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  اْلَمْقِرْیِزيِّ الشَّاِفِعيِّ اْلِمْصِريِّ ُمَؤرِِّخ َأْحَمَد ْبِن َعِليِّللَعالَمِة اْل   
  

  )ھـ ٨٤٥ ــ٧٦٦(  
  

  ِبْیٍح اْلَحْضَرِمّيَص اْعَتَنى ِبَھا َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 الطُّْرَفُة الَغِریَبُة ِفي َأْخَباِر َواِدي َحْضَرَموَت الَعِجْیَبِة     
 

2 
 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم                                        

  .لَّم تسليماً كثرياوس، االهوعلَى آله وصحبِه ومن و، والصالةُ والسالم علَى رسولِ اِهللا، احلمد ِهللا
أما بعد :فقد وجبنيِ م من دتجوعِ م)رائلِ الْسالْيزِرِقْم يمطُوطةخ (الةً جرِسقَدهااَء يف متم" :دعوب : هذفَه
ة وثَالثني من أَخبارِ وادي حضرموت علَّقْتها بِمكَّةَ ـ شرفَها اُهللا تعالَى ـ أيام مجاوريت بِها يف عامِ تسعجملَةٌ 

  .انتهى" ة حدثَنِي بِها ثُقَات من قَدم مكَّةَ من أَهلِ حضرموت وثَمانِمائَ
وتمرضارِيخِ حيداً إىل تدج يفضالةُ تسالر تا كانولَم ، ذَاكآن ةرشتنريِ الْماطاَألسو افَاترنِ الْخثُ عدحتوت  

أنْ  ـ اليومـ افيين رخال زالَت بقاياها موجودةً إىل يومنا هذَا ـ والَّتي يرِيد هلا بعض الْيف القَرن التاسعِ والتي 
موتضرإىل ح ودعت !!  

ع تمزفَعرا قَدلَيهيقِ علعلَى الت رتا سطَاعِ ـ كَمتسالْمهذه نم لِّهحي القَارِئِ يف مأَخ اه الةسالر .  
  ! واُهللا حسبِي

الَةسالر هذي هي فلمع:  
  :وقَد قُمت يف سبِيلِ ذَلك بِما يلي

  .بِ الرسالةـ التعرِيف بالبلدان واَألصقاعِ والنواحي املذْكُورة يف صل١ْ
  .الرسالة هذه َألعالمِ املذْكُورة يفـ ترجمت لبعضِ ا٢
  .ـ فسرت بعض الْمفْردات الغرِيبة الَّتي قَد تصعب علَى القَارِئ٣ِ
٤هعوضيف م لَيهع هبِينوالت جِدإنْ و قْطالحِ السبإِص تـ قُم.  
٥ائرالغريِ واطاَألس لْكيف ت ةيقَدطَاِء العلَى اَألخع لَّقْتمِـ عاللْعرياً لذْكلِ وتاهلجاً لهبِينبِ ت.  
٦ةرِ املذْكورياطاَألس لكتل اوِيننع لْتعـ ج.  
  .وهي َألحد تالميذه كَما ستراه يف موضعه،ِكَرت ترجمةً للمصنفـ ذ٧َ
  .ملقْرِيزِي بِهذه الغرائبِـ أَوردت ترجمةَ الراوِي الَّذي حدثَ ا٨
٩زِيقْرِيالْم افَها أَضم تنيـ ب قليلٌ جِد وهو الةسلراًل.  

الةسالر ماس:  
 ابِهتك نم هتميف ترج اوِيخالس هدرأَو فَقَد الةسالر ما اسوأم)نلِ القَرعِ َألهِء الَّالموعِ الضاسكَذَا) الته:  

]ةبجِيت العوضرمارِ حبي أَخةُ فبرِيفةُ الغالطُّر[ ا أَذَكَوهوردُه انِوكَالشي ي ف)البالطَّ رِد١/٨٣) (عِال(  
ذُهيلْمت هدري  وأَودررِي بغت نب فسويايف: (يفلِ الصهنالْم (ِفْسبِن يمسالتادوز ةَ : ةمكَل)ِارد ( وا هأم: أي

كَما وصفَها في كتابِه ] جملَةٌ من أَخبارِ وادي حضرموت[ :املصنف نفْسه فَقَد وصفَها يف نفْسِ املخطُوطَة بأنها
)قُودرِ العرا) دبِكَونِه: ]رضي حادارِ وبي أَخَءاً فزبِجائرالغ وتم[  

طُوطَةخالْم ردصم:  
من مجموعة مخطُوطَة جمعت رسائلَ ) املكتبة العربية الشاملة(من الشبكَة العنكَبوتية موقعِ  الرسالَةُ مأْخوذَةٌ
  : بباريس الوطنية من املكتبة) ميكروفيلم(الْمقْرِيزِي على 
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 L La Bibliothe que National de France LL وهي نسخةٌ مكتوبةٌ باخلطِّ الن خيس
  .سطْراً، يف كُلِّ سطْرٍ من مثاينِّ إىل عشرِ كَلمات تقْرِيباً ٢٤بِ اد، مسطرتها يف الغالتعمالْ

  .حةًومن ضمنِها هذه الرسالةُ؛ وتقَع يف أَحد عشر صفْ
 ةالثَّانِي ةفْحيف الص وبكْت٧٧(م  ةابِع٧٨ويف الر  ةس٧٩ويف اخلام  ةري٨١(ويف اَألخ (  

ا وهلَيَء عيال ش اتفَحالص ةقيب.  
  :اَألخريةِ منهاووهذه صورةُ الصفْحة اُألولَى                             

   
   :يف كرامات أَهلِ اِإليمان واجلماعة عقيدة أهلِ السنةتوطئة حولَ 

  اوِيالطَّح امـ ـ قَالَ اِإلمياُهللا ـ ف همحر عقيدتالْ همعوفَرـبِ ة )ةاوِيالطَّح : (  
 "نمؤنا واَء بِمج نم ،هِماتامكَر حصنِ وع الثِّقَات نم رِوهِماتاهـ " اي  
  ) :الواسطية(ـ وقَالَ شيخ اِإلسالمِ ابن تيميةَ ـ رحمه اُهللا ـ في عقيدته الْمعروفَة بِـ  
"نمو لِ ولِأُصأَه ةنالس :يقدصالت اتاماِء بِكَريلا اَألومرِي وجلَى اُهللا يع يهِمدأَي مارِقِ نوخ اتادي الْعاعِ فوأَن 

 وعن وغَيرِها، الْكَهف سورة في اُألممِ سالف عن كالْمأْثُورِ والتأْثريات، الْقُدرة وأَنواعِ والْمكَاشفَات الْعلُومِ
  اهـ "الْقيامة يومِ إِلَى فيها موجودةٌ وهي اُألمة، رونقُ وسائرِ والتابِعني الصحابة من اُألمة هذه صدرِ

  :وقَالَ العالمةُ اَأللبانِي رحمه اُهللا ـ   
 الَقَ كلذَلو ،رٍصع لِّكُ يوف انمز لِّكُ يف نيحالالص نينِمؤلمل ةٌتابِثَ يهِفَ ا،هاركَنإِ وزجي ام ةلَمجالْ يف ةُامرالكَ"
                : مِلْالع لِهأَ نم مهلُائقَ

  هالمكَ نْذَبانفَ ااهفَن نمو*** هامرالكَ ايلوَألل نتبِثْوأَ
 مهنأَ ثُيحبِ نيحالوالص اِءيولَألا نِع اتامرالكَ ةايكَح يف ولَغَ اسالن نَّأَ عقَو يذالَّ فساَأل عم هنأَ الإِ      

 بِتالكُ ونطُب يف وثٌثُبم اذَه ،اتامركَ تسيلَو اتانهإِ ـ اهيف انلْمأَت ولَـ  يه اتامركَ ونَوري واحبصأَ
عفَراه من درسا،ه لكأَ نالكَ لَصرامابِثَ ةةٌت يف الكابِت والسنفَ ،ةالقُ يفرآن الًثَم :  
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  }  اللَّه عند من هو قَالَت هذَا لَك أَنى مريم يا قَالَ رِزقًا عندها وجد الْمحراب زكَرِيا علَيها دخلَ كُلَّما{
 ةَيداجلد ةَجازِالطَّ ارمالثِّ وأَ امعالطَّ دجِت تانكَ ،ميرم يدةللس لَّجو زع اِهللا نم ةٌامركَ هذهفَ) ٣٧: عمران آل(
يف بيتاه ونَد يد مناه.  

 لْزت ملَ مثُ ،ةٌامركَ اًضيأَ هذه) ٢٥: مرمي(} جنِيا رطَبا علَيك تساقطْ النخلَة بِجِذْعِ إِلَيك وهزي{: كلذَكَ
، لُبقَ ايمف ال، انهم ائًَيش ركني نْأَ انَسنِإلل نكمي ال هنأَ يثُحبِ ةحيحالص ثيادحاَألوبِ ىووتر ىرتت اتامرالكَ

الو فايم بعد الرالَسفَ ،ةفي زنِم بِالناُهللا ىصلَّ - ي عليه وآله لَّوسم - قَوعكَ ترامات متعدةٌد لبضِع الصحابة، 
 - ملَّوس وآله عليه اُهللا ىصلَّ - يبِالن دنع والُغش مهضعب اَءج ةابحالص دهع يف ... مهلَبقَ نمل تعقَو كلذَكَ
 عٍرذْأَ ةَرشع هاممأَ يقرِالطَّ ُءيضت تانكَفَ ،اًصع مهدحأَ عم تانكَفَ ةٌملْظُ لُليوالَّ ،لِليالَّ نم رٍخأَتم عٍيزِه ىلَإِ

 نكولَ القًا،طْإِ اهاركَنإِ نكمي ال ةُحيحالص اتامرالكَفَ ،ارِالد ىلَإِ والُصو ىتح ،رٍينِم احٍبصم يلَدنق اكنه نَّأَكَ
  .اتانهإِ تارص ىتح اتامرالكَ ةايور يف اسالن عسوت اًفآنِ ترشأَ امكَ

       الْوكُذْمور الكُ يفوبِ بِتخاصة كتاب ماَأل عسف الشديبِطُ دع عشرالْ اتمرات القَ يفاهرة، اسمه :
 ةنجالْبِ ينرِشبمالْ ةرشعلْل مجرت هنأَ يفكْي لَاضفَأَ اَءملَعل مجِرتي لُجالر اذَه )ينِارعلشل ...ىربالكُ اتقَبالطَّ(
ولكارِب لَالعالَّ اِءمذين وااُءج من بعدهثُ ،مأَ مفس وانطَّح يف التمِاجِر حىت وىلَإِ لَص ترجما ةلبوِدي أَوالِثَم 
هالِءؤ مالْ نمعروفني من الصوفيفَ ،ةييوِر عنأَ مهشاَءي هكَ يلْقُ امإِ: انهانات، لْب هرِفْكُ ييات، واذَه الكتاب 
طْمبوع عشرالطَّ اتبعات.  
كُذْير يف ترجمأَ ةحدهأَ منالَقَ ه :تكْرقَ تيول للشكُ( ِءيفَ نونُكُي( عرِشين سأَ ةًنادب م؟!اِهللا ع   
هبِ وعنِيه يينِع :وىلَإِ لَص مرتبلُاُأل ةوهية، ىلَإِ لْب مرتبة الروبِبية، تكْرقَ تيول للشكُ( ِءيفَ نونُكُي( عرِشين سةًن 
 كروش رفْكُ اذَه ،ونُكُيفَ نكُ: ِءيلشل ولُقُي انَكَفَ اِهللا عم اًبدأَتم نكُي ملَ كلذَ دعبو كلذَ لَبقَ امأَ!  اِهللا عم اًبدأَ
يف الروبِبية، اذَه الْ انَكَ اممونَكُرِش يكُرِشبِ نوه :}نلَئو مهأَلْتس نلَ مخق اتومالس ضاَألرو قُولُنلَي اللَّه {
  .اِءيولاُأل ارِبك نم نيلاصالو نم اذَه نَّأَ ركَذْي اذَه) ٢٥: لقمان(

 كلذَ واركَنأَفَ ،يقِرِالطَّ ةعارِقَ ىلَع ةارماحل يف ةَشاحالفَ لُعفْي هنأَ يئر يذالَّ لِجالر كلذَ ةَصق ركُذْي كلذَكَ     
لَعيالَقَفَ ؛ه :هناك سفيةٌن يف البرِح تغرأَفَ قان سددتا،ه اذَه كُذْمور الكَ يفرامات اي جمةُاع  !  
 مِاسبِ اتيرِفْكُ لْب اتافَخس نم ابِتالك اذَه يف امع اًحفْص برِضن ،اًدجِ ةٌريثكَو ةٌريثكَ اُءيشأَ

  )٤/٨٣٨) (سلسلة جامع تراث األلباين( من انتهى."..اتامرالكَ
وذْكُرنا سنالَى ـ  هعاَء اُهللا تـ إِنْ شجةًلَم مالكَ نرامات ما م تثَبيف الصحيحمِ  نِيالكَرِي بِيابِ النحَألص
   :وأَرضاهم أَجمعني، ورِضي اُهللا عنهم ) ملَّسيه وصلَّى اُهللا علَ(
   :يقُولُ الْبراَء سمعت قَالَ إِسحق أَبِي عنفَـ ١

 للنبِي ذَلك فَذَكَر :قَالَ ،هغَشيت قَد سحابةٌ أَو ضبابةٌ فَإِذَا فَنظَر ،تنفر فَجعلَت دابةٌ الدارِ وفي ،الْكَهف رجلٌ قَرأَ
 اهور .متفق عليه"للْقُرآن تنزلَت أَو ،الْقُرآن عند تنزلَت السكينةُ فَإِنها ؛فُالنُ اقْرأْ" :فَقَالَ )وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى(

البارِخبِ ي٣٣٤٥( مِقْر( ومسلم بمِقْر )١٣٢٦(.  
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  :قَالَ عنه اللَّه رضي هريرةَ أَبِي عن ـ٢
"  عمر فَإِنه أَحد أُمتي في يك فَإِنْ محدثُونَ ممِاُأل من قَبلَكُم فيما كَانَ لَقَد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ

رواه البارِخي في صحيحبِ ه٣٤٦٩( مِقْر(  ِقْما بِرهناُهللا ع يضةَ رشائع ثيدح نم ملسم اهورو)٢٣٩٨.(  
 عمارا علَيهِم واستعملَ ،فَعزلَه ،عنه اللَّه رضي عمر إِلَى سعدا الْكُوفَة أَهلُ شكَا :"قَالَ سمرةَ بنِ جابِرِ عن ـ٣

 تحِسن ال أَنك يزعمونَ ِءهؤال إِنَّ :إِسحاق أَبا يا فَقَالَ ،إِلَيه فَأَرسلَ ،يصلِّي يحِسن ال أَنه ذَكَروا حتى فَشكَوا
 أَخرِم ما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ ةَصال بِهِم أُصلِّي كُنت فَإِني" واللَّه أَنا أَما :إِسحاق أَبو قَالَ ،تصلِّي
 فَأَرسلَ ،إِسحاق أَبا يا بِك الظَّن ذَاك :قَالَ "خريينِاُأل في وأُخف ،ولَيينِاُأل في فَأَركُد ،الْعشاِء ةَصال أُصلِّي ،عنها
هعال مجر اال أَوإِلَى رِج أَلَ الْكُوفَةفَس هنلَ عأَه الْكُوفَة لَمو عدا يجِدسأَلَ إِال مس هنونَ ،عثْنيوفًا ورعى ،متح 

 سعدا فَإِنَّ انشدتن إِذْ أَما :قَالَ سعدةَ أَبا يكْنى قَتادةَ بن أُسامةُ لَه يقَالُ منهم رجلٌ فَقَام ،عبسٍ لبنِي اًجِدمس دخلَ
 إِنْ اللَّهم :"ثبِثَال دعونََّأل واللَّه أَما :سعد قَالَ .الْقَضية في يعدلُ وال ،بِالسوِية يقِْسم وال ،بِالسرِية يِسري ال كَانَ
 سئلَ إِذَا بعد وكَانَ، بِالْفتنِ وعرضه ،فَقْره وأَطلْ ،رهعم فَأَطلْ ـ وسمعةً رِياًء قَام ـ كَاذبا هذَا عبدك كَانَ

  "! سعد دعوةُ أَصابتنِي مفْتونٌ كَبِري شيخ" :يقُولُ
 الطُّرقِ في للْجوارِي لَيتعرض نهوإِ ،الْكبرِ من عينيه علَى حاجِباه سقَطَ قَد ،بعد رأَيته فَأَنا" :الْملك عبد قَالَ

نهزمغي ". رواه البارِخي في صحيحبِ ه٧٥٥( مِقْر(.  
  : أَبِيه عن عروةَ بنِ هشامِ عنـ ٤
 فَقَالَ الْحكَمِ بنِ مروانَ إِلَى فَخاصمته أَرضها من اًشيئ أَخذَ أَنه زيد بنِ سعيد علَى ادعت أُويسٍ بِنت أَروى أَنَّ"

يدعا :سأَن تذُ كُنآخ نا مهضئًا أَريش، دعي بالَّذ تعمس نولِ مسر لَّى(اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا :قَالَ )!ومو 
تعمس نولِ مسر لَّى( اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ )و تعمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي:   

"نذَ ما أَخربش نضِاَأل ما رظُلْم قَهعِ إِلَى طُوبس نيضأَر ."  
  ! أَرضها في واقْتلْها ،بصرها فَعم كَاذبةً كَانت إِنْ اللَّهم ":فَقَالَ. هذَا بعد بينةً أَسأَلُك ال :مروانُ لَه فَقَالَ

  "  فَماتت حفْرة في وقَعت إِذْ أَرضها في تمشي هي بينا ثُم .بصرها ذَهب حتى ماتت فَما :"قَالَ 
  .هلَ ظُواللفْ )١٦١٠( مِقْربِ هحيحص يف ملسم اهور) ٣١٩٨(رواه البخارِي في صحيحه بِرقْمِ 

 إِال أُرانِي ما فَقَالَ اللَّيلِ من أَبِي دعانِي أُحد حضر لَما: قَالَ ما ـعنه اللَّه رضياِهللا ـ  بنِ عبد جابِرِعن  ـ٥
 نفْسِ غَير منك علَي أَعز بعدي أَترك ال وإِني )وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى( النبِي بِأَصحا من يقْتلُ من أَولِ في مقْتوال
 ،قَتيلٍ أَولَ فَكَانَ فَأَصبحنا ،خيرا بِأَخواتك واستوصِ ،فَاقْضِ اًدين علَي فَإِنَّ )وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى( اللَّه رسولِ
نفدو هعم ري آخرٍ فقَب، ثُم لَم بطفِْسي تأَنْ ن كَهرأَت عرِاآل مخ،  »هتجرختفَاس دعب ةترٍ سهفَإِذَا ،أَش ومِ هوكَي 

هتعضةً وينه رغَي أُذُنِه « رواه البارِخي في صحيحبِ ه١٣٥١( مِقْر(.  
 اللَّه صلَّى( النبِي عند من خرجا )وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى( النبِي أَصحابِ من رجلَينِ أَنَّ :مالك بنِ أَنسِوعن ـ ٦

هلَيع لَّمسي )وف لَةلَي ةمظْلا ممهعمثْلُ ونِ مياحبصيئَ الْمضيان نيا بيهِمدا أَيقَا فَلَمرافْت ارص عكُلِّ م داحا ومهنم 
داحى وتى حأَت لَهأَه ." رواه البارِخي في صحيحقٍ هطُر نبِ م٤٦٥( مِقْر ٣٨٠٥ و ٣٦٣٩ و.(  
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 علَيهِم وأَمر اًعين عشرةً) وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى( اللَّه رسولُ بعثَ :قَالَ عنه اللَّه رضي هريرةَأَبِي عن وـ ٧
ماصع نب اَأل ثَابِتارِيصن دمِ جاصنِ عب رمنِ عطَّابِ بى الْختوا إِذَا حكَان ةدبِالْه نيفَانَ بسكَّةَ عموا ورذُك يحل 

نذَ ملٍهقَالُ يي مو :لَهنانَ بيحوا؛ لفَرفَن مبِقَرِيبٍ لَه نم ائَةلٍ مجامٍ روا رصفَاقْت مهى ،آثَارتوا حدجو مأْكَلَهم 
رمي التزِلٍ فنم لُوهزفَقَالُوا ،ن: رمت ثْرِبوا .يعبفَات مها آثَارفَلَم سح بِهِم عماص هابحأَصئُوا وعٍ إِلَى لَجضوم 

 عاصم فَقَالَ ؛أَحدا منكُم نقْتلَ ال أَنْ والْميثَاق الْعهد ولَكُم بِأَيديكُم فَأَعطُوا انزِلُوا :لَهم فَقَالُوا الْقَوم بِهِم فَأَحاطَ
نب ا :ثَابِتهأَي ما ،الْقَوا أَمزِلُ الفَ أَني أَنف ةمرٍ ذكَاف، قَالَ ثُم: ماللَّه بِرا أَخنع كبِيلَّى( نص اللَّه هلَيع لَّمسو( 

مهوملِ فَربلُوا بِالنم فَقَتاصلَ ،اًعزنو هِمفَرٍ ثَةُثَال إِلَيلَى نع دهيثَاقِ الْعالْمو: مهنم بيبخ، زودي نب ةنثلٌ ،الدجرو 
را .آخوا فَلَمكَنمتاس مهنأَطْلَقُوا م ارتأَو هِمِسيق مطُوهبا فَرلُ قَالَ .بِهجثُ الرذَا :الثَّاللُ هرِ أَودالْغ اللَّهال و 

كُمبحي إِنَّ أَصال لؤةً ِءبِهوأُس رِيدلَى يالْقَت فَجوهرر وهالَجعى وأَنْ فَأَب مهبحصي. قطُلبٍ فَانيببِخ، ديزنِ وب ةنثالد 
 بن الْحارِثَ قَتلَ هو خبيب وكَانَ ،خبيبا نوفَلٍ بنِ عامرِ بنِ الْحارِث بنو فَابتاع ،بدرٍ وقْعة بعد باعوهما حتى

 بِها يستحد موسى الْحارِث بنات بعضِ من فَاستعار قَتلَه أَجمعوا حتى أَسريا عندهم خبيب فَلَبِثَ ،بدرٍ يوم مرٍعا
هتارفَأَع جرفَد ينا بلَه يهلَةٌ وى غَافتح اهأَت هتدجفَو هسلجلَى مع فَخهى ذوسالْمو هدبِي قَالَت تةً فَفَزِععفَز 
 خبيبٍ من خيرا قَطُّ أَسريا رأَيت ما واللَّه :قَالَت ذَلك فْعلََأل كُنت ما ؟أَقْتلَه أَنْ أَتخشين :فَقَالَ خبيب عرفَها
اللَّهو لَقَد هتدجا وموأْكُلُ يي طْفًاق نبٍ مني عف هدي هإِنو وثَقلَم يددا بِالْحمكَّةَ وبِم نم ةرثَم تكَانقُولُ وت هإِن 
قلَرِز قَهزر ا اللَّهبيبا خوا فَلَمجرخ بِه نمِ مرالْح لُوهقْتيي للِّ فقَالَ الْح ملَه بيبونِي :خعد نِ لِّيأُصيتكْعر 

كُوهرفَت كَعنِ فَريتكْعفَقَالَ ر: اللَّهال ووا أَنْ لَوِسبحا أَنَّ تم بِي عزج تلَزِد، قَالَ ثُم: ماللَّه هِمصا أَحددع، 
ملْهاقْتا وددال ،بقِ وبت مهنا مدأَح، أَ ثُمشقُولُ أَني:  

  مصرعي للَّه كَانَ جنبٍ أَي علَى*** مسلما أُقْتلُ حني أُبالي لَستفَ 
كذَلي وف اِإل ذَاتإِنْ لَهأْ وشي  ***ارِكبلَى يالِ عصلْوٍ أَوعِ شزمم  

ثُم قَام هو إِلَيةَ أَبعورةُ سقْبع نب ارِثالْح لَهكَانَ ،فَقَتو بخبي وه نكُلِّ سمٍ للسلَ ما قُتربال صةَالص. ربأَخو 
هابحأَص مووا ييبأُص مهربثَ خعبو اسن نشٍ ميمِ إِلَى قُراصنِ عب ثَابِت نيثُوا حدح هلَ أَنا أَنْ قُتوتؤٍء ييبِش هنم 

فرعكَانَ يلَ وقَت جا الريمظع نم هِمائظَمثَ ،ععفَب مٍ اللَّهاصعثْلَ لم الظُّلَّة نرِ مبالد هتمفَح نم هِملسر فَلَم 
  !! شيئًا منه يقْطَعوا أَنْ يقْدروا

  بدرا شهِدا قَد صالحينِ رجلَينِ الْواقفي أُميةَ بن لَوهال الْعمرِي الربِيعِ بن مرارةَ ذَكَروا :مالك بن كَعب وقَالَ
رواه البارِخي في صحيحاَألبِ هامِقَر التالي٣٠٤٥( :ة ٣٩٨٩ و  ٤٠٨٦و(.  
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 قْرِيزِيةُ الْممجراُهللا(ت همحر( :  
         رِي بغت ابن ذُهيلْمي يف قَالَ تدالْ(ريافلِ الصهنجِم) مرتمهخياً لَش :  

وه"أمحد بن عبنِ لي بنِ القادرِ عبد بنِ حممد بنِ إبراهيم بنِ متيمِ بنِ حممد عبد الصمدالش ،يخ اإلمام البارع ،
عمةُد املؤرخنيوع ،ني احملدثنيتقي ، رِاملقْ ينِالدزِييالب ،لَعكِّباَأل يلِصاملصري ، املولد ارِوالد فَوالواة .  
مولدعلى م وتفقَّه ،ونشأَ بالقاهرة ،اتينبِس وسبعمائة ستني سنة بعد ذْههوه ةبِ احلنفيو ذْمهالعالم هدج ب ة

لَ شبنِ الصائغِ، مث حتو ينِ حممدمشسِ الدافعياً بعم ددل طويلة ةساَألب نبٍ مسبيل، وس هابِ ذَكَرالكَم ع من ثري
الشيخِ بروالشيخِ ه ،احلراوِي بنِ علي ينِ حممدناصرِ الد ني، ومماالش احدالو بنِ عبد الدينِ إبراهيمِ بنِ أمحد ان

سالمِ سراجِ الدينِ عمر البلقيين، واحلافظ زينِ الدينِ العراقي، واهليثمي، ومسع برهان الديِن اآلمدي، وشيخِ اإل
مبكَّةَ منِ ابنِ سكَّر، والنشاوري، وغريِهما، وله إجازةٌ من الشيخِ شهابِ الدينِ األذرعي، والشيخ اِء الدينِ أيب 

إلسنوي، وغريِهم، وتفقَّه وبرع، وصنف التصانِيف املفيدةَ النافعةَ اجلامعةَ لكلِّ البقاِء، والشيخِ مجالِ الدينِ ا
  . علْمٍ، وكانَ ضابِطاً مؤرخاً، مفَنناً، محدثاً، معظَّماً يف الدولِ

حادي عشرين شهرِ رجبٍ سنة إحدى  يف) برقُوق(ك ولي حسبةَ القَاهرة غَير مرة، أَولَ والياته من قبلِ املل
اً عن شضوع ومثامنائةمنِ ميسِ الدحمد ِالنزِلَ بالقَِسانِجمث ع ،ياضيف س ينِ العينتايبرِ الددي بادسِ عذي رِش ين

ائلِ الدولَة وق يف أَشمائف دينية، وعرِض عليه قضاُء دوليها عنه أيضاً، وولي عدةَ وظ ماحلجة من السنة، ثُ
دفَر ةرياصالن كلَ ذَلقْبى أَنْ يفَأَب .  

 وته يفد معاته وبيتب الكثري خبطِّه، وانتقَى أَشياَء، وحصلَ الفوائد، واشتهر ذكره يف حوكانَ إِماماً مفَنناً، كَ
ن شتى، ومحاضرةً جيدةً إىل الغاية السيما يف ذكْرِ اسحار به يضرب املثَلُ، وكانَ له مى صترِه، حييخِ وغَالتارِ

م لَفالسن لَالعاِء والْموغَم لوكوكَي ،كرِ ذَلةواخللو الزِماً للعبادةم ،ارِهعاً يف دقَطنانَ م إىل أحد دردتقلَّ أنْْ ي ،  
  .إِال لضرورة، إال أنه كانَ كثري التعصبِ على السادة احلنفية وغريِهم لميله إىل مذْهبِ الظَّاهرِ

أْوقرت كَ عليهثرياً من مصنه، وكانَفات يجِرإىل قَ عولي فيكُذْا أَمره له من ابِوالصوي ،غير ا كَمتبأوالً يف  ه
مصنفاتوأَه ،جاز يل جميع ما يجلَ وزه وعنه روايته من إجازة وتنِصوغَ يفذَ رِيلكوس ،معت لَعيه كتفَ( ابلِض 

لِاخلي( للحافظ شرف ينِالد الدميكَي بِاطماله يف عدة مجالبِ سقاَءرة بِطْقُ احلافظ ينِالد اخلُ حممدضرِيي   
  . منه تدفَت، واسبه ، وانتفعتعنه تذْخ، وأَفنصمالْ نم هاعمسبِ ياوِاحلر نم هاعمسبِ

ـ صلى اهللا عليه  لنيبيف ما ل األمساعِ إمتاع(:  من ذلك باً كثريةًتكُ فن، وصوالتصنيف الكتابة كثري وكانَ
، قال يل كةَبه يف م ثَ، وحدنفيس ابتك ووه هوطالعت ه، رأيتاتدلَّجم تيف س ،) واملتاع من احلفدة وسلم ـ

يف جماوريت  ذلك عبه، فوقَ ثَدحأُ وأنْ مبكةَ خةٌسن ب من هذا الكتابِتعاىل أن تكت اَهللا لتأَس: اُهللا رمحه هفُمؤلِّ
يف  ـ موسلَّ عليه صلى اُهللا ـ النيب بِسن ألجلِ فيه القبائلَ ، ذكر) رِبشمالْ نِع رِبخالْ( ابتك ، ولهدمحالْ وِهللا

 لُم، يشتلداتجم ةد، يف ع) امللوك لِود فةرِعيف م لوكالس( ابت، وكيف جملد ةًمدقَم هلَ لَم، وعجملدات أربعِ
رِكْعلى ذ ما وقع من إىل يومِ احلوادث وفاتهلْ، ذيت عليه يف حياته من سنة أربعني ومثامنائة وسميته )حوثَاد 
الدورِه يف مى األيامِد والشورِه (زِ، ومل ألتم فيه ترتيبهتارخيُ ، ولهه الكبري )َأهلِ مِجِى يف ترافّاملق مصر ارِوالودين 

 رِرد( ابتك داً، ولهجملَّ اننيمالثَّ زاوجلَ هارتخا أَى ملَع اريخهذا الت لَمكَ ولَ:  الَقَ اُهللا همحيل ر ركَ، ذَ) إليها
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قُالعرِالفَ وديدة يف تاَأل مِاجِرعيالْ انمفكَذَ ،) يدةر فيه من امت بعد مولدإىل يومِ ه فَواتثالثُه ، جملداتوك ،تاب 
 ربع لِحن( ابت، وكنِسحالْ ةاييف غَ و، وهجملدات ةد، يف ع) ارِواآلثَ ططَخالْ رِكْيف ذ ارِبتواالع ظاعومالْ(

النلِح (، وكتاب )ترِجيد التوحيد (وك ،تاب )ِجممع ومنبعِ الفرائد كَ) الفوائد ،لَم منه الثَّ حنوداً جملَّ مانني
ذْكالتكرةوك ،تاب )ورِذُش قُالعود (وك ،تاب )وِءض ارِالسي يف مفَرِعة خرِب تيمِم ارِالدي ( ،وكتاب )األوزان 
فيما  مِاصخوالت عِازنالت( ابت، وك) ىنيف الغ احلالِ فةعرِى يف منوالع بِعالت إزالة( ابتكو ،)ةيعرالش الِيكْواَأل
بني أُ بينمةَي وبين همٍاش (وك ،تاب )حاِإل ولِصنوالْ امِعمرِي يف سالِؤ خاتمالْ ةخرِي(وك ،تاب )املقاصيف  د ةنِيالس

مفَرِعاَأل ةجالْ امِسمعنِدية(وك ،تاب )واإلعرابِ البيان عمضِا يف أر مصر ماَأل نعابِر (وك ،تاب )ِيف  اإلملام
رِتأخ مأَبِ نضِر احلبشة من ماِإل لوكالمِس (وك ،تاب )ُّالطفَرة رِالغيبيف أَ ةخارِب ارِد حضرموت جِالعيبة( وكتاب 
، ) لوكموالْ اِءفَلَخالْ نم جح نم( رِكْيف ذ ابت، وك) ماهدع نى ملَع قحالْ نم تيالب آللِ بجِا يم ةفَرِعم(يف 
وكتاب )قْعد جورِاه فَاألساط من أخارِب مدينالفُ ةطَساط (وك ،تاب )اتعالْ اظحبِ اِءفَنأخأَ ارِبئمالْ ةاِءفَلَخ (وله ، 

عةُد تانِصأُ يفخر.  
ومل يلْز طَابِضاً حظَافاً لائعِقَلو ىل أنْإِ يخِارِوالت تفِّوي يالْ ومخيسِم سسِاد عشر شرِه رمانَض سنة خوأَ سٍمربعني 

  .انتهى. " ىالَعت اُهللا همح، رةراهالقَ نم رِصالن ابِب جِارِخ ةيوفالص ةقربمبِ دلغا نم نف، ودةئَامانِموثَ
ظُانايف( رل الصهنالْم( ]٤١٥/ ١م [ظُوانر ترجمتأَ هياً يف ض) ١/٨٣(للشوكاين )البدر الطالع(  
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  مِيحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ                                          

]مقدةُم الرسالة[  
ِهللا احلمد الةُوالص والسالم لَعى رى اُهللاصلَّ اِهللا ولِس وسلَّ عليهم وآله وصبِحه ابِوالتعني وبعد :  

 مجلةٌ فهذه أخبارِ من وادقْموت علَّي حضرتا بِهةَكَّم شفَرا اُهللاه تى أَالَعيام مجاوري بِتهامِا يف ع تسعوثَ ةالثني 
  . موتضرح أهلِ نم ةَكَّم مدقَ نات مقَا ثُهي بِنِثَدح ةائَمانِموثَ
]موقع موتحضر[  

 ةهجِالْ نم انَموع نَدع نيا وبهنيوب ةٌيضرِع الٌمعا أَهلَ، رِحالب بِرقُبِ نَدع يقرش ةٌعاقو موتضرح أنَّ ماعلَ
  .) افقَحاَأل(ا هلَ الُقَي ةٌريثكَ الٌمرى رِخاُأل
   )١( المالس يهلَع دوه ربا قَهوبِِ، دوه مِوقَ ادع لَازِنم الُمالر هذه تانوكَ
]١ـ إقليم حِإلا: موتضرقليم لُاألو[  

ويف وسط حضرموت جلُب شبام ،وحضريف اِإل موتاَأل يمِقللِو ،وهي معدةٌود من اليكْوأَ، نِمبر منِدلْا قَهةُع 
شبوكَ، ) ٢( امانت لعاد مع الشرِح وعثُ، انَملَغَ مب لَعيها بنو يعرب قَ نِابانَطَح .  
]ما قلَي يف نبِس حضروتم[  

  : لَيقفَ ؛موترضح بِسيف ن ونَابسالن فلَتاخ دوقَ
ـ هو من حميوأَ رنه حضرموت بن عقَ نِو بِرِمسٍي نِب ماوِعةَي نِب جمِش نِب عبد شسِم نِب ولِائ نِطَقَ نِب نِب   

عبِر نِب زهرِي أَ نِبيمن نِب هميعِس، أَونأَ هخو شعانَب.  
وقلَي :هو حضرموت بأَ نيمن نِب هميعِس نِب حمرِي أَونأَ هخو الغوث أَ نِبيمن.  
وقلَي :هو حضرموت بن زهرِي أَ نِبيمن نِب هميالْ عِسورِكُذْم ،أَونأَ هخو حضرمي.  

                                                 
١ (القَب ةارلَ زِيوح لَه لةطَوى موفَت يالَى ـ فعاُهللا ت همحازٍ ـ رب نزِ بزِيالع دبةُ عالماقَالَ الع هلَيـ ع دواِهللا ه بِينومِ لعزالةُ رِ الْملص

وتمرضفَلِ حأَس يـ ف المالسو ،رادلى الْما منها عنرصاقْت:  
 "المالةُ والسالص ا عليهودأنَّ ه ك؛ ال شباألحقاف المالةُ والسالص عليه وده لَى أنَّ قربيلٌ علد دوجكانَ مرتُلُهم ال ي ،كانَ يف األحقاف 

دونَ قَبرا هناك، ليس معهم ه اُهللا إىل قومه هناك، ولَكن ال يعلَم قربه وال يدرى عنه، وليس هناك ما يدلُّ على وجوده فالذين يقصهناك، بعث
وده رقَب ةٌ على أنهجفتاوى نور على الدرب( انتهى ." ح (  

  ] ٢٢[الشريط رقم  السؤال الثالث عشر من) ٢٦٢ - ٢٥١/ ٢(
  ]١٤٧[والسؤال التاسع عشر من الشريط رقم 

  

٢ (امبةُ شنِها قَلْعدم وأكرب : أنه ؛ والظَّاهرالقلعة ههذل ذكر موتيف تاريخِ حضر رِدمل ي)امبش  نصما ) حندع مهدي بن عمر ي بناهالَّذ
  ٢٠ص) تاريخ الدولة الكثريية(انظر . "هـ وحفَر خندقاً يحيطُ بِها٦١٨فبناه يف سنة هـ ٦١٧صفَت له حضرموت كلُّها سنةَ 

  ) حصن منِيع جامع بأهله يف قنة جبلِ شبام(وأما شبام فهو ): " ١١٧ص) (رحلة املشتاقِ(وقال اإلدريسي يف 
قلت: نٍ مصبِح امبش هقد شب وريٍفهغص ليبلٍّ جت ةٌ فوقبنيدينةٌ حصينةٌ مم كذلك يالْجبلِ؛ وه ةننيعٍ يف ق.  

  !.وقد ظهر يل أنَّ هذا التعريف حبضرموت هو من زيادات املقريزي على أَصلِ ما حدثَه به ابن بريك؛ واهللا أعلم ـ  
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يلَوق :لْب هو حضرموت بقَ نانَطَح نِب عرٍام؛ وهو هود ى قَلَعكَ لِوريٍث من النسابني.  
ويلَق :هو حضرموت بن طُقْين؛ وهو طُقْين بن نَّوأَ رٍابِع عمقَ هنَّوأَ انُطَح عمه جرهم بن نطُقْي.  
]قَ أوالدانَطَح العرةش[  
انَكَ :الُقَوي قَلانَطَح من لَالود عشةٌر وهم :يعرب ،وجرهم ،وعاد ،وحضرموت ،وناعوغَ، ماشوأَ، ميمن ،
  .عسيموه، والسلْف، يامطَوقَ
 انَطَحقَ نب مهرلَّى جوفَ يهبِأَ توم ا ولي املُلك بعدملَ عماالً هدي تحت نم انَطَحقَ بن برعي موهخأَ مالهوفَ
لَعةَكَّى م ،لَّووى عب ادقَ نانَطَح ى أَلَعضِر لِابِب ،لَّووى حضمرب وتقَ نانَطَح ى الْلَعحبشة ،لَّووى ناعب من 
  . ملَعأَ اُهللا؛ وةريزِجى الْلَع انَطَحقَ نن بميى أَلَّوو، انَمى علَع انَطَحقَ
]ي حادكَّانُ وسضمرهلائقَب ضعوب وت[  
)مهاتيرِ وحعيالص كَنسم(:  

يف  رفْالقَ ونَنكُسي) ٣) (الصيعر( مهلَ الُقَي ومقَ) دجن(ىل إِ نِيومي ةريِسى ملَع منه بِربالقُ موترضي حوادوبِ
أودية ،ويلونَزِن بيرِ وتعالش ،ويزرونَع الْ ىلَعوبأَ، رِطَمهِرضبِ مكَن جِق ثرياً بِدحيثُ أنَّ الشجرةَ الواحلُّ دقةَ ت

خ رقَدمس ة)أب٤) (رٍاع (هروتيف ع نشرة ثَاقيلَ ممالذَّ نبِ؛ فإذا أَهجدأَ بترهم مضن الغ قلَّةيث بِيش سج ر
قِ ومل يبالنهلم زِب قراعةٌ فتموت ماشيهمت. وهأَ مصحش إِِبِلٍاب ضعا كانَذَ؛ فإِاٍء وب كذلك :  

انقسم )رعيالص (على قسنيِم :  
فقةٌر تخيف وتأْ يلَبِالسذُخ ةَاملار ،وفتنقَ قةٌرلوذَ ؛ذئاباً ضاريةً بلك أنَّ الواحد منهم عنكُنوزٍ د ةٌ منزرخ ه

ا م رواظَفن عه د)عاد (فإذا أراد أنْو ينقَ احدلب م ذئباً تثاَءبفَر هلون رماراً واحخياخلَر رِج قْوِهح ةَ منز
ها فيعويبتلقَنليف احلالِ ب ذَ ذئباً لهنوو ببي رمي على أَشبعٍر وييفترِس حرم هدجو نم سن بين آدم  ظْفروما ي

به مِ وال ينمن الغزح الُ كذلكتى إذا أراد اإلن الخِ الذئبِ إىل هيئةسمن م جرخأن ياسوص غَنرمت هيف  ورت
ري ص؛ فإنه يما كما تقدهعبلَ باًئْذ يكونَ أنْ ا أرادموكلَّ ،ك اخلَرزةُلْع تقَا كانَ فتمبشراً سوِياً كَ ا بهذَوإِ األرضِ

                                                 
٣ (رعيقبيلةٌ مشهورةٌ من قب: الص يفدالص رِ بنِ أمشوس بنِ مالك بنِ حرمي بنِ مالكعيبنو الص مه ،موتيف حضر ائلِ البادية.  
  ).٤١ص ٢اإلكليل ج(

راِء، وهي قَبِيلَةٌ كَبِريةٌ وقَبِيلَةُ الصيعرِ هذه تعرف بذئابِ الصح: فقالَ" رِمالُ العربِ"الرحالةُ الربيطاينُّ يف كتابِ ) ولفريد ثيسيغر: ( وقالَ
يها، من ناحية الشرقِ حتى بلَد قشن قَوِيةٌ، وكانت قبائلُ جنوبِ اجلزيرة كلُّها ختافُها وتخشى بأْسها ألنها تنهبها دونَ شفَقة، وتسطُو علَ

الَّذي اصطَاد الوعولَ ) بوسكاف(وآل مرةَ ومل يتمكَّن أوريب من الوصولِ إىل ربوعها إال  سروجادة احلراسيس ومشاالً حىت بالد يام والدوا
 م عامهأجنرامس(، و١٩٣١يف بالد ( سنة هِمياضأر افَألطْر فَةاطخ ارةبِزِي ي قامهـ ١٩٣٤الَّذ)٢٠٩ثيسيغر ص.(  

  :جيد من اِإلبِلِ قَديماً وحديثاً فقد ذَكَر الْمسيب بن علَسٍ الشاعر اجلاهلي ـ ويعرف الصيعر بِنوعٍ 
 ارِهضاحت دنع ى اهلَماسنمِ... وقد أَتكْدةُ مرِيعيالص هلَياجٍ عبِن  

  

٤) (راعي) أَبرب قال ابن :رعوأَب رةعمجع أَب راعأَباَألباع مجعاً لبعريٍ ؛وشاهد اجلمعِ وليس مجع رعري وأَباعرِِةٌ مجع ب  ليقَيقّيل العبنِ الص قولُ يزيد
 ابت وكَانَ قَد ةيادبالب ورةشهوصِ الْماللُّص دأَح:  

  فَقَد تاب عما تعلَمونَ يزيد*** أَال قُلْ لرعيان اَألباعرِ أَهملوا  
  تزود من أَعمالها لَسعيد*** وإِنَّ امرأً ينجو من النارِ بعدما 
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ئباًذ ،ذَوهم ا أمرشهع ورلِ حأَه ندضمر دأَح هركنال ي ٥(وت (منها لمرِعِالْهِفَت م بهمةَعامرِفةَ الت.  
]عب كْروتذمرضي حادلِ وائضِ قَب[  

ـ ويف وادي حضرقبائلُ موت مناه: )رةُالبةُوالْ، اوِجمالهةُ، جناتوالثَّب ،كاللِّمٍ، وآلُ أيب مععِ، وآلُ ميبوآلُ الر ،
جرش٦) (وآلُ أَبِي ي (وجه عيذهِ القَمائلِ هلا أَبحويبةٌجِالٌ ع :  

]خطَ: ةُافَريراِإل اننسيف الْ انهاِءو وانالبِقه رخةًم أو حى أَلَـ إِ ةًأَدهِالْ ضِرند[  
أَة حىت يبلُغَ أو احلد مةوقد انقلب يف هيئة طائر كالرخليالً من حضرموت ) ٧(واِء هر يف الْمأنَّ الرجلَ ي: منها

مث ي اهلند أرضع ومعه من ليلته عودناق يدالفلفلِ األخضرِ شدةٌ له وماهصدقةٌ دعوأنه وهذا من  اه اهلند بلغَ أرض
م معهم؛ فإنادرِ أعمال وال ذلك ةيٍء من املالِ كالذَّهبِ والفضش ذمنهم على أَخ درةَ َألحال قُدم ن  الفواكه

  )٨. (بأنواعها
 ]هلِ بِأَكْلِ كَبِدجالر قُوطافَةُ سرافَ، خرخالبِ ةُوقان هِم كَالرائنِسمِخ[  

  : ومنها
ضبت على أَحد من قراباتها وال تتصرف إال يف أقارِبِها فقطْ دونَ األجانبِ ـ أنَّ املرأةَ من هذه القبائلِ إذا غ١َ 

ا تأكلُ كَفإأ مهلُ وتتوإمنا تتخي يةَ؛ وهتةَ هلا عليهم البرقُطُ مريضاًا ال قُدسفللحالِ ي هبِد،  همن يوم وميوت
هوليلت.  
ومنهن:  

قريبها البدن ختيلت وتوهمت أا تأكلُ كبشاً مسيناً فإن كانَ ) ٩(ـ إذا غضبت على قرابة هلا وكانَ عبلُ ٢ 
لوهم صغرياً ختيلَت أا تأكلُ جَدياً مسيناً وحنوه وال بد أَكْلُ من عملَت به هذا؛ أنْ تعملَ فكْرها حىت يقْوى ا

   )١٠ .(خيتص بنِسائهم دونَ رجالهم وهذا األكلُ مما، واخلَيالُ عندها حىت تصري كأا تفْعلُ ذك حقيقةً
مث متر الواحدةُ منهن ،مة واحدة شكُّلِ واالنقالبِ يف هيئة رخذا الصنف من النساِء هلن مع ذلك قوةُ التـ وه٣

، أَة؛ فإذا سمع أَهلُ حضرموت صياحهنة واحلدصري صياحها كصياحِ الرخموقد صارت كذلك يف اهلواِء وي

                                                 
٥ (ةحالص نا ملَه اسافَةٌ ال أَسراً خارِياً ضشحو انساِإلن البقات ،جِن مهأَن أَو مهراسِ أَملَى النع سبهلِ أو، التلُّ على جدذَا ييف وه لئك

  !!املستعانُ  كما يدلُّ على شيوعِ اخلرافات عندهم حتى استهوتهم األوهام واألباطيلُ فظنوها حقائق وكَرامات؛ واُهللا، ذلك الزمنِ
 وعمرٍ نِب بشيرِ عن الشيبانِي عنِ ميشه ثناحد خيثَمة وبأَ ثناحد فَقَالَ )الشيطَان دايِكَم( ابِتك في الدنيا يبِأَ نب رِكْب بوأََ ىور دقَوـ      
 مكُترحسكَ ةٌرحس لَهم ولَكن ،اعلَيه تعالَى اُهللا هقَلَخ الَّتي هتورص عن يتغير أَنْ يستطيع ال داًحأَ إِنَّ: فَقَالَ؛ رمع عند النَيالغ ناركَذَ :قَالَ
  .يحٍحص ادنسإِبِ ةَبيي شبِأَ نابأَخرجه : حِتي الفَف) اُهللا همحر( رٍجح ناب الَقَ" وانذِّأَفَ ذَلك رأَيتم افَإِذَ
٦ ( يه؛ وطُوطَةخالْم ذهه نم فَادتسةٌ تيددافَةٌ جإِض هاهذهإِلَي ارأَش نيخاملؤر نداً مأَح أَيتا رم يلِ الَّتائالقَب هذضِ هعبا لهكْرا إِلَى ، ذهبسنو

  !حسب علْمي ، الصيعرِ
مما يدلُّ علَى أنَّ ، فإم يقْصرونَ وال يمدونَ، مقْصورة؛ وهي لَهجةُ أَهلِ حضرموتيف الْمخطُوطة كُتبت باأللف الْ) الْهواِء(كَلمةُ ) ٧

ضومل ي ينقلَها كما ه نِها املقريزياكا يف أملَيها عنهةً نبِسرياَء ييإِال أش ف! 
  !َألساطريِ والغرائبِ هذا القَيد من احلَبك القَصصي؛ ذُكر هنا حتى ال يعترض على مختلقِ تلك ا) ٨

  

  .والْمراد هنا أَنه ضخم الْجِسمِ ، )القَاموسِ (ضخم الذِّراعنيِ كَذَا في : العبلُ) ٩
  !واُهللا أعلم ، هاتان الْحكَايتان أشبه ما تكُونان بالعينِ) ٢ـ١) (١٠
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  .لسواحر قد اجتمعن على أَحد يرِدنَ به شيئاً من أعماهلنعلموا أنَّ ا
٤سهؤالِء الن من ـ فإذا كانَ لواحدةجولٌ من أقاربِها أو زجاِء ر ى اهلندبأقْص هفَرٍ؛ ولو أنهلا يف س؛ فإنا ه
تتشدأةً أَكَّلُ حو خرى تأتيف اهلواِء حت ةً ومترمهربخ رِفعلت هكُونُ كَ، يفي كبذل بِرخها فتليلت من ودعوتا م

ت١١(.أخرب(  
]خاَرأيب ب فةُ أمرم كيام عالْر نم أةجالهماء: ةسالن الةمح[  

أخربتين أمي ، ) ١٢(حلضرمي ك عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن سامل بن بريك االعبد الصاحل أبو بري: حدثين
ربه وجبواري ر يوماً وقد أبطأَ عنا خشةَ عسمبعده عنا خ رٍفَيف س أنَّ أيب كانَ): املبارك بنِ اِهللا عبد بنت فاطمةُ(

                                                 
، الَّتي ال تنطَلي إال على السذَجِ من الناسِ الَّذين مل يؤتوا حظَّاً من العلْمِ النافعٍ، فات الفاسدة الباطلَةوهاتان أَيضاً من الْخرا) ٤ـ ٣) (١١

 دهالع كرِ يف ذَلحوالس ذةوعوالش افَةرارِ الْخشلَى انتيالً تارخيياً علي دطعت يوه، انتى افتداذُ باهللا وميالناسِ بِها؛ والع!!  
  اقشذَا أنْ يأيتَ عانِنا هماً يف زرِيبِ جِدالغ نوماتاموأنَّ الكَر اماتا كَرهلَى أناسِ؛ عمن الن لَةهقَى والْجمالْح اطأَوس وا لَها بنيجرو؛ فَي

يا أَولهابحاُء أَص!!  
لَى أَيدي أَهلِ العلْمِ حقّاً حضرموت خاصةً واملسلمني عامةً بتعلُّمِ العلْمِ الشرعي واألخذ بِنصيبٍ وافرٍ من مرياث النبوة عولذلك ننصح أهلَ 

 امةي الكَرعدوم افَةلِ اخلُري أَهدلَى أَيال ع!  
  )):حياة جديدة سرية ذاتية وشهادات((يف كتابه وقال املؤرخ سعيد بن عوض باوزير  ـ 

 للمحدث املؤرخ املقريزي ) الطرفة الغريبة يف أخبار حضرموت العجيبة"وكتاب ... كلِّفمل ي على معلومات اشتملت حيتوي على وريقات
  )٦٧(انتهى "املبالغات واملختلقات  فجاَء فيها الكثري من، وصدقِ ناقليها، املقريزي نفسه عناَء البحث عن التأكد منها

  )بضائع التابوت في نتف من تارِيخِ حضرموت(وقَالَ الْمؤرخ ابن عبيد اِهللا السقَّاف في كتابِه  ـ 
  طُوطخ١/١٠٨(الْم" : (َخِ أيلشل هتمجري تف كَانِيوةُ الشالمالع ذَكَري وفَّى فوتالْم زِيقْرِيهورِ بِالْمشاْلَم يلبِنِ ع دمح)١٦ ( نانَ مضمر

 ةن٨٣٥(س ( اهماباً ستك خِ الكَبِريِ  أَنَّ لَهارِيبِ التاحص:  
  " الطُّرفَةُ الغرِيبة في أَخبارِ وادي حضرموت العجِيبة " 

  !وأَين الْمشتاق من عنقَاَء مغرِبِ ، شد شوقي لَه حينما اطَّلَعت علَى ذكْرِه وما كَانَ أَ
بِ عيلِ اَألدالفَاض لَدلوذَا له تذَكَر ثُمودباعب دمحنِ مب ي؛ل هأَناً ووعطْبم ابتالك كأَى ذَلر هنِي أَنى  فَأَفَادمسةً بِال ماربإِال ع كُني إِذْ لَم

 فرعلْ ال يب بِه وثَقال ي نمع زِيقْرِيا الْملَقَّاهت بيأَكَاذو افَاترخ نع!!  
 هي إِلَيوقةُ شاررح كذَل دنع تكَنفَس، دمِهللا الْحانتهى " و  

  

  )٣٣٧ـ ٣٣٦/ ٢( ))دررِ العقود الفريدة يف تراجِمِ األعيان املفيدة(( هةً خمتصرةً للراوي عنه يف كتابِوقد ترجم املقريزي ترمج) ١٢
  :ا يليمبِ )دار الغرب اإلسالمي( 
  .عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن سامل بن حممد بريك احلضرمي من بين سيف مث الشنوي "  ـ٦٥٥ 

اديف و دلو ئَةعِ مبوس رشإحدى ع ةنابِعِ رمضانَ سيف س موتي حضر.  
 لُوكس له وهو يف نفِسه كيرقالُ هلم بنو بوي قادتفيهم اع موتوألهلِ حضر ادةبالحٍ وعينٍ وصد يتمن ب ووه.  

طعة من صحيح مسلم ومسع علي عدةَ أشياَء وقرأَ علي شيئاً من كُتبِ قدم علي مكةَ وأنا جماور ا سنة تسع وثالثني ومثاين مئة ومسع علي ق
 لُوكالس شيئاً يف كيفية له تبوكَت فوصالت.  

داً وأم جِ إنسانٌ مقبور طويلٌ ر فيهبمن وادي حضرموت قَ) شبوةَ(أنه وجِد يف : أخربين الفقري السالك عبد اهللا بن بريك احلضرمي اليماين
" ويل عنه فَوائد ضمنتها جزَءاً يف أخبارِ وادي حضرموت الغرائبِ . ذَرعوا ما بني كَعبِه لركبته فجاَء طولُ عظْمِ ساقه ثالثةَ عشر ذراعا

  .)دار الغرب اإلسالمي) (٣٣٧ـ ٣٣٦/ ٢. (انتهى
   )٥٢/ ٥) (ألهل القرن التاسعالضوء الالمع (وأيضاً ترجم له السخاوي يف  
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امرأةٌ من سعيدةُ(هلا  الُقَهؤالِء ي ١٣) (ليبٍأيب كُ بنت(  
ات يومٍ ي ذَلَت علَخدفَ يدرِثُ تيىل حاِء إِوهالْ يا فهبِِ رموت) ةمالهجالْ( ِءاسنِ نم تادرأَ نم لُمحت تانوكَ

  : تالَقَي فَنِتتأَ مى الغد ثُلَدتنِي إِعوفَ يكبِن أَعتأتيين بِخبرٍ  نْا أَتهلْأَسفَ
هيي لهئ الضيالليلةَ الْ افةَ؛ فإنهةَخسام عكُندم بعص دالع الةنِهيف بد وكوعم وي! شاِء وهأم قالت :ا كانَ فلم

ع مقَد هتالذي ذَكَر الوقت لَذلكينوكوعم وا وه .  
]خفةُ إِاَرحضارِ الغبِائ[  

كيرب الرمح: قال ابن عبد بن حممد دتقاملُع خيي الشوأخربنِي والد يريد موتحضر من بلده خرج نِ بنِ ساملٍ أنه
أقام ) شحير(فلما بلغ إىل طرف حضرموت تنقَّلَ ببلد يقالُ هلا ) ١٤) (حيِريِج(يقَالُ له ) إقليمِ الشحرِ(بلداً من 

ا يقُنتظ ردر ومجالً مجى راستدع فلما أبطأَ عليه هداعلٍ ون الطائفة له ضرحلي املذكورة الر فجمع جلَ املذكور
ي ذنني؛ وشرع كالَّس اتت منوقد م) ١٥) (ينةُفس(قالُ هلا تاً له يخب أُلَبقادمٍ طَ وه عليه عدةَ رِجالٍ وأخذَ

ها عنبِرخيست لِ ويجلُحالِ الربدها مالقَ نولِ ويعح يهت رثُى تغي هلونالَّانظرِ الْ: قالَ يل م لَ األمحرمجذ هي صفت
ذَا احلين يدخلُ : الَوآخر ما قَ، ب عليهاكلَ الرجر زبداً يخرج من فَمه مث أخذَ يصف الركَكذا وكذا حتى ذَ
  !اعتنا ؟وحنن يف جملِسنا ومن س) ١٦) (سوى(ذَكَر ا ماكبِهِ كَلِ ورمجوإذا بالْ، رر ذلك مراراًعليكم عليكم وكَ

 ]خافَرلْمِ بياِء الععةُ اداِإلفَومِ و اةنسان[  
ندها عدةُ نساٍء؛ ا وعنيلَلَ عخعها فدجا ور مظُنيلَ لجا الرذَا ههنا لَورةُ فطلبةُ املذكُمفاط يمت أُرِضوم: قالَ

رفَشي ععملُ عإىل أنْم َقالَ لَه :إىل واحدة ها كذا وكذا وأشاراملرأةُ اليت صفت النساِء من تلك تميف م لِثْوت 
ذَها اليومِ من ؛ فكانَالساآلتية نة كذلك وماتيف ذلك ت بِ ومِاليعنِي١٧. (ه(  
  ]إِىل أُم الْحيوان الْمذْبوحِ عنه خرافَةُ انتقَالِ الْمرضِ من الْمرِيضِ[

وينتقلُ ما ، عن الوالدة اذحبوا عنها رأساً من الغنم فإا إذا ذحبتم ذلك غُشي عليها يومنيِ متوالينيِ مث تربأُ: وقال
يومنيِ كاملنيِ مث أفاقت يف بِها من املَرضِ إىل أم الغنمِ املذبوحِ عنها؛ ففعلنا ذلك فكان كما قال أُغْمي عليها 

أمي مريضةً، عافية املذبوحِ كما كانت أم ترِض١٨! (؟.وم(  
  

                                                 
١٣ (ماِء الْ ننِس ةمالهج.  
١٤ ( حرييج)كانَ م بندرشهقابِوراً ماباآلنَ خر ووه وتحيلَ س.  

  

١٥ ( هأخت له رضحجل أن يمن ذلك الر واملعىن أنه أراد)سينةَف (اليت قد مات قبلَ سنة ؟!ت 
  !وهي يف املخطوطة بألف طويلة؛ والتصويب من عندي ) تماماً(ةٌ مبعىن ؛ كلمةٌ حضرمي)سوا) (١٦
فمن زعم أنه يعلم ذلك  ،وال يعلم أحد مىت يحني أجلُه؛ وال مىت ميوت فالنٌ من الناسِ؛ ألنَّ ذلك من الغيبِ الذي استأثر اُهللا تعاىل به)  ١٧

ويف البخاري عن ابن ) ريبِخ ميلع اَهللا نَّإِ تومت ضٍرأَ بأي نفْس يرِدا توم اًدغَ بِسكْا تاذَم سفْي نرِدا توم: (ىلفَهو دجالٌ قالَ اُهللا تعا
  : عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

، وال يعلم مىت يأيت املطر أحد إال اهللا، وال يعلم ما يف غد إال اهللا، ال اهللامفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا؛ ال يعلم ما تغيض األرحام إ"
  "وال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللا ، وال تدري نفس بأي أرض متوت إال اهللا

  

  !عياذاً باِهللا من ذلك  بحِ لغيرِ اِهللامن الذَّ وهو ،الْمعروف عند عوامِ وخرافيي حضرموت) الكَبش املُسايِر(وهذا ما يسمى ) ١٨
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]اتيغِ الْحبِلَد مهدأَح ةابإِص دنةُ عيكراثَةُ الشغتاالس[  
) حةٌاضو غري كلمةٌ( ) ..( نية محدغَ أحد بِإذا لُ) آلُ عمر بنِ عيسى النوبان(الُ هلا قَةٌ ييلَبِوت قَرمضحوبِ: قالَ

 نأُ مربي هفإن) بآلِ عمر بنِ عيسى(: أو قال )١٩(ِهللا يا عمر بن عيسى شيء( :دغُعندما يلْ الَقَا فَهبِ اثَغتاس مثُ
ساعولو أنَّ ب هتيوب هنه نيالقَذ افَبِهسم أيامٍ ةَيلة رةش٢٠( ؟!. ع(  

                                                 
  ):البطائحية( مع من املناظرة جرى مافي )رمحه اهللا تعاىل(قال شيخ اإلسالم ، هذه استغاثة شركية)  شيء هللا يا عمر(: قوهلم) ١٩

"قُلْت :نمو كذَل اتلَوالص سمي الْخا فهيتاقوا مكَم رأَم اللَّه سر؛وفَإِنَّ ولُه نال مؤِءه نلِّي ال مصي مهنمو نم كَلَّمتي يف هلَاتى صتح مهإن 
 ةللصال مبطلٌ أَنه مع وهذَا. للَّه شيٌء أَحمد سيدي يا: ةالصال صلْبِ في يقُولُ أَحدهم جعلَ الْجمعة عصرِ في علَي اشتكَوا أَنْ بعد بِالْأَمسِ

وفَه كرش اٌء بِاَللَّهعدو رِهيغي لالِ فح هاتاجني ما الَّتنرقُولَ أَنْ أَما نيهف :}اكإي دبعن اكإِيو نيعتسذَا} نهو لَ قَدسِبِاَأل فُعم ةرضبِح هِمخيش 
  )٤٩٩/ ١١(جمموع الفتاوى  .انتهى ..." 
 من غريها أو األصنام أو اجلن أو والغائبني األموات من بغريهم أو باألنبياء االستغاثة أما"  ): اُهللا همحر( ازِب نب العزيزِ عبد اإلمام وقالَ

 أن جيوز فال بتركه، والتواصي منه اهللا ىلإ التوبة فالواجب واآلخرين، األولني املشركني عمل من وهو األكرب، الشرك من فهذا اجلمادات،
 هذا كل انصرونا،: أو أعينونا،: أو أغيثونا،: أو هللا، شيء اهللا رسولَ يا: أو هللا، شيء اهللا أولياَء يا: أو هللا، شيء الغيب رجالَ يا: أحد يقول
 لَا إِنه ربه عند حسابه فَإِنما بِه لَه برهانَ لَا آخر إِلَها اللَّه عم يدع ومن{: العظيم كتابه يف سبحانه اهللا لقول وجل؛ عز باهللا أكرب وشرك منكر
حفْلونَ ير{: وقال الفالح، بعدم عليهم وحكم كفرا، اهللا غري دعاءهم - سبحانه - مسى ،) ١(} الْكَافكُمذَل اللَّه كُمبر لَه لْكالْم ينالَّذو 
عدونَت نم ونِها دكُونَ ملمي نريٍ مطْمإِنْ{) ٢(} ق موهعدوا لَا تعمسي اَءكُمعد لَووا وعما سوا مابجتاس لَكُم مويو ةاميونَ الْقكْفُري 

كُمكربِش{ همدعاَء ىفسم شركاً اِهللا غري، احلذَ فالواجبر من ٣١٢(موع فتاواه جم(اهـ " .اذَه((  
  

  :اعلَم أنَّ الرقَى على نوعنيِ ) ٢٠
النيب صلَّى اُهللا ما كانَ خاليا من الشرك، بأن يقرأَ على املريضِ شيٌء من القرآن، أو يعوذ بأمساِء اِهللا وصفاته؛ فهذا مباح؛ ألنَّ : النوع األولُ

  :يا رسولَ اِهللا، كيف ترى يف ذلك ؟ فقال : كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا: ة وأَجازها، فعن عوف بن مالك قالعليه وسلَّم قد رقَى وأَمر بالرقي
  ] رواه مسلم) [اعرِضوا علي رقاكُم، ال بأس بالرقَى ما مل تكن شركًا(

  : ثة شروطوقد أمجع العلماُء على جوازِ الرقَى، عند اجتماعِ ثال: قال السيوطي
بل بتقدير اهللا أن تكون بكالم اهللا، أو بأمساء اهللا وصفاته، وأن تكون باللسان العريب، وما يعرف معناه، وأن يعتقَد أن الرقية ال تؤثر بذاا؛ 

أن النيب صلى اهللا عليه : (ن قيسأن يقرأ وينفثَ على املريض، أو يقرأ يف ماٍء و يسقَاه املريض، كما جاء يف حديث ثابت ب: تعاىل، وكيفيتها
عليه هفَثَ عليه مباٍء وصبحٍ، مث نيف قَد طحان، فجعلَها من برابرواه أبو داود) [وسلم أخذ ت.[  

ة به، كالرقَى بأمساء اجلن، أو وهي الرقَى اليت يستعانُ فيها بغريِ اهللا، من دعاِء غريِ اِهللا واالستغاثة واالستعاذ: كَانَ فيها شرك ام :النوع الثاين
أكرب كرش وبأمساء املالئكة واألنبياء والصاحلني؛ فهذا دعاٌء لغريِ اهللا، وه.  

قيةمن الر عنه؛ فهذا النوع علموال ي أو شرك خشى أن يدخلها كفرعرف معناه؛ ألنه يأو يكون بغري اللسان العريب، أو مبا ال ي  ممنوع.  
أَنَّ رهطًا من أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : )رضي اُهللا عنه( نةُ يف رقية امللدوغِ ما جاَء يف الصحيحنيِ عن أَبِي سعيدوالس ـ

بِ فَاسراِء الْعيأَح نم يلُوا بِحزى نتا حوهافَرس ةفْري سطَلَقُوا فٍء لَا انيبِكُلِّ ش ا لَهوعفَس يالْح كذَل ديغَ سفَلُد مفُوهيضا أَنْ يوفَأَب مافُوهضت
شيٌء فَأَتوهم فَقَالُوا يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا  عند بعضهِم ينفَعه شيٌء فَقَالَ بعضهم لَو أَتيتم هؤلَاِء الرهطَ الَّذين قَد نزلُوا بِكُم لَعلَّه أَنْ يكُونَ

و معن مهضعٌء فَقَالَ بيش كُمنم دأَح دنلْ عٌء فَهيش هفَعنٍء لَا ييبِكُلِّ ش ا لَهنيعغَ فَسلُدفْنضتاس لَقَد اللَّهو نلَكاقٍ وي لَرإِن اللَّه فَلَم اكُم
ق فَجعلَ يتفُلُ ويقْرأُ الْحمد للَّه رب الْعالَمني حتى تضيفُونا فَما أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا فَصالَحوهم علَى قَطيعٍ من الْغنمِ فَانطَلَ

 ِسموا فَقَالَ الَّذي رقَى الفَأَوفَوهم جعلَهم الَّذي صالَحوهم علَيه فَقَالَ بعضهم اقْ :قَالَ .لَق يمشي ما بِه قَلَبةٌلَكَأَنما نشطَ من عقَالٍ فَانطَ
فَننظُر ما يأْمرنا فَقَدموا علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تفْعلُوا حتى نأْتي رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَنذْكُر لَه الَّذي كَانَ 

وا لَهمٍ :"فَقَالَ ،فَذَكَرهبِس كُمعي موا لرِباضوا واقِْسم متبةٌ أَصقْيا رهأَن رِيكدا يمحيحِ يف" وص البخايف و) ٥٢٩٥ـ ٥٣٠٨(برقم  ري
حيحِ صمس٤٠٨١(برقم  مٍل(.  
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  ]استشفَاِء الْملْدوغِ بِاستغاثَته بِآلِ عمر بنِ عيسى: خرافَةُ[
بالد بِ) ٢١(هذه القبيلة وقد أَثْبت اجلَراد مجاعة وفيهم واحد من العشاَء مع) نِمحالر دبع(ي خي أَنِربخوأَ: قالَ

حضمر؛ وخوت وهمضلي اسالن جم)٢٢(رهعادت يا هاملذْ ،كَم فاستغاثَ بالقبيلة غَ رجلٌ منهم حبيةكُفَلُدورة ،
 نجلِ الذي معنا مبالر ؛ وإذا حنندرِيب حنو القبيلة تلك نا وبنيى(وبينسيبنِ ع قَ) آلِ عمرد ص وعرصكأنه م ار

ويالت قيةبر معناها كلَّم رِفعفقالَ) ٢٣( ن مث أَفَاق اعةس را: قَدثُ بِنيغتسواِهللا إنَّ رجالً ي!!  
م رِئوغُ وقد بوفيهم امللْد اداجلَر مض نم القوم عجاعةٌ وقد رفما كَانَ إال سا أَمفقالَص هاب له  لُ املذكورجالر

  )٢٤) (؟ ! اجتكرقَيناك وقَضينا ح دقَ: جلماعةعندما دخلَ علَينا مع ا
 ]خنَّأَ: ةُافَر الراقالْ يمشوِعر ِمشذَ يائةَ الْححةي[  

غَ رولُدمجحبضر هلَ من مرتلمفح ةحبي موتلٌ من أهلِ حضررقوهي؛ لإىل هذه القبيلة وت،  فوا به نِصفلما بلَغ
وإني ، إنَّ رائحةَ احلية قد أَتتنا: مهقالَ لَ ا لقيهمريقِ إِذا هم بواحد من هذه القبيلة قد خرج يريدهم؛ فلمالط

هيقكُم ُألرثُ، جئتم نا بهدوع هتاعمن س رِئفب قَاه؟!ر  
]خرِ: ةُافَربالَّيلَبِالقَ خ ةي الْتقي تمسافم رن االبتاللِ مالْ نرِطَم[  

أهلُ بادية وقد جرت العادةُ يف ظَفَار أنها تمطُر ثالثةَ أَشهرٍ ) ٢٥) (القُمر(قوم يقالُ هلم ) جِبالِ ظَفَار(ويف : قال
ملطرِ إىل جهة من اجلهات طلب واحداً من متوالية لَيالً ونهاراً مطراً غزيراً جِداً؛ فإذا أراد أحد أن يسافر يف مدة ا

ه منه ودفع له ماالً ليدفَع عنه املَطَر مث سار معه واملطر نازِلٌ فيِسير عن ميينِه وشماله وال يصيبه وال أحمالَ) القُمرِ(
درِيى يبلُغَ حيثُ يةٌ واحدةٌ حتقَطْر.  

]خةُافَر :قِ نرحوم اَألعٍ منهلَّ عقرِ لكي تجالش نطَمار[  
  وإذا عظُمت األمطار على هذه القبيلة حتى أَضرت بدوابهم عمدوا إىل شجرة يعرفونها بباديتهم فأخذُوا : قال

  
    

                                                                                                                                                                  
  ):٥٤٨( -برقم ): الد الثاين(ويف السلِسلَة الصحيحة للعالمة األلباين رمحه اهللا ـ  ـ
 ]همصلِّياً وال غري ؛ ال تدعاُهللا العقرب عليها ويقرأُ بـ. لعن قل أعوذ برب {و } قل يا أيها الكافرون{مث دعا مباٍء وملحٍ وجعلَ ميسح
  )صحيح. (}قل أعوذ برب الناس{و } لقالف

  

  .للجراد إِذا ثَبت أذنابه في اَألرض ليبيض) أثبت) (٢١
٢٢(  م؛ أيضاداجلَر :هألكل هعمج ،يهةُ وادع ةارِماحلَض ندع.  

 

  .فَهذه رقْيةٌ غَير جائزة؛ ألا غَير مفْهومة الْمعنى) ٢٣
  

٢٤  (الُوهزغاثَةُ ال تاالست هودةً ذوجريِ اِهللا ـ  ميثاً بِغغتسي ـ ماققُولُ الرذَا فينا هإىل يوم موتضريف ح:  
)ِسنبح ِسنب؛ حنيسيا الْح داماذُ باِهللا ) يا الْحيوالع.!!  

ـ صلَّى اُهللا عليه وسلَّم ـ يف الرقية الشرعية الَّيت علَّمها أَصحابه الكرام وأقرهم علَيها  فأين هؤالِء من هديِ نبِِيهِم محمد بنِ عبد اِهللا
  ؟! وصحت بِها اَألحاديثُ املرفُوعةُ 

٢٥ (القُمر: كُونفَس مبِض ،ه وم )برنالقُم رِيتزنمل)و خ وا بذلكمففي ؛ وقد س القاموس"كانِهم الذي يسكنونَ به :  
  .موضع بني الشحرِ و ظَفَارِ أنَّ غُب القُمرِ"
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  ).٢٦(ها املَاَء فإنَّ املَطَر يقلُّ عنهم شيئَاً وأَضرموا النار فيها مث صبوا علي) أَغْصانِها: أي(من قُضبانِها 
]خاللَّ: ةُافَر انخسِ دبحمِ الْحالْم وِيشوقِمرس[  
لَ شيٍء مما سرقَته وأشعلت النار كْت أَادراسِ؛ السيما الغنم فإذا أَاشي النوالُ تسرِق مزةُ ال تيلَبِذه القَوه: الَقَ

  ؟!ولو قَرب منها، الدخانَ حتى ال يراه أَحد يف ليله وال نهارِه حبستلتطبخ حلومها 
]خةُافَر :ح حيإخراجِهِمِ الريف الب فُنالس رِسيى تتحرِ عند تقُّوف هوبِباه[  

فلم تِسر لعدم اهلواِء طَلَب ركَّاب السفينة واحداً من هؤالِء  وإذا توقَّفَ هبوب الريحِ ووقَفَت السفُن: قال
 حهلم رِي جخرى تحت االً فيعملَ عملَهم وا إليهودفَعطَها هلمترةً اشتدهم مري٢٧( .س(  

]افاترالجِ: خع ذَةوعقِ الشرِ بِطُرحالس[  
  ]ات بِالسحرِ يف البحرِ ونحوِهتهممغَمر النساِء الْ[

  فإنه يجمع النساَء ؛ وإذا أُصيب واحد من الناسِ بشيٍء من أنواعِ السحرِ املُضرة ومل يعرف من سحره: قال
أكتافَهن واحدةٌ بعد أُخرى ربطَاً وثيقاً وتلقََى هن كالبحر وحنْوِه مث يربطُ سحرِ ويأيت إىل ماٍء يغمراملُتهمات بال

حى كبريةً وتحملُ بالرحى على ظَهرِها وتلْقَى يف البحرِ أوِ النهرِ فإذا رسبت ها مث يربطُ على ظَهرِها رعلَى وجهِِ
سرومل ت ا بريئةٌ فإذا طَافَََتأ ملع هيف قَاعهترحي سالَّت يا هعنها؛ أل يفمنها أو ع صاقْت فيه ٢٨( ؟.! ب(  

]مِ اإلنبانُ لَحذَوسم غَان نضٍيررِ م[  
، د من قبيلتهاداه أَحإنْ أَحد منهم ع :ووه) لُيبِنالر(اذلِ العربِ هلم عملٌ يقَالُ له رأَ نقوم م) ظَفَار(ادية بوبِ: قالَ

                                                 
٢٦ ( ـ عن أنسِ بنِ مالك خاريـ واللفظُ للب ومسلم البخاري ةُ الوارِدةُ يف ذلك ما رواهنوالس)هناُهللا ع يضالَقَ) ر:  

:  اِهللا يب صلى اُهللا عليه وسلَّم فبينا النيب صلَّى اُهللا عليه وسلَّم خيطُب يف يومِ جمعة قام أَعرايب فقالَ يا رسولَأصابت الناس سنةٌ على عهد الن"
حىت ثار السحاب أمثالَ اجلبالِ مث  هلك املالُ وجاع العيالُ فَادع اَهللا لنا فرفَع يديه وما نرى يف السماء قَزعةً فو الَّذي نفسي بيده ما وضعها

ومن الغد كنا ذَلا يومنرطفم لَّموس صلَّى اُهللا عليه هتلَى حليع راديتح املطر حىت رأيت رِهنبمل يرتلْ عن م  ةعحىت اجلم والذي يليه الغد وبعد
  :دم البناُء وغَرِق املالُ فادع اَهللا لنا فرفَع يديه فقالَ: رسولَ اِهللا قالَ غريه فقال يااألخرى وقام ذلك اَألعرايب أو 

ومل جيئْ  فما يشري بيده إىل ناحية من السحابِ إال انفرجت وصارت املدينةُ مثلَ اجلَوبة وسالَ الوادي قَناةً شهراً" اللهم حوالينا وال علينا "  
  ."ناحية إال حدثَ باجلُود أحد من 

  

  :قالَ جلَّ شأنه يف كتابِه الكَرِميِ، وهي آيةٌ عظيمةٌ، الرياح آيةٌ من آيات اِهللا تعاىل؛ وتصريفُها بأمرِ اِهللا تعالَى) ٢٧
 )قَول اتضِ آليالْأَراِء ومالس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتلُونَوقعمٍ ي .(  
إِنْ يشأْ يسكنِ الريح فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ  ،ارِ في الْبحرِ كَاَألعالمِ ومن آياته الْجو: (وقال سبحانه وتعاىل 

  ). صبارٍ شكُورٍ
ولسلَيمانَ الريح غُدوها شهر : (الَا قَمالم ـ بإذنِه تعالَى كَالةُ والسلنيب اِهللا سليمانَ ـ عليه الص آيةً تصرِيف الرياحِ لَ اُهللاعج دوقَ

نمو هبر بِإِذْن هيدي نيلُ بمعي نم الْجِن نمطْرِ والْق نيع ا لَهلْنأَسو رها شهاحورو ا نرِنأَم نع مهنزِغْ مريِ يعذَابِ السع نم قْهذ(  
٢٧ (قالَ العالمةُ األلباينُّ رحمال أَ: "  اُهللا هلَعع ما لالجواللج القرآن وتالوة وعةراملَش ةقْيى الرورِ سحاِءلس  عِ إليهلَّ والتضروج إىل اِهللا عز

اف من الَّذي سحر؟ وما نوع السحرِ؟ من أجل فَكِّه وحنوِ ذلك؛ شتكْانُ العرافني الستيانُ الكُهان وإِتيا إِورِ من السحرِ، أمحسمالْملعافاة هذا 
ا، هيانِعف ميت ال تعرالرقَى الَّ نا مضهعب يا فمل ؛لشركيةسبابِ ااَأل نم سبابٍ غَيرِ شرعية؛ بلْ قد تكُونُفهذا مع أنه ال ينفع فهو تعاط أل

ا هي أمساؤهم، وإمنا يعرِف ذلك هؤالِء الدجالونَ الذين يستعينونَ بقُرنائهم من اجلن ين ال نعرِف مذنيِ الَّاطيونُ فيها استعاذةٌ بالشكُي دوقَ
بالكَرميِ كما قال ر آنيف القُر قًا{: العاملنيهر موهادفَز الْجِن نالٍ موذُونَ بِرِجعسِ يالْإِن نالٌ مكَانَ رِج هأَنانتهى} و  

  .)٤٧٥/ ٤(انظر سلِْسلَةُ تراث األلباينِّ رحمه اُهللا 
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يعملُ عملَه؛ وإذا بغرِيمه يذُوب لَحم بدنِه بأَسره من غريِ مرضٍ  هأو أَراد أَحد أن يطلِّق امرأته فإن، أو من غريِها
نيمهاملت اسالن عمأحداً هذا البالُء ج مٍ فإذا أصابةُ لَحعزم قَى عليهى ال تبرِ حتحوهم إىل البجلِ وأخرمذا الع 

نيمهأمساَء املُت بِهِمرونَ يف ضيذكر مم وههعال موا طَببرالبحرِ وض على شاطئ نيمهلَى واملتتاملُب واحداً وأجلس 
و بعدغرمي أنه ملم عهنم كْرِ واحدذ عند اباملُص بطَر؛ فإذا اضاحده !!ذلك كأنه  فيصري يف اضطرابِه املصاب

مصري وعتخالش طُهببِأَنْ طَي همكْرِ اسذ عند اباملُص بطَري اضلَ الذجالر ذلك ملْزي ذلك فعند املَس نانُ م
  ؟! وهو يرقيه فيربأُ يف احلَالِ، تالبحرِ كما يغسلُ املَييبرِئ غَرِيمه فيأخذَه ويغسلُه يف 

  ]إِصابةُ أيب دجانةَ سعد بنِ فَارِسِ الشعيشي[ 
ا بِذَوهعأَي نِهص اب)اب دجاننب دعةَ س يشيع٢٩) (فَارِسِ الش (لَذَ اآلنَ فإنه ابفَح همإىل الب أربعة لَ بنيمحرِ ح

سلَه د أنْ غَعاريته فَجدع أنفَها بى جلَج القَولُ عرخه فَسأْى رلَلِ عبلِ وضرِب بالطَّمدةٌ ممن يتهم ذا العجمع عفَ
  . َءوبرِي
) ٣٠) (لَقْوةٌ يف وجهِه(ابته صأَ نمنَّ أَ) ةُشايِعالش( مهي يقَالُ لَذا الَّذَسٍ هارِنِ فَد بعة سيلَبِعملِ قَ نوم: وقالَ

  .الِحى لحييه يبرأُ يف الْلَم حتى يضرِبوه عيهِلَحملَ إِ
  ]حدوده ومدنه: ـ إِقْليم الشحر٢ِ[

 لِّفُهؤ٣١(قَالَ م :(ِبرالع ةزِيرج نم رحم، الشحضر نلَةٌ مصتلَكَةٌ ممم يى وهمسانَ وتموع وت)ةرهم ادبل (
ويؤخذُ من ) اللُّبانُ(والشحر مالصق حلضرموت وهو ساحلُها ويوجد عندهم ، وقد تضاف الشحر إىل عمانَ

 هلاحس)رِيحالش رب٣٢) (العن.(  
ويف شرقيِهِ بِالد عمانَ ) عدنُ(غربِيه بِساحلِ البحرِ الْهِندي الَّذي علَيه  يتصلُ يف جِهة الشرقِ من: وإقليم الشحرِ

وكَانتْ من ديارِ عاد قَومِ هود ثُم سكَنها من بعد ) اإلقليمِ األولِ(وجنوبِها حبر اهلند ومشالها حضرموت وهي في 
 ادة(عرهم(.  

                                                 
ومن معه وخرج وتخلَّى عنِ الشحرِ، واستولَى عليها آلُ طَاهر، ) ا دجانةَب(أطلق ابن طَاهرٍ ) ثالث وستني ومثامنائة ٨٦٣ويف سنة ) (٢٩

  )تاريخ شنبل: (كذا يف.. " خلفَه ولَد أخيه مبارك ) حرييج(لَّى و، وتيفِّوت) حرييج(إىل ] نَدع[فبعد رجوعه من اليمنِ 
و بقجانةَ عأبو د وفِّيهـ وقد تإىل بلد هولويقال . ص]من أنه مل خيرج عاألمرِد حبقيقة وماً واُهللا اعلممسمل يف تاريخ االش: انظر]. نَ إال م

  )٢٥٦/ ١(حضرموت وخماليفها 
قلت :والعب املَخطوطة صن بِهشإىل ما ي ريشارةُ األخريةُ ت.  

  

إذا اعوج وجهه والتوى شدقُه إىل أحد جانِبي عنقه، وهو ضرب من الفُالجِ : ، مثل مدعو)فهو ملْقُو(الم، يلْقَى لَقْوةً، بفتحِ ال: الَّلَقوة) ٣٠
نديف الب والفُالج ،هجيف الو ٤٠٣/ ١(اهـ إسفار الفصيح . أيضاً، إال أنه(  

قلت :ىذَوهمسب عندنا ا ما ي ومـ الي)لْالْمطُومي بِ) ةاقالر ويقومماللِالَعا من خ ِاباملُص جة في ابِهعفْزِعةًإراتاً موأَص ردمبا ال  ،ص متمتوي
فرعي، يف وجهِه هويلطُم ،الْ وإن كانتمصابةُ امأةً فيمنعونَر من دولِ اَألخانِجلَبِ عياه ،صافَومهِحتم اها؛ حإيطُلُى تبةُ ؟ ال تقيالر!  

  

  .يك را حدثه به ابن بى ملَه عادفإنَّ هذا مما ز: سهفْي نيزِرِقْميعين الْ) ٣١
٣٢( العنبرِيحالش من الطِّيبِ: ر ربنالع :ن زكاةاس عن عبل ابئ؛ وسنيٍ فيهع عبأو ن ،ةرِيحب ةثُ دابور فَقَالَ ربنره : العسء ديش وما هإن

اهنعمو ،البحر : يهكَاة فإِلَى الشطّ فَال ز فَأَلْقَاه هفعر دحأَنَّ موج الْب.  
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بفتحِ الظاِء والفاِء وقَد خرِبتا؛ خرِبت ظَفَار سنةَ تسعةَ عشر ) ظَفَارِ(و ) ٣٣) (مرباطَ(وبِبِالد الشحرِ مدينةُ 
وهي  ،وفَتحِ الفَاِء ،ةمجعماِء الْم الظَّضبِ) ظُفَارِ(ى الساحلِ مدينةَ لَواستجد ع) د الناخوذَةُمحأَ(وستمائَة خربها 

  .املوجودةُ اآلنَ
]رِييمالْح كلةُ الْميندم ظَفَار[  

م ظَفَار تكَانوقَالُدلِ فَكَانَ ينِ األوميف الز كينةَ املل) : لَ ظَفَارخد نم)رمها) ٣٤) (حفهمةَ ولْياحلمريي لَّمعتفلْي ،
) أتريب بن مصرامي(وفَد على بعضِ ملوك حمير فألقاه يف الطُّوفان يف زمنِ ) زيد بن عبد اِهللا بنِ دارِم(وذلك أنَّ 

 الطُّوفان بعد رصم ملوك رشع ث٣٥(ثَال.(  
]حقُّفوثةُ تلِ ادياِء النم ائَةً وم أربعس نيةًن[   

وذلك سببتوقَّ النيلِ ماَء أنَّ هف جريه دةَم مائة فأكلَ سنةً وأربعني الناس البهائم نِى فَحتيكلُّ تها وصار امللك 
) ٣٧( اجلوعِ نهما مويقبض يهكفَّ طُسبى أنه يوس كةٌربه ح حىت أنه مل يبق وعجالْ هفَأضع) ٣٦) (مائشا يم يبرِتأَ(

فلما اشتد عل األمروطالَ يه احتباس يلِالن وشلَم كَ اإلقليمِ أهلَ املوتتب )إىل الوذ بن سام بن نوح أتريب( 
عليه السالم بذلك الوذ( فكتب( إىل أخيه )إرفخشد بن سام( جِفلم يبهوداً اُهللا حىت بعثَ بشيٍء ه عليه السالم 

فكتب إليه أتريب يلتمس بأرضِ ما نزلَ عِبرفْ الدعاَء منه مصر فأجابه هود عليه السلكم يف يوم  أين أدعو الم
كذا فانتظروا فيه جرالنيلِ ي فلما كان ذلك اليوم مجع أتريب من بقي مبصر جالِمن الر والنوهم قليلٌ اِءس 

عددم فَهدعا اَهللاو تعاىل وضوا واستجغوكانَ اثوا إليه ذلك عند انتصاف يف يومِ هارِالن اجلمعة؛ فأجى اُهللار النلَي 
لْيف تك الساعة مل يكَُُ إال أنهن عندهم ما يزرفأَ ونَعوى اُهللاح إىل هود لَعيه السأنْ الم ابإىل أَ ثْعرِتأنْ يب أْيتي 

                                                 
رق؛ وإمنا ة الشهجِ )كاسح( ةه جِإىل تانلَحراجلديدة م هي قريةٌ على الساحلِ بينها وبني ظَفَارِِ: اطُبروم): ظُفَار القدميةُ(أو : " مرباطُ) ٣٣

سميت مراطُب مربكثْاطاً لرة ما يرطُب لْاْ فيها منخوكَ. لِيانت خبةً كَصثريةَ األعشنةم طيلةَ شهورِ السهيرتلُ عند اراً يف . ابِ فاملطرليالً و
  :زاجِالر وها هي اليوم أصبحت كما قال. أيامِ اخلريف

  "   سيال العوإِ ريافعال اليإِ...  سينِا أَهبِ سيلَ ةيروقَ
  وفَظفارِ بِ) الظاء والفاء: (ظَفَارحِت أوله وفي رِآخه اٌءر مهةٌلَم كْمورةٌس منِبي ى الكَلَعسأبو بكرٍ رِ قاله عن أيب عبيـ ةَد مديةٌن بالينِما ذَ؛ ه
  :لُ الفند الزماين ولِ قَذا القوهحجةُ لث ال تنصرِف؛ والْنؤميلُ الْبِا سلُهيبِس: رهيغَ وقالَ ةَديبلُ أيب عوقَ
   ارانَ نطَحقَ ينِار يف بزون***  ا حطَبنيانُ فطَحا قَمنإِ

  عائذين ليس تنجِيكم ظفار  ***فارجِعوا منا فلوالً واهربوا
و بنى علَى . سنةَ تسعِ عشرةَ وستمائة؛ ألا مل يكن هلا مرسى) أمحد الناخوذة(وخربها . أا كانت دار ملْك التبابِعة)) العبرِ((ويف  ـ

 ماحلِ مدينةَ ظُفَار بالضةَ) كذا(السيدماها األحموس.  
  ".ظَفَار احلَبوظي: اههي ظَفَار مهرةَ ويقالُ لَ) ةُوذَاخالن دمأح(ا هربي ختالَّ ارفَوظَ): "تقوميِ البلدان(ويف 

 
  

  )٣٠٦/ ٢) (جممع اَألمثال(ده املَيداينُّ في روهذا مثلٌ عربِي أَ) ٣٤
  ".فملك بعده أتريب بن قيطم بن مصرامي وهو الثالثُ عشر من ملوك مصر بعد الطوفان "): املواعظ واالعتبارِ(قالَ املُصنف يف ) ٣٥
  .فَلَعلَّه تصحيف  ؛ومل يذكُر ما ذَكَره هنا) أتريب بن قبطيم بن مصرامي) (املواعظ واالعتبارِ(وسماه املُصنف يف ) ٣٦
  :ويقالُ) ٢٥٩/ ١) (بارِاملواعظ واالعت(قال املقريزي يف ) ٣٧

مائة وأربعني سنة، حىت أُكلَت البهائم بأرضِ مصر، ومل يبق ا بهِيمةٌ، و رئي أتريب ماشياً وهو يبِسطُ يديه ) أتريب(إنَّ النيلَ وقف يف أيامِ "
  . انتهى. " ثُر الرخاُءويقبضهما من اجلوعِ، ومات عامةُ أهلِ مصر جوعاً، مث أغيثوا بعد ذلك، وكَ
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 تدققد ع ودقُوا فإذا عرفَحفَ هومقَ عمجفَ هملعي يبرِتإىل أَ وده بتذا فكَذا وكَكَ انَكَر مفحا وليهلبج فحلُ
بالراصِص وتحتأَكَ اللٌها غنما وضعت حينئذ وهباقيةٌ ي يف سنبلها مل تدرس وا ثَثُكَفمانِمي شورٍه في قْنلا ه

وا متقَووتنها نحخ وم؛ فأَسِ سننيخبأَر هخ وه)صح ا بنقَ )رميص ابِأنَّ أوالدع لَيلَ بنِ آدملَ يه المالسما انتشوا ر
فاَأل يضِر لكُومواوهمل٣٨( ا ع (:  
]واقةٌ لُعوِغيةٌ جملةٌي[  
 يأَ) ثب(ك تبايِعين لمالَ له الْ؛ فقَيه وانتسب لهلَف فَسلَّم عرِى جبلٍ مشلَمتصيد له ع) ٣٩) (حمير(أنَّ " 
اجلظَ؛ فَ)سالر نالْج نبالوثوبِ م هأمر لُ أنهجلِب .  
  . ك مطْواعاًلمدننِي أيها الْجِتلَ: الَفقَ
  . جبلِ فَهلَكوثَب من الْ مثُ

  ؟ ا شأْنهم: كلمالْ الَفقَ
  :الَفقَ كالمه؛ يطَه فلوغَ، صتهقخبروه بِفَ
"د نمخ لَ ظَفَار)رمح (ِبتشدالْ يدلْ؛ فَيمِميتلَعلُ مةَغ حمري) "٤٠.(  

  . سلاج: يأَ ،ريمفإنَّ الوِثَاب الفراش بلغة ح: هولُوقَ
وهونَ ممسإِالْ ي كلا كَذَمانَ ال يو غز)مثَوانَب (رِيونَيد أنه ييلُط ويقولونَ ،اجللوس للرأَ: لِج بثي :اجلس" .  
  ]عمر القَودرِي في حبسِ الطَّيرِ: خرافَةُ[

كيروأَ: قال أبو بخبنِرحُ   يالجلُ الصأَ(الربو عينٍو محم٤١) (د(  
ورٍ يدةُ طُاك عنهو ،ِرلِ البحاحى سلَونَ عريِسيو ،امعهاعةٌ مموج)٤٢) (عمر القَودري(ع الشيخِ ومٍ مات يذَ هنأَ

  : م عمر القَودرِيهالَ لَقَفَ ،ةريثكَ
تحنْ أَونَ أَبلَبِح كُسطَ مواالُقَ! ؟ راًي :قْوتدع ى ذَلَرل؟! ك  

  !؟ بِسهحنا أَداً وأَاحا وهنينوا مع. نَعم: فقالَ
  . روهمفِّن: الَقَمه؛ فَلَعا ال نمه بِيتفَرك شحا؛ فَهنرٍ ميىل طَوا إِارشفأَ

وا إِفقامليفَ ؛اهفَنطَر تائةً بأَرجمها إال طَعإِفَ ،راًائنبِ ه ثَمجانِكَمه، فال ي هونينفِّر موهطا ر؛ فلموا ذَأَريلوا لَقالُ كه :
 هتقْو نار مطَاً؛ فَيانِه ثَيتفَرك شحفَ: قالَ! ريطى يتر فأَطلق سراحه حيطن أنْ يي حبسته عت الَّذنت أَنكُ إنْ

وساع ه؟!ت  

                                                 
٣٨( ائراإلس نةُ مصالق هذيوه اتلي .  
بنِ  يشجب وهو حمير بن سبإ بن أَبو قَبِيلَة من الْيمنِ، حمير): "٢١٥/ ٤(ب اللسان احص ؛ قالَوالصواب حمير) حارثة(األصل  يف) ٣٩

طَانَ، ونِ قَحب برعليرِ اَألوهي الدف لُوكالْم تكَان مهنم" .  
٤٠ (خمتلفة ةُ برواياتصالق تدريف اللسان : و)٢٣١/ ١(والصحاح ) ٣٠٨/ ٤(  

  )٢٩٣/ ١(وغريب احلديث البن قتيبة ) ٢٧٢٤/ ١(وتاج العروس 
٤١(   من هو فرعال ي دمحوِينٍ مأبو ع! 

 !ي من هو رِد نعمر القَودرِي ال ٤٢)
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د الناسِ وهلم نات السبعِ وله شهرةٌ عاَءرالقيم بِظآنَ العرالقُ أُرقْسلوك وخلَوات وي ا لهذَه )٤٣(وأبو طَوِيلٍ 
قَادتكَ اع بِفيه ٤٤(ري (الُ يزوال يقْرِي الضد يفائماً وهبِ و ميققَمريم ةن حالِ الشمأَعظْرِ وتكَه له ررام ات

عدةٌيد .  
]خيِ : ةُافَرعيف ن لَوِياعالب لَةقَبِي نلٍ مجمٍ(ريرِي)أيب قَدالقَود رمع اِء منماألس ناً مماس لَّمعت ه؛ وأَن[  

  من قَبِيلة يقَالُ )٤٥) (د العلَوِيحمنِ بنِ محمد الربإبراهيم بن الشيخِ ع(د وأخربين الفقيه الْمعتقَ: بريكقال أبو 
وأنَّ ) ٤٦) (عمر بنِ عبد الرحمنِ باعلَوِي(من غَربِ حضرموت أنه جلَس يوماً عند أخيه الشيخِ ) أَبا علَوِي(هلا 

 قَالُ لهلٍ يجر نيوب هنيب)رمميٍ عةٌ فقالَ يل) ٤٧) (أبو قَداودذَا : " عأْسِِ هلَى رمٍ عيا قَدعِ أَبوان ؛ قُميا إبراهيم
  ؟!وكَيف أَنعي من هو يف قَيد احلياة وإِنما ينعى الْميت: فقُلْت له. الْجبلِِ

 ورِي وهغَي رةَ(فأََمادب٤٨) (أبو ع (هامدمن خ .ع لَفقامأْى رعلِ فنبمٍ سِ الْجيأبو قَد جرى خةٌ حتاعضِِ سمفلم ت اه
  ؟!ادفَه قوم سكَارى هلم عنده دم؛ فقَتلوهصمن منزِله حلاجة له فَ

 خينَ أنَّ الشوروا يوكان)رمع ( اِءماألس من ماس هدنذَا عه)٤٩( اهإِي هعلَّم)رِيالقَود رم؟). "ع!  
                                                 

   .أَبو طَوِيلٍ كُنيةُ عمر القودري اآلنف الذِّكْرِ ٤٣)
(٤٤ )قَادتأو غَ) اع أو زائد نسأو ح ديج بأنه فصراجِمِ؛ ورمبا وأهلِ الت ندلةٌ عمعتسمةٌ مالٍكَل. هيونَ فدقتعي اسا أَنَّ الننا هاهنعمو !  
٤٥( أوالد دأَح ومنِ هحالر دب؛  عقَّافالسا يمومروونكَ ه أبيه نعا يف م)٣٩٣(ص ) العقود العسجدية: (  

  :لَ لهرِجلَي والده الشيخِ عبد الرمحن السقاف فرأَى فيها أثر صفْرة فقا )يدلِّك(أي  الشيخ عمر احملضار يكبس وكانَ"
ذا ؟ فقالَ لها ها ؟: مفَرانِهعز نفْرةَ مالص هذوإنَّ ه يف اجلنة طوفي اعةإنَّ أباك كانَ يف هذه الس!  

أتعرف رجالً :  وماًوقالَ لي ي: قَالَ"والبنِه حسن بنِ عبد الرمحنِ السقاف أَشياُء كثريةٌ ومن ذلك ما حكاه تلميذه عبد الرمحنِ اخلطيب  
احلج له طَرخ ثُم هتادجس شةُ إىل ، فَرادجالس بِه تاسِفطَارالن عم جكَّةَ فَحم،  مرِيةُ إِىل تادجالس بِه تادع ثُم!!  

  !صاحبك ؟: من هو؟ فقالَ: فقلت، و هلَيس : وهو يقُولُ، فجعلْت أَعد له من يشار إليه بالصالحِ 
 )٢/٨٩(هـ ١٣١٩سنة ١ط) املشرع الروي يف مناقب آل با علوي(انظر  

  هـ ٨٣٣الْمعروف بِالْمحضارِ؛ الْمتوفَّى سنةَ ) ٤٦
٤٧ (ف وررعمل ي رميباينّأبو قدميٍ عا قدميِ السب وما هالَّ بذبه الشم رةَ ي غَدنس ياس)واهللا أعلم ) ٨٢٠!  

ولَما أراد السفر نهاه الشيخ عبد اِهللا ، أنَّ أبا قَديمٍ عمر أتى صاحب الترجمة زائراً):"١٢٤/ ٢) (الْمشرعِ الروِي (ثُم وجدت في 
وكانَ بينه ، وكانَ وايلَ الشحرِ يومئذ أبا دجانةَ، وسكَن بعض الْحوط، نج فَدخلَهاإنْ دخلتها مل ت: عن دخولِ الشحرِ وقالَ له) العيدروس(

يف أمان الشيخِ  مثَّ، أنَّ أبا قَديمٍ؛ يف أمان اِهللا: إال أنه أمر منادياً ينادي، ومل يجسر أبو دجانةَ علَى إِخراجِه من الْحوطَة، وبني أيب قَديمٍ عداوةٌ
  !!عبد اِهللا 

 النِهقْتمٍ ييلنيِ إىل أيب قَدجسلَ روأَر ،طَةوالْح من جرمنها ، إذا خ جرا خلَم الهانتهى  "فَقَت  
 ثُم، خيه عمر الْمحضارلرحمنِ السقاف يضعها و ينِسبها َألتفْترى؛ فَهذَا إِبراهيم بن عبد ا فانظُر ـ رعاك اُهللا ـ كَيف تختلَق الكَرامات و

  ؟  !يروِيها لَنا أَبو بريك علَى أنها كَرامةٌ  
   .غري معروف لدينا اسمهأبو عبادةَ  ٤٨)
(٤٩ ا كَذَهانَ دييف د درو ؛ فقدآنذاك وفيةنُ الص)ورِ السافرِالن (ةمللعيدروسِ يف ترج:  

) اسم اِهللا اَألعظَم ( وعلَّمه "جمنون  أنَّ رجالً جاءه يف صورة سائلٍ أو ٩٧٦شيخ بنِ الشيخ عبد اِهللا علي بن أيب بكر أَبا علوي املتوىف سنة (
تاريخ (و ) ١/١٥٩) (النور السافر(انتهى " يه من التصرف بعد ذَلكمثَّ ذهب ذَلك الرجل ومل ير بعد ذَلك فَصار الشريف إِلَى ما صار إِلَ

    )١/٣٥٧) (الشحرِ 
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]هعرلَى زع هولزالِ نرِ حلِ الطَّيقَتو فرصافَةُ الترخ[  
 فرصت٥٠( وكَانَ ي( حتكانَ ى أنه هعرز نيوب هنيوب هزِلنبِم ميقم ووه هولزالَ نح لَهقَت هعرعلى ز إذا نزلَ طائر 

  )٥١(.  مسافَةٌ
                                                                                                                                                                  

 = يدعمحنِ السالر عبد يخلَ الشئتفسري األمساء احلسىن(يف ) رمحه اهللا(وقد س(:  
  وال معروف ؟ عن االسم األعظم من أمساء اهللا هل هو اسم معني معروف أو اسم غري معني  

بعض الناس يظن أن االسم األعظم من أمساء اهللا احلسىن ال يعرفه إال من خصه اهللا بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإنَّ اهللا : "فأجاب
ألة، وال ريب أنّ تبارك وتعاىل حثنا على معرفة أمسائه وصفاته، وأثىن على من عرفها، وتفقه فيها، ودعاء اهللا ا دعاء عبادة وتعبد ودعا مس

 ما االسم األعظم منها أوالها ذا األمر، فإنه تعاىل هو اجلواد املطلق الذي ال منتهى جلوده وكرمه، وهو حيب اجلود على عباده، ومن أعظم
جاد به عليهم تعرفه هلم بأمسائه أنّ األمساء احلسىن كلها حسىن، وكل واحد منه احلسىن وصفاته االسم العليا، فالصواب ا عظيم، ولكن

أو دلَّ على معاين مجيعِ الص والفعلية الذاتية هلَّ على مجيعِ صفاتإذا د غريِه عم أو مقرون مثلاألعظم منها كلُّ اسمٍ مفرد فات :اهللا، فإنه 
االسم األعظم اسم جنسٍ، وهذا هو الَّذي تدلُّ عليه األدلةُ االسم اجلامع ملعاين األلوهية كلها، وهي مجيع أوصاف الكمالِ، فَعلم بذلك أنَّ 

 قولُ:، كما يف السنن )١(الشرعيةُ واالشتقاقرجالً ي عمس اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد، : "أنه
  : الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد، فقال

  ".نفسي بيده، لقد سألت اهللا بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئلَ به أعطىوالذي "
اللهم إين أسألك بأنَّ لك احلمد، ال إله إال أنت، املنان، بديع السماوات واألرض ذو : "وكذلك احلديث اآلخرِ حني دعا الرجلُ، فقال

 اجلاللِ واإلكرامِ، يا حي ! ومظَمِوالذي نفسي بيده، لق: "صلى اهللا عليه وسلمفقال ! يا قياألع همد دعا اَهللا باس"  
  .وذا القولِ جتتمع األدلَّةُ يف بيان معىن اسمِ اِهللا األعظمِ، واُهللا أعلم  :قلت

غاير، وصححه بلفظ م) ٥٢/ ٣(وأخرجه النسائي  ) ٣٨٥٧(وابن ماجه ) ١٤٩٣(وأبو داود ) ٣٤٧٥(أخرجه الترمذي  :واحلديث األول
  ).٢٧٦٣(ح  ١٦٣/ ٣األلباين يف صحيح الترمذي 

  .أخرجه أمحد وأبو داود بسند حسن : واحلديث الثاين
  :وقال العالمةُ األلباينُّ رمحه اُهللا  ـ
  .انتهى" ... فتحال"واعلَم أنَّ العلماَء اختلفوا يف تعينيِ اسمِ اِهللا األعظمِ علَى أربعةَ عشر قَوالً، ساقَها احلافظُ يف "
  )١٤٦/ ٨(رمحه اهللا ) سلِْسلةَ تراث العالمة األلباين(انظر  

  

٥٠( وفرصتكَانَ ي  ) ذْكُورالْم أَيفي الكَون( لَْب ى بعادعهضم همأوليائ فرصت فالْ يحيب اةالْع دموت  !!  
  ! رد الشمسِ وأوقفَها عنِ الغروبِ حتى يدخلَ البلْدةَ ؟: وقد زعموا أنَّ أحدهم) ١٧ص() بلوغُ الظَّفَرِ والْمغانِمِ(انظر 

  ).٢٥٥ص ) (تذْكري الناسِ(انتهى انظر 
 
 

  :محاضرة مسجلة جاَء فيهاـ للمترجمِ ـ اليوم يف  ومن ذَلك ما نسبه بعضهم )٥١
 نونصبوا لَهم معسكَراً قريباً م ،يدخلوا البلد يؤذوا و أن ثْلِ ذَا احلالِ؛ جاَء بعض الذين أَوحت نفُوسهم أنْ يستبِيحوا أولَما كانَ بِم "ـ

 ةاحسان(مباجِل حب (لدسالطنيِ الب اك؛  فقالَ بعضنم:  للشيخ عمر احملضار ههعاُءوا وماعةَ جوأَذَى ؟ إنَّ اجلم شيج!  
  :الشيخ عمر الْمحضار لكم يقولُ: "همقل لَ اخرج إليهم يا جريدانُُ تعالَ ـ وجريدانُ خادم عنده ـ: فقالَ

  ) !!كالم غريب هذي جيوش(قال احملاضر معلقا !!" جئتم وإال سوف خيرج إليكم  ارجعوا من حيثُ" 
  !!قُوموا فاهربوا : وقالوا، طق الكلمةَ ارتعدت قلوبهمفخرج اخلادم؛ فبِمجرد ما ن

داحارلْللشيخ ا فقالَ وضحفْعلُ بِهِم ؟: متماذا س وأنت  
  ؟!سأَصيح فيهِم صيحةَ ثَمود : فقالَ

  !!كلمةٌ ورب العرشِ يزلزلُهم 
  ) !!اِهللا أهلُ ثقة وأهلُ مكانة عند: (قالَ الْمحاضر معلِّقاً

هأم به تفَروز هتنيِ والدح نيقولُ، ـ م ثان كانكانَ يف م وهوأَب: =  
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]ي القُفادو ديوالن لَةولُ قَبِيزون هياخِ فمالش[   
ر عظُم طَمالْ هبِ لَزا نذَإِ)٥٢( )والنيد القُف(ف الرملِ يقَالُ لَه اقَحأَ ناد بالقُربِ موت ورمضي حادوبِو: الَقَ

و هبصةَ؛ فَختاٌء ألبم به سولَي هياعرم تكَثُرتقَزِن بِلُ لهقَلَيالُ لَةٌ يا ه)اخم٥٣() الش(  
قبِوت يمه ومعلُبِا إِهها وشياههاؤها أَا ونِسربةَ أَعشهرٍ وال يحتإىل الْ ونَاجاِءم وال دوابهم لْب يعيالَّبِ ونَشنِلب 
وتستنِغهمي أُمم وشبِي مهاهطُروبىلْا ةعرم.   
  ]العثُور علَى جثَّة إنسان طويلٍ جِداً يف وادي شنوةَ[

وأخربين أبو بريأَ: كنه يف و جِدوةَ(ي ادون٥٤) (ش (من ي حادوم ضهاً وأَنطَويلٌ جد قبورانٌ مسإِن فيه رقَب موتر  
  ! وابِم بالصلَعواُهللا تعاىل أَ )٥٥(.اعاًرجاَء طُولُ عظْمِ ساقه ثالثةَ عشر ذذَرعوا ما بني كَعبِه لركْبته ف

  .مت حبمد اِهللا وعونِه وحسنِ توفيقه وهو حسبِي وصلَّى اُهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبِه وسلَّم] ةُماتخالْ[
                                                   

  تمت الرسالة                                                  

                                                                                                                                                                  
  ! "لسموات واألرضِ؟اآلنَ ولد لنا مولُود يرضى لرِضاه جبار السموات واألرضِ؛ ويغضب لغضبِه جبار ا"= 

ترفَظَه اتهيةُ يف حالمالع:  
  !يقَع الطري على زرعه؛ فإذا أكَلَ حبةً من زرعِ الْمحضارِ؛ خر ميتاً مكَانه ؟" 

أي (؟ فقالوا !فكانَ أي يمة للناسِ دخلَت يف زرعِ الْمحضارِ تأْكُلْ متوت : حوايل الشحرِ هناك) عرف(ـ اشترى أَرضاً يف الساحلِ يف 
إنَّ البهائم تروح من دون قصد منا ومن دون اختيارٍ متوت علينا ـ والبهائم غاليةٌ ـ فقال ما هو مين ما دعوت : رمع خييا ش) أهل القرية

= أَوال سدعى أَلَو عولَح دهذَا غَك ي كَنبةً ررييف فْن؟لُع!   
 راضوا ربكم ورترتيبا؛ أنَّكم توا على أنفِسب وهنعيناً عيعِ شيئاً مرقَابِلَ الزطُوا معكُم ـ أنْ تبوا رنا راضزرع كم دخلتمن دواب دابة أي ،

  !تصرِفًونه للقائمِ هناك علَى الزرعِ حىت تسلَم دوابكم؟
  !!فبمجرد ما يأكلُ منها شيئاً من زرعِ احملضارِ متوت مكاا ! !وما هناك إال هذه الطريقة؛ وإِلَّا ماتت واحدةٌ بعد الثانية

  :عنِ الشيخِ قالَ) الشواف(ـ وملَّا تكلَّم 
 حمضار مري عديس *** ارمالَاع فقْصي رس اهـ" لُه  

 

٥٢( أَ: القُفلُصه :بالًملُغْ أن يكونَ جبمن األرض وغَلُظَ ومل ي فَعتا ار .  
ديأَ: والنصودجرِ ونبالكَس ادنِج عمن األرضِ واجلم فَعتما ار واَء وهبالي هةَ ينطقونارِماحلض ولكن دجالن املرتفع . لُه الطَّريق دجوالن.  

 

٥٣( اخمالش :رِ كما سعيالص نقبيلةٌ مبهن؛ قالَ عالةسالر هيف هذ م يف ق)إدامِ القُوت :( ةُ يفمرخبام بالطَّي وذَكَر)َندأنَّ العلماَء ) تاريخِ ع
ح من مهدلُ جاخ أَصمآلَ الشضمر وت"...  

  

٥٤  (ةُشوطُوطَةَ: نخالْم تابأَص ةطُوببِ رببِس ةحاضو رةٌ غَيملِ كَلها، يف اَألصأن روالظَّاه بقوله هبسن اويخ؛ ألنَّ السونأو : بالن يئنالش
وِينَءةَ؛. الشونَءةَ أو شونش دةٌ إىل أَزبنِس يوه وهم :حي من الينِم يةُ هطُوبا الرهتابي أَصةُ الَّتمكُونَ الكَلا تمبونُ(؛ وربير (اقطِّقَةُ الونةُ الْمع
 بغَر)دهشالْم ( ؛ واُهللا أعلم موترضح بِيي غَرف!  

 

٥٥ ( ذَل بِهشا يم رِينفَسالْم ضعب ذَكَر قَد نلَكو ةالَغبالْم نةٌ محسم لَيهطُ عفْرذَا الطُّولُ الْمه قَافاَألح بِالد تكَان ينالَّذ ادقَومِ ع نع ك
  :منازِلَ لَهم؛ فَقَد قَاَل البغوِي يف تفِْسريِ قَوله تعالَى

  }كُمادزي ولْقِ فطَةً الْخسةَ}  بأَ. "اآليبِلْالكَ قالَ. وقوةً طوالً: يي والسدكَ:  يانقَ تيلِوِالطَّ ةُام منهم ةَائَم ذاعٍر، قَوالقَ ةُامريِص منهم 
سونَت ذأَ الَوقَ. اعاًروب حمال ةَزماينِي: سبونَع ذاعاًر .وعن نِاب عاسٍب رضاُهللا ي عنهثَ: اممونَان ذاعاًر .الَقَو قَمرِ لِّكُ ولُطُ انَكَ: لُاتلٍج 
  !واُهللا أَعلَم ) ٢٤٣/ ٣(انتهى "  اعاًرذ رشع يناثْ
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  )٥٦( ـ: الفهرس

  ـ مقَدمةُ الْمعلِّقِ
  ـ عملي في هذه الرسالَة

  ـ اسم الرسالة
  ـ مصدر الْمخطُوطَة

ةنلِ السأَه ةديقلَ عوـ توطئةٌ ح ةاعمي  والْجف انملِ اِإليأَه اتامكَر  
 قْرِيزِيةُ الْممجراُهللا(ـ ت همحر (  

  ]مقدمةُ الرسالة[ـ
  ]رموتضع حوقم[ـ
  ]اإلقليم األولُ: رموتضـ إقليم ح١[ـ
  ]ما قيلَ يف نسبِ حضرموت[ـ
  ]ةرشانَ العطَحأوالد قَ[ـ
  ]وبعض قَبائله رموتضسكَّانُ وادي ح[ـ

  )مسكَن الصيعرِ وحياتهم(ـ 
  ]ذكْر بعضِ قَبائلِ وادي حضرموت[ـ
  ]طَيران اِإلنسان يف الْهواِء وانقالبِه رخمة أو حدأَة ـ إِلَى أَرضِ الْهِند: خرافَةُ[ـ
  ]نقالبِ نِسائهِم كَالرخمِا ةُوخرافَ، بِدهخرافَةُ سقُوط الرجلِ بِأَكْلِ كَ[ـ
  ]حمالة النساء: ةمخرافةُ أم أيب بريك مع امرأة من اجلاله[ـ
  ]خرافةُ إحضارِ الغائبِ[ـ
  ]خرافةُ ادعاِء العلْمِ بيومِ وفاة اإلنسان[ـ
  ]رِيضِ إِىل أُم الْحيوان الْمذْبوحِ عنهخرافَةُ انتقَالِ الْمرضِ من الْم[ـ
  ]االستغاثَةُ الشركيةُ عند إِصابة أَحدهم بِلَدغِ الْحيات[ـ
  ]استشفَاِء الْملْدوغِ بِاستغاثَته بِآلِ عمر بنِ عيسى: خرافَةُ[ـ
  ]يشمِ رائحةَ احلية الْمشعوِذَ الراقي أنَّ: خرافةُ[ـ
  ]خبرِ القَبِيلَة اليت تقي الْمسافر من االبتاللِ من الْمطَر: خرافةُ[ـ
  ]حرقِ نوعٍ من الشجرِ لكي تقلَّ عنهم األمطار: خرافةُ[ـ
  ]حبسِ دخان اللحمِ املشوِي املسروقِ: خرافَةُ[ـ
  ]اجِهِمِ الريح حتى تِسير السفُن يف البحرِ عند توقُّف هبوبِهاإخر: خرافَةُ[ـ

                                                 
  !نرقم الفهرس لوجود أكثر من عنوان يف الصفحة الواحدة  مل) ٥٦
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  ]عالجِ السحرِ بِطُرقِ الشعوذَة: خرافَات[ـ
  ]غَمر النساِء املتهمات بِالسحرِ يف البحرِ ونحوِه[ـ
  ]ذَوبانُ لَحمِ اإلنسان من غريِ مرضٍ[ـ
  ]إِصابةُ أيب دجانةَ سعد بنِ فَارِسِ الشعيشي[ـ
  ]حدوده ومدنه: ـ إِقْليم الشحر٢ِ[ـ
  ]ظَفَار مدينةُ الْملك الْحميرِي[ـ
  ]أربعني سنةً مائَةً و حادثةُ توقُّف ماِء النيلِ[ـ
  ]واقعةٌ لُغوِيةٌ جميلةٌ[ـ
  ]عمر القَودرِي في حبسِ الطَّيرِ: افَةُخر[ـ
  ] ؛ وأَنه تعلَّم اسماً من األسماِء)أيب قَديمٍ(رجلٍ من قَبِيلَة الباعلَوِي يف نعيِ : خرافَةُ[ـ
  ]خرافَةُ التصرف وقَتلِ الطَّيرِ حالِ نزوله علَى زرعه[ـ
  ]القُف والنيد ونزولُ قَبِيلَة الشماخِ فيهوادي [ـ
  ]العثُور علَى جثَّة إنسان طويلٍ جِداً يف وادي شنوةَ[ـ
  ]اخلامتةُ[ـ
  

                                        ***********************  
تـ بِ معاِهللا ون قُووتـ ه ا أَمردانه من التعيقِل لَعى هذال هرالَسبِـ ة ةوموسارِالطُّ( الْمبيف أَخ ةبرِيالغ فَةي  رادو

ةبجِيالع وتمرضح (الْوحمِهللا د رب الَالعمني ،وى اُهللالَّص ولَّسم لَعبِى نينا محمنيِ داَألم ،ولَعى آله وصبِحه 
  ! جمعنيأَ

                                     هـ ١٤٣٨ امعى ولَى اُألادمج رِهش نم نِامالثَّ دحاَأل ةَلَيلَ                       
  

                       يمرضحٍ الْحبِيص دمأَح نب رمنِ عمحالر دبو عا أَبى بِهنتاع  
  !غَفَر اُهللا لَه ولوالديه                                            

 
 


