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الله)M(رمول قال (قاك: عها الاه رصي عانثة) عن ; الأول الثال 
أنبيائهمقبور اتخذوا والمارئ اليهود الله لعن ار ; منه يقم لم الذي ممِصه في 

لأرادمجدآ يتخل أن حثي أنه غير قبره، أبرز فلولاذاك I قاك . همساجد 
قبركنف أي را ! ٠ فبره أبرز ذاك فلولا  ١٠عائشة قول معنئ فى حجر ابن قال 

.٢٢١#يته خارج الدفن وا،لراد ، الحائل عليه يتخذ ولم )ه( الني 
حجةفي عمر مع خرجنا : قال مربد بن المعرور عن : الشانئ الشال 

لإيلافؤ و ه الفيل رثاك؛أصحاب فعل كنف نر ؛ؤألمْ : الفجر في يا فقرأ حجها، 
مجدفقيل S هذا ما فقال؛ يبتدرون، والناس ورجع حجه قضن فلما قريش 
آثاراتخذوا الكتاب، أهل هلك هكذا  I١٠ فقال ، الله رسول فيه صلئ 

منكمله يعرض لم ومن فليصل، المحالة فيها مدكم له عرصت من ا بيعا أنبيائهم 
. ٢٣١#يصل فالا العالآْ فيه 

مالبيت في وجدنا نر تفتحنا لما  ٠١ت العالية أبو قال I الشاك المثال 
المحق،فأخذنا ممحف\له، رأسه عند مت، رجل عليه سريرآ الهرمزان 
رجلأول فأنا بالعربية، فنسخه كعبا، له فدعا الخطاب، بن عمر إلئ فحملناه 

Iالعالية لأي دينار بن خالد فنال القرآن، أقرأ ما مثل قرأته ، قرأهالعرب من 
الليلكان فلما متفرقة، قبرأ عثر ثلاثة بالنهار حفرنا قال ؟ بالرجل صنعتم فما 

يرجونوما فقلت ينبشونه، لا الناس علئ لنعميه ، كلهاالقبور وسوينا دفثاْ 

،\ j^('rr، ٢٥٥ ٠٢•٠ ص ج■؟، ارىفىا:وانز، اوخه: رج)\(أخ
رذم)هآه(.صا"م\ّا، ج١، الصلاة، اجدومواضع المفي لم وم(، ١٣٩•

شرطعالئ صحيح سنده ! الألباني وفال ٠  ٨٤ص ، ت شيبة أبي ابن ؛ أخرجه )٣( 
. ١٣٧ص ت الساجد نحدير ، النيخ^ن 



دمءةطاو|مس

. ٢١١١٠. .فيمطرون السرير أبرزوا عنهم حثت إذا ماء اللكنت فال ؟ منه 

فبرعلن مطاطا عنهما( الله رصي عمر) بن الله همد رأئ : الرابع اكال 
. ٢٢١١١عمله يقلله فاثما ، •ءالآم يا انزعه ار ! فقال ، الرحمن همد 

يقربوالا أن أوصن أنه ( همه الله رصي ر هربرة أبي عن • الخامس الفال 
.( #١٣فسطاطا قبره علن 

منالتحذير في عنهم النقل تواتر وفد ، حدأ كثيرة الباب هذا في والأمثلة 
محيالدعاع فلوكان را ; القيم ابن الإمام قال ولهذا . ٢٤١ذرائعه ومحي الشرك، 

المهاجرونلصب مباحا، أو سة أو فضيلة بها والبرك محدها والمالآْ القبور 

ولكنهم، بعلم لن ذللنؤ ومنوا ، محده ودعوا لذلك، علهِا القثر هذا والأنصار 
وكذلكبعدهم، حلنت التي الحلوق من ودينه ورسوله بالله أعلم انوا ك

قبورمن ئدهم كان وقد السبيل، هذا علن راحوا ان باحلهم التابعون 
منمنهم فما متوافرون، وهم كثير، عدد بالأمصار الله)ه( رمحول أصحاب 
قئامحتولا ، مدهدعا ولا به، دعا ولا دعاه، ولا صاحب، قبر محي استغاث 

علنوالدواعي الهمم تنوثر مما هذا مثل أل العلوم ومن به، استنصر ولا به، 
.٢ دونه،١٥ هو ما نقل علن بل نقله، 

.صغا'آ_ا،ا*آ، را ; )ا(إغا'ةاللهفان 
سرىثفىايام،حآ.صآآ؟.

. ١٣٥ص ، ٤ ج ! بة محيأبي وابن . ٤١٨ص ، ■؟-٣ ت الرزاق همد •' أحرجه  ٢٣١
.١  ٤٣ص ت الساحو تحذير في الألباني وصححه 

الوينناصر محمد الشيخ لفضيلة ، مساحد القبور اتخاذ من الماحي تحذير ■' اننلر ( ٤ ) 
.مم تفصيل ففيه الألباني، 

،صا<اآ.:حا)ه(إغاهاللهفان 



هتالهند 

الالذي الإمحلأم، أصل فهو التوحيد، أهميه مسلمان يختلف ولا 
الواصحالسان من مكة مثركو فهمه ما وهذا ، بدونه إليه إنان ينسب أن يصلح 

دعوتهعلن تعليها المشركون نال فقد ، )ه( الله رسول إيا0 ئنهم الذي الناصع 
أنوفهموا ، [ ٥ : ص ل ه عجاب لشيء هذا إذ واحدا الها الأنهه )ه(; 

ؤج oj'jSLiإلأالك إله لا لهم فل إذا كانوا إهم ؤ تركآلههم تض الدعوة هذْ 
[.٣٦، ٣٥: الصافات ] 4 كاممتون كاوكوازلهتا أنا وبمولون 

وباطتأ—هومدارظاهرآ — التوحيد تحقيق أن علن لمان ميختلف ولا 
ذلكمن والسة، القرآن موص ذلك علن ظاهرت فقد القيامة، يوم النجاة 

رآهبمائة يشرك ولا صالحا عملا هتنمو رنه يرجولقاء كان فمن ؤ ت قوله)تعالئ( 
هاويغفر به يشرك أن يغفر لا الئه إذ ؤ ; تعالئ( وقوله) [، ١ ١ * ت الكهف ] أحداه 

الحةيدخل لا ءانه ؛ )ه( الرسول وقول ، [٤٨!اء ]النه يشاء لمن ذلك دون 
إلأنفستلمة<اراا.

حالقوحده وأنه الله، وجود إثبات هوفقط التوحيد بهذا المراد وليس 
القرآنأحبر فقد العبادة، توحيد من بلازمه إناعه غير من أمره ومدبر العالم، 

الله)عزبأن يقرون فكانوا الربوبية، بتوحيد يقرون كانوا الشركن أن الكرك؛ 
والأرض،ماء المن يرزقهم وأنه والأرض، السموات وحلق حلفهم وجل، 

الحي،من الميت ويخرج البت، من الحي ويخرج والأبصار، المع كلك وأنه 
شيء،كل ملكوت وبيده العظيم، العرش ورب والأرض، الوات رب وأنه 
كانوابل ،.٢١عليم عزيز أنه سمثحانه وصفوه بل عليه، يجار ولا يجير وهو 

،رئم)أأآ'م(،حأ،الجهاد، أحرجه:)١( 
،صه*ا،رءم)ااا(.حا
ؤ١^^٩ ، ٣١يونس المؤمونأ\/_ا'ح، ; الآ؛ات انظر )٢( 



دمءةءاس|كوصح

مرجغشيهم وإذا ؤ واللمات الشدائد في إليه ويلجوون الدين له يخمخن يدعونه 
[.٣٢]لقمان:ه الدين ك الثع دعوا كالظلل 

توحيده رأص_وعاليي التوحيد أن واصحه: القرآنية الدعوة كانت وليلك 
الجنحلمتإ وما ؤ نمالئ(; قال) والإنس، الخن حلق من هوالغاية - العبادة 
اللهالرسل)صلوات دعوة هي هذ.ه وأن [، ٥٦الداريات: ] ه بندون إلأ والإنس 

إلأإك لا أئه إب نوحي رمووالأ من يلك من أرث ^وما حميعا: ( عليهم وسلامه 
واجسواالثه اعدوا أن ومولا امة كل فى بعثا وقئ و [، ٢٥]الأنبياء;ه قاعدون أنا 

.[ ٣٦الحل; ] 4 الط١ءوات، 

أعفلمرر : العبادة توحيد أهمثة بيان في عيي الالرحمن عبد الشيح قال 
وطا، والعبادةالألوهية توحيد عاليها ويبرهن القرآن يقررها التي الأصول 

وأوجبها، وأفضلهاوأكملها الإمحللاق، علئ الأصول أعظم العظيم الأصل 
وحلقلأجله، والإنس ابن الله ■حلق وهوالذي الإنسانية، لصالح وألزمها 

يكونويفقد0 الصائح، يكون وبوحود0 لقيامه، الثراغ وشمع المخلوقات، 
أونهي، حقوقه من أوبحق به، أمر إما القرآنية الأيات وحمح ال، والفالشر 
أوبيان، والأجرة الدنيا في أهله حزاء أوبيان ، عليه حجة إقامة أو ، صد0 عن 

وصفهالإلهية فان الإلهية، توحيد : له ؤيقال المثركن، وبثن بينهم الفرق 
لهالمادزم الوصف أنه ويوقنوا أدم، بتي كل يه يؤمن أن غي ينبالذي )تعالئ( 

صماتحميع مستلزم وهو وهوالله، العفليم الأمم علميها الدال ، بحانه( )س
بكلالعبودية وصف ملازمة وجوب باعتبار العبادة توحيد : له ويقال الكمال، 

عارفاكون أن العبد في وتحقيقها ، لله)نمالئ( العبادة بإحلاص للمعبد معانيها 
.، ١١١١وكبيره صغيره الشرك بترك ذلك محققا عبادته، جمح له مخلصا بربه، 

.١  ٩٢ص ان، الحالقواعد )١( 







و1ووأ3عالبذوو .. 1لذو1فت فسطاط 

والواقعالخدور  ٠٠الخرافه قطاط 

حاملمحمد خالد 

سرة،إثارة ولوفي الإسادم يعرفه لم مفهوم والأصرحة( القبور )تقدص 
المفهوم،ذلك إلئ نفخي ذريعة كل عن المريح بالهي الثابتة نصوصه جاءت بل 

القاطعةالأقوال فمن الشرك، تحو الانحراف تلريق علئ أولن خهلوة ممثل الذي 
عتهحاء ما تقييد أو تخممر أو نح لتوهم مجالأ ييع لا مما )ه( الله لرسول 
فانعلي وصلوا عيدأ، قبري نحعلوا ولا مقابر، بيوتكم نحعلوا لا را ( )ه 

وئأمري نجعل لا اللهم ء : رُ#( وعنه ءلأتكمبميبب١١ل 
يفاك قبرء في هدا . . رآاء احي مأنبيائهم قبور اتخذوا قوما الله لعن يعبد، 

ماعلر أبعثك ألا را الهياج; لأبي قال أنه عنه( الله علي)رصي وعن قبر، كل وفي 
قبرأمشرفاولأممثالأإلأطْته،ولأ تدع لا أن : الله.( رسول عاف بعثتي 
وأنعليه، يقعد وأن القبر، يجمص را أن الله)ج^( رمول ولهئ ر'آا، ا؛ محويته 

ولعن. . عليه،؛يكتب أن أو  ١٠داود لأبى صحيحة زيادة وفى ،  ١٠عليه يبتن 

القبور،زيارة باب المناسك، كتاب داود، وأبر ،  ٣٦٧/ ٢ أحمد، الإمام أحرجه )١( 
. ١٧٦٩ح/ داود، أش سى صحح ; انظر الألباني، وصححه 

٥٢ ص ساجد، نحدبرالفي الألباني وصححه ، ٢ ٤ ٦ / ٢ حنثل أحمدبن الإمام أخرجه )٢( 

واكاتي.والترمذي داود وأبو القبرر، بتسوية الأم باب اُبنائر، في الم مأخرجه )٣، 
وأبوداود،علبه، والبناء القثر تحميص عن الهي باب ابنائز، في لم مأخرجه )٤( 

• ٢٧٦٣صمحسأمح،داودلألباني،ح/ : وانظر ، ٣٢٢٦ح/



دمءا،ءاساكوسؤ^_ِِآ 
٠٠والحرج اجد المالمور-ا علمن علها المتخدين ر' ( )جث 
: C^U_Iإش الخور من 

تبعهمومن )ه( الله رسول صحابة من الصالح سلفنا ار مذلك وعلي؛ 
بلادفي شيء ذلك من وتابعيهم والتابعض الصحابة عهد علن يكن ولم را ان باح

ولاولامصر، العراق، ولا الشام، ولا اليمن، ولا الحجاز، ني لا الإسلام، 
ولاني، فر علن لا منهي، أحدث فد يكن ولم المغرب، ولا خراسان، 
المشاهدهذه عامة بل أصلا، صالح ولا الست، أهل من أحد ولا صاحب، 

العباس،بي خائفة صعقتا حض وانتشارها فلهورها وكان ذلك، بعد محدثة 
كلمةفيهم وفشت، الملم؛ن، علن الملبون الزنادقة فيهم وكثر الأمة، وتفرقت 

ظهرتناك، إذ فاته الثالثة، المنة أواخر في اكدر دولة من وذلك البدع، أهل 
أرضإلئ ذللث، بعد جاووا ثم الغرب، أرض في القداحية العبيدية القرامهلة 

مصر«لآ؛.

ذسبعد كثر ؤإنما القبور، علئ  ١٠مثاهد ار الفضلة العصور في يكن ارولم 
زنادقةبها وكان والغرب، المشرق بارض القرامطة ظهرت لما بويه بني دولة فى 

علنلهم الوافئة من بويه بمي في وكان ، الإسلام دين بديل مقصودهم كنار 
،العلم لأهل معروف هو ما والرافضة والمعتزلة الخهمية بيع وهمن ذلك بعفى 

علىتعليقه ني شاكر محمد أحمد ونال أحمد، والإمام داود وأبر الترمذي أخرجه )١( 
إن، لغيرْ الصحة درحة إلى ترغعه ذكرناها الخي النواهد ٠ :  ٦١٣٧! اكرمدي( )سن 

لةمل! انفلر ، رج( )اللفثل الألباني وصعق ، ٠ هذا إساده يححة صحبحا يكن لم 
. ٢٢٥اكمفة،ح/ الأحاديث 

.صآ'ا'؛ ،  ٢٧ج/ تيمية، ابن الإملأم شخ فتاوى ٌجْرع ا ر٢ 













دمء-ةطساكوسح

فجعلواالنوال، هذا علئ فنجوا الصوفية جاء ثم ، ومزارات مناهل ويجعلونها 
،بأحجارها والتبرك بها والطواف الاصرحة وبناء القبور هوزيارة مشاعرهم أهم 

روادْن وهوراني — الكرحى معروف محبر جملوا ففد بالأموات، والاستغاثة 
.آ ١ ل ثب يجو ترياق سروق محبر I وقالوا لزيارتهم، مكانا — التصوف 
:^١٣١١٤الخاحه 

بحيثالصوفية، الطرق لوازم من لازما والأصرحة الشور تقديس وأصح 
وهع. . ه تقدس_ أكثر أو — صريح غير من صوفية طريقة وجود أحد يتصور لا 

لتلميوالمزارات الأضرحة تحدد إلئ )الحاجة( ظهرت الأمة جد من الداء تمكن 
الأولياءقبور ثبوت ينحروا أن بالقبوريتن وضاق الأوهام، صرعتهم من رغبات 

وجدوافقد - يقال كما - الأحتراع أم؛ الحاجة ولأن جمهورهم، لدئ المشهورين 
•والحل المخارج بعض الأزمة لهده 

فىراظهر ت ماهر سعاد الدكتورة تقول ، الرؤيا مايمن؛أصرحة فظهر ■■؛؛ 
الشحوبفيها نحد لا التي والحروب المحن أوقات في وخاصة - الوممطئ العصور 

للزيارةوالأولياء البسنs آل أصرحة وا يتلممأن — القهار الواحد غير به تلوذ من 
يعرفما ظهر •' ثم ومن ، البلاء ويرغ السوء عنهم الله ليكشف والدعاء والبركة 

أنمرداها رويا منامه في المالحن الله أولياء من ولي رأئ فإذا الرؤيا، بأصرحة 
عليهفكان الرؤيا في المسمن أوالولي البت أهل من لأحل أوصريحا مجدأ يقتم 

.ار ٠ باسمه المسجد أو الفرح يقيم أن 
عندالشهداء( رمزارات عليها أقيمت الش ها نفالدعوئ كانت وتلك 

٤٢٧ص: الخالق، الرحضعد نمد والة، اعاب ضوء في انموني الفكر : )ا(انظر 
.١ • .٣ ١ • ٢ ص ، ج\ الصالحون، وأولياؤها ممر محاجي )٢( 





دمء_ةءااواكوس

.التعدية أصرحته 

حولالكرامات نج ت أومنهي صريح لإقامة الرائجة الحيل ومن ءأي 
٠ولي قبر مكان بانه المزعوم المكان حول أو ولي، بأنه اجلرعوم الشحهس 

حديدأيي صالح )الشخ( ْع حدث ما I الأثخاص حول ينج فمما 
بثتإلئ ولخأ هرب أمر0 كثف و-دن ، الهلريق قهلاع من صحبه وبعض كان الذي 
حديد،من قيدأ رحليه فى ووصعت مجنون أنه وادعت فاحفته متهورة، مغنية 
لهأن حوله من والمجتمعون هي اعت أشيم الخوف، شدة من لسانه اعتقل وقد 

صيته،ذلع حتئ والنذور بالهدايا الناس عليه فاقبل ، ؤإحبارأبالمغيبات كرامات 
ووقمآوفاته بعد عالية بقثة قبرا له وبنن ، به وامتثشر ، إمحماعيل الخديوي وزاره 

.وغيرهارا، الأرض علميه 

الحلةأهل ٠ يحتمي العريان، ممجد يعرف حلب في مجد ت ذلك ومن 
،ثيابه من يتجرد أوقاته أكثر فى لأنه عرف؛العريان إنه ويقولون؛ بها، الوجود 
البكري،ء-لي اممه مجدوب t بدلك وشبيه علميه، الأل لغلبة ذلك أن ويدعون 

واجتزأالقاهرة احي مأحد إلئ موته بعل أحوه فعمد عريانا، الثوارع يطوق كان 
رآا.القطر أنحاء كل من الناس إليه ليرب لأخيه، صريحا وجعله ظلما، نمنه 

الله()رحمه تيمية ابن الإمام ذكره ما المزعوم المكان حول النسج طرق ومن 
باطلفهو نوح® ررقبر إنه يقال الذي بالكرك مفحة في المشهور ررالمبر عن 

يرميميمان زكريا د. ، المعاصرة ممر في والسياسة سامة الالصوفية اللرق ت انفلر ( )١ 
٣٠. ٢٩٩ص ، العقل-ية والانحرافات ،  ١٢٥ص ،  .الاعتقاد، وبيع ، ٠

. ٣٠• ص الانحرافاتالفدية، : >أ(انذلر 



اودذورواله|نياذ|،ط1ط|لأر|فق..

حاكورةاللكز ذلك لكن ل أصلا، خبر ولا ذكر القبر لهذا لكن ولا . .محال. 

كير،عظم نيه مرأ هناك رأوا قرسة، مدة إلن الخاكة بها ؤيكرن فيها، يزيع 
توءااوا ني، قبر يكون الرائحة تاللئ، لأجل أنه الحهلأء فظن رائحة، فيه وشموا 

دولةفي عليه وبنوا نوح، هوقبر ؛ فقالوانوح، • فقالوا كبيرأ؟ الأنبياء من كان من 
فيذلاائ، بعد وزيد القبر، ذلك حلب صاحب الناصر مع كانوا الذين الرافضة 

Iقال أنه الني عن ثت وقئ الخاهلون، به يشرك وثنا قمار الظاهر، دولة 

يتجردلم ني نبر فلوكان ، الأنبياء،، لحوم تأكل أن الأرض علن حرم الله ررإن 
جدأعفليمة روومحا منه القريبة المقابر في ثساهد من الثقات من وحييني . العظم. 
منالواحد إليه تند يما ارغالب فإن ت الحمالة وعلن ، ٢١١العظام،، تلك تناب 
صلاحعلن تدل علامة النبر يدللئ، وجد أوأنه مناما، رأئ أنه يدعي أنه • هؤلاء 

عنحكاية ؤإما ، ذلك، وتحو عاده حرق توهم ؤإما طيبة، رائحة إما اكنه، س
. ٢٢١القبر،، ذللث، يعظم كان أنه الناس بعض 

الأليم..بق\ضوحة:الواقع 

شبكةالحدور هده أنبتتج فقد دينها حقيقة عن الأمة من كثيرة جمؤع ولغفلة 
بلالإسلامي، العالم أنحاء معفلم عمت )المقدمة( والأصرحة القبور من واسعة 

عنلايقل مما فيه يعيش الذي اكلر في الأضرحة عدد يقدر الثاحشن بعض إن 
فيتنتثر التي الأولياء راوأصرحة يقول; حيث، القهلر، هذا في والقرئ الدن عدد 
والمحبن،للمريدين الوالد لإقامة مراكز هي I قرية آلاف ونحومتة ممر مدن 

احتفالفته ليس - السنة مدار علن - يوما نحد أن الصحب، من إنه القول؛ وتمكننا 

٦٢.٦١ص حم\آ، )ا(مجموعاكاوى، 
.ابق،صيهإ)آ(ال





اسورو|لهانيفط1طام|فت..

وليا(وس،عان اليعه ) هد مممئ يالماهد 

صيتوذاع واتسع الباء فخم وكلما وصغرى، كرى إلى الأضرحة وتشم 
وكرزواره.اعبارْ زاد صاحبه 

نيب،يدة الوصريح الحسين، صريح الماهرة; في الكبرى الأضرحة فمن 
وفرحة، نفياليدة وصرح سكينة، اليدة ونحرح عاتثة، اليدة وفرح 
•أضرحة نشتهر الماهرة وخارج • • • سعد بن الليث وضرح الشافعي، الإمام 

بالإسكندرية،الرمي العباس وأبي بدموق، الدسوقي وإبرامم بهلنْلا، البدوي 
البحرممحاففلة حمينرة بقرية الناذر الحز وأبى أيضا، بها الدرداء وأبى 

الحجاجوأبي الأقمر، س بالقرب البغدادي بقرية رضوان وأحمد الأحمر، 
.. . بقناالقناني الرحيم وعبد أيضا، الأقمري؛الأقصر 

لمنقفي م( ١  ٨٩سنة)٠ مامي بلخ، عثدالرحمن أحص فقد الشام في أما 
(٤٤منها)المشهور فلمار نعمان عد بينما ومرارأ، ضريحا ( ١٩٤وحدها)
واحدلكل قثرآ، وعشرين سبعة من أكثر للصحابة منسوب أنه وذكر ضريحا، 

•به و؛تيرك ويزار ب منها 

اليكاد حامعآ ( ٤٨١)يوحد كان العثمانية اللمطة uصمة الأستانة وفى 
أبيإر المنوب الشر عر بني الذي الحامع أشهرها صريح، من فها يخلوجامع 

علمنهلينية(.الأستانة)القفي الأنصاري أيوب 

منالألأف يومها مثهررأ ضريحا وخمسع، مئة من أكثر يوجد اه■ رءي 

مصطفىالأيوبي، العمر تها؛ة حش العريي القح من ممر ني الإسلامية الأنار : نفلر اا 
١٠  ٥٢تبحة،مإ عبداس 





|ودذورو|رواقء|مافت.. فطاط 

.، ®١ . . . أصلا حجة بلا قول عنه( الله )رصي الح؛ن رأس ■ءالي؛ 
احلفوابن العيد دقيق ابن المثانخ؛ عن الله( )رحمه سمية ابن وذكر 

الديرينيالعزيز وعبد التمر صاحب والقرطبي طلأني القوابن الدْساطي 
قبرعلن مسي المنهي هدا أن ااقس_هللأني ابن عن ذكر بل المنهي، هذا أمر إنكارهم 

تمهم>".
جبلمفح في آخر صريح هناك رالقاهره عقلان منهيي إلى ؤإضاغة 

وهومنأيضا، عنه( الله )رصي ادن رأس إلن ينسب حلما غربي اُبرض 
الخبزرأس بها إن ت يقال أخرى مواضع أربمة توجد وكيلك الرؤيا، أصرحة 

الله)رصي فاؤلمة أمه قبر عند وبالمدينة والكوفة، النجف بين والحنانة دمشق، في 
كربلأءوفي ، عنه( الله )رصي أبثه إلى المنسوب القبر بجوار النجف وفي ، عنها( 
. ٢٣١جده إلئ أعيد إنه يقال حبنح 

عنهما(الله )رصي علي يمت زيب المنية إن ؛ يقولون المحمضن أن ورغم 
فيالشيعة أقامه والدي إليها القبرالمنسوب إن إلا بالبقح، ودفنت، بالمدينة ماتت 
سواداوحدت فالقد . . إليه. الخماهير بحج يحفلن الذي الأول القثر هور' دمشق 

الفضاءأكبرْ_ثم بالقثة_وا انمل الباء القبرثم قجة ملأ الماس كثيرأس 
.٢٤١®القبر فيها التي بالقرية المحيقل والشجر 

. ٤٥٦ص )ا(السابق، 
.)آآ(انبق،صهارإ،صّآبمإ

السابعةالسة ، ، العرب( )لغة ومجلة ،  ٢٨٨ص العقدية، الانحرانات انظر )٣( 
.حجار الله عد الأترية، حلّح ومعالم ، ٥٦١- ٥٥٧ص م(،  ١٩٢٩)

• ٦٧ص ، لمنق في شهر ، حميس محمدبن بن الله عبئ ( ٤ ) 











دهعةءا|واكوس

لهفإن السائم( )عليهما زكريا بن ليحتئ المنسوب دمشق صريح إلئ ؤإصافة 
ولهوالبحر، البلد عيب يشرف جبل قمة في لبنان جنوب صيدا في آخر مزارأ 
)الحضرةا_ تعرف حجرة توجد حيث بحلب، الأموي الحامع في ثالث مقام أيضا 

جرن،صندوق في السائم( زكريا)عليهما بن حئ رأس بها إن يقال: البرية( 
صندوقفى لام( الزكريا)عليه الله نبي أعضاء من عفوأ بها إن وقيل؛ 

يدعىنتير إلئ منسوب البي، بمجد يعرف جد م ٠٠ت أيضا حلب وفي 
.ار يهوذاه سبهل من يوفنا بن كالب 

يوجدولا هارون، الثى مزار يوجد الأردن يترقى معان إلى ونحوالجوب 
شمرأفي يوجد كما ، أمنه آيات أوفر ولا إكراما أشد مقام الناحية هده أهل عند 

وهواللط، من بالقرب جبل قمة علئ وشع)يوشع( ه الني مقام أيضا الأردن 
كماالمليطزأ، عهد إلن يرتقي أكثرها أن الباحثون يرتئي فدممة بحجارة صني 
مزينوالهدايا، بالتحف غني وهومزار نوح، الي مزار الكرك غربي فكب يوجد 
وموآبالبكاء بائية وفي . من. والالزن ابيح بمماء يشالأنس—جة، بأنولع 
رم.الأخضر( مقام)الخضر يوجد 

العمانبمعرة مغارة في اللام( للخضر)عليه آخر صريح يوجد كما 
وفي-,(، لأ الليوشع)عليه آخر ضريح كيلك بها ويوجد بالشام، سورية بشمال 

.٢٧٩، YUA»_العقدة، )١(الأنحراذات 
اض،صأحآ.رآ(ال

المشرق،مجلة سلمان، بولس الخوري بقلم الأردن، ني نر مب المزارات انثلر؛ )٣( 
./<آبملم،صأ*ه_'لبم





دمء_ةءاساكوس

جانبهافي الي بلتان، صيدا غرب جنوب في آ-؛م مزارأ له إن إلا بمورية، 
مزاره نفوله ، إسرائيل يني أنبياء من أنه الناس يزعم )شمعون( مزار الشرقي 

أنهأيضا الناس يزعم )صيدون( مزار كيلك صيدا وفي أيضا، كار قضاء في آخر 
•، ل إسرائيل بمي أنياء من 

بهارقيل: سمئ)عورتا(: نابلس قرب لبلدة تعريفه في المرورآبائي وذكر 
،.٢١٠٠ويوشععزير، : منهم قبرسمزسا، 

بهنفي الله( تيمية)رحمه ابن الإسلام نخ قاله ما إليك رد الهدا وبعد 
كلت الكناني عبدالحزيز رامنهم العلماء س محناثقة عءث حكئ فقد ، الأنبياء قبور 
أثبتوقد ه(، ١لضر فر إلا منها يمحثيء لا الأنبياء، إلن المضافة القبور هده 

Iالأنبياء قبور رروأما أيضا ويقول ، ٢ ل الآم(اا الالخليل)علته قبر أيضا غيره 
وكذلكبالتواتر، منقول قبره فان ، المي)ج^■( قبر هو العلماء عليه اتفق فالذي 

هوالحروف المكان هدا أن علن الماس فأكثر الخليل قبر وأما صاحبيه، قبر 

حفظوليس شرعية، فائدة بأعيانها الأنثياء قبور محرفة فى ليس ولكن • • • قبره 
.، ٤١الدين،ا من ذللث، 

:؟ س وماذا 

مننصيبها لها شخصيالت، رورآإلن القبور بة تحد عند الأمر ، يقفولم 

. ٢٨•ص ،  ٢٨١ص ، )١(شه 
ور(.مادة)ع المحيط، القاموس )٢( 
.٤٤٦ص ، ب الفتاوى، مجمؤع )٣( 

ا)؛(المبق،ص؛؛؛











نن_؛؛>_ مثاهه |لأءساإمم.. ااءاوه| فم |اأضوحة 

المردان:في والأضرحة الشاب أشهر ومن 
البرهانسة(الطريقة )ثح البرهاني عّدْ عنمان محمد المخ/ قبة -؛;؛ 

الثمي.الموق بالخرطوم. 

•ودنوباوي ، درمان بأم الله، قريب الشيخ/ قبة ء؛آ 

.أمية - درمان بام دممة، الصائم الله لغ الشخ/ قبة ءإئ 
•بمحري بالخرطوم حنونة، ود حن الشخ/ قبة ؛:آ 

 jiالرق حنوب درمان، بام الفرقان، الله دير الشخ/ قبة ؛.

ليثبا.محوق درمان، بأم أبوزيد، الشخ/ قبة ءإآ 

درمان.بام النيل، حمد الشخ/ قبة ء!ي 

المحمديةالطريقة )نسخ الدين كرم الله عبد بن محمد الشخ/ قبة ؛!؛• 
.الإدريسة( الأحمدية 

.بالقطينة بالأل، ود إبراهيم الشخ/ قبة ؛!ي 
.الحداحيد قرب شنيب، بابي المايح، ود الطيب الشخ/ قبة ءإي 

•حمد حلة حي بحري، بالخرطوم ْريوم، أم ود حمد الشيخ/ قبة ءأي 

•حوجلي حلة بحرى، بالخرطوم ، الخان أبو حوجلي الشبح/ قبة ءي 

■الأبيفس النيل غرب اطي، بود صديق الشخ/ قبة ؛؛؛ 

•الحزيره بشمال الثهلحاني، الأبيض طه الشيح/ قبة  ١٣

•حران بابي يوسف، الشح ود الهلريفي الشبح/ قبة  ١٣



دمءةءاس|كوصح

•حران ثأبي ' يونس محمد الشح ود الرحيم عبد الشح/ قبة ؛■•" 
أسهرها.من قبة، ( )٦٣شارب ما بها حران أيى منهلقة أن بالذكر وجدير 

سبق.!ما إلئ إصافة 

.)أبوالعلن( اكوبن الله لغ الشيح وقبة الريح، أحمد الشخ قبة ء؛ 
يامحي؛ن،الالقادة بعض برعاية حفليت أنها القباب بعض علئ لوحظ وقد 

محمدجعفر الأسبق الرئيس برعاية شيدت التي أبوسترة، يوسف الشيخ قبة مثل 
أيضالوحفل كما مدني، ود ممدينة السني، مدني الشيخ قبة وكدك نميرى، 

الحهلشدة من بل ٠ المسالمين في العفلم؛ن قبور علئ القثاب اتخاذ اقتصار عدم 
ودفي نشغ، تشي باغ الشيوعي الصيني رالرفيقا مقبرة علن نة اتخذت والغفلة 
المساكن.يتوسهل القثاب هذه يعفى أن كذلك ولوحغل مدني، 

وفيإر^بمر^ا؛
الاس:يرتادها الم الأضرحة أشهر من 

المناءمموع مدية من القريبة يرم( بقرية)أم علي بن الشيخ صريح ء- 
•لإريتريا الريس 

وعلنممؤع، بمدينة علوية الست وبنته الميرغني هائم ميدي صريح 
مثلبالقماش ومغش مكعب شكل علئ مستقل مبتز المرين هدين من كل 

منالانتهاء يعد بها يتبرك الثكل مستديرة حشبة منه زاوية كل وفي الكعبة، 
بالقمر!الطواف 

كانتوإن لزيارته، مخصص وقت وله الأنصاري، جمال الشيخ صريح 
مابقيه.من أقل الماس لدئ أهميته 

بزيارتهالمجد في انحلون ويقوم مجد، عليه بني وقد جعفر، صريح ؛أب 



سفوقةمشاهد . |لرساإمم. ااءاوه| ذس |اأضودة 

مقروصة.صلاة كل بعد 

فريةش وهمي صريح وهو الخبلأني، ادر القعبد الشيخ صريح ءإث- 
•الأحمر البحر ساحل علئ حنيع مدينة من بالقرب )حوطيت( 

العاصمة.)أسمرا( مدينة ماجد أحد في الئام الأم؛ن الثخ صريح ؛إي 

منالحنوبي الساحل علئ تقع التي )كرن( مدينة في هاشم سدى صريح ؛أي 
فيعديدة أنحاء من الاس يقصدها التي المشاهد أكبر من وهويعتبر اؤيتريا، 

كالودان.المجاورة الدول ومن بل البلاد، 

الإريتريةالحدود علن تقع الي قران( )محيي في الجاني أحمد صريح ؛:؛ 
•ؤإيوبيا إريتريا أنحاء من فه الماس يقصده )مولد( محدد يوم وله الإلموبية، 

،غجلادض:

الأصرحةتنتشر حيث الإسلامي العالم شرق في كشرآ الصورة ، تختلفولا 
وثبتاغوغ،، )العاصمة( داكا مدن في خاصة بنغاددص، ففي ، و)الزارات( 

مادحمحبها يوحد لمزارات، الماس ارتياد الغريّبا من ولكن وحولما، ، وسلهن، 
فيأملأ لها الأكل فيقدمون والفر، المفع الحهلأء بعض فتها يحتمد وتمامح 

هذهص على الماء بعفر ونحرصى كربة، أولمفريج وخليفة علي، الحم—ول 
الاعتقاداتهده نتجت وقد بالذرية، والرزق الحمل حدوث في، أملأ يوانات هلا 

كانتأن بعد الصورة هذه الئ، نحولت، الحيوانات هذه بان الزعم عن، ات والمارم
،فيها يعتقد أشجار علي، تحتوي منارات أيفا وهناك الصالحار،أ لأولياء اص 

•والخرق الخيومحل أغصانها عبي، وتعلق 

بعمارتهاكبيرأ اهتماما والمزارات الأضرحة هذه فى المعتقدون ويور 





متغوقةهد مشا . الأءساامم• اكالم فم 

أنهرها:ومن ذلك، عن الحث ني الكب 

•واسمها ، ه(  ١٢٠٧ستة)التوفن اليرغتي، المحجوب الله عبد رسالة 
فيها!يقول ، والأولياء( بالألمياء الاستعانة علئ الأهمياء )تحريض 

التزاملزوم وتأكد والأساب، يالومحانل التعلق )وجوب( ك يبن ®ولهذا 
]منواندء وامحتغث، والحأ باب، والأسبالوسائل فتعلق والأبواب، الومحانهل 

تتلالأبواب، من ثشن، ما الحهلوب لدئ واطرق والأحباب، الله لخواص النداء[ 
.اب* حفي يدخل لا ما الوهاب فيض من بذلك 

علئيقتصر لم تأدير0 أن إليه والدعوة الاعتقاد هذا إشاعة عن ونتج 
ماوهذا وداني، الالنعب في عريقة جماهير ليشمل امتثد بل فمهل، الطرءيان 

بتلكارتبْلت، عادات فهتاك المزارات، كلك مطالعنتي أثناء بثفي اهيته ن
منها!روادها، بها يقوم القثاب، 

خارجيخلعها ويعمهم المة، خارج نعالهم الزوار يخلع أن ينغي - ١ 
بهالملم فمن حال أية وعلمن الفرح. حب لما احننراما جد، الاحة حم

.القبة؛المحلين دخول يجوز لا أنه عندهم 

)تعلويف(الفرح خادم ينولن كما 1< حارسها من بإذن القبة دخول يتم - ٢ 
الزوار•

ترابها،من ياحذ من نمهم ت ض بملرف والشة بالضريح الزوار بجرك - ٣ 
نمبها، ويتمح القبر حول الذي العدني السياج علن يديه يضع من ومنهم 
■وملابسه جده علئ مممح 

عندوالألوفة الشائعة المارص—ات من النبر حول القبة داخل الطواف - ٤ 





__ِصمنعوقة مشاهح |اأضوسض|كالهالأساإس.. 
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وأخبرأالقبر، صاحب باسم تذبح التي والبقر كالغنم والحيرانات الأموال 
هذهلأصحاب أن يعتقدون لأنهم خترأكئيرأ؛ فعلوا أنهم يظنون وهم ينصرفون 
المترددينعدد ويكون اجنة، إدخالهم وفي بل الأمور، تمرض في يدأ الأصرحة 

الحمعة.ليلة وخاصة العمر بعد أكثر 

ساحاتهافي يعينون الذين القبوريين بعض الأضرحة هذْ حول وينتشر 
مظهرهم:حيث من صنفان وهم ويلازموي، 

تكادام الملابس، ُن القليل إلا يلهون لا رثة هيئة أصحاب _ UIالأول: 
عليهابدا الخي وشواربهم ولخاهم شعورهم ويهلكون •، عوراتهم غير ستر ألا 

ومع. ملابسهم. يقلقون ولا أومحاحهم من الون يغتلا فهم والقذارة، التلبد 
عنيتحرزن ولا ، اء النمعهم وتبين، منهم، للبركة طلبا بهم الناس يختلعل ذللث، 

•معاشرتهم 

حدالوا يجلس ما، حد إلئ هم ملأبوينظمون ممفلهرهم يهتمون الثاني: 
وهم، )بابا( باسم ورغبة شوق بكل ينادونه الناس وحوله الضريح ساحة في منهم 
ارتكابعن نحرز غير س ءندْ أيضا اء النوتبين، به، يأمر ما يحققون دائما 

خاصى ٤٣بإويعنون والمسكرات المخدرات يتناولون حيث، معه، الفواحش 
الزنا.ارتكاب عن يتورعون ولا والفجور، الشرك أشعار 

يندفعحيث الناس، س كثير لدئ وتبجيلا احتراما الأضرحة تلض ممر وفي 
وتبدأالأرجة، بهذْ والتنحلقة المتنوعق ات المارّببعض للقيام شعوريا لا أكثرهم 

الحرصئم الضريح، به الذي الجد في الصلاة علن بالحرص ات المارّهذه 
هذاإن فوبالعلع والدعوات. والصلوات الكلمات بعض وترديد زيارته علن 

دوافروحمست، الناس نفوس في ومكانته الفرح شهرة حب، يتفاوت الحرص 





متغرقةمقامع . |اإ،ساإمم. ااءداوء| فم الأفرية 

•القناني إبرامم ومولد 

الاحتمالمظاهر عاليه يغلب - الوالو من كغيرْ النبوي. بالمرلد والاحتفال 
فيالوالد من غيره ْع ويشترك الدينية، بالصبغة المهلغ الفولكلوري الشعبي 

أحدحول يعفهم ؤإقامة متفرقة، أحاء من كبير جمهور حضور محمة 
انتمادياحل نثمع وللؤ، الماحب بمالخاصة المدائح وإنشاد الأصرحة، 
وطفوسممارسات من ذكرناه أن محيق ما إلئ إصافة الفرح، حول واجتماعي 

ممنبعضا نحد أن العجب أشد وتحجب الضرح. صاحب نحاه الزائر بها يقوم 
العامة،عند لها ويروج بل الوالد، هذه بعض يحضر والدعوة الحلم إلئ ينتسب 

نعوذللمجهلة، سيئة قدوة فيكون المحدثة، البدعيات بعفس ممارسة عن يتوؤع ولا 
منالخذلان.بالله 

بهنةويقام البلاد، في رممية إجازة يكون النبوي بالولد الاحتفال ويوم 
؛انتفنامسيره لضمان اللطات عليه تشرف حيث ممصر محافظة كل في رسمية 
وعادةغالبا، الكبيرة الماجد أحد بجوار عامة ساحة في الولن. وقام وأمان، 

احةالسستهيأ الولد وقبل المشهورين، اء الأوليلأحد ضريحا المجد يكون 
جلبمن يلزم مما نشاط كل أصحاب تعد وي، والأضواء بالزينات والثوارع 
بيعأنشطة وبخاصة والحلان الباعة نشاط ويزدهر اللاهي، ونمب البقاع 

ونزدحمالمنزلية، الأدوات وبح والعناعم اهي القوأنشطه والألعاب الحلوئ 
فيوالضجيج الرج جومن ويشح • • متدن توئ م ذات غالبا وهي الفنادق، 

الولد.ْكان 

فيالجوي للمولد ال^كبيرة( )الليلة احتفال يبان الثمندوب شاهد وند 
علنمنيآ تقريثا دقيقة ( ٤٥)لدة الموفية الطرق ممثلي موكب سار حيث القاهرة، 
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صريحمن بدءآ والاحتفال البهجة من حو في والرايات الأعلام حاملن الأقدام 
فيوجدوا وهناك الحسن، جد مالئ الدراسة كنطقة اجعفري صالح النسخ 

فقامواالموفية، الطرق اخ مننخ هم رأسعلن تقبلن، البعفر انتظارهم 
.جماعيا والدعاء المانحة وقراءة عليه يالسادم 

وعلنعنهم، أوممثلون الدولة رجال كبار أيضا الاحتفال هدا وينهي 
الأوقافووزير الأزهر جامعة ورنتم المصرية الديار ومقتي الأزهر ئخ رأسهم 

حضورأيشهد كما الاحتفال، في كلمات معظمهم يلقي حث القاهرة؛ ومحاقفل 
وتلفاز.وإذاعة صحافة من واضحا اعادمآ 

لإلقاءالموفية الطرق ينمرف مي الرسالاحتفال نهاية وبعد 
ذلكفي تمرون ؤيسلفا، لدلك معدة أماكن في وأذكارهم ومدائحهم أناشيدهم 

تقريبأ*الليل منتصف حتئ 

ممصر(الدينية الحالة )تقرير ذكر0 عما النبوي الولد زوار نوعية تختلف ولا 
يشملون:فهم البدوي، مولد زوار عن 

به.المحتفل ذكرئ إحياء هدفه فريقا ؛إآ 

،والأغنياء والفقراء هناء اليومنهم التبرك، علن صون يهص وآخرين مح، 
سبب،لأي الحمور من يتمكنوا لم إذا أنه هؤلاء ويرى إ والمثقفون الأميون 

أنويعتقدون أوصرر، أذئ فسيصيبهم عنهم، أورغما يارادتهم أكان مواء 
بالغة.بسعادة وتغمرهم بل أمامهم، الرزق أبواب ستفتح الزيارة 

عاقرأوعقيماكانت، أومن الشفاء، لطلب جاء مريقا كان من ومنهم ثو 
•طفل بإنجاب أملها نحممح، في تأمل 
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.. لها اللازمة نحهيزاتها وعمل الولد، ساحة 

كمابالولد، التعلقة والداتح تخصها الني الأذكار بعمل طريفة كل وتقوم 
تلاوةحلفات تنبه حلقات ثكل في النبوي الولد ني الرلفة الكتب قراءة تتم 

الحاصرونيقف الولعة الوالد هذه في معينة ممواطن مرورهم وعند القرآن، 
واحدصوت في ويريدون ولادته، ذكر عند يحضر )ه( الني أن اعتقادأمنهم 

يقعونالقراءة مجن الواصع لعض وفي ار . . . مرحثا يا يالصتلض ارمرحثا عبارة 
الأرضنحو يوجهونها أو يضربونها أحركا مواضع وفي الرووص، علن الأيدي 

.الولد قراءة أثناء الأمراض بعض من الاستعاذة عند 

أصواتانمير التي )التوبة( الكثيرة الهلبول علن أيضا يضربون الولد وفي 
.الله. إلئ به يتقرب الذي الذكر من كنؤع اللحنة القصائد معها ويريدون قوية، 
رحلعلئ الدراويش أحد دار وربما الشديد، والاضتلراب الحركة مع هذا وكل 

فىغرق بانه فيوصف تفهم، لا أصواتا يهدر ت أي ٠ )يترجم( وهو واحدة 
الذكر.

خبطأالساحات هذه في الناس ويكون الأخيرة، الليلة في الزحام ويزداد 
معويتحركن يمنقن اء نالوالد أحد في اهدت نوند ، والنساء لرحال اس 

وهنالقامة الرائقان أحد إلئ اتنه؛ن حتئ )النوبة( الدفوف هذه يضربون رجال 
أنإلن الهلثول، ضربات صوت علن ؤيتحركن الديح، أموات علئ يصمقن 

الصنع.لهذا امتحانا رأسه وهويهز ثحته مبممسك مخ تقبلهن ي

الخاصة;والزوايا الماجد في به الاحتفال فهي للخولد: اكالة المورة أما 
فيميما لا الهلعام وإطعام طريقة، لكل الولف الولد كتاب قراءة يتم وفيها 
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ميلادممناسة البلاد نى رمحمية عطالة اللبالة هذه صيحة ؤيكون الختامية، الايلة 

المي)^(•

ليلةتعتبر حيث وسوية، أسوعية الاصرحة حول الاحتمالات تكون 
،أغنياء الأصناف؛ حمح من الزوار إليه بأني الفرح حول أمحبوعيا عيدا الخمعة 
شركمن العاصي في ويثاركون وغيرهم، الحكومة، قي وولن وم، وفقراء 

الاحتمالهذا تمر ؤيوالزنا، للفاحشة مهيأة الفرصة وتكون وغناء واحتلاحل 

.مريدوه حوله ويتحلمق حاصى مجلس )بابا( لكل ويكون الصباح، حنن 

اآرعرييمن الذي السنوي الاحتفال يتم - ّْوّع يثكل ولكن - هدا وبمل 
ثؤع،أمحإلئ تصل قد أمحلول مدة ؤيتمر ، حكومية نذلامئة حنة إشراف نحت 

وأموال،مائية من نذورهم معهم بعيدة مختلفة أماكن من الناس فيجتمع 
ساترةغير ملابس يرتدي الذي )البابا( بدعة صاحبا جول مجموعة كل وتنتشر 
ؤيصدئهمالله، لشريعة الامتثال لعدم تؤهلهم مرتبة إلئ وصلوا أنهم مدعين 
ولمّتحوالخيرات الخمر شرب الاحتمالات هذه في ويشيع ، ذلان> في الخهلأء 

ذلك،وغير الله، لغير جود الوأيفا الصلاة، ترك، إلئ إصاقة والخرافات البر 
الصرح.الشرك، من 

،مواء حد علن والفقراء والأغنياء الوولن كبار كنلان٠ ي،حضرها كما 

رواجوراء من الكبيرة المادية والنافر الإثراء )البابان( يشاركرن من هؤلاء وبعخى 
الأصرحة.حول الخرافة سوق 

الد،ءيةتثمارماتهم في عدة أمامأ يشمون الدع أهل أن ونلاحظ 

يهتمونولا القصيرة، الملابس سون ويلبالشعائر يودون لا أناس سهم• 
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يبينونجمعة، ليلة كل أمبوعية حفلات أتباعهم بيوت قي يقيمون ؤ، 
فاؤلمةالسيدة محيرة من ثيء ذكر يم مرتفع، بصوت الله( )ذكر يسمونه مما الحملة 

مدأنمار من لعفا يوردون م عنهم- الله والحين-رصي والحسن الزهراء 
النساءفيه مع مختلهل، جماعي ذكر في يدخلون ذلك يعد ثم الحيلأني، القادر 

القلب،في الداخلي هوالحجاب الأصلي الحجاب أن يزعمن لأنهن الحجاب؛ 
الأنوار،يطفأ نم الموميقئ، مع الحمع ويرقص الخارجي، للحجاب حاجة فاد 

يحدث.ما ويحدث 

ويطل( )ه للرسول محب وأنه ورسوله بالله يؤمن أنه يدعي من ومنهم؛ 
الغناءويستحل يصلي لا ذلك مع وهو ، البيضاء المادبس ويلبس ولحيته ئعر0 
الأفعالبهذه أنه ويقلن الأول، القسم أفعال إلئ يمل لا ولكنه يض، والوم
•الجتة يدحل 

مرشد0وزكن ، الله إلن الاس أقرب أنه ويدعي ويصوم يملي من ومنهم؛ 
هداوأتبلع فضل، النصائح ببعض وكتفي كلها، الشريعة لأتباع عليه يشدد لا 

الدنياكروب تفريج علئ قدرة له وأن الله، إلئ الناس أقرب أنه يفلتون الشيخ 
تقيدملأنه منه؛ إنكار غير س عليها ؤيسجدون قدمه الناس ويقبل  ١٠والأخرة 

وغيرها.الأعراس في الأوصلع هذه استمرار وراء من 

.السبيل راء ؤإياهم ويهدينا القس يجتبنا أن وجل( )عز الله نسأل 
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وفعلاالأعظم، بالقطب الوثن هذا ويدعن والنصارئ، واليهود المسل<ِين I الثلاثة 
الدينباسم الشرف طلاب ، الدنيوية انمسالح أرباب أفلاك عليه تدور مملبا كان 

الوثنيةشعلة لإبقاء ، الخفية الأدي من وتقديس تفجع كل لقي وفد المرور، 
الإسلامصت دولة في الرومي الدين جلال فقبر الإسلامي، العالم في وئادة 
،منهم العريب ولا بالعريا وا ل، اللمان ال|*الآطان أيدي علن همرون ممانه 

ظهورهمفي فكان بفلهورهم المحمدية الرمحالة تنبأت الدين لمون المولكنهم 
التيالدولة هذه في وممر كشر الرومي الدين جلال وغر الموة، دلائل من دلالة 

فيغريبا الإسلام أصبح حتن إسلامي هو ما كل محارب علمانية دولة أصحت، 
المادة.بحور 

بوحدةوالمعتمد ا؛ الحكم فصوص رر صاحب عريي بن الدين محيي - ٤ 
!أقول المكفرة، البدعق بهذه المائلن الفلاسفة وزعيم والاتحاد والحلول الوجود 

ولاالأموية، الخلافة عاصمة كانت دولة عاصمة فى ويقدس يعبد وثن مزاره إن 

يوم،بحد يوما تزداد الوثن بهيا الفتنة أن غير -، الله شاء إن - الخير أهلها في يزال 
عرفأنكروا ، يدي في حذاء أحمل وكنت ، وأعتبر لأرئ القبة باب علمن وقفت 

وتقديااحتراما ! ؟ حذاؤك يدك وفي المقام من تقرب كيف ت بالإجماع 
راجعون.إليه ؤإنا لله ؤإنا والإيمان، التوحيد لأهل وعنلة لعبرة إنها أ، للولي 

ينتابهاالإسلامي المشرق في الهجوري( علي صاحب)مقبرة دانا - ٥ 
تراقالعام في يوما له أن شاهدته ما عجيب ومن ، اء ومصباح كل في الزوار 

يغلالعام في يوم وله ويشترئ، يباع لثنا الأسواق في تحد لا حتن الألبان عله 
فىوالقادة السادة يله يتغيتشرف المشرفة، بالكعبة أسوة والقليب الورد يماء 

عنفضلا أحلافئة منأكرات من المقبرة هذه حول يصنع ما ترئ وليتك البلاد، 







)|ود1ئيو|اإدار(|لأ,ساإسة ااسءروب أفموذ 

الإسلاميقالقعوب أفيون 
)اكاذجوالآثار(

خاردأ،إوارمتوح

لاقت،، الشعوب أفيون الدين رر الشهيرة عبارته ماركس أطالق عندما 
النصرانيةأوحال في تتلطخ كاث حيث الأوروبية، الشعوب من كثير ين رواحا 

كنيطغيان الئ آلت التي الإغريقية قة والفلالرومانية Jالوئنية المشبعة الحرفة 
صاحبهحياتهم، ونظم وأموالهم وأرواحهم الناس عقول علن سيطر امل ث
توزيعحد إلئ وصل لأباعهم وامحتعباد ة الكنيلرجال واسع حلقي اد ف
الراعون،يدفعها أموال مقابل ( غفران صكوك ) الحنة في حجوزات ائم ه

.الشعوب هده بن والدجل الخرافة شيؤع ذلك في متغلن 

تنعتقأن أرادت الش الشعوب هده بين رواجا ،ا ماركس رر مقولة وحدت 
الإيمانمن بدلا - ولكنها به، الكفر يبغي يما فكفرت ة، الكنيطاغوت من 

المائةتقديس ت محاره قليم جديد طاغوت عبادة إلئ انتقلت - بالله الصحيح 
•والعمل 

فهومنالخزعبلات؛ أوتلك الشظحات هذه تهلوله أن للأسلأم كان وما 
بنيفي الله غرزها الي الهلبيعية الحاجات ويراعي والتدير التفكر قيمة يعلي جهة 

جهةومن وعمارتها، الأرض في للامتخلأف الدفع عوامل تمثل والتي الإنسان 
باللهالإيمان وضح؛ بكل تعني الله دين في الوثفن العروة إن فأحرئ؛ 
عبادةمن بالخروج إلا يتم لا وذلك له، شريك لا وحده عبوديته في والدحول 



دمءةءإساٌس

ءفب<أأوفاجرأ، أو كان تقيأ أوميتآ، حنآلكن له، والحفؤع مخلوق كل 
بالمْوقاتمسلث ففد بالله ويؤس بالطاعرت يكمرْ فمن ؤ . . أوففيرآ غنا حفيرأ، 

منلخرج ابتعثنا )الله . ..ا ٢ ٥ ٦ ت ]البقر ه ُّبءم سمع والله لها انفمنام لا انولمى 
٠الله( عبادة إلئ [ العباد ]كل العباد عبادة من ثاء 

وتمارساتالشرعية الحرص في القيم هذه وضوح من الرغم وعلئ 
رويدأرويدأ تسلل الأم الإّأهل من غفلة قي إنه إلا وأتجاعهم، الأول الرعل 

كثيرعقول في فعشش الأمة، جسد في ينخر أ-محل فاكري وشل،وذ عقدي انحراف 
•أحيانا• حيناومستترة سافرة ونية أفرخ حنئ قلوبهم علن أبنائهاوترع من 

فعلالذي الداء ذلك !، والمزارايت،والأصرحة القبور تقديس داء ت أءني 
١٠ المارئ بأمة وتلغيانها الكنية خرافات فعلته ما أوكاد. الإسلام. أمة في 

أفيونآثار - عاليها تزد لم إن آثاره. تماثل للشعومحب، مدمر اجتماعي أفيون 
.. وتخييرهم تغييبهم مع للأفراد المدمر المخدرات 

ُ؟ والأمحرحة القبور يم تقل. وأثار نتائج من خن الهوحصاد فما 
وأخطرها:الامرافات أصل 

والأصرحة،القبور تقديس آثار حمر أن الباحث علن المعت، من 
لانحرافاتأمات تعتبر ولآكونها لخهلورتها، إبرازها؛ يمكن آثارأ هناك، ولكن 

تالفللم أفللم ت الاثار هل.ه رأس علن ويقف ، الداء هذا عن نتجن، أخرئ 
الشركانتثار بوصوح يلحفل القثوري؛ن لأحوال فالراصد )تعالئ(، بالله الشرك 
فيوثرك ازبوبية، في نرك . . ودرجاته وصوره أنواعه بجميع بينهم 

.. . أصغر وثرك أكبر، شرك . . والصفات الأسماء في وثرك الألوهية، 
.أ والمجتمع الفرد علن واجتماعية ية نفآثار س الشرك يحدثه ما أدراك وما 







والأناو(ر|وداتي |لأ،ساإمدة |اضوب إفيون 

ْسالآصضإشاض:

ا1عتقدينأثوال محي الصريح النرك يان قصدنا فادا ، التبرك محي هدا كان 
هدهقي الشرك أسام الفصل نستطع ألا نكاد فإننا ، وأفعالهم الأصرحة في 

،والصفات لأمماء ا فى لالنرك مماحصبح الريوسة فى فالشرك ؛ الممارمسات 
نماذج__ . . الألوهية في الشرك I حتمية نتيجة باعتباره عليه ؤينبني 

:اكركأوذاك لهدا

-وألوهية - )ربويية كله الشرك أنولع تحوي التي الصارخة النماذج من 
إماموهو و النبو أحد عن المراثي بكر أبو أورده ما وصفات( وأمماء 
أنصنوان مت الله دعوت I يمول المهمة، ديالئ مصاحد أحد فى وحقليب 

فماأريل في ى النشد مصطفئ سخي إلن وذهت أرزق، فلم الولد يرزقني 
اللهنمالئ ،  ١١ا( توأمينا بهلفلن رزقت حتئ الولد منه وحللت به استغثت أن 

كييرأ.علوأ الظالمون يقول عما 

منإجابة أسمع الولي رر • بعمهم عن الألومي يذكره هوما يعينه وذلك 
.الله)عزوجل(«رآ،

القدرةالنمثبندى لثيخه أن لاعتقاده الربوبية في أنرك فهدا)الإمام( 
فإنهت نم ومن الله، دون من وانمتاء بالفع الكون في واكأثير التصرف علن 

وأثرك. والرزاق.والوهاب، الفار، الناغ ت الحتئ الله أمحماء في أثرك 
يرزقهالنقثبنديأن لشيخه بدعائه وذلك الله، لغير عبادة لصرفه الألوهية في 

الدرية.

.٥ ثع حوار ( )١ 
•)آا)روحادُابي(للأترص،مآئ،جأآ،صائ 









والأئاو()اكاني اااٍسواسة السوب افبون 
————————صك

،ا رحالهفي ليامنوا الخائفون، إليها ويلجا ارون، والفالمجرمون ا إليه
أنالزمن ذلك في الحكام من أحد ليجرؤ يكن ولم قللالها، في ويمتريحوا 

كانمهما القبض، عليه فيلقؤب فار له أوعاذ مجرم به لاذ صريح حرمة ينتهك 
المجرٌينمن بالأصرحة اللانذين عن عفى ما وممترأ جنايته، بلغت ومهما جرمه 
.، ور١ وبأمهم انتقامهم من ورهبة أوخشية للمدفونين إكراما 

والولي،الكافي، : أممانه)نمالن( في الإلحاد في ذلك يدخل وفد 
•• • والعزيز والنصر، 

الممموفنبض بن، را بأن بدأت وهدم : والدياء بالطلب توجهوا ؤإلها 
أخد ١١بأن وانتهت ، تجاب® موالصالحين الأولياء قبور عند الدعاء أن فكرة 

ويتهفونويخاحلبونهم، يهم، نعينون يالمالحين، بقبور يطوفون العوام 
منأكثروا فد الناس أن رر الواقع أصح حتن اخلأل٢،، والصر بالصياح هممهم 

:مثل وغيرهم، والأموات منهم الأحياء الأولياء من الله)تعالن( غير دعاء 
أغثنى«أى.ياسديفلأن، 
'طلمثجأن المفارقات ومن : والاستعانة الاستغاثة : الدعاء من أن ولاهك 

يخلصونالمشركون كان التي المواطن مح، ١لقثوريين عند واصحة تتجلن العبادة 
تلكفي نفعهم ولا نحيبهم لا آلهتهم أن يعلمون لأنهم ؛ وحده لله الدعاء فيها 

وهاجت،البحر، في راكبا كان حين  ١٠أنه نومي ل١ محمد ويحكي المواطن، 
أخازيتجير.كماتغرق، أن فينة الكادت حتن الأمواج وتلاطمت الرياح، 

. rrU)ا(الأنحرائت،اكدة، 
٠ص٧١٢ رالديتية، الاجتماب إصلاحاته رصا، رشيد محمد اليد درنيقة، أحمد محمد ( ٢ ) 

.ص٨٢١ -^٦، ، ٣٢العاني، روح )٣( 

















(تار الا و ني  LiJر1 مئة ااا.ساا Jسءوب ا اقبون 

دالمحامن أكثر بها التي قريته عن يذكر دمنة الكرم بد فالدكتور جمهورهم، 
ينفعالحج بان فة القبعض أض قد ١^٠ ونسك، ونذور موالي لها تقام صريحا 

سحالطواف أن يرئ ممر صعيد في العامة من شطرأ أن ار كما ،، ١١((إليهم 
اللهبيت إلئ الحج أداء عن غناء يه ف• • بقنا القناوى يح الثبر بقمرات 
(،لآ،..الخرام.

يثنيعهاالتي الامهلورة تأمل . . ار ! الوكيل الرحمن عبد الأستاذ ويقول 
كتبمائيا مرات سح أوداك الوين هذا زار من أن يزعمون إي صنم، كل سدنة 

دسوق،في وللدسوفي طنتلا، في للثدوى هذا أن زعموا حجة، ثواب له 
.٢٣١((الشهاJاء في ولثثل 

هذ0الحجاج جاء  ٠١! خاوي اليقول أن تغرب ممفليس ت ذلك وعلئ 
حجاجمن أكثر ومكة، وحل_ا الشام من البدوي أحمد يدي لالسنة 

الحرمنأا،ر؛آ.

تالحستئ الله أسماء في الإلحاد آثار من أثر وهو التشرح، من بات فهذا 
.. . والعنليم والملك، والعزيز، والحليم، والحكم، الحكيم، 

بغنليمواستدالها ، وجل( )عز الله باوام الاستهانة إلن أدئ ذلك وكل 
هيأتالتي الأسباب أحد القثورية ت، كانت وبذا سدنتها، وأوامر الأصرحة سعائر 

.الله به يأذن لم ما وتشرع الوافدة العلمانية لقبول الإلأمي العالم سعوب 

.ص،/\ا )ئ(الأضحةوشكالأءمما0 
.، المالحين( الله أمرأريا، حضتة في •قال،)ناملأت )أ(ح—؛زأحمدأس، 

.الصومة، هي هدم )٣( 
,٢ »؛_A1 الناصر، حامد لحمد الاعتماد، بيع ؛ ص ( ٤ ) 













)|واوانيو|لآداو(|لأٍساإس أصوب أفيون 

تدميرممكن للأصرحة معية طقوس طريق وعن الحيوش، اعداد ولماذا 
أحدفي ذكر فمما ، ( بعدا عن رباكحكم وربما جيوش، بغير الاحتلال قوات 
وقامالخلافة، حركة أيام ديوبند قرية نفنسدلأزار ثيخآ إن ءا ت الديوبندية كب 

عرصتI وقال رأسه رغ ثم طويلا، وأطرق المانوتوي، الشيح قبر علن مراقبا 
وقالالحسن محمود الشخ إلى فاثار الإنحلتر، الحكام من نعاني ما الشيخ علن 

وذكرا. ٠ الهتد من الإنحليز يهلرد أن ربه يناشد ا العرش بقائمة آخذ هذا 
إحدئأن الشافعي( الإمام إلئ انل )رمالهم كتابه في عوص محيي الدكتور 
،٣١٩٥٥نة أكتوبر في والمورحة الشافعي، الإمام صريح إلن الوجهة الرسائل 

وسيدناالحين، سيدنا معه فيها يحضر شريفة ة جلررعفد فيها صاحبها يطلب 

اللهمن ويطلبون الثي)ه( بيت أهل وجمح هاشم، أم زينتا والتا الخن، 
الأمبؤع،هذا في المقدسة الأرض وجه علن من ؤإزاكها اليهود، إسرائيل مح 

.اأ ٠ أ ا القادم اكلاثاء يوم ميعاد آخر - الله ساء إن - ويكون 
حمارالمدعوبابي ر> فهدا الداخلية، راكورات اكمرد أوار يستمد ومنها 

بحضورثورته بدأ الغرب، سلطان صد - ٥١٣٢١عام عنيفة بثوره قام الذي 
معتقد- الحتاتي الحسن ن محمد قبر حول الحياينة لقثيلمته مشهور موسم 

واشتريالموسم، فشهد أخرئ، نبانل وتحمرْ — المالح ووليها البتلة، 
فيبالغ أثر لذلك فاكان الذكور، الولي مر علن قربانا وذبحها ثيران، )سيعة( 

رسبعة(زهاء امتدت الي ثورته بدأ ثم رايته، تحتا وسوقهم المائل مشاعر إثارة 

.١٤٢ص الرحمن، طالب ليد عقاندها- تعريفها. الديربندية، i عن ( )١ 
مجلاغارّى، فكرى وليد للأستاذ/ ، واجتماعي( تاريخي مدخل - مقال)الأضرحة ت )آ(مالآءن 
٠صراه والسياسة، الصوفية ! وانفلر (، ٤ العدد) (، ٢٤السنة) المرية، التوحيد 



دمءقءإ1واكوس

ا.١١٠١أعوام 
مغادرةرر عند أنه الحبرتى بذكره فمما بالصر، الاحتمالات تشد ولها 

القبطان(باشا )حن العثماني الخيش هائي مع - ٥١٢١٦ستة للقاهرة الفرنسين 
أكباش،وسبعة جوامير خمس فيه وذبح سي، الحالمثهد زيارة إلئ 

الالضريح خدمة واقتسمنها 

جسدهافي مرى الذي )التخدير( هذا من أعظم الأمة بقوة مزئر أضر فهل 
؟والأضرحة القبور تقديس أفنون بفعل 

:ارمجتْاع فى وتغلف التوحيد فى شرك 

التخصّصاتإضافة إلن القبوريون يعمي حينما ذروتها إلئ الخرافة وترتغع 
ومن_ للأغريق كان فمثلما وصغرئ، كبرئ إلئ درجاتها نقمتم بعد للاصرحة 

والهةللحب، ؤإلهة للحرب، إله ، شيء لكل إله - واليونان للرومان بحدهم 
تنتهرومزارات أضرحة القبوريين عند وحدنا . . للخمر ؤإله للخصب، 

الحاجةهذه لهللب إليها بالتوجه يخصونها مختلفة، حاجات في بتخمصها 
الرجالتثمل الأولياء زيارات أن الملاحفل ومن ار ت ■هملي مده عرفة يقول منها، 

بحفسويشتهر الخمّح، هوهدف الشفاعة وطيب، تخصيصي، دون والناء 
والإنحابللحواس كالزواج ، النماء رغبات لتحقيق إليهم بالتوجه الأولياء 

للُاةرات«لم.

. TT_\الانحرافاتاسة، : )ا(عن 
■حاطاياصر، لحمد بيعالاعتقاد، •' )آ(عن 

•ص٢٨ مصرالحروئ، موالي )٣( 



والأتاو()اكائي |رإ،ساإهدة التعوب افيون 

مرمرالشيخة ® كمنام ائية، النوالزارات الاصرحة الميل هدا من ولعل 

ٌولدذكرظ في والأحرئ ،، ل الجم ثم في مرة ت مرنن ؟ولدها يحتفل الي 
يهللبوكذلك ، ؛؛أ العقم من الثماء في سركتها اشتهرت وقد الني، 

،؛١ العقم من اء النإبراء ^٥١١ في صباح الثيخة ضريح من رر القبوريون 
إليهيفدن العواقر، بين ذكره انتثر رر ت بالأردن معان في عين( )بنات ومنار 

ؤيدعونهفقعل بالنساء وهومختهس ، والثناء البرء لنيل والممابيح ؛القرابين 
.أ«ل؛االمائي بافتشفن 

ائي،النبتخصصها اشتهرت التي والمزارات الأضرحة نلك إلن ؤإصافة 
وهوولي!رر بالأردن الحنويي لعل الوادي في عيب( نرالنبي صريح هناك 

تعجهتوامحالدعاوى امكلت إدا الكبرى، بالأيام مختمر مرهون 
أْ،،ه . شعيب. بركة في الرهيب م المالبدوي القاصي ويهللب • • مذاهبها 

ريحالثخ صريح إلئ يسافروا أن هناك الناس بعض اعتاد  ١١ؤرية بحلب وفي 
يعرهت الري العلاء أبي قبر في ولياس • • • ريحهم من يشفون أنهم زاعمض 
تعبملونهاؤيماء شربة فبره علن ينون عظيم، اعتقاد أيضا[ ؤرية بالغمان 

لبءساض•

الرحال-وهوعز صريح من هناك الناس يطلب ل؟مر[ ءإنهلا مدينة وش 
المحروقالخيري محمد صريح ومن • • • الأؤلفال ثغاء - البدوي تادميد أحد 

.الأنمزاحمة'لامحادلهالاشثار )١(اصله 

.صآ-*آّآ)٣(الانحرافاتالخدية، 
.'٩ _U الأردن، ثرئي ني المزارات ت مقال ، ٣١٩٢•/اا اا/الشرق،مجلة )٤( 

.)ه(البق،صر\'
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ومولدالحي، ومولد الحمن، ومولد الزهراء، ناؤلمة الندة ومولد علي، 
عنالشم، ؤإلهاء الباطتسة النسعية الدعوْ نثر بهدف وذلك الحاصرا، الخليفة 

آ،أ والاحتمالات الموالي ذلك بعد تعددت ثم يحدث، الذي الديني التغيتر 
حيثالموالي، هده فى واليهودى النصراني الأثر إلئ الإنارة هنا بالذي ويجير 

لالق_ديسينوالوالد الميلاد أعياد احتفالات ءلموس أنكال نتهلابق تكاد 
،، ر السلمين الأولياء موالي في يحدث ما مع واليهود النمارئ و)الأولياء( 

مصر.والديفي بدمنهور قرية)ميتوه( في اليهودي حصيرة( مولد)أبي إن حتن 
عامكل مولده ويعقد لم، مولي أنه علئ اليهود مع التهلثع نل به يحتفل كان 
داخلالخراف يذبحون وا؛ نتن، أنحاء من اليهود إليه يأتي اس. الأسهدا علن 

الخمورأنولع وأفخر المكسرات من أكداسا ويضعون لنريعنهم، محلبقآ الضريح 
وبينماالفرح، بجوار ضخمة خيمة في ويقيمون ، للبركة( )التماسا القبر علن 

بأيديهمصارمن القبر، حول يطوفون ومجون، وغناء صخب في أياما يقضون 
لتحقيقحصيرة( )أبو ثفاعة تطلب حنونية، وصرخات صدورهم، على 

،القبر علئ الخمر زجاجات وتّكا الثمؤع تقاد  ٠٠ت وفيه ، ،٠ أمانيهم؛ 
وفيالكاسيت، ثرائهل أنغام علئ عرايا أونبه عرايا والرجال النساء ويرقص 

حنويحراسة ظل في ومتزاوحون فرادئ سكارئ وهم يتمددون الليل نهاية 
الثرطةوالأسالركزيإ«لأ/

الخديد,،ثوبها في والرسن ،  ٤٣ص ممر، في الأولياء موالي دربك، فتحي هام مقال ؛ انفلر ( )١ 
.٤ ص٩ حن، علي لعمار ة، والياّوالصوبة ، ١٠٤ص ش-اهين، لمر 

. ١٧٠٠٣محمرالحرومحة، موالي )آ(انذلر 
._l"U الحرون، مصر موالي )٣( 

.ص،" ،،_، ١ ٤ ١ ٦ / ٤ a/ القاهرين، )الوفد( جريدة ( ر٤ 



 jميم الأ.ساأ ب لشؤ ا افيو(LlJ  I الا و نيLi )ر

؟)اللم.ين( موالي عن فماذا ، اليهود( موالي) من صورة هده 

دربكفتحي هيام تعرف ممر، في الأولياء موالي عن مقالها صدر في 
يا،لوالدوالاحتمالات الله، أولياء من ولي ميلاد بيوم الاحتفال را ! بأنه )المولد( 
غناءمن معيية فولكلورية حفلات وهى الولي، قبر فيها التي المنهلقة فى تمارس 

والمراجيحالأطفال وألعاب الصاحبة الوميض إلئ والأّ_تماع وتسلية، ورقص 
أحرئ،أحيانا الثعوذة ومنلهر أحيانا الرقص مظهر يتخذ الذي الذكر وحلقات 

اليسار،ؤإلئ الشمال ؤإلئ ، وقعود قيام س حركات بعمل الرحال يقوم ففيها 
فيبعضهم يندمج وقد . . حي حي، الله، الله، . . الحلألة لففل يذكرون وهم 

ا.®أ الأرض! علن ويتمرغ معره فيني الذكر حلقات 
الرحمنعبئ المؤرخ يهف، ؛ ؟ مفن فيما الولد حالة عن ماذا ولكن 
حيامأينصبرن ٠ فيقول عام، مئتي حوالي منذ عهده الوالدعلئ الخبرتيأجد 

أحلاطس الأكبر الحالم ويجتمع وقهاوي، ومطابح، وصواوين، كثيرة، 
اللاهيو١لالآعيبوأرباب الأيياف، وفلاحي وعوامهم، وخواصهم الناس، 

فيهلوونتان، واليالمحراء فيملوون والحواة، والقرادين والبغايا والغواني 

ويضربونومنمون وبلمون ويلومحلون ويزنون ويغوطون وبمولون المور، 

•، "ر • بالْلبولوازمورللأونهارأ• 
لالم_ولدالختامية( ر١لاليلة باثا مفيق أحمد يصف وذاك العصر هذا وبين 

هذهة لمثاهل له مثيل لا ازدحاما الليلة هذه في الناس ؤيزدحم را ت فيقول البوي 
الزحام،فرصة الثياب وينتهز . . الميازك وروية أناشيدها، وّماع الأذكار 

•٤ ١ ص سابق، مصدر دربك، تحي هيام ، ١ ر 
• ١٦١ص الوكتل، الرحمن لمد الموفية، محي هده ت عن نقلا )٢( 



تمءةء1اواودوس

،juونحوها والفتق( )اللب رسائل ونمشي والفتيان، الفتيات ُين الغزل فيكثر 
أكبرقيه الفتنة حظ ت جانآ ر مه اللتلة من يجعل تما الخنسين، تحمل التي العربات 

وهده،؛ر الأت. الاحتفهده أمثال قي حفل للدين كان الدين-إن حظ من 
كلمن والتفلت الضوابعل كل من للتحلل قرصة تكون ما غالبا فالموالي أ، حقيقة 
كلمةأصبحت حتئ تنفليمية، حتئ أو أوشرعية أحالآةتق أكانت سواء القيود 
.الانضباط وعدم الفوصئ فيها تشيع التي المواقف علير تطلق )مولد( 

حتئ، ،، الخمور وتشرب اء، التحرمات فيه تنتهك  ١١لأن فرصة فالمولد 
للهووالرقصومكانا هم أنفعن الترويح في الناس حياة مجال أصح  ١١إنه 

الماصعلئ والبركات الخيرات يقفن الوليات  ١١وفيه ؛ارى، الساقعل والغناء 
الالفحش س بألفاظ ذلك عند ويقدعن والعناق، والمقبتل المصافحة بواسطة 

رثيدمحمد الشّخ يدكر كما — و الأوراق في تسهلر أن عن قفلا تحكى أن يليق 

فترئ ١١الئلميار( مزار)جعفر إلئ الزائرون يفد الأردن في الربيع أيام وفي 
هزافليس . ا. ٤ ل ا؛ رقيقة ونغمات مطربة بأغاني الزار حول يرقمن الفتيات 

بحب- متفاوتة ودرجات مختلفة بصور موجود هو بل ، آخر دون ببلد خاصا 
أو)احتفالات(موالي كاث وأينما قبورية كانت حيثما — وتقاليده بلد كل عادات 

.نحرحةأو)أءراس(لا>؛ 

,٢ ٠ ص المحروسة، مصّر موالي ت عن نقلا ( ١ ) 
• ١٣١صى والسياسة، السامة بين الصوفية الطرق بيومي، سليمان زكريا • د ( ٢ ) 
.٢ ٠ _U والدينية، الاجتماعية إصلاحاته رصا، رثيد محمل السيد عن ( ٣) 
.٩٠٦ص ، الأردن نرش في المزارات ( ٤ ) 



)|كاثمو|لإدار(|لأثوب|لأءطس، أفيون 

ومد:

والاصرحةالقبور تقديس داء نفثي نتاج لبعض صورة هذه كانت فقد 
فىالعالمالإسلأس.

حياةعلئ السلبية الهيمنة عن تعبيرا إلا كانت ما الصورة هذه أن والملاحفل 

الأصرحةبهذه الارتباط أشد مرتبطة رر حياتهم أصبحت حنن كلها، الناس 
إليهايلجوون فهم قلوبهم، بها وشغفت جوانحهم، بحبها وامتلأت والقبور، 

ويطلبون، الأعداء ودحر النصر أسباب منها ويلتمون والملمات، الشداتد في 
ؤيرونرحابها، في الدعاء محئتحرون الأمراض، من والثناء والولد الرزق منها 

.يرد لا تجاب م أنه 

أيديوتكف بهم، ما تكشف لعلها والضعلهدون المظلومون إليها وبرئ 
ينعوعلن كفها في ليعيشوا والمحاوج الفقراء إليها ؤياوي عنهم، الفلالين 
فيعتصمونوالمجرمون العصاة إليها ويفر وقرابئن، نذور من لها يقدم وما أوقافها 

حرمهافي داموا ما - يد إلهم تمتد ولا أذئ يلحقهم فلا الخانقون بها ويلوذ بها، 
•الامن-

الأهلودعوا إذا عهدهم آخر وذكون والأعياد، المناسبات في ويزورونها 
بلدفي نزلوا أو أوطانهم، إلن ادوا عإذا به دؤون يبشيء وأول والبلدان، 

أنأربابها من تطلب أن بعد رحابها من الختوثى تنحرك ما وكنيرأ غريب، 
.، ١١٠٠. . والظفر الفوز أسباب تمنحهم 

منقهلر كل في صار را ولكن أخرئ، دون بمحلة خاصا الحال هذا وليس 

. ٣١٤.الانحرسالشدة.)ا(ءاليينمن،همهمانى، 













(اكلعوس وراء ما ر _ L،_Iمن قبس 

1إنىتف ( اممواك ) انهباكل إلن ضروو فكانوا . . تمد آلهة تكون 
،الباري)تعالئ( إلئ تفربا الروحانيات إلئ ويتقربون ، ( الروحانيات) 

.الهياكل( يسمون)أصحاب وهؤلاء 

الليل،نابعض وفي النهار في أكثرها يختفي الكواكب هذه كانت ولما 
الآكواكبلهده يمسوا أن رأوا ونحوذلك والضباب الغيوم من الخو قي يعرض 
والزهرة، ١٠والضر ايعة)النمس، الكواكب هيئة علن وتماثتل أصناما 

-عمول ي كما - عنها أفعالها تصدر حينما وزحل( والمرخ، وعطارد، والمشتري، 
)الوسيلة(هو الأصنام هالْ إلئ التقرب أن واعتقدوا . . هيكلا. يقابل تمثال كل 
هياش ، المادتكة( الروحانيات) إل وسيلة هي اش ( الكواكب ) الهياكل إلن 

.را، الاثخاص( )أصحاب يمون وهؤلاء . . الله)تعالئ( الئ وميلة 

التيئدمئة)الأرواح( دور جليا هنا يفلهر ولكن ، إنه)الرمز( I أحرئ مرة 
.و)الوّيلة( وعقيدة)الواسهلة( الملأتكة، إلئ بوها ن

وينثرنفثة، صافية التوحيد عقيدة إرساء اللام( )عليه إبراهيم ويعيد 
ذلكعلن أبناؤه ويقلل العرب، بين إبراهيم أبيه ملة لام( الإسماعيل)عليه 

إسماعيلابنه مع الله خليل رفعه الذي للناس وصع بتت أول معفلمن التوحيد، 
العلم،آثار من كثير اندرسى ثم النثوة، ونور الحرب بين الفترة بحين أن إلئ .  .

برزوهنا للتحرف، مواتية الفرصة وأصبحت الانحراف، صد حصانتهم فقانت، 
بعبادتهاالناس وأمر فنصها مكة، إلئ آتتا؛الأصنام الخزاعي لحي بن عمرو 

بلأوأخشابا، حجارة كولها لمجرد يعبدوها لم ولكنهم فعبدوها، ، ٢٢١وتعفليمها 

بنسالم المجيدين لعبد الإسلام، في وحكمهم والجمرن التجيم : عن تمرق )١( 
٤١ ١ - ١ ٤ * ص ، -؟-٢ كثير، ابن ير نفوانفلر؛ • ٤ ٥ ص ، ٤٣ص المثعبي، الله عبد 

=محمد وصححها مرفوعا، هريرة أبي عن ( ٧٦/ إسحاق)١ ابن بتفاصتالها القصة روى )٢( 





(1اطنو،س وراء ما ) اكأا0ادأ من قبس 
—اس____رى

!يقول حث الله(، )رحمه القيم لابن كلام ذلك مثل علن الإجابة يوصح 
الذواتني أنه كما وهذا ، صدم من بتفريغه مثروؤل فيه يوصع لما الحل مول  ٠٠

باكْلليلأ القالب لكن نإذا والإرادات، الاعنفادات في هو فكذلك والأعيان 
أن؛ ذلك وسر . . . موصع ومحبته الحق لاعتقاد فيه يبق لم ومحبة اعتمادأ 
إصغاءفيه يبق لم الله حدث غير إلئ أصغئ فإذا الأذن، لكصغاء القلب إصغاء 

إلنميل فيه يبق لم الله محبة غير إلن ال مإذا كما لحديثه، فهم ولا 
،.١١٠..محبته.

وإنالرمز تقديس مفهوم العرب إلن ألقن من أدل لحي عمروبن يكن لم 
صعقيسبب العرب. لكن لقد وأصنام، أوثان صورة في حدْ من أول هو لكن 
أنممكن ما إلن وصلوا - الرمز( )تقديس وبذريعة إليه، أثرنا الذي النبوة علم آثار 

كتابه)الأصنام(في الكلبي ابن ذكر فلقد سرك(، ءليه;)حالةاكابلية نمللق 
حجرأمعه حمل إلا ظاعن مكة مجن يقلعن لا لكنوا أنهم لا سيرته في إسحاق، وابن 

بهوطافوا وصعوه حل فحيثما به، وصبابة للجرم تعفليما الحرم؛ حجارة من 
،.#١٢له وحنا بالحرم، وصبابة يها، متهم تيمنا بالكعبة؛ كلوافهم 

تالصفا.)٣( إخوان لها روج كما ~ همامة الوثنية دائما)فلمفة( هي وهكذا 
وانقرصوامعرفته حق بالله العارفون والربانيون الحكماء أولئلث، مفئ لافلما 

.،هأ)\(الفواتد،ص؛إ
.٧ ١ صر ، ا والسنن القرآن صوء فى البرية السيرة أبوشهبة، محمد محمد د. ( ٢ ) 

٠ ٦٢ص ، ■؛؛-١ كبر، لأبن البرية السترة ٠ وانغلر 
ألمهاوقد الشركية، الباطنية عقائد تسوخ في مهما مرجعا الصفا( إحوان )رسائل تعتبر ( ٣) 

■الهجرى اراع القرن في الفاطمي؛ن)العبثي^0، أشياع الفلاسفة من مجموعة 



دمءةءإ1و|كوس

زمغزاهم يعرفوا ولم والعلم، المعرفة في مثلهم يكونوا لم آخرون قوم خلفهم 
صورلهم،مثل علن أصناما واتخذوا سيرتهم في بجم الافتداء فأرادوا ديانابجم، 
.. . والصور التماثيل من بيعهم في النصارئ فعلت ما مثل علن تماثيل وصوروا 

،.١١٠والماثل التمارر تك ممموا كيفما بأحواله لهم ذلك)ذكارأ( ليكون 
-الشاؤع نهئ لأجلها التي العلة. وهد0 ار ، الشرك إلئ ذريعة فتقديس)ارهز( 

الثرك؛من دونه فيما أو الأكبر الشرك في  U1: هيالنىأونمتكثيرأ٠نالأم 
طلاسمأنها يزعمون وبتماثيل الصاحين، القوم بتماثيل أثركت قد النفوس فان 

•• صادجه أو نبوته يعتقد الذي الرجل بقبر يثرك فادن ذلك، ونحو الكواكب، 
كثيرينأقواما نحد ولهذا تمثاله؛ علن حجر أو بخشبة يشرك أن من أعظم 

المجد،في يعبدونها لا عبادة ويعبدون؛ةا-و؛هم ؤيتخشعون عندها، يتفرعون 
,w.

الفبوربق:حقيقة 

وكيف؟ أوالفريح بالقبر علاقتهم تبدأ كيف ؛ الئبوريثن إلن نأتي وهنا 
تتمةابن تمر حسب - الشرك من دونه فيما أو الأكثر الشرك الئ بهم تنتهي 

والتقوىالصلاح رمز • • )الرمز( بتقدص العلاقة تبدأ . . الله(-؟ )رحمه 
الموتلتذكر ليس ،  ٤٣١تلك زيارة تستحب I ثم ومن الله، عند الرفيعة والمنزلة 

ولأن، )مثارك'،( الأماكن هذه ولأن به، والاعتبار )الرمز( لتذكر ل والأتترة، 
عندها،يحن الله دعاء فإن ، - يزعمون كما - حوب تنتشر و)الأرواح( الملانكة 

.١ ٠ ٢ . ١ ٠ ١ ص الشح، آل العزيز عبد بن صالح للشيخ ، مفاهيمنا( )هدم ; عن ( ١ر 
فيالممد الواحد الله حكم واننلر؛ ، ٣٣٤ص المتقيم، المراحل افخاء تيمية، ابن )٢( 

•٢ ٥ ص الحنفي، العمومي سلهتان بن لمحمد ، المدّ المتن، من الءااو_، حكم 



(الظموس وراء ما ر ااظاءاد| من قبس 

علئ)تفيض( البركة أن كما المثحر، وأوقات والمجد الين في منه أرجح فهو 
فإذاؤيتمح، ؤشل، فليس، منها التزود أراد فمن اكبر، حول شيء كل 

علنام والأنبه الدعاء إلئ عنده الله دعاء من : تالية دركة إلئ هبهل ذلك تقرر 
احبفصالله؛ عند به للأااستشماع و)وسلة( )وامحهلة، اتخاذه ! أي به، الله 

الحاجة.أو - الذنب صاحب بينما الله، عند جاه له مقرب مكرم 'لماهر الضريح 
دركةإلئ هبتل ذلك تقرر فإذا الله، لدعاء مؤهل غير خمليثته، أوحال في يتلطخ 
علنالقدرة الله يعحليه أن يمتح فليس مكرما المقبور هدا دام فما ت أخرئ 

احبصفيدعن الحاجة، ٍنالب عليها يفدر لا التي الأمور بعض في التحرق 
صاحّسهفهو !؛ ؟ لا ولم منه، المدد ويهللب به، تغاث يويخشن، يرجن المر، 
فإذاا، العقول فيه وتتحير القلوب، له وترنحف القوس، منه توجل الذي )الر( 

عليه،يع(كف وتنأ، قبره يتخذ ار حث -، أخيرة ليت - دركة هبعل ذلك تفرر 
بالجودؤيعبده المجد، عليه ويثنى التور، عليه ويعلق القنديل، عليه ويوقد 

يننلهثم عنده، والذح إليه، والحج واستلامه، وتقبيله، به، والهلواف له، 
عيدأومنسكا،واتخاذه عبادته، الماسإلن إلندعاء I أخرئ درجة ]الشيطان[ 

،.١١،؛. . وآخرتهم. دنياهم في لهم أنفع ذلك وأن 

أعمالهي يل ، مجردة ا وطقوممذلاهر المألة ليت ! ْوالواقع هذا 
فيرسخت واعتقادات تصورات تحركها قلوب، أعمال عن نتجت جوارح، 
تلكعن منفصلة بارزة فيه تعد لم الذي الحد إلن فيها وذابت وتخللتها القوس 
مبدأذ® عاقل؛ ان إنأي يعمله لما القغ هوالتصور هذا . . والطقوس المظاهر 

التصورات،توجب فإنها والأفكار، هوالخواطر اختياري وعمل نفلري علم كل 

ص٧١٢-يا، إءا'ةاللهفانسطدافلان، القيم، ابن :١( 



دمءقطاوأكوس

تكرارهوكثره الفعل، ومع تقنضى والإرادات الإرادات، إلئ تدعو والتصورات 
وفائهاوالأفكار، الخواطر بملاح ا،لراتب هده ادح فم. العادة تعطي 

.ثادها(ارا( 

ويطوفالشدائد عند بهم ويهش الأموات يدعو من را ت أن فالحقيقة 
إلاذلك منه يصدر لا ، )سبحانه( الله إلا عليه يقدر لا ما منهم ويهللب بقبورهم 

يعقدهالذي الت< من أراد إن هدا أصنامهم، ز الحاهلبت أهل كاعمماد اعتقاد عمن 
•الأمريءت لن فرق فلا الله، إلئ تقربهم من أصنامها من الحاهلية تطلبه كان ما 

)عزالله إلا عليه يقدر لا ما يطلبه بأن الأموات من يدعوه من استقلال أراد ؤإن 
لمامعبوده يتخذ إنما فالمثرك . ، ٢١ ٠١. . . الحاهلية إليه بلغ أمرلم فهدا وجل(، 
مرن! ورموله الله حرمها التي والأمور . . النفع من به له يحمل أنه يعتقد 
أودفعمنفعة تحده مما حفل فتها للنفس ياكون فد . . والقتل حر والالشرلئ، 
بحال،فيها حير لا التي المحرمات علن النفوس أقدمت، ما ذللثح ولولا مقرة، 

الI يقول انه ففوله، وعمله حاله يكذب المشرك ترى أنلث، ت دللئ، على يدل 
-انتهكت، إذا ِ ولحرماتهم لهم يغضبه ثم بالله، ويهم نولا الله، كحب، نحبهم 
ليسما عنهم ذكر إذا ميما به. ويفرح بذكرهم تبثر ويلله، يغضب مما أعظم 
اللهذكرت ؤإذا ، - الحاحاُتج وقضاء اوكربايت، وكشف، اللهفان إغاثة مءن فيهم 

.الفواند،صا-مآ)ا(نىاكم،
محمد• د ت (٠ وحا رعز الله توحيد وجوب رًالة ٠ النوكانى على بن محمد الإمام ( ٢ ) 

.٨ ١ ص المحقق، تعليق ت رانفلر ، ٨ ٠ ص الدحلي، هادي ريح ابن 
ومجموع.  ٣٨٣، ٣٨٢ص را، يم، القلابن الكانن _دارجالس_ه: )آ(انفلر 

•'٩ ص الفتاوى،ج'اآ، 



(اككوس وو1ء  Ld) ااظا0اد• من قبص 

.، وحرج١٣وصيق، وحشة، لحقته توحيده وجردت وحده 

لفضاء)ررسااة( أو روامهلة( واتخاذه )الرمن( تقديس : 'حقيقتهافي فالمالة 
الله..عد ولكفاعة الحاجات 

إخوانرسائل من ( ٤٢الرسالة)في جاء  ٠٠ت اكورمحن أديان في ص هكذا 
وبأتمنهمورمله بانثيانه الله الئ يتقرب من الناس س I قولهم ( ٢١الصفا)؛/
لهموالتعظيم المقرين الله علاتكة أو الصالحن، وعباده الله بأولياء أو وأوصيانهم 

آثارهماع اتثإلا تلمريق له فليس بهم ومعرفته فهمه فمر فان ■ • • اجدهم وم
والدعاءومشاهدهم اجيهم مإلئ والذهاب بسننهم والتعلق بوصاياهم والحمل 

وعندقبورهم عند والرحمة الغفران وطلب والامتغفار، والصيام والمادْ 
الأصنامص أحوالهم وتحرف آياتهم لتيكار أشيالهم، محلى المصورء تماثيلهم 
..،١١٠٠...لديه والزلفئ الله إلئ للقربة ا طلبذلك، يشاكل وما والأوثان 

الفرجمىاتتح أعظم من المقرين بأكابر الشدائد عند الاسغاثة  I١١ المالكي ويقول 
صحةفى الدار . .  ٠٠ت أيضا ويقول  ٠٠. العالمن. رب رصي ات موجبومن 

يشترطلا وأنه ، وجل( رعز ربه مل الرفع القدر به للمتوصل يكون أن التوسل 
كتابعن رصا رثيد يصد الشخ نقله وعا . ، ٢١ ٠٠ّ . الدنيا دار في حيا كونه 

نفهيرئ الله[ بغير التوّل ]أي: أنه الأمر في ما وكل  ٠١:القثور دعاة لأحد 
إبعاد،أتما الله[ عن أي.' ] محه الغف—ائت أبعدته المعاصي، بفاذورات ملطخا 

فيالحق وله حاجاته، وقفاء مهنالبه تحقيق من بالحرمان جدير أنه هدا من فتنهم 

1• ٢ ص ، ٣ ٢ ص مناهما، هذه : عن )١( 
.،صا*اانبق،صآااا)آ(ءن:

.صا-اأ. ٣٣٢-^٣. ٠ )آ(مجاةا.لار 



اكوصعطس 

الفهمهذا 

اكييةالأمثال اسطنما فإذا الئعم؛ تراثهم مكنون في م وهكذا 
زارمن ار ت نولهم منه نحد - الإملامي العالم قي التراث لهذا كنموذج ٠ المصرين 

حاجتهقفست رالمقدسة( والأعتاب الأضرحة زار من ! أي آآ حاب ما الأعناب 
__مخ قد الله أن في يتالخهس الأولياء في الثعي فالاعتماد را ، مراده ونال 

محماويآديوانا الرسسول حول يكونون . ٠ لها حدود لا )اميازات( المقردين عباده 
ءرأ،.قدرته ينشر 

منوالمفهوم ، أ؛ خلعه اصعق في سره يوضع  ١١ت أيضا التراث هدا محي ونحي 
حلمهوأضعف ومحيرة، غبّية أباب إلى السنندة القدرة ألها )سره( كلمة 

٠. . والأتلفال والمجاديب المجانن ; بهم مقصود 

الله،دين في الله( )رحمه الوهاب عبد بن محمد الإمام فقه دقيق من ولعل 
تعريفهمعرض في حاء ما ٠ . وحالهم الناس بواخ فقهه وإحاطة 
هوكما — بدلك علمه رغم — واصطلاحنا لغويا تحريفا يقدم لم حيث والإله، 
التوحيدحقيقة لهم موضحا ا زمنه في الناس واخ فيتة ح إلئ نفد بل ا معتاد 

العامةسميها التي هي الألوهية هده أن لافاعلم ت فقال طريق، أقصر من والشرك 
الذيوهو المر، فيه الذي الولي ! دهنا0 والإله . والولاية الر، ت زمساننا في 

ألهموذلك هذا، وأسباه السيد، ؛ العامة وتسميه ا والشعغ ، الفق؟ ت بموته 
هم،إلييلجأ الإنسان أن يرضن منزلة الخلق لخواص حعل الله أن ظنون 

•أيضا ويقول ، ، ٢١٥الله وبين بينه واسطة ويجعلهم بهم، وستغيث ويرحوهم، 

'٨ ٥ محي علي، عبدْ عرفة المحرومة، ممر دوالي )١( 
• ١٥٢صالوحي، مجموعة ضمن )مآ(رسالة)هديةدة(، 



(اككوس وراء  Ld) ااذااهادأ من قبس 

بلفظزماننا في المشركون يعني ا مبالإله ركوم\ةة[ شم! ]أي يعنون وإنما ر؛ 
هوالاعتماد، ! رداننا فى المشركون ~ه-يه يألذي هذا • ٠ . أر ؛ ويقول يدأ؛، ال

. ٢١١". . القرآن فيه زل الذي الشرك 

أولياءإن ت يقولون الوهادي\ن إن را ! أحدهم يقول واقعهم؛ في هي وكذلك 
أنقدرة لهم أن يعلمون لا ولكنهم قبورهم، عن الذباب لغ يتطبعون لا الله 

أنهالحنفي محمد عن وشلوا لإ، ذلك إلئ يتوجهون لا ولكنهم كله، العالم يقلبوا 
حاجتهب، ويطلقبري، الئ فليأت حاجة له كاث من رر ت موته مرض في قال، 

الضريحإلئ الولي من ري تإنما البركة أن : السائد فالاعتقاد » ، ٢٢١٠٠له أقضها 
تغييرعند يحدث ما ; ذلك من والأغرب بها، محت التي والملابس الماديل إلئ 

منقطع عليي للحصول الحميع عن يهنا الخاصة، الولي وعمامة الضريح كوة 
. ٢٣١٠٠.. منهم. يهللمب مبلغ أي ليال استعدادهم مع أوالعمامة الكوة هذه 

ترابمن يأكلون المرصئ بعض أن I البآكري صائح الحضرمي المؤرخ وذكر 
الأمراضتبدوفي الأولياء )ململة( ف؛' للثماءر؛ا، طلثا القبور تلك بعض 

ناليوشع( ومقام)الني ،  ٠٠والحيوان بالإنسان ذريعا فتلك تفتك التي العمومية 
مرفى الفرق إحدئ وتقول ، ٥١الأوارف، من مه وجدوا لما الزمن قدم من إكراما 

١حس التوحيد، مجموئ من ر ، الشبهات( ركشما رصاله ( ١ )  ١١٣صى ، ٠٢
الافغاني،المالفي الدين شص ٠ د ا القبورية ءق\ئاو إطال في الحشة علماء جهود : عن )٢( 

*٥ صرو ، ٧ ٤ صن فلهير، إلهي إحسان وتارح، عقائد الريالوية، وانظر ، ١ ٠ عل٢٨ 
، ١١٣ العربية،ع/ المجلة محصر، في الأولياء موالي ت بعنوان ه.نال دربك، فحي )م(ُهيام 

.ه،ص١٤٠٨٣٤ذرالحجة
٠صه٣٣ العقدية، الانحراس : )إ(اظر 

،٢١ ٩٢المشرق، مجلة الأردن، شرقي في المرارات سلمان، بولس الخوري )ه( 



دمءةءاساكءسينتح 

ومهلالثاكل، حلال وأنه ، للمرض؛ الشفاء دار ومزاره قبره إن رر •' شيخها 
ولكنعمئ، من نثفون يكانوا الرصئ إن وار ® الحاجات وياصي الأمور، 

،.١١®ا الأموات حي رصا احمد 

افنت مالوا فإنهم رر ؛ )الأرواح( تأثير في اعتقاد ت حشمتها في والمسألة 
اللهمن الألطاف نايه يزال لا )تعالئ، الله عند ومزية قرب لروحه الذي العظم 

فاض! منه وأدنا0 به روحه الزائر علق فإذا الخيرات؛ روحه علئ وتفيض رتعالئ، 
٤١٠٠٧١بعكس كما بواطنها الألطاف تلك من الزائر روح علن المزور روح من 
.، ٢١® له القابل الحم علن ونحوهما والماء الصافية المرآة من 

الاJيورنديةطائفة أبناء أحد الكيلأني، ن أحمناظر الشخ ؤيقول 
أهلزورأإائ ذلك وينسب ، ® المشايخ بأرواح الاستعانة ننكر نا فلرر الموفية 

الطيبةالأرواح ءذْ الإلهية القدرْ تستعمل أن من المانع فا رر ت يقول ثم السنة، 
منالقاسمي حن أحلاق الشيخ ؤيقول ، ٠ ا ؟ المفهلرب المؤمن لإغاثة ونقيضها 

فائرةوالصالحن. الأولياء أرواح وخاصة - المومنن أرواح إن رر ؛ نممها الطائفة 
ذلكآخر ؤيقرر ، ، ٣١® . . . الأجساد مفارقة بعد الكون هدا في التصرف علن 

عدةعلئ ويدل المدني، أحمد حبن الشيخ حكاه ما هدا رر ؛ فيقول المفهوم، 
فيموجودة الأرواح وكون القبور، وكثفا الأرواح، مخاطبة ت منها أمور، 

أوعليهم،ا الدنيلأهل تدعو ا وأنهالدنيا، بأحوال خبيرة ا وأنهالقثور، 

٧٠ ٥ ص اليريلوية، ( )١ 
. ٤٨صر والتركية، الشرعية القبور زيارة الحنفي، البركوي الدين محيى )٢( 
٧٨. ٧٧، ٦ ٩ , ص حمء/، ال ا حلالّسن، ، . .ضا،عق.اودها ع سيئة. الدس )٣( 

■. ,،(ط;;،,



(|وطذو،س وو|ء ها ر |وظاهاد■ من قبس 

,(()؛(الأرواح من والاستفادة 

لأنولآ؛ القام يزن الأردن شرقي فأعراب : واسهم به يشهد ما وهذا 
فيتكن الأولياء أرواح أن يزعمون؛' بل ، البناء ذلك في تقطن 1لحين الصأأرواح 
وشرب،أكل من احتياجاتهم جمح في كالبئر وهي جثمانها، يرقد حث المور 

•ا ١١ ٠٠والحوعيفيهم بهم، والثلوج'>ثر الرياح أن فدعون 
الدعاءإن  ٠٠؛ قولهالقبورية دعاة أحد عن رصا رشيد محمد الشيخ ويقل 
أحياءمنهم الموتى لأن ؛ مواء الأحباب هؤلاء من وبالأحياء يالموتئ والاستغاثة 

إن ٠٠ت آخر ويقول ، ٢٢١ ٠٠خارجها وفي فيها الأحياء أفعال يفعلون قبورهم في 
.، ٣١ ٠٠وفاتهم بعد يزداد الأولياء تصرف 

أنمعتقدين إليه، ويتوسلون ويبكون يركعون الولي قبر أمام  ٠٠والقبوريون 
ذلكولعل • • ، ٤١ ٠٠حولهم تحوم الطاهرة روحه وأن ويراهم، إلهم يفلر الولي 

ماموصع في ولي م>ث أكثر اجتماع بأن الاعتقاد يود  ٠٠! التالي الاعتقاد يوصح 
قبولها،ومدئ الشناعة قوة في يهم . . أولياء(! سميه)رابطة أن ممكن ما أو 

.. . منهبالقرب أو القطبح صريح حول الأولياء مقابر بعض وحول يفر ما وهر 
)البركةأن فالأهم مجهول، مانحي في تتوارئ لأولياء)الخوار( الدانية والسيرة 
رء،.الشفاعة(« فعالية في هم تالخماعية 

,٩ • ١ ص المشرق، مجلة الأردن، قي ف في المزارات سلمان، بولس الخورف )١( 

.،ص٦١٢)٢(ادار،ج٣إم٣٣
٠ ٧٤ص وتاريخ، عماتي ا البريلوة )٣( 
.ءس'*آة محايق، مهدر درك، نمحي هيام )٤( 
•٨ ١ ص المحروسة، مصر موالي )٥( 



دمءْطساكوصح

زالح;ه دماؤها ولا لخومها الله بمال : لقوله)تعالئ( مناكلمة وفي 
Iفائدة  ٠١ت فيقول القبورية؛-)الأرواح( علاقة حقيقة الملألي يوضح [ ٣٧

اجتمعالأولياء بعض أن الله( )رحمه الغازي مرحان أبو الفقيه صاحبنا أحثرني 
فاجعلهابصدقة لضريحي أتيت إذا الشخ؛ له فقال ثتي، الالعباس أبي بالشيخ 
الذبيحةبدم ينتفعون وهم للفريح! مالازمون الخن( من لأن)الروحاني؛ن ذبيحة؛ 
.)١( فائدة(( كبير منها لهم يحصل لا فإنه غيرها؛ دون وفللفها 

كثترأمنأن بالتصرف أرواح)الأولياء( تاُير في القبورين اعتقاد يؤكد ومما 
ووجدالخوارق، في الن( فم)فر -ماتهم معظم في كانوا المقبورين هؤلاء 

عاشبالأردن معان في الله عبد الشخ فمماتهم؛ بعد ذلك فيهم القبوريون 
عشيرتهفي يجد فلم والوعيد، بالوعد القوم يندر حطيبا وكان والتقوئ بالصلاح 

ماعلى كثير يثقاء كراماته الله أظهر أيامه استوفئ فلما ويحفظه، كلامه يحي من 
فيالأضرحة أشهر من ضريحه يعتبر الذي رضوان أحمد والشح . زعموارى. 

بلاءفي سنة نحوالثلائن فضئ  ٠٠أنه كيفا روئ الخدبثا، العصر في مصر صعيد 
بعمهمله تمنن حتن بغيضا، إنسانا فيه ووجدوا فريته، أهل كرهه حتن ومحنة 
أندائما لهم دعوت بل عليهم، أدع ولم منهم، بج أغفلم )ولكني . .الموت.

• ٢٣١* ا( وأيديهم قلوبهم الله يرقق 

فيءل-هم مر صالحا شريفا عفلموا الأكراد أن  ٠١حد إلن الأمر صل ول 

.٣٣ص• العقدية(، )الانحرافات : )ئ(ءن 
.ص\/'ا، المشرق، مجلة الأردن، نرش في الزارات )٢( 
٠ ٢٩ص ، الحرومة مصر موالي )٣( 

هامش، ٢٣صن والسياسة، الساسة بان الصرفية الهلرق بيومي، مليمان زكريا . د ( ٤ ) 



(الطتوس  cljj Ld) 1اظام1تا من قبس 

.)٤( بها« يوملون مة عليه لموا قتله أرادوا فيه ولحبهم مفره، 
ياشخ يا  ١١المرية الثعسة الأمثال فمن الشمي، اكراث م م وهكذا 

صاحبيا ياشخ • أى ، التربة؛٠ في بحبك الدنياعنت في يحبك ماكنتس ابوقبة 
فيمماتك بعد أحبك وأصبحمى الدنيا حياتك في أحبك أكن لم الضريح قبة 

فيهمرغوبا أصبح ت أى  ٠١سكر0 بض المقبرة راح ما بعد  ١١أيضا ومنها المقبرة، 
عن)الروح( انقمال في إلا والممات الحياة بين فماالفرق . . الكر مثل 

.الحسد؟!

بمشاعرإل4 رالتوج4 وصاحبه القلوب؛اكربح تملق : حممتهافي والمسالة 
الإجلألوالهابة..

والاحترامالتعفليم من يعطونها القبور عباد فان  ١١؛ حالهم يشهد هكذا 
اجد،المفي لايفعلونه  ١٠الموتئ علئ بالهمة والعكوف القالثs ورقة والخشؤع 

.( )١ « منه قريب ولا نظيرْ فيها لهم يحمل ولا 

لقبورتعظيم هدا بل فقال الشيتلمان، غرهم  ١١أن ذلك ش السيب ولعل 
بقربهميتم غلوأ، بهم وأشد تعفليما، لها أشد كنتم وكلما والصالح؛ن، المشاخ 
٠)٢، # أبعد أعدائهم ومن أسعد، 

القبرهدا صاحب إن  ١١؛ يقول الذي القبوريين، مثاح أحد يقرره ما وهدا 
حبمريديه بين قبره في الماء من ينزل الذي الور يولع إلياس محمد شيخنا 

!٩٨ص ءا، اللهفان، إغانة )ا(ايناشم، 
.١٨٩ص )أ(افبق، 
١ص ر"آ(الديربندية،  ١٣٢



|كءحيدءا1و نمءة 

أورسول أو بمي متعلقا كان من كل ار I ونالوا ، ، ٣١# به والتعلق الارتباط قوة 
.٢١١((الشدائد في يبده وياحد يحضره أن له يد فلا ولي 

والعلقالارتباط قوة إيران علن حرص كلما غيه في القبوري توغل فآكلما 
)نرحفي الرومي اين نال ذلك وفي فيه، وغلوه تعظيمه وئدة يالفريح 

والدعاءيالولي الله علن الأنام أن الحهال عقول في الشيطان قرر قد  ٠١ت المختار( 
،٢٢١((الشرك في يدلك فأوقعهم حوائجه، لقضاء وأنجح تعفليمه، في أيفر يه 

يذكرأن يخنن أنه علن متوالية دفعات يالله الأعرابي م يقففد  ١٠ذلك وعلن 
—وصحوم رار الأمحر )مظهلأنه واحدة؛ رة ميالكدب )ثعب( اسم 

القرية،صريح يصندوق م يقلماذا التجار; أحد سئل وعندما الخف1ات(اارآا، 
الله،يقم يرضون لا هنا إنهم  ٠٠ت أجاب زيائنه؟ يحاب عندما يالله م يقولا 
.فلانءر؛،. ليدنا الضريح أوسور الضريح ندور صندوق م يقإلا يرمحون ولا 

•• وصاحبه؟ يالضريح القل_\ وتعلق والرهته والإجلال للتعفليم إلا هذا فهل 

الزائريهجع  ٠٠ت يالأردن هارون( فمقام)النبي ; عديدة ذلك في وأحوالهم 
 )_ijالعاقرالمرأة ونزور والحبور«، المسرة من يوصف لا مما فيشعر ظله تحت )؛

■■ وتضع دمؤع وتقبله الضريح وتحتوأمام خانعق، حافية  ١١يوسع( مقام)النبي 
وفييغادرنه ثم والصالة ياكوم أسواره ين العلويلة الليالي يرقدن من ومنهن 

•٦ ٠ ص ا وتارخ عقاتد - الريلوية )١( 
العموميسلطان بن لمحمد المدد، الميت من الطالب حكم في الصمد الواحد الله حكم )٢( 

الحفي،صْآ.
٨• ٥ ص الأردن، شرقي في الزارات الشرق، مجلة )٣( 
.١١٧ص الاعتماد، وثرك الأضرحة : دهسة الكرم عد د. )٤( 



1 ) 1وظام1ت• من قبص  cljj Ld وطنو،س)

لأنقلب؛ لها بمرح ولا ثغر لها م يتلا ® وند ، * والمرات الامال هن أنف
اJاداةمصائب من مصيبة فكل الولادة؛ عن رحمها ربملوا ند )الغلادن( الأولياء 

ووفاءبالالأ؛اكادم سمإماشالأرواحئئإليالأولهىُهدأبمدوي 
مر؛هموقفا محدمجايصف أبوالثناءالألومي التعلق هدا ويلخص • • النذور،ارا؛ 

لهاينال أتيناقرية حتئ ® ت غينول وادزارات، للأصرحة زياراته احدئ في 
..  ٢٢®أ)بروحانية( منه نحس فلم زرنا0 ئد ثلجية قبة عليه قبر وهناك رئارحن( 

فيأمتعن لم إش ® • اكعلس بعبد ه نفالمسمي رصا أحمد البريلوي ؤينول 
يه،أستغيث أستغيث وكالما القادر، عبد الشخ بغير أّتغث، ولم بأحد حياتي 

باسمهالتملق أردت وعندما آحر، بولي وأراس—تعين أستغيث أن حاولت ومجرة 
ينهلقأن يابئ اني يفإن ، غوناْ( دريا إلا نعلمت، ما تعانة والاستعانة للاس

تيميةابن الإسلام شخ يرصده النفي الوقف وهذا . .  ٢٣١٠بغيره الاستعانة 
بالفرحمنهم كل تملئ، حب، القبوريين تفرق عن يتحدث عندما الله( )رحمه 

فيهماحيلماكان القبورمالمتخذون ولهداكان  ٠٠''فيقول إليه، ه نفتتوق الذي 
متيرعهميعفلمون قوم فتجدكل وكانواشيعا، ديتهم قدقرنوا فيهم ما الشرك من 

منغيره دون به معلقة وقلوبهم ، يستجاب، نره عند الدعاء ت ويقولون أونبيهم، 
كلوالأيام الكواكب عباد أن كما مه، أفضل كان وإن والصالحض الأنبياء قبور 
.٢٤١®منه أقفل غيره كان ؤإن يالهه ما فهويمد هواه، إلهه اتخذ قد منهم 

. ٩١٢م ، ٩٠٢ص را(.جاوةالمثري، 
.صUn )؟(الانحرافاتالمدية، 

ص٨٠إلهي؛لهر، إحسان اليريلوثه-ءقائددتارءخ، • عن ( ٣١
.>ة(.جموعاكاوئ،جب؟،صإ؟ا



دمءةءا1و|كوسد^--ِآ 

مرهالمد النخ  ٠١! الثمي التل مقول الشمي، تراثهم في هي وهكذا 
مسألةI والبعد به، ممطؤع مؤكد مره البعيد الضريح صاحب ؛ أي ،  ٠٠باغ 

الالذي إليهم والقريب لغيرهم، قريب هؤلاء إلن ية بالنالبعيد فالفريح نسبية، 
غيرْ؟من أكثر مرغوبا المبد الضريح يجعل الذي مما غترهم، عن بعند يرغونه 

عنهيعبرون ما وهذا تولده، فى البعد يساعد الذي وحنينه القلب شوق إنه •  •
فتعلق. .  ٠٠محة تزيد النيء( )بعض حبة ابعد  ١١ت يقول آخر مل في عامة بصنة 

صريحأي إلئ تمضي لا الزائرين وآلام أمال رر نجعل ومحة ورمة رغبة القلب 
تاييرلهم المكساني، والبعد يالثماعة، واختصاصه الولي شهرة ولكن بالمصادفة، 

جذباأكثر يصبح السمر مشاق إليه سكثد الذي فالصريح الزيارة؛ نصد في كثير 
ا.١ ١  ٠٠وقت أي في زيارته المتاح القريب الفرح ذلك من ورهبة 

:الخاولأت 

وإننافدة. وسانلة قاهرة قوة أنها الأضرحة في عتقاد لالآ يدفعهم الذي ا م٠ 
)ومحيله(.؟و روامحطة( اعتبروها 

محرإلئ - أدق بتحبير أو. الأرواح، إلئ ذلك لإستاد يدفعهم الذي ما و٠ 
طر؟نجبي 

أولغرصاها جلب نحوها قلوبهم بمشاعر التوجه إلئ يدفعهم الذي ما و٠ 
.. هم؟ أنففي والحبور بالمرة للتمع • • أو •١ مقرنها 

إلئواعتماد تقديس إلئ واحترام ذكرئ من بالرمز العلاقة نحوك اذا مل٠ 

. ٨٢، ٨١ص ، الحرومحت مصر موالي ( ١ إ 



(اوطذو،س وو|ء ها ) |اذالاماد• من قبص 

•؟ وانحداب تعلق 

)التأله(هوإثبلع نفليره علئ غيرهم وحمل ذلك كل علئ حملهم الذي إن 
)رحمهتيمية ابن الإمام يقررْ ما وهذا الحق؛ للاله التاله من المحرومة قلوبهم لدئ 
معبداقلبه صار قد له، عبدا لله، مخك' محبا يكن لم ومن رر I يقول حين الله( 

ويكونسواه، ما كل مءن إليه أحب الله يكون بحث ، له ثريك لا وحده لربه 
•٠ . الثياطن قلته علن وامتوك الكائنات تعثدته امؤإلأ حاصعا، له ذليالأ 

معرصاالله علن مقبلا حنيفا يكن لم إن فالقلب فيه؛ حيلة لا ضروري أمر وهذا 
إلنمحتاحا حلق الإنسان فان رر ! أيضا ويقول ، ، ١ ر مشركا،، كان مواه، عما 

غايةيكون مراد من لها بل ولا دائما، مريدة ه ونفيفره، مجا ودير ينفعه ما حلب 
القلوبنملمثن فاد وحده، لله إلا ذلك ولير به، وتطمئن إليه لتسكن مطلوبها 

التيالالهة من غيره عبدت ; الدين لله مخلمة القلوب تكن لم فإذا . ..بهإلا 
يرهغ ادة ببعبالله أسركن فهم، لأنفرصوه ا ثيالناءس أكثر ل.ها ثيع

واّتُاض<«لى.

فمن ١٠! يقول حين ، الله( )رحمه القيم ابن الإمام تلمميزه أيضا ذلك ويقرر 
يحبهما يترك لا العبد  ١١؛ ؤيقول هواها،ر"اا إلهه كان ومولاه مالكه إلهه يكن لم 

الفتاوى،مجمؤع ؛ وانفلر  ١٠ ٦٦؛ ٦٥صر عيون، بنير محمد ت ت العبودية، رصالة ( )١ 
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ا. ٤١٠٠محبة لاقواهما محبة أصعقهما يترك ولكن ويهواه، يحبه ل؛ إلا ويهواه 

دراساتأيدت ® شو احديثة، انية الأنالدراسات أيما تقرره ما وهذا 

عندموجودة الدين إلئ الحاجة أن الأديان وعلم الإنسان[ ]علم الأنثربولوحيا 
وهوالقدم مند فالإنسان المجتمعات، جمع وش العصور كل في الناس جمح 
حالقالآكون، علئ مسيطر قوى أنه يعتقد إليه، ويتوسل يعبده، إله عن يبحث 

فيالباحثون عاليها أجمع حقيقة الغهلرة هذه ار ا، ر١  ٠١ممون لا حي نيء، كل 
يتدينالعصور أفدم مند الإنسان وجدوا فقد والحضارات، والأديان الأمر تاريخ 

مدنالتارخ في وجدت لقد الورمحن! كبار أحد قال حتئ باله، ويؤمن ؤيتعبد 
باددن مأبدأ توجل لم ولكن حمون، ولا اح، محولا ور، ع قبلا 

الأديانعلماء يتفق يكاد رر ؛ أبوئهبة محمد محمد الدكتور ويقول آ،  ٢١٠٠معابد 

)لأوس(معجم الحقيقة هذه عن عبر وقد الإنسان، في غريزة التدين أن على 
حتئالبشرية الأجناس كل ين مشتركة الدينية الغريزة إن I بقوله العشرين للقرن 
وكا، الإلهي؛ بالعش الاهتمام ؤإن الحيوانية، الحياة إلن وأقربها همجية أندها 

الغرائزهده وإن انية، لالآنس_الخالدة الحالية المزعات احدئ هو الطبيعة، فوق 

.( ٣١٠٠تذبل ولا تفض لا بل تخفن، لا الدينية 

Iفقال صدق، لحظة فى المادجدة كبار أحل أنهلقت التي هى الغردزة هذه 

صوالأديان والأشاء بالل الإيمان كيلك الألفاظ، تسقطها لا الكبيرة الحقائق ررإن 

النمسعلم صوء في النقية الصحة مرمي، ابراهيم كمال ٠ ود ; عودة محمد محمد ٠ د ( ١ ر 
M'T■ص والإسلام، 

.ما،ا، الإيازوالحاة. اكرضاوى. يؤمن، )آآ(د. 
.٦ ٩ ص والسنة، الخرآن ضوء في النوية السمرة )٣( 

.١ • • ص والحياة، الإبمان اكرضاوى، يرسف )أ(د. 



(اككوس وواء ما ر ااظل^د* من قبس 

.ر؛آ (( Ujc_1 فيها تشكك أو نضعمها أن يمكن لا التي القوية الحماس 

أنكال- الإلحاد أهل عند حتئ . )الرم( علئ أصفت التي هي الغريزة وهذه 
فيللدين مكان لا الذي الشيوعي كالظام نظام ظل في ذرا ، ورالمداسة( الهابة 

الديني،اس الحه—بصغة الديالكتيكية يالمادية الإيمان اصهلح العلمي، فكره 
الدينية،والواكب الاحتمالات سمة والأستعراصات الاجتماعات واتخذت 

فهموالرمل؛ المديس؛ن هالة دونها بهالة الدولة و ومومحالنفلرية واضعو وأحيهن 
الفخمةتماثيلهم هي وها تغرب، لا التي بالشمس أو بالخالدين، يوصفون 
فيالحماهير علئ تهلل - والأيفونات الدينية التماثيل مكان حالت، وقد وصورهم. 
وئهيالخاصة، اكنهم في الأفراد وعلن العامة، الماني وكافة اuحات 

الصفوفوتصعلفح الملايين، إليها نحج مقدمة منارات إلئ تحولت، وقد قثورهم 
منالمقدمة، الكتب، يمثابة فهي كبهم أما نفلرة، الماء أحل من لساعات حارجها 

إيلهم)كالحرسالبعض ويبيت، بل الخيلآ، فيها فكرة إلئ ينب، أن التجديف قبيل 
الشرور، تصرفحنن وماندهم تحنإ أو جوارهم إلن وهي الصين( في الأحمر 

ءنهمأ«راا.
:مها أمور، عدة المورين يحرك هوالذي التأله إفباع دافع بأن القول ويزيد 

فيوفية لاعتمادات امتدادأ تمتم القجورية الاعتقادات بمض إن ; أرلأ 
،الدينية( )المهرجانات كتابه في ٠ ؛الي،كر راإليه ار أثما وهذا مابقة، جاهليات 

بينهوة القدماء المصريون ير لم السماوية الأديان لفكر وحلافا  I٠١ يقول حيت، 

،٢٢٦ع/ العربي، مجلة الصالحين، الله أولياء حقيقة في تآملأيتط أمين، أحمد حين )١( 
.١٣١ص ه،  ١٣٩٧رمضان 



دمءةءاساكوست

يعدخاصة الفارق، وصوح رغم مندمجن، اعنبروهما بل ان، والإنالإله 
شيءعلى يحمل الٍت بأن رامح اعتقاد عن نتجت معينة علاقة برز إذ الموت؛ 

البامحلنعالم بأن اتلة البعن البعيد أوالادعاء القول ممكننا ؛ لذا. . . القوة من 
لحقاندمباشر استمرار هما ؛ والقدين الأولياء في والاعتقاد المحاصر التهبي 

.ا  ١١ا؛ الحدث الحجري أوالعصر اليوليتي الحمر في القدممة ممر 

فىائدة مكاث وثنية لعادات امتدادا تعتبر القبورين ؤلقومى بعض إن كما 

محنلدين اسية الأسالتعاليم امتزجت يكتجرأما  ٠١الإسلام، فل أجدادهم 
علي،التعرف يتعذر جديدة صورة ذي ناغ عن أسفر امتزاجا الحلية ؛العقائد 
أو، أوالذكاء الحث، من، دائما الثعوب كانت وقد فيه، الأصلية التعاليم 
بالحمائدتمسكها تمرار لاسجديدأ )دينيا( ا اسأيأوجدت بحيث الضازل، 
لقيتالتي العادة تلك ، اء الأوليتقديم، I العادات هذه وأول  ٠١،  ٢٢١٠الميممة،

' التاريخ،فجر منذ بهليعتهم لارتياؤلها المصريين نفوس في، وعميقا سريعا رواجا 
الف^^بجذور يصل هم وتقديالوُول، أجاد قوى الخميلة اجد المسيد ففكره 
،، ٣١ ١١. . والسنة القرأن ش لها سند ولا الفرعوز، العصر منذ المصري الدينير 

إضالقدماء المصريثن ألهة نحول القبض، والعصر القدممة ممر مؤرخو لاحظ رافقد 
مكانفي تغيير أي دون الإسادم، تلمل في أولياء إض ثم المسيحية، قلل في قديسين 

في،الأولياء أحد ممولد الاحتفال عيا يحدثنا مئامحآ فماسبيرو . . . والتقديس الحثالة 
ممارسهاكان التير بالهلقوس الشبه شديدة تلقوسه إن ويقول ، ؛الههيا> أخميم 

.٢ ٤ - ٢ ٣ صن على، ءبد0 لعرفه ، الحروسة( ممر رموالد عن آ ١ ) 
. ١٣١صط ٠ سابق مصدر ، أمين أحمد حين ( ٢ ر 

٢١ ٨ صم، ة، ياموالة ا،أالبذن الحرفيق ال2لرق بيومي، محليمان زكريا رم(د. 
. ١٣٦صم، ا س-اووا مصدر ، أمدن أحمد ح؛ن آ ٤ ) 



(اككوس وو1ء ما ) اوظا0اد، من قبس 
^ّ—^—اسسس—ا—سس)جا

.٢٤١٠ذاتها احميم قي المرض قدمام 
أحمدأمنالأستاذ نذكر ، . , الإسلام علئ سامة ال الواإاقامة عادة وء 

فيسطة تل ني الوالد يقيمون كانوا القدماء الممرض أن مرودوت. عن قلا ن. 
كالاحتفالالمهلي، العمر في وكيلك وغيرها، الحجر وصال الشرقية ماJيرية 

منالإسلامية يالمحبغة فمبنوها المسلمن إلن انتقلت ثم القبهلية، السنة يأول 
ءلقوسح الوالد م9لاهر نشايهن ومكال.ا . .  ٢١١ ١٠إسلامية أحداث حلال 

معبدداحل تقام كانت الش نالهلقوس الوثنية؛ بالالهت السائمة الاحتمالات 
رأييمولد في تتح اش ذاتها الطقوس هي الفرامنة عمر ش )آمون( للإله الأقمر 
ظاهرةوأهم نفسه، الأقمر معبد داحل صريحه يح والذي الأقمري( الحجاج 

التكثيرصيحات وّهل المريدين حمؤع يجرها الش الراكب تلك ت الولد هدا قي 
عمورفي الدينية الهرحانات في يحدث ماكان علمن بفللاله يلقي مما والتهليل، 
فيا دورأرئيتلعب الي القوارب من عدد الألهة لمعظم كان حيث المراعنة، 

معبدمن تخرج الراكب كانت )أويت( مهرجان ففي ، الدينية الاحتفالأت طقوس 
البماخرأدحة ض النيل صمحة علمن تتهادئ مهيب ديني احتمال في الأقمر 

لزوجهواحد ثم ، )آمون( للإله الأكبر القارب وكان والدعوات، والصلوات 
.. )حنو( لاينه والآحر )موت(، 

ذكرنا،كما الأقصري( الحجاج )أ؛ي مولد في التقليد هدا يستمر الأن ؤإلئ 
أبيبمجيء مرسهلة الموارب هذه أن علمن الأقمر أهالي تأكيد س الرغم علئ 

)عبدمولد في أيما ه نفالتقليد يحدث كما . . إليها أويحجه مكة، س الحجاج 
.. الممرض قدماء آلهة من معبدإله طلل علن مرْ أيتم الذي القنائي، الرحيم 

.السابق الصدر أيضا وانغلر ، ١٣*ص والسياسة، الساسة ض الصوفية الهلوق ( ١ ) 



دمءةء1س|اتوسح

)شطا(بلدة في لهم منارات إلئ يحجون القدماء الصريون كان كذلك 
مولدفيه. الوالد ؤإحداث الإمحلأم لحول بعد - هناك يمام وصار دمياط، قرب 

راا,شهنا( )الشيخ أمموْ لولي نوي ي

إصافةالإسلامية للرموز الخاطئ التقديس إلن ءائد ذلك مشاكل ولعل 
الأمريبدأ ففد حاهاJتهم، في يعغلمولهم كانوا من علن الماسي القياس إلئ 

كانواالذين ص بأقل ليسوا الأولياء بان والزعم الإسلامي ارمز تعظم في بارهمة 
محبوداتهممع يمارسونه كانوا ما بمل فيعفلمولهم جاهليتهم، في يعفلمولهم 

٠الوثنية 

قربمزعوم قبر علن المام )هلال( الشيخ صريح أيضا ذلك أمثلة ومن 
.. )القمر( يعبدون القدماء كان حيث دمشق، 

و)ادديثة(،القديمة ارئنيات في معروفة الأشجار عبادة فان وكذلك 
إلئقائمة شجرة صورة فى القثورين عند ارثنى الانحراف بهذا التأر ظهر وقد 

قطعيحظر ما وكثيرأ فيها، كن نالمقبور ارلي روح أن يزعم الضريح، جوار 
،المحير وسوء بالخزي يتلفها أو وم2لعها من ويهدد ، ارلي بقبر المحيتلة الأشجار 

يقدسهاالتي للأثجار كثيرة أمثلة التوفيقية خهلهله فى مبارك باشا على أورد وقد 

أوالأمم معروفي غير أولياء أرواح كنها تأنه يزعمون والتي ، مهر في العامة 
زيتونشجرة دمشق قرب توحد كما ، أ )حضرة( الشيخة يمولها ولية روح 

خصوصاالنساء إليها يحج كان )زيتون(، الت العامة أصمتها مقدمة عتيقة 

،٥ * ص مصر، فى والسباسة والصوفية ، ٦٩ص ة، ايحروممممر موالي ؛ نثلر ا( 
،١٣٧ص ، اللطف عبد فهمي لمحمد ، ممر في الدراويش ودولة البدوي يد وال

. ١٣٦ص ،  ١٣٧ص اس، أوبء حقيقة ز -أملان : ومقال 





دمءةءاس|ودوس

صندوقأوالدير ة الكنيمدخل في ويوضع منه، أورجاء أمسة نحفتق في 
نورتوجد  ١٠اليهود وعند را،، هناك ندح التي الأضاحي توهب كيلك للندور، 

السنةمن معينة مناسان فى 1الآلأف الناس إليها يدمس< معروفة مشهورة 
وكثيرأ. فيها أمنياتهم يكبون التي الأوراق عندها ويرمون بها ويتركون يزورونها 

تلحنهاكي القبر؛ علن يضعونها وغيرها الزيت كقناني معهم أشياء يأخذون ما 
،٢٢١#يعتقدون كما أصحابها عن الشر وتدغ بها فيتهلبون صاحبه، من البركة 
فيالقبورية مشايخ أحل ادعاه ما علئ معقبا رضا رشيد محمد الشيخ ويقول 

ب4يحتج كان ما عن ارهدا I للشماعة وامحملة والأضرحة القبور اتخاذ وخ ت
النصارئبعض يفعله ما وهو . . . عنهم )تعالئ( الله وحكاه الأولون المشركون 

كهنةعندهم ليس الهندوس أن تفلنوا ولا  ١١! أيضا ويقول ، # القدسن قبور عند 
بانهملهم واحتج . . . الأزهري العالم هدا تأول كما الوثبة بدعهم لهم يناولون 
البل ه، بنف)تحالئ( الله إلئ ينقرب، أن لأحدهم ليس المنبوذين، الهند كأنحاس 

صوفيةعندهم ليس أنه تظنوا ولا زلفى، إليه ليفربه المعقدين هؤلاء أحد من له بد 
بل،  ٢٣١٠وتأويله فهمه في وغيرهم الإنجليز علماء أكر حار ما الخوارق من لهم 

إلئوتحولت بوذي لقديى أوآئارأ عفناما تقم كانت مزارات الهند في وجدت 
الإماممتابعا الدوى الحسن أبو الشيخ ويقول ا،  ٤١الأولياءأ أوأثار ءذلام 

معؤلريقا الهند في الأوثان اد عبسلمك ا مأنه ت رروالحاصل ذللثح! في الدهلوي 

. ٧٢ص المحروسة، مصر موالي ت انفلر  ٢١١
فيالحاحامين ندحل ءلاهرة علن مياسة اعنراخات مقالء حن، هادي جعفر )٢( 

.ه ١ ٤ ١ ٩ ،■/ /  ٢٩،  ١٣>  ١٣الحاة،ع/ جريدة الإمرايلة«، الانتخابات 
.)م(مجاةادار،حآ،مآآ،صآالأهاآ

. ١٣٥صن ا مصدرسابق ا امن أحمل حسان )٤( 



(اوطنو،س وو1ء ها ) ااظا0اس من قبس 
-ّريااا

والشهداءوالأئمة والأولياء الأنبياء مع السلمان من الأدعياء وملكه إلا آلهتهم، 
وذراعابنبر ثبرأ المثركن من جيرانهم س واتبعوا والحنيات، والمالآد^كة 

والمشايخالأولياء قبور حول يدور كان ما وكل  ٠٠! أيضا ويقول ، ، ١ أ  ٠٠. بدرنع. 
المسلمنغجر معابد في تنجز كانت التي والتفاJL- للأعمال ناجحا تقليدا كان 

الطلبومديد بهم، والاسعانة منهم تغاثة فالامسعندهم، القدبآت وقبور 
الشيحويذكر اار٢ا، . . . بينهم شائعا عاما كان ذلك كل إليهم، والضراعة 

أبىقبر الهند[ ]فى بنارس ررفى فيقول; التشابه، هذا من صورة رصا رميد محمد 
عآ'بامه ون يعب إنهم I )ويقال أأمه وقبر زوجه وقبر اللام( آدم)عليه البشر 

علىالمومبن أمير كقية  s٣؛الذهمصفحة قباب نحت وهى ، قضاته وقبور الهلبيعة( 
والتمسححولها بالئلواف تعبد القثور هذه وجميع . . . غيره وقباب النجف في 
الخشؤعمع معبوداتهم، تماثيل من كغيرها عندها والأوراد الأدعية وتلاوة بها 

يالتاريخالجاهل يحسبن فلا ا، وكهنتهدنتها وللها والنذور الأموال وبذل 
هذهأن يعتقدون الهند وثنيي علماء أن فيها أوالتعثدات والحل الملل وبعنائد 

.، ٣١٠٠عبادتها في قة فللهم ليس وأنهم بنمها، وتضر تنفع الأشياء 

عون()الشرض مكة شريف أن اكشابه هذا في الغزئ ذات الهلرائف ومن 
اعترضالقباب؛الحجاز، جمح هدم في عبئ بن أحمد للشخ امتجاب عندما 

الاسلجمح أم حواء أن بحجة ، حواء قبر هدم علن جدة في الأجانب القناصل 

الطفيالدين نص . د ، القبورية عقاثد إبطال في الحفية علماء جهود ت عن نقلأ ( ١ ) 
.٤٦١ص الأفغاني، 

القاسم،الووو؛، عبد لمحمد التاريخ، في مرة لأول الموفة حمقة عن الكنف : عن )٢( 
.٧٨•ص 

؛ ٢٢> ص ، ٣٣٣ج٣، )آ(مجاةا.كار، 
٠ ٣٠٤ص الانحرافاتجالمقيئة، : ر؛(انظر 
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