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 ه وصحبه وبعد :الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على نبينا محمد وآل
فإن حضرموت في منتصف القرن الرابع عشر للهجرة كانت غارقة في الخرافة مقيددة بثققالهدا      
ما، تنظر  ها التصوف أسيرة لألوهام والجهالةقد صرع،   فداء . إما منا وا 

وتددعو ،  االنحراف الفكري أشتاتا في معدافف التدراا الحضدرميهذا وقد يقف اإلنسان على      
تلبددي هددذس الدددعوة فددإذا بوقيقددة  مصدددر واحددد يددردس النددا  ،هددذا الشددتات فددي اجددة أن يلددم شددعا الح
إذ أن صددداحبها مقبدددو  تقضدددي بقبولهدددا ، التدددي البيندددة تقددددم ، و علدددى هدددذا الواقدددع تتقددددم بشدددهادتها و 

 العدالة ، ال يختلف في ذلك أحد إنه األديب األريب علي بن أحمد بكقير .
، وجدار  دعاتده الةددالة فدي الحيدداة الفكريدة يبددي ويعيدد  تصدوف وأهلددهنشدث بحضدرموت وكدان ال    

من المتصوفة ، فعكست معالمه إلى الفريقدة الحضدرمية ، واصدفبص بصدبةتها ، وبدذلك فقدد هدوت 
نكدار البافد  ،  في مراحلها المتثخرة إلى هوة سحيقة وتاقت نف  األديب بكقير إلدى تةييدر الواقدع وا 

وأراد أن يصدر  السدنوات العجداف التدي عاشدتها حضدرموت ، ضي على ،  ونشر العلم الذي يقب  
 الخرافة فعاج على سالح الكلمة واألدب والشعر ، وهو أشد من وقع النب  .

ونتندداو  إننددا نريددد أن نقفددف مددن بدداكورة جهددود األديددب علددي بددن أحمددد بدداكقير قمددرة يانعددة ،       
فاألبيدات تصدلأ أن تكدون (  همدام أو فدي بدالد األحقدافالدذي تضدمنته مسدرحية    فيبهداشيئا مدن 

وهدددي مدددرآة تعكددد  واقدددع حضدددرموت ،  متندددا نقدددوم بشدددرحه مدددع ذكدددر األمقلدددة التدددي توضدددأ المقاصدددد
، وصدفاء هدذس المدرآة يجلدي الصدورة واضدحة للنداظرين ، ومدن حين شقيت بدالفكر الصدوفي الفكري 

 نق  الصورة دون تةيير وال نقيصة .شثن المرآة 
ننددي فالمددا كندد     ت أدندددن حددو  الدددعوة إلددى التوحيددد والعقيدددة الصددحيحة ونبددذ البدعددة ومحاربددة وا 

الشرك ، وهذس دندنة األديب باكقير لهذس الةاية ، وال ضير فدي اخدتالف األسدلوب فحولهدا ندنددن ، 
انتخبتهددا إبددراجا لجهددود بدداكقير فددي هددذا (  همددام أو فددي بدالد األحقدداف  شددرح ألبيددات مددن أخدديفهداك 

 المجا  .
 لى تجريد التوحيدالدعوة إ

 اسدددددددددددددتقوا التوحيدددددددددددددد مدددددددددددددن ينبوعددددددددددددده            
 

 وانبددددددددددذوا كتددددددددددب صددددددددددفات األربعددددددددددين 
 

 دددددددددددددد
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العقيدددددة فددددي هددددذا البيددددت يدددددعو األديددددب بدددداكقير إلددددى صددددفاء مصدددددر التلقددددي فددددي االعتقدددداد ، ف    
قائمدة ب ، كالقمر ليلة البددر لدي  دونده سدحااإلسالمية عقيدة واضحة ال غموض فيها وال تعقيد ، 

على النصوص من الكتاب والسنة بفهم سلف األمدة ، ومسدتند مدنهجهم التسدليم للنصدوص ، وعددم 
معارضتها بالعق  ، ولم يسلفوا عليها التثوي  والتفويض الذي خاض فيه المتكلمون على اخدتالف 

 مشاربهم ومنهم األشاعرة .
 إلى أمرين : كقير في هذا المقام يشيراواألديب ب    
: اعتمددداد مدددنهف السدددلف فدددي التوحيدددد ، وهدددو المددداء الدددجال  الدددذي ورد عليددده السدددلف قبددد  أن و  ألادددد 

 يعكر صفوس تثوي  الجاهلين من المتكلمين .
 .نبذ منفق المتكلمين التي تعرج على بضاعة الفالسفة ، وتحاكم النصوص بالعق   : القانيد 

ن للةجالدي الدذي راج بحضدرموت ، وهدو وقد أشار باكقير إلدى كتداب األربعدين فدي أصدو  الددي     
يقدددرر فدددي التوحيدددد مدددا عليددده األشددداعرة فدددي بددداب األسدددماء والصدددفات  مدددن تثويددد  الصدددفات الخبريدددة 

خددالفوهم  ، بدد  وخدالفوا السدلف فددي صدفة الكدالم أيضددا ، كمدا تيدة منهدا كالوجدده والفعليدة كدالنجو الذا
واتبددع فيدده خفددة عددين بندداس علددى الجددد  الددراجي كتدداب اسددمه األرب ي بدداب القدددر واإليمددان ، وللفخددرفدد

 .الفالسفة 
أنهم ألفوها للرد على المعتجلة ، ولكنهم قابلوا البدعة بثختها في بعدض األبدواب وحجة األشاعرة    

، ولددم يعتصددموا بالكتدداب والسددنة علددى فهددم سددلف األمددة ، وفيدده مددن الوضددوح مددا يةنددي عددن تددراا 
مدن أعدالم األشداعرة والتدي ذكرهدا الدذهبي فدي سدير  الفالسفة كما توضحه هدذس الحادقدة البدن فدورك

دخددد  ابدددن فدددورك علدددى السدددلفان محمدددود، فقدددا : ال يجدددوج أن يوصدددف اهلل أعدددالم الندددبالء فقدددا    
،  بالفوقيددة الن الجم ذلددك وصددفه بالتحتيددة، فمددن جدداج أن يكددون لدده فددوق، جدداج أن يكددون لدده تحددت

فبهدت ابدن فدورك، فلمدا خدرج ،  نفسده : مدا أندا وصدفته حتدى يلجمندي، بد  هدو وصدف فقا  السلفان
 .(  فيقا : انشقت مرارته،  من عندس مات

 ال تجيدددددددددددددددددددددددد الدددددددددددددددددددددددنف  إال حددددددددددددددددددددددددددددديرة
 لددددددددددددددم تالدددددددددددددددددددف لكددددددددددددددم هاتيددددددددددددددك بدددددددددددددد 

 

 ال كثسددددددددددددلوب الكتددددددددددددداب المسددددددددددددتبين 
 ألفددددددددددددددددددددددوها لحجددددددددددددددددددداج الملحددددددددددددددددددددين

 
 دددددددددددددددددد
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المتكلمددين الددذي يقمددر الحيددرة  ومنفددقالتددي تفمددئن بهددا القلددوب شددتان بددين النصددوص الشددرعية     
فينهم ممددن فددارق خفددة الكتدداب والسددنة فددي تقريددر التوحيددد واالضددفراب كمددا حصدد  لكقيددر مددن أسددا

واستعاض عنها بتتبع موائد المتكلمين فجادته وهنا حتى انتهى الحا  ببعضدهم إلدى األسدى والحسدرة 
عترافدداتهم فددي هددذا الشددثن علددى ضدديا  األعمددار بمددا ال فائدد  وراءس ، ويجدددر بنددا هنددا أن نسددج  ا

 كقير .اتثكيدا لكالم األديب ب
:  لقدد خضدت البحدر الخضدم وخليدت  -وهدو مدن أئمدة األشداعرة  -قدا  أبدو المعدالي الجدويني  د 1

أه  اإلسالم وعلومهم ، ودخلت في الذي نهوني عنه ، واآلن إن لم يتدداركني ربدي برحمتده فالويد  
 .(  عقيدة أميالبن الجويني ، وها أنا ذا أموت على 

 : قا  الشهرستانيد  2
            لعمددددددري لقددددددد ففددددددت المعاهددددددد كلهددددددا 

 ائرددددددددددددفلدددددددددم أر إال واضدددددددددعا  كدددددددددف ح
     

 وسدددددديرت فرفددددددي بددددددين تلددددددك المعددددددالم  
 ن نددددددددادمددددددددددددأو قارعددددددددا  س هعلددددددددى ذقندددددددد

 
 

 الراجي : الفخر قا د  3
            و  عقدددددددددددددا  داية إقددددددددددددددام العقددددددددددددددددددددددددددددنه

 رندددداولددددم نسددددتفد مددددن بحقنددددا فددددو  عم
 

  ي العددددددددددالمين ضددددددددددال ددددددددددددددوأكقددددددددددر سع 
 عنا فيددددددده قيددددددد  وقدددددددالوادددددددددسدددددددو  أن جم

 
ولقددد تثملددت الفددرق الكالميددة والمندداهف الفلسددفية فمددا رأيتهددا تشددفي  :   الفخددر الددراجي قددم قددا 

م ن  أ ،علدديال  وال تددروي غلدديال  ورأيددت أن أقددرب الفددرق فريقددة القددرآن  قددرأ فددي اإلقبددات ح الددر ح 
ل ى ال ع ر   ء  { ، ع  ع د  ال ك ِلم  الف يِّدب  { وأقدرأ فدي النفدي ح ل دي    ك ِمق ِلدِه ش دي  ت و   { , ح ِإل ي ِه ي ص  ِش اس 

 .( ح و ال  ي ِحيف ون  ِبِه ِعل م ا { ومن جرب مق  تجربتي عرف مق  معرفتي 
 النكير على مقلدة المذاهب

 فدددددددددددال سدددددددددددلمت كتدددددددددددب الجددددددددددددامدين 
 صددددددددددددددددددددددددحائف ال روح فيهددددددددددددددددددددددددا وال 
 

 ددددددددددددددددددددددددددداج قارئهدددددددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددددددالوفروال ف 
 يجددددددددددو  بهددددددددددا ذكدددددددددددر خيددددددددددر البشدددددددددددر

 
 دددددددددددددددددد
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ويصدددور واقدددع اكقير علدددى المقلددددين ألراء الرجدددا  تقليددددهم ، بددداألديدددب ينعدددي  نتفدددي هدددذين البيددد    
ويشد النكير علدى مسدلكهم هدذا الدذي اغتدرب عدن مسدلك التلقي في باب الفقه وما فيه من جمود ، 

الدددلي  حيددا دار ، ويتحلددى بحليددة النصددوص ، قددم خلددف بعدددهم خلددف المتقدددمين ممددن يدددور مددع 
حتددى آ  األمددر بالمتعصددبين إلددى  ورقددوا الفقدده ، وظنددوا أن فريقددة السددلف وعددرة فركبددوا لجددة التقليددد

الجمددود ، قددا  أبددو شددامة الشددافعي :   قددم اشددتهر فددي آخددر الجمددان علددى مددذهب الشددافعي تصددانيف 
حامدددد الةجالدددي فثكدددب الندددا  علدددى االشدددتةا  بهدددا ، وكقدددر الشددديخين أبدددي إسدددحاق الشددديراجي وأبدددي 

المتعصددبون لهمددا حتددى صددار المتبحددر المرتفددع عنددد نفسدده يددر  أن نصوصددهما كنصددوص الكتدداب 
 عنها ...( ا . هد    والسنة ال ير  الخروج

تصددانيف الشدديراجي والةجالددي فددرأوا أن دلددوا علددى قلددت : وهكددذا لمددا التفتددوا إلددى غيددر النصددوص     
اشدددتهر األخدددذ بمدددا قدددررس سدددثلوا عدددن لدددون الفريقدددة السدددهلة فدددي التقليدددد ، فق  ال جا  وعدددرا ، فالفريددد

الشيخان الرافعي والندووي ، فظندوا أن األمدر قدد تشدابه علديهم وفلبدوا تفصدي  ذلدك فدانتهى المفداف 
 بما قررس الشيخان ابن حجر الهيتمي والرملي .

خفددث التعصددب فددي حضددرموت يتددبن لدده  ومددن تثمدد  كتددب الفقدده التددي سددادت فددي عصددر بدداكقير   
خلوهددددا مددددن ، و وذلددددك ألراء الرجددددا  ، واإلغددددراق فددددي الفددددرو  إلددددى حددددد الةلددددو فددددي تتبددددع المسددددائ  ا

النصدددوص الشدددرعية وجمودهدددا علدددى الدددرأي مجدددردا عدددن دليلددده ، وهدددذا مسدددلك يدددد  علدددى االشدددتةا  
 .باألقوا  ، وهو عقوق لمنهف السلف في تحم  الفقه وأدائه 

 
 محدددددددددددددا  األمددددددددددددددور      يصدددددددددددددور فيهدددددددددددددا

 
 ويددددددددددددددددددترك فيهدددددددددددددددا مهدددددددددددددددم الصدددددددددددددددور 

 
 دددددددددددددددد   
 ذكراالشدتةا  بد تصدوير المحدا  ، وهدو الدرأي المدذموم مدن خدال ومما تميج به االشدتةا  بالفقده    

، دون ردهددددا علددددى أصددددولها  عليهددددا قددددا ت مددددن فددددرو  الفددددرو  ، وتوليددددد المعضددددالت واألغلوفددددات 
، وكدان مدنهف السدلف عددم  قبد  أن تقدع ، والبحدا عدن صدورسدائ  عض  المضيا  األوقات في و 

قلدت:  ؟ : سثلت أبي بن كعب عن مسثلة. فقا : أكانت هذس بعددالخوض فيما لم يقع قا  مسروق 
فيقدا  لده:  ؟ إذا سدئ  عدن مسدثلة فيقدو : أوقعدتجيدد بدن قابدت وكدان  ، قا : فثجمني حتى تكون ال

 . يقو : دعوها، فإن كانت وقعت أخبرهميا أبا سعيد ما وقعت، ولكنا نعدها ف
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ولعدد  أفضدد  مقددا  يوضددأ هددذا المسددلك صددور المستحاضددة وأقسددام المتحيددرة التددي خدداض فيدده      
قدا  الفقيدده علدوي بدن سددقاف الجفدري فدي شددرح عمددة السددالك :   كقيدر مدن الفقهدداء ، ومدا أجمد  مددا 

آراءهدددم واضدددفربت أقدددوالهم وقدددد أفدددا  المصدددنفون فدددي الفدددرو  الكدددالم فدددي المستحاضدددة ، وتتبعدددت 
اضفرابا يبعدد فهمده علدى أذكيداء الفلبدة فضدال عدن النسداء الموصدوفات بدالعي فدي البيدان والدنقص 
فدددي األديدددان ، وقدددد بدددالةوا فدددي التفسدددير فدددي مسدددثلة المتحيدددرة ، واألحاديدددا الصدددحيحة قاضدددية بعددددم 

دبارها ، ولع  المتحيرة هي مو  جدودة فدي الدذهن مسدتحي  وجودها ظاهرة في معرفة إقبا  الحيضة وا 
وجودها في الخارج ، فإنا لم نسمع مذ نشثنا بثن امرأة وجدب عليهدا صدوم شدهرين وسدتة أيدام ال فدي 
ذا كان االشتةا  بها والتعمق في تصاويرها وتعاريفها شدة  للخيدر  جماننا وال في األجمنة المتقدمة وا 

 .( بما ال مصلحة فيه ففاحت مسثلة المتحيرة وهلل الحمد 
تحفدة ومدن أغدرب مدا وقفدت عليده فدي هدذا المقدام وجد  أمقلتده غريبدة مدا ورد فدي بعدض حواشدي    

ولددو شددق ذكددرس نصددفين فثدخدد  أحدددهما فددي جوجددة واآلخددر فددي جوجددة أخددر  وجددب بقولدده   المحتدداج 
وال شددددك أن فددددي ( فمددددا أشددددد غربددددة مسددددلك األولددددين وأرحمدددده وأعدلدددده ، دونهمددددا ]أي الةسدددد [عليدددده 

سدير أعدالم ، وقدد ذكدر الدذهبي فدي  واالسدتةراق فيهدا تعفيد  للسدنن االشتةا  بهذس المسائ  البعيدة
مسددائ ، فكقددرت ال -شددريأ رحمدده اهلل  -عنددد أبدي  المعددافري قددا : كنددامحمددد بددن عبدادة  عددنالندبالء 

ومددوا إلددى خالددد بددن حميددد المهددري اسددتقلوا قلددوبكم، وتعلمددوا هددذس الرغائددب فقددا : قددد درنددت قلددوبكم، فق
لعبددادة، وتدورا الجهددادة، وتجدر الصددداقة، وأقلدوا المسددائ ، فإنهدا فددي غيدر مددا والرقدائق، فإنهددا تجددد ا

 نج  تقسي القلب، وتورا العداوة.
 الوصية بالعناية بالحديا والفقه معا

      بلددددددددددددددوا المددددددددددددددرام وسددددددددددددددب  السددددددددددددددالم     
 أحاديددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددده وآي الكتدددددددددددددددددداب
 وأقدددددددددوا  مجتهدددددددددددي الصدددددددددحب والددددددددددد

 

 عليدددددددددددددددده تجمدددددددددددددددد  مندددددددددددددددده الةددددددددددددددددرر  
 سددددددددددددددددفرتددددددددددددددددألأل فيهددددددددددددددددا خددددددددددددددددال  ال

 أئمدددددددددددددددة مدددددددددددددددن كددددددددددددددد  حبدددددددددددددددر أبدددددددددددددددر
 

 دددددددددددددد
، وهددو مددا فددي هددذس األبيددات يوصددي األديددب بدداكقير بدداقتران الفقدده مددع الحددديا ، والعنايددة بددذلك     

ولسدنا نجعد  مدن هدد    353قدا  أبدو نصدر يوسدف بدن عمدر القاضدي ت عليه األئمة المتقدمون ، 
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وربيعدة، كمدن تصدديرس فدي كتبده: يقدو  اهلل تصديرس في كتبه، ومسائله: يقدو  ابدن المسديب والجهدري 
 (هيهات !  جما ..ورسوله، واإل

د يعندي ابدن مدام فقيها : ما قرأت ؟ قا : تواليدف اإل وسث  السلفان يعقوب بن سلفان المراكشي   
قدا : فجورندي ، وقدا : مدا كدذا يقدو  الفالدب ! حكمدك أن تقدو : قدرأت كتداب اهلل، وقدرأت  تدومرت د

   ذا ق  ما شئت.من السنة، قم بعد 
وأعظددم شددثنا مددن تعفيلهددا مددن األدلددة مخالفتهددا للنصددوص ، قددا  أبددو بكددر األقددرم : كنددا عنددد     

البويفي فذكرت حديا عمار فدي التديمم فثخدذ السدكين وحتده مدن كتابده وجعلده ضدربة وقدا  هكدذا 
 .أوصانا صاحبنا إذا صأ عندكم الخبر فهو قولي ( 

ر كتاب بلوا المدرام للحدافظ ابدن حجدر العسدقالني وشدرحه سدب  وقد احتفى األديب باكقير بذك    
السددالم لامددام محمددد بددن إسددماعي  الصددنعاني ، واحتفدد  بهمددا فددي العنايددة بالحددديا والفقدده ، قددا  

فهددذا مختصددر يشددم  علددى أصددو    بلددوا المددرام مددن أدلددة األحكددام الحددافظ ابددن حجددر فددي مقدمددة 
الةدا ليصددير مدن يحفظده مدن بددين أقرانده نابةدا  ، ويسددتعين األدلدة الحديقيدة لألحكدام حررتدده تحريدرا ب

وقددد بينددت عقددب كدد  حددديا مددن أخرجدده ، بدده الفالددب المبتدددس وال يسددتةني عندده الراغددب المنتهددي 
 .( من األئمة إلرادة نصأ األمة 

 :كقير في هذا الشثن ياكد على هذس الوصية في أكقر من مناسبة اونر  األديب ب
 د منها قوله :

 قدددددددددددرأوا فقددددددددددده حدددددددددددديا المصدددددددددددففى         ا
 ال تهددددددددددددددددابوا اليددددددددددددددددوم أن تجتهدددددددددددددددددوا  
 وكتددددددددددددددددددددددددداب اهلل بددددددددددددددددددددددددداق خالدددددددددددددددددددددددددد
 ادرسددددددددددددددددددددددددددددددددوس در  أحيدددددددددددددددددددددددددددددددداء وال

 

 تعبدددددددددروا الشدددددددددك إلدددددددددى بدددددددددرد اليقدددددددددين  
 إن سدددددددددددددددددددددر العلدددددددددددددددددددددم للمجتهددددددددددددددددددددددين
 تنجلددددددددددددي آياتدددددددددددده فددددددددددددي كدددددددددددد  حددددددددددددين
 تدرسدددددددددددددددددددددوس در  قدددددددددددددددددددددوم ميتددددددددددددددددددددددين

 
 د ومنها قوله :

 إن برندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامف تدريسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكم           
 بدددددددددددالحفظ فمدددددددددددن   ترهقدددددددددددون الدددددددددددنشء 

 لددددددي  مددددددن ذاكددددددم لهددددددم مددددددن صددددددالأ  
 فددددددددددددددددعو الحشدددددددددددددددو وربدددددددددددددددوا فددددددددددددددديهم    

 لددددددددددددددددي  برنددددددددددددددددامف فددددددددددددددددوم مددددددددددددددددرتقين  
 حفددددددددددظ تقريددددددددددر إلددددددددددى حفددددددددددظ متددددددددددون
 إندددددددددددددددددده يقتدددددددددددددددددد  فهددددددددددددددددددم الناشددددددددددددددددددئين
 ملكددددددددات الحددددددددذق فددددددددي كدددددددد  الفنددددددددون
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 د ومنها قوله :

 جمدددددددددددددددددد الفقيددددددددددددددددده علدددددددددددددددددى متدددددددددددددددددون      
 وكثنهدددددددددددددددددددددددا التنجيددددددددددددددددددددددد  أو هدددددددددددددددددددددددي
 ووظيفدددددددددددددددددددددددة الدددددددددددددددددددددددذكر الحكددددددددددددددددددددددديم

 

 تفسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر بالشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروح  
 بالقداسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة أجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
 علددددددددددددددددددددددددددددددى القبددددددددددددددددددددددددددددددور يكددددددددددددددددددددددددددددددرر

 
 د ومنها قوله :

 واقصدوا في الفقه ال يثخذكم     لي  في الفقه غذاء الناهضين
 نبذ الحجبية والتعصب

 أنددددددددددددددددددددددددا ال أعددددددددددددددددددددددددرف إرشددددددددددددددددددددددددادية  
 إنمدددددددددددددددددددددددددا أعدددددددددددددددددددددددددرف إسدددددددددددددددددددددددددالمية  
 تجعدددددددددددد  النددددددددددددا  سددددددددددددواء ال تددددددددددددر  

 

 ال وال رابفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة أو جنفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 تجمدددددددع الندددددددا  علددددددددى عهدددددددد الصددددددددفا

 ا وال مستضددددددددددددددددددددددددعفافدددددددددددددددددددددددديهم ربدددددددددددددددددددددددد
 

 دددددددددددددددد
ينكددر األديددب بدداكقير فددي هددذس األبيددات المسددميات التددي يكددون قمرتهددا التعصددب والتحددجب ضددد     

مدن تثسدي  جمعيدة اإلرشداد التدي تددعو  اإندونيسدي، ويشير إلدى مدا عرفتده الحضدارمة فدي اآلخرين 
فشائه بين سائر الفبقاتإلى قالقة أمور هي  مسداواة فدي الحقدوق والواجبدات بدين ال، و  نشر العلم وا 

، وقددد  محاربددة البدد  والخرافددات ونشدر ضدددها مدن التوحيددد واالتبدا و  ، جميدع الشدرائأ فددي المجتمدع
 عارضهم العلويون بتثسي  الرابفة العلوية للحفاظ على ما كانوا عليه .

فريدددق إلدددى وارتفدددع الخصدددام بدددين الفدددريقين ، وظهدددرت أعدددالم الةلدددو مدددن الجدددانبين ، ودعدددا كددد      
التحددجب معدده ، ونحدددن إذ نقددف مددع الحدددق فددي هددذا الخصدددام ونددر  مددا تنشددددس جمعيددة اإلرشدداد مدددن 
أهداف سامية إال أننا ننبذ الةلو الذي حص  مدن بعدض أصدحابها مدن ناحيدة ، وال ينبةدي أن يعقدد 

 حجب المذموم .تالوالء والبراء عليها من ناحية أخر  فإنه ال
مدددارج السددالكين يخددرج مددن مشددكاة واحدددة مددع مددا قددررس ابددن القدديم فددي  ومددا ذكددرس األديددب بدداكقير     

والبصير الصادق : يضرب في ك  غنيمة بسهم ويعاشر كد  فائفدة علدى أحسدن مدا معهدا  بقوله  
وال يتحيج إلى فائفة ويندث  عدن األخدر  بالكليدة : أن ال يكدون معهدا شديء مدن الحدق فهدذس فريقدة 
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ي النفددو  وال أعنددي بددذلك أصددةريهم ولكنددي أريددد بدده الددددوينا الصددادقين ودعددو  الجاهليددة كامنددة فدد
سدمع النبددي فددي بعددض غجواتدده قددائال يقددو  : يدا للمهدداجرين وآخددر يقددو  : يددا لألنصددار ! فقددا  : مددا 
با  دعو  الجاهليدة وأندا بدين أظهدركم هدذا وهمدا اسدمان شدريفان سدماهم اهلل بهمدا فدي كتابده فنهداهم 

ب المسدددلمين و المدددامنين و عبددداد اهلل وهدددي الددددعو  الجامعدددة عدددن ذلدددك وأرشددددهم إلدددى أن يتدددداعوا 
وقددا  ألبددي ذر : إنددك امددروء فيددك جاهليددة ، بخددالف المفرقددة ك الفالنيددة و الفالنيددة فدداهلل المسددتعان 

 ( . فقا  : على كبر السن مني يا رسو  اهلل قا  : نعم فمن يثمن القراء بعدك يا شهر
 أندددددددددددددددددددددددددا ال أعدددددددددددددددددددددددددرف إال أنندددددددددددددددددددددددددا

  أننددددددددددددددددددددددددداأندددددددددددددددددددددددددا ال أعدددددددددددددددددددددددددرف إال
 فةدددددددددددددددددا العددددددددددددددددرف لدددددددددددددددددينا منكددددددددددددددددرا   

 

 قددددددددد غوينددددددددا مددددددددذ هجرنددددددددا المصددددددددحفا 
 نشدددددددددددددددر الجهددددددددددددددد  عليندددددددددددددددا السددددددددددددددددفا 
 وغدددددددددددددددددددا المنكددددددددددددددددددر فينددددددددددددددددددا عرفددددددددددددددددددا

 
 دددددددددددددددد
هكددذا يجفددر األديددب بدداكقير بهددذس األنددات ، وال يقددف مددع مددن يريددد تةييددر الواقددع األلدديم تحددت أي     

وت يكمدن فدي الجهالدة التدي ضدربا بثفنابهدا مسمى من غير تعصب ، فالداء الذي تجار  بحضرم
، وهجدددر الكتددداب والسدددنة ، وهدددذس الظلمدددات المتراكبدددة بعضدددها فدددوق بعدددض ممدددا سددديثتي كقيدددر مدددن 

 معالمها .
إن من يروم نشر العلم يتفق مع باكقير أما التعصدب مسدمى بذاتده فقدد يضديع كقيدرا مدن الحدق     

العبودية المفلقة فدال يعدرف صداحبها باسدم معدين  وأماأيضا   مدارج السالكين ، قا  ابن القيم في 
مددن معدداني أسددمائها فإندده مجيددب لددداعيها علددى اخددتالف أنواعهددا فلدده مددع كدد  أهدد  عبوديددة نصدديب 
يضرب معهم بسهم فال يتقيد برسم وال إشارة وال اسم وال بجي وال فريق وضعي اصدفالحي بد  إن 

خرقتده قددا  لبدا  التقددو  وعدن مذهبدده  سدئ  عدن شدديخه قدا  الرسددو  وعدن فريقدده قدا  االتبدا  وعددن
قا  تحكيم السنة وعن مقصودس ومفلبه قا  يريدون وجهه وعن ربافه وعن خانكاس قدا  فدي بيدوت 
أذن اهلل أن ترفددع ويددذكر فيهددا اسددمه يسددبأ لدده فيهددا بالةدددو واآلصددا  رجددا  ال تلهدديهم تجددارة وال بيددع 

يتداء الجكداة وعددن نسدبه قدا قدام الصددالة وا    أبدي اإلسددالم ال أب لدي سدواس إذا افتخددروا عدن ذكدر اهلل وا 
بقي  أو تيم وعن مثكله ومشربه قا  مدا لدك ولهدا معهدا حدذااها وسدقااها تدرد المداء وترعدى الشدجر 

 حتى تلقى ربها واحسرتاس تقضي العمر وانصرمت ساعاته بين ذ  العجج والكس  
  جج والكسددرمت ... ساعاته بين ذ  العدواحسرتاس تقضى العمر وانص
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 ساروا إلى المفلب األعلى على مه  والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ... 
 

 النهي عن الحلف بةير اهلل
 فإندددددددددددددددددده نددددددددددددددددددو  مددددددددددددددددددن اإلشددددددددددددددددددراك          

 وقدددددددددددد نهاندددددددددددا عنددددددددددده سددددددددددديد البشدددددددددددر  
 

 بخدددددددددددددددددددددالق األكدددددددددددددددددددددوان واألفدددددددددددددددددددددالك 
 ألدددددددي  فدددددددي قدددددددو  الرسدددددددو  مجدجدددددددر 

 
 ددددددددددددد

ة وهي النهي عدن الحلدف بةيدر اهلل مدن خدال  حدوار البددوي أوضأ األديب باكقير هذس المسثل     
ويحدك ال تحلدف بةيدر ( فرد عليه همدام    ال والنبي المصففى المختارالذي وقع في ذلك بقوله   

( قددم أوضددأ أندده شددرك بدداهلل ، وقددد نهددى عددن رسددو  اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم كمددا فددي الحددديا  اهلل
، قدم انددفع البددوي الترمدذ   ( رواس  فقد كفر أو أشركمن حلف بةير اهللالصحيأ عن ابن عمر   

 قائال :
 أنددددددددددددددت تقددددددددددددددو  الحلددددددددددددددف بدددددددددددددددالنبي       

 فددددددددانظر إلددددددددى األنددددددددام هدددددددد  تورعددددددددوا  
 أمددددددددددددددا تددددددددددددددراهم يلهجددددددددددددددون بالقسددددددددددددددم  
 يدددددددددددددددددددددددددرون إيدددددددددددددددددددددددددالء بعبدددددددددددددددددددددددددد اهلل   

    

 محدددددددددددددددددرم فدددددددددددددددددي شدددددددددددددددددرعة السدددددددددددددددددوي  
 عنددددددددده بنهدددددددددي المصدددددددددففى وامتنعدددددددددوا
 جهددددددددددددال بكدددددددددددد  رمددددددددددددة مددددددددددددن الددددددددددددرمم

 بدددددددددددددددددداهلل أعظددددددددددددددددددم مددددددددددددددددددن إيالئهددددددددددددددددددم
 

 وما ذكرس األديب باكقير هنا صرح به جماعة من الفقهاء وهم :    
  الفقيه علوي بن سقاف الجفري في شرح عمدة السدالك بقولده   وقدد جدر  لدي كقيدر مدع جملدة

مدنهم ، منهددا أن خصددمين اختصدما عندددي فوجهددت اليمدين علددى المنكددر فبدذلها، ففلددب مندده 
ء فامتنع، وقا : ال يلجمني بحكم الشر ، وكانت يمدين الخصم اليمين عند قبر بعض األوليا

مةلظددة فثعلمددت خصددمه أن لددي  عليدده اليمددين إال عندددي، فثجدداب ال يقبدد  مندده اليمددين إال 
عند ذلك القبر، قم تكلدم بكدالم مدن جملتده أنده ال يفدج  فدالن إال صداحب القبدر وأن خصدمه 

عالمهدم ال يفج  من اهلل وغير ذلك من الكالم الدذي تقشدعر منده ال جلدود، فينبةدي إرشدادهم وا 
 ..(.دبثنه ال نافع وال ضار إال اهلل 
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    : الفقيه عبد اهلل بن أحمد باسودان فدي كشدف المدذام الرعونيدة عدن توشديحات فدتأ الدرحمن
ن عظدم فةيدر محمدود ويختلدف ذلدك بداختالف  باآلباءوأما الحلف  واألجدداد وبكد  مخلدوق وا 

يددد ومددا دون ذلددك إمددا حددرام أو مكددروس للنهددي الشددديد القصددود فددبعض صددورس قددادح فددي التوح
).... . 

 نكار على بناء القباباال
 شدددددددددددددددددددددددةلتهم قبدددددددددددددددددددددددابهم والقبدددددددددددددددددددددددور         

 حسدددددددبوها فدددددددي نسدددددددكهم كددددددد  شددددددديء
 كددددددددددددددددد  شدددددددددددددددددي  أو سددددددددددددددددديد عنددددددددددددددددددس

 

 أن يقومدددددددددددددددددوا بددددددددددددددددددعوة أو يسددددددددددددددددديروا  
 فعددددددددددددددددددددددددددددددددالم اإلدالج والتهجيددددددددددددددددددددددددددددددددر
 قبددددددددددددددر إليدددددددددددددده التيسددددددددددددددير والتعسددددددددددددددير

 
 ددددددددددددددددد

كقير هنددا عددن واقددع حضددرموت الددذي انتشددرت فيدده القبدداب وشدديدت التوابيددت احدددا األديددب بدديت     
بسددد الددذرائع المفضددية إلددى  جنابددهالنبددي صددلى اهلل عليدده وسددلم  حمددىوضدديعت أمانددة التوحيددد الددذي 

ومدن ذلدك تحدريم البنداء علدى القبدور ،  اإلشراك ، ودلت على ذلدك النصدوص مدن الكتداب والسدنة ،
اج األسدي عن علي رضدي اهلل عنده قدا  :   أال أبعقدك علدى مدا بعقندي بده رسدو  لحديا أبي الهي

،  اهلل صدددلى اهلل عليددده وسدددلم ال تدددد  تمقددداال إال فمسدددته وال قبدددرا مشدددرفا إال سدددويته ( رواس ومسدددلم 
 القبداب وتشدييد األضدرحة مكدر مدن الرافضدة ليخرجدوا الندا  مدن الهددي النبدوي ، تلقفده وصار بناء

 . عنهم المتصوفة
 والمتثم  لهدذا المكدر يجدد انتشدارس فدي مددن حضدرموت وقراهدا وأوديتهدا كمدا أشدار إليده بداكقير      

، فكقرت القباب كقرة مفرفة وتم االنشةا  والعناية بهدا فتندة للعامدة فجيندت القبداب وألبسدت توابيتهدا 
 ت فقا  : بقيدون والذي سيثتي ذكرها في الجيارابثفخر اللبا   كما هو في قبة العمودي 

 وقددددددددددددددددددددددددددددددددد جللدددددددددددددددددددددددددددددددت القبددددددددددددددددددددددددددددددددددة      
 وبيضددددددددددددددددددددددددددددات مددددددددددددددددددددددددن البلددددددددددددددددددددددددور  
 ومصددددددددددددددددددددددباح كبيددددددددددددددددددددددر الضددددددددددددددددددددددوء  
 وللتدددددددددددددددددددددددددابوت معنددددددددددددددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددددددددن
 قدددددددددددددددددددددددد اسددددددددددددددددددود مددددددددددددددددددن التقبيدددددددددددددددددد 
 عليددددددددددددددددددددددددده ضدددددددددددددددددددددددددبب الفددددددددددددددددددددددددددددددضة 

 بالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجينة والسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتر 
 علقددددددددددددددددددددددددددددددن عددددددددددددددددددددددددددددددلى الجدددددددددددددددددددددددددددددددر
 مقددددددددددددددددددددددددددددددد  الكوكددددددددددددددددددددددددددب الدددددددددددددددددددددددددددري

   العتددددددددددددددددددددددددددق والقدددددددددددددددددددددددددددددددددرجددددددددددددددددددددددددددال
 فددددددددددددددددددددددددددي مخددددددددددددددددددددددددددددددددتلف العصددددددددددددددددددددددددددر

 فدددددددددددددددددددددددددددددي أسددددددددددددددددددددددددددددددود كالحددددددددددددددددددددددددددددددددبر 
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 فددددددددددددددددددددددددددقم الضدددددددددددددددددددددددددددددددددم والتقبيدددددددددددددددددددددددددد             
 

 بالقدددددددةر وبالندددحر

       
 التحذير من دعاء غير اهلل

 كاشدددددددف الضدددددددر إن أصددددددديبوا بسدددددددوء      
ذا مددددددددددددا ابتةددددددددددددوا قضدددددددددددددددداء مددددددددددددرام  وا 

 

 فإليددددددددددددددددددده ابتهالهددددددددددددددددددددددددم والحضدددددددددددددددددددور  
 فإليددددددددددددددددددددددددده قربانهدددددددددددددددددددددددددددددم والندددددددددددددددددددددددددذور

 
 ددددددددددد    
تجريد التوحيد هدو دعدوة الرسد  ، ونقيضده دعداء األمدوات ، وهندا يدثتي األديدب بداكقير يددحض     

الددددذين يلبسددددون علددددى النددددا  ديددددنهم ، ويخلفددددون بددددين االسددددتةاقة والتوسدددد  ، فإندددده يصددددرح بحقيقددددة 
وأن المنحددرفين ممددن يدددعون األمددوات يرجددون عندددس كشددف الضددر ، ويبتهلددون إليدده فددي  االنحددراف ،

 ن إلددى المقبددور النددذر تثكيدددا لهددذا التضددر  واالبتهددا  ، وقددد نقددض القددرآن هددذا الشددركدفعدده ، ويسددقو 
ددا ت ددد ع ون  ِمددن  د وِن اهللِ تعددالى     اقدد ددرِِّس أ و  ق دد   أ ف ددر أ ي ت م  م  ددُر ه دد   ه ددن  ك اِشددف ات  ض   ِإن  أ ر اد ِنددي  ال دده  ِبض 

تِددهِ  م  ِسددك ات  ر ح  ددةل ه دد   ه ددن  م م  م  ولكددن الددداخ  علددى الصددوفية فددي هددذس الدددعاو  هددو ،  ( أ ر اد نِددي ِبر ح 
 يقو  شعرا :وهو الحداد تعظيم أقفابهم فثوردهم الموارد ، واسمع إلى أحد أقفاب الفريقة 

 د المهاجدددددددددددددددددددددددر صدددددددددددددددددددددفي اهلل           ندددددددددددددددددددددا
 قدددددددددددددددددددددددددددم المدددددددددددددددددددددددددددددددقدم ولدددددددددددددددددددددددددددي اهلل  
 قددددددددددددددددددددددددددم الوجددددددددددددددددددددددددددددديه لدددددددددددددددددددددددددددين اهلل

 والسددددددددددددددددددددددددددددددددديد الكددددددددددددددددددددددددددددددددددددام  األواب    
 

 ذاك ابددددددددددن عيسددددددددددددى أبددددددددددو السددددددددددادات  
 قفددددددددددددددددب الددددددددددددددور  قدددددددددددددددوة القددددددددددددددادات
 سدددددددددددددددددددددددقافنا خدددددددددددددددددددددددارق الدددددددددددددددددددددددددددعادات
 العيددددددددددددددددددرو  مدددددددددددددددددددظهر القفدددددددددددددددددرات

 
 حضار :ومن ذلك ما كتب على قبر عمر الذي يلقبونه الم

 قدددددددف بالحضدددددددور وبالتدددددددثدب مسدددددددلما         
 قدددد  يددددا أبددددا الخفدددداب تظفددددر بددددالمنى  
 وأنددددددد  بسددددددداحة جدددددددودس نجدددددددب الرجدددددددا  

  

 متضدددددددددددرعا فدددددددددددي حضدددددددددددرة المحضدددددددددددار  
 وبددددددددده اسدددددددددتجر فهدددددددددو العجيدددددددددج الجددددددددددددار
 فهدددددددددددددو الضددددددددددددددددددمين حدددددددددددددوائف الدددددددددددددجوار
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 ومن شفحات شهاب الدين أحمد قوله :
 ر ددباسمي تجدني أس  ف    فاهتدوا في     ك  الشدائد إني سريع الة

 دثنا لخفبك أدفعفدد  ق  يا شهاب الدين إن    أعراك خفب يا ففن   
 جيارة قيدون

 تددددددددددددددددددددددددددوافى النددددددددددددددددددددددددددا  أفدددددددددددددددددددددددددددددواجا     
 فمددددددددددددددددددددددددددن سددددددددددددددددددددددددددددددداعية تمشددددددددددددددددددددددددددي 
 هندددددددددددددددددددددددداك السدددددددددددددددددددددددداحة الكبددددددددددددددددددددددددر   

     

 إلدددددددددددددددددددددددددددددى قيددددددددددددددددددددددددددددددددددددون كالدددددددددددددددددددددددددددددذر 
 ومدددددددددددددددددددددددددددددن راكبدددددددددددددددددددددددددددددة الحددددددددددددددددددددددددددددددددددمر
 تحددددددددددددددددددددددددداكي سددددددددددددددددددددددددداحة الحشدددددددددددددددددددددددددر

 
 ددددددددددددددددد 

يسدددلف األديدددب بددداكقير الضدددوء علدددى جيدددارة قيددددون التدددي تكشدددف عدددن مدددا وراءهدددا مدددن جيدددارات ،     
سدددعيد بدددن عيسدددى العمدددودي د أحدددد كبدددار متصدددوفة حضدددرموت جعدددم وصددداحب الجيدددارة هدددو الشدددي  

المتصوفة أنه قا  كما في  النور السدافر   جيدارتي بعدد وفداتي أفضد  مدن جيدارتي فدي حيداتي ومدن 
من جارني فثنا ضدمينه بالجندة مدن جارندي قدالا مدرات يتعندى مدا لده حاجدة إال جيدارتي جارني أو جار 

وله جيارة سنوية يجتمع لها النا  مدن شدتى ندواحي حضدرموت ومدن غيرهدا ( ،  فثنا ضمينه بالجنة
وهي تكون في آخر جمعدة مدن شدهر رجدب ، ويددخ  العبيدد يدوم الجمعدة فدي جفدتهم وقدد أحداف بهدم 

الشددي  واإلمددام يخفددب فتمتلددا جوانددب المسددجد بضددجيف المجاميددر وضددربهم  الةوغدداء فيصددلون قبددة
علدددى التوابيدددت ، وهندددا تمتلدددا الشدددوار  بالنسددداء والرجدددا  فدددي جحدددام يتضددداغفون يمدددوج بعضدددهم فدددي 

 ، وقد عبر باكقير بقوله :بعض ويصدر عن ذلك أمور ند  لها الجبين 
 ولمددددددددددددددددددددددددددددا حضددددددددددددددددددددددددددددر الوقددددددددددددددددددددددددددددت   

 وأمددددددددددددددددددوا نحددددددددددددددددددو قبددددددددددددددددددر الشددددددددددددددددددي 
 

 النفددددددددددددددددددددددددددر تددددددددددددددددددددددددددداعوا كضددددددددددددددددددددددددددحى 
 بالفبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالجمر

 
وذوو العقائددد الجائةددة مددن الجهددالء والحمقددى يعتقدددون أن قددا  علددوي بددن فدداهر فددي الشددام        

بحر الشي  سعيد يحم  أقمهم ويسكت لهم على ذلك موهما لهم صحته من يبيدع دينده بعدرض مدن 
ذلدك خوفدا مدن أن يدرميهم كقر المتسمين بالعلم تجبن نفوسهم مدن إنكدار أو وقا  :   ، (  الدنيا قلي 

العدددوام والمتظددداهرون بالتعدددالم والصدددالح بفسددداد العقيددددة ألنهدددم ال يقدددرون بحددد  الجندددا والفسدددق للجنددداة 
ومدنهم مدن يقدو : بصدر الشدي  سدعيد يعندي أن ،  والفساق في جيارة الشدي  سدعيد مدع أن بحدرس يسدع
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أنهددا هدذس العبددارات مدن الكفددر ( وال شدك فدي األمدر راجدع إليدده أن أراد أن يةيدر ذلددك الفسدق أو يبقيدده
 .الصريأ 
 

 يصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديحون ولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي اهلل 
 أتينددددددددددددددددددددددددددددداك لكدددددددددددددددددددددددددددددي تحمددددددددددددددددددددددددددددد 

 وكدددددددددددددددددددي تسدددددددددددددددددددب  يدددددددددددددددددددا قفدددددددددددددددددددب     
 وفددددددددددددددددددددددددي األنفدددددددددددددددددددددددد  حاجددددددددددددددددددددددددات

 أتينددددددددددددددددددددددددددداك لكدددددددددددددددددددددددددددي تقضدددددددددددددددددددددددددددى   
 

 جئندددددددددددددددددددددددددددددددداك إلددددددددددددددددددددددددددددددددى القبددددددددددددددددددددددددددددددددر  
 عندددددددددددددددددددددددددددددددددددا ققددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددوجر
 علينددددددددددددددددددددددددددددا ضددددددددددددددددددددددددددددافي السددددددددددددددددددددددددددددتر
 بهددددددددددددددددددددددا يددددددددددددددددددددددا سدددددددددددددددددددددديدي تدددددددددددددددددددددددري
 ونحظدددددددددددددددددددددددددددى مندددددددددددددددددددددددددددك بالسدددددددددددددددددددددددددددر

 
 دددددددددددددددددددد
توحيد ويدعى غير اهلل ، وتخلع علدى أقفداب المتصدوفة وأوليدائهم صدفات هكذا تنتهك أسوار ال    

األلوهية تحت مسمى القفب والدولي الةدوا ، الدذي يدرون أنده يحمد  أوجارهدم ويشدفع عندد اهلل وهدذا 
 ضال  مبين ، ويضعون حاجاتهم عندس كي تقضى إلى غير ذلك من مالمأ الشرك .

هد الذي تثقر بددعوة التوحيدد فقدد أنكدر هدذا  1331ن ت وهلل در العالمة علي بن أحمد باصبري    
العمودي يجورس وبينما هو قائم يددعو إذا قبد  أهد  البلدد راجعدين مدن االسدتقاء حين قصد قبر سعيد 

 : ينشدون بقولهم
 وفرحنا الذنب بين يديك    يا ولي اهلل جئنا إليك 

ظهدم ونهداهم وقدا  أن هدذا مخدالف فما كان منده إال أن وعقا  علوي بن فاهر في الشام         
للشر  ولما في القرآن وال يةفر الدذنب إال اهلل فسدكتوا علدى مةدض ولدم يظهدر لده أنهدم قبلدوا نصدحه 
وخرج راجعا إلى بلدس بعد أن أتدم جيارتده. فلمدا وصد  إلدى فدرف البلدد قددم إليده حمدارس ليركبده ظلمدا 

هد  البلدد فقدام يدنفض قوبده مدن التدراب وقب جاا الحمار فقف هو على األرض وهناك من يراس من أ
ويقو : اآلن كفروا! اآلن كفروا! أي أنهم سيصرون على ما هم عليه ويقولون لدو كدان علدى الحدق 
نمدددا هدددذا مدددن تصدددريف الشدددي  سدددعيد  قددد  اللهدددم فدددافر السدددموات واألرض عدددالم الةيدددب  لمدددا سدددقف وا 

 . ( الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلون
مددا ورد فددي الشددام  ممددا يايددد مددا ذكددرس بدداكقير فددي نددجو  النددا  بحاجدداتهم عنددد ابددن عيسددى وم   

فإذا قضوا الجيارة دخلدوا المسدجد وهدم  وحاجة أه  البادية في الةيا فيثتون بالنذور والعقائر قوله  
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 يجملون وفلعوا منارته بقولهم عموميا شي  سعيد أي رحمة عامة وال يجالون على هذا الديددن فدو 
 ( .ليلة الجمعة ويومها قلما يرقدون أو يستريحون ويعودون إلى بلدهم يوم السبت 

 أتبا  دعوة التوحيد بنجد في حضرموت
 قبابدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددها جاهيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة        

 هددددددددددددددددددددددم بعدددددددددددددددددددددضها بنددددددددددددددددددددو الددددددددددددددددددددد 
 فهدددددددددددددددددددددددددددددددي تدددددددددددددددددددددددددددددددر  كثنددددددددددددددددددددددددددددددددددددها  

 ريعدددددددددددددددددددددددت فداسدددددددددددددددددددددددت بعضدددددددددددددددددددددددها         
 

 لدددددددو لدددددددم يكدددددددن حرمددددددددددها أسدددددددمأ ديدددددددن  
 ال مددددددن السددددددنيندددددددتوحيد فيمددددددا قددددددد خدددددد

 بدددددديض نعددددددام أجفلددددددت مددددددن صددددددائدين
 فهددددددددو علددددددددى األرض فليددددددددق وفحددددددددين

 
 ددددددددددددددددد       

يصددف األديددب بدداكقير جمددا  سدديان الددذي يشددينه ارتفددا  القبدداب ، قددم يسددتدرك بددثن أتبددا  دعددوة     
قيدادة التوحيد بنجد قدد هددموا بعضدها ، وهدو يشدير إلدى جديش الحملدة النجديدة مدن القبائد  الدرعيدة ب

 هد إلى حضرموت وما تالها، ومن أخبار هذس الحملة وأحداقها  : 1221ابن قمال سنة 
  هدد ، كاندت  1302دخو  بلد حريضة وفيها قبدة عظيمدة لعمدر بدن عبدد الدرحمن العفدا  ت

 .، وقد رام الجيش هدم القباب بهذس البلدة معمورة بالجائرين 
  وجيددارة فددي ربيددع األو  ، وقددد هددد  1102  ت علددي بددن حسددن العفددا وفيدده قبددةاتيددان المشددهد

 .هدم الجيش القبة وعفلت الجيارة سبع سنين 
  ت ، وبها قبر أحمد بن جين الحبشدي شدارح العينيدة المرور على حوفة أحمد بن جين بسالم

 مر عليها الجيش دون أذ  .هد ، وعلى قبرس قبة عظيمة  1115
 بسدبب  هدد 1330الدرحمن بدن محمدد الجفدري ت  دخو  بلد تري  واالمتنا  عن هدم قبة عبد

قم إنهم عاهدوا يافع أن يرفعوا التابوت من على قبر صداحب القبدة  امرأة هالت دون هدمها
قدددا  ابدددن هاشدددم   قدددم دخلدددوا تدددريم وكسدددروا قببهدددا وحرقدددوا كتبهدددا  دددد فدددي رحددداب تدددريم.  فرفعدددوس

 .ربعين يوما ومنعوا الرواتب ، وألذكار ، والتذكير مدة وجودهم ، وهي نحو أ
  هدددد ، وبنيدددت علدددى قبدددرس قبدددة  992ت عيندددات وبهدددا ضدددريأ أبدددي بكدددر بدددن سدددالم التوجددده إلدددى

عظيمدددة ، وأجا  أهلهدددا التوابيدددت ووضدددعوها فدددي بيدددت آمدددن ، وخلدددوا بدددين الجددديش ومدددا أراد ، 
 فدخلوا .

 . اتيان شعب هود وهدم القباب ، وأبفلت الجيارة في هذس المدة 
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 وقيد  أن مدن جار قبدر هدد  535ت سدنة  فض  بن عبد اهلل بافضد  وفي الشحر وصلوا إلى ،
دخلدددوا الشدددحر أربعدددين يومدددا ولدددم الشدددي  فضددد  سدددبع جمدددع متواليدددة كتبدددت لددده حجدددة مبدددرورة 

   .  يتمكنوا منها 
 من معالم التصوف

 علدددددددددددددددددددددديكم بخلددددددددددددددددددددددوص القصددددددددددددددددددددددد      
 وبالتسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددليم لألقفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب

 

 فدددددددددددددددددددي السدددددددددددددددددددر وفدددددددددددددددددددي الجهدددددددددددددددددددر  
 بالخدمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة والصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبر

 
 ددددددددددددد

يتحدا األديب باكقير على لسان أحد المتصدوفة موضدحا بعدض معدالم التصدوف التدي يددعو      
 ( .إخالص القصد والتسليم لألقفاب  وأهمها  إليها النا  

وهذا أص  أصي  في الفريقة يثخذون عليه المواقيق والعهود منذ أن يضع المريدد قدميده علدى     
مريددد قددائم علددى التسددليم وعدددم االعتددراض ، ويكددون المريددد عتبددة التصددوف ، فالعقددد بددين الشددي  وال

كالميت بين يدي غاسله ، ويسلم له ولو كدان علدى المخالفدة ، وهدم ال يتورعدون فدي هدذا المقدام أن 
يسدددتدلوا بقصدددة الخضدددر مدددع موسدددى عليهمدددا السدددالم ، وهدددي حجدددة محجوجدددة بنبدددوة الخضدددر عليددده 

 السالم .
اقهم علدددى ركدددام مدددن القصدددص التدددي تدددد  علدددى هدددذا وتحتدددوي دواويدددن متصدددوفة حضدددرموت وتدددر    

لينكر عليه السدما  بحضدرة النسداء سار إليه  األمر وحسبنا قصة عمر بامخرمة مع باهرمج حين
بعددض النسدداء الحسددان ممددن كانددت تددرقص عندددس ان تعتنقدده  بدداهرمجفلمددا دخدد  عليدده أمددر الحسددان 

،  مدذ للشدي . وحكمده فدي ذلدك الوقدتفلمدا أفداق تل! فما هو إال أن فعد  بده ذلدك خدر مةشديا  عليده 
قددا  لدده: صدد  ركعتددين إلددى الشددرق فامتقدد  فلمددا أحددرم رأ  الكعبددة قددا  صدداحب النددور السددافر :  

 . قا  : وأججتك في علوم لم يفلع عليها نبي مرس  وال ملك مقربو  ( تجاس وجهه
النسداء ، السدة ومدن دائدرة التسدليم لهدم عددم اإلنكدار علديهم فدي التصدرف فدي األمدوا  ، ومج      

العدددددني كددددان يددددالم علددددى تفريددددق األمددددوا  الكقيددددرة ويقددددوم بتصددددرفات ماليددددة فمددددن الجددددن  األو  أن 
لشددي  محمددد عمددر بحددرق الفقيدده محمددد باجرافيدد  ايصددرفها فددي الظدداهر فددي غيددر مصددارفها فسددث  

لحدد  عددن تلددك التصددرفات فثجابدده بقولدده أشددهد أندده أميددر المددامنين المالددك للتوليددة والعددج  والعقددد وا
مددا فددي  ومددن الجددن  القددانيوم أفضدد  أهدد  األرض ظدداهرا وبافنددا ، والتصددرفات جميعهددا وأندده اليدد
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لمددا أنكددر أبددو حميددد علددى محمددد بددن علددي الففتدده نسددوة كددان لدده بهددن عالقددة مددن  الجددوهر الشددفاف
جهددة األم فلمددا نددام وقددام مددن نومدده وأراد أن يتوضددث فددإذا هددو قددد فقددد فرجدده وخصدديتيه وبقددي كددالمرأة 

إلى الشي  محمد بن علي مستةفرا فقا  لده الشدي  نحدن مدا نخدافبهن إال ونحدن مقلدك فرجدع  فثتى
  ألبي حميد ما فقدس .

يدددددددددددددددددددددددددددداكم وسددددددددددددددددددددددددددددوء الظددددددددددددددددددددددددددددن        وا 
 فثهددددددددددددددددددددددددددد  اهلل هدددددددددددددددددددددددددددم جددددددددددددددددددددددددددداجوا
 ملدددددددددددددددددددددددددوك لهدددددددددددددددددددددددددم التصدددددددددددددددددددددددددريف

 

 بالصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوفية الةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
 مندددددددددددددددددددددددددددداف النهددددددددددددددددددددددددددددي واألمددددددددددددددددددددددددددددر
 فدددددددددددددددددددددي البدددددددددددددددددددددر وفدددددددددددددددددددددي البحدددددددددددددددددددددر

 
 دددددددددددددد

 :هنا يبرج معلمان للمتصوفة    
 : وهو للةالة منهم حيا جعموا سقوف التكاليف األو  

 وقدد عبددر عندده األديددب بدداكقير بقولدده   جدداجوا مندداف النهددي واألمددر ( ويقددررس الةددالة بددثن الصددوفي   
عبددد ربددك حتددى او   العبددادة , مدداولين قددو  اهلل عددج وجدد   هذا وصدد  إلددى مقددام اليقددين سددقفت عنددإ

ألن ، وقدو  هداالء كفدر صدريأ ، ن سدقفن عندك التكداليف اليقدي إلدى تصلو  ( أي إن يثتيك اليقين
 اإلنسان إال بالموت . األمر والنهي ال يسقف عن

حددديا أم العددالء األنصدددارية وكانددت مدددن المبايعددات وفيددده : لالمدددوت والمددراد بدداليقين فدددي اآليددة     
جددداءس فقدددا  رسدددو  اهلل   صدددلى اهلل عليددده وسدددلم ( : ( أمدددا عقمدددان أعندددي عقمدددان بدددن مظعدددون فقدددد 

ني ألرجو له الخير واهلل ما أدري وأنا رسو  اهلل ما يفع  به (   البخاري رواساليقين وا 
 : دعو  تصرف األقفاب في الكونالقاني 
وممن نسبوا له هذس الصفة جماعة منهم الفقيه المقدم ، بثنه كان من المتمكنين فدي التصدريف     

شدديقة وكددان فددي صددةرس معروفددا بكرامددات كقيددرة فددي البرقددة المكمددا بعددد موتدده ! ووصددف ابندده علددوي 
وفراسات خارقة منها أنه يعرف الشقي من السدعيد وأنده ممدن يحدي المدوتى بدإذن اهلل ويبدرس األكمده 

 .واألبرص بإذن اهلل وأنه ممن أذن له في كما  التصريف المفلق بإذن اهلل 
كمددا فددي الكددون مندده ، وال معقددب والسددقاف قددالوا أندده لددم يكددن فددي جماندده أنفددذ تصددريفا ، وال أمضددى ح

لحكمددده ، والدددي الددددنيا كلهدددا مدددن شدددرقها إلدددى غربهدددا !!! وكتدددب علدددى قبدددر عمدددر المحضدددار   هدددذا 
سددلفان فددي كدد  جمددان ومكددان ومتصددرف بددإذن مددوالس فددي جميددع األكددوان ( وقيدد  عددن أبددي بكددر بددن 
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، وقدا  لدي : يدا  قوله : أعفاني الحق التصريف في الكدون حيدا وميتدا كما في النهر المورود سالم
وأشددار إليدده وممددا يددردد عبدددي ملكددي ملكددك تصددرف فيدده كيددف شددئت فثخددذت الددذي يليددق ويحمددد !! 

 كقير آنفا :ااألديب ب
 يرنا    من الملك إال رسمه وعقابهملوك على التحقيق لي  لة

 حسددددددددددن الظدددددددددددن بثهددددددددد  السددددددددددر يدددددددددا      
 آس لددددددددددددددو يعدددددددددددددددرفني هدددددددددددددددذا الددددددددددددددددور    

 ر قددددددددددأندددددددددا جيددددددددددالني هدددددددددددذا العصدددددددددد
    

 خددددددددددددددددادمي تحددددددددددددظ بجنددددددددددددات النعدددددددددددديم  
 ألتددددددددددددوني مددددددددددددن قصدددددددددددددددديات التخددددددددددددوم
 وفئدددددددددددت رجدددددددددددالي أعنددددددددددداق التخدددددددددددوم

 
 دددددددددددددددد      
التدي عرفدت بحضدرموت وادعاهدا بعدض  ففي هدذا المقفدع يصدور بداكقير أبدرج معدالم التصدو     

   قدمي على رقبة ك  ولي ( منها قو  بعضهمأقفاب الفريقة 
سددد ظدداهرة الشددفحات تثباهددا ، وهددي تج إلددى عبددد القددادر الجيالنددي وسدديرته لعبددارة نسددبتهددذس ا     

  واهلل إن اهلل عندددد المتصددددوفة ، وومددددن نسددددبت إليدددده العيدددددرو  فدددي قولدددده كمددددا فددددي عقددددد اليواقيددددت 
أعفاني قالقة أشياء : األو  قدمي الفاهر اليمنى دعست على رقبة ك  ولي هلل تعالى فدي جميدع 

ر مبداالة . والقداني أهد  الرياسدة كلهدم تحدت القددم مدن شدرقها إلدى غربهدا . والقالدا األجمان مدن غيد
كدددد  فالددددب رئاسددددة أو غيرهددددا أو فالددددب ديددددن إذا خددددالف ال يرجددددى لدددده خيددددر أصددددال  وقددددا  واهلل إن 
المبشددرات فددي السددماوات مددن قبدد  مولدددي بعشددرين سددنة واهلل أعفيددت عفيددة مددا أعفيهددا أحددد مددن 

   ( .   جماني وال يعفاها أحد بعديقبلي وال يعفاها أحد في 
   كما في المنه  العجيبشي  بن عبد اهلل العيدرو   الشفحة األولى وقد نظم     

 الولي العدارف المكين   فابن أبدي بكر عديدرو       
 بثمر ذي القدوة المتين        ا  قدمدي إلى أم راو   ق

هدد فدي قدو  الشدي  عبدد القدادر قددمي  1325وقد سئ  أحمد بن حسن العفا  في مصدر سدنة    
هدذس  رهذس على رقبة ك  ولي ه  قالها بلسانه أم قيلت على لسانه فثجابهم : قا  الشي  عبد القاد

الكلمة بلسانه وقلي  في حقده وال يدجا  فدي كد  جمدان قائد  بهدذس الكلمدة وقدد ذكدر ذلدك المقدام ورتبتده 
  انظر تذكير النا  . حات (محي الدين ابن عربي في الفتو والقائ  به الشي  
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فددي قولدده   قدددمي كمددا فددي مواهددب البددر الددراوف وممددن ادعددى هددذس الشددفحة معددروف باجمددا      
قددا    كمددا فددي تنددوير األغددال  حيددا علددى رقبددة كدد  ولددي هلل ( وعمددر بددن عبددد الددرحمن العفددا  

 قدمي على رقبة ك  ولي هلل  تعالى ( قا  أحمد بن حسن وهو جدير بها . 
  

 حددددددرا وقددددددف الخلددددددق علددددددى   خضددددددت ب
    

 سدددددددددددددددداحليه فددددددددددددددي ذهددددددددددددددو  ووجددددددددددددددوم 
 

 دددددددددددددد
  وهذا أيضا من المعالم التي أبرجها باكقير على لسان أحد المتصوفة والتي يعبر عنها بقدوهم     

 . خضنا بحرا وقف األنبياء بساحله (
وهدي قاعددة عندد   -ة أحدد كبدار مشداي  الصدوفي ديجيدد البسدفامي  يأبدوهدذس العبدارة نسدبت إلدى    

، ولدم يقتفدوا أقدر األنبيداء قصصدا ، بد   أنهم أصحاب الكشف والعلدوم اللدنيدة الصوفية حيا جعموا
اختفوا ألنفسهما مسلكا أمشاجا من الفالسفة والبافنية ، ومحصدلة غدايتهم الفنداء والمحدو ، ومدنهم 

 من ينج  من عقبته إلى الوحدة .
ضددة اسددتعاروا فيهددا خصددائص الربوبيددة واأللوهيددة تحددت مسددمى وأقمددرت هددذس الةايددة دعدداو  عري    

 القفبية والةوقية ، وأنهم خاضوا البحر بالمجاهدات وهي مشارب فلسفية نكرها أه  الحق .
وجددداء فدددي كندددوج السدددعادة فدددي قدددو    خضدددت بحدددرا وقدددف األنبيددداء بسددداحله ( أن الدددوارا للمقددددام 

 أبي يجيد ب  هو قو  الخلعة  . م من قو المحمدي تخلع عليه خلعة الوراقة ولي  هذا الكال
وممددا نسددب إلددى الفقيدده المقدددم ويدددخ  تحددت هددذس العبددارة كمددا فددي الجددوهر الشددفاف : مددا لددي     

حاجدددة إلدددى محمدددد ومحمددددس ، وانتقددددها عليددده الفقيددده بافضددد  وبدددافحن ، وأنددده عدددرج بددده إلدددى سددددرة 
وفدددي وفدددي روايدددة سددبعين مدددرة المنتهددى سدددبع مددرات فدددي ليلدددة واحدددة وفدددي روايدددة سددبع وعشدددرين مددرة 

قيده محمدد بدن علدي تعدرف الحكاية القامنة والقالقون من الجوهر أن فض  بن عبداهلل يقو  دابدة الف
وممددا خدداض فيدده المتصددوفة الشددفحات التددي تنتهددي إلددى كمددا تعددرف فددرق األرض :  فددرق السددماء
 ربي كما في الهائية :وحدة ابن ع

     صفدددددددددددددددددددت لددددددددددددددددددي حميدددددددددددددددددا حبددددددددددددددددددي     
 ف ألهددددددددددددددددد  الدعددددددددددددددددددذ   أندددددددددددددددددا حدددددددددددددددددت

 ي ولدددددددددددددديلددددددددددددددأندددددددددددددددا أعدددددددددددددددج  أندددددددددددددددا 

  وأسدقددددددددددددددددددددددددددديت مدددددددددددددددددددددددددددن صددددددددددددددددددددددددددافيها 
 وندددددددددددددددددددددددددددار الدجحددددددددددددددددددددددددددديم أففيدددددددددددددددددددددددددددها
 أنددددددددددددددددددددددددددددا شيدخددددددددددددددددددددددددددددها قداضديددددددددددددددددددددددددددددها
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 الحدقيدددددددددددددددددددددددددقة عينددددددددددددددددددددددددددي نوعدددددددددددددددددددددددددي
                    أندددددددددددددددددددددددددا عدرشدددددددددددددددددددددددددها والكدددددددددددددددددددددددددرسي

        

 واشددددددددددددددددددددددددددددرب مددددددددددددددددددددددددددددن كاسيدددددددددددددددددددددددددددددها
 أنددددددددددددددددددددددددددددددا لدلدسدمدددددددددددددددددددددددددددددداء بدانديددددددددددددددددددددددددددددددها

 
 لذي وقف األنبياء بساحله كقير ال يسع المقام ذكرها .واألمقلة على خوضهم البحر ا

 مدددددددددددن رآنددددددددددددددي أو رأ  مدددددددددددن رآندددددددددددي      
 

 فهددددددو محظددددددور علددددددى نددددددار الجحدددددديم  
 

 دددددددددددددد
 (فدي الجندة   مدن رآندي أو رأ  مدن رآندي  وهذا معلم آخر أبرجس األديب باكقير في قو  بعضهم   

ا نسددبتها كتددب التددراا الصددوفي بحضددرموت وهددي عبددارة نسددبت لكقيددر مددن مشدداهير المتصددوفة كمدد
 لعدد من أقفاب الفريقة :

 عبددد  : ندداظري فددي الجنددة ! فقددا كددان يقددو  كمددا فددي شددرح العينيددة أبددو بكددر بددن سددالم  مددنهم
الرحمن بن شي  عيديد يقدو  لمدن حضدرس كمدا فدي شدرح العينيدة : انظدروا إلديت ألندي نظدرت 

 . د اليواقيت ( وناظر ناظريالشي  أبا بكر وناظرس في الجنة جاد في   عق
وروايددة النهددر المددورود : فثنددا ضددمينه غدددا فددي الجنددة وأن يددتخلص مددن ذنوبدده غدددا كددالمولود مددن    

  بفن أمه ولو كانت ذنوبه تمأل السموات واألرض . 
  يقدو  : هدد أنده  1209كمدا نسدبها لده لصدالأ بدن عبدد اهلل العفدا  ت عبد اهلل الحدداد ومنهم

ظري فددي الجنددة ! فقددا  صدددق الحبيددب عبددد الدده فددي قولدده وأنددا أقددو  كددذلك ندداظري وندداظر نددا
 ناظري وناظر ناظري في الجنة .

 نداظري ونداظر كما في تاج األعرا  أنه قا  : هد  1102علي بن حسن العفا  ت  ومنهم
  ناظري في الجنة . 

  وهكدذا إلدى أن  : مدن رآندي أو رأ  مدن رآندي دأنده قدا  أبدو بكدر بدن عبدد اهلل العفدا  ومدنهم
  انقفع نفسه د فثنا ضمين له بالجنة . 

 ا حتدى ووردت أيضا عن محمد صاحب سواكن أنه كان يقو  نداظري ونداظر نداظري ويكررهد
 ينقفع نفسه نفسه في الجنة انظر تنوير األغال  .

 وهذا كالم إيرادس فضال عن تصورس يةني عن الرد عليه وحسبنا اهلل ونعم الوكي  .    
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 وعود المتصوفة الجائفة
 لقدددددددددددددد غرندددددددددددددي وعدددددددددددددد ذاك الدددددددددددددولي          

 وبشددددددددددددددددددددددددددرني أندددددددددددددددددددددددددده قددددددددددددددددددددددددددد رأ    
 فلددددددددددددم أتددددددددددددجود لدددددددددددددار البقدددددددددددداء اتددددددددددددد

 

 بمحددددددددددددددددددددددو خفيئدددددددددددددددددددددداتي الخاليددددددددددددددددددددددة 
 قصددددددددددددددوري فددددددددددددددي الجنددددددددددددددة العاليددددددددددددددة
 ددددددددددددددددكاال علددددددددددددددددى الجلددددددددددددددددف الواهيددددددددددددددددة

 
 ددددددددددددددد

 وفي نهاية معالم التصوف تثتي األماني الجائفة في موضعين :    
 هما : الضمان بالجنة أحد 

وسددجلت هددذس العبددارة لجماعددة غددروا بهددا أتبدداعهم منهددا مددا فددي الجددوهر الشددفاف أن خادمددا للفقيدده    
المقدم سافر سفرا فويال فبلص أهله أنه مات فتعبوا وأتوس فقي  له قد جاء الخبر بموته فقدا  افلعدت 

   بحياته وقدم بعد مدة  .  على الجنة فلم أجدس فيها ولم يدخ  فقيري النار قم جاء الخبر
ومن ذلك كما في شرح العينية أن محمددا بدن علدي مدولى الدويلدة وقدف بدين يددي اهلل بعدد وفاتده    

نددداء مددن الحددق اذهبددوا بدده حيددا شدداء فإندده محبددوب فقددا  اذهبددوا بددي إلددى النددار فلمددا وصددلها رمددى 
مدن أهد  تدريم ، حتدى أخدرجهم بنفسه فيها وجع  يسير فيها ذاهبا ومقبال ، يخدرج منهدا كد  مدن رآس 
       الجميع إال اقنين أو قالقة كلما خرجوا عادوا إليها ، بقي يشفع لهم . 

ومن ذلك ما نق  عن عبدد اهلل بداعلوي وضدمانه للسداني بالجندة ، وكدذا العيددرو  مدن ضدمانه     
سدالم مدن  بالجنة لمدن جعد  اإلحيداء أربعدين مجلددا ، وقدو  ابدن شدهاب الددين مدن بشدرني بقدوم ابدن

 هود سالما ضمنت له على اهلل الجنة . 
  فالفقيدده المقدددم كمددا فددي الجددوهر  كددان يقددو  والقدداني : امددتالك الشددفاعة التددي تنافسددوا فيهددا

علي من القارة إلى قبدر هدود يعندي ألتدجم لهدم بالشدفاعة قدا  مريددس باعبداد يعندي أنده يددخ  
 سلفنة نهد في شفاعته ! 

عيسدى العمدودي يشدفع لقلدا األمدة كمدا فدي قصدعة العسد  ، والسدقاف  وجعموا أن سعيد بن      
يشفع أله  قرنه الذي ولد فيه  والقرن الذي مات فيه ، وقيد  شدفاعته مدن قداف إلدى قداف ، وعمدر 
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المحضددار يشددفع ألهدد  تددريم ، وعمددر بامخرمدده يشددفع فددي أهدد  سدديان ، والخفيددب فددي أهدد  تددريم ، 
أبددو بكددر بددن سددالم شددفعه اهلل فددي أهدد  عصددرس ، وأبددو بكددر والحددداد قددا  أهدد  تددريم فددي القصددعة ، و 

، انظدددر الجدددوهر الشدددفاف  العفدددا  قدددا  شدددفعني اهلل فدددي أهددد  عصدددري كلهدددم إال شددديابة آ  فدددالن
 ي .والمشر  الرو 

 خاتمة المفاف
 حتددددددددددى الرجددددددددددا  بعضددددددددددهم يصددددددددددلي   
 وكنددددددددددت فيمدددددددددددا مدددددددددددر مدددددددددددن أيدددددددددددامي  
 فددددددددإن غضددددددددبت مددددددددرة علددددددددى جمدددددددد   
 حتددددددددددددددى علمددددددددددددددت بعددددددددددددددد ذاك أندددددددددددددده  

  

  ألكقدددددددددددددددر األكقدددددددددددددددر مدددددددددددددددن يخلددددددددددددددديوا 
 أخشددددددى مددددددن الخمدددددد  علددددددى أنعددددددامي
 رميتددددددددددددددددددددددده بدددددددددددددددددددددددركعتين فاحتمددددددددددددددددددددددد 
 وهدددددددددددددددددددددددددم فثقسدددددددددددددددددددددددددمت ألتركندددددددددددددددددددددددددده

 
 ددددددددددددددددد
إنها مفارقة غريبة فإننا نلمأ في حضرموت فدائفتين : فائفدة خلعدت علدى أقفابهدا خصدائص    

السدماء حتدى بلدص الةلدو  الربوبية واأللوهية تحت مسمى القفبية والةوقية ، وادعت لهم المعراج إلدى
أن تعدددرف دابدددة أحددددهم فدددرق السدددماء كمدددا تعدددرف فدددرق األرض ، وجعمدددت أنهدددم يفدددالعون اللدددوح 
المحفوظ إلى آخدر الددعاو  التدي غدرتهم فدي ديدنهم ، وفائفدة مدن أهد  باديدة حضدرموت ال يددرون 

هدم الجهد  ما الصالة فضال عن أحكام الدين ، ويدا ليدت األمدر انتهدى بهدم عندد هدذا ، بد  تجدار  ب
 إلى ما يند  له الجبين كما ذكر األديب باكقير في هذس األبيات على لسان البدوي .

ومددن العجيددب أننددي كنددت فددي رحلددة دعويددة إلددى أرض الدددين د أعلددى دوعددن د وكددان ممددا ذكددرس  
بعضهم لي هذس الحكاية التي مفادها أن رجال عندس إب  وتعلدم الصدالة ، ووأصدابها مدرض ، فكدان 

 مات له جم  حتى بقي قعود يصيأ فقا  : إن لم تسكت ركعت ركعتين . كلما صلى
حو  وال قوة إال باهلل ، فثين نشر العلم والدعوة ، وال يعف  باكقير المقام عدن ذكدر السدبب فال    

    ب  يشفع ما ساقه بقوله :
 همددددددددددددام لددددددددددددي  الددددددددددددذنب لألعددددددددددددراب    

 مدددددن سددددداكني الحضدددددر ذوي األلبددددداب 
    

 لكتددددددددددددددداب الدددددددددددددددذنب ذندددددددددددددددب قدددددددددددددددارس ا 
 إذ لددددددددددددددددم يبقددددددددددددددددوا دعددددددددددددددددوة الوهدددددددددددددددداب
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ويبقى الباعا الحقيقدي وراء هدذا الدذنب العظديم الدذي أشدار إليده بقولده : شدةلتهم قبدابهم والقبدور    
.... كمددا ورد ذكددرس فددي األبيددات التددي تحددذر مددن بندداء القبدداب ، وهددي علددة تددد  علددى الجهالددة التددي 

هدذا مدا تدم جمعده فدي هدذا بالكتداب والسدنة ،، التوحيد والعلم  خيمت بحضرموت وال يكشفها إال نور
 الشرح المسمى باإلتحاف أسث  اهلل أن ينفع به وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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