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  ، اونذيرر   ابشير   الساعة  يدي  بني  احلق  ودين  ابهلدى  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسوله   هللا  أرسل
 من   به  وعلم  ،الضاللة  من  به  وهدى  ،الرسالة  به  فختم  ،امنير   اوسراجر   إبذنه  هللا  إىل  اوداعير 

 بعد   األرض  برسالته   فأشرقت  ،اغلفر   وقلوابر   ا صم    وآذانر   ا عمير   اأعينر   برسالته  وفتح   ،اجلهالة
 . البيضاء احملجة هبا  وأوضح ،العوجاء امللة هبا  فأقام ،شتاهتا  بعد القلوب  هبا وأتلفت ، ظلماهتا
  سنته،   ابتباع   وأمرن،  امللة  به  وأقام  الدين،  ه ل  أكمل   حىت  وتعاىل  سبحانه   يقبضه  ومل
َال فخونَ   الَّذ ينَ   فَ ْلَيْحَذر  }  فقال:  أمره،  خمالفة  من  وحذرن يبَ هخمْ   َأنْ   أَْمر ه    َعنْ   ُيخ َنة    تخص  يبَ هخمْ   أَوْ   ف ت ْ   يخص 
 . أَل يم { َعَذاب  

  هللا  صلى  طاعته  ومن  {، اّللََّ   َأطَاعَ   فَ َقدْ   الرَّسخولَ   يخط ع    }َمنْ   فقال:  ة له،طاع  طاعته  وجعل
 َعنْ   احلديث  يف  كما   ،بعده  من  عليهم  هللا   رضوان  أصحابه   وسنة   ،بسنته   التمسك   وسلم  عليه

 َمْوع ظَةر   الَغَداة    َصاَلة    بَ ْعدَ   يَ ْومرا َوَسلَّمَ   َعَلْيه    اّللَّخ   َصلَّى  اّللَّ    َرسخولخ   َوَعظََنا  قَاَل:  َسار يَةَ   ْبن    الع ْراَبض  
َها  َذَرَفتْ   ،بَل يَغةر  ن ْ َلتْ   العخيخونخ   م  َها  َوَوج  ن ْ ،  م   َفَماَذا   ،مخَود  ع    َمْوع ظَةخ   َهذ ه    إ نَّ   َرجخل :  فَ َقالَ   القخلخوبخ
َنا  تَ ْعَهدخ  عِ   ،اّللَِ   بِتَ ق َوى  ُأوِصيُكم  »  قَاَل:  اّللَّ ؟  َرسخولَ   يَ   إ لَي ْ  َحَبِشيٌّ،  َعب د    َوِإن    َوالطَاَعةِ   َوالَسم 
ِتََلفًا  يَ َرى  ِمن ُكم    يَِعش    َمن    فَِإنَهُ    َفَمن    ،َضََلَلة    فَِإََّنَا  ؛األُُمورِ   َوُُم َدََثتِ   َوِإََّيُكم    َكِثريًا،  اخ 

ِدي ِ   الَراِشِدينَ   اخلَُلَفاءِ   َوُسَنةِ   ِبُسَنِت   فَ َعَلي هِ   ِمن ُكم    َذِلكَ   َأد َركَ  َها  َعضُّوا  نَي، املَه    ،ِِبلنَ َواِجذِ   َعَلي  
ُُموِر، َوُُم َدََثتِ   َوِإََّيُكم   َعة ، ُُم َدثَة   ُكلَ   فَِإنَ   األ  َعة   ُكلَ   َوِإنَ  ِبد     .(1)«َضََلَلة   ِبد 
 عادت  الت   البدع  من  الكثي  النبوة  عهد  تباعد  مع  الدين  هذا  صفاء  على   طرأ  أنه  غي

  هللاخ   َصلَّى  اّللَّ    َرسخولَ   َأنَّ   احلديث  يف  جاء  كما   ،األصنام  وعبادة  الوثنية  مظاهر  إىل  ابملسلمني
س    ِنَساءِ   َياتُ أَل  َتض َطِربَ   َحَّت   الَساَعةُ   تَ ُقومُ   »لَ   قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيه     ِذي   َعَلى  َدو 

ل يَّة   يف   يَ ْعبخدخونَ  َكانخوا   الَّت   َدْوس   طَاغ َيةخ  اخلََلَصة   َوذخو  .(2)اخلََلَصِة«  . اجلَاه 
 وأماكن   مساجد  واختاذها  ،واألضرحة  والقبور  القباب   بناء  بدعة  البدع  هذه  أخطر  ومن

  بداية   ،سلطان  من  هبا   هللا   أنزل  ما  منكرات   اعنده  وحيدث   ،الرحال  إليها  ويشد    تقصد  للزيرة

 

األلباين  (، وصححه  42)  (، وابن ماجه 2676(، والرتمذي )4607داود )  وأبو   (،17144( رواه أمحد )  1)
 يف صحيح السنن.

 (.2906(، ومسلم )7116( رواه البخاري )2)
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 .املعظَّم ابهلل الشرك إىل ماحملرَّ  االختالط من
 والعكوف   إليها  الذهاب   يف  وجيتهد  ينشط  الناس  من  الكثي  أن  والغرائب  العجائب  ومن

 ومشاهد،   مناسك   هلا  وجيعل  ، والنذور  األوقاف   هلا  ويقف  ،اوأعيادر   مواسم  هلا   ويعمل  ،عندها
 حىت  مناسك؛  هلا   فواوصنَّ   احج    للقبور  شرعوا  أن  إىل  املضلني  الضالني  هبؤالء  األمر  آل  حىت

  للبيت   منه  مضاهاة  املشاهد"؛  حج    "مناسك   ومساه:  كتااب  ذلك   يف  غالهتم  بعض  صنف
 . (1) احلرام

 : اإلسَلمي العامل ف  واألضرحة القباب نشأة :أوًل 
  عند  موجودة  تكن  مل  واألضرحة  القباب   هذه  مثل  أن  جيد  اإلسالمي  للتاريخ  بعتاملت  إن

  بل   القرون،  خي  أبهنا  وسلم  عليه  هللا   صلى   الرسول  هلا   شهد  الت  األوىل  القرون  يف  املسلمني
 أصبحت  الت  ،واملشاهد  القباب   هذه  من  عافية   يف   كانت  األمة  فإن   القرون  تلك   بعد  وحىت

   .(2)هذا يومنا إىل اإلسالمي العامل يف واملفسدين للفساد اوكرر 
  بناه  األضرحة  من  وقليل  ، اتقريبر   اهلجري  السادس  القرن  هناية  حىت  كذلك   األمر  ظل  بل

  للحزن  وإمنا  ، للتقديس  تنب  مل  أضرحة  أهنا   القليل  هذا  على  والغالب  ذلك،  قبل  السنة  أهل
 خمالفة  طريق  يف  أبهلها  لتسي  نحسَ   بقصد  تبدأ  ادائمر   الشيطان  خطوات   كشأن  املفقود،  على

  ه ، 284  سنة  ءاسامر    يف  لولدها  املنتصر  اخلليفة  أم  بنته  الذي  الضريح  مثل  ،احلنيف  الشرع
 . (3) احلزن إلظهار بين  وإمنا للتقديس، ينب مل فإنه

زوررا    عنها  هللا  رضي   فاطمة  إىل  انتسبت  الت  العبيدية  الباطنية  الفاطمية  الدولة  جاءت   حىت
  القباب   بناء  واؤ بدف  ،سياسية  وألغراض  ،املسلمني  ودَّ   تكسب  أن  أجل  من  ؛وعدوانر   اظلمر 

 

 (.498/ 17( انظر: جمموع الفتاوى )1)
 ينظر الرابط:  (2)

https://ketabonline.com/ar/books/91697/read?part=1&page=88&in
dex=4624721/4624724 

 ينظر الرابط:  (3)
https://www.alwatan.com.sa/article/1107183 
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 . أبصحاهبا واالحتفال هبا والتربك زيرهتا  إىل الناس ودعوة ،واألضرحة
   ؟ونالباطني من

 بن  ميمون  :منهم  ، مجاعة  الباطنية   دعوة  سواأس    الذين  أن    املقاالت   أصحاب   حكى
  : ومنهم  .األهواز  من  وكان   ، الصادق  حممد  بن  جلعفر  موىل  وكان  ، ابلقداح  املعروف   ديصان

  ،العراق  وايل سجن  يف  ديصان   بن ميمون  مع  كلهم  اجتمعوا   .بدندان  امللقب  احلسني  بن  حممد
  من   السجن  من  الصهمخَ   بعد  دعوهتم  ظهرت   ث   ، الباطنية  مذاهب  السجن  ذلك   يف  فأسسوا

   . توز  نحية يف ابلدعوة وابتدأ ، بدندان املعروف جهة
  ميمون   رحل  ث  ،ابلبدين  املعروف  اجلبل   أهل  مع  اجلبل  أكراد  من  مجاعة  دينه  يف  فدخل

  أنه   وزعم  ،طالب  أيب  بن  عقيل  إىل  الناحية  تلك   يف  وانتسب  ،املغرب   نحية   إىل  ديصان  بن
  أبن   منهم  جهل    على  منه  ذلك   األغبياء  فقبل  ،الصادق  جعفر  بن  إمساعيل  بن  حممد  ولد  من

  .نساب األ علماء عند يعقب ومل مات  جعفر بن إمساعيل بن حممد
  يف   لقرمطة  بذلك   لقب  ؛ق ْرم ط  مَحَدان  :له  يقال  رجل  الباطنية  دين  إىل  دعوته  يف  ظهر  ث
 . القرامطة تنسب  وإليه ، الكوفة سواد أَكَرة من اأكارر  أمره ابتداء يف  وكان . خطوه يف أو خطه

 وتغلب   ، محدان  مستجيبة  من  وكان  ،اجلنايب  سعيد  أبو   البدعة  إىل   الدعوة  يف  بعده  ظهر   ث
 . سني بنو دعوته يف ودخل  ،البحرين نحية على

  بن  هللا  عبد  بن  أمحد  بن  احلسني  بن   بسعيد  منهم  املعروف  ظهر  هبم  األيم  متادت   ملا  ث
 احلسني  بن  هللا   عبيد  أن"  :ألتباعه  وقال  ، ونسبه  نفسه  اسم  فغي    ، القداح  ديصان  بن  ميمون

 .(1) ابملغرب   فتنته ظهرت  ث "،الصادق جعفر بن إمساعيل بن حممد بن
 .(2) "النسب يف دعواه ينكرون احملققني من ابألنساب  العلم وأهل" :خلكان بن قال

 والصاحلني   والعدول  واألشراف   والقضاة  العلماء   من  مجاعة  كتب  ه 402  سنة  يفو 
  وشهدوا   ،نيي  العبيد  نيي  الفاطم  نسب  يف   والقدح  الطعن  نتتضم    حماضر  واحملدثني  والفقهاء

 

 (.283-281)ص:  -ط: املكتبة العصرية- ي الفرق بني الفرق للبغداد ينظر: (1)
 (. 118-117/ 3) -ط: دار صادر، بيوت-( وفيات األعيان 2)
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 يواخلز  ابلبوار عليه هللا حكم- )احلاكم( ب امللقب نظار بن منصور هو: مبصر احلاكم أن امجيعر 
  بالد   إىل  صار  ملا  فإنه  ،-هللا  أسعده  ال-  سعيد  بن  هللا  عبد  بن  مساعيلإ  بن  معد  بن  -والدمار
 نسب  ال  ،خوارج  أدعياء  سلفه  من  تقدم  من  وأن   ،ابملهدى  وتلقب  ، هللا  بعبيد  تسمى  املغرب 

  وأن   ،ابطلهم عن  منزه  وأنه   ،ببسب  يتعلقون  وال  ،عنه   هللا يرض  طالب  أيب  بن  يعل   ولد  يف  هلم
  طالب  أيب  بن  يعل   بيواتت   أهل  من  ا أحدر   يعلمون   ال  وأهنم ،  وزور  ابطل  إليه   عوهاد    يالذ

 يف  اشائعر   لباطلهم  اإلنكار  هذا  كان  وقد   ،ةبذَ كَ   خوارج  أهنم  يف  القول  إطالق  عن  توقف
 يذهب  أو  ،أحد  على  أمرهم  يدلس  أن  مينع  اانتشارر   امنتشرر   ابملغرب   أمرهم  أول  يفو   ،نياحلرم

  زندقة   ملحدون  ، فساق  كفار  -وسلفه  هو -  مبصر  احلاكم  وأن   ،عوهاد    فيما   تصديقهم  إىل  مهَ وَ 
  ، احلدود  عطلوا  قد  ،معتقدون  والثنوية  اجملوسية  وملذهب  ،جاحدون  ولإلسالم  ،معطلون
 عواواد    ،السلف  ولعنوا  ، األنبياء  اوسبو   ،الدماء  وسفكوا  ،اخلمور  واوأحل    ،الفروج  وأابحوا
 . (1)كثي  خلق احملضر يف خطه كتب  وقد ،للهجرة ربعمائةأو  اثنني سنة يف وكتب ،الربوبية

  أو  اجملوس  أوالد  من  أهنم  ويذكرون  ،نسبهم  يف  تطعن  األمة  مجهور  أن  فاعلم  هذا  وعلى
 وأهل   واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  الطوائف  علماء  شهادة  من  مشهور  هذا  ،اليهود

  .وغيهم والعامة النسب وعلماء الكالم وأهل احلديث
  يف  يتوقف  قد  من  بعض  حىت   ،وأيمهم  الناس  ألخبار  املصنفني  عامة  ذكره  قد  أمر  وهذا

 يف  خبطوطهم  املسلمني  علماء  كتبه   ما  ذكر  فإنه  ،وحنوه  اترُيه   يف  املوصلي   األثي  كابن  ؛أمرهم
  .نسبهم يف القدح

  فإهنم  ،اترُيه  يف  خلكان   بن ا  القاضي  حىت  واملتأخرين،   املتقدمني  من  املصنفني  مجهور  وأما
  .بذلك  العلم أهل من وغيمها  شامه وأبو ياجلوز  بنا وكذلك  ،نسبهم بطالن ذكروا

  يف   الباقالين  بكر  أيب  كالقاضي  أستارهم،  وهتك   أسرارهم  كشف  يف  العلماء  صنف  حىت
  من   وذكر  ،اجملوس   ذرية  من  أهنم  وذكر  ،أستارهم  وهتك   سرارهمأ  فكشف  ،املشهور   كتابه

 الغالية  مذاهب  ومن  بل  ،والنصارى  اليهود  مذاهب  من  شر    مذاهبهم  أن  فيه  بني    ما  مذاهبهم

 

 (.387-386/ 11) -ط: مطبعة الفجالة القاهرة-( انظر: البداية والنهاية البن كثي 1)
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   . (1)هؤالء من أكثر  فهم ،نبوته أو يعل  ألوهية يدَّعون الذين
 ، وكفرهم  ذندقتهم  شرح  يف  طويالر   فصالر   املعتمد  كتابه  يف  يعلى  أبو  القاضي  ذكر  وكذلك 

  وفضائح   ،املستظهرية  )فضائل  :مساه  الذي  كتابه  يف  هللا  رمحه  الغزايل  حامد  أبو  همذكر   وكذلك 
   .(2) اْلَمْحض" اْلكْفر وابطنه  الرَّْفض ظَاهره َمْذَهب أَنه فَ هخوَ   اجْلخْمَلة "أما  :قال (الباطنية 
  ، زندقة  دهرية   أهنم  الباطنية  دين  من  عندي   يصح  الذيو "  :البغدادي   القاهر  عبد  قالو 

  إليه   مييل  ما  كل  استباحة   إىل  مليلها   ، كلها  والشرائع  الرسل  وينكرون  ،العامل  بقدم  يقولون
   .(3)"الطبع

  سعدكم أ-  اعلموا"  فقال:  الدجال  ومن  بل  ،والنصارى  اليهود  من  اخطرر   أشد  جعلهم  بل
  ، َعَلْيه م  واجملوس  َوالنََّصاَرى  اْليَ هخود  َضَرر  من  عظمأ  اْلمخسلمني  فرق  على  الباطنية  َضَرر  أن  -هللا
 الذي   الدَّجَّال  َضَرر  من  عظمأ  بل  ،َعَلْيه م  اْلَكَفَرة  َأْصَناف  َوَسائ ر  الدهرية  مضرَّة  من  عظمأ  بل

َن  ؛ الزََّمان  آخر   يف    يْظهر  إىل  دعوهتم  ظخهخور   َوقت  من  الباطنية   بدعوة  الد ين  َعن  ضلوا  الَّذين  أل 
َنة   نأل  ؛ظخهخوره   َوقت  يف  ابلدجال  يضلون  الَّذين  من  كثرأ  يَ ْومَنا  على  مدَّهتَا  تزيد   اَل   الدَّجَّال  فت ْ

   .(4)والقطر" الرمل عدد من كثرأ الباطنية وفضائح يَ ْومرا ربعنيأ
 هلا: أصل ل والقباب املشاهد هذه  من اكثريً   أن بيان ف  :اَثنيً 
نيا  أَْراَبب    م نْ   كث ْي    اْسَتغلَّ   قد     اْست غاثة  القبْور    إىلَ   همْ أَ َوجلو   ،الن اس  م نَ   كث ْي    َضاللَ   الدُّ
  الن اس  أَْمَوالَ   ل يْأكلْوا  ،ق نيَ خمخْتَ لَ   َمْزعخْوم نيَ   ل َصاحل نيَ   قببرا   َوبنْوا   ،َمَشاه دَ   فأَقامخْوا  ؛ َوذْْبرا  َودخَعاءر 

 . (5) اب لباط ل

 

 . -ط: مكتبة اإلرشاد-( انظر: كشف أسرار الباطنية، للقاضي الباقالين  1)
(2( الفتاوى  جمموع  انظر:  الغزايل  35/129(  حامد  أليب  الباطنية،  وفضائح  الكتب  -(،  دار  مؤسسة  ط: 

علي الشبل، ط: مكتبة    : حتقيق-(، وانظر: مسألة يف الكنائس، البن تيمية  37)ص:    -ويتالثقافية، الك
 (. 110)ص: -العبيكان

 (.  278( الفرق بني الفرق )ص: 3)
 (.  265( الفرق بني الفرق )ص: 4)
 (. 249 الصميعي )ص ط:جمانبة أهل الثبور املصلني يف املشاهد وعند القبور، عبد العزيز الراجحي ينظر: ( 5)



افة     املشاهد والقباب بين الحقيقة والخر

 

 

7 

  : -ابالستغاثة  املسمى-  البكري  على  رده  يف  هللا  رمحه  تيمية  ابن  سالماإل  شيخ  قال
 غَرضخهخمْ   َوأَتَباعخهخمْ   ،هبمْ   الن اس  أَْمَوالَ   ََيْكلْونَ   غَرضخهخمْ   َوحَنْو ه مْ   القبْور    ع ْندَ   الذ ْينَ   فالسََّدنة"

همْ  تَ ْعظ ْيمخ     .(1) "هلمْ  أَْمَواهل مْ  َوَأْخذخ  ،الن اس ع ْندَ  أَنفس 
  ،لعبيدينيا  قبور  عند  يدعون  يذهبون  كانوا  الناس  من  اكثير   أن  اإلسالم  شيخ  ذكر  ث
  .كثي  هذا وأمثال ،الكفر وظاهر   زندقة منافقون أهنم مع ، صاحلون  ولياء أ أهنم يظنون
 أو   اكافرر   الباطن  يف  يكون  من  قرب  يعظم  الناس  من  اكثير   أن  :واملقصود"  :هللا  رمحه  قال  ث
 أن   العتقادهم  ؛واحد  جنس  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  والرسول  عنده  هذا  ويكون  ،امنافقر 
  وكم   ، به  يستغيث  من   سنج  من  عنده  هذين  وكال   ،ا صاحلر   رجالر   كان  إذا   حاجته  ييقض  امليت

  جبل  بسفح  الذي   كاملشهد  !كافر  قرب  نهإ  : يقال  بل  ،كذب   وهو  الناس   يعظمه  دهمش   من
 وكذلك   ،العمالقة  بعض  قرب   نهإ  :يقولون  املعرفة   أهل  فإن  نوح،  قرب  نه إ   :يقال  الذي   لبنان 

 كذب،   أنه على العلماء اتفق دمشق يف  يبأخ  وقرب ابلقاهرة، الذي عنه هللا يرض احلسني مشهد
 تضل    شياطني  وعندها  ،فيها  متنازع  املشاهد  من  وكثي  ،لنصرانيني  قربان  مها  :قال  من  ومنهم
 .(2) "تضل من بسببها
  املشاهد  من  وكثي  ، األصنام  دعن  يجير   ما   جنس   من  املشاهد  عند   يجير   الذي ف"  : قال  ث
  الذي  الدين  من  ليست  املشاهد  معرفة  أن   ذلك   وسبب  ، فيها   مشكوك  منها   وكثي  ،كذب 
 .(3) "ذلك  ملعرفة  حاجتهم لعدم ؛لألمة ْبفظه هللا تكفل

  ومنشئيها  صحاهبا أ  ودوافع  ، اجد    كثية  ةقاملختلَ   والقبور  حق،  سالم اإل  شيخ  ذكره  وما
  وهنب   ،الدنيا  يف  وطمع  حب     وبني  ،املستقيم  هللا  صراط  عن  الناس  ضاللإ  إرادة  بني  ،متباينة

   .(4) الناس أيدي يف ملا
  هذه   من  اكثير   أن  عرفيو   ،األمر  حقيقة  على  القارئ الكرمي  لعطَّ يل  وفيما يلي بياُن ذلك؛

 

 (. 591-590/ 2( الرد على البكري )1)
 (.  593/ 2( الرد على البكري )2)
 (.  593/ 2( الرد على البكري )3)
 (.  308هل الثبور، عبد العزيز الراجحي )ص: أجمانبة ينظر: ( 4)
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 . وخنازير! حليوانت  قبور بعضها ن أ بل هلا، صلأ ال القبور
 :السَلم عليهم   لألنبياء تُنسب قبور -1

  أو   معروف  قرب  له  األنبياء  من  نيب  يوجد  ال  أنه  العلم  أهل  عامة  عند  الثابت  املعروف  من
 ذلك  ورغم  ،عليه  فقاملت    الوحيد  القرب  فهو  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب   قرب  سوى  عليه  فقمت  

  .الصوفية عند مشهور ومزار معروف قرب وله  إال اتقريبر   نيب يبق مل فإنه

 :املزعومة األنبياء قبور ومن
 القرب   :-املزعومة  القبور   :أي-  ومنها"  اإلسالم:  شيخ  قال  ،السَلم  عليه  نوح  قب 
  ذكر   القرب  هلذا  كان  وال  ،حمال  ابطل  فهو  ،نوح  قرب  نهإ  :يقال  الذي ابلكرك  سفحة  يف  املشهور

  رأوا   ،قريبة  مدة  إىل  احلاكة   هبا ويكون  ،فيها  يزرع  حاكورة  املكان  ذلك   كان  بل  ،أصالر   خرب  وال
 قرب   يكون  الرائحة  تلك   ألجل  أنه  اجلهالء  فظن  ،رائحة  فيه  ومشوا  ،كبي  عظم  فيه  اقربر   هناك

  دولة   يف  عليه  وبنوا  ،نوح  قرب  هو  :فقالوا  ،نوح  : فقالوا  ا؟كبير   األنبياء  من  كان   من  :وقالوا  ،نيب
  ،الظاهر  دولة  يف  ذلك   بعد  وزيد   ،القرب  ذلك   حلب  صاحب  الناصر  مع  كانوا  الذين  الرافضة
َر ضِ   َعَلى   َحَرمَ   اّللََ   »ِإنَ   : قال  أنه    النيب   عن  ثبت  وقد  ،اجلاهلون  به  يشرك  ا وثنر   فصار   األ 

َسادَ   َتَ ُكلَ   َأن   َن ِبَياِء«   َأج   من   الثقات   من  وحدثين  ...العظم  ديتجر    مل  نيب   قرب  كان  فلو  ، (1)األ 
   .(2)"العظام تلك  تناسب  اجد   عظيمة  ارؤوسر   منه القريبة املقابر يف شاهد

  األنبياء   إىل  املنسوبة   واملزارات   األضرحة  من  عددرا  القيايت  اجلواد  عبد  نب  حممد  ويذكر
 منها: 
 على   يشرف  جبل  قمة   يف  لبنان   جنوب   يف  صيدا  يف  السَلم  عليه  زكرَّي  بن  حيىي  مزار"
   .(3)والبحر البلد

 سبسطة  ضيعة  يف  مغارة  يف  السالم  عليه  ليحىي  اأيضر   منسوب   قرب  على  مر  أنه  وذكر

 

 (، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه.  1636( رواه ابن ماجه )1)
 (. 62-61/ 27( جمموع الفتاوى )2)
 (.  62)ص:  -ط: دار الرائد العريب، بيوت-( نفحة البشام يف رحلة الشام  3)
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   . (1) بفلسطني
 ب  "احلضرة  تعرف  حجرة  توجد  حيث  ْبلب  األموي  اجلامع  يف  اثلث  مقام  اأيضر   وهناك

 وابن   الشحنة  وابن  شداد  ابن   قال  ،السالم  عليه  زكري   بن   حيىي  رأس  هبا   إن   :يقال  ،اخلضراء"
  رأس   منقور  حجر  يف  ببعلبك   ظهر  435  سنة  يف  نهإ  :العظيمي  ابن  اتريخ  عن  نقال  اخلطيب

 ودفن   السنة  هذه  يف  حلب  مدينة  إىل  منها  ث  ،محص  إىل  فنقل  ،السالم  عليهما  زكري  بن  حيىي
   .(2) املقام هبذا

  وضريح   ، فضة  من  واببه  قبة  وعليه  ،السالم  عليه  اخلليل  ضريح  يوجد  اخلليل  مدينة  وف 
 تلك   وكل  ،السالم  عليه  يوسف  وضريح  ،السالم  عليه  يعقوب   وضريح  ،السالم  عليه  إسحاق

   .(3)اخلليل مدينة يف كبي  مسجد داخل األضرحة
  هناك أن مع ،(4)واخلليل القدس بني حلحول بلدة يف السَلم عليه يونس ضريح  ويوجد

 اجلوامع  أحد  وهو   ، يونس  النيب   جامع  :يخدعى   العراق   يف  نينوى   قرية  يف   ضريح   به   اكبير   اجامعر 
   .(5)املوصل بسواد املقصودة الكبية

 على  الطريق  يف  مر  نبلس  من  خروجه  أثناء  أنه   ذكر  نفسه  القيايت  أن  ذلك   من  وأعجب
  ومن  ،صغية  قبة  عن  عبارة   املزار   وهذا  ،السَلم  عليه  يونس   سيدان  مزار   فيها  إن  : يقال  ضيعة

   .(6) يونس  هللا نيب قرب فيه إن  :يقال غار داخلها
  : وجودها  ماملتوهَّ   األنبياء   من  العديد  قبور   ذكر  أن   بعد  الذهب  َّنر   ف   الغزي  قال  مث
 الصوفية  طبقات   يف  قال  فقد  ،وجوده  ن م    م  توه    على  زيرته  من  أبس  فال  حال  كل  "وعلى
 أبماكن   فيظهرون  ،للسمك   كاملاء   واألولياء  األنبياء   ألجسام  األرض  إن   املناوي:   للعالمة

 

 (.  102( نفحة البشام يف رحلة الشام )ص: 1)
  .(244/ 2)  -ط: دار القلم، حلب-غزي  ( هنر الذهب يف اتريخ حلب، كامل بن حسني احلليب ابل2)
 (.  86( نفحة البشام يف رحلة الشام )ص:3)
 (.  101( نفحة البشام يف رحلة الشام )ص: 4)
 (.  73)ص:  -ط: مطبعة دمشق-( جوامع املوصل يف خمتلف العصور، سعيد الديوه 5)
 (.  109( نفحة البشام يف رحلة الشام )ص: 6)
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 من   قرب  يثبت  مل  أنه  ومعلوم  ،عظيم  ويل  أو   كرمي   نيب  فيه   نهإ  :عنه  قيل  مكان   كل  ويزار  ،دةمتعد  
  صاحب   ذكره  ما  على  اخلليل  وقرب  والسالم  الصالة   عليه  نبينا   قرب  إال    ابلتواتر  األنبياء  قبور

   .(1)اجلليل" األنس
 الصاحلني: لبعض منسوبة قبور -2

  وأظهر  بغداد،  دخل  رجالر   أن  ه (535)  سنة   حوادث   يف  املنتظم  يف  ياجلوز   ابن  ذكر
  صيب   له   مات   بغداد  سواد   من  رجالر   نإ   ث  ، جانب  كل  من  الناس   فقصده  والتنسك،  الزهد

املتزهد به هذا  فعلم  الصيب    ،فدفنه،  ذلك  قرب  إىل   يف  دفنه   ث  ،صيب ال  وأخرج  فنبشهفمضى 
  بن   عمر  رأيت  قد  أين   اعلموا  األيم:  بعض  يف  للناس   قال  ث   ،نفسه  يف  حلاجة   خرآ  موضع

  هذا   يف  إن  :يل  وقاال  يعل   وسلموا   ،عليهما  فسلمت  طالب،  أيب  بن  يعل   ومعه  اخلطاب 
 إىل املتزهد أشار ث ،املكان يل اوخطَّ  ،طالب يبأ بن  يعل  املؤمنني أمي  أوالد من اصبي   املوضع

 وانصرفوا  عليه  فازدمحوا  -أمرد   وهو-  الصيب   فرأوا  ،املكان  ذلك   يف   فحضروا  ،املوضع  ذلك 
 وأهل   الدولة  أرابب   خرج  ىتح  !الدنيا  حاز   فكأنه  أكفانه  من  قطعة  إىل  وصل  فمن  ،ليهإ

  الناس   جهال  وأخذ  ، والبخور   الورد   ماء  دساتيج   قربه  عند  ووضعوا  ،البلد  وانقلب  ،بغداد
 .الزحام  كثرة  من أحدإليه  يصل مل حىت ،القرب على الناس وازدحم !للتربك الرتاب 

  اترة   والناس  -واخلشوع  ء والبكا  عالتمن    يظهر  وهو-  داملتزه    ذلك   يد  لونيقب    الناس  وجعل
 يبصره مكشوف وامليت ،اأيمر  هذا على الناس  وبقي ،امليت على يزدمحون  واترة عليه يزدمحون

   .رائحته  ننت ظهر حىت الناس
  ،اجديدر   احصير   حتته  ووجدوا  ،اخامر   فوجدوه  كفنه  دوافتفقَّ   ،بغداد  أذكياء  من  مجاعة  وجاء

 . !" سنة مئة أربع منذ الصفة هذه على يكون أن ميكن ال هذا" :فقالوا
  وهللا   "هذا  :للناس  فقال  ،ابنه  فأبصر  الصيب    والد  جاء  حىت  ذلك  عن  بون ينق    زالوا  فما

  فيه   وليس  ،بشنخ   قد  القرب  فرأوا  ،املكان  إىل  قوم  معه  فمضى  ،"السبت  عند  دفنته  وكنت  ،يولد
 .ميت

 

 (.  102/ 2( هنر الذهب )1)
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  فأخذ   ،حيلةر   ذلك   فعل  أنه  فأقر  وهر رَّ فق  ،به  وظفروا  فطلبوه  ،هرب   ذلك   داملتزهَّ   مسع  فلما
   .(1) به  روشه   امحارر  وأركب

 العلماء  بني  نزاع  بال  قخمتل    كذب هو    ،ِبلقاهرة  احلسني  ضريح  :ايضر أ  ذلك   ومن
  فإنه   .(2)وصدقهم  لعلمهم  ذلك   مثل  يف  املسلمون  إليهم  يرجع  الذين  العلم  أهل  عند  املعروفني

  مشهد   من  نقل  وأنه  ،ومخسمئة  وأربعني  بضع  عام  بين  املشهد  هذا  أن  الناس  ابتفاق  معلوم
  قول   أن  املعلوم  فمن  ،واألربعمائة  التسعني  بعد  أحدث   قد  كان  املشهد  ذلك   وأن  ،بعسقالن

 حجة   بال  قول  عنه  هللا  رضي  احلسني  رأس  على  مبين  هو  بعسقالن  الذي  ذلك   إن  :القائل
   .(3) أصالر 
  العسقالين   وذلك   ،العسقالين  املشهد  ذلك   هو  القاهري    املشهد  هذا  أصل  كان  ذاإف

  مقتله   بعد  ث حمدَ   القاهري  وهذا  سنة،  وثالثني   أربعمئة  من  أبكثر  احلسني  مقتل  بعد  ث حمدَ 
  العلم   أهل  من  الباب   هذا  يف  متكل    ممن  اثنان  فيه   يتنازع  مل  مما  وهذا  ،سنة   مخسمئة  من  بقريب

 نقله وما ،التواريخ فيومصن ،القاهرة أخبار فيومصن ،احلديث كأهل  ،أصنافهم اختالف على
  سواء   ،متواتر  مشهور  بينهم  وهذا  ،عندهم  مستفيض  هذا  فمثل  ،طبقة   عن  طبقة  العلم  أهل
 أواخر  يف  عسقالن  من  نقل  أنه  يتنازعوا  مل  ،كذب   أو  صدق  احلسني  إىل  ضافتهإ  إن  :قيل

   .(4) العبيدية الدولة
 العلم)  كتابه   يف  دحية   بنا  اخلطاب   أبو   ذكر  وقد "  تيمية:  بنا  اإلسَلم  شيخ   قال
  اثبتة،   وغي  اثبتة   خبارأ  من  احلسني  مقتل  يف  ذكره  ما  مع  ،فصالر   املشهد  هذا  يف  (املشهور

  الدولة  أواخر  يف  عسقالن  من  نقل  أنه  وبني   ،مجاع ابإل  كذب   املشهد  أن  ذكر  فقد  هذا  ومع
  وعاقبها   الدولة  تلك   هللا   أزال  بقليل  ذلك   بعد  وأنه  ، فاسدة  ألغراض  وضع   وأنه   ، العبيدية
  .قصدها بنقيض

 

 (.  9-8/ 18) -ط: دار الكتب العلمية، بيوت-( املنتظم 1)
 (.  451/ 27( جمموع الفتاوى )2)
 (.456/ 27( جمموع الفتاوى )3)
 (.  456/ 27( جمموع الفتاوى )4)
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 القاهرة  املصرية  الدير  ساكين  من  عصرن  أهل  حىت  العلم  أهل  بني  اورر همش   ذلك   زال  وما
 الغنوي  يعل   بن   حممد   هللا   عبد   أيب  الشيخ  عن  الثقات   من  طائفة  حدثين   فقد  ، حوهلا  وما

  ، الدمياطي  خلف  بن  املؤمن  عبد  حممد  أيب  الشيخ  عن  وطائفة  ، العيد  دقيق  اببن  املعروف
 القرطيب  حممد  هللا   عبد  أيب  الشيخ  عن  وطائفة   ،القسطالين  حممد  أيب  الشيخ   عن  وطائفة

 من   كل  الدريين  العزيز  عبد  الشيخ  عن  وطائفة   ،احلسىن  هللا  أمساء  وشرح  التفسي  صاحب
 حدثين  من  عن   حيدثين  وكل    ،كثي  عدد  بعضهم  عن  وحدثين  ،هتمهمأ  ال  من  عن  حدثين  هؤالء

 .غيه وال احلسني فيه ليس نهإو  ،كذب   نهإ :ويقول املشهد هذا أمر ينكر كان  أنه :هؤالء من
 القرطيب   بل  ،ا نصراني    فيه  إن  :قال  أنه  عنه  ذكروا  القسطالين  ابن  عن  حدثوين  والذين
  أبو  ذكره  كما  ،كذب   أنه   فيها   نا وبي    ،مصنفاهتما  يف  املشهد  هذا  أمر  بطالن  ذكرا  والقسطالين

   .(1) دحية بنا اخلطاب 
 من   أدق  وال  أعلم  الباب   هذا  مثل  يف  عليه  يعتمد  من  البالد  هبذه  يكن  مل  أنه  ومعلوم

  منه   برأ  قد  هللا  أن  علم  ومني،  كذب   هذا  نأ  على  متفقني  هؤالء  كل  كان   ذاإف  ،وحنوهم  هؤالء
  يظهروا   أبال  أصحابه  يوصي   كان  من  هؤالء  من  أن  الثقات   من  حدثين  من  وحدثين  ،احلسني

   .(2)والفساد الظلم  من فيهم ملا  البالد هبذه العامة شر من خوفا عنه ذلك 
  نإف  ،لعراقاب  ابلنجف  طالب  أيب  بن   يعل   ماماإل  ضريح  ا:أيضً   األضرحة  أشهر  ومن
  معاوية   دفن  كما   ، ابلكوفة  اإلمارة  بقصر  دفن  عنه   هللا   رضي   اي  عل   ن أ  العلم  أهل  عند  املعروف

  ينبشوا   أن  من  اخلوارج  من  عليهم  اخوفر   ؛اإلمارة  بقصر  عمرو  نفود  ،ابلشام  اإلمارة  بقصر
 ،يعل   قرب  أنه  يذكر  أحد  يكن  ومل  ،شعبة  بن  املغية  قرب  ابلنجف  الذي  نإ  :قيل  ولكن  ،قبورهم

   .(3) سنة ثالمثائة من أكثر أحد يقصده وال
 مات   عمر  بن  هللا   عبد  أن  على  متفقون  والناس  ،اجلزيرة  يف  عمر  بن  للا   عبد  قب   :ومنها

 ، عليهم  ذلك   فشق  ، املهاجرين  من  لكونه  ابحلل  يدفن  أن   وأوصى  ،الزبي  ابن   قتل  عام  مبكة

 

 (. 486-485/ 27( جمموع الفتاوى )1)
 (.487-486/ 27وى )( جمموع الفتا2)
 (. 494-493/ 27( جمموع الفتاوى )3)
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 مكة. أبعلى فدفنوه
  ،النبوية  ابملدينة   يفتو   جابر  أن  على  متفقون   والناس   ، حران  بظاهر  الذي   جابر   قب   :ومنها

   .هبا  الصحابة من مات  من آخر وهو
  حياة  يف  ماتتا   أهنما  على  الناس  اتفق  وقد  ،ابلشام  رقيةو   كلثوم  أم   إىل  ينسب  قب   :ومنها

 لعل  ،األمساء  اشرتاك  سببب  هو   مناإ  وهذا  ، عثمان  حتت  ابملدينة   وسلم   عليه  هللا   صلى  النيب
 اجلهال  بعض  فظن  ، املذكورة  املواضع  من  موضع  يف  ودفن  يفوتو   ذكر  من  ابسم  يسمى  اخصر ش
   .(1) الصحابة من أحد أنه

 مركز   احلما  بكفر  الوليد  بن  خالد  ضريح  وجود  يف  اسببر   كان  اأيضر   السبب  هذا  ولعل
   .(2) الفشن مركز تبع  صاحل بين  بناحية يسر بن عمار  الشيخ وضريح ،مبصر منوفية أمشون

 وتسعون   وأربعة   مائتان   وحدها  القاهرة  يف  زمنه   يف   املوجود   أن  مبارك  ابشا   علي  ويذكر
  السيدة   وضريح  ،نفيسة  السيدة  وضريح  ،سكينة   السيدة  وضريح  ،احلسني  كضريح  ، (3)اضرحير 
 عليها  بين  قد  األضرحة  هذه  وكل  ،سعد  بن  الليث  وضريح  ،الشافعي  اإلمام  وضريح  ،زينب

  .ومساجد جوامع
   .(4) األلف على مصر يف عددها يزيد  املشهورة  األضرحة  أن ماهر سعاد الدكتورة وتذكر

 : أصًَل  ِبلصَلح  أهلها يعرف  ل قبور -3
  حول ه   نسجوا  مناإو   ، أصالر   ابلصالح  يعرف   مل  من  املزعومة  القباب   أصحاب   من  بل

  حديد   أيب  صاحل  الشيخ  مع   حدث   ما   ذلك   ومن  ، اجلهال  من  كثي  هبا   غرتا  حىت  الكرامات 
  ، مشهورة  مغنية  بيت  إىل  وجلأ  هرب   أمره  كشف  وحني  ،طريق  قطاعَ   صحبه   وبعض  كان  الذي

  شدة   من  لسانه  اعتقل  وقد   ،حديد  من  اقيدر   رجليه   يف  ووضعت  ،جمن   ون   أنه   وادعت  فأخفت     ه
 

 (.  494/ 27( جمموع الفتاوى )1)
(2 ) 

https://al-maktaba ،org/book/31616/30492#p9 
 (.244/ 1( اخلطط التوفيقية )3)
 (.  44/ 1( مساجد مصر وأولياؤها الصاحلون )4)
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 عليه  فأقبل  ، ابملغيبات   اوأخبارر   كرامات   له  أن  حول ه  من  واجملتمعون  هي  أشاعت  ث  ،اخلوف
  بقبة  اقربر   له  وبىن   ،به  واستبشر  ،مساعيلإ   اخلديوي  وزاره   صيته  ذاع  حىت  والنذور   ابهلداي  الناس
   .(1)وغيها األرض عليه ووقف  ،وفاته  بعد عالية

  ،هبا   املوجود  احمللة  أهل  فيه   ويعتقد  ،العرَّين   مبسجد  يعرف  حلب  ف   مسجد  :ذلك  ومن
  لغلبة   ذلك   أن  عونويد    ،ثيابه   من  يتجرد  أوقاته   كثر أ  يف  ألنه   ابلعرين  عرف   نه إ  :ويقولون

  أخوه  فعمد  ،عرين  الشوارع  يطوف  كان  ،البكري  يعل   امسه  جمذوب   بذلك   وشبيه  ،عليه  احلال
  الناس   ه ليإ  ليد  ألخيه   اضرحير   وجعله  ،اظلمر   نصفه  واجتزأ   القاهرة  مساجد   حدأ   إىل  موته  بعد
   .(2)القطر حناءأ كل  من

  امرأة   أن  املستهجنة  احلوادث   "من  : هذا  البكري  علي  عن  اترخيه  ف   اجلبيت  ويقول
 وهو   ،العوام  عند  ومعتقد  مشهور  ،يالبكر   علي  الشيخ  له:  يقال  اجملاذيب   من  برجل  تعلقت

 فصارت  ،احافير   وميشي  ،وطاقية  اقميصر   يلبس  حيانأو   ،عرينر   ميشي  اللحية  حليق  طويل  رجل
  ،البيوت   إىل  معه  وتدخل  ،ألفاظها  يف  وختلط  زارهاإب  وهي  ،توجه  أينما  خلفه  متشي  املرأة  هذه

  حلظها  الشيخ  أن  وأشاعوا  ، واملالبس  ابلدراهم  وهادوها  ،النساء  واعتقدها  ،احلرميات   وتطلع
  فكشفت   ؛ الشربة  عليها  وثقلت  ،اجلذب   درجات   يف  ارتقت  ث   ،األولياء  من  وصارت   وجذهبا
 وهوام  والصغار  األطفال  ويتبعهما  ، توجه  أينما  والزمته  ،كالرجال  مالبس  ولبست  ، وجهها
 على   اعرتض  نه إ  :وقالوا  ،مشيه  يف  لوختج    ثيابه  ونزع  أيضا  هبما   اقتدى  من  ومنهم  ،العوام

   .(3) اأيضر  الشيخ  فجذبه واملرأة الشيخ
 :وأحجار حليواانت وأضرحة قبور -4

  ، النذور  ليها إ  قدميخ   ،وحيوانت   لدواب   وقباب   مقامات   هناك   ن إ  بل  ،فحسب  هذا  وليس
 االنتقاض. عقله له يسول أو ،ابالعرتاض  نفسه حتدثه ملن والويل  ،البخور عليها وقدويخ 

 ال   ،املغريب  الويل  يركبها  كان  الت  الفرس  مدفن  هناإ  :يقال  حضرة  ِبلشام  الَلذقية  فيف
 

 (.  125كري بيومى )ص: ز  . د ،املعاصرة( الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة يف مصر 1)
 (.  300/ 1( االحنرافات العقدية )2)
 (.  615/ 1)  -ط: دار اجليل، بيوت-( عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار 3)
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  . روتبخَّ  تزار اليوم حىت تزال
  الغوغاء  فثار   ، الطرق  أحد   من  ضريح  نقل  على  البلدية  عزمت  مبصر   سكندريةاإل  ف و 
  أن   ة أ املفاج  وكانت  ،عزمها  على  أصرت   البلدية  ولكن  ، قربه  من  الويل  نقل  واستنكروا  ،هناك
  إىل   الضريح  نسبة صحة  عدم  ثبت  لو  حىت  ضريح  كل    عباد  فالقبوريون   ،محار  عظام  يضم    القرب

   .(1) أصالر  ضريح وجود عدم ثبت أو  ،لدابة الضريح  كان  و أ صاحبه،

 قتله   يبر    خنزير  إىل  منسوب   ،(خنزير)  خيالش   مقام  ِبألردن  عمان  من   ِبلقرب  ويوجد
  ورأى   اخلنزير  رأس  أصلها  يف  املدفون  الشجرة  حتت  نم  الذي  العراب  أحد  وأوهم  ،صياد
   .خنزير الشيخ مقام  هو هذا أن مزعجةر  اأحالمر 

 الشاذلية  الطريقة  دراويش   به  َييت  محار  حول  مبصر  البدوي   مولد  ف   الناس   وتزاحم  بل
  ما   ابلضبط  وهذا  ، األحجبة  منها   يصنعون  جسمه   من  شعرات   لنزع  فيتسابقون   ،السيد  قرب  إىل

 ! احليوان  هبذا يفعلونه املصريني قدماء كان
  يقدسون  هلهأ  بعض  وجد  للصعيد  زيرته  أثناء  م1699  عام  يف نهإ  :لوكاسن  بول  ويقول

 مكان  يوه  جرجة  قرب   قرية  م1752  بوكوك  ريتشارد  زار  وقد  ،املعجزات  ليهاإ  تنسب  حية
  ( هريدي  الشيخ  وهو )  ويل  قرب  به   هناك  مسجد  يف  يزوروهنا   الناس  إن  : وقال  ، املقدسة  احلية

   .(2) هلا والذابئح األضاحي ويقدمون هبا ويتربكون
  أو   امنامر   رأى   أنه   يعيد    أنه  :هؤالء  من  الواحدإليه    يستند  ما  غالب "  فإن   : اجلملة  وعلى

  عادة   خرق   متوه    ما إو   ، طيبة  رائحة  ماإ  ، ساكنه   صالح  على  تدل    عالمة   القرب  بذلك   وجد   أنه
   .(3) القرب ذلك  يعظم كان  أنه  الناس بعض عن حكاية  ماإو  ،ذلك  وحنو

  أي   أو  حناس  أو  أخشاب   أو  وحجارة  تراب   كوم  بني  الفرق  فما  ،كذلك   األمر  دام  وما
 أوقع   ما  وهذا  ،صاحبه  إىل  ه والتوج    (السر)  وجود   املهم  .فرق  ال  ؟!املخلوقات   من  شيء

   .مواربة وال فيها  خفاء ال  صرحية وثنية  يف القبوريني
 

 (.  124( دمعة على التوحيد )ص: 1)
 (. 369)ص:   ياملرابط الشنقيط . (، وانظر: الواسطة بني هللا وخلقه، د127( دمعة على التوحيد )ص: 2)
 ( بتصرف.  457/ 27( جمموع الفتاوى )3)
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  احلسني   ماماإل  نعش  حكم  ويعطونه  ،ما  مكان  من  الرتاب   من  قليالر   َيخذون   اهلند  فيف
 من   اأنواعر   يوم  كل  له  يقدمون  ث  ،وغيها  كصفة  مرتفع  مكان  على  ويضعونه  ، عنه  هللا   يرض

 ، منتعالر   الصفة  بتلك   مير  نأ  ألحد  يسمحون  وال  ،وغيها  والعطور  والزهور  واحلالوة  الشراب 
  املال   منه  ويطلبون  ،احلسني  جنازة  قداسة  حكم  أعطوه  الذي  الرتاب  لذلك   ويسجدون

   .(1) واألوالد
 احلسني   مسجد   يف  العامة  من  والنساء  الرجال  بعض  رضا   رشيد  حممد  الشيخ  شاهد  ولقد
  ! (البدوي  )السيد  إىل  وتقرابر   للربكة  االتماسر   به  ويتمسحون  الرخام  من   بعمود  يطوفون  ابلقاهرة

  روح   أن  يزعم  من  ومنهم  ،احلسني  جده   زيرة   عند  العمود  هذا  جبانب  جيلس  أبنه  معتقدين
  ويطلبون   ويستغيثون  ،القرب  على  الذي  النحاس  قفص  لونويقب    ، هناك  ادائمر   ترفرف  السيد

   . (2) حاجاهتم
 عليه   يطلق  من  فوجد  اإلسالم،  قبل  امقدسر   كان  حجري  عمود  بفلسطني   بلسان  ف و 

  .العمود الشيخ قرب :احلق دينهم عن الناس احنراف بعد
  عليه   هللا  صلى   النيب  لقدم  اأثرر   به   أن  العتقادهم  ؛العامة  يقدسه  حجر  البدوي   قبة  ف و 
  ، العامة  يقدسها  أربعة  أحجار  أحد  نهإ  بل  ،مصر  يف  نوعه  من  الوحيد  ليس  وهو  وسلم،

  .األمراض من فيش هبا تربك من أن ويزعمون ،الربكات  فيها ويعتقدون
 دائرة   عن  عبارة   وهو  ، ماعني()  قرية  من  ابلقرب   ( رغيف  أيب)  مزار  نشأ  األردن   شرق   ف و 

  صخرة   على  األرغفة  بعض  وضع  الفالح  أن  وأصله   ،ويرهبوهنا  األعراب   يعرفها  احلجارة  من
  ره كو   إىل  يسحبها  وحش  هناك  وكان  ،ا رغيفر   تنقص  وجدها  عاد  وكلما  ، أرضة  حلراثة  وذهب

  ونسجت   املقام  شهرة  شاعت  ث  ،اجلائعني  هللا  أولياء  أحد  ابملكان  نأ  فظن  ،يدري  ال  وهو
   .(3)الكرامات  حوله

 

 (.  21)ص:  ي لشمس احلق العظيم آابد ،( رسالة يف حترمي اختاذ الضرائح1)
 (.  125( دمعة على التوحيد )ص: 2)
)ص:    -ط: دارا لفضيلة الريض-عبد هللا التوجيري    ،(، انظر:البدع احلولية126( دمعة على التوحيد )ص:  3)

152-158 .) 
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  مشاهد   من  اإلسالمي  العامل  معظم  يف   القبوريون  حيدثه   ملا   عشوائية   عينة   يعترب  ذكرنه  ماو 
  .العظيم العلي ابهلل إال قوة وال حول وال املستعان  وهللا ،وأابطيل خرافات  الإ هي ماو  ،وقباب 
 الرؤَّي: ضرحةأب يسمى ما -5

 الويل   رأى  أنه   شخص   عييد    أن   فيكفي  واألحالم،   الرؤى  طريق  عن  تخبىن   أضرحة   وهي
  وبناء   ،اخلرب  بنشر  يسارع  حىت  ،الفالين  املكان  يف  اضرحير   يل  ابن    :له  فقال  املنام،  يف  الفالين
  ومجع   ،الضريح  خبدمة  الرؤي  صاحب  ويقوم  ،الويل  هلذا  واملوالد  االحتفاالت   وإقامة  ،الضريح
 كذب   الرؤى  هذه   أكثر  أن  والعجب  ،الويل  خليفة  :الناس   ويسميه  بل  ،املوالد  وإقامة  ،النذور

 يصدقها! من هلا جتد ذلك  ومع واختالق، 
  ذاإف  ،الرؤي  أبضرحة  يعرف  ما  ...الوسطى   العصور  يف  ظهر"  : ماهر  سعاد  الدكتورة  تقول

 من   ألحد  اضرحير   أو  امسجدر   يقيم  أن  مؤداها   رؤي  منامة  يف  الصاحلني  هللا  أولياء  من  ويل  رأى
   .(1) "ابمسه املسجد أو الضريح يقيم أن عليه فكان الرؤي يف املسمى الويل أو البيت أهل

 أنه   يدعي  أن  هؤالء:  من  الواحد  إليه  يستند  ما  "وغالب  تيمية:  بنا  اإلسالم  شيخ  وقال
  وإما   ،طيبة   رائحة   إما  ؛ساكنه  صالح  على   تدل  عالمة  القرب  بذلك   وجد  أنه  أو  ،امنامر   رأى
 فأما   ،القرب  ذلك   يعظم  كان  أنه  الناس  بعض  عن  حكاية  وإما  ،ذلك   وحنو  عادة  خرق  توهم

 يدعي  من  والعراق  والشام  مبصر  زماننا  يف  عرفنا  وقد  ،كذب   أكثرها  بل  منها  فكثي  املنامات 
  ، كاذابر   ويكون  ،ذلك   وحنو  نيب  أثر  فيه  أن  أو  نيب  قرب  أنه  البقاع  ببعض  تتعلق  منامات   رأى  أنه

  أخربه   الذي  يكون   فقد  صدقه  وبتقدير  ، كاذاب  يكون   ما  ا غالبر   املنام  فرائي  ،منتشر  الشيء  وهذا
  شيء   هبا  يثبت  أن  جيوز  ال  صحتها  على  يدل  دليل  ال  الت  احملضة  والرؤي  ،شيطان  بذلك 

   .(2) ابالتفاق"
  ، املكان  ذلك   يف  وجوده   ثبت  قد  ابمسه  الضريح   املقام  الويل  يكون  أن  يلزم  ال  :ذلك   وعلى

  مزعومة  أضرحة  ظهرت   هنا  ومن  ، أصالر   البالد  تلك   أرض  قدمه  وطأت   يكون  أن  يلزم  ال  بل
 ،قطر  من  أكثر  يف  الواحد  للويل  األضرحة  وتعددت   ، وعرضها  البالد  طول  يف  ومكذوبة

 

 (.103-102)ص:  الصاحلون اه ؤ ياولأ( مساجد مصر و 1)
   .(457/ 27( جمموع الفتاوى )2)
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  األولياء  ألجسام  األرض  إن   :فقالوا  ، والبهتان  الزور  واضحة  خرافة   نسجوا  اخللل  ذلك   ولتسويغ
  ا ولي    أو  اكرمير   ا نبي    فيه   إن  :عنه   قيل  مكان  كل  ويزار   متعددة  أبماكن  فيظهرون   ،للسمك   كاملاء
   .(1)اعظيمر 

  وبعدها  ، مصر  إىل  األرض  حتت  يسبح  ث   ،ابلشام  يكون   أن  املقبور   الويل  يستطيع   :أي
   .(2) املتعددة ضرحتهأ حول وعابديه مريديه ليجيب ؛ وهكذا ...إيران إىل حيضر

  إىل   ينسب  ،حلب  غريب  اجلوشن  جبل  سفح  آخر   يف  ضريح   :الرؤَّي  أضرحة  أمثلة  ومن
  رأس   هبا  إن  :يقال  أخرى  مواضع  أربعة  توجد  وكذلك   ،اأيضر   عنه  هللا  يرض  احلسني  رأس

 النجف  ويف  ،فاطمة  أمه  قرب  عند  وابملدينة  ،والكوفة  النجف  بني  واحلنانة  ،دمشق  يف  :احلسني
 جسده.  إىل أعيد نهإ :قال حيث كربالء  ويف ،عنه هللا ي رض أبيه إىل املنسوب  القرب جبوار

 ، دمشق   يف  الشيعة   أقامته  الذي   عنهما   هللا   ي رض  يعل   بنت  زينب  السيدة  قرب  ذلك   ومن
  ن إ  :يقولون  العلم  أهل  من  احملققني  أن  رغم  ليه إ  اجلماهي  ْبج  حيظى  الذي  األول  القرب  وهو

   .(3) ابلبقيع ودفنت ابملدينة   ماتت زينب السيدة
 وال  وجود  له  يكن  مل  والذي  القاهرة،  يف  ليهاإ  املنسوب   الضريح  ذلك   مجاهرية  عنه  يقل  وال

  يذكر   كما  ،معدودة  بسنوات   ابشا  على  حممد   قبل  ما  إىل  اإلسالمي  التاريخ   عصور  يف  ذكر
  زينب   السيدة  أن  هو  الصريح  ابحلق  العارفون  به  يشهد  الذي"  :فيقول  ذلك   ابشا   يكز   أمحد
  ا مطلقر   املباركة  قدمها  ءطبو   مصر  أرض  تشرف  مل  احلسني  ماماإل  وأخت  يعل   ماماإل  بنت
 انتقلت  أن   إىل  ، ابحلجاز  حياهتا   قضت  أهنا   الضالل  الإ  بعده   ليس  الذي  واحلق  ،امطلقر   امطلقر 

 فإفك   عاداه  وما  ،الصواب   هو  هذا  ، ابلبقيع  دفنها   فكان   ،املنورة  ابملدينة   رهبا   جوار  إىل
   .(4) وهبتان

 ابلقاهرة،  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  بنت  رقية  السيدة  مشهد  :الرؤَّي  أضرحة  ومن

 

 (.  285/ 1( االحنرافات العقدية والعلمية يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر )1)
 (.  23( دمعة على التوحيد )ص: 2)
 (.  67( شهر يف دمشق، عبد هللا بن حممد بن مخيس )ص: 3)
 . (81 ( الوثنية يف ثوهبا اجلديد، مسي شاهني )ص:4)



افة     املشاهد والقباب بين الحقيقة والخر

 

 

19 

   .(1) خالف بال وذلك  هللا، أبحكام اآلمر الفاطمي اخلليفة زوجة أقامته
  يف   جاء  حىت  أنفسهم  الصوفية  أئمة  كبار  ِبعرتاف  مصر  ف   الرؤَّي  أضرحة  وكثرت

  مقام  الفآ  8  هبا  ضريح  ألف   12  شيخ  مفيش  القبة  "حتت  عنوان:  السابع   اليوم  جريدة
   نصه: ما العدوية" رابعة أبرزها مكذوب 
  مدفونة  وأرضاه،  عنه  هللا   يرض  احلسني  اإلمام  رأس  وجود  الناس   من  كثي  ينكر  "ال
 والصحابة،  البيت  آل  من  قليل  غي  عدد  وكذلك   ابمسه،  مسيت  الت  مبنطقته  ابلقاهرة  مبسجد

  يسمى   وما  الومهية،   ابألضرحة   يسمى  ما  وسط   الصاحلني،  آلالف  يصل  ال  العدد  أن  غي
 . أحد هبا يدفن مل رمبا مزعومة وأخرى املباهاة،  أضرحة أو الرؤية،  أبضرحة 
  لإلصالح  دعوات   أطلقت  التصوف  قادة  أبرز  مستوى  وعلى  ، الصويف  البيت  داخل  ومن

 إبراهيم"   زكي  حممد   التصوف  ورائد  حممود،  احلليم  عبد  األسبق  األزهر  "شيخ  البارزين  قبل  من
  جادة   أخرى  حماوالت   هناك   كانت  فقد  الصويف،  ابملنهج  حلقت  الت  الشوائب  إلزالة  دعوات 
 .وممارساهتم واملتصوفة وصورهتا  ابلصوفية علقت الت الرواسب من كثي  إلزالة ومهمة

  ي وه  ،الرؤي  أبضرحة  يسمى  ما  عن   السابع"  ل "اليوم  الفيضية  الطريقة  شيخ  وكشف
 الصاحلني  أو  الصحابة  أحد  أبن  املنام  يف  جاءته  رؤية  عن  شخص  إخبار  بعد  تبىن  أضرحة
   .للرؤية تلبية املكان  هبذا ضريح  له فيبىن ،املكان هبذا  وجود له كان   أو املكان، هبذا موجود

 واالدعاء  النصب  من  اختوفر   الرؤية  أضرحة   اعتماد  بوقف  ارمسي    اقرارر   مؤخرا  أصدرن  وقال:
  للمباهاة،   يتبعها  لشخص  ضريح  بناء  أسرة  تطلب  أبن   املباهاة  أو  األموال  ومجع   الدجل  بغرض
  وكانت  ،هلل  خملصني   كانوا  القدامى  أن  إىل  الفتا   عام،  منذ  أبسوان  البطاىل  بقرية  رفض  حيث
  مشهود  أشخاص  قبل  من  رؤى  مبوجب  أجساد   بال  كثية  أضرحة   بىن   وقد  ،هلل  خالصة  رؤيتهم

 .هلم
  12  وجود  -احلسني   اإلمام  مسجد  إدارة  جملس  عضو-  يهند  الغين  عبد   أكد  جانبه  من

 

/  2ولياؤها الصاحلون )أ(، مساجد مصر و 40فسطاط اخلرافة اجلذور والواقع )ص:    -( كتاب جملة البيان  1)
33). 
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  ضريح  هلا يوجد ال الت العدوية رابعة منها مكذوب، ضريح آالف  8 منها مبصر، ضريح ألف
 .مبصر

  السيدة  به   تدفن  ومل  النيل،  لنهر   قدمي  فرع  مكان  قرب   بين  زينب  السيدة  "مسجد  واتبع:
  ذلك"،   بعد  والتجهيز  البناء   ومت  ،أزهري  لشيخ   ةمنامي  برؤية  املسجد  مكان   اختيار   ومت  زينب،

 على  يدلل  ما  ، وقفيات   هلم  مقام  1700  وجود   توثق  األوقاف  يف  واثئق  يوجد  أنه  موضحرا
  3  هناك  أن  الزيرة"،   آداب   يف  السيارة  "األدلة  كتاب   ذكر  .فيها  العدد  هبذا  أضرحة  وجود
  خانة   يف  يوضع  عليها  زاد  وما  ،اهلجري  الثامن  القرن  يف  وذلك   مكذوبة،  ضريح  آالف

   .(1) املكذوبة" األضرحة
  وأهنم  ،املكذوبة  القبور  من  ضخم  عدد  بوجود  الصوفية  أئمة  كبار  من  صريح  اعرتاف  وهذا

 ذلك؟!  هلم وأىن ،املسار لتصحيح حماوالت  يف
  ملدة   ميدان  تطوير  مينع  السويس  يف  ضريح   : فاضي"  "طلع   :عنوان  حتت  اجلريدة  نفس  ويف

 . اعامر  20
 أن  وادعاء  واخلرافات،  والشعوذة  الدجل  هيمنة  ظل  يف  إنه  :اإلبراشى  وائل   اإلعالمي  "قال

 األولياء  ألحد  ضريح  بسبب  توقيفه  يتم  امليادين  يف  تطوير  أي  فإن  الصاحلني،   أولياء  ألحد  قربرا
 . "فاضي  وطلع هدمه مت أنه  اموضحر  سنة،  20 ملدة

 طوب   ظهر  اليدوي  احلفر  ءبد  وعندما  وجد،  إن  الرفات   لنقل  جلنة   شكل  "احملافظ  واتبع:

 

(1 ) 
https://www.youm.com/story/2019/12/6/%D8%AA%D8%AD%D
8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9-
%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-
%D8%B4%D9%8A%D8%AE-12-%D8%A3%D9%84%D9%81-
%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-
%D8%A8%D9%87%D8%A7-8-
%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81/4533790 

https://www.youm7.com/story/2019/11/16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF/4505632
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 .(1) "بيقولوا ما زي  سنة 100  له نأ ميدلش ينيع أمحر
  وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 اليوم السابع:( منقول بنصه من جريدة 1)
https://www.youm7.com/story/2019/11/26/%D8%B7%D9%84%D
8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%89-
%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-
%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-
%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-20/ 4520383 


