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 :المقدمة

د سيد  محم    نا الم على نبي  الة والس  العلماء ورثة األنبياء، والص    الحمد هَّلل الذي جعل   

آله   وعلى  رتبة  األصفياء،  يستوجبان  دائمين  وسالًما  صالًة  األتقياء،  السادة  وصحبه 

 . (1) األولياء

وبعد، فهذه ترجمٌة موجزٌة لشيخنا العالمة القاضي: محمد بن إسماعيل العمراين  

ر ليلة االثنين الثاين من شهر ذي الحجة عام   ي  طلب من هـ،  1442رحمه اهَّلل، والمتوىف يف سح 

أمره  نم كتابتها   تيسر، وذلك عرب اإلضاءات   ،ال يسعني مخالفة  ما  باهَّلل وكتبت    فاستعنت 

 اآلتية: 

 .: حياته الشخصيةاإلضاءة األولى

 : وتحتها عدة أنوار . رته العلميةي: مساإلضاءة الثانية

 ابيح:ة مص  وتحتها عد   .ثة: آثاره وأثره اإلضاءة الثال

 : وتحته شمعتان. تميز بها جوانب من حياته وأخالق الرابعة:اإلضاءة 

 . قيل فيه من مدح ورثاء وما  وفاته،الخامسة واألخيرة: اإلضاءة 

 

 

 

 .للسخاوي "الجواهر والدرر"من مقدمة   (1)
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 اإلضاءة األولى: حياته الشخصية

: سيرته:   أوًلا

 د بن إسماعيل بنعبدالرحمن محم    ث الزاهد أبوحد  مة الفقيه الم  هو القاضي العال   

محمد   بن  شايع  محمد  بن  بن صالح  بن حسين  علي  )بن  مراين  وتسكين  الع  العين،  بفتح 

 الميم( الصنعاين. 

االثنين    يوم  صنعاء  مدينة  يف  سنة    12ولد  أول  الموافق  1340ربيع  هـ 

 م.12/11/1921

لم يولد  وهـ(  1344-1280هو الفقيه الزاهد إسماعيل بن محمد العمراين )  :والده 

 وهو يف الستين.  إال على كربٍ )صاحب الرتجمة( له ابنه محمد

الع  فهو  أخوه:وأما    محمد  بن  ) عبدالرحمن  من1416-1332مراين  موظفي    هـ( 

 . غيره  أٌخ وزارة العدل، وليس له 

تسعة    :أوًلده  األوالد  من  م له  و )خمسة  الذكور  البناتأن  من  أوالده ؛  ( ربع  أما 

 : الذكور فهم 

)  عبدالرحمن  د.-1 تعالى  اهَّلل  رحمه  العمراين  محمد  أستاذ  2021-1949بن  وهو  م( 

 أكاديمي يف مجال األدب والشعر. 

 . وهو أستاذ يف الفقه اإلسالمي ،م(1954)من مواليد ، عبد الغني بن محمد العمراين  د.-2
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اشتغل يف العمل اإلداري ثم يف    ،م(1957من مواليد )  ،عبدالملك بن محمد العمراين  -3

 العمل الحر.  

العمراين   -4 الوهاب بن محمد  )  ،عبد  الخارجية،    ،م(1958من مواليد  موظف يف وزارة 

 واشتغل يف السلك الدبلوماسي. 

م    -5 بن  العمراين حم  عبدالرزاق  مواليدد  من  الدبلوماسي  ،  م(1965)  ،  السلك  يف  عمل 

 ا يف أكثر من بلد. سفيرً 

،  وبعد وفاهتا تزوج الثانية األولى هي أم أوالده،    ؛ تزوج القاضي محمد مرتين  وقد 

    . اهما توفيتا قبله رحمهما اهَّللتوكل

 : : عقيدتهثانياا

عقيدة    هي  العمراين  القاضي  والجماعةعقيدة  السنة  ورب  أهل  يقع  ،  بعض  يف  ما 

عن اجتهاد    يقع لهم الخطأ  ،عند بعض أئمة العلم   حاصٌل   ا، وهذ تفاصيل االعتقاداألخطاء يف  

ل  ويف األص  إذا كان  نة والجماعة خرج الرجل عن كونه على عقيدة أهل الس  ت    ال وتحر  للحق و

منهجهم.  اهَّلل   ح صر    قد و  على  رحمه  الصالح   القاضي  السلف  يتبع  السنة  أهل  من  يف    بأنه 

وهو يف بيت اإلمام الشوكاين يف بلدة )هجرة    : ما سمعته منه بنفسيمناسبات عديدة، منها

عام   زرناها  لما  بمعي  1418الشوكاين(  القاضي هـ  اهَّلل    : ة  رحمه  األكوع  علي  بن  إسماعيل 

( الصالح"  : قالفقد    ،هـ(1429ت:  تعالى  السلف  عقيد  عقيديت  العقيدة   ، أنا    ، "أنا سلفي 

عقيديت ما يف كتاب  "  :ت فيقولن يسأله عن عقيدة يف باب األسماء والصفاا يجيب عم  وأحيانً 

فهو يقرر مذهب أهل السنة والجماعة  ،  "( لفالتحف يف اإلرشاد إلى مذهب الس  )الشوكاين  

ومن على شاكلتهم من الفرق  خاصة ما يتعلق بالمعتزلة    أصول اإليمان؛هذا الباب ويف  يف  

   .اممخالفتهم يف باب القدر، والخروج على الحك  يف 



5 

 

 

 

 

 :مذهبه الفقهي: ثالثاا

دراسته يف بداية أمره على المذهب الزيدي، بل حفظ متن    كانتالقاضي العمراين   

بمنهج كبار المجتهدين  بعد ذلك  ه أخذ  ال أن  إ  ؛الذي هو معتمد المذهب الفقهي  (األزهار)

وكان    ، وابن األمير، والشوكاين  ،كابن تيمية، وابن القيم، وابن الوزير   ؛ يف اليمن ويف غيرها

 : ا ما ينشد البً غ

 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ   ذذذذ ذذذذذذذ  أمذذذذذذذلفذذذذ      ذذذذ ذذذذ     
 

 مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ    مذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذ    
بعد ذكره لألقوال يف  و   الدليل  الذي يعضده  القول  ترجيح  لذا نجده حريصًا على 

 المسألة. 

 رته العلميةياإلضاءة الثانية: مس

 : : سيرته العلميةأوًلا 

محم    القاضي  علم  نشأ  بيت  يف  العمراين  إسماعيل  بن  واد  السنة  باتباع   حب  شتهر 

  ، حيث تويف والده وعمر أربع سنوات وتولت والدته تربيته وتعليمه   ؛، وقد نشأ يتيًما الحديث 

التمهيدية واالبتدائية، وأخذ    بدأوقد   المدارس  بمثابة  التي كانت  الكتاتيب  للعلم يف  طلبه 

، ثم التحق بمدرسة  هباا  محتفظً   وظل  هـ  1351على ذلك شهادة من مدرسة الفليحي سنة  

 . اإلصالح التي كانت أعلى درجة من مدرسة الفليحي

الوقت    بدأ  اهَّلل يف ذلك  مدينة صنعاء،    يف حاضرة  هالعلم على شيوخ  طلببرحمه 

ومسجد   الفليحي،  ومسجد  الكبير،  كالمسجد  بالتدريس  المشتهرة  المساجد  يف  وخاصة 
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المذهب الزيدي  البيئة العلمية يف منطقته يغلب عليها  وقد كانت    مي، ضير، ومسجد العل  خ  

لوجود كثير من أهل العلم الذين    الفليحي مسجد  شيوخ  بدروس    رحمه اهَّلل  رتأث  ي،  الهادو

ع القاضي محمد العمراين  لة توس  نة، ويف هذه المرحالس    الهادوي كتب  سون مع المذهب  يدر  

لى مسيرته العلمية إلى آخر  رت عث  أ خاصة كتب اإلمام الشوكاين التي    ؛نةيف قراءة كتب الس  

تلق  حياته،   مورد  أخصب  الحقيقة  يف  العلمفهي  عنه  نفسه  ، ى  عن  البحر  ) قرأت   "  : يقول 

والشوكاين، واألمير،    ،ومؤلفات المقبلي  (،شرح األزهار)البن مظفر، و  (البيان) و  (الزخار

 ".وأنا يف مقتبل شبابي 

 :: مشايخهثانياا

من أهل   كثيرٍ التتلمذ على  زق  ه ر  ن  أعم اهَّلل على شيخنا القاضي محمد العمراين  من ن   

المتمي   كثيرٍ العلم  يف  على  ف   ، العلمفنون  من    زين  يزيدون  شيوخ    ؛الخمسين شيوخه  سواء 

   :ومن أشهرهم ، التلقي أو اإلجازة

 هـ(.1386 :أحمد بن علي الكحالين )ت :العالمة الفقيه  -

   أحمد بن لطف الزبيري.  : العالمة النحوي -

 (. هـ1410 :الحسن بن علي المغربي )ت  :العالمة  -

األمير:  العالمة  - حسين  بن  الخالق  )  ،عبد  الصنعاين  األمير  ابن  ذرية  ت:  من 

 . هـ(1370

 . هـ(1421  ت:) عبدالكريم بن إبراهيم األمير : العالمة األديب -

ميد   :اللغويالعالمة   -  . هـ(1390بعد  : )ت  عبد اهَّلل بن عبدالرحمن ح 

 . هـ(1409 :عبد اهَّلل بن محمد السرحي )ت   :المتفننالعالمة   -

 .هـ(1379 :عبد الواسع الواسعي )ت  :العالمة الرحالة  -
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 . هـ(1357 :عبد الوهاب بن محمد الشماحي )ت :العالمة  -

 . هـ(1367 :علي بن حسن المغربي )ت  :العالمة  -

 .هـ(1388 :ب )تعلي بن هالل الدب    :العالمة الفرضي -

   . وغيرهم.هـ(1362 : بن محمد األرياين )ت ىيحي :العالمة  -

 : : تالمذتهثالثاا

اهَّلل من فضله شيخن   منح  ع  ا  قد  العمراين  العلما مديدً مرً القاضي  ،  ا قضاه يف مجال 

ب   ه، وأخذ عنه عال م ال يحصون، وهم طبقات كثيرة، منهم  ب إليه التدريس؛ فكثر طالب  وح 

ابعة  العشرين سنة، ومنهم من أخذ عنه وهو يف الس   وعمره دونمن أخذ عنه يف بداية تدريسه  

العظيم يشاء واهَّلل ذو الفضل  وكان مجلس تدريسه  ،  والتسعين، وذلك فضل اهَّلل يؤتيه من 

ر والفائدة، فأخذ عنه كثير من أهل اليمن  عن الخي  باحٍث   مأوى لكل طالب علم، ومرتاد كل  

ال تفي هذه  ، و "والمورد العذب كثير الزحام"،  البالد اإلسالمية وغير اإلسالمية   من  وغيرها

 الورقة المختصرة ذكر تالمذته، نسأل اهَّلل أن يكونوا وعلمهم وأعمالهم يف ميزان حسناته. 

 اإلضاءة الثالثة: آثاره وأثره 

 :: نشره للعلمأوًلا 

الرجل نشر  م  بركة  المبارك:  ه للخير حيث كان ن  ال  "، وكما قال اإلمام عبداهَّلل بن 

ساهم بشكٍل    ضي العمراين قدوشيخنا القا  .(1) " بعد النبوة أفضل من نشر العلمأعرف عماًل 

وشرحه ألكثر  كبيٍر يف نشر العلم، وكان الن صيب األوفر من جهوده يف نشر العلم لتدريسه  

والفقه السنة  عامً   كتب  الثمانين  قاربت  رألمدة  وما  الت  ا،  يف  منه  أنشط  كن ا  دريس،  يت  وقد 

 

 (. 20/ 16) ، للمزي ( هتذيب الكمال يف أسماء الرجال1)
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لكسل أو  نحن قد اعرتانا شيء من ا وتاسعة  اعة الى الس  معه من بعد الفجر إل   نجلس   أحيانًا

 . في غاية نشاطهأما هو ف   ،النعاس

ة التي كانت تخرج كبار  مي  س يف المدرسة العلثم در    ،المساجد  يف  كان أول تدريسه 

مسجد    :منها  ؛دريس يف أماكن كثيرةوقد أكثر من الت  والعشرين،  العلماء وعمره يف السابعة  

الزبيري، وجامعة صنعاء، وجامعة  الفليحي،   الصالح، ومسجد  ومسجد  اإليمان، وجامع 

 . بالل

 : : مؤلفاتهثانياا

الت    مجال  عليه  غلب  تعالى  اهَّلل  رحمه  العمراين  القاضي  مجال  شيخنا  على  دريس 

التأليفطي    أليف، ومع ذلك فقد ضرب بسهمٍ الت    طيبٌة  فله مؤلفات وأبحاٌث   ،ب يف مجال 

فاته ال ترقى لدرجة مؤلفات األئمة، ويوجه باالستفادة  لومع هذا فقد كان يرى أن  مؤمفيدة،  

ث  من كتب غيره، وهذا من تواضعه رحمه اهَّلل،     عام  بشكل  المؤلفات  عن  اهَّلل  رحمهوقد تحد 

  للعلماء  يكون  والتأليف  يؤلف،  أن   لمثلي  يحتاج  فال  الفنون  مختلف  يف  كثرت  قد":  فقال

  بجانب   تأليفي  سيقف  أين":  قال   ثم  ، "ويدرسه  العلم  ينشر  لمن  نحتاج  ونحن  الكبار،

أما  ،  "والنووي؟  حجر،   وابن   والشوكاين،   األمير،   وابن   الوزير،   وابن  المقبلي،  مؤلفات 

ها:مؤلفاته وأبحاثه ف  من أهمِّ

علمية،    كتبها القاضي أكثرها ردودٌ   وهي مجموعة أبحاٍث   .ة شرعيةة بأدل  فقهي    أبحاث    -1

هاين عبداهَّلل زهرة، وسفيان أبو زيد، وفؤاد دحابة، وعددها    :خوةوقد اعتنى بإخراجها اإل

 ا اآليت:  ها أهم  بحثً عشر  اثني

 ك. ة صيام يوم الش  ك يف عدم مشروعي  إزالة الش   -

 ة للصوم. يف وجوب تبييت الني   بحٌث  -
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 وم. ة االعتكاف للص  يف شرطي   بحٌث  -

 ا يف هنار رمضان. يً و شرب ناس يف حكم من أكل أ بحٌث  -

 وم. ة االعتكاف للص  يف شرطي   بحٌث  -

 سبيح يف الركعتين األخيرتين يقوم مقام الفاتحة. الت   حول دليل من يقول بأن   بحٌث  -

 يف الفرق بين قرب الرجل وقرب المرأة.  بحٌث  -

كان يلقيها القاضي    يف مجلد وسط، وهو عبارة عن محاضراٍت   .نظام القضاء يف اإلسالم  -2

عام   يف  تدريسه  أثناء  للقضاء  العالي  المعهد  يف  1403يف  القضاء  تاريخ  يف  وغالبها  هـ، 

 وهو أول كتاب لمؤلف من أهل اليمن يف تاريخ القضاء يف اإلسالم. ، اإلسالم 

  فيه تتبع   ماتعٌ   ، وهو بحٌث كذاه أول من عمل أو قال  كر أن  جمع فيه من ذ    .كتاب األوائل-3

 استقراء. و

العمراين-4 القاضي  عددها  مقاًلت  عامة  مقاالت  وهي  أكثرمقالة   47،  المقاالت    ،  هذه 

 كتبها القاضي وهو يف الثالثين من عمره. 

  ،القاضي   والده  عبدالرزاق عن  السفير  :جمعها ولده   معارف ولطائف.-سفينة العمراين  -5

 وقد طبع يف مجلد كبير.   ، مجموعة من الفنونفيه و

أو فر  التي كتبه    الفتاوى ا  وأم      حصى كثرة، تغت من أشرطة )الكاسيت( فال  ا بيده، 

نيل األماين من  "مجلدات، أسماه:  بعضها يف ثالثة    عبداهَّلل بن قاسم ذيبان قد جمع األخ:  و

العمراين القاضي  العلم  ، و"فتاوى  إخراج ونشر هذه  هناك مجموعة من طلبة  تسعى على 

 ، والتي ربما تزيد عند إخراجها على الخمسين مجلًدا. الفتاوى والدروس

 جوانب من حياته وأخالقه التي تميز بها الرابعة: اإلضاءة 
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: أخالقه:  أوًلا

سن علم المرء حسن  أخالقه،من    ، يناه يف شيخنا القاضي العمراينوهذا الذي رأ  ح 

كثير   على الناس،  ا اللسان، صبورً عف  كان   ،وغيره  بين المحب    كلمة إجماعٍ فأخالقه العالية  

رف بذلك يأ، فكثيرً الت واضع حتى ع  بلديتا ما  الزائر من  إليه  أو يستفتيه    بعيدةٍ   ةٍ   ليأخذ عنه 

  "نا دعوة أمي أ"  : ويقول عن نفسه  ،"من أن تراه  اتسمع بالمعيدي خيرً "  : فيقول له القاضي

، وقد سبق بنا  وهذا غاية التواضع   ، ه دعت له بالتوفيق ومحبة الناس ال أنه عالمأم  أن    :يعني

 حديثه عن مؤلفاته وتواضعه يف هذا الجانب رحمه اهَّلل. 

 :زهده وورعه :ثانياا

إال أنه لم  عليه  الدنيا    وقد أقبلت  ،يف ذلك   فهو عجٌب الدنيا والمناصب  يف  ا زهده  أم   

ذكر قصتين عن ورعه  أوبل كان زاهًدا فيها،    الولهان  المريد   إليها التفاتةيكن يعبأ هبا ويلتفت  

 : وزهده

الظهر فجاء أحد    كنت    :األولى  لسابق  اس الرئيس ا حر    معه يف مسجد الزبيري قبل 

  فقام يف زاوية من المسجد وأجاب على   ،مكالمة من الرئيس   :وأعطى القاضي الجوال وقال

 فقلت له ما األمر؟ ،اا مهمومً ين مغضبً جاءثم   ، المكالمة

 ا، ورفضت.  رفيعً لب مني أن أتولى منصبًاط    :فقال

 ليتكم قبلتوها.  ، لنشر الحق كانت فرصةً   :فقلت له

 . بي زئكالمستهت  .يوليكبأن صل بالرئيس وأخربه سأت    :ي وقالفغضب من  

 . أسوة: لكم يف اإلمام الشوكاين هفقلت ل

 لزمان. اعن هذا   لك الزمان مختلٌف الوضع يف ذ ن  إ  :فقال
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ا  تاجرً   أخربه أن  و  ، ه ذهب إليهكي أن   طالب القاضي يحسمعت بعض    القصة الثانية: 

 عندي سيارة.  :وقال ،فرفض شيخنا القاضي  أهداه سيارة جديدةا كبيرً 

 ، وهذه أفضل. قديمة جًدا ال له الطالب: سيارتكم  فق

أن  ل يف األرض ورجل يف القرب، وأبى  ج  ، وأنا اليوم ر  يمكن أن أقبل ذلكأنا يا بني ال    : فقال

 أخذها. ي

 اإلضاءة الخامسة واألخيرة: وفاته، وما قيل فيه من مدح ورثاء 

عام  أ    بداية  يف  القاضي  شيخنا  بجلطةٍ 1432صيب  الس    هـ  هبا  متأثرً   وبقي  ،اق يف  ا 

ن من هذه الوعكة إال أن هاعدة  سنوات ثم لكرب  ة،  قاء الدروس العام  منعته من إل  ، وقد تحس 

ويف ذلك الوقت كان قد  ،  ي الناس إلى قبل وفاته بسنتيندريس العام وبقي يفت ترك الت    سنه 

 .مع بقاء الذهن والذاكرة تعب أكثر وصعب عليه الكالم

على   رجع إلى البيت وقام  ثم    قل إلى المشفى،قبل وفاته بشهر فن به المرض    اشتد   

هـ  1442حجة سنة  ويف سحر ليلة االثنين الثاين من شهر ذي المن األطباء،    تمريضه مجموعةٌ 

باريها  تويف شيخنا المصاب، وأجزل اهَّلل لهم  وفاضت نفسه إلى  الخلق ذلك  ، فعظ م  على 

أن  قضاء  بالص   الثواب، وعلموا  فقده  على  ي دفع،رب  ٌل ال  فص  اهَّلل رحمة    اهَّلل سبحانه  رحمه 

 . ة واسع

تسارع  قربه   الناس  وقد  وتجهيز  عليه،  الصالة  مرة،   ي ل  وص    ،إلى  من  أكثر  عليه 

بيننا  "  :اإلمام أحمد رحمه اهَّلل تعالىقال    وقد  ،يرة بدون سابقة ترتيبوخرجت الجموع الكث 

أكرب جنازة عرفتها صنعاء منذ نصف    جنازة القاضي  كانتقد  و،  (1) "وبين أهل البدع الجنائز

 

 (. 425/ 14) ، البن كثير ( البداية والنهاية 1)
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ر من بلد  ثكأيف   عليه صالة الغائب  يصل  كما   قرن على األقل وهَّلل الحمد على قضاءه وقدره.

أجل  أهل اليمن    فقدوبموته    ،ته أكثر المجاميع العلمية والدعويةونعت  ،من بالد المسلمين 

وأن يخلف على    ،بعباده الصالحين   أسال اهَّلل أن يرفع درجته، وأن يلحقه  ، علمائه وأكربهم

   المسلمين بخير.

شيخ أحمد  قاله ال   فمن ذلك ما   ،والكلمات الكثيرة  وقد قيلت فيه المراثي واألشعار 

 : بن شمالن

 مذذذذذذذذذ ا   ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذ    
 

 مذذذذذذذذذ ا   مذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ     
سذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذ  ذذذذذذذ        جذذذذ ذذذذذذذ  ذذذذذذذ  مذذذذ ذذذذس   ذذذذذذذ    

 
 أبد ذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ     

ة ذذذذذذذذذذذذذذذ    ذذ ذذ ذذ    ذذ ذذ ذذذذذذذ     مذذذذذذذ ا   ذذذذذذذلك 
 

  تذذذذذذذذذذذذ  اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذ    تذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذ   
 مذذذذذذذذذذ ا   ذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذلك  

 
مذذذذذذذ      مذذذذذذذ      أ ذذذذذذذ   أدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ    

   :شاعر فؤاد الحميريلوقال ا  

 ع ى مث    أ  ي  ت  ي   سذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذ  ذذذذ   
 

مذذذ؟     ذذذ ذذذ     ذذذ ذذذ ذذذذذذذ       مذذذثذذذ ذذذ ذذذ       
مذذذذذ ذذذذذ ذذذذذذذ       أفذذذذذ ذذذذذ ذذذذذذذ  ) ذذذذذ ذذذذذذذ  ا     ذذذذذذذ   

 
   ذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذ    ذذذذ  عى أ            سذذذذذذذذذذذذذذذذذ    

إمذذذذذذذذ     سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ل   اذذذذذذذذ  ذذذذذذذذ    إ     إمذذذذذذذذ  ل 
 

م؟    ش    ذذذذذذذل      سذذذذذذذذذذذذذذ شد  يي     إ   
أ     ذذذ ذذذذذذذ     ذذذ ذذذذذذذ      ذذذذذذذ      تذذذ  اذذذذذذذذذذذذذذذذ   

 
تذذذذذذ ذذذذذذ  ذذذذذذ ذذذذذذذ    ذذذذذذ ذذذذذذ   ذذذذذذذ       عذذذذذذٍ   ذذذذذذذ      

عذذ ذذذذذذذ مذذذذذذذ     عذذ ذذى  ذذ    ذذ ذذ ذذ      ذذ سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   
 

          ذذذذذذذ   
شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ فذذذذذذذ               ؟ 

 : جربان سحاري بقصيدة منهاورثاه الدكتور  

 مضذذذى شذذذ ق       اذذذي       سذذذ         
 

 مضذذذذذذذذذذذذذذى شذذذذذذذذذذذذذذ    ع         ذلك ع  ذذ        
ا ةذذذذذذ      م؟   ذذذذذذ   عذذذذذذ مذذذذذذ    ع  ب      مضذذذذذذذذذذذذذذى 

 
   ذذذذذ  شذذذذذذذذذذذذذذذذذذ فذذذذذ           ذذذذذ م    ف ذذذذذ         

 "تذذذذذذذذ  ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ    مذذذذذذذذ    ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ  "  
 

مذذذذذذذ   ذذذذذثذذذذذذذش    ذذذذذ  ب    ٍ     بذذذذذ ذذذذذذذ   عذذذذذ    ذذذذذ ذذذذذ؟ب 
وذذذذذذذذذ  ل   ذذذذذذذذذ          ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذ  ختذذذذذذذذذ شا 

 
  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذ ذذذذذذذ       ذذذذذ    ذذذذذ       ذذذذذ  ب   

   ذذذ   ذذذ       ذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذ    سذذذذذذذذذذذذذذقذذذ    
 

ذذذذذذذذذذذذذذب   م؟   ذذذ   مَذذذذذذذذذذذذذذ           ذذذ     س   َ 
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كثيرة،    والكلمات  بمقاموالمراثي  كفاية  ذ كر  ما  عن    لعل  المضيئة  الكلمات  هذه 

والحمد هَّلل رب العالمين، وصلى اهَّلل وسلم وبارك على نبينا محمد  ،  العمراين  شيخنا القاضي

 .وعلى آله وصحبه أجمعين 


