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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  املقدمة
من يهده  ،وسيئات أعمالنا ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،ونستغفره ونستهديه ،حنمده ونستعينه ،إن احلمد هللا

وأشهد أن حممداً عبده  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،اهللا فال مضل له
يا أَيها الَّذين (( ..]33:التوبة[ ))ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ(( :احلقأرسله باهلدى دين  ،ورسوله

اس اتقُوا ربكُم الَّذي يا أَيها الن(( ..]102:آل عمران[ ))آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ
 قُوا اللَّهاتاًء ونِسرياً واالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ امحاَألرو اَءلُونَ بِهستي تالَّذ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم * يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً (( ..]1:النساء[ ))إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً
   .]71- 70:األحزاب[ ))ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

  :أما بعد

وكل  ،وخري اهلدى هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا ،فإن أصدق احلديث كتاب اهللا 
فإن اهللا أرسل الرسل ليخرجوا الناس من الظلمات  ،مث أما بعد ،وكل ضاللة يف النار ،وكل بدعة ضاللة ،حمدثة بدعة

   .ه هللاليكون الدين كل ،ليخرجوهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد سبحانه وتعاىل ،إىل النور

وإىل الشرك  ،وإعادم للظلمات ،وصدهم عما جاء به الرسل ،جتياهلم عن دينهماولقد عملت الشياطني على  
ولكن اهللا تعهد  ،فهو خامت األنبياء ،وبعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم ال نبوة وال رسالة ،والضالل واالحنراف

حىت يأيت  ،ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم ،عليه وسلم احلق حبفظ دينه وبأن يبقى طائفة من أمة حممد صلى اهللا
وأخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من  ،أمر اهللا وهم على ذلك

 الضالل ومن أشد الداعني إىل ،ودعاة الضالل على كل سبيل ،وما ذاك إال ألن عوامل اهلدم كثرية ،جيدد هلا دينها
وشوهوا وجه اإلسالم مبا نشروا يف األمة من وثنية  ،ونقضوا العقيدة ،الذين غريوا الدين ،واالحنراف املتصوفة القبورية

   .وخرافة وجهل وضالل

وكم هائل من البدع  ،نصيب وافر من القبورية -إحدى حمافظات اجلمهورية اليمنية  - ولدينا يف حضرموت 
ومن تلك البدع ما حتفل  ،شرقي وادي حضرموتاملعروف افات خرافة قرب هود يف املوضع ومن تلك اخلر ،واخلرافات

   .وغري ذلك من املخالفات ،وفنون من اللهو احملرم ،ومظاهر وثنية ،به زيارة ذلك القرب املزعوم من طقوس عبادية

ن أكشف النقاب عما وأ ،حاولت أن أثبت عدم صحة وجود القرب يف ذلك املوضع ،ويف هذا البحث املتواضع 
هدي  - بشكل خمتصر  -وبني ذلك أوضحت  ،ودجل وخرافات ،حتتوي عليه تلك الزيارة من بدع وضالالت
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وأن تلك الزيارة وما  ،وهدي اليهود والنصارى يف ذلك ،وهدية يف زيارة القبور ،اإلسالم يف التعامل مع القبور
البحث إىل مقدمة وأربعة ت موقد قس ،دي املسلمنيلى هدي اليهود والنصارى وليس عإمنا تسري على ه ،شاكلها

والذي أحب التنبيه عليه يف هذه املقدمة أن  ،والفصول إىل مباحث ،األبواب إىل فصولوقسمت  ،أبواب وخامتة
ت أا وإثبا ،تأصيلها ااعدوحماولة  ،هو جتديد وإحياء هذه الزيارة من نواح خمتلفة ،الباعث على كتابة هذا البحث

وإيهام القارئ البسيط  ،واالستدالل عليها باآلية واحلديث ،وإلباسها لباس السنة ،وتربير ما فيها من املخالفات ،حق
وتأويل املفتريات اليت اخترعها من ال خالق له بأا  ،لْ مروجيها حقوكل ما قيل عنها من قب ،أن كل ما فيها حق

 »يف ميزان الشرع -عليه السالم- زيارة نيب اهللا هود «اليت كتب عليها كما فعل سامل الشاطري يف رسالته  ،حق
   .»مع العالمة سامل بن عبد اهللا الشاطري«

وكما فعل فهمي عبيدون يف  ،مفعمة باألدلة وتوضيح شبه تثار حوهلا ،وهي رسالة حول زيارة نيب اهللا هود
وكذلك الرسالة اليت  .)هـ1419(ليت طبعت عام ا »الدر املنضود يف أخبار قرب وزيارة نيب اهللا هود«رسالته 

  »بذل اهود يف خدمة ضريح نيب اهللا هود عليه السالم«طبعت قدمياً فصورت ووزعت هذه األيام واملسماة 

وبناء املزيد  وما رأيت من جهود كبرية لعمارة املوقع ،وبعد ما شاهدته بعيين أثناء زياريت ملوضع القرب مؤخراً 
كل ذلك محلين على إخراج  ،)الفيديو(وما رأيت كذلك من طقوس للزيارة عرب أشرطة  ،ملساكن هناكمن املرافق وا

   .هذا البحث لبيان احلق وتفندي الباطل على مروجي البدعة ودعاة اخلرافة

األخطاء  ولو مع ،حىت أين أنقل من كتبهم كما وجدت ،ولقد حاولت جاهداً اإلنصاف واألمانة يف النقل
   .وحىت ال أفتح باباً ملنتقد يطعن يف أمانيت يف النقل ،يف اجتهاد قد أخطئ فيه حىت ال أقع ،أو غريهااملطبعية 

ب حومن أ ،انتهىوليعلم القارئ الكرمي أن ما ذكر عن الزيارة مستمر إىل اليوم وليس حديثاً عن أمر قد 
أما بعض األمور فهم ال  ،فيهاد بعض ما ليشاه ،الزيارةأو يشاهد شريط فيديو تلك  ،بعينيهالتأكد فليحضر لريى 

   .يصوروا خشية االنتقاد

زيارة هود عليه السالم وما فيها من  ،الكشف املبني عن حقيقة القبوريني«وقد مسيت هذه الدراسة 
   .»ضالالت ومنكرات

   .وأن يؤدي الغرض الذي كتب من أجله أنه مسيع جميب ،أسأل اهللا أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه
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  الباب األول
  بطالن ما استدلوا به على وجود القرب يف ذلك املكان

  

  

  الفصل األول
  بطالن ما استدلوا به من النقل

  

  :إثبات أن اهللا مل حيدد موضع ذلك القرب وال غريه من قبور األنبياء وعلة ذلك :املبحث األول

أي قرب من قبور األنبياء واملرسلني مع تكرار  مل جند فيه أي إشارة إىل ذكر ،هذا القرآن أمامنا حمفوظ معلوم 
   .قصصهم وسرد أخبارهم مع أقوامهم

نتعلم منه الثبات  وأ ،فيهوما ميكن أن نقتدي م  ،والفائدةوما ذاك إال أن القرآن ذكر لنا ما فيه من العربة  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما ذكر من أحواهلم ما يكون تسلية ل .والصرب على مواجهة من ندعوهم إىل اإلسالم

   .وتثبيتاً على ما يواجه من صدود وجحود من قومه

ذكْرى وكُال نقُص علَيك من أَنباِء الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجاَءك في هذه الْحق وموعظَةٌ و(( قال تعاىل
نِنيمؤلْم(( :وقال ،]120:هود[ ))ل يقدصت نلَكى ورفْتيثاً يدا كَانَ حابِ مي اَأللْبلةٌ ُألوربع هِمصي قَصكَانَ ف لَقَد

ومل يتعرض لتفاصيل من حيام ال  ]111:يوسف[ ))الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
   .مثل مواطن بعض منهم وحيام وغري ذلك مما ال يترتب عليه فائدة ،تؤدي ذلك الغرض

وهو  - رمحه اهللا- وامسع لإلمام ابن جرير الطربي  ،وسكوته عما سكت عنه حلكمة ،إذن فبيان القرآن حلكمة 
حيث يقول بعد أن ذكر اختالف املفسرين  ،يتحدث عن األحقاف ومنازل عاد قوم هود اليت يدخل من ضمنها القرب

وجائز أن يكون وادياً بني عمان  ،وجائز أن يكون ذلك جبالً بالشام« :قال رمحه اهللا تعاىل ،يف موضع األحقاف
انتهى املراد  »وليس العلم به أداء فرض وال يف اجلهل به تضييع واجب ،وجائز أن يكون يف الشحر ،وحضرموت

   .)1(منه

                                                                                                               

   ).16:ص -26:ج() 1(
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ولكن ال يلزم أن يكون  ،ل أن األحقاف حبضرموتوأقرب األقوا ،وأنه باألحقاف ،فالقرآن ذكر موطن عاد
فإن مل  .العقيم فدمرت ديار عاد الحتمال أن هوداً رحل مبن معه من املؤمنني بعد أن أرسل اهللا الريح ،القرب هنالك

ولقد علمنا أن ال نص يف القرآن يشري إىل ذلك فضالً  -يرحل فال ميكن أن حندد موضع قربه إال بنص إما من القرآن 
   .وإما من السنة - ن أن حيدده ع

  

  :بطالن ما نسب إىل السنة من ذكر ذلك القرب يف موضعه املعروف :املبحث الثاين

مل يثبت فيها ما يشري إىل  - كذلك  - فإن السنة  ،وكما أن القرآن مل يشر إىل موضع قرب هود عليه السالم
 ،غري أن ذلك احلديث ضعيف جداً ،ضرموتوقد ورد حديث عن علي رضي اهللا عنه يفيد أن القرب يف ح ،ذلك

وهو مع ضعفه ال يفيد أنه يف  ،آثار الكذب والوضع وبعض ألفاظه تشعر أنه من حكايات اإلخباريني اليت تظهر عليها
  :وإمنا ينفي ذلك وإليك البيان ،املوضع املعروف اليوم

  :احلديث املذكور روي عن علي رضي اهللا عنه من ثالث طرق

عن حممد بن عبد اهللا بن أيب سعيد اخلزاعي  )صاحب السرية(عن حممد بن إسحاق املطليب  :وىلالطريق األ -1
هل « :يقول لرجل من حضرموت - عليه السالم- مسعت علي بن أيب طالب  :قال ،عن أيب الطفيل عامر بن وائلة

 :قال ؟هل رأيته ،ضرموتذا أراك وسدر كثري بناحية كذا وكذا من أرض ح ،رأيت كثيباً أمحر خيالطه مدرة محراء
وما شأنه يا أمري  :قال احلضرمي ،ولكن حدثت عنه ،ال :قال ،واهللا إنك لتنعته نعت رجل قد رآه ،نعم يا أمري املؤمنني

كلهم  )4(والطربي يف التفسري ،)3(واحلاكم ،)2(رواه البخاري يف تارخيه .»فيه قرب هود صلوات اهللا عليه :قال ؟املؤمنني
ن الفضل عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عبد اهللا بن أيب سعيد اخلزاعي عن أيب الطفيل عن علي من طريق سلمة ب

   .- رضي اهللا عنه- 

فهو ال حيتج به  ،»صدوق كثري اخلطأ« :قال يف التقريب ،ألن فيه سلمة بن الفضل األبرش ،وهذا سند ضعيف 
قال ذلك ابن  )مل يرو عنه غري حممد بن إسحاق(هول جم )حممد بن عبد اهللا بن أيب سعيد اخلزاعي(وفيه كذل  ،مبفرده

وأما حممد  ،ومثل هذا ال يصلح حىت يف الشواهد كما هو معلوم يف موضعه ،)5(بيهأأيب حامت يف اجلرح والتعديل عن 
 -رضي اهللا عنه-مث أن علياً  ،وعلى ذلك فاحلديث ضعيف ،بن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند البخاري يف التاريخ

مث أن وصف املوقع ال ينطبق على موضع  ،واحتمال أن حمدثه أحد الوافدين من تلك البالد ،سم من حدثه بذلكمل ي
  .وقد علمت أنه مل يصح - رضي اهللا عنه-هذا لو صح السند إىل علي  ،القرب املشهور اليوم

                                                                                                               

  ).135:ص- 1:ق-1:ج() 2(
  ).564:ص -2:ج() 3(
 ).153:ص -8:ج() 4(
  ).297:ص -7:ج() 5(
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 :قال ،)6(ياقوت احلمويوعنه األكوع يف البلدان اليمانية عند  ،يف معجم البلدان ذكرها :الطريق الثانية -2
ويشهد بصحة ذلك ما رواه أبو املنذر هشام بن حممد عن أيب حيي  »بعد أن رجح أن األحقاف بأرض اليمن«

إنا جللوس عند علي بن أيب طالب ذات يوم يف خالفة « :السجستاين عن مرة بن عمر األيلي عن األصبغ بن نباته قال
مث أن علياً سأله ذات يوم وحنن جمتمعون  :حىت قال -قصة طويلة فذكر  -رضي اهللا عنه- أيب بكر بن الصديق 

 ؟أتعرف األحقاف -رضي اهللا عنه- قال له علي  ،إذا جهلتها مل أعرف غريها :قال ؟أعامل أنت حبضرموت :للحديث
 ،نعم :قال !هللا درك ما أخطأت :-رضي اهللا عنه-قال علي  -عليه السالم-كأنك تسأل عن قرب هود  :قال الرجل

فسرنا  ،وكثرة ذكره منا ،وحنن نريد أن نأيت قربه لبعد صيته فينا ،خرجت وأنا يف عنفوان شبيبيت يف أغيلمة من احلي
فمضى بنا الرجل إىل  ،فيه كهوف كثرية ،يف بالد األحقاف أياماً ومعنا رجل قد عرف املوضع فانتهينا إىل كثيب أمحر

وفيه خلل يدخل منه الرجل  ،أطبق أحدمها دون اآلخر دنا إىل حجرين قفانتهي ،فأمعنا فيه طويالً ،كهف منها فدخلناه
وقد يبس على سريره  ،كث اللحية ،طويل الوجه ،فدخلته فرأيت رجالً على سرير شديد األدمة ،النحيف متجانفاً

ذي أسفت على عاد أنا هود النيب ال :ورأيت عند رأسه كتاباً بالعربية ،فإذا مسست شيئاً من بدنه أصبته صلباً مل يتغري
كذلك مسعته من أيب القاسم صلى  :- رضي اهللا عنه- فقال لنا علي بن أيب طالب  ،وما كان ألمر اهللا من مرد ،بكفرها

فأول راوٍ فيه  ،وهذا حديث باطل أيضاً يف سنده ومتنه .ورواه ابن عساكر كما يف نثر الدر املكنون ،»اهللا عليه وسلم
ما ظننت أحداً  ،إمنا كان صاحب مسر ونسب :قال فيه أمحد بن حنبل ، أبو املنذرهشام بن حممد بن السائب الكليب

 :وقال البالذري يف تارخيه .»رافضي ليس بثقة« :وقال ابن عساكر .متروك :وقال الدار قطين وغريه ،حيدث عنه
   )7(»هشام ال يوثق به«

   .)متروك رافضي( :وفيه كذلك أصبغ بن نباتة قال ابن حجر يف التقريب 

وهذا يتناسب مع حكايات األمسار واألخبار  ،فإنه ذكر أنه وجد عند رأسه كتاباً بالعربية ،وأما من ناحية متنه 
  !؟وإال فمىت بدأت الكتابة العربية حىت يكتبها هود ويضعها عند رأسه ،اليت تساق لتسلية وتزيني االس

فاملوضع واد  ،املنت كذلك ال ينطبق على املوضع نإف ،مث مع بطالن السند وظهور عالمات الوضع على املنت 
وليس هناك كثيب وال  ،والقرب يف سفح اجلبل الذي يطل على ذلك الوادي ،مثل أي واد من وديان حضرموت

   .ومثل هذه املالحظات قد الحظها رجال قبلي )8(كهوف

ذا القرب املزعوم سنة وقد زرت ه« :فهذا حممد عبد القادر بامطرف يقول يف مالحظاته على اهلمداين 
وارتفاعه يف بعض جوانبه  ،م فألفيته عبارة عن كوم مستطيل من احلجارة الصغرية طوله اثنان وتسعون قدما1954ً

وال  ،فال كثيب أمحر )نسبة إىل الرباهيت احلمرييني(ويقع يف سفح جبل إىل الشرق من بئر برهوت  ،أربعة أقدام
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   .)9(»ونقله عنه اهلمداين كهف مشرف مما ذكره األصبغ بن نباتة

قال يف تذكري  ،وقبل بامطرف قد الحظ مثل ذلك أحد مشاهري مؤرخي حضرموت السيد علوي بن طاهر 
هل عند نيب اهللا هود عليه السالم  -رضي اهللا عنه- سألت سيدي أمحد  :وقال سيدي علوي بن طاهر احلداد« :الناس

إين  :ي عبد اهللا يقولخإن أ :وقلت له ؟)كرم اهللا وجهه(يب طالب غار أمحر كما ذكر يف رواية عن سيدنا علي بن أ
   .عليه السالم دون يف دوعن هادون أظن الغار األمحر الذي جاء يف الرواية املذكورة هو الغار الذي عند نيب اهللا

وهي  - وعنده الوجرات  -وقد ذكر القزويين يف تلك الرواية  ،وأنا الذي عندي هو هذا :فقال سيدي أمحد 
وقد أشار إىل شيء من ذلك الشيخ عبد  ،وقد يكون نيب اهللا هدون هو املعين يف تلك الرواية ،األجرات املعروفة اليوم
   .)10(»العزيز الدباغ يف اإلبريز

كنت يف « :قال كعب األحبار ،)مبتدأ اخللق(ما ذكره عبيدون عن الكسائي يف كتابه  :الطريق الثالثة -3
أيكم ابن  :قال! فإذا رجل رمقه الناس لطوله ،يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه ،اهللا عليه وسلممسجد رسول اهللا صلى 

فأومئوا إىل علي بن  ،ذلك الذي آمن به صغرياً :قال ؟أي ابن عمه تريده :قالوا ؟عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تعرف األراك والسدرة اليت يقطر من  :لقا ،من بالد حضرموت :قال ؟من الرجل :فقال )كرم اهللا وجهه(أيب طالب 

 :فقال ،عنه سألتك فحدثين :فقال )عليه السالم(كأنك سألتين عن قرب هود  :فقال الرجل ؟أوراقها ماء مثل السدم
فسرنا إىل جبل شامخ فيه كهوف ومعنا  :قال )عليه السالم(مضيت يف أيام شبايب بعشرة من فتيان احلي نريد قربه 

وبينهما فرجة يدخل فيها  ،فإذا حنن حبجرين وقد أطبق أحدمها على اآلخر ،حىت دخلنا كهفاً ،رجل عارف بقربه
وإذا أنا بسرير عليه  ،فسرت حىت صرت إىل فضاء واسع ،فدخلت بني احلجرين ،وكنت أنا أحنفهم ،الرجل النحيف

 ،مقرون احلاجبني واسع اجلبهة ،وإذا هو كبري العينني ،فمسست بدنه فكان صلباً ،وعليه أكفان كأا اهلباء ،ميت
وقَضى ربك أَالَّ (( )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا( :وإذا عند رأسه حجر مكتوب عليه ،طويل اللحية ،أسيل اخلد

بن عوص بن سام بن أنا هود بن اخللود بن عاد رسول اهللا إىل عاد  ]23:اإلسراء[ ))تعبدوا إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً
وسيجيء  ،فلم يبقِ منهم أحداً ،فكذبوين فأخذهم اهللا بالريح العقيم ،وبقيت فيهم مدة عمري ،جئتهم بالرسالة ،نوح

صدقت هذا قرب  :- رضي اهللا عنه- فقال سيدنا على  ،فتأخذهم الصيحة ،فيكذبه قومه ،بعد ذلك صاحل بن كالوخ
  .)11()والسالم على نبينا وعليه أفضل الصالة(النيب هود 

وأن  ،وفيه أن السرير من ذهب ،مع اختالف يسري )12(»بذل اهود«يف  وقد ذكر هذه الرواية العيدروس 
فهناك سرير من  ،ولكن الوضع الئح على متنها ،قلت وهذه الطريق مل أطلع على سندها ،)خبط السند واهلند(الكتابة 

وقَضى ربك أَالَّ (( :وآية من سورة اإلسراء ،وأن حممداً رسول اهللاال إله إال اهللا  نولوح مكتوب فيه شهادة أ ،ذهب
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وهناك  ؟؟أفال يفكر من صاغ تلك احلكاية مىت أنزلت هذه اآلية ،]23:اإلسراء[ ))تعبدوا إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً
اء تلك الصخرات حىت نصل إىل ذلك الفضاء فهل ميكن أن جنرب ذلك وحنفر ور ،شق صغري يفضي إىل فضاء واسع

   .ويزول ما خياجلنا من شك ،الواسع

ال يصح اعتماده وال  ،وهو ضعيف تالف ،وبعض املؤرخني ،هذا هو احلديث الذي عول عليه بعض املفسرين 
أخرى وهناك حكاية  ،وهو على ما فيه من الوهن ال ينطبق على املوضع املعروف اليوم ،االحتجاج به كما رأيت

  :نقلها عبيدون عن الشلّي يف املشرع قال

فأبرز السيل باباً  ،أنه حصل مطر عظيم حبضرموت :- رضي اهللا عنه-ومن عجيب ما جاء يف أيام الصديق ( 
نفذ م إىل ففأرسل أمناء ففتحوا الباب  -رضي اهللا عنه- كتبوا إىل الصديق و ،وظنوه كنزاً ،فهاب الناس ،مغلوقاً
  :ويف يده لوح مكتوب فيه هذان البيتان ،ا سرير عليه رجل ميت عليه حلة منسوجة من الذهبفإذا فيه ،مغارة

  وقاضي األرض داهن يف القضاء      إذا خان األمري وكاتباه

  السماء قاضي لقاضي األرض من      فويل مث ويل مث ويل

  :وعند رأسه مكتوب ،)ما وجدنا ألكثرهم من عهد(ويف يده خامت مكتوب فيه 

  عذري مكتوب على خامتي      ي يف جرهم جاهالًيا الئم

وهذه احلكاية ال ندري عن سندها  :قلت ،)13(»هذا سيف هود بن عاد بن إرم« :وسيف أخضر مكتوب عليه
وال إثبات حكم  ،فال جيوز االعتماد على نقله ،والشلي يذكر يف كتابه ذلك ما ال حيتمله العقل وال يقره الشرع ،شيئاً

   .إىل ذلك الصنعة الظاهرة على احلكايةأضف  ،شرعي بروايته

يشري إىل أنه رجل  )يا الئمي يف جرهم(وإن كان البيت املذكور :ومع ذلك فهي ال حتدد من هو ذلك الرجل 
كل ذلك جيعلنا نقطع بأن  ،وهكذا السيف والكتابة اليت عليه ،له عالقة جبرهم اليت كانت بعد عاد بقرون طويلة

 ،ولكن عادة هؤالء القوم أن يكثروا من حشد ما يقدرون عليه من شبهات ،هود بسبب مطلقاًاحلكاية ال متت إىل قرب 
   .حىت إذا كثرت وجد اإلنسان البسيط نفسه مضطراً لتصديقها دون تأمل فيها

ويدفع بعضه بعضاً  ،وال يستقيم نظراً ،ال يثبت سنداً ،وخالصة الكالم أن ما استدل به مروجو خرافة قرب هود 
   .تواهيف حم

  

  :مناقشة ما نقلوه عن املفسرين يف ذلك :املبحث الثالث 

عن  )سورة األحقاف(ويف  )سورة هود(لقد تكلم املفسرون عندما فسروا اآليات اليت ذكرت قصة هود يف  
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سبيل البحث الذي جيدد موضعه  على ومل يتعرضوا لذكر القرب ،موطن قبيلة عاد اليت أرسل إليها هود عليه السالم
أكثرها تشري إىل حضرموت عموماً أو  ،وذكروا روايات خمتلفة ،وإمنا كان احلديث عن مواطن عاد واألحقاف ،لقاًمط

وساق ابن جرير يف تفسري سورة هود أثر على الذي تكلمنا عليه  ،إىل الشحر أو إىل املهرة أو إىل ما بني عمان واملهرة
 :وعلى الرغم من ذلك فقد سئل الشاطري هذا السؤال ،هم ابن كثريومن ،وعنه نقله بعض املفسرين املتأخرين ،سابقاً

  :فأجاب ؟هو الذي يزار اآلن ما هي الدالئل واألدلة اليت تشري إىل أن قرب هود عليه السالم

قرب  ،كتب التفسري فقد أشارت إىل أنه بوادي حضرموت :ثانياً ،النقول التارخيية املذكورة سابقاً :أوالً 
  :وإليك بعض النقول ،ووصفته بصفته املعروفة اآلن ،برهوت واملهرة

نلفت نظرك إىل ما انطوت عليه مقدمة  :وقبل أن ننقل إليك أخي القارئ احلبيب ما ذكر من نقول[
وصفته بصفته «وأن تلك النقول  ،»وأنه قرب برهوت واملهرة« ،»إنه بوادي حضرموت« :فهو يقول ،اجلواب

تعال معي  ،ذه الفقرات الثالث من مقدمة اجلواب وحتاول فهمها واستحضارهاوبعد أن حتفظ ه ،»املعروفة اآلن
   .]لنرى تلك النقول

 ،األحقاف واد حبضرموت :قال اإلمام علي بن أيب طالب :قال )سورة األحقاف( 4تفسري ابن كثري ج -1
   .تلقى فيه أرواح الكفار ،يدعى برهوت

مع علمنا أن العلماء يضعفون رواية أن أرواح الكفار  ،لقولحنن هنا ال نضايق الرجل وال نطلب بسند هذا ا 
   .؟ن ذكر القرب يف هذا النقليأ :ولكننا نقول له ،ورمبا حكموا عليها بالوضع ،يف بئر برهوت

واذْكُر أَخا عاد إِذْ أَنذَر قَومه (( :عند آية )سورة األحقاف( 5قال البغوي يف تفسريه ج  :مث قال -2
بِاَألحمان واملهرة« :قال ابن عباس ]21:األحقاف[ ))قَافكانت منازل عاد « :وقال مقاتل ،»األحقاف واد بني ع

مث قول ابن  ،!؟وأين ذكر القرب ؟وأين برهوت ؟أين ذكر وادي حضرموت ،»باليمن حبضرموت مبوضع يقال له املهرة
كم من مئات األميال بني ذلك  ؟،رب املعروفإنه موضع الق :نقولهل يصح أن  ،عباس إنه واد بني عمان واملهرة

وما ذكره ابن عباس  ،إن موضع القرب غرب املهرة مبسافة طويلة ؟املوضع وبني ما يصح أن نسميه بني عمان واملهرة
أليس  ؟كيف أجاز لنفسه أن يغالط الناس يف حمافظة كاملة من حمافظات اجلمهورية اليمنية متتد مئات األميال ،شرقها

ولديهم ضريح هناك يقال له  ،وهم قد ادعوه فعالً ،ل ابن عباس لو صح عنه إن أهل ظفار أحق أن يدعوهعلى قو
   .ضريح هود وقد زاره ابن بطوطه وذكره يف رحلته

ال يدل على شيء من  !ال طبعاً ؟،هل يدل على موضع القرب »مبوضع يقال له املهرة«وهكذا قول مقاتل إنه  
   .ال يعقلون هو الذي محله على هذه املغالطةولكن ظنه أن الناس  ،ذلك

األحقاف واد بني عمان «قال ابن عباس  :عند نفس اآلية 14قال الرازي يف تفسريه ج  :مث قال -3
ألن هذا القول املنقول عن ابن عباس هو نفسه الذي ذكره  ،وحنن نكتفي مبا ذكرناه عند النقل عن ابن كثري »واملهرة
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   .ابن كثري

وزاد أقواالً  )الدر املنضود يف أخبار قرب وزيارة النيب هود(وقد ذكر بعضه عبيدون يف  ،كره الشاطريهذا ما ذ 
  :وال العلماء يف ذلكقأ :)14(ملفسرين آخرين فقال

وقد تقدم  ،من طريق أيب الطفيل -رضي اهللا عنه- مث نقل عنه أثر علي  ،)هـ774:ت(اإلمام ابن كثري  
 ،هو كذلك ،نعم :قلت ،ورواه ابن جرير :قال ،وال ينطبق متنه على القرب املزعوم ،ندهالكالم عليه وأنه ال يثبت س

وسبق الكالم على بقية  .وقد رواه من طريق حممد بن محيد الذي وصف بالكذب من كثري من علماء اجلرح والتعديل
   .السند

  :اإلمام السيوطي :)15(مث قال -4

ما « :وابن عساكر عن إسحاق قال -كذا ولعله ابن سعد  -سعيد وأخرج ابن  :ذكر يف تفسريه الدر املنثور 
فإنه يف حقف حتت جبل  ،وقرب هود ،قرب إمساعيل حتت امليزاب بني الركن والبيت ،يعلم قرب نيب من األنبياء إال ثالثة

   .»ةوقرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن هذه القبور حمقق ،وموضعه أشد األرض حراً ،من جبال اليمن

ابن سعد من أخص أصحاب  :قلت ،هذه الرواية نفسها )هـ207املتوىف سنة (وقد ذكر اإلمام الواقدي  
وهو شديد  ،ومادام الواقدي قد رواها فالغالب أن ابن سعد وكذلك ابن عساكر قد روياها من طريقه ،الواقدي

 ،وعلى ذلك فال قيمة هلذه الرواية ،»ة علمهمتروك مع سع« :قال عنه ابن حجر يف التقريب ،الضعف غري معترب الرواية
ألن احلقف هو جبل الرمل أو ما استطال من الرمل مع  ،ومع ذلك فلفظ هذا األثر ال ينطبق على موقع القرب املزعوم

   .وال أثر مطلقاً لألحقاف ذا املعىن يف ذلك الوادي الذي يزعم أنه موضع القرب ،اعوجاج

  :مام اخلازناإل :مث قال يف نفس الصفحة -5

إىل  ،فلما أهلك اهللا عاداً ارحتل هود ومن معه من املؤمنني من أرضهم باألحقاف :ويف لباب التأويل للخازن 
ويروى عن سيدنا علي  ،مث أدركه املوت فدفن بأرض حضرموت ،موضع يقال له الشحر من أرض اليمن فنزل هناك

   .بن أيب طالب أن قرب هود حبضرموت يف كثيب أمحر

فأكثر املفسرين جيعلون الشحر من  ،مث هو مضطرب ،كالم اخلازن ال ندري إىل أي شيء استند فيه :لتق 
ولو سلمنا أن هذا الكالم صحيح فإنه رد صارخ على من يزعم أنه يف  ،وهذا يفرق بينها وبني األحقاف ،األحقاف

فكيف حنتج  ، مئات األميالإذ يعقل كل من عرف حضرموت أن الشحر تبعد عن موضع القرب ،موضعه املشهور
   .؟بقول يثبت أن قرب هود يف الشحر على صحة الدعوى باملوضع املزعوم

  :اإلمام الشوكاين )16(قال -6
                                                                                                               

   ).22:ص( )14(
  ).25:ص( )15(
  ).26:ص( )16(
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قرب هود « :قال - رضي اهللا عنه-وابن جرير وابن عساكر عن علي بن أيب طالب  ،وأخرج البخاري يف تارخيه(
   .»حبضرموت يف كثيب أمحر عند رأسه سدرة

ألا تفسد عليه  ،ولكن بعد هذه الرواية رواية أخرى تركها صاحبنا )17(هو كذلك عند الشوكاين :قلت 
قبلة مسجد دمشق قرب  :قال ،وأخرج ابن عساكر عن عثمان بن أيب عاتكة« :حيث قال الشوكاين بعد ذلك ،مغالطته

   .»هود

إال أن هذا املصنف وجد أن  ،املزعومومع أن الروايتني ال يصح سندمها وال ينطبق متنهما على موضع القرب  
نسأل  ،وهذا هو اهلوى ،الرواية األوىل ميكن أن يغالط ا القارئ بينما الرواية الثانية ال ميكن أن متر على أحد فأخفاها

ويلوون  ،حيتجون بالواهيات واملوضوعات ،وال غرابة فهذه هي طريقة املبتدعة يف االستدالل ،اهللا أن يعصمنا منه
وهذه الطائفة املبتدعة  ،ويردون ما خيالف هواهم ولو كان يف الصحيحني أو أحدمها ،النصوص لتوافق هواهم أعناق

عندنا يف حضرموت يطعنون يف حديث اجلارية الذي رواه مسلم يف صحيحه ألنه يثبت أن اهللا يف السماء على ما يليق 
مع ذلك تراهم هنا حيتجون باملوضوعات والواهيات وهم  ،فيطعنون فيه ألنه صريح يف الرد عليهم ،جبالله وكماله

   .واحلكايات اليت ال زمام هلا وال خطام

معنا أدلة غري ما  :ولعلي أطلت يف تتبعهم فيما نقلوه من كتب التفسري حىت ال يأتوا يوماً آخر فيقولوا للعامة 
   .واهللا أعلم ،ذكر

  

  :الروايات التارخيية يف املوضوع :الرابعاملبحث 

قوهلم بوجود القرب يف ذلك  -يف زعمهم  - ذكر املروجون هلذه الزيارة عدداً من النقول التارخيية اليت ختدم  لقد 
وكثري من تلك النقول يف احلقيقة معتمدة على ما ذكرنا بطالنه من  ،وليس هناك شيء صريح يف حتديده أبداً ،املوضع

ىل ما ذكره اإلخباريون القدامى الذين طُعن فيهم واموا أو إ ،اآلثار املنسوبة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
وهذه النقول ال ميكن االعتماد عليها وإثبات  ،كابن الكليب وعبيد بن شرية اجلرمهي والواقدي وحنوهم ،بالكذب

   .األحكام الشرعية ا

وهنا  ،ن إثباتهولكن حتديد هذا املوضع هو الذي ال ميك ،إن احتمال وجود قرب هود حبضرموت قائم وقوي 
   .ثالثة من مشاهري مؤرخي حضرموت يصلون إىل هذه النتيجة

 وهو معتمد عند اجلميع وبالذات العلويني الذين يتزعمون الدعوة لزيارة قرب نيب اهللا هود يف موضعه ذلك :أوهلم
يف املكان الذي حيث يالحظ أن الكهف أو الكثيب املذكور يف رواية علي غري موجود  :وهو علوي بن طاهر احلداد

وقد مر نص كالمه  ،وأن احتمال أن يكون املقصود بتلك الرواية قرب هدون بدوعن وليس قرب هود ،يزعم أنه قرب هود

                                                                                                               

  .طبعة دار الفكر - )219:ص -2:ج() 17(
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   .من قبل

أما القرب الذي يعتقده بعض احلضارمة أنه قرب النيب « :فقد قال بالنص ،األستاذ حممد عبد القادر بامطرف :الثاين
   .)18(»ومنها رواية األصبغ واهلمداين ،للروايات اإلخبارية القدمية فهو يف حقيقته خمالف ،هود

وقد سار النيب هود عليه السالم بعد هالك « :املؤرخ املشهور األستاذ سعيد عوض باوزير حيث يقول :الثالث
لقرب املعروف وا ،ولكن التاريخ مل يعني موضع هذا القرب ،قومه يف دعوته التوحيدية إىل أن أدركته الوفاة يف حضرموت

فضالً عن أنه مل تقم أدلة تارخيية حتدد موضع  ،اليوم شرقي الوادي الرئيسي حبضرموت مثار للشك ألسباب متعددة
   )19(»القرب

  

  :اختالف املفسرين يف موضع القرب :اخلامساملبحث 

رياً يف تعيني مما يؤكد عدم وجود دليل قطعي أو ظين صاح لالحتجاج به أن املؤرخني اختلفوا اختالفاً كب 
   .فقد وردت أقوال كثرية يف حتديد املوضع الذي دفن فيه ،)عليه السالم(املوضع الذي دفن فيه هود 

  :فمنها دمشق قبلي اجلامع األموي -1

 :»يف سياق قصة هود يف آخرها وهو يذكر االختالف يف موضع قربه«قال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية 
وروي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أنه  ،عليه السالم عند ذكر حج نوح عليه السالموقد قدمنا حج هود «

وجبامعها مكان يف حائطه القبلي يزعم  ،وذكر آخرون أنه بدمشق ،ذكر صفة قرب هود عليه السالم يف بالد اليمن
   )20(»بعض الناس أنه قرب هود عليه السالم واهللا أعلم

  :طنيومنهم من قال أنه بفلس -2

أن هوداً عليه السالم سكن  :ويقول أهل حضرموت »يف كتاب قصص األنبياء«قال عبد الوهاب النجار 
 ،ودفن شرقي بالدهم على حنو مرحلتني من مدينة ترمي قرب وادي برهوت ،حضرموت بعد هالك عاد إىل أن مات

وأهل فلسطني  ،يف حضرموت أنه مدفون عند كثيب أمحر وعند رأسه مسر )كرم اهللا وجهه(وقد ورد عن علي 
وقول أهل حضرموت أقرب إىل املعقول ألا  ،ويعملون له كل سنة مولداً ،يدعون أنه مدفون عندهم وقد بنوا له قرباً

   .)21(متامخة لبالد عاد وهي األحقاف دون فلسطني

  :ومنهم من قال أنه كان مبكة -3

                                                                                                               

  .وقد تقدم كالمه كامالً )22:ص() 18(
   ).13:ص( بواسطة الصبان - )30:ص( معامل تاريخ اجلزيرة العربية) 19(
  ).130:ص -1:ج() 20(
  ).74:ص( األنبياءصص ق) 21(
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وروى العالمة أبو البقاء حممد بن أمحد « :»بة املعظمةيف كتابه تاريخ الكع«قال الشيخ حسن عبد اهللا باسالمة 
 :عن حممد بن سابط قال )البحر العميق(يف كتابه  -  )هـ854(املتوىف سنة  - بن الضياء املكي العمري القرشي 

وكان النيب إذا هلكت أمته حلق مبكة يتعبد فيها إىل  ،مات هود ونوح وصاحل وشعيب مبكة فقبورهم بني زمزم واحلجر
   .)22(أهـ .»ميوت أن

   :ومنهم من قال أنه بظفار -4

ويقال إن اجلدار القبلي منه  :قال ابن بطوطة يف رحلته الشهرية وهو يتحدث عن املسجد األموي بدمشق
وقد رأيت على مقربة من مدينة ظفار باليمن مبوضع يقال له األحقاف  ،وأنه قرب به )عليه السالم(وضعه نيب اهللا هود 

   .)23( مكتوب عليه هذا قرب هود بن عابر صلى اهللا عليه وسلمبنية فيها قرب

رضي اهللا عنه هود وصاحل (أن يف العراق يف وادي السالم قرب قرب علي بن أيب طالب  :ومنهم من قال -5
وذكر كيف  )24()دليل الزائر إىل العتبات املقدسة يف العراق(فقد ذكر ذلك حممد الشهيد يف كتابه  )عليهما السالم(
   .)صورة مقامي هود وصاحل عليهما السالم(وأورد صور كتب حتتها  ،زاراني

فهذه كما ترى مخسة مواضع قيل إن ا قرب هود والسادس القرب الذي يف حضرموت مع تشكيك بعض  
وعدم  ،فإذا أضفنا هذا إىل ما سبق من عدم اإلشارة إليه يف القرآن ،املؤرخني احلضارمة أن يكون يف ذلك املوضع

وعدم اتفاق املفسرين على شيء فيه نتج أنه ال يعرف مكان حمدد ثابت يبيح للباحث  ،حة األحاديث الواردة فيهص
   .املنصف اجلزم به

واإلصرار على  ،وعلى ذلك فنحن نتوجه إىل مروجي خرافة زيارة هود بأن يتقوا اهللا وأن يتركوا املغالطة 
وعلى  ،على التعب والنصب واخلسارة من جهة سوال حيملوا النا ،عونوتكلف إقامة احلجج على إثبات ما يد ،الباطل

فطرق التقرب  ،االعتقاد الباطل واالبتداع يف دين اهللا أو إحياء ما اندثر من البدع إن كان قصدهم القربة إىل اهللا حقاً
   .]69:العنكبوت[ ))لَنهدينهم سبلَنا والَّذين جاهدوا فينا(( :املشروع إىل اهللا واسعة ومضمونة النتائج ملن حبث عنها

  

  

                                                                                                               

  ).167:ص( )22(
  ).85:ص( )23(
   ).27:ص( )24(
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  الثاينالفصل 
  الكشف واإلهلام على وجود قرب هود يف املوضع املزعومبطالن ما استدلوا به من 

   

   :تعريف الكشف واإلهلام :املبحث األول

وراء احلجاب هو االطالع على ما  :ويف االصطالح ،رفع احلجاب :يف اللغة« :يقول اجلرجاين عن الكشف 
   )25(»من املعاين الغيبية واألمور احلقيقية وجوداً أو شهوداً

وهو يدعو إىل  ،وقيل اإلهلام ما وقع يف القلب من علم ،ما يلقى يف الروع بطريق الفيض« :ويقول عن اإلهلام 
انتهى حمل  »وال نظر يف حجة وهو ليس حبجة عند العلماء إال عند الصوفيني ،العمل من غري استدالل باآلية

   .)26(الغرض

بدون الطرق اليت  - كما تزعم الصوفية  -توصل إىل معرفة احلقائق  ،وذلك هو اإلهلام ،هذا هو الكشف 
ومل يكن االلتفات واالهتمام ما معروفاً عند السلف الصاحل وال عند العلماء املقتدى م يف  ،جعلها اهللا سبالً ملعرفتها
   .كل األعصار واألمصار

  

   :بيان أنه ال حيتج بالكشف عند علماء أهل السنة :الثاينحث املب

وتبني مما مر أنه ال ميكن إقامة حجة وال برهان على صحة دعوى من يدعي  ،مر بك تعريف الكشف واإلهلام 
لو « :قال ابن عبيد اهللا السقاف رمحه اهللا ،ورفضوا االستدالل به ،وهلذا رده العلماء ،الكشف واإلهلام إال جمرد قوله

من حماضرة  .)27(»انفتح باب االحتجاج به يف الشريعة سهلت للمتاجرين بالدين الذريعة واتسع اخلرق على الراقع
بعد أن ذكر كالم الناس عن اإلهلام واستدالل  )28()إرشاد الفحول(وقال الشوكاين يف  .مطبوعة للعالمة ابن عبيد اهللا

من أين لنا أن دعوى هذا  ،الل لثبوت اإلهلام مبثل ما تقدم من األدلةمث على تقدير االستد« :قال ،من استدل لثبوته
   .»!؟وما الدليل على أن قلبه من القلب اليت ليست مبوسوسة وال مبتساهلة ؟الفرد حلصول اإلهلام له صحيحة

                                                                                                               

  .)184:ص( التعريفات) 25(
  ).34:ص( نفس املصدر) 26(
  ).30:ص( )27(
  ).219:ص( )28(



  

 www. alsoufia. com                             مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

 

 

 

15 

 

يف إن األئمة جممعون على أنه ال يعمل باإلهلام «:)29(وصرح العالمة ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى الكربى
والكشف واإلهلام متقاربان يف احلقيقة كما  ، »األحكام الشرعية كما صرح به حىت شراح املنهاج يف أوائل الطهارة

وهذا هو الكشف بعينه  ،وينشرح به الصدر ،هو شيء يثلج به القلب ؟وما أدراكم ما هو اإلهلام« :قال ابن عبيد اهللا
   .)30(»أو نوع منه

 ،ود على الكشف واستكثروا منه وصرحوا باالعتماد عليه واالعتقاد مبوجبهولقد عول مروجو خرافة قرب ه 
وهو حمقق عند ذوي البصائر واملشاهدات من أرباب القلوب وأصحاب « :قال العيدروس يف كتابه بذل اهود

البقعة  املكاشفات وقد رأوا هوداً عليه السالم وشاهدوه عياناً يف اليقظة بعني الكشف ومشاهدة العيان يف تلك
والربكات الشاملة  ،املعروفة عند اخلاصة والعامة بالنفحات السابغة العميمة ،والساعة املباركة املنيفة ،الطاهرة الشريفة

وللفضل اجلزيل واألجر العظيم  ،ولقربة نايلون ،ولقربه حمققون ،ومبثابة هؤالء املذكورين حنن زائرون ،العظيمة
   .)31(اخل »راجون

   .جمانبون ملا عليه فقهاء الشافعية بل سائر علماء أهل السنة ،القوم خمالفون إلمجاع األئمةوذا تعلم أن  

حاول أن يغالط حني ذكر أن  -ولقد حاول أن يغالط سامل الشاطري يف أجوبته املتعلقة بزيارة قرب هود  
مور اليت مل ترد بدليل من الكتاب وذكر أدلة القائلني حبجيته يف األ )إرشاد الفحول(الشوكاين عقد فصالً يف كتابه 

   .ولكن يستدل عليها بأا موافقة للشرع ،واليت ال يترتب عليها حالل أو حرام ،والسنة

وإال فالشوكاين عقب عليها  ،إن هذا هو أسلوب الباطنية يف التأويل واملغالطة :أقول ما سبق أن قلته من قبل 
من أين لنا أن دعوى هذا الفرد حلصول اإلهلام  ،ام مبثل ما تقدم من األدلةمث على تقدير االستدالل بثبوت اإلهل« :بقوله

   .)32(»!؟وما الدليل على أن قلبه من القلوب اليت ليست مبوسوسة وال مبتساهلة ؟صحيحة

   .اللهم ال - ! ؟فهل يف كالم الشوكاين هذا أنه يؤيد من يقول حبجية اإلهلام 

  

   :الزاعمة وجود القرب يف موضعه املعروفمناذج من املكاشفات  :الثالثاملبحث 

 :عن الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي أنه قال )بذل اهود(ما حكاه العيدروس يف  :النموذج األول -1
إذ دخل علي النيب  ،فبينما أنا جالس يف مكان متعال سقفه ،سنة من السنني )عليه السالم(ختلفت عن زيارة قرب هود «

  )33(»يا شيخ أن مل تزرنا زرناك :كيال يصيبه السقف فقالهود يطأطئ رأسه 
                                                                                                               

  ).184:ص -4:ج() 29(
  .املرجع السابق) 30(
  ).8-7:ص( )31(
   ).219:ص( إرشاد الفحول) 32(
  ).12:ص( بذل اهود) 33(



  

 www. alsoufia. com                             مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

 

 

 

16 

 

فهل  ،يف ذلك املوضع هذا أحد مناذج الكشف الذي استدل به العيدروس على صحة وجود قرب نيب اهللا هود 
بل الشرع  ،يصدق العقالء مثل هذا اهلراء وجيعلونه حجة يثبتون ا أحكاماً وعبادات ال دليل عليها من الشرع

   .!؟خبالفها

فلما وصلت  )عليه السالم(زرت النيب هوداً « :ما رواه الشيخ علوي بن الفقيه املقدم قال :النموذج الثاين -2
وقد  ،مث عدت بعد ساعة ،فغصت فيه ؟هل هود يف هذا املكان الذي يزوره الناس فيه أم ال :وسوست يف نفسي
فشرط علي النيب هود أن أصلي على النيب  ،ثت معهوحتد ،يف ذلك املكان )عليه الصالة والسالم(وجدت النيب هوداً 

   )34(»فقبلت الشرط ،صلى اهللا عليه وسلم عنه معه

ويف هذا النموذج  ،ففي األول هود عليه السالم هو الذي أتى إىل املكاشف ،وهذا النموذج الثاين :قلت 
أن الرواية اشتملت على  ن نلمحوحن! !فلقي هوداً عليه السالم وحتدث معه ،املكاشف هو الذي غاص يف باطن القرب

   :أمرين

فلو كان األمر جمزوماً به مثبتاً ملا  ،وسوسة ذلك الشيخ يف صحة وجود القرب يف ذلك املكان :األمر األول
أن القوم مازالوا متشككني يف صحة ما يزعمون من وجود القرب يف  ،وهذا اعتراف ال يقدر أحد أن ينكره ،وسوس به

   .ذلك املكان

 ،وحنن نكذب ذلك وال نصدقه ،فهو دعوى أنه غاص يف ذلك املوضع ولقي هوداً وحتدث معه :ر الثاينواألم
إذ روى عنه صاحب املشرع الروي أن الشيخ عبد  ،السيما وهذا الرجل جمرب عليه الكذب الذي ال ميتري فيه عاقل

ظهر يل « :ملكاشفات بعد موت والده فقالعما ظهر له من ا )علوي بن الفقيه املقدم(اهللا باعباد سأل صاحب الترمجة 
نرجو فيك « :فقال الشيخ عبد اهللا »وأعرف ما سيكون ،وأقول للشيء كن فيكون ،أحيي وأميت بإذن اهللا :ثالث

وال جيوز األخذ خبربه  ،فإن كان هو قاله فهو كذاب ،فهذا كالم ال شك يف أنه كذب على اهللا ،)35(»أكثر من هذا
  ؟فكيف يف مثل هذه املكاشفات ،يف هذه األمور الظاهرة

ويف كال احلالني هو كذب ال جيوز روايته  ،فإن هذا أيضاً جائز أنه مكذوب عليه ،وإن كان قد كُذب عليه 
   .فضالً عن االحتجاج به

عليه (رأيت النيب هوداً  »:ما رواه العيدروس أيضاً عن الشيخ عبد الرمحن السقاف قال :النموذج الثالث -3
قلت لعل احلجر املذكور يف  :قال العيدروس ،)36(وشعر رأسه حماليل ،وبني يديه لوح وهو شاب ،يف حجر )السالم

   .)37(»هو احلجرة املتصدعة اليت هي يف أسفل القرب الشريف ألن الناس خيصوا بالتعظيم )رضي اهللا عنه(كالم الشيخ 

                                                                                                               

  ).13:ص( )34(
  ).211:ص -2:ج(املشرع الروي ) 35(
  .يل الشعر الكثري أو ضرب من احللياحملال) 36(
  ).13:ص( )37(
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ألن أهل الكشف  ؟ثبات القرب يف ذلك املوضعوما عالقة ذلك بإ ؟مل يصرح املكاشف أرآه ميتاً أم حياً :قلت 
فكيف وهو إىل  ،فلو كان الكالم صدقاً ما ثبت به شيء ،يرون املالئكة واألنبياء يف كل مكان -كما يزعمون  - 

  !؟الكذب أقرب

وقيل عند سيدتنا الشيخة سلطانة « :ما ذكره العيدروس عن سلطانة الزبيدية قال :النموذج الرابع -4
أشهد عين  :فقالت ؟يف املكان الذي يزوره الناس فيه أم ال )عليه السالم(هل النيب هود  :’’رضي اهللا عنها ‘‘ الزبيدية 

 ،)38(»فوجدته مسوراً بسوار من كعبه بسوار من فضة وسوار من ذهب ،وأين رأيته وصافحته ،أنه يف ذلك املكان
وما أرى  ،ن مسوراً بسوار ذهب وسوار فضةوهذا النموذج كذلك واضح البطالن فهذه الشيخة تزعم أن هوداً كا

إن ذلك ليس  :فإن قال قائل ،مع أن مصافحة النساء للرجل حرام ال جيوز ،وتقول أا صافحته ،ذلك الئق بأنبياء اهللا
صلى  وإمنا يكون الويل ولياً مبتابعة النيب ،إن املذكورة تزعم أا من كبار أولياء اهللا :قلنا ،يف شريعة هود عليه السالم

فكيف ساغ هلا أن تصافح الرجال وهي ما وصلت إىل ما وصلت إليه  ،وهديه معلوم يف املنع من ذلك ،اهللا عليه وسلم
   .!؟إال بكمال املتابعة

   .!!وهي عند البحث والتدقيق ال تساوي شيئاً ،هذه أربعة مناذج من املكاشفات اليت يزعموا 

 ،وخيصونه مع البقعة اليت هو فيها بالتقديس ،زعوم الذي يزوره الناسومبا مر يتضح غاية الوضوح أن القرب امل 
أن ذلك خرافة ال  ،وأنه قد مجعت فيه فضائل ومناقب ،أنه موضوع مقدس ،ويلفقون له أكاذيب يومهون ا العامة

ون يف سبيل وأم يستحل ،وعدم تورعهم يف الكذب عليه ،وإمنا تدل على جرأة القوم على اهللا ،أساس هلا من الصحة
وأم ال يوثق م يف  ،وإن كانت من أشد احملرمات وأكرب املوبقات ،احلصول على أغراضهم وأهوائهم كل وسيلة

   .واهللا املستعان ،نقل وال يركن إليهم يف أمر من أمور العقيدة والسنة

  

  

  

                                                                                                               

  ).14:ص( )38(
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  الثاينالباب 
  د والنصارىهدي اإلسالم يف التعامل مع قبور األنبياء والصاحلني وهدي اليهو

  

  الفصل األول
  هدي اإلسالم يف التعامل مع القبور

   :موازنة اإلسالم بني مصاحل األحياء واألموات واحلفاظ على كرامة األموات وعقيدة األحياء :املبحث األول

ب حبيث ال حيث على جل ،وموازنته بني املصاحل واملفاسد ،من مزايا اإلسالم مشوله واكتماله ووسطيته واعتداله 
ومن هذا املنطلق جاءت نظرته إىل مقابر  ،أو تفويت مصلحة أعظم منها ،منفعة يترتب عليها حصول مفسدة

وت أن تقدس القبور تقديساً يؤدي إىل تعظيمها  ،وشرعت ما فيه مصلحتهم ،فحفظت لألموات كرامتهم ،املسلمني
   .اعتقاده إال يف اهللا واالعتقاد يف أصحاا ما ال جيوز ،يف نظر األحياء وافتتام ا

وعن وطء القبور  ،جبعلها مواطن لقضاء احلاجة ،فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن امتهان املقابر 
وحذر علماء املسلمني وفقهاؤهم من نبش القبور لغري مصلحة تعود إىل امليت  ،واجللوس عليها وعن كسر عظام امليت

وهذه األمور فيها  ،ل صلى اهللا عليه وسلم املاشي بني القبور أن خيلع نعليهوأرشد الرسو ،أو ضرورة تلجئ إىل ذلك
وحىت ال يؤدي تكرمي أموات املسلمني واحلفاظ عليهم إىل  ،غاية احلفاظ على قبور املسلمني وغاية التكرمي ألموام

   .تقديسهم والغلو فيهم فقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما يؤدي إىل ذلك

 ،والكتابة عليها ،وعن جتصيصها والبناء عليها ،وى عن اختاذها مساجد ،هى عن الصالة على القبور وإليهافن 
وقد عقل الصحابة والتابعون هلم بإحسان  ،وأمر بتسوية القبور املشرفة اليت ترفع فوق احلد الذي يسمح به الشرع

عندما آلت  ،والطريقة الرشيدة حىت اية القرون املفضلة ،وحافظوا على ذلك اهلَدي الصاحل ،واألئمة املقتدى م ذلك
ونشروا سنة اليهود والنصارى  ،وأماتوا سنة الرسول وأصحابه ،فغريوا وبدلوا ،والية املسلمني إىل الروافض والباطنية

صار هو و ،حىت شاع ذلك يف بالد املسلمني ،وتبعهم على ذلك جهلة احلكام ومنحرفو املتصوفة ،يف بالد املسلمني
   .الغالب على كثري منها رغم حتذير العلماء وتقرير الفقهاء وصيحات الغيورين على سنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

  

  :وإليك براهني ما أمجلته لك يف هذه املقدمة

فقد رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر  :أما يه عن قضاء احلاجة بني القبور وعن وطئها -
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ألن أمشي على مجرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :الرضي اهللا عنه ق
  .)39(»وما أبايل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط السوق ،أحب إيلّ من أن أمشي على قرب رجل مسلم

ول قال رس :فقد رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال :وأما يه عن اجللوس عليها -
فتخلص إىل جلده خري له من جيلس على قرب  ،ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه« :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)40(»مسلم
 

صلى اهللا عليه  فمن حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا :وأما يه عن كسر عظم األموات -
)41(»إن كسر املؤمن ميتاً مثل كسره حياً« :وسلم

 

قال رمحه  فكما نقل شيخنا األلباين عن النووي يف اموع :و التحذير من نبش القبورو أما النهي  -
 ،وال جيوز نبش القرب لغري سبب شرعي باتفاق األصحاب( :ما خمتصره )303/ 5( »اموع«وقال النووي يف ( :اهللا

بلي وصار تراباً وحينئذ  القرب إذاأنه جيوز نبش ( :وخمتصره )109(وجيوز باألسباب الشرعية كنحو ما سبق يف املسألة 
وهذا  ،وجيوز زرع تلك األرض وبناؤها وسائر وجوه االنتفاع والتصرف فيها باتفاق األصحاب ،جيوز دفن غريه فيه

و يعتمد فيه قول أهل اخلربة  ،وخيتلف ذلك باختالف البالد و األرض ،كله إذا مل يبق للميت أثر من عظم وغريه
  )()42ا

فقد رواه أبو داود  :لنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خلع النعال عند املشي بني القبورو أما إرشاد ا -
وحانت من رسول اهللا صلى اهللا  :حديث طويل قالوغريه من حديث بشري موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

فنظر الرجل  ،ك ألق سبتيتيكيا صاحب السبتيتني وحي« :فقال ،عليه وسلم نظرة فإذا رجل ميشي يف القبور عليه نعالن
   )43(وحسنه األلباين هناك »فلما عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلعهما فرمى ما

ففيما رواه مسلم من حديث أيب مرثد الغنوي رضي اهللا  :وأما يه عن الصالة على القبور وإليها  -
وفيما رواه أبو  )44(»ىل القبور وال جتلسوا عليهاال تصلوا إ« :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :عنه قال

يعلي بإسناد صحيح كما قال األلباين رمحه اهللا من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 
 )«)45ى أن يبىن على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها« :عليه وسلم

 

قال رسول اهللا صلى اهللا  :يب هريرة رضي اهللا عنه قالففي حديث أ :وأما يه عن اختاذها مساجد  -
                                                                                                               

  .)1/261(رواه ابن ماجة وصححه األلباين يف صحيحه ) 39(
  .مع النووي) 38-7/37:ج(رواه مسلم ) 40(
  .)233(رواه أمحد و أبو داود و ابن ماجة، وحسنه األلباين يف أحكام اجلنائز وبدعها ) 41(
  .)235(املرجع السابق ) 42(
   ).622:ص -2:ج(صحيح ابن داود ) 43(
  ).210- 209:ص( انظر أحكام اجلنائز) 44(
  ).31:ص( حتذير الساجد) 45(
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رواه أمحد وغريه بسند  »لعن اهللا قوماً اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،اللهم ال جتعل قربي وثناً« :عليه وسلم
  .)46(صحيح

إن شرار الناس يوم « :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :ويف حديث عبد اهللا بن مسعود قال 
   .)47(رواه ابن خزمية »ومن يتخذون القبور مساجد ،قيامة من تدركهم الساعة وهم أحياءال

 :ومنها حديث جندب عند مسلم أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول 
مساجد فإين أاكم أال فال تتخذوا القبور  ،أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد«

   )48(»عن ذلك

الفصل الثاين من هذا  يف ،وسيأيت مجلة من األحاديث الناهية عن اختاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك 
   .الباب إن شاء اهللا

ى رسول اهللا « :ففي حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال :وأما يه عن البناء عليها وجتصيصها -
   .)49(»لم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليهصلى اهللا عليه وس

  

   :إغفال الوحي لذكر قبور األنبياء والداللة عليها :الثايناملبحث 

  :وأحب هنا أن أؤكد ذلك وأبني شبهات حول املوضوع ،سبق احلديث عن ذلك ونفيه 

وكيف قبض  ،ملوتحيث ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف قصة موسى وملك ا
 ،لو كنت مث ألريتكم قربه :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم« :قال أبو هريرة رضي اهللا عنه ،موسى عليه السالم

   .)50(»إىل جانب الطريق عند الكثيب األمحر

ثة ومع ذلك فإن النيب يف حاد :)51(فقال عبيدون يف الدر املنضود ،هذا احلديث استغله مروجو إحياء املشاهد 
هو  »لو كنت هناك ألريتكم إياه« :وقال ،ووصف هلم قرب سيدنا موسى عليه السالم ،اإلسراء واملعراج قد عرفهم

من أجل إقامة الصالت ! ؟بنفسه عليه الصالة والسالم يتوىل تعريفهم ذا املوطن املقدس املبارك من أجل ماذا
وهو مقصد سامٍ  ،طريقتهم وزيارم يف حيام وبعد مماموالتأدب معهم وسلوك  ،والروابط بني املؤمنني وأنبيائهم

فرسول اهللا  ،وكذب فيما قال ،كذا قال .فاملرء يوم القيامة مع من أحب ،له أثر بني على القلوب ،سعت إليه شريعتنا
                                                                                                               

  ).25:ص( حتذير الساجد) 46(
  .قال املعلق وإسناده حسن )7-6:ص -5:ج() 47(
  ).13:ص -5:ج(رواه مسلم ) 48(
  .نووي )37:ص -7:ج() 49(
  .مع الشرح ).128:ص -1:ج(، ومسلم )206:ص -3:ج(البخاري مع الفتح ) 50(
  ).21:ص( )51(
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ركه بذلك ولو كان فيه مصلحة لألمة ملا ت ،صلى اهللا عليه وسلم ما عرفهم موضع القرب وإمنا أشار إىل معرفته بذلك
ولو كانت اإلشارة إليه تعريفاً من النيب صلى اهللا عليه وسلم له وحثاً على زيارة ذلك القرب وإحيائه ملا غفل  ،اإلام

   .عنه الصحابة وملا أغفلوه

ولذلك مل يثبت أن أحداً منهم جاء  ،إن الواقع أن ما ذكره ذلك املتعامل اجلاهل مل خيطر على بال الصحابة 
فال يليق م أبداً أن  ،قرب مع مرورهم بتلك النواحي غزاة وجماهدين وجتاراً ومسافرين ألغراض شىتيبحث عن ال

مث مل يعملوا على  ،يفهموا حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك وأن لذلك مقصداً سامياً سعت إليه الشريعة
   :لذين شرحوا ذلك احلديثمل خيطر على بال العلماء ا -كذلك  - وهو ! !حاشاهم من ذلك! !حتقيقه

وإمنا سأل اإلدناء ومل يسأل بيت  :قال بعض العلماء« :يقول يف شرح مسلم - رمحه اهللا- فهذا النووي  
لكن حكى ابن « :وقال احلافظ يف الفتح ،)52(»ألنه خاف أن يكون قربه مشهوراً عندهم فيفتنت به الناس ،املقدس

ففهم  ،)53(انتهى »لئال تعبده اجلهال من أمته ،وهلا ليعمي موضع قربهبطال عن غريه أن احلكمة يف أنه مل يطلب دخ
   .!العلماء على العكس متاماً لفهم هؤالء مرضى القلوب

  

  :تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور األنبياء :الثالثاملبحث 

  :تعاملهم مع قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم :أوالً

صحابة مل يربزوا قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم خوفاً من أن يتخذ لقد صرحت عائشة رضي اهللا عنها بأن ال
 ،موافق لسنة اليهود والنصارى ،خمالف لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ،مسجداً ملا تقرر عندهم أن ذلك منهي عنه

الذي مل يقم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه  :ففي البخاري ومسلم من حديثهما رضي اهللا عنها قالت
فلوال ذلك أبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ  :قالت ،لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد« :منه

   .)54(»مسجداً

قال العلماء إمنا ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اختاذ قربه وقرب غريه « :وقال النووي يف شرح هذا احلديث
وملا  ،فرمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثري من األمم اخلالية ،ة يف تعظيمه واالفتتان بهخوفاً من املبالغ ،مسجداً

احتاجت الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني والتابعون إىل الزيادة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني كثر 
ىل أن أدخلت بيوت أمهات املؤمنني فيه ومنها وامتدت الزيادة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ ،املسلمون

بنوا  ،حجرة عائشة رضي اهللا عنها مدفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
مث بنوا جدارين من ركين  ،ويؤدي إىل احملذور ،على القرب حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئال يظهر فيصلي إليه العوام

                                                                                                               

  ).128:ص - 15:ج() 52(
  ).207:ص -3:ج() 53(
   ).200:ص - 3:ج(، والبخاري فتح )12:ص -5:ج(مسلم ) 54(
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ولوال ذلك ألبرز  :وهلذا قال يف احلديث ،وحرفومها حىت التقيا حىت ال يتمكن أحد من استقبال القرب ، الشمالينيالقرب
   .)55(»واهللا أعلم بالصواب ،غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً ،قربه 

   .هفيه رد على الذين حيتجون بكون قرب النيب يف مسجد ،هذا الكالم من اإلمام النووي رمحه اهللا :قلت 

 :معارضة عروة بن الزبري وإنكاره لذلك فذكر عن عروة أنه قال »وفاء الوفاء«وقد أورد السمهودي يف  
كتاب أمري  :وقال ،نازلت عمر بن عبد العزيز يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أال جيعل يف املسجد أشد املنازلة فأىب«

أي وهو املوضع املزور  :قال السمهودي - د فاجعلوا له حوجواً فإن كان وال ب :قال قلت ،املؤمنني ال بد من إنفاذه
   .)56(»خلف احلجرة

وعمر بن عبد العزيز  ،مث بىن عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر« :وقال يف نفس الصفحة 
وذلك أن رسول اهللا زواه لئال يتخذه الناس قبلة ختص فيه الصالة من بني مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 )اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد( :وقال ،)قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد( :صلى اهللا عليه وسلم قال
بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني البناء الظاهر اليوم مما يلي  ،قالوا والبناء الذي حول البيت ،احلديث

ويف الفضاء الذي يلي  ،ومما يلي فضاء الشام فضاء كله ،ومما يلي القبلة شرب ،يلي املغرب ذراعومما  ،املشرق ذراعان
   .)57(»قال عبد العزيز بن حممد يقال أن البنائني نسوه ،الشام مركن مكسور ومكيل خشب

  :تعاملهم مع قرب النيب دانيال عليه السالم حني عثروا عليه :ثانياً

وقال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن أيب خلد بن دينار حدثنا «:)58(ارخيهقال اإلمام ابن كثري يف ت 
فأخذنا املصحف  ،عند رأسه مصحف ،ملا افتتحنا تستر وجدنا يف بيت اهلرمزان سريراً عليه رجل ميت :أبو العالية قال

قرأته مثل ما أقرأ  ،العرب قرأهفأنا أول رجل من  :وقال ،فدعا له كعباً فنسخه بالعربية ،فحملناه إىل عمر بن اخلطاب
فما  :قلت ،سريكم وأمركم وحلون كالمكم وما هو كائن بعد :قال ؟فقلت أليب العالية ما كان فيه ،القرآن هذا

لتعميته على  ،فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها ،حفرنا بالنهار ثالثة عشر قرباً متفرقة :قال ؟صنعتم بالرجل
من  :قلت ،كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون :قال ؟فما يرجون منه :قلت ،هفال ينبشون ،الناس

ما  :قلت ،قال منذ ثالمثائة سنة ؟منذ كم وجدمتوه قد مات :قلت ،رجل يقال له دانيال :قال ؟كنتم تظنون الرجل
وهذا إسناد  ،وال تأكلها السباع ،رضإن حلوم األنبياء ال تبليها األ ،إال شعرات من قفاه ،ال :قال ؟تغري منه شيء

   .املراد من البداية والنهاية .اهـ »صحيح إىل أيب العالية

إن «وهو القائل  ،فانظر إىل هدي الصحابة الذين يصدرون عن أمر نبيهم صلى اهللا عليه وسلم وسنته :قلت 
                                                                                                               

  ).24-13:ص -5:ج() 55(
  ).548:ص -3:ج() 56(
وحيكى أن سعيد بن املسيب أنكر إدخال حجرة عائشة يف املسجد كأنه خشي أن يتخذ : )75:ص - 9:ج(، وقال ابن كثري )549-548:ص( )57(

  .القرب مسجداً واهللا أعلم
  ).40:ص -2:ج() 58(
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ف وجدوا ذلك النيب فلم يتخذوه وكي »والذين يتخذون القبور مساجد ،شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء
وإمنا حسموا األمر وغيبوا القرب وقطعوا  ،ومل يقروا الفرس الذين كانوا يستسقون به ،ومل يبنوا عليه مشهداً ،مزاراً

ولو كانوا ممن قدوم اليهود لعظموا مكانه واختذوا عليه مسجداً ومشهداً وجعلوا له زيارة سنوية  ،عروق الفتنة به
قصة  ،ومما يزيد األمر تأكيداً أن هدي الصحابة هو قطع التعلق بآثار األنبياء والصاحلني ،ل عند أصحابناكما هو احلا

   .عمر رضي اهللا عنه حينما رأى الناس ينتابون موضعاً للصالة يف طريق مكة فزجرهم عن ذلك

ريق مسجد فابتدره خرجنا مع عمر بن اخلطاب فعرض يف بعض الط« :فعن املعرور بن سويد رمحه اهللا قال 
أيها  :فقالوا هذا مسجد صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر ؟فقال عمر ما شأم ،الناس يصلون فيه

رواه ابن أيب شيبة  »فمن عرضت له صالة فليمض ،الناس إمنا هلك من قبلكم باتباعهم مثل هذا حىت أحدثوها بيعاً
وقال شيخنا األلباين بإسناد صحيح على شرط  ،)البدع والنهي عنها( وسعيد بن منصور وابن وضاح يف كتابه

   .)59(الشيخني

فانظر إىل هذا وقارن مبا تراه يف زيارة هود أو غريها كلما قيل عن مكان أن صاحلاً صلى فيه أو جلس أو  
   .)حىت أحدثوها بيعاً( ،تعبد اختذوا عليه مصلى مثلما اختذها اليهود

قال  ،الرضوان قطع عمر للشجرة اليت بايع حتتها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعة ويؤكد ما أقوله كذلك
مث وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن « :]448ص  7ج[احلافظ بن حجر يف الفتح 

خاري عن املسيب وقد وردت آثار رواها الب ،»فتوعدهم مث أمر بقطعها فقطعت ،قوماً يأتون الشجرة فيصلون عندها
كما ثبت عن  ،بن حزن أن الشجرة عميت على الصحابة فيحتمل أا عميت على بعضهم وبقيت معروفة للبعض

وجعلوا يصلون عندها  ،وحيتمل أن الناس اختذوا شجرة أي شجرة ،لو كنت أبصر ألريتكم مكاا :جابر أنه قال
 ،انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون« :ن عبد الرمحن قالويؤيد هذا ما ثبت يف البخاري عن طارق ب ،ويتربكون ا

 ،فأتيت سعيد بن املسيب وأخربته ،حيث بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم بيعة الرضوان :قالوا ؟ما هذا املسجد :قلت
 فلما خرجنا العام املقبل :فقال ،حدثين أيب وكان فيمن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة :فقال

فأنتم ! !إن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يعلموها وعلمتموها أنتم :قال سعيد ،نسيناها فلم نقدر عليها
   .وإذا كان عمر قد قطع الشجرة فإن الناس بقوا يصلون يف موضعها واهللا أعلم )60(»أعلم

كما قال ابن عمر فيما  -وكانت رمحة من اهللا  - وعلى كل حال فالشجرة قد اختفت إما بقدرة اهللا تعاىل  
وهذا يدل على أنه ليس من اإلسالم يف شيء البحث عن آثار  ،أو كانت على يد عمر بن اخلطاب ،)61(رواه البخاري

وتعظيم األماكن اليت وقعت فيها األحداث العظيمة وقد بني احلافظ احلكمة من خفاء تلك  ،األنبياء والصاحلني
 ،ر ما يفعله اجلهال واهلون مما هو حاصل اآلن وقبل اآلن حول مآثر الصاحلنيالشجرة مبا يدل أنه رمحة من اهللا ينك
                                                                                                               

  .اجلديع ).345:ص( عن التربك) 59(
  ).447:ص -7:ج(البخاري مع الفتح ) 60(
  ).117:ص -6:ج() 61(
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فلو بقيت ملا أمن من تعظيم  ،وبيان احلكمة يف ذلك وهو أال حيصل ا افتتان ملا وقع حتتها من اخلري« :قال رمحه اهللا
وإىل ذلك  ،راه اليوم مشاهداً فيما هو دوابعض اجلهال هلا حىت رمبا أفضى م إىل اعتقاد أن هلا نفعاً أو ضراً كما ن

   .)62(»أي كان خفاؤها عليهم رمحة من اهللا تعاىل )كانت رمحة( :أشار ابن عمر بقوله

  

استمرار ما درج عليه الصحابة من اهلدي يف تسوية القبور والنهي عن تعظيمها إىل اية القرون  :الرابعاملبحث 
  :املفضلة

وإمنا كثر بعد  ،على القبور »مشاهد«ومل يكن يف العصور املفضلة  :ية رمحه اهللا تعاىلقال شيخ اإلسالم ابن تيم 
وكان ا زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين  ،ذلك يف دولة بين بويه ملا ظهرت القرامطة بأرض املشرق واملغرب

زلة والرافضة ما هو معروف ومن بدع اجلهمية واملعت ،وكان يف بين بويه من املوافقة هلم على بعض ذلك ،اإلسالم
ويؤيد ما ذكره شيخ اإلسالم ما جاء يف  .)63(كمشهد علي رضي اهللا عنه وأمثاله ،فبنوا املشاهد املكذوبة ،ألهل العلم

إن رسول  :قال الروي عن طاووس ،ومل أر قبور املهاجرين واألنصار جمصصة« :وهو قول الشافعي رمحه اهللا )64(األم
وقد رأيت من الوالة من يهدم مبكة ما يبىن  )قال الشافعي(لم ى أن تبىن القبور أو جتصص اهللا صلى اهللا عليه وس

وأكره أن يبىن على القرب مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غري «:)65(مث قال »فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك ،فيها
 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأخربنا مالك أن  ،قال وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء ،أو يصلى إليه ،مسوى

وأكره هذا للسنة  )قال( ،وال يبقى دينان بأرض العرب ،اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،قاتل اهللا اليهود والنصارى
ومل تؤمن يف ذلك الفتنة  ،أن يعظم أحد من املسلمني يعين يتخذ قربه مسجداً - واهللا أعلم  - وأنه كره  ،واآلثار

وقد بقي كذلك عند العلماء  ،فهذا هو احلال يف القرون املفضلة ،انتهى حمل الغرض منه »يأيت بعدوالضالل على من 
وعن جتصيصها والبناء  ،فال جتد كتاب فقه صغرياً أو كبرياً إال وينص على النهي عن اختاذ القبور مساجد ،والفقهاء

وهي  ،احلديث والتفسري والعقيدة هي كتب اهلدايةفكتب الفقه و ،وهذا هو الذي عليه التعويل ،عليها والكتابة عليها
وإن من حفظ اهللا هلذا  ،وكتب املناقب الكاذبة وكتب املؤصلني للخرافة فال عربة ا ،أما كتب التصوف ،عمدة الناس

 وإن ،وكثري من البدع العملية ،الدين أنك جتد كتب اهلداية املذكورة يف الغالب خالية من البدع الشركية والكفرية
   .واهللا املوفق ...كانت متارس يف الواقع لتبقى احلجة قائمة

  

                                                                                                               

   ).118:ص -6:ج() 62(
  ).167:ص -27:ج(من جمموع الفتاوى ) 63(
  ).277:ص -1:ج() 64(
  ).278:ص( )65(
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   الثاينالفصل 
  هدي اليهود والنصارى يف البناء على القبور 

  وتعظيمها واختاذها مساجد وكيف انتقل ذلك إىل أمة اإلسالم

  

ذير النيب صلى هدي اليهود والنصارى يف اختاذ القبور مساجد واستحقاقهم اللعن على ذلك وحت :املبحث األول
  اهللا عليه وسلم من فعلهم

وبذلك صرح النيب صلى اهللا عليه  ،ال لبس وال إشكال يف أن اختاذ القبور مساجد من هدي اليهود والنصارى 
   :وسلم فيما رواه الشيخان وغريمها

 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مل يقم منه :فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت )1
غري أنه خشي أن يتخذ  ،فلوال ذلك أبرز قربه« :قالت »لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«

   )66(»مسجداً

قاتل اهللا اليهود اختذوا « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال )2
 )67(»قبور أنبيائهم مساجد

 

هللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حضرته الوفاة جعل وعن عائشة وابن عباس رضي ا )3
لعنة اهللا على اليهود والنصارى « :فإذا اغتم ا كشفها عن وجهه وهو يقول ،يلقي على وجهه طرف مخيصة له

)68(»حيذر ما صنعوا« :تقول عائشة رضي اهللا عنها ، »اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
 

تذاكر بعض  ،ملا كان مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :ضاً قالتوعنها رضي اهللا عنها أي )4
وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض احلبشة فذكرتا من حسنها  ،نسائه كنيسة بأرض احلبشة يقال هلا مارية

بنوا على قربه أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل « :فقال :فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه :قالت ،وتصاويرها
  .)69(»أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة ،مث صوروا فيه تلك الصور ،مسجداً

هذه أربعة أحاديث خمرجة يف البخاري ومسلم تبني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يلعن اليهود والنصارى  

                                                                                                               

   ).376:ص -3:ج(مع الفتح، ومسلم  ).200:ص -3:ج(رواه البخاري ) 66(
  ).376:ص -3:ج(ومسلم  ).532:ص -1:ج(رواه البخاري ) 67(
  ).377:ص -3:ج(ومسلم  )495-494:ص -6:ج(رواه البخاري ) 68(
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اختاذ القبور مساجد والبناء عليها  فهي تدل ملا ترمجنا له من ،بسبب أم اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد
وأم استحقوا على فعلهم ذلك اللعن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد  ،وتعظيمها من هدي اليهود والنصارى

بنيان القبور ليس من « :]1/407[قال اإلمام الليث بن سعد رمحه اهللا كما يف خمتصر اختالف الفقهاء للجصاص 
   .)70(بواسطة التعليق على كتاب البناء على القبور للمعلمي »هو من حال النصارىوإمنا  ،حال املسلمني

  

  :النهي عن التشبه باليهود والنصارى :الثايناملبحث 

فاعلم أننا منهيون عن  ،إذا ثبت عندنا أن البناء على القبور واختاذها مساجد أنه من هدي اليهود والنصارى 
قال اهللا  :به م بأولئك الكافرين امللعونني على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممشاتهم ياً مؤكداً يلحق املتش

 اتبعت أَهواَءهم بعد ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئن((تعاىل 
وقد دلت السنة كذلك على حترمي التشبه  ،]120:البقرة[ ))جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي وال نصريٍالَّذي 

   .باليهود والنصارى

أن اليهود والنصارى ال « :ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   .)71(»يصبغون فخالفوهم

 :ويف سنن أيب داوود واحلاكم من حديث شداد ابن أوس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
   .)72(»خالفوا اليهود والنصارى فإم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم«

مة كما ولكن برغم هذا التحذير من مشاة أهل الكتاب إال أن السنة الكونية قاضية بوقوع ذلك من هذه األ 
خرجنا  :يتبني من هذا احلديث الذي أخرجه الترمذي رمحه اهللا وأمحد من حديث أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه قال

وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون ا  ،مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر
فقال  ،يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط :نافمررنا بسدرة فقل ،أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط

 :قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى !إا السنن !اهللا أكرب« :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   .)73(»لتركنب سنن من كان قبلكم ]138:األعراف[ ))اجعل لَنا إِلَهاً كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ((

مث ذهبوا  ،تشبه القوم باليهود والنصارى وتركوا سنة نبيهم ،وهذا هو الذي حصل وال حول وال قوة إال باهللا 
وأما أهل العلم فقد فهموا تلك األحاديث على ما يليق  ،نسأل اهللا أن يهدينا وإياهم ،ينصبون الشبهات لتربير فعلهم

قال  ،وحذروا مما حذر منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،ينوها للناس كما أوجب اهللا عليهموب ،بعلمهم وفضلهم

                                                                                                               

  ).58- 57:ص( )70(
  .)166:ص -3:ج(ومسلم طبعة عبد الباقي  -مع الفتح  ).496:ص -6:ج(البخاري ) 71(
  .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ).260:ص -1:ج(واحلاكم ، ).128:ص -1:ج(صحيح أبو داود ) 72(
  .صحيح الترمذي ).235:ص - 2:ج(، والترمذي ).218:ص -5:ج(أمحد ) 73(
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هذا احلديث يدل على حترمي بناء املساجد على قبور « :احلافظ ابن رجب يف كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري
فتصوير صور  ،م على انفرادهوال ريب أن كل واحد منهما حمر ،الصاحلني وتصوير صورهم كما يفعله النصارى

والتصاوير  :قال ،كما دلت نصوص أخرى يأيت ذكر بعضها ،اآلدميني حيرم وبناء املساجد على القبور بانفراده حيرم
فتصوير الصور على  ،كانت على احليطان وحنوها ومل يكن هلا ظل ،اليت يف الكنيسة اليت ذكرت أم حبيبة وأم سلمة

وهو  ،وهو من جنس عبادة األوثان ،ني للتربك ا واالستشفاع ا حيرم يف دين اإلسالممثال صور األنبياء والصاحل
وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو  ،الذي أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أهله شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة

فإنه ظامل ممثل بأفعال اهللا اليت ال  ،وم القيامةوفاعله من أشد الناس عذاباً ي ،للتنزه بذلك والتلهي حمرم وهو من الكبائر
   .)74(»وأنه تعاىل ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله سبحانه وتعاىل ،يقدر على فعلها غريه

كما فعل من مضى  ،فخاف أن يعظم قربه ،وكأنه علم أنه مرحتل من ذلك املرض« :وقال احلافظ ابن حجر 
   .»لنصارى إشارة إىل ذم من فعل فعلهمفلعن اليهود وا

  

الرافضة هم أول من أحدث املشاهد املعظمة يف امللة اإلسالمية وغلوا يف أصحاا حىت عبدت من  :الثالثاملبحث 
  :دون اهللا تعاىل

كيف  ،مر بنا هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وهدي أصحابه والسلف الصاحل يف القرون املشهود هلا باخلري 
مما  ،وكيف كانوا يبادرون إىل إنكار كل حمدث ولو كان صغرياً ،قبورهم وكيف كان هديهم يف وضع املقابر كانت

 ،وينكرون على من خالف يف ذلك ،فكانوا يطمسون ما ارتفع من القبور ،يؤدي إىل االحنراف عن ذلك املنهج
حيث ضعفت سلطة اخللفاء  ،قرن الثالثواستمر ذلك الوضع إىل أواخر ال ،ويهدمون ما بين يف املقابر من أبنية

وانفتح هذا الباب الكبري من الشر  ،وعند ذلك أحدثت املشاهد على القبور ،العباسيني وقوي النفوذ الرافضي والباطين
   .على أمة اإلسالم

  :وقد شرح شيخ اإلسالم ابن تيمية ذلك فقال 

ر بعد ذلك يف دولة بين بويه ملا ظهرت القرامطة وإمنا كث ،على القبور«مشاهد  »ومل يكن يف العصور املفضلة« 
                                                                                                               

وقد ظهر عندنا رجل يدعي العلم والوالية والدعوة إىل اهللا يغلو فيه أصحابه غلواً مفرطاً وهو مقر هلم على ذلك، : ()17:ص( بواسطة حتذير الساجد) 74(
، ى عنه إشاعات كثرية، تدل على دجل وختريف كبريين، ومن ذلك أن من نام وصورته حتت رأسه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولست أجزم بذلكوحتك

أنه شك  ولكن الذي أجزم به أن صور الرجل تباع يف املكتبات بأحجام خمتلفة، وبأوضاع خمتلفة كذلك، وهي تعلق يف االس والدكاكني وغريها، وال
عن أمحد بن حسن العطاس عن احلبيب عبد اهللا بن ]: ").154:ص[سوف يربرها مبا يعقل أو مبا ال يعقل، فهذه عادم، وقد نقل صاحب تذكري الناس 

كم صلى اهللا يا موالنا إن جد: دخل على احلبيب علوي بن سهل فرأى يف بيته تصاوير طيور وديكة وغريها فقال -مليبار-عمر بن حيي أنه ملا وصل إىل 
ال، فنفخ احلبيب علوي على : عاد شيء غري هذا؟ فقال: يكلف صاحب التصاوير يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، فقال له احلبيب علوي: عليه وسلم يقول

رأة على اهللا والتحدي للرسول حيث فانظر إىل هذا اهلراء بل اجل" تلك التصاوير فإذا الديكة تصرخ والطيور تغرد، فسلم احلبيب عبد اهللا بن عمر له حاله
بينما يثبت هذا املدعي القدرة عليه وصاحبنا سوف يظهر مبثل ذلك أو أشد منه، وإذا مل تستح فاصنع ما " وليس بنافخ : " يقول عليه الصالة والسالم

  . )شئت
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وكان يف بين بويه من املوافقة هلم على  ،وكان ا زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين اإلسالم ،بأرض املشرق واملغرب
ي فبنوا املشاهد املكذوبة كمشهد عل ،ومن بدع اجلهمية واملعتزلة والرافضة ما هو معروف ألهل العلم ،بعض ذلك

  :وقال يف موضع آخر »رضي اهللا عنه وأمثاله

وتعطيل  ،مث ملا متكنت الزنادقة أمروا ببناء املشاهد ،وظهرت بدعة التشيع اليت هي مفتاح باب الشرك« 
ورووا يف إنارة املشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من األكاذيب ما مل أجد مثله فيما وقفت عليه من  ...املساجد

وكذبوا فيه على النيب صلى اهللا  )مناسك املشاهد(كتاباً يف  )ابن النعمان(حىت صنف كبريهم  ،أكاذيب أهل الكتاب
فصاروا جامعني الشرك  ،وابتدعوا الشرك املنايف للتوحيد ،وغريوا ملته ،عليه وسلم وأهل بيته أكاذيب بدلوا ا دينه

   .)75(»والكذب

فهذه الدكتورة  ،قد أقاموا الرباهني على صدق ما يقولصدق شيخ اإلسالم رمحه اهللا وأهل التاريخ واآلثار  
مساجد مصر وأوليائها (يف موسوعتها الضخمة  -أستاذة العمارة اإلسالمية جبامعة القاهرة  - املصرية سعاد ماهر 

فيعد أن أثبتت أن أول  ،تثبت أن أوائل األضرحة اليت شيدت عليها املشاهد هي أضرحة الشيعة الرافضة )الصاحلون
 ،على قرب اخلليفة املنتصر العباسي )هـ284(وأا بنيت عام  ،يح يف اإلسالم أقيمت عليه قبة عرفت بقبة الصليبيةضر

إذ كانت العادة (ونقلت عن الطربي أن أم اخلليفة العباسي املنتصر استأذنت يف بناء ضريح منفصل لولدها فأذن هلا 
فهي حبكم عقيدا وما تربت عليه من  ،أم ولد نصرانية روميةوتلك األم هي  )قبل ذلك أن يدفن اخلليفة يف قصره

وغلنب على اخللفاء يف حال ضعفهم  ،وأجيبت إليه عندما متكن نساء القصر من تسيري احلياة ،تعظيم القبور طلبت ذلك
   .إذن فالتأثري النصراين ظاهر يف إنشاء هذا املشهد ،وانصرافهم إىل شهوام وملذام

مث ضريح  ،يف مدينة خبارى )هـ296(من حيث التاريخ ضريح إمساعيل الساماين املبين سنة ويليها  :قالت 
مث ضريح حممد بن موسى يف مدينة قم بإيران سنة  )هـ317(اإلمام علي يف النجف الذي بناه احلمدانيون سنة 

ه غري واحد وهذا الترتيب قد ذكر )46:ص 1:ج( )هـ400(مث ضريح السبع بنات يف الفسطاط سنة  ،هـ366
   .من املستشرقني والباحثني يف اآلثار والعمارة اإلسالمية

أو هم يف  ،وكل الذين ذكَرتهم إما متأثرون بالرافضة كاخلليفة العباسي املنتصر مع تأثري أمه النصرانية يف ذلك 
رد املتوىف الذي مل يعط له فالعربة باجلو العام وليس بالف ،وإن قيل إن إمساعيل املذكور رجع إىل السنة ،دولة شيعية

وهكذا الدولة احلمدانية دولة رافضية معروفة وأهل قم معروفون بالرفض ومدينتهم من املدن  ،اختيار حبكم البيئة
فثبت ذا ما قاله شيخ اإلسالم رمحه اهللا  ،وضريح السبع بنات يف عصر الدولة الفاطمية الباطنية ،املقدسة عند الرافضة
وعندنا يف اليمن ابتدأت  ،وفتحوا باب الشرك والوثنية فيها ،الذين جلبوا القبورية إىل أمة اإلسالممن أن الشيعة هم 

اليت هي امتداد لدولة  ،املشاهد املعظمة ودفن األموات يف املساجد يف عهد الدولة الصليحية اإلمساعيلية الباطنية
 ،ومشهد الصليحي علي بن حممد يف صنعاء ،بيدفمن أوائل املشاهد هنا مشهد الرأسني يف ز ،الفاطميني يف مصر

                                                                                                               

  ).17-13:ص( من دمعة على التوحيد) 75(
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   .ومشهد امللكة السيدة بنت أمحد يف جبلة

 ،فهذه قصة انتشار املشاهد يف اليمن وبداية القبورية الوثنية كانت على أيدي أحفاد عبد اهللا بن سبأ اليهودي 
اليهودي كذلك الذي أنشأ الدولة  وأحفاد ميمون القداح ،الذي أنشأ أول فرقة شيعية غالية يف اإلسالم تؤله البشر

فمن يا ترى ينبغي له أن يكون قدوتنا  ،اإلمساعيلية الباطنية ذات األصول اليهودية واليت عرفت باسم الدولة الفاطمية
والذين اتبعوهم بإحسان من أئمة الدين  ،يف ذلك حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذين معه من أصحابه

بِئْس ((!! ؟ليهود الظاهرون واليهود املستترون كابن سبأ وميمون القداح ومن سلك سبيلهم الغايلوعلماء امللة أم ا
   .]50:الكهف[ ))للظَّالمني بدالً

    



  

 www. alsoufia. com                             مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

 

 

 

30 

 

  

  الثالثالباب 
  هدي اإلسالم يف زيارة القبور واحلكمة يف زيارا

  

  الفصل األول
  مشروعية زيارة القبور والعلة يف زيارا

  

  :مشروعية زيارة القبور :لاألواملبحث 

مث أذن يف ذلك وفعله صلى اهللا عليه  ،قد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ى يف بداية األمر عن زيارة القبور 
   .وعلم أمته كيف يزورون ،وسلم

يتكم عن زيارة القبور « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :فروى مسلم عن بريدة رضي اهللا عنه قال -
   .)76(»وهافزور

 :فقال ،زار النيب قرب أمه فبكى وأبكى من حوله :وروى رمحه اهللا من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -
فزوروا القبور فإا تذكر  ،واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل ،استأذنت ريب أن استغفر هلا فلم يؤذن يل«

  .)77(»املوت

كنت يتكم عن زيارة القبور أال « : صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :وعن أنس رضي اهللا عنه قال -
رواه احلاكم بسند حسن كما قال  .»وال تقولوا هجراً ،وتذكر اآلخرة ،وتدمع العني ،فإا ترق القلب ،فزوروها

)78(»أحكام اجلنائز«األلباين رمحه اهللا يف 
 

فقال ... أتاين جربيل« : عليه وسلمويف حديث مسلم الطويل عن عائشة رضي اهللا عنها قال النيب صلى اهللا -
السالم عليكم أهل  :قال ،كيف أقول هلم يا رسول اهللا :قلت :قالت ،إن ربك يأمرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم

  .)79(»وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون ،ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين ،الديار من املؤمنني واملسلمني
                                                                                                               

  ).46:ص 7:ج() 76(
  )46:ص -7:ج() 77(
  ).180:ص( )78(
  ).44:ص 7:ج() 79(
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ة عن طريق زهري بن حرب يف مسلم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا ومن حديث بريد -
 ،وإنا إن شاء اهللا لالحقون ،السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني« :فكان قائلهم يقول ،خرجوا إىل املقابر

)80(»أسأل اهللا لنا ولكم العافية
 

 

  :لقبور عند أهل السنةالعلة يف مشروعية زيارة ا :الثايناملبحث 

وهي تذكر املوت ورقة القلب ودمعة  ،هذه األحاديث واضحة يف مشروعية زيارة القبور ومبينة العلة يف ذلك 
هذه هي  ،وهي كذلك للدعاء واالستغفار للميت ،وأا تزهد يف الدنيا كما يف حديث ابن مسعود عند احلاكم ،العني

ويقول اإلمام الصنعاين رمحه اهللا يف سبل  ،ل السنة فزاروا القبور ألجل حتقيقهاالعلل اليت وردت ا السنة وعرفها أه
فإذا خلت من هذه مل تكن مرادة  ،الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان احلكمة فيها وأا لالعتبار« :السالم
   .)81(»شرعاً

  

  :العلة يف مشروعية زيارة القبور عند القبوريني :الثالثاملبحث 

قد حاول الشاطري يف إجابته على األسئلة املتعلقة بزيارة هود أن ميوه على القارئ ويشعره أن هناك من مينع ل 
ليخرج القارئ بانطباع أن الذين ينكرون ما  ،فأحذ يسرد األحاديث الدالة على مشروعية زيارا ،من زيارة القبور

   .ن زيارة القبور من أصلهاأم ينكرو ،حيدث يف زيارة هود من بدع وحمدثات وشركيات

 ،وهرب من امليدان الذي يعرف أنه مغلوب مهزوم فيه ،لقد نقل ميدان املعركة إىل ميدان آخر ال مقاتل فيه 
  :وحنن نقول له ،ألن سالحه فيه اهلوى والبدعة والكذب الذي ال ينفق على أصحاب البصائر

  ما هكذا تورد يا سعد اإلبل      أوردها سعد وسعد مشتمل

فمىت زار الزائر القبور ألجل  ،وعللها بعلل واضحة ،إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرع لنا زيارة القبور 
ومىت زارها لعلل أخرى مل تكن مشروعة كما بني ذلك اإلمام الصنعاين  ،كانت زيارته مشروعة ،حتقيق تلك العلل

   .رمحه اهللا

عندكم ليست تلك العلل اليت أشار إليها النيب صلى اهللا عليه  أن علة الزيارة :لقد صرح علماؤكم وقدواتكم 
أال وهو االستشفاع  ،وإمنا علتها عندكم ما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ومجيع األنبياء حملاربته وإزالته ،وسلم

ذلك الكتيب  »هودبذل ا«أمل يقل العيدروس يف  ،واعتقاد أم يقربون إىل اهللا زلفى ،باملخلوقني والستمداد منهم
فإن « :أمل يقل .ليقرؤوه ويعتقدوا ما فيه ،وأعدمت هذه األيام تصويره وتوزيعه على الناس )هـ1328(الذي طبع عام 

                                                                                                               

  ).45:ص( أحكام اجلنائز) 80(
  ).114:ص -2:ج(السبل ) 81(
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واإلمداد من  ،املقصود من الزيارة االستمداد من أرواح األنبياء واألئمة والعبارة عن هذا االستمداد من هذا اجلانب
أما االستمداد فهو بانصراف مهة صاحب احلاجة  ،هد أثر عظيم يف هذين الركننيولزيارة املشا ،اجلانب اآلخر

وتقبل كليته على ذكره وحضوره  ،حىت تصري كلية مهته مستغرقة يف ذلك ،باستيالء ذكر الشفيع واملَزور على اخلاطر
   .)82(»ا يستمد منهاوهذه احلالة سبب منبه لروح ذلك الشفيع واملَزور حىت متده تلك الروح الطيبة مب ،بباله

فإم يف  ،وهي االستمداد ويؤكد هذا واقع حاهلم ،واضح من هذا النقل العلة لدى القبوريني يف زيارة القبور 
والتوسل م  ،ودعائهم من دون اهللا واالستعانة م ،كل مرحلة من مراحل زيارام يلهجون باالستمداد من األولياء

   .إىل اهللا

فتراهم كثرياً ما  ،ات يعلمون الناس حينما حيثوم على زيارته أن يطلبوا حاجام منهويف زيارة هود بالذ 
  :يرددون يف فترة التحريض على الزيارة

  يف وداي األحقاف قربه صحيح      هود النيب املرسل

  )83(واطلب مرادك منه حول الضريح      قم زره واحذر تكسل 

ذه الزيارة هلذه األغراض اليت شرعها لنا رسول اهللا صلى اهللا فهل يقول مسلم عامل بشرع اهللا فقيه فيه أن ه 
  !؟عليه وسلم

بل أن القوم قد صرحوا بأم نقلوا تلك الزيارة من الزيارة الشرعية اليت عربوا عنها بأا على طريقة  ،ال :أقول 
   .الفقهاء إىل الطريقة البدعية الشركية اليت عربوا عنها بطريقة الصوفية

ومن  ،وأا للسالم والترحم على امليت ،كانت السنة النبوية قد أوضحت كيفية زيارة القبور« :انيقول الصب 
يف عهد اإلمام عبد اهللا بن أيب بكر العديروس انتقلت الزيارة من «:)85(مث يقول )84(»هذا املنطلق كانت زيارة السابقني

سالم والترحم بل تتناول التوسل واالستمداد والتربك واليت ال تقتصر على ال ،الكيفية الفقهية إىل الطريقة الصوفية
   .»باملزار له

إن الزيارة انتقلت إىل الطريقة الصوفية يف عهد  ،)الفوائد حول املزارات(ويقول عبد الاله بلفقيه يف كتابه  
 )هـ865(ووفاته سنة  )م1408( )هـ811(وكان ميالد سيدنا العيدروس سنة  ،العيدروس من التجمع هلا

الشيخ عبد اهللا بن عبد  )التحف النورانية(سنة كما ذكر مؤلف  13وكان ذلك لتوقف العيدروس طيلة  )م1460(
   .الرمحن باوزير هو الداعي النتظار اإلذن الرباين يف نقل زيارة النيب هود من طريقة الفقهاء إىل الطريقة الصوفية

أهكذا تغالط األمة  ،يث النيب صلى اهللا عليه وسلمأهكذا يا سامل الشاطري حيتج بأحاد :أعود بعد هذا وأقول 
                                                                                                               

  ).20:ص( بذل اهود) 82(
  ).30:ص( الصبان) 83(
  ).25:ص( )84(
  )25:ص( )85(
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  ؟؟أما ختاف اهللا ؟وتستدل بأدلة تدل على عكس ما تدعو إليه

إن العيدروس ظل حسب تعبري بلفقيه ثالثة عشر عاماً ينتظر اإلذن الرباين بتحويل الزيارة من إجرائها على  
فتتحول الزيارة إىل استمداد  ،تلك املدة يأتيه اإلذن بذلك مث بعد ،الطريقة الشرعية إىل إجرائها على الطريقة البدعية

   .وما خفي كان أعظم ،هذا ما اعترفوا به ،وتربك وتوسل

   .؟؟أبعد هذا كله حتتج باألحاديث على مشروعية هذه البدع والشركيات 
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  الثاينالفصل 
  النهي عن شد الرحال إىل القبور وعن اختاذها أعياداً

   

  :هي عن شد الرحال إىل غري املساجد الثالثةالن :املبحث األول

ال تشد « :روى مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وروى عن أيب هريرة رضي اهللا  ، )86(»واملسجد األقصى ،واملسجد احلرام ،مسجدي هذا ،الرحال إال لثالثة مساجد

مسجدي هذا ومسجد احلرام ومسجد  ،ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد« :اهللا عليه وسلمعنه يبلغ به النيب صلى 
   .)87(»األقصى

إمنا يسافر إىل ثالثة « :خيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :ويف رواية أخرى ملسلم عن أيب هريرة 
   .)88(»ومسجد إيليا ،الكعبة ومسجدي ،مساجد

لقي أبو بصرة الغفاري  :اهللا يف مسنده عن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه قالوروى اإلمام أمحد رمحه 
أما لو أدركتك قبل أن ترحل  :فقال ،من الطور صليت فيه :فقال .أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت

 ،املسجد احلرام ،ة مساجدال تشد الرحال إال لثالث« :إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ،ما رحلت
  )89(»واملسجد األقصى ،ومسجدي هذا

وذكر ذلك  ،وفيما تدل عليه ،وقد اختلف العلماء املتأخرون يف تأويلها ،هذه هي األحاديث اليت يف هذا الباب 
وأوسع من رأيته تناول هذا البحث العالمة  ،وابن حجر يف فتح الباري وغريمها ،االختالف النووي يف شرح مسلم

فقد استغرق حبثه أربعاً  )السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج(صديق حسن خان يف شرحه 
وبعد إيراد خمتلف األقوال  ،من اجلزء اخلامس من طبعة قطر 117 -  84وثالثني صفحة من احلجم الكبري من ص 

ثبت ذلك بأدلة صحيحة ووقع يف عصره صلى فقد  ،وأما السفر لغري زيارة القبور كما تقدم نظائره( :ومناقشتها قال
فإنه مل  ،خبالف السفر إىل زيارة القرب ،فال سبيل إىل املنع منه والنهي عنه -عليه السالم- وقرره النيب  اهللا عليه وسلم

مل و ،ومل يشر يف حديث واحد إىل فعله واختياره ،ومل يقر عليه أحداً من أصحابه ،يقع يف زمنه صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                                                               

  ).106-105:ص -9:ج() 86(
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   .)90()يشرعه ألحد من أمته ال قوالً وال فعالً

يزور أهل البقيع وغريهم من غري سفر وال رحلة إىل قبورهم لتذكر  وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( 
ويتمسك  ،بل سنة واجبة إىل يوم القيامة ملن حيب الدار اآلخرة ،بل مندوبة مستحبة ،وهي رخصة مشروعة ،اآلخرة

مث ذكر ما أفضى به السفر لزيارة القبور  .)91()واختيار الرحلة إىل الشقة البعيدة ،لكن ال بإيثار السفر ،طهرةبالسنة امل
أي قرب (أن مسألة السفر لزيارة القبور  :وحاصل الكالم ومجلة املرام يف هذا املقام« :مث قال ،من أفعال شركية وبدعية

لكن من شد الرحل وأعمل املطي إىل  ،ملؤمنون وقافون عند الشبهاتوا ،أن تكون من املشتبهات :أقل درجاا )كان
 ،وال يترك هذه الفضيلة ،فقد سن له أو وجب أن يزور قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،مسجد املدينة ونزل ا

ني خمتلف وحيصل بذلك نوع من اجلمع ب ،واعتراض السفهاء ،وسباب الفقهاء ،وذا خيرج من مزالق أفهام العلماء
   .الروايات

لساكنيه أو وارديه  )يف بلده املنيف(ومن قال إن زيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته الشريف  
   .)92(ونازليه يكره أو حيرم فقد بغى وطغى وأساء 

إليها من  ومن أراد التوسع فليعد إىل ذلك الشرح أو إىل املواطن اليت أشرت ،وبه اكتفي ،انتهى مقصود كالمه 
   .واهللا أعلم ،شرح النووي وابن حجر والشوكاين

  

  :النهي عن اختاذ القبور أعياداً :الثايناملبحث 

النهي الذي تضمنه قصر إباحة  ،عن شد الرحال إىل زيارة القبور صلى اهللا عليه وسلموكما ى رسول اهللا  
ال جتعلوا « :صلى اهللا عليه وسلمأعياداً ياً تضمنه قوله فإنه كذلك ى عن اختاذ القبور  ،الرحلة إىل املساجد الثالثة

وذلك فيما رواه أبو داود وغريه  »وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم ،وال جتعلوا قربي عيداً ،بيوتكم قبوراً
   .)93(وله طرق أخرى عنه وعن غريه من الصحابة ،بسند صحيح من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

قال العالمة املناوي رمحه  ،لعلماء من هذا احلديث النهي عن إقامة الزيارات املومسية احلولية للقبوروقد فهم ا 
 :مث قال ،إما لدفع املشقة أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم ،معناه النهي عن االجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد(اهللا 

ويقولون هذا يوم مولد  ،من السنة يوم أو شهر خمصوص ويؤخذ منه أن اجتماع العامة يف بعض أضرحة األولياء يف
وإنكاره عليهم  ،منهي عنه شرعاً وعلى ويل الشرع ردعهم عن ذلك ،ورمبا يرقصون فيه ،الشيخ ويأكلون وبشربون

معلومة أيامها من  ،وزيارة هود زيارة حولية تقام يف تاريخ حمدد معلوم .)94(انتهى بواسطة عون املعبود )وإبطاله
                                                                                                               

   ).113:ص( السراج الوهاج) 90(
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بل األدهى واألمر أا شبهت إىل حد  ،وهي األيام التاسع والعاشر واحلادي عشر من شهر شعبان ،الشهر ذلك
ويوم الوقفة هو اليوم  ،ويوم العيد هو اليوم العاشر ،ويوم النفر ،ويوم الوقوف ،فهناك يوم النحر ،كبري بأيام احلج

زيارة ويعرفها حق املعرفة معرفة مشاهدة وليست وهو ممن حيضر هذه ال -الذي يقول عنه الصبان  ،احلادي عشر
 - ويأكلون ألذ املأكوالت  ،فينحرون األغنام ،يعترب اليوم العاشر عيد الزوار بالشعب( :يقول - منقولة عن أحد 

  )95()ويف أجناس الطعام من اهلريسة وغريها ،ويتفننون يف الطهي للطعام

 ،ومن أدرك الوقفة أدرك الزيارة ،تكتمل وفود الزائرينتكون الوقفة يوم احلادي عشر ( :ويقول قبل ذلك 
 ،فمن أدرك الوقوف بعرفات أدرك احلج ،ومسيت بالوقفة كالوقوف بعرفات ،والوقفة يوم احلادي عشر شعبان صباحاً

   .)وهكذا يف الزيارة ،ومن فاته الوقوف بعرفات فاته احلج

فينفر ويرحل آل  ،ألوىل يف عصر يوم احلادي عشرتبتدي النفرة ا :»النفرة«حتت عنوان  ]43:ص[مث يقول  
   .)97(شعبان 12أما موكب أهل ترمي فيبتدي يف النفرة يوم  .)96(وآل سيئون ومن كان غريب سيئون علوي

وشهر هود هو شهر « :يقول الصبان ،فيعرفه الناس هناك بشهر هود ،بل أن شعبان نفسه قد أضيف إىل هود 
ولدى كثري  ،وهذا االسم معروف لدى العمال والفالحني ،شهر وأطلق عليه شهر هودشعبان ولتقدير الزيارة مسي ال

   .)98(»ومشهور أكثر من شهر شعبان ،من الطبقات األخرى

ال مينع الشاطري أن ينفي أن تكون  ،هذا التأكيد كله على اعتبار زيارة هود حولية مومسية داخلة يف النهي 
   .!!!فاهللا املستعان ،ويستخفون بعقول الناس ،ئ هؤالء الناس الكذبفال أدري كيف يستمر ،الزيارة مومسية

  

                                                                                                               

  . ، وقد خالف الصبان يف جعله اليوم احلادي عشر يوم الوقفة سائر من كتب عن ذلك)43:ص( )95(
  .قد فسره بأم من كان غريب سيئونأي أصحاب علو الوادي، و) 96(
  ).43:ص( )97(
  ).35:ص( )98(
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  الرابعالباب 
  ضالالت الزائرين

  

  الفصل األول
  ؟كيف نشأت زيارة هود وكيف تطورت

  :دخول التصوف إىل حضرموت وعالقته بإشهار زيارة هود :املبحث األول

وكان السائد فيها عقيدة أهل السنة اليت  ،كانت حضرموت كغريها من نواحي اليمن على السنة واالتباع 
اخلوارج يف  :حىت وفدت عليها العقائد الوافدة ،أو عقيدة احلنابلة ،اشتهرت فيما بعد مبذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا

إال فترة وجيزة حني قامت دولتهم على يد عبد اهللا بن  ،ولكن مل يكن هلم تأثري يف أوساط الناس ،أوائل القرن الثاين
كما  .واليت استمرت سنوات قصرية جداً مث سحقت على يد األمويني يف آخر دولتهم ،ي الكندي طالب احلقحي

ولكنها مل جتد قبوالً مما اضطر  ،)هـ318(وفدت الشيعة اإلمامية مع املهاجر أمحد بن عيسى جد آل باعلوي عام 
كما يقر ذلك  ،بعض العقائد اإلمامية لديهمأحفاد هذا الرجل أن يتظاهروا بالدخول يف مذهب أهل السنة مع بقاء 

مث تطرأ العقيدة األشعرية بقدوم الدولة األيوبية اليت محلتها معها إىل اليمن كما  )نسيم حاجر(ابن عبيد اهللا يف رسالته 
والناس عليه مقبلون حىت كان أواخر القرن  ،ومع هذا كله كان السائد هو علم الكتاب والسنة ،يقول مؤرخو اليمن

وفدت دعوة التصوف إىل حضرموت  ،السادس وأوائل القرن السابع بعد أن اكتمل املد الصويف يف العامل اإلسالمي
الذي أرسله شعيب أبو مدين لغرس بذرة التصوف يف شخصية الفقيه املقدم حممد بن  ،ميثلها عبد اهللا الصاحل ملغريب

   .وديمث يف شخصية الشيخ سعيد العم،بدرجة أساسية ،علي باعلوي

ومل  ،ومجع األحاجيث النبوية ،وكان أهل حضرموت مشتغلني بالعلوم الفقهية« :قال الشلي يف املشرع الروي 
الفقيه املقدم حممد بن علي  -فأظهر األستاذ  ،يكن فيهم من يعرف طريق الصوفية وال من يكشف اصطالحام السنية

  :ويقول احلامد يف تارخيه .)99(»علومها ونشر أعالمها -  652باعلوي املتوىف سنة 

وأنار هلم  ،ومع كون األستاذ الفقيه املقدم هو الذي فتح ألهل حضرموت باب التصوف على مصراعيه( 
فلم يكن هو أول متصوف يف بين علوي إذ كان أول متصوف منهم هو الشريف الصاحل  ،السبيل لسلوك تلك الطريقة

وتويف الشريف أمحد املذكور يف عشر اخلمسني  ،األستاذ الفقيهوهو ابن عم  ،أمحد بن علوي بن حممد صاحب مرباط
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وتبعهم يف ذلك  ،فكان ذلك فاحتة لتصوف العلويني احلضرميني ،مث تصوف بعده اإلمام الفقيه املقدم ،بعد الستمائة
ووصله إىل الفقيه  ،أما عن كيفية إرسال مندوب الشيخ أيب مدين إىل حضرموت ،)100()غريهم من أهل حضرموت

فقد ذكرها احلامد يف نفس التاريخ نقالً عن اجلوهر  ،واخنالعه عن طريق الفقهاء ،ملقدم بترمي وإلباسه لباس الصوفيةا
اذهب  :ويف رواية أنه قال أيضاً :وما جاء يف تلك احلكاية ،)احلكاية السابعة وعشرون( الشفاف لعبد الرمحن اخلطيب

علوي عند الفقيه علي بن أمحد با مروان يستقي منه العلم طارحاً إىل حضرموت جتد فيها الفقيه حممد بن علي أبو
قال  ،جتد فيها سعيد بن عيسى فحكمه )قيدون( واذهب إىل ،سالحه على رجليه فاغمزه من عند الفقيه وحكمه

 :فلما رجع إليه ويف رأسه اخلرقة اغتاظ عليه وقال له ،الشيخ عبد الرمحن فغمزته وحكمته وما شاور أبا مروان
فقال حممد بن علي الفقر  ،أو كما قال ،فتركت صحبتنا ورجعت إىل زي الصوفية ،رجوناك إماماً مثل ابن فورك

   .)101()وهاجره أبو مروان إىل أن توىف ،خري

وتوافدت إليه الصوفية من  ،وعندها ظهر االهتمام بزيارة هود ،هذه حكاية دخول الصوفية إىل حضرموت 
إال أن ذلك ال  ،املؤرخني قد أشار إىل أن الزيارة كانت معروفة قبل القرن السابع وإن كان بعض ،حضرموت وغريها

وأول من نصوا على اهتمامه ذه الزيارة وعنايته ا  ،ميكن إثباته بنقل صحيح وال مفصل لتلك الزيارة املزعومة
نص على ذلك صاحل احلامد يف تارخيه  كما )القدمي(وجعلها مومساً عاماً حمدداً هو الشيخ عبد اهللا با عباد املشهور بـ

 ،كان للزيارة موسم يذهبون فيه مع الشيخ عبد اهللا ،ويف القرن السابع عهد الشيخ عبد اهللا با عباد القدمي( :فقال
 ،)هـ678(والشيخ باعباد متوىف عام  )102()ال على األشهر القمرية ،وذلك بعد فراغ الناس من أشغال التمر وتعبئته

وجاء يف طبقات اخلواص يف ترمجة أمحد بن أيب اجلعد  ،ة إىل زيارة الفقيه املقدم لذلك القرب كما مركما وردت إشار
ومن غريب ما حيكى عنه يف أيام النهاية أنه خرج يوماً هو ( :قال ،األبيين حكاية تدل على عناية الصوفية ذا القرب

فوافق الشيخ سعيد بن عيسى احلضرمي يف  ،ة والسالموأصحابه لزيارة قرب النيب هود عليه وعلى نبينا أفضل الصال
فرجع هو  ،فساروا مجيعاً فلما بلغوا بعض الطريق بدا للشيخ سعيد أن يرجع ،مجاعة من أصحابه يريدون الزيارة أيضاً

فلما كان بعد أيام خرج كل منهما هو وأصحابه لزيارة ذلك القرب  ،ومضى الشيخ أمحد فزاروا ورجعوا ،وأصحابه
فقم  ،قد توجب عليك حق للفقراء :فقال الشيح أمحد للشيخ سعيد ،فالتقوا يف بعض الطريق ،كور من غري موعداملذ

فأصاب كل  ،ومن أقعدنا أبتليناه :فقال الشيخ أمحد ،من أقامنا أقعدناه :فقام الشيخ سعيد وقال ،وأنصف من نفسك
وصار الشيخ سعيد مبلياً يف جسمه حىت  ،قي اهللا تعاىلوصار الشيخ أمحد مقعداً إىل أن ل ،واحد منهما ما قال صاحبه

                                                                                                               

  ).716-715:ص( )100(
اذهب إىل حضرموت جتد فيهـا الفقيـه   : ويف رواية أنه قال أيضاً: (هنا خيتلف السياق قليالً عن القصة يف اجلوهر الشفاف( )717-716:ص( )101(

سالحه على رجليه فاغمزه من عند الفقيـه وحكمـه، واذهـب إىل     علوي عند الفقيه علي بن أمحد أيب مروان يستقي منه العلم طارحاً حممد بن علي أبو
جتد فيها سعيد بن عيسى فحكمه، قال الشيخ عبد اهللا فلما وصلت إىل ترمي وجدت الفقيه حممد بن علي كما قال الشيخ عبـد الـرمحن فغمزتـه    ) قيدون(

رجوناك إماماً مثل ابن فورك، فتركـت صـحبتنا ورجعـت إىل زي    : ال لهوحكمته وما شاور أبا مروان، فلما رجع إليه ويف رأسه اخلرقة اغتاظ عليه وق
  )]. 82-ص1:ج(اجلوهر الشفاف [) الصوفية، أو كما قال، فقال حممد بن علي الفقر خري، وهاجره أبو مروان إىل أن توىف
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وقد تويف أمحد بن أيب  ،والقصة على ما فيها من اازفة تدل على عناية الصوفية بزيارة هذا القرب ،)103()لقي اهللا تعاىل
 وتويف الشيخ سعيد فيما بني الستني والسبعني )104(اجلعد لبضع وتسعني وستمائة كما يف الطبقات املذكورة

   .من تلك الطبقات )105(وستمائة

وكل من  ،وعلى يد أقطابه ،ومبا مر يتضح أن هذه الزيارة اشتهرت وتوطدت بدخول التصوف إىل اليمن 
   .سبقت اإلشارة إليهم هم من أقطاب الصوفية

عد أن ب ،وهم الذين أدخلوها إىل ديار أهل السنة ،والصوفية من أشد طوائف هذه األمة غلواً يف القبور وأهلها 
وكان ( :اختلطوا بغالة الشيعة الباطنية وأخذوا بعض عقائدهم ومنها الغلو يف األولياء كما قال ابن خلدون يف مقدمته

فأشرب كل  ،سلفهم خمالطني لإلمساعيلية املتأخرين من الرافضة الدائنني باحللول وإهلية األئمة مذهباً مل يعرف ألوهلم
وظهر يف كالم املتصوفة القول بالقطب  ،تلط كالمهم وتشات عقائدهمواخ ،واحد من الفريقني مذهب اآلخر

وأن خرافة قرب هود من أصلها  ،وعلى كل ما ذكر تعرف إن شاء اهللا سر املسألة .)106()اخل ...ومعناه رأس العارفني
شأن الطرق ك ،وراءها الصوفية القبورية الذين يريدون أن يؤسسوا هلم منطقة مقدسة يستغلون العامة من خالهلا

وينالون بذلك الشهرة والسلطة الروحية على قلوب املاليني من  ،الصوفية اليت جتعل مقام شيوخ الطريقة مقاماً مقدساً
   .وستأيت األدلة على هذا الكالم يف آخر الفصل الثاين إن شاء اهللا تعاىل ،البشر

  

  آل باعلوي يتسلمون قيادة هذه الزيارة ويطوروا :الثايناملبحث 

ولكن بعد  ،عرفنا أن أول من أظهر االهتمام ذه الزيارة وزار زيارة مجاعية هو الشيخ عبد اهللا القدمي با عباد 
وغريهم من الطوائف إمنا  ،فهم القادة والسادة يف البالد ،رسوخ أقدام آل باعلوي يف ترمي مل يبق مكان ألحد معهم

وصار دور آل با عباد  .ح القائمون على الزيارة هم آل باعلويولذا أصب ،ومبا يعزز مكانتهم ،يعلمون حتت مظلتهم
 ،ال يعدو دور خادم املقام الذي وظيفته ترميمه وإعداده الستقبال الزوار بالشكل الذي يكفل راحتهم وطمأنينتهم

نازل قبل الزيارة يرحل العمال املندوبون إلصالح امل« ):بعث العاملني قبل الزيارة(حتت عنوان  :يقول الصبان
ويرحل املشايخ آل با عباد قبل مسري الركب ليمهدوا الطريق ويصلحوا ما خرب من املساجد أو املآثر  ،واخلدور

   .)107(»ومنذ أيام الشيخ عبد اهللا القدمي ،حول القرب باعتبار أن هلم اليد الطوىل يف هذه الزيارة

وأما القيادة احلقيقية  ،كما يقول الصبان )هلم اليد الطوىل يف هذه الزيارة(هذا ما بقي آلل باعباد الذين  
وهناك ثالث شخصيات برزت منهم وارتبطت  ،والصدارة واهليمنة على جوهر الزيارة فهي للسادة آل باعلوي
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   :هم ،أمساؤهم بالزيارة

الذي انتقلت يف عهده الزيارة من طريقة  ،)هـ865(يب بكر العيدروس املتوىف سنة عبد اهللا بن أ -1
   .طريقة الصوفيةالفقهاء إىل 

الذي قيل أنه كان أول من حول الزيارة  ،)هـ946(أمحد بن عبد الرمحن شهاب الدين املتوىف سنة  -2
وهو الذي سلم راية الزيارة أليب بكر بن سامل كما قال العطاس يف تذكري  ،من األشهر الشمسية إىل األشهر القمرية

واستخلف على الزيارة والزوار يف حياته سيدنا  ،ين بعني الباطنمث نظر سيدنا أمحد بن عبد الرمحن شهاب الد( :الناس
وكان سيدنا شهاب  ،السر يف ذلك يعرفه من نور اهللا بصريته ،الشيخ أبا بكر بن سامل فخر الوجود صاحب عينات

هللا زار من بشرين أن ولد سامل بن عبد ا :ويقول ،الدين جيلس عند أراكة بالقرب من بيته بقرية اللسك أيام الزيارة
  .فكان الناس يتسابقون ويبتدرون بالتبشري ،بالناس وهم ساملون ضمنت له على اهللا باجلنة

  .)108()املتقدمقبال أخبار الزيارة ويقول القول وملا أسن وثقل كان جيلس باف يف ترمي الست

على الشهر وهو على املشهور أول من جعل الزيارة  )فخر الوجود(الشيخ أبو بكر بن سامل امللقب   -3
  .)109(وجعل املبيت ليلة النصف من شعبان هناك ،إذ جعل ذلك يف شعبان ،القمري

وهلذا فزيارة مشهد هذا الشيخ ومشاهد أبنائه مبدينة عينات كأا فرض من فروض الزيارة على كل  -4
وارثها أبناؤه وأحفاده وهذا أمر مستفيض كما أن زيارته اليت ما زال يت ،زائر أن يأيت به قبل التوجه إىل موضع القرب

   .هي الركن األساسي من أركان الزيارة مع زيارة آل شهاب الدين أحفاد أمحد بن عبد الرمحن آل شهاب الدين

ففي  ،وزيارة آل شهاب ،تكون الوقفة يوم احلادي عشر بزيارة الشيخ أبو بكر بن سامل« :يقول الصبان 
والوقفة يوم احلادي عشر من  ،رك الوقفة فقد أدرك الزيارةومن أد ،اليوم احلادي عشر تكتمل وفود الزائرين

ومن فاته  ،فمن أدرك الوقوف بعرفات أدرك احلج ،وشبهت ومسيت بالوقفة كالوقوف بعرفات ،شعبان صباحاً
  )110(»وهكذا الزيارة ،الوقوف بعرفات فاته احلج

   .)111(يه املقدم إىل أيب بكر بن ساملوقد ذكر يف تذكري الناس من كان يزور بالناس من آل أيب علوي منذ الفق 

  

  :اختاذ هذه الزيارة عيداً سنوياً حمدداً حبدود زمانية :الثالثاملبحث 

وأن العلماء  ،سبق أن نقلنا احلديث الصحيح الذي ينهى فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اختاذ قربه عيداً 
وأن معىن العيد هو ما يعتاد جميئه يف  ،بياء أو األولياء أعياداًاستنبطوا من ذلك أنه ال جيوز أن تتخذ قبور غريه من األن
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ولكن برغم ذلك وبرغم األدلة الصحيحة ترى القبوريني يتجاهلون هذه األدلة احملكمة  .السنة أو الشهر أو األسبوع
فَأَما الَّذين في (( :وميوهون ا على الناس شأم شأن من قال اهللا فيهم ،ويلجئون إىل املتشاات فيعتمدون عليها

ولذلك فقد  ،]7:آل عمران[ ))لَه إِالَّ اللَّهقُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِي
قد صار منذ عهد ( :يقول احلامد يف تارخيه ،كهاوجعلوا مواقيت حمددة لكل منسك من مناس ،جعلوا هذه الزيارة عيداً

وال أظن إال أن موسم زيارته  ،غري قريب لزيارة قرب النيب هود عليه السالم حبضرموت موسم خاص جيتمع له الناس
وأنه تقوم به مهرة حتت ظل اجلبل الذي عليه قرب هود « :فقد ذكر اليعقويب سوق الشحر ،كان يف عهد اجلاهلية أيضاً

وذلك بعد فراغ الناس من أشغال التمر وتعبئته ال على  ،ويف القرن السابع يف عهد الشيخ عبد اهللا »السالمعليه 
وأول من جعل موسم الزيارة على الشهر القمري هو الشيخ الكبري فخر الوجود أبو بكر بن سامل  ،األشهر القمرية

إذ كان هو يقيم  ،يت ليلة النصف من شعبان هناكوجعل املب ،إذ جعل ذلك يف شعبان )هـ992(العلوي املتوىف سنة 
وقيل أن أول رتب الزيارة يف ذلك احلني هو شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن  ،هناك من الليلة احلادية عشرة منه

   .)112(واملشهور األول
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  الثاينالفصل 
  الهتمام الكبري ذه الزيارة واهلدف من وراء ذلك

  

  بري ذه الزيارةاالهتمام الك :املبحث األول

وما تبذل ألجل إجناحها واستمرارها من  ،ال يشك من يعرف تاريخ هذه الزيارة ويعرف أحوال الناس عندها 
ال يشك أن هناك اهتماماً كبرياً ذه الزيارة يتعدى ما درج  ،وردود دعاا على من حياول إيضاح حقيقتها ،جهود

ويتمثل  ،وما يتحلى به أهل البدع من اهتمام ببدعهم والدعوة إليها ،عليه الناس من احلث على الطاعات املشروعة
  :هذا االهتمام يف

فهناك مؤلفات كثرية يف  ،اجلهد الكبري يف حماولة تأصيل هذه الزيارة من الناحية الشرعية والناحية التارخيية :أوالً
  :هذا الباب

 ،لعبد الاله بن حسن بلفقيه )ياراتالفوائد يف قيد األوابد حول املزارات والز(منها كتاب امسه  -1
   .]26:ص[خمطوط مبكتبة األحقاف ذكره الصبان 

لعبد الرمحن بن حممد  )بذل اهود يف خدمة ضريح سيدنا نيب اهللا هود(وهناك كتاب بعنوان  -2
وهو يوزع  ،مث صور )هـ1328(هذا الكتاب طبع حبيدر أباد اهلند سنة  ،»الدشتة«العيدروس املشهور بصاحب 

  .ه األيامهذ

  .لعبد اهللا بن حممد بن عقيل مطهر )فتح الودود يف حتقيق قرب نيب اهللا هود(وكذلك كتاب بعنوان  -3

وقد  ،مل يذكر له مؤلف )وسيلة الصب الودود إىل اإلله املعبود بسر زيارة نيب اهللا هود(وكتاب  -4
عند زياريت ملوقع القرب املزعوم وجدت و ،)هـ1378(قام على طباعته يف الطبعة األوىل حسنني حممد خملوف يف عام 

ويعترب هذا املنسك الذي يسري عليه الزوار ويقرؤون منه  ،وقد طبع ثالث مرات ،كميات كبرية يف ذلك املكان
فهو أشبه ما يكون بتلك الكتيبات الصغرية املنوعة اليت تباع عند أبواب احلرم املكي للحجاج  ،الدعوات والتسليمات

 !!واملعتمرين

وهذا الكتاب يتحدث  ،لعبد القادر حممد الصبان )زيارة نيب اهللا هود ،زيارات وعادات(اب وكت -5
وقد حققه  ،وشارك فيها وعرفها عن قرب ،ولكن مؤلفه يذكر أنه ممن عايش تلك الزيارة ،من وجهة أدبية تارخيية

ونشره املعهد األمريكي للدراسات  ،يةفهو مطبوع باللغتني العربية واإلجنليز ،ونقله إىل اإلجنليزية ،أحد املستشرقني
  .اليمينة
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بقلم فهمي بن علي بن عبيدون الترميي  )الدر املنضود يف أخبار قرب وزيارة النيب هود(وكتاب  -6
  .احلضرمي شاب من طالب جامعة األحقاف وصدر الكتاب عن دار الفقيه للنشر والتوزيع

زيارة نيب اهللا هود عليه ( اهللا الشاطري بعنوانوهناك نشرة فيها أسئلة وإجابات للسيد سامل بن عبد  -7
رسالة حول زيارة نيب اهللا هود مفعمة باألدلة وتوضيح  ،للعالمة سامل بن عبد اهللا الشاطري )السالم يف ميزان الشرع

  .شبهات تثار حوهلا

لية مث تقوم عندما يقترب موعد هذه الزيارة تعلن عن ذلك كثري من الصحف احمل :التغطية اإلعالمية :ثانياً
وهناك نشرة صحفية تصدر يف ترمي  ،وإجراء املقابالت مع بعض الشخصيات اليت تزورها ،ونشر أخبارها ،بتغطيتها

   .وتتحدث عنها من جوانب خمتلفة ،تكاد ختصص العدد الصادر يف شعبان هلذه الزيارة »أنوار التالقي«امسها 

 ،وعقد اللقاءات وطرح األقوال واآلثار احلاثة على زيارا ،يارةاإلعداد منذ شهر مجادى اآلخرة هلذه الز :ثالثاً
وسيأيت  ،وتضليل لعوام املسلمني ،علماً أن معظم ما يطرح هو كذب على اهللا ورسوله ،وجتييش الناس هلذه الزيارة

   .مناذج منه

الصبان حتت عنوان يقول  ،وإعطاء العمال عطلة رمسية مدة الزيارة ،تسمية شهر شعبان كله شهر هود :رابعاً
فالفالحون يعتربون أيام الزيارة مثانية  ،تعترب أيام الزيارة أيام عطلة بالنسبة للمزارعني والعمال( :»أيام العطلة السنوية«

  :يقول شاعرهم ،وهم يعدون أنفسهم بالتمتع ذه األيام ،وهي استراحة هلم ،أيام

  يا فرحة القلب ال قالوا دخل شهر هود

  باتسلى صباح املقودمثانية أيام 

  مثانية أيام يف راحة وحننا قعود

وهذا االسم معروف لدى  ،ولتقدير الزيارة مسي الشهر وأطلق عليه شهر هود ،وشهر هود هو شهر شعبان 
   .)113(ومشهور أكثر من شهر شعبان ،ولدى كثري من الطبقات األخرى ،العمال والفالحني

  :وهو على جانبني ،طقةاالهتمام باجلانب العمراين للمن :خامساً

وبناء  ،واملتمثل يف بناء القبة الضخمة فوق جزء من القرب املزعوم وموضع الناقة ،البناء العام :اجلانب األول
فهناك  ،والبناء حول بعض األحجار اليت تعبد عليها بعض الصاحلني يف زعمهم ،متعبدات بعض من تنسب هلم الوالية

وكذلك ساحة كبرية  ،ومطلية بالنورة البيضاء ،اً وحوهلا ساحة ممهدة ومبنية باحلجارةقبة ضخمة جداً مبنية بناًء حمكم
مبنية بنفس الطريقة ومظللة بسقف على عدد  ،تتسع جلموع الزوار الذين جيتمعون حتت ما يسمونه بالناقة املتحجرة

 ،وسعة هذه الساحة يف املستقبلومسعنا من العمال الذين يعملون هناك أن هناك مشروعاً لت ،من األعمدة واألقواس
كما  ،بل هناك عقبة شقت يف اجلبل لتصل بعض السيارات إىل حتت القبة ،وهناك الطرق الفسيحة املبنية بنفس الطريقة
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أن هناك بعض املساجد العادية واليت ال تتميز عن غريها من املساجد إال أا ذات قباب مرتفعة متيزها عن بقية 
   .املساجد

ال تتسع إال لنفر قليل جداً  ،وهي عبارة عن بنايات صغرية على شكل مسجد ذي حمراب ،تعبداتوهناك امل 
وأيضاً هناك حصاتان حسب  ،وهو منسوب إىل من كان يتعبد يف تلك البقعة من األولياء حسب زعمهم ،من الناس
فجعل  ،ل أنه كان يتعبد عندهايقا ،وهي صخرة عادية متوسطة احلجم ،األوىل الشهرية حصاة عمر احملضار ،تعبريهم

حبيث أقاموا له أعمدة من اخلرسانة  ،وبين حوله سور ومهد باألمسنت حديثاً وسويت أرضه ووسع ،ذلك مصلى
وهي من املناسك اليت تؤدى عندها  ،املسلحة من الوادي سقفوا عليها ليكون ذلك السقف امتداداً للمصلى وتوسعة له

   .بعض طقوس الزيارة إىل اليوم

وهناك صخرة أخرى رأينا حوهلا بناًء من الطني ولكنها تبدو شبه مهجورة عندما زرنا املنطقة خبالف حصاة  
   .)114(وتنسب تلك احلصاة لعلي بن أيب بكر السكران ،احملضار

ولكن يف  ،وهناك بعض املرافق القدمية ،وأماكن وضوئهم وقضاء حاجتهم ،وهنالك اهتمام بسقي الزوار 
يقولون أم يعملون يف مقاولة لبناء  ،الوقت الذي زرنا فيه املوقع وجدنا عماالً يشتغلون ولديهم العدد الكافية للبناء

فأجابوا إن  ،وقد سألناهم عن القائم باملشروع ،وكذلك لتوسعة مسجد الناقة ،»دورة مياه«واحد وأربعني محاماً 
والحظنا كذلك عمائر ضخمة مبنية باألمسنت فهمنا أا سبيل إلقامة  ،ري حاضرالذي يعرف ذلك هو املقاول وهو غ

   .بعض الشخصيات املرموقة اليت تأيت للزيارة

 ،مجع خدر وهو البيت الصغري »اخلدور«البنايات اخلاصة اليت تسمى عند أصحاا  :وأما اجلانب الثاين فهو 
 - فهي مدينة  ،قد يصل إىل مائيت قصر ،بل القصور ،اخلدورفهناك عدد كبري من  ،ولكن املوجود قصور ال خدور

  ! !غري أا ال تسكن إال ثالث أو أربع أيام يف السنة مث تظل خاوية على عروشها ،متكاملة - كما يسميها بعضهم 

  :وإليك ما يقوله بعض املؤرخني يف هذا الصدد 

ولكنها ال  ،ه يف سفح اجلبل الذي فيه القربوبنيت مدينة حوالي« :يقول الشاطري يف أدوار التاريخ احلضرمي
فهي تشبه مدينة مىن  ،أما بقية العام فتبقى بيوا الكثرية خاوية ،وهي أيام الزيارة ،تسكن سوى عدة أيام يف السنة

   .)115(»باحلجاز من هذه الناحية

شيخ الفقيه حكم بن عبد ويف القرن التاسع اهلجري قام ال ،وكان موضع القرب متوعراً غري ممهد«وقال احلامد  
ومهد  ،وجعل عليه قبة ،وبناه باحلجر والنورة ،بعمارة املشهد املذكور عمارة تامة )هـ879(اهللا باقشري املتوىف سنة 

مث زيدت العمارة  ،هكذا قال صاحب السعادة واخلري ،وجيلسوا مستقرين ،ما حواليه غربيه وذلك ليقابل الزائرن وجهه
 ):بذل اهود(يف رسالته  )الدشتة(بد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن العيدروس صاحب قال السيد ع .»بعد ذلك
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قبة عظيمة على جانب  -كان اهللا عز وجل له ونفع به  - وقد بىن السيد الشريف الفاضل أبو بكر بن حممد بلفقيه «
دمي السني يف األول سبع وتسعني بتق )هـ1079(يف حنو نصف القرب عام  ،الصخرة املتصدعة السابق ذكرها

وقد تعددت بعد ذلك العمارة أيضاً إىل  ،اهـ »بضبط تارخيها حبساب اجلمل أي كسكر ،وتأخريها يف الثاين وألف
وفيه انتدب لعمارة املوضع ويئته يئة زائدة على ما تقدم السيد املرحوم علوي بن عبد اهللا الكاف فمهد  ،عصرنا

بناًء من احلجر وردمه  »الناقة«وبىن حول الصخرة املسماة  ،لقرب موضعاً واسعاًوبىن حول ا ،الدرج املعروف اليوم
وصرف  ،أصلح ذلك كله بكل إحكام ،فتهيأ هناك موضع واسع يتسع جلموع الزوار وطلي ذلك كله بالنورة ،وسواه

   .)116(يقدر بنحو مخسة آالف من الرياالت ،على ذلك ماالً ال يستهان به

- 91:ص( »الفكر واتمع يف حضرموت«ستاذ كرامة سليمان بامؤمن يف كتابه وقد خلص ما ذكره األ 
292(.   

هذه العمائر يف رحلتهما اليت  )والدكتور هـ فون فتسمان ،دانيال فان در ميولني(كما وصف املستشرقان  
وصفا  )الحممد سعيد القد(وترمجها وعلق عليها الدكتور  ،)إزاحة النقاب عن بعض غموضها ،حضرموت(مسياها 

   .)185:ص(إىل  )182:ص(هذه العمائر مبا ال يبعد عما تقدم وذلك من 

 »أنوار التالقي«ويف جملة  ،والترويج هلا يف البلدان املختلفة ،التنادي هلذ الزيارة من األماكن البعيدة :سادساً
ا ومها دكتور أجريت مقابالت مع زوار من كل من بريطاني )هـ1419(العدد الثالث شعبان ورمضان عام 

هذا عدا من يأتون من  ،واألمارات العربية املتحدة ومصر وتنزانيا والواليات املتحدة األمريكية وكينيا ،وبروفيسور
فأخرب  ،وقد أخربين أحد املشايخ األجالء أنه طلب حجز سفر إىل السعودية يف فترة الزيارة أي بعد انتهائها ،السعودية

   .وأما زوار اليمن فقد يأتون من معظم احملافظات ،من زيارة هود عن آخرهاأن املقاعد حمجوزة للعائدين 

  ؟فما اهلدف من وراء هذا كله ،هذه بعض مظاهر االهتمام ذه الزيارة 

  

  اهلدف من هذه الزيارة :املبحث الثاين

امة وبقدر ضخ ،ما من عامل يعمل ويكد نفسه وجيهدها إو يعمل فكره إال وهو يبغي بذلك حتقيق هدف 
   .ومن يعرف املطلوب حيقر ما بذل ،اهلدف تكون التضحية

عرفنا  ،واألموال اليت تبذل إلنعاش هذه الزيارة ،وحنن إذا نظرنا إىل هذا االهتمام الكبري وتلك اجلهود الكبرية 
  ؟فما هو يا ترى ذلك اهلدف ،بدون شك أن وراء ذلك هدفاً كبرياً

أن هذه الزيارة يقصد منها أن تكون أحد الروافد إلقامة سيادة دينية  -والعلم عند اهللا  -إن الذي يظهر يل  
مما  ،وقد حتققت هلم تلك السيادة يف املاضي ذه الزيارة وأمثاهلا ،وسلطة روحية يتمتع ا آل باعلوي يف حضرموت
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تداعى وأوشك  وهم يسعون إلعادة ذلك اد الذي ،استحوذوا به على عقول األجيال اجلاهلة يف خمتلف العصور
وهناك أدلة كثرية على ما أدعي من أن هذه الزيارة يراد أن تسهم يف إقامة السيادة الدينية والسلطة  ،على السقوط

   .الروحية لتلك الطائفة

 - أو من طريق الفقهاء  ،حتويل الزيارة من الطريقة الشرعية لزيارة القبور إىل الطريقة الصوفية :الدليل األول
  !!على يد أحد هؤالء السادة بعد صدور األذن الرباين بذلك ،إىل الطريقة الصوفية -الصبان  كما عرب عنها

بينما  ،ومعلوم أن زيارة الفقهاء أو الزيارة السنية إمنا هي للسالم على األموات والترحم عليهم واالعتبار حباهلم 
ى عليهم التقديس ويسري تقديسهم إىل وربط للعامة برموز يضف ،الزيارة الصوفية توسل واستمداد من األموات

ٍ  ،ذريام بعد أن بقي ثالثة عشرة سنة ينتظر األذن الرباين  ،فحول العيدروس هذه الزيارة إىل الطريقة الصوفية
   .وقد نقلت عنه ذلك فيما تقدم )117(،بذلك

وال يسقيهم إال  ،د منهمفال يزور بالناس وال يدعوهم إال واح ،ربط الزيارة ربطاً حمكماً م :الدليل الثاين
تتوافد كل جمموعة زوار من بلد إىل النهر وإىل الناحية اليت يقف فيها احلبيب « :يقول الصبان ،منصب أو حبيب

يتزاحم الزوار على املنصب أو احلبيب أو « :ويقول »وكل بلد يتقدم زوارها منصب أو حبيب أو شيخ ،املنصب
   .»وهو يرمز إىل الشرب من الكوثر يوم القيامة ،اً بهوهو يسقيهم بيده من النهر تربك ،الشيخ

وال يقوم بالتسلوم يف  ،ويتقدم احلبيب أو املنصب أو الشيخ« :ويقول عن التسليم على األنبياء عند بئر التسلوم 
سون مث بعد انتهاء التسليم جيل ،يسلمون مثل التسليمة األوىل(وعند قرب هود  »الغالب إال من ينتمي إىل العلويني

  )118()اخل ...مث ترتيب الفاحتة يرتبها احلبيب أو املنصب ،ويقرؤون سورة هود

 :يقول الصبان ،حىت القبائل مرتبطون م ،ويتوارثوا كابراً عن كابر ،وهكذا كل الزيارة حمكمة االرتباط م 
نفس املصدر [ »آل حامديتقدمهم منصب  ،ويف عصر يوم احلادي عشر من شهر شعبان تكون دخلة القبائل املناهيل«

  ]والصفحة

 :منها آل الشيخ أيب بكر وما فيها من أة ،مظاهر العظمة اليت تضفى عليهم أثناء الزيارة :الدليل الثالث
ويكون لزيارم ودخلتهم  ،وجيتمع الناس من كل الزوار ،ويدخل آل أبو بكر بن سامل بالطيالة واألهازيج والطبول«

 ،وهي يف مرامسها ال ختتلف عن األطر املقيد ا نظام الزيارة كما ذكرنا ،الدخلة العظمى وتعترب دخلتهم ،زجل عظيم
   )119(»إمنا متتاز بالطيالة والطبول والبيارق وكثرة الناس

 ،تدل على فرض اد والشرف والسيادة على الناس ؟إذن هذه البيارق والرايات واملواكب على أي شيء تدل 
يقول الصبان عن  ،وإن كان أقل ،بكر بن سامل وإمنا كل املناصب هلم من ذلك نصيب وليس ذلك خاصاً بآل أيب
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أما املناصبة فإم يعودون إىل اخلدور يف ظل  ،ويرجع الناس إىل خدورهم ،مث تنقضي الزيارة األوىل« :انتهاء الزيارة
 )يا شيخنا يا بن سامل( مثل ،جبدهويستغيثون مع كل منصب  ،)120(الذين يترمنون باألهازيج املناسبة ،خابات العمال

   .اخل ...)يا شيخنا يا سقاف(و 

تقامسهم تلك الزيارات  ،مما يدل على اعتبار زيارام وقيامهم بقيادة الناس دليل شرف وفخر :الدليل الرابع
  :»ترتيب الزيارات«يقول عبيدون حتت عنوان  ،والتزامهم بذلك الترتيب ،وترتيبها بينهم

 ،األوىل منهما وقت الضحى :فإنه يف اليوم الثامن من شهر شعبان تقام زيارتان ،الزيارات العامةأما عن ترتيب  
عصر هذا اليوم وهي آلل احلبيب  :والثانية ،نسبة للحبيب أمحد بن زين احلبشي ،وهي آلل احلبيب احلبشي باحلوطة

   .احلبشي بسيئون نسبة للحبيب علي بن حممد احلبشي رضي اهللا عنه

آلل بلفقيه نسبة للحبيب عبد  :وهلم فيه زياراتان األوىل منهما ،فإن زيارم تبدأ يف اليوم التاسع ،أهل ترميأما  
   .آلل احلداد نسبة لإلمام احلبيب حامد بن عمر باعلوي :والثانية !الرمحن بن عبد اهللا بلفقيه املشهور بعالمة الدنيا

والثانية هي أكرب  ،بن شهاب نسبة للحبيب أمحد بن شهاب الديناألوىل آلل  :ويف اليوم العاشر تقام زيارتان 
 ،ويف هذه الزيارة ترى ذلك املظهر املثري ،وهي زيارة آل الشيخ أيب بكر نسبة لسيدنا أيب بكر بن سامل باعلوي ،زيارة

   .)121(حىت أنك ال ترى يف ذلك اليوم موضعاً من الشعب خالياً من الناس ،واجلموع الكثرية اليت حتضرها

عدم تنازل بعضهم لبعض عن  ،وما يزيدك تأكيداً على أن هذا التصدر يقصد به الفخر والشرف والسيادة 
قال  ،بل أن هاك خرباً وقصة تشهد بكل صراحة أن القوم يبتغون من وراء ذلك الشرف والسيادة ،شيء من ذلك

  :الصبان وهو يتحدث عن النفرة من شعب هود

ليقرؤوا دعاء شعبان يف  ،يخ جيلسون يف الشعب إىل ليلة النصف من شعبانوقد كان أهل شهاب وآل الش«
مما أدى إىل حسم اخلالف بتحديد انتهاء الزيارة قبل  ،لكنه حصل اختالف بينهم على قراءة الدعاء ،الشعب ود

وتنتهي الزيارة  ،انويكتمل النفر يوم الثاين عشر من شعب ،وأن يقرأ كل منهم دعاء شعبان يف قريته أو مدينته ،النصف
  )122(»شعبان 13 ،12يوم 

إن الذي فصل النزاع هو احلبيب أمحد بن حسن  :وقال ،وقد أخربين مبثل هذا بعض الثقات من أهل ترمي 
   .!؟هل بعد هذا شك يف أن األمر سعي وراء وجاهات ومناصب وفخر وسيادة ،العطاس

وال  ،خيصون به أنفسهم من دون الناس )الفاحتة(نه ومما يلتحق بذلك ويؤكده أنه حىت يف الدعاء الذي يسمو 
منهم عداً ما يقولون  54ويعدون باالسم  ،يدخلون معهم إال حتلة القسم ثالثة من الصحابة واثنني من آل با عباد

ومجيع سادتنا آل أيب علوي واملتعلقني م  ،وأصوهلم وفروعهم« :مث خيتم بذلك بقوله ،وأوالده وإخوانه ،فيهم
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  )123(»تسبني إليهمواملن

ومنهم مئات ورمبا ألوف احلاضرين من عمال وفالحني وقبائل ومشايخ وسائر طوائف  ،أما غريهم من الناس 
   .اتمع فال شيء هلم إال على وجه العموم

بعد هذه األدلة على ما قررته من أن هدف هذه الزيارة وغريها من الزيارات والطقوس القبورية إمنا يراد ا  
 ،أنقل لك كالماً ال تنقصه الصراحة ينسب اد هلذه الطائفة ،جمد وعز لطائفة خمصوصة هي طائفة آل أيب علوي بناء

هذا الكالم مرتبط ذه الزيارة  ،والعز ذلة ومهانة ،أي هذا اد ،وأال تبدل نعمة اهللا كفراً ،وحيثها على احملافظة عليه
وألجل أن الزيارة هذه ما قامت إال « :به الدر املنضود بعد أن قدم له بقولهفقد نقله عبيدون يف كتا ،ارتباطاً وثيقاً

  :وغريهم عامة فهذه صورة موجزة عنهم مث عنون باخلط العريض ،بأهل حضرموت خاصة

  :جمد أهل حضرموت عامة وأهل ترمي خاصة

اعات قبل زيارة نيب اليت تعقد فيها اجتم ،وأهل ترمي خاصة ،وهي نبذة خمتصرة عن جمد أهل حضرموت عامة 
  :ونقالً من كالم اإلمام العالمة عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ ،اهللا هود

هذه من أنظر صفحات التاريخ وأزهاها  )أي ترمي(إن املتأمل الذي يتأمل تاريخ اإلسالم فيجد بلدتكم  
  !؟فعلهم تركهم :ويقول ؟أفرييد أحد أن يبدل نعمة اهللا كفراً ،وأشرفها وأنورها

فهل اهللا  ؟ ..أفتريد أن تقلبها كفراً ،هذه كرامتك اليت أكرمك اهللا ا ،هذا جمدك ،هذا عزك ،هذا فخرك 
سيقصمك وال  ؟...مث تظن أنه حمتاج إليك ،وحتول النعمة كفراً ،أيكرمك ويشرفك وتعاند بعد ذلك ؟ ..حمتاج إليك

 ،فقد جعل اهللا حظنا من وجودهم وافراً ،جود الصلحاءإن كانت األمة احملمدية يف الشرق والغرب تفتخر بو ، ..يبايل
عز وشرف وفخر منذ  »ال إله إال اهللا«إن كان ألهل اإلسالم من مجيع أهل  ،بل من أفخر احلظوظ على ظهر األرض

بل  ،وأجزهلا نصيباً ،نشر اإلسالم ودعوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم فبلدتنا من أوفر البالد حظاً وأكربها قسماً
أفنبدل نعمة  ،مئات اآلالف واملاليني من املسلمني اآلن ما دخلوا اإلسالم من أوائلهم إال على يد رجال من هذه البلدة

نأيت إىل بيت عزنا وشرفنا  ،وهذه البالدة بنفسها ،فهذه الغباوة بنفسها! ؟ ..أفنأيت ونقول فعل وترك ؟ ..اهللا كفراً
لكن العزيز الذي  ،ان هذا العز والشرف من أي خملوق رمبا متكنا من دمي القصرمث لو ك ، ...وجمدنا فنريد أن نقصمه

ألن العزيز يغار على عزته اليت قال  ،أعز أهل طاعته كل من حام حول قصر هذه العزة كما مسعتم انتقم العزيز منه
وليست  ،إنه ليس عز مبال ،نت تريد أن دم قصراً عزه باهللاأ ]8:املنافقون[ ))وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِني(( :عنها

بل صفات هؤالء  ،إنه ليس عز بترفع عن أحد من اخللق ،وإنه ليس بعز تكرب ،وليست العزة حبكم ،العزة بسلطة
ت ولقد شهدت شوارع البلدة قلوباً يف التذلل والتواضع للجمادا ،الرجال التواضع الذي قل نظريه يف الشرق والغرب

تبوأت فيها منزلة من وصل إليها وهم عباد الرمحن الذين ميشون على األرض  ،فضالً عن احليوانات فضالً عن بين آدم
   .الذين مل يتكربوا حىت على اجلمادات وال على األرض اليت ميشون عليها ...هوناً
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كثري ممن هم من أكابر  ،زيف خدمة العجائ ،يف خدمة املتعبني ،ومنهم طوائف كثرية مضوا يف خدمة الفقراء 
وخواص الظاهرين فيهم املشهور فضلهم وهو يتقمص قميص اخلدمة لعجوز أو لشائب أو ملتعب أو ملسكني أو حملتاج 

   .إذن فال عز هلم بشيء سوى اهللا ..هذا تارخيهم وهذه أوصافهم ...أو ملضطر

 ،لو كان عزهم حبكم رمبا استطعت ؟ه ذلكمث إذا كان عزهم باهللا فأراد إنسان أن يهدم بيت العزة هذا أىن ل 
لكنه عز حلي دائم كيف  ،أنت تريد سلطة ،أنت تريد أيضاً حكماً ،لو كان عزهم بسلطة رمبا استطعت أن دمه

   .فرضي اهللا عمن ال عز هلم إال االنتساب لعظمة اهللا واإلقبال على اهللا! ؟ ..ومن أين تدخل عليه! ؟ ..دمه

وكان  ،التاريخ أنه ملا انتشرت الردة يف نواحي حضرموت وخرج الصحابة لقتال املرتدينوينقل أهل  :مث قال 
وقاتلوا  ،وأن أهل البلدة قاموا بنصرة الصحابة فور ما وصلوا ،من مجلة من اختصت به هذه البلدة ما وجد فيهم مرتد

ة من الصحابة ومنهم أهل بدر هناك دارت معركة من املعارك حضرها مجاع ،ودارت معركة هناك يف النجري ،معهم
وقامت قائمة الدين حىت ذكر أهل التاريخ أنه ملا وصل اخلرب إىل الصديق سيدنا  »زنبل«قُبِروا يف مقربتكم واليت تسمى 

اللهم أبقها معمورة إىل يوم القيامة وبارك « :أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه دعا بثالث دعوات هلذه البلدة وقال
   .وقد استجاب اهللا دعوته هذه رضي اهللا عنه »وانبت الصاحلني واألولياء فيها كما ينبت املاء الزرع ،يف مائها

أفيخلف بعد  ،وأهل بلدة هلم مثل هذا التاريخ الصاتع الناصع املضيء من غري شك أن املسئولية كبرية عليهم 
أو حيل بنا ما وصف اهللا به أقواماً مل حيسنوا  ؟ ..أو خيلف بعد األنبياء خلف بكدر أو قذر! ؟ ..األتقياء خلف أشقياء

فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهوات (( :وقال بعد ذكر األنبياء! ؟ ..اخلالفة لألنبياء من قبلنا
بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض  فَخلَف من(( :وقال يف اآلية األخرى ]59:مرمي[ ))فَسوف يلْقَونَ غَياً

   .]169:األعراف[ ))ويقُولُونَ سيغفَر لَنا ويقُولُونَ سيغفَر لَنا - الدنيا :أي- هذَا اَألدنى 

ذا النور ويظهر اهللا فيهم صدق اخلدمة للدين وللرسالة وهل ،ولكن نرجو أن خيلف املاضني من األكابر أخيار 
  .)124(اهـ )املبني

ومن  ،يتحدث عن جمد أهل ترمي ووجوب احملافظة عليه ،هذا هو نص كالم اإلمام العالمة كما وصفه عبيدون 
هل هم القبائل الذين نصيبهم من ذلك العز  ؟من هم أهل ترمي املستحقون للعز ؟هم يا ترى أهل ترمي الذين هلم اد

هل هم املساكني من الفالحني والعمال وطوائف  ؟ن أن يشركوا فيه بأدىن نصيبمحايته واحلفاظ عليه ألربابه دو
هل ميكن أن نقول بأم املعنيون باألمر وهم يعاملون معاملة العبيد األرقاء من أسياد سيئي امللكة  ؟احلضر املختلفة

إن  ؟هلم نصيب من العزهل هؤالء  ؟يسخرون للخدمة وإلظهار جمد أهل اد وعز أهل العز بإذالهلم وإهانتهم
ومن هنا ميكن أن نفهم كيف لقيت زيارة هود  !املقصود بالعز الذي جتب احملافظة عليه هم أولئك السادة وحدهم

  !!ذلك االهتمام وتلك العناية وذلك اجلهد لتكون من دعائم العز املنشود

هذه  ،ول إىل رفعتهم وجمدهموإضافة ملا تقدم ومما يؤكد أن القوم يتخذون من هذه الزيارة وسيلة للوص 
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ويذكر األستاذ حممد ( :احلكاية اليت ذكرها الصبان نقالً عن تاريخ الدولة الكثريية لألستاذ السيد حممد بن هاشم قال
تصدى مجاعة من السادة العلويني يف أوائل ظهوره  :قال ،بن هاشم عن بدر أبو طويرق ونسبه واهتمام العلويني به

وأسفرت النتائج إىل اتصال نسبه إىل يشجب بن يعرب بن قحطان بن  ،نقيب عن سلسلة نسبهللبحث والت »أي بدر«
ذهب سبعة منهم إىل ضريح النيب هود على نبينا وعليه أفضل الصالة  ،وملا حتققوا صحة هذا النسب :قال ،هود

هرت آثار اإلجابة يف السنة وظ :قال ،واعتكفوا هناك متضرعني إىل اهللا أن يقيض هذا السلطان حلفظ القطر ،والسالم
   .)125()اخل ..نفسها

فالسلطان بدر أبو طويرق أشهر سالطني حضرموت رمبا على اإلطالق  ،قلت انظر إىل هذا االستغالل العجيب
عند قرب  -حسب زعمهم  - فأثبتوا نسبه إىل هود مث اعتكفوا  ،نسجوا هذه املسرحية ،وعندما شعر القوم بصعود جنمه

جاءوا ليبشروه أن عالمات قبول تلك  ،وملا ظهر بوضوح انتصاره وظفره ،نصر والتأييد هلذا السلطانهود الستمداد ال
وبذلك يكتسبون  ،وأن ما أحرزه من نصر هو بربكة دعائهم جلده نيب اهللا هود ،الدعوات والتوسالت قد ظهرت

   .واستغالل دولته للوصول ألهدافهم ،املكانة عنده

الذي أحكم  ،ويشري التراث الفكري العلوي إىل التأثري الفكري الصويف( :مة سليمانويف هذا الصدد يقول كرا 
مبيناً أن استقامة العقيدة والتوفيق يف الدنيا واآلخرة مربوطان ومرهونان بالتشيع  ،حول حكام حضرموت وأحيط م

وأن فساد العقيدة ينشأ من  ،وحسن الظن م ،وأن صالح عقيدة املسلم يقوم على أساس حب العلويني ،ألهل البيت
فقيام  ،وأن كثرياً من احلكام ينتصرون ويتوفقون يف مساعيهم السياسية بفضل ورضا العلويني عنهم ،سوء الظن م

حني شاء العلويني  ،وكانت اية دولتهم نتيجة عدم رضائهم عنها ،دولة آل مياين مثالً كان بدعوة ورضا من العلويني
وذلك بعد أن شاء  ،مل تتبدل الدولة اليمانية يف ترمي حىت شاء اهللا« :يقول صاحل احلامد .أن يستبدلوهم بآل كثري

   .»العلويني ورأوا يف ذلك املصلحة العامة فاستوىل آل كثري عليها

العلويني عن آل كثري  »رضا«ويف الواقع أنه مل يكن خروج آل مياين من ترمي واستيالء آل كثري عليها بفعل  
أي «واليت تسمى علوق الروم  - بنادق أبو فتيلة  - وإمنا بفعل السالح اجلهنمي اجلديد  ،آل مياين وغضبهم على

   .)126(واليت حصل عليها من األتراك ،واليت استخدمها جنود السلطان بدر الكثريي »األتراك
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  الثالثالفصل 
  الترويج هلذه الزيارة ووسائل اجلذب هلا

  يروجون هلذه الزيارة من كتبهم النص على أن القوم :املبحث األول

وحث اجلميع على املشاركة  ،ال يتخفى وال يتستر دعاة خرافة قرب وزيارة هود بدعوم إليها وتروجيهم هلا 
إن النيب  :وكان سيدنا الشيخ عبد الرمحن السقاف رضي اهللا تعاىل عنه يقول( :]11بذل اهود ص [قال يف  ،فيها

وكان رضي اهللا عنه ال يفرح بشيء مثل  ،تحمل ذنوب زواره حىت يرفعها اهللا تعاىلهود عليه الصالة والسالم ي
من  :وكان حيث على زيارته ويقول ملن رآه يتخلف عن زيارته بسبب قوت أهله وعياله ،فرحه له بزيارة قرب النيب هود

   .بب الزيارةيعين أيام مكثه بس ،مل يكن معه لعياله شيء فليأت إلينا وحنن ننظر لعياله كفايتهم

 ،)127(اخل ...)لقد حث السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم على هذه الزيارات واالجتماعات( :ويقول عبيدون 
أما بعد فإن زيارة ( :يقول اإلمام العارف باهللا تعاىل علي بن أيب بكر السكران :مث ذكر بعض النقول عن بعضهم فقال

ومن أجلّ املشاهد  ،اهدهم املشهورة من أجلّ الطاعات وأجزل القرباتاألنبياء واملرسلني يف مقابرهم املعروفة ومش
على  ،قرب النيب هود املرسل املعظم املبجل املكرم ،وأفضل املعابد وأجلها املوضع املعروف واملشهد املألوف حبضرموت

   )128()نبينا وعليه أفضل الصالة والتسليم

دما يدخل شهر رجب تبدأ االجتماعات اليت حيضرها عن :»استعداد أهل ترمي للزيارة«ويقول حتت عنوان  
وتنشد يف هذه االس األشعار اليت حتث  ،العلماء واليت يرغبون فيها يف زيارة هذا النيب الكرمي وعدم التخلف عنها

ومن تلك األشعر قول سيدنا  ،وعدم االلتفات إىل قول احلساد الذين خيذلون عنها ،الناس على حضور هذه الزيارة
  :د الرمحن بن الشيخ عليعب

  اللي تنمنم من قدا قرب هود      ياذا الربيق الشرقي

  صلى اهللا عليه نعم الودود      نيب رب اخللق

  :ويقول يف أثنائها

  يف واد األحقاف قرب صحيح      هود النيب املرسل

  واطلب مرادك منه حول الضريح      سر وزره واحذر تكسل

  :ويقول يف قصيدته األخرى
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  يعطيه مواله كل سول      ذا الرسولطوىب ملن زار 

  والسر يلقاه يف اللحود      يكفي املضرات واملهول

  وحبور أنوار مجيعهم زار      كم مجلة أخبار

  فسر إليه واترك القعود      ضريح قرب النيب هود

  :»اإلعالم«ويقول الصبان حتت عنوان 

أنه ال والية تعقد لويل حبضرموت  :قولونوي ،منذ مجادى الثانية يبتدي الوعاظ باحلث على زيارة نيب اهللا هود 
ويستمر اإلعالم يف جمالس الوعظ  :مث قال -مث ذكر قصة ليس هنا موضع ذكرها  -إال جبوار ويف حضرة نيب اهللا هود 

  )129(اخل ...)األسبوعية والليلية وتتلى القصائد احملبذة للزيارة

ماحث  ،رغم أن هناك سنناً مهجورة ،الزيارةفهذه النصوص فيها التصريح الواضح باحلث الكبري على هذه  
فبماذا  ،أحد على إحيائها بل واجبات وفرائض ضائعة ومل حتظ باحلث على إقامتها ولو بعشر احلث على هذه الزيارة

  !؟نفسر ذلك

  

  الفضائل املفتراة اليت يروجون ا هلذه الزيارة :الثايناملبحث 

وأعظم من ذلك أن  ،والفجور يهدي إىل النار ،إىل الفجور من أقبح األعمال وأعظمها الكذب الذي يهدي 
   .يكون الكذب على اهللا ورسوله إلضالل الناس

فَمن أَظْلَم ممن (( :وقال تعاىل ،]69:يونس[ ))إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب ال يفْلحونَ(( :يقول اهللا تعاىل 
 لَى اللَّهى عرلْمٍافْترِ عيبِغ اسلَّ النضيباً لمن كذب « :ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،]144:األنعام[ ))كَذ

وال شك أن الوعد مبغفرة الذنوب أو بالبشارة باجلنة أو بتحمل  ،]حديث متواتر[ »علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
وبغري أذن من اهللا  ،ذلك أو وعد به أحداً من الناس بغري وحي فمن صرح بشيء من ،ذنوب الناس إمنا يعلم بالوحي

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلْ اللَّه يزكِّي من يشاُء (( :وقد قال اهللا تعاىل عن اليهود ،فقد افترى على اهللا الكذب
فجعل تزكيتهم  ،]50- 49:النساء[ ))علَى اللَّه الْكَذب وكَفَى بِه إِثْماً مبِيناًانظُر كَيف يفْترونَ * وال يظْلَمونَ فَتيالً 

فلما جترءوا وزكوا أنفسهم  ،ألنفسهم إمثاً مبيناً ألن حقيقة النفس وما فيها من خري وما خيتم هلا به ال يعلمه إال اهللا
أو  ،أو مغفرة الذنوب ةالعمل الفالين جزاءه اجلن وهكذا هنا الذي يدعي بأن ،جعل اهللا ذلك من الكذب عليه سبحانه

فهو من املفترين على اهللا الكذب  ،أن العمل الفالين فيه كذا أو كذا من األجر من دون علم به عن طريق الوحي
  !وكفى به إمثاً مبيناً

وال نصف من نسب  ،راهوحنن عندما نعترب ما منثل به كذباً ال يعين أننا نتهم فالناً أو فالناً بأنه هو الذي افت 
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 ،لكننا نقطع أن الكالم املعين كذب ،فرمبا نسب كالم إىل شخص مل يقله ،إليه ذلك الكذب ونقطع بأنه هو الكاذب
من حدث « :قال صلى اهللا عليه وسلم ،وعليه نصيب من وزره ،وجنزم أن من يروج ذلك الكالم مشارك يف الكذب

   .]رواه مسلم[ »نيفهو أحد الكاذب ،عين حبديث يرى أنه كذب

   .]رواه مسلم أيضا[ »كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل ما مسع« :وقال صلى اهللا عليه وسلم 

إذا علمت هذا فاعلم أن القوم يستحلون الكذب أو يستخفون به يف سبيل الوصول إىل أهدافهم على قاعدة  
ا أوتوا من قوة أن يصوروه للناس بصورة الصدق بل أم يدافعون عن الكذب وحياولون بكل م )الغاية تربر الوسيلة(

وترى كيف يؤولوا بتأويالت الباطنية ليثبتوا للناس أن سلفهم  ،وستمر بك أمثلة من ذلك ،واحلق الذي ال مرية فيه
   .وحمض الصواب ،وأن ما اقترفوه من الكذب هو عني الصدق ،كانوا على حق

  :افتروها ليضلوا الناس بغري علموإليك مجلة من تلك الفضائل املزعومة اليت  

 !!وأن من زار قرب هود ولو للفضول غفرت ذنوبه ،منها أنه يتحمل ذنوب زواره -1

إن النيب هود عليه  :وكان سيدنا الشيخ عبد الرمحن السقاف رضي اهللا عنه يقول( :قال صاحب بذل اهود
  )130()الصالة والسالم يتحمل ذنوب زواره حىت يرفعها اهللا تعاىل

 :وسيدي الشيخ فضل بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ،وقال سيدي الشيخ عبد الرمحن السقاف( :قال أيضاًو 
على نبينا وعليه أفضل الصالة والتسليم  - التقى اثنان من الصاحلني يف الطريق أحدمها صادر من زيارة قرب سيدنا هود 

يا نيب اهللا  :فقلت ،تان :قال ،!قال الصادر وجدته !فقال الوارد للصادر ما وجدت النيب هود ،واآلخر وارد إليها - 
ويقولون كما يف رسالة  ،)131()من ذنوب الزوار أحتملها عنهم حىت يرفعها اهللا تعاىل عين وعنهم :فقال ؟فما تان

   !من زار هوداً ولو للفضول غفرت ذنوبه :الشاطري

وتعليق لقلوم على هذا  ،وتغرير موإضالل للناس  ،وهذا ال خيفى أنه كذب على اهللا وعلى رسوله هود 
   .ولكن على طريقته الباطنية ،وقد حاول الشاطري أن يربر ذلك ،الكذب الذي ما أنزل اهللا به من سلطان

قال احلبيب أمحد بن حسن العطاس كما يف تذكري  :ومنها بشارة من بشر بعودة الزوار باجلنة -2
ويقول من بشرين أن  ،بقرية اللسك أيام الزيارة ،بالقرب من بيته وكان سيدنا شهاب الدين جيلس عند أراكة( :الناس

وملا أسن وثقل  ،فكان الناس يستبقون على التبشري ،ولد سامل بن عبد اهللا زار بالناس وهم ساملون ضمنت له اجلنة
   .)132()ويقول هذا القول الذي تقدم ،كان جيلس باف يف ترمي الستقبال أخبار الزيارة

وليس كما قال الشاطري يف جوابه على  ،قبله من االفتراء على اهللا إلضالل الناس بغري علم وهذا كالذي 
   .أي دعوت اهللا له باجلنة وذلك جائز للمجاز اللغوي »ضمنت له اجلنة«الثاين عشر أن معىن  السؤال
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غوي أي دعوت اهللا ذا الوضوح والتصريح أن ذلك من ااز الل »ضمنت له على اهللا اجلنة«فمن يعقل معىن  
وإن  ،فما وجه العالقة بني ضمنت اليت تعين االلتزام اجلازم بإعطاء اجلنة وبني دعوت اليت توجه إىل اهللا إن شاء قبل ،له

 :اجلواب ؟أليس فيه تغرير م ؟ولو فرضنا على سبيل التنزل أن املتكلم يقصد ذلك فما أدرى العوام بذلك ،شاء رد
 ،له اطالع على أهل القبور(ال سيما وقد وصف املذكور بأنه  ،تقدين صدق تلك الضمانةولذلك يتسابقون مع !بلي

إن بعضهم يقول يف قرب  :منها أنه قيل له ،وله يف ذلك حكايات وخوارق للعادات ،وماهم عليه من عذاب وسرور
فحصل له عند القرب  ،اجاتهفزاره يف بعض زياراته وهو متوجه لقضاء ح ،أنه ليس بقربه حقيقة :اإلمام أمحد بن عيسى

 :فقال ؟اجتمعت بروحانية اإلمام أمحد بن عيسى وسألته عن قربه هل هو هذا حقيقة :غيبة وذهول مث أفاق وهو يقول
قضيت حاجته يف  ،وقصد جامعها ،مث ذهب إىل قرية بور ،تقضى من غري كلفة :فقال ،إين أريد كذا :فقلت ،نعم

وأنه طلب منه اإلجازة يف مجيع كتبه  ،ام حجة اإلسالم يف داره بترميوحكي أنه اجتمع باإلم ،جلسته تلك
   .)هـ505(بينما الغزايل حجة اإلسالم تويف سنة  )هـ946(وهذا الرجل تويف يف سنة  ،)133()فأجازه

وحتريفه عن مواضعه وتفسريه خبالف مراد قائله وناقله  ،فلماذا حياول الشاطري صرف هذا الكالم عن معناه 
  !؟وخبالف ما يفهمه من حيسن الظن بأهل اهللا ،بني الناسومروجه 

أم  ،وال أدري أيفسر الشاطري تلك البشارة ذا التفسري عند كل من حيدثه ا ،إن هذا جتن على كالم الناس 
ة والفرقة ولنار الفتن ،وحوهلا يبلبل املبلبلون« :وأما قوله ،!؟وتفسري لالستهالك ،للتصدير تفسري :أنه يفسرها تفسريين

إن الذي يبلبل ويثري الفتنة والفرقة بني املسلمني هو الذي ينشر هذه األقوال املضللة  :فأقول ،»بني املسلمني يشعلون
الذي يعمل على تصحيح عقائدهم وتقومي سلوكهم وتنبيه عقوهلم إىل ما  وليس ،والعقائد املنحرفة ،واألعمال املبتدعة
   .يراد ذا اإلضالل

تراهم  ،ولتصديق هذا الوعد من قبل العوام :قلت :لضحكة يف زيارة هود بتسبيحةومنها أن ا -3
وهلم عادة أم  ،يكثرون الضحك واللهو واستخدام املعازف كما سيأيت ألن كل ذلك حيسب هلم تسبيحاً وحسنات

الصبان وكرامة وانظر  ،وبذلك يكثر الضحك ،كلما مروا بقرية يف طريقهم نبزوا أهلها بلقبهم الذي يغضبون منه
   .سليمان

والعجيب أن الشاطري مع أنه ال شك خرب احلياة واطلع من خالل رحالته وقراءاته على كثري من أحوال  
يصر على تربيرها فيقول يف جواب  -مع ذلك  -إال أنه  ،وأن مثل هذه الدعايات أصبحت ممجوجة عند الناس ،الناس

 -وذلك لكثرته بينهم يف الزيارة  - واالبتسامة والضحكة عند لقاء األخوان ومعناه أن الكلمة الطيبة ( :السؤال السابع
ودليله ما ورد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه  ،من املعروف والصدقة اليت يثاب عليها فاعلها

ال « :اهللا عليه وسلمقال يل رسول اهللا صلى  :وعن أيب ذر قال ،]متفق عليه[ »الكلمة الطيبة صدقة« :وسلم قال
   .متهلل بالفرح والبشر واالبتسام :ومعىن طليق ]رواه مسلم[ »حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق
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ومروجي البدعة واملدلسني على عقول عوام  ،إن هذه األمة مل تبل بشيء كابتالئها مبزيين الباطل :وأقول 
   .]رواه مسلم[ »إمنا أخشى على أميت األئمة املضلني« : عليه وسلموهلذا قال النيب صلى اهللا ،املسلمني

الذين  ،صان اهللا منه علماء أهل السنة وجعله شعاراَ ألهل البدعة وخصوصاً الباطنية - واحلمد هللا  - وهذا  
 أرمي الشاطري وال يفهم أحد من كالمي أنين ،اشتهروا بالتأويل الفاسد ويلِّ أعناق الكالم ملوافقة مبادئهم اخلبيثة

   .!فأنا أبرأ إىل اهللا أن أقول ما ليس يل به علم ،بالباطنية

قال صلى اهللا  !فالضحك مذموم وليس مبمدوح ،وإمنا أعين أن الرجل سلك سلوكهم واتبع سبلهم يف التأويل 
سلم يكثر وقد كان النيب صلى اهللا عليه و ،»فإن كثرة الضحك متيت القلب ،وإياك وكثرة الضحك« :عليه وسلم

فكيف  ،االبتسام ولكنه مل ير مستجمعاً ضاحكاً حىت تبدو هلواته إال يف مواطن معدودة مجعها بعضهم يف رسالة خاصة
ولو فرضنا أن  ؟وقد فرق العلماء بني الضحك واالبتسام ،مث كيف تفسر الضحكة بابتسامة ؟تكون الضحكة بتسبيحة

ال تكون الضحكة يف السوق بتسبيحة مع كثرة لقاء الناس يف السوق  فلماذا ،ذلك سواء ومعىن الضحكة أي االبتسامة
أال أن تلك  ؟ملاذا ال تكون الضحكة بتسبيحة يف املسجد أو يف أي مكان آخر ؟وكثرة حاجتهم ملالطفة إخوام هناك

لزيارة ولو وهي دف كما يهدف غريها من البشارات والدعايات إىل جتميع الناس لتلك ا ،العبارة مقصودة لذاا
  !!!بالكذب على اهللا ورسوله واالستخفاف بعقول الناس

ورد حديث « :قال »الضحكة يف هود بتسبيحة« :وكذلك عمر بن حفيظ فيما نقله عن عبيدون حتت عنوان 
هذا معىن «مزاح املؤمن يف السفر عبادة "  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم رواه السيوطي يف اجلامع الصغري يقول فيه

 ..وليس هذا أن تضحك باحلرام ،مزاح املؤمن يف السفر عبادة ألنه ينشط وخيفف أعباء السفر وثقله ،ضحكة تسبيحة
   .)134(»إىل آخر كالمه الذي راح يتحدث فيه عن آداب املزاح

ولو صح أنه يف اجلامع الصغري فال يلزم أنه صحيح  ،أوالً احلديث ليس يف اجلامع الصغري كما زعم :وأقول 
 - ثبت العرش مث انقش  -  :والعرب تقول ،ألن اجلامع الصغري فيه الصحيح واحلسن والضعيف واملوضوع ،ككذل

   .فصحح احلديث مث احتج به

ألن القوم قد خصصوا ذلك الضحك بأنه الضحك الذي يف زيارة  ،ولو ثبت هذا احلديث ملا كان فيه حجة 
   .!خر تسبيحاًومل جيعلوا كما سبق الضحك يف أي موضع آ !هود فقط

اليت يراد ا الدفع بالناس إىل تلك الزيارة بغض النظر عما يترتب  إذن هذا القول إمنا هو من مجلة األقوال 
   .عليها
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 !!ال تعقد والية لويل يف حضرموت إال عند قرب هود :ومنها -4

  )135(» اهللا هودويقولون أنه ال تعقد والية لويل حبضرموت إال جبوار ويف حضرة نيب« :يقول الصبان

بل قد فتح  ،واخللوة عند قرب هود عليه السالم عند مشايخ حضرموت رحبها مضاعف« :ويقول العيدروس
   .)136(عنده على خلق كثري ومجع غفري من أرباب ااهدات وأرباب الرياضيات جبزيل الفتح وسين املنوحات

   !ك الزيارةحضور املالئكة والصاحلني من األحياء واألموات لتل :ومنها -5

وقال سيدنا أيب بكر ابن الشيخ عبد الرمحن السقاف رضي اهللا تعاىل عنهما لزوجته بنت أيب  »:يف بذل اهود
أما رأيتين أتطاول عند القرب وأرفع رأسي حني أدعو انظر من يأيت من  :رشد رضي اهللا عنهما بعد زيارة عظيمة

ال شجر وال حجر وال جبل وال أرض إال  -  -  حول القرب الشريف يعين - مل يبق يف ذلك املكان  :مث قال ؟الصاحلني
   .)137(امتأل من املالئكة والصاحلني يف تلك الساعة

  :ومنها أن هوداً عليه السالم يوزع اجلوائز على الزائرين -6

يسلمون الذي  ،ورأيت نيب اهللا هوداً عليه السالم قائماً عند الشق املعروف :قال سيدي( :قال يف تذكري الناس
   .)138()وصافحته يف تلك البقعة ،عنده ورأيته جييز الزائرين بشيء كالشبوط اليت يعتادها أهل اجلهة من الطيب

 ،وعالمات الكذب واضحة عليها ،هذه ستة مناذج من الفضائل اليت تذكر لزيارة نيب اهللا هود عليه السالم 
ويغسلون ا عقول اجلهال  ،قوم اليت يروجون ا ما يريدونوهذه هي بضاعة ال ،واالفتراء ظاهر ال حيتاج إىل استدالل

  ! !إنه على ذلك قدير ،كفى اهللا شرهم وكشف عوارهم

  

  مناذج من أشعر القوم يف الترويج هلا :املبحث الثالث

واستغلوا خاصية الشعر وخصوصاً أنه يلقى  ،ومل يكتفوا مبا يشيعونه نثراً بل جندوا الشعر أيضاً لنفس الغرض 
ويهزهم هزاً وحيركهم إىل لزيارة  ،فيعمل عمله يف الناس ،وعلى إيقاع الطبول والشبابات يف كثري من األحيان ،حناًمل

   .بقوة

  :فمما ينشدون من القصائد
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  اللي تنمنم من قدا قرب هود      ياذا الربيق الشرقي

  صلى اهللا عليه نعم الودود      نيب رب اخللق

  سحاب النجود من ضوء نوره يف      العشق وأشتب مجر

  وعم نفعه يف مجيع الوجود      وأل مزن الودق

  يا خبت من هو قد زار      مثل القمر يف األغدار      نوره بدأ للزوار

  وسط اللحود      واألنس واألنوار      يعطيه خري الرزق

  كرمي جيود      بصحبة من رب      باللطف مث الرفق

  قربه صحيح      بوادي األحقاف      هود نيب مرسل

  حول الضريح      واطلب مرادك منه      ذر تكسلسر زره واح

  فقري طريح      بقلب منكسر      تعطى وحتظى فأسأل

  حايل هينء الورود      فاشرب صفا      وإن الح ضوء الربق

  :ومنها

  مذكور يف تاريخ تيجام      قد زاره ذو القرنني

  حممد بن علي وعلويهم      وزاره كم من زين

  ثهموابنه حممد وابنه غو      وابنه نور الدين

  والعيدروس األشهر وضوء النور      والبحر زاره وعمر

  عند النيب هود ومسي العمود      والشيخ قد اسقى

  إىل املعايل وارتقى يف السعود      وأمحد أيب اجلعد أرقى

  وبىن هناك مسجد وسبع املكان      وزاره با عباد

  :ومنها

  باملوضع املعروف يف حضرموت      قربه حمقق يا صاح

  زاروه األقطاب الكبار الرتوت      لتاحيف الشعب نوره ي

  ساروا مجيعاً للحسني النعوت      باشباحهم واألرواح
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  )139(:أو قصيدة عبد اهللا بن علوي احلداد

  وأومض الربق يف الداجي من أقصى النجود      يا وجيه إا هبت رياح السعود

  شعب ثرب املرسل ويف العهود      ذكرتين ليايل قد خلت حول هود

  باللقا والتداين بعد طول الصدود      عودي ليخضر عودي ياليايل الرضا

  :التهويدة

 :وهي »التهويدة«ما يسمى بـ ،ومن النماذج الطريفة الستخدام الشعر وجتنيده يف احلث على هذه الزيارة 
تتم التهويدة يف ساحات  ،»وتذكري للناس بقرب موعد زيارة قرب النيب هود عليه السالم ،إعالن وإعالم مسبق«
 ،حيث تتم قراءة قصة اإلسراء واملعراج يف املسجد ،رجب 27ساجد بعد خروج املصلني من صالة العشاء يف ليلة امل

وبعد قراءة املولد  ،كما تتم التهويدة أيضاً يف آخر يوم أربعاء من شهر رجب بعد خروج الناس أيضاً من املساجد
   .وصالة العشاء

  :املناداة بعبارات من مثل والتهويدة هي رفع الصوت بشكل مجاعي عند 

   .هود يا هود النيب -

 يا نيب اهللا هود -

  .)140(يقصد النيب هود -يا موىل النهر  -

  :»التهويدة«ويفصل أكثر الصبان حيث يقول حتت عنوان 

وعند االنتهاء  ،تقرأ يف املساجد واجلوامع قصة اإلسراء واملعراج ،يف ليلة السابع والعشرين من شهر رجب« 
وهي  ،وعند االنتهاء تكون التهويدة ،تقرأ قصة املولد بترمي ،ويف آخر يوم أربعاء من شهر رجب ،دةتكون التهوي

هود (وعند كل آخر تسجيعة تغىن لفظ اجلاللة مث يقول اجلميع بأصوات مرتفعة  ،تسجيعات حتث على زيارة قرب هود
   .)يا هود

  وقل ال إله إال اهللا ..يا غافل أذكر اهللا

  اهللا اهللا اهللا  ..انموجود يف كل مك

  يا هود يا نيب اهللا 

  يا اللي كلمه الغزال 

                                                                                                               

  ).48:ص( ، وانظر الدر املنضود)30:ص( الصبان) 139(
  ).292:ص( كرامة سليمان) 140(
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  وحنت عليه اجلمال

  رسول اهللا موىل بالل 

  شفيع اخللق عند اهللا 

  يا هود يا هود يا نيب اهللا

كل جمموعة تتكون غالباً من  ،وتبدأ األراجيز يف جماميع ،وبعد االنتهاء من التهويدة يصطف الناس صفوفاً 
واموعة تردد الترجيع الذي لقنهم إياه من  ،يتغىن بالقصائد »حادي«ويتوسطهم شالل  ،سني شخصاًعشرين إىل مخ
ويستمر احلادي يتلو أهازجيه واجلميع يرددون بعد كل بيت  »جئنا إليك ،يا نيب اهللا«يا زائرين النيب  ،أراجيز اإلعالم

يا « »يا شيخنا يا سقاف«متجيد للمناصب واملشايخ توسالت و :مث هناك أراجيز أخرى .»جئنا إليك ،يا نيب اهللا«
   .»سبحان من ال يفىن وال يزول ملكه«ومن األراجيز ما هو متجيد هللا كقوله  ،»شيخنا يا حمضار

يا ليلة «ويعتربها احلاضرون واملرجتون ليلة سعد فريددون  ،)إي الدعوة إىل الزيارة(وتعترب هذه الليلة الشهار  
والغالب أن طبقة العمال واحلرف هم الذين يقومون ذه  ،حلادي القصائد على هذه النغمةويتلو ا السعد عودي

   )141(»ويشاركهم غريهم من الطبقات األخرى بقلة ،األراجيز

  

  وسائل جذب الزوار هلذه الزيارة :املبحث الرابع

يل يعملون بكل ممكن على سبق أن أثبتنا أن للعاملني على إحياء وإقامة هذه الزيارة أهدافاً كبرية وبالتا 
فالغاية عندهم تربر  ،ومن املعلوم أن بعض الناس ال يتورع عن استخدام الوسائل غري الشرعية لتحقيق أهدافه ،حتقيقها
فإن الدوافع  ،والزيارة وإن حتدت املفهوم الشرعي أو القيد الشرعي( :يقول الصبان ،وهذا ما حيصل هنا ،الوسيلة

ومنهم من  ،ويدفعه السوق التجاري إىل ذلك ،فمن الزوار من يرحل للبيع والشراء ،جذرياً حلضورها ختتلف اختالفاً
ولكل امرئ ما  ،ومنهم من يرحل للتربك وطلب املدد من املزار له ،ويرى فيها متنفساً من متاعب العام ،يرحل للنزهة

   .)142()نوى

ومنها الطبول والشبابات  ،ازف وآالت اللهووفقهاء الشافعية يصرحون مبا ال يدع جماالً للشك بتحرمي املع 
ويف  )211 -  202ص  2الزواجر عن اقتراف الكبائر ج(كما ذكر ذلك بتوسع العالمة ابن حجر اهليتمي يف كتابه 

ومع ذلك فاللهو املصحوب بالطبول والشبابات هو  ،»كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع«كتابه اخلاص بذلك 
منذ أن يتحرك الركب فهو يعيش عوائد وتقاليد وأغاين وأناشيد منها ( :يقول الصبان ،ه الزيارةالسمة الغالبة على هذ

                                                                                                               

   ).65:ص( ، وذكر عبيدون التهويدة بإجياز)32- 31:ص( الصبان) 141(
  ).29:ص( )142(
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 ،عند الصباح الباكر يتوافد اجلميع إىل الساحة الكبرية( :ويقول ،)143()ومنها ما هو غري مستحسن ،ما هو مستحسن
أي األلعاب  - وخترج العدة واخلابة  ،ةوميشي اجلميع أوالً لزيارة األضرحة املوجودة يف كل بلد كجزء من الزيار

على اختالف أنواعها يقوم ا أهل احلرف والعمال وميشي املناصب والسادات واملشايخ قبل أهل العدة  -الشعبية 
   .)144()واخلابة وتزغرد النساء

وتكون هذه آخر مرحلة إىل  ،ويبيت الركب يف فغمة أو يبحر وهي على أميال من شعب هود :ويقول 
تكون الدخالت  وعند دخوهلم للجبل ،ويف الصباح يرحل القوم ،ب وتكون فيها السمرات باملغاين واألهازيجالشع

أما املناصبة فإم يعودون إىل اخلدور يف ظل خابات العمال والذين يترمنون ( :ويقول ،)145()بالزوامل واخلابات
فكل بلد تقوم  ،ورقصات الشبواين واخلابة ،شعبية تقام يف ليايل الزيارة ألعاب( :ويقول ،)146()باألهازيج املناسبة

وحىت الزيارة األساسية اليت تعترب الركن األعظم من أركان زيارة هود  ،)147()وأمام بيت منصبها وحىت الليل ،بألعاا
تكون الوقفة يوم ( :ويقول الصبان ،ومظاهر الفخر والعظمة ،هي األخرى تتميز عن غريها بكثرة اللهو واللعب

وزيارة آل شهاب الدين ففي اليوم احلادي عشر تكتمل وفود  ،دي عشر بزيارة آل الشيخ أبو بكر بن ساملاحلا
وشبهت ومسيت بالوقوف  ،والوقفة يوم احلادي عشر من شعبان صباحاً ،ومن أدرك الوقفة فقد أدرك الزيارة ،الزائرين

   .لوقوف بعرفات فاته احلج وهكذا الزيارةفمن أدرك الوقوف بعرفات أدرك احلج ومن فاته ا ،كالوقوف بعرفات

ويكون  ،وجيتمع الناس من كل الزوار ،ويدخل آل الشيخ أبو بكر بن سامل بالطيالة واألهازيج والطبول 
وتعترب دخلتهم الدخلة العظمى وهي يف مراسيمها ال ختتلف عن األطر املقيد ا نظام  ،لزيارم ودخلتهم زجل عظيم

   .)148()إمنا بالطيالة والطبول والبيارق وكثرة الناس ،الزيارة كما ذكرنا

وبذلك ختتم كما  ،وحىت العودة إىل ديارهم ،والقوم يف هلو ولعب ،وهكذا منذ االنطالق من البلدان املختلفة 
زرنا «وتردد  ،ويف عصر يوم الثالث عشر تبدأ الدخالت باأللعاب الشعبية واخلابة بأنواعها( :يقول الصبان ،فتحت به

وتدق الطبول وتقام  ،ويردد اجلميع هذا الترجيع ويتقدم املناصب واحلبائب واملشايخ ،»قد رجعنا عسى القبولو
وعند علب اف بترمي ينتهي  ،ويقام يف ترمي سباق أخري لإلبل عند مدخل ترمي ،الرقصات الشرعية ويزغرد النساء

   .واجلميع إىل بيوم ،ب توصله خابة حافته إىل بيتهكل منص ،التجمع اجلماعي ويبتدئ إيصال املناصب إىل بيوم

مث  ،ويف سيئون ينتهي التجمع يف ساحة طه حيث يرتب املنصب الذي زار الفاحتة حتت قرع الطبول الشعبية 
   .)149()يبتدئ أهل احلافة بإيصال املناصب إىل بيوم بالعدة واأللعاب واخلابة وزغردة النساء
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فهو يعيش ألعاباً ورقصات  ،جلذب الشباب املائل إىل اللهو واللعب لتلك الزيارة الوسيلة األوىلفهذه هي  
   .!!شعبية وفنوناً خمتلفة من اللهو منذ أن ينطلق من بيته حىت يعود إليه

ملا فيها من الشد واجلذب  ،من وسائل اجلذب فهي وسيلة قبيحة حمرمة ولكنها حمببة للعوام أما الوسيلة الثانية 
فالزوار كلما مروا بقرية نبزوا أهلها بلقبهم الذي  ،وهي وسيلة التنابز باأللقاب ،عض الناس وإثارة غضبهمومضايقة ب

يقول الصبان وهو  ،وحتصل هناك مناوشات تضفي جواً مرحاً حيرص البطالون عليه ويتلذذون به ،يغضبون لذكره
 ،ضرموت غالباً لقب تلقب به على غري رضى بهلكل بلد أو قرية من قرى ح( :يتحدث عن عوائد املسري إىل الزيارة

ومن الناس من يتندر عندما  ،وعندما مير أي ركب يردد بصوته بترديد مجاعي لقب تلك البلدة أو القرية ليثري حفيظتها
وهذا األمر مستفيض عند من يعرف عادات تلك  ،)150()ومنهم من يغضب ويقوم للمضاربة ،يسمع لقب بلدته
وقريب من ذلك عادة  ،]11:احلجرات[ ))وال تنابزوا بِاَأللْقَابِ(( :لقرآين الواضح يف قول اهللا تعاىلالزيارة مع النهي ا
   .الوعيلة والعبيبأخرى هي عادة 

 - وهذا يلقى من اجلمهور مشاتة  ،الوعيلة هو الذي مل يقم بزيارة هود قبل هذه الزيارة( :يقول الصبان 
ويكاد يبكي  ،وخترج بعض الشفاه لعاب وتفل يؤذي اإلنسان ،اجلمل على الناقة والعبعبة كهدير -ويعبعبون عليه 

الضحكة يف هود كالتسبيحة يف  :لكن املناصب يقولون ،فتراهم يلفون حوله بأصوات مزعجة ،ويتضارب معهم
اهد عيناه وعلى العويلة عندما يصل قرب هود وتش ،!!وهؤالء السذج يريدون أن يضحكوا الناس على العويلة ،غريها

   .)151()القرب رأس غنم كفدية تعطى للخربة هدية منه وإال فالويل له إن حرم اخلربة حقها

وكما هو واضح اليوم ما للرياضة  ،فالرياضة من أهم ما يشد أنظار اجلماهري ،سباق اإلبل :والوسيلة الثالثة 
بل استفادوا منها  ،ظمون هود هذه الوسيلةفلم يغفل املن ،كذلك احلال يف من قدمي ،من تأثري كبري يف حياة الناس

يقام السباق بني اجلمال قبل ( :يقول الصبان ،جلذب جماميع من الناس هلم اهلواية والولع ذا الضرب من الرياضة
ويتكرر السباق مرات قبل  ،فإم يقومون بالسباق ،وألهل ترمي يف هذا السباق القدح املعلى ،الدخول إىل الشعب

   .)152()وعند الوصول وعند الرجوع من الزيارة ،الشعبالوصول إىل 

تعترب أيام ( )153(يقول الصبان ،إعطاء العمال عطلة رمسية من العمل حىت يتمكنوا من الزيارة :الوسيلة الرابعة 
  :يقول شاعرهم ،وهم يعدون أنفسهم بالتمتع ذه األيام ،وهي أيام استراحة هلم ،الزيارة مثانية أيام

  ب ال قالوا دخل شهر هوديا فرحة القل

  مثانية أيام باتسلى صباح املقود

                                                                                                               

  ).37:ص( )150(
  . وهذا شبيه مبا يعتقده العوام من أن كل حاج حيج ألول مرة عليه هدي أو فدية تذبح يف مكة وتعطى للرفقة) 151(
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  مثانية أيام يف راحة وحننا قعود

فكثري من الناس يأتون إىل ذلك املكان بقصد الربح والبيع  ،وسيلة التجارة والبيع والشراء :الوسيلة اخلامسة
 ،وهكذا كانت أسواق اجلاهلية ،مويأخذون بعض ما عنده ،ويتأثرون م ،وهم بذلك يكثرون سواد القوم ،والشراء

اليت يتوج  كانت تقوم على أساس عقدي مث يضاف إليها ما حيمل الناس على حضورها كالتفاخر واملسابقات الشعرية
الناس الذين يفدون إىل ذلك الشعب  وال شك أن الكم اهلائل من ،ذلك وحنو فيها الفائز شاعراً للعرب والتجارة

مل يكن هلم  فمن هنا يأيت التجار وطالب املكاسب وإن ،والشراب وغري ذلك م من الغذاءحباجة إىل من حيضر متطلبا
 من زار هود ولو للفضول غفرت( :ألم يقولون هلم ،وتعمهم املغفرة فتشملهم الربكة ،قصد يف الزيارة نفسها

   .هذا إىل جانب الفضائل اليت سبق الكالم عنها ،)ذنوبه
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  الرابعالفصل 
  ية يف هذه الزيارةمظاهر وثن

  

  :النص على وجود الشعور الوثين واملظاهر الوثنية يف زيارة هود عليه السالم :املبحث األول

واطلعوا على ما ميارسون من  ،لقد صرح بعض املؤرخني والباحثني الذين زاروا وشاركوا القوم فيما هم فيه 
   .ى وجود الوثنية يف هذه الزيارةلقد نصوا عل ،وما يكمن وراء تلك الشعائر من عقائد ،شعائر

وقد بولغ يف تقديس هذا « :»تاريخ حضرموت السياسي«فمن ذلك ما قاله األستاذ صالح البكري يف كتابه  
وعندهم شيء من بقايا الشعور الوثين الذي كان يشعر به العرب لالت  ،فتراهم يشدون الرحال لزيارته ،الضريح

ويولون وجوههم شطره لقضاء احلاجات واستنزال الربكات ودفع والعزى يستعينون به ويتجهون إليه 
   .)154(»الكربات

وحيتمل أن يكون هذا « :ومن ذلك ما قاله األستاذ حممد عبد القادر بامطرف يف مالحظاته على اهلمداين 
ومن ذلك ما  ،)155(»اباًوقد أقيم هذا القرب ليعطيها طابعاً وثنياً جذ ،املكان سوقاً من األسواق اليمنية املومسية القدمية

وهو يتحدث عما يفعله العوام عند ذلك القرب  »الفكر واتمع يف حضرموت«قاله األستاذ كرامة سليمان يف كتابه 
لولوج النيب هود  ،وختفي هذه العادة املستحكمة اعتقاداً بقدسية هذه الشقوق اليت أحدثها انفالق احلجر« :املزعوم

   .)156(»عادة جتسد الوثنية بعينهاإن هذه ال ،واختفائه داخلها

قال  ،ملا يبدونه من تقديس هلذا املكان ،وحىت املستشرقون يشمتون بنا ويصفون بعضاً منا بأم وثنيون 
حضرموت إزاحة النقاب عن بعض «يف كتاما  )والدكتور فون فستمان ،دانيال فان در ميولني(املستشرقان 

ولكنه ما زال وثنياً حيث يقترب من هذه البقعة برهبة  ،سمي نفسه مسلماًالبدوي الذي ي اآلن وفهمنا( :»غموضها
   .)157()مقدسة

ال  ،هؤالء بعض الباحثني واملؤرخني الذين رأوا تلك البقعة وما فيها من قدسية وشعور حنو صخورها وبناياا 
 ؟والغيورون على صحة املنهجفكيف لو رأى ذلك علماء التوحيد ومحاة العقيدة  ،يترددون يف إطالق الوثنية عليها

   .؟فماذا تراهم يقولون
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  الطقوس الوثنية فيها :املبحث الثاين

أو تعظيم قبورهم  ،إن الوثنية يف العامل بدأت بتقديس الصاحلني والغلو فيهم وتعظيم مواطن عبادام وجمالسهم 
حيث  ،لعرب بتعظيم أحجار احلرميف ا وكذلك بدأت الوثنية ،كما حصل ذلك يف قوم نوح عليه السالم ،ومشاهدهم

مث تطور  ،كان العريب ينقل معه إىل باديته حجراً من أحجار احلرم ليتربك به ويطوف حوله كونه من بيت اهللا احلرام
وهلذا ى العلماء عن تقبيل القبور والتمسح ا والتربك  ،احلال فصارت تلك األحجار أصناماً تعبد من دون اهللا تعاىل

ومقدمتها  »وسيلة الصب الودود«و  »بذل اهود«كما يف  ،روجو زيارة هود قد نصوا على ذلكوحىت م ،ا
ولذلك ظهرت بعض الطقوس  ،ولكن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر ،وغري ذلك من كتبهم ،حلسنني حممد خملوف
   .الوثنية يف هذه الزيارة

ففي فترة  ،ومنظمو هذه الزيارة يشجعون على ذلك ،ودعاء غريه أيضاً ،دعاء نيب اهللا هود من دون اهللا منها 
  :كثرياً ما يرددون هذين البيتني ،التحريض على الزيارة

  يف واد األحقاف قرب صحيح      هود النيب املرسل

  واطلب مرادك منه حول الضريح      سر وزره واحذر تكسل

   .!!إذ حيثون الناس على طلب مرادهم من هود عند ضرحيه

يف زيارة كل واحد من أولئك األولياء  ،وذلك منظم ومرتب ترتيباً خاصاً ،اء لكبار أوليائهمكما أن هناك دع 
 - مث يأيت دور ( :يدعو األتباع لذلك الويل يقول الصبان وهو يصف الزيارة ومرامسها )أي حينما يزور أحفاده القرب(

   .)158()توسالت ونداءات -يا شيخنا يا سقاف  - و  -يا شيخنا يا بن سامل 

   .الزيارة وكذلك يقولون كما حكى يل الثقات ممن كانوا حيضرون هذه :قلت 

   .)واملنشر علينا واملرجع عليك ...اهللا جئنا إليك نيب يا(

   .)يا عيدروس ...يا عيدروس املسمى ...يا عيدروس(وحيناً 

   .)خاطرك اليوم معنا ...أبو بكر بن سامل(وحيناً 

   .)من العفاساعة  ...شيخنا يا حداد(وحيناً 

   .)يا أمحد يا شهاب الدين(وتارة  ،يقصدون عمر احملضار )شي هللا يا عمر(وحيناً 

على مسمع ومرأى من علماء القوم ووعاظهم ومناصبهم وحبايبهم دون  ،كل هذه الدعوات لغري اهللا تعاىل 
ومن ( :ال يف تذكري الناسق ،بل قد فعلوا حينما دعت حاجتهم لذلك ،وهم قادرون على ذلك لو أرادوا ،أي إنكار
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فوقعت مرزحة يف طريقهم لزيارة نيب اهللا هود ومعهم  ،عادة أهل ترمي أم يتوسلون بالسلف يف مرازحهم
فقال هلم احلبيب عبد اهللا بن حسني بلفقيه  ،فلم يدروا ما يقولون ،وليست له عقيدة صاحلة يف أحد )159()غرامة(

   .فالكل متفقون على ذلك إذن ،)160()هسبحان من ال يفىن وال يزول ملك( :قولوا

ويف وسط القبة يقوم بناء مستدير ( :يقول األستاذ صالح البكري :ومنها التمسح مبا يزعم أنه القرب وما حوله 
وقد صقلت هذه الصخرة آالف األيدي  ،كقاعدة مسيكة فوق صخرة ويظن أن املكان هو الذي انشقت فيه الصخرة

   .)161()اه اليت قبلتهاوآالف الشف ،اليت مرت عليها

ومما يف هذا الكتيب توصية بعدم  ،ويف القبة تناولت كتيباً عن آداب الزيارة( :ويقول األستاذ كرامة سليمان 
وأقبل  ،ولكن العادة املترسخة لدى السذج والعوام مل تنصت هلذه النصيحة ،تقبيل القرب ألنه خمل بالعقيدة اإلسالمية

يدخلون رؤوسهم وصدورهم يف شقوق هذه  ،اليت يعتقدون أا مقَدمة رأس القربهؤالء على الصخور واألحجار 
وكثري من هؤالء الزوار السذج من يغمس إصبعه يف زيت مدهنة موضوعة بالقرب من فوهة  ،الصخور ويتمسحون ا

طوح ملساء وقد أصبحت الس ،مث يتمسح ذه السطوح تربكاً ،القرب املزعوم وميسح بالزيت على سطوح الصخر
وختفي هذه العادة املستحكمة اعتقاداً بقدسية هذه الشقوق اليت أحدثها انفالق احلجر  ،سوداء من كثرة التمسح ا

   .إن هذه العادة جتسد الوثنية بعينها ،لولوج النيب هود واختفائه داخلها

ملاذا ال حيذر الوعاظ واملرشدون من و ؟وملاذا ال تزال هذه الصخور املشققة اخلرافية ؟لم ال تبعد هذه املدهنة 
   .)162()يكمن اخلطر اوإذا كان السكوت على هذه األعمال املخلة رضا فهاهن ؟مغبة هذا السلوك الوثين

لكن  ،فيقال هذه الكتب حتذر من ذلك ،وأما ما يف الكتب فهو عذر يقدم ملن انتقد ،ال شك أنه الرضا :قلت 
ولو قرأ لغلبه ما  ،ومن يقرأ فليس لديه الوقت لالطالع على هذا التحذير ،رءونمعظم من حيضرون للزيارة عوام ال يق

 »بذل اهود«وقد نقل صاحب  ،هي احلقيقة املعربة عن النفوس ،بل أن هناك دعوة صرحية إىل ذلك ،يرى الناس عليه
   :نفوس الذي هو املطلوب بالفعلمث التأكيد على ما يف ال ،قصيدة يف آداب الزيارة حتتوي على مراعاة ما ذكره الفقهاء

  على األنبياء أهل العال والتفضل      وسلم إذا ما زرته متأدباً

  وسبح ومحد مث كرب وهلل      واقصد غدير املاء مث اغتسل

  إىل ذلك القرب املنيف احمللل      إىل البئر تلك احلد سلم ا وعج

  ورة تليلدى البئر عند القرب مع س      ورد السالم أعين الذي قد ذكرته

  قليالً مع التأديب إذا ذاك وأسأل      وقف حوله مستقبل القرب وانتزح
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  تغاث وللوارد أعظم منهل      ونيل املىن حقق بربع به الورى

  خبديك تعظيماً وللترب قبل      والثم ثرى تلك البقاع ممرغاً

  خلعت عذاري يف هواهم وحول      وال تسمع للواشي إذا ما اك قل

  )163(املصطفى املختار مع ذا النيب العلي       سالمه علىوأزكى صالة اهللا مث 

مظهر يدل على اعتقاد خاطئ  ،ومن مظاهر الوثنية اليت تبدو ويالحظها كل من زار ذلك املكان ويستنكرها 
مع السكوت عليه وإقراره من القائمني على تلك الزيارة إن مل يكونوا هم يعتقدون ذلك  ،لدى الكثري من الزوار

   .االعتقاد

يأيت الشخص من العوام القرب ومعه قطعة من اخلشب ا خيط ملون من ( :يقول األستاذ صالح البكري 
وال يسمح بقذف  ،أما القطعة اخلشبية فتوضع يف احلائط اخلارجي للقبة ،الصوف يف ايته قطعة صغرية من احلجر

وهلذا تظهر احليطان  ،ف يف احلائط أو السقفأما اخليط الصويف فيجمع ويرطب باللعاب ويقذ ،اخلشب يف داخل القبة
  )164()والسقف كأا مغطاة بطبقة من الورق املزخرف أو زينت بنقوش خمتلفة األلوان

 :ومها يتكلمان عن ذلك البدوي الذي ما زال وثنياً حسب تعبريمها يقوالن :ويقول املستشرقان يف كتاما 
ويدفع  ،مربوطاً يف ايته حجر صغري ،وخيطاً ملوناً من الصوف ،اًوهو أو يف الغالب هي حيمل يف يده وتداً خشبي(

الوتد داخل احلائط اخلارجي للقبة أو داخل حدود الصخرة املستديرة املطلية باألبيض اليت حتدد املكان الذي يرقد فيه 
تل وختلط أما خيوط الصوف فتمضغ يف شكل ك ،ويبدو أنه غري مسموح بدفع األوتاد داخل قمة القبة ،اجلسد

حىت لتبدو أا مغطاة بورق حائط ملون  ،باللعاب وتغرز يف اجلدران والسقف فتصبح اجلدران مزينة بشكل مسرف
   .)165()أو أثْرا رسومات بألوان زاهية

وأخربين  ،ويف القبة اليت عند قرب التسلوم ،وقد رأيت ذلك بنفسي عند زياريت للموقع يف قبة القرب :قلت 
   .قون أن الذين يصنعون ذلك يعتقدون أن من ثبت ما يرمي به حصل على لباس جديداألخوة املراف

والذي قد  ،احلجر الرمادي اللون الصغري احلجم الذي فيه حفرة طبيعية غري عميقة :ومن مظاهر الوثنية هناك 
حيث  ،عليه السالم والذي يزعمون أنه موطئ قدم هود ،نصب بإحكام يف الدرج الواصل بني صخرة الناقة وبني القرب

   .وآثار ذلك واضحة على احلجر ،مير به الزوار وميسحونه بأرجلهم تربكاً به
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ويصلون فيها  ،حيث يتهافت عليها الزوار ،ومن مظاهر الوثنية انتشار املصليات اليت تنسب إىل بعض األولياء 

ينسب إىل أيب بكر بن سامل واآلخر إىل عبد أحدمها  ،فهناك صورة مسجدين ميني ومشال القبة ،تربكاً ا وبأصحاا
ال يقصد إال أن  ،ومها ال ميكن أن يتسع أحدمها ألكثر من أربعة أو مخسة أشخاص على األكثر ،الرمحن السقاف

   .يتربك الزوار بالصالة فيهما
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وقد صارت من  ،احلصاة املنسوبة لعمر احملضار - وهي األشهر واألظهر  -كما أن هناك حصاتني إحدامها  
   .حيث يصلي عندها سنة الوضوء بعد اخلروج من النهر ،املناسك األساسية للزيارة

  
  

ال تزال موجودة وإن كان شكلها يوحي بقلة االعتناء ا يف هذه  ،وأخرى باسم علي بن أيب بكر السكران 
   .املصلي فوقها أو إليها األزمنة وهي صخرة حييط ا بناء من الطني على شكل مصلى صغري وال أدري أيصلي

  
 ،واعتبارنا أن مثل هذه األمور من املظاهر الوثنية مبين على األثر الثابت عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

أيها الناس إمنا هلك من كان قبلكم ( :حينما رأى بعض الناس ينتابون أماكن يصلون فيها يف الطريق إىل مكة فقال
وقد سبق  )ومن مل تعرض له فيه صالة فليمض ،ومن عرضت له صالة فليصل ،وها بيعاًباتباعهم مثل هذا حىت أحدث

   .خترجيه

اليت  ،واليت يعتقد أا ناقة نيب اهللا هود عليه السالم ،)الناقة(الصخرة اليت تسمى  :ومن مظاهر الوثنية كذلك 
   .!وحتجرت الناقة مكاا ،كفمات هو هنا ،يف ذلك الشق ودخوله ،كان يركبها عند وصوله إىل ذلك املوضع

الناقة املتحجرة يزعم العوام أن ناقة هود متخضت مث صارت حجراً وقد بين حول الصخرة ( :يقول الصبان 
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  )166()وردم وسوي فتهيأ هناك موضع للزوار يسع اجلموع وطلي بالنورة ،املسماة الناقة بناء من احلجر

  

  
ويؤدون طقوسهم أمامها ويف  ،العلماء منهم يعتقدون ذلك بل حىت ،ال شك أن العوام يعتقدون ذلك :قلت 

ويرسخ عند العوام ذلك  ،وهذا ما يؤكد اعتقادهم فيها ،فاملوالد واملواعظ ال تقام إال هناك ،حتتها الساحة املمتدة
   .االعتقاد

فيه أحد أركان  والذي يعترب االغتسال ،النهر املقدس الذي يعتقدون أنه من أار اجلنة :ومن مظاهر الوثنية 
 ،تتوافد كل جمموعة زوار من بلد إىل النهر وإىل الناحية اليت يقف فيها احلبيب املنصب( :حيث يقول الصبان ،الزيارة

ويغتسلون يف  ،إال ما يستر العورة ،ويبدءون يف نزع ثيام للغسل ،وكل بلد يتقدم زوارها منصب وحبيب أو شيخ
   )167()خلطايا والدنسوهو يرمز إىل تطهريهم من ا ،النهر

  
  

اجعل  ،إذا توجهت قد تغتسل يف النهر( :كما نقل عنه عبيدون ،وهذا ما يؤكد عليه عالمتهم عمر بن حفيظ 
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كما يتطهر جسدك يتطهر  ،فأنت انو االغتسال للتوبة ،انظر سنة لكل تائب إىل اهللا أن يغتسل ،لك نية يف الغسل
   .)168()فؤادك وقلبك فهو حمل نظر اهللا جل جالله

وهذا ما محل األستاذ كرامة سليمان ألن يشبهه بنهر  ،إذن النهر مقدس واالغتسال فيه مقصود للتعبد والتربك 
فاملوقع من الناحية الطبيعية يشبه إىل حد ما ذلك املوقع املقدس لدى اهلندوس « :الكنج املقدس عند اهلندوس قال

   .)169(»دوس للعبادة والغسل والتطهريوالذي حيج إليه اهلن ،حيث جيري ر الكنج املقدس

فاحلضارم قد عرفوا اهلند ورحلوا إليها من  ،وال يستبعد أن يكون القوم قد اقتبسوا ذلك من اهلندوس :قلت 
إضافة إىل أم قد نصوا أنه من  ،فلعل هذا من ذاك ،ونقلوا كثرياً من العادات اهلندية الدينية والدنيوية ،قرون طويلة

   .)170(»بذل اهود«كما يف  ،أار اجلنة
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  اخلامسالفصل 
  مناسك زيارة هود

  املناسك الزمانية :املبحث األول

أن هذه الزيارة ليست جمرد زيارة قبور يسلم فيها  ،اتفق كل من كتب عن زيارة هود مما اطلعنا على كتابته 
سك مرتبة ال جيوز تقدمي شيء منها عن وإمنا هلذه الزيارة منا ،الزائر على أهل القبور مث يدعو هلم وينصرف عنهم

وتشبيه هلذا  ،وهذا تشريع ما مل يأذن به اهللا ،وهذه املناسك مناسك زمانية ومناسك مكانية ،موضعه أو تأخريه عنه
   .القرب ببيت اهللا الذي جعله منسكاً ليذكر اسم اهللا عنده

  :وذلك على النحو التايل ،خالل اوال جيوز اإل ،لقد رتب كل شيء واتخذ سنة جتب احملافظة عليها 

   .)171(يعترب شهر مجادى الثانية وشهر رجب مها شهرا التحريض على الزيارة -1

تكون التهويدة وهي  - وبعد قراءة اإلسراء واملعراج يف اجلوامع  - ليلة السابع والعشرين من رجب  -2
172 .أول طقس خاص من طقوس الزيارة

 

173 .وهي ليلة سعد لديهم ،ر الرمسي للزيارةليلة آخر ربوع من رجب هي ليلة اإلشها -3
 

كما يبتدئ رحيل  ،يبتدئ رحيل أهل سيئون وما كان غربيها يوم الرابع أو اخلامس من شعبان -4
  .وهذا قبل توفر السيارات ،)174(شرقي سيئون يوم السابع أو التاسع

  .الثامن والتاسع والعاشر :األيام احملددة للزيارة هي ثالثة أيام -5

األوىل منهما  :يف اليوم الثامن من شهر شعبان تقام زيارتان( :الزيارة على النحو التايل ترتيب أيام -6
عصر هذا اليوم آلل  :والثانية ،نسبة للحبيب أمحد بن زين احلبشي ،وهي آلل احلبيب احلبشي باحلوطة ،وقت الضحى

  .احلبيب احلبشي بسيئون نسبة للحبيب علي بن حممد احلبشي رضي اهللا عنه

نسبة للحبيب عبد  ،آلل بلفقيه :األوىل ،أهل ترمي فإن زيارم تبدأ يف اليوم التاسع وهلم فيه زيارتان اراً أما
آلل احلداد نسبة لإلمام احلبيب بعد اهللا بن علوي  :والثانية ،)!!(املشهور بعالمة الدنيا ،الرمحن بن عبد اهللا بلفقيه

األوىل آلل بن  ،ويف اليوم العاشر تقام زيارتان ،بن عمر حامد باعلويوعصر ذلك اليوم زيارة احلبيب حامد  ،احلداد
                                                                                                               

  ).29:ص( الصبان) 171(
  ).31:ص( الصبان) 172(
  ).33(الصبان ) 173(
  ).67(عبيدون ) 174(



  

 www. alsoufia. com                             مت حتميل هذه املادة من موقع الصوفية

 

 

 

72 

 

نسبة لسيدنا الشيخ أيب  ،هي أكرب زيارة وهي زيارة آل الشيخ أيب بكر :والثانية ،شهاب نسبة للحبيب شهاب الدين
   .)175(من عبيدون باحلرف ،بكر بن سامل باعلوي

 ،فينحرون األغنام ويأكلون ألذ املأكوالت ،شعبيعترب يوم العاشر يوم عيد الزوار بال(يوم العيد  -7
  )176()ويف أجناس الطعام من اهلريسة وغريها ،ويتفننون يف الطهي

ففي  ،وزيارة آل شهاب ،تكون الوقفة يوم احلادي عشر بزيارة آل الشيخ أبو بكر بن سامل( :الوقفة -8
والوقفة يوم احلادي عشر من شعبان  ،زيارةومن أدرك الوقفة فقد أدرك ال ،اليوم احلادي عشر تكتمل وفود الزائرين

ومن أدرك الوقوف بعرفات أدرك احلج ومن فاته الوقوف  ،وشبهت ومسيت بالوقفة كالوقوف بعرفات ،صباحاً
  .)177(وهكذا الزيارة ،بعرفات فاته احلج

يوم العاشر بينما اتفق اآلخرون على أا  ،وقد خالف الصبان يف الترتيب حيث جعل الوقفة يوم احلادي عشر 
   .وكما سبق ذلك يف النقل عن عبيدون

ولكنها ختتلف عن دخالت السادة من حيث أا تكون يف الوقت الذي قد  ،وللقبائل دخلة أيضاً -9
يقول  ،وأن القبائل ال يستقلون بأنفسهم بل البد الزيارة م أحد السادة آل حامد ،انصرف فيه كثريون من الزوار

 ،يتقدمهم ويزور م منصب آل حامد ،عشر من شعبان تكون دخلة القبائل املناهيل ويف عصر احلادي( :الصبان
ومتتاز بإطالق  ،واملولد عند الناقة ،والزيارة أمام القرب ،من الغسل يف النهر والتسليم ،وتكون الزيارة باملراسيم احملددة

  .)178()النصع وإقامة النصع وإطالق العيارات حىت يصاب ،العيارات النارية من البنادق

وآل سيئون  ،فينفر ويرحل آل علوي ،تبتدئ النفرة األوىل عصر يوم احلادي عشر( :النفرة األوىل - 10
  .)179()ومن كان غريب سيئون

  .)180()أما موكب أهل ترمي فيبتدئ يوم الثاين عشر من شعبان من شعبان:(النفرة األخرية - 11

ويعترب ذلك  ،شعبان كلٌ أمام مدينته أو قريتهجيتمع الزوار يوم الثالث عشر من ( :يوم احللق والتطيب - 12
  .)181()فيذحبون وينحرون األغنام وحيلقون رؤوسهم ،اليوم يوم التطيب

 :وتردد ،يف عصر يوم الثالث عشر تبدأ الدخالت باأللعاب الشعبية واخلابة بأنواعها( :الدخالت - 13
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  .)182()زرنا وقد رجعنا عسى القبول

وتزار  ،يقرأ دعاء شعبان املشهور ،رابع عشر ليلة اخلامس عشرعصر يوم ال( :اخلامتة بالشعبانية - 14
وقد حيصل احتكاك  ،وجيتمعون مجيعاً يف مكان معني ،املشاهد واألضرحة مث تقام األلعاب الشعبية بني احلويف واخلابة

  .بني احلويف املتنازعة

   .)183()وبالشعبانية تنتهي عوائد ومراسيم الزيارة

 ،وهي تدل على أن األمر ليس زيارة قرب ،وهذا ترتيبها من كتب القوم أنفسهم ،ةهذه هي املناسك الزماني 
   .)!!!(كما جعل اهللا ذلك لبيته احلرام  ،ولكنه مناسك متكاملة ومرتبة

  

  :املناسك املكانية :املبحث الثالث

غري أن هذه  ،لزيارةوأن يفعل عندها الطقوس اليت شرعها هلم منظمو ا ،هناك أماكن البد لزائر هود أن مير ا 
ومنها ما  ،ومنها ما هو كالواجب الذي يسقط بالعذر ،فمنها ما هو كالركن الذي ال يسقط حبال ،األماكن ختتلف

   .!!هو مستحب ال حرج يف تركه

فكل أهل قرية يبدءون بزيارة مشاهد  ،زيارة أضرحة ومشاهد القرى :أول مناسك هذه الزيارة -1
   .وأضرحة قريتهم

وهذا املنسك عام لكل  ،أيب بكر بن سامل وأبنائه مبدينة عينات :الشيخ فخر الوجود زيارة مشاهد -2
  .الزوار الذين ميرون من تلك الطريق

 

 ،ومستقرة على جانب الوادي متر ا طريق الزوار ،وهي عبارة عن صخرة كبرية منحدرة من اجلبل :احملذفة-3
 ،فاحلذف هو الرمي أو الرجم ،)وصلنا احملذفة يا عويلة حذفوها( فإذا حاذوها كرروا هذه العبارة على طريقة الرجز
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وقد  ،ويرمجوا باحلجارة اليت تشبه بيض الدجاج أو أكرب قليالً ،فيقفون عندها ،واحملذفة تأنيث احملذف أي املرجم
 يرميها وهذا تشبيه جبمار مىن اليت ،شاهدت الصخرة وعلى ظهرها ويف جوانبها أكوام احلجارة اليت رمجت ا

   .!!احلجاج

  

  
ولئن كان العرب قبل اإلسالم يرمجون قرب أيب رغال الذي دل أبرهة وجيشه على  :قرب الكافرة -4

قرب  - كما يزعمون  - هود لديهم  كذلك زوار ،ورمبا تقربوا إىل اهللا برجم قربه واعتربوه من مناسكهم ،طريق مكة
إن هذا القرب اعترض  :ال يتعرض عليها علماء القوم لنقدها وإبطاهلا وتقول اخلرافة اليت ،يرمجونه ويسمونه قرب الكافرة

وصار الزوار على  ،وهو المرأة كافرة فاستحق املقت والغضب ،سبيل الزوار ليومههم ويضللهم عن قرب نيب اهللا هود
فرأيت  ،ب هودوقد وقفت عليه عند زياريت لشع ،ورمبا رمجوه ،تعاقب األزمان يقفون عنده ويشتمونه ويتفلون عليه
املهم أن  ،رمبا كانت حاجزاً مائياً قدمياً أو حدود مزرعة مندثرة ،حباالً طويلة من احلجارة معترضة يف جانب الوادي

 وذلك تشبه بأهل اجلاهلية! !اخلرافة نسجت حباهلا حوله وأدرج يف مناسك زيارة هود عليه السالم

!  

  

  

لة مير بأودية وأرض زراعية فسيحة وحتفه النخيل وهذا ر ممتد على مساحة طوي :النهر املقدس -5
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غري أنه ال يقدس منه إال اجلزء  ،يأيت قبل موضع القرب بعد أميال ويتجاوزه كذلك بعدة أميال ،واألشجار من جانبيه
 !الذي حبذاء القرب املزعوم

  !ار اجلنةوقد سبق أن نقلنا زعمهم أنه من أ ،أما ما قبل ذلك املوضع وما بعده فال قدسية له 

  !والطقوس اليت تؤدى يف هذا النهر هي االغتسال والشرب ولكن بطريقة خاصة

وإىل الناحية اليت  ،تتوافد كل جمموعة زوار من بلد إىل النهر( :»الغسل يف النهر«يقول الصبان حتت عنوان  
للغسل إال ما يستر وكل بلد يتقدم زوارها منصب وحبيب أو شيخ ويبدءون يف نزع ثيام  ،يقف فيها املنصب

تتزاحم ( :»السقيا«مث يقول حتت عنوان  ،)ويغتسلون يف النهر وهو يرمز إىل تطهريهم من اخلطايا والدنس ،العورة
وهو يرمز إىل الشرب من الكوثر يوم  ،الزوار على املنصب أو احلبيب أو الشيخ وهو يسقيهم بيده من النهر تربكاً به

   .)184()القيامة

وقد جعل حوهلا مصلى بين وسوي باألمسنت  ،حلصاة من املناسك املتفق عليهاهذه ا :حصاة عمر -6
عندما ينتهي الغسل والسقي يتأهب ( ،)عمر احملضار(وذلك تأسياً وتربكاً مبن كان يتعبد عند هذه احلصاة  ،املسلح

أي عمر  -عمر  وقبل أن التحرك يركع كل زائر ركعتني أمام حصاة تعرف حبصاة ،اجلميع ألداء مراسيم الزيارة
ويركع اجلميع ركعيت سنة الوضوء ويتوجهون إىل بئر  ،)م1487( )هـ893(نقيب العلويني املتوىف سنة  -احملضار
  .)185()التسلوم

وللقوم يف هذه البئر  ،)18انظر وسيلة الصب الودود ص (أو البئر املعطلة عن النزح :بئر التسلوم -7
وليس هناك  ،كما مساها صاحب وسيلة الصب الودود ،املذكورة يف القرآنأا البئر املعطلة  :األوىل ،ثالث خرافات

أا ملتقى أرواح األنبياء والرسل واألولياء  :واخلرافة الثانية ،)77 -  76انظر احلامد ص (أي دليل على هذا الزعم 
والرسل واملالئكة والذي يشمل األنبياء  ،وهذا ما ذكره الصبان ويؤيده لفظ السالم عند هذه البئر ،والصاحلني
  .وهذه كذبة كبرية وخرافة عظيمة ال أصل هلا ،والصاحلني

وهي أا مىت ملئت  ،وهي اليت مل أر أحداً ذكرها من املؤلفني إال أا شائعة عند بعض العوام :اخلرافة الثالثة
  !!بالتراب قامت القيامة
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آلن واليت يقال عنها أا ملتقى أرواح األنبياء والرسل يقف اجلميع أمام بئر التسليمة واملعروفة ا( :يقول الصبان
يقف اجلميع  ،!كأن األخيار واألشرار كلهم حبضرموت ،كما أن برهوت ملتقى أرواح الكفار ،واألولياء والصاحلني

على  وال يقوم بالتسليم يف الغالب إال من ينتمي إىل العلويني فيبتدئ بالسالم ،ويتقدم احلبيب أو املنصب أو الشيخ
السالم على جربيل وعلى آدم إىل آخر السالم على  :مث يقول ،الرسل واألنبياء مبتدئاً مبحمد صلى اهللا عليه وسلم

  .)186(مث يتوجه اجلميع لزيارة القرب ،األنبياء واملرسلني واملالئكة

شف وذلك قبل أن يكت ،مقصوراً على البئر فقط )كما يقولون(وقد كان التسلوم  :القرب املزعوم  -8
بعد التسليمة عند بئر التسلوم يتوجه اجلميع يف زجل دعائي إىل ( .)187(فلما اكتشف القرب كرروا التسليم عنده ،القرب
مث بعد انتهاء التسليم جيلسون ويقرءون سورة هود مث  ،ويسلمون مثل التسليمة األوىل وهم قيام ،ويقفون جتاهه ،القرب

 :مث خيرجون ويرددون ،ويطالب بتحقيق املطالب ،يستمد ويسأل ويتوسلو ،يرتبها احلبيب املنصب ،ترتيب الفاحتة

  ؟يا سيد الرسل ما نقول إن قيل زرمت مبا رجعتم

  )188(واجتمع الفرع واألصول قولوا رجعنا بكل خري 
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واليت يزعمون  ،من مناسك الزيارة الوقوف أمام الصخرة اليت أسفل القرب املزعوم :املنسك التاسع -9
مبنية باحلجر ،فهناك أمامها ساحة واسعة جداً ،وقد حظيت هذه الناقة بعناية كبرية جداً ،ةا ناقة هود املتحجرأ، 

وال  .وحول الصخرة رواق مسقوف على أعمدة كثرية من احلجارة املتوجه بأقواس وعكوف متينة ،ومطلية بالنورة
وعندها تقام املوالد واملواعظ  ،عدد ممكن من الزوارليجتمع عندها أكرب  ،تزال التوسعة مستمرة إىل هذه الساعة

أي اليت  -خيرج اجلميع عند الصخرة الناقة املتحجرة  ،بعد االنتهاء من الزيارة األوىل عند الضريح(والسماع الصويف 
ب وترت ،وتنشد القصائد الوعظية ،مث يقف املذكر ليذكر ،وتقرأ قصة املولد النبوي يف هذا احملل - صارت حجراً 

وحمل الناقة وأمام الضريح من األماكن واحملالت املقدسة واليت تطلب فيها احلاجات واستنزال الربكات ودفع  ،الفاحتة
  .)189()الكربات

ورأيتهم وهم حول الناقة  )هـ1419(وقد اطلعت على شريط فيديو لزيارة آل الشيخ أيب بكر بن سامل لعام 
ولفت نظري أم من بني القصائد اليت ينشدوا  ،ون السماع الصويفيقرءون ويعظون ويذكرون وينشد ،جمتمعون

 -عمر بن حفيظ وأخوه مشهور  :ومن بينهم ،ويرددوا مع الدفوف واألصوات اجلماعية وحبضور معظم علمائهم
 ،جودالقصيدة املنسوبة للشيخ أيب بكر بن سامل واليت يصرح فيها بالكفر الصراح ووحدة الو ،من بني تلك القصائد

  :اليت ال مناص من إثباا عليه وهذا نصها

  صافيها وأسقيت من      صفت يل محيا خلي 

  يعليها على الذي      ميلي وثين وأقبل

 ال يصفيها أنا قبل      ومن ذا شرا مثلي

  هاليها وبديت على      أنا قبل قبل القبل

  تكرم علي باريها      كل الفضل أنا أعطيت
                                                                                                               

  ).40:ص( الصبان) 189(
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  يف عاصيهاوشفعت       أنا اتىب بني أهلي

  واليها تكرم علي      أنا شيخ أهل الوصل

  وأنا شيخها وقاضيها      أنا أعزل أنا للي ويل

  ونار اجلحيم أطفيها      أنا حتف ألهل العذل

  تاليها وأعقب على      وسيفي ودرعي جملي

  جيرب وأنا حاميها      فعلي ومن كان ينكر

  وأنا للمثاين أقريها      والشهب أنا بازها

  وأشرب من ساقيها      ينوعني احلقيقة عي

  أيب بكر يل حيميها      وفخر الوجود فخري

  أنا للفروع أغذيها      لقد طاب فيها أصلي

  وإين هلا ساقيها      وراقت محيا قريب

  أنا مشسها ضاحيها      وإذا أفلت مشوس الكل

  وأنا للسما بانيها      أنا عرشها والكرسي

  وجربيل يل راويها      شف أهل الكسا بالفضل

  بنص القرآن أتليها      تبين فهذه رسالة

  ولكن ال أحصيها      وأشكر لنعمة ريب

  تبعين فيها على من      وأبديت فيها وهيب

  )190(نيب اهلدى هاديها      واختم خبري الرسل 

لتذكر قول اهللا سبحانه  ،واحلقيقة أنك عندما تراهم يتزامحون حول تلك الصخرة ويتعبدون بالرقص والسماع 
  !!وجتزم أن هذا من ذاك ،]35:األنفال[ ))التهم عند الْبيت إِالَّ مكَاًء وتصديةًوما كَانَ ص(( :وتعاىل

حيث يبدأ  ،)بشار(واليت جيمعها اسم  )أكدر - الفريط  - زنبل (مقابر ترمي الثالثة  :العاشر املنسك - 10
حيث يأيت العمال  ،شعبانعصر اليوم الرابع عشر من  ،موعد هذا املنسك بالطواف حول مقربة الفريط بترمي

وال بأس من إيراد صورة هذا املنسك مما كتبه األستاذ  ،مث يطوفون باملقربة سبع مرات ،والفالحون فيجتمعون هناك

                                                                                                               

  ).هـ1327(طبع سنة  )95، 4، 3:ص( انظر مولد الديبع) 190(
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 :)191(حيث قال »الفكر واتمع يف حضرموت«كرامة سليمان يف كتاب 

  :شعبان يتوزع أهل ترمي إىل جمموعتني )14(وبعد عصر يوم «

من مركز احلي  )اخلابة(ويتحركون مبوكبهم  ،وهم من حي اخلليف وعيديد :ل والفالحنيجمموعة العما - أ
وفيها مقابر علماء  ،وهي أقدم مقربة يف ترمي ،ويطوفون سبع مرات حول مقربة الفريط ،املسمى املسمر أو بالقرب منه

 املوقع الذي تؤخذ منه أحجار لصنع والذي ينمو كما يعتقدون يف ،ويظللها جبل الفريط املبارك ،وفقهاء ترمي األوائل
 !!شواهد قبور املوتى

وهي القيام حبركات وخطوات بالرجلني  ،يقومون بلعبة الرزيح ،ويف اية الطواف الذي ينتهي من حيث يبدأ
ويردد املشتركون يف الرزيح أثناء حركام  ،أو بالقفز اجلماعي يف مواقعهم ،بصورة إيقاعية إىل األمام واخللف

   .وذا تنتهي الزيارة »بارات املناسبة للزيارةالع

  

  

  
  

  
  

                                                                                                               

  ).295:ص() 191(
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  اخلامتة
كُشفَت لنا من  ،لقد جتولنا معاً يف فن من فنون من القول وضروب من احلديث :وبعد أخي القارئ احلبيب

من وهتكت  ،ووضحت بدع جيب هجرها واجتناا ،وتبينت لنا سنن جيب اتباعها ،وعرفت أباطيل ،خالهلا حقائق
وحيرصون على بقائها مصونة  ،كان أصحاا يسوؤهم كشفها وإفشاؤها ،وأفشيت أسرار ،خالل هذه الدراسة أستار

  :وقد توصلنا حبمد اهللا من خالل هذه الدراسة املتواضعة إىل نتائج إليك أمهها ،مكنونة

 ،باألثر والنظر ،همإبطال ما يزعمه القبوريون من وجود قرب هود عليه السالم يف املوضع املشهور لدي )1
   .وأن الناس قد اختلفوا يف موضع قربه على سبعة أقوال مل يثبت دليل على واحد منها

وحتريف كالم  ،هي احلكايات الساقطة واآلثار الواهية ،أن عمدة القبوريني يف إثبات دعواهم )2
  .الختالقوالركون إىل الكشف الذي يبدو عليه الصنعة وا ،املؤرخني واملفسرين ليوافق هواهم

ومن أجل ذلك حرم  ،وحفظ عقائد األحياء ،أن هدي اإلسالم هو العمل على حفظ كرامة األموات )3
  .وغري ذلك من أنواع التعظيم ،امتهان القبور كما حرم تعظيمها باختاذها مساجد

م ما بين وهد ،إثبات أن ما درج عليه الصحابة والتابعون وأئمة اهلدى هو املنع من البناء على القبور )4
  .وإزالة كل ما يؤدي إىل االفتنان ا ،عليها

وما فعلوه بقرب النيب  ،ما فعله الصحابة بقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ال يتخذ مسجداً حإيضا )5
  .دانيال النيب حني عثروا عليه يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من التعمية واإلخفاء حىت ال يفتنت به الناس

وبيان ما فعله  ،ل ما حيتج به القبوريون من كون قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسجدهإبطا )6
التابعون حني اضطروا إىل إدخال حجرات أمهات املؤمنني يف املسجد حىت يتجنبوا خمالفة أحاديث النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم الزاجرة عن اختاذ القبور مساجد

وليس من هدي  ،د على القبور وتعظيمها من هدي اليهود والنصارىإثبات أن بناء املساجد واملشاه )7
  .اإلسالم واملسلمني

وأن علة زيارة  ،والعلة عند املسلمني يف مشروعية تلك الزيارة ،معرفة هدي اإلسالم يف زيارة القبور )8
  .والتربك بالقبور وإثبات ذلك من كتبهم ،القبور عند الصوفية هي االستمداد والشفاعة

 :ا احتوت عليه زيارة هود عليه السالم من مناكر واحنرافات من أمههماكشف م )9

  .الشرك باهللا عز وجل والدعوة إليه  -  أ

  .املظاهر الوثنية الصارخة اليت صرح بوجودها باحثون ومؤرخون ورحالة غربيون  -  ب
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أو تقديس  وعلى نبيه هود مبا أثبته املروجون لتلك الزيارة من فضائل ألعماهلا ،الكذب على اهللا تعاىل  -  ت
  .لبقاعها

والتنابز باأللقاب اليت نص  ،مثل اللهو احملرم ،إقرار علماء القبوريني للمناكر الظاهرة من غري ما تقدم  -  ث
  .القرآن على حترميه

ولتطويرها  ،إظهار اجلهد الكبري واالهتمام البالغ الذي يبذله القبوريون حللب الناس لتلك الزيارة )10
  .والسيادة الدينية لطائفة معينة من الناس ،راء ذلك هو ترسيخ السلطة الروحيةوأن اهلدف من و ،واستقرارها
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  الواجب بعد ما تقدم
والواجب بعد ما تقدم هو املبادرة من كل ذي سلطة سياسية أو شرعية إىل منع تلك الزيارة وما شاها من  

ودنت عليها يف جوانب كثرية  ،بعد اندثارهاوأشاعت الوثنية يف األمة  ،زيارات أفسدت عقائد طوائف من املسلمني
   .من حياا

وهدم املباين املقامة  ،إىل امتثال أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتسوية القبور املشرفة - كذلك  - واملبادرة  
واقتفاء سبيل الصحابة  ،ألن ذلك مقتضى أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم ،من مساجد ومشاهد ومزارات ،عليها

كما صرح بذلك  ،واستمر العمل عليه طيلة القرون املفضلة ،والتابعني الذين حاربوا كل ما يبىن على القبور وأزالوه
   .وكما نص على وجوب العمل به فقهاء اإلسالم وعلماؤه ،اإلمام الشافعي رمحه اهللا

ألا خمالفة هلدي  ،منها والتنفري ،كما أن الواجب على عموم املسلمني هجر تلك الزيارات واالبتعاد عنها 
   .ومشاركة يف اإلمث املترتب على ذلك ،وابتداع يف دينه ،وألن من حيضرها ال يسلم من خدش لعقيدته ،اإلسالم

وأسأل اهللا أن جيعلها خالصة لوجهه نافعة لعباده  ،هذا ما وفقنا اهللا للخروج به من هذه الدراسة املتواضعة 
   .هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد ،املؤمنني
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  أهم املراجع
   .القرآن الكرمي -1

  .لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،األم -2

  .)هـ1406(الطبعة الرابعة بتاريخ  ،املكتب اإلسالمي ،حملمد ناصر الدين األلباين ،أحكام اجلنائز وبدعها -3

  .)هـ1403( -الطبعة الثانية  ،حملمد أمحد الشاطري ،أدوار التاريخ احلضرمي -4

  .دار املعرفة ،حملمد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول -5

  .)هـ1419(عدد شعبان  ،تصدر يف ترمي ،جملة إسالمية جامعة ،أنوار التالقي -6

  .)هـ1403(عامل املعرفة  ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية -7

اهلند  ،ملطبعة الفيضيةا ،عبد الرمحن بن حممد العيدروس ،بذل اهود يف خدمة ضريح سيدنا هود -8
  .)هـ1328(

  .إمساعيل بن علي األكوع ،البلدان اليمانية عند ياقوت احلموي -9

 ).هـ1417(الطبعة األوىل  ،دار أطلس ،عبد الرمحن بن حيي املعلمي ،البناء على القبور - 10

  .)هـ1417(الطبعة األوىل  ،مكتبة اإلرشاد جبدة ،صاحل بن علي احلامد ،تاريخ حضرموت - 11

  .الطبعة األوىل ،املطبعة السلفية ،صالح عبد القادر البكري ،حضرموت السياسي تاريخ - 12

  .حممد بن إمساعيل البخاري ،التاريخ الكبري - 13

  .الطبعة األوىل ،دار امة ،حسن بن عبد اهللا باسالمة ،تاريخ الكعبة املعظمة - 14

  .التربك - 15

الطبعة الثالثة  ،املكتب اإلسالمي ،اينحممد ناصر الدين األلب ،حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد - 16
  .)هـ1398(

مطبعة حسان  ،أبو بكر العطاس بن عبد اهللا احلبشي ،تذكري الناس من كالم أمحد بن حسن العطاس - 17
  .الطبعة األوىل ،القاهرة

  .للجرجاين ،التعريفات - 18

  .)هـ1417( ،الطبعة الرابعة ،دار طيبة ،احلسني بن مسعود ،تفسري البغوي - 19
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 ).هـ1406(دار املعرفة  ،حممد بن جرير الطربي ،لطربيتفسري ا - 20

  .إمساعيل بن عمر بن كثري ،تفسري ابن كثري - 21

الطبعة األوىل  ،الرياض ،دار العاصمة ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين ،تقريب التهذيب - 22
  .)هـ1416(

  .الطبعة األوىل ،دار الفكر ،عبد الرمحن بن أيب حامت  ،اجلرح والتعديل - 23

ترمجة  ،فون فتسمان -هـ / د ،دانيال فان ميولني ،ت إزاحة النقاب عن بعض غموضهاحضرمو - 24
  .حممد سعيد القدال/د

  .الطبعة األوىل ،دار الفقيه ،فهمي بن علي بن عبيدون ،الدر املنضود يف أخبار قرب وزيارة هود - 25

  .حممد الشهيد ،دليل الزائر إىل العتبات املقدسة بالعراق - 26

  .دار الفكر ،ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة - 27

  .)هـ1402( ،دار املعرفة ،أمحد بن حممد ابن حجر اهليثمي  ،الزواجر عن اقتراف الكبائر - 28

  .ةاملعهد األمريكي للدراسات اليمني ،عبد القادر حممد الصبان ،»زيارة نيب اهللا هود«زيارات وعادات  - 29

  .طريسامل بن عبد اهللا الشا ،زيارة نيب اهللا هود يف ميزان الشرع - 30

الطبعة اخلامسة  ،دار الكتاب العريب ،حممد بن إمساعيل األمري - شرح بلوغ املرام  - سبل السالم  - 31
  .)هـ1410(

  .طبعة قطر ،صديق حسن خان ،السراج الوهاج من مطالب صحيح مسلم بن احلجاج - 32

  .مع الفتح ،املطبعة السلفية ،حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري - 33

  .املكتب اإلسالمي ،حممد ناصر الدين األلباين ،صحيح الترمذي - 34

  .املكتب اإلسالمي ،حممد ناصر الدين األلباين ،صحيح اجلامع الصغري - 35

  .املكتب اإلسالمي ،حممد ناصر الدين األلباين ،صحيح أيب داود - 36

  .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم - 37

  .مؤسسة الكتب الثقافية ،حيي بن شرف النووي ،بشرح النووي ،صحيح مسلم - 38

  .املكتب اإلسالمي ،حممد بن إسحاق بن خزمية ،صحيح بن خزمية - 39

  .الطبعة األوىل ،الدار اليمنية ،طبقات اخلواص أهل الصدق واإلخالص - 40
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