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 جوهرةُ النُّفُوِس
  زين ِبن عبداِهللا الصلَيِبية العيدروسالعالَّمة الحِبيب

 
 حسن بن حسين السقاف: ِإعداد 

 
  

  

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيم
 

ِة وِإيتَاِء الزكَاِة يخَافُون يوما تَتَقَلَّب فَيِه ِرجاٌل الَ تُلِْهيِهم ِتجارةٌ والَ بيع عن ِذكِْراِهللا وِإقَاِم الصالَ.. { 

 ارصاَألبو بالقُلُو ..{  
  صدقَ اُهللا العِظيم

  

  ”ولََأن يهِدي اُهللا ِبك رجالً واِحدا خَير لَك ِمن حمِر النَّعم“
 صدقَ رسوُل اِهللا الكَِريم

 
ـَا    تَركُوا الدنْيا و خَافُوا الِْفتَنَاِإن    ِهللا   ِعبا   دا   فُطَن

 نَظَروا   ِفيها  فَلَما عِلموا    َأنَّها  لَيستْ   ِلحيّ   وطَنَا
  سفُنَا جعلُوا   لُجةً   و  اتَّخَذُوا    صِالح اَألعماِل ِفيها

 ياِإلمام محمد ِبن ِإدِريس الشَاِفِع
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  مقَِدمةُ الِْكتَاِب

  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيم
 

اَلْحمد ِهللا الَِّذي هدانَا ِلهذَا  و ِما كُنَّا ِلنَهتَِدي لَو الَ َأن هدانَا اُهللا والصالَةُ والسالَم علَى َأشْرِف خَلِْق 

 :  وصحِبِه و من واالَه وبعداِهللا محمد ِبن عبِد اِهللا و علَى آِلِه
 

ِإنَّه يِلذُّ لَنَا َأن نَكِْشفَ الستَار عن تَاِريِخ حياِة رجٍل ِمن ِرجاِل اِهللا اَلَِّذين َأفْنُوا حياتَهم ِفي الْحب ِهللا 

 .لَصوا َأعمالَهم ِلوجِه اهللا َأو عن ِسيرِة عاِلٍم ِمن علَماِء اَألعالَِم الَِّذين َأخْ
 

هنَا يسرِني َأن ُأقَدم ِللْقَاِرِئي نَبذَةً يِسيرةً ِمن تَاِريِخ حياِة السيِّد العاِرِف ِباِهللا بِقيِة اَْألسالَِف الصاِلِحين 

اَلَّتَي َأعلَمها و ما الَ َأعلَمها .. وي الصلَيِبية العيدروس العالَّمِة زين ِبن عبداِهللا ِبن علَ جوهرِة النفوس.. 

  .َأكْثَر ِمما َأعلَم ِلتَكُون مسجلَةً ِفي ِإطَاِر التَّاِريِخ وِلتَكُون ِمرآةً صاِفيةً تَنْعِكس علَى وجوِهنَا ونُفُوِسنَا 
 

                                                   حسن حسين السقاف                        

  

هبنَس : 

اُألستَاذُ الْكَِبير والْمربي الخَِبير و ِإمام اَألِئمِة .. نُخْبةُ الزماِن و عمدةُ عصِرِه .. هو الْعالَّمةُ 

.. العاِلم اْلعاِمُل .. داِدِه وَأسالَِفِه و علَى مذْهِب اِْإلماِم الشَّاِفِعي اَألشْعِري الساِلك علَى منْهِج َأج.. الشَِّهير 

 ِبن ِليع ِد اهللا ِبنبع د ِبنمحم ِداهللا ِبنبع د ِبنمَأح ر ِبنمع ِبن لَِويع ِد اِهللا ِبنبع ن ِبنيب  زالنَِّسي بِسيالح

بن عمحِدالربع كَر ِبنَأِبي ب س ِبنودريِداهللا العبع خ ِبنشَي ِداهللا ِبنبع ن ِبنيسح ة ِبنِبيلَيد الصمَأح ِداهللا ِبن

د ِبنمحم مقَدِه المالفَِقي ِبن لَِويع ِبن ِليع لَة ِبنِويلَى الدود ممحم قَّاف ِبناط السبراِحب مد صمحم ِبن ِليع 

 ِليع ب ِبنى النَِّقيسِعي اِجر ِبنهد اَلْممَأح ِداهللا ِبنيبع ِبن لَِويع د ِبنمحم ِبن لَِويع م ِبنقَس خَالَع ِليع ِبن

ِليع اِقر ِبند البمحم اِدق ِبنفَِر الصعج ِضي ِبنيرِدِة العّياء سرهِة الزفَاِطم ن ِبنيسالح ن ِبناِبِديِن العيز 

 لَّمس آِلِه و ِه ولَيلَّى اُهللا عِل اهللا صوسن ِبنِْت رالَِمياِء العِنس . 
 
 

نَشَْأتُه و تُهِوالَد :  

  

 هِحمس رودريِد اهللا العبع ن ِبنينَا زدفَِقي ِلدنَِةوِديِبم ِبيرالَِم الْعِري  اُهللا ِفي الْعيوِن -السدي مدِإح 

 امت عومرض1289ح امفَّي عتَوس اَلْمودرية العِبيلَين الصيسح د ِبنمِة آِل َأحرنْتَِمي ِإلَى ُأسَأٍب ي هـ ِمن 

   . هـ 928



 

 3

 
ِفي حضرموت ِفي ُأسرٍة تَوارثَتْ ِإلَى جاِنِب النَّسِب الشَِّريِف ِحصاُل التَّقْوي  نَشََأ فَِقيدنَا رِحمه اهللا 

داِر الِْعلِْم والْفَضِل واَألخْالَِق الَِّتي ِهي ِقطْعةٌ ِمن .. نَشََأ ِفي داِر َأِبيِه .. واالْسِتقَامِة والصدِق واِإلخْالَِص 

 .داِر النُّبوِة والْوحِي ..  المصطَفَى  محمد  صلَى  اُهللا علَيِه وسلَّم داِر جدهِِ 
 

 لِْب َأِبيِه تَفُوقُ مكَانَةَو قَد ِاخْتَص فَِقيدنَا العالَّمةُ زين العيدروس بين َأخْوِتِه ِبمكَانٍَة ِمن الْحب ِفي قَ

َأخْو ِرِه ِمنِتـِهغَي مفَاهَأصخُلُقاً و مهمسَأوِسنّاً و مهغَرَأص قَلْباً  لََأنَّه. 
 

وصدقَتْ  ..و قَد رَأى َأبوه ِبِصدِق ِفراسِتِه َأن لَه شَْأناً ِفي الْمستَقْبِل و حاالً غَير حاِل َأخْوِتِه 

اسقَتْ ِفردا صِه كَمةُ َأِبياسالَم ِفرا السِهملَيف عسوِنِه يب ِفي ِإبقُوعي ةُ النَِّبي.  
  

 بتَشَر قَد ِري  ويونَِة السِديِل مَأهِتِه وركُلِّ ُأس اباً ِمنهم باً ووبحم اهنْذُ ِصبم عرعتَر الْفَتَى و شَب

ِذِه الْماُهللا ِفي ه هِحمنَا ردِة فَِقيادالِْعب اِإلكْثَاِر ِمن ِد وهالْز وةً نَحةً قَِويعِة نَزكِّربلَِة الْمحر.   
 

 اٍف واِع ِانِْحركُلِّ َأنْو ِمن ِفظَتْهاِفِل الَِّتي حالنَّواِت ولَواِء الصلَى َأدِصغَِرِه ع اِرصاً ِمنح كَانو

ضرتَع ٍف قَدعظَاِت ضاِة لَحيلَذَّاِت الْحِو وِن اللَّهُل الِْعلِْم عِصيتَحو تُهادِعب شَغَلَتْهالْفَتَى ِفي ِمثِْل ِسنِِّه و .  
 

 :ِرحلَتُه ِإلَي ِإنْدوِنيِسيا
  

 مِتِه هِبَأخْو و هوِبِه َأب راجه :ا عِسيوِنيِإلَى ِإنْد ِليع د ومَأح و لَِويع ِفي 1301ام وه هـ و

الثَّاِنيِة عشَر ِمن عمِرِه كَما هاجر ِإلَى ِانْدوِنيِسيا قَبلَهم ِبِعدِة قُروٍن َأحفَاد وَأشْرافُ حضرموت ِمن ذُِريِة 

 نْهاُهللا ع ِضيى رسِعي د ِبنماِجِر َأحهاِم الْماِإلم.  
  

رِلِهج كَان رِة والِْهج اِب ِتلْكبَأس نالْنَظَِر ع ا ِبغَضوِنيِسيالَِم ِفي ِإنْدِفي انِْتشَاِر اِإلس ركَِبي َأثَر ِتِهم .

.. و معِرفَةٌ ِباِْإلسالَِم و بعد  اِالسِتقْراِر ِفي الْمنَاِطِق الْجِديدِة بدَأِت الدعوةُ اِإلسالَِميِة بين ُأمٍة لَيس لَها ِصلَةٌ َأ

فَقَِبلُوا علَيها ِبقُلُوٍب متَفَتِّحٍة ِبدوِن ِسالٍَح  وعرفُوا اَهللا سبحانَه و تَعالَى و انْتَقَلُوا ِإلَى الْحضارِة اِإلسالَِميِة 

  . الساِميِة 
 

كَما  .. اِإلسالَِم جِميلَهم و معروفَهم ويحفُرون َأسماءهم ِفي قُلُوِبِهم وَأفِْئدِتِهم ثُم  لَم ينْسوا َأن يقَدموا ِلدعاِة

الِْهج ا كَانَتْ تَنْتَِهي ِتلْكمدعى بسِعي د ِبنماِجِر َأحهاِم الْمِة اِإلمذُِريفَاِد وَأح الَِم ِمناةُ اِإلسعد ةُكَانِإلَى ر 

  .ِاالسِتقْراِر ِفي الْمنَاِطِق الْجِديدِة َأنَّهم كَِثيراً ما انْدمجوا ِفي الْمجتَمعاِت الَِّتي َأقَاموا ِفيها 
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 الْحكَّاِم والرَؤساِء ِفي وِلذَا نَِجد لَدي َأفْراٍد ِفي ِإندوِنيِسيا َأثَراً كَِبيراً ِلِدماٍء عرِبيٍة وخَاصةً َأبنَاِء

 نْهاُهللا ع ِضيى رسِعي د ِبنماِجِر َأحهالَلَِة الْمِإلَى س نونْتَمي مهضعب ِإنِتقْالَِل وَل اِْالسِة قَبالَِمياِلِك اِإلسمالْم . 
 

 العيدروس هاجر منْذُ زمٍن بِعيٍد ِإلَى ِإندوِنيِسيا حيثُ و هكَذَا الْعاِرفُ ِباِهللا العالَّمةُ زين ِبن عبِداهللا

يِقيم ِفيها عمه العالَّمةُ السيّد محمد ِبن علَِوي الصلَيِبية العيدروس ِليكُون تَحتَ ِإشْراِفِه و ِرعايِتِه ِبتَرِبيِتِه 

 .ير ِإلَى الْمنْهِج اَْألمثَِل الَِّذي سار ِإلَيِه آباُؤه و َأجداده وتَهِذيِبِه و يِس
 

  : حياتُه الِْعلِْميةُ

  

كَما سبقَ َأن ذَكَرنَا َأن الْمرحوم العالَّمةَ زين ِبن عبداهللا العيدروس هاجر ِمن حضرموت ِفي 

شَرِة عنالثَّاِنيلَتَيحرِتِه ِإلَي ماساِحُل ِدررتْ ممِانْقَس ِرِهَ ِلذَِلكمع ِمن :    

 ) . ِإندوِنيِسيا(و مرحلَةٌ َأخْرى وهو ِفي جاوا .. مرحلَةٌ و هو ِفي حضرموت 
 

ُألولَى ِمن الدراسِة قَبَل ِهجرِتِه ِإلَى ِاندوِنيِسيا ِفي تَلَقَّى فَِقيدنَا زين العيدروس رِحمه اُهللا  اَلْمرحلَةَ اْ 

وِهي بلْدةٌ شَِريفَةٌ تَعم ِبالْبركَاِت والنَّفَحاِت كَما كَانَتْ ِهي مواِطن الْعلَماِء ..  حضرموت -السويِري 

  . وذُِريِة اِإلماِم الْمهاِجِر َأحمد ِبن ِعيسى رِضي اُهللا عنْه والْفُقَهاِء واَْألوِلياِء مواِطن َأوالَِد
 

 ا واِئهلَمع نَأخَذَ ع اماً وع شَرِة ِإثْنَى عِليِة اَألصِبيرَئِة الْعالِْبي اُهللا ِفي ِتلْك هِحمنَا رداشَ فَِقيع

وِإذَا ..  ِبالِْعلِْم و الْعلَماِء والْمصنِِّفين ي ذَِلك الزماِن معمورةًِإذْ كَانَتْ ِف ..لديِنيِة فُقَهاِئها  شَـتَّى  الْعلَوِم ا

 اءا فُقَها كُلُّهاِمِعهج ِل ِمنفِّ اَألولَغَ ِفي الصالَةُ بِت الصمُأِقي. 
 

قَام ِبِه عمه .. كْمَل فَِقيدنَا رِحمه اُهللا مرحلَةً َأخْرى ِفي الدّراسِة و بعد ِهجرِتِه ِإلَى ِاندوِنيِسيا َأ

 اراَألخْي نِبينِْبتُ ِإالَّ الطَّيِب الَِّذي الَ يالَِل الطَّيالح ِمن غَذَّاهاٍم وِقي س َأتَموريدالع لَِويع د ِبنمحةُ مالَّمالع ..

ِة كَمماَْألخْالَِق الْكَِريِة وِنييِم الدلُوالْع ِمن ا غَذَّاه.  
 

َأوِل .. ثُم َأرسلَه عمه طَاِلباً ِللِْعلِْم ِإلَى َأحِد الْعلَماِء اَْألفْذَاِذ ِفي جاكَرتَا ومفِْتي الدياِر اِالندوِنيِسيِة 

عاِد الدور اِئٍد ِمنى ريحي د اهللا ِبنبع ِبن انثْمِب عِب النَِّسيِبيِة اَلْحباِر الطَّييالد ِة ِفي ِتلْكالَِميِة اِإلسدِقيالْعِة وو

تَعاٌل ميِه َأجيدلَى يع جا تَخَرِب كَماَألداِل الِْفكِْر وِرج اِء ولَمِبالْع هِلسجم جاِء اَلَِّذي علَمالْعاِتذَِة واَألس ةٌ ِمناِقب

  . وِكباِر الدعاِة 
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وقَد ظَهر ِلفَِقيِدنَا العالَّمِة زين العيدروس منْذُ ِصباه ميلُه ونُبوغُه ِفي الِْعلِْم ِواالجِتهاِد ِفي حصوِلِه 

ِة وِفي النِّي هِإخْالَص لَه را ظَهاِهللا ِوالَ كَم هجتَِغي ِإالَّ وبِرفَِة الَ يعالْمِل الِْعلِْم وِفي نَي هدحلَى اِهللا واِْالتَّكَاِل ع

  .يِريده ِإالَّ ِهللا 
 

فَراِئِض والْفَلَِك وقَد تَلَقَّى فَِقيدنَا رِحمه اُهللا ِمن الحِبيِب عثْمان ِبن يحيى علُوم اَألدِب والِفقِْه والْ 

ِروايةً و .. و استَفَاد منْه ِعلْماً وعمالً .. واَألصوِل وغَيِرها ِمن العلُوِم النَّاِفعِة ِفي الديِن والدنْيا و اآلِخرِة 

  .ِدرايةً  
 

كَِريمِة ِمن الصرامِة والصراحِة و الورِع و كَما انْطَبقَ و اقْتَبس ِمن شَيِخِه كَافَّةَ الصفَاِت الْ  

و نَاَل علَى يديِه اِإلجازةَ الَِّتي لَم ينَلْها غَيره ِمن َأصِدقَاِئِه و زمالَِئِه ِفي نَفِْس الْمرحلَِة ِفي الدراسِة .. الزهِد 

 ..دعاُهللا ب هِحمر حبتَّى َأصالَِح حالصةً ِفي الِْعلِْم واِرزةً بى شَخِْصييحي ِبن انثْمِب عِبيِخِه الحفَاِة شَيو 

 .ِواِْالسِتقَامِة واِإلخْالَِص والصدِق ِفي هِذِه الدياِر اِالندوِنيِسيِة 
 

هادِجه ةُ وِليمالْع اتُهيح : 
  

ةُ خَيِعيمتْ جَأقَام املَى عا اُألوِستَهرداِر ميِذِه الدلَى ِفي هةُ اُْألوِعيماَلْج ِهي هـ  ِبشَاِرِع 1322ر و

  انجكُوَِة -بِبيتَا الغَراكَرج  .طَلَبس ووريدد اهللا العبع ن ِبنيِة زالَّمِدنَا العِة ِإلَى فَِقيِعيماُل الْجِرج اءا فَجو

ِإذْ وجدوه يمتَاز ِبالْمهارِة و الِْحذِْق ِفي مباشَرِة هِذِه الْمِهمِة اْلمقَدسِة .. ِمنْه َأن يتَولَّى التَّعِليم والتَّدِريس ِفيها 

ِإنَّه رآها اَلِْمهنَةَ المقَدسةَ ..  بى دعوتَهم ِبالَ تَردٍد، فَما ِمن فَِقيِدنَا رِحمه اُهللا ِإالَّ َأنَّه استَجاب ِلطَلَِبِهم و لَ

 .والرسالّةَ السماِويةَ الَِّتي ما جاء الرسوُل ِإالَّ ِلَأداِئها 
 

اٍء وَأد رِة خَيسردالْم ِس ِفي ِتلْكِريالتَّد ِم وِليالَةَ التَّعى ِرسلَةً ِبالَ كَلٍَل فََأدناً طَِوياٍم ِسِنيِقي را خَيِبه قَام

وكَان فَِقيدنَا رِحمه اُهللا هو اُألستَاذَ اَألوَل و الْمعلِّم اَألوَل ِفي الْمدرسِة الَِّتي الَ تَزاُل حتَّى هِذِه .. و الَ ملٍَل 

  .الدِقيقَِة تَُؤدي ِرسالَتَها ِفي نَشِْر الديِن ِفي هِذِه الدياِر الطَّيبِة 
 

 كَمو طَتْ هةَُأعسردِة  ِذِه الْمةَ اُْألمقَاد موا الْيوحبَأص نطَِن الَِّذينَاِء الْوِج َأبا ِفي تَخِْريهارِثم  .. و

  .الْفَضُل طَبعاً وحقّاً يرجع ِإلَى الْمتَقَدِم 
 

ا ُأستَاذاً ِمن ِإحدى الدوِل الْعرِبيِة رِئيساً  هـ ِاتَّخَذَ ِرجاُل جمِعيِة خَير ِلمدرسِته1334و ِفي عاِم  

فَما ِمن فَِقيِدنَا رِحمه اُهللا بعد هذَا كُلِِّه ِإالَّ َأن يَؤخِّر نَفْسه .. علَى الْمدرسِة ِليتَولَّى النَّظَارةَ و اِإلشْرافَ علَيها 

 .ِه كُلِِّياً وِمن مباشَرِة التَّعِليِم و التَّدِريِس ِفي جمِعيِة خَير بكُوجان ويستَِقيَل ِمن وِظيفَِت



 

 6

  

 ِم وِليِة التَّعاشَربِبم وه تَِقلَّةً قَامسةً مسردم ذَِلك دعس بوريدد اهللا العبع ن ِبنيةُ زالَّمنَا العدفَِقي سَأس

االتَّدادم اهِبشَاِرِع قَاج ذَِلكا ِبنَفِْسِه وهِة ِفيالنَّظَارِس وتَا -ِرياكَراِء ..  جالْفُقَهاِء ولَمالْع راً ِمنا كَِثيِمنْه بفََأنْج

 مهددى عصحاالَ يِر مِل الْخَيَأه و.  
 

ِمر ِفي عهِد اِالسِتعماِر الْياباِني الْغَاِشِم و ذَِلك ِلِقلَِّة الْمُؤونَِة وعدِم و لَِكن لَم يقِْدر هذَا الْحلْم َأن يستَ 

فََأغْلَقَتْ اْلمدرسةُ َأبوابها و كَانَتْ ِفي وجوِه الطَّلَبِة نَظْرةَ الحزِن و الْكََئابِة و ِفي . الدعِم ِمن ِرجاِل الْخَيِر 

ع عوما دِسهَؤسم نَيي. 
 

 امع ذَِلكٍد وِعيٍن بمنْذُ زس موريدد اهللا العبع ن ِبنيةُ زالَّمنَا العدفَِقي ةً 1326َأقَامامع اِلسجهـ  م

 جاكَرتَا الَِّذي َأصبح ِفيِه ِإماماً ِفي كُلِّ كَروكُوت" المبارك"لَيلِِيةً وصباِحيةً ِللرجاِل و النِّساِء ِفي مسِجِد 

 اَألخْالَِق و ِدِه ِبالِْعلِْم وعب ِمن فَتُهخَِلي ووس  فَهدريالع لَِويع د ِبنمحِة مالَّمِه العمفَاِة عو دعلِّياً بتَوم قَاٍت وَأو

و هو الْمرجع الْوِحيد ِللنَّاِس ِفي جِميِع ُأموِرِهم ومشَاِكِلِهم .. م مقَامه بعد وفَاِتِه لَيس ِبالْمنِْصِب فَحسب والْقَاِئ

.  
  

 ِرهغَي ِة واِفيِة الصدِقيالْعالِْفقِْه و ِر وا ِفي التَّفِْسيهِفي هسورِطي دعاُهللا ي هِحمنَا ردفَِقي كَان و ا ِمن

ولَم يقْصد ِفيها .. الْعلُوِم النَّاِفعِة  ِبيسٍر وِليٍن وِبدوِن ِغلْظٍَة كُلَّ لَياِلي اَألرِبعاِء و السبِت وبعد صالَِة الْفَجِر 

  .ِإالَّ وجه  اِهللا و اِإلخْالَص ِفي  النِّيِة و اِْالتِّكَاِل علَى اِهللا 
     

ِاستَمر فَِقيدنَا العالَّمةُ زين ِبن عبد اهللا العيدروس علَى هذَا النَّهِج  الْكَِريِم  وعلَى  هِذِه الدعوِة  ِفي 

الْوقِْت اَألِخيِر  سنَةً ِبالَ كَلٍَل والَ ملٍَل ِإلَى َأن قَامتْ ِفي 70 كَروكُوت جاكَرتَا قَرابة -" المبارك"مسِجِد 

و ِهي ِمن جماعِتنَا مع . اَلِْفتْنَةُ  الْعميا الَِّتي رفَعتْ رْأسها ِمن جماعٍة تُسمى نَفْسها جماعةَ ِإصالٍَح وفَالٍَح 

وِف الَِّتي عِملَها لَهم فَِقيدنَا رِحمه اُهللا ِطواَل َأكْثَر اَلْجماعة الَِّذين نَسوا  رد الْجِميِل و الْمعر. اَْألسِف الشَِّديِد 

و ِهي الْجماعةُ الَِّذين حاولُوا وضع الْحسِد و .. ِمن ِنصِف قَرٍن  ِفي الِْجهاِد ِمن َأجِل الديِن و الدعوِة 

  . اِإلصالَِح الديِني ِلداِفٍع شًخِْصي و ِفكْرٍة مِريضٍة الْبغِْض ِفي َأعيِن الْمسِلِمين ِباسِم
 

 و مهعمقَتْ جفَرو ملَهقَتْ شَمزا الَِّتي مانَهرن ِنيلِْميسالْم ن ِمنقَيفَِري نيِذِه الِْفتْنَِة به َل قَاِئدَأشْع قَدو

ن جماعِة ِإصالٍَح و الَ فَالٍَح ولَِكن جماعِة بغٍْض وحسٍد َأرادوا َأن يطِْفُئوا نُور َأضعفَتْ قُواهم فَما هم ِم

    .فَِقيِدنَا رِحمه اُهللا و لَكَن اَهللا مِتم نُوِرِه و لَو كَِره الْكَاِفرون 
 

بع ن ِبنيسح اِلدِدي الْويس َأنْشَد قَدقَاَلو و تَهدقَّاف قَِصين السمحِدالر :  
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  مهالً ياَأعمى الْبصريا ابن َأِبي

نِْكرا  ميرالْقَمءوى ضمالْع ِمن   

 َأ  تَجحد  الْفَضَل   ِلشَيِخك  الَِّذي     
شَركُلَّ   الْب  ِبالِْعلِْم    لَه  َأقَر  

داً   ِمنْكسَأ  حقَّهتَ   حضغَم     
اءِريِكب َأو   لَهفَض وطَرب َأو    

لَمِق ِاعمالْح  داً ِمنا نَاِطحاً طُوي 
رجح   دالَِميج  كدطُو    ِبَأن  

     ِمن  انسكَذَا    تُقَاِبُل   اِإلحَأ  ه 
ِْر ِبشَرالْخَي اِن ورِبالِْهج ِخكشَي  

 س الْعاِلم و  ِبْئس  مدِعي  اْل فَِبْئ
قْتَِفي  اَْألثَرم  َأخْالَِق َأنْتَ ِبْئس  

 
و اعتَزَل فَِقيدنَا العالَّمةُ زين ِبن عبد اهللا العيدروس بعد ذَِلك بِعيداً  واستَقْبَل  ِتلْك الِْفتْنَةَ ِبفَاِرِغ 

اِسِع الصو ِر وبالص ذَا ُأِمرالَ ِبه ا ِلذَا خُِلقَ وم لَمعي ِر ِلَأنَّهد.  
 

 امواَْألعو نـِنيا السِتهرواِلي فَتَطِْوي ِبداللَّي و اماَْألي ارد . قَاباَألحو دقُوتَطِْوي الْع  امواَألعو   ..

.. ا لَِكن الْحِبيب زين العيدروس لَن يتَغَير َأمام هِذِه اَْألحداِث كُلِّه.. ر والزمان يتَطَو.. واَْألحداثُ تَحدثُ 

 ..  الراِسياِت صاِمد صمود الِْجباِل
  ..لَم يتَغَير ِفي مباِدِئِه 

  ..لَم يتَغَير ِفي َأخْالَِقِه و معاملَِتِه مع النَّاِس 
 ..م يتَغَير ِفي ُأسلُوِبِه لَ

  ..لَم يتَغَير ِفي ِلباِسِه 
  ..لَم يتَغَير ِفي نَهجِتِه 

 .. لَم يتَغَير ِفي طَِريقَِتِه ومذْهِبِه 
 ربص تَ وْل ثَبِة.. بوعالدِن ويِل الدَأج اِدِه ِمنِفي ِجه رتَماس و داهج فُ  ووا كَانَتْ الظُّرمهشَاِد ماِإلرو 

  .وعلَى طَِريقَِة السلَِف الصاِلِح و علَى مذْهِب اِْإلماِم الشَّاِفِعي اَألشْعِري ِإلَي َأن فَارقَ الدنْيا 
 

فَاتُهو و خُلُقُه : 
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ن ِبنياِرفُ ِباِهللا زةُ العالَّمنَا العدفَِقي س كَانوريدد اهللا العبا ..  عاِمالً ِبهعِة وِم اآلِخرلُواِلماً ِبعع.. 
واِسع الصدِر .. حسن اَألخْالَِق  ..زاِهداً ِفي الدنْيا وقَاِنعاً ِبالْيِسيِر ِمنْها .. خَاِشعاً متَواِضعاً ِمن خَشْيِة اِهللا 

   .وغَيرها ِمن الصفَاِت الْحِميدِة  .. كَِثير اَألوراِد و التِّالَوِة  ..  الْوجِه طَِليقَ.. و لَين الْجاِنِب 
  

 - " المبارك"و كَان فَِقيدنَا رِحمه اُهللا محاِفظاً ومواِظباً علَى َأداِء الصلَواِت ِفي َأوقَاِتها ِفي مسِجِد 

وِتلْك ُأمةٌ شَِهدتْ لَه ِبَأنَّه لَم يعد يوماً  ..وجماعةً منْذُ ِصباه ِإلَى َأن دخََل ِسن الشَّيخُوخَِة كَروكُوت  ِإماماً 

اِظباً علَى َأداِء كَما  كَان  محاِفظاً ومو.. ِمن الْمسِجِد ِحين خُروِجِه ِلصالَِة  الْفَجِر ِإالَّ بعد  شُروِق  الشَّمِس 

الِْعباداِت و النَّواِفِل و ِقياِم التَّهجِد ِفي جوِف اللَّيِل تَطِْهيراً ِلنَفِْسِه وِإبعاداً ِلروِحِه عن َأسباِب التَّعلُِّق ِبالدنْيا 

ا تَقَدٍم كُلَّموي دعماً بواِن يِفي اِإلنْس ددرالَِّذي ي نِفي الس م . 
 

 هِلسجم اِتِه كَانيِفي آِخِر ح نٍَة  ..وِكيس نٍَة وْأِنيطُم ِلسجم..   
   ..مجِلس َأخْالٍَق و آداٍب 
   ..مجِلس َأسراٍر و َأنْواٍر 

 ..روضةَ ِعلٍْم وِحكْمٍة 
  ..مجمع َأذْكَاٍر و دعواٍت 

م اٍة ونَاجكََاشَفَاٍت م..  
الَ تَخْلُو ساعةٌ ِمن لَيٍل َأو نَهاٍر ِإالَّ نَراه مسبحاً َأو .. تُسبح نَفْسه ِفي عالَِم ملَكُوِت اِهللا بين المالَِئكَِة اَْألبراِر 

 .ه داِئماً رطْب ِمن ِذكِْر اِهللا و ِلسانُ.. مهلِّالً َأو مستَغِْفراً َأو مصلِّياً علَى الرسوِل 
 

)  .  م1979(  هـ1399ِانْتَقََل فَِقيدنَا العالَّمةُ زين ِبن عبداهللا العيدروس ِإلَى ِجواِر ربِه سنَةَ 

وتاً ِللِْعلِْم الَعومالَِم ونَةً ِلِإلسِمحو نِلِميسالَءاً ِللْمب فَاتُهكَانَتْ وو ةَ  لَهد..  بِبياتَ الْحم .. 
 تهوعا دَأم ..  

 اتُهشَادا ِإرَأم .. 
 ا ِعظَتُهَأم ..  

 اتُهاءا ِندَأم   ..  

 هرنْطَِفَئي  نُوي لَن تَ  ووتَم  فَلَن  قَتُهِقيا حِبنَا  ..َأمِب ِفي قُلُوِبيلَّ الْححم ِإن ..م ِإنو نِسنَا نَحِفي نُفُو اهثْو

   .وِإن حبنَا لَه سيورثُ ِلَألجيِال الْمقِْبلَِة ِجيالً بعد ِجيٍل ما دام ِفي ِاندوِنيِسيا مسِلمون .. جِميعاً 
  

ح موحرالم اِلدِدي الويا سهكُبساِن يزِع اَألحومد اتٌ ِمنِر قَطَرلَى قَبقَّاف عن السمحدالربع ن ِبنيس

   : فَِقيِدنَا العالَّمِة زين العيدروس
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  برج ِمن  اُْألفُِق  هوى و  انْهارا     نَجم  عِن  اَْألنْظَاِر  قَد   تَوارى

ا انْقَضم ـ     دعب ِل  واللَّي   نَا  ِمننَا  ِحياَأنَارارسى وضُل مى الَّلي 
 ذَاك  الفَِقيد الزين  يزهو ِبها الز     مان    كَان    ِللْهــدى منَارا
 قَد  كَان ِنبراساً ِلِعلِْم الديِن و ال      قُرآِن   و   ِإماماً   الَ   يبارى

     آثَاِرِهم   علَى   خُطَاهم   ساراخَِليفَةُ  اَألسالَِف ِإذْ  مشَى  علَى 
 

  :  ثُم قَاَل الشَّاِعر ِفي َأبياٍت ُأخْرى
 

  هذَا   الَِّذي   َأحب   ربه فََأفْـــ    ــنَى   ِفي  سِبيِل  حبِه اَألعمارا

  لْـِديِن     نَهـاراَأحدب   ظَهره  الِْجهاد  ِفي  سِبيـ     ِل  النَّشْـِر   ِل

  اَللَّيُل   ِمحراب   لَه  يبِكي    ِبِه        يـرتِّـُل الْقُـرآن    و اَْألذْكَارا

  فَاسَألُوا  جمِعيةَ    الْخَيِر   تُِجب        كَم   َأنَّه    علَّم   ِفيها  و   َأدارا

ـَى الْمهذَا  الَِّذي   ِإذَا  رَأ  ْل     ينِْكره    ِجهارانْكَر  الَ       يسكُتُ    ب
 فَالَ   يخَافُ    لَومةً  ِمن   الَِئٍم       ِ في   الْحقِّ   َأو   يِصيبه  بوارا

 
 : ثُم قَاَل الشَّاِعر ِفي اَألبياِت التَّاِليِة

 
   الثَّنَاء        َأو  يرتَِجي   الْمقَام    و الدينَاراَأعمالُه   ِهللا   الَ  يبِغي

          ه  الْجاه   يوماً   خَاِضعاً  مخْتَارالَو   َأنَّه  رام   الْمقَام    لََأتَاَ
  

 :طَِّويلَِةثُم قَاَل الشَّاِعر حسين ِبن عبدالرحمن السقاف ِفي ِختَاِم َأبياِتهاال
  

  و اِستَغِْفروا   اَهللا   لَه اسِتغْفَارا فَودعوا  الْيوم    َأباكُم   ِإخْوِتي   

    كُمعوما   دوكُباسِه ولَيا عكُوابا واررـِرِه   ِمداِب   قَبلَى  تُرع 
    الَِم    كَمةُ   اِإلسبِصيم  تُهوقَ فَم و غَارالص  عزعز  ا دارالِْكب 
   مرِثـيةٌ    نَظَّمتُها  َأشْــعارا نَم  ِفي   ثَراك   يا  َأبانَا   هِذِه  
ـَارا فَجنَّةُ  الِْفردوِس   مثْواك   غَداً       َأعدها   الْمولَى   لَك ِديـ

را خَياُهللا ي كلَيلَى عى صرا   الْوـتَنَارا   اسم و كَبكَو  ا الَحم   
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هِذِه ِهي نَبذَةٌ يِسيرةٌ ِمن تَاِريِخ حياِة فَِقيِدنَا العالَّمِة العاِرِف ِباِهللا زين ِبن عبِداهللا الصلَيِبية 

ِه  الَِّتي يعِجز عن حصِرها الْكَاِتب ، َأكْتُبها  ِللْقَاِرِئي و ِهي قَطْرةٌ واِحدةٌ ِمن بحِر مآِثِر.. العيدروس 

 منَاهالَسجو منَاهاشَرعو  مفْنَاهرع ناِر الَِّذيراَألب نخِْلِصيالَِم الماِء اَألعلَمالع ِل ِمنِل ِذي الْفَضافاً ِلفَضِترِاع. 
 

   ..اَألب الْكَِريم سالَم علَيك َأيها 
  ..سالَم علَيك يا رجَل الِْعلِْم والِْحكْمِة 

   ..رجَل الصالَِح و اِإلخْالَِص 
   ..رجَل الصدِق و الْوفَاِء 

 كلَيع الَمس..  
  ..فَقَد  ِطبتَ  حياً و ميتاً 

  ..ِعشْتَ بينَنَا كَِريماً ومتَّ كَِريماً 
   .و ِإِن افْتَرقْنَا ساعةً فَسنَلْتَِقي  ِبك ِفي الْقَِريِب الْعاِجِل ِإن شَاء اُهللا 

لَّمس ِبِه وحص لَى آِلِه وعٍد ومحِدنَا ميلَى سلَى اُهللا عص و  
 

  السقَّاف بن عبد الرحمنحسن ِبن حسين
 هـ1417ذو القعدة  24
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