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 زيارة مقامات األولياء الصاحلني

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ما هو مربُِّر زيارتُكم لقبوِر شييييوم؟كمل سليتق تقبيُاما من سعواِا الكيييِّلم؟ل  اقاما تقوموكق قدل  و   

 عقمقى اللَّسوُل عن مل ل

 

ََااًل أ ََّّ    ٌَّإ إل لا لذلالب َّبدَّ َإل اايَِ َجوح ََحٌيٌم  محقاَاِت  ال زيارِةعإل  هيحاللَّ أنَّإنَّ هذا اتِّهاٌم صَ

 !؟أعداِء رسوًل اهلِل )ص( أِبإل دحَِ كانحمحزاراِت  ال 

ًَ أقبلح بإل احلكم ٌَ انحإْذ  حرحدح يف اخلرًب أنَّ   لح، فأقبحقرًبعلى ال إجٌَهحا  حًعاِض ح ال ٌجرح دحٌحوحا فبيو

 ،)ع( ب األنصاريوأبو أيُّالصَّحابيُّ اجلل لج هو  فإذا ؟عجصلحدري َا تح: هل تحثم قالح ِإِتبحقبٌحِب أخذح  عل ِإ

ٌح ي مل آِت: نحعم إنِّفقالح ٌِ، إنَّاحلبجح  )ص(. اهلِل رسوًلأُلسحلِّمح على تج ْئما 

إلج يف كبتحبحُِّك هذا الصَّحابيِّ اجلل ًل ققاًم رسوًل اهلِل )ص(.    زاراِت محقاَاِت  ال محفبتحبحُُّكلا بال 

ٌُِّكلا بال  ًٌ علدح يقفج)ص( علدَا كان  اهلِل ٌسَََوًلمحزاراِت نحقتدي بمحقاَاِت  ال تحبح  ،إجُل يجقبِّ وِداألسَََ احلبج

ًٌ، إنَّما هو ااماٌم    َح عبَادة  للحج ًٌ اهلِل،  ق، الطَّاهٌِة لألر ااًلفهَذا التَّبحُُّك ل  ََحعاِ  د قال  تعظ ٌم ِلشََ

َِإْل حتعاىل: ) ٌح الّلِإ فبًإنَّها  ََ ًل ِ أنج تحشح أنجإجشح(، تحق وى الُقُلوبَحإْل يجعحظِّْم شحعاِ  كٌيًم صحِف المجالِف ال قبَََ

ٌٌ  إحلاٌدلمجل لاذهبج إىل أنَّ تقبَ لبأاٌد يح إذا كانح ، إََِّّةما يَّالسَّ  الكتِب  !!صحِف كف

ٌج قولإ تعاىل: ) اهلِل على كتاِب سََألِةمحال  ًضٌْعح ِب ٌِْإ اْذهحبجوا ِبقبم صََي هذا فبأبل ُقنحسََتحذِك وُج عحلى  ح

ًٌْهِإ(، إىل قولإ تعاىل: )ايحأِت بحصًََر أببي  اآليُة هذُِ(. فافبا رتحدَّ بحصًََرفبلبمَّا أبْن ٌاءح ال بحشََرج أل قاُج عحلى  ح

ًٌا هلِل علدَا يعقوب  تؤكِّدج أنَّ اللَّيبَّ صٌَةة   َجف تحِق )م(،  هذا َإل  يوسفحالوحِصيِّ  بقم ًصكبٌَّبحتح)ع( كان 

َّالتَّعل ًم  َحزاراِت األ ل اِء الصَّاحلني ف ًعال  .للتَّبحُِّك قحقاَاِت  

َََْجزاراِت  التَّربُّكب بها محقاَاِت  ال محال  علدح عاِءالدُّ إقاَةب هذا يؤكِّدج أنَّ  َجق  بٌّححتحس ًٌٌن  ، واِبثَّالِب تح

ًٌ اهلِل،  الكتابج   ذلالب، َإل خالًل عدَِّة أدلٍَّة: اًزوحجحِب الجَِّصحيج الكٌيمج هو نوٌع َإل تعظ ًم شعا 
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ٌجهم يف قولإ تعاىل: ) الدَّل لج األ َّلج: السَََّادحُة -  أبنَّ احسََِْبتح ْمأبالِعظبامج أصََحاِب الكهِف الذيإلح  ردح ِذك 

َِّق ًم ال كبْهِف أبْصححابح َحزاًرا،  (، فبجحعحلح ال اعحجحًب آيحاِتلحا َِإْل كبانجوا  حال  ذا كٌاٍَة صارح زارجمحهذا ال محوِضعح 

ٌجوِدِهم بسبِب ٍفٌحشح ح َحْسِجًدا(. إذ قال تعاىل،  ج  )لبلحتَِّخذحنَّ عحلبْ ًهْم 

ٌحبح الدُّعاءج ِعلدحُج ل سَََالَجإج عل لا إبٌاه م اخلل ًلرسَََول الوَّيِة  َقامجالدَّل لج الثَّاني:  -  قولإالذي  ح

ٌحاِه مح َّقباًم َِإل  حاتَِّخذج ا : )إجسََبحانح ََكذل األٌَج فإذا كانح، (َجصََحل ى ًإْب َح ِةسََبحباللِّ البَََ رسََول  قاًمإىل 

ََالَجإج، اخلل لح  إبٌاه محالوَّيِة  ََبحباللِّ كذلالب لبغي أن يكونحأَّ يحعل لا سَ َحإىل  ِةسَ ََجٌُّال اِتَحقبا  ًلسَ

َِنٍي( َحقباٍم ِفي ال مجتَِّقنيح مجتَّقنيح،  قد قالح تعاىل: )ًإنَّؤَلنيح ال مج السَّادِة ال   !؟أب

ٌْفبأب يف بج جوت أِذنح الّلإجالدَّل لج الثَّالث: الب وتج املٌفوعُة يف قولإ تعاىل: ) - ََْمجإج ْن تج ٌح ف هحا اسََ عح  حيجْذكب

ًٌ ، حاآلصاًليجسَحبِّمج لبإج ف ها ِبال غجدج ِّ   َح(: فالّلِإًرٌاٌل َّ تجل ه ًهْم ِتجارحة   حَّ بحْ ٌع عحإْل ِذك  َإل  ادجٌحمجال  ل 

ََمجف ها ٌجاليت يجذكب األَاكإلجهي فقط، بل  اجلواَعجهو الب وِت زاراِت. محقاَاِت  ال محكال اىل عحتح اهلِل اسَ

َحعل ان:  هذا الَّفعج لإ 

َّ  ٌادجمجال  أن يكونحاأل َّل:  ََاءِ  قجتحقَّيح الَذي  اديُّمَح ال  فعجَلَإ هو ال ما قال ، ك البلاِء القواعِد بَإرسََ

ََبحانإ َِإلح: )س ٌْفبعج إبٌاه مج ال قبواِعدح  ََْماع لج حًإْذ يح ََواٍل بكلِّ لُّدجيح (،  هذاال بحْ ِت  حًإس ٌح  ض  اًزوحعلى 

.هاعمًر تحقاَاِت محال  ش  ِدتح

ََّلإ ٌادجمجال  يكونح نأ الثَّاني:  َحكاًن: ) ٌلَّ ، كما قال عزَّاحلق قيُّ فعجهو ال  أي(؛ اعحِل ًّا  حرحفبْعلاُج 

ٌََيِف  ال  َكَانَة  عال ة    اُجلَح ْحلحَح ها بج ِلتحا  حهكٌمًيتح محدحِد.  هذا يحدجلُّ علىَإل خالًل التَّكٌيًم  التَّشََ

َِطهًرتحها  حِتانح حِص ح .هابشأِن ل قجا َّ يحمَّها 

 

ََالَجإج   َّبدَّ َإل التَّذكًر بقوًل ااَاًم علي اهلادي  َََ إل الوارِد يف كتاِب حتِف العقوًل ععل لا سَ

َححمَودحة  يجِحبُّ أن يجْدعحى ف ها فب حسَْ  ٌَّسوًل )ص(: )إنَّ هلِل ِبقباعًََا  اُج(،  هذا يعي  بح ِلمحإْل دحعحتحِجآًل ال

 ) ( األ مَِّة أ  األنب اِء أ  الٌُّسَجًل )ع( أ  األ ل اِء الصََّاحلنيح   ْت أادحسَح ََّح ٍةقعحيف بجَجسَْتحححبٌّ   عاءحالدُّأنَّ 

َحزاًرا.  فأصبححْت 

 

 نكتفي لعدم ااطالة  اهلل أعلم

 البااث الديي العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


