مجعه وقدمه أوالده
بأمر العالمة احلجة حممد بن عبد اهلل عوض وحتت إرشافه

املنهل النقي يف نشر كرامات الويل أمحد الصفي



حْ حُ
احلمد هلل املنزل يف أفصح بيان وأوضح برهانَ﴿ :ن ُن نق ُّص
ح حْ ح ْح حْ ح ح ح ُْ ْ ح ح ْ
ْح
ح حْ ح
ك أح ْ
ِإَون ُكنْ ح
ت
ح حس حن الق حص ِص بِما أوحينا إَِلك هذا القرءان
علي
م ِْن حقبْلِهِ لحم حن الْ حغافِل ح
ِي[ ﴾3يوسف  ]3والصالة والسالم عيل إمام
ِ

املرسلني وخاتم النبيئني رمحته للعاملني ،وحجته عىل اخللق أمجعني

أيب القاسم رسول اهلل وصفوة اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب
بن هاشم ،وعىل آله عرتته الذين اختصهم بالصالة عليهم معه يف
الصالة ،وحرم عليهم كام حرم عليه الزكاة ،وجعل أجر رسالته
املودة لذوي قرباه ،وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ً،
وأباهنم تبيان ًا واضح ًا منري ًا حني مد عليهم كساءه ،وقرهنم يف
وجوب التمسك هبم يف خرب الثقلني املعلوم بكتاب اهلل:
والقوووم والقوورآن فوواعرق قوودرهم
ثقوووالن للثقلوووني نووو

حممووود

وهلم فضائل لست أحصووي عوودها
مووون رام عووود التوووهب تتعووودد

ذلك فضل اهلل يؤتيه من يتاء واهلل واسع عليم ،رضوان اهلل عىل

صحابته األبرار ،من املهاجرين واألنصار ،والتابعني هلم بإحسان
إىل يوم الدين ،وبعد:
استجابة ألمر قائد الزيدية وعاملها ومرجعيتها سيدي وموالي
السيد العالمة احلجة حممد بن عبد اهلل عوض الضحياين املؤيدي
حفظه اهلل وأبقاه ومن كل رش وسوء ومكروه وقاه ،وجعله ذخر ًا
لإلسالم واملسلمني ،وريض عنه وأرضاه حني أمرنا بطبع قصة
كرامات الوالد أمحد بن حممد حربان الطوييل امللقب بو(الصفي)
صاحب الناقة وقصتها املتهورة ،فقمنا بتنفيذ أمره -وكان قد أشار
علينا قبل عرش سنني أو أكثر من ذلك وكان الرتاخي منا نحن
فجزى اهلل موالنا ألف خري -فجمعنا ما استطعنا مجعه منها وإال
فهو فوق ما سنذكره يف هذه القصة التي نفه فيها بالذي فيه وإنام
هو القليل والظاهر ،وأما املخفي فالعا به اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألهنا
حتصل هذه الكرامات إال بعمل كثري واهلل هو العا به والذي
أعطاه هذه الكرامات ،وقد كان العالمة سيدي عبد اهلل حييى
احلوثي صاحب «طخيه»  ªحيثنا عىل نرشها وكان يقول يف معنى
كالمه  :ªلو وقعت لتخ

يف غري مذهبنا لكانت منتورة فهذه

تأييد ملذهبنا ،فجزاه اهلل خري ًا ورمحه.
إال أن موالنا السيد العالمة احلجة حممد بن عبد اهلل عوض ألح
علينا هذه املرة بنرشها ،وذلك حتت إرشافه وأمره بتاريخ ذي احلجة

سنة 1438هو مع العلم بأن صاحب «طرائف املتتاقني» قد أورد
قصة بعنوان« :الصفي والناقه» بدون إذن منا وليست عىل األصل
وال نرتضيها ،وذهبنا إىل أحد الذين رووا له القصة وهو من
الثقات ،وهو السيد حممد محدان الدريس احلمزي فقال لنا :إنه
يروها له بالطريقة التي أوردها فقد رواها خالق الواقع ،وإن
القصة الصحيحة هي التي أوردها أوالده ،وهذا السيد حممد محدان
من مجلة من صىل عليه وشاهد الناقة وهي تصيل معهم عىل جنازة
الصفي رمحة اهلل عليه.
واملقصود من ذكر قصة احلاج أمحد الصفي هو كام قال موالنا
السيد العالمة احلجه حممد بن عبد اهلل عوض :إهنا رفعة للمذهب
الزيدي ،فقمنا بطبع اليشء اليسري من سريته وكراماته ولو ذكرنا
مجيع كراماته

يسعنا هذا املخترص ،فذكرنا القليل منها وأمهها

وأشهرها (قصة الناقة [البكرة الصغرية] التي صلت عليه) ألهنا
حتصل ألحد يف أي مذهب إال هلذا الرجل الفاضل الزيدي اهلدوي
املحب آلل حممد ÷ الناهج هنجهم ،و تأت هذه الكرامة له
إال بسبب حبه واتباعه آلهل البيت  ،#والناس تعلم وإىل اآلن
أنه كان زيدي ًا حمب ًا آلل حممد ÷.
وقد أوردنا أسامء بعض الذين صلوا عليه وشاهدوا الناقه تصيل
معهم عليه وهم من الثقات ومن بلدان متفرقة ،وهم باقون إىل

وقتنا هذا ،أي :إىل وقت طباعة القصة ،وييل هذا مقدمة ملوالنا
صاحب األمر والطلب العالمة احلجة حممد بن عبد اهلل عوض
املؤيدي حفظه اهلل ،وهذه أسامء التهود :السيد عز الدين عيظة
احلمزي ،واحلاج الصابر الويل رشويد مانع وقالن ،والسيد حممد
محدان الدريس احلمزي ،احلاج هادي أمحد حربان ،احلاج أمحد حواز
القحم ،احلاج عيل بن عيل القحم ،احلاج شعبان عبداهلل حربان،
السيد حممد عيل التظبي ،والسيد قاسم التظبي ،واحلاج أمحد محود
القعييص ،واحلاج مفرح بن حسني مرعي العكواين ،وحممد حممد
حسني احلاج -قال« :والذي سمعته من الوالد حممد حسني احلاج
العكواين امللقب الفقيه بأهنم وراء النعش والناقة معهم حتى دخلوا
املقربة وصلوا عليه وهي معهم بينهم يف الصف األول وصلت
معهم ،وعندما نزله يف القرب أحد أوالده دلت رأسها معه يف القرب،
وبعد ذلك اجتهت إىل جهة شام و يدروا إىل أين اجتهت» ،هذا ما
سمعناه من الوالد  -ªوسيدنا حممد عيل التعباين يروي عن
والده.
وكذلك احلاج الفاضل عوض مهدي النتوري أخرب السيد
العالمة حممد عبد اهلل عوض أنه شاهدها عيا ًنا من عىل سطح
عامرته.


وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطاهرين

أعرق احلاج أمحد الصفي رمحة اهلل عليه و ألتق به وليتني
عرفته؛ ملا سمعت عنه وعن سريته وحياته وعن كراماته رمحة اهلل
عليه وبركاته .
وقد أعطاين أوالده ما كتبوه عن سرية أبيهم رضوان اهلل عليه ،وما
أراهم وفوه حقه فيام كتبوه ،وقد كنت أرشت عليهم قبل عرش سنوات
تقريب ًا بكتابة سرية أبيهم وذكر كراماته  ªفكتبوا ملع ًا من سريته
وكراماته إال أنه حالت حوائل وظروق عن طباعتها ،ويف هذا التاريخ
ذي احلجه 1438هو عزموا عىل كتابة يشء من كرامات أبيهم ومن
سريته وقد أحسنوا وجزاهم اهلل خري ًا فرحم اهلل احلاج أمحد الصفي
رمحة واسعة وأحلقه بأوليائه وأحبابه حممد وآله ÷ ،فقد كان
صادق الوالء واملحبة ملحمد وآل حممد ÷ ،وحسن الطاعة هلل،
وعظيم التفقة بعباد اهلل ،بل وباحليوانات والدواب ،وقد أظهر اهلل
فضله وعظيم منزلته بالبكرة «الناقة الصغرية» التي صفت مع املصلني
عىل جنازته و يدر من أين أتت وال أين ذهبت وصارت بعد دفنه،
وقد تواترت هذه الكرامة واشتهرت يف بالدنا بالتفصيل وسمعتها

بالتفصيل املذكور يف هذه الكراسة من أعداد كثرية ممن حرض الصالة
عليه فرمحة اهلل عليه وبركاته ،وال زال الكثري منهم أحياء إىل اليوم
1438هو يف بالد سحار.
وقد كانت هذه الكرامة منبهة عىل:
 -1مكانة ويل اهلل أمحد الصفي  ªومنزلته عند اهلل.
 -2نبهت الكثري من املعرضني عن والية أهل البيت فرجعوا عن
غيهم وتابوا إىل اهلل.
 -3كان فيها زيادة بصرية وتثبيت للموالني ألهل البيت .#

وقد خلف أمحد الصفي -رمحه اهلل عليه -ثالثة أبناء :أحسن
أمحد الصفي وهو أكربهم ،وحفظ اهلل بن أمحد الصفي ،وأمحد بن
أمحد الصفي وهو أصغرهم ،وهم عىل طريقة أبيهم وسالكون
مسلكه يف مواالهتم ألولياء اهلل وتفانيهم يف حمبتهم ،زادهم اهلل برص ًا
عىل بصريه وأمدهم بأنوار لطفه.


وهذه املقالة من السيد العالمة عبداهلل بن عيل حسني قحطان
اهلدوي ،قال فيها:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وآله،
احلمد هلل وحده ،هذا مقال يف حي الوالد أمحد حممد الصفي حربان مام
سمعنا عنه وتواتر أنه كان حم ًبا ألهل البيت الكرام مسار ًعا إىل قضاء
حوائجهم ،كان ينرصهم بقلبه ولسانه ،ال خياق يف اهلل لومة الئم يف
حبهم ونرصهتم ،ولقد كان من الثالثة الذين قال رسول اهلل ÷
فيهم(( :أنا شفيع هلم :املحب ألهل بيتي بقلبه ولسانه ،والقايض هلم
حوائجهم عندما اضطروا إليه ،والضارب بسيفه أمام ذريتي)) فهذا
التخ

أحق وأجدر هبذا احلديث الوارد عن النبي ÷ ،ناهيك

عن ما سمعنا عنه من معاملته وعبادته وصدق وفائه ،فلقد كان من
املسارعني إىل قضاء حوائج املساكني واليتامى واألرامل ،لقد كان أبًا
لكل ملهوق وضعيف ،مسار ًعا لإلصالح بني الناس وإصالح
متاكلهم ،وهذا العمل أعتقد أنه ال يقوم به إال إنسان مؤمن صادق يف
إيامنه حمب ألهل بيت نبيه متوكل عىل اهلل ناهج منهج األولياء
والصاحلني ،ناهيك عن ما سمعنا به من كراماته التي سمع هبا الكثري
من الناس التاهدة عىل فضله وكرامته عىل اهلل.
عبداهلل عيل حسني قحطان اهلدوي


هو احلاج الفاضل حمب حممد وآله احلاج أمحد بن حممد بن
حسني بن أحسن حربان امللقب «الصفي» من أهايل منطقة الطويلة
مديرية سحار حمافظة صعده املتهور بالصفي صاحب الناقة.

نتأ يتي ًام ،وكان والده رج ً
ال صاحل ًا حمب ًا آلهل البيت  ٪ورع ًا
زاهد ًا عابد ًا ،و يكن له من األوالد إال هذا ،وحينام حرضته الوفاة
قال ملن حوله :احرضوا يل ولدي ،وكان عمره أربع سنني ،فلام أتوه
به وضعه عىل صدره وجعل يدعو له بأن اهلل يرزقه حب حممد وآل
حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني ،وأن يرزقه السري عىل هنجهم ،وأن
يرفع قدره ويعيل مقامه ،وكانت الدعوة عىل ما ذكر ،فلام تويف والده
نتأ كام دعا له ،فلام اكتمل عوده متسك بآل حممد وسلك طريقهم
وآثرهم عىل نفسه وأوالده ،وتعلم منهم ،وكان حيرض جمالس العلم
والعلامء ،وكان حيدث باحلديث الرشيف(( :كن عامل ًا أو متعل ًام أو
مستمع ًا وال تكن الرابع فتهلك)) ،وكان حيفظ الكثري من
األحاديث النبوية ،و يكن قارئ ًا ولكن كان معه تنوير ،وكان عنده
حافظة عجيبة وكان جيالس العلامء ،وكانت جمالسه جمالس ذكر

ووعظ ،وكان حيب طالب العلم وخيدمهم ويقيض حوائجهم
ويساعدهم يف زواجهم وبناء بيوهتم .

كان متواضع ًا شديد التواضع هلل وال خيتى يف اهلل لومة الئم،
ومن تواضعه خدمته للعلم والعلامء فكان  ªإذا أمسى يف بيته عا
حيرتمه ويعظمه ،وإذا نزع العا ثيابه لينام أخذها احلاج أمحد ويقوم
بغسلها يف جوق الليل وينتفها ويردها حيث كانت ،فيتعجب ذلك
العا من نظافة ثيابه.
وكان شديد احلب آلهل البيت  ،٪وينصح الناس يف مجيع
جمالسه باالتباع هلم والسري عىل ذلك ،وكان يأمر أوالده بذلك
وأقاربه حتى أنه كان يغرس حب اآلل  ٪يف قلوب أوالده من
الصغر ،ويعلمهم باسم رسول اهلل ÷ ،بل بجميع أسامئه مثل
املصطفى وطه وأمحد وحممد ،وحتى كنيته وأسامء اإلمام عيل #
وكنيته ،واحلسنني والزهراء ،ثم يسأهلم عنها وكأنه يعلمهم الدرس
لكي ترسخ يف قلوهبم منذ الصغر ،وكان يقسم أن من أبغض آل
حممد فإن اجلنة حمرمة عليه ،وكان حيرتم حتى الصغري منهم ويتربأ
من أعدائهم ،وكان معروف ًا لدى مجيع العلامء ،وكان يمدح أمري
املؤمنني يف كل جمالسه ويتحدث عن شجاعته وبطوالته يف
اإلسالم ،وعن زهده ووقوفه ضد أعداء رسول اهلل ÷ ،وكان

يتربأ من أعداء اإلمام عيل ،وكان خيدم أهل البيت ويذب عنهم
وحيبهم بقلبه ولسانه ،ويعينهم بيده ،ومن شدة حبه ووالئه لإلمام
عيل  #إنه إذا سمع الذين كانوا يمدحون اإلمام يف األسواق كان
جيلهم ،وإذا أتوا البالد يستضيفهم يف بيته ويعطيهم مام أعطاه اهلل.

فقد كان يعبد اهلل عىل يقني ونور اهلل قلبه وزاده معرفة ،وكان ينفرد
وحده للتفكر وينظر إىل السامء وعيناه هتمالن بالدمع من ختية اهلل،
ْح
وهو يتلو قول اهلل عز وجل﴿ :إ َّن ِف حخلْق َّ
ات حواْل ْر ِض﴾...
الس حم حو ِ
ِ ِ
ِ
اآلية يوم ًا بعد يوم مرار ًا وتكرار ًا ،وإذا كان يف بيته فإنه كان ينظر يف
ُ ححح
حُْ
نفسه متأمال قارئا لقول اهلل تعاىل ﴿ :حو ِِف أنفسِك ْم أفَل
ُْ ُ ح
ِصون[ ﴾21الذاريات] ،وكان صوام ًا قوام ًا جمتهدً ا يف عبادة اهلل ومن
تب ِ
املسغفرين باألسحار ،وكان حمافظا عىل الصالة يف أوقاهتا وكان يأمر

أهله هبا ،ويريب أوالده عليها ،وكذلك سائر الناس ،ومؤدي ًا كل ما
وزائرا
فرض اهلل عليه ،وحاج ًا لبيت اهلل احلرام أكثر من عرشين عا ًما
ً
للنبي ÷ ،وكان يقوم بخدمة احلجاج الذين معه -بإخبارهم
بأنفسهم ،وقالوا :كان يدفئ لنا حتى املاء نتوضأ به ،ويساعد املساكني
منهم بالرصفة ونحوها ،وهذا يدل عىل تواضعه .ª
وكان يصلح بني الناس ويأمر باملعروق وينهى عن املنكر،
ويدفع من حقه لإلصالح بني الناس ال يريد أي مصلحة إال وجه

اهلل تعاىل ،وكان يقوم ببناء املساجد وتوسعتها ويعمرها بذكر اهلل
تعاىل من صلوات وغريها ،فقد قام بتوسعة جامع اإلمام الفوطي
املهدي لدين اهلل حممد بن عيل  ،#وكان ال ينام إال القليل من
الليل ويميض بقية الليل يف العبادة والتهجد والترضع بني يدي اهلل
تعاىل ،ويف إحدى الليايل يف جوق الليل ذهب احلاج أمحد كعادته إىل
احد املساجد يبعد عن منزله حوايل نصف كيلو ،فلام وصل إىل
املسجد فإذا بداخله رجل عليه سيامء الصاحلني فدخل احلاج أمحد
وسلم عليه بتحية اإلسالم ثم رجع ليتوضأ وهو مرسور هبذا الرجل
الذي ير مثله فأكمل الوضوء وعند خروجه من «املوىض» فإذا
الرجل خارج من باب املسجد فتلقاه يريد أن يمسكه وينزل ضيف ًا
معه إىل املنزل ،لكن الرجل ودعه وذهب ،فأدرك احلاج أمحد أن هذا
من السائحني يف األرض وقد رأى النور يف وجهه يلمع كالقنديل،
وقد أخربنا هبذا بنفسه ذلك اليوم .

كان ورع ًا وزاهد ًا يأكل من كد يمينه وعرق جبينه ،وكان يعمل
يف مدينة صعدة وغريها ويتصدق بأكثر األجرة ال يبقي منها إال ما
يقوت أهله وأحيان ًا بجميع األجرة ،أما طلبة العلم والعلامء
والضعفاء واملساكني إذا عمل معهم فال يأخذ منهم شي ًئا سواء كانوا
من بني هاشم أو غريهم .

وكان له  ªمال كثري يزرعه وحيصد منه ما يقارب أربعامئة
قدح من أنواع احلبوب ،وكان ينفقها يف متاريع اخلري كبناء املساجد
وإصالح املقابر وللفقراء واملساكني واألرامل واأليتام ال يبقى منها
إال حاجة أهله ،وكان صابر ًا سواء يف العبادة أو غريها متقن ًا لعمله،
كهف ًا للضعفاء واملساكني ،وله الكثري من الفضائل يف مجيع
املجاالت سواء يف الزهد أو يف العبادة أو يف العطف عىل املساكني
واحليوانات .
وكان يرشد الناس ويعلمهم الصالة سواء يف املساجد أو
املجالس ،ويسمع هلم الصالة ،ويأخذهم إىل العلامء ليعرفهم هبم،
ويف يوم من األيام أخذ مالبسه -وذلك قبل الفجر -وخرج من
البيت وعندما صىل الفجر توجه نحو مدينة صعدة و يرجع إىل
البيت كعادته ،وملا رجع البيت أخربنا أن السبب يف ذلك أنه سمع
يف الليل هات ًفا يف السامء يقول« :مات سيدنا حممد املتميز» فذهب إىل
بيت سيدنا حممد املتميز وسأل أحد أوالده ،فأجاب بأن والده قد
تويف ،فقال احلاج أمحد يف نفسه :لقد أخرب به أهل السامء قبلكم،
وانتظر وصىل عليه ،ثم رجع إىل بيته يف الطويلة .

فقد كرست يف حمجر ما بني ولد مسعود وآل صالح وقاموا
بنقلها إىل حمجر آل القعييص خوف ًا منهم أن حيملوهم قيمتها فعلم

هبا احلاج أمحد الصفي وقام بعنايتها ،وكان املحجر الذي نقلت إليه
أي :حمجر آل القعييص -يبعد عن منزل احلاج أمحد الصفي حواىلكيلو ونصف كيلو تقريب ًا ،فلام رآها بكى حلاهلا ،ويدعو عىل الذي
كرسها وهى حتن من األ  ،فقام بعنايتها باملاء والزاد صباح ًا ومسا ًء
ملدة ثالثة أشهر أو أكثر ،وكان يضللها من حر التمس واملطر
فكانت تنتظره كل يوم مادة لعنقها ناظر ًة ببرصها إىل الطريق التي
يأيت منها وقد زحفت من مكاهنا باجتاه الطريق حوايل عرشين مرت ًا،
وكان إذا وصل عندها باملاء والزاد تضع رقبتها عىل كتفه وهو يبكي
عندها وهي حتن وكأهنا تتكو إليه أملها ،وكان يقوم بتنظيف
جرحها وسائر بدهنا ،وهكذا كلام رجع إليها ،وكان يدعو عىل من
كرسها ،فلام استوجعت ورأى أنه حيصل هلا عافية و يظهر هلا
صاحب وخاق عليها من الكالب أن متزق بدهنا وهي حية ومن
أذية الصبيان بعد ذلك -ذهب إيل السيد العالمة احلجة /عيل
العجري  ªوقال له  :ªيا سيدي ،لقد مسها األذى والرض
فامذا أفعل؟ فقال له :انحرها واضمن قيمتها اذا ظهر هلا صاحب،
فذهب احلاج أمحد إىل جزار خبري بأسعارها وأخذه إىل عند الناقة
فثمنها بثالثة آالق سعودي ثم نحرها اجلزار ،ثم ذهب احلاج أمحد
بعدها واقرتض املبلغ وتصدق به عىل نية صاحبها للفقراء
واملساكني وإصالح املساجد وغريها .

وبعد مرور عام من حني نحرها أتاه رجل بدوي يدعي أهنا له
وطالب احلاج أمحد بقيمتها وألح عليه وأحرجه ،فأعطاه احلاج أمحد
قيمتها وقال له :إن كانت لك فباهلنأ وإن تكن لك فال وداك اهلل،
فأخذ الثمن ذلك البدوي ومتى يريد بالده فلام ميش مسافة أكثر
من كيلو ظل الطريق وأعميت عليه و يدر من أين خيرج وبقي
كاألعمى ال هيتدي إىل طريق فخاق ورجع إىل احلاج أمحد وأعطاه
املبلغ الذي أخذه منه وأخذ يرتجاه أن يساحمه ،فسأله احلاج أمحد
عن سبب رجوعه ،فقال :إن الناقة ليست يل وقد ظللت الطريق
وعميت عيل ،فساحمه احلاج أمحد ومىض ذلك البدوي.
فحياته مليئة بأعامل اخلري يف مجيع املجاالت فحدث وال حرج،
فالناس يعرفون من هو أمحد الصفي ،ومن أراد تتبع أخبار فضائله
فليسأل العارفني واملعارصين له فأكثرهم باقون ألننا

نذكر إال

القليل منها وال يسعها هذا املخترص كام قدمنا وإنام القصد من ذلك
قصة الناقة (البكرة الصغرية) التي صلت عليه.

ومن كراماته  ªما أخربنا به األخ حييى صيفان حفظه اهلل أنه أتى
هو والعالمة املرحوم حمب اآلل سيدنا عيل بن صالح التعباين -قدس
اهلل روحه -لزيارة احلاج أمحد الصفي  ªيف حال مرضه ويف أثناء
الزيارة أخربهم احلاج أمحد أنه يسمع من الزاوية املقابلة له يف الغرفة

التي هو هبا صو ًتا يقول :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام
صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد  ...الخ الصالة
اإلبراهيمية ،وهبذا أيضا أخربنا العالمة الفاضل حمب آل حممد عيل
مسعود الرابيض حفظه اهلل وأبقاه أنه كان معهم وكان كل الثالثة من
أصحاب احلاج أمحد الصفي ª؛ ومن كراماته أن بيته كان مأوى
للضعفاء واملساكني وال خيلو من الضعيف وأكثرهم كانوا العلامء ومن
حمبوبا عند الناس ،وكان يكره
الغرباء الذين يراهم يف املساجد ،وكان
ً
التلفزيونات ويقول :إهنا تلف الدين و يدخلها بيته حتى بعض
جريانه يدخلوها بيوهتم إال بعد ما مات ،وكان يقول :إنه لن يدخل
بيته تلفزيون ما دام عىل قيد احلياة؛ ألهنا هي الفساد بعينه.
ومن كراماته بعد موته أن العالمة عىل مسعود رأى يف املنام أنه
يسمع ضجة فسأل ما هذا؟ قالوا :هذا أمحد صفي زافني به إىل اجلنة.
ومنها بعد موته أن سيدنا صالح متحم وكان رج ً
ال صاحل ًا
متهورا بالصالح  ªحج يف السنة التي مات احلاج أمحد فيها ألنه
ً
مات يف شهر شوال وكان يرى أمحد الصفي يف مجيع مناسك احلج
ويناديه سيدنا صالح ويطرد بعده وال يستطيع اللحاق به فأدرك أن
هلذا شان ًا ،فلام رجع من احلج أتى إىل أوالد احلاج أمحد وأخربهم
هباو فقالوا :إن الصفي قال وهو يف حال مرضه :إذا شفاه اهلل فإنه
سيحج بيت اهلل ذلك العام فحال بينه وبني ذلك املوت ،وقد سخر

اهلل من حيج عنه بتهادة هذا الرجل الصالح سيدنا صالح متحم.
ومن كراماته أنه رأى رسول اهلل ÷ يف مبنى بني مزارعه وكان
معه يف الرؤيا رجل آخر يذكر اسمه والناس جمتمعة حول رسول اهلل
فذهب احلاج أمحد إليه فلام رآه رسول اهلل ÷ أمر أن تفسح له
الطريق ليصعد إليه فلام صعد إليه ووصل عنده سلم عليه احلاج أمحد
ورد عليه السالم ومد احلاج أمحد يده إليه فأخذها رسول اهلل وقال:
عن يميني يا ولد ،أي :اجلس عن يميني ،وجلس عن يمينه ،وهو
الذي أخربنا هبذا وأنه قد رأى رسول اهلل عدة مرات.
وأخربنا السيد العالمة عبد الرحيم الربيعي قال :إنه ذات يوم ذهب
لزيارة قرب اإلمام اهلادي حيي بن احلسني  #فمر من عند احلاج أمحد
وكان يتحدث مع الناس حتت شجرة فرأى نور ًا يلمع من بني أسنانه
هكذا قال السيد عبد الرحيم وغريه كثري ًا قد رأوا ذلك.

فإنه حج يف أحد األعوام ويف أثناء الطريق صعد احلاج أمحد عىل
املوتر فوق العفش حني دعاه أحد الركاب ليطلع إليه وعند نزوله كان
يف املوتر خبطة قابضة للصندوق فحدث مطب تسبب يف انزالق احلاج
أمحد ما بني العفش وتلك اخلبطة فسلكت ركبتيه وشدت خصيتاه
وانضغطت حتى احتقصتا وكانوا قد قاربوا منطقة جدة وأكمل حجه
وزيارته وهي تؤمله أمل ًا شديد ًا ،وذلك قبل وفاته بحوايل أربع سنوات

وكان يعاين منها معاناة شديدة ،وكان يقوم بأعامل اخلري وهي تؤمله و
يعبئ هبا مع شدة األ و يوهنه ذلك حتى أهنا إذا اشتدت عليه قعد يف
البيت ،فلام زاد عليه األ ألح عليه أهله بالذهاب إىل املستتفى فأبى
حتى جاء إليه السيد العالمة حييى راوية الذماري وأمره أن يذهب إىل
املستتفى فنفذ أمره وذهب وعمل عملية أزيلت إحدى خصيتيه؛ ألنه
كان مرض ًا خطري ًا ،فبقي بعد العملية اجلراحية قرابة أربعة أشهر ثم
عاوده املرض نفسه وتويف منه،
ويف ذات يوم وهو يف حال مرضه أتى بعض أقاربه لزيارته
فقالت زوجته هلم :دعوين أنظر هل هو نائم أم صاحي ألنه تعب
البارحة تعب ًا شديد ًا ،فتسمعوا من خلف باب الغرفة التي هو هبا فإذا
به يتحدث وكأنه حيدث أحد ًا عنده ،فقالوا :إنه هيذي ،فسمع
كالمهم فدعاهم ثم قال هلم :لقد سمعت ما قلتم فواهلل إين ال
أهذي وإن أبا احلسنني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجه
قد دخل عيل من هذا الباب مرتني هذا اليوم وأشار بيده إيل باب
مصاله الذي يصيل فيه حال مرضه -وهو من كنت أحدثه.
أما الكرامة الكربى فهي الناقة -أي :البكرة التي صلت مع
اجلموع املتيعة عىل جنازته رضوان اهلل تعاىل عليه.
عندما اشتد عليه املرض قمنا بإدخاله إىل املستتفى اجلمهوري
حيث تنوم فيه عدة أيام ويف إحدى األيام دعا ولده األكرب أحسن

أمحد الصفي وقال له :إين حمترض للموت فإذا قضيت نحبي فخذين
إىل البيت لكي يدرك الناس الفضيلة ،واغسلوين يف مسجد الوطن
باحلمزات واقربين بجوار والدي يف مقربة صعدة يف متهد آل
اهلاشمي ،وإن قربي معلوم هناك وقد أخربت احلفار به ،ويف الليلة
نفسها وهي ليلة  25لتهر شوال سنة 1404هو ما بني صالة
املغرب والعتاء وبعد أدائه للصالة أدى التهادتني شهادة أن ال إله
إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل وأن اخلليفة بعد رسول اهلل ÷ هو
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب بال فصل ،وأن فاطمة سيدة نساء
العاملني ،وأن احلسنني إمامان قاما أو قعدا وأهنام سيدا شباب أهل
اجلنة ،وأكمل التهادة إىل آخرها عندها فاضت روحه الطاهرة إىل
بارئها ،وذلك عىل حب حممد وآله وعىل هنجهم واتباعهم واالقتداء
هبم فرمحه اهلل رمحة األبرار ،وقد كان عمره ( )47سنة،
وبعد ذلك قاموا بتطبيق وصيته وأخذه إىل البيت الذي يبعد عن
املقربة بحوايل  8كيلو مرت وبقي فيه إىل الصباح وازدحم الناس يف
بيته وكان بعضهم يدخل ويكتف وجهه ليقبله فإذا جبينه يقطر
بالعرق ثم أخذوه إىل مسجد الوطن وغسلوه فيه ،ثم أخذوه عىل
السيارة إىل املقربة التي قال هلم ،وعند وصوهلم «نرسين» أخذوه
عىل النعش عند ذلك ظهرت البكرة و يعلم أحد من أين أتت،
ودخلت حتت النعش وكأهنا تريد أن حتمله مع املتيعني ،وكان

السيد العالمة حييى عبداهلل الذماري (املتهور بيحيى راوية ) يذب
الناس عنها ويقول :اتركوها وشأهنا فهذه هلا شأن عظيم ،وقد
شاهدها مجيع املتيعني للجنازة وكانوا عدد ًا كبري ًا من الناس بينهم
العلامء والعارفون ،وكان يف هذه البكرة خلق ًا عظي ًام وأخذت متيش
مع املتيعني وقد عرق العلامء أن هذه كرامة من عند اهلل للصفي؛
ألهنم يعرفون صالح هذا الرجل العظيم ،وكان العلامء يبكون من
ختية اهلل عندما رأوها ،ومتى املتيعون ومتت معهم إىل أن
وصلوا إىل ساحة املقربة ووضعوا جثامنه الطاهر ليكملوا حفر القرب
ولكي يلحق الباقون فكانت البكرة حتط رأسها فوق رأس احلاج
أمحد الصفي وتنظر إىل السامء وهي تبكي إىل أن توجه الناس إىل
الصالة عليه اجتهت معهم إىل الصالة وهي بني وسط الناس وقد
كان إمامهم الذي صىل هبم سيدي العالمة حييى عبداهلل راوية كام
ذكر ولده األكرب أحسن أمحد الصفي ،وكان بني املصلني واملتيعني
العالمة سيدنا عيل املتعيش .ª
وبعد انقضاء الصالة أخذوه إىل القرب فلحقت به ،فلام سلوه إىل
القرب جثت بركبتيها عىل حافة القرب وأنزلت رأسها معه وكان الذي
أنزله هو ولده أحسن الصفي ،وعندما وضعه يف اللحد ورآها حتن
وتئن وتبكي كتف هلا عن وجهه فوضعت شفتيها يف شفتيه يف
وموضع سجوده وكأهنا تقبله ودموعها تنهمر من عينيها وكأهنا
تودعه والناس ينظرون ،وبعد ذلك رفعت رأسها إىل السامء ورأى

الناس دموعها ثم حنت بصوت حمزن عظيم سمعه املتيعون ثم
رجعت إىل الوراء واختفت فجأة و يعلم أحد إىل أين اجتهت ،ثم
دفنوه ومضوا مهللني مكربين من هذه الكرامة واشتهرت وذاع
وانترش صيتها بني الناس وصارت حديث الناس فهي أشهر من نار
عىل علم ،ويف أول ليلة بعد دفنه رأى بجاح صاحب العامئر التي يف
مقابل قرب احلاج أمحد الصفي نور ًا يصعد من املقربة فقام بالتحقق
من ذلك النور فإذا هو من عىل صاحب القرب الذي هو قرب ذلك
اليوم فقام باالتصال بالسادة آل عيظة احلمزي والسيد حسني طالب
نورا
ضنًا منه أن الذي قرب ذلك اليوم من احلمزات وأخربهم بأن ً
يصعد من عىل قرب صاحبهم فأتوا إىل بجاح وشاهدوا النور مع ًا
وأخربوا بجاح بأن صاحب هذا القرب الذي يصعد من عليه النور
هو احلاج أمحد الصفي صاحب الطويلة وليس من احلمزات،
فأتى بجاح يف الصباح للمجابرة هو واحلمزات وعدد من العلامء
األفاضل وأخربوا الناس هبذا اخلرب ،فذهب الكثري من الناس يف
الليلة الثانية وشاهدوا ذلك النور يصعد من عىل قرب احلاج أمحد
الصفي  ªوقربه متهور مزور ومعلوم هو وقرب والده بمتهد آل
اهلاشمي باملقربة التي هبا قرب الكينعي رشقي املفرق بصعدة.
وهذه قصيدة رثاء يف صاحب الناقة احلاج أمحد الصفي  ªنظم
أبياهتا ولده الصفي أمحد بن أمحد الصفي:

لقد كان للتقوى حليفا مالزمووا
حمبووا آلل املصووطفى ومواليووا
ً
فنال موون الوورمحن عووزا ورفعووة
فأعطاه موىل العرش منه كرامووة
أمام عيووون النوواس بعوود وفاتووه
ً
أهووال فأوجوود بكوورة
رآه هلووا
وصلت عليووه يف مجوووع غفوورية
وقد بللووت بالوودمع تربووة قووربه
وسلت مع من سل جثووة أمحوود
وملا توارى الوورتب أنووت بعووربة
وأضحت حديث الناس يف كل بلوودة
وما زال حتى اليوم يمح ذكرهووا
وأنواره فاضت عىل القرب جهرة
طائعوا
فهذا الصفي من كووان هلل ً
وارصا
فقد كان كه ًفا للضووعيف ونو ً
مسارع لكسب األجر من غري منة
وعموور سووب ًعا وأربعووني مليئووة
ويف ليلووة االثنووني كووان رحيلووه
بعرشين شوال ومخس مضت بووه
بألف مضت واربع مئني وأربع
صرب فرتة ثم انقضووت بسووالمة
عليووه سووالم اهلل مووا قووام قووائم
وصووىل إهلووي كوول يوووم وليلووة

منيبووا إىل مووواله يف اخللوووات
ومعتقوودا للحووب كالصوولوات
حلووب النبووي وآلووه السووادات
وأظهرها ذو اجلووود والربكووات
فنعم العطا من رافع الوودرجات
تتوويع موون وافوواه بالطاعووات
وقد شاهدوها تذرق الدمعات
وأبدت عليه احلزن واحلسورات
وقوود قبلتووه آخوور اللحظووات
وغابت و يدروا بووأي جهووات
فسووبحان ريب مظهوور اآليووات
يناقل بني النوواس يف اجللسووات
أضاءت ظالم الدامس الظلامت
صووف ًيا كاسوومه صل و النيووات
ومطعم للمحتاج يف السووغبات
مسابق إىل الغفووران واخلووريات
بووأعامل بوور طيلووة السوونوات
ملووب لوودعوة بووارام النسووامت
وقد عوود مووا حيتوواج للوورحالت
هلجوورة نبووي الرمحووة املهووداة
فطوووبى لووه إذ فوواز باجلنووات
وما ُسبح الوورمحن بكوول لغووات
عووىل أمحوود واآلل خووري هووداة
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