
 

 القصيدة البائية

 َعَلِوّي بن ََممٍَّد احلَدَّاد للَحبيب َعبِدهللا بن 

  

  

 َوِصيِِت لَـَك يَـا َذا اْلَفْضـِل َواأَلَدب 

 ِإْن ِشْئَت َأْن َتْسُكَن الّساِمي ِمَن الرُّتَـبِ 

  

ُلُغَهـا  ْبـَق َواْلَغايَـاِت  تـَبـْ  َوتُـْدِرَك السَّ

 ُمَهـنَّـأً َوتَـنَـاَل اْلقـْصـَد َواأَلَربِ 

  

 تـَْقَوى اإِلَلِه الّـَِذي تـُْرَجـى  َمَراِِحُـُه 

 اَْلَواِحـِد اأَلَحـِد اْلَكشَّـاِف ِلْلـُكـَربِ 

  

 ِإلـَزْم فـََراِئَضـُه َواتْـُرْك  ََمَارَِمـُه 

 ْع لََيالِيَك َواألَيّـَاَم ِفـْي  اْلُقـَربِ َواْقطَ 

  

 َوَأْشِعـِر اْلَقْلـَب َخْوفـاً اَل يـَُفـارِقُـهُ 

 ِمْن رَبِّـِه َمَعـُه ِمثْـٌل ِمـَن الرَّغَـبِ 

  

 َوزَيِِّن اْلَقْلـَب ِِبإِلْخـاَلِص  ُُمَْتِهـداً 

 اْلَعطَـبِ َواْعَلْم ِبَِنَّ الرََِّي يـُْلِقيـَك ِفـي 

  

بَـَك ِمـْن ُكـلِّ اْلُعيُـوِب َوال َ   َوَنقِّ َجيـْ

 َتْدِخْل َمَداِخَل َأْهـِل اْلِفْسـِق َوالرِّيَـبِ 

  



 َواْحَفْظ ِلَساَنَك ِمْن َطْعـٍن َعَلـى َأَحـٍد 

 ِمَن اْلِعَباِد َوِمـْن نـَْقـٍل َوِمـْن َكـِذبِ 

  

َهِمـٍك   وَُكْن َوُقوراً َخُشوعـاً َغْيـَر ُمنـْ

 ِف اللَّْهِو َوالضِّْحِك َواأَلفْـَراِح َواللَِّعـبِ 

  

 َونَزِِّه الصَّْدَر ِمْن ِغـشٍّ َوِمـْن َحَسـد ٍ 

 َوَجاِنِب اْلِكْْبَ يـا ِمْسِكيـُن َوالُعُجـبِ 

  

 َواْرَض التـََّواُضَع ُخْلقاً أنّـَُه ُخلُـُق 

 اِر فَاقْـَتْد ِِبِْم تـَْنُجْو ِمـَن  اْلَوَصـبِ الْـَأْخيَ 

  

َك ِمْن قـَْوِل اْْلَهـْوِل  َأنـا َ   َواْحَذْر َوِإَيَّ

ْنَت ُدْوِنَ ِفْ َفْضٍل َوِفـْي َحَسـبِ  ْْ  َوَأ

  

ـَصـُدْوا  َْ  فـََقـْد َتََخَّـَر َأقْـَواْم َوَمـا َق

 نـَْيَل املَْكَارِِم َواْستَـْغنَـوا ِبَكـاَن  َأبِـي

  

 َوَخاِلِف النـَّْفـَس َواْسَتَشِعـْر َعَداَوََتَـا

 َوارُُفْض َهَواَها َوَما ََتْتَـارُُه ُتِصـبِ 

  

 َوِإْن َدَعْتـَك ِإلَـى َحـظِّ ِبَشْهَوتِـَهـا 

 فاْشَرْح ََلَا ِغبَّ َما ِفْيـِه ِمـَن التـََّعـبِ 

  

اِر الَّتِـْي فـَتَـنَـْت   َواْزَهْد ِبَقْلِبَك ِفْ الـدَّ

 َطَوِائفـاً فـََرَأْوَهـا غَـايَـَة الطّـَلَـبِ 

  

 تـََناَفُسـْوَهـا َوَأْعطَـْوَهـا قـََوالِبَـُهـْم 



 َمـَع اْلُقلُـْوِب فـَيَـا هلِل ِمـْن  َعَجـبِ 

  

 َوْهَي الَِِّتْ َصُغَرْت َقْدراً َوَما َوزَنَـت 

يْـُص َغبِـي ِْ  عْنَد اإِلَلِه َجَناحـاً فَاحْلَر

  

 وُخْذ َباَلَغَك ِمْن ُدنـْيَـاَك َواْسـَع  بِـِه 

ِجدِّ إلَـى َمـْواَلَك َواْحَتِسـبِ  ْْ  َسْعَي امُل

  

تـاُع َعاِجلَـه  ْْ  َواْعلَـْم بِـَأنَّ الّـَِذْي َيَب

ِِبِجـٍل ِمـْن نعيـم دائــم يـخـب ُْ 

  

 َوِإْن َوَجْدَت فـََواِس اْلُمْعِوزِيـَن تَِفـْض 

 ـَك اأَلْرزَاُق فَاْسَتِجـبِ َعَلْيَك ِمـْن رَبِّ 

  

 َوِإْن بُِليـَت ِبَفْقـٍر فَـاْرَض ُمْكَتِفيـا 

ِِبهلِل رَبِّـَك َواْرُج اْلَفْضـَل َواْرَتِقـبِ  ًْ 

  

 َوِإْن ََتَرَّْدَت فَاْعَمْل ِِبْلَيِقْيـِن  َوبِـالْــِعْلِم 

 ِإَذا ُكْنَت َمْوقـُْوفـاً َمـَع السَّبَـبِ 

  

 َن بَِقْلـٍب َحاِضـٍر  َوِجـل َواْتُل اْلُقَرآ

َعلَـى الـدََّواِم َوالَ َتْذَهـْل َواَل تَِغـبِ  ِْ 

  

 فَِإنَّ ِفْيـِه اَْلُـَدى َواْلِعْلـَم ِفْيـِه َمعـا ً 

 َوالنـُّْوَر َواْلَفْتَح َأْعِِنْ اْلَكْشَف  لِْلُحُجـبِ 

  

 َواذُْكـْر ِإََلَـَك ِذْكـراً اَل  تـَُفـارِقُـُه 

َا الذِّْكُر َكالسُّْلطَـاِن ِفـْي  اْلُقـَربِ   فَِإَّنَّ



  

 َوقُـْم ِإَذا َهَجـع الـنُّـوَّاُم ُُمْتَـِهـداً 

 وَُكْل قـََوامـاً َواَل تـَْغُفـْل َعـِن  اأَلَدبِ 

  

  َواْلَوالِـَداِن ََلُـْم َحـٌق يـَُقـْوُم  بِــهِ 

 َمـْن يـَتَّـِق هللاَ َواَلُمْدلُـْوَن ِِبلنَّـَسـبِ 

  

 َواْْلَاَر َوالصَّْحَب اَل تـَْنـَس  ُحُقْوقـَُهـُم 

َتِخـبِ   َواْخََتْ ُمَصاَحبَـَة اأَلْخيَـاِر َوانـْ

  

 َوَخاِلِق النَّـاَس ِِبْْلُْلـِق اْلَكرِيْـِم َوال َ 

ُهـْم َواَل    َتِعـبِ تـَْعِتْب َعلَـى َأَحـٍد ِمنـْ

  

ُهْم َوََنِصحُهُم  َتِصْف ِمنـْ  َواْنِصْف َوالَ تـَنـْ

َوقُـْم َعَلْيِهـْم بِـَحـُق هللِا وانْـتَـِدبِ  ْْ 

  

 َواْحَذْر ُمَصاَحَبَة اأَلْشـَراِر  َواحْلَُمَقـا 

 َواحْلَاِسِدْيَن َوَمْن يـَْلِوْي َعلَـى الشَّغَـبِ 

  

 وَّلَـهُ َوَحالِـِف الصَّْبـَر َواْعلَـْم َأنَّ  أَ 

 ُمـرٌّ َوآِخـَرُه َكالشَّْهـِد َوالـضَّـَربِ 

  

 َربِّ ِإنّـََك َمْقُصـْوِدْي َوُمْعَتَمـِدْي  يَـا

َقلَـبِـي  َوُمْرتَـَجـاَي ِلُدنْـيَـاَي  َوُمنـْ

  

 فَاْغِفْر َوَساِمـْح ُعبَـْيـداً َمالَـُه َعَمـٌل 

 احْلُـَوبِ ِِبلصَّاحِلَاِت َوَقْد َأْوَعى ِمـَن  

  



 َلِكنَّـُه ََتئِـٌب ِمّـَا َجـنَـاُه َوقَــْد 

 َأََتَك ُمْعََتِفاً ََيَْشـى ِمـَن  اْلَغَضـبِ 

  

  فَِإْن َعَفْوَت فـََفْضٌل ِمْنـَك يَـا َصَمـدٌ 

 َفُجـْد َعلَـيَّ ِإََلِـْي َوَأِزْل َرَهـبِـي

  

 ُثَّ الصَّالُة َعلَـى اَْلَـاِدْي  َوِعَْتَتِـهِ 

 َُمَمٍَّد( َما ََهَـى َوْدٌق ِمـَن السُُّحـبِ )

  

َـِت اْلَوْرقَـا َعلَـى  فـَنَـن ٍ   َوَمـا تـََرَّنَّ

 َوَما ََتَايـََلِت اأَلْغَصـاُن ِفـْي  اْلُكثُـبِ 
 
 
 
 

أهل السنة ، وعالم في عقيدة شافعي، فقيه اليمنية حضرموتفي  ترميعبد هللا بن علوي بن محمد الحداد، من مدينة 
. يلقب بـ "شيخ اإلسالم" و"قطب الدعوة  طريقالصوفية، وفي السلوك والتربية نهج األشاعرةعلى منهج  واْلماعة

 .احلسني بن علي بن أيب طالب. يعود نسبه إلى طريقة السادة آل ِبعلويواإلرشاد". وهو مجدد 

 نسبه

علي بن  َممد الباقربن  جعفر الصادقهو عبد هللا بن أِحد املهاجر بن عيسى بن َممد بن علي العريضي بن 
 .أيب طالببن  عليالسبط بن  احلسنيبن  بن احلسني زين العابدين

 والدته

، وذلك ليلة االثنني و قيل حضرموتِف  ترميولد احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد ِف السبري من ضواحي مدينة 
 .هـ 1044عام  صفر 5ليلة اْلميس 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1044_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1044_%D9%87%D9%80


 نشأته وطفولته

لكرميني، وكف بصره وهو ابن أربع سنني فعوضه هللا بنور البصرية وحب اْللوة و صفاء بوالديه ا ترميترىب ِف 
 السريرة.

 شيوخه

 تتلمذ الشيخ على عدد من اعلماء يفوق املائة واألربعني، من أشهرهم:

 عبد الرِحن بن شيخ موىل عيديد.  •

 . عمر بن عبد الرِحن العطاس •

 عبد هللا بن أِحد بلفقيه.  •

 ن السقاف. عقيل بن عبد الرِح •

 سهل بن أِحد ِبحسن احلديلي ِبعلوي.  •

   وهو شيخه ِبملراسلة. وغريهم مكة املكرمةَممد بن علوي السقاف عامل  •

 تالمذته

مد وعمر أبناء زين كثريون وأييت ِف مقدمتهم أوالده الكرام، واملشايخ احلبايب السادة أِحد بن زين احلبشي، وَم
بن مسيط، وعمر بن عبد الرِحن البار، وعبد الرِحن بن عبد هللا بلفقيه، وَممد بن عمر بن طه الصاِف السقاف، 

 وعلي بن عبد هللا السقاف وغريهم من السادة األشراف ومن املشائخ كما ِف كتاب ِبجة الزمان عن تالميذه

 من مآثره

 هـ1080 احلرم املكي الشريف صالة الفجر يوم اْلمعة أول َمرم عام أنه بعد حجه صلى ِبلناس إماماً ِف

 مؤلفاته وكتبه النافعة

ترك الشيخ عدد من املؤلفات قد طبعت وترجم بعضها إىل لغات عديدة، و بعض قصائده ألفت الشروح عليها  
 كما كتبت عدة شروح لراتبه ولورده اللطيف. من أشهر هذه الكتب:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9


 النصائح الدينية والوصاَي اإلميانية.  •

 الدعوة التامة والتذكرة العامة.  •

 رسالة املعاونة واملظاهرة واملؤازرة للراغبني من املؤمنني ِف سلوك طريق اآلخرة.  •

 رسالة املذاكرة مع اإلخوان احملبني من أهل اْلري والدين.  •

 . آداب سلوك املريدرسالة  •

 إحتاف السائل جبواب املسائل.  •

 سبيل االدّكار مبا مير ِبإلنسان وينقضي له من عمره.  •

 الفصول العلمية واألصول احلكمية.  •

  املسائل الصوفية. النفائس العلوية ِف •

 كتاب احلكم.  •

 الدر املنظوم لذوي العقول والفهوم )ديوان شعر(.  •

 ُمموع كالمه تثبيت الفؤاد.  •

 ُمموعة رسائله.  •

 ُمموع أوراده وأذكاره وسيلة العباد إىل زاد املعاد.  •

 دعوته إىل هللا

ِبسلوب معْب و برهان مؤثر . وقد جعل هللا الْبكة ِف اشتهر عنه أنه دعا إىل هللا بفمه وقلمه و قدمه، أي رحالته 
 أوالده وتالميذه ومؤلفاته ، وتلقت األمة ِبلقبول أوراده و أشعاره و كتبه .

 ترمجته

ترجم له كثريون وأفردت ترمجته ِبلتأليف، كما ِف كتايب غاية القصد واملراد و ِبجة الفؤاد للحبيب السيد َممد 
 مام احلداد ُمدد القرن الثاِن عشر اَلجري للدكتور مصطفى بدوي وغريهابن زين بن مسيط، وكتاب اإل

 وفاته

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AF


، عن عمر قارب التسعني عاما قضاها ِف نشر العلوم النافعة هـ 1132ذي القعدة احملرم سنة  7ليلة الثالاثء 
 إىل هللا.والدعوة 
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