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 البحث ملخص
 األول الوصى  فى  المخىء م يوى  اسىتوطووا الىذي  العلمىءء أحى  علىى الضوء تسليط إلى البحث هذا يسعى     
 و و ه الشىىىءذل   الق شىىى  عمىىى  بىىى  علىىى  الشىىىي  وهىىىو المىىىي،    عشىىى  الخىىىءم / الهجىىى   التءسىىى  القىىى   مىىى 

 مى  كثيى    فى  وتوق،تى  وسىر ه العلميى   ووشىتت  أصىل  عى  الحى يث خ،ل م  وذلك المخء؛ م يو  ف  التووي  
 العلىىىو  أهىىى و  وصىىىحبه   يىىى ه  علىىىى تتلمىىىذ الىىىذي  العلمىىىءء أبىىى   و صىىى  العلىىى   لطلىىى  اإلسىىى،م  العىىىءل  بقىىىء 

 والتىى  ي  للتعلىىي  المخىىء بم يوىى  واسىىتق ا ه الىىيم  إلىىى عو تىى  ثىى  الخء جيىى    حلتىى  فىى  تلقءهىىء التىى  والمعىىء  
 تلىىىك فىىى  الق شىىى  عمىىى  بىىى  علىىى  للشىىىي  االجتمىىىءع  والتىىىتثي  الىىىيم   فىىى  الشىىىءذلي  الصىىىوفي  لر قىىى  وتتسيسىىى 
 .اليم  تء ي  م  الوسيطي  الم حل 

 للشخصىي  ال مويى  الرتى   عءصى  بعضىهء الكتى  وأمهىء  المصىء   مى  مجموع  م  معلومءت  البحث استقى 
 الوصىىر  التىىء يخ  بىىءلموه  مست شىى ا لهىىء  الحقىى   مويىى  فتىى ا  فىى  أو موهىىء ق يبىىء   اآلخىى  والىىبع  الم  وسىى  

 .المصء   تلك وصوص واستوطءق وترسي  ق اء  ف  التحليل  والموه 
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Abstract 
     This research seeks to shed light on one of the scholars who settled in the city 

of Mukha in the first half of the ninth century AH/15th century AD, Sheikh Ali 

bin Omar Al-Qurashi Al-Shathily, and his enlightenment role in the city of 

Mukha, through discussing his ancestry, educational upbringing and travels in 

many parts of the Islamic world to seek knowledge, as well as through monitoring 

the most prominent scholars who taught him and whom he accompanied them, 

and then his stability in the city of Mukha for teaching and establishing Al-

Shathily Sufism in Yemen. The social impact of Ali bin Omar Al-Qurashi in that 

period of the history of Yemen will also be highlighted. The research derived its 

information from a number of sources and guided by the descriptive historical 

approach and the analytical method in reading, interpreting the texts of these 

sources. 
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 : مقدمة
 العصىىى  وموىىذ  (1)المسىىو  بلغىى ” مخىىو ”و" مخىى " بءسىى  الوقىىو  فىى  ُع فىى  سىىءحلي  يمويىى  م يوىى  المخىىء     

لى  (3)المعجم  وبءلخءء المي  برتح  (2)"المخء" بءس  ع ف  اإلس،م   ورسهء  بءلتسمي  تحترظ  ال  مء اليو  وا 
 كووهىىء صىىيتهء وعلىىو شىىه تهء علىىى سىىءع  وقىى  صىىيتهء  وذا  اإلسىى،م  العصىى  فىى  المخىىء م يوىى  اشىىته   وقىى 

 وطلبىى  العلمىىءء مىى  للع يىى   ِقبلىى    جعلهىىء الىىذ  األمىى  وهىىو الخىىء ج   العىىءل  علىىى مورتحىىء   وميوىىءء   تجء يىى  م يوىى 
 علميىى  مكءوى  تكتسى  جعلهىىء ممىء الىيم   خىء   مىى  علمىءء إليهىء وفى  قىى  إوى  بىل لىيم  ا موىىءطق كىل مى  العلى 
 .  متمي  
 عشى  الخىءم /الهجى   التءسى  القى   مى  األول الوصى  فى  المخىء م يو  سكووا الذي  العلمءء أب   وم     

 م يو  ف  لي  ح وال و  العلم  صيت  ذا  الذ  بءلشءذل   المع و  الق ش  عم  ب  عل  الشي  المي،  ؛
 ال بءسىم ؛ مقت وى  إال الَمخىء م يوى  تىذك  ال أصىبح  بحيىث الم حلى   تلىك فى  كءف  واليم  بل فحس   المخء
 وهىى  حيوهىىء اإلسىى،م  العىىءل  فىى  الصىىوفي  طىى ق أشىىه  مىى  واحىى   الىىيم  إلىىى أ خىىل أوىى  علموىىء مىىء إذا سىىيمء

شىىهء هء  وشىى هء علىىى وعمىىل الشىىءذلي   الط يقىى   فىى  ابتوىىءه الىىذ  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  مسىىج  وكىىء  وا 
 ال كثى ؛ وم يى و  أتبىء    لهىء ليصبح اليم   ف  الشءذلي  الط يق  لت  ي  وال بءط ال ئيس  الم ك  الَمخء م يو 
 . ع   وم يو  الغ ب  والسءحل تهءم  م   ف  سيمء
 ضىم  اسىم  جعىل قى  وسىءكوتهء  المخء م يو   اخل الشءذل  الق ش  عم  ب  عل  ت ك  الذ  التتثي  إ     

/ الهجى   عشى  الثءلىث القى   ب ايى  حتىى قءئمى  التسىمي  تلىك وظلى  ال ئيسىي   المخىء م يوى  أبىوا  أحى  أسمءء
 بئى " بىى ُتعى   اسىم  تحمىل اليىو  إلىى  الى  مىء للشى   شىهي   مىءء بئى  هوىءك أ  كمىء المىي،    عشى  التءس 

 موىىذ تهءمىى  غىىء    قىى  الب كىى  أ  تعتقىى  تهءمىى  ألبوىىءء الشىىعبي  لىىذاك  وا الشىىروي  ال وايىىء  أ  بىىل  (4)"الشىىءذل 
 أخىذ  قى  برضىل  ا  ه   الت  م يوته  حءل وأ  الشءذل   الق ش  عم  ب  عل  الشي  أوليءئهء أب   مغء   
 العىءل  إلىى اليموى  الىب  مىء   لتصى ي  الوءفذ  كء  الذ  الشهي  التء يخ  الم يو  ميوءء واوكرت ؛(5)بع ه تت هو 

                                                 
1

 الثقافة، إدارة والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة القديمة، اليمنية النقوش من مختارات: وآخرون (لقادرد اعب دمحم) بافقيه -(

 .912 ،912ص ،8211 تونس،
9

 حديث وفي ،" البحر ساحل على وعدن زبيد بين باليمن موضع المخا:  "فيقول موجزا تعريفا المخا  الحموي ياقوت يعرف -(

 الغربي الساحل مديريات إحدى تعد اليوم المخا ومدينة الرئيسية، لهاسواح كأحد المخا اسم يورد وسكانها اليمن تهامة عن الهمداني

 ياقوت عبدهللا أبي الدين شهاب) الحموي انظر. األحمر البحر على الرئيسية الموانئ من ومينائها تعز لمدينة التابعة

 لبنان، العربي، التراث إحياء ردا المرعشلي، عبدالرحمن دمحم تقديم ،(1-2) الرابع المجلد البلدان، معجم(: م8991/هـ696تـ

 بن دمحم تحقيق العرب، جزيرة صفة(: م221/هـ861 تـ يعقوب بن أحمد بن الحسن) الهمداني ،986ص ،9111 األولى، الطبعة

 .  989 ،862ص ،8221 صنعاء، اإلرشاد، مكتبة الحوالي، األكوع علي
8

م(: طبقات الخواص أهل الصدق واالخالص، 8812هـ/128ـ الشرجي )أبي العباس احمد بن احمد بن عبداللطيف الزبيدي ت -(

 .988، ص8216الدار اليمنية للنشر والتوزيع+ دار المناهل، بيروت، الطبعة األولى، 
8

 .988 ص ،8221 طبعة دمشق، الفكر، دار اليمن، عن نيبور كتابات في التاريخية المادة(: قائد أحمد)  الصايدي - (
1

 عمر بن علي الشيخ ومنهم اليمن في المتصوفة بعض تركه الذي الكبير التأثير على واضحة لةدال تدل االعتقادات هذه -(

 على سلبية نتائج له كانت بالمقابل فإنه حياتهم، أثناء المجتمع داخل التصوف لرجال والتنويري الحيوي الدور وبقدر الشاذلي،

 قد الخير وأن بموتهم، أظلمت الحياة أن ومحبيهم أتباعهم من ثيرك شعر الشخصيات تلك رحيل بعد أنه يالحظ إذ البعيد، المستوى

 لعودتهم يحنون وظلوا المتصوفة، من هللا أولياء رحيل سببها بهم تحل مصيبة أو كارثة كل أن اعتقدوا بل برحيلهم، ذهب

 ومتغيراتها الحياة أعباء لمواجهة والعمل والمعرفة العقل إعمال من وبدالا  وقدراته، اإلنسان فاعلية وٌعطلت بأضرحتهم، ويتبركون
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 لضىىيوف  وقىى مهء اكتشىىرهء مىى  أول كىىء  الشىىءذل  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  أ  ُيعتقىى  التىى  المىىء   تلىىك الخىىء ج  
 ولىىيه  مسىىج  ا تيىىء  عىى  يوركىىو  ال المخىىء سىىكء  تجىى  ولهىىذا حيوهىىء  العىىءل  إلىىى اوتشىى   ثىى  ومىى   (6)وم ي يىى 
 أو ب كءتىى  لعىىل    (7)ضىى يح  حىىول ووهىىءيقيم التىى  وطقوسىىه  صىىلواته  أل اء الشىىءذل   عمىى  بىى  علىى  ال احىىل
 .يعيشووهء الت  الصعب  أحواله  فتتحس  إليه  تعو  بعضهء
 المخىء م يوى  اسىتوطو  التى  العلميى  الشخصىي  هىذه فى  للبحىث  افعىء   كءوى  المعطيء  م  سبق مء كل     

 الوهءئيىى  صىىو ت  فىى  البحىىث خىى   وقىى  اإلسىى،م   العصىى  مىى  التء يخيىى  الم حلىى  تلىىك فىى  التوىىوي   و و هىىء
 فيهىء ظهى  الت  الرت   ف  العء   الوض  ع  الح يث تضم  تمهي    م  مكووء   والخءتم  المق م  إلى بءإلضءف 

 بى  على  بءلشىي  التع يى  األول المحىو  توىءول  ئيسىيي ؛ محىو ي  ثى  الشىءذل   الق شى  عم  ب  عل  الشي 
 و و ه بءلمخىىء عمىى  بىى  علىى  الشىىي  اسىىتق ا  الثىىءو  محىىو ال وتوىىءول العلميىى   ومسىىي ت  الشىىءذل  الق شىى  عمىى 

 .  التووي  
 الشاذلي القرشي عمر بن علي الشيخ لعصر والحضارية السياسية األوضاع :تمهيد

 الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  فيىى  ظهىى  الىىذ  للعصىى  العىىء  الوضىى  إلىىى التطىى ق التمهيىى  هىىذا فىى  سىىوحءول
 .ال سولي  ال ول  أيء  الشءذل 

 عشى  ال ابى / الهجى   الثىءم  القى   مى  الثىءو  الوصى  فى  الشىءذل  الق شى  عمى  بى  على  الشي  ه ظ    
  (8) 6221/هىى828 سىو  إلىى وتح يى ا الهجى   التءسى  القى   مى  األول الثلىث إلى العم  ب  وامت  المي،   

  سىول بوى  حكىء  أ  ذلىك   والثقءفيى العلميى  الحيىء  ف  وخءص  ال سولي  ال ول  عصو  أ هى الرت   هذه وتع 
 مختلى  فى  العلمي  المصورء  م  الع ي  تتلي  ف  وأسهموا التعلي ؛ ومؤسسء  والعلمءء بءلعل  مهتمي  كءووا
 وج  الذ  التصو  اوتشء  الشءذل  الق ش  عم  ب  عل  الشي  في  عء  الذ  العص  شه  كمء  (9)العلو 
  ولته ؛ وشت  موذ االتجءه بهذا وثيق  ع،ق  على كءووا الذي    ال سولي ال ول  س،طي  ط   م   سميء    عمء
 . (10)ال وايء  بع  حس  صوفي  بتكهوء  ظهو هء ا تبط الت 
 الق شى  عمى  بى  على  الشىي  فيهىء ولى  التى  الرتى   فى  حكمىوا الذي  ال سولي  ال ول  س،طي  أشه  وم     

 سىىو  إلىىى  6222/هىىى126 سىىو  مىى  الحكىى  تىىولى الىىذ  المؤيىى   اؤ  بىى " علىى " المجءهىى  السىىلطء  الشىىءذل ؛

                                                                                                                                      
 زالت ما التي والبدع الخرافات انتشرت الزمن مرور ومع واألمنيات، باألوهام التعلق على يعيش المجتمع بقى التطور، ومواكبة

 .   هذا يومنا إلى قائمة آثارها بعض
6

ماجستير  ، رسالة  تاريخية "دراسة م( 82 – م82 ق / هـ88 - هـ88)ق  هللا(: تجارة البن اليمني عبد أحمد الخطابي )أروى -(

 .81-81م، ص9118غير منشورة، جامعة صنعاء، اليمن، يوليو 
2

 .988ص اليمن، عن نيبور كتابات في التاريخية المادة الصايدي، -(
1

سادات اليمن، الجزء  م(: تحفة الزمن في تاريخ8818/ـه111األهدل )بدر الدين أبي عبدهللا الحسين بن عبدالرحمن بن دمحم تـ -(

، البريهي )عبدالوهاب بن 811، ص9189طبعة األولى، الثاني، تحقيق عبدهللا دمحم الحبشي، مكتبة االرشاد، صنعاء، ال

م(: طبقات صلحاء اليمن، تحقيق عبدهللا دمحم الحبشي، مكتبة االرشاد، صنعاء، الطبعة 8821هـ/218عبدالرحمن السكسكي تـ 

 ـ921، ص8228الثانية، 
2

 ،99المجلد الرياض، سعود، الملك جامعة مجلة الرسولية، الدولة عصر في اليمن في الملوك العلماء(: علي بن دمحم) العروسي -(

 .66-81ص م،9181/هـ8888
81

م(: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، تحقيق دمحم بن علي األكوع 8812هـ/189الخزرجي )علي بن الحسن تـ  -(

 عبدهللا ، بامخرمة )أبو دمحم19-18، ص8218، الجزء األول، مركز الدراسات والبحوث اليمنية، صنعاء، الطبعة الثانية، الحوالي

 .821، ص8286م(: تاريخ ثغر عدن، الجزء الثاني، مطبعة بربل، لندن، 8181هـ/282الطيب بن عبدهللا بن أحمد تـ 
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 ال اخليىى  والتمىى  ا  االضىىط ابء  مىى  كثيىى ا شىىه   قىى  السىىلطء  هىىذا حكىى  فتىى   أ  و غىى   ؛6212/ هىىى112
 عليهىء القضىءء مى  ب هءئى  تمكى  فإوى   (11)الحىءك  البيى  أف ا  م  علي  الخء جي  بع  ت عمهء الت  والسيمء
 وأسىواقهء  بيى  م يوى  أبىوا  فيهىء ُعمى   كبيى  ؛ عم اويى  وهضى  عهى ه فى  وحى ث  ال ولى   هيبى  علىى والحرءظ

 وبءلوسىب   (12)تعى  فى  موهء بع    ت مي  وت  والمسءج  الم ا   م  الع ي  - بي  أ  -فيهء وبوي  وخوء قهء 
 هو وكء  ي  التعل ومؤسسء  بءلعل  مهتمء كء  المجءه  السلطء  أ  المصء   تذك  عه ه؛ ف  العلمي  للحيء 
 وفى   (13) سىول بوى  سى،طي  أعلى  أوى  قيىل حتىى والمع ف   العل  فوو  م  للع ي  مجي ا وشءع ا  أ يبء ورس 
 مسىءج  فى  وخءصى  طقوسه  وممء س  أوشطته  إقءم  م  وتمكووا الصوفي  شت  ع، المجءه  السلطء  عه 
 .(14) بي  م يو 

 بىى  عبىىء  األفضىل السىىلطء  ابوىى  بعى ه الحكىى  تىىولى  6212/هىى112 سىىو  المجءهىى  السىلطء  وفىىء  وبعى      
 التمى   ح كىء  علىى القضءء م  خ،لهء تمك    6212/ هى118 سو  إلى الحك  ف  واستم " المجءه " عل 
 حكى  وهءيى  فى  الحكى  علىى تمى   الىذ  ميكءئيىل بى  محم  األمي  ح ك  موهء مختلر   أمءك  ف  او لع  الت 
 بى،  فى  ظهى   التى  القبليى  التمى  ا  علىى قضىى كمىء  (15)ووواحيهىء بحى   اسىتق،ل  وأعلى  المجءه  وال ه

 .(16)والعوسيي  والجعءش  بع ا  ف  إ  موءطق وبع  السليمءو  بءلمخ،  وجي ا  المعءف 
 والمعىىىء   العلىىىو  فىىى  تضىىىلع  عىىى  فضىىى،    (17)ووبءهتىىى  همتىىى  وعلىىىو ح مىىى  األفضىىىل عىىى  عىىى   وقىىى      

  "والعجىى  العىى   أوسىىء  مع فىى  فىى  الهمىى  ذو  بغيىى " كتىىء  موهىىء وىىذك  المصىىورء  مىى  يىى الع  ولىى  المختلرىى  
 الموءقى  فى  الهويى  والمواهى  السىوي  العطءيىء" وكتىء   (18)"والقى و  الطوائى  مع فى  فى  العيىو  و هى " وكتء 
 وكءوىى  واسىعء  ا  اوتشىىء   عهى ه فىى  الصىوفي  وع فىى   (19)"خلكىء  ابىى  لتىء ي  مريىى    بءختصىء  قىىء  كمىء  "اليمويى 

                                                 
(

88
 واستردها زبيد مدينة على استولى الذي األشرف ابن الناصر مع صراعه المجاهد السلطان واجهت التي المشاكل أبرز من -

 ثم عدن على وسيطر والسمدان الدملوة حصن على سيطر الذي المنصور بن عبدهللا الظاهر عمه ابن وتمرد بالقوة، منه المجاهد

 حكم على األخيرة السنة في تمرد لذيا المجاهد ابن كالمظفر ضده التمردات بعض قادوا أبنائه بعض أن حتى المجاهد، استعادها

 تمردات عن فضال محاولته، وأفشل المجاهد السلطان فالحقه عدن؛ على وسيطرته لحج في العقارب قبيلة مع بالتحالف والده

 بن دمحم األمير خروج حياته آخر المجاهد السلطان وواجه إخمادها، من السلطان وتمكن والمعافر وإب تهامة في القبائل من العديد

 الديبع ابن: انظر الموضوع حول للمزيد. حرض ونواحي والمحالب المهجم جهات في االستقالل وإعالنه الطاعة عن ميكائيل

 مكتبة الحبشي، دمحم عبدهللا تحقيق زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد بغية(: م8182/هـ288 تـ عمر بن دمحم بن علي بن عبدالرحمن)

 تاريخ في اللؤلؤية العقود(: م8812/هـ189 تـ الحسن بن علي) الخزرجي ،11 -11ص ،9116 ثانية،ال الطبعة صنعاء، االرشاد،

 الثانية، الطبعة صنعاء، اليمنية، والبحوث الدراسات مركز الثاني، الجزء الحوالي، األكوع علي بن دمحم تحقيق الرسولية، الدولة

 في االعتبار المسمى وصاب تاريخ(: م8811/هـ219 تـ دمحم بن عبدالرحمن الدين وجيه) الوصابي ،818-819ص ،8218

 هديل ،891-882ص ،8222 األولى، الطبعة صنعاء، والبحوث، الدراسات مركز الحبشي، دمحم عبدهللا تحقيق واآلثار، التواريخ

 والنشر، للدراسات وفاقال دار اليمن، في العامة الحياة في وأثرها الرسولية الدولة عصر في قبليةال التمردات(: عوض حسين طه)

 .22-29 ص م،9189 األولى، الطبعة عدن،

(
89

 .12 -12 ص زبيد، مدينة تاريخ يف المستفيد بغية الديبع، ابن -
88

 بغية الديبع، ابن ،812 ،816 ،811 ،818 ،12ص الثاني، الجزء الرسولية، الدولة تاريخ في اللؤلؤية العقود الخزرجي، -(

 .11ص يد،زب مدينة تاريخ في المستفيد
88

 .81ص ،8226 صنعاء، الجديد، الجيل مكتبة اليمن، في والفقهاء الصوفية ،(دمحم عبدهللا) الحبشي -(

(
81

 .881-888ص الثاني، الجزء الرسولية، الدولة تاريخ في اللؤلؤية العقود الخزرجي، -

(
86

 الجديد، الجيل مكتبة الحبشي، دمحم دهللاعب تحقيق ، الهجري التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف: الرسولية الدولة تاريخ -

 .21-22ص اليمن، في العامة الحياة في وأثرها الرسولية الدولة عصر في القبلية التمردات هديل، ،22-62 ص ،8218 صنعاء،

(
82

 .888ص الثاني، الجزء الرسولية، الدولة تاريخ في اللؤلؤية العقود الخزرجي، -

(
81

 .28-28ص زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد بغية الديبع، ابن -
82

 في اليمن تاريخ موجز(: أحمد دمحم)  الكامل ،881ص الثاني، الجزء الرسولية، الدولة تاريخ في اللؤلؤية العقود الخزرجي، -(

 .962ص م،9182/هـ8881 الثانية، الطبعة صنعاء، الجديد، الجيل مكتبة الطاهرية، الدولة عهد نهاية حتى اإلسالمي العصر
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 إسىىىمءعيل الشىىىي  معهىىء تواصىىىل علىىىى كىىء  التىىى  الصىىىوفي  الشخصىىيء  أشىىىه  ومىىى  ب مو هىىء  متميىىى   ع،قتىى 
الكبيىى ي   والوليمىىى   والشىىعب   سىىم ال سىىتقبءلالا وتظهىى  طبيعىى  الع،قىى  الو يىى  بيوهمىىء مىى  م اسىىي  الجب تىى ؛

 حضى هءو   تعى  م يوى  إلىى  يء تى    فى  أثوىءءالمشهو   الت  أقءمهء السلطء  األفضل للشىي  إسىمءعيل الجب تى
 .(20)وكب ائهء الب،  مشءي  م  غري  جم 
 األش  " السلطء  إبو  الحك  ف  خلر  (21) 6212/هى118 سو  ف  الموي  األفضل السلطء  واف  ولمء     
 طقالموىء إخضىء  مى  وتمكى    6200/هىى802 سىو  إلىى الحكى  ف  استم  الذ  عبء  ب  إسمءعيل" الثءو 
 إذ كبيى    عم اويى  وهضى  الىب،  ع فى  أيءمى  وفى   (22)هيبتهىء لل ول  وأعء  طءعت   ع  الخ و  حءول  الت 

 مىى  كثيىى ا   و مىى  وترعيلهىىء   بيىى  بم يوىى  والمىى ا   المسىىءج  مىى  الع يىى  بعمىىء   أوامىى ه األشىى   السىىلطء  أصىى  
 فى  الكبى   األشى في  م  سى  هىذا يوموىء إلىى ءثلى م  الى  مىء التى  والعلمي  ال يوي  مآث ه وم  السءبق   الم ا  

 فى  والتجىء   ال  اعى  قطء  شه  كمء  (23) بي  وواح  ف  الوص  ب ا  المع و  القص  بو  عه ه وف  تع  
 طى   مى  خءص اهتمء    للتعلي  وكء   (24)المتووع  والرواك  بءألشجء  البسءتي  وغ س  ملحوظء تطو ا أيءم 

 عهىى ه فىى  الصىىوفي  وعىى  كمىىء لهىى   ُمك مىىء للعلمىىءء ُمق بىىء  (25)بىى  شىىغوفء   للعلىى  محبىىء   كىىء  إذ ورسىى ؛ السىىلطء 
 إليى  والوافى ي  والىوال  األمى اء شىمل الىذ  ك مى  الثىءو  األشى   السلطء  ع  ُع   وق   (26)والتق ي  بءل عءي 
 بلىى ا  مىى  تتتيىى  وىى كء المتووعىى  والتحىى  الهىى ايء أ  إلىىى اإلشىىء   وتجىى    (27)وغيىى ه  والحجىىء  مكىى  كتشىى ا 
 تلىىك فىى  ال سىىولي  ال ولىى  هيبىى  علىىى يىى ل ممىىء  (28)البلىى ا  مىى  وغي هىىء والهوىى  السىىو ا  وبىى،  كمصىى  ع يىى   
 . ع ي   خء جي  بل ا  إلى وصل الذ  القو  وتتثي هء المسلمي  تء ي  م  الم حل 

 سىو  مى  إسىمءعيل اب " أحم  ءص الو" السلطء  ل  خلرء   الحك  تولى الثءو  األش   السلطء   حيل وبع     
 الىذي  الكبىء   سول بو   ول  س،طي  آخ  السلطء  هذا ويع    6221 -6200/ هى821 سو  إلى هى802
 وعم اويىىىء   اقتصىىىء يء   اوتعءشىىىء   عهىىى ه عىىى   إذ  (29)فيهىىىء واالسىىىتق ا  األمىىى   عىىىءئ  وثبتىىىوا هيبتهىىىء لل ولىىى  حرظىىىوا
 شى ق فى  و هلىك والحبشى  والصىي  والهو  مص  مثل بل ا  ع   م  الخء جي  ع،قءت  توط   كمء  (30)كبي ا  

                                                 
(

91
 .82ص اليمن، في والفقهاء الصوفية الحبشي، -

(
98

 .898ص واآلثار، التواريخ في االعتبار المسمى وصاب تاريخ الوصابي، -
99

 . 892 ،892 ،891 ص ، الهجري التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف  الرسولية الدولة تاريخ -(
98

 بغية الديبع، ابن إلى العودة يمكنه األشرف السلطان عهد في بنيت التي والمتاجر والمدارس المساجد أسماء معرفة أراد لمن -(

 .22 26 ،21ص زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد
98

 العصر في اليمن تاريخ موجز الكامل، ،891ص الهجري، التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف الرسولية، الدولة تاريخ -(

 .929-928ص الطاهرية، الدولة عهد نهاية حتى اإلسالمي

(
91

 .22 ص زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد بغية الديبع، ابن -

(
96

 .82ص ،اليمن في والفقهاء الصوفية الحبشي، -

(
92

 .21 ،28 ،12ص ، الهجري التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف  الرسولية الدولة تاريخ -

(
91

 .891 ،888 ،816 ،818 ،21 ،28 ،28ص الهجري، التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف  الرسولية الدولة تاريخ - 
92

 الحوالي، األكوع علي بن دمحم تحقيق الميمون، اليمن بأخبار العيون قرة(: م8182/ـه288 تـ علي بن عبدالرحمن) الديبع ابن -(

 والفقهاء الصوفية الحبشي، ،819 ،21 ،22ص زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد بغية ،811ص م،8211/هـ8812 الثانية الطبعة

 .82ص من،الي في
81

 .819 -818ص زبيد، دينةم تاريخ في المستفيد بغية الديبع، ابن -(
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 للمجءهىى ي   عمىى  إلىىى المصىىء   وتشىىي   (31)البلىى ا  تلىىك بعىى  ملىىوك وبىىي  بيوىى  الهىى ايء وتبو لىى  اف يقيىى  
م ا ه  الحبش  ب،  ف  المسلمي   .(32)والس،ح وال جءل بءلمءل وا 

  جىءل أشىه  ومى  الصىوفي ؛ وب مىو  بءلعلمىءء لوءصى ا السىلطء  اهت   سول بو  س،طي  م  سلر  ومثل    
 السىلطء  وفىء  وبعى  ؛(33)الشىءذل  الق ش  عم  ب  عل  الشي  معه  ويتواصل به  يعتق  كء  الذي  الصوفي 
 فى  توتهى  عىءمي  لمى  " الوءصى " أحمى  بى  عبى ه الموصىو  الحكى  فى  خلرى   6221/ هى821 سو  الوءص 

 عهىى  وهءيىى  ويعتبىى   (34) العىىء  للشىىت  تىى بي ه وحسىى  بت يوىى  السىىلطء  هىىذا عىى   وقىى    6228/ هىىى820 سىىو 
 حتىى التى هو  فى  األمىو  واسىتم    (35)بءلضىع  ع فى   سىول بوى  حك  ف  ج ي   لم حل  ب اي  الموصو 

 عمى  بى  على  الشىي   حل" الموصو " السلطء  هذا عه  وف    6211/ هى818 سو  ال سولي  ال ول  سقوط
 .  6221/هى828 سو  ف   ب  إلى -بحثوء موضو  -ذل الشء الق ش 
 عمىى  بىى  علىى  الشىىي  فيىى  ظهىى  الىىذ  العصىى  فىى  العىىء  للوضىى  تق يبيىى  صىىو    سىىموء قىى  وكىىو  التمهيىى  بهىىذا

 و ح،تى  ووشىتت  أصىل  حيىث مى  ال جىل هىذا شخصىي  فيهىء وتوىءول ج يى   محىءو  إلىى لول  الشءذل   الق ش 
 المجتمعى  وتىتثي ه حيءتى  فى  بى  قىء  الىذ  التوىوي   والى و  بهىء  تحلىى التى  وءقى والم السىمء  وأبى   العلمي  
 .المي،   عش  الخءم / الهج   التءس  الق   ب اي  موذ المخء م يو  ف  استق ا ه بع  والسيمء

 : العلمية ومسيرته ونسبه اسمه: األول المحور
  :ونسبه اسمه: أولا 
  عسىي  بى  محمى  بى  عبى ه بى  محمى  بى  بكى  أب  ب  إب اهي  ب  م ع ب  عل  الحس  أبو الشي  هو    
 بى  عمى  بى  على ": هىو فيقىول ال،مى  الضىوء كتءبى  فى  اسىم  السىخءو  اإلمء  ويو    (36)الق ش  ه بيو  ب 

: فيقىول الخىواص طبقىء  صىءح  ويع فى   (37)"الق شى   محمى  بى  عبى ه بى  محمى  بى  بكى  أبى  بى  إب اهي 
  (38)"الشىىءذل  الصىىوف  الق شىى   عسىىي  محمىى  بىى  بكىى  أبىى  بىى  إبىى اهي  بىى  عمىى  بىى  علىى  حسىى ال ابىىو" هىىو

 الق شىىىى  عمىىىى  بىىىى  علىىىى  الىىىى ي  شىىىىم  الىىىىول  الصىىىىءلح الشىىىىي " بىىىىى الىىىىيم  صىىىىلحءء كتىىىىء  صىىىىءح  ويسىىىىمي 

                                                 
88

 ،919 ،821 ،812 ،821 ،862 ،818 ،881ص الهجري، التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف  الرسولية الدولة تاريخ -(

 . 922ص الطاهرية، الدولة عهد نهاية حتى اإلسالمي العصر في اليمن تاريخ موجز الكامل، ،912
89

 تاريخ ،818 ،22ص زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد بغية ،821-811ص الميمون، اليمن بأخبار العيون قرة الديبع، ابن -(

 .818ص الهجري، التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف  الرسولية الدولة

(
88

 .962 -966ص اليمن، صلحاء طبقات البريهي، -

(
88

 .829ص الميمون، يمنال بأخبار العيون قرة الديبع، ابن -

(
81

 عهد نهاية حتى اإلسالمي العصر في اليمن تاريخ موجز الكامل، ،818ص زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد بغية الديبع، ابن -

 .919-921ص الطاهرية، الدولة
86

 .812األهدل، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، الجزء الثاني، ص -(
82

ع، الجزء الخامس، تحقيق م(: الضوء الالمع ألهل القرن التاس8826هـ/219عبدالرحمن تـ شمس الدين دمحم بن السخاوي ) -(

 .969م، ص 8229 - هـ8889عبدهللا بن إبراهيم الزعبلي وعلي بن دمحم الحريري، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 

(
81

 .988الشرجي، طبقات الخواص أهل الصدق واالخالص، ص -
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 لصى،حوا والعلى  الرقى  فى  كبي    بء    لهء علمي  ألس     امت ا ا   الق ش  عم  ب  عل  الشي  وُيع   (39")الشءذل 
 . (40)تهءم  ف 
 القبءئىىل إحىى   وهىى   (41)الُق ِشىىي  قبيلىى  إلىىى يوتمىى  الشىىءذل  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  فىىإ  القبلىى  وسىىب  أمىىء    

 ولىىىى  أوىىىى  ال وايىىىىء  بعىىىى  تىىىىذك  إذ  (43) بيىىىى  م يوىىىى  مىىىى  بىىىىءلق    (42) مىىىى  وا   أسىىىىءفل الواقعىىىى  التهءميىىىى 
ليهء   6212/هى111 سو   (44)بءلق شي   .(45)اوتسءب  كء  وا 

 :العلمية مسيرته: اثانيا 
 أبيىء  موطقى  فى  األولى  تعليمى  تلقىى وقى  حيءتى   مى  مبك   م حل  ف  تعليم  الق ش  عم  ب  عل  ب أ    

 بعىى  عوىى  وأخىىذ عمىى ا  ابىى  الشىىي  يىى  علىىى  (46)والمهجىى  ال هىى   مىى  بىىءلق   سىى    وا   قىى   مىى  حسىىي 
 والتىىىىىوا ي  الع بيىىىىى   اللغىىىىى  بعلىىىىىو  متضىىىىىلعء   حأصىىىىىب حتىىىىىى العلىىىىى ؛ طلىىىىى  فىىىىى  مسىىىىىي ت  ليواصىىىىىل  (47)العلىىىىىو 

 . والروو  العلو  م  وغي هء  (48)واألوسء 
 الوحىو علىى ويحرظهىء يتقوهىء الق شى  عمى  بى  على  الشىي  كىء  التى  والعلىو  المعىء   أبى   حصى  ويمك   

 :اآلت 
" السىىو  بيحمصىىء" كتىىء  حرظهىىء التىى  الحىى يث كتىى  أهىى  ومىى  الحىى يث  علىى  الشىىي  أتقىى : الحىى يث علىى  -1

 .(49) 1122/هى516 تى البغو  الر ا مسعو  ب  حسي  اإلمء  لمؤلر 

  حتىىى (50)على  الرقى : بى أ الشىي  على  بىى  عمى  الق شى  االهتمىء  بعلى  الرقى  موىىذ م حلى  مبكى   فى  حيءتى  -2
  تىى أتق  هذا العل   وحرظ كتء  الوسيط فى  المىذه  لمؤلرى  حجى  اإلسى،  أبىو حءمى  محمى  بى  محمى  الغ الى

موهىىء  الطىىءلبي  وعمىى   المرتىىي "  لمؤلرىى  اإلمىىء  الحىىءفظ "    كمىىء حرىىظ كتىىء  الموهىىء  المسىىمى1111هىىى/505
 .(51) 1277هى/676محي  ال ي  يحي  ب  ش   الووو  الشءفع  تى 

عل  الوحو: حرظ الشي  على  بى  عمى  الق شى  الع يى  مى  المؤلرىء  فى  هىذا العلى   موهىء كتىء  التسىهيل  -3
تسىهيل الروائى  وتكميىل المقءصى " لمؤلرى  أبى  عبى ه محمى  بى  عبى ه الوحىو ؛ المعى و  " و المسمىف  الوح

                                                 
82

 . 968حاء اليمن، صالبريهي، طبقات صل -(
81

القرشي. انظر الخزرجي، العقود  -بضم الهاء -من أجداد هذه األسرة الفقيه المشهور أبوبكر بن أحمد دعسين بن هبيني -(

، الشرجي، طبقات 812، األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص19-18اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، الجزء الثاني، ص

 .828-821واالخالص، صالخواص أهل الصدق 
88

 .969، الجزء الخامس، صالضوء الالمع، السخاوي، 812األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص -(
89

 .988الشرجي، طبقات الخواص، ص  -(
88

 .969السخاوي ، الضوء الالمع ، الجزء الخامس، ص  -(
88

 .812األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص  -(
81

، البريهي، 886، ص8216ين(: كتاب األعالم، المجلد الرابع، دار العلم للماليين، الطبعة السابعة، الزركلي، )خير الد -(

 .968طبقات صلحاء اليمن، ص
86

 .182األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص -(
82

 .812األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص -(
81

 .812األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص -(
82

 وهامشها. 968، طبقات صلحاء اليمن، صيهيالبر -(
11

ي يذكر المؤرخ األهدل في هذا الصدد أن الشيخ علي بن عمر القرشي كان قد تعلم شيئا من الفقه منذ بدأ مسيرته العلمية ف -(

 .812أبيات حسين.  انظر تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص
18

 وهامشها. 968، طبقات صلحاء اليمن، صالبريهي -(
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 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

  لمؤلرىى  عثمىىء  بىى  عمىى  بىى  (52)   ومق مىى  ابىى  الحءجىى  المعىى و  بىىى "الكءفيىى "1273هىىى/672بىىءب  مءلىىك تىىى 
وأب  هىىىء التبىىى يل   (53) 1344هىىى/745   وكتىىى  الشىىىي  أثيىى  الىىى ي  أبىى  حيىىىء  تىىىى 1249هىىى/646جىى  تىىىى الحء

 والتذك    الت  كء  الشي  عل  ب  عم  الق ش  ال يرء قهمء سر ا وال حض ا  حس  ال وايء . (54)والتعميل

  موىىىذ كىىىء  يطلىىى  العلىىى  فىىى  موطقىىى  أبيىىىء  (55)علىىى  الرىىى ائ : وهىىىو مىىى  العلىىىو  التىىى  أجء هىىىء وبىىى   فيهىىىء -4
 .(56)حسي 

ء  ومىى  لتىى  كىىء  الشىىي  علىى  بىى  عمىى  الق شىى  قىى  أتقوهىىعلىى  القىى اءا : كىىء  علىى  القىى اءا  مىى  العلىىو  ا -5
 وغي هء. (58)  والعقيل  (57)أهمهء: الق اءا  الشءطبي 

الشع : كء  الشي  عل  ب  عم  الق ش  شءع ا موهوبء  يتجلى ذلىك مى  خى،ل المقتطرىء  التى  أو  هىء  -6
  مىىى  المواقىىى ؛ مثىىىل صىىىءح  كتىىىء  طبقىىىء  صىىىلحءء الىىىيم  مىىى  قصىىىءئ ه الشىىىع ي   التىىى  أوشىىى هء فىىى  الع يىىى

 قصي ت  الت  كتبهء إلى الشي  عمء  ال ي  ب  يحي  األه ل والت  ب أهء بءلقول:
 .(59)فوائ   الوتظء  اختتءم  وبهء                  مقءص   أمء  مرتتح  بءلحم  
 الىذ  المسىءو   أحمى  بى  يحي  الش ي  موه  امت حوه  شع اء على   و ه ذلك وم  ال  و  شع  أجء  كمء  
 :بءلقول وامت ح  المخء م يو  إلى   ا ه
 أمء  ف  العمى م  عي  تلك                     حي  كل ف  ت اه عي  كل
 :بءلقول ا تجءال الق ش  عم  ب  عل  الشي  علي  ف  
 .(60)اليمءو  الكثي  على آوست                        لمليح تجتل  العي  هذه

 محمىى  بىى  إبىى اهي  الشىىي  بىى  امت حىى  مىىء علىىى بهىىء    التىى  القصىىي   تلىىك الشىىع ي  مقتطرءتىى  أبىى   ومىى       
 .  (61) القصي   أبيء  ف  صءحب  اس  ح و  موهمء كل استعمل والت  ؛  ق ءع  بءب  المشهو  الغ  

                                                 
19

 وهامشها. 961، طبقات صلحاء اليمن، صريهيالب -(
18

، البريهي م. انظر8888هـ./281هو دمحم بن يوسف المعروف بأبي حيان، من علماء األندلس رحل إلى مصر وتوفي سنة  -(

 وهامشها. 961طبقات صلحاء اليمن، ص 
18

لتسهيل" راجع البريهي، طبقات صلحاء يرجح أن المقصود بهما كتب البن حيان يحمل عنوان " التذييل والتكميل في شرح ا -(

 وهامشها.  961اليمن، ص
11

 .988الشرجي: طبقات الخواص، ص  -(
16

 .812األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص -(
12

م. راجع  البريهي، 8828هـ/121هي المنظومة المعروفة بـ" حرز األماني" لمؤلفها: القاسم بن فيرة الشاطبي المتوفي سنة  -(

 وهامشها. 961اء اليمن، صطبقات صلح
11

 961، طبقات صلحاء اليمن، صشاطبي سالف الذكر. ينظر البريهياسم كتاب عنوانه " نظم المقنع في القراءات " تأليف ال -(

 وهامشها.
12

 .961البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص  -(
61

 .961-962البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص  -(
68

 يدته ممتدحا صاحبه علي القرشي بالقول:بدأ الشيخ إبراهيم الغزي قص -(

 ثم )ياء( تمامه      )عين( حبي و) المه(        

 من قديم عالمه   شاهدات بأنني                   

 مغرم طول عمري          ما تناهي غرامه      

 ناحالت عظامه  ساهر طاوي الحشا               

 و أتاه سالمهل     فهو في النار برده            

 قال هذاك شامه        شام برق يماني            

 فاح طيبا خزامه        كل ما هبت الصبا         

 لحرام صيامه        وصله يوم عيدنا          
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 حىى ص فقىى  الىذك   السىىءلر  والمعىىء   العلىو  مىى  للع يى  الق شىى  عمىى  بى  علىى  الشىىي  إجىء   إلىىى وبءإلضىءف 
 تحصىيل فى  أكثى  وهمى  يشىب  ولك   (62)التصو  ط يق يسلك وج ه ولذا ال وحءوي   العلو  ف  التعمق ىعل

 فى  سىءح وموهىء المك مى   مكى  إلىى متجهء اليم  ب،  يغء   وج ه الصوفي ؛ وط ق المختلر  والمعء   العلو 
 كمىىء عصىى ه فىى  العلمىىءء مشىىءهي  مىى  أضىىحى حتىىى والمعىىء   للعلىى  طلبىىء   اإلسىى،م   العىىءل  بقىىء  مىى  كثيىى 

 .الحقء   سووضح
 :العلمية رحالته ا:ثالث

 ورسى  طمحى   (الىيم ) بلى ه فى  والمعىء   العلىو  مى  قسىطء   الق شى  عمى  ب  عل  الشي  وءل أ  بع       
 علميىى  م اكى  و يىىء   الىيم  خىء   إلىىى السىر  مى  بىى  ال كىء  ولهىذا والتصىىو   العلى  ميىء ي  فىى  أكثى  للتبحى 
 ويمكىى  حيوهىىء  بىىءلعل  مشىىهو   اإلسىى،  بىى،  مىى  ع يىى   وبقىىء  بلىى ا  فىى  ومشىىءئ  لعلمىىءء السىىتمء وا مختلرىى 
 الوحىىو علىىى ال حلىى  تلىىك فىى   اسىىتوقرت التىى  والمحطىىء  الىىيم  خىىء   وال يويىى  العلميىى   حلتىى  سىىي  خىىط تح يىى 
 :اآلت 

 (:والمدينة مكة) الشريفين الحرمين إلى رحلته -1

 مكىى ) الشىى يري  الح مىء  همىىء الىىيم  مغء  تى  بعىى  الق شىى  عمى  بىى  علىى  الشىي   لهىىءو التىى  البلى ا  أوائىىل مى 
 أتى  أ  وبعى   (65)وسىل  عليى  ه صىلى محمى  الوبى  قب  و ا   (64)الح ا  ه بي  إلى ح  فق   (63)(والم يو 
 بىى  اسىىتق  حيىىث  (66)الشىىء  بىى،  فقصىى  العلميىى  السىىيءح   حلتىى  واصىىل الشىى يري  الحىى مي  فىى  ال يويىى  موءسىك 
 .الق   ف  المقء 

 :الشريف القدس إلى رحلته -2

 الحى  موءسىك وقضىءئ  ال يويى   حلتى  فبعى  جى ا  عءليى  وهمتى  الق شى  عمى  بى  على  الشي  ع يم  كءو     
 ه صىلى محمى   سىولوء ومسى   القبلتىي  أولى  يء   إلى ورس  تطلع  وسل   علي  ه صلى الوب  قب  و يء  

                                                                                                                                      
 مثل در نظامه      بمديح خدمته            

 وهو عندي إمامه        فهو للعلم جامع       

 إبراهيم" ‘لي بن عمر القرشي بنفس الطريقة التي استعملها بذكر حروف إسمه" فرد عليه الشيخ ع   

 بسطة) الباء( تأتلف      )راء( ريم يرامه     همزة ترقب) األف(    

 هاك وصفيك ذاك صف   فهت) بالهاء( هاتفا         زارني وهو منتصف   

 زن نزولهماء م   )ميم( مي بها عرف      دارت) اليا( بمية         

 خندريسا بها ارتشف   خذ سالفا معتقا           بالمقامين فاغترف       

 يشهد الرقم بالكتف       قام تركيب شكله       عد إلى ما ذكرته    

 من قوى قامة األلف  فاستقامت هياكل               من قديم لديه قف    

 تشهد الخل في حمى    عز بالعين ملتحف             هذه دار عزة      

 للرياحين مقتطف     أهيف القد أملد             رية الخال معتكف  

 وبمنظار عزة   يأتي الزهر مؤتلف       جاءني الزهر جملة    

 أنعمت نُعم باأللف.                    

 .921-962انظر أبيات تلك القصائد عند البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص 
69

 .988جي، طبقات الخواص، صالشر -(
68

 .968البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص -(
68

 .988الشرجي، طبقات الخواص، ص  -(
61

 .968البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص -(
66

 .988الشرجي، طبقات الخواص، ص  -(
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 القىىىىى   فىىىى  المقىىىىء  بىىىى  ليسىىىىتق  إليهىىىىء  فتوجىىىى  فلسىىىىطي   بىىىىت   وال حمىىىىء   الب كىىىىء  لىىىىتلم  ل وسىىىى عليىىىى 
 .(67)الش ي 

 الىىور   وت كيى  العبىء   بىي  أوقءتى  قسىى  الى م  مى  لرتى   القى   فى  الق شىى  عمى  بى  على  الشىي  اسىتم     
 قلب  ه أوء  حتى ءلحي  الص م  جمءع  بءلق   مكوث  خ،ل صح  كمء المتووع   العلو  ف  الق اء  وبي 
 علىى كىء  الشىءذلي  الط يقى  فهى  فى  يتعمىق ولكى   (68)الشىءذلي  الط يقى  علىى والحقيقى  الش يع  ط يقت  ول  

  وقطبهىىء الصىىوفي  الشىىءذلي  الط يقىى  شىىي  لمقءبلىى  الشىىء  وبىى،  القىى   يغىىء   أ  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي 
 .مص  ف  مستق ا كء  والذ  الحي  ذلك ف 
 :مصر إلى رحلته -3

 الشىءذلي  الط يقى  شىي  يقىي  كىء  حيىث مصى  إلىى متجهىء الشى ي  القى   الق ش  عم  ب  عل  الشي  غء  
 الشىءذلي  الط يىق شىي  علىى معيو  ك امء  ال وايء  بع  وتضر   (69)المليقءو  ال ي  وءص  الشي  وقطبهء
 وبىي  بيوى  كىء  لمىء وأوى  مصى ؛ إلىى الق شى  مى ع بى  على  الشىي  بقى و  توبىؤه فتىذك  المليقىءو  ال ي  وءص 
 عمىى  بىى  علىى  للشىىي  خصصىى   احلىى  ومعهىى  أصىىحءب  مىى  بعضىىء   وءصىى  الشىىي  إليىى  أ سىىل م حلتىىء  مصىى 
 سىو  وذلىك المليقىءو  الى ي  وءصى  الشىي  طى   مى  (70)حرىءو  بكىل واسىتقبل مصى   خىل حتىى عليهء  لي ك 
 .(71) 6292/هى191

 إذ مصى ؛ فى  معتب   مكءو  ل  كءو  حيوهء الشءذلي  قط  المليقءو  ال ي  وءص  الشي  أ  ذك ه والج ي     
 والىىوعظ  القىى اء  و الخطءبىى  لممء سىى  وترىى   االعتىى ال آثىى  ثىى  لرتىى    فيهىىء القضىىءء موصىى  تىىول  وأ  لىى  سىىبق

 .(72)المكء   وعمل بءلرضل واشته 
 وتعليمى ؛  عءيت  ف  واجته  ق ش ال عم  ب  بعل  المليق وءص  ب  عل  الشي  اهت  فق  حءل؛ أي  على    

 يقى أ أ  أمى ه أوى  الىيم  صىلحءء صىءح  يىذك  إذ والرق   الح يث  أسهء وعلى العلو  بع  إجء   مو  وطل 
 ابى  أو الملقى  بىءب  المعى و  األوصىء   أحمى  بى  على  بى  عم : الوحو  اب  اإلمء  ي  على والرق  الح يث
 عمى  بى  على  فقى أ  "المحتدا  عمدد " المسىمى الموهىء  ش ح مصو    6206/هى802 سو  المتوف  الوحو 
 الط يقىى    اسىى  إلىىى ذلىىك بعىى  ليوتقىىل  (73)يىى ه علىىى بهمىىء وأجيىى  والرقىى  الحىى يث الوحىىو  ابىى  يىى  علىىى الق شىى 
 الشىىي  أ  الشىىت  هىىذا فىى  األهىى ل الع،مىى  ذكىى  فقىى  المليىىق  وءصىى  بىى  علىى  الشىىي  قطبهىىء يىى  علىىى الشىىءذلي 

 الشي  استطء  حتى كبي   فت   تم  ول   (74)"بءلرتح وبش ه الخلو   وأ خل  الذك  لقو ": ليقالم وءص  ب  عل 

                                                 
62

 .968البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص -(
61

م، وهو صاحب 8911/ـه616بن عبدالجبار الشاذلي، المتوفي سنة الشاذلية: نسبة إلى مؤسسها الصوفي علي بن عبدهللا  -(

 .961-968األوراد واألحزاب الشهيرة. انظر البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص
62

ا تولى قضاء مصر، وله مؤلفات كثيرة 988الشرجي، طبقات الخواص، ص -( ا شاذليا . وتجدر اإلشارة أن هذا الشيخ كان شافعيا

 .961، ص6الميلق ناصر الدين دمحم بن عبدالدائم بن دمحم. انظر البريهي، طبقات صلحاء اليمن، هامش  ، وكان يعرف بابن بنت
21

 .961، طبقات صلحاء اليمن، صلبريهيا -(
28

 .81الحبشي، الصوفية والفقهاء في اليمن، ص -(
29

 .961، طبقات صلحاء اليمن، صلبريهيا -(
28

 .966لبريهي، طبقات صلحاء اليمن، صا -(
28

 .812ألهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، صا -(



                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

 

 28    

 

 د/ سعيد ناجي غالب قائد اسكندر                           .... شاذلي في مدينة المخاالدور التنويري للشيخ علي بن عمر القرشي ال
 

 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

 عليىىى  يطلىىىق وقتهىىىء مىىى  وأصىىىبح  (75)الشىىىءذلي  الط يقىىى  بتصىىىول واإللمىىىء  اإلحءطىىى  الق شىىى  عمىىى  بىىى  علىىى 
 .(76)شءذليء
 الىذي  العلى  مشىءي  مى  جمءعى  صىح  قى  مصى  فى  بقءئى  أثوىءء فى  الق ش  عم  ب  عل  الشي  وكء     
 مى  وهىو بُ قءعى   المشىهو  (77)الَغى   محمى  بى  إبى اهي  الى ي  ب هىء  الشىي : موه  مص   ف  مستق ي  كءووا
 أحمى  الى ي  شىهء  المحى ث المرسى  مصى  فى  صىحبهء التى  العلميى  الشخصىيء  وم  برلسطي   غ   م يو 
 عمى  بى  على  الشىي  ع،قى  وحسىو   (79)"التءئى  الشىء " بءسى  المعى و   (78)الشىءذل  األوصىء   عمى  ب 

 .  (80)بيوه  فيمء األخو  وعق وا العلميتي  القءمتي  بهءتي  الق ش 
 اسىىتيعء  فىى  مو لتىى  بلىى  قىى  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  تلميىىذه أ  المليقىىءو  الىى ي  وءصىى  الشىىي  شىىع  ولمىىء     

 بعىىى  وتىىىذك  صىىى  ه  ويوشىىى ح لبىىى ق يطمىىىئ  حيىىىث إلىىىى بءل حلىىى  اإلشىىىء   أعطىىىءه الشىىىءذلي   الط يقىىى  واسىىىتلهء 
 عمىى  بى  على  الشىي  فغىء   لتو يعى   بورسى  وخى    (81)الحبشى  بى،  وحىو بءلتوجى  عليى  أشىء  أوى  المصىء  
 .(82)سووا  ث،ث لم   فيهء إقءمت  بع  مص  الق ش 

 :الحبشة إلى رحلته -4

 اليم  إلى يعو  أ  قبل ذل الشء الق ش  عم  ب  عل  الشي   ا هء الت  األمءك  أخ  الحبش  ب،  كءو     
 الىيم  سىلطء  اسىتقبءل  فى  كىء  الحبشى  بى،  إلىى الق شى  عمى  بى  على  الشىي  وصىل وعو مء فيهء  ويستق 
 السىلطء  وكىء  الى م   مى  لرتى   عوى ه الق شى  عمى  بى  على  الشىي  وأقىء   (83)المجءهى  الى ي  سىع  بءلحبش 

 على  الشىي  بى وا  بيوهمىء بءلمصىءه   ووثقى  بيوهمىء  لع،قى ا وتطىو   مو  فق ب  ب   ويعتق  يحب  ال ي  سع 
 صىي  وذا   (85)األوال  مى  عى  ا   موهىء وأوجى   (84)المجءهى  الى ي  سىع  السلطء  أخ  م  الق ش  عم  ب 

 أوال  وخءصى  الحبشى   بى،  فى  الوىء  أ  ال وايىء  وتقىول وأسى ت   الحبشى  ف  الق ش  عم  ب  عل  الشي 
لىى إليى  ويحسىوو  يجلووى  كءووا  ال ي سع  السلطء   جليى  ظهى   التى  بك امءتى  معتقى ي  وأسى ت   أصىحءب  وا 

 .(86)المجءه  سع ال ي  بءلحبش  اليم  سلطء  جءو  إلى الجهء  ف 

                                                 
21

 .988الشرجي، طبقات الخواص، ص  -(
26

 .969السخاوي، الضوء الالمع ، الجزء الخامس، ص  -(
22

 .812األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص -(
21

 .888البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص -(
22

 .966البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص -(
11

 نفس الصفحة نفس المصدر، -(
18

 .812األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص  -(
19

 .961البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص -(
18

 .988ص الخواص، طبقات الشرجي، -(
18

 .969، الجزء الخامس، صالضوء الالمع، السخاوي، 921البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص -(
11

 .921، 966ريهي، طبقات صلحاء اليمن، صرؤوف والزين. انظر البعبدالأشهرهم عفيف الدين  -(
16

 في إسالمية مملكة حكم إلى وصلوا قد الفترة تلك في وأسرته السلطان هذا كان ،812ص الثاني، الجزء الزمن، تحفة األهدل، -(

 يد على الميالدي عشر الثالث/ الهجري السابع القرن في تأسست قد السلطنة هذه كانت، وأوفات بسلطنة عرفت الحبشة شرق

 القرشي عمر بن علي الشيخ أن ويبدو حينها، المسيحيين الحبشة ملوك مع مستمر  صراع في ودخلوا  -الحجاز من قدموا جماعة

 السلطان جيش إلى فانضم الحبشة، ملوك وبين بينه مشتعلة الحرب كانت الدين سعد سلطانها عند ونزل الحبشة وصل لما الشاذلي

 ويعتقدون يجلونه عموما والمجتمع سعدالدين السلطان أبناء جعل ما وهو الحروب؛ تلك في توجوال صوالت له وكانت الدين سعد

 سعدالدين ألبناء باستمرار الدعم يقدمون ظلوا رسول بني سالطين أن إلى اإلشارة وتجدر. الزمن تحفة صاحب حسب بكراماته

 ابن انظر. الحبشة في النصارى لمقارعة الدعم طلبوني واألخرى الفينة بين رسول بني سالطين يزورون كانوا الذين المجاهد
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 و وجتى  أوال ه أخىذ أخيى ا   قى   الحبشى  فى  الق شى  عمى  ب  عل  الشي  قضءهء سووا  فبع  حءل  أي  وعلى
  (87)مىو   بسىءحل المخء م يو  ف  المقء  ب  ليستق  البح  و ك  الحبش  فغء   ليم  ا ف  ب، ه إلى والعو  
 وتتثي هء ص اهء لهء كء  الق ش  عم  ب  عل  الشي  حيء  م  ج ي   م حل  تب أ المخء ف  واستق ا ه وبعو ت 

 .واالجتمءع  الثقءف  المستويي  على وخءص  اليم  ب،  ف 
 :الشاذلي عمر بن علي للشيخ يريالتنو  الدور :الثاني المحور

 إلىى وأوال ه   وجتى  مى  البحى  و كى  الىيم  بلى ه إلىى متجهىء الحبش  ب،  الق ش  عم  ب  عل  الشي  غء  
 األوشىط  مى  بءلع يى  تميى   حيءتى  فى  ج يى   م حلى  ليبى أ المخىء  م يوى  ووى ل مو   بسءحل السريو  ألقت  أ 

 قىىء  التىى  واألوشىىط  األعمىىءل أهىى  هىى  فمىىء المختلرىى   الىىيم  موىىءطق  مىى الوىىء  وقصىى ه والمجتمعيىى   العلميىى 
 المخء؟ م يو  استيطءو  بع  الق ش  عم  ب  عل  الشي 

 :  اليمن بالد في الشاذلية الصوفية الطريقة نشر :أول
 التوويى  وىو  الىيم ؛ فى  الشىءذلي  الصىوفي  لر قى  الشىءذل  الق شى  عمى  ب  عل  تتسي  ع  الح يث قبل    
 الصىوفي  تيىء  ومىء الى م  مى و  ومى  (88)مبكى   م حلى  موىذ الىيم  بى،  إلىى ط يقى  ع   ق  التصو  أ  إلى

 إلىىى وصىىل  سىىول بىى  علىى  بىى  عمىى  مؤسسىىهء أ  قيىىل التىى  ال سىىولي  ال ولىى  ظهىىو  مىى  كبيىى ا توسىىعء وعىى  
 الصىوفي  تيىء   عى  علىى ال سىولي  ال ول  س،طي  عمل وق  أسلروء  كمء (89)صوفي  تكهوء  على بوءء الحك 
 بهى  ثقى   (90)الصىوفي  مشىءي   يى  علىى تتلمىذ م  الس،طي  م  هوءك إ  بل موه   واالسترء    مو ه وتق ي 
 العىىء  القضىىءء موصىى  إسىىوء ه  ل  جىى  ذ وتهىىء؛ بءلصىىوفي   سىىول بوىى  حكىىء  ثقىى  ووصىىل  بب كىىءته   واعتقىىء ا
 وفى   (91)ال سىول  المظرى  الملىك عهى  فى  وذلك  الحض م إسمءعيل ب  محم  ب  إسمءعيل الصوف  للرقي 
 والوءصى " الثىءو " واألشى   كءألفضىل السى،طي   مى  بعى ه جءء وم   6212/هى112 تى المجءه  الملك عه 

 كبيى  تىتثي  للصىوفي  أصىبح بىل وتهءمى    بيى  مى ا   معظى  فى  الرك يى  طقوسىهء ومء سى  الصوفي  توسع 
 .(92)المك م  مك  إلى ص اه وصل

                                                                                                                                      
 تاريخ ،818 ،22ص زبيد، مدينة تاريخ في المستفيد بغية الديبع، ابن ،821-811ص الميمون، اليمن بأخبار العيون قرة الديبع،

 القارة في ماإلسال انتشار(: حسن إبراهيم) حسن ،818ص الهجري، التاسع القرن في عاش مجهول لمؤلف الرسولية الدولة

 انتشار تاريخ(: عبدالفتاح عبدالغني) زهرة ،862-861ص ،9111 الرابعة، الطبعة القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة األفريقية،

 . 91-98ص ،9112 األولى، الطبعة الرياض، السعودية، ناشرون، الرشد مكتبة بها، المسلمين وأحوال افريقيا في اإلسالم
12

، الشرجي، طبقات الخواص، 811، األهدل، تحفة الزمن، الجزء الثاني، ص966حاء اليمن، صالبريهي، طبقات صل -(

 .988ص
11

الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة، إصدارات وزارة الثقافة  عبدالرحمن عبدالواحد(:الشجاع ) -(

 .828-821، ص9118والسياحة، صنعاء، 
12

 .19-18ص األول، الجزء الرسولية، الدولة تاريخ في اللؤلؤية العقود الخزرجي، انظر -(
21

 .26 ،88ص واالخالص، الصدق أهل الخواص طبقات الشرجي، -(
28

 .26ص واالخالص، الصدق أهل الخواص طبقات ،الشرجي -(
29

 بن أسعد اليافعي تـ تورد المصادر بعض أسماء الصوفية الذين كان لهم تأثير بلغ مكة المكرمة؛ منهم الفقيه الصوفي عبدهللا -(

م الذي أسندت إليه مشيخة الحرم واإلشراف على الكعبة والمؤسسات الدينية وانتشرت مؤلفاته بين فقهاء الصوفيين 8866/ـه261

المكيين وتالميذهم، ومنهم الصوفي اسماعيل بن إبراهيم الجبرتي الذي كان لبعض أهل مكة اعتقاد كبير به. انظر في هذا الصدد: 

م(: العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن، الجزء الثالث، تحقيق عبدهللا 8812هـ/189رجي )علي بن الحسن تـ الخز

، الفاسي )تقي الدين دمحم بن أحمد تـ 8826-8821، ص9112العبادي وأخرون، الجيل الجديد ناشرون، صنعاء، الطبعة األولى، 

لبلد األمين، الجزء األول، تحقيق دمحم حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة (: العقد الثمين في تاريخ ام8891/ـه189

، الزهري )أروى عبدهللا 818، الشرجي، طبقات الخواص أهل الصدق واالخالص، ص916م، ص8216هـ/8816الثانية، 
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 والعىىىءل  الرقيىىى  الشىىىءذل ؛ الق شىىى  عمىىى  بىىى  علىىى  الشىىىي  عءصىىى وا الىىىذي  الصىىىوفي   جىىىءل أشىىىه  ومىىى        
 عمى  بى  عبى ه الى ي  عريى  والشىي   (93) 6202/هىى801 تىى الجب تى  إب اهي  ب  إسمءعيل الشهي  الصوف 

 والخءصى  العءمى  عوى  ولقبى ولى  وفوووهىء  الع بيى  بءللغى  متضىلعء عءلمىء وكىء   6221/ هىى828 تىى المسى  ب 
 بى  مى  وق بى  حسى  ب  محم  ب  بك  محم  أبو والحسء  الرلك عءل  ال،مع  الصوفي  األسمءء وم   (94)

 علمىىءء ومىى   (95)عىى   وتعىى   بيىى  موهىىء مىى   عىى   فىى  أ بطىى  لىى  وكىىء    6218/هىىى112 تىىى الصىىوف  حسىى 
 بى  عبى ال حم  الى ي  وجيى  الرقي  الشءذل ؛ الق ش  عم  ب  عل  الشي  عءص وا الذي  المشهو ي  الصوفي 
 كءلترسىىي  العلىىو  مىى  الع يىى  أجىىء  الىىذ    6221/هىىى829 تىىى سىىءل  بىى  محمىى  بىى  أحمىى  الىى ي  صىىر  اإلمىىء 

 موءجىء  فى  األسى ا  وجوام  األووا  لوام " موهء الكت  م  الع ي  وأل  واللغ   والرق  الق اءا  وعل  والح يث
 .(96)"العظء  واألسمءء واألسقء  اآلال  م  التء  الشرءء" وكتء "واألوطء  وائ الح لقضءء الغرء  الع ي 
 التىى  والمذهبيى  الرك يىى  الح كىء  مىى  كغي هىء -شىىه   قى  الىىيم  فى  التصىىو  ح كى  أ  القىىول؛ وصىرو      

  التىىى الصىىوفي  الرىىى ق أبىى   ومىىى   (97)والتسىىميء  واألفكىىء  الىىى ؤ  فىى  تطىىىو ا -اإلسىى،م  العىىىءل  فىى  ظهىى  
 على  الشىي  إلىى واوتشىء هء الىيم  بى،  إلىى وصىولهء فى  الرضىل يعىو  والتى  الشىءذلي   ف ق  اليم  ف  ظه  

 .القء م  الرق ا  ف  عو  سوتح ث مء وهو الق ش   عم  ب 
 :الشاذلية الطريقة لنشر منطلق المخا مدينة -1

 إجمىىء  حسىى  الىىيم  بىى،  فىى  لي الشىىءذ الصىىوفي  للط يقىى  األول المؤسىى  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  يعىى 
 الط يقىىى  وشىىى  علىىىى العمىىىل فىىى  شىىى   حتىىىى المخىىىء م يوىىى  فىىى  علىىى  الشىىىي  اسىىىتق  إ  مىىىء ولىىىذا  (98)المصىىىء  
 الم ي و  فتقبل  (100)وتصءويره  الشءذلي   علو  ووش  الت  ي  وب أ ب   خءص   اوي  ل  وابتوى  (99)الشءذلي 

 ع،قىىء   بىىط علىىى ح يصىىء   كىىء  الشىىي  أ  والظىىءه  تمءعيىى  االج ع،قءتىى  وتوسىىع  صىىيت  وذا   اويتىى   إلىىى
 الكبيىى    واألسىى  القبءئىىل بىىي  الشىىءذلي  الصىىوفي  مىىذه  وشىى  فىى  ذلىىك ليوظىى  المشىىهو    األسىى  بعىى  مىى 

 األس  م  وغي هء  (101)موه  ت و  الذي  الخطي  بو  كتس   األس  لبع  المصءه    وابط م  ذلك يتضح
 .(102)وسو  أ ب  إلى  وجءت  ع   لتصل

                                                                                                                                      
-828م. ص9188عز، أغسطس دمحم(: عالقة اليمن بمكة في عصر الدولة الرسولية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ت

821. 
28

 .816 -818ص  واالخالص، الصدق أهل الخواص طبقات الشرجي، -(
28

 .828-862 ص ، اليمن صلحاء طبقات البريهي، -(
21

 في والدعوي العلمي ودورهم التزكية علماء(: حسين دمحم) الصافي ،81-92ص الثاني، الجزء عدن، ثغر تاريخ بامخرمة، -(

 تعز) والثقافة، للعلوم السعيد ومؤسسة تعز جامعة اآلداب لكلية األول العلمي المؤتمر ضمن منشور بحث ،الرسولية الدولة عهد

 .169ص ،الثاني الجزء م،9181 تعز، النيل، مطبعة ،(م9112 مايو 92-91 العصور، مر على الثقافية اليمن عاصمة
26

 .62-62ص اليمن، صلحاء طبقات البريهي، -(
22
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 موىىءطق مىى  الم يىى ي  مىى  كبيىى   أعىى ا ا اسىىتقطء  مىى  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  تمكىى  األيىىء  مىى و  ومىى 
 فمىء اليمويى   المى   بعى  فى  للشىءذلي  وأ بط   وايء يوشئ أ  استطء  ت،مذت  وعب  اليم   ب،  م  مختلر 

   ؟الشءذلي الصوفي  للط يق  وأ بط   وايء أوشت  الت  الم   أه 
 :الشاذلية للطريقة جديد   رباط   وتأسيس عدن مدينة -2

 م ي يى  بعى  عبى  تمكى  الشىءذل  الق شى  عمى  بى  عل  الشي  أ  والطبقء  الت اج  كت  بع  تذك      
 الىيم  سىء ا  تىء ي  كتىء  مؤلى  يذك  الص   هذا فر  اليموي   الموءطق بع  ف  الشءذلي  ط يق  وش  م 
  وايىىء تتسىىي  مىى  ت،مذتىى  بعىى  وجىىح الشىىءذل  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  مىى   وتوجيهىىء بإشىىء ا  أوىى 

 عبىى ال حم  بىى  حسىى  الشىىي  مىى  كىىل   تمكىى  إذ عىى    م يوىى   أسىىهء وعلىىى اليمويىى   المىى   بعىى  فىى  وأ بطىى 
 مى  بتوجيى  بءسىتم ا  ع   م يو  ي و ا  كءوء اللذي  -الهءشم  الحض م  بك  أب  ب  أحم  والرقي  األه ل 

 مىى  ا تيءحىىء   وجىى ا أوهمىىء ويبىى و فيهىىء  الشىىءذلي  الط يقىى  وشىى  علىىى العمىىل مىى  -الق شىى  عمىى  بىى  علىى  شىىي ال
 واستتذوءه بذلك  الق ش  عم  ب  عل  للشي  تق ي ا ف فعء الشءذلي   الصوفي  لألفكء  ع   م يو  ف  المجتم 

 الشي  لهمء فتذ  م ي ي   تعلي  على  ا واإلش إ ا ت  ليتوليء فيهء  للشءذلي   بءط   وتتسي  ع    استيطء  ف 
 بى  حسى  الشىي  وبق  ع    م يو  ف  للشءذلي  ج ي   بءط ُأس  وبهذا  (103)الشءذل  الق ش  عم  ب  عل 

 سىو  المحى   شىه  مى  يىو  أول فى  المكىء  ذا  فى  و فى  وفءتى   حتىى ال بىءط ذلىك ي ي  األه ل عب ال حم 
 .(104)ب  وُيتب ك ُي ا  مشهو  وقب ه  ؛6221اكتوب  22/هى826
 إلىى أ   قى   الحقىء   عى   وم يوى  المخىء فى  لهء وأ بط   وايء وبوءء الشءذلي  الط يق  اوتشء  فإ  وعمومء       
 بعى  إليى  لجت حتى  (105)وب كءت  ك امءت  الوء  وتوءقل الق ش   عم  ب  عل  الط يق  مؤس  صي  ذيو 
 السيءسىىي  الشخصىىيء  بعىى  إ  بىىل علىىيه   استعصىى  التىى  المشىىءكل بعىى  حىىل فىى  للتوسىىط المجتمىى  أفىى ا 

 واالستعءو   عءئ  وبب ك  بك امءت  موهء اعتقء ا مع   تواصل على كءو  ال سولي  ال ول  س،طي  م  ال سمي 
 الشىءذل ؟ الق شى  عم  ب  عل  الشي  بهء تمي  الت  والسمء  الموءق  أب   ه  فمء. الملمء  بع  ف  ب 
 المجتمع ؟ المستو  على ب  أسه  الذ  ال و  ومء

 

 :المجتمعية الحيا  في وتأثيره القرشي عمر بن علي الشيخ مناقب :ثانيا
 الم ايىىء إلىىى اإلشىىء   بءلضىى و   يقتضىى  االجتمىىءع  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي   و  عىى  الحىى يث إ     

 الصىرء  أبى   هى  فمىء. الملمىء  بهى  حل  إذا ب  يلوذو  الوء  جعل  والت  بهء يتحلى كء  الت  والصرء 
 الق ش ؟ عم  ب  عل  الشي  مي   الت 
 الثوىءء فى  أفءضى  أوهىء وجى  الق شى ؛ عمى  بى  عل  الشي  بعضهء عءص  الت  المصء   على اط،عوء م 

قبىىءله  لىى  الوىىء  وحىى  بهىىء  يتحلىىى كىىء  التىى  الموءقىى  وذكىى  وم حىى  عليىى   يتحىى ث الصىى   هىىذا فرىى  عليىى   وا 
 كثيىىى  وكىىىء  وجءهىىى   بمءلىىى  والوافىىى ي  الرقىىى اء يعىىىي  وفضىىىءئل مكىىىء   لىىى  وكءوىىى : "ئ،قىىىء موءقبىىى  عىىى  الشىىى ج 
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 وجىىوه فىى  أورقىى  عليىى   خىىل ومىىء الىى ويء  مىى  شىىيئء يىى خ  ال وكىىء  الحبشىى   مىى  خصوصىىء والرتوحىىء  الوىىذو ا 
 .(106)"الخي 

 -الوىواح  تلىك ألهىلو : "قىءئ، محءمى ه يىذك  ت،مذتى  ومى  لى  المعءصى ي  مى  وهىو األهى ل المؤ خ ووج      
 كىء  وبءلجملى ... عظي  خلق ب  واهت   كثي   اوترء  في  وله  عظي   اعتقء  في  -التهءي  وب،  المخء يقص 
 .(107)"ال ويء م  شيئء ي خ  ال وكء  ي ه  ف  ومء بجءه  والواف ي  للرق اء ومواسء  ومكء   فضءئل في 

 األوقىء  بعى  ف  مع  يك  ول  الضي  إلي  ير  كء  أو " وموهء وب كءت  موءقب  بع  ع  الب يه  ويتح ث
 السىم  فيهىء يكىو  التى  اآلويى  فى  اوظى وا:" فيقىول شى ء  عوى وء مىء: بيتى  أهىل لى  ويقىول إلىيه   بى  يتجمل مء

 بعىى  هىىذا ذلىىك  فيهىىء فيجىى و  فيىىذهبو  شىى ء  فيىى  لىىي  أوىى  علمهىى  مىى  فيهىىء  ذلىىك تجىى و  فىىإوك  والعسىىل
 ).108)"ك امءت 

 شىىيخ  حىىءل عىى  سىىئل لمىىء الحضىى م  الق شىى  بكىى  أبىى  بىى  أحمىى  الىى ي  شىىهء  وهىىو ت،مذتىى  أحىى  ويصىىر  
 بحكى  ويتصى   المشىءق  ويورى  التعى   عىوه  ويحمىل الم يى ي   علىى يوسى " كىء  فقءل الق ش  ال ي  شم 

 األول غيى  ك،مىء موى  وسم  إال يو  على أتى مء سو   وعش ي  خمسء خ مت : قءل. والقواوي  القلو  ف  ه
 .(109)"ال بءو  الل و  والعل  المحم ي  الو اث  م   هو فيمء الش يع  محءس  بي 

 وعرى  بءلو اهى  عى   فقى  الق شى   عمى  بى  على  الشىي  بهىء تحلىى التى  والموءقى  الم ايىء هذه إلى وبءإلضءف 
 لمك مى   فضى  ذلىك مى و  إيءهء موح  ال سولي  ال ول  س،طي  بع  حءول الت  والهبء  األموال و ف  الي 
 يجعل أ  السلطء  حءول قبولهء  ف  ولمء  (110)الوءص  السلطء  إلي  أ سلهء مثقءل آال  أ بع  ق  هء مءلي 
 .(111)أيضء ذلك م  فءمتو  كثي   شيئ األ اض  وم  وخل  أل  الوخيل م " ل 
 هىذا أ  يجى  التى اج و  الطبقىء  كتى  بى  جىء   مىء خى،ل مى  الق ش  عم  ب  عل  لشخصي  الوءظ  إ     

 مى  والترءعىل المجتمى  واقى  عى  مورصى،   يكى  ل  لكو   والعبء   للعل  حيءت  وذ  ق  أو  م  ال غ  على ال جل
سهءم  المجتم  لقضءيء استمءع  خ،ل م  ولمس  مء وهذا مشءكل    تعى   كءوى  التى  المشىك،  حىل فى  وا 

 ط ح " سيءس  اجتمءع  طءب  ذا " قضيتي  بإي ا  وسوكتر   المخء بم يو  الستق ا ه األولى الوهل  موذ إلي 
 .معهء تعءطى وكي  ي ي  بي 
 لحىى  محءفظىى  غىى   -العقىىء   موطقىى  مىى  إليىى  قىى م  األث يىىءء مىى  امىى أ  بخصىىوص تتعلىىق: األولددى لقضدديةا

 لشىىىي ا فقىىىء  الىىىوال   لىىى   التوسىىىط موىىى  وطلبىىى  قتىىىل بج يمىىى  اتهىىى  الىىىذ  ابوهىىىء إلوقىىىءذ بىىى  واسىىىتجء   -اليىىىو 
 فى  عمى  بى  على  الشىي  عوى  ابوهىء مى  وأقءم  ول هء  ع  وعرء شرءعت   الوال  فقبل الوال   ل   بءلشرءع 
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 أخىىىء إ : فيقىىىول الق شىىى  عمىىى  بىىى  علىىى  الشىىىي  علىىىى ك امىىى  الب يهىىى  ويضىىىر   (112)مكىىى مي  معىىى  ي  المخىىىء
 وعوىى مء ليقتلىى   إليىى  وذهىى  سىىير  اسىىتل الىىوال  لىى   للشىىرءع  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  بتىى خل علىى  لمىىء المقتىىول
 إال أسى ت  مى  كىء  فمء مء   ث  أيءمء إال يع  فل  علي  ف عء الق ش  عم  ب  عل  الشي  إلي  التر  وصل

 فمىىء عىى مهء؛ مىى  القصىى  هىىذه صىىح  كءوىى  وأيىىء    (113)موىى  واالعتىىذا  المسىىءمح  يطلبىىو  الشىىي  إلىىى قىى موا أ 
 مشىك،ت  بعى  حىل فى  ويسىه  المجتمى  فى  و و  ل  حأصب الق ش  عم  ب  عل  الشي  أ  هو وح  يهموء

 .ويحت موو  يجلوو  كءووا الذي  الوال  ل   مسمو  وصوت 
 فىى   اسىىل  الوءصىى  ال سىىول  السىىلطء  إ  فيهىىء يقىىول الىىيم  صىىلحءء طبقىىء  صىىءح  أو  هىىء :الثانيددة القضددية
 :واح  آ  ف  ب  حل  مشكلتي 

 . بءلجوو  أصي  محم  اسم  ل  ابوء ا  :األولى
 تعىىى  حصىىى  علىىىى السىىىيط   مىىى  وتمكىىى   (114)عليىىى  تمىىى  " حسىىىي " اسىىىم  الوءصىىى  للسىىىلطء  أخىىىء   أ  :الثانيدددة
 .أوصء ه م  جمءع  م  في  والتم ك 

 الى عءء موى  يطلى  الق شى  عمى  بى  على  الشىي  إلى مبعوثء   ال سول  الوءص  السلطء  أ سل حءل  أي  على
وىى  عليىى   المتمىى  ي  وه يمىى  إليىى  حصىى ال عىىو   فىى  الىى عءء موىى  ويطلىى  ابوىى   بعءفيىى   الشىىي  ل يىىء   مسىىتع  وا 
 مبعىىوث وصىىل وعوىى مء بىى   حلىى  اللتىىي  المشىىكلتي  بحىىل لىى  الىى عءء عىى  تقىىءع  حىىءل فىى  المخىىء إلىىى علىى 

 وعىء  ولى ه فعىوف  لى  و عىء السىلطء   طلى  لبىى الق ش  عم  ب  عل  الشي  إلى الوءص  ال سول  السلطء 
 . (115)حسي  آخوه قء هء الت  التم   فتو  اوته  كمء إلي   الحص 
 المجتمىى  فىى  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  يلعبىى  أضىىحى الىىذ  التىىتثي  مىى   سىىبق ممىىء لوىىء يتضىىح إذا       

 الشىي  هىذا بهىء يتمتى  أصىبح التى  الكبيى   الثقى  أخى   وءحيى  ومى  وءحيى   مى  هىذا مشءكل   حل ف  واالسهء 
 الق شى  عمى  بى  على  الشىي  بى  يقو  ومء القضءيء هذه ص   أ  شك وال وال سم   الشعب  المستويي  على
 توءقلهىء ق  وفضءئل ومكء   موءق  م  الشي  ب  تحلى عمء فض، الكثي   بهء اوتر  أعمءل م  المجتم   اخل
 والرقهىىءء العلمىىءء مىى  الع يىى   فىى  الىىذ  األمىى  الىىيم   بىى،  فىى  مختلرىى  أمىىءك  إلىىى أخبء هىىء ووصىىل  الوىىء 
 لىى  واالسىىتمء  الق شىى   عمىى  بىى  علىى  الشىىي  عوىى  والوىى ول المخىىء م يوىى   يىىء   إلىىى القىىو  كبىىء  مىى   وغيىى ه
 عمىىى  بىى  علىى  الشىىي   ا   التىى  الشخصىىىيء  أبىى   فمىىء. لقءئىى  بب كىى  والحظىىىو  وأخ،قىى  علمىى  مىى  واإلفىىء  
 صحبت ؟ ووءل  الشءذل  الق ش 
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 واستعاد الناصر إليه فتوجه ، بالظافر وتلقب عليها طروسي زبيد مدينة في الناصر السلطان أخيه على تمرد  أن لحسين سبق -(

 خارج إلى مهمة في الناصر السلطان خروج وبعد تعز، حصن إلى ونقله وقيده حسين أخيه على القبض وألقى  بالقوة زبيد مدينة

. م8891/هـ199 سنة في ذلك وكان تعز، حصن على يسيطر وأن الجند بعض بمساعدة تمرده يعلن أن من حسين آخاه تمكن تعز

 .821-812ص الميمون، اليمن بأخبار العيون قرة الشيباني، الديبع ابن انظر
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 :الشاذلي عمر بن علي الشيخ لواوقاب المخا زاروا الذين والفقهاء العلماء ا:ثالث
 يمثلىى  أصىىبح الىىذ  الكبيىى  العلمىى  التىىتثي  يظهىى  والتىى اج   الطبقىىء  وكتىى  التء يخيىى  للمصىىء   تتبعوىىء مىى    

  يىء   خى،ل مى  بوضىوح تجلىى مىء وهىو المخىء  م يوى  فى  اسىتق ا ه موىذ الشىءذل  الق ش  عم  ب  عل  الشي 
 وويىىل يىى ه  علىىى والتتلمىىذ عمىى  بىى  علىى  للشىىي  والسىىمء  المخىىء  وىى لم ي العلىى  وطلبىى  والرقهىىءء العلمىىءء عشىى ا 
 :اآلت  الوحو على والطلب  والمشءي  العلمءء هؤالء أب   أسمءء استع ا  ويمك  صحبت  

 سىىىىو  المتىىىىوف  األهىىىى ل محمىىىى  بىىىى  عبىىىى ال حم  بىىىى  الحسىىىىي  عبىىىى ه أبىىىى  الىىىى ي  بىىىى   المشىىىىهو  المىىىىؤ خ -1
  يء تى  األهى ل المىؤ خ ذكى  وقى   (الىيم  سىء ا  تىء ي  ف  ال م  ر تح) :كتء  مؤل  وهو   1458/هى855
 بعى  لسىمء  أيءمىء معى  وأقمى    تى  ثى :" قىءئ، الى م  تحرى  كتءبى  ف  الشءذل  الق ش  عم  ب  عل  للشي 
 .(116)"الشءذلي  ي  مو  وأخذ  المشءي   كت 

 وبم ي يى  بى  خءصى   اويى  لى  وكىء  المشىهو ي   تهءمى  مشءي  م   (117)ال  يو  محم  ب  أحم  الع،م  -2
 .(118)"ال غ " سمءهء مو  وا   جه  ف 

 مىى   عوىى ه وأقىىء  الشىىءذل  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي   ا  وقىى  األهىى ل  عبىى ال حم  بىى  حسىى  الشىىي  -3
 أحمى  الرقيى   فيقى  مى  أوشىت موى  وبتكليى  الشىءذلي   الط يقى  عى   وعوى  يى ه علىى وتتلمذ  (119)المخء بسءحل
 . ءسءلر   ذلك أوضحوء كمء  (120)ع   م يو  ف  للشءذلي    بءطء    م الحض

 بىى   للتبىى ك المخىىء فىى  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي   ا  الىىذ   (121)المسىىءو  أحمىى  بىى  يحيىى  الشىى ي  -4
 ف   اوي  صءح  كء  وأو  وك امءت   المسءو  الش ي  هذا فضءئل الش ج  ويو   أسلروء  كمء شع ا وامت ح 
 .(122)فيهء  ف  وثمءومءئ  وأ بعي  إح   سو  الموي  وافت  ولمء ح    وءحي 

 تهءمىى  صىىلحءء مىى  الرقيىى  وهىىذا ال يلعىى   عيسىىى بىى  محمىى  بىى  أبىىوبك  الىى ي   ضىى  القطىى  العىىءل  الرقيىى  -5
 .(123)المخء ف  الق ش  عم  ب  عل  الشي   ا  وق  المشهو ي  

 عمىى  بىى  علىى  الشىىي  يىى  علىىى تتلمىىذ الرقيىى  اوهىىذ  (124)الهءشىىم  الحضىى م  بكىى  أبىى  بىى  أحمىى  الرقيىى  -6
: شىيخ  عى  فيى  يقىول الرقيى  هىذا عى  وصىء   الب يهى  أو   وقى  الشىءذلي   ط يىق عى   وعوى  الشىءذل   الق ش 

 فيمىء الشى يع  محءسى  بىي  األول غيى  ك،مىء موى  وسىم  إال يىو  على  أتىى مىء وسىو   وعشى ي  خمسء خ مت "
 .(125)"ال بءو  الل و  والعل  المحم ي  الو اث  م   هو

 فهىو الق شى   عمى  بى  على  الشىي  عمومى  أبوىءء مى  وهىو  "الطيى " أحم  ب  بك  أبو المتصو  الرقي  -7
 بضىى  -هبيوىى  بىى   عسىىي  بىى  محمىى  بىى  عبىى ه بىى  علىى  بىى   عسىىي  بىى  أحمىى  بىى  بكىى  أبىى  الع،مىى  حريىى 
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 على  مى  كثيى ا" عوى  وأخىذ الق شى  مى ع بى  على  الحسى  أبىء الشىي  صىح  أوى  األهى ل المىؤ خ يذك  -الهءء
 . 1439/هى843 سو  وتوف  مو   قضءء ول  وق   (126)"الشءذلي  وكت  التصو 

 مشىىءي  األخلىىو  بلىى  مىى  -علىى  بىى  غىى،  الشىىي  بىى  حسىى  الىى ي  بىى   بىى  إبىى اهي  الىى ي  ب هىىء  الشىىي  -8
 ووىىءل المخىىء فىى  الق شى  مىى ع بىى  على  الشىىي  الىى ي  ب هىىء   ا  وقى  -حبشىى  جبىىل الىواف  ع لىى  مىى  الك هيى 
 .(127)صحبت 

 الشىقيق (128)األهى ل عبى ال حم  بى  القءسى  أبىو الشىي  الق شى  عمى  بى  على  الشىي  صىحبوا الذي  وم  -9
 .  اليم  سء ا  تء ي  ف  ال م  تحر  مؤل  األه ل للمؤ خ الثءو 

 مى  هوىءك المختلرى   اليم  طقموء م  الق ش  عم  ب  عل  الشي   ا وا الذي  العلمءء هؤالء إلى وبءإلضءف 
 األوصىىء   عمىى  بىى  أحمىى  الىى ي  شىىهء  المحىى ث المرسىى  ومىىوه  الىىيم   خىىء   مىى  و ا ه السىىر  عوىىءء تجشىى 

 أثوىءء فى  الق شى  عمى  بى  على  بءلشىي  والتقىى سىبق قى  ال جل هذا وكء  التءئ   بءلشء  المع و  الشءذل 
 إلىىى األوصىىء   الىى ي  شىىهء  وفىى  ولمىىء  (129)أسىىلروء كمىىء بيىىوه  فيمىىء األخىىو  وعقىى ا مصىى  إلىىى العلميىى   حلتىى 
 يلتقىىى  وأ  المخىىىء يىىى و  أ  يرتىىى  ولىى  وتعىىى   وا    بيىىى   موهىىىء يمويىىى  مىى   عىىى    ا  متىىىتخ   م حلىىى  فىىى  الىىيم 
 .(130)الق ش  عم  ب  عل  بءلشي 
 مى  الق شى  عمى  بى  عل  الشي   ا وا الذي  والرقهءء والطلب  العلمءء إلى إضءف  أو  إلى اإلشء   وتج      
 هوىءك فىإ  وصىحبت   مجءلسىت  ومى  علمى   مى  واسترء وا ل  واستمعوا اليم  خء   وم    المختلر اليم  م  

 ب  إب اهي  ال ي  ب هء  العء   الشي : أشه ه  ق  ه ويجلو  يعظموو  كءووا الذي  والشع اء العلمءء م  الع ي 
 المحجىو  محمى  بى  أبىوبك  المحقىق والعءل   (131) ح   م يو  موءطق إح   حي ا  صءح  مر   ب  أحم 

 وا   قى   مى  الح جى  موطقى  يقطى  كىء  الىذ  الحسىو  القى يم  أحمى  بى  إب اهي  إسحءق أبو والشي   (132)
 . (133)الموءطق تلك ف  واستق  الع اق ب،  م  ق   ج ه أ  ويقءل بتهءم   س   

ليى   مءوى   علمىءء أشه   م الق ش  عم  ب  عل  الشي  كء  لق  القول، وصفو   حتىى العلى   طلبى  هىءج  وا 
 المقىى بي   وم اتىى  الصىى يقي   ومقءمىىء  واألسىىمءء الحىى و  أسىى ا  فىى  يىىتكل  كىىء " بتوىى  ت،مذتىى  أحىى  وصىىر 
 الملقىىىىي   وأكىىىىءب  اإللقىىىىءء  ولطىىىىءئ  المىىىى    وتوىىىى ي،  والقطىىىى   واألفىىىى ا   واألوتىىىىء  واألبىىىى ال الغيىىىى  و جىىىىءل

 المخىء  م يوى  اوتعشى  عهى ه وفى   (134)"واإليوىء  الكبى    والتث يى  بءهلل  الروءء هب ومذ المتقي   وخصءئص
 الىىىيم  موىىىءطق مىىى  والرقهىىىءء العلمىىىءء مىىى  للكثيىىى  وقبلىىى  مىىى ا    إلىىىى وتحولىىى  مشىىىعء  علميىىىء م كىىى ا وأصىىىبح 
 يهىىء إل واألفئىى   القلىىو  يجىىذ  أ  مىى  الق شىى  عمىى  بى  علىى  الشىىي  وتمكىى   الىىيم  خىىء   ومىى  بىىل المختلرى  
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 الىىيم  أ   فىى  المخىء عىى    الشىع اء بعىى  إ  بىىل الىيم   بىى،  فى  الشىىءذلي  الصىىوفي  الط يقى  اوتشىى   وموهىء
 عوىى  عبىى  مىىء وهىىو الق شىى   عمىى  بىى  علىى  الشىىي  عهىى  فىى  حيوهىىء اإلسىى،م  العىىءل  فىى  الشىىءذلي  سىى  و يثىى 

  يء تى  أثوىءء ف  -التءئ  شء بءل المع و  الشءذل  األوصء   عم  ب  أحم  ال ي  شهء  والمح ث الشءع 
 :الق ش  عم  ب  عل  الشي  بهء امت ح قصي   ف  قءل حي  -لليم 

 اليم  ح  م  بمخء س   إ ث                 الحس  أب  الشءذل  اإلمء  س  
 . (135)ق سء للشءذلي  ب  فت         وق سء وصل  إذا مخءء َعِظ : أيضء وقول 
 فى  القهىو  شى ا  اكتشىء  الشىءذل  الق شى  عم  ب  عل  الشي  إلى يوس  م  هوءك أ  إلى اإلشء   وتج  
 ميوىءء علىى للسيط   ال ول  التوءف  وب أ للب   مص  ا عءلميء م ك ا حيوهء م  المخء لتصبح  (136)اليم  ب، 
 . (137)القهو  مش و  اكتشء  بع  كب   أهمي  ذا أصبح الذ  المخء
 :المخا بمدينة رباطه في ودفنه يالقرش عمر بن علي الشيخ وفا  :رابعا

 مى  اوط،قىء الىيم  فى  الشىءذلي  الط يقى  مؤسى  وحتهىء ومجتمعيى  علميى  وبصىم  بءلعطءء حءفل  حيء  بع    
 و فىىى   (138) 6221/ هىىىى828 سىىو  فىىى  الق شىىى  عمىى  بىىى  علىىى  الشىىي   حىىىل المخىىىء  م يوىى  فىىى  إقءمتىىى  مقىى 

 عل  الشي  خل  وق  هذا  الوء  يو  إلى قءئمء   ض يح   ال ومء  (139)ب  ويتب ك ي ا  مع و  وقب ه بءلمخء 
 وعبى  الرىتح وأبى  وعب المحسى  عبى ال ؤو  مىوه  السىخءو  ذكى  األبوىءء؛ مى  عى  ا الشىءذل  الق ش  عم  ب 

 فىى  مكءوتىى  لىى  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  بىى  الىى ي  عريىى  بىىى المكوىىى عبىى ال ؤو  وكىىء   (140)وغيىى ه  المغوىى 
 الضي  إك ا  ف  وال ه عب ال ؤو  ال ي  عري  و ث وق  المكء    بتب  لقب  إو  حتى أبي  حيء  ف  المجتم 
  (141)ال وايىء  بع  حس  سءئ، ي   ال كء  أو  حتى والمسءكي   للرق اء بي ه مء وبذل الواف  إلى واإلحسء 

 وهى  علىى سىء  وقى   (142)الى ي  اسىم  ولى    المجتمى  فى  بى  وا الىذي  الق شى  عم  ب  عل  الشي  أبوءء وم 
 عبىىى ال ؤو   الىىى ي  عريىىى  -األخىىىوا  وهىىىذا  الخيىىى   وأفعىىىءل بءلعبىىىء   عبىىى ال ؤو  الىىى ي  عريىىى  وأخيىىى  أبيىىى 
 فى  ت وجهىء التى  المجءهى  سىع ال ي  الشىي  أخى   وجتى  مى  الق شى  عمى  بى  عل  الشي  أبوءء همء -ال ي 
 . سلرء ذلك أوضحوء كمء  (143)الحبش  ب، 
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 خاتمة
 :اآلتي  بءلوتءئ  الخ و  وستطي  المختلر  وعوءويو  البحث محءو  م  سبق مء كل على ءتتسيس       

 مورتحىىء   تء يخيىىء   ميوىىءء كووهىىء إلىىى فبءإلضىىءف  صىىيتهء  وذا  الوسىىيط العصىى  فىى  المخىىء م يوىى  اشىىته   :أول 
 م يوىىى  ال شىىىه   فىىى   و ه بهىىىء واسىىىتيطءوه  العلمىىىءء بعىىى  لوىىى ول كىىىء  فقىىى  القىىى    موىىىذ الخىىىء ج  العىىىءل  علىىىى

 .اليم  موءطق كل م  والرقهءء العل  طلب  إليهء وف  مشهو ا علميء   م ك ا فتضح 
 اسىىتق ا ه بعىى  السىىءحلي  المخىىء م يوىى  إشىىهء  فىى  بىىء  ا  و ا الشىىءذل  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  أ   :ثانيددا
 الصىىوفي  ط يقىى  وشىى  فىى  الرضىىل لىى  كىىء  فقىى  المختلرىى   للعلىىو  التىى  ي  بتعبىىءء قيءمىى  إلىىى فبءإلضىىءف  فيهىىء 

 أ بطىى    إوشىىءء فىى  ت،مذتىى  أسىىه  كمىىء حيوهىىء  واألتبىىء  الم يىى ي  مىى  الكثيىى  اعتوقهىىء التىى  الىىيم  فىى  الشىىءذلي 
 .ع   م يو   أسهء وعلى اليموي  الم   بع  ف  الشءذلي  للط يق 

 عمىى  بىى  علىى  لشىىي ا عهىى  فىى  وحكمءئهىىء وعلمءئهىىء الىىيم  فقهىىءء مىى  لكثيىى    مىى ا ا المخىىء م يوىى  أضىىح  :ثالثددا
 موىءطق م  علمءء المخء م يو  ف   بءط  إلى فوف  اليمءوي   الح و  وتجءو  صيت  ذا  الذ  الشءذل  الق ش 
 .اإلس،م  العءل  ف  مختلر 

 الحيىء  فى  واضىح تتثي  ل  كء  فق  الشءذل   الق ش  عم  ب  عل  للشي  العلم  ال و  إلى بءإلضءف  :رابعا
 فى  إليى  والوافى ي  والمحتىءجي  للرقى اء وتبويى  الوىء  احتيءجىء  عوى  و ولى  فى  ذلىك ظه   ؛اليموي االجتمءعي 

 ال سىىىم  المسىىىتويي  علىىىى عليىىى  ع ضىىى  التىىى  المشىىىءكل بعىىى  حىىىل فىىى  إسىىىهءم  عىىى  فضىىى، المخىىىء  م يوىىى 
 .والشعب 
 والثقءفيىى  علميىى ال الحيىىء  فىى  الشىىءذل  الق شىى  عمىى  بىى  علىى  الشىىي  خلىى ه الىىذ  الكبيىى  للتىىتثي  وتيجىى  :خامسددا

 مى ا ا   ومسىج ه  بءطى  ظىل فقى  التء يخيى   الحقبى  تلىك ف  اليم  مستو  وعلى المخء م يو   اخل واالجتمءعي 
 . عمومء األحم  للبح  الغ ب  السءحل وم   تهءم  موطق  ف  والسيمء هذا  يوموء إلى الوء  م  لكثي   

 

 والمراجع المصادر قائمة
 المصادر: أول
 فىى  الىى م  تحرىى   ( 6216/هىىى811 تىىى محمىى  بىى  عبىى ال حم  بىى  الحسىىي  عبىى ه أبىى  الىى ي   بىى ) األهىى ل -

 الطبعى  صىوعءء  اال شء   مكتب  الحبش   محم  عب ه تحقيق الثءو   الج ء اليم   سء ا  تء ي 
 .2062 األولى 

 عبى ه تحقيىق  الىيم  صىلحءء طبقىء   ( 6298/هىى902 تىى السكسىك  عب ال حم  ب  عب الوهء ) الب يه  -
 . 6992 الثءوي   الطبع  صوعءء  اال شء   مكتب  الحبش   محم 

 الجىى ء  عىى   ثغىى  تىىء ي   ( 6120/هىىى921 تىىى أحمىى  بىى  عبىى ه بىى  الطيىى   عبىى ه محمىى  أبىىو) بءمخ مىى  -
 .6921 لو    ب بل  مطبع  الثءو  

 تقى ي   (8 -1) ال اب  المجل  لبل ا  ا معج (:  6228/هى121 تى يءقو  عب ه أب  ال ي  شهء ) الحمو  -
 .2008 األولى  الطبع  لبوء   الع ب   الت اث إحيءء  ا  الم عشل   عب ال حم  محم 
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 محمى  تحقيىق ال سىولي   ال ولى  تىء ي  فى  اللؤلؤيى  العقىو   ( 6209/هىى862 تىى الحسى  بى  عل ) الخ  ج  -
 الثءويى   الطبعى  صىوعءء  اليموي   والبحوث ال  اسء  م ك  األول  الج ء الحوال   األكو  عل  ب 

6982. 
 تحقيىق الىيم   أهىل أكىءب  طبقء  ف  الحس  الرءخ  العق   ( 6209/هى862 تى الحس  ب  عل ) الخ  ج  -

 .2009 األولى  الطبع  صوعءء  وءش و   الج ي  الجيل الثءلث  الج ء وأخ و   العبء   عب ه
 .6981 السءبع   الطبع  للم،يي   العل   ا   2م    األع، كتء  ؛(ال ي  خي ) ال  كل   -
 الج ء التءس   الق   ألهل ال،م  الضوء  ( 6291/هى902 تى عب ال حم  ب  محم  ال ي  شم ) السخءو  -

 الطبعى  بيى و   الجيل   ا  الح ي    محم  ب  وعل  ال عبل  إب اهي  ب  عب ه تحقيق الخءم  
 . 6992-هى6262 األولى 

 أهىل الخىواص طبقىء   ( 6281/هىى892 تىى ال بيى   عبى اللطي  بى  احم  ب  احم  العبء  أب ) ش ج ال - 
  .6981 األولى  الطبع  بي و   الموءهل   ا + والتو ي  للوش  اليموي  ال ا  واالخ،ص  الص ق

 األول  الجى ء   األمىي البلى  تىء ي  ف  الثمي  العق   ( 6228/هى822 تى أحم  ب  محم  ال ي  تق ) الرءس  -
 . 6981/هى6201 الثءوي   الطبع  بي و   ال سءل   مؤسس  الرق   حءم  محم  تحقيق

 علىى  بىى  محمىى  تحقيىىق العىى    ج يىى   صىىر   ( 910/هىىى210   يعقىىو  بىى  أحمىى  بىى  الحسىى ) الهمىى او  -
 .6990 صوعءء  اإل شء   مكتب  الحوال   األكو 

 فىى  االعتبىىء  المسىىمى وصىىء  تىىء ي   ( 6280/هىىى182 تىىى محمىى  بىى  عبىى ال حم  الىى ي  وجيىى ) الوصىىءب  -
 الطبعىىىى  صىىىىوعءء  والبحىىىىوث  ال  اسىىىىء  م كىىىى  الحبشىىىى   محمىىىى  عبىىىى ه تحقيىىىىق واآلثىىىىء   التىىىوا ي 
 .6999 األولى 

 تحقيىق الميمىو   الىيم  بتخبىء  العيىو  قى    ( 6121/هىى922 تىى على  بى  عبى ال حم ) الشيبءو  ال يب  اب  -
 . 6988/هى6209 الثءوي  الطبع  الحوال   و األك عل  ب  محم 

 تحقيىق  بيى   م يوى  تىء ي  فى  المسىتري  بغيى   ( 6121/هىى922تى عل  ب  عب ال حم ) الشيبءو  ال يب  اب  -
 .2001 الثءوي   الطبع  صوعءء  اال شء   مكتب  الحبش   محم  عب ه

 مكتب  الحبش   محم  عب ه تحقيق سولي  ال   ال ول  تء ي  الهج    التءس  الق   ف  عء  مجهول مؤل  -
 .6982 صوعءء  الج ي   الجيل

 

 المراجع: ثانيا
 .6911 صوعءء  الج ي   الجيل مكتب  اليم   ف  والرقهءء الصوفي   (حم م عب ه) الحبش  -
 والثقءفىى  للت بيىى  الع بيىى  الموظمىى  الق يمىى   اليمويىى  الوقىىو  مىى  مختىىء ا  وآخىى و  ( القء   عبىى محمىى ) بءفقيىى  -

 .6981 توو   الثقءف   إ ا    والعلو 
 الطبعىىى  القىىىءه    المصىىى ي   الوهضىىى  مكتبىىى  األف يقيىىى   القىىىء   فىىى  اإلسىىى،  اوتشىىىء   (حسىىى  إبىىى اهي ) حسىىى  -

 .2000 ال ابع  
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 وءشى و   ال شى  مكتبى  بهىء  المسىلمي  وأحوال اف يقيء ف  اإلس،  اوتشء  تء ي   (عب الرتءح عب الغو )  ه   -
 .2001األولى  الطبع  ال يء   لسعو ي  ا

 و ا   إص ا ا  للهج    وال اب  الثءلث الق وي  ف  اليم  ف  العلمي  الحيء   (عب الواح  عب ال حم ) الشجء  -
 .2002 صوعءء  والسيءح   الثقءف 

 .6990 طبع   مشق  الرك    ا  اليم   ع  ويبو  كتءبء  ف  التء يخي  المء    (قءئ  أحم ) الصءي   -
 مكتبى  الطءه يى   ال ولى  عهى  وهءيى  حتىى اإلسى،م  العصى  فى  الىيم  تىء ي  موج   (أحم  محم ) الكءمل -

 . 2061/هى6228 الثءوي   الطبع  صوعءء  الج ي   الجيل
 الىيم   فى  العءمى  الحيىء  ف  وأث هء ال سولي  ال ول  عص  ف  القبلي  التم  ا   (عو  حسي  ط ) ه يل -

 .2062 األولى  الطبع  ع    والوش   ل  اسء ل الوفءق  ا 
 

 المحرر  الكتب ضمن دراسات: ثالثاا 
 موشىو  بحىث ال سىولي   ال ولى  عهى  فى  والى عو  العلمى  و و هى  الت كيى  علمىءء(: حسىي  محم ) الصءف  -

 تعىىى ) والثقءفىىى   للعلىىىو  السىىىعي  ومؤسسىىى  تعىىى  جءمعىىى  اآل ا  لكليىىى  األول العلمىىى  المىىىؤتم  ضىىىم 
 الويىىل  مطبعىى  الثىىءو   الجىى ء  ( 2009 مىىءيو 21-21 العصىو   مىى  علىىى الثقءفيىى  الىىيم  عءصىم 

 .112إلى 111 م  الصرحء    2060 تع  
 الدوريات: رابعاا 

 الملىىك جءمعىى  مجلىى  ال سىىولي   ال ولىى  عصىى  فىى  الىىيم  فىى  الملىىوك العلمىىءء  (علىى  بىى  محمىى ) الع وسىى  -
 .11إلى 21 م  لصرحء ا   2060/هى6226 22المجل  ال يء   سعو  

 الجءمعي  واألط وحء  ال سءئل: خءمسء
  سىءل   "تء يخيى    اس " ( 19– 17ق/ هى13-هى11ق) اليمو  الب  تجء   (:ه عب  أحم  أ و ) الخطءب  -

 . 2002 يوليو اليم   صوعءء  جءمع  موشو    غي  مءجستي 
 موشو    غي  مءجستي   سءل  ال سولي   ال ول  عص  ف  بمك  اليم  ع،ق   (محم  عب ه أ و ) ال ه   -

  . 2062 أغسط  تع   جءمع 

 


