, 

تاج , الزبيدي, ١٠/١٨٨: ذهبشذرات ال, ابن العامد, ١٣٩ ص:تاريخ الشحربافقيه, , ١٧٨ص
 :إدام القوتالرمحن السقاف, عبد , ٢١ ص:البنان املشري, حممد باكثري, )ك ث ر(مادة : العروس

 .٥٠٦ص



٤٦٠ 

فحفظ القرآن الكريم  إىل غيل باوزير, نحو السابعةوهو يف نقله والده : شيوخه
وهو يف الثامنة, ومنهاج النووي, وهبجة ابن الوردي, وألفية ابن مالك, وغري ذلك من 

ت (اهللا العيدروس عبد  الشيخ الكبريلقي برتيم و,  هبا شيوخهيسم املؤرخون ومل املتون,
) هـ٩٠٣ت (لقي هبا احلافظ السخاوي  ف إىل مكة املكرمةساروصحبه, ثم ) هـ٨٦٥

 . يف حياتهوترجم له. وأخذ عنه
 بن ُسنياحل ُالسيدُوابن شيخه الرمحن, عبد  حسن, و: العاملانمنهم ابناه: تالمذته

) هـ٩٧٤ت (فقيه باعلوي ااهللا بن حممد بعبد , والسيد )هـ٩١٧ت (هللا العيدروس اعبد 
 )١(الربهان إبراهيم بن حسن العامدي احللبيوالعالمة رف بصاحب الشبيكة الثاين, ُع
هـ, كام يف الكواكب ٩١٥ سنة ,قرأ عليه أحاديث من الكتب الستة وغريها ,)هـ٩٥٤ت (

 .السائرة
 يشارك يف ,ٌن مفنٌِّفاضل«: ه يف حياتهَه السخاوي وقد ترمجقال عن: منزلته العلمية

, »القول البديع«ًأشياء, حرض عندي بمكة بحثا ورواية, وكتب بخطه عدة نسخ من 
وامتدحني بأبيات هي عندي بخطه, وال زال ينظم حتى انصقل وصار يأيت بالقصائد 

 . انتهى.»ه الكثري نسخ بخط,احلسنة يف مدح قاضيها, وهو اآلن من نبهاء فضالئها
 , شيخ اإلسالم, ويل اهللا تعاىل, العارف به, الشيخ اإلمام«: وقال يف حقه الغزي

حكى لنا عنه أخونا : )هـ٩٥٣ت  (قال ابن طولون«: ً, وقال أيضا» الفقيه,املفتي, الزاهد
ومل يتوضأ إال من ماء زمزم, وال ,  ومخسون سنة بمكةٌله ثالث: اجلامل بن خرض أنه قال

 ابن ظهرية, فإنه : كأنه, واحدة للقايض إبراهيمٍ من ضيافة ألحد من أهلها سو مرةَلأك
 كل يوم باحلرم الرشيف يقريء الناس يف عدة َحاباه يف ذلك, وكان من عادته أن جيلس

                                           
اهللا عبد ما يفيد لقاء الشيخ عمر بن ): ١٣٩ص(» تاريخ بافقيه«انتهت إليه رئاسة الشافعية بحلب, ويف )  ١(

 .ه عن بعض مشكالت التصوفبه يف مكة, وسؤاله إيا) هـ٩٥٢ت (باخمرمة 



٤٦١ 
 آخرين يف احلديث إىل العرص, ومن ئعلوم إىل قبيل الظهر, ومن بعد صالة الظهر يقر

 . انتهى.»التصوف, ومن بعد صالة املغرب إىل العشاء يطوفبعد صالة العرص آخرين يف 
هـ, رمحه اهللا, ويف ٩٢٥ ربيع الثاين سنة ١٣تويف بمكة املكرمة ليلة السبت : وفاته

 ! اجلمعة رابع عرشَ بدمشق بجامع بني أمية يومًصيل عليه غائبة«: , أنهالكواكب السائرة
 .» صالهتاَبعد
 :مصنفاته الفقهية* 

ذكره العيدروس يف النور السافر, : ر اللوامع يف نظم مجع اجلوامعالدر  ـ]٧٣[
 ).١/٤٧١(وبافقيه يف تاريخ الشحر, والبغدادي يف هدية العارفني 

 ):هـ٩٢٩ −٨٧٧ ((*) العالمة أمحد الشهيد بافضلـ٨٨
 الرمحن بلحاج بافضل,عبد اهللا بن عبد العالمة الفقيه املحقق, الشيخ أمحد بن اإلمام 

 .هـ٨٧٧ شوال سنة ٥ ولد برتيم يوم اجلمعة السعدي, الرتيمي احلرضمي,املذحجي 
طلب العلم عىل والده, وقرأ عليه مجلة من كتب الفقه, وأخذ عن شيخ أبيه : شيوخه

يف عدن, وعىل الفقيه يوسف بن يونس املقري ) هـ٩٠٣ت (الفقيه حممد بن أمحد بافضل 
) هـ٩٣٠ت (َّد بن عمر املزجد السيفي تعز, و بزبيد القايض أمحب) هـ٩٠٤ت (ائي َاجلب

 )١( وصحب يف إحد حجاته الشيخ حممد ابن عراق الكناين,ًمصنف العباب, وحج مرارا
 .)هـ٩٣٣ت (

                                           
, الشيل, ١٩٣ ص:النور السافر, العيدروس, ٤١ ص:العقد الثمني الفاخرباسنجلة, : مصادر الرتمجة (*)

 :صلة األهل, حممد عوض بافضل, ٨/١٦٢: شذرات الذهب, ابن العامد, ٢٠٠ ص:السنا الباهر
: األعالم, الزركيل, ١/١٣٩: هدية العارفني, البغدادي, ١٤٦ ص:الفكر والثقافة, باوزير, ١٦٨ص
 .٢٣٢ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ١/١٦٠

, الذي رشحه العالمة عمر بارجاء يف الرشح العظيم »نخبة القواعد واألركان«هو صاحب املتن املسمى ) ١(
 .»تشييد البنيان«املسمى 



٤٦٢ 

 الفقيه  من طريقأماو, ٌمعروففسبيل من طريق أبيه وشيخ أبيه أما  :سند تفقهه
, )هـ٨٤٢ت (ي تفقه باإلمام القايض حممد سعيد ابن كبن الطربهو  ف:يوسف اجلبائي

) هـ٨٧٤ت ( فتفقه بالفقيه يوسف اجلبائي, وبالفقيه عمر الفتى :دَّوأما العالمة املزج
 ., وتقدم رفع أسانيدهم)هـ٨٣٦ت (وهو باإلمام ابن املقري مصنف اإلرشاد 

 ,)هـ٩٧٩ت (اهللا بافضل  عبد أخوه الشيخ الصويف حسني بن :منهم: آلخذون عنها
شيخنا «ويصفه بـ »قالئده«يف وهو كثري النقل عنه ) هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد والفقيه 

 قالواهللا, عبد ابن عبسني ووالده الشيخ عقب القايض ) ٢/٣٠(, وذكره يف »الفقيه أمحد
 .»شيوخنا«: عنهم

برع ومتيز, وتصدر لإلفتاء والتدريس يف زمان «: قال العيدروس: منزلته العلمية
وكان . وملا مات والده خلفه وصار عني املكان س اجلامع, اإلعادة يف درًوالده, وكان متوليا

 حسن االستنباط, قوي الذهن, رشيف النفس, وكان والده يعظمه ويثني ً فاضالًفقيها
 ., وكذلك كان الشيخ ابن عبسني يبالغ يف الثناء عليه»عليه, ويشري إليه باملعرفة يف الفقه

فار ملا دخل اإلفرنج الشحر, استشهد يف معركة الك«: قال العيدروس: استشهاده
هم الربتغاليون الذين هامجوا : اإلفرنجهؤالء , و»وقتلوا أمريها وغريه, وأرسوا وهنبوا

حادي : أو( يوم اجلمعة عارش قتله, وكان )١(السواحل احلرضمية يف مطلع القرن العارش
يف سبيل املوت : واجتمع له شهادتان, هـ, ودفن عند والده,٩٢٩ربيع الثاين سنة ) عرش

 .اجلمعة, رمحه اهللايوم وموت اهللا يف جهاد الكفرة من الفرنجة الغزاة, 

 :مصنفاته الفقهية* 
للعالمة رشف الدين إسامعيل ابن املقري نكت عىل كتاب روض الطالب;  ـ ]٧٤[

                                           
 ).م١٩٧٤بغداد, دار احلرية, مطبعة اجلمهورية,  (الشهداء السبعةالقادر بامطرف, عبد حممد : ينظر) ١(



٤٦٣ 
يف جملدين «: ذكره باخمرمة يف ذيل طبقات اإلسنوي, ووصفه بأنه): هـ٨٣٦ت (الزبيدي 
, نقله عنه الشيل يف السنا الباهر, وذكره العيدروس يف النور »مل أقف عليهو«: , قال»لطيفني

 .السافر, وبافقيه يف تارخيه, وهو مفقود
يف «: ذكرها باخمرمة بقوله: ً; البن املقري أيضا نكت عىل كتاب اإلرشاد ـ]٧٥[

 يف , نقله عنه الشيل»ً, وقفت عليه, وهو حسن يف بابه, مفيد جداًجملدين لطيفني أيضا
وهو ال يذكر مصادره كالشيل, ولكن بان من (السنا الباهر, والعيدروس يف النور السافر 

 . يف عداد املفقوداتً, وهذا أيضا)هذه املوافقة أنه نقل عن كتاب باخمرمة ومل يعز إليه
مل يذكرها مرتمجوه, لكن ما نقله عنها تلميذ أبيه بل وتلميذه الفقيه : فتاو ـ ]٧٦[

 يف وجود فتاو لصاحب ًرائد ال يدع للشك جماالاخليف قالئد ) هـ٩٥٨ت (قشري اهللا با عبد
 :الرتمجة, يتضح ذلك من املواضع التي ورد فيها ذكره

, ٣٢٨, ٣٢٣, ١٥٧, ٨٢, ٤٥, ٤١, ١/١٥): اجلزء األول «:رائداخلفمن قالئد 
 .٢٥٦, ٢٢٤, ١٧٧, ١١٢, ٢/٣٠): اجلزء الثاين. (٥٨٤, ٥٨٣, ٤١٤, ٣٣١, ٣٣٠

 يف املسألة) ١/١٥٧(ما أورده الشيخ باقشري يف قالئده  :الفقهية عنهومن الفوائد * 
, ونقل »ز لذلك?ِّض املجوَ املرُّحد ثم ما«: ض, قالَعن حكم اجلمع يف املر) ٢١٢رقم (

الذي يلحق : أنهاهللا بلحاج, عبد اين وحممد بافضل وّ, عن احلبالرأي األولرأيني; يف ذلك 
والرأي .  يف وقته, كمشقة املايش يف املطر بحيث تبتل ثيابهٍ فرضِّفيه مشقة بصالة كل

اإلسعاد برشح «ابن أيب رشيف يف وعزاه إىل رض, َز للقعود يف الفِّأنه املرض املجو: الثاين
عبد شيخنا الفقيه أمحد بن الفقيه أجاب ] القول الثاين: أي[وهبذا «: قال باقشري. »اإلرشاد

 عىل اختياره َه, ولكن بقيُبته مباحثتَ, واطلع أبوه فأعجًتقريره جدا, وأطنب يف اهللا املذكور
 . انتهى.»األول



٤٦٤ 

 ):هـ٩٣٠−٨٦٩ ((*)قَرْحَ اإلمام حممد بن عمر بـ٨٩
هو العالمة الفقيه املتفنن, صاحب املؤلفات النافعة, والشهرة العلمية, حممد بن 

ْبح(ي, الشهري بـَريْاهللا بن عيل احلمعبد عمر بن مبارك بن   السيوين ,, احلرضمي)رقَ
, ًهـ, وحفظ القرآن صغريا٨٦٩ ولد ليلة النصف من شعبان سنة ,ً, الشحري منشأًأصال

 .واحلاوي الصغري, ومنظومة الربماوي يف األصول, وألفية ابن مالك يف النحو
عن الفقيه الصالح الشيخ حممد باجرفيل ) بعدن: وقيل(أخذ بغيل باوزير : شيوخه

, )هـ٩٠٣ت (اهللا بن أمحد باخمرمة عبد م ارحتل إىل عدن والزم الفقيه , ث)هـ٩٠٣ت (
 من احلاوي الصغري للقزويني, ًواشتغل عليه يف الفقه وأصوله والعربية, فقرأ عليه مجلة

وألفية ابن مالك, وسرية ابن هشام, وعليه جل انتفاعه, وأخذ عن الفقيه حممد بافضل 
اللطيف عبد يد وأخذ هبا عن املحدث أمحد بن ثم ارحتل إىل زب). هـ٩٠٣ت (العدين 
قرأ ) هـ٩٢٠ت (وعن األصويل حممد بن أيب بكر ابن الصائغ , )هـ٨٩٣ت  ()١(الرشجي

هـ, ولقي باحلرمني ٨٩٤أليب زرعة الدمشقي, وحج سنة ) رشح البهجة الوردية(عليه 
                                           

السنا , الشيل, ٢٠٢ ص:النور السافر, العيدروس, ٨/٢٥٣: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)
احلي عبد , ١٠/٢٤٤: شذرات الذهب, ابن العامد, ١٦٤ ص:تاريخ الشحر, بافقيه, ٢٠٩ ص:الباهر

تاريخ الشعراء ف, , السقا)حرق(مادة : تاج العروس, الزبيدي, ١/٤١٢: واطراخلنزهة احلسني, 
, ٢/٢٣٠: هدية العارفني, البغدادي, ٣١٦−٦/٣١٥: األعالم, الزركيل, ١/١٢١: احلرضميني
والربعي فرج حممد الوقيع, . ٢٣٣ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ١/٥٣٢: معجم املطبوعاترسكيس, 

اإلسالمية,  رسالة ماجستري, من جامعة أم درمان ,»حتفة األحباب رشح ملحة اإلعراب«مقدمة حتقيق 
 .٢٦−٨ ص):م١٩٩٥(كلية اآلداب 

, ومل يذكره بافقيه )اللطيفعبد زين الدين حممد بن (إىل : َحترف اسم الرشجي عند العيدروس والشيل)  ١(
وهو سبق قلم, ألن األهدل ! الرمحن األهدلعبد أنه أخذ عن احلسني بن : يف شيوخه, وعند الثالثة

 .هـ, فليحرر٩٠٣احلسني بن الصديق األهدل, تويف بعدن سنة : والصوابهـ, ٨٥٥املذكور تويف سنة 



٤٦٥ 
م لزم السيد  عنه, ثهاحلافظ شمس الدين السخاوي وذكره يف الضوء الالمع ومل يذكر أخذ

 .بعدن قبل سفره إىل اهلند) هـ٩١٤ت (بكر العيدروس  أبا
ابن شيخه السيد أيب بكر العيدروس ) املساو(منهم السيد أمحد امللقب : تالميذه

, والفقيه )هـ٩٤٤ت (اهللا بن حممد مؤذن بامجال عبد , والفقيه املحصل )هـ٩٢٢ت (
 ., وغريهم)هـ٩٥٢ت (حممد بن عمر باقضام باخمرمة 

 ًكان رجاعا«): هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد قال فيه الشيخ : منزلته العلمية
وض إال يف علم, توىل قضاء اخل عند امللوك والعلامء وخاصة الناس, قليل ًإىل احلق, حمبوبا

 ٍ أرضت به يف كثريٌالشحر فصدق بكلمة احلث ومحدت أحكامه, إال أنه كانت فيه حدة
, »السيد الفقيه الويل مجال الدين«بـ باسنجلة  وحاله ,»سه من القضاءل نفَمن أموره, وعز

الشيخ اإلمام البارع, النحوي اللغوي, األديب املتفنن, القايض «بـ العيدروس وحاله
 . , كام أطنب الشيل يف وصفه يف السنا الباهر»مجال الدين
 من قبل وايل ًاَّبعد أن عزل نفسه من قضاء الشحر سار إىل عدن فكان مكرم: وفاته

هـ, سار من عدن ٩٢٧ فلام مات األمري سنة )١(اهللا الظافريعبد عدن األمري مرجان بن 
َإىل اهلند, ونزل كجرات من أرض اهلند عىل امللك املظفر فأكرمه, وبكجرات كانت وفاته  ُ

 ., رمحه اهللاًإنه مات مسموما: هـ, وقيل٩٣٠ شعبان سنة ٢٠ليلة 
 : مصنفاته الفقهية* 

كانت له اليد «: هر الشيخ بحرق بكثرة التصنيف, قال صاحب النور السافراشت
الطوىل يف العلوم, وصنف يف كثري من الفنون كاحلديث والتصوف والنحو والرصف 

 من علامء حرضموت ًواحلساب والطب واألدب والفلك, وغري ذلك, وما رأيت أحدا
ات اهللا تعاىل, وكتبه تدل عىل غزارة  فإنه كان من آي;وباجلملةأحسن وال أوجز عبارة منه, 

                                           
  .١٠/٢١٥: شذرات الذهب, وابن العامد,  ١٨٩ ص:النور السافرالعيدروس,  : ينظر) ١(



٤٦٦ 
أوصلها .  انتهى.»علمه وكثرة اطالعه, وكان غاية يف التحقيق, وجودة الفكر والتدقيق

 .ً, طبع البعض وال يزال الباقي خمطوطا)٣٤(بعض الباحثني إىل  
 :فمام ألفه يف علم الفقه

ميذه الفقيه لكن ورد يف ترمجة تل  مل يذكرها أحد ممن ترجم له,: فتاو ـ]٧٧[
أنه مجع فتاو ستة من شيوخه, ومنهم ) هـ٩٤٤ت (اهللا بن حممد مؤذن بامجال عبد 

 .الفقيه بحرق صاحب الرتمجة, ولكن كتاب بامجال مفقود اليوم
 *الشيخ بحرقومن النقول عن فتاو : 

 . يف الطالق عن خطهً, نقل مسألة٢١٠ ص:من النور السافر ـ١
 .٢٠٦, ١٧٨ ص: لفتاو بحرقٌذكر: السقافاملجموع الفقهي آلل يف و ـ٢
 ٌنقل عن بحرق,): هـ١٢٠٤ت  (فتاو العالمة أمحد بن حسن احلداديف و ـ٣

 .١٣٦ص
ذكره العيدروس والشيل : حلية البنات والبنني فيام حيتاج إليه من أمر الدين ـ ]٧٨[

هذا الكتاب ; فإين جعلت أما بعد«: وبافقيه, وهو متن مشهور مبارك, أوله بعد الديباجة
 مجة, ًيف اآلداب الذكرية, واألحكام الفقهية, وقد ضمنته أبوابا: القسم األول: ثالثة أقسام

يف فضائل األعامل املرضية بالدالئل املروية, وقد : والقسم الثاين. وفيه عقيدة خمترصة
 اشتمليف السرية النبوية, واألمور األخروية, وقد : والقسم الثالث. اشتمل عىل مجلة أبواب

 .»عىل تراجم كثرية
 :نسخه

هـ ١٢٧٧/ خ)  جماميع٢٩٣٠/٢(رقم ببمكتبة األحقاف برتيم : النسخة األوىل
 ). ورقة٧٠(تقع يف 

ـ وتقع يف ١٢٧٩ سنة كتبت)  جماميع٢٩٧٩/٢(فيها برقم : النسخة الثانية  ). ورقة٨٩(ه



٤٦٧ 

ـ وتقع يف١٢٩٢ سنة كتبت)  جماميع,٢٨٠٣(فيها برقم : النسخة الثالثة  ). ورقة٦٥( ه
يف ) ٢٧٠٩/١:  (ويوجد يف األحقاف ثالث نسخ أخر غري مؤرخة) ٥−٣(

 ).  ورقة٧٣(يف ) ٣٠٨٥/١(, و) ورقة٦٢(يف ) ٢٨٨٧/٣(, و) ورقة٦٠(
, ومنها ) فرائض٧(برقم ) املولد(نسخة بمكتبة مكة املكرمة : النسخة السادسة

, )FEK −٠٠٧٢٣(ة رقمها البحوث بجامعة أم القر بمكة املكرمصورة بمكتبة معهد 
 ). ورقة٣٢(غري مؤرخة, تقع يف 

 : طبعته
صفحات, ثم ) ١٠٤(هـ يف ١٣٤٦ يف القاهرة بمطبعة البايب احللبي سنة ًأوالطبع 

 ١٣٦(هـ, وجاء مع فهرسه يف ١٤١٦ عن دار احلاوي, بريوت, الطبعة األوىل صدر
 .من القطع املتوسط) صفحة

ِّ األعامل السنيةِّمَالعلوم الدينية وأعم َ السنية يف أهُ املطالب ـ]٧٩[ مل يذكره أحد : ُّ
; فلام كان أما بعد... هللا رب العاملني, الذي خلق اإلنسان من طني  احلمد«: أولهقبيل, 

الدين النصيحة هللا ولرسوله وللمسلمني, كان االشتغال بالعلم والتعليم والدعاء إىل 
الباب وجعله عىل ثامنية أبواب, . خ, إل»..الرصاط املستقيم أعظم مناصب الدين 

يف آداب السفر ورخصته : والباب السابعيف سوابق الصالة وصفاهتا ولواحقها, : امساخل
 .الرشعية العينية مجلة من األحكام نين الفصليهذيف و. وآداب احلج

 :نسخه
هـ تقع ١٢٥٧ /خ ) تصوف,١٨٨١(رقم ببمكتبة األحقاف برتيم : النسخة األوىل

 ).قة ور٧٠(يف 
هـ تقع ١٢٣٩ سنة كتبت ) جماميع,٣٠٩٧/١(بنفس املكتبة برقم : النسخة الثانية

 ). ورقة٩٧(يف 



٤٦٨ 

 ٦٢(هـ وتقع يف ١٢٦٢ سنة كتبت ببلدنا شبام, يف خزانة خاصة: النسخة الثالثة
 ).ورقة

واملتن لشيخه العالمة حممد بن  ضياء اإلصباح يف رشح العدة والسالح;  ـ]٨٠[
: بعد البسملة واالستعانة أوله. من ترجم له قبيله ذكري مل :)هـ٩٠٣ت (أمحد بافضل 

; فهذا كتاب العدة والسالح ملتويل وبعد... هللا الكبري املتعال, ذي العزة واجلالل  احلمد«
اهللا بن الفضل عبد عقد النكاح, تأليف الشيخ العالمة مجال الدين حممد بن أمحد بن 

اب, عظيم النفع, سهل النزع, فيه من اآلداب ما احلرضمي, رمحه اهللا تعاىل, أمجع كت
يقرب من االستيعاب, غري أنه حيتاج إىل رشح يفتح مغلقه, ويقيد مطلقه, وحيرر مسائله, 
 ًويبني دالئله, فسألني بعض صلحاء األصحاب, الفطناء األنجاب, أن أضع عليه رشحا

تن ال ينفك عنه يف غالب  باملً مما نقص عليه, ممزوجاًيتضمن ما أرشت إليه, ويتم كثريا
 من اهللا تعاىل ً باحلمرة أو بشكل من األشكال, فأجبته إىل ما قال, راجياًاألحوال, مميزا

ضياء اإلصباح يف رشح : اإلعانة عىل ما طلب, فهو املعني القادر وإليه املنقلب, وسميته
 ., إلخ»العدة والسالح

 :نسخه
تبة السادة آل البار ببلدة القرين توجد منه حسب علمي نسخة نادرة ووحيدة, بمك

هـ بخط سامل بن أمحد بن عمر بامهري ١٢٩٢من وادي دوعن األيمن, كتبت سنة 
 .)١(صفحة) ١٣٦(الدوعني, تقع يف 

                                           
م ٢٠٠٢اهللا باسودان, عبد للشيخ » زيتونة اإللقاح«أوردت هذه املعلومات يف تقديمي لكتاب )  ١(

َالكتاب ضمن مؤلفات املرتجم يف كتابه املوسوعي القيم , وعنها نقل األستاذ احلبيش وذكر )٣٩ص(
, إذ مل يكن ٢٣٣ ص:م٢٠٠٤, طبعة املركز الثقايف بأبوظبي, »مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن«

ً, ونقل اسم هذا الرشح عن مقدمة الزيتونة أيضا)٢٣٣ص( يف الطبعة القطرية ًمذكورا الباحث بسام : َ
 .هللا , فاحلمد٧٢ ص:»مشكاة املصباح«ح الشيخ باخمرمة اجلايب يف تقديمه لطبعته من رش



٤٦٩ 

 ً عند من ترجم له قبيل أيضاًمل أجد له ذكرا:  النبذة املقررة للدعو املحررة ـ]٨١[
; فقد أما بعد«:  أوهلا بعد الديباجةوهللا احلمد, وهي رسالة لطيفة يف صيغ الدعاوي,

 املحتاج إليها يف )١(]التامة[ من الدعاوي ًسألني بعض اإلخوان أن أحرر له صورا
 ., إلخ».. بركة دعائه ًاملعامالت العامة, فأجبته إىل سؤاله راجيا

 :نسخها
) هـ١٤١٧ت (القادر العيدروس عبد بمكتبة السيد حممد بن : النسخة األوىل

اهللا جرهوم عبد هـ, بقلم حممد بن عمر بن سامل بن ١١٧٣نسخت سنة  حرضموت,ب
 ). ورقات٨(الشبامي, تقع يف 

هـ ١٢١٨ نسخت سنة ,جماميع) ٢٦٢٦/٦(يف مكتبة األحقاف برتيم : النسخة الثانية
 ). صفحات٩(بزبيد بعناية العالمة احلسني إبريق احلباين وتقع يف 

هـ وهي ١٣٢٥نسخت سنة ) ٢٩٨٩/٣(نفس املكتبة برقم يف : النسخة الثالثة
 ). ورقات١٠( وتقع يف ,اهللا باحسن الشحريعبد بخط الفقيه األديب 

بخط شيخنا القايض الفقيه عمر بن سعيد باغزال رمحه اهللا, : النسخة الرابعة
 .ًهـ, أحتفني بمصورهتا أخونا الشيخ يارس باعباد جزاه اهللا خريا١٣٦٩نسخها سنة 

ذكرها احلبيش )  جماميع٣٧٥(ة جامع صنعاء الغربية برقم بمكتب: امسةاخلالنسخة 
 ).٢٣١ص(صادر امليف 

 :وعليها تعليقات
 ., سيأيت وصفها)هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد للعالمة ـ 
 ).٣١٥ص( ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره : منظومة يف الفرائض ـ]٨٢[

                                           
 .هذه الكلمة غري موجودة يف بعض النسخ)  ١(



٤٧٠ 

 :نسختها
, ذكرها احلبيش يف ) جماميع,٨٨(لغربية رقمها منها نسخة بمكتبة جامع صنعاء ا

 ).٣١٥ص (همصادر
كذا سامها العيدروس يف :  العروة الوثيقة يف اجلمع بني الرشيعة واحلقيقة ـ]٨٣[

, ووهم الزركيل »والطريقة واحلقيقة.. «, بينام يف نسخ الرشح زيادة )٢١٠ص(النور السافر 
منظومة فريدة الوضع, غريبة  وهي .»ىالعروة الوثق «:فسامها) ٦/٣١٦(يف األعالم 

): ٢١٠ص(الصنع, جعلها ناظمها عىل مثال فريد, قال عنه العيدروس يف النور السافر 
 :, مطلعها قوله»قصيدة عظيمة, أجاد فيها إىل الغاية«

 ل لك املناديـاد بالرحيـون ادـدت سبل الرشـ وقد بَإالم
 تسوف بالنهوض مع التامدي

 ُبـ القشيُردـ ذلك البَوأخلق بـ املشيَطـَخَ أن ودـ بعًأغيا
 ِادــالنفـك بِرــمـ عُ زادَوآذن

 :طبعتها
)  صفحة٤٠(طبعت هذه القصيدة مفردة عن رشحها بمطبعة املدين بالقاهرة, يف 

من القطع املتوسط, ومل تؤرخ سنة الطبع, وعليها تعليقات بقلم الشيخ حسنني خملوف 
 ذي القعدة سنة ١٦, وتاريخ الفراغ من التعليق يف )هـ١٤١٠ت (ية مفتي الديار املرص

 .هـ١٣٨٠
 :رشوحها

 .لناظمها, كام سيأيت:  احلديقة األنيقة−١
القادر بن شيخ العيدروس عبد للعالمة :  احلوايش الرشيقة عىل العروة الوثيقة−٢



٤٧١ 
 وذكره ,)٤٤٨ص (, ويف ترمجته الذاتية )٢١٠ص (ذكره يف ترمجة بحرق ) هـ١٠٣٨ت (

جامع الرشوح «, واألستاذ احلبيش يف )١/٦٠١(» هدية العارفني«البغدادي يف 
) ٤ص (, وقد وهم الشيخ حسنني خملوف يف تقديمه للنظم )٢/١١٧١(» واحلوايش

 )!هـ٩٠٢ت (بنسبته هذا الرشح للحافظ السخاوي 
تقدمة, رشح املرتجم عىل منظومته امل:  احلديقة األنيقة رشح العروة الوثيقة ـ]٨٤[

 ., وأطنبوا يف الثناء عليهً كبرياًوهو رشح شهري, أقبل عليه أهل العلم يف حرضموت إقباال
أما ... هللا رب العاملني الرمحن الرحيم, الذي خلق اإلنسان من طني,  احلمد«: أوله

فقد رأيت من «: , إىل أن قال».. فهو بوالة األمر أقبحً; فإن اجلهل وإن كان قبيحابعد
اقتناص قلوب نجباء األبناء من الوالة واملشايخ والرؤساء, بنظم قصيدة فريدة, : ةحالنصي

مشتملة عىل أصول احلكم واألحكام, مشرية إىل ! غريبة وحيدة, صغرية كبرية, قليلة كثرية
األحاديث التي عليها مدار اإليامن واإلسالم, مل يسبقني إىل اخرتاعها إنسان, ومل يطمثها 

 ملا رصحت به من العبارات, ً عليها هذا الرشح, شارحاُثم وضعت... , إنس قبيل وال جان
 ., إلخ» ملا فصل فيها باحلجة والدليلً بام لوحت به من اإلشارات, مكمالًمرصحا

طية يف اخل عىل بعض النسخ ُوجدت:  علامء حرضموت بكتاب احلديقةءاحتفاـ 
 :, قال)هـ١٢٤١ت (بن طاهر بلدنا شبام, هذه األبيات للعالمة السيد طاهر بن حسني 

 ةــى بالعشيقـ تلهٍقــوذو عش هــ رفيقًراــى عمــ أتٌدــإذا زي
 ةــ يف احلقيقًاـس شيئـبيشء لي ًروراـو غـدا يزهــال غـوذو م
 »ةـاحلديق«ر ـ إىل سفًومل طربا هــ ال تطعًاـم يمينـد عنهــفح

 هـن كان صديقــمـى لفياطوب ًاـه صديقــنـ واقًباـفخذه خماط
 فغص للدر يف اللجج العميقـة اينـه معــم أودعـر العلــفبح



٤٧٢ 
 ه األنيقةـجانيـن مـف مـواقط ك بخري روضـرح ناظريـوس

 هــا أحىل رحيقــه مـــللاــفي ًاـرفـه صـق فيـواكرع من رحي
 حو حكم الرشيعة والطريقة ًاــل لفظـــر قــك بسفـفناهي

 وثيقةـه الـروتـك بعـواستمس ًه ورداـه واجعلـدرسـعليك ب
 ةــكام أهد لنا التحف الرقيق رـيــل خـف كـجز اهللا املؤل

 ةـة املـشيقـنمقـس املـراديـالف ات أعىلـجنـن الــه مـوأسكن
 هـم عتيقـن معبقهـق مــشـلنن ًراـم طــل العلـنا بأهـحقـوأل
 هـى فريقــن أضحـفام أسعد م ًاـــريقـى فـلم أعـريقهـإن فـف

 ةـ للخليقًاـعىل املبعوث نصح نـل حيـال يف كـوصىل ذو الع
 ةـتغنى يف الدجى ورق احلديق ًكذاك اآلل واألصحاب مجعـا

, )هـ١٢٥٧ت (وهو رابع أربعة كتب أوىص هبا اإلمام أمحد بن عمر بن سميط 
, وذكر يف نفس »احلديقة األنيقة«زموها, وذكر منها أربعة كتب ال): ٤٥٨−٤٥٧ص(بقوله 
 اهللاعبد مل يزاال يقرءان يف جمالس اإلمام املجدد » الناصحني مقال«أنه وكتاب : املوضع
َّكلام مت) هـ١١٣٢ت (احلداد  ت (, للعيدروس » الثمنيّرُالد«: وثالث األربعة. يداُا أعـَ
. , وسيأيت ذكرمها)هـ١٢٤١ت (حلسني لطاهر بن ا» إحتاف النبيل«: , والرابع)هـ١٠٣٨

حديقة «): ٤٤٧−٤٤٦ص(ومن ثناء اإلمام ابن سميط املتكرر عىل هذا الكتاب, قوله 
 هدية من اهللا تعاىل للمسلمني, وأود أهنا يف كل بيت, وحيفظها كل قلب, اإلمام بحرق

وها إىل  واهدًاكتبوا منها نسخا. ألهنا دعوة إىل اهللا خالصة, وهي زبدة الزبدة وعمدة
 . , إلخ»احلرمني
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 :نسخه
, ذكرها احلبيش يف ) جماميع,٣٨٠(بمكتبة صنعاء الغربية برقم : النسخة األوىل

 ).٣٣٦ص(مصادره 
 ).٨/٢٦٠٠(باملكتبة املحمودية باملدينة املنورة, رقمها : النسخة الثانية
مها بمكتبة جامعة برنستون, بالواليات املتحدة األمريكية, رق: النسخة الثالثة

])٩٦٩] ٢ H.( 
بمكتبة العالمة أمحد بن حسن العطاس, بحريضة, حرضموت, : النسخة الرابعة

 ).٣٦٨ص (اصة للحبيش اخلكام يف فهارس املكتبات 
 ).١١٥٠٥(بمركز امللك فيصل بالرياض, رقمها : امسةاخلالنسخة 

 :طبعته
 حسنني هـ, بتصحيح الشيخ١٣٨٠طبع ألول مرة يف مطبعة املدين بالقاهرة, سنة 

بن القادر عبد رمحه اهللا, وكان ذلك بسعي حرضة شيخنا احلبيب ) هـ١٤١٠ت (خملوف 
أمحد السقاف, عىل نفقة الشيخني رساج وصدقة آل كعكي, رمحهام اهللا وجزامها عىل نرش 

هـ, وصدرت طبعته الثانية عن ١٤٢٣ عام ًثم طبع حديثا. ذلك الرتاث النافع خري اجلزاء
مع الفهرس العام وترمجة املؤلف, وقد اعتمد )  صفحة٢٥٤( يف دار احلاوي, بريوت,

هـ, أورد مصورات عنها ومل يذكر مرجعها, ١٢٥٦النارش عىل نسخة خطية مكتوبة سنة 
 .وهي من حمفوظات مكتبة األحقاف, كام تقدم

 :خمترصاتهـ 
 ثم املكـي اهللا باعنرت السيوينعبد للشيخ الفقيه املؤرخ أمحد بن : خمترص احلديقة األنيقة

وذكـر ) ٢/١١٧١(» جامع الرشوح واحلوايش«, ذكره األستاذ احلبيش يف )هـ١٠٩١ت (



٤٧٤ 
 َ أخر مـن هـذا املختـرصٍ عىل نسخةُ, وقد عثرت)٣/٢٥(له نسخة يف التيمورية رقمها 

وقـد وهـم الـزركيل يف األعـالم . ه, وهللا احلمـدِ نفسِيف بلدنا شبام, لعلها نسخة املخترص
 .للمرتجم, بينام هي ِ للمخترصتناملفظن أن ) ١/١٦١(

 .ً متفردا)٢١٢ص(ذكرها الشيل يف السنا :  أرجوزة يف علم احلساب ـ]٨٥[
 :نسختها

الرقمية » خزانة الرتاث«, كام يف ) جماميع,٤, ١(منها نسخة يف مكتبة الكويت برقم 
)٧٧٩٧٣.( 

 :مصنفات مفقودةـ ب 
, ومل يذكرها )٢١٢ص(لسنا ذكرها الشيل يف ا: رسالة يف علم امليقات ـ ]٨٦[

 .و بافقيهأالعيدروس 
ذكرها هبذا االسم الشيل يف السنا الباهر :  رشح أرجوزته يف احلساب ـ]٨٧[

, ومل »رسالة يف احلساب«: وسامها) ٢٠٧ص(, والعيدروس يف النور السافر )٢١٢ص(
 .يذكرها بافقيه

 :(*))هـ٩٤٠ت حوايل (الغافر احلباين عبد  الفقيه ـ٩٠
الغافر بن أمحد بن أيب بكر بن إرسائيل بن عبد   املفتي, الشيخالمة الفقيههو الع

 .ً احلرضمي موطنا,ً, احلباين بلداًوالين نسبااخلإسامعيل بن حممد بن عمر 
, القادر احلباينعبد فمنهم أخوه العالمة : تالميذهأما . مل أقف عىل تسمية شيوخهو

 .اآليت
                                           

 .٣٨ ص:, ثمرات املطالعةالشبيل, ١٦٤ ص:الكوكب األزهرسامل املحضار,  : مصادر ترمجته (*)
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عامل مفت, بلغ «: ألزهر للمحضار وصفه بأنهجاء يف الكوكب ا: منزلته العلمية
 .»مرتبة التدريس واإلفتاء

 ُهـ, إذ هو شيخ٩٤٠مل أقف عىل تاريخ وفاته, لكني أمخن أنه تويف حدود : وفاته
 ., واهللا أعلم)هـ٩٧٢ت ( لباخمرمة احلفيد ٌأخيه, وأخوه معارص

 :مصنفاته الفقهية* 
له «: يف ترمجته فقال عنها) هـ١٣٣٠ ت(ذكرها السيد سامل املحضار :  فتاو ـ]٨٨[
القادرعبد اهللا تعاىل, نحو عرشة كراريس, عىل أسئلة سأله عنها أخوه  , عندي بحمدفتاو 

بن أمحد, فأجاب بأجوبة حسنة بليغة شافية, كافية باملراد, أتى فيها بالعجب العجاب من ا
فحول الرجال, وال عذوبة األلفاظ, وحترير اجلواب, يطيل يف االستدالل, وينقل عن 

.  انتهى.»يستكفي بالقليل, بل يوضح بالدليل, وتدل عىل غزارة علمه, وجودة فهمه
 .وهذه الفتاو يف عداد املفقودات اليوم, واهللا أعلم

 ):هـ٩٤٣ت  ((*)وميُاهللا بارسعبد  القايض ـ٩١
 مي,ِّاهللا بن أمحد بارسومي, الشحري احلرض عبدالشيخ هو العالمة الفقيه القايض, 

 .ولد بالشحر, ونشأ هبا, وقرأ القرآن الكريم
بن ن الشيخ اإلمام كامل الدين موسى رحل إىل زبيد لطلب العلم, أخذ ع: شيوخه

, )هـ٩٠٣ت (, والعالمة الفقيه حممد بن حسني القامط )هـ٩٢٣ت (الزين الرداد الشافعي 
والزمه إىل ) هـ٩١٨ت  (الرمحن بافضلعبد اهللا بن عبد ثم عاد إىل الشحر وأخذ عن اإلمام 

 .وفاته
                                           

 بافقيه, ,٢٨١ ص:النور السافر, العيدروس, ٥٤ ص:العقد الثمني الفاخرباسنجلة, : مصادر ترمجته (*)
 .١٠/٣٥٧: شذرات الذهب, ابن العامد, ٣٢١ ص:السنا الباهر, الشيل, ٢٤١ ص:تاريخ الشحر



٤٧٦ 

الذي , )هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد اإلمام العالمة أجلهم : تالميذه
قرأت عليه «: إلسنوي, ونقل الشيل عنه قولهل »ذيله عىل طبقات الشافعية«ترجم له يف 

أله من أول منهاج النووي إىل أوائل كتاب احلج, ومل يقدر يل غري ذلك, وكان يقول ملن يس
 .»استفدت منه أكثر مما استفاد مني: عن قراءيت

 تلميذه  عنه, وقال»الفقيه الصالح القايض«ـوصفه العيدروس ب: منزلته العلمية
أما معرفته يف الفقه فلم تكن بذلك, لكنه كان كثري االعتناء بالروضة, قوي «: باخمرمة

من  العلامء والصاحلني, ونرجو الصرب عىل الطاعة واألوراد النبوية, كثري التعظيم لألكابر 
 أما . انتهى.)١(»من فضل اهللا أن حيرشنا وإياه يف زمرهتم, وينفع اجلميع بربكتهم, آمني

صاحب الكامالت «:  فيه عنها, وقالَ الشيخ باخمرمة عدلُالشيل فلام مل تعجبه عبارة
وذكروا . , إلخ»ةالعملية, واآلداب العلمية, املواظب عىل السنن الرشعية, واألذكار النبوي

, فكانت )هـ٩٠٧ت (أن شيخه بافضل سعى له يف القضاء بعد وفاة القايض ابن عبسني 
فيكون الشيخ بافضل قد تنازل له عن تلك الوظيفة : , وعليه وثالثني سنةًمدة قضائه ثالثا

 .ألنه كان املرشح األول بعد املذكور
                                           

للشيخ باخمرمة » ذيل طبقات اإلسنوي«عن كتاب ) ١٨٢ص(هذا النص نقله صاحب النور السافر ) ١(
اخمرمة  يف , وقد حتامى الشيل يف السنا الباهر عن نقله, بل رصح بعدم تقبله ألسلوب الشيخ ب)احلفيد(

جر فيها عىل عادته التي «: عند ذكره مؤلفات باخمرمة) ٤٧٥ص(كتابة الرتاجم, بقوله يف السنا الباهر 
رافقها, وأبى أن يفارقها, كعادة الذهبي واإلسنوي واحلسني األهدل, من ترك اإلنصاف, وورود الكدر 

 وهذا رأيه . انتهى.»ئمة األماثلمن االعتساف, واالنتقاد والطعن واجلرح يف العلامء األفاضل, واأل
بل هو , اص, أما أنا فأر أن أسلوب اإلمام باخمرمة ومن سبقه هو عني اإلنصاف, وليس فيه طعناخل

ّالواقع يصورونه وينقلونه بام فيه, وكم رأينا صاحب املرشع يبالغ يف الثناء, عىل عادة كتاب املناقب  ُ
, وهذا خمل بالتوازن رون الشخصيات بصور مالئكيةصوالذين ال يذكرون إال الفضائل جمردة, في

 .املطلوب يف كتابة التاريخ, والكالم يف هذا يطول, واهللا أعلم
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 احلج ًقاصداهـ بعد طلوعه ٩٤٣تويف بمكة املكرمة يف ذي القعدة من عام : وفاته
 .يف شوال, رمحه اهللا: تلك السنة, ودفن باملعالة, وعند باسنجلة

 :مصنفاته الفقهية* 
ذكرها العيدروس يف النور : حاشية عىل كتاب الروضة لإلمام النووي ـ ]٨٢[

بلغني أنه كان اعتنى بحاشيته عىل الروضة, لكن خفيت يف آخر أيامه «: السافر, وقال
أن أحد أوالده دخل هبا اهلند, حتى أهنا عدمت ومل تظهر, : اته, والسبب يف ذلكوبعد وف
 من حساده ظفر ًفيت يف أواخر أيامه وبعد موته, وكأن أحداَخ«: , وقال الشيل»واهللا أعلم

 .»هبا وأعدمها
 :نقول عن الفقيه بارسومي يف كتب الفقهاء* 

 .٦١٥, ١/٣٠٦: رائد لباقشرياخل من قالئد ـ١
 .٥٦٣ص :ن الدشتة للعالمة العيدروس ومـ٢

 ):هـ٩٤٤ت  ((*)اهللا بن حممد بامجالعبد  الفقيه ـ٩٢
دي نِْاهللا بن حممد بامجال, الكعبد اهللا بن أمحد بن عبد هو العالمة الفقيه الشيخ 

 .الشبامي, مولده بشبام, وطلب العلم هبا وبمدينة الشحر وعدن
, وبالشحر )هـ٩٠٣ت (محد باخمرمة اهللا بن أعبد أخذ بعدن عن اإلمام : شيوخه

, وابنه أمحد الشهيد )هـ٩١٨ت (الرمحن بلحاج بافضل عبد اهللا بن عبد عن الشيخ الفقيه 
ت (, والقايض ابن عبسني )هـ٩٣٠ت (, والفقيه حممد بن عمر بحرق )هـ٩٢٩ت (

ت (الرمحن ابن مزروع عبد , ثم عاد إىل شبام والزم قاضيها ومفتيها اإلمام )هـ٩٠٧
وكان عندهم باملحل الرفيع, من التبجيل والتعظيم, «: , قال مؤلف الدر الفاخر)هـ٩١٣

 . انتهى.»وحسن الظن األكيد, واملبالغة يف الثناء وحسن املراسلة واملواصلة
                                           

 .٣٣٠ ص:السنا الباهر,  الشيل, ٣٢١−٣١٨ ص:الدر الفاخرحممد بامجال, : مصادر ترمجته (*)



٤٧٨ 

 ً وورعاً وعمالًعديم النظري يف وقته علام«: قال صاحب الدر الفاخر: منزلته العلمية
, وكان من حماسن الدهر, وكان له بالشحر اجلاه الوسيع ً ومروءةً وسخاءً وكرماًوزهدا

 وكان كثري ,اهللا بن جعفرعبد والصيت الرفيع, وكان له القبول التام عند السلطان 
أحد أعالم املشايخ, أويل «: قال الشيلو). ملتقطا( انتهى .»الشفاعة يف حوائج الناس لديه

 .»ر ونوادر العرصالقدر الشامخ, واملجد الباذخ, كان من حماسن الده
 ., ودفن بمقربة شبام, رمحه اهللاهـ٩٤٤كانت وفاته سابع رمضان املعظم سنة : وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
الذين سبق ذكرهم, قال الشيخ حممد بامجال : جمموع فتاو شيوخه الستة  ـ]٨٣[

َومجع فتاو مشايخ عرصه ومصنفاهتم, كالفقيه«):  خمطوط٣١٩ص (يف الدر الفاخر  عبد  َ
اهللا بن عبسني, عبد اهللا بن أمحد خمرمة, والفقيه عبد اهللا بلحاج فضل, وولده أمحد, والفقيه 
 ُمزروع, وقرأ مجيعها عليهم, ورأيتابن الرمحن عبد والفقيه حممد بن عمر بحرق, والفقيه 

 .وهي يف عداد املفقودات اليوم, واهللا أعلم. »أكثرها عليها خطوطهم

 :(*) )هـ٩٤٦ −٩١١(يف باكثري; ناظر احلرم املكي اللطعبد  القايض ـ٩٣
اللطيف بن أمحد بن حممد باكثري الكندي, عبد هو العالمة الفقيه القايض, الشيخ 

: احلرضمي ثم املكي, كذا سامه الشيل يف السنا الباهر, وسامه الغزي يف الكواكب السائرة
 .هـ٩١١سنة اللطيف بن سليامن, وهو وهم منه, مولده بمكة املكرمة عبد 

                                           
, حممد باكثري, ٣٤٢ ص:باهرالسنا ال, الشيل, ٢/١٧٩: الكواكب السائرةالنجم الغزي, : مصادر ترمجته (*)

 .٤٧−٤١ ص:البنان املشري



٤٧٩ 

اهللا بن أمحد عبد طلب العلم بمكة عىل أبيه وإخوته, وتقدم منهم الشيخ : شيوخه
, والزم العالمة )هـ٩١٠ت (, وعىل العالمة الشهاب أمحد النشييل املكي )هـ٩٢٥ت (

الغفار وأخذ عنه الفرائض واحلساب وعلم اهليئة, كام أخذ عن مجع عبد الشيخ أمحد بن 
ر إىل الشام وأخذ عن مجاعة, وقرأ عىل شمس الدين حممد بن عيل ابن من الواردين, ثم سا

هـ,, ٩٣٨الشفا للقايض عياض يف جملسني يف رجب ) هـ٩٥٣ت (طولون الصاحلي 
وهو آنذاك يناهز العرشين , هـ٩٣٩ّودرس يف بعض مدارس الشام, ثم عاد إىل مكة سنة 

 .من عمره
, فاق أقرانه, ً لوذعياًا, أريبً ذكياًكان فهام« :قال الشيل يف السنا الباهر: منزلته العلمية

 يف املسجد احلرام, ً, وبعد عودته من الشام عقد دروسا»ل عذارهب يف الطلب وما قَّوجد
بعد موت القايض برهان الدين ابن ظهرية املكي و. وكان يعنى باملعقوالت وبعلم الفقه

 ً العثامين وكان وقتها ضيفا, قلد املرتجم قضاء الشافعية من قبل السلطان)هـ٩٤٠ت (
عليه يف اسطنبول, كام واله خطابة املوقف بعرفات ونظارة احلرم الرشيف, وعاد إىل مكة 

هـ, وصار صدر املجالس, وعد من أعيان القضاة بل أقىض القضاة, وكان آخر ٩٤١سنة 
قاض من العرب يعني يف مكة يف ذلك العهد, حيث ويل القضاء بعد ذلك األتراك, 

 .ته انطو بساط قضاة العرب يف بلد اهللا األمنيوبمو
ـ بأسطنبول ٩٤٦كانت وفاته عام : وفاته  ., رمحه اهللا) سنة٣٥(, عن  بالطاعونًمصاباه

 :العلميةمآثره * 
 وإنام ذكرته هنا ملنزلته ! ال غري للبوصريي»زيةْاهلم« عىل ً له رشحا املؤرخونذكر

, وهي مناصب  املوقف يف عرفاتَوخطابة قايض قضاة مكة, َالكبرية, حيث ويل منصب
 .جليلة



٤٨٠ 

 ):هـ٩٤٧−٨٧٠ ((*)اهللا باخمرمةعبد  القايض الطيب بن ـ٩٤
اهللا بن أمحد باخمرمة, ولد عبد هو العالمة القايض, الفقيه املؤرخ, الطيب بن اإلمام 

 .هـ, وتربى ونشأ يف حجر أبيه٨٧٠ ربيع الثاين سنة ١٢يف عدن يف 
, )هـ٩١١ت (, وعن أخيه الفقيه أمحد )هـ٩٠٣ت (اإلمام أخذ عن والده : شيوخه

وأكثر انتفاعه هبام, وعن احلسني بن الصديق ) هـ٩٠٣ت (وعن الشيخ حممد بافضل 
, والقايض أمحد بن )هـ٩٠٣ت (, والعالمة حممد بن حسني القامط )هـ٩٠٣ت (األهدل 

اهللا بن أمحد باكثري بد عوبمكة عن العالمة . أيام قضائهام بعدن) هـ٩٣٠ت (َّ املزجد عمر
 .)هـ٩٢٥ت (

 اهللا العموديعبد الفقيه أمحد بن عمر احلكيم من علامء عدن, وأخوه منهم : تالمذته
الرمحن باشكيل عبد , وابن خاله حممد بن الطاهر بن )هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة عبد بن ا
 ).هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر عبد , وابن أخيه اإلمام احلرب )هـ٩٠٢ت (

تفنن يف العلوم وبرع, وتصدر للفتو, وكان «: فيه العيدروسقال :  العلميةمنزلته
, حسن التدريس, وصار عمدة للفتو بعدن, ثم ً, وأذكاهم قرحيةًهناِ الناس ذِّمن أصح

 . انتهى ملتقطا.»ويل القضاء هبا
 :مصنفاته الفقهية* 

عرصه,  ومن ترك عدة مصنفات يف التاريخ, وهو عمدة يف النقل والتاريخ ألهل 
 : مصنفاته اجلليلة النافعة, وكلها لألسف مفقودة

                                           
السنا , الشيل, ٢٧٧ص: تاريخ الشحر, بافقيه, ٣٠٣ص: النور السافرالعيدروس, : مصادر ترمجته (*)

: األعالم, الزركيل, ١/٤٣٣: , هدية العارفنيالبغدادي ,١٠/٣٨٢: شذرات الذهب, ٣٤٩ص: الباهر
, طه بن عمر السقاف, ٥٠٢, و٦١ص: مصادر الفكربيش, , احل٢/١٨: معم املؤلفني, كحالة, ٩٤−٤

 .١١٩ص: املجموع الفقهي



٤٨١ 
ورد ذكره يف املجموع الفقهي آلل السقاف :  حتفة احلدائق واألحداق ـ]٩١ [

عىل ته بارعأثناء كالم عن أحكام يوم اجلمعة وما فيه من األعامل املسنونة, و, )١١٩ص(
ُالطيب ُ يف ذلك اإلمام ِ يف الواردوأطال«): هـ?١٠٧٠ت (لسان العالمة أمحد مؤذن بامجال 

, » فال يسع وصفه هنا,»حتفة احلدائق واألحداق« يف كتابه خمرمة !)كذا (اهللا بن عمرعبد  بنا
 . إلخ

 َرشد ذهنُه وهو يكتب اسم الفقيه, فخلط بني الطيب) أو النارش(وأعتقد أن الناسخ 
لشهرة األخري, وكثرة تداول اسمه  ً, وبني ابن أخيه اإلمام الفقيه, نظرا)املرتجم(باخمرمة 

 باخمرمة, واهللا أعلم اهللا بن عمرعبد  لإىل نسبته أستاذنا احلبيش عىل األلسنة, وقد ذهب
 .بالصواب

 . ذكره العيدروس والشيل وبافقيه, وهو مفقود:  رشح عىل صحيح مسلم ـ]٩٢[
ه, ذكره العيدروس والشيل وبافقي: كتاب يف أسامء رجال صحيح مسلم  ـ[...]

 .ً أيضامفقود
ِّنقل مسألة عن خطه) وجه أ/ ١٧٢ورقة (: ويف فتاو الشيخ سامل باصهيـ  ٍ َ ُ. 

 :ومن املشكوك يف نسبته إليه* 
نسبه له البغدادي يف هدية العارفني : ; أليب إسحاق الشريازيرشح التنبيه ـ ]٩٣[

 !, وتفرد به, مل يذكره أحد من مرتمجيه سواه)١/٤٣٣(
 ):هـ٩٤٨ت  ((*) بن حممد العمودي الفقيه عثامنـ٩٥

بن عثامن ) القديم(الفقيه العالمة املحقق, الشيخ عثامن بن حممد بن عثامن بن أمحد 
 .من وادي دوعن) ةَضُب(مولده بقرية الدوعني احلرضمي, بن عمر العمودي, ا

                                           
اهللا  باحسن, عبد , ٢٨٨ ص:تاريخ الشحر, بافقيه, ٣٥٤ص: الدر الفاخرحممد بامجال, : مصادر ترمجته (*)

 .٢/١٢٤: تاريخ الشحر



٤٨٢ 

الشيخ , و)هـ٩٠٣ت (اهللا بن أمحد باخمرمة عبد  الفقيه الشيخ أجلهم: شيوخه
, ورحل إىل زبيد وأخذ هبا عن العالمة )هـ٩١٨ت (الرمحن بافضل عبد اهللا بن د عباإلمام 

ت (, واإلمام أمحد بن عمر املزجد )هـ٩٢٣ت (اد الزبيدي َّالفقيه موسى بن الزين الرد
 ).هـ٩٣٠

, وابنه الفقيه أمحد )هـ٩٧٥ت(الشيخ العالمة عيل بن عيل بايزيد : أجلهم: تالميذه
ت (العمودي  عمر بن أمحد العالمة, وابن أخيه )هـ٩٦٧ت (بن عثامن العمودي ا

 ).هـ٩٤٨
نرش العلم يف جهة حرضموت ودوعن, وتصدر «: بامجالفيه قال : منزلته العلمية

للفتو والتدريس بقيدون, وارحتل إليه مجاعة من العلامء, وانتفع به خالئق من الطلبة 
انتقل من بالده وهو «: ر السافر, وقال صاحب النو»والفقهاء, وخترج به أعيان األكابر

الفقيه العالمة « بـنجلةحاله باس, و»شاب لتحصيل العلم, فأخذ عن مجاعة حتى برع
 .»الصالح

 هـ,٩٤٨ربيع الثاين عام ١٢ :يفوادي دوعن األيرس ببيخ ُ صببلدةتويف : وفاته
 .رمحه اهللا

 :مصنفاته الفقهية* 
 من تلميذه ابن أخيه الشيخ عمر ٍمةَّ له عن أسئلة مقدٌوهي إجابات:  فتاو ـ]٩٤[

 سؤاالت فهذه; وبعد«:  معارصيه, أوهلا بعد الديباجةُبن أمحد العمودي, مجعها بعضا
ها بخط سيدنا الفقيه النبيه الشيخ عمر بن أمحد العمودي نفع َوجد: وجدهتا بخط من قال

ن حممد العمودي نفع  لسيدنا وعمدتنا اإلمام العامل الشيخ عثامن بجوابات وعليهااهللا به, 
 .وهي عبارة عن أربع مسائل يف باب النذر من املعامالت. , إلخ»اهللا به



٤٨٣ 

 :نسخها
 ٤(تقع يف )  جماميع,٣٠٧٢/٥(توجد منها نسخة فريدة يف مكتبة األحقاف برقم 

 .وملحق هبا فتاو لبعض من فقهاء وادي دوعن) ورقات
 :نهول عُقُن نِومما ورد يف كتب فقهاء احلضارمة م* 

 :, يف باب العهدة١/٣١٨): هـ٩٥٨ت ( للعالمة باقشري رائداخلمن قالئد ـ ١
: والفقيه عثامن العمودي] بلحاج: يعني[اهللا املذكور عبد وقد نقل عن شيخنا «: وعبارته

 من باب ٢/٢٦٣:  منهاجلزء الثاينويف . , إلخ»..املنع من زيادة الرشوط يف العهدة 
له يف قيام ورثة املعتدة مقامها يف إثبات انقضاء عدهتا من فتو ) ١٠٥٣: مسألة(الرجعة 

 .لخإ.. زوجها املتوىف 
مصادقة للشيخ عثامن العمودي عىل : ٦٣٣ ص:من املجموع الفقهي للسقاف ـ٢

 .باب الرشكاتيف جواب لتلميذه الفقيه عيل بايزيد, 
, ٤٥٩, ٤٥٠, ٣٩٠, ٣٥٥, ٢٥٨, ١٥١/ ص:ومن دشتة العالمة العيدروس ـ٣
٤٩١, ٤٨٣. 

ذكرها السيد طه بن عمر السقاف يف : دَّ أسئلة مرفوعة إىل العالمة املزج ـ]٩٥[
, ونص )هـ?١٠٧٠ت ( عن العالمة أمحد مؤذن بامجال ًنقال) ٢٧٣ص(جموع الفقهي امل

 ., إلخ»: .. العباب يف جواب له عىل سؤال من الشيخ عثامن العموديُقال صاحب«: عبارته
 ):هـ٩٤٨ت  ((*)د العمودي الفقيه عمر بن أمحـ٩٦

) القديم(بن حممد بن عثامن بن أمحد ) األخري(العالمة الفقيه الشيخ عمر بن أمحد 
                                           

, ٣٦٠ ص:ر السافرالنو, العيدروس, ٣٥٥ ص):خمطوط (الدر الفاخرحممد بامجال, : مصادر ترمجته (*)
 .٣٥٧ ص:السنا الباهرالشيل, . ٣٥٩ ص:تاريخ الشحربافقيه, 



٤٨٤ 
آل العمودي يف قيدون, ولد هبا ونشأ يف ) منصب(بن عثامن بن عمر العمودي, قائم ا

 .حجر أبيه وعمه
مقدم ) هـ٩٤٨ت (أخذ العلم عن عمه الشيخ الفقيه عثامن بن حممد : شيوخه

الرمحن بلحاج عبد اهللا بن عبد الذكر, وأكثر انتفاعه به, كام أخذ عن شيخ الشيوخ الفقيه 
 .ن اللذين نص عليهام املؤرخون يف ترمجتهي, هذ)هـ٩١٨ت (بافضل 

, )هـ٩٢٩ت (الفقيه أمحد الشهيد بافضل :  منهممجاعة وذكر يف رسالته يف العهدة 
) هـ٩٢٣ت (عالمة أمحد بن عمر املزجد , وال)هـ٩٥٢ت (احلسن البكري  والعالمة أبو

اهللا ابن عبسني عبد , والفقيه )هـ٩٣٠ت (صاحب العباب, والفقيه حممد بن عمر بحرق 
 ).هـ٩١٣ت (الرمحن ابن مزروع الشبامي عبد , والفقيه )هـ٩٠٧ت (الشحري 

) هـ٩٦٧ت (الرمحن بن عمر العمودي عبد ابنُه الشيخ الفقيه هم أجل: تالميذه
 .هسيأيت ذكر

من العلامء الصاحلني املتقني املفلحني, «: قال صاحب الدر الفاخر: منزلته العلمية
وكان أكثر .. لق, والرفق بالضعفاء اخلمجع اهللا له حماسن الصفات, من التواضع وحسن 

اء القرآن العظيم, والقيام بكفايتهم, اجتمع بقيدون ّرُمهه االعتناء بطلبة العلم الرشيف وق
, وهو قائم بكفاية اجلميع مع التفقد ً, وأربعون قارئاًم يف وقته ستون طالبامن طلبة العل

 . انتهى.»واملبارشة لنوائبهم, وكان يعد من العلامء املحققني, واألولياء املعتقدين
 .هـ, وقرب هبا, رمحه اهللا٩٤٨فوله من احلج سنة ُ قأثناءتويف ببلدة القنفذة : وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
هي مل يذكرها أحد ممن ترجم له قبيل, و: السالح والعدة ملسائل من العهدة  ـ]٩٦[

: , أوهلا)١١٢ ص:ينظر (العهدةالرمحن بكري يف بحثه املوسع عن عبد رجع إليه شيخنا مما 
وعم بإفضاله ومتم, وصىل اهللا عىل رسوله سيدنا حممد  هللا الذي أرشد وأهلم, احلمد«



٤٨٥ 
, اشتملت عىل »السالح والعدة ملسائل من العهدة«ـب :; فهذه نبذة لقبتهاوبعدوسلم, 

 .»ًتسعة عرش فصال
 :نسخها

هـ تقع يف ٩٧٣يف مكتبة خاصة بجهة وادي دوعن, كتبت سنة : النسخة األوىل
 ). صفحة١٥(

هـ, ١٣٤٨, كتبت سنة )٢٨٥٩/٢(بمكتبة األحقاف برتيم برقم : النسخة الثانية
 ). ورقة١٦(تقع يف 

 ) ورقات٦(جماميع, تقع يف ) ٣٠١٦/١(كتبة السابقة, حتت رقم بامل: النسخة الثالثة
بطلب من ... وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة «: هـ, جاء يف خامتتها١٣٨٣كتبت سنة 

اهللا بن حسن باعقيل, عبد السيد حممد بن : , بواسطة الكراماهللا الناخبيعبد الشيخ املكرم 
فصل من : ٌ وملحق هبذه النسخة. انتهى.)اهللا العموديعبد والشيخ سعيد بن حسني بن 

الرمحن العمودي نجل املؤلف, سيأيت ذكره ووصفه, عبد للشيخ ) حسن النجو(كتاب 
أنه :  شيخنا الناخبي رمحة اهللا عىل روحه فتذكر هذه النسخة, وأخربينُوقد أطلعت

لطانية استنسخها للمكتبة السلطانية يف إحد زياراته لقيدون, ومعلوم أن خمطوطات الس
قد آلت إىل مكتبة األحقاف برتيم عقب الثورة الشيوعية, التي رشدت أهل العلم من 

 .الوطن احلبيب
 ., ورد نقل عن هذا الكتاب١٩ ص):هـ١١١٢ت  (ويف الدشتة للعيدروسـ 

 : ومن فوائده الفقهية* 
كام ): هـ٩٧٤ت ( إىل الشيخ العالمة ابن حجر اهليتمي ات رفعها استفتاءبعض

 .٩٥٧, و ٧٩٨ ص: كتاب الدشتةجاء يف



٤٨٦ 

 ):هـ٩٥١ت  ((*) القايض حممد بن عمر باقضام باخمرمةـ٩٧
هو العالمة الفقيه القايض حممد بن عمر باقضام, من أرسة آل باخمرمة الشهرية بالعلم 
والفتيا والقضاء, ولد ببلدة اهلجرين, ونشأ هبا, وحفظ القرآن الكريم, ومتن اإلرشاد, ثم 

 .لطلب العلمارحتل إىل عدن 
, وحممد )هـ٩٠٣ت (اهللا باخمرمة عبد : َأخذ عن اإلمامني شيخي عدن: شيوخه

ت (, ثم سار إىل زبيد وأخذ عن العالمة حممد بن حسني القامط )هـ٩٠٣ت (بافضل 
 توليهام أثناءالزمهام كان قد , و)هـ٩٣٠ت (, والعالمة أمحد بن عمر املزجد )هـ٩٢٣

ت (ىل عدن, والزم الشيخ باخمرمة, وابنه الفقيه أمحد ثم عاد إ ,ًالقضاء بعدن أيضا
 ., وانتفع هبام)هـ٩١١

مفتي الشحر ومدرسها, ويف ) هـ٩٧٥ت (الفقيه عيل بايزيد : من أشهرهم: تالميذه
 ًفيه أيضامسألة مرفوعة من بايزيد لشيخه باقضام, و) ١٩٨ص(جمموع السقاف الفقهي 

 .طيباخلاهللا بن الورد عبد يى بن إسامعيل بن الفقيه حي: مسألة رفعت من تلميذه): ٤٤ص(
مفتي «بـ: , والشيل»الفقيه العالمة الفروعي«حاله العيدروس بـ: منزلته العلمية

صار يف عدن بعد موت شيخيه اإلمامني «: , وقال العيدروس ومثله الشيل عنه أنه»األنام
َباخمرمة, وبافضل, هو اإلمام يف الفقه املشار إليه, والعامل  َ املعول عليه, واحتاج الناس إىل َ

 .»علمه, وقصدوه بالفتاو من النواحي البعيدة
 الشيل يف السنا  عنهفيام نقله) هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد وقال الشيخ 

 ولكنه كان قد يتساهل يف الفتاو, ويرتك املراجعة السيام أواخر عمره, فاختلفت«: الباهر
آخر ملوك بني ) هـ٩٢٣ت (الوهاب عبد ان عامر بن أجوبته, وتناقضت فتاويه, وك

                                           
 تاريخ, بافقيه, ٣٦٨ ص:السنا الباهر, الشيل, ٣١٧ ص:النور السافرالعيدروس, : مصادر ترمجته (*)

 .٢٣٥ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٨/٣٤٣: شذرات الذهب, ابن العامد, ٣٠٤ ص:الشحر



٤٨٧ 
طاهر بعدن استامله يف آخر عمره, وأحسن إليه ألغراض فاسدة عزم عليها, فأجابه عىل 
سؤاالته بام يوافق أغراضه الفاسدة, فتوصل هبا إىل مفاسد ال تنحرص, وال حول وال قوة 

 عىل ًبعني وتسعامئة كنت عازماوملا وصلت إىل عدن سنة  ست وأر«: ًوقال أيضا. »إال باهللا
 عن قصدي فلم آخذ عنه, ُ بحاله رجعتً علامُ من الفقه, فلام أحطتًأن آخذ عليه شيئا

, ً, ثم مل يلبث أن ضعف نظره جداًواتفق أين ملا وصلت إىل عدن ترك الناس فتاويه رأسا
 .»وتعذر عليه قراءة الكتب وكتابتها

أن الناس تركوا : ُوحكي« :ه عىل قوله من صاحب النور السافر اقتصاروالغريب
 إنه أعرض يف تارخيه عن ذكر املثالب لكان : باقي النص, ولو قلناَ, وجتاهل»ًفتاويه رأسا

طعن يف وال بل هغمزمل يتورع من ) هـ٩٥٧ت ( أمحد خرد  القايض يف ترمجةهجه, لكنَله و
من نقد الذع وشديد, ومع ما تقدم  !نزاهته, فلم مل يعدل يف القضية, وينصف القاضيني

ضام إىل الفقيه ُ القايض باقَ جلوءُوقوفنا عىل نص يفيد: فمن املفاجئات العلمية الطريفة
 ! عليهْتَه عن حكم مسألة فقهية أشكلَ جوابُاهللا بن عمر باخمرمة املذكور يطلبعبد 

 :مصنفاته الفقهية* 
وتوجد  كتاب,  يفيها جمموعة كل من ترجم له, ومل أقف علهاذكر:  فتاو ـ]٩٧[

 : نقول عنها يف كتب معارصيه ومن أتى بعده, فمن ذلك
وهو من طبقة شيوخه, وإن كان ): هـ٩١٣ت  (من فتاو الشيخ ابن مزروع ـ١

نقض ابن ) ٣٦٨ ص,٢٩٥جواب املسألة (ورد يف : شاركه يف األخذ عن اإلمام باخمرمة
, ٌغلط) ياس املساحاتق(طر أهل حرضموت َمزروع عىل فتو لباقضام, يف زعمه أن م

 !دعو باقضامهو  َغلطال مزروع أن ُفبني املفتي ابن
): جلزء األولا(): هـ٩٥٨ت  (اهللا باقشريعبد ملعارصه الفقيه  رائداخلمن قالئد  ـ٢

َنقل عنه (٥٨١, )شافهني (٥٥٦, ١٧٤, ١٦٢, )نقال عن خطه (١/٣٨ ِ اجلزء . (٥٨٤, )ُ
 .٥٤٦, ٤٧٧, ٣٨١, ١٦٣, ٤٨, ٢/١٣): الثاين



٤٨٨ 

وقوفه عىل رصح ب) وجه أ/١٧٢ورقة (: ومن فتاو الشيخ سامل باصهي ـ٣
 .»فتاو باقضام«

ضمن جواب مطول ) هـ١٠٦٣ت  (ومن املجموع الفقهي للسيد طه السقاف ـ٤
 عن فتاو باخمرمة ًنقال): هـ١١٩٨ت (طيب الرتيمي اخلاهللا بن أيب بكر عبد للعالمة 

اهللا بن عبد ما يفيد أن باقضام أرسل مسألة إىل الشيخ ) العدنية: وإذا أطلقت فاملراد هبا(
فقد سئل .. «): ٥٧١ص (; ونص عبارة جمموع السقاف )هـ٩٧٢ت (عمر با خمرمة 

وردت عىل العالمة باقضام : مسألة: اهللا بن عمر خمرمة عن نحو ذلك ولفظهعبد العالمة 
ِّرمحه اهللا تعاىل أرسلها إيل أجوب عليها; وهي  أن ال ًشخص عىل نفسه شهوداإذا شهد : َّ

 إلخ»..وراث له سو , . 
كيزان (جوابه عىل مسألة تلميذه حييى الورد, عن حكم الوضوء من ) ٤٤ص(: ومنه

 ).٤٥−٤٤ص(:  واجلواب مبسوط يف صفحتني,)زفاخل
  . له عن فتاو بايزيد يف مسألة من بيع العهدةًنقل جوابا) ١٩٨ص(: ومنه

  :خمترص فتاو باقضامـ 
 يف ما اخترصه من )?هـ١٢١٢ت (ترصها الشيخ عيل بن عمر ابن قايض باكثري اخ
فتاو. 
 ):هـ٩٥٥ت  ((*)الرمحن مؤذن بامجالعبد  الفقيه حممد بن ـ٩٨

الرمحن بن حممد املؤذن بامجال عبد هو العالمة الفقيه املحقق املناظر, حممد بن 
بحرضموت, وهبا نشأ وطلب , مولده ببلدة الغرفة الشهرية احلرضميالكندي, الغريف 

 .العلم
                                           

 .٤٠١ ص:السنا الباهر, الشيل, ٣١٧ ص:الدر الفاخرمجال, حممد با: مصادر ترمجته (*)



٤٨٩ 

بشبام, ثم ) هـ٩٦٤ت (قرأ عىل اإلمام العالمة حممد بن عمر بامجال : شيوخه
 .قبل رحيله إىل الشحر) هـ٩٧٥ت ( الفقيه عيل بايزيد فأخذ عن) قيدون(ارحتل إىل 

وواحد , كان ريض اهللا عنه عامل وقته«: قال مؤلف الدر الفاخر: منزلته العلمية
تصد , أوحد أهل قطره, وعالمة عرصه, ًجامعا للفضائل والفهوم, ًصال للعلومحم, جهته

 ,ويطلب مناظرة العلامء يف مجل من العلوم,  االجتهادَوكان يدعي رتبة ,للفتو والتدريس
سلوين : طابة بجامع الغرفة مدة وكان يقوم عىل املنابر يف اجلموع ويقولاخلوتوىل اإلمامة 

 .»عن حل املشكالت
 ., ودفن بمقربة شبام الشهرية, رمحه اهللاهـ ٩٥٥تويف سنة : تهوفا

 :  الفقهيةمصنفاته* 
له «: , وقال عنها)٤٠١ص(تفرد بذكرها الشيل يف السنا الباهر :  فتاو ـ]٩٨[

 . »نَّ لكنها مل تدو,ٌفتاو مفيدة
ِ القايض أمحد رشيف خردـ٩٩  ):هـ٩٥٧ت  ((*)َ

ِبن عيل بن علوي خرد) رشيف(محد امللقب قايض, السيد أالهو العالمة الفقيه  َ ,
هـ, ٨٨٦سنة  , ولد برتيم يوم عرفة املوافق يوم مجعة احلرضمي الرتيمي احلسيني,علويبا

 . وأخذ املبادئ عىل يديه)هـ٩١٨لشحر  بات (ونشأ يف حجر والده السيد عيل
ر بالشح) هـ٩١٨ت (الرمحن بافضل عبد اهللا بن عبد ارحتل إىل اإلمام : شيوخه

 كثرية يف األصول ً كتبا)هـ٩٢٩ت  (ه, وقرأ عىل ابنه الفقيه أمحد الشهيد بخترجلزمه وو
املنهاج واإلرشاد وأكثر ) هـ٩١٧ت (الرمحن األسقع عبد والفروع, وعىل السيد حممد بن 

                                           
تاريخ , بافقيه, ٣٣٢ ص:النور السافر,  العيدروس, ١٧٨ ص:الغررأخوه حممد خرد, : مصادر ترمجته (*)

 .٢/١٨٥: املرشع الروي, الشيل, ٣٣٥ ص:الشحر



٤٩٠ 
وأكثر ) هـ٩١٣ت (الرمحن ابن مزروع عبد وأخذ بشبام عن العالمة الفقيه , الروضة

, وهو الذي مجع مواهب الرب الرؤوف يف ُ كام ذكر بامجال, عليهقراءته يف الفقه كانت
 .فتاواه كام تقدم
, )هـ٩٧٣ت (القايض حممد بن حسن ابن الشيخ عيل : خترج به مجع منهم: تالميذه

, والفقيه فضل بن )هـ٩٤٦ت (الرمحن ابن الشيخ عيل عبد والسيد أمحد شهاب الدين بن 
 ).هـ٩٦١ت (الفقيه حممد بن أيب بكر الشيل , والسيد )هـ٩٣٨ ت(اهللا بافضل عبد 

الفقيه العالمة, العامل «: بقوله) هـ٩٦٠ت (أثنى عليه أخوه حممد : منزلته العلمية
إليه انتهت رئاسة العلم والفتو بحرضموت, ويل .. النبيه, وحيد العرص, وعامل القطر 

ارضه معارض, ومل ينقض قضاء اجلهة من العقاد إىل قرب نبي اهللا هود عليه السالم, مل يع
 ., إلخ»عليه ناقض

  من آل باعلوي القضاءٌ أحدِلَ يْومل: قلت«: َوغمزه العيدروس يف النور السافر بقوله
وعزل .. أنه مل يكن من القضاة الورعني, ساحمه اهللا وإيانا, آمني : وبلغني. غريه, رمحه اهللا

بب أنه ليس يف اجلهة من هو أعلم ل وإن عزلني السلطان, بسَعزُأنا ال أ: من القضاء وقال
 . , إلخ»مني

ِيل زعم السيد العيدروس أنه مل : قلت منقوض القضاء أحد من آل باعلوي غريه, َ
القضاء يف عدن, كام أن يف ) هـ٧٧١ت (بام تقدم من والية السيد حممد بن أمحد أسد اهللا 

ن شهاب الدين األكرب الرمحن القايض ابعبد السيد ك توىل القضاء,من  يف عرصهالعلويني 
يف  املؤرخكام أن قول ! فل عنهَ فكيف غ,وهو معارص للعيدروس) هـ١٠١٤−٩٤٤(

 بام يف فتاو الشيخ سامل باصهي, ٌمنقوض: »!ومل ينقض عليه ناقض«:  الغررترمجته من
 . يف ترمجتهكام سيأيت

 , السافرالنورو ,هـ, كام يف الغرر٩٥٧تويف برتيم يف شهر ربيع الثاين سنة : وفاته



٤٩١ 
 إىل التسعةَّ غري ًاتصحيفولعل (هـ ٩٥٩: والسنا الباهر, ووقع يف مطبوعة املرشع للشيل

 ., رمحه اهللا!)سبعة
 :مصنفاته الفقهية* 

تقدم وصفها : )هـ٩١٣ت (الرمحن ابن مزروع عبد الفقيه  فتاو  ـ] مكرر,٦٦[
 .تهيف ترمج

 : إليه من فتاو يف كتب الفقهاءًومما ورد منسوبا* 
ويف هذا ) وجه أ/ ٩٩ورقة (: الرمحن باصهيعبد من فتاو الشيخ سامل بن  ـ١

أنه : ُ, فانتقض به زعم أخيههَ للقايض أمحد خرد ونقضًكامُاملوضع تعقب الشيخ باصهي ح
 !مل ينقض عليه ناقض

 .٥٩١, ٥٥٥, ٤٦٠, ٤٥٦ ص:من الدشتة للعالمة العيدروس ـ٢
 ):هـ٩٥٨ −٨٩٠ ((*)اهللا بن حممد باقشريعبد  الفقيه ـ١٠٠

بن ) ًمركبا(اهللا بن حممد بن حكم سهل عبد اإلمام العالمة, الفقيه املحقق, الشيخ 
بموضع قريب منها يقال ) َقسم(اهللا بن حممد بن حكم باقشري, احلرضمي, من بلدة عبد 

 تاريخ يفهـ كام ٨٨٠وليس سنة (هـ كام يف ترمجته الذاتية, ٨٩٠, ولد هبا سنة )زُالعج(له 
 . يف العلم والفضلمعرق بيت من) لشعراء احلرضمينيا

ت (الرمحن ابن الشيخ عيل بن أيب بكر عبد أخذ العلم برتيم عن السيد : شيوخه
ت (الرمحن بافضل عبد اهللا بن عبد , ورحل إىل الشحر فأخذ عن الفقيه اإلمام )هـ٩٢٣

                                           
, ٣٣٤ ص:النور السافرروس, , العيد)خمطوط(, رياخلالربكة و: ترمجته الذاتية يف كتابه: مصادر ترمجته (*)

: تاريخ الشعراء, السقاف, ١٠/٤٦٢: شذرات الذهب, ابن العامد, ٣٣٧ ص:تاريخ الشحربافقيه, 
: األعالم, الزركيل, ٢/٢٠٠: جواهر األحقاف, باحنان, ١٤٧ ص:الفكر والثقافة, باوزير, ١/١٢٨
 .٢٣٥ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٤/١٢٨



٤٩٢ 
 وان, هؤالء ذكربعد) هـ٩١٤ت (اهللا العيدروس عبد بكر بن  , وصحب السيد أبا)هـ٩١٨
ت (الفقيه أمحد الشهيد بافضل ) ١/١٥( :»القالئد«وذكر هو يف كتابه .  النور السافريف

) ١/١٥٧(, و)هـ٩٠٧ت (اهللا ابن عبسني الشحري عبد القايض ) ١/٦٤٦(, و)هـ٩٢٩
ح باألخذ عن شيخي ّ, بل رص)هـ٩١٧ت (الرمحن األسقع باعلوي عبد السيد حممد بن 

الفقيه حممد ) ١/١٥٧(, و)هـ٩٠٣ت (اهللا بن أمحد باخمرمة عبد فتي امل)  ١/٢٢٥(: شيوخه
 ).هـ٩٠٣ت (بافضل 

ت (منهم الشيخ الفقيه املحقق إبراهيم بن أمحد باشعيب دفني البقيع : تالميذه
 .)هـ٩٩١

اإلمام «): هـ٩٧٤ت (قال فيه الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي : منزلته العلمية
كان من العلامء األعالم, «: , وقال مؤلف الدر الفاخر»العالمة الورع الصالح الفهامة

 ً معتقداً بني العلم والعمل, متواضعاً, جامعاً سالكاً ورعاً عارفاًومشايخ اإلسالم, فقيها
الشيخ الصالح, العالمة الفقيه, كان من «: , وقال صاحب النور السافر» بني الناسًحمبوبا

 ًالفقهاء البارعني, صاحب تصانيف مفيدة, علاماألئمة املحققني, والعلامء العاملني, و
 . انتهى.», مجع بني معامل الرشيعة, وسلوك الطريقة, وعلوم احلقيقةً وورعاً وزهداًوعمال

هـ, بقريته العجز أسفل حرضموت, رشقي ٩٥٨يف شعبان من عام تويف : وفاته
 .تريم

 :مصنفاته الفقهية* 
من  «ووصفاه بأنهره العيدروس وبافقيه, ذك: رائد وفرائد الفوائداخل قالئد  ـ]٩٩[

  .»من أحسن مصنفاته«إنه : , وقال عنه بامجال»تصانيفه املشهورة يف الفقه; يف جملد ضخم
; فهذه مسائل فقهية علقتها, مرتبة عىل أبواب أما بعد«: أوله بعد ديباجة وجيزة

ملنهاج, مما أخذته  يف الكتب املخترصة كاًكتب الفقه, قصدت فيها مجع ما ال يوجد رصحيا



٤٩٣ 
من املبسوطات والفتاو املتفرقات ونحو ذلك, ليكون عدة يل وألمثايل ممن عمدته عىل 
املخترصات, أرجع إليه من قريب عند احتياجي إليه, وأستغني به عن مراجعة الطوال 
َوالفتاو املتباعدة املؤدية للمالل, ورصف طول الزمان يف تكراره الشاغل عن مهامت 

ن يف أكثر الكتب, إما ألبني عليه ما أذكره ألنه َّدوُ مما هو مً, وذكرت فيها كثريااألعامل
 يف قاعدة يتم ًاألصل له, أو ألقيده بقيد معترب فيه أمهله مصنف وأغفله, أو لكونه داخال

 لفائدة ال يكمل للناظر علمها إال بذكره يف نقلها, ونحو ذلك ًهبا انتظام شملها, أو متمام
ون, كإعادة املكرر مع ما ذكره األئمة املصنفون, ألن كتبهم العمدة, وإنام هذه مما ال يك

, ».. إليه ً مقرباًكالتتميم أو التذييل املكل للعدة, واهللا أرجو وأسأل أن يكون ذلك نافعا
 . هـ٩٤٩أنه فرغ من تبييضه عام : , وذكر يف آخرهإلخ

ومما قاله مواضع من فتاويه, يف  )هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد  اإلمام هتعقبو
 . انتهى.»مبنية عىل ضعيف: خارجة عن قاعدة املذهب, أو: ٍوفيه كم اختيارات; إما«: فيه

 : نسخه
, ) ورقة١٣١(, تقع يف )فقه/٩٧٠(يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها : النسخة األوىل

 .غري مؤرخة
, غري ) ورقة٢٨٣(تقع يف , )فقه/٩٧١(يف املكتبة السابقة رقمها : النسخة الثانية

 .مؤرخة
, كتبت ) ورقة٢٥٤(, تقع يف )فقه/٩٧٢(يف املكتبة السابقة, رقمها : النسخة الثالثة

 .هـ١٢٥٣بتاريخ 
 /خ, ) ورقة١٩٤(, تقع يف )فقه/٩٧٣( يف املكتبة السابقة, رقمها :النسخة الرابعة

 .ًهـ أيضا١٢٥٣
, ) ورقة٢٤٨(, تقع يف )فقه/٩٧٥(يف املكتبة السابقة, رقمها : امسةاخلالنسخة 

 .غري مؤرخة



٤٩٤ 
, ذكرها احلبيش يف ) فقه٥٤٦ (برقميف مكتبة صنعاء الغربية : النسخة السادسة

 ).٢٣٥ص(مصادره 
 .يف مكتبة رباط قيدون: النسخة السابعة
 .ريبةاخليف مكتبة املشايخ آل باجنيد ب: النسخة الثامنة

 :طبعته
هـ, وصدر عن دار القبلة بجدة, ١٤١٠سنة طبع هذا السفر العظيم طبعته األوىل 

صفحة, واحتو املجلدان ) ٦١٢(صفحة, والثاين يف ) ٧١٩(يف جملدين, يقع األول يف 
 ). مسألة١٣١٢(عىل 

القادر بن عبد وكان الذي سعى يف طبعه ونرشه إمام العرص العالمة املفتي احلبيب 
 ملراجعة نص الكتاب, وعقدت ًأمحد السقاف, نزيل جدة, نفع اهللا به, وكان منزله مقرا

القادر الروش السقاف, والعالمة السيد عبد  حرضها املفتي السيد عديدةجمالس لذلك 
,ُوقد وزع الكتاب.  أخربين من حرض ومجاعة كامحممد بن شيخ املساو ً حسبة  بعد طبعهِّ

 !لوجه اهللا الكريم
أوله بعد  دروس والشيل,ذكره العي:  املوجز املبني يف املهم من أمور الدين ـ]١٠٠[
وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم (: ; فقد قال اهللا تعاىلوبعد«: الديباجة
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن : بني اإلسالم عىل مخس«: ملسو هيلع هللا ىلص, وقال رسول اهللا )يتفكرون
وسنبني من  ... ,» رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضانًحممدا

ًذلك ما يلحق به مجال ُ  .  انتهى.», بإجياز وتقريب إن شاء اهللا تعاىل, وباهللا التوفيقَ
 :نسخه

هـ بقلم ١٢٧٥جماميع, كتبت سنة ) ٣٠٧٩/٦(يف األحقاف برقم : النسخة األوىل
 ).  ورقة٤٦(السيد أيب بكر بن سامل عيديد, وتقع يف 



٤٩٥ 

, غري مؤرخة ومل ) ورقة٤٢(الغرفة, تقع يف  بمكتبة آل احلبيش ب:النسخة الثانية
 .يذكر ناسخها

 :طبعته
 ١٥٢(هـ يف ١٤٢٤صدر الكتاب عن دار املنهاج بجدة يف طبعته األوىل عام 

اهللا بن حممد احلبيش حفظه اهللا, الذي قال عن الكتاب يف عبد بعناية األستاذ ) صفحة
ت الفقهية, بام حواه من هو من أجود ما وقفت عليه من املخترصا«): ٣ص(تقديمه له 

عبارات جامعة شاملة لكل أغراض الفقه, بقول موجز مبني, كام حكاه العنوان, ولعلك 
 .»جتد فيه من اإلحاطة وسهولة التعبري ما ال جتده يف املطوالت الكبرية

  :هخمترصـ 
 ., سيأيت يف ترمجته)هـ١٢٧٢ت (اهللا بن حسني بن طاهر عبد لعالمة  ل
مل يذكرها أحد من مرتمجيه قبيل, ويوجد نقل :  مواقيت الصالة رسالة يف ـ]١٠١[

أوهلا  و).نصب الرشك(يف كتابه ) هـ١٠٤٧  سنةحي(منها عند الشيخ عثامن العمودي 
هذه : اهللا بن حممد باقشري رمحه اهللا ونفع به آمنيعبد قال الشيخ اإلمام «: بعد البسملة

 .»الخ.. يف دليل القبلة باالستواء : يةوالثان... يف وقت الصالة, : األوىل: فائدتان
 :نسخها

ملحقة برسالة الفقيه )  صفحات٣( بشبام, تقع يف خاصةتوجد منها نسخة بمكتبة 
 .اهللا بلحاج بافضل السابق وصفهاعبد 

مل :  رسالة يف أحكام احليض والنفاس واالستحاضة, وحكم رطوبة الفرج ـ]١٠٢[
كر العيدروس يف النور السافر رسالة للمرتجم سامها يذكرها مرتمجوه هبذا العنوان, نعم, ذ

 بينام أنه يف األدعية, منه ً ظنا, بفتح الراء)َالفرج ( بعضهمضبطو, »رسالة صغرية يف الفرج«



٤٩٦ 
أوهلا بعد . طية التي وقفت عليهااخل عن النسخ ًأثبته نقال, وعنواهنا كام هي غري ذلك

ب رشح املهذب لإلمام النووي رمحه اهللا, ; فهذه مسائل ملتقطة من كتاوبعد«: الديباجة
 هبا عىل أمور قد ختفى عىل من يأخذ علم باب احليض من خمترصات كتب املذهب, ًمنبها

 . الخ )١(» ..:مقدم عليها قواعد الباب, ليتنبه هبا عىل وجه خفائها أو خمالفتها هلا, فنقول
لشيخ ابن حجر هـ إىل ا٩٥٣أرسلها الشيخ باقشري بعد فراغه منها عام قد و

ُأرسل له بعض علامء حرضموت «: ُاهليتمي بمكة املكرمة, قال جامع فتاو ابن حجر
 ً كتبه يف احليض مجع فيه مسائل كثرية من رشح املهذب وغريه, وضم إليها أبحاثاًمؤلفا

ِمن عنده وإشكاالت له ولغريه, وطلب منه الكتابة عليه بتقرير ما فيه أو رده, وإصالح  ِّ ِ َ
 . » عن غريهمًوخطله, لصعوبة باب احليض وكثر الغلط الواقع فيه لألكابر فضالخطئه 

ِّيقول ملخصه «: قال باقشري يف خطاب منه للشيخ ابن حجر أرفقه مع الرسالة
 هذه النبذة بحسب جهدي, وأرسلتها لفقيه العرص ومفتيه العامل ُكتبت: رمحه اهللا وعفا عنه

لينظرها فيصلح فسادها إن ... ريض اهللا عنه وأرضاه أمحد بن حجر اهليتمي ... العالمة 
كان, ويتمم ناقصها, وحيل مشكلها, فإن بضاعتنا مزجاة, وجهتنا خالية عن أمثاله, متع 

 . تأليف القالئدويبدو أن تارخيَها متقدم عىل زمن.  الخ..) اهللا به اإلسالم واملسلمني 
 :حهاورشـ 

كتبه «: قال جامع فتاواه): هـ٩٧٤ت  ( للشيخ اإلمام أمحد بن حجر اهليتميرشح
 بتفهمه واإلحاطة بام نبه عليه فيه, مما مل نجده إال يف هذا ً له الذهن, معتنياًشيخنا مفرغا

; فإنه ورد أما بعد«:  بعد الديباجةهأول. »الكتاب ورشحي اإلرشاد والعباب له نفع اهللا به
كتاب يف أحكام احليض ) هـ٩٥٣(عيل يف أواخر شوال سنة ثالث ومخسني وتسعامئة 

اهللا بن عبد اإلمام العالمة الورع الصالح الفهامة ـ والنفاس واالستحاضة, خلصه مؤلفه 
                                           

 ., وما بعدها١/٨٣, لفتاو الفقهية الكرباابن حجر اهليتمي, : ينظر)  ١(



٤٩٧ 
 من رشح املهذب وغريه, مع ضم  ـ نفع اهللا بعلومه ومددهحممد بن أيب قشري احلرضمي

مشكله  مني النظر فيه بتتميم ناقصه وحل ًإشكاالت إليه لنفسه وغريه, ثم أرسله إيل طالبا
وإصالح ما ينبغي إصالحه, فأجبته إىل ذلك بالكالم عىل مشكالت مسائله, وبيان ما 

 .الخ »..فيها, مع تقرير وجه الصواب بدالئله 
 : نسخ الرسالة ورشحها

كام يف مصادر ) ٦٠٣١٢٤(منها نسخة بمكتبة بلدية اإلسكندرية حتت رقم 
 فيه وجدت إىل الفهرس الشامل ُعت عن الفهرس الشامل, وملا رجًنقال. األستاذ احلبيش

 . جمردةُ هذه الرسالة للشيخ ابن حجر, مما يفيد أن املوجود إنام هو رشحها ال الرسالةنسبة
 :طبعتها

ضمن الفتاو الفقهية الكرب للشيخ ابن ) املتن والرشح(طبعت هذه الرسالة 
 مس الرميل, صدرتحجر اهليتمي, املطبوعة يف مرص يف أربعة أجزاء, وهبامشها فتاو الش

هـ, ثم صدرت عنها طبعات مصورة, ١٣٠٨طبعتها األوىل باملطبعة امليمنية بمرص عام 
ويتلوها ). ٩٧−١/٨٣«): وعليها اعتامدي يف العزو هنا( هـ١٤٠٣كنرشة دار الفكر لعام 
 ).١٢٢−١/٩٧«: رشح الشيخ ابن حجر

من كتاب الرشيف اخترصه :  القول األحر يف حكم التطليق عىل اإلبراء ـ]١٠٣[
, وهذه املسألة أشغلت الفقهاء يف »املحرر من اآلراء« :املسمى) هـ٩١١ت (السمهودي 

ذلك العرص, فبني راد ومردود عليه, وللشيخ ابن حجر اهليتمي, وللشيخ ابن زياد اليمني 
 .مفتي زبيد, وللمذكورين هنا, عدة رسائل يف نفس املسألة, وطال النقاش بينهم فيها

 :نسخه
 ,٦٢(يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء برقم , عرص املؤلفيف نه نسخة عتيقة كتبت م



٤٩٨ 
, والفهرس ٣/١١٣٦: , كام جاء يف فهارس اجلامع الكبري)١٥٤−١٤٢:  ورقة١٣) (جماميع
 .٨/١٥٥: الشامل

 :نقول عنه يف كتب الفقهاء* 
 .خمترص املحرر من اآلراء: , وسامهوجه أ/٢١٨ورقة : من فتاو باصهي ـ١
 .نفس تسمية باصهيب. ٥٤٧, ٣١٠ ص:الدشتة للعيدروس  ومن ـ٢
 فتح األغالق يف حكم حنث األيامن أو الطالق حيث تعلق بفعل فجر  ـ]١٠٤[

) هـ٩١١ت ( خلصه من كتاب للعالمة عيل السمهودي املدين :مع جهل أو نسيان أو إغالق
 .»الفوائد اجلمة«يسمى 
 :نسخه

:  ورقة١٣(يف )  جماميع,٦٢(برقم ) األوقاف(نعاء منه نسخة خطية بمكتبة جامع ص
 ًكان حيا(ّوهي نسخة من القرن العارش عليها خط العالمة موسى الضجاعي ) ١٧٦−١٦٤
, ٢٣١ ص:مصادر احلبيش: ينظر.  من وفاة املؤلفًوهذا التاريخ قريب جدا) هـ٩٦٢سنة 

 .٣/١١٢٣: فهارس مكتبة األوقاف بصنعاء
 :ك يف نسبتها إليهمؤلفات مفقودة أو مشكو* 

وموضعها يف اجلزء ,  مستلة من كتاب القالئدوهي : رسالة يف بيع العهدة ـ]....[
 . مل أرقمهاً مستقالً ولكوهنا ليست مصنفا.٣٣٢−١/٣١٧: األول
 :نسخها

)  ورقات٨( يف ,جماميع) ٢٩٩٥/٤(توجد منها نسخة يف مكتبة األحقاف برقم 
 .هـ١٢٦٧كتبت سنة 

ذكره الشيخ عمر بارجاء يف : الزهراء يف رشح الطلعة الغراءلعة اخل  ـ]١٠٥ [



٤٩٩ 
, ومن هذه الفائدة مخنت أنه كتاب )ب/١٦٣ق (: تشييد البنيان, ونقل فائدة فقهية عنه يف

 .ملن هو, ويف أي فن) الطلعة الغراء(, ومل أتعرف عىل املتن ًفقهي فوضعت له رقام
نسبه له إسامعيل البغدادي : العهود القول املعهود فيام عىل أهل الذمة من  ـ]١٠٦[

, وتبعه )١/٤٧١(, وكرره يف هدية العارفني )٢/٢٥٤(يف ذيله عىل كشف الظنون 
وال أدري ما مصدر البغدادي يف ذكره ونسبته ). ٢٣٦(األستاذ احلبيش يف مصادره 

 .وألن املثبت مقدم عىل النايف, وقد يكون له مصدر وثيق, فلذا أثبته ورقمته. للمرتجم
 ):هـ٩٦٧ت  ((*)الرمحن بن عمر العموديعبد  الفقيه ـ١٠١

هو العالمة الفقيه املحصل, أحد العلامء العزاب الذين آثروا العلم عىل الزواج, 
بن حممد بن عثامن العمودي, القيدوين ) األخري(الرمحن بن عمر بن أمحد عبد الشيخ 

اجر مع والده إىل مكة, الدوعني احلرضمي ثم املكي, ولد بقيدون من وادي دوعن, وه
 .كان حيفظ متن اإلرشاد يف الفقه

ت (والده الشيخ عمر بن أمحد العمودي : أخذ العلم عن مجاعة, منهم: شيوخه
ت (, وبمكة أخذ عن مجاعة عىل رأسهم الشيخ أمحد ابن حجر اهليتمي )هـ٩٤٨
 الفاكهي القادرعبد وما أحسن قول الشيخ «: , قال العيدروس يف النور السافر)هـ٩٧٤

َأخذ عنه رواية, أخذ شيخ عن شيخ, كام قيل : فيه حني ذكر أنه أخذ عن الشيخ ابن حجر
َولعمري; إن شيخنا العمودي هو أجل من أن يقال يف : يف أخذ أمحد عن الشافعي, ثم قال ُّ َّ

ُتلميذ, وإن جل الشيخ: حقه بعد انتهائه َّ  عن ًكام أخذ كثريا.  ابن حجر اهليتمي:, يعني»ٌ
ق (ووقفت يف فتاو الشيخ باحويرث ). هـ٩٥٢ت (شيخ أيب احلسن البكري املرصي ال

                                           
, ابن العامد, ٣٥٩ ص:تاريخ الشحر, بافقيه, ٣٥٨ ص:النور السافرالعيدروس, : مصادر ترمجته (*)

 :الفكر والثقافة, باوزير, ٢٣٦ ص:مصادر الفكر اإلسالمي, احلبيش, ١٠/٥٠٩: شذرات الذهب
 .١/٥٤٥: ية العارفنيهد, البغدادي, ٢/٢٠١: جواهر األحقاف, باحنان, ١٥٢ص



٥٠٠ 
الرمحن العمودي بأخذه عن  الشيخ حممد بن عبد عىل نص يفيد ترصيح الشيخ ): أ/٣٢٩

 ).هـ٩٥١ت (عمر باقضام باخمرمة 
 ).هـ٩٨٢ت (القادر الفاكهي املكي عبد  العالمة همّأجلمن : تالميذه

الشيخ الكبري, قدوة العارفني, «: ال يف حقه مؤلف النور السافرق: منزلته العلمية
 إىل العلم والتأليف, ومل يتزوج قط, وكان ٌمنقطع , وذكر أنه»وحجة اهللا عىل السالكني

القادر الفاكهي املكي عبد ولتلميذه الشيخ . صاحب أحوال فاخرة, وله مناقب حسنة
) ٣٦٠ص(عيدروس يف النور السافر إطناب يف الثناء عليه, ونقل عنه ال) هـ٩٨٢ت (

إرشاد الغني (ومن أراد الوقوف عىل عنوان مناقبه, وعيل مراتبه, فليقف عىل كتايب «: قوله
, فإين رشحت فيه بعض أحواله, وأرشت إىل )والفقري إىل فضل التقشف والرضا باليسري

 ., إلخ»..مجيع كراماته 
  برشح املقدمة احلرضمية)هـ٩٧٤ت  (وهو الذي أشار عىل الشيخ ابن حجر اهليتمي

سألني بعض الصلحاء أن «:  الذي قال يف ديباجته»املنهاج القويم«فوضع رشحه الشهري 
ِّ, وقد علق كافة املحشني عىل هذه , إلخ».. عىل مقدمة اإلمام الفقيه ً لطيفاًأضع رشحا َ ُ َّ

ن له الفضل يف كام كا. املرتجمالرمحن العمودي عبد بأنه املقصود هو الشيخ : العبارة
اهللا باكثري بوضع نظم يف فن األصول يشتمل عىل عبد الرمحن بن عبد اإلشارة عىل الشيخ 

 .للسيوطي, كام سيأيت يف ترمجة باكثري) النقاية(ما ورد يف 
 .هـ, رمحه اهللا٩٦٧ رجب سنة ٩تويف بمكة املكرمة يوم اجلمعة : وفاته

 : مصنفاته الفقهية* 
وهو أهم مؤلفاته, بل من :  ألهل اليمن من الفتو حسن النجو فيام ـ]١٠٧[

 . ال غري فقهاء حرضموتيذكره إالمل وأهم مؤلفات فقهاء هذا القرن العارش, 



٥٠١ 

 :نسخه
مل أقف منه عىل نسخة كاملة حتى اآلن, ولكن شيخنا العالمة الناخبي رمحه اهللا 

ياراته لبلدة قيدون سنة تعاىل استنسخ بعض فصوله للمكتبة السلطانية باملكال  يف إحد ز
هـ, وهذا يدل عىل وجود نسخة من الكتاب يف قيدون وهو ما أكده يل شيخنا رمحه ١٣٨٣

 .اهللا, ونسأل اهللا أن يكرمنا بالعثور عليه
وهذه القطعة املستنسخة حمفوظة يف مكتبة األحقاف برتيم وهي الثالثة ضمن 

حياء املوات من كتاب حسن باب إ(, وعنواهنا عىل طرة الغالف )٣٠١٥(جمموع رقم 
اهللا بن عمر بن الشيخ عمر عبد , وهي بقلم أمحد بن ) صفحات١٠(تقع يف ) النجو

 .هـ١٣٨٣ ذي القعدة سنة ٨العمودي يف 
ويف هذه القطعة املنسوخة نصوص منقولة عن فتاو مجاعة من فقهاء القرن 

ت (اهللا بلحاج بافضل د عبفتاو الشيخ : العارش, ممن يعد يف طبقة شيوخ املرتجم, منها
ت (, وفتاو الرشيف السمهودي )هـ٩١٣ت (, وفتاو الفقيه ابن مزروع )هـ٩١٨
, )هـ٩٢٣ت (, وفتاو موسى ابن الزين الزبيدي )هـ٩٣٠ت (, وفتاو املزجد )هـ٩١١

. ابن حجر اهليتمي, وأيب احلسن البكري: وفتاو اجلامل ابن ظهرية, وبالطبع فتاو شيخيه
) هـ١٠٣٧(الرحيم البرصي عبد كالسيد عمر بن : ن يعد يف أقرانه أو تالميذهّبل نقل عم

, فهو كتاب نفيس, وفيه نصوص نادرة من كتب قد ال يوجد وباجلملة. مفتي املدينة; وغريه
 . ًأكثرها اليوم, ولو وجد فسيكون نفعه كبريا

 :ما وجد من نقول معزوة إليه يف كتب فقهاء حرضموت* 
 ., وعدة مواضع١٣٥ص :سقاف الفقهي جمموع آل الـ١
 .٥٩, ٥١ ص):هـ١٢٠٤ت ( فتاو السيد أمحد بن حسن احلداد ـ٢
 .٢٤ ص):هـ١٣٤٨ت (اهللا البار عبد  فتاو السيد حممد بن ـ٣



٥٠٢ 

األجوبة « ًويسمى أيضا:   املرعى األخرض من فتاو البكري وابن حجر ـ]١٠٨[
 قال يف مقدمة تلك األسئلة التي رفعها ., ذكره كل من ترجم له»احلسنة عن أسئلة اليمنة

; فهذه وبعدأصلح اهللا العلامء ونفع هبم املسلمني, «: إىل الشيخني البكري وابن حجر
مسائل تعم هبا البلو, ويكثر وقوعها يف الفتو يف املياه املباحة ما يملك منها وما ال 

ويف . ع املحياة, ونحوهايملك عند حصوهلا يف األمالك كالربك واحلياض واألهنار واملزار
املياه اجلارية يف األهنار لألمالك, وما يتعلق بذلك من املنازعات بني أرباهبا, ورتب ذلك 

 : يف أربعة فصول وخامتة
 .فيام يملك من املياه املباحة وما ال يملك: الفصل األول
 .فيام يتعلق بحكم األرايض التي ترشب دفعة واحدة: الفصل الثاين
 .فيام يتعلق بحكم األرايض التي ترشب عىل التعاقب: ثالفصل الثال

 .فيام يتعلق بحكم انقسام املاء بني الرشكاء يف سواق متعددة: الفصل الرابع
 .  يف مسائل متفرقة عىل أبواب الفقهامتةاخل

وللمجيب أصلحه اهللا تعاىل ونفعنا به نظره عىل ما يقتضيه وضع اجلواب من تأخري 
سؤال من خلل بسبب زيادة أو نقص, وللمجيب أدام اهللا النفع به وإصالح ما وقع يف ال

 يف هذا األمر ً نافعاً مستقالًللمسلمني التبسط والتفريع عىل ما يتعلق بذلك, ليكون كتابا
 ومنشأه, مع أن األصحاب رمحهم اهللا مل عبد الذي عمت به البلو يف اجلهة التي هبا مولد ال

 . انتهى.»يدركه املتأهل باستنباط من كالمهميشبعوا الكالم يف ذلك, فإنام 
هللا  احلمد «:طية املوجودة, وهي مقدمة لغري الشيخ العمودياخل النسخة أولو

; فهذه وبعد... م عىل منهاج اهلد بحسن إهلامه ِّمرشف العلامء بمزيد إكرامه, وداهل
ي الصديقي الرمحن بن حممد البكرعبد حممد بن حممد بن ...  صدرت من الشيخ ٌأسئلة

... ه اإلمام ُ عليها بعده تلميذَ كاف, ثم أجابٍ شافٍفأجاب عليها بجواب... الشافعي 



٥٠٣ 
ًأمحد بن حجر بجواب دال عىل فضله وغزارة علمه, وقد رتبت اجلميع كام سيأيت جامعا ُ 

 جلواب الشيخ البكري ثم بعده جواب تلميذه ابن ًلكل جوابني عىل سؤال يف حمله, مقدما
 . إلخ, ».. حجر

 , فهذه أسئلة وردت عيل من اليمن,وبعد..  «: بعد الديباجة, مقدمة الشيخ البكريـ 
عمره اهللا بذكره, وأجراه عىل عوائد بره, وحفظه بمزيد بركة ساكنيه, وخصص السائل 

, » ..األجوبة احلسنة عن األسئلة اليمنة: وسميته... بمزيد من ذلك ليصل منه إىل هناية متنيه 
 .إلخ

; فهذه أسئلة وردت عيل من بعض وبعد«:  بعد الديباجةدمة الشيخ ابن حجر,مقـ 
نواحي حرضموت, من عند السادة القادة الصلحاء الكرباء ذوي الكرامات الشهرية, 
واملناقب الفاخرة الكثرية, بني الشيخ اإلمام الكبري العارف باهللا سعيد العمودي, أعاد اهللا 

شاراته, وكذلك من فروعه الطيبة اليانعة املثمرة, املتحلية عيل من بركاته, ونفعني بصالح إ
فأجبت عنها مع تضعيف احلال, وتشتت البال, . بمعايل األخالق واآلداب املستكثرة

وتزاحم اهلموم, وترادف الغموم, لسوء ما اقرتفت من الذنوب, وقبيح ما مجعت وحتليت 
 املثالب, ومع التواين عام يبلغ الصادق به من العيوب, مع عدم الرجوع إىل اهللا تعاىل عن هذه

املآرب, لكن رجوت بالتصدي لذلك والدأب فيه, مع أن أكثره ال يستضاء بقوادمه وال 
خوافيه, ومع قرص الباع يف هذه الصناعة, والظفر إال بنزر من هذه البضاعة, عود نفحة من 

عة, فرشعت يف ذلك, صالح دعواهتم النافعة, وحصول البغية من حلظاهتم وكلامهتم اجلام
 ., إلخ»...» املرعى األخرض من فتاو ابن حجر«: وسميتها بكتاب

 : نسخه
 للعالمة) املرعى األخرض(أن نسخة من ) ٢٣٦ص(ذكر األستاذ احلبيش يف مصادره 

 ومل حيدد اسم هذه املكتبة أو يذكر اسم .حممد بن حممد البكري موجودة يف مكتبة سيون



٥٠٤ 
اص بمخطوطات حمافظة حرضموت اخل يف الفهرس القديم ثم وجدته أورده. مالكها

, وذكر أن عدد أوراقه ) سيونـفرع مكتبة الكاف (ضمن كتب ) ٤٧٥(برقم ) ٨٦ص(
 للبكري ًكتابا)  فقه٤٥٨(ثم وجدت يف مكتبة األحقاف للمخطوطات برقم )!  ورقة٧٥(

َاألجوبة احلسنة يف أسئلة اليمنة(نفسه حتت مسمى  ; حسب الفهرس  ورقة٩٥( يقع يف )َ
هـ, وقد حصلت عىل مصورة منها بحمد اهللا, ١٢٦٨, كتبت هذه النسخة سنة )اجلديد

فهل هي نفس النسخة التي ذكرها األستاذ احلبيش أم . وهي ضمن جمموعة حسن الكاف
 غريها? 

 الذي نسبه احلبيش للبكري يف الفهرس القديم, هو نفسه املرعى األخرضفكتاب 
مع مالحظة أن تسمية . ي الذي ذكر يف فهرس األحقاف اجلديد للبكراألجوبة احلسنة

 ! حقها أن تنسب البن حجر اهليتمي) املرعى األخرض(
 النسخ, ومع أن باذيبية املنشأ, باميةِش: وهذه النسخة القيمة املحفوظة يف األحقاف
 جدنا الفقيه لمبقفهو :  عليهُه وتعرفتُزتَّيَالناسخ مل يدون اسمه عىل العادة اجلارية, ولكني م

 نامذج ّ ولدي,وخطه معروف عندي) هـ١٣٢٠ت (سامل بن حممد بن عبود باذيب الشبامي 
اهللا بن أيب بكر بن عمر بايوسف عبد  باسم الشيخ الفقيه  متلكعىل الغالف و.كثرية منه
 .الرمحن بن شيخ الكافعبد  السيد باسمثم ي, الشبام

 رها العيدروس يف النور السافر, وبافقيهذك: حاشية عىل متن كتاب اإلرشاد ـ ]١٠٩[
 ., وهي مفقودة اليوم»وكان أراد حموها, فمنعه الشيخ ابن حجر من ذلك«: يف تارخيه, وقاال

ذكره العالمة السيد طه بن عمر السقاف : اختصار فتاو إسامعيل احلباين ـ ]١١٠[
 ). ??ص(يف جمموعه الفقهي 

 :ومن املشكوك يف نسبته إليه* 
وفتح اجلواد كتاب شهري لشيخه :  حاشية عىل فتح اجلواد رشح اإلرشاد ـ]١١١[



٥٠٥ 
البغدادي يف هدية العارفني : , نسب هذه احلاشية له)هـ٩٧٤ت (ابن حجر اهليتمي 

, واهللا أعلم بصحة )١٥٢: ١(وتبعه األستاذ احلبيش يف جامع الرشوح ) ٥٤٥: ١(
 .ذلك
 ):هـ٩٦٨يل حوا ((*)الرمحن بن حممد باصهيعبد  الفقيه ـ١٠٢

الرمحن بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد  العامل الورع, الشيخ ,الفقيه الفاضلهو 
يف جاء . ات املسجد اجلامع بشبام الشبامي احلرضمي, ناظر صدق,حممد باصهي, الكندي

أن بعض الوالة الغاشمني من : هـ٩٤٣يف حوادث سنة ) ٢٤٠ص ( لبافقيهتاريخ الشحر
, ) أوقية من الفضة٧٠٠(مقداره   بعد أن حبسه مااملرتجمعىل آل كثري يف حرضموت هنب 

 .من غلة أوقاف املسجد اجلامع بشبام
, )هـ٩٠٣ت (الرمحن عبد أخذ عن أبيه العالمة الفقيه الشيخ حممد بن : شيوخه

وذكر عنه ابنه املفتي أنه كان يراسل مجاعة من فقهاء عرصه ويستفتيهم يف بعض . وغريه
احلسن البكري  , وأبو)هـ٩٥٧ت (ب الدين أمحد بن محزة الرميل الوقائع, منهم شها

 ., وغريهم)هـ?٩٧٠ت (القادر احلباين عبد , والفقيه )هـ٩٥٣ت (الصديقي 
 .اآليت ذكرهالرمحن باصهي, عبد ابنه الشيخ املفتي سامل بن : ُّ أجل من أخذ عنه:تالميذه

 يف فتاويه, ووصفه بالعلم والفقه,ذكره ابنه املفتي الشيخ سامل باصهي : منزلته العلمية
 الرمحن باصهي وغريه من فقهاء حرضموتعبد سمعت شيخي ووالدي «: ومن أقواله فيه

  .الخ» ..
هـ أثناء جماعة رهيبة فتكت بالبالد, فصدر أمر ٩٦٨ إىل سنة ًكان الشيخ حيا: وفاته

 ًاء الوافدين إنقاذا من غلة وقف الغرباجلياع عىل املرتجم ينفق بأن آنذاكمن سلطان شبام 
  .هتمحليا

                                           
, ١٢٩ورقة : فتاو الشيخ سامل باصهي, سامل باصهي, ٢٤٠ ص:الشحر تاريخبافقيه, : مصادر ترمجته (*)

 .٢/١٨٣: العدة املفيدةابن محيد, 



٥٠٦ 

 :الفقهيةآثاره * 
ضمن ) ١٢٩الورقة (الرمحن باصهي عبد جاء يف فتاو ابنه الفقيه سامل بن  ـ١

وقد كان والدي رمحه اهللا, سأل مجاعة عن أوقاف مسجد جامع «: مسألة يف باب الوقف
ميل املرصيان, احلسن البكري, واإلمام أمحد الر أبو: شبام, فالذي سأهلم من األئمة

 . والعبارة بعدها ناقصة من األصل. انتهى.»القادر بن أمحد اإلرسائييلعبد والعالمة 
وعىل نقص العبارة, وعدم حصولنا عىل نصوص فتاو املشايخ األعالم يف 

 ففيها دالالت كبرية عىل مد التواصل العلمي بني فقهاء حرضموت عامة املوضوع,
حيث (, واحلرمني )حيث الشيخ الرميل( الكبار يف مرص وشبام خاصة بفقهاء الشافعية
كام تدلنا عىل مد الورع والنزاهة التي كان يتحىل هبا ناظر ). كان الشيخ البكري يف مكة

الوقف يف ذلك العرص, وشتان ما بني أولئك الرجال املخلصني, وبني ناظري أوقاف 
 !!زماننا هذا
عن الشيخ سامل باصهي قوله ): ١٨٨ص(آلل السقاف » املجموع الفقهي« ويف ـ٢

الرمحن باصهي وغريه من فقهاء عبد كنت سمعت شيخي ووالدي «: يف بيع العهدة
ًأمرون املعهد بوضع الفكاك عند عدل, واإلشهاد عليه, ويرونه سائغايحرضموت  ِ َِ , وله َ
 .»وجه عندي

 :(*))هـ٩٧٠بعد ( الفقيه أمحد بن أيب بكر بازرعة ـ١٠٣
ْمة الشيخ أمحد بن أيب بكر بازرعةهو الفقيه العال ُ الدوعني, عامل فقيه حمقق, جهلت ,َ

 .ترمجته إال من بعض إشارات يف بعض املخطوطات الفقهية
                                           

اهللا بازرعة, عبد , وابنه إجازة الفقيه بابحري للشيخ عثامن العموديأمحد عيل بابحري, : مصادر ترمجته (*)
 .وجه ب/٩٥ورقة ): خمطوطة(, السمط احلاوي



٥٠٧ 

اهللا بن عمر بابشري الدوعني أحد اآلخذين عبد تفقه عىل الشيخ الفقيه : شيوخه
 عيل أمحد بن ذلك يف إجازة الفقيه ُ, وجدت)هـ٩٠٣ت (عن الشيخ حممد باجرفيل 

اهللا بن أمحد عبد بابحري الذي رفع سنده يف رواية كتاب اإلرشاد البن املقري, عن الشيخ 
 .بسنده عن باجرفيل, ,, عن بابشري)املرتجم(أبيه بازرعة, عن أخيه حممد, عن 

 الشيخ حممد بن أمحد بازرعة أخذ عنه كتاب :انعرفنا منهم ابناه الفقيه: تالمذته
اآليت  ,»السمط احلاوي«اهللا بن أمحد مصنف عبد  والشيخده, اإلرشاد البن املقري بسن

 .ذكره
 :مصنفاته الفقهية* 

يف النسخة التي بحوزيت من كتاب فائدة معزوة إليها وجدت :  فتاو ـ]١١٢[
, وهذا نص الفائدة التي )الوجه ب/٩٥ورقة (اهللا عبد البنه الشيخ ) السمط احلاوي(

 : وجدهتا
َيب بكر زرعةالعالمة أمحد بن أ وسئل« ْ عن أرض موقوفة خربت من السيل وال : َ

ونة تستغرق غلتها سنني, ولكنها تصلح للغرس, فهل جيوز ؤعاد تصلح ذبر إال بم
 الغرس فيها, أو جيوز عامرهتا بجزء منها ولو تغريت هيئته?

بأنه ال جيوز أن يغرس األرض املذكورة يف السؤال, ألنه يغري هيئة الوقف, : فأجاب
 هلا عىل حق املوقوف عليهم, وإن ً عىل الناظر أن يرصف غلتها عىل العامرة, مقدمابل جيب

لة هذا السؤال أاستغرقت العامرة الغلة سنني كام هو مقرر يف كتب األصحاب, وليس مس
ٌأن سبب تعطل الوقف متعلق بملك احلائز الذي غرس : ّلة املزجدأّلة املزجد, ألن مسأكمس ِ ِ َ

 . نعه من الترصف يف ملكه, فجوز الغرس لئال تتعطل منفعة الوقفأرضه وال سبيل إىل م
 .»أو جتوز عامرهتا بجزء منها?«: وأما قول السائل



٥٠٨ 

أنه ال جتوز اإلجارة بجزء من املعمور يف امللك املطلق الذي جيوز للاملك : فاجلواب
 بام يزيل أن يترصف فيه بام يزيل امللك, فكيف يف الوقف الذي ال جيوز ترصف الناظر فيه

 امللك ألن امللك يف الوقف هللا تعاىل فال جيعل بعضه أجرة بل مرصف العامرة هي األجرة
 .)١(» من فتاويه نفع اهللا بهًانتهى ملخصا. بعني الغلة, كام مر

 ):هـ٩٧٢ −٩٠٧(; الشافعي الصغري (*)اهللا بن عمر باخمرمةعبد  اإلمام ـ١٠٤
د املتفحص, امللقب بالشافعي الصغري, الشيخ اإلمام العالمة, الفقيه املتبحر, الناق

اهللا بن أمحد باخمرمة, السيباين احلمريي عبد اهللا بن الشيخ عمر بن الشيخ اإلمام عبد 
هـ, وحفظ ٩٠٧ مجاد األوىل سنة ١٠اجلوهي, اهلجريني ثم العدين, ولد باهلجرين يف 

 .القرآن وهو ابن سبع
, وعمه املؤرخ )هـ٩٥٢ت ( عمر أجلهم والده الفقيه العارف الشيخ: شيوخه

 الذي كان, )هـ٩٤٣ت (اهللا بارسومي عبد , والقايض )هـ٩٤٧ت (القايض الطيب 
ت (َّ أمحد بن عمر املزجد  عدن الفقيهوقايض. إين استفدت منه أكثر مما استفاد مني: يقول
 ًاني, وثا)هـ٩٤٤ت (الرمحن ابن الديبع الشيباين عبد عن احلافظ  ًأوالزبيد ب, و)هـ٩٣٠

                                           
البنه الشيخ ) السمط احلاوي(هذه الفائدة وجدهتا مكتوبة عىل هامش النسخة الدوعنية من كتاب ) ١(

هـ, كام سيأيت وصفها, ويف هذا احتامل أو دليل عىل ١٢٦٧عبد اهللا بن أمحد بازرعة, املنسوخة سنة 
, ما مل يكن )هـ١٢٧٠البار, تويف بعد وهو السيد حممد بن حسن (وجود هذه الفتاو عند الناسخ 

 .نقلها عن هامش األصل الذي نقل عنه نسخته, واهللا أعلم
, باسنجلة, ٣٧٨ ص:النور السافر, العيدروس, ٤٠٣ ص:الدر الفاخرحممد بامجال, : مصادر ترمجته (*)

, ٤٨٦−٤٧٠ ص:السنا الباهر, الشيل, ٣٧٠ ص:تاريخ الشحر, بافقيه, ١١٥ ص:العقد الثمني الفاخر
: األعالم, الزركيل, ٨/٤٣١: شذرات الذهب, ابن العامد, ١/١٥٧: تاريخ الشعراءالسقاف, 

, احلبيش, ٣١١: التاريخ احلرضمي اروأد, الشاطري, ٢/٢٦٥: معجم املؤلفني, كحالة, ٤/١١٠
 . ٢٣٦ ص:مصادر الفكر



٥٠٩ 
 للحج وأخذ بمكة عن سار, ثم )هـ٩٤٨ت ( العالمة أمحد الطنبداوي عنهـ ٩٤٦سنة 

 ).هـ٩٥٢ت (الشيخ أيب احلسن البكري املرصي 
َفزعم أنه أخذ بمكة عن الشيخ حممد بن عراق :  وأغرب الشيل يف السنا الباهر*

إجازات ولعله أخذت له يف املدينة, ) هـ٩١١ت (, وعن السيد السمهودي )هـ٩٣٣ت (
 !عامة منهام يف صغره

أخذ عنه مجع غفري من أهل العلم, وممن خترج به الفقيه العالمة حممد بن : تالميذه
القادر عبد الرحيم باجابر, والشيخ عبد , والفقيه حممد بن )هـ١٠١٥ت (القادر احلباين عبد 

بافقيه يف , هؤالء نص عليهم العيدروس والشيل و)هـ٩٧٩ت (اهللا بافضل العدين عبد بن ا
 . يف تارخيه عىل أخذه عنهَّنص) هـ٩٨٦ت (اهللا باسنجلة عبد الفقيه املؤرخ : ومنهم. ترمجته

 .الفقيه العالمة حممد بن أمحد باعيل بن عفيف اهلجراين: همومن أبرز
السيد اإلمام, شيخنا العالمة مفتي األنام, «: قال تلميذه باسنجلة: منزلته العلمية

 من ًأوحد أهل عرصه يف الفقه ويف سائر العلوم, معدودا«:  بامجال, وقال»وحجة اإلسالم
انتصب للتدريس «: وقال العيدروس. »أعيان األكابر, ومل يوجد له يف جهته مماثل وال مناظر

والفتو, وصار عمدة يرجع إىل فتواه, وانتهت إليه رئاسة العلم والفتو يف مجيع جهات 
النازحة واألقاليم البعيدة, وويل قضاء مدينة الشحر ُاليمن, وقصد بالفتاو من اجلهات 

 .  انتهى.»مرتني, وأقام آخر عمره بعدن, وويل هبا مشيخة التدريس يف مواضع متعددة
املنصورية والظاهرية, كام درس باملدرسة : كان تدريسه يف عدن يف املدرستني: قلت

 .  واحلرمني, وزبيد, وتعزّودرس يف حرضموت, والشحر,. هباالفرحاتية, واملسجد اجلامع 
 سنة, ٣٦هـ, وعمره ٩٤٣سنة : وكانت واليته القضاء يف الشحر مرتني; األوىل

. هـ, ويف املرتني مل يبارش القضاء إال مدة يسرية وما يلبث أن يعزل نفسه٩٥٤سنة : والثانية
عىل لو حلف أحد بالطالق أن ما : يقول وكان الشيخ املفتي أمحد بن عمر احلكيم الزبيدي



٥١٠ 
 فكالمه ;وباجلملة«:  قال العيدروس!اهللا باخمرمة ما حنَثعبد األرض أعلم من الشيخ 

وأبحاثه يف كتبه وأجوبته تدل عىل قوة فطنته, وغزارة مادته, وكان مع ذلك يغلب عليه 
ًاحلرارة حتى عىل طلبته, وكان فيه ـ عىل ما قيل ـ بأو مفرط, والكامل هللا, وكان فصيحا ٌ 

 . انتهى.» يف األدب, نادرة الوقت يف النظم والنثرً, فاضالًبليغا
 :فقهاء عرصهوبني باخمرمة ـ 

 للمكابرة ً للتكلف, كارهاً طارحا ـكام وصفه مرتمجوهـ كان الفقيه باخمرمة 
والتعسف, صاحب ملكة قوية يف الفقه, أعجوبة يف احلفظ والذكاء, عىل حدة تعرتيه يف 

, ومما جر له مع علامء عرصه من ً العلم والدين أحدااحلق, وكان ال حيايب وال جيامل يف
 :ذلك

رشح «وهو يف طبقة شيوخه, ذكره يف ): هـ٩٢٦ت (الشيخ زكريا األنصاري  ـ١
 يف مسألة حتكيم :»أسنى املطالب« عىل وهم وقع له يف كتابه ً منبها)١(»العدة والسالح
: ـ النووي يف الروضة لعبارةه ِفهم  عىلًـ بناء زكريا ُ الشيخَ احلاكم, فذهبِدْالعدل عند فق

ل ّ وفص,»!وهذا كله خبط عشواء«:  يف ذلك اإلسنوي, قال باخمرمةًأن ذلك ممنوع, متابعا
 عىل االختصار ِّاملبني ِوإنام نبهت عىل ذلك يف هذا التعليق«:  ثم قال,القول يف املسألة

هذا العرص عمدة للخاص ألن كالم الشيخ زكريا رمحه اهللا صار يف  االغرتار به, َخشية
,  عىل رأس التسعامئةُأنه العامل املجدد: والعام, وهو جدير بذلك وحقيق به, واعتقادي فيه

 يؤخذ من قوله ويرتك إال األنبياء عليهم الصالة ٌّلُولكن االنسان حمل السهو النسيان, وك
 . انتهى.»والسالم
هـ ٩٤٩ه باخمرمة سنة اجتمع به الفقي): هـ٩٧٤ت (الشيخ ابن حجر اهليتمي  ـ٢

سعة علمه بيف حجته الثانية, كام يف السنا الباهر, وتذاكر معه يف مسائل فأعجب ابن حجر 
                                           

 ., طبعة ابن حزم٣٢٥ ص) ١(



٥١١ 
َ, وحكيإنه العامل املجتهد, وأنه كاد أن يكون املجدد يف القرن: وقال عنهوحسن فهمه,  ُ :

ه حدة فال الرجل تعرتي:  وقال, فاعتذرهأهنام اختلفا يف مسألة فأراد املرتجم أن يناظر
 !يصلح للمناظرة

ضمن كالم للعالمة الفذ ) ١٢٢ص(:  آلل السقاف»املجموع الفقهي«جاء يف و
 بني الشيخني ابن حجر ًارمحه اهللا, قوله مقارن) هـ?١٠٧٠ت (الشيخ أمحد مؤذن بامجال 

وأما بقية القراءة واألذكار الواردة بعد الصالة من غري رشط يف جلوس, فقد «: واملرتجم
 أيب خمرمة عىل َألن كالمكالم ابن حجر, : واألرجحكالم ابن حجر وأيب خمرمة فيها, تقدم 

 . انتهى.»وهو يف علم احلديث حامل لوائه! كيف.  ابن حجر عىل النقلَالبحث, وكالم
 .فهو يفضل ابن حجر ويقدمه لقوة حجته يف احلديث

, ً ونثراً ردود نظامكانت بينهام): معارص (القادر بن أمحد احلباينعبد العالمة  ـ٣
وحصل بينه وبني حميي «): ٤٧٣ص(جاء يف السنا الباهر .  يشء منهاذكرومل أقف عىل 

 كل َالقادر بن أمحد اإلرسائييل مطارحات ومناظرات, اعرتف عبدالدين العالمة 
 . انتهى.»لصاحبه بالفضل

 يف هـ ودفن برتبة الشيخ جوهر العدين٩٧٢ رجب ١٠تويف يف ثغر عدن يف : وفاته
َقرب اإلمام القايض حممد بن سعيد ابن كبن الطربي قايض عدن, يف نفس القرب الذي دفن  ُِ

 .اهللا بن أمحد باخمرمة, رمحهم اهللا تعاىلعبد ُّفيه قبله جده اإلمام 
 :مصنفاته الفقهية*  

اتفق مرتمجوه عىل أن له مصنفات عديدة, كام له رسائل ومنظومات لطاف, 
  ً مؤلفا٢١(وقد عددت منها ! ذيولهال يف كشف الظنون و منها يشء يف ه مل يردن أ:العجيبو

, عىل  املؤرخني, وتفاوت بقيةً, انفرد العالمة الشيل يف السنا الباهر بذكرها مجيعا)ًفقهيا
 :النحو التايل



٥١٢ 
 مالحظات عدد املؤلفات املصدر
 ً واحداًعد الفتاو كتابا  مؤلفات٧ النور السافر

 ً واحداًعد الفتاو كتابا  مؤلفات٧ يشمصادر الفكر للحب
ومنظومــات يف الفلــك «. ً واحــداًعــد الفتــاو كتابــا  مؤلفات٧ تاريخ بافقيه

 .كذا بالعموم ومل حيدد »كثرية, وجداول
 .بفصل الفتاو إىل كتابني  مؤلفات٧ معجم املؤلفني لكحالة

 .بدون حتديد» رسالتان يف الفلك واملواقيت«: وذكر
, وسـمى بعـض مؤلفاتـه يف ً واحـداًعد الفتاو كتابا  مؤلفات١٠ زركيلاألعالم لل

ــك ــالته  .الفل ــد رس ــة«وع ــا» اللمع ــك مؤلف  ًيف الفل
الرسـالة املختـرصة يف معرفـة « عني ي, وإنام هًمستقال

 .واحدكتاب , فهام  قبلهاالتي ذكرها» القبلة واألوقات
فصلني اللذين ذيلهام عـىل عد الفتاو كتابني, وعد الب ً مؤلفا١٥ تاريخ الشعراء

 .الرحبية مؤلفني مستقلني

 : املصنفات املوجودة ـأ
 التي ذكرها بامجال يف الدر »الفتاو الكرب«وهي :  الفتاو العدنية ـ]١١٣[

الفاخر, والعيدروس يف النور السافر, وبافقيه يف تاريخ الشحر, والشيل يف السنا الباهر, 
زركيل يف األعالم, وكحالة يف معجم املؤلفني, واحلبيش يف والسقاف يف تاريخ الشعراء, وال

فتاو ( فاملراد هذه, وإذا أريد جده قيدت بـ»فتاو باخمرمة«مصادره, وإذا أطلق النقل عن 
قال بامجال يف الدر . »الصغر« أو »اهلجرانية«ـ, وإذا أريد فتاواه األخر قيدت ب)اجلد

: وقال الشيل, »الفتاو املشهورةه, ومن أحسنها وله عدة مصنفات يف الفقه وغري«: الفاخر
»الكرب التي أطنب فيها وأسهب, ومجع من أعاجيب الفوائد وأغرب, فكانت الفتاو 

عىل التحقيق حاوية للمذهب, ومنقاة من كل فرع وأصل حمرر مهذب, وتويف عنها وهي 
, )٣٨٠ص (لنور السافروذكرها العيدروس يف ا, »غري مرتبة, فرتبها ولده عيل زين العابدين

 يف جملد فتاو كبرية«: ومل يسمياها, واكتفيا بقوهلام) ٣٧٠ص(وبافقيه يف تاريخ الشحر 



٥١٣ 
هذه حيدد كوهنا لم عمم فوذكر بعض نسخها و) ٢٣٧ص(واحلبيش يف مصادره . »ضخم

 . أم اهلجرانية
 الكريم هللا احلمد«: قال رمحه اهللا: جامعها ومرتبهازين العابدين وهذه مقدمة ابنه 

 من عباده وهداهم ملراده, وأظهر هلم احلق من ًاملنان, الكثري اإلحسان, الذي وفق قوما
; فإن شيخنا الوالد البحر أما بعد«: ثم قال. »الدين, وحل هبم املشكالت بني املسلمني

اهللا بن أمحد عبد اهللا بن عمر بن عبد النحرير املدقق, والشيخ اإلمام املحقق, عفيف الدين 
خمرمة تغمده اهللا برضوانه, وأسكنه بحبوح جنانه, ملا طار صيت جاللة قدره يف با

األقطار, وسار نباهة ذكره يف األمصار, قصده بالفتاو احلارض والباد واجلم الغفري, 
وض يف تيار اخلواجلمع الكثري, ال سيام العلامء الراسخني, واألئمة املرشدين, لتفرده ب

َأرسارها, سعى يف مطالبهم جمهوده, ونثل يف مآرهبم بحارها, والكشف عن أستار 
َموجوده, فأوصلهم إىل لطائف وفوائد ال حتىص, ونفائس وغيوث ال تستقىص, فاهللا تعاىل 

 . يشكر زلة مساعيه, ويصون عن إزراء القادح معاليه
وطاملا طلبني كثري من اإلخوان, وأعزة األخدان, أن أمجع ما عثرت عليه من ذلك, 

 ترتيبه عىل أبواب الفقه أحسن املسالك, فأجبتهم ملا عيل به حتموا, فرصفت وأسلك يف
 اهللا العظيم أن يتقبله, وأن يغفر خطايا  ً?, سائال...اهلمة والعزمة, وأحكمت النية وال

َجامعه وزللـه, وأن يدخله اجلنة بفضله, فإنه لن يدخلها أحد بعمله لو كان له عمل, 
 .آخرها, وهي مرتبة ومبوبة حسب ترتيب كتب الفقه املعتاد إىل ,»!فكيف من ال له عمل

 : نسخها
هـ ١٢٩٦/ خ)  اجلزء األول() ٨٧٩(منها نسخة يف مكتبة األحقاف, حتت رقم 

 .) ورقة٢٤١(ويقع يف 
, نص عليها الشيل يف السنا »الفتاو الصغر«وهي :  الفتاو اهلجرانية ـ]١٠٣[



٥١٤ 
 جرانية, التي سأله عنها الفقيه حممد بن عيل بالعفيفوله الفتاو الصغر اهل«: الباهر, قال

اهلجراين فأجاب عنها وهو بميفعة, وبسط اجلواب, وأوضح احلق والصواب, وأرخى 
 وسميت باهلجرانية نسبة لبلد السائل, . انتهى.»عنان قلمه, وأظهر غور بحور علمه

 تاريخ الشعراء, اف يفغري السق الشيل َومل ينص عليها بعد. ) مسألة٣٨٠(وعدد مسائلها 
 .وكحالة يف معجم املؤلفني

هللا فاتح األغالق املقفلة, وموضح السبل املشكلة, الذي من علينا  احلمد«: أوهلا
بفهم األحكام الرشعية من معجز خطابه الوجيز, ويرس لنا اجتناء يانع ثمر روضة كتابه 

 ... العزيز 
الك منيفة, وأبحاث لطيفة, ; فقد وردت عيل مسائل رشيفة حمتوية عىل مسوبعد

وض يف اخل عىل اإلرضاب عن ُظهر هبا فضل منشيها, وجاللة موشيها, وكنت عزمت
اجلواب, العرتايف بالقصور عن ذلك, والعجز عام هنالك, وقد انضاف إىل ذلك من 
ترادف اهلموم واألكدار, وتكاثف ظلامت اجلهل ما ليس لليله إسفار, ثم ظهر يل أن رد 

, وأن إجابته عىل ً وال يشفي غليالً, وال يرد عالًعتذار ال يصادف منه قبوالالسائل باال
حسب احلال أوىل وأحر, وأعود بالنفع يف األوىل واألخر, واهللا أسأل أن ينفع بذلك 

ول, ويتقبله بمنه ؤمن وقف عليه, وفزع عند النوازل إليه, وأن يوفر به األجر للسائل واملس
 .»إلجابة, وامليلء باإلثابةبحسن القبول, إنه ويل ا

 : نسخهاـ 
يقع ) ٨٧٦(برقم : األول :تقع يف جملدين بمكتبة األحقاف برتيم: النسخة األوىل

)  ورقة٢٣٨(يقع يف ) ٨٧٧(برقم : والثاين ).٢١٠(وينتهي إىل املسألة )  ورقة٣٥٥(يف 
بياض يف عدة آخرها أسطر يتخللها ب, و)٣٨٠(املسألة متام إىل ) ٢١١(ويبدأ من املسألة 

لسيد أيب بكر بن عيل بن أيب بكر بن كتبت بقلم اهـ, ١٢٨٧وتاريخ النسخ سنة . أسطر



٥١٥ 
حسني بن جعفر احلبيش ساكن حوطة أمحد بن زين, وعىل الغالف متلك بخط العالمة 

 . , ومتلكات أخر)من فقهاء مدينة احلديدة(حممد بن حمسن السبعي األنصاري 
) ١٩٨(باط العلم بقيدون تنتهي إىل أثناء املسألة رقم يف مكتبة ر: النسخة الثانية

ًناقصة ومل تؤرخ أو يسم ناسخها, وقد وضع هلا الناسخ اسام)  ورقة١٨٦(وتقع يف   يف َّ
 »اهللا بن عمر أيب خمرمةعبد إيضاح املشكالت املبهمة بفتو العالمة «: طرة العنوان وهو

, وخط هذه النسخة مجيل )رانية لهوهي الفتاو اهلج(وكتب عىل ركن الغالف األيرس 
 .ومرتب ويظهر اعتناء الناسخ وإتقانه يف مقابل نسخة األحقاف

أن نسخة رباط قيدون مبوبة, بخالف : وقد الحظت من الفروق يف النسختنيـ 
 .نسخة األحقاف

 : وممن اخترصها بمفردها* 
)  القرن الثاين عرشمن أهل ()١(اهللا بن إبراهيم باكثري السيووينعبد الفقيه املعلم ـ 
 .رمحه اهللا

 :واخترصها مع الفتاو العدنية مجاعة; منهم* 
 ., سيأيت)القرن احلادي عرش (بن أمحد بارشاحيل) اهللاعبد : أو (عمر الفقيهـ ١
 ., سيأيت)القرن احلادي عرش (اهللا بن أمحد بازرعةعبد الفقيه ـ ٢
 .سيأيت, )هـ١٢١٠ت  (والفقيه عيل بن عمر بن قايض باكثريـ ٣

                                           
يف وصف كتابه ) هـ١٢١٢ت (عمر ابن قايض باكثري ذكر هذا االختصار ونقل عنه العالمة عيل بن ) ١(

 . »اإلفادة احلرضمية يف اختصار الفتاو املخرمية«
اإلمام أمحد :  الفقيه املعلم إبراهيم باكثري, له ترمجة يف البنان املشري; ومن شيوخه:وصاحب االختصار* 
 يف ًراءات, وكان ماهراوله مصنفات يف علم التجويد, واعتناء بالق). هـ١١٤٥ت (بن زين احلبيش ا

حممد : ينظر. , كام مل تؤرخ وفاتههذا االختصار ضمن مؤلفاته» البنان املشري«ومل يذكر مؤلف احلساب, 
 .٨١ ص:البنان املشريباكثري, 



٥١٦ 

 »مسائل ملتقطة من فتاو باخمرمة«مكتبة األحقاف رسالة بعنوان يف وتوجد ـ 
 ). ورقة٨٠(هـ, وتقع يف ١١٩٩, نسخت سنة ) جماميع٢٧٦١/٢(برقم 

 ١٨(تقع يف )  جماميع٢٦٢٦/٨( برقم »من فتاو باخمرمة«بعنوان وأخر فيها ـ 
 يف) مل يدون اسمه( أهل العلم ُها بعضَ, وهي نسخة يامنية زبيدية, انتقى مسائل)ورقة

 ).من العارية إىل الشهادات(املعامالت 
ِوهي فتاو ثالثة غري األوليني, مجعها الفقيه حممد بن عمر بن :  فتاو ـ]١١٥[ َ َْ ُ ُ

 بن أمحد بن حممد العفيف اهلجراين, كام نص عليه الفقيه ابن قايض, وعدد مسائلها اهللاعبد 
خة منها, وهي من مصادر العالمة عيل بن عمر بن قايض , مل أقف عىل نس) مسألة١٧٠(

اإلفادة احلرضمية باختصار «: َيف اختصاره لفتاو املرتجم التي سامها) هـ١٢١٠ت (باكثري 
ومجلة منها مذكورة يف العدنية, فنقلت منها ما مل «: , وقال عن هذه الفتاو)الفتاو املخرمية

 . انتهى.)ص عالمته ًيذكر يف الفتاويتني املذكورتني, جاعال
 ذكره العيدروس يف النور السافر,:  مشكاة املصباح يف رشح العدة والسالح ـ]١١٦[

احلبيش يف باسمه وتبعهام الزركيل, وذكره , »املصباح«: والشيل يف السنا الباهر وسمياه
هللا الذي خلق اإلنسان من طني, وجعل نسله من ساللة من ماء  احلمد«: مصادره, وأوله

 من أسباب عامرة الدنيا والدين ووصلة ألشتات املتباعدين, ً, وجعل النكاح سببامهني
بمشكاة املصباح لرشح ; فهذا تعليق لطيف سميته أما بعد... وهد ورمحة للمؤمنني 

فرغ منه يف . , إلخ», دعت إليه حاجة الطالبني, وسألنيه مجاعة من الراغبنيالعدة والسالح
 .هـ٩٤٦ رمضان عام ٨

 :نسخه
هـ, تقع يف ٩٩٠بمكتبة جامعة امللك سعود بالرياض, كتبت سنة : النسخة األوىل

 ). ورقة٥٦(



٥١٧ 
هـ, ١٠٢٨ سنة كتبتجماميع, ) ٣٠٢٣/١(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة الثانية

 ). ورقة٧٦(تقع يف 
اهللا الشافعي,  عبدباملكتبة العباسية بالبرصة, بقلم صالح بن حممد بن : النسخة الثالثة

: الفهرس الشامل: , عن)١٤٣−ب(, رقمها ) صفحة?١٢٨(هـ, تقع يف ١٠٩٠تبت سنة ك
 .٧٩ ص:, عن فهارس املكتبة العباسية٩/٦٥٠: فهارس مآب

هـ, ١٠٩٣فقه, منسوخة سنة ) ١٠٥١(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة الرابعة
 ). ورقة١١١(وتقع يف 

هـ, ١٢٨٠ سنة كتبت فقه,) ١٠٥٠( برقم ًيف األحقاف أيضا: امسةاخلالنسخة 
 ). ورقات١٠٦(وتقع يف 

هـ, تقع يف ١١٨١بمكتبة امللك سعود بالرياض, كتبت سنة : النسخة السادسة
الفهرس :  عن .٦/٣٥٠: , كام يف فهارس املكتبة)٢٨٧٥(, وهي برقم ) ورقة١٤٦(

 .٩/٦٥٠:  الشامل
 ,]٧١٨ Delhi (١٧٢٤)[باملكتب اهلندي بدهلي, حتت رقم  : النسخة السابعة

, ٩/٦٥٠: الفهرس الشامل: , عن) ورقة٥٥( توجد, تقع يف كتبت يف القرن الثاين عرش,
 .٣/٢٨٥: عن فهارس املكتب اهلندي

هـ, ١٢٨٤ سنة كتبتجماميع, ) ٣٠٨٤/١(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة الثامنة
 ). ورقة٩٠(وتقع يف 

: , عن)١٥٥١ (هـ, برقم١٢٨٥بدار الكتب املرصية, كتبت سنة : النسخة التاسعة
 .١/١/٦٥: , فهارس دار الكتب٩/٦٥٠: مآب: الفهرس الشامل

هـ, وتقع يف ١٢٨٦فقه, منسوخة سنة ) ١٠٤٩(باألحقاف برقم : النسخة العارشة
 ). ورقة٩٩(



٥١٨ 
هـ, ١٣٢٦ سنة كتبتفقه, ) ١٠٤٥( برقم السابقةكتبة املب: النسخة احلادية عرشة

 ). ورقة٥٦(وتقع يف 
هـ, ١٣٢٦ سنة كتبتفقه, ) ١٠٤٦( برقم السابقةكتبة املب: النسخة الثانية عرشة

 ). ورقات١٠٨(تقع يف 
هـ, ١٣٣٥/خجماميع, ) ٢٨٥٨/١( برقم السابقةكتبة املب: النسخة الثالثة عرشة

 ). ورقة٨٦(تقع يف 
هـ, ١٣٤٧ سنة كتبتفقه, ) ١٠٤٨( برقم السابقةكتبة املب: النسخة الرابعة عرشة

 ). ورقة١٣٨(وتقع يف 
هـ, ١٣٥٧ سنة كتبتفقه, ) ١٠٤٤( برقم السابقةكتبة املب: امسة عرشةاخلسخة الن

 ). ورقة١٣٧(تقع يف 
)  ورقة٧٨(فقه, تقع يف ) ١٠٤٧( برقم السابقةكتبة املب: النسخة السادسة عرشة

 .غري مؤرخة
)  ورقة٥٥( تقع يف ,جماميع) ٢٥٧٧/٢( برقم السابقةكتبة املب: عرشة السابعة النسخة

 .ةغري مؤرخ
)  ورقة٦٩( تقع يف ,جماميع) ٢٧١٧/١٥( برقم السابقةكتبة املب: النسخة الثامنة عرشة

 .غري مؤرخة
 ٩٢(جماميع, تقع يف ) ٢٧٩٣/١( برقم السابقةكتبة املب: النسخة التاسعة عرشة

 .غري مؤرخة) ورقة
)  ورقة٢٦(جماميع, تقع يف ) ٣٠٧٠/٥( برقم السابقةكتبة املب: النسخة العرشون

 .مؤرخة, ويبدو من عدد أوراقها أهنا ناقصةغري 
نسخة غري مؤرخة بمكتبة جامع صنعاء الغربية برقم : النسخة احلادية والعرشون



٥١٩ 
 وذكرت, )٩٣ ـ ٨٥من ورقة (ناقصة ) ٣/١١٨٢(يبدو من فهارس املكتبة و). ١٥٠٥(
 .٩/٦٥٠ : الفهرس الشامليف

بالرياض وهي غري مؤرخة بمكتبة جامعة امللك سعود : ة والعرشونثانيالنسخة ال
: الفهرس الشامل: , عن)١٢٩−١( ورقة ١٢٩ يف  تقع,)م/٢٤٩٧/١( رقم ,ًأيضا
٩/٦٥٠. 

برقم  ـ  فك اهللا أرسهاـبمكتبة األوقاف العامة ببغداد : ة والعرشونلثالنسخة الثا
: , عن فهارس املكتبة العامة٩/٦٥٠: الفهرس الشامل: , عن) ورقة٦٦(يف ) ٣٩٥٨(
١/٦٣٨. 

 ًكتابا: الصادرة عن مركز امللك فيصل بالرياض» خزانة الرتاث«ورد يف : بيهتن* 
 احلرضمي, وأرخوا اهللا بن عمرعبد : , ونسب إىل»اإلفصاح يف اختصار املصباح«بعنوان 

 :, وذكروا من نسخه)هـ٥٥٠(وفاته يف 
 ).٢٢٥/٣(برقم ) جامعة امللك سعود(بمكتبة الرياض : النسخة األوىل
 ).٤٢٥٨(باملكتبة األمحدية بجامعة الزيتونة بتونس رقمها : يةالنسخة الثان

 ألين مل أقف عىل حقيقة الكتاب, ويف النفس يشء من اسم املؤلف وتاريخ ًونظرا
 .الوفاة, فقد أثبته هنا رجاء أن أراجع ذلك وأحتقق منه يف املستقبل بإذن اهللا

 :طبعته
, وكتب )النكاح(نفس الباب طبع هذا الرشح يف بالد الشام مع رسائل أخر يف 

الوهاب عبد أرشف عىل طبعه وعني بتصحيحه الشيخ (عىل غالف املجلد األمامي 
وال توجد أي معلومات عىل هذه الطبعة, واحتو ) عفي عنه) ?(الصالحي الدمشقي 

 :هذا املجموع عىل الكتب والرسائل التالية



٥٢٠ 
 ).٣٢٣−٣ص( لباخمرمة الذي حديثنا عنه مشكاة املصباح;ـ ١
وهي تعليقات عىل الرشح املذكور, بقلم العالمة حممد بن : النقول الصحاحـ ٢

 .سيأيت وصفها يف ترمجته) هـ?١٣٩٢ت (سامل بن حفيظ 
 .تقدم ذكرها) هـ٨٩٥ت (للعالمة عيل بن أيب بكر :  النكاح يف ًنبذة خمترصة جداـ ٣
.  يف ترمجتهسامل بن حفيظ سيأيت, للعالمة حممد بن املفتاح لباب النكاحـ ٤

 ).٣٦١−٣٢٩ص(
وطبع مرة أخر بعناية بسام اجلايب, وصدر الطبعة األوىل عن دار ابن حزم ـ 

واعتمد املعتني عىل الطبعة األوىل ). ٣٤٨−٨١ص(م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٥بريوت للعام 
 .للكتاب, ومل يرجع إىل أي أصل خمطوط

 الشامل, وعليه ورد هذا العنوان يف الفهرس:  حساب الدرهم اإلسالمي ـ]١١٧[
 .مل يذكرها أحد من مرتمجيه, اعتمدت يف نسبته للمرتجم

 :نسخه
ثامن (, تقع يف ]٤١٦٨١زكي ) ٢٥٣٣[(منها نسخة باملكتبة األزهرية بالقاهرة برقم 

 .٣/٧٩٨: الفهرس الشامل: , وينظر٢/٥٣٣: , كام يف فهارس املكتبة األزهرية)ورقات
 كام يف السنا الباهر :درة الزهية يف رشح الرحبيةال: , سامه ابنه رشح الرحبية ـ]١١٨[

فيام فضل عن ذوي الفروض : األول: ًوأحلق يف آخرها فصلني نظام«: ًلشيل, وأضاف قائالل
وذكره العيدروس يف النور . »ًيف قسمة الرتكات, ورشحهام أيضا: والثاين. والرد عليهم

حالة يف معجمه, واحلبيش يف مصادره السافر, وبافقيه يف تارخيه, والزركيل يف األعالم, وك
 .وعد الفصلني الزائدين مصنفني مستقلني: , والسقاف يف تاريخ الشعراء)٣١٥ص(
َنسخهاـ  ُ: 

كام يف ). ٢٠٨٦(يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض حتت رقم : النسخة األوىل



٥٢١ 
 عند , وجاء رقمها٥/٢٦٤: الفهرس الشامل: ينظر. ٦/٢٨١: فهارس املكتبة املركزية

 ).٢٠٨٥(احلبيش 
, كام يف )II/D٢٤٦(بمكتبة األمربوزيانا بإيطاليا, ميالنو, برقم : النسخة الثانية

, وأشار إىل وجودها يف هذه ٥/٢٦٤: فهارس مآب:  ينظر.٢/٢٥٢: فهارس املكتبة
 . رقمهايذكراملكتبة األستاذ احلبيش ومل 

, ذكرها احلبيش يف )ئض فرا,٥٠(مكتبة جامع صنعاء الغربية ب: النسخة الثالثة
 ).٣١٥ص(مصادره 

 :مصنفاته يف علم املواقيت والفلك املوجود من* 
للشيخ باخمرمة عدة رسائل يف علم الفلك وامليقات واحلساب, أمجلها العيدروس 

: ,  وبعبارة أعم عند بافقيه يف تارخيه)رسالتان يف الفلك وامليقات«: يف النور السافر بقوله
فمام . , وقد فصلها العالمة الشيل يف السنا الباهر) كثرية, وجداولمنظومات يف الفلك«

 :هو موجود من ذلك
, ذكرها العيدروس والشيل, أوهلا بعد رسالة يف العمل بالربع املجيب ـ ]١١٩[

, سلكت فيها مسالك رسالة عىل الربع املجيبوبعد; فهذه «: البسلمة واحلمد والصالة
 رمحه اهللا تعاىل, لكن مع إيضاح العبارة )هـ٩١٢ت  (ردينيالشيخ العالمة مجال الدين املا

واجتناب ما وقع فيها من قالقة لفظ, أو خلل لسبق قلم أو غريه, ومع زيادات كثرية مهمة 
, ً للراغب, وهي مشتملة عىل مقدمة وعرشين باباً عىل الطالب وتقرباًحيتاج إليها تسهيال

 ., إلخ»..
 :نسخها

 ١٠(تقع يف , هـ١٠٩٦, كتبت سنة  بحرضموتبة خاصة نسخة فريدة يف مكتمنها
 .)ورقات



٥٢٢ 
 تأليف لطيف فيام حيتاج إليه يف معرفة األوقات وسمت القبلة ومعرفة  ـ]١٢٠[

 ذكره الشيل يف السنا هبذا العنوان, والسقاف يف تاريخ الشعراء, :الساعات, وما يتعلق بذلك
, وسامه الشيخ عثامن »كراس ونصفيف نحو «: والزركيل يف األعالم, وصفه الشيل بأنه

 .»الفوائد املجموعة يف الفلك«: »نصب الرشك«يف كتابه ) هـ١٠٤٧ت بعد (العمودي 
 وردت »اللمعة« :, وبنفس هذا االسم»اللمعة« : عىل نسخة الكتاينًوسامه الزركيل اعتامدا

 واحد, , وكلها أسامء ملسمى»الشبامي نسخة« :, ويف بعض النسخ سميتتنا الشباميةنسخ
 .هو هذا الكتاب

 فيام ال يستغني الفقيه عن معرفته من نبذة لطيفة; فهذه وبعد«: أوله بعد الديباجة
, لكوهنا الذي يتعارفونه أهل جهتنا, منازل الشباميعلم النجوم واملواقيت, بنيتها عىل 

 .  »وباهللا التوفيق
 : نسخه

هـ بقلم ١١٦٦ يف سنة تبتك بمكتبة السيد حممد بن عيل العيدروس :النسخة األوىل
 نسخة(وكتب عىل طرة العنوان )  صفحة١٤( وتقع يف ,حممد بن عمر جرهوم الشبامي

 ).  لباخمرمةالشبامي
هـ ١٢٥٨نسخت سنة )  جماميع,٢٥٦٠/٣( يف مكتبة األحقاف برقم :النسخة الثانية

 .»نبذة يف علم الفلك«بعنوان )  ورقات٧(تقع يف 
شبام, كتبت بخط جدنا الفقيه أيب بكر بن حممد بن عبود يف بلدنا : النسخة الثالثة

وكتب عىل طرة )  صفحة١٥(هـ,  تقع يف ١٢٩٠, مؤرخة يف سنة )هـ١٣١٢ت (باذيب 
 جمموع حو فوائد ورسائل ومنظومات ضمن »الخ..  لسيدنا اإلمام اللمعةهذه «العنوان 

 .يف نفس الفن
, ضمن مكتبة )هـ١٣٨٢ت (اين احلي الكتعبد يف مكتبة السيد : النسخة الرابعة
 ., ذكرها الزركيل يف األعالم) ك٣٠٢٣(الرباط العامة, رقمها 



٥٢٣ 

, للمؤلف نفسه, اخترصه يف  خمترص الكتاب السابق يف الفلك واملواقيت ـ]١٢١[
 . وغري مكتملذكره الشيل يف السنا الباهر, وانفرد به, وهو مفقود: نحو أربع قوائم

 : املصنفات املفقودة ـب
كذا سامها : حوايش رياض املطالب عىل مسائل رشح روض الطالب  ـ]١٢٢[

: , ذكرها الشيل يف السنا الباهر هبذا االسم, وقال)حاشية أسنى املطالب(ابنه, وهي نفسها 
وذكرها مؤلف تاريخ الشعراء, وكحالة يف . , إلخ»: جردها ولده من النسخة, وسامها«

 .معجم املؤلفني, واحلبيش يف مصادره
عالمة لل: وروض الطالب) هـ٩٢٦ت ( لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري :واألسنى

 .اخترص فيه روضة الطالبني لإلمام النووي) هـ٨٣٦ت (إسامعيل ابن املقري اليمني 
 : احلضارمةمصنفات الفقهاءالعزو إىل هذا الكتاب يف * 

 ).الوجه ب/ ١١ورقة (:  من فتاو الشيخ سامل باصهيـ١
 عن فتو ألمحد مؤذن ً, نقال٦٦٨ ص:وع الفقهي آلل السقاف ومن املجمـ٢
 .بامجال

ذكره الشيل يف :  كشف اإلشكال املدهلم يف حكم رطوبة باطن الرحم ـ]١٢٣[
 .السنا الباهر هبذا االسم, ووصفه بأنه يف كراس ونصف, وذكره احلبيش يف مصادره

 كراس, وذكره السقافذكره الشيل يف السنا وأنه يف نحو :  منسك يف احلج ـ]١٢٤[
 .يف تاريخ الشعراء, واحلبيش يف مصادره

, ذكرها الشيل يف السنا, واملصنفات يف القهوة كثرت يف  رسالة يف القهوة ـ]١٢٥[
وذكرها . ذلك العرص, الختالف الفقهاء يف حكم رشهبا, وهل تعد من املسكرات أم ال

 .السقاف يف تاريخ الشعراء, واحلبيش يف مصادره



٥٢٤ 
 تتعلق بالبيوع والضامن«: , قال عنها الشيل يف السنا رسالة يف علم احلساب ـ]١٢٦[

وذكرها .  انتهى.)واإلقرار والوصايا والصداق والعتق, مأخوذة من علم اجلرب واملقابلة
 .بافقيه يف تاريخ الشحر, والسقاف يف تاريخ الشعراء, والزركيل يف األعالم

, »أكثر فيه اجلداول واألسئلة«:  الشيل وقال عنه, ذكره تأليف يف علم املساحة ـ]١٢٧[
 .وذكره بافقيه يف تاريخ الشحر, والسقاف يف تاريخ الشعراء, والزركيل يف األعالم

, ذكرها الشيل هبذا  رسالة يف ظل االستواء لعرض ثالث درج يف اجلنوب ـ]١٢٨[
 ., فقط»رسالة يف ظل االستواء«: العنوان, والزركيل

ذكرها الشيل, والسقاف يف تاريخ .  اختالف املطالع واتفاقها رسالة يف ـ]١٢٩[
 .الشعراء
, والسقاف  يف السنا, ذكرها الشيل اجلداول املحققة املحررة يف علم اهليئة ـ]١٣٠[

 .يف تاريخ الشعراء, والزركيل يف األعالم
 . الشيلتفرده هبا.  رسالة يف معرفة سمت القبلة جلهة الشحر وما قارهبا ـ]١٣١[
 :, يف أرجوزة, ذكرها الشيل, أوهلا نظم رسالة سمت قبلة الشحر ـ]١٣٢[

ـــــسليماحلمـــــد ـــريم هللا مـــــع الت ـــي الك ـــصالة للنب ـــم ال  ث
ـــصحبته ـــي ب ـــن عن ـــه وم ــه وآل ــا طالــب صــوب قبلت  وبعــد ي
ــارب ــا يق ــشحر وم ــة ال  قابل لقرص الشمس وهو غارب يف جه

 مت ذا الـــسً مقاطعـــاًوآخـــرا  سـمت ظـل الوقـتًوخط خطا
ــسم ــم اق ــرة ث ــه دائ ــل ل ــمًتــسعني قــسام واعم ــع واعل   كــل رب
ـــتامم بــأي نجــم أنــت يف الــشبامي ـــة ال ـــن يف هقع ـــإن تك  ف
ــــيم فالبعــد عــن شمــسك زاي مــيم ــــك النع ــــسامك نال  إىل ال
ــال ــا انتق ــل م ــصن لك ــم انق ــال ث ــن مق ــأت م ــيام ي ــزأين ف  ج



٥٢٥ 

 ذكرها الشيل,  العرض, أرجوزة يف ظل االستواء للشحر وما وافقها يف ـ]١٣٣[
 :والسقاف يف تاريخ الشعراء, وأوهلا

ــد ــدااحلم ــا أرش ــىل م  ثم الصالة للذي أهد اهلد هللا ع
ـــــحبه واآلل ـــــد وص ــايل ِحمم ــل أن أرشع يف مق ــن قب  م

 :ومنها
ــنظم وإنني حررت مـن ذا العلـم ــذا ال ــل هب ــازل الظ  من
ـــازل ـــر املن ـــعته آلخ  من الشبامي واضح الدالئل وض
 ما صححوا ممن يكن معتدال بقامة النسبة والنـصف عـىل

 :  ذكرها الشيل, أوهلا أرجوزة يف معرفة الظل بالقرياط, ـ]١٣٤[
ــه أن يرمحــه  عبد اإللـه بـن عمـر باخمرمـة يقــول راجــي رب

ــصالةمــن بعــد محــد ـــداة اهللا وال ـــه اهل ـــي وآل ـــىل النب  ع
  خــذ كالمــيبنــسبة القــرياط يا مـن يريـد الظـل بالـشبامي
 يف مـــرتني عنـــد مـــن تبينـــه اعلم بأن الظل يعني يف الـسنة
يف املرة األوىل من األفيا يـر يف سادس للغفر عند من در 
 بالـــسني قبـــل البـــا ملقتفيـــه ويبتدي الـصغر لـسبع فيـه

 :ومما زدته مما مل يذكره أحد قبيل* 
 يف بعض فتاويه,  املرتجمذكره:  كتاب مجع فيه زوائد املجموع عىل الروضة ـ]١٣٥[

ًوعقب بقوله ناقال) الوجه أ/٣٣٢ورقة (الشيخ عمر بارجاء يف تشييد البنيان وعنه   عىل َّ



٥٢٦ 
َالكتاب املذكور فقد: ُقلت«: لسان الشيخ باخمرمة ِ ُهكذا رأيته عىل هامش «: , قال بارجاء!»ُ

 . انتهى.»فتاويه العدنية
 ):هـ٩٧٠ت بعد  (اهللا بابشريعبد  الفقيه عمر بن ـ١٠٥

اهللا بن عمر بابشري الدوعني, ورد ذكره يف كتاب عبد هو الفقيه الفلكي عمر بن 
اهللا بن عمر بابشري, عبد أخذ العلم عن والده الفقيه  .للشيخ العمودي) نصب الرشك(

اهللا بن عمر باخمرمة عبد , ولعله من اآلخذين عن الفقيه )هـ٩٠٣ت (تلميذ الفقيه باجرفيل 
 . , فهو من أقران الشيخ أمحد بن أيب بكر بازرعة مقدم الذكر)ـه٩٧٢ت (

 :  الفقهيةمصنفاته* 
نصب (ذكره الفقيه عثامن بن أيب بكر العمودي يف كتابه :  جدول فلكي ـ]١٣٦[
اهللا بن عمر باخمرمة عبد  ذكره اجلدول الذي وضعه الفقيه عند )١()ب/١٢ق ) (الرشك

عمر بن وقد أحلق «: رضموت والشحر, قالخلطوط الطول والعرض حل) هـ٩٧٢ت (
ِ حرر فيه نصف فصل قوس النهار األطول ً واحداًجدوال باجلدول املذكور اهللا بابشريعبد  ِ َ

 باخمرمة ـ ويسمى ذلك عند :عىل قوس النهار املعتدل للبالد التي ذكرها املصنف ـ يعني
ْنصف غاية التعديل, فاطلبه: أهل هذا الفن ُ ِ  . انتهى.»َ

 ):هـ٩٧٠ بعد −هـ٨٩٣ ((*)القادر بن أمحد احلباينعبد الفقيه  ـ١٠٦
القادر بن أمحد بن أيب بكر بن إرسائيل بن إسامعيل عبد هو العالمة الفقيه الشيخ 

 شوال ٧, ولد يف ً احلرضمي موطنا,ً, احلباين بلداًوالين نسبا, اخلبن الشيخ حممد بن عمرا
 .هـ, ونشأ يف بيئة علم وفضل وصالح٨٩٣سنة 

                                           
 .جماميع) ٢٦١٤/٦(نسخة مكتبة األحقاف برتيم رقم  )١(

 الكوكب املنريامل املحضار, , س٢/١١٦: عقد اليواقيتعيدروس بن عمر احلبيش, : مصادر ترمجته (*)
 .٣٧ ص):خمطوط(, ثمرات املطالعة, عيل الشبيل, ١٧٠−١٦٤ ص):خمطوط(, األزهر



٥٢٧ 
عن الفقيه والغافر, عبد املفتي  وأخيه ,أخذ العلم عن أبيه الفقيه أمحد: شيوخه

القادر عبد ابنه الفقيه حممد بن : تالميذهوأجل  ).هـ٩٣٠ت (الشيخ حممد بن عمر بحرق 
 ).هـ١٠١٥ت (

, ً تياراً, وهنراً زخاراًكان بحرا«:  السيد سامل املحضارهقال في: منزلته العلمية
, فاق عىل أشكاله وأقرانه من أهل عرصه ومكانه يف مجيع ً قهاراًيامر, وعاملا ال ًوفارسا

الفنون, الرشوح منها واملتون, تفنن فيها وتضلع, من اطلع عىل مصنفاته أنصف من نفسه 
اهللا بن عمر باخمرمة كثري عبد  وكان الشيخ . انتهى.»إن كان من أهل العدل واإلنصاف

كثري الرد عىل باخمرمة, وبينهام مؤلفات يف الردود العلمية االعرتاض عليه, كام كان هو 
 ويفضل القادر يميل إىل شيخه باخمرمةعبد وقصائد مطولة, وكان ابنه الفقيه حممد بن 

 .ذكر الشيل يف السنا الباهرحجته, كام 
كانت وفاته يف هذا القرن, ومل أقف عىل حتديدها, ولعله يف حدود سنة : وفاته

وذكره . , رمحه اهللا)هـ٩٧٢ت (ن وفاة معارصه الشيخ باخمرمة احلفيد  مًهـ, أخذا٩٧٠
, ولعل )هـ٩٠٣ت (بعد الفقيه حممد باصهي ) ٢٢٩ص(األستاذ احلبيش يف مصادره 

, يعد يف درجة ًالبعض قد يفهم من هذا قرب وفاته منه, واحلق أنه متأخر عنه كثريا
 .تالميذ تالميذه

 :مصنفاته الفقهية
بأهنا : ذكرها املؤرخ املحضار يف الكوكب األزهر, ووصفها : فتاو ـ]١٣٧[

 !, مع ترصحيه يف نفس الكتاب بعدم وقوفه عليها)كبرية(
 .٤٨٨, ٤٢٦, ٤٠٣ ص:آلل السقاف» املجموع الفقهي«يف : ومن النقول عنهاـ 
 كذا سامه املؤرخ املحضار,: اإلكسري العجيب املحيل بخاصيته سقم املجيب ـ ]١٣٨[
ًيف مسألة غريبة الوقوع, وهي يف رجل غصب رصاصا: موضوعهوأفاد أن    وعمل ـًمثالـ  َ

  أو فضة, ماذا جيب لصاحب الرصاص?ًعليه الكيمياء فعاد ذهبا



٥٢٨ 
َ الشموس الطوالع والرباهني القواطع للمخالف املنازع ـ]١٣٩[ وهي رسالة يف : ُ
: قلت.  عن ترمجته البنهًلة البعري املعروفة, كذا ذكر السيد سامل املحضار نقالأحكم مس

جرة البعري, إذ الفقهاء خمتلفون يف طهارة جرة البعري ونجاستها, فلعل : ولعل املراد
 .املرتجم رد عىل بعض من خالفه من الفقهاء, كام يظهر من العنوان

ذكره املحضار يف ترمجته, :  املقالة الوجيهة يف تعليق الطالق بإبراء السفيهة ـ]١٤٠[
 ).هـ١٠١٥ت (البنه حممد ) ٢٤٣ص( يف مصادره ونسبه احلبيش

ذكره املحضار يف : القول الشايف يف تزويج من ال ويل هلا بغري مكايف ـ ]١٤١ [
 ).هـ١٠١٥ت (البنه حممد ) ٢٤٣ص(ترمجته, ونسبه احلبيش يف مصادره 

ذكره املحضار يف :  توقيف احلكام يف إبطال كثري من أوقاف العوام ـ]١٤٢[
 ).هـ١٠١٥ت (البنه حممد ) ٢٤٣ص(ه احلبيش يف مصادره ترمجته, ونسب

 . توقيف الغبي عىل حكم نكاح الصبي ـ]١٤٣[
 .لعة املفاضة عىل شهود االستفاضةاخل  ـ]١٤٤ [
ُ العلم املنقوش يف األروش ـ]١٤٥[ ُ ُ َ. 
 :رشوحه

 ., سيأيت ذكره)هـ١٠١٥ت (البنه الفقيه حممد : َالعلم املنقوش رشح
 . معرفة الزوال منظومة يف ـ]١٤٦[
 . منظومة يف فصول السنة ـ]١٤٧[

هذه املصنفات كلها ذكرها املحضار يف ترمجته يف الكوكب األزهر, وذكر غريها 
اهللا تعاىل إال  فأمجل هذه املصنفات موجودة عندنا بحمد«: مما ليس من كتب الفقه, ثم قال

يل يف ثمرات املطالعة  وعقب عليه العالمة الشيخ عيل بن حممد الشب. انتهى.)الفتاو
َوملا قدر اهللا خروجنا إىل حبان سنة «: بقوله َهـ طلبنا هذه الكتب من ولده السيد ١٣٥٤َّ



٥٢٩ 
َأيب بكر بن سامل املحضار, مشرت, أو إعارة ـ للنقل ـ مضمونة حتى ترجع, فأنكرنا من 

ّوجودها عنده, حتى أن , فأرص عىل )الكوكب(َا أطلعناه عىل قول والده بقلم يده يف تأليفه َ
 . انتهى.»!ما قال, ولعله صادق

 ):هـ٩٧٣ت  ((*) القايض حممد بن حسن باعلويـ١٠٧
هو العالمة الفقيه, قايض تريم, السيد حممد بن حسن بن الشيخ اإلمام عيل بن أيب 

حفظ القرآن الكريم, ومتن و, برتيمالرمحن السقاف, باعلوي الرتيمي, ولد عبد بكر بن 
 .اإلرشاد

, وأخيه السيد )هـ٩٥٧ت (رد َفقه عىل يد السيد القايض أمحد رشيف خت: شيوخه
 السيد أمحد بن علوي العلوينيعن نقيب أخذ , و)هـ٩٦٠ت (حممد بن عيل خرد 

ت (الرمحن ابن الديبع عبد , ثم ارحتل إىل زبيد وأخذ عن احلافظ )هـ٩٧٣ت (باجحدب 
, )هـ٩٥٢ت (سن البكري , وجاور باحلرمني وأخذ بمكة عن العالمة أيب احل)هـ٩٤٤

العزيز بن عيل الزمزمي عبد , والعالمة )هـ٩٧٤ت (والشهاب أمحد بن حجر اهليتمي 
 ., وغريهم)هـ٩٧٦ت (

الفقيه الصالح, والنبيه «: يف حياتهترمجه شيخه السيد حممد خرد : منزلته العلمية
م العقلية, له اليد الوجيه, األديب األريب, الزكي الذكي, البارع يف العلم الرشيف والعلو

 وطلب العلم هبا وباملدينة ًجاور بمكة الرشيفة أعواما, الطوىل يف النحو واملنطق والبديع
العالمة الصالح الفقيه, كان من العلامء العاملني, والفقهاء «وحاله العيدروس بـ, »املنورة

لوم, وجلس عاد إىل بلده وقد تضلع من الع«: , وقال الشيل يف السنا الباهر»البارعني
                                           

النور , العيدروس, ١١٨ ص:العقد الثمني الفاخر, باسنجلة, ٢٢٨ ص:الغررخرد, : مصادر ترمجته (*)
تاريخ , بافقيه, ١/٣٤٢: املرشع الروي: , نفس املؤلف٤٩٠ ص:السنا الباهر, الشيل, ٢٨٦ ص:السافر
 .٣٧٧ ص:الشحر



٥٣٠ 
للتدريس فدرس, وقصد بالفتاو, وانتفع به خلق, ثم طلب لقضاء مدينة تريم فوليه بعد 

 . انتهى ملتقطا.»امتناع
 .هـ, رمحه اهللا٩٧٣تويف برتيم منتصف شوال سنة : وفاته

 :من آثاره الفقهية* 
توجد عدة مواضع ذكر فيها املرتجم مع فوائد : لسقافل جموع الفقهي آلاملمن ـ 

  ).هـ٩٧٥ت (تصحيحه عىل فتو للشيخ عيل بايزيد ): ٣٥٤ص (يف : هية, فمن ذلكفق
سؤال رفع إىل صاحب الرتمجة من ): ٦٠٥ص(ويف  .فتو له): ٦٣٦ص(ويف 

اعرتاض عىل صاحب : منه) ١٩٨ص(ويف  .الرمحن بن رساج الدين بامجالعبد الفقيه 
  ).هـ١٠١٩ت (ال الرمحن رساج الدين بامجعبد الرتمجة من الفقيه حممد بن 

نتقد فيها ا) هـ١٠٠٩ت (فتو للشيخ حممد بن إسامعيل بافضل ): ١٩٩ص(ويف 
 . سامل باصهي يف متابعته لصاحب الرتمجة, وتعقبهاملفتي
 ):هـ٩٧٥ت  ((*) املفتي عيل بايزيدـ١٠٨

هو العالمة اإلمام, فقيه الشحر ومفتيها, الشيخ عيل بن عيل بايزيد, الدوعني 
ْتولبة(الشحري, ولد بقرية ثم التولبي  َ  .من قر وادي دوعن األيرس) َ

, )هـ٩٤٨ت (كان تفقهه بالعالمة الفقيه الشيخ عثامن بن حممد العمودي : شيوخه
 ذكره والنقل يكثرالذي ) هـ٩٥٢ت (ومن شيوخه العالمة حممد بن عمر باقضام باخمرمة 

ما يفيد أخذ ): ١٩٢ص(»  حييىفتاو العالمة ابن«ويف  ,»شيخنا«ويصفه بـعنه يف فتاواه 
 .ه عند غريه, وهذا غريب, ومل أر)هـ٩٧٤ت  (املرتجم عن الشيخ ابن حجر اهليتمي
                                           

 ):خمطوط (الدر الفاخر, حممد بامجال, ١٢٠ ص:العقد الثمني الفاخرباسنجلة, : مصادر ترمجته (*)
 :الفكر والثقافة, باوزير, ٣٨٧ ص:تاريخ الشحر, بافقيه, ٥١٠ ص:السنا الباهر, الشيل, ٣٦٢ص
 .٢٣٩ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٢/٢٠١: جواهر األحقاف, باحنان, ١٤٩ص



٥٣١ 
الرمحن العمودي, والفقيه املؤرخ عبد اهللا بن عبد أشهرهم الشيخ الفقيه : تالميذه

الرمحن عبد , والفقيه املؤرخ حممد بن )هـ٩٨٦ت (اهللا بن حممد باسخلة  الشحري عبد 
 ., وغريهم)هـ١٠١٩ت (اج بامجال رس

, وقال تلميذه »شيخنا العامل العالمة الفقيه« بـ تلميذه باسنجلةحاله: منزلته العلمية
كان من العلامء العاملني, واألكابر املعتمدين, انفرد بشهرة العلم «: بامجال يف الدر الفاخر

, ً نحو من ستني طالباوالفتو وانتفع به مجاعة من العلامء, اجتمع عنده يف وقت واحد
يف مدرسته ) هـ٩٧٧ت (وكانوا يرحلون إليه من أقايص البالد, وأقامه السلطان بدر 

حاله  و. انتهى.» حتى توفاه اهللاًما أر هلا كفؤا غريك, فأقام هبا مدرسا: بالشحر, وقال
, ورحلة الشيخ اإلمام, احلرب اهلامم, صار يف جهته عمدة املفتني« بـالشيل يف السنا الباهر

 بكتاب اإلرشاد البن ً كثرياً, وكان معتنيا»الطالبني, أخذ عنه جم غفري, وخترج به مجع كثري
 .املقري, وختم عليه مرات

دفن «: هـ, قال باسنجلة٩٧٥ مجاد اآلخرة سنة ٨وكانت وفاته بالشحر يف : وفاته
, وصىل عليه اهللا باحلاج, خارج البلد, وحرض جنازته خلق كثريعبد رشقي تربة الفقيه 

 ., رمحه اهللا»اهللا بن عقيل بافضلعبد  القايض
 :مصنفاته الفقهية* 
 : املصنفات املوجودة ـأ

وله فتاو «: ذكرها الشيل يف السنا الباهر, وقال:  الفتاو الشحرية ـ]١٤٨[
له مصنفات وفتاو مفيدة «: , وقال بافقيه»مفيدة عظيمة جمموعة معتمدة يف تلك اجلهة

 .»فتاو بايزيد«ذه الفتاو هي املقصودة عند اإلطالق والعزو إىل , وه»ًجدا
هللا امللك احلق املبني, واحلي القيوم القوي املتني, خالق العاملني,  احلمد«: أوهلا قوله

; فقد أشار عيل بعض العلامء الفضالء, ممن تتعني عيل أما بعد... الئق أمجعني اخلومدبر 



٥٣٢ 
 ملا هنالك, وأنا ًن األسئلة فأجبته إىل ذلك, وإن مل أكن أهالإجابته, أن أمجع ما ورد عيل م

 سرته ً أصلحه بقلمه, أو زلالًقد أذنت ملن نظر يف ذلك من أديب أو فقيه إن رأ خلال
 إىل ً بأين حامل متراًبذيل كرمه, فإين معرتف بقلة البضاعة يف هذه الصناعة, ومعرتف أيضا

, وهي مبوبة , إلخ», واهللا أسأل التوفيق واإلعانةخبري, أو إبريق ماء إىل البحر األخرض
 .عىل أبواب الفقه

 :نسخها
 يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض , توجدنادرة وهي فريدة و:النسخة األوىل

 يف حياة ً, ناقصة من آخرها, كتبت غالبا) ورقة١٣٥(عدد أوراقها ) ٣٢٩(حتت رقم 
مؤرخة يف  ه تتعلق بوالدة بعض أحفادارخييةفائدة تاملفتي, إذ كتب عىل ورقة الغالف 

 .بالغات وتصحيحات وإحلاقاتوعليها , هـ٩٦٨
يف مكتبة متحف جاكرتا وأشار إىل وجودها  األستاذ احلبيش هاذكر :النسخة الثانية

  َهـ فوجدهتا جمرد١٤٢٦ُبإندونيسيا, وقد وقفت عليها عند زياريت جلاكرتا يف صيف 
 .هي ليست ذات بالفقط ال أكثر,  صفحات ف٣التقاطات تقع يف 

 : ومن العزو إليها* 
 .٦٧٤, ٦١٧, ١٩٧, ١٩١, ١٨١ ص:آلل السقاف» املجموع الفقهي«من كتاب ـ 
  مل أجد من ذكرها قبيل, واستفدت وجودها من ختصيص:الفتاو الدوعنية ـ ]١٤٩[

ة مطلقة, بينام الفتاو السابقة بالشحرية, فهناك نقول عن بايزيد يف كتب الفقهاء احلضارم
عالوة عىل ذلك فقد ورد عند بعض الفقهاء تعيني . توجد نقول أخر مقيدة بتلك

) فتاواه(ما نقله عنها الفقيه حممد بن سليامن باحويرث يف : , من ذلك)الفتاو الدوعنية(
, ٣٩٦, ١٨٩ ص:آلل السقاف» املجموع الفقهي« يف ًووردت مقيدة أيضا). ب/٥٨ق (

٦٦٢. 



٥٣٣ 

وهي رسالة خاصة بتعريف : جموع العمدة فيام يتعلق بمسائل العهدة امل ـ]١٥٠[
 .هذا البيع وأحكامه, ويبدو أهنا مستلة من الفتاو, وليست رسالة مستقلة

 :نسخه
جماميع, تقع يف ) ٢٨٥٩/٣(توجد منه نسخة يف مكتبة األحقاف برتيم حتت رقم 

من جمموعة آل اجلنيد ض هـ بقلم سلامن بن سعيد باغوث,١٣٤٨, كتبت سنة ) ورقة٢٣(
ونسبه إىل ) ٨٥ص(, وذكره األستاذ احلبيش يف فهرسه القديم )وقف عىل رباط تريم(

, عىل أنه نسخة )٢٣٩ص«: مكتبة آل الكاف فرع سيون, وأعاد ذكره يف مصادر الفكر
 .أنه نفس النسخة التي يف األحقاف, واهللا أعلم: أخر, والواقع

 : املصنفات املفقودة ـب
كذا سامه تلميذه : عقد الآليل والنكت الغوايل فيام يتعلق بإرشاد الغاوي ـ ]١٥١[

الشيل يف صفه و ,)١(يف تارخيه, وعنه بافقيه يف تاريخ الشحر) هـ٩٨٦ت (الفقيه باسنجله 
 قوله من قصيدةباهللا باسنجلة  عبد الفقيه  وامتدحه, »يف نحو كراسني«: بأنه السنا الباهر

 ):شعر الفقهاءمن (
 قاماِّ إذ يـشفي الـسَ يزيـدِبابن اءتَ شُ حيثُ الرشيعةِفتخرلت
 :ومنها

  هبــــــا إال اهلاممــــــاْومل هيــــــتم ًت منـــــاالَّ عـــــز ٌتأليفـــــةلـــــه 
ـــوج ًت علومــاَ التــي فاضــُالنكــتهــي  ـــا البحـــر ِكم ـــتطم التطام َيل َ 

                                           
, ٣٨٧ ص:تاريخ الشحر, وبافقيه, )١( ملحق ١٤١ ص:العقد الثمني الفاخراهللا باسنجلة, عبد : انظر)  ١(

 .٤٥٦وص 



٥٣٤ 
ـــا ـــآلليه ـــد حـــْتَ زه ـــن سناُ يف اجلي ـــادم ـــِاإلرش ـــاَسقَّ وات   انتظام

ــ ــلَح ــرتاء العَّوت ك ــال ام ــوم ب ــ ٍل ــاِت مــن ســام البحــثّوجل   القتام
 تالماْ واســـًحاْسَ العلـــم مـــِكنُبـــر جِّه وعـــرُ حاســـدَفـــدع مـــا قـــال

ــض ــن مع ــا م ــىل هب ــم أج  اَ عنهــــا أن ترامــــُق الفكــــرِيــــد ٍالتِفك
  اإلمامـــاّمـــشى عـــىل الـــذي َوزاد  فيها»حنيّالرش« و»ِاألصلني« َحو

ـــو  ـــامعيلل ـــاشُاس ـــانَ ع  تامـــااخلَسك ِ مـــيلَعـــك يـــا َّلعـــد ٍ إىل زم

: , لعله يعني باألصلني»حو األصلني والرشحني فيها«يف قول الشاعر : أقول
 للقزويني, وروض الطالب البن املقري,  الصغري احلاوي:, ومها كتاباأصيل اإلرشاد

 : الوصفومن هذا. »اإلمداد « ورشح ابن حجر»التمشية«رشح ابن املقري : والرشحني
بعت يف جملدات, فام بالك ُكبري احلجم, فالتمشية البن املقري ط ً إىل كوهنا كتاباأذهب
 !, فيه نظر»يف نحو الكراسني فقط«فام ذكره الشيل من كوهنا !  عىل التمشيةزادتبنكت 

يف ورد ) هـ١٠٧٠ت (للشيخ أمحد مؤذن بامجال  ِّظفرت بنصوبعد ذلك; 
جملدين كبريين, «د بأن هذا الكتاب يقع يف , يفي)٩١ص ( آلل السقاف»املجموع الفقهي«

 .هللا , كام سيأيت نقله, فبان أن ما ذهبت إليه صحيح واحلمد»أو ثالثة
 : من النقول عن هذا الكتاب* 

, عىل لسان الفقيه أمحد مؤذن بامجال, )٩١ص(: من املجموع الفقهي آلل السقافـ 
يف ثالثة  ,حاشية عىل اإلرشاد, »الدررنظام «قال العالمة شيخ مشاخينا عيل بايزيد يف «: قال

 ًيستحب األذان أيضا: تنبيه: , عندي اجلزء األول ـ ما لفظهجملدات, أو جملدين كبريين
ملزدحم اجلن, ويف أذن احلزين, والصبي عندما يولد, ويقيم يف اليرس, واألذان واإلقامة 

 . انتهى.»خلف املسافر



٥٣٥ 

 :ة بينه وبني باخمرمة; احلفيدمناقش* 
اهللا بن عمر باخمرمة ردود علمية, ومناقشات فقهية, عبد كانت بينه وبني العالمة 

 : )١(منها
 أوىص أو نذر أو أقر بمنافع نخله, هل ًأن رجال: وصورهتا. مسألة من باب النذر

بأن عقد املنفعة ال يتضمن استيفاء العني, : أجاب الشيخ بايزيد تدخل الثمرة يف املنافع?
 . فال تدخل الثمرة

بأن املنافع تطلق ويراد هبا ما يشمل األعيان, : وأجابوخالفه العالمة باخمرمة, 
, وأن ًإن قول املجيب باطل, ال يصح القول به قطعا«: وأطال يف االستدالل لذلك, وقال

ذلك من سوء فهمه, وتساهله يف الفتو« ! 
ُفرد بايزيد مجيع ما استدل به باخمرمة, وبني وجهته, ثم قال باجلملة, فاعرتاضه و«: َ

 .»جمرد دعو, إذ هو وقوف مع األلفاظ دون أرسار املعاين, وذلك مذموم عند األصحاب
 ):هـ٩٩٦ −٩١٥ ((*)الرمحن رساج الدين بامجالعبد  الفقيه ـ١٠٩

الرمحن بن رساج الدين عمر بامجال, عبد هو الفقيه العالمة املحقق الشيخ 
ِالكندي, الغريف احلرضمي ْ  .هـ, وهبا نشأ حتت رعاية أبيه٩١٥ة الغرفة سنة ولد ببلد, ُ

الرمحن عبد طلب العلم يف حرضموت, وتلقى املبادئ عىل الشيخ أمحد بن : شيوخه
اهللا بامجال, ثم عىل الفقيه عمر بن عقيل عبد الرمحن بن عبد بامجال, ثم عىل خاله الفقيه 

 . بالربيعة الشبامي
                                           

 .٥١١ ص:السنا الباهرالشيل, : ينظر)  ١(
, السقاف, ٤١ ص:عقود الآلل, عيدروس احلبيش, ٦٢٤ ص:السنا الباهرالشيل, : مصادر ترمجته (*)

 .٣٩ ص:الدشتةع, العيدروس, عدة مواض: املجموع الفقهي



٥٣٦ 

قبل ) هـ٩٧٥ت (الفقيه عيل بايزيد ثم رحل إىل قيدون بوادي دوعن فأخذ عن 
ارحتاله إىل الشحر, وبه خترج واستفاد, وقرأ عليه كتاب اإلرشاد البن املقري مع 
استحضار رشوحه كاإلسعاد البن أيب رشيف املقديس, ونكت الشيخ بايزيد نفسه عىل 
اح املتن, ورشح البهجة الوردية وأسنى املطالب كالمها للشيخ زكريا األنصاري, واإليض

للطيب النارشي, وله منه إجازة خطية أوردها ابنه يف ترمجته من الدر الفاخر والشيل يف 
 .السنا الباهر
هـ  الشيخ شهاب الدين أمحد بن ٩٧١أجازه مكاتبة من مكة إىل حرضموت سنة و

ت (حجر اهليتمي بإجازة فخيمة كريمة, أورد نصها العالمة عيدروس بن عمر احلبيش 
سؤال رفعه ) ٦٠٥ص(ويف املجموع الفقهي آلل السقاف , » الآللعقود«يف ) هـ١٣١٤

 ., فلعله من شيوخه)هـ٩٧٣ت (إىل العالمة القايض حممد بن حسن باعلوي 
 ,)هـ١٠١٩ت (الرمحن عبد أشهرهم أبناؤه الفقهاء األعالم, الفقيه حممد بن : تالميذه

وهاب ابن سمري, اآلتية العبد , والفقيه أمحد, والفقيه )هـ١٠٣٨ت (اهللا عبد والفقيه 
 .ترامجهم

 من عبد مل أزل أسمع ب«: قال الشيخ ابن حجر اهليتمي يف إجازته: منزلته العلمية
عباد اهللا الصاحلني, املجمع عىل صالحه أهل إقليمه من العلامء العارفني, وأمحد اهللا عىل 

تفع به مجاعة جلس للتدريس, وان«: وقال الشيل. »وجود مثله, فإنه غوث للبالد والعباد
كثريون, وخترجوا به, وانتهت إليه رئاسة الفتو واإلقراء يف بلده, ومل يكن يف جهته من 

 . ً انتهى ملتقطا.»يوازيه
 .هـ, ودفن هبا, رمحه اهللا٩٩٦ ببلدة الغرفة سنة تويف: وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
, »فوائد وفرائدوله رسائل نافعة مشتملة عىل «: له مصنفات أمجلها الشيل يف قوله



٥٣٧ 
در لفذلك جائز, وقد أورد ابنه يف ا) املراسالت(, إال إن أراد بالرسائل ًومل يسم منها شيئا

الفاخر بعض املراسالت املحتوية عىل فوائد فقهية, كالرسالة املؤرخة يف سنة وفاته 
ها إىل سلطان سيون وتريم بخصوص ترائي هالل شوال, وذكر بعضها ثبع) هـ٩٩٦(

 .خامتة ترمجتهالشيل يف 
 :من النقول املعزوة إليه يف كتب الفقهاء: فتاو مبثوثة  ـ]١٥٢[
 .٦٠٥, ٥٢٩, ٤٥ ص:من املجموع الفقهي آلل السقافـ 
 .٣٩ ص):هـ١١١٢ت(من الدشتة للعيدروس ـ 
 :(*))هـ٩٩٦حي سنة (بكر بن شعيب   الفقيه أبوـ١١٠

امي, مل تبلغنا من ترمجته بكر بن شعيب الشب هو الشيخ العامل الفقيه الصالح أبو
وذكره الفقيه الرحالة الشيخ أمحد بن . وأخباره يشء سو ما ذكر من تأليفه اآليت ذكره

هـ, ولقي هبا ٩٩٦, لقيه يف املدينة املنورة سنة »رحلته«يف ) هـ١٠٠١ت (حممد باجابر 
 .الرمحن باصهي الشباميعبد  الفقيه املفتي سامل بن ًأيضا

ومجاعة من آل شعيب مشهورون «: )هـ١٣٧٥ت  (السقافاهللا  قال ابن عبيد
بكر بن شعيب, له رشح  اهللا شعيب, والشيخ أبوعبد الرمحن بن عبد الشيخ : بالعلم, منهم
 . , إلخ»عىل املنهاج

 :مصنفاته الفقهية* 
ت (اهللا السقاف   ذكره ابن عبيد:لإلمام النوويرشح منهاج الطالبني;  ـ ]١٥٣[
 . إليه يف بعض املصادر املخطوطةًاّبام وجدته معزووتأكد ذلك , )هـ١٣٧٥

                                           
 ). خمطوط(, الرحلة, باجابر, ٥٢٧ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد : مصادر ترمجته (*)



٥٣٨ 

 :املواضع التي عزي فيها للمرتجم وكتابه* 
ما نقله الشيخ عمر خطيب بارجاء يف كتابه تشييد البنيان الذي ألفه سنة ـ ١
: وضابط املحرم التي ال تنقض«: ونص ما ورد فيه) ب/٦٥ق (هـ, فإنه نقل عنه يف ١٠٣٦

ا عىل التأبيد بسبب مباح حلرمتها ال لكرامتها, كأزواج النبي هي من حرم عليك نكاحه
وكاملحرمة بنحو لعان أو وطئ شبهة . , ونحو ذلكعبد صىل اهللا عليه وآله وسلم وسيد ال

كأمها وبنتها فإهنا تنقض ونحو ذلك, ما مل يطرأ عليه حتريم مصاهرة ورضاع, وكذا بنت 
m l ﴿ :, لقوله تعاىل رشح املنهاجقاله ابن شعيب يفالزوجة بالوطئ فيام يظهر, 

n﴾ ]انتهى.» بخط بعضهمً, واهللا سبحانه أعلم, كذا وجدته معلقا]٢٣ :النساء . 
تشييد «ذكره الشيخ عمر بارجاء يف موضعني من كتابه : املنتخب كتاب  ـ]١٥٤[
 :»البنيان

ع رب أن من سماخلورد يف : فائدة«: , وأورد ما نصه)أ/١٢٣ق (يف : املوضع األول
اسمي يف األذان وقبل إهباميه ووضعهام عىل عينيه فإين طالبه يف صفوف القيامة وقائده إىل 

 . )١( انتهت الفائدة.», واهللا أعلممنتخبهاجلنة, قاله الفقيه املحقق بن شعيب يف 
 .وسامه بنفس االسم) ب/٢٠٦ق ( يف :واملوضع الثاين

 :ًومن فقهاء آل شعيب أيضا* 
 ال نعلم ما هي قرابته من : ابن شعيب الشبامياهللاعبد  بن محنالرعبد  الفقيه ـ١١١

اهللا السقاف,  , ذكره ابن عبيدًالفقيه أيب بكر شارح املنهاج, لكنه هو اآلخر فقيه أيضا
                                           

جتريد «قوله يف كتابه ) هـ٩٣٠ت (عن الشيخ حممد بن عمر بحرق ) يف نفس املرجع(نقل بارجاء  )١(
هذا نادر » التجريد«, وكتاب »إن هذا األثر ضعيف, لكنه جمرب«: »املقاصد عن األسانيد والشواهد

املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة عىل «وغري معلوم الوجود, خلص فيه الشيخ بحرق كتاب 
 ).هـ٩٠٢ت (لشيخه احلافظ السخاوي » األلسنة



٥٣٩ 
 , من ذلك ما ورد يفآل السقافجداده من يف املجموع الفقهي أل عىل ما ورد ًمعتمدا

 . )هـ١٠١٨ت  (امجال جواب للفقيه أمحد رساج الدين ب ضمن)٣٦٢ص(
 ).٣٩ص ( للعيدروس»الدشتة«  يفًورد ذكره أيضاو
َالوهاب ابن سمري عبد  الفقيه ـ١١٢  :(*))هـ٩٩٦حوايل (ُ

َالرمحن ابن سمري احلرضميعبد الوهاب بن عمر بن عبد هو العالمة الفقيه  ُ. 
الشيخ حممد : باألخذ عن» الروضة األنيقة«رصح يف مواضع من كتابه : شيوخه

, )هـ٩٧٥ت (, وتلميذه الشيخ عيل بايزيد )هـ٩٥١ت ( عمر باقضام باخمرمة بنا
 ). هـ٩٩٦ت (الرمحن بن رساج الدين بامجال عبد والشيخ 

بالنظر إىل تاريخ وفاة شيخه بامجال, وهو آخر شيوخه وفاة, فقد مخنت أن : وفاته
 .وفاته كانت يف آخر هذا القرن, واهللا أعلم

 : الفقهيةمصنفاته* 
ورد ذكره يف :  الروضة األنيقة يف الرد عىل من ال يعرف املدارك الدقيقة ـ]١٥٥[

 .٤٠٠, ٢٢٥−٢٢٣, ٢١٣, ٢٠٨, ١٩٤, ٨٤ ص:املجموع الفقهي آلل السقاف, ينظر
 . عىل املجموع املذكورً, معتمدا)٢٥٥ص(وذكره األستاذ احلبيش يف مصادره 

 :)هـ١٠٠٠ت  ((*)الرمحن بن عيل باحرميعبد  الفقيه ـ١١٣
َالرمحن باغوث باحرمي, عبد الرمحن بن عيل بن عبد هو العالمة الفقيه الشيخ 

                                           
, عمر ٢٥٥ ص:مصادر الفكراحلبيش, , عدة مواضع: املجموع الفقهي آلل السقاف: مصادر ترمجته  (*)

 .١٢ ص:كتاب الدرة اليتيمةمقدمة اجليالين, 
, عيل بن أيب بكر بافضل ٤٥٥ص: تاريخ الشحر, بافقيه, ٦٣٨ص: السنا الباهرالشيل, : مصادر ترمجته (*)

مطبعة كرجاي, سنقافورا, (, حتقيقات تارخيية فيام لقبيلة آل أيب حرمي احلرضمية من أقدمية, )هـ١٣٩٩(
 .١٢ص): هـ١٤١٠الطبعة األوىل, 



٥٤٠ 
الشيخ عيل ُالرتيمي احلرضمي, ولد بمدينة تريم, وتربى ونشأ يف سوحها يف حجر أبيه 

 ).هـ٩٥٠ت (
طلب العلم برتيم وقرأ املبادئ, ثم سار إىل زبيد وأخذ هبا عن العالمة : شيوخه

الرمحن ابن زياد عبد , والفقيه اإلمام )هـ٩٤٤ت (الديبع الرمحن ابن عبد املحدث 
الزم الشيخ أمحد بن حجر ف, ثم سار منها إىل مكة )هـ٩٧٥ت (الزبيدي املقرصي 

العزيز عبد  دروسه الفقهية واآللية, وأخذ عن العالمة الشيخ يف) هـ٩٧٤ت (اهليتمي 
, وابنه حممد )هـ٩٥٢ت (, واألستاذ الشيخ أيب احلسن البكري )هـ٩٧٦ت (الزمزمي 

 ).هـ٩٩٠ت (تاج العارفني البكري 
الرمحن السقاف عبد أخذ عنه مجاعة من العلويني منهم الفقيه السيد عيل بن : تالميذه

. , وغريمها)هـ١٠٥٣ت (اهللا العيدروس عبد الرمحن السقاف بن عبد , و)هـ٩٩٠ت (
 .ج إىل ضبط وحتريروهناك اضطراب كبري عند املؤرخني يف أسامء اآلخذين عنه, حيتا

الفقيه العالمة, وجيه الدنيا والدين, كان من العلامء « بـ بافقيههّحال: منزلته العلمية
َاإلمام املقدم عىل التحقيق, نظر يف «بـ, والشيل يف عقد اجلواهر »األخيار املشهورين

ُالفروع واألصول, وعني بعلم احلديث, وقرأ الفرائض واحلساب والفلك, واجتهد يف 
 .»لب ذلك إىل أن برعط

 ., رمحه اهللا)هـ١٠٠٠(كانت وفاته باملدينة املنورة عىل رأس األلف اهلجري : وفاته
 : مصنفاته الفقهية* 

 : من تلك املصنفاتف, »يف شتى الفنون«  عديدة فريدة يف باهبا, ًذكروا أنه صنف كتبا
له «: خ بافقيهجاء يف تاري: ; لإلمام النووي رشح عىل األربعني النووية ـ]١٥٦[

 وذكره الشيل يف السنا الباهر, وال ختلو . انتهى.» عىل األربعني النوويةًرشح مفيد جدا
 ., كام هو معلومًرشوح األربعني النووية من ذكر أحكام فقهية غالبا



٥٤١ 

نافعة أفاد فيها «: ذكرها بافقيه, ووصفها بأهنا: جداول يف علم الفلك  ـ]١٥٧[
 .»وله جداول مشهورة«: , وقال الشيل يف عقد اجلواهر» اجلهةوقرب, واستنفعوا هبا أهل

 . ذكرها الشيل: رسالة يف علم امليقات بال آلة ـ]١٥٨[
وهي أحسن «: ذكرها الشيل, وقال عنها: َّ رسالة يف الربع املجيب ـ]١٥٩[

للعالمة الشيل ـ كام سيأيت يف ترمجته ـ رسالة يف نفس : قلت. »الرسائل املؤلفة يف ذلك
لفن, وثناؤه البالغ عىل هذه الرسالة يدل عىل اطالعه عليها, ولعله اعتمد عليها يف كتابه, ا

 .واهللا أعلم

*          *          * 



٥٤٢ 

 



٥٤٣  

 الفصل الثالث
 جهود الفقهاء احلضارمة

 يف العرص الثالث للمذهب الشافعي يف حرضموت
 )عرص التحرير الثاين للمذهب وسيادة مصنفات ابن حجر اهليتمي(

 )هـ١٤٢٧ ـ ١٠٠١(
 :مباحث ومطلب ومخسة متهيد :  وفيه

 . حول املذهب الشافعي يف مرص وحركة التأليف الفقهية:التمهيد
 .القة فقهاء حرضموت بالشيخ ابن حجر اهليتمييف ذكر ع: مطلب

 .فقهاء حرضموت يف القرن احلادي عرش اهلجري: املبحث األول
 .فقهاء حرضموت يف القرن الثاين عرش اهلجري: املبحث الثاين
 .فقهاء حرضموت يف القرن الثالث عرش اهلجري: املبحث الثالث
 . اهلجريفقهاء حرضموت يف القرن الرابع عرش: املبحث الرابع

 .امس عرش اهلجرياخلفقهاء حرضموت يف القرن : امساخلاملبحث 



٥٤٤ 
 



٥٤٥ 

 الفصل الثالث
 جهود الفقهاء احلضارمة

 يف العرص الثالث للمذهب الشافعي يف حرضموت
 )عرص التحرير الثاين للمذهب وسيادة مصنفات ابن حجر اهليتمي(

 )هـ١٤٢٧−١٠٠١(
 :متهيد

 ذلك ;رش نقطة حتول سيايس, وانعطاف تارخيييعترب النصف الثاين من القرن العا
الدولة (إىل دولة بني عثامن األتراك ) الدولة العباسية(الفة حتولت من بني العباس اخلأن 

هـ, رافق ذلك تطور وانعطاف ٩٢٣, كان ذلك يف سنة )هـ١٣٣٦−٩٢٣: العثامنية
ية نشطوا يف هذا  ذلك أن الفقهاء الشافع; عىل صعيد املذهب الشافعي عامةًتارخيي أيضا

 .القرن, وكانت هناك يف الديار املرصية حركة علمية فقهية ذات أثر ملحوظ وكبري
 ):هـ٩٢٦ت  ((*)شيخ اإلسالم زكريا األنصاريـ 

ُ ذلك النشاط الفقهي إىل شيخ جليل, وحرب نبيل, عرف بلقب اعزُوي شيخ (ُ
َوصار علام عليه عند كل متأخري الشافعية, أال وه) اإلسالم ً و اإلمام الشيخ زكريا بن َ

                                           
, ١/١٩٦: الكواكب السائرة, النجم الغزي, ٣/٢٣٤: الضوء الالمعالسخاوي, : مصادر ترمجته (*)

 .٣/٤٦: األعالم, الزركيل, ١٠/١٨٦: شذرات الذهب, ابن العامد, ١٧٢ص: النور السافرالعيدروس, 



٥٤٦ 
, من اآلخذين عن احلافظ ابن حجر العسقالين )هـ٩٢٦ت (ُّحممد األنصاري السنَيكي 

 يزيد عىل املائة عام, وانتفع به الناس, قال يف حقه ً, والذي عاش عمرا)هـ٨٥٢ت (
حامل لواء مذهب الشافعي عىل كاهله, وحمرر «: »ثبته«الشيخ ابن حجر اهليتمي يف 

, وكاشف عويصاته يف بكرته وأصائله, مل يوجد يف عرصه إال من أخذ عنه مشكالته
 .»مشافهة أو بواسطة أو بوسائط عديدة

بوفرة التالمذة من ذوي األملعية والوجاهة ) شيخ اإلسالم(لقد امتاز : تالميذه
العلمية, والذين امتازوا بالتحقيق العلمي, والتدقيق والنظر الشامل يف أصول املذهب, 

أسنى املطالب «مصنف ) هـ٩٥٧ت (الشهاب أمحد الرميل : ن عىل رأس تالميذهوكا
مصنف ) هـ١٠٠٤ت ) (الصغري(وابنه الشمس حممد الرميل » رشح روض الطالب

صاحب احلوايش عىل رشح )  هـ٩٥٧ت (, والشيخ عمرية الربليس »هناية املحتاج«
, والشيخ »ني املحتاجمغ«مصنف ) هـ٩٧٧ت (طيب الرشبيني اخلاملحيل, والشيخ حممد 

اآليت ذكره, كام كان منهم الصويف الشهري الشيخ ) هـ٩٧٤ت (أمحد ابن حجر اهليتمي 
 .يف الفقه املقارن, وغريهم» امليزان الكرب«مؤلف ) هـ٩٧٣ت (الوهاب الشعراين عبد 

 يف الفقه الشافعي, ًصنّف  شيخ اإلسالم خالل عمره الطويل املديد كتبا: مصنفاته
أنه املجدد : ويقرب عندي«: اجع معتمدة لكافة املتأخرين, قال العيدروسصارت مر

عىل رأس القرن التاسع, لشهرة االنتفاع به وبتصانيفه, واحتياج غالب الناس إليها فيام 
, اخترص فيه »منهج الطالب«متن : فمنها. »يتعلق بالفقه وحترير املذهب بخالف غريه

, »الغرر البهية رشح البهجة الوردية«و.  كثريةوعليه حوايش. , ورشحه»منهاج النووي«
, »حترير تنقيح اللباب«و. »طار يف األقطار«الذي وصفه العيدروس يف النور السافر بأنه 

للشيخ : والروض, »أسنى املطالب رشح روض الطالب«, و»فتح الوهاب«ورشحه 
 ).هـ٨٣٦ت (إسامعيل ابن املقري اليمني 



٥٤٧ 

 :ذه عىل فقهاء حرضموتتأثري الشيخ زكريا وتالميـ 
انترشت مؤلفات الشيخ زكريا األنصاري يف طول البالد وعرضها, ودخلت 
احلرمني الرشيفني, وبالد اليمن, إىل أن حطت رحاهلا يف ديار حرضموت, فأقبل عليها 

وكان من مظاهر . الفقهاء احلضارمة الشوافع بنهم شديد, وأكبوا عىل حتصيلها وقراءهتا
وفرة النقول عنها, واعتامدها يف اإلفتاء : خ زكريا األنصاري ومدرستهتأثرهم بكتب الشي

ُوالتدريس, بعد أن كان االعتامد قبلها عىل كتب فقهاء زبيد خاصة وفقهاء اليمن األعىل  َ
وذلك باب واسع, ال يكفي نطاق هذه الصفحات للحديث فيه, بل حيتاج إىل . عامة

 .)١(بحث مستقل
 :يا األنصاري يف كتب الفقهاء احلضارمةمن النقول عن الشيخ زكر* 

 .١٨٤, ١٠٣, ٩٦, ٧٥, ٧٤ ص):هـ٩١٣ت ( من فتاو الشيخ ابن مزروع ـ١
, ٢٤, ١/١١) اجلزء األول): (هـ٩٥٨ت  (رائد للشيخ باقشرياخلومن قالئد  ـ٢

َوافق باخمرمة اجلد الشيخ زكريا (١٠٥, ٩٠, ٨٧, ٣٩, ٣٣ ُّ ُ( ,٥٢٨, ٤٦٤ . 
, ويف اجلزء الثاين من ٥٠, ١/١٨: »رشح البهجة«ئده عن نقل باقشري يف قال ـ٣

أن شيخه الفقيه ) ١/٦٦(َبل أفاد باقشري . ً جداًالقالئد كثر النقل عن رشح البهجة كثريا
نقل عن رشح البهجة للشيخ زكريا, وهذا يعد أقدم ) هـ٩١٨ت (اهللا بلحاج بافضل عبد 

 .نقل عىل اإلطالق
 .٩٧, ٧٧, ٣٤, ١/٢٠ :»بأسنى املطال« نقل باقشري عن ـ٤
 .٤٧, ١/٢١ :»فتاو الشيخ زكريا« نقل باقشري  عن ـ٥

                                           
املدخل إىل   القواسمي,أكرم .د: ًعموماينظر للمزيد عن خدمة مدرسة الشيخ زكريا للمذهب الشافعي ) ١(

 ., وما بعدها٤٠٠ ص:مذهب اإلمام الشافعي



٥٤٨ 

 ):هـ٩٥٧ت (ومن النقول عن الشهاب الرميل * 
 .١/٧٦ ):هـ٩٥٨ت (رائد لباقشري اخلمن قالئد ـ ١
َذكر أن والده ): أ/١٢٩ق (الرمحن باصهي عبد  ومن فتاو الشيخ سامل بن ـ٢ َ

ِّ للشهاب الرميل حول قضية ًأرسل استفتاء) هـ٩٦٨ت حوايل (الرمحن عبد َالفقيه 
 .صدقات املسجد اجلامع يف شبام

َ املصدرين ملعارصهتام زمن الشيخ زكريا رمحه اهللا, ملعرفة مبلغ ينوأكتفي هبذ
يف حياته, وبعد وفاته بمدة وجيزة, أما : االهتامم بنقل آرائه الفقهية يف أوائل القرن العارش

 لفقيه حرضمي خيلو عن نقل من ًاب عىل مرصاعيه, فال جتد كتابابعد ذلك, فقد فتح الب
 . كتب شيخ اإلسالم

 :خدمة فقهاء حرضموت ملصنفات الشيخ زكريا وتالميذه
 ]١٩٧[: من أوائل املصنفات التي عنيت بتهذيب واختصار كتب الشيخ زكرياـ ١

تح كشف احلجاب ولب اللباب لذوي األلباب خمترص منهج الطالب وف«كتاب ـ 
 ًكان حيا(, ملؤلفه الفقيه الشيخ حممد بن أمحد الدويلة بافضل الرتيمي ثم املكي, »الوهاب

 ).١٣٢(, وستأيت ترمجته برقم ًغالبا) هـ١٠٣٣سنة 
كان للشيخ حممد صالح بافضل الرتيمي :  ثم يف القرن الرابع عرش اهلجريـ٢

لشيخ اإلسالم, » بأسنى املطال«ٌعناية بكتاب ) هـ١٣٣٠ت (األصل, املكي الدار 
لكنه مات عنها ومل يكملها, كام ذكر الشيخ حممد عوض ; »حاشية « ـ]٥٥٥: [فكتب عليه

 .عن معاينة هلا» صلة األهل«يف ) هـ١٣٦٩ت (بافضل 
عامد «, عناية بكتاب )هـ١٣٨٦ت ( وللشيخ املفتي سامل سعيد بكري باغيثان ـ٣

 تعليقات  ـ]٧٤٠[: , فكتب عليه, لشيخ اإلسالم زكريا»الرضا يف بيان أدب القضاء
 .وحوايش



٥٤٩ 

وكذلك كان لتلميذه فضيلة شيخنا وأستاذنا العالمة مفتي تريم الشيخ فضل  ـ٤
 حاشية  ـ]٨٤٢: [اهتامم بذلك املتن, فكتب عليه) هـ١٤٢١ت (الرمحن بافضل عبد بن ا

 ).٣٠ص(ذكرت يف ترمجته بأول فتاواه 
ْرزق باعلوي الشبامي َوللقايض العالمة السيد عمر بن حسني مـ ٥ َ  ):هـ١٢٥٠ت (ْ

ت (للشيخ شهاب الدين أمحد بن محزة الرميل » رشوط املأموم واإلمام«عناية بكتاب 
إحتاف ذوي األفهام برشح رشوط «  ـ]٣٥٣ [: سامهً مفيداً, فصنف عليه رشحا)هـ٩٥٧

 ., ثم اخترصه»املأموم واإلمام
عناية بكتاب ): هـ١٣٥٣ت (ي  وللشيخ املفتي عمر بن أيب بكر باجنيد املكـ٦

 .»تعليقات « ـ]٦٣٧[: , فوضع عليه)هـ٩٧٧ت (مغني املحتاج للخطيب الرشبيني 
وإذ قد عرفنا شأن مدرسة شيخ اإلسالم وتأثريها عىل فقهاء حرضموت, فلقد 
ُكان أحد كبار أعالم تلك املدرسة الفقهية العظيمة, وهو الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي 

 الشهرة العظيمة, واملنزلة الكرب ً عىل قصب السبق, ونائالً اهللا, حائزارمحه) هـ٩٧٤ت (
اجلسيمة, يف اعتامد مصنفاته, والتزام الفقهاء احلضارمة بآرائه وفتاواه, وعدم خروجهم 
عىل معتمده إال يف النزر اليسري من املسائل, وذلك أمر شهري غري خاف عىل كل مطلع 

 .ودارس للمذهب الشافعي

      **          *     



٥٥٠ 

 ٌمطلب 
 يف ارتباط فقهاء حرضموت

 ) هـ٩٧٤ −٩٠٩ ((*)بالشيخ ابن حجر اهليتمي املكي
 واعتامدهم عىل مصنفاته الفقهية

ولد شيخ اإلسالم, ومفتي األنام, اإلمام الكبري, العالمة اجلهبذ املدقق, الشيخ 
بمرص, ) لة أيب اهليتمحم(هـ, بمحلة يقال هلا ٩٠٩أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي, سنة 

, فكفله بعض املشايخ من علامء األزهر وقاموا ً ضعيفاً يتيامًفنسب إليها, ونشأ فقريا
برعايته وكفالته, وخترج يف الفقه عىل يد عدد من األعالم الفقهاء, أجلهم شيخ اإلسالم 

, وهو أعظم من لقيه وأخذ عنه, وإليه ينتسب يف مذهب )هـ٩٢٦ت (زكريا األنصاري 
 .اإلمام الشافعي

 ًهاجر الشيخ ابن حجر من مرص إىل مكة املكرمة, وأقام هبا بقية عمره جماورا
 للعلم الرشيف, وأقبل عليه طلبة العلم من اآلفاق, واعتنى زمن جماورته بتحرير ًونارشا

, الكتاب العظيم, الذي )حتفة املحتاج رشح املنهاج(مؤلفاته الفقهية, وأجلها كتابه 
نوعية يف مسرية الفقه الشافعي يف العامل اإلسالمي, لدقة مؤلفه يف حترير أحدث نقلة 

 . أحكامه, وسبك عباراته, وشموليته, وغري ذلك مما سيأيت ذكره يف مميزاته
                                           

, مرداد, ٨/٣٧٠: شذرات الذهب, ابن العامد, ٣٩٦−٣٩٠ص: النور السافرالعيدروس, : مصادر ترمجته (*)
ابن حجر اهليتمي ملياء شافعي, . , د١/٢٣٤: األعالم, الزركيل, ١٢٢ص: »املخترص «النور والزهر نرش

 .عدة مواضع): هـ١٤١٨مكتبة ومطبعة الغد, مرص, الطبعة األوىل, (, التارخييةاملكي وجهوده يف الكتابة 



٥٥١ 

صنف الشيخ ابن حجر الكثري من املصنفات الفقهية, قال شيخنا القايض : مصنفاته
ؤلفات ابن حجر بأعظم االعتامد حظيت م«: رمحه اهللا) هـ١٤٢٩ت (حممد الطيب يوسف 

ممن جاء بعده من علامء الشافعية, وخاصة يف حرضموت واحلرمني, وهو يف آرائه 
حتفة  «ويأيت كتابه. وترجيحاته يوافق شيخ اإلسالم زكريا األنصاري يف أكثر املسائل

هب يف رأس قائمة كتبه املعتمدة, فهو املقدم يف الفتو عىل غريه من كتب املذ» املحتاج
 .)١(», سواء منها ما ألفه ابن حجر, أو غريه, باستثناء كتب اجلامل الرميلًعموما

وإذا كانت التحفة هي الدرجة األوىل من كتب ابن حجر, «: قال شيخنا رمحه اهللا
ًفإن كتبه األخر حظيت أيضا ً بدرجات تالية من االعتامد, وقد رتبها املتأخرون ترتيباْ ٍ 

الذي يتعني اعتامده بعدها, : ة الراجح يف املذهب, ومن ثم قالواألزموا به من أراد معرف
فتح اجلواد له, ثم اإلمداد ال رشح العباب, ألن :  التحفة, حيث مل يوجد فيها نص:أي

الشيخ قصد به اجلمع, اللهم إال إذا وجدت املسألة فيه فقط, وفتح اجلواد واإلمداد يفتى 
ومن ثم كان الرتتيب األخري . مد الرميل صاحب النهاية موافقان ملحًبام فيهام, ألهنام غالبا
التحفة, ثم فتح اجلواد, ثم اإلمداد, ثم املنهج القويم رشح خمترص : لكتب ابن حجر

 . )٢(»بافضل, ثم الفتاو ورشح العباب
 مصنفات الشيخ ابن ًمرتبا) هـ١١٤٥ت (الرحيم باكثري عبد قال الشيخ عيل بن 

 :يها يف الفتوحجر حسب درجة االعتامد عل
ْوشاع ترتيب مقال ابـن حجـر ِ ِ ُ ْيف يمــن ويف حجــاز اشــتهر َ ٍَ ٍ 
ِويف اخــتالف كتبــه يف الــرجح ْ  »الفـتح«ثم » ِالتحفة«ُاألخذ بـ ُّ

                                           
 .٢٥٠−٢٤٩ ص:املذهب عند الشافعيةحممد الطيب اليوسف,  )١(
خمترص , ونفس املؤلف, ١١٣ ص:الفوائد املكية, وعلوي السقاف, ٢٥٢−٢٥١ ص:املصدر السابق )٢(

 ., وما بعدها٧٥ ص:الفوائد املكية



٥٥٢ 
ُال رشحه»ُأصله«فـ ــا »َالعبابـا«:ْ ــع واإليعاب ــه اجلم  َإذ رام في

 فهارس مكتبة ُويف ترتيب مصنفات الشيخ عىل هذا النحو نظر, وقد وقفت يف
ري, من فقهاء القرن اخل اهللا أبوعبد اجلامع الكبري بصنعاء اليمن عىل رسالة للشيخ عيل بن 

ُصوص, كام تعقب أصل الرتتيب العالمة اخلالثالث عرش, يتعقب فيها هذه األبيات ب ِ َ
َالشيخ عمر ابن القره داغي الكردي  ْ ّاملنهل النضاخ يف اختالف «يف كتابه ) هـ١٣٥٥ت (َ

 ). ٤٣ص(» األشياخ
 :)١(الشيخان ابن حجر اهليتمي وحممد الرميل; ودورمها يف خدمة املذهب

ًكانت جهود هذين اإلمامني يف خدمة املذهب حلقة بالغة األمهية, وكام وجد 
الرافعي والنووي, وجد خالف بني ابن حجر والرميل, عىل : اختالف بني الشيخني

 :الفنياخلملفارقة بني الفني, ومن أبرز نقاط ااخلفروق بني 
 كان ابن حجر والرميل متعارصين, بخالف الرافعي والنووي فكان النووي ـ١
 عىل الرافعي, أما ابن حجر والرميل ً ومستدركاً عن زمن الرافعي, فجاء عمله مكمالًمتأخرا

 .فلم يستدرك أحد منهام عىل اآلخر
كربيات املصنفات,  تصد النووي والرافعي لتنقيح املذهب حسب وروده يف ـ٢

فكان عملهام يتمثل يف استخالص النتائج واألحكام من تراكم علمي وتأليفي كبري, 
بخالف ابن حجر والرميل, فقد كان جهدمها يف مراجعة اجتهادات فقهاء الشافعية يف 
 .القرنني الثامن والتاسع اهلجريني, والتي دارت يف فلك تنقيح الرافعي والنووي ومصنفاهتام

ى الشيخان ابن حجر والرميل أعظم مصنفاهتام عىل جهود اإلمام النووي,  بنـ٣
, واجتهدا يف الرتجيح بني أقوال النووي »منهاج الطالبني«ذلك برشحهام لكتابه العظيم 

                                           
 .٤١٨−٤١٠ ص:املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي, رم القواسميكأ .د: ينظر) ١(



٥٥٣ 
والرافعي, لذا فإن جهود اإلمامني الرافعي والنووي تعد هي األصل الذي ارتكز عليه 

 .عمل ابن حجر والرميل
الف بني الشيخني اخل اهتم فقهاء حرضموت بذكر :ن حجر والرميلالف بني اباخل

ابن حجر والرميل أيام اهتامم, وال ختلو مصنفاهتم الكبرية, وفتاواهم, ورشوحهم الفقهية, 
الف اخلومن أوائل الفقهاء الذين عنوا بذكر . ورسد ذلك يطول. من ذكر يشء من ذلك

الفقيه الشيخ حممد بن : وغريه» املغني«ي يف بني الشيخني وبني معارصهيام كالشيخ الرشبين
, الذي صنف يف أوائل »لب اللباب«يف كتابه ) ١٣٢: سيأيت برقم(أمحد الدويلة بافضل 

تشييد «كتاب : ال احلرص  عىل سبيل املثالًمن ذلك أيضاالقرن احلادي عرش اهلجري, و
. احلادي عرشللشيخ عمر بارجاء, وفتاو باحويرث, وهم من أهل القرن » البنيان

برش «الرشح الكبري عىل املقدمة احلرضمية, والصغري : ومصنفات الشيخ سعيد باعشن
, يطول رسد أسامئهم ً, وهو من أهل القرن الثالث عرش, وغريهم كثري جدا, إلخ»الكريم

 .ومؤلفاهتم
 :الف بتصنيف مستقل من فقهاء حرضموتاخلوممن أفرد * 

الف اخلفتح العيل بذكر «يف كتابه ): هـ١٢٧٧ت (السيد عمر بن حامد بافرج  ـ١
 ., وهو خمطوط»بني ابن حجر والرميل

 ., مطبوع»إثمد العينني«يف كتابه ): هـ١٣٠٥ت (الشيخ عيل بن أمحد باصربين ـ ٢
 :)١(أسباب تقبل فقهاء حرضموت ملصنفات الشيخ ابن حجر بالقبول التام

املجموع «, كام يف )هـ١٠٩٨ت (مي طيب الرتياخلاهللا عبد قال املفتي العالمة الشيخ 
ومشاخينا أهل مكة أوصونا بالعمل بام «: ضمن فتو له) ٢٧٠ص(آلل السقاف » الفقهي

                                           
أخونا الدكتور أجمد رشيد حممد عيل, يف بحثه : وقد بحث هذه العوامل بشكل مفصل وزاد عليها) ١(

 .٢١٦−١٠٩ ص:اإلمام ابن حجر اهليتمي وأثره يف الفقه الشافعي): غري منشور(للامجستري 



٥٥٤ 
َألنه متتبع فيها, وحررها: يف حتفة الشيخ حيث اختلفت كتبه, قالوا ٌ وقال . » أكثر من غريهاِّ

ُذهب علامء «: »الفوائد املكية«يف ) هـ١٣٣٥ت (السيد علوي السقاف  حرضموت َ
إىل أن املعتمد ما قاله الشيخ ابن : والشام, واألكراد, وداغستان, وأكثر اليمن واحلجاز

, ملا فيها من إحاطة نصوص اإلمام, مع مزيد تتبع املؤلف »حتفته«حجر يف كتبه, بل يف 
َفهو هنا حيرص عوامل قبول . »فيها, ولقراءة املحققني هلا عليه الذين ال حيصون كثرة ُ

 :اصة لألسباب التاليةالتحفة خ
 . ملا فيها من اإلحاطة بالنصوصـ١
 . وملزيد تتبع املؤلف فيهاـ٢
 . تتبعهم ملا ورد يف التحفة من أقوال ومتحيصهم هلا: ولقراءة املحققني هلا, أيـ٣

: أما عن قبول مصنفات الشيخ ابن حجر عامة, فقد سمعت بعض شيوخي يقولون
 :إن ذلك يعود إىل األسباب التالية

 .ُ سلوك الشيخ سبيل التصوف العميل, وحبه للصوفية والزهادـ١
 .ُ قوة صنعته احلديثية, مقارنة بغريه من فقهاء عرصه من الشافعيةـ٢
 .ُ قوة مدركه الفقهي, واستحضاره لنصوص املذهبـ٣

هذه عوامل قبوله عامة, وأسباب تقديمه عىل غريه من فقهاء عرصه, بل وعىل 
 .شيوخه

ُالصالت امل  :بارشة بني الفقهاء احلضارمة والشيخ ابن حجرِّ
) هـ٩٦٧ت (الرمحن بن عمر العمودي عبد كان لوجود العالمة الكبري الشيخ 

بمكة املكرمة, ومصاحبته وعالقته الوثيقة بالشيخ ابن حجر سبب من أسباب حمبة الشيخ 
سنة  (بأهل حرضموت, فقد قام الشيخ  بعد أن عزم عىل السكنى بمكة واملجاورة هبا

اهللا عبد للشيخ » مسائل التعليم= املقدمة احلرضمية «بوضع رشحه الشهري عىل ) هـ٩٤٠



٥٥٥ 
 عبد, وذلك بإشارة وتوجيه من الشيخ )هـ٩١٨ت (الرمحن بلحاج بافضل  عبدبن ا

 .هـ٩٤٤الرمحن العمودي املذكور, وكان فراغه من وضع هذا الرشح يف سنة 
اهللا بن عمر عبد كرب الشيخ اإلمام التقى مفتي حرضموت األ: هـ٩٤٩ويف سنة 

بالشيخ ابن حجر يف مكة املكرمة, وأثنى كل ) هـ٩٧٢ت (» الشافعي الصغري«باخمرمة 
ًمنهام عىل صاحبه, وملا طلب باخمرمة املناظرة اعتذر الشيخ ابن حجر, متعلال َ ِ بحدة طبع ُ

 .»السنا الباهر«الشيخ باخمرمة, كام ورد يف تاريخ 
دور كبري يف فتح قنوات ) هـ٩٥٨ت (اهللا بن حممد باقشري  عبدثم كان للشيخ 

االتصال بالشيخ ابن حجر اهليتمي عن طريق املراسالت العلمية من حرضموت إىل مكة 
الذي فرغ من تبييضه سنة » رائداخلقالئد «املكرمة, فهو يكثر من النقل عنه يف كتابه 

) اجلزء األول: (من ذلك. املعزوة إليههـ, وأورد يف ثناياه الكثري من املسائل الفقهية ٩٤٩
الفقيه ابن حجر الثاين املرصي ثم «ويصفه بـ. ٣٣٥, ١٦٢, ٧٢, ٦٨, ٥٢, ١/١٩

اهللا بلحاج عبد , وينقل عن رشحه عىل املقدمة احلرضمية لشيخه العالمة ١/١١: »املكي
 . ١/٩٦): هـ٩١٨ت (بافضل 

مسائل احليض « بعث إليه الشيخ باقشري برسالته يف: هـ٩٥٣ثم يف سنة 
. , كام سبق يف ترمجة الشيخ باقشريبنفسه الشيخ ابن حجر رشحها, التي »واالستحاضة

  مسألةيف» املحرر من اآلراء«: كام وافقه يف حكمه يف اختصار رسالة السمهودي
 .إلبراءباطالق ال

اهللا بن شيخ عبد َقدم مكة املكرمة السيد العالمة النبيل حممد بن : هـ٩٦١ويف سنة 
 معه فتو فقهية ً من زبيد, حامالًآتيا) هـ١٠٠٥ت  ()١(العيدروس باعلوي الرتيمي

ُالرمحن بن زياد الزبيدي يف مسألة تربع املدين, فزاره الشيخ عبد للشيخ العالمة مفتي زبيد  َّ
                                           

, وليس فيه ذكر هذه الواقعة, وإنام استفدنا منه تاريخ مولده ٣٩ ص:هرعقد اجلواالشيل, : مصدر ترمجته )١(
 )!. عاما٢٦(فيكون عمره حني لقاء الشيخ ابن حجر به : هـ, وعليه٩٣٥وهو سنة 



٥٥٦ 
, واطلعا عىل )هـ٩٧٦ت (العزيز الزمزمي عبد ابن حجر بمعية صاحبه العالمة الشيخ 

سيد املذكور عن موافقتهام للمفتي املذكور, فأجابا بعدم موافقتهام الفتو, وسأهلام ال
 .  لذلك

قرة العني يف بيان أن التربع ال يبطله «وكتب الشيخ ابن حجر رسالته التي سامها 
: »فتاواه الفقهية«هـ, وطبعت ضمن ٩٦٢ مجاد اآلخرة سنة ١٥وفرغ منها يف » الدين

ِرسالة ينقض فيها رسالة ابن حجر, ثم إن الشيخ ابن زياد كتب ). ٢٦−٣/٢( فكتب َ
ًاألخري رسالة , فرغ منها يف »كشف الغني عمن ضل عن حماسن قرة العني«: َ أخر سامهاُ

 ).٣٨−٣/٢٦(» فتاواه الفقهية«هـ, وهي يف ٩٦٤ حمرم ٧
 : اآلخذون عن الشيخ ابن حجر

تمي, هناك عدد من أعالم فقهاء حرضموت الذي أخذوا عن الشيخ ابن حجر اهلي
 من الشيخ, البعض ً بذكر التالمذة املجازين خطيا:ًبدءاوقد جعلتهم عىل ثالثة أقسام, 

: ُوثنيتَّمنهم لقيه كعيديد وشيخ العيدروس, والبعض مل يلقه كالفقيه بالرعية وبامجال, 
 لتقدم ً والذين يعدون يف طبقة األقران ال التالميذ نظراًبذكر كبار اآلخذين عنه شفاها

 .بذكر التالمذة الذين هم حقيقون هبذا الوصف: ُوثلثت أو مقاربتها لسنة وفاته, وفياهتم
 : من الشيخ ابن حجرًاملجازون خطيا: ًأوال
 ): هـ٩٩٠−٩١٩ ((*)اهللا العيدروسعبد  العالمة شيخ بن ـ١

, ثم )هـ٩٥٨ت (اهللا بن حممد باقشري عبد ولد برتيم, ومن شيوخه هبا الفقيه 
ثالث سنوات, ولقي الشيخ ابن حجر بمكة يف حجته الثانية سنة جاور بمكة املكرمة 

                                           
, ٢/٢٧٢: املرشع الروي, الشيل, ٤٨٨ ص:النور السافر, )ابنه(القادر العيدروس عبد : مصادر ترمجته (*)

 .٣/١٨٢: األعالم, الزركيل, ١٠/٦٢٠: شذرات الذهبابن العامد, 



٥٥٧ 
وأجازه, ثم سار إىل اهلند » اإلرشاد«و» املنهاج«هـ بعد أن استقر هبا وقرأ عليه يف ٩٤١

).  سنة٣٢(هـ, ومدة مكثه باهلند ٩٩٠وألقى رحاله بمدينة أمحد أباد, وهبا كانت وفاته 
 .»شيخ األوسط« طبقات بني علوي بـ, ويعرف يف»العقد النبوي«واشتهر بمصنفه 

وكان «: هـ, قال فيها٩٤٨ حمرم سنة ٢٨وإجازته من الشيخ ابن حجر, مؤرخة يف 
ممن اقتفى آثار سلفه األماثل, كنوز احلقائق وينابيع الفضائل, الرشيف احلبيب, الصالح 

املحاسن  أبوالنسيب, املوفق من طفوليته إىل اكتساب املعايل, عىل توايل األيام والليايل, 
شيخ ابن الشيخ العارف ذي احلقائق واللطائف, مغيث أهل اليمن, وملجأ الطلبة يف ثغر 

اهللا العيدروس العلوي, فكان ممن عبد اهللا بن شيخ ابن الشيخ اإلمام عبد عدن, الرشيف 
أحب اكتساب العلوم, وأكثر الدوب يف حتصيلها, وأناخ مطية عزمه يف مراحها ومقيلها, 

مدة يكرع من حياضها, ويرسح نظر عزمه يف رياضها, وقرأ عيل قطعة من فالزمني 
اهللا  قدس ويل اهللا بال نزاع, وحمرر مذهبنا بال دفاع, أيب زكريا حييى النووي,» منهاج«

عالمة زمانه, وفريد » إرشاد«, ومن ً منه أيضاًروحه, ونور رضحيه, وسمع عيل قطعا
 . لشاوري, وغري ذلك من الكتب احلديثيةأوانه, أيب الذبيحني إسامعيل املقري ا

َوقد أذنت له أن يفيد ما استفاده مني, وأن يروي مجيع ما جيوز يل وعني, من  َ َ ُ
 وأرشط عليه أن ال يزال مؤلفايت ومقروئي ومسموعايت, برشطه املعترب عند أهل األثر,

 . , إلخ)١(»واته عىل الدوب يف حتصيل العلوم الرشعية, وأن ال ينساين من مجيل دعًمستمرا
 :(*)اهللا بن عيل عيديد باعلويعبد بكر بن   السيد أبوـ٢

 ١٧من اآلخذين عن الشيخ ابن حجر اهليتمي, وله منه وصية جامعة مؤرخة يف 
يف خامتة ثبته ) هـ١٣٦١ت (هـ, ترجم له السيد حممد بن حسن عيديد ٩٥٥صفر سنة 

                                           
 .١١٤−٢/١١٣: عقد اليواقيت اجلوهريةعيدروس احلبيش, : مصدر اإلجازة) ١(

 .٣٢٦−٣٢٠ ص:إحتاف املستفيدحممد بن حسن عيديد, : مصدر ترمجته (*)



٥٥٨ 
لشيخ ابن حجر له فقط, وأنه تويف , ومل يذكر يف ترمجته سو وصية ا»إحتاف املستفيد«

 . هـ٩٨٣بمكة, وتاريخ وفاته غري معلوم, وله أخ اسمه حممد تويف سنة 
; فاعلم أهيا األخ الصالح, والسيد أما بعد«: ومن وصية الشيخ ابن حجر له قوله

َاحلبيب النسيب املنيف الناصح, أن أصل كل عبادة, واألساس املبني عليه كل زيادة هو : َ
ولوال وجوب امتثال إشارتك, ملا «: , إىل أن قال»ألعامل واألفعال واألقوالإخالص ا

ُفهت بكلمة مما سبق, وال رقمت كلمة منه يف هذا الورق, لكني امتثلت إشارتك ألنك  ُ ُ ُ
 لقضاء مآريب, واستتامم ً أن يكون ذلك سبباً بمكان, راجياملسو هيلع هللا ىلصمن اهللا تعاىل بواسطة نبيه 

 ., إلخ)١(»مطالبي
 ):هـ٩٧٢ت  ((*) سعيد بن يعقوب بالرعية الشحري الشيخـ٣

هو العالمة الفقيه الشيخ الصالح, خطيب جامع الشحر واملدرس فيه, له إجازة 
: , قال له فيهاًمن الشيخ ابن حجر اهليتمي أرسلها له من مكة املكرمة, مل أجد هلا تارخيا

الشحري, نفع اهللا به الرعية  إىل الشيخ املشتغل املحصل الفاضل سعيد بن يعقوب أبو«
املسلمني, وقطع عنه القواطع حتى يصري من العلامء العاملني, ويتوفر عىل إرشاد 

هذا; وقد وصل كتابك الكريم, فحمدت اهللا سبحانه ... الطالبني, وهداية املتحريين, 
وله احلمد واملنة عىل عافيتك وسالمتك, وقيامك للناس يف تلك البالد, فباهللا عليك الزم 

, وقدمه عىل الدنيا ما أمكنك, فإن هذا كام ال خيفاك هو الذي يبقى لك ويف عقبك ذلك
وكذلك أؤكد عليك الوصية يف ... إىل ما شاء اهللا, واخفض جناحك للطلبة ما أمكنك, 

, ويف السؤال عن املشكل, فإن ًبكاراإ وً, وعشيةً وهناراًاإلكثار من مطالعة كتب العلم ليال
 ., إلخ)٢(»من توهم أن الفقه ال يشء فيه, فهو غبي عن احلقهذا دأب املخلصني, و

                                           
 .٣٢٦−٣٢٠ ص:املصدر السابقحممد بن حسن عيديد, : مصدر الوصية )١(

 .١٤٨ ص:كر والثقافةالفسعيد باوزير, : مصادر ترمجته (*)
 ., بمنزله بغيل باوزيرأوراق بخطهالشيخ سعيد بن حممد بالرعية, : املصدر) ٢(



٥٥٩ 

 ):هـ٩٩٦ت  ((*)الرمحن رساج الدين بامجالعبد  الشيخ ـ٤
, ولن أعيد هنا ما تقدم يف ترمجته, وقد أرشت إىل )١٠٩(تقدمت ترمجته برقم 

 مل«: هـ, ومما جاء فيها٩٧١بعض ما ورد يف إجازته من الشيخ ابن حجر, املؤرخة يف سنة 
 اهللا الصاحلني, املجمع عىل صالحه أهل إقليمه من العلامء  من عبادعبدأزل أسمع ب

الرمحن بن رساج الدين مجال, من عبد والعارفني, وهو الشيخ الكبري, والعلم الشهري, 
الغرفة بحرضموت, وأمحد اهللا عىل وجود مثله, فإنه غوث للبالد والعباد, إىل أن سألني 

هـ, إحد وسبعني وتسعامئة, فعددت ذلك من ٩٧١ التي هي سنة اإلجازة يف هذه السنة
َالصالح أن أكون عىل باله, ليلحظني بعني إقباله, فامتثلت عبد منن احلق عيل إذ أهلم هذا ال

إشارته, وأجبت طلبته, وأجزته بجميع كتب احلديث والتفسري والفقه, ومجيع العلوم 
عبد ورشطت عىل الشيخ ... املني من املحذور, العقلية والنقلية, وأجزته بطريق القوم الس

أن ال ينساين من إمداده وإسعافه, ودوام دعائه يف دوام : الرمحن املذكور نفع اهللا به
 ., إلخ)١(»حياته

 :الدارسون يف حلقات الشيخ ابن حجر: ًثانيا
 ):األقران( طبقة كبار األصحاب  ـأ

وقد تقدمت ترمجته برقم ): هـ٩٦٧ت (الرمحن العمودي عبد  الشيخ العالمة ـ١
)١٠١.( 

 تقدمت ترمجته برقم ):هـ٩٧٣ت ( القايض السيد حممد بن حسن باعلوي ـ٢
)١٠٧.( 

                                           
 ).١٠٩(تقدمت يف الرتمجة رقم : مصادر ترمجته (*)

 .٤١ ص:عقود الآللعيدروس بن عمر احلبيش, : تنظر النصوص امللتقطة منها) ١(



٥٦٠ 
, إال أنني )١٠٨( تقدمت ترمجته برقم ):هـ٩٧٥ت ( املفتي الشيخ عيل بايزيد ـ٣

بن افتاو « يف إثبات أخذه عن الشيخ ابن حجر, سو ما ورد يف ً قوياًمل أجد مصدرا
 .كام قدمت يف ترمجته, واهللا أعلم) ١٠٨ص(» ىحيي
 : طبقة التالميذ ـب

 ).هـ١٠٠٦ت ( الشيخ الفقيه حممد بن إسامعيل بافضل ـ١
 كاتب الرتمجة :اهللا باعمرو السيفي الشحريعبد القايض العالمة حممد بن ـ ٢

 ., كام سيأيت»نفائس الدرر«الشهرية لشيخه ابن حجر املسامة 
 وهو ):هـ١٠٠٥ت (اهللا بن شيخ العيدروس عبد مد بن  السيد العالمة حمـ٣

 من زبيد, وهو أخو السيد شيخ املتقدم ذكر ًالذي تقدم ذكر زيارته للشيخ ابن حجر قادما
 .إجازته

 ).هـ١٠٠٠ت (الرمحن باحرمي عبد  الشيخ العالمة ـ٤
 .الرمحن باصهيعبد  املفتي العالمة الشيخ سامل بن ـ٥
 .باعيل العفيف الفقيه العالمة حممد ـ٦
 . الشيخ سليامن باحويرث الدوعنيـ٧

, ولن أطيل بتكرارها )احلادي عرش( ستأيت ترامجهم يف فقهاء القرن ًوهؤالء مجيعا
هنا, ألن املقصود هو اإلشارة إىل توثق الصالت العلمية بني الشيخ ابن حجر وفقهاء 

 .حرضموت
َفتحصل ًلام ع١٤:  أن جمموع اآلخذين عن الشيخ ابن حجر:َّ , أربعة منهم حرر هلم َ

وصايا وإجازات, وثالثة منهم يعدون من طبقة أقرانه لتقدمهم يف السن, وسبعة من 
 .ً وآخراًالتالميذ الذين درسوا عليه وحثوا عىل ركبهم بني يديه, واحلمد هللا أوال



٥٦١ 

 :جهود فقهاء حرضموت يف خدمة مصنفات الشيخ ابن حجر
دارت يف فلك مصنفات الشيخ ابن حجر بلغت مؤلفات فقهاء حرضموت التي 

 ٦(, و»التحفة«عىل )  أعامل٩(, و»الفتاو«كتبت عىل )  أعامل٤: (منها) ً كتابا٢٠(
 .»املنهج القويم«عىل ) عمل واحد(, و»فتح اجلواد«عىل ) أعامل
 :خدمة فتاويه: ًأوال

  ـ]١٠٨[: , له)هـ٩٦٧ت (الرمحن بن عمر العمودي عبد العالمة الشيخ ـ ١
 .رعى األخرض من فتاو البكري وابن حجرامل

: ; له)هـ١٠١٨ت (الرمحن رساج بامجال عبد  الفقيه العالمة الشيخ أمحد بن ـ٢
 . اختصار فتاو الشيخ ابن حجر اهليتمي الكرب ـ]١٧٨[

  ـ]٢٠١[: , له)هـ١٠٤٣حي (اهللا بن أمحد بازرعة عبد  الشيخ العالمة الفقيه  ـ٣
 .فتاو الشيخ ابن حجر: يعني هبا: الفتاويللمهم من  السمط احلاوي

: ; له)هـ?١٢١٠ت (الفقيه العالمة الشيخ عيل بن عمر بن قايض باكثري ـ ٤
التقاط وتلخيص ألعامل الشيخني بارزعة : , وحقيقته اختصار فتاو ابن حجر ـ]٣١٤[

 .وبامجال وغريمها, ممن اخترص الفتاو قبله, ومل خيترصها هو مبارشة
 :وحواشيه» حتفة املحتاج«مة كتابه خد: ًثانيا

حواش )  مؤلفات٧: ( , وهي) أعامل٩(بلغت األعامل العلمية عىل التحفة 
 . ومؤلف واحد يف اختصارها, ومؤلف يف اختصار حوايش ابن قاسم عليهاوتعليقات,
 اختصار  ـ]٢٢٨[: ; له)هـ١٠٧٥ت (محد عيل باقشري أ الشيخ الفقيه الصالح ـ١

 .عىل حتفة املحتاج) هـ٩٩٢ت (حوايش ابن قاسم 
 اهللا بن سعيد باقشري; رئيس املدرسني باحلرم الرشيف عبد الفقيه العالمة الشيخ ـ٢

 . حاشية عىل حتفة املحتاج ـ]٢٢٩[: ; له)هـ١٠٧٦ت (



٥٦٢ 
 ]٢٥٧[: ; له)هـ١١١٢ت (الرحيم بن قايض باكثري عبد الشيخ العالمة القايض ـ ٣

 .اج تعليقات وحوايش عىل حتفة املحتـ
 ;)هـ١١٤٥ت (الرحيم ابن قايض باكثري  عبد وابنه الشيخ العالمة القايض عيل بن ـ٤

 . حاشية عىل حتفة املحتاج ـ]٢٩٢[: له
: ; له)هـ?١٢١١ت ( الشيخ العالمة الفقيه عيل بن عمر بن قايض باكثري ـ٥

 . خمترص حتفة املحتاج ـ]٣١٩[
: ; له)هـ١٣٣٠ت ( احلبيش  العالمة مفتي الشافعية بمكة السيد حسني حممدـ٦

 . تعليقات عىل حتفة املحتاج ـ]٥٤٥[
  ـ]٦٠٤[: ; له)هـ١٣٣٨ت ( العالمة املفتي السيد حممد حامد السقاف ـ٧

 .تعليقات عىل حتفة املحتاج
: ; له)هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد  العالمة املفتي السيد ـ٨

األرسار الفاشية يف تكميل «: ً ويسمى أيضا; صوب الركام يف حتقيق األحكام ـ]٦٩٣[
 . , جعله عىل كتاب القضاء من التحفة فقط»احلاشية

 . حاشية عىل حتفة ابن حجر ـ]٧٠٢: [ًوله أيضا
 :خدمة كتاب فتح اجلواد رشح اإلرشاد: ًثالثا

, وتعليقات, ) حواش٣(, بني ) أعامل٦(بلغت األعامل املكتوبة عىل فتح اجلواد 
 :ترص واحدوتقريرات, وخم

, من تالمذة ابن )هـ?١٠١١ت (الرمحن باصهي الشبامي عبد  الشيخ سامل بن ـ١
 . تعليقات عىل فتح اجلواد ـ]١٦٦ [:حجر; له
حاشية  ـ ]٢٣٥: [, له)هـ١٠٧٦ت (اهللا بن سعيد باقشري املكي عبد  الشيخ ـ٢

 . خمترص فتح اجلواد ـ]٢٣٣[: ًوله أيضا. عىل فتح اجلواد



٥٦٣ 
  ـ]٦٢٢[: ; له)هـ١٣٤٣ت (ايض أمحد بن أيب بكر ابن سميط  السيد القـ٣

 .بلغ فيها إىل صالة اجلمعة: حاشية عىل فتح اجلواد
: ; له)هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد  السيد العالمة املفتي ـ٤

 . حاشية عىل فتح اجلواد ـ]٧٠٥[
 تقريرات  ـ]٧٣٠[: , له)١٣٨٢ت ( السيد العالمة حممد بن هادي السقاف ـ٥

 .عىل فتح اجلواد
 :»املنهج القويم برشح مسائل التعليم«خدمة كتاب : ًرابعا

الرمحن باصهي عبد مل أجد ممن خدمه سو تلميذه الشيخ العالمة الفقيه سامل بن 
 . تعليقات عىل املنهج القويم ـ]١٦٥ [:مفتي حرضموت; له) هـ?١٠١١ت (

 :نقدمصنفات الشيخ ابن حجر اهليتمي وبعض ال
ومع عظيم منزلة الشيخ ابن حجر العلمية والفقهية باألخص, واستقرار العمل 
بكتبه أزمنة طويلة, بل وتقعيد الفقهاء احلضارمة لذلك يف فتاواهم ومصنفاهتم, وتعليمهم 

ومشاخينا أهل مكة «): هـ١٠٩٨ت (طيب اخلاهللا  عبدملن بعدهم, كام قدمت قول الشيخ 
َألنه متتبع فيها, وحررها أكثر : ة الشيخ حيث اختلفت كتبه, قالواأوصونا بالعمل بام يف حتف ٌ ِّ

 . »من غريها
) هـ١٢٦٦ت (اهللا بن حسني بلفقيه عبد ومن بعض مكاتبات العالمة املفتي السيد 

الف فيهام, وإنام نقلنا لكم معتمدنا, كام تعلمون من اخلواملسألتان ال خيفاكم قوة «: قال
ُ بام يرجحه الشيخ ابن حجر السيام يف ًي غالباأن نحن نميل ونفت: حالنا  ملا ً, تبعا»التحفة«ّ

ًعليه سلفنا وأئمتنا السابقون, وإن كان من خيالفه مثال  من فحول الرجال وجهابذهتم َ
ُّبالرتبة العليا السائغ تقليدهم لذي عمل أو فتيا, فال نغض عنهم, وال نجهل مقامهم, نفع 

  انتهى.»بصرية من نفسه, وله مندوحة يف هنج إحد السبيلني والعامل عىل . آمني,اهللا هبم
 )., النسخة املكية٣٢ص(, )هـ١٢٧٧ت (للسيد عمر بافرج » فتح العيل«من 



٥٦٤ 
اهللا بن عمر عبد َفقد ظهر بعض املنتقدين له من معارصيه وممن بعدهم, كالشيخ 

بعض مواضع علق عىل » نكت عىل التحفة«الذي ذكر من مصنفاته ) هـ٩٧٢ت (باخمرمة 
, وهي من مصنفاته املفقودة, ولعل له انتقادات يف مضامني فتاواه, ولكني مل ًفيها منتقدا

ُأتتبعها اآلن خلروج ذلك عن نطاق البحث, وخشية من التطويل, وقد أملع العالمة  عبد ًَ
إىل يشء من »  صوب الركام«يف مقدمة كتابه ) هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيد

 :ذلك
اهللا بن عبد ّوما زلنا نتلقى من أفواه الرجال, عن الشيخ «): ٧−٥ص(قال رمحه اهللا 

ٌأنه حيرم اإلفتاء من كتب ابن حجر, فنحسب أنه غريان, محله ): هـ٩٧٢ت (باخمرمة  عمر َ
أن الشيخ : وذلك. َأن قد أصاب فال نكري: عىل ذلك تنافس األقران, ثم ظهر بعد التفكري

ُة مراسه للفقه وعراكه, كان ضعيف احلفظ فيام أختيل, فرتاه يذكر مع قوة إدراكه, وكثر ِ َ
َاملسألة الواحدة يف املواضع الكثرية باأللوان املختلفة, وربام ترك القضية جمملة, وأرسلها  َ

 ما خيتلف ًمهملة, ثم جييء يف موضع بعيد بقيد, ويف آخر ال يناسب يظفر هلا بصيد, وكثريا
وهو يف باب . ًا ستعرفه باالستقراء, مما ال نستطيع له حرصاحكمه, ويتناقض فهمه, من

ُالقضاء أكثر وأرض, ويف اختالف املتداعيني أدهى وأمر, وأنى يدرك الصواب, وينتحل  ِ َ ُ ِ

َاجلواب, إال من قرن بالتوفيق, ومرن عىل التحقيق, وهيهات هيهات العقيق َ ُِ َِ  . انتهى.»!َ
, أبيات )هـ١٣٦٤ت (القادر العيدروس  عبد ِوملعارصه السيد العالمة األملعي عيل

 :يعرض فيها بصعوبة دراسة كتب الشيخ ابن حجر, قال فيها
ــن ــم ع ــر للفه ــن حج ــر اب ْحج ْ َ ُ َّ ِ َ ٍ ّفهــــم تــــصديقاته ال شــــك َ ِ ِ َ 
ــــذا ــــويل ف ــــع ق ــــه واتب َاتركنْ َ َ ْ ُّ ُعندي الفقه, وذا  َ ْأسنَى املطالب«َ ِ« 

الشيخ ابن حجر, إال أنه » حتفة«اهللا السقاف لـ دِعىل شدة انتقاد ابن عبي: وأقول
َ, ولكنه هتيب ذلك »التحفة«ُأنه كان يف نيته اختصار : عاد وذكر الشيخ بكل إجالل, وذكر



٥٦٥ 
ِوهو أن بعض مجل الكتاب : املقام, ونبه من أراد فعل ذلك إىل أمر هام ِ ُ قد » التحفة«َ

َحتتوي عىل عدة مسائل, بني خاف ومضمر, قال َ اشتملت املسألة عىل عدة مسائل فربام«: ٍ ِ ُ
ٍّأساسية, ينبغي جعل كل عىل حدة  .اهللا فيام يأيت , وسيأيت التفصيل يف ترمجة ابن عبيد»ُ

ِأما أبيات السيد العيدروس فيجاب عنها ًبأن الشيخ ابن حجر مل يلزم أحدا: ُ َّ 
ُباتباعه, أو التزام طريقته, بل إن تالميذه هم الذين انتهجوا هذه  ُ َ الطريقة, وألزموا أو ّ

 .باألحر أوصوا تالميذهم واملتلقني عنهم بمطالعة كتبه, ملا رأوه فيها من حتقيق وتدقيق
ِأن نقد النقاد ألسلوب الشيخ ابن حجر رمحه اهللا, أو لطريقة تأليفه, : وأضيف َ

تنسحب بالرضورة عىل مصنفات أهل ذلك العرص, الذي وصفت مصنفات علامئه 
 ال ٍ, واهتمت بأهنا معقدة وبعيدة عن متناول أفهام الناس, وتلك دعاوباإلجياز الشديد

ري العميم اخلوهي النفع العظيم الذي جر للناس من طريقها, و: تقو أمام حقيقة كبرية
, ٍّ وردٍالذي هنل من معينه أهل العلم يف ربوع املعمورة, ومل يزل النقاد والرتبويون يف أخذ

 .ور, ومل يستقروا عىل رأي واحد, وهكذا سنة اهللا يف خلقهوشد وجذب يف بحث تلك األم
ما وصفه أحد الباحثني بأن فيها : ومن النقد العلمي ملصنفات أهل هذا العرص

خروج وابتعاد واضح للتصنيف الفقهي عند الشافعية عن طريقة اإلمام الشافعي ومنهجه 
ي عصفت باحلياة العلمية يف تلك يف مصنفاته الفقهية, الشتامهلا عىل العصبية املذهبية, الت

اهللا بلحاج بافضل عبد للشيخ » املقدمة احلرضمية«بام ورد يف : األزمان, ودلل عىل ذلك
واجلامعة للرجال أفضل, إال إذا كانت «: يف باب صالة اجلامعة, وهو قوله) هـ٩١٨ت (

 أو ً أو فاسقاًاجلامعة يف البيت أكثر, وما كثرت مجاعته أفضل, إال إذا كان إمامها حنفيا
وساق رشح الشيخ ابن حجر عىل هذه العبارة وبني أنه تابع بافضل يف .  انتهى.»ًمبتدعا

: تسويته عدم أفضلية الصالة خلف املبتدع والفاسق واحلنفي املذهب, وقرر ذلك الباحث
 .)١(أن هذا من التعصب املقيت

                                           
 .٤٢٢−٤١٨ ص:ام الشافعياملدخل إىل مذهب اإلم القواسمي, أكرم .د: ينظر)  ١(



٥٦٦ 

صانيف مستقلة, من وهذه املسألة مما تشعب الكالم فيها وطال, وأفردت بت: أقول
ت (العالمة الشيخ مال عيل قاري : قبل شافعية وأحناف عىل السواء, فمن احلنفية

الفقيه الطيب بن أيب بكر عمرة اآلتية ترمجته يف فقهاء القرن : , ومن الشافعية)هـ١٠١٩
, وسيأيت وصفه يف »اهتداء الواقف يف االقتداء باملخالف«الثالث عرش, يف كتابه احلافل 

 .واهللا املوفق. تهترمج

*          *          * 



٥٦٧ 

 املبحث األول
 فقهاء حرضموت يف القرن احلادي عرش اهلجري

 ):هـ١٠٠٦ت  ((*)الفقيه حممد بن إسامعيل بافضلـ ١١٤
اهللا بافضل, عبد هو العالمة الفقيه املحقق, الشيخ حممد بن إسامعيل بن فضل بن 

برتيم, ونشأ نشأة صاحلة, فحفظ القرآن, املذحجي السعدي, الرتيمي احلرضمي, ولد 
 .ومتن اإلرشاد
طلب العلم برتيم, وتفقه عىل السيد العالمة أمحد شهاب الدين األكرب : شيوخه

, وابن عمه القايض السيد حممد بن حسن ابن الشيخ عيل باعلوي )هـ٩٤٦ت (باعلوي 
حل إىل ثم ر). هـ٩٧٩ت (اهللا بلحاج بافضل عبد , الشيخ حسني بن )هـ٩٧٣ت (

) هـ٩٧٤ت (احلرمني للحج والزيارة, وأخذ بمكة عن الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي 
 بزبيد فأخذ هبا عن الشيخ حممد بن أيب بكر َّوالزم دروسه, وبعد عودته من مكة, مر

 ).هـ٩٩٠ت (األشخر 
بكر بن  أجلهم قايض تريم السيد أمحد بن حسني بافقيه, والسيد أبو: اآلخذون عنه

الرمحن ابن شهاب عبد بكر بن  اهللا بافقيه, وأبوعبد الرمحن بن عبد قيه, والعالمة حممد باف
 .,  وغريهم)هـ١٠٦١ت (الدين 

                                           
 املقحفي, براهيمإ ., حتقيقعقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عرشالشيل, : مصادر ترمجته (*)

مصورة عن (خالصة األثر, , املحبي, ٤٢ ص):هـ١٤٢٤مكتبة اإلرشاد, صنعاء, الطبعة األوىل, (
 .٢١٨ ص:صلة األهل, حممد عوض بافضل, ٣/٣٩٥): هـ١٢٨٤الطبعة املرصية القديمة, 



٥٦٨ 

كان : , ومن ثنائه عليه أنه»اإلمام العالمة الفقيه«: قال عنه الشيل: منزلته العلمية
ُصاحب ذهن ثاقب, ونظر مستقيم, تصدر للتدريس والفتو والتقرير, وكان تقرير ه َ

ًأحسن وأمتن من كتابته, ورعا ِ َ ٍ يف ملبسه ومأكله, ذا خط حسن يرضب به املثل يف ً متقشفاَ ٍّ
 .الصحة واإلتقان

َهـ, ودفن بمقربة الفريط الشهرية, رمحه اهللا١٠٠٦تويف برتيم سنة : وفاته ُ. 
 : مصنفاته الفقهية* 

كثرية لكنها له فتاو «: , وقال»عقد اجلواهر«ذكرها الشيل يف :  فتاو ـ]١٦٠[
. وتوجد منها نقول عديدة يف فتاو املتأخرين: قلت, »ًغري جمموعة, وهي مفيدة جدا

 :فمن ذلك
 تعقب الفقيه سامل باصهي يف متابعته ١٩١ ص:من املجموع الفقهي آلل السقافـ 

 .٥٤٦, ٥٢٩, ٥٠٢, و)هـ٩٧٣ت (شيخه القايض حممد بن حسن باعلوي 
, ٢٦٤, ٢١١, ١٠٦, ٩٤ ص):هـ١١١٢ت  (من كتاب الدشتة للعيدروسـ 

٩٥٩, ٨٨٥, ٨١٥, ٨١٣, ٨١٠, ٧٤٠, ٧٠٢, ٥٤٨. 
 : فائدة فقهية* 

رأيت تعليقات «): ٢١٩ص(قال الشيخ حممد بن عوض بافضل يف صلة األهل
َتشهد اإلمام يف رباعية التشهد : مسألة: وفوائد من خطه عىل بعض املجاميع, فمنها

ن إمامه تشهد يف الثالثة, فتجب عليه املفارقة أم األخري, فشك املأموم وغلب عىل ظنه أ
 .  ما حكمه?;ال? ولو تيقن
بأنه : , فأجاب)هـ?٧٦٠ت ( أنه سئل اإلمام حممد بن سعد باشكيل :اجلواب

ت (وقرره احلباين . جيب عىل املأموم املفارقة, ألنه قعود يف غري حمله, بمقتىض شكه



٥٦٩ 
يظهر أنه يتابعه يف القعود ثم يتدارك آخر الذي ): هـ٧١٢ت (, وقال ابن السبتي )هـ٨٣٣

: ويؤيده ما حكاه الروياين عن أبيه.  انتهى. عىل األقل, إال أن يظهر له يقنيًصالته, بناء
, ً أو أربعاًهل صىل ثالثا: فيمن صىل خلف إمامه الظهر, ثم شك يف التشهد األخري

 .  انتهى.دارك بعد السالمَحيتمل أنه اإلمام أو املأموم, أخذ باألقل, ووجب الت: وقلت
َّما قاله ابن السبتي; ففي صورة الشك  :ـ بعد الفحص التام ـوالذي يظهر يل يف ذلك  ُ

 وإن شاء ًإن شاء فارقه حاال: يتابعه يف القعود, ثم يتدارك آخر صالته, ويف صورة اليقني
 . انتهى.» من خطه رمحه اهللاًقام وانتظره, انتهى منقوال

 ):هـ١٠١٠ت بعد  ((*)الرمحن باكثريعبد  الفقيه ـ١١٥
اهللا عبد الرمحن بن الشيخ العالمة عبد الفقيه األديب, الشاعر الفطن اللبيب, الشيخ 

بن أمحد بن حممد باكثري, الكندي الشافعي, احلرضمي ثم املكي, مولده ونشأته بمكة ا
 . املكرمة

ُمل تسعف املصادر بذكر شيوخه أو تالميذه, وأمخن أن: شيوخه ه أخذ عن أبيه العالمة ِّ
اللطيف بن عبد هـ, وعن عمه القايض ٩٢٥اهللا بن أمحد باكثري املتوىف بمكة سنة عبد الشيخ 

 ., واهللا أعلم)هـ٩٤٦ت (اهللا باكثري, ناظر احلرم املكي عبد 
ُالشاعر املفلق, البليغ الفاضل «: قال فيه مؤلف البنان املشري: منزلته العلمية ِ

ويتضح من . , إلخ», وأشعاره دالة عىل رفعة قدرهً وافراًالعلوم حظااحلالحل, اآلخذ من 
الرمحن بن عمر العمودي عبد مقدمة كتابه األصويل اآليت صلته الوثيقة بالعالمة الشيخ 

, إذ هو الذي أشار عليه بنظمها, كام أن مدائحه يف أرشاف مكة, ومن أواخر )هـ٩٦٧ت (
, تدل عىل عالقاته بعلية القوم, )هـ١٠١٠ت (ُنمي  من مدحهم الرشيف حسن أبو

 .وامتالكه ناصية األدب والبالغة يف أم القر يف ذلك العرص
                                           

 .٥٤−٥٠ ص:البنان املشريحممد باكثري, : مصادر ترمجته (*)



٥٧٠ 

مل أقف عىل نص يبني تاريخ مولده أو وفاته, وإذا علمنا أن والده تويف سنة : وفاته
, ولو علمنا كم أدرك من حياة )ً عاما٨٥(هـ, فهذه ١٠١٠ إىل سنة ًهـ, وأنه بقي حيا٩٢٥
 .مكن حتديد عمره, واهللا أعلمأبيه أل

 :مصنفاته الفقهية* 
َلصاحب الرتمجة اهتامم بالغ باألدب ونقده واللغة, وقرظ الشعر, وله ديوان حافل 
ُبمدائحه يف األرشاف بني نمي أمراء مكة, ظفرت بنسخة منه من إحد مكتبات  ُ

. اإلفاضة يف ذلكٌاملخطوطات, وله كتاب يف نقد شعر املتنبي, وغري ذلك, وليس هنا حمل 
 :ومما وقفت عليه من نوادر كتب الرتاث من مؤلفاته

» النُّقاية«نظم هبا مادة علم األصول من كتاب :  منظومة يف أصول الفقه ـ]١٦١[
ُ, اطلعت عىل النسخة األصلية بخط مؤلفها, بداللة ما ) أبيات١٠٦(للسيوطي, تقع يف 

اهللا عبد الرمحن بن عبد للفقري إىل اهللا تعاىل هذه املنظومة ورشحها «: كتب عىل طرة العنوان
الورقة ( يف ً, وترصحيه باسمه أيضا»أيب كثري الشافعي, لطف اهللا تعاىل به وباملسلمني, آمني

, ».. ذلككثري الشافعي إىل اهللا أبوعبد الرمحن بن عبد بادر الفقري «: يف قوله) الوجه أ/ ٤
 :أوهلا. إلخ

َأمحــد مــن عــىل األصــول شــ ِ ُ َْ َ ـــادا َاداُ ـــاء س ـــذي لألنبي ـــن ال ِدي َ 
ْالظــــاهر األحكــــام واألدلــــة ََّّ ِ ْمـــن عـــم نـــسخه لكـــل ملـــة َ َّ ِِّ ُ َّ 
ـــاحلق ـــذي ب ـــىل ال ـــصليا ع ِّم ً ِّ ِّأرســـــله اهللا لكـــــل  ُ  ِلـــــقاخلَُ
ِحممـــــد واآلل واألصـــــحاب ِ ِمــا شــيد ركــن العلــم بــالطالب ٍ ِ ُ َ ِ 

ْ; فـاحلرب الـسيوطي اجلـاللُوبعد ُّ ْ علمــه أوج الكــاملِاملرتقــي يف ُ َ ِ 
ـــنف ـــدين ص ـــة«َللمبت ْالنقاي َ ــــة »ُّ ــــم كفاي ــــه هل ــــصنِّفا في ْم ًَ َِ ِ 
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ـــدة ـــوم ع ـــىل عل ـــشتمل ع ْم َّ ِ ٍ َ ــــدة لكــــل علــــم عــــدة ٌ ْمفي َّ ً َِ ٍ ِّ ُ ُ 
َعلــم أصــول الفقــه مــن مجلتهــا ِ ُِ ِ ـــا ُ ـــن نخبته ـــا وم ـــن أجله ِوم ُ ِّ َ 
ْوكان بعض صاحلي أهـل الـيمن ََ ِ ِّمن سار يف الدين عىل ُ َ ْ أهد سنَنَ َ َ 
ـــم ـــذا العل ـــنَظم ه ـــار يل ب ِأش ِْ َ ـــالنظم َ ِلكـــي هيـــون حفظـــه ب ْ ُ َ َ 
َفبــــادر الفقــــري نــــاظام ومــــا ًَ َ ُ ِ ــام َ ــيام نظ ــتن ف ــظ امل ــالف لف َخ َِ َ َ 
ـــا رشط ـــل م ـــيال زاده ب ْإال قل َ َ ْ ُ َ ْتابعـــه فيـــه وفـــيام قـــد ضـــبط ً َ ِ َ 
ِفــــشابه املــــتن بكــــل وجــــه ْ َ َِّ ُ ـــدأه َ َوهـــاك ب َ ُأصـــول ا: َ ـــهُ ِلفق ِ 

 : نسختها
منها نسخة فريدة يف مكتبة خاصة بحرضموت, اشتملت عىل الرشح اآليت ذكره, 

هذا النظم : ( صفحات, جاء يف رأس الصفحة األوىل منه٥وبآخر املتن املنظوم, يقع يف 
 ., وكتبت يف اهلامش عناوين املباحث والفصول)هو املرشوح يف هذا الكتاب

للمرتجم نفسه, رشح فيها منظومته السابقة, ومل : رشح منظومة األصول  ـ]١٦٢[
أول هذا الرشح بعد البسملة والصالة عىل . هللا أسبق إىل ذكرها والكشف عنها, واحلمد

هللا الذي رشح صدور املقتفني ملنهاج أصول دينه, وشد عضد من مجع  احلمد: (ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ليق لطيف عىل منظومتي وبعد; فهذا تع... اجلوامع من واضحات أدلته وسواطع براهينه 

يف أصول الفقه, جييل عن نجوم معانيها غياهب اإلشكال, وحييل غرائب ألفاظها من 
إيضاحه بام هو كعقد الآلل, عهدت فيه إىل حل العبارة وتقرير ما املراد منها, ومل أزد عىل 
مسائله إال أشياء ال يستغنى عنها, وقد رشعت يف رشح مطول عليها, أرجو أن أمأل 

ابه من مناحل هذا الفن, وأفعم حقائبه من فوائده ما أمكن, واهللا أسأل أن يمنع عن وط
إكامله املوانع, وأن ينفع هبذا الرشح الطالب, فإنه حمب للدعاء سامع, وهو حسبي ونعم 

 .الخ..) الوكيل 
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وكان بعض صاحلي أهل : (عند رشح قوله):  الوجه ب/ ٣الورقة (وقال يف 
وهو الشيخ العالمة, والبحر الفهامة, اجلامع بني الرشيعة (.. : ,) البيت, إلخاليمن

الرمحن بن ويل اهللا تعاىل رساج الدين عمر عبد والطريقة, العارف باهللا تعاىل, وجيه الدين 
 ., إلخ..)بن قطب الزمان شهاب الدين أمحد العمودي, أعاد اهللا علينا من بركاهتم ا

 :نسخته
ؤرخة ـ من هذا الرشح بقلم مؤلفه كام يظهر من وقفت عىل نسخة نادرة ـ غري م

, وأحلق هبا مخس صفحات لنص ) صفحة٤٩(صفحة العنوان املتقدم نقل نصها, تقع يف 
 .املنظومة جمردة عن الرشح

 ):هـ١٠١٠ت حوايل (الرمحن العمودي عبد اهللا بن عبد  الفقيه ـ١١٦
لدوعني احلرضمي, الرمحن العمودي, اعبد اهللا بن عبد العالمة الفقيه الشيخ 

 .أغلب الظن أنه من أهل قيدون, ومل أجد معلومات كافية عن حياته
, حسبام نص عليه يف بعض )هـ٩٧٥ت (أجلهم املفتي الشيخ عيل بايزيد : شيوخه

 .فتاواه
اهللا عبد الرحيم العمودي, والعالمة عبد وأبرزهم الفقيه العالمة أمحد بن : تالميذه

بكر بافقيه, وتلميذ اجلميع الفقيه املشارك الشيخ أمحد بن عيل  بازرعة, واملفتي السيد أبو
 .بابحري

 :آثاره الفقهية* 
 :توجد نصوص كثرية مبثوثة يف ثنايا كتب الفقهاء, من ذلك:  فتاو ـ]١٦٣[
 .٥٨٢, ٤٤٧, ١٨٦  ص: من املجموع الفقهي آلل السقافـ
, ٤٦٣, ٢٧٠, ٢١٦, ٢١٤, ١١٨ ص):هـ١١١٢ت ( من الدشتة للعيدروس ـ
٧٤٠, ٥٤٨, ٥٢٧. 
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 :مع فقهاء عرصه* 
بكر بافقيه عن شيخه املرتجم يف حكم إثبات اهلالل,   مما نقله تلميذه السيد أبو−

من رسالة سريها إىل الفقيه عمر ) ٥٨٢ ص:الفقهي آلل السقاف  عن املجموعًنقال(قوله 
من الفقهاء يف ُوعمل مشاخيي, ومن أدركناهم «: اهللا رساج بامجال نائب هيننعبد بن ا

ط من اخلأنه ال يثبت الشهر ب: الرمحن العموديعبد اهللا بن عبد عرص شيخنا الفقيه 
 . انتهى.»القايض يف حق العموم, وال باملراسلة, إال إن أقيمت بينة برشطها

 ومن معارصيه الشيخ سامل باصهي, وقد أفتى بفتو ختالف فتو للشيخ −
وفة عىل جهة عامة إال بإذن احلاكم أو الناظر, بأن باصهي يف حكم تزويج اجلارية املوق
ِ, وأيد فتو الشيخ )٤٤٧ ص:املجموع الفقهي! (ذلك متعرس وأن النكاح ال جيوز

 .اهللا باعمر العموديعبد ُالعمودي الفقيه 
 ):هـ١٠١١ سنة ًكان حيا ((*)الرمحن باصهيعبد  الفقيه املفتي سامل بن −١١٧

الرمحن بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد لشيخ سامل بن هو العالمة الفقيه املحقق, ا
 .اهللا بن عمر باصهي الكندي, الشبامي, سليل العلامء الفقهاءعبد حممد بن 

الرمحن ناظر أوقاف املسجد اجلامع بشبام وكان عبد أخذ عن أبيه الشيخ : شيوخه
لدين أمحد , ورحل إىل احلرمني الرشيفني, وأخذ بمكة عن شيخ اإلسالم شهاب اًفقيها

وهو كثري النقل عنه يف فتاويه, ويصفه بشيخنا شيخ ) هـ٩٧٤ت (بن حجر اهليتمي ا
وجه /٨وجه ب, وورقة / ٣ورقة : )نسخة شبام(ينظر عىل سبيل املثال فتاواه : (اإلسالم

ثم ارحتل إىل ثغر عدن والزم به العالمة ). وجه ب/ ٢٠وجه أ, وورقة / ٩ب, وورقة 
 سامه ًوألف يف سريته كتابا) هـ١٠٠٠سنة (اهللا العيدروس عبد  السيد عمر بن علوي بن

 ., وقد أكرمني اهللا تعاىل بالعثور عىل نسخة نادرة منه عىل نقص فيها»الرساج الوهاج«
                                           

 .ً ال اعتامداًاستئناسااجلزء الثالث, ): خمطوط(, الدر والياقوت, ابن جندان, )خ (فتاواه: مصادر ترمجته (*)
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ٍذكر سؤال مرفوع إىل الشيخ بايزيد ) ٣٥٤ص (ويف املجموع الفقهي آلل السقاف  ٍ ُ
َد عىل دفاتر الوقف وخطوط من الشيخ سامل باصهي حول صحة االعتام) هـ٩٧٥ت (

 . النظار
ِعىل لسان الشيخ باصهي ذكر شيخه أمحد ) ٣٥٤ص(وورد يف نفس املوضع 

فرأيته أجاب عىل » فتاو شيخ شيوخنا ابن زياد«ثم وقفت عىل «: النارشي, وعبارته
ُسؤال كمثل ما أجبناه به, وكذلك وافق عىل ذلك تلميذه  عبد ُشيخنا العالمة أمحد بن ِ

 . انتهى.»)١(ن النارشيالرمح
ت  (ً اهلندي وفاة,ً الشيخ أمحد بن حممد باجابر الشحري مولدا)٢(ُووقفت يف رحلة

, وال يذكره إال ًعىل ذكر لصاحب الرتمجة, وكان الشيخ باجابر جيله كثريا) هـ١٠٠١
 .هـ٩٩٦بالشيخ العالمة, وكان لقاؤه به يف املدينة املنورة يف حمرم سنة 

 عىل تسمية اآلخذين عنه, ومن واقع فتاواه نجد من مجلة السائلني,  مل أقف:تالميذه
ورقة ) (هـ١٠٥٣ت (السيد أمحد بن حسني بلفقيه : والذين رفعوا إليه أسئلتهم الفقهية

وجه / ٣٩ورقة (طيب الرتيمي اخلالرمحن بن حممد بن أمحد عبد , والشيخ )وجه أ/ ٣٧
, الشيخ سامل بن أمحد )وجه ب/ ١٥٢قة ور) (سيأيت(الرمحن باجمبور عبد , الفقيه )ب

                                           
سيد لشيخ شيوخي ال) ١/١٤٦(; مل أجد من ترجم له, ويف فهرس الفهارس العالمة أمحد النارشي )١(

َرمحه اهللا, نقل عن فهرسة السيد أيب بكر بن أيب القاسم األهدل ) هـ١٣٨٢ت (احلي الكتاين عبد حممد 
َأخذه عن الشيخ النارشي املذكور, ووصفه بالشيخ املعمر) هـ١٠٣٥ت ( ٌوله ذكر متكرر عند . َ

يل األكوع يف العيدروس يف النور السافر ووصفه بفقيه العرص ومفتيه, وذكره جميزي القايض إسامع
, ومل يؤرخ وفاته, وأورد اسم كتاب له يف حمبة آل البيت, وذكر الكتاب )٤/٢١٨٤(هجر العلم 

 ., وذكر له نسختني خطيتني)١٤٢ ص:مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن(األستاذ احلبيش يف 
ورة منها بمنزله وهي رحلة نادرة عثر عىل نسخة منها أخونا البحث الدكتور وليد الربيعي, رأيت مص)  ٢(

 .هـ١٤٢٨بصنعاء يف شوال 
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ورقة (الرمحن بن أيب بكر بامطرف عبد , قايض الشحر )وجه أ/١٤٦ورقة ) (?(باعباد 
 ).وجه ب/١٠٥

كام ) هـ١٠٦٣ت (وصفه العالمة طه بن عمر الصايف السقاف : منزلته العلمية
ِريس أهل«: بأنه) ٩٤٥, و٨٠٣ص): (هـ١١١٢ت (جاء يف الدشتة للعيدروس  ُ . » زمانهِّ

 ., كام سيأيتًوالثناء عليه واعتامد أقواله والنقل عن فتاواه متوفر جدا
ات الدالئل التارخيية من واقع يمل أجد من حدد وفاته, وبالنظر إىل حمتو: وفاته

 .هـ١٠٠٥فتاواه, نجد أن آخر سؤال مؤرخ رفع إليه كان بتاريخ سنة 
 :مصنفاته الفقهية*  

]١٦٤[−عند الفقهاء احلضارمة, ويكثرون النقول عنها  وهي مشهورة: فتاو 
هـ قبل عثوري عىل ١٤١٦السيام يف املجموع الفقهي آلل السقاف, وكنت رشعت سنة 

ثم عثرت عىل النسخة الشبامية بعد . نسخ منها يف مجع ما ورد عنها من متفرقات الكتب
لنسخة األخر مع اهللا احلبيش إىل اعبد , ثم دلني أستاذنا السيد )هـ١٤١٩سنة (سنوات 

 .»مصادر الفكر يف اليمن«أنه مل يذكرها يف كتابه 
; فقد سألني بعض وبعد... هللا الذي منح العلوم ألرباب البصائر  احلمد«:  أوهلا

أفاضل األعيان وأعيان األفاضل, أن أمجع الفتاو الواردة عيل, وما كتبته عىل السؤاالت 
ستعفيته عام هنالك, لقصوري عن بلوغ الواصالت إيل, فاعتذرت إليه عن ذلك, وا

َدرجة العلامء املحققني, فعذرين برهة من الزمان, ثم أعاد السؤال إيل وأكثر إحلاحه عيل, 
َّقد تزامحت عيل األشغال, وتضايقت عيل األحوال, وادهلم ليل االرحتال, : فقلت له

عام فهيهات أن أظفر له م يقال, ويف ذهني أين لو تفرغت ملطلوبه مجيع الَلْعُوليس كل ما ي
واطر من أهم القربات املنقول صحتها يف الصحاح اخلبإمتام املرام, لكن ملا رأيت أن  جرب 

, ً هيناً, واإلتيان به عىل الوجه املطلوب ليس أمراًوالدفاتر, كان إسعافه بمطلوبه متعينا
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ان املتفرقة اهتممت بجمعها وإن مل تكن مرتبة, لكون السؤاالت الواردة عيل من البلد

 عىل ما عندي من املسودات التي هي ً فشيئاًالشاسعة بعيدة املرام, فكنت أطلبها شيئا
, إىل هنا انتهت الصفحة األوىل من مقدمة ..)االنمحاق لطول السنني واألعوام ) عرضة(
 .َ, ويبدو أن ورقة سقطت بعدها لعدم تناسق الكالم بعد ذلك)نسخة الرياض(

كتب شيخه ابن حجر, واإلسعاد البن أيب رشيف, : ومن مصادر هذه الفتا
وفتاو املزجد وعبابه, وفتاو ابن عبسني, وإيضاح النارشي, ورشح ابن قايض شهبة 

 .عىل املنهاج, وقالئد باقشري, وغريها كثري
كشف اجللباب واحلجاب عن القدوة يف رسالة : ومن نوادر الرسائل الواردة فيها

ورشح ). وجه ب/٧ورقة ): (هـ٩١١ت (يل السمهودي , للسيد عالشباك والرحاب
واملفتاح يف ). وجه أ/١٩ورقة (, للفقيه أمحد بن عمر احلكيم الزبيدي نور األبصار

 .وغريها). وجه ب/ ٢٩ورقة ): (هـ٨٤٢ت (, البن كبن العدين الفرائض
 : نسخها

, كتبت عثرت عليها يف  بلدنا شبام يف مكتبة خاصة لبعض قرابتي: النسخة األوىل
 ٢٣٨(الرمحن بن أمحد باصهي, وتقع يف عبد هـ, بخط الشيخ الفاضل ١٢٩٧سنة 
من الكراس السادس إىل (, وهي تامة لوال فقدان مخسة كراريس من وسطها )ورقة

, وكان ) صفحة١٠٠يعني أن املفقود =  صفحة ٢٠الكراس العارش, والكراس بمعدل 
قصة استعارها منه شيخنا القايض السيد عمر مالكها رمحه اهللا أخربين أن الكراريس النا

, )هـ١٣٨٠حوايل سنة (َإبان توليه قضاء شبام وناحيتها ) هـ١٤٢٥ت (بن أمحد املشهور ا
 يف مكتبته فلم أعثر هلا ًولكن شيخنا املشهور نفى أن يكون لديه يشء, وقد بحثت طويال

 .عىل أثر, واهللا املستعان
) ًامللك سعود حاليا(جد بمكتبة جامعة الرياض نسخة شبه تامة تو: النسخة الثانية
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اهللا احلبيش حفظه اهللا, عبد , دلني عىل موضع وجودها أستاذي السيد )٣٢٨(حتت رقم 

ال شك أن االسم : فقال يل) فتاو باجبهي(وكان رأ اسمها يف بعض الفهارس بعنوان 
,  )روفلمميك(ط صورت عن اخل, وهي رديئة ًحمرف عن باصهي, وكان كالمه صحيحا

وهي ناقصة من آخرها, وكتب عىل طرة العنوان بخط )  ورقة٢٦٣(تقع هذه النسخة يف 
عبد كتاب فتاو الفقيه العالمة شيخ اإلسالم وبركة األنام سامل بن حممد بن : (غليظ

) ?..تسع وسبعني (, وعىل الغالف ذكر وفاة امرأة بتاريخ )نفع اهللا به آمني... الرمحن 
 . عىل قدم هذه النسخةًف, فيكون هذا دلياللعلها بعد األل

 *من النقول عن هذه الفتاو: 
ورقة (, )وجه ب/٣٥ورقة : (للفقيه عمر بارجاء) تشييد البنيان(من كتاب  −
) وجه ب/٣٧٨ورقة (, )وجه ب/٣٦٩ورقة (, )وجه أ/٣٥٢ورقة (, )وجه أ/١٦١

ورقة (, )وجه أ/٤٢٢ورقة (,  )وجه ب/٣٩٨ورقة (, )وجه ب/٣٨٨ورقة (
 ).وجه ب/٤٨٧

, )ُنقل أمحد مؤذن عن خطه (٩١, ٧٠ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف −
, ٣٥٤, ٣٤١, ٢٩٨, ٢٨٢, ٢٧٣, ١٨٨, ١٧٦, )اهللا بامزروععبد عنه الفقيه  (١٤٨
٦٦٩, ٥٧٩, ٤٨٧, ٤٤٧, ٤٠٤, ٣٩٠. 

. ٩٤٣, ٨٠٤, ٨٠٣, ١٣٧, ٧٢ ص):هـ١١١٢ت  (ومن الدشتة للعيدروس −
 ., إىل درجة أنه صعب عيل حرص تلك املواضعً جداوالذي فيها كثري

وهي تعليقات قيمة : لشيخه ابن حجر تعليقات عىل املنهج القويم; −]١٦٥[
 .ومفيدة
 :نسختها

عثرت عىل نسخة فريدة منها ببلدنا بشبام, مكتوبة هبامش نسخة من املنهج 



٥٧٨ 
د بن سامل باذيب, القويم, كتبت يف القرن الثالث عرش بخط الشيخ أمحد بن حممد بن أمح

 .وهي نفيسة قيمة, وفيها فوائد عزيزة
ورقة (ذكرها يف فتاواه : ً; للشيخ ابن حجر أيضا تعليقات عىل فتح اجلواد−]١٦٦[

وكنت علقت عىل «: , ونص عبارته أثناء فتو له يف القرص يف السفر)وجه ب/١٢
 . عليهاومل أقف. , إلخ» عىل الكالم يف ذلكًنسختي من فتح اجلواد قديام

 ):هـ١٠١٤ −٩٤٥ ((*)الرمحن ابن شهاب الدين باعلويعبد  القايض −١١٨
الرمحن بن أمحد شهاب الدين األكرب بن عبد هو العالمة الفقيه, القايض السيد 

الرمحن ابن اإلمام الشيخ عيل بن أيب بكر باعلوي الرتيمي, مولده برتيم سنة عبد 
وحفظ القرآن الكريم, ومتن . يادةهـ, وريب يف أحضان الرشف والعلم والس٩٤٥

 .اإلرشاد
أجلهم برتيم ابن عم أبيه القايض حممد بن حسن ابن الشيخ عيل باعلوي : شيوخه

عبد , والشيخ حسني بن )هـ٩٦٠ت (, وأخذ عن السيد حممد بن عيل خرد )هـ٩٧٣ت (
 ثم ارحتل إىل احلرمني, فأخذ بمكة عن الشيخ ابن حجر. )هـ٩٧٩(اهللا بلحاج بافضل 

 ).هـ٩٨٤ت (ف الواعظ املكي والرؤعبد , وتلميذه الشيخ )هـ٩٧٤ت (اهليتمي 
َولعل السيد الشيل وهم يف عقد اجلواهر *  فذكر أن املرتجم أخذ عن ) ١١٠ص(ِ

حسب ترمجة (هـ, وعمره نحو السنة ٩٤٦فإن أباه مات سنة ! أبيه, وهذا غري معقول
وقد سكت عن ذكره ضمن ! خذ عنه, فأنى له أن يأ)٢/١٣٩: الشيل يف املرشع الروي

 .شيوخه يف ترمجته  املرشع الروي, فليحرر
                                           

, املحبي, ٢/٢٩٠: املرشع الروي: , نفس املؤلف١١٠ ص:عقد اجلواهر والدررالشيل, : مصادر ترمجته (*)
 , ٢/٣٥٩: خالصة األثر



٥٧٩ 

اهللا عبد , والسيد زين العابدين بن )هـ١٠٤٠(منهم ابنه السيد حممد اهلادي : تالميذه
 اهللا بن شيخ العيدروسعبد بن » األصغر«, وأخوه السيد شيخ )هـ١٠٤٠ت (العيدروس 

والد املؤرخ, والشيخ ) هـ١٠٥٣ت (الشيل بكر بن أمحد  , والسيد أبو)هـ١٠٤١ت (
 ., وغريهم)هـ١٠٣٤ت (اهللا بن عمر بافضل عبد 

جلس للتدريس, وجد يف االجتهاد, «: قال الشيل يف عقد اجلواهر: منزلته العلمية
وقصد لألخذ عنه من أطراف البالد, وكان حيرض درسه خلق كثري, وخترج به مجاعة من 

حلرضمية, وكانت تأيت إليه الفتاو املشكلة فيجيب عنها الفضالء, وويل احلكم بالديار ا
سارت بذكره الركبان, وأقبل عليه «: , وقال يف املرشعً انتهى ملتقطا.»بأحسن عبارة

الطالبون من مجيع البلدان, ومجع من الكتب النفيسة ما مل جيمعه أحد من أهل عرصه, 
شيوخنا الذين عادت علينا ووقفها عىل طلبة العلم الرشيف بمدينة تريم, وهو شيخ 

 . انتهى.»بركات أنفاسهم, واستضأنا بضياء نرباسهم
 .هـ, رمحه اهللا١٠١٤ رمضان سنة ١٤كانت وفاته برتيم : وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
]١٦٧[−ذكرها العالمة الشيل يف ترمجته له يف املرشع الروي ووصفها بأهنا :  فتاو

 :قول عنها يف كتب الفقهاء, وهي مفقودة, ومن الن)فتاو مفيدة(
, ٥٣٧, ٥٢٢, ٤٨٣, ٢٨٧, ٢٦٨, ٢١٥ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف −
٦٣٧, ٦١٥ . 

الرمحن رساج الدين بامجال عبد تصحيح له عىل فتو للشيخ حممد : ٢٢٧ صويف
 ).هـ١٠١٩ت (

 .٩٤ ص):هـ١١١٢ت  (من الدشتة للعيدروس −
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 ):هـ١٠١٥ت  ((*)القادر احلباينعبد  الفقيه حممد بن −١١٩
القادر بن أمحد بن أيب عبد هو العالمة الفقيه اجلليل, الشيخ حممد بن الشيخ العالمة 

والين, احلباين الشافعي, اخلبكر بن إرسائيل بن اإلمام الفقيه إسامعيل بن حممد بن عمر 
ِمولده بحبان موطن آبائه ومسقط رأس أجداده, ونشأ يف حجر أبيه الفقيه العامل َّ َ. 

ت (القادر بن أمحد احلباين عبد أخذ العلم عن أبيه الشيخ العالمة : يوخهش
حتى أنه كان ) هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد , وتفقه بالعالمة الشيخ )هـ?٩٧٠

ُيفضله عىل والده من حيث قوة احلجاج العلمي ويميل إىل آرائه ومل أقف عىل تسمية  .ُ
 .أحد من تالميذه

عامل ظهر رشفه, وعلت عزته, «: ل عنه الشيل يف عقد اجلواهرقا: منزلته العلمية
ُوأنبأ عن جوهر كلمه صدفه َ ِ عامل فاضل متفنن «: وقال عنه السيد سامل املحضار.  انتهى.»ِ

 إحد ًالقادر هذه األبيات مقرظاعبد , وألبيه العالمة »ً ولغةً وحديثاًيف مجيع العلوم فقها
 :رسائله

َجواب صحيح قد كفى بل ْ ٌ َ وىف شـفىٌ َ ِقلوب بني ذا الدهر من معضل السقم ّ ِ ِ َ 
ـــامل ـــه ع ٍجـــواب فقي ٍ ـــرهُ ـــرد ده ِ ف ـــم ُ  ِوعالمـــة يف عـــرصه حـــاز للعل

َولــو كــان يف قطــر ســو قطــره جلــا ِ ٍُ ِبكل عجيب مـن علـوم ومـن حكـم ََ ُ ٍ ٍ ِّ 
ـــم ـــاء جهله ـــه يف أرض غوغ ُولكنّ ُ َ ــبهم ِ ــام ال ــسيط ك ــل ب ِتركــب ال جه ُ ٌَ ٌ َّ 

ـــ ـــن كـــل طـــارقِّأحـــصنه ب ٍاهللا م ِّ ِورش حـــسود بـــاء بالغـــل واإلثـــم ُ ْ ِّ ِ ٍَ ُ َ ِّ 
                                           

, سامل املحضار, ٤/١١: خالصة األثر, املحبي, ١١٢ ص:عقد اجلواهرالشيل, : مصادر ترمجته (*)
مصادر , احلبيش, ٢/٢١١: تاريخ الشعراءاهللا السقاف, عبد , ١٨٧ −١٦٥ ص:رالكوكب املنري األزه

 .٢٤٣, و٣٢ ص:الفكر
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هذا الولد أعلم من «): هـ١٢٨٢ت (اهللا باسودان عبد وقال فيه الشيخ حممد بن 
ت (, فيام نقله عنه تلميذه السيد سامل املحضار »أبيه يف بالغته وفوائده وإيضاح جواباته

 ).هـ١٣٣٠

 : مصنفاته الفقهية*  
وله جوابات عىل كثري من «: ذكرها املؤرخ املحضار, وقال عنها: و فتا−]١٦٨[

َ, وذكر أنه عرض بعضها عىل شيخه حممد باسودان »السؤاالت التي ترد عليه من األقطار
 ! مما يدل عىل وجود نسخة من هذه الفتاو لديه يف حبان) هـ١٢٨٢ت (

 .٤٦٣ ص:مجة ويف املجموع الفقهي آلل السقاف عزو إىل الشيخ صاحب الرت−
, »عقد اجلواهر«كذا سامها الشيل يف : َّ التفاحة النفاحة لتحقيق املساحة−]١٦٩[

مجع فيها الكثري «: وقال عنها الشيل .»املتممة النفاحة يف حتقيق املساحة«: وسامها املحضار
 . »املتفرق من الكتب يف هذا الفن, عىل أقصد سبيل, وأقرب مأخذ

ذكره املحضار يف أول :  العلم املنقوش يف األروش الذهب املرشوش عىل−]١٧٠[
وهو رشح عىل منظومة ).١٦٥ص(» الكوكب األزهر«القادر من عبد ترمجة أبيه الشيخ 

 .القادر, ذكره املؤرخ املحضارعبد لوالده العالمة 
 وقد :يف املناسك) هـ٥٨١ت ( رشح عىل قصيدة الشيخ سامل بافضل −]١٧١[

 .مجة الشيخ بافضلسبق ذكر بعض أبياهتا يف تر
 . ذكرها املحضار يف الكوكب األزهر: فتح العزيز الغفار يف مسألة اإلقرار−]١٧٢[
 نسبه له املؤرخ الشيل يف عقد اجلواهر, : رسالة يف حكم رشب القهوة−]١٧٣[

 .ُّوأظن أنه لوالده, فقد خلط الشيل بني ترمجتيهام, واهللا أعلم
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أسامء ثالثة كتب نسبها ) ٢٤٣ص(دره ذكر األستاذ احلبيش يف مصا: تنبيه* 

 : للمرتجم, والصواب أهنا لوالده كام تقدم يف ترمجته, وهي هذه
 . املقالة الوجيهة يف تعليق الطالق بإبراء السفيهة−], مكرر١٣٩[
 . القول الشايف يف تزويج من ال ويل هلا بغري مكايف−], مكرر١٤٠[
 . أوقاف العوام توقيف احلكام يف إبطال كثري من−], مكرر١٤١[
 ):هـ١٠١٥ت حوايل  ((*) الفقيه حممد باعيل بن عفيف−١٢٠

: بن عفيف, أو) باعيل(اهللا بن عيل عبد هو العالمة الفقيه املحقق حممد بن أمحد بن 
اهللا بن أمحد بن حممد باعيل بن عفيف, الكندي اهلجراين احلرضمي, عبد حممد بن عمر بن 
 . من بلدة اهلجرين

 :, كالتايلً كبرياًوقد اضطربت املصادر يف تسميته اضطرابا: سمهاالضطراب يف ا
ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد ضمن ترمجة شيخه ) ٤٧٤ص ( ففي السناء الباهر ـ١
 . الفقيه حممد بن عيل بالعفيف اهلجراين: سامه) هـ٩٧٢

حممد : فتارة: آلل السقاف يف أربع صيغ» املجموع الفقهي« وورد اسمه يف ـ٢
اهللا عبد حممد بن : , وتارة٢٦٨ ص:حممد بن أمحد باعيل العفيف: , وتارة٤١٦ ص:باعيل

 .٢٦٠ ص:اهللا بن عيل العفيفعبد حممد بن : , وتارة١٤٥ ص:باعيل العفيف
حممد بن : , كانت تسميته١٩٣ ص:اهللا بن عمر بن حييىعبد  ويف فتاو السيد ـ٣

 .»تلميذ ابن حجر« : اهللا بلعفيف ووصفه بأنهعبد 
فقد أورد له تسمية ) هـ?١٢٢٠ت ( أما الشيخ عيل بن عمر ابن قايض باكثري ـ٤

                                           
عدة مواضع, عيل بن : املجموع الفقهي, آل السقاف, ٤٧٤ ص:السناء الباهرالشيل, : مصادر ترمجته (*)

 .٢ ص):خمطوط(, اإلفادة احلرضمية يف اختصار الفتاو املخرميةعمر بن قايض باكثري, 



٥٨٣ 
حممد بن : , وهي)اإلفادة احلرضمية يف اختصار الفتاو املخرمية(فريدة, يف مقدمة كتابه 

 .)١(اهللا بن أمحد بن حممد العفيف اهلجراينعبد عمر بن 
 والشيخ أمحد بن ,)هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد أجلهم الفقيه : شيوخه
, لقيه بمكة املكرمة وأخذ عنه, ونقل عنه يف بعض فتاويه, كام )هـ٩٧٤ت (حجر اهليتمي 

» فتاو ابن حييى«, وكام يف )٤٣٥−٤٣٤ص(آلل السقاف » املجموع الفقهي«يف 
 ).١٩٢ص(

تصحيح الفقيه حممد ) ٤١٦ص(ورد يف املجموع الفقهي آلل السقاف : تالميذه
, مما يشري )سيأيت ذكره وترمجته(واب للفقيه أيب بكر بن أمحد العفيف باعيل العفيف عىل ج

 .إىل استفادته من صاحب الرتمجة وأخذه عنه
 يف احلياة يف الربع األول من هذا ًأعتقد أن الفقيه حممد باعيل كان موجودا: وفاته

ه للفقي) اختصار فتاو الشيخ ابن حجر(تعليقه عىل نسخة عتيقة من : القرن, بشاهد
, املحفوظة بحوزة سيدي الوالد ببلدنا )هـ١٠١٩ت (الرمحن رساج بامجال عبد حممد بن 

وهو مصادقته عىل فتو لتلميذه الفقيه أيب بكر بن : ًشبام حرسها اهللا, وبشاهد آخر أيضا
 .أمحد بن عفيف, وهو من فقهاء هذا القرن, كام سيأيت

                                           
 عىل شخص واحد, وإنام اختلفت املصادر يف حتديد ًعلامًأخلص من هذه األقوال مرجحا كوهنا ) ١(

ً ملا جيري عىل ألسنة وأقالم الفقهاء عادة من االختصار, بنسبة الشخص تارة إىل أبيه, ًنظرااسمه, 
, وأن لقبه )حممد(فالكل اتفق عىل أن اسمه األول . وتارة إىل جده, وتارة إىل جد أعىل لتميز اسمه

)  عفيفبناآل ( لشخصه, بل هو لقب ألرسة علمية شهرية, هي املعروفة بـًلقبا, ليس )العفيف(
بنو ( يقال هلم ً أيضاًاختصاراوإنام . َسكان اهلجرين, وهم من صميم كندة, ال خالف يف نسبهم

هو نسبة جلد ف) باعيل(وأما . سكان جلرات فهم حالكة من سيبان) آل العفيف(, وهم غري )العفيف
, وهذا شائع يف حرضموت كلها, ويف دوعن باألخص, أما وجود التفاوت يف بقية )عيل(له اسمه 

 .األسامء فهو أمر وارد, واهللا أعلم



٥٨٤ 

 :آثاره الفقهية* 
: عند احلديث عن الفتاو اهلجرانية) هـ٩٧٢ت  (تقدم يف ترمجة باخمرمة احلفيد

ويعني به صاحب ) حممد العفيف(أن الفقيه :  عن الشيخ عيل بن عمر ابن قايضًنقال
 . َرفع أسئلة إىل شيخه باخمرمة وأجاب عنها, وعددهتا برقم مستقل ضمن مؤلفاته: الرتمجة

  هل الفتاو اهلجرانية منسوبة إىل صاحب الرتمجة?−
 ً, جوابا»فتاواه اهلجرانية«مة الشيل إىل أن الشيخ باخمرمة احلفيد كتب ذهب العال

الفتاو « قضاءها, وسميت بـًعىل أسئلة رفعها املرتجم إليه أيام إقامته بوادي ميفعة متوليا
 .لكوهنام من اهلجرين» اهلجرانية

ا يف وإين أخالف السيد الشيل فيام ذهب إليه, حيث أن الشيخ باخمرمة مل يرصح هبذ
مقدمتها التي أوردت أوهلا يف ترمجته, أضف إىل ما زاده وتفرد به الشيخ عيل بن عمر ابن 

للشيخ باخمرمة, وهي » فتاو ثالثة«بذكر :  »اإلفادة احلرضمية«قايض باكثري يف كتابه 
أن : وبذلك يتضح لنا). الذي رجحت أنه املرتجم(إجاباته عىل الشيخ ابن عفيف 

ُهي كتاب آخر غري الفتاو التي قدم أسئلتها الشيخ ابن عفيف, وقد » الفتاو اهلجرانية«
َّاطلع عليها الشيخ ابن قايض يف القرن الثالث عرش, وضمن زياداهتا عىل  ُ » اهلجرانية«َُ

 .واهللا أعلم. يف كتابه املذكور» العدنية«و
انفرد املجموع الفقهي آلل السقاف بإيراد مجلة صاحلة من : فتاو ـ ]١٧٤[

تاو هذا الفقيه اجلليل, يف عدة مواضع, عىل اختالف يف تسميته يف معظم هذه ف
 :ومما ورد من فتاو ونقول عن الشيخ ابن عفيف. املواضع, كام قدمت بيانه

 :  من املجموع الفقهي آلل السقاف−
 .٤١٦ ص:حممد باعيلـ ١
 .٤٢٣,  ٣٥٥, ٣٤١, ٣٠٣, ٢٦٨ ص:حممد بن أمحد باعيل العفيفـ ٢



٥٨٥ 
, ٤١٩, ٤١٨, ٣٠٨, ١٨١, ١٥٩, ١٤٥ ص:اهللا باعيل العفيفعبد مد بن وحمـ ٣
٥٥٦, ٥٥٥, ٥٥٤, ٥٥٣, ٥٤٤, ٥٤٠, ٥٢٩, ٥٢٤, ٥١٢, ٤٥١, ٤٣٥, ٤٢٠. 

, ٥١٨, ٤٩٧, ٤٩١, ٣٥٥, ٢٦٠ ص:اهللا بن عيل العفيفعبد وحممد بن ـ ٤
٦٧٣, ٦٧٢, ٦٧١, ٦٦٨. 

 ):هـ١١١٢ت ( ومن كتاب الدشتة للعيدروس −
 .١٦٥ ص:د باعيل العفيف حممد بن أمحـ١
, ٧٩١, ٧٩٠, ٧٨٣, ٧٤٩, ٥٧٢, ٢٧٢ ص:اهللا باعيل بالعفيفعبد حممد بن ـ ٢
٩٥٧, ٩١٦, ٨٩٥, ٨٧٢, ٧٩٨. 

ورد ذكرها يف املجموع الفقهي آلل : طوط يف الوثائقاخلنبذة يف اعتامد  −]١٧٥[
, وخالف يف ذلك العالمة حممد بن أمحد العفيف«: , وعبارة السقاف٣٥٥ ص:السقاف

: , وحاصل كالمهًاهللا بن عمر باخمرمة, وأجاب بجواب مبسوط جعله تصنيفاعبد تلميذ 
, »صوماتاخل بالنسبة إىل قطع ًوأما جمرد املساطري فال معول عليها وال التفات إليها مطلقا

 ).٣٥٦−٣٥٥ص(, ونقل من ذلك صفحتني إلخ
 ): هـ١٠١٦ سنة ًكان حيا ((*)اهللا باعمروعبد  القايض حممد بن −١٢١

اهللا بن حممد بن عيل باعمرو, عبد بكر, حممد بن  هو العالمة الفقيه القايض, أبو
ًالسيفي اليزين احلمريي, الشحري احلرضمي, كان قاضيا َ مل أقف عىل ترمجة .  يف الشحرْ

) السيفي, اليزين(ونسبته . مفردة له, وإنام مجعت هذه من عدد من املصادر املتنوعة
                                           

عبد , )خمطوط, نسخة األحقاف(, إجازة بابحري للفقيه العموديأمحد عيل بابحري, : مصادر ترمجته (*)
: إيضاح املكنونة مواضع ذكرت يف الرتمجة, البغدادي, عد): خمطوط(, الدشتةالرمحن العيدروس, 

, احلبيش, )٣٣٤٧: ترمجة (١/٤٤٥: معجم املؤلفني, كحالة, ١/٢٣٩: هدية العارفني: , و٢/٦٦٢
 .٥٠٩ ص:مصادر الفكر



٥٨٦ 
ٌنسبة إىل سيف بن ذي يزن, وسيف من : , وهي)نفائس الدرر (مأخوذة من نسخ كتابه

َمحري, ووصفه بـ ْ  .كام سيأيت) الدشتة(أخذهتا من فتاواه الوارد بعضها يف ) قايض الشحر(ِ
, وجعلها بعضهم اسمه كام عند البغدادي يف )بكر أبو(وهذا الفقيه اشتهر بكنيته 

, ولعلهم اعتمدوا »معجم املؤلفني« يف إيضاح املكنون, وهدية العارفني, وكحالة: كتابيه
ُ, بينام جاء اسمه عند األستاذ »نفائس الدرر«ُما كتبه بعض النساخ عىل طرة غالف كتابه  َ

ٍبكر حممد, وهو الذي أرجح صوابه, وكان أخوه  أبو): ٥٠٩ص(احلبيش يف مصادره 
 ., مما يدل عىل املشاركة العلمية يف هذا البيتًوابنه فقيهان أيضا

من اآلخذين عن  ,)?(درس عىل أخيه الفقيه أمحد بن حممد باعمرو : خهشيو
, ثم سار إىل مكة املكرمة وأدرك الشيخ ابن حجر, )هـ٩٧٣ت (الشيخ ابن حجر اهليتمي 

) هـ٩٧٥ت (الرمحن ابن زياد عبد وأخذ بزبيد عن الشيخ . فشارك أخاه يف األخذ عنه
بجيل, من كبار أصحاب ابن زياد, الرمحن العبد مفتي زبيد واليمن, وعن الشيخ 

, والشيخ العارف )هـ٩٧٣ت (والرشيف القايض حممد بن حسن باعلوي الرتيمي 
ِّوالعالمة حممد بن أمحد ابن الطيب ) هـ٩٧٩ت (اهللا بلحاج بافضل عبد احلسني بن الفقيه 

 .)١(الزبيدي
 ,» احلاويالسمط«اهللا بن أمحد بازرعة مصنف عبد أخذ عنه الشيخ الفقيه : تالميذه

 . كام ورد يف إجازة بابحري للشيخ عثامن العموديوالفقيه سليامن بن عمر باحويرث,
ذكر واقعة حال ) ١٠٣ص(مل أقف عىل تأريخ لوفاته, لكن ورد يف الدشتة : وفاته
ُهـ, أفتى فيها املرتجم, مما يفيد وجوده حينها, ثم وقفت عىل فتو له ١٠٠٥جرت عام 

ِيف وقف القضاة يف الشحر سنة ِيف قضية استحقاقات خر هـ, فأفتى بام يوافق ١٠١٦ِ
                                           

مؤلف اإليضاح رشح احلاوي, ) هـ٨٨٧ت (أعتقد أن هذا الشيخ هو حفيد العالمة الطيب النارشي  )١(
, كام يالحظه )النارشي(د املؤرخني ببني الطيب أو آل الطيب, وأمهل اللقب الرئييس وإنام اشتهروا عن

 .من يطالع كتب الرتاجم



٥٨٧ 
وأر أن واليته القضاء يف الشحر . فتو القايض بامطرف اآلتية ترمجته وفيها تفصيل

ُهـ حيث كان القايض حينها بامطرف املذكور, ثم وليه بعده آل ١٠٠٣كانت قبل سنة 
 .بامجال كام سيأيت

 :مصنفاته وآثاره الفقهية* 
 هبذه املثابة العلمية, وهذا القرب من الشيخ ابن حجر ًإن رجال: فتاو ـ ]١٧٦[

 فقهية, ومصنفات علمية, وهي وإن مل تصلنا, فقد وصلتنا ًاهليتمي, البد وأن له آثارا
شذرات من بعض فتاويه املتناثرة, حفظت لنا يف بعض مصنفات فقهاء حرضموت, فمن 

 :ذلك
, ٥١٧, ٤٥٥, ١٦٣, ١٠٣ ص):ـه١١١٢ت  (من دشتة الفقيه العيدروسـ 

ِوقد ذكر يف بعضها باسم. ٧٠٢, ٦١٦ ٌ, وأعتقد أنه اختصار )حممد بن عيل باعمرو: (ُ
 .معهود

للشيخ باعمرو مصنف شهري يف ترمجة شيخه العالمة ابن : نفائس الدرر −[....]
كتبه , صنفه بعد وفاة شيخه, و)نفائس الدرر يف ترمجة اإلمام ابن حجر(حجر اهليتمي, اسمه 

 .هـ, باحلرم املكي الرشيف٩٧٥ حمرم سنة ١٧يف جلسة واحدة بعد صالة العشاء ليلة 
 : نسخه

جماميع, كتبت ) ٢٧٠٢/١(يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها : النسخة األوىل
 ). ورقات٧(هـ, تقع يف ١٢٥٦باملدينة املنورة سنة 

, ذكرها احلبيش يف )جماميع/٩٧(يف مكتبة صنعاء الغربية رقمها : النسخة الثانية
 ).٥٠٩ص (مصادره 

, ذكرها األستاذ احلبيش يف )١٣٣٩(بمكتبة كلكتا يف اهلند رقمها : النسخة الثالثة
 ).٥٠٩ص (مصادره 



٥٨٨ 
يف املكتبة الظاهرية أشار إىل وجودها األستاذ عمر كحالة يف : النسخة الرابعة
 .)٦/٢٥٩(يوسف العش, فهرس الظاهرية :  عنًمعجم املؤلفني نقال

 ):هـ١٠١٦ سنة ًكان حيا(الرمحن بامطرف عبد  القايض −١٢٢
الرمحن بامطرف, القنزيل الكندي, الشحري عبد هو الشيخ الفقيه القايض 

ُهـ, وعني مكانه ١٠٠٥ُ قضاء الشحر, وعزل عنه يف رمضان سنة ًاحلرضمي, كان متوليا
ىل القضاء إىل سنة واستمر ع) هـ١٠٣٣ت (الرمحن رساج بامجال عبد اهللا بن عبد الشيخ 
 .هـ١٠١٦

ٍهـ رفع سؤال بخصوص استحقاقات قضاة الشحر يف نخل ١٠١٦ويف تلك السنة  ِ ٌ ُ
ِوقف عليهم, ووزعت احلصص بينهم, وأعطي صاحب الرتمجة استحقاقاته عند عزله,  ُِ ُ َُ

اهللا ابن رساج, وخلفه يف منتصف ذلك العام أخوه الفقيه عبد وبقيت استحقاقات القايض 
اهللا عبد , فأصدر القايض بامطرف فتو بعدم استحقاق )هـ١٠١٩ت (حممد القايض 
, وأيده عليها الفقيه القايض حممد )ُوهي سنة عزله(هـ ١٠١٦َ غلة الوقف لسنة ِرساج

ًباعمرو, ولكن االستحقاق خرج لصالح ابن رساج, استنادا  إىل فتو قايض تريم السيد َ
 .)١()هـ١٠٤٨ت (أمحد بن حسني بلفقيه 

 :آثاره الفقهية* 
]١٧٧[− وأحكام مبثوثة يف بعض املصادر, منها: فتاو له فتاو: 
 .٤٦٣, ١٦٣ ص):هـ١١١٢ت  (من الدشتة للعيدروس −
يف أربعة مواضع, كان يرسل استفتاءات إىل ) فتاو باصهي(وورد ذكره يف  −

 :الشيخ سامل باصهي, فيجيبه عنها, فمن ذلك
                                           

 .٦٣١, و١٦٣−١٦٢ ص:الرمحن العيدروس, الدشتةعبد : املصدر) ١(



٥٨٩ 
 باب الوقف, رفعه يف ربيع األول سنة سؤال يف): الوجه ب/١١٩الورقة (
 .هـ١٠٠٣

 .هـ١٠٠٤ رفعه يف صفر سنة ًسؤال يف باب الوقف أيضا): الوجه ب/ ١٠٥الورقة (
سؤال يف باب الفرائض حول توريث ذوي األرحام, ): الوجه ب/ ١٦١الورقة (

 .هـ١٠٠٥رفعه سنة 
سامل باصهي, مسألة يف باب النذر, أفتى فيها الشيخ ): الوجه ب/ ٢٠١الورقة (

بمكة ) هـ١٠٠٩ت (العزيز الزمزمي عبد فأرسل القايض بامطرف فتواه إىل الشيخ حممد بن 
 .فأيدها
 ):هـ١٠١٨ت  ((*)الرمحن رساج الدين بامجالعبد  الفقيه أمحد بن −١٢٣

الرمحن بن رساج الدين بامجال عبد هو العالمة الفقيه املحقق, الشيخ أمحد بن 
 .ي, مولده ببلدة الغرفة, ونشأ يف حجر أبيه وحفظ القرآن الكريمالكندي, الغريف احلرضم

الرمحن بن عبد  سو والده العالمة الفقيه الصالح ًمل يذكروا له شيوخا: شيوخه
 ., املتقدمة ترمجته)هـ٩٩٦ت (رساج الدين 
أخذ عنه مجاعة, أجلهم الفقيه املؤرخ أمحد بن حممد مؤذن بامجال الشهري : تالميذه

, وابنه )نسبة إىل بلدة ذي أصبح بحرضموت) (هـ?١٠٧٠ت (أو األصبحي بالصبحي 
 ., وغريمها)١(اهللا بن أمحد رساج الدين بامجال جامع فتاواهعبد الفقيه العالمة 

أكب عىل التحصيل واملطالعة, حتى صار أعلم : (قال عنه الشيل: منزلته العلمية
                                           

, احلبيش, ١/٢٣٣: خالصة األثر, املحبي, ١١٩ ص:عقد اجلواهر والدررالشيل, : مصادر ترمجته (*)
 .٢٤٣ص :مصادر الفكر

اهللا بن أمحد رساج, ممن صححوا عىل مسألة نقلها صاحب عبد اسم ) أ/٣٩٢ق (ورد يف تشييد البنيان  )١(
 .التشييد, ويرتجح بذلك كونه الذي مجع فتاو والده, واهللا أعلم



٥٩٠ 
الطالع عىل غوامض املسائل, أهل بلده, وكانت له يد طوىل يف توضيح املشكالت وا
َرسيع احلفظ, ذا قرحية وقادة, رسيع احلفظ, حسن النظم ََ .( 

 .هـ, رمحه اهللا١٠١٨كانت وفاته بالغرفة, سنة : وفاته
 :مصنفاته الفقهية* 

]١٧٨[−الشيخ ابن حجر اهليتمي الكرب ذكرها الشيل يف عقد :  اختصار فتاو
وورد ذكره يف املجموع الفقهي آلل . الصبحي بامجال عن تلميذه الفقيه أمحد ًاجلواهر نقال

 ).٥١٧ص(السقاف 
 :نسخها

, ) ورقة٣٠٠(حوايل ببلدنا شبام حرضموت, تقع يف منها نسخة نادرة وقفت عىل 
ليها تعليقات يف مواضع متعددة بقلم وعناقصة من الطرفني, وآثار القدم ظاهرة عليها, 

, فهي من القرن احلادي عرش اهلجري, )تقدم(اهللا باعيل العفيف عبد الفقيه حممد بن 
 . يف مكتبات حرضموت خاصها وعامهاًوهي وحيدة فريدة مل أجد هلا شفيعا

 :  تلخيصه−
, »اختصار فتاو ابن حجر«خلصه الشيخ عيل بن عمر بن قايض باكثري يف كتابه 

 .كام سيأيت
]١٧٩[−يف عقد اهللا بن أمحد, ذكرها الشيلعبد , مجعها ولده الشيخ  فتاو 

 .اجلواهر والدرر, واألستاذ احلبيش يف مصادر الفكر, وهي مفقودة
 :ومن النقول عنها* 

, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٦٠, ٣٤٤, ٢٨٠, ٦٨ ص: من املجموع الفقهي آلل السقاف−
٦١١, ٥٣٠, ٥١٧. 



٥٩١ 

, ٢٤٣, ١٦٧, ١٦٦, ١٠٣, ٣٩ ص):هـ١١١٢ت  (ومن الدشتة للعيدروس −
٧٨٣, ٥٨٧, ٥٧٠, ٥٣٦, ٤٩٨, ٤٣٨, ٤٢١, ٣٥٢, ٢٧٧, ٢٧٦, ٢٧٤. 

عقد «ذكره الشيل يف :  التقاط من فتاو عدد من الفقهاء املتأخرين−]١٨٠ [
 .»اجلواهر

ت (اختصار فتاو الشيخ أمحد بن عمر املزجد; مصنف العباب  −]١٨١ [
 ).٤٠ص(آلل السقاف » املجموع الفقهي«ورد ذكره يف : )هـ٩٣٠

 :ابنه* 
 :الرمحن رساج بامجالعبد  بن اهللا بن أمحدعبد   الفقيه −١٢٤

 :آثاره الفقهية* 
]١٨٢[−٩٠, ٦٩/ ص:  يف املجموع الفقهي آلل السقافجتد بعضها:  فتاو ,
فانرب . السيد عيل بن عمر السقاف, والفقيه عثامن باكثري: َّرد عىل الفقيهني (٦٥٢, ٤٠٤

 !).ِّله أمحد مؤذن وتعقبه وسخر منه
 .١٥٢, ٢٢/ ص): هـ١١١٢ت (للعيدروس  ومن الدشتة −
 ):هـ١٠١٩ت  ((*)الرمحن رساج الدين بامجالعبد  الفقيه حممد بن −١٢٥

الرمحن بن رساج الدين بامجال, عبد هو العالمة الفقيه املحقق, الشيخ حممد بن 
الكندي الغريف احلرضمي, أخو الذي قبله, مولده بالغرفة, ونشأ يف حجر أبيه العامل 

 .الصالح
                                           

, عيدروس بن عمر ٣/٤٩٣: خالصة األثر, املحبي, ١٢٣ ص:عقد اجلواهرالشيل, : مصادر ترمجته (*)
 .٢٤٣ ص:مصادر الفكراهللا احلبيش, عبد , ٣٩ ص:د الآللعقواحلبيش, 



٥٩٢ 
, )هـ٩٩٦ت (الرمحن بامجال عبد  عىل يد والده الشيخ طلب العلم: شيوخه

 .والزمه) هـ٩٧٥ت (وارحتل إىل الشحر وأخذ عن شيخ أبيه الشيخ الفقيه عيل بايزيد 
اهللا بن شيخ العيدروس عبد أجلهم السيد العالمة زين العابدين بن : اآلخذون عنه

هـ ١٠٠٦ان سنة قرأ عليه اإلرشاد البن املقري وختمه عليه يف رمض) هـ١٠٤١ت (
َوبعض املنهاج للنووي, وله منه إجازة مكتوبة أوردها العالمة عيدروس بن عمر احلبيش 

, وابنه )هـ١٠٤١ت (اهللا العيدروس عبد , وأخوه السيد شيخ بن )١(»عقود الآلل«يف 
 .الفقيه أمحد

 تريم,: أنه تصدر للتدريس والفتو, وتوىل القضاء يف: ذكر الشيل: منزلته العلمية
, ً كريامًوالشحر, وشبام, والغرفة, وله رحالت علمية إىل دوعن واملشقاص, وكان زاهدا

وكانت واليته قضاء الشحر يف . خترج به مجاعة, وانتهت إليه رئاسة الفقه يف جهته
 .الرمحن رساجعبد اهللا بن عبد  ألخيه القايض ًهـ خلفا١٠١٦منتصف عام 

 : مصنفاته الفقهية* 
منظومتان صغر : ذكر العالمة الشيل أهنام:  أحكام النكاح منظومة يف−]١٨٣[

, وال أعلم »الرساجية«هي : وكرب, وذكرها احلبيش ومل حيدد, والشهرية من املنظومتني
 ):  من الرشحًملتقطا( فأوهلا »املنظومة الرساجية«هل هي الصغر أم الكرب, فأما 

ــران يف ُيقــول العبــد  الفقــري الراجــي ــو والغف ــدارينالعف   ال
ِوسائل العون من الرب املعـني  وهو حممـد ابـن رساج الـدين ُ

 :نسخها
 ,جماميع) ٢٧٣٧/٤(بمكتبة األحقاف برتيم حتت الرقم ) جمردة(توجد نسخة منها 

 ). ورقة١٥(وتقع يف 
                                           

 .٣٥ص )١(



٥٩٣ 
فتح الفتاح « ًوتسمى أيضا املشكاة الزجاجية برشح املنظومة الرساجية; −]١٨٤[

, ثم تبني يل )١(وكنت ظننتهام كتابني, وهي رشح عىل النظم السابق: »يف أحكام النكاح
أو (َأهنام كتاب واحد, وقد جرت عادة بعض املتقدمني تسميتهم بعض املصنفات باسمني 

 .)اسم ولقب
; وبعد... هللا الذي أحل لعباده الطيبات, وندهبم إىل نكاح املحصنات  احلمد«: أوله

, وهو سنة األنبياء » رغب عن سنتي فليس منيالنكاح من سنتي فمن«: ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال 
ُ من الدنيا, وقد غلب اجلهل عىل كثري من املتصدين ملسو هيلع هللا ىلصوشعار األولياء وثالث حمبوباته  َ

ِّللعقود, والتساهل يف أحكامه وعدالة الشهود, فال يفرقون بني الطالق البائن والرجعي, 
, وملن منظومة جامعةفيجمعون ويفرقون بغري وجه رشعي, فنظمت فيام يتعلق بذلك 
ًقصد لتصدي عقد النكاح نافعة, ثم رأيت أن أعلق عليها رشحا  ليكونا جامعني لعقده َ

وحله, وتفاصيله ومجله, ورصيح الطالق وكنايته وخلعه, ورجعته وعدته, مع تصحيح 
 ., إلخ»مسائل اختلف فيها, وأمجع فوائد من كتب عديدة مل جتمع يف واحد منها

 :  نسخها
هـ ١١٦٧ نسخت سنة ,جماميع) ٤٦٢٨/٤(بمكتبة األحقاف برقم : األوىلالنسخة 

 .»فتح الفتاح يف أحكام النكاح«وهي بعنوان )  ورقة٣٩(تقع يف 
) ٢٥٢٩/٣(يف نفس املكتبة, بنفس العنوان السابق, ورقمها : النسخة الثانية

 ., ولدي مصورة عنها) ورقة٧٥(هـ وتقع يف ١٢٩٩ )٢( نسخت سنة,جماميع
هـ وتقع يف ١٢٢٨نسخت سنة ) ٢٦٧٣/٢(يف نفس املكتبة, برقم : ة الثالثةالنسخ

 ). ورقة٨٤(
                                           

ُلذا فرقت بينهام يف بعض ما كتبته  )١( , كام يف مقدمتي لكتاب )عناية فقهاء حرضموت باألنكحة(َ حول ًقديامّ
 .٤١ ص:اهللا باسودانعبد , للشيخ زيتونة اإللقاح رشح منظومة النكاح

 ., وهو خطأ, والصواب ما ذكرته بالرجوع للمصورة)هـ١١٩٩سنة (جاء يف فهرس املكتبة  )٢(



٥٩٤ 
 وتقع ,هـ١٢٢٩ نسخت سنة ,)٢٧١٧/١١(يف نفس املكتبة, برقم : النسخة الرابعة

 ). ورقة٣١(يف 
 وتقع ,هـ١٢٦١ نسخت سنة ,)٣٠٣٦/١(يف نفس املكتبة, برقم : امسةاخل النسخة

 ). ورقة٥٩(يف 
 وتقع ,هـ١٢٧٣ نسخت سنة ,)٣٠٠٧/٢(يف نفس املكتبة, برقم : سةالنسخة الساد

 ). ورقة٤٢(يف 
 وتقع ,هـ١٣٢٤ نسخت سنة ,)٢٩٨٩/١(يف نفس املكتبة, برقم : النسخة السابعة

, )هـ١٣٤٧ت (اهللا بن حممد باحسن عبد وناسخها الفقيه األديب املؤرخ )  ورقة٩٦(يف 
منها بتعليقات مفيدة من فتاو ابن حجر وقام بمقابلتها بنسختني, وعلق عىل مواضع 
 .وحتفته وفتح املعني وحاشية الباجوري وغريها

هـ وتقع ١٣٣٠فقه نسخت سنة ) ١٠٥٢(يف نفس املكتبة, برقم : النسخة الثامنة
 ). ورقات١٠٤(يف 

وهي )  ورقات١٠(تقع يف ) ٢٧١٧/٤(يف نفس املكتبة, برقم : النسخة التاسعة
 . ناقصة

 ٤٣(تقع يف ) ١٠٢/٨٠( يف مكتبة احلرم النبوي الرشيف برقم :النسخة العارشة
ورقم احلاسب ) ٥٣٦٤/٤(, ومنها مصورة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية برقم )ورقة

)١()٢٣٣/١٤(. 
, كذا يف خزانة ) فقه شافعي١(يف مكتبة الكويت برقم : النسخة احلادية عرشة

 ).٧٧٩٤٤(الرتاث 

                                           
 .٢٤٦ص: فهرس كتب الفقه الشافعي واحلنبيل املكتبات, اجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة, ونؤشعامدة  )١(



٥٩٥ 

أنه مطبوع, ولعله وهم يف ) ٢٤٣ص( املصادر ذكر األستاذ احلبيش يف: تنبيه* 
ذلك, فلم يطبع من مؤلفات الشيخ بامجال صاحب هذه الرتمجة يشء البتة, وإنام الذي 

, )هـ١٢٦٦ت (اهللا باسودان عبد طبع منظومة ضوء املصباح ورشحها ومها للعالمة 
 .فلعل ذهن األستاذ انرصف إليها

 : مصنفات مفقودة ـب
كذا سامه املرتجم بنفسه يف إجازته لتلميذه :  بنظم اإلرشاد هدية العباد−]١٨٥[

منظومة (العيدروس التي سبقت اإلشارة هلا, وذكره الشيل يف عقد اجلواهر وسامه 
 ., ومثله األستاذ احلبيش يف مصادره)اإلرشاد
 .»عقد اجلواهر«, ذكره الشيل يف  رشح نظم اإلرشاد−]١٨٦[
 يف عقد اجلواهر ومل يسمه, واحلبيش يف ذكره الشيل:  مؤلف يف الفقه−]١٨٧[
 .مصادره
قال أستاذنا احلبيش إن العالمة ابن حييى :  القول املجيد يف أحكام التقليد−]١٨٨[

 ).٥٠ص (ينقل منه يف فتاواه ) هـ١٢٦٥ت (
]١٨٩[−ذكرها األستاذ احلبيش, وتفرد هبا, ولعله اعتمد يف ذكرها عىل :  فتاو

فمن النقول الواردة عن هذه . قاف الذي تكرر ذكرها فيهآلل الس) املجموع الفقهي(
الفتاو: 

, ٤٤٥, ٤٤٢, ٣٧٧, ٢٢٧, ١٩٨, ١٨٨ ص:من املجموع الفقهي آلل السقافـ 
٦١١, ٥٩٣, ٥٥٥, ٥١٧, ٤٩٢. 

, ٣٥٢, ٢٧٦, ٢١٨, ٢١٦, ١٠٦, ٣٩ ص:من كتاب الدشتة للعيدروسـ 
٨٨٤, ٧٠٠, ٥٤٨, ٤٨١, ٤٨٠, ٤٢١. 



٥٩٦ 

 :ابنه* 
 :الرمحن رساج بامجالعبد أمحد بن حممد بن  الفقيه −١٢٦

, )نائب سيون: (بأنه) هـ٥٨٢ ص:الفقهي املجموع(وصفه الشيخ أمحد مؤذن 
, وكان ابن عمه عمر بن )هـ١٠٣٣ت (اهللا بن رساج عبد وذلك يف حياة عمه الفقيه 

 ذلك نائب هينن, مما يدل عىل مكانة علمية قوية وكبرية هلذا البيت املبارك يف: اهللاعبد 
 .العرص, رمحهم اهللا

اهللا باعمر عبد , والفقيه الشيخ )هـ١٠١٩ت (أجلهم والده الشيخ حممد : شيوخه
 , )١٢٨ ص:املجموع الفقهي للسقاف(العمودي قايض الشحر 

 :آثاره الفقهية* 
]١٩٠[−توجد مبثوثة يف بعض املصنفات, منها: فتاو : 
, ٤٥١, ٤٣٩, ٣٦٢ ,٣٠٨, ٢٨٠, ١٢٨ ص:املجموع الفقهي آلل السقاف −
٥٨٢, ٤٧٣, ٤٥٩. 

 .٧٦٨, ٦٩٨, ٦٢١, ٦٠٩, ٣٤٥, ٢٦١, ١٥٣, ١٥١ ص:الدشتة −
 ):هـ١٠٣٣ قبل سنة ًكان حيا(الرحيم العمودي عبد  الفقيه أمحد بن −١٢٧

الرحيم العمودي, عبد هو الفقيه اجلليل الصالح, املحقق الناصح, الشيخ أمحد بن 
مل أجد له ترمجة . موت يف القرن احلادي عرشالدوعني احلرضمي, من كبار فقهاء حرض

 .مفردة, وسكتت املصادر عن ذكره, ما عدا نتف مجعتها من هنا وهناك
الرمحن العمودي, تلميذ الشيخ عيل عبد اهللا بن عبد املعروف منهم الفقيه : شيوخه

 . ام ورد يف إجازة الفقيه بابحريب, حس)هـ٩٧٥ت (بايزيد 
للعيدروس » الدشتة« قسمة الرتكات يف كتاب ووقفت عىل فتو للمرتجم يف



٥٩٧ 
َوصف فيه الشيخ ابن حجر اهليتمي بـ) ٧٣ص( َ, مما يفيد أخذه »شيخنا شيخ اإلسالم«َ ُ

 وال يصفه ًعنه, ولكني أستبعد هذا, ألنه يف فتاواه األخر يذكر الشيخ ابن حجر كثريا
ر عىل قلمه, واهللا هبذا, مما يوقع الشك يف اجلزم بأخذه عنه, ولعل القول لغريه وج

 . أعلم
ُنص يفيد طلبه اإلذن من الفقيه ) ٤٥٢ص(ويف املجموع الفقهي آلل السقاف  ٌ

حممد بالعفيف يف النيابة عنه يف عقد نكاح, وهو دليل عىل أقدمية الشيخ ابن عفيف يف 
 ).وادي دوعن( يف املنطقة ً مرموقاًالسن واملنزلة, وتوليه منصبا

من معارصيه الشيخ حممد بن سليامن باحويرث : تمعارصوه من فقهاء حرضمو
السيد الكامل, العامل «بـ) ١٠٩ ص:الدشتة(الذي وصفه يف تقريظه عىل إحد فتاويه 

: الفقيهان: ومنهم. , إلخ»الرحيمعبد العامل, عمدة أهل هذا اإلقليم, سيدنا أمحد بن 
ت (مد بافقيه بكر بن حم , والسيد أبو)هـ١٠٣٣ت (اهللا رساج بامجال عبد الشيخ 
احلق عبد , فقد صححا ومعهام صاحب الرتمجة عىل فتو للفقيه عيل بن )هـ١٠٥٣

 قبل سنة ً, مما يفيد وجوده حيا)٢٨٧ ص:املجموع الفقهي آلل السقاف(بلغريب 
له تقريظ عىل فتو ) هـ١٠١٥ت (القادر احلباين عبد الفقيه حممد بن : ومنهم. هـ١٠٣٣

 . اجلهريَللمرتجم حول مسألة الذكر 
ت (بكر بافقيه  الفقيه السيد أبو: ومن أقرانه يف الطلب عىل شيخه العمودي

 .الشيخ أمحد بابحري: ُاهللا بازرعة, وتلميذ اجلميععبد , والفقيه الشيخ )هـ١٠٥٣
أشهرهم الفقيه الشيخ أمحد بن عيل بابحري, كام يف إجازته املحررة للشيخ : تالميذه

الرمحن عبد اهللا بن عبد  األخذ عن شيخهام الفقيه عثامن العمودي, بل شاركه يف
شيخنا العالمة «بكر بن أمحد بن عفيف ضمن فتو له بـ العمودي, ووصفه الفقيه أبو

 ., وهذا يفيد أخذه عنه)٢٤٤ ص:املجموع الفقهي آلل السقاف: كام يف(, »الصالح



٥٩٨ 

كرهم فإين أمخن  عىل النصوص الواردة ومعارصته للفقهاء املتقدم ذًاعتامدا: وفاته
 .اهللا رساج بامجالعبد هـ, وهي سنة وفاة الفقيه ١٠٣٣ إىل سنة ًأنه بقي حيا

, عىل هـ١٠٤٨يف وفيات سنة : للشيل» عقد اجلواهر والدرر«ثم وقفت يف كتاب 
ُّ, بالدوفة من أعامل العمودي) كذا(الرمحن عبد أمحد بن تويف الشيخ : وفيها«: قوله

وأعتقد أن الذي ذكره الشيل هو عني .  انتهى.»ألئمة الفضالءدوعن, كان من العلامء وا
 من ًبدال) الرمحنعبد (مرتمجنا اجلليل, وإنام تصحف اسمه عىل نساخ الكتاب, فكتبوا 

ًنرشت اعتامدا» عقد اجلواهر«أن مطبوعة : , ومما يزيد الطني بلة)الرحيمعبد ( ِ  عىل نسخة ُ
قاف برتيم, ومل ينرش عن النسخة املتقنة اجلميلة  وناقصة حتتفظ هبا مكتبة األحًسقيمة جدا

 .ط املحفوظة بمكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت باملدينة املنورة, واهللا أعلماخل
 :آثاره الفقهية* 

]١٩١[−مل أقف عليها جمموعة يف كتاب, لكن وردت مجلة من أحكامه :  فتاو
 :وفتاويه يف بعض املصنفات, فمن ذلك

 .٤٥٢, ٢٨٧, ٢٤٥, ٢٢٣ص : آلل السقاف من املجموع الفقهي−
 .٤٥٥, ٣٠٥, ١٠٩, ٩٢, ٧٥ ص: من الدشتة−
رسالة نادرة, :  فتو حول الذكر اجلهري والنهي عن البدع املصاحبة له−]١٩٢[

وهي عالمة ومؤرش هام إىل أن الفقهاء كانوا باملرصاد لكل من يبتدع يف الدين ما مل يؤثر 
 فتواه مل يشنع إال عىل جهلة املتصوفة, فقد استشهد عن السلف الصالح, عىل أن الشيخ يف

 .للشيخ زروق» قواعد الصوفية« , ونقل عن »الغوث«بكالم لإلمام الغزايل ووصفه بـ
ما قول العلامء : ما قولكم نفع اهللا بكم عن سؤال صورته: سؤال«: أوهلا بعد البسملة

, يف مسجد مطروق, وقد )له إال اهللاال إ: (نفع اهللا هبم يف مجاعة اشتغلوا بذكر واحد هو قول
عون أحوال الصوفية, وال جيتنبون الكبائر, وعامة َّيتأذ هبم النائم واملصيل والقارئ, ويد
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أتباعهم فسقة, ومنهم من يستخف بالقرآن ويسب العلامء, وينبذ الرشيعة وراء ظهره, فام 

ُيهم عن اجلهر يف ِالذي جيب عليهم? فقد أفتى بعض الفقهاء بأن عىل صاحب األمر هن
ُالء واملأل واملساجد وغريها, وصحح عليه فقهاء جهته, واجلامعة املساخل  الفقري: ول عنهمؤُ
َثم أورد السائل فتو لفقيه آخر نقض . , إلخ» ومجاعته بدوعنبارزيق) يس: أو (يرس ُ

ء الفتو السابقة, وحتامل عىل الفقهاء, وأورد بعض كالمه وبني ما فيه من هتافت وسو
 .تعبري وصياغة

إنه ليس جلزمه بعدم حتريم الذكر : ... اجلواب«: فأجاب الشيخ املرتجم بقوله
َاملذكور وجه, ملخالفته املنقول عن األئمة نفع اهللا هبم, فقد تظافرت نصوصهم عىل حتريم  ِ ٌ

ُإذا علمت ذلك; فيجب عىل ويل األمر «: وختم بقوله. , إلخ»القراءة والذكر مع التأذي َ
ْه اهللا منع املتعاطي جلميع ما ذكرناه, مع اختالل رشطه, مما ترتبت عىل ذلك من أصلح ُ

 ., إلخ»ّارجة عن حد احلرص, كام هو واضح, فإن أبى عزره التعزير البليغاخلاملفاسد الدينية 
البن العامد األقفهيس, » تسهيل املقاصد يف أحكام املساجد«: ومن مصادره

اإلعالم «, و»رشح خمترص بافضل«اهللا بلحاج بافضل, و عبدللشيخ » املخترص الكبري«و
اهللا بن عمر عبد فتاو «كلها للشيخ ابن حجر, و» كف الرعاع«, و»بقواطع اإلسالم

 .للنووي, وغريها» التبيان«للغزايل, و» اإلحياء«, و»باخمرمة
 اجلواب«: القادر احلباين, قوله بعد ديباجة قصريةعبد ومن مصادقة  الشيخ حممد بن 

صحيح شاف, كاف صاف, لكل ذي إنصاف, وإنه يستحب خفض الصوت بالذكر إال يف 
 ., إلخ»املواضع التي ورد الرشع برفعه فيها

 :نسختها
 ورقات ٨, تقع يف )٢٧٣١/٣(منها نسخة نادرة يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها 

القادر عبد , غري مؤرخة, وملحق هبا تأييد الفقيه حممد بن )١٩٢ إىل ورقة −١٨٣ورقة (
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, مما يدل ًهـ, وهو بخطه غالبا١٠١٥ املتوىف سنة ًبن أمحد, وهو احلباين املقدم ذكره قريباا

 .  النسخة, وأهنا كتبت يف حياة الشيخني, وهذا التأييد يف صفحتنيِمَدِعىل ق
 :بكر بن أمحد بن عفيف  الفقيه أبو−١٢٨

. لكندي اهلجريني احلرضميبكر بن أمحد بن عفيف, ا هو الشيخ العالمة الفقيه أبو
 .كام سبق رشحه يف ترمجة الشيخ حممد باعيل العفيف) العفيف(وقد يقال له 

الرحيم العمودي, رصح عبد أجلهم العالمة الفقيه الشيخ أمحد بن : شيوخه
َكام أرجح كون الشيخ ). ٢٤٤ ص: آلل السقافاملجموع الفقهي( فتو له يفبأخذه عنه 

 . بحكم مصادقته عىل أحكام وفتاو صادرة عنهًيوخه أيضاحممد باعيل العفيف من ش
 ).٤١٦ ص:املجموع الفقهي آلل السقاف(

 :آثاره الفقهية* 
]١٩٣[−مبثوثة يف كتب الفقهاء, فمن ذلك: فتاو توجد له فتاو : 
 .٥٤٩, ٤١٦, ٢٤٤, ٢٢٠ ص: من املجموع الفقهي آل السقاف−
له ضمن فتو طويلة متشعبة ٌجواب : )هـ١١١٢ت ( ومن الدشتة للعيدروس −

وصادق عليه الفقيه أمحد بن ) ٢٧١−٢٦٨ص(األطراف, يف مسألة من باب الوقف 
, وختمت )٢٧٢ إىل ص−٢٤٧ص(اهللا بن عمر بارشاحيل, أما املسألة فتبدأ من عبد 

اهللا باعيل ابن العفيف عىل كل الفتاو السابقة, وضمنها عبد بمصادقة الشيخ حممد بن 
 مل باصهي, وللسيد أمحد بن عمر عيديد, والفقيه حممد بن عمر بارشاحيل, سافتو للشيخ

 . والفقيه أمحد بن حممد رساج بامجال, وغريهم كثري, وهي من املسائل املهمة
 .من باب الدعاو) تدعى بمسألة التدريج: ٣٠٤ص(وله فتو أخر يف 

: ني الفقيهنيأنه كانت بينه وب: ومما جر بينه وبني بعض أقرانه ومعارصيه* 
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الرمحن باجمبور عبد , والفقيه )هـ١٠١٨ت (الشيخ أمحد رساج الدين بامجال الغريف 
ٍتصديه للرد عىل فتوامها يف مسألة من : منها. الشبامي, مباحثات علمية, وردود فقهية

ُ عند مورثه, هل يقدم الدين ًإذا مات امليت وكان ماله معهدا: صورهتامسائل بيع العهدة,  َّ
 .ُالفكاك أم العكس?عىل 

َّبتقديم الفكاك النقطاعه عن املال املورث: فأفتيا َ ِ. 
فسألت الفقيه العالمة «): هـ١٠٦٣ت (قال العالمة السيد طه بن عمر السقاف 

ُوالعجب من قول الفقيهني يف : بكر بن أمحد بن عفيف عن ذلك, فأجاب بام حاصله أبا
ِلة, وانقطاع علقة البائع من نصيبهأاملس ُ َّ من الدين, مع بيعه حصته من املال املعهد, ُ فهذا َ

ٌالقول غلط وزلل ٌ ً, ومتسكهام بكالم ابن مزروع ال شاهد فيه قطعاُ َّأن الدين : والتحقيق, َ
ِمقدم عىل فك املال, باق للبائع بال تردد ٍ ِّ املجموع الفقهي آلل : ينظر. ( الفتو, إلخ»َ

 ).٢٢١−٢٢٠ ص:السقاف
 ):هـ١٠٣٣ت  ((*)الرمحن رساج بامجالعبد  بن اهللاعبد  الفقيه −١٢٩

الرمحن بن رساج الدين بامجال عبد اهللا بن عبد الفقيه العالمة األديب, الشيخ 
 .ُالكندي, الغريف, ولد ببلدة الغرفة, وهبا نشأ يف حجر أبيه الشيخ الصالح

م , ث)هـ٩٩٦ت (الرمحن بن رساج عبد  العلم عىل يد والده الشيخ َبَلَط: شيوخه
 ).هـ٩٧٥ت (ِسار إىل الشحر ودرس كأخويه عىل شيخ أبيهم الفقيه الشيخ عيل بايزيد 

نخبة أصول «الرحيم بارجاء, قرأ عليه كتاب عبد أجلهم الفقيه عمر بن : تالميذه
 .حممد وعمر: , وابناه)هـ٩٣٣ت (للعالمة ابن عراق الكناين » القواعد واألركان

                                           
مصادر , احلبيش, ٣/٥٧: خالصة األثر, املحبي, ١٧٠ ص:عقد اجلواهر والدررالشيل, : مصادر ترمجته (*)

 .٣ ص):خمطوط, نسخة األحقاف(, البنيان مقدمة تشييد بارجاء, , عمر٣٤٢ ص:الفكر
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بعد طلبه العلم يف الشحر, ) الغرفة(َعاد إىل بلده أنه : ذكر الشيل: منزلته العلمية
ًفويل إمامة مسجدها اجلامع, ثم ويل التدريس يف جامع الشحر, ثم القضاء هبا خلفا َ ِ 

) هـ١٠١٦هـ, إىل منتصف عام ١٠٠٥من رمضان سنة : (الرمحن بامطرفعبد للقايض 
, ثم )هـ١٠١٩ت (الرمحن عبد , ثم وليه بعده أخوه القايض حممد بن ) سنة١١(فذلك 

ه تلميذه الشيخ ّحال. ّعاد بعدها إىل الغرفة, فويل قضاءها ودرس وانتفع به الطالب
شيخنا السيد الكامل, العامل العامل, املجمع عىل جاللته, «بارجاء يف تشييد البنيان بـ

 .»الفقيه عفيف الدين
 .محه اهللاهـ, كام أرخها الشيل, ر١٠٣٣تويف ببلده الغرفة يف شعبان سنة : وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
]١٩٤[−غري جمموعة«: ذكرها الشيل يف عقد اجلواهر وقال:  فتاو له فتاو« ,

 :ومن النقول عنها
, ٣٧٧, ٣٥٨, ٣٥٣, ٢٨٧, ٢٨٦, ١٣١ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف −
٦٣٧, ٦٢٠, ٦١٢, ٥٨١, ٥١٧, ٤٨٠, ٤٧٣, ٤٣٨, ٤٠٩. 

, ٢٠٠, ١٧٥, ١٠٥, ٩٧, ٩٥ ص:)هـ١١١٢ت  (ومن الدشتة للعيدروس −
٤٨٥, ٤٨١, ٤٦٥, ٤٥٥, ٤٠٠, ٣٦٤, ٣٥١, ٢٩١, ٢٨٦, ٢٣٩, ٢٢٦, ٢٢١ ,
٦١٦, ٥٨١, ٥٥٤, ٥٣١, ٥١٤, ٤٩٨. 

وأعتقد أنه ! ًكذا مبهام) اهللا بن رساج الدين بامجالعبد (ٌ نقول عن ويف الدشتة −
 .٨٨٣, ٦٩٨, ٦٣٠, ٤٦٣, ٤٥٥, ١٨٣, ١٦٢ص: املرتجم, منها

ذكره الشيل يف ترمجته, :  الثقات عىل كثري من حقوق األحياء واألموات تنبيه−]١٩٥[
لة فقهية أثم وقفت عىل مس. ومل يعني موضوعه,  هل هو يف الفقه أم يف الوعظ والتزكية?

 ., واهللا أعلم)أ/٣٤٣ق (نقلها من هذا الكتاب تلميذه الفقيه عمر بارجاء يف تشييد البنيان 
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 :ابنه األول* 
 :الرمحن رساج بامجالعبد اهللا بن عبد يه عمر بن  الفقـ١٣٠/١

آلل » املجموع الفقهي«يف حياة والده, كام ورد يف ) هينن( عىل قضاء بلدة ًكان نائبا
 :, من آثاره الفقهية)٤٠٨ص: (السقاف
, ١٧٣ ص:آلل السقاف» املجموع الفقهي «بعضها يف:  فتاو فقهية−]١٩٦[
٦٤١, ٦١٧, ٥٨٢, ٥٣٨, ٣٥٣, ٣٢٩. 

 :َبنه اآلخرا* 
 :الرمحن رساج بامجالعبد اهللا بن عبد الفقيه حممد بن ـ ١٣٢/٢

 :كذلك» الدشتة«, ويف ١٢٩ ص:مرة واحدة» املجموع الفقهي«ورد اسمه يف 
 .٩٣٦ص

  :(*) الفقيه حممد بن أمحد بن أيب بكر بافضلـ١٣٣
ِّلدويلة الرحيم بن حممد اعبد العالمة الفقيه الشيخ حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  َ

ُمل تؤرخ سنة مولده أو وفاته, ووصفه باملكي. بافضل, الرتيمي ثم املكي ْ حيتمل أن مولده : َّ
ذكره الشيخ «: قال صاحب صلة األهل. كان بمكة املرشفة, أو أنه انتقل إليها ومات هبا

يف اختصار فتاو باخمرمة وأثنى ) هـ١٢١٠ت (العالمة عيل بن عمر بن قايض باكثري 
 .  انتهى.»وأظنه كان من أهل القرن الثاين عرشومل أقف عىل تاريخ وفاته, عليه, 

                                           
 .٢٥٧ ص:مصادر الفكر, احلبيش, )٢٦٠ص  (صلة األهلحممد عوض بافضل, : مصادر ترمجته (*)

تسميته بمحمد بن أيب بكر, وما أثبته ) خمطوط, نسخة شبام(» خمترصه الفقهي «غالفجاء يف : تنبيه* 
ّ عىل طرة كتابه , وكذلك وجدته»صلة األهل«فمن   ). خمطوط, نسخة األحقاف: (»لب اللباب«ُ
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تشييد «ِّظن بعيد, يعكر عليه ما جاء يف » صلة األهل«ما ظنه صاحب : قلت
هـ, فقد ورد ذكر املرتجم ١٠٣٦الذي فرغ منه سنة ) وجه ب/٧٠ق (لبارجاء  » البنيان

يف جواب للعالمة السيد ) ١٢٥ص(قاف فيه, كام ورد ذكره يف املجموع الفقهي آلل الس
من أهل القرن , فهاتان قرينتان عىل كونه )هـ١٠٥٢ت بمكة سنة (أمحد بن حسني بافقيه 

 .احلادي عرش
 : مصنفاته الفقهية* 

 كشف احلجاب ولب اللباب لذوي األلباب خمترص منهج الطالب وفتح −]١٩٧[
وهو «: ل صاحب صلة األهلكذا عىل طرة نسخة مكتبة األحقاف برتيم, قا: الوهاب

, »الف يف املسائل بني الشيخني ابن حجر والرميلاخلُخمترص رشح املنهج, ويرمز فيه بذكر 
.  انتهى.»وهو عظيم املنفعة, يدل عىل ما منحه اهللا به من التبحر يف العلم والسعة«: قال
 .»الصلة«مل يقترص عىل خالف الرميل وابن حجر فقط, كام هو رصيح عبارة : قلت

ُ; ملا فرغت من أول ما جيب عىل املكلف مع وبعد...هللا عىل إفضاله  احلمد«:  أوله
ُ, رشعت يف مجع خمترص رشح املنهج ومتنه )١(اعتقاد احلق والصواب إن شاء اهللا تعاىل

لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري الشافعي تغمده اهللا برمحته وأعاد علينا وعىل املسلمني من 
 : بعض ألفاظه بأوضح منها, وحذفت منه بعض زوائد, وزدت فيه زوائدبركته, مع تغيري 

» املغني«, وبعض يشء من )هـ٩٧٤ت (للعالمة ابن حجر » التحفة« أكثرها من 
                                           

 ًأيضا يف العقائد جعله كاملقدمة هلذا الكتاب, وهو ما رصح به ًكتاباكالم الشيخ املرتجم هنا رصيح يف أن له  )١(
حيث نقل عن شيخه العالمة حسني بن حممد ) ٢٦١ص(الشيخ حممد عوض بافضل يف صلة األهل 

, »عقيدة لب اللباب«قطعة مفيدة من هذه العقيدة, وسامها ) هـ١٣٣٠ت (ية بمكة احلبيش مفتي الشافع
ّويبدو أن النساخ أفردوها عن الكتاب, وكان حقها أن توضع يف مقدمته, ولكنها مل ترد يف أي نسخة من 

 . انتهى.»مل أقف عىل سو هذا الفصل من املقدمة املشار إليها«: نسخه, حتى أن صاحب الصلة قال
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ت ( للعالمة حممد الرميل »النهاية«, ومن )هـ٩٧٧ت (طيب الرشبيني اخلللعالمة 
; وما نقله »رشح املنهج« عىل) هـ٩٩٢(العالمة املفيد ابن قاسم » حاشية«, ومن )هـ١٠٠٤

, والطبالوي, )هـ٩٥٧ت (, وأبيه )هـ١٠٠٤ت (حممد الرميل : عن الشيوخ األفاضل
 انتهى .»والعباب, األسنى: ومن الكتب املعتمدة, منها, )هـ٩٥٧ت (ُّوالربليس عمرية 

 . )١(املراد
                                           

أنه نقل عن حاشية ابن : (قلقة, فإنه يفهم منها» حاشية ابن قاسم«َعبارة املؤلف فيام خيص نقله عن : قلت )١(
; )قاسم التي نقل فيها عن شيوخه الذين منهم الشمس الرميل وأبيه الشهاب والطبالوي والربليس عمرية

ا من شيوخ ابن قاسم, ولكنه وهذا كالم غري دقيق, فقد أصاب يف ذكر الشهاب الرميل والشيخ عمرية ومه
 . مل يرصح يف احلاشية إال بذكر شيخه الرميل ولده الشمس, أما عمرية فلم يتعرض لذكره فيها

أن يقدم عمرية عىل ابن قاسم, ألقدمية الشيخ عمرية يف الوفاة فهو يف درجة شيوخ ابن : وكان حقه
احلق السنباطي والربهان عبد عن , أخذ )هـ٩٥٧ت (أمحد الربليس : ٌ لقب للشيخ):عمرية(و. قاسم

ابن أيب رشيف, وهو من شيوخ الرشبيني صاحب املغني وابن قاسم العبادي, ومن طبقة ابن حجر 
واسمه ): ابن قاسم العبادي(و. للجالل املحيل» حاشية عىل كنز الراغبني«املكي والشهاب الرميل, له 

َأخذ بمرص عن الشهاب الرميل والشيخ ) ـه٩٩٢: هـ أو٩٩٤تويف (َأمحد بن قاسم, غلبت عليه كنيته 
, جردها واستخرجها تلميذه الشيخ »حاشية عىل حتفة املحتاج«: عمرية وبمكة عن الشيخ ابن حجر, له

 . منصور الطبالوي
, من تالمذة شيخ اإلسالم )هـ٩٦٦ت (نارص الدين حممد بن سامل الطبالوي : األول, وهناك طبالويان

ت (منصور الطبالوي : والثاين. أمحد الرميل, له رشحان عىل البهجة الورديةزكريا, ومن أقران الشهاب 
 . »حاشيته عىل التحفة«ُ, سبط الذي قبله, تلميذ ابن قاسم العبادي, وهو الذي جرد )هـ١٠١٤
فهو غري مشهور : َفإن كان أراد الكبريُفذكر الطبالوي ال داعي له يف مقدمة املؤلف, :  عىل هذاًوبناء

ِفهو تلميذ ابن قاسم ال : َوإن كان أراد السبطَّ منترشة, ومل يصح أنه من شيوخ ابن قاسم, وكتبه غري ُ
ُشيخه, فعطف الطبالوي يف ـ كالم الشيخ بافضل ـ عىل شيوخ ابن قاسم غري مستقيم يف كال احلالني ُ .

ة, فهذا أن من مصادر بافضل حاشية الطبالوي وحاشية عمري: إنه عطف عىل احلاشية, أي: وإن قيل
ُحمتمل, ولكنه مل ينقل يف كتابه عن أي منهام, فبطل هذا االحتامل, ولعل النسخة التي رجعت إليها هبا  َ

 .ٌسقط أو سقم, فليحرر
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ًكام نص أيضا : , وهو»جحاشيته عىل رشح املنه«: , واملرادِّالزيادي عىل النقل عن َّ
ّ, تفقه عىل الشيخ )هـ١٠٢٤ت (العالمة املعمر الشيخ عيل بن حييى الزيادي املرصي 

 .ِعمرية, والشهاب الرميل وابنه, والشيخ ابن حجر
ُّمل ينُص املؤلف عىل حتديد زمن تأليفه الكتاب, إنام يدل عليه وجود : ُزمن التأليف َّ

قاله الفقيه حممد بافضل «: نص عبارته, و)وجه ب/٧٠ق (نقل يف كتاب تشييد البنيان يف 
ألف بني عامي » تشييد البنيان«وكتاب .  انتهى.»املكي يف كتابه خمترص رشح املنهج

, فهذا دليل عىل حياة الشيخ بافضل يف تلك الفرتة, ومن الشواهد )هـ١٠٥٠−١٠٣٦(
ية عىل وجوده يف هذا العرص, نقله عن الكتب واحلوايش املتقدم ذكرها, وآخرها حاش

 .معارصه الزيادي
 :نسخه

 : يف مكتبة األحقاف يف جزأين: النسخة األوىل
هـ, وهو ١٢٥٤, كتب سنة ) ورقة٢٨٧(, يقع يف )١٠٠٥(برقم : اجلزء األول

 . , ينتهي إىل آخر باب اجلعالة)ب/١١٧ق (, ينتهي الربع األول يف ًمقسم أرباعا
 .ا يف فهرس املكتبة, كذ) ورقة١٦١(, يقع يف )١٠٠٤(برقم : واجلزء الثاين
َ كنت وقفت عليها قبل سنوات يف مكتبة رباط النور ببلدة احلامي :النسخة الثانية ُ ُ

 عن هذه النسخة يف مجاد ً وباحثاًبالساحل وهي يف جملدين, وملا قدمت احلامي زائرا
 .أن مركز النور برتيم قد صورها: هـ مل أجدها, وعلمت١٤٢٨اآلخرة 

كام يف فهارس ) ١٣٢١(ة األوقاف بجامع صنعاء برقم بمكتب: النسخة الثالثة
ُهم صنَّاع ووقد , )٨/٢٨٤: (وورد ذكرها يف الفهرس الشامل, )٣/١١٤٨(املكتبة  َ

 منهم أنه بافضل العدين, ًهـ ظنا٩٠٣فهارس مؤسسة آل البيت فجعلوا وفاة املؤلف 
 .فليحرر
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, وأهنا )٢٦١ص(ذكرها الشيخ حممد بافضل يف صلة األهل : النسخة الرابعة
 .كانت يف مكتبة مفتي الشافعية بمكة السيد حسني بن حممد احلبيش, وهي مفقودة اليوم

 ذكره الشيخ بافضل يف صلة : خمترص يف الفقه يسمى خمترص أيب رايض−]١٩٨[
 املشهور بأيدي »خمترص أيب رايض«ُاملخترص الذي يسمى : ومنها«: قال) ٢٦٠( األهل 

 . » كراريسالطلبة, هو يف نحو سبعة
; فهذا خمترص عىل مذهب إمامنا الشافعي, ريض اهللا أما بعد«: أوله بعد الديباجة

ّ آمني, أذكر فيه ما يرسه اهللا يل من الواجب علينا عىل لسان سيد املرسلني, ,عنه وأرضاه
 إلينا عىل ألسن األئمة املهتدين, ريض اهللا عنهم أمجعني, من األمر والنهي ًمتصال

 من املندوب, بلفظ مبني, خمافة التطويل أو عدم ًرض عن غريه إال يسرياالواجب, وأع
ٍفهمه, أو اشتباه فرض بنفل للمبتدين  ., إلخ»ِ

كام اعتمده «: للشيخ ابن حجر, وكرر عبارة» حتفة املحتاج«وهو كثري االعتامد عىل 
ما رجحه يف عدة مواضع, واعتمد بطالن صالة الناطقني بالقاف اليابسة عىل » يف التحفة

نية : الف يف مسائل, منهااخل بعض ًوذهب إليه الشيخ ابن حجر, كام يورد أحيانا
ِاالغرتاف, أورد قول ابن عجيل بعدم وجوهبا وقال َ , ووضع مقدمة »فليقلده من أراد«: َ

 ).ً صفحات تقريبا١٠يف (موجزة يف العقائد 
 :نسخه

إنه : ترص وقوله عنهبعد وقويف عىل كالم الشيخ بافضل يف صلته عن هذا املخ
َ فلم أظفر بنسخة منه يف تريم, ثم أكرم اهللا ً, بحثت عنه طويال»مشهور بأيدي الطلبة« ٍ

 ٦٥(هـ تقع يف ١٢٧٨بالعثور عىل نسخة يف مكتبة خاصة ببلدنا شبام, نسخت سنة 
 : وعىل طرة الكتاب, , ومل يسم ناسخها)ورقة
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 ,هذا خمترص يف الفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي«
 تأليف اإلمام العالمة مجال الدين أيب رايض

 الشيخ حممد بن أيب بكر بافضل احلرضمي ثم املكي,
 .»ريض اهللا عنه ونفعنا به وبعلومه, آمني

للشيخ حممد بافضل العدين » َاملخترص«و:  رشح خمترص كتاب األنوار−]١٩٩[
بعه , وتا)٢٦٠ص(ذكر هذا الكتاب الشيخ حممد بن عوض بافضل ): هـ٩٠٣ت (

 .ٌ, وورد له ذكر عند بارجاء يف تشييد البنيان)٢٥٧ص(األستاذ احلبيش يف مصادره 
 ):هـ١٠٣٨−٩٧٨ ((*)القادر بن شيخ العيدروسعبد  العالمة −١٣٣

) األوسط(القادر بن شيخ عبد هو العالمة الفقيه املؤرخ, األديب املشارك, السيد 
اهللا العيدروس باعلوي احلسيني, عبد بن ) الكبري(بن شيخ ) األوسط(اهللا عبد بن ا

 ربيع ٢٠الرتيمي احلرضمي األصل, اهلندي املولد والنشأة والوفاة, ولد بأمحد أباد يف 
هـ, ونشأ يف حجر أبيه وأخذ عنه املبادئ الدينية, وحفظ القرآن وبعض ٩٧٨األول سنة 
 .ًاملتون صغريا
, »العقد النبوي«ف مؤل) هـ٩٩٢ت (اهللا عبد أجلهم والده السيد شيخ بن : شيوخه
, )هـ١٠١٤ت (, والسيد حاتم األهدل )هـ١٠١٩ت (اهللا بن شيخ عبد وأخوه السيد 

 .وغريهم

                                           
 عقد, والشيل, ٤٥٣−٤٤٤ ص:النور السافر, )ترمجة ذاتية (القادر العيدروسعبد : مصادر ترمجته (*)

, ٢/٤٤٠: األثر خالصة, واملحبي, ٢/٣٣٤: لروياملرشع ا: , نفس املؤلف٢٠٢ ص:اجلواهر والدرر
: األعالم, الزركيل, ١/٦٠٠: هدية العارفني: , البغدادي٢/٥٦٩: واطراخلنزهة احلي احلسني, عبد 
 . ٢/١٨٨: املؤلفني معجم, كحالة, ٤/٣٩
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تصديت لنرش العلم ومزامحة أهله, واألخذ عن «: قال عن نفسه: منزلته العلمية
العلامء واالستفادة منهم, وتفرغت لتحصيل العلوم النافعة لوجه اهللا تعاىل, وأعملت 

اقتناء الكتب املفيدة, وبالغت يف طلبها من أقطار البالد البعيدة, مع ما صار إيل اهلمة يف 
من كتب الوالد رمحه اهللا, ووفقت الستامع األحاديث النبوية, واشتغال األوقات هبا مع 

 ., ثم عدد مجلة من مؤلفاته»صدق النية, وطالعت كثريا من الكتب بإعانة اهللا تعاىل
 .هـ, رمحه اهللا١٠٣٨د أباد من أرض اهلند سنة تويف بمدينة أمح: وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
ألفت مجلة من الكتب املقبولة التي مل أسبق إىل مثلها, ووقع اإلمجاع «: قال هو عنها

عىل فضلها, فال يكاد يمرتي أحد يف ذلك إال عدو أو حاسد, وهي لعمري عىل ما أنعم 
يف فنون شتى, وزاد عليها ) ً مؤلفا٢٥(نها , ثم عد م»اهللا به من فضله عيل أعظم شاهد

 :الشيل كتابني مل يذكرمها, ومما يتصل بالفقه وعلوم الرشيعة منها
 كذا سامه مؤلفه يف ترمجته الذاتية : الدر الثمني يف بيان املهم من علم الدين−]٢٠٠[
املهم من يف بيان «: »عقد اجلواهر«و» املرشع«: , وعند الشيل يف»النور السافر«يف كتابه 
 .»الدين

ُذكرت فيه كل ما جيب عىل املبتدئ من معرفة العقائد, «: قال عنه يف النور السافر
ثم ما حيتاج إليه بعد ذلك من أمر دينه كالصالة والصيام والزكاة واحلج, ثم بينت بعد 

 طلبها كل يفذلك األخالق املذمومة حتى جيتنبها الطالب, واألخالق املحمودة ليجتهد 
وقال عنه اإلمام .  انتهى.», ومفيد يف بابه إىل أقىص الغايةً وهو كتاب نفيس جداراغب,

ُالكتاب املذكور «): ٤٥٨ص (يف جمموع مواعظه ) هـ١٢٥٧ت (أمحد بن عمر بن سميط 
َمقتضب من كتب الشيخ بحرق, وهو عجيب , وهو أحد ثالثة كتب كان اإلمام »!ٌ

 .املذكور حيث عىل االهتامم هبا
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: ; فإن أرشف العلوموبعد... هللا يف افتتاح كل رسالة  احلمد«:  البسملةأوله بعد

العلم باهللا سبحانه وتعاىل, ومالئكته وكتبه ورسله, والعلم بالطريقة املوصلة إىل هذه 
 معرفة اهللا تعاىل, ثم معرفة ما أوجبه سبحانه وتعاىل عبد العلوم, إذ أول واجب عىل ال

وسنبني من ذلك ...  فطلب عمله عليك فرض ً فرضاوافرتضه, إذ كل عمل كان عليك
الدر : يف كتاب ال يستغني عن مثله أحد من سالكي طريق اآلخرة, وسميته... ما أمكن 

 ., إلخ», انتخبته من كتب األئمة البارعنيالثمني يف بيان املهم من علم الدين
 :نسخه

جماميع, ) ٢٩٨٢/١(من حمفوظات مكتبة األحقاف برتيم, رقمها : النسخة األوىل
 ., ضمن جمموعة السادة آل الكاف) صفحة٦٠(هـ, تقع يف ١٢٥٠كتبت سنة 

هـ, ١٢٨٢نسخة خاصة يف بلدنا شبام حرضموت, كتبت سنة : النسخة الثانية
)  ورقة١٥(اهللا بن عوض باعبيد,  تقع يف عبد بقلم الشيخ الفاضل أيب بكر بن عوض بن 

 .ناقصة من الوسط واآلخر
نسخة شيخنا الفاضل صالح بن حممد بن عوض صويبان باحلزم : ةالنسخة الثالث

اهللا عبد اهللا بن أمحد بن عمر بن عبد هـ, بقلم الشيخ الفاضل ١٣١٢قرب شبام, كتبت سنة 
 بشبام , وهي نسخة تامة, ملكها الشيخ صالح) صفحة٨٤(بن حممد بن أمحد جرب, تقع يف ا

 .هـ١٤٠٤سنة 
 ):هـ١٠٤٣ سنة ًكان حيا ((*)ازرعةاهللا بن أمحد بعبد  الفقيه −١٣٤

اهللا بن أمحد بن أيب بكر بازرعة الدوعني, من أرسة عبد هو العالمة الفقيه املحقق 
 .فاضلة, ظهر فيها الفقهاء والعلامء, وتقدم ذكر أبيه الفقيه أمحد أواخر فقهاء القرن العارش

                                           
مكتبة خمطوطة, نسخة (, إجازة الفقيه بابحري للشيخ عثامن العموديأمحد عيل بابحري, : مصادر ترمجته (*)

 .٢٤٢ ص:مصادر الفكر, احلبيش, )األحقاف
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تلميذ الشيخ ) ?(الرمحن العمودي عبد اهللا بن عبد أجلهم الفقيه الشيخ : شيوخه
, وهو يروي عن والده الفقيه أمحد بن )?(عيل بايزيد, وأخوه الفقيه حممد بن أمحد بازرعة 

 .ن املقري بسنده السابقبأيب بكر بازرعة كتاب اإلرشاد ال
من أجلهم الفقيه العالمة املفتي أمحد بن عيل بابحري الدوعني, رو وأخذ : تالميذه

الرحيم عبد املقري بسنده, ومنهم الفقيه العالمة عمر بن عنه كتاب اإلرشاد للفقيه ابن 
الذي نقل فيه عن بعض مصنفات املرتجم ورصح باألخذ » تشييد البنيان«بارجاء مؤلف 

ق (, و)ب/٣٨٧ق (, و)أ/١٤٤ق ): (نسخة مكتبة األحقاف (تشييد البنيان: ينظر[عنه, 
 )].ب/٤٥١

الفقيه املحرر املتقن, العامل العامل «وصفه تلميذه الفقيه بابحري بـ: منزلته العلمية
 .»املتفنن

 مل أقف عىل حتديد تاريخ وفاته, لكني أرجح أن النسخة املحفوظة بمكتبة :وفاته
هـ, ١٠٤٣األحقاف برتيم من رشحه عىل اإلرشاد كتبت بخطه, وهي مؤرخة يف سنة 

 .واهللا أعلم
 :مصنفاته الفقهية* 

فتاو الشيخ ابن حجر «: يعني هبا: يللمهم من الفتاو  السمط احلاوي−]٢٠١[
, وهو يف فهارس خمطوطات »خمترص فتاو ابن حجر«: , وسامه بعض النساخ»اهليتمي

األحقاف مذكور باالسمني, مما جعل بعض الباحثني كأستاذنا احلبيش يظنه كتابني كام يف 
ي السمط احلاو«: , والثاين»احلاوي خمترص الفتاوي«: سمى األول) ٢٤٢ص(مصادره 

 .»للمهم من الفتاوي
; فلام كان يف وبعد... هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات  احلمد«: أوله بعد البسملة

فتاو أصحابنا من املسائل مما يكثر وقوعها, وتشتد احلاجة إليها, ومن أنفعها وأوسعها 
, لكنها لطوهلا يعرس عىل أكثر أهل »فتاو شيخ اإلسالم شهاب الدين أمحد بن حجر«
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 الوقت حتصيلها إذ هي يف أربع جملدات, فرأيت أن أخترصها وأقترص عىل لباهبا, هذا

وأحذف تطويلها وإطناهبا, وأضم إليها فوائد نفيسة من فتاو املتأخرين وغريها, وأنبه 
عىل ما يوافق الشيخ املذكور أو خيالفه مما انتهى إليه علمي, وقد أترك منها مواضع يسرية 

ومتى أطلقت اجلواب فهو لشيخ اإلسالم املذكور, وأما غريه لظهورها أو ندورها, 
 . , إلخ»فأضيف كل قول إىل قائله

اهللا بن أمحد, وإن عبد : , فمرادي)أبا خمرمة(واعلم; أين متى أطلقت «: ثم قال
ّوقسم الكتاب حسب . »ً, فسيأيت ذكرمها كثريا)اهللا بن عمرعبد : (َأردت ابن ابنه قلت
 :عة أرباع, كالتايلتقسيم األصل إىل أرب
 .من الطهارة إىل هناية باب الزكاة: الربع األول
 .من زكاة الفطر إىل باب إحياء املوات: الربع الثاين
 .من باب الوقف إىل القسم والنشوز: الريع الثالث
 .من باب الطالق إىل باب أمهات األوالد, وبه متام الكتاب: الربع الرابع

 : نسخه
فضل نسخ هذا الكتاب, هي النسخة املحفوظة بمكتبة السادة وهي أ: النسخة األوىل

هـ, كتبت ١٢٦٧آل البار ببلدة القرين بدوعن, مكتوبة بخط نسخي مجيل, مؤرخة يف حمرم 
, وعىل الغالف )هـ١٣٣٠ت (اهللا البار عبد  السيد العالمة حسني بن حممد بن )١(برسم

وعنوان الكتاب كام هو عىل . هـ١٢٦٩متلك باسم السيد حممد بن حسن البار مؤرخ يف 
 :ُطرة الغالف

                                           
ِرسم(, ويعنون به أن الكتاب نسخ ًكثرياَّهذا اصطالح يستخدمه النساخ )  ١( بطلب من الشخص املذكور, ) ُ

, ) سنة١٦(هـ, فيكون عمره وقت نساخة الكتاب ١٢٥١مولده سنة : ; املذكوروالسيد حسني بن حممد
لبار بأبنائهم, واهتاممهم باقتناء نفائس الكتب, رمحهم اهللا, وأعاد إىل وهذا دليل عىل عناية السادة آل ا

 .وادي دوعن بل حرضموت قاطبة ما فات من فضائل السابقني وعلومهم, آمني
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 يالسمط احلاوي للمهم من الفتاو

 خمترص فتاو الشيخ العالمة أمحد بن حجر املكي,
 اختصار الشيخ العالمة
 أيب زرعة احلرضمي

 .رمحه اهللا
ط, من اخلوأميل إىل أن هذه النسخة كتبها املالك املذكور, وهو عامل فقيه حسن 

, يتضح ذلك من الشبه الكبري بني خط صيغة )هـ١٢٧٠ت (باعشن تالمذة الشيخ سعيد 
ورقة (إيراده فائدة يف : التملك وخط الكتاب نفسه, ومن القرائن عىل أنه هو الناسخ

حول جواز الترصف يف نقل الكتب املوقوفة عىل األوالد والذرية عند انعدام ) وجه أ/٩٤
 من كالم الشيخ ًوضياعها, أخذاصفة العلم فيهم وغلبة اجلهل وخوف اندراس الكتب 

ابن حجر يف مسائل مشاهبة, وغري خاف عىل القارئ الكريم أن السادة آل البار يملكون 
خزانة من أنفس خزائن املخطوطات يف حرضموت, وهذه الفتو أو الفائدة ال تصدر 

 .إال من رجل من أهل الشأن, رحم اهللا اجلميع
 الناسخ عىل كثري من هوامشها فوائد وهذه النسخة مضبوطة حمررة مرتبة, علق

 ما يصوب بعض ًهامة ونقول نفيسة عزيزة الوجود, اعتنى هبا فقيه عامل مطلع, فكثريا
العبارات من أصل فتاو الشيخ ابن حجر ومن حتفة املحتاج, وينقل عن فتاو آل 

يد, باخمرمة, وعن فتاو ابن عبسني, وفتاو السمهودي, وفتاو الرميل, وفتاو بايز
وعن فتاو لبعض علامء هتامة كفتاو اإلمام ابن زياد, والشيخ اجلرهزي وبعض علامء 

 ).أ, هامش/١٤٦ق (بل إنه استدرك عىل املؤلف يف مسألة يف باب النذر . بني األهدل
) السمط احلاوي(بعنوان ) فقه/٧٥٣(يف مكتبة األحقاف برقم : النسخة الثانية

 ). ورقة١٨٩(, وتقع يف )سب الفهرسح(منسوخة يف القرن احلادي عرش 
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بنفس العنوان السابق, منسوخة ) ٧٥٤(يف مكتبة األحقاف برقم : النسخة الثالثة
 ). ورقة٢٦٩(هـ, تقع يف ١١٤٧سنة 

هـ ١٢٦١ كتبت يف سنة ,)جماميع/١٠٢٨(يف مكتبة األحقاف برقم : النسخة الرابعة
 ). ورقة٢٤٤(تقع يف 

خمترص فتاو ( بعنوان ,)فقه/١٠٢٩(قاف برقم يف مكتبة األح: امسةاخلالنسخة 
 ). ورقة٣٨٥( تقع يف ,غري مؤرخة) ابن حجر

, ذكرها )٣٧٠٦(يف مكتبة اجلمعية اآلسيوية بالبنغال رقمها : النسخة السادسة
 .٤/٦٦٨: , والفهرس الشامل)٢٤٢ص(األستاذ احلبيش يف مصادره 

ن كتاب ابن قايض باكثري هناك نسختان أخريان بمكتبة األحقاف, مها م: تنبيه* 
,أخطأ مفهرسو املكتبة فكتبوا عليهام أهنام تأليف بازرعة, وهذا »خمترص فتاو باخمرمة«

خالف الواقع, وإنام ذهب نظرهم إىل قول املخترص يف أول الكتاب أنه اخترصه من 
 : نفسه, وهذا غري صحيح» السمط«, فكتبه املفهرسون بعنوان »السمط احلاوي«

هـ, ١٢١٢كتبت سنة » اختصار فتاو ابن حجر«: بعنوان) ٤٦٣(قم بر: األوىل
 ).  ورقة٣٠١(تقع يف 

) ٨٨(غري مؤرخة تقع يف » السمط احلاوي«: بعنوان) ٢٨٧٨/١( برقم :والثانية
 .ورقة

ذكره ): هـ٨٣٧ت ( إلسامعيل ابن املقري  سبيل الرشاد رشح اإلرشاد;−]٢٠٢[
هللا الذي أرشدنا  احلمد«: له بعد البسملةأو). ٢٤٢ص(األستاذ احلبيش يف املصادر 

يف » اإلرشاد«; فإن كتاب وبعد...  علينا بفتحه وإمداده َّبإرشاده, وأسعدنا بإسعاده, ومن
ُالفقه لإلمام رشف الدين إسامعيل ابن املقري كتاب ال ينكر فضله, ومل يصنف يف بابه مثله,  ُ ُ َ ٌ

 يف هذا  ـمن أصحابناـ واعي العلامء والطلبة بديع الوضع, عظيم النفع, وقد وفر اهللا تعاىل د
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الزمان ويف مجيع النواحي والبلدان عىل االشتغال به, وذاك شاهد صدق عىل جاللته 
وعظم فائدته, وحسن نية مصنفه, فصار فيه درس املدرسني, وحفظ الطالب املعتنني, 

 رشحه مجع وقد. وتزامحت الفضالء عىل ما فيه من النفائس, وطابت هلم به املجالس
برشوح ال مزيد عىل حسنها, لكن يف أكثرها تطويل يعجز عنه أكثر أهل الوقت, فأردت 

 قريب التناول ً لطيفاًأن أجرد من تلك الرشوح, ومن كتب األصحاب عليه تعليقا
 للمدرس املسارع, إذا نظر فيه املبتدي حل له العبارة, وإذا تصوره املنتهي ًللمطالع وعونا
اص والعام, وال أخرج ـ يف الغالب ـ اخل بعبارة قريبة إىل األفهام, لينتفع به كفته اإلشارة,

 ., إلخ»عن مسائل الكتاب
 :نسخه

, ) ورقة٣٤٦(, تقع يف )فقه/٧٥١(بمكتبة األحقاف برتيم, رقمها : النسخة األوىل
هـ, وهي إن مل تكن ١٠٤٣وهي نسخة كاملة مقابلة ومصححة, كتبت يف رجب سنة 

 اجلواد هي مكتوبة يف حياته, وهبا إحلاقات وهوامش كثرية مأخوذة من فتحبخط املؤلف ف
حسني بن سعيد (للشيخ ابن حجر وغريه, وعىل الصفحة األخرية متلك غري مؤرخ بقلم 

هـ بقلم السيد علوي بن أمحد بن حسن ١١٩٥ٌ, وعىل الغالف متلك مؤرخ يف )العمودي
 بقلم أغنى أغنياء احلضارمة يف هـ١٢٥٨ثم متلك مؤرخ يف , )هـ١٢٣٢ت (احلداد 

ّوأسفل منه ختم وقفيته ) هـ١٢٧٤ت (عرصه السيد حسني بن سهل باعلوي الرتيمي 
 .للكتاب عىل طلبة العلم برتيم ونواحيها

اجلزء األول (غري مؤرخة, )  ورقة٣٤١(تقع يف )  فقه٧٥٠(برقم : النسخة الثانية
فائدة بقلم بعض : ًفوائد, أقدمها زمنا, ينتهي بنهاية باب قسم الصدقات, وبآخرها )فقط

). هـ١١٣٠ت (اهللا العيدروس صاحب سورت من أرض اهلند عبد تالمذة السيد عيل بن 
, ثم آخر بقلم )هـ١٢٢٠ت (وعليها متلك بقلم السيد احلسني بن طاهر بن حممد بن هاشم 

 ).هـ١٢٦٥ت (اهللا بن عمر بن حييى عبد املفتي 
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كذا وردت تسميته يف طرة أقدم :  مسائل العهدة رشح إطالق العقدة يف−]٢٠٣[
 إطالق العهدة «: وسامه) ٢٤٢ص(النسخ املوجودة, وذكره األستاذ احلبيش يف مصادره 

حل العقدة يف مسائل « آخر سامه ً, وذكر للمرتجم كتابا»برشح مسائل الزبدة يف بيع العهدة
أهنام كتاب واحد, وقد : حلالوواقع ا.  عىل فهارس مكتبة األحقافً, معتمدا»بيع العهدة

 .ُاطلعت عىل النسخ املحفوظة يف مكتبة األحقاف وقارنت بني مقدماهتا, فوجدهتا متطابقة
ِهللا منجز وعده, واملتجاوز عن إيعاده  احلمد«: أوله بعد البسملة ِِ ; فإين ملا وبعد... ِ

العهدة مع خمالفتها ُرأيت ما عمت به البلو يف هذه األعصار, من كثرة املتعاملني بمسألة 
للمذهب وتباين آراء القائلني هبا استخرت اهللا تعاىل يف مجع مقاصدها, وهتذيب قواعدها 

ونة, وحتصل به املعونة, وجزمت بام عليه األكثر من ؤيف خمترص لطيف, لتخف به امل
 ًا ملا هنالك, ثم علقت عليه هذا التعليق أقصد فيه الطريق, مشريًأولئك, وإن مل أكن أهال

ِإىل الدليل والتعليل, وليس يل من ذلك غري مجعه, فأسأل اهللا أن يعم بنفعه, آمني َّ«. 
 :نسخه

, غري مؤرخة, تقع يف ), جماميع٢٦١٦/٥(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة األوىل
مة ونفيسة, عليها ِّيَ, وهي ق»رشح إطالق العقدة يف مسائل العهدة«, بعنوان ) ورقات٨(

اهللا باعيل العفيف, وبآخرها صفحتان فوائد ومسائل عبد قيه حممد بن تعليقات بخط الف
 .فقهية متنوعة

هـ, ١٣٥٧, كتبت سنة ), جماميع٣٢٠٩/١(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثانية
 .ً, وعنواهنا كالسابق متاما) ورقة١٦(تقع يف 

حمرم  ٢٣, كتبت يف ), جماميع٢٩٣٣/١(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة الثالثة
, ضمن جماميع السادة آل الكاف, ذكر هذه النسخة ) ورقة١٣(هـ, تقع يف ١٣٣٤سنة 

, )٢٦١٦(وأطلق عليها رقم النسخة األوىل ) ٢٤٢ص(األستاذ احلبيش يف مصادره 
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اهللا بن حممد عبد وهي بخط السيد الفقيه . »حل العقدة يف مسائل بيع العهدة«وسامها 

 عن نسخة بخط الشيخ حممد بن عوض طيب ًال, نق)هـ١٣٤٧ت (باحسن مجل الليل 
, وهو عن نسخة القايض السيد علوي بن عمر اجلفري قايض شبام, )هـ١٣١٣ت (

 .رمحهم اهللا
بمدينة البيضاء, ذكرها ) هـ١٤١٨ت (بمكتبة السيد حممد اهلدار : النسخة الرابعة

, »لعهدةحل العقدة يف مسائل بيع ا«, وسامها )٢٤٢ص(األستاذ احلبيش يف مصادره 
 .كالسابقة
 ):هـ١٠٤٧ت بعد  ((*) الفقيه أمحد بن عيل بابحري−١٣٥

 سنة ًهو الفقيه العالمة الشيخ أمحد بن عيل بابحري, الدوعني احلرضمي, كان حيا
هـ وهي السنة التي كتب فيها إجازته النافعة املفيدة لتلميذه الشيخ عثامن بن أيب ١٠٤٧

 .بكر العمودي
الرمحن عبد اهللا بن عبد العالمة الفقيه :  أربعة من شيوخه همذكر يف إجازته: شيوخه

 الشيخ أمحد بكر بن حممد بافقيه, والعالمة العالمة السيد أبو: العمودي, وتالمذته الكبار
اهللا بن أمحد بازرعة, وهؤالء الثالثة عبد الرحيم العمودي, والعالمة الفقيه املتقن عبد بن 
ومن . ل, وعن طريقه يروون كتاب اإلرشاد البن املقري تفقهوا عىل الشيخ األوًمجيعا

الفقيه سليامن بن عمر بن أمحد باحويرث اآليت ذكر سنده يف ترمجة ابنه : ًشيوخه أيضا
 .الفقيه حممد

أشهرهم العالمة الفقيه الشيخ عثامن بن أيب بكر العمودي مصنف كتاب : تالميذه
 . له إجازة مطولة, املتن الشهري يف علم الفلك, كتب»نصب الرشك«

                                           
كامل ): خمطوطة, نسخة األحقاف(, إجازته للفقيه عثامن العموديأمحد عيل بابحري, : مصادر ترمجته (*)

 .عدة مواضع ذكرت يف الرتمجة: سقافاملجموع الفقهي آلل الالكتاب, 
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 :مصنفاته* 
]٢٠٤[−وهي منثورة مبثوثة يف مصنفات الفقهاء, وقد تكرر ذكرها يف :  فتاو

, ١١٧ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف: مصنفات فقهاء حرضموت, فمن ذلك
ومن الدشتة . ٦٤١, ٤٩٥, ٤٩٣, ٤٩٠, ٤٨٨, ٤٨٢, ٤٦٧, ٣٣٥, ٣١٥, ٣٠٩, ١٧٣

, ١٤٦, ١٣٢, ١٢٥, ١٢٣, ١١٤, ٩١, ٨٢, ٢٧ ص):هـ١١١٢ت  (للعيدروس
٢٩٢, ٢٩٠, ٢٨٣, ٢٥٩, ٢٥٢, ٢٤٥, ٢٣٨, ٢٠٨, ١٩٣, ١٧٨, ١٧٥, ١٧٢ ,
٥٠٧, ٤٧٧, ٤٦٢, ٤٠٩, ٣٩٦, ٣٧٣, ٣٥٧, ٣٤٥, ٣٣٢, ٣٢٣, ٣٢٢, ٢٩٦ ,
٩٤٦, ٨٧٧, ٨٠٦, ٧٢٨, ٦٠٢, ٥٤٥. 
 :(*) الفقيه حممد بن سليامن باحويرث−١٣٦

يامن بن عمر بن أمحد باحويرث, الدوعني هو الفقيه العالمة الشيخ حممد بن سل
, ً جليالًريبة من وادي دوعن األيمن, ونشأ يف حجر أبيه وكان فقيهااخلاحلرضمي, ولد ب

وما زالت خريبة دوعن حمط رجال العلم من قديم «: »إدام القوت«اهللا يف  قال ابن عبيد
ها يف القرن احلادي ريبة وقاضياخلالزمان, وكان هبا ناس من آل باحويرث, ومنهم عامل 

عرش, وهو الشيخ سليامن باحويرث, له ولولده العالمة حممد بن سليامن ذكر كثري يف 
, وذكره األستاذ احلبيش يف مصادره , إلخ»طه بن عمر وعيل بن عمر» جمموع اجلدين«
مل أقف عىل ترمجته, ولعله من أهل القرن العارش, وله ذكر يف إدام «: وقال) ٢٤٢ص(

 .اهللا هو من أهل القرن احلادي عرش كام رصح به ابن عبيد: تقل. »القوت
, )هـ١٠٤٧مات قبل (أجلهم والده الفقيه سليامن بن عمر باحويرث : شيوخه

اهللا بن عيل باعمرو السيفي الشحري, عبد تفقه بالفقيه العالمة قايض الشحر حممد بن [
 ].تلميذ الشيخ ابن حجر

                                           
الرمحن السقاف, إدام عبد , ٢٤٢ ص, مصادر الفكر,)خمطوطة(إجازة الفقيه بابحري : مصادر ترمجته  (*)

 .٣١٤ ص:القوت
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 بابحري, رو من طريقه مصنفات الشيخ ابن أجلهم الفقيه أمحد بن عيل: تالميذه
 .حجر اهليتمي عن أبيه عن القايض باعمرو عن الشيخ ابن حجر

 :مصنفاته الفقهية* 
تكرر ذكرها يف املجموع الفقهي آلل السقاف, ويف الدشتة : فتاو ـ ]٢٠٥[

 .للعيدروس
 :نسختها

) فقه/٨٨٧( رقم يوجد منها فقط اجلزء الثاين فقط يف مكتبة األحقاف برتيم حتت
) فصل يف مبطالت الصالة(بدأت من أثناء كتاب الصالة . هـ١٢٦١منسوخة سنة 

)  ورقة٣٤٢(وانتهت بصالة االستسقاء, واملصورة التي لدي ناقصة من آخرها, تقع يف 
 .كام يف فهرس املكتبة املذكورة) ٣٢٤(وليس 

 :مالحظات* 
كتب الفتاو املتمحضة الذي الحظته من قراءيت للكتاب أنه ليس عىل نمط 

إليراد املسائل واإلجابات بالطريقة املعهودة, ولكنه يوردها أثناء تقريره وسريه يف تأليفه 
فصل يف «: وفق ترتيب كتب الفقه, مع إيراد الفوائد واملسائل, وذلك عىل سبيل املثال

ه أو تبطل الصالة بالنطق بحرفني من كالم البرش ولو من منسوخ لفظ: مبطالت الصالة
ويستمر عىل هذا التقرير, ثم يورد الفروع واملسائل من . , إلخ»من حديث قديس

مصنفات الشيخ ابن حجر, أو من فتاو الرميل األب, أو من هناية ابنه الشمس,  ويذكر 
ابن حجر والرميل, وينص عىل املسائل التي قد يتفقان فيها, وقد : الف بني الشيخنياخل

تيهام, أو يتوقف عن اجلزم بحكم إذا بان له قلق أو اضطراب يف ِّيعارضهام أو يوجه عبار
  ).ب/٥١ق (كام يف : النصوص
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, فهو )هـ٩٧٤ت ( البن حجر ًتلميذا) هـ١٠٠٤ت (جعله الرميل : ومن غرائبه
 .»!قال الرميل كشيخه ابن حجر«: يقول يف بعض املواضع

ق : (, فمن ذلكًجدافذلك يشء قليل : أما ما يعد من فتاواه التي أجاب هو عنها
, )ب/٤٤ق ( يورد اختيارات له أو ترجيح كام يف ًوأحيانا). أ/١٩٩ق (, و)ب/١٤٨

وعىل ). أ/٩٥ق (وقد جييب عن إشكاالت عرضت له يف توجيه بعض النصوص كام يف 
ٌجماز, ولعله يوجد كتاب آخر للمرتجم غري بالفتاو فإين أر تسمية هذا الكتاب : هذا

 .تاواه املحررة, واهللا أعلمهذا الكتاب, حو ف
 يطلقها فرييد الشحرية وقد ً القالئد لباقشري, فتاو بايزيد غالبا:ومن مصادره* 

الرمحن بن عمر عبد , فتاو آل باخمرمة, جمموعة )ب/٥٨ق (يقيدها بالدوعنية 
كتاب األنوار  العمودي, التجريد للمزجد والعباب له, فتاو األشخر, وأسنى املطالب,

 .بييل, وغريهالألرد
 : نقله عن بعض معارصيه من فقهاء حرضموت

, تلميذ العالمة السيد عمر أمحد بن حسني بن حمروس البيض الشحري السيد ـ١
, )أ/١٠ق : (أورد فوائد نفيسة عن خطه, كام يف املواضع): هـ١٠٣٧ت (البرصي املدين 

 ).أ/٦٠ق (, و)ب/١١ق (و
 ).أ/٧٥ق (ل عنه يف مسألة تتعلق بالقنوت نق: اهللا بازرعةعبد  العالمة الشيخ ـ٢

 ):فتاو باحويرث(نقول فقهاء حرضموت عن 
, ١٢٨, ١٠٠, ٩٩, ٩٣, ٩٢, ٧٠, ٦٩ ص: من املجموع الفقهي آلل السقاف−
فتو صحح عليها خبيزان  (٢٦٤, ٢٥٠, ٢٣٦, ٢٣٥, ١٧٣,  ١٧١, ١٦٦, ١٤٥

, ٤٤٤,  ٤١١, ٤٠٢, ٤٠١, ٣٩٥, ٣٥٩, ٢٩٦, ٢٧٦,  )واملعلم ورد عليهم أمحد مؤذن



٦٢١ 
٥٣٤, ٥٢٤, ٥٢٢, ٥٢١, ٥١٣, ٥١٢, ٤٩٥, ٤٩٣, ٤٩٠, ٤٨٨, ٤٨٢, ٤٦٧ ,
٦٦٧, ٦٤١, ٦١٩, ٦١٨, ٦١٥, ٦١٠, ٦٠٩, ٥٥٦, ٥٣٧ , 

, ٥٥, ٤٦, ٤١, ٣٩, ٣٦, ٣١, ٢٩, ٢٠, ١٦ ص: ومن الدشتة للعيدروس−
١٤٦, ١٤٣, ١٤٠, ١٢٨, ١٢٧, ١٢٣, ١١٤, ١١٠, ١٠٨, ٩١, ٨٢, ٦٨, ٦١ ,
٢٥٢, ٢٤٤, ٢٣٧, ٢٣٤, ٢٠٧, ١٩٨, ١٩٢, ١٨٧, ١٧٧, ١٧٢, ١٦٩, ١٤٨ ,
٣٤٠, ٣٣٨, ٣٣٦, ٣٣١, ٣٢٢, ٣٠٤, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٨٣, ٢٧٩, ٢٥٨, ٢٥٣ ,
٤١٩, ٤١٦, ٤٠٦, ٤٠٣, ٣٩٦, ٣٨٩, ٣٦٧, ٣٦٥, ٣٦٢, ٣٥٨, ٣٤٦, ٣٤٢ ,
٥٩٥, ٥٨٤, ٥٤٥, ٤٩٧, ٤٩١, ٤٨٣, ٤٨٢, ٤٧٦, ٤٧٣, ٤٦٨, ٤٤٧, ٤٢٧ ,
٩١٣, ٨٨١, ٨٧٧, ٧٤٣, ٧٤١, ٧٢٦, ٧٠٢, ٦١٥, ٥٩٨. 

 ).٢٤٢ص(ذكره األستاذ احلبيش يف مصادره : ; يف الفقه تقريب الفوائد−]٢٠٦[
 :ابنه* 

 : الفقيه سليامن بن حممد باحويرث−١٣٧
, ٦٥٤, ٣٤٩, ٣٤١, ٢٣٦ ص:»الدشتة«وردت له بعض األحكام الفقهية يف 

ىل نيابة القضاء ما يفيد أنه تو) ٤٤٩ص(ويف الدشتة .  عن خط أبيهًينقل كثريا. ٩١٤
 ).هـ١٠٥٣ت ( للفقيه السيد أيب بكر بافقيه ًريبة, وكان معارصااخلوالعقود يف 

 ):هـ١٠٣٣ سنة ًكان حيا(اهللا باعمر العمودي عبد  الفقيه −١٣٨
اهللا بن حممد بن عمر باعمر العمودي, قايض الشحر عبد هو الفقيه القايض الشيخ 

 .هـ١٠٣٣فيام بعد سنة 
ُ يفيدين يف معرفة أسامء شيوخه, ولكني باالستقراء توصلت ًصامل أجد ن: شيوخه

اهللا عبد , والشيخ )هـ?١٠١١ت (إىل أنه يعد يف طبقة اآلخذين عن الشيخ سامل باصهي 
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َ, وقد شارك املذكورين يف املصادقة عىل فتو )هـ١٠٣٣ت (بن رساج الدين بامجال ا

يف باب الوصية ) هـ١٠٠٩ت (العزيز الزمزمي عبد مكية من إفتاء الشيخ حممد بن 
 ).٤٠٤ ص:املجموع الفقهي(

ًعدم صحة نكاح اجلارية املوقوفة عىل جهة عامة, موافقا لفتو : كام أفتى يف مسألة
, وهذه املسألة ًالرمحن العمودي, وهو من طبقة شيوخه أيضاعبد اهللا بن عبد الشيخ 

ًعرضت عىل الفقيه سامل باصهي فأفتى فيها مفصال ِّ َ  ).م ذكره يف ترمجتهتقد(, ُ
, )هـ١٠٤٨ت (السيد الفقيه أمحد بن حسني بلفقيه : ومن أقرانه ومعارصيه

, )االبن(, والفقيه سليامن باحويرث )هـ١٠٥٣ت (بكر بن حممد بافقيه  والفقيه السيد أبو
وهؤالء الفقهاء هلم وقائع أحكام اشرتكوا فيها مع صاحب الرتمجة, كام سيأيت اإلشارة إىل 

 .بعضها
وقد كان الشيخ املرتجم عىل قضاء الشحر يف الوقت الذي كان فيه الشيخ سليامن 

ريبة بدوعن, وجرت بينهام خصومة اخل عىل عقود األنكحة يف ًنائبا) االبن(باحويرث 
ٌوهي عقد نكاح المرأة وليها غائب عىل يد باحويرث, فنقضه : علمية يف واقعة حال ُّ ٍ ُ

بالوساطة يف ) هـ١٠٥٣ت (بكر بافقيه  فقام السيد أبوالشيخ باعمر بحجة عدم الكفاءة, 
 :كام يعلم من(القضية, مما جعل الشيخ باعمر يرتاجع عن حكمه ويقر بصحة العقد, 

 ., واهللا أعلم)من الدشتة ٤٤٩ص
 :آثاره الفقهية* 

وهي كغريها من فتاو فقهاء هذا العرص, مل تدون, وإنام :  فتاو ـ]٢٠٧[
 : الكتب, فمن ذلكوجدت متناثرة يف بطون

 .٤٤٩, ٤٤٧, ٤٢٨, ٤٠٤ ص: من املجموع الفقهي آلل السقاف−
 .٦٩٨, ٥٤٨, ٤٦٤, ٤٣٤, ٤١ ص: ومن الدشتة للعيدروس−
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 ):هـ١٠٤٧ سنة ًكان حيا ((*) الفقيه عثامن بن أيب بكر العمودي−١٣٩
هو الفقيه املؤقت الفلكي, الشيخ عثامن بن أيب بكر بن عمر بن عمر العمودي, من 

 ., يف علم املواقيت»نصب الرشك«فقهاء وادي دوعن, وصاحب املتن الشهري املسمى 
أخذ عن العالمة الفقيه أمحد بن عيل بابحري, قرأ عليه يف الفقه متن : شيوخه

اإلرشاد, ويف النحو وغريه من الفنون, وله منه إجازة مطولة أورد فيها أسانيده إىل ابن 
 .هـ, ومنها استفدنا معرفة طبقته١٠٤٧ املقري, وهي مؤرخة يف شعبان سنة

 .َّمل أقف عىل تسمية أحد منهم فيام بني يدي من مصادر: تالمذته
الولد املحب الفقيه «: قال عنه شيخه الفقيه بابحري يف إجازته له: منزلته العلمية

بقية خلف السلف األفاضل, ... العامل العالمة النجيب الذكي الفصيح األريب اللبيب 
قال يف . الخ» َ األجماد األماثل, الفاحتني يف سامء معايل االرتقاء ما انبهم عىل غريهموساللة
َفلريو عني باإلتقان واإلجادة, فهو بحمد«: آخرها َ  ., إلخ»اهللا أهل لإلفادة ِ

مل أقف عىل تأريخ لوفاته, وإن كان جزم األستاذ احلبيش يف مصادره : وفاته
, »نصب الرشك«نام تلك سنة فراغه من كتابه هـ, وإ١٠٤٧بأنه تويف سنة ) ٥٧١ص(

َوسنة نيله اإلجازة من شيخه بابحري, ولعل األستاذ وقف عىل مصدر مل أعرفه ُ. 
 : مصنفاته الفقهية* 

متن لطيف شهري : نصب الرشك فيام تشتد إليه احلاجة من علم الفلك −]٢٠٨[
 العلم يف تريم الغناء عند أهل العلم والفقه بحرضموت مقرر للتدريس يف معاهد وزوايا

 ).٥٧١ص(, ذكره األستاذ احلبيش يف مصادره ًقديام
                                           

كامل الكتاب, ): خمطوطة األحقاف(, إجازته للفقيه عثامن العموديأمحد عيل بابحري, : مصادر ترمجته (*)
 . ٥٧١ ص:مصادر الفكراحلبيش, 
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 يف ظلامت ةهللا مدبر األفالك بقدرته الباهرة, وجاعل النجوم هداي احلمد«:  أوله
بتقديم السني  ـ ; فلام كان ذو القعدة أحد شهور سنة سبعوبعد... الرب والبحار الزاخرة 

, )هـ١٠٤٧(ه الصالة والسالم من هجرة احلبيب عليوأربعني بعد األلف  ـ عىل الباء
سألني بعض اإلخوان ممن له يف القلب مكان, أن أمجع له ما تشتد إليه احلاجة من علم 
الفلك, ليتوصل به إىل معرفة منازل القمر التي عليها مدار فصول السنة األربعة, وأوقات 

ظل الزوال,  ل والنهار, ومقدارالزرع ولقاح األشجار وحصاد الثامر, وأزمان ساعات اللي
 إىل معرفة شهور الروم, ًوغري ذلك, واإلتيان هبا مرتبة األول فاألول, ويتوصل هبا أيضا

 إىل ًوالربوج وأيام النريوز الفاريس وعدم أيامها وموافقتها للمنازل, ويتوصل به أيضا
 . ٍّمعرفة الزيادة الكرب والصغر ونقصهام وابتداء كل وعدد كل

 من أهم ما تنبغي معرفته, إذ به معرفة أوقات الصالة, ويتوصل به إىل معرفة وهذا
 إىل معرفة اعتدال الليل والنهار, ًطالع الفجر وغاربه, والوتد واملتوسط, ويتوصل به أيضا

كتاب نصب : وسميته... وغاية طول الليل وقرص النهار, وعكسه, فأجبته إىل ذلك 
اجة من علم الفلك, ورتبته عىل ستة فصول, وأستطرد الرشك القتناص ما تشتد إليه احل

 ., إلخ»يف كل فصل فوائد هلا به تعلق لتتم هبا الفائدة
ت (اهللا بن أسعد اليافعي عبد  للشيخ ً من نظمه هو, ونظامًأورد أبياتا: من مصادره

يف ) هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد  من نبذة الشيخ ً, وفوائد ونصوصا)هـ٨٧٠
املسألة ( لباخمرمة احلفيد عن فتاويه اهلجرانية ً التي سبق ذكرها, كام نقل جدوالالفلك
التي سبق ذكرها, كام عزا إىل ) هـ٩٥٨ت (اهللا باقشري عبد , وعن نبذة الشيخ )٣٨٠

 ).تقدم ذكره(اهللا بابشري عبد جدول من وضع الفلكي عمر بن 
 : نسخه

جماميع, غري مؤرخة, تقع يف ) ٢٦١٤/٦(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة األوىل
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وفيه نظر, ألنه تاريخ الفراغ ! هـ١٠٤٧, وذكر يف الفهرس أهنا منسوخة سنة ) ورقة١٤(

 .من التأليف ال تاريخ النسخ, كام وقفت عليه بنفيس
 ١٣(جماميع, غري مؤرخة, تقع يف ) ٢٥٦٠/٤(يف األحقاف برقم : النسخة الثانية

 ).ورقة
هـ,  مل ١٢٧٤جماميع, كتبت  سنة ) ٣٠٧٩/٥(قاف برقم يف األح:  النسخة الثالثة
 .يذكر عدد أوراقها

, ذكرها احلبيش يف )١٥٠٥(يف مكتبة كلكتا من بالد اهلند رقمها : النسخة الرابعة
 ).٥٧١ص(مصادره 
 :طبعته

مل يطبع هذا الكتاب النافع إىل اآلن طبعة علمية حمققة, وقد أطلعني العامل الفلكي 
األستاذ املشارك يف علم الفلك الفيزيائي, بقسم (حسن بن حممد بارصة, الدكتور الفاضل 

عىل عمله ودراسته عن ) العزيز, بجدةعبد العلوم الفلكية, كلية العلوم, جامعة امللك 
) اللمعة(املسامة ) نبذة الفلك(هذا الكتاب, وقد حقق متنه عىل عدة نسخ خطية, مع 

ت (اهللا باقشري عبد , وأحلق هبام نبذة الشيخ )هـ٩٧٢ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد للشيخ 
 ً, فيكون الكتاب شامال)هـ٩١٨ت (اهللا بلحاج بافضل عبد , ونبذة الشيخ )هـ٩٥٨
وال يزال الدكتور الفاضل يضيف إىل عمله فوائد ومستجدات, .  يف بابهً نافعاًجامعا

ذكر جهوده الفلكية يف  بإذن اهللا, وسيأيت ًونرجو أن ير هذا العمل النافع النور قريبا
 .رمحه اهللا) هـ١٤٢٢ت (خدمة منظومة شيخنا العالمة حممد الشاطري 

 ):هـ١٠٤١ سنة ًكان حيا ((*) الفقيه عمر بن أمحد بارشاحيلـ١٤٠
أنه : ُ, وغاية ما وقفت عليه من سريته)٢٤١ص(ذكره األستاذ احلبيش يف مصادره 

 . مفتي عدن, ولعله توىل القضاء هبا
                                           

 .٢٤١ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٢/٤٨٦: املرشع الرويالشيل, : مصادر ترمجته (*)
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يف اآلخذين عن العالمة » املرشع الروي«ُجدت اسمه عند الشيل يف  و:شيوخه
ومن أقرانه يف . هـ١٠٤١َّالفقيه السيد عيل زين العابدين العيدروس املتوىف برتيم سنة 

 ).هـ١٠٥٣ت (بكر بن أمحد الشيل  الطلب عىل السيد املذكور السيد الفقيه أبو
   :مصنفاته الفقهية* 

) ٢٤١ص(ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره : رمة خمترص فتاو باخم−]٢٠٩ [
ونسبها للشيخ عمر بن أمحد صاحب الرتمجة, وذكر أن منها نسختني كام سيأيت ذكره, 

يف ترمجته ) هـ١٢٣٢ت (ولكني وقفت عىل نص عند العالمة علوي بن أمحد احلداد 
 عىل والده عند تعديده مقروءاته) ٢/١٧٧: , خمطوطاملواهب واملنن(الذاتية يف كتابه 

خمترص العدنية واهلجرانية يف «: , فذكر منها)هـ١٢٠٤ت (العالمة أمحد بن حسن احلداد 
 صاحب عدن, إىل آخر باب الطالق, ويذكر من وافقه اهللا بن أمحد بارشاحيلعبد الفقه; ل

 .  انتهى.»من معارصيه, ومن خالفه
بارشاحيل, واهللا وهذا معكر ملا عرف من أن هذا االختصار إنام هو للشيخ عمر 

أما , ...هللا الذي أرشدنا بإرشاده, وأسعدنا بإسعاده,  احلمد«: أوهلا! أعلم بحقيقة احلال
نقلته من الفهرس الذي أصدرته مكتبة . , إلخ»..; فإنه خطر يل خاطر أن أخترص بعد

 .ُاملرعيش بقم
 :نسخه

ستاذ احلبيش , ذكرها األ)فقه/٦٣٤(بمكتبة جامع صنعاء الغربية : النسخة األوىل
, وورد وصفها يف الفهرس الذي أصدرته مكتبة السيد آية اهللا )٢٤١ص(يف مصادره 

وبحثت ) هـ١٤٢٨يف شوال (, وملا ذهبت إىل املكتبة املذكورة )١/٧١٢(املرعيش بإيران 
, واملوجود منها اجلزء األول )فقه/١٢٩٧(يف الفهارس, وجدت أن هذا الرقم تغري إىل 

 شعبان سنة ١١, كتب بتاريخ ) ورقة١١٢(لبيع, يقع هذا اجلزء يف فقط ينتهي بكتاب ا
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وحاولت تصويره, وقدمت للمكتبة املذكورة عدة مصورات خمطوطة رقمية . هـ١٢٩٦

 . , وال حول وال قوة إال باهللاًنادرة ليس لدهيم منها يشء, ولكني حاولت عبثا
رها األستاذ احلبيش يف بمكتبة جامعة أم القر بمكة املكرمة, ذك: النسخة الثانية

 ).٢٤١ص(مصادره 
]٢١٠[−عىل أهنا كتاب ) ٢٤١ص( ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره : فتاو

مستقل, أورد ذكرها األستاذ احلبيش يف فهرسه املخطوطات اليمنية للمحافظات اجلنوبية 
 ,)٣٠٥: , برقم٦٢ص) (الفهرس القديم(

 :نسخها
مكتبة بعض (وجودها إىل ) يف الفهرس القديم (عزا األستاذ احلبيش: النسخة األوىل

 .هـ, مما يدل عىل اطالعه عليها١٢٥٧برتيم حرضموت, وأهنا نسخت سنة ) األفراد
, ذكرها األستاذ )٥٤٤(يف مكتبة جامع صنعاء الغربية برقم : النسخة الثانية

غريه, فلم  يف فهارس املكتبة املذكورة عن هذا الرقم وً, ولكني بحثت طويالًاحلبيش أيضا
 .أظفر بطائل, واهللا املستعان

 :اختصارها
 .كام سيأيت يف ترمجته) هـ١٢٠٤ت ( للعالمة أمحد بن حسن احلداد −١
 .كام سيأيت يف ترمجته) هـ١٢١٠ت (الفقيه العالمة عيل بن قايض باكثري  −٢

 :ومن النقول عن فتاو الشيخ عمر بارشاحيل* 
 .٥١٨ ص: من املجموع الفقهي آلل السقاف−١
 .٥٩٥, ٥٠٣, ١٧٩, ٦٦ص : ومن الدشتة للعيدروس−٢
 فتو يف حكم وطئ الرساري املجلوبات من احلبشة املجهول حال −]٢١١[
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هذا «:  أخذت هذا العنوان من فحو الفتو نفسها, وهذا أوهلا بعد البسملة:سابيهن

, املجهول سؤال; ما قولكم ريض اهللا عنكم عن األرقاء الصغار املجلوبني من بلد العجم
حال سابيهم, هل جيب غسل من مات منهم قبل البلوغ, وتكفينه والصالة عليه ودفنه أم 
ال? وهل يصح وطئ الصغرية منهم حال اجلهل أم ال? وهل يفرق بني كون املسبية ممن 
تدين آباؤها باليهودية أو النرصانية أم ال? فإذا قلتم بالفرق; فام املقرر يف كفار احلبشة, هل 

نوا لنا ذلك, فإن املسألة مما عم حدوثها, وأطبق الناس عىل ِّن أهل الكتاب أم ال? بيهم م
نوا لنا ذلك ِّوطئ الصغار من اإلماء املجلوبات مع اجلهل بحال السايب من غري نكري, بي

 . انتهت صيغة السؤال.»ً, جزيتم خرياً وافياً, مفصالً شافياًبيانا
 اجلواب, أجاب سيدنا الفقيه العالمة ,هللا احلمد«: وجاء أول اجلواب ما نصه

ربنا ال علم لنا إال ما علمتنا, : القايض الفهامة عمر بن أمحد بارشاحيل نفع اهللا به بقوله
إذا شك يف إسالم سابيهم حكم عليهم أحكام : اجلواب, واهللا املوفق إلصابة الصواب

ني, بناء عىل عدم صحة الكفر والعياذ باهللا, وإن تلفظوا بالشهادتني وخالطوا املسلم
 . , إلخ», وهو املعتمد يف املذهبًإسالم املميز استقالال

 :نسختها
, غري مؤرخة, ) ورقات٦(وقفت عليها يف بلدنا شبام, تقع يف : النسخة األوىل

ومصادقة من مفتي ) هـ١٢٥٠ت (الرمحن بن سليامن األهدل عبد ومعها فتو للسيد 
, وهي نسخة جيدة, لكنها ال )هـ١٢٤٤ت (لريس الشافعية بمكة الشيخ حممد صالح ا

 .ختلو من حتريف وتصحيف
هـ, ١٢٩٣, كتبت سنة ) ورقات٥(, تقع يف ًيف بلدنا شبام أيضا: النسخة الثانية

, هبا نقص من )هـ١٣٣١ت (بقلم السيد الفقيه املؤرخ أمحد بن حامد بن عمر بن سميط 
 .آخرها, مع رسائل أخر بخط املذكور
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ذكرها املرتجم يف الفتو السابقة : ة يف أحكام صغار األرقاء احلبوش نبذ−]٢١٢[
خيرج هبم مسلمون من ) الذي: يف األصل(والغالب أن الذين «: قال) وجه ب/ ٣ورقة (

املخا, وعدن, واللحية, : جهات زيلع, وهرر, وبربرة, ويبيعوهنم عىل أهل البنادر, مثل
 يف نبذة مجعتها يف أحكام صغار األرقاء وأوضحتهواحلديدة, وغريهن, وقد حققت ذلك 

 . , إلخ» ..احلبوش
أن من وقع : الص والطريق يف مجيع ذلكاخلو«): وجه أ ـ ب/٦ورقة (ثم قال يف 

 كان أو أنثى, أن يلقنه الشهادتني ويقلد اإلمام األعظم يف ًمن الرقيق الصغري املميز, ذكرا
كمه حكم املسلمني, وهو الذي صحة إسالمه, فريتب عليه مجيع األحكام, ويصري ح

وقد أطلنا اجلواب, فال خيلو من قواعد, وقد استوعبت يف هذه النبذة . اختاره وأعمل به
ْبرعجم(مجيع ما يتعلق بذلك مع بسط, وذكرت كفار  َ ألهنم خيرجون منهم حبوش, ) َ

وقد ومنهم نوبة, ومنهم قامرا, ومنهم طائفة صومال, وفيهم مسلمون, وفيهم كفار, 
 فالفقه بحر ال ساحل ً رصحياًومن وجد نقال.. , املشار إليها) النبذات(توعبت ذلك يف اس

 ., إلخ»له, واهللا حسبنا ونعم الوكيل
 :كتب ال تصح نسبتها للمرتجم* 

, )٢٤١ص(نسبها له األستاذ احلبيش يف مصادره : رسالة النية وأحكامها ـ ]مكرر, [
 اهللا بارشاحيلعبد اهللا بن عمر بن عبد ي للفقيه وهذا غري صحيح, ولعله سبق قلم, وإنام ه

 ).هـ?١٢٤٠ت (
 : ًفقهاء معارصون من آل بارشاحيل أيضا* 

هناك نقول فقهية عن فتاو منسوبة لفقهاء من هذه األرسة املباركة, وهم من أهل 
 :, بحكم القرائن التي ذكرت يف النقول املنسوبة إليهم, فمنهمًالقرن احلادي عرش أيضا
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 :  الفقيه حممد بن عمر بارشاحيل−١٤١
 :لعله ابن الفقيه عمر بن أمحد قايض عدن, له

]٢١٣[−٨٠٦, ٨٠٥, ٤٤٧, ٢٦٠, ٢٥٣, ٢٢٦ ص):الدشتة(منها يف :  فتاو ,
٩٤٦ . 

, فلعل القائل هو »شيخي وعمي الفقيه حممد بن عمر«عبارة : ًوتكرر فيها كثريا
 .اهللا اآليتعبد الفقيه أمحد بن 

 : اهللا بن عمر بارشاحيلعبد ه أمحد بن  الفقي−١٤٢
َبارشاحيل الغريب: (وورد يف بعض املصادر َبالد الغريب(, وذلك نسبة إىل قرية )ُ ُ( 

قرب شبام, وهي ال تزال مأهولة وهبا مجاعة من هذه األرسة ) وادي بن عيل(الواقعة يف 
 :له. إىل اليوم, وقد زرهتا

, )ٌنقل عن خطه (٨١ ص:آلل السقاف» ياملجموع الفقه«منها يف : فتاو ـ ]٢١٤[
ومن ). هـ١٠١٩مباحثة فقهية بينه وبني الفقيه حممد بن رساج بامجال املتوىف سنة  (٥٤٧

ولعله هو الناقل . ٥٧٨, ٥٨٤, ٥٥١, ٢٧١, ٢٦٦, ١٩٣, ١٥٤ ص:الدشتة للعيدروس
تة  عن الدشً, كام تقدم ذكره نقال)شيخي وعمي(عن الشيخ حممد بن عمر الذي يصفه بـ

 .للعيدروس

 ):القريني(اهللا بن حممد بارشاحيل عبد  الفقيه −١٤٣
َالغريبي(بوادي دوعن األيمن, أو هي كلمة ) القرين(كأنه منسوب لبلدة  ُ (

 .٥٩ ص:ورد ذكره يف الدشتة, للعيدروس. , كل حمتمل)القريني(تصحفت إىل : كالسابق
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 ):هـ١٠٤٨ت  ((*) السيد أمحد بن حسني بلفقيه−١٤٤
الرمحن بن عبد لعالمة الفقيه املحقق, قايض تريم, السيد أمحد بن حسني بن هو ا

الرمحن األسقع بلفقيه, باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي, عبد العالمة الفقيه حممد بن 
 .مولده برتيم, وهبا نشأ وحفظ القرآن الكريم, وحفظ اإلرشاد وبعض املنهاج

, )هـ١٠٠٦ت (مد بن إسامعيل بافضل طلب العلم عىل الشيخ الفقيه حم: شيوخه
اهللا بن شيخ عبد , والسيد )هـ١٠١٤ت (الرمحن ابن شهاب الدين عبد والسيد العالمة 

 ).هـ٩٩٦ت (الرمحن السقاف عبد , والعالمة حممد بن عيل بن )هـ١٠١٩ت (العيدروس 
ت (وبمكة املكرمة أخذ عن العالمة شهاب الدين أمحد بن إبراهيم ابن عالن 

, وذكر الشيل )هـ١٠٣٧ت (الرحيم البرصي عبد , والعالمة السيد عمر بن )هـ١٠٣١
, والعالمة أمحد بن )هـ١٠٠٤ت (العالمة حممد الرميل : أنه لقي يف أحد مواسم احلج

 ., قدما من مرص فلقيهام وأخذ عنهام)هـ٩٩٢ت (قاسم العبادي 
 زين بافقيه, والسيد اهللا بنعبد منهم القايض أمحد بن عمر عيديد, والسيد : تالميذه

اهللا عبد الرمحن بن عبد أمحد بن عمر البيتي, والسيد حسني بن حممد بافقيه, والسيد 
 :الذي قال عنه) املؤرخ(باهارون, والسيد أمحد بن أيب بكر الشيل, وأخوه السيد حممد 

 ., إلخ»وكنت أحرض دروسه, وأكرع من أهنار علومه«
ه حظ وافر يف التحقيق, ومحلت الفتاو إىل ما كان ل«: قال الشيل: منزلته العلمية

بني يديه, وكان من أحسن أهل زمانه, فإذا سئل عن مسألة فكأنام اجلواب عىل طرف 
أنه صاحب نفس كريمة, : , وذكر عنه»لسانه, ويورد املسألة بنصها ولفظها لقوة حافظته

 .  بعض البساتنيوروح خفيفة, وفكاهة ونوادر, جيمع أصحابه كل ثالثاء وخيرج هبم إىل
                                           

, ٣٦−٣٥ ص):خ (إحتاف الطالب النبيه, عمر الكاف, ٢/١٢٢: املرشع الرويالشيل, : مصادر ترمجته (*)
 ).١٠٠٥: ترمجة (٣/٦١١): خ (الفرائد اجلوهريةنفس املؤلف, 
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وذكر توليه القضاء برتيم وذكر أذية وقعت عليه بسبب ذلك لتنازع رغبات بعض 
 عزله وعدم بقائه يف القضاء, مما سبب جرحه باأللسنة َّبِاملتنفذين من السادة يف تريم غ

ثم مل يسلم ممن يعاديه, بل كاد أن يفارق بلده لذلك, بل تكلم «: والكالم عليه, قال الشيل
 . انتهى.»املعارص ال ينارص: يه بعض معارصيه بام ليس فيه, وقد قيلف

 .هـ, رمحه اهللا١٠٤٧تويف برتيم الغناء سنة : وفاته
 : مصنفاته الفقهية* 

]٢١٥[−منترشة, مفيدة حمررة«: ذكرها الشيل بقوله:  فتاو قلت, »وله فتاو :
 :ومما وقفت عليه من فتاواه ومسائله

, ٣٧١, ٣٥٣, ٣٠٩, ٢٨١, ١٣٤, ١٢٥ ص:آلل السقافمن املجموع الفقهي  −
, ٥٣٨, ٥١٦, ٤٩٥, )بقية املجتهدين: وصف بأنه (٤٩٣, ٤٨٣, ٤٧٦, ٤٥٩, ٤٢٨
 ٦٣٦, )وصف بقايض تريم (٦١٩

, ٣٤٤, ٣٣٤, ٢٦٥, ٢٥٤, ٢٥٣, ٢٢٨, ١٦٣ ص:من الدشتة للعيدروس −
٨٧٧, ٨٦٠, ٧٧٤, ٦٣٠, ٥٨١, ٤٣٨, ٤٠٤. 
 : وبة لصاحب الرتمجة ومن الفوائد النادرة املنس−

: فتاو باصهي(الرمحن باصهي كام يف عبد سؤال رفعه إىل الفقيه الشيخ سامل بن 
من الفقيه الرشيف الصالح أمحد بن حسني بن الفقيه «: , وهو ما نصه)وجه أ/٣٧ورقة 

َهـ, من عدن١٠٠٥األصقع, يف حمرم عاشور أول شهور سنة  َ : 
 غريه مأذون له يف التجارة, أودع عند عبد: من معاملة العبيد والضامن: مسألة
 ضامن, عبد ويدع ال: اجلواب; بحروفه. , فهل يضمن الوديع أم ال? إىل آخرهًشخص ماال

لشيخ اإلسالم » رشح الروض« نفسه, يف عبد وال يربأ بالضامن إال بالدفع إىل سيده ال إىل ال
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 لوديعتهم, ألن املجنون ضامن وعبدوديع الصبي وال«: بحروفهزكريا نفع اهللا به ما لفظه 

إطالق الترصف كقابلها, فهو مقرص باألخذ ممن ليس لإليداع, وال يزول : رشط موجبها
 . انتهى.» بحروفه, واهللا سبحانه أعلمًضامنه إال بردها إىل مالك أمرهم, انتهى لفظا

ذكرها تلميذه العالمة : هـ١٠٤٧رسالته يف حكم ترائي هالل شوال سنة  ـ ]٢١٦[
يل, وأطال يف ذكر سبب تأليفها, وسيأيت نقله يف ترمجة تلميذه السيد أمحد بن عمر الش

عيديد, الذي خالفه يف احلكم وألف رسالة أخر يف نقض حكم شيخه املرتجم, قال 
ولكل منهام يف املسألة كتابة, ومل أقف عىل كتابة صاحب الرتمجة, وستأيت كتابة «: الشيل

, وأرسلوا يستفتون أهل احلرمني, فاختلف جواهبم, ولكن شيخنا أمحد عيديد يف ترمجته
معرفة اتفاق املطالع «ُأكثرهم أفتى بام حكم به صاحب الرتمجة, وذكرت يف رسالة 

 . انتهى.»ما يؤيده» واختالفها
وهذه املسألة مل تزل تتكرر يف كل عرص, وسيأيت يف ترمجة الشيخ سامل سعيد : قلت

 ! شديدة الشبه هبذه, وتلك األيام نداوهلا بني الناسٌقضية) هـ١٣٨٦ت (بكري باغيثان 
 ):هـ١٠٥٠ سنة ًكان حيا ((*)الرحيم بارجاعبد  الفقيه عمر بن −١٤٥

الرمحن عبد الرحيم بن عمر بن عبد هو الفقيه العالمة, الصالح الزاهد, الشيخ عمر بن 
 ظفار وتوىل َبارجاء, السيووين احلرضمي, مولده بمدينة سيون, وهبا نشأته, وعاش يف

 : بأنهأحدمهاوصف ,  بنفس االسماهللا السقاف شخصني  ابن عبيدوذكر. طابة فيهااخل
 . أهنام شخص واحد, واهللا أعلموأعتقدخطيب ظفار, ب: , واآلخر» البنيانتشييد«مؤلف 

                                           
الرحيم بن عبد , ٤−٢ ص):خ, نسخة مكتبة األحقاف(, تشييد البنياناملرتجم نفسه, : مصادر ترمجته  (*)

, ٢/٣٩: , الشيل, املرشع الروي٤٥ ص):خمطوط(, غسق الدجى يف أعالم آل بارجاءمسعود بارجاء, 
 .٢٤٤ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٦٨١−٦٨٠ ص:إدام القوتالسقاف, 



٦٣٤ 

ت (الرمحن رساج الدين بامجال عبد اهللا بن عبد العالمة الفقيه أجلهم : شيوخه
 البن عراق الكناين, ونقل عن »نخبة أصول القواعد واألركان« َتابقرأ عليه ك) هـ١٠٣٣

, والعالمة )أ/٤٢٦ق  (»عالمة العرص وفقيهه«ـووصفه ب). أ/٣٤٣ق (بعض مؤلفاته 
أ, /٤٨٨أ, /٤٢٦ب, /٣١٠أ, ق /٣٠٣ق ( : يفذكرهأمحد بن حممد مؤذن بامجال الفقيه 
 )مدودة(هـ بقرية ١٠٣٥ام  لإلمام النووي ع»منهاج الطالبني«قرأ عليه يف ) ب, 

, والعالمة السيد )هـ١٠٥٧ت (ه ابن عالن املكي ِبحرضموت, وشاركه يف األخذ عن جميز
, )شيخنا(: املرتجم لفظة, وهو املراد عندما يطلق )هـ١٠٥٣ت  (أمحد بن حسني بافقيه

 كنقل تعليقاته تلقد  ف,ويبدو أنه كان يطالع معه أو يقرأ عليه مصنفات الشيخ ابن حجر
 .»التشييد «تابهيف ك عليها

ونقل عن كتابه  ,اهللا بن أمحد بازرعةعبد العالمة : نص عىل أخذه عن مجاعة, منهمو
  ,)ب/٢٠٦ق (, و)أ/١٤٥ق ( كام يف ,)قال شيخنا: (ِّويصدر النقل عنه بعبارة) السمط(
 ق( و,)ب/٤٥١ ق(و ,)أ/٤١٢ ق(و ,)أ/٤٠٨ ق(و ,)أ / ٢٧١ ق(و ,)ب/ ٢١٤ ق(و

ق (ذكره ونقل عنه يف ) هـ١٠٢٠ت (يوسف بن عابد احلسني  الفقيه, والسيد )أ/ ٤٨٨
) هـ١٠٤٨ت (بكر بن حممد بافقيه  أبو, والسيد )أ/٤٣٩ق(, و)ب/٤٢٦(و) ب/٦٩

ق (كام يف ) هـ١٠٥١ت (زين العابدين العيدروس , والسيد )ب/١٨٧ق (نص عليه يف 
, )أ/٢٤٦ق (كام يف ) هـ١٠٥٠ت (أمحد بن عمر عيديد , والسيد الفقيه )أ/١٨٢

ق (ذكره يف الرمحن شهاب الدين عبد حممد اهلادي بن السيد العالمة و, )ب/٢٥٦(و
ق (كام يف ) هـ١٠١٨ت  (الرمحن رساج الدين بامجالعبد أمحد بن  العالمةو). ب/٣٤٢
 ).ب/٤٨٧ق(و). أ/٤٢٥

ىل بعض َ أنه رحل إىل مكة املكرمة وقرأ هبا ع»التشييد « مطالعة كتابهمنوظهر يل 
حممد عيل ابن عالن البكري الشيخ اإلمام : علامئها, وممن رصح بأخذه عنهم من املكيني



٦٣٥ 
والعالمة ). ب/٤٦٦ق (, و)ب/٤٢٢ق : (, ذكره يف مواضع منها)هـ١٠٥٧ت (املكي 

 سبط الشيخ ابن حجر, نص عليه يف )هـ١٠٧٢ت (العزيز بن حممد الزمزمي املكي عبد 
لوالده ونقل عن فتاو ). أ/٢٨٣ق(, و)أ/٣٩٢ق (, و)أ/٩٩ق: (غري موضع منها

ولعل طلوع الشيخ بارجاء ). أ/٩٩ق (كام يف ) هـ١٠٠٩ت  (العزيزعبد بن  الشيخ حممد
 فقهاء هتامة, أحد عن ًكام رو خربا! الزمزمي األبالشيخ إىل احلجاز كان بعد وفاة 

عن , )ب/٢٣٩ق (يف  إبراهيم بن حممد بن أمحد بن عمر بن عثامن احلكميواسمه 
 ومل يرصح بمكان األخذ, ,)هـ١٠٣٥ت(العالمة السيد أيب بكر بن أيب القاسم األهدل 

 فقهاء ًحيث أن كتابه حو مجلة صاحلة من فتاووأعتقد أنه أخذ عنه يف هتامة اليمن, 
 .هتامة

 , ذكر)هـ١٠٩٣ت ( العالمة حممد بن أيب بكر الشيل  وأشهرهمأجلهم: تالمذته
 ., ومل أقف عىل تسمية غريه»املرشع الروي«لذاتية يف يف ترمجته اذلك 

 »غسق الدجى«يف ) هـ١٤٠١ت (الرحيم بارجاء عبد قال الشيخ : منزلته العلمية
 ً يف كثري من الفنون, عارفاًأحد العلامء األعالم, وزين الليايل واأليام, كان مربزا«: يف حقه

 ً, وقد كان متوليا» خلدمة العلم وأهله نفسهً يف علم الفقه, باذالًبدقائق املسائل خصوصا
 .طابة يف مدينة ظفار مدة من الزمان, ولعله تويف هبااخل

هـ, وكان قد رشع يف مجع ١٠٣٥ذكر أنه أخذ عن شيوخه بحرضموت عام : وفاته
, ولعله كان يناهز الثالثني من العمر, ثم ارحتل إىل مكة وأخذ عمن »التشييد«مادة كتابه 

هـ لوجود توقيع فقهاء احلرمني عىل فتو ١٠٥٠ن باحلرمني سنة هبا وأرجح أنه كا
 هاجرألنه لييل كام سبق, ثم منها إىل ظفار, وهبا أخذ عنه الشيل قبل هجرته إىل اهلند, اخل
 وفاته يف النصف الثاين من فأرجحهـ, هذا ما انتهى إليه بحثي, ١٠٥٠ بعد سنة إليها

 .القرن احلادي عرش, واهللا أعلم
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 :اته الفقهيةمصنف* 
كتاب كبري يف الفقه :  تشييد البنيان رشح نخبة أصول العقائد واألركان−]٢١٧[

 يف بابه, حمشو بالفوائد الغزار, واملسائل َفِّلُوفروعه, يف جملد ضخم, من أنفس ما أ
النافعة املرشقة مثل رابعة النهار, مل يؤلف فقيه شافعي من حرضموت مثله, قال فيه ابن 

 كثرية ًكتاب حافل يف ربع العبادات, نقل فيه نقوال«): هـ١٣٧٥ت (السقاف اهللا  عبيد
أنه ظل يزيد فيه ويضيف إىل سنة :  وسيأيت تعقبي. انتهى.»هـ١٠٣٦الفائدة, فرغ منه سنة 

 .هـ١٠٥٠
; فقد أهلمني ريب عز وجل وبعد... هللا الواحد األحد, الفرد الصمد,  احلمد«: وأوله

نخبة أصول القواعد واألركان الضامنة لوصول « املسمى بـأن أعلق عىل هذا املخترص
اهللا حممد املهاجر الشهري عبد أيب ... , تأليف الشيخ اإلمام العالم »املقرص الراجي الوجالن

ري سنة ثالث وثالثني وتسعامئة, ودفن اخلبابن عراق املتوىف يوم األحد سابع عرش صفر 
وأسكنه الفردوس يف أعىل جنته, فاستجبت لذلك  تغمده اهللا برمحته, ,باملدينة املرشفة

 ًورشعت فيام هنالك بعون اهللا وقدرته, وزدت عىل ما ذكره املصنف نفع اهللا به أبوابا
 وال يتم املقصود إال هبا, فأثبتها مع فوائد مستجادات, وقواعد ً مل يذكرها اختصاراًوفصوال

ترصات والفتاويات املقررات حمررات ملتقطة من الرشوح املطوالت واملبسوطات واملخ
 .»تشييد البنيان يف رشح نخبة أصول القواعد واألركان :, وسميته...

 »نخبة أصول القواعد واألركان«متن صغري يف العبادات يسمى : وأصل الكتاب
 املولود بدمشق واملتوىف )١(تأليف العالمة اجلليل الشيخ حممد بن عيل بن عراق الكناين

                                           
, ابن العامد, ٦٨−١/٥٩: كواكب السائرةالالغزي, , ص: النور السافرالعيدروس, :  مصادر ترمجته)١(

, ٧/١٨٢: األعالم, الزركيل, ١٣٥٨ ص:كشف الظنون, حاجي خليفة, ٨/١٩٦: شذرات الذهب
 ).١٤٧٦٧: ترمجة (٣/٥١٩: معجم املؤلفني, كحالة, ٢/٢٣٢: هدية العارفنيالبغدادي, 



٦٣٧ 
اعلم أهيا الناظر يف «: وقد قال الشيخ بارجاء يف خامتة رشحه. هـ٩٣٣بمكة املكرمة سنة 

ه بام ال يليق بأمثاله من املخترصات, ُه وحشوتُ, أين كلفتًهذا الكتاب املخترص أصله جدا
طبة اخلوأرجو من اهللا سبحانه ثم من الناظر أن يقبل معذريت يف ذلك, وقد سبق الكالم يف 

 .»ما املراد بذلك
أردف القول بأنه رشع يف مجع بعد أن ذكر مقروءاته عىل شيوخه, : ليفمعاناة التأ

, فلام شيخه أمحد بن حممد مؤذن بامجالمادة هذا الكتاب أثناء طلبه العلم وقراءته عىل 
فأجبته «:  وامتنع من تدريسه ما مل يرتك ذلك العمل, قال املرتجممنه, غضب علم بذلك

, ثم إنه عرض ما كتبه عىل شيخه » بعد مجعي هلاإىل ذلك, لكن مل تسمح نفيس بتمزيقها
حسن تلطفه  صربه ويدل عىلعه عىل اإلمتام, فهذا ّاملذكور إثر رؤيا رآها فاستصوبه وشج

 .مداراته لشيخهو
 يف جمتمعه, يعاين من عدم توفر املراجع الفقهية عنده, ً مغموراًكان املرتجم فقرياو

ًة هبا, وهذا ما حتدث عنه ـِ وضنًَّ وبخال,كتبهم عىل ًألن الناس ما كانوا يعريونه خوفا
وهذا ما دعت إليه احلاجة يف حتصيلها لإلفادة يف رسوخ «: بمرارة يف املقدمة, قال رمحه اهللا

املسائل بالتكرير واإلعادة ملثيل وألمثايل, وال آذن ألحد أن ينقلها إال بإذين يف حيايت, أو 
َإال ألين فقري ليس عندي ما أحصل به : ىل مجع ذلكوال الداعي إ. من شاء نقلها بعد وفايت

ثياب اإلعارة ما تغطي ستارة, وكذا :  من هذه الكتب اآليت ذكرها, وكام قيل يف املثلًشيئا
من كتبه عارية, فعلمه عارية, ويف وقتنا هذا تعذرت اإلعارة إىل الفقري ألنه ليس من : يقال

ها لعيل أهتدي به إىل ما بقي منها, ويكون أهل اجلاهات, حتى التجأت إىل مجع مسائل من
 : يل ولغريي ممن يمنع من اإلعارة, فلله در القائلًتقريبا

ــري نيَ وجـدتِى لنفـيسَولو أنني أسع ــَكث ــا طالب ــذي أن ــأين يف ال  هُ الت
 »هُ صاحبَ إذا جاعٌ الفتى عارُبعِوش  صــاحبيَى ألنفــعَنــي أســعولكنّ



٦٣٨ 
هـ بقرية مريمة القريبة من سيون, كام ١٠٣٦يفه سنة فرغ من تأل: زمن تأليف الكتاب

باب (فقد نقل مسألة يف ) أ/٤٦٤ق (امتة, ولكن يعكر عليه ما ورد يف اخلَّنص عىل ذلك يف 
, )هـ١٠٥٧ت (لييل اخلعن خط الشيخ حممد غرس الدين بن أمحد األنصاري ) احلج

ٌوصحح عليها مجع من أعالم فقهاء احلرمني, وذلك مؤرخ يف َّ ٌ وعليه; فإين . هـ١٠٥٠ سنة َّ
أذهب إىل أن الشيخ املصنف رمحه اهللا استمر يضيف إىل كتابه ما يستجد لديه من فوائد, من 
كتب معارصيه, ومما وقف عليه بخطوطهم أثناء رحلته إىل احلرمني, وهذا يدلنا إىل تأخر 

 .وفاته إىل ما بعد ذلك التاريخ, كام قدمت, واهللا أعلم
 مؤلفات الشيخ ابن حجر :ختصارات التي مشى عليها فيهأهم مصادره, واال

حتفة املحتاج, وفتح اجلواد, واإلمداد, واملنهج القويم رشح املقدمة : اهليتمي األربعة
عىل ) بازرعة وباحويرث(اصطلح املرتجم يف كتابه كبعض معارصيه : تنبيه. [ احلرضمية

يه املتأخرون من إطالق ذلك تلقيب الشيخ ابن حجر بشيخ اإلسالم, عىل خالف ما عل
 إذا للتحفة ورمز  ].اللقب عىل الشيخ زكريا األنصاري, شيخ ابن حجر املذكور, فليعلم

, ورمز )الفتح( إذا انفرد بـلفتح اجلواد, ورمز )د( إذا انفرد لإلمداد, ورمز )ت(انفردت 
, )إلرشادرشحي ا( إذا اجتمعا بـللفتح واإلمدادورمز ) ش( بـلرشح املقدمة احلرضمية

 .األربعةهذه : فاملراد) يف كتبه(, وإذا أطلق عبارة )تفد( بـللثالثةورمز 
, فمراده املراغي, وقد أهبم اسم الكتاب ومؤلفه يف )رشف الدين(وإذا أطلق 

). ب/٤٧١ق: ب, و/١٦ق: مثال(يف أثناء الكتاب ) املرشع(املقدمة, ولكنه رصح باسمه 
 للشيخ حممد بن »ملرشع الروي يف رشح منهاج النوويا«مراده رشح املنهاج املسمى : قلت

ومن هذا الرشح نسخة يف ليدن , املكنى بأيب الفتح) هـ٨٥٩ت (أيب بكر املراغي العثامين 
 .]:جامع الرشوح واحلوايشاحلبيش, . ,٦/٥٨: األعالمالزركيل, : ةرتمجمصدر ال. [هبولندا

, للعالمة عيل تدريس والفتومعني أهل التقو عىل ال: ; فهو)املعني(وإذا أطلق 
 واحدة: , وهو نفيس ونادر, توجد منه نسختان خطيتان)هـ٧٠٣ت (بن أمحد األصبحي ا
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). ٣/٢٠٦ (جامع الرشوحاحلبيش, : عن, )١٤٣٧( يف أياصوفيا واألخريف هامبورج, 

 . يف عدة مواضعفتاو األصبحيَنقل املرتجم عن و
وهو ) هـ١٠٠٤تويف سنة  (د بن أمحدالشمس حمم: ; فمراده)الرميل(وإذا أطلق 

, ويرمز له هناية املحتاج رشح املنهاج: والنقل عنه من كتابه. معدود يف معارصيه
عمدة الرابح يف معرفة الطريق الواضح عىل : ( عن كتابه اآلخرً, وينقل أحيانابالنهاية

 للشيخ أمحد الزاهد) اهلدية(وأصله ) كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح
رشحه عىل املخترص (كام نقل عن . بمقدمة الزاهدوتعرف ) هـ٨١٩ت (القاهري 
 .)ب/١٠٢ق (لبافضل ) اللطيف

, والنقل )هـ٩٧٠ت  (طيب حممد بن الرشبينياخل: ; فمراده)الرشبيني(وإذا أطلق 
 .اإلقناع رشح متن أيب شجاع: , ومغني املحتاج رشح املنهاج: عنه من كتابيه

 ).هـ١٠٤٨ت  (أمحد بن حسني بافقيهاملراد به ف) شيخنا(وإذا أطلق 
عن عدد  من مؤلفات فقهاء حرضموت, مبارشةظهر يل أنه نقل : مصادر أخر ً 

وحيتمل أنه حصل عىل بعض الكتب بعد أن كتب مقدمته السابقة, ألن املصادر التي نص 
فمن  ـ يهالسيام نقوله عن معارصـ  التي أوردها يف كتابه تعليها ال حتتوي عىل النقوال

 ـ٣ العدنية, وـ٢ :فتاو اجلد, وفتاو احلفيدـ ١ (:فتاو آل باخمرمة الثالث: ذلك
. ً جداً حسن النجو للعمودي; وهذه األربعة الكتب نقل عنها كثرياـ٤, و)اهلجرانية

تذكر إال أما الكتب التي مل .  فتاو بايزيدـ٦ القالئد لباقشري, ـ٥: ويتلوها يف كثرة املنقول
 ـ٨و, )أ/٨٧ق ( لبحرق األرسار الربانية خمترص األذكار النووية ـ٧:  أو مرتني, فمنهامرة

 ).أ/١٣٢ق  (رسالة الفقيه باقشري الفلكية
 ). فتاويه العدنية: (فمراده) فتو لباخمرمة احلفيد( وإذا أطلق −
 ).فتاويه اهلجرانية( فمن  لباخمرمةلفتو) ًأورد رقام( وإذا −
 .رصح باسمه: )اهللا بن أمحدعبد ( َّ وإذا أراد اجلد−
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رصح يف املقدمة بأن هذه الكتب مل يقف عليها : كتب رصح أنه نقل عنها بالواسطة
حاشية الطبالوي, , وحوايش الزياديوحوايش ابن قاسم العبادي عىل حتفة املحتاج, : وهي
 عنهم مل حيصل يل الوقوف عىل كتبهم, وال الوصول إليهم, فنقلت«:  عن الثالثةقال

 .»ه الكفايةِ بنقلُ من يقعِباحلكاية, عن نقل
ق (بن شعيب الشبامي لفقيه ل »رشح املنهاج« :منها : مفقودةنقله عن كتب نادرة

تنبيه الثقات عىل كثري من حقوق «كتاب و. املذكورنفس الشيخ  ل»املنتخب«, و)ب/٦٥
 ).أ/٣٤٣ق (امجال الرمحن رساج الدين بعبد اهللا بن عبد , لشيخه »األحياء واألموات

 ):القرن احلادي عرش(ن فقهاء حرضموت املعارصين له  نقله ع−
 ).ب/٧٠ق ( فائدة عن خمترص رشح املنهج للشيخ حممد بافضل املكي −١
 .  فتاو سامل باصهي, وتقدم يف ترمجته ذكر مواضع العزو إىل فتاويه−٢
 .اهللا بازرعة املقدم الذكرعبد  السمط احلاوي لشيخه −٣
 ). أ/٣٩٢ق : (فتاو باحويرث −٤
 ).ب/١٧ق : (الرمحن رساج الدين بامجالعبد  فتو ألمحد بن حممد بن −٥
, ووصفه )أ/٤٢٥ق (اهللا بن أمحد رساج الدين بامجال, نقلها يف عبد  فتو ل−٦

 .»العالمة الفقيه«ـب
 ).أ/٢٣ق ( فائدة من خط شيخه أيب بكر بن حممد بافقيه −٧
 بكر أيب السيد من ٍسؤالل ًاالرحيم العمودي جوابعبد بن  فتو للفقيه أمحد −٨

 ).أ/١٥٧ق (بافقيه 
ت ( فائدة نقلت له عن خط السيد أمحد شهاب الدين األصغر باعلوي −٩
 ).ب/١٦٦ق ) (هـ١٠٣٦

اهللا عبد : , هم)أ/٣٩٢ق : ( تريمفقهاءتصحيح عىل مسألة أفتى فيها ثالثة من ـ ١٠



٦٤١ 
الرمحن عبد الرمحن بن هارون?, وأمحد بن عبد , و)هـ١٠٩٨ت (طيب اخلبن أيب بكر ا

 علوي?
السيد عمر ): من املدينة املنورة(: غري احلضارمةمن معارصيه نقله عن بعض 

ياري املدين اخلالرمحن بن عيل عبد والشيخ الفقيه ). ب/٧٩ق ) (هـ١٠٣٧ت (البرصي 
مة عيل وهو من اآلخذين عن النور عيل الزيادي, ومن شيوخ العال) هـ١٠٥٦ت (

  .الشربامليس, نقل عن فتاواه
فتاو السمهودي, فتاو ابن حجر, فتاو القامط, : مصادره غري احلرضمية

فتاو ابن زياد, جمموعة محزة النارشي, كتاب تسهيل املنافع يف الطب . فتاو الطنبداوي
ة لألزرق, رشح بداية اهلداية للفاكهي, كشف األرسار البن العامد األقفهيس, كفاي

 .األخيار للحصني
 : »التشييد« كتاب نسخ

هـ, ١٢١٧فقه, كتبت سنة ) ٦٣١(بمكتبة األحقاف برتيم حتت رقم : النسخة األوىل
, وعليها متلكان أحدمها بوادي ) ورقة٥١٣(بقلم عيل بن أمحد باجربان الدوعني, تقع يف 

ا تعليقات وهذه النسخة عليه. هـ١٢٥٧هـ, واآلخر بمكة املكرمة سنة ١٢٢٣دوعن سنة 
يف : وتصويبات واستدراكات يف عدة مواضع, ومن أسامء املصححني الواردة يف هوامشها

) الوجه ب/٧١الورقة (, ويف هامش )عمر بن حممد(توقيع باسم ) الوجه أ/ ٢٧الورقة (
عبد عمر بن حممد بن : اهللا بن عمر بن حييى, فعرفت أنه السيدعبد ) جلده(نقل بيتني وعزامها 

عمر بن : ينظر[هـ ١٣١٠ تويف بمكة بعد حج عام ,عمر بن حييى, وهو فقيه نبيهاهللا بن 
, ويبدو أنه قابل هذه )]٣٤٣: ترمجة (٢/٣٠٣): خمطوط(علوي الكاف, الفرائد اجلوهرية 

النسخة عىل أصلها وعلق عليها من بعض مصادر املؤلف, وأحلق ما سقط عىل الناسخ وما 
 .فاته من إحلاقات وتصويبات



٦٤٢ 

الرحيم بن مسعود عبد بمكتبة املشايخ آل بارجا, ذكرها الشيخ : خة الثانيةالنس
 الشيخ مهدي بن ي أخيه جميزعندُ, ووقفت عليها يف ترمجة) غسق الدجى(بارجا يف كتابه 

 .مسعود بارجاء بسيون, حفظه اهللا
أهنا حمفوظة ب: , وأفاد)٢٤٥ص(ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره :  الثالثةةالنسخ

 .الغرفةبالرمحن بامجال عبد  مكتبة الشيخ يف
 ):هـ١٠٥٢ت بعد  ((*) القايض أمحد بن عمر عيديد−١٤٦

الرمحن بن عيل بن حممد عبد هو العالمة الفقيه اجلليل, السيد أمحد بن عمر بن 
موىل عيديد, باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي, مولده برتيم, وهبا نشأ وحفظ القرآن 

 .رشاد والقطر وامللحةالكريم, ومتن اإل
, والشيخ )هـ١٠٤٨ت (القايض أمحد بن حسني بلفقيه أخذ برتيم عن : شيوخه

ت (اهللا بن شيخ العيدروس عبد , والسيد )هـ١٠٢٦ت (زين بن حسني بافضل 
الرمحن السقاف عبد , والسيد )هـ١٠٤٠ت (, وولده زين العابدين العيدروس )هـ١٠١٩

 .  أخذ عن هؤالء برتيم,)هـ١٠٥٣ت (بن حممد العيدروس ا
, والشيخ )هـ١٠٣٧ت (ثم سار إىل احلجاز, فأخذ عن العالمة السيد عمر البرصي 

, والشيخ حممد بن )هـ١٠٣٣ت (امللك العصامي, والشيخ أمحد بن إبراهيم ابن عالن عبد 
القادر الطربي عبد , والشيخ )هـ١٠٧٢ت (العزيز الزمزمي عبد حسني بافضل, والشيخ 

 .واَّ مل يسمهباسار إىل الديار املرصية, وأخذ عن مجاعة و. , وغريهم)هـ١٠٧٢ت (
, والسيد )هـ١٠٧٠ت (اهللا باهارون عبد الرمحن بن عبد العالمة القايض : تالميذه

                                           
, ٣١٠ص): خ(, اف املستفيدإحت, حممد بن حسن عيديد, ٢/١٧٢: املرشع الرويالشيل, : مصادر ترمجته (*)

 ).١٤٧٥: ترمجة (٣/٨٣٦: الفرائد اجلوهريةعمر الكاف, 



٦٤٣ 
ت (طيب اخلاهللا بن أيب بكر عبد , والشيخ القايض )هـ١٠٧٦ت (سهل بن أمحد باحسن 

, والشيخ الفقيه )هـ١٠٧١ت (, والشيخ حممد بن حممد بارضوان بافضل )هـ١٠٩٨
أمحد باعبيد, والشيخ أمحد بن عتيق, والشيخ الفقيه أمحد باجرش عرف بالقايض, ومنهم 

ق, ِ احلياة مغدُحرضت درسه يف بادية طلبي وماء«:  عنهاملؤرخ السيد حممد الشيل, قال
 . انتهى.» الشبيبة مورقُوغصن

وإمامها, ورضيع ألباهنا وواسطة شيخ العلوم «: قال السيد الشيل: منزلته العلمية
وري زندها, ذوي األصحاب الذين انترشوا يف األرض, ُعقدها, وجمتيل قدحها املعىل, وم
كان حيرض درسه فضالء دهره, وعلامء عرصه, وحيصل ..  ومأل ذكرهم الطول والعرض

بينهم من املسائل النفيسة ما يذهل قلوب السامعني, وكان طالب التحقيق يقصد درسه 
 ., إلخ»ألجل من حيرضه من األجالء

مل تؤرخ وفاته, غري أنه ويل القضاء برتيم بعد وفاة السيد أمحد بن حسني : وفاته
هـ, ولبث مدة يسرية ثم عزل نفسه, فوليه تلميذه السيد سهل باحسن, ١٠٥٢بافقيه سنة 

 .ثم أعيد صاحب الرتمجة, ومات وهو عىل القضاء, رمحه اهللا

 :مصنفاته الفقهية* 
له فتاو مفيدة, لكنها غري جمموعة, ورسائل «: ذكرها الشيل بقوله: فتاو ـ ]٢١٨[
يوجد منها يشء مبثوث يف بطون الكتب, فمن ذلك: قلت, »أخر وهذه الفتاو : 

, ٢٨٣, ٢٨٠, ١٧٣, ١٢٧, ١٢٥, ٨٧ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف −
٦٤١, ٦٠٠, ٥٩٦, ٥٤٥, ٥١٥, ٤٧٣, ٣٩٢. 

, ٣٤٥, ٣٣٢, ٢٦٧, ١٩٥, ١٥٥, ١٥٤, ٨ ص: للعيدروسومن الدشتة −
٩١١, ٨٧٣, ٦١٠, ٥٠٨. 



٦٤٤ 
رسالة وجيزة, : حترير املقال ملا وقع حلاكم تريم إذ ذاك يف دخول شوال −]٢١٩[

هـ, بسبب خالف نشب بينه وبني قايض تريم السيد أمحد بن حسني ١٠٤٧صنفها عام 
وقع بينه وبني «: لعالمة الشيل, فقال, حتدث عنها وعن سبب تأليفها ا)هـ١٠٥٢ت (بافقيه 

شيخه, شيخنا القايض أمحد بن حسني, ما يقع بني العرصيني يف مسألة رؤية اهلالل يف 
أن ثالثة شهدوا برؤية اهلالل يوم التاسع والعرشين : دخول رمضان وشوال, وحاصلها

, فقبل الثانية قبل طلوع شمسه, ثم قامت بينة برؤية اهلالل بعد غروب الشمس ليلة الثالثني
القايض أمحد, وحكم بثبوت دخول شوال, وأفتى صاحب الرتمجة برد شهادهتم وقبول 

 ., إلخ»شهادة األولني, وألف كل واحد منهام رسالة يف بيان ما ظهر له
واختلفت فتاو علامء حرضموت يف هذه الواقعة, ثم أرسلوا يستفتون «: قال الشيل

, ولكن أكثرهم أفتى بام قاله القايض أمحد بن ًأيضاعلامء احلرمني, فاختلفت فتاوهيم 
حسني, وأن العمل عىل البينة العادلة الشاهدة برؤية اهلالل بعد الغروب يف الفرض 
املذكور, وقد ذكرت املسألة يف الرسالة التي ألفتها يف معرفة اختالف املطالع واتفاقها, ومل 

ة مسلوكة مألوفة, وسبيل العلامء عنها  عىل ذلك, فهذه طريقً وحديثاًيزل العلامء قديام
 ., إلخ»معروفة, وسلوك طريق اإلنصاف, أجدر بذي العقل من ركوب االعتساف

, فإنه ملا كان عام سبع وأربعني بعد األلف, أما بعد«: أول هذه الرسالة بعد البسملة
 ., إلخ»وقع حلاكم تريم إذ ذاك تساهل وعدم تثبت مع هتوره يف دخول رمضان وخروجه

 :نسختها
, )١٧٦−٢/١٧٣: املرشع الروي(أورد نصها تلميذه العالمة الشيل يف ترمجته له يف 

يف مكتبة آل الصايف باملدينة املنورة حيتوي مجلة من الرسائل يف توجد منها نسخة خطية و
 .مسألة اهلالل لعلامء حرضموت واحلجاز, وال حيرضين رقمه اآلن ألدرجه, واهللا أعلم



٦٤٥ 

 ):هـ١٠٥٣ت  ((*)بكر بن حممد بافقيه و السيد أب−١٤٧
بكر بن حممد بن عيل بن أمحد بن  , السيد أبو الورع الفقيه الصالح,هو العالمة

اهللا بافقيه, باعلوي احلسيني, الرتيمي ثم القيدوين احلرضمي, ولد برتيم ونشأ هبا عبد 
 .وحفظ القرآن العظيم, وحفظ بعض املتون منها اإلرشاد البن املقري

ت ( عىل يد الشيخ العالمة حممد بن إسامعيل بافضل  برتيمأخذ الفقه: هشيوخ
, )هـ١٠١٩ت (اهللا بن شيخ العيدروس عبد وخترج عىل يديه, والفقيه السيد ) هـ١٠٠٦

 بوادي  وأخذ., هؤالء ذكرهم الشيل)هـ١٠٢٦ت (والفقيه الشيخ زين بن حسني بافضل 
 ًالرمحن العمودي, ويبدو أن له شيوخاعبد اهللا بن عبد الفقيه العالمة الشيخ عن : دوعن

ثم ارحتل إىل : (آخرين غريه كام تفيده عبارة السيد الشيل يف ترمجته يف املرشع وهي قوله
 . انتهى.)دوعن, وكان إذ ذاك بالعلامء معمور, فأخذ عن مجاعة من األعيان

 البن »داإلرشا«منهم الفقيه الشيخ أمحد بن عيل بابحري, أخذ عنه متن : تالميذه
 .املقري

اعتنى باإلرشاد, وفتح اجلواد, وكان له اعتناء تام به, «: قال الشيل: منزلته العلمية
أنه كان يقرأ عليه : فكان يستحرض عبارته باحلرف, ولقد أخربين بعض تالمذته الثقات

 ًفكنا نر أنه حيفظه عن ظهر قلب, وكان ينقله بالفاء والواو, وكنا ندأب ليال: الفتح, قال
 إليه فنجده يستحرض من كالم املتكلمني عليه من استشكال وجواب, مامل يء ونجًوهنارا

يطلع عليه أحد منا, مع مطالعتنا رشوحه ومبالغتنا يف ذلك, وكان آية يف استحضار 
وكان هو وشيخنا القايض أمحد . مذهب اإلمام الشافعي ريض اهللا عنه, وغرائب مسائله

متصاحبني, وكانا كفريس رهان, ورضيعي لبان, وكان ) هـ١٠٤٨ت (بن حسني بلفقيه ا
                                           

, ١٠ ص):خمطوط, نسخة األحقاف(, إجازته للفقيه عثامن العموديأمحد عيل بابحري, : مصادر ترمجته (*)
 ).١٤٥٧: ترمجة (٣/٨٢٩: الفرائد اجلوهرية, عمر الكاف, ٢/٩٤: املرشع الرويالشيل, 



٦٤٦ 
ثم ارحتل إىل دوعن, وكان إذ ذاك بالعلامء .  لكثري من الفنونًصاحب الرتمجة جامعا

 معمور, فأخذ عن مجاعة من األعيان, وأقام به برهة, ثم قطن مدينة قيدون, وتصد
لة إليه, ومدار الفتو يف لنرش العلم واإلفادة, وقصد بالفتاو يف النوازل, وصارت الرح

 . انتهى بالتقاط وترصف يسري.»ذلك الوادي عليه
هـ, كام يف الشجرة العلوية الكرب, ومل ١٠٥٣تويف ببلدة قيدون سنة : وفاته

 . الشيلهايؤرخ
 :مصنفاته الفقهية* 

]٢٢٠[− اشتهرت فتاواه يف غالب األقطار, «: ذكرها الشيل, وقال عنها: فتاو
يف أكثر األمصار, مع العبارة الفائقة, واملعاين الدقيقة الرائقة, ولكنها غري وعم النفع هبا 

ومما وقفت عليه من هذه الفتاو واألحكام  . انتهى.»جمموعة, مع أهنا منترشة غري ممنوعة
 :الفقهية

, ٢٨٧ عنه عيل بن عمر السقاف, ٧٨ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف −
 ).اهللا عموديعبد شيخه عن ( ٥٨٢, ٥٤١, ٥٣٩ه,  ثناء بالغ علي٤٤٩, ٤٣٣, ٤٢٧

, ٥١٧, ٣٤٦, ٢٩٨, ٢٧٨, ٢٧٢, ١٤٩, ١٢١ ص:من الدشتة للعيدروس −
٧٤٠, ٧٠٢, ٦٣٥, ٦٠٦, ٥٧٩, ٥٢٨. 
 ): هـ١٠٢٠ سنة ًكان حيا(الرمحن باجمبور عبد  الفقيه −١٤٧

رضمي, الرمحن بن أمحد باجمبور, الشبامي احلعبد هو الفقيه العالمة الشيخ املفتي, 
 .مولده بمدينة شبام ووفاته هبا, وتوىل اإلفتاء فيها

وصفه بأنه تلميذ الشيخ معروف بامجال ) ٥٥٤ ص:الدشتة(ورد يف : شيوخه
 »فتاو«عن ) ٣٣٤ ص:املجموع الفقهي(, كام نقل يف بعض فتاواه )هـ٩٦٨تويف سنة (

 املرجحاتومن  غلبة الظن عىل أخذه عنه,, مما يشتم منه )هـ٩٧٥ت (الشيخ بايزيد 



٦٤٧ 
ت (الرمحن رساج الدين بامجال عبد  يف درجة الفقيه أمحد بن َمعرفتنا أنه كان: لذلك
املجموع (بكر بن حممد بن عفيف   أفتيا يف مسألة وتعقبهام الفقيه أبوُحيث) هـ١٠١٨

, إىل الفقيه سامل باصهي) ب/١٥٢( وورد منه سؤال). ٢٢٠ ص:الفقهي آلل السقاف
الرمحن رساج عبد اهللا بن عبد إىل الشيخ ) ٥٥٤−٥٥١ ص:دشتةال(وورد منه سؤال 

 ).هـ١٠٣٣ت (بامجال 
 .هـ,  واهللا أعلم١٠٢٠ إىل أن وفاته يف حدود سنة ًأر ختمينا: وفاته

 :آثاره الفقهية* 
]٢٢١[− هناك نقول عنها يف كتب الفقهاء, فمن ذلك: فتاو: 
 .٤١٠, ٣٤٤, ٣٤٠ ,٣٣٩, ٣٣٤, ٢٢٠ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف −
الفقيه  (٨١٩, ٨٠٦, ٨٠٣, ٥١٨, ١٣٤, ٨٦, ٧ ص:من الدشتة للعيدروس −
 ).الورع
 ):هـ١٠٦٣ −١٠١٠ ((*) الفقيه طه بن عمر الصايف السقاف−١٤٩

بن عمر ) األول(بن عمر بن طه ) الثاين(هو الفقيه العالمة, القايض الورع, طه 
رضمي, مولده بمدينة سيون سنة الصايف السقاف, باعلوي احلسيني, السيووين احل

 ولعله ختمني ال حتقيق, وهبا نشأ وطلب العلم ,»التلخيص الشايف«, كام يف هـ١٠١٠
 .برتيم

, والسيد )هـ١٠٥٢ت (تفقه عىل يد السيد العالمة أمحد بن حسني بافقيه : شيوخه
ت (الرمحن السقاف العيدروس عبد , والسيد )هـ١٠٥٠ت (أمحد بن عمر البيتي 

وببلدة الغرفة عن الفقيه أمحد بن حممد . , وغريهم من علامء تريم)هـ١٠٤٨/١٠٥٣
                                           

 .٢٢ ص:التلخيص الشايف, علوي السقاف, ٢/٢٨٥: الروي املرشعالشيل, : تهمصادر ترمج (*)



٦٤٨ 
 ُّمؤذن بامجال امللقب الصبحي أحد كبار فقهاء حرضموت يف عرصه, هؤالء ذكرهم الشيل

ما يشري إىل أخذه عن  )٣٩٤ ص:املجموع الفقهي(وورد يف بعض فتاويه . »املرشع«يف 
 .سبط الشيخ ابن حجر اهليتمي) هـ١٠٧٢ت (العزيز الزمزمي; احلفيد عبد العالمة 

ت (هم ابن أخيه الفقيه السيد عمر بن حممد بن عمر السقاف ُّأجل: تالميذه
 .وغريه, »َخمترص تشييد البنيان«صاحب ) هـ١١١٩

نخبة «:  فقال»املرشع«يف ) هـ١٠٩٣ت (أثنى عليه معارصه الشيل : العلمية منزلته
 ١١(توىل القضاء يف سيون : , وذكر أنه»م والعملدهره, وقدوة عرصه, اجلامع بني العل

 عىل السنن ةحافظوصفه بامل, و)هـ١٠٥٣ت ( عمر  السيد وفاة أبيه العالمةبعد )سنة
 .واآلداب النبوية
مما يعني . هـ١٠٦٢: هـ عىل الصحيح, وقيل١٠٦٣تويف ببلدة سيون سنة : وفاته

 .رمحه اهللا أنه تويف يف حياة شيخه الفقيه أمحد مؤذن,
 :مصنفاته الفقهية* 

يف ) هـ١٣٩١ت (قال عنه السيد علوي السقاف :  املجموع الفقهي−]٢٢٢[
, ًوللجد طه بن عمر جمموعة فتاو فقهية عظيمة جدا«: )٢٢ص (التلخيص الشايف

ِوواسعة, وأكثرها وقائع أحوال, مجعت من بعده مع فتاو لبعض إخوانه وبني إخوانه  ُ
 .  انتهى.)ها القليلمن فقهاء زمانه, وقد بقي من

 ,»جمموع األجداد«اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد  العالمة يطلق عليهوهذا الكتاب 
وىل واألصوب من َتسمية هي األهذه الو. وحييل عليه يف كثري من مؤلفاته حتى التارخيية منها
قهاء من بيت  ف مادته ثالثةِ عىل كتابته ومجعَنسبته إىل صاحب الرتمجة بمفرده, ألنه تعاقب

, وابنه السيد عمر )هـ١٠٧٤ت (أخوه السيد عيل بن عمر : وهم, واحد, كم غري املرتجم
 ).هـ١١١٩ت (, وابن أخيه حممد بن عمر )هـ بمكة١٠٨٥ت (بن طه بن عمر ا



٦٤٩ 

 ; فهذه قواعد وضوابط وأصول مهامت, ومقاصد مطلوبات,أما بعد«: )٣٥ص (أوله
 العلم مطلقا, وال يستغنى عن مثلها من أهل الفقه إال حيتاج إليها طالب العلم بل طالبوا

بيان القواعد اجلامعة, والضوابط املطردات, ومجع : املقترصون عىل الرسوم, واملقصود هبا
املسائل املتشاهبات, والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه, وحرص نفائس من 

 . , إلخ»ل بالعبارات الواضحةاألحكام املتفرقات, وبيان رشوط كثرية من األصو
 :نسخه

يف سيون, بحوزة آل القايض السقاف بسيون, ذكرها السيد الفقيه : النسخة األوىل
اهللا بن حسني عبد استنسخها سيدي الوالد «: وقال عنها) هـ١٣٩١ت (علوي القايض 

عىل يد وبقلم الفقيه شيخنا عمر بن عبيد حسان, يف ) هـ١٣٤٩ت (بن حمسن السقاف ا
نامئة صفحة, بقلم متوسط يف الدقة, وما زال القضاة من أيام اجلد طه بن عمر يغرتفون ثام

من تلك الفتاو ما حيل هلم املشكالت واملعضالت إىل يومنا هذا, ونسأل اهللا أن ييرس من 
 .»خيدمها بالتصحيح والطباعة ليعم النفع هبا

, كتبت سنة ) ورقة١٩٤(وتقع يف ) ١٠٢١(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة الثانية
 .هـ١٣٤٥

, كتبت سنة ) ورقة١٩٦(وتقع يف ) ١٠٢٢(بمكتبة األحقاف برقم : النسخة الثالثة
 .هـ١٣٤٥
 :طبعته

, وأحلق به فهرس قليل الفائدة ) صفحة٦٧٤(هـ بجدة, وجاء يف ١٤٠٤طبع سنة 
اهللا عبد , وأرشف عىل تصحيحه األستاذ )٧٦٦−٦٧٥ص(للمسائل والفوائد الواردة 

, وبالكاد يستطيع القارئ أن يفرق بني بداية املسألة ًمد احلبيش, ولكن الطبعة سيئة جداحم
وهنايتها, وكتاب مثل هذا كان ينبغي أن تعمل له عدة فهارس علمية دقيقة, ألنه قاموس 



٦٥٠ 
فقهي وتارخيي يف نفس الوقت, وفيه كثري من الوقائع النادرة, وأسامء كتب ضاعت ومل 

 من هذا الكتاب, وأسامء رجال جمهولني من كبار علامء ذلك الوقت, يتصل لنا خربها إال
 .فلعل اهللا يقيض من خيرجه من جديد وخيدمه خدمة علمية الئقة

, ١٢١, ١٠٧, ٨٥ ص:)من املجموع الفقهي(املواضع التي رصح فيها باسمه * 
٢٩٥, ٢٩٢, ٢٣٣, ٢٢٠, ٢١٩, ١٩٨, ١٩٧, ١٨٤, ١٧٤, ١٤١, ١٣٥, ١٣٠, ١٢٩ ,
, ٤٨٢, ٤٦٠, ٤١٧, ٤١١, ٤١٠ ذكره مؤذن, ٣٩١, ٣٧٥, ٣٦٠, ٣٥٢, ٣٤٤, ٣٣٩
٦٧٤, ٦٦٤, ٦٣٥, ٦٣٤, ٦٣٢, ٦٣١, ٦٢٩, ٥٣٢, ٥٣١, ٥١٦,  ٥١١, ٤٩٦, ٤٨٦. 

رجوعه إىل خطوط مشاهري الفقهاء, :  النصوصومن مظاهر عنايته واحتياطه يف نقل
ت (لحاج بافضل اهللا بعبد نقل عن خط الفقيه ) ١٣٠ص (:والنقل عن أصوهلم, كام يف

من كتابه ) هـ٩٦٧ت (الرمحن العمودي عبد نقل عن خط الفقيه ) ١٣٥ص(, و)هـ٩١٨
)١٨٤ص( نقل عن خط شيخه الفقيه أمحد مؤذن بامجال, و١٤١ص(, و)حسن النجو (

 .نقل عن خط الفقيه سامل باصهي
 ):هـ١٠٦٨ت  ((*)اهلادي القويعيعبد  الفقيه −١٤٩

اهللا القويعي احلرضمي عبد اهلادي بن عبد حصل املفيد, هو العالمة الفقيه, الشيخ امل
                                           

 أمة .د, حتقيق هبجة الزمن يف تاريخ اليمن, )هـ١٠٩٩ت (حييى بن احلسني القاسمي : مصادر ترمجته (*)
, عبد اهللا بن عيل ٥٦٦−٢/٥٦١): هـ١٤٢٩مؤسسة اإلمام زيد, صنعاء, الطبعة األوىل, (الغفور األمري, 

هـ, حمسن ١٠٦٨حوادث سنة ): خمطوط(, طبق احللو وصحاف املن والسلو, )هـ١١٤٧ت (ير الوز
تاريخ اليمن, عرص : املطبوع بعنوان(, خمترص طيب أهل الكساء, )هـ١١٧٠ت ( احلسن القاسمي بنا

وىل, مطابع املفضل, صنعاء, الطبعة األ(عبد اهللا احلبيش, / , حتقيق)االستقالل عن احلكم العثامين األول
, إبراهيم )١(َ عرضا يف اهلامش رقم ٢/١٠٦٣: هجر العلم, إسامعيل األكوع, ٧٦ص): هـ١٤١١

, نفس ٣٩٥ص: مصادر الفكر, عبد اهللا احلبيش, ٢/١٣٠٦: معجم القبائل والبلدان اليمنيةاملقحفي, 
 .١٠٠−٩٩ص): م١٩٩٦املجمع الثقايف, أبوظبي, الطبعة األوىل, (, يوميات صنعاء: املؤلف



٦٥١ 
َوهو قويعي وليس ه بخط يده, ُكذا وجدت نسبته فيام رأيت ًعولقيا(ُ كام وهم بعض ) َ

  .ه يف بني عامر من كندة حرضموتُبَنس, )١(املؤرخني
مل أجد يف مصادر ترمجته أي ترصيح بذكر اسم شيوخه, ولكني وقفت : شيوخه

 للشيخ ابن حجر »املنة الكرب عىل العامل بمولد سيد ولد آدم«تاب عىل نسخة من ك
, ]هـ١٠٣٢فرغ من نسخها يف صفر سنة [, بخط صاحب الرتمجة )هـ٩٧٤ت (اهليتمي 

وساق سنده إىل الشيخ ابن حجر يف طرة غالف الكتاب املذكور, وهذا نص ما كتبه بخطه 
ف الشيخ اإلمام شهاب الدين أمحد بن هللا; روي هذا الكتاب املبارك تألي احلمد«: اجلميل

حجر اهليتمي نفع اهللا به, يف سرية مولد خري البرش صىل اهللا عليه وسلم, إجازة عن شيخنا 
الشيخ اإلمام علم األئمة األعالم, برهان الدين إبراهيم بن حممد جعامن متع اهللا تعاىل 

 الدين أيب القاسم بن الوجود بوجوده, كام يرويه باإلجازة عن شيخه شيخ اإلسالم رشف
إسحاق بن جعامن, كام يرويه عن مؤلفه الشيخ اإلمام أمحد بن حجر, رمحهم اهللا تعاىل 

 . انتهى.»ونفع هبم آمني, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
                                           

َهجر العلم« هو شيخنا القايض إسامعيل األكوع يف )١( عن مصدره فيها,  ًطويال, وقد بحثت )٤/٢٠٥٣(» ِ
, فوجدهتا )٧٦ص): (هـ١١٧٠ت (للحسن أيب طالب » خمترص طيب أهل الكساء«إىل أن وقفت عىل 

 كوهنا حمرفة إىل: املذكور» َاملخترص«مذكورة فيه, ولكن نبه أستاذنا احلبيش حفظه اهللا يف تعليقاته عىل 
» اهلجر«فبان أن ما يف . ًصحيحة, وهو كذلك» البهجة«, وأهنا وردت يف أصل الكتاب )القويعي(عن 
ُونسبته إىل قرية ! تصحيف, وال صلة للمرتجم بالعوالق» املخترص«و َ ٌ, بلدة قديمة يف وادي )القويع(ِ

). ٢/١٣٠٦:  والبلدان اليمنيةالقبائل معجماملقحفي, . (أحور من مديرية خنفر وأعامل حمافظة أبني
ليحيى بن احلسني » هبجة الزمن«الرمحن عيل األمري, عىل كتاب عبد أمة الغفور . وجاء يف تعليقات د

هجر «َالواقعة يف ناحية حجة باليمن األعىل, وعزت ذلك إىل ) ِهجرة القويعة(أهنا نسبة إىل ): ٢/٥٦١(
َا, ألن املرتجم شافعي حرضمي, كام نص عليه , وهذا وهم منه)٣/١٧٦٩(للقايض األكوع » العلم

 ًفعالالتي ذكرها األكوع زيود, ولو كان املرتجم منها ) هجرة القويعة(حييى بن احلسني, بينام سكان 
 !ُلذكر ضمن أعالمها



٦٥٢ 
ولقيه بمكة املكرمة . )هـ١٠٩٠ت ( العالمة عيل بن حممد سالمة منهم: تالميذه

َّن حممد مؤذن بامجال سنة حج ونقل عن خطه فوائد فقهية, والشيخ العالمة الشيخ أمحد ب
 .مؤذن يعد يف أقرانه ال يف تالميذه, واهللا أعلم

وهو ممن عرفه ) هـ١٠٩٩ت (قال العالمة املؤرخ حييى بن احلسني : منزلته العلمية
ال , من وقت شبابه إىل حً مشغوفاً, وبه متفرغاًكان بالعلم عارفا«: وجالسه يف صنعاء

مماته, ينسخ بخطه الواضح احلسن الكتب النفيسة لنفسه, ويشرتي منها ما وجد يف وقته, 
 كثرية جليلة يف كل فن, غري أن غالبها يف فقه الشافعية ويف األقوال الصوفية, ًفجمع كتبا

ستامئة جملد وفوقها, ) ٦٠٠(, وكان مجلتها ً, وعليها طول مدته عاكفاًوال يزال بينها جمالسا
 من ًوكان مكثرا.  مل ينكح ومل يتزوجً ألنه كان حصوراً وال ولداًماال خيلف بعده الومل 

ومل يورث بعده غري ابن أخيه, عامي مشتغل !  به يف مجيع األوقاتًأكل القات مشغوفا
من بالد القبلة, وأوىص يف كتبه إىل القايض حسن بن ) ونَب(بالزراعة والفالحة يف جهات 

 وجعل الثلث منها للفقراء واملساكني بصنعاء من أهل السوق, عدي,َّحييى حابس الص
 .ً انتهى ملتقطا.»تباع وترصف فيهم

هـ, بعد عمر ١٠٦٨تويف الفقيه القويعي يف صنعاء يف شهر رمضان من عام : وفاته
 .قضاه صحبة كتب الفقه الشافعية, وقرب بمقربة باب اليمن, رمحه اهللا

 :مصنفاته, وآثاره الفقهية* 
هداية « يف النحو اسمه ًكتابا) ٣٩٥ص(نسب له األستاذ احلبيش يف مصادره 

, كتب سنة )١٢٢٨(, وعزاه إىل مكتبة األحقاف برتيم برقم »الطالب إىل قواعد اإلعراب
 .يف فهارسها, ومل أعثر عليه ) ورقة١١(هـ, وعدد أوراقه ١١٠٩

 :  نادرةفوائد فقهية −]٢٢٣[
, نقل الشيخ أمحد مؤذن عنه فائدة فقهية ٨٨ ص:فمن املجموع الفقهي آلل السقا

 .فريقية الرشقيةيف باب العبادات, وفيها ذكر لفقهاء مغمورين من شافعية بالد السواحل اإل



٦٥٣ 

 عىل مسألة الوقففتو للشيخ القويعي يف ) ٧١ص(يف : ومن  الدشتة للعيدروس
−١٣٦ص( ويف). ٧٢−٧٠ص(العقب والذرية, والسؤال واإلجابة يف ثالث صفحات 

:  أجاب عنها, وعليها تقريظ ومصادقة ممن وقع باسمً أيضاأخر يف الوقف مسألة) ١٣٧
; فإن ما وبعد«: , وقال يف أول تقريظهأمحد بن أمحد عرفات املالكي العرباين ثم املرصي

أجاب به سيدنا وموالنا الفقيه الفاضل, واجلهبذ النحرير الكامل, كاتب السطور أعاله, 
 ., إلخ»ٌ به, وهو كام قال رصيحهو ما أجيب

 ):هـ١٠٧١ سنة ًكان حيا(ن بامجال ِّؤذُ الفقيه أمحد بن حممد م− ١٥٠
 الكندي الغريف  املحقق, أمحد بن حممد مؤذن بامجال,, املفتيهو العالمة الفقيه

َّتدير ثم بوادي حرضموت, ) ذي أصبح(نسبة إىل بلدة ) األصبحي(ب ّلقامل احلرضمي,
 .هـ١٠٣٥ا سنة هب ً مقيام وكان,)مدودة(بلدة 

بأخذه عن ) ٣٨٨ ص:املجموع الفقهي (»فتاواه«واضع من مرصح يف : شيوخه
اهللا عبد وعن أخيه الفقيه , )هـ١٠١٨ت (الرمحن رساج الدين بامجال عبد الفقيه أمحد بن 

كام له رحلة ). ٤٣٨, ١٥٤ ص:املجموع الفقهي) (هـ١٠٣٣ت (بن رساج الدين بامجال ا
وأخذ منه اإلجازة, ) هـ١٠٥٧ت (املكرمة لقي فيها الشيخ حممد عيل ابن عالن إىل مكة 

كام لقي ). ٥٢ ص:املجموع الفقهي(نقل ذلك عن خطه تلميذه السيد طه بن عمر السقاف 
َاهلادي القويعي احلرضمي عبد يف مكة الفقيه   :املجموع الفقهي (وباحثه) هـ١٠٦٨ت (ُ

 ).٨٨ص
ة  الرحيم بارجاء, الذي قال يف مقدمعبد قيه عمر بن أجلهم العالمة الف: تالميذه

ّقرأت ما يرسه اهللا تعاىل يف املنهاج للنووي عىل شيخي الفقيه العامل «: »تشييد البنيان«كتابه  ُ
شهاب الدين أمحد بن حممد مؤذن بامجال, متع اهللا بحياته وبارك يف أيامه وأوقاته, وكان 

َ الشيخ أيب محِنا, بلدِ بجهتمدودةذلك باحلوطة املحروسة املسامة  يد, يف سنة مخس وثالثني ُ
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ت (كام أخذ عنه العالمة طه بن عمر السقاف .  انتهى.»ملسو هيلع هللا ىلصبعد األلف من هجرة النبي 

 ., كام سيأيت»املجموع الفقهي« يف ًداِ, وأكثر النقل عن فتاواه ج)هـ١٠٦٣
لحملة الزيدية لته معارص وقفت عىل ما يفيد مل أقف عىل تاريخ موته, لكن: وفاته

 خرجت جيوش املتوكل عىل اهللا إسامعيل بن ُهـ, حيث١٠٧٢عىل حرضموت سنة 
إىل حرضموت نجدة لبعض األمراء من آل كثري, وللشيخ بامجال ) هـ١٠٧٨ت (القاسم 

وجوده عىل قيد صاحب الرتمجة فتو يف حكم تزويج الزيود, سيأيت ذكرها, مما يفيد 
 .احلياة آنذاك

 :هيةمصنفاته الفق* 
]٢٢٤[−ها الشيخ عمر بارجاءه بارجاء والسقاف, وساماذكرها تلميذ:  فتاو :

 ., ونقل عنها يف عدة مواضع»جمموعة أمحد مؤذن«
, ٥٨, ٥٥, ٥٤, ٥٢, ٥٠, ٤٨, ٤٠ ص:فمن املجموع الفقهي آلل السقاف −

١٢٢, ١٢١, ١١٩, ١٠٥, ١٠٢, ١٠١, ٩٥, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨٦, ٨٣, ٦٠, ٥٩  ,
١٥٤, ١٥٣, ١٥٢, ١٥٠, ١٤٩, ١٤١, ١٤٠, ١٢٩, ١٢٧, ١٢٦ ,١٢٥, ١٢٤ ,
٢٢٠, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٥, ٢١٢, ٢١١−٢١٠, ١٨٣, ١٦٢, ١٥٩, ١٥٧, ١٥٥  ,
٢٤٣, ٢٤١, ٢٣٨, ٢٣٤, ٢٣٣, ٢٣٢٠, ٢٢٩, ٢٢٨, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٣, ٢٢١ ,
٢٦٧, ٢٦٣, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩, ٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٥٤, ٢٥١, ٢٤٩, ٢٤٦ ,
٢٩٦, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٨٧, ٢٨٤, ٢٨٢, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧١, ٢٦٤,  ٢٦٩, ٢٦٨ ,
٣٤٨, ٣٤٧, ٣٤١, ٣٣٩, ٣٣٣, ٣٣١, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٢٥, ٣١٦, ٣١٠, ٢٩٧ ,
٣٧٧, ٣٧٥, ٣٧٣,  ٣٧١, ٣٧٠, ٣٦٧, ٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٢, ٣٥٩, ٣٥٢ ,
٤٠٤, ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٩٥, ٣٩٢, ٣٩٠, ٣٨٩, ٣٨٨, ٣٨٤, ٣٨٣, ٣٨٢, ٣٨٠ ,
٤٤٥, ٤٤٤, ٤٤١, ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٧, ٤٣١, ٤٢٩, ٤٢٢, ٤١٠, ٤٠٦, ٤٠٥ ,
٤٧٤, ٤٧٢, ٤٧٠, ٤٦٩, ٤٦٥, ٤٦٤, ٤٦٠, ٤٥٧, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥٠, ٤٤٧ ,
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٤٩٠, ٤٨٩, ٤٨٨, ٤٨٥, ٤٨٤, ٤٨٣, ٤٨٢, ٤٨١, ٤٨٠, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٧٦ ,
٥٣٣, ٥٣٢, ٥٣١, ٥٣٠, ٥٢٩, ٥٢٤, ٥٢٢, ٥٢٠, ٥١٧, ٥١٤, ٥١٣, ٥٠٣ ,
٥٩٩, ٥٩٤, ٥٩١, ٥٩٠, ٥٨١, )٥٨٨−٥٨٠(, ٥٥١, ٥٣٨, ٥٣٧, ٥٣٦, ٥٣٤ ,
٦٢٠, ٦١٩, ٦١٧, ٦١٦, ٦١٤, ٦١٢, ٦١٠, ٦٠٩, ٦٠٦, ٦٠٥, ٦٠٢, ٦٠٠ ,
٦٦٣, ٦٦٠, ٦٥٠, ٦٤٢, ٦٤١, ٦٣٩, ٦٣٧, ٦٣٦, ٦٣٠, ٦٢٩, ٦٢٤, ٦٢٣ ,
٦١٩, ٦٦٦, ٦٦٥. 

, ) األصبحيذكر لقبه (١٥٣ ص:)هـ١١١٢ت (ومن الدشتة للعيدروس  ـ٢
 .٥٩٩, ٥٣٧, ٢٦٢, ٢٥٢, )٢٣١ ص:الصبحيلقبه بو(, ١٥٤

 ):عن املجموع الفقهي آلل السقاف(لفوائد املهمة الواردة يف فتاواه من ا* 
تعقبه لفقهاء عرصه, وتعقبه لفتاواهم, ومل يسلم من  ب أمحد مؤذنمتيز الفقيه −

 قايض تريم السيد ًمتعقبا) ٣٧١ص: (تعقباته حتى فقهاء مكة املكرمة, فمن نامذج تعقباته
العزيز عبد ب العالمة ّتعق) فس املوضعن(, ويف )هـ١٠٤٨ت (أمحد بن حسني بلفقيه 

 َّرد) ٢٦٤ص( الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي, ويف َسبط) هـ١٠٧٢ت (الزمزمي املكي 
الفقيه حممد بن : عىل ثالثة من الفقهاء تعاقبوا عىل التصديق عىل حكم فتو واحدة, وهم
 . ويسليامن باحويرث, والفقيه عمر خبيزان, والسيد عمر بن حممد املعلم باعل

 إىل بعض أحكامه من قبل فقهاء آخرين, النقد توجيه مل يسلم منلكنه يف املقابل 
 الفقيه هالرمحن باجمبور, وتعقبعبد لفقيه  له ولفتو) ٢٢٠ص(يف : فمن نامذج ذلك

 .بكر بن عفيف اهلجريني وأب
تلميذه الفقيه : هم بعض فقهاء عرصه فيشء كثري, وأبرزمصادقاته عىل فتاوأما 

 :)هـ١٠٩٨ت (طيب اخلاهللا بن أيب بكر عبد د طه بن عمر السقاف, وقايض تريم الفقيه السي
 .٤٩٠ ص,٢١١ص
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 :جتامعيةاالسياسية الو افتمن أهم ال* 
بجواز ) ٤٥٤ص(فهي فتواه : ِّأما أهم فتو صدرت عن تقرير الشيخ أمحد مؤذن

 القائد األمري تزويج اجلنود الزيود الذين غزوا حرضموت يف ذلك العرص حتت إمرة
, وهؤالء كان خروجهم إىل )هـ١٠٩٣ت (الصفي أمحد بن حسن, املعروف بسيل الليل 

هـ, حتت ستار نجدة أحد أمراء آل كثري, كان استنجد باإلمام ١٠٧١حرضموت سنة 
يف صنعاء ضد ابن عم له, فكانت ) هـ١٠٨٧ت (املتوكل عىل اهللا إسامعيل بن القاسم 

برية, وقدم الزيود إىل حرضموت بجيش جحفل سامه تلك احلملة العسكرية الك
 خشية املقاومة, وليس هذا ًلكربه, وألن اجلنود كانوا يسريون ليال) سيل الليل(املؤرخون 

 .تفصيل تلك األحداث
ضمن حديث ) ٤٥٥−٤٥٤ص( الواردة يف املجموع الفقهي وهذا نص العبارة
; الظاهر أن )ُّدعي ال يكايف السنيةِالب: (قول األئمة: لةأمس«: مطول حول قضية الكفاءة

وجمرد . كذلك: من يعلم اعتقاد املبتدعة يف مسائل األصول, والسني: املراد بالبدعي
فإذا تقرر  .التي يسكنها علامء املبتدعة ال عربة هبا عند العامي املحض) اجلهة(النسبة إىل 

رد الشوكة, فمن أراد عوام حمض, إال يف جم) جهتنا(; وصار هؤالء الزيدية اآلن يف ذلك
ـ وبحث الشيخ موجود برشطه, من . التزويج منهم وهو عامي حمض, بامرأة عامية حمض

إن : ; قالواًعدم األكفاء يف احلالة اآلن التي دعت الرضورة إليها, وجرياهنا يسالون رسا
 ـ فاألمر سائغ, والقدوم من ويل العقود ملن غاب وليها أو مثل هذه خيشى عليها الفساد

وقد .  واضح يف التكايفً ومن يف درجته غائب, مع أن النسب عرفاًكان أحدهم حارضا
; واحدة من آل طاهر بالراجح, خطبها زيدي, وأبى )تريس(وقع مثل هذه الواقعة يف 

ال يعقد, وبعض أوليائها غائب, وكتبنا لطاهر بن أمحد هبذه املوازنة, ) ?(إبراهيم 
فإذا حتقق سيدي هذه . ين أعقد للزيدي بعد ذلكأن بعض أوليائها احلارض: وسمعت
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وأكتفي هنا بإيراد هذا النص, وحتليله ودراسته والنظر .  انتهى.»)املوازنة, انرشح صدره

 .فيه ليس هذا موضعه, واهللا املوفق
 :مصنفات نادرة له, وردت تسميتها ضمن فتاواه يف جمموع آل السقاف*  

ت (ها تلميذه العالمة طه بن عمر السقاف أورد: نظمه يف مسألة الكفاءة −]٢٢٥[
 : فيها أحكام الكفاءة, وهي هذهً, ملخصا)٤٥٧ص(يف جمموعه الفقهي ) هـ١٠٦٣

ـــح ـــانٌوواض ـــو ك ـــةَ ل  ْضيلةَو فــــأ ٍ بفقــــهٍمــــشهورة ْ يف قبيل
ـــ ـــنهَوص ـــدُار م ـــهٌم واح ــــ ِ كأهل ــــوُفبنت ــــبٌه كف ــــهُ قري  ِ مثل

ـــسب ـــمٍيف ن ـــصالحِ ال العل ـــِّدهم باجلـــُإذ فخـــر ِ وال  ِالحَ ذي الف
ـــُ هبـــذا الكوكـــبْحَّرص ــــــد ُاجَّ الوه ــــــٌحمم ــــــه رسٌّدَ ج  ُاجِ ل

ـــرشيف ْ الصحيحِ بالعقلَ أن تظفرَإن شئت ـــَأن ال  ْجـــيحَه رْ ال يوازن
ــالعلوم ــرا ب ــان غم ــو ك ِل ً ْ ــلَ جِ ــت اه ــايف بن ــو يك ــلَفه ــلِّ ك  ِ فاض

هـ, ١٠٧١ن سنة حول ثبوت هالل شعبا: ةَّلِهَرسالته يف أحكام األ ـ ]٢٢٦[
رجل «:  عيل باشعيب الذي وصفه بأنهالشيخ ,)الواسط(رده عىل نائب بلدة وتتضمن 

 َميس, فانخسفاخل الشهر بَ دخولّقد ادعى, كان »ًعامي حمض ال يعرف يف الفقه شيئا
املجموع (ة, رسالهذه ال الشيخ أمحد مؤذن َه, فكتبُمن الشهر, فبان غلط١٦القمر ليلة 

 .)١٤٩ ص:قافالفقهي آلل الس
عىل ما ) ١٥٤ ص:كام يف(اعتامده يف فتو له : ًومن فتاويه يف مسائل اهلالل أيضا

للحكم الذي ) هـ١٠٣٣ت (الرمحن رساج الدين بامجال عبد اهللا بن عبد حكاه شيخه 
سنة (يف حادثة مماثلة جرت ) هـ٩٩٦ت (الرمحن بن رساج عبد صدر عن والده الشيخ 

 ).هـ٩٩٦
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 بيان حكم املصادقة بخط احلاكم املجرد, وبيان ما يلزم به  رسالة يف−]٢٢٧[
هـ, وهي يف مسألة اهلالل وثبوته عند حاكم وإرساله ورقة ١٠٦٩كتبها سنة : حكمه

بخطه بثبوت الشهر عنده, هل جيب العمل به أو ال جيب, وما هو مقتىض التصديق? 
 ).٥٨٨−٥٨٠ ص: الفقهياملجموع(أوردها برمتها تلميذه السيد طه بن عمر السقاف يف 

ذكرها باسمها الكامل, يف : رب املقرتن بالتصديقاخل هناية التحقيق يف −]٢٢٨[
أن : حاصله«: ته, ونص عبار)٦١٩ ص:املجموع الفقهي(فتو له, نقل نصها السقاف 

ً إذا صدق من أخربه بموت غائب مثال, اهللاُهَدَّيَأ, صاحب األمر ِ ِ, أو صدور نذر, أو مزيل َّ ِ

َ له, فله أن يصادق, ويعطي مدعي ذلك من باب التصديق بٍملك َ َ  . انتهى.»رب فقطاخلِ
وإذا علم صاحب األمر أنه وارث, «: ونص عبارته) ٣٧٣ص(وذكرها يف موضع آخر 

لة يف تأليفنا أولو بخرب ثقة, فظاهر كالمهم جواز املصادقة له بذلك, كام مجعنا نظائر املس
  ., إلخ»هناية التحقيق: املسمى

وهذه الرسالة ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره ونسبها لصاحب الرتمجة, ولكنه 
هناية «: , وسامها)٥١٩ص( يف التاريخ فوضعها يف قسم التاريخ من مصادره ًظنها مؤلفا
 .»رب املصون بالتصديقاخلالتحقيق يف 

املجموع الفقهي آلل ( يف ًورد اسمه هكذا خمترصا:  مطالع األنوار−]٢٢٩[
انحصار : َ من باب املرياث, يف حكم اإلرث يف حايلفائدة, ونقل منه )٣٧٧ ص:قافالس

 .مفيدة للغايةالورثة, أو تشعبهم وعدم انحصارهم, وهي 
 ):هـ١٠٧٥ت  ((*) الفقيه أمحد عيل باقشري−١٥٢

الرمحن بن حممد باقشري, احلرضمي ثم عبد الفقيه الصالح, الشيخ أمحد بن عيل بن 
                                           

املخترص مرداد, , /  ١: خالصة األثر, املحبي, ٣١٤ ص:عقد اجلواهر والدررالشيل, : مصادر ترمجته (*)
 .٧٥ ص:ور والزهرمن نرش الن
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ُولد بقرية العجز أسفل وادي حرضموت, وهبا نشأ يف . يف بلد اهللا احلراماملكي, املجاور  ُ

 .أرسة علمية عريقة, وحفظ القرآن عىل يد جده ألمه الشيخ اهلادي باقشري
أخذ القراءات وجاور, و إىل مكة فحج سارطلب العلم بحرضموت, ثم : شيوخه

قرأ و) هـ١٠٧٦ت ( باقشري اهللا بن سعيدعبد قريبه الفقيه عن السبع من طريق الشاطبية 
ت ( والفرائض عىل الشيخ عيل بن اجلامل املكي َالفقهأخذ , وبعض رشوحهاعليه 
 احلساب َلمِ, وع)هـ١٠٧٢ت (العزيز الزمزمي عبد  عىل الشيخ َو الفقه, )هـ١٠٧٢

 الزمه مالزمة تامة ,والفرائض عىل الشيخ أمحد تاج الدين رئيس املؤقتني باحلرم النبوي
 العقلية كاألصلني واملنطق واملعاين والبيان والعربية عىل الشيخ َج به, والعلومحتى ختر

 ).هـ١٠٨٠ت (عيسى الثعالبي 
 . طالب العلميتوافد عليها يف املسجد احلرام ٌ حلقةت لهكان: تالمذته

 صاحبنا املتفنن يف العلوم, الذي رفع األستار«: قال عنه العالمة الشيل: منزلته العلمية
ارحتل إىل مكة املرشفة, فحج حجة اإلسالم, وأقام هبا وشباب ... ه إعجازها عن وجو

, واختذه ًالزمان مقبل, وعذاره من ند الطل ما بقل, وتبوأ صحن مسجدها الرشيف دارا
اهللا باقشري حيبه ويشري إليه, وكان إذا وردت عىل عبد وكان شيخنا  ... ًألفالك العلوم مدارا

ه أن يراجعها له وحيررها, ثم يكتبها شيخنا, وذلك بعد أن ضعف شيخنا مسألة مشكلة أمر
شيخنا عن املراجعة وقل نظره, وكان حيبه ويثني عليه, ثم أذن له مشاخيه يف التدريس 

 فقد انفرد بعلمي ;وباجلملة... .فدرس وأخذ عنه مجع, السيام بعد انتقال شيخنا املذكور 
ل السيام علم املناسخات, فإنه كاد أن حيفظ الفرائض واحلساب بعد شيخنا عيل بن اجلام

 . انتهى.»الغفار لكثرة مطالعته وقراءتهعبد جدول ابن 
هـ, وكان من ١٠٧٥ ربيع الثاين سنة ١٧ميس اخلتويف بمكة املكرمة ضحى : وفاته

 ., رمحه اهللا)هـ١٠٨٠ت ( عيسى الثعالبي ُه العالمة املحدثُحاميل نعشه شيخ
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 : مصنفاته الفقهية* 
, »ٌرشع يف التأليف وصنف عدة رسائل لكنه مل يبيضها, وله نظم كثري«: ل الشيلقا

 :من مؤلفاتهف
 .»مجع فيها فأوعى«: قال عنها الشيل:  أرجوزة يف الفرائض واحلساب−]٢٣٠[
, ً طويالًرشح نظمه رشحا« :قال عنه الشيل:  منظومته السابقةُرشح ـ ]٢٣١[

 .»استوعب فيه مجيع الطرق واملباحث
: عىل حتفة املحتاج البن حجر) هـ٩٩٢ت ( اختصار حوايش ابن قاسم −]٣٣٢[

 .َذكره الشيل, وأشار إىل أنه رشع فيه قبل وفاته, رمحه اهللا, فيبدو أنه مل يتمه
 ):هـ١٠٧٦ −١٠٠٣ ((*)اهللا بن سعيد باقشريعبد  العالمة −١٥٣

اهللا بن عبد لرشيف,  باحلرم املكي االعالمة املحقق, والفقيه املدقق, شيخ املدرسني
ولد بمكة املكرمة سنة . اهللا بن أيب بكر باقشري احلرضمي ثم املكيعبد سعيد بن 

 ., وهبا نشأ وحفظ القرآن العظيم, ومتن الشاطبية يف القراءات)١(هـ١٠٠٣
                                           

, الزوايا خبايا, )هـ١١١٣ت (, حسن العجيمي ٣١٦ ص:عقد اجلواهر والدررالشيل, : مصادر ترمجته (*)
, مصطفى فتح اهللا احلموي, ٤٢: ٣ خالصة األثر, املحبي, ١٢٢ ص):خمطوط, بدار الكتب املرصية(

نرش  من املخترصداد, , مر٣/٧٩): خمطوط, مصورة بمركز امللك فيصل بالرياض(, فوائد االرحتال
مقدمة حاشيته عىل حتفة , الشيخ حممد سعد باقشري, ٤/٩٠: األعالم, الزركيل, ٢٨٩ص: النور والزهر

الفتوحات املكية يف تراجم السادة : , و٦−١ ص):خمطوط, نسخة مكتبة األحقاف برتيم(, املحتاج
 .١٤٠ ص):خمطوط, مصورة عن نسخة برنستون(, القشريية

عن العصامي, ومقدمة  ًنقالاحلموي, واملحبي  (هـ١٠٠٣ملصادر عىل أنه ولد سنة  نصت معظم ا) ١(
ثالثني, : بعد األلف, ويف النسخة املطبوعة من عقد اجلواهر للشيل: , وعند العجيمي ومرداد)احلاشية

هـ,  إنام ١٠٣٠وهو خطأ حمض, وهذا من األدلة القاطعة عىل سقم النسخة املطبوعة, ومن أرخه بسنة 
 .تبه عليه تاريخ مولده بتاريخ مولد ابنه الشيخ سعيد, فليحرراش
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الرحيم عبد تلقى عن شيوخ احلرم املكي األكابر, كالسيد العالمة عمر بن : شيوخه

 من َّدُوع, الزمه ومهر عليه يف الفقه واحلديث وخترج به) هـ١٠٣٧ت (احلسيني البرصي 
ت (امللك العصامي عبد , و)هـ١٠٣٣ت (القادر الطربي عبد أكابر أصحابه, والعالمة 

, وأخذ عن الربهان )هـ١٠٣٣ت (, وشهاب الدين أمحد بن إبراهيم ابن عالن )هـ١٠٣٧
 .هـ,وغريهم١٠٤١ة إبراهيم اللقاين ملا حج يف السنة التي تويف فيها سن

, )هـ١٠٩٣ت (من أجلهم العالمة حممد بن أيب بكر الشيل باعلوي : تالميذه
, والسيد حممد بن عمر )هـ١٠٩١ت (والسيد أمحد بن أيب بكر بن شيخان باعلوي املكي 

اهللا عبد , والشيخ )هـ١١٠٠ت ( , والشيخ عيل العصامي)هـ١١٢٢ت (بن شيخان ا
وهو عمدته يف ثبته ) هـ١١٣٠ت (ة الشيخ أمحد النخيل , والعالم)هـ١٠٩٥ت (العبايس 

أخذ عنه علم الفرائض ) هـ١١١٣ت (, والعالمة الشيخ حسن العجيمي »بغية الطالبني«
حرضت دروسه وقرأت عليه يف الفرائض وكانت «: ورو عنه يف احلديث الرشيف وقال

طيب اخل بن أيب بكر اهللاعبد , والفقيه »َّله عيل شفقة وحصلت يل منه دعوات رجوت نفعها
 ).٤٩٤ص(كام ورد يف فتو له يف املجموع الفقهي آلل السقاف ) هـ١٠٩٨ت (الرتيمي 

 املرتجمالرحيم باكثري فتو للشيخ عبد  نقل الشيخ ) ١٧٥ص (ويف املجموع الفقهي
 ).١٧٥ص(

ن بالغ ء علامء البلد احلرام, وأثنى عليه املؤرخوّالِجَكان املرتجم من أ: منزلته العلمية
عمدة الفقه وقرة عني األصحاب, شيخ اللغة والنحو «: الثناء, قال عنه تلميذه الشيل

, ومعتمد أصحاب الشافعي ً وعروضاًليل نحوااخلواإلعراب, سيبويه العرص, وثاين 
َّكان من عجائب الدهر, كتب الكثري, وحشى احلوايش, وعلق .. .. ً ومفروضاًمسنونا

و العجيبة, كثري املحفوظ, لطيف األخالق, منور الشيبة, كثري التعاليق النفيسة, والفتا
, وقال عنه »الوقار, قليل الكالم, قوي اهلمة يف االشتغال مع الطلبة بأدب وحفظ لسان

ني والنبالء املحققني, ومن ـمن أعيان العلامء املكي«: املؤرخ احلموي يف فوائد االرحتال
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 يف األمور العلمية املشكلة عليهم, وممن مجع بني , املعتمدً, وأكربهم قدراًأشهرهم ذكرا

وقال .  انتهى.»املنقول واملعقول, وقد نفع اهللا به املسلمني, ورفعه يف العلم إىل أعىل عليني
ًأستاذ األستاذين وكبري علامء قطر احلجاز يف عرصه وكان أديبا باهرا, «: الصةاخلاملحبي يف  ً

ًوشاعرا ماهرا خامتة أئمة العربية وقائد «بـ» السالفة« يف العصامي السيد عيله ّ, وحال»ً
صعاهبا األبية ومن له فيها املزية العظمى واملحل الرفيع األسمى مع تعلق بسائر الفنون 

أقرأ , »وحتقق صدق به الظنون ورتبة يف األدب معروفة ومهة إىل تأثيل الفضل مرصوفة
 . لوجه اهللاًاحلرم احتسابايف  َتالميذه حتفة ابن حجر, ومات أثناء تدريسه هلا

 .هـ, رمحه اهللا١٠٧٦ ربيع األول سنة ٢٥تويف بمكة بلد اهللا احلرام يوم االثنني : وفاته
 :مصنفاته الفقهية* 

ُّمن علامء مكة, كل كتبه رشوح وحواش وخمترصات«: قال الزركيل يف األعالم ُ«, 
ال تنفك عن تلك ه أهلمعظم كتب أن ذلك العرص هو معلوم عن وكأنه يعيبه هبذا, ومما 

 .اتالصف
 : املوجود منها ـأ

ذكرها العجيمي ): هـ٩٧٤ت ( حاشية عىل حتفة املحتاج; البن حجر −]٢٣٢[
 »الفتوحات املكية«وذكرها حممد سعد باقشري يف . »ُحوايش عىل طرة التحفةكتب «: بقوله

 مصادر ونسبها األستاذ احلبيش يف).  كراسة٤٢(يف نحو : , ووصفها بأهنا)١٤٦ص(
 !.اهللا بن أيب بكر باقشريعبد : إىل من سامه) ٢٤٢ص(الفكر 

يف مكان منالشيخ ابن حجر أقوال  مجع عىل ها في املرتجمجر مصنفاته األخر 
َواحد, مع إيراد ما خالف فيه النهاية  عن حاشية السيد ً كثريا فيهانقلو للشمس الرميل, َ

وعدم وقوفه ه  عىل متحيصّ, مما يدل بعض استشكاالته فيهاعنب اج, وأعمر البرصي
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 شافعي جيمع بني أقوال ٍ لفقيهٍ مؤلفَولعل هذه احلاشية أول. عىل جمرد نقل النصوص

 .الشيخني ابن حجر والرميل, واهللا أعلم
 : نسختها

 ١٦٧(, تقع يف )فقه/٦٩٣(منها نسخة فريدة يف مكتبة األحقاف برتيم, حتت رقم 
ا, وامتازت بوجود ترمجة للمؤلف واسعة فيها إضافات ينقصها نحو ورقة من أوهل) ورقة

فصل يف واجبات (, وانتهت النسخة املوجودة أثناء ) صفحات أول احلاشية٦تقع يف (مهمة 
, وهي قديمة ولعلها بخط بعض اآلخذين عنه, ومل أحتصل عىل باقي هذه احلاشية )الطواف

ثم تبني يل أن . دة وحيدة حتى اآلنوالتعليقات النفيسة, وتعترب هذه النسخة عىل نقصها فري
لوجود تطابق بني , )هـ١١٣٢ت بعد  (حممد بن سعد باقشري هو الفقيه :كاتب هذه النسخة

 .»الفتوحات املكية« تارخيه يف ما كتبه عن املرتجم يف مقدمة هذه احلاشية وما ورد
ري ذكره الشيل وحممد باقش:  مجع اآلداب فيام يتعلق بالطعام والرشاب−]٢٣٤ [

منظومة حوت ما و عبارة عن , وه»نظم آداب األكل ورشحه«: وغريمها, وسامه الشيل
 :رشاب, أوهلاالطعام والهيم املسلم معرفته من آداب وأحكام تتعلق ب

ـــد ـــيمُاحلم ـــضلِهللا العظ ـــاح ِ الف ـــاتَأب ـــا طيب ـــلِ من  ِ األك
ــدانَتقــو ــه األب  ِرياتاخلــــ َ مجــــلُوتــــستفيد ِ للطاعــاتُ ب

 ْ احلـسنِه إىل الفعـلَ رصفـَأثمر ْننُّ الـسِوهو بـآدابَفإن جر
لتـــسهالًهـــا خمتـــرصاُنظمت الَ منها مج» ُاإلحياء«َوقد حو ُ ْ 
ــالنظم ــه رسُف ــظُ في ــة للحف ِع  ِ اللفــظَام إن كــان عــذبّالســي ٌ

 :نسختها
 .التايلاستخرجتها من رشحها 
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وهو : لطعام والرشابل مجع اآلداب فيام يتعلق باَ حتفة األحباب بح−]٢٣١[
ت ( للحجة الغزايل »إحياء علوم الدين«رشح عىل منظومته اآلنفة الذكر خلصه من 

... هللا الذي طهر قلوب أوليائه من شوائب النقصان  احلمد«: , أوله بعد البسملة)هـ٥٠٥
; فحق اللبيب أن يعتني بأوقاته, ومن أمهه ما يرصفه يف أقواته, فليكن فيها عىل أما بعد

املطعم, فليحرتز فيه عن : ن السنة الغراء, لتكون املباحات يف طاعاته, ومن أعظم ذلكسن
 ., إلخ»حرامه وشبهاته, وليأت بآدابه وحمبوباته

 :نسختها
 نسخة فريدة ونادرة يف مكتبة خاصة ببلدنا شبام حرضموت حرسها اهللا, تقع يف منه

 , وهبا إحلاقات وتصحيحات,ًمع سقط يف وسطها وبآخرها, وخطها قديم نسبيا) ورقة١٦(
 . عىل أهنا نسخة معتنى هبا قوبلت عىل بعض أهل العلم, واهللا أعلمّمما يدل
 :املفقود من مصنفاته ـ ب

]٢٣٦[−من  ١٤٦ص(, ويف يف مقدمة احلاشيةها حممد بن سعد ذكر:  فتاو
 .»ة يف الفقه وغريه, عزيزة عظيمة غري جمموعفتاووله «: وعبارته فيها, )فتوحاتال

 *من النقول عن هذه الفتاو: 
فتو للفقيه  َ وافق:٣٣٨ (,١٧٥, ١٤٣ ص:من املجموع الفقهي آلل السقاف −

 .٤٩٤, )هـ١٠٧٢ت : زين العابدين الطربي املكي
 .٦٩٩, ٤٦٠, ٤٤٤, ٤٣, ٣٤ ص:ومن الدشتة للعيدروس −
ذكره املحبي والعجيمي واحلموي :  خمترص فتح اجلواد رشح اإلرشاد−]٢٣٧ [

الف بني التحفة اخلَ التزم ذكر :ِ عىل أنه مل يتم, وأن املخترص: واتفقوا,وحممد بن سعد
يف مقدمة احلاشية بقلم حممد من وصفه ومل يذكره العجيمي والشيل, و. والنهاية واملغني
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الف ما يقع بني حتفة ابن اخلالف ما يقع بني اجلمع فيه من اخل فيه من َمجع«: بن سعدا

تحه وإيعابه ورشحه عىل املشكاة وإحتافه الذي يف فضل الصيام, وبينهن حجر وإمداده وف
, ألن الغالب )فيهام(, وللمغني والنهاية بـ)فيها(وبني املغني والنهاية, ورمز للتحفة بـ

 . انتهى املراد منه.»اتفاق عبارهتام
التزم فيه ذكر خالف التحفة «: ذكره الشيل, وقال عنه:  رشح اإلرشاد−]٢٣٨[

 ,»رشح ربع العبادات« :وذكره العجيمي وحدده بأنه. »هاية واملغني, لكنه مل يتموالن
 . »ربع العبادات من اإلرشاد عىل ً بديعا ًرشحاَّوألف «: , ونص عبارته!فقط

ذكرها حممد بن سعد باقشري يف الفتوحات تفرد ب: حاشية عىل فتح اجلواد ـ ]٢٣٩ [
 ).١٤٦ص(

وابتدأ يف رشح «: ذكره العجيمي, وقال:  رشح الرساجية يف الفرائض−]٢٤٠[
 بدرس, وقد ًالرساجية يف الفرائض مل يتم, وكان قد رشحها يف حال قراءيت هلا عليه درسا

لرساج الدين حممد ابن طيفور السجاوندي ينسب  :»الرساجية «متنو . انتهى.»انتفعت به
 ).هـ٦٠٠ت (الفريض احلنفي 

 .اشيةاحلبن سعد باقشري يف مقدمة ذكرها حممد :  تصنيفة يف الفلك−]٢٤١[
 رسالة يف الرد عىل القائل بالرجوع إىل منى بعد رمي مجرة العقبة يف النفر −]٢٤٢[
اشية, وقال عنها يف الفتوحات املكية احلذكرها حممد بن سعد باقشري يف مقدمة : األول

ِّرسالة يف احلط عىل القائل بالرجوع إىل منى بعد رمي مجرة ال«): ١٤٦ص( عقبة يوم النفر, ٌ
ًثم رأيت القائل بذلك بحثا ٌهو الشيخ عيل بن اجلامل, وليس لغري الشيخ عيل بحث يف : ُ ٍّ ِ

ُوجوب العود, فلهذا حط الشيخ  َّ ِإنه يفهم من بعض عباراهتم : اهللا باقشري عىل من قالعبد َ ِ َ ُ
َأنه جيب العود  . انتهى.»ُ

 .١٢٦ ص:الفقهي آلل السقافر يف املجموع ِكُذ:  خمترص شفاء األشواق−]٢٤٣[
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 ,)هـ٩١١ت ( السمهودي اهللاعبد  بن تأليف العالمة الرشيف عيل: »شفاء األشواق«و

مكتبة  سقيمة ب, منه نسخة)خ(, »شفاء األشواق فيام يكثر بيعه يف األسواق«: متامه
 . ) جماميع,٢٨٨٤/١( رقمها األحقاف برتيم

املجموع (ن ِّنقل عنه أمحد مؤذ: دخمترص العقد الفريد يف مسائل التقلي ـ ]٢٤٤[
السمهودي عيل لرشيف العالمة اجلليل السيد ا تأليف :»العقد الفريد«و. )١٤٣ ص:الفقهي

 ).٢ (١٨/٨٠: , منه نسخة قيمة يف مكتبة احلرم النبوي الرشيف رقمهاًأيضا) هـ٩١١ت (
 ):هـ١٠٩٣ −١٠٣١ ((*) العالمة حممد بن أيب بكر الشيل−١٥٤

, احلرب الفهامة, حممد بن أيب بكر بن أمحد الشيل باعلوي احلسيني السيد العالمة
هـ, وهبا نشأ يف حجر أبيه العامل الفاضل, ثم ١٠٣٠الرتيمي ثم املكي, ولد برتيم سنة 

 .هاجر إىل ظفار فاهلند, واستقر آخر عمره بمكة املكرمة
ت (والده :  برتيم عىل  مجع من الشيوخ, أجلهمًطلب العلم صغريا: شيوخه

, )هـ١٠٥٠ت ( والسيد أمحد بن حسني بافقيه, والسيد أمحد بن عمر البيتي ,)هـ١٠٤٠
 . , وهؤالء استفاد منهم يف علم الفقه)هـ١٠٩٨ت (طيب اخلاهللا بن أيب بكر عبد والفقيه 

, والشيخ )هـ١٠٧٢ت (العزيز الزمزمي عبد  الشيخويف مكة املكرمة أخذ عن 
                                           

 خبايا, حسن العجيمي, ٤١−٢/٣٨): ترمجة ذاتية (املرشع الروي, )نفسه(الشيل : مصادر ترمجته (*)
 :املخترص من نرش النور والزهر, مرداد, ٣/٣٣٦: خالصة األثر, املحبي, ٩٥ورقة ): خمطوط(, الزوايا
, البغدادي, ١٦٢−١/١٣٥): خمطوط(, فوائد السفر ونتائج االرحتال , مصطفى احلموي,٤٤٨ص

, عمر )١٠٥: ٩(, معجم املؤلفني, كحالة, ٦/٥٩: األعالم, الزركيل, ٢/٢٩٩: هدية العارفني
: تاريخ األدب العريب, بروكلامن, )١٣٧: ترمجة (١/٢٠٨): خمطوط(, الفرائد اجلوهريةالكاف, 

, ٥١٧ ص:مصادر الفكر اإلسالمي, احلبيش, ٢/٢٥: ث العريبتاريخ الرتا, فؤاد سزكني, ٢/٥٠٢
 .٣٦٠−٢٨٧ ص: مؤرخو مكة, أمحد اهلمزاين,٥٦٩و
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, )هـ١٠٨٠ت  (, والعالمة عيسى الثعالبي)ـه١٠٧٢ت (اجلامل أيب بكر عيل بن 
 ., والعالمة زين العابدين الطربي, وغريهم)هـ١٠٧٦ت (اهللا باقشري عبد والعالمة 

, والفقيه )هـ١٠٨٤ت (السيد سامل بن أيب بكر بن شيخان باعلوي املكي : تالميذه
الشيخ , العالمة اجلليل )هـ١٠٨٥ت (إمام الدين بن أمحد بن عيسى املرشدي احلنفي 

ْالفقيه إدريس بن أمحد الصعدي اليامين ثم و, )هـ١١١٣ت (حسن العجيمي احلنفي  َّ
والعالمة   يف حلقة درسه يف احلرم املكي الرشيف,الذي خلفه) هـ١١٢٦ت (املكي 

 من مكة إىل حرضموت ً, وأخذ عنه مكاتبة)هـ١١٢٣ت (مصطفى بن فتح اهللا احلموي 
 ., وغريهم)هـ١١٤٤ت  (العالمة السيد أمحد بن زين احلبيش

: بقوله أحواله وتصدره للتدريس يف احلرم الرشيف فصل املرتجم: منزلته العلمية
 الشيخ :أمرين مجاعة من مشاخيي, منهم) هـ١٠٧٢سنة (ملا تويف شيخنا عيل بن اجلامل «

باجللوس يف حمله من املسجد , رمحه اهللا وغريهم) هـ١٠٧٦ت (اهللا باقشري عبد اجلليل 
 ملالزمتهم ً اغتناما, منها اشتغايل بالطلب عند املشايخ املعتربين, بأمورُ, فاعتذرتاحلرام

قبل حلول وفاهتم, وذلك عندي أهم من التدريس, فلم يقبلوا, وأحلوا عيل يف ذلك, 
ٍفجلست يف املسجد احلرام عدة أعوام, ثم انقطعت عنه ملرض   بعدهاظلو, » شديدُ

 .وفاتهيدرس يف بيته إىل 
هـ, ختام ١٠٩٣ ذي احلجة ٢٩ تويف املرتجم بعد مرض لزمه ليلة الثالثاء :وفاته

 . سنة تامة, رمحه اهللا وغفر له٦٣العام اهلجري, وقد بلغ من العمر 
 :مصنفاته الفقهية* 

ُعددت له يف ترمجة مطولة وضعتها له  يف عدد من الفنون, وقد ضاع ) ً مؤلفا١٩(ّ
املرشع الروي, والسناء الباهر ذيل : (التارخيية وهيأكثرها, وقد اشتهر املرتجم بمؤلفاته 

 :, ومن مصنفاته الفقهية)النور السافر, وعقد اجلواهر والدرر, وهذه طبعت مجيعها
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 : املصنفات املوجودة ـأ
 للشيخ ابن حجر اهليتمي »َاملخترص« و:رشح خمترص اإليضاح يف املناسك ـ ]٢٤٥[

, ذكره يف ترمجته )هـ٦٧٦ت (ام النووي لإلم» اإليضاح«ه من َ, اخترص)هـ٩٧٤ت (
ُألفت رشح خمترص اإليضاح للشيخ ابن حجر, مجعت فيه ما يف «: الذاتية, وقال عنه َُ

يمي, واملحبي, والبغدادي يف َ, وذكره العج»الكتب املتداولة, فجاء يف جملدين كبريين
 ). ١/٣٧٠ (»جامع الرشوح«, واحلبيش يف )٢/٢٩٩(هدية العارفني 
هللا عىل ما منح من اإلنعام, ووفق للتفقه يف األحكام,  احلمد«: د البسملةأوله بع

 لطيف, ٌرشح; فهذا أما بعد... ورشع من تعظيم شعائر اإلسالم, وحج بيته احلرام, 
 لإلمام اهلامم, قدوة العلامء األعالم, صفي الدين أيب خمترص اإليضاحوتوضيح منيف عىل 

كي, أعىل اهللا درجته يف دار السالم, يفصل جممله, محد بن حممد بن حجر املأالعباس, 
 ., إلخ»ويبني معضله

 :نسخته
 ٢١٧.٣) (١٨٧٤(منه نسخة فريدة يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض رقمها 

ن مفهرسو املكتبة كوهنا مكتوبة يف ّ, ومخ) ورقة٤٨٢(, تقع يف )ش. فقه شافعي, ش
ىل حوايش النسخة تعليقات وإضافات  يف حياة املصنف, وع:القرن احلادي عرش, أي

 املؤلف أو ُ, ولعلها مبيضةًوبالغات, مما يدل عىل أهنا نسخة قيمة حقا) استدراكات(
 قوبلت عىل األصل, واملوجود نسخة كاملة يف جملد واحد, ولعل نسخة املؤلف األوىل

 . كانت يف جملدين حسبام ذكره يف ترمجته الذاتية, واهللا أعلم)املسودة(
ذكرها يف كذا سامها يف مقدمتها,  : رسالة يف العمل بربع الدائرة املجيب−]٢٤٦[

طلب مني مجاعة أو أؤلف يف علم امليقات, فألفت رسالة يف «: ترمجته الذاتية, وقال عنها
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; فهذه وبعد...  الزمان ّرَهللا عىل م احلمد«: أوهلا. , إلخ»علم املجيب, فانتفع هبا الطلبة

 . , إلخ»ً, وهي مرتبة عىل عرشين بابا الدائرة املجيبرسالة يف العمل بربع
 :نسختها

)  ورقات٦(يف )  جماميع,٤٣(برقم ) املولد( يف مكتبة مكة املكرمة  فريدةمنها نسخة
 من معرفة واأهنا تعود إىل القرن الثاين عرش اهلجري, ومل يتمكن) ٤٩٥ص (هاذكر مفهرسو

مع تها بمقارنة مقدم من كوهنا للمرتجم  وتأكدتعىل النسخة,وجوده اسم املؤلف لعدم 
 .التايل) النسخة الرتيمية( رشحها مقدمة

ذكرها يف ترمجته الذاتية, وقال عنه بعد :  رشح رسالته يف الربع املجيب−]٢٤٧[
, وانتفع به وكتبه كثريون من أهل مرص واليمن ً مفيداًثم رشحتها رشحا«: هاذكر متن
فمن أنفعها : لةَ املتداوُضةّأما رسائله املبي«: »بايااخل « يف, وقال تلميذه العجيمي»واهلند
 .» رسالته يف الربع املجيبُرشح

 ً, وجعل الشمس ضياءً وبدوراًهللا الذي أطلع يف سامء العلوم شموسا احلمد«: أوله
 من اآلالت يف معرفة علم ً; فقد استنبط العلامء رمحهم اهللا تعاىل كثرياوبعد ... ًوالقمر نورا

 , واملقعر, واملكحول, واحلافر, واملثمن, واملثلث, والربع, والكرة,ات, كاالسطرالبامليق
 ما اشتمل عىل ذلك لسائر : وغريها, وأشهرها عند احلذاق, واهلاليل, واملردوف,واملكعب

: اآلفاق, وليس يف اآلالت الفلكية بال ريب, ما يعمل به يف كل عرض مثل اجليب, كام قيل
 يف ذلك جامعة ً رسالةُ, وقد عملت)باجليوب حيصل املطلوب(: , و)ال ريب بعد اجليب(

 ., إلخ»ملا هنالك, وهذا تعليق حلل مبانيها, وتوضيح معانيها ملعانيها
 :نسخه

 أخي عليها بمساعدة ُ حييى برتيم, وقفت ابنيف مكتبة السادة آل: النسخة األوىل
 , مركز النور للدراسات يفًحاليا الرمحن بن حييى حفظه اهللا, وهيعبد السيد الفاضل زيد 
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ورقة غري مؤرخة, كتبت بأقالم متغايرة, ويف ) ٥٨(تقع يف . التابع لدار املصطفى برتيم

 . لغريهٌوجد تعليقاتت, و)هـ١٣٠٥ت (تعليق بخط الشيخ عيل باصربين ) ٨الورقة (
, )لك ف/١٧(حتت رقم ) مكتبة املولد الرشيف(بمكتبة مكة املكرمة : النسخة الثانية

 فرغ من َأن املؤلف): ٤٩٧ص(, ويف الفهرس ) ورقة٥١(هـ يف ١٢٩٨منسوخة سنة 
 .هـ١٠٧٦التأليف سنة 

 بالطائف رقمها  ريض اهللا عنهام ابن عباس مسجد احلربيف مكتبة: النسخة الثالثة
 ). ٥٦٩ص(, ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره )م١٨(

 :طبعته
عباس طاشكندي  . ملؤلفه د»لعربية السعوديةالطباعة يف اململكة ا« يف كتاب َورد

رشح عىل «: هـ١٣٣٠أن من مطبوعات املطبعة املاجدية بمكة املكرمة سنة ) ٩٥ص(
هذا الكتاب أعتقد أنه يقصد .  السيد حممد الشيل:, تأليف»رسالة يف العمل بالربع املجيب

: هـ١٣٢٩  مطبوعات املطبعة املذكورة لعامضمن) ٩١ص(يف  ًأيضابعينه, كام ذكر 
ال أدري هل هو نفس الكتاب أم غريه, ف, كذا بدون أي تفصيل, »رشح الشيل يف الفلك«

 .واهللا املوفقومل أقف عىل هذه املطبوعات ألصفها, 
ذكرها يف :  رسالة يف معرفة ظل الزوال كل يوم لعرض مكة املرشفة−]٢٤٨[

 .ترمجته الذاتية
 :نسخها

, )٥٦٩ص(رها األستاذ احلبيش يف مصادره منها نسخة يف دار الكتب املرصية, ذك
 ).رسالة يف معرفة ظل الزوال(بعنوان 

 .انفرد بذكرها يف ترمجته الذاتية:  رسالة يف املقنطر−]٢٤٩[
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 :نسختها

رسالة « عىل رسالة بعنوان )املولد الرشيف( مكتبة مكة املكرمة وقفت يف فهارس
 ١٢(, رقمها )هـ١٣(تعود للقرن الـ, جمهولة املؤلف, »يف معرفة العمل بالربع املقنطر

 ., فلعلها هذه)فلك
 : املصنفات املفقودة ـب

: ذكره يف ترمجته الذاتية, وقال عنه:  املنح املكية رشح التحفة القدسية−]٢٥٠ [
باملنح ُورشحت خمترص الرحبية املسمى بالتحفة القدسية, نظم اإلمام ابن اهلائم, سميته «

 .ومل يسمه, »بايااخل«يف  ًيمي أيضا, وذكره تلميذه العج»املكية
, )هـ٨١٥ت (الدين ابن اهلائم   للعالمة أمحد بن عامد:»دسيةُالتحفة الق«واملتن 

 »التحفة«, وعىل هذه »الرحبية«يف علم الفرائض, اخترص فيها متن ) ً بيتا٧٦(قع يف ي
: جامع الرشوحاحلبيش, : ينظر(عدد من الرشوح منها رشح السيد الشيل هذا, 

 إىل »جامع الرشوح« من يف املوضع الثاين حترف اسم املتن وقد) ٢/٩٤٨, و١/٥٦١
 . , واهللا أعلم»التحفة السنية«

ذكرها يف ترمجته الذاتية, : رسالة يف معرفة اتفاق املطالع واختالفها ـ ]٢٥١[
 .»بايااخل« يف وذكرها  العجيمي

ه ُيف ترمجته الذاتية, وتلميذمها َذكر:  رسالتان يف علم امليقات بال آلة−]٢٥٣, ٢٥٢[
 .»بايااخل« يف العجيمي
 يف ذكرها يف ترمجته الذاتية, وتلميذه العجيمي:  رسالة يف اإلسطرالب−]٢٥٤[

 .»بايااخل«
, وعنه »بايااخل« يف انفرد بذكرها تلميذه العجيمي:  رسالة يف أقدام الظل−]٢٥٥[

 .»نرش النور والزهر«نقل مرداد يف 
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 ):هـ١٠٩٨−?١٠٣٠ ((*)اهللا باقشريعبد د بن  الفقيه سعي−١٥٥
 ألبيه, الشيخ سعيد بن العالمة ًهو العالمة الفقيه, املدرس يف املسجد احلرام خلفا

 باقشري, احلرضمي ثم املكي, مولده بمكة يف حدود سنة  بن أيب بكراهللا بن سعيدعبد 
 .هـ١٠٣٠

املقري, ومجع السبع وارزمي اخلسكندر اقرأ القرآن عىل الشيخ أمحد بن : شيوخه
وقرأ عليه الشاطبية وغريها, وأجازه بعلم القراءات, ثم «: عىل والده, قال العجيمي

حيىص, وكان هو القارئ يف   ما الٍالزمه يف سائر الفنون العقلية والنقلية, فقرأ عليه وسمع
 ًزم أيضا, وال»ظمه ويصغي إىل قوله, وحيبه جدا, ملا حواه من املزاياعجملسه, وكان والده ي

يف احلديث وأصول الدين وغريها ) هـ١٠٧٧ت ( العالمة حممد عالء الدين البابيل درس
 .ريهمغوكان يطالع له, وقرأ يف املنطق عىل الشيخ أمحد بن أمحد عرفات العثامين, و

يف , قال )هـ١١١٣ت ( العالمة حسن العجيمي احلنفي أجلهممن : تالميذه
 ُ لطائف حمارضاته, وقرأتَه وسامعَزقت إقبالُمجالسته, ورحظيت وهللا احلمد ب«: »بايااخل«

عليه قطعة من ألفية ابن مالك, فكان يميل عليها حاصل ما يف الرشوح, بأحسن العبارات 
 . انتهى.», فاهللا جيزيه عني أفضل اجلزاءً كثرياًوأوضح املسالك, وسمعت من فوائده شيئا

الشيخ العالمة اللوذعي, «ـجيمي بوصفه تلميذه الشيخ حسن الع: منزلته العلمية
 َكان عذب«:  عنه, وقال»الفهامة الفقيه املتفنن األملعي, رحيانة األدب, رشف الدين

 الفقراء, ِه مع ما هو عليه من قرب الدمعة, وتعظيمُ املذاكرة, ال يمله جليسَّالكالم, شهي
 هو وال غريه بجمعه, ق, مل يتقيدّن الظن بالناس, وله كتابات ونظم جيد, إال أنه مفرَحس

جلس للتدريس . وكان قوي االستحضار, ال يكاد يسأل عن يشء إال وحيرضه جوابه
باملسجد احلرام يف جملس والده بعد انتقاله, فأبد العجائب, من حسن التقرير لتحفة 

                                           
, ١١٩−١١٨ ص):خ, نسخة دار الكتب املرصية(, بايا يف الزوايااخلحسن العجيمي, : مصادر ترمجته (*)

 .٢٠٦−٢٠٥ ص:املخترص من نرش النور والزهر مرداد, رياخل أبواهللا عبد 
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الشيخ ابن حجر, وإيراد كالم الشيخ ابن قاسم ومن بعده عليها, مع التكلم معهم, 

 .»و سنني, وقصدته هلا فتويف رمحة اهللا تعاىل عليهواستمر كذلك نح
يعكر عليه ما  عبارة العجيمي أن وفاته كانت بعد أبيه بمدة, ولكن ُرصيح: وفاته

َاملخترص من نرش النَّور والزهر«يف تاريخ القايض مرداد   ُتويف صاحب«): هـ١٣٤٣ت (» َ
 َ ذلكيعني ومل . انتهى.»هـ ثامن وستني وألف, كام أفاده بعض األفاضل١٠٦٨الرتمجة 
فأر أن ! الوفاةتاريخ  مع أنه نقل الرتمجة كلها من خبايا العجيمي عدا !البعض
سنة :  عىل األرجح عندي, فتكون وفاته)ستني(, وإنام تصحفت إىل )وتسعني: (الصواب
 .هـ, واهللا أعلم١٠٩٨

 :مصنفاته الفقهية* 
 عن ً, نقال)١١/٢١٢ (»لالفهرس الشام«ذكرت يف :  رسالة يف النكاح−]٢٥٦[

» خزانة الرتاث«, كام وردت يف )٦/٣٣٢(امللك سعود ) الرياض(فهارس مكتبة جامعة 
 .الصادر عن مركز امللك فيصل بالرياض

 :نسختها
, )ًجامعة الرياض سابقا (يف مكتبة جامعة امللك سعودنسخة فريدة منها توجد 

 ). ورقات٤(, تقع يف )جماميع/٢٠٥٢/١(برقم 
 ):هـ١٠٩٨ت  ((*)طيباخلاهللا بن أيب بكر عبد فقيه املفتي  ال−١٥٥

اهللا بن أيب بكر بن حممد عبد عفيف الدين هو العالمة الفقيه املفتي, شيخ املشايخ, 
 . احلرضمي الرتيمي, األنصاريطيباخلبن الفقيه أمحد ا

                                           
 ):خمطوط(, طابة يف تريماخلالرسالة اجلامعة يف ذكر من توىل طيب, اخل بكر أبوالشيخ : در ترمجتهمصا (*)

 التمهيدطيب, اخلاهللا عبد عمر بن , ٧٨−٢/٧٦ عقد اليواقيت اجلوهرية, عيدروس احلبيش, ٤٣ص
 .١٩٤ ص):خمطوط(, الكريم
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) هـ١٠٥٣ت (الرمحن السقاف بن حممد العيدروس عبد أجلهم السيد : شيوخه

قرأ ) هـ١٠٦١ت (بن شهاب الدين ا, والسيد الفقيه أيب بكر ً كامال»اإلرشاد« قرأ عليه
ِّعليه رشح الورقات للمحيل والبن قاسم, ورشح لب األصول للشيخ زكريا األنصاري,  َ َ

قرأ عليه يف علم القراءات والنحو, والفقيه السيد ) ?(والسيد احلسني بن عيل باهارون 
 وبعض , قرأ عليه خمترص بافضل واملنهاج واإلرشاد)هـ١٠٥٢ت (أمحد بن عمر عيديد 

فتح اجلواد وبعض التحفة قراءة بحث وحتقيق وتدقيق, والسيد عمر بن حسني فقيه 
 من التحفة البن حجر قراءة بحث وحتقيق, ًقرأ عليه أطرافا) هـ١٠٥٥ت (باعلوي 

أمحد بن , والشيخ )هـ١٠٤٧ت (باعلوي الرمحن بن علوي بافقيه عبد والسيد الفقيه 
  ).هـ١٠٥٢ت (القادر باعشن عبد 

ت (العزيز بن حممد الزمزمي عبد العالمة  وباحلرمني الرشيفني أخذ عن
 من فتح ًقرأ عليه طرفا) هـ١٠٧٦ت (اهللا بن سعيد باقشري عبد , والعالمة )هـ١٠٧٢

 أوائل اجلامع قرأ عليه) هـ١٠٧١ت (اجلواد, والعالمة أمحد بن حممد القشايش املدين 
 .لصغري للسيوطيا

, )هـ١١١٢ت (الرمحن العيدروس مؤلف الدشتة عبد الفقيه السيد : يذهتالم
, والعالمة أمحد بن عمر اهلندوان )هـ١١٣٢ت (اهللا بن علوي احلداد عبد واإلمام املجدد 

ت ( من أرض اهلند ْتَورُ دفني س,اهللا العيدروسعبد , والعالمة عيل بن )هـ١١٢٠ت (
أخذ عنه قبل ) هـ١٠٩٣ت (زة خطية حافلة, والعالمة حممد  الشيل له منه إجا) هـ١١٣١

وأكثر ُأخذت عنه الفقه واألصول والعربية «: هجرته من حرضموت قال يف املرشع
 .طيب, وغريهماخلاهللا عبد , والسيد زين بن عمر بلفقيه, وابنه الفقيه سامل بن »انتفاعي به

, ويف ًبرع يف علم الفقه خصوصا«: معةقال فيه مؤلف الرسالة اجلا: منزلته العلمية
, وهو يف الفقه كابن حجر زمانه, مقدم يف اإلفتاء عىل غريه من أقرانه, وقد ًغريه عموما
 . خطابة جامع تريم: طابةاخل ويعني ب. انتهى.»طابة, واإلفتاء, والقضاءاخل: اجتمع عنده
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 »الرسالة اجلامعة« منه هـ, كام يف ترمجت١٠٩٨اء سنة تويف بمدينة تريم الغنّ: وفاته
ورود ذكره عند : من امللفت للنظرو .)هـ١٣٥٦ت (طيب اخللشيخ أيب بكر فتي تريم امل

عىل بعض الفتاو, مما  ًمصححا ,»تشييد البنيان«طيب بارجاء يف كتابه اخلالعالمة عمر 
 كتاب تشييد البنيان سنة ُ يف ذلك األوان, فإذا كان تأليف للفتورهّيدل عىل تصد

َّإذا قدرنا أن ميالده و, ) سنة٦٢ ( فبينهامهـ١٠٩٨َهـ, وكانت وفاة املرتجم سنة ١٠٣٦
ل لإلفتاء وهو يف السادسة والعرشين, ويكون ّهـ, فيكون قد تأه١٠١٠كان نحو سنة 

 .ناهز التسعني, واهللا أعلميعمره عند وفاته 
 : الفقهيةمصنفاته* 

]٢٥٧[−ذيله «طيب حفظه اهللا يف اخل عيل قال عنها شيخي الفقيه حممد بن:  فتاو
مع األسف أن فتاويه اآلن مل نعثر إال عىل القليل «: جلده مفتي تريم»  الرسالة اجلامعةعىل

طيب, وهي نحو ثالثة كراريس فقط, وكانت موجودة اخلمنها عند بعض إخواننا من آل 
 بن عمر وقد نقل منها بعض علامء عرصه كاحلبيب العالمة طه. , بل من قريبًسابقا

عبد احلبيب العالمة : السقاف, فإنه نقل عنه عدة مسائل, وأما من نقل منها من تالميذه
 وهذه مواضع . انتهى.» منهاًالرمحن بن حممد العيدروس يف كتابه الدشتة, فإنه نقل كثريا

 :طيب يف الكتابني املذكوريناخلذكر الشيخ 
عن شيخه  (٩٢, ٩١, ٨٠, ٧٠, ٣٩ ص: من املجموع الفقهي آلل السقاف−

, ١٧٨, ١٧٦, ١٧١, ١٦٣, ١٥٠, ١٤٦, ١٤٢, ١٣٦, ١٣٠, ٩٤, )الزمزمي املكي
, )عن شيخه أمحد عمر عيديد (٢٨٠, ٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٧, ٢٥٤, ٢٥٣, ٢٤٢, ٢٣٢
٣٢٤, ٣١٩, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٩, ٣٠٨, ٣٠٦, ٣٠٥, ٣٠٤, ٢٩٥, ٢٩٣, ٢٨٨, ٢٨٢ 

رد  (٣٧١, ٣٦٥, ٣٦١, ٣٥٩, ٣٤٩, ٣٤٦, ٣٣٨, ٣٢٥, )يباحث شيخه الزمزمي(
, ٤١٧, ٤١٥, ٤١٣, ٤١٢, ٤١٠, ٣٨٥, ٣٧٩, ٣٧٨, ٣٧٣, )محد مؤذنأعىل الفقيه 

, ٤٥٨, ٤٥٧, )يطلب عرض جوابه عىل الفقيه مؤذن (٤٥٤, ٤٥٢, ٤٣٨, ٤٢٣, ٤٢٢
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الرمحن العيدروس, وأيب بكر وأمحد آل بافقيه, وحممد عبد : مذاكرة مع الفقهاء (٤٥٩
 عن شيخه ٤٩٤(, ٤٩٣, ٤٩٢, ٤٩٠, ٤٧٨, ٤٧٣, ٤٦٩, ٤٦٨, ٤٦٧, ٤٦٦, )باجبري

, ٥٤٧, ٥٤٥, ٥٣٩, ٥٣٢, ٥٢٨, ٥٢٦, ٥٢٥, ٥١٦, ٥١٣, ٤٩٦, )باقشري املكي
, ٦٠٩, ٦٠٢, ٦٠٠, )عيديد والزمزمي: عن شيخيه (٥٦٩, ٥٩٥, ٥٨٩, ٥٧٨, ٥٥١
اهللا بازرعة, باحويرث, عبد : اختالف فقهاء حرضموت (٣٠٩, ٦٤٧, ٦٤٤, ٦٤١, ٦٢٢

 ). للمكينيُطيباخل َمال. الزمزمي, والبابيل:  مكةِأمحد بن حسني بافقيه, وفقهاءوبابحري, و
, ٦٢٣, ٣٨٨, ٣٨٦, ٢٦٧, ١٥٤, ٧٩ ص:لعيدروستلميذه  من الدشتة ل−
٦٧٣, ٦٧٢, ٦٧١, ٦٧٠, ٦٦٩, ٦٦٨, ٦٦١, ٦٦٠, ٦٥٨, ٦٥٤, ٦٥١, ٦٢٥ ,
٧٠٠, ٦٩٩, ٦٩٨, ٦٩٧, ٦٩٦, ٦٩٣, ٦٩٢, ٦٨٤, ٦٨١, ٦٧٩, ٦٧٥, ٦٧٤ ,
٧٤٠, ٧٣٩, ٧٣٧, ٧٣٥, ٧٢٩, ٧٢٨, ٧٠٩, ٧٠٧, ٧٠٦, ٧٠٥, ٧٠٤, ٧٠٢ ,
٨١٣, ٨٠٧, ٨٠١, ٧٩٩, ٧٨٣, ٧٥٤, ٧٥٢, ٧٤٨, ٧٤٧, ٧٤٦, ٧٤٥, ٧٤٣ ,
٨٤٩, ٨٤٧, ٨٤٥, ٨٤٤, ٨٤١, ٨٤٠, ٨٣٩, ٨٣٨, ٨٣٣, ٨٢٥, ٨٢٠, ٨١٦ ,
٨٧٥, ٨٧١, ٨٥٥, ٨٥٤, ٨٥٣ , 

 : نادرةفوائد فقهية* 
لة أضمن فتو له يف مس) ٣٠٥ص(سقاف  آلل ال»املجموع الفقهي«جاء يف 

 :فطائفة: الذي أدركنا عليه مشاخينا افرتاقهم فرقتني«: إجارة الوقف ملدة طويلة, قوله
كالشيخ ابن حجر, فال يعملون : حيتاطون وال يتوسعون, ويقفون مع نصوص املتأخرين

 كأحباط ًفايف إجارة األوقاف إال باالحتياط فيام علم أنه وقف, وما مل يعلم كونه وق
وفرقة من ... املساجد وجروهبا قد يتوسعون فيه بالبيع واإلجارة املدة الطويلة للمصلحة 

السيد : ُيتوسعون ويعملون باإلجارة املدة الطويلة, ال سيام يف اجلروب, ومنهم: مشاخينا
 .)دارجة حرضمية(قطع األرايض الزراعية, : واجلروب. , إلخ»أمحد بن حسني نفع اهللا به
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مداخل الشيخ ابن حجر وفقه طيب باخل إحاطة الفقيه َ, يبني مدٌنص نفيسالذا وه

رع يف فتاواه وأحكامه, وهذا ال يتأتى إال ملن مارس كالمه ما هو عليه من تووكالمه, 
 .ًوخربه طويال

 مكة أوصونا ُومشاخينا أهل«:  صاحب الرتمجةوتقدم يف مقدمة هذا الفصل قول
َّألنه متتبع فيها, وحررها أكثر من : ه, قالواُ حيث اختلفت كتب»حتفة الشيخ«بالعمل بام  ٌ ِّ

 .انتهى. »غريها
 ):هـ١٠٩٩ت (بكر بن حسني بافقيه   الفقيه أبو−١٥٧

اهللا عبد بكر بن حسني بن حممد بن عيل بن أمحد بن  هو السيد العالمة الفقيه, أبو
ت (أيب بكر بن حممد بافقيه, باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي, ابن أخي السيد 

ف أيب بكر بن حسني بلفقيه, املتوىف ِّوهو غري السيد املتصو. قدمة ترمجتهتامل) هـ١٠٥٣
 , فينبغي التنبه لذلك)٢/٥٢: املرتجم يف املرشع(هـ ١٠٧٤يجافور باهلند سنة ِبمدينة ب

  .والتفريق بني االثنني
 ًكان إماما«: علوية الكرب عنه يف الشجرة الَمل أظفر له برتمجة وافية, سو ما ورد

اهللا تويف عبد وله أخ اسمه .  انتهى.»هـ١٠٩٩, تويف برتيم سنة ً عالمةً, فقيهاًفاضال
 ).٢/٣٧١: ترمجته يف املرشع(باهلند, كان من أقران السيد حممد الشيل املؤرخ 

 :آثاره الفقهية* 
]٢٥٨[−بعض املصادروردت جمموعة منها يف :  فتاو: 
 ٣٩٨, ٢١٢, ) عن فتو لباقشري مكةًنقال (١٤٤ ص:لفقهيمن املجموع ا −

 .٦١٣, ٦٠٨, ٤١٣, ٤٠٠, )برصيالعن عمر (
 .٦٦٨, ٦٦٥, ٦٦٠, ٦٥٨, ٤٥٢, ١٢٧ ص: الدشتةمنو −
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 ):هـ١١٠٠ت حوايل  ((*) الفقيه أمحد بن عوض احلرضمي−١٥٧
يف طرة جاء  الشيخ أمحد بن عوض املعروف باحلرضمي, كام ,هو الفقيه العالمة

: النسخة املخطوطة التي بمكتبة األحقاف برتيم, وسامه البغدادي يف إيضاح املكنون
وتابعه عىل هذه التسمية األستاذ  ,»ي الظفاريشهاب الدين أمحد بن عوض باحرضم«

 . )٢٧٣ص(احلبيش يف مصادره 
, وهو عبارة )التنباك(اشتهر بكتابه الذي ألفه يف حكم تناول واستعامل الدخان 

ومن خالل مطالعتي  ).التنباك(عىل سؤال رفع إليه, عن حكم رشب الدخان عن جواب 
 الشيخ ابن َأنه عاش أواخر القرن احلادي عرش, فقد وصف: كتابه املشار إليه, اتضح يل

أن : بشيخ شيوخنا, كام يتضح من السؤال الوارد يف الكتاب) هـ٩٧٤ت (حجر اهليتمي 
َدخوله هتامة اليمن ولقائه بعض أصحاب السيد : األمري الذي سأله ذكر يف مقدمة سؤاله

وإذا عرفنا أن اإلنكار عىل رشب الدخان . هـ١٠١٢حاتم األهدل الذي تويف سنة 
والتنفري عنه أول ما عرف يف حرضموت كان عىل لسان العالمة السيد احلسني بن الشيخ 

لداللة عىل , فهذه إشارات كافية يف ا)هـ١٠٤٤ت (أيب بكر بن سامل باعلوي العينايت 
 . ولؤالعرص الذي عاش فيه السائل واملس

 هو سلطان حرضموت; الكثريي?) عمر بن جعفر(هل السائل 
: اسم السائلمعرفتنا ب:  عليها من هذا الكتابُمن الفوائد اهلامة التي حتصلت

األمري الذي توىل هو عينه , وأنه )آل كثري( قبيلة ح كونه منّ, الذي أرج)عمر بن جعفر(
عمر بن : ً, واسمه تاما)هـ١١١٦عام (مقاليد احلكم والسلطنة يف حرضموت )  بعدفيام(

                                           
, )خ, نسخة مكتبة األحقاف(, شاكتنبيه الغبي ال, )نفسه(أمحد بن عوض احلرضمي : مصادر ترمجته (*)

 .٢٧٣ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ١/٣٢٦: إيضاح املكنونالبغدادي, 
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ِاهللا بن عمر بن بدر بوطويرق الكثرييعبد جعفر بن عيل بن  َ ومن الدالئل عىل ما . )١(ُ

أن معارصه العالمة السيد ): ٩٧ ص:تاريخ الدولة الكثريية( ما ورد يف ترمجته :ذهبت إليه
ه يف اهللا إبان حكمه, وكانت ُكان يناصح) هـ١١٦٣ت (اعلوي بطاهر بن حممد بن هاشم 

 .)هـ١٣٨٠ت  (حممد بن هاشم األستاذ العالمة) حفيده(بينهام مراسالت, أورد بعضها 
 ةم الرشعيو بالعلً مهتامً رجالَ إىل أن هذا األمري كانُ عىل ما تقدم; فإين أذهبًوبناء
 ثم للدخان ِ تعاطي السكان للقاتَ والحظ, وأنه ساح يف شبابه يف هتامة اليمن,اوحتصيله

, وبينهم علامء وصلحاء منسوبون يف التلمذة للسيد حاتم )آنذاك (ًالذي ظهر حديثا
, العامل الصالح الذائع الصيت, وبام أن علامء حرضموت قد )هـ١٠١٢ت (األهدل 

يب بكر  احلسني ابن الشيخ أُأنكروا عىل شاريب الدخان وحرموا استعامله, ومنهم السيد
كام اشتهر ونقل عنه ) بيثةاخل(الذي رفع عقريته بالتحذير من تلك النبتة ) هـ١٠٤٤ت (

ه للشيخ َ الراغب يف العلم سؤالُمما هو مدون ووصل إىل علمنا, فقدم األمري الشاب
 . صاحب الرتمجة

بقي عىل صلة ) هـ١١٣٠ إىل −١١١٦من (ثم بعد أن توىل السلطنة يف حرضموت 
يستمع إىل نصائحهم ويستشريهم, كام يعلم من رسائل العالمة طاهر بن بأهل العلم, 

, إىل السلطان عمر بن جعفر الكثريي, الذي ليس هو إال مرتمجنا) هـ١١٦٣ت (هاشم 
 . واهللا أعلم

                                           
هناك ثالثة حكموا حرضموت من آل كثري بنفس . ٩٦ ص:تاريخ الدولة الكثرييةحممد بن هاشم, )  ١(

ِاالسم, مجيعهم من ذرية السلطان بدر أيب طويرق  َ من : والثايناملذكور أعاله, : األول, )هـ٩٩٣ت (ُ
حممد بن هاشم, (هـ ١٢٤٠; حكم إىل سنة عمر بن جعفر بن عيل بن عمر بن جعفر: أحفاده; واسمه

عمر بن جعفر بن عيسى بن بدر بن عمر بن بدر أيب : والثالث, )١٢٣ ص:تاريخ الدولة الكثريية
ِطويرق الكثريي َ َّ, ويعرف بصاحب العقاد, كان يف ج) يف درجة األولًنسباوهو  (ُ َ اوة ثم خرج إىل ُ

 ).١٥٧ ص:تاريخ الدولة الكثرييةحممد بن هاشم, (هـ, ١٢٤٣حرضموت, تويف بشبام 
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 :مصنفاته الفقهية* 
ٌكتاب يناقش :  الغافل الغبي الشاك القائل اجلازم بتحريم التنباكَ تنبيه−]٢٥٩[

خان وتعاطيه, ويرد عىل القائلني بتحريمه, ذكره البغدادي يف إيضاح حكم رشب الد
أن تاريخ كتابة : وذكر ,»تنبيه الغافل الشاك بتحريم التنباك«: وسامه) ١/٣٢٦(املكنون 

تابعه عىل نفس التسمية األستاذ احلبيش يف وهـ, ١٢٢١سنة : ة التي وقف عليهانسخال
 عن ًه نقالُّ للعنوان الذي أثبتً كثرياٌ خمالف, والعنوان الذي أورداه)٢٧٣ص (مصادره 

 . نسخة األحقاف
هللا الذي بعث رسوله البشري النذير بكتاب أحكمت آياته  احلمد«: أوله بعد البسملة

 خبري إىل كافة مجيع خليقته, من سائر عوامل إنسه وجنه ومالئكته حكيمثم فصلت من لدن 
بدر ... ناب األكمل, واألديب األفضل فقد وصل إيل سؤال من حرضة اجل: أما بعد... 

وأورد صورة السؤال يف , الخ»  للفضائل والفواضلً, ال زال أهالعمر بن جعفرالدين 
 ألمهيته وتعلقه بشخصية حاكم وسلطان من سالطني املسلمني يف ًأربع صفحات, ونظرا

 : والصياغةالعصور الوسيطة أنقله بنصه, ملا فيه من اللطافة والرباعة, وحسن التعبري 
 وبه ثقتي, بسم اهللا الرمحن الرحيم«

بائث وهنانا عن اخلهللا الذي أحل لنا الطيبات بمنه وفضله, وحرم علينا  احلمد
 ًمناهج سبله, وجعلنا أحسن األمم وأهداها إىل توحيده, وخصصنا بام مل خيصص به أحدا

 ًرآن, وجعله لنا دليالمن عبيده, ورشح صدرونا باإليامن, وبني لنا ما ارتضاه منا يف الق
وحجة عىل الكفر والطغيان, حتى أطفأ شعل نار الشيطان, وبعث لنا نبيه الذي هدانا إىل 
مسالك الرشد ومعامله, وأوضح لنا ما خفي علينا من لوازمه, صىل اهللا عليه وسلم وعىل 

 . آله وأصحابه أئمة اهلد ومصابيح الدين إىل يوم الدين
 عن مشافهة الكالم, إىل قدوة العلامء األعالم, الفقيه العامل ُ; فكتايب هذا ينوبوبعد



٦٨١ 
َطيب املصقع ذي القدر الشهري, أمحد بن عوض, عرف باحلرضمياخلالنحرير, و ِ سؤايل . ُ

إين ملا دخلت اليمن امليمون, : ِّالزلت أقتدي يف مهمي بعد اهللا ورسوله عليه: إليه
كالفقيه عيل ا وأعالمها وأعياهنا, املحروس عن الغري والفتون, اجتمعت ببعض سكاهن

, وبعض ممن صحب السيد حاتم بن أمحد األهدل, املنيب املخبت األفضل, اجليزاين
فرأيتهم يف بعض جمالسهم بل غالب أوقاهتم السيام وقت الضحى, فرأيتهم يأكلون 

 ما هذا الذي أنتم تأكلون? وما الذي: فقلت هلم. , وأكلهم كثري, ويشء غري يسريًشجرا
 له تنتمون? 
 هذا القات, املعني لنا عىل العبادات, هل تأكل منه?: فقالوا

 . إين مل آلفه, وال يف بلدي أعرفه, لكن أجابر القوم, هذا اليوم: فقلت هلم
ُوكلفني معهم جربي بعض فضول, لعيل أخترب كنه حقيقة هذا املأكول, فأكلت, 

دير أعضاء, غري أهنا مل تفض إىل اتكلت, فرأيت منه بعض نشوة, وبعدها ختاهللا وعىل 
 . زوال العقل كام يف املخدرات واملسكرات

هل حصل فيه حتريم من أحد من الفضالء, الكبار, العلامء األحبار? : فساءلتهم
كاعرتاضهم عىل القهوة وهي أيرس من هذا القات وأقل نشوة, إذ بنت البن ليس حيصل 

 منها ما حيصل من هذا القات?
 أفتى فيه بتحريم, وكذا من قال قبلنا من اجليل القديم, وقد ًلم أحدامل نع: فقالوا

أكلوه السادة املقتد هبم, كابن رزين ومن بعده من الفضالء, نفعنا اهللا برسهم 
تر اآلن يف هذا الزمان, ملا ظهر هذا التنباك,  .واملسلمني, وأعاد علينا من بركاهتم أمجعني

 من العلامء ً من له فضل ومن عليه أساس, ومل أر أحدالق والناس, ورشبهاخلواستباح مع 
أفتى وجزم بتحريمه, وهو يرشب يف مكة املرشفة, واملدينة املنورة, غري خاف, ومجلة من 
ِأعياهنا وفضالئها يرشبون, وال عىل من يرشبه يعتبون, واآلن بلغني عن بعض ساداتنا نفع 

 . رشبه أو يرومهاهللا هبم, أنه أفتى بتحريمه, وأفتى بنكال من ي
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 ِّهل مع املحرم فيه نقل, أو قاسه بمصله حمرم?: فقلت للقادم من هناك
ُال, وربام أن املجهول حيرم استعامله, وهذا يشء ليس بمجهول, منذ عرشين : فقال ُ َ َّ

ًسنة مل ير الناس منه رضرا , بل أهل دود األسنان أفادهم, وأهل البلغم زادوا منه عافية يف َ
ُأن القات بارد يابس حمصل املداوم منه جنون, وأهل البلغم : م مع ذلكأجسادهم, ث ٌ ٌ ٌ َ

والطبع البارد حيصل معهم سلس وقلة شاهية للجامع, فلم حيصل فيه اعرتاض مع ما 
بام يصلح ـ شوهد من طبعه ووجود التخدير والنشوة التي حتصل آلكله, فام اجلواب 

 .  انتهى السؤال.»م يكره? والسالم عليكمحيرم استعامله أ:  عن كنه أمره ـصدر حمبكم
ما حكم هذه الشجرة : وخالصة املقال, وحاصل اختصار مقصود السؤال«: ثم قال

اص والعام, واإلماء اخلالتي ظهرت وشاع رشهبا يف مجيع األمصار والبلدان? ورشهبا 
سامة والعبيد, واألصاغر واألكابر واألفاضل واألراذل, والعرب والعجم واألتراك, امل

  التحريم أو الكراهة أو اإلباحة?بشجرة التنباك, ما حكم اإلفتاء فيها بالطريق الرصيح, أهو
 بعد االستخارة إىل ما سأل عنه وطلب, وبادرت إىل حتقيق ما فيه رغب فأجبته

ودأب, وخرصت الكالم يف ذلك املرام, مع ما أضمه إليه من فوائد وزوائد هي من 
إعالم, ومهمة, ومتمة, وخامتة, وجعلتها ملجموع ما : , يفغري مقصود اجلواب شوارد

 الغافل الغبي الشاك القائل اجلازم بتحريم َتنبيه: يف اجلواب حاوية حاكمة, وسميته
 ., إلخ»التنباك
 :نسخه

هـ, ١٢٠٣نسخة بمكتبة آل احلبيش بالغرفة بحرضموت كتبت سنة : النسخة األوىل
, )٧٠ص(اهللا احلبيش عبد منية لألستاذ حسب فهرس املخطوطات الي )٣٦٣(رقمها 

ُ وذكر يف هذا ٢/٨١٦: , والفهرس الشامل)٢٧٣ص( يف مصادره ًوذكرها أيضا
  ). ورقة٥٠(أن عدد أوراقها : الفهرس
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مصنف ن أ: )٧٠ص(» فهرس املخطوطات اليمنية«ومن عجائب ما ورد يف 
وهذا !! هـ١٢٠٣نة  أن هذه النسخة كتبت س:ه عقبوجاءهـ, ١٢٢١ سنة ه فرغ منالكتاب

 !.ه بنحو عرشين سنةِ قبل تأليفُأن يكتب الكتاب; ٌأمر مستحيل
غري مؤرخة تقع ) جماميع/٣٠٧٧/٥(بمكتبة األحقاف برتيم برقم : النسخة الثانية

 :  ما نصهالنسخةوجاء عىل طرة . , وعليها اعتمدت يف ذكر تقدم) ورقة٦٤(يف 
 هذا الكتاب سؤال من الشيخ عمر بن جعفر«

 طيب الفقيه العامل قدوة العلامء األعالم ذي القدر الشهرياخلىل إ
 أمحد بن عوض عرف باحلرضمي, نفعنا اهللا بأرسارهم,

 . , إلخ»..تنبيه الغبي : املسمى
 .ُاعتمدت يف وصف الكتاب هذه النسخة وعىل

 :فائدة نفيسة
ديمة بقلم  يف هامش النسخة القَدِجُوو«:  نصهاة النسخة الرتيمية مخامتوجدت يف 
فليعلم الواقف عىل هذا الكتاب, أن السائل : بن بدر املذكور] جعفر[السلطان عمر بن 

, وإنام املطلوب مما ذكر ً وال نشوقاً وال رشباًول كالمها ال يستعمالن التنباك, ال أكالؤواملس
 .»بالكتاب الفائدة, وناهيك بفائدة صلتها عائد بالرشع الرشيف, ومقامه العايل املنيف

 حرضموت ُ إليه من كون السائل هو سلطانُتوهي تؤكد صحة ما ذهب. انتهت الفائدة
 .هللا رب العاملني واحلمد, الكثريي

 إىل − ٥٥من ق  ] (Ard II ٩٦/١٦٧٣[ بمكتبة البنجاب الهور :النسخة الثالثة
الفهرس «يف كام ). ٣٤٨ص( املخطوطات بمكتبة جامعة البنجاب  , كام يف قائمة)٨٢ق 
 .٢٧٣ ص:للحبيش» مصادر الفكر«و, )١٥٨٨: رقم  (٢/٨١٦: »املالش
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 ):هـ١١٠٠ت حوايل (الرمحن بن أمحد باجمبور; احلفيد عبد  الفقيه −١٥٨
الفقيه العالمة أمحد بن الفقيه بن ) الثاين(الرمحن عبد هو الفقيه الشيخ الفاضل 

 عىل ترمجة مفردة, وكنت مل أقف له. الرمحن باجمبور, الشبامي احلرضميعبد املفتي الشيخ 
َأظن أنه وجده شخص واحد, إىل أن متعنت يف الفتاو املنسوبة إليهام الواردة يف كتايب َّ ٌ َ َُ َّ :

 ِ الفقهاءِ يف طبقاتً ملحوظاًجمموع آل السقاف, ودشتة العيدروس, فوجدت تفاوتا
 .فتاوامهااملصادقني عىل 

 خالل شواهد أرضحتهام يف , منً واحداًني ال شخصاَثم تأكدت من كوهنام شخص
هذا « : كل واحد منهامتب عىل قربُببلدنا شبام حرضموت, وقد ك) جرب هيصم(مقربة 

, وأقرب تاريخ وجدته يف الشواهد السليمة هو سنة , إلخ»..الفقيه العالمة .. رضيح 
الشيخ الفقيه حممد بن أمحد بن : وهو) حفيد صاحب هذه الرتمجة(هـ سنة وفاة ١١٦٣

 .باجمبور) األول(الرمحن عبد بن أمحد بن الفقيه العالمة ) الثاين(محن الرعبد 
ت بعد  (الفقيه السيد أمحد بن عمر عيديد : من طبقة شيوخه: شيوخه ومعارصوه

 :الدشتة( يف مسألة متعلقة بالرتكات ُ املرتجمه عىل حكمهاَله فتو وافق) هـ١٠٥٢
 ). ٨, ٧ص

 مؤرخ يف سنة ٌتعقيب) هـ١٠٦٣ ت(وللعالمة السيد طه بن عمر السقاف 
الرمحن عبد ِاملعارص الفقيه «:  الرتمجة وذكره بلفظِعىل فتو للشيخ صاحب, هـ١٠٥٣
) هـ١٠٩٨ت (طيب اخلاهللا عبد وللشيخ ). ٣٤٤ ص:املجموع الفقهي(, كام يف »باجمبور

 :ةالدشت(, »الرمحن باجمبورعبد وقد سألني عن ذلك الفقيه الورع «: فتو صدرها بقوله
الرمحن باجمبور وبني عبد , ووردت مباحثة يف بعض مسائل الطالق بني الشيخ )٨١٩ص

 ).٤٥٢ ص:يف الدشتةكام ) (هـ١٠٩٩ت (السيد أيب بكر بن حسني بافقيه 
): تقدم ذكره(اهللا بن عمر بارشاحيل عبد  أمحد بن ُه الفقيهِمن طبقة تالميذ: تالميذه
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ه الشيخ حممد بن عمر بارشاحيل ِّإرسال عم :هُمفاد) ٨٠٦ ص:الدشتة(ٌورد عنه نقل 

كام أعتقد أن . »سيدنا« باجمبور بـَ الشيخُ, ووصف الكاتب املرتجم إىل الفقيه باجمبورًكتابا
 يف ودعدم »الدشتة« مصنف )هـ١١١٢ت (الرمحن بن حممد العيدروس عبد السيد 

: »شيخنا«بـ »الدشتة«فهو يصفه يف مواضع كثرية من كتابه املرتجم, اآلخذين عن 
 ).١٣٤ص(: »سيدنا وشيخنا الفقيه الصالح العالمة« أو بـ,)٨٦ص(

الرمحن باجمبور عبد أن الشيخ : , ما يفيد)٢٤٨ ص:الدشتة (ورد يف كتاب: وفاته
 إمامة املسجد اجلامع ونظارة أوقافه, وكان يقوم باستغالل أرايض الوقف ًكان متوليا

 وقد مخنت بقاءه .هـ١٠٧٥ مجاد األوىل سنة حلسابه, وأن آخر غلة استغلها كانت شهر
 .عىل قيد احلياة إىل أواخر هذا القرن, واهللا أعلم

 :آثاره الفقهية* 
]٢٦٠[−عنهاًمل أقف عىل ذكرها عند أحد قبيل, ووجدت نقوال:  فتاو : 
 .٣٤٤ ص:, مل يرد فيه سو نقل واحديف املجموع الفقهي آلل السقاف −
, ٨٠٦, ٥١٨, ٥٠٠, ٤٥٢, ٢٤٨, ١٣٤, ٨, ٧ص :ويف الدشتة للعيدروس −
٨١٩ . 
 ):هـ?١١٠٠ت حوايل  ((*) الفقيه أمحد باشعبان بافضل−١٦٠

اهلادي بن حممد عبد هو العامل الفاضل, الفقيه الصالح, الشيخ أمحد بن أيب بكر بن 
 .باشعبان بافضل, املذحجي السعدي, الرتيمي احلرضمي, ولد برتيم ونشأ هبا

نهم أحد يف ترمجته, كام ال يعلم اآلخذون عنه, وأقىص ما بلغه مل يسم م: شيوخه
                                           

 وما بعدها, ١٠٠ ص:النفائس العلوية يف املسائل الصوفيةاهللا بن علوي احلداد, عبد : مصادر ترمجته (*)
 .٢٤٩−٢٤٤ ص:صلة األهلحممد بن عوض بافضل, 
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, وكانت )هـ١١٣٢ت (اهللا بن علوي احلداد عبد أنه من أقران اإلمام الكبري : العلم عنه

بينهام رسائل متوالية, انتخبها تلميذه العالمة أمحد بن زين احلبيش وضمنها الكتاب 
, كام أدرجها الشيخ حممد بن عوض بافضل »يةالنفائس العلوية يف املسائل الصوف«ى ماملس

 .يف ترمجته
الشيخ األجل, الفقيه «وصفه اإلمام احلداد يف بعض مراسالته بـ: منزلته العلمية

 ., وغري ذلك»الصويف, العارف اللطيف, املحب املحبوب يف اهللا
رحل ريض اهللا عنه إىل «): ٢٤٤ص(قال الشيخ حممد بن عوض بافضل : وفاته
, يف آخر )بلقام(ندية, وأقام هبا ينرش العلوم الرشعية, حتى فاجأته املنية, ببلدة الديار اهل

 . انتهى.»القرن احلادي عرش, أو أول الثاين عرش
 :مصنفاته الفقهية* 

ذكره الشيخ حممد بن عوض بافضل يف صلة األهل :  كتاب املنتقى−]٢٦١[
: هـ, ووصفه بقوله١٠٧٩أنه فرغ من تأليفه سنة : خهَسُ, ونقل عن بعض ن)٢٤٤ص(
أجاد فيه غاية اإلجادة, وهو عىل صغر حجمه عظيم الفائدة, حيتوي عىل بيان املهامت «

 .»الدينية, والعقائد اإليامنية, ومجل من األخالق النبوية, واآلداب املرضية
بني اإلسالم عىل «: ملسو هيلع هللا ىلص; فقد قال رسول اهللا وبعد«: أوله بعد البسملة وديباجة

جعل مقدمته يف العقيدة, و. , إلخ» رسول اهللاًال إله إال اهللا, وأن حممدامخس, شهادة أن 
 .أعقبها بفصول الفقه, فخامتة يف السلوك واآلداب

 :نسخه
هـ, ١٢٨٤ مجاد اآلخرة سنة ١٣بمكتبة خاصة بشبام, كتبت يف : النسخة األوىل

نان املنان, الفقري احلعبد باسم كاتبه لنفسه «: ما نصهكتب عىل طرهتا , ) ورقة٣٤(تقع يف 
اهللا بن سامل بن أمحد بن عوض صلعان, غفر اهللا له ولوالديه, ومعلميه عبد عوض بن 



٦٨٧ 
قرضت من شبام منذ ) آل صلعان(وهذه األرسة : قلت. » اللهم آمني,وصاحبيه, آمني
 .ًنحو مخسني عاما

هـ, ١٢٦٠, كتبت سنة )جماميع/٢٨٢٧/٢(بمكتبة األحقاف رقمها : النسخة الثانية
 ). ورقة٤٥(يف 

, ) ورقة٢٦(, تقع يف )جماميع/٢٩٧٨( برقم ًيف مكتبة األحقاف أيضا: النسخة الثالثة
 .خراآلناقصة 

*          *          * 



٦٨٨ 

  الثايناملبحث
 يف أعالم فقهاء القرن الثاين عرش اهلجري

 ):هـ١١١٢ت  ((*)الرحيم ابن قايض باكثريعبد  القايض −١٦١
اهللا ابن عبد الرحيم بن حممد بن عبد لفقيه املحقق, الشيخ هو القايض العالمة, ا

, ولد هبا ونشأ نشأة )تريس(قايض باكثري, الكندي الرتييس احلرضمي, مولده ببلدة 
 .صاحلة

والين, اخلمحد بن طاهر أتفقه بحرضموت عىل يد الشيخ الفقيه عامر بن : شيوخه
مة فأخذ هبا عن الشيخ إبراهيم باغريب  بن حسني بامهري, ثم سار إىل مكة املكروالفقيه عيل

اهللا بن أيب بكر قدري عبد ُوأكثر انتفاعه به, وعن الشيخ الفقيه املقرئ ) هـ١٠٨٠ت (
 عليه يف احلرم املكي الرشيف زمن جماورته, ويف بلدته ً, مرتددا)هـ١١١٨ت (باشعيب 

: »احبناص«بحرضموت عقب رجوعه إىل وطنه, وكان شيخه باشعيب يصفه بـ) الواسطة(
اهللا سعيد عبد َونقل املرتجم يف بعض فتاواه عن الشيخ ). ٥٥ ص:البالبل الصادحة(

 ).١٧٥ ص:املجموع الفقهي آلل السقاف): ( هـ١٠٧٦ت (باقشري املكي 
, )هـ١١٤٥ت (الرحيم عبد أجلهم ابنه العالمة النحرير الشيخ عيل بن : تالمذته

, كام أخذ عنه الفقيه السيد )هـ١١٤٤ت  (والعالمة اجلليل السيد أمحد بن زين احلبيش
                                           

البنان , حممد باكثري, بخطه قديمة , أوراق وكناشات)ابنه (باكثري يمالرحعبد عيل بن : مصادر ترمجته  (*)
 .٢٥٩ص: مصادر الفكر,  احلبيش, ٩٩, و٧٦ ص:املشري



٦٨٩ 
عبد اهللا باحسن مجل الليل, والفاضل األمري خالد بن حسن بن السلطان عبد علوي بن 

 .النحو واألصول: َاهللا الكثريي أخذ عنه علمي
 ,الفقيه العالمة, املتفنن, املنصف, الورع«: قال عنه ابنه الشيخ عيل: منزلته العلمية

 عىل الفقه, وتوىل القضاء ً عظيامً إقباالًكان مقبال: , ووصفه بأنه»دقق امل, املحقق,الصدوق
ٌسنتني, ثم حصلت قضية صدع فيها باحلق وعزل نفسه عىل إثرها, ثم طلبه ) َبور(يف بلدة 

ُالسلطان الكثريي لتويل القضاء بشبام فأقام عىل ذلك سنتني ومخسة أشهر, ثم عزل وعاد 
نوات أكمل فيها خدمة نسخته من حتفة املحتاج بالتعليق إىل تريس وأقام هبا نحو ست س

هـ إىل ١٠٩٤ ذي القعدة سنة ٦والتحشية, ثم بعدها توىل القضاء يف تريم ابتداء من تاريخ 
 ًمبتىلأنه كان ): ٢٤٧ص(» جمموع مواعظ اإلمام أمحد بن عمر ابن سميط«ويف . وفاته

 !بالوسوسة
 فقهية يف مسألة اهلالل ذلك العام بني استفحلت مشادة: هـ١٠٩٦قضية اهلالل عام 

رفع : مرتمجنا اجلليل, وبني الفقيه حممد باعيل, حول رؤية هالل شوال ذلك العام, وسببه
َسؤال للفقيه باعيل يتعلق بحكم الرؤية فأجاب عليه, ولكن اجلواب مل يرق للمرتجم, 

 .فأفتى بخالفه
 عن فتو الفقيه ًالليل مدافعااهللا باحسن مجل عبد فانرب تلميذه السيد علوي بن 

َ, بل وناظر السيد باحسن شيخه املرتجم, ولكنها انجلت عن تراجع )ضد شيخه(باعيل  ُ
ُولكن األمر طال, وكثر . السيد باحسن وإقراره لشيخه القايض املرتجم فيام ذهب إليه َ

 فساروا اهللا بن أيب بكر القدري باشعيب,عبد اجلدل, ثم استقر األمر عىل حتكيم الشيخ 
َإليه, عرضوا األمر عليه, فكانت فتواه موافقة ملا ذهب إليه القايض باكثري, وحسم النزاع ِ ُ .

 :الرحيم هذه القضية يف قصيدة له, قال فيهاعبد وخلص ابنه الفقيه عيل بن 
 



٦٩٠ 
ــــور ــــب من ــــاه ل ٌومــــن بعــــد ذا لب َّ ٌّ ُ ّ ــر ِ ــسن األغ ــد اهللا باح ــن عب ــصدر اب ْب ِ َ َِ 

َ العلــم واحلجــاِالــرمحن ذي ِأيب عابــد ِ ـــر ْ ـــوذعي إذا نظ ـــوم الل ـــضم العل ْخ ِّ َِّ ِ َ ِ 
ٍســـاللة ســـادات كـــرام جحـــاجح َ ٍ ٍ ُ ِخيـــار خيـــار  ُ َِ َلـــق بـــاح بـــه اخلِ  ْرباخلـــِ
ًأصــــاخ ملــــا يلقــــي إليــــه منــــاظرا َ ُ ْولكـــن بإنـــصاف فلـــام اهتـــد أقـــر َ َ َ َ ٍ َِ ْ 

ُمنهله العذب الزالل«و ُ َّالــشهد يف الــذو  عـىلَالذي حـال»ُ ِ ْق الــصحيح الــذي هبــرَّ ِ َّ ِ 

َكــيام ينــاظر الـــ)ِعينــات(َوســار إىل  ــر َ ــا النظ ــي أخ ــشعيبي التق ــعفيف ال ْـ َّ ََّ ُّ َ 

ٍفأنـــصف فاســـتجىل الـــصواب بلفتـــة َ َّ َ ــــستيقنا َ ــــه م ــــاح ب ًفب َِ َ ــــرَ ــــه األب ْ أن ُ َّ 

ــو ــن اهل ــدين ع ــي العان ــبح يرم َوأص َ َ َِ ِ ـــر ِ ـــه وت ـــاء ميثاق ـــه إيف ـــوس ل ْبق َُ َ ُِ ٍ َ(*) 

هللا, كانت وفاة والدي  احلمد«: ُوجدت بخط ابنه العالمة الشيخ عيل ما نصه: هوفات
وهذه .  انتهى.»ٍّقايض بحق كامل= هـ ١١١٢الرحيم ليلة األربعاء أواخر رمضان سنة عبد 

رمحه اهللا يف ) هـ١٣٥٥ت (الفائدة مل يذكرها أحد قبيل وهللا احلمد, حتى الشيخ حممد باكثري 
 !ك األول لآلخر, وكم تر» املشريالبنان«تاريخ أرسته 

 :مصنفاته الفقهية* 
إهنا يف «: قال عنها ابنه العالمة عيل:  تعليقات وحوايش عىل حتفة املحتاج−]٢٦٢[
 عىل هذه ً, قال الشيخ حممد باكثري معلقا»خزانة كاملة: ٌكتاب, ويف احلقيقة: الصورة
ُملا مجعته من التحرير والتصحيح و«: العبارة : وقال ابنه. »من الرشوح واحلوايشدمة اخلَْ

ُأقام نحو ست سنوات وغالب اشتغاله باملراجعة واملطالعة والتحصيل حتى قارب إكامل «
َ, وذلك عقب عزله من قضاء »دمة هلا من املطوالت والرشوح واحلوايشاخلالتحفة مع 

 . شبام أثناء إقامته برتيس
                                           

 .٢/٢٢: تاريخ الشعراءاهللا السقاف, عبد , ٨٠−٧٦ ص:البنان املشريحممد باكثري, : املصدر (*)



٦٩١ 

ُ املنهل العذب الزالل يف مسألة اهلالل−]٢٦٣[ ألفه يف قضية اهلالل التي نازعه فيها : ْ
هـ, حسبام مر ذكره وتفصيله, ١٠٩٦بعض الفقهاء أيام واليته القضاء يف تريم وذلك سنة 

ِوالتسمية هذه أخذهتا من أبيات ابنه الشيخ عيل املتقدمة, ومل يذكر صاحب البنان كلمة 

 .»العذب«
ٍوضعه هلا بطلب من عرصيه  كان : وسيلة البنني إىل مهامت الدين; منظومة−]٢٦٤[ ُ

العالمة السيد علوي باحسن مجل الليل, ذكر ذلك العالمة اإلمام أمحد بن عمر ابن سميط 
 ).٢٤٧ص(» جمموع مواعظه«يف ) هـ١٢٥٧ت (

]٢٦٥[−من ذلك ما  احلضارمةمصنفات الفقهاءوردت مجلة منها يف :  فتاو ,
,  ٤٢٠, ٣٦٨, ٣٠٩, ٣٠٢, ١٧٩, ١٧٥/ ص: آلل السقاف» املجموع الفقهي«ورد يف 
٦٧٣, ٦٧١, ٥٥٢, ٥٤٠, ٥٢٩. 
 ):هـ١١١٣ −?١٠٦٠ ((*)الرمحن بن حممد العيدروسعبد  العالمة −١٦٢

الرمحن بن حممد العيدروس, عبد الرمحن بن حممد بن عبد هو السيد العالمة الفقيه 
 ).شتةِصاحب الد(َالرتيمي العلوي, مولده برتيم, وهبا نشأ وطلب العلم, ويعرف بلقب 

, )هـ١١١٢ت (الرمحن العيدروس عبد أخذ العلم عن أبيه العالمة حممد بن : شيوخه
                                           

األستار عن  رفع عبد الرمحن بلفقيه, ,٢٧٠−٢٦٩ص: رشح العينيةأمحد بن زين احلبيش, : مصادر ترمجته (*)
): خ (الفرائد اجلوهرية, عمر الكاف, ٢/٦٤: تاريخ الشعراء, عبد اهللا السقاف, ١٧١ص: األخيار إجازة

, الزركيل, ١/٥٥١: العارفني هدية: , و١/١٩١: إيضاح املكنون,  البغدادي, )٨٣٦: ترمجة(, ٢/٥٣٧
 .٢٥٧ص: مصادر الفكراحلبيش, . ١١٣, ٢/١١٢: معجم املؤلفني: , كحالة٣/٣٣٢: األعالم

ًوقع خلط وحتريف يف اسمه وترمجته, بدءا من البغدادي : تنبيه*  إيضاح : (يف كتابيه) هـ١٣٣٥ت (ٌ
وأورد يف مؤلفاته ما !!) الرمحن بن حممد ابن مخ الراسعبد : (, إذ سامه)هدية العارفني(, و)املكنون

ترمجة : مية بعض مؤلفاته, وأما كحالة فقد ترجم له مرتنيليس منها, كام وقع الزركيل يف وهم يف تس
 .نقلها عن البغدادي, واألخر عن الزركيل, جعله شخصني وهو واحد, واهللا أعلم



٦٩٢ 
, وعن مجاعة باحلرمني )هـ١٠٩٨ت (طيب اخلاهللا بن أيب بكر عبد وعن شيخ أبيه الشيخ 

 .ٍومجاعة باهلند, ودخلها مرات, الرشيفني
, وهو ابن )هـ١١٦٢ت (اهللا بلفقيه عبد الرمحن بن عبد أجلهم السيد : تالمذته

ُقرأت عليه مجلة كثرية من الكتب الشهرية, يف مجيع العلوم, وانتفعت «: أخته, قال بلفقيه
وقد أجازين فيام جتوز له روايته, وكتب يل ذلك بخطه, والزمته إىل أن  ... ً خاصاًبه نفعا
أخذ عنه, ) هـ١١٤٥ت (الرحيم بن قايض باكثري عبد والفقيه عيل بن .  انتهى.»تويف
ُن يباحثه ويذاكره يف العلم, وخالفه يف بعض املسائل التي أفتى ببطالن العمل هبا, كام وكا

 .سيأيت يف ترمجته
) هـ١١٤٤ت (قال عنه معارصه السيد العالمة أمحد بن زين احلبيش : منزلته العلمية
, الرمحنعبد وكان له ولد فقيه عامل, متفنن يف كثري من العلوم, اسمه «: بعد أن ذكر والده

اهللا بلفقيه عبد الرمحن بن عبد ُ, وقال فيه تلميذه وابن أخته العالمة »أخذ عن والده وخترج به
صال, الذي أمجع اخلالسيد املفضال, اجلامع يف جمامع الفضل جلميع «): هـ١١٦٢ت (

 . »اجلميع عليه يف كل حال, وأنه واحد العرص الذي تشد إليه الرحال, وحيل كل إشكال
 .هـ, بعد أبيه بمدة وجيزة, رمحه اهللا١١١٣فاته برتيم سنة كانت و: وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
له مؤلفات كثرية, وجمامع تشهد بصحة املنقول وحتقيق «: قال تلميذه بلفقيه

 :, ومن هذه املؤلفات»املنظوم واملفهوم
» الدشتة«هذا هو اسمها املعروف بني الفقهاء وإذا أطلقت :  الدشتة−]٢٦٦[
هبا هذه, وهي عبارة عن كتاب كبري يف الفقه, مجع فيه متناثرات املسائل من فاملراد 

كتاب اجلامع لكثري «: وسامها صاحب هدية العارفني.  شيوخهفتاو شيوخه وشيوخ
 !. »املعروف بالدشتة )١(من املسائل الوقائع

                                           
 ., وقد أثبت ما رأيته أقرب إىل الصحة)مسائل القائع: (يف مطبوعة هدية العارفني )١(



٦٩٣ 

ٌمؤلف ضخم, «: يف وصفه بقوله) هـ١٣٨٧ت (اهللا السقاف عبد وأغرب السيد  َّ
, حيتوي عىل متنوعات العلوم, وشتى املسائل, وحوادث سياسية واجتامعية الدشتة: هأسام

 وتابعه الزركيل, وعنه كحالة يف . انتهى.»وتارخيية, ورحلته إىل احلجاز والعراق وغريمها
 . معجمه

ولست أدري هل هذا الوصف عن معاينة ومشاهدة أم عن سامع? فإن النسخة 
أنه : واملعروف واملشاهد هذه األمور, ا خالية عن كلالتي وقفت عليها ووصفتها هن

نعم; يمكن االستفادة منه يف بعض ما ذكر من ِّمتمحض يف الفقه ومسائله فقط, كتاب 
ًوقائع تارخيية واجتامعية وبعض احلوادث السياسية ولكنها ذكرت فيه عرضا , ً ال قصداَ

 .واهللا أعلما, ولعل السيد السقاف اطلع عىل نسخة حوت األمور التي ذكره
 :نسخها

نسخة مصورة يف مكتبة بعض األفاضل بجدة, عن نسخة كتبت سنة :  األوىلالنسخة
 ٥(هـ بقلم املعلم بريكان بن يسلم بن حدجة, ويعرتي هذه النسخة نقص ١٣٤٧

 ., وال أعلم نسخة أخر غري هذه) صفحة٩٥٩(من أوهلا, والكتاب كله يقع يف ) صفحات
) هـ١٣٤٦ت (كتبة العالمة عيدروس بن حسني العيدروس يف م: النسخة الثانية
اهللا السقاف يف تاريخ عبد , ذكر ذلك السيد )نيف وثامنني كراسة(ببلدة احلزم, تقع يف 

ِ عن كناشة شيخه املذكور, ومل أقف عليهاًنقال) , حاشية٢/٦٥: (الشعراء أن ُوعلمت . ُ
وهو ما أكده يل عدد من أحفاده, وقد  اهلند, كتبه معه إىل حيدرأباد  نقلاحلبيب العيدروس

 هـ١٤٢٦ صيف عام زرت حيدرأباد الدكن ودخلت منزل احلبيب عيدروس املذكور يف
السيد جمتبى مل يمكنّي من االطالع عىل يشء من الكتب, مع أن ) املنصب(ولكن حفيده 
رمحه اهللا هو الذي أرسلني إليه, وأكد يل وجود ) هـ١٤٢٨ت (بكر  أخاه السيد أبا

 !.لكتب, وماشاء اهللا كانا



٦٩٤ 

لبعض فقهاء نبذة فقهية ) ٣١٩ص (ُوقفت عليهاورد يف النسخة التي : إشكال* 
 بعد وفاة مؤلف الدشتة بست :هـ, أي١١١٨مؤرخة يف ذي احلجة سنة احلضارمة, 

 يزيد فيها ;املجموع الفقهي آلل السقافبأن وضعها شبيه ب: وقد فرست ذلكسنوات, 
  !األول مؤلفها َمن أتى بعد

 .٥١٥, ٢٢٦, ٢١٤ص : هذا الكتاب يف املرتجماملواضع التي رصح فيها باسم* 
رسالة وجيزة عن حكم الوصية بصيغة التعليق, : لة التعليقأالتحقيق يف مس ـ ]٢٦٧[

أوىص فالن إذا جر عليه املوت :  عام عليه كثري من الناس يف صيغة الوصيةُسئلت«: أوهلا
إىل آخرها, قاسها عىل مسائل يف الطالق, , »ببطالن هذه الصيغة: فأجبت... املحتوم بكذا

 .هـ١١٠٨ ذي احلجة سن ١٤فرغ من تأليفها يف . وأتى بنقول كثرية تؤيد ما ذهب إليه
 : املوافقات−

 .اهللا باحسن مجل الليلعبد  وافقه تلميذه العالمة علوي بن −١
, يف فتو له )هـ١٤١٥ت  (القادر الروش السقافعبد  ووافقه العالمة السيد −٢

اهللا بن عبد السيد حممد بن شيخ املساو, والسيد : هـ, وصادق عليها١٣٨٣مؤرخة يف 
 .حممد السقاف

 : الردود−
 ):هـ١١٤٥ت (الرحيم باكثري عبد  رد عىل هذه الفتو تلميذه العالمة عيل بن ـ١

 :البنان املشري,  حممد باكثريينظر,: الشيخ زكريا األنصاري» فتاو«واعتمد عىل نص يف 
 .١٠١ص

): هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد  رد عليها العالمة املفتي ـ٢
 .سيأيت



٦٩٥ 
يف ): هـ١٤٢٢ت ( ونقدها شيخنا العالمة السيد حممد بن أمحد الشاطري −٣

 ).٥٦٨ص(» رشحه عىل الياقوت النفيس«
 : نسخها

صفحة, ) ١٤(امل اهلند, تقع يف يف مكتبة ندوة العلامء بلكنو يف ش: النسخة األوىل
 .غري مؤرخة

 ).هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  الرمحن بن عبيدعبد بقلم العالمة : النسخة الثانية
 :مصنفات مشكوك يف نسبتها للمرتجم* 

ذكره البغدادي يف ذيل :  بغية السادة الشافعية من حدودهم املذهبية−]٢٦٨[
, وتبعه احلبيش يف مصادره )١/٥٥١(, وهدية العارفني )١/١٩١(كشف الظنون 

ِويف القلب من إثبات هذا الكتاب يشء, ألن البغدادي قد خلط يف ترمجته ). ٢٥٧ص(
وأدخل فيها ما ليس منها, ونسب له ما ال تصح نسبته له من الكتب, بل بعضها مقطوع 

 .بنسبته إىل غريه ولعل هذا منها, ومل يرد يف مصادر ترمجته احلرضمية, واهللا أعلم
 ):هـ١١١٩ −١٠٥٤ ((*) الفقيه عمر بن حممد السقاف−١٦٣

هو العالمة الفقيه السيد الرشيف عمر بن حممد بن عمر بن طه السقاف, باعلوي 
 .هـ١٠٥٤احلسيني, السيوين احلرضمي, مولده بمدينة سيون حوايل سنة 

:  الفقهاء األجالءأخذ العلم عن أبيه السيد حممد بن عمر السقاف, وأعاممه: شيوخه
 الرمحنعبد  و بن عمر,, وشيخ)هـ١٠٧٤ت  ( بن عمروعيل) هـ١٠٦٣ت ( بن عمرطه

 . وبعض املشايخ من آل بامجالبن عمر,
                                           

دار (حتقيق السيد طه بن حسن السقاف, , ,األمايلالرمحن السقاف, عبد أمحد بن : مصادر ترمجته (*)
, عمر ٢٦−٢٥ ص:, التلخيص الشايف, علوي السقاف١٢٨ص: )هـ١٤٢٨األصول, الطبعة الثانية, 

 ).٥٧٢: ترمجة (٢/٤٠٤: الفرائد اجلوهرية علوي الكاف, بنا
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) الثاين(ّأجل من أخذ عنه ابن أخته العالمة السيد حممد بن عمر بن طه : تالمذته
 .من توىل القضاء بسيون, وغريهأحد ) هـ١١٤٧ت (السقاف 

اهللا عبد , وكان شيخ أهل عرصه اإلمام ً عامالً عاملاًكان فقيها: منزلته العلمية
, لتواضعه ً, من رآه مل يظنه عاملاًه, وكان متواضعاُّيزوره وجيل) هت١١٣٢ت (احلداد 
 . ومخوله

 :مصنفاته الفقهية* 
 ,»تشييد البنيان« كتاب  فيهخترصا: ملتقط من رشح خمترص ابن عراق −]٢٦٩[

 .» خمترص تشييد البنيان«املتقدمة ترمجته, وطبع بعنوان ء الرحيم بارجاعبد للفقيه عمر بن 
; هذا ملتقط من رشح خمترص ابن عراق املتوىف يوم وبعد«: أوله بعد الديباجة

ودفن باملدينة املرشفة, ) ٩٣٣(األحد سابع عرش صفر سنة ثالث وثالثني وتسعامئة 
 املشتملةقدمة بارجاء ثم أورد م. , إلخ»طيب بارجااخلالرحيم بن عبد للخطيب عمر بن 

الرمحن بكري, عبد  [ًالربع تقريبا: ة هذا الكتاب إىل أصلهونسب, عىل ذكر اصطالحاته
 ].١٨ ص:مقدمة املخترص
, مع أن النص الذي نقلته عن )خمترص(ُأن هذا الكتاب شهر بأنه : واملالحظ

 مجيع ُ يشمل بني االختصار وااللتقاط, فاالختصارٌ, وفرق)التقاط(مقدمته ينص عىل أنه 
  النتقاء امللتقط واختياره, وال يشمل مجيع الكتاب,ُالكتاب, بعكس االلتقاط فهو خيضع

 .واهللا أعلم
 : نسخه

)  ورقة١٣٨(, تقع يف ) فقه٤٦١(يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها : النسخة األوىل
ري غري مؤرخة, ومل أجد غريها يف فهارس مكتبة األحقاف, مع أن الشيخ عيل سامل بك



٦٩٧ 
الرمحن عبد عنه الشيخ [ذكر أن يف املكتبة نسختان من هذا الكتاب ) أمني املكتبة األسبق(

 ].١٨ ص:ملخترصا ةمقدم, بكري
عن نسخة مكتبة األحقاف, وصفها الشيخ عيل سامل مستنسخة : النسخة الثانية

 ٌاءةرغم مجال خطها بعض اليشء إال أن فيها رد«: بقوله)  ١٨ص(بكري يف مقدمة املطبوع 
 مل و, غري مؤرخة وهي,»يف النقل, فلم تكن دقيقة يف نقلها, كام مل تكن متحرية يف صياغتها

 . وهذه النسخة هي التي اعتمدت يف توثيق النص املطبوع.يسم ناسخها
, كتبت )ضمن جمموع(يف مكتبة جامعة أم القر بمكة املكرمة, : النسخة الثالثة

 ٦٣(الرمحن بن حامد بافرج باعلوي, تقع يف  عبدهـ بقلم السيد حممد بن ١٣٣٧سنة 
, ومل يطلع عليها وهي أجود النسخ. , وهي نسخة مقابلة ومصححة وخطها واضح)ورقة

 .نارشو الكتاب فلم يعتمدوا عليها
 : طبعته

اهللا عبد الرمحن بن عبد  القايضهـ, بتحقيق شيخنا ١٤٠٧طبع بمدينة جدة عام 
 نفع القادر بن أمحد السقاف,عبد العالمة احلبيب بكري, وإرشاف شيخنا وشيخ مشاخينا 

صفحة مضافة إليه الفهارس العلمية حسب أرقام املسائل التي ) ٣١١( وجاء يف اهللا به,
 .لةأمس) ٧٥٩(بلغ عددها 

]٢٧٠[−مل يذكرها مرتمجوه, ولكن بالنظر والتتبع لكتاب املجموع :  فتاو
فة مادة علمية جديدة عليه, وورد اسمه الفقهي, وجدت أنه ممن شاركوا يف تأليفه وإضا

نقل عن  (١١٤, )عن عمه طه بن عمر( ٨٥, ٨١ /ص: يف مواضع متعددة, فمن ذلك
عن ( ١٧٨, )عن خط السيد أيب بكر حسني بافقيه( ١٤٣, ١٤١, ١٤٠,  ١٣٠) خطه

, ٤٩٣, ٤١٩, ٤١٢, ٣٦٧, ٣١٠, ٢٩٥, ٢٩١, ٢٦١, )طيباخلاهللا عبد خط الشيخ 
٥٥٤, ٥٤٥, ٥٣٩, ٥٢٢, ٥١٧. 
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 ):هـ١١٣٢−١٠٤٤ ((*)اهللا بن علوي احلدادعبد  شيخ اإلسالم −١٦٤
 اإلمام, املرشداحلرب الشهري, بحر العلم الغزير, شيخ اإلسالم, واإلمام الكبري, 

اهللا بن علوي بن حممد بن أمحد احلداد, عبد علوي,  العارف الرباين, السيد الرشيف أبو
 تريمنواحي  الشافعي األشعري, مولده بناحية من باعلوي احلسيني, الرتيمي احلرضمي,

 . هـ١٠٤٤سنة ) ريَبُّالس( يقال هلا الغناء
, وتبعه الزركيل يف األعالم )٣/٩١(ووهم العالمة املرادي يف سلك الدرر 

.. اهللا بن علوي بن حممد بن أمحد املهاجر بن عيسى عبد «: يف اسمه, فسامه) ٤/١٠٤(
, ألن وفاة ً, فنسبه إىل جده املهاجر وهي نسبة بعيدة جدا»املعروف باحلداد أو احلدادي

هـ, وشهرة املرتجم باحلداد نسبة ألحد أجداده امللقب بذلك يف ٣٤٥السيد املهاجر سنة 
 ).احلدادي(وليس ) احلداد(عمود نسبه وليس اللقب له وحده, وهو 

العالمة أيب  وتفقه عىل السيد  عىل مجاعة من أجالئها,طلب العلم يف تريم: شيوخه
, والعالمة السيد سهل بن أمحد )هـ١٠٦١ت (الرمحن ابن شهاب الدين عبد بكر بن 

, )هـ١٠٩٨ت (طيب اخلاهللا بن أيب بكر عبد  املفتي, و)هـ١٠٧٦ت (باحسن مجل الليل 
 . وغريهم

ت ( بافضل إسامعيلأما شيخه القايض ابن شهاب; فتفقه بالشيخ حممد بن : ُسند
 ., ومها بالشيخ ابن حجر اهليتمي)هـ١٠٣٧ت (مر البرصي , وبالسيد ع)هـ١٠٠٦

                                           
كامل : غاية القصد واملراد, حممد بن سميط, ٤٠١−٢/٣٩٦: املرشع الرويالشيل, : مصادر ترمجته (*)

اهللا عبد , ١٩٠−١/١٨٩: معجم املطبوعات, رسكيس, ٣/٩١:  سلك الدررالكتاب, املرادي,
 :أدوار التاريخ احلرضمي, الشاطري, ٤/١٠٤: األعالم, الزركيل, ٢/٢٤: تاريخ الشعراءالسقاف, 

 .٣٤٩ ص:مصادر الفكراحلبيش, . ١١٠ص
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ت (أمحد بن عمر عيديد : القاضيني السيدينبوأما السيد سهل باحسن فتفقه 
 .بسندهيام كام تقدم, )هـ١٠٤٨ت (الرمحن بن علوي بافقيه عبد , و)هـ?١٠٥٠

 ِحظي بطول«): هـ١١٧٢ت (قال تلميذه النجيب السيد حممد ابن سميط : تالميذه
ه, فكم شاد بالطريق وساد, وأحلق األحفاد ِ بالدعوة إىل اهللا تعاىل من أول أمرَعمره, وظهر

باألجداد, وقصد لذلك من مجيع األقطار, واستو يف األخذ عنه القريب وبعيد الدار, من 
مجيع اجلهات واألمصار, من أهل احلرمني الرشيفني, واحلجاز واليمن والعراق ومرص 

أما أهل حرضموت فأخذ عنه منهم اجلم الغفري, ومل يتخلف عنه . الغربوالشام واهلند و
 لذا . انتهى.»من أهلها إال من ال يؤبه له وال يذكر, وال يرفع له علم يف أهل الدين وال ينرش

 . اآلخذين عنه يعد من رضوب املستحيلْفمن كان هبذه املثابة فإن حرص
, وعلوي )هـ١١٨٨ت (احلسن : ادةشري إىل أبرزهم وأشهرهم, كأبنائه السأولكن 

عبد , والعالمة )هـ١١٤٤ت (, وبقيتهم, وكالعالمة أمحد بن زين احلبيش )هـ١١٥٣ت (
, والعالمة حممد بن زين )هـ١١٥٨ت (, والعالمة عمر البار )هـ١١٦٢ت (يه ِالرمحن بلفق

ت ( سقاف بن حممد بن عمر الصايف السقاف والقايض, )هـ١١٧٢ت (بن سميط ا
 ., وغريهم وأبناؤه, والشيخ عمر بن سامل باذيب, والشيخ عبود بن حممد باذيب)هـ١١٩٥

إمام أهل زمانه, الداعي إىل اهللا «بـ» املرشع الروي« الشيل يف حاله: منزلته العلمية
تعاىل يف رسه وإعالنه, املناضل عن الدين احلنيفي بقلمه ولسانه, املشار إليه بالبنان, يف 

 ., وهو ممن ترجم هلم الشيل يف حياهتمخ, إل»العلوم والعرفان
 .هـ, رمحه اهللا١١٣٢تويف برتيم ليلة الثالثاء لسبع من ذي القعدة احلرام سنة : وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
 عىل روح الدين, ُ دعوية عامة, تشتملًمصنفات اإلمام احلداد متتاز بكوهنا كتبا

  وإن كانتهيوفق رشعه وأحكامه, وختاطب املسلم بام يشمل أحواله مع اهللا سبحانه و
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 ألمهيتها الشديدة, ورضورهتا ً, نظرا البتة أهنا ال يمكن إغفاهلاإالغري متمحضة يف الفقه, 

, ونقل عنها كثريون واستدلوا بام فيها من أقوال ً كثرياًامللحة, وقد نفع اهللا هبا عاملا
يعزو إىل ) هـ?١٣٤٠ت (اهللا اجلرداين املرصي عبد العالمة حممد بن حتى أن وأحكام, 

ريه املطبوع يف أربعة جملدات, وغ» فتح العالم رشح مرشد األنام « النفيسيف كتابهبعضها 
 .كثري

 :فمن أهم مصنفات اإلمام احلداد املتعلقة بالفقه وفروعه
من أهم مؤلفات اإلمام, وصفه :  النصائح الدينية والوصايا اإليامنية−]٢٧١[

 شعبان سنة ٢٢, فرغ من إمالئه يف »علوم الدين للحجة الغزايلصفوة إحياء «كثريون بأنه 
 .هـ١٠٨٩

هللا رب العاملني الذي جعل الدعوة إىل اهلد  احلمد«: أوله بعد البسملة وديباجة
; فقد قال رسول أما بعد... ري والنصيحة للمسلمني من أفضل القربات, اخلوالداللة عىل 

 ألفناه ومجعنا فيه ٌوهذا كتاب... , »لكل امرئ ما نوإنام األعامل بالنيات وإنام «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 َ واالنتفاع, والتذكرَنا بذلك النفعُ من النصائح الدينية والوصايا اإليامنية, وقصدًنبذا

والتذكري ألنفسنا وإلخواننا من املسلمني, وقد جعلناه بعبارة سهلة قريبة, وألفاظ سلسة 
كتاب النصائح : اإليامن واإلسالم, وسميناهاص والعام من أهل اخلمفهومة, حتى يفهمه 

 ., إلخ»الدينية والوصايا اإليامنية
 :نسخه

, عدا ما يوجد من نسخ أخر فقطيف مكتبة األحقاف برتيم )  نسخة١٥(منه 
 :وهذا بيان نسخ مكتبة األحقافقيمة منترشة يف سيون وشبام ودوعن, 

 ٥٤(هـ, تقع يف ١١٨٣, كتبت سنة )جماميع/٢٨٧٥/١(رقمها : النسخة األوىل
 ).ورقة
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 ٤٨(هـ, تقع يف ١١٩٤, كتبت سنة )جماميع/٢٩١٧/١(رقمها : النسخة الثانية

 ).ورقة
 ١٦٦(هـ, تقع يف ١٢١٤, كتبت سنة )تصوف/١٩٦٠(رقمها : النسخة الثالثة

 ).ورقة
 ٣(هـ, تقع يف ١٢١٥, كتبت سنة )جماميع/٢٦٩٨/٦(رقمها : النسخة الرابعة

 .ارس, ويبدو أهنا ناقصةكذا يف الفه!) ورقات
 ١٩٣(هـ, تقع يف ١٢٢٦, كتبت سنة )تصوف/١٩٥٤(رقمها : امسةاخلالنسخة 

 ).ورقة
هـ, تقع يف ١٢٣٠, كتبت سنة )جماميع/٢٦١٣/٣(رقمها : النسخة السادسة

 ). ورقة١٩٦(
هـ, تقع يف ١٢٥٤, كتبت سنة )تصوف/١٩٥٣/١(رقمها : النسخة السابعة

 ). ورقة١٩٠(
 ٢٦٠(هـ, تقع يف ١٢٥٥, كتبت سنة )تصوف/١٩٥٧(رقمها : النسخة الثامنة

 )ورقة
 ١٨٧(هـ, تقع يف ١٢٧٠, كتبت سنة )تصوف/١٩٥٨(رقمها : النسخة التاسعة

 ).ورقة
 ٢٤٩(هـ, تقع يف ١٢٧٤, كتبت سنة )تصوف/١٩٥٦(رقمها : النسخة العارشة

 ).ورقة
قع يف هـ, ت١٢٩٧, كتبت سنة )تصوف/١٩٥٢(رقمها : النسخة احلادية عرشة

 ). ورقة٢٥٧(
هـ, تقع يف ١٣٠٠, كتبت سنة )تصوف/١٩٥٩(رقمها : النسخة الثانية عرشة

 ). ورقة١٨٦(



٧٠٢ 
هـ, تقع يف ١٣٤٠, كتبت سنة )جماميع/٢٧٨١/١(رقمها : النسخة الثالثة عرشة

 ). ورقة١٧٣(
 ١٤٥(, غري مؤرخة, تقع يف )تصوف/١٩٥٥(رقمها : النسخة الرابعة عرشة

 ).ورقة
 ١٨٦(, غري مؤرخة, تقع يف )جماميع/٣٠٤٧/١(رقمها : مسة عرشةااخلالنسخة 

 ).ورقة
 :النسخ األخر يف غري مكتبة األحقاف* 

 ).١٣٤٩(بمركز امللك فيصل بالرياض رقمها : النسخة السادسة عرشة
 –١٠٤٤٨ب (, برقم ً امللك فيصل أيضابمكتبة مركز: النسخة السابعة عرشة

١٠٤٤٩.( 
مكتبة الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء ب: النسخة الثامنة عرشة

 ).٢٩١/٨٦( رقمها ,بالرياض
العزيز, برقم عبد باملكتبة املركزية بجدة, جامعة امللك : النسخة التاسعة عرشة

)٨٤٦.( 
 ).٧٥٨٣] ٢١٨([باملكتبة األزهرية بالقاهرة, رقمها : النسخة العرشون

 العلمية الصبيحية, سال, املغرب, برقم زانةاخلب: النسخة احلادية والعرشون
)٢٨٠/٦.( 

 ).٣٢٣(بخزانة ابن يوسف بمراكش, املغرب, برقم : النسخة الثانية والعرشون
 ).٢٥٢(بمكتبة عيل بن إبراهيم بصنعاء, رقم : النسخة الثالثة والعرشون
 ).٣٤٠ (١/٣٧٠(بمكتبة رضا رامبور, اهلند, رقم : النسخة الرابعة والعرشون



٧٠٣ 

 :هطبعات
هـ عىل نفقة الشيخ أمني بن حسن حلواين املدين ١٢٩٢طبع ألول مرة باهلند سنة 

هـ باملطبعة امليمنية, ثم سنة ١٣٠٩هـ, ثم سنة ١٣٠٦, ثم بمرص سنة )١١٢ص(
وعدد صفحات هـ, ١٣٢٩هـ باملطبعة اجلاملية, ثم سنة ١٣٢٥هـ, ثم سنة ١٣٢٣

ثم طبع بعد ذلك ). ١/١٩٠(س , كام يف معجم رسكي) صفحة٩٩(: املطبوعات املرصية
, ًطبعات أخر يف مطبعة مصطفى البايب احللبي, ويف مطبعة املدين, بالقاهرة أيضا

 ٣٦٥(هـ, جاءت يف ١٤١٣وصدرت طبعة حديثة عن دار النارش, بريوت, األوىل, لسنة 
 بقلم شيخنا السيد املؤلفرة بأربع صفحات يف ترمجة ّمع الفهرس العام, مصد) صفحة

وطبع يف اإلمارات العربية بعناية . هـ١٤١٢ شوال ٢٢سن السقاف مؤرخة يف طه بن ح
 بعناية الشيخ الداعية مربوبنجر اجلاوي ًاملستشار السيد عيل اهلاشم, ويف مرص أيضا

 .البنجري
 :ختريج أحاديثه

لإلمام العالمة علوي بن طاهر : ث النصائحياملسك الفائح يف ختريج أحاد −١
, ولكنه مل يكمل, وكان تأليفه  الشخصية ذكره يف بعض رسائله,)هـ١٣٨٢ت (احلداد 
 .حامد, إبان إقامته يف بوقور بإندونيسياالسيد احلبيب  ابنيه السيد طاهر وشيخنا ِبمعونة

ألستاذنا العالمة الداعية السيد حممد سعيد : ختريج وعزو أحاديث النصائح −٢
 .ًالنصائح, ومل يضع له اسامالبيض باعلوي, رأيتها بخطه عىل هوامش نسخته من 

كتاب قيم ونفيس, جعله مؤلفه :  كتاب الدعوة التامة والتذكرة العامة−]٢٧٢[
العلامء, والعباد, واألمراء, والتجار, والفقراء, وأتباع الرجل من :  لثامنية أصنافةحينص

 أو ٢٧فرغ من إمالئه بكرة اجلمعة . أوالد ونساء, والعصاة, والكفار, ومن جر جمراهم
; أما بعد... هللا ذي اجلالل واإلكرام,  احلمد«: هـ, أوله بعد ديباجة١١١٤ حمرم سنة ٢٨



٧٠٤ 
 من ً وأطرافاًفهذا مؤلف مبارك إن شاء اهللا, وجمموع مجعناه بعون اهللا, ذكرنا فيه نبذا

الدعوة التامة : وقد سمينا هذا التأليف.. النصائح والوصايا, واآلداب العلمية والعملية, 
 ., إلخ»كرة العامةوالتذ

 :نسخه
هـ, ١١٢٤, كتبت سنة )تصوف/١٦٢٥(مكتبة األحقاف رقمها يف : النسخة األوىل

 ). ورقة١١٢(تقع يف 
 ١٠٩(هـ, تقع يف ١٢٧٩, كتبت سنة )١٦٢٧(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثانية

 ).ورقات
هـ, ١٣٠٢, كتبت سنة )جماميع/٢٨٣٠/١(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثالثة

 ). ورقة١٢٥(تقع يف 
هـ, ١٣٦٥, كتبت سنة )جماميع/٢٧٥٣/٢(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الرابعة

 ). ورقة٦٥(تقع يف 
, ) ورقة١٢٠(, تقع يف )تصوف/١٦٢٦(يف نفس املكتبة برقم : امسةاخلالنسخة 

 .غري مؤرخة
, )ات ورق١٠٩(, تقع يف )تصوف/١٦٢٨(يف نفس املكتبة برقم : النسخة السادسة

 .غري مؤرخة

 :طبعاته
 ٦٣(هـ, وجاءت يف ١٣٠٤الرزاق سنة عبد طبع ألول مرة بمرص بمطبعة 

هـ, ١٤١٢, بريوت, الطبعة األوىل لعام )النارش(, ومن أواخر طبعاهتا طبعة )صفحة
 ., طبعة جتارية) صفحة٢٤٣(جاءت يف 
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 : تهنظم مقدم
بالدعوة إىل اهللا, ونرش اهتامم ) هـ١٢٥٧ت (كان لإلمام أمحد بن عمر ابن سميط 

 هالوعي الديني بني العامة, وكانت كتب اإلمام احلداد من ركائز هذه الدعوة, حتى أن
 منه ً للنشاط الكبري الذي قام به, وحرصاً, نظرا»ر دعوة اإلمام احلدادَمظه«ف بأنه ِصُو

ه, فقد عىل أن حيفظ العامة والسيام الصغار من الطالب وصايا اإلمام احلداد وتوجيهات
ذلك طلب من بعض معاونيه يف نرش الدعوة أن ينظموا مقدمة هذا الكتاب, فتصد ل

 :ثالثة من أجالء وأخيار أهل العلم, وهم
, من نظمه نسخ يف شبام )هـ١٢٥٥ت (اهللا بن أيب بكر عيديد عبد  السيد −١
 .وتريم

, توجد نسخة من نظمه )هـ١٢٦٢ت (اهللا بن سعد ابن سمري عبد  الشيخ −٢
هـ, تقع ١٢٥٤, كتبت يف حياته سنة )جماميع/٢٩٤٧/١(مكتبة األحقاف برتيم برقم ب

 ). صفحة٢٦(يف 
, توجد نسخة من نظمه بمكتبة )هـ?١٢٨٠ت ( الشيخ أمحد بن عمر باذيب −٣

 ). صفحات٨(, تقع يف )جماميع/ ٢٦٦٥/٣(األحقاف برتيم برقم 
 من املؤمنني يف سلوك طريق  رسالة املعاونة واملظاهرة واملؤازرة للراغبني−]٢٧٣[
 ١/١٩٠ (َ وتساءل,»املؤازرة« رسكيس وأسقطكذا سامه املؤلف يف مقدمته, : اآلخرة
بعنوان ) ٣/٩١(» سلك الدرر« يف َه الذي وردُعام إذا كان هذا الكتاب هو نفس) باهلامش

 َال ريب الكتاب, ُنعم; هو نفس: ُوأقول!. »املعاونة واملؤازرة للراغبني يف طريق اآلخرة«
 .َّاملرادي يف هذه التسمية) ٤/١٠٤(ُّيف ذلك, وقد تبع الزركيل يف األعالم 

: أوله. س رسهِّدُ اإلمام قِهـ, وهو من أعظم مؤلفات١٠٦٩فرغ من إمالئه سنة 
 الفقري, املعرتف بالقصور والتقصري, عبد ; فيقول الأما بعد... هللا الواحد اجلواد,  احلمد«
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اهللا بن علوي احلداد باعلوي احلسيني, عفا اهللا عنه عبد ر, الرشيف الراجي عفو ربه القدي

 بحول اهللا وقوته جامعة, ووصية بفضل اهللا ورمحته نافعة, ٌهذه رسالة:  آمني,وعن أسالفه
رسالة املعاونة واملظاهرة واملؤازرة للراغبني من :  هذه الرسالة املشار إليهاُوقد سميت... 

 ., إلخ»خرةاملؤمنني يف سلوك طريق اآل
 :نسخها

هـ, ١١٩٢, كتبت سنة )جماميع/٢٩١٧/٢(بمكتبة األحقاف رقمها : النسخة األوىل
 ). ورقة٢١(تقع يف 

هـ, ١١٩٩, كتبت سنة )جماميع/٢٦٨٩/١(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثانية
 ). ورقة٥٦(تقع يف 

هـ, ١٢٢٧ , كتبت سنة)جماميع/٢٦٥٢/٣(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثالثة
 ). ورقة٥٨(تقع يف 

هـ, ١٢٣٦, كتبت سنة )جماميع/٢٩٢٨/١(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الرابعة
 ). ورقة٦٩(تقع يف 

هـ, ١٢٤٠, كتبت سنة )تصوف/١٦٦١(يف نفس املكتبة برقم : امسةاخلالنسخة 
 ). صفحة١١١(تقع يف 

هـ, ١٢٥٠ت سنة , كتب)جماميع/٣٠٨٥/٢(يف نفس املكتبة برقم : النسخة السادسة
 ). ورقة٦٣(تقع يف 

هـ, ١٢٥٤, كتبت سنة )جماميع/٢٥٤٤/٢(يف نفس املكتبة برقم : النسخة السابعة
 ). ورقة٧٧(تقع يف 

هـ, تقع ١٢٧١, كتبت سنة )تصوف/١٦٦٢(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثامنة
 ). صفحة١٤٤(يف 
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هـ, ١٢٨٧, كتبت سنة )جماميع/٣٠٦٧/٥(يف نفس املكتبة برقم : النسخة التاسعة

 ). ورقة٦٥(تقع يف 
هـ, ١٢٩٨, كتبت سنة )جماميع/٢٧٥٤(يف نفس املكتبة برقم : النسخة العارشة

 ). ورقة٨٦(تقع يف 
, غري مؤرخة, تقع )تصوف/١٦٦٠(يف نفس املكتبة برقم : عرشة النسخة احلادية

 ). ورقة٨٩(يف 
 ).٨٦٨] ٨([ة, برقم يف املكتبة األزهرية, بالقاهر: النسخة الثانية عرشة
 ).٤٨٦٧(يف مكتبة مركز امللك فيصل بالرياض, رقمها : النسخة الثالثة عرشة
 ).١٠١١٦(يف مكتبة الدولة, بأملانيا, برلني, برقم : النسخة الرابعة عرشة

زانة امللكية بالرباط باملغرب, ضمن جمموع رقمه اخليف : امسة عرشةاخلالنسخة 
 ).٤/١٠٤( األعالم , كام ذكر الزركيل يف) ك١١٧٠(

 :طبعاهتا
: هـ, ومن أواخر طبعاهتا١٣٠٩طبعت ألول مرة بمرص يف املطبعة البهية سنة 

مع فهرس )  صفحات٢٠٦(هـ, تقع يف ١٤١٤طبعة دار احلاوي, بريوت, الثانية لعام 
 .لمؤلف بقلم السيد طه السقافلالعام وترمجة 

 :مصنفات ال تصح نسبتها إليه* 
]٢٧٤[−وهو واهم يف َوأطلق) ٤/١٠٤(ها له الزركيل يف األعالم نسب:  فتاو ,ٌ

  يف الفتاو التي ال يقصد منها عند اإلطالقٌ لإلمام احلداد كتابُفَذلك, فال يعر
مجعها من » النفائس العلوية يف املسائل الصوفية«; له نعمالفقهية, الفتاو  إال والتبادر

 ., وهو مطبوع)هـ١١٤٤ت ( مراسالته تلميذه العالمة أمحد بن زين احلبيش
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 يف بعض النوازل من وكالمه, آراء اإلمام الفقهية نعم; يمكن استخراج بعض −
 :كتابني

اجلليل عبد , املطبوع يف جزأين, عىل نفقة »جمموع رسائله ومكاتباته«:   األول−١
بن حممد الفهيمي, بعناية السيد عيل بن عيسى احلداد, بمطبعة عيسى البايب احللبي ا

, والثاين يف ) صفحة٥٥٣(م, يقع اجلزء األول يف ١٩٧٩/١٩٨٠ورشكاه بمرص, سنة 
 ). صفحة٥٢٥(

اصة والعامة, التي اعتنى اخل ومواعظه يف دروسه وجمالسه جمموع كالمه ومن −٢
الكريم الشجار األحسائي, عبد بتدوينها ومجعها تلميذه العالمة املحصل الشيخ أمحد بن 

, »تثبيت الفؤاد«: المة أمحد بن حسن احلداد يف جزأين وسامهوالذي اخترصه السيد الع
وهو مطبوع ومتوفر, طبع بمرص, ثم أعيد طبعه بعناية وتعليقات شيخنا فضيلة السيد 

 .رمحه اهللا) ـه١٤١٩ت (الفقيه حييى بن أمحد العيدروس 
ْ العالمة الطيب بن أيب بكر عمره −١٦٥ ََ  ):هـ١١٣٥ سنة ًكان حيا(ْ

لفقيه املحقق, الشيخ اجلليل الطيب بن أيب بكر عمره, احلرضمي, هو العالمة ا
ه  وسام كذا سمى ووصف نفسه يف معظم مصنفاته,.الشافعي األشعري النقشبندي

لعله من «: بكر بن عمرية احلرضمي, وقال  أبو:)١٣٠ص(األستاذ احلبيش يف مصادره 
الطيب بن أيب بكر : وسامه) ١٨٣ص(مرة أخر , وذكره »أهل القرن الثامن اهلجري
 ,»مل أقف عىل ترمجة, ولعله عاش يف أول القرن احلادي عرش«: عمرية احلرضمي, وقال
أنه من أهل القرن الثاين عرش, ال الثامن وال احلادي عرش, كام : وحتقيق األمر بإذن اهللا

يؤخذ من تواريخ فراغه من تأليف مصنفاته الفقهية اآليت ذكرها, التي لوالها ملا عرف 
  أن يكون املرتجم منهم, وإندبعفال ي )ْهَآل عمر(وبرتيم أرسة تعرف بـ.  عنهًحد شيئاأ

 . تريم ذلك علامءعضاستبعد ب
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 :مصنفاته الفقهية* 
ذكره األستاذ احلبيش يف مصادره :  اهتداء الواقف إىل االقتداء باملخالف−]٢٧٥[

 بعضهم البعض َ صالة املسلمني خلفمسألة, وهو كتاب جليل يف تفصيل )١٨٣ص (
 ولعل هذا الكتاب أوسع ما ألف يف , اختالف مذاهبهم, وهي مسألة عمت وطمتعىل

 .املوضوع
; فيقول أما بعد...  رمحة للعاملني, ًهللا الذي بعث حممدا احلمد«: أوله بعد البسملة

 أفقر عباد اهللا, وأحوجهم إليه, طيب بن أيب بكر عمره احلرضمي الشافعي, ساحمه عبد ال
إن أفضل األعامل البدنية كام عند الشافعية الصالة, ففرضها أفضل :  فيام يقول ويعياهللا

الفروض, ونفلها أفضل النوافل, وأرشف أحواهلا إذا كانت باجلامعة, وفضل اجلامعة 
مس سو اخلأشهر من أن يذكر, واختلف يف مرتبة مرشوعية اجلامعة يف املكتوبات 

: حنيفة وأكثر أصحابه وهو قول للشافعي, وقيل أبوسنة مؤكدة وعليه : اجلمعة, فقيل
فرض كفاية, وهو املنصوص : وعليه عامة مشايخ احلنفية, وقيل: واجبة, قال ابن اهلامم

 للصحة, وعليه أمحد ًفرض عني لكن ليست رشطا: للشافعي, واملعتمد يف مذهبه, وقيل
, نقله إمام احلرمني فرض عني رشط للصحة: ثور وابن املنذر, وقيل وداود وعطاء وأبو

 .عن ابن خزيمة
فإذا كان هذا شأهنا, تعني االعتناء هبا عىل كل رجل بالغ عاقل حر مقيم قادر عىل 

 وعرص الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصاجلامعة لفضلها, وما كانت تقام يف املكان الواحد يف عهد النبي 
 .»...والتابعني واألئمة املجتهدين إال مجاعة واحدة, يؤم القوم أعلمهم 

كام تكلم بعض العلامء يف «:  أن قال بعد أن ذكر تفرع املذاهب وانتشار الفروعإىل
لكن مل . , أو برشط, أو يمتنع, أو يكره, أو الًاالقتداء باملخالف يف املذهب, هل يصح مطلقا

ينترش ذلك كل االنتشار إال حني حدثت حماريب مقامات األئمة األربعة يف احلرمني 



٧١٠ 
, ةمذهب يصلون يف مقام بإمام منهم, وذلك بعد السبعامئة سنالرشيفني, وصار كل أهل 

وقد ... فصار القيل والقال, وظهرت  التعصبات, وكثرت التصنيفات يف ذلك والفتاويات, 
وقفت عىل بعض الرسائل من تلك التصنيفات لبعض الشافعية واحلنفية, واتفق يف هذه 

بخاطري الفاتر مع اعرتايف بنقصان علمي لة, وطال الكالم فيها, فسنح أاأليام ذكر هذه املس
و غريها من كتب  وبعد فهمي, أن أمجع من متفرقات ما وقفت عليه من تلك الرسائل

الشافعية واحلنفية رسالة خمترصة, مع عزو كل عبارة لقائلها, وإن لزم منه تكرار العبارات 
عند األئمة, ويزول عنه  ملن أراد الوقوف عىل ذلك ليعمل بام هو األرجح ًواإلطالة, تقريبا

اهتداء : وسميت الرسالة... التعصب, فإن احلق أحق أن يتبع, واهللا ويل التوفيق واهلداية 
وكان ذلك بتاريخ أوائل شهر «: وبآخر الكتاب. , إلخ» ..الواقف عىل االقتداء باملخالف

 النبي العريب امسة من العرش الرابعة من املائة الثانية من هجرةاخلعاشوراء, مبتدأ السنة 
 .هـ١١٣٥وهذا يساوي حمرم سنة : , قلت»التهامي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 :نسخه
, غري مؤرخة, تقع يف )فقه/٥٢٥(بمكتبة األحقاف برتيم رقمها : النسخة األوىل

هـ ألن ذلك تاريخ ١١٣٥ سنة كتبت, وغري صحيح ما يف الفهرس من كوهنا ) ورقة٨٥(
 هذه وعىل. ًهـ? وهذا غريب جدا٩٧٣سنة ب وفاته أرخوام الفراغ من التأليف, كام أهن

 ).هـ١٢٦٥ت (اهللا بن عمر ابن حييى عبد السيد املفتي متلك بقلم العالمة النسخة 
, )٢/٤٦٦/٨٠٣(يف مدينة رامبور باهلند, بمكتبة رامبور برقم : النسخة الثانية

ريخ النسخ, هـ تا١١٣٥, وجعل سنة )١٨٣ص(ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره 
 ).٤٧٢٦٦(يف خزانة الرتاث برقم وردت و

كام يف ). ٩٦٣٩ ـ ٩٦٣٨ب (رقم ببمركز امللك فيصل بالرياض : النسخة الثالثة
 ).١١٥٥٢٩(خزانة الرتاث برقم تسلسيل 



٧١١ 
كذا سامه مؤلفه يف مقدمته, : هناية سول العباد يف بحث التقليد واالجتهاد ـ ]٢٧٦[

 :جاء اسمه) ٢٨٣ص(ألستاذ احلبيش يف مصادره وعنها ا, »فهارس مكتبة األحقاف«يفو
ني مثبتني َ مكتبة األحقاف وجدت العنوانَ نسخةُ, وملا طالعت»نادرة الزمان وحتفة اإلخوان«

هذا و. »نادرة الزمان وحتفة اإلخوان و هناية سول العباد يف بحث التقليد واالجتهاد«: عليها
, وليست ًها عنوانا ظنَّ)ستأيت ( مقدمة الكتابعبارة يفّ, إذ لبست عليه ناسخوهم من ال

كذلك, وتابعه عىل ذلك املفهرسون, وهو كتاب قيم ونفيس يف بحث موضوع التقليد 
 . هامة ونادرةًواالجتهاد, حشد فيه نصوصا

ْهللا الذي أذهب عنا احلزن والريب,  احلمد«: أوله بعد البسملة َ ; فيقول أما بعد... ِّ
إين ...: هم إىل رمحته, طيب بن أيب بكر العريب احلرضمي الشافعياهللا, وأحوج أفقر عباد
لة التقليد من املسائل املتفق عليها بني األئمة, واتفق العلامء عىل جوازه يف أ مسُملا رأيت

الفروع العملية, بل أوجبوا عىل من مل يصل رتبة االجتهاد واستنباط األحكام تقليد حرب 
وحتفة لإلخوان, مل !] كذا[ مجعت فيه رسالة نادرة الزمان من األئمة املجتهدين األعالم,

أسبق إىل مثلها فيام مىض من األزمان, مشتملة عىل ما حيتاج إليه املقلد من بيان ماهية 
التقليد واالجتهاد, ورشوط كل منهام, واالختالف يف ذلك, وما يتفرع عليه بعبارة 

 وال جاهل, من قاض أو مفت أو , وفصول مضبوطة, ال يستغني عن مثلها عاملةمبسوط
هناية سول العباد يف بحث التقليد : هاُوسميت... عامل, من مجيع مذاهب أهل السنة, 

 ., إلخ»واالجتهاد
 التقليد واالجتهاد مسألتيهذا; وقد فرغت من تسويد ما يرس اهللا مجعه يف «: وبآخره

من املائة الثانية من األلف الثاين أواخر الشهر الثاين عرش من السنة الرابعة من العرش الرابعة 
 .هـ١١٣٤وهذا يساوي ذو احلجة : , قلت»من هجرة النبي العريب

 :نسخه
, غري مؤرخة, )جماميع/٢٨٦٠/١(بمكتبة األحقاف برتيم رقمها : النسخة األوىل



٧١٢ 
وعىل النسخة متلك باسم . هـ١٢٤٠, كتبت يف ربيع الثاين سنة ) ورقات١٠٨(تقع يف 

اهللا وعمر أبناء عيل بن هارون اجلنيد باهارون مجل الليل, ثم وقف  عبدالسادة أمحد و
, »هـ١٢٧٧هذا وقف السادة آل عيل بن هارون اجلنيد عىل طلبة العلم برتيم سنة «: نصه

وعنها مصورة فلمية بمكتبة املصغرات الفلمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة حتت 
 ).١٨٩٠(رقم 

, كام ذكر )جماميع/٣٣٨(برقم ) الغربية(تبة جامع صنعاء يف مك: النسخة الثانية
 .احلبيش يف مصادره

 ):هـ١١٤٤ −١٠٦٩ ((*) العالمة أمحد بن زين احلبيش−١٦٦
  الرشيف, شهاب الدين السيد العارف املرشد,هو اإلمام العالمة, الفقيه الداعية,

يش, باعلوي احلسيني, أمحد بن زين العابدين بن علوي بن أمحد بن حممد بن أيب بكر احلب
 .هـ١٠٦٩سنة ) الغرفة(يف احلرضمي, مولده ببلدة ْرُالغ

اهللا بن أمحد عبد طلب العلم عىل بعض فقهاء الغرفة وشبام, منهم الفقيه : شيوخه
اهللا بن عبد وس بسيون, ثم سار إىل تريم ولزم هبا العالمة ُبارشاحيل الشبامي, والفقيه حمر

اهللا بن عبد شيخ فتحه وخترجيه اإلمام املجدد انقطع إىل  , ثم)هـ١١١٢ت (أمحد بلفقيه 
 تقارب األربعني سنة, قرأ عليه  طويلة,ً فلزم أعتابه مدة,)هـ١١٣٢ت (علوي احلداد 

أخذ عن مجاعة من أهل و. خالهلا الكثري الطيب من كتب الفنون والعلوم الرشعية
 من ًفأجازه مراسلة) ـه١٠٩٣ت ( العالمة السيد حممد الشيل باعلوي َعرصه, وكاتب

                                           
كامل الكتاب, ): خمطوط(, اقب أمحد بن زينقرة العني يف منحممد بن زين ابن سميط, : مصادر ترمجته (*)

, ٢/٥٨: تاريخ الشعراء احلرضمينياهللا السقاف, عبد , ٥٧٨ ص:إدام القوتالرمحن السقاف, عبد 
معجم , عمر كحالة, ١/١٢٩: األعالم, الزركيل, ١١٥−١/١١٤: معجم املطبوعاترسكيس, 
 .٢٦٠ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ١/١٤٢: املؤلفني



٧١٣ 
) هـ١١١٣ت (العالمة الصويف املؤرخ حسن العجيمي احلنفي كذلك تلميذه مكة, و
 . من مكةً مكاتبةً أيضاأجازه

, وأخوه )هـ١١٧٢ت (أجلهم العالمة السيد حممد بن زين ابن سميط : تالميذه
ت (, والعالمة أمحد بن حسن احلداد )هـ١٢٠٧ت (العالمة عمر بن زين ابن سميط 

 عمر بن سامل بن أيب بكر  الشيخ, والفقيه)هـ١١٨٩ت (, ونجله السيد جعفر )هـ١٢٠٤
 ., وغريهم)هـ١١٩٨ت (باذيب, والفقيه حممد بن عمر ابن قايض باكثري 

 إىل اهللا, ًكان داعيا«): هـ١٣٧٥ت (اهللا السقاف  قال فيه ابن عبيد: منزلته العلمية
 : اإلسالم من أركانً من جبال العلم, وركناًوجبال

 »ُه تتدفقـِائـ عىل أرجُادــتك ٌ مسحةِّ اإلهليِورعليه من النُّ

 .انتهى
) حوطة أمحد بن زين(التي اشتهرت فيام بعد باسم ) خلع راشد(تويف ببلدة : وفاته

 يف أحفاده ً لطلبة العلم وللعفاة من الناس, وال يزال منصبه قائامًكانت ملجأونسبة إليه, 
 . وظهر فيهم العلامء والصلحاء واملرشدون, نفع اهللا هبموم,وذريته إىل الي

 :مصنفاته الفقهية* 
متن مشهور بأيدي طلبة العلم : الرسالة اجلامعة والتذكرة النافعة ـ ]٢٧٧[

ه للمبتدئني من صغار الطلبة, أوله َ وغريها, كثري الربكة, عظيم النفع, وضعبحرضموت
 مسائل ; فهذهوبعد...  يوايف نعمه ويكافئ مزيده ً محداهللا رب العاملني احلمد«: بعد البسملة

, من عرفها وعمل هبا نرجو له من ًخمترصة من بعض كتب حجة اإلسالم الغزايل غالبا
 . , إلخ», وباهللا التوفيقً وباطناًاهللا أن يكون من أهل العلم ظاهرا



٧١٤ 

 : نسخها
اصة, ألنه كتاب اخلبات , يصعب حرصها, السيام يف املكتًخ هذا املتن كثرية جداَنس

 التي دريس كان ينسخه كل مبتدئ من طلبة العلم يف الكتاتيب والزوايا, ومن هذه النسخ
 :ذكرت يف الفهارس

 كتبت)  ورقات٥(تقع يف ) ٣١٧٨/٢٣( يف مكتبة األحقاف رقمها :النسخة األوىل
 . هـ١٢٥٤سنة 

هـ ١٢٦٧ت سنة نسخ) جماميع/٢٩٨٠/٥(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثانية
 ).  ورقات١٠(وتقع يف 

هـ ١٢٧٨نسخت سنة ) جماميع٢٧٣٧/٢(يف نفس املكتبة برقم : النسخة الثالثة
 ). ورقات٧(وتقع يف 

, غري مؤرخة, تقع يف )جماميع/٣٠٤٨/٣(يف نفس املكتبة, برقم : النسخة الرابعة
 ). ورقات٨(

 ).٢٤٧٠(م يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض برق: امسةاخلالنسخة 
 : طبعاهتا

: طبع هذا املتن املبارك عدة طبعات, يف مرص واحلجاز واليمن, ومن أوائل الطبعات
 ١٧تقعان يف (هـ ١٣١٧ املريية بمكة املكرمة سنة ثم الطبعةهـ, ١٢٨٩طبعة بوالق سنة 

هـ مل ١٣١٣ر سنة طبعت باملريية بمكة طبعة أخ, و)١/١١٥: صفحة, بحسب رسكيس
, قرأها وصححها الشيخ بالقاهرة دار املدين  عنا طبعةصدرت هل ويذكرها رسكيس,

ومجيع هذه , رمحه اهللا) هـ١٤١٠ت (حسنني حممد خملوف مفتي الديار املرصية األسبق 
لتوثيق معتربة  خطية نسخوهو االعتامد عىل تحقيق أهم قواعد الالطبعات وغريها تفتقر إىل 

ت صدرالقديمة وبعض الطبعات . يفالتحرالنص والتأكد من سالمته من السقط و



٧١٥ 
الرسالة «هي نفس متن بينام !  آخرً الباحثني كتاباُ فظنها بعض»مسائل خمترصة«بعنوان 
  .)١(»اجلامعة

   :عناية العلامء هبذا املتن* 
مه, ومنهم َ, فمنهم من نظ)٢(اعتنى أهل العلم هبذا املتن املبارك وأولوه اهتاممهم

 .ًرشح أيضا, وعليه احلنفيقالب الفقه صاغه يف من رشحه, ومنهم من 
 : فممن رشح متن الرسالة* 

, سيأيت األنوار الالمعة: واسم رشحه) هـ١٢٦٦ت (اهللا باسودان عبد  العالمة ـ١
 .ذكره

 ., سيأيت ذكره)هـ١٢٩٢ت (الرمحن بن عيل السقاف عبد  العالمة السيد ـ٢
 .سيأيت ذكره) هـ١٢٨٠نة حي س( الشيخ الفقيه حممد بن سامل بابصيل اهلجريني ـ٣
الدرة املضية رشح « له رشح يسمى ?احلفيظ بن حممد اليافعي املتايشعبد  الشيخ ـ٤

, ذكره ) صفحات١٠٧(هـ, ويقع يف ١٣١١, طبع يف سنغافورا سنة »وترمجة الرسالة الزينية
 .)٣()٢/٩٦٨(األستاذ احلبيش يف جامع الرشوح 

هبجة «واسم رشحه ) هـ١٣١٤ت (كي  العالمة الشيخ حممد نووي اجلاوي املـ٥
                                           

بواكري الطباعة واملطبوعات يف بالد اململكة أمحد حممد الضبيب, . د: َّلباحثني السعودينيكام جر ل) ١(
 عباس .و د, ٤٧ ص):هـ١٤٢٨مركز محد اجلارس, الرياض, الطبعة األوىل, (, العربية السعودية

وىل, مكتبة امللك فهد الوطنية, الرياض, الطبعة األ(, الطباعة يف اململكة العربية السعوديةطاشكندي, 
 .٥٧ ص):هـ١٤١٩

اهللا باسودان, الفصل الذي عقدته حتت عبد للشيخ » األنوار الالمعة«مقدمتي لكتاب : ينظر للمزيد )٢(
 .٦٥−٥٦ ص):متن الرسالة اجلامعة وعناية أهل العلم هبا: (عنوان

 .١١٩ ص:»معجم املطبوعات العربية باهلند«: ومصدره) ٣(



٧١٦ 
مطبعة : منها,  عدة طبعات, طبع وهبامشه املتن»الوسائل يف رشح مسائل الرسالة اجلامعة

, ]٢/١٨٧٩: معجم املطبوعاترسكيس, [هـ ١٣٣٤, ثم يف امليمنية هـ١٢٩٢بوالق عام 
  ). صفحة٤٠(هـ تقع يف ١٣٥٨ثم طبع يف مطبعة احللبي عدة طبعات, آخرها طبعة سنة 

 : عىل وهمتنبيه * 
َوهم رسكيس يف معجم املطبوعات   من الرسالة اجلامعة, فعد متن )٢/١٨٧٩(ِ

مؤلفات الشيخ نووي اجلاوي, وهذا خطأ فاحش, وتابعه الباحث بسام اجلايب يف مقدمة 
 ., فليعلم)٧ ص, مع أنه تردد يف ذلك٩ص(حتقيق سلم املناجاة رشح سفينة الصالة 

 الشافعية فقهاء, من )هـ١٣٩٩ت ( الشريازي الزنجباري ّ الفقيه حسن بن عمري−٦
الغالفة الساطعة لآللئ الالمعة من الرسالة « :رشق أفريقيا, واسم رشحهببجزيرة زنجبار 

) هـ١٤٢٧ت (القادر اجلنيد عبد شيخي العالمة السيد سيدي وه ُ, ذكره تلميذ»اجلامعة
 ].٤٤٣ ص:العقود اجلاهزةدر اجلنيد, القاعبد . [ًرمحه اهللا, وذكر أنه ال يزال خمطوطا

 السيد الداعية عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ باعلوي احلسيني الرتيمي −٧
الداللة النافعة عىل معاين الرسالة اجلامعة «: , له تعليقات عىل متن الرسالة سامها)معارص(

, )تالميذهد أح ( عبد  صالح بن مطران بكريان بام: مجعها من دروسه,»والتذكرة النافعة
وصدرت الطبعة األوىل , ,هـ١٤٢٥ صفر ٢٨يف : تهاتبت مقدمُ ك,) صفحة٥٨(تقع يف 

 عن مركز النور للدراسات واألبحاث برتيم, توزيع دار الفقيه للنرش !!هـ١٤٢٤عام 
 !م تاريخ الطباعة عىل تاريخ كتابة املقدمةّتقد: ومن الغريب. والتوزيع تريم

رد باعلوي اخلالقادر بن سامل بن علوي عبد ديب األالفقيه  شيخنا السيد −٨
, كتبه من واقع » اجلامعةالرسالة« عىل متن , له رشح واسع)معارص(احلسيني الرتيمي 

جدة, مدينة  األسبوعي يف منزله بجملس درسه يف ً حالياالدروس املوسعة التي يلقيها
 . وأخربين أنه سيقوم بطبعه ونرشه
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 :)١(نظمها
 :الرسالة مجاعة من فقهاء حرضموت, منهماعتنى بنظم متن 

 .سيأيت ذكره) هـ١١٩٨ت (الشيخ الفقيه حممد بن عمر بن قايض باكثري ـ ١
 .سيأيت ذكره) هـ١٢١٦ت (العالمة القايض عمر بن سقاف السقاف ـ ٢
 .سيأيت ذكره) هـ١٢٧٢ت (اهللا بن حسني بن طاهر عبد السيد اإلمام ـ ٣
 .سيأيت ذكره) هـ١٣٤٢ت (باعقيل السقاف السيد الفاضل حممد بن أمحد ـ ٤
 ., سيأيت ذكره)هـ١٣٩١ت (اهللا شداد باعمر عبد الشيخ الفقيه حممد بن ـ ٥

 : , منهمونقله من املذهب الشافعي إىل املذهب احلنفي, بعض الفقهاء* 
ْ العالمة الشيخ حممد حسن ديل احلنفي الزبيدي, الشهري بقارئ اهلم−١ ِّ زية, وضع ِ
 .)٢( يف الفقه احلنفي, ولكنه مات دون متامهًالرسالة بعد أن صاغ منها متنا عىل ًرشحا

 ,ً احلديدي سكنا,ً العالمة الفقيه حممد بن حممد بن عيسى فقريه السندي أصال−٢
 عىل متن الرسالة ًهـ, فقد وضع رشحا١٣٣٩, املتوىف بمدينة احلديدة سنة ًالتهامي موطنا

هـ, ١٢٩٠, فرغ من تأليفه سنة » رشح الرسالة اجلامعةالدرر الالمعة«: وسامه) احلنفي(
 ١٧٥(هـ وجاء يف ١٣٠٠بمطبعة احللبي بمرص سنة ) هاملتن ورشح(وطبع الكتاب 

 ., وعليه تقاريظ جلامعة من فقهاء األحناف التهاميني)صفحة
                                           

: , وذكرأمحد بن طاهر املشهور: »الرسالة«أن ممن نظم متن ) ٢/٩٦٩(» جامع الرشوح«جاء يف كتاب )  ١(
ومل أستطع التعرف عىل هذه الشخصية, ولعل األستاذ قصد نظم شيخنا العالمة !. أن نظمه مطبوع

, فاشتبه عليه اسمه بغريه, وهو رمحه اهللا إنام نظم متن )هـ١٤١٦ت (اإلمام أمحد مشهور بن طه احلداد 
كام سيأيت يف ترمجة , مطبوع ومرشوح, »السبحة الثمينة«يأيت ذكره, واسم نظمه وس» سفينة النجاة«

 ., فليحرر]٨٢٦[, ويف ترمجة شيخنا برقم )هـ١٢٧٠ت ( سمري بنالفقيه سامل 
 .٧ ص:الدرر الالمعةحممد عيسى فقرية, )  ٢(
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 ):هـ١١٤٥ −١٠٨١ ((*)الرحيم ابن قايض باكثريعبد  العالمة عيل بن −١٦٧
الرحيم بن حممد ابن قايض عبد ه اإلمام املتفنن الشيخ عيل بن هو العالمة الفقي

 .هـ١٠٨١ ولد بمدينة تريس بحرضموت سنة  الكندي الرتييس احلرضمي,باكثري,
الرمحن عبد , والفقيه )هـ١١١٢ت (الرحيم عبد منهم والده القايض الشيخ : شيوخه

اهللا بن أيب  عبدلشيخ صاحب الدشتة, والعالمة الفقيه املقرئ ا) هـ١١١٢ت (العيدروس 
وعىل يديه كان خترجه ونبوغه, وأخذ عن اإلمام ) هـ١١١٨ت (بكر القدري باشعيب 

ت (, السيد اجلليل أمحد بن زين احلبيش )هـ١١٣٢ت (اهللا بن علوي احلداد عبد املجدد 
 قرأ عليه رشح ابن حجر عىل  باعلوييهِ, والفقيه السيد حسن بن عمر بلفق)هـ١١٤٤

 ,َرشح الذريعة لألشخر يف األصول: اهللا باحسن قرأ عليهعبد قيه علوي بن بافضل, والف
 والتمهيد لإلسنوي ورشحه, ومقروءاته عىل ,يضاويبَورشح اإلسنوي عىل منهاج ال

 .ًشيوخه كثرية عموما
 .مل أقف عىل تسمية أحد منهم: تالمذته

الرحيم عبد  بن عيل«: قال فيه شيخه السيد علوي باحسن مجل الليل: منزلته العلمية
ُ, وأذن له يف التأليف يف حياة والده, وكان شيخه العالمة »الفحل ابن الفحل, فقيه النفس

عبد  يف العلم إال يف عيل بن ٌمُّمل يبق عندي توس«: الرمحن بن حممد العيدروس يقولعبد 
 له ض عليه ما جييب به عىل األسئلة الواردة عليه, وسعىِ, وكان يعر»الرحيم فعليك به

 صفر ٣ القضاء يف تريم, لكنه مل يتوله إال يف ِشيخه العيدروس املذكور يف تويل منصب
 . شيخهة بعد وفا,هـ١١١٨سنة 

                                           
, ٦٥٣ ص:دام القوتإالرمحن السقاف, عبد , ١١١−٩١ ص:البنان املشريحممد باكثري, : مصادر ترمجته (*)

: األعالم, الزركيل, ٢/٢١٩: جواهر األحقاف, باحنان, ٢/٧١: تاريخ الشعراءاهللا السقاف, عبد 
 .٢٦٠ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ٢/٤٥٨: معجم املؤلفني, كحالة, ٥/١١٣
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وقد سأل اهللا والدي السالمة يل وألخي عمر من «: يف ترمجته الذاتيةهو قال و
وأرجو أن  وهو خري لكم, ًوالية القضاء, فام كان إال ما قدره اهللا, وعسى أن تكرهوا شيئا

أما علم فروع الفقه فهو «: وقال صاحب البنان املشري, »هؤال يبلغه عني يف ذلك ما يسو
 .»الذي جعل عليه اعتامده, ورصف عليه مهه واجتهاده, واعتمد عىل حتفة ابن حجر

 .»البنان املشري«هـ, كام يف ١١٤٥كانت وفاته بعد عمر حافل سنة : وفاته
 : مصنفاته الفقهية* 
 :وجود من مصنفاته امل ـأ

مل يذكرها قبيل أحد ممن ) ً بيتا٧٩( تقع يف ٌمنظومة: بية من الرحبيةاخل −]٢٧٨[
 :ِترجم له, وقفت عليها بخطه نفسه رمحه اهللا, أوهلا

ْهللا املميت املحييُاحلمد ِ ْمورث مال مي ِ َ ِ ِ ِّتنَا للحيِ ِ 

 :نسختها
رمحه اهللا من مكتبة خاصة ُحصلت عىل صورة نادرة منها بخط ناظمها املرتجم 

هـ, ويوجد يف النسخة خروم بسبب عبث دابة ١١٢١بحرضموت, فرغ من تبييضها عام 
  .األرض هبا

رسالة يف أحكام : القول األمجل يف العمل بشهادة األمثل فاألمثل ـ ]٢٧٩[
 , واحلبيش يف مصادره)١٠١ص(الشهادات, ذكرها الشيخ حممد باكثري يف البنان 

 ).٢٦٠ص(
; وبعد. ..هللا الذي أرسل إلينا رسوله بأوضح احلجج,  احلمد«: ا بعد البسملةأوهل

القول األمجل يف العمل بشهادة األمثل : هُفهذا جمموع لطيف, ومطلب منيف, سميت
, محلني عليه إجلاء الرضورة إليه, وذلك أين رصت بصورة النائب عىل األحكام فاألمثل
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 العدل, ُ ـ وجودّر فيه ـ وال أقول تعرسّزمن الذي تعذالرشعية برتيم املحروسة, يف هذا ال

ُإال من اختصه اهللا تعاىل وقليل ما هم, واقتضت الرضورة احلاقة قبول من مل يتصف 
بأوصافها ومل يكتنف بأكنافها, وصار حال احلكام فيها حال مريد التخلص من حمرق 

لعدول الرشعية غري بعض الشهود, مع أنه يف ا بمغرق, ووقعت لدي قضية قبلت فيها
سة, حيرك َ من الدرٍّمعدود, غري أنه مل يتحقق عندي أنه من أردأ املوجود, فإذا كل غر

ه, ومل يستفد بذلك إال جمرد القيل والقال, أو التلذذ بالتكلم ليقال, وقد َسَلالعرتاض جر
 فتشت بعون اهللا عن وجه ما اعتمدته من القبول, وبرز يل حميا خرائد تلك القواعد

 له ً يف هذا املجموع تنضيد فرائده, وتقييد شوارده, وإبراز فوائده, اعتامداُوالنقول, فأردت
 ., إلخ» له عند املحاججةًعند احلاجة, واستنادا

 :نسخها
 , غري) ورقة١٣(, تقع يف )جماميع/٢٦٧٦/٢(رقم بمنه نسخة بمكتبة األحقاف 
  .ح بذلك يف نفس الكتابِّ يرص, ملعرفتي بخطه, وإن ملًمؤرخة, وهي بخط مصنفها قطعا

 للكتاب, عزاها إىل نسخة أخر) ٢٦١ص(وذكر األستاذ احلبيش يف مصادره 
تذكر يف الفهارس سو النسخة السابقة, واهللا , ومل )جماميع/٧٨(مكتبة األحقاف برقم 

 .أعلم
 من عنوان الرشح اآليت ذكره, بينام ًأخذا:  الزبدة يف نظم مسائل العهدة−]٢٨٠[

: , وقال»الزبدة يف أحكام العهدة«): ١٠١ص(ها الشيخ حممد باكثري يف البنان سام
 : أوهلا قولهًأبياتا) ١٠٨ص (, وأورد منها »استوعب يف النظم مجيع مسائل العهدة«

َأمحد من حـ ُم علينـا محـدهْتُ َومن رجانا فـضله ووعـده ٌ َ َ 
 ُلَّه مكمـــعـــىل نبـــي دينُـــ ُ األكملُ والسالمُثم الصالة

ــ ــَه وصــحبه املــوفنيِوآل  ْةَبعهـــده وتابعيـــه الكملـــ ْهَ ل
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ــع فـاَ الوِ يف بيعُ; فالكالمُوبعد ــدةُالبي ــٌ يشءِ بالعه  اَ عرف
 ُ فيه ال يزال مـشكلُوالقول ُلَ العمِ فيه يف اجلهاتَوطال

كذا نقلته من عنوان :  العمدة برشح الزبدة من أحكام العهدةُ إيضاح−]٢٨١[
 عىل متنه السابق, سامه الشيخ حممد باكثري يف البنان ٌ عليها,  وهو رشحُوقفتالنسخة التي 

هـ, ١١١٩ القعدة ٢٣, فرغ منه )١٠٨ص(,  وأورد مجلة من أوله )العمدة): (١٠١ص(
 . »إيضاح العمدة رشح الزبدة يف العهدة«): ٢٦٠ص(وسامها األستاذ احلبيش يف مصادره 

 بام شاء يف سابق علمه, وادخر له إىل ً خص كالهللا الذي احلمد«: بعد البسملة أوله
; فإن اهللا سبحانه وتعاىل أهلمني وبعد... إبان ظهوره ما قسم له بمحكم حكمته حكمه 

فيام أهلم, وأنعم عيل فيام أنعم, بجمع مجلة من مسائل العهدة التي عمت هبا املعاطاة, 
اص والعام, واضطر إىل اخلا واستمرت عىل العمل هبا املواطاة, واشرتك يف املعاملة هب

إمضائها املفتون واحلكام, وتعني عليهم الكالم فيام يرتتب عليها من األحكام, فتكلموا 
 ًفيها بحسب احلاجة الداعية, ونظروا فيها عىل قدر الواقعة الداهية, ومهدوا هلا فروعا

 ال ًلفتو غالبا, لكن ملا كان ذلك منهم عىل جهة اً وفصوالً, وهذبوا منها أبواباًوأصوال
التصنيف, مل يكن يف أكثر وقائعها أصل حيوهيا, وال رشح يستوفيها, فلام رأيت ذلك, 

ائضني اخلعزمت بحول اهللا عىل مجع مجلة مما رأيته من كالمهم ودريته, عن أئمة 
 يف بردهتا عمدة ما ُبر ما قالوه, وطويتَ فيها إىل زُ أومأتًوأعالمهم, وأودعته أرجوزة

 .الزبدة من أحكام العهدة :طالوه, وسميتهانرشوه وأ
 الزمان واملتصدرين من النظراء واألقران ال يريدون إال ما وقع ِ من طلبةُوملا رأيت

 وال دعو, أرضبت عن عرض ذلك عىل ً, وال يستفيدون من أمثايل نقالًعليهم عفوا
 يل َّنَواخر, ثم عاملعارص الذي ال ينارص, ورجوت أن ينتفع هبا ولو بعض من يأيت من األ

 ذلك مما ًأن أوضح برشح يعرب عن خفاياها وأفصح به عن نكتها وخباياها, ملخصا
ائضني, غري مرخ عنان القلم إىل غاية ميدان الراكضني, مل أقترص اخلوقفت عليه من كالم 
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الف, وإن اتصف عندهم اخلعىل كشف ما هنالك من احلكم واإلشارة إىل ما ثم من 

إيضاح :  ينتفع به من طريقي, واهللا تعاىل أسأل هدايتي وتوفيقي, وسميتهبالسقم رجاء أن
 ., إلخ»العمدة برشح الزبدة من أحكام العهدة

 : نسخه
نسخت سنة ) جماميع/٢٨٥٩/١(بمكتبة األحقاف برتيم رقمها : النسخة األوىل

 .كام يف فهارس املكتبة).  ورقة٨١( تقع يف ,هـ١٣٤٨
مفتي تريم العالمة  آل بافضيل وعليها خط شيخنا بعضبحوزة : النسخة الثانية

رمحه اهللا, وهي من ) هـ١٤٢٢ت ( بافضل الرمحنعبد  فضل بن السابق الشيخ
 ١٣٦(, تقع يف )هـ١٣٨٦ت (بن سعيد بكري باغيثان امقروءاته عىل شيخه املفتي سامل 

 طيب,اخلالرمحن عبد هـ, بقلم الشيخ أمحد بن حسني بن ١٣٧٠, كتبت سنة )صفحة
 . أو لشيخه املفتي سامل سعيد,نا الشيخ فضلِ إما لشيخٌوعليها حوايش وتعليقات

, ذكرها األستاذ احلبيش )OR  ٢٣١٧٢(يف جامعة كامربدج برقم : النسخة الثالثة
 ).٦٠ص(يف مصادره 

: ي مسجد سيدنا السقافَ من يف جانبَ اإلرجاف ببطالن االقتداء بنيُ دفع−]٢٨٢[
 يف بعض املراجع, وهي رسالة لطيفة يف ُمتته, واختلفت التسميةخاسامه مؤلفه يف كذا 

... هللا الذي جعل يف ديننا خري أسوة وسلف  احلمد«: مسألة القدوة يف الصالة, أوهلا
َّمن غري أن يزور: (; فقد فهم بعض الفضالء من قول الشيخ ابن حجر اآليتوبعد َ بطالن ) َْ

ان ال يصل إىل اإلمام يف اجلانب اآلخر إال صالة واقف يف أحد جانبي مسجد واحد إذا ك
 . , إلخ»واستوضح ذلك وأنكر عىل مصلني يف مسجد هبذه الصفة. بازورار وانعطاف

 َ أن ذلك الفهمَ, وأثبت»التحفة« عن نص َوقد دفع املرتجم يف رسالته ذلك الوهم
َسقيم, وأن مراد الشيخ ابن حجر بعد َ م واملأموم يف  كون اإلماِإنام هو يف حال: م الصحةٌ

 . يف صحة القدوةّيؤثر فال ٍكوهنام يف بناء واحديف حال ين منفصلني, أما َبناء
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 : نسخها
غري )  ورقات٥(تقع يف ) ١٧١٠/٣(منها نسخة بمكتبة األحقاف برتيم رقمها 

 .مؤرخة
وهي رده عىل رسالة الشيخ ابن :  جواب نقاش حول صالة املسبوق−]٢٨٣ [

الظاهر اجليل, اجلاري عىل ما «: أوله بعد البسملة وديباجة خمترصةقطنة يف نفس املسألة, 
وهو أن املوافق من :  يف حد املسبوق واملوافق, نفع اهللا هبم,اعتمده الشيخ ابن حجر وغريه

 ., إلخ» يسع الفاحتة بالقراءة املعتدلةًأدرك من قيام اإلمام زمنا
 :نسختها

 –ب /٨:  ورقات٥(, تقع يف )٢٦١٤/٧( منها نسخة بمكتبة األحقاف رقمها 
 ., ومعها جمموعة من الردود األخر يف نفس املسألة)ب/١٣
 :  املفقود من مصنفاته ـب

َ كف املبادرة إلنكار املعاملة باملخابرة, منظومة أوهلا−]٢٨٤[ ََ: 
ــذ هللا وصـــــىل اهللاُُاحلمـــــد ــِعــىل ال ــذنا ه  ُداهُي أنق
 هاُ قد فهمتِ النصوصَملا من هـــاُ نظمتٌ أرجـــوزةِوهـــذه
ــةُحكــم  ْ واملبــارشةِةَ املغارســَمــع ْ واملخــابرةِ املزارع

 :نسختها
للشيخ عيل بن » خمترص رشحها« هذه األبيات من ُاستللتو ,مل أقف عليها مستقلة

 ., اآليت ذكرهعمر ابن قايض باكثري
ة  تسهيل املذاكرة بأحكام واملخابرة واملزارعة واملغارسة رشح كف املبادر−]٢٨٥[

رشح «:  الشيخ حممد باكثري عنه عىل املنظومة السابقة قالٌرشح: إلنكار املعاملة باملخابرة
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) ٢٦٠ص(وذكره األستاذ احلبيش يف مصادره  نسخة منه, , مل أقف عىل»ن فوائد نفيسةّتضم
 .»رسالة يف أحكام املزارعة واملخابرة« :وسامه
 :نسخته

 ٢٦٩٥/٢(برقم ن هذا الكتاب ذكر نسخة م» فهارس مكتبة األحقاف«ورد يف 
 للشيخ عيل بن »خمترصه«نسخة من : وملا وقفت عليها وجدهتا ! بنفس العنوان)جماميع

 .الكتاب, فليعلمهذا , كام سيأيت, وليس )هـ١٢٢٠ت (عمر بن قايض باكثري 
 :خمترصه

, وسيأيت وصفه يف )هـ?١٢١٢ت (اخترصه الشيخ عيل بن عمر بن قايض باكثري 
 .ترمجته

ذكره الشيخ حممد باكثري يف البنان :  عىل منظومة رموز الكنوزٌذيل ـ ]٢٨٦[
  .)١٠٨ص(

  كامل الدين للعالمة; »منظومة رموز الكنوز الذي برز إبريزه أحسن بروز«: أصلهو
 املسمى كتابهنظم هبا )  بيت٣٠.٠٠٠( تقع يف :)هـ٩٠٨ت (الدمريي حممد بن عيسى 

منها نسخة ).  جملدات١٠( يف ً, الذي طبع مؤخراللنووي»  رشح املنهاجالنجم الوهاج«
 للحبيش »جامع الرشوح واحلوايش« كام يف ,)٤٢(فريدة يف املكتبة الظاهرية بدمشق برقم 

, وسامها الشيخ )٤/٦٨(: »تاريخ األدب العريب«يف  عن بروكلامن ًنقال) ٣/١٩٣٠(
 .»كنز الرموز«): ١٠٨ص (حممد باكثري 

ذكره الشيخ حممد باكثري يف البنان :  بحر االختالف توجيه االغرتاف من−]٢٨٧[
 عىل وجوده ٌ الربع, وهذا دليلِط املعتدل قطعاخل ب) ورقة٢٩ (, ووصفه بأنه يف)١٠٦ص(

 للشيخ حممد »املقاصد السنية«كتاب :  متأخرة, منهاٍ يف مؤلفاتٌ عنه نقولْكام وردت. لديه
 ).هـ١٣٣٥ت (لوي السقاف للسيد ع» الفوائد املكية«, و)هـ١٢٨٢ت (باسودان 
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كتاب يف :  السلك املنظوم يف فرائد املفهوم من حديث أصحايب كالنجوم−]٢٨٨[
 ).١٠١ص(أحكام االجتهاد والتقليد, ذكره الشيخ حممد باكثري يف البنان 

, »السلك املنظوم«خلصها من كتابه السابق : منظومة يف االجتهاد والتقليد ـ ]٢٨٩[
, ومنها هذه األبيات التي يتداوهلا املصنفون من متأخري )١٠٦ص (كذا يف البنان املشري

 :الشافعية
ْ مقال ابن حجـرُ ترجيحَوشاع ْيف يمــن ويف حجــاز اشــتهر ِ ٍ ٍ 

ِويف اخــتالف كتبــه يف الــرجح ْ ُّ ــتح ِ ــم الف ــة ث ــذ بالتحف ِاألخ ُ 
ـــا ـــه العباب ـــله ال رشح ُفأص ــا ُ ــع واإليعاب ــه اجلم  إذ رام في

ري من علامء هتامة اليمن رد عىل هذه األبيات, منه اخل اهللا أبوعبد  وللعالمة عيل بن
 . عىل ذكرها يف فهارس املكتبة املذكورةُنسخة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء, وقفت

صنفه يف منازعة حصلت بينه وبني :  القول احلسن يف وقف آل باحسن−]٢٩٠[
, فزعم ) إليه من آل باحسنِاألقرب الواقف عىل زيد ثم ِوقفمسألة (بعض الفقهاء, يف 

 ثم بعد موت ذلك األقرب , ينتقل بعد موته إىل األقرب إليه حينئذَ أن الوقف:ٌمجاعة
 ينتقل إىل َ إىل أن الوقف:شياخهبعض أه وُذهب املرتجم ووالدو. يفرض كونه مات اآلن

خ حممد باكثري يف ذكره الشي.  إىل الواقفِ فإذا مات انتقل إىل األقرب, واحدةًاألقرب طبقة
 ).١٠١−١٠٠ص(البنان 

 ذكرها الشيخ حممد  خمترصة, نبذة: إيضاح الطريقة يف والء ابن العتيقة−]٢٩١[
 ).١٠١ص(باكثري يف البنان 

 منظومة): هـ٩٠٣ت ( نظم العدة والسالح; للشيخ حممد بافضل العدين −]٢٩٢[
 ).١٠١ص(, ذكرها الشيخ حممد باكثري يف البنان ) بيت٦٠٠(تقع يف 
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 يف  املرتجم, ذكر) بيت١٨٠٠(تقع يف :  منظومة يف متعلقات النكاح−]٢٩٣[

 .١٠١ ص:البنان املشري حممد باكثري,: عن, ترمجته الذاتية أنه عرضها عىل والده
 احلبيش يف مصادره ُذكره األستاذ: القول السوي يف تكايف آل باعلوي ـ ]٢٩٤[

 .٢٦٢ ص):هـ١٢٦٥ت ( بن عمر ابن حييى اهللاعبد وعزاه إىل فتاو العالمة ) ٢٦٠ص(
 ذكره الشيخ حممد باكثري يف البنان : إعالم التعليم ألحكام التحكيم−]٢٩٥[

اهللا عبد  األنكحة, وسيأيت يف ترمجة العالمة باب من, ويظهر من العنوان أنه )١٠١ص(
 .نفس الباب كتاب له يف ُذكر) هـ١٢٦٢ت (بن حسني بلفقيه ا

كذا سامه : ويل عىل تصادق الزوجني عىل رافع التحليل تزييف التق−]٢٩٦ [
) ٢٦١ص(األستاذ احلبيش يف مصادره ذكره , و)١٠١ص(الشيخ حممد باكثري يف البنان 

 .»تزييف التقويل عىل من يصادق الزوجني عىل تراجع التحليل« :وسامه
, )٢٦٠ص(ذكرها األستاذ احلبيش يف مصادره : حاشية عىل حتفة املحتاج ـ ]٢٩٧ [

 .)٢١٠ص (»ابن حييىفتاو «وعزاها إىل 
ذكرها األستاذ احلبيش يف رسالة فقهية, :  املراجعة يف أحكام املبايعة−]٢٩٨[
ها مل أجد هلا راجعتملا , و)٢١٠ص (:»فتاو ابن حييى«, وعزاها إىل )٢٦١ص(مصادره 

 . فيهًذكرا
 : مصنفاته يف أحكام األهلة* 

إن مسألة «: عن صاحب الرتمجة قوله) ١٠٢ص (نقل الشيخ حممد باكثري يف البنان
ِاهلالل قد امتحن اهللا هبا قطر حرضموت وما حوله, وفضح هبا من مل يعط  حقه, قال َ النظرَ

 ُوقد أوضحت«: وقال. »! حرضموت من البدعِ أهلُهذه القضية نصيب: بعض احلذاق
ررة, والنصوص  الصواب يف هذه املسألة باألبحاث املحَاهللا كل ما يوهم خالف بحمد

 :املقررة, واألدلة املفصلة, فكل من رام الصواب فلرياجع نبذنا املشار إليها
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ــا هلــم هنــج الطريــق فأصــبحوا ُأبنّ ّعىل ثبت من أمرهم حيث يممـوا َِ ُ ِ ٍ« 

كذا سامها : ّلعاب: تكذيب نصوص األصحاب ملن يقول إن الشهر ـ ]٢٩٩[
 .» للشهر..«): ٢٦٠ص(بيش يف املصادر , واحل)١٠٦ص(الشيخ حممد باكثري يف البنان 

وات واألرض وجعل الظلامت والنور, وجعل هللا الذي خلق السم احلمد«: أوهلا
 ً, نقال, إلخ»الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره عىل قدر ال يتعديان ذلك املقدور

 .عن البنان
 البنان  ذكرها الشيخ حممد باكثري يف; أرجوزة: النرص يف واقعة الشهر−]٣٠٠[

 .يصفها باالسم فقط ومل )٢٦٠ص (احلبيشاألستاذ , وذكرها )١٠٧ص(
 ذكره الشيخ : رشح الصدر برشح بريد النرص للحق يف واقعة الشهر−]٣٠١[

هللا الذي  احلمد«: قوله من مقدمتها) ١٠٩ص(, وأورد )١٠٧ص(حممد باكثري يف البنان 
فيه بأنه جعل األهلة مواقيت للناس , وأعلمنا ًه الكتاب ومل جيعل له عوجاعبدأنزل عىل 
 ., إلخ»واحلج

ٌّرد عىل فتو للشيخ أمحد بن حممد :  العقود اللؤلؤية يف املسألة اهلاللية−]٣٠٢[
هللا الذي  احلمد«: ه بعد الفجر, أوهلاُطلوع:  اهلاللِ أن معنى استتار:, القائلرساج بامجال

وصفها الشيخ حممد باكثري يف , »رفع اإلسالم, ووضع األحكام, وفضل العلامء األعالم
 :بيتني منها, مها قوله) ١٠٧ص(, وأورد ) ورقة٢٠(بأهنا تقع يف ) ١٠٨ص (البنان 

ُ بل إن تراخى طلوعـهٌوقال امرؤ ْ يصدق أنه أيضا استرتِعن الفجر َ ً ُ 
ــساف ردي وحجــة ــك سف ٌوذل ّ ٌّ ٌ َ ْم إخــوة البقــرّأهنــ: عــىل قائليــه َ ُ! 

 ,)١٠٢ص( ذكره الشيخ حممد باكثري يف البنان :م ألهل تريماإلدالل القوي ـ ]٣٠٣[
 .» ..الدليل«: وسامه) ٢٦٠ص(وذكره األستاذ احلبيش يف مصادره 
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 ):هـ١١٦٢−١٠٨٩ ((*)اهللا بلفقيهعبد الرمحن بن عبد  العالمة −١٦٨
اهللا بن أمحد بلفقيه عبد الرمحن بن عبد هو العالمة الفقيه املحقق املتفنن املسند 

هـ ونشأ يف حجر والده العالمة ١٠٨٩وي احلسيني الرتيمي, ولد برتيم سنة باعل
أن :  عن الشجرة العلويةًللسيد عمر الكاف نقال» الفرائد اجلوهرية« ويف .األجل

َ عن املرتجم نفسه يف ًهـ, وهذا غري صحيح, والصواب ما قدمته نقال١١٠٥مولده سنة 
 ., واهللا أعلم»رفع األستار«

ت (اهللا بن أمحد بلفقيه عبد  والده العالمة الفقيه الصويف املحقق أجلهم: شيوخه
, وخاله )هـ١١١٢ت (الرمحن العيدروس عبد , وجده العالمة حممد بن )هـ١١١٢

صاحب الدشتة, والعالمة اإلمام ) هـ١١١٣ت (الرمحن العيدروس عبد العالمة الفقيه 
 ., وغريهم)هـ١١٣٢ت (اهللا بن علوي احلداد عبد املجدد 

, والقايض السيد )هـ١١٨٨ت (منهم نجله القايض السيد عيدروس : تالميذه
الرمحن بن مصطفى عبد , والعالمة )هـ١١٩٥ت (سقاف بن حممد بن عمر السقاف 

, )هـ١١٩٤ت (, والعالمة حممد بن سليامن الكردي املدين )هـ١١٩٢ت (العيدروس 
 .وغريهم

مة الدنيا, كان من كبار ّعال«: لويةقال يف حقه مؤرخو الشجرة الع: منزلته العلمية
األئمة املجتهدين, والعلامء الراسخني, واألولياء الصديقني, له االجتهاد الكيل يف العلوم, 

): ١٧٠ص(» رفع األستار«, وقال هو عن نفسه يف »ٍحيفظ شتى ألفيات يف فنون العلوم
                                           

−١٧٠ص): ترمجة ذاتية (رفع األستار يف إجازة األبرار,, )نفسه(عبد الرمحن بلفقيه : مصادر ترمجته (*)
, ٢/٦٤: عقد اليواقيت, عيدروس احلبيش, ١٧٤ ص:النفس اليامين, عبد الرمحن األهدل, ١٧٩
 ٣/٦١٧: الفرائد اجلوهريةعمر بن علوي الكاف, , ٢/٨٥: احلرضميني الشعراء تاريخاهللا السقاف, عبد 

 .١٨−٥ص: , للمرتجممقدمة حتقيق األربعني يف فضل القرآن الكريم, حممد باذيب, )١٠٢٢: ترمجة(
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): ١٧١ص(, وقال »يف حياته للتدريس ونرش العلوم الدينية] والده: يعني[واستخلفني «
تسع ومائة وألف إىل ) هـ١١٠٩(ومل أزل منذ أجلسني والدي يف جملس التدريس سنة «

وأنا حريص عىل نفع املسلمني, وتفقيه املتفقهني, وتفهيم املبتدئني, ] هـ١١٥٥سنة [اآلن 
 ., إلخ»وتذكري املستمعني, وتدريس علوم الدين يف كل حني

هـ, كام يف عقد ١١٦٢ مجاد اآلخرة سنة ٢٦ كانت وفاته بمدينة تريم يف: وفاته
السيد بقلم شيخنا  »رفع األستار« ترمجته يف مقدمة كتابه اليواقيت اجلوهرية, أما ما ورد يف

ري صحيح, والعمدة ما يف عقد غهـ, ف١١٧٩ أنه تويف سنة : حفظه اهللارداخلالقادر عبد 
 .اليواقيت

 :مصنفاته الفقهية* 
كذا ورد اسمه يف مقدمة الكتاب, وجاء يف : مسألة اهلالل قاطع اجلدال يف −]٣٠٤[

بإذن الكبري املتعال, وإن طال فيها املقال «: غالف النسخة التي وقفت عليها زيادة
َّوتشعبت فيها أوهام الضالل الرحيم باكثري عبد لفقيه عيل بن يف الرد عىل فتو لوهي , »ُّ

 . )هـ١١٤٥ت (
, وقدره منازل لتعلموا ًس ضياء والقمر نوراهللا الذي جعل الشم احلمد«: أوله

, لة اهلاللأقاطع اجلدال يف مس; فهذا إن شاء اهللا بإذن اهللا وبعد... عدد السنني واحلساب 
الرحيم بن عبد ّدعاين إىل مجعه أنه وصل إيل بعض املرتددين عيل من عند الفقيه عيل بن 

 قبل الشمس يوم التاسع ًالعاأنه إذا رئي القمر ط: قايض باكثري برسالة له حاصلها
والعرشين فالعادة املعتربة واالستقراء الصحيح حييالن رؤيته بعد غروب شمس ذلك 
اليوم, فالشهادة هبا مردودة, والسبيل عن سامعها مسدودة, ثم استدل عىل ذلك بأدلة 

 ., إلخ»خمتلة, وعلله بعلل معتلة, وطلب جوابه, فتعينت اإلجابة, واهللا ويل اإلصابة
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 :نسختها
 لد شيخي الفقيه السيد عمر بن حامد اجليالين هاوقفت عىل نسخة مصورة من

هـ, وهي بخط العالمة ١٢٠٧, كتبت سنة ) صفحة٢٤( حفظه اهللا, وتقع يف مكةنزيل 
: وضوع ذات امل, ويتلوها رسالتان أخريان يف)هـ١٢٣٢ت (السيد علوي بن أمحد احلداد 

 ., سيأيت ذكرمهاخر للشيخ ابن قطنة, واألاحلدادإحدامها للسيد علوي 
كتب ناسخ هذه الرسالة العالمة علوي بن أمحد احلداد عىل غالف : تنبيه مهم* 

الرمحن بلفقيه مما اجتمع عبد وبعده كالم يناقض ترجيح سيدنا العالمة «: النسخة ما نصه
هم, واتبع علامء عرصه منهم كثرة عىل رد ما اعتمده, وفوق كل ذي علم عليم, فحقق كالم

 ,اهللا احلداد, لطف اهللا بهعبد احلق, والسالم, كتبه بيده السيد علوي بن أمحد بن احلسن بن 
 .»آمني
 ):هـ١١٦٣ت  ((*) السيد طاهر بن هاشم−١٦٩

طاهر بن هاشم بن  الفقيه الفاضل, الصادع باحلق, السيد الرشيف,العامل الصالح, 
 .رضمي, مولده برتيم, وهبا نشأ وطلب العلمحممد بن هاشم باعلوي احلسيني, الرتيمي احل

ت (وان باعلوي الرتيمي ُتفقه عىل يد العالمة السيد أمحد بن عمر اهلند: شيوخه
, وابنه )هـ١١١٢ت (الرمحن العيدروس عبد , والعالمة السيد حممد بن )هـ١١٢٠
بن اهللا عبد مؤلف الدشتة, وأخذ عن اإلمام املجدد ) هـ١١١٣ت (الرمحن عبد الفقيه 

 .الزمه إىل وفاته, وغريهم) هـ١١٣٢ت (علوي احلداد 
                                           

الفرائد , عمر بن علوي الكاف, ٢١٧ ص:هبجة الزمانحممد بن زين ابن سميط, : مصادر ترمجته (*)
تاريخ , حممد ابن هاشم, ٢/٥٨٧: حاشية شمس الظهرية, حممد ضياء شهاب, ٣/٧٩٧: اجلوهرية

علامء بكر باذيب,  , حممد أبو٢٦٣ ص:مصادر الفكر, احلبيش, ١٠٥−٩٦ ص:الدولة الكثريية
مكتبة املنهاج, جدة, (, )مقدمة كتاب جممع األحباب(,  وعنايتهم بكتاب جممع األحبابحرضموت

 .١/٤٩): هـ١٤٢٢الطبعة األوىل, 
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َمات يوم «): هـ١١٧٢ت (قال عرصيه العالمة حممد ابن سميط : منزلته العلمية
 منه عىل وجه األرض يف مجيع اجلهات, مع التحري البالغ َ أعلمًمات وال أظن أحدا

 .» يف مجيع ذلكًسبا حمتًلق, صابرااخلوالورع الكامل, والصرب عىل ضيق العيش وجفاء 
وان يقدمه عىل أقرانه, ويعظمه ويدنيه ملا فيه من الذكاء ُوكان شيخه العالمة اهلند. انتهى

إىل سلوك أقوم  هلم ً ومرشداًناصحار الرسائل إىل حكام زمانه ّوكان يصد. واالستعداد
 ., وكانوا يقدرون له قدره والبالدالسبل يف سياسة العباد

 . هـ, رمحه اهللا١١٦٣ ذي احلجة من عام ١٠تريم يف تويف بمدينة : وفاته

 :مصنفاته الفقهية* 
ذكره األستاذ احلبيش يف :  مسلك االعتدال لطالب احلق يف مسألة اهلالل−]٣٠٥[

, فقد طال ً, وعزاه إىل مكتبة األحقاف, وهو غري موجود فيها قطعا)٢٦٣ص(مصادره 
فهرس املخطوطات ) هرسه القديمف(بحثي وتنقيبي عنه, ثم وجدت األستاذ ذكره يف 

الفهرس «وقد تنبه قبيل صانعو . ومل حيدد موضع وجوده) ٥٩٠(برقم ) ١١٠ص(اليمنية 
 .وذكروا أهنم مل جيدوه يف فهارس األحقاف) ٩/٦٢٥(» الشامل

بناء القبور ووضع نحو صندوق حكم  يف ٍ واقعة حاليف: سؤال وجواب ـ ]٣٠٦[
آل العيدروس وآل احلداد : أرسيت بني َ حدثٍفتو لفض نزاععليها يف املقابر املسبلة, وهي 

 .برتيم
 :نسختها

, ) صفحات٣(تقع يف ) جماميع/٢٦٧١/٧(منها نسخة فريدة بمكتبة األحقاف رقمها 
 عن حتفة املحتاج البن حجر, وما يف فهارس املكتبة املذكورة أن عدد أوراقها فائدةوبآخرها 

 .فغري صحيح)  ورقة٤٠(
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 عىل الورقة األوىل منها فقط يف ُ وقفت:ظومة يف املواقيت والفلك من−]٣٠٧[
 بواسطة أخينا السيد املفضال عروف باملنيصورة بمنزهلم امل حييى برتيم بنمكتبة السادة آل

 وكنت كتبت عنها . إىل مركز النور للدراسات منهتَ, ثم نقلالرمحن ابن حييىعبد زيد بن 
 .»مسلك االعتدال«أخشى أهنا نفس الكتاب األول  ضاع مني حال كتابة هذا, وًوصفا
 ):هـ١١٩٨ت  ((*) الفقيه حممد بن عمر ابن قايض باكثري−١٧٠

الرحيم ابن قايض باكثري, الكندي عبد العامل الفقيه الفاضل, حممد بن عمر بن 
 .هـ١١١٥الرتييس, مولده ببلدة تريس بوادي حرضموت حدود 

, )هـ١١٤٥ت (الرحيم عبد لبارع عيل بن عمه العالمة اأخذ عن أبيه و: شيوخه
 وله منه إجازة وإذن بالتصدر للتعليم, ثم ,)هـ١١٤٤ت (أمحد بن زين احلبيش والعالمة 

ومل أقف  وانتفع به, )هـ١١٧٢ت (لزم العالمة احلبيب حممد بن زين بن سميط الشبامي 
  .عىل تسمية اآلخذين عنه

, وأغرب السقاف يف تاريخ »شريالبنان امل«هـ كام يف ١١٩٨تويف سنة : وفاته
 !هـ, مع أن مرجعه كتاب البنان املشري١١٧٥سنة فأرخها بالشعراء 

 :مصنفاته الفقهية* 
لشيخه العالمة السيد أمحد بن زين :  األنوار الالمعة نظم الرسالة اجلامعة−]٣٠٨[
 :, نظمها بإشارة من شيخه املؤلف, أوهلا)هـ١١٤٤ت (احلبيش 

ــانح الـــوايلهللا الـــويلُاحلمـــد ــِامل ــضِرياتاخل  ِالَ باإلف
ــالة ــم ص ــُث  ِ ثم اآللِحبَّ والصْعىل النبي ِاللَ اهللا ذي اجل

                                           
, ٢/١٤٧: تاريخ الشعراءاهللا السقاف, عبد , ١٢٦ ص:البنان املشريحممد باكثري, : مصادر ترمجته (*)

 .٢٦٨ ص:مصادر الفكراحلبيش, 



٧٣٣ 
 ْارةَشِا هبـا البـ لنـٍَمـن عـارف ْ لنا اإلشـارةْاءتَ قد ج;ُوبعد

 ْوفةُ واملوصـِهابِّنا الشِلشيخ ْ املعروفــة»الةَلرســل«بــالنظم
ــــاد ــــريَر الفَفب ــــاالِ امتُق ــــش ث ــــًئاِومن ــــًئاِدَ مبت  االَ فق

 :نسختها
توجد من هذا النظم نسخة فريـدة بمكتبـة األحقـاف للمخطوطـات بـرتيم, رقمهـا 

 ., مل يكتب عنها يف الفهرس أكثر من هذا) ورقات١٠(يف ) جماميع/٣٠٣٢/٥(
 :رشوحها
وقد أمرين «: , قال يف البنان)هـ١٣٥٥ت (للشيخ حممد بن حممد باكثري  :ٌ رشح−

ضل شيخنا هادي بن حسن السقاف برشحها فلم يكن فيام مىض, وإن شاء احلبيب الفا
اهللا يكون فيام أقبل, وقد مررت عليها وكتبت حواش لطيفة وقصدي أن يكون هلا رشح 

 :املشري البنانحممد باكثري, : ينظر[ . انتهى كالمه.»متوسط بني االختصار والبسط
 ].٢/١٤٧: تاريخ الشعراء, السقاف, ١٢٧ص

 ): هـ١١٣٢ت بعد  ((*)الرمحن بن أمحد باكثريد عب −١٧١
 .الرمحن بن أمحد باكثري, الكندي احلرضميعبد هو الشيخ الفقيه األديب الصالح 

, ويف )هـ١١٣٢ت (اهللا بن علوي احلداد عبد اإلمام املجدد هم أجل: شيوخه
نها قوله  مه, يف مدحٌقصيدةه جمموع مكاتبات اإلمام املذكور مكاتبتان منه للمرتجم, ول

 ):شعر فقهاء(
َضل أرشَ فِمسَم به من شِأعظ ْ ــأوج ســْتَها وســمُأضــواؤ ْقتٍ  امءَ ب

                                           
تاريخ , بروكلامن, ١/٥٤٨: هدية العارفني, البغدادي, ٥٧ص: البنان املشري حممد باكثري,: مصادر ترمجته (*)

 .٥٨٤, و٢٥١ص: مصادر الفكر, احلبيش, ٣/٢٩٧: األعالمالزركيل, . ,٨/٣٦٠: األدب العريب
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ــه  ــُالــرشيعةوب ــدةَ كخْتَ أرشق ــازت ٍري ــْح ــةًاراَ فخ ــوزاءُ هام  ِ اجل

ـــزين ً نــضارةُ احلــسانُّمــن دوهنــا الغــر ـــُوهبـــا ت ـــشعُدائحَ م  راءَ ال
الرحيم بن قايض عبد يل بن قال عنه عرصيه وقريبه الشيخ ع: منزلته العلمية

, له اشتغال بالفقه والتدريس واإلفادة, وله شعر ًكان صاحلا«: بقوله) هـ١١٤٥ت (باكثري
 . انتهى.» من املقامات احلريرية, وله تصانيف كثريةًوقيل إنه كان حيفظ كثريا. نفيس

 .])٥٧ ص:البنان[
  عثها له شيخه اإلمام من تاريخ آخر رسالة ب لزمن وفاته, وًمل أجد حتديدا: وفاته

هذا التاريخ, ومنه يعلم أن ما ذهب إليه البغدادي  إىل ًبقائه حيا عىل يل, دل)هـ١١٣٢سنة (
 . , واهللا أعلم)١(هـ غري مسلم له١٠٨٠من أن وفاته يف حدود ) هدية العارفني(يف 
 :مصنفاته الفقهية* 

 يف مصادره ذكره األستاذ احلبيش:  رشح عىل منظومة يف دماء احلاج−]٣٠٩[
) هـ٨٣٦ت (نظم شهري للعالمة إسامعيل ابن املقري : ونظم دماء احلاج, )٢٥١ص(

 .»اإلرشاد«مصنف 
 :نسخه

سخت سنة ُن) ٤١٦٩٥ زكي ٢٥٤٧(منها نسخة باملكتبة األزهرية حتت رقم 
, )٢٨١ص(للحبيش »  الفكرمصادر« يف كامورقة, ) ٢٣(هـ يف حياة املؤلف, تقع يف ١٠٥٨

ّقيم املكتبة بحث عنها هـ طلبت االطالع عليها ف١٤٢٧كتبة األزهرية يف صيف وملا زرت امل
 !فلم جيدها

                                           
جزم بوفاته يف ) ٢٥١ص (َّالبغدادي عىل التخمني, ولكنه يف ) ٥٨٤ص (ُّوقد تبع احلبيش يف مصادره  )١(

ّثله كحالة حدد الوفاة تلك السنة, وم فجزم بوفاته سنة ) ٣/٢٩٧( فيها, وأغرب الزركيل ًأيضاُ
 .هـ ومرجعه فهارس مكتبة األحقاف, وهذا كله بعيد, والصواب بإذن اهللا ما قررته, واهللا أعلم١٠٤٥
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 :)هـ١١٤٥حي يف  ((*)ون بن حممد بن عوض بن قطنةعبد الفقيه −١٧٢
ون بن حممد بن قطنة, الشبامي احلرضمي, كذا اسمه عبدهو العالمة الفقيه الشيخ 

 . منه رمحه اهللاًتواضعا) بيدُع(أو ) اهللا بيدُع(ي نفسه هو يف كتبه ِّيف مصادر ترمجته, ويسم
 ًمالزما) هـ١١٣٢ت (اهللا بن علوي احلداد عبد كان من كبار تالمذة اإلمام : شيوخه

 ., وغريه)هـ١١١٢ت (الرحيم بن قايض باكثري عبد القايض كله, وتفقه عىل شيوخ عرصه, 
الفقيه «بـ ) هـ١١٧٢ت (ه العالمة حممد بن زين بن سميط ّحال: منزلته العلمية

تفقه يف العلم وتضلع منه ودرس يف حياة «: , وقال عنه»الصالح العامل العامل التقي الورع
, وكان يتوىل الصدارة يف قراءة الكتب يف جمالس »وكان من أهل الورع والديانة, شيخه

ت  (الرحيم باكثريعبد  بينه وبني الشيخ عيل بن َوكان. شيخه اإلمام احلداد, رمحهم اهللا
مسألة : منازعات يف مسائل فقهية متعددة, الذي انتهى إليه علمنا منها) هـ١١٤٥

 . يف املسألتنيٌاملسبوق, ومسألة اهلالل, ولكل منهام مصنفات
 من ًهـ, أخذا١١٤٥ سنة يف حدود سنة وفاته, ولعلها حتديدمل أقف عىل : وفاته

 .أعلم, واهللا الرحيم باكثريعبد وفاة معارصه الفقيه عيل بن 
 :مصنفاته الفقهية*  

لة املسبوق أ بني الضابط وما اندرج حتته من مس, القول السديد املطابق−]٣١٠[
ناقش فيها بعض معارصيه,  لطيفة تبحث يف مسألة املسبوق يف الصالة, رسالة: واملوافق

 .)هـ١١٤٥ت (الرحيم باكثري عبد منهم الفقيه عيل بن 
أما بعد; فيقول ... لذي خلق اإلنسان وعلمه البيان هللا ا احلمد«: أوهلا بعد البسملة

                                           
, , احلبيش٢٤٤ ص:هبجة الزمان, حممد بن زين ابن سميط, مؤلفاته املخطوطةابن قطنة, : مصادر ترمجته (*)

 .٢٥٩ ص:مصادر الفكر
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دمة واالعتقاد, اخل الفقري عبيد بن حممد بن عوض بن قطنة, املنتسب نسبة الوالء وعبد ال

اهللا بن عبد أيب حممد سيدنا ... والتعلق واالنقياد واالستناد, إىل السيد املالذ, الشيخ األستاذ 
اص والعام, ما تكررت الشهور اخلاهللا بقاءه لنفع  احلسيني باعلوي, أطال ,علوي احلداد

 : واألعوام
من اهلجرة النبوية, عىل مرشفها أفضل ) هـ١١٠٨(ملا كانت سنة ثامن ومائة وألف 

الصالة والسالم والتحية, وقع النزاع يف تريم املحروسة مدينة السادة الكرام, صاهنا اهللا 
أحرم عقب إحرام إمامه من غري تراخ يف يف كون من ... وأهلها من مجيع الفتن واملحن 

الركعة األوىل من الصلوات املرشوعة فيها اجلامعات, وأحرم أو أقام عقب قيامه كذلك 
, حال كونه معتدل القراءة أو بطيئها واإلمام ً وموافقاًيف غريها من الركعات, مسبوقا

مسبوق يف هذه احلالة, هو : مفرط يف رسعتها, فركع قبل إمتام املأموم فاحتته, فقال بعضهم
 .الخ»  أن ذلك مفهوم من عبارتهً إىل ضابط الشيخ ابن حجر يف حتفته, مراعياًمستندا

َاهللا بن عمر باخمرمة, وتعليق وجده ععبد فتاو : من مصادره يف هذه الرسالة ىل ٌ
 ).هـ٨٣٢ت ( إىل فتاو الفقيه إسامعيل احلباين ًاّبعض نسخ منهاج الطالبني معزو

َنسخها ُ : 
, غري ) ورقات٨(, تقع يف )جماميع/٢٦١٤(برقم , منها نسخة بمكتبة األحقاف

 .مؤرخة
كذا :  الرباهني النقلية والدالئل املروية الواضحة اجللية يف الرؤية اهلاللية−]٣١١[

. »نبذة يف اهلالل«): ٢٤٥ص(سامها ابن سميط يف هبجة الزمان , وسامها مؤلفها كام سيأيت
الم العلامء فيام يتعلق بالرؤية, وأوضح فيها احلق الذي كان سيدنا ذكر ك«: وقال عنها

ذ باحلساب واهلندسة فقط, ُ بني إفراط من يأخٌطَ يقول به, وهو وس]اإلمام احلداد: يعني[
وبني تفريط من يأخذ بالرؤية من تثبت ومتكن ونظر إىل القرائن املقربة للرؤية أو املبعدة 

 . انتهى.»اهللاعبد لتهم, هذا حاصل ما يقول سيدنا هلا, والنظر إىل الشهود وعدا
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; أما بعد... هللا الذي رفع عن هذه األمة احلرج والباس  احلمد«: أوهلا بعد البسملة
, الرباهني النقلية والدالئل املروية الواضحة اجللية يف الرؤية اهلاللية :ـب فهذه رسالة سميتها
خيار, وما روي من اآلثار, من أن اهلالل البد له  من مقاالت العلامء األًمجعت فيها أنموذجا

من اإلرسار, وما رصح به األئمة واقتضاه كالمهم من منع الشهادة بالرؤية إذا استحالت أو 
, ً ومعالً منهالً قريباًاستبعدت, وما يرتتب عىل ذلك من األحكام, سلكت فيه مسلكا

 .هـ١١١٣ِ, فرغ من تبييضها عام , إلخ»ً وال ممالً فيها من اإلجياز ال خمالُوامتطيت
 تفسري البغوي, وتفسري البيضاوي, واجلاللني, وعجائب: مصادره يف هذه النبذةمن 

مر النسيم «اهللا احلداد, ورسالة عبد املخلوقات للقزويني, وما سمعه من شيخه اإلمام 
ي ه و,اهللا باحسن مجل الليل باعلويعبد  للسيد العالمة علوي بن ,»عىل بذل الكريم

 من يوثق ِّ مل نسمع هبا أو يبلغنا خربها إال من هذا الكتاب, وما وجده بخطنادرةرسالة 
 .به من علامء الفن ممن يعتمد قوهلم  ويرجع إليهم

 :نسخها
 :طرهتا, كتب عىل ) صفحة٦٦(منها نسخة يف مكتبة خاصة بحرضموت, تقع يف 

عليها متلك بقلم السيد علوي بن  و,» يف أحكام رؤية األشهر اهلالليةالعقليةالرباهني «
 ).هـ١١٣٢ت (أمحد احلداد 

 القول الواضح األظهر يف حكم املعاملة بالعرشة أحد عرش ونحوها من −]٣١٢[
كذا سامه مؤلفه كام يف : طراخلالصور وما فيها من الرضر وتعرض املعامل هبا للوقوع يف 

 األظهر يف حتريم أخذ القول الواضح«: ًخمترصا) ٢٤٥ص(بن سميط امقدمته, وسامه 
 ).٢٥٩ص( يف مصادره , وعنه احلبيش»العرشة بأحد عرش

هللا الذي رشع األحكام, وبني احلالل واحلرام, وأحل  احلمد«: أوله بعد البسملة
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; فهذه نبذة لطيفة تتعلق ببيان حكم أما بعد... البيع وبارك فيه, وحرم الربا ولعن متعاطيه 

يف هذه األزمنة, من تعامل الربا والتحيل لذلك بأنواع احليل املعامالت اجلارية بني الناس 
القول الواضح األظهر يف حكم املعاملة بالعرشة أحد  : بـسميتها. من النذور وغريها

, »طراخل, ونحوها من الصور وما فيها من الرضر وتعرض املعامل هبا للوقوع يف عرش
 .هـ١١١١  سنة من تبييضها يف مجاد األوىلَفرغ. إلخ

, ً اعتمد عليهام كثريا,, والزواجر البن حجر للغزايلاإلحياء: ومن مصادره فيه
 له, النصائح الدينية )ب/٢٦ب, /٢ق (احلداد اإلمام فتو لشيخه , ووقالئد باقشري

سامعه لكالمه يف  ,)ب/٢٠(, قصيدة يف التحذير من احليل لشيخه احلداد )أ/٢٧ق (
 .)ب/٢٨ق  (الربكة للحبييش, )أ/٣٣ق (املعاطاة 

). ب/٣٨ق ( للعمراين كذا سامه يف »رياتاخلجامع «كتاب : ومن مصادره النادرة
, »ريات ومثري العزم ألهل الكسل والفرتاتاخلجامع أسباب « ًواسمه كامال: قلت

 ١٢٣٨(, منه نسخة فريدة يف صنعاء )هـ٤٩٥ت (اهللا العمراين عبد للعالمة حممد بن 
احلبيش, : ينظر[هـ, ١٠٧٤ سنةكتبت  )٤٥٦D(انا بإيطاليا , وأخر يف األمربوزي)جماميع

 ].٣٢٤ ص:مصادر الفكر
 :نسخه

هـ ١١١١, كتبت سنة )٢٦٧٧/٥(رقم ببمكتبة األحقاف برتيم : النسخة األوىل
 ). ورقة٤٣(تقع يف 

 عام كتبت)  ورقة٤٢(, تقع يف )ضمن جمموع(بلدنا شبام يف : النسخة الثانية
وعليها ). هـ١٣٠٠ت ( الفاضل حممد بن عوض باصهي  بخط الشيخًهـ تقريبا١٢٥٠

 . يف وصف الكتابُاعتمدت
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 ):هـ١١٤٠  بعد −١٠٨٦ ((*) الفقيه حممد بن سعد باقشري−١٧٣
  طايعبن سعد بن حممد) اهلادي: امللقب(هو العالمة الفقيه املؤرخ األديب حممد 

ُباقشري, مولده بقرية العجز أسفل حرضموت سنة   .هـ١٠٨٦ُ
 ,)هـ١١٠٢ت ( أخذ يف حرضموت عن والده الشيخ الصالح سعد باقشري :شيوخه

, وعن الفقيه حممد بن )هـ١١٠٤ت (والسيد الفاضل أمحد بن عوض باحسني باعلوي 
 للعلم ً طالباًهـ سار إىل مكة املكرمة وأقام هبا جماورا١١٠٩ثم يف عام . الرمحن باقشريعبد 

خ أيب بكر بامزاحم, والزم دروس الفقيه العالمة الرشيف, فأخذ هبا عن الفقيه املقرئ الشي
, والعالمة الشيخ حسن عجيمي احلنفي ًوانتفع به كثريا) هـ١١٢٦ت (إدريس الصعدي 

, )هـ١١٢٤ت (اهللا بن سامل البرصي عبد لعالمة حمدث عرصه ا, و)هـ١١١٣ت (
 .غريهم و,)هـ١١٣٠ت (والعالمة الشيخ أمحد النخيل 

يه مجاعة من شيوخه, فمام كتبه شيخه العالمة عيد بن عيل أثنى عل: منزلته العلمية
أجزته باإلفتاء والتدريس عىل مذهب «:  يف إجازته)هـ١١٤٠ت  (يس املرصيْرُالنم

يف أي مكان شاء وأي زمان ... اهللا حممد بن إدريس الشافعي عبد إمامنا املجتهد أيب 
 .مكة املكرمة باحلرم الرشيفوقد تصدر للتدريس واإلفتاء يف . , إلخ»شاء

يف تاريخ » الفتوحات املكية«َمل أقف عىل تأريخ لوفاته, لكنه صنف كتابه : وفاته
مسني من العمر, فتكون وفاته بعد هذا التاريخ, ثم اخلهـ وهو يناهز ١١٣٧َأرسته عام 

 .هـ, واهللا أعلم١١٤٠وقفت عىل تأليفه يف االسترباء اآليت وصفه, فإذا هو فرغ منه عام 
 : ته الفقهيةمصنفا* 

رسالة لطيفة احتوت عىل إجابة :  األجوبة املرضية عىل األسئلة احلرضمية−]٣١٣[
                                           

, ٢١٧ ص:الفتوحات املكية يف تراجم السادة القشريية, )نفسه(حممد سعد باقشري : مصادر ترمجته (*)
 ).جماميع/٣١٠٦( برتيم, حتت رقم ثبته املحفوظ بمكتبة األحقاف: , و١٧٨, و ١٢٠و
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ثالثة أسئلة, مل يذكر اسم الشخص الذي رفعها إليه, وواضح من العنوان أهنا جاءته من 

 وسؤال يف ـ٣.  وسؤال يف الوقفـ٢.  سؤال يف اإلحرامـ١: حرضموت, وهذه األسئلة هي
أوهلا بعد البسملة .  أطال يف جواب السؤال األخري واستغرق جل الكتابنذر التربر, وقد

 النسك, فلم حيرم حتى ًيف رجل جاوز امليقات مريدا: ما قولكم ريض اهللا عنكم«: واحلمدلة
ما «): أ/٤ق (قوله حول بيع العهدة : ومن لطائف ما جاء فيها. , إلخ»انقضت تلك السنة

 . , إلخ»!ْ يف بيع العهدة, ألهنا ليست من املذهباإلفتاءبمعي إجازة من مشاخيي الشافعية 
 عليها, وحاشية  البرصيالتحفة للشيخ ابن حجر, وحاشية السيد عمر: مصادرهمن 

وحاشية الشربامليس عليها, للرميل, ابن قاسم عليها, والنهاية حاشية باقشري املكي عليها, و
ه البن حجر  ورشح للمزجد,بوحاشية األجهوري عليه, العباللرشبيني, واإلقناع 

اإلمداد رشح اإلرشاد, واإليعاب, وحاشية الزيادي عىل رشح املنهج لشيخ اإلسالم, 
بن حجرالن; كلها ْيَّ وقرة العني يف أن التربع ال يبطله الد,والفتاو. 

, كام )هـ١٠٩٣ت ( للسيد الشيل   يف مناقب بني علوي,ونقل عن املرشع الروي
  .نادرو وه) هـ١٠٧٦ت (اهللا بن سعيد باقشري عبد للشيخ  رشح اإلرشادنقل عن 
 : نسخها

وقفت عىل نسخة فريدة من هذه الفتاو تباع لد أحد سامرسة اآلثار بحرضموت, 
ضمن جمموع فقهي, وخطها واضح مقروء, ومل يدون تارخيها أو )  ورقة١٨(تقع يف 

ر, الساكن بأم القر, وكتبه أفقر الو«:  ناسخهاُجاء يف ختامها قول. اسم ناسخها
حممد بن : هعبد, خادم العلم الرشيف باإلفتاء والتدريس يف احلرم املكي املطهر املنيف

 . انتهى.»سعد طايع باقشري
رسالة لطيفة يف حكم إسقاط استرباء األمة :  اآلراء يف إسقاط االسترباء−]٣١٤[
 أن يؤلف الشافعي يف حترير :التأليف مذهب السادة األحناف, وهذا من بدائع عىلاململوكة 

 . عىل الرباعة وإحكام الصنعة الفقهية, وسعة االطالعٌ دليلومسألة يف غري مذهبه, وه
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 :; فيقول الفقري إىل اهللا تعاىل حممد بن سعد باقشري الشافعيوبعد«: أوهلا بعد الديباجة
تها من كتبهم نفع هذه فوائد يف إسقاط استرباء األمة اململوكة عند السادة احلنفية, التقط

 حمرم كتبها يف, , إلخ»اآلراء يف إسقاط االسترباء: هاُاهللا تعاىل هبم يف الدارين, وسميت
 . هـ بمكة١١٤٠

رشح النقاية للمال عيل القاري, الربهان, درر احلكام ملنال خرسو, : مصادرهمن 
 كلها كتب , متن التنوير, املنح, فتاو قايض خان, الزيلعي, الفتاو الظهريية?الغرر
 , مفتي احلنفية بمكة, العالمة تاج الدين القلعي معارصه الفقيهحوايش عن  ونقل.حنفية

 .عىل رشح العيني
 : نسخها

تقع ) جماميع/٢٩٤٢/٢(توجد منها نسخة فريدة يف مكتبة األحقاف برتيم رقمها 
خادم , تأليف أفقر الور الساكن بأم القر«: جاء يف خامتتها ما نصه).  ورقات٣(يف 

ه الشيخ املحقق حممد عبد, العلم الرشيف باإلفتاء والتدريس يف احلرم املكي املطهر املنيف
بن سعد باقشري الشافعي, غفر اهللا له, حرر يف سلخ شهر حمرم احلرام أول شهور عام ا

 .»أربعني ومائة وألف, أحسن اهللا ختامها, آمني
رتجم قد تصدر يف احلرم املكي, عىل كون املالنص والذي قبله, ُفاستفدت من هذا 

 .هـ, واهللا أعلم١١٤٠وأنه عاش إىل عام 
 ):هـ١١٧١ت حوايل  ((*)الرمحن بن سقاف السقافعبد  الفقيه −١٧٤

الرمحن بن قايض سيون العالمة سقاف بن عبد هو العامل الفقيه الصالح السيد 
 .  العالمة اجلليلحممد بن عمر السقاف باعلوي احلسيني, ولد بسيون ونشأ يف حجر أبيه

                                           
 بن علوي الكاف, , عمر٢/٧٧): خمطوط(, الشجرة العلوية الكربعدة مؤلفني, : مصادر ترمجته (*)

 ).٥٧٨: ترمجة (٢/٤٠٦: الفرائد اجلوهرية



٧٤٢ 

): ٢/٧٧ (»الشجرة العلوية الكرب«مل أجد له ترمجة سو ما كتب عنه مؤرخو 
 . انتهى.»هـ تقريبا١١٧١, تويف بسيون سنة ً فاضالً عامالًكان عاملا«

 :مصنفاته الفقهية* 
منظومة ذكر :  الدر النضيد يف نظم املسائل ترجح فيها القديم عىل اجلديد−]٣١٥[

  عليها, ثم زادُ عليها الفقهاء السابقون بأهنا من القديم واإلفتاءَّالتي نص) ألةمس١٢(فيها 
,  أوهلا ) مسألة١٧( مسائل مما زاده بعضهم عىل االثني عرش, فصار عدد املسائل َمخس
 : قوله

ـــد ـــديم األزيلُاحلم  ِ العظيم األولِ الفردِالواحد هللا الق
 ِ الطيـبِّ النبـيِين الـدِجمدد ِ يا رب عـىل احلبيـبِّوصل
ـــَأن إمام عليمّ; فاعلموا أويل التوبعد ـــا ع ـــديمِنَن  ِ الق
 ُفــصار للــدين بــه التجديــد  اجلديـدُ املـذهبَمُّ ث,َراجع
ــُ هــذا شــارحَقــرر ْا مـذهبَ القديم يـا ذُوال له  ْذبَ امله

 ُوابَّذي هو الـصّاستثنوا ال ُ هبـا األصـحابًإال مسائال

 :نسخها
ناقصة, ها , ولكن الفضالء عىل مصورة من هذه املنظومة من بعض اإلخوةحتصلت
ومل أجد نسخة . مس املزيدةاخل فيها إىل املسألة الثانية من َ, وصل)ً بيتا٢١(واملوجود منها 

 .أخر غريها, مع االجتهاد يف البحث عند أرسة املرتجم يف سيون واملهجر, واهللا املستعان

          *          ** 
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