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 عيل محود عباس املؤيد/دكتور

وبه نستعني عىل أمور الدنيا والدين، ونصيل ونسلم عىل خاتم األنبيـاء واملرسـلني، 
عني وعىل آله الطيبني الطاهرين، وزوجاته أمهات املؤمنني، وصحابته املنتجبـني والتـاب

 وبعد .. هلم بإحسان إىل يوم الدين

ّفإين ونحن نحيي ذكرى أربعينية رحيل الوالد الزاهد املتواضع العالمة محود بـن / ُ
عباس املؤيد أشكر كل اإلخوة واألخوات الذين أبدوا أسفهم وحـزهنم عـىل رحيـل 
الوالد معربين عن ذلك بحضور هذه الفعالية وبحرصـهم عـىل ختليـد حياتـه احلافلـة 

وأراد أن يعطي الراحل حقه الكثري من املآثر احلميدة والتي ال يستطيع الفرد مهام كتب ب
ًيمد ساعده نحو الثريـا حمـاوال يغطي مجيع جوانبها يشعر حني حياول ذلك أنه كمن و

ويريد عبوره فال يدري من أين يبـدأ وإىل ٍبلوغها بأنامله أو كمن يسبح يف بحر متموج 
وأنا ممن جرب ذلـك وكتبـت العديـد مـن املـساخر عـسى أن أين ستتقاذفه األموج؟ 

ًأستطيع إيفاء الراحل حقه غري أين وجدت ذلك رضبا من املـستحيل ألنـك إن أردت 
ُذلك حتتاج إىل كتابة املئات بل اآلالف من الصفحات التي قد ال تكفي فعدت أحدث  َ

قي لأليام والسنني نفيس باإلكتفاء بالعموميات وذكر بعض املحطات املؤثرة وترك البا
 . إن وفقنا اهللا لذلك وأعاننا عىل أن نفي الراحل حقه

َوبرش الصابرين﴿: وأنا يف هذه العجالة أبدأ بقول املوىل جل وعال َّ َِ ِ ِ ِّ ْ الذين إذا أصابتهم  *َ ُ َ َْ َ َ َ َِّ ِ

َمصيبة قالوا إنا  وإنا إليه راجعـون َ ُ َ ٌُ ْ َ َِ َ ُِ ِ ِ َِّ َِّ َِّ َتلـك﴿:  وبقوله سبحانه﴾ِ ْ َ الـدار اآلخـرة نجعلهـا للـذين ال ِ َ َ َ ِْ ِ َِّ ُ َ ُ ََّ ُ
َيريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني َّ ُِ ِ ُِ َ ْْ ُ ْ ً َ ً ُ ََ َ َ َ ّ َُ ِ َ ِ ُ تها النَّفس ﴿:  وبقوله سبحانه وتعاىل﴾ِ ُياأ َ َّ َْ ُ َ

ُاملطمئنَّة ِْ َ ُ ً ارجعي إىل ربك راضية مرضية *ْ ًَّ َِ ِْ َ َ َ ِْ ِِّ َ ِ ِ فادخيل يف ع *ِ ِ ِ ُ ْ ِباديَ ِ وادخيل جنَّتي *َ َ ْ َِ ُ﴾. 
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ولن أقول أكثر مما علمنا رسـلونا األعظـم صـلوات اهللا وسـالمه عليـه وعـىل آلـه 
 ما يـريض ربنـا، وإنـا بفراقـك يـا َّإن العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول إال«:قوله

 .»ملحزونونوالدي 

 : ًوأستذكر هنا أبيات الشاعر أمحد شوقي حني رثى والده قائال

ـا أنـــــت يف ذا أوليـــــ ٌا أيب، مــــ ــني   َ ــرض ع ـا ف ــس للمنايـ ــل نف ْك َ ُْ ُّ  

ـــت  ـــرىهلك ـاس وق ــ ـــك ن َقبل ـــني   ٌ ـــري الثقل ـاعون خ ــ ـــى الن َونع َ  

ـــدى ـال امل ــ ـــرء وإن ط ـــة ُ امل َغاي   ٌآخــــذ يأخــــذه باألصــــغرين   ِ

ـاجزا ًوطبيـــــب يتـــــوىل عــــ ْنافــضا مــن طبــه خفــي حنــني   ٌ َّ ً  

ــــت ــــدا إن رضب ــــوت ي ْإن للم ََ َ ً ْأوشــَكت تــ   َِّ ْصدع شــمل الفرقــدينَ ْ ُ َْ َ َْ َ  

 : ًوأستذكر أيضا قول القائل

ـار ـــرار  حكـــم املنيـــة يف الربيـــة جــ ـــدار ق ـــدنيا ب ـــذه ال ـا ه ــ   ِم

ـا يــ ـا خمــرباُبينـ ـار   رى اإلنــسان فيهـ ــن األخبـ ــربا م ــرى خ ــى ي ًحت ُ  

 :وقول آخر

ــدها ــت تري ــدر وأن ــىل ك ــت ع ْطبع   ًصـــفوا مـــن األقـــذار واألكـــدار   ُ

ـام ضـــد طب ُومكلـــف األيــ ّ ـاُ ـار   اعهــ ــ ـــذوة ن ـاء ج ــ ـــب يف امل ٌمتطل ُ  

ـإنام ـار   وإذا رجــــوت املــــستحيل فـــ ـاء عــىل شــفري هـ   ٍتبنــي الرجـ

ـالعيش نـــوم واملنيـــة يقظــــة ـار   فــ ـــ ـال س ـــ ـنهام خي ـــ ــــرء بي   ٌوامل

ـاال ــ ـآربكم عج ــ ـــضوا م ـــامًفاق ـــفار    إن ـــن األس ـــفر م ـــم س   ٌأعامرك

ـــــسرتد   وتراكــضوا خيــل الــشباب وبــادروا ُأن ت ـــــوار ْ ـإهنن ع ــــ   ف

* * * 
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وعزاؤنا يف الراحل أن فطنته مكنته من معرفة الدنيا عىل حقيقتها منذ سنوات عمره 
ِوما احلياة الدنيا إال متاع الغـرور﴿: ًاألوىل تاليا قول احلق سبحانه ُ َ َُ ْْ ُ َ َ ََ ْ ُّ َُّ ِ ْقـل ﴿: ﴾ وقوله سـبحانهَ ُ

َمتاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظل ْ َ ٌ َُ َّ َ ُ ْ ُّ ََ َ َ َ ُِ ِ
ٌ ْ َ َ َِ ًمون فتيالِ ِ َ َ َمن كان يريد حرث ﴿: ﴾ وقوله سبحانهُ َْ ََ ُ ُْ ِ َ

ِاآلخرة نزد له يف حرثه ِ ِ ِْ ََ ُ ِْ َ ِ ٍما عنْدكم ينفد وما عنْد ا باق﴿:﴾ وقوله سبحانهَ َ
ِ َّ َ ُ َِ َِ ْ ََ ََ ُ﴾. 

كن يف الـدنيا كأنـك «:  قول الرسول األعظم صلوات اهللا عليه وعىل آلهََرضَْحتْسوا
يث أنه أراد اآلخرة وحرثها فقد استعان باهللا وبـدأ حرثـه يف وح» غريب أو عابر سبيل

ٍطلب العلم بجد ونشاط ومهة عالية ٍ. 

ومن رعاية اهللا له أنه رصفه عن اللهو واللعب حتـى وهـو يف سـن الطفولـة، فقـد 
مل يـستهوين اللعـب يف طفـولتي وعنـدما مهمـت ذات مـرة :  (ًسمعت منه مرارا قوله

 ). عتني بطني فخرجت عىل الفوروقفزت للعب مع األطفال أوج

م  فقـد ابتـدأ العقـد ١٩١٧هــ املوافـق ١٣٣٦وحيث أن الراحل من مواليد العام 
األول من عمره أي يف أربعينيات القرن اهلجري السابق وعرشينيات القـرن املـيالدي 
السابق بتعلم اهلجاء واألبجدية يف مسكنه باجلراف بعدها استدعاه والده إىل مقر عمله 

وهناك أخذ ما تيرس من علوم العربية والقرآن، ليعود بعدها إىل مقـر ) ظليمة حبور(بـ 
ًوبعض مساجدها، باحثا عن ) جامع صنعاء(و) الروضة(ًمتنقال بني ) اجلراف(سكنه بـ

كل حلقة تروي عطشه يف طلب العلم حتى وفقه اهللا بالقبول يف املستوى الثاين باملدرسة 
 .عندما كان عمره ال يزيد عن الرابعة عرشهـ  ١٣٥٠العلمية يف العام 

ثالثينيات القرن امليالدي ما يوافق مخسينيات القرن اهلجري قضاها يف هذه املدرسة 
تتلمذ عىل العديد من جهابذة العلامء ودرس العديد من فنون العلم وكان نعم الطالب 

ْوقـل رب زدين علـ﴿: ًونعم املثابر داعيا ربـه بقولـه سـبحانه ْ ُِ ِ ْ ِّ َِ ً مستـشهدا بقـول احلـق ً﴾امَ
ِقل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنام يتذكر أولوا األلبـاب﴿: سبحانه َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ ُ ُ َّْ َ َّ ََ ِ َِ ِ ِ  وقولـه ﴾َ
ٍيرفع ا الذين آمنُوا منْكم والذين أوتوا العلم درجات﴿: سبحانه ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ْْ ْ َّ َّ َُ ُ ُ ُِ َإنـام ﴿: انه وقولـه سـبح﴾َّ َّ ِ
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ُخيشى ا من عباده العلامء َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َّ َ ْ سخون يف العلم﴿:  وقوله سبحانه﴾َ ِوما يعلم تأويله إال ا والرا ُْ ْ َ َ َِ ِِ َّ ُ ََ ُ ْ َ َُ َّ َّ ِ ِ ْ َ﴾ 
َّوألنه عرف قيمة العلم فقد وضع نصب عينيه الوصول إىل أعىل مراتبه فجد وشمر ومل  َّ َ

ًتى أنه كان واحدا من القليل الذين كـانوا يبقـون يرتك أي فرصة تذهب عليه سدى ح
ًباملدرسة يف يوم اجلمعة الذي هو يوم عطلة، وقد أخربين مـرارا أن دروسـه لألسـبوع 

من السبت إىل (أيام األسبوع القادم كان يقوم بنسخها يوم اجلمعة ويستغل ما بعده من 
هـا يف رشاء بعـض نسخ كراسات يبيعهـا لالسـتفادة مـن قيمتيف الدراسة و) اخلميس

ًاملستلزمات، فكان معتمدا عىل نفسه ويستحي أن يطلب لنفسه أو حلاجته مـن والـده، 
س يف املدرسة بل بحث عن كل فن من العلوم َّرَدُوألنه تطلع إىل املعايل فلم يكتفي بام ي

شبع ظمأه يف أي مسجد داخل صنعاء، وكان من القلة الذين يـسمح هلـم ُوكل حلقة ت
املدرسة بعد العرص وبني العشائني ملعرفة مجيع القائمني عىل املدرسة مـن باخلروج من 

 .مدراء ومدرسني بأنه خارج لطلب العلم وليس للهو أو اللعب

وملع نجمه وعرفه الكثري من الزمالء واألساتذة بـالورع واجلـد واالجتهـاد، ومـع 
من الطـالب الـذين اقرتاب هناية اخلمسينيات اهلجرية الثالثنيات امليالدية كان من ض

لفوا بالذهاب إىل األرياف لتزويج الفتيـات بمهـور رمزيـة بعـد أن تفـشت ظـاهرة ُك
ُالعنوسة وارتفاع املهور يف تلك الفرتة، وكان ممن كلف بالذهاب إىل بني هبلول ليعـود 
بعدها وهو ال يدري بأن والده قد عقد له باحلرة حليمة بنت احلاج عبـداهللا بـن حممـد 

ِ املزوجني الواصلني بني احلارث، ولربه وطاعته فقد أجاز مـا قـام بـه عرهب بواسطة ِّ
م ٢٠٠٧مارس /٢١يف والده وتزوج هبا وظلت رفيقة عمره الوحيدة حتى توفاها اهللا 

ًعن عمر ناهز الستة والثامنون عاما قضت مع الراحل حوايل سبعون عاما أنجبـت لـه  ً ٍ

ع بنات، واحلقري الكاتب هلـذه األسـطر ًستة عرش مولودا عاش منهم ثالثة أوالد وأرب
 . أحد من أنجبتهم تلك الراحلة العظيمة

هـ، ١٣٥٨زواجة الوالد كانت قبل خترجه من املدرسة بسنوات بسيطة أي يف العام 
وهذا دفعه إىل بذل املزيد من اجلهد يف نسخ العديد من الكتب والكراسات التـي كـان 
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الزوجية ورشاء بعض املصاريف عند خروجـه ّيبيعها بثمن زهيد من أجل حتمل أعباء 
هـ رزقه اهللا مولودته ١٣٥٩هناية األسبوع، وعود نفسه عىل االعتامد عىل ذاته، ويف العام 

البكر فاطمة التي توفاها اهللا يف سن الطفولة، وقد سمعت منه أنه عىل اسـتعداد لـرشاء 
أغىل األثامن، ملا حتتويـه هذه الكتب  والكراسات التي كان خيطها ويبيعها ولو دفع فيها 

 . من نفائس يف العديد من الفنون

وله من مع أوائل األربعينيات امليالدية الستينيات اهلجرية خترج من املدرسة العلمية 
ًم تقريبا، وقد أصبح عاملـا، ١٩٤١هـ املوافق ١٣٦١ً عاما كان ذلك يف العام ٢٥عمر ال ً

ًورعا، زاهدا، تقيا، واضعا نصب عينيه حت ً ً مل املسئولية امللقاة عىل عاتقه كونه قد أصبح ً
ًعاملا يشار إليه بالبنان، رغم صغر سنه، فظل يرتدد عـىل العديـد مـن املـساجد واعظـا  ً
ًومرشدا ومدرسا وباحثا عن جمالسة ومذاكرة العديد من العلامء لالستزادة من العلـم  ً ً

المة عيل بـن حممـد بـن وتعرف عىل السيد الع) النهرين(حتى استقر به املقام بمسجد 
َّإبراهيم الذي كان يكربه بحوايل أربعني عاما ورغم فارق السن بينهام إال أنـه وجـد يف  ً
َّالراحل ظالته التي كان ينشدها، ملا ملسه فيه من ورع وزهـد ومهـة ونـشاط، ففـتح لـه 
مكتبته املحتوية عىل نفائس الكتب، ويف خمتلف الفنون، فـأزاح الوالـد الراحـل عنهـا 

ًلغبار املرتاكم وقصها بعد عرص كل يوم كتابا تلو اآلخر بحضور العديد من العلامء يف ا
مقدمتهم العالمة الزاهد املتواضع حممد بن حممد املنصور الذي رافـق الراحـل طـوال 
ّفرتة عمره، وكان كل واحد منهم يكن لآلخـر مـن املـشاعر واإليثـار والوفـاء مـا ال 

ً، وأيضا العالمة املقرئ حممد بن حسني عامر، وصـنوه أستطيع وصفه  يف هذه العجالة
سا إىل جانبه حلقات الـتالوة للقـرآن، َّودر) النهرين(أمحد والذين رافقا الوالد بجامع 

ًوقريب أيـضا مـن ) النهرين(عندها اضطر الوالد للبحث عن منزل قريب من مسجد 
ًا متواضـعا جـدا بحـارة بيت الوالد عيل بن حممد بن إبراهيم، فكان له أن وجد له بيتـ ً ً

ذاكر تـالطربي استدان الكثري من ثمنه من هؤالء العلامء األعالم الذين كـان يقـص وي
ًالذين كانوا عىل استعداد لدفع الثمن عنـه، تعبـريا عـن ومعهم أمهات الكتب العلمية 
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، واصل )النهرين(ًحبهم له ورغبة يف قربه منهم ومن هذا املنزل املتواضع ومن مسجد 
ه الرسايل الذي كان قد بدأه أثناء دراسته باملدرسة العلميـة واستـشعر قـول احلـق هنج

ِإن ربـك لباملرصـاد﴿: سبحانه َ ْ َِ ْ ِ َ ََّ َّ ُيعلـم خائنَـة األعـني ومـا ختفـي الـصدور﴿:  وقوله﴾ِ َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ َ َُ ِ ْ َ ، ورسـم ﴾َ
ًلنفسه برناجما يوميا مفعام بالعبادة والعمل الصالح يبدأ مع قبيل الفجر  ً بساعة ونـصف ً

إىل ساعتني وينتهي بعد صالة العشاء بساعة ونصف إىل ساعتني ونصف ال جتده يكل 
َّأو يمل عن العمل أو العبادة إال وقت مأكله أو عند منامه الذي يرتاوح ما بني ست إىل 
ًثامن ساعات يوميا، ساعة ونصف منها بعد تناوله طعـام اإلفطـار ونـصف سـاعة إىل 

ام الغداء إىل أذان العرص، وما هي إال سنوات قليلة إال وقد عرفـه ساعة بعد تناوله طع
وأحبه الكثري من سكان صنعاء والقبل املجاورة، فقصده الكثري منهم حلضور دروسـه 
وسامع مواعظه وخطاباتـه واإلرتـضاء بـه يف حـل مـشاكلهم وإصـالح ذات بيـنهم، 

أمـواهلم، ومتـر الـسنون والوثوق به يف ترك أماناهتم وإسـناد وصـاياهم إليـه وقـسمة 
إىل جوار ربه وحيل هنب صـنعاء يف وقـت  -رمحة اهللا عليه-البسيطة ينتقل اإلمام حييى 

كانت العديد من األمانات مرتوكة لديه فعمل قـدر اسـتطاعته عـىل إخفائهـا يف هـذا 
املنزل، وأما النقود املودعة لديه فقد ذهب إىل أحد منازل والـده بـاجلراف وحفـر هلـا 

غـرضان بنـي (ًد اجلدران الطينية وملج عليه طينـا كـام كانـت، وذهـب إىل عرض أح
ّتاركا منزله يف محاية املوىل، وهناك دق باب اهللا بالتالوة والدعاء ليعـود بعـد ) حشيش ً

ماذا كنت تعمل يا : ًانتهاء النهب إىل منزله فيجد أحد اجلريان يف بداية الشارع سائال له
كنـت أتلـو كتـاب اهللا وأدعـو : بـه الوالـد الراحـل؟ فأجا)غـرضان(سيدي محـود يف 

بالصحيفة السجادة لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني من أوهلا إىل آخرها عـن كـل 
بربكتك وبركة دعائك أبـرشك بـأن شـارعنا مل يدخلـه أي إنـسان، : يوم، فأجابه اجلار

 ليذهب بعـدها ٍفانفرجت أساريره ودخل بيته ليجد أن كل يشء باق يف حمله كام تركه،
ُفيجد أن اجلدار قد حفر يف املوضع الذي ترك فيه النقـود فيقـرتب أكثـر ) اجلراف(إىل 
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ليجد أن الناهب قد حفر حتى مل يبق بينه وبني النقود سـوى رضبـة بالفـأس قـام هبـا 
 . الراحل فأخرج رصته وعاد بأمانات الناس مل ينهب منها مثقال ذرة

املوىل جل وعال أكثر وأكثر وزادت يف طلب اآلخرين هذه احلادثة زادت يف ارتباطه ب
التامس الدعاء منه، ومتر فرتة أشهر بعد حادثة النهب لتبدأ معها مرحلة ابتالء جديدة؛ 

يف سن الطفولة فيبتليه اآلن وهم فحيث أن اهللا قد ابتىل الراحل بوفاة العديد من أوالده 
ًبمرض والديه مرضا عضاال تطلب إحضارمها إىل غر فته الصغرية املتواضـعة والقيـام ً

برعايتهام حق الرعاية حتى وصل به األمر إىل االعتذار عن وظيفته التي كان قد حصل 
ًعليها بتدريس أوالد احلسن بن اإلمام حييى بقرية القابل مفضال بر والديه والعناية هبام 

حـسن العالمـة عىل الوظيفة حني وجد صعوبة التوفيق بينهام، ورمحة اهللا عىل الـسيد امل
عبدالرمحن حسني الشامي الذي كان ينهي زيارته األسبوعية للوالد بعد أن يرى حجم 

يا ولد محود أنا يف حيايت ال أعتقد : (املجهود والتعب الذي كان يتطلبه رعايتهام بالقول
َّأن اهللا قد ابتىل شابا بمثل ما ابتالك به إال األنبياء يـه وكل من عرف طاعة الوالد لوالد) ً

وبره هبام وهو يف مطلع الثالثينات من عمره أيقن هبـذه املقولـة، وكـان بعـدها يعطـي 
 .الوالد بعض النقود لالستعانة هبا عىل ترصيف أموره بعد تركه للوظيفة

ًداعيـا لـه عـىل ًمطبوعا يف ذاكرته حتى حلظات عمره األخـرية وظل هذا املعروف 
تـضمنت يف ) دفـرت صـغري(يف كراسـة مكتوبـة ًالدوام واضعا اسمه عىل رأس قائمـة 

يدعو جلميعهم بعد أن يذكر كل واحد باسمه الفرتات األخرية ما يزيد عن ثالثامئة اسم 
يف الثلث األخري من كل ليلة بعد أدائه ثامن ركعـات بـأربع تـسليامت متبوعـة بـالوتر، 

 القرآن مها بذكر اخلمسة أهل الكساء واألنبياء والشهداء والصاحلني ومن علمناتوخيت
العظيم وكل من له حق علينا إىل يوم الدين وجلميع املؤمنني واملؤمنات األحياء مـنهم 

 .واألموات



 

 

 

١٠ 

هــ ١٣٧٠مع بداية مخسينيات القرن امليالدي وسبعينيات القرن اهلجري يف العـام 
ار، وبعدها بعام تويف أخوه األكرب َّصُتويف والده وترك له وصيته والعديد من اإلخوة الق

َّالقـصار وترك له وصيته والعديد مـن األطفـال ) عيل( فقـام برعايـة القـصار وتنفيـذ ُ
الوصايا وقسمة أموال والده وأموال أخيه األكرب عىل الورثة وحتمل العديد من املتاعب 

ِولنَبلونكم بيشء من اخلوف ﴿التي واجهها بصرب وإيامن منقطع النظري، فكان كام قال املوىل  ِْ َ َ َ ْ َْ ٍ
ْ َ َِّ ْ ُ ُ َ

فس والثمرات وبرش الصابرينَو َاجلوع ونقص من األموال واأل َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ َِّ َِ ِ َِ َ َّْ ُ ِْ ِ ٍ َ ُ َّالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا  * ْ ِْ ُِ َ ٌ َ ََّ ُ َ َِ ُ ْ َ َ ِ

َ وإنا إليه راجعون َُ ْ َِ َ ِ ِ َِّ ِ ك هم * َِّ ت من رهبم ورَمحة وأو ك عليهم صلوا ُأو َ ْ َ ُْ َ َِ ِ َِ ٌ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ ُْ ُْ ِ ِّ ٌ َ املهتدونَِ ُ َ ْ ُ ، كل هذه ﴾ْ
ًمن هنب، ووفاة العديد من أوالده صـغارا، ومـرض والديـه، األحداث واالبتالءات  ٍ

مل تفت يف عضده ومل توهن مهته وعزيمته بـل زادتـه وموت والده، وأخيه األكرب عيل، 
ًإيامنا باهللا وصالبة وظل حمافظا عىل القيام بكل واجباته التي رسـمها كـنهج يـومي يف  ً

ياته بكل جد ونشاط حتى أواخر اخلمسينيات بالتقويم املـيالدي سـبعينيات القـرن ح
اهلجري وهو يف مطلع األربعينات تم تكليفه من قبل اإلمام أمحد بتويل األمر باملعروف 

  ) اإلمـام أمحـد(ُوالنهي عن املنكر بلواء إب بعد أن حاول االعتذار الذي مل يقبـل مـن 
ً ذلك التأريخ، حممال إياه احلجة أمـام اهللا إن مل يوافـق عـىل احلاكم يف -رمحة اهللا عليه–

َّالقيام بام كلف به فام كان منه إال اإلذعان لذلك، وفور وصوله قام بـالوعظ واإلرشـاد 
ًإين مل أترك قرية أو عزلة أو قضاء إال ووصلت إليه خطيبـا وواعظـا ومرشـدا، : (ًقائال ً ً َّ

ًسم يمينا باهللا أين ال أقبل منهم مـا قيمتـه كدمـة وكنت يف هناية كل خطبة أو موعظة أق
ٍكنت أقسم اليمني حتى ال أدع فرصة ملرافقي أو ألحد آخر أخذ أي : (، وقال يل)واحدة

، وهناك هدى اهللا عىل يديه الكثري ممـن زلـت هبـم األقـدام إىل ارتكـاب )يشء بإسمي
ه بمن فيهم مـن املعايص، وأحبه لفضله وعلمه وزهده وتواضعه ونشاطه كل من عرف

َّأقام عليهم احلدود وما هي إال فرتة بسيطة قرابة عامني مـن تواجـده بـإب إال وتقـوم  َّ
الثورة ويتغري احلكام، وهناك تتجىل رعاية اهللا بالراحل الذي كان منصبه بمثابة الرجل 
َّالثاين يف اللواء فقد حفظه اهللا من أي جتاوز قد حيصل جراء الوضـع اجلديـد، فالتفـت 



 

 



١١ 

له املشائخ والعقال والرعية بمن فيهم من أقميت علـيهم احلـدود عارضـني عليـه حو
احلامية غري أن ثقته باهللا جعلته يشكر مشاعرهم الطيبة ويطمئنهم بأن اهللا لن يدعه طاملا 
وأنه متمسك بعروته، وهذا ما كان، فلم يتعرض ألي جتاوز حتى تم ختيريه بني البقـاء 

ًاء، فكان أن اختار العودة إىل صنعاء حامال طفلـه الرضـيع يف عمله أو العودة إىل صنع
بني يديه وهو كاتب هذه السطور، وعندما وصلت السيارة إىل أحد الـسوائل أجربتـه 
ٌعىل أن ينزل وحيضن طفله الرضيع قاطعا السائلة بقدميه، وبذلك يتحقق له حلم رآه يف  ً

ًفر وكأنه حيمل طفال رضيعا أثناء منامه قبل عام ونصف، وقتها رأى يف املنام نفسه يف س ً
 .سفر

عاد الراحل إىل منزله وبرفقته زوجته وأوالده عبـدالرمحن، وعـيل، وأمـة الفتـاح، 
، الذين كانو معه، أمـا إبنتـه أمـة اللطيـف فقـد ار أمحد وفاطمةَّصُالقعيل وأوالد أخيه 

إب، وأمـا ابنتـه زوجها بالعالمة حممد أمحد مرغم وتركها بمنزله بالطربي أثناء بقائه بـ
الثانية أمة اهللا فقد زوجها بابن كريمته السيد مطهر إسامعيل املؤيد، وفور عودته عاد إىل 

الذي ترك فيه السيد ) جامع النهرين(استئناف نشاطه من منزله املتواضع بالطربي ومن 
العالمة عبدالرمحن املروين لينوب عنـه حـني غـادر إب، ليبـدأ حمطـة جديـدة مفعمـة 

ط واحليوية والعمل اجلاد واملثمر، وعاد إىل استئناف مذاكراتـه العلميـة بمنـزل بالنشا
ّالسيد عيل بن إبراهيم، وفرح بعودته جل أبناء صنعاء والقرى املحيطة، وبـدأ يف نـسخ  ُ
القرآن والتأليف ومزاولة بعض األنشطة الزراعية كغرس وسقى بعـض األشـجار يف 

، وحباكـة )احلـالل(وتقلـيم أقالمـه ) الـدواة(حوش منزله، إىل جانب صناعة املـداد 
الكراريس، وترقيع مالبسه والكراريس، وحترير العقود الرشعية من عقود األنكحـة، 
واإلجيارات، وعقود البيع والرشاء، وقسمة األمـوال، وإصـالح ذات البـني، وفـصل 

وىل الكثري من النزاعات والشجارات، وملعرفة اجلميع بأنه ممن ينطبـق علـيهم قـول املـ
ٍقل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عنْد كل مسجد﴿: سبحانه ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َِّ ْ ْ ُُ َُ َ ُ ُ ََ ِ  فقد ارتىض اجلميع بام كان ﴾َِّ

يطرح عليهم من حلول جتمع وال تفرق، تؤالف وال تباين، ومكنته من فـصل العديـد 



 

 

 

١٢ 

ات من اخلصومات والشجارات التي استمرت بعضها لسنوات عديدة، وتنتهي الستين
األستاذ عبداخلالق بن محود بن األخ : امليالدية الثامنينات اهلجرية وقد رزقه اهللا ولد هو

عباس املؤيد، وبنتني مها األخت أمة اجلليل الذي زوجها باألخ األستاذ حممد حـسني 
يف الكثري من املنـافع، واألخـت يركن عليه الوالد الراحل السياين الذي كان والده من 

عبـدالوهاب / ت محود بن عباس املؤيد والتي زوجها عـىل األخ العميـدأمة الرمحن بن
ْوهو من حييى نارص الدرة،  والده وجده من العلامء املشهورين، فأصبح لديه ثالثة أوالد َ

بنات توفت إحداهن وهي أمة الفتاح بنـت محـود بـن عبـاس املؤيـد يف عمـر مخس و
دي، تسعينيات القرن اهلجري من اخلامسة عرش منتصف سبعينيات القرن املايض امليال

 .مرض عضال يف صاممات القلب

ويف أواخر الستينات وبداية السبعينات بدأ مسرية املحاسن العديدة حيـث رشع يف 
بذل جهده وشجع ذوي القدرة املادية عىل اغتنام فرصـة احليـاة يف أعـامل الـرب، ومـن 

، تالهـا )جامع النهـرين(اجلويف الذي عمل عىل توسعة أحد املحسنني من بيت هؤالء 
يف قرية املعمر هبمدان، وما أن ينتهي من حمسنة حتى يبدأ يف أخرى،  ) جامع النور(بناء 

وجامع ربعني باجلراف إىل ) جامع احلشحوش(بعبد القيوم، إىل ) جامع التوفيق(فمن 
الـذي تـم رفـع ) جامع الـشوكاين(بصنعاء القديمة، إىل ) العلمي(و) اجلالء(جامعي 

عبـداهللا فـاهم، وأبنائـه حممـد /  وبناء املقصورة الرشقية بواسطة املحسن احلـاجسقفه
وأخيه، وأوالد عمه حيدر،والذين سامهوا بسخاء يف كثري من املحاسن وأعامل الرب التي 

إىل احليمـة، الراحـل بمحاسـنه انتقـل ) جامع الشوكاين(وبعد كانت جتري عىل يديه، 
ا العديد من املساجد والربك واملناهـل، ويف هـذه واجلوف، وعيال رسيح، التي أقام هب

املحاسن وغريها أنفق جل دخله، وباع الكثري من مرياثه لتغطية تكاليفهـا، فكـان مـن 
هلم بالليل والنَّهار رسا وعالنية فلهم أجرهم عنْد رهب﴿: الذين قال اهللا فيهم ِالذين ينفقون أموا ِّ َ ْ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ََ َ ً ً َّ َ َ ُ ََّ َ ّ ِ ِ ِ ْم ُ

َوال خوٌف عليهم وال هم حيزنون َُ َ َْ َ ْ ُْ َ ََ ْ ْ َِ َالذين ينفقون أمواهلم يف سبيل ا ثم ال يتبعون ما ﴿، وكان من ﴾َ َّ َ ْ َْ ُ َ َ ُ َُّ ُ َ ُ َِ ِ َْ َ ِِ َّ ِ
ُ

ِ ِ

فقوا منّا وال أذى ًأ ً ُ ََ ََ َ َهلم أجرهم عنْد رهبم وال خوٌف عليهم وال هم حيزنون َ َ َُ ََ َْ َِّ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُْ َُ ََ ْ ْ َ ِْ َ ِ ِ َ  ومن الذين قال اهللا ﴾ُ



 

 



١٣ 

فقوا من ما رزقنَاكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لـوال أخرتنـي إىل أجـل ﴿: فيهم ٍوأ َ َِ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ِ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ُ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُُ َْ ُ َُ
َقريب فأصدق وأكن من الصاحلني َِّ ِ َِّ َ ْ َ َُّ َ ََ َ ٍَ ِ﴾. 

 يف تسعينيات القرن املايض اهلجري بعد وفاة السيد العالمة عيل بن حممد بن إبراهيم
وسبعينيات القرن امليالدي انتقل بمذاكراته العلمية عرص كل يـوم إىل منـزل القـايض 

ًبحارة الفليحـي،  الـذي بقـي مالزمـا ملجلـسه مـع ) سيبويه عرصه(عبداهللا الرسحي 
حممـد بـن حممـد املنـصور، / العديد من العلامء ويف مقدمتهم الوالد العالمـة الزاهـد

عبـداهللا / حسن بن عيل املغريب، حتى وفاة القايض العالمة / والوالد القايض العالمة
الرسحي، انتقل بعدها إىل منزل مفتي الديار اليمنية الوالد العالمة أمحد حممـد زبـارة، 

 .وتذاكر معه يف العديد من العلوم، ونقحا العديد من مؤلفات األوائل

ينيات من القرن امليالدي املـايض كـان اثنـني مـن مع هناية السبعينيات وبداية الثامن
عبدالرمحن وكاتب هذه السطور يدرسان الطب يف رومانيا بعد حصوهلام : أوالده ومها

عىل منح دراسية، وقد حاول البعض أن يثني الراحل عن املوافقة عىل سفرهم للدراسة 
إال أن يدرسوا علوم ما كنت أرغب : (بأوربا، كون البالد أوربية ونرصانية، فرد الوالد

آل البيت لكن ما دام وهم مرصين فام علينا إال حثهم ونصحهم والباقي عىل اهللا الذي 
 ).ندعوه أن يوفقهم إىل كل ما حيبه ويرضاه

: وبالفعل فقد كانت رسائله التي تصل إلينا ال ختلو من السالم وبعد السالم يكتب 
أ يف احلـث عـىل أداء الـصلوات يف ويبـد) ٍنحن ووالدتكم وإخوانكم يف خري وعافية(

أوقاهتا، وخاصة الفجر، والتزام الطاعات واجتناب املعايص، وحيث عىل طلب العلـم 
ًبجد ونشاط، وتالوة القرآن، وحيثنا أن نكون مثال صاحلا وقدوة للزمالء يف األخـالق  ً ٍ

: ه بالقولويف السلوك ويف املثابرة، ويف اإليثار، ويف اإلحسان والتواضع، وخيتتم رسائل
، وأتذكر أين كنت )اعرضوا ذلك عىل مجيع زمالئكم من اليمنيني والعرب واملسلمني(

قيمتها من أمكث ملدة عامني يف اخلارج الرتفاع قيمة تذاكر السفر، وحترجنا من طلب 



 

 

 

١٤ 

 وعند اقرتاب موعد العودة كان الفرح والشوق يغمرين لرؤية الوالـد، الوالد الراحل،
اء وأنا عىل وشك اهلبوط يف املطار، ويف طريقي من املطار إىل املنـزل وأختيل حرارة اللق

يزداد الشوق واللوعة، وأستجمع ذكريايت للعـامني املنقـضيني ألقـصها عـىل والـدي 
واحلرية تغمرين بأهيـا أبـدأ، هـل بنتـائج اإلمتحانـات، أم بجـامل الطبيعـة، أم بطبـائع 

ما أن أصـل إىل املنـزل حتـى ال أدري وأخالقيات الناس هنالك، أم بكذا، أم بكذا؟ و
كيف أقبل ركبتي والدي ويقبل رأيس ثـم حيتـضنني ويبـادرين بالـسؤال عـن أحـوايل 

هـل (ويبـادرين ) مالك يش، وزمالءك مـاهلم يش(بــ: ًوأحوال زمالئي خمترصا القول
حافظتم عىل واجباتكم، عىل صالتكم، وصيامكم، وكم سـاعات كنـتم تـصومون يف 

هيا احلمد هللا عـىل وصـولكم بالـسالمة : (ً، وخيتتم احلديث برسعة قائال)العام الفائت
، وكل ذلك احلديث قد يستغرق مخس دقائق وإن زادت فعرش دقائق بالكثري، )والعافية

يعود بعدها ملزاولة مهامة التي وصلت وهو يقوم هبا، فـإن كـان ينـسخ القـرآن يعـود 
إن كـان حيـرر أوراق رشعيـة يعـود للنسخ، وإن كـان يتلـو القـرآن يعـود للـتالوة، و

ه أكثر من لتحريرها، وهكذا كان سلوكه معي ومع غريي، ال تستطيع أن تقتطع من وقت
دقائق معدودة للمجابرة، وحتى وهـو يف تلـك الـدقائق البـسيطة ال يـسألك إال عـن 

أعتقد أين ٍتأديتك للواجبات من صالة، وصيام، وتالوة للقرآن، وفعل للخريات، وال 
تحان، أو هل نجحت أم بقيت مً حتى مرة واحدة يسألني كيف كانت نتيجة اإلسمعته

عليك مواد، أم يف أي مرحلة أنت؟ بل أنه ذات مرة سمعني وأنا أسأل أحد األوالد هل 
ًكان األحرى بك أن تسأله أوال قد صىل أم ال؟ : ( بالقولفقاطعنينجحت أم رسبت؟ 

وباملثل ) ا ما هو ذات أمهية وال سيدخله اجلنةأما النجاح أو الرسوب يف امتحانات الدني
ٍأن جتعله يستمع ليشء ما يف اإلذاعة أو ملشاهدة التلفاز، أو لقراءة الـصحف إذا أردت 

 فـال وقـت لديـه لـسامع )نا داري ما بـه أقد: (واملجالت، فإنه ال جييبك، ويرد بالقول
وات اإلعـالم أو يكتـب األخبار أو ملتابعة الربامج، أو لغري ذلـك مـن مـا يبـث يف قنـ

، وحيث اجلميع عىل االستفادة من الوقت فـيام ينفـع، واغتنـام فرصـة احليـاة الصحف



 

 



١٥ 

تـرك الفرصـة : (ًللتزود باألعامل الصاحلة التي ستفيده يف اآلخرة، معقبا ذلك بـالقول
ًغصة، والفرصة متر مر السحاب، فاغتنموا فرص اخلري يف الدنيا لتزدادوا رفعة عند اهللا 

 ).القيامةيوم 

 كانت -أي مطلع القرن اهلجري اجلديد وبداية الثامنينات امليالدية-ويف هذه الفرتة 
الفرصة للمفتي أن يتعرف عىل الوالد عن قرب فأشاد بنشاطه وعلو مهتـه وأرص عليـه 
نيابته يف اإلفتاء الذي كان الراحل يقوم به من سابق دونام تكليـف رسـمي، بعـد هـذا 

بنيابة املفتي ازدادت عدد الفتاوى التـي كانـت تـصله وحلرصـه التكليف الرسمي له 
ًالشديد عىل إنجازها أوال بأول فقد تطلب منه جهدا مضاعفا خاصـة وأنـه كـان يـرد  ً ً

فأعجـب املفتـي هبـذه اهلمـة والنـشاط وزاد تعلقـه ، بإسهاب وتفصيل عىل كل فتوى
الوالد فأجابني بمقالة ال بالوالد، وأذكر أين طلبت منه ذات مرة أن يكتب ما يعرفه عن 

يا ولد عيل سأوجز لك الكـالم يف : (ًيزال صداها يرتدد عىل مسمعي كلام تذكرته قائال
كلمتني، فأنا قد عرفت الكثري من الناس حكام وأمراء وعلامء ومتعلمني وقـرأت عـن 
ًالكثري ولكني مل أجد مثل علم وسرية وطباع وأخالق وتواضـع الـصنو محـود أحـدا، 

هـو مـن الـذين قـال اهللا فـيهم : (، قـال يل)» ًمل أجد مثيال له«ين أقول لك إين لذلك فإ
َالذين يوفون بعهد ا وال ينقضون امليثاق﴿ َ َ ُ َ ُ َِّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ََ ِ َّ ِ َوالذين يصلون ما أمر ا به أن يوصل وخيـشون  * ِِ َ ْ َ ُ َّْ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ِ َِ ُِ َّ َ َ َ ِ

ِرهبم وخيافون سوء احلساب َ َ ُ ْ َِ ْ ََ ُ َ َ ُ فقوا مما رزقنَاهم َو * َّ ْالذين صربوا ابتغاء وجه رهبم وأقاموا الصالة وأ َ ُ ْ َ َُ ْ ُ َ َ ََّ َّ ِ ِ ِ َِ ََ َّ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِّ ْ ُ َ

ك هلم عقبى الدار ِرسا وعالنية ويدرءون باحلسنَة السيئة أو َّ َْ ْ ِّ َ َ َ َْ َ َ َ َ ً ًُ َ َْ َّ َ ُ َُ َ ْ َِ ِ ُِ َِ ّ ْجنَّات عدن يدخلوهنا ومن صلح من  * ِ َ َ ْ َ َ َِ ٍَ َُ ََ ُ ْ ْ َ ُ

ٍئهم وأزواجهم وذرياهتم واملالئكة يدخلون عليهم من كـل بـابَآبا َ ِّ َ َ ُ ُ ُُ َْ ْ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِّ ْ ِْ ِ َِ ُْ ْ ََ ْ ِ ِ ِ وواصـل حديثـه معـي ) ﴾َ
ٍإن املتقـني يف جنَّـات ﴿: والصنو محود هو ممن ينطبـق علـيهم قـول اهللا سـبحانه: (بالقول َِ ُِ َ َّ ْ َّ ِ

ٍوعيون ُ ُ آخذين ما آتاهم رهبم إهن * َُ َُّ ْ َ ْ َِ ُّ ُ َ َ ِ َم كانوا قبل ذلك حمسننيِ ُ ُِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َكانوا قليال من الليل ما هيجعون * ْ َّ َُ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ً ِ ُ َ *  

َوباألسحار هم يستغفرون ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِ َ ِ ويف أمواهلم حقٌّ للسائل واملحروم * ِ ُ َّ ْ ْْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ : وأردف حديثه معي بالقول) ﴾َِ
َوال تصعر خدك ﴿أما سمعت قول اهللا ( َّ َُ ْ ِّ َ ٍللنَّاس وال متش يف األرض مرحا إن ا ال حيب كل خمتال ََ َ ُْ َّ َّ ًُ ُُّ َِ َِ ََ َّ ِ َ َ ِْ ِ َِ ِ ْ َ

ٍفخـور ُ َوعبـاد الرَمحـان الـذين ﴿: عليـه قـول احلـقعمل هبذه اآلية فانطبق  فالصنو محود ﴾َ ُ َ َِ ِ َِّ ْ َّ



 

 

 

١٦ 

َيمشون عىل األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سـال ْ ََ ُ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ً َِ َ ُ َ َ ْ ََ ِ َ ِ َ َ الـصنو محـود : (،  وقـال يل) ﴾ًماُ
ِتلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا يف ﴿: اشرتى اآلخرة وسيدخله اهللا يف قوله ً ُ َ َّ ُ ّْ ُ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َِّ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ

َاألرض وال فسادا والعاقبة للمتقـني َِّ ِ ُِ َ ْْ ُ ْ ً ََ َ َ ََ ِ كيـف ال وهـو مـن أمجـع عليـه : (ً، ثم أردف قائال)﴾َ
الف بسبب أسلوبه وسلوكه وزهده وتواضعه، وألنه كذلك فقد احرتمه املؤالف واملخ

َوال تستوي احلسنَة وال السيئة ادفع بالتي هي ﴿: (َّوتىل عيل قول احلق سبحانه) الناس كلهم َّ َ ِْ ِ َّ َ ُ ُِ ْ ْ ِّ َ ََ َ ََ ْ ِ َ َ

ـه ويل َمحـيم ٌأحسن فإذا الذي بينَك وبينَه عـداوة كأ َِ ٌّ ِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ٌ ََ ََ َ َ ََ ِ َّ َ : وبعد سكوت بـسيط عـاد وسـألني، )﴾َِ
ألنه ما تـرك : (ملاذا؟ فقال: فأجبته) تعرف يا ولد عيل ملاذا الناس أحبوا الصنو محود؟(

ُلنفسه شيئا حيسد عليه، وينفق كل ما يصل إىل يديه من مال يف سبيل اهللا حتى أنـه بـاع  ً
ه، يلـبس الكثري من مرياثه وأنفق كل مداخيله، فأنت تراه يميش عـىل رجليـه وبعـصائ

األبيض البسيط، ويأكل القليل، ويسكن املسكن املتواضـع، واآلخـرين مـا حيـسدون 
، ولكن ما أحد بإمكانـه أن ما هو عليهَّالناس إال عىل هذه األشياء، والكثري يغبطه عىل 

ًإن الصنومحود ال مثيل له سـابقا : يعمل مثله وخاصة يف وقتنا احلارض، وهلذا أقول لك
قـى﴿: ثم تىل قول احلق سبحانه) علمه أناًوال حارضا مما أ َوسـيجنَّبها األ ْ َ َ ُ َ ُ ُ الـذي يـؤيت مالـه *ََ َُ ََّ ِ ْ ِ

َّيتزكى َ َ َ وما ألحد عنْده من نعمة جتزى*َ ْ ُ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ ْ ُ َ ََ َ إال ابتغاء وجه ربه األعىل*َ َْ َ ِ ِ ِِّ َْ َْ َ َّ ْولسوَف يرَىض* ِ ََ ْ ، وأردف ﴾ََ
 :  عىل املكارم والشاعر يقولَّالصنو محود عود كثري من الناس: (ًقائال

ًمــن عــود النــاس إحــسانا ومكرمــة ـبن عــىل مـن جــاء يف الطلــب   َّ   ال يعت

َّ والصنو محود قد عود الكثري وأنا أرمحه عىل ما يالقي من طلبات وما هـو متحمـل 
َّمن مهام ومهوم ولو هو غريه أن أعامله ما تقوم هبا إال وزارة كاملة، إال أن اهللا يف عونه َّ(، 

من أيقن باخللف جاد : ًأنا منذ عرفت الوالد اسمعه دائام ما يردد: فرددت عليه بالقول
 : ، ويردد)انفق وال ختش من ذي العرش إقالال: ًبالعطية، ويردد أيضا

ــه وال ــساكني أضــياف اإلل   ًتنهــر ملحــا وخــيل الــشح للــبخالء   وايس امل



 

 



١٧ 

وجـدت الوالـد وهـو زمن مـن الـقبل فـرتة هل تصدقوا يا عم أمحد أين : وقلت له
مريض بالزكام والعطاس مالزم له وعيناه حممرتـان وأنفـه تقطـر، وهنـاك كـوم مـن 

بيده اليمنـى ) املداد(يغمسه يف الدواة ) احلالل(الفتاوى أمامه وهو جييب عليها بقلمه 
ويمسح أنفسه بخرقة يف اليد اليرسى يرتكها ثم يمسك الورقة وجييب، ويظـل كـذلك 

رقة وتارة اخلرقة حتى ابتلت اخلرقة، ودعوته لطعام الغداء الذي تركته تارة يمسك الو
أمامه فلم يلتفت إليه، وظل جييب عىل الورقة الواحدة تلو األخـرى وبعـد أن ابتلـت 
اخلرقة بدأ يمسح أنفه بأكامم زنته مرة بالكم األيمن وأخرى بالكم األيرس، وظل عـىل 

يا والد انتو تـاعبني : َّ، فام كان مني إال أن قلت لههذا املنوال وبرد األكل ومل يلتفت إليه
وإذا تأخر يشء من األوراق فال رضر حتى يشفيكم اهللا، وأنتم هبكذا طريقـة حتملـون 

َال يكلُف ا نفسا إال وسعها﴿: أنفسكم ما ال يطاق واهللا سبحانه وتعاىل يقول َ ُ ُْ َّ َِ ً ْ َِّ ُ َّ َّ، فرد عيل ﴾َ
، )إمش بدائك ما مشى بك: (إلمام عيل كرم اهللا وجهه يقولوا: الوالد عىل الفور بقوله

َّوأنا طاملا وأنا ال زلت قادر عىل اإلمساك بالقلم فال زلت بالوسع، إال إذا مل أعـد قـادر 
 . َّعىل اإلمساك بالقلم، فهناك ال ضري عيل من تأخري عمل الناس

ًسابقا، أن الصنو محود هذا ما يؤيد كالمي الذي قلته لك : فأجابني الوالد أمحد زبارة
ّال مثيل له، فعنده صرب عظيم، وقدرة عجيبة عىل حتمل املشاق، وقص عيل ما سمعه من  ّ
األستاذ الراحل املقرئ حممد بن حسني عامر حني اعتمر مع الراحل ذات مرة يف شهر 

ًرمضان املبارك وكان اجلو حارا جدا وكنا مسافرين، وأثناء قيامنا بمناسك العمرة تعبن ا ً
فلـم نـستطع حتمـل العطـش فعملنـا بالرخـصة كوننـا إمتام الصوم وعطشنا وحاولنا 

َّمسافرين وأفطرنا كبارنا وشبابنا إال الصنو محود كان الوحيد الـذي أرص وصـرب عـىل  َّ
 .العطش الشديد والتعب حتى أذن املغرب

فات عندها ذكرته بأن الوالد حج وهو يف الثامنينات من عمره ويرص عىل قطع املـسا
ًبني مكة ومنى وعرفات ومزدلفة ومنى ومكة راجال ملبيا داعيا ذاكرا بـصوت مرتفـع  ً ً ً

ويستغربون بعـد شـعورهم بالتعـب مـن من هم بمعيته دعاؤه الذي يدعو به، ويردد 



 

 

 

١٨ 

أنـتم اآلن يف بيـت : العزيمة القوية التي يتمتع هبا الراحل ، وحيث احلجيج معه بالقول
 : ً باآلالف فاستغلوا الفرصة واتركوا الكسل، مرددااهللا، والعبادة فيه مضاعفة

ـاد  ــــــ ـاب ون ــــــ ـــــــرع الب ـاد ِاق ـا بالعبــــــ ـا رفيقــــــ ــــــ   ًي

ـــــد  ـــــن عب ـــــد واب ـا عب ــــ ـاد أن ـــــــــ ــــــــــرة غ   ِوإىل احلف

ـــــــــن ـيس يل زاد ولك ــــــــ ـــــك زادي   ٌل ـــــي في   حـــــسن ظن

من يشتي اجلنـة مـا بـال يـصرب عـىل املكـاره ويـستغل الفـرص : ( ويتلوها بالقول
 : ، ويردد)الثمينة

ـبالدوإ ــ ـــود ال ـــرادك تع ـاد م ــ ـــة   ن ع ـــزاد والراحل ـــك ال ـــب ل   فأه

ـــة   وخيل الكسل عنـك وقـت الـشداد ـــيض القافل ـا مت ــ ـــل م ـــم قب   وق

ًهكذا هكذا وإال فال ال، حاثا هلم عىل النشاط:  ويردد َّ. 

ًجهـرا ًوعندما كان يعود برا فمن رافقه يذكر ويؤكد أن لسانه ال يكف عن ذكر اهللا 
د عن ألفني كيلو مرت من املدينة إىل صنعاء، هذا وهو يف الثامنينات طوال الطريق التي تزي

من عمره، فام بالك بنشاطه يف أيام شبابه، وممن رافقه ويعرف ذلك عن قـرب تلميـذه 
 .شمس الدين رشف الدين الذي حج معه العديد من املواسم/ السيد العالمة املفتي

، وحج العديد من املواسـم، كـان ًوظل يرتدد عىل هذه الديار املقدسة للحج سنويا
م، وقبل هذا التأريخ بعامني ٢٠٠٦هـ و ١٣٢٥املواسم حجة الوالد يف العام تلك آخر 

عبداهللا بن عباس املؤيد، الذي كان / انتقل إىل رمحة اهللا شقيقه العالمة الزاهد املتواضع
) الكـشاف: (من تتلمـذ علـيهم الراحـل وتـدارس معـه العديـد مـن الكتـب أمههـا

وأعتقد أنه هبذا ، )رشح األزهار(البن أيب احلديد، و) رشح هنج البالغة(زخمرشي، ولل
 .يكون قد حج ما يزيد عن مخسني حجة



 

 



١٩ 

وبعد أن تقدم به العمر أصيب بنكسة صحية جعلتـه ينتقـل بأشهر  بعد هذا املوسم 
تنـع اقومـا إىل سكن كاتب هذه السطور احلقري عيل محود املؤيد لتلقي الرعاية الطبيـة، 

ًبعد أن شعر بحاجته إىل رعاية نظرا لتقدمه يف السن حيث إال باإلنتقال للسكن بمنزيل 
بحاجة إىل رعاية وكالمها كان وقتها يف احلادية والتسعني والوالدة يف اخلامسة والثامنني 

إضافية وما شجعه أكثر عىل االقتناع بذلك هو قرب املنزل من املسجد، وكذلك تأكده 
ًيع مزاولة كافة أنشطته السابقة، وقبوله بذلك كان حلام يراودين منـذ أن من أنه سيستط

، وأتذكر أين كنت أعزمه لتنـاول الغـداء فيجيبنـي م١٩٩٨يف هناية عام بمنزيل سكنت 
ًلذلك وبمجرد انتهائه من ذلك يطلب إرجاعه إىل منزله بالطربي معلال ذلـك بوجـود 

 .عليه القيام هباالكثري من األعامل والنشاطات التي يتوجب 

م عندما كان يناهز التاسعة والثامنني أجريت لـه عمليـة ٢٠٠٤وأتذكر أنه يف العام 
 وبـصعوبة كبـرية ،ًجراحية ومكث لدي بعدها اسبوعا طلب بعدها العـودة إىل منزلـه

أقنعته بوجوب البقاء فرتة إضافية حتى يستعيد كامل عافيته، وما أن مـر أسـبوع آخـر 
أنا قد استمعتك وجلست عندك، أما اآلن فأنا سأفتي نفيس بـأن : لحتى فاجأين بالقو

َّبقائي أكثر من هذا ما هو إال إثم عيل سأحتمل وزره يوم القيامة، وسألته ومـا اإلثـم يف  َّ
كيف يل أن أجلس وأترك تدريس الطالب، وأتـرك قـضاء حاجـات : ذلك؟ فأجابني

ت الـذي يـصعب عـىل شـاب يف وعدد الكثري مـن اإللتزامـا.. الناس، وأترك وأترك 
َّاألربعينيات القيام هبا، فام كان مني إال االنصياع لطلبه لعلمي املسبق بأين مهام سأحاول 
فلن أستطيع إقناعه حيث وقد جربت ذلك يف إحدى املرات الـسابقة عنـدما خرجـت 

لمنا الستقباله يف املطار بعد عودته من احلج وحصل وقتها أننا مل نجد شنطته التي كام ع
فيام بعد ستأيت مع الرحلة القادمة بعد حوايل ساعتني، فطلـب الوالـد إيـصاله للمنـزل 
ومن ثم أعود ألخذ الشنطة، ويف طريق عودتنا وبعد اقرتايب من منزيل طلبت منه البقاء 
ًلدي للصالة وأخذ العشاء، كانت عندها الـساعة تـشري إىل العـارشة مـساء، وبـذلك 

ًالشنطة نظرا لقرب منزيل من املطار، فوافقني عىل هـذا الـرأي َّتسهل عيل العودة ألخذ 



 

 

 

٢٠ 

ونزل، وكانت أمنيتي التي انتظرهتا منذ أن نقلت إىل املنزل أن ينام الوالد لدي ولو لليلة 
واحدة للتربك به، وقامت زوجتي بتحضري العشاء وترتيب مكان النوم للوالد والبهجة 

لوالد لدينا، أخذ له ما تيرس من طعـام العـشاء تعم اجلميع ألهنا ستكون أول ليلة ينام ا
وذهب للمكان الذي أعد لنومه، وذهبت للمطار الستالم الشنطة، وبعد عوديت وعند 
ًوصويل للمنزل توقعت بأين سأجد الوالد نائام ففتحـت الغرفـة هبـدوء إلطفـاء النـور 

رسير ويف يديـه والتأكد من أنه قد خلد للنوم، فكانت املفاجأة أن الوالد قاعـد عـىل الـ
كراسة أدعية وأحاديث يطالع فيها وجمرد سامعه لصوت الباب حرف رأسـه باجتـاهي 

ِإذن قيام وصلني البيت: (نعم، بادرين بالقول: هل وجدت الشنطة؟ فقلت له: ًسائال ْ ِّ( ،
، وأنـتم يف  بعد منتصف الليلالوقت يا والدي متأخر والساعة هي الواحدة: فقلت له
َّندنا ونصيل الفجر ونفطر وإن شاء اهللا ما ترشق الـشمس إال وأنتـو يف ناموا عتبيتكم، 

 اآلن، ألين معي درس بعد الفجـر، ومعـي حاجـات َِّالما ب: ًالبيت، فرفض ذلك قائال
 ارتاحو وناموا عنـدي ،حيسب اهللا وأنتو ال زلتم بمكة: الناس، ومعي ومعي، فقلت له

مـا بـش راحـة : درين عىل الفور بـالقولحتى ليلة، وما أن سمع كلمة ارتاحوا حتى با
ًوعادحنا يف الدنيا، الراحة ملا يصطفينا أرحم الـرامحني ويـدخلنا اجلنـة، متبعـا القـول  َّ

عندها أيقنت أين ال أستطيع ) الراحة يف ترك الراحة: (ًباجلملة التي ما زال يرددها دائام
قبلته الوالدة بالـسالم يف  استغرفته دخوله عند إقناعه، فلبيت طلبه وأوصلته املنزل، و

الوقت الذي كان يقوم بشد املنبـه إليقاظـه يف وقتـه املعلـوم، أي قبـل الفجـر بـساعة 
ونصف، وعندها كانت الساعة تشري إىل الواحدة والنصف، واملعنى أنه سوف يستيقظ 

 . ٍبعد ساعة ليبدأ نشاطه املعتاد غري آبه بتعبه بعد السفر وكربه يف السن

 : ًه وزجره لنفسه ومبادرته إىل العلو والرفعة عند اهللا ، مرددا قول الشاعرهكذا كانت مهت

ـاذق مهــذب لبيــب ـــك   إذا كنــت حـ ـــذي ينفع ـــل إال ال ـــال تفع   ف

ـــب ـــؤادك خطي ـــرب ف ـــب ملن ـا يرفعــــك   ورك ـادر إىل كــــل مـــ   وبـــ



 

 



٢١ 

م انتقـل الوالـد ليخطـب ١٩٩٢ًمع بداية تسعينيات القرن املايض تقريبا يف العـام 
إبـراهيم بـن / والذي كان خيطب فيه العالمـة الفاضـل) سجد الشوكاينم(اجلمعة يف 

ً بتزكية وإحلاح منه، وظل الراحل خطيبا يف هـذا املنـرب -رمحة اهللا تغشاه–حممد الوزير 
ًقرابة عرشين عام مضمنا خطاباته الكثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وحكم 

 من عامل عامل فقـد كـان هلـا األثـر الكبـري عـىل اإلمام عيل بن أيب طالب، وألهنا تنبع
املستمعني الذين ظلوا يتوافدون عىل هذا املسجد طوال نيف وعرشون عـام مـن كـل 
ٍحدب وصوب مستشعرين الروحانية التي حتل عـىل اجلـامع بربكـة وجـود الراحـل، 

ٍصفوف وملحبة اجلميع له وتأثرهم به فقد كان العدد الكبري يقفون بعد صالة اجلمعة يف 

ٌطويلة للسالم عليه وطلب الدعاء منه، وأعرف أناس كثري كانوا يأتون مـن مـسافات 
ًبعيدة جدا حلضور خطبه، علـام بأنـه كـان خيطـب قبـل ذلـك بجـامع  ُ ) قبـة املهـدي(ً

يف غياب السيد العالمة حممد بن عـيل ) احلرقان(ً، وقد خطب أيضا بجامع )النهرين(و
ُ كان يستدعى للخطابة يف العديد من املساجد يف القبـل ً، أيضا-رمحة اهللا عليه–الفران 

) حـدة(و) سـناع(و) بني احلارث(و) بني حشيش(والقرى املجاورة ملدينة صنعاء كـ 
 .وغريها من املناطق

األلفية الثانية من التقويم امليالدي ما يوافق عرشينات ما بعد املائة الرابعة بعد بداية 
 الوالد عندها يف منتصف الثامنينيات، اسـتمر الوالـد األلف من التقويم اهلجري، كان

ًعىل ذات اهلمة والنشاط مدرسا، وخطيبا، وواعظا، وحمسنا ً ً ً. 

ويف بدايتها رافقته يف زيارة إىل األردن إلجراء عملية جراحية وقد رافقتنـا يف هـذه 
د حممد الرحلة الوالدة وإحدى األخوات، وعند وصولنا استقبلنا األخ عبداهللا بن الوال

وبتوجيه مـن والـده أرص عـىل وسكنا بشقته حممد الوزير، والذي كان يدرس هنالك 
حتمل كافة النفقات، فكنت أشعر بنوع من اإلحراج وأرصيت عىل مـشاركته حتـى يف 
نفقات الوالدة والكريمة ولكنه مل يرتك يل فرصة حتمل أي مصاريف فـأخربت الوالـد 

، ) وما بش فايدة كل واحد حيلف عىل حتمل الرصفةدعه يفعل كيفام يشاء: (فقال الوالد



 

 

 

٢٢ 

فاستغربت ذلك من الوالد ألين أعرف الوالد ليس من الذين حيرصون عىل املال، وعند 
) كم بقيت من الفلوس التي معك؟: (استدعاين الوالد وسألنيموعد رجوعنا اقرتاب 

 . كام هو عليهًبأين مل أرصف سوى اليشء البسيط واملبلغ ال يزال تقريبا :  أجبته

إذن عند العودة إىل صنعاء إذهب إىل بيت فالن، وفالن، وفالن، وقـسم : (فأخربين
) بل كـل املبلـغ: (املبلغ كامل أو جزء منه؟ فرد عىل الفور: ، سألته)املبلغ بينهم الثالثة

عندها استأذنته يف إرشاك فالن رابع إليهم، هو من أقرب األقارب وظروفه أضعف من 
أن : ، أجبتـه)مابش فايدة تزيد تضيف أحد: (هم الوالد غري أنه أجابنيظروف من سام

ًظروفه أضعف من ظروفهم بجانب أنه قريب جدا، فلم يقبـل، وذهـب للنـوم، كـان 
: ًوقتها قبل العرص وبعد حوايل نصف ساعة استيقظ من منامه وناداين عىل الفور قـائال

أسأله عن سـبب ذلـك التغـري، ولكنـي ومل ) وفالن الرابع أدخله مع الثالثة السابقني(
أنا ما اديـت الفلـوس إال مـن (: ًمتأكد بأنه قد يكون رأى ذلك يف املنام، وأردف قائال

أجل نرصفها، لكن طاملا واملبلغ قد تبقى فأنا نويت رصفه يف سبيل اهللا هلؤالء الضعفاء 
ن علمـه ّوأرشكت من قام بتحمل رصفتنا طوال هذه الفرتة معي يف هـذه املحـسنة دو

ٍبذلك، وأمتنى أن يكون اهللا قد كتب له أجرين يف آن واحد، أجر ما رصفه علينا، وأجر 

 . ، ودعا له بحسن اجلزاء)هذه الصدقة عىل هؤالء الضعفاء

زحتم عني حرية األسـابيع املاضـية حـني أمرمتـوين بـرتكهم أاآلن : فقلت لوالدي
 .يرصفون علينا حسب رغبتهم

ًأيـضا حـصل مـرض زوجـة األخ األكـرب الـدكتور الثانيـة األلفيـة ويف بداية هذه 
عبدالرمحن احلرة أمة الكريم عبداهللا إسحاق والتي ظلت يف خدمة الوالد والوالدة منذ 

َّ إال -م١٩٨٥ أي منـذ العـام –ًزواجتها باألخ عبدالرمحن قبل حوايل مخسة عرش عاما 
-١٩٩١ الطـب مـن الفرتة التي رافقت زوجها عنـد حتـضريه لدراسـة املاجـستري يف

م وبمرضها بمرض عضال ومع تقدم عمر الوالدة اضطرت األرسة لالستعانة ١٩٩٣



 

 



٢٣ 

م توفت هذه ٢٠٠٢ثالثة أعوام وبالتحديد هناية العام بعد بمعاونة تقوم بأعامل املنزل و
ر ـالزوجة العظيمة وترتك خلفها أربعة بنني وبنتان، األكـرب ال يتعـدى الـسادسة عـش

 ممـا زاد يف حاجـة األرسة إىل مـن يقـوم بأعبـاء املنـزل فتناوبـت واألصغر يف سـنتني،
ًوفاء لزوجته الراحلـة األخوات بعد رفض األخ الدكتور عبدالرمحن الزواجة بأخرى 

 .رمحة بأوالده وخاصة الصغار منهم أن تأيت زوجة ال تقدرهمو

 اسـتدعتني الوالـدةهــ ١٤٢٧املوافق رمضان م ٢٠٠٦سبتمرب من العام يف أواخر 
ًللمجيء كون الوالد يرعف دما، وعىل الفور حتركت فوصلت وقد رعف الكثـري مـن 
الدم، وعملنا الالزم لوقف الرعاف واصطحبته معي ملنزيل كون احلالة تتطلـب رعايـة 
صحية ووافقني املجيء، غري أنه أرص عىل مواصلة الصيام، وكان له مـا أراده، عنـدها 

أعاملـه بأين سأقوم بمساعدته عىل القيـام بكـل أقنعته برضورة بقائه بجواري ووعدته 
فأنا عىل استعداد لإلنتقـال بزوجتـي وأوالدي إىل منزلـه، ودعوته ليجرب ذلك، ما مل 

ًواستحسن الرأي، وبدأ بمزاولة يومياته مبتدءا يومه بالقيام يف الثلث األخري من الليل 
) جامع عرهب(ًحاليا حتى قبيل أذان الفجر، خيرج بعدها للصالة بجامع عيل املسمى 
احلـاج عـيل عبـداهللا : الذي تم توسعته وإعادة بنائه عىل نفقة املحسنني من أنسابه ومها

عرهب، وأخيه حممد عبداهللا عرهب، أخـوي زوجتـه حليمـة، وفـتح درسـه مـا بـني 
 البقـاء َلِبـَوققلبـه، َّالعشائني، وما هي إال فرتة بسيطة حتى اسرتاحت نفسه واطمـأن 

رافق وجود حفيده الولد أمحد بن عيل الذي هو  ساعد عىل قبوله باالنتقال بمنزيل، ومما
استشعر منذ فرتة طويلـة فطنتـه وإخالصـه وحبـه الوالد كظله، والذي كان الوالد قد 

وحرض دروسه يف اجلامع ورافقه يف كل الصلوات عنده القرآن َّفجود للتزود من العلوم 
 وبقدر ما نال واستزاد من علوم جده فقد اقتدى ما عدا الظهر التي كان فيها باملدرسة،

ًبه يف كل خصاله ابتداء من اهلمـة العاليـة إىل الزهـد، إىل التواضـع، إىل اإلحـسان، إىل 
التحري عىل االستفادة من األوقات يف العمل الصالح، إىل اإليثار، إىل الذكر الكثري هللا، 

 . والذكر والشكر والعبادة



 

 

 

٢٤ 

َّ إال والولد أمحد قد أتقن تالوة القرآن وحفظ الكثري من وما هي إال سنوات بسيطة
األجزاء، كام أنه حفظ الكثري من هنـج البالغـة، ومـن األدعيـة لإلمـام الـسجاد زيـن 
العابدين عيل بن احلسني، وهذا ما جعل الوالد يشعر بالراحة الكثرية عندما رأى حفيده 

ه سـيكون عـام قريـب أحـد العلـامء توقع له بأنالطيبة التي كان يرجوها وهبذه السرية 
 .ٍ، وأنه سوف يكون خري خلف لهالعاملني

الوالـدة زوجته ورفيقـة عمـره ن انتقال الراحل إىل اجلراف بمنزيل توفت بعد ستة شهور م
، م٢٠٠٧ مـارس ٢١ بتـاريخ وانتقلـت إىل رمحـة اهللاومن كان هلا دور كبري يف حياتـه احلنونة 

ًعنده خاصـة وأهنـا عاونتـه كثـريا وقـت مـرض والديـه،  كبرية ّفحزن لفراقها ملا هلا من معزة
َّورعايتها للقصار من إخوته ومن أوالد أخيه  . وحتملت عنه الكثري من مسئوليات املنزلُ

وقد تزوج الوالد بعد وفاهتا بفرتة، وهو يف بداية التسعينيات من عمره باحلرة حورية املروين 
 .والتي ظلت بجانبه حتى رحيله

ام بسيطة من انتقال الوالد قرر األخ عبدالرمحن هو اآلخر االنتقال إىل جوار بعد أعو
من كده وعرقه بعد أن اشرتى األرض مـن قبل سنوات عديدة والده بمنزله الذي بناه 

ًأخواله ليكون قريبا من والده وخاصة بعـد أن وجـد لـه الزوجـة التـي يرتـضيها لـه 
َّريب، وما هي إال فرتة بسيطة وتبـدأ عالمـات وألوالده، وهي الدكتورة ليىل عبداهللا اخل

مرض تلييف الكبد تظهر عليه جراء إصابته بفريوس الكبد من إحدى آالف العمليات 
التي أجراها طول فرتة عمله كطبيب باملستشفى اجلمهوري فكان من الذين بعد خترجهم 

ًمن الطب خدم الناس بجد ونشاط عامال بنصيحة والده  ًقائال ) ع إال ساترما يقفز املربا(ٍ
َّحيث وقد تكلفت بمهنة الطب فام عليك إال اإلخالص وإجابة كل مريض ويف أي : (له

تعامل مع مجيع املرىض بروح إنسانية عاليـة، هو من ، و)اليسريباألجر واإلكتفاء وقت 
ًوأنقذ العديد من احلاالت الصعبة وظل تلفونه مفتوحا جييب الصغري والكبري، الغنـي 

يف ساعات متأخرة من الليل إىل املستشفى اجلمهوري من مرة تم استدعائه ، وكم والفقري
ري العمليات املعقدة باملجان يف الكثري من احلاالت، بل ُالذي رأس قسم النسائية به، وجي

 إنه كان يتحمل أجور مواصالته ويذهب بسيارته ومل يكن يبحث عن املـال واملنـصب



 

 



٢٥ 

َأهل عىل يديه الكثري من طالب وطالبات جامعـة ذ وتتتلم، وقد أسوة بالوالد الراحل
صنعاء واألطباء الذين هم يف مرحلة التخصص، ومل يكن يتقاىض عن ذلك أي أجـر، 
وبعد حصوله عىل الدكتوراه تقدم بأوراقه كأستاذ إىل جامعة صـنعاء وظلـت حبيـسة 

و من اعتمد عىل األدراج والدواليب بسبب الروتني املتبع، ولعدم جلوءه إىل الوساطة، فه
نفسه منذ مرحلة دراسته االبتدائية، وأعتمد عـىل نفـسه حتـى يف حتـصيل مـرصوفاته 

ومل يكلف والده أي تبعات مادية منذ أن كان يف املرحلة االبتدائية، الشخصية والدراسية 
بالرغم من حصول العديد من زمالئه يف احلي عىل يشء من الدعم من والده الراحل، 

تعليم كل من وصل إليه من مل يمنعه فإن ذلك حبيسة األدراج ظلت ه أوراقوحيث أن 
كنف والده ًمن طالب وطالبات وأطباء وطبيبات منتظرا األجر من اهللا ألنه من تربى يف 

لواجباتـه الطبيـة يف العيـادة ًواإليثار، وظل كذلك مؤديا وتعلم منه العطاء والتضحية 
 حتى وهـو يف أشـد مراحـل ٍد وإخالص،وغرفة العمليات واملجارحة بكل أمانة وج

، )أمش بدائك ما مشى بك: (أخذها عن والدهاملرض، وعمل بمقولة اإلمام عيل التي 
ًفلم يكف عن ذلك إال بعد أن بقي عاجزا عن امليش والوقوف يف الشهرين األخـريين  َّ

ل أن ملرضه الذي استمر قرابة ست سنوات، ومع أنه أحد األطباء املرموقني فقد كان خيج
يطلب له معونة أو منحة عالجية بل وكان يشرتي عالجات من دخله اخلاص حتى توفاه 

 املوافـق رجـب م٢٠١٦ًاهللا بعد عمر ناهز اخلامسة والستون عاما يف إبريل مـن العـام 
 .ً، خملفا بعده أربعة أوالد وثالث بناتهـ١٤٣٧

لراحـل العالمـة م كان حفيد ا٢٠١٥وقبل وفاته بحوايل سبعة أشهر أي يف سبتمرب 
محود عباس املؤيد من إبنته املجاهد املهندس طه عبدالوهاب  حييى الدرة قـد اصـطفاه 
َّاهللا شهيدا وهو يف إحدى جبهات الدفاع عن البلد ضد املعتدين، وما هي إال أشهر بعد  ً

ابن كاتب هـذه أمحد عيل محود املؤيد اآلخر َّاستشهاد حفيده املذكور إال ويعود حفيده 
سافر بعدها للدراسة بأملانيا مطلع سنوات طويلة يدي الراحل الذي تتلمذ عىل ور السط
م بعد أن حصل عىل موافقة لدراسة الطـب بإحـدى اجلامعـات هنالـك، ٢٠١٣العام 

م مل يستطع الصرب سوى عام ٢٠١٥وعندما حل العدوان عىل بلدنا يف مارس من العام 
اجبه يف نرصة املظلوم والدفاع عن وطنه م للقيام بو٢٠١٦واحد عاد بعده مطلع العام 



 

 

 

٢٦ 

والعلم واإلخـالص ضد الغزاة واملستكربين، وهذا الشاب كان حيمل من املواصفات 
والتواضع والزهد واإلحسان ما جعل كل من عرفه يقول بأنه شبيه جـده وال خيتلـف 

ًعنه إال يف كونه ال يزال شابا مرددين املقولة املشهورة  . ألسدك ااهذا الشبل من ذ: َّ

ومنذ اليـوم األول اسـتهل مدارسـته ومذاكراتـه م ٢١٦أواخر فرباير وبعد عودته 
العلمية مع جده إضافة إىل اصطحابه من وإىل املسجد، إىل جانب مساعدة والده كاتب 
هذه السطور يف أعامل العيادة ومشاركته يف إجراء العديد من العمليات اجلراحية كونه 

ملانيا، إضافة إىل ما كسبه من علوم هناك، وحيث أنه عاد رغبة قد استفاد منه قبل سفره أ
املعتـدين عـىل بلـده فـام هـي إال شـهرين قوى اهليمنة واالستكبار منه يف الدفاع ضد 

م، وكـان ٢٠١٦ًويلتحق بجبهات الدفاع عن وطنه ليـصطفيه اهللا شـهيدا يف سـبتمرب 
الغ األثر يف نفس الراحل غري لرحيل الشهيدين ووفاة ابنه األكرب الدكتور عبدالرمحن ب

ِّ ذلك العامل املسلم بقضاء اهللا وقدره، وكان عزاءه يف اجلميع أهنم ساروا عىل الـنهج هّأن َ ُ
 .ريض اهللا ورسوله مضحني باذلني أنفسهم رخيصة يف سبيل اهللاُالذي ي

م بـدأت قـواه تـضعف ٢٠١٧م وبداي العام ٢٠١٦ويف هذه الفرتة أي هناية العام 
ًئا حتى أنه مل يعد قادر عىل اخلروج ألداء كافة الصلوات باجلامع كام هي عادته ًشيئا فشي

 .واكتفى باخلروج لصالة الظهر، ويصيل بقية الفروض يف املنزل

ًيوما بعـد آخـر حتـى ثـاين مجعـة مـن ديـسمرب الضعف واستمرت قواه البدنية يف 
كبتيه مـرة يف م عندما حرض الصالة وبرك عىل ر٨/١٢/٢٠١٧م والتي توافق ٢٠١٧
غري قادر عىل امليش، مما اضـطرنا إىل بنية املسجد، وأخرى يف ) مسجد الشوكاين(صوح 

 .رفعه عىل أحد الكرايس، وكانت آخر مجعة يصليها مجاعة يف املسجد

ًم بموجة برد شديدة أثرت عىل صحته وزادته ضعفا فوق ٢٠١٨وبدأ العام اجلديد 
َّ رسيره إال بصعوبة بالغة، وبدأ يعاين من بعـض ضعفه ومل يعد بإمكانه النزول من عىل

اإللتهابات يف املمرات اهلوائية وتضعف قدرته عىل تناول الطعام مما لزم إعطائه بعـض 
حتى يعود إىل أسابيع املغذيات والعالجات، عندها يتحسن لفرتة وما يلبث عدة أيام أو 

املغـذيات والعالجـات، ، يتحسن بـبعض فتقل قدرته عىل تناول الطعامًالتعب جمددا 



 

 



٢٧ 

ًولكنه ما يلبث أن يعود ملا كان عليه حتى ازدادت احلالة سوءا بظهور أعراض نزيف يف 
ملدة أسبوع وعاد للتعب بعدها حتسن  ،إعطائه العالجات الالزمةنقل دم واملعدة مما لزم 

عـىل إثرهـا صعوبة يف التنفس بسبب التهابات رئوية، لـزم مرة أخرى بظهور أعراض 
  لتلقي الرعاية الطبية املركزة للمستشفى السعودي األملايننقله

جتىل لطف اهللا بـه ورعايتـه لـه التي استمرت نحو شهرين ونصف ويف فرتة مرضه 
يصاحب مرضـه أي أمل مل يغب عن وعيه ومل ًفخالل مرضه ظل حمتفظا بجميع حواسه 

االسـتلقاء عـىل ًقـادرا جيعله غري قادر عىل النوم، وظل طـوال فـرتة مرضـه يف هـدوء 
أو ما شابه ذلك من األعراض التي التنفس، يف بتعب شديد لنوم دونام شعور اخللود لو

وخاصـة يف األسـبوعني تظهر عند كبار السن بل وامللفت للنظر أنه يف بعض األوقات 
كان يدخل يف ما يشبه النوم العميق وتالحظ عىل حميـاه ابتـسامة عريـضة مل األخريين 

 رآها من قبل، وقد الحظها كل من بقي بجانبه مـن أوالده وبناتـه يف يسبق ألي منا أن
 .هذه الفرتة ألكثر من مرة

 يف هذه الفرتة كنت أتلو بجانبـه سـورة ً يوما ١٧بقي يف املستشفى السعودي قرابة 
) البقـرة(وبعـض اآليـات مـن سـورة ) اإلخالص(و) املعوذتني(و) يس(و) الفاحتة(
ًأختتمها بالدعاء يف الوقت الذي كان الراحل حمركا شفتيه ًجهرا، ) احلرش( و)الكهف(و

ًالكريمتني بكل ما نقرأه وندعو به، وكانت آخر تالوة قرأناها مجيعا قبل وفاته بحـوايل 
ًثالث ساعات وحتديدا يف الساعة احلادية عرش من مساء األحد األول من رجب الثامن 

د الثانية بعد منتصف ليل فجر م، خلد بعدها للنوم ليستيقظ عن٢٠١٨عرش من مارس 
اإلثنني الثاين بسبب عدم قدرته عىل التنفس، وما هي إال ثالث دقائق وبثالث نزعات 

طاملـا هجـر راحـة لرتتاح الراحة األبدية التـي  إىل بارئهاخفيفة تصعد روحه الطاهرة 
 .ٍالدنيا من أجلها، ويالقي ربه بنفس مطمئنة راضية

ًله املوىل جل وعال بحسن اخلامتة استجابة لدعائه املستمر وهبذه اخلامتة املرضية جاد 
 ).فيا رازقي جد يل بحسن اخلواتم: (وخاصة يف السنوات األخرية بقوله



 

 

 

٢٨ 

هتاممه بالراحل يف فرتة مرضه وعنـد وفاتـه اوأنا هنا ال أنسى أن أشكر كل من أبدا 
احلوثي، إىل رئيس املجلس ًابتداء من قائد املسرية القرآنية السيد عبدامللك بن بدر الدين 

السيايس الشهيد صالح عيل الصامد، إىل رئيس الوزراء، ورئيس الربملان، ورئيس جملس 
القضاء األعىل، والوزراء، والعلـامء، ورجـال األعـامل، وإدارة املستـشفى الـسعودي 

واجلامهـري األملاين، ومجيع األطباء والعاملني فيه، والكتاب، والشعراء، واإلعالميـني، 
وكل من كـان لـه دور يف االهـتامم بـه أثنـاء مرضـه أو عنـد وفاتـه من طالبه وحمبيه، 

 . وتشييعه، أو بعد مواراته الثرى

أسأل املوىل أن خيلفه علينا بأحسن خالفة وأن يكرم نزله ويوسع مدخله وينزل عليه 
ً خريا من ً، وأن يبدله دارا والبهجة والرسور من يومنا هذا إىل يوم النشورالضياء والنور

ًداره، وأهال خريا من أهله،  ًوجريانا خريا من جريانه، ً وأن يسكنه الفردوس األعىل من ً
وأن يوفـق اجلنة مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحـسن أولئـك رفيقـا، 

وإنا هللا وإنا إليه راجعون، اجلميع إىل كل ما حيبه ويرضاه بجوده وكرمه ومنه وإحسانه، 
 .ال قوة إال باهللا العيل العظيموال حول و

  هـ١٤٣٩ شعبان ١٥

 م٢٠١٨مايو ١املوافق 



 

 



٢٩ 

)١( 

  فائز عبدالصمد الصباحي / بقلم

 )رمحه اهللا(

  : اسمـه

بـن  بـن حممـد بـن يوسـف بـد اهللابـن ع بـن عبـاس بن عبد اهللا بن عباس محود
بن اإلمام املنصور   ل عىل اهللا إسامعيلبن اإلمام املتوك بن اإلمام املؤيد باهللا حممد احلسن

 .بن حممد رضوان اهللا عليهم أمجعني باهللا القاسم

  : مولـده

 يف قرية العتمـة ناحيـة غربـان مـن بـالد ظليمـة يف  ه١٣٣٦ عام -عافاه اهللا-ولد 
 ً.قليال ًحاشد؛ حيث كان أبوه عامال هناك ومل يلبث عافاه اهللا فيها إال

  : العلمية النشأة

ّجراف صنعاء إىل سن الزهور، وهو يف تردد مستمر من اجلـراف إىل جـامع نشأ يف 
 -قراءة القرآن واهلجاء-صنعاء لتجويد القرآن الكريم، وأول من استفتح القراءة عنده

بـن حـسني  السيد هاشم بن هادي عرهب يف اجلراف، وعند بن حييى هو احلاج حممد
ُ العمر، أرسل والـده رجـمرغم ووالده حسني مرغم، وعند بلوغه التاسعة من ًال مـن َ

املركـوب، وذهـب بـه وبـصنوه  وآخر معه ومع بيت الشاش من جبل غواص ظليمة
لديـه القـرآن، فقـرأ إىل عامل يف ظليمة هو سيدنا حممد أبو راويـة، بن عباس أمحد

                                                             

محود بن عباس / ملؤلفه السيد العالمة) النور األسنى اجلامع ألحاديث الشفاء(أخذت هذه الرتمجة من مقدمة كتاب   )١(
 ).طيب اهللا ثراه(املؤيد 
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وتغيبا ملحة اإلعراب، ومتن ابن احلاجب، ولبث يف ظليمة أكثر من ثـالث سـنوات، 
ــاد إىل  وبعــدها ــسريته ع ــل م ــنعاء، وواص ــراف ص ــومي إىل ج ــردد ي ــة يف ت ٍّالتعليمي ٍ

ِالكبري بصنعاء لسامع القرآن عند أكثر من شيخ، وقراءة الكتب البدائية يف عـدة  اجلامع

 . ا من املشايخَنْمِلَاهللا أسامء من ع شاء فنون، وسنذكر إن
َوبعد ذلك يرس اهللاُ له دخول َ  وااللتحاق بالـشعبة  املدرسة العلمية املعروفة بصنعاءَّ

باملدرسـة للخـروج  القـائمني وكان يطلب اإلذن من... ً تقريبا ه١٣٥٠الثانية يف سنة 
ٍس عددا من العلوم يف عدد من مساجد صنعاء لدى عدد مـن ِّرَدُين ليءاِمنها بني العش ٍ ً
 .ً، مضافة إىل الدروس املقررة يف املدرسة العلمية مشائخ العلم

بـن حـسني  بن هادي عرهب، والسيد هاشم بن حييى حممدمنهم احلاج : مـشائخه
، وسيدنا أمحد وحـيش، وسـيدنا ةحممد أبو راويمرغم، ووالده حسني مرغم، وسيدنا 

بـن أمحـد الـسياغي، هـؤالء قبـل  ني األكوع، والقايض العالمة حـسنيبن حس حممد
 .العلمية الدخول يف املدرسة

بـن   الـرمحن  بـن عبـد  بن عـيل  مة عبد العزيز السيد العال:ومـشائخه يف املدرسـة العلميـة هـم
اهللا   عبـد  بـن  والقايض العالمة عـيل. بن احلسن  دبن املهدي أمح  بن إبراهيم  بن إسامعيل  أمحد

بـن أمحـد اجلنـداري،   بن أمحد اجلنـداري، والقـايض عـيل  الريض، والقايض العالمة عبد اهللا
بـن حممـد   ، والسيد العالمة حييىالقادر   عبد  بن  اهللا  بن عبد  والسيد العالمة عبد القادر

بـن عـيل الكحـالين،    والسيد العالمـة الـشهري أمحـدّالكبيس، والسيد العالمة مطهر اللساين،
بن عبد اهللا   حسني  بن  بن حممـد  بن عبد اهللا الكبيس، والسيد العالمة عيل  والسيد العالمة أمحد

بـن حـسني موسـى،   ة حممـدبن املهدي عباس، والسيد العالمة عيل الشهيد، والـسيد العالمـ
ّبن إسامعيل الفسيل، والـسيد القـايض   فبن أمحد عقبات، والعالمة لط  العالمة عيل   والسيد

ي، والعالمـة ـبـن حممـد العنـس  بن عيل الرشيف، والقايض العالمة حييـى  العالمة العزي حممد
لعالمـة بـن حممـد فـضه، وا  ّبن حييى الواسعي، وصنوه الرحالة، والعالمة سيدنا عـيل  حسني
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بـن أمحـد   والقايض العالمة سيبويه زمانه وأخفـش أوانـه عبـد اهللا ي، ـبن عبد اهللا اآلنس  عيل
بـن   الكريم اجلرايف، والعالمة النحرير سيدنا عيل  بن عبد  الرسحي، والعالمة الفخري عبد اهللا

بـن   َّبن هالل الدبب، وصنوه الـسيد العالمـة عبـد اهللا  حسني سنهوب، والعالمة اجلاميل عيل
بـن   بـن أمحـد  بـن عبـد الـرمحن  بـن أمحـد  حممد  بن  والسيد العالمة عيلعباس املؤيد 

بـن   بـن احلـسن، والـسيد العالمـة عـيل  املهـدي أمحـد  بـن  بـن حممـد  بن إبراهيم  إسامعيل
بـن   بـن يوسـف املؤيـد، والـسيد العالمـة حييـى  اهللا  بن عبد  بن عباس  بن عبد اهللا  إسامعيل

كـان - بـن عبـد اهللا الـديلمي   بالروضة، والسيد العالمة حممد  ًالكبيس الذي كان ساكنا  حممد
بــن حممــد زبــارة، والــسيد العالمــة   سيد العالمــة مفتــي عــرصه أمحــد والــ- بقريــة القابــل

 والقـايض العالمـة - ًكـان سـاكنا بـاملرون مـن بـالد آنـس- بـن حممـد املـروين   الرمحن  عبد
َكان ساكنا بمعمرة من بالد األهنوم-   األشول  حييى َْ عمـره - العزيـز   بن عبد  والعالمة أمحد - ً

،  بن حممد بن إسـامعيل املنـصور   عالمة حممد كان حاكم القرص بصنعاء، والسيد ال- اهللا
بـن   بن عيل املغريب، والعالمة حممد  حسن  بن إبراهيم، والقايض العالمة  والسيد العالمة قاسم

بـن عبـد الـرمحن   مـة عبـد اهللابن أمحد الـسياغي، والعال  الرمحن  سامل البيحاين، والعالمة عبد
طائفي، والقايض العالمة الـصفي أمحـد العالمة مطهر حنش، والسيد عيل ال  العلفي، والقايض

 .وغريهم  اهللا العزب  والعالمة عبد  اجلرايف

ِبعض من ثناء علامء عرصه  ٌ:  

 :من كالم طويلبن حممد الرشيف قال عنه السيد العالمة عيل

تمد، الداعي بالعلم واملوعظة احلسنة إىل الواحد األحد، السيد السند، واملرشد املع«
... الذي أفنى رشخ شبابه وريعان قوتـه يف العلـم وطلبـه والعبـادة والعمـل الـصالح

 :قال فيه أن إىل

كينعي زمانه، وابن أدهم أقرانه، ويوسـف إخوتـه وإخوانـه، وزيـن العابـدين يف «
 .»...عرصه وأوطانه
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 :بن حممد زبارة سابق السيد العالمة أمحدوقال عنه مفتي اجلمهورية ال

أمىض عمره يف الدرس والتدريس والوعظ واإلرشاد واإلفتـاء واإلصـالح بـني النـاس «
ٌوفصل خصوماهتم باحلق بدون أي غرض أو أجرة، وإنام أعامله كلها خالـصة لوجـه اهللا فلـذا  ٍ

 .»وثق به املؤمنون وانتفعوا به

 :-رمحه اهللا وطيب ثراه–بن حممد املنصور  مدوقال عنه السيد املوىل العالمة حم

ِهو األستاذ ملا أعلم من فقهه وتقواه وجودة فهمـه، وحـسن اسـتنباطه واشـتغاله « ُ ِ

 .إلخ كالم العلامء فيه» ..... ّبالطلب من مستهل حياته

وإنام أحببنا ذكر ذلك والذي يليه ليقتدي املقتدون وليسارع إىل الفضيلة املسارعون، 
ً يف ذلك املتنافسون، وما عند اهللا خري لألبرار، وتصديقا بقـولوليتنافس : اهللا سـبحانه ٌ

﴿                                          ﴾]٨٣:القصص[. 

  نبذة من سريته اليومية

لعالمة محـود بـن عبـاس املؤيـد حيـاة تتميـز بالنـشاط واجلـد كانت حياة السيد ا
ًيسا وحتقيقا وتصنيفا للعلوم الرشعية، وصياما تدر ّمنقطع النظريواالجتهاد، فقد كان  ً ً ً

ن ارتقـت إىل أً تقريبا  ه١٣٥٢وغريها من األيام الفضيلة من سنة  ًأليام البيض شهريا
َذلـك التـأريخ حيـث يعـد مـسجده  ً، وخطيبا للجمعـة مـنروحه الطاهرة إىل بارئها ُ

 .بصنعاء خيطب فيه اجلامع الثاين بعد اجلامع الكبريكان الذي ) مسجد الشوكاين(

يفـرغ مـن صـالة الفجـر يف مـسجده كـان ٍله يدرك ذلك بجالء فام أن ومن الزمه 
املعروف بمسجد النهرين إال وجيلس لتدريس الطالب املتوافـدين عليـه مـن خمتلـف 

 لإلمـام املؤيـد بـاهللا أمحـد بـن ة صنعاء يف الكشاف، ورشح التجريداجلهات بالعاصم
، ورشح  لإلمام اهلادي، واألحكام بن حممد، واالعتصام لإلمام القاسماحلسني اهلاروين

والبالغة وغريهـا للناظري، ، والفرائض  البن أيب احلديداألزهار، ورشح هنج البالغة
 يتم ذلك الدرس حتى ينتقل عافـاه اهللا إىل ًأكثر من ستني عاما، وما إن من العلوم منذ
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 لتناول لقيامت فطوره، ثم ال تراه بعد ذلك - يس وغريها يف طريقهًتاليا لسورة-منزله 
ًإال تاليا للقرآن أو حمققا ملسألة، أو مستنبطا لبعض األحكام، أو مواسـيا لطلبـة العلـم  ً ً ً

م به من إفتـاء للمتوافـدين مـن ٍوالفقراء واملحتاجني، وال خيفى عىل أحد يعرفه ما يقو
ًخمتلف أنحاء البالد اليمنية رآدا وجميبا عىل فتاوهيم يف مجيع األوقات حتى يف طريقه إىل  ً ّ
ًاملسجد أو عند عودته منه، وهكذا ال جتده يف هناره إال مدرسا أو واعظا، أو مفتيـا، أو  ً ً

ًراكعا، أو تاليا للقرآن، أو ّذاكرا هللا عز ً  .ّوجل ً

العرتة النبوية الطاهرة الزكية، فهم عـىل هـذا علامء  يف هذا يرى سلسلة من والناظر
 . به، آمني قتداءقدره يف الدارين ورزقنا حسن االرفع اهللا ، املنوال ويف هذا الرصاط

َفقد كفانا اهللا وصفه ووصف أمثاله بقولـه تعـاىل: وأما ليله َ :﴿              
                     اآليات ﴾. 

َوبحسب طول جمالستي وأخذي عنه فقد عرفت فيه خصلة فريدة قل أن توجـد يف  َّ ً
ًغريه، ففي كل ليلة من لياليه وباألخص عند الفراغ من صالة الليل يأخذ دفرتا صغريا  ً

ٍفردي لكـل اسـم وألصـوله فيه أسامء مشائخه وأقربائه وأخصائه ويتناوهلم بالدعاء ال
وفروعه وخيتم الدعوة بسورة من القرآن، ولقد شاهدت ذلك فـيهم حتـى يف مـواطن 
ًعرفات ومنى واملـشاعر املقدسـة، ويـشمل أيـضا دعـاءه مجيـع املـؤمنني واملؤمنـات  ُ
واملسلمني واملسلامت من عرف منهم ومن مل يعرف يف مجيـع األرض، وأظـن أن هـذا 

تص به ريض اهللا عنه والذي جعل قلوب املؤمنني تأوي إليـه الطريق األوحد الذي اخ
ًوهتش عليه، واحلمد هللا الذي جعل هذا األمر بيده سبحانه فإن اهللا إذا أحب عبدا أمـر  َّ ُّ ُ َ

َّأن ينادي يا أهل السامء يا أهل األرض أحبوا فالنـا فـإن اهللا قـد أحبـه،  جربيل ًُّ ِ ِ

 . ُفيبسط له القبول

ٍمن أعامل خريية عامة مـن حني وفاته ة إليه ما قام وما يقوم به إىل ومما ينبغي اإلشار ٍ ٍ

ُأوقاف وحماسن ومساجد ملس نفعها وبركتها الناس من خمتلف أنحـاء َ ََ الـبالد اليمنيـة  ٍ
ًفأماكن كثرية بنى فيها إما مسجدا أو مدرسة لتعليم القرآن م الـرشعية، العظيم والعلو ً

ٍأو منهال أو بركة ماء وذلك إم ً عليه ومرغبا وحمفزا، ً، وإما داالًةًا إسهاما منه أو مشاركً ً
صنع فيها من حماسـن وأوقـاف يـستفيد منهـا  ُوشعاب اليمن وأوديتها تشهد له بام قد
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ّاإلنسان واحليوان والطري والنبات من دون حب منه للشهرة أو اإلعالن أو قص رشيط  ٍّ
نيا، الذي هم بعكس من عناهم اهللا تعاىل ذلك من أعامل أهل الد ًنا باالفتتاح أو غريإيذا

﴿: بقوله                                           يقول   ﴾ وإنام
َّاستودعت هذه البقاع شـهادة أال: ًأو وادياًإذا دخل قرية أو رأى جبال   إلـه إال اهللا وأن ُ

ُحممدا رسول اهللا  . إىل يوم القيامةً

ِومن يطلع عىل كتابيه املجلدين الشعاع امليضء يف خطب اجلمعة جيد الوابل الصيب  ّ
اململوء باألحاديث النبوية التي األمة يف أمس احلاجـة لـسامعها وتردادهـا عـىل آذاهنـا 

ُية، والتي طال ما رددها شخـصه لتزيل أكثر األمراض املتفشية يف املجتمعات اإلسالم ّ
 عنـا خـري اهللاُالفاضل عىل املنابر وانترش هذا الشعاع امليضء إىل املتقدم والغابر فجـزاه 

 . آمني. اجلزاء وأورثه الفردوس األعىل، وعافاه يف األوىل واألخرى

ًوإذا عدنا قليال لنستعرض بعضا من عظيم أخالقه  الطفـل فإنـك جتـد ولني جانبه ً
ّ والشيخ واملرأة كلهم يأنس ويثق به، ويعتقد ويلتمس الدعاء منه، فهو ينـادم ّوالشاب َ

ًالطفل ويالطفه حتى أنك لرتى األطفال حوله حلقا حلقا، وهو ال يقرص ًِ َِ يف تعليمهم  َ
فيظهم لألحاديـث النبويـة الـصغرية اللفـظ الـسهلة احلفـظ والكلـامت العلويـة، وحت

 ...ّم العليةِواألبيات الشعرية التي فيها احلك

ّوأيضا فهو يوقر الكبري وجيله حتى ال يريد مفارقته واالستئناس به ولـو بـالنظر إىل  ً
 ...ّوجهه فهو يذكر من رآه باهللا وبالدار اآلخرة

ٌكثري الورع، حمتاط يف مجيع أموره ويف فتواه خآصة، متأن يف األمور، متبرص فيها، ذو 
ٍ ً ّ

 ...ٍنظر ثاقب، عظيم الزهد

ً رآه وجالسه ال يتاملك نفسه، ولسانه الناطق قائالكيف ال ومن ُ ٌّأشهد بأن هذا ويل : ُ
 .من أولياء اهللا وأحبابه

ًومن اطلع عىل تعداد مشائخه الذين يبلغون نيفا وأربعـني شـيخا مـن علـامء أهـل  ً
ًالبيت وغريهم علم كثرة مقروءاته التي آثرنا عدم ذكرها مفصلة لكثرهتا ّ ِ َ ِ يف التفـسري .. َ

ديث ورجاله، والفقه وأصوله، وأصول الدين واملنطق، والنحو والرصف، وعلوم واحل
ّوهي مدونة يف مظاهنا...البالغة، وعلوم الطريقة والتصوف، واألدب وغريها ٌ َّ. 
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علـيهم الـسالم كام أن املؤلف عافاه اهللا مل يقتـرص عـىل دراسـة كتـب أهـل البيـت 
خمتلف الفنون، ومن أراد استقصاء ذلك قرآءة كتب العامة يف ّوعلومهم بل تعداها إىل 

 .فلريجع إىل كتاب اإلجازات للمؤلف حفظه اهللا

  :تالمذته

إىل أن تـويف (ِ ليس بمقدورنا حرص تالمذة املؤلـف عافـاه اهللا لكثـرهتم وال يـزال 
 ( ٍسلفنا يف تدريس مستمر وحيـرض حلقاتـه بجامعـه املعـروف الكثـري مـن أكام

َعضهم درجة عظيمة من العلم والفضل، وملسوالذين قد بلغ ب العلم، طالب ً ً ُالنـاس  ُ
ًرب العاملني أوال وآخرا،  هللا النفع منهم، واحلمد ً﴿                                

                                                          ﴾. 

﴿                                                   ﴾. 

 جامع النهرين - صنعاء 

  ه١٤٢٣مجادى األوىل سنة ١٢األحد 

 
 



 

 

 

٣٦ 

)١( 

 العالمة الشهيد املرتىض بن زيد املحطوري. د

ا الكتاب الذي بني أيدينا ذهذه مقدمة ليست للتعريف بمن حتدر من فمه الطاهر ه
أال وهو الوالد العالمة .. املشتمل عىل خطب، ومواعظ للجمع، واألعياد، واملناسبات

 .محود بن عباس املؤيد حفظه اهللا تعاىل/احلجة الزاهد العابد الرباين

فهو أشهر من نار عىل علم، ولكني أستسمح هذا العامل العامل ليأذن يل بتعريف القارئ عن 
 ..نزر يسري مما أعرفه عن حياة عباد اهللا الصاحلني أمثاله

 :الذين عناهم الشاعر يف قوله

ـادا ـــــــ ـاًإن هللا عب ـا    فطنـــــــ ــ ـافوا الفتن ـــدنيا وخــ   طلقـــوا ال

ـــ ـــوانظ ـــام علم ـا فل ــ ـا   روا فيه ـا ليــــست حلــــي وطنـــ   أهنـــ

ــــذوا ــــة واخت ـا جل ـــ ـــفنا   جعلوه ـا س ــ ـــامل فيه ـالح األع ــ   ص

ولئال أطيل احلديث يف وصف األقامر املنرية، والبدور املستديرة، فإين أكتفي بوصف 
  .يوم من حياة السيد محود بن عباس لتقيس بقية أيامه عليه

ه، ويطوي شملة نومه، ويفرتش سجادة قبل الفجر بساعتني يتجاىف عن مضجع -١
ما ال يقل عن جزئني  لورده من القرآن، وهو ً، وتالياً وساجداًصالته، ويظل راكعا

 عن النبي صىل اهللا عليه ًةَدِ من أيام شبابه، وأذكار وأدعية أخرى خمتارة، وأورًيوميا
م زيـد وآله وسلم، وعن أئمة أهل بيته مثل اإلمام عـيل كـرم اهللا وجهـه، واإلمـا

  .العابدين

                                                             

محود بن عباس املؤيد / فه السيد العالمة احلجةملؤل) الشعاع امليض يف اخلطب(أخذت هذه الرتمجة من مقدمة كتاب   )١(
 ).طيب اهللا ثراه(



 

 



٣٧ 

 ليـؤم املـصلني يف صـالة "مـسجد النهـرين "بعد أذان الفجر خيرج إىل مسجده  -٢
الفجر، وبعد الفجر يقرأ مع املصلني أذكار الصالة من هتليل وتسبيح وتكبري وآية 

   .الكريس، والصلوات اخلمس اإلبراهيمية ويقرأ هلم راتب الدعاء، والفواتح

س طلبة العلم الصغار ،والكبار إىل طلـوع الـشمس ،ثـم بعد الصالة يبدأ بتدري -٣
، إذ أغلب حياتـه ًيركع الضحى، ويعود إىل البيت لتناول فطوره إن مل يكن صائام

صائم، وال سيام ثالثة أيام من كل شهر؛ الثالث عـرش والرابـع عـرش واخلـامس 
عبـد  /عرش، فقد تعود عليها منذ الصغر بربكة تربية عامل من آل البيت هو الـسيد

، وكذلك صـيام شـهري رجـب وشـعبان الرمحن بن حممد املروين رمحه اهللا تعاىل
 .خيتمها برمضان املبارك

ينام ساعة أو ساعتني بعد طلوع الشمس، ثم يقوم إىل أوراق الفتاوى يـرد فيهـا  -٤
 . حتى اقرتاب الظهرًعىل املستفتني، وهي بمعدل مخسني فتوى يوميا

، فهو عىل موعد مع صالة األوابني أربع ركعات متوالية يبادر إىل طهوره ليتوضأ -٥
، ثم أربع ركعات بتـسليمتني قبـل الظهـر، )أوسط( بتسليم واحد، وبدون تشهد

وما شاء اهللا من الركوع، ثم يؤم النـاس بـالنهرين، ثـم يـصيل الـسنة، وركعتـني 
 .بعدها

ربع ركعات قبل وبعد الغداء يرد عىل السائلني، وعندما يقرتب العرص البد من أ -٦
 .العرص عىل األقل

أمحد بـن حممـد / بيت املفتي العالمة احلجة السيدوبعد صالة العرص يذهب إىل -٧
 . تعاىل لدراسة الكشاف ونحوهرمحه اهللازيارة 

وقبيل املغرب يستند يف مسجد النهرين، ويتحلق حوله صغار الطالب، وكبارهم  -٨
 .لتجويد القرآن

نة، وبعدها ركعتا الفرقان، يقرأ يف الركعة األوىل فاحتة الكتاب ثم صالة املغرب، فالس - ٩
إلخ، ثم يلقي درسه بـني املغـرب والعـشاء يف .. ًوتبارك الذي جعل يف السامء بروجا

 .إىل آخر... األخالق وعلم الباطن



 

 

 

٣٨ 

 .وقبلها درس باجلامع الكبري.. هـ١٣٥٠دخل املدرسة العلمية نحو سنة 

رمحة اهللا عبد اهللا بن عباس املؤيد /عابد العالمة الزاهد ومن أشهر مشائخه؛ أخوه ال
العالمة أمحد بن عيل الكحالين، وأمحد بن عبـد اهللا : ، ومشائخ املدرسة، ومنهم تغشاه

 .الكبيس، وسيدنا عيل بن حممد فضة، وقاسم بن إبراهيم

ومن مشائخه؛ السيد عيل بن حممد بـن إبـراهيم صـاحب سـناع، ومـنهم؛ العـزي 
وهو القايض حممد بن عيل الرشيف، وسيدنا عـيل بـن حـسن سـنهوب سـيبويه الرشيف 

زمانه، والقايض عبد اهللا بن حممد الرسحي، واحلسن بن عيل املغـريب، والـسيد املفتـي 
أمحد بن حممد زيارة، والسيد حممد بن حممد بن إسامعيل املنصور، والسيد عيل بن حممد 

بن عبد القادر رشف الدين، والقايض حسني بن الشهيد، والسيد عبد القادر بن عبد اهللا 
  .حييى الواسعي

وله إجازات عامة حمفوظة لدينا من مجيع املشائخ، ومنها إجازة للشيخ عبد الواسع 
وإجازة من . عبد اهللا بن عبد الكريم اجلرايف/بن حييى الواسعي، ومن مشائخه القايض 

  .أمحد بن أمحد اجلرايف/القايض 

 خمطـوط  الوالد السيد محود عن مجيع مشائخه، وهو ما حواه كتابويل أنا إجازة من

 . إلجازاته

 . رمحهم اهللا تعاىل، وحفظ من بقي منهمًوله مشائخ كثريون جدا

حييى بـن /ومنهم سيدنا حسني بن مبارك الغيثي يف القرآن، وكذلك السيد العالمة 
  .حممد الكبيس، صاحب الروضة يف القرآن والكشاف وغري ذلك

  .ه إجازة من الشيخ حممد البيحاين الشافعيول

أمحد بن عبد الرمحن حمبوب /ومن مشائخه القايض عيل بن هالل الدبب، والصفي 
  . وغري هؤالء كثريون،يف القرآن



 

 



٣٩ 

ومن أمجل املناظر يف شهر رمضان مشاهدة السيدين العاملني حممد بن حممد املنصور، 
قرآن بني الظهر والعرص، بجوار منرب مسجد والسيد محود بن عباس املؤيد يتدارسان ال

  .النهرين

من آيات وأحاديث اقتباسات من خطب اإلمـام عـيل عليـه  )١(وما ورد يف الكتاب
  .مثال، فهي من خطيب عامل هبا، فهو يقول ويفعلالسالم، ومن احلكم واأل

  .ثم إنه يتميز بطباع قل أن توجد؛ مثل التواضع الشديد، والزهد النادر

 قط، وال محل الشحناء عىل أحد، بل هـو هـشوش، ًمة الصدر، فام عاب أحداوسال
  .بشوش، يألف ويؤلف

جييب إذا دعي، يشق يف مجهور كبري من الناس، ويعتقدون فيه، حيب عمل املصالح، 
وقد عمل مصالح مجة، وال يفتأ يدل عىل اخلري، ويعطـف عـىل الـضعفاء، واألرامـل، 

 .وطالب العلم

ــق    املرضوب رصتهال يألف الدرهم ــو منطل ــر عليهــا وه ــن يم   لك

 م٢٠٠٠ /١/ ١٨صنعاء بتاريخ 

 

                                                             

 . يف اخلطب) الشعاع امليض(يعني به كتاب   )١(



 

 

 

٤٠ 

)١( 

محـود بـن عبـاس املؤيـد، ونحـاول االقـرتاب مـن / نتحدث إىل فضيلة العالمـة
هللا يف أمـد ا(شخصيته، والتعرف عىل جوانب أخـرى عـن حياتـه املباركـة وذكرياتـه 

 : ًفإىل احلوار الشيق والضايف الذي نورده حرفيا.. )عمره

 عن دراستكم وحتصيلكم العلمي؟-صاحب الفضيلة–هل لكم أن حتدثونا : بداية  

درسنا أول ما يكون القرآن عند احلاج حممد بن حييى بن هـادي عرهـب، ثـم : نعم
) ًحاليايمة حمافظة عمران األبرق بالد ظل(توجهنا عزمنا إىل الوالد الذي كان يف منطقة 

ًودرسنا عند سيدنا حممد أبو راوية رحم اهللا مثواه، وكان رجال عظيام، كان ينسخ القرآن  ً
بيده، يصنع املداد بيده، ومتى فرغ من جزء أو ثالثة أجزاء أو نـصف القـرآن أو ثلـث 

 فخـار ألن »برمة«ًالقرآن يوقفه عىل جامع املداير، ويف يوم من األيام صنع له مدادا يف 
ًاملداد يكون جيدا فيها، واملداد حيتاج إىل العرف والراج، إذا كان خمتلطا بالسخار  يزدان  ًّ
وكذلك من قرش الرمان والصمغ، وإذا اجتمع ماء الزاج وماء العـرف وغـريه يـصبوا 

 . الصمغ ثم يعرضوه للشمس لكي خيتلط بجميع األجزاء

ِّه يرشق ومن الطريف أنه يف يوم من األيام وإذا ب الصمغ بني أجـزاء املـداد جـاء  )٢(َ
رحم اهللا سيدنا حممد كـان يـصنع املـداد .. ًتبيع ألحد األشخاص فرشب املداد كامال 

 . لنفسه وينسخ وبعد أن ينسخ يوقف ما ينسخه رمحه اهللا رمحة األبرار

عبـدالعزيز : نعم بعد أيام دخلنا املدرسة العلمية درسنا عند مجلة ناس منهم سيدي
بن عيل بن عبدالرمحن إبراهيم، ومنهم سـيدنا عـيل بـن حممـد فـضة، ومـنهم سـيدي 
عبدالقادر بن عبداهللا بن عبدالقادر، ومنهم العالمة العزي حممد بن عيل الرشيف العـامل 

                                                             

م ، مـع صـاحب الفــضيلة ٣٠/١١/٢٠٠٠هــ املوافـق ١٤٢١ رمـضان ٤اخلمـيس ) ١٧٨(حـوار صـحيفة األمـة العـدد   )١(
 .محود عباس املؤيد/ السيد العالمة

 مد املروينعبدالرمحن حم/ أجرى احلوار
 .أي يعرض الصمغ ألشعة الشمس: ِّيرشق  )٢(



 

 



٤١ 

ًالكبري، ومنهم سيدي قاسم بن إبراهيم الذي عمل رئيسا لإلستئناف يف بعـض أيامـه، 
يس الرجل الزاهد العظيم والعالمة الكبري، ومنهم وكذلك سيدي أمحد بن عبداهللا الكب

سيدي أمحد بن حممد حممد بن عبداهللا الكبيس، ومنهم سيدي حييى بن حممد بن أمحد بن 
عبداهللا بن عباس، ومنهم العالمة ) الصنو(حسني الكبيس ومشائخ كثري منهم العالمة 

هم الزمنـاهم مالزمـة عيل بن حممد بن أمحد بن عيل بن عبدالرمحن إبراهيم، هؤالء كل
سـيدنا عـيل : كبرية باملدرسة، ويف غري املدرسة احلمد هللا وبقي مشائخ غري هؤالء منهم

زمانه، ومنم العالمة عبداهللا بن حممد الرسحي، ) سيبويه(بن حسن سنهوب الذي كان 
ومنهم العالمة حسن بن عيل املغريب، ومنهم العالمة أمحـد بـن حممـد زبـارة، ومـنهم 

) ١٢(مد بن حممد بن إسامعيل املنصور، وغريهم كثري من العلامء بقينا نحـو العالمة حم
سنة يف املدرسة العلمية حتى خترجنا وقد أكملنا املنهج من أوله إىل آخره، واستجزنا من 

القايض العالمة أمحد بن أمحد بن أمحد بن أمحد بن حممـد اجلـرايف، : علامء كثريين منهم
 بن عبدالكريم اجلرايف وغريها إجازات كثرية لـو مجعـت ومنهم عبدالكريم بن عبداهللا

ًلكانت جملدا كامال يف اإلجازات وهكذا الدنيا ً . 

ًبعد ذلك تفرغت للتدريس يف جامع النهرين، منذ نحو ستني عاما، ندرس ال نفارق 
ًالتدريس أبدا، وكذلك الفتاوى التي ترد كل حني، وهذا موجز، أما التطويل فيحتـاج 

 . اتإىل جملد

  بالنسبة لإلفتاء هل واجهتكم خالله متاعب أو يشء من هذا القبيل؟ 

ًتصديت للفتوى منذ ثالثني سنة واحلمد هللا كان كله سهال إنام كان .. ًاحلمد هللا كثريا
أنـا جئـت مـن مـأرب وآخـر مـن يـريم : يصعب عيل التزاحم فبعضهم يأيت ويقـول

ًألول فاألول وكنت أرضب هلم مثال عندما ويتزامحون أهيام نقدمه وال يلتزموا ليجعلوا ا
ًنذهب للدكاترة يف جدة أو غريها فإهنم ال يقدمون أحدا عىل أحد وإنام بالرقم، وهـذا 

وأكثر الفتـاوي طـالق، أو رشكـة، » تزامحهم«الذي كان يتعبني يف اإلفتاء مصاككتهم 
والـسكر .. ها مفتونًحمبوبة كال في.. ومصاككة عىل اجلربة والعلبة واملال والدنيا هكذا 



 

 

 

٤٢ 

هكذا قال السيد عيل بن إبراهيم بن حممد بـن إسـامعيل .. والتنفاش يتساوى يف بطني 
 . األمري رحم اهللا مثواه

واحلمد هللا بالنسبة لإلفتاء لدي عزيمة كبرية ما بقي يف العروق بعد الـذبح، واحلمـد هللا قـد 
ت جملـدات، ونـسأل اهللا سـبحانه مألنا اليمن وعند حكام الرشيعة مجلة مسائل لو مجعت لكان

 . وتعاىل أن يثبتنا وأن يكتب األجر

  فيام خيص طلب العلم الرشيف كيف تالحظون اإلقبال عىل العلم، وما هو الفرق بني
 جيل اليوم وجيل األمس يف نظركم؟

ًاألولون الذين كانوا يطلبون العلم كانوا يصربون صربا عظيام، فالـصرب البـد منـه  ً
 : جرعه احلر، البد من الصرب، نعموالصرب مر ويت

ـات الـدهر عنـك تـزول   وإن ضاق رزق اليوم فاصرب إىل غد   عسى نكب

 فاألوائل كانوا يصربون صرب الكرام، كنا ندخل إىل اجلامع الكبري ونقرأ عند سيدنا 
ِّونجود عند علامء من بيت األكوع أو من بيـت ) اآلجرومية(حسني السياغي رمحه اهللا 

ريهم، وندخل كل يوم من اجلراف إىل صنعاء، اآلن ال بأس، هناك طلبـة وحيش أو غ
العلـم .. أذكياء أذكياء ولكن عندما يشارف عىل الفائدة ينشغل بالوظيفة ويرتك األول

 : حيتاج إخالص ومدى، فإن من طلب العال سهر الليايل، والزخمرشي يقول

ـــذ يل ـيح العلـــوم أل ــ ـا   ُســـهري لتنق ــول عنـ ــة وط ــل غاني ــن وص   قم

ً يعني البد من الصرب فاإلنسان مأجور أجرا عظيام ففـي احلـديث الـرشيف مـن «: ً
ًسلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة ! وهل هناك أحسن من اجلنة؟» ًً

 . ال يوجد أحسن من اجلنة

ـا جهـــــدك« ـــــدك   فكـــــن أطلبهــــ ـاب خ ــــ ـــــرغ يف الب   »م



 

 



٤٣ 

املرء إىل أن يفتح اهللا عليه فيحـرم علمـه،  فالعلم بحاجة إىل صرب، وليس أن جيلس 
ويطلب وظيفة ويندمج يف أشياء كثرية، والعلم ال حيتاج أن اإلنسان يكثر مـن القـات 

 . ًوالشهوات، وإذا كانت هناك أيضا سجائر فإحدى الكرب وعىل اإلنسان يقنع نفسه

  حــب الرضــاع وإن تفطمــه يــنفطم   والنفس كالطفل إن هتمله شب عـىل

ـاهتم   النفس والشيطان وأعـصمهاوحاذر  ــصح فـ ــضاك الن ـا حم   وإن مهـ

إذا جاء اليـوم الثـاين ..  الرجل الذي يريد العلم ال يتوسع يف الشهوات ألهنا تعوقه
اإلنسان جيب أن يفطم نفسه، وإذا فطم اإلنسان نفسه .. وقاته دون حق أمس البد يتأمل

لوات اهللا وسالمه عليه وعىل آلـه فذلك هو السيادة والعلو واملنصب العايل، والنبي ص
ًمن أصبح آمنا يف رسبه معافا يف بدنه عنده قوت يومه «: قد دل الناس عىل كل خري فقال ً

 .»وليلته فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها

قـرص األمـل «: والزهادة قال اإلمام عيل عنها أهنا.. هذا سيد البرش يعلمنا الزهادة 
ند املحارم فإن عزب ذلك عنكم فال يغلب احلرام صربكم والشكر عند النعم والورع ع

وال تنسوا عند النعم شكركم فقد أعذر اهللا إليكم بحجج مسفرة ظاهرة وكتب بـارزة 
، هذا يعلمنا الزهادة، وأفضل الزهد إخفاؤه، يقول اإلمام عيل كرم اهللا »العذر واضحة

َال مال أعود من العقل وال وحد«: وجهه ْ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ َة أوحش من العجب وال عقل كالتـدبري وال َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ ْ َّ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ

َكرم كالتقوى وال قرين كحسن اخللق وال مرياث كاألدب وال قائد كالتوفيق وال جتارة  َّ َ ََّ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ ِْ َ َِ ِ

ُكالعمل الصالح وال ربح كالثواب وال ورع كالوق َُّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َْ َ َ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِوف عند الشبهة وال زهد كالزهد يف ِ ِ ِ ِ ِْ ُّْ َُ َُّ ََ َ َ ْ ْ
ر وال عبادة كأداء الفرائض وال إيامن كاحلياء والصرب ِاحلرام وال علم كالتفكُّ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ َْ َ َِ َ ْ َ ْ َِ َِ ِ َِ َِّ ِ...«. 



 

 

 

٤٤ 

  ًالعلم قد يكون واجبا مثل علم أصول الدين

 َفقون بني دراسة اجلامعة وطلب العلم فبم هناك اليوم كثري من الشباب حيتارون كيف يو ِ

 تنصحوهنم؟

فإذا كان اإلنسان نـشيط للعلـم فالبـد أن » ْالراغب حيجم بحيف«: يقولوا يف املثل
يتخري له أوقات يف يومه ال ينفك عنها وإن شاء اهللا يفـتح اهللا عليـه، والـرضوريات ال 

ال قربة بالنوافل «: رم اهللا وجههيرتكها، أما النوافل فيمكن أن يرتكها، قال اإلمام عيل ك
 . »إذا أرضت بالفرائض

، »علـم أصـول الـدين«ألن العلـم قـد يكـون واجـب مثـل فهذا جيعل طلب العلم فريـضة 
مخس ال يعذر بجهلهن أحد، معرفة اهللا، أن تعرف اهللا وال تشبهه «: فقد جاء يف احلديث

املـرشكني، واحلـب يف اهللا، ّبيشء، فمن شبه اهللا بيشء أو زعم أنه يشبهه يشء فهو مـن 
 . »والبغض يف اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

من أخذ دينه عن التفكر يف آالء اهللا والتدبر لكتـاب اهللا والـتفهم لـسنتي «وكذلك 
زالت الروايس ومل يزل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهب به الرجال 

 .» اهللا عىل أعظم زوالمن يمني إىل شامل وكان من دين

ًفقد يكـون واجبـا عـىل بعـض » الفقه ثم املتجر«: ويقول اإلمام عيل بن أيب طالب
ما دام اهللا قد أعطاه » سيف يف يد عجوز«ًالناس خصوصا األذكياء كي ال يكون الذكاء 

َملَكة يغتنمها، فاإلمام عيل بن أيب طالب يقول طالـب علـم، : منهومـان ال يـشبعان«: َ
» كل إناء يضيق بام جعل فيه إال وعـاء العلـم فهـو يتـسع«: ًويقول أيضا» نياوطالب د

َإن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها فاحفظ عني ما «: ويقول لكميل بن زياد النخعي ِّْ َ َْ َ َ َ ٌ ُ َّْ ْ َ ْ ََ َ ََ َُ َ ِ ِ ُِ ْ ِ

ِأقول لك الناس ثالثة فعامل رباين ومتعلم عىل سبيل ِ َ ٌ ُ ََ َ ِّ َ َُ َّ َ َُ ٌّ ِ ٌ
ِ َ ٌ َ َ َُّ َ ٍ نجاة ومهج رعاع أتباع كـل نـاعق َ ِ ٍَ ْ َِّ ُ َُ َ ٌ ٌ ََ َ َ َ

ُيميلون مع كل ريح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجئوا إىل ركن وثيق يـا كميـل العلـم  َ ُ ْ َْ ْ ُ ْ ْ ْ ِّ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ٍُ ِ ٍِ ِ ُ ُْ َْ ِ َ َُ ِ ِ َ ٍ
َخري من املال العلم حيرسك ُ ُ ْ ُ َْ ْ ِْ ِِ َْ َ ٌ ْإن هاهنا لعل«: إىل أن قال» ... َ َِ َ ُ َ َّ َام مجا لو أصبت له محلة بـىل ِ َ ُ ْ َ ًْ ًَ َ ََ َ ُ ّ ََ ً



 

 



٤٥ 

َّأصبت لقنا غري مأمون عليه مستعمال آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الل َ َ َِ ً ْ َ ًَ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ َ ْ ُّ ِّ َْ ُ ْ ُ ُ َ ِْ ًْ َ َُ َ ِه عىل عباده ـَ ِ ِ َِ َ َ
َوبحججه عىل أوليائه أو منقادا حلملة احلق ال بصري

ِ َ ْ َ ْ َ ُِّ َْ َ َ ُْ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ِله يف أحنائه ينقدح الشك يف قلبه  َةِ ِ ِ ِِ ْ ََ َِ ُِّ َّ ُ َ ْ ُْ َ َ

ِألول عارض من شبهة أال ال ذا وال ذاك أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ََّّ ُْ َِّ َ ََّ ً َ َِ ْ َ ََ ٍ َِ َ هكذا » ِ
طالب العلم إذا اشتغل بغريه ال يستطيع، والبد لإلنسان أن يعتمد عـىل طلـب العلـم 

فنـسأل اهللا أن يوفـق شـبابنا ألهنـم .  صرب الكرام، والبد إن شاء اهللا من فتـوحويصرب
َشباب لدهيم ملكات كبرية لكنهم يشغلوا أوقاهتم بالشهوات، والشهوات ال خري فيها،  َ
ًجيب عىل اإلنسان أال يكون عبدا شهوانيا، عىل اإلنسان أن يوطد نفـسه بالقيـام، كـان  ً

ملروين رحم اهللا مثواه وجعل اجلنة قـراه، كـان يعلمنـا يف العالمة عبدالرمحن بن حممد ا
الثالـث (البد من الصيام : هـ يعلمنا الصيام ويقول١٣٥٢ًاملدرسة العلمية تقريبا سنة 

من كل شهر هجري، وحفظنـا ذلـك مـن شـيخنا ) عرش والرابع عرش واخلامس عرش
هللا بـإخالص، ويف يـوم ًاملذكور وإىل اليوم ونحن نداوم عىل ذلك ألنه كان مقبال عىل ا

.. فلام وصلت يف صالة املغـرب) الطوايش(من األيام أضافني وقال آيت إليه إىل مسجد 
َ ملحني -وكان قوي النظر- اليوم هذا مابش معي غري كدمة «: وجاء يذكر يل يقول يل.. ََ

هكذا الزهد » .. تعالوا عندي يوم آخر«: هذه أفضل من الضيافة، وقال: ، قلت»عادي
 يصفه اإلمام عيل كرم اهللا وجهه، وهذا السيد كان ينتفع به مجلة نـاس ألنـه كـان الذي

ًاحلمد هللا يل ثالثون عاما ما خال بيتي من يتيم، ولربكتـه كـان يـأيت إليـه : خملص وقال
إال بخري إذا جر منهم ستة ) املرون(باملجنون وهو مربوط وبالقوة املعنوية ما خيرج من 

ايف فالنة تقرأ آية الكريس مائة مرة واألخرى مائة مرة الفاحتة ًآالف مثال، أعطى للرش
 . وهكذا كان يداوي ويصبحون أصحاء... واآلخر كيت 

 هكذا السرية السوية واألخالص، ألن 

ــــه   روح العمل اإلخالص ــــدخول كامليت   وامل

ــــق  ــــروح اخلل ــــه وج ـا خبيت ـــ ــــى م   تلق



 

 

 

٤٦ 

 املروين، وكذلك السيد عيل بن عيل  كذلك كان سيدنا العالمة عبدالرمحن بن حممد
بن أمحد بن إسامعيل انتفع به الناس هكذا وقد عرفنا سيدنا حممد مسعود الـذي كـانوا 

يعني ملا كان عليه من زهد عظيم وكان الناس حيبون طلبة .. املهاجر) آنس(يسمونه يف 
 . العلم ويواسوهنم

ــه وال ـياف اإلل ــساكني أضـ ــل    ِواس امل ــر ملحــا وخ ًتنه ّ ِ ــشح للــبخالُ   ُّال

  سيدي كيف كنتم تقضون ليايل شهر رمضان يف املايض وكيف تنصحون بقضائه هذه 
 األيام سيام مع وجود امللهيات وكثرهتا؟

ْفـاذكروين أذكـركم﴿: اهللا سبحانه وتعاىل يقـول ْ ُُ ُ ُْ ْ ََ ك عبـادي عنِّـي فـإين قريـب ﴿، ﴾ِ ٌوإذا سـأ َ َِ َ َ َ َِّ ِ َِ ِ ِ َ َ َ
ِأجيب دعوة الـداعي َّ َ َ َ ُْ ِ  أحسن ما يكون اإلعتامد عىل كتاب اهللا والدراسة ومـن النـوم مـا ﴾ُ

َيريد ا بكم اليـرس ﴿ال بأس به إذا مل يقتدر املرء عىل سهر مجيع الليل فيكفي بعضه تيرس  ْ ُُ ُْ ُ ِ ُ َّ ُ ِ

َوال يريد بكم العرس ْ ُُ ُ َْ ُ ِ ُ ِ ْفاتقوا ا ما استطعتم﴿، ﴾َ ْ َُ َ َّْ َ ُ ََ عة الـسهلة بعثت بالرشي«: ، والنبي يقول﴾َّ
، هكذا إذا استمر اإلنسان عىل ثامن ركعات من أول السنة إىل آخرها يف شهر »السمحة

 .رمضان وغريه وبعدها يصيل الوتر ثالث ركعات لكن الثامن الركعات بأربع تسليامت

املهم إن أحب العمل إىل اهللا أدومه وال يشرتط عـدد عـرشين .. ُإما طول وإال قرص
مـتن «يف » وصالة الـرتاويح بنيتهـا بدعـة«وغريه، » تن األزهارم«ركعة، ولذا قال يف 

هكذا ألنه ال توجد رواية أن النبي خرج املسجد وصىل بالناس، وهكذا مثلام » األزهار
خري العمل أخفاه إذا يتفكر اإلنسان أنه أحسن ألن .. هذا احلال لكن نسأل اهللا القبول

نبغي لإلنـسان أن يتنفـل يف املـسجد إال إذا قالوا ال ي.. النوافل يف البيوت فضيلة كبرية
أي –إال مـن أمنـه «: »األزهـار«قـال يف .. أمن الرياء، فأما إذا داخله الرياء فال ينبغي 

 . إذا كان يقتدي بالرجل وأمن عىل نفسه الرياء وإال فالبيت أحسن»  وبه يقتدي-الرياء

لفجر إما بساعة كاملة أو فإذا داوم الشاب املؤمن عىل ثامن ركعات طوال السنة قبل ا
َيريـد ا بكـم اليـرس وال يريـد بكـم العـرس﴿نصف ساعة أو أكثر أو أقل فذلك خري كثـري  َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ َِ ُ َّ﴾ 



 

 



٤٧ 

ُياأهيا املزمل﴿: يقول اهللا تعاىل ِّ َّ ُ َْ َ ُّ ً قم الليل إال قليال *َ ِ َ َ َّ َُّ ِ ْ ًنصفه أو انقص منْه قليال * ِ ِ َ ُ َُ ْ ُ ِْ ِْ ِ ْ أو زد *َ ِْ ِ عليه ورتل َ ِّ َ َ ِْ َ َ

ن ترتيال ًالقرآ ِ ْ َْ َ ُ ْ﴾. 

َتتجاىف جنُوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقنَاهم ينفقون ﴿: ويقول تعاىل ُ ْ ً َ ً َِ ُِ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ َ ََّ َ ُ َُّ ُْ َ َ َِ ِ ْ ِ َ 

ء بام كان*  ُفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزا َ ََ َ ِ َ ًُ ُ َّ ْ َ َ َُ َْ ْ ٌ ٍْ ِ ِ ُِ َ ْ َ َُ ْ َوا يعملونَ ُ َ ْ َ﴾. 

فقد » ثامن ركعات«هكذا يعلمنا اهللا سبحانه وتعاىل فإذا اإلنسان الزم هذه الركعات 
ومن الزم الصالة يف الليـل يـدخل .. » إهنا مطردة للداء عن اجلسد«: جاء يف احلديث

ًاجلنة قبل الناس، وينبغي لإلنسان يف شهر رمضان أال يسب أحدا وال يذم أحـدا وأال  ً
ًألغاين أو غريها ويقبل عىل آيات املثاين بدال عن املغاين، واإلنسان طبيب نفسه يسمع ا

 . إذا كنت طبيب نفسك فال تفعل إال الذي ينفعك.. 

ــك   إذا كنــت حــاذق مهــذب لبيــب ــذي ينفع ــل إال ال ــال تفع   ّف

ــب ــؤادك خطي ــرب ف ــب ملن ـا    ورك ــ ـــل م ـادر إىل ك ــ ـــكوب   يرفع

 ن ينتكس استكبار اليهودوالبد أ.. الشباب متعطشون للجهاد 

  شاركتم سيدي يف املظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتعلمون ما حيدث عىل 
األرايض الفلسطينية وما يامرسه الكيان الصهيوين ضد أبنـاء فلـسطني واملقدسـات 

 اإلسالمية، ما رأيكم ما هو واجب ودر العلامء جتاه هذه القضية؟

بد أن ينتكس استكبار اليهود ألهنم يـستقوون بأمريكـا وال» الكرب نّكاس«: يقولوا
ومعهم أمراء وحكام كثري عىل ما بلغنا والكرب هو نّكاس وعىل العلامء أن يدلوا النـاس 
ًعىل معاونة إخواهنم الضعفاء الذين يقتلون صغارا وكبـارا رجـاال ونـساء معـاونتهم  ً ً

ك عبـادي ﴿: تعاىل يقولبجانب الدعاء ألن الدعاء مخ العبادة، واهللا سبحانه و ِوإذا سـأ َِ ََ َ ََ َ ِ

ِعنِّي فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاين َُ ْ ََ َ َ ُ ٌَ َ َِ ِِ َّ َ ِ ِ َفليستجيبوا يل وليؤمنُوا يب لعلهم يرشدون ِّ َّ َ ْ ْ َُ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ْ ِ  ويقول ﴾ِ
ــاىل ــبحانه وتع ْادعــوين أســتجب لكــم إن الــذين يــستكربون عــن﴿: س َ َ ْ َْ َُ َّ َّ َُ ِ ْ َُ َْ ْ ِْ ِ ِ َ ــاديت ســيدخلون جهــنَّم ِ َ عب ََ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ِ



 

 

 

٤٨ 

َداخرين َِ َو األسامء احلسنَى فـادعوه هبـا﴿:  ويقول اهللا سبحانه وتعاىل﴾ِ ِ ُ ْ َُ َ ْ ُ ُْ ْ َ َ ِ  ولو حتى تعاون ﴾َِّ
 . الناس كلهم عىل الدعاء يف جانب وعىل املعونة املادية يف جانب آخر

 من الناس كثري من الشباب أما بالنسبة للجهاد فهذا متوقف عىل احلكومات والكثري
 . متعطشون للجهاد والشهادة يف سبيل اهللا ويطالبون احلكومات بفتح باب اجلهاد

ـبع دميــت ــــت   هــل أنــت إال أصـ ـا لقي ـــ ـبيل اهللا م ـــ   ويف س

وحيث أن األمر متوقف عىل احلكومة فأقل ما يمكن أن نعينهم بالدعاء ونحن منذ 
 . نقبل عىل اهللا) الفيل(ورة أكثر من شهرين ندعو ونقرأ بعد كل فريضة س

ـاد ـــــ ـاب ون ـــــ ـاد   إقــــــرع الب ـــــ ـا بالعب ـــــ ـا رفيق ـــــ   ًي

ــــد ــــن عب ــــد واب ـا عب ـــ ـادي   أن   وإىل احلفـــــــرة غــــــ

ـيس يل زاد ولكـــــــن   حــــسن ظنــــي فيــــك زادي   لــــــ

 وأظن واهللا أعلم أن احلابس لإلجابة هو الـذنوب فـإذا تبنـا مـن ذنوبنـا وأقبلنـا عـىل اهللا، 
فـسكم﴿ابة وتناهينا عن املنكر فاإلجابة مستج ْفـال تزكـوا أ َُ ُُّ ََ َ ُ  ووعـد اهللا غـري مكـذوب، لكـن ﴾َ

ال حيل لعـني تـرى «: الذنوب املورطة والعيوب املسخطة حتبس اإلجابة، كيف ال والنبي يقول
ًمن رأى منكم منكـرا فليغـريه بيـده، فـإن مل «وهكذا، و» اهللا يعىص فتطرف حتى تغري أو تنتقل

ُلعـن الـذين كفـروا ﴿: ، وقال تعـاىل»لبه وذلك أضعف اإليامنيستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبق َ َّ َُ َ َِ ِ

ئيل عىل لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون َمن بني إرسا َ َُ َ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ََ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِْ َ َكانوا ال يتنَاهون  * ِ ْ ََ َ َُ َ

ُعن منكر فعلوه َ ُْ َ ٍ َ ُ  . يا فصيح ملن تصيح!! ، يقع بيع مخر وناس يسكروا﴾َ

ــو ناديــت حيــا ـادي   ًلقــد أســمعت ل ـاة ملـــن تنــ   ولكـــن ال حيــ

  جيب عىل اخلطباء يف أن يتكلموا وينـصحوا النـاس نـصيحة صـحيحة رصحيـة ال 
انـرص «مداهنة وال يشء ينصحوا النصيحة للمسلمني، ألنك إذا نصحته فقـد نـرصته 

ًأخاك ظاملا أو مظلوما قالوا  نرصة املظلـوم، فكيـف ننـرص الظـامل، يا رسول اهللا عرفنا: ً
 .فإذا كفيت رشه فقد نصحته، هكذا» أن تكفه: قال



 

 



٤٩ 

الـصنعاين رمحـه ، كان احلاج حممد »عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالس«
 هكذا السالسل إذا قطع واحد الـصالة ربطنـاه ودخلنـاه :اهللا من علامء إب كان يقول

السجن، وهكذا هذه السالسل يف الدنيا ألجل يـدخل اجلنـة، هكـذا البـد منـه، واهللا 
سبحانه وتعاىل قد ألزم أويل األمر عىل أهنم يلزموا الناس بأداء الصالة وغريها ويأمروا 

نهوا عن املنكر وهكذا واجب لألمراء والعلامء، كذلك يبلغوا عن اهللا، فإذا باملعروف وي
َودوا لو تـدهن فيـدهنُون﴿اإلنسان داهن  َ َِ ِْ ْ ُُ ُ ْ ُّ  فاملداهنة تذهب ديننا وتذهب حياتنا وتذهب ﴾َ

أرزاقنا، املداجاة واملداهنة ما أذن اهللا هبا يف غالب األمر، وهكذا جاء يف حق عـامر بـن 
َّإال﴿: يارس ِ من أكره وقلبه مطمئن باإليامنِ َِ ِ ِِ ٌُّ ُ ُ َ َ َْ ُ َْ ْ َ  فلو خشيت عىل دمك أو يشء فال بأس يف هذه ﴾ْ

ًاحلالة، أما يف السعة فإن اإلنسان يتكلم ويكون رصحيا فعىل العلامء الـرصاحة وتعلـيم 
أعينـوا الـضعفاء، أعينـوا املـساكني، أعينـوا : الناس يعلموا النـاس ويقولـوا للنـاس

 .  ونسأل اهللا سبحانه التوفيقاملجاهدين،

بني قريظة أمر الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آله بتنفيذ حكـم سـعد بـن 
نشهد أن ال إلـه إال اهللا : معاذ قتل مقاتليهم وسبي ذرارهيم، لو أهنم قالوا يف تلك احلال

ًووحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله ما قتـل مـنهم إنـسان، ولكـنهم أرصوا 
وتكربوا فنعوذ باهللا من الكرب، فلو أهنم رجعوا إىل اإلسالم حلامهم اإلسـالم وتقـبلهم 

من صىل صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املـسلم لـه مـا «: ألنه يف احلديث
وكـان الكفـرة يـسلمون وهـم يف آخـر أعامرهـم » للمسلمني وعليه ما عىل املـسلمني

الم هو الدين الذي ينتفـع بـه اإلنـسان يف دنيـاه ويف ويقبلهم دين اإلسالم، دين اإلس
آخرته، وفق اهللا اجلميع لكل خري، وجنبهم من كـل رش، ووفـق املـسلمني واملـسلامت 
واملؤمنني واملؤمنات لكل خري وجعلهم يتناهوا عن املنكر، ويتناصحوا فيام بينهم ليقبل 

 . اهللا دعائنا وينرصنا يف رمضان

 يف هناية هذا احلديث؟ هل من كلمة تريدون قوهلا  

ًكلمتي التي أريد أن أقوهلا أننا مجيعا املؤمنني واملؤمنات علينا أن ال ننسى ذكر اهللا دائام ً . 



 

 

 

٥٠ 

ـاد ـاب ونـــــ ـاد   إقــــــرع البـــــ ـــــ ـا بالعب ـــــ ـا رفيق ـــــ   ًي

ــــد ــــن عب ــــد واب ـا عب ـــ ـادي   أن ـــــــرة غــــــ   وإىل احلف

 اجلنـة إال عـىل لـيس يتحـرس أهـل«جاء يف حديث » الدعاء مخ العبادة«فإذا الزمنا الدعاء 
َخلـَق سـبع سـاموات ومـن ﴿فيتذكر اإلنسان ملك الـرمحن » ساعة مرت هبم ال يذكرون اهللا فيها َ َ َ ِْ ٍ َ َ َ َ َ

َّاألرض مـثلهن يتنَـزل األمـر بيـنَهن ُ ْ َ َّ َُ ُ ْ َْ َُ َ َّْ َ ِ  عظمـة اهللا الـذي خلـق اجلبـال، وخلـق البحـار، وخلـق ﴾ِ
ّاألشجار، وجنس األجناس ونوع األنواع، وخلق الشمس  والقمر هذه الشمس التـي تـيضء ّ

َالعامل، أين الكرم، هذا هو كرم أكرم األكرمني، فاإلنسان يتدبر، ال نكون مثل الثرية عـىل بـالدة  ََ
َأومل ينظروا يف ملكوت الساموات واألرض وما خلَق ﴿البقر، نتفكر يف خلق الساموات واألرض  َ َُ َ ْ َّ َ َُ َ َ َ َِ َ َِ َِ ُ ِ

ْ َ

ٍا مـن َيشء
ْ ْ ِ ُ ! ما لنا ال نتدبر! ا بيد اهللا، عافيتنا بيد اهللا، أمورنا كلها بيد اهللا، ما لنا ال نتفكر أرزاقن﴾َّ

يـا : فتدبروا القرآن، ويكون اإلنسان دائم التفكر، يتفكر، الشمس؛ ليست وظيفتـك أن تقـول
ابني شمس، شمس عليك، ال ترضك الشمس، تفكـر يف هـذا النـور، النـور املـستطيل الـذي 

ً املاليني ال حيتاج عدا يف اآلخرة، وال حيتاج يشء، تفكروا احنـا اهللا مـا رفـع يرصفه الباري عىل
 :  قدرنا إال بالعقل، قال ابن األمري

ـــة   -  يعني اجلنة–إذا عد مرادك تقود البالد  ـــزاد والراحل ـــك ال ـــب ل   فأه

ــشداد ــت ال ــك وق ــسل عن ــل الك ـــة   وخ ـــيض القافل ـا مت ــ ـــل م ـــم قب   وق

ونستمد منكم الـدعاء والـسالم . ويرضاه آمني اللهم آمني وفق اهللا اجلميع ملا حيبه 
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته وحتياته ومرضاته



 

 

 

  

  





 

 
٥٣ 



 

 شمس الدين حممد رشف الدين/ العالمة

 مفتي الديار اليمنية

 رئس رابطة علامء اليمن

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

 واحلمد هللا عىل مـا أخـذ ، ال شـك أن رحيـل سـيدي احلمدهللا رب العاملني عىل ما أعطى
ّوموالي العالمة احلجة والقدوة احلسنة الزاهد محود بن عباس املؤيد مثل فاجعة كربى بالنسبة 
لنا ولكل املحبني والعارفني له إال إن يف اهللا عزاء ملن تعزى يف رسول اهللا صىل اهللا عليه وعىل آله 

األجر عىل قـدر املـصيبة، فمـن «  اهللا عليه وعىل آله وسلموسلم أسوة ملن تأسى، فقد قال صىل
 .»بمثيل  فإنكم لن  تصابوا  ٍأصيب بمصيبة فليذكر مصيبته يب؛

ًولقد كان السيد محود بن عباس املؤيـد نموذجـا عظـيام وعاملـا ربانيـا متثلـت فيـه  ً ًً
ْوعباد الرَمحن الذين يمشون عىل األرض هوخصائص ﴿ َ َ ُ َ ََ ِ ْ ْ ََّ ْ َ َ َ َُّ ِ ِِ

ٰ
ًنا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ْ َ َُ ُ َ َ ُ َ َِ َ ْ ُ َ ََ ِ ً *

ًوالذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما ُ ْ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ًِ ُِ ِّ َ َوالذين يقولون ربنَا ارصْف عنَّا عذاب جهنَّم   *َِّ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ََّ َ ِ ْ َّ َ إن عذاهبا كانۖ◌ِ َ ََّ َ َ َ ِ 

ما ًغرا َ ًإهنا ساءت مستقرا ومقاما * َ ُ ْ ُ َ َ ََّ ََ َ ْ َ فقوا مل يرسفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما*  ِ ًوالذين إذا أ َْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َ َ ََّ ِ ِ
ٰ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َْ َِ َ ِ ﴾

ًإىل آخر اآليات التي أنزهلا اهللا تعاىل واصفا هبا عباده الذين أضافهم إليه ومدحهم وأثنى 
ٰك جيزون الغرفة بام صربوا ويلقون فيها حتية وسالماعليهم والذين وعدهم بقوله ﴿ ًأو َ َْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ًْ َ َّ َ َ َ ْ َ َِ َ ِ ُِ َ َ ِْ ُُ ََ ُ﴾. 

لقد كانت سريته نسخة متطابقة مع سـري األنبيـاء واألوليـاء يف الزهـد والتواضـع 
ين والصرب واإليثار واألمر باملعروف والنهـي عـن والعمل الصالح واإلخالص والتفا

املنكر والتنزه عن أوساخ الدنيا وقاذوراهتـا واالرتبـاط الوثيـق بـاهللا سـبحانه وتعـاىل 
 .واإلكثار من ذكر اهللا



 

 

 

٥٤ 

ولقد كان كل من اقرتب منه حيس بالروحانية ومشاعر اإليامن إذ كـان منـه صـدق 
 .صل إليه والتقى به وعاش يف حميطهوتلك املعاين بكل ما تعنيه الكلمة لكل من 

 عشناها وملسناها ً إهليةً ومنحةً يف زماننا هذا وكان عطاءً من اهللا مهداةًلقد كان رمحة
 :وذقناها واستفدنا منها واستفاد منه كثري من الناس ، ولقد كان كام قال القائل

ـــــخ ـــــعيداَرَّوإذا س ـــــه س ـإهنم ســـــعداء   ً اإلل ـاس فــــ   ألنــــ

 يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية الصحيحة يف اليمن عامة ُ الكبريُملقد كان له اإلسها
وصنعاء خاصة بجهده الذايت دون أن يعينه أحد، ولقد كان له الفضل األكـرب يف هـذا 
ًاجلانب يف حضوره املستمر يف أواسط الناس تعليام وإرشادا ونصحا وخطابة وإصالحا  ً ً ً

ًبني الناس وساعيا فاعال يف قضاء حوائج ً ولقد أسهم كثريا بالربكة التي حباه اهللا هبا ،همً
 أعطاه اهللا يف بناء املساجد والسدود واملدارس وحتصني كثري من الذيوالفضل العظيم 

الشباب وخترج عىل يديه الكثري من العلامء األفاضل الذين اقتبسوا من نوره وروحانيته 
 .من ينتظر ومن هؤالء العلامء من قىض نحبه ومنهم ؛اليشء الكثري

لقد مثل بسريته سلوك الصاحلني األخيار من األنبياء واألولياء وأئمة أهـل البيـت 
 ،عليهم السالم ، ولقد كان له اإلسهام األكرب يف بقاء حمبة أهل البيت يف قلوب النـاس

 معاين وقيم الدين من خالل حمارضاته وإرشاداته وإبرازه القـدوة احلـسنة التـي غرس
 . اهللا عليهكان يمثلها رضوان

ًولقد دأب كثريا يف دعم احلركة العلمية يف اجلامع الكبري املقدس بصنعاء وفروعه يف 
ّكثري من املحافظات، وكان يويل هذا املسألة جل اهتاممـه رغـم قلـة ذات اليـد وشـحة 
ّاملصادر، لقد أوقف جل ماله يف سبيل اهللا ووقف البقية وخرج من الدنيا كام أعلم وهو 

، هذا إن بقي عىل ذلك وإال كام علمت فقـد انـسلخ مـن الـدنيا ًئا إال ثيابهيملك شي ال
ًمتاما، وكل من التقى به يتعلق به لتواضعه ودماثة أخالقه وروحانيته التي كانت تغطي 
الفضاء من حوله ، ولقد أمجع عىل فضله املوالف واملخالف وشهد بفضله العلـامء مـن 

األحزاب والتنظـيامت الـسياسية عـىل مـستوى كل املذاهب اإلسالمية واحرتمته كل 
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ميع يف كثري ًاليمن ، وكان حمل تقدير واحرتام اجلميع ، وكان يشكل مظلة ومرجعا للج
 بـالقرب منـه ويلـتقط حيظـى، ولقد كان السعيد من هؤالء مـن من املسائل والقضايا

َالصور معه؛ ليشعر اآلخرين بأنه معه ويف صفه وأنه يبـارك أعاملـه بغـض ِ ِْ  النظـر عـن ُ
صوابية هذا اهلدف من عدمه إال أنه يعطينا صورة ناصعة عـن شخـصية هـذا الرجـل 

 .اهلامم وجاللة قدره

جوده رغم مرضه واطراحه عـىل نشعر مع وإننا نشعر بفقده بوحشة كبرية؛ ألنا كنا 
فراش املرض يف األشهر األخرية من عمـره، بطمأنينـة وسـكينة وأمـان رغـم بـشاعة 

دي اإلمارايت األمريكي ومن حتالف معهم وإذا كان اإلمـام عـيل عليـه العدوان السعو
ِكـان يف األرض : (السالم قد قال يف حق رسول اهللا صىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وسـلم  ْ ِ َ َ

ِأمانان من عذاب اهللاِ سبحانه، وقد رفع أحدمها، فـدونُكم االخـر فتمـسُكوا بـه ِ ِ ِِ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َْ َِ َّأمـ: َ ا َ
ُاال ْمان الذي رفع فهو رسول اهللاُ َّ َُ َ ُ ََ ُ ََ ُِ ْوأما األمان الباقي فاالستغفار، ). صىل اهللا عليه وآله( ِ ْ َ ََّ َ ُْ ِ ِْ َْ ََ

ّل اهللاُ عزوجلاَق ْومـا كـان اهللاُ ليعـذهبم وأنـت فـيهم ومـا كـان اهللاُ معـذهبم وهـم : (َّ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َُ ِّ َ ِّ ََ َ َ َ ُ ََ َِ ِ َِ ْ َ
َيستغفرون ُ ِْ ْ َ َ(. 

س بنفس الشعور مع غياب ورحيل السيد العالمة محود بن عبـاس املؤيـد فإننا نح
لـوال أطفـال : (كيف وقد جاء يف احلديث الرشيف عنه صىل اهللا عليه وعىل آله وسـلم

ًرضع ومشائخ ركع لصب عليكم العذاب صبا ثم رضكم رضا ً(. 

الـدنيا يـاة ًكان رمحه اهللا تعاىل كثريا ما حيمل نفسه عىل الصرب والتجلـد يف هـذه احل
ً يف هذا املجال ، وكثريا ما كان يعلم الطلبـة صـغارا وكبـارا برتديد آيات الذكر احلكيم ً ً

 :  مثل قول القائل؛وحمبيه ومريديه األبيات الشعرية التي تعزز هذا اجلانب

َّإن للــــــ ـاـَّ ـادا فطنـــــ َه عبـــــ َ ُ ً َ ِ ـا   ِ ــ ـافوا الفتن ــ ـــدنيا وخ ـــوا ال َطلق َ ْ ُِّ ُ َُ َ َ ّ  

ــــام عل ـا فل ـــ ــــروا فيه ــــوانظ ـا   م ـــ ــــي وطن ــــست حل ـا لي ـــ   ٍّأهن

ـــذوا ـــة ً واخت ـا جل ــ َجعلوه َّ َ ََّ ُ َ ـاُ ــ ــــفنا    ص ـا س ـــ ــــامل فيه ــــح األع ِل َ  

  :وقول القائل 



 

 

 

٥٦ 

ـا ــ ـام الرعاي ــ ـــوك األرض حك ـا   مل ــ ـــالق الرباي ـــد خ ـــن عبي   ونح

ـــح ـــريش مل ـــشنا بج ـا عي ــ ـا   أدمن ـــ ــــب والقالي ــــوا الثرائ   إذا أكل

ـات ــــساجد والز   ًوإن ســـكنوا قــــصورا عاليـــ ــــكنا يف امل ـاس ـــ   واي

ـا معلـــــامت ــــ ـــــسوا ثياب ـا   ًوإن لب ـاملرقع والعبايــــ ـا بــــ   فخرنــــ

ـا ـــ ــــسادات من ــــني ال ـا   غــــدا ً يتب ـا أوىف عطايــــ ــــ ـــــر أين   وينظ

 : وقول اإلمام حييى بن زيد

ــد ــد قــال زي ــد ألــيس ق ــن زي ـيال   يــا اب ـاش ذلـ ـاة عـ ــب احليـ ــن أح   ًم

ـيال   كــن كزيـــد فأنــت مهجـــة زيـــد ــ ـــال ظل ـان ظ ــ ـــذ يف اجلن ًواخت ً ّ  

 :  ما يرددًوكان كثريا

ـا ـــ ــــن نج ـا م ـــ ــــة ريب نج ـان    برمح ـاز األمــ   الفـــزعبيـــوم وحــ

 )يا باغي اخلريأقبل ويا باغي الرش أقرص(

 .من طلب الراحة،  وإنام الراحة يف ترك الراحة) الكف(ما مأل الراحة : وقول القائل

لقد كان قليل النوم كثري القيام، كثري الذكر، كثري الـصالة، كثـري الـصدقات، كثـري 
 .ظ واإلرشاد، كثري اخلري، عديم الرش، اخلري منه مأمول والرش منه مأمونالوع

إن من الناس مفاتيح للخري مغـاليق :  كام قال النبي؛لقد كان مفتاح خري مغالق رش
 ..ًللرش، فطوبى ملن جعله مفتاحا

ًلقد شّكل بحضوره يف كثري من املحطات توازنا بني كثري من التيارات املوجودة عىل 
ًة اليمنية، وكان مهزة وصل ولسان صدق وعامل إصالح بني الناس مجيعا ، ومل الساح

ًيتغري أو يتبدل عن قيمه ومبادئه وأخالقه طيلة عمره، ولقد عرفنـا كثـريا مـن العلـامء 
ًالذين تغريت هبم احلال وابتعدوا كثريا عن شاطئ السالمة من اليمني إىل اليسار ومـن 

لبات واألحداث واملتغريات التي عاشتها الـساحة اليمنيـة اليسار إىل اليمني نتيجة التق
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طيلة فرتة عمره إال أنه بقي ذلك الشخص الذي مل يتغري ومل يتبدل عىل املـنهج القـويم 
والرصاط املستقيم، وما باع دينه ألحد بعـرض مـن الـدنيا حتـى وإن لزتـه الظـروف 

 .وأجلأته املضايق

ه، وأحبـه وألقـى حمبتـه يف قلـوب املـؤمنني وغـري ولقد وفقه اهللا وأعانه وثبته وأيده ونرص
ُإن الذين آمنُوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرَمحن وداًاملؤمنني مصداقا لقول اهللا تعاىل ﴿ ُ َ ْ َ َّ َ َٰ

ْ َّ ُ َ َُ َ ُ ُ َّ َِّ ِ ِ َِ َ ِ﴾. 

قيت عليك حمبة حق موسى عليه السالم ﴿وكام قال اهللا يف ًوأ َ َ َّْ ْ ْ ََ َ َ َ ُ  .﴾ِّمنِّي َ

ّلقد أحبه القريب والبعيد واملوايل واملعادي ولقد كان احلـضور املـرشف يف تـشييع 
جثامنه الطاهر إىل مثواه األخري أكرب دليل عىل هذا األمر ، إننا بحق لن نستطيع أن نفـي 

ومهـام كتبنـا، لقـد كانـت حياتـه حافلـة بـالطهر بحق هذا السيد اجلليل مهام تكلمنـا 
والعفاف والزهد والتواضـع والـصدق واألمانـة والكـرم واجلـود والعلـم والـوعظ 
ًواإلرشاد والتعليم واإلصالح والعطف واحلنان والروحانية التي قل أن نجد هلا نظريا  ّ

معـه والتـي ً علام بأن هناك الكثري من القصص والقضايا التي عـشناها ،يف هذا الزمان
 ،اليتسع املقام لذكرها والتي عكست كل تلك املعـاين الـسامية يف تـرصفاته وسـلوكه

 العامل الزاهـد :محود بن عباس املؤيد سيجيبك بقولهسيدي ًوإنك إن سألت أحدا عن 
يا (ًيرجو من اهللا حسن اخلامتة ويردد دائام  العابد زين العابدين يف هذا الزمان، ولقد كان

ولقد ختم له باخلري بعد مائة عام ونيف حيث حافظ عىل )  بحسن اخلواتمرازقي جد يل
ِيثبت اهللا الذين آمنُوا بالقول ﴿ وف، وشدة املرض، وسكرات املوتذكر اهللا يف أحلك الظر ْ َ ِّ َُ ْ ْ َّ َِ َ ِ ُ ُ

ِالثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ِ ِ َِ ِ َِ َ َْ ُّ َ ْ ِ َّ﴾. 

لرضوان وأن يتقبله بأحسن قبول، وأن يـسكنه  نسأل اهللا تعاىل له الرمحة واملغفرة وا
الفردوس األعىل وأن جيمع بيننا وبينهم يف مستقر رمحته ودار كرامته وأن يوفقنا ملا وفقه 
وأن يعيننا عىل ما أعانه من الرب والتقوى ومن العمل ملا حيب ويرىض وأن خيلفه علينـا 

 ..بأحسن خالفة
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 )احللقة األوىل(

 احلسني بن أمحد الرساجي

ِبحْكمه يرىض اجلميع وعند قوله ينصت الكل  ُ ُعند التخاصم واخلـالف حيـتكم !! ِ
ِيف كالمه مجيل احلَكم ويف رأيه بليغ القول !! ُوعند حدوث املشكالت يلجأ إليه !! إليه  ِ

الـسلفي !! لمـه ومكانتـه وفـضله أحجم اخلصوم عن الطعن فيه أو التشكيك يف ع!! 
اإلشرتاكي والعلامين والليـربايل يتوقفـون عنـد ذكـر اسـمه ، واإلصالحي والشافعي 

هـو حمـل اإلمجـاع والتوافـق واإلتفـاق بـني مجيـع !! ويلتزمون الصمت يف مواجهته 
  !! املختلفني أو هو الرجل الذي ال خيتلف عليه اثنان

مفتي اليمن وسيد زهادها املوىل التقـي ، هد احلجة املجا، إنه السيد العالمة الرباين 
العابد األواه الويل محود بن عباس بن عبداهللا بن عباس املؤيد سـالم اهللا عليـه والـذي 
غادر اليوم حياة البؤس بعد حياة عامرة بتقوى اهللا ومحل رسالة العلم والتعليم والوعظ 

 !! الثغادر وقد جتاوز املائة عام بث.. واإلرشاد والفتوى 

رحل العالمة املحبوب الشهري بكامل قواه العقليـة واحلـسية يف أحلـك الظـروف 
 يف ًوأشدها عىل اليمن ودين اهللا لكنه رحل وقـد شـهد أمـورا عجيبـة وآيـات خالـدة

 .األحداث األخرية التي مرت هبا البالد

ماذا أكتب وهو أشهر من أن تتناولـه هـذه الـسطور املتواضـعة بـاإلطراء واملـديح 
عىل ما  - ًفالرجل البسيط حقيقة ومنظرا مأل اهللا اآلفاق بصيته ومنحه من القبول واحلب

 ما مل يمنح غريه يف تأريخ اليمن احلديث عىل كل املستويات ولدى كل الفئات -أعتقد 
 !! حتى صار حمل إمجاع الساسة واملذهبيني يف الداخل واخلارج
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ًن هو علام وفضال وزهدا  وهو مما الذي يمكن أن يكتبه قليل الباع يف شخصه ً ً
إنني أعرتف بالقصور لكنه الواجب الذي ال مفر منه يدفعني بشوق الواله ! ؟ومكانة

َّألخط كلامت العرفان يف حمراب العابد الكبري فليعذر القارئ ضعف هذه الكلامت وركتها ِ َّ. 

  !ال أدري كيف أبدأ وبأي كلامت أستهل هذا الرثاء إليك ؟

ِّ اعتدنا الرثاء التقليدي أم أجتول يف قـاموس مفـردايت عـيل أجـد مـا هل أنطلق كام
 ! ويقيني بشحة قامويس حني يتعلق األمر بك سيدي ؟،يناسبك من الكلامت

ًعرص حزن رحيلك املفاجئ ضلوع حمبيك وخفقـت قلـوهبم أملـا وكمـدا فبكتـك  ً
  !! ٍالعيون بدموع فاجعة وبكتك القلوب بنزف اجلرح الغائر

تبكيك املنابر واملحاريب ، لصغري والكبري ، القريب والبعيد ، الذكور واإلناث يبكيك ا
، يبكيك كتاب اهللا وسنة نبيه .. العلم والوعظ واإلرشاد ، حلقات العلم وزوايا املساجد ، 

الزهادة والورع ، النوافل واخلشوع ، العبادة والصوم والذكر ، الكتب والكراريس 
املتعلمون ، يبكيك طالب العلم واملقلدون .. خالص والسلوك والتقوى واإلستقامة واإل

املحبون وعموم ، يبكيك اجلريان واألصدقاء  .. األخالق والسامحة والدماثة، والعوام 
الشوكاين والطربي ومساجد صنعاء القديمة ، يبكيك اجلامع الكبري والنهرين .. اليمنيني 

و واألصول واللغة واملواريث والتأريخ يبكيك الفقه والنح .. وتبكيك صنعاء بأكملها
تبكيك أمة .. والسري والقراءات ويبكيك الوطن الصامد يف مواجهة العدوان اإلجرامي 

  !! اإلسالم قاطبة وحتى األرض التي مشيت عليها تبكيك

 ،َّتبكيك املالبس التي ترشفت بلباسـك واألحذيـة التـي كـان هلـا رشف وقايتـك
ك والبيوت التي ازدهرت بخشوعك وتقواك وتالوتك واألماكن التي شهدت عبادات

 . تبكيك علوم األمة ومهوم األمة وأنني األمة.. 

ِعظم اهللا أجر اجلميع يف مصابنا بك وسالم ريب وصلواته عليك ما عبـد : يا سيدي  ُ
 . اهللا وقامت به األشياء

هـ ١٤٣٩ رجب احلرام ٢اإلثنني 

 . م٢٠١٨ مارس ١٩املوافق 
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 )احللقة الثانية(

َّاتشحت اليوم صنعاء بالسواد ولبست ثوب احلداد وهي تودع علمها وسيد عبادها  ِّ
والزهاد نجم آل الرسول وحافظ معقوهلا واملنقول املوىل العالمة محود بن عباس املؤيد 

 . رمحات اهللا تتغشاه

..  كالسيل اهلادر تقاطرت احلشود اليامنية الغفرية صوب صنعاء من حمافظات اليمن
الـساسة ، العلامء والقضاة وطالب العلـم : َّغص جامع الشوكاين وما جاوره باملحبني 

وعامـة أبنـاء الـشعب ، األطباء واملهندسـون ، ُوالنخب الثقافية والعلمية واألكاديمية
 !! الكبار والصغاراليمني 

 !! دوهتمُجاؤوا ليلقوا النظرة األخرية عىل عاملهم ومفتيهم ومثاهلم وق

 !! جاؤوا ليشاركوا يف تشييع العلم والعبادة واإليامن والتقوى والزهادة

ٍجاؤوا لتمتد أنظارهم احلزينة نحو اجلثامن الطاهر املسجى عىل نعش الرحيل لعـامل  َّ
 !! طاملا عشقوا صوته كعشقهم لفتواه وحبهم لشخصه

ً وحبا ووالء ال مصً ال رهبةً رغبةًاجاؤوا مجاعات وأفراد  !! ًلحة وال استعراضاً

 : يأيت التساؤل الذي يستحق التأمل.. وهنا 

 !َّتلك اجلموع الغفرية التي مألت اجلامع والشوارع املحيطة مـن الـذي حركهـا ؟

وكم استلمت مقابـل املـشاركة كـام حيلـو للـبعض التـسويق عنـد ! وكيف وصلت ؟
 !األحداث ؟

  : ومع التساؤالت تنهال اإلجابات

اركوا يف التشييع مل حتركهم أحزاب وال مجاعات وال منظامت وال مـذاهب هؤالء الذين ش
وال سياسة وال مصالح وإنام كان دافعهم وحمـركهم األسـاس هـو احلـب والـوالء لـشخص 
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الراحل العظيم الذي مأل الدنيا صيته واشتهر بينهم لقبه وصفته فأحبه من لقيه أو رآه وأحبه من 
 !! سمعه أو سمع عنه

ًن وفدوا صنعاء تقطر قلوهبم أملا وحزنا من املصاب لكنهم مـسرتجعون هؤالء الذي ً
فاملوكب من املواكب القليلة التي شـهدهتا والنـاس » إنا هللا وإنا إليه راجعون«يرددون 

 !! يمضون فيها بخشوع وأمل

لقد أخذ  !!حني خيرج الناس يف وداع من بلغ السبعني يكونون يف منتهى الرضا عند التشييع 
من احلياة ورحيله ربام خالص له من املعاناة إال يف وداع العلامء فـاألمر خيتلـف وخيتلـف حقه 

أكثر حني يتعلق بعامل شهري جليل كاملوىل الراحل محود بن عباس املؤيد حتى وقـد جتـاوز املائـة 
 !! بثالث سنني

الكل مشدوه والوجوم يكسو الوجوه فاجلميع يشعر بحجـم اخلـسارة مـن رحيـل 
مثله وبالذات يف هذه الظروف العصيبة واملحنة العدوانية الكبرية التي يمـر جبل أشم 
 !! هبا الوطن

  : صامم األمان

ُوجوده حرز وحـصن وأنـس مـن النكبـات ، هكذا كان ينظر إليه الناس .. إنه صامم أمان 
 !! واملصائب ودعوته متأل النفوس بالطمأنينة والسكينة

ًم وآثارها ومرورا ١٩٩٤ًديث بدء بحرب صيف العام يف الظروف العصيبة من التأريخ احل
م واألحداث التـي رافقتـه ثـم الثـورة ٢٠١١ًبحروب صعدة الست وتداعياهتا وصوال للعام 

م وخامتة املحن العدوان اإلجرامـي األرعـن طـوال ثـالث ٢٠١٤الشعبية العارمة يف سبتمرب 
  : سنوات والناس يسألون

 !سيدي محود موجود ؟

 . »نعم«ة بـ فتأيت اإلجاب

 . فقد رست الطمأنينة للنفوس.. إذن ال قلق 

 !ماذا قال سيدي محود ؟
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 !ما رأي سيدي محود ؟

 !ما موقف سيدي محود ؟

وكيـف ال  !! ومع معرفة القول وبيان الرأي وعلم املوقف تستكني القلوب وهتدأ النفـوس
 !هتدأ النفوس وتطمئن القلوب ومثله بني الناس حي يرزق ؟

ًاليوم غيب املوت عنا علام من أعالم .. ب املوت عنا هامة علمية ال نظري هلا َّاليوم غي َّ
 . ًاألمة ورمزا من رموزها

  : ٌ وقبولٌشهرة

مل تكن الشهرة التي حظي هبا العالمة الزاهد الكبري املوىل محود بن عباس املؤيد من 
 عقـود عـىل حتى أنه وخـالل ثالثـة!! فراغ أو أهنا هامشية وجاءت بمحض الصدفة 

ًاألقل كان األكثر شهرة وقبوال ورغبة بني علامء صـنعاء ومـن مـشاهري علـامء الـيمن 
 !! واألمة

ٌإنني أجزم موقنا بأن الشهرة جاءت مما متيز به عن غريه فتميزه إيامن وتقوى وزهـد  ً
ًوورع واهللا سبحانه إذا أحب عبدا من عباده وضع له القبول يف األرض فتحبه املالئكة 

 !ُ األرض فكيف بعامل رباين كاملوىل محود وقد انثلمت بموته يف اإلسالم ثلمة ؟وأهل

سالم عليك سيدي العابد الزاهد الورع التقي أبد األبد والعزاء لولـديك الـدكتور 
 . عيل والفاضل عبداخلالق وألحفادك ومجيع حمبيك

هـ ١٤٣٩ رجب احلرام ٣الثالثاء 

 . م٢٠١٨ مارس ٢٠املوافق 
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 !! 

 !! 
 )احللقة الثالثة(

الـوطن منكـوب !! الوطن يف هذه الظروف يفقد هاماتـه ورمـوزه !! الوطن يفقد العظامء 
 !! بمخلفات العدوان ومنكوب إذ خيرس عاملقته

يف السنوات العرش األخرية فقد الوطن كوكبة من كبار علامئه األجالء وخرية رجاله 
  : الفضالء ومنهم عىل سبيل املثال ال احلرص

 . املجدد األكرب جمدالدين املؤيدي - 
 املجدد األوحد بدالدين احلوثي - 

 العالمة حممد بن أمحد الكبيس - 

 العالمة عبدالرمحن شايم  - 

 العالمة حسن بن حممد الفييش - 

 العالمة حسن بن أمحد أبوعيل - 

 العالمة عيل بن أمحد الشامي - 

 اهللا الشاطريالعالمة سامل بن عبد - 

 العالمة قاسم بن حممد الكبيس - 

 العالمة حسن بن حسني زيد احلوثي - 

 العالمة حممد بن حممد املنصور  - 

 الدرةنارص العالمة حييى  - 

 الدكتور املرتىض املحطوري - 

 العالمة حممد بن أمحد أبوعيل - 
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 الدكتور أمحد رشف الدين - 

 العالمة إسامعيل الكبيس - 

 الدكتور حممد عبدامللك املتوكل - 

 لدكتور عبدالكريم جدبانا - 

 العالمة حممد بن إسامعيل احلجي - 

 العالمة حسني بن حييى املطهر - 

 العالمة إبراهيم الوزير - 

 العالمة عيل بن حسن الرشعي - 

 العالمة عبدالقادر بن أمحد السقاف - 

 العالمة حممد بن أمحد اجلرايف - 

 العالمة عيدروس بن عبداهللا بن سميط  - 

 العالمة عبداهللا بن علوي  - 

 مة حممد بن عيل املروينالعال - 

 العالمة عبدالرمحن بن حسن احلوثي  - 

 العالمة الشهيد حسني العيدروس - 

 العالمة حييى موسى - 

 القايض العالمة حييى ربيد - 

 الشهيد عبدالكريم اخليواين - 

 الشهيد عبدالقادر هالل - 

 الدكتور عبدالرمحن محود املؤيد - 

 الدكتور راجي محيدالدين - 
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العلامء والقضاة والساسة واألكاديميني واملصلحني وغريهم العرشات واملئات من 
ومنذ بدأ العدوان اإلجرامي فقدنا خرية أبطالنا املجاهدين العظامء يف ميـادين الـدفاع 

، ويف مقدمتهم حفيـده العالمـة الـدكتور أمحـد عـيل محـود املؤيـد عن حياض الوطن
 .واملهندس طه عبدالوهاب الدرة

بن عباس املؤيد آخر األنجم التي غاب جسدها وبقي إنام املوىل احلجة الشهري محود 
َّهلك خزان األموال ( عليه ًأثرها خالدا إىل قيام الساعة كام قال سيد الوصيني سالم اهللا ُ

أعيـاهنم مفقـودة وأمثـاهلم يف القلـوب ، وهم أحياء والعلامء بـاقون مـا بقـي الـدهر 
 .)موجودة

  : ةلن يغيب عنا املوىل محود مادامت آثاره موجود

ًترك علام مجا حيمله عرشات ومئات العلامء الشباب واآلالف من طالب العلم ً . 

 . ترك عرشات املساجد واملراكز التي بناها وساهم يف بنائها يف خمتلف اليمن  

 . ترك منهج ومدرسة وأكاديمية التنوير العلمي املؤيدي 

 . دوهترك اآلثار والقيم التي غرسها يف تالميذه وتأثر هبا مري 

ًترك عددا كبريا من العلامء الذين تبنى تعليمهم وعددا أكرب مـن املكلـومني الـذين   ً ً
ًصاروا كبارا ومتعلمني ذكورا وإناثا بإحسانه إليهم وكفالته إياهم ً ً . 

ًترك مآثر كثريةكان خيفيها كزين العابدين مل يكن يعلمها الكثري لكنها ستظهر حـتام  
 . اآلن

د القانت الزاهد الويل محود بن عباس املؤيد تكون البالد واألمـة برحيل املوىل العاب
 !! ُقد أصيبت بفجوة ال تسد

ًال أدري فنحن يف احلقيقة غالبا شـيعة أمـوات نبكـي بعـد ! من يفهم ؟! من يعي ؟
 : فوات األوان وصح لسان من قال

ُّأين املفر وفــي الفــؤاد توجعــي ِ ِولظى املصيبة بات يفني أضلعـ   ُّ ُِ   ـيَ
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ْيا لوعة أمست بقلبــي لــم تــزل ْ ـا معــي   ً ِأنى اجتهـت فحـر مجرهتـ َ ُِّ َ ُْ َ َّ  

ـار موقــد َغوث املدامع ص َ ـار منــي مدمعــي   ٍ هلفــةُ ِنزفته حتـى غـ َ َ َْ ُْ  

ل يذيقنــي ة الرحـي ُوضجيج ألسـن ُِ ِمر البالء    ِ ِيـصبه فــي مـسمعـي.. َّ َ ْ َ ُ ُّ  

ي ِوعال فمي صمت الذهول كأنـن ُ َّمتكلـف فــي حبــه أو مدعــي   َِ ُ ِّ ٌ ِّ !  

ـأحريف ــساكنات بـ ــوايف ال ـا للق ْطربت    ِمـ َ ِأمن هول هبا مل هتجــع ؟.. َ ْ ْ ٍ ْ ِ َ  

  . سالم عليك سيدي املحسن آناء الليل وأطراف النهار

هـ ١٤٣٩ رجب احلرام ٧السبت 

 . م٢٠١٨ مارس ٢٤املوافق 
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 !! 
 )احللقة الرابعة(

ًمن عرف املوىل سالم اهللا عليه أو زاوره كثريا خيرج بالـسؤال  ُ كيـف يقـيض هـذا : ََ
  !الرجل وقته ؟

كنت من أكثر املعجبني بشخصه وبنشاطه ونظامه وسعة صدره من كثرة ما جيد ولذا 
 : ًكنت أيضا من املتسائلني عن

  !كيف يقيض املوىل حياته ؟

ِّكيف يفرغ نفسه ؟ ُ!  

 !وأي وقت جيد حلياته وشئونه اخلاصة ؟

 : من خالل التأمل

ًإنه يقيض وقتا كبـريا يف تعلـيم العلـوم الـرشعية للـراغبني يف مـسجده الـشهري  -  ً

 !! »النهرين«
ُيسمع للراغبني يف قراءة القرآن وجتويده وحفظه حتى أن بعـضهم يقـبض يـده   - 

ُيـده يمـيل عليـه ويميش بجواره من مسجد النهرين حتى البيت واملصحف يف 
ًقراءته نظرا أو غيبا خالل املسافة ما بني املسجد والبيت وفيام بني الصلوات ً !! 

ِّق حوله املسلمون عليه وطالبويقف يف الشارع فيتحل  -  َ  الفتـوى وطـالب العلـم ُ
 !! قضاء احلوائجوطالبو 
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 يميض وخلفه الراغبون واملحتاجون واملستفتون والزوار وذووا املشاكل وووو  - 

!! 

 !! يصل منزله وهناك الكثري من املتواجدين يف بابه وهلم حاجات وحاجات  - 

 : يف منزله

يلج غرفته الصغرية فتمتلئ برسعة .. يدخل منزله الصغري املتواضع وخلفه جمموعة 
 !! وهناك من يقف خارج الغرفة وعىل باهبا

َّجيلس يف زوته الصغرية جلسته املعتادة ويبدأ بقضاء احلوائج ُ : 

 . ذا معه فتوى شفهية يستمع إليه ويفتيهه - 
 . وآخر معه فتوى مكتوبة فيأخذ دواته وحيرر فتواه  - 

 . ًوغريه مندوب لطالب علم يف صنعاء أو خارجها يستلم دعام منه  - 

 . وآخر يستلم ما خيص جمموعة من التالني لتالوة القرآن  - 

 . وحمتاج لتوصية منه إىل هنا أو هناك  - 

 . ه له لينفقه بنظرهيقدمٌمال وآخر بيده   - 

 . وآخر جاءه يف حاجة مسجد أو مصلحة أو مسكني  - 

 . ورجل جاء يعرض عليه مشكلة وحيتاج رأيه واستشارته  - 

 . َّوبائس مسكني تعود منه قضاء حاجته  - 

 . وقادم من مكان للسالم عليه والتربك به والفوز بدعوته  - 

 . وراغب يف احلصول عىل إجازة علمية منه  - 

 . ور مناسبة دينية أو حفل تكريم طلبة علمٍوداع له حلض - 

 ورسول أوفده إىل مكان ما للمشاركة يف مناسبة أو حل خصومة فيستمع لتقريره  - 

. 
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 . وابن سبيل انقطعت به السبل فيحصل عىل ما يوصله بلده  - 

 . وعامل أشكلت عليه مسألة فجاءه ليحلها له أو يدله عىل موضع احلل  - 

 .  له مكان طلبه يف منطقة أو لدى شيخ حمددوطالب علم حرض إليه ليختار  - 

 .ومقاول يأيت الستالم قيمة مواد ونفقات وأجور عامل املحسنة - 

 . هؤالء وغريهم هم زوار املوىل وقاصدوه  - 

يقيض احلوائج قدر اإلمكـان والوسـع وجيـرب اخلـاطر بقـول اهللا .. ًإنه ال يرد أحدا 
ٌّفإن مل يصبها وابل فطل﴿سبحانه  َ َ ٌ ْ َِ َ َ ْ ُِ

ْ َ ِ﴾. 

 !يا إهلي فأي طاقات يمتلكها هذا الرجل ؟!! وهكذا طوال اليوم 

 .سالم عليك سيدي التقي.. سالم عليك سيدي الويل 

هـ ١٤٣٩ رجب احلرام ١٠الثالثاء 

 م٢٠١٨ مارس ٢٧املوافق 
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 !! 
 )احللقة اخلامسة(

ىل العجيب والتساؤالت التي يطرحهـا مـن كان ضوء األمس يلقي بظالله عىل برنامج املو
 : يعرفه لتأيت تساؤالت أخرى

 : إذا كان برنامج املوىل هبذا الشكل وهو

 . يدرس العلوم الرشعية - 
 . يدرس القرآن الكريم  - 

 . يدرس العوام دروس الزهد واإلخالقيات  - 

 . يفتي الناس يف البيت واملسجد وعىل قارعة الطريق  - 

 . زلهجييب عىل الفتاوى يف من  - 

 . يستقبل زائريه  - 

 . يقوم الليل  - 

 . يؤلف ويكتب بيده  - 

 . يلبي الدعوات  - 

 . يشارك يف املناسبات  - 

 !كم هي ساعات نومه ؟! متى كان ينام ؟ - 
 هكذا هكذا

 )هكذا هكذا وإال فال ال( 

 . عبارة شهرية سمعتها منه عدة مرات ويف مناسبات متعددة
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 !!  بفعل حسن يستحق اإلشادة والثناءًيقوهلا إعجابا.. هكذا هكذا وإال فال ال 

 . للتأكيد بمثل هذا العمل وما دونه فالتأكيد بـ ال ال: هكذا هكذا أي 

 : وهو أول من سمعت منه البيتني الرائعني

ـــــسكون   فارقـــــت موضـــــع مرقـــــدي ـارقني ال ــــ ـا فف ــــ   ًيوم

ـــــــــــة ـــــــــــرب أول ليل ــــون ؟   الق ـا يك ـــ ــــل يل م ـاهللا ق ـــ   !ب

  : أبو املساكني

ود يعلم أنه زين عابـدي عـرصه فهـو والـد عطـوف ورحـيم من يعرف سيدي مح
 . بالبؤساء والفقراء واملساكني

ًهناك كشوفات كثرية خاصة بالفقراء واملحتاجني الذين يكفلهم شهريا بمبالغ مالية 
 . وهم ينتظرون معوناته

ًذكورا وإناثا، من صنعاء وخارج صنعاء ، بؤساء وحمتاجون من كل الفئات  أرامل ، ً
 وكل من وصله أو بلغه ال خييب من عطائه والتفاتته وحني يكون الوضـع املـايل وأيتام

ًضعيفا واملدفوع قليال فإنه جيرب اخلاطر بقول اهللا سبحانه ٌّفإن مل يصبها وابل فطل﴿ ً َ َ ٌ ْ َِ َ َ ْ ُِ
ْ َ ِ﴾. 

  : طالب العلم

للموىل سالم اهللا عليه احلق احلرصي يف رعاية وكفالة طـالب العلـوم الـرشعية يف 
 . نعاء وغري صنعاءص

 : يكفل غذاءهم ونفقاهتم وتنقالهتم ومساكنهم ويشمل برعايته كل حمتاجاهتم

 . طالب اجلامع الكبري

 . طالب النهرين
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 . طالب مركز بدر

 . طالب اجلراف

 . طالب البلييل

 . طالب العلمي

 . طالب عثرب

 . طالب الشوكاين

 . طالب الفليحي

 . طالب الروضة

 .  من املناطقطالب العلم يف كثري

 . قد ال خيلو جامع أو مركز يف صنعاء إال وهو يستمد الدعم والرعاية منه

 . طالب العلم يف ضواحي صنعاء طوال العام وطالب الدورات الصيفية

الطالب واملراكز يف األمانة واملحافظة وحجة وعمران وذمار واملحويت واجلـوف 
 . وريمة والبيضاء وحتى صعدة

ًانه عليك يا زين العابدين حيا وميتا ويوم تبعث تقيا عظيامسالم اهللا ورضو ً ً ً . 

  راجي عفو مواله 

    احلسني بن أمحد الرساجي شفاه اهللا

هـ ١٤٣٩ رجب احلرام ١١األربعاء 

  م٢٠١٨ مارس ٢٨املوافق 
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 عبد اهللا هاشم السياين

هــ يف ١٤٣٩ثاين من رجب من عـام هل تعلمون من رحل عنا؟ هل ستخلدون ال
ُاس املؤيد ينسى وهـو  وهل مثل املوىل الويل السيد محود عب!ذاكرتكم وذاكرة التاريخ؟

 ؟  اهللا حلظة يف ليله وهنارهَالذي مل ينس

هل يستطيع أحد منا أن يطوف يف تأريخ وحيـاة هـذا الـويل التقـي العـامل العـارف الزاهـد 
ه ومـا سـمعه منـه؟ أوعـن مـا قالـت األلـسن يف حماسـنه نطباعه عن كل ما عرفه عناليسجل 

رض من حسنات خطواته، وماتركت جوارحه من آثار أعاملـه؟ أو وإحسانه وما شهدت به األ
ما احتفظ به اهلواء من طيب أنفاس روحه وكالمه، وماخطت مواعظه عىل قلوب النـاس مـن 

 .ً سأل صادقاأنا أٍمعان إيامنية ومعارف إهلية وكلامت نورانية؟ أخربوين و

ُهل من حييص مجيل خريه عىل الضعفاء واملساكني؟ وهل من جيمل عظيم رعايتـه لطـالب 
ْالعلم والعلامء؟ ،وهل من جيمع عدد خطـى قدميـه يف تفقيـه النـاس وتعلـيمهم أمـور ديـنهم 

 واالرحتال إليهم يف أي أرض كانوا؟

ريته اإليامنية كـام هـي ، ، كلنا، مجيع من عرفه، النستطيع أن نكتب عن سًإننا مجيعا 
وال حتى عن  أعامله الصاحلة، أو مناجاته الدائمة، ودعائه الذي مل يكن يتوقف ، ذكـر 
ًاهللا عىل لسان قلبه الذي مل يسكت ،  حمياه املبتسم دوما الذي كان يقابل به كـل النـاس 

ًصغارا وكبارا  .رفهكل من عرفه ومل يعل نظرته احلانية التي كانت تشع من عينيه ،ً

 النستطيع أن نكتب انطباعنا وما خرجنـا بـه مـن لقـاء واحـد -وأكرر–ًإننا مجيعا 
نه ألن ما وقـر يف قلوبنـا مـن لتقيناه أوحلقة علم حرضناهاعنده أو دعاء له سمعناه ما

، وما نالته أرواحنا من قيم وأخالق، وما محلناه من يقني وإيـامن يف ذلـك اللقـاء ٍمعان
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 اليمكن كتابته وتدوينه، فام بالكم بالكتابة عن حياته املائة عـام وتلك احللقة أو الدعاء
 .وثالث سنوات

نسان الويل التقي العامل الزاهد الذي كان يبدأه من مجيعنا نعلم برنامج حياة هذا اإل 
قبل الفجر بساعات ثم بخروجه إىل املسجد للصالة وبعدها يبدأ بـذكر اهللا وتـدريس 

ر، ثم يبدأ يومه بقضاء حوائج الناس وتلقي استفساراهتم طالب العلم حتى طلوع النها
 وإذا ،وفتاوهيم حتى وهو عائد إىل املسجد بني طالبـه للتـدريس حتـى صـالة الظهـر

ْخطف وقتا من حياته للغداء واالستقالل فـذك  اهللا بقلبـه ولـسانه ال يتوقـف، ومـع ُرً
غرب وبينهام وبعـدمها العرص يكون يف املسجد ليلتقي بطالبه وبالناس وحتى صالة امل

 النظر عن تفاصيل برناجمه ض املهم وبغ،ذكر ودعاء وتدريس حتى يعود إىل بيته مساء
 لنفسه يف ليله أو ًاليومي فالسيد التقي الويل السيد محود عباس املؤيد مل يكن يدخر وقتا

 ً للمـساكني وقـضاءًا وتفقـدًا ودعاء وتدريـسًاهناره بل كانت كل ساعاته طاعة وذكر
 قد سخر كل ليلـه وهنـاره -ممن أعرف-، وال أظن أن هناك وائج الفقراء واملساكنيح

 إنني عنـدما أقـارن ،وباع نفسه وأوقاته وجوارحه وماله ونفسه مثل هذا العامل العظيم
عرف يف مسألة استثامر أوقاتنا فيام يريض اهللا ويف طاعته بدون غفلة أبني نفيس وبني من 

 ستحرضأارة التي نعيشها كل يوم ثم أجد يف نفس الوقت وأو نسيان أشعر بمدى اخلس
اللهم الحترمنا طاعة السيد التقي محود عباس املؤيد «: املجاهدين الذين باعوا هللا فأقول

  .»وال فرصة اجلهاد يف سبيلك حتى النكون من اخلارسين
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 وسىخالد م/ العالمة

ْأمام فداحة احلدث وهول املصاب اجللل وفاجعة رحيل العلـامء الربـانيني وفقـدنا 
 بعد يـوم وتـرتك  يف واقـع ًللقدوات والرموز واملرجعيات الدينية التي ترحل عنا يوما

 ال يستهان به وال يمكن سده وتفادي خماطره وتداعياته املستقبلية إال ً كبرياًاألمة فراغا
والسعي بجد ونشاط كام كان هؤالء اخلطا ات الدرب والسري بنفس باالستمرار عىل ذ

 .األعالم واألنوار واألقامر

طاملا سمعنا لسان من نكتب عنه وعن رحيلـه املـؤرق للعيـون واملحـزن للقلـوب  
 : السيد محود يردد بصوته الندي والروحاين هذه األبيات

ـاِأطلــب ْ العلــم وال تكــسل فمــ َ َ ــىل    ِ ــري ع ـــد اخل َأبع ــسلَ ـــل الَك ْأه َ ِ  

ـــدين وال ـــه يف ال ــــل للفق ِّواحتف ِ ــــول   ْ ــــامل وخ ــــه ب ـــشتغل عن ْـت َْ َُ ٍ  

ْواهــــجر النـــوم وحـــصله فمـــن ُ ِّ َ َّ ــذل   ِ ـــحقر مــا ب ــوب ي ــرف املطل ْيع َ َ َْ ِ  

ـــت أربابـــه ــــد ذهب ــــقل ق ُال ت ُ ْ ـار عـىل الـدرب وصـل   ْ ْكل مـن س ُِّ َّ َ  

ـام العـــدى ـاد العلـــم إرغــ ِيف ازديـ ُِ ـال الع   ِ ـــلُومجـ ـــالح العم ــم إص ْل ُ ِ  

 هبذه األبيات يقرع هبا أسامع اجلميع من طالب العلـم جيلجلكان صوته اجلهوري 
 هبـا ومـن خالهلـا طـالب ً مهمهم هبذه األبيات وحاثاًوالعلامء واملحبني هلم مستنهضا

العلم والعلامء عىل تلقي العلوم النافعة واالستزادة منها حتـى يكـون الـشعب اليمنـي 
 به من األفكار الشيطانية والذنوب املوبقة و حتى يسريوا عىل ًبالعلم ومتحصنا ًمتسلحا

ذات املسار وليكملوا املشوار التنويري والرتبوي وفـق املـنهج الـذي انتهجـه فقيـدنا 
 .وأمثاله من العلامء العدول
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بعد رحيل أتقى العلامء وعامل األتقياء وبعد رحيـل » شيعة أموات«وحتى ال نكون 
 عنا من العلامء ال بد لنا من وقفة صادقة وجادة ملراجعة وتقييم واقـع يمننـا من يرحل

وأمتنا ملعرفـة اآلثـار والتـداعيات والفجـوات التـي يرتكهـا رحيـل هـؤالء العظـامء 
واملصلحون ودراسة السبل واخلطوات التي يمكن من خالهلـا ختليـد اإلرث العلمـي 

ه األمـة إذا أردنـا أن نكـون أوفيـاء هلـذا والتنويري الذي كانوا عليه وساروا به يف هذ
أمـام أي ًوقويـا  مـن االخـرتاق ً من الشوائب وحمـصناًاإلرث الذي أوصلوه إلينا نقيا

حماولة تذويب هلوية يمننا وهدم كياننا املعريف و سعي من يسعى للقضاء عـىل مـصادر 
الربانيني والرواد ومنابع هويتنا اإليامنية التي جتسدت بعبقها وسموها يف هؤالء العلامء 

 .املصلحني ومحاة الفكر الديني األصيل الذي نقلوه إىل األجيال حتى يومنا هذا

لقد متيزت حياة هؤالء بالقدوة ونقاء الرسيرة وصدق الـسرية والـسلوك وصـفاء  
حتريـف الغـالني : املنهج الذي محلوه حق محله كعدول وأمناء عىل الدين  ينفـون عنـه

 .ويل اجلاهلنيوانتحال املبطلني وتأ

وأمام عطاء هذا السيد املعطاء  عىل املستوى العلمي والفكري والتنويري الذي أنار 
ه ئـ أمام عطا،يمن وانتشلهم من جهلهم وجهالتهمأهل المن به  قلوب وعقول الكثري 

ة ـَمـِ وهّ عىل األقرب منه فاألقرب وعىل كل من حيمل همًتتعاظم املسؤولية علينا مجيعا
 حممد رسول اهللا وانتشاهلا من ظلـامت اجلهـل واجلاهليـة ال سـيام يف هـذا إصالح أمة

صنع فيه الرموز الدينية ويروج هلا يف الساحة ليكون هلا احلضور يالظرف الصعب التي 
البارز عىل حساب هؤالء العلامء الربانيني الرساليني فال معاجلة ملواجهة املـد والتمـدد 

ع االستخبارات العاملية إال بأن يكون هناك اهتامم لتلك الشخصيات املصنوعة يف مصان
جاد ومسؤول ورؤية مدروسة هتدف إلعادة هؤالء العلامء للصدارة كقدوات رسـالية 
وتنويرية ومرجعيات تعليمية وتربوية وإفتائية وحتـى تـستمر عجلـة البنـاء لإلنـسان 

 أهله ومحلتـه وطبيعـة  اإلنسانية باملرشوع الذي أشار اإلمام عيل إىلوتزود والتنوير له 
 قال ؛املهمة التي جيب أن تكون حارضة عىل أيدي أناس أخيار وأبرار وكمالء وأزكياء
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صـىل اهللا عليـه (مد يذكر فيها آل حم) السالمعليه (اإلمام عيل عليه السالم يف خطبة له 
ْهـم  «:)وآله ْعـيش العلـم ومـوت اجلهـل ُخيـربكم حلمهـم عـن ُ ُ ْ ْ َ َْ ُ َْ ُ ْ َْ ِ ْ ِْ ُِ ُ ِ ْ ُِ َ ْعلمهـم و ظـاهرهم عـن بـاطنهم ْ ْ ُ ِْ ِِ ِ ِ َِ ْ ََ ُ ِ َ ْ

ُوصــمتهم عــن حَكــم مــنطقهم ال ُخيــالفون احلــق وال َخيتلفــون فيــه وهــم دعــائم اإلســالم ووالئــج  َ َ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َْ َ ُ َ ُ ِْ ُ ْ ْ َ ْ ِْ َِ َُ ِ َ ُْ ََّ َْ
ُاالعتــصام هبــم عــاد احلــق إىل نــصابه وانــزاح الباطــل عــن م ْْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ُّ َ ْ ِِ ِ ُقامــه وانقطــع لــسانه عــن منبتــه عقلــوا ِ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ُ َ َُ ْ

ٌالدين عقل وعاية ورعاية ال عقل سامع ورواية فإن رواة العلم كثري ورعاته قليل َ ِ ْ ْ َّ َ َ ْ َ ِْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ َ َ َ َُ ُ ٌَ
ِ ِ ٍ ٍ ٍَ ٍِ ِ َِ َ ِ«. 

نحن أمام سرية عامل تعلم وعلم واستفاد وأفاد وغري ونور وأصلح وأرشـد وشـيد 
ن املعريف والعلمي واخلريي واكتسب جتربة فريدة يف تعليم وتوعية الشعب اليمني البنيا

 وقفـة بـل ً هذا العطاء الكبري والفريد املتميز يستوجب منا مجيعـا،طيلة قرن من الزمن
وقفات مسؤولة أمام شخصيته ومسريته وقفة تستمر من خالهلا مسرية التنوير والتغيري 

 .م اجلهل وظالمات الباطل واملعايص يف واقع احلياة ومواجهة ظال

ال بد من وقفة صادقة مع رموز الصدق واهلوية ليبقى الصدق وتبقى اهلوية يف أمتنا 
من خالل هؤالء الصادقني ولتبقى اهلوية حارضة عرب أعالمها الذين محوها وحـافظوا 

ل نرثها  بعد جيً جيالًعىل أصوهلا عرب العصور وجعلوها حية مثمرة يف أجيالنا وحارضة
 وما حفلت به حياة السيد العالمة محود بن عبـاس مـن ، عن عاملً عن كابر وعاملاًكابرا

جتربة تنويرية وإصالحية ومن مآثر ومواقف وأخالق وقيم تستحق أن تـرضب إليهـا 
 .آباط اإلبل 

ًال يكون احلب والوالء واإلجالل واالحرتام والتفاعل مع هـذه اهلامـات مرتبطـا 
تناسـى مـسرية ُييف حياهتم وبمجرد رحـيلهم و مـرور أيـام العـزاء ؤقتة مزمنية بفرتة 

 تكمن املصيبة ويتحول الـوالء هلـم إىل ؛كتفى بإحياء مناسبة سنوية هلم هناُهم ويئعطا
ًوالء آين واالرتباط هبم ارتباطا  تطـوى فيـه ً وحتى ال يكون الـوداع توديعـاً مشخصناٍّ

وداع  األخري و النهائي فال بد من أن يكون إنجازات ومشاريع هذه القامات ويكون ال
التشييع هلؤالء العظامء هو البداية لتحمل املسؤولية التي حتملوها وأداء أمانـة التعلـيم 
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والوعظ واإلرشاد والتنوير والتغيري كام أدوها وترتيب األولويات كـام رتبوهـا وسـد 
فراغ املفـسد للـشباب الفراغ الذي سخروا أنفسهم و نذروا أوقاهتم لسده ومواجهة ال

يكونـوا باملحـل أن  فهؤالء العظـامء جيـب ؛بنرش الوعي والتعاليم والقيم التي نرشوها
والعلامء باقون ما بقي الدهر أعياهنم (: واملستوى الذي قال عنه اإلمام عيل عليه السالم

ال  البقاء احلقيقي ألمثـاهلم إى وال يمكن أن يتأت)مفقودة وأمثاهلم يف القلوب موجودة
بإحياء ما أحيوه واملحافظة عىل ما حافظوا عليه من هوية ومعامل وأسس لبنـاء العقـول 

 .واستنهاض اهلمم

 ..وحتى ال نكون شيعة أموات بعد رحيل هذا العـامل الربـاين وأمـام كـل مـا ذكـر
 .املطلوب من اجلميع واملعنيني هو التايل

 اإلرث العظيم املوجود عىل مستوى أرسة وأبناء العالمة الراحل أن حيافظوا عىل -١
يف متناول أيدهيم وأن يبذلوا كل ما بوسعهم جلمع أكرب قـدر ممكـن مـن قصـصه 
ومساعيه ومـآثره ونـصائحه وإرشـاداته لتكـون مـصدر إهلـام ومـرشوع تربيـة 

 .لألجيال

عىل مستوى طالب العلم الذي درسوا عنـده والزمـوا الدراسـة لديـه كـأفراد  - ٢
وهنلوا من منهله العذب عليهم أن يواصلوا املشوار واستفادوا منه وتنوروا بنوره 

ويكملوا املسار وحيملوا ذات املنهج واملنهجية وجيعلوا من سرية هذا العـامل أحـد 
 .مفاخر الدهر

عىل مستوى اجلهات واملؤسسات العلامئية التي كانت وال زالت تتعامل مع هذه  - ٣
 عليهـا أن ،واقتـداءالقامة خاصة وكل القامات عامة بـإجالل وإكبـار واحـرتام 

ريخ واألجيال كام حتملتها هذه القامـات وأن أتتحمل املسؤولية أمام اهللا وأمام الت
تويل املرشوع العلمي و التعليمي والتنويري والتوعوي االهـتامم الكبـري وتفـرغ 
لذلك املساحة الالئقة وتريب وحتتضن وتبني لألمة رجال الوعي والتنوير لتستمر 
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ن تصنع هذه اجلهات الشباب الـصاحلني املـصلحني النـورانيني  وأ،عجلة التنوير
 .املنورين للعقول

عىل مستوى اجلهات الرسمية واملؤسـسات احلكوميـة ال سـيام وزارة األوقـاف  - ٤
والرتبية والثقافة عليها أن تسهم وتشارك يف توسعة املـشاريع العلميـة والفكريـة  

 إن أرادوا بحق أن يبنـوا الرجـال ً سخياًالتي أنشاها هؤالء وأن يكون بذهلم بذال
وحيصنوا الشباب وحيافظوا عىل هويـة الـشعب اليمنـي وأن توثـق سـرية ومـآثر 

 كون حياهتم العلمية والفكرية تشكل ضـامنة للـشعب ؛ومواقف هؤالء القامات
 .ومصدر ألفة وتعايش أمام دعاة الفتنة والرش والتكفري والتفجري

 إحياء املـرشوع الـذي أحيـوه وإذا مل يـشارك إذا مل يسهم كل من جيب أن يسهم يف
ويبذل الباذلون ممن ذكرنا لتعريف الناس واألجيال بسرية ومنهجية هؤالء القامات فإنا 

 .سنصبح جمرد شيعة أموات ليس إال
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 عبداملجيد احلوثي/العالمة  

وب بـال قـوة وال سـلطان الـذين يرتبعـون عـىل عـروش القلـأولئـك قليلون هم 
ويملكون زمام قيادة املجتمع بال مال وال مناصب ويرهب اجلميع من مقامهم وتنصت 

 ترى اجلميع مـع اخـتالف طبـائعهم ، هياهبم احلكام وحتبهم الرعية،األسامع لكالمهم
 ما ذلك إال ملا ؛وثقافاهتم ومشارهبم واجتاهاهتم يرون فيهم القدوة احلسنة واملثل األعىل

سوه منهم من إحساس باملسئولية جتاه اجلميع بال استثناء وإرادة للخـري لكـل صـغري مل
وكبري وقريب وبعيد ألهنم جيسدون شمولية الدين الذي حيملونه ورمحة املرشوع اإلهلي 

َِوما أرسلنَاك إال رمحة للعاملني﴿: الذي يمثلونه ْ ِّ ً َْ ََ ْ َ َ ْ ََّ َِ  فمن عظمـة الرسـول اخلـاتم اسـتمدوا ﴾َ
 عاشـوا مـع النـاس يف واقعهـم ،م ومن رمحتـه نبعـت رمحـتهم جلميـع العبـادعظمته
 نذروا حياهتم ومجيع أوقاهتم إلصالح األمة وتعلـيم ، بالرفيق األعىلٌم معلقةُهُونفوس

اجلاهل وإرشاد الضال وتنـوير املـسرتشد وتوضـيح احلـق وإزالـة الباطـل ال تطمـح 
ناصبها وال إىل األموال ومجعهـا ألهنـم نفوسهم إىل الدنيا وزخارفها وال إىل الدول وم

ًنظروا إىل الدنيا بعني احلقيقة فرأوها ظال زائال وعرضا آفال وأهنا ليست إال هلو ً  ًا ولعبـًاًً
كام أخرب عنها خالقها ولكن عزوفهم عنها مل جيعلهم ينغلقون عىل أنفسهم وينعزلوا عن 

م ُعقـوهلبيـنام نيا وزينتهـا جمتمعهم ويتخلوا عن مسئولياهتم بل عزفت قلوهبم عن الد
وطاقاهتم اجتهت إىل هذه الدنيا وأهلها إلصالحهم وهدايتهم فكانوا هم البلسم جلراح 

إليـه يف النوائـب، تلجـأ األمة، والنور الذي تستيضء به يف الظلمـة، والكهـف الـذي 
م واحلكم املريض يف مجيع املشاكل؛ ألهنم وجهوا األمة بأعامهلم قبل أقواهلم، وبـسريهت

ّقبل مواعظهم؛ ألهنم جسدوا اإلسالم يف حياهتم، وأحيوه بسلوكهم وهنجهم، وبينـوا 
للجميع أثر اإليامن الصادق، واإلخالص للخالق يف بناء شخصية اإلنـسان وترقيـه يف 

مـن وكتلة ًدرجات الكامل ومراتب العلياء حتى يصبح ملكا يميش عىل ظهر البسيطة، 
 قـاموا بـدور األنبيـاء ألهنـم آمنـوا بـأن دورهـم القيم واألخالق تسري بـني النـاس،

م، فبهـؤالء األعـالم اسـتمرت مـسرية هومسئوليتهم هي وراثة األنبياء وحتمل أعبـائ
اإلسالم، وهبم قامت احلجة هللا عىل األنام، وعىل أيدهيم رفعت راية اإليامن، وبعلومهم 

َكشفت شبه األغتام، بعلومهم أنريت بالد اليمن وسائر البلدان،  فهم الـشموس التـي ُ
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تظلم بغياهبا األرجاء، وهتتز لفقداهنا األرض والسامء، تفتقدهم حلقات العلم، ومنابر 
املساجد، وساحات اإلصالح، وجمالس الذكر، وبيوت الرمحن، تفتقد الوالة نصحهم، 
والرعية توجيهاهتم، والعلـامء مدارسـتهم، والـضعفاء نـواهلم، واملحتـاجني عطفهـم 

دهم القلوب قبل العيون، وتبكي عليهم األفئدة والعيون، هم املعنيون وإحساهنم، تفتق
َّاللهم بىل ال ختلواألرض من قائم هللاَِِّ بحجة إمـا  (:بقول إمامهم اإلمام عيل عليه السالم ْ َِّ ٍ ِ َِّ ُ ْ َ ُِ ٍ َ ُ َ ْ ُ َ َّْ ََ

ُظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لئال تبطل حجج اهللاَِّ َ ُ ْ َُ ُ َّ ً ً ً ً ََ َ ِ ُِ َ َّ َْ َ ِ ْ َ وبيناته وكم ذا وأين أولئـك ، ِ ِ َ ُ ََ ْ ُ ِّ ََ ْ َ ُ َ
َّأولئك واهللاَِّ األقلون عددا واألعظمون عند اهللاَِّ قدرا حيفظ اهللاَُّ هبم حججه وبيناته حتى  ْ َ ََ ِّ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْْ ْ ُِ ِ ُ َ ً َ َ َ ً َ ََ ْ ََ َْ ُّ ْ ََ ُ

ِيودعوها نظراءهم ويزرعوها يف قلوب أشباههم هجم هب ِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ َ َُ َ ُ َِ ْ َ ِ ُ ُ َِ ُ ْ ُُ ِم العلم عىل حقيقـة البـصرية ِ ِ ِ ِ
َ

ِ َ َْ ْ َْ َ َ ُ ُ
َوبارشوا روح اليقني واستالنوا ما استوعره املرتفون وأنسوا بام استوحش منه اجلاهلون  ْ َ ُ ُْ َُ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ ْ َِ ِ َِ َ َ ُ َِ َ َ ِ ُ

ِوصحبوا الدنيا بأبدان أرواحهـا معلقـة باملحـل األعـىل أولئـ ٍ َِ ْ ِّ َُّ ََ ْ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ ُ ََْ ٌ َِ ُِ ْ َ ْ ِك خلفـاء اهللاَِّ يف أرضـه ُّ ِ ْ َُ ِ َ َ ُ َ
َوالدعاة إىل دينه آه آه شوقا إىل رؤيتهم انرصف يا كميل إذا شئت ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًِ ِ ُِ ْ َ َ َْ َ ْ ُُ َ َ َْ ِ ِْ ُ ،  وهم القلة الـذين )ُّ

 َتَريخ، وآثارهم العظيمة يف قلوب العباد، هكذا كنــأيرتكون بصامهتم يف صفحات الت
محود بن عباس املؤيد، وهكذا :  الورع الزاهد الرباينيا سيدي وموالي العالمة احلجة

سرتحل عنا لترتكنا لدهر عنود، وزمن خؤون، وواقع مرير، تكالبت علينا فيه األمـم، 
وغزتنا العرب والعجم، ولكننا سنستمد من صربك صربنا، ومن يقينك يقيننـا، ومـن 

لعـزة صمودك صـمودنا، ومـن بـصريتك بـصريتنا، حتـى نكمـل مـشوار احلريـة وا
ذكرنـا اوالكرامة، وهنزم مجوع الظاملني، ونحرر أرض اإليامن واحلكمة من رجـسهم، 

ِّوأنت يف مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر؛ أن يعجـل إليه سيدي عند ربك، وتوجه 
لشعبنا وأمتنا بالنرص املبني، والفتح العظـيم، وأن جيعـل عـىل أيـدينا نـرصة اإلسـالم 

لطاهرة يوم ولدت، ويوم عرجت إىل بارئك، ويوم واملسلمني، وسالم اهللا عىل روحك ا
، وأحلقنا اهللا بك صاحلني، وال حرمنا مرافقتكم يف جنات النعيم، إنه سـميع ًتبعث حيا

جميب، وال حول وال قوة  إال باهللا العيل العظيم، وإنا هللا وإنا إليه راجعون ، وصـىل اهللا 
 .عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين
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 فؤاد حممد حسني ناجي/ العالمة

حينام يريد اإلنسان أن يتحدث عن هامة علمية ومقام كبري مثل السيد العالمة محود 
َعباس املؤيد رضوان اهللا عليه فإن أطراف احلديث تتجاذبه فال يدري بم يبدأ وال أيـن  ِ

ذج يقف، عن شامئله وفضائله؟ أم عن مواقفه العجيبة الكريمـة التـي جـسدت النمـو
احلي عىل عظمة اإلسالم وقدمت املثال احلقيقي لوراثة النبوة؟ أم عن دروسه ومواعظه 

 البالغة املصحوبة باحلكمة واملحبة؟ 

اخلاشع دبر كل صالة ودعاءه اخلاص لكـل دعاءه ال يزال الذين عايشوه يتذكرون 
والوعد من استمده والذي يشعر معه اإلنسان برسعة اإلجابة ومصداق اآلية القرآنية 

ِأجيب دعوة الـداعي إذا دعـاين﴿اإلهلي  َُ َْ َ َ َُ ِ ِ َّ َ  وكأنه حني يـدعو تكتـب اإلجابـة، فـال خيـرج ﴾ِ
فلقد كان ) الدعاء مخ العبادة(اإلنسان منه إال منرشح الصدر مرسور اخلاطر، وإذا كان 

ٍدعاؤه دليال عىل علو مهته وسمو مطلبه وارتباطه باهللا حتى كـان ممـن يعبـد اهللا ببـدن ً 
نه كـان لـه كـشف أروحه معلقة باملحل األعىل، ولقد كان كثري الدعاء للمؤمنني حتى 

سم كل ليلة حتى أدركه الضعف بأسامء مشائخه  وأصدقائه يدعو لكل واحد منهم باال
 . يف مراحل عمره األخرية

ًاملؤيد كان نموذجا للعامل العامل الزاهد، فلم يـضع سيدي محود بن عباس العالمة 
ً حجر لنفسه ومل يشيد منزال ألرسته، بل كان مشغوفا بفعل اخلريات منفقـا ًحجرا عىل ً ً

السدود واملحاسن وبناء ماله يف بناء املساجد يف حمافظة اجلوف ويف مهدان ويف عمران، 
 كام أنه يعود إليه الفضل بعـد اهللا يف إحيـاء احلركـة العلميـة بعـد أن ،يف بعض املناطق

م فكان بحكمته ١٩٦٢ا املؤامرات واالعتداءات بعد عام أصاهبا اجلمود وتوالت عليه
وإخالصه الذي حرك املياه الراكدة وأعاد الروح فيها من جديد فدعم طـالب العلـم 
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واملدرسني يف اجلامع الكبري والنهرين ومركز بدر وغريها، ودعم املراكز الصيفية وكان 
 . فيةيتنقل يف القرى حلضور االحتفاالت اخلتامية للدورات الصي

أما جهوده يف اإلفتاء وتوضيح معامل الدين للناس فهو يف هذا اجلانب ال يفوقه أحد 
وال يشق له غبار فكان جييب عرشات األسئلة املتواردة عليه كل يوم حتى أصبح السطر 

 . منه يقوم مقام احلكم ويغني عن املرافعات املطولة لسنوات

ناصح األمني، ال تـزال حكـم مواعظـه السيد محود عباس املؤيد الواعظ املتعظ وال
ومقاطع هنج البالغة التي كان حيفظها عن ظهر قلب ويلقيها عىل مسامع املـؤمنني، ال 

 فكم صلح عىل يديه وجهـوده مـن أهـايل حـارات ؛تزال تلك املواعظ حارضة مؤثرة
 وقرى ومديريات، وكم إنسان مدين له بالفضل إما بالنصيحة أو بالدعاء أو بالتعليم أو

احلذر احلذر « وال تزال موعظته البالغة التي كان يرددها ،بالصدقة أو باإلصالح بينهم
يرتدد صداها عـىل األسـامع ووقعهـا عـىل املـشاعر  »فواهللا لقد سرت حتى كأنه قد غفر

 وشـعاعها خـشية ورهبـة يف صـدور قـوم ًواخلواطر والقلوب فيفيض نورهـا هـدى
 .مؤمنني

فقراء فقد كان كهف األيتام واألرامـل واملحتـاجني مل كام كان املتصدق واملوايس لل
يكتف بمواساهتم وقت الطلب بل اعتمد خمصصات لبعض األرس التـي كـان يعيلهـا 
وحيسن إليها إضافة إىل قيامه بالشفاعة للمحتاجني لدى التجار واملؤرسين كـل وقـت 

 .يطلب منه ذلك

رنا بالرسـول ّمل الرباين الذي ذكًاملؤيد قدم مثاال  للعاالعالمة محود بن عباس السيد 
ًوالرسالة وعظمة القرآن الكريم والذي شاهدناه واقعا ملموسـا يف معاملتـه وعبادتـه  ً
ومعرفته بربه ودينه وبالشكل الذي فضح املتقمصني ثوب العلامء وليسوا منهم، فرغم 

ًابتا رزينا التقلبات السياسية التي عارصها واألحداث اخلطرية التي عايشها إال أنه كان ث ً
ً قدمه وال قلمه يوما من األيام كام فعل البعض مـن ْلُزَمل يستهوه الساسة والطغاة ومل ت
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علامء السوء الذين انحازوا إىل العدوان هذه األيام بعد التلون والتلوث طـوال الفـرتة 
 . السابقة واألحداث املتعاقبة

 حيرض الـدروس لـدى -بريوهو العامل  الك-محود عباس املؤيد كان العالمة السيد 
العالمة أمحد حممد زبارة والسيد العالمة حممد حممد املنصور ال يستنكف وال يتحـرج 
ًوال يتكلف، وقد كان التواضع سجية له وطبعا بدون تطبـع، وحيـنام هيـأ اهللا املـسرية 

ثي القرآنية عىل يد الشهيد القائد ومن بعده السيد العلم القائد عبدامللك بدر الدين احلو
َمل يتوان يف نرصة احلق وإعالن املواالة ألولياء اهللا واملعاداة ألعدائه، ولقد رأينا يف قنـاة 
ًاملسرية مقطعا وهو يدعو للسيد القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي ولوال أن العمر قد 
تقدم به لكان يف مقدمة املجاهدين، وكيف ال وهو العامل العامل املجاهـد منـذ نعومـة 

ه، ولذلك فقد بارك حلفيده الدكتور العالمة أمحد عيل محود عباس املؤيد جهـاده أظفار
وانطالقته مع املجاهدين حتى استشهد يف جبهات العزة والرجولة، ومثله فعـل املـوىل 
َّالعالمة السيد حممد حممد املنصور لـمـا استشهد من استشهد من أحفـاده يف جبهـات 

ؤنا األجالء الدروس لكل السالكني ونرى فيهم كيف اجلهاد  املقدسة ليقدم بذلك علام
تكون مواقف العلامء الربانيني الذين هم ورثة النبي حممد املجاهد يف كل وقائع اإلسالم 
وينتمون إىل مدرسة اإلمام عيل عليه السالم باب مدينة العلم وفاتح باب خيرب وبطـل 

 اجلليـل والقـدوة يف جهـاده املعارك كلها، وإىل مدرسة اإلمام زيد الـذي كـان العـامل
 . وعلمه

السيد العالمة محود عباس املؤيد كان زيـن العابـدين يف هـذا الزمـان وكـان كثـري 
الصيام، كثري القيام كثري الدعاء، كثري العمل، دائم النشاط، فلم يغب معظم عمره عن 

ر العالمـة الدكتو: ٌدروسه وبرناجمه، وقد خترج عىل يديه كثري من العلامء العاملني منهم
املرتىض بن زيد املحطوري، والسيد العالمة عيل أمحد الشامي، والعالمة فايز الصباحي 
ًرمحهم اهللا مجيعا، وكذا العالمة حممد أمحد مفتاح، وغريه الكثري، ولعل من أبرز طالبـه 
ّوبركاته السيد العالمة شمس الدين حممد رشف الدين الذي تعلق عليه اآلمال بعد اهللا 
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 الفراغ الذي تركه رحيل فقيدنا العظيم سالم اهللا عليه، وهـذا مـا هيـون علينـا أن يسد
املصيبة وإن كانت األمة بحاجة إىل املئات من أمثاهلم، لكن فقد أمثـال هـؤالء العلـامء 
جيب أن يدق ناقوس اخلطر لدى املعنيني وأهل الشأن من القيادة السياسية واملكونـات 

هود إلخراج العلامء الربانيني كأمثال فقيدنا العظيم رمحة هتامم ومضاعفة اجلالعلمية لال
 .اهللا عليه

ًوختاما لعل الكثريين ال يزالون يتذكرون وصايا فقيدنا العظيم التي ستكون 

  .بمثابة خارطة طريق لكل من عرفه

روح العمـل اإلخـالص واملـدخول (ًومن تلك الوصايا التي كـان يرددهـا  دائـام 
 :  بقول الشاعرأو استشهاده) كامليتة

ـا ــرص   مــــددنا إليــــك أكــــف الرجـــ ــضنا الب ــواك غض ــن س   وعم

ـا ــ ـــك النج ـاء ومن ــ ـــت الرج ـــر   فأن ـــد عث ـــن ق ـــل مل ـــت املقي   وأن

 :وتكراره لشطر البيت املشهور 

ـا رازقـي جـد يل بحـسن اخلـواتم   في

ًوكان دائام ما يردد املواعظ القصرية اجلامعة والـدعوات النافعـة إضـافة إىل تعلقـه 
ًهللا قراءة وكتابة وتعليام، وكم كان يفرح إذا سمع باخلري أو حدثه شخص عـن بكتاب ا

فعل اخلري وفاعله، فجزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني والشعب اليمنـي وطالبـه خـري 
 . وإنا هللا وإنا إليه راجعون،اجلزاء، وجرب اهللا مصاب األمة والدين
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 حممد بن حممد املطاع/ السيد العالمة

لعالمة املجتهد الورع الزاهد التقي محود عباس املؤيد، كان يف اليمن هو القدوة العليا وكان ا
طالب العلم يتوافدون عليه لينهلوا من علمه ويقتدون بسلوكه، وكان أهل الـرب يـصلون إليـه 

ًرجاال ونساء  مرباهتم يف أوجـه اخلـري، وكـان يقـيض أوقاتـه وعمـره فـيام يـريض اهللا وا ليضعً
ه، ولو أن أهل العلم بذلوا ما بذله لربام ختفف هذا اخلرب الذي ضاقت بـه األرض ومـن سبحان

، وكـان حليـف )حرشنا اهللا يف زمـرهتم(ٍعليها، وكان بحق خيرج الصورة الناصعة آلل البيت 
القرآن يتدارسه مع العالمة املجتهد املرحوم حممد بن حممد املنصور يف كل شهر مـن رمـضان، 

َّقل ٍاج وجييب عىل أسئلتهم بتواضع وكان يرشد احلج  .ًما جيد له نظري، فقد كان أمة يف رجلَ

ٍولـــــــــــــــــــــــيس عـــــــــــــــــــــــىل ا بمـــــــــــــــــــــــستنَكر ْ َ ْ ُ ِ ِ َّ َ َ َ ْ ِأن جيمـــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــامل ىف واحـــــــــــــــــــــــــد   ََ ِ َ َ َِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ  

ُ وملا كثر اخلبث من اخلبثاء منع يف آخر عمره من السفر ضمن البعثة اليمنية ال لسبب 
ع القول أن هذا الفقيـد قـد مجـع اخلـصال احلميـدة التـي وإنام عنرصية مقيتة، وأستطي

يرضاها اهللا ويرتضيها، ومن األسـف يف املجتمعـات اإلسـالمية أن اإلشـادة هبـؤالء 
 . العاملقة ال تنفجر إال بعد موهتم

  وإنا هللا وإنا إليه راجعون،رحم اهللا الفقيد رمحة األبرار وأسكنه اجلنة

 

 

 حممد بن أمحد مفتاح /العالمة

 وطار شعاعه ، بعزلة غربان قبل حوايل قرن وثالث سنوات»العتمة«انبثق نوره األسنى من 
 بمحافظة عمران ليعم نوره وشعاعه األرجاء ويبدد جحافل ظـالم »ظليمة حبور«امليضء من 
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 قرنه وواسطة عقد أقرانه وشـيخ علـامء عـرصه ومعلـم اجلهل وظلامت الباطل وليكون أستاذ
 .  وقدوة األفاضل والصاحلني يف حياته وبعد وفاتهِهِدَْع بْنِاألجيال يف زمنه وم

آتاه اهللا احلكمة وفصل اخلطاب وهداه لنوره األعظم ورزقه لباب اإلخالص ووفقه حلـب 
 .صفياءاخلري وفعله وأهلمه هنج األنبياء وطريقة األولياء ومسلك األ

منذ طفولته وهو متميز بني أترابه وأقرانه بعلو اهلمة واملثـابرة عـىل دراسـة العلـوم 
واستفراغ اجلهد والوسع يف التحصيل لكافـة فنوهنـا وفروعهـا وتـشعباهتا ومـسائلها 

 لعـرشات ً ونـسخاً وتـدقيقاً وضـبطاً وتأليفـاً ومذاكرة وحتقيقاً وبحثاًدراسة وتدريسا
 لكـل شـاردة وواردة مـن فرائـد احلكـم ونـوادر الـشواهد ًداالكتب بخط يده وتقييـ

واألمثال وقيم املالحظات والفوائد مع مالزمة صارمة للزهد واالسـتقامة واحلـرص 
عىل طاعة اهللا وجمالـسة األخيـار والفـضالء واألتقيـاء ومـصاحبة األنقيـاء واألبـرار 

 .واألصفياء األخيار

 .  أن جيود بمثلهَّلَ الذي قإنه بحق إحدى عجائب الدهر وفلتات الزمان

يف مدارس العلم قىض زهرة شبابه وتعرف عىل العـرشات مـن الفتيـان والـشباب 
والعلامء األساتذة واملشائخ واإلداريني ولكنه اختار مصاحبة ومالزمة ومصادقة أنقاهم 

 عىل صالحها وخريهـا فاكتـسب مـنهم ًوأتقاهم وأكثرهم نفعا لألمة وأشدهم حرصا
مة والفضائل العالية والشامئل السامية إضافة ملا حباه اهللا به من نفس زاكيـة الفوائد اجل

 .وسجايا محيدة وشامئل فاضلة

كابد كغريه من فتيان وشباب زمانه العوز ومرارة احلاجة كطالب علم رغم مكانـة 
والده ولكنه جتمل بالصرب وحتىل بالعفة واستعان باهللا والتجأ إليه يف قضاء حوائجه ومل 

 بينه وبني انشغاله بطلب العلم وحتـصيله وتدريـسه وتعليمـه ظـروف قاسـية وال ْلَُحي
متغريات متوالية وال وظيفة وال منصب وال انشغال بأمور املعيشة رغم أنـه كـان مـن 

 خلدمة والديه ونفعهام ورعايتهام الرعاية التامة حينام احتاجا ًأكثر إخوانه وأخواته تفرغا
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 ًملثل يف الرب بوالديه واإلحسان إليهام والصرب عىل ذلك متمثاللرعايته وكان يرضب به ا
 .توجيهات اهللا يف اإلحسان إليهام والرعاية حلقهام

 بني الناس وداعية ً ومصلحاً ومرشداً وواعظاًتنقل يف مناطق شاسعة من اليمن معلام
بوه خري أينام حل أو ارحتل فحاز عىل تقدير الناس واحرتامهم وقبوهلم ورضـاهم فـأح

 .حمبة صادقة

 فكل حمفل أو مناسبة يتواجد فيها حتـل فيهـا ؛وكان هبجة املحافل وحتفة املناسبات
البهجة وتسكنها الطمأنينة ويفخر من حرضها بحضوره ويتمنى من غاب عنها أنه كان 

 .فيها ليسمع كلمة سيدي محود أو يترشف بالسالم عليه واستمداد الدعاء منه

 بتعليم القرآن العظيم والعلوم الرشعية وإحياء املناسـبات ثابر عىل إحياء بيوت اهللا
 .  نفسه ونفيسهً لنرش العلم وتشجيع العلامء واملتعلمني عمره وباذالًناذرا

 من اهتامماته حلوائج الـضعفاء ونـرصة املستـضعفني مـن الرجـال ً كبرياًأفرغ حيزا
يا النـاس ومهـومهم ، والنساء والرد عىل الفتاوى والنظر يف ما يعرض عليه مـن قـضا

برناجمه صارم وحاسم ال جمال فيه لضياع حلظة من وقته أو إهدار برهة من عمره يف غري 
  .طاعة اهللا وخدمة عباده

له أوراد ثابتة من القرآن واألدعية والصلوات ودروس العلم ال يقبل بالتخيل عنها 
ى وإن كـان  يصوم الثالث البيض من كـل شـهر حتـ،مهام كانت الظروف واملغريات

 حيج كل عام فتنهال عليه فتاوى احلجاج من كل أصقاع الدنيا وجيد فيه حجاج ،ًمسافرا
اليمن األب واملعلم والعامل الذي يسرتشدون بعلمـه وهنجـه يف قـضاء حجهـم وأداء 

 .نسكهم ومناسكهم بثقة واطمئنان وراحة نفس

 املـسلمني وزار عـدة بلـدان سافر إىل بلدان كثرية حلضور املؤمترات واللقاءات بـني علـامء
 .فكان حمط التقدير والتبجيل من كل من عرفه من علامء املسلمني
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 ً ومرشـداً وحمـارضاً وواعظـاً ومدرسـاً وخطيبـاًالزم جامع النهرين بصنعاء إماما
 لعرشات السنني فكان قبلة القاصدين لصنعاء من خمتلف املحافظات ً اجتامعياًومصلحا

فتني ومسرتشدين وحمتاجني وأصبح جامع النهـرين ملتقـى من علامء ومتعلمني ومست
العلامء والفضالء وقادة املجتمع بمختلف توجهاهتم ومـشارهبم الفكريـة والـسياسية 

 مثل شيخ القراءات حـسني الغيثـي وحممـد ؛ حوله كبار القراء ومشائخ القرآنَّفالتف
 .حسني عامر وأمثاهلم

م لعلمهم بحرصه عىل وضعها يف أفضل قصده املنفقون لزكواهتم ونذورهم ومرباهت
مواضعها مع حرص شديد ورعاية تامة وقصده أصحاب احلوائج لقناعتهم بأهنم أمام 
من يكرمهم وحيسن وفادهتم ويتوىل إعانتهم فأجرى اهللا عىل يديه اخلري فبنى املـساجد 

ايـة واملدارس وبيوت الضعفاء ومناهل املياه وغريها من املصالح واملربات وكـان يف غ
ً التنظيم ألموره وأعامله وحرصه عىل أوراق الناس ووثائقهم وكان ينجز األعامل أوال

بأول ويؤرشف ما حيتاج لألرشفة وحيفظ ما حيتاج للحفظ بطريقة يف غايـة الدقـة ويف 
أثناء ذلك كله يؤلف الكتب النافعة وينسخ العرشات منها بخط يده وال يفوته أن ينسخ 

 بخط يده بل حينام عثر مصحف فريد يف ترتيبـه مل يتاملـك عرشات املصاحف الرشيفة
نفسه يف أن يتوىل نسخه بخطه رغم جتاوز عمره للسبعني عاما هكذا كان دأبه مل تضعف 
عرشات السنني عزمه ومل توهن قواه بـل ظـل وهـو يتعـدى التـسعني كأنـه شـاب يف 

 يف رسه وعلنه فحفظه العرشين يتمتع بكامل النشاط واحليوية وما ذلك إال أنه حفظ اهللا
اهللا ومتعه بقواه وسمعه وبرصه حتى جتاوز املئة عام وهو حـارض القلـب يقـظ اللـب 

 .  لكل املتغريات يف حميطهًام يدور حوله مدركاب ًواعيا

 منـه حلظـة مـن عمـره ْعِضَ للعطاء املتدفق الفياض فلم تًلقد كان رمحه اهللا نموذجا
مة لدينه وأمته حتى آخر حلظات حياته وهو إمـا املبارك إال وهو يف عطاء وطاعة وخد

 إىل ً بعظمة اهللا داعياً لربه لصالح شأن عباده مذكراً لعباده أو مبتهالًا هللا أو ناصحًاذاكر
 لقد أعطى حتى حلـق بربـه وانتقـل إىل ، عىل االستعداد للقاء اهللاًعمل الصاحلات حاثا

 .قربه
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 إنه ؛ها وعلامئها ورجاالهتا يف هذا العرصوبوفاته تودع اليمن واألمة أحد أبرز عظامئ
بحق إنسان نادر من جيل نادر من العظامء واجلهابذة واألفذاذ الذين يصعب تعويضهم 

 . لتغري الظروف واألحوال واملالبساتًإن مل يكن مستحيال

 من الرجال والنساء الذين تتلمذوا عىل يديه وهنلوا العلـم ًعزاؤنا فيه أنه ترك جيال
 وعليهم وعىل أمثاهلم تقع مسؤولية عظيمة يف السري عـىل هنجـه وإكـامل ،لهمن سلسبي

 .مرشوعه

 .وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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  حممد اجلراش/العالمة

 .ك وترحالكّلِ يف حَمع اهللا كنت

 . يف أيام حياتكَمع اهللا كنت

 .مع اهللا كنت يف مناجاتك

 .مع اهللا كنت يف رسك وإعالنك

 .مع اهللا كنت يف ترضعاتك

 .مع اهللا كنت يف حلقات درسك

 .مع اهللا كنت وأنت تعلم طالبك يف مسجدك

 .نت تواجه جهاالت زمانكأمع اهللا كنت و

 . فيام أظهرته من أقوالكًمع اهللا كنت صادقا

 . يف مجيع أفعالكًمع اهللا كنت خملصا

 .غي جزاء ألعاملك التبتًمع اهللا كنت زاهدا

 . آلخرتكً مشمراًمع اهللا كنت جماهدا

 . من عباداتكً ال تستعظم شيئاًمع اهللا كنت أواها

 . من اهللا غفران سيئاتكً راجياًمع اهللا كنت منيبا

 . باحلق عىل خشبات منربكًمع اهللا كنت صادعا

 .ختشى يف اهللا لومة الئمك  الًمع اهللا كنت قويا

 . عىل من خالفكً حتمل حقدا الًمع اهللا كنت ودودا



 

 

 

٩٢ 

 . عن كل من ظلمكًمع اهللا كنت صافحا

 . لكل من قصدكًمع اهللا كنت مرشدا

 . لكل من طلبكًمع اهللا كنت عونا

 . لكل من قطعكًمع اهللا كنت واصال

 . لكل من سألكًمع اهللا كنت ودودا

 . يف وجه من لقيكًمع اهللا كنت بشوشا

 . بتالوة آيات ربكًمع اهللا كنت شغوفا

 . للوقوف بني يدي بارئكًمع اهللا كنت عاشقا

 . تلهج بأسامء خالقكًمع اهللا كنت متجليا

 . يف حمراب صالتكًمع اهللا كنت خاشعا

 . مع نبضات قلبكًمع اهللا كنت خمبتا

 . جيري يف دماء رشيانكُهّمع اهللا كنت وحب

 . اهللا يشع بني جوانحكُمع اهللا كنت ونور

 .عن هواء أنفاسكمع اهللا كنت وخوفه الينفصل 

  .مع اهللا كنت ورجاؤه يدوي يف كلامت دعائك

 . يف جواره مع كل حركاتكًمع اهللا كنت آمنا

 . بجميل صنع اهللا يف تدبري حالكًمع اهللا كنت موقنا

 .حبك هللا يزيد يف أشواقك ً صابراًمع اهللا كنت حمتسبا

 . بقضائه وقد فارقك أحبابكًمع اهللا كنت راضيا

 . بذكره يف ليايل وحشتكًتأنسامع اهللا كنت مس



 

 
٩٣ 



 . رضاه لو عىل حاجات نفسكًمع اهللا كنت مريدا

 .مع اهللا كنت والدعاء سالحك يف وجه أعدائك

 .مع اهللا كنت وقلمك يدون أمجل كلامتك

 .مع اهللا كنت ودواتك شاهدة عىل علو مهتك

 .مع اهللا كنت والكتاب أنيسك ال تفارقه يف خلواتك

 . يف حب اهللا أروع أمثالكمع اهللا كنت وأنت ترضب

 .مع اهللا كنت واأليام تشهد برفعتك عىل أقرانك

 .مع اهللا كنت والعيون تذرف دمعهالفقدك

 .مع اهللا كنت والقلوب تدمى ملوتك

 .مع اهللا كنت واحلزن يمزق الفؤاد لفراقك

 .مع اهللا كنت وأنت حتمل عىل أعواد نعشك

 .مع اهللا كنت والرتاب ينهال عىل قربك

 .بكا كنت والروح حيوم حول ترمع اهللا

 .مع اهللا كنت والرحيان يفوح من رياضك

 . وطوبى لكم بام عملتم،هنيئا لكم بام صربتم

 ، رفعـك اهللا،ًسيدي محود أحسبكم كذلك واهللا حسيبكم وال أزكي عـىل اهللا أحـدا
 وأوسـع عليـه ، وأكرم نزلـه، اللهم وسع مدخله، نور اهللا عليكم قربكم،غفر لكم اهللا

 وأحلقنا ، وأقر عينه برضوانك يا واسع الرمحة واملغفرة والرضوان، ولقنه حجته،دثهج
 وساحمنا عىل تقصرينا يا ، وأدخلنا جنتك يا رجاء السائلني،هبم صاحلني يا خري املنزلني

 .خري الغافرين



 

 

 

٩٤ 

 .. 

  عفاف حممد

ً مرتبعا يف عروش قلوبنا واليـوم َيقب..ٌنجم ودعنا وما أفل ..مهيب يف حياته ومماته 
ْروحانية عجيبة متلكتنا يوم وداعه، وكأن األشياء الكونية كلها .. ارتقى لعروش السامء

تشاركنا الوداع فنراها بكل تصاويرها تنوح و تنعي وترثي موته، كانت البطحاء املمتدة 
ًتستكب أملا وكدرا لفقداهنا ذاك البهاء الرباين ً. 

ًف من مآثره و مناقبه وقد شـحذ اجلميـع مهتـه باسـطا وشـارحا ماذا عساي سأص ً ُ
ك احلجة التـي وهبنـا اهللا إياهـا ل، ماذا سأضيف وهو ذ!سريته اجلليلة الرفيعة املنزلة؟

لنقتبس من نورها املبني، السيد العالمة اجلليل واجلبل املرشئب الذي مل يندثر ومل تسقط 
  .د عباس املؤيدأركانه يوم فارقت روحه اجلسد سيدنا محو

هامـة ..ريخ اليمن املجيد أالذكرى التي ال يمكن أن تطمس أو تشطب من كتاب ت
ًخلفت لنا ثراء دينيا بعد هنم تشبعت أرواحنا به ،كان اهللا سبحانه وتعاىل قد منحه هبـة 

فقد غشاه املـرض يف مرحلـة  ن تصعد روحه السامء برفق،أربانية ومرفأ اسرتاحة قبل 
ًلكل يدنو راجيا بلهفة زائرا وداعيامفصلية جعلت ا ً  من اهللا الرمحة له واملديد من العمر، ً

كانت مرحلة توعكه الصحي األخرية بمثابة امتداد يف غفوة ماقبل الرحيل، التف فيها 
 يف رحابـه الطـاهرة طافـت روحـه احليـة ٍ غزيرٍ وديٍكل حمبيه حوله ويف تألف فكري

ٍة يف عامل سام تراقب كل ملهوف حوهلا وكل بأنسياب مودعة كل من حوله وهي سباح
 األجواء الروحانية ألجل إجراء لقاء إذاعي يكنت أنا قد زرت بيته ذ..  الشفاءٍراج له

مع أم الشهيد حفيده أمحد وبعد أن أمتمت احلوار معها هفت نفيس وطمعت لنيل رشف 
كان الـرد قـد كلمتني له يف تسجيل صويت صغري لربنامج عهد االحرار إذاعة صنعاء ف

ًأتاين باالعتذار بأنه متوعك صحيا وأن جسده الطاهر يستسقي قطرات املغذية، بعدها 
ًتقريبا بأسبوع سمعنا خربا كاذبا انترش رسيعا بأنه انتقل إىل رمحة اهللا وكـان هلـذا اخلـرب  ً ً ً

 !.. أبعاد إجيابية بالرغم من  كونه جمرد كذبة



 

 
٩٥ 



 .. ؤال عنه إن مل تكن زيارتهحيث جعل اجلميع يلتفت له ويبادر بالس

ربنـاجمي لتال بعد ذلك زيارة برنامج إذاعي مزدوج بني إذاعة سام وإذاعـة صـنعاء 
محـود /عبـداهللا احليفـي و أ/بأرشاف اهلامتني أ   »عهد األحرار باقي« و»زمن النرص«

د أروى األنفـس رشف وكانوا قد آثرونا بزيارة محيمة للمستشفى و نقل حـي للمـشه
السيد العالمة عىل وحمبو وتم اللقاء مع الدكتور عيل محود ابنه وطمأن مجهور ، العطشى

صحته ، وكذلك أرهفنا قلوبنا وأسامعنا بصوته املتحجرش وهو يبادل احلضور أطراف 
احلديث والتي كان لسانه حينها ويف غمرة املرض يلهج بذكر اهللا، واملشهد كان حيكـي 

ًتوهجا نورانيا طغى عىل أفئدة كل  احلضور واملستمعني وكان رئيس رابطة علامء اليمن ً
 .ىل األنفسإضمن زواره الكرام وتكرم بتسجيل صويت وصل بعمقه 

عند التأمل لتلك املرحلة املفصلية يف حياة سيدنا العالمـة اجلليـل محـود تغـشاه اهللا 
ا مـن بواسع رمحته  نجد أهنا مرحلة نورانية ربانية منح اهللا اجلميع إياهـا، مرحلـة فيهـ
 فيها ،اخلشوع وفيها من الطواعية واالنسياب العاطفي املذعن لتفاصيل تلك الشخصية

من الشعاع املنري املترسب لألنفس يف دعة، جعلت اجلميع يستشعر أمهية وجـود تلـك 
اهلامة بينناً استشعروا أمهية عمق الغوص يف مـآثره و استـسقاء علمـه الغزيـر ،كانـت 

ً زكيـا تـستعذبه األرواح وتتـوق للمزيـد منـه، ويف خـضم ًأنفاسه األخرية تنثـر عبقـا
األحداث والتواريخ املنحوته ألوجاع اليمن التي طالته يف هذا الشهر منذ ماقبـل ليلـة 

م منها االغتياالت هلامات فكرية قويـة ومـؤثرة، وبعـدها ٢٠١٥ آذار مارس سنة ٢٦
اجلراح ونـستجدي بقايـا ًتفجري بيوت اهللا، وبعدها عدوان سافر، كنا مجيعا قد ضمدنا 

ًأمل يف الرجاء لرب العباد يف إطالة عمر هذا العالمة اجلليل كي يكون لنا متكأ وسـندا  ً
بني أعاصري وعواصف الزمن اجلائر لنستمد منه القوة ورابط اجلأش ، لتتغذى قلوبنـا 

وجع العدوان ووجع اجلرم واخلبث الذي خطف هباؤه  كان قد اسرتق ،ًوعقولنا إيامنا
ًوحميانـا اصـفرارا مالحمنا ى البسمة من شفاهنا وكل  فرحة وكل هبجة، ورسم عىل حت

وكآبة ، كانت قلوبنا القاحلة تستجدي االخرضار من جديد، ولكن األجل كان أرسع 
وخيم الصمت مـن ..من تلك األمنيات التي اندثرت برحيل هذه الشخصية العظيمة 

تم تشييعه والذي ترجم كينونـة جديد وازداد شحوب شهر مارس ويف موكب مهيب 



 

 

 

٩٦ 

ٌ كان تشييعه قد رسم لوحة فنية بديعة بالرغم مـن أن املـشهد حمفـوف ،هذا النور املبني
 ... باحلزن إال أنه جتلت عظمة وشعبية تلك اهلامة اجلليلة

ُ، رحل عنا جسدا وروحه العبقة حولنا رحل وخلفه إرث كبري خلفه لنا ، رحل ومل  ً
، رحل ومل يرحل معه منهجه القويم، رحل وقلوبنـا  مطبوعاتهترحل مواقفه وعلومه و

 . ًتقطر دما لفراقه

ًلكنه سيبقى حيا فينا مل يمت فـإىل .. وذرفت الدمع كل البواكي، وناحت بالعويل  
 .جنان اخللد يا عظيمنا فزت ورب الكعبة باجلنان

فزت بزهـدك وورعـك، فـزت بمـداركك ومـساعيك، فـزت بإحـسانك، فـزت 
زت بجودك، فزت بعلمك وأنـت ممـن خيـشون اهللا، ممـن فـضلهم اهللا عنـا بعطفك، ف

بدرجات، فزت بحبك هللا ياسيد العلامء، فزت يا منارة العلم، فزت ارتقيت إىل جـوار 
 .الصديقني بكل حمسنة كانت فيك

 ... ألف سالم ورمحة عىل روحك الطاهرة، ألف سالم

 . الفاحتة لروحه الزكية أثابكم اهللا
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 محود عبداهللا األهنومي/ بقلم

 كنت مع والدي وبعض الزمالء نزور مراقد أعالم اليمن من ًم تقريبا٢٠٠٢خالل 
ِأئمة أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم األبرار، وكنت رئيس الوفـد الزائـر، وخلـربة  َ ُ

َ شغل منصب مستشار الرئيس للشؤون اجلغرافية والتارخيية - أطال اهللا عمره -لد الوا َ
واألنسابية، وكان لدينا مسؤول مايل هو األستاذ أمحد األهنومي، ومسؤول إعالمي هو 
الزميل الرائع حممد إسامعيل النعمي، ورغم أن هذه كانـت حكومـة بـال شـعب فـإن 

َ، كان يتحفنـا بتـرصحياته املرجتلـة )طق الرسميالنا(مسؤوهلا اإلعالمي الذي كان هو  َ ُ ِ ْ ُ
ِواجلميلة، لكنه فجأة صمت صمت احلجارة الصامء ومل يشأ أن ينبس ببنت شفة؛ ذلك  َ َ
ْحينام أفحمته جاللة مقام السيد العالمة العابد الزاهد محود بـن عبـاس املؤيـد؛ األمـر  َ َ

سـتاذنا القـدير ِّعـىل حـد قـول أ) الـصامت الرسـمي(الذي جعله يـستحق وصـف 
 .عبداحلفيظ اخلزان حينها

َّكنـا قـد جـددنا العهـد بـسيدي العـامل والعابـد .. يف ذلك املقام يف جامع النهرين 
والزاهد، الذي كان ال يفتـأ حلظـة واحـدة عـن الرتحيـب بـزواره وحمبيـه وتالمذتـه 
واملستفتني الذين يتقاطرون بشكل شبه يومي عىل هذا املسجد للحـصول عـىل فتـوى 

ٍّلسيد العالمة محود بن عباس املؤيد، والتي كان كثري منها بمثابة حكم هنـائيا ٍ  وبـات ،ِ
ٍ فاصال الختالف كان قد عصف هبم، وربام بلغت قوة ًينتظره املختلفون ليضعوا به حدا

 .فتاواه يف التأثري واملقبولية الطوعية أقوى من أحكام املحكمة العليا ذاهتا



 

 

 

٩٨ 

َّشاءت الصدفة أن حيط الر َحل برجل عراقي بـرصي، مل أعـد أتـذكر اسـمه، جـاء َّ َّ ُ ٍ ْ
 لطيفـا دار بينـه وبـني ًللسالم، وبذل التحية واإلكرام، ويتذكر والدي العزيـز حـوارا

ِسيدي الراحل احلبيب العالمة املؤيد، حيث رحب به الراحل ترحيـب العـامل اليمنـي  ّ
ً حوت من كل فن، مـستدالِّاملعتز بأرضه، وبصنعانيته، وذهب ليرشح له صنعاء، وكم 

ً من أجود أنواع العنب يف العامل، وسـائالً وعرشين نوعاًبأن يف صنعاء بضعا متـر ( عـن َ
ُهل يبلغ عدد أنواعه مبلغ العنب الصنعاين، فرد البرصي سالم برصته، وحياه ) البرصة

  من أنواع التمر فيها، لكن احلقيقـة أن ال البـرصة حافظـت عـىلًبأكثر من أربعني نوعا
، يف الوقت الذي ظل سيدي املـوىل الراحـل )عنبها(، وال صنعاء حافظت عىل )مترها(

 .هو هو حتى لقي اهللا عز وجل

ُيعرف معظم الناس سيدي املوىل الراحل أنه ذاك املفتي الواعظ، الذي عنـد فتـاواه 
طومة َجتثو الركب، وأنه العامل اجلهبذ، والزاهد العابد، الذي ركض الدنيا، وقد جاءته خم

ًمذعنة، وحالال ِ ً زالالُ ، مما ورثه من آبائه؛ لكنهم ال يعرفون كم كان حبه لبالده اليمن، ُ
َّاملعربة عن نبض اهلوية اليمنية اإليامنية، وكم كان يـرى ) صنعانيته(وكم كان اعتزازه بـ ُ ِّ

 . ونضارة وجاللة وحضارةًيف كل منتجات بالده مجاال

ٌ املوىل الراحل اجلميلة، وجه علق يف ذهني ذلك وجه وضاء واحد من وجوه سيدي
ِّعىل هامش قضية عابرة، أمسكت بخيوطها ذاكرة والدي الذي ما فتئ يذكرنا باحلادثة  ُ
واحلوار، وكم هي الوجوه اجلميلة األخرى، وكم هي األبعاد الرائعة التي كان عليهـا، 

الرتبـوي إىل جـواره ال يعرفها إال من قـاده احلـظ أو القـرب العـائيل أو التعليمـي أو 
 .الكريم، وفنائه الرحب

ِّلست الوحيد الذي انبهر بإخالصه واستغراق ذاته يف اهللا وما يقرب إليه منذ أن رأته  َ ُ
م يف جـامع النهـرين، إىل ١٩٩٢عيناي يف إحـدى فعاليـات دورتنـا الـصيفية يف عـام 

يف جـامع مواعظه الكثـرية واملـؤثرة التـي حـرضناها، وسـمعناها يف أعـوام الحقـة، 



 

 
٩٩ 



الشوكاين، حتى أثقل به كرب العمـر عـن احلـضور، ومنعتـه الـشيخوخة عـن اخلطابـة 
، لكنها مل متنعه عن حضور اجلامعة يف املـساجد أو القيـام بـالفتوى والنـصح واإلمامة

 .واإلرشاد

 لنا نحن الذين ندعي أننا نسلك ذلـك املـسلك، ًإن يف رحيل سيدي املوىل لعربة وآية ونذيرا
ٌ أمـر ذو قوف عىل بعض املالمح والدروس التي يمكن استفادهتا من سـريته العطـرة وألن الو

أمهية يف ظل وضعية خاصة بنا بعد رحيل عاملقة العلم وبقائنا نحن املتعاملني، الذين ال جييـدون 
َّ حول هذه الشخصية الكريمـة، لعـل يف هـذا ًالتعامل مع بعضهم، فإنني قد آثرت أن أقف مليا

 عىل معاجلة بعض اإلشكاالت احلركية واألخالقيـة ً وآخرين ثانياًساعدين أنا أوالالوقوف ما ي
َوالسلوكية والدعوية التي بالتأكيد كان سيدي املوىل الراحل قد جتاوزها، ومل تكلفه الكثـري مـن 

 .العناء

  :دراسته

ِّنشأ سيدي املوىل الراحل يف بيئة علمية تقدس العلم، وتعظم اهلجرة لطلبه، وتـرى ّ 
ُّالفضل كل الفضل يف التقلب بني ثنايا شظف العيش من أجله ويف سبيله، كان والـده  َّ
السيد العالمة عباس بن عبداهللا املؤيد عامل الدولة عىل منطقـة حبـور وغربـان، مـن 

: حمافظة عمران، وكان رجل دولة من الطراز األول، حتى قيل يف املثل باللهجة الدارجة
، غري أن هذا احلاكم احلازم كان ابن زمنه اجلميل، ورضيع )قطع الراس وال أمر عباس(

ٍثقافته البناءة، فلم يشأ ألوالده أن يرثوا مهابة الدولة وجاللة العلم بعقول فارغـة مـن  ِ ْ

ٍاملحتوى املقبول، وأدمغة خاوية عىل عروشها؛ لذا أرسل هبم إىل هجر العلم النائية عن 

 .ن والعلوم الرشعيةالدار، والبعيدة القرار، لتعلم القرآ

، من بني )ثقافتنا(ِّهـ يقلب سيدي املوىل الراحل عن جواب ملا أثارته جملة ١٤٣٤يف 
ركام أشجانه وشجونه عن تلك املرحلة، فإذا به يكشف من غري عمد، أن مرحلة طلبه 

 وهـو ابـن عامـل -للعلم كانت مليئة باملصاعب، والشظف، والغربة، واملشاق، وأنه 
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َّعاين األمرين، من انعدام الكتاب، وقلـة ذات اليد، فكان ذاك العـصامي  كان ي-دولة  َّّ ِ ِ
ًاهلامم، الذي يقتطع بعضا ِ َ َ َّ من أوقاته املكتظة بالنشاط والتحـصيل يف انتـساخ الكتـب، ُ

ًليوفر لنفسه أوال ِّ مـن وراء كـل ً الكتاب الذي يقرأ فيه دروسه، ولكـي يكـسب ثانيـاِّ
ًن يواجه هبا بعض أحوالـه، ويلبـي شـيئا بقش، كا٨كراسة ينتسخها  ِّ  مـن احتياجـات ُِ

 .ّتعلمه

تضم قائمة شيوخه العرشات من أعالم تلك املرحلة، كام تضم قائمة مقروآته الكثري 
من الكتب يف خمتلف املجاالت العلمية والثقافيـة، ومـن بينهـا كتـاب حيـاة احليـوان 

اليوم يف هذه املرحلة، وتقاعـسنا الكربى للدمريي؛ ويف هذا إشارة إىل خطورة مسلكنا 
عن طلب العلم، وعن نرشه، واالهتامم به، وتبني كم من املسافات الـشاسعة الذهنيـة 
َّوالتوعوية والثقافية قد طوحت بنا عن تنكُّب هذه اجلادة املحمودة التي توارثها هؤالء  ّ

ًرؤساء جهاال( عن كابر، فرصنا ًالسلف كابرا َ يسألون فيفتون، فيضلُ ُ عىل ) ُون ويضلونُْ
ْحد عبارة أحد أحاديث املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم، إال من عصم اهللا، مقارنة  َ

 .بام كان عليه أولئك السلف الكرام

ِولست بحاجة إىل سوق القصص وذكر احلوادث التـي حـث فيهـا سـيدي املـوىل  َ ُ
ة حتـت أديـم أفضل وظيفـ"الراحل طالب العلم عىل االهتامم بطلب العلم، واعتباره 

 .، وال خيتلف حوهلا اثنانً، فمواعظه الكثرية تفيض هبذه الفكرة فيضانا"السامء

  :مواعظه وإرشاده

ِيف التسعينات من القـرن املـايض ويف العــقد األول مـن القـرن اجلـاري الواحـد 

ِّوالعرشين طغت موجات الفكر الوهايب والثقافة السلفية املتعصبة عىل صنعاء وغريها  ِ ُ ْ َ
ٍّ بشكل حاد داخل املجتمع، وبـات ً ومذهبياً طائفياًانعكس هذا فرزافمدن اليمن، من 

كان أندر املساجد التي ) جامع الشوكاين(غري أن  )الضم والرسبلة(حديث املساجد هو 
يؤمها الناس عىل اختالف مذاهبهم، وترى فيه املنتسبني إىل مجيع املذاهب، والتيـارات 
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افية؛ ذلك أن خطاب ومواعظ سيدي املـوىل الراحـل كانـت الدينية واالجتامعية والثق
، استطاعت أن تكرس "من القلب وإىل القلب"جامعة للقلوب، عاصمة من العيوب، و

ًالقيود املفتعلة من قبل السلطة وأدواهتا، وأن تقدم نموذجا ِ للعامل املسلم، ً ورائداً خمتلفاِّ ِ

ار الـشد إىل اهللا، وتعزيـز حالـة واخلطيب املخلص يف عمله هللا، الذي يتحـرك يف مـس
 .االرتباط به تعاىل، والثقة فيه، والنظر إليه، واإلخالص له

ال أحد ينكر لذة تلك املواعظ، وال أحد ينسى تقاطر اجلامعات الكثرية والكثيفة من 
أماكن بعيدة لسامعها يف يوم اجلمعة، وللتربك بزيارة شيخنا اجلليـل الوقـور، الـذي ال 

ف بني يديه إال أنك أمام زين العابدين، أو ولدي رسـول اهللا صـىل اهللا ُتشعر وأنت تق
 .عليه وآله وسلم احلسن أو احلسني عليهم السالم

وشتان بني مسجد كان يدعو مصليه إىل اإلخالص هللا وذكر اهللا يف كل أوان وحني، 
ِّوإىل األخالق الفاضلة، والطرائق املحمودة، ومـسجد يلعـن منـربه خمالفيـه، ويـوز ُ ع ٍ

ِّالتهم، واأللقاب والشتائم عىل كل من ال يروق له، بـل وحيـرض عـىل علـامء يمنيـني 
َويفرتي عليهم املعائب والتشويه، ويعمل عىل متكني النفوذ الوهايب يف اليمن من ذلـك 
ُاحلني، ليخربنا الزمان أن ذلك العمل كان يراد منه التهيئة للقبول هبذه احلالة القائمة من  ِ

 .مجي اإلجراميالعدوان اهل
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)٢( 

َيف هذه احللقة حيلو احلديث عن بعض مآثر هذا القارع عىل اهللا بابه، والراحل إليه،  
 .والتي سأتناوهلا يف هذه العناوين، لعل اهللا ينفعني والقراء األعزاء هبا

 :يف خشية اهللا.. احلاااااصل 

ًانفجرت بالبكاء والضحك يف آن وأنا أشاهد مقطعا ِ ٍ ِيـوب لعـاملني جليلـني، مـن  عىل اليوتُ ْ َ
ُّأبرز علامء العرتة الطاهرة يف اليمن، يسأهلام تلميذمها املدل عليهام أثناء تصويره هلام، عن ما بلغـاه  ِ ُ ُ

ِّ، كانـت أسـئلة ذلـك املـصور ً وهباء وجالالً ونوراًمن العمر، فيجيبانه ووجوههام تتألال برشا
َبتـه االسـتكثار يف الـسؤال، عـىل غـرار قـول ختفي وراءهـا حم) وهو األستاذ قحطان اآلنيس( َ

 : الشاعر

ـتياق ــ ـــسؤال اش ـــن ال ـــري م ٌوكث ِ ُوكثـــــري مـــــن رده تعليـــــل   ٌ ِّ ٌ   

ْ، انطلقـت ً عامـا٩٤وملا استخلص السائل أن عمر سيدي الراحل كان ذلك احلني  َ
، أي العمر عىل )احلااااصل: (ذروة اإلثارة من فم سيدي الراحل بجوابه اخلتامي، بقوله

ٍا النحو هو احلاصل، مرافقة لضحكة كانت أمجل من الصبح إذا تنفسهذ ِ. 

ّمل يكن هناك أمجل من مفاكهة سيدي املوىل الراحل إال ابتساماته النادرة، ومل يضارع جديتـه   ِ ِ َ ُ
ٍالرصينة سوى يقينه بعظم الباري تعاىل يف وعيه وقلبه وعقله؛ ذلك أن أي متحدث منا معه كان  ِِّ ُ َّ

ف الرجل ونصف وعيه ونصف عقله ونصف روحه فقط كانت حارضة يف مقام يشعر أن نص
ٍالدنيا، لكن بقيته كانت حتلق يف عامل آخر، كانت ترفرف يف دار أخرى، كانـت تـأنس حلـضور  َ ٍ َ ِّ َ َّ

ًآخر، لقد كان مستغرقا َ  يف تعظيم اهللا وتوقريه وإجالله وخشيته؛ وهلـذا مل يكـن لديـه اسـتعداد ْ
 .دنيا ولو بيشء قليل، أو بمتاع بسيطللحضور يف عامل ال

َّوعىل جاللة قدره املنيف، وهباء حمياه الوضاء، وسيامه القدسية الزاهية، ال تستطيع   ُ ِ ِ ُ ِ ْ
 لنظرات ذلك الشيخ الوقور، وطبيعة عالقته باآلخرين، سوى أنه ذلـك ًأن جتد تفسريا

ُالرجل الذي كان حيرض قومه منه لسانه الرطب بذكر اهللا والعظ ُة والتذكري، وقلبه املفعم َ
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باملحبة واإلخالص، أما فكره وآماله وطموحاته ومستقبله فقد كان يف مكان آخر، إنه 
ٍليس سوى اآلخرة وما أعد اهللا فيها من نعيم للمطيعني، ومن عذاب مقيم للعاصـني، 
ّفهو واجلنة كمن قد رآها، فهو منعم فيها، وهو والنار كم قد رآها، فهو فيها معذب، كام  ٌ َّ

 .وصف أمري املؤمنني عليه السالم املتقني

اته، وهلذا كان حـضور اهللا لقد استغرق حب اهللا وتعظيمه واالنشداد إليه مجيع تفاصيل حي 
ًيف قلبه، ووعيه، وحتركه، وعظاته، وعلمه، وتعليمه، وعالقاته، بشكل مل يدع للدنيا فيهـا نقـريا ٍ 

 ً.وال قطمريا

ال تكاد خطبة من خطبه، وال موعظة من عظاته، وال جملس من جمالسه، ختلو مـن  
 ذكر اهللا، وأن يكون اهللا ، ودعوهتم إىل"ال تنسوا ذكر اهللا"نصيحته للحارضين إياه بأن 

 . بعمق يف وعيهم، وفكرهم، وأرواحهمًحارضا

ال يف سفر وال يف حرض وال "، "ال ننسى اهللا طرفة عني"، ً" أبداًأن ال ننسى اهللا أبدا "
 يف الليـل ويف النهـار ويف ًاذكروا اهللا كثـريا"، "ال تلهوا عن ذكر اهللا"، "يف ليل وال هنار

، هذه العبارات وما شاكلها هي العبارات كان يـسمعها "الناألسحار ويف الرس واإلع
املستمعون ملواعظه، وهي التي كانت تتكرر عىل لسان الرجـل يف كثـري مـن املواقـف، 

ِلسانه الذي تعلقت أنياطه بمحبة اهللا وتعظيمه وتذكره الدائم واملستمر ُّ ِ ِ َّ. 

  :قرع الباب وانتظر اجلواب

َنا معرش طالب العلم أن نقرع باب اهللا يف كل أوان ْوإن أعجب فمن إيصائه الدائم ل  َ
وحني، وتعجبني تلك الفلسفة اجلميلة، التي جتعل املرء مسؤوال عن أعامله واجتاهاته، 

ًوأن عليه أن يبذل جهدا  ولو بقرع باب، أو دقه، وبنداء الباري، حتى تنفتح له أبـواب ُ
 .التوفيق، والسداد، واخلري، واهلداية
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ْمل تغب عن  َّدق باب اهللا"ه عبارة ِ  يف معظم وصاياه ونصائحه، وحني نصح طـالب علـم، "ُ
  يف اهلدايـة، وأنً، وكأنه يستشعر أنه عىل املهتدي أن يبـذل سـببا"دقوا عىل اهللا بالعلم": قال هلم

ِّ عمياء، تصيب اخلاطئ والعاثر، بل هي مسؤولية هتيـئ ملـسؤولية ًأبواب الرمحة ليست حظوظا
ِ ال بد من طرقه ليلج بك إىل أبواب أسعد وأفخم، وكأن الطـرق هـو إشـارة ٌأعظم، وهي باب ْ

املرور وكلمة رس العبور من القلوب إىل احلق تبارك وتعاىل، مؤذنة بأهنا عـىل حالـة مـن التهيـؤ 
 .واالستعداد ما جيعلها منتفعة هبدايته تبارك وتعاىل

َّحيتفظ يوتيوب بدرس مرئي، حري بأي طالب علم أن يط  ٌّ ِلع عليه، ليعرف حرص ٍ
سيدي الراحل رضوان اهللا عليه عىل العلم، وعىل اإلفـادة، حتـى وقـد أنـضاه الـدهر 
َّبحدثانه، وكان فيه ينصح حي شيخنا العالمة الشهيد الـدكتور املرتـىض املحطـوري، 
والشيخ العامل الدكتور حممود ممدوح املرصي، والسيد العالمة أمحد بن لطف الديلمي، 

، أي قبل أربع سنوات، بتلك النصيحة التي مل ختل منها هـ٣٤٤١م له يف عام يف زيارهت
َّموعظة وال خطبة، إهنا الدق عىل باب اهللا، وأنه الكريم الذي ال يرد من دق بابـه، ويف 

ِ، شطر بيت علق يف ذاكرتـه التـي أثخنتهـا )سالم اهللا عليه(سياق تلك النصيحة أورد 

َّفمن دق باب : (ل، وهوُاأليام العتاق، والسنون الطوا ْ ْكريم فتح.. َ َ ، وملا أعاد شـيخنا )ٍ
 :املحطوري ذلك البيت مع السابق له، بقوله

ْولذ باملتاب   ْأمام الذهاب.. ُ

 ٍكريم فتح.. َّفمن دق باب 

َ يتلفت تلفت املحتاج، ويشتاق اشتياق الوهلان، لـدواة )ُسالم اهللا عليه(إذا بسيدي الراحل   ُُّ َّ
كتب ذلك البيت؛ لكي يتيرس له حفظه وهو صاحب الـذهن املكـدود بوعثـاء وقرطاس، ليست

 .السفر يف طريق الزمان الطويل والشاق

َما أحرص هذا اإلنسان عىل العلم، ال بل ما أكثر انشغاله .. يا أهللا   َ عـام سـواه، باهللا َ
َوما أكثر حتليق ذاته بعامل القدس، وما أمجل أدبه يف حرضة مواله الباري ا َ ُ خلـالق، ومـا َ
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ِأكثر حثه عىل التحرك بفاعلية نحو اهللا عز وجل؛ هلذا كان يويص بطرق وقرع باب اهللا  ِ ْ ُّ ََ َّ
ُالكريم، واملتعظ بحق يعي ماذا يعني أن تدق باب كريم عظيم غني، ومن شأنه هذا ال  ُ َّْ ََ ٍّ ٍ ٍ َّ ٍّ

 .ُيمكن أن يعود قاصده خاوي الوفاض

كرر فيها سالم اهللا عليه حثه عىل قرع باب وهل مرت عىل مسمع أحدنا موعظة مل ي 
 .ذلكم الكريم تبارك وتعاىل

 :ّكم ردد بصوته العذب عىل مسامعنا

ـاد ــــــ ـاب ون ــــــ ِإقـــــــرع الب ـا   ِ ـا رفيقــــــ ــــــ ـادًي    بالعبــــــ

ـــــد ـــــن عب ـــــد واب ـا عب ــــ ٍأن ـادي   ٌ ــــــــ ـــــــــرة غ   وإىل احلف

ـــــــــن ـيس يل زاد ولك ــــــــ ـــــك زادي   ٌل ـــــي في   حـــــسن ظن

  حسن الظن .. ًزادنا أيضا

 وهو املتعلق بأهـداب اهللا، –َّالتي ظل سيدي الراحل ) باب الكريمْقرع (إن فلسفة 
َ يشنف هبا األسامع يف مواعظه، ختفي بقدر ما تظهر حـسن - ًوالواقف خلف بابه دوما ُِ ُ ِّ

ظن ذلك العابد الزاهد باهللا تعاىل، وأنه كان شديد اخلشية هللا، يف الوقت الذي كان فيـه 
َّعادلة الكريمة فاز األولياء الصاحلون، وحلق األنبياء عظيم الرجاء له تعاىل، ويف تلك امل

 .واملرسلون

َحسن ظنه باهللا تعاىل، وانقطاعه إليه، شغله عن مهوم الدنيا، وعالئق العباد، وآفات   َ ُ ُ
َ عن حالة النزاع واخلالف مع أي شخص آخر يف هذا العـامل، ًاملشاحنات، وأبعده متاما

 عيوب اآلخرين، وسوء الظـن هبـم؛ ال بـل كـان  عن البحث عنًبل وذهبت به بعيدا
ِبإحسانه اجلزيل والواسع لعامة الناس وخاصتهم إنام يتحرك يف سوح الكريم ويف فنائه  ْ َ ِ

ُاخلصب؛ لكي يسعد برضاه، ويتجمل بالقرب منه، وحيلو مقامه لديه َُّ ْ َ. 
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: ُ، فقلتًعا شجاً كريامً كان جوادا)سالم اهللا عليه(أمجع الواصفون واملتحدثون أنه  
ُتلك صفات من أحسن الظن باهللا تعاىل، ونعوت  ُّ َمن تيقن باخللف فجاد بالعطية"َ ّ ْ ، أمل "َ

ُّيقل جده أمري املؤمنني عليه السالم ْ ُإن البخل و اجلبن و احلرص غرائز شتى، جيمعها ": ُ ّ ُ ّ
ّسوء الظن باهللاّ ّ ُ". 

ِّيوصـلهام إىل حـي أخيـه ِذات مرة طلب من أحد أبنائه أن حيمل حقيبتني كربيـني ل  ِ

السيد العامل عبداهللا بن عباس املؤيد، وكان ابنه ال يدري ما فـيهام، لكنـه فـوجئ أهنـام 
ِمكتظتان باملال، وفوجئ أن أباه سيدي الراحل يطلب من أخيه توزيعهام عىل املحتاجني 

ًوالفقراء، وملا توسل إليه ابنه املحتاج أن يعطيه شيئا َ : ه، وقـال لـهَّ منهام، بـش يف وجهـُ
 ."هذا للفقراء.. الذي خلقك سريزقك "

ْمن من هذه اجلامهـري :  يلًسألت رفيقا.. ُوملا رأيت اجلامهري التي تدفقت يف تشييعه   ِْ َ
ًأحب سيدي الراحل ألنه أكسبه شيئا ً، أو أمل فيه خرياً مادياّ ً معجالّ ؟ وهل تظن أن كل ّ

 ، فأحبوه ملا يف يده؟هؤالء كان سيدي الراحل قد أغدق عليهم النوال

َريخ كسبة املـال، ال بـل إن أألن موته كان ينبغي أن يكون هناية ت.. بالطبع ال أحد   َ
ِّ هللا ومن أجله؛ ألنه الذي أحب اهللا وأقبل عليه دون كل مـا ً خالصاًمجيعهم جاؤوا حبا َّ

مـن  ُاهللا ؛سواه، فزرع حبه يف قلوب عباده، وأنبت احرتامه يف وعي خالئقـه، وهكـذا
ّوجه كل مهه إليه   .َّسخر له القلوب، وبرأه من العيوب.. َّ

ِّوبعد هذا أال جيدر بنا معارش املتحـركني يف حقـل الـدعوة واإلرشـاد واجلهـاد أن  
َّنتخلص من أسوأ األدواء التي تعـصف بمجتمعاتنـا، ومتـزق ثقتنـا ببعـضنا، وجتعـل 

ِّالذي يعرب يف كثري من موارده األعامل والنشاطات شذر مذر، إنه سوء الظن باآلخرين، 
ٍعن سوء الظن باهللا تعاىل، وعن نقصان يف أخالق األخوة، وفوىض يف سيامء الصداقة، 

 .ٍوتلكؤ يف براهني العمل عىل أساس األمة الواحدة
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  :بره بوالديه

َوالدان كبريان تقدم هبام العمر، وبرحت هبام حوادث الزمان، شـاء اهللا أن يبتلـيهام   ُ ّ َّ
ً واملرض والكرب يف آن واحد، ليبلومها أهيام أكثر صربابالضعف  ً، وليبلو ولـدمها أيـضاٍ

ً ووفاء وجتمالًكيف يكون برا ً وحتمالُّ ُّ. 

ٍ ذا جثة كبرية، قد حبسه حابس الضعف يف زاوية غرفة يف البيت، ال يـسطيع ًولنتصور والدا ِ ُِ َّ ُ
اكرته، فال يميـز بـني األشـياء، وهنـاك يف ، حتى إىل بيت اخلالء، ثم تغادره ذً وال انتقاالًحراكا

َّاجلانب اآلخر يف زاوية من زوايا ذلـك البيـت أم جتعـد جلـده َا، وتقحـف جـسدها، وأقعـد ٌّ ُِ ُ َ َّ
ٍمها، وابتليت بمرض عصبجس ْ َ ِ ُ ، فال تستطيع حتريك جسدها، حتى مـن جانـب إىل جانـب يُ

 .ٍآخر، فإذا هي يف حالة هي أحوج ما تكون إىل املساعدة

ِناك ولد هلام، قد شغف بطلب العلم، وهو الضنني عىل وقته الثمني، الذي نـذره لطلـب وه  ُ ٌ
 .العلم وحتصيله، ومالحقة الشيوخ البارزين، لكن حال أبويه جمتمعني كان ذلك احلال

ًلقد كان سيدي املوىل الراحل ذاكم الولد، الولد البار الذي ينام ليله قائام  ، ال ً قاعداَ
ِّمه إال عىل صوت أبيه، وال يصحو من غفوة إال عىل منبهه الذايت يف الفينة ِيبارح زاوية أ

َبعد األخرى، ليحمل جسد والده الضخم عىل جسمه النحيل إىل بيت اخلالء، وما إن  َ
ُيعيده مكانه حتى يرى أن قد حان الوقت لتقليب جسد أمه من يمنتها إىل يرسهتا، وبينام  ِ ُ

ُهو يْكمل إطعام أمه لقمة  ِ ُلقمة، إذا به يتحرك إلطعـام أبيـه بـنفس الطريقـة، ومتـيض ُ َّ ُ
ُّالسنون به وهبام عىل ذلك النحو، من غري برم وال ضجر، وال تأفف وال تعفف ُّ َ . 

هل أجد نصيحة أستخلصها من هذا الدرس العظيم ملعارش األبناء والقراء األعزاء  
ِوتعليله ذلك الصرب وذلك الرب، ُّإال ما ختم به سيدي الراحل من تذكره لتلك احلادثة، 

ِما بال يصرب) سلعة اهللا الغالية(الذي يشتي اجلنة «: وهو قوله سالم اهللا عليه ّ ِ«. 

  :أهيا القوم

ِذي يشتي اجلنة ما بال يصرب«  .، والسالم»ّ
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 يارس عبد الوهاب الوزير

 بمستوى أن أحتدث عن سيدي محود، ولكني سأكتب عنهم من بـاب الوفـاء لست
ًوالعرفان والتامسا ليشء من نفحات بركتهم التي كنا نلمسها يف حياهتم، ونـزوال عنـد  ً

  :رغبة وطلب األخ العالمة أمحد املروين حفظه اهللا، فأقول وباهللا التوفيق

ملؤيد، فهي شخصية نادرة مجعت من الصعب اإلملام بشخصية العالمة الزاهد محود ا
العلم والعمل وحتررت من قيود الدنيا بمختلف مستوياهتا املادية واملعنوية، فطهر قلبه 
كأبلغ ما يكون وحقق معنى اإلخالص والتفاين يف اهللا يف أسمى درجاته، هذا ما نـرى 

 ).ًوال نزكي عىل اهللا أحدا( من قبلنا ُهُركَّدَوندرك وأ

منذ شبابه، وممن عرفه الوالد العالمة الويل عبد الرمحن بن حسني لقد عرفه الفضالء 
ًالشامي والذي كان يثق فيه كثريا ويشيد به، وسيدي محود كذلك كان يعرف له فـضله 

كان سيدي عبد الرمحن الشامي ممن ينطبق عليه قول رسول : ًوقد حدثني مرة عنه قائال
 ).علامء أمتي كأنبياء بني إرسائيل(اهللا 

ك اإلمام حييى محيد الدين الذي أظن أنه عرف سيدي محود كذلك، أما أبناؤه وكذل
 فمن املعروف معرفتهم له، ولذلك كان بعضهم حيرص عىل أن يدرس - أو معظمهم–

 أن سيدي محود :أبناؤهم عىل يديه، حدثني الوالد العالمة احلسن بن احلسن بن اإلمام
: مالحظـة(بن احلـسن إىل دار احلجـر،  كان خيرج لتدريسه هو وأخيه الشهيد عبد اهللا

ذكري لإلمام وأبنائه هنا ليس العتبار سلطتهم ونفـوذهم ومنـصبهم الـسيايس وإنـام 
 ).ًملنزلتهم الروحية فاإلمام عليه السالم كان إماما للمتقني وأسوة للمؤمنني
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كان سيدي محود سالم اهللا عليه كثـري العبـادة والـدعاء وتـالوة القـرآن والتعلـيم 
كـان ال يرتـاح إال وقـت النـوم : عيل محود. العمل الصالح لدرجة قال معها نجله دو

 .وبقية وقته عمل هللا

 وإن كان يـشري إىل زكـاء -لكن فضله وعظمته بنظري ليست هنا، فكثرة ذلك كله 
 إال أنه ليس هو اجلوهر، فالقيمة اجلوهرية لكل أعـامل سـيدي محـود -وقرب من اهللا 

روحيته التي يامرس من خالهلا كل تلك األعـامل، إنـه : ًأوال: ينتتحدد بنظري يف أمر
طوال فرتة احتكاكي به التي تزيـد -، والذي ملسته منه )األنا(يقوم هبا بتجرد كامل من 

  . أنه مل يكن يفكر يف نفسه ألبتة، وسآيت عىل ذكر أمثلة-عىل عرشين سنة

ا فيقوم بالعمل املطلـوب وال الوعي والبصرية واحلكمة التي كان يتحرك هب: ًوثانيا
) باملطلوب(يستفرغ أوقاته فيام ال طائل وراءه، أعتذر وأقول إن التعبري ووصف عمله 

، كان يقوم بأحسن العمل ويتكلم )األحسن(غري دقيق بل الصحيح هو التعبري القرآين 
بأحسن الكالم، ويتحىل بأحسن السلوك، كل هذا بحسب طاقته وجهده، ولألسف أين 

درك فطنة وحكمة سيدي محود إال بعد االحتكاك بخضم األحداث ومعرفتي الناس مل أ
وطبايعهم وطبيعـة التغـريات التـي حتـصل يف املجتمعـات مـع التقلبـات واملوجـات 
السياسية، فرصت أعرض الكثري من األمور عىل ما كنت أعرفه من سرية سيدي محـود 

وعلو مقـامهم ومنـزلتهم إال بعـد فأراها أمحد سرية، وهكذا مل أعرف قدرهم احلقيقي 
 .فوات األوان وبعد أن أقعدهم املرض، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

   :اإلخالص ونسيان األنا

سيدي محود كان يعمل من أجل اآلخرين ومل يكن يفكـر يف نفـسه، كـان يتجاهـل 
 املـؤمن (:الترصفات غري الالئقة، ويتغافل عن عدم تقديره، ويساير الناس عىل قاعدة

 ).ٌّغر كريم

  :ويف هذا اجلانب أذكر بعض املواقف له
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كانت تنظم فعاليات إحياء املناسبات اإلسالمية يف جامع النهرين ومنها ذكرى  - 
هـذا مـا أتـذكره يف (ًعاشوراء، وكان يتحدث فيها غالبا البعض من طالهبـم 

ً، وكانت تطول الكلـامت أحيانـا )الفعاليات التي كانت تنظم بعد التسعينيات

لدرجة أنا ال نخرج من اجلامع إال الساعة التاسعة، كـل هـذا وسـيدي محـود 
ًصائم مل يفطر إال بتمريات وماء وربام تناول عصريا، وبعد أن يكمـل اجلميـع 

 وهو العامل اخلطيب الـذي –خطاباهتم يعطون الكلمة لسيدي محود فال يقول 
ن والولـد مـة فـالقد سمعنا الولد العال:  غري–يتلهف اجلمهور لسامع عظاته 

وأشـار إىل عظمـة اإلمـام احلـسني ثـم خيـتم ... العالمة فالن والولد العالمة
ًوهو بذلك يريد فيام أظن أن يعمل درسا يف تالوة (ًالكملة بقراءة الفاحتة مجاعيا 

 ).ًسورة الفاحتة مستغال احلضور الكبري يف تلك املناسبات

يا ستنتهي، ولذلك كان يعمـل عـىل إن سيدي محود كان يدرك أن أيامه يف هذه الدن
ربط الناس بمن بعده من العلامء، وأشهد أين مل أعرف أنه غمز أو ملز أو انتقص من أحد 

 .ًأبدا، لقد كان بحق حالة فريدة ونادرة فسالم اهللا تعاىل عليه

مثلام كان يربط الناس بطالبه كان يربطهم بغريهم من العلامء، وأذكر يف هذا املقام  -
 جليلني؛ السيد العالمة املجاهد بدر الدين احلوثي الذي حـرض يف إحـدى عاملني

فقام سيدي محود بعـد ) ٢٠٠٠أظنها سنة (السنوات ذكرى عاشوراء يف النهرين 
ًأن تكلم املتكلمون وحتدث كالعادة مشيدا بمن سبقه يف احلـديث، ثـم قـال كـام 

ورفـع كفيـه (بدر الدين واآلن نستمع إىل كلمة من السيد العالمة : أتذكر باملعنى
بن أمري الدين احلـوثي، لقـد كـان هلـذا ) ًفاحتا هلام مع نطق اسم السيد بدر الدين

املوقف أثر كبري عيل وعىل الكثري ممن حرضه وما زالت صورهتم تلك بني عينـي، 
 .ًوكانت تقريبا بداية معرفتنا وتعلقنا بسيدي بدر الدين احلوثي



 

 
١١١ 



مة الكبري أمحد لطف الديلمي الذي ربط به سيدي محود والعامل الثاين هو السيد العال
ًبعض طالبه، ثم كان يكرر ذكره يف منرب جـامع الـشوكاين داعيـا إىل حـضور دروسـه 
ًومذكرا ببعض العلامء الذين كانوا يقسمون األسبوع نصفني نصفا خيتلون فيه للعبـادة  ً

يب الناس إىل ذلك ًونصفا يدرسون طالب العلم، وكان لتلك اخلطب دور مهم يف تقر
ًالعامل النحرير، وإن كنت مقتنعا أن األكثر يف جمتمعنـا مل يعـرف بعـد قـدر أمثالـه مـن 

 .العلامء

ربام (ًكان عمله يف دار اإلفتاء مرهقا وضغطه كان يأخذ جل وقته، لكنه عندما تركه  -
ارتاح وقلت مشاغله، فكان جيلس يف جامع النهـرين بعـد العـرص ) ٢٠٠٣سنة 

ً كتاب اهللا، أنا أستحي أن أحتدث عن أنـه كـان يقعـد يف اجلـامع وحيـدا ويتلو يف

ًونحن طالب النهرين مل نستغل حينها حضوره ونفتح دروسا جديدة عنده، كان 

خلـوهم يـذكرو .. ال احد يشغل سيدي محـود: البعض فيام أتذكر يقول بسذاجة
نـه حـارض لكـل ، مع أين متأكد من أنه كان يقصد اخلروج للجـامع ليقـول إ!اهللا

  .طالب يرغب يف فتح دروس لديه
ًوكام أتذكر أنه بعد فرتة انقطع عن اخلروج ولكنه مل يلم أحـدا وال عاتـب أحـدا وال حتـى  ً

 .بالتعريض أو التلميح أو اإلشارة من بعيد، فسالم اهللا عليه

بعـد (كان سيدي محود يواظب عىل دروسه بعـد الفجـر وبـني املغـرب والعـشاء  -
، وال أتـذكر أنـه )ًنة وصالة الفرقان التي مل يكن يرتكها يوما فيام نعلمركعتي الس

 حتى يف يوم العيد، وكان حيـرص عـىل التـدريس - لغري عذر مانع–انقطع عنها 
حتى لو مل يكن أمامه غري جمموعة بسيطة أو حتى شخص واحد، لقد كان يعمـل 

 .واجلامهرييةبية هللا ومل يكن يعمل ليعرتف الناس له بالفضل أو ليكسب الشع
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   :إحسانه

) تـوزة(إحسان سيدي محود معروف مشهور، ولكني أريد هنـا أن أشـري إىل قـصة 
سيدي محود، فنحن مل ندركه وهو يلبس توزة، وعرفنا الحقأ أنه كان لديه توزة فأنفقها 

وأظن أنـه التقـى (عىل بعض الفقراء؛ حيث اجتمع جمموعة من فقراء هتامة فيام أتذكر 
فتأثر سيدي محـود لفقـرهم الـشديد ودعـا مـن كـان معـه ألن يبـادروا ) امةهبم يف هت

لإلحسان إليهم، أما هو فقد وضع هلم التوزة التي كان يلبسها والتي أظنها كانـت مـع 
ًاجلنبية وتساوي مبلغا كبريا جدا ً ً. 

  :أخالقه

ول كان سيدي محود آية يف األخالق احلميدة والتواضع، ال يتعاىل عىل أحد وال حيـا
  :ًأن يفرض هيبته عىل اآلخرين أبدا

سيدي محود عندما يرسلوين إىل أحـد : أتذكر أن األستاذ فايز الصباحي قال يل مرة -
وال يمكـن أن : ، قـال)ونحو ذلك( قل لفالن عمي محود رسلني إليك :يقولو يل

 . قل سيدي محود، مع أهنم يدركون أنا ال نحب مناداهتم إال هكذا:يقولو
ّيدي محود يدرس يف جامع النهرين بعد الفجـر وبـني املغـرب والعـشاء، وكان س  -

ًفكان يثني رجليه وال يمدمها أبدا حياء من مـدمها يف وجـوه الطـالب واملحبـني 

ًاملتحلقني حوهلم، حتى شق ذلك األمر عليه ومع ذلك ظل مرصا عىل موقفه رغم 

ة مـع مـا بلغـه مـن إحلاح الكثري عليه بأنه ال غضاضة عليه يف مد رجليهم خاصـ
العمر وهو رافض، ويف النهاية اهتدى أحد املؤمنني املحبني مـن آل االسـطى إىل 
ًفكرة أن يعمل له شيئا شبيها بالصندوق يضعه أمامه ويغطـي رجليـه إذا مـدمها،  ً

 .وكان ذلك يف هناية التسعينيات فيام أتذكر
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ّمن أكثر املواقف تأثريا عيل أنه يف إحدى الفعاليات أل - قى كلمة وهو جالس يف بقعته ً
ّاحنا بندرس هؤالء الطالب الصغار ونحفظهم أحاديـث : املعتادة وقال بام معناه ّ

  .ًوغريها ونستفيد أيضا منهم إذا كان هناك مسألة حسابية يعينونا فيها
ثم دعاهم فالتف حوله جمموعة من األطفال ال تتجـاوز أعامرهـم العـارشة بيـنهم 

ًر عبد الرمحن رمحه اهللا، ثم قرأوا معا بعـض األحاديـث التـي حفيده حسني بن الدكتو
 .كان قد حفظهم إياها، فام كان أجل قدره وأعظم تواضعه

  :احلكمة والبصرية

 :وأذكر يف هذا املقام موقفني تتجسد من خالهلام حكمته وبصريته

ًقـا ِيذكر يل بعض طالهبم أن هناك من املردة من كان يقفز عىل أمواهلم ويدعيها ح -

ًله، وشخصيا ال أستبعد أن أولئك مسلطني من قبل النظام الظامل إلشغاله بطلـب 

أمواله وحقوقه وإخراجه من بيت اهللا ومـن حلقـات العلـم والـذكر إىل دهـاليز 
ًاملحاكم التي ال تنتهي أيامها، لكنه سالم اهللا عليه مل يكن هيتم كثريا بذلك، بل كان 

بطلب يمينه، وعندما حيلف  – ً مدعيا أن احلق له إذا جاء إليه أحد أولئك-يكتفي 
ِيعني حتمل احلق هذا لتؤديه لنا يف يـوم . (َّاحتمل: ًيضحك ضحكته املعهودة قائال ّ

 ).القيامة
وحقيقة أن األخ احلبيب عبد الكريم املؤيد رمحه اهللا حدثني ذات يوم عن تركة جده 

ًتها مؤكـدا أن تركـة جـده وتركـة العالمة عبد اهللا بن عباس املؤيد رمحهم اهللا وضخام
سيدي محود واحدة، وهذا أكد يل أن عزوف سيدي محود عن الدنيا ليس لبعد مناهلا بل 
لقناعة عنها وإلدراك وشعور بعظم املسئولية يف التعليم ونرش اهلدى والفضيلة، إنه زين 

 .عابدي العرص
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إنـه : ًشبهة قائالحدثني أحد طالب العلم ذات مرة عن الصالة خلف املجربة وامل -
: صىل ذات مرة خلف واحد منهم ثم سأل سيدي محود عن صحة صالته، وقـال

ًإهنم ردوا عليه ردا خمترصا هو  .أكثر من النوافل: ً
أنا أقول ومن خـالل معرفتـي املتواضـعة باخللفيـة املذهبيـة وبـالواقع االجتامعـي 

فلعـل الـبعض ال  إن هذه الفتوى تكتب بامء الـذهب، ودعـوين أوضـحها :والسيايس
يدرك عمقها؛ فمن املعروف االحتقان املذهبي الذي خلفه انتشار الوهابيـة يف الـيمن، 

ًمدركا  –  مع حرصه عىل النأي بنفسه عن الدخول يف رصاع معهم-وكان سيدي محود 
خلطورة انتشارهم، لكنه ال يريد أن يكون له أي إسهام يف فرض واقع مذهبي يف بيئتنـا 

ً نفس الوقت مدرك إلمكان استغالل أي فتوى تـصدر منـه اسـتغالال اليمنية، وهو يف
ًسيئا متاما كام صنع ذلك األكوع مع إحدى فتاوى سيدي محود هناية التسعينيات ً. 

ًال يسهم يف تعزيز احلالة املذهبية لكنه خيلـق حـاجزا . )ّكن كثر من النوافل(: فقوله
 . أن الفتوى ال تتعارض مع املقرر للمذهبعن التأثر بالتيار الوهايب اخلطري، وأنا أعتقد

   :عالقته بعلامء الصوفية

كانت تربط سيدي محود ببعض علامء الصوفية عالقة ورابطة روحية سامية، صحيح 
ًأن تفاصيل تلك العالقة ليست متوفرة لدي ولكن موقفا رأيتـه بعينـي يؤكـد يل ذلـك 

 علـامء الـصوفية الـشباب مـن وحيكي عام وراءه، فقد زاره يف أحد األيام جمموعة مـن
حرضموت إىل جامع النهرين، وصلوا وسلموا عليه بلهفة ال يمكن أن تكون مصطنعة 

ربـام (بل كانت تعرب عن حب واحرتام كبريين، أتذكر أهنم أبلغوه سالم بعض علامئهم 
فـرد علـيهم الـسالم وكـان حيـدثهم وهـو واقـف يف حمرابـه ) احلبيب عمر بن حفيظ

 وجهه وهم يصغون إليه كام يصغي أي مريد لشيخه، وكـان فـيام قـال واالبتسامة متأل
كان يقـول . املهم أن اهللا ينجينا من النار، ما جهنم ما أحد يقدر يصرب عليها): باملعنى(

هذه الكلامت وهو مبتسم وأظنها كانت ابتسامة الثقة باهللا واألمل فيه، ثم ختم بطلـب 
 .قراءة الفاحتة
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  :عندما يغضب

ً أكثر عىل شخصيته الفريدة ينبغي أن نعرف أنه مل يكن ملكا بل هو برش حتى نتعرف َ
لديه مشاعر ونزعات، وحقيقة أين مل أعرف غضب سيدي محود إال مرتني، ولو تأملنـا 
يف احلادثتني وتبينا سبب غضبه فيهام لعرفنا قدره أكثر وازدادت عظمته يف قلوبنا أكثـر 

 :وأكثر

بداية العقد املايض، حيث تأخر سيدي محود عن الصالة األوىل بعد صالة الظهر يف  -
فأقيمت وتقدم أحدهم للصالة ومل يدرك سيدي محود الصالة إال بعد فوات ركعة 
ًأو ركعتني، صىل لكنه مل يسلم إال وقد حتلق املستفتون حوله وبادره أحدهم فورا  ّ ُ

ًبفتواه فانزعج منهم كثريا وقال معاتبا أن ينظـر يف أي ورفـض . أنا لست موتور: ً
 .فتوى حتى يكمل راتبه ويصيل ركعتي السنة

 ً.وأنا أتصور أن تأخره عن الصالة يومها كان النشغاله بالفتاوى أيضا

املرة الثانية عندما حصلت مشكلة متعلقـة بطـالب جـامع النهـرين، فجـاء أحـد  -
ًاحلاقدين عىل الطالب إىل سيدي محود واستفزه بكلامت حـادة وجارحـة ممـسكا 

ًجنبيته وخمرجا هلا بصورة هتديدية، فاضـطرب سـيدي محـود وقلـق كثـريا عـىل ب ً

َالطالب، وما أن أكمل صالة العشاء حتى بادر الطالب إىل املنزلة ودخل ورصخ 
ما عاد : فينا، مل نمتلك حينها إال أن نطرق بوجوهنا إىل األرض، قال سيدي محود

ه الذي كان معنا فرضبه وهو ثم التفت إىل أحد أحفاد. قدرت أصيل العشاء سوى
. ال تكونوا تعملـوا هـذه األعـامل عتتـسببوا يف فتنـة: ً متأملا- كام أتذكر –يرصخ 

ًوفعال نحن كنا يف االجتاه اخلاطئ ومل نرجع لسيدي محود أبدا لنسأله ولو من باب  ً

 .االستشارة عن رأيه فيام كنا نخطط له
امل الرباين بعدها؟ لقد حصلت لكن ورغم ذلك كله هل تدرون ماذا صنع ذلك الع

املشكلة يف ليلة مجعة، ويف اليوم التايل يف خطبة اجلمعة ذكر سيدي محود املوضوع وقال 
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ُ إنه قد مد يده عىل أحد أبنائه وإنه يشهد احلارضين أنـه مـسلم نفـسه :ًمعلنا عىل منربه
 .البنه ليقتص منه ويأخذ حقه

طبة حيث خطبت يف أحـد اجلوامـع ثـم أنا أتذكر ذلك اليوم وإن كنت مل أحرض اخل
بادرت بعد الصالة إىل جامع الشوكاين وأنا حمتار بأي وجه أقابل سيدي محود، فحدثني 

كيف نعمـل؟ مـا نقـول هلـم؟ فأجـاب : الناس بام قاله، ثم سألت العالمة حممد الغيل
 وهو ،اذهب وسلم عليهم، هذا أطيب واحد يف اجلمهورية: بكلمة ما زالت تقرع أذين

الذي حصل فسلمت عليهم يف صوح اجلامع وقابلوين بابتسامة مرشقة ما زالت تلـوح 
 .أمامي إىل اليوم سالم اهللا عليهم

   :حلمه

لكنها كانت مميزة ببقعة ) بيضاء مثل سائر لباسهم(كان يف ثياب سيدي محود قطعة -
ل  إن أحدهم حلـق سـيدي محـود إىل املنـز:ًحرب كبرية نسبيا، قال يل أحد الطالب

ودخل معه وظل يتعامل معه بشكل غري الئق وسيدي محود صابر، وذلـك يمـد 
لسانه تارة ويده تارة حتى أوقع املحربة عىل سيدي محود، وحينها اصفر وارتعـد 

 .فبادر سيدي محود إىل تطمينه وإزالة الفزع عنه
ه ًوظل ذلك الثوب مميزا بني ثياب سيدي محود لزهده وعزوفه عن الدنيا، وأعتقد أن

لو داخله شك ما بأنه قد حيصل يف قلبه يشء من الرياء بلبسه إياه لرتكه، لكنه كان ممـن 
 .سالم اهللا عليه) أمنه وبه يقتدى(

كان عمل سيدي محود أيام اإلمام كام حدثنا األستاذ فايز الصباحي رمحه اهللا يف إب  -
ه العطرة تعلق حيث كان عىل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيها، ولسريت

 سبتمرب وتنمـر الـبعض عـىل ٢٦ًالناس هناك به وأحبوه كثريا، لكن بعد أحداث 
ًالعلامء واهلاشميني منهم خصوصا قام أحدهم لينتقد سـيدي محـود وجيـرح فيـه 
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ً غضبا وأوسعوه رضبـا وسـيدي محـود - الذين عرفوا فضله-فاستشاط األهايل  ً

 .وا الرجل رمحة بههيدئهم ويقلل من أمهية ما حدث هلم ليسلم

   :الدعوة املستجابة

ًربام ملس البعض استجابة دعوهتم، شخصيا ملست إجابة دعوهتم أكثر من مرة ويف مفاصـل 
رئيسية يف حيايت أعتقد أن مصريي ومستقبيل يف هذه احلياة يتحدد هبـا، لكـن مـاذا عـن دعائـه 

 لنفسه؟

 آمله ذات مرة إهبام يده اليمنى قال لنا األستاذ فايز الصباحي رمحه اهللا إن سيدي محود
وربام أنـه سـافر (وتوقف عن احلركة، وأنه حاول عالجه عند بعض األطباء يف سوريا 

، لكن األطباء عجزوا عن عالجه ثـم آيـسوه مـن إمكانيـة العـالج، يقـول )لعالجها
لكن سيدي محود بحاجة إىل يدهم وإهبامهم فالكثري من أعامهلـم مـرتبط : األستاذ فايز

، ونـاولو !تابة، فقامو تلك الليلة يدقدقو باب الباري، وكيف دقدقة سيدي محود؟بالك
يدهم دريس ودعاء، ويوم ثاين وقد هي بخري، وملا ابرسوها الدكاترة اندهشوا وقـالوا 

 !هذا غري ممكن

  :ا آل حممد نجم

ال يذكر سيدي محود إال ويذكر معه سيدي العالمة األوحد األجمد حممد بن حممد بن 
امعيل املنصور، فقد كانا كالعينني يف وجه حياتنا، ربطـتهام أوارص املحبـة واألخـوة إس

 .التي حتلق يف سامء معرفة اهللا وحبه

نعم كان سيدي محود يعرف للعلامء مكانتهم ومنـزلتهم لكـن مقـام سـيدي حممـد 
ا ًاملنصور وموقعه يف قلبه كان متميزا، شاركا يف الكثري من النـشاطات واألعـامل وكانـ

ّجيتمعان يف كل شهر رمضان لتدارس كتاب اهللا فكانا يذكرانا برسول اهللا صـلوات اهللا 
 .عليه وعىل آله وهو يتدارس القرآن مع جربيل األمني
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ٌكانت ابتسامة من حميا أحدمها تذيب اآلالم يف قلوبنا وتيضء األمل يف جوانحنا، بعد تشييع 
 عليهام وأخـربهتام بالتـشييع وكيـف أن جـامع السيد العالمة احلجة جمد الدين املؤيدي سلمت

اإلمام اهلادي ضاق باملصلني فاضطروا أن خيرجـوا اجلنـازة ويقيمـوا الـصالة عليـه يف مقـربة 
يف املكان الـذي صـلينا فيـه عـىل سـيدي عـيل : ًقرضني، فقال سيدي حممد حمدثا سيدي محود

  .العجري

 وصـلني اخلـرب وقـت ٢٠١٣سـنة وعندما عاد سيدي حممد من رحلته العالجية األخرية 
املغرب فبادرت بالوضوء وصالة املغرب وقلـت سأصـيل العـشاء يف الطريـق، وكـأن القـدر 
ساقني ألصليها عند سيدي محود يف جامع عرهب وألخربه بعدها أن سيدي حممد سيعود من 
 ّرحلة العالج ويصل بعد قليل إىل صنعاء، ألحظى بإرشاقة وجهه بعد سامعه أرس خرب يمكـن

 .أن يسمعه، كيف وهو يتحدث عن صنو روحه السيد العالمة حممد بن حممد املنصور

ُمهام كتبت من كلامت ومهام نظمت من أشعار فلن تفي نجمينا العـارفني العابـدين  ُ
العاملني حقهام، وليس لنا من عزاء يف فراقهام غري معرفتنا واعتقادنا أهنام وصـال إىل مـا 

 ضيافة الرمحن، نسأل اهللا أن يكرم وفادهتام ويعيل درجـتهام عمال ألجله وأهنام صارا يف
 .وأن يلحقنا هبام صاحلني

َأختم كتابتي هذه بام خاطب به أمري املؤمنني عيل عليه السالم رسـول اهللا صـىل اهللا  ُ
ًعليه وعىل آله وسلم بعد وفاة الزهراء سالم اهللا عليها، موجها ذاك اخلطاب إىل سيدي 

َإنا هللا وإنا إليه راجعون(: حممد وسيدي محود ُ ْ َِ َ ِ َ ِ َِّ ِ، فلقد اسـرتجعت الوديعـة، وأخـذت )َّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َ َ َ َْ َِ ْ ُْ
َالرهينة، أما حزين فرسمد، وأما لييل فمسهد، إىل أن خيتـار اهللاُ يل دارك التـي أنـت هبـا  َ َ َ ُ َّ َ َ َّ َِّ َ َ ْْ َ ٌ ٌَ َ َ َِ َِّ ََ َ َّ ْ َ ُِ ْ َْ َ َ َُ ِ ْ ِ ِ

ٌمقيم َوالسالم عليُكام . ُِ ُ َّْ ََ َْ ْسالم مودع، ال قال وال سئم، فإن أنرصف فال عن ماللـة، وإن َ َ ْ َ َِ َ ْ َ ِّ ََ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ ََ ْ ِ ْ َ ٍ

َأقم فال عن سوء ظن بام وعد اهللاُ الصابرين َّ َ ٍّ ِْ ِ َِ َ ََ ُ َْ َِ َ ِ ُ. 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وحتياته ومرضاته

 هـ١٤٣٩ رجب ٩الثالثاء 
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 عبدالسالم عباس الوجيه/ العالمة

إنا هللا وإنا إليه راجعون واحلمد هللا الذي ال حيمد عىل مكروه سواه، عظم اهللا األجر 
 .وجرب اهللا املصاب

رحل السيد العالمة احلجة الضياء، وغاب عنا ذلك الوجه املنري املـرشق الوضـاء، 
تقياء ودرة األصفياء األنقياء، سيد اخلاشعني، فارقنا وودع دنيانا أتقى العلامء وعامل األ

 .وقدوة الزهاد واملتقني، ومثل األولياء والصاحلني يف عرصنا وزين العابدين

ّفارقتنا تلك االبتسامة العذبة وتلك املالمـح والقـسامت املـشعة بنـور اإليـامن، ودع دنيانـا 
موالهـا تلـك الـروح الـشفافة النقيـة ّيض والبدر املنري املـضيئ، وصـعدت إىل لوالفانية ذلك الوجه ا

البيضاء التي عانقت السامء بعـد أن ارتـشفت ورضـعت املثـل العليـاء وهامـت يف حـب وعـشق رب 

  .األرض والسامء، عادت تلك الروح الطاهرة النقية الزكية إىل رهبا راضية مطمئنة مرضية

تهـا الـنَّفس﴿ ُيـا أ َ َّ َْ ُ ِ املطمئنَّـة َ َ ْ ُ ِّارجعـي إىل ربـ* ْ َ َْ ِ ِ َّك راضـية مرضـية ِ َِ ِْ َّ ًَ ِفـادخيل يف عبـادي* ِ َِ ِْ ِ ُ ِوادخـيل  * َ ُ ْ َ

ِجنَّتي َ﴾. 

 العامـل واملثـل واألسـوة فسالم عليك يا سيد العبـاد الزهـاد، سـالم عليـك أهيـا العـامل

والقدوة، سالم عليك أهيا الراحـل التقـي النقـي الطـاهر القلـب واللـسان، النقـي الـرسيرة 

  .سانوالوجدان، العف اليد والل

ّسالم عليك ما أمر فراقك وما أوحش ربوعنا بعدك، سالم اهللا عليـك أهيـا الفقيـد الغـايل 
ُالذي أوجعنا رحيله، وهدنا فراقه وفقده، وأحزننا غيابه وبعده ّ.  

  .سالم اهللا عليك يا من رحيلك فاجعة أيقظت الشجون، ومصيبة أبكت العيون

  .ابك خسارة ال تسرتدسالم اهللا عليك يا من رحيلك ثلمة ال تسد، وغي



 

 

 

١٢٠ 

سالم عليك أهيا العـامل العابـد الزاهـد الراكـع الـساجد، لكـم سـتبكيك جمـالس العلـوم 

  .والفوائد، وتندبك احللقات واملحاريب واملساجد

ًسالم عليك ما خدمت العلم والدين وكنـت نـورا ومنـارا للـسالكني، ومرشـدا وهاديـا  ً ً ً

  .للحائرين

ٍ أفتيت من مستفت وسـائل، وأرشـدت مـن متخـبط سالم عليك ما أفدت من متعلم وما ٍ

تائه حائر، سالم عليك ما أنرت الدروب وكشفت مشكالت اخلطوب، ونرشت هدي عـالم 
  .الغيوب

  .سالم عليك ما ساندت من مظلوم، وأعطيت من حمروم، وداويت من جريح مكلوم

ذكر سالم عليك ما خدمت الفضيلة والعلم والـدين ونـرشت قـيم ومبـادئ وتعـاليم الـ
  .املبني، وبينت أحكام رشيعة سيد املرسلني، وأحييت مناهج آل البيت الطاهرين

ســـــالم عليــــــك مــــــا أمــــــرت بمعــــــروف وهنيــــــت عـــــن منكــــــر، وأصــــــلحت بــــــني النــــــاس، وأســــــهمت يف 
 .أعامل اخلري والرب

  .سالم عليك ما سعيت يف حاجة الضعفاء واملساكني وعطفت عىل الفقراء واملحتاجني

الذي أنار الدجى وكشف املـشكالت ) النور األسنى(و) عاع املضيئالش(سالم عليك أهيا 
  .لذوي احلجى

سالم عليك ما بقيت آثارك العلمية خالدة يستفيد منها الدارسون وجيد نفعهـا البـاحثون، 

  .ويستنري هبدهيا السائرون، ويقتفي خطاك وخطاها العلامء واملتعلمون

ًسالم عليك حيا وميتا، سالم عليك يوم ولدت    .ًويوم مت ويوم تبعث حياً

ورمحك اهللا رمحة األبرار، وأسكنك جنات جتري من حتتها األهنار، وعظم اهللا أجرنا فيـك، 

وجرب مصابنا برحيلك، وأخلفنا بأحسن خالفة، وتغمدك بواسع رمحته ومجعنا بك يف مـستقر 

  .رمحته ورضوانه، وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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ـادى  ــــ ـاب ون ــــ ـــــرع الب ـــــ ق ـــــعا نع ْخاش ِ ـادىً ــــ   م املن

ـــــن  ـــــسن الظ ـاأح ــــ ــــن زادا   ًمنيب ــــسن الظ ــــم ح   نع

ـا ـــــ ــــــرا تقي ــــــىض ب ـادا   ًفم ــــــــواله عـــــــ   وإىل م
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 أمحد عبدالرزاق الرقيحي

 أكرم بن أمحد بن عبدالرزاق الرقيحي

محة للعاملني سيدنا حممد احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل من أرسله اهللا ر
خاتم األنبياء واملرسلني، وعـىل آل بيتـه اهلـداة املطهـرين، وسـفن النجـاح والفـالح 

 أما بعد.. للمؤمنني، وعىل صحابته الراشدين والتابعني بإحسان إىل يوم الدين

يعجز اللسان ويقرص الوصف والكالم عن تصوير احلال واملقـام باخلطـب األلـيم 
اإلسالم قاطبة، واملصاب اجلسيم والكرب النازل برحيـل أويـس زمانـه َّالذي أمل بأمة 

وزين عابدي عرصه وأوانه، الرب التقي والزاهد الويل احلجة املوىل السيد العالمة محـود 
بن عباس املؤيد رمحهم اهللا وأسكنهم فسيح جناته وأفاض عليهم مـن فيـوض رمحتـه 

 وأحدث يف اجلوى حرقة ويف ،امعوغفرانه، مصاب أقض املضاجع وأرس العيون واملد
ًوال ردا ) حاشا اهللا(ًالقلب لوعة وحرسة، ال نقول هذا اعرتاضا عىل حكم اهللا وقضائه 

ِكل نفس ذائقة املوت﴿فـ.. ًودفعا إلرادته وسنته املاضية يف خلقه وبني عباده  ِْ َ َْ ُ َ َ ْ ٍُّ َإنك ﴿و .. ﴾ُ َّ ِ

َميت وإهنم ميتون ُ ِّ َ َِّ ْ َّ َُ ِ  . م صدق اهللا العظي﴾ٌ

 . فذلك حكم اهللا وقدره النازل عىل كل العوامل

ـا عــىل آلــة حــدباء حممــول   فكل ابـن أنثـى وإن طالـت سـالمته   ًيومـ

ً لكنا نقول هذا لنعزي أنفسنا أوال ثم لنعزي أرسة آل املؤيد وأوالد الفقيد وأهلـه،  َّ
يل زاهد، بل لنعزي شعبنا وأمتنا اإلسالمية برحيل علم من أعالمها، وعامل فاضل، وو

من خرية علامء األمة وجهابذهتا، فربحيله ثلـم العلـم ومخـد مـصباح مـن مـصابيحه 
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ًالنريات، ونجم من نجومه املرشقة الزاهرات، فاهللا تعاىل ال يقبض العلم بنزعه انتزاعـا 
من صدور الناس ولكن كام ورد يف احلـديث الـرشيف عـىل صـاحبه أفـضل الـصالة 

كيـف ال » إن اهللا يقبض العلم بقـبض العلـامء«ملطهرين وأزكى التسليم وعىل آل بيته ا
ُوالراحل هو املوىل محود بن عباس من إذا رؤي ذ  الزهد والـورع والعلـم َرِكُ اهللا، وذَرِكُ

والعبادة والفضل والنجابة، يعرف هذا كل من عرف املوىل محـود بـن عبـاس، يعرفـه 
ىل طلـب العلـوم وحتـصيل العلامء بجده واجتهاده، وإخالصه، ومهتـه، يف انكبابـه عـ

ًمنطوقها واملفهوم، والسعي هبمة عالية منذ أن كان يافعا بل وعىل امتداد عمره وحياته، 
يف طلب العلوم واملثابرة عىل التحصيل واألخذ والتلقي من علامء عـرصه وتبحـره يف 
خمتلف جماالت العلوم الرشعية والدينيـة مـن تفـسري وفقـه ونحـو ورصف وأصـول 

 فاق األقران وبز عىل علامء عرصه حتى غدا املرجع والغرة الـشادخة يف وغريها، حتى
 . جبني الزمان، إذا قال وقف العلامء عند قوله ال يتعدونه

 أن الكثري من مشائخنا كـانوا حيـدثوننا عـن :ومما يدل عىل علو مهة فقيدنا رمحه اهللا
لعلـم لـدن الـسيد ًفقيدنا أنه كان خيرج كل يوم من صنعاء ماشيا عـىل قدمـه لطلـب ا

 يقـرأ )سـنع(ًالعالمة أمحد بن عبداهللا الكبيس رمحهم اهللا مجيعا، فكان يـذهب إليـه إىل 
رشح األزهار، ثم يرجع إىل صنعاء يف ذات اليـوم، وهـو عـىل هـذا احلـال مـن اهلمـة 
ّواملثابرة سنوات وسنوات، فأي مهة وأي إخالص كان هو فقيدنا رمحه اهللا يعرفه الدعاة 

 وأهل التوجيه والتذكري بوعظه وإرشاداته وتوجيهاته وحمارضاته وخطاباته واملرشدون
ًفال حيرض جملسا وال يكون يف مجع إال وهـو فيـه الـواعظ والـداعي واملوجـه واملبـرص  
بكلامته البسيطة وعباراته البليغة وأسـلوبه املـؤثر العفـوي اآلخـذ بمجـامع القلـوب 

 دونام استئذان، دونام تكلف أو تعبري، بـل واأللباب، يدخل اآلذان ويصل إىل النفوس
ًكانت حياته وإخالصه وسريته وسلوكه وورعه وزهده قدوة وعربة، وأمـره مـؤثرا يف 
كل من حوله أيام تأثري، باطنه ال خيالف ظاهره، وسمته واستقامته وتواضعه ونبله أبلغ 
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ملثـل وحمـل ٍمن أي بيان أو مقال، حتى غدا بسريته العطرة وأخالقـه اجلمـة مـرضب ا
 . اإلكبار واإلعظام

يعرفه طلبة العلم بحنـوه وإشـفاقه وحرصـه ومثابرتـه عـىل تعلـيمهم وتفهـيمهم 
وتبصريهم وتنويرهم دونام كسل أو ملل، يعقد الدروس وحلقات العلم من بعد صالة 
الفجر إىل بعد صالة العشاء، قد بذل نفسه وحياته ووقته لإلرشاد والتعليم، فكان هيتم 

 . لعلم أيام اهتامم، يؤثرهم باملحبة واحلفاوة وحيث عىل إكرامهم واإلحسان إليهمبطلبة ا

تعرفه املساجد وبيوت اهللا بتعبده وتبتله وركوعه وقيامـه وسـجوده ومالزمتـه هلـا 
بالصالة والعبادة والـذكر والطاعـة وتـالوة القـرآن والعكـوف عـىل حلقـات العلـم 

 . واإلرشاد

ًبالعكوف واالنكباب عليها، فال تراه إال تاليا لكتاب تعرفه املصاحف وكتب العلوم 
ًاهللا مداوما عىل قراءته يف كل أوقاته، عاملا بأحكامه، عامال بحالله وحرامه، واقفا عنـد  ً ًً

 .أوامره ومنهياته

تعرفه األذكار واألوراد  بكثرة اللهـج هبـا ال يفـرت لـسانه مـن التـسبيح والتهليـل 
 عىل النبي وآله، فكانت له أذكار وأوراد يومية يالزمها والتحميد واالستغفار والصالة

يف حرضه وسفره، وصباحه ومسائه، وفراغه وشغله، ومهمته ويف كل وقت من حياته، 
بل كان خيصص من ضمن تلك األوراد جزء يدعو به ملشائخه الذين أخذ عىل أيـدهيم 

ًسم فردا فردا، وأذكر أين زرت فقيدنا ذات يوم يدعوا هلم باال فأطلعني عىل دفرت خاص ً
هلم دونوا فيه أسامء مجيع مشائخهم يدعون هلم كل يوم، فأطلعوين من بني اسامء أولئك 
املشائخ عىل اسم الوالد العالمة عبداهللا بـن أمحـد الرقيحـي حيـث أخـذوا عليـه كـام 

 .أخربوين هم بذلك

ابقون تعرفه اخلاصة والعامة يف جمالسهم وأصواهتم ومساجدهم واجتامعـاهتم يتـس
إىل إكرامه وتوقريه والسالم عليه وطلب الدعاء منه والتامس نصحه وبركته، أو لفصل 
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خصوماهتم واإلجابة عن أسئلتهم واستفساراهتم وفتاوهيم التي كان يقيض الكثري من 
وقته يف اإلجابة عليها، فقد كان فقيـدنا رمحهـم اهللا املرجـع يف الفتـوى بحكـم علمـه 

 . تي اجلمهوريةوتبحره وعمله كنائب ملف

ًتعرفه املحاسن واملربات بإقامتها وتشييدها يف الكثري والكثري من املناطق، فلقد كان شـغوفا 
 . بأعامل اخلري وبناء املساجد واملحاسن والوقف عليها

يعرفه الضعفاء واملساكني واأليتام واألرامل بعطفه وحنوه وجوده وإحسانه وتفريج 
لك من ماله اخلاص أم بام يعهد به أهل اخلري إليه من كروهبم وقضاء حوائجهم، أكان ذ

الزكوات والصدقات لتوزيعها عىل الفقـراء واملحتـاجني، فلقـد كـان بيتـه ومـسجده 
ًوجملسه مقصدا لكل ضعيف ومسكني يعرف أنه سيجد عنده حاجته ومـا يـسد فقـره 

 .وفاقته

طيته ونبلـه يعرفه القريب والبعيـد واملرافـق واملجـالس بـسامحته واعتدالـه ووسـ
ًوتواضعه وزهده، فكان مرجعا للجميع ال خيتلف يف ذلك اثنان، فكان فـردا يف زمانـه  ً
ًونسيج وحده وأوانه، علام وفضال وزهدا وورعا ونـبال طـوال سـنوات حياتـه التـي  ًً ً ً

َّصـىلامتدت إىل مائة عام وثالث من السنني، فكان كام قـال رسـول اهللا  ِعليـه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ ََ 
َوس َلمَ  . »خري الناس من طال عمره وحسن عمله «َّ

فحملت له القلوب والنفوس املحبة واإلكرام والتقدير واالحرتام وذلك من بشائر 
وعالمات التوفيق والقبول عند اهللا تعاىل، فإن من أحبه اهللا سبحانه ألقـى إىل جربائيـل 

 جربائيل يف أهل الـسامء ًعليه السالم بأن اهللا حيب فالنا فأحبه فيحبه جربائيل ثم ينادي
 . ًبأن اهللا حيب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السامء ثم يوضع له القبول يف األرض

فعزاؤنا لكل العلامء والـدعاة، عزاؤنـا لطلبـة العلـم، للمـساجد واملنـابر، عزاؤنـا 
للضعفاء واملساكني، عزاؤنا للخاصة والعامة، عزاؤنا لألمة العربية واإلسالمية يف مجيع 

 . ع املعمورة برحيل السيد الويل الزاهد التقي العالمة محود بن عباس املؤيدأصقا

 وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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 عبداإلله حممد عبداخلالق حجر/السفري

كتب الكثري عن السيد العالمة محود عباس املؤيد رمحة اهللا تغـشاه وأسـكنه فـسيح 
 لفضله عليهم ورغبة يف ً له وعرفاناًتبوا عن حياته وفضائله وسريته العطرة حبا ك،جناته

ستفادة اليمنيني بصفة خاصة واملسلمني بصفة عامة من علمه وسـريته العطـرة التـي ا
 وجـسدت التقـوى واإليـامن ًمثلت الزهد واألخالق العالية وحب اخلري للناس مجيعا

 .روف والنهي عن املنكرمر باملعألوالورع والصرب اجلميل عىل ا

 فـضل كبـري منـذ َّعيل عيل أن أيف ببعض ما جيب  عيل نحو من كان له ًورأيت لزاما
ربعني سنة بعد عوديت من دراستي اجلامعية يف القاهرة  عرفته قبل ما يقارب اخلمسة واأل

وعظه ودروسه يف جامع النهرين بني صالة املغرب والعشاء  حيث ثابرت عىل حضور
 .ك أثر عظيم يف حيايت لن أنساه ما حييتوكان لذل

ىل إصالح النفس وتزكيتها والتقرب إىل اهللا إلقد جذبتني دروسه التي كانت هتدف 
حسان إلرحام واعز وجل بالطاعات واملحافظة عل الصالة والرب بالوالدين وصلة األ

 الليـل ىل اجلار وإغاثة امللهوف واإلستزادة من أعامل اخلري من صيام التطـوع وصـالةإ
وقـات وبذل الصدقات والبعد عن املعايص ومالزمة االستغفار وذكـر اهللا يف كـل األ

 .موروحسن الظن به وبفضله وجوده وإحسانه ألستعانة به يف كل االوالتوكل عليه وا

 قليل أم ؛ عىل دروسه غري عابئ بعدد من حيرض دروسهًلقد كان السيد العالمة مثابرا
 وكنت بحكم عمـيل ،طع دروسه طيلة الفرتة التي عرفته فيهام كبري، مل تنقأكثري صغري 

أسافر اخلارج للعمل ببعض البعثات الدبلوماسية اليمنية ملـدة أربـع سـنوات وأعـود 
للعمل بالداخل عدة سنوات ويف كل مرة أسافر فيها وأرجـع أجـده يف نفـس موقعـه 
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 ًاف يف اهللا لومة الئم  بعيدا عن املنكر ال خيً باملعروف وناهياً وقدوة وآمراً وناصحاًمعلام
 .عن أي شبهة بالقرب من أصحاب السلطة أو العجب

شاهدته يف عدد من مواسم احلج أثناء عميل يف الـسفارة والقنـصلية يف جـدة وهـو 
جابة عىل تـساؤالت احلجـاج اليمنيـني إلرشاد وامنقطع للعبادة والذكر والوعظ واإل

 .ر وحكمة وتيسريوالفتوى هلم يف كل مسائلهم بكل رحابة صد

مل أره يف موسم حج إال وهو مفرد ويظل عىل إحرامه من وقت وصوله مكة املكرمة 
 عىل الصالة يف كل األوقات يف املسجد احلرام واملسجد النبوي ويف ًإىل يوم النحر حمافظا

مكان يصل إليه كل من حيتاج إليه ، ويف أحد املواسم رافقته لزيارة سيدي جمـد الـدين 
 .بيه والطالب لألستاذ ألبن أل  له بخشوع اً يف منى ورأيته متواضعااملؤيدي

ىل جـدة للعـالج إويف إحدى زيارته مع ولده الدكتور عبدالرمحن رمحة اهللا تغـشاه 
إصطحبتهم بسياريت إىل مكة املكرمة للعمرة ومل يكل لسانه عن التلبية طوال الطريق من 

ث طفنـا هبـا ثـم سـعينا وهـو يـدعو ىل الكعبة املـرشفة حيـإشامل جدة حتى وصولنا 
ويذكراهللا بصوت مسموع ونحن نردد معه وأدينا الصالة مجاعة كربى ثم عدنا فإذا بـه 

ىل مكان إقامته يف إيقرأ القرآن ويدعو اهللا وحيثنا عىل الرتديد معه والتالوة طيلة املسافة 
وأن تـرك الفرصـة  بأنه بإمكاننا التحدث واملحازاة ولكن الفضل يف ذكراهللا ًجدة قائال

 .غصة ، وقد كلت السنتنا وضعف صوتنا وهو عىل حاله من النشاط واحليوية 

نه مل يتم اختياره ضمن  ألً إجازة زرته فوجدته مبتئساءيف إحدى زياريت لصنعاء أثناو
عضاء البعثة إل أن يدفع املبلغ الذي كان يرصف يبعثة احلج لذلك العام حيث كان ينو

حد املساجد التي كان يرشف عىل بنائها يف صنعاء يف بعـض املـدن لتوفية تكاليف بناء أ
والقرى ، وعلمت فيام بعد أن كل ما يدفع له كعضوبعثة احلج الرسمية يف كل مواسـم 

بل ينفقه يف أبـواب اخلـري مـن بنـاء ًشيئا و ينفق عىل نفسه منها أاحلج مل يكن يدخر له 
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رامـل والعجـزة ومعاونـة م واأليتـامساجد واالنفاق عىل طـالب العلـم ورعايـة األ
 .املعرسين وبناء السدود يف القرى 

بوفاة هذا السيد العالمة اجلليل وعزاؤنا يف رحيله أنه خلـف ًجلال لقد كان مصابنا 
جالء وطالب العلـم واملجاهـدين ومجـوع كبـرية مـن من وراءه كوكبة من العلامء األ

ه من خـالل املواظبـة عـىل دروسـة اليمنيني الذين كانوا ينهلون من ينابيع فقهه وعلم
وخطب اجلمعة وتسجيالته ، نسأل اهللا العيل العظيم أن يتغمده يف واسع رمحته ويسكنه 

وم النشوروجيزيه عنا خري ما يفسيح جناته وينزل عليه الضياء والنور من يومنا هذا اىل 
 .ملني عن املسلمني ، إنا هللا وإنا إليه راجعون، واحلمدهللا رب العاًاجزى عامل

  م٢٠١٨ مارس ٢٨

 هـ١٤٣٩ رجب ١١ املوافق 
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  بقلم الفقري إىل اهللا
  عبدالرمحن حممد الوشيل

 النائب الثاين للمفتي السابق

ّالذي كرم بني اإلنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتـب هلـدايتهم، ورشف اهللا أمـة هللا احلمد 
َّصىلحممد  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ َّصىل بأن جعل منهم العلامء ورثة ملحمد َ ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسـلم  ََ ََّ خـاتم َ

النبيني وإمام املرسلني لتبقى حجة اهللا عـىل خلقـه قائمـة بوجـود العلـامء العـاملني املخلـصني 
َّصىلًاملجتهدين الذين خيلفون النبي حممدا  ِعليه اهللاُ َ ْ َ َوآلـ َ َوسـلم ُهَ ََّ  يف تبليـغ رسـالته ببيـان القـرآن َ

العظيم الذي تكفل اهللا بحفظه عن أن يأتيه الباطل من بـني يديـه أو مـن خلفـه، ومـن هـؤالء 
العلامء الراسخني يف العلم سيدي العالمة احلجة محود بـن عبـاس املؤيـد أمطـر اهللا عليـه مـن 

دوة يف العبـادة والزهـد يف الـدنيا سحب رمحته وابل األجور والغفران، فقد كان قدوة وأي قـ
ومكارم األخالق والتواضع والصرب والرفق واإلناة ورمحته باملسلمني وحب اخلري هلم، وكـان 

 يعمل بنشاط منقطع النظري ال يكـل وال يمـل يفتـي ويـدرس ،ًبحرا من بحار العلوم ال ينزف
والراحة الالزمـة، ومـع ويؤلف وال يقف إال عند النوم والصالة ونحو ذلك من تناول الطعام 

 حلو النكتة مـع األصـدقاء لتواضـعه وطهـارة باطنـه جيالسه،ذلك كان حسن املحادثة مع من 
 ،وظاهره، وكان النائب األول ملفتي الديار اليمنية العالمة سيدي أمحد حممد زبارة ريض اهللا عنه

 : - أي املفتي زبارة- ًكان دائام يقول يل 

َاملؤيد فلم أر مثله فهاهو جييب عىل هذه الرزمة الكبرية أما نشاط األخ العالمة محود 
ً فلقد كان أبـا ؛ًمن الفتاوي يوميا وكان مجيع الناس حيبونه ويمدحونه عاملهم وعوامهم

ًرحيام بالكرباء واألغنياء يرشدهم ويوجههم إىل ما فيه خريهم وسعادهتم، كام كان أبـا  ً
ًرحيام عطوفا عىل الفقراء واملحتاجني يقدم  :  هلم كل ما عنده فكان كام قال الشاعرً

ــه ــو أن ــى ل ــف حت ــسط الك ــود ب ــــه   تع ــــه أنامل ـا مل تطع ـــ   ًأراد انقباض
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ــسه ــري نف ــه غ ــن يف كف ــو مل يك ـائله   ُفل ـا فليتــــق اهللا ســـ ـاد هبـــ   جلـــ

 ونحن نراهن عىل أن أوالده الصاحلني سوف يكونون بعده خري خلف خلري سلف 
بن محـود بـن عبـاس املؤيـد، واألسـتاذ الفاضـل وعىل رأسهم ابنه البار الدكتور عيل 

ًعبداخلالق محود عباس املؤيد، وكذلك أحفاده مجيعا بارك اهللا فيهم، ونسأل اهللا العفـو 
 . والعافية لنا ولوالدينا وجلميع املؤمنني وأن ينرص املسلمني ويمنحهم العزة والرفعة

 وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله

  عبدالرمحن محود حممد الوشيلكتبه الفقريه إىل رمحة اهللا
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 عبدالكريم عبداهللا الالحجي/ العالمة

َيرفع ا الذين آمنُوا منْكم والذين أوتوا العلم درجات وا بام تعملون ﴿: احلمد هللا القائل ُ ْ ْ َّ َّ ََ َ َ ْ َ ْْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ ُِ َُّ ٍَّ ِ ِ ِ ُِ ِ

ٌخبري ِ ٌإنام خيشى ا من عباده العلامء إن ا عزيز غفور﴿:  والقائل سبحانه وتعاىل﴾َ ُُ َّ َ َْ ٌ َِ َ ََّ َِّ َِ َُ َ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ  والقائل ﴾َّ
ـه ال إ إال هـو واملالئكـة وأولـوا العلـم قـائام بالقـسط ال إ إال هـو ﴿: سبحانه َشـهد ا أ ْ َ َ َ ُُ َُّ َ َّ َِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ ْ ْ ُ ُِ ُ َِ َ ََ َّ َْ ُ َّ ُالعزيـز ِ ِ َ ْ

ُاحلكيم ِ َ ْ﴾. 

َ أشد قوسة وأملا عىل الشخص أكثرُليس هناك  من أن يسمع نبأ وفـاة عـامل فبمـوت ً
 . العامل متوت أمة وبحياته حتيى أمة

َعىل الرغم من أن املوت حق عىل كل إنسان، إال أنه األقسى واألصـعب واألفجـع  ٌ
 . عىل النفس، أن تفاجأ بموت عامل جليل

محـود /جتهد الزاهد العابد الورع التقيالعالمة احلجة املجاهد  املفرحم اهللا سيدي 
 إنه زين العابدين فلن أبالغ، نعم فلقد كان زين العابدين يف :بن عباس املؤيد، إن قلت

 . عرصه وأزهد الزاهدين يف عبادته وعلمه

ًكان كريام، وقورا، شهام، متواضعا، خملقا، صادقا ً ً ًً ً . 

عامـة وللعلـامء واملتعلمـني والفقـراء واملـساكني خاصـة، حمـب كانت معاملته للمجتمع 
 .للجميع، عرفه اجلميع بصدقه وإخالصه وعبادته وحلمه وتقواه

 . كان يدعو إىل فعل اخلري ويبادر لفعله

.. يمتاز بالكرم وإغاثة امللهوف والوقوف إىل جانب الضعيف ومساعدة املـساكني 
 . كان ينفق إنفاق من ال خيشى الفقر
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 أقول هذا من باب املجاملة، بل هي احلقيقة فكل من التقى به أو جالسه أو عرفه ال
 . أو تعلم منه يشهد بذلك

هكذا هم العظامء أينام كانوا، تسبقهم سمعتهم الطيبة، وسامهتم الرائعـة وأخالقهـم 
 . النبيلة

كان عندما يتحدث أو خيطب أو حيارض يبتعد عن الكلامت اجلارحة يراعي أحـوال 
 . ناسال

كلمة احلق يف هذا الرجل املخلص لدينه وجمتمعه أن يذكر اسـمه وأفعالـه وزهـده 
 . وتقواه وأخالقه يف كل مكان ليقتدي الناس به

 .  من أحدًكان يعمل اخلري هللا ال يريد به جزاء وال شكورا

 . فلقد أنشأ املحاسن واملساجد وحفر اآلبار وبنى السدود يف األرياف

 .  تكفل بنفقات الطالب واملدرسني،مية وتكفل بإحيائهابنى املدارس العل

فمنذ أن أنشأت احللقات العلمية يف اجلامع الكبري سعى يف إجياد السكنات الداخلية 
 .ًوتكفل بنفقات طالب العلم فيها قرابة ثالثني عاما

مالزم لتدريس العلم يف جامع النهرين بني املغرب أنه فالذي أعرف عنه منذ عرفته 
 . شاء وبعد الفجروالع

إىل بعد طلوع الشمس  كان يلقي دروسه وحوله حلقة واسعة وكنت أحرض دروسه
وينهض من حلقته ويصيل ما تيرس له مـن النوافـل ثـم يـذهب إىل منزلـه يف الطـربي 

 . واستمر عىل هذه احلالة عرشات السنني

 . اإلفتاءًوأما بقية وقته فكان عامرا له بالذكر واالستغفار وتالوته القرآن و
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ّ أنه سالم اهللا عليه ما كان يفرت عن العبادة فلن أبالغ فلقد كانت كل أوقاته مـسخرة  :إن قلت
 الفقراء واملحتاجني، كـان يـدعو إىل ةهللا ما بني الصلوات والعبادات واألذكار، كان مهه مواسا

 . فعل اخلري ويسارع إىل فعله

 . اله رمحة تغشاهفموت قبيلة أهون عىل اهللا من موت عامل من أمث

ًولقد حججنا معه يف السنوات األخرية وشاهدنا له نشاطا يف أعامل احلج مل نشاهده 
 كان بعد خروج أيام الترشيق خيرج من احلرم يؤدي عمرة احلج ألنه ما كان ؛يف الشباب

ًحيج إال مفردا وكنا نخرج معه أنا وجمموعة من األسـاتذة إىل اجلعرانـة وعنـدما حيـرم 
ًبعد صالة املغرب يف جامع امليقات ينهض ملبيـا رافعـا صـوته فـيالزم التلبيـة للعمرة  ً

 وفوق السيارة أو الباص ال يفرت عن التلبية حتى ،ًوالدعاء جهارا ونحن حوله نردد معه
نصل احلرم ثم يرشع يف الطواف حتى ينتهي الشوط السابع ويـصيل الـركعتني خلـف 

 الصفاء للسعي حتى ينتهي الـسعي وهـو عـىل مقام إبراهيم عليه السالم ثم ينهض إىل
 ويف ،ًتلك احلالة ال يفرت عن الدعاء جهارا ونحن نردد بعده، ثم نذهب معه إىل السكن

وهو يف احلرم من قبل الفجر ، الصباح ما نستيقظ إىل الصالة إال بعده بساعة من التعب
يتعبد ويقـرأ القـرآن بساعتني وبعد الفجر نعود إىل السكن للنوم وهو مستمر يف احلرم 
 . ويفتي احلجاج ويستقبل الصدقات ويقوم بتوزيعها عىل املحتاجني

هكذا كانت حياته وسريته وأخالقه فرمحه اهللا ورحم مثواه وأحلقنا به من الصاحلني 
 . ووفقنا للسري عىل هنجه

لقد كان منقطع النظري فام قلناه عنه وعرفنا إنام هو قطرة من مطرة فلقد كان وحيـد 
 من رأينا من العلامء مثله يف تواضعه يف َّلَ ق؛عرصه وفريد دهره كان من العلامء العاملني

زهده يف تقواه يف ملبسه يف مأكله يف مسكنه يف فراشه حتى نعاله ما كان يلـبس إال مـن 
 . النعال القديمة حملية الصنع
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رط يف ريـال كانت تأيت إليه أموال طائلة من أهل اخلري من التجار وغـريهم وال يفـ
 . واحد إال يف مرصفه هذا و هنجه وأخالقه

 .»فيا رازقي جد يل بحسن اخلواتم«ًكان دائام ما يكرر 

 : وقول القائل

ـاد ــــــ ـاب ون ــــــ ـــــــرع الب ـادي   ِاق ـا بالعبـــــ ـا رفيقــــ   ًيــــ

ـــــد ـــــن عب ـــــد واب ـا عب ــــ ـادي   أن ـــــــرة غــــــ   وإىل احلف

ـــــــــن ـيس يل زاد ولك ــــــــ   حــــسن ظنــــي فيــــك زادي   ل

ه ورضوانه رمحه اهللا رمحة األبرار وعظم أجر األمـة يف هـذا  إىل أن توفاه اهللا إىل جنت
 .املصاب اجللل وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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 عبداهللا حسن عبداهللا الراعي /بقلم

َإنام خيشى اهللا من عباده العلـامء إن اهللا ع﴿: احلمد هللا القائل َ ََّ َ ِْ َِ َُ َ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ ُزيـز غفـورَّ َ ٌ ِ عنـوان الـرشف ﴾ِ

الذي اتصف به ابن رسول اهللا، ابـن الكـرار، ابـن الزهـراء، وابـن اإلمـامني القاسـم 
واهلادي، إنه رضيع اهلدى، وقرين التقوى، سيدي وموالي محـود، مـن فـضله علينـا 
يفوق فضل الوالدين، إنه شبل الكرار الذي ال خيفى عىل كل يمني بجميع اجتاهـاهتم، 

 : صدق عليهإنه من ي

ـــه ـــداة ب ـأتم اهل ــ ـــخرا لت ُوإن ص ً ـار   ّ ـــ ــــه ن ــــم يف رأس ــــه عل   ٌكأن

محود بن عباس املؤيد،  سيدي  إنه املوىل احلجة العالمة كهف امللهوفني وإمام املتقني
صلوات اهللا عليه وعىل آبائه الطاهرين، وعىل مجيع األنبياء واملرسلني، وعىل من يستحق 

َّالصالة من املخلوقني، حقا إن ٌ رحيله رزية وفاجعة  فجع هبـا املجتمـع حتـى الـسهل ً
َكـام أن النجـوم » أهل بيتي كالنجوم«: ٌواجلبل وأهله، إنه نور كام قال النبي فيه وأمثاله َّ

ُوعالمات وبـالنَّجم هـم هيتـدون﴿: ُيستضاء هبا، كام قال تعاىل َ ْ َ ْ َُ ِ ْ َ َِ ٍ ً، كذلك كان علـام للهـدى ﴾َ
َوطريقا للتقوى الذي يصدق علي ِوعبـاد الـرَمحن الـذين يمـشون عـىل األرض ﴿: ه قوله تعاىلً ْ ْ ََّ َ َ َ َُّ َ َ ُ َ َِ ِِ ْ

ًهونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما  َ َُ ُْ َ َ ُ َ َِ َ ُ َ َ َْ ِ ً ًوالذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما* َ ُ ْ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ًِ ُِ ِّ َ ، آيات التقوى فيه ﴾َِّ
 .ظاهرة

ً ومل ينحرف سلوكه، إنه حقا كام قـال عرفناه يف صغرنا وقبل بلوغنا، مل يتغري طبعه،
ٌ، وعد من »إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا«: النبي صلوات اهللا عليه وعىل آله ْ َ

مثلت أخالقه وسـلوكه تلـك املدرسـة » كتاب اهللا وعرتيت«النبي، وأتى بلن التأبيدية، 
ِالنبوية، العلوية الفاطمية، يف هيامه يف ملكوت اهللا، سل املج ِتمع، سل الطـالب، سـل َ َِ َ

ًاملجالس، سل املدارس، سل املعسكرات حينام يبلغ عن اهللا ال تراه إال حامدا شـاكرا،  ً ُ ِ َِ َ
ًمعظام لربه، مرغبا يف التفكر يف ملكوت الساموات واألرض ً : 
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ـاعترب َمن سري الشمس جتري يف مـسالكها   ُأغنى الـصباح عـن املـصباح ف َّ َ  

 .ائعةلخ تلك القصيدة الرإ .. 

كان يف ترحاله وسفره وأيامـه وأنفاسـه ال ينفـك عـن ذكـر اهللا، وترغيـب الطلبـة 
ِادع إىل سـبيل ربـك باحلكمـة واملوعظـة احلـسنَة﴿وترغيب الناس، بذلكم األسلوب  ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ ََ ْ َ ُ َْ ْ ْ ِ ِ ِِّ ِ ِ  كـان ﴾ِ

ًرؤوفا رحيام كام كان جده املصطفى صـلوات اهللا عليـه وعـىل آلـه بالطلبـة يمـد يـده  ً
ُلمرسفني، ال ترى يف أخالقه جفاءا حتى ملن عرف أنه قد تلطخ يف أيامـه باملعـايص ال ل ً

ينقصه وال يعبس وال يكرش يف وجهه، بل يمد يده له حتى يرسو به يف ساحل النجـاة؛ 
فإذا بذلكم املنحرف يعود إىل جادة الطريق بربكة هذا الرجل ولو التزمنا هـذا الطريـق 

ًعلمنا أحدا قد زلت به القدم، جعلنا مهنـا األوحـد جماهدتـه لتأثرنا، لكن لألسف إذا 
َوعريناه بام سلف منه فإنا هللا وإنا إليه راجعون، أي لسان يـستطيع أن تـصف أيامـه أو  ُ

 .الخ... علمه أو زهده أو تقشفه عن الدنيا أو 

فهو صاحب الفضل مع القايض عبداحلميد معياد، وسيدي أمحد حجر، وأمثاهلم يف 
املثابرة يف الدرس، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى فاضت بركاهتم يف الصرب و

َّنرش العلم بصنعاء وما حوهلا، ماذا أقول عمن كان ينفق من ماله اخلاص وغريه عىل ما  َ
ِ رشيفة، سل املدارس التي شيدها، واملساجد، سل الربك، واملحتاجني، ائتييقرب من م َِ َ

ِوطلبة العلم، سل الليا ًيل التي كان ال هيجع فيها إال قليال، كان ال يـأوي إىل فراشـه إال َ
، يدرس هللا ولروح والديه، وملشاخيه يف الدين وجلميع ما ال يقل عن جزئنيوقد درس 

ِاملؤمنني، وكل مـا كـان حيـصل عليـه مـن دريـس يـرصفه يف غـريه، سـل األسـحار  َ
ُوباألسحار هم يستغفرون﴿ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِ َ ِ﴾. 

سفره وأيامه ويف مكة املكرمة واملدينة املنورة، بتلك الطبيعة، القيام قبـل الزمناه يف 
الفجر، فيصيل الثامن وخيتم بالوتر، ثم يتقرب إىل اهللا باالستغفار والـدعاء وهـذا غـري 
ًخاف عىل أحد ال يضيع شيئا من وقته، إما أن جتده مفتيا لـسائل أو معلـام أو مرشـدا،  ً ًً ّ ٍّ ٍ ٍ
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 يميض من البيت إىل املسجد يدرس يف الطريـق سـوريت ياسـني وكان بعد أذان الفجر
 آية الكريس، :ًوالواقعة، وعند العودة كذلك غالبا، وكان بعد كل فريضة يؤدي الراتب

وملحقاهتا، ويالزم متمامت اخلمسني الركعة ويالزم التدريس بعد الفجر وبعـد ذلـك 
 النهار يعود إىل مكانـه يصيل بعد رشوق الشمس أربع ركعات من ركعتني، ويف ناصفة

لتلقي املستفتني ويتلقاهم بالسعة والرحب، وإذا مل جيد من يستفتي يعكف عىل الكتابة 
ٍوله أكثر من مصحف كتبه بخطه، وأكثر من مؤلف، وكتـاهبم يف اخلطابـة خـصني بـه 

وله كرامات شاهدناها أذكر ) رمحه اهللا(ًوأعرت أحدا وضيعه، ألفه يف عهد اإلمام حييى 
 :  كرامتنيلكم

ًكان يف بعض السنني ذات مرة،  وبعد إمتامـه املناسـك عازمـا عـىل : الكرامـة األوىل
زيارة أمري املؤمنني واإلمام احلسني بالعراق كان سيدي محود مع جمموعـة يف الـسيارة، 

ذهبوا به إىل املستـشفى ) اكترست(فانقلبت هبم السيارة، فانعطفت اصبعهم الوسطى، 
ً فجعل السيد هلا وردا يتلوه ، ال أمل: ال أمل، رجع إىل صنعاء فقيل له:هبالعراق فقالوا ل

 .عليها فعادت سليمة من دون عملية ومن دون أي عناء بثقتهم باهللا عزوجل

ًوكان دائام يصوم الثالث عرش والرابـع عـرش واخلـامس -ذات يوم : الكرامـة الثانيـة
وصعدنا معهم الدار ودعا زوجته ً شايعناه أكثر من اثني عرش رجال -عرش من كل شهر

ُّوأنزلت الطعام طعام سيدي محود، الكل يعرف طعامه ال جيمع بني إدامني، وأحرضوا 
ً، وعندما علم أننا معهم أحرض قليال من احللبة وغري ذلك ما »قليل مرق«طعام العشاء 

 وبربكـة ً اثنني أو ثالثة ال غري، أكلنا اجلميع وقمنـا شـباعا بفـضل اهللا-ًتقديرا–يكفي 
سيدي محود وأنا موجود معهم أكلنا، وهذان يـذكرنا بربكـة رسـول اهللا حيـنام أضـافه 

ًجابر بن عبداهللا فكفى مجيع جيش اخلندق بامئدة ال تكفي إال أفرادا ٍ َ . 

السيد العالمة محود بن عباس حامل راية احلق، حامل أخالق رسـول اهللا، حامـل 
ٌألسلوب احلسن وباألخالق وبتواضعه كأنـه فـرد زهادة أمري املؤمنني، يعالج الناس با
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ْوإهنـم ﴿: ًمن أفراد املجتمع، ذلكم هو السيد احلجة املوصوف حقا بقـول اهللا عزوجـل َُّ ِ َ

َعندنا ملن املصطفني األخيار ْ ُ َْ َ ََ َ َْ َ َ ْ ِ َّصىل، ما أحرى هذا الرجل بقول اهللا يف جده ﴾ِ ِعليـه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ ََ 

َوسلم ََّ َواخفض ج﴿: َ َْ ِ ِنَاحك للمـؤمننيْ ِ ِْ ُ ْ َ َّصـىل ما أحراه بام قـال اهللا يف جـده ﴾َ ِعليـه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ ََ 

َوسلم ََّ ًعسى أن يبعثك ربـك مقامـا حممـودا﴿: َ َ ْ َُ ً َ َ َْ ََّ َ ََ َُّ ، يصدق هذا الكالم اإلهلي عىل هذا الـسيد ﴾َ
تهـا الـنَّفس املطمئنَّـة﴿: العظيم ، ما أحراه بكالم اهللا ِيـا أ َ ْ ُْ ُ َ َّ َْ ُ َّارجعـي إىل ربـك راضـية مرضـية *  َ َِ ِْ َّ َ َ ًْ ِ ِِّ َ ِ ِ *

ِفـادخيل يف عبـادي َِ ِْ ِ ُ ِوادخـيل جنَّتـي*  َ َ ْ َِ ُ شهادة أنني رأيت هذا السيد يف املنام قبل بلوغي أنـه ﴾ُ
 .ًحامل راية أمري املؤمنني اإلمام عيل عليه السالم، واإلمام يقاتل مرحبا اليهودي

ًيت األكوع ال أذكر اسمه، أنه رأى اإلمام عليا عليه وأخرب حاكم ثال العامل وهو من ب
ًالسالم والعلامء صفا ينتظرونه مل يعانق أحدا إال السيد العالمة محود بن عباس املؤيد، ملا  ً
رفع اهللا قدر سيدي محود بتقواه، وبعلمه، وبحبـه اخلـري للنـاس، وبـأمره للمعـروف، 

 وبمواالته ألوليـاء اهللا، وبإخالصـه وبنهيه عن املنكر، وبحبه للعلم، وألهل الصالح،
وبتفانيه يف نرش مذهب آل البيت باألسلوب احلسن، حتى األباعد أو من ال يتفق معـه 

ه كاإلمام زيد عليه السالم حيـنام خـرج فجميـع َلَّثَيف الرأي، فإذا سألت عنه أحدهم م
سيد الطوائف واملذاهب اتفقت عىل جاللته، وعىل قـدره وعـىل إمامتـه، وكـذلكم الـ

العالمة محود، لو انتهح قادة العلم وأئمة اهلدى هذه الطريقة لنهل الناس منها، وألفعم 
ٍالناس باخلري، عاش من دون فخر وال عجب، وال حب لرئاسة أو جاه أو تقدم، خالط  ٍ ٍ ٍ

ٍالناس بأخالقه ومل يرتفع عليهم بل كان يطلب من كل أحد الدعاء له ِ . 

ً متنافرا مع اإلخوان، وجدين عند قـرب رسـول اهللا ذات يوم كنت أنا وهو وقد كنت
َّصىل ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ ً وأخذ بيدي وزرنا سويا، ودخلنـا الروضـة املباركـة، وحلـت َ

ًصالة فإذا به يريد أن يقدمني، من أنا، تواضعا منه، هذا السيد العلم احلجة الذاكر هللا،  ٌ
ين يف رضا اهللا عزوجل، سبحان من أوجـد طلعـة املحب للخري، النارش للفضل، املتفا

ًهذا الرجل الذي سار بسرية أجداده، ومىض عىل درهبم؛ فانتقل راضـيا مرضـيا، وأي  ً
ِالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للـه وإنـا إليه راجعون﴿: مصيبة يف فقده، ولكن نقول َ ُِّ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ََ َّ ْ ُ َ ٌ َ َِّ ِ ِ َِّ َّ ِْ َ ، أنا ﴾َ
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ًعندهم وتباركت هبذه األسطر، ولو أردنا مجيعا أن نتكلم عن هـذا جالستهم ودرست  ُ
َّالسيد ملا وسعنا إال املجلدات، ولكن أنصح نفيس ومن سمع أن نأخذ من هذا املصاب 
ًاجللل عربا، أن نقتدي به، أن نتقشف عن الدنيا، أن نرتك التحاسد، أن نرتك اخليالء، أن 

ِنكون، ولكن التشبه بأهل الفالح فـالح، تقـشفه نرتك األنانية، أن نكون كام كان ولن 

عن الدنيا وإقباله عىل اهللا ومالزمته للتقوى واهلدى والذكر واإلخـالص ال حيتـاج إىل 
حيـنام كنـت أحـارض : دليل، قال يل ذات يوم عبدامللك الطيب، حق األمـن املركـزي

أللـسن، وإذا باألمن املركزي إذا حرض محود بن عباس املؤيد امتأل املسجد وصمتت ا
ًكان غريه؛ فال تسمع إال قيال وقاال   -يعني وقت ما يلقي إلـيهم املحـارض حمارضتـه-ً

ًكذلك يف كلية الرشطة مرة خطبت هنـاك، واجلميـع يثنـي عليـه ثنـاء عظـيام، الدولـة  ً
واملجتمع والعلامء بجميع طبقاهتم يثنـون عـىل هـذا الرجـل ويكنـون لـه كـل احلـب 

 اهللا فمن أصلح ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه وبـني النـاس، واالحرتام ملا بينه وبني
ومن أصلح أمر آخرته أصلح اهللا له أمر دنياه، هذا الرجل أسمعناه يف خطب اجلمعـة، 

ته خاشع﴿: تلك املواعظ املؤثرة التي كام قال اهللا يف القرآن زلنَا هذا القرآن عىل جبل لرأ ًلو أ ُ ْ َ َ ِْ َ َ َ ََ َّْ َ ُ ْ َ ْ ٍَ َ َ ا ََ

ُمتصدعا من خشية اهللا وتلك األمثال نرضهبا للنَّاس لعلهم يتفكرون ْ ْ ِّ َُّّ َْ َّ َ ُ َ َْ َ ِّ ََ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ
َ ُ ِ َْ ًَ ِ ، كون كالمه يسمع من ﴾َ

ًالقلب فيصل إىل القلب، فيؤثر فيه تأثريا عظيام ً . 

ًعرفنا أناسا كثريا بربكته أصلح اهللا شأهنم، كنا نذهب مسجد النهرين قبل التسبيحة  ً
ثالثة، ونجد ما يقارب من صفني يتعبدون الليل بربكة ما كانوا يسمعون مـن سـيدي ال

رضـا «و» كنز الرشـاد«و» التصفية«محود املؤيد، كان يكثر ويالزم دروس الباطن مثل 
ٍ ويكرر املواعظ فتخرج من متعظ، خترج من قلـب سـليم ال ،»اإلرشاد«و» رب العباد ٍ

ًحيمل حقدا وال حسدا وال أنانية وال ً فخرا وال علـوا؛ فتحـل يف قلـوب النـاس، قـال ً ً
ِتلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني﴿: تعاىل ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َُّ َ ْ َ ُْ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ َْ َ َ ً َ ُ َ َ َ َْ َِ َ ِ ُ ِ َ﴾ 

ٌالسيد محود ملك عىل صورة برش ما بالغنا : ما أحراها عىل هذا الرجل، لو قلنا كام قالت َ
النساء عندما ظهر يوسف بتلك الطلعة وقلن ما قلن، رجل ال يفرت من العبـادة، حيـب 



 

 

 

١٤٠ 

سلو أوالده سـلو -ٍكل ما يقربه من اهللا، حصل عىل تركة كبرية مل يمت إال وقد أنفقها 
َ يف سبيل اهللا، يف مرضاة اهللا، يف صلة األرحام، يف التصدق عىل العباد، ال يـرد -إخوانه ِ

َّاذا يقول اإلنسان؟، درس بعد الفجر، ودرس بعـض األحيـان بعـد الظهـر، ًسائال، م َّ
ًودرس بني مغرب وعشاء، وكان مالزما كل يوم الفتاوى مع مفتي اجلمهورية سيدي  َّ
ًأمحد زبارة، رمحهم اهللا مجيعا بعد صالة العرص، ثـم يعـود إىل البيـت إلسـباغ وضـوء 

ًلقرآن يف حلقة، درسنا لديه أيامـا كثـرية؛ املغرب والعشاء ثم يعود إىل املسجد يدرس ا
ًفوجدناه رحيام باملؤمنني، وجدنا فيه الرمحة بطلبة العلم، فضال عمن يريد أن يتقرب من  ً
اهللا وأن يكون من أهل اهللا، كان يعالج األوجاع، هذا كام يقال غيض من فيض، وقطرة 

 . دعوةمن مطرة، كان السيد العالمة محود بن عباس املؤيد مستجاب ال

يـا : أذكر لكم قصة له ذات مرة كسفت القمر فخرج للـصالة؛ فجـاء رجـل وقـال
فسهم جـآؤوك فاسـتغفروا اهللا ﴿: سيدي محود يقول اهللا يف سورة النساء َولو أهنم إذ ظلموا أ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َُ ْ ْ َ ُ ْ َّْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َِ ُ

با رحيام ًواستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توا ًِ َّ ُ َّ ُ َ َّْ َ َ ََ ُ ََ ْ َ ُ َ َُ َّ وابن االبن ابن، فقد جئتك وقرأ اآلية، أما أنا ﴾ْ ٌ
سأدعو لك إن شـاء اهللا، ودعـا لـه وأنـا كنـت : بنفيس فقد سمعت سيدي محود يقول

ًصغريا داخل املحراب وهو يلقي دعوات بعد صالة الكـسوف للرجـل، وأروي عـن 
القيامة قد ًسيدي محود أن رجال زلت به األقدام وفعل ما فعل وتاب، ورأى يف املنام أن 

قد أزيـل مـا تـرى : ًقامت وصحيفته ممدودة مد البرص ووجد خدوشا فخاف فقيل له
َّصىلبحبك آلل حممد، وهذا مصداق قول رسول اهللا  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ من أحبنا أهل  «َ

، هذا السيد احلجـة »البيت فزلت به قدمه إال ثبتته األخرى حتى ينجيه اهللا يوم القيامة
َوإنك ﴿: يعجز كل بليغ وكل مادح أن يفيه حقه، لكن يكفي أنه يتصف بقول اهللا لنبييه َّ ِ َ

ِلعىل خلق عظـيم َ ٍ ُ َُ ً، ويكفي أنه سيلقى اهللا آمنا، يكفيه أنه حلق بالدرجات العىل وجنات ﴾َ
َّصىلالفردوس مع جده املصطفى  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ بوع ، كان يدرس الصغار يف كل أسَ

ثالثة أيام يدخل يـومني يف الفـصل الـذي كنـا فيـه يف رصح جـامع النهـرين الـسبت 
ًواألربعاء والثالثاء للصغار، ويعلمهم ويلقنهم علام وحكمة، إما حديثا أو أثرا علويـا  ً ً ً



 

 
١٤١ 



ًأو حكام رشعيا بقدر عقول الطالب أو املتلقي، وكان الطالب ينصتون إليه، وحيافظون 
 سيدي محود اجلميع ينصت وكان يالزم عمـل مولـد الرسـول عىل وقته، عندما حيرض

َّصىل ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ ٌيس، أياما عديدة، وكان له معاش كل مخَ  من الدولة تبـع وزارة ً
ًالرتبية والتعليم، مل يأكل منه شيئا كان يرصفه يف املربات واخلـريات مثـل رشاء الـسكر 

كـل ) أبو بقـرة( كبري ملن حيرض ورشاء حلوى، جعالة  كل يوم يعمل بن يف قدر؛والبن
زوج ابنـة سـيدي (مخيس، أنا أقسم بعضها للصغار وسيدي العالمة حـسني الـسياين 

ً يقسم كذلك بعضها للكبار دائام، ويأكلون من عرق جبينهم مما حترره يـده مـن )محود
م أو إىل بيـتهم عقود نكاح وغريها، ملن جاء إليهم ويتبارك الناس باحلضور إىل جملـسه

وال يشرتط مقدار األجرة بل يرىض بام أعطوه، وكان يرصف عىل نفـسه منهـا رصفتـه 
اليسرية وكان يطرح اهللا الربكة يف هذا القدر اليسري، وكان بحق املثـال احلـي والقـرآن 
ًالناطق الذي مشى بني الناس، لو كان نبيا يف زمنه لكان هـو، ولكـن بمبعـث احلبيـب 

َّصىلاملصطفى  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ  ختمـت النبـوة والرسـالة، وبقـي العلـامء العـاملون َ
كـام جـاء يف -علـامء أمتـي «: املتقشفون عن الدنيا الرمحاء بالعباد هم املعني واملدد هلم

، أن املبلغ عن اهللا يصدق الذين ال جيعلون الـدين وصـلة » كأنبياء بني إرسائيل-األثر
» حيرش املرء مع من حيب«ًمدد األنبياء ومن تشبه هبم فهو منهم قطعا للدنيا، هؤالء هم 

 . واحلب هو االقتداء  واالتباع

َّدرس السيد محود املؤيد، وعلم وأرشد وصرب وبـذل كـل اخلـري يف كـل الوجـوه؛ 
فاحلمد هللا أن ترشفنا بالكالم عنه، وهو الرشف فنسأل اهللا أن يلحقـه بجـده املـصطفى 

ًام وطريقا نأخذ منه قسطا حلياتنا حتى نكون مـن النـاجني، وبحـق وأن جيعله لنا عل ً ن إً
طريقة سيدي محود بن عباس املؤيد طريقة املتقني، طريق من يريد النجاة والسعادة دنيا 

ِفمـن زحــزح عـن النَّـار وأدخـل اجلنَّـة فقــد فـاز ومـا احليـاة الـدنيا إ﴿وآخـرة كــام قــال اهللا  َ َ َ ْ َ َ ْْ ُّ ُ َْ َْ َْ َ َُ َ َ َ َ َِ ُ ِ ِ ِ ُال متــاع َ َ َ َّ

ُالغرور ُ ْ﴾. 



 

 

 

١٤٢ 

ًوأمــا بركتــه االجتامعيــة فلقــد كــان بيتــه وحلقتــه العلميــة مــنهال للمتخاصــمني 
ًوللمستفتني وكان بيته وجملسه حمكمة ومدرسة ومكتبة ومرتعا لكل خري فكم من فتوى 
َفصل هبا بني املتخاصمني ودفن هبا ثوائر الفتن وأصلح كم من قضية أغنت عن الرتافع  َ َ

ٍحلكام، فلقد كان كاملاء السلسبيل وهللا احلمد، وهذا غري خاف عىل أحد أيـنام حـل إىل ا

 وهللا احلمـد، ٌ باقيـةُهُنفع كاملطر، وبصدق إخالصه وإقباله عىل اهللا ظهرت بركاته وآثار
 . وهذه قطرة من مطرة

 احلاذق يأخذ منه العرب ويقتدي به فهو عند اهللا املعظم قد رفع اهللا: ويف األخري؛ أقول
ًدرجته، وقبل عمله ومات راضيا مرضيا وحلق بجده وأمه الزهراء وأم املؤمنني خدجية  ً

م يأن للذين آمنُوا أن ختشع ﴿: ًفكفى به ذخرا وإنام أردنا تذكري أنفسنا عسى أن تلني قلوبنا َأ َ ََ ْ َّ ََ َ ْ ََ ِْ ِ ِ

ِقلوهبم لذكر اهللا ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ، واحلمد هللا رب العاملني )ةبذكر الصاحلني تتنزل الرمح(، وجاء يف األثر ﴾ُ
 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين والعاقبة للمتقني



 

 
١٤٣ 



 

  قاسم بن حسن بن قاسم الرساجي عفا اهللا عنه/األسيف

ُلقد أن قلبي أنينا شديدا حني سمعت أذين صاعقة اخلرب بوفاة موالنا وسيدنا وعاملنا  ً ً َُّ

محـود بـن عبـاس / ن العابدين يف أبناء عرصه سيدي العالمـة احلجـةزاهد زمانه وزي
 -رمحة اهللا عليه-املؤيد

ًلقد كان سيدي العالمة محود بن عباس أمانا ألهل صنعاء بـل ألهـل الـيمن كافـة 
َّولقد كنا نأنس بوجوده ونأمن بحياته فهم أمـان أهـل األرض كـام روي عـن جـدهم 

 املصطفى صلوات اهللا عليه وآله

 يف أرسة علمية من أب أو أخ ونحومها وأخذ عىل -رمحه اهللا-نشأ سيدي املوىل لقد 
 ولقد عجبت من كثرة العلوم التي قرأها يف التفـسري واحلـديث ؛أيدي كثري من العلامء

والفقه واللغـة والعلـوم الروحيـة لتطهـري البـاطن وال زلـت أكـرر القـراءة يف كتابـه 
ف فيهـا ألهنـا تـشجعني عـىل كثـرة القـراءة  التي أجـازين بقلمـه الـرشي»اإلجازات«

 والتدريس واملطالعة

وم العلم العالمة التقي كان له مع النشاط العلمي واهلمة العاليـة يف نـرش العلـهذا 
سيام علوم العرتة الطاهرة من النمرقة الزيدية السعي يف اخلري وبنـاء املـساجد والـربك 

ولقد وصـلت إليـه يف ، خري وعلم وعملًفقد كان باذال لنفسه يف كل ، ًواملصالح أيضا
مل أكمل قراءة سورة : خر هنار يوم اجلمعة وقد قارب الغروب فقال يلآإحدى املرات يف 

وذلك الشتغاله بالفتوى وإعطاء السائلني وإعانة طلبة العلم ، ًالكهف فضال عن غريها
 .واحلركات العلمية يف كل مكان

 -رمحـه اهللا- العالمة محود بـن عبـاس ويكفي الناس كافة أهنم تعلموا من موالي
 -رمحه اهللا-وال أطيل فموالنا ، احلب هللا ودوام الذكر هللا وهي وصيته يف الليل والنهار



 

 

 

١٤٤ 

ال يمكن أن حترص أوصافه يف مثل هـذه املـذكرة البـسيطة واللمحـة الـرسيعة ولكـن 
ِفبهداهم اقتده﴿ليقتدى به  ِ َ َْ َُ ُ ُ العلامء العاملني،  ونحن يف أمس احلاجة إلخراج جيل من ﴾ِ

ًأوالئك هم األقلون عددا واألكثر نفعا للخاص والعام  هـذا وأمـا سـيدي العالمـة ، ً
ًوفاضـال ،  فقد كان عاملنا الكبري ومرجعنـا الـشهري-رمحه اهللا-الضياء محود بن عباس 

واملتميز يف كثـري مـن الـصفات واألخـالق الطيبـة ، وزاهد الزاهدين بل سيدهم، ًتقيا
ويكفي أن مشائخه ، ًراغبا يف اآلخرة، ًبعيدا عن الدنيا، ًخائفا من ربه، فاتومكارم الص

قد أثنوا عليه بام ال يمكن حرصه وقـد اتفـق عـىل علمـه وفـضله املؤالـف واملخـالف 
فرمحه اهللا رمحة األبرار وأسكنه جنات جتري من حتتها األهنار وأحلقنا ، واخلاص والعام

 آمني . به صاحلني وأعاد علينا من بركاته



 

 
١٤٥ 



 

  عبداهللا بن حسني الديلمي/العالمة

  -:مدخل إىل املوضوع

ًكثريا من األحيان ما يفهم الزاهد املنقطع إىل اهللا الزهد وكيفيته مع كونه من العلـامء 
ًفهام عجيبا، لقد  الزهاد الورعني العارفني باهللا تعاىل رمحة اهللا تعاىل عليـه قرأت أن أحد ً

إال صوم السنة بأكملها وأما يوم العيد وأيام األضحى الواجبة اإلفطار فال يأكـل كان ي
ًفقط، ووقته كله يف ذكر اهللا وقراءة القرآن وأحيانا يف مطالعة بعض الكتب، وأما كعكة 

ًيف رمضان فال يفطر إال بيشء يسري، وأحيانا كثرية ينسى السحور فال يتنـاول إال املـاء 
ًليال جداوكان ال يتكلم إال ق ً. 

هذا العامل الورع الزاهد سالم اهللا عليه تزوج بامرأة صاحلة وأرادها أن تكون زاهدة 
منقطعة إىل اهللا فمنعها من أشياء هي يف األصل حالل هلا، فال خترج وإذا خرجـت فـال 
تتأخر، ومنعها من حضور أعراس أهلها فإن سمح هلا فال تلبس إال ما يريد من لبـاس 

وهي طيلة وقتها يف بيته ال يكلمها ، وختاف هذا الزوجة من نقاشـه ساء مع الناحلشمة 
خمافة من مواعظه القاسية اجلافية، ومهابة منه فأصابتها كآبـة ، هـذا مـع كوهنـا امـرأة 
ًصاحلة تؤدي واجباهتا وترتك ما حرم اهللا تعاىل فمرضت مرضا نفسيا فلم تطقه فذهبت  ً

، وهذا الولد عاش ًولدانون وقد كانت أنجبت له إىل بيت أبيها، وبعد فرتة أصيبت باجل
ًعلام وكـان كأبيـه يف ورعـه ًيف كنف أبيه فعلمه القرآن وعلومه فكـان شـابا ًصـاحلا مـت

ً، وكان هذا الولد ال تراه ضاحكا أبدا ، يقلد أباه الرجل الكبري العارف بـاهللا يف وتقواه ً
خـرين حيـدثهم عـن األدلـة يف ًكالمه ومنطقه وملبسه وغريها، وكثريا إذا ما وعظ اآل

حتريم القات وإن قل وحتريم بعض املباحات بحجة أن طالـب العلـم قـد حتـرم عليـه 



 

 

 

١٤٦ 

ًبعضها مع أن ليس يف فعلها قلة مروءة عىل الناس ، وال عىل العامل فضال عـن الطالـب 
 مع أن هذا الشاب غري مقتنع يف قلبه بذلك، 

ة مؤمنة تقية ذات صرب شديد فتحملته تزوج هذا الشاب يف كنف والده العزيز بامرأ
وصربت عىل طباعه، ويف يوم من األيام أصيب هذا الشاب بمرض نفيس بسبب حدث 
ما، واحلقيقة أهنا تراكامت ، فتناول القات بـرشاهة والـسجارة وأصـبح يعتـاد مقايـل 

 وكان ًالقات ويتكلم بكالم مل يعتده احلارضون طبعا مع التزامه بام أوجب اهللا وبام هناه،
ًمرضه يتفاقم يوما بعد يوم، فقامت زوجته به وعرضته عىل األطباء وعاجلته برهة مـن 

 ..الزمن حتى شفاه اهللا تعاىل وهو اآلن رجل صالح ملتزم لكنه ليس كام األمس

أقول هذا مـع أنـه مل خيـتلج قلبـي سـالمة قلـب هـذا العـامل الزاهـد مـن الـصدق 
 ..ه هو الصواب عند اهللا رمحه اهللا رمحة األبرارواإلخالص واإليامن وظنه أن ما يقوم ب

وقد قرأت بعض القصص لبعض العارفني باهللا وكنت أتعجب أن تصدر منهم من 
نحو أن يرتك الزاهد زوجته ويطلقها يريد العزلة عن الناس واالنقطاع باهللا وإليه ، فإذا 

ذا الولد؛ لينقطع إىل  كان أو أنثى سأل اهللا أن يقبض روح هًاكان له منها ولد صغري ذكر
 ..ربه

  -:ٍاإلمام محود نموذج واع

 ،ٌباس بـن عبـداهللا املؤيـد وهـو زاهـدوكنت إذا نظرت إىل السيد اإلمام محود بن ع
 .خالف ما تقدمأراه  ٌ، وعامل،ٌوورع

ًفزوجته وأوالده يعيشون حياة طيبة فلم يلزم أحدا أن يقرأ العلم الرشعي، ومل يلزم 
شاقة مع كثرة حثه هلم بطلب العلـم، وكـان يثـق هبـم وبكالمهـم حياته البنمط ًأحدا 

 .ويعاملهم عىل الظاهر مع النصيحة هلم بالتزام رشع اهللا تعاىل



 

 
١٤٧ 



ًكان كثريا أثناء تدريسه للطالب ما يتحفهم آخر الدرس بنكتة لطيفة يضحكون هلـا 
 ويف يوم ما أصاب أحدهم حدث أن دخـل مـسامر يف رجلـه وحـني أتـى ؛ويدعو هلم

ًإنه مل ينم طيلة الليل متأملـا عليـه، وأنـه : ًيدي محود فجرا للتدريس والصالة، قال لناس
ًظل يدعو ويقرأ القرآن لذلك الطالب، وكان هذا الـسيد مـع ذلـك ال حتـس أبـدا أن 

 .يفضل أحد الطالب عىل غريه

قم يا فـالن تكلـم : وكان إذا كانت هنالك مناسبات واحتفاالت أو مجع كبري يقول
ًا ألحد طالبه، كان كثريا ما يذهب للقرى وبعض املحافظات يعلم الناس كيفيـة مشري ً

ًالصالة وقراءة القدر الواجب من القرآن ، وكان حيث الناس مجيعا عىل قـراءة العلـم، 
، وحيثهم عـىل قـراءة )إن أعظم وظيفة حتت أديم هذه السامء طلب العلم(: ويقول هلم

كثـرة الـدعاء وسـالمة القلـب، وأن نعامـل النـاس القرآن وقيام الليل ولو ركعتني و
بظواهرهم وأن ندعو جلميع املسلمني واملسلامت باخلري، وال ختلو خطبة من الدعوة إىل 

 .التفكر يف خلق اهللا ونعمه تعاىل وأهنا تفيض إىل معرفته تعاىل وحمبته

وكان هذا اإلمام الزاهد يدرس ويتعامل مـع النـاس فقـريهم وغنـيهم وجـاهلهم 
 خيالطهم خمالطة املخلص الناصح ويعظهم املواعظ العجيبة فلم ينعزل عـنهم ؛عاملهمو

 ..ًمل ينقص من تعلقه باهللا شيئابل ومل خيرس انقطاعه باهللا بسبب خمالطته إياهم، 

وكنت أتعجب كيف هلذا العامل أن يكون هبذا الزهد والورع مـع انخراطـه بالنـاس 
ًإفتاء وتدريسا وموعظة وسامعا ملش اكلهم ومهومهم كل يوم، ومع حصول شهرة له، مع ً

أن الكثري من العارفني ال يقدرون عىل املحافظة عىل تعلقهم الشديد باهللا إال بالعزلة عن 
 .ًالناس ولو نسبيا بل بعضهم ال يقدر عىل حفظ إيامنه إال بالعزلة

أتذكر أنني كنت أذهب معهم بعد صالة العشاء إىل بيت طفـل مـصاب بالـرسطان 
ًيوميا لزيارته وقراءة سورة يس بنية الشفاء واستمر هذا إىل قبيـل موتـه بأيـام ، ومـرة 

فظل نصف سـاعة ًمصابا بالرصع ًونحن راجعون من املسجد رأى رجال عىل األرض 



 

 

 

١٤٨ 

ًأو تزيد قائام عند رأسه يقرأ سورة يس وغريها ثم ابتهل بالدعاء له حتى هدأ الرجل من 
 .رصعه

ًفقريا يتيام مل يعرف أباهوكان -وأخربنا أحدهم   أن السيد محود كـان يـأيت إىل بيتـه -ً
ًمتخفياً واضعا حلفته عىل رأسه ووجهه قبيل يوم العيد سنويا ومعه ثياب العيـد ومـرة  ً

هذه لك وليست ألمك ترصف هبا يف عيدك، واشـرت لـك : أعطاه حبة جنيه ، وقال له
 .مالبس العيد، وإنه مل يكن يقترص عىل بيته فحسب

 ففي وقت ما أتى إليه رجـل يـسأل فقـال ؛ًوكان هذا السيد مع حلمه شديدا يف اهللا
: إنني طلقت زوجتي ، وقلـت هلـا: -والسيد محود يميش إىل بيته من املسجد-السائل 

ًأنت طالق، وكنت سكرانا، فقال السيد محود متأملا عابـسا ً عـىل حـسب "هـي طلقـة : ً
: ياسيدي طلقتها وأنا سكران، فقال: ل السؤال ، ثم مشى السيد محود فأعاد السائ"رأيه

هي طلقة ، ثم أعاد السائل السؤال والسيد محود يميش ثم التفت السيد محود إىل السائل 
 .وقال له طلقة وجيلدوك ثامنني جلدة: 

ًوأتذكر أنه وال سيام يف رمضان ال ينفك لسانه رطبا من ذكر اهللا تعاىل أبدا أبدا ومع  ً ً
عطي هذا، ويعلم هذا سورة الفاحتة ويفتي هذا وكان إذا أفتى يعقـب ذلك يعظ هذا وي

 .فتواه بموعظة متعلقة بمضمون السؤال

: ًوأتذكر أنه بعد صالة فجر ومل حيرض أحد من الطالب وكنت حارضا، وقد جلس فقال يل
  عىل حـده ، فـدعوهتمًادع بعض األطفال الذين هناك، وأشار إليهم وكانوا يقرأون القرآن كال

 .ّفجلسوا بني يديه يعلمهم فاحتة الكتاب

 ؛وأتذكر أنه مل يذكر عنده عامل من أقرانه أو ممن دوهنم إال ذكرهم بخري وأثنى عليهم
فمرة كنا يف سيارة ذاهبني إىل اجلراف بعد املغرب فسمع تالوة أحد القراء، فقـال هـذا 

 ممن درس عيل ولكن الفرع زاد عىل أصله؟



 

 
١٤٩ 



ًكبريا طاعنا يف السن قاصدا بيته وسلم عليه تسليام بليغا، قـال ًوأتذكر أنه زار رجال  ً ً ًً ّ
 .هذا أستاذي قرأت عنده متن اآلجرومية يف الصغر: للحارضين

وحني تويف السيد العالمة الكبري عىل بن عبداحلميد املتوكل خطـب سـيدي محـود 
وات ال نعـرفهم إن السيد عيل كان من العلامء العاملني لكننا شيعة أم: الناس فقال هلم

ونمدحهم إال بعد موهتم وإن صمت سيدي عيل يف جمالس العلم مل يكن عن عي بل هو 
 .إلخ...العامل الكبري املتواضع و

إنـه يقـرأ هلـم ويـدعو هلـم : ًوكان يذكر مدرسيه كثريا ويثني عليهم، وقال لنا مرة
ورقة فيها أسـامؤهم ًبأسامئهم، ويدعو لذرارهيم وال يرتكهم من الدعاء أبدا ، وأنه معه 

 .ألجل أن ال ينسى أحدهم يف دعائه هلم

ًكان هذا العامل يستوقفه الصغري والكبري واملرأة فيقف لسامعهم ملتمسا مـا عنـدهم 
 ..ًفيلبي إن استطاع وإال دعا هلم معتذرا

ًوكان ملواعظه تأثري عجيب عىل السامعني حتى إنه أحيانا يعظهم من خطب وكـالم 
اهللا وجهه مع كون البعض ال يفهمون بعضها ومع ذلـك تقـع موقعهـا اإلمام عيل كرم 

وما ذلك إال ألهنم يعلمون أن فعال هذا السيد الزاهد عىل وفق قوله، وإن فعله يصدق 
 ..قوله وبرهان لصدقه، وكان الكثري يتعظون به من مشاهدته وأفعاله

ا مـن خـشيتك مـا اللهم اقسم لن: (ًومن دعائه الذي يدعوه كل يوم وال يدعه أبدا
ُحتول به بيننا وبني معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما تـهون به 
ّعلينا مصيبات الدنيا ، ومتعنا بأسامعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مـنـا  ِ ّ

ديننـا ، ، واجعل ثأرنا عىل من ظلمنا ، وانرصنا عىل من عادانا ، وال جتعل مـصيبتنا يف 
 .)ّوال جتعل الدنيا أكرب مهنا ، وال مبلغ علمنا ، وال تسلط علينا من ال يرمحنا

 : ًوكان كثريا ما يردد



 

 

 

١٥٠ 

ـاد ــــــ ـاب ون ــــــ ـــــــرع الب ـاد   ِاق ـا بالعبــــــ ـا رفيقــــــ ــــــ   ًي

ـــــد ـــــن عب ـــــد واب ـا عب ــــ ـاد   أن ـــــــــ ــــــــــرة غ   وإىل احلف

ـــــــــن ـيس يل زاد ولك ــــــــ ـــــك زادي   ل ـــــي في   حـــــسن ظن

 : ويردد

ــد ــد قــال زي ــد ألــيس ق ــن زي ـيال   يــا اب ـاش ذلـ ـاة عـ ــب احليـ ــن أح   ًم

ـيالوا   كــن كزيـــد فأنــت مهجـــة زيـــد ــ ـــال ظل ـان ظ ــ ـــذ يف اجلن ًخت ً  

 : وكان يردد يف هناية حياته

ـا ـــ ــــن نج ـا م ـــ ــــة ريب نج ـان بيـــوم الفـــزع   برمح ـاز األمــ   وحــ

 : ويردد

ـاء ــرص   مـــددنا إليـــك أكـــف الرجــ ــضنا الب ــواك غض ــن س   وعم

ـاء ــ ـــك الرج ـــه ومن ـــت اإلل ـــد    فأن ـــن ق ـــل مل ـــت املقي ـــروأن   عث

أسأل اهللا العظيم الرمحن الرحيم أن يرمحه رمحة شاملة تامة وأن يغفر له ويتجاوز عنه 
وأن حيرشه مع األنبياء واخلمسة أهل الكساء وأن جيزيه عنا أحسن اجلـزاء إنـه سـميع 

 .جميب
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 أمحد عبداهللا عقبات/ بقلم السيد القايض

 وزير العدل

.. ب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممـد وعـىل آلـه الطـاهريناحلمد هللا ر
 وبعد

ُحقا إن املصاب جلل، واخلطب فادح، والثلمة ال تسد، واخلسارة كبرية ال تـسرتد،  ُ َ َّ
ًفقدنا عاملا ربانيا من كبار علامء عرصه، وعابدا من أنسك عباد زمانه، وزاهدا من أزهد  ً ً ًّ ُّ

ْأهل حياته، ورعا، حم ُ ًسنا، مصلحا، آمرا باملعروف، وناهيا عن املنكر، وليا مـن أوليـاء ً ً ً ً ًِ ْ ُ ِ

ّاهللا تعاىل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إنه املوىل العالمة املجتهد احلجة زين العابدين 
ّوقدوة املستبرصين السيد محود بن عباس املؤيد قدس اهللا روحه يف أعىل عليني وأحلقنا 

 . به صاحلني

ًلسان ليعجز عن احلديث عن هذه الشخصية العظيمة والتي رفعها اهللا وأمثاهلا ّإن ال
ٍيرفـع ا الـذين آمنُـوا مـنْكم والـذين أوتـوا العلـم درجـات﴿: درجات، فقال جل من قائل ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ْْ ْ َّ َّ َُ ُ ُ ُِ َّ﴾ ،

ته يف حياتـه ولقد رأينا بأم أعيننا كيف رفع اهللا تعاىل مقام هذا العامل الرباين وأعىل درج
ّوبعد وفاته، وما إمجاع الناس عىل حبه، واجتامع تلك اجلموع الغفرية يف جنازته وتشييع 

 . َّجثامنه الطاهر إال خري شاهد عىل ذلك

  : ٌبعض من فضائله

ًكنت دائام أقول عندما أحتدث عنه  ٌملـك يمـيش عـىل األرض: (-رمحه اهللا تعاىل–ُ َ َ (
َا وملسنا وعايشنا ورأينا فيه من صفات وسـامت وفـضائل ًتشبيها له باملالئكة؛ ملا وجدن ٍ ٍ

ّتشابه صفات املالئكة؛ قلام توجد يف برش َ ُ . 



 

 

 

١٥٢ 

ُوعبـاد ﴿: ّفهو العابد الناسك األواه، الذي ينطبق عليه قـول اهللا تعـاىل: فعن عبادته َ َِ

َالرَمحان الذين يمشون عىل األرض هونا وإذا خاطبهم اجل ْ َُ ْ ْ َُّ َ َ ْ َ ََ َ ً َ ََّ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ِ ًاهلون قالوا سالماْ ُ َ َ َُ َ ْوالذين يبيتون لرهبم  * ِ َِ ِّ ِ َِ َُّ ِ َ َ َ

ًسجدا وقياما ًَ َ َِّ ُ﴾. 

ِوعن تسبيحه واستغفاره وذكره ِِ ُفهو ممن يوصف بقول اهللا تعاىل: ْ َّ َوالـذاكرين ا ﴿: ِ َّ َ َِ ِ َّ

ت ِكثريا والذاكرا ِ َِ َّ ًَ ُ، وعن علمه فهو العامل الذي ظهر علمه عىل جوارحه ولسا﴾َ نه، فاشتغل ُ
 . بنرش العلم وتدريسه طيلة حياته وعىل مدار الساعة

  . ًفال غبار أنه من أزهد أهل زمانه وأكثرهم ورعا: وعن زهده

ْفهو من أكرم الناس وأسخاهم، كيف ال وهو من أنفق ما ورثه عن أبيه : وعن جوده
وذلـك بعطائـه يف األعامل اخلريية وبناء املحاسن واإلحسان إىل الفقراء واملحتـاجني، 

 . ًعطاء من ال خيشى الفقر، وال يريد من أحد جزاء وال شكورا

ّفقد مجعت فيه مكارم األخالق، وحاز أنبل اخلصال وجم الفـضائل، : وعـن أخالقـه ُ ْ َُ ِ

ّفكان خلقه القرآن؛ قرآنا ناطقا متحركا، ال توجد سمة من سامت السمو والفضيلة إال  ٌُ ً ً ً َُ ِ ُ ُ
 .  تعاىل عليهوهي متوفرة فيه رضوان اهللا

  : جمالسه وحلقات تدريسه

ٌكانت جمالسه وحلقات التدريس لديه حمفوفة بالـذكر والعلـم واملعرفـة؛ حيـرضها  ُ ُ ُ
ّالقريب والبعيد؛ اخلاصة والعامة، يعلمهم، يدرسهم، يرشـدهم، ينـصحهم، حيـثهم،  ُ ُ َ ُُ ِّ َ ِّ

م وتفـريج ّهيتم بأمرهم، يناقش شؤوهنم، ويعمل عىل حل مشاكلهم وقضاء حـوائجه
ّكرهبم؛ بكل ما أويت من فضل وحكمة، ومهام كلفه ذلك من ثمـن يف مالـه أو بدنـه أو  ٍّ

ًتفكريه، وكان أيضا يساهم يف إعانة الشباب منهم وتزوجيهم، فكان هلـم بمثابـة األب 
احلنون؛ يعطيهم من علمه ووقته اليشء الكثري، ال تفصله عنهم سوى فروض الـصالة 

َكـانوا قلــيال مـن الليــل مـا هيجعــون﴿: ً؛ مــصداقا لقولــه تعــاىلوســاعات النــوم القليلــة َّ َُ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ً ِ ُ َ * 



 

 
١٥٣ 



َوباألسحار هم يستغفرون ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِ َ ٍ، وهكذا دواليك إىل درجة أنه ال يشعر أحدا بضجر أو تعب، ﴾ِ ً َ ْ ُِ ّ
ُوال ترهقه طبائعهم البرشية وال طلباهتم الشخصية ُْ ُ ُُ ُ ِ ُ . 

م وإجالل وإعزاز من اجلميع، يلتـف حولـه النـاس  حيظى باحرتا-رمحه اهللا–كان 
ُفرادى ومجاعات، هيابه الكـل وحيرتمونـه وجيلونـه؛ لعلمـه ومكانتـه وسـمو أخالقـه  ُ
ًوتواضعه ولني جانبه، وكان كثريا ما ينظر إليه جلساؤه بحب واحرتام ويشعرون وهم 

 يتحدث إليهم ُبجواره بأمان واطمئنان منقطع النظري، وكان يبادهلم نفس الشعور، فال
ًإال مبتسام متواضعا خترج من فيه درر احلكمة وجواهر املعرفة، وكان حريصا عىل توعية  ً ً ّ
أبناء املجتمـع ووعظهـم وتبـصريهم وإرشـادهم، ال يـرتدد يف نـرش اهلـدى واملعرفـة 
َوإيصاهلا إىل أي إنسان حمتاج هلا حتى ولو كلفه األمر إىل شد الرحـال، فيتجـشم عنـاء  ّ ّ ّ ٍ ٍ ّ

ّفر ويتغلب عىل مشقة الطريق؛ طاعة هللا وخدمة لألمة حتى يعطي ويوصل اهلـدى الس ً ً ّ
 . واخلري إليهم

  : ّمواقفه من قضايا األمة الكربى

ً مهتام بقضايا األمة، آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر، -رضوان اهللا تعاىل عليه–كان  ً ّ ً
ًداعيا إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، حمذرا من ا لظلـم، أو الـسري يف طريـق الطغـاة ً

ّواملستكربين واملفسدين؛ فهو أحـد العلـامء الـذين رفـضوا واسـتنكروا وتـربأوا مـن 
ًاحلروب العبثية والظاملة التي شنتها السلطة عـىل أبنـاء صـعدة األبيـة، وكـان رافـضا  ّ
ًومواجها للعدوان األمريكي السعودي الغاشم عىل بالدنا؛ وقد استشهد أحد أحفـاده 

 وهو يدافع -سالم اهللا عليه–أمحد عيل محود املؤيد / يف سبيل اهللا وهو الشهيد املجاهد
عن دينه وأرضه وعرضه ضد ذلك العدوان األرعن، وكـذلك ابـن بنتـه الـشهيد طـه 

ّعبدالوهاب حييى الدرة، وكان مهتام بالقضية املركزية لألمة  وكان يتأمل ) قضية فلسطني(ً
سالمية وما آلت إليه من خـضوع وذل لـدول االسـتكبار من وضع األمة العربية واإل

 . العاملي أمريكا وإرسائيل
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  : من أهم مآثره

َ الكثـري -رضوان اهللا تعاىل عليه–ُكان بناء املساجد من أهم أولوياته، ولذا فقد بنى 
من املساجد يف املدن واألرياف مع مرافقها املختلفة بام يف ذلك سكن القـائمني عليهـا 

 بالنفع عليهم؛ لكي تـستمر يف عطائهـا وال حيتـاجون إىل الغـري يف خـدماهتا وما تعود
 . وحسن نظافتها وإقامتها

ومن أعامله اخلريية الكثري من املحاسن واألوقاف والسدود ومدارس حتفيظ القرآن 
الكريم والعلوم الرشعية، ومجيع أعامل الرب، وقد تتلمذ عىل يديـه الكثـري مـن طـالب 

ة، واملفكرين واملجاهدين، والـذين نلمـس اليـوم نفعهـم وخـدمتهم العلم واألساتذ
ّلوطنهم وقضايا األمـة واجلهـاد يف سـبيل اهللا ويف مقدمـة ذلـك التـصدي ومواجهـة 
العدوان األمريكي السعودي اإلمارايت الغاشم عىل بالدنا، واحلمد هللا فقد كنـت أحـد 

ه احلسنة وعلومه النافعـة إىل يومنـا ًتالميذه، وال يزال حارضا بيننا بآثاره الطيبة وأعامل
َّصىلًهذا، وسيظل كذلك بإذن اهللا إىل قيام الساعة؛ مصداقا حلديث النبي  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ ََ 

َوسلم ََّ صدقة جاريـة، وعلـم ينتفـع بـه، : ّإذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث«: َ
َما قدموا و﴿: ، وقوله تعاىل»وولد صالح يدعو له ُ ََّ ْآثارهمَ َُ َ﴾. 

  :من أوراده اليومية

كان كثـري الـدعاء والـذكر والعبـادة، وكـان لـه ورد يـومي يـدعو فيـه للمـؤمنني 
ًواملؤمنات، وملن طلب منه أن يدعو له ويذكرهم فيـه باإلسـم، وكـان ملـشائخه أيـضا 

نـسأل اهللا أن يـستعملنا يف : (ٌنصيب من ذلك الورد، ومن أهم ما كان يـردد يف دعائـه
ًوذلك ما جتسد فيه قوال وفعال) طاعته ً ّ . 

 : وما أكثر ما كان يردد
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ـاد ــــــ ـاب ون ــــــ ـــــــرع الب ـاد   ِاق ـا بالعبــــــ ـا رفيقــــــ ــــــ   ًي

ـــــد ـــــن عب ـــــد واب ـا عب ــــ ٍأن ـادي   ٌ ــــــــ ـــــــــرة غ   ِوإىل احلف

ـــــــــن ـيس يل زاد ولك ــــــــ ـــــك زادي   ٌل ـــــي في   حـــــسن ظن

  :  ويف اخلتام

ُمهام وصفته وذكرت بعضا من فضائله التي ال حتىص فلن أستطيع أن أفيه ً  حقه فلقد ُ
ً متميزا جدا يف مـن عـرفتهم يف حيـايت؛ متميـزا يف علمـه، متميـزا يف -رمحه اهللا–كان  ً ً ًّ ّ

ًعبادته، متميزا يف زهده، متميزا يف طاعته واجتهاده، متميزا يف صفاته العظيمة وأخالقه  ً ًّ ّ ّ
 . الفاضلة النادرة

ًكان رجال فريدا واستثنائيا بكل ما تعنيه الكلمة: واخلالصـة ً  مـن معنـى، مل أجـد لـه ً
ّمثيال يف حيايت؛ وأعتقد أن هذا ليس رأيي فحسب بل هو رأي الكثري ممن عرفـه، وكـام  ُ ّ ً

 : قال الشاعر

ـيس عــــىل اهللا بمــــستنكر ـامل يف واحـــــد   ٍولـــ   أن جيمـــــع العــــ

ّ ولو كان عندي سحر البيان ملا استطعت تعداد صفاته ومناقبه، فجزاه اهللا عنا وعن  ُ
ني أفضل اجلزاء، وأسكنه مساكن األخيار واألتقياء واألولياء واألبرار اإلسالم واملسلم

ًمع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا َ َُ . 

 وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطاهرين

 

 أبريل ١١هـ املوافق ١٤٣٩رجب /٢٦يف 
 م ٢٠١٨
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 جيد حمسن حممد زيد احلوثي عبدامل

 مستشار وزارة الرتبية والتعليم 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ 

َوبـرش الـصابرين﴿: قال تعاىل َّ َِ ِ ِ ِّ َ الـذين إذا أصـابتهم مـصيبة قـالوا إنـا  وإنـا إليـه راجعـون *َ َ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َ َ ُ َ َِ َ ُ ِْ ِِ ِ ِ َِّ َّ ِْ َِّ ِ َ َ﴾ 
 . صدق اهللا العظيم

محـود بـن / ن واألسى واألمل تلقينا نبأ وفاة العالمة احلجة املجاهد الوالدببالغ احلز
 . عباس املؤيد عن عمر ناهز املائة وثالث سنوات

إن رحيل عاملنا اجلليل سيشكل خسارة ليس عىل اليمن والشعب اليمنـي فحـسب 
 . وإنام خسارة عىل األمتني العربية واإلسالمية

تفقد األمة عظامؤها ويف طليعتهم العلامء األجالء ومن أعظم وأكرب اخلسائر عندما 
 .الواعون واملستشعرون ملسؤولياهتم جتاه األمة وقضاياها

ُففقيدنا الراحل انطلق يف هذا االجتاه منذ وقت مبكر إذ كان واسع اإلطالع فعمـل 
عىل إتقان العلوم الدينية والرشعية بمختلف تنوعها وفنوهنا، وكان لديـه القـدرة عـىل 

ًستنباط واإلدراك، ومن خالل ذلك حترك حتركا واعيا وعمال فقام بتدريس العلـوم اال ً ً َّ
ًالدينية والرشعية واهتم هبذا اجلانب اهتامما كبريا، فقد خترج عىل يديـه العـرشات بـل  ً
املئات من طلبة العلم، والذي أصبح منهم العلامء، وقد أثمـر هـذا اجلهـد يف انطـالق 

دين العمل واجلهاد وسـواء يف اإلرشـاد واخلطابـة أو يف جمـال الكثري منهم يف شتى ميا
إصالح ذات البني ويف تدريس العلوم الدينية وغالبيتهم إن مل يكـن مجـيعهم يعملـون 



 

 
١٥٧ 



ًأيضا يف اجلبهة التوعويـة التثقيفيـة يف احلـشد والتعبئـة ملواجهـة العـدوان الـسعودي 
ن البعض انطلق يف جبهات القتال األمريكي الصهيوين اإلمارايت وحتالفهم الظامل، بل إ

 .ًوبعضهم ارتقى شهيدا يف مواجهة العدوان

أمحد بن عيل بن محـود عبـاس / ومن هؤالء حفيد الراحل الشهيد الدكتور العالمة
املؤيد، وهناك شهداء آخرون وهم من طبقة العلامء وممن درسـوا عـىل يـدي الراحـل 

 . اجلليل وال يتسع املجال هنا لذكرهم وهم كثري

ًوإن الفقيد الراحل قد شكل رافدا للحركة العلمية والثقافية يف اليمن من خالل ما 
ًقدمه يف هذا اجلانب وثابر عليه حتى وفاته، فقد عمل أيضا عىل تأليف عدد من الكتب 

اجلامع ألحاديث (، )النور األسنى(، )الشعاع امليضء(، )خطب اجلمعة(التي من أمهها 
له بجميـع ولتعلقه بالقرآن) الشفاء ُ الكريم فقد خط املـصحف الـرشيف بيـده وشـكَّ َّ

جامع اإلجازات يف استنباط العلوم والفنون (عالمات التشكيل والتجويد والقراءة، و
 . ًكام أن له العديد من األدعية واملأثورات، مع أن كثريا من مؤلفاته مل تطبع) األخرى

عي والتنوير من خالل اخلطابـة إضافة إىل دور الفقيد الراحل ومسامهته يف نرش الو
عىل مدى سنني طويلة فقد ساهم مـن خالهلـا إىل رفـع الـوعي اإليـامين لـدى النـاس 
ًوتبصريهم بام أمرهم اهللا باتباعه واجتناب مـا هنـاهم عنـه انطالقـا مـن قاعـدة األمـر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وقد عمـل يف هـذا املجـال بجـامع النهـرين واسـتمر يف 

ُ يف جامع الشوكاين حتى وقت قريب حيث كان يقصده الكثـري لـسامع خطبـه اخلطابة
 . ُتغذية للروح، وعند تواجدنا بالعاصمة صنعاء كنا نذهب لإلستامع والتزود منه

إضافة إىل أن الفقيد الراحل قد محل عىل عاتقـه القيـام بـالفتوى منـذ زمـن طويـل 
صده الكثري من أبنـاء الـشعب واستمر بتقديمها حتى قبل وفاته ومرضه حيث كان يق

ًاليمني من الذكور واإلناث ومن خمتلف املحافظـات طلبـا للفتـوى يف موضـوع مـا، 
ًوكذلك لالستفسار وتوضيح ما أشكل عليهم فيه، وكان صدره رحبا واسعا ال يضيق  ً
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سواء عند قيامه بعملية تدريس العلوم أو عنـد اسـتقبال طـالبي الفتـوى رغـم كثافـة 
ه أو عند إصالح ذات البني، وكان من أهم صـفات فقيـدنا الراحـل هـو املرتددين علي

اإلحسان وفعـل اخلـري واحلـث عـىل ذلـك، حيـث كـان يبحـث ويتفقـد املحتـاجني 
ًويساعدهم وحيث املورسين أيضا عىل مساعدهتم، وكان يساعد الشباب يف تيسري أمور 

 .الزواج بتقديم العون هلم

 عىل االهتامم بطلبة العلم واملدرسني ورعايتهم، ومن إحسانه ومرباته اخلريية العمل
ًومن أعامله ومرباته اخلريية أيضا هو عامرة املساجد ومناهل املياه، وهـذا مـن أهـم مـا 
ِعرف عنه، وكان يساهم ويـساعد يف حـل كثـري مـن القـضايا واملـشاكل واخلالفـات  ُ

 ). إصالح ذات البني(األرسية أو التي حتصل بني أبناء املجتمع 

ُإن من أهم ما عرفناه وعرف عن الراحل اجلليل هو وقوفه مع احلـق وال يـساوم و
ُعليه؛ منابذا للباطل، وكان حيث عىل حسن الظن باآلخرين يف خطبه ولقاءاته حتى يأيت  ً
ِما يناقض ذلك، إضافة إىل ذلك فإن ما عرف عنه هو تصديه للعقائد الباطلة واملنحرفة،  ُ

ئفة، فكان حمل احرتام اجلميع وحمطة جامعة لكل الفرقاء ومل يكن يتعصب ملذهب أو طا
 . واملختلفني من كل األطياف واالجتاهات فال خيتلف عليه اثنان

ٌوال أنسى أن أشري إىل يشء مهم، فقد رأيته قبل مرض وفاته بمدة قصرية وهو مثابر  ُ
 إىل يف اخلروج ألداء الصالة يف اجلامع القريب من مكـان سـكنه وكـان بالكـاد يـصل

ًاملسجد وهو منحنيا نتيجة كرب سنه إال أنه كان مستقويا باهللا وبقوته، ويـأبى أن يـؤدي  ً
الصالة يف املنزل وذلك ألنه يبتغي األجر والثواب من اهللا سبحانه وتعـاىل ومـضاعفة 

 . ّاحلسنات، وهذه من صفات املؤمنني املتقني الذين عبدوا أنفسهم هللا وحده ويف سبيله

ًراحل عاش حياته عابدا، زاهدا، قانعا، بـسيطا، مـصلحا، عازفـا عـن إن الفقيد ال ً ً ً ً ً
مناصب السلطة وإغراءاهتا، والدنيا ببهرجتها، هكذا عاش فقيدنا الراحل حياة ملؤها 
ًاإليامن الواعي، جمسدا اهلوية اليمنية اإليامنية، تاركـا خلفـه إرثـا مـن املبـادئ والقـيم  ً ً ُ

ُواألخالق الفاضلة، وعلام ين ًتفع به وإحسانا كبريا، سـيظل فقيـدنا الراحـل يف ذاكـرة ً ً
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ًاألجيال واألمة وسيظل اسمه مكتوبـا يف ذاكـرة التـأريخ اليمنـي العـريب اإلسـالمي 
ُأفنى حياته وعمره جماهدا يف سبيل اهللا يف خدمة دينه وأمته. كذكرى عطرة ومآثر قيمة ً. 

ًفسالم عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا، ونس أل اهللا أن يرمحه رمحة األبـرار ّ
 . ٍوأن يسكنه جنات جتري من حتتها األهنار

وعزاؤنا ألبناء شعبنا وأمتنا وأن يلهم أهله وأوالده وأقربائه وذويه وكل حمبيه الصرب 
 . والسلوان إنا هللا وإنا إليه راجعون

 ونسأل اهللا التوفيق والسداد

 هـ١٤٣٩رجب /٣
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 الرمحن الرحيمبسم اهللا 

 .والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين

ٍالوالد العالمة محود بن عباس املؤيد هو أشهر من نار عـىل علـم، وكوننـا أنـساب الفقيـد 

الراحل فقد عرفناه بعلمه وزهده وتواضعه ومهته ونشاطه يف أعامل اخلري منذ نعومـة أظفارنـا 
ًمل تغريه األحداث والظروف وظل سـائرا عـىل هنـج الرسـول األعظـم وهو ذلك العامل الذي 

صلوات اهللا عليه وعىل آله ومثل اإلسالم الصحيح وكان قدوة جلميع اليمنيني، فكـم عرفنـاه 
ًواعضا، وناصحا لنا خاصة عندما كان آبائنا وأعاممنا  ً ونحن مـن بعـدهم نـدعوه للظيافـة ً

من أجل الطعـام ولكـن مـن أجـل أن ينـصح لدينا ويفرح بخروجه إلينا باجلراف ال 
املجتمعني ويبرصهم إىل طريق اهلدى واحلق، كام أنه حث والدي وشجعه عىل توسـعة 
اجلامع الذي بجوارنا، وأتذكر أن والدي كان يبعثني إليه ويتوسل منـه الـدعاء عنـدما 

 بنـا ٍّحيدث لنا أي مرض أو يعرتينا أي هم من مهوم الـدنيا، وبدعائـه كـان اهللا يلطـف
ًوبأوالدنا، ومما يرشفنا أن زوجته هي أخت والدي وعمي رمحة عليهم مجيعا، وممـا زاد 
يف رشفنا أن السنوات األخرية من عمـره قـضاها يف مـسجدنا الـذي أحيـاه بـالتالوة 

 .والتدريس واإلفتاء، وملسنا بوجوده اخلري والربكة

، وال حـول وال قـوة إال نسأل اهللا له الرمحة والغفران والفردوس األعىل من اجلنـة
 .باهللا، وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين

  أنساب الفقيد الراحل 

 )بيت عرهب(

 حييى عيل عبداهللا عرهب /عنهم



 

 

 

 

  

  





 

 



١٦٣ 

 

 هادي حسني الرزامي

ـا ـــ ـاس عباس ــــ ــــت واهللا ياعب ـا   ُماكن ــ رباس ـا وـن ــ ــورا وإرشاق ـــراك ن ِن ً ً  

ـلود  ـات خالقــــهإىل اخلــــ ـا   ِإىل جنـــ ـاسـ ـا وال ب ؤسـ ـيــن الـب ـنبي ًمع ال ُ  

ـالعلـم جيال فاهتدى عمــال ًأرشـدت ب ـا   ً   ًورست يف الناس إحسانا وإحساس

ـــه ـــسعى يف إقامت ـــري ت ـــيض إىل اخل ـا   مت ــ ـاج وإيناس ـا ملحتـ ــ ــشت غوث   ًفع

ـاهللا يـــرحم نفـــسا ـا    هكـــذا فعلـــتًفــ ـَاسـ ـن ب اهللا روحا واسـت ال ًوطـي َ  

ـاود مــ ـاـل ًاعـــة اللـــه نبكـــي ع ـاِ ـا   ً ورعــ ـلد أفـراحـ ـلخـ زف ل ًـي ِ ُ ـاُ    وأعراسـ

  

 

 



 

 

 

١٦٤ 

 

 حممد إبراهيم الرقيحي

ُأنشئ دموعـك هـذا الـدين يرحتـل ِ َِ ْ ُ َْ ُ ُِّ َْ َ َ َ ــ  َ ــك الط َّوذل ََ ِ ــلَ ــود ينتق ــد الط ُود بع ِ َِ َْ َ ْ ْ َ َُّ  

ـــضاربه ـــت م ـــرب جل ـــن خ ُاهللاََّ م ُ َ ِْ ٍَ َْ ََّ َ ُعىل القلوب وأوهى رسدها األسـل  ِ َُ ََ َِ ََ ْ َْ َ ُ َ َ  

ـابقه ــ ـــن رزء س ـــن م ـا مل نُك ــ ِكأنن ِ ِِ َ ُِ ْ ْ ْ َ َّْ َ َ َ ُباألمس قد سار عنا الـسْكر والثمـل  َ َ ُ ُّ َ َ َّْ ََ َّ َ ْ ِ َ ِ  

ـا ــربق عجالنـ ــى ال ــى أت ًحت َ ََّ ُْ ََ ْ َ ـاَ َ ينبئنـ َُ ِّ ُما قد مىض فيـسود احلـزن والـذهل  ُ َ َّ ُ َ َْ َُ ُ َ َُ َ ْ  

ــال ــرق رسى عج ــن ب ًاهللاَُّ يلحــاه م ِ َ َ َ ٍْ َ ْ ُ َ َِ َإىل  ْ ـا الثَكــلِ ـا لَكــي جيتاحهـ ُ الربايـ َّ َ َ ََ ْ ْ َ ََ ِ  

ــــه ــــى كالكل ـاه إذ أرخ ـــ ُاهللاَُّ يلح ُ َ ََ ِْ َ َْ َ ْ َ ـا عجــل  ِ ـا جاءنـ ُأكــل بــرق إذا مـ ُِّ َ َ َ َ َْ ََ ِ ٍ ُ َ  

ــشئ د ُأن ْ ِ ْ ـاَ ـبس أعنتهـ ــك ال حتـ َموع ِْ َِّ َ ِ ْ ََ َ َ ُلعلهــا ســوف تــسخو بعــدها املقــل  ُ َّ ََ ُ َ َ َْ َ ْ َُ ْ ََ  

ـا ــم أضــاء لنـ ــال نج ــوى آف ــد ه َفق َ َ ٌَ َ ْ ََ ًْ َ َِ ُقرنــا مــن الــدهر مل يبــرص لــه طفــل   َ ََ َ َ َُ ْ ُ َْ َ ْْ ِ ْ َّ ًِ  

ـا يـدعي زحـل ُنجم هو اهلدي ال م ََ َ ُ َ ُْ ِ َّ ْ ََ ٌَ ْمن نوره البسط والتفـ   ُ َُّ َُ َ ْْ ِ ُصيل واجلمـلِِ َُ ُ َ ِ  

ـاه مذهبـــه ـائر الـــضال إن أعيــ ُاحلـ ُ ُ ََ ْ َْ ُ َْ ََّ ِ ُّ ُبنــوره هيتــدي أو خبــت الــشعل   ِ َ َّ ُّْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ِ ُ ِ  

ُهــو الــذي ســار يف األنحــاء عنــربه َ َُ َ َ َْ َ ِ ْ َ ِ ِ َّ ُهــو الــذي شــيعوه العلــم والعمــل   ُ ْ ََّ َُ َ ُ ُ َّ َِ َِ ُ  

ـنعاء صـفوهتا ـيعت ص َهو الـذي ش َُ َْ َ َ َ َ َّ َْ ْ َ ِ َّ ــسبل   ُ ـاء وال ــسيطة واألرجـ ــل الب ُب ُ َ َ َ َُّ ُ ْ َ ُ َ ِ ِ  

ْهــو املؤيــد مــن آل النبــي ومــن َ ْ َّ َِ ِِّ ِ َّ ِ ُ َ ُ ــل   ُ ـاهللاَِّ متك ــن بـ ــو م ــدى وه ُآل اهل ِ َّ َُ َِ ْ َ َْ ُ ِ  

ـال حيـدرة ٍترب الفـضائل مـن أنج ِ ِ َِ َْ ْْ َ َ ْ ُِ َ ِ َ ــذل   َ ــب وال م ـارم ال خ ــدن املَكـ ُخ َ َِ ِ َِ َ ٌّ ِ ِ َ ُ ْ  

ُصــنو اهلــداة قــرين ا ُِ َ ِ َ ُ ْ ٍلــذكر يف زمــنِ َ َ ِ ِ ْ ــ   ِّ ــوَق ــه الله ُرائن النــاس في ْ َُّ ِ ِ ِِ َّ ــزلَ ُ والغ َ َ َ  

ـــسهم ـــدعي إســـالم أنف ْســـد ملبت َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ ٌَّ ِ ــــدل   ْ ــــق داؤه اجل ــــل ذلي ُرد لُك َِّ َ َُ َ ٌُّ ٍ ِ َِ  

ٍيا واحد العـرص يف فـضل ومْكرمـة َِ ُ َ َْ َ َ ٍَ ْ َ ِ ِ ــــسك األزل   َ ــــه إذ يم ـا هديت ـــ ُوي َ َ ُ ِ ِْ ُ ُ َّ َ َْ ِ َ َ  

ــ ـا كن ْمـ ُ ــةَ ـاس مرمح ــذا النـ ًت إال هل ََ َ َْ َ ِ َّ َ ِ َّ ــل   ِ ــه احلي ـاقت ب ــة ضـ ــني ذا فاق ُتع َ ِ ِ ٍ ِِ ْ َ َُ َ َ َ ُ  



 

 



١٦٥ 

ـاء خــدمتها ـأن مهــك يف األحيـ َكـ َ ُْ َْ َِّ ِ َ َِ َ َ ــشغل   ََّ ُولــيس فــيام ســواها اهلــم وال َُ ُّ َ َ َ ْ َُّ ََ َ ِ ِ  

ـا ـان يف تــسويده قمنـ ـيدا كـ ـا سـ ًيـ ِ ِ َِ َِ ْ ََ ًِ َ ِّ َّوخــادم النــاس أنــت الــس   َ ََ ْ َ ِ َّ ِ َ ُيد اجللــلَ َ َ ُ ِّ  

ـبا ــه صـ ـا هدهدت ــواء إذا مـ ـتم ل ًكنـ َ ُ َْ َ ْ َُ َ َ ً َْ ِ ِ ْ ــصل   ُ ــري مت ـاس أن اخل ــه النـ ُدرى ب ِ َّ ُ ْ ََ َ ُ ََّ َ َّ ِ ِ  

ـا بـال أمـل ـيش يف دني ٍما أقطـب الع َ ََ ََ َ ِْ ْ ُ ْ َ َِ ــل   َ ــو واألم ـبهج املرج ــه املـ ـتم ل ُأنـ ََ ْ َْ َ ُّ ُ ُ ْ َُ ُِ ُ ْ َ  

ـارصتم أرشا ــ ـــدما ع ـــضيتم بع ًم ْ
ِ َ ُ َ َ ُ َُ َ َُ َْ َ ــل   ْ ــه فل ــرا ب ــسا وعــارصتم ده ُرج َ َ ِ ِ ً ُ َ ًْ َ َ ُْ ْ َ ِ  

ـا ــد أمل بنـ ــن رش ــه ع ــن التي ــر م َده ِ َّ َ َ
ٍ ِ ِْ ُ ٌْ َ ََ ِّ ُكــادت تــسود بــه الظلــامء والــضلل   ْ َ ُّْ ُْ َ َُّ ِ ِ ُ ََ َ  

ْأتى ومن  ََ َ ـامري العـرص(َ ِس ْ ََ ِّ ِ ُدعوتـه) ِ َ َُ َيغوي كـام    ْ َ ْ ُِ ـامري(ْ ٌّس ِ ِ ـابق خطـل) َ ُس ِ َ ٌ ِ َ  

ـبالد وأ َداس الـ َ َ َ ََ ــامِ ـالعقول ف ــى بـ َخن َ ُِ ُ ِ َ ُعــادت لــرضبتها تــستحمل الُكتــل   ْ َُ َ َِ ِ ِْ َ َ َْ ْ َ ْ َ  

ـا ـا بأعيننـ ـا وكــم جلنـ َوكــم رأينـ َ َِ ُ ُ َ ْ َْ َ ِ ْ ْ َ َْ ــل   ََ ــي يفتع ــد املجن ــه الفاس ُمــا زرع ِ ِ َِ ُْ َ ََ ْ ُُّ ْ َُ َ  

ُفُكنــتم  ُ ْ َكــابن عمــران(َ َ ْ ِ ِ ْ ــسبيل إىل) َ َال ِ َ ِ ـات الرشــد ت   َّ َورد بــه ظامئـ ِ ِ ِ ٍْ ُّ ُْ َ َ ِ ُنتهــلِ ِ َ ْ  

َيــا أهيــا ال ُّ َ ــلَ ٌراحــل املفقــود هــل مث ْ َُ ُ ْ ََ ََّ ُ ـاه يمتثــل   ِ ُوهــل نظــري لُكــم نلقـ ْ َ ِْ َِ َ ََ ُ ََ ْ ٌ َ  

ــال ــسانه زل ــن إح ــام يُك ــدهر مه ًفال ََ َ ُ ْ ْ َ ُْ ََّ َ َ ُِ ــل   ْ ـا الزل ـأخرى مثلهـ ــزل بـ ــن ي ُفل َ َ َّ ََّ َ َ ْْ َِ ً ْ ُ ِ ِ  

ــدقا ــل احليــا غ ــم اهن ــىل رضحيُك ًع ِ َِ َ َ ْ َُّ َ ِ َ ِيبكي   ََ ْ ـا هطـلَ ُ عيـون سـحاب دمعه ِ َ َ ُ َ َ ُْ ٍَ َ ُ  

ــة ـاس واجف ــوب النـ ــزال قل ًوال ت َ ُِ َ ُ َِ َّ ُ ُ ََ ُمن هول فـرقتُكم يغـشاهم الوجـل   َ َ َ َ ْ ُْ ْ ُْ ََ ْ ِ َِ ُ ِ  

ًاهللاَُّ جيــــزيُكم صــــفحا ومغفــــرة َ َ ُ ِْ ْ َ ً َْ ِ ُفَكــم جــزيتم هبــا مــن جــاء يبتهــل   َ ِ َِ ُْ َ َ ْ ْ ََ َ َ ْ َْ َ  

َأنشئ دموعـك هـذا الـدين ي ُ ُِّ َْ َ َ َ ُ ْ ِ ُرحتـلَ ِ َ ــل   ْ ــود ينتق ــد الط ــود بع ــك الط ُوذل ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َ ُ ََّ َّ ََ  

 

 



 

 

 

١٦٦ 

 

 عبدامللك الرشقي

ـا ـا   َماذا جرى كي نرى املحـراب منتحب   ونلحظ األفـق أمـسى اليـوم  مكتئب
ــه ــن حمارت ـا ع ــدمع يومـ ـأل ال ِمل أسـ ِ ً َ ــن أرساره     ِ ــت أســأل ع ــل ب ُب   رجبــاُّ
ـــه َوكلـــام كـــدت أن أهـــدى ملكمن َ ُ ــضطربا   ُّ ــل م ــيض اللي ــه ألق ــه عن َأتي ُ  
ـــق ـــت يف قل ـإين ب ـــوا فــ ـا أجيب ــ   أن ال نــرى للهــدى مــن بعــده شــهبا   ُّهي
ــئ ـال األرض منطف ـأن مجـ ــوا بـ ٌقول ُبعــد الرحيــل ألن البــدر قــد حجبــا   َ َ  
ــال ــده طل ــسى بع ــذكر أم ــل ال ًوحمف ـا   َ ــره عجبـ ــوي أم ــهدناه يط ــد ش   وق
  َ مــن كــان للمستــضعفني أبــايبكــون   فانظر هنا حيث كل الناس قـد ذهلـوا
ٍيا هـل نـرى بعـده للزهـد مـن مثـل ُ ـا   ُ ـاب الزهـد واحتجب ـا فغ   أم غاب عن
ـا ـا   كم نشتكي اليـوم مـن فقـدان كادرن ـار الـذكاء  غب   ُونندب الـدهر أن ص
ـا   كــم نــشتكي مــن فــساد ظــل خينقنــا ــ ـــورث العطب ـــل داء ي ُوأن للجه ً ِ  
ـا ـا   ًكم نـشتكي أن غـدا اإلنـسان مرتزق ـال ذال ُيقـ ًد باملـ ـا.. ُ ـيس فيــه إبـ   لـ
ــى ســطا أرذل األقــوام معتــديا ًليقتل الطفل حقـدا    ًحت َ   والنـسا غـضبا.. َ

ــذا  ــد ه ـادتنا.. وبع ــد آن  سـ ـا ق َأمـ ـا   َ ــغ  الرتبـ ـيام نبل ــم كـ ــي العل ُّأن نحي َ ََ  
ــه ــداث حمنت ــن أج ــم م ــوا العل ـا   فلتبعث ـات  والُكتبـ ــه احللقـ ــستعيدوا ل َولت ُ ِ  

ـا   ً شتى الفنون هدىأحيوا التخصص يف َكي نعمر األرض ، نبني القادة  النجب َ  
ًونبــق يف األرض جــيال واعيــا يقظــا ًِ َ ً ِ ـا   ُ َجياهد الكفر، هيـدي العجـم  والعرب ُ ُ  

ـيدي محـود ( يا هل يعود لنا  ـا   ًتقـى) س ٌأم أنـــه أمـــل مـــن بعـــده  غربــ َ!!  
ًيــارب فــاجرب قلوبــا غــاب مرشــدها ــف عليهــا لتحيــا ب   ِّ ــده حقبــاواخل َع َ ِ  

 هـ١٤٣٩رجب /٢
 م١٩/٣/٢٠١٨



 

 



١٦٧ 

 

 عبدالوهاب املحبيش

ـــدة   )فاجعل أفئـدة( حني استجيب دعاء  ـات وراءه متوح ــ ـــدت الفئ  غ

ـاء جليــــة ـا    هــــي آيــــة يف األوليـــ ـيدي محــود( لكنهـ   جمــسدة) ِسـ

ــ ــد كــان حيي ــن موهتــايق ــسا ً م   حيويــة ً هيــب القلــوب املجهــدة    أنف

ـــ ـــت جت ـــه كان ـــالدهدعوات   هـي والفتــاوى يف الـسنني املوصــدة   وب ب

ـــده   مــا ظــل صــوت ٌ غــريه جيلــو العــام ـــه ي ـــت منهج ـــد يف تثبي   َو يم

ـاد بذاتــــه املتعبــــده   قــل عنــه مــا شــاءت حروفــك إنــه   زيــــن العبـــ

ـان الــــضعيف لربــــه لكنــــه ـــده   كـــ ـــرمني مؤي ـــه املج   روح ٌ بوج

ـــذ   ُأنفاســــه ُ كانــــت تــــرمم أمــــة ً ـــم تنق ـيم أودا ً ث ــ ـــوءدةو تق    م

ـاره ــ ـــه وهن ـان يعمـــل ليل ــ ـــسددة   قـــد ك ـاك م ــ ـــه هن ـــن و رؤيت   لك

ــم ــن خالقه ـاس ع ــد النـ ــداء بع ـــم األوردة   ُال ـان ث ــ ـــه العرف   و عالج

ـاملني بـــرهبم ــ ـــل الع ـــداء ُجه ــده   ال ــي حيم ــره ك ــدم عم ــىض يق   و م

  مل يـــسكتوه ومل يـــصكوا مـــسجده   عجزت أمام حـضوره كـل القـوى

ــةُعجــزوا فلــيس لــدهيم ــن حج ــم   ٍ م ـيهمُو ه ــذين علـ ــدهُ ال ـا أنك    مـ

ـانوا دروا أن الـــذي هيـــدي بـــه   عمــل ٌ هيــد رصوحهــم واألعمــدة   َكــ

ــــه ــــد نبي ــــه اهللا بع ــــىل علي   و اآلل دائمــــة ً لــــه متجــــدده   ص

ـا زال حمــراب الــصالة مــرددا ً ــــشهده   مـ ـاءه و ت ـــ ــــريه و دع   تكب



 

 

 

١٦٨ 

 

 أمحد بن زيد املحطوري

 .إىل روح فقيداألمة سيدي املوىل العالمة محود بن عباس املؤيد رضوان اهللا عليهم

ــــرب ـا غ ـــ ــــدى عن ــــم اهل ـاين رجـــب   نج   يف الفجـــر مـــن ثــ

ــــى ــــم التق ــــدجى عل ــــدر ال ـام   ب ــــــ ـاس و األيت ــــــ   أب...للن

ـا ـــــ ــــــديار مجيعه ــــــي ال ـالبحر اللجــــب   مفت   يف العلــــم كـــ

ـاس  ـــ ــــن عب ــــل اب ـــــرح    ، نجـــــل عبـــــداملطلبــــــــد   املؤي

ــــو    ِعقــــم النـــــسا عـــــن مثلـــــه ــــَو و ل ــــبَنْدِل    مــــن الرك

ـــــدا ـا زاه ــــ ـــــدا ي ـا عاب ــــ ًي ـا حمــــسنا    ً   َفيــــك العجــــب..ًيـــ

ـــــــــــرا هللا يف ـا ذاك ــــــــــ ـــــرب   ًي ـايل و الك ــــ ـــــم اللي   ظل

ـتجاب ــــــ ـا اهللا اس ــــــ ـا طلـــــب   و إذا دع   لــــه و حقـــــق مــــ

ـــرب   ى املــــــسيحفكأنــــــه عيــــــس ـــن اجل ـــل م ـــشفي العلي   ي

ــــ ــــالم م ــــة اإلس ـا حج ـــ   أخالقــــــه مثــــــل الــــــذهب   ْنَي

ـا ــــــىل عليــــــك اهللا يـــــ ـــب   ص ـــدى احلق ـــود م ـيدي مح ــ َس ِ  

ـــــدال ـــــك حمم ـــــىل أخي ـــصحب   و ع ـــم ال ـا نع ــ ـــصور ، ي   من

ـــــىض ـــــشهيد املرت ـــــىل ال ـتم أعــــىل الرتــــب   و ع   ُقــــد نلـــ

 بتأريخ يوم اإلثنني

 ھ١٤٣٩رجب سنة  / ٢

 م٢٠١٨/ارسم/ ١٩املوافق 



 

 



١٦٩ 

...!!!  

 أمة اللطيف اهلادي/ الشاعرة

 

ـامحود ــــ ـــــة ي ـــــع يف اهلداي ُترب ْ ْ َُّ َ َ َِ ـا ال تغـــــريه النقـــــود   َ ُمليَكــــ ُْ ًُّ ّ ََ ُ ِ  

ـبىل ـيس يــ ـيم لــ ـا يف نعــ َوملَكــ ْ َ ٍ ًَ ْ ـــد   ُ ـــوى مدي ـــع التق ـــر م ـــه عم ِل َ ٌ َْ ْ َّ ُ  

ــــة ودوام ذكــــر ــــك جن ٍوحظ ْ ِ ُ ٌ َّّ َ ـــري و   ََ َوخ ـــودٌ ـــك اخلل ـــد ول َاع َ َ ٌ ِ  

ـــسانا ـــصحى ل ـــدرة الف ـــرين ق ًأع ُ َُ َ ِْ َِ ْ َ ْ ـإين ال أجيـــدلكـــي    ِ ِأمـــيض فــ ُ ّ  

ــــدحا ــــرآن م ــــغ الق ــــيل أبل ًلع ََ ْ َْ َ ُ ـــد   َِّ ـــب وال املري ـــى األدي ـــام يرق ُف ِ ُ َُ َِ ْ  

ـارص وحــروف ودي ِّفمــدحي قـ ُ ٌ َ َْ ـــد   َ ـــشبيهي بعي ـــعف وت ـا ض ــ ِهب َ ِْ ِ ْ َ ٌ َ  

ـا ــ ـــت فطام ـا بلغ ــ ـا وم ــ ًأأرسجه َ ِ ْ َ َ َ ِ ـيش واحلـــسود   ْ ُليـــرصعها املجــ ِّ َ َُ َ
ِ  

َُلوانطلقــت إليـــك بحـــسن ظـــن َ َِ ْ ِ َ ْ َ ـــد   ْ ـــضعف املري ـــع ال ـا م ــ ُتغفله َِ َ َّْ َّ َ  

ّفخـــذها مـــن حمبـــة ماتولـــت َ َ ِ ْ ــسديد   َُ ـا ال ــالم منطقهـ ــوى األع ِس َِّ ََ ُ َْ ْ  

ــوم ــمس ي ــة ش ــت كريم ــن بن ٍوم ٍ ـــشيد   ِ ـــرا ن ـــي الزه ـيكم بن ــ ـــه ف َل َ ْ َّ  

ــــدائح يف  ــــرضعت امل ُت ِ َ ََّ ــــدهياَ ِي ْ َ ُفحــل الغيــث وانَكــرس اجلمــود   َ ََ ْ ُ ََ ّ َ  

ـئنا ــ ـــث ش ـــة حي ـــع يف اهلداي َترب ِ َِ َْ َّ ـا وللعلـــم احلميــــد   َ ـاء لنـــ ُوشــ ِ َِ َِ َ َْ َ َ  

ــر ٍوزدنــا مــن شــفاهك عــذب طه ْ َ ْ َُ ْ ََ َ ِ ِ ِ َ ـــد   ِ ـا نري ــ ـــشاء وم ـا ن ــ ـا م ــ ِففيه ُ َُ َ َ ِ َ  

ــدي ــح ه ــسان أص ــهد الل ٍومــن ش ْ َ ّ َ َْ ِ ْ ِ ــــ   َِ ــــفاؤنا ولن ــــه ش َففي َ َ َ ُ َ َِ ِ ــــدِ ِا املزي َ  

ــــريب ــــم وامل ـا املعل ـــ ــــت لن ِّفأن ََ ُُ ُِّ ُوإنـــــــك قـــــــدوة وأب ودود   َ َ ٌ ٌَ ْ َُّ َ  

ــك نــورا ــرش املل ــوق ع ــع ف ًترب َُ ْ َْ ْ َُّ َْ ِ ـــود   َ ـــده الوج ـــدنيا فخل ـــدى ال ُه ُ ّ َ َ ّ َ َ  

ـــي أدرى ـــشافعية وه ـــك ال َبَكت ْ َّ َُ ِ ِ َّ َ ـــود   :ْ ـــشوافع والزي ـــت ال ـــن نع ُبم ْ ُ َ َ ِْ ِّ ِ َِّ َ َ ِ  



 

 

 

١٧٠ 

ـا األ ــ ـــك فوقن َتزف َ َ ّْ ـيالَ ــ ـاف ج ــ ًكت َْ ِ ُ ـأس شـــديد   َ ٌلـــه عـــزم لـــه بــ ٌ ْ َ  

ـــواها ـا س ــ ـــسامء وم ـــك ال َتعانق َ َِ ُِ َ ّ ُ ـــشيد   ُ ـــدنيا ت ـــه ال ـــم ب ـا ك ــ ِإمام ُِ ّ ِ ْ َ ََ ً  

ٍوتـــصغي للرحيـــل بقطـــع عمـــر ْ ُّ ِ ْ َ ِ ِ ْ ُفتحملــــك الواليــــة واحلــــشود   ُ ََ ِ ْ َ  

ــدا ــفرا بعي ــضحى س ــك ال ًوتطلع ً َ ِْ َ َ ُ ََ َ ُّ َ ِ ـا أغنــى القريــب فــام البعيــد   ُ ِومـ َ ُ ِ َ َ ْ  

ٍفقيـــه جهبـــذ ولـــسان فـــصل ْ َ َ ْ َ ٌ َْ ُ ٌ ََ ِ ــــد   ِ ــــة والعبي ــــت اجلهال ِإذا طغ َ َُ ََ ِ َ  

ـــومي ـــك ق ـــد عرفت ـــد حمم ِحفي ٍ ِْ ََ ََ ْ ََ ََّ َ ُوتعرفــــك املواقــــف واحلــــدود   ُ ِ َ ْ ََ َُ ِ َ  

ـا مـــــسنا رض وقهـــــر ٌّإذامــــ َ َّ ـيد   َ ـــ ــــداة وال رش ــــل باهل ِوجه َ َ ُ ٌ ْ َ َ  

ـا أن يف كفيــــك خــــريا ًعلمنـــ َّ ََّ َ َ ْ ِ ـا ل   َ ــ ـا يف غريه ــ ـــودوم ـاس ج ــ ُلن ْ ُ ّ  

ًوأنـــك مثـــل جمـــد الـــدين علـــام ْ ُِ ِّ ــدا كــم بلغــت وكــم يريــد   ّْ ِوزه ُ َ َ َْ َْ ََ ُْ َ ً َ ْ  

ـــت إىل أيب الزهـــراء طـــودا ًوجئ ََ ْ ََ ـالة والعهـــود   ِ ُتـــصافحك الرســ َ َ ِّ ُ  

ـــني وحـــي ـــالم للقـــوي أم ٍس ْ َ ُِّ ِ ــود   َ ــضح احلق ــر وافت ــضاق الُكف َف َ ََ ْ َ َُ  

ـا ـا رأينـــ َوحــــسبك حجــــة أنـــ ْ َّ ُ ُ ََ َّْ ً ـا محــــود   َ ُتــــوىل مــــن تولينـــ ْ ْ َ َُ َ َ َّ َ ََ َّ  

ــــصاب ـافؤادي يف م ـــ ــــى ي ٍتأس َ ُ َّ ـــى احلديـــد   َ ـــواطفي فبَك َأرض ع ََ ِ ِ َ ََّ  

ـــه ـإن في ــ ـــه ف ـــي علي ـــن تبك ِبم ِ ِ َِّ َ َ َ ْ َْ َ ــــد   ِ ــــة جدي ــــل نائب ـا يف ك ـــ ُلن َِ ٍ َِ َ ِّ ََ  

ـا ـــ ــــالم هنج ــــي األع ًإذا مل نقتف َ َْ ْ َ َ ْ ِ َ ـاء وال يفيــــد   َ ِفــــام يغنــــي البَكـــ ُِ ُ ُُ ْ  

ـــــه ِعلي َ ــــهَ ــــد ط ــــىل بع ٰ اهللاُ ص َٰ ِوآل حممـــــد فهـــــو املعيــــــد   َّ ٍُ َُ َّ َ ُ  
  



 

 



١٧١ 

 

 عبدالقوي اجلنيد

  ك هتتـديَّيديك عـن األعـالم علـ   نوائب هذا الـدهر وحيـك أوصـدي

ـا ــ ـــك فواجع ـــم اهللا من ـا وأي ــ   ديُهّسَ تـْتَرَْوهلا اهتزت األكـوان أ   ًدهتن

ــد ثلــة ــري احلــزن يف فق ــت أس   بــدور اهلــدى نحــو الــسبيل املــسدد   ُّفب

  ًولـوأن عمـرا يفتـدى كنـت أفتــدي   فــدمعي غزيــر واحلــشا متــرضم

ـبجال ــ ـا م ــ ـــي إمام ـا ذا أرث ــ ًوهاأن   جليـــل التقـــى نـــرباس آل حممـــد   ً

ــد   هو الـسيد العالمـة احلـرب ذو التقـى ــريم املؤي ـاس الك ــن عبـ ــود ب   مح

ـا ـــر يف كـــل العلـــوم حمققــ ــــ   ًتبح ــــر متوق ــــي زاه ــــم زك   دبفه

ـاال وأرشـــد أمـــة ـــد   ًوعلـــم أجيــ ـــداء املعم ـار اإلهت ــ ـــل من   وظ

ـارف مــوئال ـان لطــالب املعـ ُومــــن أمــــه    ًوكـ   علمــــه يتــــزوديف َّ

ـــ ـــةَعَّترب ـات هبم ــ ـــرش املكرم ــؤدد    ع   تــسامت إىل أن حــاز أعظــم س

ـــور فـــؤاده ـا الح ن ـــي املحيــ ــد   هب ــور التعب ــي بن ــه الزاه ــىل وجه   ع

ـــام ـــذ كل ـــق ينب ـــج الرف ـــذ هن    إىل متزيــق حبــل التوحــديــؤدي   حيب

  ضع اجلـم نـستجليه يف كـل مـشهد   سام بسنا اإلخالص والصدق والتـوا

ـــة ـــسيم نقي ـــي الن ـــه حتك ــــرد   وأخالق ـالص وزم ـــ ــــق خ   ودر عقي

ـباقا لكـــل فـــضيلة   ومفــزع ملهــوف وأكــرم منجــد   ًأمل يـــك ســ

ـاو بمـسجد   فمــذ عمــر اإليــامن والــرب قلبــه ـات ث   غدا غالـب األوق

ـــه ماأســـمى  ـــه التـــيفلل ــرار مــن جــد حيمــد   مكانت َّأشــاد هبــا األب َ ْ َ  

ــة ــى حتي ــراء أزك ــه الغ ــىل روح   وأعطر تسليم مدى الدهر رسمـدي   ع



 

 

 

١٧٢ 

ــة ــد برمح ــشيخ الفقي ــد رب لل ــد   فج ـان املخل ــردوس اجلنـ ــكنه ف   وأس

ـــه ـــوارك نزل ـــي يف ج ـــرم إهل   وأســعده بالرضــوان يــاخري مــسعد   وأك

ْوعظم أجور األهل أحسن عـزاءهم ِْ   هلـم ذويـه الــصرب حـسن التجلــدوأ   َ

ـا أجـل مـن   ســام يف الــسام طــه الــشفيع املمجــد   وصل عـىل خـري الرباي

ـابع ـنهج النـدي   وآل وأصــــحاب وكــــل متـــ   سبيل اهلدى الوهاج وامل
 



 

 



١٧٣ 

 

 عبداحلفيظ اخلزان

ـــي ـيخ آل النب ْشــ ِ ـــد"ُ ْمحـــود املؤي ـــزود   "ُ ـــداه ت ـــن ه ـاش يف اهللا م ــ ْع ّ  

ــــذا وإال( ــــذا هك ــــال الّهك ـا وردد   ) ف ــ ـــدى منيب ـا لله ــ ـــم دع ْك ً  

ـا ــ ـيخا مهيب ــ ـــني ش ـان للمخبت ــ ًك ـــصد   ً ـــضل ومق ـــل ف ـا لك ــ ْوإمام ٍ ً  

ـات ريب ــــ ـا حيتفـــــي بآي ِعاكفــــ ـيا عمــره    ً ُقاضـ َ   " هــو اهللاُ أوحــد"ً

ــب ــرشيف بح ــصحف ال ــب امل ـاس مـصحف   كت   ْ قـد تأكـدٌوهو يف الن

ـا أي مـــشهد؟ٍأي هـــول أح   أي حــزن حوانــا) بــن عبــاس ( يــا  ْاطنــ ُ!!  

 



 

 

 

١٧٤ 

 

 أمحد لطف الديلمي/ السيد العالمة

ــل ــدنيا فــال تئ ــضح ال ِاملــوت قــد ف ـان    ُ ـا املكــر واإلمعـ ُفطبعهـ ِالغيــلبُ َ ِ  

َوالرزء يقيض عىل صـرب املـصاب إذا ُ ــل   ُّ ــالق واملث ــىل األخ ِيكــون رزءا ع ُ ً  

ـــسمية ـــل ت ـــود ج ـا بحم ــ ًكرزئن ّ ــلوالكــاف لــيس لتــشبي   َ ــذي مث ِه ب َ  

ِفالقول حيبس عن صاح وعـن ثمـل   إن يعجز النطق عام جاش يف خلـدي َ ٍ ُ  

ُعز العزاء وغاض الصرب حـني غـدا ِحميــي تــراث رســول اهللا يف أفــل   ِ ُ  

ـا عـىل علـم ـاس نرباس َكان ابـن عب َ   ِمثــل ابــن عــم رســول اهللا يف األول   ً

ٍيــــدعو إىل اهللا يف رس ويف علــــن ــصح    ٍّ ــذل الن ُويب ــلَ ــل ومرحت ِيف ح ٍّ  

ـا ـا وزخرفهـ ـاس يف دنيـ ِّيزهــد النـ َ ِبصدق قول يعيد الـصدق يف العمـل   ُ ُ ٍ  

ـا؟ ـيم هيــ ِأو كــن ذي ســفر عنهــا عــىل عجــل   وبيتــه أتــرى بيــت املقـ ٍ ّ ِ  

ــل   قــد عــاش فينــا فقيــد الــشبه واملثــل ــم والعم ــد العل   وغــاب عنــا فقي

ــد ــذل ذات ي ــرا يف ب ــن جعف ٍأمل يك ــريم اخل   ً ُوحــائزا لك ــلً ــن كم ــق ع   ِل

ـــــة ـاء اهللا قاطب ــــ ـا أولي ــــ َموالي   ِوليس من خيمه اإليـضاع يف احليـل   ً

ـابقا يف كـــل مكرمـــة ِمنزها عن دواعـي الزيـف والـدغل   ًأمل يكـــن ســ ُ ً ّ  

ــيل   ًال غــرو أن تلــق صــفوا مــن ينابعــه ــق وع ــرع باس ــي وف ــل زك ٌأص ٌّ ٌ  

ْابـن النبـي نعـم وابـن الـويص نعــم ِنبتهـل(ُتـل ن) قل تعالوا(إن ينكروا    ْ ِ َ َ(  

ـلفا) هل أتى(ـب ِفـشارك األصـل يف التنزيـل والنــزل   ًقد أتى وصف لـه س ُّ َ  

ـار يف رغـد ـار ذى النفــل   ٍأصبحت عند أخي املخت ِوعنــد محــزة والطيـ َ َ َ  

ـــة ـاء اهللا قاطب ــ ـــضىل إم ـــد ف ًوعن   ُوعندكم قارصات الطرف يف احللـل   ُ



 

 



١٧٥ 

ـا ـات مبتهج ـاري عـىل املقـلوللمحب لـك    ًأصبحت يف روضة اجلن   اجل

ــم ــك دارك ــسالم تل ــوا ب ــل ادخل ُقي   ًتفــضال ال بحــسبان عــىل عمــل   ٍ

ـات يغرســها ــل   بــرشاكم اليــوم جنـ ــال شــبه وال مث ــريم ب ــى الك ِيمن ْ ُِ َ ْ  

ــه ــرف هجعت ـلبت الط ــود سـ   ِفالقلـب بعـدك مقلــوب عـىل علــل   ُآه مح

ــدي ــز يف كب ـا ح ـتم حزنـ ـايل أكـ َمـ َّ ً ُ ـا عـــىل مقـــ   ْ ـا ثـــم أجراهــ َأذاهبــ ُ   يلَ

ــل   َليت الثواب عـىل وقـع املـصاب بـه ــن حــاف ومنتع ــعد م ــون أس ِأك ٍ ِْ  

ـا ــك خالقنـ ـا مل ــول إنـ ــر الق ـــع األول   ِوآخ ـا م ــ ـــع تالين ـــه مرج ِإلي ُ  

ــة ــل نازل ــرى بنــا يف ك ــصرب أح   ِفغب صرب الفتى أحـىل مـن العـسل   وال

ـا ـا لتبيانــه    ًثم الصالة عـىل خـري الـورى رشف   ِفــال متــل) قولــوا(ًطبقـ

ٍالـــسالم عـــىل روح مطهـــرةثـــم  ــول   ٍ ــري ذي ح ـا غ ــد وقفـ ِروح املؤي َ ِ ًِ ِ  
  



 

 

 

١٧٦ 

 

 حممد بن عيل املنصور/جهد املقل
  

ــشيد ــو امل ــوم ه ــوى رصح العل ُه ِ َ ِ ُ ْ َ ـــود    َ ـــوىل مح ـــضل للم ـــزين الف ُب ِ  

ـاس فقـــدنا ٍمحـــودا نجـــل عبــ َ ــــشهيد    ً ـنفس واهللاُ ال ـــ ــــريم ال ُك ِ َ  

ـامل  العلــــام ـام عـــ ُإمـــ ــدـــيل      سلـــــٌ ــدر الوحي ــد شــيخنا الب ُاملؤي ُ ُ  

ــــــري ــــــه رزء كب ـام موت ـــــ ٌإم ٌ ٌُ ـيخ أو وليـــد    ُ ُلـــدى اجلمهـــور شــ ٌ ِ  

ـــــدن ـات ع ــــ ـا إىل جن ــــ ٍيودعن ـا اخللـــود    ِ ُوفـــردوس لـــه فيهــ ٍ  

ـا ــــ ـــــرا تقي ـا ب ــــ ـــــدنا عامل ًفق ً ـيد    ً ــ ـــو الرش ـا وه ــ ـيخا نافع ــ ُوش ً ً  

ـــد ـــن فقي ـا م ــ ـــم درر حفظن ـــد    وك ـــن يري ـــداه مل ـــت ي ـــم كتب ُوك ْ ُ  

ٍق حــــسانٍوكــــم أدب وأخــــال ــــد    ٍ ــــو الفري ــــه وه ـا ب ـــ   ُعرفناه

ًقــىض يف مــسجد النهــرين دهــرا ــــد    ِ ــــو املفي ـام ه ـــ ــــويال لألن ُط ً  

ـارا ـيال أو هنـــ ًبنــــرش العلــــم لـــ ًِ   ُوفعــــل اخلــــري عنــــه ال حييــــد    ِ

ـــت ـــل وق ـاد بك ــ ـاد العب ــ ٍوإرش ِ ـــــد    ِِ ـــــب أو بعي ـيهم قري ــــ ُومفت ٌ َْ ُ  

ــــه يف كــــل وجــــه ـاذل مال ٍوبـــ ْ   ُمـــن اخلـــريات للفقـــرا جيـــود    َ

ـاة ــ ـــدى حي ـــدين م ـــن العاب ـال بمـــن يكيـــد    ٍوزي ُقـــضاها ال يبــ ِ ُ َ  

ًويف الــشوكان قــىض عــرشين عامــا ـــسعيد    ِ ـــر ال ـــى العم ـا وانته ــ ُونيف ُ ً  

ــو راض ــسيحا وه ــرا ف ــىض عم ٍق ً ـاه مــــواله املجيــــد    ً ُبــــام آتـــ ُ ُ  

ـــى ـــسجد هللا أرس ـــن م ـــم م ــــشيد    ٍوك ــــد ي ــــم س ــــه وك ُدعائم ٍّ  



 

 



١٧٧ 

ـــه ـــل وج ـات بك ــ ـاد املكرم ــ ٍأش ـــس    َ ـــدويف اإلح ـــه مزي ـان ل ــ   ُان ك

ـــري ـات جت ــ ـــل الرمح ـــه واب ِعلي ـــد    ُ ـيش الرغي ــ ـــه الع ـــردوس ل ُبف ْ ُ  

ـا اإلخـــوان طـــرا ًفـــصربا أهيــ ــــد    ً ــــريه الفقي ــــد خت ــــدرب ق ُب ُ ٍ  

ـان ــ ـــد يف أم ـــدرب املمه ـــو ال ٍه ـيم هــــي اخللــــود    ُ ُإىل دار النعـــ ِ  

ـاع ـاة ســوى متـ ـــد    ٍفــام هــذي احليـ ـا العمـــر املدي ُإىل األخـــرى هبــ ُ  

ـتىلصـــــالة  اهللا للم ـار تــــ ـــــد    ختــــ ـــــج محي ـــــم هن ُوآل هنجه ٌ ُ ٍ  

ـابعيهم ــ ـــدين وت ـــحب راش ـا نعــــم اجلنــــود    وص ُبإحــــسان ويـــ ٍ  
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 أبو احلسن عيل حمسن حسني الديدي

 
ــــ ــــصاب وقع ُم ــــؤاداٌ ــــى الف ـادا    ه أدم ـــ ـلب الرق ـــ ـة س ـــ ــــزع أم   ًوزع

ـا ــ ـــد فين ـار الوج ــ ـــد أث ـــب ق ــــشدادا    ٌوخط ــــسبع ال ــــده ال ــــى فق   وأبك

ــــصابه ــــول م ـاوه ـــ ــــي الرباي ـــــسهادا     يبك ـــــني ال ـــــب للمحب   ُّوجيل

ـا ـاح إنــ ـا صــ ـان العــــامدا    أال تبكـــي معـــي يــ ـا كـــ   ًفقــــدنا مرجعـــ

ـــور ـنعاء ن ـاب عـــن صــ ـه قـــد غــ ـبالدا    ٌبــ ــــ ـا ال ـياؤه أحيــــ ـار ضــــ   أنــــ

ـار الكــون يــشكو مــن ظــالم ـا ســــوادا    ٍوصـ ـــ ــــم األرض واألرج   يع

ـثالم ــ ـه ان ــ ـار ب ــ ـــالم ص ـــذا اإلس ــــسدادا    ٌك ــــي ان ــــده تبغ ـة فق ـــ   ُوثلم

ـا ــــ ـــــدين حق ـــــربا لل ـــــدنا من ًفق ـادا    ً ـــ ــــام واجته ـاق عل ـــ ـا ف ـــ ًوقطب ً  

ـامى ـا لألرامــــــل واليتـــــ ـا جــــــوادا    ًوكهفـــــ   ًوللــــــضعفاء معوانـــــ

ـه ـــ ـليل ط ـــ ــــرصنا وس ــــد ع ـــــدادا    وعاب ـله امت ــــ ـــــم اآلل أوص   وعل

ـيام ــــورا مرشــــدا علــــام عظـــ ًون ً ً ـادا    ً ــ ـــم ش ـا ث ــ ـــم رصح ـــى للعل   ًبن

ـــال تـــوان ـا العلـــوم ب ــ ـــن أحي ـت    ٍوم ــ ـه اس ــ ـــب من ـــن طال ـــم م   فاداوك

ـاء ووعـــــــظ ـيم وإفتــــــ ٍبتعلــــــ ـادا    ٍ ـأوا وســـ   ًوإصــــالح رقــــى شـــ

ـارى ـــ ــــضل ال يب ـبق وف ـــ ـه س ـــ ـادا    ل ـا أشـــ ـه جمــــد اهلــــدى حقـــ   ًبـــ

ـــــواىل ـه ت ــــ ـناده عن ــــ ـــــن إس ـتنادا    وم ـــ ـه اس ـــ ـه عن ـــ ــــل علم   وأوص

ـه مــــوال ـــ ـان الفقيــــد ل ـادا    ٍوقــــد كـــ ــــــ ـلمه القي ـه وأســــــ   يتابعــــــ

ـه ـــ ــــى علي ـامل أثن ـــ ــــن ع ـادا    وكــــم م ـا أفــــ   وهـــــذا البـــــدر موالنــــ

ـــــد ـــــيحمم ـــــداهللا أعن ـــــن عب ـادا     ب ـئنا انقيـــ ـه عــــوض إذا شـــ   ٌبـــ
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ـازي قـــد تبـــدت ـادا    ويف هـــذي التعــ ـه تزيــــــل اإلنتقـــــ   مدائحـــــ

ـاه ــــ ـة تقفـــــو خط ــــ ـادا    وجتمـــــع أم ــــ ـنهج حممـــــد نلقـــــى احت ــــ   ٍب

ــــضل ـه بف ـــ ــــع ل ــــد دان اجلمي ـه ودادا    ٍوق ـاس متنحـــــ ـــــ   وكــــــل الن

ـايل ـــ ـارم واملع ـــ ـاز املك ـــ ــــد ح ـه يمـــــيض ســـــدادا    وق ـا قالــــ   ًورأيـــ

ــــذكر  ــــف ال ـاحلي ـــ ــــرآن حق ـه املـــدادا    ًوالق   وكـــم أجـــرت يـــداه بــ

ـاب ريب ـــ ــــداه كت ـادا    وقــــد خطــــت ي   بإبـــــــداع وترتيـــــــب أجــــــ

ــــصال ــــاله ف ـة ح ـــ ــــظ جالل ًبلف َّ ــــدادا    ِ ــــت ع ـه بلغ ـــ ــــن ذا مثل   وم

ـا ـــ ـا يف الرباي ـــ ــــن عرفن ــــر م ــــــدادا    وأكث ــــــرا واعت ــــــم اهللا زب   ًإلس

ــــساجد ـا م ـــ ــــم أحي ـاَوك ـــ ـه بــــــام أرادا     أو بناه ـيجزيه اإللـــــ   ســـــ

ـــــ ـاك إهلن ــــ ـــــداحب ًا عمـــــرا مدي ـا وزادا    ً ـه قرنـــــ ـام بأرضـــــ   ًأقـــــ

ـــضل ـــل ف ـاة بك ــ ـــت احلي ـــد زن ٍوق ْ ـادا    ِ ـا والرشـــ   نــــرشت العلــــم فيهـــ

ـيم ـــ ــــيض يف نع ـات مت ـــ ـاين واملـــرادا    ٍإىل اجلن   وقـــد نلـــت األمــ

ـا ــ ـــو مقام ـــدكم نرج ـــن ذا بع ـتامدا    ًوم   ِّومـــن ذا قـــد نرجيـــه اعــ

ـا ـــن ذا بعـــده حييـــي علومــ ـادا    ًوم   ومـــن ذا بعـــده يفتـــي العبــ
ـفا ملوتـــك كـــل حـــني ـادى    ٍفـــوا أســ ــ ـــخص مت ـــدي إذا ش ـــل جي   ٌوه

ـنعا ـان ألهـــل صــ ـــضامدا    لقـــد كنـــت األمــ ـــت ال ـا كن ــ ـــن حوهل ـــذا م   ك

ـــالذا ـــم م ـــت هل ـــرز كن ـــت احل ــــسادا    ًوأن ـه ف ـــ ـه ب ـــ ــــع اإلل   وكــــم دف

ــــــري ــــــص كب ـه نق ـــــ ٌوإن رحيل ـادا    ٌ ــ ـــشى نف ـــد نخ ـنعاء ق ــ ـــن ص   وم

ـه ــ ـال ط ـــد قــ ـــشى كـــام ق ــــ    وقـــد نخ ــــل اط ــــشمل الك ــــورا ت ِّأم   راداً

ـاب ـادا    ٍوهـــذا العلـــم يـــشكو مـــن ذهــ ـــ ــــذا ابتع ـة وك ـــ ــــشكو غرب   وي
ـه جـــــدوا ــــ ـه وذوي ــــ ـا طالب ـادا    ّفيــــ ـا ارتيـــ ـإن العلــــم يرجونـــ   فـــ
ـيكم نرجتــــي أمــــال كبــــريا ًوفـــ ـادا    ً ــــــ ـاال واعتق ــــــ ـه مق   ًنتابعــــــ
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ـان جهـــــل ــــ ـإن اهلـــــدم للبني ـادا    فــــ ُوتـــــضييع ملجـــــد لـــــن يعــــ ٌٍ  
ـا ـة القـــصوى طالبــ ـادىَّوكـــم وىص الفقيـــد    ًســـوى باهلمــ    بـــذا ونــ
ـا ـــــ ـيم دوم ـــــ ـالقرآن والتعل ـــــ ـادا    ًوب ــــ ـا اعتي ــــ ـينا كـــــام زرن   ِّيوصــــ
ـائلكم هبــــــــــذا ـادا    وإن اهللا ســـــــــ ــ ـــد أع ـــرتاث فق ـا ال ــ ـــن أحي   وم
ـــوا ـــي تواس ـــوم لك ـــدوا يف العل ـــــرادا    فج ـــــشكو انف ـــــوم اآلل ال ت   عل
ـا ــ ـــن عليه ـبالد وم ــ ـا ال ــ ـــي حتي ـــــرادى    وك ـــــساجدنا ف ـــــى م   وال تبق
ـاال ـــ ـا مث ـــ ــــد لن ـان الفقي ـــ ـادى    ًفقــــد ك ـــ ــــى هت ـا حت ـــ ــــل مالزم ًوظ َّ  
ــــــو ــــــوت اهللا ختل ــــــرتك بي ـارت بعـــده تـــشكو حـــدادا    ومل ي   وصــ
ـاس ال تبغـــــي بـــــديال ـادا    ًألن النــــ   ًوال ترجـــــو اقتـــــداء وازديــــ
ـا ـــ ــــث أناس ـاد أغ ـــ ـا رب العب ـــ ـة تــــشكو اضــــطهادا    ًفي ـاين غفلـــ   ًتعـــ
ـيض بالبــــديل هــــدى وعلــــام ًوقـــ ً ـادى    ِّ ــ ـــم ع ـــوىل ث ـــن ت ـــك م   َّوأهل

ـاغ أ ــــ ـــــل ب ـــــر ك ٍودم ـــــدوِّ ـادا    ٍّو ع ـــ ــــسادا أو عن ــــي ف ــــن يبغ   ًوم
ــــال ــــم يف األرض ظ ــــرتك هل ـادا    ًوال ت ـــــ َّوال أمــــــال يرجــــــى أو عت ُ ً  
ـا ـا مجيعـــ ـأن أمتنـــ ـلح شـــ ـادا    ًوأصـــ ــــ ـــــشى املع ـا ألن نخ ــــ   ووفقن
ـا ــــسادا    ًونــــسعد يف الــــدنا بالــــدين دومـــ ـا أو ك ـــ ــــى انحراف ــــال نلق   ًف
ـتفنى ـــ ــــدنيا س ــــق وال ــــل اخلل ـا    ُّوك ــــــ ـا أو مج ـا أو أناســــــ ــــــ ًنبات   داً
ـا ـــ ـا ريب فالح ـــ ــــك ي ـأرجو من ـــ ـه نلقــــى غــــدا ذخـــــرا وزادا    ًف ًبـــ ً  
ـــــالة ـه ص ــــ ـه وعرتت ــــ ــــصادا    عـــــىل ط ـا ح ـــ ــــي منه ـا نجتن ـــ   ًدوام

 

 هـ١٤٣٩رجب /٢حرر بتارخيه اإلثنني 
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 حسن عبداهللا الرشيف

ـاعي ــ ـاه الن ــ ـا نع ــ ـــذي مل ـــذا ال ـاع   ه   أحسست كم يف القلب مـن أوج

ـا إذا ــون دنيانـ ــف تك ــت كي ـاع   وعلم ــ ـــة اإليق ـــرام ثقيل ـــل الك   رح

ـالغنى ـاهي بـ ـا أقــول ملــن يبـ ـاع   وهنـ ــ ـــل واألتب ـــني األه ـاه ب ــ   واجل

ـــه ــداعي   ال املجـــد فيـــه وال اخللـــود ألن ـاك ال ــرساب إذا دعـ ــل ال   مث

ــــامع   املجـد يف القلــب الــسليم ويف الــذي ــــصار واألس ـاه لألب ـــ   ترض

ـــه ـــل بعلم ـــل اجللي ـــك املث ـاع   وأمام ــــ ـــــسعيه النف ـــــده وب   ِوبزه

ــــني بكلــــامهــــذ ـاع   ا محــــود الطيب   يف الوصف من صـدق ومـن إقن

ــه ــىض ب ــي م ــر التق ــن العم ــرن م ــداع   ق ــن إب ــل م ـا يف العق ــل مـ   وبك

ــة ــد رحل ـاس املؤي ــن عبـ ــل اب ــالعي   ًرح ــزن يف أض ــزت شــباك احل   ّه

ـــسناهتا ـــل األرض يف ح ـان ك ـاع   فكــ   ِبعــد اجلليــل الفــذ ســقط متـ

 م٢٠١٨إبريل / ٢٠
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 زبارة حييى عيل 

ـان ــ ـــد األزم ـاس واح ــ ـــن عب ُاب ّ ُ ـان   ْ ــ ـايل اجلن ِخطفـــت روحـــه أعــ ِ َ ْ َ َ َ  

ـا ــ ـــني حب ـــشه املالي ـيعت نع ــ ًش ّ   ٍملــــالك يف صــــورة اإلنــــسان   ّ

ـا ًفحمـــود املؤيـــد باللــــه حقــ ِ ُ ـــرآن   ُ ـــامن والق ـــدن اإلي ـان خ ــ َك ِ  

ـا ـا للربايــ ـان مرجعــ ًعلمـــه كــ ْ ـاص وداين   ِ ـــ ــــل ق ــــالذا لك ٍوم ً  

ـاء ــ ـيس ري ــ ـالص ول ــ ـــضله خ ًف ٌ ـــــشواين   ُ ـافقني ال ــــ ـاء املن ــــ   كري

ــــرا ـاس ط ـــ ــــه الن ــــذا أحب ًوهل ُ ُ ـثقالن   ّ ـاهى بمجـــــده الــــ   ِوتبــــ

ـــضاهي ـــري ي ـــه املن ـان يف علم ــ ـــشوكاين   ُك ـــري وال ـــن األم ـــم اب ِعل َ ِ  

ـا ـادقا وتقيـــ ـان صـــ ًوعظــــه كـــ ً ُ ـان   ْ ـــ ــــل البي ــــه أج ـتجىل في ـــ ِي ُِّ ّ  

ـــؤاد تقـــي ـــوعظ مـــن ف َوإذا ال ــــل األذان   ُ ــــوب قب ــــفته القل ِرش ُ ْ َ َ  

ْولكـــم أ ـاَ ـاواه ناســ ـان   ًنقـــذت فتــ ــرب الزمـ ـال ع ــصام طـ ــن خ َم َ ٍ ْ ِ  

ــل ــل فجي ــه جي ــم من ــى العل ٌواجتن ٌ ِ ْ ِ ـان   َ ــ ـــع العرف ـــه أنف ـــسوا من   واحت

ــى ــم حت ــه العل ــن حياض ــوا م ِعلمـــه عــــم معظــــم البلــــدان   هنل َ َّ ُ  

ـا ـــ ـبعني عام ـــ ــــوال  س ــــه ط ًإن ــــواين   ّ ـالعقول دون ت ـــ ــــي ب   يرتق

ـاه ــــ ـــــه وتق ـا أخالق ــــ ُيف مزاي ــــب مل خي   ُ ـاندون ري ـــ ــــف إثن   تل

ـاع ـــــ ــــــه بإقن ــــــن رآه جيل ٍم ّ ـاين   ُ ــــ ـــــضله الرب ـــــب لف   ٍوبح

ـيال ـــ ـاجر ل ـــ ـامل يت ـــ ــــم ع ًولك ُ ـان   ٍ ــــ ـالزيف والبهت ـارا بــــ   ًوهنــــ

ــم صــاروا ــدعي العل ــن م ّوكثــري م ُ ـاق واألدران   ٌ ـاب النفـــــ ِيف ركــــ ِ  

ـال حـــرام ٌمههـــم شـــهرة ومــ ٌ ــــدوان   ٌ ــــامع والع ـاع األط ـــ   واتب
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ــــوا ــــذين حتل ــــم ال ــــل ه ّوقلي ُ ــــود بال   ُ ــــامنٍكحم ــــضل واألي   ف

ـا ـــ ـان خطب ـــ ــــه ك ــــذا فموت ــــرسان   ًوهل ـيش باخل ـــ ــــصابا جي ُوم ً  

ـاء ـــ ــــد ثن ـا مل جي ـــ ــــري أن البق ًغ ـــوان   َّ ـــر األعـــالم واإلخ   بعـــد فق

ـيهم ـان فـ ــام كـ ــدي ب ــم نقت ــل هب ـا حممـــودة واتـــزان   ب ٍمـــن مزايــ ِْ  

ـات ٌإنـــام املـــوت عـــربة وعظــ ــــسيان   ِ ــــه يف الن ـا نتي ـــ ــــري أن   ّغ

ـا ـأن املنـــون ليـــست علينــ ــ   وكــ   ْل عــىل الغــري مــن بنــي اإلنــسانَب

ـا مـــن ـا محـــود ابـــن املؤيـــد يــ ْيــ ـالروح يف األبـــدان   ََ ـا كــ َكنـــت فينــ ُ  

ـارا ــ ـــة ومن ـــه حج ـــت يف الفق ًكن ً ـــوان   َ ـارة األك ــ ـــشدو قيث ـــك ت َب ِ  

ــعرا ـان ش ـا إذا كـ ــوق الرثـ ــت ف ـاجلامن   ًأن ــــ ـــــعا ب ـا مرص ــــ ِأو بيان ُ ً ً  

ـيام ــ ـــي عظ ـــشعر أن يرث ـــف لل ًكي   قـــدره قـــد ســـمى عـــىل كيـــوان   ُ

ـــشيبا ـــورا ق ـــراك ن ـتبقى ذك ــ ًوس ـان   ً ـــ ـارة األوط ـــ ـاطعا يف من ـــ   ًس

ـاهللا جيزيــك خــريا ــم ســعيدا فـ ًن ً ـيام يف جنـــــة الرضـــــوان   ْ ِونعــــ ً  

ـاس طـــرا ًوعـــزاء للـــشعب والنــ ــــل آن   ً ــــك يف ك ــــالما علي ِوس ً  

ـــه ـــشفع ط ـــشى امل ـــالة تغ ّوص ـان   ً ــ ـــىل األفن ـائر ع ــ ـــدا ط ـا ش ــ   ٌم

ــــن ــــصحابة مم ــــىل اآلل وال ُهلــــم الــــسبق يف   وع    رىض الــــرمحنُ
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 بدر أمحد الكهايل

ــده   املـــداد   داخـــل   يراعـــي   جتمـــد ــد فــاق ح ــزن  ق ــذهل و احل   من

ــرسد ــرويف و ت ــب ح ــف بــا يكت ــده   كي ــد  فق ـاملي  بع ــي  عـ ــف  برث   كي

ــي   ـا نرث ــف  بـ ــد(كي ــود  املؤي   كيــف بــا نوصــف  زكائــه  و زهــده   )مح

ــد ــن   تقي ــم   م ــي  يــا قل ــف  نرث ــَب   كي ــدهر ْم ـا    و رش ــالق    الربايـ     خ

ــد ـاس   أرش ــدي  اهللا   للنـ ــن  هب ــــده   م ـاذيل  يف  طاعــــة  اهللا   جه ـــ   ب

ـاس  شــده   ىل القــرآن و االهتــداء شــدإمــن  ـان   للنـ   نحــو  ريب   كـ

ــده   كيــف  برثــي يــا قلــم  مــن ع نفقــد ــوق   عه ــري   و   موث ــه  الن   علم

ـا   مــن مــساره مــنهج احلــق االوحــد ـنهج    اهلــ   دي    نبيـــه   و جـــدهمـ

  باهلــدى  صــد  املكايــد   و  كيــده   من ألهـل الكـذب واالفـرتاء صـد

ــده   كيــف  برثــي  مــن  لالجيــال  مهــد ــف ه ــت و الزي ـنهج  آل  البي   مـ

ـاحلق   كمــ ــهده   ن  جملــدِّذي  طبــع   بـ ــون ش ـاب اهللا و مكن ــن  كتـ   م

  صــدهوالــضالل بــاحلق والــصدق    بالرشاد  للمكـر  و الكـذب  جاهـد

ــد ــق  االجم ـامل احل ــي عـ ــف  برث ــده   كي ــه و عب ــوق أرض ــدي اهللا  ف   جن

ـامل   الـــدين     ـــدره  و  وده   )الفقيـــد  املؤيـــد(عــ ـاحلق  ق ــ ـــال  ب   ذي  ع

ـاحلق   جــسد   حمتـــسب أجـــره مـــن اهللا وحـــده   مــن  لــدين   اهللا   بـ

ــــد ــــد    ختل ــــة   اهللا  ع  املؤي ــــده   رمح ــــة  اهللا و خل   جتعلــــه  يف  جن

ـالطري   غـــردرمحـــة ى      اهللا  عـــد   مــ ــدهعل ــه   و قه   الــذي  فرقــاه  نكب

ـــك  ـــة  اهللا ل ـــد(رمح ـــود املؤي ــده   )مح ــن  رع ــد  مــا ح ــي   ع ــن  اهل   م
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 جميب عبدالرمحن الوشيل/  العالمة الشهيد

ِدع اللهو وانه القلب عن ذكر أدراس َ ْ َ َ َ ـاس   َِ َتركنك كاملـصدوع مـن سـطوة الك َ ْ َ َ  

ــد  ــىوأوق ــة والتق ــصابيح اهلداي ـلك مهيـع   م َبقلبك واس َ ْ َ
  ِ اجلبـل الـرايس)١(

ُإمــام اهلــدى الفتــاك باجلهــل علمــه ُ ِوبحر الندى املزري بأوطف   ِ ِ بجاس )٢(َّ َّ)٣(  

ــدوة ــدين وق ــن العاب ــو زي ــن ه ٌوم ـــرباس   ُ ـاد ون ــ ـــري ه ـــي خ ـــل تق ٍلك ِ ِّ  

ــدى ــم باهل ـاب اهللا حيك ــف كتـ ــق يف ا   ٌحلي ـات واحل ــصدع باآليـ ـاسوي   لنـ

ّأغر
َ اخلطا عايل الذرى طيب الذرى)٤( َّ ـاس   ُ ــن عبـ ــود ب ـا مح ــول إىل العليـ   ٌوص

ـا َرأى قــرص الــدنيا وغفلــة أهلهـ ـا غـــري مـــستْكره آس   ِ ـأعرض عنهــ ِفــ ٍ َ ْ َُ  

ٍوسابق أهل الفـضل يف كـل مفخـر ـة    ِّ ـا هـــذه الـــدنيا خباســ ُومــ َ ـاس)٥(ُ    أكيــ

ـاه هللا مــسجدا ًوكــم عمــرت كفـ َُّ ــت   َ ــم قوض ـاسَّوك ــوء خلنـ ـان س ٍ أركـ ُ  

ــده ــة اهللا وح ــره يف طاع ــىض عم ــر لبــاس   ُق ــن األم ــد م ــرى عق ــك ع َّوف ٍ ُ  

ــسامعا ــي م ــن النب ــذكر اب ــشنف ب ًف ْقــرتُْولقــد طــال مــا أ   ّ َ    منهــا بوســواسِ

ٍورد كــل فــضل مــن خالئقــه التــي ُهلــا نّكــست زهــر النجــوم عــىل الــراس   َّ َُ ُ  

ـــــوره ـتم ن ــــ ـــــى اهللا إال أن ي َّل لطــف بحــراسويمنحــه مــن كــ   أب ُ ِ ٍ ُ ِّ  

                                                             

 .طريق: مهيع  )١(
 .كثري اخلري  )٢(
 .منبع اخلري  )٣(
 .كريم األفعال ومجيلها: أغر  )٤(
 .غنيمة: خباسة  )٥(
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ـا ــ ـاس هادي ــ ـأمر اهللا يف الن ــ ـام ب ـأمراس   ًفقــ ــوس بـ ــدي النف ــن اهل ــود م   يق

ــصب ــب من ـال وال ح ــه مـ ٍومل يثن ُّ ُ ـاس   ٌ   َّعن الغرض األسمى وال حيف مه

ـاس   َّمنزهــــة أخالقــــه أن يمــــسها ـنات أخـي الي ِلغوب وتعروها س ُِ َ ٌ ُ ُ)١(  

ــن   ولكنــــه نــــور اإللــــه وفــــضله ــصوم م ــه املع ـايسوحجت ــوة النـ   ِ كب

ـاس   كـل حالـةّوكيف؟ وأنـى؟ وهـو يف  ــ ـــر أوط ـــىل ح ـــواله ع ـــة م ّهليب ِ َِ  

َويــستجلب اإلمــراع مــن بعــد إفــالس   ُالقطــر والنــدى  ُغرتــه يــستمطرب ُ  

ــؤب ِأجل يف معاين فضله الفكر وارتـشف  ـا ت ــني محياهـ ُمع َُّ َ ــشذى اآلسَُ   )٢( ب

ـارق ــ ـا ذر ش ــ ـــالة اهللا م ـــه ص ٌعلي ــ   َّ ــه ك ــىل علي ــالسوص ـبح وإغ   ل صـ

                                                             

 .حسن الفهم. فطن: الياس  )١(
 .حزين  )٢(
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األسيف / الراجي عفو ربه ومغفرته 

 حممد حييى الرشعي

ـــن أرضار ـــل م ـا ح ــ ـالرغم مم ــ ِب ْ ِ َّ ـار   َّ ــ ـنا مـــن ســـطوة الفج ِيف أرضــ َّ ُ ِ  

ـا رعونــة حقــدهم ـاجلو يمطرنـ ْفـ ُِ ِ ِْ َ ـار   َ ـا ودمـــ ِواألرض يف قتــــل هبـــ َ ََ ِ ٍ ُ  

ـا ــ ـــن أطرافه ـــز األرض م ـأ هي ــ َنب ِْ ِ َ ـارُويثـــري ب   ُّ ـا مـــن األوكـــ ِركانــ َ ِ ً  

ٍويـــصك أســـامعا بـــدون هـــوادة ِ ً ُّ ـنى األبــصار   ُ ِيعمـي البـصائر مـع س َ ْ ِ ْ ُ  

ـثم مقـــويل ْأواه مـــن حـــدث تلعــ ِ َ ْ ُْ ِ ٍ ــعاري   ِ ــت أش ــفه وحتطم ــن وص ْع َ َّ ِ ِ  

ِموت ابن  ْ ـاس(ُ ٍعب َّ ـا) َ َوبحـر علومه ْ ْ َِ ُ ُ ـــحار   ُ ـــر اهللا يف األس ـــف ذك ِوحلي ِ ْ ِ ُ  

ُباألمس ودعـك األلـوف َ َ َّ ْ بحـزهنمِ ِ ِِ ْ ـــو رأيـــت كـــسيله اجلـــرار   ُ ِإذ ل َّ َِ ِ ْ َ  

ـاجرهم بـــدمع دافـــق ٍبحـــت حنــ ٍ ْ ُُ ْ َّ ــفار   َ ــم واألس ــن العل ــىل اب ِحزنــا ع ِ ًْ ِ ِ ْ ُ  

ــسعيدة كلهــا ــن الــيمن ال َجــاءوا م ِّ ُ ِ ـار   ِ ــ ـاق واألقط ــ ـــن اآلف َوفـــدوا م ِ ُ  

ـا ُّبمـــسرية كـــربى يعـــز وجودهــ ِ ٍَ ـار   ُ ــ ـــرشة األخب ـا ن ــ ـأل عليه ــ   َواس

ـــر ـــك ال ـــدةومالئ ـــري بعي ـتغفار   ٍمحن غ ـــ ــــة اس ــــدعائها وجالل ِب ُ  

ـافرت ــشود تظـ ــك احل ـا رأت تل ـار   ملـ ــ ـــالل واإلكب ـــب اإلج   يف موك

ـة(تنعاك يا مـوالي  ُمكَّ ــة(و   )الـصفا(و) َ ـتار) ُالكعب ــع األسـ ــى م ِالعظم ُ  

ـام  ــراهيم(ومقـ ــذي) إب ــرم ال ــــــزوار   ُواحل ــــــد ال ــــــه برواف ِآويت َّ ُ ْ َُّ ِ َ ِ َ  

ـي ــوالي جـ ـا م ــت يـ ْربي ْ َِّ َ ـاعداَ ًال صـ ِ َ ـار   ً ِعلـــامء مـــن مفتـــني مـــن أخيــ ْ ِْ ِ َِ ُْ ُْ  



 

 

 

١٨٨ 

ـا ــ ـــام نافع ـــة وعل ـــت مدرس ًإذ كن ً ِْ ًِ َ ْ ِشــمس العلــوم وبــسمة األقــامر   ُ ُ ُ  

ـا خاشـــعا ًنـــورا ومـــصباحا وقلبــ ً ً ـار) روض النـــضري(   ً ِحمطـــة األنظــ َّ  

ـا ـا ودعمتهـــ ـــصار   ٌومــــدارس أحييتهـــ ـــن األم ـــة م ـــل ناحي ِيف ك ٍ ِّ ُ  

ـامهت يف تأ َومـــساجد ســ َسيـــسهاٌ ِْ ـــامر   ِ ـــشاء واإلع ـــعيت يف اإلن ِوس ِ َ  

ـا ــ ـابر كله ــ ُّشـــغفت بطلعتـــك املن ـــسار   ُ ـادا بخـــري م ــ ِوعـــضا وإرش ِ ً ً  

ــومهم ــل عل ــالب ك ــت للط َّدرس ُ ِ َّ ُ َ ْ َّ ـــسري و   َ ـــه والتف ـار(يف الفق ــ   )ِاألزه

ــدا ــام ومؤك ــصح دائ ــت تن ــم كن ًك ـار   ً ـــ ــــة املخت ــــصيحة رشع ِأن الن ُ ََّ ْ
ِ  

ـا وعطا ـــ ــــصيحة دينن ُأن الن ـاَّ ـــ ـار   ُئن ــ ـــن األطه ـا م ــ ـا ورثناه ــ ِحق َِ ِ َ َ ْ  

ْوخــصال كــل اخلــري فيــك متثلــت َّ ِّ ُ ـــــذهلا ويف األرسار   ِ ـــــر تب   يف اجله

ـيدي بأمانـــة ٍوبـــذلت عمـــرك ســ َ َ ْ ـار   ُ ــ ـاملعروف دون فخ ــ ـــر ب   ِيف األم

ـا ـــ ــــل مطبق ــــل وال تك ًال ال مت ُّ ـار   ُِّ ــــ ـــــصوص رشع اهللا واآلث ُلن ِ  

ـا قطـر النـدى ـــ   ُأخالقك الصدقات ي ـا(ا ي ــ ًحامت ـار) ِ ــ ـــود واإليث ِيف اجل ِ  

ــدا ًمــا خــاب حمتــاج وجــاءك قاص ِ َ َ ـــــسار   ٌ ـــــه بي ـــــت مغيث ِإال وكن ُ َْ ِ ُ َّ  

ــوقهم ــت حق ــوث أيتــام رعي ْيــا غ َُ ْ ُ َْ ُ ََ ــــسار   َ ـام واإلع ـــ ــــسوة األي   ِيف ق

ـا  ًمالـك وامجــا) مـسجد النهــرين(ي ـار   ِ ــوف باألذكـ ــن املوص ــدث ع ِح ُ َِ َ ْ ِّ  

ِعــن ســيدي وريــث علــم  ِ َّحممــ(ِ ـــذة    )ٍدُ ـــي وفل ـبط النب ــ ِس َ َْ ـــرار(َ ِالك َّ(  

ــامر   َمن الزم التدريس فيك عـىل املـدى ــل األع ـتالف مراح ــىل اخـ ِوع ِ ِ ِ  

ـيدي َهذي جوانب مـن حياتـك س ِ ـــوار   ِْ ـــشاغل األن ـــشتها بم ـــد ع ِق ِ ِ َِ َْ َ َ ْ َ  

ـلوكُكم ــ ـــرصكم وس ـبه ع ــ ْإين أش ْ ُْ ُ ََ َ ُ ــسلوك    ِّ ِب ُ ــامر(ِ ٍع َّ ــل ) َ ــسار(ِونج ِي َ َ(  



 

 



١٨٩ 

ـتظل ق ـاُّســ ـا نابـــضا بحياتنــ ًلبــ ـار   ً ــدى األدهـ ــسى م ــن تن ــدا فل ِأب َ َُ ْ ً  

ـــوره ـــضاء بن ـــم يست ـار عل ــ ِومن ُِ ُ ََ ـار   ُ ـنا يف الليــــل واإلبكـــ ِلدروســـ َ ِ ِْ ُ ُ  

ـاة مريـــرة ـيدي إن احليــ ـا ســ ٌيــ َ ِوالـــدين يف نقـــص ويف إهـــدار   َّ َ ْ ٍ  

ـابر ـيل عــ ـاء ســ ٍعلامئهـــم كغثــ ِ ٍ ِ َ ُ َ ُْ ُ َ ــــد ًوالر   ُ ــــة ال ــــسكني بلوع ِمتم ُّ َِ َِ ْ ِّ َ ُ  

ـــه ـا طالب ــ ـــم ي ـالبني العل ــ ـا ط ــ ُي َ َّ ُ َ ـار   ِ ــ ـــغارنا وكب ـــع ص ـــدعوا مجي ِن َِ َِ َ َ ِ  

ــضله ــد وف ــج الفقي ــىل هن ــريوا ع ِس ِِ ْ َ ـار   ِ ـاه بعفــــة ووقـــ ِوعــــىل خطـــ ٍ َّ ُ  

ـا ـيعم خــــري اهللاِ كــــل حياتنـــ َلـــ ِ َ َ ُ ََّ ُ ُ ْ ـتقرار   ََّ ِونُكـــون يف أمـــن ويف اســ ٍ ْ َ َ  

ـــضيلة ـــل ف ـــع بُك ـــسود جمتم ٍلي ِّ ِ ٌ ـال مـــن األكـــدار وا   َ ٍخــ ـارَ   ألخطــ

ـاه أكــــرم نزلــــه ـا ربـــ ـاه يـــ ُربــ ُ َّ ُ ََّ ْ ُ ْ ِ ـــامر   ْ ـــة األث ـيم وروض ــ ـــني النع َّب َ ْ َ  

ـا هتـوى العـىل َلك من إله العـرش م ـار   ُ ـات والغفــ ِمـــن واهـــب الرمحــ َّ ِ ِِ ِ ْ  

ــة ــو فرح ــردوس تزه ــك الف ًفلمثل َْ ِ ــــوار   ِ ـات باألس ـــ ــــزين الغرف ِوت ُ ََ ُ ُ ُ َّ َُ  

ــد ــم ضــيف واف ــه ونع ٌضــيف علي ِ ِ ٌِ ٌْ ْ َ َْ ــدارِن   ََ ــى ال ــم عقب ــل ونع ــم النزي ِع َّ َ ْ ْْ ُ َ َِ ُ َّ  

ـا ـان وحوره َرشفت بمقـدمك اجلن ُ َْ ُ َ ُ ْ ََ َِ َ ِ َ ِ ْ ِنــــزال مــــن الــــرمحن لألبــــرار   ٌ َ َّْ ََ ِ ْ ُِ ً ُ  

ـا َصـــربا بنيـــه وكـــل أرستـــه معــ ْ ِْ ِ ِ ِ
َ ُ َّ ُ َ ْ َ ـــصار   ًَ ـتُكم أويل األب ــ ـــصرب حلي ِفال َ َْ ْ ُِ ُ ُ ْ ِ  

ــوة ــم أس ــق أعظ ــري اخلل ـا بخ ٍولنـ َ ُ ِْ َ ِ َ ــال   َ ــضا ف ًأي ــن األقــدارْ ــى م ِ منج َ ْ َ َِ ْ َ  

ــك اهللا  ــىل علي َص ْ ََ َ ــر(َّ ـا هن ــى) يـ ـار   ُّالتق ـــ ــــه األطه ــــي وآل ِبعــــد النب َ ْ َِ ِ ِّ َ  

 



 

 

 

١٩٠ 

 

 أمحد عيل جريد

ـا ــ ـامل دين ــ ـام ع ــ ـــري األن ـات خ ــ َم ـا   ِ ـيمن رأينـ ــود فـ ــري الوج ـان خ   كـ

ـارا ـان للعلــــم منــــربا ووقـــ ًكـــ ـا   ً ٍوســالما مــن كــل ســوء جيينــ ً  

ـا ـاش فينــ ـاعــ ً حجـــة وحفيظــ ـا   ً ـــ ــــول واألكرمين ــــسنة الرس   ل

ـــ ــود ال ــة مح ـامل احلج ـيدي العـ   ـــمؤيد زينــة العابــدين والــساجدينا   سـ

ـــضال ـــودا وف ـــة وج ًزاده اهللا رمح ً ـا   ً ــ ـــدنيا ودين ـا ب ــ ـات ناهل ــ   وكرام

َنــسأل اهللا أن نكــون يف احلــرش قربــا ـا   ُ ـــــ ــــــد نبين ــــــه واآلل بع   وب
  



 

 

  

  





 

 



١٩٣ 

 

 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

تها النَّفس املطمئنَّة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخيل ﴿: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكريم ِيا أ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ ََ ً ً ُ ْ ِْ ِْ َّ َ َ ْ َِ ِ ِِّ َ ِ ِ ْ ُ َ

ِيف عبادي وادخيل جنَّتي ِ َِ ْ َ َِ ُ  .  صدق اهللا العظيم]٣٠- ٢٧الفجر  [﴾ِ

ــه  ــور ل ــي املغف ــد التق ــل العاب ــامل اجللي ــاة الع ــأ وف ــا نب ــى تلقين ــزن واألس ــالغ احل ُبب ِ ّ ُّ 
ّمحود عباس املؤيد رمحة اهللا تغشاه ؛ و الذي كان مـن أسـاطني العلـم و أوتـاد /ّبإذن اهللا السيد

ّمعروفا باخلري و داعيا إليه و مصلحا رباني، لزهدالتقى وا ً ً ًا متبتال إىل اهللا تعـاىل ، مـسهام يف مـسرية حياتـه ً ً ً
ّيف جهوده املباركة يف أثرها الطــيب يف كوكبـة مـن طالبـه و يف  ًيف نرش العلم و الدفاع عن احلق و مثمرا 

  . أثرها عىل نطاق واسع يف املجتمع

ّفجزاه اهللا خري جزاء املحسنني و جعل كتابه يف عليني ملـصاب اجللـل ّو إننا هبذا الـرزء و ا، ّ
ّنتوجه بالتعازي و املواساة ألرسة الفقيد رمحه اهللا و للمجتمع اليمني كافة و لألمة اإلسـالمية  ُ ّ

و إنـا هللا و ... ، سائلني اهللا تعاىل أن يرمحه رمحة األبرار و يلهم أهله و ذويه الصرب و الـسلوان 
  .إنا إليه راجعون

 عبدامللك بدرالدين احلوثي



 

 

 

١٩٤ 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

تها الـنَّفس املطمئنَّـة ﴿: احلمد هللا القائل ُيا أ ْ ِْ َ ُ ُ َ َّ َْ ُ ًارجعـي إىل ربـك راضـية مرضـية * َ ًَّ َِ ِْ َ َ َ ِْ ِِّ َ ِ ِفـادخيل يف * ِ ِ ُ ْ َ

ِعبادي ِوادخيل جنَّتي * َِ َ ْ َِ ُ﴾. 

َوبرش الصابرين ﴿: والقائل َّ َِ ِ ِ ِّ َالذين إذا أ* َ َ َِّ َ َصابتهم مصيبة قالوا إنا  وإنا إليه راجعون ِ َ ُ َ ٌُ ْ َ َ ُ َِ َ ُ ِْ ِ ِ َِّ َّ ِْ َِّ ِ ك * َ َأو ِ َ ُ

ك هم املهتدون ت من رهبم ورَمحة وأو َعليهم صلوا َ ٌ َ َُ َ ْْ ُ َ َ ْ َ َ ْْ ُ َ ْ َ ُْ َ ِ ُِ ِ ِّ ٌ َِ﴾. 

ْيرفع ا الذين آمنُوا منْكم والذين أوتوا العل﴿: والقائل سبحانه ْ َّ َّ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َْ َ ُْ ُِ َم درجات وا بام تعملون َّ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ ُِ َّ ٍ

ٌخبري ِ َ﴾. 

األجـر عـىل قـدر : (والصالة والسالم عىل رسول اهللا و حبيبـه ومـصطفاه القائـل
صـىل اهللا ) ٍاملصيبة، فمن أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته يب؛ فإنكم لـن تـصابوا بمـثيل

اجلهـل ودعـائم وسلم عليه وعىل آله سفن النجاة وقرناء القرآن وعيش العلم وموت 
 .اإلسالم ووالئج االعتصام وهداة األنام وأمان أهل األرض عرب القرون واألزمان

 :وبعد

فقد فجعنا وفجعت األمة بوفاة علم من أعالم اهلدى ورمز من رموز التقى ومنبـع 
من منابع اإلحسان و الطهر واخلري، وعابد أواه من العباد الزهاد وهو املـوىل العالمـة 

محـود بـن عبـاس املؤيـد عـضو اهليئـة  : جاهد زيـن عابـدي زمانـه الـسيداملجتهد امل
 .االستشارية العليا للرابطة رضوان اهللا عليه ورمحة اهللا تغشاه

وأمام هذا املصاب اجللل واخلطب الفادح تتقدم رابطة علـامء الـيمن لعلـامء األمـة 
مية وكل طـالب قاطبة يف الداخل واخلارج وللشعب اليمني واألمتني العربية واإلسال



 

 



١٩٥ 

العلم وأرسة الفقيد بأصدق املواساة وأخلص التعازي بوفاة هذا العلم القدوة واملـوىل 
 .ً الذي كان بحق قرآنا يميش عىل األرض،احلجة

لقد كان املوىل العالمة أحد العلامء األبرار ونجوم اآلل األطهار الذين هم مصابيح 
 واإلرشاد والنـصح لألمـة وتعلـيم الدجى وهداة الورى، قىض عمره املديد يف الوعظ

ًاألجيال، والتدريس واإلفتاء، وكان رمحة اهللا تغشاه مبلغا لرسـاالت اهللا ال خيـشى إال 
ًاهللا، ومتحركا إلصالح وتزكية أمة جده رسول اهللا صـل اهللا عليـه وعـىل آلـه وسـلم، 

 واألمـة ّوأحد العلامء العدول احلاملني للعلم النافع والذي حصن بعلمه ووعيه اليمن
 .من حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني

لقد خترج عىل يديه الكثري من العلـامء العـاملني الـذين أسـهموا بربكـة تعليمـه يف 
مواجهة املـد الوهـايب التكفـريي والتـصدي للظلـم واجلـربوت وسياسـة االسـتبداد 

حممد بن حممد املنصور يف :واالستعباد، وكانت أرسته وأرسة رفيق دربه السيد العالمة
طليعة املجاهدين الذين تصدوا للظلم والطغيان، ونال حفيده وأربعة من أحفاد السيد 
املنصور وسام الشهادة يف سبيل اهللا وهم يواجهون هذا العدوان الظـامل، كـام كـان لـه 

 .ةاألثر الكبري يف الكثري من املشاريع اخلريية من املساجد واملربات واملحاسن اجلاري

إن رابطة علامء اليمن إذ تنعي هذا العامل القـدوة واملـصلح األسـوة تـدعو إىل إحيـاء سـرية 
ومناقب هذا العامل وتبني طباعة مؤلفاته كوهنا متثل حصانة لليمن واألمة، كام تدعو إىل مواصلة 

 .أعامله اخلريية وإنشاء املؤسسات واملربات التي هتتم بمصالح الناس كام كان رمحه اهللا

نسأل اهللا أن يتغمده بواسع رمحته وأن يلهم أهله وذويه وحمبيه وأبناء الشعب اليمني واألمـة 
 .العربية واإلسالمية الصرب والسلوان وان خيلفه علينا بأحسن خالفة وإنا هللا وإنا إليه راجعون

 هــــ١٤٣٩- رجب- ٢صادر عن رابطة علامء اليمن بتاريخ 

 م٢٠١٩- ٣- ١٩املوافق 



 

 

 

١٩٦ 

 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

َاحلمــدهللا وإن أتــى الــدهر باخلطــب الفــادح، واحلــدث اجللــل، القائــل يف حمكــم كتابــه َ ُ :
َولنَبلونكم بيشء من اخلوف واجلوع ونقص مـن األمـوال و﴿ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ْ َْ ِِ ِ ٍِ ْ ُ ََ َ َِّ ُُ ْ ْ ٍ

ت وبـرش الـصابرين، ْ فـس والثمـرا َاأل َّ َ َِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َ َّ ُِ

َالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا  وإنا إليه راجعون َ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َ َ ُ َ َِ َ ُ ِْ ِِ ِ ِ َِّ َّ ِْ َِّ ِ َ ِّ، وصل اللهم وسلم عىل موالنا وسيدنا ﴾َ ِّ
م عن آبائـه عـن حممد وآله الطاهرين، القائل يف ما رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل عليهام السال

َتعلموا العلم قبل أن يرفع، أما إين ال أقول لكم هكـذا : (رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم َُ ْ ََ َِّ - 
ُ، ولكن يكون العامل يف القبيلة، فيمـوت، فيـذهب بعلمـه، فيتخـذ النـاس رؤسـاء - وأرانا بيده ُ ِ ِّ ُ

ُجهاال، فيسألون فيقولون بالرأي، ويرتكون اآلثار والسنن،  ِفيـضلون ويـضلون، وعنـد ذلـك ًُ ُِ َ
 :،، وبعد)هلكت هذه األمة

فإن املجلس الزيدي اإلسالمي ينعى إىل األمة اليمنية والعربية واإلسـالمية رحيـل 
السيد العالمة الزاهد املجاهد العابد محود بن عباس املؤيد، من ذرية اإلمام املؤيد بـاهللا 

 اإلمام املنـصور بـاهللا القاسـم بـن حممـد حممد ابن اإلمام املتوكل عىل اهللا إسامعيل ابن
رضوان اهللا عليهم أمجعني، الذي وافته املنية يف مدينة صنعاء حي اجلراف يف يومنا هذا 

ًعاما، ) ١٠٣(ٍم عن عمر ناهز الـ٢٠١٨ مارس ١٩هـ املوافق ١٤٣٩ رجب ٢االثنني 
 والعظـة قضاها يف طاعة اهللا، ويف دراسة العلـم، والتـدريس، والعبـادة، واإلحـسان،

 .واإلرشاد والتوجيه، والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة

ًلقد خلف فينا الراحل العظيم ذكـرى عطـرة، وأخالقـا عظيمـة، مارسـها سـلوكا  ً َّ
ًوتطبيقا، ودعا إليها مفاهيم ونظرية، فقد رضب املثل األعىل يف الزهـد والقناعـة عـىل 

ُّ وكـان نموذجـا حيتـذى يف حتركـه الـواعي نفسه، ويف الكرم واجلود عىل سائر الناس، َْ ًَ ُ
َّوالفاعل، انطالقا من اهلوية اإليامنية اليامنية، عىل طريقة أهـل البيـت علـيهم الـسالم،  ِ ُ ً



 

 



١٩٧ 

ومتيز باإلحسان، فكثرية مرباته اخلريية التي عمـل عـىل إنـشائها، مـساجد ومـدارس 
ك أال وهـو حـسن ومناهل مياه وغريها، وترك لألمة وراءه أمجل درس وأعظـم سـلو

ًالظن باآلخرين، يف وقت األمة وعلامؤها مجيعا أحوج ما يكونون إىل هذا اخللق الرفيع،  ٍ

َفقد كان سالم اهللا عليه طيب القلب، نظيف النفس، مجيل الروح، عفيـف املقـصد، ال  َ َ
ًييسء بأحد ظنا، وال يتخذ منه موقفا، ما مل ير خروجا رصحيا، وإرصارا قبيحا ً ً ً ً ًَ َُ ِ ِ ٍَّ. 

ًلقد عظم اهللا يف عينه فصغر ما دونه لديه، فكان هلجا بذكر اهللا، واحلث عىل تعظيمه  ُِ ُ َ
وتوقريه وإجالله والثقة به، يف تدريسه، ويف خطبه الشافية، ومواعظـه البالغـة، وظـل 
َّطوال دعوته إىل اهللا تلك الشخصية اجلامعة لألمة، وذلك النموذج العميل الذي اتفـق  َ

ُن، واطمأن إىل منهجه املتنـافرون، فكـان حيـرض خطبـه ومواعظـه أهـل عليه املختلفو َ َ َُّ ُ
ِ

َاملذاهب والتيارات الدينية والسياسية واالجتامعية املتنوعة، ويرون فيه مجيعا مثال العامل  ً
 .َالعامل، ونموذج املصلح الكامل

َقىض الفقيد عمره يف تدريس العلم ونرشه، وحتقيقه، وويل اإلفتاء حتـى  َِ ِ ُ َّشـد إليـه ُ
ٍاملستفتون الرحال من كل حدب وصوب، واشتهرت فتاواه يف طول البالد وعرضها، 
ِفكانوا ال يردون إال إىل علمه النافع، وال يصدرون إال عن فتاواه الفاضلة والفاصـلة،  ُِ ِ

ٌفريض هبا الساخطون، وأمجع عليها املختلفون، وتتلمـذ عـىل يديـه كثـري مـن العلـامء  ِ

ــد املنحرفــة، املعــارصين يف صــن عاء وغريهــا، وكــان ممــن ســاهم يف مواجهــة العقائ
ًواالجتاهات املضللة، برضبه نموذجا علميا فريدا، من خالل أخالقه العالية، وتطبيقـه  ً ًِ ِ ِّ
ًالدقيق، لتعاليم الدين وآداب العلم، وبقي خملصا للعلـم، ذا مهـة قعـساء يف مراجعتـه 

 .ومذاكرته وتدريسه

ِّالمي بقيادته وكـوادره يعـرب عـن عظـيم العـزاء وجليـل إن املجلس الزيدي اإلس
املواساة لذوي هذا العامل الرباين وأقاربـه وطالبـه وزمالئـه، ونرجـو مـن اهللا أن جيـرب 

 .مصاب اجلميع، ويعظم أجرهم، ويكثر نواهلم، وأن خيلف عليهم بأحسن اخلالفة

ًاملجلس إذ يعزي األمة مجيعا يف رحيل هذا العامل الزاهد، ي ّذكر بام دأب عىل التذكري به، وهو ِّ
ُخطورة الوضع العلمي القائم، حيث يغادر هؤالء النجوم خلفاء الرسول صىل اهللا عليـه وآلـه  ُ



 

 

 

١٩٨ 

َّوسلم وليس هناك من يسد الفراغ العلمي والروحي الذي يرتكونه، ويف هذا املقـام نتـذكر مـا  َّ َّ َ ُّ
َّإن : ( الرسول صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمرواه اإلمام األعظم زيد بن عيل عليه السالم من قول

اهللا تعاىل ال يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يقبض العلامء بعلمهـم فيبقـى النـاس حيـارى يف 
 ).ًاألرض، فعند ذلك ال يعبأ اهللا هبم شيئا

ًأخريا نسأل اهللا أن يتغمد الفقيد بواسع رمحته، وأن ينزل عليه الرمحة والغفران، وأن 
ا والرضوان، وأن يسكنه يف كريم اجلنان، وأن يلحقنا ومجيع املؤمنني بعده يقابله بالرض

 .صاحلني، وأن خيلف علينا بعلامء عاملني جماهدين، إنه واسع الفضل، جزيل اإلحسان

 صادر عن املجلس الزيدي اإلسالمي

 هـ١٤٣٩ رجب ٢بتاريخ 

 م٢٠١٨/ ٣/ ١٩املوافق 
  



 

 



١٩٩ 

 



 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

تهـا الـنَّفس املطمئنَّـة﴿:احلمد هللا رب العاملني ، احلمد هللا القائل ُياأ ْ ِْ َ ُ ُ َ َّ َْ ُ ً ارجعـي إىل ربـك راضـية  *َ َ ِ َ َ ِْ ِِّ َ ِ ِ

ًمرضية َّ ِ ْ ِ فادخيل يف عبادي *َ َِ ِْ ِ ُ ِ وادخيل جنَّتي * َ َ ْ َِ  .﴾ صدق اهللا العيل العظيمُ

بقلوب حمزونة ورسائر مكلومة ينعي املكتب السيايس ألنـصار اهللا إىل أبنـاء شـعبنا 
اليمني الكريم و إىل األمة العربية واإلسالمية وفاة الـسيد العالمـة املجاهـد والزاهـد 

ً طـودا -بفاجعـة رحيلـه-باس املؤيد والذي فقدت اليمن محود بن ع/العابد ، الرباين
ًشاخما من أعالمها الصادقني، وعاملا من أكابر علامئها العارفني املتقني ً. 

ًنذر حياته هللا ، فكان منارة الطالبني للعلم ، وقدوة املحسنني ، آمرا باملعروف، ناهيا  ً
ًعن املنكر، مصلحا بني الناس، قائال بـاحلق وإن عـز، صـا ئب الـرأي، سـديد القـول ً

 .والفعل

 . مشهورة مناقبه ، مشهودة مواقفه ، السيام يف القضايا الوطنية واإلسالمية املختلفة

ً مسارعا يف اخلريات و مقداما يف مواجهـة الباطـل يلهـج -رمحة اهللا عليه-وكان  ً- 
ً بالصدق املبني، واثقا باهللا، تقيا، ورعا، عفيفـا، وكانـت ح-عند كل نائبة ً ً ياتـه عـامرة ً

 .باليقني وموائد اإليامن والتقوى يف ذهنيته و روحيته االستثنائية حتى أتاه اليقني

إن املكتب السيايس ألنصار اهللا وهو يعرب عن عميق احلزن وبالغ األسـى، ليعتـرب أن هـذه 
اخلسارة الفادحة مل تقترص عىل اليمن فحسب وإنام طالت األمة العربية واالسالمية التي فقدت 
ًاليوم واحدا من أكابر علامئها العارفني وأكثرهم وعيا وصدقا وتفانيا يف خدمة األمة وقـضاياها  ً ً

 .املحقة والعادلة



 

 

 

٢٠٠ 

وهبذا املصاب اجلليل يتقدم املكتب السيايس ألنصار اهللا بخالص العزاء واملواسـاة 
عب اليمني لإلخوة الكرام أبناء الفقيد وأحفاده و أهله وطالبه وحمبيه، وكافة أبناء الش

ًوعموم األمة العربية واإلسالمية راجيا له من اهللا تعاىل الرمحة والرضوان واخللود بأعىل 
 .﴾إنا هللا وإنا إليه راجعون﴿ مجيل الصرب والسلوان، و-ًمجيعا-عليني ، وأن يلهمنا 

 صادر عن املكتب السيايس ألنصار اهللا

 هجرية١٤٣٩ رجب ٢بتاريخ 
 ميالدية٢٠١٨مارس ١٩



 

 



٢٠١ 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

تهــا الــنَّفس املطمئنَّــة﴿ ُياأ ْ ِْ َ ُ ُ َ َّ َْ ُ ً ارجعــي إىل ربــك راضــية مرضــية *َ ًَّ َِ ِْ َ َ َ ِْ ِِّ َ ِ ِ فــادخيل يف عبــادي *ِ َِ ِْ ِ ُ ِ وادخــيل *َ ُ ْ َ

ِجنَّتي َ﴾. 

 .وبعد

السيد العالمة فإن حزب األمة ينعى لشعبنا اليمني املؤمن الكريم ولألمة قاطبة وفاة 
الرباين الزاهد العابد ضياء الدين ونرباس املـؤمنني وقـدوة الـصاحلني العـامل العامـل 
املجاهد محود بن عباس املؤيد تلقاه اهللا برضوانه وتغمده اهللا بواسع رمحاته ومجـع بينـه 

 عن ً عن أوالده ومعلامًوبني نبيه وآل بيته يف حتف كرامته وجزاه عنا خري ما جزى والدا
 .تالميذه

لقد كان رضوان اهللا عليـه مدرسـة فريـدة ومتميـزة ونـادرة يف جتـسيد مكـارم األخـالق 
 .وااللتزام بأسمى القيم وأنبل املعاين وأزكى السلوكيات اإليامنية

وأمام جسامة احلدث بوفاة علم عظيم من أعالم األمة ورمز كبري من رموزها فإننا 
كافة أقاربه وتالميـذه وحمبيـه ومريديـه ونعـزي نعزي أبنائه وبناته وأحفاده األكارم و

جمالس العلم والذكر فقدان قطبها األكـرب وفارسـها األعظـم سـائلني اهللا سـبحانه أن 
حيسن هلم ولألمة العزاء وجيرب املصاب وخيلفه عىل أهلـه وذويـه وعـىل شـعبنا وأمتنـا 

 .بخلف صالح وإنا هللا وإنا إليه راجعون

ل كل تالميذه وأقاربه مسؤولية كبرية ِّمـُلعظيمة للفقيد حتإن السرية العطرة واملآثر ا
 .يف احلفاظ عىل هنجه ومآثره وتراثه العلمي ومرباته اخلريية وتنميتها وشمول نفعها



 

 

 

٢٠٢ 

 للصغري والكبري والغنـي ً أميناً للقريب والبعيد وناصحاً رحيامًلقد كان رمحه اهللا أبا
  .فاضلةوالفقري وقدوة صاحلة لكل مؤمن تقي ومؤمنة 

 مع نفسه ًلقد روض نفسه عىل حتمل املكاره يف رضا اهللا سبحانه وتعاىل وكان صارما
 أمام رغباهتا حيمل نفسه عىل مـشقة الطاعـة والـدوام عليهـا يف كـل األحـوال ًحازما

 إىل اخلريات وبذل ً له مسارعاً عن املنكر جمتنباً إليه ناهياً باملعروف سباقاًوالظروف آمرا
 . إىل اهللا ورغبة يف نيل رضاهًنفيس تقرباالغايل وال

 أعىل خلرية الفتيان والشباب يف فتوته وشبابه فهو حليف ًلقد كان قدوة صاحلة ومثال
 ومـذاكرة ً وتأليفـاً ومدارسـة ونـسخاًالقرآن وجليسه وربيب العلم دراسة وتدريـسا

طيب املؤثر واملحارض  هللا يف كل ميدان فهو اخلً هلام وجندياً لوالديه مرباً خادما،ومباحثة
الذي يأخذ األلباب بحسن اختياره ملواعظه وحكمه ونـصائحه وإرشـاداته وعباراتـه 
واملفتي الذي يصرب عىل معاجلة مالبسات وإشكاالت الفتـوى واملـستفتني والوسـيط 
األفضل بني املنفقني هللا وفاعيل اخلري واملحتاجني والوجهـة األقـرب واألسـهل لكـل 

طة اخلري الذي يصلح اهللا عىل يديه ما استعىص عىل غريه وشفيع حمتاج وضعيف وواس
املستشفعني يف املهام اجلسيمة وجممع القلـوب املتنـافرة ومرشـدها للخـري والـصالح 

 .يرغب الناس يف طاعة اهللا واإلقبال عليه

لقد خترجت عىل يدي فقيد األمة أجيال بعد أجيال مـن العلـامء الفـضالء األفـذاذ 
لألمة ثروة علمية قيمة عظيمة من  -رمحه اهللا–عة يف كل املجاالت وترك والنخب املتنو

املؤلفات النافعة واخلطب املؤثرة والدراسات والبحوث والفتاوى والتسجيالت املرئية 
واملسموعة آلالف الـدروس العلميـة واملـواعظ والفوائـد والنـصائح واإلرشـادات 

فقه اهللا لبناء وتشييد عرشات املربات وعرشات املصاحف املنسوخة بخط يده املباركة وو
اخلريية من مساجد ومدارس وخزانات وبـرك للقـرى املحرومـة وبيـوت للمـساكني 

 كام أنـه رمحـه اهللا كـان األب الـرؤوف لطلبـة العلـم ،ومراكز علمية للذكور واإلناث
يتفقدهم بنصيحته ومواساته وحيث عىل تشجيعهم ودعمهم يف كل املجالس واملحافل 



 

 



٢٠٣ 

كام أنه رمحه .  عن منارصة مظلومية الفلسطنيني وكافة مستضعفي املسلمنيًفل يوماومل يغ
اهللا كان مدرسة يف اهلمة واملثابرة وحتدي الصعاب وحتمل األعباء بال تربم وال تنـصل 

 .ومنحه اهللا طاقة عجيبة لتحمل اآلالم واملواجع بدون شكوى وال انزعاج

ه وإحسانه ملشاخيه وأساتذته وتعظيمه هلـم بر: ومن مكارم األخالق التي منحه اهللا
وألقرانه من العلامء بـل وحتـى احـرتام وتـوقري تالميـذه وطلبتـه والتنويـه بفـضلهم 
واإلشادة بجهودهم وتقديمهم للمجتمع وإتاحة الفرصة هلم ليستفاد منهم بل وترتيب 

 اهللا  وكـان رمحـه، تعظيمه وإكرامه للصاحلني والفضالء: ومن مكارم أخالقه،أمورهم
  .دائم البشاش واالبتسامة للصغري والكبري وملن عرف وملن مل يعرف

فلم تكـن هبـارج الـدنيا وملـذاهتا . لقد عظم اخلالق يف قلبه فصغر ما دونه يف نفسه
 .ًوشهواهتا تعني له شيئا

  .تعلق قلبه باهللا فلهج لسانه بذكره واستلذ بدوام مناجاته وتسبيحه ومتجيده

 عز نظريه وقـل أن ً تقياً صاحلاً عامالً من رموزها العظامء عاملاًبوفاته رمزالقد افتقدت األمة 
رحم اهللا فقيد األمة وفقيد القيم والفضائل رمحة األبـرار وإنـا هللا وإنـا إليـه . جيود الزمان بمثله

 راجعون وال حول وقوة إال باهللا العظيم

 حزب األمة
 هـ١٤٣٩ رجب ٢صنعاء 
 م٢٠١٨مارس  ١٩



 

 

 

٢٠٤ 

 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

ِكل نفس ذائقة املوت ﴿: احلمدهللا القائل  ِْ َ َْ ُ َ َ ْ ٍُّ ْ ثم إلينَا ترۖ◌ُ َُّ ْ َ َجعون ُِ ُ  ﴾؟َ

العارفني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد إمام األنبياء واملرسلني وممد العلامء العاملني و
  .املخلصني وعىل آله الطاهرين وأصحابه املنتجبني ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين

  :وبعد

ًقبلام هتدأ القلوب من أنني أحزاهنا وجتف الدموع يف أحداقها أملا وحرسة عىل فراق كل من 
وي فقيد األمة وأحد أقطاب الصوفية قدوة أل باعلوي السيد العالمة عبداهللا بن حممد بـن علـ

  .بن شهاب الدين ومن قبله العارف باهللا الشهيد السيد عيدروس بن عمر بن سميط

تتجدد اليوم األحزان بافتقاد األمة اإلسالمية ألحد مراجع الزيدية ونجم الدوحـة املحمديـة الـسيد 
م يف ٢٠١٨ مـارس ١٩احلجة محود عباس املؤيد الذي وافته املنية يف فجـر يومنـا هـذا األثنـني املوافـق 

منزله الكائن يف العاصمة صنعاء عن عمر جتاوز املائة عام قـىض جلـه يف تـدريس العلـم وخدمـة دينـه 
ووطنه بإرشاد الناس عىل اختالف أعامرهم إىل سبيل اهلداية والطريـق املـستقيم فقـد ختـرج عـىل يديـه 

ّ مـرصه، مقـرب كوكبة من الفقهاء األفذاذ والعلامء البارزين، فهو رمحـة اهللا عليـه قـدوة عـرصه وإمـام
للبعيد ومؤنس للوحيد وملجاء للطريد والرشيد، فاعل للخريات حمث عليها غريه وعـىل اإلكثـار مـن 
ًاحلسنات، وكان رمحة اهللا عليه باكيا عىل حمرابه خشية يف اخللـوات وكـان خـدوما للنـاس يف اجللـوات  ً

ًوحريصا عىل مالزمة اجلامعة يف الصلوات دائم النصح للمـؤمنني حريـصا  كـل احلـرص عـىل هدايـة ً
ًالغافلني وكان آمرا عامال باملعروف وناهيا مبتعدا عن املنكر، ذاكرا هللا عىل الدوام ال يمل وال يكـل عـن  ً ً ًً

  .الذكر يف كل وقت من الليايل واأليام



 

 



٢٠٥ 

وإزاء هذا املصاب اجللـل الـذي فـت يف عـضد األمـة اإلسـالمية فـإن ملتقـى التـصوف 
تقدم إىل أرستـه الكريمـة خاصـة وإىل الـشعب اليمنـي واألمـة اإلسالمي وهو ينعى الفقيد ي

العربية واإلسالمية بأحر التعازي واملواساة هبذا املصاب اجللل الذي بفقدانه فقدنا أحـد كبـار 
  .علامء هذه األمة بعد تأريخ طويل مرشق بالبذل العطاء وحافل بالكرم والوفاء

 .ه فسيح جناته وإنا هللا وإنا إليه راجعونتغمداهللا الفقيد بواسع الرمحة واملغفرة وأسكن

 صادر عن ملتقى التصوف اإلسالمي
 هجرية١٤٣٩الثاين من شهر رجب 

 م٢٠١٨ مارس ١٩املوافق 



 

 

 

٢٠٦ 

 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

ْإنـام خيـ﴿: ُاحلمد هللا القائل َ ُشى اهللا مـن عبـاده العلـامءَّ ِ ِ َولنَبلـونكم بـيشء مـن ﴿: ، والقائـل﴾َ َ ْ َِ ٍ
ْ َ َِّ ْ ُ ُ َ

ت وبرش الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة  فس والثمرا ٌاخلوف واجلوع ونقص من األموال واأل َ َّ َّ ُ َْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ُ ْ َ َ ْْ ََ ََ ِ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِّ ِِ ِ ٍ ُ ْ ْ

ِقالوا إنا  وإنا إليه  ْ ََ ُ َِ ِ َِّ َِّ َراجعونَِّ ُ ِ َ﴾. 

َإن اهللاَ ال يرفع العلـم : ( والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء القائل ُ ٍبقـبض يقبـضه ولكـن َ

ًيقبض العلامء بعلمهم فيبقى الناس حيارى يف األرض فعند ذلك ال يعبأ اهللا هبم شـيئا  ُ ُ َ وعـىل ) ُ
 . آله الطاهرين وصحابته املنتجبني

 .. وبعد

ّبنا اليمني وأمتنا اإلسالمية رحيل الطود األشم والبحر ينعي امللتقى اإلسالمي لشع
ّاخلضم حجة اإلسالم ومرجعية العلامء األعالم ،سليل النبوة املطهـرة الـسيد العالمـة  َّ َّ ُ

محود بن عباس املؤيد الذي وافته املنية يف مدينة صنعاء / املجاهد املجتهد العابد الزاهد
ٍم عـن عمـر نـاهز ٢٠١٨ مـارس ١٩وافـق هــ امل١٤٣٩ رجب ٢يف يومنا هذا االثنني 

عامــا، قــضاها يف طاعــة اهللا، ويف دراســة العلــم، والتــدريس، والعبــادة، ) ١٠٣(الـــ
 .واإلحسان، والعظة واإلرشاد والتوجيه، والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة

ُولقد كان عالـمنا اجلليل من أولئك العظامء الذين كان هلم الدور األكرب يف  إصالح ِ
وتغيري املجتمع لألفضل، وكان بأقواله وسلوكه وإخالصه القدوة املثىل جلميع أطيـاف 
ًورشائح الشعب اليمني من خمتلف أطياف املجتمع واجتاهاته ،وكان رمـزا مـن رمـوز 

 . األمة اإلسالمية



 

 



٢٠٧ 

ّزرع حب اهللا وحب الدين والتقوى يف القلوب ،و تربت األجيال بتوجيهاته الربانية  ّ ُ َّ ُ
 .ىل حمبة العلم واملعرفة ،والرتقي يف صفات الكامل والسمو والرفعةع

كام يؤكد امللتقى اإلسالمي عىل رضورة االستنفار لطلب العلـم ونـرشه وحماربـة األفكـار 
ّالدخيلة واملضلة التي لطاملا دأب عاملنا الراحل عىل حماربتها والتصدي هلا ،ويدعو كافة رشائـح  ُ ُِ ّ

قوية وجادة لطلب العلم وتدريسه ونرشه بكل الوسائل املمكنة والتعـاون يف املجتمع إىل التفاتة 
 .سبيل ذلك

ِّإننا يف امللتقى اإلسالمي نعرب عن عظيم العزاء واملواساة لذوي العامل الرباين وأقاربه 
ّوطالبه وزمالئه، ونرجو من اهللا أن جيـرب مـصاب اجلميـع، ويعظـم أجـرهم، ويكثـر 

 . بأحسن اخلالفةنواهلم، وأن خيلف عليهم

ّونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتغمده بواسـع رمحتـه، وأن جيعلنـا مـن املقتـدين بـه 
َواملتبعني منهجه والسائرين بسريته، وإنا هللا وإنا إليه راجعون، والحول والقوة إال باهللا  ّ

ٍالعيل العظيم، وصىل اهللا وسلم عىل حممد وعىل آله الطاهرين ّ.  

َدنا وعاملنا احلجة محود عباس املؤيد يوم ولد ويوم أحيـا الـبالد ِّصلوات اهللا عىل سي ِ ُِ
ًوالعباد بأشعة أنواره ويوم رحل ويوم يبعث حيا ُ . 

 هـ١٤٣٩ رجب ٢صادر عن امللتقى اإلسالمي بتاريخ 

 م٢٠١٨/ ٣/ ١٩املوافق 



 

 

 

٢٠٨ 

 

من أدركنا من علامء القـرن الرابـع عـرش بلغنا يف هذا اليوم وفاة العامل الرباين خامتة 
اهلجري العالمة الشهري املحقق الكبري الزاهد محود بـن عبـاس املؤيـد رمحـة اهللا عليـه 
وبركاته فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، نسأل اهللا أن جيعله يف عليني مع النبيني والـصديقني 

 .. والشهداء والصاحلني 

ا نـوره ، وعظـم اهللا أجـور أهلـه وأجورنـا ، فعظم اهللا أجور املسلمني الذين فقدو
حيرمنا أجره ويفتنا بعده ، ال وخلفه علينا وعليهم بأحسن اخلالفة ، ونسأل اهللا تعاىل أن 

 .بالصرب والسلوان وعصم قلوب أهله وأوالده وأقاربه

 .وإنا هللا وإنا إليه راجعون 

 .. وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطاهرين 

  ..واحلمد هللا رب العاملني 

 م١٩/٣/٢٠١٨هـ املوافق ١٤٣٩/ رجب / ٢

 حممد عبداهللا عوض

 



 

 



٢٠٩ 

 

 

ِبسم ا الرمحَن الرحيم  ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

تها النَّفس املطمئنَّةقال تعاىل  ﴿ ُياأ ْ ِْ َ ُ ُ َ َّ َْ ُ َ ارجعي إىل ر *َ َْ ِ ِ ًبك راضية مرضيةِ ًَّ َِ ِْ َ َ ِ ِ فادخيل يف عبـادي *ِّ َِ ِْ ِ ُ َ*  
ِوادخيل جنَّتي َ ْ َِ   . صدق اهللا العظيم﴾ُ

ببالغ األسى واحلزن وبمزيد من الرضا والتسليم لقضاءاهللا وقدره تلقينا نبأ وفاة علم مـن 
محود /دُأعالم اهلدى ونجم من نجوم األرض السيد العالمة املوىل العابد الزاهد احلجه املجته

  . بن عباس املؤيد رضوان اهللا عليه

ًوإنا وهبذا املصاب اجللل نتقدم بأحر التعازي واملؤاساه إىل أنفسنا وإىل آل املؤيـد أوال ثـم 
ًإىل شعبنا اليمني وقيادته الثورية والسياسية وإىل األمـه اإلسـالمية والعربيـة ثانيـا بفقـد هـذه 

يف خدمة اإلسالم واملـسلمني وتعلـيم النـاس أمـور اهلامة الدينية و الوطنية الذي قىض عمره 
ًدينهم وإرشادهم إىل سبيل الرشاد والفالح فقد خرس الوطن واألمة اإلسالمية برحيلـه منـربا 

  .من منابر اهلدى واإلفتاء ومنارة من منارات العلم والعمل

ر ّنسأل املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رمحتـه ومغفرتـه وأن يـسكنه فـسيح جناتـه جـوا
األنبياء والشهداء والصاحلني ويلهم أهلـه وذويـه الـصرب والـسلوان إنـه عـىل مايـشاء قـدير 

  .وباإلجابة جدير إنا هللا وإنا إليه راجعون

 نبيه حمسن أبو نشطان

 وزير الدولة ، عضو جملس الوزراء



 

 

 

٢١٠ 

 

 دوححممد سعيد مم/ العالمة  املرصي

انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل السيد العالمة الرباين الزاهد بقيـة العـرتة محـود بـن عبـاس املؤيـد 
القاسمي الريس احلسني رمحه اهللا تعاىل ، والذي وافته املنية قبيل فجر يومنا هـذا اليـوم االثنـني 

  .١٣٣٦ ألنه ولد سنة ١٠٣ بصنعاء ، عن عمر ناهز ١٤٣٩غرة شهر رجب سنة 

مه يف خدمة الدين حتصيال ، وتدريسا ، وخطابة مـع رعايـة املحتـاجني ، قىض معظ
 . وتصدر لإلفتاء أكثر من سبعني عاما

وقد ترشفت بزيارته يف مشفاه مع أخي العالمة شهيد املنرب الدكتور املرتىض بن زيد 
عمدة األثبات  " املحطوري رمحه اهللا تعاىل ، وكان قد أرسل يل اإلجازة مشفوعة بكتاب

 . باملجلد الثاين "  االجتاهات" للعالمة حممد بن عيل الرشيف ، وأثبته يف "

أسأل اهللا تعاىل أن يتغمده بواسع رمحته ، وأن يعظم أجر آله وتالميذه ، واملتعلقني به 
 .، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

  



 

 



٢١١ 

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ  

والصالة والسالم عىل رسول اهللا الصادق األمني وعىل أهل  ، احلمد هللا رب العاملني
 .بيته الطيبيبن الطاهرين 

مهته العلـم ..فاجعة موت العامل عظيمة خاصة إذا كان العامل ربانيا زاهدا يف احلطام 
والدين وقضيته اإلنسان خصوصا الفقراء واملحتاجني أكثر من مخسني عام يـدرس يف 

رجل اليفـرت عـن  سجد بعد صالة الفجر ال يتأخر إال لظروف سفر او مرض شديدامل
زكـي الـنفس .نقي القلـب . واسع الصدر ،ذكر اهللا من الذين مشوا عىل األرض هونا

جتلس معه والنور ينساب إليك من وجهه ولسانه ..وصرب مجيل.مهة عالية.كريم الطبع .
 . يف دينهً صلباً شاخماًرجالرمحة اهللا الواسعة عليه افتقدت احلياة ..

هللا دره من عامل اليعرف التعب وال ..الدنيا عنده كرماد او عفطة عنز.قويا يف مواقفه 
 .ينال منه النصب إنه العالمة احلجة السيد محود بن عباس املؤيد

 ًجزاك اهللا عني وعن األمة االسالمية خريا

 ) إنا هللا وإنا إليه راجعون(



 

 

 

٢١٢ 

 

 )إناهللا وإنا اليه راجعون(

بقلـوب يعتـرصها األمل واألســى مؤمنـة بقــىض اهللا وقـدره، ننعــي األمـة العربيــة 
محود بن عباس املؤيد رمحـه / واإلسالمية وأنفسنا بوفاة والدكم السيد العالمة الزاهد 

 اهللا تعاىل،والذي كان نباء رحيلة فاجعة عظمى علينا وعىل االمة االسالمية بكاملها

م اهللا تعاىل أخي الفاضل الكريم أجـركم وجـرب مـصابكم وأهلمكـم وأهلكـم عظ
 الصرب والجاكم رش والمكروه

 أمحد أبو حلوم/ أخوكم الدكتور



 

 



٢١٣ 

 

 املحرتم       سعادة األخ الدكتور عيل محود عباس املؤيد 

 املحرتم     سعادة األخ األستاذ عبداخلالق محود عباس املؤيد 

 اجلمهورية اليمنية 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

َالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا  وإنا إليه راجعون﴿: قال تعاىل َ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َ َ ُ َ َِ َ ُ ِْ ِِ ِ ِ َِّ َّ ِْ َِّ ِ َ  . صدق اهللا العظيم﴾َ

محـود بـن عبـاس املؤيـد، ببالغ االهتامم والتأثر تلقيت نبأ وفاة املغفور له بـإذن اهللا العالمـة 
وإنني إذ أعرب لكم عن أصدق مشاعر التعزية واملواساة هبذا املصاب اجللل، ألسأل اهللا العـيل 
القدير أن يتغمده بواسع رمحته ورضوانه وأن يـسكنه فـسيح جناتـه، ويلهمكـم مجيـل الـصرب 

 . روهوحسن العزاء، واهللا أسأل أن حيفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية وجينبكم كل مك

 أخوكم
 هاشم بن احلسني

  هجرية١٤٣٩ رجب ٣عامن يف 
  ميالدية٢٠١٨ آذار ٢١املوافق 



 

 

 

٢١٤ 

 هاشم بن احلسني / سمو األمري 

 حفظكم اهللا وأبقاكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

م ، ٢٠٠١٨ مـارس ٢١ للهجـرة، املوافـق ١٤٣٩ رجب ٣تلقينا برقيتكم املؤرخة 
وفاة املغفور له الوالد العالمة الزاهد محود بن عباس املؤيد، واملتضمنة مواساتكم لنا يف 

ّوالذي مثل رحيله خسارة عظيمة عىل الشعب اليمني وعىل األمة العربية واإلسالمية؛ 
ًوعزاؤنا مجيعا أن اهللا اختاره إىل جواره، بعد عمر امتد ملائة وثـالث سـنوات هجريـة، 

ّا، ملا فيه مصلحة اإلسالم واملسلمني، وجسد ًحافلة بالعمل اجلاد واملتواصل، ليال وهنار ً
القيم اإلسالمية العظيمة بأسمى معانيها، وعمل عىل كل ما من شأنه مل شمل املسلمني، 
ًوتوحيد كلمتهم، نابذا الفرقة والعصبية فأحبه اآلمر واملأمور، الصغري والكبري، القايص 

 . ابدين عرصهوالداين، املوافق واملخالف، واستحق بحق أن يلقب زين ع

وليس بغريب عىل أمري مثلكم حيمل من القيم واملبادئ السامية، ما جعله يسأل عن 
ًالراحل عند مرضه ويقدم العرض لنقله، ومعاجلته، ويفزعه رحيله، معربا عـن ذلـك 
بإرسال برقية املواساة والتعزية، والتي كان هلا بالغ األثر يف نفوسنا ونفوس مجيع حمبيـه 

 .  معاين الوفاء واإلخالص والتقديربام محلته من

ونحن ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الـشكر وخـالص التقـدير وعظـيم اإلمتنـان، 
لشخصكم الكريم عىل هذه املشاعر وعىل هذا الوفـاء منقطـع النظـري، سـائلني املـوىل 
ًعزوجل أن حيفظكم بآيات حفظه وأن يتوالكم بعني عنايته وأن يمأل قلبكم أمنا وإيامنا ً 

 . ًوسالمة وإسالما وأن يرصف عنكم كل سوء ومكروه بجوده وكرمه ومنه وإحسانه

 دمتم بخري وعافية

 وسالم من اهللا عليكم ورمحته وبركاته

 إخوانكم
 د عيل محود عباس املؤيد

 عبداخلالق محود عباس املؤيد
 ومجيع آل املؤيد وحمبي الفقيد الراحل



 

 



٢١٥ 

 

 أمحد حممد الكحالين

 ًأمني العاصمة سابقا

 

ِبسم ا الرَمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ َّ ِ 

 . وإنا هللا وإنا إليه راجعون

إن وفاة الوالد العالمة التقي الورع الزاهد محود بن عباس املؤيد رمحهم اهللا، فاجعة 
 . وخسارة كبرية للناس عامة وألهل العلم والعلامء عىل وجه اخلصوص

ة السبعينات كنا نسكن بالقرب من جامع النهـرين بـصنعاء القديمـة فكـان يف بداي
ًصوهتم وصوت املقرئ حممد حسني عامر رمحهام اهللا مجيعا مرافقني حي يف الـصلوات 
اخلمس ملرتادي املسجد ولسكان احلي، صوتان ال يمكن أن يغيبا عن ذاكـرة املـرء ملـا 

 . فيهام من اخلشوع والزهد والتقى

 من الناس من خمتلف رشائح املجتمع من داخل صنعاء أو من خارجهـا كان الكثري
يأتون إليهم ويسلموا هلم بعض األموال سواء ليتصدقوا هبا بنظـرهم أو مقابـل قـراءة 
القرآن وكانوا ال يأخذوا معهم إىل البيت يشء، كانوا يوزعوهنا عىل اآلخرين من العلامء 

ًى ذلك بنفيس بعد معظم الصلوات، وأحيانا واملتعلمني يف املسجد وللفقراء، وكنت أر
 . ًيكلفوا بعض الطالب بأخذ املبالغ إىل بيت فالن وفالن خصوصا األرامل واأليتام

كنت أحرض معظم الدروس أو املحارضات التي كانوا يقدموهنا بني صاليت املغرب 
ًوالعشاء مل تسمح يل ظروف الدراسة والعمل أن أكون طالبا متفرغـا عنـدهم لط لـب ً

العلم مع األسف الشديد وكم كنت أمتنى ذلك فقد هنل من علمهم وسلوكهم الكثـري 



 

 

 

٢١٦ 

ًمن الشباب وكانوا رمحهم اهللا مدرسة يف العلم ومردسة يف السلوك ومثـاال لإلعتـدال 
ًوالوسطية وعدم التشدد والتعصب، مل نـر شخـصا تعلـم عنـدهم وصـار متطرفـا أو  ً َ

 ... ًمتعصبا أو 

تدال والبساطة والوسطية وهذا ما كانوا عليـه رمحهـم اهللا تعـاىل إنام نجد فيهم اإلع
 . وأسكنهم فسيح جناته

ًكان اسمهم ظاهرا عىل أغلفة كتب مادة الفقه للمرحلتني اإلعدادية والثانوية كأحد 
 . واضعيها وكانت ال حتمل أي تعصب مذهبي أو نحو ذلك

اهللا أجر الـيمن واليمنيـني عظم اهللا أجر الدكتور عيل بن محود وكل إخوانه، وعظم 
كلهم يف موته وموت أي عامل مصلح يمثل العلامء احلقيقيني، ويمثل اإلسـالم يف أهبـى 

 . صوره كام كان عليه والدنا الفقيد العالمة محود بن عباس املؤيد

 



 

 



٢١٧ 

 

 

ود بن عباس املؤيد وألهله وأقربائه مح/ هذه التعزية أتقدم هبا ألبناء الوالد العالمة
 . وجلميع أبناء األمة اليمنية

ًلقد خرس اليمن عاملا من علامئه األجالء، وزاهدا مـن زهادهـا، ذلـك هـو : فأقول ً
محود بن عباس املؤيد ريض اهللا عنه وأرضاه، لقد أفنـى عمـره يف / العامل اجلليل الوالد

، وعكف طوال عمره البـالغ مائـة عـام رضا اهللا سبحانه ونرش العلم وإصدار الفتوى
ًوثالثة أعوام، آمـرا بـاملعروف، ناهيـا عـن املنكـر، وإمامـا جلـامع النهـرين، وجـامع  ً ً

 .ًالشوكاين، والناس حوله دائام يستفيدون من علمه ويدرسون عليه

ُلقد خترج عليه العلامء واستفاد من إرشاده الكبري والصغري، ومـن خطبـه املجتمـع 
 .  املحبة واأللفة والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنةبأرسه، يف نرش

لقد كان من أهم أعامله دعم طلبـة العلـم الـرشيف وتوزيـع الـصدقات لـضعاف 
الناس، والعمل يف عامرة املساجد وغري ذلك من أوجه اخلري، وما تركه مـن مـصنفات 

ِيستفيد منها كل مطلع عليها َّ ُ . 

معة الطوابري من املصلني يتزامحون عىل السالم عليـه لقد خرس الناس بعد صالة اجل
وأخذ الدعاء منه، فريض اهللا عنه وأرضاه وأسكنه فـسيح جناتـه وأهلـم أهلـه الـصرب 

 . والسلوان، إنا هللا وإنا إليه راجعون

 من الداعي لكم احلزين عىل الفقيد عضو جملس النواب

 عبدامللك بن أمحد بن حسن عثامن الوزير

 وفقه اهللا



 

 

 

٢١٨ 

 

  عيل محود عباس املؤيد/دكتور

 »نجل الفقيد«

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين 
وعىل صحابته املنتجبني وعىل زوجاته أمهات املؤمنني وعىل التابعني هلـم بإحـسان  إىل 

 .يوم الدين

ُياأيتها النَّفس املطمئنَّة﴿: نه وتعاىلبقول اهللا سبحاهذه اخلامتة أستهل  ْ ُْ ِْ َ ُ َ َّ َُ ِ ارجعي إىل ربك *  َ ِِّ َ َْ ِ ِ

ًراضية مرضية ًَّ َِ ِْ َ ِ فادخيل يف عبادي* َ ِ َِ ِْ ُ ِ وادخيل جنَّتي* َ َِ ْ َيرفع اهللاَُّ الذين آمنُوا منْكم والذين ﴿:  وبقوله ﴾َُ َ َ َِ ِ َِّ َّ َْ َ ُْ ِ

ٍأوتوا العلم درجات َِ ََ َ ْ ْ ُ علامء أمتي كأنبيـاء «:  اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وبقول رسول ﴾ُ
وبقولـه صـلوات اهللا » العلامء ورثة األنبيـاء«: وبقوله صلوات اهللا عليه » بني إرسائيل

ويف » وال يـسدها يشء إىل يـوم القيامـة، إذا مات العامل إنثلم يف اإلسالم ثلمـة«: عليه 
 .»وال يسدها إال عامل مثله«رواية أخرى 

عن نفيس ونيابة عن أخويت ومجيع أفـراد أرسيت وأنـسايب وعـن مجيـع حمبـي أصالة 
ًأتقدم بالشكر والثناء والعرفان لقيادتنا ولكل مجاهري شعبنا  العظـيم أفـرادا .. والدي 

ومجاعات علامء ومسؤولني ومشايخ وعقال ومتعلمني وحمبني واللذين أفجعهم رحيل 
فـضيلة والـدي العالمـة الزاهـد ، سلمنيوحجة زمانه، وقدوة امل، زين عابدين عرصه

العابد املتواضع محود بن عباس بن عبداهللا املؤيد وعربوا عن فـزعهم  وحـزهنم سـواء 
بمشاركتهم يف موكب جنازته أو بحضورهم للتعزية أو بذلك الكم الغفري من رسـائل 

الت املواساة عرب مواقع التواصل االجتامعـي أو عـرب االتـصال املبـارش أو عـرب املقـاب
كام ، اإلذاعية والتلفزيونيه أوالكتابات الصحفية  والقصائد الشعرية، أشكر مجيع هؤالء

، أشكر كل فرد شارك يف ذلك التشييع املهيب للراحل وأقبل كل كـف سـندت نعـشه
وكل فرد شـارك ، وكل قدم مشت يف هذا املوكب، وكل ساعد امتد حلمل هذا النعش



 

 



٢١٩ 

وكل مشاهد أسعده  ذلك  الترشيف  اإلهلي هلذا ، هوكل قناة عملت عىل نقل، يف تنظيمه
ولكـل مـن ،ًالعامل الرباين، وأشكر أيضا كل من حرض للمجابرة بكـل خطـوة خطاهـا

 . اعتذر لسبب ما

ًوأعد اجلميع بأنني سأعمل جاهدا وبكل ما بوسعي عىل املحافظـة واالسـتمرار يف  ُ ِ َ

العربية واإلسالمية، وأسـتمد ذلك النهج الذي سار عليه فقيد الشعب اليمني واألمه 
مـن كافـة أطيـاف ، وملا هنج عليـه، النصح واملشورة والتعاون من مجيع املحبني للفقيد

، وعمله، ًوأدعوهم للعمل الدئوب سريا عىل دربه الذي رسمه بعلمه، جمتمعنا العظيم
 . وإحسانه وتساحمه، وتواضعه وزهده، وسلوكه

شاركة يف العدوان الظامل عـىل شـعبنا؛ وكـل وال أنسى دعوة كافة قيادات الدول امل
، واألفـراد املنخـرطني يف هـذا العـدوان بتحكـيم العقـل، واجلامعات، قادة األحزاب

والعمل عىل كل ، ووقف احلرب، والعودة إىل احلوار الصادق واهلادف إىل حقن الدماء
ه هـي وهـذ، ما من شأنه رفع املعاناة واحلصار والظلم عن كاهل هذا الشعب العظـيم

وأسكنه الفردوس ، وجعل اجلنه مثواه، دعوة معربة عامكان يرغبه الفقيد رمحة اهللا تغشاه
األعىل من اجلنة مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا؛ وإنا 

 . دمتم بخري وعافية، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، هللا وإنا إليه راجعون
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 ٣----------------------------------------افتتاحية بقلم نجل الفقيد الراحل
 ٢٩----------------------------------------------ترمجة الفقيد العالمة

 ٣٦-----------------------------------ٌيوم من حياة السيد محود بن عباس املؤيد
 ٤٠-----------------------العلم حيتاج إلخالص وصرب، وعىل العلامء الرصاحة والنصح

--------------------------------------------٥١ 
 ٥٣---------------------------------------------------حنني الوداع

 ٥٨--------------)احللقة األوىل( عابد عرصه ومؤمن زمانه يغادر احلياة  !! رحل زين العابدين
 ٦٠------------------------------------)احللقة الثانية ( صنعاء يف وداع هامتها

ًاملوىل خالد الذكر حيا وميتا !! ثلمة الرحيل املوجع  ٦٣------------------)احللقة الثالثة( !! ً
 ٦٧----------------------)احللقة الرابعة( !! برنامج عامل رباين عجيب  املوىل محود املؤيد

 ٧٠-------------------------)احللقة اخلامسة( !! حياة العطاء والتضحية الويل املحسن
 ٧٣---------------------------------------أين أيامنا من أيامه.. سيدي محود 

 ٧٥----------------------------بعد رحيل املوىل العالمة حتى ال نكون شيعة أموات
 ٨٦-----------------------------------------------------َّكان أمة

 ٨٦--------------)سيدي محود( يف رحاب سيدي الضياء  السيد العالمة محود بن عباس املؤيد 
 ٩١---------------------------------------------------مع اهللا كنت

ِيف وداع القارع باب اهللا   ٩٧-----------)١(ود بن عباس املؤيد  والعابد األواه  السيد العالمة مح.. ِ
 ١٠٨---------------السيد العالمة الويل محود بن عباس املؤيد شامة الدهر وزين عابدي العرص

 ١١٩---------------------------)النور األسنى(و) الشعاع املضيئ(سالم عليك أهيا 
 ١٢٢-------------------------د بن عباس املؤيد  الذي يعرفه اجلميعالسيد العالمة محو

 ١٢٦--------------------------------ذكريايت مع السيد العالمة محود عباس املؤيد
 ١٢٩-----------------------------ٌمحود عباس املؤيد قدوة وتواضع/ السيد العالمة

 ١٣١-----------------------ُ وحيد عرصه وفريد دهرهالسيد العالمة محود عباس املؤيد 
 ١٣٥-----------------------------!!ماذا أقول يف سيدي العالمة محود عباس املؤيد

 ١٤٣------------------------------------------------صاعقة الرحيل
 ١٤٥---------------------------------------------الزهد واإلمام املؤيد

ُسرية حتاكي سرية   ١٥١------------------------------------------األنبياءٌ
 ١٥٦------------------------------------------عامل اهلوية اليمنية اإليامنية

 ١٦٠-----------------------------------------------من مل تغريه األيام
--------------------------------------------------١٦١ 

 ١٦٣---------------------------------------------------مع النبيني
 ١٦٤------------------------------------------------أنشئ دموعك



 

 

 

٢٤٢ 

 ١٦٦--------------------------------------------------مــاذا جرى
 ١٦٧-------------------------------------------------ًفاجعل أفئدة

 ١٦٨------------------------------------------)محود املؤيد..نجم اهلدى(
 ١٦٩----------------------------------!!!...ًوداعا سيدي محود بن عباس املؤيد

 ١٧١--------------------------------------صدينوائب هذا الدهر وحيك أو
 ١٧٣-------------------------------------------------شيخ آل النبي

 ١٧٤--------------------------------------------ًكان ابن عباس نرباسا
 ١٧٦----------------------------------------------هوى  رصح العلوم
َمصاب أدمى الفؤاد ٌ---------------------------------------------١٧٨ 

 ١٨١-------------------------------------------------بقية العارفني
 ١٨٢-------------------------------------------------واحد األزمان

 ١٨٤---------------------------------------------------كيف برثي
 ١٨٥---------------------------------------------------إمام اهلدى

ِحليف ذكر اهللا ْ ِ ُ------------------------------------------------١٨٧ 
 ١٩٠----------------------------------------------منرب العلم والوقار

-------------------------------------------------١٩١ 
 ١٩٣-------نص تعزية  السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي  يف رحيل السيد العالمة محود عباس املؤيد

 ١٩٤--------------------------------------------بيان رابطة علامء اليمن
 ١٩٦-------------محود بن عباس املؤيد/ ةاملجلس الزيدي اإلسالمي ينعي  السيد العالمة احلج

 ١٩٩-----------------------------------املكتب السيايس ألنصار اهللا  نص نعي 
 ٢٠١-----------------------------------------------بيان حزب األمة

 ٢٠٤----------------ملتقى التصوف اإلسالمي  ينعي السيد العالمة احلجة محود عباس املؤيد
 ٢٠٦---------------امللتقى اإلسالمي  ينعي رحيل السيد العالمة احلجة محود بن عباس املؤيد

 ٢٠٨------------------------------------حممد عبداهللا عوض/ تعزية العالمة
 ٢٠٩----------------------تعزية وزير الدولة عضو جملس الوزراء  نبيه حمسن أبو نشطان

 ٢١٠-------------------------وفاة العالمة املعمر الداعي محود بن عباس املؤيد احلسني
 ٢١١-----------------------------------تعزية العالمة حييى بن حسني الديلمي

 ٢١٢----------------------------------------------تعزية أمحد أبو حلوم
 ٢١٣----------------------------------)األردن(سني برقية األمري هاشم بن احل

 ٢١٥----------------------------------وفاة العالمة التقي فاجعة وخسارة كبرية
 ٢١٧------------------------------تعزية  عبدامللك بن أمحد بن حسن عثامن الوزير

 ٢١٨----------------------------------------------كلمة شكر وعرفان
---------------------------------------------------٢٢١ 

 ٢٤١-----------------------------------------------حمتويات الكتاب



 

   


