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الصوفية في دبي
من األفغاني إلى عبدالرحيم المريد

راشد أحمد الجميري

( )

بادئ ذي بدء نلفت نظر القارئ الكرمي �إىل
مالحظتني مهمتني قبل الولوج يف قراءة البحث.
	الأوىل ،البحث ع��ب��ارة ع��ن درا���س��ة �أول��ي��ة
ت�ستعر�ض تاريخ ث�لاث �شخ�صيات ج�سدت التجربة
ال�صوفية يف دبي( .)1الثانية ،البحث قد يعرتيه �شيء
م��ن اخل��ط��أ الن�سبي� ،إذا �صح التعبري ،وذل��ك لندرة
الت�صوف يف
و�ضبابية امل�صادر التاريخية التي وثقت ّ
�ساحل عمان (الإمارات العربية املتحدة حالي ًا) ب�شكل
عام ويف دبي ب�شكل خا�ص .لذلك مت االعتماد ب�شكل
كبري على الروايات التي �سردها �آخر رمز �صويف عا�ش يف
دبي ،ال�شيخ عبدالرحيم املريد ( )2007 - 1910عن
والده عبداهلل املريد التي تخ�ص �أخبار ال�سيد حممد
عمر الأف��غ��اين ،ال��ذي يرجع �إليه الف�ضل يف ت�أ�سي�س
الطريقة ال�صوفية .ي�ضاف �إىل ذلك �صعوبة التعريف
بال�صوفية ،فامل�صطلح مل يكن �شائعا يف املجتمع ،فهو
يندرج �ضمن معاين الف�ضائل مثل الزهد والورع( .)2لذا
فالدرا�سة مفتوحة للنقد والتمحي�ص للمخت�صني حتى
ت�صل �إىل مرحلة من االكتمال والن�ضج.

( ) باحث من الإمارات العربية املتحدة.
( )1نعني يف هذا البحث :ال�سيد حممد عمر الأفغاين – ال�شيخ عبداهلل املريد وابنه ال�شيخ عبدالرحيم املريد� ،سنتو�سع يف �شرح �سريهم يف
ال�صفحات القادمة ،نق�صد بالت�صوف يف هذه الورقة ،ت�صوف الطريقة.
( )2الدكتور ال�شيخ عي�سى املانع ،مقابلة يف .2010 / 10 / 27
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تعود اجلذور التاريخية للت�صوف على �ساحل عمان (الإمارات العربية املتحدة
حالي ًا) �إىل مايقرب الثالثمئة �سنة ،فمن خالل الوثائق التاريخية وجدت �إ�شارات �إىل �أنه
كانت هنالك طقو�س �صوفية متار�س يف منطقة ال�صري (ر�أ�س اخليمة حالي ًا) يف القرن
ال�سابع ع�شر امليالدي ،على يد املت�صوفة احل�ضارمة الذين جاءوا من ترمي()3يحملون
()5
الطريقة العلوية احلدادية( .)4ويف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ظهرت الطريقة القادرية
يف دبي على يد ال�صويف امل�سمى ال�سيد حممد عمر الأفغاين .مل يكتب للتجربة العلوية
احلدادية �أن ت�ستمر طويال ،فقد خ�سر الت�صوف �أر�ضيته منذ و�صول مد دعوة ال�شيخ
حممد بن عبدالوهاب يف القرن الثامن ع�شر بقيادة مطلق املطريي؛ و�إعالن القوا�سم
اعتناقهم املذهب الوهابي� .أما الت�صوف يف �إمارة دبي فكتب له �أن يعي�ش �إىل يومنا هذا.
وقد �ساعدته عدة عوامل على التما�سك والر�سوخ ،الأول العامل املذهبي� ،إذ مل تت�أثر
القبائل والأ�سر القاطنة يف �إمارة دبي بالدعوة الوهابية كما هي يف �إمارتي ال�شارقة ور�أ�س
اخليمة ،و�إمنا بقيت متم�سكة باملذهب املالكي وال�شافعي ،اللذين لي�س لهما �أية حتفظات
على الت�صوف� .أما العامل الثاين فقد مت تبنيه من قبل الأ�سرة احلاكمة (�آل مكتوم)،
ويعترب ال�شيخ �سعيد بن مكتوم �آل مكتوم حاكم دبي ( 1912م 1958 -م ) �أحد املريدين عند
ال�سيد الأفغاين.
ُيجمع من عا�صر ال�شيخ عبدالرحيم املريد على �أن ال�سيد حممد عمر الأفغاين
هو الأب الروحي وامل�ؤ�س�س الأول للطريقة ال�صوفية يف دبي .وهو الذي ا�ستحدث احتفال
"املولد النبوي" املعمول به حاليا يف الإمارات العربية املتحدة .وامتاز منوذج ت�صوف دبي
بعالقة ال�شيخ مبريديه االجتماعية ،ومل ينكفئ على نف�سه كحياة زهد وورع وتقوى وحلقات
ذكر اهلل فقط ،و�إمنا �أوجد له ح�ضور ًا اجتماعي ًا وا�سع ًا يف املنا�سبات االجتماعية والدينية،
متثلت يف ممار�سة طقو�سه الفريدة ،ومن �أ�شهرها �إحياء املوالد النبوية وجل�سات �ضرب
الدبو�س وحلقات ذكر اهلل.
( )3مدينة يف ح�ضرموت م�شهوره بالعلم واحلياة الروحية تعترب م�صدر الرتاث ال�صويف اليماين.
( )4ن�سبة �إىل ال�سادة العلويني يف ح�ضرموت باليمن.
( )5الطريقة القادرية ،ن�سبة �إىل م�ؤ�س�سها الإمام حميى الدين �أبو حممد عبدالقادر اجليالين ( 1048م  1139 -م ) ،راجع  :الدكتور ال�سيد
حممد عقيل بن علي املهديل ،درا�سة الطرق ال�صوفية ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة الأوىل 1993 ،م� ،ص.161
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	�أما يف وقتنا احلا�ضر في�شهد الت�صوف حتدي ًا على ال�ساحة الدينية يف �أداء دوره
التقليدي الروحي يف دبي� ،إذ يخيم على امل�شهد تراجع وحالة من الركود بعد موت �أحد
�أبرز �آبائه ال�شيخ عبدالرحيم املريد يف عام � ،2007إذ بفقده فقد الت�صوف زخمه الروحي
الكبري ،الذي كان ملهم الأتباع واملريدين يف منطقة الرا�شدية بدبي� .إال انه بقيت بع�ض
البيوت يف دبي حتيي �أبرز فنونه ،املولد النبوي يف املنا�سبات الدينية ،كليلة الن�صف من
�شعبان ويوم الـ 12من ربيع الأول ،احتفاال مبولد النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبع�ض
الأحيان يف �آواخر �أيام الأ�سبوع� ،أما طق�س ال�ضرب باحلديد ،فلم ميار�س قط.
يهدف الباحث من هذا الدرا�سة �إىل حتقيق هدفني:
�أوال� :إ�ضافة درا�سة �أولية و جمع �أخبار الت�صوف واملت�صوفة ،فحتى وقتنا احلايل
هناك ندرة يف الدرا�سات التي تغطي الظواهر واحلركات الدينية التي ن�ش�أت على �ساحل
عمان .لذا �سنحاول من خالل هذا البحث ،تقدمي عر�ض �شامل لتاريخ الت�صوف يف منطقة
�ساحل عمان ،ثم �سنعرج على مت�صوفة دبي ب�شكل خا�ص.
ثانيا :تعريف من هم �صوفية دبي ،وحماولة تو�ضيح من هم ه�ؤالء الذين
ي�سمون بال�صوفية ،فكلمة الت�صوف �أو �صويف ف�ضفا�ضة يف معانيها� ،إذ ي�صعب و�صف
وت�صنيف �سالك ما ب�أنه "�صويف" "�أو جماعة نا�سكة وذات �أوراد ب�أنها" �صوفية" .فمفردة
الت�صوف �أو هذا ال�شخ�ص "�صويف" مل تكن دارجة �ضمن امل�صطلحات امل�ستخدمة على
�أل�سنة النا�س .ي�شرحها الباحث خالد البدور( )6قائ ًال" :وعند التطرق ملو�ضوع الت�صوف يف
املنطقة وبالأخ�ص �إمارة دبي ف�إننا نتحدث عن �شخ�صيات �آثرت الزهد والعبادة وتفرغت
لها ،وكان يطلق على الزهاد والن�ساك �صفة "�أهل اهلل" �أو "�أهل الذكر" �أو امل�شايخ والعلماء
�أو من �سلك "طريق القوم" ،ومل جند يف �أية �أدبيات �أو ما قاله الرواة �أي ذكر ل�صفة
"ال�صوفية"( .)7ولكن الطقو�س والطرق املتعارف عليها يف �أدبيات الت�صوف اال�سالمي
( )6خالد البدور �شاعر و�سينمائي من الإمارات� :أنتج فيلما وثائقيا عن حياة ال�شيخ عبدالرحيم املريد.
( )7خالد البدور ،مقالة غري من�شورة� ،سرية ال�شيخ عبدالرحيم املريد.2009 ،
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كانت متار�س من قبل الأفغاين ومريديه ،كالعالقة بني ال�شيخ ومريديه واحتفاالت املولد
النبوي وا�ستعرا�ض قوة ال�شيخ الروحية كال�ضرب باحلديد وطعن اجل�سد بال�سيف.
ق�سمنا الدرا�سة �إىل �أربعة مباحث ،الأول مدخل تاريخي عن مت�صوفة ال�صري،
املبحث الثاين :الت�أ�سي�س – ال�صعود – االنح�سار .واملبحث الثالث :ال�صعود .ويف املبحث
الرابع :مرحلة الركود ،و�سنعطي ملحة عن و�ضعه الراهن ومن هي الأ�سر التي ما زالت
حمافظة على التقاليد ال�صوفية يف دبي.
المبحث األول:
المدخل التاريخي متصوفة الصير

الت�صوف العلوي احلدادي:
تاريخ الت�صوف على �ساحل عمان ي�شوبه الكثري من الغمو�ض وتكرث فيه احللقات
املفقودة� .إذ ي�صعب ذكر �أخبار الطرق ال�صوفية �أو لفظ ال�صويف �أو �صوفية يف املخطوطات
املحلية �أو حتى يف الوثائق الأجنبية �سواء الربتغالية او الهولندية �أو الإجنليزية ،لأنها �أهم
امل�صادر التاريخية ل�ساحل عمان .حتى يف كتاب (دليل "اخلليج) مل�ؤلفه لورمير ،عندما م�سح
احلركات والظواهر الدينية يف اخلليج ،قال" :يقال �إنه ال يوجد �صوفيون يف اخلليج"(.)8
ولكن خمطوطة الرحالة اليمني علوي بن �أحمد بن ح�سن احلداد امل�سماة "املواهب واملنن
يف مناقب احل�سن"( )9املدونة يف �سنة 1803م ،هي واحدة من املخطوطات املهمة التي توثق
حلقبة الت�صوف يف اجلنوب ال�شرقي من اجلزيرة العربية يف القرن الثامن ع�شر للميالد.
ت�ضمنت يف بع�ض �صفحاتها �إ�شارات عن الفرقة العلوية احلدادية يف منطقة ال�صري ،وهي
جزء من التقليد الذي كان معمو ًال به يف الظاهرة ال�صوفية اليمنية التي و�سعت �سياحتها
( )8راجع  :ج.ج .لورمير ،دليل اخلليج – الق�سم التاريخي – اجلزء ال�ساد�س� ،ص ،3412طبعة �أعدها ق�سم الرتجمة التابع ملكتب �سمو
�أمري دولة قطر خليفة بن حمد �آل ثاين.
( )9اكت�شف هذه املخطوطة الكاتب الإماراتي �أحمد را�شد ثاين وهو يف زيارة �إىل اليمن يف  ،1995للمزيد راجع كتابه :رحلة �إىل ال�صري،
�أبوظبي ،هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث .2007
14
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لت�شمل مناطق ق�صية من �آ�سيا و�أفريقيا .املخطوطة هي �شرح مناقب جد امل�ؤلف القطب
احل�سن بن عبداهلل العلوي ( 1776 –1688م) .و�ض َّمن "هذا الرحالة ال�صويف" من خالل
خمطوطته ما يقرب من ثالثني �صفحة دون فيها مذكراته لرحالته يف اجلزء اجلنوبي
ال�شرقي من اخلليج العربي ،ال�صري وجوعمان( ،)10ويبني لنا ب�أن املد احل�ضرمي ال�صويف
وجد له موطئ قدم وح�ضور ًا قوي ًا لدى �شيوخ القوا�سم وقبيلة الزعاب ،بالإ�ضافة �إىل �أن
زيارات �أ�ضرحة الأولياء كانت حا�ضرة ب�شكل قوي.
كان هدف هذا الرحالة زيارة �ضريح عمه ،زين العابدين بن عبداهلل العلوي
( 1744 – 1693م) الذي عا�ش ع�شرين �سنة يف ال�صري .زار علوي بن احلداد ال�صري
ثالث مرات ،امتدت مابني 1782م �إىل 1803م .وي�شرح الكاتب �أحمد را�شد ثاين ق�صة
املد احل�ضرمي �إىل املنطقة" :وعلى ما يبدو ف�إن �أول من و�صل من (ال�سادة العلويني)
احل�ضارمة �إىل املنطقة هو هارون بن ال�شيخ العطا�س ،حيث �أمره قطب الإر�شاد عبداهلل
احلداد ( 1719 –1634م ) ب�سكن جو عمان لن�شر ال�سنة .ولعل وجود هارون يف اجلو،
وغريه من �أتباع هذه ال�سنة يف ال�صري ،هو الذي �أوعز لعم علوي بن احلداد ،زينُ العابدين
احلداد باال�ستقرار فيها بعد ذلك �إىل �أن تويف" .و�أ�صبح قربه �ضريح ًا يف اجلزيرة احلمراء
يزوره �أتباعه.
كانت هذه الزيارات تهدف �إىل توثيق العالقة بني �أتباع جده احلداد الكبري
و�أحفاده ،من ماتوا ودفنوا يف ال�صري �أو مايزالون �أحياء� .أنتج هذا التوا�صل احل�ضرمي
ت�أثر بع�ض القبائل ،كما حتم�س الزعاب للنزعة ال�صوفية العلوية حتى و�صل الأمر ببع�ض
العلويني �إىل م�صاهرتهم(.)11
تدلنا هذه الإ�شارات �إىل �أنه كانت هناك حركة �صوفية ن�شطة منذ مطلع القرن
الثامن ع�شر؛ ولها امتدادت من ح�ضرموت �إىل عمان �إىل ر�أ�س اخليمة �إىل الإح�ساء(،)12
( )10جو عمان :من الت�سميات القدمية ملدينة العني احلالية التابعة للمنطقة ال�شرقية لإمارة �أبوظبي.
( )11امل�صدر ال�سابق�،أحمد را�شد ثاين ،ال�صري� ،ص .109
( )12م�صدر �سابق� ،ص ، 112بت�صرف.
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ومن خمتلف العامل اال�سالمي ،ي�شدون الرحال �إىل منطقة ال�صري� .إذ يذكر العلوي يف
خمطوطته عن العلماء املت�صوفة الذين كانوا يقطنون يف ال�صري ومن �أين جاءوا .فـ "
ال�سيد املكا�شف الويل البهلوي املالمامتي نور" كان من رجال اخلطوة( ،)13ومن ذرية ال�سيد
عبدالقادر اجليالين وله ك�شوفات عظيمة وله كرامات كثرية وخوارق عادات� .أي�ضا كان
من زوار �ضريح زين العابدين ،وميار�س "مالمياته"( )14يف بع�ض البلدات التابعة للقوا�سم،
تويف يف 1780م ببلدة �ضنك( )15وبني على قربه قبة.
كما يذكر عن ال�شيخ العالمة حممد بن روعي احلجازي ،الذي ولد يف احلجاز
وارحتل �إىل الأح�ساء و�سكن بباطنة عمان� ،أنه يجيز الطريقتني القادرية واحلدادية
العلوية( .)16والعالمة ال�شيخ عماد الدين بن �أحمد �أتى من فار�س هو وتالميذه .كما ا�ستوطن
ال�صري رجل من املغرب ا�سمه حممد بن �أبي القا�سم املعروف ب�أبي الطيب املغربي ،ولد
يف املدينة من �أبوين مغربيني .ذهب �إىل املغرب ومن ثم �إىل ح�ضرموت والتقى بعبداهلل
العلوي "اجلد الأكرب" للعلوي بن احلداد �صاحب املذكرات ،ثم ارحتل �إىل الأح�ساء ثم
ا�ستقر يف ال�صري ،وكان مالكي املذهب .ا�ستمر مت�صوفة ال�صري يف ممار�سة طقو�سهم
حتى �أواخر القرن الثامن ع�شر ،عندما �أعلنت ر�أ�س اخليمة ان�ضمامها لدعوة ال�شيخ حممد
بن عبدالوهاب.
ففي عام 1799م حا�صرت القوات النجدية بقيادة مطلق املطريي( )17ر�أ�س
اخليمة ،وا�ستمر احل�صار �سبعة ع�شر يوما ،واجهت فيه قوات القوا�سم العط�ش ،فقرر
ال�شيخ �صقر بن را�شد القا�سمي ( 1803 – 1777م) �أن يفاو�ض املطريي ،وكان من �أهم
( )13رجال اخلطوة هي �صفة يف �أدبيات الت�صوف تطلق على كل من ميتلك تلك القدرة اخلارقة على قطع م�سافة طويلة جد ًا يف خطوة
واحدة �أو يف ملح الب�صر ,فال يعوقهم بحر وال جبل� .أو �أنها تلك القدرة على التواجد يف �أكرث من مكان يف نف�س اللحظة .يعتقد ب�أن تلك
القدرة يخت�ص اهلل بها بع�ض عباده ال�صاحلني �أو الأولياء ذوي “الكرامات” بح�سب ما ي�صفونهم .امل�صدر/http://ar.wikipedia.org :
تاريخ الزيارة  1 :يونيو  ، 2011 ،ال�ساعة � 10صباحا.
( )14املالماتية طريقة من طرق ال�صوفية ،ن�سبة �إىل لوم النف�س لأن �أتباعها يكرثون من لوم انف�سهم ،وقيل �إنها ترجع �إىل ا�سم نا�شر مبادئ
هذه الطريقة وهو �أبو حف�ص احلداد املالماتي ،املتوفى �سنة  264هجرية ،راجع  :ممدوح الزوبي ،الطرق ال�صوفية  :ظروف الن�ش�أة وطبيعة
الدور� ،سوريا دم�شق  ،2004الطبعة الأوىل ،الأهايل للطباعة والن�شر� ،ص.97
(� )15ضنك اليوم هي �إحدى واليات منطقة الظاهرة يف �سلطنة عمان
( )16م�صدر �سابق� ،أحمد را�شد ثاين ،رحلة �إىل ال�صري� ،ص .109
( )17قائد ع�سكري �سعودي� ،أر�سل من قبل الأمري عبدالعزيز بن حممد �أمري الدرعية يف جند لإقليم عمان  ،تويف �سنة 1807م.
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�شروط النجديني �أن يقوم القوا�سم ب�إزالة قبور الأولياء.
ويذكر هذه الق�صة د  .فالح حنظل يف كتابه "املف�صل يف تاريخ الإمارات العربية
املتحدة" :ويبدو �أن القائد ال�سعودي املطريي كان �صعب ًا جد ًا يف مفاو�ضاته؛ ويف �شروط
ال�صلح وكان من �أهم �شروطه هو �أن يقوم القوا�سم بهدم قبة ال�سيد ح�سن ،وهو مقام
معروف يف ال�صري يف ر�أ�س اخليمة يعظمه ويجله القوا�سم ،فال�سيد ح�سن كان املر�شد
الديني لل�شيخ را�شد بن مطر وكان املطريي يقول :ال �أقبل �إميان القوا�سم �إال بتهدمي قبة
ال�سيد ح�سن ب�أيديهم ،لأكون �شاهد ًا على فعلهم عند �إمام امل�سلمني عبدالعزيز� .أظهر
القوا�سم رف�ضهم يف بادئ الأمر� ،إال �أن �إ�صرار املطريي على ذلك دفع بال�شيخ �صقر بن
را�شد �إىل �أن يقوم بنف�سه وجملة من الأعيان ب�إزالة القرب(.)18
ويك�شف لنا العلوي من خالل خمطوطته ا�ستياءهم من تعاليم ابن عبدالوهاب
واعتبارها من "البدع العظيمة من النجدي �صاحب الدرعية" ،ورد عليهم يف كتاب �أ�سماه
"ال�سيف الباتر لعنق املنكر على الأكابر" .ويف زيارة العلوي الثانية �إىل عمان ي�صف حالة
النا�س بعد �أن اقتحمتجيو�ش الدرعية معاقلهم وقل �أتباعها "ر�أى و�سمع ب�أمور عظيمة من
البدعي النجدي ،حدثت يف بلدان عمان وذلك ملوت العلماء بها وبقي من ال ي�ستمعون
لكالمه �إال القليل" .ور�أى خلقا بعمان وغريها من اجلهات دخل يف قلوبهم مما �أتى
به ابن عبد الوهاب .وبذلك تنتهي �أخبار ال�صوفية العلوية احلدادية على �ساحل عمان
ومل يتبقَ من هذه الطريقة �إال ب�ضعة �أحفاد مازالوا يعي�شون يف الإمارات العربية املتحدة،
وبع�ضهم يف البحرين(.)19
المبحث الثاني:
التأسيس محمد عمر األفغاني ( 1918 – 1886م)

ي�صعب حتديد متى بد�أت الطريقة ال�صوفية يف دبي ،كما �أ�شرت يف البداية ،فهو
قد يكون موجود ًا منذ ع�صور قدمية ،لكن مل توجد حتى الآن �أية دالئل تاريخية توثق ذلك.
( )18فالح حنظل ،املف�صل يف تاريخ االم��ارات العربية املتحدة ،جلنة الرتاث والتاريخ ،دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،اجلزء الأول،
�ص .275
( )19امل�صدر ال�سابق� ،أحمد را�شد ثاين ،ال�صري� ،ص .118
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ولكن اخليط الوحيد الذي قد يقودنا �إىل تاريخ ال�صوفية يف دبي ،هو فن "املالد"(.)20
واملالد(املولد النبوي) هو فن �شعبي ذو �صبغة دينية ،وهو يف الوقت نف�سه طق�س من
طقو�س ال�صوفية ،لأنه يعتمد على ذكر اهلل واملدائح النبوية يف �إحياء ذكرى املولد النبوي
ال�شريف( .)21ومما ال خالف عليه �أن �أ�شهر الفرق واملذاهب التي حتيي هذا الفن هم
ال�صوفية.
فمن �أ�س�س املالد يف دبي ومن هم رواده؟
كل ما توفر لنا هو �أنه يف الثلث الأخري من القرن التا�سع ع�شر وفد �إىل منطقة
�ساحل عمان رجل يدعى ال�سيد حممد عمر الأفغاين؛ وكان قد ُ�ش ِهر بتنظيم حلقات
املالد( .)22ويتفق كل من الدكتور ال�شيخ عي�سى بن مانع احلمريي ،و�إبراهيم بن حميدان،
و ال�شيخ حمدان املعمري( ،)23على ان هذا الرجل هو الأب امل�ؤ�س�س الذي يعود له الف�ضل يف
ت�أ�سي�س الطريقة القادرية ال�صوفية يف �إمارة دبي.
ونظر ًا لعدم وجود �أية م�صادر مكتوبة عن الأفغاين ،فقد اعتمدت ب�شكل �أ�سا�سي
على روايات ال�شيخ عبدالرحيم املريد التي يرويها عن �أبيه عبداهلل املريد الذي كان مريد ًا
عند �شيخه ال�سيد الأفغاين .ثم مقارنتها مع الأحداث التاريخية التي برزت يف القرن
التا�سع ع�شر ميالدي على �سواحل اخلليج العربي و�ساحل مكران ،ثم �إ�سقاطها على حياة
االفغاين فهي كفيلة ب�أن تقرب لنا ال�صورة وجتعلنا نتعرف �أكرث على ال�سيد الأفغاين.

( )20يلفظ �أهل دبي احتفال املولد النبوي بـ “املالد” .
( )21املولد النبوي ال�شريف 1430هـ  2009 -م – تكرمي رواد املالد ،وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع� ،ص .5
( )22م�صدر �سابق� ،ص.5
( )23عي�سى املانع  :مدير عام دائرة الأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية بدبي  2002 – 1993وم�ؤ�س�س كلية االمام مالك يف مقابلة / 10 / 30
� ،2010إبراهيم بن حميدان � :أحد املقربيني من ال�شيخ عبدالرحيم املريد وهو من يتوىل �إقامة املالد اليوم ،يف مقابلة ،2010 / 11 / 23
حمدان املعمري  :خليفة ال�شيخ عبدالرحيم املريد يف عمان وم�ؤ�س�س فرقة املريد الرتاثية للمولد النبوي ،يف مقابلة 26/11/2010م – �سلطنة
عمان.
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جاء ال�سيد الأفغاين �إىل دبي يف عهد ال�شيخ ح�شر بن مكتوم بن بطي� ،أي حواىل
( 1886 –1859م)(� ،)24أما من �أين جاء ،فتوافر لدينا روايتان .ت�شري الرواية الأوىل التي
تنق�سم �إىل روايتني �إىل � :أنه وفد من احلجاز مع قوم من �أهايل دبي ،كانوا يحجون بيت
اهلل احلرام فر�أوا هذا ال�شيخ يف احلرم املكي عابد ًا ومعلم ًا ،فدعوه �إىل بلدهم و�أتوا به(.)25
()27
والقول الثاين انه جاء من البحرين مع عرب من بني يا�س( .)26بينما الرواية الثانية
تقول�" :أنه جاء من م�صر ،بعد رحلة علمية طويلة قطعها من �أفغان�ستان قا�صدا زيارة قرب
ال�سيد عبدالقادر اجليالين يف بغداد ثم �إىل م�صر قا�صدا جامع الأزهر( ،)28ودر�س فيه حتى
تخرج ،ثم رحل �إىل �أبوظبي ثم �إىل دبي" .وي�صف الأ�ستاذ عبدالغفار ح�سني الأفغاين ب�أنه
"رجل �شغلته العبادة عن ال�سيا�سة ،وكاد الإجنليز وممثلوهم يف دبي وال�شارقة يعرت�ضون
على وجوده� ،إذ ظنوه يف البداية م�شاك�سا لهم كما كان عليه الأفغاين امل�شهور جمال الدين
الأفغاين ،ولكنهم اكت�شفوا ب�أنه من ال�صوفية الذين طلقوا الدنيا والذوا بالزهد"(.)29
	�أما ملاذا جاء .فال يوجد تف�سري حمدد �إال من خالل حتليل حادثة �إر�سال ال�سالح
من دبي �إىل �أفغان�ستان يف عام 1915م ،والتي جتعلنا نت�ساءل ما دخل �شيخ �صويف يقيم
احتفاالت نبوية وحلقات الذكر يف �شراء �أ�سلحة و�إر�سالها �إىل �أفغان�ستان؟ ولكن قبل
حري بنا ا�ستعرا�ض الأحداث ال�سيا�سية التي كانت يف فرتة حياة
االجابة على هذا ال�س�ؤال ٌّ
الأفغاين.
ففي العام 1902م بد�أ حتالف حكام �ساحل مكران مع الثوار الأفغان الثائرين
يف وجه بريطانيا ،وفتح باب تو�صيل ال�سالح لهم من �ساحل اخلليج �إىل �أفغان�ستان .ويف
1906م ح�صل ممثلو احلركات الأفغانية على الدعم من الأمري بركات يف �ساحل مكران،
( )24عبدالغفار ح�سني ،رحيل ال�صويف الكبري وزعيم املالد ال�شيخ عبدالرحيم املريد  ،مقال ،جريدة اخلليج � ،أكتوبر .2007
( )25عبدالغفار ح�سني ،م�صدر �سابق
( )26يف مقابلة  2010 / 11 / 06مع ح�سني عبدالغفار ( ابن �أخت ال�شيخ عبدالرحيم املريد )  ،دبي.
(� )27إبراهيم بن حميدان ،م�صدر �سابق.
( )28ال�شيخ عبدالرحيم املريد ي�ؤكد ب�أن الأفغاين در�س يف الأزهر ،يف مقابلة م�سجلة –  23مار�س –  2005قرية غ�ضفان ،والية لوى،
�سلطنة عمان .
( )29عبدالغفار ح�سني ،رحيل ال�صويف الكبري وزعيم املالد ال�شيخ عبدالرحيم املريد  ،مقال ،جريدة اخلليج � ،أكتوبر .2007
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وعمان يف ثورتهم املعادية �ضد االحتالل
ودعم العديد من امل�شايخ يف �ساحل االماراتُ ،
الربيطاين يف �أفغان�ستان(.)30
	�إذا ربطنا حادثة التهريب هذه بالأحداث التي كانت دائرة يف �إقليم مكران
نفرت�ض الآتي :فبالرغم من ت�صوف الأفغاين وهذا مما ال�شك فيه� ،إال �أنه قد يكون من
�ضمن الأفغان الذين كانوا يتوافدون على �سواحل اخلليج العربي ل�شراء ال�سالح و�إر�ساله
�إىل �أفغان�ستان �ضد اال�ستعمار الربيطاين( .)31وندعم هذه الفر�ضية ب�أن جميء الأفغاين
�إىل دبي يف فرتة حكم ال�شيخ ح�شر بن مكتوم والتي هي تقريبا مابني 1886 –1859م ،وهي
فرتة انتعا�ش جتارة ال�سالح يف اخلليج العربي ودبي .لذا فتجارة ال�سالح قد جتيب على
جزء كبري من ال�س�ؤال الذي ُطرح :ملاذا جاء ؟
حمطة �أبوظبي
يف بداية قدومه مكث حممد عمر الأفغاين ومعه ثالثة من الأفغان يف �أبوظبي(،)32
وعمل �إمام ًا للم�صلني يف م�سجد "مطر بن مطر" ،وكان من بني امل�صلني بع�ض �شيوخ
�أبوظبي من �آل بوفالح( .)33وبقي الرجل يف كنفهم ،باعتباره رج ًال �صاحل ًا ،ال يرون فيه ما
يثري الريبة� ،إىل �أن بد�أ يظهر لهم الكرامات( .)34يقال �إن حادثة اخلنجر كانت احلادثة
الأوىل التي بها ك�سب الأفغاين قلوب النا�س وبداية ذيوع �صيته يف �أرجاء املعمورة.
يذكر ال�شيخ عبدالرحيم" :ر�أى الأفغاين �أحد �أبناء �شيوخ �أبوظبي يحمل خنجر ًا،
ف�أم�سك بيده وقال له ماهذا؟! فرد عليه :خنجر نقاتل به العدو ،فرد الأفغاين ب�أنه م�ستحيل
( )30بن دغار ،رحلة الكابنت فلوير  1876عرب ال�ساحل يف نهاية عهد احلكم العماين مع ملحق الأحداث التاريخية ،الفرات للن�شر والتوزيع،
�سبتمرب  ،2008بريوت لبنان ،الطبعة الأوىل �صـ .250 ،246 - 245
(� )31أثناء قيام احلرب الأفغانية الثالثة 1879م تدفق عدد كبري من الأفغان �إىل مياه اخلليج للتزود بالأ�سلحة عرب ميناء جوادر العماين
على �ساحل مكران ،راجع  :فاطمة بنت حممد بن �سليمان الفريحي ،جتارة ال�سالح يف اخلليج العربي1333 - 1297هـ  1914 - 1879 /م،
دارة امللك عبدالعزيز� ،سل�سلة الر�سائل اجلامعية1425 ،هـ  2004 /م � ،ص.117
( )32مل يوجد �أية �أخبار عن الأفغان الباقيني.
( )33خالد البدور� ،صفحات من تاريخ ال�صوفية بدولة االمارات العربية املتحدة� ،سرية ال�شيخ عبدالرحيم املريد.2009 ،
( )34نورد ق�ص�ص الكرامات كجزء من �أدبيات الت�صوف.
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هذا خنجر ،ف�أم�سك بر�أ�س اخلنجر ب�أ�صبعيه ولفه كما يلف اخلبزة  ،ف�أنكروا عليه ،وقالوا
ماذا فعلت بها يا �سيد؟ ،فم�سح عليها مرة �أخرى ب�أ�صبعيه فردها كما كانت"( ،)35وبهذه
احلادثة يك�سب الأفغاين قيمته الدينية والروحية ،وي�صعب على �أحد ان يتهمه بال�سحر �أو
ال�شعوذة ملا ر�أوا منه من �صالح وتقوى وعبادة ومكوث دائم يف امل�سجد ،ولأنه من �أولياء اهلل
ال�صاحلني .ا�ستمر ال�سيد الأفغاين �سبع �سنني يف �أبوظبي ،ومل يذكر الكثري عن �أخباره،
وبعدها ارحتل �إىل دبي.
االنبعاث اجلديد
يعد قدوم الأفغاين من بني �أهم العوامل التي بعثت �أخبار و�سرية الت�صوف يف
املنطقة ،بعد �أن انقطعت �أخباره من ر�أ�س اخليمة( .)36كانت ال�ساحة الدينية مهي�أة ملجيء
�شيخ �صويف ي�ستعر�ض قدراته الروحية ،فاملمار�سات الدينية مثل زيارة قبور الأولياء
وتعظيمهم كانت حا�ضرة( ،)37لذا مل يواجه معار�ضة دينية من قبل �أهايل دبي بحكم �أنهم
مالكية( ،)38مبعنى مب تكن لهم حزازات جتاه الت�صوف وطقو�سه .ت�شري بدايات الأفغاين يف
دبي �أنه �سكن يف م�سجد " ال�شيخ مبارك " يف منطقة ال�شندغة( ،)39واعتكف يف امل�سجد.
والحظ النا�س �أن هذا الرجل منقطع للعبادة وال يغادر امل�سجد ،حتى وثقوا به وطلبوا منه
�أن يقوم بتدري�س �أطفالهم القر�آن وعلوم الدين.
ثم انتقل للإقامة يف منطقة الرفاعة يف بر دبي ،وقد �أ�صبح معروفا �إىل درجة �أن
املو�ضع الذي �سكنه كانت به بع�ض �أ�شجار ال�سدر وقد �سميت بعد ذلك بـ (ب�سدر ال�سيد)
( ،)40ومن هناك بد�أت �سمعة الأفغاين تنت�شر يف القرى والبلدات املجاورة .يف تلك الفرتة
( )35م�صدر �سابق ،مقابلة م�سجلة مع ال�شيخ عبدالرحيم املريد ،وي�سند هذه احلادثة ال�شيخ حمدان املعمري على �أن يف الت�صوف  “ :كل
ويل على قدم نبي” ،وهذا قدم النبي داود عليه ال�سالم� ،إالنة احلديد.
( )36مل يجد الباحث �أية �أخبار عن اتباع الطريقة العلوية احلدادية بعد دخول الوهابية يف ر�أ�س اخليمة  ،قد ن�ستدركه يف بحث �آخر.
(� )37أهمها كان قرب ًا ي�سمى قرب "الويل" .
( )38املذهب املالكي هو �أحد املذاهب الفقهية ال�سنية الأربعة الكربى يف العامل الإ�سالمي ،و�سمي باملالكي ن�سبة �إىل الإمام مالك بن �أن�س،
راجع  :د .مانع بن حماد اجلهني ،املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�صرة ،الطبعة اخلام�سة ،املجلد الأول ،النا�شر دار
الندوة العاملية للطباعة والن�شر والتوزيع2003 ،م� ،ص .116
( )39من �أقدم الأحياء يف دبي ،وزائر املنطقة اليوم� ،سريى اهم معاملها القرية الرتاثية وبيت ال�شيخ �سعيد بن مكتوم.
( )40خالد البدور ،م�صدر �سابق ،بت�صرف.
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الزمنية ،كانت عمان �سباقة يف �إقامة املوالد النبوية وحلقات الذكر التي يقيمها املت�صوفة
قبل االمارات( ،)41وبالأخ�ص يف مناطق الباطنة .كان ال�شيخ ال�سيد �أحمد الها�شمي من
علماء والية امل�صنعه يجمع �أتباعه يف منزله حيث تقام حلقات الذكر واملوالد النبوية(.)42
ومن بني ه�ؤالء احل�ضور رجل يدعى �أحمد الكوخردي( ،)43وابنه عبداهلل بن �أحمد
الكوخردي .تنامى �إىل �سمعهم وجود ال�سيد حممد عمر الأفغاين يف دبي ،ف�شدوا �إليه
الرحال يف عام 1880م .ونزلوا عند مقره يف بر دبي والقريب من ح�صن الفهيدي(،)44
فرحب بهم و�أ�صبح الأب واالبن مريدين لل�سيد حممد عمر الأفغاين .بعد فرتة ق�صرية
تويف الأب ال�شيخ �أحمد الكوخردي وبقي ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد خادما لل�سيد ،ويف معيته
وفرقته ال�صوفية و�أحد كبار �أتباعه بعد ذلك حتى �أطلق عليه لقب بـ"املريد"(.)45
الت�صوف واملدر�سة احلنبلية
مل يكن لدى املدر�سة احلنبلية خالف مع املوالد النبوية على خالف املدر�سة وقد
بد�أ �صيت الأفغاين وممار�ساته بالذيوع عند الأهايل؛ وكانت توجد جماعة من احلنابلة يف
ال�شارقة ودبي تنكر املوالد عليهم وتراهابدعة �ضاللة  .ولكن علماء دبي مل يعرت�ضوا على
�إقامة املولد و�إمنا ينكرون طق�س" �ضرب الدبو�س �أو �أكل الزجاج"( .)46ويروي عبدالرحيم
املريد هذه الق�صة الآتية(" :)47جاء قا�ضي حنبلي من ال�شارقة وابنه قا�صدين الأفغاين،
وكان ال�سيد حممد عمر ال يقوم �إال مل�شايخ الدين ،فقام له و�سلم عليه .فبد�أ القا�ضي حديثه
مبين ًا �أن هذه االعمال التي يقومون بها خمالفة للدين ،وخا�صة �ضرب ال�سيف والذكر
اجلويف( .)48ف�أمر الأفغاين خادمه قمرب لكي ي�أتي بالكتب الدينية ،وبد�أ االفغاين حواره مع
( )41مقابلة املعمري ،م�صدر �سابق.
( )42خالد البدور ،مقالة غري من�شورة ،حول حياة ال�شيخ عبدالرحيم املريد.
( )43ويف بع�ض الروايات “ :الفار�سي” ،املعمري.
( )44ح�صن الفهيدي حاليا ،هو متحف دبي .
( )45املريد تعنى“ :الذي �صح له االبتداء وقد دخل يف جملة املنقطعني �إىل اهلل تعاىل”.
( )46م�صدر �سابق ،عي�سى املانع.
( )47م�صدر �سابق ،ت�سجيل �صوتي ،ال�شيخ عبدالرحيم.
( )48يوجد يف الت�صوف نوعني من ذكر اهلل ،اجلهري واجلويف ،اجلويف هو �إخراج ال�صوت من جوف الذاكر ،و�أتباع الطريقة النق�شبندية
ميار�سونها.
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القا�ضي ،م�ستندا ب�أن هذه الأعمال التي يقومون بها ال تتعار�ض مع الدين� .أ�صر القا�ضي
ثان وثالث ،ومل يقتنع القا�ضي .ف�أمر الأفغاين خادميه
على ر�أيه ،ف�أتى الأفغاين بدليل ٍ
قمرب و بالال ب�ضرب القا�ضي ،فانهاال عليه بال�ضرب .قال له ال�سيد الأفغاين" :اذهب
وبلغ حاكم دبي �أو القن�صل الربيطاين" ،فذهبوا ي�شكون �أمرهم لالجنليز .فرد امل�س�ؤول
الربيطاين" :ملاذا تذهب �إليه ،هذا ال �أحد يقدر عليه".
	�أي�ضا تظهر لنا الر�سالة امل�سماة "نبي دُعي يف دبي" ل�صاحبها مبارك بن �سيف
الناخي ( )49( )1982 –1898التي ن�شرتها جملة املنار العام � ،1929إىل النقد املوجه لبع�ض
املمار�سات عند الأفغاين ومريديه وعن قدوم �أنا�س خارج دبي �أتوا لطلب املدد منه حتى بعد
مماته .جاء يف مطلع الر�سالة" :قدم �إىل دبي رجل ُي ْد َعى ال�سيد جالل الهندي مر�سل �إىل
هداية العجم الكورخردية( )50خا�صة( .)51و�أ�ضرم نار ًا ودعا النا�س �إىل دخولها ليبني لهم
قدراته اخلارقة ب�أن النار ال حترق .ف�أطاعوا �أمره  ،و�صدقوا لأول وهلة من قوله ،و�أخذوا
يتهافتون على تلك ( النار ) املتقدة ،ول�سان حالهم يردد (مدد بوها�شم( )52مدد) ظانني
�أنها ال حترقهم وال تلذعهم وال ت�صليهم من حرها  ،وك�أنَّ �أبا ها�شم ن�سي �أو تنا�سى".
الأفغاين والقوى ال�سيا�سية
مل يذكر عن الأفغاين تدخله املبا�شر يف ال�ش�أن ال�سيا�سي الداخلي ،على افرتا�ض
�أن املذهب ال�صويف �أبعد ما يكون من الدخول يف دهاليز ال�سيا�سة وت�شعباتها بحكم غلبة
اجلانب التعبدي الروحي على �أمور احلكم وال�سلطان .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الت�صوف يف
دبي كان النموذج ال�صويف الب�سيط ،املتمثل يف منوذج " عالقة ال�شيخ مبريديه" .ولكن
يتبني لنا من خالل حادثتني �أن القوى ال�سيا�سية يف عمان ودبي ا�ستعانت بالأفغاين اعتقادا
منها ب�أن قوته الروحية م�ؤثرة يف الأحداث.
()49
()50

�شاعر و�أديب من ال�شارقة.
تقع يف مركز بخ�ش كوخرد و تـتبع مـدينـة ب�ستك �أداريا .و تـقـع يف حمافـظـة هُ ـر ُمـزكان يف �إيرانhttp://www.kookherd.net/ :

.arabic/home_ar.htm

(� )51أرجح �أنهم عبداهلل املريد وعبدالرحيم املريد.
( )52نرجح ب�أن بوها�شم ،هو ال�سيد حممد عمر الأفغاين ،فلم يعرف �أحد غريه بهذا اال�سم.

المسبــار

23

الصوفية في دبي من األفغاني إلى عبدالرحيم المريد

يف عهد ال�شيخ �سهيل بن بطي �آل مكتوم ،جاء �سلطان عمان في�صل بن تركي
( 1888م –  1913م) �إىل دبي ،وطلب مقابلة الأفغاين .وحاول �إقناعه ب�أن يذهب معه
�إىل عمان ويعينه على ن�صرة �إحدى القبائل املتمردة .ب�شره الأفغاين ب�أن ه�ؤالء اجلماعة
�سي�صلون �إىل موقعة معينة ويهزمون .وتقول الرواية ب�أن في�صل بن تركي رجع �إىل عمان،
وبالفعل �صدقت نبو�أة االفغاين ،وانك�سر القوم؛(.)53
يف دبي ،تبنت الأ�سرة احلاكمة (�آل مكتوم) الت�صوف منذ قدومه على يد
الأفغاين ،و�أح�سن وفادته ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ( 1886 - 1859م)( ،)54وت�أثرت به بع�ض
�شخ�صيات الطبقة احلاكمة ومنهم ،ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن ح�شر �آل مكتوم ،حاكم
دبي ( 1958 - 1912م) .وتبني لنا ق�صة ا�ستالم ال�شيخ �سعيد للحكم كيف متت اال�ستعانة
بالأفغاين(.)55
ففي العام 1912م ،بعد وفاة ال�شيخ بطي بن �سهيل �آل مكتوم ( 1906م 1912 -م)،
قام �أبناء را�شد بن مكتوم و�أحكموا قب�ضتهم على ح�صن الفهيدي ،ليعلنوا �أمام العامة ب�أن
احلكم لهم ،فما كان من املر بن حريز(� )56إال �أن جاء بال�شيخ �سعيد بن مكتوم �إىل ال�سيد
حممد عمر الأفغاين ومت �إقناعه ب�أن احلكم ال�شرعي ل�سعيد بن مكتوم و�أن يدعوا له لكي
متيل النا�س �إليه .فرفع الأفغاين يديه و�أمن احلا�ضرين معه ،فرجع �سعيد بن مكتوم �إىل
احل�صن ،فر�آه النا�س ،وبايعوه( . )57ويت�ساءل عبدالغفار ح�سني  :هل هي �صدفة� ،أم قوة
الأفغاين الروحية جعلت �أفئدة النا�س تهوي �إىل �سعيد بن مكتوم ،فهذا حمل ا�ستف�سار ؟
ولكن املجتمع يف ذلك زمان لديه القابلية لالعتقاد ب�أن مبباركة رجل �صالح كالأفغاين
ودعاءه �ساعد �سعيد بن مكتوم على تويل زمام احلكم.

( )53مقابلة عبدالرحيم املريد ،م�صدر �سابق.
( )54ح�سني عبدالغفار ،رحيل ال�صويف الكبري وزعيم املالدعبدالرحيم املريد ،مقاالت ن�شرت يف جريدة اخلليج يف �أكتوبر .2007
( )55ال ي�سقط الباحث عوامل الوراثة والتحالفات القبلية التي هي العامل الرئي�سي يف ا�ستالم احلكم.
(� )56أحد رجاالت ال�شيخ �سعيد بن مكتوم.
( )57يرويها عبدالغفار ح�سني عن جده عبداهلل املريد ( مريد ال�سيد الأفغاين ) ،م�صدر �سابق.
24

المسبــار

راشد أحمد الجميري

كان ال�شيخ �سعيد بن مكتوم ممن يح�ضرون حلقات الأفغاين ،وينغم�س يف �أجواء
الذكر حتى يغمى عليه ،ويقوم ال�سيد حممد عمر الأفغاين ويربت على ر�أ�سه ،وكان ي�شهد
طقو�س �ضرب الدبو�س ولكنه مل ميار�سها(.)58
	�أعجب ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بالنموذج ال�صويف يف �إحياء املوالد النبوية ،ف�أر�سل
اثنني من �أهايل دبي "خليفة اجلالف" وخلفان بن عيد الب�سطي �إىل منقطة (جاله) يف
بر فار�س لكي يتعلموا فن �إحياء املوالد النبوية يف عام 1910م ،ولكن امل�شروع مل يكتمل �إذ
رجع االثنان(.)59
ت�أثري الأفغاين
ومن الإ�شارات التي تدل على �شيوع �صيت ال�سيد حممد عمر الأفغاين ،ومدر�سته
ال�صوفية يف املنطقة ،الق�صائد املن�سوبة للفقيه حممد بن حمود ال�شحي(� ،)60إذ يقول يف
ق�صيدته مادحا فيها حممد عمر الأفغاين(:)61
		

انت الذي �سميت حممد

عمر �ساللة �صفوة القهار

نهاية امل�ؤ�س�س
يف �سنة 1915م قام ال�سيد الأفغاين ب�شراء مائة بندقية من م�سقط( ،)62لري�سلها
�إىل �أفغان�ستان .وكان طريق تهريب ال�سالح مير عن طريق مكران( .)63فرحل من دبي
( )58املعمري ،م�صدر �سابق.
( )59مقابلة يف  2010 / 11 / 1مع بالل البدور.
( )60ن�سبة �إىل قبيلة ال�شحوح القاطنة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،راجع  :فالح حنظل ،ال�شحوح وتاريخ منطقة ر�ؤو�س اجلبال يف اخلليج العربي،
الطبعة الأوىل� ،ص .311
(� )61أرجح �أنه حممد عمر الأفغاين ،على خالف ماذكر اال�ستاذ فالح حنظل ،ب�أنه جمال الدين الأفغاين ،والدليل �أن الق�صيدة ت�ضمنت
كثريا من امل�صطلحات ال�صوفية مثل  :الأقطاب والأبدال.
( )62املريد ،م�صدر �سابق.
( )63مكران� ،إقليم بطول  1100كم على �ساحل خليج عمان 700 ،كم يف باك�ستان والباقي يف �إيران، http://ar.wikipedia.org :متت زيارة
املوقع يف يوم .2011 / 6 / 5
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�إىل مكران ،مرورا بجزيرة ال�سالمة التي تقابل منطقة خ�صب (التابعة حاليا ملحافظة
م�سندم)( .)64اكت�شفت بريطانيا التي كانت تفر�ض �سيا�سة حظر ال�سالح على �ساحل
مكران� ،أن الأفغاين قد جنح يف �إر�سال �شحنة من الأ�سلحة �إىل افغان�ستان ،فبد�أت تالحقه.
ولكن حاكم �إقليم مكران بركات خان( ،)65والذي يعترب �أحد مريدي الأفغاين( )66وفر
احلماية ال�سيا�سية للأفغاين .طلبت بريطانيا من بركات خان �إبعاد الأفغاين ولكن قوبل
الطلب بالرف�ض .ون�ستدل على هذه احلادثة مبا �أورده بن دغار يف كتابه "رحلة الكابنت
فلوير"( :)67يف العام 1915م يلج�أ الثائر الأفغاين خليفة عمر امل�شهور با�سم موالنا(� )68إىل
الأمري بركات على �ساحل مكران قادم ًا من دبي ،بعد �أن اكت�شفت ال�سلطات الربيطانية
كميات الأ�سلحة التي �أر�سلها لأفغان�ستان عن طريق جتار دبي ،ويرف�ض بركات الطلب الذي
قدمه االجنليز لوزيره ب�إبعاده .بعدها عزمت بريطانيا على التخل�ص من ال�سيد الأفغاين.
	�أما ق�صة مقتل الأفغاين ،فيقول املريد" :يف ليلة التا�سع والع�شرين من رم�ضان،
�أمر الأفغاين حار�سه ال�شخ�صي �أن يرتكه وحيد ًا اليوم ،ومل يحمل معه �أية �سالح( ،)69وراح
يتفقد خيوله وجماله ،ثم بد�أ ي�صلي ،حتى دخل عليه جا�سو�س االجنليز امللقب بـعبداهلل
قمرب( ،)70وخادمه ال�شخ�صي قمرب ،وبدءا ينهاالن عليه بال�ضرب باحلديد و�إطالق النار،
ولكن ال ي�صيبه �شي .هنا تذكر اخلادم قمرب مقولة الأفغاين "ال ي�ضرين �شي �سوى احلديد
�أو الر�صا�ص �إال �إذا كان منج�س ًا" .فقاما وجن�سا الر�صا�ص بالبول ،و�أطلقا النار على ال�سيد
الأفغاين ،فخر �صريع ًا وهو يف الت�شهد الأخري .تنامى اخلرب �إىل احلاكم بركات خان،
فطلب يف �أمرهما ومت �إعدامهما .وهذه الرواية تطابق رواية بن دغار( :)71يف �أغ�سط�س
( )64م�صدر �سابق  :ت�سجيل �صوتي – مقابلة ال�شيخ عبدالرحيم .2005 -
( )65يف مكران ،ويعترب من �أكرب املتورطني يف جتارة ال�سالح على �ساحل مكران املري بركات خان ،حاكم بيابان.
( )66ملريد ،م�صدر �سابق.
( )67بن دغار ،رحلة الكابنت فلوير  1876عرب ال�ساحل يف نهاية عهد احلكم العماين مع ملحق الأحداث التاريخية ،الفرات للن�شر والتوزيع،
�سبتمرب  ،2008بريوت لبنان ،الطبعة الأوىل� ،ص .250
( )68يطلق على ال�سيد حممد عمر الأفغاين يف بلو�ش�ستان " مبوالنا " ،املريد ،م�صدر �سابق
( )69يذكر املريد ،ب�أن االفغاين عندما كان يف دبي ،دائما مي�شي وهو مربز بندقيته.
( )70من خالل مقابلة ال�شيخ املريد ،يتبني ان هذا اجلا�سو�س عبداهلل قمرب كان يراقب االفغاين منذ حتركاته من دبي �إىل مكران ،لأنه
�صادق خادم االفغاين قمرب قبل رحلتهم.
( )71بن دغار ،م�صدر �سابق� ،ص .250
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(�آب) 1916م مقتل الثائر خليفة عمر ،موالنا يف بيابان ،بتحري�ض بريطاين ويتم �إعدام
القاتل ب�أمر حكومة الأمري بركات .و�أقيم لل�سيد حممد عمر الأفغاين �ضريح يف منطقة
جا�شك( ،)72وبد�أت النا�س تتوافد لزيارة قربه .ومازال ال�ضريح قائم ًا(.)73
المبحث الثالث:
مرحلة الصعود  :عبداهلل المريد وعبدالرحيم المريد
( 1916م –  2007م )

الطريقة الأحمدية الرفاعية
عبداهلل املريد
بعد وفاة الأفغاين خلفه عبداهلل املريد ،وانتقلت �إليه زعامة الطريقة بحكم �أنه
�أقرب املقربني �إىل الأفغاين من غريه� ،إذ ال يخلف املريد �شيخه �إال بعد �أن ُيجاز� ،أو ُيعطى
�إجازة منه كما هو متعارف عليه يف التقاليد ال�صوفية .وح�سب الروايات املتناقله �أجاز
ال�سيد حممد عمر الأفغاين عبداهلل املريد وابنه عبدالرحيم املريد .ويرجع له الف�ضل
يف �إحداث نقلة يف حركة الت�صوف� ،إذ �أ�ضاف عليها الطريقة الرفاعية .يقول ابنه ال�شيخ
عبدالرحيم املريد(" :)74يف �أيام الأفغاين كان عبداهلل ي�سري على الطريقة القادرية حتى
جاء رجل من العراق ي�سمى �أحمد الراوي وكيل مقام ال�سيد �أحمد الرفاعي و�أعطاه
الطريقة الرفاعية( .)75فذهب عبداهلل �إىل ال�سيد حممد عمر الأفغاين بحكم �أنه ال�شيخ،
وهذا مريده ي�ست�شريه ماذا يفعل ف�أ�شار عليه �أن ي�أخذ بها".
يذكر ال�شيخ عبدالرحيم املريد ِمن كرامات �أبيه ال�شيخ عبداهلل املريد" :طلبنا
ال�شيخ �شخبوط بن �سلطان �آل نهيان حاكم ابوظبي (1966 - 1928م) من ال�شيخ �سعيد بن
مكتوم حاكم دبي ،ي�ست�أذنه ب�أن ي�ست�ضيف والدي (عبداهلل املريد) للمكوث يف �أبوظبي ملدة
( )72جا�شك  :منطقة يف بلو�ش�ستان حالي ًا.
( )73م�صدر �سابق ،املعمري.
( )74مقابلة �أجراها خالد البدور مع ال�شيخ عبدالرحيم املريد بتاريخ .2007 / 03 / 18
( )75م�ؤ�س�س هذه الطريقة الإمام ال�سيد �أبو عبا�س �أحمد حميى الدين بن احل�سن الرفاعي يف العراق ( 1090م 1156 -م).
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�شهر ،ولكن الإقامة امتدت بنا ثالثة �أ�شهر وكنا ت�سعة �أ�شخا�ص .وبينما نحن نتو�ض�أ ل�صالة
الع�صر ،جاءنا �شيخ من قطر ومعه ثالثون تلميذ ًا .قال ال�شيخ القطري :نحن نقر�أ عن
كرامات الأولياء ال�صاحلني ،ولكننا مل نرها بالعني ،لذا فنحن نريد �أن نراها الآن .فرد
ال�شيخ عبداهلل املريد :موعدنا الع�شاء عند املولد ،ف�أ�صر ال�شيخ القطري على �أن متار�س
الآن .فبد�أت الطقو�س وقام �شخ�صان و�ضربا بالدبو�س ،وبد�أ ال�شيخ القطري بقراءة القر�آن
والنفخ عليهما حتى �إن كان �أم ُر �ضرب احلديد �سحر ًا ف�سيبطله� .أمر عبداهلل املريد ال�شيخ
القطري ب�سحب الدبو�س ،ف�سحب من الأول ومل يخرج دم ،فعجب القطري ،ثم �سحب
الثاين ،فتدفق الدم عليه ب�شكل كبري ،ف�صاح " �أوقفوه "  ،فجاء عبداهلل املريد وو�ضع
�أ�صبعه حتى على مو�ضع الدم فتوقف .بعدها قال القطري" :من كان مع اهلل كان اهلل معه،
�آمنت و�صدقت".
تويف ال�شيخ عبداهلل املريد يف �أواخر ال�ستينيات ليخلفه يف زعامة الطريقة ابنه
عبدالرحيم املريد.
عبدالرحيم املريد
هو عبدالرحيم بن عبداهلل بن �أحمد الكوخردي امللقب بـ املريد .ولد ال�شيخ عبد
الرحيم يف دبي يف ال�سنوات الأوىل من القرن الع�شرين وتقدر امل�صادر �أنها كانت بني
1900م و1905م .ويذكر الأ�ستاذ عبد الغفار ح�سني (وهو ابن �أخت ال�شيخ عبد الرحيم) �أن
والدة ال�شيخ كانت العام 1902م ،و�أن ال�شيخ كان يف العا�شرة من عمره عندما تويف ال�شيخ
بطي بن �سهيل حاكم �إمارة دبي يف تلك الفرتة وكانت وفاته العام 1912م .ولق�صة ت�سميته
بعبدالرحيم حادثه يرويها مريدوه" :عندما رزق ال�شيخ عبداهلل املريد بعبدالرحيم ،ذهب
�إىل ال�سيد الأفغاين ،ف�سماه الأفغاين بعبدالرحيم تيمنا بعبدالرحيم الربعي" .ال منلك
الكثري عن حياة ال�شيخ يف فرتة �صباه وبداية �شبابه �إال �أنه ذهب �إىل الغو�ص وهو ابن 12
ربيعا( .)76ثم �أ�صبح يتاجر بالأقم�شة والعطورات بني اململكة العربية ال�سعودية والكويت،
( )76حوار بني عبدالرحيم املريد وخالد البدور ،راجع فيلم املريد.
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وتفرغ حل�ضور حلقات الذكر و�إقامة املوالد النبوية �إىل �آخر �أيامه.
بد�أ عبدالرحيم يتعلم فن املوالد وهو بني اخلام�سة ع�شرة والع�شرين ،ي�ؤدي مولد
الربزجني مع �أبيه عبداهلل املريد ،بعد ذلك تعلم مولد "الهومة" .كذلك تعلم من بع�ض
امل�شايخ الذين كانوا يقيمون املوالد ثاين بن �أحمد بن عف�صان الذي كان يقيم يف منطقة
جمريا وال�شيخ حممد بن رهيف ،وعبيد بن �سويدان وحممد بن �سل ّيم وحممد را�شد املرر
ورا�شد بن عا�ضد(.)77
بد�أ ا�سمه ينت�شر بني النا�س ،ب�سبب �أن الكثري من العائالت تطلبه ليقيم املوالد
يف حفالت الزواج .وب�سبب الأداء اجليد وال�صوت املميز الذي كان ميلكه �أ�صبح من القلة
ال�سماع)� ،أو ال�ضرب بالدفوف ،وكان ال�شيخ ي�ؤديه كواجب
املتخ�ص�صني يف �أداء (مالد ِّ
اجتماعي وديني ومل يكن يطلب �أجر ًا .ومل يتعلم ال�شيخ عبد الرحيم القراءة �أو الكتابة
على يد �أي من العلماء �أو امل�شايخ ،حتى بلغ ال�ستني من عمره� .أما كيفية تعلمه فلذلك ق�صة
غريبة ذكرها ال�شيخ و�أوردها بعد ذلك ال�شيخ حمدان املعمري.
قال ال�شيخ عبد الرحيم� :أن ال�شيخ عبد الرحمن بن حافظ (والد ال�شيخ �أحمد بن
حافظ) �أعطاه كتاب (�سرية الربزجني)؛ وطلب منه �أن يقوم بكتابته �أو بالأحرى (ر�سم)
حروف كلماته كاملة لأنه ال يعرف الكتابة .يف ذلك الوقت مل تكن لل�شيخ �أية معرفة بالكتابة
�أو بالقراءة .بد�أ ال�شيخ بكتابة حروف الكلمات ك�أ�شكال فقط ،ثم ا�ستمر يف املحاولة ،وعكف
عليها مدة ثالثة �أيام �إىل �أن انتهى من كامل ال�سرية .وقد قام بتعلم القراءة وخالل فرتة
وجيزة حفظ (�سرية الربزجني) كاملة .وقد قام بحفظ ن�سخة الكتاب تلك والقراءة منها
خالل املوالد ،وبقيت معه حتى وفاته .ويحتفظ بالن�سخة حاليا ال�شيخ حمدان املعمري،
وحني ننظر �إىل �شكل اخلط جند �أن ال�شيخ �أجاده �إجادة تامة بخط ن�سخ جميل و ُمتقن(.)78

( )77امل�صدر ال�سابق ،خالد البدور.
( )78امل�صدر ال�سابق ،خالد البدور ،وقد ر�أها الباحث �أثناء مقابلة حمدان املعمري.
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�ضرب احلديد
مل يكن مت�صوفة دبي بعيدين عن التقاليد التي كان ميار�سها مت�صوفة العامل
العربي واال�سالمي ،وقد ا�شتهروا كثريا بطق�س �ضرب احلديد �أو �ضرب ال�شي�ش .وهي
ظاهرة �شائعة لدى الطرق ال�صوفية ،وبالأخ�ص الطريقة الأحمدية الرفاعية حيث يبد�أ
احلا�ضرون بذكر اهلل �سبحانه وتعاىل وال�صالة على نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .بعد
الو�صول �إىل درجة عالية من الن�شوة الروحية يبد�أ احلا�ضرون برتديد "ال �إله �إال اهلل"" ،ال
�إله �إال اهلل" ،عندها يقوم ال�شيخ بغرز الدبو�س ،وهو �سيخ من احلديد يف �أعلى ال�صدر قرب
عظم الرتقوة للمريد .الي�شعر بالأمل من ميار�س هذا الطق�س حلالة التجلي والقرب من
اهلل �ساعتها .و�إذا �سال الدم فيكفي �أن ي�ضع ال�شيخ �إ�صبعه يف املو�ضع فيتوقف الدم(.)79
يف اخلم�سينات من القرن املا�ضي �شكك الإجنليز بقدرات ال�شيخ عبد اهلل وال�شيخ
عبد الرحيم على القيام بتلك الأعمال؛ فجا�ؤوا �إىل دبي يف باخرة ت�سمى "ج�سوره" �إىل
بيت املر بن حريز ،وهو والد ال�شيخة ح�صة بنت املر ،حيث �أقام ال�شيخ عبداهلل برفقة
ابنه ال�شيخ عبد الرحيم حلقة من حلقات املولد وقام ال�شيخ عبد الرحيم ب�إدخال ال�سيف
يف بطنه وغرز ج�سده بالدبو�س ،وقام الإجنليز بت�صوير ذلك حيث �شاهدوا هذه املمار�سة
ب�أعينهم وت�أكدوا من حقيقة �أنه اليوجد �أي خداع �أو �إيهام من قبل ال�شيخ ،وقد ن�شرت
ال�صور التي قام بالتقاطها رونالد كودري يف جملة النا�شيونال جيوغرافيك الأمريكية
حوايل عام 1958م ،كذلك ن�شرت يف كتاب الألبوم العربي لل�صور الفوتوغرافية التي
التقطها كودري(.)80
يروي كودري يف مذكراته(� )81أثناء قيامه برحلة �إىل �إمارات ال�ساحل املت�صالح
( )79رواد املالد ،م�صدر �سابق� ،ص.7
( )80ميكن للقارئ ان يراجع الن�سخة االجنليزية.
( )81انظر الن�ص كام ًال يف جملة “ نا�شونيال جيوجرافيك “ العربية ،عدد دي�سمرب  ،2010عنوان املقال  :الإمارات يف �أر�شيف نا�شيونال
جيوجرافك – �إمارات ال�ساحل املت�صالح� ،ص .43 - 42
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ففي اليوم ال�ساد�س من عام 1954م" :يف دبي� ،سنحت يل الفر�صة معاينة العديد من
االحتفاالت الغريبة .وكان �أغربها طق�س ت�ؤديه جماعة من ال�صوفية .جرى احلفل ليال،
وقاده زعيم ديني كبري يف ال�سن ،ذو حلية كثيفة م�صبوغة باحلناء ،ويعاونه اثنان من
�أبنائه .وكان �أغلب احلا�ضرين من الزنوج و الإيرانيني والعرب والبلو�ش .وكان احلا�ضرون
يجل�سون على �سجاد مفرو�ش حتت النخل ،م�صطفني يف �صفني متقابلني .ويف �صف ،كان
الرجال يحملون طبوال �صغرية ،يدفئونها على نار الفحم .و�أمامهم� ،سيف وعدد من
اخلناجر املو�ضوعة على الأر�ض ،حيث كان يجل�س الزعيم( .)82و�شرح كودري تفا�صيل
طق�س املالد ،فيقول" :وعلى دقات بطيئة وعالية ،بد�أ ال�صفان ين�شدان باللغة العربية،
و�أخذ كل واحد ي�شد على يد زميله ،ويقفون على ركبهم ومن ثم على �أقدامهم ،وينظرون
�أعلى ،كما لو �أنهم ينادون ال�سماء ".
وعن طق�س �ضرب الدبو�س يردف قائال" :كان الزعيم يدق الأر�ض ب�سيفه ،ف�إذا به
يوجهه فج�أة نحو �أحد املريدين ،وهو فتى يف الرابعة ع�شرة من العمر� .أخذ الفتى يتمايل،
واقرتب الزعيم ،الذي �أخذ اخلنجر وغر�سه يف كتفه .وقد وا�صل الفتى متايله جيئة وذهاب ًا
عدة دقائق� ،إىل �أن �سحب الزعيم اخلنجر وعاد �إىل احللقة .ومل تنزف قطرة دم واحدة،
رغم �أنني ر�أيت ب�أم عيني ر�أ�س اخلنجر وقد اخرتق ظهر ذلك ال�شاب .ثم �أ�شار الزعيم
�إىل �شخ�ص �آخر (تلك الإ�شارة تعني احل�صانة من الأذى) .ويف هذه املرة غر�س املريد
بيده اخلنجر يف كتفه ،ثم �سحب اخلنجر وتناول �سيف ًا .وعلى دقات الطبول وهو راكع على
ركبتيه� ،أخذ يرفع ال�سيف فوق ر�أ�سه وي�شرط ظهره .بعد ذلك� ،أم�سك ال�سيف من حديه
و�أخذ يلكز به بطنه العاري".
توقف طق�س "�ضرب احلديد " يف دبي ،بعد �أن منع ب�أمر من حاكم دبي ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم يف �سنة  ،2007ويقول حمدان املعمري�" :أمر املريد �أتباعه بعدم
العمل بهذا الطق�س نزوال عند كلمة ويل الأمر"(.)83

( )82ويظهر يف الن�سخة الإجنليزية من كتاب كودري ال�شيخ عبدالرحيم املريد وهو ميار�س طق�س �ضرب ال�سيف.
( )83م�صدر �سابق ،حمدان املعمري.
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املالد
يتكون "املالد" من �صف من اجلال�سني يحملون ب�أيديهم دفوف ًا �ضخمة ،يلوحون
بها يف الهواء وي�ضربون عليها ويبد�أ القوم بالن�شيد الذي هو عبارة عن كتاب "الربزجني"
الذي ي�سرد �سرية النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .ويف مواجهة هذا ال�صف يجل�س عدد
من املن�شدين وقد تال�صقت �أكتافهم يتمايلون ميينا و�شماال .وهنالك ثالثة �شروط البد من
توافرها لأداء فن املالد وهي:
�أوال :الن�ص هو عبارة عن كتاب الربزجني ،مو�ضوعها ق�صة النبي حممد عليه
ال�صالة وال�سالم.
ثانيا :املن�شد وعادة ما يكون من الفقهاء الذين تتوافر فيهم القدرة على فهم
ال�سرية وحفظها عن ظهر قلب ،وجمال ال�صوت .كذلك ال بد من �أن تتوافر فيه �صفة
القيادة للفريق امل�ؤدى للفن .وي�سمى املن�شد " النظيم".
ثالثا:املن�شدون ،وه�ؤالء ينق�سمون �إىل جمموعتني ،الأوىل حملة الدفوف
"الطريان" ،ويقومون بال�ضرب عليها برفقة املن�شد ،و�أحيانا ي�شاركون املن�شد يف الن�شيد
جماعي ًا ،واملجموعة الثانية ويكون عددها �أكرث من املجموعة الأوىل حيث يقوم �أفرادها
برتديد البيت الذي ميثل الزمة الن�شيد كله� ،أما املنا�سبات التي يقام فيها املالد فهي
متعددة �أهمها الأفراح والأعرا�س ،وال يكاد يخلو من فن "املالد" .كذلك يقام يف بع�ض
املنا�سبات مثل حاالت اخلتان لالطفال والوفاء بالنذور .وينق�سم فن "املالد" �إىل ق�سمني،
الأول تتلى فيه ال�سرية النبوية و�أما الثاين فهو املالد الذي يتلى فيه ذكر الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم .ومن الق�صائد التي يكرثون من �أدائها ق�صيدة "الربدة" للإمام البو�صريي
وق�صيدة نهج الربدة لأحمد �شوقي ،وبع�ض ق�صائد �شعراء ال�صوفية.
ويت�ضمن الأداء يف فن "املالد" ق�صيدة يتبعها تو�شيح ،والف�صل الواحد يحتوي
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على �أكرث من ق�صيدة دينية و�أكرث من "تو�شيح" ومثال على ذلك:
املجموعة املرددة
املن�شد وحده
			�أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه – �أو – الالهوه
وما ينبيك عن خلق الليايل
�أو
وعلمنا بناء املجد حتى
ها
�أخذنا �إمرة املجد اغت�صابا			
وما نيل املطالب بالتمنى
ها
				
ولكن ت�ؤخذ الدنيا غالبا
وما ا�ستع�صى على قوم منال
�إذا الإقدام كان لهم ركابا
هااهلل – الاله – �صلى اهلل عليه و�سلم ( تقال
			
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي
ب�سرعة)
ومن ثم يبد�أ التو�شيح تردده جماعة املن�شدين بكاملها ومعهم املن�شد بينما تطلق
جمموعة الرديده؛ �صيحاتها مثل "الالهو – هاه – ها" ،وي�ستمر املالد عادة بني �ساعتني
�إىل �ساعتني ون�صف ،ت�ؤدي الفرقة خاللها �أربعة �أو خم�سة ف�صول(.)84
فرقة املريد للمالد
	�أحدث ال�شيخ عبدالرحيم املريد نقلة نوعية يف فن املالد� ،إذ ذهب مع خادم
املع�صم ورب ّيع البدور �إىل ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي ،وتقدموا بطلب
ت�أ�سي�س جمعية دبي للفنون ال�شعبية ،وقد وافق ال�شيخ را�شد وت�شكلت اجلمعية التي وفرت
الدعم جلميع الفنون التقليدية ،وحينها ت�شكلت لأول مرة و ب�شكل ر�سمي فرقة خا�صة

( )84من�شورات املجمع الثقايف ،ملحات عن تراث وفلكلور جمتمع االمارات� ،إعداد جمعية النخيل للفنون ال�شعبية ،ر�أ�س اخليمة ،الطبعة
الأوىل .1996
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باملالد حتت ا�سم "فرقة املريد للمالد" ،وكانت تعمل حتت مظلة جمعية دبي للفنون
ال�شعبية .بتكوين هذه الفرقة �أ�صبح للموالد وللمرة الأوىل �شخ�صية اعتبارية وتنظيمية.
يك�شف هذا عن بعد نظر ال�شيخ مبكر ًا لنقل �إقامة املوالد من جمرد حلقات خا�صة يف
البيوت �إىل �أن تكون ذات �إطار ر�سمي يعزز من دورها يف املجتمع ،كما ي�ساهم يف �إدارة
العمل �ضمن �إطار تنظيمي ،وقد�ساهم ذلك يف ت�سهيل العمل على �أفراد املالد و ازدياد
الطلب على �إقامة املوالد ،وحفظ حقوق امل�ؤدين من خالل ح�صولهم على مكاف�آت امل�شاركة
يف �إحياء الأعرا�س ،مما �ساعد على بقاء هذا اللون التقليدي.
ت�أثر الكثريون بخربة ال�شيخ يف املوالد فجاءوا �إليه ليتعلموا منه .ومنهم ال�شيخ
�أحمد بن عبد الرحمن بن حافظ يقود "فرقة ابن حافظ"( ،)85وجمعة جعفر و�أبناء ال�شيخ
�إبراهيم بن حميدان وغريهم .كما �ساهم املريد يف تدريب اجليل ال�شاب على �أداء املوالد
وكان يحر�ص على اجللو�س مع ال�شباب ،ويخ�ص�ص لهم الوقت الكايف للتدرب على الإن�شاد
والإلقاء و�إجادة الأحلان وال�ضرب على الدف .ومن م�ساهماته �أن قام بتدريب فرقة وزارة
الثقافة للفنون ال�شعبية على �أداء املالد وهي الفرقة الر�سمية لدولة الإمارات التي ت�ؤدي فن
املالد يف امل�شاركات املحلية والدولية .ومن �أهم من الزم ال�شيخ عبدالرحيم املريد وتتلمذ
على يديه� ،إبراهيم بن حميدان و�أبنا�ؤه( ،)86وحممد بن عبداهلل احلداد ،وحمدان املعمري.
املد العماين اجلديد

()87

يف العام  1997يرجع مرة �أخرى املد العماين �إىل دبي ،على ر�أ�س �شاب طموح
ميل�ؤه الف�ضول يف معرفة �أ�سرار الت�صوف و�سر �ضرب الدبو�س عند الطريقة الرفاعية
الأحمدية ،هذا ال�شاب هو حمدان املعمري� .إذ مل يكن يف عمان من ي�ضرب بالدبو�س �إال
فئة قليلة جدا منغلقة على نف�سها .وفئة ت�ضرب عن طريق ممار�سة اجلن.
( )85م�صدر �سابق ،رواد املالد.
( )86من �سكان دبي ،ويقيمون يف منطقة اخلوانيج.
( )87م�صدر �سابق ،مقابلة املعمري.
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يف بداياته ،ذهب املعمري يجوب بع�ض املدن العربية باحثا عن "الطريقة
الرفاعية لطعن احلديد"� ،أو ما ي�سمى �ضرب الدبو�س .ذهب يف البداية �إىل م�صر يبحث
عن �إجازة من �شيخ ملمار�سة هذه الطقو�س .التقى ب�شيخ من الطريقة الرفاعية عند مقام
علي �أبو �شباك الرفاعي يف القاهرة .و�س�أله عن �إجازة ال�ضرب باحلديد .فقال له ال�شيخ:
"يا ابني �شيخك لي�س يف م�صر و�إمنا يف اخلليج" .ويف �إحدى املنا�سبات ،التقى املعمري
ب�أحد �أبناء الطريقة الرفاعية يف �إمارة الفجرية " حممد يو�سف �آل يو�سف " ودله على
ال�شيخ عبدالرحيم املريد.
وبد�أ املعمري يزور ال�شيخ مرتني يف الأ�سبوع قادما من عمان .وكان هو العماين
الوحيد الذي يجال�س ال�شيخ .ويذكر املعمري من كان يح�ضر عند ال�شيخ " :حممد احلداد،
وبع�ض امل�صريني وال�سوريني ،وقلة من الإماراتيني" .ويكرث الإماراتيون يف املنا�سبات
الدينية مثل املولد النبوي� ،أو ليلة الإ�سراء واملعراج .يف � 1999أعطى عبدالرحيم املريد
حمدان املعمري الأوراد العامة ،التي جتعل من املريد ابن ًا للطريقة الرفاعية وحم�سوب ًا على
ال�شيخ .هنا بد�أ املعمري يجمع ما يقرب من � 50شاب ًا عماني ًا حول ال�شيخ.
وي�شرح املعمري كيف يتم اختبار طلبة ال�شيخ ،ففي البداية يراقب ال�شيخ الطالب
يف املجل�س ويراه هل هو حمب �أم ال ،وي�ستخري اهلل فيه .ثم يعطيه �أول امتحان وهو اال�ستغفار
ثالثة �أيام – مائة �ألف مرة " ا�ستغفرا اهلل الغفور الرحيم " ،ف�إن مل يكملها وا�ست�صعبها
قال له ،قد يكون �شيخك يف مكان ما .وتنق�سم الأوراد �إىل ق�سمني :عامة وخا�صة .العامة
" :ال �إله �إال اهلل"  500مرة –  200ا�ستغفار  200 ،ال�صالة على النبي .تعطى اخلا�صة :بعد
�أن يعطى العامة بكم �سنة ،لأنها �أقوى و�أ�شد  1600يف اليوم من الأذكار والأوراد.
ظل املعمري ملدة �سنتني يلح على ال�شيخ عبدالرحيم املريد ب�أن يعطى الإجازة
يف طعن احلديد .بعدها قال له املريد "�أجزنالك" .حاول املعمري �أن يجرب هذا الطق�س
ولكنه مل ي�ستطع ،فا�ستدعى ال�شيخ �إىل عمان وقال له ،مل �أ�ستطع ال�ضرب ،فرد ال�شيخ :
" لكي تعلم ب�أنها لي�ست للعب �أو حلب الظهور �أمام العامة ،و�إمنا هذه كرامة تخرج يف حالة
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ظرفية خا�صة".
يف العام � 2000أُعطي املعمري اخلالفة "�أن يكون خليفة لل�شيخ املريد يف �إقامة
احل�ضرات� ،إقامة املوالد ،الطعن ( الطعن النف�سي والآخرين ) ،و�إعطاء الإجازة يف
الطريقة الرفاعية"(.)88
يف العام  2007رحل ال�شيخ عبدالرحيم املريد عن عمر يناهز  105عام ،ومبوته
ظهر خالف بني �أتباعه على من يتبعه.
المبحث الرابع مرحلة الركود

بعد هذا التاريخ احلافل ب�إقامة املوالد ،وجل�سات �ضرب الدبو�س ،والن�شوات
الروحانية التي كانت تعم �أرجاء �إمارة دبي .تعي�ش ال�صوفية اليوم حالة من الركود يف
ن�شاطها وفقدت الكثري من مكانتها على ال�ساحة الدينية .ويعترب رحيل ال�شيخ عبدالرحيم
املريد يف  ،2007خ�سارة كبرية باعتباره �أبرز �أعالمها التقليدين وملهميها � .إذ مبوته فقد
الت�صوف الهالة الروحانية التي كانت حتيط به وجتمع حوله الأتباع� ،سواء من املواطنني
�أو اجلاليات العربية �أوالعمانية .وما يهدد �إكمال امل�سرية و ي�ضعف �سل�سلة حركة "املريد"،
هو �أنه لي�س هناك �أحد من عائلته �أو �أحفاده اليوم لديه الطموح الديني الذي كان ينبع منه
و�أبيه عبداهلل(.)89
ر�أينا خالل م�سرية الت�صوف ،خلف عبداهلل املريد ،ال�سيد الأفغاين ،و�أدى
اخلالف على من �سيخلفه �إىل الكثري من الت�صدع داخل احلركة� .أهم �أبناء بن حميدان
�أم ال�شيخ حمدان املعمري؟ اختلفت الأقوال� ،إال �أن الراجح ب�أن خليفته من بعده يف دبي هم
�أبناء بن حميدان ،ويف �سلطنة عمان ال�شيخ حمدان املعمري .ويت�ساءل ال�شيخ عي�سى املانع
فيما يخ�ص خالفة املريد ل�شيخه قائ ًال" :ال�شيخ يجيز املريد بالأوراد امل�سندة� ،أما م�س�ألة
( )88توجد يف مكتبة املعمري يف عمان ،وي�ؤكد ذلك ابن ال�شيخ عبدالرحيم املريد ،حممد يف مقابلة له يف فيلم املريد خلالد البدور.
( )89فيلم املريد ،م�صدر �سابق.
( )90فيلم املريد ،م�صدر �سابق.
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�أن يخلفني من بعد فهذه مل �أ�سمع بها"(.)90
يبلغ �أتباع ال�شيخ حمدان املعمري اليوم ما يقرب خم�سني �شخ�ص ًا من �سلطنة
عمان ،ويقيمون املولد النبوي كل �أربعاء يف منزله.
�أبرز البيوتات التي تقيم املوالد يف دبي:
•منزل حممد احلداد القاطن يف احلمرية.
•منزل �إبراهيم ابن حميدان القاطن يف اخلوانيج.
•منزل ال�شيخ عي�سى املانع القاطن يف منطقة ال�صفا.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،هل هذا الرتاث الروحي ال�صويف قادر على ال�صمود
�أمام املتغريات االجتماعية واالقت�صادية التي تعي�شها دبي؟
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