
 ةــه العالمــالفقي

 هـ(965صاحل بن الصديق النمازي األنصاري )ت: 

ةــحياتــه وآثاره العلمي

 داد ــــــعإ

 االستاذ املشارك بقسم التاريخ يف جامعة امللك خالد
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 هـ(965ن الصديق النمازي األنصاري )ت: صاحل ب ةـالفقيـه العالم

 حياتــه وآثاره العلميــة

 :البحث ملخص

ُيعّد الفقيه العالمة صـاحل بـن صـديق النمـازي اي رجـ  أرـد أبـرز  لمـا          
، )منطقة جازان( يف النصـ  األو  مـن القـرن العاشـر ا  ـري      املخالف السليمان 

فقـد بـرزت جدـود  يف النشـا      ، ختصيصـا والـيمن  مومـا     ،السادس  شر امليالدي
هذا اىل دور  يف جوانب من احلياة العامة من خال  مناصب  .وتأليفا ، تدريسا ، العلم 

 االفتا  وايطابة وغريها.

 – الشخصـية  رياتـه  مـن  جوانـب  ثم، ومولد  ونسبه امسه تناولت و ليه فقد
 بقــدر وراولــت وشــيوخه، لعلــما طلــب يف فررالتــه - املتارــة الشــذرات حبســب

 ثنـا   من يدي حتت وقع ما كل أورد أن  لى وررصت، بتالمذته التعري  اإلستطا ة
 وسـع   مـا  واستقصـيت  العلميـة  مكانتـه  اىل واإلشـارة  لـه  ووصـفدم   ليـه  العلما 

. العلمية ومناصبه وظائفه  ن حتدثُت كما، ومصنفاته مبؤلفاته التعري  يف اإلستقصا 
 نتائج. من الدراسة هذ  إليه توصلت وأهم ما، هبوفات وختمته
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Abstract 

Al- Faqih Saleh Bin Seddig Alnamaza Khazraji can be 

considered one of the most scollar scientists in Almakhlav 

Sulaimani state during the first half of the tenth century (sixteenth 

century AD) particularly in Jizan region and generally in Yemen. 

His scientific efforts in scientific: in teaching and authoring has 

been highlighted and on the other hand, his role in public life 

through the advisory positions and, jobs and scientific positions 

also were studied. 

Moreover the study mentioned his name, lineage, birth, and 

aspects of his personal life - according to the available documents 

were focused on. His journeys for obtaining scientific information, 

his followers and death as well as illustrated. 

The study was keen on revenues scientists praise him and 

called them to him, pointing to scientific stature and comprehensive 

survey of his works and its scientific, and finally seal the search 

statement the findings of the study results 

 Finally, the most important part of this work was a statement 

of the findings that have been founded. 
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 مقدمة:

 أولئـ   وخاصة، ُتعّد الدراسات التارخيية اليت تتناو  الرتمجة للعلما  واملبد ني
واملؤلفون؛ ومتيط الّلثام  ـن جوانـب    الكتاب وتناساهم، املدونون  ندم تغافل اّلذين

، وُتعنى بـببراز جدـودهم وأ مـا م ومشـاركاتدم املثمـرة يف جمتمعـاتدم      ، من رياتدم
من أهم األ ما  العلميـة الـيت   ، والتألي ، رركة العلم والتعليموآثارهم اإلجيابية يف 

ينبغ  أن ُيدتّم بدا ذل  ألّندـا تقـدم أمثلـة   ليـا للبـارثني وطلبـة العلـم والدارسـني         
ناهيـ   ـن أّن   ، وموضعا  لإلقتدا  والتأس  بدـم ، ليكونوا  م نرباسا  ومشا ل هدى

، م اّلذين أغم  التاري   ندم  ينا مثل هذ  الدراسات فيدا رفٌظ حلّق هؤال  األ ال
وهـ  نـوم مـن التخليـد لـذكراهم      ، وذل  بالتنويه  ندم والتعري  بدـم وهدـودهم  

 وإظداٌر  م من دهالي  النسيان.، الطيبة

أو ، وُيصبُح هذا العمل هاما  وضروريا  رينما يكشُ   ن شخصـيات أههملـت  
ونفـاد  ، ّح املعلومـات مـن جانـب   جدَل أروا ا البارثون نتي ة  دم معرفتدم بدا لُش

صربهم  ن بذ  م يد من اجلدد يف تتبع الشـذرات القليلـة الـيت تنـاثرت يف املصـادر      
وخاصـة اذا كانـت شخصـية  خرجـت مـن      ، الع ي ة املنا  هنا وهناك من جانب آخر

كالفقيـه العالمـة   ، إقليٍم يكاُد يكوُن غرَي معروٍف ومشدوٍر  ند كثري مـن طلبـة العلـم   
 . (1)نمازيصاحل ال

ورسـالة يف  ، و لى الرغم من أّن مؤلفاته قد بلغت قرابة الثالثني ما بني كتـاب 
نتي ة ان وائه ، نثرا  ونظما . إاّل أّن أرواله خفيت  ن البارثني، فنون  ديدة من العلوم

وتـراجم العلمـا  يف   ، و دم ارتفا  من أّرخ للحياة العلمية، وإيثار  لل هد يف الظدور
شر ا  ري به األمر الذي أّدى اىل أن ُيحيط الغموض هوانـب ريـاة هـذ     القرن العا
فلم حيَظ بدراسة وافية  نه ، وجدود  يف النشا  العلم  خال  تل  الفرتة، الشخصية
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ودور  يف احلياة العلمية. بل كان من الغريب أّننــَ    أجـد  نـه شـيئا      ، و ن مؤلفاته
ة اليت تناولت بالرتمجـة أ ـالم و لمـا  املخـالف     رتى جمّرد تنويه يف املؤلفات املعاصر

أن ، . ولذل  رأيُت أّن من رـق هـذا العلـم العالمـة املوسـو       (2)السليمان  واليمن
وإبـراز جدـود  يف احليـاة    ، وبعلمه ومؤلفاته الكـثرية واملتنّو ـة  ، وُيعّرف به، ُيرتجم له

فقـد  ، الكثري من املعلومات  نهوالتنويه  ندا. ونظرا  ملا ذكرته سابقا  من ُشّح ، العلمية
خاصــة ومؤلفــات  لمــا  املخــالف ، بــذلت جدــدا كــبريا يف التنقيــب  ــن مؤلفاتــه

. وقـد  (3)و ليه فقد زرت أكثَر من مكتبة يف البالد العربية والعامليـة  ، السليمان   امة
 األمر الذي أّدى اىل، يسر اهلل مبّنه وفضله الوقوف  لى كثرٍي من مؤلفات هذا العالمة

كمـا  ، وجمايليـه ، الكش   ّما كان  ليه من العلم والفضل واملكانة بني  لما   صـر  
 أبانت  ن بع  جوانب من رياته وررالته يف طلب العلم.

وبالّرغم من أّندـا  ، واحلمد هلل كما وقفُت  لى بع  معلوماٍت  نه هنا وهناك
أّن فيدـا غهنيـة    واملـدونات إالّ ، وُنت  تنـاثرت يف ثنايـا بعـ  املخطوطـات    ، شذرات

وأرجـو  ، وكفاية للتنويه بـه وبـأثر  يف النشـا  العلمـ     ، للتعري  بدذا العلم العالمة
خالصا  أن أكون قد أسدمُت يف التعري  بدذ  الشخصية العلمية اليت جتاهلدا املؤلفون 

رتى خف  الكـثري  ، واملؤرخون املعاصرون له ممن ترجم لعلما  القرن العاشر ا  ري
 لى طلبة العلم والبارثني يف وقتنا هذا. كما أرجو أن  قد وفقُت يف إلقـا   من شأندا 

، أرُض االبـدام واملبـد ني  ، الضو   لـى أرـد أ ـالم و لمـا  املخـالف السـليمان       
إّنـه ولـ  ذلـ  والقـادر     ، وأن يكون ذل  خالصا  لوجده الكـريم  .والعلما  واملثقفني

  ليه.
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 امسه ونسبه وأسرته:

سبه كامال  يف بع  كتبه فقا : " صاحل بن الصديق بن  ل  بـن  ساق النمازّي ن
أمحد بن رسن بن  طّية بن حممد بن  بداهلل بن يعقوب بن  ل  بن حممد بن مبارز بن 

بـن   (4)احلسني بن أب  القاسم بن  ل  بن حممد بن سليمان بن داود بن أنس بن ُنمـاز 
 .(5)اري اي رج  السا ديزيد بن  امر بن قيس بن سعد بن  بادة بن دليم األنص

أصبح فخذا  ينتسب إليه كّل ، و طية املذكور يف سلسلة النسب هو اجلّد الرابع
فيقا  آ  ، من تناسل منه. قا  النمازي: " فعطيةه هذا صار فخذا  ُينسب إليه أوالد 

، ومنهازة قبيلة جتمع فخوذا  كثرية ُتنسب إليه فيقا : بنو منازة، وبنو  طّية،  طيةَّ
 .(6)النسب إليه منازي". انتدىو

وذكر يف موضٍع آخر أن نسب منازة ينتد  إىل الصحاب  اجلليل سعد بن  بادة 
 .(7)بن رارثة بن خ مية بن ثعلبة بن طري  بن اي رج بن سا دة

أو خرج ، ويبدو مما سبق أن قبيلة ُنمازة اليت ينتم  إليدا املؤل  قد خرجت
د املخالف السليمان  واستوطندا كغري  من القبائل جّدهم من احل از وارحتل إىل بال

لوا من بالد احل از  امة كمكة الكثرية سوا  من األشراف أو العرب الذين ارحت
ولكندا يف زمن مبكر ، الطائ  وغريها يف فرتة يصعب حتديدهاواملدينة النبوية و ينبع و
 من العصور اإلسالمية.

وبه ، ومنت واتسعت، ي صبيا وقرا وقد استقرت قبيلة املؤل  واستوطنت واد
وقد أشـار النمـازي إىل أندـا قبيلـة مشـدورة ذات  ـدٍد       ، تفّر ت فخوذها و شائرها

و ــم مكــانتدم وصــيتدم الــذائع يف بــالد املخــالف ، وأن فــيدم  ــّ ة ومنعــة، وُ ــّدة
 .(8)السليمان   امة ووادي صبيا خاصة
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 وبداية طلبه العلم يف وطنه:، مولده ونشأته

احل بن الصديق النمازي وفق ما ركا  بنفسه يف كتابه النـور الالئـح يف   ولد ص
ــور  ــ  دنق ــة أب ــنة     ، (9)قري ــن س ــة م ــدر ذي احل  ــبيا يف ش ــرى وادي ص ــدى ق إر

 لى وادي ، . وبعد والدته ررلت أسرته إىل قرية أخرى جماورة(10)م 1496/ـه902
ور( وقّدر النمـازي  . وتقع إىل الشرق من مسقط رأسه )أبو دنق(11)صبيا تسمى "البارر"

اّللذين ، .ويف قرية البارر نشأ وتر رم يف كن  أبويه(12)املسافة بني القريتني بنحو ميل
ررصا كعادة أغلب األسر يف املخالف السليمان   لى أن يلتحق أبناؤها حبلق القرآن 

. والت ود بالعلم واملعرفة، الكريم والكتاتيب يف اجلوامع واملساجد حلفظ القرآن الكريم
وكان املعّلم بدا ُيقـر   ، فانتظم النمازي يف رلقة القرآن الكريم يف مس د قرية البارر

. فحفظ القرآن بدذ  القـرا ة  (13)وُيحّفظ تالمذته القرآن الكريم حبرف قالون  ن نافع
. ومن املؤكد أنه كغـري  مـن أبنـا     (14)وسّنه فوق البلوغ بقليل، وأتقن تالوته وجتويد 

والكتابـة  ، الف السليمان   امة كان جيمع بني تعّلم القرآن الكريمواملخ، صبيا خاصة
، (15)وما يتعّلق بدا من مباد  العلوم اليت كانت معروفة ومتارة لطلبة العلم وقت ذاك

وخباصـة أن جمتمـع صـبيا خاصـة     ، وبني القيـام مبسـا دة أسـرته يف ريـاتدم اليوميـة     
ته  لى ال را ة والر ـ  ويشـرتك يف   واملخالف السليمان   امة كان جمتمعا  تقوم ريا

 ذل  الكبار والصغار والذكور واإلناث.

يف رفظ القرآن الكريم يف وقت مبكر من  – لى ما يبدو  –ولذل  تأخر 
، ومع هذا فقد راز قصب السبق  لى أقرانه يف إجادة قرآ ة القرآن ورفظه،  مر 

القاض  الفقيه أبو حممد وهو ما لفت انتبا  ، وبرزت َمَلكته يف احلفظ واإلستيعاب
، (16)موسى بن أمحد بن  يسى شافع قاض  أب  دنقور والفقيه املشدور يف وادي صبيا

وكان ، الذي كان راضرا  يف يوم اإلرتفا  بتخريج جممو ة من احلفظة يف البارر
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، وإتقانه لقرا ة القرآن، فلما استمع القاض  إىل جودة رفظه، النمازي أردهم
ورأى  ليه خمايل الطالب اجلاد الشغوف ، ّرس فيه الن ابة والنبوغواستظدار  له. تف

ف عل  لى  اتقه مسئولية .ممن تتوفر فيه مالمح الذكا  وقوة رافظه والتمّي ، بالعلم
فكان أن نصحه بأن يبدأ حبفظ أهم متون الفقه ، أن يتبّنا   لميا  ويوليه اهتمامه

 . (17)وه  منظومة البد ة الورديةاملعروفة يومدا بني طلبة العلم يف املخالف 
ويوّضح النمازي ما دار بينه وبني الفقيه بقوله: "فدخل  لينا الفقيه يوم ختم  

مع ما سبق ل  يف  لم اهلل ، وُيمن طالعه، فمن رسن نّيته، وكان يوم أربعا ، للقرآن
، ا تصلح ل فبّند، فأهشري  لي  حبفظ البد ة الوردية، تعاىل أّنه قا : أراك ذكّيا  فطنا 

 .(18)وأنت تصلح  ا"
وشغفا  ، وكان أن وافق هذا التش يع من القاض  نفسا  متوثبة لطلب العلم

وطمورا  اىل الرتق  يف درجات طلب العلم. فبدأ ، متوقدا  لإلست ادة من تعلّم العلوم
 بتحفظدا  لى القاض  منذ ذل  اليوم. 

قاض  الفقيه أبو حممد موسى ونظرا  لقرب املسافة بني أب  دنقور حمّل سكن ال
ورمبا ، فقد سدَل أن يرتدَُّد  ليه للتعّلم، قرية الطالب صاحل النمازي، والبارر، شافع

 -إذ   يوضح ذل  النمازي –كان للقاض  درٌس يوم  يف مس د البارر أو يف من له 
ثم كان خال  ذل  يتفقه بدا  لى شيخه القاض . ، وسر ان ما بدأ حبفظ املنظومة

فيباغته أثنا  درسه بأسئلة فقدية أثنا  الّدرس ليق  ، ان شيخه يلحظ نبوغه وذكا  وك
في د منه جوابا  راضرا  صحيحا دومنا إبطا  وروّية ، وجودة فدمه،  لى نباهة تلميذ 

ويعلو وجده السرور والِبشر مما يرى من نبوغ ، فتنفرج أسارير شيخه، أو تفكري
ويسل  معه مسلكا  تربويا  رائعا   ندما يبّث يف ، عّلمتلميذ ؛ فيحف    لى مواصلة الت

فيدفعه وُيرغّبه يف ، وي رم فيه الثقة بفدمه وذكائه، والتش يع، نفس تلميذ  احلماس
 واالست ادة من العلوم. ، مواصلة التعّلم
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وحيدثنا النمازي  ن جانب مما دار يف هذا الشأن بينه وبني شيخه فيقو : " ومن 
  معه أّنه قا  ل  يوما  وأنا أحتفظه  ليه يف باب القراض من البد ة   يب ما اتفق ل

 الوردية من غري مذاكرة  ند قوله:
ــان   ــا ثنتـــــ ــٌة ورحبدـــــ  فمائـــــ
ــت ا  ــرن ســــ ــرَّر وارٌث فصــــ  قــــ

 

ــفان    ــا نصــ ــا بيندمــ ــربح مــ  والــ
ــى  ــثالٍث ُيفتـ ــخٍث بـ ــّل شـ  (19)لكـ

 

روية كي  صار للعامل ثالث؟ فبينُت له وجه املسئلة بطريق احلساب من غري 
وال سبق ممارسة  ا يف غري هذا الكتاب. فاستبشر وقا : إْن  شَت ، وال إ ما  فكر

 .(20)ومضيَت  لى طلب العلم كان ل  شأٌن  ظيم"

وسنرى هذا التش يع يؤت  مثار ؛ فبعد أن تعّلم النمازي وأتقن ما كان يعرفه 
ى   يكن تطّلعت نفسه إىل مواصلة التحصيل لعلوم أخر، (21)القاض  من العلوم

واملخالف السليمان . وقد أفصح  ن ، بعضدا متارا  إاّل يف بالٍد أخرى خارج صبيا
و ا ، هذ  الرغبة يف النور الالئح بقوله: " وكانت نفس  متشوقة إىل حتصيل كل العلوم

 . (22)رغبة قوية فيدا"

، (23)وقد رف ته هذ  الرغبة إىل أن يع م  لى السفر إىل مصر لطلب العلم
 الرغم من أن أبويه كانا يش عانه  لى مواصلة طلب العلم إاّل أندما شفقة منو لى 

وأن يكون سفر  اىل ، معاناة فراقه كانا يرجوان يف قرارة نفسيدما أال يبتعد  ندما بعيدا 
بالد قريبة فيخرج كغري  من طلبة العلم يف املخالف السليمان  إىل تدامة اليمن 

فبندما   حيوال دون ، وأمام رغبته وإصرار  ع هذ  الشفقةالقريبة. لكّن املالرظ أنه م
وإن كانا قد أفضيا ، و  مينعا ، فعال  (24)خروجه  لى   م السفر إىل بندر جازان

لبع  أهل الفضل يف قريته بأندم حيّبان ويرجوان لو أّن ابندما قصد إىل  لما  ب  
 قد است اب  ما فبن النمازي يف تدامة اليمن القريبة مندما. ويظدر أّن اهلل (25)مطري
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م   جيد 1521هـ/927يذكر أنه ملا وصل إىل سارل جازان يف شدر صفر من سنة 
فعاد إىل قريته ون َ   لى رغبة والديه فررل إىل ب  .سفينة  لى أهبة السفر اىل جدة
وأكمل طريقه بعد ذل  إىل زبيد ريث أمضى فيدا ، مطري ريث مكث سنة لديدم

  شر  اما  يتنقل بني شيوخ العلم بدا.قرابة مخسة 

 حياته الشخصية:

وأقصد بدذا املبحث تتبع أروا  النمازي الشخصية وظروف رياته وأسرته 
وتنقله يف أكثر من مدينة من مدن اليمن ،  قب ررلته من املخالف السليمان  كهليَّا

 وفاته. واختاذها سكنا  دائما  له وألسرته رتى، رتى استقرار  يف مدينة جبلة

واملالرظ أّن املعلومات شحيحة جدا  أيضا  يف هذ  اجل ئية مـن ريـاة النمـازي    
، ذل  ألّن من ترجم لعلما  وأ الم اليمن يف القرن العاشر أغفلوا ذكر  والرتمجـة لـه  
، رمبــا ألســباب  قديــة ومذهبيــة إذ كــان النمــازي ناقــدا  شــديدا  للصــوفية الطرقيــة 

سـيأت    –ونلحـظ هـذا يف أمثلـة  ديـدة     ، خ  بالتوأل ما م وما يصدر  ندم من 
 (26)وبعدهما الشـل  وغريهـم  ، والغ ي، ولعّل هذا هو ما صرف العيدروس -بعضدا

ومـن هـو   ، وأقرانـه ،  ن ذكر النمازي أو الرتمجة له  لى الرغم من ترمجتدم ملعاصريه
 أقّل  لما  وشدرة منه. 

ونقل  ن ، مازيومن   ٍب أّن العيدروس قد وق   لى بع  أروا  الن
. و  مينعه ذل  من التّطرق اىل ما دار بني (27)وتغافل، لكّنه صّد  نه، بع  كتبه

أملح اليدا ، النمازي وبع  معاصريه من غالة الصوفية من مناظرات ومشا رات
 .(28)و  ُيفّصل فيدا لألس  الشديد، العيدروس

قرار  يف جبلة انقطع ورمبا يعود هذا الغموض يف رياة النمازي إىل أّنه بعد است
وآثر ال هد واإلنصراف ، إىل التدريس والتألي  وترك خمالطة ذوي السلطة وغريهم
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كما  – ن الناس. وال يبعد هذا الرأي إذ إّن جتربة النمازي مع والة األتراك خاصة 
وغريهم حتمُل الكثري من أشكا  الضيم والظلم الذي حلق به وجعله ي هد  -سيأت  

 نصرف اىل العلم والتألي .وي، يف الظدور

وانعكس هذا ال هد يف الدنيا  لى  دم اهتمامه بالتنويه  ن أرواله وأروا  
 .(29)وتدوين ما يوضح جوانب رياته كما فعل بع  مشاخيه و لما   صر ، أسرته

ذل  ألّن ، واحلمد هلل من الوقوف  لى بعٍ  من الشذرات –ولكن   ُنعدم 
بع  ما ميرُّ به من أزمات ونتفا  من أشعار   لى  النمازي كان من  ادته تدوين

، بشكٍل  فوّي يبثُّ من خال ا بع  خل ات نفسه، هوامش كتبه ومستنسخاته
ورسد احمليطني ، وظلم احلكام، وينفُث فيدا بع  ما يعتلج يف داخله من آالم الغربة

إىل صنعا  وبع  أرواله اياصة. فمن خال  هذ  النت  يتبني أنه رينما انتقل ، به
وكان ، . كان ابنه األكرب احلسن يف مررلة الطلب(30)م1538هـ/945من  دن سنة 

ورمبا كانت سّنه وقت ذاك قد جاوزت البلوغ ، قريبا  من والد  لصيقا  به طيلة رياته
. وهذا يدّ   لى أّنه كان قد ت وج وأجنب قبل خروجه (31)إذا ُوجد له مدونات خبطه

 م. 1522هـ/928أوائل سنة إىل زبيد لطلب العلم يف 

كما نق   لى إشارة ُتفيد أنه خال  مكوثه يف اليمن   ينقطع  ن زيارة والديه 
 .(32)يف صبيا رتى توفيا رمحدما اهلل

وقد تأهل بامرأٍة أخرى غري أم احلسن وأجنب مندا أبنا  وقت أن كان يسكن 
-1538/) (هـ954)هـ( و945صنعا  يف كن  اإلمام حييى شرف الدين بني سنيت )

ثم غادرها إىل تع   قب خروج اإلمام من صنعا  بعد سيطرة املطدر ابن  .م(1547
 .(33)شرف الدين  ليدا يف هذ  السنة نتي ة االختالف الذي دّب بني اإلمام وأبنائه
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يذكر النعمان أّن النمازي واجـه ظلمـا  شـديدا      إذ تستقّر   تع  يف أرواله لكّن
إىل تع  فقد ا تدى القائدان الرتكيان أويـس باشـا ورسـن     ومعاملة سيئة رينما خرج

واغتصبا أرضه اليت وهبدا له اإلمـام شـرف الـدين يف جبـل صـرب      ،  ليه (34)البدلوان
وأّن النمازي قـد اضـطّر إىل الفـرار مندمـا والعـودة إىل زبيـد متخفيـا   نـد         ، والتعكر

سـنة كاملـة رتـى     ومكـث لديـه  ، (35)العالمة السيد  بدالرمحن بـن احلسـني األهـد    
استطام هذا العالمة استخراج مرسوم من والة األتراك العثمـانيني يف الـيمن مبعاملـة    

وبعـدم التعـّرض   ، وأّن له احلق بالسـكن يف أّي مكـان يريـد   ، النمازي معاملة العلما 
وكـان   ويتخـذها سـكنا   ،  ليـه  ُرّد اّلـذي  ماله من ليكون قريبا  جبلة اىل فارحتل.(36)له

 جامعدا. يف للتدريس القريبة إّب مدينة وبني دابين يتنقل

كما نقُ  من خال  إشارة أخرى حتمُل كثريا  من األسى يتحدُث فيدا النمازي 
 ن وفاة زوجته الثانية املهكّناة بأّم ا ادي يف يوم اإلثنني املوافق للخامس من شدر 

اض أثناَ  وأّن روردا فاضت وه  تعان  أالم املخ، م1548هـ/955شوا  من سنة 
وضع مولودها أبا القاسم. وت داد وترية احل ن شّدة   ند  فيذكُر يف هذ  التدوينة أّن 

، وحلق بأّمه بعد مثانية أيام من والدته رمحدما اهلل، هذا املولود ما لبث أن لفظ أنفاسه
 .(37)فاهلل ُيخلفدما  لينا خريا :وُيعقب يف آخرها بقوله

فببنه احلسن ،  لى بع  أسرة النمازي وأبناؤ ومن هذ  اإلشارات نقُ  أيضا  
ورمبا كان له إبٌن آخر شقيقا للحسن يسمى حممدا ، هو اإلبن األكرب من ال وجة األوىل

بلغ مبلغ أهل العلم والتألي  إذ َينسُب مفدرس خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري 
لكن  ، (38)نف ويذكر  مبسمى حممد بن صاحل بن صديق النمازي احل، بصنعا  له كتابا 

، ورمبا كان وهما  من الناس ، فرمبا كان أرد أبنائه .  أجد  نه شيئا  غري هذ  اإلشارة
أخربن   -لعّله يكش  بعضا من أرواله  -ورينما طلبُت اإلطالم  ل  هذا الكتاب 

 . واهلل أ لم.(39)أمني املكتبة أّنه مفقود
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، ا ادي يسمى الثانية زوجته من آخر ابنا  له كما يفدُم من النّث السابق أّن
 .اإلشارة هذ  وأيضا    أجد  نه شيئا  غري

وظدر ، و لى الّرغم من أن اإلبن األكرب احلسن بن صاحل قد بلغ مبلغ الرجا 
 لى الّرغم مما  –. إال أّن الغموض حييط حبياته فلم أق  (40)نبوغه يف العلم والشعر

عروفا  هل  اش بعد وفاة والد  ولذل  ليس م،  لى ش ٍ   نه –بذلُت من جدد 
وقد يغلب  لى الظّن أّنه رمبا تويف قبل والد  ذل  ألّن   أو مات يف رياته.، النمازي

اطلعُت  لى ختم وق  للعالمة صاحل النمازي مدموغا   لى نسخة ابنه احلسن من 
كما وقفُت  لى نّث وقفية ، ألفية ابن مال  اليت استنسخدا لنفسه وهو يف صنعا 

 .مة  ذ  النسخة  لى مكتبة جامع جبلة ا

فكي  لوالد  أن يقوم بوضع خامت وقفه  لى ما كان خاصا  بابنه احلسن؟! ما 
وكي  يقوم بوقفدا  لى ؟،   يكن قد انتقلت ملكية هذ  املنسوخات اياصة بابنه إليه

 لى وقفدا جامع جبلة يف رياته؟ إاّل أن يكون ابنه قد تويف يف رياة أبيه؟ أو أّنه وافق 
ومن بع   .(41)ضمن كتب والد  اليت أوقفدا  لى خ انة جامع جبلة؟ واهلل أ لم

املدونات واملقاطع الشعرية للنمازي  لى بع  كتبه نق  كذل   لى شذرات 
قد تكوُن ، جلوانب خاصة من رياته فمندا مثال  أّنه رمبا كابد بع  املعاناة من النسا 

وقَ   لى أموٍر بلغته  ن نساٍ  أخريات   ترتك أو مّر بت ارب و، من نسا  بيته
 انطبا ا  رسنا   ند  ومندا قوله:

ــا ُ  ــو ن هبــــ ــاَ  ُ قــــ  إّن النســــ
ــدنّ   ــوين يف أ قاص ــن يد ــدرجَن م  ُي
ــى   ــد مض ــوٌز ق ــيما    ــذا وال س  ه

 

ــرزن   ــاؤهّن إذا بـــ ــا  وريـــ  خنـــ
ــى الــذي ُيبغضــن هــّن بــال       و ل

ــا    ــ   ن ــرٌن فتل ــا ق ــن  مره  (42)م
 

 و :ويف مقطو ة أخرى يق
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 ال تـــأمننَّ  لـــى األســـرار والـــدين
 وارذر مكايدهّن الالئ  لـو ُجمعـت  
 وإن شككَت ف ّرب مـا ذكـرُت وال  

 

 أهنثــى ولــو أقســمت بالطــا  والســني 
 فرو دــا أدهشــت أهــل الــرباهني   

 (43)ُتؤخر األمـَر مـن رـنٍي إىل رـني    
 

 .أ لم واهلل النصائح من نو ا  املقطو ة هذ  كانت ورمبا

واإلرسـاس  ، لنمازي يف اليمن كانت حتمل جوانب من املعاناةواحلّق أّن رياة ا
ناهي   ن ، (44)ووضح ذل  يف توقيعاته يف آخر مؤلفات بلفظ " رّد اهلل غربته"، بالُغربة

فقد واجدته ، العنت واإلرساس بالظلم الذي حلق به من بع  والة األتراك وغريهم
ين كـانوا حييكـون لـه يف ايفـا      فرتات  صيبة قاسى فيدا ظلما  جمحفا  وُرسادا  راقـد 

واسـتولوا  ليدـا   ، فقد وشـوا بضـيعتيه إىل األتـراك رتـى اغتصـبوها منـه      ، الدسائس
 . ويظدر أّن النمازي كان سليم الصدر نق  القلب رسن الظّن باآلخرين. (45)دونه

دّوندا  لى ، وقد جّسد النمازي ما مّر به من صنوف املعاناة يف مقطعاٍت شعريٍة
وسّود به مواضع من أوراق هذ  الكتـب. وخباصـة   ، كتبه ومستنسخاته هوامش بع 

وقلـة الناصـر   ، وإرساسـه بـالغو والظلـمْ   ، رينما صّور من خال ا معاناته الشـديدة 
،  قب االستيال   لى مصدر رزقه الوريد و ائلته، ومكابدة املشاق واحلاجة، املعاون

وبـّث ذلـ  يف مقطو ـاٍت    ،  وآنوأقبل بالشكوى والد ا  إىل اهلل تعاىل يف كـل رـني  
رتى نصر  اهلل  لى من ظلمه وأ اد إليه أرضـه املغتصـبة ومـن هـذ       .شعرّيٍة  ديدة

 املقطو ات قوله  لى سبيل املثا :

ــري   ــال نكــ ــبالد بــ ــُم يف الــ  أأهظلــ
 هــو امللــ ه العظــيم وكــّل شــ  ٍ    

 

ــّل  ـــال    نصـــريي، ورّبـــ   ـــّ  جـ
ــور  ــل األمــ ــرّد يف كــ ــه ُيــ  (46)إليــ

 

 وقوله:
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ــ   ــ   إ ـ ــرك أرجتـ ــوالي نصـ  ومـ
ــا   ــت ي ــٍم وأن ــون  أّي ظل ــد ظلم  فق

 

 سريعا   لـى احلـ ب ايبيـث املعـّوج     
 (47)مدـيمُن ال خيفــى  ليــ  تــأج   

 

 وقا  يف أخرى:

ــلدا    ــيعات  وراص ــّ  بض ــامنن  ل  ف
ــا  غصــبدما     ــأرَي ممــن ن ــذ بث  وخ

 

ــا أجــد   ــاليت هــذي وم  وانظــر إىل ر
 (48)ومن سعى بدمـا إذ جـّر  احلسـد   

 

فقد أضّر به احلا  وبأسرته ومّر ، مصدر رزِق بعد اهلل غريهماوألنه   يكن له 
وراجة و وز. فعرّب  ن ذل  بقوله متوجدا  إىل اهلل بأك  ، بفرتات ضيق يف العيش

 الضرا ة:

ــوا  ــاال  ضـــعافا  أملقـ ــْم أهطيفـ  واررـ
ــات الفضــل مــن  ــا ج راجي  واســرت إم
ــ   ــ  إىل أبوابــ ــاظُم الالجــ  والنــ

 

ــ   ــّر الُعـ ــداندم ُضـ ــّتد يف أبـ  ريواشـ
ــر  ــيم األوفـ ــّم العمـ ــان  اجلـ  إرسـ
ــرب   ــِم األك ــطّرا باالس ــدا ي  مض  ال

 

ويظدر أّن ابنه احلسن ذهب إىل األتراك يطالُب باسرتجام ضيعيت والد  فكان 
، فتعاظم احلا  بالنمازي وزاد إرساسه با وان، نصيبه الس ن والتدديد بالقتل

، يستعديه  لى هؤال  الظلمةفتوجه إىل اهلل يستعينه و .وانعدام الناصر له يف غربته
 أو ا: -يبدو فيدا أّن النمازي وصل اىل رالٍة من اليأس والقنو   -وقا  مقطو ة 

ــال   ــا ذا اجلــ ــادٍر يــ ــَت بقــ  ألســ
 وتـــررُم مـــْن د ـــاك بغـــري شـــٍ 

 

 وتعلـــُم مـــا دهـــى فر ـــ  ومـــال  
ــّوا   ــن النــ ــل مــ ــه اجل يــ  فُتعطيــ

 

 إىل قوله:

 وخّلـــث  بـــدك احلســـن املهرّجـــا
ــ ــأر لـ ــان وخـــذ بالثـ    ممـــن دهـ

 والطفـــــه  لـــــى مـــــّر الليـــــال  
 ...إخل(49)وما را اك من أهل الضال 
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وهناك مقاطع شعرية  ديدة مليئة بالد ا  والتضّرم إىل اهلل أن خيرجه من هذ  
 وينصر   لى من ظلمه.، وأن يرّد  ليه ضيعاته، احملنة

م إىل ســنة 1546هــ/ 953ويبـدو أّن هـذ  احملنـة بـدأت معـه مـن آخـر سـنة         
وأ اد  ليه ضيعاته  قب مقتل الواليني أويـس  ، ثم فّرج اهلل كربته، م1548هـ/955

وصـدور فرمـان مـن األتـراك بسـع       ، ورصوله  لى األمـان ، باشا ورسن البدلوان
مبعاملته كغـري  مـن العلمـا . وقـد      -كما سبق  –صديقه العالمة  بدالرمحن األهد  
 أشار إىل ذل  النمازي نفسه بقوله:

، ا الناظر يف هذ  الوسائل املباركة أّن اهلل تعاىل بفضله است اب الد ا "إ لم أيد
، وهم الباشا أويس الروم ، وأقّر العني ب وا  الظلمة الذين كانوا سببا  يف إنشائدا

.و لى رغم هذ  (50)ورّد اهلل املا  الذي غهصب"، فقد قتال، ورسن البدلوان وغريهما
فرتات  ومكابداٍت مّر بدا يف ما مّر به من معاناة النت  اليت سّ ل النمازي فيدا بع 

و لى الّرغم ، لكن   أق   لى ش ٍ  خيث أسرته وذريته ورا ا بعد وفاته، من رياته
من حماوالت البحث والتقص  والسؤا   ما إن كان بق  من  قبه أرٌد يف مدينيت 

إن كانت قد وال ُيعلم ، إىل ش   من ذل  يصل جبلة أو إب إاّل أّن البارث  
أو ذابت هذ  األسرة الصغرية يف أسٍر ، انقرضت أو رجع من بق  إىل وطن أبيدم

 أخرى وانتسبت إىل مسميات أخرى. واهلل أ لم.

 شيوخه يف تهامة و زبيد:

سبق القو  أّن الّنمازي بعد أن طلب العلم  لى الفقيه القاض  موسى بن أمحد 
اصلة طلب العلم خارج بالد املخالف تاقت نفسه اىل مو -املتقدم الذكر -شافع 

   (51)السليمان  إذ العلوم اليت يريد حتصيلدا و ّبر  ندا برغبته يف "حتصيل كل العلوم"
فع م  لى  تكن متارة أو بعضدا يف مراك  العلم األخرى يف بالد املخالف السليمان .



 هـ1438شعبان  2ج (70العدد )، اإلسالميةجملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    282

زهر. ولكن   وهامعته األ، أن يقصد مصر املشدورة يف ذل  الوقت بالعلم والعلما 
 بقريته أقرانه من جممو ة يتسري له ذل  لألسباب اّليت تقّدم ذكرها. فخرج ومعه

ومكث  ند ، يف تدامة اليمن (52)البارر إىل ب  مطري احلكميني ببيت الفقيه ابن رشيرب
، الشيخني القاض  العالمة احملدث أبو بكر الصديق بن أب  القاسم مطري احلكم 

 (53)ث األصول  املتكلم أبو إسحاق إبراهيم بن أب  القاسم بن مطريوأخيه الفقيه احملد
وكان ن وله وسكنه ورفقاؤ  يف من   الشيخني طيلة السنة اليت طلب فيدا ، قرابة السنة

العلم. وقد أشار اىل ذل  النمازي بقوله "وذل  أّنى مّلا توجدت إىل بيت الفقيه املذكور 
القاض  املذكور وأخا   –طالبني العلم أيضا   –قصدُت أنا ومجا ة مع  من أهل بلدي 

، فقاما بنا مجيعا  قيام الوالد بأوالد ، وأدام النفع بدما، إبراهيم شكر اهلل سعيدما
 وخّصان  مب يد اللط  واإلرشاد".

وقرأ  ليه ومسع  ددا  من الكتب مندا: صحيح ، وقد درس  لى الصّديق أوال 
، النمازي أن هذا هو أو  مسا ه لصحيح البخاري وقد ذكر، البخاري يف ثالثني يوما 

كما مسع  ليه بعضا  من كتاب: ، ثم قرأ  ليه يف النحو: خمتصر احلسن بن أب   ّباد
 ورفظ  ليه ايالصة األلفية يف  لم العربية البن مال .، املنداج لإلمام النووي

ا  من ألفية وبعض، وقرأ  ليه يف البد ة الوردية، كما درس  لى الفقيه إبراهيم
ومسع  ليه كثريا  من كتاب املدذب يف فقه اإلمام ، ابن مال  رفظا   ن ظدر قلب

وغري ذل  من الكتب. وقد أخرب النمازي أن شيخه إبراهيم هذا ، الشافع  للشريازي
وبق   لى تواصل و القة ، (54)والعناية دون غري  من أصحابه، كان ي يد  يف الر اية

واستمرت رتى ، أن غادر إىل زبيد وغريها من بلدان اليمنطيبة مع شيخه هذا بعد 
 .(55)م1552/ ـه959وفاة الشي  سنة 
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مكث النمازي  ند ب  مطري قرابة السنة يقض  أيامدا ولياليدا يف طلـب العلـم   
وبقيت نفسـه تدفـو   ، رتى أتقن مجيع ما  ند الشيخني من صنوف العلم اليت يعرفوندا

فعلـى   .و  يكن أمامه لتحقيـق ذلـ  إاّل زبيـد   ، العلم إىل الررلة لإلست ادة من طلب
إال أّن بدا جممو ة بارزٍة من  لما  ال مان ذوي ، الّرغم من أروا ا السياسية املضطربة

الفضل والعلم ويف مقدمتدم العالمة احملدث  بدالرمحن ابن الديبع وغري . وقد أطلـع  
سـت ادة مـن العلـم فنصـحه     بع  من كان  ند ب  مطري  لـى رغبـة الّنمـازي يف اال   

فاستأذن من شيخيه اب  مطـري وطلـب اليدمـا     .بايروج إىل زبيد لتحقيق هذ  الرغبة
السماح له بالررلة إىل زبيد لألخـذ  ـن  لمائدـا فأذنـا لـه فخـرج إليدـا يف أو  ذي        

وابتـدأ بـالقرا ة  لـى شـيخه الرابـع يف       (56)م تقريبـا  1521هـ/927القعدة من سنة 
فبحث  ليـه  ، وهو الفقيه العا  العامل حممد الطيب بن  ل  الناشري، سلسلة مشاخيه

 .(57)م1523/ هـ929شوا  سنة يف البد ة الوردية حبث  ا  متقن رتى ختمدا  ليه يف 

ويف أثنا  ذل  كان يأخذ العلم أيضا   لى الفقيه العا  أبو القاسم شرف الـدين  
قرأ  ليه أيضـا  يف البد ـة الورديـة مـن     فقد ، ابن الفقيه حممد الطاهر بن أمحد جعمان

وكـان شـيخه هـذا متمكنـا  مـن البد ـة الورديـة ومتقنـا          ، رفظه من أو ا إىل آخرها
 م1525هــ/ 931ذي القعدة من سنة يف شدر  ملسائلدا. كذل  أ اد قرا تدا  ليه وختمدا

يح  كما قرأ  ليه يف صـح ، (58)يف جامع زبيد حبضرة مجع كبري من العلما  والصاحلني
ورليــة األبــرار للنــووي ومســع  ليــه كــثريا  مــن كتــب الفقــه  ، البخــاري ومســلم

" ثم اسـت  ته نظمـا  لتوافـق    ، . واست از شيخه فيدا فأجاز . قا  النمازي(59)الشافع 
فأجـازن  مـن شـعر  املبـارك اجلـاري  لـى أسـلوب شـعر الفقدـا           ، اإلجازة امله از

 :والصلحا . وهذ  صورة طلب النمازي املنظوم
 (60)قا  النمازي صاحٌل نسل الرضـ  

 

 (61)أمحد ربـ  اهلل ذا الفعـل الرضـ     
 

 ومندا:
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ــاوي   ــم احلـ ــّل نظـ ــا كـ ــد قرأنـ  وقـ
  لــى إمــاِم العصــر بــل  ــنُي الــ من
 أ ـــ  أبـــا القاســـم جنـــل الطـــاهر 
 قــــــــرا ة  كافيــــــــة    يــــــــ ة
 َوَقْصــــُدنا مــــن شــــيخنا املعتــــربِ 
 جامعـــــة  مـــــن لفظـــــه احملـــــّرر

ــدريس والبحــث    لــى واإلذن يف الت
 

 للشــي  زيــن الــدين ذاك احلــاوي    
 ومــن بــه يف كــّل اشــكا  الــ من    
 ذي الفضل يا صـاح اجللـّ  الظـاهر   
 جامعـــــــة راويـــــــة   يـــــــ ة
 إجــــــازة  بشــــــرطدا املعتــــــربِ  
ــّرر ــاظم احملــــ ــام النــــ  إىل اإلمــــ
ــال  ــؤا  زاد  اهلل ُ ــ ــب الســ  رســ

 

 .(62)إخل...

ى نفس فأجاز  شيخه ابن جعمان وجعل إجازته له  لى منوا  سؤاله نظما   ل
 الروي والقافية فقا :

 قـــا  أبـــو القاســـم فـــرم الطـــاهر 
 والشـــــكر هلل  لـــــى مـــــا أوىل  

 

 احلمــــــد هلل ُمثيــــــب الطــــــاهر 
ــذاك أوىل  ــم اهلل فــــ ــن نعــــ  مــــ

 

 إىل قوله:
ــاز    ــب اإلجــ ـــّما طلــ ــُد لــ  وبعــ
 ثـــــم اســـــتخرُت اهلل يف اإلنابـــــة
ــدرِ   ــه الصــ ــُت للفقيــ ــد أذنــ  وقــ
ــاوي   ــم احلـ ــناَ  نظـ ــَة احلسـ  البد ـ

 

ــر    ــذا األمـ ــُت هـ ــاز رأيـ ــد أجـ  قـ
 فانشــــرَح الصــــدر ملــــا أنابــــه   
 أن يــرو  ّنــ  خالصــا  مــن صــدري 
 ملـــن غـــدا لكـــّل فـــنٍّ رـــاوي    

 

 إىل قوله:
ــاحل   ــازي صـ ــ ُت للنمـ ــد أجـ  وقـ
ــا   ــن أرادُ  بدـــ ــدّرس مـــ  وأن ُيـــ

 

ــاحل     ــٍظ صــ ــ  بلفــ ــة   ّنــ  روايــ
ــا  ــا  وَبَدـــ ــ داُد  لمـــ ــه يـــ  لعّلـــ

 

 .(63).اإلجازة.إخل
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وبلوغه فيه مكانة  الية أن  وقد أتارت له هذ  اإلجازة مع تضّلعه يف العلم
. وكان (64)يظفر بوظيفة مدّرس باملدرسة امليكائيلية يف زبيد وسّنه   يت اوز الثالثني

يستفتونه يف أمور ديندم ودنياهم رتى زارم بع  ، قبلدا قد أصبح مقصدا  للناس
ه وكان منطلقهه فيدا اجتداد  بنا   لى ما اتضح ل، وخالفدم يف بع  املسائل، مشاخيه

 .(65)من األدلة

ومع قيامه بالتدريس واإلفتا  كان يواصل الدرس وطلب العلم والقرا ة  لى 
فقد أخذ أيضجا  لى اإلمام قاض  اإلسالم الفقيه ، مشاي  آخرين من  لما  زبيد

وترتيبه يف سلسلة مشاخيه السادس. قا  ، (66)العالمة صف  الدين أمحد بن  مر امل جد
ويف مجيع مصنفاته ، وأجازن  يف باقية، أو  كتابه العباب النمازي: " قرأت  ليه يف

 .(67)وجمازاته"، ومسمو اته

وقد ركى النمازي بع  املواق  اليت وقعت له مع شيخه هذا وقت القرا ة 
 .(68)ومرا اته لنفسيته املتأثرة من غربته، يفدم مندا رسن معاملة شيخه له،  ليه

فقيه العصر ، خيه الفقيه العالمةكما دَرس  لى شيخه السابع يف تسلسل مشا
أبو العباس أمحد بن الطيب بن مشس الدين الطنبداوي البكري نسبة ، وحمققه ومفتيه

ومسعت  ليه ، إىل أب  بكر الصديق. قا  النمازي: "قرأت  ليه اإلرشاد البن املقرى 
 .(69)ومسعُت  ليه رسالة القشريي وغريها، الكثري من احلديث والفقه وغريهما

مشاخيه كذل  الفقيه الصاحل مفيت املسلمني  مر بن الوجيه الذؤال   ومن
املعروف باملْع ب  نسبة إىل قبيلة املعازبة املعروفة. وقد مسع  ليه النمازي شيئا  من 

 .(71)يف مرات متفّرقة (70)صحيح البخاري يف املدرسة الوهابية ب بيد

سن امللحان  الشافع  ثم أخذ أيضا   ن الفقيه العالمة املقر  حممد بن احل
وكان إماما  يف القرا ات العشر وغريها من القرا ات الشواذ. قا  النمازي "قرأت  ليه 
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ومسعت ، من أو  الكتاب إىل باب املقصور واملمدود، يف  لم النحو مجل ال جاج 
،  ليه كثريا  من كتب النحو والقرا ات كشرح قطر الندى البن هشام األنصاري

وبع  النشر يف القرا ات العشر وبع  شرح مقدمة اجل رّية ، مال  وبع  ألفية ابن
. وكان يتنقل بني أكثر من (72)وللقاض  زكريا األنصاري وغري ذل "، البن املصي 

شي  من مشاخيه فيأخذ  ن هذا و ن ذاك. فقرأ  لى القاض  العالمة الفقيه 
ا  النمازي: "قرأت  بدالوهاب بن القاض  العالمة  بدالرمحن بن الصديق املطيب ق

 ليه من باب املقصور واملمدود من اجلهمل لل جاج  رتى ختمته  ليه يف شوا  سنة 
وبع  شرح ألفية ابن مال  ، هـ ثم قرأت  ليه بع  تسديل الفوائد البن مال 929

وأوضح املسال  البن ، ومسعُت  ليه كثريا  من كتب العربية كمغ  اللبيب، للمرادي
 .(73)وقرأت  ليه غري ذل ، صاريهشام النحوي األن

وكانت نفس النمازي تتطلع إىل االست ادة من  لوم أخرى   تكن منتشرة بـني  
طلبة العلم كاملنطق وغري  فقصد الشي  الفقيه النحوي اللغوي املنطق  أبو زكريا حييى 

 متبحـرا  فيدـا فـأكثر القـرا ة  ليـه     ، وكان  املا  بدذ  الفنـون ، بن  بدالرمحن بن قبيب
واألخذ  نه وخاصة يف  لم املنطق وغري . وقا  النمازي " قرأُت  ليه يف  لم النحـو  

، وبعـ  تسـديل الفوائـد البـن مالـ  أيضـا       ، أكثر شرح املرادي أللفيـة ابـن مالـ    
ويف املنطـق مجيـع شـرح ايبيصـ  لتدـذيب      ، ومسعُت  ليه الكـثري مـن هـذا العلـم    

ومسعُت ، هذا الفّن  ليه حتقيقا  بالغا  ورققُت، بعد أن رفظُت األصل، (74)التفتازان 
. ويف  لـم أصـو  الفقـه أكثـر     (75) ليه بع  شرح الرسالة الشمسية للقطب الرازي

. ومسعُت  ليه بع  خمتصر منتدى (76)شرح الشي  جال  الدين احملل  جلمع اجلوامع
وبعــ  شــرح القاضــ   ضــد الــدين اإلجيــ  ، (77)الســؤ  واألمــل البــن احلاجــب

ويف  لم الكالم شرح طوالع القاض  ناصـر الـدين البيضـاوي للصـف      . (78)البكري
 .(80)ومجع اجلوامع"، (79)ا ندي مع رفظ  لألصل



 287     د. حممد منصور احلاوي..     الفقيه العالمة صاحل بن الصديق النمازي األنصاري 

وأكثر من ، وكان إ  ابه بعلم شيخه هذا كبريا لذل  داوم  لى األخذ  نه
فدرس  ليه  لوما  أخرى مندا:  لوم املعان  والبيان والبديع فقرأ ، اجللوس  ند 

كما طالع املطّو  ، "(81)املؤلفات مندا: "شرح تلخيث املفتاح للتفتازان  ليه  ددا  من 
و  يكتِ  ، وراجع معه ما أشكَل  ليه من املسائل يف بع  هذ  املؤلفات، (82)له أيضا 

يستخرجدا بعد فدمه ، بذل  بل كان كل ما انتدى من كتاب قام بتعليق فوائد منه
العروض والقوايف ومن الكتب اليت قرأها  . كما أخذ  ليه يف  لم(83)وحتقيق مضامينه

 .(84) ليه " شرح ابن الصرييف لكايف ايواص"

وابن قبيب هو الذي نشر هذ  العلوم مبدينة زبيد بعد أن أخذها  لـى شـيوخه   
و ذا فقد أمضى حنو مثان سنني يدرس  ليه ، (85)كما يذكر تلميذ  النمازي، يف مصر

 .(86)م1531هـ / 938يف سنة وفاة الشي  فدم إىل يف هذ  العلوم ويبحثدا حبث تدقيٍق و

وذكر النمازّي أّنه قبل أن يلتق  بشيخه ابن قهبيب كان ُينكُر  لى من يقرأ يف 
والنووي ، البن الصالح –كما يقو   –وُيشّدد النكري  ليدم تقليدا  منه ،  لم املنطق

منامه رؤيا كان تأويلدا . لكّنه رأى يف (87)الذين ذهبا إىل حتريم اإلشتغا  بعلم املنطق
دافعا  له إىل أن يلتفت إىل هذا العلم وُي الس شيخه فرتة طويلة رتى أتقنه وأجاد . 
وذكر أنه بعد أن متّرس به   يَر فيه ما ذكر  من رّرمُه من تشعيبات وإمنا هو آلة من 

م من . إاّل أن النمازي رّذر ومنع من   يرس  يف  لوم الشر(88)العلوم كالنحو وغري 
ورمبا جّر  ذل  إىل ، تعّلمه ألّنه ُيخشى  ليه كما يقو : " من التشبث بآرا  الفالسفة

 .(89)واملعصوم من  صمه اهلل"، الدخو  يف  قائدهم لكونه من  لومدم

أبـو بكـر    –كما وصفه النمـازي   –كما أخذ  لى الفقيه الصاحل العا  العامل 
وهـو الشـي  الثـان   شـر يف     ، نف  مذهبا احل، الصديق بن  مر الغريب ال بيدي بلدا 

. ونالرـظ أن  (90)سلسلة مشاخيه الذين ساق ذكرهم وترامجدم يف كتاب النور الالئـح 



 هـ1438شعبان  2ج (70العدد )، اإلسالميةجملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    288

بل كان ، النمازي   يقتصر يف األخذ والقرا ة  لى مشاي  مذهبه من الشافعية يف زبيد
ا   لـى  و  يكن منطوي، يأخذ العلم  لى غريهم من مشاي  العلم يف املذاهب األخرى

مؤلفات مذهبه فقط. بل كان ندمـه يف العلـم يدفعـه اىل التنقـل بـني رلـق وجمـالس        
 .العلما  من كل مذهب

والتحقيق ، وقد أثنى النمازي  لى شيخه هذا ووصفه بصفات ال هد والورم
واجلرب واملقابلة وغريها. وأنه قد تفّرد ، يف  لوٍم شّتى مندا  لُم الفرائ  واحلساب

رتى بلغ األمر إىل" أن  ال جتد مينيا  ، هذ  العلوم يف  موم قطر اليمن ببتقان وإجادة
كما يقو   -أو مشاركا  فيدا إال وهو ينتسُب إىل هذا الشي  مباشرة ،  املا  بتل  العلوم

رتى ، واألخذ  نه، ولذل  ررص  لى اجللوس يف رلقاته .(91)أو بواسطة -النمازي
، (92)" قرأت  ليه مقدمة املرجتف  يف احلسابأتقن مجيع هذ  العلوم. قا  النمازي 

. أي منذ (94). وقد الزمه النمازي حنو  شر سنني(93)وكايف الصرديف يف الفرائ "
 .(95)م1531هـ /938دخوله زبيد رتى وفاته يف سنة 

ثم أخذ النمازي  لم احلديث  ن أشدر  لما  زبيد واليمن يف ذل  الوقت 
 وقد ترجم له يف النور الالئح، بن  ل  الديبع وهو احلافظ احل ة املسند  بدالرمحن

 . (96)وأثنى  ليه كثريا 

،   يفت  مندا إاّل القليل، قا  النمازي: " مسعُت  ليه ُمعظم مصنفاته من لفظه
وحتريـر  ، ومصـابيح البغـوي  ، وبلوغ املرام البن ر ر، وقرأُت  ليه األربعني للنووي

ورسالة شيخه السـخاوي يف الـرّد  لـى ا ـد      ،والغيب من اإلفتتان بابن  رب ، التنبيه
وسـنن  ، ومسعُت  ليه بقرا ة غريي بع  صحيح  البخاري ومسـلم ، (97)الشريازي

ويف غـري  مـن مقـرو  لـه ومسـموم      ، وأجازن  يف مجيع ما ُذكـر ، أب  داود والرتمذي
 .(98)وجماز"
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ا  أو رفقـ ، وكان من شغ  النمازي بالعلم أن أخذ  ن آخرين ممن ُهم يف سّنه
وهـؤال   ، له يف جمالسة من سبق من العلما  وهم اّلذين أمساهم النمازي بــ "األقـران"  

كان األخُذ متبادال  فكما أخذ  ندم يف بع  العلـوم أخـذوا  نـه مـا ُيتقنـه يف  لـوٍم       
 .أخرى

وابن خطيبدا أمحد بن  بـداهلل بـن أبـ     ، وهم الفقيه احملدث خطيب مدينة زبيد
يف ترتيب شيوخه الذين قابلدم يف مدينة زبيد يأت  يف املرتبة  وهو، (99)ايري األنصاري

وزميلـه يف الـدرس  لـى الشـيوخ الـذين سـبق احلـديث        ، وكان قرينه، الرابعة  شرة
ريـث أخـذ  نـه يف    ،  ندم.وقد أشار النمازي إىل جوانب اإلستفادة املتبادلـة بيندمـا  

يستفيد م  فيه حنو ما أستفيد  قا : "وكان ، بينما أخذ األنصاري  نه يف الفقه، احلديث
وبع  رياض ، مسعُت  ليه شفا  ياض وأكثر بد ة احملافل للعامري، منه يف احلديث

وقرأ  ليه النمازي بنفسه يف بعـ  املصـنفات ومندـا: مسـند     ، (100)الصاحلني للنووي"
كما مسع منـه بعـ  مؤلفاتـه ومندـا:     ، (101)وخنبة الفكر البن ر ر، اإلمام الشافع 

وخمتصر تدذيب الكما  املسمى: تذهيب تدذيب ، ح الباري البن ر ر أيضا خمتصر فت
 .(102)الكما  يف أمسا  الرجا  لإلمام الذهيب

وكان شيخه التال  من األقران هو الفقيه النحوي األصول  املنطق  املتكّلم أبو 
ايامس  شر ممن ، وهو يف الرتتيب، (103)الفدا  إمسا يل بن إبراهيم العلوي ال بيدي

استفاد مندم واستفادوا منه. قرأ  ليه النمازي جممو ة من املصنفات يف فنون من 
ومن ذل  كتاب اإلمجام من مجع اجلوامع يف أصو  الفقه للعالمة تاج الدين ، العلم

 .(104)ومسع  ليه بعضا  من شرح األلفية للمرادي، السبك 

ثر بالصوفية ووقع بينه وبني النمازي خالٌف بسبب إنصراف العلوي إىل التأ
فذهب ، األمر الذي أر ن النمازي، واالنغماس فيما هم فيه من ضاللة، املبتد ة



 هـ1438شعبان  2ج (70العدد )، اإلسالميةجملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    290

كان  –كما مر  –. وألّن النمازي (105)ولكن العلوي   يرتاجع، وُيناصحه، ُيراجعه
شديد اإلنكار  لى مبتد ة الصوفية من اتبام ابن  رب  وغريهم من املبتد ة فقد 

 .(106)ومراجعات، هاج وقعت بني االثنني خصومة وأ

واستفادوا منه من شيوخه األقران ، وكان آخر من أخذ  ندم واستفاد مندم
قرأ  ليه النمازي يف منظومته يف ، الفقيه األديب أمحد املشدور بن حممد اجلّ از ال بيدي

وابدا  ، فطلب إليه شيخه هذا النظر يف املنظومة، وشرردا، املعان  والبيان والبديع
وأفاد  ودّله  لى ، وصحح له كثريا مما فيدا، فقام النمازي مبراجعتدا، ليداملحوظاته  

 مواضع مندا حتتاج اىل تدقيق ومراجعة.

فغّير فيدا ويف ، " قرأت  ليه املنظومة فأفادن  واستفاد م  :قا  النمازي
 . كما قرأ  ليه كتابه: اإلشارات(107)منظومته العروضية أشيا  كثرية بتنبيد  له  ليدا"

و ّبر  ن ذل  النمازي بقوله: "وأنا أرويدا وشرردا ، الوافية بعلم  العروض والقافية
وكان هذا آخر من  .(108)هـ"940 نه بقرا ت  ألكثرها  ليه مبن له يف مدينة زبيد سنة 

إذ غادرها اىل مدينة  دن ريث رّل ضيفا   لى أمريها ، أخذ  ليدم العلم يف زبيد
 باب سيأت  ذكرها الرقا  إن شا  اهلل تعاىل. امر بن داوود الطاهري ألس

، ويتضح من هذا أّن النمازّي اقتصر يف دراسته وتعّلمه  لى  لما  زبيد فقط
وال غرَو فقد كانت زبيد ريندا الُغرة يف رواضر ، و  يررل إىل غريها من مدن اليمن

يف مرتبٍة تاليٍة إذ تأت  ، وتعّد من ه ر العلم يف بالد العا  اإلسالم ، العلم باليمن
 ملكة املكّرمة يف احلراك العلم  وقت ذاك. 

، كما نلحظ أّن النمازّي بق  يطلُب العلم رتى بعد أن جتاوز الثالثني بسنوات
وكان جيمع بني التدريس واالفتا  وبني طلب العلم. وهذا يدّ   لى أّنه   يكن يكتف  

 رمحه اهلل تعاىل.، من الطلب واملراجعة واملذاكرة طيلة مكوثه يف زبيد
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 تالمذته:

وشدرته كأرد أبرز  لما  ،  لى الّرغم من املكانة العلمية العظيمة للنمازي
وجلوسه للتدريس يف مدارس زبيد منذ وقٍت مبكر من وصوله ، الشافعية يف  صر 

لذل    نق   لى كثرٍي من املعلومات ، إاّل أن املعلومات  ن تالمذته شحيحة، اليدا
كما  –واليت كانت ، ناهي   ن أّن النمازي   ميكث يف زبيد، له وأخذ  نه ّمن تلمذ 

بعد أن طلب  -إردى أشدر رواضر العلم يف القرن العاشر ا  ري –ذكرنا سابقا  
و دم رضا   ّما رّل بدا من ظلٍم ، ولكن اضطّرته أروا  زبيد املتغّيرة، العلم بدا

   ن البحث  ن مكان آمن يستقّر ناهي، وغري ذل  من ضيق العيش فيدا، وفساد
أن يررل إىل أكثر من مدينة  فاضطرته تل  األروا  إىل .وجيد كفايته  ند واليه، فيه

بعد -م1538هـ/945مدينة  دن ثم مندا سنة  من مدن اليمن فبعد زبيد غادر اىل
و قب ذل  ، إىل صنعا  ريث رّل يف كن  اإلمام شرف الدين حييى -مقتل أمريها 

وهكذا مضت سنني من رياته يتنقل غريبا  يبحث  ن القرار والسكينة ، تع  خرج إىل
ويصد ون ، اّلذين يرفضون الظلم، يف بيئة سياسية ال تدتُم كثريا  بالعلما  الور ني

 بكلمة احلق ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم.

وفيدا كانت له دروس يف جامعدا ، وأخريا  استقّر يف مدينة جبلة فكانت موطنه
 . (109)ويف جامع سي  السّنة مبدينة إب القريبة رتى تويف  ليه رمحة اهلل

ومن أخذ  ليه يف كل املدن ، وقد بذلُت وسع  يف التتبع والتقّص   ن تالمذته
لكّن فيه كفاية ، فوفقت بفضل اهلل اىل  دٍد وإن كان قليال  .اليت سكندا رتى وفاته

 لإلشارة اىل جدود  يف التدريس والتعليم.

 هم  لى النحو التال :و
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وال  لـى تـاري    ، و  أق   لى ش ٍ  مـن ترمجتـه  ، ابنه احلسن بن صاحل النمازي -
لكن وردت إشارات يف بع  مؤلفات النمـازي نفسـه تـدّ     ، (110)مولد  أو وفاته

و  يكـن لـه   ، وأخذ  نـه يف  لـوم شـتى   ،  لى أّن ابنه احلسن قد درس  ليه كثريا 
، كتــب والــد وأخــرى بالتحصــيل مــن ، القرا ة  ليــهفتــارة  بــ، شــيٌ  غــري والــد 

وال غرو فدو استاذ  الذي ، وكان لصيقا  به قريبا  منه .واالستمال  منه، واستنساخدا
ريث قرأ  ليه ألفية ابن مال  رفظـا  بعـد   ، ومندا النحو، أخذ  ليه يف فنون العلم

"  :  ما لفظهفقد كتب يف آخر نسخته هذ، أن استنس  لنفسه نسخة  ن نسخة والد 
العبد احلقري املعرتف ، متت  لى يد مالكدا الفقري إىل اهلل تعاىل خادم العلم والعلما 

، رزقـه اهلل العلـم والعمـل بـه    ، احلسن بن صـاحل النمـازي األنصـاري   ، بالتقصري
وكان ذل  قبيل املغرب مـن يـوم األرـد    ، وجعله من خريته ومن ر به حبقه  ليه

 .(111)هـ949ن سنة رابع  شر مجادي اآلخرة م

ومندم الفقيه  ل  بن اإلمام حييى شرف الدين إمام وراكم الدولـة ال يديـة وقـت     -
مشـارك يف العلـوم ولـد يف سـنة     ، إمـام ،  ـا   :ذاك. ومما قيل يف ترمجة هذا التلميذ

 . (112)م1570هـ /978وتويف يف ، هـ927
بدا ضيفا   لى  درس  ل ٌّ  لى يد الفقيه العالمة النمازي يف صنعا  رينما رّل

م بعد أشدٍر قليلة من 1539هـ /945أبيه اإلمام حييى شرف الدين يف أواخر العام 
 خروجه من مدينة  دن يف هذ  السنة.

وكان ذل  إّما يف ، (113)وغري  من العلوم، وقد أخذ  ليه يف احلديث خاصة
 ليه من أو يف قصر والد . ومما قرأ  ، جامع اإلمام حييى يف ه رة اجلراف بصنعا 

كما قرأ  ليه األراديث املسماة: سلسلة اإلبري  ، مصنفات احلديث صحيح البخاري
واإلكسري الع ي  مع شرردا. قا  يف نسخته اليت رّصلدا  ن النمازي" أخربن  به قرا ة  

، شيخنا الشي  اإلمام الثقة احملدث احلافظ صاحل بن الصديق النمازي أمتع اهلل حبياته
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. وقد حتّصل بعد إكما  القرا ة (114)هـ"945ذي القعدة من سنة  وكان ذل  يف شدر
 لى إجازة من شيخه النمازي قا  فيدا: "أما بعُد فقد قرأ  ل  السيد األجل األكمل.. 
أبو احلسن  ل  بن أمري املؤمنني وسيد املرسلني حييى شرف الدين مجيع اجل   املبارك 

ا قرأ  ل َّ شرره القو  الوجي  من وكذ، امللقب سلسلة اإلبري  واإلكسري الع ي 
قرا ة صحيحة فصيحة.. فالتمس م  اإلجازة يف ذل  حمافظة منه  لى  مود ، تأليف 

. فأجبته إىل ذل  وأج ت له أن يرويدما   .. وكان السند املوصل إىل رسو  اهلل 
لعشرين ذل  بد رة اجلراف راَطدا اهلل مما حتذر وختاف بتاري  يوم األربعا  السابع وا

هـ وكتبه صاحل بن الصديق النمازي األنصاري 945من شدر القعدة احلرام من سنة 
 .(115)اي رج .  فا اهلل  نه آمني"

وصفه ابن أب   .هـ(985 -هـ 921ومندم السيد العالمة أمحد بن  بداهلل الوزير ) -
ظم وله الّن، وله يف كل فّن قدم راسخة، الرجا  بأّنه كان من العلما  الفضال 

 . (116)الرائق
، تتلمذ  لى النمازي يف صنعا  فقرأ  ليه يف احلديث صحيح البخاري وغري 

ومسعه منه يف جمالس متعددة. قا  يف تاري  ب  الوزير " ومن مشاخيه يف احلديث 
وقا  إبراهيم بن القاسم يف طبقات  0"(117)الفقيه العالمة صاحل بن الصديق النمازي

السيد أمحد بن ، مجا ة فمندم من أصحابنا ال يدية -مازيالن –ال يدية " وأخذ  ليه 
. كما ذكر حييى (118) بداهلل الوزير أرسُب أّن له منه إجازة ومسام يف احلديث وغري "

أن أمحد بن الوزير قرأ  لى النمازي بع  صحيح البخاري يف جامع ، بن احلسني
 . (119)اإلمام حييى شرف الدين باجلراف

، ة شيخه النمازي يف نسب اإلمام حييى شرف الدينوشرح ابن الوزير أرجوز
ومساها " شفا  الصدور بشرح سلسلة النور"وأشار يف مقدمتدا إىل تتلمذ   ليه يف 

 .(120)صنعا  
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، م(1571هـ /979ومندم قريبه الشي  العالمة يعقوب بن  ل  النمازي )ت  -
و العلم وال هادة ذو، وجمّدد مآثر السالكني، وصفه النعمان بـ )حم  سنن الصاحلني

ودرس خال ا  لى ، واستوطندا مدة من ال من، . ررل إىل صنعا (121)والنس 
. وذكر النعمان (122)يف احلديث والعربية والفقه وغري ذل ، قريبه صاحل النمازي

 .(123)أنه انتفع يف العلم بقريبه الفقيه صاحل النمازي وتفقه  ليه

 :(124)ومندم الفقيه  بدالسالم بن أمحد الشلف  -

، لكن ُيستشُ  من بع  االشارات أّنه درس  ليه .و  أجد  نه خربا  واضحا 
ومما أخذ   نه وقرأ   ليه كتابه " اإلقتصاد يف شرح ، وأخذ  نه يف جامع مدينة إّب

فقد ورد  لى نسخة األرقاف من هذا الكتاب ما يفيُد أّنه بعد القرا ة ، بانت سعاد"
   لى ورقة العنوان ما لفظه من قو  النمازي" أقو  إذ جا .أجاز  شيخه النمازي بدا

وأنا الفقري إىل اهلل امللت   صاحل بن الصديق النمازي األنصاري اي رج  أن  
هذ  النسخة املباركة من هذا الشرح  لى الفقيه الصاحل  بدالسالم بن  (125)كتبت

رف موفقا  مسددا  أمحد الشلف  ينتفُع بدا وُيعريها.. وجعلُت له الّنظَر  ليدا فلينص
 .(126)أرسن اهلل خامتتدا"، احملرم احلرام من سنة إردى وستني وتسعمائة 7بتاري  

وجا  يف آخر هذ  النسخة أيضا من خط الشلف  نفسه ما لفظه " بلغ مقابلة 
فصحت هذ  النسخة ،  لى نسخة املؤل  وفقه اهلل وهو ممسٌ   ا را  العرض

 .(127)واحلمد هلل رب العاملني"

، يؤخُذ من هذا أّن الفقيه الشلف  قد قرأ  لى النمازي كتابه اإلقتصاد وقد
 واهلل أ لم. .ورمبا قرأ  ليه غري  من العلوم

و  أق  له  لى ترمجة فيما بني يدي ، (128)ومندم القاض  صالح بن أمحد املخاليف -
 من مصادر.
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أنه  ما ُيفيد (129)ووردت إشارات  لى إردى نس  خمطوطة " األنوار الساطعة"
ووقفُت  لى مقطو ة شعرية يف تقري  هذا ، تتلمذ  لى الفقيه صاحل النمازي

جا ت  لى ظدر هذ  الّنسخة يفدُم من بع  أبياتدا أّن املخاليف كان أرد ، الكتاب
 تالمذة النمازي مثل قوله:

 ويبقى مـن التلميـذ إنصـاف شـيخه    
 فيــــا رّب متعنــــا بطــــو  رياتــــه

 

 عـه وتكرارها درسـا  ومـا ارتـاب راج    
 (130)وزدنا من التوفيق نقفـوا مواقعـه  

 

ولعله ، (131)كما وردت إشارة إىل أّن من تالمذته العالمة  بداللطي  الشلف 
إال قوال  ورد يف ، من قرابة التلميذ السابق. و  أجد نصا  واضحا  يؤكد هذا الرأي

ذا ولفظه: " قا  ورأيُت ه، (132)سياق ذكر نسب النمازي يف إردى األوراق املخطوطة
 .(133)النمازي" -كذا  -النسب خبّط العالمة حممد بن  بداللطي  الشلف  تلميذ تلميذ 

و لى الّرغم من أن    أق   لى آخرين من تالميذ النمازي فيما تيسر ل  من 
إذ قا  يف ، املظاّن إاّل أّن إشارات صدرت  ن النمازي تد ُّ  لى أّن له تالمذة آخرون

بد ة الوردية البن الوردي ما لفظه " وغفر اهلل له ولوالديه آخر سلسلة سند  لرواية ال
" فلعّله يفدم من هذا أّن له تالمذة كثر. وقد (134)وألوالد  وملشاخيه ولتالمذته..

، و دن، يعضد  أّن النمازي قضى فرتة طويلة من رياته مدرسا  يف جوامع زبيد
 واهلل أ لم.، وإب، وجبلة

 مذهبه وعقيدته:

 (135)لعالمة صاحل النمازي أرد  لما  املذهب الشافع  املتـأخرين ُيعّد الفقيه ا
وله جدود يف إبراز فروم هذا املذهب واإل ال  من شأنه يف بالد اليمن. ويأت  كتابـه:  

وهو شرح لكتاب األمثار لإلمام شرف الدين ، )األندار املتدفقة  لى رياض األمثار(
وداللة  ، ن أهمية فقه اإلمام الشافع من ضمن جدود النمازي يف بيا، يف الفقه ال يدي
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فقد ررص ،  لى انتشار هذا املذهب يف البالد اإلسالمية وقت ذاك لشموليته وفرو ه
النمازي يف هذا الكتاب  لى بيان أوجه التشابه وايالف بني مـذهب اإلمـام ا ـادي    

 كما سيأت  تفصيل ذل  يف مبحث مؤلفاته.، واملذهب الشافع 

أفصـَح  ـن ذلـ  يف كتبـه فقـا  يف مقدمـة       ، عري العقيدةوهو يف األصو  أش
شرح  قيدة النمازي املسمى "األنوار الساطعة شرح العقيدة النافعة" وهـ   لـى    :كتابه

. وقد  ـّد  العالمـة   (136)مبارث أهل السنة واجلما ة من السل  وايل  يف العقائد"
بـل جعلـه   ، رةاحلسن بن أمحد الضمدي املعروف بعاكش من كبـار متكلمـ  األشـا    

، والسـبك  ، والبيضـاوي ، خامس مشاهريهم وساق ذكر  بعد إمام احلـرمني اجلـوي   
.. و لى هذا كبار املتكلمني مندم كبمام احلرمني والبيضـاوي والسـبك  وابـن    .فقا  "

 .(137)أب  شري  والنمازي"...إخل

ولذل  فدو يذهب مذهب أهل التأويل يف بع  األمسا  والصـفات ويتضـُح   
: " إّن قلوب ب  آدم كلدا بني اصبعني مـن أصـابع   النيب  (138)تفسري  حلديثهذا يف 

وذكر األصابع جمازة  ن التمّكن واالستقال  ُيقـا    :الرمحن.. احلديث. فيقو : " قلُت
واسـتقّل بـأمر  وجـرى رسـب     ، إذا متّكن منه، وُيقّلبه بأمنله، قبَضه املل  بني اصبعيه

فيظدر من أقواٍ  ، هذا كان منه يف زمٍن متقّدم من  مر  لكّن، (139)تّصرفه.. واهلل أ لم"
له أخرى يف كتابه األنوار الساطعة الذي شرح به  قيدته املنظومة أّنه كـان معتـدال  يف   

 ومتمسكا  مبا ورد يف ظاهر القرآن والسنة  ن هذ  الصفات.واهلل أ لم.، هذا الشأن

أرٍد من أهل القبلة مبا ارتكبه  ومن ا تداله أّنه يرى  دم جواز التسّرم يف تكفري
أو ا تقد  من البدم إاّل يف راالت. قا  يف األنوار الساطعة يف شرح ، من املعاص 

 قوله: 

ــّل   ــدا  يصــــ ــر أرــــ ــوّل     وال ُتكّفــــ ــا ُيـــــ ــُه قبلتنـــــ  ووجدـــــ



 297     د. حممد منصور احلاوي..     الفقيه العالمة صاحل بن الصديق النمازي األنصاري 

 إال بشــــ ٍ  فيــــه نفــــ  الصــــانع
ــارُ   ــه إنكــ ــرٌك أو بــ ــه شــ  أو فيــ

 

 ربــــ  النــــافع، القــــادر املختــــار
ــد   ــنيب أو إهـــــ ــوَّة الـــــ  ارنبـــــ

 

يف  -رمحه اهلل –" إ لم أّن الذي استقّر  ليه رأُي الشي  أب  احلسن األشعري 
آخر أمر   دم القو  بتكفري أرٍد من أهل القبلة مبا ارتكبه من املعاص  أو ا تقد  من 

. ثم  قَّب بأّن (140).وساق  ددا  من املخالفات اليت تقتض  التكفري ريندا((البدم...
 .(141)ا  ويعتقد هذا هو ما خيتار  وير

اليت احنرفت  ن التصوف ، كما كان له موقٌ  رازٌم من الصوفية الطرقية
، وغري  (142)اإلسالم  الرشيد الذي جرى  ليه أ الم التصّوف األوائل كاجلنيد

واإلنصراف إىل ايلوات للطا ة والعبادة واإلجتا  ، والذي ينحو منحى ال هد يف الدنيا
. (143)حنرفوا إىل البدم من املعازف والغنا  والرقث وغري ذل بالكلية إىل اهلل تعاىل. فا

وحتدث  ن هذا بالتفصيل يف كتابه األنوار الساطعة شرح العقيدة النافعة ومما قاله 
. وأّما الفعل فكما اخرت ه مجا ة من جدا  متصوفة ال مان من البدم املذمومة . ندم: "

تددون كاألئمة األربعة وغريهم وه : اليت أمجع  لى ذّمدا وحتريم أكثرها األئمة ا 
وقد يضّمون إىل ذل  الرقث ، العكوف  لى مسام األوتار والدفوف وامل امري

أو اإلتيان ، ورمبا جعلو  بعد قرا ة ش   من القرآن، والفعل يف املساجد، والتواجد
ومن نداهم أو أنكَر  ليدم من أهل العلم  اندو  ومقتو  لعدم ، بش   من الذكر

فليت شعري أّي مذهٍب  .وكثرة املعاندين واملارقني، ائمني باحلق املعاضدين لهالق
وأّي إمام من األئمة قّلدو . وُيخشى  ليدم أن يكونوا من مجلة من قا  اهلل ، انتحلو 

وحيسبون أندم مدتدون"..إىل آخر ما ، فيدم " إندم اختذوا الشياطني أوليا  من دون اهلل
 .(144)قا 

، زي موقفه وحماربته  ذا التّصوف املنحرف  ن اجلادة السليمةوقد وّضح النما
ووصـل إىل الشـركيات الصـرحية يف    ، والذي لـبس لبـوس ايـ  بالت واملمخرقـات    
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ويشـتُد يف رّد  ، األقوا  واألفعا . وكان ُيّصرح بنقد هذ  الطريقة وأصحابدا يف  صر 
، (145)وضـالالت  منا ه  بدٌمأفعا  إ يصدر مندم منويرى أّن ما ، د اواهم وبيان  ورهم

رينمـا احنـرف  ـن    ، ولذل  فقد نقد شيخه وقرينـه إمسا يـل بـن إبـراهيم العلـوي     
الطريقة السليمة فا تقد مـا  ليـه الصـوفية يف زمنـه وصـاربدم وخـالطدم وحنـى يف        

، وبيان خطأ وشنا ة مـا فعلـه  ، وقد بذ  النمازي جدد  يف مناصحته، مند ه منحاهم
وقد أملح الفقيه العالمة النمازي إىل ش ٍ  من ذل  يف ترمجته له  ،لكن العلوي   ير ِو

 .(146)ضمن مشاخيه و قب بقوله: "نعوذ باهلل من احلور بعد الكور"

وقد أشار العيدروس إىل حماوالت الفقيه النمازي هذ  لصّد شيخه وصديقه 
نَّع العلوي  ن ولوج هذا امل لق. وألن العيدروس كان من الصوفية الطرقية فقد ش

 . (147)وذكر أّن األمر بلغ بني اإلثنني إىل )منافرة ومناقرة وأهاج "،  لى الفقيه النمازي

و موما فقد كان شديدا   لى الصوفية الطرقية املبتد ة نّقادا   م رتى إّنه أنكر 
 لى شيخه الطنبداوي ميله إىل أصحاب هذا املسل  وا تقاد  يف جمانني الصوفية إذ 

كما نقد املعت لة ، (148)" لكندا رمبا جتاوزت احلّد إىل اال تقاد يف جمانيندم"يقو  ناقدا  له 
و  مينعُه كونه يف ضيافة وكن  إمام ال يدية اإلمام شرف ، والعقالنيني وال يدية الغالية

وقو  كلمة احلّق يف الرّد  ليدم مستفيدا  من تضّلعه يف  لم ، الدين حييى من نقدهم
خاصة وأّن اإلمام شرف الدين كان إماما  معتدال  ال يرضى ، اجواتقانه احِلَ ، املنطق

وميقُت من ، بالغلّو  ند الشيعة االثنا  شرية يف ايلفا  الثالثة أب  بكر و مر و ثمان
وكان الفقيه العالمة النمازي ، يت ّرأ  لى السّب  م ولبقية الصحابة رض  اهلل  ندم

البالغة والدليل الناصع الواضح. ويذهُب إىل  يعتمُد يف نقدهم ورّد بد دم  لى احل ة
وبأسلوب يقصد منه إقنام املخال  ، توضيح ر ته وتبيني خطأ هؤال  باألدلة

ومن ذل  الرّد  ليدم يف مسألة تفضيلدم  ليا  رض  اهلل .وتبصري  خبطل ما هو فيه
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نعة ملن أراد  نه  لى ايليفتني أب  بكر و مر رض  اهلل  ندما. فقا  يف هذا أبياتا  ُمق
 وضّل  ن طريق الصواب وا دى.، ولكندا رازمة رامسة ملن أبى، احلق

ــا   ــن أرــّب  لي  ــيس مــن شــرِ  م  ل
 بــــل مــــواالتدم كمــــا هــــو وآال
 ررــــم اهلل مــــن ترّضــــى  ليــــه
ــن    ــيمن مّمــ ــا إىل املدــ ــد برئنــ  قــ

 

ــة    ــه بايالفـ ــام قبلـ ــن قـ  ُبغـــ  مـ
ــه ــلدم ووّهــــى خالفــ  وروى فضــ
 و لــــــيدم وصــــــانه بالعفافــــــة

 (149)و قالهـــُم مـــن ســـخافةســـبَُّه أ
 

 آثاره العلمة:

  يقتصر النمازي  لى التدريس واإلقرا  واإلمال  للعلوم العديدة اليت ُيتقندا 
يف جمالس العلم والتدريس يف املدارس ب بيد أو اجلوامع واملساجد بعدن أو إب أو 

،  صر بل شارك مشاركة رافلة يف النشا  التأليف  نثرا  ونظما  يف ، جبلة وغريها
وألنه أتقن  ددا  من العلوم وتضّلع فيدا وبّرز واشتدر فقد رأى أّن من واجبه وتأدية  
حلّق العلم  ليه أن ُيدونه يف مصنفات منثورة ومنظومة بلغٍة سدلٍة قريبٍة لطالب العلم 

 إذ كان هو املقصود األو  من نشاطه التأليف .

حتقيقـه للكـثري مـن العلـوم     وقد أتاح له نبوغة العلم  وقوة رافظته وفدمـه و 
وأن ُيّضـمن كتبـه   ، الشر ية و لوم اآللة وغريها أن يبلغ درجة اإلجتداد واإلسـتنبا  

مجلة من آرائه واجتداداته. كمـا أسـدمت هـذ  املَلكـات يف سـر ة إجنـاز الكـثري مـن         
وأخرى يف شـدر أو قريـٍب   ، فبعضدا ين    يف بضعة أيام وخاصة املنظومات، مؤلفاته

فبعضـدا  ، و ذا فقد كثرت وتعددت مؤلفاته واختلفت يف البسـط واإلجيـاز  من ذل . 
وأخرى أوجـ  فيدـا رتـى أضـحت رسـائل      ، بسَط فيدا رتى جتاوزت مئات األوراق

كما أّن  ددا  من مؤلفاته وضعدا ألغراض  لمية أو توضيحا  ، ومنظومات يف وريقات
لرأي األرجح الذي توصل إليـه يف  أو خالفية بّين فيدا ا، وتبيانا  لقضايا ومسائل فقدية
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وبعضدا وضعدا ن وال   ند رغبة بعـ  احلكـام وخلصـائه مـن العلمـا       ، ضو  أدّلته
إىل غري ذل  من األغراض العديدة اليت كانت ورا  هذ  اجلملة الكـثرية  ، وطلبة العلم

إىل  دن واملالرظ أّنه بدأ التألي  بعد ه رته ، واملتنو ة من مؤلفاته املنظومة واملنثورة
إىل بال  سلطاندا  ـامر بـن داود الطـاهري كمـا سـبقت اإلشـارة أي بعـد أن نـاه          

وخال  بضٍع و شرين سنة الباقية من  مـر  أّلـ  هـذ     ، األربعني من  مر  أو بلغدا
ومنظوماته فقا  األديب أمحد بن ، التصاني . وقد أثنى  دٌد من العلما   لى تصانيفه

وقصائد جليلة متداولـة  نـد   ، " وله مصنفات مفيدةم(17هـ /ق12)ق حممد النمازي
اياص والعام". كما ذكر أّنه انصرف يف آخر  مر  إىل التـدريس واإلفتـا  والتصـني     

 .(151). وقا  اجلنداري "وله مؤلفات واسعة يف األصـولني وغريهـا"  (150)والتألي  املفيد
ا  القاضـ  طـه   . وكـذل  قـ  (152)وقا  تلميذ  أمحد ابن الوزير " وله تصـاني  كـثرية"  

.إخل مـا ذكـرو  مـن كثـرة     ..(154)وذكر النعمان أّن لـه " تصـاني  كـثرية"   ، (153)السادة
فقـد جعـل مـن أولوياتـه رمحـه اهلل      ، وبعضدا منظوم، تصانيفه ومؤلفاته بعضدا منثور

، ورأى أّن الـنظم أقـرب  ، لطلبـة العلـم  ، تقريب بعـ  العلـوم ومـدوناتدا املشـدورة    
ف ا   ـدٌد مـن مؤلفاتـه     (155)وأكثر قبوال ، طلبة العلموأرغب وأيسر وأسدل رفظا  ل

منظوما   لى حبر الرج  ألنه البحر األخ  واألسـدل واألقـرب رفظـا  جلميـع طلبـة      
العلم. لكن مما ُيؤس  له أّن أكثر تصانيفه فهقد وضام نتي ة أسباب بعضدا اتضـحت  

أوقفدا مجيعدا  لى ، لنا متمثلة  يف أّن النمازي قد أوق  أو كتب ابنه احلسن بن صاحل
 ـَدت   – لـى مـا يظدـر     –جامع جبلة. ولكن بعد وفاته وانقـراض نسـله يف جبلـة    

وبعضدا أكلته األرضة ، فُندب بعضدا من اجلامع، وأيدي السَرق  ليدا،  وادي األيام
والكثري تفّرق أيدي سبأ وشّرق ، نتي ة  دم العناية بدا وبغريها مما روته مكتبة اجلامع

 املكتبات واي انات العربية والعاملية.وغّرب يف 
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وبذلت أقصى جددي يف تتبع مؤلفات ، و لى أية را  فقد استفرغُت طاقيت 
وأذكر هنا ما وصل إليه  لم  مما ، النمازي اىل كّل مكاٍن  لمُت أّنه مظّنٌة لبعضدا

و  أو تل  اليت بلغ إلّ   لمدا ، وقفُت  ليه واطلعُت  لى نسخه من القليل املوجود
 أو لعدم وصول  إليدا وه  كالتال :، أق   ليدا لفقداندا وضيا دا

 سلسلة اإلبري  بالسند الع ي .  -1

إىل  وتنتد  إىل  ل   وه  أربعون رديثا  كل أسانيدها من آ  بيت النيب 
النيب 

. وقد رواها بسند  (157). وأريانا  تسمى سلسلة اإلبري  واإلكسري الع ي (156)
 بع  ن شيوخه. ن شيخه ابن الدي

 القو  الوجي  شرح أراديث سلسلة اإلبري . -2

وختريج خمتصر  ا. وقا  يف ، وه  شرح موج  لألراديث األربعني السابقة
مقدمتدا بعد البسملة واحلمد هلل والصالة  لى رسوله وآله وصحبه " وبعد فدذا شرح 

ب اسنادها لطي  ورمٌ  متقٌن مني  سألنيه بع  اإلخوان لألربعني احلديث امللق
. وقد انتدى مندا يف يوم السبت سادس ربيع اآلخر من سنة (158)بسلسلة اإلبري ...إخل"

 .(159)كما قا  -مبن له بثغر  دن ررسدا اهلل تعاىل وسائر بالد اإلسالم 945

 سلسلة اإلبري  واجلوهر املرتفع الع ي . -3

خرى . ووردت  لى نس  أ(160)هكذا جا  العنوان بلفظ النمازي يف املقدمة  
. (162)و ند بعضدم بلفظ " سلسلة النور"، (161)بلفظ " سلسلة اإلبري  يف النسب الع ي 

ووصفدا ، وه  أرجوزة طويلة يف نسب اإلمام شرف الدين حييى بن مشس الدين
وأرجوزة شريفة متضمنة نسب ، تلميذ  أمحد بن  بداهلل الع ي  بأندا: "منظومة طريفة

 .(163)اإلمام متسلسال "
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 نظومة:وأو  هذ  امل

ــد هلل العلـــــّ  األورـــــد    احلمـــ
ــرام  ــال  واإلكـ ــو  واإلجـ  ذي الطـ

 

 القـــادِر الفـــرِد الع يـــِ  الصـــمد    
 والفضــــِل واإلرســــاِن واإلنعــــام

 

 .(164)..إخل

وشرردا تلميذ  أمحد بن  بداهلل الوزير شررا  مستفيضا  مّسا  شفا  الصدور 
إىل شرٍح وتبينٍي من  وذكر أنه أربَّ أن يتربك بشرح ما حيتاج (165)بشرح سلسلة النور

 .(166)هذ  املنظومة

 األندار املتدفقة يف رياض األمثار املقتطفة من األزهار. -4

وهو شرح موّسع يف ثالثة جملدات وضعه  لى كتاب األمثار املختصر من  
 األزهار لإلمام شرف الدين حييى بن مشس الدين. بلغ فيه إىل كتاب احلج.

ازي شرٌح  لى األمثار مجع فيه بني مذهب قا  املؤرخ حييى بن احلسني " وللنم
بعد أن استأذن من اإلمام شرف الدين يف ذكر ، ا ادي )إمام ال يدية( والشافع 

 .(167)مذهب الشافع  يف شرره"

وقد أشاد بدذا الكتاب كّل من اطلع  ليه من  لما  ال يدية والشافعية  لى 
شرح األمثار شررا  رسنا   ذب رٍد سوا  فقا  تلميذ  أمحد بن  بداهلل الوزير " وقد 

مجع فيه فقه العرتة  ليدم السالم وفقه ، العبارة متوسطا  بني البسط واإلختصار
. وقا  حممد بن إبراهيم بن املفّضل " والفقيه العالمة صاحل (168)وأصحابه" الشافع  

جملدات  3النمازي شرح كتاب األمثار لإلمام شرف الدين إىل آخر كتاب احلج يف 
. وقا  السيد لط  (170). وقّرضه اإلمام املؤيد بن القاسم وأشاد به(169)بديعا " شررا 

اهلل بن  ل  بن لط  اهلل بن املطدر بن اإلمام شرف الدين حييى  لى ورقة العنوان 
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من اجل   الثان  من األندار املتدفقة ما نّصه " هذا الثمن الثان  من شرح األمثار 
وج ا   ن املسلمني خريا  حبق حممد وآله وصلى ، هللمحقق النمازي شكر اهلل مسا ي

وأنص  ، ولقد أجاد وأرسن، اهلل  ليه و لى آله وأصحابه وسلم تسليما  كثريا 
. وأشار اىل ما (171)ويف مناسبته املقصود والنداية"، وبلغ يف التحقيق الغاية، وأتقن

 .(173)شررا  مفيدا " بقوله: " وشرَح األمثار (172)اشتمل  ليه من فوائد اإلمام الشوكان 
ويظدر أّن النمازي كان يف نّيته استكما  بقية أبواب الكتاب ولكن رمبا 

أو رأى ، . لعّل مندا انشغاله مبؤلفاته أخرى(174) رضت له  وارض رالت دون ذل 
  لى ما خيث أركان االسالم فقط واهلل أ لم.بعد أن قطع فيه شوطا  أن يقتصر منه 

ُيقـي  لـه    مـن أهميـة هـذا الشـرح وفوائـد  إاّل أنـه        و لى الّرغم مما بيّنا   
وامتداد يد النسـيان والضـيام   ، ويدّ   لى هذا قّلة نسخه املوجودة، االنتشار والذيوم

كونه شررا  لكتاٍب فقدـٍ    ولعّل، و  أق   لى سبٍب مقنع  ذا .اىل بع  أج ا  منه
، رص  لـى استنسـاخه  زيدي قد صرف طلبة العلم من السّنة  ن االهتمـام بـه واحلـ   

كما أّدى اكتفا  طلبة العلم ال يديـة بشـروح أخـرى لكتـاب األمثـار      ، وتداو  نسخه
مـع أّن التوقيعـات   ، لعلما  زيدية اىل  دم ا تنائدم بشرح العالمة النمازي واهلل أ لم

العديدة  لى نسخه املوجودة تدّ   لى أّن بع  طلبة العلم ال يديـة كـانوا حيرصـون    
. ويوجد من الكتاب بأج ائه الثالثة ج آن فقـط همـا   (175)وتداوله بيندم ، لى قرا ته

و  أسـتطع الوصـو  إليـه    ، أما األو  فما ي ا  مفقودا ، الثان  والثالث وقفُت  ليدما
واملكتبـات العربيـة   ، رغم ما بذلت من جدد يف البحث والتقصـ  يف مكتبـات الـيمن   

 والعاملية.

خبّط مالكدا لط  اهلل ابن لط  اهلل بن  فمن الثان  توجد نسخة واردة فقط
، و  أق   لى غريها .(176)صنعا  املطدر حمفوظة يف مكتبة األوقاف باجلامع الكبري يف

 كما   أجد ألصل الثان  أثرا.
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وتدّ  كثرة البياضات  لى أنه ، والثالث توجد منه نسخة وريدة خبّط املؤل 
وقا  يف ، وتسويد بياضاته، سّد فراغاتهو  ُيقي  للعالمة النمازي مراجعته و، مسّودة

، آخر  ما لفظه" قا  مؤلفه وفقه اهلل وسّدد  وإىل سبيل احلّق وّجده وأرشد  وغفر ذنبه
فرغُت من تألي  هذا اجل   املبارك وقت ، وررم غربته، وأقا   ثرته، وفّرج كربه

وتسعمائة صالة الضحى من يوم األرد الرابع  شر من ذي القعدة سنة تسع وأربعني 
أرسن اهلل  اقبتدا. وكان ذل  بد رة اجلراف اليت  مرها موالنا اإلمام املؤل  
لألصل أدام اهلل أيامه.. كتبه مؤلفه صاحل  فا اهلل  نه ورض  رامدا  مصليا  ومسلما  

 . انتدى(177)ربنا تقبل منا إن  أنت السميع العليم" .حموقال  مسبحال 

جه من صنعا   قب ثورة املطدر بن االمام وخرو، ولعّل انشغا  النمازي  نه
شرف الدين  لى والد  قد أّديا به اىل  دم العودة اىل هذا الكتاب بالتبيي  والتنقيح 

 واالهتمام. واهلل أ لم.

 كتاب اإلقتصاد يف شرح بانت سعاد. -5

وهو شرح لهغوي أدب  موج  لقصيدة كعب بن زهري املشدورة بـ )الربدة( قا   
أوله بعد الديباجة " وبعد فدذا تعليق لطيٌ  وشرٌح خمتصٌر منيٌ  لقصيدة النمازي يف 

 .(178)اإلقتصاد يف شرح بانت سعاد...إخل" :كعب بن زهري امل ن  مسيته

وقا  يف آخر  " فرغُت من تصحيحه وتبييضه وقت صالة العصر يوم اإلثنني  
إّب ررسدا اهلل  الثامن والعشرين من شدر ربيع األو  سنة ستني وتسعمائة مبدينة

مبس د الشي  العالمة الول  املشدور شداب الدين أمحد ، تعاىل وسائر بالد اإلسالم
 .(179)بن حممد السكسك  امللقب سي  السنة

كتاب ضيا  الصّباح شـرح العـّدة والسـالح:وهو شـرح مفّصـل لكتـاب: الُعـدة         -6
بافضـل العـدن    والسالح ملتول   قود النكاح للعالمة حممد بن أمحد بن  بـداهلل  
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. وهو فيما حيتاجـه متـول   قـد النكـاح مـن معرفـة       (180)هـ(903املتوفى سنة )
 األركام.. 

وانتفـع  ، وكتاب العدة من الكتب اليت اشتدرت باليمن بني طلبة العلم وغريهم
ــثريا   ــا ك ــاس بد ــن  ، (181)الن ــر م ــرره أكث ــد ش ــندموق ــا  م ــر    ــن  م ــد ب ــرق  حمم حب

يف شــرح العــدة والســالح ملتــول   قــود  ومســا  ضــيا  اإلصــباح، (182)هـــ(930)ت
ومّسـا :   (184) هــ( 972: وشرره العالمة  بداهلل بـن  مـر باخمرمـة )ت    (183)النكاح

 .(185)مشكاة املصباح ملفتاح الُعدة والسالح

 وهـو مـن أوائـل مؤلفاتـه الـيت     ، وُيعّد النمازي أوسع من شرح هـذا الكتـاب  
إىل بـال  وضـيافة السـلطان     هــ مدـاجرا   941وضعدا يف  دن بعد وصوله إليدا سنة 

وقا  يف أوله بعد اإلسـتفتاح " وبعـُد    -كما سبق القو  – (186) امر بن داود الطاهري
فبّن كتاب العدة والسالح ملتول   قود النكـاح تـألي  الشـي  اإلمـام العالمـة مجـا        
الدين حممد بن أمحد بن  بداهلل أب  فضل احلضرم  رمحه اهلل تعاىل كتاٌب  ظيم الّنفع 

غري إنه حيتاج إىل شرح يفتح ، دل الّن م مجع فيه من اآلداب ما يقرب من اإلستيعابس
وحيرر مسائله وُيبني دالئله. فسأل  بعـ  األصـحاب الفطنـا     ، وُيقيد ُمطلقه، مغلقه

وُيـتمم كـثريا  ممـا نقـث  ليـه      ، األجناب أن أضع  ليه شررا  يتضمن ما أشرت إليـه 
فأجبته إىل ما قا  راجيجا مـن اهلل تعـاىل اإل انـة  لـى مـا      مم وجا  باملنت ال ينف   نه.. 

ومّسيتـه " ضـيا  الصـباح يف شـرح الُعـّدة      ، طلب فدـو املعـني القـادر وإليـه املنقلـب     
." إخل. وقد أرا   ليه مرة واردة أثنا  تعليقه  لى نسخته مـن البد ـة   (187)والسالح

لت وأنا أختـار صـحته لكـن    الوردية يف مسألة الطالق فعّلق  لى هامشدا مبا لفظه " ق
وقد قررُت ذلـ  يف شـرح الُعـّدة فلُيراجـع منـه واهلل      ، بشر  أن ُيعرف وجه التمانع

 .(188)كتبه مالكه صاحل وفقه اهلل تعاىل ملا ُيرضيه  نه إنه مسيع جميب", أ لم
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 كتاب جواهر العقد الفريد وبغية املل  الصنديد: -7

ألب  سا  حممد بن طلحة  (189)يداختصر  من كتاب العقد الفريد للمل  السع
 وزاد  ليه زيادات كثرية. ، هـ(652)ت (190)العدوي القرش  النصييب الوزير

بن داود الطاهري سلطان وقد أّل  النمازي الكتاب بطلٍب من السلطان  امر 
 النمازي وقتدا نازال   ند .   دن وكان

اب العقد الفريد كتاٌب قا  يف مقدمته بعد اإلستفتاح والديباجة: أما بعُد فبّن كت
و ّم نفعه ملا فيه من اجلمع بني سياسيت الدنيا والدين.. فالتمس مّن  من ، َ ظهَم وقعه

وأزيد ، وأقربه، وأيصه، وأهذبه، أن أختصر ، ال تسع  خمالفته وال ميكن  مدافعته
 وكنت قد دافعته برهة، وجيري مع مواخر فلكه، فيه ما يسنح ل  مما ينتظم يف سلكه

، من ال مان مع تواتر فواضله إلّ  ومضا فة اإلرسان فلم ي   ُيكرر ذل  ويتلط 
وقّلة إطال   أتردد يف ذل  ، وأنا من قصور با  ، ويتفّنن يف أنوام الرّب ويتصّرف

وقا  يف ، (191)وأتوق .. ومسيته جواهر العقد الفريد وبغية املل  الصنديد..".إخل
ر  غفر اهلل ذنوبه وسرت  يوبه كان الفراغ من آخر  ما لفظه: " قا  مصنفه وخمتص

هـ. رامدا  942اختصار  ليلة ايميس ألربع  شرة ليلة خلت من شدر شوا  سنة 
 . (192)ومصليا   لى نبّيه صلى اهلل  ليه وسلم

، ال بيدي  لى الكتاب ونقل  نه يف كتابه: تاج العروس وقد اطلع املرتضى
 .(193)لصنديد" ببسقا  "جواهر"ومّسا " العقد الفريد وبغية املل  ا

 الفريدة اجلامعة يف نظم العقيدة النافعة: -8

وتسمى أريانا  بـ " النمازية يف العقائد". ويف بع  ، وه  منظومة يف العقائد
 النس  مندا " العقيدة املباركة". وأو ا بعد اإلستفتاح:
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 قــــا  النمــــازيُّ الفقــــرُي صــــاحل
ــه   ــوايف نعمــ ــدا  يــ ــبحانه محــ  ســ

 

ــ  ــد ربــ ــاتحأمحــ ــو الفــ    اهلل فدــ
ــه   ــه ركمــ ــن لديــ ــتمّد مــ  ويســ

 

 إىل قوله:

ــرى أرجــــوزة    ــا تــ ــذ  كمــ  وهــ
 نظمـــُت فيدـــا بعـــد االســـتخارة   

 

ــ ة   ــحة وجيــــ ــة واضــــ  جامعــــ
ــارة  ــحيحة  خمتــــ ــدة  صــــ   قيــــ

 

 وختمدا بقوله:

ــان  مّتــــــت حبمــــــد اهلل كاجلهمــــ
 بــبّب ذات الــُيمن مــن أرض الــيمن
ــنة املشــــدور   أمحــــُد ســــي  الســ
ــا  ــى نظامدــ ــومني أتــ ــو يــ  يف حنــ

ــينا   يف ــ  مخســ ــبعة تلــ ــام ســ   ــ
 

 صــــحيحة  يف اللفــــظ واملعــــان    
ــن   ــ  احلس ــيخدا أب ــريح ش ــدى ض  ل
 بـــــالعلم والصـــــالح والتحريـــــر
 وآخـــــــر احملـــــــرم اختتامدـــــــا
ــا   ــدا مئينـــ ــعا  قبلـــ ــع تســـ  تتبـــ

 

 .(194)...إخل

، وقد اشتدرت كثريا  يف اليمن وغريها من بالد اإلسالم وذا ت واسُتنسخت
    .(195)وتناقلدا طلبة العلم شرقا  وغربا 

 :(196)كتاب األنوار الساطعة يف شرح العقيدة اجلامعة -9

شررا  مفصـال . قـا  يف   ، يف العقائد –السابقة  –وهو كتاٌب شرح فيه منظومته 
، ومبارـُث شـريفة  ، بعد االستفتاح والديباجة ما لفظه: " وبعُد فدذ  نكٌت لطيفة، أوله

، يف نظـم العقيـدة النافعـة    أوضحُت بدا مقاصَد منظـوميت املسـماة بالفريـدة اجلامعـة    
ويصُت فيدا ما فـتح اهلل بـه   ، وسدلُت مبانيدا لقارئيدا، وقّربُت بدا معانيدا لقاصديدا

ومـا رـّرر    ، ومعان  ثابت السـنة النبويـة  ،  لّ  من معان  الذكر بعد استعما  الفكر
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اد وكشفُت فيدا  ن سـاق االجتدـ  ، أئمة هذا الشأن بأنظارهم القوية ومبارثدم ال كية
و  فـُت  ـن التعصـب والتقليـد والعنـاد إذ ال يليـق       ، حبسب ما ُرزقت من املهـــنـَّة 

ــة   ــد وامِلّن ــق وهلل احلم ــب احل ــدة   ، بطال ــرح الفري ــاطعة يف ش ــوار الس ــا األن ومسيتد
وختمدا بقوله: " قا  مؤلفه ضا   اهلل ثوابه فرغـُت مـن هـذا التعليـق     ، (197)اجلامعة"

، 958والعشـرين مـن شـدر احملـرم أيضـا  سـنة        وقت الظدر من يوم ايميس التاسـع 
 .(198)أرسن اهلل  اقبتدا آمني

، وقد رظ  الشرح كما رظيت املنظومة قبلدا بالقبو  والتلق  من طلبة العلم
، . ونظرا  لسدولة  بارتدا وغ ارة حمتواها(199)والعلما  واسُتنسخت وطارت يف اآلفاق

ومندم العالمة حممد بن زياد  .تداأو بشرح  بارا، فقد قام بع  العلما  باختصارها
. ومّسا  " الفوائد النافعة يف رّل (200)م(1723هـ /1135الوضار  الشر يب )ت

 .(201)ألفاظ الفريدة اجلامعة"

ومندم  لى سبيل ، وقّرضدا مجٌع من العلما  وأشادوا بدا ومبا محلته من فوائد
 املثا : إبنه الفقيه احلسن بن صاحل النمازي ريث يقو :

ــا    ومّت ــررا  ُمنقحــ ــد اهلل شــ  حبمــ
 جـــ ى اهلل بـــايريات  ّنـــا مؤلفـــا 
ــه   ــو  رياتــ ــُه بطــ ــا منــ  وامتعنــ

 

ــ     ــّر ومنص ــّل ب ــدي ك ــّق يد  إىل احل
 أبـــان لنـــا التحقيـــق يف ذا املصـــّن 

ــرف   ــات ذات الت خ ــّوأ  اجّلن  (202)وب
 

وقا  فيدا ويف مؤلفدا تلميذ تالمذته القاض  العالمة: طه بن  بداهلل السادة 
 :مقطو ة مندا

  قائد الـدين أضـحت  ذبـة الّندـل    
 أ   النّمازّي اإلماُم احلرُب صاحُل َمْن
ــة    ــ  جامع ــن وه ــدةه لك ــ  الفري  ه

 بنظم شي  الورى يف السـدل واجلبـل   
ــ  ــواُ   ل ــ  ل ــه  ل ــريعة يف يدي  م الش

 (203)أفراد أفضل فرض العني بالكمل
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 وزاد نــورا  بــذي األنــوار ســاطعة   
ــنْ  ــة  لباطــل َم ــراهنُي دامغ  رــوت ب
 مـــا أوردت شـــبدة ُتعـــ ى ملبتـــدٍم
 ج يت خريا  جال  الدين إذ قطعـت 

 

ــل    ــدين باحلل ــام ال ــ ين نظ ــرجا  ي  ُس
 ُيخال  احلـّق جدـال  مـن ذوي امللـل    
ــبل  ــح السُّــ ــا  واضــ  إاّل ورّد جوابــ
 لوامــٌع مــن ســناك أ نــاق ذي خلــل 

 

 يف تقريضدا أيضا : (205)وقا  أمحد بن يوس  )...(، (204)...إخل

ــ   ــة صـ ــُم األئمـ ــا َ َلـ ــدا لنـ  احلأْبـ
ــحبه   ــد وص ــرق اجلني ــن ط ــان    وأب
ــّميا  ــد ُمســ ــّذ الفريــ ــه الفــ  بكتابــ
 بفريــــدٍة منظومــــٍة فاقــــت  لــــى
ــد   ــا  وقـ ــنيفه قلبـ ــفا تصـ ــد شـ  فلقـ

ــو  إىل  :أن يقـــــــــــــــــــــــــ
 

ــارا   ــالم وزاد  إظدـــ ــَم الكـــ  ِ ْلـــ
ــحارا  ــربدم أســــ ــانتني لــــ  القــــ
 للطـــــــالبني بـــــــرا ة أنـــــــوارا
 كتـــب األصـــو  صـــغريها وكبـــارا
ــوارا   ــى أط ــن العم ــو    ــل اجلد  نق

 
 

 

ــل ــه    فاررـ ــْن فاتـ ــه َمـ ــه فبّنـ  إليـ
ــدر    ــوا  بص ــا ر ــل م ــل ال ُيحّص  ب

 

 فلقـــــد أضـــــام أئمـــــة  أخيـــــارا 
 (206)رتـــى ُيطـــاف جلمعـــه أقطـــارا

 

 وقا  فيدا تلميذ  القاض  العالمة صالح بن أمحد املخاليف مقطو ة مندا:

ــاطعه   ــث س ــوار تبع ــت األن ــد مت  وق
ــةٍ    ــٍل وظهلمـ ــت هدـ ــدنا كانـ   قائـ
 فــــأظدر أقــــواال  لكــــّل خمــــال ٍ 

ــا ــثرية   واحتفنــ ــا  كــ ــا  لومــ  فيدــ
 

ــعة    ــظ شاس ــن احلف ــت   ــّررة كان  حم
 فصارت بدذا النور كالشـمس طالعـه  
ــار ه    ــورا  وسـ ــالرّد فـ ــا بـ  وأ قبدـ
ــه  ــدها متابعـ ــا  جتـ ــّددت يومـ  إذا ُ ـ

 
 

 .(207)...إخل
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وورد  ند بعضدم بلفظ " الربق الالئح يف مشاي  ، النور الالئح يف مشاي  صاحل -10
 .(208)صاحل"

ويشتمل  لى تراجم مشاخيه  – (209)ه بفضل اهلل ومّنتهوقد انتديت من حتقيق
كما ، الذين أخذ  ندم العلم يف صبيا باملخالف السليمان  ويف تدامة اليمن ويف زبيد

 ولبع  مشاي  شيوخه ببجياز.، ترجم أيضا  لشيوخ مشاخيه

 لى  -و  ُيسبق، وُيعّد كتابه هذا أو  كتاب يف تراجم الشيوخ يف اليمن  موما 
يف هذا الفنَّ من التألي . ناهي   ن أّنه تضمن تراجم لعلما   ُيرتجم  –لم  رّد  

ولذا فدو مصدر مدم للوقوف  لى النشا  العلم  يف املخالف ،  م أرٌد غري 
 واليمن خال  أواخر التاسع والنص  األو  من العاشر ا  ريني.

 رسالة يف األمر باملعروف والند   ن املنكر: -11

وأصلدا موجود مبكتبة مشرف بن ، ورقة 22أندا تقع يف  ذكر احلبش 
أو االطالم  ليدا  لى ،  بدالكريم احملراب  اياصة يف تع  و  أستطع الوصو  اليدا

 .(210)الّرغم مما بذلُت يف سبيل ذل  من حماوالت

 رفع اإلشكا   ن إبارة ايضب باحلّنا  للرجا : -12

أّلفدا بطلب من شيخه إبراهيم ، ا وه  رسالة يف جواز ايضب باحلنا  للرج
وقد أشار إليدا النمازي يف ترمجة شيخة هذا من ، بن أب  القاسم بن مطري احلكم 

إليدا يف أو  رسالته  ن ايضب باحلّنا   .كما أشار ابن مطري(211)كتابه: النور الالئح
دا وأنه استفاد من، ومّساها " كش  اللثام  ّما يف ايضب باحلّنا  من األركام"

 .(213). كما أورد النمازي يف كتابه هذا ثنا  شيخه  لى هذ  الرسالة(212)كثريا 
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بيتا   290كتاب أنوار أذهان الطهاّلب الُغرر يف نظم خنبة الفكر: وه  منظومة يف  -13
.ونظم فيدا كتاب خنبة الفكر (214)تقريبا  تقع يف كراسة أوراقدا ست  شرة ورقة

وأراد أن يقّربه ، (215)ابن ر ر العسقالن  يف مصطلح أهل األثر لشي  اإلسالم
 وزاد  ليه زيادات مفيدة. قا  يف مطلعدا بعد البسملة:، ويسدله  لى الطالب

 قــــا  النمــــازيُّ الفقُيــــر صــــاحل
 احلمـــــد هلل  لـــــى مـــــا أ مـــــا

 

 وظنُّــــــه يف اهلل ظــــــنٌّ صــــــاحل 
ــّم أنعمـــا   مـــن طلـــب احلـــديث ثـ

 

 إىل قوله:

ــديث  ــة احلــــ ــد  فخدمــــ  وبعــــ
ــني  ــٌل بــ ــُه مب ــ ــورىراملــ   الــ

 ويف  لومــــــه فنــــــوٌن نّيــــــرة  
 أجّلدــــا يف القــــدر خنبــــة الفكــــر
 لكّندـــــا مـــــن شـــــدة اإلجيـــــاز
ــح  ــنظٍم واضـ ــا بـ ــاخرتُت نظمدـ  فـ

ــدة   وزدُت ــال  مفيـــ ــا ُجمـــ  فيدـــ
 وَنظُمدـــــــا  ددتُّـــــــه أنـــــــواُر
ــا  ــا بدــــ ــو أن ُيثيبنــــ  واهلل أد ــــ

 

 ُتحمـــــُد يف القـــــديم واحلـــــديث 
 لقولـــــه فيمـــــا روينـــــا نّضـــــرا
ــرة  ــه تبصـــــ ــثريٌة لطالبيـــــ  كـــــ

ــافظ ا ــر  حل ــن ر  ــام اب ــر اإلم  لعص
 ُتعـــــّد يف التـــــألي  كاأللغـــــاز  
ــاحل   ــِد صـ ــا لقصـ ــُح معناهـ  ُيوضـ
 ال ُيدتــــــدى لكوندــــــا م يــــــدة
 تســـــمية لــــــه بدــــــا أختــــــار 
ــا   ــا نابدــ ــب فيدــ ــَل الطالــ  وجيعــ

 

 وختمدا بقوله:

 مّتــــــت حبمــــــد اهلل كــــــال ل 
ــرين  ــة الّندـــــ ــٍة مدينـــــ  هبلـــــ
 وكـــان هـــذا ايـــتُم يف شـــعبانا    
ــا  ــى متامدــ ــِد اهلل  لــ ــام امحــ   ــ

 رـــــــائ ة يف بابدـــــــا املعـــــــال  
 يف حنـــــــو يـــــــومني وليلـــــــتني
ــا   ــله بيانـــ ــن فضـــ ــا مـــ  ف ادهـــ

 (216)وما روى روباي مـن أركامدـا  
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ــم ال ــدا ثــ ــالُم أبــ ــالةه والســ  صــ
 

ــدى   ــل ا ـ ــه أهـ ــنيب وآلـ ــى الـ   لـ
 

 وقا  ناسخدا ابنه الفقيه احلسن بن صاحل النمازي ما لفظه:

ليوم الثالث وكان فراغ هذ  النسخة مبس د سي  السّنة من مدينة إّب يف آخر ا
هــ( خبـط ولـد ناظمدـا     962والعشرين من شدر رمضان املعظم من العـام املـذكور )  

 .(217)آمني رزقه اهلل العلم والعمل به صاحل النمازيالفقري إىل  فو اهلل ورمحته احلسن بن 

وهـو منظومـة ايضـا يف     :كتاب غاية األمان  يف نظم تدذيب املنطـق للتفتـازان    -14
( نظم فيدا  لـى حبـر الرجـ  كتـاب تدـذيب      336ثني بيتا )ثالث مائة وستة وثال

هــ  792املنطق والكالم للعالمـة سـعد الـدين مسـعود بـن  مـر التفتـازان  )ت       
 . قا  يف مطلعدا:(218)م(1391/

 قــا  النمــازي صــاحل األنصــاري   
 ومندا: 

 وبعــــُد فــــاملنطُق شــــ ٌ    ــــُب
ــذيب  ــائل التدــــ ــذ  مســــ  وهــــ
 نظمــــا  مدــــذبا  وقــــد ّســــميته   

ــو  ــه ويفواهلَل أرجــــــ  يف قبولــــــ
 

ــاري    ــيم البـــ ــُد هلل احلكـــ  احلمـــ
 

 ألجلـــه يســـدل مـــا ُيستصــــعبُ   
ــب   ــى الرتتيــ ــا  لــ ــه نظمتدــ  فيــ
ــه  ــال أهديتـــــ ــٍة وللمـــــ  بغايـــــ

ــٍع ويف   ــع نفـ ــه مـ ــو  قاريـ  (219)قبـ
 

 وقا  يف خامتتدا:

ــاجلواهر   ــد اهلل كـــ ــت حبمـــ  مّتـــ
ــرْين   ــا يــ ــمن مــ ــا يف ضــ  أبياتدــ
ــان   ــالفدم والبيــ ــا بــ ــن رّلدــ  مــ
ــفا    ــاٍ  وصـ ــن ذكـ ــُه مـ ــا َرَلْتـ  ِلمـ

ــاخر   ــا املفـ ــن فّندـ ــوت مـ ــد رـ  وقـ
ــا يـســــــني  ــا طدـ  (220) ّوذتدـــا حبـ

 فمـــــا لـــــه يف  صـــــر  مـــــدان 
ــاىل وكفــــــى ــبنا اهلل تعــــ  فحســــ
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ــا ــا وكـ ــا  ختمدـ ــعبان أيضـ  ن يف شـ
ــتينا   ــتني والســ ــنة الثنــ ــن ســ  مــ
ــالتِ  ــُيمن والصــ ــبّب ذات الــ  بــ
 واحلمــــــد هلل وصــــــلى رّبــــــ 

 

ــا  ــادي نظمدــ ــى يف املبــ  وإن تراخــ
ــا     ــت ِمئين ــد مض ــٍع ق ــِد تس ــن بع  م

ــت يف ــريات ال برر ــن واي  (221)األم
ــحب  ــه والصــ ــنيّب وآلــ ــى الــ   لــ

 

 :(222)الدُّرر يف  لم املنطق -15

، مبتـدئا  بتعريفـه  ، بسَّـط فيدـا  لـم املنطـقّ    ، وه  منظومة أيضا  يف  لم املنطق
ومعان  مركّ ة ميسـرة  ، ( بيتا  تقريبا  يف لفٍظ موج 117و دُد أبياتدا ) .إخل وأقسامه..

 ر الرج . و  يسر فيدا مجيعدا  لى حب

ويف الروضة الشريفة ألرد أصدقائه ، ويظدر أّنه أّلفدا وهو يف املدينة النبوية
و ناية ، وصيغة املخاطب فيدا، ورمبا كان من آ  األهد  كما يدّ   لى ذل  مطلعدا

 أرد  لمائدم بشرردا.

 قا  يف مطلعدا:

 نــ ال قــد قــا  مــن هــوار املصــطفى
 أرــّق مــا نطــق املنطيــق إن  قــال    

 لصالة  لـى املعصـوم مـن خطـأٍ    ثم ا
 

ــرحتال   ــه م ــ   ن ــيس يبغ  مســتوطنا  ل
 بـــه هـــو احلمـــد هلل العظـــيم  ـــال
ــال   ــة جع ــى ر  ــال  وأوف ــوال  وفع  ق

 

 إىل قوله:

ــه اشــتغال  ــا ب ــالعلم أوىل م ــُد ف  وبع
ــد   ــه التق ــ ٌّ ورتبت ــا هــو آ ل ــه م  ومن
ــالعلم أمجعــه    ــال ف ــذين إن رص  ه
 فكن رريصـا  وال تسـأم أهخـ َّ فـبنْ    

 

-- 

 (223)بعد فرض الوقت إن رصال ذو همة
 ثــم ِكــال (224)يــــم كــالنحو وامليــ ان

 ســدٌل  ليــ  بعــون اهلل فاشــتغال    
 ُسـؤ  واألمـال  وفيَت بالشر  نلت ال
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 مي ان العلـومِ  ظم  أهذُبوهآ أنا يف ن
ــا ال  ــه مبـ ــّل فيـ ــه وال أهخـ ــّد منـ  بـ

 فقّر  ينـا  وطـب نفسـا  فـديت  ِمـن     
ــة لــــ  يف ــا دررا  منظومــ  فداكدــ
ــا ُدررجا  ــررا  مسيتدـ ــوت غهـ  وإْذ رـ

 

ــروض وال  ــ ان الَعــــــــ  مبيــــــــ
ــدال    ــد س ــعيٌب فق ــه تش ــا في ــ  مب  آت
ــال  ــُه رصــ ــا َأمَّلَتــ ــلٍّ ويفٍّ فمــ  خــ
 سل  البسيط من العقد الـذي كمـال  
 رّقــت فراقــت معانيدــا فتــىج َنــُبال    

 

 . وقا  يف خامتتدا:(225)...إخل

 وقــد وفيــُت مبــا قــد ُرمــُت يف مائــةٍ 
 يف النص  من صفٍر يوما   لى سـفرٍ 

ــد هلل ــتحٍ  واحلمــ ــتٍم ومفتــ  يف خــ
 ثم الصالة  لـى املختـار مـن مضـرٍ    

 

ــال     ــت ُرل ــا  أهلبس ــرة بيت ــبع  ش  وس
 حبـــو  هـــاٍد غفـــوٍر لطفـــه مشـــال 

 (226)وكّل راٍ  من األروا  إذ كمـال 
 واآلُ  والصحُب مع أتبا ـه الفهضـال  

 

شرَح فيدا بع  أبياتدا ، أو وضع  ليدا رواش ، وقد شرح هذ  املنظومة
 .(227)ومسا : مغاص الفكر القتناص الدرر، القاسم األهد  العالمة سليمان بن أب 

 القو  الباهر يف تفضيل را  الغّ  الشاكر  لى الفقري الصابر: -16

وقد أرا   ليه يف اجل   الثالث من كتابه " األندار املتدفقة" فقا   ندما تكلم  ن 
اللـدم   :ناس حبـديث وَتعّلق مجا ة من ال، أو الفقري الصابر، التفضيل بني الغ  الشاكر

قا  بعد كالم له  لى هذ  املسألة " وقد ذكرُت أدلته مبسوطة  (228)أري  مسكينا .. إخل
يف تألي  لطي  مسيته " القـو  البـاهر يف تفضـيل رـا  الغـ  الشـاكر  لـى الفقـري         

 . والكتاب مفقود.(229)الصابر"

حل بن صديق تبصرة الصبيان وتذكرة اإلخوان: ورد منسوبا  إىل حممد بن صا -17
وورود إسم حممد وهٌم من الناس  واهلل ، . فلعّله لصاحل النمازي(230)احلنف 
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ورمبا كان لوارد من بنيه ، أ لم. وكذل  احلنف  والنمازي شافع  كما هو معلوم
 يسمى حممد واهلل أ لم.

 تعليٌق  لى منظومة البد ة الوردية: -18

سخة املباركة وقت صالة " فرغت من تعليق هذ  الن :قا   لى نسخته مندا
وذل  مبن ل  بدار القبة من  952الضحى من يوم ايميس  شري حمرم احلرام سنة 

 .(231)ه رة اجلراف"

 السالف يف أخبار اليمن واملخالف:-19

نسبه إليه أمحد بن حممد النمازي يف كتابـه: خالصـة السـالف يف أخبـار صـبيا      
، العالمة الفدامة شـي  مشـاي  اإلسـالم    واملخالف. فقا : " قد بلغ  أّن سلف  الوالد

نور الدين صاحل بن صديق بن  ل  النمازي أنـه أّلـ  مؤلفـا  بـديعا  يف      ()أبو احلسن
أخبار املخالف السليمان  وبالد القطـر اليمـان  ومسـا : السـالف يف أخبـار الـيمن       

مـن اهلل   وقد تتبعت يف البحث  ن ذل  املؤل  املبارك إىل أن مّت لنا العون، واملخالف
فلما طالعته وجّدته مؤلفا  رافال  قد اشتمل  لى كثري من األخبـار  ، تعاىل بالعثور  ليه

 .(232) املفيدة والروايات السديدة.."

كذا قا  أمحد النمازي يف خالصة السالف. والكتاب إن صّح ما يقوله يف ركم 
مازي. واهلل هناك دالئل قد ُتضع  نسبة الكتاب للعالمة صاحل الن لكّن، املفقود
 أ لم.

منظومة  لى رروف املع م يف مكارم األخالق واآلداب مّساها: اإلشارات  -20
 الرضّية أو ا: باب فضل الذكر.  العلّية واآلداب

 حبضور القلب هلل ررف األل : أفضل األشيا  ذكٌر
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 وآخرها: باب رسن الصحبة.اليا  التحتية:

ــعْ   ــحاَب وارفــ ــِر األصــ ــا ســ  يــ
ــدَّم أ  ــِر اللــــــ ــرييّســــــ  مــــــ

ــالذي   ــ  ومــــــ ــا إ ــــــ  يــــــ
ــالمٍ  ــررَّم بســـــــــــ  وتـــــــــــ

 

 املذلَّـــــــة (233) ـــــــندُم ذيـــــــل 
 واقضـــ  لـــ  مـــا أنـــت أهلـــه    
 صـــــــّل تفصـــــــيال  وُجملـــــــة

ــار   ــغ املــ ــه (234)يبلــ  (235)وأهلــ
 

 كتاب العبارات اجللّية يف شرح اإلشارات العلّية واآلداب الّرضية: -21

 وهو شرٌح لقصيدته يف مكارم األخالق واآلداب السابق ذكرها.

له بعد اإلستفتاح: " وبعد فدذا شرح لطي  ورمٌ  متقٌن مني  وضعته قا  يف أو
وراكيـت  ،  لى قصيدت  املوضو ة يف مكارم األخالق واآلداب  لى رروف املع م

و  آُ  جدـدا  يف حتقيقـه   ، هذا املعنى غالبا  يف استدالل  باآليات واألراديث املهخرَّجـة 
و  أسـتدّ  حبـديٍث ضـعيٍ  وال    ، فيـه فبنَّ صارب البيت أدرى مبـا  ، وتوضيح معانيه

و  أتعّلق فيـه بـذكر ُمعضـٍل وال مضـطرٍب وال مقطـوم بـل مبـا        ، منكٍر وال موضوم
أخرجه البخاري ومسلم وغريهما من األئمـة.. ومّسيتـه: العبـارات اجللّيـة يف شـرح      

وباهلل ال سوا  أستعني فدـو املوفـق واملعـني وهـو     ، اإلشارات العلية واآلداب الّرضية
.. وقا  يف آخر  ما لفظه: "قا  مؤلفـه كـان اهلل لـه وليـا  وبـه      (236)رسيب ونعم الوكيل
ختمته وقت صالة الظدر من يوم األرد يمـس بقـني مـن شـدر     ، رفيا  وزاد يف مّدته

وكان ذلـ  مبن لـ  بثغـر  ـدن ررسـدا اهلل      ، صفر من سنة ثالث وأربعني وتسعمائة
 يح البخاري:رسالة يف رجا  إسناد  لصح -22 .(237)آمني

قا  يف أو ا: " هذ  صفة رجا  إسنادي لصـحيح اإلمـام حممـد بـن إمسا يـل      
 ووفيـاتدم.. ، ومواليـدهم ، بّينـت فيدـا أرـوا  رجالـه    ، البخاري رمحه اهلل إىل مؤلفـه 

 .(238)إخل"
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كما سـرد لـه القاضـ   بـداهلل النعمـان جممو ـة مـن املؤلفـات  لـى سـبيل           
 واهلل أ لم وه : .يف ركم املفقود اآلنوكلدا ُتعّد ، االختصار ودون تفصيل

 كتاب: أفرد فيه األراديث القدسية. -1

 كتاب يف أصو  الفقه. -2

 شرح  لى ألفية ابن مال . -3

        .(239)فتاوى مفيدة -4

 .(240) -كما يقو   -وذكر أّن له يف التصّوف كتبا منظومة ومنشورة وكلدا مشرورة 

 واش  والشروح  لى بع  املدونات ومندا:وأشار النمازّي إىل أّن له بع  احل

شرح لطي   لى منظومة شيخه اجل از )لب التلخيث يف املعان (. فقا   لى  -1
 .(241)هامشدا: " قرأت هذ  املنظومة  لى مؤلفدا... ول   ليدا شرح مفيد"

 .(242)تلخيث البدر املنري البن ر ر :رواش  مفيدة  لى كتاب -2

 .(243)ة يف  لم القرا ات املعروفة بـ " املقدمة اجل رية"راشية  لى املنظومة اجل ري -

ومـدائح  ، وهناك قصائد  ديـدة ذات أغـراض متنو ـة يف احلـث  لـى العلـم      
 تيسر ل  مجع بعضدا.، ويف جوانب من العلم، (244)نبوية

كما ذكر فوائد  ديدة مندا فائـدة يف فضـل السـواك وقفـُت  ليدـا يف مكتبـة        
 . (245)اإلمربوزيانا

، هذا ما استطعت الوصو  إليه من مؤلفـات الفقيـه العالمـة صـاحل النمـازي     
خاصـة وأّن النمـازي قـد    ، (246)ورمبا كانت هناك مؤلفات أخرى   يصل إليدا  لمنـا 

لكّن هـذا اجلـامع    -كما تقّدم معنا -وخ انة كتبه  لى جامع جبله ، أوقَ  مجيع كتبه
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بطبيعـة احلـا  مكتبـة النمـازي      والسـرقة. وكـان مندـا   ، تعرض أكثر من مرة للندـب 
وال رـو  وال قـوة إال   ، (247)وأكلته وأفنته األرضة، وبعضدا طالته يُد البلى، املوقوفة

 باهلل.

 مناصبه وعالقته حبكام عصره:

كمـا  –وتفاصـيل رياتـه   ،  لى الّرغم من قّلة املعلومات  ن شخصية النمازي
 إاّل -سبقت االشارة

ومـدونات التـاري    ، ت اليمنية  لى وجـه ايصـوص  أّن املُنّقب يف ثنايا املؤلفا
 لـى   (248)وما ورد مـن خـوارج الـنث ورـرود املتـون     ، احملل  للمخالف السليمان 

سيخرج ال ش  حبصيلة جيـدة  ، وبع  ما سلم من خ انة كتبه، بع  مؤلفاته الباقية
، سامقةيستنبطه مندا دالالت  لى أّن العالمة النمازي رمحه اهلل كانت له مكانة  لمية 

ومـا  ، وشدرة بني  لما  زبيد وغريها جعلته يتبوأ مناصب التدريس واالفتا  وايطابة
 يف ركمدا من املناصب أمجلدا  لى النحو التال :

 التدريس:

 ندما ررل من بيت الفقيه ابن رشيرب بعد أن تلقى العلم  لى يد مشاي  ب  
بيد ملواصلة اإلست اد  من قاصدا  مدينة ز –كما سبقت اإلشارة  –مطري احلكميني 

وأثنا  تلقيه العلم  لى بع  مشاي  ، العلم كانت سّنُه ريندا قرابة السابعة والعشرين
رأى يف نفسه األهلية وبلوغ مرتبة التدريس وخاصة بعدما رصل  لى ، العلم يف زبيد

ن والعالمة أبو القاسم بن جعما، اإلجازة العلمية من مشاخيه ومندم العالمة امل ّجد
 :(249)الذي أجاز  وأذن له يف التدريس والفتوى فقا  يف إجازته له

ــاحل   ــازي صـ ــ ُت للنمـ ــد أجـ  وقـ
ــا  ــن أرادُ  بدـــ ــدّرس َمـــ  وأن ُيـــ

 روايــــة   ّنــــ  بلفــــٍظ صــــاحل    
 لعّلــــه يــــ داد  لمــــا  وَبَدــــا..اخل
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للحصو   (250)م إىل الوال  رسني الروم 1524هـ /930فكان أن تقّدم سنة 
ى مدارس زبيد وقد ذكَر يف كتابه النور الالئح مالبسات  لى وظيفة التدريس يف إرد

ما وقع له رينما كهتب امسه يف ذيل قائمة أمسا  املتقدمني اليت قدمدا شيخه 
وضّمت قرابة  -وكان ُمفوضا  من قبله الختيار املدّرسني  -الطنبداوي للوال  رسني

اضبا   ليه ملخالفته له املائتني من املرشحني للتدريس ويظدر أّن شيخه كان ما ي ا  غ
وأفتى النمازي مبا خيال  ذل  رتى ذام ، يف بع  الفتاوى اليت أفتى فيدا هواب

ف عله آخر األمسا  يف القائمة قاصدا  إضعاف رظه يف احلصو   لى ، (251)وشام
هذ  الوظيفة لكن شا  اهلل أن خيتار األمري رسني الروم  آخر اثنني يف القائمة وكان 

. فاستمر (252)ازي أردهما. ومن ثم  ّينه مدّرسا  يف املدرسة امليكائليةالعالمة النم
م فرتكدا 1534هـ/941مدرسا  فيدا مع مواصلة تلق  العلم  لى شيوخه رتى سنة 

، والتعّدي  لى أموا  األوقاف، وررل من زبيد بعد أن الرظ كثرة الفساد فيدا
كانت رواتب املدرسني و، وايلل اّلذي تطرق اليدا رتى اختلطت بأموا  ررام

فارحتَل إىل  -وكانت مصدر رزقه  -تصرف مندا. فلّما تبّين له هذا زهدت نفسه فيدا
، أفضل استقبا  الطاهري داود بن  امر السلطان مدينة  دن ريث استقبله سلطاندا

 وررب به وأ لى من مكانته.

  دن و  يتيسر الوقوف  لى نّث واضحٍ ُيفيد بأّن النمازي خال  مكوثه يف
وإن كان ال يبعُد ، م قد قام بالتدريس1438هـ/945إىل  م1534هـ/941من سنة 

أن يكون قد أقام له دروسا  يف جامع  دن الذي كان خيطب فيه حبضرة السلطان  امر 
 بن داود واهلل أ لم.

كان ، ورينما خرج مندا وقصد صنعا  ون   يف بال  اإلمام حييى شرف الدين
، (253)وغري  من العلوم يف جامع االمام حب  اجلراف، اصةيعقُد دروس احلديث خ

وأخرى يف قصر ، وأريانا  يكون ذل  حبضور اإلمام مّرات يف اجلامع املنسوب اليه
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وكتابه ، ورمبا مبن   النمازي نفسه. وكان مما دّرسه وأمال  صحيح البخاري، االمام
. وقد (254)م والفنون سلسلة اإلبري  واإلكسري الع ي  وشرردا وغري ذل  من العلو

والوافدين  ليدا من أهل املخالف ، قصد دروسه يف هذا اجلامع طلبة العلم من صنعا 
 السليمان  وطالبه كما سبق ذل  يف مبحث تالمذته.

، م1547هـ/954وأو  ، م1546هـ/953و ِقَب مغادرته صنعا  يف آخر سنة 
امعدا. يدّ   لى هذا قو  باشر التدريس يف ج (255)واستقرار  بعد ذل  يف مدينة جبلة

ثم يف جبلة وأقام بدا ، إبراهيم بن القاسم يف طبقات ال يدية الكربى " ثم سكن تع 
يف مدينة  (257).كما كانت له دروس يف جامع سي  السنة(256) لى التدريس والفتوى"

 .(259). قا  يف خالصة السالف: " وكانت له رلقة يف جامع سي  السنة ببب"(258)إب

وتفديم الطلبة ، مع رسن اإللقا ، واإلمال ، زي حبسن التدريسواشتدر النما 
وتيسري العلوم وتذليل صعوباتدا وقد أمجل النعمان هذ  امل ايا لدروس النمازي يف 

وقد استمر  لى اإلقرا  ، (260)و بارة رائقة"، قوله: " وكان له يف التدريس إمالٌ  رسن
والعربية رتى آخر يوم من ، عقيدةوال، والتدريس يف فنون العلم من الفقه واحلديث

 رياته رمحه اهلل.

 واحلسبة:، منصب الفتوى

يظدر أّن النمازي رمحه اهلل   خيرج من املخالف وتدامة يف أواخر سنة 
وذام ، وأصبح مؤهال  لإلفتا ، وإاّل وقد بلغ يف العلم درجة  الية، م1521هـ/927

له وظيفة التدريس  وقد أتارت، ذل   نه  قب رصوله  لى إجازات شيوخه
، والشتدار  بعدم التقليد واملتابعة.الّرمسية يف مدارس زبيد أن جيمع بيندا وبني االفتا 

وركونه اىل استنبا  األركام واألجوبة  لى ، واال تماد  لى ما يظدر له من األدّلة
قصد  ، وأرا   لما  املذهب الشافع  املشدورين، املسائل والفتاوى من النصوص



 321     د. حممد منصور احلاوي..     الفقيه العالمة صاحل بن الصديق النمازي األنصاري 

من زبيد وغريها للفتوى. و لى الّرغم من أّنه ليس من الواضح إن كان معّينا الناس 
 -وهو األقرب–أو قام به ارتسابا  ، بصفة رمسية يف هذا املنصب إّبان وجود  يف زبيد

معتمدا فقط ، واستقالليته يف الفتوى، إاّل أّن املستفتني كانوا يقصدونه ملكانته يف العلم
ولذل  يذهب  غري منساٍق اىل اتبام شيوخه فيما ُيفتون به -كما سبق  - لى الدليل 

ملعرفة رأيه يف بع  املسائل والفتاوى اليت تصدر  ن بع   اليه بع  املستفتني
األمر اّلذي ، فُيوضُح  م أجوبتدا وفق ما هدا  إليه  لمه واجتداد ، مشاخيه املعاصرين

 ا يف ررٍج معدم.فيوقعه هذ، يصل إىل خمالفة بع  شيوخه فيما اجتددو 

، واملالرظ أّنه كان دقيقا  يف استخراج أدلته وتوضيح نصوصه وآرائه يف أجوبته
وجيتدُد يف إدراك الصواب دون النظر فيما صدر فيدا من العلما  السابقني من أجوبة. 
وكان كثريا  ما يصيب ويتضُح له بعد الفتوى أّن غري  ممن سبقه من كبار أئمة املـذهب  

. وبق  أثنا  إقامتـه يف زبيـد مقصـد املسـتفتني مـن      (261)اجتدد فيه النمازي قد قا  مبا
 امــة النــاس وغريهــم. وكــان بعــ  مشــاخيه يراســله بــبع  اجتداداتــه يف فتاويــه 

بل ويطلُب إليه ثقة  مببلغه من العلم أن ينظر فيدا ويصوب ما يرى أّنه ، ويستشري  فيدا
نمازي يف التنقيح وال يادة  ليدا مبا آتا  اهلل من فال يرتّدد ال، أو ي يد فيدا ما يرا ، خطأ

 لم وبصرية ورسن استنبا  فيوضح له جوانب تكون قد خفيت  لى شيخه. وهـذا  
و نـدما   .(262)فيه داللة  لى ما بلغه النمازي من فقه وتضلٍع يف غري  من فنون العلم
منصب الفتوى وصل إىل  دن  رف له السلطان  امر بن داود مكانته يف العلم فوّلا  

ويأخـذ مبـا ُيفـيت بـه رتـى وإن خالفـه       ، . وكان يرجع إليه يف كل األمور(263)يف  دن
 .(264) لما   دن. وذل  ثقة  بعلم النمازي ومكانته"

وكان السلطان  امر بن داود ُيعّو   ليه كثريا  هانب اإلفتا  يف األمر باملعروف 
ن ُي ّلـه ويعـرف لـه مكانتـه يف     وسا د   لى ذل  أّن السلطان كا، والند   ن املنكر

فما أفتى به العالمة النمازي أخذ به السلطان دون الّنظـر إىل  ، وين ُ   ند قوله، العلم
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ومن ذل   لـى سـبيل املثـا  أّن النمـازي     ، خمالفة  لما   دن لبع  فتاوى النمازي
ن بناها بع  النصارى. فعارضه يف هذ  الفتوى كثرٌي مـ  (265)أفتى بددم كنيسة يف حلج

لكّنـه رـاّجدم ووّضـح أدّلتـه     ،  لما   دن وذهبوا إىل  دم صحة ما أفتى به النمازي
وذكر له أّنه ثبت  ن النيب صلى اهلل  ليه وسلم الند   ن ، وبيّندا للسلطان، الشر ية

فاقتنع  .و) دن( ج ٌ  من هذ  اجل يرة، استحداث ش ٍ  من الكنائس يف ج يرة العرب
وأمر بددم ، فصّوب ما أفتى به وأخذ به، ووضوح أدلته، تهقوة ر  السلطان ملـّا رأى
 الكنيسة فُددمت.

وغضب أولئ  املعرتضون وأرسلوا اىل زبيد يعرضون املسألة  لى كبري مفتيدـا  
رتـى  ، ريندا أب  العباس الطنبداوي وكانوا ينتظرون أن ُيفيت بغري ما أفتى به النمازي

ف ـا ت فتـوى شـيخه     .السـلطان  أمـام  يتخذوا من ذل  ُرّ ة  لـرّد فتـوى النمـازي   
 .(266)وانقلبوا خاسرين ، فكهبتوا، الطنبداوي موافقة لفتوا 

والصـدم  ، كما كان للنمازي موقٌ  آخر يف األمر باملعروف والند   ن املنكـر 
باحلق لوجه اهلل ودون خشية من أرٍد وذل  رينما رأى انتشار شرب ايمر يف  ـدن  

مام جتار الشـرق والغـرب مـن مسـلمني وغـري مسـلمني.       نتي ة كوندا مينا ج مفتورا  أ
فنصح للسلطان وأشار  ليه بالسع  إىل منع ايمور وإزالتدا مـن  ـدن ومعاقبـة مـن     

 .(267)يشربدا ويرّوج  ا. ففعل

وحمـَ  النصـيحة   ، وقد قام النمازي خال  مكوثه يف  دن ببريا  هذ  الشعرية
وانتداكا  حلرمة األخـالق.  ،  ن الشرم للسلطان يف مجيع األمور اليت يرى فيدا خروجا 

ومن ذل  أنه صارح السلطان بأن يكون له موق  رازم وصارم مـن فئـات املخنـثني    
ولعّلـه   يقـم   ، وإخراجدم مندا بعد أن طغى شّرهم وكثر فسـادهم ، والبغايا يف  دن

ى أو رمبـا كـانوا متسـاهلني  لـ    ، أرٌد من  لما   دن قبله  لى إنكارها أمام السلطان
وقـام  ، وقـد اقتنـع السـلطان مبـا طلبـه الفقيـه      ، غرار موقفدم من هـدم كنيسـة حلـج   
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كما ألـ م والتـه و مالـه يف نـوار       م.1535هـ/942وُنّفذ هذا يف سنة ، ببخراجدم
. وهكذا قام بدذ  (268)اإلقليم بنا ج  لى نصيحة العالمة النمازي له بفعِل ذل  ففعلو 

 الطاهري  لى ذل  ثقـة بـه وبعلمـه وصـالره.    وسا د  السلطان ، الشعرية خري قيام

 .والصالح، واالرسان بالعد  موصوفا  كان السلطان هذا أّن  ن ناهي 

وكـذل  يف  ، يأتيه املستفتون فيدا مـن كـّل صـوب   ، كان مقصدا  للفتوى، ويف جبلة   
مدينة إّب رني يذهب إليدا لإلقرا  والتدريس واإل تكاف أياما  من رمضان يف جـامع  

رتى اشتدر  نه ذل . يدّ   لى هذا قو  أمحد النمازي: " كان من األئمة ، لسنةسي  ا
، رياته مقيما   لى التدريس والفتوى  لى مّر الشدور واأل وام ا تددين.. وكان جّل

وأّكد  إبراهيم بن القاسـم بقولـه: "   ، (269)واملرجع إذا درجت املشكالت  لى األ الم"
. وأشـار إىل اشـتغاله   (270) لـى التـدريس والفتـوى"   وأقـام بدـا   ، ثم جبلة، سكن تع 

 التدريس والفتـوى والتصـني   بالفتوى النعمان الضمدي بقوله: "و  ي   بدا مقيما   لى 
 .(271)إىل أن انتقل بدا إىل رمحة اهلل تعاىل "

ــا     ــب القض ــه منص ــرض  لي ــد ُ  ــنة   ، و ق ــد س ــه يف زبي ــى تولّي ــد  ل  وأهري
يف  رض كالمه  ن توسطه لصارٍب له يف وذكر ذل  ، م لكنه ا تذر1532هـ/939

و ـدم  ، . بعد أن ُ رضت  لـّ  مـرارا  فامتنعـت مندـا يطرهـا     .وظيفة القضا  بقوله "
.وُيفدم مما ذكر  يف آخر كتابه جواهر العقد الفريد أن السلطان  امر (272)املعاون  ليدا"

 بن داوود قد  رض  ليه القضا  يف  دن فا تذر.

 اخلطابة:

 دن أوكل إليه السلطان  امر القيام خبطابة جامعدا الكبري.  رينما وصل إىل
ويبدو أنه اجلامع الذي كان ُيصل  فيه السلطان نفسه. وقد ذكر هذا املنصب تلميذ  
أمحد بن  بداهلل الوزير فقا  يف  رض ذكر  حملاسن شيخه" وتوىل منصب ايطبة مبدينة 
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وقد استمر النمازي خطيبا  رتى . (273)وصارب األمر بدا يومئذ  امر بن داود"،  دن
يمان باشا ايادم سنة مقتل األمري  امر  دوانا  وظلما   لى يد القائد العثمان  سل

. وملكانته الكبرية يف بال  السلطان  امر  ّدد حي  بن احلسني يف (274)م1538 /945
  لما   دن. ذكر ذل  يف سياق كالمه  ن  لما  الشافعية اّلذين وفدوا  لى االمام

 شرف الدين يف صنعا .

 عالقته باإلمام شرف الدين حييى ومكانته عنده.

أقـام يف كنـ  اإلمـام حييـى      (275)هـ945و ندما ررل إىل صنعا  يف آخر سنة 
 ومن لة   اليـة ، وكانت له  ند  مكانة  ظيمة، شرف الدين ما يقرب من تسع سنوات

معاملـة كبـار العلمـا     و املـه  ، وأه  ب به أميا إ  ـاب ، و لمه، فقد  رف له قدر 
ومستشار  ومن خاصة راشيته ، رتى أصبح جليسه اياص، وِ لية القوم ورفع من لته

ودخل  لى اإلمام شرف ، وُيعّبر  ن ذل  النعمان بقوله "فع م إىل صنعا ، املقربني إليه
 فكان من أ يان جلسائه ال ُيفارقه، وقام بكفايته، وأن له من لته، الدين فعّظمه واررتمه

وحيكـ  تلميـذ  أمحـد بـن      .(276)ورمبا  ادَلـُه يف احململ وقت السفر"، سفرا  وال رضرا 
وقّربـه  ، ورفـع حمّلـه  ،  بداهلل الوزير  ن هذ  املكانة  ند اإلمام بقولـه: فـأكرم من لـه   

 (278). والتعكـر (277)ومّلكه ضيعتني هبـل صـرب  ، وأفاض  ليه س ا  إرسانه، وأدنا 
وهو اآلن من األ يان الذين ُيالزمون احلضرة ، خبرٍي كثري احملروسني تعود غّلتدما  ليه

 .(279)ويتشاركون مب اذبة أطراف املراجعة يف العلوم الدينية"، اإلمامية

 (280)وأ ظـم مكانـة  ، ولبَث طيلة مقامه  ند اإلمام شرف الدين يف أرفع من لـة 
ب يد ُّ  لى ذل  كونه أرد الشـدود  لـى كتـا   ، رتى أصبح من خاصة اياصة  ند 

فقد اختار  اإلمـام   –تلميذ النمازي  –والية العدد البن اإلمام  ل  بن شرف الدين 
وموضع مشورته ليشـدد  لـى هـذا الكتـاب الـذي      ، مع بضعة أشخاص من خاّصته
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مّسا  الشريف " كتاب استخالف  ل  بن شرف الدين" يوم األربعا  لعشـر خلـون مـن    
معنا أّن  ليا  املهستخل  هو تلميذ . وسبق (281)م 1545 /952مجادى األوىل من سنة 

وهـذا مـا أغضـب املطدـر اإلبـن      ، وال يبعد أن يكون طرفا  يف هذا الرتشيح، النمازي
األكرب لإلمام شرف الدين فأسّرها للنمازي يف نفسه وكـان سـببا  يف حتـري  األتـراك     

تفـق   ليه يف تع  رتى استولوا  لى ضيعتيه اللتني وهبدما له اإلمام شرف الـدين لري 
ووافق ذل  العالقـة الغـري جيـدة بينـه وبيـندم منـذ مقتـل        ، (282)بدما ويتعّيش مندما

فأرادوا الّنيل منه رينما خرج إىل تعـ  ليسـتنقذ أموالـه مـندم     ، السلطان  امر يف  دن
فاّضطر اىل ا رب إىل زبيد والتخف  سنة كاملة ، رتى بلغ بدم األمر إىل أن هّموا بقتله

رتـى سـعى لـه لـدى      -كما تقدم -الرمحن بن رسني األهد لدى صديقه السيد  بد
وأن يسـكن ريثمـا   ، الوالة العثمانيني واستخرج له أمانا  ومرسوما  باجلاللة واإلررتام

. فلما ارحتل النمازي إىل جبلـة وسـكندا  تكـن لـه     (283)وُيعامل معاملة العلما ، أراد
ثمـانيون قـد بسـطوا سـلطتدم     إذ كان االتراك الع،  القة بأّي راكم طيلة رياته هناك

كما جتّنب التعّرض  م بنقٍد أو غـري   لـى   ،  لى تل  النوار  فت ّنب االتصا  بدم
وانصرف بكّليته إىل التدريس والفتوى  .الّرغم من تصرحيه أرينا  بأّندم ظلمة ومعتدون

 رتـى وافتـه املنّيـة رمحـه اهلل     -كما سـبق   -، ارتسابا  واالشتغا  بالتصني  والتألي 
 .(284)تعاىل

 وصف العلماء له وثناؤهم عليه:

ودماثة ايهلق  رفدا له كـل  ، تبوأ الفقيه العالمة مكانة  الية من العلم والفضل
وفتاويه سوا  من ، أو اطلع  لى مؤلفاته، أو اغرتف من  لمه، من اتصل به أو جالسه

الناهلني من ، لعلم أو املتلقني  نه واملستفيدين من إرثه ا، وتالمذته، شيوخه أو أقرانه
وقد التقى  لى إجالله والثنـا   ليـه الشـوافع    ، غ ير  لمه املبثوث يف متون مصنفاته

 وال يدية  لى ردٍّ سوا .
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ووصفه بالعلم والفقه والتحقيق ، واملالرظ أّن كثريا  مّمن أثنى  ليه الثنا  احلسن
ا مـن املسـتفيدين   وإّمـ ، إّما من تالمذته الذين   تتضح لنـا أمسـاؤهم وأ المدـم    هم

 املطلعني املنتسخني لكتبه ومؤلفاته.

واإلجـادة يف  ، وأشاد مبا بلغه من التضـّلع يف العلـوم  ، فمّمن مدره وأثنى  ليه
الـذي سـّطر هـذا الثنـا  يف تلميـذ        (285)الفقه شيخه إبراهيم بن أب  القاسم بن مطري

سالته اليت أرسلدا إليـه  الكعب يف العلم يف ر  الذي سامَت شيخه وفاقه يف الفقه و لّو
مـن وافـق   ، فخـر الـدين  ، فقا  فيدا: " إىل أفضل األماثل وأ لم الفقدا  وأفقه العلما 

 امسه مسما :

ــب   ــرَت ذا لقــ ــا أبصــ ــّل مــ  وكــ
 

ــه    ــت يف لقب ــا  إن فّتش  (286)إاّل ومعن
 

 .(287)إخل الناطق باحلق..، وزير صدق

يف  (288)بن جعمان وأثنى  ليه شيخه أبو القاسم شرف الدين بن حممد الطاهر
 منظومة إجازته العلمية له بقوله:

ــاحل   ــوذ   صـ ــه اللـ ــ  الفقيـ  أ ـ
 ذاك النمــــازّي ولــــد الصــــديق   

 

 و ـــــــا   اّلمـــــــة وصـــــــاحل 
ــديق    ــٍ  ص ــن ناس ــه م ــرم ب  (289)أك

 

 .(290)كما وصفه أيضا  بـ " الفقيه الصدر"

ونّو  ، (291)وأثنى  ليه اإلمام شرف الدين حييى بن مشس الدين إمام ال يدية
وأنه كان ، ومدره " بأّن له اليد الطوىل يف كل فّن،  ليه النمازي من  لم وفضلمبا 

 .(292)حيفظ وُيتقن أربعني  لما "

ووصفه ابنه وتلميذ  احلسن بن صاحل بـ " الشي  اإلمام العالمة ُرّ ة احملدثني 
 ،مجا  اإلسالم، جامع فنون العلوم واحملقق للمنطوق مندا واملفدوم، ولسان املتكلمني
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وقامع ، . كما وصفه يف موضع آخر بـ " رام  روزة سنة سيد املرسلني(293)مفيت األنام"
 .(294)رؤوس رؤسا  الُضاّل  املتبد ني"

ووصفه تلميذ   ل  بن اإلمام شرف الدين حييى وأثنى  ليه بقوله: " شيخنا 
 .(295)احلافظ"، الشي  اإلمام الثقة احملدث

 (296) م(1577هـ/985بن الوزير )ت  كما أثنى  ليه تلميذ  أمحد بن  بداهلل
وفارس منثور ، جامع أشتات العلوم، احَلرب الفدامة، شيخنا الفقيه العالمةبقوله: "

مجا  الدين..". كما وصفه يف موضٍع آخر بقوله " الفقيه العا  املتفنن ، البالغة واملنظوم
صّن  ومجع و، واحلديث، والفروم، واألصو ، برم يف  لم العربية، األديب اللبيب

بأّنه " كان غاية ونداية  (298). ووصفه تلميذ تالمذته: طه بن  بداهلل السادة(297)وأفاد"
 .(299)يف العلم والعمل"

، ووصفه بع  تالمذته وأثنى  ليه بقوله: " الشي  اإلمام العالمة احلرب الفدامة
 وريد دهـر  وفريـد  صـر  املتوكـل  لـى اهلل     ،  اّلمة األئمة األ الم، شي  اإلسالم

وقـا   نـه أرـد    ، (300)املتل ى  الفقري إىل اهلل صاحل بن الصديق النمازي اي رجـ " 
تالمذته " الفقيه العالمة احلْبـر الفدامـة املـدر  الصمصـامة شـ ام الـدين صـاحل بـن         

، وقا  آخر  نه: "شيخنا اإلمام العا  العالمة احلرب الفدامة، (301).إخل".الصديق النمازي
 .(302)الصاحلني" بقية السل ، رض  الدين

كما وصفه أردهم بـ " الشي  اإلمام احلافظ احملدث الفقيه العالمـة احملقـق أبـو    
. وقا  آخر فيه مؤكـدا  مـا قالـه    (303) املكارم نور الدين صاحل بن الصديق النمازي.."

. (304)املبتد ني" قامع رؤوس رؤسا  الضال ، ابنه احلسن " رام  روزة سنة سيد املرسلني
حمي  ما درس من أنوام ، دم بقوله: " شي  الشريعة والطريقة واحلقيقةكما وصفه بعض

، قامع رؤوس املبتد ني، لسان املتكلمني، املتمكن من صنا يت املنثور واملنظوم، العلوم
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وأثنى  ليه آخُر مبا لفظه " سـيدنا العالمـة احلـرب    ، (305)رام  روزة سنة سيد املرسلني"
الصدر العارف ، البحر ال اخر الصمصامة، عا  العاملال، الطود الشام  الَعَلم الفدامة

 مـدة العلمـا  العـاملني    ، مفيت املسلمني الوارث لعلوم األولني واآلخـرين ، القمقامة
جال  الدين والدنيا صاحل بن الصديق  (306)القاض ، األتقيا  الراشدين، بغية الفضال

وآخـر بــ " بالشـي      "". ووصفه بعضدم بـ " شي  اإلسـالم جـال  الـدين   (307) النمازي.
احلافظ احملدث الفقيـه العالمـة احملقـق" وبقولـه: "اإلمـام العالمـة مفـيت األنـام وقـدوة          

 .(308)األ الم"

واملؤلفني الذين وقفوا من ، كما أثنى  ليه مجٌع من العلما  املتأخرين  ن  صر 
 ومن هؤال   لى سبيل املثا :، خال  مؤلفاته  لى مكانته يف العلم والفضل

المة الشريف يف كتابه ال لئ املضيئة فقد َ ّد  من  لما   دن الشافعية الذين الع
وأثنى  ليه بقوله "الفقيه العا  مجا  الدين ، وفدوا  لى اإلمام شرف الدين يف صنعا 

 .(309)كان ُيحبُّ أهل البيت ويتمس  مبودتدم"، صاحل بن الصديق

بن القاسم يف طبقاته " الفقيـه   وقا   نه املؤرخ ال يدي املشدور حييى بن احلسني
. (310)و ّد  أيضا  يف  لما   دن الوافـدين  لـى اإلمـام شـرف الـدين"     ، العا  العالمة

املهفيت الكـبري  ، بـ " الشي  العالمة الشدري (311)ووصفه العالمة صاحل بن مددي املقبل 
ي صاحل النمازي الشافع ". كما أثنـى  ليـه األديـب املـؤرخ أمحـد بـن حممـد النمـاز        

ووصفه بـ " العالمة الفدامة شي  مشاي  اإلسالم بقية أهل اإلستقامة نـور الـدين أبـا    
والسالكني سبل الفضال  السـابقني  لـى   ، (312)وأنه كان من األئمة ا تددين، احلسن

. وقا   نه بعـ  تالمذتـه بأنـه مـن " أكـابر متـأخري  لمـا         (313)سنن احلق واليقني
 .(314)الشافعية"
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  املؤرخ  بداهلل النعمان بقوله: " الشي  اإلمام العالمة يف كل وأثنى  ليه القاض
 (316). ووصـفه احلمـوي  (315)فّن أبو احلسن صاحل بن صديق النمازي الشافع  مذهبا "

 .(318). وكذل  وصفه ال بيدي يف تاج العروس بـ "العاّلمة"(317)بـ " الفقيه العارف"

لـى مـذهب اإلمـام    كما وصفه اجلنداري باجلمع بني  لم  احلـديث والفقـه    
 .(319)الشافع  فقا   نه: " الشي  احملدث الفقيه الشافع "

 / 1135وقا   نه العالمة حممد بن زياد بـن  لـ  الوضـار  الشـر يب )ت     
 .(320)وحمرر األصو  بال دفام"، : "ول  اهلل تعاىل بال ن ام(م1723

 :(321)وقا   نه تلميذ تالمذته طه بن  بداهلل الساد 

  ذبـة الّندــل   قائـد الـدين أضــحت  
 أ   النمازي اإلماُم احلرُب صاحُل َمـنْ 

 

 بنظم شي  الورى يف السـدل واجلبـلِ   
ــ    ــه  ل ــريعة يف يدي ــم الش ــوا   ل  ل

 

من كبار متكلم   لما  الشـافعية األشـا رة    (322)و ّدُ  العالمة املؤرخ  اكش
ا والسبك  وغريهـم مـن كبـار  لمـا  هـذ     ، والبيضاوي، وجعله يف رتبة إمام احلرمني

 .(323)الشأن

، بـ " العالمـة احملقـق األصـول "    (324)ووصفه القاض  العالمة  بداهلل العمودي
.وهـذا التنـوم   (325)ومن  لمـا  الشـافعية  ، و ّد  من أهل مفاخر املخالف السليمان 

واالسرتسا  يف الثنا   لى هذا العا  الفقيه املتضلع يف مجيع العلـوم الشـر ية و لـوم    
ناهي   ـن اتقانـه لعلـوم أخـرى كاحلسـاب واجلـرب واملقابلـة        ، اآللة واملنطق وغريها

. يدّ   لى شخصيٍة  لميٍة فّذة وُمدهشـة بلغـت   (326)واملعرفة بطب األ شاب وغريها
واستطا ت حتقيـق مـا كانـت    ، أ لى درجات التحصيل العلم  وإجادته والربا ة فيه

كتابـه النـور    تطمح إليه وتصبو لبلوغه وهو حتصـيل كـّل العلـوم كمـا قـا  يف بدايـة      
ويؤكد ذل  ما ذكر  اإلمام شرف الدين سـابقا  مـن أن النمـازي كـان ُيـتقن      ، الالئح
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أربعني  لما . وال غرو إذا  من أن حيظى بكل هذا الثنا  والوص  ممن  اصر  أو جـا   
و ، بعد  و رف له فضله ومكانته يف العلم رمحه اهلل تعاىل. وهو مع هذا قليل يف رقـه 

 ن  ليه من  لم وفقه وفضل.ال يوايف ما كا

 وفاتـــــه:

 هــ 975ذهب بع  من ترجم له إىل أن تاري  وفاتـه رمحـه اهلل كـان يف سـنة     

 . بينما انفـرد األديـب أمحـد بـن حممـد النمـازي بأندـا كانـت يف سـنة         (327)م1567/
هـ " ويف هـذ  السـنة تـويف    964م. ريث قا  يف مستدل روادث سنة 1557هـ/964

دامة بقية أهل اإلستقامة نور الدين أبا احلسن صاحل بن صـديق بـن   الوالد العالمة الف
 .(328) ل  النمازي"

ويف ، م1558هــ/ 965لكن املرجح يف تاري  وفاته أّندا كانت يف مطلـع سـنة   
ويؤكد هذا الرأي ويعضد   دد من األدلة مندا: ، شدر احملرم منه  لى وجه ايصوص

وهو وإن   ينّث  لى ذكر الشدر  .هذ  السنةأن النعمان يف كتابه أّرخ وفاته يف مطلع 
هـ فيه دليل  لى أندا يف احملرم ريث 965إال أّن إيراد خرب وفاته يف أو  روادث سنة 

يقو  " ايامسة والستون وتسعمائة وفيدا تويف الشي  الفقيـه أبـو احلسـن صـاحل بـن      
 .(329) الصديق النمازي..."

األنوار الساطعة شـرح العقيـدة    ومندا: ما ورد  لى هامش إردى نس  كتابه:
النمازية ولعلدا من كتابة أرد تالمذته ولفظه " وكانت والدته يف شـدر احل ـة احلـرام    

واهلل سـبحانه  ، وتويف يف شدر احملّرم سنة مخسٍة وستني وتسعمائة، سنة اثنتني وتسعمائة
إذ ، ئـح . وبدذا اللفظ ورد  لى ورقة العنوان من خمطو  كتابـه: النـور الال  (330)أ لم"

يقو  ناسخه ولعله أرد تالمذته أو معارفه " مولد  سنة اثنتني وتسـعمائة وتـويف سـنة    
 .(331)مخس وستني وتسعمائة يف ذي جبلة احملمية"
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ويؤكد هذا القو  والرتجيح ما ُنقل  ن تلميـذ  القاضـ  العالمـة صـالح بـن      
األنـوار   :خبّطه  لـى نسـخة اجلـامع الكـبري يف صـنعا  مـن كتـاب        (332)أمحد املخاليف

، الساطعة للنمازي وهو يصور اللحظات األخـرية يف ريـاة شـيخه العالمـة النمـازي     
ولفظـه " تـويف    .وتوفيق اهلل له بأن يكون آخر كالمه من الدنيا شدادة أن ال إله إال اهلل

مخسـة   (333)شيخنا العالمة املؤل   ذ  املنظومة وشـرردا يف شـدر حمـرم احلـرام متـام     
ــعمائة يف  ــتني وتس ــةوس ــة جبل ــحى ، (334)مدين ــالة الض ــتاك لص ــو يس ــو  ، وه ويق

ثـم تكلـم بـال    ، وأريد أن أصل  صالة الضحى، إن  أرُب لقا  اهلل تعاىل :للحاضرين
إله إال اهلل وهو يستاك فأرادوا أن يكلمو  بكالم دنيـوي فأومـأ إلـيدم ببصـبعه  لـى      

 .(335)شفتيه مبا معنا  اسكتوا. فكان آخر كالمه ال إله إال اهلل"

د اتفق كل من  ـرض لشـ   مـن ترمجتـه  لـى أّن وفاتـه كانـت يف مدينـة         وق
واستقر بدـا رتـى وفاتـه    ، وه  املدينة اليت سكندا بعد خروجه من صنعا ، (336)جبلة

 رمحه اهلل. 

وفيدا أنه ، وجند تفصيالت أخرى وردت  لى هامش النور الالئح خبط الناس 
يـ  الـدين  بـداهلل بـن سـا  صـارب       قهرب يف تربة الشي  اجلليل والعا  الفضيل:  ف

األربع الد ائم املشدورة غرب  مدينة ذي جبلـة. ونقـل الناسـ  أيضـا   ـن القاضـ        
أنـه قـا : " وقـرُب النمـازي مالصـق جلـدار املقـربة         (337)العالمة طه بن  بداهلل الساد 

 .(338)الغرب   ليه تابوت قبالة الد امة الغربية إىل جدة املدينة جبلة.

 .وغفر له وجتاوز  ّنا و نه، رمحة واسعة رمحه اهلل
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 اخلامتــــــة

ميكن استخالص  دٍد من النتائج اليت توصلت إليدا يف هذ  الدراسة أمجلدا يف 
 النقا  التالية:

هـ  أرض خصـبة    –منطقـة جـازان    –التأكيد  لى أن بالد املخالف السـليمان    -
، يف رركة العلم والتعليم ومبد ون كان  م دوٌر، خرج مندا  لما  بارزون، ولود

 والتألي  يف اجل يرة العربية ختصيصا  والعا  اإلسالم   موما .

أوضحت الدراسة املكانة العلمية الكربى الـيت بلغدـا الفقيـه العالمـة صـاحل بـن        -
، واألثر البارز الذي تركه يف احلركة العلميـة يف بـالد املخـالف   ، الصديق النمازي

 سدامه يف النشا  العلم  تدريسا  وتأليفا .وا، وبالد اليمن ا اورة

يف ، أبرزت هذ  الدراسة ما كان خافيا  من مؤلفات مدّمـة ومتعـددة  ـذا العالمـة     -
بعضدا   يكن معروفـا  ومنتشـرا  يف  صـر  كعلـم املنطـق      ، فنون  ديدة من العلم

 الذي وضع فيه أكثر من منظومة ورسالة.

، ومكابـدتدم يف سـبيل العلـم وحتصـيله    ، أبانت هذ  الدراسة  ن معانـاة العلمـا    -
ومقابلة ذل  بنكران من بع  احلكام املعاصرين  م يف بالد املخالف السـليمان   

. ويف .وإن ا م مناز م من العلم والفضـل ، والت ايف  ن القيام حبقوقدم -خاصة 
ذات الوقت أوضحت ما قام به بع  احلكام واألمرا  من الذين يعرفـون رقـوق   

 لم وحيفظون  م املكانة والتقدير والتكريم.أهل الع

خلصت الدراسة إىل أهمية  ناية البارثني بدراسة النشا  العلم  وتراجم العلما   -
واأل الم يف البالد اليت غفل  ندا املؤرخون القـدامى وجتاوزهـا املدتمـون برصـد     

ــا ــا، نشــا   لمائد ــب تارخيد ــة املصــادر، وجوان ــات، بســبب قل ، وشــّح املعلوم
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إاّل من ، صعوبات اليت تعرتض البارث الذي خيوض غمار مثل هذ  الدراساتوال
كان جلدا  صبورا  مثابرا . فبّن ا ا  ما زا  يف راجة للعديـد مـن هـذ  الدراسـات     

 والبحوث.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

( هناك مقالة خمتصرة جّدا ، وردت يف بضع صفحات لألستاذ أمحد املش ، نقل أغلبدا من العقيـق  1)
 شـوا  /  رمضـان ) 4 - 3م، 29 )س العـرب. اليمان  للنعمـان الضـمدي. ونشـرها يف جملـة     

  .(1994 نيسان/  آذار، 1414

(   يتطرق إليه العقيل  يف مؤلفاته وخباصة التاري  األدب  ملنطقة جازان إال يف صفحة واردة 2)
فقط بع  ما فيدا خطأ. وال ر اب احلازم ، وال غريهما ممن كتب  ن املخالف السليمان  

ن تكون هذ  الدراسة ه  أو  دراسة مفصلة  ذ  الشخصية هنا أو هناك. ولذل  أرجو أ
 العلمية.

( قمت ب يارة مكتبات صنعا  أكثر من مرة، ومصر، والكويت، ومرك  مجعة املاجد، وغريها، كما 3)
يسر اهلل ل  زيارة مكتبة اإلمربوزيانا، يف ميالنو مرتني.وغري ذل  من مكتبات اجلامعات 

واالطالم  لى كثري من املخطوطات وقد وجدت  نتا كثريا يف  واملراك  العلمية يف اململكة
 قرا تدا. واحلمد هلل  لى كل را .

/أ من نسخة دار 122( ورد يف األنوار الساطعة شرح العقيدة النافعة للمؤل  نفسه ورقة 4)
جماميع(:)منازة(. وال فرق وستأت  تفصيالت أخرى 264املخطوطات باجلامع الكبري يف صنعا  )

 سم التحقيق.يف ق

، واألنوار الساطعة، نسخة دار املخطوطات، اجلامع الكبري يف صنعا ، 2( النور الالئح، ورقة 5)
 /أ.122ورقة

 ب.79( األنوار الساطعة، ورقة6)

 ( املصدر نفسه.7)

ب. وانظر بعضا  من أخبارهم يف: العقيق اليمان ، حتقيق الصميل ، 79( األنوار الساطعة، ورقة 8)
 .185هـ، ص1422ورا  غري منشورة، مقدمة جلامعة املل   بدالع ي ، رسالة دكت
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( قرية مندثرة، كانت تقع  لى وادي صبيا إىل الغرب من مدينة صبيا احلالية. وكانت قدميا   امرة 9)
سكندا األشراف ايواجيون، وآ  شافع وغريهم، وبقيت معروفة إىل القرن العاشر ثم دثرت. 

خالصة السالف يف اخبار صبيا واملخالف. مكتبة حممد املساوى  )أمحد بن حممد النمازي،
 (.19اياصة، ورقة 

 أ. 2( ورقة 10)

 صبيا. حمافظة صبيا وتقع إىل اجلنوب الغرب  من مدينة القرية موجودة، ومسكونة وتتبع( ما زالت هذ  11)

 كم تقريبا .1.6( امليل يساوي 12)

إىل قالون: أبو موسى بن مينا بـن وردان، ولقـب    ( وه  من القرا ات السبع املشدورة، وتنسب13)
بقالون جلودة قرا ته، وقد أخذ هـذ  القـرا ة  ـن إمـام أهـل املدينـة يف القـرا ات، نـافع بـن          
 بــدالرمحن )ابــن اجلــ ري، غايــة الندايــة يف طبقــات القــرا ، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 

 (.1/542م، 2006

 ب.2( النور الالئح ورقة 14)

هـ(، نادي جازان االدب ، 1350-930حلازم ، نبذة  ن التعليم يف تدامة و سري، )( ر اب ا15)
 .18م، ص 1988

ب، و  أجد غري  ترجم له رتى النعمان يف 3( ترجم له النمازي يف كتابه النور الالئح ورقة 16)
العرب العقيق اليمان  أغفله. كما   يتطرق إليه العقيل  يف حبثه  ن آ  شافع املنشور يف جملة 

 ، كما   يذكر  زين رشيد شافع يف كتابه.52-47هـ، ص 1392، رجب، 1، م7س

( ه  منظومة مشدورة يف الفقه الشافع  للعالمة زين الدين  مر بـن مظفـر الـوردي الشـافع      17)
هـ(. نظم فيدا كتاب احلـاوي الصـغري يف فـروم فقـه الشـافعية للشـي  جنـم الـدين         749)ت 

هــ(. واملنظومـة مـن الكتـب املشـدورة  نـد طلبـه العلـم يف         665 بدالغفار القـ وي ، )ت  
 املخالف السليمان ، واليمن وغريها.
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 ب.2( النور الالئح، ورقة 18)

( البيتان وردا يف باب " القراض" من املنظومة املذكورة. وانظر شررا  خمتصرا  للمسـألة يف كتـاب:   19)
األنصاري، ضبط النّث، حممد  بدالقادر الغرر البدية يف شرح منظومة البد ة الوردية، زكريا 

 .6/190هـ، 1418 طا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 ب.2( النور الالمع، ورقة 20)

( املح النمازي إىل أن القاض  موسى شـافع   يكـن ُيـتقن مـن العلـوم إال: الفقـه، واحلسـاب،        21)
 أ2واملسارة. ورقة 

 ب.2( النور الالئح، ورقة 22)

سبب   مه  لى السفر إىل مكة املكرمة ومندا إىل مصر لطلب العلم بأن )زبيد( (  ّلل النمازي 23)
واليت كانت من مدن العلم وه ر  املشدورة وقت ذل  قد وقع فيدا الفساد بسبب دخو  
اجلند املصري والرتك  إليدا، وقتلدم للسلطان  امر بن داود الطاهري وولد ، وأخا ، 

ب. وقد 2وندب البالد وإذال  العباد. )النور الالئح ورقة واستيالئدم  لى أكثر قطر اليمن، 
فضل ابن الديبع يف كتابه الفضل امل يد، جوانب من هذا الفساد الذي أردثه اجلراكسة 

 واألتراك. 

 ( ه  جازان احلالية، وه   اصمة اإلقليم اآلن، وميناؤ .24)

امـة الـيمن، وكـان أوائلـدم قـد      ( ب  مطري احلكم احلكميني هم من أشدر األسر العلميـة يف تد 25)
خرجوا من بالد املخالف، وتفرقوا يف تدامة اليمن ا ـاورة. وأصـبحت  ـم شـدرة يف العلـم      
توارثوها كابرا   ن كابر وبرز مندم  لما  أجال ، يف فنون من العلم، وكانوا يف القرن العاشـر  

ليمان ، ويقومـون  واحلادي  شر ا  ريني حمط ررا  طالب العلـم مـن بـالد املخـالف السـ     
 بر ايتدم.
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)انظر  ن بع   لما  ب  مطري، إبراهيم بن أب  القاسم مطري احلكمـ ، الـدرة املوسـومة يف     
م. مقدمـة احملقـق )املدـدي احلـرازي(،     2007شرح املنظومة، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 

 وما بعدها(. 1/117

اكب السائرة يف أ يان املائة العاشرة للغ ي، ( يف كتبدم  ن تراجم  لما  القر  العاشر، )الكو26)
والنور السافر يف أ يان القرن العاشر للعيدروس، وذيله: السنا الباهر للشل (. ورتى العماد 
احلنبل  يف شذرات الذهب أغفل ترمجته، ووردت  نه نت   ند الشوكان  يف البدر الطالع، 

 والنعمان يف العقيق اليمان  فقط.

 النمازي. وإمسا يل بن إبراهيم العلوي من مشاي  وأقرانللفقيه العالمة امل جد، ( رينما ترجم 27)

 .213م.ص 2001( النور السافر يف أ يان القرن العاشر، حتقيق امحد رالو وآخرين، بريوت، 28)

 ( ومندم العالمة احملدث ابن الديبع رينما ترجم لنفسه يف آخر بع  كتابه:املفيد يف تاري  زبيد.29)

 ب33كر ذل  يف كتابه النور الالئح يف ترمجة شيخه  بدالرمحن بن الديبع. ورقة( ذ30)

( وجدت خبطه نسخة من ألفية ابن مال  ضمن جمموم يضم بع  مدونات النمازي مما كانت 31)
 وقفا   لى جامع جبلة ثم انتقلت إىل حمفوظات دار املخطوطات يف صنعا .

مندا: األنوار الساطعة شرح العقيدة النافعة.  ( يد   لى ذل  إشارات وردت يف بع  كتبه32)
 قائد. واألندار  895رقم  88-87خمطو  مصور  ن نسخة جامعة املل  سعود ورقة 

 .D33، من نسخة األمربوزيانا 3املتدفقة  لى رياض األمنار، جـ

( انظر مالبسات هذا االختالف، وغضب املطدر  لى والد  ثم مماألته لألتراك  لى والد  33)
مدامجة صنعا ، وخروج والد  مندا، وذل  نتي ة بيعة أخيه  ل  بالعدد دونه كما ورد  ند و

أ، ب، من نسخة دار املخطوطات، 48، ورقة3الشريف يف ال ل   املضيئة، خمطو  مصور، ق
صنعا ، و يسى بن لط  اهلل، روح الروح فيما جرى بعد املائة التاسعة من الفنت والفتوح، 

 ، وغريها.1/112م.2003ملقحف ، مرك   بادي للنشر، صنعا  حتقيق ابراهيم ا
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( هما قائدان تركيان وصال إىل اليمن مع احلمالت العثمانية ومن ثـمَّ توليـا منصـب الـوال  يف     34)
فرتتني متعاقبتني كان أو ما: أويس باشا تعـاون مـع املطدـر ضـد أبيـه اإلمـام شـرف الـدين         

الدين الدور األكرب يف استيال  أويس باشا  لى تع ، وإخوته، وكان لتواطى  املطدر بن شرف 
و  تطل مدته فقد غدر به القائد رسن البدلوان وقتلـه، وأصـبح واليـا  بعـد   لـى تعـ  ومـا        
رو ا. لكن سر ان ما صالت  ليه بع  القبائـل وأن لـت بـه ا  ميـة واضـطرته إىل الفـرار،       

 ا ب من وجي .هـ بعد مقتل أويس باش954فالرقته رتى قتل يف سنة 

، والندروالـ ، الـربق اليمـان  يف الفـتح العثمـان ،      123) يسى لط  اهلل، روح الروح، ص 
، وأخبار جور وظلـم رسـن البدلـوان يف العقيـق     99هـ، ص 1407، 2منشورات املدينة،  

 .17، وأمحد النمازي يف خالصة السالف، ورقة 27اليمان ، حتقيق الصميل ، ص 

 بدالرمحن بن رسني، طلب العلم يف زبيد  لى مشاي   صـر ، تـويف سـنة     ( هو السيد العالمة35)
، والشل ، السـنا   375)العيدروس، تاري  النور السافر  ن أخبار القرن العاشر ص هـ.971

 .466الباهر بتكميل النور السافر، حتقيق املقحف ، مكتبة اإلرشاد، ص 

 .170( النعمان، العقيق اليمان ، حتقيق الصميل ، ص 36)

وذكر النعمان أن العالمة األهد  استخرج له مرسوما  باجلاللة واالررتام، وأنه كغري  من  
 العلما  له التقدير ويسكن أينما أراد.

( ورد يف تل  اإلشارة  لى نسخته من كتاب البد ة الوردية، نسخة دار املطبو ات باجلامع 37)
 الكبري يف صنعا .

)أمحد حممد العيسوي، وأمحد حييى الغماري، وآخرون، ، 2/3352( ورد يف الفدرس برقم 38)
املكتبة الغربية باجلامع الكبري يف صنعا ، إصدار مرك  الوثائق  -فدرس املخطوطات اليمنية

 .2/1663م، 2005والتاري  الدبلوماس ، طدران، 

( ذكر ل  املوظ  املخـتث بـأن هـذا الكتـاب مفقـود، ورمبـا ُسـرق مـن ضـمن جممو ـة مـن            39)
 واهلل أ لم. –كذا قا  ل   0-طات اليت سرقدا بعضدم من املكتبة املخطو
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( وردت له بضعة أبيات يف تقري  كتاب أبيه: األنوار الساطعة، وأشار الناس  إىل أندا من 40)
 شعر ولفظدا " هذ  األبيات البن املصن  الفقيه رسن نفع اهلل به".

فية ابن مال  الـيت استنسـخدا وهـو مـع      لى نسخة ابنه من أل ( وردت وقفية النمازي، وختمه41)
 هـ. ووضع  ليدا متلكه. )مندا صورة لدى البارث(.949والد  يف صنعا  سنة 

( وردت  لى ظدر كتابه: البد ة الوردية ضمن جمموم يضم بع  كتب النمازي ومستنسخاته، 42)
 3305 ومستنسخات ابنه احلسن حمفوظ يف دار املخطوطات باملكتبة الغربية. رقم

 ( املصدر السابق.43)

 ( وردت مذيلة يف آخر بع  كتبه املخطوطة.44)

 ( ستأت  األبيات اليت وردت فيدا هذ  اإلشارات.45)

 ( املصدر نفسه.46)

 ( كتب املؤل  هوارها ما لفظه: أي حتّرق  من الباطل.47)

 ( املصدر السابق.48)

 ة الوردية ومؤلفات ( هذ  من خوارج النث اليت وردت  لى جمموم ايط النمازي ضم البد49)
 جماميع. 3305أخرى. نسختدا األصلية يف مكتبة دار املخطوطات، صنعا  برقم 

( ورد هذا ضمن خوارج النث من تعليقات النمازي  لى نسخته من البد ة الوردية. نسخة 50)
 لدى البارث مصورة  ن أصل دار املخطوطات يف صنعا .

 ب.2( النور الالئح، ورقة 51)

 رة وكانت تقع قريبا  من مدينة ال يدية يف تدامة اليمن اآلن.( قرية مندث52)

وقد ترجم  –حبسب إطال    –( ترجم  ما يف كتابه النور الالئح، و  ترد  ما ترمجة يف غري  53)
النمازي لشيوخه الذين أخذ  ليدم يف وطنه، أو يف تدامة وزبيد فبلغوا ستة  شر شيخا ، 
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انتديت بفضل اهلل  سمى: النور الالئح يف مشاي  صاحل، وقدوضّمن ترامجدم هذ  يف كتابه امل
 من حتقيقه  لى ثالث نس ، وأرجو أن ُينشر قريبا  إن شا  اهلل.

 أ.3( النور الالئح، ورقة 54)

( بق  التواصل العلم  بني الشي  وتلميذ  قائما ، وقد أفصح  ن هذا النمازي يف بع  55)
 أ(.7د يف:النور الالئح، ورقة مؤلفاته.)أنظر  لى سبيل املثا  ما ور

 أ.3( النور الالئح ورقة 56)

 ( املصدر نفسه.57)

 الكبري اجلامع يف املخطوطات دار مكتبة ( وردت  لى نسخته من كتاب البد ة الوردية.. نسخة58)
 بصنعا .

 أ.3( النور الالئح، ورقة 59)

 (  ّلق  ليدا بأنه لقب والد .60)

 ".(  ّلق  ليدا بقوله " أي املرض 61)

 ( وردت  لى نسخته من كتاب البد ة الودرية.62)

( وردت هذ  اإلجازة ملحقة بنسخته من كتاب البد ة الوردية )نسخة مكتبة دار املخطوطات 63)
 يف اجلامع الكبري بصنعا (.

( تنسب لألمري حممد بن ميكائيل أرد القادة البارزين يف  صر الدولة الرسولية، وبناها يف زبيد، 64)
كبار العلما  )األكوم، املدارس اإلسالمية يف اليمن)مؤسسة الرسالة، بريوت،  ودّرس بدا

 (.251هـ، ( ص 1406

 ( ذكر بعضا  من هذ  املسائل يف النور الالئح..65)

وما بعدها، والكواكب السائرة للغ ي،  1/195( له ترمجه يف النور السافر للعيدروس، 66)
 .10/235م، 1986كثري،  ابن . دار، وشذرات الذهب البن العماد احلنبل 2/113
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، أ وهو كتاب: العباب احمليط مبعظم نصوص الشافع  واألصحاب، 23( النور الالئح، ورقة67)
 م(.1431/2011   به مدند تيسري، دار املنداج.)جدة، 

 ( املصدر نفسه.68)

 .3/1465( املصدر نفسه، وانظر: إبراهيم بن القاسم، طبقات ال يدية الكربى، 69)

وتعرف أيضا  باملدرسة املنصورة، وقد بناها املل   بدالوهاب بن داود بن طـاهر، و مرهـا يف   ( 70)
هـ. ودّرس فيدـا مجا ـة مـن العلمـا . )انظـر التفاصـيل يف املـدارس اإلسـالمية يف         884سنة 

 .328اليمن، إلمسا يل األكوم، ص 

 ب.28( النور الالئح ورقة 71)

 ( املصدر نفسه.72)

 أ.29رقه ( املصدر نفسه، و73)

هــ(، وقـد   731( ايبيص : هو: مشس الدين حم  بن أب  بكر بن حمـرز الشـدري بـايبيث )ت   74)
الرسالة، دمشـق،   شرح تدذيب املنطق لسعد الدين التفتازان  )كحالة: مع م املؤلفني مؤسسة

1414 - 1993 ،9/116. 

وكان من  عروف بالكاتيب( الشمسية، منت خمتصر يف املنطق لن م الدين  مر بن  ل  الق وي  امل75)
م، 2002للماليني بريوت،  العلم هـ(، ال ركل ، األ الم، دار675أئمة املعقو  )ت

 (.766. وشرردا يسمى: حترير القوا د املنطقية حملمد بن حممد الرازي املتوفى سنة )4/315

وامـع  ( وشرره  لـى مجـع اجل  864( هو: مشس الدين حممد بن أمحد احملل  الفقيه الشافع  )ت76)
 ، وما بعدها.9/147للسبك  )ابن العماد احلنبل ، شذرات الذهب 

( هو كتاب: خمتصر السؤ  واألمل يف  لم  األصو  واجلد  لإلمام املقر   ثمـان بـن  مـرو    77)
م، 2006هــ / 1427هـ(، والكتاب طبعتـه دار ابـن رـ م،    646املعروف بابن احلاجب )ت 

 وما بعدها. 33وانظر مقدمة احملقق ص 
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هـ( له مؤلفات  ديدة يف أصـو   756( هو  بدالرمحن بن  بدالغفار،  ضد ا لدين اإلجي  )ت 78)
 (.3/295الدين وغريها، شرح كتاب السؤ  واألمل البن احلاجب )ال ركل ، اال الم، 

( هو كتاب: طوالع األنوار يف أصو  الدين للقاض  ناصر الدين  بداهلل بن  مر البيضاوي  ا  79)
وُيعد كتابة هذا كما يقو  السبك  يف طبقات الشافع  الكربى "أجّل خمتصـر   (685مفسر )ت 

يف  لـم الكــالم" وشــرره صــف  الــدين حممــد بــن  بــدالرريم بــن حممــد األرمــوي ا نــدي  
(. )السبك ، طبقات الشافعية الكـربى، حتقيـق حممـود الطنـار  وآخـر، دار اريـا        715)ت

 ، وما بعدها.9/162م، 1964الكتب العربية، 

( هو كتاب: مجع اجلوامع يف أصو  الفقه لتاج الدين  بدالوهاب بن  ل  السـبك  )طبعتـه دار   80)
 م(.2003هـ/1424الكتب العلمية، بريوت، 

هـ(، وشرح كتاب: تلخيث املفتاح 792( هو: سعدالدين بن مسعود بن  مر التفتازان  )ت 81)
ن الق وي  خطيب جامع دمشق، يف املعان  والبيان للعالمة جال  الدين حممد بن  بدالرمح

 (.6/123هـ(. )ابن العماد احلنبل ، شذرات الذهب، 772)ت 

( يقصد كتاب: املطّو  شرح تلخيث مفتاح العلوم يف البالغة لسعد الدين التفتازان  املتقدمة 82)
 ترمجته.

 أ.29( النور الالئح، ورقة 83)

الدين أب  العباس أمحد بـن  بـاد بـن    ( هو كتاب: الكايف يف  لم  العروض والقوايف، لشداب 84)
هــ(. تـرجم لـه السـخاوي يف: الضـو  الالمـع،       858شعيب القنائ  املعروف بايواص )ت 

وما بعدها. والكتاب مطبوم بتحقيق:  بداملقصود حممد  بداملقصود، مكتبـة الثقافـة    1/320
ري الشـافع   م. وابن الصرييف هو: أمحد بـن صـدقة بـن أمحـد القـاه     2006الدينية، القاهرة، 

هــ.  898املعروف بابن الصرييف، كان تلميـذا  للخـواص، وشـرح كتابـه الكـايف، تـويف سـنة        
(، ومـا  1/316م، 1992)السخاوي، الضو  الالمع ألهل القرن التاسع، دار اجليل، بـريوت  

 بعدها.
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 30( النور الالئح، ورقة 85)

 ( املصدر نفسه، 86)

 ( الكالم يف هذ  املسألة طويل.87)

ر يف ذلـ : اجلرجـان : مع ـم التعريفـات، حتقيـق ودراسـة حممـد صـديق املنشـاوي دار          ( انظ88)
، وانظر الكـالم  ـن رـّل تعلمـه وررمتـه يف      196الفضيلة، القاهرة، د.ت، مادة: املنطق ص 

هــ. وكـذل    1412جمموم فتـاوى ابـن تيميـة، كتـاب املنطـق، دار  ـا  الكتـب، الريـاض،         
كالم  ن ف  املنطق والكالم )ج  ان( حتقيق  ل  سـام   السيوط  يف كتابه صوت املنطق وال

(. وقـد  1970، القـاهرة،  2النشار، وسعاد  بدالرازق )سلسلة إريـا  الـرتاث اإلسـالم ،     
ذهب فيه إىل حتريم تعلمه. وأو  من ذهب إىل رّله بل ووجوب تعلمه  لى كل طالـب  لـم   

ذ ربطـه بعلـم األصـو . )انظـر كتابـه:      اإلمام الغ ال  يف كتابه " املستصفى يف  لم األصـو " إ 
املستصــفى يف  لــم األصــو ، حتقيــق محــ   زهــري رــافظ، شــركة املدينــة املنــورة للطبا ــة،   

 هـ(.1413

 .31( النور الالئح ورقة 89)

 من النور الالئح. ب33( ورقة90)

 ( املصدر نفسه والصفحة.91)

 د بن أمحد بن  مر املرجتف .( ه  مقدمة يف احلساب و لم خمارج الكسور وضربدا. ألفدا حمم92)

هـ(. ابن 500( وهو: كتاب الكايف يف الفرائ ، إلسحاق بن يوس  الصرديف اليم  )ت 93)
 ، وما بعدها.3/410العماد، شذرات الذهب، 

 ب33( النور الالئح، ورقة94)

 ( املصدر نفسه.95)

 أ.35 ورقة (96)
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 لتق   رب  بابن اإلفتتان من والغيب لنبيها حتذير ( يقصد بدا: حترير الفاظ التنبيه للنووي، وكتاب97)
 حتقيق،  رب  ابن ترمجة  ن املنيب املك ، وكتاب السخاوي املسمى: القو  الفاس  الدين
 ـ.ه1421، القرى أم جامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مدرك العرب  ابن خالد

نة من شيخه الديبع إىل ( وضع النمازي رسالة يف اسناد  لصحيح البخاري مبتد ا  بسلسلة الس98)
البخاري، وقا  يف أو ا: " هذ  صفة رجا  إسنادي لصحيح البخاري رمحه اهلل تعاىل إىل 
مؤلفه، بينت فيدا أروا  رجاله، ومواليدهم ووفياتدم. وأنا أرويه  ن مجا ة قرا ة ومسا ا  

دبيع وإجازة، فأ الهم سندا  شيخنا احلافظ احل ة أبو هريرة  بدالرمحن بن  ل  ال
رقم  –ميالنو  –الشيبان ..إخل". وردت هذ  الرسالة ضمن جمموم خمطو  مبكتبة األمري وزيانا 

(D380) .ولدى البارث نسخة مندا واحلمد هلل 

 (   أجد له ترمجة فيما تيسر ل  من املصادر واملراجع. أكثر مما ذكر  النمازي يف النور الالئح.99)

 .37( النور الالئح ورقة100)

 صد كتاب: خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر. وقد مّر يف مؤلفات النمازي قيامه بنظمه.( ويق101)

املوسو ة يف أمسا  الرجا  املسماة: تدذيب  ب. وكتاب الذهبيب اختصر به37( النور الالئح، 102)
 الكما  يف أمسا  الرجا  وكال الكتابني مطبو ان.

 بدالفتاح احللو. لكنـه   يـذكر تـاري  وفاتـه،     ( ترجم له العيدروس يف: النور السافر، حتقيق 103)
، كما ترجم له ايفاج  يف رحيانـة األلـب )حتقيـق  بـدالفتاح احللـو، مطبعـة       346انظر ص

 ، وما بعدها.1/461هـ، 1386 يسى الباب  احلليب وشركا ، القاهرة، 

 ( النور الالئح.104)

 .346( املصدر نفسه، وانظر: النور السافر، ص 105)

 .349-348العيدروس يف النور السافر، ص  ( ذكر هذا106)
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. واملنظومة املقصودة هنا ه  املسماة: "لب التلخيث يف املعان  والبيان والبديع" 96( صفحة 107)
 وقد استنسخدا النمازي وقا  يف أو  نسخته هذ " قرأت هذ  املنظومة  لى مؤلفدا من أو ا.

جودة ضمن جمموم خمطو  يف املكتبة ( ورد هذا  لى طّرة نسخة النمازي اياصة، واملو108)
 )دار املخطوطات( يف صنعا . الغربية

 ( سيأت  يف مناصبه أنه اشتغل بالتدريس.109)

( يد   لى أنه بلغ مرتبة يف العلم واألدب، ما وصفه بعضدم بقوله: " الفقيه الن يب". ورد 110)
أّن له رواشَ   لى  ذل  بعد أبيات ساقدا له يف تقري  مؤل  والد : األنوار الساطعة. كما
 نسخته من ألفية ابن مال  األمر الذي يد   لى تضلعه يف  لوم العربية.

( نسخة من ألفية ابن مال  خبط احلسن بن صاحل النمازي، ضمن جمموم حمفوظ يف املكتبة 111)
 ومندا صورة لدى االبارث. (.3305الغربية هامع صنعا ، برقم )

ــؤ   112) ــالم امل ــه، أ  ــالم الوجي ــان،     (  بدالس ــة،  ّم ــام زيدالثقافي ــة االم ــة، مؤسس لفني ال يدي
 .730م.ص 1420/1999

مـن نسـخة املكتبـة الغربيـة هـامع       352( حييى بن احلسني، طبقات ال يدية الصـغرى، ورقـة   113)
 صنعا .

 .(f234)( نسخة اإلمربوزيانا ضمن جمموم برقم 114)

 .(من نسخة مكتبة األمربوزيانا )السابقة 88( ورقة 115)

 .1/330م، 2004ع البدور وجممع البحور، حتقيق  بدالرقيب مطدر، صنعا ، ( مطال116)

. وأكد ذل  ابن أب  الرجا  يف مطلع البدور (d556)من نسخة األمربوزيانا برقم  54( ورقة 117)
1/331. 

(118 )3/1466. 
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، وطبقات ال يدية الكربى، إلبراهيم 346( طبقات ال يدية الصغرى، ليح  بن احلسني ورقة 119)
 .2/156هـ.1424القاسم. )مؤسسة االمام زيد الثقافية. ّمان، بن 

 .10/333( ابن أب  الرجا ، مطلع البدور، 120)

( العقيق اليمان ، حتقيق  ل  الصميل ، رسالة دكتورا  غري منشورة، جامعة املل   بدالع ي  121)
 .350هـ، ص1422

 .87، ورقة 3( الشريف، ال  ل  املضيئة، ق122)

 .351ن ، ص ( العقيق اليما123)

 (   أق  له  لى ترمجة فيما بني يدي من املصادر.124)

 ( كذا وردت  لى املخطو .125)

 ( من صفحة العنوان  ذ  النسخة.1( الورقة )126)

 ( نفسه.127)

 (   أق  له  لى ترمجة فيما بني يدي من املصادر.128)

أبيات تقريبا  قّرض  (10( وردت  لى نسخة مكتبة اجلامع الكبري بصنعا ، وتقع املنظومة يف )129)
 فيدا العقيدة النافعة، وشرردا األنوار الساطعة.

 ب133( األنوار الساطعة، ورقة العنوان، 130)

 (   أق   لى ترمجة له فيما بني يدي من املصادر.131)

 ( موجودة يف مكتبة أمحد بن  بداجلليل الغ ي اياصة يف زبيد.132)

 ميذ النمازي" واهلل أ لم.( كذا ورت، ولعل األوىل أن يقو : "ابن تل133)

 الكبري. البد ة الوردية، خمطوطة يف املكتبة الغربية هامع صنعا  من نسخة النمازي من 185( الورقة 134)
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يف  قــود الــدرر،  ( يفدـم هــذا مــن كــالم املتـأخرين مــن  لمــا  املخــالف  نـه كـــ) اكش(   135)
 الالمع اليمان . والعمودي يف:

 وما بعدها. 109ة املل  سعود ورقة ( األنوار الساطعة، نسخة جامع136)

(  قود الدرر برتاجم  لما  القرن الثالث  شر، حتقيق  بداحلميد آ   وج، مكتبة اجليل 137)
 .494هـ، ص 1434اجلديد، صنعا ، 

( احلديث يف صحيح مسلم، كتـاب القـدر )انظـر: شـرح اإلمـام النـووي، دار الفكـر، د.ت،        138)
16/204. 

 أ.3(، ورقة 2377بغية املل  الصنديد، خمطو  باملكتبة الغربية رقم)( جواهر العقد الفريد، و139)

، وما 71( األنوار الساطعة شرح العقيدة النافعة، نسخة مكتبة دار احملفوظات، صنعا  ورقة140)
 بعدها.

 .72( املصدر نفسه، ورقة 141)

قرن الثالث ( هو: أبو القاسم، اجلنيد بن حممد اي از، الصويف املشدور، من أ المدم يف ال142)
م، ص 2003ا  ري. انظر  نه: طبقات الصوفية للسلم ، دار الكتب العلمية، بريوت، 

129-135. 

، 30، العقيلـ : التصـوف يف تدامـة، ص   32( انظر:  بداهلل احلـبش: الصـوفية والفقدـا ، ص   143)
 ومابعدها. 

وغري   ن من نسخة اجلامع الكبري يف صنعا ، قلت: ولذل  تغافل العيدروس  112( ورقة 144)
 الرتمجة له يف مؤلفاتدم  ن أ الم و لما  القرن العاشر ا  ري.

( انظر كالم ابن اجلوزي  ن احنراف طريقة التصوف  ن ال هد الكل  إىل السمام والرقث 145)
  لى سبيل املثا . 165وغريها يف تلبيس إبليس، ص 

 د، وذاك البد   فقا  فيدا:وللنمازي قصيدة بني فيدا الفرق بني التصوف احلق املّتسم بال ه 
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ــرب  ــفيق والطـ ــّوف بالتصـ ــيس التصـ لـ

ــّو إذ   ــر الــ ــوة قشــ ــربت وال بقدــ ُشــ

ــا  ــد مطلبدـــ وال بـــــنكس رؤوٍس  نـــ

ــا   ــوٍف أو معازفدـــ ــرب دفـــ وال بضـــ

وال بــــرقٍث  نيــــٍ   نــــد مســــمعدا 

 
 

ــرة أكـــــل القـــــات واحلطـــــب   وال بكثـــ

وال بلـــــبس  بـــــاة القمـــــل والعســـــب 

وال ببــــوس أكــــّ  الشــــخث والركــــب 

 لــــى امل مــــار والقصــــبوال العكــــوف  

وال بتقليــــب كــــّم  نــــد منتحــــب...إخل  

 
 

 

 ،  لى سبيل املثا .110، 96، 94( األنوار الساطعة، ورقة 146)

 ( النور السافر.147)

 .25( النور الالئح، ورقة 148)

 أ، ب.103( األنوار الساطعة، ورقة 149)

 .15( خالصة السالف، خمطو  مصور، ورقة 150)

العلما  ذوي التربي ، خمطو  مصور، أصله يف املكتبة الغربية  ( اجلامع الوجي  بذكر وفيات151)
 .129باجلامع الكبري يف صنعا ، ورقة 

 (.1( مقدمة شرره ملنظومة شيخه املسما : سلسلة اإلبري  يف النسب الع ي ، ورقة )152)

الالئح نسخة مكتبة مشرف  النور ( من خوارج النث اليت وردت  لى طّرة خمطوطة كتاب153)
 ريم اياصة يف تع . بد الك

 هـ.965وفيات سنة  145ورقة  -تريم–مكتبة األرقاف  –( العقيق اليمان ، خمطو  مصور 154)

( ورد قوله هذا رينما ذكر قو  ابن املبارك رمحه اهلل يف تفسري رسن ايلق وأنه " طالقة 155)
يت وارد الوجه، وبذ  املعروف، وك  األذى" قا  النمازي، وقد انتظم إىل معنى ذل  يف ب

 والنظم أقرب إىل احلفظ وهو هذا:

 وبذل  املعروف رسن ايلق.   طالقة الوجه وكّ  األذى
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 ( من نسخة من كتاب البد ة الوردية خبطه رمحه اهلل.240)ورقة  وكتبه صاحل وفقه اهلل". 

آلبا  " ( وه  ما تعرف  ند العلما  بـ األربعني رديثاَ  املسلسلة باألشراف ورواية األبنا   ن ا156)
 ".2/978الكتان ، فدرس الفدارس 

( مندا نس   دة متناثرة يف مكتبات صنعا ، واإلمربوزيانا، ودار الكتب املصرية، وغريها. 157)
 ولدى احملقق صور  ن أكثر من نسخة.

ــه نســخة يف دار    158) ــو، ومن ــا مبيالن ــة اإلمربوزيان ( ضــمن جممــوم غــري مــرقم، وأصــله يف مكتب
 .78العنوان بلفظ الوجي  وه  ضمن جمموم رقم  املخطوطات بصنعا ، وورد

( املصدر نفسه، وهذ  النسخة لتلميذ   ل  بن اإلمام شرف الدين حييى، وهناك نس  أخرى 159)
يف التيمورية بدار الكتب املصرية، واخرى يف مكتبة زبارة اياصة بصنعا  وغريها. ويد  

 ا يف هذا الشدر.تارخيدا  لى أندا آخر ما ألفه مبدينة  دن ثم ررل  ند

 ( مقدمة املؤل  وورد كالتال :160)

 واجلوهر املرتفع الع ي      مسيتدا سلسلة اإلبــري  

 ( نسخة مكتبة دار املخطوطات باجلامع الكبري يف صنعا .161)

، إبراهيم بن القاسم، 2/208( احلسي ، مؤلفات ال يدية، منشورات مكتبة آية اهلل املر ش ، 162)
 .1/158ربى قطبقات ال يدية الك

 ( مقدمة شرره  ذ  املنظومة، مندا نسخة مصورة يف مكتبة ومرك  املل  فيصل، الرياض.163)

 ن مكتبة  -خمطو  مصور –( املصدر نفسه، وقد ساقدا احلموي يف كتابه: فوائد اإلرحتا . 164)
 .238ورقة  3 ائ  الردادي اياصة، ق

 .2/208( احلسي : مؤلفات ال يدية، 165)

 شرره  لى القصيدة، نسخة مصورة  ن مكتبة مرك  املل  فيصل، الرياض.( مقدمة 166)
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 .334 ( طبقات ال يدية الصغرى )املستطاب(، ورقة167)

 ب.2( شرح سلسلة النور، ورقة 168)

م، د.م. ص 2012( السلوك الذهبية يف سرية اإلمام شرف الدين، حتقيق زيد الفضيل،  ، 169)
87. 

 .1/53يدية الكربى، ق( إبراهيم بن القاسم، طبقات ال 170)

ورقات )برتقيم ( حمفوظة مبكتبة  304( نسخة اجل   الثان  من األندار املتدفقة، وتقع يف 171)
 (.73األوقاف باجلامع الكبري يف صنعا .)املكتبة الشرقية رقم 

 .1/285(البدر الطالع. 172)

 ( املصدر نفسه.173)

   الثالث. مندا قوله مثال  يف ورقة ( ورد ما يد   لى ذل  من قوله وإراالته يف ثنايا اجل174)
ب من نسخة مكتبة اإلمربوزيانا " وسيأت  يف كتاب اللباس حتريم خضب غري الشيب 117

أ " كما سيأت  إن شا  170 لى الذكر كاليدين والرجلني أي لغري ضرورة.." وقوله يف ورقة 
 اهلل تعاىل  ند ذكر شروطه"...إخل.

 .2/1053ل يدية الكربى، ( إبراهيم بن القاسم، طبقات ا175)

 النسخة الوريدة منه. - لى رد  لم  -( وه 176)

، وهو مفك  وأوراقه أصابدا البلى، A33ميالنو، برقم  -( وقفت  ليه يف مكتبة األمربوزيانا177)
 وأكلت األرضة كثريا من أطراف صفحاته.

مكتبة األسكوربا ، ( منه نس   ديدة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعا ، ويف اإلمربوزيا نا، و178)
ومكتبة اإلسكندرية وغريها، وانتدت من حتقيقه د. خدجيه بنت إبراهيم الفقيه.وهو يف طريقه 

 للنشر ان شا  اهلل تعاىل.

 .(F234)( نسخة مكتبة اإلمربوزيانا رقم 179)
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 . 53-49( ترجم له العيدروس يف النور السافر  ن أخبار القرن العاشر، ص180)

الفقه وجدود  لما  تدامة اليمن وجبا ا املشرفة  ليدا يف تدوينه وتصني  (  بداهلل الوشل ، 181)
 .674، ص 1995 لومه، رسالة دكتورا  غري منشورة، جامعة أم درمان، السودان، 

، ومطوال   ن العيدروس يف النور 254-8/253( ترمجته  ند السخاوي يف الضو  الالمع 182)
 وما بعدها. 10/244يف شذرات الذهب،  ، وابن العماد احلنبل 211-202السافر ص 

رضرموت. انظر:  بداهلل  –ورقة مبكتبة مس د البار بدو ن  24( من نسخة خمطوطة يف 183)
 .94م، ص1975احلبش ، فدرس املخطوطات اليمنية يف رضرموت،  دن، 

وما بعدها، وابن العماد احلنبل  يف شذرات  378( ترجم له العيدروس يف النور السافر ص 184)
 ، وما بعدها.10/536لذهب، ا

(، األروا  2768( ورقة، برقم )56( منه نسخة خمطوطة يف مكتبة جامعة املل  سعود يف )185)
 الشخصية، الفقه اإلسالم  وأصوله.

 .67( النور الالئح، ص 186)

ورقة مبكتبة حممد  بداجلليل الغ ي اياصـة يف زبيـد وهـ  منسـوخة يف      174( نسخة تقع يف 187)
 ط  ل  بن  بدالوهاب الشافع  مذهبا  األشعري معتقدا ...إخل.هـ خب1094سنة 

ب من نسخة النمازي من كتاب: بد ة احلاوي يف الفقـه البـن الـوردي وكتـب      124( ورقة 188)
هذا  لى هامش النسـخة )أصـلدا يف مكتبـة اجلـامع الكـبري بصـنعا  ضـمن جممو ـة بـرقم          

 ، ولدى احملقق صورة  ندا(.3305

 هـ، طبعتدا املطبعة الوهبية يف مصر.1283ر رية قدمية منذ سنة  ( توجد منه طبعة189)

-582( هو: حممد بن طلحة بن حممد بن احلسن، كما  الـدين القرشـ  النصـييب الشـافع  )    190)
هـ( وزير، من األدبا  الكتاب، تويف حبلب له  ـدد مـن املؤلفـات مندـا: العقـد الفريـد       652

الرسـو ، والـدر املـنظم يف السـر األ ظـم.       للمل  السعيد، ومطالب السـؤ  يف مناقـب آ   
 وغريها.
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 (.6/175م، 2002، بريوت، 15ال ركل ، األ الم، دار العلم للماليني،   

 2377/1من نسخة مكتبة دار املخطوطات يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعا ، برقم  3( ورقة 191)
 ورقة، ولدى البارث نسخة  ندا. 113 سياسة شر ية وتقع يف

أ( من النسخة السابقة. وتوجد من الكتاب  دة نس  يف صنعا ، 113ة األخرية )( الورق192)
 واملكتبة الظاهرية بدمشق وغريها.

 ، مادة مقث.1/4057( تاج العروس، 193)

 (،  قائد.341( نسخة املكتبة األزهرية، اجلامع األزهر رقم )194)

 والظاهرية بدمشق، وغريها.( مندا نس   ديدة يف مكتبات اليمن، والقاهرة، واإلمربوزيانا، 195)

 ( كذا ورد العنوان  لى أكثر من نسخة.196)

 (.264( مقدمة نسخة مكتبة دار املخطوطات باجلامع الكبري صنعا  ضمن جمموم رقمه )197)

 من النسخة نفسدا. 80( الورقة 198)

 باليمن. إب(والعاملية، وبلغ  أندا رققت يف جامعة )( منه نسٌ  كثرية متفرقة يف املكتبات العربية 199)

( هو: حممد بن زياد الوضار  الشر يب، مفيت زبيد يف وقته، شافع  له تصاني  مندا: شرح 200)
 (.6/131هـ. )ال ركل ، األ الم، 1135ا م ية، وشرح ال بد وغريها تويف سنة 

 ( نسخة مصورة  ن مكتبة رسن ضاحي  اياصة، قرية صنبة، جازان.201)

 صنعا . املخطوطات باجلامع الكبري يفة من نسخة مكتبة دار ( وردت  لى هامش الورقة األخري202)

 ( كذا وردت.203)

( ورقة  لى ظدر إردى املخطوطات يف مكتبة حممد بن  بداجلليل الغّ ي اياصة ب بيد، خبـط  204)
 ردي .

 ( اسم مطموس   أستطع قرا ته.205)
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 يم، رضرموت.( وردت  لى ظدر نسخة أخرى من األنوار الساطعة يف مكتبة األرقاف برت206)

 ( وردت خبط سقيم  لى ظدر إردى نس  األنوار الساطعة.207)

( ذكر  بدذا اللفظ جممو ة مندم حييى بن احلسني بن القاسم يف طبقات ال يدية الصغرى 208)
 وإبراهيم بن القاسم يف طبقات ال يدية الكربى، واجلنداري يف اجلامع الوجي .

 وسينشر قريبا .( انتديت من حتقيقه بفضل اهلل وكرمه، 209)

، ص 2004(  بداهلل احلبش ، مصادر الفكر اإلسالم  يف اليمن، ا مع الثقايف، أبو ظيب، 210)
، وه  النسخة الوريدة، ورمبا كانت نسخة املؤل  وه  من مندوبات وق  النمازي 237

 لى جامع جبلة. وقد اتصلت بصارب املكتبة وراولت احلصو   لى صورة منه، أو 
 ا فلم يت اوب.االطالم  ليد

 هـ.953، وذكر أنه ألفدا يف أثنا  شدر مجادى اآلخرة من سنة 15( يف الصفحة 211)

أ من كش  اللثام، نسخة مصورة مبكتبـة مجعـة املاجـد يف دبـ ، اإلمـارات العربيـة       2( الورقة 212)
 ورقات، ولدى احملقق صورة  ندا، واملتأمل يف ألفاظ " كش  اللثام" سيلحظ أندا 5املتحدة يف 

 ارتوت  لى قسم كبري من كالم النمازي يف رسالته "رفع اإلشكا ".

 النور الالئح. 16-15( انظر ص 213)

( توجد منه نسخة وريدة خبط ابن مؤلفدا الفقيه احلسن بن صاحل النمازي، يف مكتبة األزهـر  214)
 رديث. ولدى احملقق صورة  ندا. واحلمد هلل. 2076برقم 

 ر من طبعة، وشرره أكثر من  ا .( هو كتاب مشدور ومطبوم أكث215)

 هـ(. وهذا  لى رساب اجلهمَّْل.962( كتب جياور  الناس  )216)

 ( الورقة األخرية من املنظومة )نسخة مكتبة اجلامع األزهر(.217)

هــ(.  792 -هــ  722(  لم مشدور من أ الم الكالم والفقه والبالغة وغريهـا.  ـاش بـني )   218)
ن املؤلفات والشروح. )انظر  لى سبيل املثا : ابن ر ر يف وشرح كتابه كثريا . وله العديد م
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ومـا بعـدها، واحلنبلـ  يف شـذرات      2/377، وإنبـا  الغمـر،   4/350كتابيه الدرر الكامنـة  
 ، وما بعدها، وغري ذل .6/319الذهب، 

ضمن جمموم مبكتبة األوقاف اجلامع الكبري بصنعا  )املكتبة الشرقية( دون رقم  41( الورقة 219)
بع  أوراقدا رواش  تتضمن شررا  للمنظومة وال أ لم هل ه  للنمازي أو لغري .  و لى

 إاّل هذ  النسخة. – لى رّد  لم   –فلم ُيذكر اسم  ليدا. وال يوجد من هذ  املنظومة 

( وهو  دة أبياتدا حبساب اجلهّمل. ويقصد به فواتح 336( كتب هوارها الناس  رقم )220)
 السور)رم، طه، ياسني(.

 هـ مبدينة إّب باليمن.962( يقصد أنه انتدى من نظمدا يف شعبان سنة 221)

إرداهما يف املكتبة املتوكلية يف اجلامع الكبري بصنعا  وه  كاملة  ( وقفت مندا  لى نسختني222)
 واألخرى ضمن جمموم يف مكتبة دار املخطوطات بصنعا . وقد سقط مندا الورقة األخرية.

 " ن ال".( يف النسخة األخرى وردت 223)

 ( يقصد به  لم املنطق ألنَّ به توزن احل ج والرباهني.224)

( نسخة املكتبة املتوكلية. وميكن أن نستش  من األبيات أنه ألفدا وهو يف املدينة املنورة، 225)
ونظمدا بالروضة الشريفة من املس د النبوي، وأن نظمدا جا  بنا   لى رغبة أو طلب من 

 هذ  الررلة.. واهلل أ لم. صديق أو خّله الذي رافقه يف

( يظدر أنه ضّمن تاري  اإلنتدا  من هذ  املنظومة يف البيتني األخريين وميكن أن تكون سنة 226)
هـ حبساب اجلهمل. واهلل أ لم. و لى هذا فبن هذ  املنظومة يف املنطق رمبا ُتعّد أو  ما 937

احلج ثم إىل زيارة املس د  أجن   من تآليفه العديدة. كما تد  أنه يف هذ  السنة خرج إىل
 النبوي يف املدينة النبوية. واهلل أ لم.

( وردت  لى هامش بع  ورقات نسخة مكتبة دار املخطوطات. وسليمان بـن أبـ  القاسـم    227)
هـ)أبو  مر بـن أبـ  القاسـم األهـد ،     1095بن أمحد األهد . له بع  املؤلفات تويف سنة 



 355     د. حممد منصور احلاوي..     الفقيه العالمة صاحل بن الصديق النمازي األنصاري 

قيـق صـاحل السـيد، دار الكتـب اليمنيـة، صـنعا ،       األرساب العلية يف األنساب األهدلية حت
 150.0، ص 2011

(. وقد ضعفه كثري من أهل العلم. 4126(، وابن ماجه )2352( احلديث روا  الرتمذي )228)
. )كتاب املوضو ات أخرج أراديثه، وقا  ابن اجلوزي: رديث ال يصح  ن رسو  اهلل 

. وانظر راشية 2/328م، 1995 -هـ 1415توفيق محدان، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 احملقق.

 .A33ب من نسخة األمربوزيانا رقم  43( ورقة 229)

( انظر: فدرس املخطوطات اليمنية لدار املخطوطات واملكتبة الغربية باجلامع الكبري، صنعا ، 230)
. وقد سألت أمني املكتبة  نه 2/1947هـ، 1426، 1ا داد أمحد حممد  يسوي، وآخرين،  

 والتأكد من صحة التسمية فأخربن  بأنه مفقود من املكتبة. لالطالم  ليه

( ورد ذل   لى نسخة النمازي من البد ة الوردية )مكتبة دار املخطوطات باجلامع الكبري يف 231)
 (.3305صنعا  رقم 

. والنسخة املتداولة من هذ  4، 2-1 ف يف أخبار صبيا واملخالف، ورقة( خالصة السال232)
لوب كثرية األخطا  النحوية واللغوية، وال تتفق وما وص  به مؤلفه ايالصة، ركيكة األس

( من  لم واتقان لعلوم اللغة، وإجادة الشعر، 12األديب أمحد بن حممد النمازي، )ت.ق
 ناهي   ن أّن بع  ما فيدا ملفٌق وليس من تألي  النمازي.واهلل أ لم.

 ( كذا وردت يف املخطوطة ورمبا حترفت  ن "ثوب".233)

هو: من أمسا  النيب صلى اهلل  ليه وآله وسـلم، وتعـ : الـذي حمـا اهلل بـه الكفـر. )انظـر:        ( 234)
، حتقيـق مصـطفى  بدالوارـد،    1الشام ، سبل ا دى والرشـاد يف سـرية خـري العبـاد، جــ     

 .622، 494هـ، ص 1392القاهرة، 

بن  هـ  ن نسخة املؤل  مبكتبة حممد1376( نسخة مصورة  ن نسخة رديثة نسخت سنة 235)
  بداجلليل الغ ي اياصة ب بيد.
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 من جمموم خمطو  يف مكتبة الشي  حممد بن  بداجلليل الغ ي اياصة يف زبيد. 444( ورقة 236)

من ا موم نفسه. وقا  ناسخدا: " وكان الفراغ من زبرها يوم األرد من شدر  499( ورقة 237)
ن بعد ، كثري املساوي وال لل هـ بقلم حمصله لنفسه وملن شا  اهلل م1376مجادى األوىل سنة 

 حممد  بداجلليل الغ ي ساحمه اهلل.

 .2ورقة  (D380)برقم  –ميالنو  –( وردت ضمن جمموم خمطو  مبكتبة األمربوزيانا 238)

 . 171( العقيق اليمان ، تح  ل  الصميل ، ص 239)

قفا  أن له مو –كما سبق  –( املصدر نفسه والصفحة، وهذا غريب فاملشدور  ن النمازي 240)
رافضا  للتصوف الطرق ، والصوفية. ولعله يقصد منظومته يف مكارم األخالق اليت شرردا 

 يف كتابه " العبارات اجللية" واهلل أ لم.

( نسخة املؤل  من هذا الكتاب، وتوجد ضمن جمموم خمطو  يف دار املخطوطات باجلامع 241)
 الكبري يف صنعا .

ب، وقا   نه " و ندي منه نسخة  ظيمة صحيحة  ليدا 17( أرا   ليه يف النور الالئح ورقة 242)
 خطه، ول   لى بعضدا رواش  مقيدة".

 .-صنعا   –( وه  خبط املؤل  ضمن ا موم بدار املخطوطات 243)

 ". " و ذا قلت يف أثنا  قصيدة يف مدره  ( مثال  قوله رينما  رض لبع  مع  ات النيب 244)

 ى أبدا  يا صاح كمليس ُيحص  كم له من مع  ات  دُّها  

 .(A57) ,(D380) ( وردت ضمن جماميع خمطوطه رقم245)

( ميكن أن يستد   لى هذا ببراالته يف بع  كتبه إىل مؤلفات له دون أن يسميدا مثل قوله 246)
رينما املح إىل مراتب التقوى وهو يشرح رديث " خري ال اد التقوى" يف كتابه القو  الوجي  

هـ. فقا : " و ا غرائب ذكرناها يف غري هذا 945لفدا يف  دن سنة شرح سلسلة اإلبري  اليت أ
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املختصر". الورقة األخرية من القو  الوجي ، نسخة اإلمربوزيانا. وقوله يف األنوار الساطعة 
 )نسخة جامعة املل  سعود" وقد ذكرنا  يف غري هذا التعليق". 123ورقة 

 ت اليمن املنشور يف موقع " شباب اليمن" يف( ذكر جنيب الغريان  يف مقاله: مافيا خمطوطا247)
م، أن جامع جبلة قد تعرض لسرقة آالف املخطوطات منه خال  االسنوات 3/2008

الطويلة السابقة يف القرون املاضية يف هذا العصر. وال يبعد أن تكون مكتبة النمازي املوقوفة 
 من بيندا.

تـاري  النسـ  مـن النسـخة بعـد متـام مـادة        ( ررد املنت: هو تقييد الفراغ، وه  معربة وتع  248)
املؤل . كما أندا كل ما كتب  لى آخـر ورقـة مـن املخطـو  وأو ـا. )أمحـد شـوق  بنـبني         

م، ص 2001، الربــا ، 4ومصــطفى ا ــوب ، مصــطلحات الكتــاب العربــ  املخطــو ،  
116-117.) 

 ( تقدم ذكرها يف مشاخيه.249)

م، وطد األمـن  1524هـ/930، دخل زبيد سنة ( هو: رسني ب  بن حممد بن مراد الرتكمان 250)
م، )الندروالـ ،  1526هــ/ 932يف زبيد، وقضى  لى الفساد. وُرمدت سريته. تـويف سـنة   

ومـا   40م( ص1986الربق اليمـان  يف الفـتح العثمـان ، منشـورات دار املدينـة، بـريوت،       
 بعدها.

 قق وشرح مالبساتدا.من القسم احمل 18(  رض النمازي  ذ  القضية يف النور الالئح ص 251)

 ( ُتنسب إىل األمري حممد بن ميكائيل ا اهدي، أرد قادة املل  ا اهد وقد سبق التعري  بدا.252)

 أ.15( ابن الوزير، تاري  ب  الوزير، خمطو  من نسخة يف دار الكتب املصرية، ورقة 253)

، 3/1242، 2/1056( املصدر السابق، وطبقـات ال يديـة الكـربى إلبـراهيم بـن القاسـم،       254)
1466. 

( مدينة مشدورة باجلنوب الغرب  من مدينة إب، وبيندما أربعة أميا  تقريبا ، وُيعّد  بـداهلل بـن   255)
، وه  مبنيـة  لـى سـفح جبـل التعكـر. وقـد       458حممد الصليح  أو  من اختطدا يف سنة 
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أمحـد  أصبحت  اصمة للدولة الصليحية يف  دد املكّرم أمحد بن  ل  وزوجته السـيدة بنـت   
الصليح  وه  اليت بنـت اجلـامع بدـا. )املقحفـ ، مع ـم البلـدان، والقبائـل اليمنيـة، دار         

 (.1/285هـ، 1422الكلمة، صنعا ، 

(256 )3/1465. 

( ُيعّد هذا اجلامع أقدم مساجد مدينة إب، ويعرف اآلن باجلامع العمري أو املس د الُس  257)
حلسن أمحد بن حممد بن  بداهلل الربيد  وهو ينسب إىل العالمة امللقب سي  السنة، أبو ا

هـ. )انظر  نه: ابن مسرة، 586السكسك . أرد مشاهري  لما  احلنابلة يف اليمن. تويف سنة 
، اجلندي، السلوك يف طبقات العلما  وامللوك، حتقيق األكوم، 190طبقات فقدا  اليمن، ص

 وما بعدها. 103ص ، األفضل الرسول ، العطايا السنية، حتقيق احلبش ، 1/318-323

كيال ، وه  قدمية االختطا . وه  اليوم  140( مدينة مشدورة تقع جنوب  صنعا   لى مسافة 258)
 اصمة حمافظة إب تشتمل  لى جممو ة من الوردات اإلدارية املقحف ، مع م البلدان 

 وما بعدها. 1/10والقبائل، 

 .19( ورقة 259)

 .19، ورقة ، وخالصة السالف171( العقيق االيمان ، ص 260)

( ذكر طرقا  اجتداد  يف الفتوى يف خالف مع بع  شيوخه رينما اختلفت فتوا   نه فتوى 261)
 ب(.10مشيخة )مثال  اختالفه مع شيخه الطنبداوي، )النور الالئح، ورقة 

( ذكر ذل  النمازي يف النور الالئح يف ترمجة شيخه إبراهيم بن أب  القاسم بن مطري. وأشار 262)
خه هذا يف مقدمة رسالة ألفدا يف ركم خضب الرجا  باحلنا. وبعث بدا إىل فضله شي

 لتلميذ  النمازي يف زبيد ليق   لى ما  ند  فيدا. كما سبق القو .

( ذكر ذل  تلميذ  أمحد بن  بداهلل الوزير يف شرره  لى منظومة النمازي يف اإلمام شرف 263)
 ( برتقيم .1الدين حييى. )خمطو  مصور، ورقة )

 من كتابه النور الالئح.12شار النمازي إىل بع  هذ  الفتاوي يف ورقة ( أ264)
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( حلج: صقع واسع يقع مشا  مدينة  دن. وهو اآلن حمافظة تشتمل  لى  دد من البلدان، 265)
 (.2/1366واملديريات )املقحف ، مع م البلدان والقبائل اليمنية، 

 .98قة ب، وجوهر العقد الفريد، ور32( النور الالئح، ورقة 266)

 .98( النمازي، جوهر العقد الفريد، ورقة 267)

 ( املصدر نفسه، والورقة.268)

 برتقيم . 18( يف خالصة السالف، ورقة 269)

 .3/1465( طبقات ال يدية الكربى، 270)

 .170( العقيق اليمان ، ص 271)

 ( قلت: كذا ورد  نه  فا اهلل  نا و نه، وقد ُيستغرب أن يسعى ألرد فيما يرفضه هو رفضا 272)
 (.37، النور الالئح ورقة 92باتا ، ويذكر حماذير  )جواهر العقد الفريد، ورقة 

هـ( هو آخر سالطني الدولة الطاهريـة،  945(  امر بن داود بن طاهر بن  امر الطاهري )ت 273)
أضطر أمام ر وم املطدر بن شرف الدين إىل الرتاجع واالكتفا  مبدينة  دن. وقد أثنى  ليـه  

م والتواضع واحللم واإلرسان إىل الناس، وتوقري وإكرام من يفـد  ليـه مـن    الندروال  بالكر
العلما ، وتعظيم الشرم الشري  انتدى بـه األمـر مقتـوال  ظلمـا   لـى يـد القائـد العثمـان          

، 80هـ. )الندروال : الربق اليمـان  يف الفـتح العثمـان ، ص    7/3/945سليمان ايادم يف 
 .145م(، ص1969ن  األو  لليمن )القاهرة، وسيد مصطفى سا ، الفتح العثما

 .145( الندروال ، الربق اليمان  يف الفتح العثمان ، ص 274)

هـ قصد املخـالف  945( أوّد اإلشارة إىل أن النمازي  قب خروجه من  دن يف منتص  سنة 275)
لـم كمـا   ون   يف صبيا. لكنه   جيد البيئة املناسبة، وواجه معاملة ال تليق بالعلما  وطلبـة الع 

يظدر من قو  النعمان " ثم  اد إىل وطنه ومسقط رأسه من أ ما  صبيا، فأقام بدا أياما  فلّمـا  
رأى أهل العلم يف املخالف السليمان  مدتضمني ال ُيقام حبـرمتدم، وال تنفـذ كلمـتدم  ـ م     
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ه  لى اإلنتقا  واملداجرة إىل اليمن، وأخذ  ددا  مـع اهلل أنـه ال يرجـع إىل خمـالف لـيس فيـ      
 .169ألهل العلم قيمة، فع م إىل صنعا ..إخل. العقيق اليمان  ص 

 .127، اجلنداري، اجلامع الوجي ، نسخة مصورة، ورقة 171-168( املصدر نفسه ص ص276)

( جبل صـرب: جبـل مشـدور تقـع يف سـفح منحـدر  الشـمال  مدينـة تعـ ، وتغطـ  جوانبـه            277)
 (.1/894ائل، ال را ات املختلفة )املقحف ، مع م البلدان والقب

( التعكر: جبل يف العدين تقع  لى سفحه الشمال  مدينة )جبلة( وهو أشدر جبا  اليمن 278)
(، وقد اختار  اإلمام شرف الدين أفضل مكان يشتدر بايصوبة 1/234)املرجع نفسه، 
 وجودة الثمرة.

يدية ( برتقيم ، وطبقات ال 1ورقة ) -( شفا  الصدور بشرح سلسلة النور، خمطو  مصور279)
 .1/158الكربى، 

( لقد اجتمع يف بالطه مجٌع من الشافعية، ومما ُيحسب  ذا اإلمام أنه سعى إىل حماولة إزالة ما 280)
ش ر بني فريق  الشيعة والسنة من اختالف وخصام وصرام وكراهية، ومجع بيندم يف 

عتدلة رضرته، وراو  التقريب بيندم يف وجدات النظر، و مد إىل شرح  قيدة الشيعة امل
لعلما  السنة )الشوافع( كما فعل املثل مع  لما  الشيعة. )انظر  ن هذا: الشريف، ال ل  

، وحييى بن احلسني بن القاسم، طبقات ال يدية الصغرى، ورقة 93-3/86املضيئة، 
 .2/671ب، وجار اهلل بن فدد، نيل املنى، 127

 .954-93، ورقة 3( الشريف املصدر نفسه، ق281)

التواطأ والتعاون بني املطدر وأويس باشا الروم ، ومسا دته  لى االستيال   لى  ( انظر  ن282)
(. وقد سبق 96-95هـ )الندروال  يف الربق اليمان ، ص 953تع  وأ ما ا أوائل سنة 

 احلديث  ن هذا يف أو  البحث.

 .171-168( النعمان، العقيق اليمان ، ص 283)
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، واملعاملة احلسنة، وتقدير  لمه ورفظ مكانته ( ومن املؤس  أن النمازي وجد التكريم284)
خارج وطنه املخالف السليمان ، بينما   جيد شيئا  من ذل  يف وطنه وبني  شريته وأهله، و  

هـ وقصد وطنه يف صبيا يريد 945يسلم من األذى واملعاملة السيئة رينا خرج من  دن سنة 
لد ، فلم يلبث إاّل أّياما  رتى أسا  أمرا  اإلستقرار بدا، وبنى  لمه والقيام به ونشر  يف ب

صبيا إليه و املو  مبا ال يليق فخرج مداجرا  مّرة أخرى إىل اليمن دون  ودة، وقد وضح 
هذ  املالبسات النعمان يف كتابه العقيق اليمان  فقا : " ثم  اد إىل وطنه، فأقام بدا أياما  فلما 

ني ال ُيقام حبرمتدم، وال تنفذ كلمتدم   م رأى أهل العلم يف املخالف السليمان  مدتضم
 لى اإلنتقا  واملداجرة إىل اليمن، وأخذ مع اهلل  ددا  أنه ال يرجع إىل خمالف ليس فيه 

 .169-168ألهل العلم قيمة، فع م إىل صنعا  ودخل  لى اإلمام شرف الدين...إخل" ص 

 ( ترجم له النمازي يف مشاخيه من كتابه: النور الالئح.285)

 ( البيت ُينسب البن القيم، وورد  ند  "أفكرت" بد  " فتشت".286)

( ورد هذا الثنا   لى تلميذ  النمازي يف مقدمة رسالته املسّما  بـ " كش  اللثام  ما يف 287)
 ايضب باحلنا  من األركام". نسخة خمطوطه، لدى البارث صورة مندا.

 ( ترجم له يف النور الالئح. 288)

 ملنظومة للنمازي، كما سبقت اإلشارة.( وردت ضمن إجازته ا289)

 ( النور الاليح.290)

( هو أرد أبرز األئمة ال يدية يف النص  األو  من القرن العاشر، واشتدر بالعلم والفضل، 291)
وكان بعيدا   ن غلّو ال يدية الرواف ، فسعى إىل تقريب  لما  السنة، وأكرمدم كما نبذ 

مر ويعرف  م رقدم وبقية الصحابة، وسبقت غالة الشيعة، وكان يرتضى  ن أب  بكر و 
 هـ.965اإلشارة إىل إكرامه للنمازي وغري . تويف سنة 

 ، دار املخطوطات صنعا .330من اجلموم املرقم بـ  155( ورقة 292)
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من جمموم يتضمن كتاب النمازي: أنوار أذهان الطالب، خمطو  مبكتبة اجلامع  230( ورقة 293)
 .2076مع األزهر، رقم 

 توريد. 448من جمموم خمطو  باجلامع األزهر رقم  178رقة ( و294)

( مقدمة القو  الوجي  شرح أراديث سلسلة األبري  للنمازي خبط تلميذ   ل  بن شرف 295)
 الدين )نسخة مكتبة دار املخطوطات، صنعا (.

 ( سبقت ترمجته.296)

 لنور(.(، من شرره  لى سلسلة اإلبري  يف النسب الع ي  )سلسلة ا2، 1( ورقة )297)

هـ( 1141( ترجم له زبارة يف نشر العرف، ووصفه بالعلم والقضا ، وأرخ وفاته بسنة )298)
1/806. 

من جمموم مبكتبـة مشـّرف  بـدالكريم اياصـة يف تعـ ، ومنـه نسـخة يف معدـد          155 ( ورقة299)
 املخطوطات.

ة دار ( وردت  لــى ِطــّرة نســخة مــن كتابــه األنــوار الســاطعة شــرح الفريــدة النافعــة، مكتبــ300)
 املخطوطات، صنعا .

( وردت يف ديباجة منظومة النمازي يف مدح اإلمام شرف الدين حييى، )نسـخة مكتبـة جامعـة    301)
 (.6-11901املل   بدالع ي  رقم )

 ( وردت  لى ظدر غالف نسخة مكتبة األرقاف من األنوار الساطعة للنمازي.302)

 577خة دار الكتـب املصـرية، رقـم    ( وردت  لى صفحة العنوان لكتابه: القو  الوجي ، نسـ 303)
 رديث.

( وردت  لى صفحة  نوان منظومته: الفريدة اجلامعة يف نظم العقيدة النافعـة، نسـخة مكتبـة    304)
 (f269االمربوزيانا رقم)

 ( وردت  لى صفحة الغالف إلردى نس  كتابه: األنوار الساطعة، مكتبة األرقاف، تريم.305)
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ازي   يتـوىل القضـا  وا تـذر  نـه ببحلـاح رينمـا ُ ـرض        ( كذا ورد  ند ، والثابـت أن النمـ  306)
 ب(.92 ليه.)ذكر ذل  يف كتابه جواهر العقد الفريد، ورقة 

( وردت  لى صفحة العنوان من نسخة كتابـه: االقتصـاد شـرح بانـت سـعاد، نسـخة مكتبـة        307)
 (.f87األمربوزيانا رقم )

ه، أو املستفيدين من كتبه املع بني ( وردت هذ  الصفات من النساخ، ورمبا كانوا بع  تالمذت308)
 بغ ارة  لمه، رمحه اهلل.

 .46ورقة  3( ق309)

 )نسخة مكتبة دار املخطوطات، صنعا (. 334( طبقات ال يدية الصغرى، ورقة 310)

( كتبه خبطه  لى نسختني من كتاب التلخيث الكبري الذي نقله  ن نسخة النمازي املأخوذة 311)
وي،  ن مؤلفه ابن ر ر العسقالن . وقا  بعدها: " فقد  ن نسخة شيخه الديبع،  ن السخا

 اتصل سندي  ن طريق النمازي إىل مؤل  الكتاب ابن ر ر".

 (.169، صبأنه كان " من األئمة ا تددين" )العقيق اليمان  وصفه( وقا  بدذا قبله النعمان  ندما 312)

 .3، 2( خالصة السالف يف تاري  صبيا واملخالف، الورقتان: 313)

 .(B19)( من جمموم خمطو  مبكتبة األمربوزيانا رقم 2ورقة ) (314)

 (.95 املخطوطات، صنعا ، ورقة ال مان )نسخة مكتبة دار( الوايف بوفيات األ يان املكمل لغربا  315)

له كتاب فوائد اإلرحتا .. )انظر  هـ(.1123( احلموي هو: مصطفى فتح اهلل احلموي، )ت 316)
ومؤلفاته يف: "  لما  وأ الم املخالف السليمان  وتدامة  دراسيت املوسعة  نه و ن رياته

الشامية يف القرن احلادي  شر ا  ري، من كتاب فوائد االرحتا  )مجعية التاري  واآلثار 
 وما بعدها. 9م، ص 2013بدو  جملس التعاون. الرياض، 

ام شرف وذل  رينما نقل منظومته يف نسب اإلم 150/151ورقة  3( فوائد االرحتاِ ، ق317)
 الدين املعروفة بسلسلة اإلبري  يف النسب الع ي .
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 مادة " مقث". 1/4507( 318)

 . نسخة مصورة  ن مكتبة دار املخطوطات صنعا .129( اجلامع الوجي ، ورقة 319)

( مقدمة كتابه الذي مّسا  " الفوائد النافعة يف رّل ألفاظ الفريدة اجلامعة" خمطو  مصور مبكتبة 320)
 (.1اياصة، ورقة )د. رسن الضاحي  

 ( أصلدا يف مكتبة حممد  بداجلليل الغّ ي اياصة يف زبيد.321)

( هو الفقيه العالمة املؤرخ احلسن بن أمحد بن  بداهلل الضمدي  المة املخالف السليمان  يف 322)
هـ  لى الراجح )انظر ترمجته يف: البدر الطالع 1290القرن الثالث  شر ا  ري، تويف سنة 

وما بعدها، وغري   لى سبيل املثا . مكتبة  3/22نشر الثنا  احلسن للوشل ، للشوكان ، و
 م.2003االرشاد، صنعا ، 

 ، حتقيق  بداحلميد صاحل، اجليل اجلديد، صنعا .494(  قود الدرر، ص 323)

هـ  لى الراجح 1299( القاض  املؤرخ  بداهلل بن  ل  العمودي البكري الصديق  ولد سنة 324)
، له العديد من املؤلفات مندا: الالمع اليمان  بذكر ملوك املخالف هـ1398وتويف يف 

السليمان ، وغري  من املؤلفات. )انظر التفاضل  ند حممد حممد زبارة، ن هة النظر يف رجا  
، وما 1/402م، 2010القرن الرابع  شر، حتقيق  بداهلل اجلرايف، مكتبة اإلرشاد، صنعا ، 

 وما بعدها. 85هـن ص1432، 17س17باشه، مبعدها. و بداهلل أبو داهش، )ر

 .34، 27 ( الالمع اليمان ، ورقة325)

، وقد انتشرت  لى هوامش كتبه كثري من وصفات الطب العالج  31( النور الالئح، ورقة 326)
باأل شاب ووصفه جممو ة مندا لعدد من األ راض واألمراض، كان خيطدا بيد  رمحه اهلل 

رفته وإدراكه لل وانب العالجية يف هذ  الوصفات العشبية. األمر الذي يدّ  بداهة  لى مع
 واهلل أ لم.

( مندم: إبراهيم بن القاسم يف طبقات ال يدية الكربى، وتابعـه اجلنـداري يف اجلـامع الـوجي ،     327)
، وإمسا يل باشا يف هديـة العـارفني   1/285(، والشوكان  يف البدر الطالع 27خط، ورقة )
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ــرس ا  1/423 ــان  يف فد ــارس، والكت ــؤلفني   2/978لفد ــم امل ــه يف مع  ، 5/7، وكحال
 ، وغريها.2/483، 1/464، وزبارة يف: أئمة اليمن، 3/192وال ركل  يف األ الم، 

 .16( خالصة السالف، ورقة 328)

 .169( العقيق اليمان ، ص 329)

( من جمموم خمطوطة يف مكتبة 2( ونفس هذ  املعلومة وردت خبط بع  تالمذته  لى ورقة )330)
 هـ. ولعلدا سبق قلم من الناس .967غري أنه ذكر أن وفاته سنة  (B19)ربوزيانا برقم األم

ب من ا موم املوجود مبكتبة مشرف  بدالكريم اياصة يف تع ، ومنه صورة يف 155( ورقة 331)
 .276معدد املخطوطات، القاهرة، رقم 

 (   أق   لى ترمجة له فيما بني يدي من كتب الرتاجم.332)

 مكتبة دار املخطوطات، صنعا . ( نسخة333)

( وردت  لى ظدر نسخة دار املخطوطات باملكتبة الغربية يف جامع صنعا  ويعضد هذا أيضا  334)
رمبا  –خبط أردهم  (B19)( من جمموم خمطو  مبكتبة األمربوزيانا برقم 2ما ورد يف ورقة )
حمرم من  15ة يف أن مولد  يف شدر ذي احل ة، ووفاته يف مدينة جبل -كان أرد تالمذته

 السنة نفسدا.

( قلت: قد ذكر النمازي استحباب أن يستاك احملتضر را  شعور  بنازلة املوت. وأكد فعله 335)
      قوله رمحه اهلل يف مقطو ة تضمنت فوائد السواك ومندا:

 سحرا أو امليمون املن   دخول         أو ُيندُب الّن م و ند وتٍر وبعد        

 وقوله:
ــد ــه ويف  وُيس ــوت من ــد امل ــ م  ن ل الن

 
 

تطييبـــــه نكدـــــة األســـــنان مـــــا أثـــــرا     
 

 

 ندما دخل  ليه  بدالرمحن بن أب  بكر رض   ولعله رمحه اهلل قصد االقتدا  بالنيب 
اهلل  ندما ومعه مسواك فأخذته  ائشة رض  اهلل فناولته رسو  اهلل فاستاك به. واهلل أ لم، 

سل  فقد ذكر ابن العديم يف تاري  رلب، ويظدر أن هذا كان أمرا معروفا  ند ال
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، حتقيق سديل زكار، أن والد   ندما دخل يف سكرات املوت استد ى بسواك 1/1213
 فاستاك به...إخل.

 ( املصادر السابقة.336)

 هـ.1141 ، وذكر أن وفاته كانت يف سنة1/806( ترمجته يف نشر العرف ل بار  337)

وم نقال   ن الشي   ل  بن إمسا يل سالمة أّن مقبور من ا موم. ويذكر األك 155( ورقة 338)
، 3/1155يف مدينة إب، وأّن قرب  معروٌف اىل اليوم. واهلل أ لم.)ه ر العلم ومعاقله، 

 ررف الصاد.
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 بعض املصادر واملراجع

 أواًل: املخطوطات:

 األنصاري، صاحل بن الصديق النمازي -

 3(، ج73)مكتبة األوقاف، اجلامع الكبري يف صنعا  رقـم 2ار املتدفقة يف رياض االمثار، جاألند 
 (.D33)مكتبة االمربوزيانا 

  رديث(. 577)دار الكتب املصرية،  القو  الوجي 

  ،مكتبة االمربوزيانا(الفريدة اجلامعة يف نظم العقيدة النافعةf209.) 

 .ار املخطوطات، املكتبة الغربية، اجلامع الكبري، صنعا  )د االنوار الساطعة شرح العقيدة النافعة
 جماميع. 264رقم

 (  2377جواهر العقد الفريد، دار املخطوطات، املكتبة الغربية باجلامع الكبري.صنعا.) 

 . النور الالئح يف مشاي  صاحل. مكتبة مشرف  بدالكريم اياصة، تع 

 اجلنداري، امحد  بداهلل: -

    اال يـان أولـ  التربيـ ، املكتبـة الغربيـة باجلـامع الكـبري يف صـنعا         اجلامع الـوجي  يف وفيـات 
(2526.) 

 احلموي، مصطفى فتح اهلل -

 .فوائد االرحتا ، نسخة  ن مكتبة د. ائ  الردادي اياصة 

 الشريف، امحد بن حممد -

     ا  ال لئ املضيئة يف أخبار األئمة ال يدية، دار املخطوطا، املكتبة الغربيـة باجلـامع الكـبري، صـنع
 (.107)ت

 ابن القاسم، حي  بن احلسني. -

 . طبقات ال يدية الصغرى، دار املخطوطات، املكتبة الغربية باجلامع الكبري.صنعا 

 النعمان،  بداهلل بن  ل  -

 . الوايف بوفيات األ يان املكمل لغربا  ال مان. دار املخطوطات، املكتبة الغربية. صنعا 
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 ثانيًا: املصادر املطبوعة:

 زكريا بن حممداألنصاري،  -

  ،هـ.1418الغرر البدية، ضبط النث حممد  طا، دار الكتب العلمية، بريوت 

 ابن تيمية، امحد بن  بداحلليم -

  هـ.1412كتاب املنطق، دار  ا  الكتب، الرياض 

 ابن اجل ري، حممد امحد -

  م.2006غاية النداية يف طبقات القرا ، دار الكتب العلمية، بريوت 

 بن  ل السبك ،  بدالوهاب  -

  ،م.1964طبقات الشافعية الكربى، تح حممود الطنار ، دار اريا  الكتب العربية 

 السخاوي، حممد  بدالرمحن -

  ،1992الضو  الالمع ألهل القرن التاسع، دار اجليل، بريوت.  

 الشوكان ، حممدبن  ل  -

 ،م.2010 البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، تح، رسني العمري، دار الفكر، دمشق 

  اكش، احلسن امحد -

   هـ.1434 قود الدرر، حتقيق  بداحلميد آ   وج، اجليل اجلديد، صنعا 

 ابن العماد،  بداحل  بن امحد -

 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار الفكر للطبا ة والنشر. دت 

 العيدروس،  بدالقادر بن  بداهلل -

 م.2001وآخرين، دار صادر، بريوت  النور السافر  ن أخبار القرن العاشر، تح، أمحد رالو 

 لط  اهلل،  يسى آ  شرف الدين -

         روح الروح فيما ردث بعد املائة التاسعة من الفـنت والفتـوح، تـح، ابـراهيم املقحفـ ، مركـ
 م.2003 بادي للنشر والتوزيع، صنعا  

 ابن املؤيد، ابراهيم بن القاسم -

  ،ـه1424 ّمان، طبقات ال يدية الكربى، مؤسسة االمام زيد الثقافية 
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 النعمان،  بداهلل بن  ل  -

 ( تح،  ل  الصميل ، رسالة دكتورا  غـري منشـورة،   ـه1005-945العقيق اليمان ، روادث )
 هـ.1422جامعة املل   بدالع ي ، 

 الندروال ، حممد بن امحد -

  م.1986الربق اليمان  يف الفتح العثمان ، منشورات دار املدينة، بريوت 

 ثالثًا: املراجع:

 ألكوم، امسا يل بن  ل ا -

  ،ـه1406املدارس االسالمية يف اليمن، مؤسسة الرسالة، بريوت. 

  م.1995ه ر العلم ومعاقله يف اليمن، دار الفكر املعاصر، بريوت 

 احلبش ،  بداهلل -

  ،م.1975فدرس املخطوطات اليمنية يف رضرموت،  دن 

  م.2004مصادر الفكر االسالم  يف اليمن، ا مع الثقايف، ابوظيب 

 احلسي ، امحد -

    ـه1413مؤلفات ال يدية، منشورات مكتبة آية اهلل املر ش ، الن. 

 زبارة. حممد حممد -

   م.2010ن هة النظر يف رجا  القرن الرابع  شر، مكتبة االرشاد، صنعا 

 م(.1985)صنعا  2ات والبحوث اليم ،  نشر العرف لنبال  اليمن بعد ألل ، مرك  الدراس 

 الدين ال كل ، خري -

  م.2002األ الم، دار العلم للماليني، بريوت 

 سا ، سيد مصطفى. -

  ،م.1969الفتح العثمان  األو  لليمن، القاهرة 

 الوجيه،  بدالسالم -

  م.1999ا الم املؤلفني ال يدية، مؤسسة االمام زيد الثقافية،  مان 

 الوشل ،  بداهلل -
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 دوينه، )رسالة دكتورا  غري منشورة، جامعة الفقه وجدود  لما  تدامة وجبا ا املشرفة  ليدايف ت
 م(.1995أم درمان، السودان.

 املقحف ، ابراهيم -

  ـه1422مع م البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعا. 
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