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ــني اإلمام عيل بن  ــهاد أمري املؤمن ــنة 40 هجرية استش رمضان س
أبي طالب..

وقد اغتيل - كرم الله وجهه - أثناء سجوده بني يدي الله من قبل 
ــنة  ــع عرش من رمضان س عبدالرحمن بن ملجم ليلة األربعاء التاس

40 هجرية وقبض ليلة الجمعة،إحدى وعرشين من رمضان..
ــهر أو  ــوا من أربعة أش ــنني إال نح ــدة خالفته خمس س ــت م فكان
ثالثة أشهر ألنه - كرم الله وجهه - كان قد بويع لخمس بقني من ذي 

الحجة سنة 35 هـ.
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التوسع الداللي في 
المفردة القرآنية

قال عز وجل: (الذين هم عن صالتهم ساهون، الذين هم يراءون) (املاعون:6).
ــون عليها عقاباً  ــوا، وال يخاف ــم ثواباً إن صل ــؤالء ال يرجون بصلواته ــرشح : ه ال
ــاس بصالتهم إن صلوا،  ــب وقتها، فهم يراؤون الن ــوا، فهم غافلون حتى تذه إن ترك
ــدون الرياء  ــرب ليثنوا عليهم، ويقص ــن أعمال ال ــاس بكل ما عملوه م ــراؤون الن أو ي

بأعمالهم، متظاهرين بأنهم محسنون.
عن مالك قال : قال النبي – صىل الله عليه وآله  وسلم- : "إياكم والرشك األصغر؛ 
ــاء". ويف الحديث : "من أصلح  ــول الله؟. قال : الري ــوا : وما الرشك األصغر يا رس قال
ــه : ما أخف  ــالة. فقيل ل ــعب فخفف الص ــه". صىل أش ــح الله عالنيت ــه أصل رسيرت

صالتك!. قال : إنه لم يخالطها رياء.
وأقسام الرياء أربعة : األول : أن يكون الرياء هو سبب العمل كحال املنافقني.

ــاء معه، وهذا النوع والذي قبله صاحبه مأزور  ــي : أن يكون العمل لله والري الثان
غري مأجور وعمله مردود عليه.

ــذا الرياء  ــاء، فإن وقع ه ــت عليه نية الري ــل لله ثم دخل ــون العم ــث : أن يك الثال
وأعرض عنه لم يرضه، وإن اسرتسل معه واطمأنت نفسه إليه فإن العبادة تبطل.

ــر لها عىل العمل وال عىل  ــاوس ال أث ــع : أن يكون الرياء بعد العمل فهذه وس الراب
ــر. وحقيقة األمر : أن  ــواس فإنه ُعجب يمحق األج ــل إال إذا اطمأن لهذا الوس العام
ــل : طلب العلم  ــه. مث ــلم أن يتفقدها يف نفس ــرية للرياء وعىل املس ــواب كث ــاك أب هن
ــاس ليقولوا عنه  ــام الن ــاً ذم النفس أم ــفهاء. وأيض ــاراة الس ــاء، ومم ــاة العلم ملباه

متواضع وغري ذلك فتنبه أخي املسلم.
ــل : رأيت محمداً. وتنصب  ــة : رَأى من رؤية العني، تنصب مفعول مث ــل الكلم أص

مفعولني إذا كانت الرؤية قلبية : رأيت محمداً عاملاً.
ــي ُمرَاءاًة ورَياًء، فهو ُمراٍء، أو تقول : راءاُه مراءاًة، ورياًء : أي  ــدر : راءى يرائ املص
ــه متصف بالخري والصالح، وهو عىل خالف ما هو عليه. كما يصح يف املصدر  أراه أن

أن تقول : ورِءاًة.
ومن اشتقاق الكلمة : املرآة : ما يرى الناظر فيها نفسه، جمع : َمرَايا وَمرَاٍء.

* دعاء : 
ــمعة والرياء،  ــقاق والس ــوق والش ــوذ بك من الفقر والكفر والفس ــم إني أع "الله
ــذام والربص  ــن الجنون والج ــكنة، وأعوذ بك م ــة والذلة واملس ــوذ بك من الغفل وأع

ويسء األسقام".

أوالده - قدس الله رسه - :
لقد خلف الشيخ عيل الرميمة أبناء 
نجباء وأحفاداً عظماء يتناقلون فكره 
الصويف ومنهجه العلوي الذي غرسه 

لهم جيًال بعد جيل إىل يومنا هذا.
ــب ما جاء من  فالرميمة- عىل حس
ــاد إىل  ــه األحف ــل وتناقل ــار األوائ أخب
ــا أخربنا به  ــب م ــذا ، وبحس ــا ه يومن

أحفاده ـ  كان له من األوالد سبعة:
ــنات يف  ــل وقربه بحس  األول: الطفي
ــة يف مدينة  ــة الغربي ــة الجنوبي الجه
ــة، أما ما  ــة عظيم ــىل قربه قب ــز وع تعـ
ــاء ضيفاً عند  ــال من أن الطفيل ج يق

ــه الحرازي  ــويف ودفن ــرازي ثم ت ــم الح ــيخ إبراهي الش
ــم الحرازي  ــح ، ألن إبراهي ــس بصحي ــه فلي ــف ل وأوق
املسمى يف كتب الرتاجم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ــذا يرد  ـــ  وه ــنة( 866)ه ــه يف س ــت وفات ــي كان العراق
ــم  ذلك ألن الطفيل قبل إبراهيم الحرازي بقرنني  قوله
ــأن الطفيل من أوالد  ــذا إذا ثبت ب ــن الزمن تقريباً ه م

سيدي الرميمة .
الثاني: شهيد بن عيل الرميمة وقربه بقرية املحرس،

 والثالث: رديف وقربه يف قرية ذي مهنة بالجبل،
ــربه بالجحيمة تحت  ــيخ عبدالله وق ــع: الش  والراب
ــرياً،  صغ ــات  م ــم  لهي ــيد  الس ــس:  والخام ــرس،  املح
ــماه تربكاً  ــيل س ــن ع ــع ب ــع أو مداف ــادس: مديف والس

بشيخه مدافع .
ــعود بن عيل الذي سار عىل  ــيد مس ــابع: الس والس
ــاجد أينما حل  ــده ولقد عرف عنه ببناء املس نهج وال
ورحل، ولقد سميت املقربة الكائنة رأس أكمة ذي يعفر 
باسم أكمة مسعود وله قبة باسمه ورضيح  ُيتربك به .

ــعود ولده إبراهيم فقد كان شيخاً عارفاً  ثم تبع مس
ــني وكان عىل صلة بابن  ــرثة األتباع واملحب ــتهر بك ، اش

ــزة يف زمن  ــام يحيى بن حم عمه اإلم
واليته عىل املناطق الزيدية.

ــه  من ــون  يخاف ــز  تعـ والة  وكان 
ــى  حت ــم  عليه ــه  خروج ــذرون  ويح
اضطروا ملجاراته فوهبوا له وألربطته 
ــم يف قرية  ــم ممتلكاته ــة معظ العلمي
ــني ، وأوقفوها للصادر  ــة والجبل عقاق
ــام كما وهبوا له  والوارد وإطعام الطع
جميع خراج الدولة من األرض (موزع 
ــذه  ــارة له ــت النظ ــة) وجعل والوازعي
ــعود  ــم بن مس ــيخ إبراهي األرض للش

وذريته من بعده .
ــاء  ــات صلح ــاب "طبق ــاء يف كت ج
ــيخ  ــن" (ص 250-249) ما نصه:« وأما ذرية الش اليم
ــيخ الصالح إبراهيم بن  عيل- أي الرميمة- فمنهم الش
ــاء الصالحني من  ــه كان من األولي ــعود، أُخربت أن مس
ــه كان يف الحياة عند أن خرج  عباد الله الزاهدين، وأن
ــع خوفهم  ــلطان املجاهد م ــن طاعة الس ــل صرب ع أه
ــت حّياً بينكم  ــيخ إبراهيم: ما دم ــال لهم الش ــه، فق من
ــإذا مت فإن  ــد عليكم، ف ــلطان املجاه ــبيل للس فال س
ــل منكم  ــل قهراً ويقت ــد يطلع الجب ــلطان املجاه الس
جمعاً كثرياً. فتوفاه الله تعاىل، واجتمعوا للقراءة عليه 
ــكره وأخذ الجبل قهراً وقتل من  ، فطلع املجاهد وعس
ــيخ  ــاً كثرياً، فكان ذلك تصديقاً ملا قاله الش أهله جمع
إبراهيم . وكانت وفاته سنة إحدى وثالثني وسبعمائة-

(731هـ) ومنهم ولده الشيخ بدرالدين حسن، أُخربت 
ــاع القول،  ــاً مكرماً للضيف مط ــه كان عابداً صالح أن
ــات، ُتقىض  ــارف، مقصوداً للمهم ــاً عليه باملع مفتوح
ــات وتويف  ــه الكرام ــات... وظهرت ل ــه الحاج عىل يدي
ــه الله ونفع به.  ــنة أربع وثمانمائة-(804هـ)- رحم س
ــال الدين محمد،  ــيخ جم ــه أوالد نجباء أكربهم الش ول
ــأ أحسن نشٍء فاجتهد بالعبادة وتويف  أُخربت أنه نش

ــه. والثاني هو  ــم أتحقق من تاريخ وفات ــاب، ول وهو ش
الشيخ عفيف الدين عبدالله، كان من األخيار والُعبَّاد 
ــده وأهله بقضاء  ــبيل وال ــلك س مقصوداً للمهمات س
ــل هذا البيت  ــة أه ــج ألهل قطره، وانتهت رئاس الحوائ
ــرتم وكان مطاعاً  ــة- وُجلَّل واُح ــه- أي بيت الرميم إلي
ــلطان  ــده، فنَّم عليه من ال خري فيه إىل س ــد أهل بل عن
ــكنى- أي اإلقامة الجربية- بمدينة  الوقت فألزمه الس
ــكن بها أياماً ثم رجع إىل بيته فأقام فيه، وكان  تعز فس
ــم فيكون فيها  ــم للمرىض وغريه ــي والعزائ يكتب الرق
ــتاق إىل  ــاىل، وملَّا قربت وفاته اش ــفاء بإذن الله تع الش
ــنة  ــافر للحج، ثم تويف هنالك بعد س ــة املرشفة فس مك
ثالثني وثمانمائة-(830هـ)- رحمه الله تعاىل ونفع به، 

ومنهم الشيخ شجاع الدين عمر بن محمد بن حسن، 
ــن املقدم  ــف الدي ــيخ عفي ــه الش ــة لعم ــت الرياس كان
ه فلما  ــارة يف زمان عمِّ ــتغًال بالتج الذكر، وكان هذا مش
ه، ترك ذلك واعتكف واجتهد بالذكر والدعاء  تويف عمُّ
ــن محمد بن  ــايض جمال الدي ــي الق ــالوة. وأخربن والت
ــجاع الدين أنه  ــيخ ش داود الوحيص أنه حكى له الش
ــلم- يف آخر عمره  ــي- صىل الله عليه وآله وس رأى النب
ــا له بدعاء  ــن النار ولزمه قال فدع ــتجار به م وأنه اس
ــنة أربعني وثمانمائة- كثري وقبَّل يده ثم تويف قريب س

(840هـ)- » اهـ
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