راب ًعا :مواقف الشريف عون من البدع والخرافات يف مكة:
من األعمال الجليلة التي قام هبا الشريف عون ،ويستدل هبا بعض المؤرخين على قربه
من السلليية الوهابيلة :قيامله بواجل إنكلار المنكلرا ملن البلد والخرافلا المنتشلرة يف
زمنه.
ومن أبرز البد التي أنكرها الشريف عون الرفيق:
 -1هدم القباب والمباين على القبور والمزارات:
فقد و َّفق اهلل أمير مكة الشريف عون الرفيق إلى قبول الدعوة اإلصالحية التي دعا إليها
ثم بيضل داعية التوحيلد الشلي أحملد
اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل ،بيضل اهلل َّ
بللن إبللراهيم بللن عيسللى ( 1329هللل) رحملله اهلل ،ال ل ك َّلملله بخصللو هللدم القبللاب
والمبللاي التللي علللى القبللور والمللرارا  ،وشللر للله أن ه ل ا مخللالف لإلسللالم ،وأنلله غلللو
وتعظلليم لألمللوا  ،يسللب فتنللة لألحيللا وب ل االعتقللادا الياسللدة فلليهم ،فمللا كللان مللن
الشريف عون إال أن أمر هبدم القباب التي على القبور ،عدا ق َّبة القرب المنسوب إلى خديجة
رضي اهلل عنها ،والقرب المنسوب إلى حوا يف جدَّ ة ،فأبقاهما در ا لليتنة(.)1
ولللم ي لهلدم الشللريف عللون القبللاب التللي علللى قبللور الهواشللم ،يقللول محمللد رفيل  :إن
الشريف عون الرفيق أبقى على قبلاب قبلور الهواشلم ،وقلد كلان ملرار قلرب السليدة خديجلة
رضي اهلل عنها ميتوحا دائما للريارة ،وكان له سادن مخصو

 ،وترداد العنايلة بالسلرج يف

ليلة الحاد عشر من كل شهر؛ ألنه يصادف ..ما أدر  :أهي ليلة الوفلاة ،أم ليللة اللوالدة
ويف ليلة الحاد عشر من الشلهر المحقلق للديهم موللدها تلرداد السلرج ،ويسلموهنا الليللة
الكبيرة ،ويأيت باعة الحلويا التي سبق وصيها ،ويقيمون على حافة الطرق دكاكا ينصبون
عليها حلواهم ،ويأيت أيضا باعة بعض المأكوال الخييية ،ويتكاثر الروار يف تلل الليللة،
وتقام على ما يوجد من فسحا حول المقابر حلقا ما يدعونه بال كر ،وبعلض اللدهما
والعوام يأتون بعائالهتم وأوالدهم ،ويبيتون تلل الليللة بلين المقلابر ،وال تسلأل عملا يأتيله
ه ا الخليط من النسا واألوالد من استهانة بحرملة المقلابر ووطئ هلا والتبلول حول هلا ،فلذاا
انقضت الليلة عاد كل شلي إللى سلابق ع هلد ،،وهل  ،العلادة أبطل هلا الشلريف الحسلين بلن
علي ،فقد من المبيت وباعة الحلوى ،واقتصر األمر على الريارة فقط.

( )1انظر :علماء جند خالل مثانية قرون (.)140 /1
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ولما استولى جيش اإلخوان ويف أول دخوله مكة هدم القباب وأزال أثرها ،ولملا كلان
كثير من حجاج األقطار اإلسالمية ل هلم تعللق بمثلل هل  ،األملور رأ الحكوملة الحاضلرة
سدًّ ا لل ريعلة أن تحجلر القسلم الل

فيله قبلور الهواشلم وقلرب عبلد اللرحمن بلن أبلي بكلر

الصديق ،ومنعت الدفن فيه إال بذان(.)1
وأما ما يتعلق بالقرب المنسوب إلى حلوا علي هلا السلالم ،فقلد اكلر الملؤر البتنلوي أن
توقف الشريف عون من هدم قبته كان بسب من الدول الغربيلة الكلافرة لله ،حيل يقلول:
(لما قصد الشريف عون الرفيق هدم ق َّبتها فيما هدم من قباب الصالحين بمكة وغيرهلا قلام
يف وجهه قناصل الدول ،وحالوا بينه وبينها)( ،)2وقالوا له( :ل ملا تشلا يف األوليلا  ،ولكلن
حوا أم للناس أجمعين ،ونحن نحتج على هدم مقامها) ،فاقتن الشلريف علون بملا قلالوا،
وترك هدم ال القرب(.)3
والحق َّ
أن بقا مثل ه  ،المواض المك وبة وإبقا القباب علي هلا هلو ملن أسلباب بقلا
الشرك والبد وانتشار وسائلهما.
ومن القباب والمباي الموجودة على القبور المقدسلة التلي أملر الشلريف علون الرفيلق
هبللدمها :قللرب عبللد اهلل بللن الربيللر ،ومحللل الشللي الياسللي ،والشللي الرشلليد  ،والسلليد
العيدروس ،الكائنين يف المعالة على قبورهم؛ ألن المحل أخ فراغا كبيرا من المقربة ،ثلم
أمر بتكسير جمي التوابيت التلي عللى القبلور؛ ألهنلا ملن البلد  ،وقلد أملر هبلدم قلرب الشلي
هارون الكائن يف درب الشبيكة تجا ،بيت أبي العر(.)4
وبللالرجو إلللى كتللاب تللاري مكلة للغللاز المسللمى" :إفللادة األنللام" نجللد ،يعبلر عللن
الحوادث المماثلة له  ،الصور بقوله( :كان على قلرب ،بنلا هلدم يف زملن الشلريف علون يف
سنة ك ا.)..
ومن ال قوله عند اكر بعض القبور:
 -1قرب العارف باهلل الشي عمر العرابي ،المتوفى سنة ثمانمائة وسب وعشرين ،ودفن

( )1انظر :مكة يف القرن الرابع عشر (ص.)129-128 :
( )2الرحلة احلجازية (ص.)15 :
( )3انظر :مكة يف القرن الرابع عشر (ص.)126 :
( )4انظر :احلوادث املكية ،حوادث سنة 1317هـ.
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بالمعالة بالشع األول منها.
قال الغاز ( :وكان على قرب ،بنا هدم يف زمن الشريف عون سنة 1321هل)(.)1
 -2قرب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما.
كان موته فجأة ليلة الثاي عشر من جمادى األولى سنة ثمان وخمسين يف نومة نامها يف
جبل بأسيل مكة قريبا منها ،وقيل :على نحو عشرة أميال ملن مكلة ،ثلم حملل عللى أعنلاق
الرجال ودفن بمكة.
وقرب ،يعرف بالمعالة ،وهو على يمين ال اه إلى قرب خديجة رضي اهلل عنها.
قال الغاز ( :كان عليه بنا هدم يف زمن الشريف عون سنة 1321هل)(.)2
 -3قرب عبد اهلل بن الربير.
مللا شللهيدا رضللي اهلل عنلله ،قتللل عنللد بللاب الكعبللة ،قتللله الحجللاج الثقيللي لمللا بويل
بالخالفة سنة اثنين وسبعين ،ودفنت جثته بالمعالة ،وأما رأسه فأرسل هبا الحجاج إلى عبد
المل بن مروان ،وقصته مشهورة يف كت السير ،وقرب ،مشهور يف شعبة النور.
قال الغاز ( :كان عليه بنا هدم يف زمن الشريف عون سنة 1321هل)(.)3
 -4قرب الشي حسين بن إبراهيم بن حسين بن عامر ،المغربي األصل.
ميتي المالكية بمكة المكرمة ،صاح اليضل الشهير والقدر الكبير ،متبحرا يف العلوم
العقلية والنقلية.
تويف بمكة المشرفة سنة ألف ومائتين واثنتين وتسعين ،ودفن بالمعالة.
قال الغاز ( :كان على قرب ،بنا هدم يف زمن الشريف عون يف سنة 1321هل)(.)4
 -5قرب محمود بن إبراهيم بن أدهم.
دفن بمكة بأول جلرول ،وكلان عللى قلرب ،قبلة قلد هلدمت يف زملن الشلريف علون سلنة

( )1إفادة األانم (.)208 /2
( )2إفادة األانم (.)152 /2
( )3إفادة األانم (.)151 /2
( )4انظر :إفادة األانم (.)242 /2
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1321هل(.)1
استمرت لعدّ ة قرون:
 -2توسيع باب غار ثور إلنهاء بدعة
ّ
خرافة" :من لم يدخل غار ثور فليس ابن أبيه"!
اشتهر لدى الناس من القرن الساب الهجلر خرافلة عجيبلة يف غلار جبلل ثلور ،سلر
لعدة قرون ،وهي :أن من لم يدخل منه فليس ابن أبيه! والقصلد كملا قلال المؤرخلون :ملن
احتبس فيه ال يكون ابن أبيه.
والمقصللود بالللدخول :الللدخول مللن البللاب الضلليق الل

ال يسل إال شخصلا واحللدا.

والضحية يف الغال  :الشخص السمين!
قال العبدر ( :وك ل حكى من جهلهم وضلاللهم ملا هلو مسلتمر إللى اآلن يف جبلل
ثور ،يف الغار ال

دخله رسلول اهلل صللى اهلل عليله وسللم هلو وأبلو بكلر حلين هلاجرا ملن

مكة ،وال أنه غار لله بابلان يف حجلر صللد ،وأحلدهما ضليق أقلل ملن شلربين ،فيتكليلون
وتقلرر الل يف معتقلدهم
النيوا فيه ،وشا من جهلهم أم ملن للم ينيل فيله ف هلو وللد زنلى،
َّ
غلص فيله
الياسد ،فال ترال اليضيحة تعلق هبم من ال  ،والعقال منهم يتجنبونه؛ ألنه ملن َّ
ولم يني منه يحكمون عليه بما تقدم)(.)2
وقال ابن بطوطة ( 779هل)( :والناس يقصدون زيارة ه ا الغار المبلارك ،فيروملون
دخوله من الباب ال

دخله منه النبي صلى اهلل عليه وسللم تسلليما ،تربكلا بل ل  ،فملنهم

من يتأتى له ،ومنهم من ال يتأتى له ،وينش فيه حتى يتناول بالج ب العنيف ،ومن النلاس
من يصلي أمامه وال يدخله ،وأهل تل البالد يقولون :إنه من كان لرشدة قدر على دخوله،
ومللن كللان لرنيللة لللم يقللدر علللى دخوللله! ول هل ا يتحامللا ،كثيللر مللن النللاس؛ ألنلله مخجللل
فاضح!)(.)3
وقال القرشي ( 854هل) :بعض الناس انحبس به لما ولج ،فلم يقلدر أن يخلرج وال
يدخل ،ومك على ال قريبا من ليلة حتى راحوا إليه الحجارون ،ووسعوا عنه ،وقطعلوا

( )1تنزيل الرمحات على من مات ( ،)70 /1ضمن حوادث سنة 162هـ.
( )2رحلة العبدري (ص.)391 :
( )3رحلة ابن بطوطة (.)385 /1
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عنه الحجر من الجوان  ،فانيتح حتى اتس الموض (.)1
واكر القط الحنيي يف القرن العاشر :أن النلاس قلد تعوقلوا فيله قلديما وحلديثا ،وقلد
حبس فيه بحضرتنا ناس ،وأخ لهم الحجارون من مكة فقطعوا عنهم ،وتكلرر الل كثيلرا
يتعلوق النلاس فيله؛ للج هلل بكيييلة اللدخول،
يف كل عصلر ،ومل الل ال يتسل كثيلرا ،بلل َّ
خصوصا إاا كان بطنا سمينا(.)2
متى انتهت هذه الخرافة؟
هناك أكثر من محاولة يف اإلنكار على ه  ،الخرافة الشنيعة ،من ال :
ما قام به تغر برمش لما جاور بمكة يف سنة  810هل ،أو قبلها بقليل ،أو بعدها بقليل،
فقد سد الباب الضيق من الغار ال

بجبل ثور بأسيل مكة ،لكون كثيلر مملن يريلد دخولله

مللن بابلله الضلليق انحللبس فيلله لمللا ولللج فيلله ،وانتقللد عليلله الل كثيللرا شللمس الللدين محمللد
الخوارزمي المعروف بالمعيد -إملام الحنييلة بالمسلجد الحلرام ،-ومنعله ملن األخل عنله
حتى يريل ما سد ،،ويحدث توبة بسب ال (.)3
وبعد ه  ،الحادثة بأربعة قرون ،وعند تولي الشريف عون اإلملارة سلنة 1299هلل كلان
من أعماله :أن أمر بتوسي ه ا الباب الضيق إزالة لتل األوهام ،وبل ل يكلون قلد قضلى
على تل األفكار المغلوطة تجا ،ه ا الغار ،وقد لقي استنكارا من بعض أهل عصر ،ال ين
أرادوا أن تبقى أماكن اآلثار كما هي دون تدخل من أحد؛ حياظا على تاري األمة!(.)4
وال ندر أنعجل ملن هل  ،الخرافلة أم مملن يصلدقها ! وكيلف اسلتمر طيللة هل ،
القرون دون أن يكون هناك اهتمام حقيقي بوأدها !
والهمزية يف مناسبة حفل الزفاف:
 -3إبطاله عادة قراءة البردة
َّ
قصيدة البردة والهمرية كلتاهما للبوصلير ملن القصلائد َّ
الشلهيرة يف الملديح النبلو ،
ويعتني هبما أهل التَّصوف ،وقد اشتهر البوصير بشعر ،يف المدائح النبو َّية ،وهو من أرقى
الشعر وأجود ،لوال غلو فيه .وقد كانت قرا ة الربدة والهمريلة منتشلرة يف علدة مناسلبا يف

( )1البحر العميق (.)297-296 /3
( )2اإلعالم (ص.)451-450 :
( )3العقد الثمني ،للفاسي (.)255 /3
( )4انظر :التاريخ القومي ملكة وبيت هللا الكرمي (.)395 /2
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مكة ،منها :مناسلبة حيلل الرفلاف ،فأحيانلا يكتيلى بلالربدة ،وأحيانلا يكتيلى بالهمريلة ،وقلد
أبطلت ه  ،العادة سنة 1316هل بأمر من الشريف عون(.)1
 -4تحذذذيره مذذن إلبذذا

الفض ذة وقيامذذه بذذالغ
األوالد الحج ذب والتمذذا مذذن ّ

ورش

صناعة المسابح ،حي ظلت ه  ،الصناعة ممنوعة بمكة طيلة حقبة حكمه(.)2
 -5منعه ِح َلق الصوف َّية من ممارسة البدع والخرافات:
ومن ال ما جا يف ترجمة الشي إبراهيم بن حمد الجاسر ( 1329هل)(.)3
جا يف تلاري علملا نجلد( :واللدليل الثالل عللى صلحة معتقلد ،أنله دخلل المسلجد
الحرام أيام الحكم العثملاي ،فوجلد حللق الصلوفية تملارس بلدعها وخرافاهتلا ،فللم تمنعله
غربته وال إقرار حكومة البالد له  ،األعمال من أن يسطو عليهم بعصا ،ضربا حتى فرقهم.
فرف أمر ،إلى أمير مكة المكرمة الشريف عون ،فلما حضر وح َّقق معه وعرف أن الصواب
م الشي فمن ه  ،األعمال البدعية)(.)4
 -6منعه لجملة من البدع عام 1316هذ:
قال أحمد أمين( :وقد من سعادة سيدنا من المسجد الحرام جملة بد  ،منها أن الناس
تغالوا يف فكوك الريق ،فصار األغنيا ينرلون تباسي كبار ،مشتملة على سنبوس ومربيا
وحالوا  ،ويعرمون عليها أصحاهبم ،ويتأخر اإلمام عن الصلالة أكثلر ملن خملس دقلائق،
وك ل ل الخبريللة مللن األغللوا  ،ومللن تحللتهم يتيللاخرون ب ل ل  ،فتللأيت تباسلليهم صلليوفا،
وبعض الناس من التغالي اقتصر يف بيته ،ولم يصل المغرب يف المسجد بسب ال  ،وأملر
سعادة سيدنا األئمة بأهنم حال ما ينرل الملؤان ملن المنلارة يقيملون الصلالة ،وال أحلد ملن
( )1انظر :احلوادث املكيّة ،أحداث سنة 1316هـ.
( )2انظ ــر :مك ــة يف الق ــرن الراب ــع عش ــر ،لرفي ــع (ص ،)239 :احلض ــارم يف احلج ــاز ،سال ــد ح ــن س ــعيد (ص-240 :
.)241
( )3الشــيخ إبـراهي بــن محــد بــن يفاســر ،ولــد يف بلــدة بريــدة ونشـ في ــا وقـرأ علــى علمائ ــا ،وأدرك يف العلــوم س ســيما يف
التف ري واحلديث واللغة العربية ،واشت ر أمره وذاع صيته حىت عد من كبار علمــاء جنــد ،اثرت بعــا اسالفــات بينــه
وبني آل سلي  ،اهتمه بعض بت اهله يف توحيد األلوهية ولكنه كذب مفرتى .من تالميذه :الشيخ عبد الــرمحن بــن
انصر آل سعدي ،والشيخ عبد العزيز بن عقيل وغريمها ،تويف بعد عودته من العراق سنة 1329هـ .انظــر :ت ـ يل
ال ابلة (.)1768-1767 /3
( )4علماء جند خالل ستة قرون (.)104-103 /1
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الناس يجتمعون على أكل ،بل مقدار ما يأكل لقمة أو لقمتين ،أو يشرب الرمرم ،فيقوم إلى
الصالة ،ومن سعادة سيدنا المسحر ،ورف جمي السبل واألزيار الكبلار المصلنو (كل ا)
علي لهلا الصللناديق الكبللار ،التللي تأخل قللدرا كبيللرا مللن المسللجد الحللرام ،ومنل الرمازمللة أن
يدخلوا عند النسا بالرمرم ،وك ل اليقها وكبلار المطلوفين ،وكسلر األزيلار والحنييلا
التي يف بعض الخالو ؛ ألجل أن يروشوا منها الجاوة وغيرهم ،ومن غير ال مما ينكلر،
الناس)(.)1
 -7أمره بالعادة بعض ما هدم من البازانات مع القبة التي هدمها الحكماء والتي زعمذذوا
أنها تذأتي بالوباء:
قللال المللؤر أحمللد أمللين معللددا بعللض أعمللال الشللريف عللون( :ويف يللوم الخللامس
والعشرين من شهر صير سنة 1322هل أمر سعادة سيدنا برد البازانلا -الخرانلا  -التلي
عند باب أجياد ،وباب الودا والحنيية التي بباب العمرة ،م القبة التي هدمها الحكما يف
سنة الوبا األخير ،زعما منهم أهنا تأيت بالوبا  ،فحصل من ال ضرر كبير ،وصلار اليقلرا
ينجسون ببولهم أبواب المسلجد الحلرام ،فحصلل اللوخم زيلادة ،فلملا شلرعوا بردهلا دعلا
الناس جميعا بطول عمر سيدنا ،وتوفيقه ليعل الخير)(.)2
الخ صة:
ما اكرنا كان بعض ما أنكر ،الشريف من البد والخرافا المنتشرة بمكلة ،مل العللم
أهنا كانت منتشرة يف أوساط الوافلدين القلادمين إلي هلا ملن خارج هلا ،وكلان تتبع هلا وإزالت هلا
بحاجة إلى دور كبير من علما البلد الحرام ال ين كان علددهم كبيلرا يف الل الع هلد ،فقلد
كانت الدروس يف المسجد الحرام مكتظة بالمجاورين ال ين قدموا من منلاطق نائيلة ،وقلد
ازداد الحلقللا العلميللة ،وانتشللر يف جميلل أروقتلله وسللاحاته المحيطللة بالمطللاف،
وتعلللدد اللللدروس العلميلللة ،واتسلللعت الحلقلللا لتشلللمل أبنلللا مكلللة والرائلللرين ل للهلا
والمجاورين فيها لطل العلم.
ولقد بلغ عدد المدرسين يف المسجد الحرام سنة 1303هل ( )107ملدرس ،ثلم زاد
الحلقا بعد ال ووصلت إلى قرابة ( )120حلقة ،وه  ،الحلقا كانلت تعقلد يف سلائر

( )1احلوادث املكيّة ،أحداث سنة 1316هـ.
( )2احلوادث املكيّة ،أحداث سنة 1322ه.
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األوقا من الصبا إلى المسا  ،وخاصة بعلد الصللوا الخملس ،يقلول األسلتاا محملد
عمر( :وه ا عدا ما يقام من دروس يف المسجد بعد كلل صلالة والصللوا الخملس ،فقلد
كان عدد غير قليل ملن علملا مكلة وبعلض العلملا المجلاورين يقوملون بالتلدريس فيله -
حسللبة لوجلله اهلل وتربعلا مللنهم ،-فمللا تجللد حصللوة أو رواقلا للليس فيلله حلقللة مللن حلقللا
الدروس الدينية واللغوية وغيرهما)(.)1
بل وصل عدد الخطبا واألئمة يف عام 1300هل إلى ( )120إمام وخطي .
وجا يف الحوادث المكيلة :أن علدد أئملة األحنلاف خمسلة وسلبعون ،وأئملة الشلافعية
خمسللة وعشللرون ،وأئمللة المالكيللة عشللرون ،وأئمللة الحنابلللة خمسللة ،فللتم العللدد مائللة
وعشرين(.)2
هذا العدد الكبير من العلماء والخطباء واأل مذذة لذ يكذذن دورهذ محوريذا حلول قضلية
إنكار البد والخرافا ؛ إال أن بقا ها لم يكن دليال على سما الشريف علون ل هلا بل ل ،
بل إن الشريف عونا نيسه كان يشارك يف بعضها؛ كاالحتياال الموسمية.
فقد اكر أحمد أمين أنه يف يوم الحاد عشلر ملن شلهر ربيل األول سلنة 1302هلل أملر
سعادة سيدنا والوالي بتلريين البللدة المكرملة ،إعالنلا بموللد النبلي صللى اهلل عليله وسللم،
وأسرجت المنائر وأماكن الحكام ،وأمروا جمي الصنائ بلأن يحضلروا فلوانيس ملن بلاب
سيدنا علي رضى اهلل عنه ،إلى موض مولد النبي صللى اهلل عليله وسللم ،إللى بيلت سلعادة
سيدنا ،فعلقت اليوانيس مقدار ثالثة آالف فانوس ،صيين من هنا ومن هنا ،وجمي أهالي
القشاشية ،فرشوا قدام بيوهتم ،وك ل سيدنا ،سرج قدام بيته ،والوالي أيضا سرجة كبيلرة،
وأطلقت المداف يف الخمسة األوقا  ،وصار ليلة عظيمة)(.)3
خامسا :مما قيل يف عقيدة الشريف عون الرفيق:
ً
يقللول المستشللرق سللنوك هورخرونيلله عللن الشللريف عللون( :ومللن خللالل تعللاملي

( )1انظـ ــر :سـ ــالنامه وسيـ ــة احلجـ ــاز ،ع ( ،)2سـ ــنة 1303هـ ــ( ،ص ،)74-71 :مكـ ــة يف القـ ــرن الرابـ ــع عشـ ــر (ص:
.)312
( )2انظ ــر :احل ـوادث املكيّ ـة ،أح ــداث س ــنة 1300ه ــ .وينب ــه إأل أن األع ــداد ال ـ ذكره ــا يك ــون موع ــا مائ ــة و ــة
وعشرين.
( )3احلوادث املكيّة ،أحداث سنة 1302هـ.
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الشخصللي مل الشللريف َّ
توللد لللد َّ انطبللا بأنلله ييللي بالحللد األدنللى المطلللوب مللن تعللاليم
اإلسالم ،أما ما يشا عن اعتقاد ،بالخرافا فيبدو َّ
أن شيئا منها لديله ،وحالله يف هل ا حلال
كثير ملن رجالنلا األوروبيلين المعاصلرين الل ين يعتقلدون بلاألروا  ،وال تخلرج خرافلا
الشريف عن ه ا)(.)1
ومما قيل يف عقيلدة الشلريف علون كل ل  :أنله كلان شليع ًّيا؛ فالشليعة كلانوا يظنلون أنله
ينتمي إليهم .وقد كان الشلي بلاقر التسلي ( )2مقربلا ملن الشلريف علون الرفيلق ،ييلد عليله
ويقضي األعوام عند ،،وكان ه ا الشي واثقا من تشي الشريف عون(.)3
ويستدل الشيعة على تشي الشريف عون بعدة أمور ،منها :أنه أبطل مظاهر الير التلي
اعتاد عليها أهلل الحجلاز يف يلوم عاشلورا  ،ومن هلا أنله نظلم قصليدة طويللة يف رثلا فاطملة
الرهرا وام من آااها ،وألقاها بنيسه على الحجاج يف الحرم عام 1322هل.
والواق أن ه  ،القصيدة اشتهر لدى الشيعة يف العراق ،وما زال قرا التعريلة يتلوهنلا
يف مجالسهم الحسينية ،وهم يرددون منها البيت التالي بوجه خا
بنت من أم من حليلة من

:

ويل لمن سلن ظلمها وآااهلا

()4

ويصف الشريف عونا أحد ال ين خالطو ،وعرفو ،بقوله( :إنله كلان يجلار كلل طائيلة
بأكمل ما عندهم؛ حتى يستطل ما يف خواطرهم ،ويني فليهم سياسلته وإرادتله ،ويسلتجم
من كل ال قلوب الطوائف اإلسالمية قريبها وبعيدها ،حيل كلان الشلريف علون الرفيلق
عالما بارعا يف الينون ،متضلعا يف أكثر العلوم ،ال يدخل عليه علالم إال ويخلرج معتقلدا أنله
دون علم الشريف ،وكانت كل طائية ملن المسللمين تحلج وتعتقلد أن أميلر الحلرمين أحلد
أفراد طائيتها"(.)5
تل السياسة الغريبة التي سار عليها الشريف عون الرفيق كان ال بلد وأن يرضلى عن هلا
قوم ويغضل من هلا آخلرون ،حيل كلان العاملة -يف الغالل  -راضلين علن تلل السياسلة،
( )1صفحات من اتريخ مكة (.)318 /1
( )2ابقر الت رتي هو :ابقر بن غالم علي الت رتي النجفي ،عامل فقيه ،أديب من علماء الشيعة ،يفاور مبكــة ،تــويف ســنة
1327هـ .انظر :معج املؤلفني ،عمر رضا كحالة (.)421 /1
( )3حملات ايفتماعيّة من اتريخ العراق ،علي الوردي (.)44 /6
( )4املريفع سابق (.)45-44 /6
( )5املريفع سابق (.)45 /6
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ومعجبين هبا ،أما الخاصة فكانوا ناقمين عليها(.)1
وكان الشريف عون الرفيق يميل إلى الرفاهية بجمي أنواعها ،حي كان يجمل حولله
الكثير من المطربين والطبالين( ،)2كما استقدم أتوموبيال( )3من أوروبا ،كان يركب هلا يف طريلق
الطائف ،وكانت سيارة الشريف عون الرفيق هي َّأول سيارة دخلت الحجاز( ،)4بل الجريلرة
العربية بأسرها ،وما شاعت إال بعد موته بنحو ثالثين سنة(.)5
ختاما:
ً
بعد ه ا التطواف حول تاري السليية يف مكة يف عهد الشريف علون وجلدنا أن عصلر،
قد شلهد انيتاحلا عللى المل ه العقلد السلليي ،بخلالف الحقبلة التلي كانلت قبلله وملن
جاؤوا بعد ،من األمرا  ،ويتج َّلى ال يف أمور ،منها:
 تقريبه للعلما او التوجه السليي ،ومن أبرزهم :الشي أحمد بن عيسلى النجلدرحمه اهلل.
 سماحه بنشر العقيدة السليية يف مكة وتدريسها يف المسجد الحرام. إنكللار ،لكثيللر مللن البللد والخرافللا السللائدة يف مكللة ،ومللن أهم لهلا :هللدم القبللابوالمباي على القبور والمرارا .
والحمد هلل رب العالمين.

( )1املريفع سابق (.)45 /6
( )2الرحالت احلجازية ،حممد صادق (ص ،)363-362 :الرحلة احلجازية ،للبتنوين (ص.)80 :
( )3أي :سيارة .اتريخ األشراف ،عاتق البالدي (.)593 /3
( )4التاريخ القومي ( ،)213 /2الرحلة احلجازية ،للبتنوين (ص ،)80 :اتريخ األشراف (.)604 /3
( )5اتريخ األشراف ( ،)604 /3وانظر :الشريف عون وعالقته ابلدولة العثمانية ووسهتا يف احلجاز ،رسالة مايف تري.
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