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 ٢ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  :دمة ــــــــــــــــالمق
ونستغفره ونعوذ با� من ش�رور  أنف�سنا وس�يئات  الحمد � نحمده ونستعينه ّإن

أش�ھد أن , إل�ه أعمالنا ، من يھده ( ف& مضل له ومن يضل ف& ھادي ل�ه ، و
ي�ا أيھ�ا ال�ذين آمن�وا ( ًإ, وحده , شريك له ، وأشھد أن محمدا عب�ده ورس�وله 

يا أيھا الذين آمنوا اتق�وا (  ) اتقوا هللا حق تقاته و� تموتن إ� وأنتم مسلمون 
ًربكم ال�ذي خلقك�م م�ن نف�س واح�دة ، وخل�ق منھ�ا زوجھ�ا وب�ث منھ�ا رج�ا� 

) ًين تساءلون به وا8رحام إن هللا كان عليكم رقيبا ًكثيرا ونساء واتقوا هللا الذ
ًآمنوا اتقوا وقولوا قو� سديدا يا أيھا الذين (  يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم * ً

ًذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  ً. (  
 أعظ�م ا9م�راض الخطي�رة الت�ي ابتلي�ت بھ�ا أم�ة ا3س�&م ف�ي فإن من : أما بعد

ظيم المراقد والمشاھد ، والغل�و  وتع١الحديث ، مرض تقديس ا9ضرحةم ويالقد
�ة ��سم ا9م��ي ج��ر ف��رض الخطي��ذا الم��رى ھ��د س��صالحين وق��اء وال��ي ا9ولي�ف
كسريان ال�ُسم ، والن�اظر الي�وم ف�ي ط�ول ب�&د الم�سلمين وعرض�ھا يج�د ش�بكة 

�اثرت ��ي تن��ة الت��رحة المقدس��ن ا9ض��عة م��رةموس��دن كثي��ي م��اك ،  ف��ا وھن�ھن
  ! والرفديسألونھاالمدد والولدوالشفاء.الزوار من كل مكان وقصدھا 

  ، ضريح مزار٦٠٠٠يوجد بھا : ًففي مصر مث& 
ًضريحا مزارا١٩٤الشام وحدھا أكثر من  وفي  ً،  

  ،ً جامعا , يخلو جامع منھا من ضريح٤٨١ وفي تركيا 
ً ضريحا مزارا١٥٠ وفي الھند  ً◌ ٢ً ض�ريحا م�زارا١٥٠ وفي بغداد أكثر من ،ً

.   
�ت ���ي ابتلي���سلمين الت���دان الم���ين بل���ن ب���ضاوم���ضال ًأي���رض الع���ذا الم��             ، بھ

 ھذا لھذا جاءفقد وقعت مثل غيرھا في ھذا المستنقع اUسن ، و) حضرموت ( 
  في�هصّن�شخ) أضرحة ح�ضرموت المقدس�ة  ( :تحت عنوانالبحث المتواضع 

 وسھولة العبارة ا3يجاز  فيهراعينا وقدالداء ونضع الدواء بعون ( وتوفيقه ، 
ّعلما أن،  ،بما ابتليت به حضرموتكذلك  ابتليت يمن ھناك مناطق أخرى في الً

  : ٌباب دفعت الباحث ,ختيار حضرموت عن غيرھا وھناك أس

                                                 
 . هو غاية التعظيم وال يكون إال هللا وحده ولكن القبوريين صرفوه ألضرحتهم وهو تقديس باطل لم يأذن به الشرع : التقديس ) ١

   ) .٢٨ -٢٧( دمعة على التوحيد ص ) ٢
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 ٣ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

�ا ��:أولھ��ة والقب��ارات المعظم��ة والزي��رحة المقدس��ن ا9ض��ر م��ود الكثي�ب ا وج
أنھ�ا 9نبي�اء وبع�ض المتناثرة ، ف�ي ح�ضرموت وبع�ض ھ�ذه ا9ض�رحة ُي�زعم 

  .تجدد  تًة بل زياراتھا تعود لقرون طويلة و,زالت إلى اUن جذع
 بھذه ا9ضرحة والدعاية عناية وسائل ا3ع&م وغيرھا من وسائل التأثير:ًثانيا 

�ضرموت ��ي ح��دنھاف��ض م��ل بع��ى ا9ق��ضرموت أو عل��ى ح��شى أن تعط� ونخ
لم�دن ال�شيعة المقدس�ة ً م�شابھا  مقدس�اديني�اً  طابعا وشعب ھود تريمًوخصوصا

  ١. ا9ضرحة بالم&يين   في إيران والعراق وغيرھا والتي يحج إليھا زوار
�ا ��:ًثالث��ّ تعن��ذه وت القبوري��ن ھ��اء ع��ق وا,نتھ��ول الح��ي قب��ضرموت ف��ي ح�ن ف

 حتى أنكرھ�ا م�ن ع�اش ٢الخرافات التي أصبحت واضحة مكشوفة أمام الجميع
ِإن ھـؤ�ء متب�ٌر م�ا ھ�م في�ه :( لى فيھا وتربى عليھا وصدق فيھم قول ( تعا ِ ْ ُ َُّ َّ َ ُ َ َّ ِ

َوباطٌل ما كانوا يعملون ُ َ ْ َ َّ َْ ُ َ ِ    ] .١٣٩ا9عراف [   )َ

                                                 
 مراقد كربالء والنجف المقدسة في العراق وهذا أكثر من حجاج بيت اهللا العتيق في إلىها مليون شيعي من إيران وحد٣يحج سنويا)1

  )قناة الجزيرة مع عبداهللا النفيسي الكويتي في برنامج المصير حوار(مكة

ًالعجيب أنهم ألفوا مؤلفات وأصدروا ردود لتبرير باطلهم والباسه لباس الحق زورا ) ١ ٕ 
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 ٤ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  : دوافع البحث 
  . بذل النصيحة الصادقة للمسلمين ) ١

جمع الدين كله في النصيحة فقد جاء من حديث أبي رقية تميم بن  �فالرسول 
����ـ أن���ه ــ���ي ( عن���ـ رض���داري ــ���ال أوس ال���ول ( : ه ق���ال رس���دين :( �ق��ال

� ولكتاب�ه ولرس�وله و9ئم�ة الم�سلمين وع�امتھم : لمن ؟ ق�ال : ، قلنا النصيحة 
(١.  
�ر وأي) ٢��ن المنك��ي ع��المعروف والنھ��ر ب��و ا9م��يم أ, وھ��الحق العظ��ام ب� ّالقي

 بالشركيات والوثنيات الت�ي منكر أعظم من أن تصاب ا9مة في عقيدتھا فتبتلى
َولتكن منكم أمة ي�دعون [ : ، قال تعالى وس في جسد ا9مة المريضر كالستنخ ُ ْ َ ٌْ َّ ُ ُ ُِّ َ ْ َ

َإلى الخير ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنك�ر وأول�ـئك ھ�م المفلح�ون  َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ َْ ُْ َ َ َِ َِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ْ َ آل ] ِ
  . ١٠٤عمران

  .  والحديث خطورة ھذا المرض الخطير الذي فتك بأمة ا3س&م في القديم) ٣
 له رواده ومراجع�ه يه وأصبح ّلمسلمين تقع بين فكوالتي أصبحت معظم ب&د ا

  .وإع&مه في ظل نوم وتقاعس بعض أھل الحق اليوم وقنواته 
  : تقسيم البحث 

  : تم تقسيم البحث حسب اUتي 
  : مباحث ٧ويشتمل على : الفصل ا9ول ) ١

  . نبذة عن حضرموت : المبحث ا9ول 
  . حضرموت ودخول ا3س&م : الثاني المبحث 

  . ھدي ا3س&م في التعامل مع القبور : المبحث الثالث 
  . موقف العلماء من تقديس ا9ضرحة : المبحث الرابع 

  . مظاھر تقديس ا9ضرحة : المبحث الخامس 
  . أسباب تقديس ا9ضرحة : المبحث السادس 
  . شبھات المقدسين لeضرحة : المبحث السابع 

  :أضرحة حضرموت المقدسة ويشتمل على ثمانية مباحث :  الفصل الثاني )٢
  .  زيارات ا9ضرحة المقدسة :المبحث ا9ول 
  .  زيارة ھود المقدسة :المبحث الثاني 
  .زيارة الحول المقدسة : المبحث الثالث 

                                                 
   ) .٥٥( رواه مسلم رقم ) ٢
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 ٥ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  . ب على ا9ضرحة المقدسة ابناء القب: المبحث الرابع 
  .  المقدسة مدن حضرموت: المبحث الخامس 
  . ا9ضرحة المكتشفة : المبحث السادس 
  . حضرموت ودعاة التوحيد : المبحث السابع 
  . أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : المبحث الثامن 

  :ويشتمل على أربعة مباحث : الفصل الثالث ) ٣
  . وصف العلماء للقبوريين : المبحث ا9ول 
  . محرم القبوريون والسماع ال: المبحث الثاني 
  . شعراء يستنكرون على القبوريين : المبحث الثالث 
  . يشمتون بالقبوريين مستشرقون : المبحث الرابع 

   . توصياتالنتائج ول وتشمل على ا:الخاتمة ) ٤
  : ويشتمل على : الفھارس ) ٥
�ع١��ارس المراج��ـ فھ��راجم٢  -. ــ��ارس الت��ـ  فھ��اكن٣  -  . ــ��ارس ا,م��ـ فھ��ـ ٤ -  ــ� ـ

   . لموضوعاتفھارس ا
 ول�يس غرض�نا ،وليعلم كل من يقرأ ھذا البحث أننا ناصحون لھ�م ول�سنا ش�امتون  بھ�م 

من ھذا البحث إشعال نار الطائفية في حضرموت و, تصفية حسابات قديم�ة كم�ا يحل�م 
  . ١بھا من يصطاد في الماء العكر النجس 

���اء وال��ت وا9ولي��ا Uل البي��ن حب��شفق يك��صيحة م��ي و( ن��ل ھ�ًب g ن��صالحين م
�يھم��د عل��ا � أن نحق��ـ وحاش��وات ـــ��اء وا9م��ض&لأو ا9حي��رميھم ب��ل  ن��ـ ب� ــ

ننزلھم المنزلة التي أنزلھم ( إياھا ورس�وله ، دون إف�راط و, تف�ريط ، فأمتن�ا 
{  :م وس�ط ف�ي ھ�ذه ا9م�ة ق�ال تع�الى ھأمة الوسط بين ا9مم وأھل السنة م�نھج

ًوكذلك جعلناكم أم�ة َّ ُِ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ س�ول عل�يكم َ ْ وس�طا لتكون�وا ش�ھداء عل�ى الن�اس ويك�ون الرَّ َ َ َُ ُ َّ ُ ُْ َ ََ َ َ َُ ُ َ َِ ْ ُ َ ِّ ً
ًش���ھيدا ِ �رة [  } ...َ���اء   ،  ] ١٤٣البق���ا لeولي���اس حب���دق الن���م أص���سنة ھ���ل ال��ًوأھ

���بھم مقي��وا ح��افي إذ جعل��الي والج��ين الغ��ط ب��م وس��رھم فھ��ن غي��صالحين م�د ّوال
�شريعة ،��ضوابط ال��الى  ب��ال تع�َّوم��ن الن��{:ق َ ِ ًاس م��ن يتخ��ذ م��ن دون هللا أن��دادا َ َ َ ِ ِ ِّ ِ ُ ُ َّ َ َ ِ

c ِيحبُّونھم كحب هللا والذين آمنوا أشد حبا ِ ِ ِّ ِّّ ً ّ ُ ُ ُ ُُّ َ ََ ْ ُ َ َ َّ َ ِّ ْ    ] ١٦٥ البقرة  }..  َ
  الجزاء وھم كثير جزاھم ( عني خيركما أتوجه بالشكر لكل من ساعدني في ھذا البحث 

لل�شيخ ) القبوري�ة ف�ي ال�يمن(ن الكت�اب الق�يم م� استفدت استفادة كبي�رةإننياذكر  كما
لكل باحث في ھذا ً مھما والذي يعد مرجعا-حفظه (- بن حسن المعلمأحمدالفاضل 

                                                 
  !كل من ينكر على القبوريين في حضرموت وغيرها يتهمونه بأنه وهابي ) 1

  متوهبا            فانا المقر بأنني وهابيأحمد إن كان تابع          
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 ٦ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

 كم�ا ان�ه  تن�اول قبوري�ة ح�ضرموت ب�شكل واس�ع وع�رض الكثي�ر الموضوع المھم
  إليه المزيد فليرجع أرادمن خرافاتھم وكراماتھم المزعومة ومن 

ھذا البحث المتواض�ع أنن�ي جمع�ت في�ه ك�ل ش�اردة وواردة ب�ل  في ًأيضا , أدعيو
ًھو جھد المقل وأذكر نفسي أو, والقارئ الكريم ثانيا بقول إبراھيم بن   بن إسماعيلً

وجد في�ه خط�أ أب�ى (  لولو عورض كتاب سبعين مرة :( يحيى المزني رحمه ( 
ًأن يكون كتابا صحيحا غير كتابه    :ورحم ( القائل ،  )ً

  جل من , عيب فيه وع&**  فسد الخل&  ًعيباإن تجد 
 أسأل ( جل وع& أن يتقبل ھذا البحث بقبول حسن ويرزقنا ا3خ&ص

  .  وأن ينفع به كاتبه وقارئه ، إنه سميع مجيب والقبول وحسن المتابعة
 
  : كتبه

   سعد النشوندليأبو
  حضرموت

@ Abd52010  Gmail.com 
9/٥/١٤٢٩  
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 ٧ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

 الفصل األول

  
  .نبذة عن حضرموت : المبحث ا9ول  •
  .حضرموت ودخول ا3س&م : المبحث الثاني  •
  .ھدي ا3س&م في التعامل مع القبور : المبحث الثالث  •
  .موقف العلماء من تقديس ا9ضرحة : الرابع المبحث  •
  .مظاھر تقديس ا9ضرحة : المبحث الخامس  •
  .أسباب تقديس ا9ضرحة : المبحث السادس  •
  .سين لeضرحة ّشبھات المقد: المبحث السابع  •

  
  
  
 
 
  
  
  

  المبحث ا9ول 
   نبذة عن حضرموت
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 ٨ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  ويصلح ض�مھا وھ�و مرك�ب مزج�ي١ساكنة الضاد مفتوحة الميم: حضرموت 
�ضرموت��ا وح��ع فيھ��يمن تجتم��&د ال��ن ب��سعة م��شھورة مت��&د م��رة  ب��ة كثي� أودي

�اف��وادي وادي ا9حق��ذا ال��سمى ھ��ضرموت وا9 .٢وي��مالي ح��ة ش��اف ناحي�حق
كانت مكسوة بكثبان الرم�ل ف�سميت   متصلة بھاأوتحاذي الناحية الشرقية منھا 

  ٣ وھو جمع حقف وھو الكثبان المعوج من الرملحقافبا9
�ضرموت��ع ح��ربوتق��&د الع��ن ب��شرقية م��ة ال��ة الجنوبي��ي الزاوي��ون ٤ ف�، وتتك

  : ًحضرموت جغرافيا من أربعة أقسام 
 وھو أرض ضيقة على البحر العربي من المحيط الھندي :الشريط الساحلي ) أ

�م ��ديما اس��ه ق��ق علي��ا أطل��و م��شحر ( ًوھ��ن  ٥)ال��ساحل م��ذه ال��ى ھ��در إل�وتنح
   حجر يدووا  -فعة وادي مي : الھضبة عدة أودية منھا 

 تشكل المناطق المرتفع�ة م�ن ح�ضرموت ھ�ضبتين تمت�دان م�ن :الھضبان ) ب
�ا ��ع بينھم��شرق ويق��ى ال��رب إل��ل الغ��شمالية أق��ضبة ال��ضرموت ، والھ�وادي ح

م ف�وق ٢٠٠٠وي�صل ط�ول ھ�ذه الھ�ضاب ال�ى. ًارتفاعا م�ن الھ�ضبة الجنوبي�ة 
  سطح البحر

وھو أكبر )  حضرموت وادي(  يقع الوادي بين ھضبتين ويسمى :الوادي ) جـ
واٍد في أرض اليمن ، تجري فيه أودية فرعية كثيرة تخت�رق ھ�ضبته الجنوبي�ة 
�بة ���ة ش���ث أودي���و ثال���ضرموت ھ���ر وادي ح���شمالية ، ويعتب���ضبته ال���ذلك ھ��وك

 ، ويتكون وادي حضرموت ٦الجزيرة العربية بعد وادي الدمة ووادي الدواسر
  : من ث&ثة أقسام 

 القسم الغربي من الوادي وھو عبارة عن ملتقى أودي�ة ويقع في : وادي الكسر ) ١
  . دوعن والعين وعمد 

                                                 
  ) .١٥( ص ) معجم بلدان حضرموت ( ابن عبيداهللا السقاف )  1
   ) .١٥( المصدر نفسه ص )  2
 ١/١٣)تاريخ حضرموت(صالح الحامد) 3

   ] ) . ١٤[ أدوار التاريخ الحضرمي  ص ( د الشاطري محم)  4
  كان اسم يطلق على ساحل حضرموت عموما:الشحر)  5
   ] ) .١٣[ الفكر والمجتمع في حضرموت ص ( كرامة بامومن )  6
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�سرير ) ٢��بام: وادي ال��ي ش��ن غرب��د م��ه ١ ويمت��ن مبدئ��ده م��دم ويرف��سيلة ع��ى م� إل
    .وادي سر

�سيلة ) ٣��ه :وادي الم��ن مبدئ��ده م��ضرموت ويرف��ن وادي ح��شرقي م��زء ال��و الج� ھ
   ٢ عدميدوا
 وھي عبارة عن كثبان رملية تنتھ�ي وتقع في شمال حضرموت: الصحراء ) د

  . إليھا ا9ودية المنحدرة من شمال الھضبة الجنوبية وھي امتداد للربع الخالي 
  : حضرموت اليوم

 ھي المحافظة الخامسة من محافظات الجمھوري�ة اليمني�ةفحضرموت اليوم  أما
ھا م�ن ال�شمال الرب�ع الخ�الي وم�ن ال�شرق محافظ�ة ّ ال�شرق منھا،يح�دإلىوتقع 

  .العربي ومن الغرب محافظة شبوة لمھرة ومن الجنوب البحرا
�ساحة ������يمن م������ات ال������ر محافظ������ي اكب������ضرموت ھ������ر ح������غ إذوتعتب����� تبل

  .من مساحة اليمن%٣٦اي كم مربع١٦١٧٤٩مساحتھا
���ا ّوتق��ضرموت حالي��ىسم ح��ديريات إل��دة م��افة -ع��ى با3ض��قطرىإل��رة س� - جزي
  :على سبيل المثال , الحصرمنھا

  :تشملمديريات الساحل و)أ
 ومركزھ�ا حج�ر)٣(  ال�شحر  ومركزھ�ا٤ال�شحر)٢(     ومركزھا المك&٣المك&)١

  الجول
  :مديريات الداخل وتشمل)ب
  حريضة دوعن ومركزھا)٣ القطن القطن ومركزھا)٢  سيؤن ومركزھا سيؤن)١
  :وتشمل مديريات الصحراء)ج
    العبر ومركزھا العبر)٢  ثمود ومركزھا ثمود)١
  :طرى وتشمل سق جزيرةمديريات)د
  قلنسية ومركزھا قلنسية)٢             حديبو ومركزھا حديبو)١

                                                 
عد عن تب) ..ناطحات السحاب،والصفراء(أقدم وأشهر مدن حضرموت التاريخية وتقع في منتصف وادي حضرموت تلقب ب : شبام )  1

   كم١٩سيئون 
   ] ) .١٣[ الفكر والمجتمع في حضرموت ص ( كرامة بامومن )  2
كم وتعرف قديما ٧٧٧كم وتبعد عن العاصمة صنعاء ١٠٨٠ الشرق من عدن وتبعد عنها تقريباإلىتقع على ساحل البحر العربي :المكال) 3
 )الخيضة وبندر يعقوب(ب

شحر (أسواق العرب قبل اإلسالم ويعرف بسوق وكانت تمثل احد)السعاء،سمعون،سعادا( كم من أسمائها٦٠تبعد عن المكال:الشحر) 4
  )المهرة
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  المبحث الثاني
  حضرموت ودخول ا3س&م

قبل دخول ا3س&م إلى حضرموت كانت حضرموت كغيرھا من مناطق اليمن 
�ادة ��ي عب��ت ف��ي تمثل��ة الت��ا الوثني��ة ومنھ��ادات مختلف��ا عب��شر فيھ��رى تنت�ا9خ

 التي ُعبدت في حضرموت ١حجار والكواكب ومن أسماء ا9صناموا9ا9صنام 
  . مرحب ، درع ، الجلسد ، وغيرھا: 

س�ين ( ة القمر والمسمى عندھم ھآل: ومن الكواكب التي عبدت في حضرموت 
   .٢)حول (  إله ًأيضاويرمزون له بالھ&ل ، ومن ضمن آلھتھم المتعددة ) 

                                                 
   ] ) .٨٣[  ص الفكر والمجتمع في حضرموت( كرامة بامومن )  1
عند نزول المطر ، ) يا حول ( عند تهدئة الطفل ، وبعضهم ينادي ) ياسين عليك(  اليوم ينادون بكلمة إلىبعض الحضارم )  2

وهذه كلها أسماء آلهة حضرمية قديمة ظلت عالقة على ) عم ( وهي مناداة باسم إله القمر ) يعم ( بعضهم في الزوامل وينادي 
  .  اليوم إلىاأللسن 
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  : ت ومن أشھرھا وقد ُبنيت لھذه اUلھة معابد في حضرمو
  . ١د ا3له سين في حريضةبمع: ـــ معبد مذاب ١
  . ٢معبد ا3له سين في سنا: ـــ معبد جلسم ٢
   ٣ًأيضامعبد ا3له سين في حضرموت : ـــ معبد مشور ٣
  . في ريــبون)ذات حميم(اUلھة معبد)٤
  ٤في سونة) سين(ا3لهمعبد )٥
صرانية إل�ى ح�ضرموت ع�ن إلى جانب عب�ادة ا9ص�نام والكواك�ب دخل�ت الن�و

�ق��رانطري��ذا٥ نج��صر وك��ان والمن��ق ّ الرھب��ن طري��شام وع��ن ال��ادمين م�ين الق
 التي ٦م ومن الشخصيات الحضرمية٥٢٥النفوذ الحبشي الذي احتل اليمن سنة 

  : على النصرانية حتى دخول ا3س&م بقيت 
معدان بن الم�ضرب الكن�دي ال�شاعر الح�ضرمي المع�روف م�ن أبن�اء وادي ) أ

  . ھـ ٩ًن توفي نصرانيا سنة دوع
  . حجية بن المضرب الكندي ) ب

م�ن   كانت شائعة بھاإذ اليھودية فقد جاءت من ناحية اليمن إلىً أيضا با3ضافة
  ٧الذي اكره الناس عليھا عھد تبع ذي نواس احد ملوكھا

) المجوس�ية ( ًومن العقائد الوثنية التي دخلت اليمن عموم�ا ومنھ�ا ح�ضرموت 
ت قادمة من فارس عن طريق الجيش الفارسي الذي اس�تقدمه س�يف والتي جاء

م لطرد ا9حباش من اليمن ، ويذكر بعض المؤرخين أن ٥٧٥بن ذي يزن سنة 
  .٨بعض الحضارمة تمجس

 وثان وكواكب تعبد من دون ( ،  حت�ىن أصنام وأيومضت حضرموت متخبطة ب
ٍوإن من أمة ... {:رسله منذرين ومبشرين قال تع�الى أرسل ( عز وجل  َّ ِْ ْ gإ� خ َ َّ

ِفيھا نذيٌر  َِ   . ٢٤فاطر   }َ

                                                 
  . كم ١٠٠من مناطق حضرموت القديمة تبعد عن سيئون )  1
  . كم ١٦٢شرق تريم وتبعد عن سيئون ) 2
     ] ) .٨٥ [ صالفكر والمجتمع في حضرموت ( كرامة بامومن ) 3
   ساهإلىسونه من المدن القديمة بحضرموت على الطريق ) 4
  ١/٥٤)تاريخ حضرموت(صالح الحامد) 5
     ] ) .٩٢[  ص المرجع السابق( امومن كرامة ب)  6
 ١/٥٣) تاريخ حضرموت(صالح الحامد) 7

     ] ) .٩٣[  ص المرجع السابق( امومن كرامة ب)  8
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�د ��ة محم��اس عام��ى الن��ل إل��ر الرس��ان آخ��ن �وك��اس م��ه الن��رج ( ب��ذي أخ�ال
بع�د و ،ا3س�&م س�ماحة إل�ى ا9ديان ومن جور ظلمات الشرك إلى نور ا3س&م

 سفراءه إلى أمم ا9رض وبعث دعاته إلى أطراف الجزي�رة �أرسل فتح مكة 
  : إلى اليمن  �يدعون الناس إلى عبادة ( وحده ، وممن أرسلھم النبي 

   . الجندإلىـــ معاذ بن جبل ا9نصاري ١
  .  زبيدإلىـــ أبي موسى ا9شعري اليمني ٢
  . ـــ سليم بن عمرو ا9نصاري داعية ا3س&م في حضرموت ٣

 ال�يمن ال�سعيد  فانت�شر ا3س�&م ف�ي رب�وع١وقد نجح الجميع في المھمة الدعوية
 وتح�ررت ال�يمن م�ن الوثني�ة والمجوس�ية وق�دمت ً دين أفواجا ودخل الناس في

ى ّ ف�ول �الوفود اليمنية ومنھا الحضرمية تعل�ن إس�&مھا ب�ين ي�دي رس�ول ( 
الو,ة ومن أشھر الو,ة على حضرموت ف�ي عھ�د الرس�ول  �عليھم الرسول 

وت ش�امخة ف�ي ح�صن  والصديق زياد ب�ن لبي�د ا9ن�صاري وبقي�ت ح�ضرم�
ا3س&م المنيع واستقر ا3س&م في قلوب أھلھا وحصلت ردة من بعض أھلھا ، 

 المنيع  التوحيد حصنآبت حضرموت إلىإ, أنه سرعان ما انھزم المرتدون و
�صالح ��سلف ال��نھج ال��ى م��سنة عل��اب وال��ى الكت��ائرة عل��ضرموت س��ت ح�، وظل

ي�ة ف�ي الق�رن ا3مامل�شيعة ھـ ولحقتھ�ا ا١٢٩ سنة ٢حتى طرأت عليھا ا9باضية
 ، ثم جاءت إليھا الصوفية وافدة من المغرب ٣الثالث الھجري قادمة من العراق

�ري��سابع الھج��رن ال��ي الق��اب٤ف��ضرموت ب��ت لح��صوف و وفتح��ديس  الت�� تق
  . إلى يومنا ھذا   بابها9ضرحة الذي لم ُيغلق

  

  
  المبحث الثالث

  ھدي ا3س&م في التعامل مع القبور

                                                 
     ] ) .١٠٦[  ص جتمع في حضرموتالفكر والم( كرامة بامومن )  1
     ] ) .١٣٥[  ص المرجع السابق( كرامة بامومن )  2
    ] ) .١٨٥ -١٧٩[  ص المرجع السابق( كرامة بامومن )  3
     ] ) .٢٦٩[  ص المرجع السابق( كرامة بامومن )  4
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�&م ��رحة إن ا3س��ديس ا9ض��ى تق��ؤدي إل��ي ت��رق الت��ل الط��د ك��د س��ل ق��ن كام�rدي
  : ًحفاظا على توحيد ا9مة وحماية لھا من الشرك ، ومن ھذه الطرق 

  : ور ـــــاء على القبـــالبن) ١
�ا ��ل أمرن��ان ، ب��ر ك��ى أي قب��ة عل��شھد أو قب��سجد أو م��ى م��&م أن ُيبن��ع ا3س�ٌمن ٌ ٌ

ق�ال ل�ي عل�ي : ياج ا9س�دي أن�ه ق�ال ًبھدمھا درء للشرك ، فقد جاء عن أبي الھ
, (   �أ, أبعث�ك عل�ى م�ا بعثن�ي علي�ه رس�ول ( : ـ�ـ  ����بن أبي طال�ب ــ�ـ 

ًتدع تمثا, إ, طمسته ، و, قبرا مشرفا إ, سويته  ً ً(١  .  
�ة��ن تيمي��&م اب��يخ ا3س��ديما ش��اء ق��ن العلم��ور م��ى القب��اء عل��تنكر البن��ن اس� ٢ًومم

مر بعمارة المساجد والص&ة فيھا ولم يأمرنا ببن�اء أ �فإنه :( رحمه ( بقوله 
, على قبر نبي و, على قبر غير نبي و, علي مقام نبي ولم يك�ن عل�ى مشھد 

, الحج�از و, ال�شام و, : عھد الصحابة والتابعين وتابعيھم في ب&د المسلمين 
، اليمن و, العراق و, خراسان و, مصر و, المغرب مسجد مبني عل�ى قب�ر 

ًأص& ولم أحد من ال�سلف ي�أتي إل�ى قب�ر نب�ي أو غي�ر و, مشھد يقصد للزيارة 

 �نبي 9جل الدعاء عنده و, ك�ان ال�صحابة يق�صدون ال�دعاء عن�د قب�ر النب�ي 
النب�ي وعل�ى  وإنما كانوا يصلون ويسلمون عل�ى ا9نبياءو, عند قبر غيره من 

اعلم انه ( : قال -ه (رحم -٤الشوكاني وكذلك ع&مة اليمن محمد ) .٣صحابيه
 ھ�ذا الوق�ت إل�ى من لدن ال�صحابة وأخرھم وأولھماتفق الناس سابقھم و,حقھم 

 رفع القبور والبناء عليھا بدعة من البدع التي ثبت النھي عنھا واش�تد وعي�د أن
  ٥)أجمعينلفاعلھا ولم يخالف في ذلك احد من المسلمين  �رسول ( 

ًفك�ذلك العلم�اء ح�ديثا أنك�روا ًء عل�ى القب�ور ق�ديما وكما أن العلماء أنك�روا البن�ا
ذكرت اللجنة الدائمة لsفت�اء  ولھذا  لخطره وشرهوحاربوه ب& ھوادةھذا الفعل 

                                                 
  .٢٨ والنسائي برقم ٧٠ وأبو داوود برقم ٦١رواه مسلم برقم )  1
 بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن تيمية ، يكنى بأبي العباس ولم يتزوج لكونه أحمدوشيخ االسالم تقي الدين ه: ابن تيمية )  2

ًمشغوال بالعلم والجهاد وليس زاهدا في السنة ، له مصنفات كثيرة بعضها سقط من يد الزمن ، توفي رحمه اهللا سنة  هـ وله ٧٢٨ً
  .  أشهر ١٠سنة و٦٧

  ] ) .٤٠٤[  ص اقتضاء الصراط المستقيم ( شيخ اإلسالم ابن تيمية)  3
ًهـ يعد من أشهر علماء عصره ، ألف كتبا كثيرة ١١٧٣هو القاضي الحافظ محمد بن علي الشوكاني ولد سنة : الشوكاني ) )  4

 . هـ ١٢٥٠توفي رحمه اهللا سنة ) بع الدار واشتر نيل األوطار ( منها نيل األوطار الذي قيل فيه 
 

 ٧ص )ح الصدور في تحريم رفع القبورشر(الشوكاني) 5



 

 
 www.soufia-h.comحملت هذه المادة من شبكة صوفية حضرموت                   

 ١٤ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

ٌالبناء على القبور بدعة منكرة فيھا غل�و ف�ي :( في أرض الحرمين ھذه الفتوى 
ين ُتعظيم من دفن في ذلك وھو ذريعة إلى الشرك فيجب على ولي أم�ر الم�سلم

�ذه ��ى ھ��ضاء عل��ا9رض ق��سويتھا ب��ك وت��ن ذل��ور م��ى القب��ا عل��ة م��ه بإزال�ًأو نائب
�اج ��ي الھي��ن أب��حيحه ع��ي ص��سلم ف��د روى م��شرك ، فق��ة ال��دا لذريع��ة وس�ًالبدع

أ, أبعث�ك عل�ى م�ا بعثن�ي :  ����قال ل�ي عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب : ا9سدي أنه قال 
ً, تدع تمثا, إ, طمسته ، و, قبرا (  �عليه رسول (    )ً مشرفا إ, سويته ً

�ت و���ذلك ثب���ي   الإنك���صھا  �نب���ور وتجصي���ى القب���اء عل���ن البن���ى ع���ه نھ��أن
   ھـ. أ  . ١والجلوس عليھا

  :gشـــد الرحــــال لھــــا ) ٢
 كما ٢حرام � الرحال والسفر لزيارة أي قبر ولو كان قبر النبي ّ شدّإن 

  . وغيره- رحمه (  - ٣ مالكا3مامrصرح بذلك العلماء ومنھم 
المسجد الحرام :  الرحال إ, إلى ث&ثة مساجد ّ, تشد:(  �وذلك لقول النبي 

   . ٤ )ومسجدي ھذا والمسجد ا9قصى 
فھ�ذا  ش�د الرح�ال إل�ى ا9ض�رحة  م�نينكرون على �وقد كان أصحاب النبي 

من أي�ن أقبل�ت ؟ : لقيت أبا ھريرة وھو جاء فقال : قال  ����رة الغفاري بصأبو 
أم�ا إن�ي ل�و أدركت�ك ل�م : رة ب�صمن الطور صليت فيه ، فق�ال أب�و ت أقبل: قال 

: , ت�شد الرح�ال إ, ث&ث�ة م�ساجد ( : يق�ول  �تذھب إن�ي س�معت رس�ول ( 
  .٥)المسجد الحرام ومسجد ھذا والمسجد ا9قصى 
ف�ي ال�سفر لزي�ارة الم�شاھد عل�ى وتعتبر الرافضة ھم أول من وضع ا9حادي�ث 

 ، ف�إن الكت�اب وال�سنة ٦روا الم�شاھدrل�وا الم�ساجد وعم�rال�ذين عطوھ�م القبور ، 
َ وأن الم�ساجد c ف�g ت�دعوا م�ع : ق�ال تع�الىالمشاھد إنما فيھما ذكر المساجد دون  ََ ْ َُ ْ ََ َ ِ َّ َ ِ َّ

ًهللا أحدا  َ َ ِ   ..  .واUيات وا9حاديث في ھذا المعنى كثيرة   ١٨الجن  )َّ
                                                 

  ١/٢٧٤) واالفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية( عبد الرزاق الدويشأحمد)  1
   ] ) .١٤١[ ص الرد على االختائي ( ابن تيمية )  2
قال عنه ١٧٧هجريةومات بالمدينةسنة٩٥الهجرة وصاحب الموطا ولدسنة صبحي إمام دارعبداهللا مالك بن انس األ هو أبو) 3

  ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب إذا: الشافعياإلمامتلميذه 
  ) .١٠٧( ومسلم  ) ١١٩٧( رواه البخاري )  4
 ) ١ ٣٤٨( والطيالسي رقم  ) ٦ ( أحمدرواه )  5
  ] ) . ٣٢ [الرد على االختائي ص ( ابن تيمية )  6



 

 
 www.soufia-h.comحملت هذه المادة من شبكة صوفية حضرموت                   

 ١٥ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  : د ــــاذ القبور مساجـــاتخ) ٣
  : مساجد منھا من اتخاذ القبور  � عدة أحاديث صحيحة يحذر فيھا لقد جاءت

لما ح�ضرته الوف�اة جع�ل  �أن النبي : ــــ عن عائشة ـــ رضي ( عنھا ـــ ١
: يلقي على وجھه طرف خميصة له فإذا اغتم بھا كشفھا عن وجھه وھو يق�ول 

 ، تق�ول عائ�شة لعنة ( على اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم م�ساجد ( 
   . ١)ر مما صنعوا uحذُي : ( رضي ( عنھاـــ 
ف�ي مرض�ه  �ق�ال رس�ول ( : ــــ وعنھا ـــ رضي ( عنھا ــ�ـ أنھ�ا قال�ت ٢

) لع�ن ( اليھ�ود والن�صارى اتخ�ذوا قب�ور أنبي�ائھم م�ساجد ( ال�ذي ل�م يق�م من�ه 
   . ٢)ًبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فلو, ذاك أ: قالت 

�ا ٣��ـ وعنھ��ضاــ��ت ًأي��ـ قال��ا ــ��ي ( عنھ��ـ رض��ول :  ــ��رض رس��ان م��ا ك�  �لم
كنيسة بأرض الحبشة يقال لھا مارية وقد كانت أم سلمة وأم تذاكر بعض نسائه 

فرف�ع النب�ي : حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنھا وت�صاويرھا قال�ت 
ًلح بنوا على قبره مسجدا ث�م أولئك إذا كان فيھم الرجل الصا:(  رأسه فقال  �

  . ٣)صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند ( يوم القيامة 
م اتخ�اذ القب�ور م�ساجد وتلع�ن أص�حابھا وإن ھ�ذا  uر�ّفھذه ا9حادي�ث وغيرھ�ا تح

�صارى و��ود والن��ل اليھ��ن فع��ل م��ة الفع��ر الع&م��انيذك��اذا إن ٤ا9لب��ور تخ� القب
  : مساجد له ث&ثة معان 

  . ص&ة على القبر بمعنى السجود عليھا ال) ١
  . السجود إليھا واستقبالھا بالص&ة والدعاء ) ٢
   . ٥بناء المساجد عليھا وقصد الص&ة فيھا) ٣
ف& يجتمع ف�ي دي�ن ا3س�&م م�سجد وقب�ر :( رحمه ( تعالى   ٦ابن القيمقول وي

ً وض�عا مع�ا منع منه وكان الحك�م لل�سابق منھم�ا ول�وبل أيھما طرأ على اUخر 

                                                 
  .وغيرهما  ) ٦٧( ومسلم رقم  ) ٤٢٢( رواه البخاري رقم )  1
   )  .٦٧( ومسلم رقم  ) ١٥٦( رواه البخاري رقم )  2
   ) . ١١٥( والنسائي ) ٦٦( ومسلم  ) ٤١٦( رواه البخاري )  3
 ١٤٢٠خدمة جليلة توفي رحمه اهللا سنة  المحدث المشهور حقق الكثير من كتب الحديث وقدم للسنةاأللبانيهو محمد ناصر الدين ) 4
    ] ) .٢١[  ص  اتخاذ القبور مساجدتحذير المساجد من ( األلباني)  5
هـ بدمشق وهو فقيه وأصولي ٦٩١هو شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ولد سنة : ابن القيم )  6

  .هـ ٧٥١ومفسر ونحوي وله تصانيف مشهورة توفي 
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�وز ���ذا , يج���إن ھ���ه  . ١)ف���يمن ودرت���ة ال���ال ع&م���اموق���ي ا3م���ن عل���د ب�� محم
�شوكاني��ق (: ال��ذا اتف��ةولھ��&م أئم��ه ,ا3س��ى ان��ساجد  عل��اء الم��شرع بن��ى  ي�عل

 ك�ان تعظ�يم ا9وث�ان لعب�ادة ا9س�باب أكث�رالقبور و, الص&ة عندھا وذل�ك م�ن 
�ه��ى ان��اء عل��ق العلم��ذا اتف��ور ولھ��ىالقب��لم عل��ن س��ي  م��ه , � النب��ره ان��د قب� عن

�ه و,��رغ بحجرت��ا  يتم��هيقبلھ��ا 9ن��ون إنم��ان يك��ت 9رك��شبه بي��& ي��ت ( ف� بي
  ٢..)المخلوق ببيت الخالق كل ھذا لتحقيق التوحيد
مساجد التي فيھا القبور ، فقد سئل وقد منع العلماء رحمھم ( من الص&ة في ال

ًص&ة ف�ي الم�سجد إذا ك�ان في�ه قب�را ما حكم ال�:  ـــ رحمه ( ٣الع&مة ابن باز
  أو بساحته أو في قبلته ؟ 

إذا كان في المسجد قب�ر فال�ص&ة في�ه غي�ر ص�حيحة : ( أجاب ـــ رحمه ( ـــ 
  : �سواء كان خلف المصلين أو أمامھم أو عن أيمانھم أو عن شمائلھم لقول�ه 

�ساجد "��ائھم م��ور أنبي��ذوا قب��صارى اتخ��ود والن��ن ( اليھ��اري ["   لع� رواه البخ
�سلم ��ر]وم��د القب��ص&ة عن��ور    و9ن ال��ل القب��ي أھ��و ف��شرك والغل��ائل ال��ن وس�م

ًفوجب منع ذلك عم& بما ذكر وما جاء في معناه وسدا لذريعة الشرك  ً(٤ .  
   : ًاتخـــاذ القبور عيـــــدا) ٤

 ، أولىمن باب   كذلك سائر القبوروًأن نتخذ قبره عيدا ، �لقد حذرنا رسولنا 
ً, تجعل�وا بي�وتكم قب�ورا و, تجعل�وا قب�ري عي�دا وص�لوا عل�ي ف�إن :(  �ال فق ً

  .  ٥)ص&تكم تبلغني حيث كنتم 
ھو ما يعت�اد مجيئ�ه وق�صده م�ن : ـــ رحمه ( ـــ في معنى العيد  قال ابن القيم

  .٦مكان أو زمان
ا ذل�ك تترددوا على قبري وتعتادوأي , : (  ـــ رحمه ( ـــ ١وقال ابن عثيمين

نھ�ى ع�ن ذل�ك أنم�ا ي�زار  �سواء قي�دوه بال�سنة أو بال�شھر أو با9س�بوع فإن�ه 
  ٢)لسبب 

                                                 
   .٥٠١- ٣/٥٠٠)زاد المعاد(ابن القيم الجوزية)   1
 ١٢٥-١٢٤ص)ر النضيد في إخالص كلمة التوحيدالد(الشوكاني) 2
هـ ، توفي في ١٣٥٠هـ فقد بصره سنة ١٣٣٠أبو عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ولد بالرياض سنة : ابن باز )  3

  .هـ تقلد مناصب في اإلفتاء والدعوة والقضاء بالمملكة العربية السعودية ١٤٢٠محرم سنة 
  ] ) .١٨٨ -١٨٧[  ص علماء البلد الحرامفتاوى ( خالد الجريسي )  4
 ) .٣٦٧ ( أحمدرواه  ) ٢٠٤٢( رواه أبو داوود رقم )  5
  .  ])١/١٩٠ [ إغاثة اللهفان( ابن قيم الجوزية ) 6
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والقبوريون جعلوا للقبور المقدس�ة زي�ارات موس�مية حولي�ة تع�ود وتتك�رر ك�ل 
حت�ى تواف�دعليھاا,لوف الؤلف�ةمن سنة كما يتكرر العيد وُيحتف�ل بھ�ا كالعي�دين ،

ارات ح�ضرموت لeض�رحة المقدس�ة  وكثير من زيالناس من الداخل والخارج
, تخصص ا9ضرحة بزيارة في ي�وم مع�ين ا,صل ان ھي زيارات حولية ، و

أو في شھر معين في السنة كما يخصصھا بع�ض الم�سلمين بزي�ارة ف�ي عي�دي 
,ن�ه , . r، ويجھل أن فعله ھذا خ&ف ال�سنة الفطر وا9ضحى ويعتقد أنھا سنة 

  يملك دلي& على التخصيص
  :  القبــــور دالدعــــاء عــــن  إجابةاداعتق)٥

�دعاء ��اس أن ال��ض الن��د بع��يعتق��اب عن��وردمج��اء  قب��ن ا9ولي��د م��ل أح��م يق�ٌ ، ول
�ل و, قب�ر النب�ي r ُيستقبل القبر عند ال�دعاء وأن يم�س أن ا9ربعةا9ئمة uوأن يقب

�ه ���النھي من��ى ب��ره أول��ر غي��ره وقب��ر غي��صالح ٣و, قب��سلف ال��ان ال��د ك� ، وق
ن عل�يھم ينك�رون عل�ى م�ن ي�أتي لل�دعاء عن�د القب�ور فق�د رأى عل�ي ب�ن رضوا

فيدخل ًالحسين ـــ رضي ( عنھما ـــ رج& يجيء إلى فرجة عند قبر الرسول 
ًأ, أحدثكم ح�ديثا س�معته م�ن أب�ي ع�ن ج�دي رس�ول ( : فيھا فيدعو فيھا فقال 

�ال  ����ورا:(  ق���وتكم قب���وا بي���دا و, تجعل���ري عي���وا قب��ً, تجعل �ي  ً���لوا عل��وص
    .٤)وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني س&مكم وص&تكم 

  : التمسح والطواف بالقبور ) ٦
وإم�ا التم�سح ب�القبر أي قب�ر ك�ان وتقبيل�ه : ( قال شيخ ا3س&م ـــ رحمه ( ـــ 

 ا9نبي�اءوتمريغ الخد عليه فمنھي عنه باتفاق المسلمين ولو كان ذلك م�ن قب�ور 
   .٥) سلف ا9مة وأئمتھا بل ھذا من الشرك أحد منولم يفعل ھذا 

  
ه ف�ان ذل�ك م�ن ع�ادة ّيقبل� يم�سه و, و, يم�سح القب�ر و,:(  ـــ رحمه ( ـــ ١وقال الغزالي

)النصارى
٢.

   

                                                                                                                                                                  
ًهـ ، وقد خلف آثارا علمية جليلة توفي ١٣٤٧هو محمد بن صالح العثيمين ، فقيه ومسفر ، ولد بعنيزة سنة : ابن عثيمين ) 1

  . هـ ١٤٢١شوال  سنة  ١٥في 
  ] ) .ٍ ٤٤٤[  ص القول المفيد شرح كتاب التوحيد( ابن عثمين ) 2

  ] ) .٣١[  ص الرد على االخنائي( ابن تيمية )  3
  ) .٣٧٥( وابن أبي شيبة  ) ٦٦٩٤( الرزاق   ورواه عبداأللباني القاضي وصححه إسماعيلرواه )  4
  ] ) .٦٤[  ص لى الممنوع والمشروع في الزيارةتنبيه زائر المدينة ع( صالح السدالن )   5
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 وا بم�سحهؤمرن ي�صلوا عن�ده ول�م ي�أُإنما أم�روا :( يتمسح بمقام إبراھيم وقال قتادة عمن 

(
٣ .   

�س��سلم أن يتم��وز للم��القبو, يج��ي ح ب��ر النب��ان قب��و ك��ره ، و,  �ر ول�و, بمنب
�ا��شبابيك و, يقبلھ��ره و, بال��رة قب��ا  و,بحج��شاھد غيرھ��ن الم��إن م��يس  ف��ك ل�ذل

 فھ�و ض�ال نه قربةأً بواجب و, مستحب باتفاق المسلمين ومن فعل ذلك معتقدا
  ٤مبتدع مشابه للنصارى

 ، وق�د ثب�ت أن وليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إ, الحجر ا9سود
و( إني 9علم أنك حجر , تنفع و, ت�ضر ، : ( أنه قال  ����عمر بن الخطاب 

   .٥)ي رأيت رسول ( يقبلك ما قبلتك نولو, أ
  :  للعبــــــادة ا9نبياءتتبـــع آثار ) ٧

خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب م�ن مك�ة إل�ى : عن أبي سعيد قال 
: ًا ص�لى بن�ا الغ�داة ث�م رأى الن�اس ي�ذھبون م�ذھبا ، فق�ال المدينة ، فلما أصبحن
 ھ�م �بل يا أمي�ر الم�ؤمنين م�سجد ص�لى في�ه رس�ول ( أين يذھب ھؤ,ء ؟ ق

إنما أھل�ك م�ن ك�ان ق�بلكم بمث�ل :( ����يأتون يصلون فيه فقال عمر بن الخطاب 
 ھ�ذه ًوبيعا ، من أدركته الص&ة ف�يھذا يتتبعون آثار أنبيائھم فيتخذونھا كنائس 

  ٦)ِالمساجد فليصل ومن , فليمض و, يتعمدھا 
�ز��ا ي��اج م��ى حج��وم إل��اظر الي��ودعوالن��عب ھ��ي ش��ود ف��ي ( ھ��ريح نب��ه ض� م أن

�دس��د ٧المق��الم وعب��ن س��ر ب��ي بك��صليات أب��ي م��ص&ة ف��ى ال��افتھم عل��د تھ� يج
وھذا مما ح�ذرنا من�ه ال�صحابة رض�ي  ٨فيھماالرحمن السقاف للتبرك بالص&ة 

  .( عنھم 
  

                                                                                                                                                                  
 صاحب كتاب اإلحياء ٤٥٠الطوسي الغزالي الشافعي ولد سنة أحمد محمد بن محمد بن محمد بن  حامد الغزالي هو أبو) 1

  هجرية بالمشهد في إيران٥٠٥المقدس عند قبورية حضرموت توفي سنة 
  ٤/٤٧٥)إحياء علوم الدين( الغزالياإلمام) 2

  ١/٢٢٥)تفسير ابن كثير(افظ ابن كثيرالح) 3
  ٥٨ص)قاعدة في التوسل(ابن تيمية) 4
    ) .١٢٧١( ومسلم  ) ١٥٩٧( رواه البخاري رقم ) 5
   .األلبانيوصححه ) في البدع المنهي عنها ( رواه ابن وضحاح القرطبي )  6
 كم٦١٥اعن سيؤن تقريب و يبعد هود هو المكان الذي يزعم انه فيه قبر سيدنا شعب هود) 7

 .ـ١٤١صـ) نالكشف المبين عن حقيقة القبوريي( المعلم أحمد)  8
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  المبحث الرابــع

  موقف العلماء من تقديس ا9ضرحة
وحث�وا عل�ى  ١اتفقت المذاھب ا9ربعة على حرمة اتخاذ المساجد عل�ى القب�ور 

 ّم�وا ش�دّ وحر والم�شاھد م�ن تق�ديس ا9ض�رحةا ومنع�وھدم القباب على القب�ور
�يم ��ن الق��ال اب��ا ، ق��ال لھ��ه ( –الرح��يخه  – رحم��ن ش��حاب : ( ع��رح أص�ّوص

ومالك والشافعي بتحريم ذلك ، وطائفة م�ن العلم�اء أطلق�ت الكراھ�ة لك�ن  أحمد
�ريم ��ة التح��ى كراھ��ل عل��ي أن يحم��م أن ينبغ��ن بھ��م ، إذ , يظ��ن بھ��سانا للظ�ًإح

   ٢) يجوزوا ما تواتر عن رسول ( لعن فاعله والنھي عنه 
�ذھب ��ى م��ا عل��صر ھن��وف نقت��اموس��شافعيا3م��ه ( – ٣ ال��رض – رحم� ونع

�وال الع��ذھب أق��تھرت بالم��ضرموت اش��ن 9ن ح��صبا ولك��يس تع��نھم ، ل��اء م�ًلم
ًا9كثر انتشارا ف�ي ال�يمن عموم�ا ،  وھو واحد من المذاھب ٤الشافعي في الفقه  ً

   ٥كما اشتھر قبله المذھب الحنبلي والمالكي والحنفي ،

                                                 
 .ـ٣٣صـ] تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد  [ األلباني)  1

 .ـ٢٣صـ) شرح الصدور بتحريم رفع القبور ( الشوكاني )  2

ٕهـ واليه ينسب المذهب ٢٠٤ هـ وتوفي بمصر١٥٠أبو عبداهللا محمد بن إدريس الشافعي ، ولد بغزة سنة : الشافعي )  3
 . الشافعي 

 .ـ١٧٢-١٧٠صـ) الفكر والمجتمع في حضرموت ( كرامه بامؤمن )  4

 مكـة ومـصر وغيرهـا ليؤسـسوا إلـى طـالب العلـم الحـضارم الـذين رحلـوا إلىويعود سبب انتشار المذهب الشافعي في حضرموت  5
] محمـد بـن عبـداهللا الحـضرمي ، مـسكنه تـريم : [ ء الحـضارم أول مدرسة للمذهب الشافعي في القـرن الرابـع الهجـري ومـن هـؤال

 .وغيره كثير ، وليس للتصوف فضل في نشر المذهب الشافعي في حضرموت في الفقه  
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�ي   و��ر الھيتم��ن حج��ذكر اب��دأ ب��ضي& ١نب��يس تف��ن ًل��ده ولك��ن بع��ى م��ه  عل�9ن ل
 العل�ويين ف�ي ح�ضرموت واخت�اروا كتب�ه للت�دريس واعتم�دوا كثي�رمكانه عند ا
�ه ��ن فتاوي��ر الھيم��ن حج��ول اب��هت، يق��ي كتاب��ـ ف��ه ( ــ��ـ رحم��ي ــ��[م��ر ع�ن الزواج

الكبيرة الثالثة والرابع�ة والخام�سة وال�سادسة وال�سابعة والثامن�ة : ]اقتراف الكبائر 
ًخاذھا أوثان�ا والط�واف اتخاذ القبور مساجد وإيقاد المسرج عليھا واتوالتسعون 

   .٢)..بھا واست&مھا والص&ة إليھا 
 لeضرحة من التقديس المنحرف ا9نواعھذه  - رحمه ( –ابن حجر  ّفقد عد

   .من كبائر الذنوب التي تغضب ( رب العالمين
وأك�ره أن يعظ�م مخل�وق حت�ى يجع�ل :(  ال�شافعي ــ�ـ رحم�ه ( ــ�ـ ا3ماموقال 

  ) . ة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس ًقبره مسجدا مخاف
�ة ���ة الكراھ���راده بالكراھ���ين أن م���ذه يب���ـ ھ���ه ( ــ���ـ رحم���شافعي ــ���&م ال��وك

  . ٣التحريمية
�ال ��ـ وق��ه ( ــ��ـ رحم��شافعي ــ��سبكي ال��س:( ال��ر وّو, يم��ه, القب��رب من� و,   يق

  ٤.)يطوف به 
�ال  ���اموق���يا3م���شافعي البيھق���ه ((  ال���صح و, :)رحم���ستعيذ بأن ي���ن م ي���وق م��خل

  ٥مخلوق
 ي�شخص عل�ى وج�ه أن أحب وإنما( ـــ رحمه ( ـــ ًأيضا  الشافعيا3مام وقال

 ي�شبه الزين�ة يبنى و, يج�صص ف�ان ذل�ك  ,أن وأحب  نحوه،أو شبرا ا9رض
�ي&ء���ا والخ���دا منھم���ع واح���وت موض���يس الم���م  ، ول���ورا أرول���اجرين مللً قب��ھ
�صار��صةوا9ن��ال ،  مجص��راوي(ق��)ال��اووس ع��ول ( إنن ط��ى  � رس� أننھ

 فيھ�ا ول�م   ما بني بمكةيت من الو,ة من يھدموقد رأ ، تجصصأو تبنى القبور
 َأر الفقھاء من يعي

   . ٦)بون ذلك 
                                                 

هـ وكان شافعي المذهب أشعري ٩٧٤ بن محمد بن حجر الهيتمي المصري المكي المتوفي سنة أحمدهو شهاب الدين  ) 1
  . نة كبيرة عن العلويين بحضرموت ويعد من أهم مراجعهم المعتقد صوفي الطريقة وله مكا

  ١٢١- ١/١٢٠)الزواجر عن اقتراف الكبائر(ابن حجر الهيتمي)  2

   ] ) .٢٣٠[ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ( عبدالرحمن آل الشيخ )  3
  ٢/٥٦)فتاوى السبكي(تقي الدين السبكي) 4
 ٢٤١ص)كتاب االسماء والصفات( البيهقياإلمام) 5

 ١/٣١٦). االم( محمدبن ادريس الشافعياإلمام)  6
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ًو, يم�س قب�را و, حج�را ، :(  الغزالي الشافعي ـــ رحمه ( ـــ  ابوحامدوقال ً
   .١)قال ذلك من عادة النصارى 

 يبن�ى أن  تج�صص القب�ور و,أن  يج�وز و, :  ال�شافعيوقال القاضي ابن ك�ج
  ٢.باطلة قباب والوصية بھا غير عليھا قباب و,

 بي�ده و, ي�ستلم القب�ر ,و( :الزعفران�ي ال�شافعي  الح�سن محم�دأبو ا3ماموقال 
 اUنوتقبيلھ�ا ال�ذي يفعل�ه الع�وام  مضت ال�سنة واس�ت&م القب�ور يقبله وعلى ھذا

 ٣)نھى فاعله شرعا،ينبغي تجنب فعله وُيمن المبتدعات المنكرة
  

ط�اف بقب�ر النب�ي  ُيأنيج�وز  ,( : -رحم�ه ( – الن�ووي ال�شافعي ا3م�اموقال 
 ويك�ره م�سحه وتقبيل�ه : ويكره الصاق البطن والظھر بجدار القبر،قال الحليمي

من�ه ل�و ح�ضر ف�ي حيات�ه ھ�ذا ھ�و ال�صواب   يبعد منه كم�ا يبع�دأن ا9دببل  ،
 , يغت�ر بكثي�ر م�ن الع�وام ف�ي أن علي�ه وينبغ�ي وأطبقواله العلماء وھو الذي قا
 إل�ىيلتف�ت   العلم�اء و,ب�أقوال يك�ون إنم�ا والعم�ل ا3قتداءفان  ، مخالفتھم ذلك

بل�غ ف�ي أ الم�سح  بالي�د ونح�وه أن ببال�ه خط�روم�ن  ..محدثات العوام وجھ�التھم
 وأق�وال  وافق ال�شرع  ھي فيماإنماالبركة فھو من جھالته وغفلته ،,ن البركة 

  ٤)العلماء وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب؟
 

  . كثير ولكن يكفي من الق&دة ما أحاط بالعنق ه أقوال بعض أئمة الشافعية وغيرھافھذ
�ذر المقد���ين ّأ, فليح���صادق ا9م���صية ال���ن مع���رحة م���ين لeض���ى  �س��, حت

َ فليحذر الذين...[:يصيبھم قول ( تعالى  ِ َّ ِ َ ْ َ ْ ْ يخالفون عن أمره أن تصيبھم فتنة أو َ َ َ ٌَ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُُ ِ ْ َ َ ُ
ٌيصيبھم عذاٌب أليم  ِ َِ َ َ ْ َُ  .  ٦٣النور] ُ

  

�صادقين ��ؤمنين ال��دي الم��ن ھ��روج ع��ذروا الخ��ذلك فليح�َوم��ن [ : ق��ال تع��الى.وك َ
سول من بع�د م�ا تب�يَّن ل�ه الھ�دى ويتب�ع غي�ر س�بيل ال ْيشاقق الرَّ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ ََّ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ِ ِ ِِ َم�ؤمنين نول�ه م�ا َ ِ ِ ِِّ َ ُ َ ْ ُ

ًتولى ونصله جھنم وساءت مصيرا  ِ ِ َِ َْ َ َ ََ َ ََّ ْ ُ َّ   .   ١١٥النساء ]َ
 أسال ( أن يھدينا ويھديھم إلى سبيل الرشاد 

 
                                                 

 ٤/٤٧٥)احياء علوم الدين( الغزالياإلمام)  1

 ١٨١ص)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد(الرحمن آل الشيخ عبد) 2

 ٥/٢٠٤)المجموع( النووياإلمام) 3

 ١٥٨-٨/١٥٧)المجموع شرح المهذب(االمام النووي) 4
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  المبحــــــــث الخــــامس

  مظـــــــــــاھر تقديـــــس ا9ضرحــــــة 
المفضلة ب�دأ ف�ي ا9م�ة تق�ديس ا9ض�رحة ، بعد أن غابت شمس القرون الث&ثة 

���صارى ، فعم��اليھود والن��نھم ب��شبھا م�ّت �ول ً��ي ط��ة ف��رحة المقدس��وف ا9ض�ت أل
� العل�م لوعرض ب&د المسلمين وھ�ي ف�ي تزاي�د س�ريع بع�د أن غل�ب الجھ�ل وق

عند كثير من الم�سلمين ولع�ل ح�ضرموت واح�دة م�ن ب�&د الم�سلمين الت�ي لھ�ا 
9ضرحة ، مع غيرھا من مناطق ال�يمن ا9خ�رى  من تقديس امؤلمٌ وافرنصيب
 الذي يبكي فيھا ح�ال ١ ھذا يذكرنا بقصيدة الشاعر اليمني زيد الموشكيّ، ولعل

                                                 
 يحيى حميد الدين ، قتل اإلمامٍلموشكي قاض وشاعر من مواليد ذمار نشأ في ظل حكم هو زيد بن علي ا: زيد الموشكي )  1

 . هـ وكان من أبرز ضحاياها ١٩٤٨هـ عقب فشل ثورة ١٩٤٨سنة 
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اب�ن ض�ريح   كثي�رة وھ�وأضرحةواحد من عدة  ضريح ھمأھل اليمن في تقديس
  : علوان بتعز 

  :فقال رحمه ( 
�ر�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������صنم ا9كب�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ذا ال�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ين ھ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا ع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ي

   
�ر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������رس والمنك�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ذه يف�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  وھ

    

�ذ������������رهھ������������وان وذا قب������������ن عل�����������  ا اب
   

�ر��������������������الم ,يفت��������������������ده الع�������������������  يعب
    

�ر�����������ل آخ�����������ذا ھب�����������ين ھ�����������ا ع����������  ي
   

�ر�����������������وق ا9ول اUخ�����������������د يف����������������  وق
    

�تكي�����������م أش�����������ي وك�����������م أبك����������  أواه ك
   

�ر���������تكى المحج���������ساني واش���������ت ل��������  كل
    

�ر��������ن مبن��������واعظ م��������ي ال��������م يرتق�������  ك
   

�ر��������وعظ والمنب��������ي ال��������ان يغن��������و ك������  ل
    

�ره���������ي ق���������اب ف���������ت غ���������ل لمي��������  وھ
   

�ؤثر���������ه ي���������ر ل���������ل ض���������ع ؟ وھ��������  نف
    

�����������������ل علم����������������رةوھ���������������  تم أن ذا حف
   

�ر���������������رزق أو يمط���������������ق أو ي��������������  يخل
    

  : وقد بدأ في ھذه ا9مة تقديس ا9ضرحة من طريق فرقتين 
 ٢فھ�م أول م�ن بن�ى الم�شاھد عل�ى القب�ور : )١س�ماعليةوا3 ي�ةا3مام(الشيعة) ١

   . ٣وأول من فتح باب الشرك لeمة
�صوفية ) ٢��ر: ال��ّفج��دتھا وتوحي��ي عقي��ا ف��ا, عظيم��ة وب��ى ا9م�ًوا عل �ي ،دھاً� وف

�ست ��ي نك��رقتين الت��اتين الف��س ھ��ى نف��رحة إل��ديس ا9ض��ع تق��دا يرج��يمن تحدي�ًال
  . مت رفات العبيد ّأع&م التوحيد وعظ

ھذا با3ضافة إلى دولتين فتحتا على ا9مة عامة باب ال�شرور عل�ى م�صراعيه 
  : rفي تقديس ا9ضرحة وروجت لھم طقوس الوثنية الجھ&ء وھما 

   . ٤في المشرق) الرافضية ( دولة بني بويه ) ١
�دين) ٢��ة العبي��اطميين زورا  ( ١دول��ن ) ًالف��ام م��م فئ��سقطت خلفھ��رب ف��ي المغ�ف

�ي ��ول النب��صداق ق��ذا م��شركيات وھ��ال ال��ي أوح��ة ف��ذه ا9م��وم (  : �ھ�, تق

                                                 
 بن جعفر الصادق ظاهرها التشيع آلل البيت وحقيقتها هدم شرائع اإلسالم إسماعيل إلىفرقة باطنية انتسبت :يةسماعيلاإل) 1

القرامطة والعبيدين والحشاشية والنزارية والبهرة التي لها اآلن في اليمن نشاط مشبوه وخطير وهذا : فرق منها عدةإلىتشعبت 
  يستدعي االستيقاظ لهذه المؤمرات التي تحاك ألرض اإليمان

  ] ) .٢٢ – ٢١[ دمعة على التوحيد ص ) (  2

   ) .٣٣١/ التفسير الموضوعي ص( شيخ اإلسالم ابن تيمية )  3
   ) .٣٣٦/التفسير الموضوعي ص(  ابن تيمية ) 4
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�ن ��ل م��د قبائ��ى تعب��ساعة حت��يال��ان أمت��ال  . ٢) ا9وث��ل :(  �وق��ذھب اللي�, ي
ّوالنھار حتى تعبد ال&ت والعز    . ٣)ى ُ

�ري ، ��ث الھج��رن الثال��ي الق��راق ف��ن الع��شيع م��توردت الت��ا اس��يمن عموم�ًوال
�سابع ��رن ال��ي الق��ي ، ف��رب العرب��ن المغ��صوف م��ضرموت الت��توردت ح�واس

شباك تقديس ا9ض�رحة ، ق�ال اب�ن الق�يم ــ�ـ الھجري فوقعت أرض ا3يمان فيِ 
ور والط�واف ال�ص&ة إل�ى القب�:( رحمه ( ــــ في ذكر أنواع من ھذا التقديس 

�حابھا ���ادة أص���ا ، وعب���ى ترابھ���دود عل���ر الخ���ا وتعفي���ت&مھا وتقبيلھ���ا واس��بھ
�ة��رزق والعافي��صر وال��ؤالھم الن��م وس��تغاثة بھ��ريج وا,س��ديون وتف��ضاء ال� وق

الكربات وإغاثة اللھفان وغير ذلك من أنواع الطلب�ات الت�ي ك�ان عب�اد ا9وث�ان 
   .٤)يسألونھا أوثانھم 

  : قديس ا9ضرحة عند القبوريين ًوإليك بعضا من مظاھر ت
  : دعـــــاء أصحابھـــــا من دون ( ) ١
وھو شرك أكبر لمن اعتقد أن صاحب الضريح ينفع أو ي�ضر م�ن دون ( أو  

ُو� ت�دع [ :ق�ال تع�الى  . ن ال�دعاء عب�ادة 9 ًأن يشفي مري�ضا أو ي�رزق عقيم�ا ْ ََ َ
ُمن دون هللا ما � ينفعك و� يض َُ ََ ََ َ َ َ ِ ِّ ِ ك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمينُ َرُّ َ َ َِ ِ َّ ِّْ ً ِ ِ َِّ َ َ ََ  ١٠٦يونس ]َ

�الى                  ، ��ال تع��ا� ، ق��شرك ب��و ال��م ھ��م الظل�ُوإذ ق��ال لقم��ان [: وأظل َ ْ ُ َ َ ْ ِ َ
َّ�بنه وھو يعظه يا بني ِ ِ ِ َِ ُ َُ َُ َ َُ ٌ� تشرك باc إن الشرك لظلم عظيم  ْ ِ ٌ َِ َْ ُ ََّ ْ ِّ َُّ ِ ِ ْ َِ   .١٣لقمان ]ْ

ٌ فعجب للقبوريين يدعون البعيد الذي , يجيب وينسون القري�ب المجي�ب ، ق�ال 
�الى �ِوإذا س��ألك عب��ادي عن��ي ف��إني قري��ٌب أجي��ب دع��وة ال��داع إذا دع��ان [ :تع َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َّ َ َ َْ ُ ِ ُ ِ َ َِّ ِّ ِ َِ ََ

َفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلھم يرشدون  ُ ُ ْ َْ ْ َ َُ ُ َُّ َ ِ ْ ْ ْ ُْ ِ ِْ َ ِ َ ,بن عباس  � ، وقال] ١٨٦البقرة[]َ
   ٥... )إذا سألت فاسأل ( وإذا استعنت فاستعن با� :( 

                                                                                                                                                                  
مذهبهم أخبث مذاهب أهل األرض وهم أفسد من اليهود والنصارى ولهذا كان عامة من ( قال ابن تيمية ـ رحمه اهللا ـ فيهم )  1

  ) أتباعهم من أهل الزندقة والنفاق والبدع 
  ] ٤/٥٠٨مجموع الفتاوى [ 

  ) .٢٢٧ (والترمذي  ) ٢٠٢( رواه أبو داوود )  2

  ) .٢٩٠٥( رواه مسلم )  3

  ] ) .١/١٩٤[ إغاثة اللهفان ( ابن قيم الجوزية )  4

   ) .٢٥١٦( رواه الترمذي )  5
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ًفل�يس 9ح�د أن ي�دعو ميت�ا و, غائب�ا , م�ن :( وقال ابن تيمية ـــ رحمه ( ــ�ـ  ً
بك أستغيث و, بك أستجير و, يجوز ذلك مم�ا :  و, غيرھم و, يقول ا9نبياء

   ١) المشركين وعبادات المظلين فيه دعاء الميت والغائب فإن ذلك من أفعال
�ة ��م ( الع&م��دورح��أحم��ذي ٢اديّ العب��ي ال��ر اليمن��وريينأنك��ى القب��اء  عل� دع

 :فقال)ھداية المريد(منظومته   فيا9موات
  

�ك���������ه يمل���������ر ا3ل���������ل غي���������ن يق��������  وم
   

�شرك�������ضا م�������و أي�������ا فھ�������را ونفع������ًض ً ً  
    

�ا������������ا اوغائب������������ادي ميت������������ة ين�����������ًومن ً  
   

�ا�����������������ا وراھب�����������������ه راغب����������������  ًويرتجي
    

�ر�����������دفع ض�����������عٍل�����������صول نف����������   أو ح
   

�شرع��������ل ال��������د أھ��������رك عن��������ذاك ش�������  ف
    

�ال����������شر الجھ����������ا مع����������م ي����������ا لك���������  ّفم
   

�&ل�������������ر ( ذي الج�������������دعون غي������������  ت
    

�وات����������������ن ا9م����������������ستمدون م���������������  وت
   

�ات��������ضا الحاج��������سرا و ق��������سير ع�������  ًتي
    

�ادة�����������دعاء عب�����������روا أن ال�����������م ت����������  ٌال
   

�شھادة���������������ه ذو ال���������������ري في��������������  , يمت
    

�دا����������ه أح����������ر ا3ل����������ا غي����������ن دع���������  ًفم
   

�ردى����������ه ال����������ر ويكفي����������ه الخي���������  يمنح
    

�د���������������اه عاب���������������ن دع���������������ه لم��������������  فان
   

�د�����������������ل والمعان�����������������واء الجاھ����������������  س
    

�وني���������������ال ادع���������������ك أن ( ق��������������  يكفي
   

�دوني���������ال فاعب���������د ق���������ا ق���������ل م��������  كمث
    

 
  
  : السجـــــــود لeضـــــــــرحــــة ) ٢

وھ�ي .  وغيرھ�ا ٣ مث�ل إي�ران وب�نج&دش وھذا ُيفعل في بعض ب�&د الم�سلمين
�الى ��ال تع��ر ، ق��ا� أكب��رك ب��رى وش��صيبة كب�ُأ� ي��سجدوا c ال��ذي يخ��رج [ :م ُ ُِ ْ ِ ِ َِّ َّ ُ ْ َ َّ َ

                                                 
  ] ) .١١/٥٠٠[ مجموع الفتاوى ( ابن تيمية )  1

 ثم حط  خارج اليمنإلىب هاجر لطلب العلم إة ظبقرية من قرى محاف بن عوض العبادي ولد  بن محمدأحمدالعالمة  هو) 2
 تلميذه شرحها ) سبيل الحق والتوحيدإلىهداية المريد (له المنظومة البديعة عصا الترحال في عدن وعين إماما لمسجد فيها

  يسالم البيحان مدالشيخ مح
  ] ) . ٤٦[ دمعة على التوحيد ص ) (  3
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َالخبء في السَّماوات وا8رض ويعلم ما تخفون وما تعلنون َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ ِ َ ْْ َهللا � إل�ه إ� ھ�و   *َ ُ َّ ِ َِ َ َ ُ َّ
ِربُّ العرش العظيم  ِ َ َ َْ ِْ   .  ٢٦ – ٢٥النمل ]ْ

  : إقامــــة الموالــــــــد لھــــــــــا ) ٣ 
إقامة الموالد لeضرحة ھي عادة فرعونية قديمة من�ذ س�تة آ,ف س�نة وأول  ّإن

�ن أ��م��ي الدول��&م ھ��ار ا3س��ى دي��ا إل��ةدخلھ��ة زورا(ة العبيدي��رن )الفاطمي��ي الق� ف
�ري��ع الھج��سلمين ١الراب��دان الم��ن بل��ر م��ى كثي��ت إل��م انتقل��صر ث��ي م��دأت ف� ب

�صر��ي م��ي ف��ل ا9جنب��ن المحت��دعم م��رى ب��ن٢ا9خ��رف م��ه ع��ا 9ن��ن  وغيرھ� أي
  . !! .تؤتى ا9مة 

  : كسوة التوابيت لeضرحــــــــة المقدســـــــــــة ) ٤
. من التقديس المحرم لeضرحة أن تكسى با9كسية كما تكسى الكعبة المشرفة 

ًوفي بعض ب&د المسلمين تكسى كساء أسودا تشبھا بكساء الكعبة ا9سود  ً  ومنھاً
�ضرموت��ي ح��شھد ف��ة الم��ي ،قب��اطقوف��ض من��ضرموت  بع��رى ح��سى ا9خ� تك

�سمى��ضرا ت��ساء أخ�ًك �سة  (  ً��ر ) التلبي��ال كبي��وم احتف��سة ي��وم التلبي��صبح ي�وي
�ساء ���ذا الك���رك بھ���دي للتب���سابق ا9ي���ضريح وتت���ذا ال���د ھ���وريين عن�� . للقب

  
  د بالمشھ المقدس العطاسضريح

  : الصــــــــــــــ&ة عندھـــــــــــا ) ٥

                                                 
   ] ) .٨٥[ دمعة على التوحيد ص ) (  1
   ] ) .٧٧[ دمعة على التوحيد ص ) (  2
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عن الص&ة إلى القبور واتخاذھا مساجد للص&ة والدعاء وقد  �لقد نھى النبي 
كان الصحابة رضوان ( عليھم ينكرون ھ�ذا الفع�ل ، فھ�ذا عم�ر ب�ن الخط�اب 

 فلم�ا نبھ�ه ١)القب�ر القب�ر : ( رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فق�ال عم�ر  �
  . ًه لعدم علمه به رضي ( عنھم جميعا تنب
  ٢) المقبرة والحمامإ, كلھا مسجد ا9رض(:  � هليكفينا تنبيھاقوو
  : استقبال ا9ضرحـــــــــة عنـــــــد الدعـــــــــاء ) ٦

 ا9ئم�ة ّدرج القبوريون على استقبال الضريح عند الدعاء ب�دل القبل�ة وق�د ن�ص
وقت ال�دعاء , القب�ر ف�إن ال�دعاء عب�ادة وھ�ذا فع�ل ا9ربعة على استقبال القبلة 

�ل��نھم إذا س��ي ( ع��صحابة رض��ي ّال��ر النب��ى قب��دھم عل��دعاء  �م أح��م أراد ال�ث
   .٣وجعل ظھره إلى جدار القبر ثم دعااستقبل القبلة 

  : التبرك بترابـــــــــــــــھا ) ٧
 المقدس�ة ف�ي ًقديما كانت المرأة الحضرمية الم�سكينة ت�أتي إل�ى أح�د ا9ض�رحة

�ضريح ��ارة ال��ن زي��ت م��إذا فرغ��صغير ف��دھا ال��ا ول��صطحبة معھ��ضرموت م�ح
ًأخذت ترابا في كفيھا ث�م نثرت�ه ف�وق رأس ص�غيرھا تبرك�ا منھ�ا بت�راب ال�ولي  ً

�ات ��ن اUف��الما م��دھا س��ا ول��ا .ًليحي��ذتوربم��ا أخ��د ً أحيان��ي ي��ه ف��ا لتربط�خيط
  . صغيرھا للتبرك والحماية له

  : ار ا9ضرحـــــــــــة التبرك بأحجــــــــ) ٨
ًلم يترك القبوريون شيئا م�ن القب�ر إ, وتبرك�وا ب�ه وقدس�وه حت�ى أحج�ار القب�ر 

 ھ�ود ف�ي ش�عب ومن ا9حجار التي تقدس ف�ي ح�ضرموت أحج�ار قب�ر نب�ي (
ي�ة لقب�ر طوي�ل ق�د جرين كبيرين بينھما شق عميق بداھود ، وھي عبارة عن ح

وريون يتبرك�ون بھ�ذا الم�دخل حي�ث توج�د دخل فيه ھود والقبانشق له الحجر ف
ًفيھا زيت فيأخذ الزائر بأصبعيه شيئا من الزيت ويمسح به ج�دران الح�صاة مدھنة 

في فوھ�ة القب�ر ث�م يم�سح ب�ه ج�سده حت�ى اس�ودت تل�ك الح�صاتان م�ن كث�رة ال�دھن 
   . ٤والمسح

 

                                                 
   ] ) .١/١٨٦[ إغاثة اللهفان  ( ابن قيم الجوزية )  1
 ١/٥٣٦ في صحيح الجامع الصغيراأللبانيوصححه ) ١٣١(والترمذي) ٣٣٠(وابوداوود)٨٣(أحمدرواه ) 2

   ] ) .١/٢٠١[ إغاثة اللهفان ( ابن قيم الجوزية )  3
  ] ) .١٠١ – ١٠٠[ الفكر والمجتمع في حضرموت ص ( كرامه بامومن )  4



 

 
 www.soufia-h.comحملت هذه المادة من شبكة صوفية حضرموت                   

 ٢٨ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

 
 
 
 
 
  

  
  : ا,ستعانة وا,ستغاثة با9ضرحــــــــة ) ٩

  . ھي طلب العون  : وا,ستعانة،  الشدة3زالةب الغوث  ھي طل:ا,ستغاثة 
�ا� ��رك ب��ذا ش��ا9موات وھ��ستعينون ب��ستغيثون وي��ال . ف�القبوريون ي�إذا  :( �ق

   ١)سألت فاسأل ( وإذا استعنت فاستعن با� 
�يخ ��ال ش��&مق��ةا3س��ن تيمي��ا( :  اب��ب نبي��ت والغائ��ؤال المي��ان ًس��ن  أو ك��ره م�غي

فعل�ه   الم�سلمين ل�م ي�أمر ( ب�ه و, رس�وله و,أئم�ةق المحرمات المنكرة باتف�ا
�دأ��مٌح��ابعين لھ��صحابة و, الت��ن ال��سان   م��ن  و,  بإح��د م��سنه اح��ةاستح� أئم

  ٢..)المسلمين
  : وھذا أحد المستعينين با9ولياء يقول 
�دد�������ا وم�������ي ( غوث�������ا ول������ًي

  

�د   �������ك المعتم�������ي علي�������ا ول������  ي

    
�ا�������رج كربن�������ي ( ف�������ا ول������  ّي

�رب إ   ������ا رآك الك������ردم�����  , وش

    
�رحة��اس با9ض��ض الن��تغاث بع��شام اس��&د ال��ى ب��ار عل��ار التت��دما غ��رد ٣وعن� ل

   :     بلسان التواكل وا,نھزام فقال أحدھم بدل جھادھم بالسيفالغزاة
�ر���������ن التت���������ائفين م���������ا خ��������  ي

�ر   ��������ي عم��������ر أب��������وذوا بقب�������  ل

    
  :قالأو 

�ر�������ي عم�������ر أب�������وذوا بقب������  ع

�ضرر   �����������ن ال�����������يكم م����������  ينج

    
  

   : قولھم ًأيضا ٤لياءومن ا,ستغاثات با9و

                                                 
   ) .٢٥١٦(  الترمذي رواه)  1
 ١/٣٣١)االستغاثة في الرد على البكري(ابن تيمية) 2

  ] ) .٨٠[ دمعة على التوحيد ص ) (  3

  . في مقبرة بشار في الرابع عشر من شعبان في تريم )  4
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�ر   ���������مين الخي��������ا قاس�������  أ, ي

�مين   ����������سمنا ياقاس����������وا ق���������  وف

    
  

ْأھم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينھم معي�شتھم [ :ًدا عليھم اقال ( تعالى ر َ ْ َ َ َ َ ُْ َُ َ َ ََ ِ َّ ِْ ْ َْ َُ َُ َِّ َ ُ ْ َ
َفي الحياة الدنيا ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات لي َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍِ َ ٍَ ْ ْ ْْ َ َُ َ َ ْ ُّ ًتخذ بعضھم بعضا س�خريا ْ ًّ ِ ْ ُ ُ ُْ َْ َ َ ِ َّ

َورحمت ربك خيٌر مما يجمعون  َُ َ َْ ْ َْ َ ََّ ِّ َ ِّ ُ   . ٣٢الزخرف ]َ
  :قولھم  في حضرموتًأيضاومن استغاثات القبوريين  

  الذنب بين يديك وطرحنا **  *أليك ولي ( جئنا يا
  : ــــــح بالضريــــــــــح الطواف والتمس) ١٠

 : فق�ط ، ق�ال تع�الى  ف�ي مك�ة المكرم�ةا أن نطوف بالبي�ت العتي�قإن ( تعالى أمرن
ِوليطوفوا بالبيت العتيق ... [ ِ َِ َ َْ ْ ْْ ِ ُ َّ َّ وقد :( قال ابن تيمية ـــ رحمه ( تعالى ـــ .   ٢٩الح�ج ]َ

�شرع ��& ي��ا ف��ا غيرھ��ة وأم��واف إ, بالكعب��شرع الط��ه , ي��ى أن��سلمون عل��ق الم�اتف
�سح ���ل و, التم���ت&م و, تقبي���ور اس���اءبقب���صالحين ا9نبي���وم  . ١) وال���اظر الي��والن

�ضرموت وغيرھ�اللزي�ارات المقدس�ة��و ,أنھ�ا  يج�د  ف�ي ح��سح  تخل�م�ن ط�واف وتم
�ا��ضار لقبورب��ر المح��ضريح عم��دھم ب��تجار اح��ى اس��ويينأول(حت��ب للعل��ريم ) نقي� بت

  ً:خاضعاً فقال متضرعا
�أدب ����������ضور وبالت����������ف بالح���������ق
�سلما������������������������������������������������������������������������  ّم

   
�ضرة �������������ي ح�������������ضرعا ف������������مت
�ضار���������������������������������������������������������������  المح

    
�ل�������ر ق�������اب تظف�������ا الخط�������ا أب������ ي

�المنى�����������������������������������������������������������������������  ب
   

�ز ��������و العزي��������تجر فھ��������ه اس�������وب
�ار�������������������������������������������������������������������������  الج

    
�ب ��������وده نج��������ساحة ج��������خ ب�������وأن
�ا�������������������������������������������������������������������������  الرج

   
�زوار������وائج ال������ضمين ح������و ال�����  فھ

    

  
َ تدعوھم � يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم إن[ : قال تعالىِ◌ َ َْ َْ ْ َ َ ْ َ َْ َُ َُ َُ ُ َُ َْ ِْ َ ُ ُ َُ ْ

ُالقيامة يكفرون بشركك ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ُ ْ َ ََ ٍم و� ينبئك مثل خبيرْ ِ َ َُ ُْ ِ َ ُ ِّ َ َ ِ يا أيُّھا الناس أنتم الفقراء إل�ى هللا *ْ َّ َ ِ َ َ ََ ُ ْ َ َُ ُ ُ َّ
ُوهللا ھ�و الغن��ي الحمي�د ُِ ُّ َِ ْ َْ َ َُ ٍ إن ي��شأ ي�ذھبكم وي��أت بخل�ق جدي��د*َّ ِ ِ َِ َ ْ ٍَ ِْ َْ ْ َْ ُ ْ ُ َ ِ وم�ا ذل��ك عل��ى هللا *ِ َِّ َ ََ َ َ َ

ٍبعزيز ِ َ ِ(  
  : ــــــرحة ب على ا9ضابنـــــــاء القبـــــ) ١١

�ذرنا ��ـ  �ح��ب ـ��ي طال��ن أب��ي ب��ال عل��رعي ، ق��ر ش��ا غي��ور رفع��ع القب��ن رف�ًم
أ, أبعثك على ما بعثني عليه رس�ول : )قائد الشرطة(رضي ( ــ 9بي الھياج 
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�ويته  :(  �( ��شرفا إ, س��را م��سته و, قب��ا, إ, طم��دع تمث�ً, ت ً �راف  ١)ً�، إش
 أب�ي اب�ن وج�اء ع�ن. ً ي�ه قب�ة أو تابوت�اھ�و أن ُيرف�ع س�مكه أو يجع�ل عل: القبر 

�سند��م ب��ة عاص��ن معاوي��حيح ع��ال ص��ه ق��ي ( عن��ورإن(رض��سوية القب��ن   ت�م
  ٢)رفعت اليھود والنصارى ف& تتشبھوا بھم وقد السنة،

                    : ورحم ( القائل 

�يس �����ه فل�����ن ا3ل�����شريك ع�����ف ال����ِان
�ي�������������������������������������������������������������������������������������  ل

   

�اب����������رد الوھ����������وى المتف���������  ٌرب س
    

�ى و����������ة ترج����������ن و,ُ, قب���������  , وث
   

�باب�������ن ا9س�������بب م�������ه س�������ر ل������  ٌقب
    

�ة��������ا لتميم��������ست معلق��������ضا ول�������ًأي ً  
   

�اب�����������ٍة أو ن�����������ة أو ودع����������  أو حلق
    

�ضرة��������دفع م��������ع أو ل��������اء نف�������  لرج
   

�ي���������ا ب���������دفع م���������ي وي��������  ( ينفعن
    

�ب��ّوش��ن قب��ور م��ى القب��ي عل��اھر الت��ذه المظ��يم ھ��ن الق��سجد اه اب��ت بالم�ب وتوابي
وق�ال  . ٣لقب�اب يج�ب ھ�دمھالھدم�ه وك�ذلك ا �رار ال�ذي س�ارع الرس�ول ّالض

 أعظ�من ھذه القباب والم�شاھد الت�ي ص�ارت إف(: الصنعاني في تطھير ا,عتقاد
 ، وخ�راب بنيان�ه ا3س�&م ھ�دم إل�ىوس�يلة  واكبر ، وا3لحاد الشرك إلىذريعة 

عل�ى  أم�ا ، وال�و,ة ھم الملوك والس&طين والرؤس�اء غالب بل كل من يعمرھا
  فقيرأوصوفي  أو عالم أوالظن فيه من فاضل من يحسنون  على أوقريب لھم 

  ٤..)كبير أوشيخ  او
  : طلب ا,ستشفــــــــــاء من ا9ضرحـــــــــــة ) ١٢

ُوإذا مرض�ت [ :إن ( أمرنا ف�ي كتاب�ه بطل�ب ال�شفاء من�ه وح�ده ، فق�ال تع�الى  ْ ِ َ َ ِ َ
ِفھ��و ي��شفين  ِ ْ َ َ ُ �شعراء ]َ��ؤ,ء ا ٨٠ال��ال ھ��ا ب��وا أن (، فم��وريين تناس��ده لقب��و وح� ھ

ُأم�ن يجي�ب الم�ضطرَّ إذا دع�اه { : ، قال تعالى دعاه اذا يشفي ويجيب المضطر َُ َ َ ِ َ ْ ْ َُ ُِ َّ
َويكشف السُّوء ويجعلكم خلفاء ا8رض أإلهٌ مع هللا قليg ما تذكرون  ُ َّ َ َ ََ َّ ِ ِ َّ ًِ َ ََّ َ ْ َ َ َِ َ َِ ْ ْْ ُ ُ ُ َ َ َُ   ، .٦٢النمل}ْ

                                                 
 . سبق تخريجه )  1

 ١٤٨ص)اقتضاء الصراط المستقيم(ابن تيمية) 2

  ] ) .٢١٠[   / إغاثة اللهفان ( ابن القيم )  3

 ٥١١ص)الجامع الفريد) 4
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ض�ى ي�أكلون ت�راب ويذكر المؤرخ الح�ضرمي ص�&ح البك�ري أن بع�ض المر
  . راجعونإليه وإنافان �   ١القبور لطب الشفاء

  :تقربا ح لھابالذ)١٣
م�ن ذل�ك  ح�ذر وق�د  المقدس�ة،لeض�رحةمن الشرك با� تقديم قرابين الذبح  إن

باللعنة لكل من ذب�ح ذبيح�ة  �د ّ  بل توع٢)ا3س&معقر في  ,(بقوله �النبي 
  ٣)ح لغير (لعن ( من ذب(تقربا لغير ( فقال

صرف ُ ت�وا9م�وال  المسلم ليحزن ويتعجب عندما يرى تلك الذبائح والن�ذورإن
  .ً  يتلمظون جوعافانھما9حياءفقراء المسلمين اما، 9موات

  : عندما قالإبراھيموصدق شاعر النيل حافظ  
�درھم�����������ون ب�����������ا , يرزق����������  أحياؤن

�وات   �������رزق ا9م�������ف ت�������ألف أل������ُوب
  

    
�رة������ائمين بحف������ظ الن������ي بح������ن ل�����  م

�صلوات   ������ا ال������ى أعتابھ������ت عل�����  قام

    
�ري ���������ا ويج���������ام لھ���������سعى ا9ن��������ي
�ا������������������������������������������������������������������������������  خلفھ

   
�ات��������را اUي��������ذور وتق��������ر الن�������  بح

    

�اب �����������اب ب�����������ذا الب�����������ال ھ����������ويق
�صطفى�������������������������������������������������������������������  الم

   
�ات������ا الحاج������ضى بھ������يلة تق�����  ووس

    

ًس ا9موات وتت�رك الح�ي ال�ذي , يم�وت ، عجب�ا لھ�ا ّتقد:  9مة ا3س&م فعجبا
َتعلق بعض أبنائھا ب�القبور  u وا�العزي�ز الغف�ور ، وطرق�ت أب�واب الفق�راء  وتناس
   .وھجرت باب الغني الحميد

�ت بأم�ة ا3س�&م انحرافھ�ا ع�ن م�سار ّو( إنھا لم�ن الم�صائب العظ�ام الت�ي حل
�ا ��سلط ( علين��ة ف��شركيات والخراف��ال ال��ي أوح��ھا ف��سليم وانغماس��د ال�التوحي

ة ا3س�&م ب�أعلى أعداءنا عندما اھتز توحيدنا بربنا وقد آن لنا أن نصرخ في أم
د ( سبحانه وتعالى ّ الذي خلالناصح ا9مين صرخأصواتنا برحمة وشفقة كما 
ُوج�اء م�ن أق�صى المدين�ة رج�ٌل :(  تع�الى ف�ي قول�ه  قصته وأبرز شفقته بقوم�ه َ َ َِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ

َيسعى قال يا قوم اتبع�وا المرس�لين ِ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ُ ِ َّ ِ ْ َ ْ اتبع�وا م�ن � ي�سألكم أج�*َ َْ َْ َُ َُّ َّ َ ُ َرا وھ�م مھت�دونِ ُ َُ ْ ُّ َ ً* 
َوم�ا ل�ي � أعب��د ال�ذي فطرن��ي وإلي�ه ترجع�ون ُ َُ َْ ُْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ََ َ َّ ُ ْ ََ ِ أأتخ��ذ م�ن دون��ه آلھ�ة إن ي��ردن *َ ْ ِ ُ ِ ً َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َ َ

حمن بضر � تغن عني شفاعتھم شيئا و� ينقذون ِالرَّ ِ ُِ ِ ُ ُ ٍّ َُ َ ً ْ َْ َْ ُ َُ ََ ِّ ْ َّ وقال  . ] ٢٣ -٢٠يس [  )* َ
َويا  [: ( تعالى ِقوم ما لي أدعوكم إل�ى النج�اة وت�دعونني إل�ى الن�ارَ َّ َّ َُ َِ ِِ ِ َِ َُ ُْ َْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ت�دعونني *َ َ َُ ْ
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8ِكفر باc وأشرك به ما ل�يس ل�ي ب�ه عل�م وأن�ا أدع�وكم إل�ى العزي�ز الغف�ار ِ ِ َِّ َ َْ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ََ َِ ُ ُ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ ْ ُْ َّ ُ* � َ
ُجرم أنما تدعونني إليه ليس له  َ َ ََ َ َْ ِْ ِِ َ َُ ْ َ ََّ َدع�وة ف�ي ال�دنيا و� ف�ي ا~خ�رة وأن مردن�ا إل�ى َ ِ َ َّ َّ َُّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْْ ٌ َ

ِهللا وأن المسرفين ھم أصحاب النار َِّ ُ َ ْْ َْ ْ َُ َ ِ ُِ َّ َ ِ ف�ستذكرون م�ا أق�ول لك�م وأف�وض أم�ري *َّ ْ ْ ََ َ ُْ ُ ُِّ َ َُ َ ُ َُ ُ َ َ َ
ِإلى هللا إن هللا بصيٌر بالعباد ِ ِ َِ َْ ِ َ َّ ََّّ ِ   ٤٤-٤غافر] َِ

 لتقديس أھل الجاھلية لeص�نام ، ٌها التقديس 9ضرحة مشابمحزن أن ھذومن ال
   . !!تعددت ا9سباب والشرك واحد

ًإنم�ا ك�انوا يفعلون�ه لم�ا ي�سمونه وثن�ا ص�نما : ( الذي قال  ١ورحم ( الصنعاني ً
�ّوفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشھدا وا9سماء , أث�ر لھ�ا و, تغي ً ً ر ً

   ٢)المعاني 
���د نظ��ن وق��افظ ب��شيخ ح��دم ال��رف أحم��ديس المنح��ذا التق��ن ھ��ضا م��ي بع� الحكم

  :فقال)معارج القبول ( في لeضرحة
�دا�����راجا أوق�����ر س�����ى القب�����ن عل����  ًوم

   
�سجدا�����ضريح م�����ى ال�����ى عل����  أو ابتن

    
�ارا������������������دد جھ������������������ه مج����������������  فان

   
�صارى������������ود والن������������سنن اليھ�����������  ل

    
�ن�����ن ذا ولع�����ار ع�����ذر المخت�����م ح����  ك

   
�سنن�������ل ال�������ا روى أھ�������ه كم������  فاعل

    
�ى �����د نھ�����ل ق�����رب�����اع القب�����ن ارتف����  ع

   
�شبر���������وق ال���������ه ف���������زاد في��������  وان ي

    
�ر�������د أم�������شرف فق�������ر م�������ل قب������  وك

   
�ر�������ح الخب�������ذا ص�������سوى ھك������  أن ي

    
�وا وزادوا�������د غل�������يھم ق�������انظر أل������  ف

   
�ادوا�������������ا وش�������������وا بناءھ������������  ورفع

    
�ار�����������ر وا9حج�����������شيد واUج����������  بال

   
�صار��������ذه ا9عت��������ي ھ��������يما ف�������  ,س

    
�دوا�������������ا أوق�������������ل عليھ������������  وللقنادي

   
�دوا�������د عق�������ا ق�������واء فوقھ�������م ل������  وك

    
�ص����������اتون����������&م والراي���������  بوا ا,ع

   
�ات�����������ا,عظم الرف�����������وا ب����������  وافتتن

    

                                                 
 صنعاء ، عمل بالدليل وحارب إلىتقل  الصنعاني ، نشأ بكحالن ثم انإسماعيلهو العالم المجتهد محمد بن : الصنعاني )  1

ًهـ وخلف آثارا علمية وأدبية كثيرة رحمه اهللا تع١١٨٢التقليد والخرافات والبدع ، توفي سنة    . إلىّ

   ] ) ١٢٠ص [ دمعة على التوحيد ) (  2
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�ن �������������ات م�������������سوا الحاج������������والتم
�اھم��������������������������������������������������������������������������  موت

   

�واھم��������������م ھ��������������ذوا إلھھ�������������  واتخ
    

  
  

  المبحث السادس
  أسبـــــاب تقديس ا9ضرحـــــــة

�ديس ��ى تق��ا إل��ضرموت وغيرھ��ي ح��وريين ف��ت القب��رة دفع��باب كثي��اك أس�ھن
ً، واتخاذھ�ا عي�دا ، تح�ج إليھ�ا  الرحال لھا ّب عليھا وشداا9ضرحة ، وبناء القب

ًجموع غفيرة من الناس ، حتى ألفوا كتبا في آداب زيارتھا منھا  ٌ ٌ :  
   . ١,بن النعمان) مناسك حج المشاھد ( ــــ ١
الصب الودود إلى ا3له المعبود بسير زيارة نبي ( ھود وسيلة ( ــــ وكتاب ٢
   . ٢لم ُيذكر له مؤلف) 
   . ٣للزيات) السيارة في ترتيب الزيارة الكواكب ( ــــ وكتاب ٣
: ت�أليف )  وا9ولي�اء ا9نبي�اءتحريض ا9غبياء عل�ى ا,س�تعانة ب( ــــ وكتاب ٤

   .٤عبد( الميرغي
�اب)٥��در(وكت��ضود ال��ار المن��ي اخب��ر ف��ود قب��ي ھ��ارة النب��فؤللم)وزي��ي ف: ل�ھم

  عبيدون
   يتقي الدين السبك)ا9نامشفاء السقام في زيارة خير (وكتاب)٦

 ٥ًوفي أرض اليمن تحديدا بدأ تقديس ا9ضرحة ف�ي عھ�د الدول�ة ال�صليحية الباطني�ة
  : التي ھي امتداد لدولة الفاطميين في مصر ومن أوائل المشاھد في اليمن 

�د ) ١��ي زبي��ين ف��شھد الرأس��صليحي) ٢    . م��د ال��ن محم��ي ب��شھد عل��ي ١م� ف
  . صنعاء 
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 ٤١٣مات سنة)ايمان ابي طالب(مصنف منها ٢٠٠نحو

  ] ) .٩٠[ الكشف المبين عن حقيقة القبوريين ص ( المعلم أحمد)  2

  ) . ٧٤( دمعة على التوحيد ص )  3
  ) . ٤٥( المصدر السابق ص )  4

 ) . ٢٩٥(ص ... ) القبورية في اليمن( المعلم أحمد)  5
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  . بلة ِ في جأحمدومشھد الملكة أروى بنت ) ٣
ً ، علما  تقديس ا9ضرحة على يد الصوفية القبوريةوأما في حضرموت فقد بدأ

 من نواحي اليمن كانت على منھج أھل السنة والجماعة أن حضرموت كغيرھا
 والذي قامت لھم دولة فيھا ٢يةضالعقائد المنحرفة كعقيدة ا9باحتى تسللت إليھا 

�م ، ���مة لھ���بام عاص���ة ش���ت مدين���ولة، وكان���م ص���ارت لھ���ي  وص���ة ف�� وجول
�ق ��ب الح��يمھم طال��ان زع��ا وك��ضرموت وغيرھ��دي : ح��ى الكن��ن يحي��د( ب�عب

 ص�نعاء ومك�ة ولك�ن س�رعان م�ا ان�دحرت جيوش�ه إل�ىجيوش�ه والذي وص�لت 
 وع�ادت ح�ضرموت إل�ى ينب�وع ٣.ھ�ـ ١٣٢ودالت دولته على يد ا9مويين سنة 

�ا ��م دخلھ��صافي ث��د ال��ة الالتوحي��سادس وبداي��رن ال��ل الق��ي أوائ��صوف ف��رن الت�ق
 على يد رجل اسمه عبد( الصالح المغربي جاء من المغ�رب ٤السابع الھجري

  ش�رق لغرس بذور التصوف في٥ أبو مدينالمتشيع وقد أرسله الصوفي الكبير
�ضرموت��اح��ضارم  وغربھ��ل الح��ن أوائ��ان م��دعوة  وك��ذه ال��أثروا بھ��ذين ت�ال

  : الصوفية ودعوا إليھا 
   )التصوف في حضرموت رائد( .٦يالفقيه المقدم محمد بن علي باعلو) ١
   . ٨والشيخ باحمران في ميفعة) ٣ . ٧الشيخ سعيد بن عيسى العمودي) ٢
  .  بدوعن ٩والشيخ باعمر في قرية عورة) ٤

                                                                                                                                                                  
يحي مؤمسس الدولة اإلسماعلية الصليحية المرتبطة بالفاطمية في مصر ، امتد نفوذ الصليحين هو علي بن محمد الصل)  1

 .   هـ ٤٥٥ حضرموت سنة إلىفي اليمن 

إنكار رؤية اهللا ) ١: عبداهللا بن أباض وهم فرقة من الخوارج ومن عقائدهم الفاسدة إلىسموا بهذا االسم نسبة : األباضية )  2
واليوم . عدة فرق إلىقولهم بخلق القرآن وانقسمت ) ٣. ل بأن اهللا في كل مكان وهو قول غالة الجهمية القو) ٢. يوم القيامة 

 لهم تواجد في سلطنة عمان وبعض مناطق افريقيا 

 في هذه السنة  انتهت دولة االباضية من حضرموت على يد االمويين كدولة وسلطة ال كفكرالن الفكر يحتاج لفترة اطول) 3

  ) . ٢٨٦[القبورية في اليمن ص (المعلم  أحمد)  4

هو الصوفي الخطير شعيب بن الحسن التلمساني االندلسي ، بعث تلميذه عبدالرحمن المقعد لنشر الصوفية في : أبو مدين )  5
  . ّحضرموت وقبل وفاة المقعد كلف تلميذه عبداهللا الصالح المغربي لنشر الصوفية حضرموت وقد نجح في المهمة 

هـ وتوفي بها سنة ٥٧٤ الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولد بتريم سنة إلىمحمد بن علي بن محمد ، ينتهي نسبه هو )  6
 . هـ ٦٥٣

 . ضريحة إلىهـ وله زيارة حولية ٦٦٠هو سعيد بن عيسى توفي في قرية قيدون بدوعن سنة : العمودي )  7

وله زيارة )بن هادون بن هود.دانيال( وهواألنبياءهاقبرنبي من حاليا إحدى مديريات محافظة شبوة ويزعم القبوريون ان في) 8
   ٣٩٢راجع القبوريه في  اليمن ص>حولية في رجب

  . قرية في الجانب الشرقي من وادي دوعن )  9
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وبعد أن عرفنا ھذه المقدمة نذكر أھم ا9سباب التي أدت إلى تقديس ا9ض�رحة 
  : في حضرموت منھا 

  : الغلـــو في الصالحيــــن ) ١
   . ١ًاحًھو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء مدحا أو قد : ووالغل

ويعتبر الغلو ھو أول باب شر فتح على أھل ا9رض باب الشرك في قوم ن�وح 
ً، وانحرفت البشرية عن مسار التوحيد السليم ، فأرسل ( نوحا 9ھ�ل ا9رض 

َّوق�الوا � ت�ذرن [  :بعد أن ظھر الشرك بسبب الغلو في الصالحين ، قال تعالى  ُ َ َ َ ُ َ َ
ًآلھتكم و� تذرن ودا و� سواعا و� يغوث ويعوق ون�سرا  ً ًْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ْ ََ ُ َ َ َّ َّ َ ُ ق�ال اب�ن ] . ٢٣ن�وح[]ِ

�ى (      :����عب�اس ��ا ھلك�وا أوح��ن ق�وم ن�وح فلم��ماء رج�ال ص�الحين م�ھ�ذه أس
ًابا الشيطان إلى قومھم أن انصبوا إلى مجالسھم الت�ي ك�انوا يجل�سون فيھ�ا أن�ص

   . ٢)ِعبد حتى إذا ھلك أولئك ونسي العلم ُعبَدت وسموھا بأسمائھم ففعلوا ولم ت
ّ م�ن ق�دس أول ھ�م 9نھ�ملقب�وريين ف�ي ك�ل زم�ان ومك�ان فقوم ن�وح ھ�م س�لف ل

   .! وا9موات  ا9ولياء
إي�اكم والغل�و فإنم�ا أھل�ك م�ن ك�ان :( أمت�ه م�ن الغل�و بقول�ه  �ر النب�ي ّوقد حذ

  : من  �ماية ا9مة من الغلو حذرھا النبي ولح ٣)قبلكم الغلو 
  وھو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه : ا,طراء

َي�ا [  :  ق�ال تع�الى . من صفات اھل الكتاب ولھذا ح�ذرنا ( من�هالغلوعلماان  
َّأھل الكتاب � تغلوا في دينكم و� تقولوا عل�ى هللا إ� الح�ق إن ُِ ِِّ َ ْ َْ ْ ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ َ ُ ُُ َ َ ََ َ َْ َم�ا الم�سيح عي�سى ْ ِ ُِ َ َْ

َابن مريم رسول هللا وكلمته ألقاھا إلى م�ريم وروٌح من�ه ف�آمنوا ب�اc ورس�له و�  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُ ُّ ِّ ْ ْ َُ َُ َْ ِّ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ِ َ َ ُ
َتقولوا ثgثة انتھوا خيرا لكم إنما هللا إلـهٌ واحد سبحانه أن يكون له ول َ َ َ ََ َُ ُ ُ َُ ُ َّ َُ َ َْ ْ َْ َ َ َْ ٌْ ِ ِ ُِ ّ َ َّ ً ٌ َ ُ ِد له ما في ُ َ ُ َّ ٌ

gوكي cًالسَّماوات وما في ا8رض وكفى با ِ ِ َِ َ َ َّ ِ َ َ ِ ْ َ َ َ[ * .  
َقل يا أھل الكتاب � تغلوا في دينكم غير الحق و� تتبع�وا أھ�واء [ : وقال تعالى َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َُ ِ َّ َُ َ َ َِّ َ َ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ

ُّقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلو ُّ َُّ َ ََ ًَ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ َْ ٍ بيلْ ِا عن سواء السَّ ِ َ َ َ ْ[ .   
, تطرون�ي :(  �ق�ال  ، ف�ي س�نته المطھ�رة �رنا من�ه المع�صوم ّوك�ذلك ح�ذ

 ١)كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، إنما أنا عبد فقول�وا عب�د( ورس�وله 
 .  

                                                 
  ] ) . ٢٤[ شرح كشف الشبهات ص ( ابن عثيمين )  1

ًودا وال سواعا وال يغوث ( رواه البخاري كتاب التفسير باب )  2 ً . (  
    ) . ١٢٨٢(  في السلسلة الصحيحة رقم األلبانيأورده  ) 3
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 لeحي�اء ولeم�وات ، فھ�ذا عثم�ان ا3ط�راءيحذر أص�حابه م�ن  �وكان النبي 
ش�ھادتي علي�ك أب�ا ال�سائب : ( ل�ت أم الع�&ء في�ه اعندما توفي ق ����بن مظعون 

�ول ��ا الرس��رد عليھ��ك ، ف��ت : أن ( أكرم��ه ، فقال��دريك أن ( أكرم��ا ي��ا : ِوم�ي
�ول ( ��ال : رس��ه ، فق��م يكرم��رم ( إذا ل��ن يك��بحان ( م��ي :"  �س�و( إن

�دا ��ي غ��ل ( ل��ا يفع��ول ( و, أدري م��ك . ٢)ًلرس��ن مال��س ب��ن ان��&أنوع�  رج
عل�يكم :( �فقال له النب�ي  وخيرنا وابن خيرنا وابن سيدنا ياسيدنا محمد يا:قال

 أح�ب عب�د( ورس�وله م�ا ،محمد ب�ن عب�د( أنابقولكم و, يستھوينكم الشيطان 
  ٣)وجل  ( عزأنزلني ترفعوني فوق منزلتي التي أن

ضھم  حت�ى أوص�لوا بع� اكث�ر ا9م�وات ا,حي�اءوفيواليوم غالى القبوري�ون ف�ي
العل�وي الع�دني غ�الى في�ه   بك�رأب�يوھ�ذا ال�شيخ   والكوني�ةإلى مرتب�ة ا9لوھي�ة

و( المستعان على ٤. ) والجن والم&ئكةا3نسشيخ (ـالقبوريون حتى وصفوه ب
  ما يصفون

�ات��احب عين��ي ص��اعرھا ف��ا ش��الى فيھ��ات غ��ذه أبي��ود ٥وھ��ر الوج��ب بفخ� الملق
  :  ، قال ھذا الشاعر ٦الشيخ أبي بكر بن سالم

�ا������������ت واثق������������وثقى إذا كن������������روة ال������������روة الع������������و الع�����������  ًھ
   

�ع��������������ر والنف��������������و الخي��������������ضرا ھ��������������دافع ال��������������و ال�������������  ھ
    

�وادي�����������ي ال�����������ان ف�����������ا ك�����������و,ه م�����������ى ل�����������و المجتب����������  ھ
   

�فع������������������و ش������������������ر و, فيھم������������������ق , وت������������������ن الخل�����������������  ٌم
    

                                                                                                                                                                  
   ) .٣٤٤٥( رواه البخاري رقم )  1
   ) .٦٣٣( رواه البخاري )  2
 )٤٨٠٦(رواه ابوداوود رقم) 3

 ١/٣٠٢ص)تاريخ حضرموت(صالح الحامد) 4

   الميالدي ١٦ القرنإلىيعود تاريخها . كم٨تقع شرق تريم وتبعد عنها: عينات ) 5
هـ وتلقبه الصوفية يفخر الوجود وتاج األكابر ، توفي في عينات ومشهده ومشاهد ٩١٩المولود سنة : و بكر بن سالم أب)  6

                         :تنسب إليه القصيدة الفخرية وهذه بعض أبياتها.ذريته تزار من قبل القبوريين مع زيارة هود وتعرف بالقباب السبع 
  طفيهاأار الجحيم ون***أنا حتف أهل العدل

 )٩٢-٩١كتاب الجواهرص(   للسماء بانيها وأنا*****عرشها والكرسي أنا
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�ردى��������������ف ال��������������و الكاش��������������سرا ھ��������������انح ال��������������و الم�������������  ھ
   

�ع���������������ه الرف���������������ا ل���������������ضراء حق���������������دافع ال���������������و ال��������������  ًھ
    

�ذي�������������ع ال�������������و المرج�������������ى  ھ�������������ز ا9عل�������������و المرك������������  ھ
   

�ع���������������ه الرج���������������ا ل���������������ل حق���������������ل الرس���������������&ك ك��������������  ,ف
    

�دى�������������������������ج إ, إذا ب�������������������������ة الح�������������������������ل كعب������������������������  وھ
   

�ع�������������������ا الرب�������������������زان بھ�������������������ي دار ي�������������������اه ف������������������  محي
    

            
�ا   ��ى فيھ��اذا أبق��ون ، م��ا العي��دمع لھ��ود وت��ا الجل��شعر لھ��ات تق��ن كلم��ا م��ا لھ�ي

  . صاحبھا � العلي العظيم ، بعد أن منح ھذا المخلوق صفات ا9لوھية 
  
  
  : رة ــــم الكافه با,مــــالتشب) ٢

من متابع�ة اليھ�ود والن�صارى ف�ي تق�ديس ا9ض�رحة ، ق�ال  �لقد حذرنا نبينا 
فقالت عائشة ـ�ـ ) لعن ( اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد (  �

ًفلو, ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا: رضي ( عنه ـــ  ُ١ .   
�د��اء وتق��يم ا9ولي��ود فتعظ��ل اليھ��ن فع��و م��ا ھ��ا إنم��اء عليھ��رحة والبن�يس ا9ض

�د ��صارى توج��د الن��ة عن��ة المقدس��ان المدين��ي الفاتيك��ائھم وف��ع أنبي��صارى م�والن
ًكنيسة بطرس وھي أكب�ر كن�ائس الن�صارى من�ذ س�بعة ع�شر قرن�ا وھ�ي قائم�ة 

�ذي يعتب���رس ال���ديس بط���ر الق���ى قب���صدھا عل���سيح يق���واري الم���ن ح���ه م��رون
   . ٢دھمألف شخص في أعيا١٠٠نحو

�م ��ا ا9م��ابھوا بھ��ي ش��ضرموت والت��ي ح��وريين ف��د القب��ة عن��اھر المقدس��ن المظ�وم
  : الكافرة 

                                                 
 . وغيرهم  ) ٦٧( ومسلم  ) ١٥٦( رواه البخاري )  1

   ] ) .١٢٤[ تحذير الساجد ص  ( األلبانيالعالمة )  2
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النھر المقدس في زيارة ھود والذي يعتقدون أن�ه م�ن أنھ�ار الجن�ة والموق�ع ) ١
ما الموقع المقدس لدى الھندوس حيث يجري  يشبه إلى حدمن الناحية الطبيعية 

   .١ندوس للعبادةنھر الكنج المقدس ويحج إليه الھ
 موطئ ق�دم نب�ي ( ھ�ود حي�ث ي�أتي ال�زوار إليھ�ا للتم�سح بھ�ا ًأيضاومنھا ) ٢

مشابھين بھا موطئ قدم نبي ( آدم في جنوب سير,نكا ويبلغ طولھا  ٢والتبرك
ًمترا يسمى جب�ل آدم وبجانب�ه ٢٢٢٤ًسبعون ذراعا على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 

�رب ���دھم 9ن آدم ش��دس عن���ر مق��نھ���من���رھم ويح���ي نظ��ل ه ف���ذا الجب���ى ھ�ج إل
 وك& القدمين وغيرھا ليس لھما س�ند ٣ن للتمسح والتبرك فيهالھندوس والبوذيو

َأفرأي�ت م�ن اتخ�ذ [ : ، إنما ھو الھوى الذي حذر ( منه بقوله ٤شرعي صحيح َ ََّ ِ َ ْ َ ََ َ
ِإلھ��ه ھ��واه وأض��له هللا عل��ى عل��م وخ��تم عل��ى س��معه  ِ ِْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ْ َُ َّ َُّ ُُ ِوقلب��ه وجع��ل عل��ى ب��صره ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ

َغشاوة فمن يھديه من بعد هللا أف�g ت�ذكرون  ُ َّ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َ ً َ ، وك�ذلك ح�ذرنا نبين�ا ] ٢٣الجاثي�ة[]َ
�د ��ه �محم��وى بقول��ن الھ��ا :(  م��روجكم إنم��ونكم وف��دي بط��يكم بع��شى عل�أخ

  . ٥)ومض&ت ا9ھواء 

                                                 
   ] ) .٢٨٧[ الفكر والمجتمع في حضرموت ص ( كرامه بامؤمن )   1
   ] ) .١٤١[ ص ... لكشف المبين عن حقيقة القبوريينا( المعلم أحمد)  2
 . على االنترنت ) ملتقى البحرين ( موقع )  3

  . األلبانيوصححه  ) ١٤( رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم )  4

لم ، ًفي قبة ضريح البدوي بمصر حجر يقدسه ويتبرك به بعض الناس يعتقدون أن به أثرا لقدم النبي صلى اهللا عليه وس)  5
وكذلك اعتقاد البعض أثر لقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم على الصخرة في بيت المقدس وكذلك في مسجد القدم بدمشق 

  ) . ٣٣٠( راجع اقتضاء الصراط المستقيم ص . ًيزعمون به أثرا لقدم نبي اهللا موسى وكله باطل ال أصل له 
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 ٣٩ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  
  
   : الحكايـــــــات المكذوبــــــــــة) ٣

 ھ�ي م�ن ن�سج الخي�ال للت�رويج ١لقد وضع القبوريون حكايات وقصص مكذوبة
�ضريح ��احب ال��ولي وص��درة ال��ات ق��ذه الحكاي��ورت ھ��رحة ، ص��ديس ا9ض�ّلتق

�ر ��وث للزائ��دة والغ��رعة النج��ى س��اس عل��ع الن��وارق لنف��ام بخ��ى القي��ه عل�وقدرت
م وبھذه القصص الكاذب�ة اس�تطاعوا أن ي�ضحكوا عل�ى ع�وام الن�اس ف�ي ت�زيينھ

 ن تيمية ـــ رحمه ( ـــ عن ھ�ذهّتقديس ا9ضرحة لھم وقد تكلم شيخ ا3س&م اب
   . ٢)إما كذب أو غلط أو ليس حجة :( الحكايات بقوله 

  : وإليك بعض ھذه الحكايات المخترعة 
ً وھو أن رج& أعرابيا جاء إلى قبر  :٣قصة العتبي: الحكايـــة ا9ولـــى ـ ١

الس&م عليك :( ًجالسا عن القبر فقال ھذا ا9عرابي وكان العتبى  �الرسول 
ْولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جآؤوك فاستغفروا  [:، سمعت ( يقول يا رسول (  َ ْ َّ َُ ُ َُ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ َِ َّ ْ َ

                                                 
تاج )٣غررالبهاءالضوي)٢المشرع الروي)١:مكذوبة منهاهناك كتب في حضرموت شحنت بالكرامات والحكايات ال) 1

  الجواهرفي مناقب الشيخ ابي بكر تاج االكابر)٥العطاسأحمدتذكير الناس بكالم )٤االعراس
   ] .١٣١[ دمعة على التوحيد ص )  2
  . هـ ٢٢٨محمد بن عبداهللا بن عمرو بن معاوية من أهل البصرة توفي سنة : العتبى هو  ) 3
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حيما  سول لوجدوا هللا توابا رَّ ًهللا واستغفر لھم الرَّ ًِ َّ َ ََ َ َ َّ ّْ ُ َ ََ َُ ُ ُُ َ ْ وقد جئتك مستغفر لذنبي  ]ْ
  :بك إلى ( ثم أنشدًتشفعا مس

�اع �������ت بالق�������ن دفن�������ر م�������ا خي������ُي
�ه����������������������������������������������������������������������  أعظم

   

�اع ��������بھن الق��������ن طي��������اب م�������فط
�م�����������������������������������������������������������������������  وا,ك

    
�اكنه����ت س����ر أن����داء لقب����سي الف���  نف

   
�ود ���������ه الج���������اف وفي���������ه العف��������في
�رم���������������������������������������������������������������������  والك

    
ي�ا عتب�ي :( وم يق�ول ثم انصرف ا9عرابي فنام العتبي فرأى الرسول في الن

�ي��ق ا9عراب��ْالح��ر ل��د غف��شره أن ( ق��رة ) . ه  وب��ة منك��ي حكاي��نادھاوھ� إس
   .١مظلم وجاءت بألفاظ متعددة كلھا , تصح

ً ال�ذي ج�اء زائ�را إل�ى قب�ر  :٢ الرف�اعيأحم�دحكاي�ة : الحكايـــــة الثانيـــــة ـ ٢
�ول ��ول  �الرس��ه الرس��رد علي��ه ف��لم علي��م س��م :  ث��دي ، ث��ا ول��س&م ي��ك ال�وعلي

وھي قصة غير .  الناس مأما أخرج الرسول يده الطاھرة فجعل الرفاعي يقبلھا
   . ٣صحيحة بل ھي مكذوبة

�ـة ٣��ـة الثالثـــ�� الحكايـــ��احب :ـ��ودي ص��سى العم��ن عي��عيد ب��شيخ س��ي أن ال� وھ
يصافح كل من زاره من العلويين من قب�ره وزعم�وا أن م�ن ص�افحه أو قيدون 

   . ٤صافح أو من صافحه فھو من أھل الجنة
ين وضعوا منھا ال�شيء الكثي�ر لتبري�ر ومن تأمل ھذه الحكايات يجد أن القبوري

  .باطلھم فالحاجة عندھم أم ا,ختراع 
  . نعوذ با� من الكذب على ( ورسوله والمؤمنين 

  : المكذوبـــــة  الضعيفة وا9حـــــاديث ) ٤ 
 ومن أسباب تقديس ا9ض�رحة ف�ي ح�ضرموت ا9حادي�ث المكذوب�ة والت�ي لھ�ا 

�اء ��ي إرس��ر ف��صيب كبي��ين��ات ف��ضرموتالخراف��ن ( - ح��ن -دون ورع م� وم
  : ھذه ا9حاديث المكذوبة 

                                                 
 ٢٤٩ص)الصارم المنكي في الردعلى السبكي(الهادي الحنبليابن عبد )  1

هـ والطائفة الصوفية المنسوبة إليه ٥٧٨ بن أبي الحسن المعروف بابن الرفاعي توفي سنة أحمدهو أبو العباس : الرفاعي )  2
 ) .البطحائية  ( ًأيضاتسمى الرفاعية وتلقب 

  . ريط كاسيت في ش) حوار هادئ مع الجفري ( حسن قارئ الحيسني )  3
 .١٠٧ص)العطاسأحمدتذكير الناس بكالم (ابوبكر العطاس)  4
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  . من زار ھود ولو للفضول غفرت ذنوبه ) ١
  . من بشرنا بس&مة الزوار ضمنا له الجنة ) ٢
  . الضحكة في ھود بتسبيحة ) ٣
   . ١إذا أعيتكم ا9مور فعليكم بأصحاب القبور) ٤
َمن حُسن ظنه في حجر نفعه ) ٥ َ .  
   . ٢وجبت له شفاعتي] أي قبر الرسول [ ي من زار قبر) ٦
  .من حج ولم يزرني فقد جفاني ) ٧
   .ضمنت له الجنة  في عام واحدإبراھيم بي أمن زارني وزار)٨
فق�ال ٣يقظ�ة  � بن علي بحر القديمي اجتمع مع رسول ( أحمدومنھا أن ) ٩
�ه : ��ال ل��طة ، فق��& واس��ديثا ب��ك ح��مع من��د أن أس��ول ( أري��ا رس��دثك  أ�ًي�ح

  : بث&ثة أحاديث 
  . البن في فم ا3نسان فتستغفر له الم&ئكة  ٤ما زال ريح قھوة: ا9ول 
ً ليذكر ( بھا كتب من ال�ذاكرين ( كثي�را وال�ذاكرات ٥من اتخذ سبحة: الثاني  ُ

  . ، إن ذكر بھا أو لم يذكر 
�ث ��: الثال��د ( ف��ا عب��ا فكأنم��ا أو ميت��ي � حي��دي ول��ين ي��ف ب��ن وق�ًم �ا ً�ي زواي

 ھ�ذه كلھ�ا أحادي�ث مكذوب�ة عل�ى رس�ول ( ) ،٦ًا9رض حتى يتقطع إرب�ا إرب�ا
� .  

ًم�ن ك�ذب عل�ي متعم�دا فليتب�وأ مقع�ده م�ن :(  �س�مع ھ�ؤ,ء ق�ول رس�ول (  أما  ّ
  . ) ١النار

                                                 
   ) .١٣٠( دمعة على اإلسالم ص )  1
 ] . ٥٢١ -٤/٥٢٠مجموع الفتاوى .[ كل حديث يروى في زيارة قبر فهو ضعيف بل موضوع ( قال ابن تيمية رحمه اهللا  ) 2

  )  عة الشفا( ًوقد جمع بعضا منها العالمة الوادعي في كتابه 

 واالئمة المعصومين األنبياءاتفق قبورية حضرموت مع الرافضة في عقيدة الرجعة وهي امكانية االجتماع بالنبي يقظة وان )3
  )!تشابهت قلوبهم( الدنيا قبل القيامة وهذا يوضح تشابه التصوف مع التشيعإلىاالموات يرجعون 

ولهذا وضعوا لها أحاديث وكان الحبيب ابوبكر العطاس يقول في القهوة لها طابع خاص في موالد  وحضرات حضرموت )  4
  ١١٩ص)العطاسأحمد تذكير الناس بكالم ..) ومن شربهابنية ولمشائخ القهوة البنية )الفاتحة (  حضرة النبي إلى(ورده اخر

حضرمي أكرم عصبان راجع سياحة في التصوف ال( من مات وفي بطنه شئ من القهوة لم يدخل النار٩٧٣ بن علوي تأحمدوقال 
 ) ٥٢ص

 )حبائل الوصل(تسمى السبحة عندقبورية حضرموت) 5

   .١١٩ص) العطاسأحمدتذكير الناس بكالم (ابوبكر العطاس بن عبداهللا الحبشي)  6
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  . ٢)من حدث عني بحديث وھو يرى أنه كذب فھو أحد الكاذبين:(  �وقال 
 .,ء اللھم إنا نبرأ إليك مما صنع ھؤ

 
  
  :  الجھــــــل ) ٥ 

داء ضرب أطنابه في كثي�ر م�ن م�دن ح�ضرموت ف�ي الماض�ي وع�شعش وھو 
 الن�اس أص�بححت�ى )الث�الوث الخطي�ر ( فيھا لقرون طويلة مع الفق�ر والم�رض 

���د الخب��ة بي��ن  ازّكالعجين��م م��يس لھ��رھمل��  أم��ى  ،يء ش��ھلة عل��ة س��صاروا لقم�ف
�وريين��لالقب��ى أوص��ديس ا9وا حت��ى تق��اس إل��ا  الن��شفاء منھ��ب ال��رحة وطل�ض

ًبمن فيھا ممن , يملك لنفسه ضرا والتبرك بترابھا والذبح لھا وإنزال حاجاتھم 
  !! .ًو, نفعا فكيف بغيره 

�الى ��ال ( تع�ْإن ت��دعوھم � ي��سمعوا دع��اءكم ول��و س��معوا م��ا اس��تجابوا لك��م [ :ق َ َ ْ َ ُْ َُ َُ ُ َُ َْ َْ َِ ْ َ َ ُ ُ َُ ْ ِ
َويوم القيامة يكفرون ُ ُ ْ َ َ َِ َِ َْ ْ ٍ بشرككم و� ينبئك مثل خبير َ ِ َِ َُ ُْ ِ ِ َِ ُ ِّ َ َ ْ ُ   ] ١٤فاطر[]ْ

ِومن أض�لُّ مم�ن ي�دعو م�ن دون هللا م�ن � ي�ستجيب ل�ه إل�ى ي�وم [ :وقال تعالى  َِ َ َ ََ َِ ُ ُ َ ْ َّ َ َِ ِ َّ َِّ ِ ُ ُ ْ َْ َ
َالقيامة وھم عن دعائھم غافلون  َ َُ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ُ ُ َ َ   . ] ٥ا9حقاف[]ْ

   : ٣إذ قال في نونيتهو� در ابن القيم ـــ رحمه ( ـــ 
�رآن ����������&م والق����������ة ا3س����������ا محن���������ي
�ن���������������������������������������������������������������������������������������  م

   

�ان�������ي ذي طغي�������صديق وبغ�������ل ال������  جھ
    

 لع�دة أس�باب  ال�سلطناتأب�ان ف�ي ح�ضرموت ويعود انتشار الجھ�ل والخراف�ات
  : منھا 

�ار ) ١��يم احتك��اعتھا أن التعل��ع وإش��ات المجتم��ة طبق��ة دون بقي��ي طبق��يم ف�        التعل
 إل�ى ع�زوف الكثي�ر ع�ن العل�م وانغماس�ھم ف�ي يضعف القلب مما أدى) ك ّير( 

  .   من يجيد القراءة والكتابة فيھم قليلأصبححتى .ا9مية 
وش�بام وس�يئون   كت�ريم : الح�ضرية بعض الم�دناقلة مدارسه ومشايخه عد) ٢

  . متأخرة عقود إلىًمث& ، أما ا9رياف والمناطق النائية فبقيت على جھلھا 

                                                                                                                                                                  
  ) .٣٢٧٤( رواه البخاري رقم )  1

  ) .٢٦٦٢( رواه مسلم في المقدمة والترمذي رقم )  2

  ] ) .٩٧[ النونية ص ( ابن قيم الجوزية )  3
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 التي صرفت الناس عن طلب العل�م إل�ى طل�ب ١ا9وضاع المعيشية الصعبة) ٣
ا ّلم�لقمة العيش ، مما حدا بكثير من أبن�اء ح�ضرموت إل�ى ال�سفر والھج�رة ، و

  : يبلغ بعضھم الحلم مع شدة ذكاء بعضھم وصدق من قال 
  

�ضرميا��������ا ح��������ت يوم��������و ثقف�������ًول ً  
�ا   ���������ي النابغين���������ة ف���������اءك آي��������  لج

    
�ة ال) ٤��روب القبلي��ى والح��ضرموتالفوض��ن ح��ت م��ي جعل��لت��سرحا لقبائ� ً م

�و��د ص��ضرموت وق��ي ح��ا ف��ا آمن��يم مكان��رك للتعل��م تت��احرة ل��لطنات متن�ّوس ً ر ً
ًكلم�ا داوي�ت جرح�ا (  ھ�ذه النزاع�ات بقول�ه ٢السلطان الكثي�ري ب�در أب�و ط�ويرق

   . ٣ )ٌسال جرح آخر
�صب ) ٥��وت : التع��صب الممق��سبب التع��ات ب��ذه الخراف��ن ھ��ر م��خت الكثي�رس

ًح ولكنھم لم يألوا جھ�دا ف�ي محاربت�ه ، وق�د للقبوريين مع أن طريق الحق واض
َّبل قالوا إن�ا [ :ذم ( المشركين في كتابه لتعصبھم ل{باء وا9جداد ، قال تعالى  ِ ُ َ ْ َ

َوجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مھتدون  َ َُ َ َ َْ ُّ ِ َِّ َ َ ََّ ِ َ ٍَ ُ َ    . ]٢٢الزخرف[]َْ
  : له ورحم ( ابن القيم الذي وصف التعصب وذمه بقو

�ن  �����������وبين م����������ن ث����������ر م���������rوتع
�سھما���������������������������������������������������������������������  يلب

   

�وان�������ة وھ�������ردى بمذل�������ى ال������  ٍيلق
    

�ب ��������ل المرك��������ن الجھ��������وب م�������rث
�ه����������������������������������������������������������������������������  فوق

   

�ان�����ست الثوب�����صب بئ�����وب التع����  ث
    

�ة������ر حل������صاف أفخ������ل با9ن�����  rوتح
   

�اف �������������ا ا9عط�������������ت بھ������������زين
�ان������������������������������������������������������������������  والكتف

    
�شية ������������عارك خ������������ل ش�����������واجع
�ع������������������������������رحمن م�����������������������������  ال

   

�ذا �������������ول فحب�������������صح الرس������������ن
�ران�������������������������������������������������������������������  ا9م

    
    

                                                 
انه يستثنى من ذالك اهل حضرموت النهم اهل ضنك في ..)وان منكم االواردها(زعم ابوالحسن البكري عند تفسيراالية) 1

   ٧٢ص)للعيدروستاريخ النور السافر(راجع كتاب)المعيشة
ب خمسين سنة ، وفي هو السلطان الكثيري المشهور بدر بن عبداهللا بن جعفر بو طويريق حكم ما يقار: بدر أبو طويرق )  2

  . هـ ٩٧٧آخر حياته قذف به ابنه في السجن فمات فيه سنة 
  ] ) .٢٩٧[ الفكر والمجتمع في حضرموت ص ( كرامة بامؤمن )  3
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 ٤٤ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

   :الرؤى المكذوبة طحات والشالمكاشفات و) ٧
�ن  ��ون ع��ددھا القبوري��ة ح��ضرموت القديم��رحة ح��ن أض��ر م��ب أن الكثي�العجي

�فات��ات والمكاش��ق المنام��ود و١طري��ر ھ��شر كقب��ن ب��اد ب��صحابي  عب��ر و ال�قب
  .  ٣ في حضرموت٢المھاجر

�و��شف ھ��اب  : والك��ى وراء الحج��&ع عل��ور ا3ط��ة وا9م��اني العيني��ن المع�م
ًالحقيقية وجودا وشھودا  وتكون المكاشفات يقظة بعكس الرؤى تكون في النوم ٤ً

9نھ�ا تن�اقض ً اص&وھي من تلبيس إبليس على ھؤ,ء القبوريين و, يؤخذ بھا 
�ذه ��ض ھ��لت بع��د وص��سنة وق��اب وال��الف الكت��د وتخ��و التوحي��دين وھ��اس ال�أس

  .إلى الشطحات المكاشفات 
عل�وي ب�ن الفقي�ه :  ذكر صاحب المشرع الروي أن الشيخ عبد( باعب�اد س�أل 

  :ظھر لي ث&ث : فات فقال المقدم عما ظھر له من المكاش
�إذن ) ١ ��ت ب��ي وأمي��ون ) ٢. (أحي��ن فيك��شيء ك��ول ال��ا ) ٣. أق��رف م�وأع

  . سيكون 
   . ٥نرجو منك أكثر من ھذا: فقال له باعباد 

دخ�ل   مليب�ارإل�ىوص�ل   الحبيب عبد( بن عم�ر ب�ن يحي�ى لم�اأنً أيضا ومنھا
�ى الح���ھل عل���ن س���وي ب���ب عل���رأىبي���صاويرف���ه ت���ي بيت���ة  ف���ا وديك�� وغيرھ

 ي�نفخ أنيكلف صاحب الت�صاوير ي�وم القيام�ة :يقول � جدكم إن يامو,نا:فقال
ف�نفخ الحبي�ب ، , :فق�ال ذل�ك؟  غي�رءش�ي ع�اد:فيھا الروح فقال الحبي�ب عل�وي

تغرد فسلم الحبيب عب�د( ب�ن عم�ر   الديكة تصرخ والطيورفإذا تلك التصاوير
  ٦) حالهله

                                                 
  هجرية٧١٩ت)عين المكاشفين(عبدالرحمن بن علي السقاف الملقب)١:ممن له دور بارز في كشف االضرحة في حضرموت) 1
  للهجرة٨٦٥-٨١١)سلطان االولياء(روس الملقبعبداهللا بن ابي بكر العيد)٢
هـ ٣١٨ حضرموت سنة إلى بن عيسى بن محمد العريضي جد العلويين في حضرموت قدم من البصرة أحمدهو : المهاجر )  2

ويعتبر عبداهللا بن ابي بكر العيدروس هو اول من اظهر واكتشف قبر جده المهاجر في القرن الثامن في . هـ ٣٤٥توفي سنة 
  ٢٧٨ص)الفكر والمجتمع في حضرموت بامومن(يسة ثم بنيت عليه قبةالحس

  ] ) .٢٧٨[ الفكر والمجتمع في حضرموت ص ( كرامة با مؤمن )  3

   ] ) .٢٩[  المعلم الكشف المبين عن حقيقة القبوريين ص أحمد)  4
 ٣٧٣ص)غررالبهاءالضوي ودررالجمال البديع البهي(محمدبن علي بن علوي بن خردباعلوي )٧

 ١٥٥ص) العطاسأحمدتذكير الناس بكالم (ابوبكر العطاس) 6
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 ٤٥ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

 من ھذه ١ أبو بكر بن عبد الرحمن بن شھابالحضرميوقد سخر الشاعر
  :    بقولهالسلوكيات الخاطئة 

�ذه ���������ن ھ���������ى ( م���������شكو إل��������  ن
   

�اه �������ن رم�������كوى م�������اء ش������الغوغ
�ان����������������������������������������������������������������������  الزم

    
�را ������بحة أو م������اكر ذي س������ن م�����م

  ء
   

�ي&ن����������سا وذي ط����������ارئ ھم���������  ًق
    

�ات ����������وى الكرام����������باكھم دع���������ش
  وال

   

�ي �����������ر المرائ�����������شف وتزوي����������ك
�سا��������������������������������������������������������������������  نالح

    
�ه�����ي نوم�����ار ف�����رى المخت�����ذا ي����  ھ

   
�ان�����������������ستخبره بالعي����������������  وذاك ي

    
�اعھم��������ض أتب��������ن بع��������ه م�������  كأن

   
�ان وآن�������ل مك�������ي ك�������ضر ف������  يح

    
�رزخ�������ن ب�������ر ع�������نھم المخب������  وم

   
�&ن������عيد ف������قي أو س������وتى ش�����  ٌالم

    

  : الدينيـــــــــة حب الزعامــــــــــة ) ٨
���ة الديني��ي الزعام��د ف��شاركھم أح��ضرموت أن ي��ي ح��صوف ف��ل الت��ض أھ�ة رف

لحضرموت فھم صناع القرار وإليھم تع�ود المرجعي�ة الديني�ة دون غي�رھم فھ�م 
�اء��اء والفقھ��ة و العلم��اس بقي��مالن��تھم  لھ��ي طبق��يم ف��روا التعل��ذا احتك��ع ، ولھ� تب

ويكفي بقية الناس بدايات الدين أما التبحر في علوم الدين فھذا من اختصاصھم 
 .  

مث�ل ( ا9س�ماء ال�شريفةو  الجميلة ا9لبسة حتى وفي فترة من الفترات احتكروا
�سين���سن وح���م ح���ماء ..)اس���سمى با9س���سيط إ, أن يت���سان الب���ق لsن�� و, يح

المصغرة وھ�ذه ھ�ي العن�صرية الت�ي حاربھ�ا ا3س�&م وق�د م�ضت ح�ضرموت 
ًردحا من الزمن على ھذا حتى نشر ( دعوة أھ�ل التوحي�د ف�ي أرجائھ�ا ال�ذين 

                                                 
هـ تظهر في بعض أشعاره ١٣٤١هـ بحضرموت وتوفي بالهند سنة ١٢٦٢هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب ولد سنة )  1

  النزعة الشيعية ومنها
  انماالمولى علي وهــو في             ملكه الواسع يبدي ويعيد

  ) ٢/٤٥٨ادوار التاريخ الحضرمي.          (والشيخ    عثمان موالي وعبــيدوله الصديق والفاروق 
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 ٤٦ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

�وإل�ى نب�ذ الب�دع والخراف�ات سلف ال�صالح دعوا الناس إلى التمسك بم�ا علي�ه ال
  .والشركيات 

�لف����ن س����اع م����ي اتب����ر ف����ل خي���  وك
�ف   �����ن خل����اع م����ي اتب����ر ف����ل ش���  وك

    
  

ً وأظھ�رت لھ�م ظھ�ر المج�ن بع�د أن رأت ف�يھم خط�را ١فغضبت منھم الصوفية
�أتي ��وم ي��ضرموت والي��ي ح��ة ف��رون طويل��ه لق��ي بنت��ة الت��ا الديني��ى زعامتھ�عل

ب�ت r فوقف�ت ض�دھم وأل بھ�ذه ال�سھولةت أق�دامھم تح� م�نّھؤ,ء ليسحبوا الب�ساط
�ق���صر الح���ى ( إ, أن ين���ن أب���اس ، ولك���اع الن���يھم رع���ه عل���بح وأھل�� ، فأص

 يصيح عل�ى نف�سه وأصبحً  عزلة واختناقا في حضرموت يعيشالتصوف اليوم
ً حضرموت حتى في مناطق العمق لھم كتريم مث& لم تسلم م�ن  معظم مدن في

  . وجود كثيف 9ھل السنة 
   الحمد والمنةوالفضل في ھذا كله � وحده فاللھم لك

  :قلة العلماء الربانين)٩
 في حضرموت قلة العلم�اء ا9ضرحة تقديس إلى أدت كذلك التي ا9سباب من 

�ذين ��انين ال��أمرونالرب��ري��ن المنك��ون ع��المعروف وينھ��ن   ب��ر م��ور كثي��ع ظھ�م
�ة���ذين ا9ئم���ضلين ال���ديس  الم���ا تق���وا لھ���رحةزين���ي  والغا9ض���و ف���اءل�� ا9ولي

�د��صالحين وق��ي  وال��نھم النب��ذر م��ه �ح��وف إن(بقول��ا أخ��اف م��ى أخ��ي عل� أمت
  ٢) المضلينا9ئمة

�ضھم ���م بع���د زع���مولق���ا ,أنھ���ون علم���ى   يملك���ه حت���اءيملك���و ا9نبي���م (وھ��العل
  :بعضھم نشدأو) بساحلها9نبياءنا بحرا وقف ضخ(حتى قال احدھم)اللدني

  ت عليھم بعلم الخرق    برز***خاطبوني بعلم الورق   إذا
�ؤ,ء ��شرع ھ��ةف��لطان،لeم��ن س��ا م��زل ( بھ��ا ان��ادات م��اب   عب��ن ب��ك م�وذل

  ٣)من استحسن فقد شرع(قال  الشافعي عندماا3ماما,ستحسان ورحم ( 
و�   ف�ي المح�دثات وا,نحراف�ات العقدي�ة،أوقعوھ�ا وكذلك من باب ح�ب الخي�ر

  ٤)لم يصبهكم من مريد للخير (عندما قال�در ابن مسعود 
                                                 

من يقرا تاريخ التصوف في حضرموت يجد ان التصوف لم يستطع ان يعيش بمفرده مالم يكن له سند قوي يتكئ عليه ) 1
  مصلحته وااليام شاهدة على ذلكفقديما احتمى بالقبائل والسلطنات اما اليوم فانه يتكيف مع  كل نظام  حكم جديدويتلون حسب

  )٢٢٢٩(صحيح ابي داوود) 2
  ١٢٠ص)علم أصول البدع(علي بن حسن عبد الحميد) 3
  بسندصحيح)١٩١( السننإلىوالبيهقي في المدخل )١٢٦(رواه الاللكائي) 4



 

 
 www.soufia-h.comحملت هذه المادة من شبكة صوفية حضرموت                   

 ٤٧ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

 يصلي تطوع�ا ً رج&رأى -رحمه ( –وھذا التابعي الجليل سعيد ابن المسيب 
 فقال له أيعذبني ( على الص&ة؟: فقال حتى , يعذبه (بعد طلوع الفجر فنھاه

  ١)ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة ,(: 
�يس ��ل ول��سن بالعق��ل مستح��سان ك��ه ل��ع ب��سدد قط��يم م��واب حك��ن ج��ه دره م�فلل

   .الدليل والنقلب
  
  

  
  

  
  المبحث السابــــــــع

  شبھـــــــــــات المقدســـــــــــين لeضرحـــــــــة
���د تعل��م ّلق��ولت لھ��وت ، س��ت العنكب��ن بي��ى م��ة أوھ��شبھات واھي��ون ب�ّق القبوري

�صون ��اء المخل��انبرى العلم��رحة ، ف��ديس ا9ض��ا تق��ن خ&لھ��سھم م��دمغون أنف�ي
ة قوي�ة ، وق�ل ّن حججھا الواھية بحجج علمي�ّندون عوارھا ويدحضوباطلھا ويف

ٌأن يخلو زمن من العلماء المجددين والخلوف الصالحين وقد ألف العلماء ً قديما َ
  :ومن ھذه المؤلفات ً كتبا في الرد على ھؤ,ء ًوحديثا

  . ,بن تيمية في ا,ستغاثة الرد على البكري ) ١
  . الرد على ا3خنائي ,بن تيمية ) ٢
  . لھفان من مصايد الشيطان ,بن القيم إغاثة ال) ٣
  . الصارم المنكي في الرد على السبكي ,بن عبد الھادي ) ٤
   . ٢كشف الشبھات محمد بن عبد الوھاب) ٥
  . . تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لeلباني ) ٦
  :  علماء اليمن لفات بعض مؤمن و
   .الصنعاني ميرا9 ,بن ا3لحاد أدرانتطھير ا,عتقاد عن ). ١
   .شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ) ٢

                                                 
  رواه عبدالرزاق والبيهقي واسناده صحيح) 1
هـ ، حارب الخرافات والوثنيات والبدع ١١١٥امع البدعة ولد سنة هو شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب ، ناصر السنة وق ) 2

ً الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ، لقب أعداؤه دعوته بالوهابية حقدا وبعضا إلىودعا األمة  ً .  
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 ٤٨ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  .السيف الباتر 9عناق عباد المقابر لsرياني) ٣
   .١الجنة في الرد على أعداء السنة للمحدث مقبل الوادعيرياض ) ٤

 حسين بن مھدي للع&مة في مناھج الحق والصواب ا9لبابمعارج )٥
  .النعمي

   السلف للشيخ الداعية محمد بن علي بافضلة طريقإلىدعوة الخلف )٦
 . المعلم أحمدللشيخ القبورية في اليمن ) ٧
  .٢( بن عوض بكيربداد من سيء ا,عتقاد للشيخ عؤتطھير الف)٨
   . بن محمد العبادي صاحب منظومة ھداية المريدأحمدالع&مة )٩

  : له و� در ابن القيم ـــ رحمه ( ـــ إذ وصف تلك الشبھات بقو
  ـــــن البرھـــــــانت مـوجعــاجع عريـــ ** ـراقع, يفـــزعنك قعــــــاقع وفــــ

م�ا م�ن :( وھذه ال�شبھات الواھي�ة ت�ذكرنا بق�ول ش�يخ ا3س�&م ــ�ـ رحم�ه ( ــ�ـ 
   . ٣) عليه ليست له  حجة كانتإنسان يأتي بحجة يحتج بھا على الباطل إ,

ُحجـــــــج تھـــــــافت كال ٌحقـــــــا وكــــــل كاسر** زجــــاج تخالھا َ ٌ   مكسور ً
  : ومجموع ما استدل به القبوريون , يخلو من أحد ھذه ا9مور اUتية 

 . إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة ) ١
  . إما قصص باطلة مكذوبة وھي كثير ) ٢
  . وإما آيات وأحاديث صحيحة تأولوھا بدون علم ) ٣
  . ًأص& ًوإما آثارا , تصح) ٤

ــ�ـ رحمھ�م ( ًوإليك بعضا م�ن ھ�ذه ال�شبھات الكثي�رة م�ع ردود أھ�ل العل�م ـــ�ـ 
  : عليھا 

  : الشبھــــــة ا9ولــــــى 
�ول  ��اؤھم أن الرس��سجد  �ادع��لى بم��راھيم أو ص��ل إب��ر الخلي��د قب��لى عن�ص

  . الخليل 
  : الجواب 

                                                 
 في  دورماج بصعدة ولههـ في د١٣٥٢هو أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي محدث اليمن ولد سنة : الوادعي )  1

 . هـ ١٤٢٢ًنشر السنة في ارض اليمن حديثا ، توفي رحمه اهللا سنة 

  
مثالب الزوار :ه في غيل باوزيرويعدواحدا من رجال االصالح في مجال القضاء الشرعي بحضرموت من مولفاته١٣١٤ولدسنة 2

 ه١٣٩٩ورسالة الدفوف في المساجدتوفي سنة

  ] ) .٦٧ص [ شرح كشف الشبهات ( ابن عثمين )  3
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 ٤٩ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

   . ١بت عند أھل العلمفإن ھذا الحديث غير ثا: قال ابن تيمية ـــ رحمه ( ـــ 
  : الشبھــــــــة الثانيـــــــــــة 

: بع�د وفات�ه بم�ا روي ع�ن عائ�شة  �استد,لھم على جواز التوسل بقبر النب�ي 
انظروا قبر النبي : أن أھل المدينة أصابھم قحط شديد فشكوا إلى عائشة فقالت 

�ق��سماء س��ه وب�ين ال��ون بين��ى , يك��ى ال�سماء حت��وة إل��ه ك��ال ف�اجعلوا من�: ف ، ق
  .] رواه الدارمي [ ) ًففعلوا ، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت ا3بل 

  :وابـــالج
وما روي عن عائشة من فتح الكوة من قب�ره :( قال ابن تيمية ـــ رحمه ( ـــ  

إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح و, يثبت إسناده وإنما نقل ذلك من ھ�و 
   .٢)معروف بالكذب 

  : ھــــــة الثالثــــــــــة الشب
  . إذا نزلت به شدة يجيء إلى قبر أبي حنيفة يدعو عنده قولھم أن الشافعي 

  : الجـــــــواب 
، إذ لم يكن ببغداد قبر ھذا كذب على الشافعي :( قال ابن تيمية ــ رحمه ( ـــ 

 ٣) ( ًينتاب إبان دخول الشافعي ولم يكن ھذا معروفا في عھد الشافعي رحم�ه
 .  

  : الشبھــــــــة الرابعــــــــــة 
ُق�ال ال�ذين غلب�وا  ... [:استد,لھم عل�ى بن�اء الم�ساجد عل�ى القب�ور بقول�ه تع�الى  َ َ َ ِ َّ َ َ

ًعلى أمرھم لنتخذن عليھم مسجدا  ِ ِْ َّْ ِ َِ َ َ ََ ََّ َّ َ ْ ِْ   ] .٢١الكھف[]َ
  : الجـــــــواب 

�ة ��رى الع&م��انيانب��را9لب��ـ ي��ه ( ــ��ـ رحم��ة ردود  ــ��شبھة بث&ث��ذه ال��ى ھ�د عل
  : ناصعة 

  . الصحيح أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ) ١
 من قبل�ي ، ف�ذكر ا9نبياءًأعطيت خمسا لم يعطھن أحد من :( 9دلة كثيرة منھا 

رواه [     " )وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة " : منھا 
  ] .البخاري ومسلم 

                                                 
   ] ) . ٣٣٠ص [ التفسير الموضوعي ( ابن تيمية )  1
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زمين با9خذ بما في اUية لو كانت ت�دل عل�ى ج�واز بن�اء الم�سجد عل�ى فلسنا مل
  . كان شريعة لمن قبلنا القبر 

إذا ل�م ي�رد ف�ي : ولو كان ش�ريعة م�ن قبلن�ا ش�ريعة لن�ا ف�ذلك ب�شروط منھ�ا ) ٢
  . شرعنا ما يخالفه وھذا الشرط معدوم ھنا 

  ) . ً مسجدا لنتخذن عليھم:( وغاية في اUية أن جماعة من الناس قالوا ) ٣
ھا أنھم كانوا م�ؤمنين فليس التصريح بأنھم كانوا مؤمنين وعلى التسليم فليس في

ورأى بع�ض  . ١صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل بل الظاھر خ&ف ذل�ك
 ٢, من فعل العلماء الربانيينالعلماء أن ھذا الفعل من عمل الغلبة على ا9مور 

 .  
  : ـــــة الشبھــــــــة الخامســـــــــ

من يستدل على جواز بناء المساجد على القبور بمسجد الرسول الذي فيه قب�ره 
 .  

  : أما ھؤ,ء فقد تصدى لھم الفقيه محمد بن عثيمين ـــ رحمه ( ـــ بقوله : الجـــــــــواب 
المسجد في حياته صلى ( عليه وسلم َإن المسجد لم ُيبن على القبر بل بني ) ١
 .  
  . فن في بيته ُلنبي لم ُيدفن في المسجد بل دأن ا) ٢
�ول ) ٣��وت الرس��ال بي��اق  �أن إدخ��يس باتف��سجد ل��ع الم��شة م��ت عائ��ا بي�ومنھ

  . ھـ في عھد الوليد ٨٨الصحابة بل بعد انقراضھم سنة 
�ه ��ـ بقول��ه ( ــ��ـ رحم��سيب ــ��ن الم��عيد ب��ابعين س��ن الت��ارض م��ن ع��و:( ومم� ل

ال�ه وبي�وت أزواج�ه ومنب�ره ليق�دم الق�ادم نبين�ا عل�ى حتركوا المسجد لن�ا م�سجد 
    ٣)فيعتبر 

�ر ) ٤��ن أن القب��ستقلة ع��رة م��ي حج��ه ف��ه 9ن��د إدخال��ى بع��سجد حت��ي الم��يس ف�ل
ًالمسجد فليس مبنيا عليه ولھذا جعل محفوظ�ا بث&ث�ة ج�دران  وجع�ل ف�ي زاوي�ة ً

�ستقبله ��ث , ي��شمالية بحي��ة ال��ي الزاوي��ركن ف��ث وال��ة أي مثل��ن القبل��ة ع�منحرف
   . ٤ن إذا صلى 9نه منحرفا3نسا
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  : الشبھـــــــــة السادســــــــــة 
  . وھي قبة خضراء على قبره �ب بقبة الرسول ااستد,لھم على بناء القب

  : الجـــــــواب 
ھ�ذا قب�ر الرس�ول :( وقد رد على ھذه الشبھة الصنعاني ـــ رحمه ( ــ�ـ بقول�ه 

ھ�ذا جھ�ل عظ�يم بحقيق�ة : وال قل�ت قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيھا ا9م
 و, و, من أصحابه و, م�ن ت�ابعيھم �الحال ، فإن ھذه القبة ليس بناؤھا منه 

و, علماء ا9مة وأئمة ملته ب�ل ھ�ذه القب�ة المعمول�ة عل�ى قب�ره من تابع تابعيھم 
�نة ��ي س��صالحي ف��&وون ال��و ق��أخرين وھ��صر المت��وك م��ض مل��ة بع��ن أبني�م

  : لقبة من العلماء المتقدمين  وممن أنكر ھذه ا١ھـ٦٧٨
  . ابن تيمية وابن القيم ـــ رحمھما ( ـــ وغيرھم ) ١
�أخرين ) ٢��اء المت��ن العلم��صنعاني و: وم��شوكاني  وال��ة ا ل��اني الع&م��ـ ا9لب� ــ

ومم�ا يؤس�ف ل�ه تل�ك القب�ة الخ�ضراء  :(  ا9لب�اني  الع&م�ةقولرحمھم ( ـــ ي
نوافذ النحاسية والزخارف والسجف وغير ذل�ك العالية وأحيط بالقبر الشريف ال

  ١: ًوممن أنكر حديثا . ٢)����مما , يرضاه صاحب القبر نفسه 
  . كثيروالمحدث اليماني مقبل الوادعي وغيرھم ) ٢ابن عثيمين ـــ ) 

  : الشبھــــــــــة السابعــــــــــــة 
  . ًين نبيا وقبر فيه سبعأن النبي صلى ( عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 

uإننا , نسلم بصحة ھذا الحديث :(  ـــ رحمه ( ـــ ا9لبانيقال : لجـــــــــواب ا
َقُب�ر ( وأخشى أن يك�ون الح�ديث تح�رف عل�ى أح�دھم فق�ال  ) . ص�لى ( ب�دل ) َ

ًالثاني ھو المشھور في الحديث الحسن عن اب�ن عب�اس مرفوع�ا ق�ال 9ن اللفظ 
  . ٣)ًنبيا صلى في مسجد الخيف سبعون :( 

  : الشبھــــة الثامنــــــــــة 
 في الحجر في المسجد الحرام وھو أف�ضل م�سجد يتح�رى ال�ص&ة إسماعيلأن قبر 

  . فيه 
 أو غي�ر إس�ماعيلل�م يثب�ت ح�ديث مرف�وع أن  :  ( ا9لبانيقال : الجــــــــواب 

ة ال�سن دفنوا في المسجد الح�رام ول�م ي�رد ش�يء م�ن ذل�ك ف�ي كت�اب ا9نبياءمن 
المعتمدة وذلك ع&مة ك�ون الح�ديث ض�عيف ب�ل مرف�وع عن�د بع�ض المحقق�ين 
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وأن القبور المزعوم وجودھا في المسجد الحرام غير ظاھرة و, ب�ارزة وبھ�ذا 
 علي�ه ال�س&م وغي�ره إس�ماعيلوفيه أن ص�ورة قب�ر (  :أجاب الشيخ علي القاري بقوله 

  : ة التاسعــــــــــة الشبھـــــــــ .١)مندرسة ف& يصلح ا,ستد,ل بھا 
ًبناء أبي حبذل مسجدا على قبر أبي بصير ـــ رضي ( عنه ـــ في عھد النب�ي 

� .  
  : الجــــــــــواب 

 ل�ه إس�ناد تق�وم الحج�ة ب�ه س رد ثبوت البناء المزعوم من أصله 9نه ليا9لباني
   . ٢ولم يروه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرھم

  : ـة العاشـــــــــــــرة الشبھــــــــــ
�ل ��ورھم بتوس��ي قب��ا9موات ف��لھم ب��واز توس��ى ج��ستدلون عل��ون ي�بع�ض القبوري

  . سيدنا عمر بالعباس 
�ـواب ��ي ( : الجـــــــ��ـ رض��اس ــ��اب بالعب��ن الخط��ر ب��ل عم��ي توس��اء ف��ا ج�م

عنھما ـــ ف�إن عم�ر توس�ل ب�دعاء العب�اس وھ�و ح�ي ول�م يتوس�ل بشخ�صه 9ن 
�دعاء ال��ل ب��ون التوس��شرط أن يك��شروع ب��ل الم��ن التوس��وع م��ي ن��ل ح�المتوس

ٌبدعائه رجل صالح حي ٌ٣.   
  : الشبھــــــة الحاديـــــــة عشــــر 

زعمھم أن سؤالھم أرباب المقابر إنما ھو لطلب ال�شفاعة م�نھم , عب�ادتھم فھ�م 
  . واسطة بينھم وبين ( 

  
  : الجــــــــــواب 

َما نعب�دھم إ� ليقربون�ا إل�ى ( ... :  قال المشركون ( أكبر إنھا السنن قالوا كما ِ َِ َُ ُ ُِّ َ ِ َّ ْ ُ ُ ْ َ
َهللا زلفى ْ ُ ِ   وأن ( تعالى سمى اتخاذ الشفعاء شركاء  ] ٣: الزمر  [  ... )َّ

ھم و� ي�نفعھم ويقول�ون ھ�ـؤ�ء :( قال تعالى  ُويعبدون م�ن دون هللا م�ا � ي�ضرُّ ُ ُ َُ َ َُ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ ِ ِّ ِ ْ
ُش��فعاؤ َ َ ِنا عن��د هللاُ ِّ َ �ونس  [  ... )َ��ضاو] ١٨ي��ه  أنًأي��إذن من��ده وب��شفاعة � وح� ال
   . ٤ عن الشافع والمشفوع لهورضا
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ًقل c الشفاعة جميعا:( قال تعالى  ِ َِ ُ َُ َ َّ َّ َ و�:(وقال تع�الى  ] ٤٤الزمر  [  ... )ِّ ُ تنف�ع َ َ َ
ُالشفاعة عنده إ� لمن أذن ل�ه َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ِ ُ ُ َ وأن ( س�بحانه وتع�الى أعط�ى  ] ٢٠ س�بأ [  ... )َّ

َو� ت�دع م�ن دون هللا م�ا � :(  الشفاعة ونھانا عن دع�ائھم ، ق�ال تع�الى ا9نبياء ْ ََ ِ ِّ ِ ُ ُ َ َ
ك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين  َينفعك و� يضرُّ َ َ َ َِ ِ َّ ِّْ ً ِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ   ] . ١٠٦يونس [)َ

  : الشبھـــــة الثانيـــــة عشــــر 
 توسلوا بجاھي فإن جاھي عند ( عظيم:(  بحديث ا9نبياءھم على جواز التوسل باستد,ل

 . (  
   . ١ ـــ رحمه ( ـــ أن ھذا الحديث , أصل لها9لبانيذكر : الجــــــــواب 

  : الشبھــــــــة الثالثـــــــــة عشر 
�ورھم ��ي قب��اء ف��ا با9ولي��تغاثة مطلق��واز ا,س��ى ج��تد,لھم عل��أن الًاس��وم ب��اس ي�ن

  ... ًالقيامة يستغيثون بآدم ونوحا وإبراھيم 
  . فھذا يدل على أن ا,ستغاثة بغير ( ليست شركاء : قالوا 

  : الجــــــــواب 
 يقدر على فعل ھذا الشيء فھ�ذه اس�تغاثة ج�ائزةخلوق حي مبأن ا,ستغاثة /أو,

 .  
ِفاستغاثه الذي من شيعته :( ...قال تعالى  ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ َ ْ    . ] ١٥القصص [  . ) ..َ

�ا ���ستغيثوا ب/ًثاني���م ي���اس ل���ؤ,ء الن���اء أن ھ���نھم ا9نبي���شدة ولك���نھم ال���وا ع�� ليزل
  . يستغيثون بھم عند ( 

 من باب طلب دعائھم إلى ( أن ي�ريح الخل�ق م�ن ا9نبياء بماستغاثتھأن / ًثالثا 
   . ًوليس دعاء لھم بل طلب دعائھم لربھم وھذا جائز. ھذا الموقف العظيم 

  : الشبھـــــــة الرابعــــــــــة عشــــــر 
يحتج القبوريون على توسلھم با9موات أن الكفار في الجاھلية عباد أص�نام أم�ا 

  . يعبدون أصحاب القبور   ف&ھم
  : الجـــــــواب 

طلب المدد والبركة من الميت ھو في الحقيقة دعاء كما كانت أھل الجاھلي�ة إن 
ًما و, فرق بين الصنم ال�ذي يعب�ده الم�شركون ق�ديما والقب�ر تدعوا أصنامھا تما ً

فالقبر والصنم كلھا طواغيت إذا ُعبدت من دون ًالذي يعبده بعض الناس حديثا 
  .( , فرق بينھما 
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ًفغاية المشركين قديما وعباد القبور حديثا واحدة وھي دعاء غير ( وھو شرك ً١ 
 .  
 
 
 

  : شـــر الشبھــــة الخامســـــــة ع
ادعاؤھم على جواز التمسح بالقبور أن ابن عمر ــ�ـ رض�ي ( عنھم�ا ــ�ـ ك�ان 

  . رمانة منبر الرسول صلى ( عليه وسلم يتمسح ب
فع�ل اب�ن عم�ر :( أجاب عن ھذه الشبھة الشيخ صالح السد,ن بقول�ه : الجواب 

  : 9مرين ھذا , يستدل به على الجواز 
ھاد منه ولم يقره عليه أح�د م�ن ال�صحابة ب�ل روي أن ما فعله ابن عمر اجت) ١

أن�ه ك�ره أن ي�ضع ي�ده عل�ى :( في مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب 
  ) .المنبر 

أن المنبر الذي كان ابن عمر يضع يده علي�ه إن ص�ح عن�ه إنم�ا ھ�و المنب�ر ) ٢
 ويجلس علي�ه ، أم�ا اUن فق�د تغي�ر المنب�ر ف�& �الذي كان يخطب عليه النبي 

   . ٢معنى لھذا ا,ستحباب
  : الشبھــــــــة السادســــــة عشـــــــر 

استد,لھم على جواز التمسح وتمريغ الوجه بالقبر بقصة ب�&ل عن�دما ك�ان ف�ي 
أما آن لك أن تزورني يا ب&ل ؟ ما ھذه : الشام فرأى الرسول في النوم فقال له 

 �المدين�ة ف�أتى قب�ر الرس�ول ًالجفوة ؟ فانتبه ب&ل حزينا فركب راحلت�ه وق�دم 
وھي ق�صة أخرجھ�ا اب�ن  ، إلى آخره ... فجعل يبكي عنده ويمرغ وجھه عليه 

  .عساكر في تاريخ دمشق
  : الجـــــــواب 

ھذا أثر غريب منكر إسناده مجھول وفي�ه :( قال ابن عبد الھادي ـــ رحمه ( ـــ 
  ) .انقطاع 

  .١) وضع ھي قصة بيuنة ال :( ٣وقال الحافظ بن حجر
                                                 

  .٥٠٧ص) جامع الفريدال) 1

  ] ) .٦٣ص [ تنبيه زائر المدينة ( صالح السدالن )  2

هـ ٨٥٢هـ وتوفي سنة ٧٧٣ بن علي بن محمد الكنائي العسقالني األصل المصري المولد والمنشأ ولد سنة أحمد الحافظهو)  3
.  
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�شر ���سابعــــة ع���شبھــــــــة ال���وريين : ال���بھات القب���ن ش���ضام���ن ًأي���ر ب�� أن عم
الخطاب ضرب خيمة على قبر زينب بنت جحش وكذلك مثله عثمان بن عف�ان 

  . ًضرب فسطاطا على قبر الحكم بن أبي العاص 
  : الجــــــــواب 

ر فع�ل ھ�ذا م�ن قصة عمر فقد جاءت بألفاظ متع�ددة جميعھ�ا مبني�ة عل�ى أن عم�أما 
أجل وقاية الحفارين من الشمس في ذلك اليوم الصائف ھذا إن صحت ھذه الرواي�ة 

 .  
 م�ن حي�ث الم�راد با3ض�افة أنھ�ا م�ن ًأي�ضاوأما قصة عثمان فھي كقصة عمر 

   . ٢طريق الواقدي وھو متھم بالكذب
  : الشبھــــــــــة الثامنـــــــة عشـــــر 

ًن الحنفية ض�رب ف�سطاطا عل�ى قب�ر اب�ن عب�اس ًمن شبھاتھم كذلك أن محمدا ب
  .ث&ثة أيام 

بن�ى ھ�ذا الف�سطاط إم�ا لحماي�ة ليس في ا9ثر دليل للقبوريين 9ن�ه : الجــــواب 
   .٣الحفارين من حرارة الشمس وإما أمر آخر 9نه لمدة ث&ثة أيام فقط

  : الشبھــــــــة التاسعــــــــة عشــــر 
�وريين��ـات القب��ن شبھـــــ��ضا م��رت  : ًأي��ـ أم��ا ــ��ي ( عنھ��ـ رض��شة ــ�أن عائ

  . ُبفسطاط فضرب على قبر أخيھا عبد الرحمن عندما دفن بذي طوى 
رأى اب�ن عم�ر :( ھذا ا9ثر علقه البخاري ـــ رحم�ه ( ــ�ـ بقول�ه : الجــــواب 

  . ) ٤انزعه يا غ&م فإنما يظله عمله: ًفسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال 
 مؤرخ أو محدث أن عائشة اعترضت عل�ى م�ا فعل�ه اب�ن عم�ر وھ�ذا ولم يذكر

   . ٥دليل على أنھا رجعت إلى ما رآه ابن عمر
  :رونـــة العشــالشبھ

 أبييروى عن  والسجود عليھا بما التبرك بالقبور جواز يستدل القبوريون على
 فق�ال ل�ه  �انه وضع وجھه عل�ى قب�ر النب�ي -رضي ( عن�ه_ا9نصاري أيوب
  الحج�رآتنع�م جئ�ت رس�ول ( ول�م  : أيوب أبوتفعل؟فقال  أتدري ما: انمرو

                                                                                                                                                                  
 ٢٩٢-٢٩١ص)تحذير الداعية من القصص الواهية(علي حشيش) 1

  ] ) .١٢٤ – ١٢٣ص [ ورية في اليمن القب(  المعلم أحمد)  2

  ] ) .١٢٥ص [ المصدر نفسه (  المعلم أحمد)  3

  ] ) .٤٥٧رقم [ باب الجريدة على القبر ( صحيح البخاري كتاب الجنائز )  4

   ] ) .١٢٧ – ١٢٦ص [ القبورية في اليمن (  المعلم أحمد)  5
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 ولك�ن ابك�وا أھل�هولي�ه  إذاتبك�وا عل�ى ال�دين  , (: يق�ول �سمعت رس�ول ( 
  )أھلهوليه غير  إذاعليه 

 ص�الح ق�ال عن�ه ال�ذھبي ف�ي أب�ي ب�ن  داوودالرواي�ة ھ�ذه إس�نادفي :وابـــــالج
 روى عنه الولي�د ب�ن كثي�ر ا9نصاري أيوب بيأيعرف له عن  حجازي ,(الميزان

  ١)فقط
  رونـــوالعش دىــا3ح الشبھة

في�ضع ي�ده عل�ى  � النب�ي ي�أتي ك�ان  - رضي ( عن�ه -  ابن عمرإنزعمھم 
  )قبره ويستدبر القبلة ثم يسلم عليه

  . ھذا الحديث ضعيف منكر أن -رحمه ( – ا9لبانيذكر الع&مة :وابـــــالج
  ٢.ح ا,ستد,ل بھذه الرواية الضعيفة المنكرةيص , ولھذا
  :رونـــة والعشــة الثانيــالشبھ

�صة ��تد,لھم بق��اماس��ك ا3م��ع  مال��يم�� جعأب��صورف��ي  ر المن��اوف��ال أخرھ�                     ا ق
 : فق�ال ل�ه  اس�تقبل رس�ول (؟أمعب�د( أس�تقبل القبل�ة وادع�وا  أبا يا:جعفر بوأ
 ي�وم القيام�ة ب�ل إل�ىدم آ أبي�ك وس�يلتك ووس�يلة ولم تصرف وجھ�ك عن�ه وھ�و(

  )استقبله واستشفع به
  :على ھذه الشبھة بقوله-رحمه (–رد ابن تيميه  :وابــــالج
  : ھذه الحكاية كذب ب& ريب من وجوهإن

 م�ن إن متفقون على فإنھم ا9ئمة مالك ومذھب سائر ا3مام مخالفة لمذھب إنھا
 وق�ت ال�دعاء فم�ا اعل�م وإم�اء فان�ه ي�ستقبل القبل�ة  ال�دعاأرادم على النبي ث�م ّسل

 قبلة الم�سلمين الت�ي إن متفقون على ا9ئمة يستقبل القبلة بل إن خالف في إماما
  يستقبلونھا في جميع ادعيتھم ھي الكعبة

 كان كما كان النبي  وأين يستقبل الكعبة حيث كان إنويستحب لكل من دعا ( 
  يستقبلھا

 قب�ورھم  ي�ستقبلوإنما قبلة للدعاء ا9نبياء قبر احد من ئمةا9جعل احد من  وما
   الجھل عند عباداتھمأھل

 يقال زرت قبر النبي صلى إن مالك من قوة متابعته للسنة كره ا3مام إنومنھا 
  ١يستريب احد في ثبوته عنه ( عليه وسلم وھذا مما ,

                                                 
  ٢/٩)ميزان االعتدال في نقد الرجال( الذهبياإلمام) 1
 ٢٤٩ص)كتاب الجنائز(األلبانيالعالمة ) 2
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  الفصــــل الثانـــي
  قدســــــةأضرحـــــة حضرموت الم

  
  زيارات ا9ضرحة المقدسة: المبحث ا9ول  •
  زيارة ھود المقدسة: المبحث الثاني  •
  زيارة الحول المقدسة: المبحث الثالث  •
بناء القباب على ا9ضرحة : المبحث الرابع  •

  المقدسة
  ا9ضرحة المكتشفة: المبحث السادس  •
  حضرموت ودعاة التوحيد: المبحث السابع  •

                                                                                                                                                                  
  ١٤٤-١/١٤٢تحقيق عبداهللا السهلي ) االستغاثة في الرد على البكري(ابن تيمية) 1



 

 
 www.soufia-h.comحملت هذه المادة من شبكة صوفية حضرموت                   
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  لياء الرحمن وأولياء الشيطانأو: المبحث الثامن  •
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث ا9ول
  زيـــارات ا9ضرحة المقدســــة

في حضرموت زيارات كثيرة 9ضرحة ا9ولي�اء وال�صالحين ، امت�دت أوقاتھ�ا 
 وامت�دت م�ساحتھا ٢، وق�ل أن يخل�و ش�ھر م�ن زي�ارة١على معظم شھور السنة 

ً غرب�ا ٣دي دوع�نًإلى كثير من مدن حضرموت فم�ن ش�عب ھ�ود ش�رقا إل�ى وا
زيارات , تتوقف ، ورحال تشد ، وجموع , تعد إلى ھ�ذه ا9ض�رحة المقدس�ة 

 .  
�ة ��ارة المقدس��ات : والزي��صة بھيئ��ات مخص��ي أوق��دس ف��ريح مق��ارة ض��ي زي�ھ

  . ًمخصصة وغالبا مع شد الرحال وبعض المظاھر المخالفة للشريعة 
�ة ، وإن أدخ��صبغة ديني��صبوغة ب��رحة م��ضرموت لeض��ارات ح��ا وزي��ت فيھ�ل

�ضرب ���ذا ي���اس وبھ���ن الن���ن م���دد ممك���ر ع���ذب أكب���واق ، لج���ارة وا9س��التج
القبوريون عصفورين بحجر ، وفي وقتنا أضيفت إل�ى بع�ض الزي�ارات بع�ض 

                                                 
 وشهر محرم )شهر الحول(زيارة شعبان،وربيع آخر الذي يسمى  شهور السنة أكثر) 1

  ] .٣٣٣الموضوعي ص التفسير . [ الزيارة اسم شرعي وضعوه هؤالء في غير موضعه : قال ابن تيمية ) ٢

 )دوعان( ديان قيلاالوادي باللغة الحميرية وألنه و وهو )ودع(يمثل أعلى جزء في وادي حضرموت وتأتي كلمة دوعن من:وادي دوعن) 3
 )دوعن(ولسهولة النطق سمي 
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ف�ي ح�ضرموت جمھ�ور  ً مث& والت�ي لھ�ا١الرقصات الشعبية كرقصة الشبواني
  . غفير من محبي التراث الشعبي 

�افة ��ضابا3ض��ًأي��ذي تلعب��دور ال��ى ال��روءة  إل��سموعة والمق��&م الم��ائل ا3ع�ه وس
  . للترويج لھذه الزيارات 

�رون ��ت ، لق��م تم��ة ل��ت حي��ضرموت ظل��ي ح��رحة ف��ارات ا9ض��ن زي��ر م�وكثي
ًطويلة وتحولت إلى عادات راسخة توارثھ�ا ا9جي�ال ، كزي�ارة ھ�ود م�ث& الت�ي 
ھي م�ن أق�دم الزي�ارات ال�صوفية ف�ي ح�ضرموت ويرج�ع تاريخھ�ا إل�ى الق�رن 

�ع ا���ريالتاس���الحج ٢لھج���وريين ب���د القب���سمى عن���ارة ت���ذه الزي���بحت ھ���د أص�� وق
  .  إلى مكة من أھل حضرموت ٤ لمن لم يستطع الحج ا9كبر٣ا9صغر

وقد أصبحت بعض ھذه الزيارات ش�بيھة ب�الحج م�ن حي�ث المناس�ك واUداب ، 
ّوقديما كان بعض الحضارم ي�شدون رح�الھم إل�ى ھ�ذه ا9ض�رحة عل�ى الجم�ال  ً

  . ً ونساء ، أما اليوم فالحال قد تغير بوسائل النقل الحديثةًوالحمير رجا,
�ات ��ن مخالف��ا م��ارس فيھ��ا ُيم��ارات وم��ذه الزي��ام ھ��ب أم��سلم اللبي��ك الم�و, يمل
rصريحة للتوحيد ، إ, أن يسكب دمعة حرى على غربة ا3س&م بين أھله وف�ي 

  . وطنه 
  جاء الحديث بغربة ا3س&م فل 

  

�ا  ��ة ا9حب��ب لغرب��ك المح�  بيب
  

�ا ������ي دينن������ا ويحم�����  ( يحفظن
  

�باب   ���د س���ل معان���ر ك���ن ش��  ّم
  

  
  : قول القائلوإليك ھذا الجدول الذي يوضح بعض ھذه الزيارات من باب

  لكن لـــــــــتوقيه**,للشرعرفت الشر
   من الشر يقع فيه**ومن ,يعرف الخير

الزمـــا  اسم الزيــــارة  م
  اسم صاحب الضريح  المكـــان  ن

                                                 
يرة من الناس يرددون الشعر ًرقصة عسكرية ، أهم مكوناتها الرمح والدرع ، أما اليوم فالعصا بدال عنهما ، يصطف صفوف غف أصلها) ٤

  . في بعض دول الخليج )العرضة(الشعبي مصحوبا بالطبول وهي تشبه رقصة 
   ١/٣٧) الحضرميخادوار التاري(  الشاطريأحمدمحمد بن ) ٥
  ) .٢٩٣( ص ) الفكروالمجتمع في حضرموت(كرامه بامومن) ٦

 البيت لكن قديقول إلى البيت ومنهم من يرجح الحج إلىعلى الحج  المقابرإلىومن هؤالء من يرجح الحج (قال االسالم ابن تيمية) 4
انك اذا زرت قبر الشيخ مرتين او ثالثا كان كحجةومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات يسافرون اليها وقت الموسم :احدهم

 ٢/٤٦٧راجع االستغاثة في الرد على البكري..)يعرفون بهاكمايعرف المسلمون بعرفات
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الزمـــا  اسم الزيــــارة  م
  اسم صاحب الضريح  المكـــان  ن

ي ( زيارة نب  ١
شعب   شعبان  ھود

  نبي ( ھودالمزعوم ل  ھود

ْزيارة الحول  ٢ ربيع   َ
رحمه (١علي بن محمد الحبشي  سيئون  آخر

)(  

جماد   زيارة القطن  ٣
  )رحمه ((عمر بن محمد الھدار  القطن  آخر

ربيع   ٢زيارة المشھد  ٤
  )رحمه ((علي بن حسن العطاس  المشھد  أول

  )رحمه ((سالم بن عمر العطاس  رالشح  محرم  زيارة الشحر  ٥

رحمه (سعيد بن عيسى العمودي  قيدون  رجب  ٣زيارة قيدون  ٦
)(  

ذو   ٤زيارة ابنت علي  ٧
  الحجة

حوطة 
  )رحمھا ((سلطانه الزبيدية  سلطانه

  زيارة الحبشي  ٨
شوال 
وذي 
  الحجة

٥ بن زين الحبشيأحمد  الحوطة
  )رحمه ((

دي   رجب  ٦زيارة البحر  ٩
  )رحمه ((سن البحرح  أصبح

                                                 
هـ وأسس مسجده فيها وسماه ١٣٣٣هـ وتوفي في سيئون سنة ١٢٥٩ولد بقرية قسم شرقي تريم سنة : علي بن محمد الحبشي ) ١

 .  رباطه المعروف برباط الحبشي إلىالرياض باإلضافة 

  . كم ٩٠قرية صغيرة قرب الهجرين وتبعد عن سيئون : المشهد ) ٢
 . من مناطق وادي دوعن : قيدون ) ٣

 ه ٨٤٧ه وتوفيت سنة٧٨٠ولدت سنة) .رابعة حضرموت ( هي سلطانه بنت علي الزبيدي وتلقب بـ : ابنت علي) ٤

هـ وله زيارة مشهورة في الحوطه يقيمها ١١٤٤ الحوطة ومات فيها سنة إلى بن زين الحبشي انتقل من الغرفة أحمدهو : الحبشي ) ٥
  :وهناك شاعر شعبي يحث الناس على زيارته بقوله)واد القبهشفتك يوم في ع(احفاده في ايام العيدوفيهاقيل المثل المشهور

  على يصبوح والحبل بتسري سرية***** بن زين يابخت من زاره بنيةأحمد
  .هـ ١٢٧٣حسن بن صالح البحر توفي : البحر ) ٦
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الزمـــا  اسم الزيــــارة  م
  اسم صاحب الضريح  المكـــان  ن

  
١
٠  

  )رحمه ((١عبد( باعباد  شبام  رجب  زيارة القديم

١
  ضريح ھادون بن ھود المزعوم  ھادون  شعبان  زيارة ھادون  ١

١
٢  

زيارة عباد بن 
ال(اللسك  محرم  بشر

  ٢عباد بن بشرا,نصاري  )قرية

١
رحمه ( بن عيسى المھاجرأحمد  الحسيسة  محرم  زيارة المھاجر  ٣

)(  
١
ربيع   زيارة بن طاھر  ٤

رحمه (عبد( بن حسين بن طاھر  المسيلة  اخر
)(  

١
ربيع   زيارة صيف  ٥

  )رحمه (( خ&لأحمدشيخان بن   صيف  اخر

١
ذو   زيارة باجمال  ٦

  )رحمه ((معروف باجمال  بضة  الحجة

١
  )رحمه ((باناجة  رحاب  رجب  زيارة باناجة  ٧

  
١
ربيع   زيارة البار  ٨

  )رحمه ((مر عبد الرحمن البارع  القرين  اول

١
  )رحمه (( محمدالمحضارأحمد  القويرة  رجب  زيارة المحضار  ٩

  : وھناك أضرحة لھا إيقاع خاص عند القبوريين في حضرموت ومنھا 

                                                 
   . ي شبام هـ ودفن في جرب هيصم ف٦٨٧هـ وتوفي سنة ٦١٦هو عبداهللا بن محمد باعباد ولد في الغرفة سنة : القديم ) ٧
ابن  وهو يومئذ فاستشهد وعناء بالء وقتل يوم اليمامة شهيدا وكان له يومئذ مع رسول اهللا عباد بن بشر بدرا شهد:قال ابن إسحاق) 2

 ٢/٨٠٤البن عبد البر)االستيعاب(راجع)خمس وأربعين سنة
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ّ الذي قالوا عنه قبر ترياق مجرب ونجاة م�ن ك�ل ١بالحسيسة: قبر المھاجر ) ١
   .٢عطب

�شر ) ٢��ن ب��اد ب��صحابي عب��ر ال��: قب��سكق��ره بالل��ن زار قب��ادقة ٣الوا م��ة ص� بني
   . ٤تستجب دعوته ويتحقق مطلبه

يزعمون أن قبره ُيستشفي به من كل وجع ويست�شفي ب�ه : قبر الفقيه المقدم ) ٣
  :وانشد فيه احدھم. ويلقب بالغوث الفرد وا,ستاذا,عظم . ٥من كل جدب

�ا9ول�������������������������ه ب�����������������������  وزر الفقي
   

�سائل�����������������ه ف�����������������ن الفقي����������������  وع
    

�زر������������ئت ف������������ن ش������������د م�����������  وبع
   

�دور����������������م الب����������������ھم ث���������������  شموس
    

�در����������������ورھم ف����������������ى قب���������������  وعل
   

�دور����������������دھم ي����������������ر عن���������������  الخي
    

�ك�����������������ريح جفن�����������������ن ط����������������  وك
   

�ضريح���������������ول ال���������������ريح ح��������������  ق
    

�ل������������������������������راب فقب�����������������������������  ّوللت
   

�واذل��������������������������ع الع�������������������������  و, تط
    

  

�الم ) ٤��ن س��ر ب��و بك��ات أب��احب عين��ر ص��ر : قب��ذا القب��ول ھ��سجت ح��ي ن�ُوالت
لى قبور أخرى التي يندى لھا الجبين، با3ضافة إ وصاحبه الكثير من ا9ساطير

:  
  : ًأيضاو. كقبر الشيخ سالم بافضل

  ٦ًقبر الشيخ جنيد باوزير صاحب النقعة قريبا من حورة) ٥
  ) . تريم(٧قبر سعد السويني) ٦

                                                 
 أحمد شعب ًأيضاقرية شرق سيؤن علي سفح جبل وتسمى : الحسيسة ) ٢

 ] ) .ص    [ الفكر والمجتمع في حضرموت ( ن كرامه بامؤم) ٣

وزعم القبوريون زورا ان فيها قبر الصحابي الجليل عباد بن بشر .من القرى القديمة شرق تريم وتسمى اليوم القرية : اللسك )  3
  االنصاري وله زيارة حولية في شهر محرم

  ] ) .٢٨٤ص [ الفكر والمجتمع في حضرموت ( كرامه بامومن )  4

  ] ) .٢٥٧[  ص المرجع السابق( امومن كرامه ب)  5

  كم٢٧ الجنوب الغربي من القطن على بعدإلىتقع :حورة) 6
الدر (بتربم وقد الف الشيخ علي السقاف كتابا في كراماته ومناقبه اسماه٨٥٧سعد بن علي با مذحج المشهور بالسويني توفي سنة) 7

قال بو (وله حكم شعبية كثيرة متداولة على السنة الناس ويقولون) روف بسعد السوينيالمدهش البهي في مناقب الشيخ سعد بن علي المع
 وقد جمع بعض الباحثين الكثير منها) عامر
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  .قبر عمر بن علي القرشي الملقب صاحب الذرية ) ٧
  )أحمدّالحسيسة أو شعب (١ بن محمد الحبشيأحمدقبر  )٨
  ) وادي دوعن(قرية الرشيد بحر النور بأحمدضريح يوسف بن )٩

ھ�ـ ٩١٥ضريح الشيخ عب�د ال�رحمن ب�اھرمز الملق�ب با9خ�ضر ت�وفي س�نة)١٠
  ٢بالسيلة  في ھينن

   . بن صالح الجوھري باعوينأحمدضريح )١١
   .٣بن الفقيه المقدم في ب&د قسم الشھيد أحمدضريح )١٢

���ض ھ��ان بع��صاف ف��وات ؤولsن��اء,ء ا9م��ن أبري��اء م��ض ا9حي��ه بع��ا يفعل� مم
تقديس 9ضرحتھم ,ن المتقدمين في حضرموت كانوا يجتنبون البناء والكتاب�ة 

استحسنه بعض المتأخرين بعد انتصار موجة التصوف على  وإنما على القبور
وھذا كله يدعونا إلى معرفة الحكم ال�شرعي  . الفقھاء والمشائخ في حضرموت

  . لزيارة القبور للخروج بخ&صة جامعة نافعة
  : لقبــــــــور زيــــارة ا

  : قسم العلماء زيارة القبور إلى ث&ثة أقسام 
�رعية ) ١��ارة ش��ن :زي��وات م��دعاء لeم��رة وال��ذكر اUخ��ور لت��ارة القب��ي زي� وھ

  ّوھذه الزيارة امر بھا الشرع المطھروحث عليھا. غير مخالفة شرعية 
  .  وھي زيارة صاحبھا اعتكاف أو شد رحال للقبر :زيارة بدعية  ) ٢
�ركية ز) ٣��ارة ش��ه :ي��در علي��ا , يق��ؤاله م��ور وس��اء للمقب��ا دع��ارة فيھ��ي زي� ھ

   . ٤والذبح والنذر وغيرھا من العبادات التي , تصلح إ, �
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )أحمدياولي الشعب يا(ومزاره اليوم اسفل مشهد جده بالحسيسة يناديه القبوريون١٠٣٨هو الذي اقام زيارة جده المهاجر توفي سنة) 1

  كم٦٢تبعد عن سيؤن حوالي)قمران(طن تحت جبل عظيم يسمىشمال غرب الق :هينن) 2
 )خالع قسم(سمي  باسم ارض ألهله بالبصرة  ولهذا كم سماها علي بن علوي قسما٦٠قسم شرق تريم وتبعد عن سيؤن ) 3

   ] ) .١٤٣ – ١٤٠ص [ مختصر معارج القبول ( حافظ آل حكمي )  4
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  المبحث الثـــــــاني
  زيــــــــارة ھــــــــود المقدســـــــــة

 قبر ھود عليه حاول القبوريون في حضرموت بشتى الوسائل ا3ثبات للعالم أن
�وا��ود المق�دس وزعم��ي ش�عب ھ��ي ح�ضرموت ف��س&م موج�ود ف�أن  ال�ص&ة وال

�ليمان وذا��د زاراه  س��رنين ق��ر.١الق��ود ويعتب��ارة ھ��ب زي��ن رت��و ّأول م��ه  ھ�الفقي
   .٢المقدم محمد بن علي ثم ولده علوي

واعتمدوا في إثبات ھذا الزيف على روايات متعددة عن علي بن أبي طالب ـــ 
  . نه ـــ تثبت أن القبر في حضرموت رضي ( ع

وقد ذكر العلماء رحمھم ( أن ھذه الروايات ضعيفة وتظھر عليھا آثار الكذب 
  : منھا   في تحديد القبر٤ وقد ذكر المؤرخون عدة أقوال متباينة٣والوضع

وقيل في ) ٣. قبره في فلسطين ) ٢ . ٥قبره في دمشق قبلي الجامع ا9موي) ١
  . وقيل في حضرموت ) ٦.وقيل في ظفار ) ٥. في العراق وقيل ) ٤. مكة 

  : وفي زيارة ھود طقوس خاصة تميزت بھا عن غيرھا ومنھا 
  : التھويـــــــدة ) ١

�د ��ساجد بع��احات الم��ي س��اعي ف��شكل جم��صوت ب��شكل ال��صوت ب��ع ال��ي رف�وھ
 رج�ب بع�د ق�راءة ق�صة ا3س�راء والمع�راج وك�ذلك ف�ي ٢٧ص&ة العشاء ليل�ة 

  :من شھر رجب بعد العشاء عبارات التھويدة آخر أربعاء 
  ھود يا ھود ھو النبي

                                                 
 ٩٢ص)عية زيارة نبي اهللا هودنيل المقصود في مشرو(سالم بن عبداهللا الشاطري 1

 ٢٣٢ص) العطاسأحمدتذكير الناس بكالم (بوبكر العطاسأ) 2

   ] ) .١١ص [  المعلم الكشف المبين عن حقيقة القبوريينأحمد)  3
  ] ) .١٠ص [ المصدر نفسه (  العلم أحمد)  4

   ] ) .١٣٢ص  [ األنبياءقصص ( ابن كثير )  5
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  يا نبي ( ھود
  ١يا مولى النھر

  ياغافل اذكر ( وقل , اله ا, (
  موجود في الكون ( ( ( (
  ياھود يا نبـــــــــــــــــــــي (

  : ويرددون أراجيز أخرى منھا 
  ٢يا نبي ( ھود جئنا إليك

  .والغرض من ھذه التھويدة تھيئة الناس وإلھاب حماسھم للزيارة 
  : الشعبانيـــــــة ) ٢ 

وتكون في خاتمة مراسيم الزي�ارة ع�صر ي�وم الراب�ع ع�شر م�ن ش�عبان وت�زار  
  . ّفيه القبور ويقرأ دعاء شعبان وترفع فيھا ا9ع&م والبيارق 

 وش�بام وغيرھ�ا ٣سيؤنُوتفعل الشعبانية في مدن كثيرة من حضرموت كتريم و
 .  

  : وقد قاس القبوريون زيارة ھود على الحج والجدول أدناه يوضح ذلك 
  حج ضريح ھـــــود  حج بيت ( العتيق في مكــــة  أوجه لتشابــــه  م
  الحج ا9صغر  الحج ا9كبر  التسمية  ١

من زار ولو للفضول غفرت   رجع كيوم ولدته أمه  الثواب  ٢
  ذنوبه

  العاشر من شعبان  العاشر من ذي الحجة  يوم النحر  ٣
  العاشر من شعبان  التاسع من ذي الحجة  وقفة الحجيج  ٤
  لھود  3براھيم  موطئ القدم  ٥

من زمزم ھود ويعتقدون أنه   من ماء زمزم  الشرب  ٦
  من أنھار الجنة

  العاشر من شعبان  العاشر من ذي الحجة  يوم العيد  ٧

المناسك   ٨
  الزمانية

ال والقعدة شو( أشھر الحج 
  )وعشر من ذي الحجة 

شھر شعبان المسمى عندھم 
  شھر ھود

                                                 
   ] ) .٢٩٠ص [  في حضرموت الفكر والمجتمع( كرامه بامومن )  1

   ] ) .١٢٦ص )[ الكشف المبين عن حقيقة القبوريين(  المعلم أحمد)  2
  .  القرن السابع عشر الميالدي وهي اآلن العاصمة للوادي إلىمن البلدان القديمة في حضرموت وقيل يعود تاريخها : سيؤن )  3
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  حج ضريح ھـــــود  حج بيت ( العتيق في مكــــة  أوجه لتشابــــه  م

رمي المحذفة وھي حصاة   رمي الجمرات الث&ث بمنى  الرمي  ٩
  كبيرة منحدرة من الجبل

ص&ة   ١٠
خلف حصاة عمر   خلف مقام إبراھيم  ركعتين

  )نقيب العلويين(١المحضار
  شعب ھود  مكة المكرمة  مكان الحج  ١١

تبدأ من عند القباب السبع في   أ من الميقات المكنيتبد  التلبية  ١٢
  عينات

  يا ھود يا ھود يا نبي (  ...لبيك اللھم لبيك   صيغة التلبية  ١٣

حول قباب عينات أو حول    أشواط٧حول البيت العتيق   الطواف  ١٤
  مرات٧مقبرة الفريط بتريم 

  الثالث عشر من شعبان  العاشر من ذي الحجة  يوم الحلق  ١٥

أمام الصخرة المتحجرة   بجبل عرفات  الوقفة  ١٦
  ويزعمون أنھا ناقة ھود

التمسح بالصخرة التي انشقت   التمسح والتقبيل للحجر ا9سود  التمسح  ١٧
  لدخول ھود

  اليوم الثامن من ذي الحجة  بداية المناسك  ١٨
  الثامن من شعبان  )يوم التروية ( 

 الخطبة للزوار عند ّتلقى  خطبة الحجاج يوم عرفة  خطبة الزيارة  ١٩
  الناقة المتحجرة

  
  

 بع�ض المظ�اھر الت�ي ش�ابه القبوري�ون فيھ�ا المظ�اھر الوثني�ة عن�د ًأي�ضاوإليك 
  :ا9مم الكافرة 

  املظاهر الوثنية  زيارة هود  م
�رأة   ١��ر الم��ون قب��ي القبوري�  رمي المشركون قبر أبي رغال الثقفي رم

                                                 
ويلقب بالقطب والغوث الفردال وللقبوريين فيه اعتقادات باطلة ٨٣٣توفي سنةهوعمر بن عبدالرحمن المحضار السقاف ولدبتريم  وبها ) 1

سياحة في التصوف (راجع )هذا مدفن سلطان االولياءفي كل زمان ومكان والمتصرف باذن مواله في جميع االكوان(حتى كتب على ضريحه
 ٢١ص)الحضرمي



 

 
 www.soufia-h.comحملت هذه المادة من شبكة صوفية حضرموت                   

 ٦٧ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

�ي ��ت نب��ي اعترض��افرة الت�الك
  ( ھود

  كرجم الناس قبر ابي **ره في كل عام  وارجموا قب
  رغال

  نھر الكنج المقدس عند الھندوس   النھر المقدس في الزيارة   ٢
�رحة   تقديس ضريح نبي ( ھود   ٣���صارى 9ض���ود والن���ديس اليھ��تق

  أنبيائھم ورھبانھم
�ور   بناء القبب على ا9ضرحة   ٤��ى قب��ات عل��ة لeھرام��اء الفراعن�بن

  ملوكھم 
�دا   طبول والرزيح السماع وال  ٥���شركين تعب���صفير للم���صفيق وال��ًالت

َوم�ا :( عند البيت الحرام ، ق�ال تع�الى  َ
�اء ���ت إ, ُمك���َد البي���&تُھم عن���ان ص��َك َr ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُ َ

ًوتصدية َ َِ ْ َ(...  
  
  
  
  
  

  القبر المزعوم لنبي ( ھود
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  قققققق

  المبحـــــث الثالـث
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  ـول المقدسةزيـــــارة الحــــ
-١٢٥٩(ھي زيارة مقدسة إل�ى ض�ريح عل�ي ب�ن محم�د الحب�شي: زيارة الحول

�الحول ) ١٣٣٣��ميت ب��ذا س��ام ولھ��ل ع��ن ك��ر م��ع آخ��ھر ربي��ي ش��يؤن ف��ي س�ف
  وا9ھازيج .وتتخلله ا9لعاب الشعبية

 ١ويعتبر أقدم حول عرفته ح�ضرموت ھ�و ح�ول عب�د ( ب�ن ح�سين ب�ن ط�اھر
   . ٢ف بالمسيلةھـ بقرية تعر١٢٧٢المتوفى سنة 

ھ�ـ و, ت�زال أف�واجھم ١٣٦٨وقد ب�دأ القبوري�ون يحي�ون ھ�ذه الزي�ارة من�ذ ع�ام 
  . تتردد حتى يومنا ھذا عليھا 

�ضريح ��ذا ال��ام لھ��ضاوتق��ضرموتًأي��ارج ح��ة خ��رى حولي��سيا ٣ ذك��ي إندوني� ف
  ... وأفريقيا وبريطانيا

ًويعتقد القبوريون فيه اعتقادات باطلة وغلوا فيه غلوا كبي�را و وص�فوه ب�صفات ً
  ومغناطيس القلوب .بركة الوجود ) ١: كثيرة منھا 

  . كعبة الجود ) ٢
  . كثير ا,جتماع بالذات المحمدية يقظة ) ٣
  . ُلم تكتب عليه خطيئة مدى حياته) ٤
  .قطب الزمان ) ٥
  درة ا9كوان وشمس ا9صفياء ورئيس ا9ولياء )٦

 رموت،فھو سريع ا3جابةأقوى أمل في حض)نذره(بعض العوام إن أمله ويعتقد
  : يردده بعض الناس في إعراسھم وإشعارھم ومما !لمن نذر لضريحه

  ّ     نجنا من كل غبـــــــــــة***مولى القبة      علي يا يا
َأم�ن يجي�ب الم�ضطرَّ إذا ( ( أي�ن ھ�م م�ن ق�ول ( تع�الى اله إ,  ف&-أي كربة ِ َ ْ ُ ْ َُ ُِ َّ

وء و َدع�����اه ويك�����شف ال�����سُّ َ َُ ِ ْ َ ُ َ َّيجعلك�����م خلف�����اء ا8رض أإل�����هٌ م�����ع هللا قل�����يg م�����ا َ ِ ِ ًَّ َ ََّ َ ْ َ ََ َِ َ َِ ْ ْْ ُ ُ ُ
َتذكرون ُ َّ َ َيولج الليل في النھار ويولج النھار في الليل وسخر ( وكذلك قوله تعالى)َ َ َ َ َ ََّ َّ ََّ َِ ْ َّْ َِّ ِ ِ ُِ ُ ُ ُِ

َالشمس والقمر كلٌّ يجري 8جل مسمى ذلك�م هللا ربُّ َ َ َ َ َ ُْ َّ ُ ُ ُِ ُّ َِ ًّ ٍ َ ِْ ْ َ َ َ َك�م ل�ه المل�ك وال�ذين ت�دعون َّ َُ ُْ َ ِ َّ َ ْ ُْ ُ َ ْ ُ
ٍمن دونه ما يملكون من قطمير ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ َ إن تدعوھم � يسمعوا دع�اءكم ول�و س�معوا م�ا *ُ َُ ُِ َ ْ َ ْْ َ َ ُ َ ُ ُ ُْ َ ْ َ ِ

ٍاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم و�نبئ�ك مث�ل خبي�ر ِ َِ َ َُ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ِّ َ َ َْ َ َ َ ْ َُ ُْ ُْ ْ َ َ ْ َ ي�ا أيُّھ�*َ ُا الن�اس ََ َّ

                                                 
  ل عام ربيع اخربالمسيلة من ك١٧حول عبد اهللا بن حسين بن طاهرفي )  1
 . شيخ التقع هذه القرية شرق الغرف وتعرف بمسيلة ال : المسيلة )  2

  ] ) .٤٠٠ص [ القبورية في اليمن (  المعلم أحمد)  3
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ُأنتم الفقراء إلى هللا وهللا ھو الغني الحمي�د ُِ ُّ ِ َِ َْ ْ ْ ََ َ َُ َّ َّ َ ِ َ ُ ُ ٍ إن ي�شأ ي�ذھبكم وي�أت بخل�ق جدي�د*ُ ِ ِ َِ َ ْ ٍَ ِْ َْ ْ َْ ُ ْ ُ َ ِ* 
ٍوما ذلك على هللا بعزيز ِ َ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ   ١٧-١٣فاطر *)َ

مجموع ) ح ١١٠(ومن المحزن ان بعض الناس يكتبون على بيوتھم وسياراتھم 
  ..)أبجد ھوز (مه بحساب حروف حروف اس

  

   : طقـــــــوس الحــــــــول
للحول مناسك زمانية ومكانية كالحج الذي ھو أحد أرك�ان ا3س�&م العظ�ام وق�د 
�شرعية ��ضرموت ب�الحج 3ض�فاء ھال�ة م�ن ال�ش�ابه القبوري�ون الزي�ارات ف�ي ح

  : والتقديس عليھا ونبدأ بذكر المنسك المكاني 
   : ـــانيالمنســـــك المكـــــ

ضراء ف�ي س�يؤن ويتوس�ط ھ�ذه القب�ة العم&ق�ة خ�يقام الحول في قب�ة الحب�شي ال
ھ�ـ ١٣٤٠ ف�اخر وق�د وض�ع س�نة جضريح الحبشي وعليه تابوت كبي�ر م�ن س�ا

  وقد تمسحت به أيٍد كثيرة للتبرك وا,ستغفار 
  : المنســـــك الزمـــــــاني 

�شرين��ع آخ�ر  وحت�ى الي�وم الع��ي يب�دأ م�ن العاش�ر م�ن ربي� م�ن نف�س ال�شھر وف
�اس ��بة إلب��ر بمناس��ال الكبي��تم ا,حتف��ر ي��ع آخ��ن ربي��شر م��امن ع��وم الث��باح الي�ص
التابوت الكساء ا9خضر الت�ي تع�رف بـالتلبي�سة والت�ي تتجاذب�ه ا9ي�دي للتب�رك 

  ) . يوم التلبيسة( و يسمى ھذه اليوم  به،
يخرجون في و) شيء � يا حبيبنا علي شيء � يا محمد بن علي :( ويرددون 

  . موكب مھيب وجموع غفيرة جاءت من أماكن كثيرة قريبة وبعيدة
  : يوم العشـــــــرين 

  . ھـ ١٣٣٣وھو اليوم الذي توفي فيه صاحب الحول من عام 
ويتم ا,حتفال الكبير والختامي الذي , يخلو من تلقين وإن�شاد وس�ماع ودف�وف 

ي�وم (يسمون ھذا اليوم  إلى روح صاحب الحول واستغاثات وتوس&ت وهووھب
  ). الوھبة

و, يسعنا إ, أن نسكب عبرة مھراقة تتبعھ�ا دمع�ة مراق�ة عل�ى جن�اب التوحي�د 
الذي تھتز أركانه ويتقوض بنيانه من أقوام قدسوا ا9ض�رحة كالكعب�ة الم�شرفة 

  .فإنا � وإنا إليه راجعون . في مكة المكرمة 
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  المبــــــحث الرابــــــــع
  بنــــــــــاء القباب على ا9ضرحـــــة

�ة ��ى : ّالقب��ام عل��روي يق��صف ك��ي أو ن��كل مخروط��ى ش��اھق عل��اء ش��ي بن�ھ
   ١ضريح

وھناك اعتقاد سائد في حضرموت لدى بع�ض الع�وام أن ك�ل قب�ة ب�داخلھا ول�ي 
من :( المثل الحضرمي الشھير  من أولياء ( الصالحين ويدل على ھذا المعتقد

  ).مزار  ھا القبة حسب٢شاف
�اب��اص، والقب��ديس خ��زار وتق��ا م��ر لھ��ى قب��ة عل��ل قب��أن ك��ضرموت ٣ّفك��ي ح� ف

ب�ل توج�د . فقد تناثرت في مدن كثيرة م�ن ح�ضرموت ) حرج ّحدث عنھا و,(
في قرى نائية صغيرة وبعضھا في أقصى الوديان ومع ذلك لم تسلم منھا وم�ن 

�غيرة وكبي�رة ّتنقل بين مدن حضرموت ، سوف تستوقفه قباب كثي�رة ، ب�ين ص
�&د ���ض ب���ي بع���ة ف���ب العم&ق���ون القب���ا القبوري���افس فيھ���ة ن���ورة ومھمل��ومعم
المسلمين ا9خرى التي ابتليت بمثل ما ابتليت به حضرموت ومنھا عل�ى س�بيل 
�ة ��ا بمدين��شھد تيمن��ة بالم��ذه المدين��ميت ھ��ي س��دوعن والت��شھد ب��ة الم��ال قب�ًالمث

                                                 
   ] .٤٠[ دمعة على التوحيد ص )  1
 . أي رأى : شاف )  2

 ] .٢/٢٢٨اب ادوار التاريخ الحضرميراجع كت[ هـ ٦٨٤أول قبة بنيت في حضرموت هي قبة السلطان مسعود بن يماني المتوفى سنة )  3
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�ا١الم�شھد المقدس�ة ف�ي إي�ران��ى   الرض�ااما3م� م�شھد  والت�ي فيھ�عل�ي ب�ن موس
   .ھجرية٢٠٣الذي توفي سنة

وإن كانت قباب حضرموت , ترتقي في الفخامة وا9بھة إل�ى م�ا وص�لت إلي�ه 
   .قباب الشيعة في إيران والعراق وغيرھا

 ومنھ�ا ن م�ن الخ�ارج لبنائھ�امھندس�ي  لھ�اوھناك قباب في حضرموت استقدموا
   . ٢المقدسضريح نبي ( ھود المزعوم في شعب ھود  قبة

�ن��وا م��سلمين جعل��&د الم��ض ب��ي بع��ابوف��ذه القب��ة  ھ��ات مقدس��د وعتب� مراق
  . مضاھين في قدسيتھا مكة والمدينة 

ولعله يحسن بنا أن ن�ذكر ت�اريخ القب�اب ف�ي ا3س�&م حت�ى تت�ضح ال�صورة ف�ي 
  . عين القارئ ويعرف براءة ا3س&م منھا وأنھا دخيلة عليه 

�اھر��عاد م��دكتورة س��رت ال��ة  أن ٣ذك��ه قب��ت علي��&م أقيم��ي ا3س��ريح ف��دم ض�أق
وتوج�د ف�ي ) قبة ال�صليبية ( يرجع إلى القرن الثالث الھجري وقد ُعرفت باسم 

  . ھـ ٢٨٤مدينة سمارا بالعراق وأقيمت في شھر ربيع آخر سنة 
ومن أوائل القباب كذلك قبة الصخرة في فل�سطين والت�ي بناھ�ا الخليف�ة ا9م�وي 

ل�صخرة ف�ي بي�ت المق�دس وق�د ك�ان ال�صحابة ــ�ـ عبد المل�ك ب�ن م�روان عل�ى ا
ّرضي ( عنھم ـــ , يعظمون ھذه ال�صخرة و, يتح�رون ال�ص&ة عن�دھا وق�د 
كان ابن عمر ـــ رضي ( عن�ه ــ�ـ ي�أتي إل�ى الم�سجد ا9ق�صى وك�ان , ي�أتي 

�صخرة��ى ال��ا ٤إل��ضائلھا ومزاياھ��ي ف��صح ف��يء ي��وت ش��دم ثب��ل .  لع��ن أوائ�وم
المل�ك ق�&ون  والت�ي بناھ�ا � ٥ الخضراء على قب�ر الرس�ولالقباب كذلك القبة

rوقد أنكرھا العلم�اء ق�ديما وح�ديثا وق�د ھ�م بع�ض الموح�دين ٦٧٨الصالحي سنة ً ً
 ٦ھدمھا إبان الحكومة السعودية ولكنھم خافوا من قيام فتنة أعظم منھا فتركوھ�ا

 .  
ّحك�ام والخلف�اء  دخل القباب على ب&د المسلمين ھم الأ فالخ&صة إن أول من ًإذا

  :لمنافسة كنائس النصارى المزخرفة في مصر والشام ورحم ( القائل

                                                 
   ] ) .٢٤٢ص[ الفكر والمجتمع في حضرموت ( كرامه بامومن )  1
 ٢٧١ /٢)ادوار التاريخ الحضرمي( الشاطريأحمدمحمد بن ) 2

 .عالمة آثار بجمهورية مصر )  3

  ] ) .٤٤٥ص[ اقتضاء الصراط المستقيم ( ابن تيمية )  4

  ..) فيتامين واو،صاحب القبة الخضراء،صاحب الشباك(ى اهللا عليه وسلم أن يلقبه القبوريون بمن قلة األدب مع رسول اهللا صل) 5
  ] ) .١٤٣ص[ دمعة على التوحيد ) (  6
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   ورھبانھاٍالملوك                   وأحبار سؤء وھل افسد الدين إ,
  : وھذا جدول يوضح بعض القباب في حضرموت مع اماكنھا 

  املكـــــــــــــــــــــان  اســـــــم القبـــــــة  م
  شعب ھود  ودقبة ھ  ١
  )وادي سر(خونب  قبة صالح  ٢
  عينات  القباب السبع  ٣
  تريس  )مولى العرشة(قبة عبد الرحمن الجفري   ٤
  سيؤن  قبة علي الحبشي  ٥
  الحوطة   بن زين الحبشيأحمدقبة   ٦
  ١دي أصبح  قبة البحر  ٧
  ٢حوطة سلطانه   قبة ابنة علي الزبيدية  ٨
  القطن  قبة الھدار  ٩
  دوعن  قبة النبي ھادون  ١٠
  تريم  قبة المحضار  ١١
  تريم  قبة الفقيه المقدم  ١٢
  المك&  ٣قبة الشيخ يعقوب  ١٣
  ٤الغرفة   قبة سالم باعامر  ١٤
  الغرفة  قبة عيد روس بن عمر  ١٥
  قيدون  قبة العمودي  ١٦
  الشحر  قبة العيدروس  ١٧

قبة عمر بن محمد العطاس وقبة عمر بن محمد   ١٨
  ٥باوزيرغيل   باوزير

  الغرفة  قبة محمد باعباد  ١٩
  المشھد  قبة  علي بن حسن العطاس  ٢٠
  )وادي ا بن علي ( موشح   قبة العطاس  ٢١

                                                 
 .هي أقدم بلدان حضرموت تسمى اليوم ديصبح : دي أصبح )  1

 . كم ٨تقع بين مريمه وقارة العر وتبعد عن سيؤن : حوطة سلطانه )  2

 ٥٥٣قادما من العراق وتوفي بها سنة  سف استوطن المكاليعقوب بن يو هو) 3

  .  كم ٦منطقة غرب سيؤن تبعد عنها : الغرفة )  4
   .لم نذكرها لإليجازة عشرة قب اكثرمن خمس يوجد في الغيل وحدها) 5
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  املكـــــــــــــــــــــان  اســـــــم القبـــــــة  م

وادي ا بن علي ( زھر الجنان   قبة الحامد  ٢٢
(  

  سيؤن  قبة علوي  ٢٣
  بضه  ١قبة معروف باجمال   ٢٤
   بن ناصرأحمدحوطة   قبة عمر بن محمد الھدار  ٢٥
  المك&  )المحجوب(ارالھدأحمدقبة  ٢٦
  سيؤن  قبة بامخرمة  ٢٧
  سيؤن  قبة السقاف  ٢٨

٢٩  
قبة عبد( بن 

ّيس◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
◌ّ٢  

  مدودة

  تاربة  قبةعلوي بن عبيد(  ٣٠
  مريمة  قبة يوسف الحسني  ٣١
  ٣بور  قبة عبيد( المھاجر  ٣٢
  حريضة  قبةعبد( علوي العطاس  ٣٣
  ٤القطن  قبةعلي بن ص&ح القعيطي  ٣٤
  ھينن/الحزم  قبة الشيخ صالح بن شيبان  ٣٥

وقباب حضرموت قد تعرضت للھدم على أيدي دعاة التوحيد القادمين من نج�د 
&���ن قم��ة اب��رف بحمل��شھورة تع��ة م��ي حمل��ي ٥ف��ب عل��دث ا9دي��د تح��د وق� أحم

  : عن ھذه القباب وما تعرضت له بقوله ٦باكثير
�و�����������������ة ل�����������������ا زاھي����������������  قبابھ

   
�ن������مح دي������ا اس������ن حرمھ������م يك�����  ل

    

                                                 
توفي وللقبوريين فيه  ا بضه بدوعن وبهإلىعاش فترة في شبام ثم انتقل  للهجرة وقد٩٦٩وتوفي سنة٨٩٣هو معروف باجمال ولد سنة ) 1

 اعتقادات كثيرة باطلة

  للهجرةويعتقد القبوريون إن من زاره تقضى حاجته٩٦٨وتوفي بمدودة سنة٨٥٣عام)ساه(هو عبداهللا بن يس بن عبد الكبير باحميد ولد في) 2
  . كم ١٢من البلدان القديمة في حضرموت وهي شرق سيؤن وتبعد عنها : بور )  3
  لقبائل تقطنها أي تسكنهاسميت بالقطن الن ا) 4
   ) . حضرموت ودعاة التوحيد ( سنتعرف عليه هذه الحملة في المبحث السابع من هذا الفصل  ) 5
  .م ١٩٦٩وتوفي في مصر سنة  م في اندونسيا١٩١٠ باكثير شاعر وأديب حضرمي بارز ولد سنة أحمدهو علي : باكثير )  6
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 ٧٥ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

�د��������و التوحي��������ضھا بن��������دم بع�������  ھ
   

�سنين���������ن ال���������ضى م���������ا م��������  فيم
    

  
ًوقد حث العلماء قديما وحديثا على ھدم ھذه القباب  ً قال ابن القيم ـــ رحمه ( ـــ . ّ

 :  
 لع�ن �فھدم القباب والبناء والمساجد الت�ي عل�ى القب�ور أول�ى وأح�رى 9ن�ه ( 

لمب�ادرة والم�سارعة إل�ى فتج�ب اعليھ�ا متخذي المساجد عليھا ونھى عن البناء 
فاعل�ه ونھ�ى عن�ه و( ع�ز وج�ل يق�يم لدين�ه وس�نة  �ھدم م�ا لع�ن رس�ول ( 

ًويذب عنھما فھو أشد غيرة وأسرع تغييرارسوله من ينصرھما  ً( ١ .   
�ي ��ن عل��د ب��يمن محم��ة ال��اب ع&م��ذه القب��تنكروا ھ��ذين اس��يمن ال��اء ال��ن علم�وم

علم أنه اتفق الن�اس م�ن س�ابقھم وآخ�رھم ا: ( الشوكاني ـــ رحمه ( ـــ إذ قال 
�ع ��ت أن رف��ذا الوق��ى ھ��نھم إل��ي ( ع��صحابة رض��دن ال��ن ل��رھم م��م وآخ�وأولھ
القبور والبناء عليھا بدعة من البدع التي ثبت النھي عنھا واشتد وعيد الرس�ول 

   .٢)لفاعلھا ولم يخالف أحد من المسلمين في ذلك أجمعين  �
ًمظاھر الشركيات راجع إلى حاكم الدولة أو, على أن ھدم القباب وغيرھا من 

�درء ��ر ف��ة أكب��ى فتن��دم إل��ضي الھ��ى , يف��رھم حت��يس لغي��ه ول��وب عن��ن ين�أو م
ّن�سال ( أن يطھ�ر جمي�ع ب�&د ا3س�&م م�ن .(المفاسد أولى من جلب المصالح 

  )مظاھر الشرك
�اب ��س جن��ي تم��اھر الت��ذه المظ��ى ھ��اء عل��دم ا3بق��سلمين ع��ة الم��صيحتنا 9ئم�ون

, يج�وز إبق�اء مواض�ع :( uلتوحيد ونذكر أنفسنا بك&م ابن القيم ــ رحمه ( ـ�ـ ا
�ن ��ا م��دا فإنھ��ا واح��ا يوم��دمھا وإبطالھ��ى ھ��درة عل��د الق��ت بع��شرك والطواغي�ًال ً
شعائر الكفر والشرك وھي من أعظ�م المنك�رات ف�& يج�وز ا3ق�رار عليھ�ا م�ع 

���ت عل��ي ُبني��م الم�شاھد الت��ذا حك��ة ، وھ��ا الق�درة البت��ذت أوثان��ي اتخ�ًى القب�ور الت
�ذر ��رك والن��يم والتب��صد للتعظ��ي تق��ار الت��ن دون ( وا9حج��د م��ت تعب�ُوطواغي ُ
والتقبيل , يج�وز إبق�اء ش�يء منھ�ا عل�ى وج�ه ا9رض م�ع الق�درة عل�ى إزالت�ه 

 عن�دھاًوكثير منھا بمنزلة ال&ت والعزى ومناة الثالثة ا9خرى أو أعظ�م ش�ركا 
  .٣)وبھا و( المستعان 

                                                 
  .  ] )١/٢١٠[ إغاثة اللهفان ( ابن القيم )  1

   ] ) .٧ص[ تحريم رفع القبور ( الشوكاني )  2
  ] ) .٣/٤٤٣[ زاد المعاد ( ابن القيم )   3
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  :ورحم ( القائل
�الحا���������نھم ص���������ر م���������د ا9كث��������  عب

�ھرا   �����������������ا ش�����������������ا وولي����������������  ونبي
    

�ودھم��������دھم معب��������ر عن��������ل قط�������  ك
�را   ���������د فط���������ذي ق���������ركوه بال��������  اش

    
�سوا����������د أس����������وقھم ق����������ا ف���������  وقباب

�ذرا   ��������ا ح��������ار فيم��������الفوا المخت�������  خ
    

�د وردا���������ت ق���������ديث ثاب���������م ح��������  ك
�درا   �������ا ص�������ة مم�������ى ا9م�������د نھ������  ق

    
�و ���������يوأب���������ذاك التق���������اج ھ��������  الھي

�ضى   �����ي المرت�����ن عل�����راع�����د أخب����   ق
    

�شرف��������ر م�������ال وقب�������س تمث������  طم
�ررا   ��������د ح��������روى وذا ق��������ه ي�������  ھدم

    
�وا��������د حكم��������ذا ق��������م ب�������  وذوو العل

�طرا   ������ا س������د م������ب تج������ع الكت�����  راج
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 ٧٧ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  
  
  
  
  
  

  المبـــــــــحث الخامـــــــس
  مــــــــدن حضرمـــــوت المقدســـــــــة

 إل�ى جع�ل ت�ريم يسعى القبوريون من خ&ل ھ�ذا التق�ديس لeض�رحة ل�يس فق�ط 
ًأو شعب ھود أرضا مقدسة فحسب ، بل يحلمون لجعل حضرموت كلھا أرضا  ً

�بط ��ي مھ��ة فھ��اءمقدس��س&م ، ا9نبي��ص&ة وال��يھم ال��الح عل��ود وص��ل ھ� والرس
ًبا3ضافة إلى أنھا أرض غنية با9ولياء والصالحين وقد وضعوا لھا حديثا ع�ن 

�ول ��ال  �الرس��ه ق��اء وا: ( أن��ت ا9ولي��ضرموت تنب��اء ح��ت الم��ا ينب��صالحين كم�ل
   .١) البقل

وعن�دما ف�شل القبوري�ون ف�ي ) ُعش ا9ولي�اء ( ولھذا يصفون حضرموت بأنھا 
  . ًتحقيق كل ھذا الحلم رجعوا متقوقعين على عدة مدن لجعلھا مدنا مقدسة 

مضاھين في ذلك الشيعة الذين آلوا على أنفسھم إحياء المراقد وعمارة المشاھد 
فح�سب ب�ل حت�ى ف�ي جزي�رة التوحي�د ، ومح�او,تھم الحثيث�ة ، ليس في ب&دھ�م 

للحكومة السعودية من تمكينھم 3حي�اء قب�ور ا9ئم�ة ا9ربع�ة م�ن آل البي�ت ف�ي 
  : البقيع بالمدينة وھم 

�ي ) ١�����سن الزك�����دين ) ٢. الح�����ن العاب�����ي زي�����ام) ٣. عل�����اقر ا3م����) ٤.  الب
  . جعفرالصادق

  !! من شعائر الدين واعتبرت مراجع الشيعة إحياء ھذه المراقد 
ولو تمكنوا من الوصول إلى البقيع 9خرجوا رفات بقية الصحابة أو 9حرقوھا 

   . ٢من غير آل البيت �ًحقدا على صحابة رسول ( 
  : ومن المدن المقدسة في حضرموت 

                                                 
  هذا الحديث لم نعثر عليه ، ولعله من صنع القبوريين  ] ) ٢٥٥ص[ الفكر والمجتمع في حضرموت ( كرامه بامومن )  1
   ] ) .٧١ – ٧٠ ـ ص ٢٢٩العدد [  ١٤٢٧مجلة البيان ( مقال ازمة الخليج بين خطرين(عبدالعزيزكامل) 2
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  : شعــــب ھـــــــود المقـــــدس ) ١
���ال عن��يم فق��ية والتعظ��صفات القدس��فوه ب��ذي وص��شعب ال��ذا ال��د ( ھ��ن عبي�ه اب

ھو شعب متق�د ب�النور في�اض بال�سرور :(  ـــ رحمه ( ـــ في وصفه ١السقاف
شبيھه بمن�ى م�ن حي�ث ا,جتم�اع والبھج�ة وال�دور وكي�ف , يك�ون ك�ذلك وھ�و 

   . ٢... )مھبط الوحي ومعقل نبوة ومختلف م&ئكة ومتنزل سكينة 
�ذلك ال�شعب , ُي�سكن فقد شبه ھذا الشعب بمنى حيث تسكن أي�ام الح�ج فق�ط وك

ُإ, مدة معدودة ثم يبق�ى بع�د ذل�ك خاوي�ا وف�ي ھ�ذا ال�شعب أحج�ار تق�دس ونھ�ر  ٌ ً
ُيزعمون أنه من أنھار الجنة ورحال تشد إليه ودعوات يزعمون أنھ�ا , ت�رد ، 
ويزيد خشية أھل الص&ح أن تكون لھذه البقعة من التقديس عن�د القبوري�ون م�ا 

  . راق وقم عند شيعة إيران  وكرب&ء عند شيعة الع٣للنجف
  : مدينــــــــة تريـــــــــــم ) ٢

�ى ��ضرموت وتحظ��ي ح��صوفي ف��اموس ال��ي الق��اص ف��ابع خ��ا ط��ريم لھ��ى ت�تبق
ّبالقدح المعلى عندھم ، وتعتبر ھي المرك�ز الروح�ي والمدين�ة المقدس�ة ا9ول�ى 

وق�د ن�سجت )ع�ش ا9ولي�اء(حت�ى س�ارعوا بوص�فھا . ٤عند صوفية ح�ضرموت
�ا��رحتھاو حولھ��ول أض��ا ح��ش وأوليائھ��ريءال��د٥ الكثي��ر ،وق��ن  ذك��ي ب��شيخ عل�ال
ال�شيخ عب�د( ب�اعلوي   ومعن�ا  ف�ي مقب�رة ت�ريمًجلوس�ا كنا :الخطيب قال محمد

 كف�اكم ي�ا م�ا : فقلت ل�ه في مقبرة تريم سبعون بدريا،: فقال رجل من أھل تريم
فق�ال  !ب�در؟م�ن رب�ع أھ�ل ً فيكم من الصالحين حتى تريدون قريب�ا أھل تريم ما

ول�دي ھ�ذا ك�&م نقل�ه الخل�ف ع�ن  مالك ول&عتراض يا : الشيخ عبد( باعلوي
  ٦السلف

                                                 
هومفتي حضرموت في عصره عبد الرحمن بن عبيد اهللا السقاف وهو أديب وشاعر ومؤرخ ولد بسيؤن وتوفي فيها سنة : السقاف )  1

 .هـ ١٣٧٥

   ] . ٥٧٨ص[ معجم بلدان حضرموت ( ابن عبيد اهللا السقاف )  2
ًر علي ـ رضي اهللا عنه ـ بل قيل أنه قبر المغيرة بن شعبة واتخذوا ذلك مشهدا في المشهد الذي بالنجف ليس بقب: ( قال ابن تيمية )  3

   ] .٤/٥٠٢مجموع الفتاوى ) [ سنة ٣٠٠ملك بني بويه بعد موت علي بأكثر من 
   ] ) .١٨ص[ هذه هي الصوفية في حضرموت ( علي بابكر  ) 4

.. النعال ألنها ارض سارت فيها أقدام األولياء كالمحضار والعيدروس يمشي فيها ب من تقديسهم لتريم ان بعضهم في السابق كان ال) 5
 !!فيستحي ان يمشي منتعال فيها 

 ٤٩١ص)معجم تاريخ  حضرموت(ابن عبيداهللا السقاف) 6
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إن أھل ھذه البلدة قاموا بن�صرة ال�صحابة :( ويقول عنھا الشيخ عمر بن حفيظ 
 حضرھا جماعة ١فور ما وصلوا وقاتلوا معھم ودارت معركة ھناك في النجير

وقام�ت ) زنب�ل (  مقبرتكم والتي تسمى من الصحابة ومنھم أھل بدر قبروا في
قائمة الدين حتى ذكر أھل التاريخ أنه لما وصل الخبر إل�ى ال�صديق ـ�ـ رض�ي 

اللھ�م أبقھ�ا معم�ورة إل�ى ي�وم :( ( عنه ـــ دعا بث&ث دعوات لھذه البلدة وقال 
القيامة وبارك في مائھا وأنبت الصالحين وا9ولياء فيھا كما ينبت الماء ال�زرع 

   .٢)قد استجاب ( دعوته ھذه ــ رضي ( عنه ـــ ، و
  : مدينــــــــــــة عينــــــــات ) ٣

  : ُ حتى ألفت فيھا المؤلفات وتبرز أھميتھا من خ&ل ًأيضاانفردت عينات بأھمية كبيرة 
�د ) ١��دس عن��ود المق��عب ھ��ريم وش��ا ت��ين ھم��دينتين مھمت��ين م��ط ب��ا الوس�موقعھ

  .  وصل بينھما فصارت كھمزة. القبوريين 
ًارتباطھا الوثيق بزيارة ھود وخصوصا م�شاھد فخ�ر الوج�ود أب�ي بك�ر ب�ن ) ٢

 والتي تعتب�ر م�ن أوائ�ل المناس�ك المكاني�ة للق�ادمين لح�ج ض�ريح نب�ي ( ٣سالم
  . ھود وھي بمثابة المواقيت المكانية المشھورة في الحج 

  : ومن المزاعم في ھذه المدينة 
  . ا من مساجد أھل الجنة ــــ يزعمون أن مسجدھ١
 ا9حمر الذي ُيعرف بكثيب الشيخ أبي بك�ر ب�ن س�الم وال�ذي ٤ـــ وفيھا الكثيب٢

  :يعتقدون أن رمله فيه شفاء وأنه ترياق مجرب وقد وصفه احدھم
�ة��������������ب او محن��������������ك تع������������  وان ب

   
�ة����������������ب الجن����������������صد كثي���������������  فاق

    
�ه��������������ك من��������������ب خ&ص�������������  واطل

   
�ق (������������������������ص بتوفي�����������������������  تخل

    
عة الذين يعتقدون في تربة الحسين وأنھا شفاء من كل وقد تشابه ھؤ,ء مع الشي

  . ٥مرض
ر إل�ى  uو�وكذلك يعتقدون في تربة ك�رب&ء وي�سجدون عل�ى قطع�ة منھ�ا وأنھ�ا تن

   . ١ا9رض السابعة
                                                 

  . منطقة شرق تريم يقال فيها حصن عظيم تحصن فيها المرتدون : النجير )  1
  ] ) .١٠٥ص[ يينالكشف المبين عن حقيقة القبور(  المعلم أحمد)  2

  ايهاالسائل عن تاريخه حبه فرض*****ياضريحاضم من تبكي عليه السماء واالرض :مكتوب على تابوت الشيخ ابي بكر بن سالم) 3
  . هو التل المستطيل المحدوب من الرمل : الكثيب )  4
  ] ) .٢٢ – ٢١ص[ هذه هي الصوفية في حضرموت ( علي بابكر )  5
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   : ٢يقول أحد الشعراء في تراب عينات
   منھــــا المسك فـــــاححترابھـــــا طب الجــــرا

   غنم واستـــــراحمن شــــم ھاتيـــك الريــــاح
غ بھـــــا الخـــد يا صـــاح إن رمت النجاح uمر  

اللھ�م إن�ا نب�رأ إلي�ك مم�ا ق�ال ھ�ذا، س�بحانك ھ�ذا بھت�ان : و, نملك إ, أن نق�ول 
  .عظيم 

�ات ال�شيخ الفاض�ل ��سنة الي�وم ف�ي عين��دار : وم�ن م�شايخ أھ�ل ال��و بك�ر ب�ن ھ�أب
  .الھدار حفظه ورعاه 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ســـــــــادسالالمبــــــحث 
  ا9ضرحــــــــــة المكتشفــــــــــــة

في حضرموت أضرحة 9نبياء وأولياء اكت�شفت ف�ي أزمن�ة مختلف�ة جعل�ت م�ن 
 ا9نبياءفھي  عندھم مھبط .القبوريين يلقون ھالة من التقديس على حضرموت 

   ا9ولياءوعش 
�ـ ��ه ( ــ��ـ رحم��سقاف ــ��د ( ال��ن عبي��ال اب��ة بك:( ق��رة , غراب��اءث��ي ٣ا9نبي� ف

   . ٤)حضرموت فھي مقر ا9مم الكثيرة البائدة 

                                                                                                                                                                  
   ] ) .٢٦٩ص[ الكلمات اليانعة ( بالي وحيد عبد السالم )  1
   ] ) .٣٠ص[ المصدر نفسه ( علي بابكر )  2
  ] .٣٩٣ص [ راجع القبورية للمعلم . [ ً نبيا ٣٥يزعم القبوريون أن بحضرموت)  3

   ] ) .١٧٤ص[ معجم بلدان حضرموت ( ابن عبيد اهللا السقاف )  4
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�دة ��ات جدي��ناعات واختراع��شف ص��ضر يكت��الم المتح��ات أن الع��ن المفارق�وم
والقبوريون في حضرموت يكتشفون لنا أض�رحة جدي�دة وا9ي�ام القادم�ة حبل�ى 

  . بالجديد والعجيب 
ّـين مشـــــرق ومغرب بـــشتـــــان** ًـــا ســــارت مشرقــــة وســـرت مغربـ ّ  

 جھود بعض الجھات الخارجية في البحث والتنقي�ب ع�ن الق�ديم ًأيضاو, يخفى 
�سلمين ��ودة بالم��&م والع��اء لsس��عاف روح ا,نتم��م 3ض��ات ا9م��ن ثقاف��د م�والبائ

ً وفي حضرموت بعضا منھا ، وأص�بح إحي�اء ھ�ذه اUث�ار ١إلى العوائد الجاھلية
 حساب ديننا وعقيدتنا لجذب ال�سياح وال�زوار م�ن وا9ضرحة والمزارات على

م�ن المع�الم التاريخي�ة  وإنھ�ا جميع أقط�ار الع�الم عل�ى أنھ�ا ت�راث إن�ساني فري�د
أن�ه أق�دم قب�ر : ّفقب�ر ھ�ود ي�روج ل�ه ) السياحة الديني�ة(يسمى و3حياء ما للمدن،

  .٢ سنة ٤٠٠٠موجود  في  العالم وأن له أكثر من
���ه وس��وم علي��ت الي��ى تھافت��اة حت��ت قن��د حظي��ا وق��ة وغيرھ��&م العربي�ائل ا3ع

  !! العربية بزيارة إليه وغيرھا في الطريق قادمون 
�ل ��ر العق��شيخ ناص��ول ال��ة :( يق��ا وعناي��ا اھتمام��رحة وإعطاءھ��ديس ا9ض�ًإن تق

خاصة مما , يجوز في ا3س&م 9نه إما شرك أو ذريعة إليه 9ن ھ�ذا ا,ھتم�ام 
   .٣)ة الفتنة وجرثومة الشرك ھو مبدأ التقديس وأساسه وبداي

  : ًوإليك جدو, لبعض ھذه ا9ضرحة المكتشفة 
  المكـــــــــــــان  الضريــــح المكتشــف  م
  شعب ھود المقدس  ضريح نبي ( ھود  ١
  )وادي سر ( خونب   ٤ضريح نبي ( صالح  ٢
  )شرق تريم ( اللسك   ّالصحابي عباد بن بشر ا,نصاري  ٣
  بور  ٥لة بن صفواننبي ( حنظ  ٤
  ٢مقبرة زنبل  ١بعض الصحابة من أھل بدر  ٥

                                                 
   ]١١ – ٩ ـ ص ١٦٢العدد  [ ١٤٢٢مجلة البيان ( )مقال تعظيم االثار(محمدالهبدان) 1
  ٤٩- ٤٨ص)نيل المقصود(سالم الشاطري) 2
   ] ) .٦١ص[ تأمالت في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ( ناصر العقل )  3
  . سيدنا صالح له قبر كذلك في يافا في فلسطين بالرغم أنه مات بالحجاز )  4
ً أصال ولكنها روايات تولد بعضها من بعض األنبياءظلة ال يصح أنه نبي من الصحيح أن حن:( قال الشيخ المعلم : حنظلة بن صفوان )  5

  ] .٣٩٠راجع كتاب القبورية في اليمن ص) [ 
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  ھادون بدوعن   بن ھود٣ضريح نبي ( ھادون  ٦

  وادي عمد  ّقبر النبي مولى رخيم  ٧

  ٤قبر الصحابي الشاعر كعب بن زھير  ٨
  )القطن (٥العج&نية

  ولكنًيعرفون أص& ومن ا,ضرحة المكتشفة كذلك ولكنھا 9ولياء مجھولين ,
 قبورية حضرموت اكت�شفوھم ع�ن طري�ق المكاش�فات والمنام�ات ث�م بن�وا عل�ى

   لھم الزيارات المقدسة للتبرك بھم قبورھم القباب ورتبوا
  ٦وھذا جدول يوضح أمثلة لھؤ,ء ا9ولياء المجھولين

اسم الولي 
  المكان  المجھول

ولي مستور ,يعرف حاله في سفح جبل تريم   مولى العرض)١
  ه أبوبكر المشھور وقبره اليوم يزار وينذر لهالشمالي،اكتشف

  في منطقة مشطة بتريم ويعد من المزارات المشھورة فيھا  مولى القويرة)٢

في دمون بتريم ويعتقدون انه صاحب مدد من ا9سرار لكل   مولى ا,وسط)٣
  من زاره

                                                                                                                                                                  
" [ ً سبعين صحابيا بتريم إلىأن بعض المؤرخين أوصل الصحابة البدريين )" أدوار التاريخ الحضرمي ( ذكر الشاطري في كتابه )  1

   ] . ٩٧ص
  )٣٥٧راجع القبورية للمعلم ص.(ًوريون أن مقبرة زنبل فيها أكثر من عشر آالف ولي وفيها ثمانون قطبا يزعم القب: زنبل )  2

   ] . ٣٩٠راجع القبورية ص . [ أن قبورية حضرموت اخترعوا هذا الرجل وأسسوا له زيارة :  المعلم أحمدقال الشيخ )  3
اكتشف ..)بانت سعاد(زني احد الفحول في الشعر صاحب قصيدة البردة هو كعب بن زهير بن ابي سلمى واسمه ربيعة بن رياح الم) 4

  القبوريون له حديثا ضريحا في حضرموت
  كم٢٠ الغرب من القطن على بعدٕالىكم و٦٤ الجنوب الغربي لمدينة سيؤن على بعدإلىقرية تقع :العجالنية) 5
في دولهم ويضعون عليه طاقات الزهور في زيارات ومواكب ) ولالجندي المجه(الذين يقدسون تذكار تشابه القبوريون مع بعض الكفار) 6

  مهيبة سنوية
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  قبر المغربي)٤
دفن في سفح جبل كح&ن جنوب تريم ويعتقدون انه مات 

  . وا9سرار على تريم المقدسة 9نوارا رأىلما 

راجع سياحة في ( شھداء ويقصدھم الناس للتبركأنھميزعمون   السبعة البدور)٥
  )١١٦-١١٤التصوف الحضرمي من ص

�ز ��د العزي��نھم عب��اء وم��ن العلم��ة م��ن طائف��ه ( ع��ـ رحم��ة ــ��ن تيمي��ر اب��د ذك�وق
 , يصح شيء منھ�ا إ, ءا9نبياكل ھذه القبور المضافة إلى : ( الكناني أنه قال 

   . ١)وقد أثبت غيره قبر الخليل عليه الس&م  �قبر النبي 
وھذا يدعونا كله إلى معرفة الموقف السليم ال�ذي فعل�ه ال�صحابة عن�دما وج�دوا 

�ي ( عن�ه ـ�ـ يق�ول ٢قب�ر داني�ال��ستر :(  ، ھ�ذا أب�و العالي�ة ــ�ـ رض�لم�ا فتحتن�ا ت
ى رجل ميت عند رأسه مصحف ل�ه ، ًوجدنا في بيت مال الھرمزان سريرا عل

ًفأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخط�اب ف�دعا ل�ه كعب�ا فن�سخه بالعربي�ة 
فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أق�رأ الق�رآن فق�ال خال�د ب�ن دين�ار 9ب�ي 

ًفما صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا بالنھ�ار ث&ث�ة ع�شر قب�را متفرق�ا فلم�ا : العالية  ً
وم�ا : فناه وسوينا القبور كلھا لنعمي�ه عل�ى الن�اس , ينب�شونه فقل�ت كان الليل د

كانت ال�سماء إذا حب�ست ع�نھم أب�رزوا ال�سرير فيمط�رون : يرجون منه ؟ قال 
( ...٣ .   

فل�و ك�ان ال�دعاء :( ّوقد علق ابن القيم ـــ رحمه ( ـــ على ھ�ذه الحادث�ة بقول�ه 
�ضي��ا ف��رك بھ��دھا والتب��ص&ة عن��ور وال��د القب��صب عن��ا لن��نة أو مباح�ًلة أو س

ًالمھاجرون وا9نصار ھذا القبر علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لم�ن بع�دھم  ّ
   .٤)ولكن كانوا أعلم با� ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت من بعدھم 

                                                 
  ] ) .٣٦[ دمعة على التوحيد ص ) (  1

   ] ) .٦٢٦ص[  البن كثير  األنبياءراجع قصص . [ لعله نبي من أنبياء اهللا اومن االولياء: داينال )  2
ثم علمت بعدفترة ان هناك ين تكلم في صحة هذا الروايةولم يثبتوها وقد رايت بعض المحقق ] ) .١٠ – ٩ص[ دمعة على التوحيد ) (  3

  واهللا اعلم.ّمؤلف في تحقيق هذا االثر للعالمة االلباني  غير اني لم اوفق للحصول عليه
   ] ) .٢٠٤/ ١[ إغاثة اللهفان ( ابن قيم الجوزية )  4
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ًلم تدع الصحابة في ا3س&م قبرا ظاھرا من :( يقول ابن تيمية ـــ رحمه ( ـــ  ً
ً يفتتن به الناس و, يسافرون إليه و, يدعونه و, يتخذونه مسجدا ءا9نبياقبور 

   .١)في الحجرة ومنعوا منه الناس بحسب ا3مكان  �بل قبر النبي 
 قب�ره غي�رولو, ذلك 9ب�رز :( وھذا يذكرنا بقول عائشة ـــ رضي ( عنھا ـــ 

فع�ل ا9م�ة خاف من تعظ�يم قب�ره فت � ، فرسولنا ٢)ًأنه خشي أن ُيتخذ مسجدا 
  . كما فعلت اليھود والنصارى مع أنبيائھم فنضل كما ضلوا 

  :ورحم ( ابن القيم الذي قال في نونيته 
�ره�������صير قب�������ا أن ن�������د نھان������  ّولق

   
�الرحمن������شرك ب������ذار ال������دا ح�����  ًعي

    
�ر ��������ل القب��������أن , ُيجع��������ا ب�������ودع
�ذي���������������������������������������������������������������������������  ال

   

�ان������ن ا9وث������ا م������مه وثن������د ض�����  ًق
    

�اءه��������المين دع��������اب رب الع�������  فأج
   

�ه بث&����������درانوأحاط�����������ة الج���������  ث
    

�ه������اؤه بدعائ������دت أرج������ى اغت�����  حت
   

�يان�������ة وص�������زة وحماي�������ي ع������  ف
    

�اة ����������د الوف����������دا عن����������د غ���������ولق
�صرحا������������������������������������������������������������������  ًم

   

�أذان�������ا ب�������صرخ فيھم�������اللعن ي������  ب
    

�ور �������وا القب�������ى جعل�������ن ا9ل������وع
�ساجدا��������������������������������������������������������������������  ًم

   

�دوا �������������ود وعاب�������������م اليھ������������وھ
�صلبان������������������������������������������������������������������  ال

    
�ره����������رز قب����������و, ذاك أب���������  و( ل

   
�ان�����������وه بالحيط�����������نھم حجب����������  لك

    
     
  
  
  
  
  

                                                 
  .٨ص ) ١٦٢ ( رقم العدد ١٤٢٢ مجلة البيان)مقال تعظيم االثار(محمدالهبدان) 1

  .وغيرهم  ) ٦٧( ومسلم  ) ١٥٦( رواه البخاري رقم )  2



 

 
 www.soufia-h.comحملت هذه المادة من شبكة صوفية حضرموت                   

 ٨٥ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 
  
   

   الصحابي عباد بن بشر المكتشف باللسكضريح
  

  المبـــــــــحث السابــــــــع
  حضرمــــوت ودعـــــــــاة التوحيـــــــــد

ت حضرموت في الماضي بصراعات فكرية وعقائ�د منحرف�ة ب�دأت ب�الفكر ّمر
ا9باضي المنحرف في أوائل القرن الثاني الھجري بقيادة طالب الح�ق عب�د ( 

���ى الكن��ن يحي��ول ب��د دخ��عرية عن��دة ا9ش��ضرموت العقي��ى ح��دت إل��م وف�دي ، ث
 فيھما ب�أمور منھ�ا ١ا9يوبيين أرض اليمن وحضرموت وتعزز منھج ا9شاعرة

 :  
�ام ) ١��يمن ع��ى ال��ة عل��سكرية ا9يوبي��ة الع��نھج ٥٦٩الحمل��م الم��وا معھ��ـ فنقل�ھ

  ا9شعري 
�ضرموت) ٢����ى ح����ي إل����د الغزال����ي حام����ب أب����ول كت����ه .٢دخ����ار كتاب����ل ص���ب
من حصل كتاب ا9حياء (من الكتب المقدسة في حضرموت وقيل عنه)ءا,حيا(

ّوما زال�ت العقي�دة ا9ش�عرية حي�ة ف�ي ) وجعله في أربعين مجلد ضمن له الجنة
�ي ��اعرة وف��ول أش��ي ا9ص��م ف��صوفة فھ��ا المت��ذا يحملھ��ا ھ��ى وقتن��ضرموت إل�ح

   ٣الفروع شافعية
   . ٤ي القرن السابع الھجر حضرموت في التصوف فيواكتمل نفوذ 

 وق�د ع�اش ف�ي جن�وب لمظل�مومن ا9فكار المنحرفة المتأخرة الفكر ال�شيوعي ا
 ول�م يم�ض علي�ه إ, رب�ع -وق�دجعل اع�زة اھلھ�ا اذل�ة-اليمن ومنھ�ا ح�ضرموت

  :قرن حتى ت&شى وذھب ب& رجعة ورحم ( القائل
�رن�����ع ق�����ب&د لرب�����وا ال�����د حكم����  لق

   
�ا,������دا مج������ا أب������وا لھ������ا ترك�����  ًوم

    
���������ا ش��������وا بھ��������ي&و, ابق��������ا,  يئا جم�����eت جم�����د م�����ل ق�����ت قب����  وكان

                                                 
 منهج أهل السنة في آخر حياته وهؤالء األشاعرة يثبتون سبع صفات فقط إلى أبي الحسن األشعري وقد رجع إلىنسبة : األشاعرة )  1

ر ـ الكالم ، ويؤلون بقية الصفات وانخرط كثير منهم في بدع العلم ـ القدرة ـ اإلرادة ـ الحياة ـ السمع ـ البص: يسمونها صفات المعاني وهي 
  . الصوفية الطرق الشركية 

  ] ) .١٦٩ص [ الفكر والمجتمع في حضرموت ( كرامه بامومن )  2

   ] ) .٢١٩ص [ المصدر نفسه ( كرامه بامومن )  3
  ] ) .٨٠ص)[ الكشف المبين عن حقيقة القبوريين(  المعلم أحمد)  4
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�ى ��������شعوب إل��������ادوا ال��������م ق�������وك
�ار���������������������������������������������������������������������������  دم

   

�ا,�����دنيا وب�����ى ال�����انوا عل�����م ك����  وك
    

- ١ذھبت قبلھم الزيدية وا3سماعلية  عن حضرموت فقدةو كما ذھبت الشيوعي
�ضل (��ى  -بف��ة عل��سنة والجماع��ل ال��وة أھ��ضل ( دع��ضرموت بف��ت لح�وبقي

صر الح�ديث ظھ�رت يقظ�ة كبي�رة ف�ي ص�فوف وفي الع. منھج السلف الصالح 
المسلمين إلى دينھم وعقيدتھم وھن�اك أس�باب كان�ت بمثاب�ة التھيئ�ة لھ�ذه اليقظ�ة 

  : ا3س&مية الكبيرة ومنھا 
�د) ١���ي نج���اب ف���د الوھ���ن عب���د ب���&م محم���يخ ا3س���دد ش���وة المج���صنعاني  دع��وال

  : والشوكاني في اليمن 
 محمد بن عبد الوھاب إل�ى التوحي�د ا3مامفي القرن الثاني عشر الھجري دعا  

 والمرس�لين ، وف�ي وقتھ�ا ك�ان جزي�رة ا9نبي�اءوقبل�ه  �الذي دع�ا إلي�ه محم�د 
العرب تموج بالشركيات والبدع والخراف�ات وا9ض�رحة المقدس�ة وانت�شر ھ�ذا 

  . الشر إلى معظم ب&د المسلمين ا9خرى ومنھا حضرموت 
�ام ��د ق��اموق��دم ا3م��اب بھ��د الوھ��ن عب��د ب��ة  محم��ي مك��جار، وف��ع ا9ش��اب وقط�القب

ًوحدھا استغرق الھدم أكث�ر م�ن ع�شرين يوم�ا لكثرتھ�ا وك�ان للحكوم�ة ال�سعودية 
 محمد بن عبد الوھاب في الجزيرة العربية وغيرھا ا3مامٌا9ولى دور في نصرة 

ومن أھم . وقد أرسلت عدة حم&ت إلى حضرموت لمحاربة البدع والشركيات . 
  : ھذه الحم&ت 

  : حمــــــــــلة ابن قمـــــــــــ&  ـ ١
ھـ بقيادة ناجي بن قم�& النج�دي ف�ي عھ�د المل�ك ١٢٢٤وكانت ھذه الحملة سنة 

�عود��ن س��ز ب��د العزي��ن عب��عود ب��دموا ٢س��ابفھ��وا ٣ القب��ضرموت وأحرق��ي ح� ف
�ى ��ولھم إل��ان دخ��صوفية وك��ت ا9ذك�ار ال��ور ومنع��واح القب��سروا أل�التوابي�ت وك

 ك�ل القب�اب والم�شاھد بع�د أن ھ�دمواإل�ى قب�ر ھ�ود تريم وعينات حتى وص�لوا 
ًالتي على طريقھم ولم يتعرضوا 9حد بأذى ولم يھلكوا حرثا و, نس&  ومكثوا ٤ً

                                                 
   ] ) .٣٠٢ – ٢٩٩ص[ المصدر نفسه ( بامومن كرامه )  1
 . هـ ١٢٦٩هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن مسعود أحد أمراء الدولة السعودية األولى توفي )  2

قبة العطاس   بن زين بالحوطة وبعضها جددت بنايتها بعد الحملة ومنهاأحمدسلمت بعض قباب حضرموت من الهدم ومنها قبة )  3
  بالمشهد 

   ) .٥٤٠ص]معجم بلدان حضرموت(بن عبيداهللا السقافا) 4
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�راد ���ه أف���تجاب لدعوت���د أن اس���شه بع���ع جي��& م���ن قم���اد اب���م ع���ا ث���ين يوم�ًأربع
  : ,ء  ؤوجماعات من حضرموت وتأثروا بھا ومن ھ

�اني ) ١���ن يم���د ( ب���د () ٢. عب���وفي عب���ريم ت���اكم ت���ه ح���وض غرام���ن ع�� ب
  . ھـ ١٢٥٥

  . بعض من آل كثير ) ٤ . ١آل علي جابر بخشامر) ٣
علوي ب�ن س�قاف الجف�ري ت�وفي ) ٦  )الحوطة . (٢ بن جعفر الحبشيأحمد) ٥

  ). سيؤن(عبد الرحمن بن عبيد ( السقاف ) ٧. ھـ ١٢٧٣
 أحم�دعل�ي ) ٩. ـ ھ�١٢٤٨ت�وفي س�نة ) ت�ريم(أبو بكر بن عبد ( الھن�دوان) ٨

  .ھـ ١٢٦٦عبد ( بن حسن بلفقيه توفي ) ١٠.ھـ ١٣٠٤باصبرين توفي سنة 
الرقي�ة ال�شافية ( وھو صاحب كت�ابھـ ١٣٣٣حسن علوي بن شھاب توفي)١١

  )من سموم النصائح الكافية
بح�ضرموت فح�سب ب�ل ش�ملت بع�ض البل�دان ا9خ�رى  ولم تكن ھذه الحم�&ت

ھـ ف�ي عھ�د ١٢١٦ وھدمت قبة الحسين عام ً وخصوصا كرب&ء٣ومنھا العراق
الملك سعود بن عبد العزيز ومنھا الحملة التي ھدمت ذا الخلصة الذي قال عنه 

   . ٤) دوس حول ذي الخلصة أليات نساء, تقوم الساعة حتى تضطرب :( �النبي 
ھو صنم تعبده دوس في الجاھلي�ة وت�سمى الكعب�ة اليماني�ة عل�ى : وذو الخلصة 

 ١٥٠تباله وق�د ھدم�ه ال�صحابي جري�ر ب�ن عب�د ( البجل�ي ف�ي مشارف وادي 
  . ًفارسا ولكنھا أعيدت عبادته بعد ذلك 

ھ�ـ حمل�ة لھدم�ه وك�ان البني�ان ١٣٤٤فجھز المل�ك عب�د العزي�ز ب�ن س�عود س�نة 
   . ٥ًقويا بحيث , يقدر على زحزحة الحجر الواحد إ, عشرات الرجال

  :    ــــة ـ الحمـــــــــلة الثانيـــــــــــ٢
ھ�ـ بع�د أن م�ضت عل�ى الحمل�ة ا9ول�ى إل�ى ١٢٢٧بقيادة ناجي ب�ن محم�د م�شاري ع�ام 

حضرموت ث&ث سنوات فقط والھدف منھا ترسيخ مكاسب الحملة ا9ولى فبقيت بع�ض 
�ي ��شامر وآل عل��نھن خ��ا وم��ول إليھ��ون الوص��ستطع القبوري��م ي��د ل��ددة العھ��اطق مج�المن

                                                 
  . قرية على سفح الجبل قريبة من العقاد وهي غرب شبام : خشامر )  1
 بن زين الحبشي أنكر ضرب الدفوف في المسجد ونهض لتكسيرها فضربوه فخرج مغضبا من الحوطة أحمد بن جعفر بن أحمدهو )  2

   .حمه اهللار- ومات فيها. خشامر السنية إلىًمتوجها 
   ] ) .١٥٣ص[ دمعة على التوحيد ) (  3
   ) .٢٦٦( ومسلم  ) ٧١١٦( رواه البخاري رقم )  4
  ) . الصوفية في حضرموت اليمن ( راجع موقع الصوفية على اإلنترنت صفحة )  5
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u عھ�دھا ف�شيدت م�ا تخ�رب م�ن قبابھ�ا وُج�دد  وع�ادت بع�ض المن�اطق إل�ى س�الف١جابر r r
  . عضھاب

  :دور جمعية ا3ص&ح  وا3رشاد العربية)٢
ًب�دا إن نغف�ل دور ا3رش�اديين الح�ضارم ال�ذين ح�اربوا الب�دع والجھ�ل أإننا لن نستطيع  

والخرافات وق�اموا بن�شر العل�م والتوحي�د ب�ين جمي�ع ش�رائح المجتم�ع الح�ضرمي وك�ان 
ومن دعاتھا الب�ارزين ال�شيخ ٢كور في محاربة القبورية في حضرموتلدعاتھا دور مش

�د��ابأحم��احب كت��ري ص��&ح البك��تاذ ص��وركتي وا9س��د س��ن محم��ضرموت ( ب��اريخ ح�ت
  )السياسي

  : ا,نفتـــــــــاح علـــــــى الوحـــــــدة ) ٣
م م انف�تح ال�يمن ف�ي الجن�وب عل�ى العل�١٩٩٠بعد توحيد الشطرين والتقاء اليمنيين س�نة 

�ه ��ه مدارس��ت في��ذي أغلق��شيوعي وال��م ال��ان الحك��ه إب��ا من��ل محروم��ذي ظ��شرعي ال�ًال
ًومعاھده واقتيد كثير من علمائه إلى غياھب السجون ، وظل الجنوب منغلقا عل�ى نف�سه 

  . يرزخ تحت أقدام الظلم والخرافة 
ّوبعد الوحدة شرق وغ�رب أبن�اء ح�ضرموت لطل�ب العل�م ال�شرعي ووف�دت إل�يھم كت�ب  ّ

  . لعلم التي كانت ممنوع في السابق دخولھا أھل ا
ب�ارز ف�ي ن�شر العل�م ف�ي ال�يمن ح�ديثا ع�ن  ولعل من أب�رز علم�اء ال�يمن وال�ذي ل�ه دور

طريق معھده وت&ميذه ھو الع&مة المحدث مقبل بن ھادي الوادعي ـــ رحمه ( ـــ وقد 
  :صدق فيه القائل 

�ادي�����ن ھ�����ي اب�����يخنا أعن�����ر ش����  واذك
   

�د ��������ور بع��������اد الن��������رابأع�������  ا,غت
    

�ورا������ذكور ن������يخنا الم������بح ش�����  ًفأص
   

�الغراب��������ود ك��������اداه س��������ن ع�������  ٌوم
    

  
  
  
  
  
  

                                                 
(     :خاطب البحر في قبره ويقول له ًقديما كان بعض الزوار يهددون األولياء بآل علي جابر إن لم يلبوا له رغباتهم ، فهذا أحدهم ي)  1

   ] .٢٢٠راجع كتاب تذكير الناس للعطاس ص.[) ُوعزة المعبود إن لم تذهب الحمى عن ولدي محمد ألصبح في خشامر عند بن علي جابر 

 ٦٧٩- ٦٧٨ص)القبورية في اليمن( المعلمأحمد) 2
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  المبـــــــحث الثامـــــــــن
  أوليــــــاء الرحمــن وأوليـــــــاء الشيطــــــان

يزعم بعض الن�اس أن ال�ولي م�ن ُبني�ت عل�ى قب�ره قب�ة كبي�رة عم&ق�ة ، وكلم�ا 
  .ن الضريح ، عند القبوريين كبرت ھذه القبة عظم شأ

 وفريق آخر من الناس يعتقد أن الولي من كانت له كرام�ات خارق�ة ُي�ذھل بھ�ا 
�سات ��رحمن وتلبي��اء ال��ات أولي��ين كرام��نھم ب��ز م��نھم تميي��ز م�الن�اس ، دون تميي

  : أولياء الشيطان حتى قال أحد ھؤ,ء في صاحب عينات
  

  ن ســــالم كـــرامه              أ, يـــا شيــــخ بو بكـــر ب
  بغينــــــا السيــــــل يجــــــري فــــــي الوديان قامة

  :في صاحب المشھد اUخروقال 
     والكرامة بتقع من عيال الرسول **علي بن حسن خاطرك بالقبول يا
  :اUخروقال 

�ن ������ي ب������ا عل������بحناك ي������وم ص�����الي
�سن��������������������������������������������������������������������������  ح

   
�ي ������ل ل������زوار ك������ي ال������ا معط�����ي
�اه����������������������������������������������������������������������������  بغ

    
�ي ا�����ة ف�����ه ني�����يس ل�����ن ل�����سادة م�����اهل���ا قف���ع لم���ه رج���رزق ذام���و ال��  ّل
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�ن��������������������������������������������������������������������������  وظ
   

  . وفريق ثالث يعتقد أن الو,ية تنعقد لsنسان بالوراثة 
  . له زيارة كبيرة إلى ضريحه  وفريق رابع يعتقد أن الولي من

ًوفريق خامس إذا رأى إنسانا بسيطا    .سارع بوصفه ف&ن ولي ) على نيته ( ً
�ة , تنع���رى أن الو,ي���ادس ي���ق س���ضرموت وفري���ولي بح���د ل���وار  إ,ق���ي ج��ف

وھ�ؤ,ء . ا,عطي�ات ّوحضرة نبي ( ھود فھناك تعقد الو,يات وتقسم الم�نح و
. كلھم أبعدوا النجعة وجانبوا الصواب 9نھم وضعوا الو,ية في غير موضعھا 

َّأ� إن :( ّفالو,ية الحقة عرفھا ( في كتاب�ه بأس�لوب م�وجز بلي�غ ، ق�ال تع�الى  ِ َ
َأولي ِ ْ َاء هللا � خوف عليھم و� ھم يحزن�ونَ َُ َ َْ َْ ْ ُْ َ ََ ِ َ ٌ ْ ِ َال�ذين آمن�وا وك�انوا يتق�ون * ّ َُ َّ َ ْ ُْ َُ َ َ ِ ي�ونس  [ ) َّ
   ] . ٦٣ ـــ ٦٢

  
  : فھذه ھي أصناف أولياء الرحمن 

  . ا3يمان الصادق بالقلب ) ١
   . ١التقوى بالقلب والجوارح ومن لم يتصف بھذين الوصفين فھو كاذب) ٢

ا� مؤمنا وله تقيا فھو من أولياء الرحمن وليس الولي من على قبره فمن كان ب
ًقبة صغرت أم كبرت ثم وھل تغني القب�اب ع�ن ا3ن�سان ش�يئا إذا ل�م يك�ن مع�ه 

  صالح عمل ؟؟ 
 عل�ى قب�ر رج�ل ٢ًفھذا عبد ( بن عم�ر ــ�ـ رض�ي ( عنھم�ا ــ�ـ رأى ف�سطاطا

ب�ن عل�ي  وقد قال الشيخ محم�د .٣ )انزعه يا غ&م فإنما يظله عمله (     :فقال 
�ضرمي��ضل الح��ه (-٤باف��اب وا,(-رحم��اء القب��ة بن��ات الو,ي��ن ع&م��يس م� ول

�دنيا��ضاقت ال��سعتھا ل��ون ، ب��م المتق��ذين ھ��اء ال��رة ا9ولي��ذلك لكث��وى إو ل�ن دع
9ش�خاص  سلمين أو لطوائ�ف , تتع�داھم أوم�الو,ية لطائفة مخ�صوصة م�ن ال

   ٥)جرأة على الدين دين العدل والمساواةدليل عليه و معينين فقول ,
وبعض الناس أصبح , يفرق ب�ين أولي�اء ال�رحمن وأولي�اء ال�شيطان و, يف�رق 

  . بين الكرامة وبين ا9عمال السحرية 
                                                 

   ] ) .١٧٢ص[ شرح كشف الشبهات ( ابن عثيمين  ) 1

  . يت من شعر ب: الفسطاط )  2
  . ًمعلقا  ) ٢/٩٨( رواه البخاري )  3
 إلىوقدهاجر ) طريقة السلفإلىدعوة الخلف (هو الداعية الشيخ محمد بن علي بافضل القطني الحضرمي صاحب الكتاب المشهور) 4

 )١٤٠٤(سس مسجدا فيها عرف باسمه وافته المنية في جدة حوالي عامأالصومال و

  ٣١٢ص) طريقة السلفإلى الخلف دعوة(محمد بن علي بافضل) 5
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  : ولمعرفة الفريقين نقف ھذه الوقفات 
  :  الوقفـــــة ا9ولـــــــى ) ١

ا3يمان والتقوى بعكس ا9ح�وال ذكر العلماء أن كرامات أولياء الرحمن سببھا 
 نھى ( عن�ه ورس�وله وي�ستعان بھ�ا عل�ى م�ا نھ�ى ( عن�ه االشيطانية سببھا م

   . ١ورسوله
  : الوقفـــــة الثانيـــــــة ) ٢

�ساحر ���ن ال���ولي م���ز ال���ا يتمي���سنة فبھم���اب وال���ل للكت���ة الرج���رة بمتابع��أن العب
  . والصادق من الكاذب 

اتف�ق أولي�اء ( عل�ى أن الرج�ل ل�و ط�ار ف�ي :(  ــ�ـ قال ابن تيمية ـــ رحمه (
�ول ( ��ه لرس��ى متابعت��ر إل��ى ينظ��ه حت��ر ب��م يغت��اء ل��ى الم��شى عل��واء وم�الھ

   ٢)وموافقته 9مره ونھيه 
  : وقد نظم بعضھم ھذا بقوله 

�ر�������د يطي�������صا ق�������ت شخ������  ًإذا رأي
   

�سير������د ي������ر ق������اء البح������وق م�����  وف
    

�شرع�����دود ال�����ى ح�����ف عل�����م يق����  ول
�ستدرج    ������������ه م������������دعيفإن�����������  وب

    
وقد يجعل ( سبحانه وتع�الى خ�وارق ل�بعض الكف�ار وأھ�ل الكت�اب والمن�افقين 

  :وھذا مصداق قوله تعالى  . ٣وتكون ھذه من الشياطين
ٌوم��ن يع��ش ع��ن ذك��ر ال��رحمن نق��يض ل��ه ش��يطانا فھ��و ل��ه ق��رين(  َِ َِ َ َُ ُ ُ َُ ََ ًَ َ ْ ْ ْ ِّْ ُ ِ َ ََّ ْ ِ َ َ(  ]
   ] ٣٦ف زخرال

  : ًية بعضا من ھذه ا9حوال الشيطانية ومنھاوقد ذكر  شيخ ا3س&م ابن تيم
�م ��ول لھ��شيطان ويق��م ال��صور لھ��ضھم يت��ضر: أن بع��ا الخ��رھم ٤أن��ا أخب� وربم

ببعض ا9مور وأعانھم على بعض مطالبھم كما جرى ھذا لغي�ر الم�سلمين م�ن 

                                                 
  ] ) .٨٤ص[ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( ابن تيمية  ) 1

  ] ) .٤٣ – ٤٢ص[ الفرقان ( ابن تيمية )  2

   ] ) .٤٣ص[ المصدر السابق ( ابن تيمية )  3
ع الناس كلها كذب وافتراء والصواب أن الحضر قد واألثر بأن ما ورد من أحاديث الخضر ولقائه م: قال المحققون من أهل الحديث )  4

  ] .١/٣٤٠راجع كتاب التصوف في ميزان البحث والتحقيق [ مات ولم يدرك زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
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وبعضھم من يرح�ل ب�ه ال�شيطان إل�ى مك�ة للح�ج ف�ي ك�ل   .١اليھود والنصارى
 يكل�م ص�احب القب�ر أو ي�صافحه أو م�شى مع�ه وإنم�ا ومنھم من يزعم أن. عام 

ھي الشياطين تصور لھم ومنھم من يزعم أن يدخل الن�ار دون أن تم�سه ب�سوء 
.  
   

�ذه ���ن ھ���ة وم���فات ا9لوھي���اءھم ص���وا أولي���د منح���ضرموت فق���ة ح���ا قبوري��وإم
  :الصفات

ق�درة ال�ولي عل�ى الت�صرف  )٢ .     قدرة الولي على التصرف في الك�ون )١
قدرة الولي )٤ .قدرة الولي على إعطاء الولد والذرية )٣ .     والنارفي الجنة 

 . إنزال ا3م�راض والق�درة عل�ى رفعھ�ا )٥ على إنزال المطر وإعطاء السيول
   .معرفة الشقي من السعيد )٧ .  اللوح المحفوظ ومعرفة الغيبإلىالنظر  )٦
   .في ا9ص&بالعلم بما  )٩ . لى سدرة المنتھىإالمعراج إلى السماء و )٨

  القدرة على إحياء ا9موات )١٠
�ة ��اني الو,ي��ان مع��عاف ا3يم��ض ض��تغل بع��صوصا اس��ضرموت خ��ي ح�ً وف

ھ�واة الكرام�ات ( ّوالكرامة والذين سماھم ابن عبيد( السقاف ـــ رحمه ( ـــ 
 رحمه ( ا9لبانيوقد سمى ،   ٢وقد صدق رحمه () عشاق الخرافات ( و ) 

  ). إھانات(ات المكذوبة ھذه الكرام
�سوا��ى لب��وارق  حت��ة والخ��ين الكرام��رق ب��د , يف��بح الواح��اس فأص��ى الن��ا عل�بھ

  . ٣الشيطانية التي , تخلو من السحر 
والتي ك�ان ھ�دفھم منھ�ا ك�سب ال�و,ء ال�ديني لھ�م م�ن الن�اس وف�ي نف�س الوق�ت 

  . لترھيب وإيذاء كل من يخرج عن طاعتھم 
���ه بع��يش في��ذي تع��ل ال��ان للجھ��ذه وك��يخ ھ��ي ترس��ضرموت دور ف��دن ح�ض م

�ل ��سب والتحاي��صدرا للتك��ا م��وا منھ��ي جعل��ات والت��ست الكرام��ات ولي�ًالخراف
 . ج من الناس ّوالضحك على السذ

  
  
  

                                                 
  ] ) .٨٥ص[ المصدر السابق ( ابن تيمية )  1

  ٣١-٣٠اف صعلوي السق:تحقيق ) تحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره(ابن عبيداهللا السقاف 2
 ٣٣ص)هذه هي الصوفية في حضرموت(علي بابكر 3
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  الفصــــل الثـــــالث

  
  وصف العلماء للقبوريين: المبحث ا9ول  •

  القبوريون والسماع المحرم : المبحث الثاني  •

  شعراء يستنكرون على القبوريين: ث المبحث الثال •

  مستشرقون يشمتون بالقبوريين : المبحث الرابع  •
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  املبحــث األول
   :وصــــف العلمــــــاء للقبوريـــــين

�ا ���فا دقيق��د وص���ـ وج��م ( ــ���ـ رحمھ��اء ــ���ن العلم��سابقين م���ب ال��ل كت���ن تأم�ًم ً
 بقب�وريي زمانن�ا وم�ا أش�به للقبوريين الذين عاشوا في زمانھم وھ�م الي�وم أش�به

  . الليلة بالبارحة 
ولعل ابن القيم ــ رحمه ( ـ�ـ م�ن أبل�غ م�ن وص�ف القب�وريين نث�را ونظم�ا ف�ي 

�ى س�ماھم ��م للم�شاھد حت��رحة وحجھ��ي تقدي�سھم لeض��ور ( زمان�ه ف��اد القب�) ّعب
ومن قرأ ك&مه ـــ رحمه ( ـــ يجد نفس ھذه ا9وصاف تنطب�ق عل�ى قب�وريي 

  !! حتى لكأن ابن القيم ـــ رحمه ( ـــ يعيش اليوم في زماننا زماننا 
فل�و رأي�تھم وق�د وض�عوا لھ�ا الجب�اه وقبل�وا :( وإليك وصف ابن القيم لھم فق�ال 

ا9رض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتھم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لھم 
وا بم�ن , يب�دي النشيج ، ورأوا أنھم قد أربوا في الربح على الحجيج ، فاستغاث

و, يعيد ، ونادوا ولكن من مك�ان بعي�د ، حت�ى إذا دن�وا منھ�ا ص�لوا عن�د القب�ر 
�ين ��ى القبلت��لى إل��ن ص��ر م��ر و, أج��ن ا9ج��رزوا م��د أح��م ق��ين ورأوا أنھ�ركعت
ًفتراھم حول القبر ركعا سجدا يبتغ�ون ف�ض& م�ن المي�ت ورض�وانا وق�د م�eوا  ً ًً

���ر ( ب��سرانا ، فلغي��ة وخ��م خيب�ًأكفھ �رات ً��ن العب��اك م��راق ھن��ا ي��شيطان م�ل ال
وترتفع من ا9صوات ويطلب من الميت الحاجات ويسأل من تفريج الكربات ، 
ًثم انثنوا بع�د ذل�ك ح�ول القب�ر ط�ائفين ت�شبھا ل�ه بالبي�ت الح�رام ال�ذي جعل�ه ( 
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ًمباركا وھدى للعالمين ثم أخذوا في التقبيل وا,س�ت&م ، أرأي�ت الحج�ر ا9س�ود 
به في البيت الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود و( يعلم أنھ�ا وما يفعل 

   لم تعفر كذلك بين يديه ، في السجود ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير ھناك
واستمتعوا بخ&قھم من ذلك الوثن ولم يكن لھم عند ( من خ&ق ، ) الح&ق ( 

ن�سكھم وقرب�انھم لغي�ر ( رب وقرب�وا ل�ذلك ال�وثن الق�رابين وك�ان ص�&تھم وم
ًأج�زل ( لن�ا ولك�م أج�را : ًالعالمين ، فل�و رأي�تھم يھن�ئ بع�ضھم بع�ضا ويق�ول 

ًوافرا وحظا   : ثم قال ابن القيم بعد ھذا الوصف الدقيق  ،ً
�ر [ ��ا يخط��وق م��ي ف��&لھم ، إذ ھ��دعھم وض��ع ب��ستقص جمي��م ن��ه ل��ذا كل��ع ھ�ِوم

�  در اب�ن الق�يم عل�ى ھ�ذا الوص�ف : ، قل�ت  ] ) ١بالبال ، أو يدور في الخي�ال
البليغ في قبوريي زمانه ، كيف لو رأى قبوريي زماننا ؟ كيف لو رأى م&ي�ين 
الناس يتزاحمون على تلك المشاھد ؟ كيف لو رأى أفواج الناس من ك�ل ح�دٍب 

�رحة ��ذه ا9ض��د ھ��ى أح��ب عل��ى كت��ت ، ؟ حت��ي مي��الھم ف��ون آم��وب يعلق�ِوص ُ )
 فأي خذ,ن وصل إليه ھؤ,ء ؟ اللھ�م إن�ا نع�وذ ب�ك أن ٢)صالح لeديان الث&ثة 

  !ّنفتن في ديننا أو نرد على أعقابنا 
ويذكر ابن القيم ـــ رحمه ( ـــ مناقضة القبوريين للدين ولسنة خاتم المرسلين 

 ف�ي القب�ور �ومن جمع بين يديه سنة رسول ( :( صلى ( عليه وسلم فقال 
[ ان عليه أصحابه وبين ما علي�ه أكث�ر الن�اس الي�وم وما أمر به نھى عنه وما ك

ًرأى أحدھما مضادا ل{خر مناقضا له بحيث , يجتمعان أبدا ] أي في زمانه  ً ً .  
�ول (��ى � فرس��دھا ونھ��صلون عن��ؤ,ء ي��ور وھ��ى القب��ص&ة إل��ن ال��ى ع� نھ

اتخاذھا مساجد وھؤ,ء يبنون عليھا المساجد ويسمونھا مشاھد مضاھاة لبي�وت 
) .   

�ا ���ون لھ���ك ويجتمع���ادا ومناس���ذونھا أعي���ؤ,ء يتخ���دا وھ���ذ عي���ى أن يتخ��ًونھ ً
�ت ���ن ا9رض كالبي���ا ع���ؤ,ء يرفعونھ���سويتھا وھ���ر بت���د وأم���اعھم للعي��كاجتم

  . ويعقدون عليھا القباب 
�ر ��ى غي��زاد عل��ه وأن ي��ة علي��ه والكتاب��اء علي��ر والبن��صيص القب��ن تج��ى ع�ونھ

يكتبون عليھا القرآن ويزي�دون علي�ه  و٣ترابھا ، وھؤ,ء يتخذون عليھا ا9لواح
   . ١)سوى من اUجر وا9حجار والجص 

                                                 
 ] ).١/١٩٤ [ إغاثة اللهفان( ابن القيم )  1
 . هو ضريح جالل الدين الرومي بمصر ويدعى بالقطب األعظم )  2
  . توضع على القبر ثم يكتب عليه اسم الميت وتاريخ وفاته ) شواهد ( في حضرموت تسمى هذه )  3
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ًوكذلك ممن وصف القبوريين في زماننا خصوصا حج�اج زي�ارة نب�ي ( ھ�ود 
وعن�د القب�ر :( في شعب ھود المقدس بحضرموت الشيخ علي الزھراني بقول�ه 

�ن المنسوب إل�ى ھ�ود ف�ي ح�ضرموت يح�دث ال�شرك ا9كب�ر م�ا يعج�ز القل�م ع
وصفه ، شأنه في ذلك شأن كل ا9ض�رحة ف�ي ال�ب&د ا9خ�رى ، وق�د بول�غ ف�ي 
تقديس ھ�ذا ال�ضريح فت�راھم ي�شدون الرح�ال لزيارت�ه وعن�دھم ش�يء م�ن بقاي�ا 
�ه ��ع ال�&ت والع�زى ي�ستغيثون ب��ان ي�شعر ب�ه الع�رب م�ال�شعور ال�وثني ال�ذي ك

لبرك�ات ويتوجھون إليه ، ويولون وجوھھم شطره لقضاء الحاجات واس�تنزال ا
   ٢)ودفع الكربات 
  :لــــــورحم ( القائ

�ورھم���اء وقب���ي ا9ولي���وا ف���د غل���ا ق��  ھ
  

�دان  �����ن البل�����ا م�����ج لھ�����حت يح����  أض
  

�ساجدا����ور م����ك القب����ى تل����وا عل���  وبن
  

�اني  �����ن الب�����م بلع�����اء لھ�����نص ج����  وال
  

�و��اص ت��ا ا9قف��نعوا لھ��د ص��ذاك ق�  وك
  

�ي   �����ا ف�����ـع فوقھ����ضــــــــــــــــــــــــ
�ان������������������������������ة ا3تق�����������������������������  غاي

  

�سونھا������������������������ارف  يك�����������������������بمط
�ـة���������������������������������������  منقوشـــــــــــــــــــ

  

�د  ���������اھظ  ق���������تھم ب���������انكلف��������  أ,ثم
  

�وا�����فعاءھم  ودعوھم�����ضاش�����اًأي����   كم
  

�د  �����دو  ق�����زعم عاب�����ان ي�����انك����  ا9وث
  

�وا�������وا وتقرب�������سوا لھم�������سيب ال������  بت
  

�ان  ���������ائر القرب���������ب والنذوروس��������  ئ
  

�سحوا��������تورھم وتم��������ورھم وس�������  بقب
  

�ذاك با9  �������درانوك�������ا ص والج������  قف
  

�وا واذا��������وا رايتمھ��������اك تراھم�������  ھن
  

�دانم  ����������ث العب����������شعين كاخب���������  تخ
  

�ا���ذا م���دھم ھ���شوع  عن���واإذا الخ��  ھم
  

�شان  �������يم ال�������ربھم العظ�������لوا ل������  ص
  

�تنجدوا�����وا واس�����ا بھم�����د لم�����ابھم ق����  ن
  

�ذه   ��������اطر ھ��������ين ف��������وانناس�������  ا9ك
  

�وا������را ودعوھم������را وبح������ن ب�����  ,كم
  

�دعاء  ���صوا ال���اني خ���ي الث���ربھم ف��  ب
  

�ذا���وا بھ���د فھم���ه ق���ى الوج��  زادوا عل
  

�ابر   ����ي غ����ركوا ف����ن اش����انم���  أ,زم
  

������ه واترك�����ل ج&ل�����ي ج�����اء الح����  دع
  

�دعاء   ��������واتل��������سبانأم��������& ح�������   ب
  

  التصرف ف�ي ال�ورى جعلوا ھموايوال
  

�ران  �����سائل الحي�����ث ال�����وا مغي����  فھم
  

�أنھم�����ى فك�����م أرج�����ن ربھ�����م م����   لھ
  

�وا   ������ىوعليھم������رحمنأحن������ن ال�����   م
  

                                                                                                                                                                  
   ] ) .١٩٦ – ١/١٩٥[ اثة اللهفان إغ( ابن القيم )  1
  ] ) . ٧١ص[ دمعة على التوحيد ) (  2
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�ه���������ي خلق���������&ؤه ف���������أنھم وك��������  وك
  

�ن   �������بحانه ع�������كس�������انإف������   ذي بھت
  

�أنھم�������موك�������ة ربھ�������اب رحم������   حج
  

�وزا  ��������نھم ب��������موھا بي��������م قاس�������  نھ
  

�ا�����ثكم ي�����ون مغي�����وث يك�����وم ,غ����  ق
  

�ث ( إن  �����������������سان المغي����������������  لsن
  

�ا��ادعوا ي��وم ف��دعوا  , (ق��ورى ت�  ال
  

�ومان  �������الفقر موس�������م ب�������تم وھ������  ان
  

�ا�����دكم م�����صوا توحي�����م تخل�����الكم ل����  ب
  

�ان  ���������شرك مقترن���������دكم وال��������  توحي
  

�اذا��������تم  ف��������مزعم��������فعاؤكمأنھ�������   ش
  

�م   �������لون بھ�������ىتتوس�������رحمنإل������   ال
  

�ذا��������ان ھ��������ة ك��������م فالجاھلي�������  زعمھ
  

�ضا  ���� وًأي����د ن����ىسبوا ُق����رانإل���   الكف
  

�ا����ان  م����لك����دونھمأھ����شرك يعتق���   ال
  

�ا  �������وا ي�������ران خلقوھم�������ل الق������  جاھ
.  

�ورى������ل لل������رع التوس������ا ش�����  و( م
  

�ع إ,   ������������ه م������������انبطاعت�����������  ا3يم
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  املبحــــــث الثـــــــاني
  ّالقبوريــــــون والسمــــــاع المحـــــرم

�وريي���وم للقب��اظر الي��راّإن الن���دھم أم��د عن��ضرموت يج���ي ح��ع ًن ف���ا ، م�ً عجاب
 والدفوف عند زيارات ا9ضرحة وكذلك وس�ط الم�ساجد ٢ والحضرات١السماع

، فا� سبحانه وتعالى جعل المساجد للقرآن والذكر وھ�ؤ,ء ي�ضربون ال�دفوف 
 الق�صائد والت�ي , يخل�و بع�ضھا ٣ويھزون معھا ال�رؤوس يتم�ايلون عل�ى أنغ�ام

�ر��ر للخم��شق وذك��زل وع��ن غ��رة م��ا الخم��ي يزعمونھ��ة الت��ا  و - ا3لھي��ئس م�ب
  :حتى انشد بعضھم.زعموا

�ر������احب الخم������ا ص�����  أ, ي
  

�سكر  ����������اس بال����������ت الن���������  قتل
  

  :وانشد اخر منھم
�دفوف���ماع ال���سماع س���ن ال��  تظ

  

�وف  ���ك ص���صوف لباس��  وان الت
  

  الــــــــاع الرجال شھود وحـــسم
ُي بيوت أذن هللاف ِ:(ھذا كله في أطھر البقاع وأحبھا إلى ( ، قال تعالى  َّ َ ِ َ ٍ ُ َ أن ُ

َترفع ويذكر فيھا اسمه يسبح له فيھا بالغدو وا~ َِّ ُ ُ ُْ ِْ َ َ َ َ َِ ُِ ُ ُ ُ َُ ِّ ُ ْ َْ ِصالَ والمصيبة  ] ٣٦النور  [  )َ
  . الكبرى أنھم يضربون الدفوف وسط القباب وعند زيارتھم لeموات 

ًلم يعظھم فظاعة الموقف و, ح�ال أص�حاب القب�ور ال�ذين ص�اروا جثث�ا ھام�دة 
فعلون ھذا كله معتقدين شرعيته ، قال ابن تيمية ـــ رحم�ه ( ًوعظاما نخرة وي

�ـ ��و :( ــ��ي وھ��اء والم&ھ��ماع الغن��شيطانية س��وال ال��وي ا9ح��ا يق��م م��ن أعظ�وم
ًما ك�ان ص�gتھم عن�د البي�ت إ� مك�اء وت�صدية َ:(سماع المشركين ، قال تعالى  َ َ ْ َِ ِ ِْ َْ َ َ َُ َّ ِ ْ َ َُ ُ َ َ 

�ال [  ... )��ورة ا9نف��ن  ]٣٥س��ال اب��سلف ، ق��ن ال��ا م��ر وغيرھ��ن عم��اس واب��صدية :  عب�: الت
الصفير فكان المشركون يتخذون ھذا عبادة ولم يجتمع : التصفيق باليد والمكاء 

 على استماع غناء قط , بكف و, بدف وق�د ك�ان ال�صحابة يعتب�رون �النبي 

                                                 
ٕتالوة األوراد جماعيا وانشاد القصائد والغزل الصوفي على أنغام الدفوف : السماع )  1 الفكر والمجتمع في ( راجع السماع من كتاب . [ ً

   ) ] .٢١٧حضرموت ص
حضرة السقاف بتريم )١:حياء واالموات تحضر معهم ومن اشهر الحضرات في حضرموتسميت حضرة النهم يعتقدون ان االولياء من اال) 2

  دفوف٦شبابات و٩طارا و١٢في ليلتي االثنين والخميس من كل اسبوع ب
حضرة )٥حضرةابي بكر العدني)٤حضرةالشيخ ابي بكر بن سالم)٣ بن زين الحبشي بالحوطة في اخر يوم االحدمن كل شهرأحمدحضرة )٢

  الخ... ابي عالمةالقيام لعمر
تذكير الناس (ان من االنغام واالصوات مايستنزل به المطرمن السماء انظركتاب:للقبوريين نظرة خاصة لال نغام حتى قال ابن دحالن) 3

 ١٩٤ص)للعطاس
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 ويعتبر عبد ال�رحمن ال�سقاف ١ھذا السماع بالكف أو بالدف من البدع المذمومة
مد مولى الدويله من أوائل من أدخلوا ھ�ذا ال�سماع الم�صحوب بال�دفوف بن مح

ثم سرت ھ�ذه الع�ادة  . ٢)الحضرة ( والشبابات في مسجده بمدينة تريم  وسماه 
�رى ��ضرموت ا9خ��دن ح��م م��ى معظ��ة إل��د . ٣المذموم��ادة ق��ذه  الع��ت ھ�وان كان

  والفضلالوقت و� الحمد تراجعت في ھذا
   : ــــاعإنكـــار العلماء للسمـــ

�ه ��ذر من��سماع وح��ذا ال��ر ھ��ن أنك��امّمم��ه ا3م��ـ بقول��ه ( ــ��ـ رحم��شافعي ــ�:(  ال
�ر��سمونه التغبي��ة ي��ه الزنادق��يئا أحدثت��داد ش��ت ببغ�ًخلف �ن ٤ّ��اس ع��ه الن��صدون ب� ي

   ٥)القرآن 
وم�ن :(  الحافظ ال�سيوطي ال�شافعي ــ�ـ رحم�ه ( ــ�ـ إذ ق�ال ًأيضاومن العلماء 

المساجد وض�رب ال�دف والرب�اب وغيرھم�ا م�ن آ,ت ذلك الرقص والغناء في 
الطرب فمن فعل ذلك في المسجد فھ�و مبت�دع ض�ال م�ستحق للط�رد وال�ضرب 

(٦.   
 الع�ز ب�ن عب�د ال�س&م ال�شافعي ــ�ـ رحم�ه ( ــ�ـ إذ ق�ال ع�ن ًأيضاومن العلماء 

  السماع 
ي�صدران م�ن عاق�ل  و, يصدر الت�صفيق وال�رقص إ, م�ن غب�ي جاھ�ل و,:( 

س�نة  ف�ي كت�اب و, ويدل على جاھلية فاعلھما إن الشريعة ل�م ت�رد بھم�افاضل 
 وإنم�ا يفع�ل ذل�ك ا9نبي�اءمعتب�ر م�ن إتب�اع   و,ا9نبي�اءولم يفعل ذل�ك اح�د م�ن 

 ونزلن�ا(الجھلة السفھاء الذين التب�ست عل�يھم الحق�ائق ب�ا9ھواء وق�د ق�ال تع�الى 
ي&ب�سوا ل الخل�ف ول�م مضى السلف وأفاض ولقد )يءعليك الكتاب تبيانا لكل ش

�يئا��د ش��ك أو اعتق��ل ذل��ن فع��ك وم��ن ذل��يس  م��سه ول��راض نف��ن أغ��رض م��ه غ�ان
بكونه قرب�ة فب�ئس  بقربة إلى ربه فان كان ممن يقتدى به ويعتقد انه ما فعله ا,

   .٧)من أقبح الرعونات ھو 3يھامه أن ھذا من الطاعات وإنما ما صنع

                                                 
  ] ) .٩١ – ٩٠[ الفرقان ( ابن تيمية )  1

   .١/٢٦٤)ادوار التاريخ الحضرمي( الشاطريأحمدمحمد بن )  2
 ليوم على حضرة السقاف بتريم هو محمد بن علوي العيدروس الملقب بسعدالقائم ا) 3

   ] .١/٢٩٩إغاثة اللهفان . [ هو ضرب الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غناء أحدهم : التغبير )  4
   ] ) .١/٢٢٩[إغاثة اللهفان ( ابن القيم )  5
   ١٠٨ص)ع والعوائداصالح المساجد من البد(محمدجمال الدين القاسمي ) 6
  ٤٩١ص)قواعد األحكام في إصالح األنام(السالم العز بن عبد)  7
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وم�ن :(  ــ�ـ أنك�ر ھ�ذا ال�سماع بقول�ه  ابن الق�يم ــ�ـ رحم�ه (ًأيضاومن العلماء 
!! مكايد عدو ( ومصايده التي كاد بھا من قل نصيبه من العلم والعقل وال�دين 

وصاد بھا قلوب الجاھلين والمبطلين س�ماع المك�اء والت�صدية والغن�اء ب�اU,ت 
المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلھا عاكفة على الفسوق والعصيان 

 الشيطان والحجاب الكثيف ع�ن ال�رحمن ، وھ�و رقب�ة الل�واط والزن�ا فھو قرآن
( ...١.   

   :ورحم ( القائل

  

                                                 
  ] ) .١/٢٢٤[ إغاثة اللهفان ( ابن القيم )  1

�م ����������ر العج����������نة خي����������رغم س���������ب
�رب�����������������������������������������������������������������������  والع

   

�ب���������و واللع���������ساجدنا للھ���������ست م��������  أم
    

�ا�����ه ( يأمرن�����لى علي�����ان ص�����ا ك����  م
   

�ص��������ر و, ق��������ضرب دف و, زم�������  بب
    

�ي ������ر الراع������ن مزم������ف ع������ل ك�����ّب
�سامعه������������������������������������������������������������������������  م

   

�ب������ذه اللع������ن ھ������ا ع������ا ولن������ونا لھ�����  ص
    

�ساجدنا�������يرتم م�������ضحتمونا وص������  ف
   

�ب������ات للع������صونات كالحان������ي الم�����  وھ
    

�ساجدنا�����ي م�����ا ف�����وا علين�����& تطبل����  ف
   

�ب��������صحف والكت��������ت لل��������ا جعل�������  فإنھ
    

�ا�����������سبيح , لعب�����������ادة والت����������  وللعب
   

�ر �����و غي�����صابي وھ�����رءا بالت�����ري ام����يغ
�بي���������������������������������������������������������������������������������������  ص
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  املبـــــــــحث الثــــــــــالث

  شعــــــــــراء يستنكرون على القبوريــــــــــــــين
�د ��ة محم��وريين الع&م��ى القب��تنكروا عل��ذين اس��شعراء ال��ن ال��ن م��ماعيلب� إس

�ت ��ي بلغ��صيت والت��ة ال��ة الذائع��صيدته النجدي��ي ق��ـ ف��ه ( ــ��ـ رحم�ال�صنعاني ــ
�دح فيھ�ا ��اما,ف�اق و م��ـ ا3م��ال ــ��ه ( ــ�ـ ، فق��ـ رحم��د الوھ�اب ــ��د ب�ن عب� محم

  : رحمه ( ـــ في مطلعھا 
�د ��������ي نج��������ل ف��������ن ح��������د وم��������ى نج��������&م عل�������  س
�د ����������د , يج����������ى البع����������سليمي عل����������ان ت���������  وإن ك

�ف������ن س������درت م������د ص������اوق������قى الحي������نعا س�����  ًح ص
�د �����������������ة الرع�����������������ا بقھقھ�����������������ا وحياھ����������������  رباھ
�وحھا ���������ل س���������الم ح���������ن ع���������ألي ع���������ي واس��������  قف
�د �������نھج الرش�������ن م�������ل ع�������ن ض�������دي م�������ه يھت������  ب
�ه �������������ف قول�������������ل الطوائ�������������رت ك�������������د أنك������������  لق
�نھم و, ورد �����������ق م�����������ي الح�����������در ف�����������& ص����������  ب
�ه ��������������ه بأن��������������ار عن��������������اءت ا9خب��������������د ج�������������  وق
�دي ���������ا يب���������شريف بم���������شرع ال���������ا ال���������د لن��������  يعي
�ل ����������ل جاھ����������وى ك����������ا ط����������را م����������شر جھ���������  ًوين

�دع م��������������دي ومبت��������������ا عن��������������ق م��������������ه فواف�������������  ن
�ا �����������������شريعة ھادم�����������������ان ال�����������������ر أرك����������������  ًويعم
�ه �������������واع ومثل�������������ى ُس�������������ا معن�������������ادوا بھ������������  أع
�ن ود����������������ك م����������������ئس ذل����������������وث وود ، ب���������������  uيغ
�مھا �������������شدائد باس�������������د ال�������������وا عن�������������د ھتف������������  وق
�رد �����������صمد الف�����������ضطر بال�����������ف الم�����������ا يھت����������  كم
�رة ���������ن عقي���������وحھا م���������ي س���������روا ف���������م عق��������  وك
�د������������ى عم������������را عل������������ر ( جھ������������ت لغي�����������  ًأھل
�ل�������������ور مقب�������������ول القب�������������ائٍف ح�������������م ط�������������وك ِ  

�ستلم ������������������د وم������������������نھن بالي������������������ان م�����������������  ا9رك
�ة ����������ن طريق����������اءني م����������ا ج����������رني م����������د س���������  لق
�دي ����������ي وح����������ة ل����������ذي الطريق����������ت أرى ھ���������  وكن
�ة ٍ ����������������وت ذم وغيب����������������ه ص����������������صب علي���������������  �ُي
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�د ���������ن بع���������وه م��������ان يھ���������د ك��������ن ق���������وه م�������  ويجف
�د ��������������������ي محم��������������������وال النب��������������������ع أق�������������������  ويتب
�دي �������ن يھ�������شرع م�������ي ال�������ا� ف�������ره ب�������ل غي������  وھ
�ذا ���������������ا فحب���������������ال دنب���������������ده الجھ���������������ئن ع��������������ّل ً r r  
�دي ����������ي لح����������رادي ف����������وم انف����������ذا ي����������ه حب���������  ب

  

�ب���ضرموت ا9دي���ي ح���وريين ف���ى القب���تنكروا عل���ذين اس���شعراء ال���ن ال�� وم
ً علي محمد باكثير الذي يصف ساخرا زيارة الشيخ سعيد بن عيسى الحضرمي

  : وما فيھا من ض&,ت وخرافات ، فقال رحمه ( ١العمودي بمنطقة قيدون

                                                 
   ] ) .٦٤٥ – ٦٤٢ص[ القبورية في اليمن (  المعلم أحمد)  1

�ا ������������������اس أفواج������������������وافي الن�����������������  ت
  

�ذر  ����������������������دون كال����������������������ى قي���������������������  إل
  

�شي�������������������اعية تم�������������������ن س������������������  فم

  

�ن راك  ������������روم������������ى الُحم������������ة عل�����������  ب

  

�رى ����������������ساحة الكب����������������اك ال���������������  ھن

  

�شر  �������������������احة الح�������������������اكي س������������������  تح

  

�شيـ�������������ر ال�������������و قب�������������وا نح������������  gوأم

  

�الزمر  ������������������������������ل وب�����������������������������  خ بالطب
  

�ي ( ����������������������������صيحون ول���������������������������  ي
  

�ر  ����������������������ى القب����������������������اك إل���������������������  جئن
  

�ل �������������������ي تحم�������������������اك لك������������������  أتين
  

�وزر  �����������������������ل ال�����������������������ا ثق����������������������  عن
  

�ات�����������������س حاج�����������������ي ا9نف����������������  وف
  

�دري  ���������������يدي ت���������������ا س���������������ا ي��������������     بھ
�اٍك��������������������ع ش��������������������ذا خاش�������������������  فھ

  

�ري  ���������������������ه يج���������������������ذا دمع��������������������  وھ
  

�ذر ا���������������������ذا ين���������������������ذروھ��������������������  لن
  

�ذر  ����������������������اء بالن����������������������ذا ج���������������������  وھ
  

�ة ���������������������ت القب���������������������د جلل��������������������  وق
  

�ستر  �����������������������������������ة وال����������������������������������  بالزين
  

�ن ������������������ى م������������������ابوت معن�����������������  وللت
  

�در  ��������������������ق والق��������������������&ل العت�������������������  ج
  

�ل�����������ن التقبي�����������ودت م�����������د أس����������  وق
  

�صر  ��������������������ف الع��������������������ي مختل�������������������  ف
  

�ع�������������������كن الجمي�������������������ا س������������������  ولم
  

�ر  ������������ي البح������������وج ف������������كون الم�����������  س
  

�يخا ذا ����������������اس ش����������������راءى الن���������������  ًت
  

�ق  ��������������������در ١شقاش��������������������يھم ھ�������������������  ُ ف
  

�ـ ������������اس اھن������������ا الن������������ادي أيھ�����������  ين
  

�ا  �������������������أوا ب�������������������صر ـ������������������  لفوز والن
  

�سـو����������وز ال���������كت عج����������ت اس��������  وقل
  

�ر   ����������������������ة النك����������������������ا داعي���������������������  ء ي
  

�ر �������������������اس للنك������������������دعو الن�����������������  أت
  

�ر   �������������������ي الخي�������������������و داع������������������  وتھج
  

�وه �����������������شيخ غول�����������������صاح ال����������������  ف
  

�ر   ���������������يعة الغ���������������ن ش���������������ذا م��������������  فھ
  

�سللت �������������������������������و, أن ت������������������������������  فل
  

�الفر   ��������������������ور ب��������������������ن الجمھ�������������������  م
  

�ـ�����������������دموني مھ�����������������انوا أع����������������  لك
  

�دفر  ����������������ضرب وال����������������جتي بال���������������   ٢ـ
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 ١٠٣ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

�شعراء ��ن ال��ضاوم��تنكروا عًأي��ذين اس��ن  ال��د ب��يمن محم��اعر ال��وريين ش��ى القب�ل
 بن يحيى حمي�د ال�دين أحمد ا3مام في قصيدته التي مدح فيھا ٣محمود الزبيري

رحم�ه  فقال ٤ھـ١٣٦٢في ھدمه للتابوت الذي على قبر ابن علوان بيفرس سنة 
 ) :  

�ا ��������ا علم��������ا رافع��������د إم��������ذلك المج�������ًك ً  
  

�نما   ��������ا ص��������ا أو ھادم��������ا أمم�������ًأو باعث ً ً ً  
  

�ن�������دد م�������ن يج�������ا م�������هي�������ار أمت������   آث
  

�سما    �����ار ,بت�����ده المخت�����و رأى ج�����ا ل����م
  

�سع �������&م مت�������د ا3س�������ل كب�������رح ع������َج ٌ  
  

�ا    �����سيف فالتأم�����اب ال�����ه ذب�����عت في����وض
  

�ت ��������ي زعم��������اھير الت��������ة للجم�������  خديع
  

�صنما    ������د ال������ا أن تعب������ن دينھ������أن م�����ب
  

�ا  ������ر يكتبھ������ي القب������ب ف������ه كت������الوا ل�����ٌق
  

�ا  ������اء محتكم������ى ش������أمر أن������ى وي�����  ينھ
  

�ه �������حر ذاك يزعم�������عري أس�������ت ش������  ٌفلي
  

�ا   ��������اس والقلم��������ذ القرط��������ه اتخ�������  أم أن
  

�ه ��������يم ب��������ر المق��������ذ القب��������ه اتخ�������  أم أن
  

�ا   ������وح وا9مم������ه الل������دبر في������ا ي�����  ًعرش
  

�ضجعه  �����ردت م�����وان إذ ب�����ن عل�����اد اب����ك
  

�ستلما   ��������رش م��������ه للع��������سعى بأكفان�������  ي
  

�ر ������ر منتظ������ين القب������و رھ������اؤوه وھ�����  ج
  

�ا   ����ل والنقم����اف الوي����سؤال يخ����ول ال���  ھ
  

�لفت�������وة س�������شى ھف�������و يخ�������ا ھ������  ًفبينم
  

�غيرة ف  ������اص������ال أو زعم������ا ق������ه فيم�����  ي
  

�ـده�����������دھماء تعبـ�����������د ال�����������ه يج����������  اذاب
  

�ـا  ��������ا وان رغم��������ه رب��������را وتجعل������  جھ
  

�نعوا�����ذي ص�����م أرض ال�����ي ل�����اه إن����  رب
  

�ا  �����دك التھم�����ي عن�����ى رب�����ف أرض����  وكي
  

�ده�����������دھماء تعب�����������د ال�����������ه يج����������  إذا ب
  

�ا   ��������ا وإن رغم��������ه رب��������را وتجعل�������ًجھ ً  
  

                                                                                                                                                                  
 المكثار الكثير الهدرالذي يتفيهق في كالمه:شقاشق)  1

  الدفع في الصدر : الدفر )  2
هـ أنشأ حزب األحرار ثم الجمعية اليمانية الكبرى ١٣٣٦هو محمد بن محمود الزبيري ، شاعر وأديب وزعيم سياسي ولد سنة :  الزبيري ) 3

م ليتولى وزارة التربية والتعليم ، تم قتله بالرصاص ١٩٦٢ً يحيى وابنه حتى غادر اليمن هاربا وعاد بعد ثورة اإلمامعاش فترات الصراع مع 
  . م ١٩٦٥لنهار في واحد من جبال برط سنة في وضح ا

   ] ) .٦٣٩ص[ القبورية في اليمن (  المعلم أحمد)  4
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 ١٠٤ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 
�عوا�����ذي وض�����م أرض ال�����ي ل�����اه إن����  َرب

  
�ا   �����دك التھم�����ي عن�����ى رب�����ف أرض����  وكي

  
 القاض�ي و الشاعرتنكروا وشنعوا على القبوريين لشعراء كذلك الذين اسومن ا

  :رحمه (–فقال ١عقيل ا,رياني اليماني
�ؤمر����ه ت����ذي في����دع بال����ق واص����ل الح���  ق

  

�ر  ��������������ر ( و( اكب��������������ش غي�������������  و,تخ
  

�ر�����ي منك�����زم نھ�����أمر والت�����العرف ف����  وب
  

�سعر  ���������ار ت���������ر ن���������ن ح���������نج إذا م��������  لت
  

�ده�������������ادة وح�������������اخلص بالعب������������  و� ف
  

�واه  �������������يس س�������������ام فل�������������دبرلeن������������   ي
  

�ب�������ر غائ�������اھد غي�������يم ش�������ميع عل������  س
  

�ر  ���������������ر رازق متكب���������������ف خبي��������������  لطي
  

�ماعا��������ادً س��������صيحة عب��������ي ن�������  ( من
  

�غوا  ����ق فاص����ي الح����صتوا ھ����دبروا وان���  وت
  

�دا������م غ������&ح لك������ي الف������صحتكم ابغ�����  ًن
  

�شكر  ������صيحة ي������ولي الن������ذي ي������ق ال�����  وح
  

�ور�������ذي قب�������اء فھ�������ا ا9ولي�������نكم لھ������  بي
  

�ر  ����������ديھا وينح����������سقى ل����������ج ويست���������  يح
  

�اھي �������ناموھ�������وركمكا9ص�������ين ظھ������   ب
  

�ا  ��������ارإليھ��������شدائد يج��������ع ال��������دى وق�������   ل
  

�شاركا��������المين م��������رب الع��������تم ب�������  جعل
  

�ا  ����د في����ن بع����ن م����ح م����انِوي����ر ا9يم���   يكف
  

�ا����������دعون ميت����������هً أت����������ين بأن���������  زاعم
  

�ر  �������ي ويفق�������دعو ويغن�������ذي ي�������ب ال������  يجي
  

�د�������ن بع�������تم  وم�������مقل�������فعاؤكمأنھ������   ش
  

�ى  ����������رإل����������الق المتجب����������و الخ���������   ( فھ
  

�ه�����������ل بأن�����������الرحمن ج�����������سم ب����������  واق
  

�ر  ���������ال وال نظي���������ذروامق���������ة فاح��������  جاھلي
  

�تم��������ا قل��������الواُكم��������سيقت   ق��������يھمف�������  إل
  

�ات ا9  ����������ول متين����������خي����������ة ُض���������  رrمعن
  

�اعلموا���������ادة ف���������خ العب���������اؤكم م��������  دع
  

�ا  ��������ر كم��������صفوة المتخي��������ه ال��������ال ط�������  ق
  

�دعوا����نكم ي����م م����ائ& وك����وان ق����ن عل���  اب
  

�ضطرا  ���������وتكم م���������رً دع���������ك اكب��������  فجاھ
  

�ك ��������و دعوت��������وتيأرج��������ي دع�������  ان تلب
  

�ت  ���������������سرأن وأيقن���������������نجح ,يتع��������������   ال
  

�ت�����يفأن�����ذي ف����� ال�����ال ك�����ت تجيبن����   وق
  

�ا اذا  ������������ات  م������������هاجاب������������ؤخرا3ل�����������   ت
  

�ه����ذي ل����صريح ال����شرك ال����و ال����ذا ھ���  فھ
.  

�ر  �����������ى تتفط�����������سموات العل�����������اد ال����������  تك
  

                  
                                                 

كتاب (سنة أثره الوحيد هو٢٢فكان عمره اقل من ١٣٤٦ووفاته سنة١٣٢٤مد االرياني ولد سنة حهو القاضي عقيل بن يحيى بن م) 1
 )السيف الباتر ألعناق عباد المقابر
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 ١٠٥ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  املبــــحث الرابـــــــع
  مستشرقـــون يشمتــــــون بالقبوريـــــين

عندما زار بعض المستشرقين ب&د المسلمين كح�ضرموت وغيرھ�ا اس�توقفھم وش�د 
ظارھم تقديس ا9ضرحة ، واستحكامھا على كثير من بلدان المسلمين التي ماجت أن

�شرقين ���ؤ,ء المست���ن ھ���شعوذة وم���ة وال���ة والكھان���ل والخراف���ان ( بالجھ���ال ف��داني
�ستمان ��ون ف��دكتور ف��ولين وال��ود ١)درمي��ارة ھ��ي زي��وريين ف��ى القب��را إل��ذان نظ�الل

   :بحضرموت فقالوا
ًسمي نفسه مسلما ولكنه ما زال وثنيا حيث يقترب وفھمنا اUن البدوي الذي كان ي(  ً

  ) . من ھذه البقعة برھبة مقدسة 
ًوھناك مستشرقون زاروا عددا من ب&د المسلمين ا9خرى ومنھ�ا م�صر وق�د س�جل 

�زي ���شرق ا3نجلي���ين  ادوارد( المست���ال ) ل���ة فق���ذه الوثني���سلمون :( ھ���ل الم��ويحم
�د ��ا ع��ذاھبھم م��ت&ف م��ى اخ��صريون عل��ة الم��وفين وبخاص��اء المت��ابين لeولي�الوھ
�ث��رآن وا9حادي��ي الق��ا ف��ند لھم��سا , س��ا وتقدي�ًاحترام �اء ٢ً��ون لeحي��ا يحمل��ر مم� أكث

�ة ���رة وجميل���ساجد كبي���شھورين م���اء الم���ور ا9ولي���ب قب���وق أغل���شيدون ف���نھم وي��م
ًوينصبون فوق قبور من أقل شھرة منھم بناء صغيرا مبيضا بالكلس ومتوجا بقبة ،  ً ً ً

ًبر مباشرة نصب مستطيل من الحجر ويسمى تابوت�ا ويغط�ى الن�صب ويقام فوق الق
عادة بالحرير والكتان المطرز باUيات القرآنية وبعض قبور ا9ولياء بمصر لي�ست 
ًإ, قبورا فارغة أقيمت ت�ذكارا للمي�ت كم�ا ك�ان يفعل�ه اليھ�ود بتجدي�د قب�ور أولي�ائھم  ً

ًان�ا بغط�اء جدي�د وأكث�ر ھ�ؤ,ء وتبيضھا وزخرفتھا وتغطية التركيبة أو التابوت أحي
   . ٣ًيفعلون ذلك رياء كما كان يفعل اليھود

ومع ھذا كله لن نغفل دور ا,حت&ل ا9جنبي لبلدان المسلمين في دعم وترسيخ ھذه 
الوثنيات في الماضي واليوم جاء ھ�ذا ا,ح�ت&ل  بوج�ه جدي�د ولك�ن أھ�داف الجمي�ع 

�ا ، وخ��ة بربھ��د ا9م��ة توحي��ي زعزع��دة ، وھ��ة واح��يخ القبوري��فوفھا وترس��ة ص�لخل
ً وم�ن رام يوم�ا نفع�ا م�ن ع�دو بل ودعمھا وتقديم كل التسھي&ت لھ�ا،والصوفية فيھا ً

  .فقد خاب وخسر 

                                                 
 في جده والثاني جغرافي نرويجياألول قنصل هولندا  ) 1

 فقه في هذا الحكم من القبوريين؟أسبحا ن اهللا هل أصبح المستشرقون  ) 2

  ] ) .١١٠ص[ تحذير الساجد  ( األلباني)  3
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 ١٠٦ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  

  اخلامتـــــــــة

  النتائـــــــــج

  التوصيــــــــــات
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 ١٠٧ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

  الخاتمـــــــــة 
�ضرموت ��ي ح��رحة ف��وريين لeض��ديس القب��ا تق��ت فيھ��ي رأي��ة الت��ذه الرحل��د ھ�بع
وغيرھا وأنھم ليسوا على ش�يء ، إ, تقلي�د ا9م�م الك�افرة و الف�رق ال�ضالة وب�سبب 

  . الغلو في الصالحين 
وإن ھذا التقديس ليس وليد اليوم بل له قرون طويلة ، وليس خاص ببل�د دون بل�د ، 

  . بل في كثير من ب&د المسلمين وما سلمت منه إ, القليل 
لتي ظلت لقرون طويلة تسحب خلفھا أذي�ال وحضرموت واحدة من ب&د المسلمين ا

  .ھذا التقديس المنحرف 
 و9سباب متعددة رسخت ھذه الخرافات والوثنيات ، ولعل أھمھما الجھل الذي فتح 
لھا ھذا النفق المظلم ، فنشأ على ھذه الخراف�ات ال�صغير وھ�رم عليھ�ا الكبي�ر حت�ى 

  !! ظنھا البعض من أصول الدين 
القبوريون في حضرموت ھ�و ال�ضريح المزع�وم لنب�ي ( سه ّولعل أھم ضريح يقد

�ارج ��ن خ��ادمون م��بح الق��ى أص��الم حت��ار الع��ن أقط��ر م��ه الكثي��ج إلي��ذي يح��ود وال�ھ
  . حضرموت أكثر من القادمين من أھل حضرموت 

�صارخ ��دي ال��ذا التح��ام ھ��وا أم��ل وقف��انيون ب��اء الرب��سكت العلم��م ي��ه ل��ذا كل��ع ھ�وم
�ن أ��ا م��ن بقاي��ل زم��ي ك��شر للتوحي�د وف��اني ع��رن الث��ي الق��أتي ف��صلحين وي�ولئ�ك الم

الھجري شيخ ا3س&م محمد بن عبد الوھاب ، الذي دعا الن�اس إل�ى الت�زام التوحي�د 
ٌبدل تقديس أضرحة العبيد ، فنف�ع ( بدعوت�ه أقوام�ا وحاربھ�ا أق�وام ف�ذھبوا وبقي�ت  ً

َولقد سبقت كلم:( وھزموا وانتصرت وھذا مصداق قوله تعالى  ِ َ ْ َ ََ َ ْ َ َتنا لعبادنا المرس�لينَ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َ َ ُ 
َإنھم لھم المنصورون* ُ ُ ُ َُ ْ ُ َ ْ َّ َ وإن جندنا لھم الغالبون *ِ َُ ُ ُِ َ َْ ُ َ َّ ِ    ] . ١٧٣ ـــ ١٧١الصافات  [  )َ

وكان لھذه الدعوة المباركة دور في كثير من ب&د المسلمين ومنھا حضرموت التي 
�اب (��ى كت��ة إل��رة ورجع��ة كبي��يش يقظ��وم تع��بحت الي��لى ( أص��وله ص��نة رس� وس

�را � وح�ده ��ضل أو, وآخ��سلف ال�صالح والف��نھج ال��لم عل�ى م�ًعلي�ه وس �ك . ً��اللھم ل�ف
  . الحمد 

  
  النتـــــــــــــائج

  : وھذا استعراض سريع 9ھم نتائج البحث وھي كاUتي 
�سه ) ١��أمر بتقدي��م ي��ا ول��ا وميت��سلم حي��احترام الم��ر ب��ل أم��ن كام��&م دي�ًإن ا3س ً

، وأمر بزيارة القبور للعبرة والعظة ولم ي�أمر بتقدي�سھا وأغل�ق ك�ل والغلو فيه 
  . الطرق التي تؤدي إلى تقديس ا9حياء وا9موات 
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 ١٠٨ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

�إن ) ٢��اب ف��ارات وقب��ة وزي��رحة مقدس��شھد أض��ضرموت ي��ي ح��ان ف�أن أي مك
فالقبورية والتصوف في حضرموت . التصوف قد سبق ھؤ,ء إلى ھذا المكان 

  .ا وجھان لعملة واحدةبينھا اتصال وثيق بل انھم
تخل�و ان تك�ون بعي�دة ونائي�ة  المزعوم�ة ف�ي ح�ضرموت , ا9نبياء قبور إن)٣

�ذا البع�د��ل القب�وريين اخت�اروا ھ��وفي  ف�ي س�فح الجبال،ولع��صفو لھ�م الج�حت�ى ي
الفراغ من ھذا كل�ه  وبعد ا9نظارنسج الخرافات والقصص المكذوبة بعيدا عن 

���ادون ف��م ين��ة ث��ارة خاص��ه زي��ون ل��وام يرتب��ا ناي الع��را مقدس��شفنا قب��د اكت� ق
  فزوروه

بيان أن ھذه المظاھر الوثنية في تقديس ا9ضرحة دخيلة على أم�ة ا3س�&م ) ٤
وعلى فطرتھا النقية ، وأنھا طارئة عليھا من ا9مم الكافرة كاليھود والنصارى 

  . وغيرھا ..) ية والعبيدية سماعيلا3(والھندوس ومن الفرق الضالة كالباطنية
خطر القبورية على عقيدة ا9مة وأنھ�ا م�ن أب�رز أس�باب ض�عف ا9م�ة ف�إن ) ٥

  ( سبحانه وتعالى وعد بالنصر والتمكين بشروط أھمھا س&مة التوحيد ، 
الحات لي�ستخلفنھم ف�ي :( قال تعالى  ِوع�د هللا ال�ذين آمن�وا م�نكم وعمل�وا ال�صَّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َُ ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ََ َُ َ َّ َُّ

ْا8رض كما اس َْ َ ِ َ ْتخلف الذين من قبلھم وليمك�نن لھ�م دي�نھم ال�ذي ارت�ضى لھ�م ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َُّ َّ ِّ َ َ ِ َ َ َ ْ
َوليبدلنھم من بعد خوفھم أمنا يعبدونني � ي�شركون ب�ي ش�يئا وم�ن كف�ر بع�د  َ ْْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ََ َ ًَ ًِ ُ َِّ ْ ُ ُ ُ َُ ِ ِ َِ َُ َ ِ ِّ َ َِّ

َذلك فأولئك ھم الفاسقون  َ ْ َُ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ    .]٥٥النور[}َُ
�ي ) ٦��ضرموت ھ��ي ح��ون ف��ا القبوري��ي روج لھ��رحة الت��ن ا9ض��را م�ّإن كثي

اعتم�دت ...  كھ�ود وص�الح ا9نبي�اءًأضرحة وھمي�ة مكذوب�ة وخ�صوصا قب�ور 
  . على المكاشفات والرؤى وليس عندھم نقل صحيح من كتاب وسنة 

ًتحذير العلم�اء ق�ديما وح�ديثا م�ن فتن�ة تق�ديس ا9ض�رحة عل�ى أم�ة ا3س�&م ) ٧ ً
  . فوا المؤلفات وكتبوا الرسائل والردود وفندوا الشبھات فأل
ّبيان أن ك�ل ش�بھة تعل�ق بھ�ا القبوري�ون ف�ي تق�ديس ا9ض�رحة فھ�ي واھي�ة ) ٨

وكل حديث يقدس ا9موات فھ�و مختل�ف م�صنوع م�ن ص�نع القب�وريين فالغاي�ة 
  .عندھم تبرر الوسيلة 

ن ونب�ذت الب�دع أثر دعوة أھل السنة في حضرموت والتي حاربت القبوريي) ٩
  .والخرافات فانتصر الحق وانھزم الباطل بفضل ( والعاقبة للمتقين 
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  اتـــــــــالتوصي
وفي مسك الختام ھذا استعراض سريع 9ھم التوصيات والن�صائح لھ�ذا البح�ث 

  :المتواضع
�دة )١��سك بالعقي��ى التم��سن ال��ي أح��التي ھ��وريين ب��وة القب��ق دع��ل الح��ى أھ�عل

  :  القائل  وحدهطاعة � لفات الجاھلية وراء الظھورالصحيحة ونبذ مخ
ٍيا قومنا أجيبوا داعي هللا وآمن�وا ب�ه يغف�ر لك�م م�ن ذن�وبكم ويج�ركم م�ن ع�ذاب ( َ ََ َْ ِّ ُِّ ُ ُْ ِْ ُِ َُ َْ َ َِ ُِ ُُ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ََ َ ْ َ

ٍأليم ِ ِ ومن � يجب داعي هللا فليس بمعجز في ا8رض وليس له م*َ ِ ِ ُِ َُ َ ََ َْ ْ ْ ْ َْ َِ َ ْ ٍ ِ ُِ ِ َ َّ َ ََ َن دونه أولياء َّ ِ ِ َِ ُ
ٍأولئك في ضgل مبين ِ ُّ ِ ٍِ َ َ َ َ ْ   ]٣٢-٣١ا,حقاف[* ) ُ

َقل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبي�نكم أ� نعب�د إ� هللا (وقال تعالى َ َّ َّ َِّ َِ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ ٍ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ ُ
ًو� نشرك به شيئا و� يتخذ بعضنا بع�ضا ًْ ْ َْ َ ََ ُ َ ِ َِّ َ ََ ََ ِ َ ِ ْ ْ أرباب�ا م�ن دون هللا ف�إن تول�وا فقول�وا ُ ْ َُ ُ َ َْ َّ َ َ ِ ِ ّ ِ ُ ِّ ً َ ْ

َاشھدوا بأنا مسلمون ُ ُِ ْ َّ َ ِْ ُ َ   ]٦٤ال عمران[) ْ
ف�ي  غرس العقيدة الصحيحة في ا,م�ة ف�الخوف ك�ل الخ�وف أن ت�ؤتى ا,م�ة)٢

وھ�م -ف�ي ال�داخل والخ�ارج المتربصين بھا عقيدتھا فتكون لقمة سائغة 9عدائھا
  .كثير

الصادقين وتوجيه ھمم الشباب لطلب العل�م ومزاحم�ة   حول العلماءا,لتفاف)٣
م�ن ا9ئم�ة الم�ضلين ق�ال ص�لى ( علي�ه  والحذر ك�ل الح�ذر ، بالركب العلماء
  ١)أخاف على أمتي ا9ئمة المضلين إنما(: وسلم

�د)٤��ل البع��اد ك��ع  ا,بتع��ا تجم��ر مم��رق أكث��ي تف��صبيات الت��ات والع��ن التحزب�ع
ع�ن التف�رق  بالجماعة ونھان�ا ،فا� سبحانه وتعالى امرناترقع وتخرق أكثر مما

ق�وا واذك�روا نعم�ت هللا عل�يكم إذ (قال تعالى ْواعتصموا بحبل هللا جميع�ا و� تفرَّ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َُ ُْ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِّ َّ َ ََ ُ َ َ َُ َ َ ًْ ِ ِ ُ
ُكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان�ا وكن� ُ َُ ًَ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ِْ ُِ َُ ْ َ َْ َ ََ َُ ُ َ َ ََّ َتم عل�ى ش�فا حف�رة م�ن ْ َِّ ٍ َ ْْ ُ َ َ َ َ ُ

َالن��ار فأنق��ذكم منھ��ا ك��ذلك يب��ين هللا لك��م آيات��ه لعلك��م تھت��دون َُ َُ َْ ْ َ َ ْ َ َُ ُ ُ ََّّ َ َ َ َِ ِ ُِ ّ ِّ ُ َ ْ ِّ َ ََ ٌ ول��تكن م��نكم أم��ة *ِ َّ ُ ْ ُ ُِّ َ ْ َ
َي���دعون إل���ى الخي���ر وي���أمرون ب���المعروف وينھ���ون ع���ن المنك���ر وأول���ـئك  َ َ َ َِ َِ َْ ُْ َ َ َِ َِ ُ ُْ ْ ِْ َِ َ َ َْ ُ ُْ َْ ْ َ ِ ُ ُھ���م ْ ُ

َالمفلح��ون ُ ِ ْ ُ ق��وا واختلف��وا م��ن بع��د م��ا ج��اءھم البين��ات *ْ ُ و� تكون��وا كال��ذين تفرَّ َُ َ َ َِّ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ ََ َ َّ َ ُ َ
ٌوأولـئك لھم عذاٌب عظيم ِ َِ َ ََ َ َْ ُ ْ ُ َ (  

�ا)٥��ارج ومنھ��داخل والخ��ن ال��ة م��دعوات المنحرف��ام ال��رق أم��ل الط��د ك��دعوة (س�ال
�صوفي��سني ال��ارب ال��(أو ) للتق��سني ال��ل )شيعيال��تعداد الكام��ده ا,س��صوف عن�فالت

                                                 
 )٢٢٢٩(رقم)صحيح ابي داوود (األلبانيالعالمة ) 1
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، وھذا يدعوا أھل )المنھج السلفي( لمحاربة معا عدوھم التقليدي١للتعاون مع التشيع
  .السنة ل&نتباه وأخذ الحيطة من الدسائس الملتوية التي يزرعھا لھم أعداؤھم 

�ة )٦��ع كلم��ى جم��دعوة ال��لال��مة أھ��ة حاس��يمن وغيرھا،فالمرحل��ي ال��سنة ف� ال
�ستدعي ت���ات���ا ,ً جمع���كاً تفرق���قا ,ً وتماس���ذ ً تراش���صدع ونب���ستوجب رأب ال��وت

  ٢)الخ&ف شر:(الخ&فات و� در ابن مسعود عندما قال
�وة)٧��ور دع��و -و,ة ا9م��م وھ��ة  -ا9ھ��وس الوثني��ة الطق��ان لمحارب��ل مك��ي ك�ف

مة ا3س&م والتي كانت من أھم ا9س�باب أوتقديس ا9ضرحة التي أطبقت على 
   .ً وضعفاًين عن اللحوق بالركب وزادت ا9مة وھنافي تخلف المسلم

�ا��دھا وقوتھ��الف مج��ى س��ة إل��ذه ا9م��ود ھ��ن تع��دتھا  إ, ول��ى عقي��ادت إل�إذا ع
�ذه :( مال�ك ب�ن ان�س عن�دما ق�الا3م�امورح�م (  ، ال�صحيحة�ل�ن ي�صلح آخ�ر ھ
  )صلح أولھا ما ا9مة إ,

مة ا3س&م من أ اسأل ( العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافي
  انه سميع مجيب جمي&،ً وان يردھم إلى دينه ردا ، مرض تقديس ا9ضرحة

  والحمد � رب العالمين
  

                                                 
  اهللا المستعانأصبحنا اليوم نسمع بمصطلح الشيعة الحضارم ونرى لهم مواقع على االنترنت  و) 1
 صحيح بسند)١٩٦٠(رقم داوود رواه أبو) 2
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   حسب المؤلفأبجدياالمراجع 
  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــــــع  م

  تھـ بيرو١٤١٢دار الفكر ، الطبعة ا9ولى ) قصص ا9نبياء ( إسماعيل بن عمرو بن كثير  .١

٢. 
الريان  سسةؤ ما9ول الجزء)القران العظيم تفسير(إسماعيل بن عمرو بن كثير

  بيروت١٤٢٠الطبعةالخامسة

٣. 
 بن علي القفيلي مكتبة نزار الباز الطبعة الثانية أحمدتحقيق )اقتضاء الصراط المستقيم(الس&م بن تيمية بن عبدالحليم بن عبدأحمد 

   السعودية١٤٢٥

٤. 
طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية وا3فتاء ) الرد على ا9خنائي ( بن تيمية الحراني الحليم ا  بن عبدأحمد

  ھـ١٤٠٤والدعوة وا3رشاد 

٥. 
مؤسسة الرسالة الطبعة ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (  بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني أحمد

  ھـ بيروت ١٤٢٥ا9ولى 

٦. 
الطبعة الثانية ، جمع عبد ) مجموع فتاوى شيخ ا3س&م ( تيمية الحراني  بن عبدالحليم ابن أحمد

  الرحمن العاصمي

٧. 
تحقيق عبد( دجين السھلي دارالوطن الطبعة )ا,ستغاثة في الرد على البكري(بن عبدالحليم بن تيمية الحرانيأحمد 
  الرياض١٤١٧ا,ولى

  ا,عتصام  القاھرةدار)التفسيرالموضوعي( بن عبدالحليم ابن تيميةأحمد .٨

٩. 
 ١٤٢٠تحقيق علي الشبل دار العاصمة الطبعة ا,ولى )قاعدة في الوسيلة( بن عبدالحليم ابن تيميةأحمد

  السعودية
  .المجلد ا9ول ، دار الفكر ) إغاثة اللھفان في مصايد الشيطان ( ابن قيم الجوزية .١٠

١١.
م ، ١٩٩٨سسة الرسالة ، الطبعة الثالثة مؤ) زاد المعاد في ھدي خير العباد ( ابن القيم الجوزية 

  .بيروت 
  م الرياض١٩٩٦دارابن خزيمة الطبعة ا,ولى )القصيدة النونية(ابن قيم الجوزية.١٢

  .مكتبة ا3رشاد ، صنعاء ) معجم بلدان حضرموت ( ابن عبيد ( السقاف .١٣
  ھـ١٤١٦ ا9ولى الطبعة) تحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره ( ابن عبيد ( السقاف .١٤
  صنعاء١٤٢٤مركزالكلمة الطيبة الطبعة ا,ولى)القبورية في اليمن(بن حسن المعلمأحمد.١٥

ا9فق للطباعة ، ) الكشف المبين في حقيقة القبوريين زيارة ھود وما فيھا من ض&,ت ومنكرات ( حسن المعلم أحمد.١٦
  . تعز ١٤٢٠الطبعة ا9ولى 

١٧.
داراولي النھى الطبعة ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا,فتاءفتاوى(بن عبدالرزاق الدويشأحمد

  ١٤١١ا,ولى 

تحقيق عقيل المقطري موسسة الريان الطبعة )الصارم المنكي في الرد على السبكي(ابن عبد الھادي الحنبلي.١٨
   بيروت١٤١٢ا,ولى 

  دار الصفوة القاھرة)سياحة في التصوف الحضرمي(اكرم مبارك عصبان.١٩
  مصر١٣٥٦أحمدمطبعة مصطفى )الزواجر عن اقتراف الكبائر( بن حجر الھيتميأحمد.٢٠
  دار الكتب العلمية بيروت)كتاب ا,سماء والصفات( بن حسين البيھقيأحمد.٢١

٢٢.
اشرف على طبعه سقاف الكاف مطبعة )العطاسأحمدتذكير الناس بك&م الحبيب (ابوبكر العطاس
  حسان القاھرة

  )المكتبة الشاملة(موقع روح ا,س&م)لسبكيفتاوى ا(تقي الدين السبكي.٢٣

٢٤.
م ١٩٩٨دار ابن خزيمة ، الطبعة ا9ولى ) البدع والمنكرات وما , أصل له ( حمود بن عبد( المطر 

  .، الرياض 
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  .ھـ مكة١٤٢٤دار طيبة الخضراء ، الطبعة الثامنة ) مختصر معارج القبول ( حافظ آل حكمي .٢٥

  ١٤٢٠الطبعة ا,ولى ) .البلدالحرامفتاوى علماء (خالد الجريسي.٢٦

  ١٤٢٦مكتبة تريم الحديثة الطبعة الثانية)نيل المقصودفي مشروعية زيارة ھود(سالم عبد( الشاطري.٢٧

  .ھـ الرياض ١٤٢٢الطبعة الثالثة ) ھذه مفاھيمنا ( صالح بن عبد العزيز آل الشيخ .٢٨

٢٩.
دار بلنسية الطبعة ا9ولى ) شروع في الزيارة تنبيه زائر المدينة على الممنوع والم( صالح السد,ن 

  .ھـ الرياض ١٤١٦
  مكتبة ا,رشاد جدة)تاريخ حضرموت(صالح الحامد.٣٠

  .ھـ الرياض ١٤١٧دار الراية الطبعة الثانية ) علم أصول البدع ( علي حسين عبد الحميد .٣١

٣٢.
م مكة ١٩٩٢المكتبة التجارية الطبعة الثانية ) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( عبد الرحمن آل الشيخ 

  .المكرمة 
  ھـ١٤١٠دار المنار الطبعة الثانية ) التصوف في ميزان البحث والتحقيق ( عبد القادر السندي .٣٣

٣٤.
دار العقيدة الطبعة ا9ولى ) تحذير الداعية  من القصص الواھية ( علي بن ابراھيم بن حشيش 

  .ھـ مصر ١٤٢٧
  موقع الصوفية على ا,نترنت) حضرموت ھذه ھي الصوفية في( علي بابكر .٣٥

٣٦.
دار ابن حزم الطبعة )قواعدا,حكام في اص&ح ا,نام(عز الدين  عبدالعزيزبن عبدالس&م

  بيروت١٤٢٤ا,ولى
  )الجواھر في مناقب الشيخ ابي بكر تاج الجواھر(عبد( الھدار.٣٧

  )اشرتاريخ النور السافر في اخبار القرن الع(عبدالقادر شيخ العيدروس.٣٨

  .م صنعاء ٢٠٠٦دار التيسير الطبعة الثالثة ) الفكر والمجتمع في حضرموت ( كرامه مبارك بامؤمن .٣٩

  ھـ١٤١٥الطبعة ا9ولى ) رياض الجنة في الرد على أعداء السنة ( مقبل بن ھادي الوادعي .٤٠

٤١.
&مي الطبعة الرابعة المكتب ا3س) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ( محمد ناصر الدين ا9لباني 

  .م بيروت ١٩٨٣
  الرياض١٤١٢مكتبة المعارف الطبعة ا,ولى )احكام الجنائز(محمد ناصر الدين ا9لباني.٤٢

  .دار الشوكاني للطباعة ) شرح الصدور بتحريم رفع القبور ( محمد بن علي الشوكاني .٤٣

 ابوعبد( الحلبي دار ابن خزيمة تعليق)الدر النضيد في اخ& ص كلمة التوحيد(محمد بن علي الشوكاني.٤٤
  ١٤١٤الطبعة ا,ولى 

٤٥.
م ١٩٩٨دار الثريا الطبعة ا9ولى ) القول المفيد على كتاب التوحيد ( محمد بن صالح العثيمين 

  .الرياض 
  .الرياض  ھـ١٤١٨دار الثريا الطبعة الثالثة ) شرح كشف الشبھات ( محمد بن صالح العثيمين .٤٦

٤٧.
ھـ المدينة ١٤١٥دار المھاجر الطبعة الثالثة ) أدوار التاريخ الحضرمي ( ري  الشاطأحمدمحمد بن 
  .المنورة 

  دار الفكر بيروت)كتاب ا,م(محمد بن ادريس الشافعي.٤٨

 الطبعة ا3س&مي المكتب  ا9لبانيالدين  ناصر تحقيق محمد) المساجد من البدع والعوائدإص&ح(جمال الدين القاسمي محمد.٤٩
  يروتب١٤٠٣الخامسة

  دارالمعرفة بيروت)ميزان ا,عتدال في نقد الرجال( الذھبيأحمدمحمد بن .٥٠

  الطبعة الثانية)كتاب الجامع الفريد مجموعة  رسائل في التوحيد(مجموعة علماء.٥١

  مطابع النصر الحديثة)دعوة الخلف الى طريقة السلف(محمد بن علي بافضل.٥٢
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  صادرة عن المنتدى ا,س&مي)مجلة البيان (.٥٣

  )غررالبھاءالضوي ودررالجمال البديع البھي(محمد بن علي بن علوي بن خردباعلوي.٥٤

  )احياء علوم الدين(محمد بن محمد الغزالي.٥٥

  م٢٠٠٢الطبعة الثالثة ، المنتدى ا3س&مي ) دمعة على التوحيد ( مجلة البيان ا3س&مية .٥٦

  ھـ١٤١٢دار إمام الدعوة الطبعة ا9ولى ) تأم&ت في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ( ناصر العقل .٥٧

٥٨.
ھـ ١٤٢٤دار ابن رجب الطبعة الثانية ) الكلمات اليانعة في ا9خطاء الشائعة ( وحيد عبد الس&م بالي 

  .مصر 

٥٩.
تحقيق علي محمدالبجاوي دار الجيل )ا,ستيعاب في معرفة ا,صحاب(يوسف بن عبد( بن عبدالبر

  بيروت١٤١٣الطبعة ا,ولى

٦٠.
داراحياءالتراث العربي الطبعة )المجموع شرح المھذب للشيرازي( بن شرف الدين النووييحيى

  بيروت١٤٢٢ا,ولى 

  
  حسب ورودھا في البحثالتراجم 

  الصفحـة  ا,ســم  م
    ابن تيمية  ١
    الشوكاني  ٢
    ا,مام مالك بن انس  ٣
    ا,لباني  ٤
    ابن القيم  ٥
    ابن باز  ٦
    ابن عثيمين  ٧
    يالغزال  ٨
    الشافعي  ٩

    الھيتمي  ١٠
    الموشكي  ١١
    العبادي  ١٢
    الصنعاني  ١٣
    ابن النعمان  ١٤
    علي بن محمدالصليحي  ١٥
    ابومدين  ١٦
    الفقيه المقدم  ١٧
    سعيد بن عيسى العمودي  ١٨
    الشيخ ابي بكر بن سالم  ١٩
    العتبى  ٢٠
    احمدالرفاعي  ٢١
    بدرابوطويرق  ٢٢
    المھاجر  ٢٣
    ابوبكر بن شھاب  ٢٤
    محمد بن عبدالوھاب  ٢٥
    مقبل الوادعي  ٢٦
    عبد( بكير  ٢٧
    ابن حجرالعسق&ني  ٢٨
    علي الحبشي  ٢٩
    ابنت علي الزبيدية  ٣٠
    احمد بن زين الحبشي  ٣١
    حسن البحر  ٣٢
    القديم  ٣٣
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    سعدالسويني  ٣٤
    احمد الحبشي  ٣٥
    عمر المحضار  ٣٦
    يعقوب  ٣٧
    وف باجمالمعر  ٣٨
     باحميدبن يس  ٣٩
    ا,ديب احمد باكثير  ٤٠
    عبدالرحمن السقاف  ٤١
    كعب بن زھير  ٤٢
    دانيال  ٤٣
    سعود بن عبدالعزيز  ٤٥
    احمدبن جعفرالحبشي  ٤٦
    محمدبافضل  ٤٧
    محمدمحمودالزبيري  ٤٨
    عقيل ا,رياني  ٤٩

  
  
  

  ا9ماكن حسب ورودھا في البحث
  الصفحـة  المكان  م
    )قديما(الشحر  ١
    شبام  ٢
    المك&  ٣
    الشحر  ٤
    حريضة  ٥
    سنا  ٦
    سونة  ٧
    شعب ھود  ٨
    يفرس  ٩

    عورة  ١٠
    ميفعة  ١١
    عينات  ١٢
    وادي دوعن  ١٣
    المشھد  ١٤
    قيدون  ١٥
    الحسيسة  ١٦
    )القرية(اللسك  ١٧
    حورة  ١٨
    ھينن  ١٩
    قسم  ٢٠
    سيؤن  ٢١
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    المسيلة  ٢٢
    صبحدي ا  ٢٣
    حوطة سلطانة  ٢٤
    الغرفة  ٢٥
    بور  ٢٦
    النجير  ٢٧
    العج&نية  ٢٨
    خشامر  ٢٩

  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الموضوعات
  

  الصفحـة  الموضوع  م
    المقدمة  ١
    الفصل ا9ول  ٢
    نبذة عن حضرموت  ٣
    حضرموت ودخول ا,س&م  ٤
    ھدي ا3س&م في التعامل  مع القبور  ٥
    س ا9ضرحةموقف العلماء من تقدي  ٦
    مظاھر تقديس ا,ضرحة  ٧
    أسبات تقديس ا9ضرحة  ٨
    شبھات المقدسين ل&ضرحة  ٩

    الفصل الثاني  ١٠
    زيارات ا9ضرحة المقدسة  ١١
    زيارة ھود المقدسة  ١٢
    زيارة الحول المقدسة  ١٣
    بناء القباب على ا9ضرحة المقدسة  ١٤
    مدن حضرموت المقدسة  ١٥
    كتشفةا9ضرحة الم  ١٦
    حضرموت ودعاة التوحيد  ١٧
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  ١٨
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 ١١٦ أضرحـــــة حضـــــرموت المقدســــــــــة 

    الفصل الثالث  ١٩
    وصف العلماء للقبوريين  ٢٠
    القبوريون والسماع المحرم  ٢١
    شعراء يستنكرون على القبوريين  ٢٢
    مستشرقون يشمتون بالقبوريين   ٢٣
    الخاتمة  ٢٤
    النتائج  ٢٥
    التوصيات  ٢٦
    رس المراجعفھ  ٢٧
    فھرس التراجم  ٢٨
    فھرس ا9مكنة  ٢٩
    فھرس الموضوعات  ٣٠

  


