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 ..املطلع القرآين

 ]٧٤-٧٢:آل عمران [  
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 ..شاهد احلال
 

 : قال السيد العالمةُ حممد بن أمحد بن جعفر احلَبِشي
 تفريط ،وأئمة ساداِتنا بين علوي سلكوا الشريعة تتبع من غري إفراط وال

حمجتها البيضاء وطريقها السمحاء العلياء ، وال أحد منهم ينسب إىل حتريف أو 
ومن اخترع مهيعاً لنفسه خصوصاً من ،ختريف أو ركوب غري األحوط فيها 

أوالدهم وارتضى غري ما سلكوه فآخر عمره إىل اخليبة واالحنطاط ، وال يرفع 
 فمن تبعهم سلـم ، ومن خالفهم .ع هلم من منار ، ووِكلَ إىل نفسه له ما يرف

ندم، واألدب معهم طريقة ، واتباعهم حقيقة،وال ختالف بواطنهم ظواهرهم،  
فكيف يكون حال من ادعى أنه عثر على ما لـم يعثروا عليه ،وأن الصواب 

لـم يأت أحد غري ما جنحوا إليه وأشاروا إليه ؟ مع أننا نعتقد أم وآحادهم 
ما ينقم عليه ، وحاشاهم أن يركبوا هوى أو يسلكوا غري السبيل السوي ،وهم 
املشار إليهم أم أهل السواد األعظم والسنة واجلماعة ،اليت نوه ا وبنجاة 

وإنا حبمد اللّه ال جند ميالً . أهلها صاحب الشفاعة ،صلى اللّه عليه وآله وسلـم
هم ، وال نغبط من جاء على غري والئهم ، ولو ظهر منه ما وال رغبةً إىل غري اقتفائ

ظهر ، واشتهر عنه ما اشتهر ، وإن وافق الصواب، وعمل بالكتاب ، وال نعاديه وال 
  . ))ننكر عليه وال خنطئه ؛ ألن الطرق إىل اللّه على عدد أنفاس اخلالئق 

م النرباس يف التنبيه على منهجِ السادة اَألكياس((  للسيد عبداللّه بن  ))العـل
  . ٢٦علوي العطاس ص
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 ..اإلهداء
 

 .. إىل شباِب الدعوِة
 ..أمِل املستقبِل

 ..حملَِة الرايِة بثوابتها احملليِة والعالـميِة
 ..أحفاِد اإلماِم املهاجِر

 ..وأتباِع األستاِذ األعظِم ، الفقيِه املقَدِم
 .. كلِّهوإىل كافَِّة منسوبيِهم وحمبيهم يف العالـم

 ..))األبنيةَ الفكريةَ  ((إليكم هِذِه 
 

              املؤلف
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 املقدمة 
احلمد للّه عاصم من يشاء عن الفنت املاحقة،  والباليا الساحقة،  له األمر 

من قبل ومن بعد،  ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اللّه،  ينصر من يشاء،  
 نبينا وحبيبنا القدوة احلسنة سيدنا حممد بن عبد اللّه والصالة والسالم على

صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام،  صالةً وسالماً دائمني متالزمني 
 .إىل يوم الدين 

وبعد ؛ فتأمل معي أيها الراغب يف منهج السلف وفهم قاعدم الثابتة 
  وما تفرع من املتوارثة عرب تسلسل دعوم املباركة يف وادي حضرموت،

مدارسها،  وانتقل من رجاهلا األئمة الزهاد العباد،  إىلكافة النواحي والبالد،  
تأمل ما يقوله أحد سلفنا امع على سالمة منهجهم،  والـممثل 
لطريقهم،  والـمنافح عن شرفهم وحرمتهم، حول ما يقع فيه بعض شواذ 

  : )١(املنتسبني لـمدرسة السلف بالنسب

 تبلغين عنه أخبار ال أستحسنها منه وال أرضاها )) فالن ((لسيد الفاضل وأما ا
له وال كنت أظن أا تظهر منه،  وهي مساعدةٌ للـمتظاهرين بالبدعة،  وما 
ذلك بعجيٍب يف هذا الزمان، الذي أحواله تِشيب الولدان، وما كنت أحسب 

يل وأضاليل من عدلوا ذلك القلب السليم ، والعقل املستقيم، أن ينخدع بأقاو

                                                           
من مكاتبة أرسلها احلبيب علي بن حممد احلبشي إىل أخيه شيخ وهو جباوة ضمنها ) ١(

 .   ))تنوير األغالس  ((وجهة نظره ووردت يف آخر كتاب 



 ١٠

عن أقوم سبيل،  وفارقوا أشرف جيل،  ولنا يف السلف الصاحل من املتقدمني 
والـمتأخرين أعظم أسوة، وأشرف قدوة،  ومن ادعى أن عقيدةَ أولئك 

 .السلف زائغة ؛ فقد أخطأ الطريق وللّه احلجة البالغة

 ولكن وقد كنت وِددت أن ال أكتب هذا اخلطاب، يف هذا الكتاب ؛
اتساع اخلَرِق يف هذا الشان، وانتشار اللَقاِلق واهلذيان، بني أهل هذا الزمان، 
أثار مين الغرية القوية، على سوِر مقاماِت العصابِة العلَِوية، واللّه يهدي 

 .الفروع إىل طريقة أسالفهم، وحيفظهم من التظاهر خبالفهم 

وع يف أصحابه، والدخول على اللّه وأعتقد أن القلب احملمدي يسوؤه الوق
 يف خفْيٍة لعل )) فالنَ بن فالن ((من غري بابه، وهذه بعض إشارٍة ذَكِّروا ا 

 .يتذكر، فإن الذكرى تنفع املؤمنني 

وهذه األخبار مما كَدرت حايل وأنغصت علي عيشي، فإين ال أحب إلخواين 
ني، وتقليدهم فيما بلغهم عنهم من العلويني ؛ إال سلوك سبيل أسالفهم الصاحل

 حزب الرشاد، وخلفاء خري - كما يعلـم اللّه -علوم وأعمال واعتقاد، فإم 
فكن يا أخي على حذر من جمالسة املتظاهرين، ذا االعتقاد املشني، وال . العباد 

يقرع مسعك من ذلك اجلهل كلـمةٌ تفَوهوا ا يف حماورام، أو دونوها يف 
كاتبام، فإن داَء البدعة داٌء معضلٌ ال يكاد ينجح فيه دوا، وأقوى مادِته من م

أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإهلَه هواه وأَضلَّه اللّه على {: اهلوى، واللّه يقول يف كتابه 
 . إخل املكاتبة ..}ِعلـم
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 أبنائهم ومبثل هذه املكاتبة وشبهها تتضح غريةُ الشيوخ من بين علوي على
وأحفادهم إذا هم رغبوا يف استتباع كل ناعق، أو استحسنوا ما لـم 
يستحسنه أئمتهم ورجاهلم، وجند أن هوالء الشيوخ يف كل عصر ومرحلة 
يلزمون األبناء واألحفاد باتباع رجال مدرستهم املتفردة، مدرسة اإلمام 

صياع للضد أو املهاجر والفقيه املقدم، وحيذروم من مغبة االستتباع واالن
املخالف حرصاً من هؤالء الرجال على سالمة املعتقد ومتانة املبدأ، وصدق 
االقتفاء للـمتبوِع األعظم حامل راية األخالق النبوية، القائل ألولئك القوم 

ِاذْهبوا ((: الغارقني يف أذاه ومضايقته ومنازعته يوم قدر عليهم عام الفتح 
  .))فأَنتم الطُّلَقاُء 

قد محلت مدرسة املهاجر والفقيه والسقاف والـمحضار والعيدروس ل
واحلداد وغريهم من أئمة أهل البيت عالـميةَ الدعوة وإمامة املصطفى صلى 
اللّه عليه وآله وسلـم، بعيدةً كل البعد عن األهواء والتعصب املقيت، داعيةً 

دنيا ومناصبها إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة، تاركةً جيفة احلياة ال
ومراتبها اليت يتنازع عليها الرب والفاجر دون أسف عليها أو تطَلٍُّع مهٍني 

، فعاشوا سعداء ، وماتوا سعداء، إليها، فكان أن جاءت إليهم صاغرةً راغمةً
وتركوا لـمن بعدهم حمجةً بيضاء ، ليلُها كنهارها ، من ركبها جنا ، ومن 

 .ختلف عنها هلَك 
 ..ر؟ وال بالغ إال باللّهفهل من مستبص

 املؤلف       
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  منهج السادِة بين علَِوي حبضرموت والعالـم  
ِاعلـم أيها الراغب يف معرفة احلق وأهله أن كل من انطوى من السادة 

ه أن يعلـم علـم اليقني بين علوي ومنسوبيهم حتت راية مدرستهم فإن علي
أن هذه املدرسة هلا ثوابتها ومبادئها الفكرية  املميزة هلا عن كافة املناهج 
األخرى، والـمقصود بالـمبادئ الفكرية ثوابت الطريق اليت رمسها رجاهلا 

 . يف سبيل البلوغ إىل السالمة يف الدارين 

 األول صلى اللّه وكما تستند النسبة العرقية وترتقي يف تسلسلها إىل األب
عليه وآله وسلـم ؛ فإن النسبة الفكرية أيضا تستند وتترقى يف تسلسلها إىل 
مصدرها األول يف الشريعة صلى اللّه عليه وآله وسلـم، حيث إن واضع هذه 
املبادئ هو اإلمام املهاجر أمحد بن عيسى بن حممد بن علي العريضي ابن اإلمام 

الباقر ابن اإلمام علي زين العابدين ابن اإلمام جعفر الصادق ابن اإلمام حممد 
احلسني السبط ابن اإلمام علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول حممد 

 ومرسخ مدرستها ووجهتها العالـمية ،)١(صلى اللّه عليه وآله وسلـم 
والـمحلية اإلمام واألستاذ األعظم الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي كما 

 . يف الحق إيضاحات هذه الرسالة سيأيت
 

                                                           
جع مشجرات األنساب وتراجم آل البيت للتعرف على صحة تسلسل هذا را) ١(

 .النسب الباذخ وتراجم هوالء األئمة الكرام 
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 خمطط التسلسل الفكري ألئمة آل البيت
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  ِانِتقالُ اإلماِم املهاِجِر والتحوالت الِفكِْرية
جيمع الؤرخون على إطالق لقب املهاجر على شخصية اإلمام أمحد بن 

من أرض الرافدين إىل حضرموت، وكما اختص اإلمام عيسى منذ انتقاله 
املهاجر وتفرد ذه التسمية امع عليها برغم كثرة املهاجرين من مواطن 
الفنت وعواصم احلركة من إخوانه آل البيت وبين عمومته فإنه أيضا تفرد 
مبنهٍج ثابٍت ومدرسٍة نبويٍة ذاِت أبعاٍد وأهداٍف عرفها العالـم كله، وبلغت 

عوة رجاهلا إىل أصقاع املعمورة جمردةً عن أي لقٍب أو ِنسبٍة أو مذهٍب أو د
فكرٍة أخرى غِري لقبها ونسبتها ومذهبها وفكرا اليت أُنشئت يف حضرموت 

 . أو انتشرت منها بذات املسمى والنسبة والـمدرسة يف العالـم كله 

و آخر وإذا كانت عاطفة بعض املؤلفني أو املؤرخني تنساق لسبب أ
 ذه املدرسة، ناسبةً إياها أو ناسبةً بعض للتضحية عرب األقالم والـمؤلفات
رجاهلا إىل مذاهب أخرى ذات موقع يف العالـم اإلسالمي ؛ فإن شواهد 
األحوال ومؤلفات الرجال ومناذجهم احلية ومدرستهم وطريقتهم العالـمية 

، وترده يف حنِر تأىب ذلك وترقى وتتعاىل عن مثل هذا اإلسفاف الرخيص
متقَوِليِه أياً كان حجم واقعهم الفكري أو االجتماعي ؛ ألن االفتراء 
 وال مجاعةٌ، وعصرنا هذا هو عصر والكذب ال تقوم به أمةٌ وال مذهب
ترويِج األكاذيب واللعب ا يف سبيل خدمة املصاحل الذاتية واخلارجية، وهلذا 

هم يتجاوزون حدود األدب الشرعي، ويروجونَ صار حملَةُ األقالم أو بعض



 ١٥

يف عامة املسلـمني مفاهيم وآراءاً خاطئةً تبعاً لـما تمِليِه املصاحل 
 )) بين علوي ((والـمواقف الشخصية، ومنها ترويج األكاذيب عن مدرسة 

يف حضرموت والعالـم، بغرض تقدمي هذه املدرسة هديةً سخيةً ألطراف 
 .الـم الصراع يف الع

 من هذه السعايات )) مدرسة السادة احلسينيني حبضرموت ((وقد عانت 
ميني وأتباعهم احملليني،   والدعايات واهلجمات شيئاً كثرياً على أيدي الغزاة العاـل
مية اليهود  وضربت رؤوس الدعاة والعلـماء واألولياء يف ساحات اليمن قرباناً لعاـل

م شاهد على األحوال واألقوال، وال زالت آثار والنصارى، والتاريخ القريب أعظ
 .هذه اهلجمات املنظمة رمسياً شبحاً ماثالً للعني حىت اليوم 

 فقد انتقل )١(وكما انتقل اإلمام املهاجر من العراق هارباً بدينه وأوالده من الفنت
م هروباً بدينهم من فتنة اإلحلاد  العشرات من أحفاده إىل كثٍري من بالد العاـل

 .لشيوعية يف املاضي القريب وا

                                                           
أدوار التاريخ ((كتب العالمة املؤرخ األستاذ حممد بن أمحد الشاطري يف كتابه ) ١(

 نشأ املهاجر بني آبائه وأعمامه من أئمة:  حول نشأة اإلمام املهاجر فقال ))احلضرمي
ونقباء وعلـماء يف بيئة تزخر بالعلـم والنبل والفضل ، ويف بلد متوج بكبار العلـماء، 
فدرس العلوم اإلسالمية والعلوم العقلية على أولئك وتثقف بثقافة أهل ذاك العصر ، وقد 

 . باختصار  ))أدوار التاريخ  ((عن  .أمجع املؤرخون على تقاه وصالحه 
 ووصل حضرموت مارا ٣١٧ البصرة سنة ومسي بالـمهاجر ألنه هاجر من

 على أرجح األقوال وبرفقته بعض مواليه وبنو عمومته كجد ٣١٨باحلجاز سنة 



 ١٦

ومن حيثـما نزلوا أقاموا قواعد مدرستهم العالـمية شاخمةً عاليةً ال ينتسبون 
لنظاٍم وال حزٍب وال مجاعٍة وال مؤسسٍة، وإمنا نسبتهم للّه ورسوله وأهل بيته 

كشجرٍة طَيبٍة  ومثَلُ كَلـمٍة طَيبٍة{ ولـمنهجهم الراسخ يف ختوم األرض، 
 . }  لُها ثاِبت وفَرعها يف السماِء تؤِتي أُكُلَها كُلَّ حٍني بِإذِن ربها أص

                                                                                                                             
األهادلة وجد آل القدميي متجهني إىل املدينة من طريق الشام ؛ ألن الطريق إىل 
مكة والـمدينة من العراق كانت مضطربة األمن آنذاك ، ومكث بالـمدينة 

ج واحلجر األسود قد نزعه القرامطة وأخذوه معهم، ويف حىت موسم احلج فح
فزينوا له السفر إليهم، ))آل حضرموت  ((احلج التقى اإلمام املهاجر جبملة من 

فاجته بعد احلج إىل اليمن واختار السيد حممد بن سليمان بن عبيداللّه بن  عيسى 
 بن 

رتول يف وادي علوي بن حممد بن ضمحام بن عوف ابن اإلمام موسى الكاظم ال
سهام كما اختار السيد القدميي جد آل القدمي الرتول يف وادي سردد ، وواصل 

 ثـم انتقل إىل )) اجلبيل ((اإلمام املهاجر رحلته إىل وادي دوعن فرتل يف 
 وبرز هناك علـماً مصلحاً ، وأخذ يناظر أهل البدع ويوطن أهل ))اهلجرين((

واحلجة ، حىت أصلح اللّه به الفريقني وساروا السنة على قبول التفاهم بالعلـم 
 وا أقام بقية حياته داعياً إىل اجتماع الكلـمة ))احلسيسة((حتت ظله، وانتقل إىل 

وموطداً مدرسة الكتاب والسنة على منهج أهل السنة واجلماعة ، وكان املهاجر 
ىت ظهر جمتهداً يف األصول فرجح حلضرموت املنهج السائد ، وساهم يف نشره، ح

مذهب اإلمام الشافعي فارتضاه أبناؤه وأحفاده من بعده مذهباً يف الفروع ، تويف 
 .  ودفن ا ، وقربه معروف ا إىل اليوم٣٤٥ سنة ))احلسيسة((اإلمام املهاجر يف 
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  مذْهب اِإلماِم املهاِجِر 
ِاختلفت آراُء املؤرخني يف مسألة املذهب الذي كان حيمله اإلمام املهاجر 

، واحلقيقة اليت ال غبار عليها  )١(معه إبان وصوله إىل حضرموت وإقامته ا 
أن شاهد احلال وموقف الواقع وجمريات األحداث ونتائج املواقف اليت بىن 
عليها اإلمام املهاجر مدرسته ومدرسة حضرموت كلها منذ وصوله خري 
شاهد على املذهب والـمنهج من عصره إىل عصر الفقيه املقدم إىل من جاء 

  . )٢(ية العالـميةمن بعده إىل عصر التحوالت السياس

فإذا كان املهاجر قد جاء من العراق حيمل مذهباً بعينه فالواقع 
والـمدرسة والـمنهج الذي أرساه املهاجر للعالـم كله يلزم املوافق 
والـمخالف أن يدرك بيقٍني أن اإلمام املهاجر أرسى منهج النبوة احملمدية، 

                                                           
لـم نتعرض هنا لنقل أقوال العلـماء واختالفهم ؛ ألننا يف أمس احلاجة إىل ) ١(

ية والـمماحكات الفكرية إىل قراءة الواقع وتعميد جتاوز املنازعات القلـم
جمرياته، وبإمكان الراغب يف ذلك أن يرجع إىل الكتب املتداولة حول هذه 

 . املسائل 
وضع فرع الدراسات التابع لرباط التربية اإلسالمية بعدن حبثا مستفيضا حول هذه ) ٢(

 على ما ميكن األخذ املسألة ، وألمهية هذا البحث من جهة وألجل اطالع القارئ
به يف هذا األمر  من خالل دراسة علـمية ذات منحى أكادميي، حنيل القارئ إىل 
هذه الدراسة اليت أحلقناها بآخر الكتاب ، والدراسة حتت مسؤولية الفرع وال 

 فرع الدراسات وخدمة التراث.          عالقة  هلا مبا طرقه املؤلف هنا



 ١٨

 صلى اللّه عليه وآله وخدم العالـم اإلسالمي بكتاب اللّه وسنة رسوله
وسلـم من منظور عالـمية جده املصطفى املبعوث للطوائف كلها، وهذا 

، ولـم يثبت نصاً وال نقالً )) مدرسة بين علوي ((هو مفهوم اإلمامة يف 
شفوياً وال استئناساً عائلياً أن املهاجر أبرز حلضرموت مدرسةً معينةً وأخفى 

رسةً أخرى من باب التقية كما يقال ، يف قلبه لذاته أو لبنيه وأحفاده مد
وانقطع الرجاء منذ زمٍن بعيٍد يف هذه املسألة وصارت حضرموت بكافة 

العالـمية إمامة املصطفى صلى اللّه ) ١(أجنحتها الفكرية يستظلون باإلمامة
عليه وآله وسلـم واضع أسس الشريعة وآداا، وإمامة املصطفى 

 بِعلـمه وعمله وخلُقه النبوي، ال بعصبيته وعالـميته أبرزها اإلمام املهاجر
 جاء مبذهب معني، وساد األمان - كما يقال -لـمذهبه إن كان 

                                                           
ون على إطالق اإلمامية على املذهب االثين عشري تعارف املؤرخون والـمصنف) ١(

 املعروف يف كثٍري من بالد اإلسالم، وهو مذهب منسوب لإلمام جعفر 
الصادق ابن حممد الباقر، وجيري به العمل يف بعض البالد اإلسالمية كغريه من 

 وهي مدرسة اإلمام الفقيه -املذاهب األخرى، وتعرف مدرسة اإلمام املهاجر 
 اإلمامةَ بأا مرتبةٌ - ))طريقة آل أيب علوي حبضرموت  ((ملقدم، والـمسماة بـا

ومقام يبلغ إليه الواصلون من آل البيت النبوي يضارع رتبة االجتهاد عند 
جمتهد فإنه يقال للشريف الواصل : علـماء األصول، فكما يقال لألصويل البارع

تبة حيق له إرساء القواعد العلـمية إمام، ومن بلغ إىل هذه الر: العالـم العامل
والعملية واالجتماعية من منظور الفهم الشرعي لألصول والـمصادر التشريعية 

 . وهي كتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله وسلـم 



 ١٩

والسكون يف حضرموت كلها حتت منهج اإلسالم وإمامة املهاجر وفقه 
الكتاب والسنة مبا يتالئم مع املكان والزمان، فهل يكون مثل هذا اإلبداع 

 !عجب العظيم خطأً وخمالفةً، يا لل

لقد صان اإلمام احلسن بن علي دماء املسلـمني مبوقٍف ، وهذا اإلمام 
أيكون التعصب : املهاجر قد صان دماء األمة مبوقٍف آخر، ولنا أن نقول

للـمذهب ملِْزماً ِإماِميته مبفهوِم املذهبيني أم يكون احلق املاثل للعيان يلزم 
بر السالم واألمان خبلق جده ومنهج االبتهاج بإمامِة جمتهٍد قاد األمة إىل 

 كتاب اللّه وسنة نبيه حممد صلى اللّه عليه وآله وسلـم ؟

هذه عالـميتنا، وهذه إمامتنا، وال نعيب على متمذهٍب مذهبه بل نحييِه، 
والعالـم اإلسالمي يزخر .. ونؤِمن أنّ املذهبية فرع من منهج النبوة 

 تبعاً لواقع )) الالمذهبية ((اقع أخرى بـبالـمذهبية، كما يزخر يف مو
  .) ١(الصراع املدسوس على هذه األمة املغلوبة على أمرها 

إن ارتقاء وعِينا يف تفسري املواقف التارخيية يسهم يف معاجلة اجلراح النازفة 
يف جسد هذه األمة، كما أن إسفاف وعينا يف تفسري املواقف التارخيية يعمق 

سد  املتداعي، وما متكن العدو العالـمي من بسط يده اجلراح وميزق اجل
واجللب علينا خبيله ورِجِله إال من داخل هذه املتناقضات وتعميقها، ومكمن 

                                                           
 ، وهي دعوة )) ال مذهبية ((العبارة يقصد منها الصراع املدسوس حتت شعار ) ١(

 .سالمي وجامعاته ومناهجه فاشية اليوم يف العالـم اإل



 ٢٠

العافية يف تقارب آرائنا على القواسم العالـمية اإلسالمية املشتركة، القواسم 
وم إال يف اليت يرتقي إليها وعي العلـماء قبل الدمهاء، وما مصيبة األمة الي

 . تعصب العلـماء واندراج عقوهلم حتت مظالت الفنت 

؟ وهل من مهاجٍر كالـمصطفى صلى اللّه ) ١(فهل ِمن إماٍم كالـمهاجِر
عليه وآله وسلـم إمام هذه األمة وشفيعها ؟ اللّهم قنا الفنت ما ظهر منها 

 .وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضنا إليك غري مفتونني 

                                                           
أعالم حضرموت ((قد ترمجنا لإلمام املهاجر يف رسالة مستقلة تأيت ضمن سلسلتنا ) ١(

 .، وهي حتت الطبع ))واليمن



 ٢١

ست تومرضِبح لَِويين عِة ِلبِقيِة الِعربسلُ النلْس  
 احلسينيني القاطنني بوادي حضرموت )) بين علوي ((تنتسب بيوت السادة 

اليوم ومن تفرع منهم يف العالـم إىل السيد علوي بن عبيداللّه ابن أمحد 
، وهو االبن الوحيد من بني ذرية عبيد اللّه بن أمحد الذي بقيت املهاجر

ذريته متسلسلة إىل اليوم، فاإلمام عبيداللّه بن أمحد له من الذرية حبضرموت 
 :ثالثة، وهم 

 ِريص١(ب(لَويوع ،ِديدوج ، 
فأما بصِري وجديد فأعقبا ذريةً حبضرموت وغريها تسلسلَ انتشارها حىت 

 املئة السابعة من اهلجرة، ثـم لـم يبق  من هذه الذرية أحد كما هو أوائل
 .مثْبت ومقَرر يف مشجرات آل باعلوي وترامجهم 

 كتب مؤلف)) ِويهاء الضِر البانقرضوا )٢(ثـم إنّ بين جديد  : )) غُر  
  .)) جديدة ((كبين بصري وآخر موتاهم امرأةٌ بزبيد امسها 

                                                           
)١ ())  ِريصا، وامسه إمساعيلُ، وجاء إىل حضرموت  ))ب لدِة اليت ورصنسبةٌ للب

 سالـم بن بصري املتوىف عام  ، ومن ذريته اإلمام٣١٨بصحبة والده وجده سنة 
 بترمي ، كان من رجال احلديث واألصول، وعلـماً من أعالم التقوى ٦٠٤

 . والوالية 

بنو جديد ظهر منهم عدد من العلـماء والـمحدثني،منهم السيد علي بن حممد ) ٢(
بن جديد املترجم له يف غالب تراجم بين علوي، وترجم له اجلَنِدي وابن سمرة يف 

، ووصف بأنه من كبار رجال احلديث، رحل إىل احلرمني وطلب ))لطبقاتا((



 ٢٢

ن عبيداللّه فولد له عدد من الذرية تفرعت منها بيوت بين وأما علوي ب
علوي املنتشرة حبضرموت واليمن واحلجاز ومصر واخلليج وإندونيسيا 

 .وشرق إفريقيا واهلند وسيالن وغريها من البالد 

وقد حتققت نسبة السادة بين علوي إىل أصوهلم املباركة خصوصاً بعد أن 
عراق هلذا الغرض، كتب الشيخ باخمرمة يف رحل اإلمام علي بن جديد إىل ال

أنه لـما قدم أمحد بن عيسى  : ))قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر((
اعترف له أهل حضرموت بالفضل وما أنكروه، ثـم إم بعد ذلك أرادوا 
إقامة البينة توكيداً لـما ادعوه، وكان بترمي إذ ذاك  ثالث مئة مفت، فسار 

ن حممد بن جديد إىل العراق وأثبت ذلك النسب اإلمام احملدث علي ب
وأشهد عليه حنو مئة عدٍل ممن يريد احلج ثـم أثبته مرةً أخرى مبكة وأشهد 
على اإلثبات مجعاً ممن حج من احلضارم، وقدم هؤالء الشهود يف يوم معلوم 

 .)١(وشهدوا على رؤوس األشهاد بإثباته

                                                                                                                             
العلـم ودخل إىل اهلند والعراق وزار عدن وأطرافاً من اليمن، وأخذ عنه احلديث 

ِقالدِة ((مجلةٌ من العلـماء، وحقّق النسبةَ الشريفة وأثبتها، ذَكر ذلك بامخرمة يف 
لسخاوي جزءاً حديثياً روى فيه أربعني حديثاً يف  وقد ذكر له اإلمام ا،))النحِر

وقد ترمجنا لبين  جديد  يف رسالة  مستقلة . فضائل األعمال، وال زال خمطوطاً 
 .لطيفة حتت الطبع

 . للسيد ضياء شهاب ٩٧-٦٥ص ))اإلمام املهاجر  ((عن كتاب ) ١(



 ٢٣

: ل حتقيق نسب بين علويحو) ٩٥-٢٣: ٣(وكتبت جملة الرابطة العلوية 
ومكانةُ املهاجر ووجود أسرة له وأقارب بالبصرة وبقاء ابنه حممد على أمواله 
وكذلك أبنائه علي واحلسني، وذهاب حفيده السيد جديد بن  عبيداللّه 
للنظر يف تلك األموال وزيارة األقارب، ثـم ذهاب السيد علي بن حممد بن 

 الشهادة على صحة النسب جديد ومسارعة العدول العراقيني إىل
واستثـمار األبناء واحلفدة حبضرموت من ريع أمواهلم بالعراق سنني طويلة، 
ووجود إخوان وبنو أعمام للسيد املهاجر بالعراق والصالت املستمرة بينهم، 
ووجود السادة األهادلة وبين قدمي باليمن ؛ كلُّ ذلك دليلٌ على ثبوت 

 .النسب وشهرته 

 ذُكر فعلـماء األنساب والتاريخ قد اهتموا أيضا بتحقيق وإضافةً إىل ما
 :ذرية اإلمام املهاجر وسلسلتهم الشريفة ومنهم 

 سر السلسلة (( العالمة أبو النصر سهل بن عبد اللّه البخاري يف كتابه -١
  .٣٤١ ت ))العلَِوية 
 النسابة أبو احلسن جنم الدين علي بن أيب الغنائم حممد بن علي -٢
 ادي ((، وله كتب عديدة منها ٤٤٣ري البصري، تويف عام العم

  . ))والـمبسوط والـمشجر 
 تويف )) ذيب األنساب (( العالمة حممد بن جعفر العبيديل يف كتابه -٣
  .٤٣٥سنة 



 ٢٤

 طبقات اخلواص أهل (( العالمة اليمين أبو العباس الشرِجي يف كتابه -٤
 السادة آل األهدل وابن عمه جد آل ، ذكر فيه هجرة))الصدق واإلخالص 

القدميي، فذكر سكىن األول بوادي سهام والثاين بوادي سردد والثالث وهو 
  . )١(اإلمام املهاجر إىل حضرموت 

بل أفرد كثري من علـماء النسب الرسائل املستقلة هلذا النسب الشريف 
 عمدة (( منهما اإلمام النسابة املرتضى الزبيدي والنسابة ابن عنبة صاحب

 . أيضاً، وال تزاالن خمطوطتان ))الطالب 

وغري هوالء كثري ممن تناولوا حتقيق هذا النسب الشريف واعترفوا بصحته 
 كما أن األحكام الشرعية اليت جتري يف املعامالت والعالقات يف ،)٢(قطعيا 

                                                           
 .، وفيه تفصيلٌ واٍف للراغب )٧٠(ص  ))اإلمام املهاجر  (() ١(

ومنهم اخلزرجي واليافعي والعواجي وابن أيب احلب والسخاوي وأبو الفضل ) ٢(
وأبوعباد وابن عيسى الترميي واجلنيد وابن أيب حسان وابن حجر اهليتمي وابن 
سمرة وابن كنب وباخمرمة وابن فهد وابن عقيلة والـمرواين الترميي وغريهم كما 

 . ))اإلمام املهاجر((ذكره السيد ضياء شهاب يف 

   أما يف العصر القريب فقد اعتىن بالنسب الشريف البحاثة احملقق 
والسيد العالمة علوي بن    ))تفنيد املزاعم(( عبد اللّه بن حسن بلفقيه يف كتابه 

والسيد العالمة  ))الشامل يف تاريخ حضرموت  ((و ))القول الفصل((طاهر احلداد يف 
 . ))ئع التابوتبضا((عبدالرمحن بن عبيداللّه السقاف يف 



 ٢٥

مواطن وجودهم من الدالالت القطعية على شريف نسبهم ومواالة العرب 
 .ركيا وجنوب شرق آسيا دليل قطعي آخر واهلند وت

وقد خصص سلطان املغرب الشريف حممد بن عبد اللّه العلوي سنوياً 
ألشراف احلجاز واليمن ألف مثقال من الذهب، وكذلك اخلليفة العثـماين 

 اليت أصدرها، وهي حمفوظةٌ، كما خصصت هلم )) الفرمانات ((حسب 
 .األربطة واألوقاف يف احلجاز واليمن 

 وحقق مسألة النسب الشريف للسادة بين علوي )١(وكان آخر من كتب
 العالّمة : رداً على بعض املنكرين حقيقةَ النسب السيدان العلَِويان

 والعالمة سقاف بن علي )) تزويد الراوي ((حممد بن أمحد الشاطري يف 
 .))دراسة يف أنساب أهل البيت((الكاف رمحه اللّه يف كتابه 

                                                           
 باحلجاز حيث يقيم ١٤٠٨ - ١٤٠٥صدرت هاتان الرسالتان مابني عامي ) ١(

 . املؤلفان، ومن حيثـما تكلـم املنكر يف بعض أجهزة اإلعالم 



 ٢٦

 ل النسبة العرقيةخمطط تسلس



 ٢٧

 تومرضحب لَِويين عِة ِلبِة الِفكِْريبسلُ النلْسست  
الـمقصود بالنسبة الفكرية التسلسل الرأسي لـمنهج الطريقة العلوية من 

آله وسلـم، مؤسسها إىل املعلـم األعظم سيدنا حممد صلى اللّه عليه و
والتسلسل األفقي من مؤسسها ومن سار على املنهج من بعده إىل عصرنا 

 :احلاضر، وإليك اإليضاح 

 التسلسل الرأسي لطريق السادة بين علوي ) أ ( 
يبدأ تسلسل املنهج العملي والعلـمي لـمدرسة بين علوي حبضرموت 

 يعرف التسلسل بعصر اإلمام األستاذ األعظم الفقيه املقدم، ومن هذا العصر
 .الرأسي والتسلسل األفقي 

فالـمؤسس األول للـمدرسة وتفردها املنهجي كما سبق ذكره هو 
اإلمام املهاجر وكان عصره عصر بذٍر هلذا التفرد وغرٍس أَويلٍّ لـمبادِئه، 
وجاء من بعده ولده عبيداللّه، االبن الذي شهد يف حياة أبيه املهاجر أسلوب 

كان أول طالب علـم يتلقى أصول علوم أهل السنة العمل والدعوة، و
واجلماعة يف احلرمني الشريفني، فقد بعث به والده من حضرموت إىل مكة، 
وهذا أعظم شاهد على رغبة اإلمام املهاجر يف اختاذ قراٍر فكري جديٍد يف 
أوالده وأحفاده قبل سائر الناس، وكان األمر كذلك، فعبيد اللّه بن أمحد 

 بدراسة األصول واحلديث يف مكة املكرمة، بل درس التصوف لـم يكتف
وعلوم األخالق النبوية على شيخ أهل السنة اإلمام العالمة الشيخ أيب طالب 



 ٢٨

، )١( )) قوت القلوب ((، وقرأ عليه كتابه الشهري بـ٣٨٦املكي املتوىف سنة 
 .كما قرأ عليه يف علـم الفقه واستجازه يف مجيع مروياته وأسانيده 

 .ومن هنا اتصلت أسانيد آل أيب علوي ومدرستهم بأسانيد أهل السنة 

عبيد اللّه بن : وهلذا يعرب املؤرخون يف ترمجة عبيد اللّه بن أمحد بقوهلم 
أمحد هو أول من تنفَّس األنفاس الصوفية حبضرموت، وكانت عودته إىل 

دعوة ا حضرموت يف حياة والده، وهو الذي وضعه على منرب العلـم وال
واجتمعت عليه القلوب كما اجتمعت على أبيه املهاجر، بل كان علـماء 
وشعراء عصره يثنون على علـمه  وكرمه وسخائه وختلقه بأخالق جده 

 .حممد صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وكان جييزهم بِصالته وهباته السخية 

 آلت إليه خالفة العلـم ٣٤٥ولـما مات والده باحلسيسة سنة 
الدعوة، وقصده الناس من شىت البقاع، وهلذا وسع دائرة دعوته، فانتقل إىل و

قرية سمل ووهب مجيع أراضيه وأمالكه يف احلسيسة لـمواله جعفر بن 
 وأسس يف سمل ثـم يف بيت جبري ،)٢(مخدم مقتدياً يف ذلك بوالده 

                                                           
إثـمد ((وقد حبث ذلك املؤرخ السيد علوي بن طاهر احلداد حبثاً واسعاً يف كتابه ) ١(

 . خمطوط ))البصائر يف مذهب اإلمام املهاجر

اشترى اإلمام املهاجر عند دخوله إىل حضرموت خنيال وعقارا ببلدة اهلجرين ثـم ) ٢(
انتقل إىل بين جشيب قبل انتقاله إىل احلسيسة ووهب أمواله وعقاره إىل مواله 

 .شويه، وهو من املوايل الذين قدموا معه من العراق 



 ٢٩

 والنخيل مصادر رزقه ورزق أتباعه مبا اشتراه فيهما من األراضي الزراعية
 .الباسق 

يؤسس قواعد العلـم والشريعة والدعوة )١(وأخذ االمام عبيداللّه بن أمحد
. إىل اللّه على املنهج الفكري السائد عند علـماء أهل السنة حبضرموت 

                                                           
 : جر هاك نبذةً موجزةً عن اإلمام عبيداللّه بن أمحد املها) ١(

ولد مبدينة البصرة حيث كان والده مقيما، وامسه عبد اللّه، وإمنا مسي 
عبيداللّه ألنه كان حيب أن ينادى بالتصغري تأدبا منه للّه، رحل من العراق مع 
والده إىل املدينة ثـم إىل حضرموت ومعه زوجته وولده األكرب بصري وكان 

ه، ثـم بعث به والده إىل احلجاز سنداً لوالده يف نشر العلـم والدعوة إىل اللّ
 قوت ((لطلب العلـم، فأخذ عن مجلة من علـماء احلرمني، وقرأ كتاب 

 على مؤلفه الشيخ أيب طالب املكي، ومن ثـم عاد يف حياة والده إىل ))القلوب
حضرموت فأذن له والده يف التصدر لنشر العلـم ونفع الناس، ولـم يزل 

 فآلت إليه اخلالفة من بعده وقام ا خري قيام ،٣٤٥كذلك حىت وفاة والده سنة 
ووسع اللّه عليه يف احلياة، فاشترى أراضي كبرية يف سمل ويف بيت جبري لتكون 
عوناً له على نشر العلـم واإلنفاق يف سبيل اللّه، واعتىن بتعليم أوالده على منهج 

والعملية اليت غرس أهل السنة، وتويف هذا اإلمام بعد أن أرسى القواعد العلـمية 
 . مبادئها والده اإلمام املهاجر 

إنه : ، واختلف يف موقع مدفنه، فقيل ٣٨٣وكانت وفاته يف قرية مسل سنة 
انتهى بتصرٍف عن . إنه يف العرض النجدي قرب مدينة بور : بسمل، وقيل

  .٣٣٦ للحامد ص))تاريخ حضرموت(( و١٣٥ ص))شرح العينية((



 ٣٠

وكان منهم يف تلك اآلونة آلُ أيب فضل وآل اخلطيب، وكانت مساكنهم 
ظر من بقي من علـمائهم ، كما كان يناقش اخلوارج وينا))ترمي((مبدينة 

باحلجة والربهان متخذاً أسلوب والده األخالقي غري متعصب وال متهور 
حىت انطوت حضرموت حتت رايته كما انطوت من قبل لوالده اإلمام 

 .املهاجر
                

 
 



 ٣١

 خمطط التسلسل الرأسي لطريق السادة بين علوي



 ٣٢

 خمطط املراحل السياسية املتقلبة



 ٣٣

ِسيخرِد اإلماِم املهاِجِر وأَوالِدِهتِة على ينِل السِب أَهذْهم  
أشرنا فيما تقدم إىل دور اإلمام املهاجر حبضرموت يف وضع منهج التوازن 

وت بني القوى الفكرية املتصارعة، واستطاع باحلجة والربهان أن خيمد ص
أهل البدع واألهواء، وكانت هذه املرحلة على رغم غموضها يف كتب 
التاريخ من أقوى مراحل ترسيخ املنهج السين على يد أئمة أهل البيت 

 .النبوي

فحضرموت خالل هذه املرحلة قد امتألت بكافة املذاهب والنحل شأا 
اع شأن غريها من بالد اإلسالم، واشترك رجاهلا يف حروب الصراع والرت

بني األسر القرشية ؛ ولكنها مع هذا كله ظلت حمتفظة مبنهج أهل السنة 
 .ناشرة أعالمه 

 وقد كان حبضرموت من رجال السنة  وعلـمائها عدد كبري كالشيخ 
حيي بن عبد العظيم من املشايخ آل أيب حاتـم والشيخ معمر أمحد احلاسب 

 .ريهم العالـم الشهري، وعلـماء آل اخلطيب وآل أيب فضل وغ

وأول املذاهب دخوال إىل حضرموت املذهب احلنفي والشافعي، وهلذا 
مفٍت للـمذهب احلنفي وآخر : إنه كان باهلجرين يف القدمي مفتيان : يقال

، وهذا يربز للـمتأمل أن الغالبية العظمى من الناس كانت على )١(للشافعي 
 .منهج أهل السنة 

                                                           
 .١٥٣ ص))اريخ  أدوار الت((راجع ) ١(



 ٣٤

  : ١٥٣ ص)) األدوار ((كتب السيد الشاطري يف 

 من السنيني، ولـم نسمع عن غريهم من - أي العلـم -ومجهوره 
فللسنيني علـماؤهم .  وقلة من اإلباضيني )١(الشيعة إذا صح وجودهم ا

  .)٢(الكبار وأئمتهم األحبار

ولقد كسب اإلمام املهاجر جولة الزمن بوضع أهل السنة يف كفه ورسم 
هج يف الكفة األخرى، وجعلهم قوام املرحلة مستقبل أهل البيت على هذا املن

 . اجلديدة يف حضرموت، وأخضع هلم بقية الفئات 

فإنه استعمل :  عن اإلباضية والـمهاجر )) األدوار ((قال الشاطري يف 
معهم طريقة اإلقناع واالقتناع، ونشر يف حضرموت املذهب السين هو وبنوه 

  . )٣(وأشياعه وأعقام من بعدهم

                                                           
 .١٥٣املرجع السابق ص) ١(
، )٥٥٦ت (اشتهر من أعقاب املهاجر اإلمام حممد بن علي صاحب مرباط ) ٢(

، ومن املشايخ الشيخ سالـم بن فضل )٦٠٤ت (واإلمام سالـم بن بصري 
 .١٤٩ ص)) األدوار ((اهـ ) . ٥٨١ت (بافضل 

ألة، منها رسالة هناك حبوث ورسائل من علـماء حضرموت حول هذه املس) ٣(
حبث يف التاريخ املعاصر للحياة الثقافية يف ((السيد العالمة عبداللّه بلفقيه مساها 

جنى ((:  ، ورسالة للسيد العالمة علوي بن طاهر مساها))عصر اإلمام املهاجر
 . رِقمتا على اآللة الكاتبة، وغريمها ))الشماريخ



 ٣٥

 وجود مذهب اإلمام الشافعي يف هذه الفترة أم لـم يصح وسواء صح
فإن الواقع الذي بىن عليه اإلمام املهاجر مدرسته هو الذي هيأ انتشار مذهب 

 .اإلمام الشافعي يف الفقه ومذهب األشاعرة يف علوم العقائد 

فاستطاع املهاجر بعلـمه  : ١٦١ ص)) األدوار ((كتب الشاطري يف 
 حىت )١(ه أن ينشر املذهب الشافعي السين حبضرموتوقوة عارضته وشجاعت

حل حمل املذهب اإلباضي تدرجييا طبق سنة التطور املذهيب، وبفضله وفضل 
تالميذه من أهل السنة انقلب القطر احلضرمي بلداً شافعياً سنياً، ولـم ينته 
القرن السابع حىت تالشى املذهب اإلباضي بتاتا من حضرموت وعمها 

  . املذهب السين
وقد قام بنفس الدور يف املهرة حفيده اإلمام حممد بن علي صاحب مرباط 

  .)٢(حيث نشر ا املذهب الشافعي 

 أن مذهب أهل السنة ال خيتلف )) األدوار ((ويرى السيد الشاطري يف 
عن عقائد أئمة آل البيت النبوي، وهذا يؤيد القول اآلنف أن أئمة آل البيت 

مذهب من مذاهب اإلسالم امع عليها ميثلون حيثـما كانوا وعلى أي 

                                                           
 .عي كان موجوداً من قبل املهاجر إن املذهب الشاف: هذا على رأي من قال) ١(
 ال )) أعالم حضرموت واليمن ((وقد ترمجنا له يف رسالة مستقلة ضمن سلسلتنا ) ٢(

 .زالت حتت الطبع 



 ٣٦

، وإىل هذا يعين قول السيد الشاطري، إذ )١(اإلمامة كمرتبة ومقام اجتهادي
ال تنايف بني عقيدة أئمة آل البيت القدماء وبني عقيدة أهل السنة كما تصرح 
بذلك الكتب املختصة، اللّهم إال إن كان يف مسائل معروفة، بل إن الشافعي 

للّه عنه جند يف نثره ونظمه تشيعاً معتدالً ألهل البيت، وهذا ال خيرجه رضي ا
عن سنيته، وبذلك يتضح أن املهاجر على مذهب الشافعي الذي يراه 

 .)٢(كمذهب آبائه 
                                                           

: سِئلَ احلبيب أمحد بن حسن العطاس عن دعاء اإلمام علي زين العابدين يف قوله) ١(
عبادك، فأجاب بأن املراد إمامةُ اللّهم إنك أيدت دينك يف كل أواٍن بإماٍم أَقَمته ل

 : أهل البيت املشار إليها بقول اإلمام احلداد 

 - وِمنا إمام حانَ ِحني خروِجِه -

وهي مرتبة اإلمامة اخلاصة اليت يتوارثها أهل البيت إىل أن يظهر املهدي، 
 .ولـما سئل االمام احلداد يف مكة عن مذهبه أشار إىل االجتهاد

رشفة الصادي من حبر فضائل  ((مة السيد أبوبكر ابن شهاب يف كتابه قال العال) ٢(
  :١٠٦ص ))بين النيب اهلادي 

ذكر الشيخ عبدالوهاب الشعراين قدس اللّه سره يف أول مقالته اليت قبل هذه 
من : وهلذا قالوا: أن تعصب الشخص ألجداده غالب على الناس ، ثـم قال

قالة غريه أيضا ، وليت شعري إىل من تعزى النادر شريف سين ، وقد نقل هذه امل
هذه املقالة، ومىت كان وجود الشريف السين من النوادر ، ويف أي مكان كان 
ذلك ، فإن كتب السري والتواريخ ناطقة ومصرحة بأن أجلة سادات السنة السنية 
وقادات أعالم األمة احملمدية هم أهل البيت الطاهر والشرف الباهر ، وهم األئمة 



 ٣٧

                                                                                                                             
لذين يهتدى بأنوارهم ىف كل زمان ، واألدلة الذين يقتدى بآثارهم يف كل أوان، ا

 :وهم واللّه كما قال شاعرهم الكميت األسدي يف حقهم
 س ومرسى قواعِد اإلسالِم  الـمصيبونَ باب ما أخطأَ النا 

وكيف يسوغ احلكم مبخالفة السنة على معظم أحد السببني اللذين قدم 
ا رسول صلى اللّه عليه واله وسلـم ما؟ وأخربنا أن من متسك ما املعذرة إلين

لن يضل وأن من تقدمهما هلك ومن تأخر عنهما هلك ؟ وأمرنا أن نتعلـم 
منهم وال نعلـمهم وأن خمالفيهم حزب إبليس ؟ وأم لن يدخلونا باب ضاللة 

لنصر ما ولـم خيرجونا عن باب هدى وأن اللّه جعل فيهم احلكمة ؟ فاحلق با
: أوضحوه وقالوه ، والطريق املستقيم ما سلكوه ، وكان األحق واألوىل أن يقال

من النوادر شريف غري سين ؛ ألن البطوالت العظام والعائالت الكثرية العدد من 
هذا البيت املطهر كلهم واحلمد للّه سنيون معتقداً ومشرباً ، كالسادة العلوية 

واهلند ، وكأشراف احلجاز بين قتادة احلسنيني ، احلسينيني حبضرموت وجباوة 
وكالسادة الرفاعية احلسينيني بالشام والعراق ، وكالسادة اجليالنية احلسينيني 
بالعراق واهلند ، وكالسادة األهدلية احلسينيني باليمن ، وكالسادة اإلدريسية 

 .بالـمغرب وغريهم من العائالت املباركة املنتشرة يف أقطار الدنيا 

فهؤالء هم أساطني السنة واجلماعة ، وهؤالء دهاقني هذه البضاعة ، ولـم 
يكن من أهل البيت الشريف من هو على رأي الشيعة يف االنتقاد على الصحابة 
إال قليل بالنسبة ألهل السنة منهم ، كبعض أشراف اليمن وبقايا يف طهران واهلند 

 .ونبذة يف العراق وفقهم اللّه للصواب 
بة الشخص آلبائه ونشره حماسنهم وتعداده مفاخرهم وفضائلهم نعم ، حم

ومواالته من واالهم أمر طبيعي وحال حممود ما لـم يتطرق إىل غلو ى عنه 



 ٣٨

وبلغين أن بعض مؤرخي : ويضيف الشاطري فيقول مؤكدا سنية املهاجر 
لكن املصادر اليت  إمامي املذهب ؛ و- أي املهاجر-إنه : هذا العصر يقول 

أشرنا إليها ال تؤيده وال تؤيد ما يبنيه عليه، ومما ذكرته أيضا أخذ ابنه 
، )١(عبيداللّه على أيب طالب املكي السين، وهو نسخة طبق األصل ألبيه

ويستفاد من هذه اإليضاحات أن كافة من تصدر من ذرية وأحفاد املهاجر 
اعي مذهب أهل السنة يف وادي حضرموت رسخوا يف الواقع االجتم

وتعلـموه وعلـموه، وتشهد بذلك كتبهم وتالمذم وتسلسل أسانيدهم 
 .) ٢(العالية إىل يومنا هذا 

                                                                                                                             
الشرع أو يتعد إىل انتقاص من عظّم اللّه شأنه ، وعليه فال جيوز أن ينسب إىل 

ى جده صلى اللّه مذموم التشيع من ال يزال من األشراف ناشراً أعالم الثناء عل
 .عليه وآله وسلـم 

  . ١٦١-١٦٠ ص )) أدوار التاريخ (() ١(
يف هذه االستدالالت الواضحة املبِنيِة على ما بقي من اآلثار العلـمية واألسانيد ) ٢(

العالـمية قطع وبتر لـما تردده ألسنةُ بعض املتأخرين عن منهج السلف 
بعض األقالم االنفعالية من خبٍط وخلٍط وتزييٍف املتوارث حبضرموت، وما تكتبه 

حلقائِق منبِت وأصالِة مذهِب املهاجِر والفقيِه املقدِم ومن جاء ِمن بعدهم إىل عصِر 
الغثائية العالـمية، عصِر انتماء العشرات من آل البيت إىل التيارات واجلماعات 

 ،وِرِد التسلسِل النقيعن م ،الفكري و وانسالِخِهمزعحىت صار كلُّ ناعٍق منهم ي
منهج أهله وسلفه إىل ما يعتقده هو أو ما يستحِسنه يف الواقع احمللي والعالـمي 

 .من مدارس وِنحٍل وتوجهاٍت 



 ٣٩

                                                                                                                             
بل وقد بلغِت اجلرأةُ ببعضهم من حملَِة هذه األقالم أن سمى عدداً من 

 ببعض بالد اإلسالم مع أن بيوت آل باعلوي ونسبهم إىل منهج اإلمامية املنتشرة
الواقع والتاريخ وحقائق األحوال غري ذلك، ولو طالبت مثل هذا اجلاهل أن يأيت 
بإثباٍت مادي أو علـمي مرتبٍط بسنِد ومدرسِة هذه الفئات اليت يعزو إليها منهج 
أهله لـما وجدت غري ما يضحك من شواهد القبور اليت ما كانت يف اإلسالم 

مدرسٍة وإمنا هي قراءات لـما قبل اإلسالم، وأما منهج اإلسالم حجةً على 
ومدارسه فيبىن على وقائع األحوال من الكتب واألسانيد، وسند مدرسة آل 
باعلوي إمنا يرتقي ألئمة آل البيت النبوي، ومن حيث التسلسل العرقي واإلمامة 

 معيناً إال لـمن يتمذهب اليت أشرنا إليها بأا مرتبةُ ومقام اجتهاٍد وليست مذهباً
به يف الواقع الذي يعيشه، وحىت أولئك األفراد الذين ذكرهم ونقل بعض ما ينقل 
عنهم من أشعاٍر وكلـماٍت ال ميثلون يف هذا اخلروج عن املنهج حجةً ضد 
مدرسة آل باعلوي، وال يكونون حجةً على إماميِة مدرسِة آل باعلوي، وإمنا هذه 

ملدارس والـمذاهب، إذ ال يحتج على آل باعلوي بأبنائهم ظاهرةٌ معهودةٌ يف ا
الذين محلوا راية اإلحلاد والشيوعية يف قعر بالد حضرموت، فنقول كما قال هذا 

إن آل احلداد، وآل شهاب، وآل البيض، وآل العطاس، وآل ابن : املؤلف املتهور 
نائهم توىل منصباً معيناً حيىي وهلـم جرا بيوتات شيوعيةٌ إحلاديةٌ ؛ ألن فالناً من أب

وآخر كتب مؤلفاً وآخر قال عباراٍت أو شعراً يؤيد رؤيته من االشتراكية 
 .والشيوعية 

إن بيوت آل باعلوي كلها بيوت على مذهب املهاجر والفقيه، ولـم 
نسمع أن عالـماً من علـمائها عبر التاريِخ كلِّه من أخذ علـمه أو سنده أو 

 بلد تنتمي لغري مذهب أهل السنة؛ ما عدا من سافر يف سافر لطلب العلـم يف



 ٤٠

                                                                                                                             
بدء عصر ترسيخ املدرسة جللب األموال ولإلبقاء على صلة الرحم القائمة بني من 
يف حضرموت والعراق، وتسلْسلَ يف بيوت آل باعلوي ِخدمةُ منهج أهل السنة 

سالم، والتعارف واجلماعة مع احلب املبني والواضح لكافة املذاهب األخرى يف اإل
فيما بينهم والتزاور على غري تعصب، حىت أولئك األفراد الذي أراد املؤلف املشار 
إليه أن جيعلهم حجةً على أهله وسلفه إمنا أخذوا علـمهم وأسانيدهم عن 
مدرسة أهلهم وسلفهم ومثلوها يف إندنوسيا والعالـم ولـم ينقطعوا عنها وال 

إمنا كان لبعضهم استحسانات ذاتيةٌ رمبا سكَت عن منهجها وال عن أسانيدها، و
عنها وأخفاها يف غالب أحواله،  ومنهم من كان الستحساناِته وجه مقبولٌ 
خصوصاً يف املسائل املعتدلة ؛  ولكنها مسائل مسكوت عنها يف منهجنا، وال 

نهج ترتقي إىل مستوى االهتمام ا، أو إشاعتها، أو اختاذ الكالم فيها حجةً على م
 .أو حجةً لـمنهج

وإذا كانت إندنوسيا على رأي املؤلف املشار إليه قد عرفت منهج أو 
مذهب اإلمامية على يد مجاعة من آل البيت أياً كانت نسبتهم، فالـمقطوع به 
أم ال ينتمون لـمدرسة آل باعلوي وال ميثلوا وال يتحدثون بامسها يف هذه 

ٍر ذاتيٍة قد خيتلف فيها أحدهم مع شيخه أو املسائل، وإمنا يعربون عن وجهة نظ
أبيه أو ولده، وال جيتمع على هذه املسائل أسرة واحدة فضالً عن اجتماع مدرسة 

 .بكاملها 
إننا ال نِكن ألي مذهب من املذاهب اإلسالمية عداًء أو حرباً بقدر ما حنترم هذه 

االعتداء السافر املباشر على املذاهب وحنترم وجهات النظر فيها ؛ ولكن إذا بلغ األمر 
منهجنا ومذهبنا أو التزييف فإن اإليضاح واجب والزم ِليِقف كلٌّ من املوافق 
معارض عند حده، إذ مدرستنا ال متانع أن خيتار بعض املنتسبني إليها امساً ال عقيدةً  واـل



 ٤١

 مذْهب آل أيب علَِوي يف مساِئِل اِالخِتالِف 
 الكف ((عنوان  حتت ١٣٠ ص)) الدعوة التامة ((كتب االمام احلداد يف 

  :))عن اخلوض فيما شجر بني الصحابة 

ومما ينبغي ويتأكد كف اللسان عن كثرة اخلوض فيما شجر بني أصحاب 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم بعده ووقع بينهم من احلروب 

ومن أهول ذلك وأعظمه إشكاال مقتل أمري املؤمنني عثـمان بن . والفنت
 ثـم ما وقع بني أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عفان رضي اللّه عنه،

رضي اللّه عنه وبني طلحة والزبري وعائشة أم املؤمنني رضي اللّه عنهم يوم 
اجلمل وبني أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اللّه عنه وبني معاوية بن 

 .أيب سفيان وعمرو بن العاص رضي اللّه عنهم بصفني 

على دينه ألصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فليلتمس املؤمن الشفيق 
وسلـم يف أمثال ذلك أحسن املخارج وحيملهم على أمجل احملامل الالئق 

 .بفضلهم وجاللة أقدارهم فإم رضي اللّه عنهم عدولٌ أخيار أمناُء 

                                                                                                                             
عقيدا  ما استحسنه لنفسه ؛ ولكن املمانعة تربز جليةً عندما يتعدى جاهل مبدرسته و

مية   . على تاريخ حافل بالـمواقف ليجعله لقمة سائغة يف فم املدارس العاـل



 ٤٢

 على مثل ما وصف اللّه يف قوله )١(فليكن املؤمن املتبع هلم بإحساٍن 
ين جاؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لنا وِإلخواِننا الَِّذين والَِّذ{ : تعاىل

 وفؤر كنا ِإنبوا رنآم ِللَّذين لْ يف قُلُوِبنا ِغالعجقُونا باإلمياِن وال تبس
ِحيمإذا ذكر أصحايب فأمسكوا((: ، وقد قال صلى اللّه عليه وسلـم }ر (( ،

 خري القُروِن قَرِني ثـم الَِّذين يلُونهم ثـم ((:  الصالة والسالموقوله عليه
 مهلُوني ثـم الَِّذين مهلُوني احلديث، وقال عليه الصالة والسالم ))..الَِّذين  :

ِاحفَظُوين يف أصحايب وأصهاري، فمن حِفظَين ِفيِهم حِفظَه اللّه يف الدنيا ((
عنه واآلخرِة، وم لَّى اللّهخن توم ،هنع لّى اللّهخفَظْـنـي فيهم تحن لـم ي

ذَهأْخانتهى ملخصاً . ، وباللّه اإلعانة والتوفيق ))أوشك أن ي. 

وورد يف كالم احلبيب العالمة اإلمام أمحد بن حسن العطاس املعروف 
 : ما مثاله ))تنوير األغالس((بـ

                                                           
 الشيعة يف ((اإلمام احلداد صاحب هذه العبارات افترى عليه مؤلف رسالة ) ١(

 وصنفه يف بيوت الشيعة، ولـم جيد يف مؤلفات احلداد وال ديوانه ما ))إندونيسيا 
يدتني طويلتني ال عالقة هلما مبا يعزو إليه يشفع لكذبه فنقل بعض أبيات من قص
 . املؤلف، وليس فيهما حجة على تشيعه 

فاإلمام احلداد أحد أئمة آل البيت  النبوي، وأحد أقطاب مدرسة أهل السنة 
واجلماعة ، وكلها تصب يف خدمة مذهبه ومذهب مدرسة الشافعية العلوية 

ته وكالمه، وفيهما الغنية الكافية املرتبطة بالكتاب والسنة النبوية، ومنها مكاتبا
 .لـمن أراد أن يعرف منهج اإلمام احلداد



 ٤٣

بياء، وأفضلهم اخللفاء األربعة، وأفضل الصحابة أفضل اخللق بعد األن
اخللفاء سيدنا أبوبكر الصديق ثـم سيدنا عمر الفاروق ثـم سيدنا 
عثـمان ثـم سيدنا علي، هذا مذهب أهل السنة واجلماعة، مجيعهم عدول 

 :بررة، وهم ثالثة أقسام 
 . قسم هاجروا مع النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وهم املهاجرون-١
 .نصروه، وهم األنصار  قسم -٢
 . قسم آمنوا به وصحبوه -٣

والَِّذين جاؤوا ِمن بعِدِهم { : وأما من جاء من بعدهم فقال اللّه فيهم 
، فمدحهم اللّه }يقُولُونَ ربنا اغِْفر لنا وإلخواِننا الَِّذين سبقُونا باإلمياِن 
 أحد أو يتكلـم التصافهم ذا الوصف، واحلذر كل احلذر أن ينتقصهم

 .فيهم

الصحابة كلهم عدول، وكلهم فضالء، وما جرى بينهم مؤول، 
 :)) الزبد (( والسكوت عنه واجب كما قال صاحب 

كُتسحاِب نالص نيى بروما ج ثِْبتاِالجِتهاِد ن روأَج هنع 

وسيصلح بينهم رم هناك وجيمعهم يف مستقر رمحته ودار كرامته، 
ض الناس يتجرأ على تنقيص بعض الصحابة، وليس له أسوةٌ ِمن سلفه يف وبع

ذلك، وإمنا محله على ذلك اطالعه على بعض التواريخ اليت مجع فيها الغث 
والسمني واحلق والباطل، واحلق يف اتباع السلف وفيما اعتقدوه وفعلوه، 

ذكرة ومن زاغ ومال عن هذا املنهج القومي ولـم تنفع فيه املوعظه والت



 ٤٤

فسيندم إذا كشف الغطاء، ونعوذ باللّه أن نقول ما ليس لنا به علـم أو 
 . انتهى ملخصا . نعتقد ما ليس حبق أو نعمل غري صاحل 

وأما السيد العالمة الشاعر الناثر أبوبكر بن عبد الرمحن بن شهاب وبقدر 
ظره  من أبيات أبرز فيها وجهة ن))الشيعة يف إندنوسيا (( ما نقل عنه مؤلف 

الذاتية يف بعض مسائل اخلالف فإا يف غالبها ال خترج عن املسكوت عنه 
يف منهج أهله وسلفه، وأما االستدالل على تشيعه مبفهوم املذهب فال يوجد 
ذلك يف حياته أصال، وله من القصائد ما تشري إىل اعتداله يف كثري من 

موقفه حجةً على وسواء كان ابن شهاب سنياً أم إمامياً فليس .. املسائل 
مذهب أهله، وليس شعره حجةً لـمن أراد أن يسلب منهج أهله تفردهم 

 .وخصوصيتهم  

  : )) ديوانه ((قال العالمة ابن شهاب يف 
 كَفّر األوزاراـاً يـــِه حبِديننا حب أهِل بيِت رسوِل 
 ِمقداراـِن العِلـيـِني ِعنده  وكذا حب صاحبيِه الضِجيعيـ

مةً أَخنِفت بما راللّـــ وِلها األبص دِله أزاغت اراــه 
 جاد بالفضِل حني نال اليسارا ولعثـمانَ نعِرف الفَضلَ لـما

 راً وداراــَِد مستقـجنِة اخلُلْ م يفــواُألوىل بشروا بأنّ هل
  :)١(١١٠ ص)) رشفة الصادي ((وقال يف 

                                                           
 .طبعة السيد طاهر العيدروس ) ١(



 ٤٥

 ويتأكد على الناس عموما وعلى أهل البيت الشريف خصوصا تعظيم جيب
وتوقري أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم وحمبتهم مجيعا ألم جنوم 
اهلداية ورجال الرواية والدراية ، وهم أفضل الناس بعد األنبياء عليهم السالم ، وقد 

ضلهم األحاديث الصحيحة ، وجاءت أثىن اللّه عليهم يف كتابه العزيز ووردت يف ف
ويكفي املنصف من ذلك قوله صلى اللّه عليه وآله . بذلك النصوص الصرحية 

، )) إن اللّه اختار أصحايب على العالـمني سوى النبيني والـمرسلني((: وسلـم
اللّه اللّه يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي فمن (( : وقوله عليه الصالة والسالم

 أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاين أحبهم فبحيب
رواه الترمذي ، وقوله )) ومن آذاين فقد آذى اللّه ومن آذى اللّه يوشك أن يأخذه 

، وقوله )) أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ((: صلى اللّه عليه وآله وسلـم 
 فوالذي نفسي بيده لو أنفق ال تسبوا أصحايب((: صلى اللّه عليه وآله وسلـم 

   .))أحدكم مثل أُحٍد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 

وأفضلهم أبوبكر ثـم عمر ثـم عثـمان ثـم علي رضي اللّه : ثـم قال
عنهم، وبعض أهل السنة يفضل عليا على عثـمان ، وبعضهم يتوقف بينهما 

 : حيث يقول)) الزبد ((وهو خمتار اإلمام مالك ، وإىل هذا القول يشري ناظم 
فاألفضلُ الصديق هوبعد واألفضلُ التايل له الفاروق 
ه كذا عليعثـمانُ بعد فالستةُ الباقونَ فالبدري 



 ٤٦

 لُوِميلُونَ إىل الغلَِوي ال يِمن آِل أيب ع لَفالس 
 أيب علوي أم ال مييلون إىل الغلو يف مسائل اخلالف من قواعد منهج آل

الذي جرى بني الصحابة، كما أم يسكتون فيما دون ذلك، وال يرغبون 
 :احلديث أو اخلوض يف شيء منها، ومن ذلك 

 . مقتل اإلمام احلسني وإعادة ذكرى يوم كربالء -١
 . الرتاع بني اإلمام علي ومعاوية ونتائج ذلك -٢
 .ائشة الصديقة من اإلمام علي  مواقف ع-٣
 . مسائل اخلالف حول خالفة اإلمام علي رضي اللّه عنه -٤
 . لعن بعض البغاة علَناً -٥
 . خالف سيدتنا فاطمة مع سيدنا أيب بكر الصديق حول فَدك وغريها-٦

وللسلف رضي اللّه عنهم مواقف خاصةٌ من املؤلفات اليت تتناول هذه 
 وجرى يف ثنايا )) اإلحياء ((هم عندما وصل كتاب املسائل، فقد أُثر عن

 كالم أو )) اإلحياء ((يف : عباراته كالم حول بعض هذه املسائل قالوا 
 .. عبارات وِددنا أن منحوها ولو مباء العيون

 وهو جمموع تراجم السادة - إىل ترمي )) املشرع الرِوي ((وعندما دخل 
احلرمني وتأثر مبدرسة احلجاز، وهي من مدارس بين علوي ومؤلّفُه عاش يف 

 أن ال يكون كتب ))الـمشرع((وِددنا من مؤلف :  قال سلَفُنا-أهل السنة 
 . بعض الوقائع 



 ٤٧

مروا عليه سرداً :  على بعض الرجال يقول )) املشرع ((وأُثر أنه إذا قرئ 
ة من غري تقرير خصوصا يف أول الكتاب عند ذكر ما جرى بني الصحاب

 .ووقائع مقتل اإلمام احلسني رضي اللّه عنه 

وهذه يف مدرسة آل أيب علوي مواقف ثابتةٌ تناقلها اخللف عن السلف 
 .وصارت منهجهم املتفرد عن غريه 

 وكما أن هلم موقفاً ثابتاً من هذه املسائل فإن منهجهم وطريقتهم 
ا مذهب  ختالف األقوال اليت عليه- حىت من شذ يف الظاهر عن منهجهم -

 :اإلمامية، ومنها 
 . نفيهم لعقيدة عصمة األئمة االثين عشر-١
 . عدم القول بالـمتعة املتعارف عليها عند اإلمامية -٢
 . عدم القول بالتقية والرجعة-٣
 . صحة اجلمعة واجلماعة بغري إمام من أهل البيت-٤
 . ترضيهم عن مجيع صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم -٥
 . عدم القول بأن لفظ الطالق الثالث يعد واحدا -٦
 . خمالفتهم اإلمامية يف اعتقاد الغيبة الكربى لإلمام -٧
 ذي ١٨:  ليس لسلفنا أي شعار من فرح أو حزن يف األيام التالية -٩

، يوم عاشوراء، يوم كربالء، وغريها من األيام )) يوم غدير خم ((احلجة 
 .بأحداث آل البيت النبويذات املناسبات املتعلقة 



 ٤٨

فآل باعلوي حبضرموت والعالـم كله عرب تارخيهم الطويل ونشاطهم 
العلـمي والعملي لـم يثبت عن أحد من رجاهلم الذين ميثلون دعوة 
الطريقة أن دعا إىل شيء من هذه العادات أو أقامها حبضرموت أو 

ما ورد يف ؛ ماعدا صوم يوم عاشوراء عند البعض اختياراً لـ)١(خارجها
 .) ٢(فضله عن النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم 

                                                           
 بعض الشعائر املقامة عند الشيعة يوم العاشر من )) الشيعة يف إندنوسيا ((ذكر مؤلف ) ١(

 تقام حمرم ومنها طبخ الشربة باللونني األمحر واألبيض، ويف شهري حمرم وصفر ال
األفراح وال جيرون عقد النكاح وال الزواج، والـمعتقد لدى هؤالء أن من أقام 

 .أفراحا يف هذين الشهرين قد يصيبه حنس، وإىل غري ذلك من العادات 

 ال يلقي العلويون - والـمؤلف يعرف ذلك -هذه العادات : قلت 
ا ليست من حبضرموت وإندنوسيا وغريمها من بالد العالـم ا باالً ؛  أل

طريقتهم، وتعاقبت األجيال على ذلك، وهلم يف تكرمي الشيوخ ما يسمى 
 )) مفهوم العلويني ((باحلوليات والزيارات فقط، فيجب التفريق كليا بني 

 .كمدرسة وبني غريهم 
سلفنا الصاحلُ يرونَ أنّ أحقيةَ االقتداء إمنا تكون لـما ثبت عن الرسول صلى اللّه ) ٢(

ه وسلـم، وال أثر عندهم لـما يقع  من احلوادث التارخيية يف مسألة عليه وآل
الفعل والترك، فإذا كان قوم ال حيتفلون بعيد الفطر ألن فيه مناسبة مقتل فالن وال 
حيتفلون بعيد األضحى ألن احتفاهلم بيوم غدير خم  فسلفنا ال يقولون ذا ؛  إذ 

أراد أن يربز مقام اإلمام أو أحدا من إن النص مقدم على االختيار، وال بأس مبن 
ذريته دون تعطيل سنة نبوية أو معارضته مشروعيتها، فالـمسألةُ اختيار ال 

 شرعي وجوب. 



 ٤٩

وهذه االستدالالت كلها نضعها هنا ليعلـم اجلاهلون من أبناء طريقتنا 
أن االقتداء واالهتداء  ليس انفعاالً باألحداث واحلوادث، وال شعاراً 
، لـمرحلة أو حركة معينة، وقد شربنا علْقَم هذه االنفعاالِت مراٍت ومراٍت

وكفى لـمن أراد أن يتحدث بلسان أهله أو أن يعرب عن وجهة نظرهم يف 
مذهبهم كفاه ما ثبت عنهم، وأما من امتأل قلبه استحساناً مبذهٍب أو مجاعٍة 
أو حركٍة أو دعوٍة فمدرسة آل باعلوي ال تلزم أحداً مبنهجها وال تلتزم له، 

 .ء وإمنا تأىب التزييف عليها والكذب والبهت واالفترا
 



 ٥٠

 كُتب السادِة بين علَِوي خاِليةٌ عن غَِري منهِج الفَِقيه
تعترب الكتب والـمؤلَّفات أهم مرجٍع يكشف للباحثني ما يرغبون معرفته 

توب على عن أي عصٍر وأمٍة، بل ومن خالل قراءة احلرف املرسوم أو املك
األحجار واجللود والعظام وصل إلينا القرآن قبل حفظه جمموعاً يف 
املصاحف، وصار الكتاب يف كل زمٍن هو لسان أهله ودليل علـمهم 
وعملهم وحيام املادية والروحية، وسلفنا العلويون حبضرموت لـم يتركوا 

امٍع، بل كانوا منهجهم العلـمي والعمِلي عرضةً وغَرضاً لكل ناعٍق وط
على غايٍة احلرص واالهتمام، يبذلون كل جهد يف سبيل احملافظة على أبنائهم 

 .وتالمذم حىت ال خيِلطوا بني الصحيح والسقيم 

 ومنذ برز اإلمام املهاجر حبضرموت وانتشر خربه وهو يرسخ منهج 
 يف كل التفرد فيما رغب ألهل مدرسته أن يتفردوا فيه، وبراهني ذلك مثبتةٌ

املؤلفات املنتشرة بني أيدينا حمليةً وغري حمليٍة خمطوطةً أو مطبوعةً، فلرياجعها 
الراغبون يف معرفة املهاجر والفقيه ومن تالمها، فالعلويون حبضرموت أقاموا 
صرح مدرستهم على كتاب اللّه وسنة رسوله، فهم األئمة اهلداة التقاة الذين 

 العظيمة وجعلوها طريقهم إىل مجع أمة القرآن توارثوا نعمة اإلمامة مبعانيها
 .وإشاعة النور احملمدي فيها 

: ))تنوير األغالس((قال اإلمام احلبيب أمحد بن حسن العطاس يف كالمه 
وسلفنا رضي اللّه عنهم يتبعون الكتاب والسنة، فما نطق به القرآن ونصت 



 ٥١

يه ألم مجعوا بني العلـم عليه السنة النبوية ذهبوا إليه، وال يقلِّدون أحداً ف
والـمعلوم والعمل، ويف كيفية العمل ومسائل الفروع يذهبون إىل ما ذهب 

 .إليه اإلمام الشافعي 

وأكثر اخلالف بني العلـماء إمنا هو يف مسائل الفروع والقياسات فقط، 
والبد أن خيُطئ أحد منهم يف استنباٍط أو قياس، وأما األحكام اليت يدور 

 . ) ١(دين فال خيتلفون عليها عليها ال

والدعوة هي .. ومنذ أن برز الفقية براية التصوف والـمنهج هو املنهج
إال يف العلـم .. وما تكلـم الرجال.. والـمذهب هو املذهب.. الدعوة

 يف.. ولـم يلْغوا يف حكٍم وال كالٍم.. والـمقامات واألحوال.. واألعمال
ووسيلتهم يف ذلك الدعوة .. هلم مهّاً واحداًبل جعلوا ا.. حرٍب أو ِسلـم

  .)٢(إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة 

                                                           
وما جعلوا تقرم إىل اللّه بلعٍن وال شتٍم لـمعارض والخمالٍف، بل : وقال فيه ) ١(

بت عنه أنه ليس اقتدوا بالـمتبوع األعظم صلى اللّه عليه وآله وسلـم الذي ث
 .بلعان وال مهّاز وال طعان 

سلسلة ((وقد ترمجنا لألستاذ األعظم الفقيه املقدم ترمجة مستقلةً ضمن سلسلتنا ) ٢(
 .  ، وقد طبعت))أعالم حضرموت واليمن



 ٥٢

وإلثبات اشتغاهلم واهتمامهم مبنهجهم الذي ساروا عليه عرب العصور 
 :)١(نذكر مجلة من مؤلفام

                                                           

من املعلوم لدى كل مطَّلٍع على تاريخ بين علوي حبضرموت قدمياً وحديثاً أن آل ) ١(
م يهتموا كثرياً بالتصنيف، وإمنا عكفوا على األعمال باعلوي أو بين علوي لـ

وتربية الرجال، مع اهتمامهم بالعلـم من خالل املؤلفات والـمصنفات النافعة 
اليت بني أيديهم ككتب احلديث املشهورة وشروحها  والتفسري وكتب املذهب 
الشافعي يف الفقه واألصول، حىت إن بعضهم استظهر بعض كتب احلديث 

ي ومسلـم، وبعضهم استظهر بعض كتب التفسري حفظاً، ومنهم من كالبخار
وقد أُِثر أن كبار الشيوخ على عهد اإلمام . حفظ بعض كتب الفقه الكبرية 

العيدروس رغبوا يف كتابة مصنٍف جامٍع لقواعد السلوك واآلداب اليت يرجوا يف 
 لإلمام الغزايل، ))حياءاإل((أبنائهم وتالمذم ، وأثناء ذلك جاء خرب ظهور كتاب 

فطلبوه فجيء به إىل حضرموت، فطالعوه وقرؤوه مراٍت واستنسخوه فأعجبهم 
غالب ما فيه، واختاروه كتاب منهج ألوالدهم، وشجعوا الطالب والـمريدين 
على استنساخه واقتنائه ومطالعته، وهكذا كانوا ال يتكلفون التصنيف إال إذا 

 أو بعضهم كي يقوموا به ليس عجزاً وال دعِت الضرورة، فيأذنون ألحدهم
ويف هذا يقول اإلمام الشيخ عبد اللّه بن أيب بكر العيدروس بن الشيخ . هروبا 

 )) لو شئت أن أصنف يف حرف األلف مئة جملٍد لفعلت ((: عبد الرمحن السقاف 
 .ومع هذا فإن العديد منهم قد صنفوا وأجادوا، وهو مالحظٌ يف قائمة املؤلفات 

 سيجد أن هذه -وغريها كثري-والـمتأمل هلذه املؤلفات املذكورة هنا 
الكتب كلها ال تتعدى املنهج املتعارف عليه عند أهل السنة واجلماعة، مما يؤكد 
توجه مدرسة حضرموت وما تفرع عنها يف العالـم إىل التفرد عن املناهج 



 ٥٣

 . للخطيب، مطبوع ))اجلوهر الشفاف  (( -١
 . لباشيبان، خمطوط )) الترياق الشاف (( -٢
 لـمحمد بن علي علوي خرد املتوىف سنة )) غرر البهاء الضوي (( -٣
 . ، مطبوع ٩٦٠
  لإلمام علي بن أيب بكر السكران، طبع )) الربقة املشيقة (( -٤
 .١٣٤٧سنة 
 . للعيدروس ))الكربيت األمحر  (( -٥
 .  للشلي)) املشرع الروي (( -٦
 لإلمام أيب بكر العدين ابن )) اجلزء اللطيف يف التحكيم الشريف (( -٧

   .١٣٥٥، طبع سنة  )٩١٤ت (عبد اللّه العيدروس 
 لعبد اللّه بن عبد الرمحن بلحاج )) لوامع األنوار وهدايا األسرار (( -٨

 .بافضل من رجال القرن العاشر، خمطوط 

                                                                                                                             
 .األخرى ذات الطابع املخالف 

 املتنوعة يف ساحة األمة اإلسالمية ال عالقة هلا من وهلذا فإن كافة الدعوات
حيثيات االختيارات اخلاصة مبدرسة آل باعلوي ومواقفهم الثابتة من أمور حمددة 
ذكرنا سلفاً بعضاً منها، وتظل عالقة طريقة أو مدرسة  آل باعلوي مع بقية 

ل ا اجلميع  مجاعات األمة اإلسالمية من حيث القواسم اإلسالمية العليا اليت يستظ
. 



 ٥٤

 لـمحمد بن عمر حبرق  ))ة األنيقة يف شرح العروة الوثيقة  احلديق(( -٩
 . ، مطبوع ٩٣١املتوىف سنة 

 لعمر بن عبداللّه باخمرمة )) املطلب اليسري من السالك الفقري (( -١٠
   .٩٥٢املتوىف سنة 

 لـمحمد بن علي علوي خرد املتوىف )) النفحات يف التصوف (( -١١
 . ، خمطوط ٩٦٠سنة 
  للشيخ حممد بن عمر بامجال املتوىف))لناصحني  مقال ا(( -١٢
 .، مطبوع ٩٦٤سنة 
 للشيخ حممد بن عمر بامجال )) أوضح احلجج والـمسالك (( -١٣

 .  ، خمطوط ٩٦٤املتوىف سنة 
 لشيخ بن عبد اللّه العيدروس )) جواهر اإلحياء ومداواة األولياء (( -١٤

 .  ، مطبوع ٩٩٠املتوىف سنة 
 للشيخ أيب بكر بن سالـم املتوىف سنة ))واهب  فتح باب امل(( -١٥
 .، مطبوع ٩٩٢
، ٩٩٢ للشيخ أيب بكر بن سالـم املتوىف سنة )) معراج األرواح (( -١٦

 .خمطوط 
 للسيد عبد اللّه بن عبد الرمحن باهارون املتوىف )) أُنس السالكني (( -١٧
 . ، خمطوط ٩٩٠سنة 



 ٥٥

 لّه بن علوي احلداد املتوىف  لإلمام عبد ال)) الدعوة التامة (( -١٨
 . ، مطبوع ١١٣٢سنة 
 لإلمام عبداللّه بن )) تبصرة الويل بطريق السادة بـنـي علوي (( -١٩

علوي احلداد ، مطبوع أدرجه اإلمام عيدروس بن عمر احلبشي يف كتابه 
  .))عقد اليواقيت اجلوهرية((

 . لإلمام احلداد ، مطبوع )) النصائح الدينية (( -٢٠
 .  ديوان شعر لإلمام احلداد، مطبوع )) الدر املنظوم (( -٢١
 ألمحد بن عبدالكرمي )) تثبيت الفؤاد من كالم اإلمام احلداد (( -٢٢

 .الشجار األحسائي،مطبوع
 . لإلمام احلداد، مطبوع )) املكاتبات (( -٢٣
 لعبد اللّه بن جعفر مدهر املتوىف )) إيضاح أسرار علوم املقربني (( -٢٤
 . ، مطبوع ١١٦٠سنة 
 لعبدالرمحن بن مصطفى )) الترقي إىل الغرف من كالم السلف (( -٢٥

   .١١٩٢العيدروس، تويف مبصر سنة 
 ، منظومة للسيد عمر بن ))الروضة األنيقة يف أمساء أهل الطريقة(( -٢٦

عبد الرمحن البار ، شرحها الشيخ عبداللّه بن أمحد باسودان يف كتاب واسع 
 . خمطوط ))ألسرار  فيض ا((مساه 
  لشيخ بن حممد اجلفري املتوىف باهلند )) كرت الرباهني (( -٢٧
 .، مطبوع ١٢٢٢سنة 



 ٥٦

 لعلوي بن أمحد احلداد )) احلكايات الباهرات والكرامات البينات (( -٢٨
 . ، خمطوط ١٢٣٢املتوىف سنة 

 للشيخ عبداللّه )) حدائق األرواح يف بيان طرق اهلدى والصالح (( -٢٩
 .سودان، خمطوطبا

 لعبداللّه بن حسني )) سلـم التوفيق إىل حمبة اللّه على التحقيق (( -٣٠
 . ، مطبوع ١٢٧٢بن طاهر املتوىف سنة 

 لـمحسن بن علوي السقاف )) تعريف اخللف بسرية السلف (( -٣١
   .١٢٩٠املتوىف سنة 

  حلسن بن عوض مخدم،تويف )) شرح رشفات األبرار (( -٣٢
 .١٣٣١سنة 
 للسيد عبداللّه بن ))العلـم النرباس يف التنبيه على منهِج اَألكياس(( -٣٣

 . ، مطبوع ١٣٣١علوي العطاس، تويف سنة 
 لعمر بن عبداللّه بامجال من )) الدر الفاخر يف أعيان القرن العاشر (( -٣٤

 .رجال القرن العاشر  ، خمطوط

رها، ويف الفصل التايل نقتطف وغري هذه كثري وكثري ال يتسع اال حلص
 .بعض املقاالت من هذه الكتب 



 ٥٧

  مقُوالت السلَِف ِمن آِل باعلَِوي شاِهد على طريقَِتِهم
الربقة ((كَتب اإلمام الشيخ علي بن أيب بكر السكران يف كتابه 

 :)١())املشيقة
وأما ذرية اإلمام شهاب الدين أمحد بن عيسى الذين أتوا حضرموت 

وكانت مسكنهم وحملتهم فأشراف سنية، ذَوو أخالٍق عِلية،  ستوطنوا ترميوا
ومكارم سِنية، ونفوس أِبية، وِهمٍم علِْوية، وعزائم مصطَفَِوية، أرباب تواضٍع 
طَبِعي، وكَرٍم ِجِبلِّي، هلم يف اخلري وأهله حمبة قوية، ومودة أكيدة شديدة، 

لك رسومهم ، ويفنون نفوسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو ميحون يف ذ
 . كان م خصاصة 

إن سيدي أمحد بن عيسى بن : )٢(وكتب اإلمام عبداللّه بن علوي احلداد 
حممد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد الباقر رضي اللّه عنهم 

اق هاجر منها، لـما رأى ظهور البدع وكثرة األهواء واختالف اآلراء بالعر
ولـم يزل ينتقل يف األرض حىت أتى حضرموت وأقام ا حىت تويف، وبارك 
اللّه يف عقبه حىت اشتهر منهم اجلم الغفري بالعلـم والعبادة والوالية 
والـمعرفة، ولـم يعِرض هلم ما يعِرض جلماعٍة من آل البيت النبوي من 

                                                           
  .٦ ص )) العلـم النرباس (() ١(
  . ١٠املصدر السابق ص ) ٢(



 ٥٨

 بربكة هذا اإلمام املؤمتن، وفراره بدينه انتحال البدع واتباع األهواء املِضلَّة
 . )١(من مواضع الفنت

إمنا يحسن وينبغي لـمن كان من آل أيب : وقال أيضا يف موقع آخر 
علوي أن يدعو الناس ليستتبعوهم إىل الطريق اليت هم عليها، وال يحسن أن 

لطريقة، ينبذوا طريقةَ سلفهم ويسجلوا على أنفسهم بأم ليسوا من أويل ا
اللّهم إال أن يكون ذلك على سبيل التربك، مع متسكهم بسرية أسالفهم 
واعتقادهم فيها، ومع ذلك فإنه لـم يبارك ألحد من آل أليب علوي أبداً إذا 

 .طرح طريقتهم وتزيا بغري ِزيهم 

وقال اإلمام احلداد أيضا يف إشادته مبوقف اإلمام املهاجر وموقف اإلمام 
 الشيخ : اثنان هلما أكرب املنِة على آل أيب علوي : قيه املقدم األعظم الف

أمحد بن عيسى، خرج م من البدع والفنت، والفقيه املقدم اإلمام حممد بن 
 .)٢(علي، سلـمهم من محل السالح

 عقد اليواقيت ((ونقل السيد العالمة عيدروس بن عمر احلبشي يف كتابه 
 :وصفاً لطريقة السادة بين علوي  قال فيها  عن بعض العلـماء ))اجلوهرية 

وقد مجع هلذا النسب الديين والطيين علـماً وعمالً وذوقاً وروايةً ودرايةً 
وحتقيقاً فروع السبط الثاين، أي ذرية اإلمام احلسني بن علي، اجلامعني 

                                                           
  .١١-١٠ صاملصدر السابق )  ١(
 .١٢  ص املصدر السابق)  ٢(



 ٥٩

 الذين من دخل يف طريقتهم كان من فريقهم، )) آل أيب علوي ((للـمثاين 
سلـمانُ منا أهل ((و ،)) قد أَجرنا من أَجرِت يا أُم هاين ((: وقيل له 
ووطن اجلميع جامع احلقائق، حبر العلوم والـمعارف الدافق، علي  ،))البيت

 وأول من مجع النسبني وحاز الشرفني . بن أيب طالب رضي اللّه عنه وعنهم 
حىت انتهى السر  - ومنه إىل اإلمام املهاجر -علي بن احلسني زين العابدين 

الباهر، والـمجد العلي الظاهر، إىل كعبة املتوجهني، ووصلة احملققني 
والـمتشبهني، األستاذ األعظم، الفقيه املقدم، وغشيت أنوار طريقته 

 كافة من باجلهة احلضرمية، ثـم أشرق نورها وسرى سرها إىل )١(الشعيبية
 .مهات كثري من خواص أهل اجلهات، وعمت بركتها اآلباء واأل

وإذا أردت ذكر ما هلذه الطائفة وطريقتها يف احلقائق والشعار، والرسوم 
 ))الغرر(( و)) العقد النبوي (( و)) اجلوهر (( و)) املشرع ((واآلثار، فانظر ما يف 

، وغري ذلك من تلك )) شرح العينية (( و))جة الفؤاد(( و)) قرة العني ((و
  .املوارد، كما مرت اإلشارة إىل ذلك

                                                           
لو كان آلل باعلوي أدىن عالقة مبنهج اإلمامية املتداول اليوم لكان أوىل للفقيه أن ) ١(

لكن الفقيه أخذ مبنهج يأخذ به ويسأل عنه وحيول مدرسة حضرموت إليه، و
التصوف كما أخذ به أهل السنة واجلماعة، ولـما فيه من مصاحل دينية 
واجتماعية تالءمت مع الزمان والـمكان من طريق املدرسة الشعيبية املغربية، 
وهذا تفَرد عجيب مع أن عموم اليمن قد عمه األخذ بالطريقة القادرية، وكانت 

 .ائم منتشرة يف عدن وأبني والته



 ٦٠

فهؤالء ومن حلق م مجعوا حلية الظاهر والباطن، فهم كالسلسلة إذا 
انتهى . حترك األول منها حترك اآلخر، وكلهم سنيون وشافعيون أشعريون 

 .)) عقد اليواقيت ((من 
 فإذا علـمت ذلك فاعلـم أن طريق السادة آل أيب علوي نسجها على ((

عمال، وباطنها حتقيق املقامات هذا املنوال، فظاهرها علوم الدين واأل
واألحوال، وآداا صون األسرار، والغرية عليها من االبتذال، فظاهرهم ما 
شرحه اإلمام الغزايل من العلـم والعمل على املنهج الرشيد، وباطنهم ما 

 . )١())أوضحه الشاذلية من حتقيق احلقيقة وجتريد التوحيد 

لرمحن بن عبداللّه بلفقيه ضمن وكتب أيضا السيد العالمة احملقق عبدا
 :جواب على من سأله عن طريق السادة آل أيب علوي 

أصل طريق السادة آل أيب علوي الطريقة املديِنية طريق الشيخ أيب مدين 
شعيب املغريب، وقطبها ومدار حقيقتها الفرد الغوث الشيخ الفقيه املقدم  

عنه الرجال عن الرجال، حممد بن علي باعلوي احلسيين احلضرمي، تلقاها 
وتوارثها عنه األكابر أولو املقامات واألحوال، ولكن لكوا طريق حتقيق 
وأذواق وأسرار، جنحوا إىل اخلمول  والسر واإلسرار، ولـم يضعوا يف 
ذلك تأليفا، وال صنفوا فيه تصنيفا، ومضت الطبقة األوىل على ذلك إىل 

لدائرة وبعد املزار، واتصل م زمن العيدروس وأخيه الشيخ علي، فاتسعت ا

                                                           
 .١٥-١٤ ص)) العلـم النرباس  (() ١(



 ٦١

القريب والـمنفصل ببعِد الدار، واحتيج للتأليف، واإليضاح والتعريف، 
 (( و)) الكربيت((فظهر حبمد اللّه ما يشرح الصدور ويبهج النفوس، كـ

 . ) ١( وغري ذلك مما كثر واشتهر ))الربقة(( و)) املعراج (( و))اجلزء اللطيف 

، ظاهرة مشسها، غنية عن التعريف، )٢(ةً بنفسها فصارت طريقتهم قائم
لشهرا عند أهل املعرفة وشيوعها بكل تأليف وتصنيف، وقد سلف سلفنا 
الصاحل على هذا احلال، يؤثرون التلقي بالتحقيق واألعمال، فلذا لـم يظهر 
التأليف يف العلوم إال يف زمن تابع التابعني، خلوف اندراس ما هو معلوم، 

وفية على هذا التأسيس، يتلقون ذلك بعضهم عن بعض إىل أن وكذلك الص
، ))رسالته((ظهرت البدع وخيف التلبيس، كما أشار إىل ذلك القشريي يف 
لـم ال : فاحتيج إىل التأليف وإيضاح الداللة، وقد قيل أليب احلسن الشاذيل

 . )  ٣(تأليفي أصحايب: تضع تأليفاً يف الطريق ؟ فقال 

                                                           
  .٢٢ ص )) العلـم النرباس (() ١(
إشارة إىل استقالل مدرسة آل أيب علوي عن التأثر بأي منهج آخر، وهذا رد على ) ٢(

 . ألغراٍض يف نفوسهم ضمن مناهج أخرى)) آل باعلوي ((مزاعم الذين يدرجون 
  .٢٣ ص )) العلـم النرباس (() ٣(



 ٦٢

 فقي لطريق السادة بين علويالتسلسل األ) ب(
أشرنا فيما تقدم أن التسلسل الرأسي يبدأ باإلمام الفقيه املقدم وما عاله 

 .من اإلسناد والتسلسل إىل مصادره العليا 

التسلسل األفقي يبدأ أيضا باإلمام واألستاذ األعظم الفقيه املقدم، ثـم 
 ومنطوياً يف  الذي كان حمباً)١(جيتمع مع الشيخ سعيد بن عيسى العمودي

                                                           
نسب الشيخ سعيد بن عيسى العمودي إىل اخلليفة األول أيب بكر الصديق كما ي) ١(

حققه مجلة من املؤرخني والباحثني، وأشارت إىل ذلك كتب التراجم والسري، 
 للسيد علوي بن طاهر )) الشامل يف تاريخ حضرموت ((ومنها يف العصر القريب 

 .للّه  السقاف  للسيد عبد الرمحن بن عبيدا)) إدام القوت ((احلداد و

ولد الشيخ سعيد بوادي دوعن ونشأ ا على شظف من العيش مشتغالً 
برعي األغنام واحلرث مع أسرته، وكان جيالس العلـماء وحيضر دروسهم 
املنعقدة يف املساجد، ولـم يتعلـم القراءة وال الكتابة ولكنه كان حافظاً جيداً 

 .صايفَ الذهن ثاقب الفهم 

أيب علوي مبكراً وتعلق م وأحبهم ، وسافر إىل ترمي وما اتصل بالسادة آل 
حوهلا لالرتباط م حىت تقوت الصالت الروحية بينه وبني الفقيه املقدم ، ولـما 
جاء الشيخ الصاحل املغريب مبعوث أيب مدين إىل حضرموت كان على علـم 

اخلرقةَ للفقيه توج ه إىل دوعن وألبس سابٍق بالفقيه والعمودي، وهلذا بعد أن ألبس
 . الشيخ سعيد وأقامه يف مقام الفقر 

ومنذ ذلك احلني قويت صالت الفقيه بالشيخ سعيد وصارا حيمالن هم 



 ٦٣

باإلمام : أي -الفقيه، وتلقى اخلرقة من الشيخ عبداللّه الصاحل املغريب، وما 
 توطدت مدرسةُ آل باعلوي أو -الفقيه والشيخ سعيد بن عيسى العمودي

آل أيب علوي حبضرموت والعالـم، حيث أخذ عن الفقيه املقدم مجلةٌ من 
ن هلوالء األبناء والتالميذ املريدين وأخذ عن الشيخ سعيد عدد آخر، وكا

دور نشِر قواعد املدرسة كلها كما هو مبني يف الرسم البياين اآليت، واجتمع 
 :الفقيه بالشيخ سعيد ووضع معه أساس الطريق وثوابتها، ومنها 

                                                                                                                             
 خزانة ((ولذلك مسي آل العمودي فيما هو متعارف عليه إىل اليوم . منهج واحد 
 . ، والـمقصود به حافظ سرهم وحامل راية دعوم النورانية ))آل باعلوي 

وقد كان آل العمودي  : )) الشامل ((السيد علوي بن طاهر يف كتب 
وساداتنا آل أيب علوي متِحِدين من سابق الزمان بربكات اتصال سيدنا الفقيه 
املقدم حممد بن علي والشيخ الكبري العارف باللّه الشيخ سعيد بن عيسى 

 .العمودي

يب وهو يعمل على ومنذ أن أخذ الشيخ سعيد الطريق عن الشيخ الصاحل املغر
نشر الطريق بالعلـم والعمل موطِّداً الطريق لـمنهج بين علوي يف نواحي دوعن 

وقد أخذ عنه خلق كثري وانتفعوا به، ولـم يزل كذلك حىت وفاته . والسيطان 
بقيدون، وقام من بعده باألمر أوالده وأحفاده ولـم يفرطوا يف تلك املودة 

مع بين علوي ، حىت جاء عصر الغثائية وصار والصالت اليت أُسست على التقوى 
املسلـمون حتت إمرة غريهم، فتغري احلال وال حول وال قوة إال باللّه العلي 

 . وقد ترمجنا للشيخ سعيد العمودي ترمجة مستقلة ، وقد طبعت. العظيم



 ٦٤

   .)١( كسر السيف-١
 . عدم املنازعة على احلكم -٢
 . العمل على تثبيت منهج أهل السنة -٣
 .لدعوة إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة  نشر العلـم وا-٤

                                                           

كسر السيف يقصد به تغيري الفقيه املقدم أسلوب محل السالح يف احلياة )١(
كما كان معتاداً، وقد قام الفقيه بكسر سيفه تعبرياً عن ذلك، االجتماعية 

وسلـمه للشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي محله إىل دوعن ، وال زال جزء 
 .السيف املكسور موجوداً إىل اليوم 

اعلـم أن سيدنا الفقيه :  مطبوع ١٩٩ ص)) تاج األعراس ((جاء يف كتاب 
الفقراء وترك محل السالح الظاهر املقدم حممد بن علي باعلوي إمنا ت ا بِزييز

 :ألمور، منها 
أنه دعا ألوالده بأن يكونوا من أهل املقامات واألحوال بسالح : األول

الباطن ، الذي هو الربهان املبني احلاضر املعرب عنه بسيف القدرة، فأصبحوا هم 
 .امللوك وهم أهل الشوكة واحلماية 

تعاىل أَلْهمه أن ذريته سيوف يكثرون باجلهة أن اللّه سبحانه و: الثاين
احلضرمية ، وكانت دولتها وقبائلها وأهل الشوكة فيها على غري قانون الشريعة، 
فإم يقتلون الربيء بالـمجرم ويأخذون مال الربيء بذنب غريه، فلو محل 

 .انتهى. السالح أوالد سيدنا الفقيه يف حضرموت لكان منهم ألنفسهم اهلالك 
 .وقد توسعنا يف هذا اجلانب يف ترمجتنا لألستاذ األعظم، وقد طبعت



 ٦٥

وأظهر اللّه ذه الثوابت دولةَ العلـم واألخالق بعد أن زهد رجاهلا يف 
احلكم والـمنازعة، وأورثوا أبناءهم وأتباعهم هذه الصفات مع اهتمامهم 
الكلي باإلصالح بني الناس ووضع املعاهدات مع القبائل  لتأمني الطرق 

 املنازعات اليت قد يعجز عنها رجل السلطان ذاته، كما واألسواق ، وفض
اشتغلوا باِحلرف النافعة املفيدة مثل الزراعة، وكانت حضرموت تزخر 

 . بالـمزارع ذات النخيل والبقول اليت غرسها أولئك الرجال واعتنوا ا 

بل يعود الفضل لعدد منهم يف استصالح مجلة من األراضي وتشغيل 
فيها، كما فعل اإلمام حممد بن علي صاحب مرباط وكذلك األيدي العاملة 

اإلمام الشيخ علي بن علوي خالع قسم واإلمام الفقيه املقدم ومن جاء من 
 .بعدهم 

وباجلملة فآل بين علوي قد اختذوا ألنفسهم وأتباعهم مدرسةً متفردةً ال 
  اليومترتبط بأي منهج غري منهجهم الذي عِلـموه وارتضوه وعلّـموه إىل

 وقد أدركنا بقيةً من شيوخ هذه املدرسة املباركة وأخذنا عنهم وارتبطت
أسانيدنا بأسانيد علـماء البسيطة عن طريقهم، ولـم نسمع من كالمهم 
إال ما يؤثَر عن سلفهم ، ولـم يقرئوا أو يقَرروا لتالميذهم إال ما قرره هلم 

 .أهلهم وأسالفهم الصاحلون 



 ٦٦

 لسل األفقيخمطط التس
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  مواِقف ِجيِل بين علوي املعاِصِرين ِمن طَِريِق أَسالِفِهم 
لـم تعد طريقة آل أيب علوي يف حضرموت أو يف غريها من بالد 
العالـم اإلسالمي هي رائدة الفكر ورائدة تفويج طالب العلـم كما 
ي كانت يف عصر ازدهارها القدمي، بل قد أصاب هذه الطريقة انتكاس فكر

ونقص ِعلـمي وعملي جعلها تتقوقع يف صدور رجال معدودين، وال 
تتعدى شخوصاً وأفراداً من منطها القدمي، وسبب ذلك أمور كثرية منها ما 
يرجع إىل تأثر األبناء واألحفاد مبدارس ومناهج العصر، ومنها ما يرجع إىل 

، وشتان بني محالت غرضية منظمة تدفع ا قوى الشر يف حياة البشرية
عصر الفقيه والسقاف والـمحضار واحلداد وعصر الغثائية املعاصرة عصر 

 .الربجمة العالـمية والـمدرسة اإلعالمية والسياسات التعليمية اهلشة 

فمنذ أن بدأ الغرب والشرق يتنازعان املنطقة اإلسالمية والـمسلـمون 
أ وتتحول من منطها وكافة طرقهم الدينية وأساليبهم الدنيوية تتمزق وتتجز

الفطري إىل الربامج السياسية املربجمة، وكما متزقت العالقات االجتماعية 
القدمية فالتعليم واآلداب والـمدارس جزء ال يتجزأ منها، وقد كان التعليم 
الحقاً للتربية يف كثٍري من اتمعات وباألساليب التربوية األبوية، كان 

جداد الصاحلني، ويرغبون يف اتباعهم الطلبة يدركون قيمة اآلباء واأل
واالقتداء ديهم، ومحل راية علـمهم من بعدهم النعدام جمال املنافسة من 
األضداد، وأىن للضد أن جيد مكاناً يف جمتمٍع كلُّ أَِزمِته بيد العقالء من 

وإن كان الظلـم -العلـماء واألولياء والـمربني، حىت احلكام املاضون 



 ٦٨

 فهم يعلـمون أن الدين ومظاهره ال ميثلها وال يقوم -حكامهمشيمتهم يف أ
ا إال أهلها، وما ترك هلم بنو علوي مسألة احلكم إال من باب املناصحة، 
فقد عرفوا قَدر بين علوي وأتباعهم فتركوا هلم العلـم واآلداب والتربية، 

جمادلة، وارتضوا هلم ريادة الناس ودعوم إىل رم على غري منافسة وال 
 دالص ِمن دجه فأراد التدخل  يف مسائل العلـم وومن جتاوز من احلكام حد

 .واجلفاء والـمهانة ما يلزمه األدب والتوقف 

هذا يف العصور القدمية، أما يف املراحل القريبة فقد برزت يف حضرموت 
عوامل جديدة كما برزت يف مناطق أخرى، أسهمت يف إغراِب جيِل 

رسة احلديثة سواء من بين علوي أنفسهم أو من أتباعهم وحمبيهم، حنو املد
شعارات التعليم احلكومي ومستوياته وشهاداته وطموحات األعمال اإلدارية 
والوزارية والتجارية، وانقلبت منذ وضعت الدول الغربية يدها على العالـم 

لعالقات اإلسالمي مبا يف ذلك جانب من بالد اليمن وحضرموت موازين ا
السياسية واالقتصادية واالجتماعية رأساً على عقب، كما أن هجرة املئات 
بل اآلالف من بين علوي حنو العديد من البلدان البعيدة وانشغاهلم بالدنيا 
وحتصيلها واالهتمام بالتجارة وأسباا قَطَع الكثري منهم عن خدمة منهج 

ر االرتباط الوجداين أسالفهم ونشره والـمحافظة عليه وإن بقي مظه
 .والعاطفي مستمراً وقائماً 

وقد كان العديد من شيوخ بين علوي يشنون النكري تلو النكري على 
الرحلة من حضرموت، كما يشنون النكري على من تأثر من أبنائهم 
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بالـمظاهر اخلارجية والدعوات الفكرية املتنوعة، ومن هذا النمط نرى 
 أيب بكر عيديد  يربز للجيل من بين علوي وغريهم السيد العالمة عبداللّه بن

ما اعتراه عند دخوله إىل إندونيسيا يف سبيل البحث عن أسباب الرزق 
 :فيقول

 فهلْ ِمن ساِمٍع للنصِح أو ال ؟ رِحيلُ املرِء ِمن ذي األرِض أوىل 
 وقبلَ تِصري حتت األرِض رمال تالف العمر قبلَ تالِف نفٍْس
 وال ِإنْ ِمت ترضاها محال فال ِإنْ ِعشت ترضاها مقَراً
 ا وطناً وأوالداً وأهال وِمن عاداا اإلنسانُ ينسى
 تنسيِه الذي ربوه ِطفال محبته الَِّذي اختذوه بعالً

ين تفرقوا يف ولألبيات بقيةٌ ليس هنا موقعها وإمنا هي رمز حلال أولئك الذ
البالد ولـم حيافظوا على منهج أسالفهم الكرام ، وقد أَلْزمِت احلياةُ 
واألسباب كثرياً من الصاحلني أن يسافروا عن أوطام ؛ ولكنهم محلوا 
معهم منهجهم ودعوم اليت ورثوها عن آبائهم وأسالفهم، فلـم يبيعوها 

األرض اليت نزلوا ا، وقد برخيٍص، بل صاروا أعالماً وأئمة هدى يف بقاع 
 : وصفهم الشاعر فقال 

 كأَنهم ِلِبقاِع اَألرِض أَمطار تحىي ِبِهم كُلُّ أَرٍض ينِزلُونَ ا   

فأنار منهم دروب العالـم اإلسالمي مبنهج الكتاب والسنة على طريق 
 .السادة بين علوي غري مبدلني وال حمرفني، وهوالء كثري وكثري
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ولكن األزمة حلَّت بالعالـم كلِّه عشيةَ دخول األمة إىل عصر الغثاء 
وسياساته، فهذه السياسة كانت أكرب حجماً وأشد وطأةً، وانتقل أمر 
ختطيط احلياة من علـماء وحكام البالد االسالمية والـمناطق العربية إىل 
احل براثن اإلدارات احلكومية املوجهة ذات االرتباط املباشر والـمص

 .املشتركة مع القوى املستثـمرة يف العالـم 

ومع أن ظاهر هذا العلـم والنشاط القائم يف العالـم اإلسالمي لـم 
يصرح باحلرب ضد املدارس التقليدية ؛ لكنه زامحها مزامحةً غري متكافئة، 
وقدم من التسهيالت والـمنافع لإلنسان املسلـم مقابل خدمته لربامج 

 عروضاً مغريةً، جعلِت العديد من العقالء يسارعون إىل املدرسة احلديثة
الوظائف وينخرطون يف األعمال اإلدارية والسياسية واالقتصادية الربوية، 
حىت صار هم الواحد منهم يف احلياة مستقبلُ أبنائه يف هذه اخلدمات 
 وتوظيفهم يف األجهزة احلكومية الرمسية على أي صفة كانوا، وكان حجز

كامٍل عن منهج أسالفه وأعماهلم كافياً وحده لتغيري الرؤية العلـمية جيٍل 
 .يف العقل املعاصر

فالتدريس منذ عشرات السنني يف حضرموت واليمن واحلجاز ومصر 
والشام والعراق والـمغرب وغريها من البالد إمنا هو عبارةٌ عن برامج 

لب، وحىت تعليمية لتخريج جيل اخلدمات العامل يف سوق العرض والط
عالـم هذه املرحلة ورجلُ دينها إمنا وظيفته إشغال الفراغ الروحي املناسب 
يف املسجد والربامج الدينية والقضاء والتدريس، وغريها من املسائل ذات 
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االرتباط خبدمة اهلياكل الرمسية، وهناك العشرات من األحفاد املنتمني لذات 
 أخذوا علومهم من ألفها إىل يائها  املدرسة املتحدث عنها يف هذا الكتاب إمنا

داخل املدرسة احلديثة، وتدرجوا يف مراحلها، ثـم انتقلوا إىل احلياة العملية 
الغثائية جزًء ال يتجزأ من اآللة املوجهة خلدمة جانب معني من جوانب احلياة 

 .املربجمة

ية وجتد أكثرهم أدباً والتزاماً ذلك الذي ميارس حياته االجتماعية والعلـم
 دون أن يتعرض لـمنهج أهله وسلفه بكالٍم أو نقد، أما أولئك الذين قذفت
م هذه املراحل املتطورة حىت لُجِج املعرفة اجلدلية ؛ فلـم يسلـم من 
ألسنتهم وأقالمهم تاريخ وال عالـم وال عبد من عباد اللّه الصاحلني، ذاك 

 من عصر حجز ألم جاؤوا ثـمرةً من ثـمرات التمرحل املدروس
املسلـمني عن مناهج السلف، حىت عصر التمركس والتشرذم والتعصب 
والتحزب والربجمة الدينية املقبوضة، اليت ال تسمح للباحث أن يقيم جمتمعه 
وواقعه، بينما متنحه عظيم األلقاب ونياشني الشرف وهدايا اإلبداع إذا 

لنقض والقبض تناول من اجتمعت على ثلب منهجه أو طريقته مؤسسات ا
 .املعاصرة 

ومن هذا الركام برز يف بين علوي أفراد يتبنونَ أقاويل وأضاليل تأثُّراً 
بالـمدارس اليت تعلـموا فيها، وبالـمجالسني الذين جالسوهم، ورمبا 
يكون بعض هؤالء من شباب التمرحل احلديث الذي يحسن كلَّ شيء 
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 وسلفه ؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه عاصره إال الكالم عن طريق ومنهج أهله
. 

 مدرسةً ومنهجاً غري )) بين علوي ((وكما أشرنا يف الفصول السابقة أن 
 ِعرقاً وأَصالً، فالعرق واألصل شرف جيمع الكلَّ سواء كان ))بين علوي((

علوياً من حضرموت أم إندونيسيا أو من أي بقعة يف العالـم، فالنسب 
ا املدرسة والطريقة فال يقبل كالم أحد هلا أو واحد واألصل واحد، وأم

عليها إال من كان من أهلها، وأخذ عن رجاهلا، وارتبط بإسنادها املتصل 
حتقيقا إىل النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم، ومن كان حاله هكذا لن يفرط 

 .يف منهجه وطريقته أياً كان حجم اإلغراء والعلـم 

وأما الذي ال يفرق بني منهج املهاجر بعد دخوله إىل حضرموت وبني 
الذين بقوا يف أرض الرافديِن حتت املذهب السائد ؛  فال يصلح منه التعرض 

، فالنسب شيٌء، )) بين علوي ((لـما ال يعلـم وإن كان ينتسب إىل 
 .در نفِسه والكالم عن النهج والطريقة شيٌء آخر، ورحم اللّه امرًء عرف قَ
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 اخلامتة 
السالم .. أيها املعنيون باألمر من آل أيب علوي ومن تبعهم قدمياً وحديثاً

 .. عليكم ورمحة اللّه وبركاته

فاحذروا .. أنتم تنتمون إىل آل البيت النبوي الثِّقَِل األصغر وسفن النجاة
 ..كل احلذر من الوقوع يف فنت املراحل والتمرحل

لقد وصلت الرياح الصفراء إىل حضرموت، وهزت شجرة العلـم واألولياء 
حىت كادت أن تسقطها بعد أن أسقطت كثرياً من أغصاا وأوراقها 

وهبت ريح محراء اقتلعت اجلزء األكرب من الشجرة ودمرت خضرة .. وثـمارها
.. ينمو وينموونبت يف جذر اجلذر نبت صغري منا ومنا وال زال .. احلياة يف بواقيها

 .برغم الرياح اليت ب منذ التحوالت القريبة 

واخلشية كلُّ اخلشية من رياٍح جديدٍة قادمٍة شعارها رعايةُ نبات الشجرة 
وإمنا مباٍء آِسٍن ممزوٍج بالقطران وخملفات .. ولكن ليس بالـماء املعهود.. وريها
 ..نا من شر ما تأيت به الرياحوأن حتفظ.. فنسألك اللّهم العفو والعافية.. البترول

 املؤلف
 

 تـم الفراغ من هذه الرسالة مساء األربعاء يف الثالث عشر من 
 مجادى األول عام ألف وأربع مئة وسبعة عشر 

 للهجرة النبوية مبدينة جدة احملروسة
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 امللحق
  ارتأى فرع الدراسات والـمناهج وخدمة التراث التابع ألربطة التربية 

 هذا بصفته ))األبنية الفكرية((مية بعدن إحلاق هذه امللحق بكتاب اإلسال
 ١٩الناشر للكتاب ، ولـم ميانع املؤلف من ذلك ، وقد تقّدم يف حاشية ص

أن هذا امللحق ال عالقة له مبا يكتبه املؤلف وإمنا هو زيادة استفادة للقارئ ، 
 .وأنه حتت املسؤولية العلـمية للفرع

 :وحيتوي على مطلبني
 .عرض موجز لألحباث اليت أُلِّفَت يف مذهب اإلمام املهاجر: املطلب األول
دراسة حول احتمالية متذهب املهاجر مبذهٍب ما من خالل : املطلب الثاين

 .الشافعي واإلمامي: تاريخ التشريع اإلسالمي للمذهبني
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 عرض لألحباث اليت أُلفت يف هذا املوضوع: الـمطلب األول
لَتغهذه املسألةُ املذهبية أذهانَ العديد من الباحثني خصوصاً يف القرن ش 

املاضي ، وألَّف بعض علـماء حضرموت رسائلَ خاصةً تتناول مذهب 
املهاجر ، وأول من كتب يف هذا املضمار من املتأخرين اإلمام املؤرخ العالمة 

نسيم حاجر  ((السيد عبد الرمحن بن عبيد اللّه يف املوضوع يف رسالة مساها 
 ذهب فيها إىل أن اإلمام املهاجر إمامي مبعىن ))يف مذهب اإلمام املهاجر 

اإلمامة الباطنة اليت هي مقام القطبانية الذي توارثه آل البيت عن سيدنا علي 
رضي اللّه عنه ، ونزه اإلمام املهاجر وأجداده خصوصا سيدنا علي عليه 

ن التقية ، وعن غريمها من أفعال السالم وذريته عن سب الصحابة ، وع
الروافض بأسلوبه القوي وذكر بعض قصائده البليغة يف هذا الترتيه ، 
واستشهاده بعدة نقول عن كتب اإلمام املؤيد باللّه حيىي بن محزة صاحب 

 . التصانيف يف الدفاع عن الصحابة 

صيل واحلال أن اإلمام عبدالرمحن بن عبيداللّه السقاف لـم يطلع على تفا
رأي غريه يف املوضوع بل ذكر يف مقدمة الرسالة أنه بلغه أن هناك من يقول 

 يرته املهاجر عن تقليد الشافعي، -ابن عبيداللّه: أي-بشافعية املهاجر ، وأنه 
 .فهو معارض لذلك

وكتب يف ذات الزمان العالمة املؤرخ السيد علوي بن طاهر احلداد مفيت 
 ذهب ))ر بالبحث يف مذهب اإلمام املهاجر إثـمد البصائ ((جوهور رسالته 
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فيها إىل معارضة ما بلغه عن قرينه ابن عبيداللّه من إمامية املهاجر ، ولـم 
 بل أخربه بعض طالبه برأي ابن عبيداللّه وتوهم )) نسيم حاجر ((يطلع على 

هذا الناقل أنه إمنا عىن اإلمامة مبعىن املذهب وما يستلزمه من السب والتقية 
 . ريها وغ

فكتب رسالته ورد فيها على القصة اليت يستدلون ا على إمامية العريضي 
، وفصل الكالم على رواا ومصادر نقلها ، ثـم  )) املشرع ((املذكورة يف 

انتقل إىل الكالم على قوت القلوب وأيب طالب املكي وكتب دراسة 
إلمام املهاجر هلذا مستفيضة عن الكتاب ومؤلفه مثبتاً قراءة عبيداللّه ابن ا

 . الكتاب على مؤلفه يف احلجاز 

 برسالته الثانية )) نسيم حاجر ((ثـم أردف اإلمام ابن عبيداللّه رسالته 
مع عدم اطالعه على  )١())مسوم ناجر يف الرد على إثـمد البصائر((
 كما ذكر يف املقدمة ، ومفادها التأكيد على ما عناه يف رسالته ))اإلثـمد((

 إمنا عىن اإلمامةَ املتوارثةَ يف آل البيت كمقام ))نسيم حاجر(( ، وأنه يف األوىل
 . )٢())القطبانية((روحي 

                                                           
وهي عبارة عن تلخيص أماله على جنله العالمة السيد حسن بن عبدالرمحن للفصل ) ١(

 مع شيء من الزيادات )) بضائع التابوت ((اخلامس من معجمه التارخيي الضخم 
 . والتعديالت كما ذكر يف املقدمة 

 وجود شيء من )) السموم (( و)) النسيم ((ى أي قارٍئ لكلتا رسالتيه وال خيفى عل) ٢(
العبارات يف تضاعيفهما توهم أنه يقصد اإلمامة مبعىن املذهب ، مما قد يوقع بعض 
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أي -وقد راجعت يف ذلك : خمطوط  ))مسوم ناجر  ((ومما قاله يف آخر 
 أخانا الذي انتهت إليه رئاسة اإلرشاد يف ترمي السيد -اإلمامة مبعىن القطبانية

أمجعوا :  أي-إن ذلك مما أصفقوا عليه :  يل علوي بن شهاب الدين فقال
 . وال حاجة للتأليف يف ذلك -

 صبح ((ثـم ألف السيد العالمة عبد اللّه بن حسن بلفقيه رسالة مساها 
، ذكر فيها أن مذهب اإلمام املهاجر كان )) الدياجر يف تاريخ اإلمام املهاجر 

  .)) الشافعية ((

حل بن علي احلامد سؤاالً يف ذلك ثـم وجه املؤرخ السيد العالمة صا
املوضوع إىل معاصره السيد العالمة علوي بن طاهر احلداد ، فأجاب على 

 جنى الشماريخ من جواب ((سؤاله بشيء من التخصص والتعمق يف رسالته 
 وأبرز فيها باألدلة نفي مذهب اإلمامية القائلة باألقاويل ))أسئلة يف التاريخ 

مام املهاجر ، وأن إمامية املهاجر هي إمامية آبائه الباطلة عن معتقد اإل
 . وأجداده أئمة أهل البيت احلق 

هذا موجز لـما كتب يف بداية األمر ، ثـم جاء من بعدهم املؤرخ 
:  فوقف موقفا وسطا وقال )) األدوار ((السيد حممد بن أمحد الشاطري يف 

                                                                                                                             
. القراء يف حرية من مقصد املؤلف ، فيتهمه باضطرابه يف رأيه؛ ولكنه وهم كبري

م هذا اإلمام وقوة أسلوبه وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على غزارة علـ
رضي اللّه عنه، وقد توهم قولَه باإلمامية بعضهم ولـم يقفوا على حقيقة رأيه من 

 . خالل قراءة كلتا رسالتيه 
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شافعي تقليداً أعمى ، إن املهاجر وإن كان يعتنق املذهب الشافعي ال يقلد ال
فهو أجلُّ من ذلك ، كيف وأمامه الكتاب والسنة اللذان مها أساس املذهب 
الشافعي ، وكذلك عقائده اإلسالمية هي عقائد آبائه وأجداده كالباقر وزين 

 .العابدين

ورأي املؤرخ احلبيب حممد بن أمحد الشاطري هو األقرب هنا من أن 
 مقلدا ، وسنذكر هنا جمموعة من أهم النقول اإلمام املهاجر كان جمتهداً ال

 : اليت حيتاج القارئ الستقرائها ذا الصدد ، ثـم خنتم احملبث باخلالصة 

تذكر الكتب  : ٨ ص)) املهاجر ((أما السيد ضياء شهاب فيقول يف كتابه 
احلضرمية أن مذهب اإلمام املهاجر هو مذهب آبائه وأنه تلقاه عن أبيه 

اللّه صلى اللّه عليه وسلـم ، وأن طريقة العلويني متلقاة وجده إىل رسول 
عن آبائهم الواحد تلو اآلخر ، وهذه السلسلة حيفظها العلـماء ويوصلوا 

 .إىل اإلمام املهاجر وأبيه وجده إىل اإلمام علي بن أيب طالب 

أخذ اإلمام املهاجر عن أبيه عيسى الذي يقول العمري فيه : وكتب أيضا 
 عن أبيه حممد النقيب ، وأخذ -ويعرف بالروِمي- نقيباً ووجيهاً أنه كان

حممد النقيب عن أبيه علي العريضي بالـمدينة املنورة ، وكان علي 
العريضي نقيباً لألشراف وشيخ بين هاشم بالعريض ، وال يتوىل النقابة إال 
 من اجتمعت فيه شروط النقابة وهي مذكورة يف مظاا ، والعريضي تلقى

عن والده اإلمام جعفر الصادق ، وأخيه موسى الكاظم وابن أخيه علي 
 . الرضا وحممد اجلواد 



 ٨٠

 بقلـم السيد علوي بن طاهر احلداد نقله عنه )) جملة الرابطة ((وجاء يف 
 بعد ذكره ما أصيب به آل البيت منذ عهد )) املهاجر ((ضياء شهاب يف 

ة أوائلهم ، وأم مكثوا بذلك أم كانوا على سري: علي كرم اللّه وجهه 
برهةً حىت انتشرت املذاهب ومالت األمة اإلسالمية إىل التمذهب مبذاهب 
خاصة، فاختاروا مذهب اإلمام الشافعي تدريسا وقضاء ، وذلك بعد 

 .)١(اخلمسمئة

مع العلـم  : ١٨ ص)) جىن الشماريخ ((وقال السيد علوي بن طاهر يف 
 باليمن وإن لـم يعم ، فقد نقل أن مذهب الشافعي كان موجوداً

السخاوي عن اجلَنِدي بأن مذهب الشافعي انتشر يف اليمن يف حدود سنة 
 ، وأنه كان يف اليمن علـماء حنفية وكثري من الزيدية والعثـمانية ٣٠٠

حبضرموت ، والعثـمانية هم النواصب وإمساعيلية باجلبال ، وغريهم من 
 . الطوائف

هاجر فهي عقيدة آل البيت من آبائه يف األصول ، إذ أما عقيدة اإلمام امل
لـم يعرف بعد يف عهده منهج أهل السنة عقيدة اإلمام األشعري، 
فاألشعري جاء من بعده يف أوائل القرن الرابع اهلجري ولـم ينتشر مذهبه 

  .)٢(٣٨٠يف العراق إال يف سنة 

                                                           
  .٨٠املهاجر ص) ١(

 .املرجع السابق ) ٢(



 ٨١

 اإلمام واخلالصة أن الراجح من استقراء النصوص السابقة أن مذهب
املهاجر هو مذهب آبائه وأجداده من سلسلة آل البيت ، وأن التمذهب 
مبذهب الشافعي كان يف فترة متأخرة وباختيار واجتهاد من أكابر أهل 
 حجالبيت، فالراجح من استقراء النصوص أنه كان جمتهداً ؛ ولكن أيضا ر

 .هوره باالجتهاد ال التقليد العمل بالـمذهب الشافعي مع بداية ظ

وأما التصوف فال يبعد أن يكون اإلمام املهاجر قد تأثر مبعناه كما تأثر 
 ، واتصل بأيب طالب املكي وقرأ عليه يف ٣٧٧ابنه أيضا الذي حج عام 

 .وهو زبدة علوم التصوف آنذاك ،  )) قوت القلوب ((كتابه 

وال :  خمطوط ٨٥ ص)) إثـمد البصائر ((كتب السيد علوي بن طاهر يف 
عد أن اإلمام املهاجر وابنه كانا متصوفِني، فإن املتصوفة والعباد كانوا بالبصرة يب

أكثر من غريها ، وكان ا أبو احلسن بن سالـم الزاهد ، وهو أمحد بن حممد 
بن سالـم الزاهد البصري كبري السالـمية ، وكان له أحوالٌ وجماهدات، وعنه 

 ، وهو آخر أصحاب سهل ))ت  صاحب القو((أخذ األستاذ أبوطالب املكي 
 .)١()) شذرات الذهب((، وذكره يف ٣٦٠التستري، تويف سنة 

                                                           
هو اإلمام أبو طالب حممد بن علي بن عطية احلارثي املكي، نشأ مبكة ووعظ ببغداد ، ) ١(

م وأيب سعيد ابن اإلعرايب ٣٨٦تويف سنة   ، أخذ عن أيب احلسن أمحد بن حممد بن ساـل
 الذي تلقاه كافة علـماء )) قوت القلوب ((له كتاب . وأيب عثـمان املغريب وغريهم 

 : السلف بالقبول وأثىن عليه مجع غفري منهم ، قال فيه إمامنا احلداد 

 بِكتاِبه أَحِسن ِبِه ِمن لَوذَِعي ى الَّذي انتفع النه)) القُوِت ((ومؤلِِّف 



 ٨٢

  عن مقاالت السيد )) املهاجر ((ونقل املؤلف ضياء شهاب يف كتابه 
ولقد كانت البصرة عش املتصوفة وقدماء النساك : علوي بن طاهر قوله 

انوا منها ، وكان والعباد املشهورين ، والـمعدودون من سلف املتصوفة ك
تصوفهم لوناً آخر غري ما نتومهه اآلن ، فهو مترين للنفس على العمل 
بالعلـم والتخلق باألخالق احلسنة والتحقيق حبقائق اإلميان ، ومطالبة 
النفس بإحكام العبودية، فهو تصوف خال عن أوضاع أهل الطوائف 

 .)١(ورسومهم

أخالق قد بدأ ظهورها وهذا ما يشري إىل أن مالمح التصوف كسلوك و
مع اإلمام املهاجر ، ثـم مع أبنائه وأحفاده ، وأما انتشار التصوف كرسوم 
 .وطريقة فجاء متأخراً على يد األستاذ األعظم الفقيه املقدم يف القرن السابع

 

                                                                                                                             

 إىل سيدنا الشيخ عبيد اللّه بن )) الذي انتفع النهى بكتابه ((: أشار بقوله 
 املشار إليه )) قوت القلوب (( قرأ -كما كان يف ترمجته-أمحد بن عيسى ، فإنه 

برياً ونقل منه يف على مصنفه ، وإىل اإلمام الغزايل ، فإنه انتفع به انتفاعاً ك
 ٨٩ خمطوط ص)) إثـمد البصائر ((انتهى عن .  يف مواضع كثرية))اإلحياء((

 .بتصرف، وقد أطال البحث يف ترمجته ، وتقَصى ما ذَكَرته كتب التاريخ عنه

 .٨١ لضياء شهاب ص)) اإلمام املهاجر ((راجع ) ١(



 ٨٣

دراسة حول احتمالية متذهب املهاجر مبذهٍب :  املطلب الثاين
 ما من خالل تاريخ التشريع اإلسالمي

حممد إبراهيم أمحد علي دراسةً حول مفهوم . ب العالمة املكي دكت
 حبث فيها التطور الفكري للـمذهب الشافعي ))الـمذهب عند الشافعية((

عرب التاريخ ، وبني أن املذهب الشافعي مر بأربع أطوار ومراحل حىت تبلور 
 :واستقر 

فعي رمحه مرحلة التأسيس ، وتتمثل يف حياة اإلمام الشا: الطور األول 
 . اللّه

مرحلة النقل ، وتتمثل يف دور تالميذ اإلمام يف نشر : الطور الثاين 
املذهب من العراق ومصر إىل خمتلف البقاع ، وإمنا كانوا ينشرون قواعد 

 طليعة املؤلفات األصولية )) رسالته ((اإلمام االجتهادية اليت نص عليها يف 
اجتهادام اخلاصة الكثرية اليت قد  وجمالسه مع )) األم ((وبثها يف كتابه 

. خيالفونه فيها يف األحكام ، مع التزامهم باألصول اليت وضعها اإلمام 
 . النووي والرافعي : وانتهت هذه املرحلة مع ظهور مصنفات الشيخِني

مرحلة التحرير ، وتتمثل يف جهود النووي والرافعي يف : الطور الثالث
وينها مدللة معللة اجلهود اليت أهلت كتبهما حترير خمتلف مسائل املذهب وتد

 . لتصبح حمور املذهب ومرتكزه فيما بعد 



 ٨٤

شيخ اإلسالم : مرحلة االستقرار ، وتتمثل يف عصر األئمة : الطور الرابع 
زكريا األنصاري ، واخلطيب الشربيين ، والرملي ، وابن حجر اهليتمي، 

زيد من التحقيق واخلدمة ، وغريهم ، الذين تناولوا كتب النووي والرافعي مب
وحبثوا فيما سكتا عنه من املسائل والـمباحث ، ورمبا خالفومها يف 

 . اختيارام العلـمية اخلاصة 

واحلقيقة أنه لـم يتميز املذهب الشافعي ذا التطور فحسب ، بل شابه 
 إمامهبنشره بعد وفاة نقلته غريه من املذاهب يف ذلك ، فكل مذهب يقوم 

  . تأخرون ، وبعدهم املحررون املثـم يأيت

وبعد هذا العرض يطمئن الباحث إىل أن املذهب الشافعي لـم يكن يف 
يوٍم ما من القرن الرابع مذهباً متبلوراً حىت يتمذهب به ، بل كان متجسداً 

 . يف جمموعة من تالميذ اإلمام وتالميذهم قواعد أصوليةً يفرعون عليها 

ا البحث النفيس يف جملة اجلامعة اإلسالمية وللتوسع يف ذلك انظر هذ
املنشورة باملدينة املنورة ، وانظر لـمعرفة أعالم طبقة اإلمام املهاجر من 

  . )) طبقات جمتهدي الشافعية ((علـماء الشافعية كتاب الدكتور حممد هيتو 

وننتهي من هذا إىل أن شخصية املهاجر كانت اجتهاديةً يف تلك الفترة 
 .  تاريخ املذهب الشافعي املبكرة من



 ٨٥

 أن أغلب املذاهب مت إرساؤها قبل مؤسسيها -أخانا القارئ-ولتالحظ 
يف القرن الثالث ، ثـم انتشرت يف الرابع واخلامس على شكل آراء 

 مؤلَّفات )) يصنعون ((علـماء جمتهدين يبلورون مذهب إمامهم وينظّرونه و
  .))لتالميذا(( ، أو نقَلَة املذهب ))الكتب((املذهب 

 فمن - لو افترضنا له التمذهب بأي مذهب شاء -وإمامنا املهاجر 
 أن يعترب من رواد املذهب ونقلته ، ثـم - على أقل تقدير -الضروري 

حيسب على رجال املذهب ويترجم له يف طبقام أو يذكر يف تاريخ 
ا إذا فضال عم. مذهبهم ، إن لـم يظهر أثره يف أصحابه أو ذريته فيما بعد 

 . صنف مصنفا 

وهلذا  . ٣١٧ومن املعلوم أن هجرته كانت يف بداية القرن الرابع عام 
وذاك يصعب احلكم على مثله بأنه متمذهب بأي مذهٍب كان يف تلك 

 .احلقبة املتقدمة

فأما عن مترحل املذهب اإلمامي والتطور الفكري فإن املذهب اإلمامي 
 اإلميان بعصمة األئمة ((ده املتمثلة يف أصل املستقر اآلن لـم تتبلور عقائ

وإن كان الفقه موجوداً منذ عصر اإلمام جعفر - ))االثين عشر وإمامتهم 
يف عصر :  ، أي)١( إال يف آخر القرن الرابع اهلجري على األقل -الصادق

                                                           
علي شريعيت . كتاب د نقال عن ٥٧ويدي صهل ))إيران من الداخل  ((انظر ) ١(

باإليرانية الذي درس فيه  ))إسالم شناسي  ((أو  ))معرفة اإلسالم  ((الضخم 



 ٨٦

 مع علـماء الشيعة -نوعاً ما-الدولة البويهية ، واليت تعاطف أصحاا 
ساً خصوصاً مع احلرية الفكرية وحركة ترمجة كتب الفلسفة وجعلوا هلم متنف

  .)١(اليونانية وغريها واليت أتاحوها وشجعوها 

 واحد إذ من املهم تقريره هنا أن املذهب اإلمامي املعروف اآلن له شعار
رئيس ثابت، من لـم يقل به ال يعد إماميا بتاتاً، وهو اإلميان بعصمة األئمة 

 .بأمسائهم وترتيبهم املذكور يف كتبهماالثين عشر 

ولذا فإن أصلَ اإلمامة واإلميان باألئمة االثين عشر بأمسائهم تلك وعددهم 
هذا لـم يكن آنئذ قد حتدد على سبيل القطع، ألن الغيبة الكربى لـم 

 ،  ومن )٢( ٣١٧بعد عام : تتحدد إال فيما بعد هجرة اإلمام املهاجر، أي
                                                                                                                             

 هكذا تكلـم علي شريعيت ((التطور الفكري لإلمامية ، وكتاب فاضل رسول 
(( . 

على أن ذلك ال ينفي ما نقل من اضطهادهم للشيعة كحرقهم لـمكتبة الشيخ ) ١(
الشيعة (( ، راجع )) تعاطفوا نوعاً ما ((: يدنا بقولنا  ، ولذلك ق٤٤٧الطوسي عام 

  .٩٧ للسبحاين ص))يف موكب التاريخ

 وذلك بوفاة سفريه الرابع واألخري لإلمام املهدي علي بن حممد ٣٢٩وكانت عام ) ٢(
لعبداهلادي الفضلي  ))يف انتظار اإلمام  ((: السيمري ، ويف حبث الغيبة انظر

 للشيخ حممد حسن آل )) املهدي املنتظر (( و ٣٠،٣١،٤٧،٥٤،٩١،٩٧ص
 وما بعدها، ٦٣ آلية اللّه حممد باقر الصدر ص)) حبث حول املهدي ((ياسني، و

الدولة (( وما بعدها لروح اللّه اخلميين ، نقال عن ٢٦ ص)) احلكومة اإلسالمية ((و
 .٦٧احللو حاشية ص.  د))يف ميزان الشريعة



 ٨٧

 عقائد اإلمامية بدأت تستقر بعد إعالا فضال عن املعلوم أن الكثري من
  .)١(الكثري من أحكامهم الفقهية

ومما يبني ذلك املقارنة بني كتب الصدوق حممد بن علي بن احلسني ابن 
وهو أحد أصحاب الكتب األربعة اليت عليها -) ٣٨١ت (بابويه القمي 
اإلمامة (( )٣٢٩ت ( وكتاب والده الصدوق علي بن احلسني -مدار املذهب

 حيث يظهر أن الوالد يتعرض لألئمة وعددهم دون أية ))والتبصرة من احلرية
 ، بينما جند االبن واضح املنهج يف حتديد العدد )) اثناعشر((إلشارة للعدد 

 .باثين عشر كعقيدة راسخة يلزم اإلميان ا

وممن حبث هذه النقطة وتتبع الكتب املؤلفة قبل الغيبة الكربى والكتب 
املؤلفة بعدها ومواضع األعداد فيها الباحث عبداللّه بن إمساعيل محيد الدين 

، فنحيل ٦٨-٦٦ص)) تعليقات على اإلمامة عند االثين عشرية((يف رسالته 
  .)٢(القارئ على ما ذكره والعهدة عليه

                                                           
ستفيضة يف بيان تأثري أصل اإلمامة يف فقه اإلمامية ومن الدراسات األكادميية امل) ١(

ومقارنة ذلك بفقه أهل السنة أطروحتا املاجستري والدكتوراه اليت تقدم ا 
حممد علي السالوس إىل األزهر وكان قد درس من قبل يف دار التقريب بني .د.أ

حبيث املذاهب، وتوضحان جبالء تأثر أحكامهم الفقهية وقواعدهم األصولية ا 
 .تزداد صعوبة التقارب بني فقههم وبني فقه مذاهب أهل السنة

ويضيف هذا الباحث بأن كتب أئمة الشيعة قبل إعالن الغيبة الكربى خالية من ) ٢(
اليت تتجاوز العمر الطبيعي لإلنسان، وخالية من مفهوم : مفهوم الغيبة الكربى، أي



 ٨٨

                                                                                                                             
لزم اإلميان ما على املكلف حيث وحتديد األئمة به كعقيدتني ي ))اثناعشر(( الرقم

 :إنه األصل األصيل ملذهبهم، ومن هذه الكتب يذكر
 ).ت أول القرن الرابع( للنوخبيت )) فرق الشيعة (( -١
 ) .٣٠١ت ( لسعد بن عبداللّه القمي )) املقاالت والفرق (( -٢
 حملمد بن حسن الصفار يف فضائل األئمة  )) بصائر الدرجات (( -٣

  .)) اثناعشر((وفيه إشارات بسيطة يف أربع روايات للرقم ، )٢٩٠ت (
، وهذا يذكر ) ٢٨٠ أو ٢٧٤ت ( كتاب احملاسن ألمحد بن حممد الربقي -٤

  ، وال أثر ))ثالثة عشر(( إىل ))ثالث((أرقاماً أخرى لألئمة من 
  .))اثناعشر((للرقم 

حا يف وأما الكتب اليت ألفت بعد الغيبة الكربى فقد كان منهجها واض
حتديد األئمة وترسيخ ذلك كعقيدة وأصل أصيل للمذهب، من ذلك كتب ابن 

، ))اخلصال(( و))كمال الدين ومتام النعمة((بابويه االبن السالف الذكر يف 
كفاية األثر يف ((يف ) ٣٨١ت (، واخلزاز القمي ))الغيبة((يف ) ٣٦٠ت (والنعماين 

  .))النصوص على األئمة االثين عشر



 ٨٩

وحىت نفترض متذهب املهاجر مبذهب اإلمامية لزم كون املذهب قد 
ة هجرته حىت يتمذهب به ، وهذا غري ممكن  سن٣١٧ قبل سنة )١(تبلور

 كاالستبصار ((تارخيياً إذ لـم توضع أمهات الكتب اإلمامية بعد (( 
ت ( للكليين )) الكايف ((و) ٤٦٠ت ( كالمها للطوسي ))ذيب األحكام((و

، وهي  ) ٣٨١ت (  البن بابويه القُمي ))فقيه من ال حيضره الفقيه((و) ٣٢٩
  . )٢(يت بِني عليها جلُّ املذهبالكتب األربعةُ ال

ومن جهة أخرى فقد مر املذهب اإلمامي بعدة .. هذا كله من جهة
االجتاه  : )) اجتاهني ((مراحل أبرزها مرحلتان وميكن أن نسميهما أيضا 
 . األخباري أو املدرسة األخبارية، والـمدرسة األصولية

 وحترم التقليد أيضا ، فأما األوىل فهي حترم االجتهاد بالقياس وغريه ،
 ِهموتوجب األخذ بآثار العترة الطاهرة عليهم السالم دون مصدر آخر ، وتت
املدرسةَ األصوليةَ بأا حنت منحى أهل السنة يف األخذ بالعقل مثل مذهب 

وأما . إن األئمة ينظرون إىل العلـماء كنقلة تراث فقط: األحناف، وتقول
                                                           

 قد دونت -على األقل-أن تكون أمهات كتب املذهب :  أي )) تبلور ((ىن مع) ١(
وعقائده قد رسخت حىت ينطلق تالميذُ مؤلفيها الدعاةُ والـمدرسون وينشروا 

وإال فإن ذلك املذهب ال يزال يف فترة مبكرة . من خالهلا الفكر أصوال وفروعا
ت هلم كتب طبقات املذهب احنصر فيها رواده ونقَلَته ضمن أعالم معروفني ترمج

 . ))أعيان الشيعة((اليت من أبرزها املوسوعة الضخمة 

  . ٢-١ بتحقيق علي أكرب الغفاري ص)) أصول الكايف ((انظر مقدمة ) ٢(



 ٩٠

د وأدلته كالقياس وغريه ، وهي اليت كتب هلا الثانية فهي اآلخذة باالجتها
 .البقاء اآلن 

الـمهم يف األمر أن املدرستني ظهرتا بشكل ملحوظ عقب ايار الدولة 
الصفوية يف بداية القرن الثاين عشر تقريباً ، وقامت بينهما مناظرات طويلة 

 واصطدامات عنيفة أدت إىل تصدي اتهد آغا حممد باقر البهبهاين
 ، وإفتائه )١(مؤسس املدرسة األصولية للـمدرسة األخبارية ) ١١١٧ت ( 

ثـم قام بالتنقل بني املدن والقرى برفقة حرسه اخلاص . بتكفري أتباعها 
 ، حىت )٢( املعارضني من املدرسة األخبارية)) تصفية ((لـمطاردة ومناظرة و 

 . لـم يبق إال األصوليون أو األخباريون املعتدلون

العرض املوجز نسلط الضوء على تطور املدرسة األخبارية ، إذ وبعد هذا 
 :هي املدرسة األقدم والسابقة منهما

                                                           
من املهم ذكره أن هذا اتهد قام بتنظري ووضع أسس وظائف اتهد واالجتهاد، ) ١(

). ١٨٢٥ت (لشيخ أمحد األحسائي والذي قام بنشر هذه املدرسة هو العالمة ا
وحنيل القارئ ) ٧٢ - ٣٣٧١: ٦( للـمستشرق لورمير )) دليل اخلليج ((انظر 

..  الفقهاء حكام على امللوك((عليه نقال عن كتاب الباحث سعد األنصاري 
  .)) م ١٩٧٩ - م ١٥٠٠علـماء إيران من العهد الصفوي حىت العهد البهلوي 

 ومعىن عنوانه Religion and State in Iranاذ حامد الغار ينظر هنا كتاب األست) ٢(
 يف الرد ))مبهمات الشريعة الغراء(( ، وكتاب )) الدين والسياسة يف إيران ((بالعربية 

 .على مزاعم األخبارية للعالمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء



 ٩١

))  الكايف ((الوالدة ، وكانت على يد الكليين صاحب : الـمرحلة األوىل

، وآراؤه صرحية يف حرمة االجتهاد والتقليد ، ووجوب التمسك بآثار العترة 
حممد بن علي ابن بابويه :  الصدوقنيالطاهرة ، ككتب الشيخني األعلـمني

  ، ووالده علي بن احلسني )) من ال حيضره الفقيه ((صاحب ) ٣٨١ت (
  ).٣٢٩ت ( 

 النمو ، وقد ظهر فيها العالمة اإلسترابادي : الـمرحلة الثانية
الذي طعن على األصولية ، ورد عليه الشيخ جعفر كاشف ) ١٠٣٦ت (

  . )) احلق املبني ((الغطاء يف 
مرحلة االستقرار واالعتدال ، وكانت على يد الشيخ : الـمرحلة الثالثة

والذي أضفى عليها طابع التوسط فجعلها ) ١١٨٦ت (يوسف البحراين 
  . )١(مذهبا وسطا بني األخباريني واألصوليني

أننا إذا أردنا القول بإمامية املهاجر اقتضى ذلك أن : ينبين على ما سبق
 أو مسند الصدوق علي بن )) الكايف ((سواء - تكون مسانيد آل البيت

                                                           
 )) االجتهاد أصوله وأحكامه ((حممد حبر العلوم . وانظر يف ذلك كتاب د) ١(

  . ١٦٩-١٦٨ص
بغض النظر عن التحليل الذي أورده املؤلف يف كتابه هذا عن : وهنا نقول

لفظية اخلالف بني املدرستني فإن الطابع الغالب على املدرسة األخبارية هو 
التمسك بآثار العترة الطاهرة عليهم السالم ، وهو الذي يعنينا يف حبثنا هذا عن 

 .مذهب اإلمام املهاجر 



 ٩٢

 قد أُلِّفت وانتشرت حىت وصلت -احلسني أو أي من مسانيد العترة الطاهرة
 فتلقاها اإلمام املهاجر ونقلها معه إىل -على ضخامة حجمها-البصرة 

 . تاريخ هجرته ٣١٧حضرموت، كل ذلك قبل عام 

 إىل حضرموت وناشرها ثـم يكون اإلمام املهاجر هو ناقل هذه اآلثار
هناك، فيكون قد نقل الكتاب ومعه االجتاه األخباري التقليدي إىل 
حضرموت والذي تعرض فيما بعد لالنقراض يف فارس، فيعترب املنقذ 
للـمدرسة األخبارية التقليدية اليت أسسها معاصره الكليين أول مراجع 

 !التقليد يف تاريخ اإلمامية بعد غياب اإلمام املهدي

هذا كله بعيد عن الصحة والواقع التارخيي لالجتاهات والـمدارس و
خصوصا يف تلك املرحلة املبكرة ، وبعيد أيضا عن حقائق ببليوغرافيا 

 ))الكايف((املكتبات يف حضرموت ، إذ ال يوجد أي أثر لكتايب الصدوقني أو 
أو حنوها يف خزائن البيوتات العلـمية من آل البيت يف حضرموت فضال 

 غريهم من األسر العلـمية احلضرمية ، كما أن املهاجر أو أحداً من عن
 .ذريته لـم يتنب املدرسة األخبارية، وال أثر هلا يف ِسيِرهم وترامجهم

وأما من حيث علـم احلديث الذي اشتهرت به ذرية اإلمام املهاجر 
 فأول ما ظهر عند اإلمامية ) ١(كالـمحدث علي بن حممد ابن جديد

                                                           
هر عن أحفاد اإلمام املهاجر عنايتهم باألسانيد والرواية للحديث النبوي، بل اشت) ١(

 ومن أهم الوثائق ذا الصدد جزٌء حديثي لإلمام احملدث علي بن حممد بن 



 ٩٣

 اليت رواها الرواة عن اإلمام جعفر الصادق عليه ))ول األربعمئةاألص((
 ، قال صاحب ٣١٧السالم، وكلها متأخرة عنه عليه السالم وعن عام 

 :  بعد دراسة مستفيضة ))دراسة حول األصول األربعمئة((كتاب 
 هذا ظهر عند علـماء اإلمامية يف القرن )) األصل (( اصطالح -١
 . اخلامس
 وكل أقواهلم يف )) األصل ((يف حماولة فهم معىن كلـمة  اضطربوا -٢

 . ذلك إمنا هي حدس وختمني كما صرح بذلك السيد حمسن األمني 
احلاوي لألحاديث املروية عن اإلمام جعفر (( الغالب أن معناها -٣

 .  من تأليف الرواة عن اإلمام الصادق ))الصادق
 الحتواء الكتب األربعة  أن أعيان األصول هذه قد أُمهلت نظراً-٤

وجوامع احلديث هلذه األصول ، وألجل ذلك استغىن احملدثون عن األصول 
                                                                                                                             

روى فيه أربعني حديثا ) ٦٣٠ت (أمحد بن جديد بن عبيداللّه ابن اإلمام املهاجر 
، ))بغية الراوي((خاوي وذكره يف يف فضائل األعمال ، وقد وثق نسبته احلافظ الس

والـمؤرخ احملقق علوي بن طاهر احلداد إذ عزاه إليه السيد ضياء شهاب يف 
  ، ومنه نسختان خمطوطتان األوىل خبط السيد ))مشس الظهرية((تعليقاته على 

سالـم بن جندان وعليها مساع الشيخ سعد الظفاري ومعه جمموعة من السادة 
 خبط -وهي األوثق- ، والنسخة األخرى ٦٠٤د مبكة عام العلويني على ابن جدي

 .احملدث السيد علوي بن طاهر احلداد

ويعتزم فرع الدراسات نشر هذا السفر النفيس قريبا إن شاء اللّه ، 
 . من أهل السنة-وفيهم من آل البيت-والـمتأمل له وألسانيده جيد رجاله مجيعا 



 ٩٤

بأعياا لوجود مضامينها يف الكتب األربعة املتأخر تأليفها زمناً عن تأليف 
 . اهـ . األصول 

إن الكتب األربعة أحسن ما ألف : ثـم نقل عن علـماء اإلمامية قوهلم
 . يف احلديث 

اصل ضياع هذه األصول أعياناً بعدم خدمتها وإمهاهلا مما يثبت عدم واحل
 علـم احلديث وجهود علـماء اإلمامية االثين عشرية يف تدوينه ((استقرار 
  .)١( على األقل٣١٧ قبل عام ))وانتشاره 

 مثالً وغريه من كتب احلديث ممن خدموا )) الكايف ((أضف إىل أن شراح 
فيما وقفنا - ، ومنهم ٣١٧متأخرة جداً عن عام أحاديثه جاؤوا يف فترة 

 ٢٥فقد شرحه يف ) ١١١٠ت  ())حبار األنوار(( السي صاحب -عليه
   )) كالذريعة إىل وسائل الشيعة((، هذا فضال عن كتب الفقه املدلل )٢(جملداً

 . اليت تأخرت هي األخرى ) ١١٠٤ت(مثالً للحر العاملي 

لفات انتشرت يف تلك اآلونة يف هذا وحاصل هذا أنه لـم تكن هناك مؤ
 .  على األقل ٣١٧الفن قبل عام 

                                                           
لعبدالرسول غفار  )) الكليين وخصومه ((لالستزادة يف بعض هذه النقاط انظر ) ١(

  .٥٣ص

 ، وشرحه هذا ال زال خمطوطا ، ولـم نقف بعد على ما إذا كان املرجع السابق ) ٢(
 . قد تعرض لتخريج رواياته مجيعها ونقدها كما فعل حمدثو أهل السنة أم ال



 ٩٥

 وغريه من املؤرخني جمموعةً من )) فهرسته ((قد ذكر ابن الندمي يف .. نعم
 الشخصيات اليت اعتنت باحلديث وتدوينه ونسبوا إىل أصل التشيع العام 

صنف فيه  ممن سبق البخاري وحمدثي أهل السنة و-وليس إىل االثين عشرية-
مصنفات ذكرا الكتب ، وممن درس ذلك باستفاضة الباحث هاشم 

 ؛ ولكن )) دراسات يف احلديث والـمحدثني((معروف احلسيين يف كتابه 
الذي يعنينا هنا املصنفات اليت كُتب هلا االنتشار يف تلك احلقب املبكرة 
ثين والبقاء كالكتب األربعة، ووضوح انتساب مؤلفيها إىل املذهب اال

 .عشري، إذ هم مصنفو أمهاِته

الفقهاُء حكّام على ((ويستفاد من الدراسة اليت أجراها صاحب كتاب 
-م١٥٠٠ علـماُء إيران من العهد الصفَِوي إىل العهد البهلَِوي -امللوك 
 أن املذهب اإلمامي لـم ٤٥-٣٨ الباحث سعد األنصاري ص))م١٩٧٩

ال مع الدولة الصفوية اليت ظهرت متأخرة يف يظهر متاماً ويبدأ يف االنتشار إ
 . القرن الثامن 

وسيكون ذلك بالطبع -ولو افترضنا متذهب اإلمام املهاجر ذا املذهب 
 فإن ذلك ميكن تقبله لو كان مقيماً بطُوس أو -يف القرِن الثالث بدايِة حياته

 سنة حنوها من بالد فارس ، أما وقد أقام بالبصرة املليئة بأئمة أهل ال
.  فإن ذلك االحتمال يضعف كثرياً- )١(خصوصا املالكية والفرق الصوفية-

                                                           
  . ٣٦-٣٥ لضياء شهاب ص)) اإلمام املهاجر ((راجع كتاب ) ١(



 ٩٦

خصوصاً وأنه من املعلوم يف علـم الطبقات أن غالب املذاهب يف القرن 
الثالث كانت يف طور النقل ، وكل من تبناها يف تلك املرحلة اعترب من رواد 

نف الكتب أو املذهب وترجم له يف كتب طبقات مذهبه سواء كان ممن ص
 . ممن خرج التالميذ 

وبعد هذا العرض يتبني لنا ضعف احتمال كون اإلمام املهاجر قد متذهب 
مبذهٍب ما خالل تلك الفترة املبكرة من حياة املذاهب ، خصوصا املذهبني 

 . الشافعي واإلمامي 

 .لذا فالقول الذي قدمناه من كونه جمتهدا هو األقرب ، واللّه أعلـم
 

 لدراسات وخدمة التراثفرع ا
 ١٤٢٠ ربيع األول ٢٠



 ٩٧

 الفهرس

 ٥ الـمطلع القرآين
 ٧ شاهد احلال

 ٩ اإلهداء
 ١١ الـمقدمة 

 ١٤ منهج السادة بين علوي حبضرموت والعالـم 
 ١٥ خمطط التسلسل الفكري ألئمة آل البيت حبضرموت والعالـم

 ١٦ الفكرية انتقال اإلمام املهاجر والتحوالت 
 ١٩ مذهب اإلمام املهاجر 

 ٢٣ تسلسل النسبة العرقية لبين علوي حبضرموت 
 ٢٨ خمطط تسلسل النسبة العرقية لبين علوي

 ٢٩ تسلسل النسبة الفكرية لبين علوي حبضرموت 
 ٢٩ التسلسل الرأسي لطريق السادة بين علوي) أ ( 

 ٣٣ خمطط التسلسل الرأسي لطريق السادة بين علوي
 ٣٤ خمطط املراحل السياسية املتقلبة حبضرموت حىت وصول املهاجر
 ٣٥ ترسيخ مذهب أهل السنة على يد اإلمام املهاجر وأوالده

 ٤٣ مذهب آل أيب علوي يف مسائل االختالف 
 ٤٨ السلف من آل أيب علوي ال مييلون إىل الغلو 

 ٥٢ كتب السادة بين علوي خالية عن غري منهج الفقيه



 ٩٨

 ٥٩ الت السلف من آل باعلوي شاهد على طريقتهم مقو
 ٦٤ التسلسل األفقي لطريق السادة بين علوي) ب(

 ٦٨ خمطط التسلسل األفقي لطريق السادة بين علوي
 ٦٩ مواقف جيل بين علوي املعاصرين من طريق أسالفهم 

 ٧٥ اخلامتة 
 ٧٧ الـملحق 

 ٧٨  املوضوععرض لألحباث اليت ألفت يف هذا: الـمطلب األول
دراسة حول احتمالية متذهب املهاجر مبذهب : الـمطلب الثاين

 ما من خالل تاريخ التشريع اإلسالمي
٨٦ 

١٠٠ الفهرس
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