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: منهببا أقسببا   ةعبب    إىل الرحلبب  يف املخالفببا   تقسببي  عبب  األوىل العلميبب  الورقبب  يف ثناحتبب    أن سبب  
 : ع  احل يث نكمل العلمي  الورق  هذه ويف الثاني   العلمي  الورق  يف عنه ثناحت    وق   التصوف
 .والكراما   واألن ياء الن وة -
  .املخالف  والفرق الطوائف -
 والتنجي .  والشعوذة والسحرة  السحر -
  .الع ادا   ب ع -
 .واألذكار األدعي  ب ع -
  .واملناس ا   العادا   ب ع -

 :والكرامات واألنبياء النبوة: أوًل 
 نيب! والثالمثائة الرملة مدينة

 إليهبا سبافر  حيبث  كان هلا نصيب يف رحل  اب  بطوط   فت أبهنا قص   فلسطنيصامل ين  اليت و 
ا  ل أحبب اثها ومشبباه ها  وسببج   ى ومئذنتببه تسببم  وهبببا امببامب األبببيت  نارتببه الببذً أصبب م رمبب  ا ومعلمبب 

ذكبر ابب  بطوطب  الرملب  فقبا :  أن حتتهبا مابارة يعتقب  أهنبا م فنبه.مئذن  النيب صاحل عليه السبم   علبى 
 مببب فونني األن يببباء مببب  ثممثائببب  ق لتبببه يف إن: ويقبببا  األسبببواق  حسبببن  اخلببب ا   كثببب ة  ك ببب ة  م ينببب  وهببب 
 .(1)النابلس  ال ي  جم  الفقهاء ك ار  م  وفيها  السم  عليه 

 :طربيّة مبدينة لألنبياء منسوبة قبور هبا اليت املساجد قصد
 قببرب فيببه  األن يبباء  سببج  يعببرف امسببج   أن هبببا  ربيبب ط الرحالبب  اببب  بطوطبب  عبب  م ينبب وممببا ذكببره 

 وقبرب يهبودا وقبرب السبم  عليبه سبليمان وقبرب السبم  عليبه الكلبي  موسبى زوج وبنتبه السم   عليه  شعيب
 فيبببه ألقببب  البببذً امبببب زايرة منهبببا وقصببب اقبببا :  .-وعلبببيه  ن ينبببا علبببى وسبببممه هللا صبببلوا  - روبيبببل
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 .(1) زاوي  وعليه صا  مسج  صح  يف وهو  السم  عليه يوسف
 حممب  ن ينبا قبرب إال مسباد   يف تكبون   أن فضبم   أماكنها  ابلتح ي  يعرف ال  األن ياء  وق ور:  قلت
 يف املابببارة يف معببروف السببم  عليببه إببببراهي  اخلليببل وقببرب بيتببه  يف معبببروف   فهببووسببل  عليببه هللا صببلى
   فلسطني. يف  اخلليل

 : وعينيه بلسانه املصّنف حيكيها هلم وقعت وقّصة األقدام ملسجد تعظيمهم
 مشببباه  ومببب  وحكبببى ابببب  بطوطببب  عببب  دمشببب  وأهلهبببا  فكبببان ممبببا ذكبببره مسبببج  األقببب ا   فقبببا :

 أههه  ويعظمههه كثب ة   أوقباف ولبه الربكب  كثب   عظبي   مسج   وهو  األق ا    مسج   الربك   الشه ة  دمش 
 أثههر إهنهها :يقال هناك حجر ف  مصورة أقدام هي إليها ينسب اليت واألقدام ا،شديدً  تعظيما  دمشق
 الصباحلني بعت كان:  عليه مكتوب  حجر فيه صا  بيت املسج  هذا ويف  السالم  عليه  موسى  قدم
 وحبني ...السبم  عليبه موسبى أخب  قبرب هنا ها: له فيقو  النو  يف وسل  عليه هللا صلى املصطفى  يرى
 دمشب  أهبل تعظبي  مب  شباه    وأربعبني تسبب سن  الثاين ربيب أواخر يف ب مش  األعظ  الطاعون  ن  
 يصبو  أن ب مشب  أمبر شباه أرغبون السبلطان ايبب األمبراء ملب   أن وهبو  منبه  يعجبب  ما  املسج   هلذا
 والشبرفاء األمبراء ادتمبب مث اخلمبي،  يبو  آخرهبا كبان  متواليب  أاي  ثمثب   النباس  فصبا   أاي    ثمثب   الناس

 مصببل   بببني مببا اممعبب  ليلبب  وابتببوا  هببب  غبب    حببى امببامب يف اختمفهببا علببى الط قببا   وسبباير والقضبباة
 يف بببه وأقبباموا األقبب ا  مسببج  وقصبب وا ...أقبب امه  علببى مجيعببا وخردببوا الصبب م واصببل   مث وداع  وذاكببر

 املبوتى عب د فبانتهى  عنه  تعاىل هللا وخفف  اممع  فصلوا ال ل   إىل  وعادوا   ال وا   قرب   إىل  تضرعه 
 .(2)واح  يو  يف ألفا وعشري  أربع  إىل ومصر ابلقاهرة ع ده  انتهى وق  الواح   اليو  يف  ألفني إىل

 :املباركة ومشاهده قاسيون جب 
 امل ينب  وخبارج ألفبا  سب عني :يقبو  وبعضبه   نيب   س عمائ   م ف   قاسيون  ودامب:  اب  بطوط   قا 
 عليهبا غلبب منخفضب  أرض ال سباتني يلب  ممبا طرفهبا ويف والصاحلني  األن ياء م ف   وه   العتيق   املقربة
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 آخبر ويف  أحب  فيهبا يب ف  أن مب  ون هبت  للماء قرارا عاد   وق   ن يا  س عني  م ف   إهنا:  يقا   املاء 
 مابارة السبم  عليهمبا وأمبه عيسبى ومبووى  املعبني القبرار ذا   هللا كتباب   يف امل ارك  الربوة قاسيون  د ل

 الصببببمة إىل النبببباس ي ببببادر السببببم  عليببببه اخلضببببر مصببببلى وإزاءهببببا الصببببا   كال يببببت  وسببببطها يف صببببا ة
 .(1)فيها

 الكرامات: 
وأودع   والنتبائ   قب ما ا    وربط املس  ا  أبسب اهباأبمر هللا تعاىل على سن  حمكم   يس الكون  

 فبذذا   تبرت ط األسب اب بنتائجهبا وخرقبت هبذه العبادة املولوفب فصبار  عبادة   يف األشياء خواصها   هللا  
للنبيب  ت اعبهاحتصبل بربكب    وكرامب  البو  كان لنيب فهو معج ة  وإذا كان ألاس صاحلني فهبو كرامب فذن  

ى ولبو وقعببت علبى فضبل صبباح ها حب ولكب  الصبوفي  دعلببوا جمبرد وقوعهبا دلببيم  صبلى هللا عليبه وسببل   
 وأح اث  وسنويت على بعضها:  الب  بطوط  يف ابب الكراما  قص   و هذه كرام  :م  فادر قالوا

الذً اسبت اره النبيب صبلى هللا عليبه وسبل  يف املنبا    لشيخ خليفة صاحب املكاشفاتكرامة ل •
رأسبببه علبببى  اضبببع  اصببلى هللا عليبببه وسبببل  قعبب  و  الرسبببو  سببل  علبببى  وبعببب  أن رحببل إىل امل ينببب ف

 .فوكل هو وأصحابه  ا فيه متررك تيه  فلما رفب رأسه ود  أربع  أرغف  وآني  فيها لنب وط ق  
مب  ك بار أوليباء هللا تعباىل  يبذكر أنبه كبان يسبمب رد السبم  عليبه الشيخ أبو عبد هللا الفاسههي  •

 .إذا سل  م  صمته
فلما كان آخر سن  خرج فيها  قا  خل ميبه:   كان حي  كل سن  ،كرامة أليب احلسن الشاذيل •

؟ فقا  له: يف ا وما جيه  به امليت  فقا  اخل مي: وملاذا اي سي ًا وقف  وحنوط  استصحب فوس  
فلما بلابا محيثبرا بصبعي  مصبر اغتسبل الشبي  وصبلى ركعتبني وق ضبه هللا عب   سوف ترى   محيثرا

 . (2)ودل يف آخر سج ة م  صمته ودف  هناك

 
 (.77-76/ 1( رحل  اب  بطوط  )1)
وىوكرامههة     م ينبب  فببو ايف  املرشههد   كرامههة  . وينظببر أيضببا:  (187-186/  1رحلبب  اببب  بطوطبب  )(  2)   هبلههول الشههّ

رحلب   .  م ينب  زاوةيف    إلمام قطههب الههدين النيسههابور وكرامة ل  .(194-193/  1رحل  اب  بطوطب  )بش از. 
   .(57/ 3اب  بطوط  )
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 : املخالفة والفرق  الطوائف: ااثنيً 
 اإلسبممي  األمب  أحبوا  مب  فيت م  غيت إال هو ما ال اب   هذا  يف  بطوط   اب   رحل   يف  ذُكر  ما

 متتسببا الببيت ودهببوده تيميبب  اببب  اإلسببم  شببي  مؤلفببا   يف فلينظببر التوسببب أراد ومبب  احلق بب   تلبب   يف
ا  ابملنبباارا    ىتصبب    فقبب  هللا  حبمبب  كيبب ه   مبب  الكثبب  ورد   شبب ها    فنبب   حببى أحيبباا   وابلببردود حينبب 
 وفنبب   واملمحبب ة  للببروافت تصبب ى كمببا  وسببواه   ونصبب ي  وإمساعيليبب  صببوفي  مبب  وال اطنيبب  للفمسببف 
 جمبا  يف واألشباعرة واملعت لب  للجهميب  تص  ى كما   والق ور  املشاه   حو   تقا   اليت  ال  ع  أهل  ش ها  
 والصفا . األمساء

 : الرفاعية الطريقة
 ع بب  الببرحي  ع بب  أبببو العاببب  الصبباحل الشببي  ومببنه : املشببهوري " القبب س "فضببمء عنببوان حتببت قببا 
 منببه ول سببت صببح ته  الرفبباع  البب ي  اتج ةذتممبب مبب  وهببو  الببرو  أرز أهببل مبب  مصببطفى ببب  الببرمح 
 .(1)التصوف خرق 

 : احليدرية الطائفة
 تنتسبببب وإليبببه  حيببب ر الببب ي  قطبببب الصببباحل شبببي ال م ينببب  وهببب   زاوة م ينببب  إىل افراسببب مث :قبببا 
 وجيعلوهنببا  وآذاهنبب  وأعنبباقه  أيبب يه  يف احل يبب  حلبب  جيعلببون الببذي  وهبب  الفقببراء  مبب  احلي ريبب  طائفبب 
 .(2)النكاح! هل  يتوتى ال حى  ذكوره  يف اأيض  

 : واحلواجب اللحى وحلق الصوفية القلندرية الطريقة
 مجبا    أتسبي ا بشبيخه وحبواد ه  حلباه  حيلقبون  الذي   :وه    ابلقلن ري   املعروف   الطائف ذكر ع   

 وتب عوه وكانبت تبراوده سباوة أهبل م  امرأة به فعلقت  الوده  حس   الصورة  مجيل  كان   الساًو  ال ي 
 فودخببل  إايه فورتببه اخلببمء  بيببت فببوريي تريبب ي  حيببث إين: هلببا قببا ف بببه  فكبباد    ميتنببب وهببو لنفسببها
 هيئتببببه فاسببببتق حت  عليهببببا وخببببرج وحاد يببببه حليتببببه فحلبببب   ح يبببب ة موسببببى عنبببب ه وكانببببت املبببباء معببببه

 
 (.44/ 1( رحل  اب  بطوط  )1)
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 مببب  كبببل    وصببار بعببب   فيمبببا هيئتببه علبببى  ف قببب  بببذل   هللا وعصبببمه إبخرادبببه  وأمببر   فعلبببه واسببتنكر  
 .(1)وحاد يه وحليته رأسه حيل  طريقته  يسل  

 : طالب أيب بن علي لذكر تتحرك صوامع
 ذكبر عنب  -بب عمه - تتحبر ك البيت الصبومع  إحب اها صبوامب سب ب  املسبج   وهلبذاقا  ابب  بطوطب :  

  ال صبرة أهبل بعبت ومعب  املسبج  سبطم أعلبى مب  إليهبا صبع    عنبه  هللا رضب   طالب  أيب  ب   عل   
  البذً الردبل فجعبل ال نب اء  ممل سب  مقب ت كونبه  فيها  مسم را  خشب  مق ت  أركاهنا  م   رك   يف  فود   
 وهببب    حتر كببب ! عنبببه  هللا رضببب  علببب    مننيؤ املببب أمببب  رأس حبببب   : وقبببا  املقببب ت ذلببب   يف يببب ه معببب  كبببان

 بكبببر أيب رأس حبببب   : أقبببو  وأا: لببه وقلبببت املقببب ت يف يببب ً أا فجعلببت الصبببومع   فتحركبببت املقبب ت 
  ذلب   مب  فعج بوا الصبومع ! فتحركبت املقب ت وه ز   ! حتر ك وسل   عليه هللا صلى  هللا  رسو   خليف 
 هبذا مثل درى ولو عن ه   فعل  مثل يفعل م  خياف وال وامماع   السن   مذهب على ال صرة  وأهل
 هللب   طبوس أو آوه أو سباوة أو قاشبان أو قب  أو ابل حبري  أو ابحلل   أو احلسني مشه  أو عل      شه 
 .(2)غالية رافضة ألهّنم فاعله!

 :مصر بقرافة املزارات كثرةو  التصوف
 وجيعلببون احلسببن  الق بباب  ابلقرافبب  ي نببون وهبب  هبببا.. التببربك يف الشببون العظيمبب  القرافبب  وملصببر:  قببا
 علبب  ببب  احلسببني رأس حيببث الشببون العظببي  املقبب س املشببه  الشببريف  املبب ارا   ومبب  احليطببان.. عليهببا
 مبب  دبب  عبب د وهبببا احلصببر يضبب طه ال مببا والصبباحلني العلمبباء ق ببور مبب  مصببر وبقرافبب .. السببم  عليهمببا
 .(3)عنه  تعاىل هللا رض  واخللف السلف وص ور الصحاب 
  :والشعوذة والتنجيم والسحرة السحر: لثًااث

ك ببائر املوبقببا   ببل هببو مب  نببواقت ديب  اإلسببم  إذا كببان الالسبحر مبب  املنكبرا  العظيمبب   ومب  

 
 (.23/ 1( رحل  اب  بطوط  )1)
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  إن امب  والشبياطني هب  العامبل األسباس يف السبحر  و تعلمه وم اشرته ع  طري  االستعان  ابلشياطني
قبو  هللا عب  ودبل:  -وهب  الشبياطني-م  األدل  الشرعي  على أن السحر يكون ع  طري  مردة ام  و 
ون  النب اس  و اتب  ب ُعوا م ا  } ُروا يُبع لِ مبُ ُلو الش ي اِطنُي ع ل ى ُمْلِ  ُسل ْيم ان  و م ا ك ف ر  ُسل ْيم اُن و ل ِك   الش ي اِطني  ك فب   تب تبْ

  .[102 :ال قرة]  {السِ ْحر  
ثوب كراما  األوليباء  ي  وإاهاره  للسحر يف وق  ذكر اب  بطوط  الكث  م  مواقف أئم  الصوف

 بب  حممب  أم هبا الكفبار  ببمد بني للمسلمني صا ة م ين  ن و  رْ بب   م ين  إىل رحلنا مثقا  اب  بطوط :  
 دار يفكبببانوا   مجاعببب  أن  وذكبببر اكثببب     أهلهبببا مببب  قتبببل حبببى ...كثببب ة  هببببا والسببب اع األصبببل  الرتكببب  بببب  
 شبرب  وقب  ابلسبوق مطروحبا فودب وه طل به يف  أصبحابه  فخبرج   فافرتسبه   حلادب   أحب ه   فخبرج   عرس
  بسب ب لبي،ه أنب وهأخبرب   عتالب أن العجبب ومب  ابلنباس.  فعلبه  كذل    أنه  وذكروا   حلمه  أيكل  و   دمه
 س ب. صورة يف يتصور ابموكي  املعروفني  الس حرة م  آدم  هو وإمنا

 :اجلوكية الّسحرة ذكر
 يشببرب  وال أيكببل ال األشببهر يقببي  أحبب ه  أن منهببا عجائببب  مببنه  تظهببر الطائفبب  وهببؤالءقببا : 

 هببا ويقبي  اهلبواء  منه ي خل موضب إال له يرتك فم عليه  وت ىن األرض  حتت  حفر  هل   حتفر  منه   وكث 
 سن ! كذل    يقي  بعضه  أن ومسعت الشهور 

 مبب  ميتببا فيقببب اإلنسببان إىل ينظبر مبب  ومببنه  وجيالسببه   يعظمهب  والسببلطان  مايببب أبمببور خيبربون
 قل به  أكبل: ويقولبون قلبب! دون ودب  امليبت ص ر ع  وش   ابلنظر  قتل  إذا  إنه:  العام   وتقو   نظرته 
 كفتار!  ىتسم   ذل   تفعل اليت واملرأة الن ساء  يف هذا يكون ما وأكثر

 :اجلوكية[ ]سحر حكاية
  اموكيبب  هببؤالء مبب  وردببمن هخواصبب   بعببت وعنبب ه خلببوة يف وهببو يومببا السببلطان إ    بعببثقببا : 
 مث أحبب  ا فرتبببب نعبب  : فقبباال  يببره   مببا فببورايه  بعيبب ة بببمد مبب  الع يبب  هببذا إن: هلمببا وقببا  فجلسببت 

  األرض إىل فسبقطت البوه  وأدركبي منبه  فعج بت عبا مرتب    فوقنا  اهلواء  يف  صار  حى  األرض  ع   ارتفب
 مبب  نعببم صبباح ه فوخببذ مرتببب  حالببه علببى وهببو وقعبب    فوفقبت  عنبب ه دواء ىأسببق أن السببلطان فبومر

 ودعلببت املرتببب ب عنبب  فببوق علببت أن إىل فصببع     كاملاتببا   األرض هبببا فضببرب   معببه كانببت  شببكارة
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 صبباحب تلميببذ هببو املرتبببب إن: السببلطان   فقببا  معنببا  دلبب، حببى قلببيم ينبب   وهببو عنقببه يف تضببرب 
 وأصبابي عنبه فانصبرفت رأيبت! ممبا أبعظب  تبواأي أن ألمبر   عقل   على أخاف أين لوال: قا   مث  الن عل 
 .)1(عي ذل   تأذه  بشرب    أمر حى ومرضت  اخلفقان
 :: بدع العباداترابًعا

مبا حي به كبل اسب  دبامب ل فهب الع ادة ه  اليت يقصب  هببا فاعلهبا التقبرب إىل هللا سب حانه وتعباىل  
 .(2)هللا ويرضاه م  األقوا  واألفعا  الظاهرة وال اطن 

اثنيهمببا: يريبب  املتابعبب  لرسببو  هللا   و الع ببادة و وحبب هأحبب  ا: إخببم   وهبب  م نيبب  علببى أصببلني:
 صلى هللا عليه وسل .

ومهما بلغ م  العل  والع ادة أن يشرع ع ادة   يشرعها النبيب صبلى هللا   ولي، ألح  كائن ا م  كان
عليه وسل   وكل ما يتعل  ابلع ادا  فه  توقيفي   وسنتعرف فيما يل  على ب ع الع ادا  اليت ذكر  

 يف رحل  اب  بطوط .
 النذر ملسجد مدينة هيلي: 

قببا  اببب  بطوطبب : وم ينبب  هيلبب  معظمبب  عنبب  املسببلمني والكفببار  بسبب ب مسببج ها امببامب  فذنببه 
 .(3)وركاب ال حر ينذرون له النذور الكث ة  عظي  الربك  مشرق النور
 النذر للروضة: 

فينببذر للروضبب  نببذر ا إذا   وغ هببا مبب  يصببي ه املببرضومبب  النبباس يف بببمد العببراق قببا  اببب  بطوطبب : 
 .(4)ئبر 

 بدع اتباع اجلنائز عند أه  دمشق: 
 

 (.21-19/ 4( رحل  اب  بطوط  )1)
 (.38:  )الع ودي  الب  تيمي   ينظر:  ( 2)
 (.435/ 2( رحل  اب  بطوط  )3)
 (.136-134/ 1( رحل  اب  بطوط  )4)
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أهن  ميشون أما  امنازة والقراء يقرؤون القرآن ابألصوا  احلسبن  والتمحبني امل كيب  البيت تكباد ذكر  
القببراءة قببا  املؤذنببون فببذذا أمتببوا   فيجلسببون وأمببامه  ربعببا  القببرآن يقببرؤون فيهببا  النفببوس تطبب  هلببا رقبب 

مث   ويصببفونه بصببفا  مبب  اخلبب   افتكببروا واعتببربوا صببمتك  علببى فببمن الردببل الصبباحل العببا  :فيقولببون
 .(1)يصلون عليه ويذه ون به إىل م فنه

 بدع اتباع اجلنائز عند أه  اهلند:
فيعببب   وتفبببرل الروضببب  ابلثيببباب الر   أهنببب  جيتمعبببون بروضببب  امليبببت صببب يح  البببثمث مببب  دفنبببهذكبببر 

وتوضبب حولبه البرايحني مب  البورد والن سبري  واليبامسني  وذلب  النبوار ال    ويكسى القرب ابلكسى الفاخرة
وجيعلون فيها ح وهبا إن   تكب  فيهبا  وجيعبل صبيوان    ينقطب عن ه   وأيتون أبشجار الليمون واألترج

ل النببباس أيبببوه  وأييت القضببباة واألمبببراء ومببب  ميببباثله  فيقعببب ون  ويقبببا بله  القبببراء  ويبببؤتى ابلربعبببا  يظلببب 
فببذذا متببت القببراءة مبب  القببراء ابألصببوا  احلسببان يبب عو القاضبب   افيوخببذ كببل واحبب  مببنه  دبب ء    الكببرا 

ويقو  قائما وخيطب خط   مع ة لذل   ويذكر فيها امليبت ويرثيبه أببيبا  شبعر  ويبذكر أقارببه ويعب  يه  
وعن  ذكر السلطان يقو  الناس وحيطبون رؤوسبه  إىل مسبت امهب  البيت   ويذكر السلطان داعيا له   عنه

ي تب أ ابلقاضب  مث مب  يليبه    فيصب على النباس صب ا  هبا السلطان  مث يقع  القاض  وأيتون  اء الورد
ب -تى أبواين الس ك ر ؤ مث ي  الناس أمجعني  كذل  إىل أن يع    فيسبقون النباس   حملوال ابملاء -وهو امم 

عطى أفذذا   تى ابلتن و  وه  يعظمونه ويكرمون م  أييت هل  بهؤ مث ي   ون ابلقاض  وم  يليهؤ ي  و    منه
السلطان أح ا منه فهو أعظ  م  إعطاء الذهب واخللب  وإذا ما  امليبت   أيكبل أهلبه التن بو  إال يف 

لهبببا وينصبببرفون فيعطيهبببا لببو  امليبببت فيوك  ذلبب  اليبببو   فيوخبببذ القاضبب  أو مببب  يقبببو  مقامبببه أوراقببا منبببه
 .(2)حينئذ

 :األذكارو  األدعية بدع :  خامًسا
 ادتمعببت يفوحببذر مبب  االعتبب اء  و علبب  النببيب صببلى هللا عليببه وسببل  أمتببه البب عاء وذكببر هللا تعبباىل  

ثمث  أشياء: العل  ابلتوحي   والعل  ابللا   والنصيح  لألم   فم ين ا    أدعي  الكتاب والسن  وأذكارها
 

 .(81/ 1رحل  اب  بطوط  ) (1)
 (.81/ 1( رحل  اب  بطوط  )2)
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أعمبباهل    سببوءفبب ي  للجهلبب    يف هببذا امانببب لنبباسعلببى اوقبب  احتببا  الشببيطان لعاقببل العبب و  عنهببا  
إىل األن يببباء  اينسببب وهنو هلببب  أدعيببب  يشبببتالون هببببا عببب  االقتببب اء ابلنبببيب صبببلى هللا عليبببه وسبببل    اخرتعو فبببا

سههيكون ف »صببلى هللا عليببه وسببل  أنببه قببا : حلني  وهببذه ااثبب اث  مصبب اق مببا ث ببت عبب  النببيب والصببا
  وقبببب  داخببببل الببببذكر  والبببب عاء كثبببب   مبببب  الالببببط (1)«هههههذه األمههههة قههههوم يعتههههدون ف الههههدعاء والطهههههور

وهب  تتفباو  يف الفسباد واإلمث حبسبب مبا اشبتملت عليبه مب  شبرك أو الشركيا    واملخالفا  وال  ع و 
   وق  ذكر اب  بطوط  كث  ا ع  أوراد أصحاب الطرق ومنها:ب ع  أو خطو وغلط

 : البحر حزب
و" م ين  إىل سافر  يقو  اب  بطوط :   تقب    رسب  منهبا ون لبت  النيبل بسباحل ك ب ة  م ينب : "هبُ

 أوراد ونؤ يقبر  مث  القبرآن مب  حب اب الصب م صبمة بعب  يو  كل  يف  هبا  ونؤ يقر   ورأيته    السراج  اب   ال ي 
  مب  احلسبي هللا ع ب  حممب  أببو الشبريف السبي  امل ينب  وهببذه  ال حبر وح ب  الشاذ   احلس   أيب  الشي 
 .(2)عليه والسم  برؤيته متربكا الشريف هذا إىل دخلت الصاحلني ك ار

 : الدعاء فيه يستجاب جدة ف  جامع
 .(3)ال عاء به يستجاب  الربك  معروف األبنوس جبامب يعرف دامب وجب ةقا : 
 :واملناسبات العادات بدع : سادًسا

تبببه الشبببريع   لال تعظبببي   ه فذنببب   مببب   ضبببرب  إمبببا  القلببببوقيبببا  التعظبببي  يف ل  مبببان واملكبببان إال مبببا عظ م 
  بسبما   تع  د يب   ةااثب د العبادا  واملناسب ا  ت ُخُل يف   الِ  ع ف   م  عوائِِ  الوثني    أو ضرب     الع ودي  

 ا م  العادا  واملناس ا  ال  عي   منها:وق  أورد اب  بطوط  كث   
 : اليمن سلطان على السالم كيفية

 
(  وصببببححه األل بببباين يف اإلرواء  ٦٧٦٣)اببببب  ح ببببان  صببببححه  (  و ١٦٧٩٦(  وأمحبببب  )٩٦أخردببببه أبببببو داود )(  1)

(١٧١/ ١). 
 (. 37/ 1( رحل  اب  بطوط  )2)
 (.186/ 1( رحل  اب  بطوط  )3)
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فلمبا كبان اليبو  الراببب وهبو يبو  كان للسم  على سلطان اليم  طريق  ذكرهبا ابب  بطوطب  فقبا : "
ت عليببه  وكيفيبب  السببم  عليببه: أن دخببل يب عليببه فسببلم  وفيببه جيلبب، السببلطان لعامبب  النبباس  اخلمببي،

ميبببب، اإلنسببببان األرض بسبببب ابته مث يرفعهببببا إىل رأسببببه  ويقببببو : أدا  هللا عبببب ك. ففعلببببت كمثببببل مببببا فعلببببه 
 .(1)وأمرين فقع   بني ي يه  القاض  ع  ميني املل  

 : الوفاة ف   دمشق أه  عادات من
 وخيفبى املكبر  امبامب بق لب  يب ف  أن أوصى السالفني ملوكه  أح  أن فضائله   م   يؤثر  ومما:  قا 
 قبراءة فصبار    قبربه حيبث يبو  كبل  يف الكبرمي القبرآن مب  سب ع ا ونؤ يقبر  لقبراء  عظيمب   أوقافبا  وعني  قربه 
ا بع ه امميل الرس  ذل   وبق  أب ا  تنقطب ال قربه  على القرآن  .(2)خمل  

 خامتة:
احلق   ال مني  املظلم  اليت مر  هبا األم  اإلسممي  ااهرة يف ما سجله ابب  بطوطب  يف رحمتبه إىل 

  وكيبببف أن امهبببل قببب  تفشبببى  وال ببب ع واخلرافبببا  صبببار  شبببريع   مشبببارق الببب و  اإلسبببممي  وماارهببببا
هببذه األمب  أهنبا متبرض ومب  رمحب  هللا ويظهر م ى أتثر الرحالب  ابب  بطوطب  ابلصبوفي   واعتقب  بطبرقه   

بب  مب  بقباء  وال متو   في عث هللا تعاىل لألم  م  جي د هلا دينها ويرده  إىل احل  واهل ى والنبور  فبم
  لي صر الناس الطري  املستقي  واملنه  القومي.  شعل  ال عوة والتعلي  واإلرشاد م  العلماء متق ة  

 واحلم  و رب العاملني.

 
 (.196/  1(  وانظر )191/ 1( رحل  اب  بطوط  )1)
  .(80/ 1( رحل  اب  بطوط  )2)


