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Abstract 
Topic of PhD Dissertation  

(Al-Hijaz in the Arabs’ Travel Literature) 

Traveling has been very nature of human being and a source of earning 

since times immemorial. Traveling experiences and observations attract every 

body's attention in the form of stories. That is why, with the passage of time, 

travelogue became a genre of literature. Like other languages Arabic is also 

rich in travelogues. 

For the Muslims, the land of Hijaz is their center for love and respect, 

because it is the place where the revelation came and the whole humanity took 

advantage of it. That is why visiting the holy places Makkah Al-Mukarramah 
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  ط

  

  

and Al-Madinah Al-Munawwarah has been the wish of every Muslim. As a 

result, Hijaz became the most frequently visited place in the world. 

As Hijaz is also a center of knowledge and trade, that is why a great 

number of travelogues were written about Al-Hijaz particularly in Arabic 

language.  

This is why I have selected the topic “Al-Hijaz in the Arabs’ 

Travel Literature”.  

I have divided this thesis into Abstract, Preface, five chapters, Bibliography 

and list of contents.  

First chapter talks about the importance of literature of travelers and it has five 

sub-chapters. 

Second chapter is about Hijaz and it has three sub-chapters. 

Third chapter is about Arab and non-Arab travelogue writers who 

wrote about Hijaz. 

Fourth chapter discusses political, economic and religious 

overview of Hijaz in the light of travelogues. 

Fifth chapter has three sub-chapters and talks about the styles of 

travelogues.  

 

 

 

 

 

هداء   ا
أخرج اإلنسانية من الظلمات إىل النور ومن الضاللة إىل  الذي  إىل

  نيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم سيد الكونني والثقلني .الاهلداية، 



  
  ي

  

  

يـــــة العلـــــم والتـــــدريس، والـــــذي علمـــــين أالـــــذي رفـــــع ر  محـــــه هللاوالـــــدي ر  وإىل
ر قــربه بنــور اجلنــة هــم نــوِّ برتبيــيت وشــجعين علــى حتصــيل العلــم. اللَّ  الصــالة والقــرآن وعــين

ض اجلنة.   والقرآن واجعل قربه روضة من ر

اليت سهرت علّي وربتين، و عطفت علّي وأحبتين و ما نسيتين  أمي وإىل 
خلري.دعيتها، واليت نصح   تين دائما 

اليت حتملت أعباء األسرة وتربية األوالد وحدها طوال  زوجيت العالية وإىل 
لدراسة والبحث.   مدة انشغايل 

ابنيت منيبة وابين حممود اللذان عانيا طوال فرتة انشغايل من بُعدي  وإىل
  عنهما. 

  
  

  

  كلمة الشكر
هذا البحث املتواضع. الذي يسر يل مهميت وأعانين على إجناز  أمحد هللا 

  وبعد !  
  :  قال هللا 
   

     
  ) 7(سورة إبراهيم، رقم اآلية/



  
  ك

  

  

أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل كل من مّد إيل يد  مطبقًا بقول هللا 
ور عميد الكلية العون يف هذا البحث ، وخباصة  األستاذ الدكتور السيد علي أن

  اللغات الذي مل يبخل علي مبشورته وتوجيهه ونصحه أثناء كتابة البحث . 
كما أتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان لسعادة الدكتور كفايت هللا مهداين 

يد العون واملساعدة يف كل  ة اإلشراف على هذا البحث وقدم إيلّ الذي محل مسئولي
طيلة فرتة إعداد هذا البحث، فجزاه هللا عين  مشكلة ومل يبخل بتوجيهاته ونصحه

  خري اجلزاء.
لشكر والتقدير إىل أخي عبداحل دشاه وعبداحملي  يكما يسرين أن أتقدم 

الدراسة  حتصيلدشاه اللذين ساعدا يف سبيل دراسيت ودائمًا شجعاين على 
جلزاء يف الدنيا والتعليم، فأسأل هللا هلما أن حيفظهما من كل بالء وأن جيزيهما خري ا

  واآلخرة.
  
  
  
  
  

  مصطلحاترموز و
      :   ت القرآن الكرمي .آللالقوسان املزخرفان خمتصان هذان  

  .ةالشريف ةألحاديث النبويلان خمتصالقوسان املعقوفان هذان   :   ]  [
  . النص واألقوال بني لتفصيل اجململ، وأرقام احلواشي، انقوسال انهذ  :   ) (

     :   اآلية بني اآليتني .عالمة  
  املنقولة. لالقتباساتالتنصيص  تاعالم  :   "  " 

  .استمرار القول  :  ...
  رقم الصفحة.  :  /ص



  
  ل

  

  

  لد.اجملرقم   :  /ج
  .رقم احلديث  :  /ح

  رقم العدد للمجالت واجلرائد وغريها.  :  ع/
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ر  قاحلمد هلل الذي فرض احلج إىل البيت احلرام، وشوّ  القلوب إىل تلك الد

، فقدم الناس إىل البقاع املقدسة  الفخام، وأجاب دعوة شيخ األنبياء إبراهيم 
م داعي الشوق واحلنني: هلموا إىل صات املطهرة ممتثلني، رـَ راغبني ، والعَ  يهتف 

  ملقربني، ومهوى أفئدة الصاحلني. مطاف النبيني، ومتنزل املالئكة ا
ر تلك املنازل املقدسة من شوائب الوثنية، والصالة والسالم على من طهّ 

م الرسالة اإلبراهيمية، لشرائع إىل ما كانت عليه أ فاقتفى حجته كل راغب  وعاد 
  يف األجر واحلسنات. وبعد! 

واالقتصادية  االجتماعيةإن للرحلة أمهية يف جمال املعلومات اجلغرافية و 
، والرحالت تعدُّ مصدرًا من رت أثرًا عميقًا يف األدب العريب، والرحالت أثواألدبية

ً للمؤرخ واجلغرايف على حد  املصادر التارخيية األدبية واجلغرافية . وكانت الرحلة عو
م ومعاينتهم و سواء، إذ أن أغلب اجلغرافيني املسلمني كانوا رحالة  سجلوا مشاهدا

كيد لألقال يم املختلفة اليت وطئوها. فقد كان للرحلة دور يف صقل منهج هؤالء و
لتايل إىل اتساع أفق صاحبها لكثرة  ملشاهدة واملالحظة وأدت  الوقائع واألحداث 
لعلماء وأصحاب املعرفة فجاءت بذلك يف أسلوب أديب  ما زار من البلدان واختلط 

   رفيع. 
خصوصية  اذلو من ألوان األدبية الرفيعة  ومع مرور الزمن اعتربت الرحلة

متيزه عن غريه من األلوان األدبية النثرية األخرى، فهو ــــ وإن كان ـــ يتفق مثًال مع 
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، فإنه  الرواية يف اإلفادة من املعطيات الفنية، ويشاكلها يف السرد والوصف أحيا
صد الواقع كما هو، دون خيتط له خطًا متميزاً، إذ جيمع إىل جانب ما سبق عناية بر 

اللجوء إىل اخليال إال يف إطار حماولة اختيار األسلوب، وتقدمي الواقع يف ثوب أديب، 
وهو إىل ذلك يقدم املعلومة يف ثوب أديب، حىت ليمكن أن نعد الفائدة واملتعة، 

  وجهني لعملة واحدة، هي " أدب الرحلة " . 
تتوفر لغريه يف األلوان األدبية إن " أدب الرحلة " مينح الرحالة حرية قلما 

األخرى، وهي حرية تتمثل يف اختيار املشاهد، ورصد احلوادث، مما ميكنه غالبًا من 
حلية، كما ميكنه أيضًا من اإلفادة من ثقافاته املختلفة، تلوين أساليبه، وموضوعاته الرِ 

  وقدراته اإلبداعية ، نثراً وشعراً. 
ين قامت رحلتهم على أساس التزود وكان من بني الرحالة رجال علم ود

لعلماء يف مراكز احلضارة اإلسالمية كما كان من بينهم رجال شغفوا  لعلم وااللتقاء 
م.    لسفر وكانت املغامرة واستكشاف اجملهول دافعاً لرحال

والرحلة لطلب العلم واالستفادة من علماء احلجاز، وأداء فريضة احلج من 
رة البيت احلرام أهم العوامل اليت دفع ت الرحالة إىل احلجاز وخباصة إىل مدنه لز
   .الصالة والسالمواملسجد النبوي عليه 

منطقة احلجاز من أهم املناطق يف العامل اإلسالمي لدى املسلمني تعترب و 
حيث إن بالد احلجاز تركت أثرًا عظيمًا يف نفوس املسلمني، إذا احتوت أرضه 

خري البشر على  هبط الوحي حيث نزل جربيل األمني الطاهرة على مكة املكرمة م
رت األنظار، وأدهشت العقول، وكذلك توجد  عظم معجزة  وخامت األنبياء والرسل 

   :  قال هللا الكعبة املشرفة اليت جعلها هللا قبلة املسلمني. 
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   )1(   
ين املدن املقدسة  ين واحتوت أرض احلجاز على املدينة املنورة  ومسجدها 

واملدينة حرم مثل مكة كما يف حديث النيب  .اليت تشد الرحال إليهااملساجد الثالثة 
 عبد هللا بن زيد  عن عن النيب  ]  َتُ مْ رَّ حَ ا وَ ھَ ا لَ عَ دَ كة وَ مَ  مَ رَّ حَ  یمَ اھِ رَ بْ إِ  نَّ أ 

 مَ یْ اھِ رَ بْ ا إِ عَ ا دَ ل مَ ثَ ھا مِ اعِ صَ ا وَ ھَ دِّ ي مَ ا فَ عوت لھَ دَ كة وَ یم مَ اھِ رَ بْ إَ  مَ رَّ ا حَ مَ ة كَ نَ یْ دَ المَ 

   )2(] مكةم لِ َال السَّ  ھِ یْ لَ عَ 
وهي املدينة ف دينتني أرض احلجاز حتتوي مدينة الطائاملإلضافة إىل هاتني 

حلرمني أيضاً يف  اليت دعا النيب  ألهله  شفاعته  أوليةألهلها ، وأن هللا تعاىل قرنه 
ة امَ یَ م القِ وْ ھ یَ ع لَ فَ شْ أَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ : [  على غريهم ممن ليس من أهل احلرمني، فقد قال 

   )3(] فاِئ الطَّ  لُ ھْ أَ ة وَ نَ یْ مدِ الَ  لُ ھْ أَ كة وَ مَ  لُ ھْ ، أَ 
 النيب  زارهاة إىل كثري من األماكن املختلفة يف منطقة احلجاز واليت إلضاف

رخيية   أسرعت. كانت الفيصل بني احلق والباطل، ولذلك فقد ضم احلجاز مناطق 
  نفس كل مسلم ملعرفتها. 

فاحلجاز كان وال يزال وسيظل إن شاء هللا مركزًا لتجمع املسلمني من خمتلف 
م، لذا ُعد من أقوى مراكز نشر الثقافة أقطار املعمورة يتجهون إل نظارهم وأفئد يه 

  اإلسالمية بني األقطار املختلفة وحمط رحال العلماء واملتعلمني. 
ملا كنت مقيمًا يف مكة املكرمة ألجل الدراسة يف جامعة أم القرى فقد قرأت 

لتحقت وجتولت يف مدن احلجاز. وملا رجعت إىل بلدي واعديدة الاحلجازية الرحالت 
د جلامعة الوطنية للغات احلديثة اجستري اللغة العربية فمنذ مرحلة امليف  سالم آ

م   رغبيت أن أكتب عن احلجاز وأخريًا وجدت الفرصة واخرتت كانت تلك األ

                                                 
 .144سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(

 2022صحيح البخاري، ح/)  2(

 .القرىضمن رواه أبو حممد القاسم بن عساكر عن عبداملالك بن عباد بن جعفر، ونقله عن احملب الطربي )  3(
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ومن  " احلجاز يف أدب الرحلة العريب" موضوع البحث لنيل درجة الدكتوراه 
  :يار هذا املوضوعاختين إىل تالعوامل األخرى اليت دفع

 مكانة احلجاز الدينية، فهي حتتل مكانة عالية لدى املسلمني مجيعاً. .1

 واملدينة املنورة الوحي مهبط احلب الشديد للحجاز ألن فيه مكة املكرمة .2
 وبعده. قبل موته  مسكن نبينا وسيد حممد 

مكانة منطقة احلجاز الدينية فهي حتتل مكانة سامية يف قلوب املسلمني،  .3
  وكل من يزورها ويستطيع أن يكتب فهو مل يتأخر يف تدوين رحلته املقدسة. 

 الرغبة الشديدة يف دراسة األدب العريب وتدريسها.  .4

 .ساليب أدبية خمتلفة مرحالالرحالني  تدوين .5

خبار البلدان والتاريخ.  هوييت قراءة الرحالت والروا .6 ما وسيلة التطلع    ت أل
وبعد املوافقة على موضوعي املقرتح من العميد الدكتور سيد علي أنور مث 
املشرف على حبثي الدكتور كفايت هللا مهداين وضعت خطة البحث اليت تشمل على 

ب حيتوي على فصول مقدمة ومخسة أبواب   ونتائج البحث وفيما يلي عديدةوكل 
 :  تفاصيل اخلطة

  اإلهداء
  الشكر والتقدير

  املقدمة
ول :     أدب الرحلة وأھمیتھ  الباب ا

  ویشتمل ھذا الباب على خمسة  فصول:      
ً  الفصل األول :      الرحلة لغة واصطالحا
  الرحلة العربیة قبل اإلسالم وبعده الفصل الثاني:   
  تقالید السفر وآداب الرحلة  الفصل الثالث :  

  أدب الرحلة ، أھمیتھ، ونشأتھ وتطوره    : رابعالفصل ال
  أدب الرحلة في األدب العربي الحدیث   :  الفصل الخامس

   الحجاز الباب الثاني :
  وفیھ ثالثة فصول :      
  الحجاز لغة واصطالحاً وموقعھ وحدوده     الفصل األول :  
  الحجاز عبر العصور  الفصل الثاني :   
  جازأھم مدن الح  الفصل الثالث :   

   أھم  الرحالة  العرب وغیرھا  الباب الثالث :
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  ویتكون ھذا لباب من أربعة فصول 
  التعریف بأھم الرحالة العرب   :  الفصل األول
التعریف بأھم الرحالة غیر العرب إلى    : الفصل الثاني

  الحجاز.
  التعریف بأھم الرحالة العرب إلى الحجاز   :  الفصل الثالث

عریف بأھم المؤلفات في أدب الرحلة الت    الفصل الرابع :
  إلى الحجاز.

  رب وغیر العربالحجاز عند الرحالة الع   الباب الرابع :
  وفیھ ثالثة فصول :      
  الجوانب الدینیة والتاریخیة    الفصل األول :   
  الجوانب الجغرافیة واالقتصادیة الفصل الثاني:   
  الجوانب االجتماعیة  الفصل الثالث :   

الدراسة األسلوبیة  ألھم الرحالت إلى    مس :الباب الخا
  الحجاز
  وفیھ ثالثة فصول :       
  الصورة الفنیة    الفصل األول :   
  الصورة القصصیة  الفصل الثاني:   
  الصورة األدبیة  المتمیزة  الفصل الثالث :   
  نتائج البحث    
  التوصیات واالقتراحات    
  الفھارس الفنیة    

راسة حتقيقية ألدب الرحلة وبالد احلجاز مث ومنهجي يف هذا البحث هو د
م وأخرياً ني الِ أحاول أن أعرف أهم الرحّ  م ورحال إىل احلجاز خاصة من حيث حيا

  الفنية واألدبية.  ثأقدم دراسة حتقيقية عن الرحالت احلجازية من حي
   يف حبثي هذا: استخدمتهاواملراجع اليت وفيما يلي أعرض أهم املصادر 

صة مكة املكرمة واملدينة املنورة حلجاز وخبااريخ يف  ة املصادراستعنت بعد
   ما يلي: . وأكتفي بذكر أهم املصادر واملراجع يفوكتب أدب الرحلة خصوصاً ، عموماً 

  منها يف أدب الرحلة : استفدتفمن املصادر اليت 
  أدب الرحلة عند العرب للدكتور حسين حممود حسني .  .1
زية للدكتور حممد بن حسن بن عقيل موسى املختار من الرحالت احلجا .2

 الشريف. 

لفؤاد قنديل ، وهذا الكتاب وجدته من يف الرتاث العريب أدب الرحلة  .3
 أحسن الكتب يف أدب الرحلة.
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 الرحالت للدكتور شوقي ضيف . .4

ريخ مكة املكرمة منها استخدمتهاوأما املصادر اليت     : يف 
ريخ البلد األمني وش .1 خبار البلد احلرام العقد الثمني يف  فاء الغرام 

ن من أهم املصادر اليت كتبت يف أخبار  لتقي الدين الفاسي . والكتا
  مكة املكرمة . 

خبار أم القرى لنجم الدين عمر بن حممد بن فهد. .2  إحتاف الورى 

ر، حملمد بن عبدهللا حممد بن أمحد أخبار مكة وما جاء فيها من اآل .3
 األزرقي الغساين.

مكة يف قدمي الدهر وحديثه، لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إسحاق أخبار  .4
  الفاكهي. 

ا  .5 حتصيل املرام يف أخبار البيت احلرام واملشاعر العظام ومكة واحلرم ووال
 الفخام ، للشيخ حممد بن أمحد بن سامل بن حممد املالكي املكي. 

ريخ املدينة املنورة منها  استفدتواملصادر اليت    : منها يف 
أخبار مدينة الرسول املسمى الدرة الثمينة حملمد بن حممود ابن النجار.  .1

  وكتابه من أحسن املصادر يف املدينة املنورة. 
 املدينة املنورة درة املدائن ، للدكتور خمتار حممد بلول .2

 املدينة بني املاضي واحلاضر، إبرهيم بن علي العياشي  .3

   :ي مجيع الرحالت احلجازية ، منها هفوأما الرحالت املفيدة يف حبثي هذا ، 
  تذكرة األخبار عن اتفاقات األسفار ، املعروف بـ " رحلة ابن جبري " .  .1
 رحلة ابن بطوطة  .2

 رحلة العبدري واملعروفة أيضاً بــرحلة املغربية .  .3

ارتسامات اللطاف يف خاطر احلجاس يف أقدس مطاف، املعروفة برحلة  .4
 احلجازية لشكيب أرسالن . 

  إىل احلجاز لعبدالقادر املازين. رحلة  .5
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وهللا أسأل أن يوفقين يف هذه الدراسة القيمة وأن جيعل عملي خالصًا لوجه 
  ، إنه ويل التوفيق وهو نعم املوىل ونعم النصري. هللا 

  
   

  طالب فصل الدكتوراه
  .حافظ محمد بادشاه



  
  

      

ولالباب    ا
  أدب الرحلة وأھمیتھ

ً       :الفصل األول    الرحلة لغة واصطالحا

  الرحلة العربیة قبل اإلسالم وبعده      :الفصل الثاني 

   تقالید السفر وآداب الرحلة      :الفصل الثالث 

 أدب الرحلة ، أھمیتھ ، ونشأتھ وتطوره      :الفصل الرابع 

  حدیثأدب الرحلة في األدب العربي ال      :الفصل الخامس 
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والرحلة راسخة يف طبيعة اإلنسان، فمن العدم إىل  ،إن اإلنسان ولد راحالً 

األوىل، ومن اجلنة إىل سطح األرض الرحلة الثانية، ومن  الوجود كانت رحلة آدم 
يف سفينة ويف  يف السفينة، ورحلة يونس  الرحالت األولية األخرى رحلة نوح 
ته سارة إىل مصر، وبعدها إىل مكة مع زوج بطن احلوت، ورحلة سيد إبراهيم 

من مكة إىل املدينة، ومجيع  ، ورحلة سيد حممد  املكرمة مع طفلهما إمساعيل 
  هذه الرحالت مسجلة يف الكتب املقدسة. 

 ً وسأواصل الكالم فيما بعد ولكن أوًال علينا أن ننطلق إىل مفهوم الرحلة لغو
  واصطالحياً .

  الرحلة لغة 

ر يف لسان العرب عن الرحلة : " الرحلة يف اللغة الرتحيل يقول ابن منظو 
   )1(واالرحتال مبعىن اإلشخاص واإلزعاج، يقال رحل الرجل إذا سار "

فالرحلة هنا مبعىن السري والضرب يف األرض وجاءت الرحلة مبعىن االرحتال 
لة اسم والرح ،أي االنتقال من مكان آلخر " والرتحل واالرحتال االنتقال وهو الرحلة

  لالرحتال" . 
دها اإلنسان " الرحلة وجاءت الرحلة أيضًا مبعىن اجلهة اليت يقص

خذ فيه وتريدهوالرحلة االرحتال.  أنتم رحليت أي ، تقول لضم الوجه الذي 
، كما تطلق الرحلة أيضًا على السفرة الواحدة " الرحلة "الذين أرحتل إليهم
   )2(السفرة الواحدة" . 

م الوسيط ذكروا عدة معان حتت مادة رحل حيث قالوا: وأصحاب املعج
عن املكان رحال ورحيال وترحاال ورحلة سار ومضى والبعري رحال ورحلة جعل رحل "

عليه الرحل فهو مرحول ورحيل وعاله وركبه ويقال رحل فالن مبكروه ورحله بسيفه 
صرب على  عاله به ويف احلديث ( لتكفن عن شتمه أو ألرحلنك بسيفي ) وله نفسه

                                                 
   .276، ص/ 11) لسان العرب البن منظور األفريقي املصري، بريوت دار صادر ج/1(
  .264، ص /1،  ج / 1398ب العلمية ) املصباح املنري ألمحد بن علي املقري الفيومي  بريوت ،دار الكت2(
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( أرحل ) فالن كثرت رواحله فهو مرحل واإلبل مسنت بعد هزال فأطاقت ، أذاه
( ،  الرحلة وفال جعله يرحل واإلبل راضها حىت صارت رواحل وفال أعطاه راحلة

يستقرون يف مكان ،  ( الرحال ) العرب الرحال الذين ال،  الرحال ) صانع الرحل
( الرحالة ) الكثري الرحلة ( ،  وينبت املرعى وحيلون مباشيتهم حيث يسقط الغيث

( الرحل ) ما يوضع على ظهر ،  ( الرحل ) العرب الرحل الرحال،  والتاء للمبالغة )
البعري للركوب وكل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغريه ومسكن اإلنسان وما 

ث ويف احلديث ( إذا ابتلت النعال فالصالة يف الرح ال ) ( ج ) يستصحبه من األ
( الرحلة ) االرحتال ( ج )  أرحل ورحال ويقال حط فالن رحله وألقى رحله أقام

رحل ويف التنزيل العزيز ) رحلة الشتاء والصيف ( وكتاب يصف فيه الرحالة ما رأى 
( الرحلة ) ما يرحتل إليه يقال الكعبة رحلة ،  وبعري ذو رحلة ذو قوة على السري

 امل رحلة يرحتل إليه من اآلفاق ويعرب ذو رحلة قوة على السرياملسلمني وأنتم رحليت وع
   )1(" ( الرحول ) كثري االرحتال والراحلة، 

دي يف القاموس احمليط : "  لضم والكسر أو الرُّ وقال الفريوز آ ْحَلُة 
لضم : الَوْجُه الذي تـَْقِصُده والسَّْفَرُة الواحدُة . والرَّحيلُ لكسر كَأمٍري :   : االْرِحتاُل و

اسُم اْرِحتاِل القوِم وَمْنزٌِل بني مكَة والَبْصَرِة . وراحيُل : أُمُّ يوسَف عليه السالُم . 
: َظْهرُه بعَد َضْعٍف و االِبلُ  ورِْحَلُة : َهْضَبٌة . وأْرَحَل : كثـَُرْت َرواِحُله و البعُري : َقِويَ 

 ً َنْت بعَد ُهزاٍل فَأطاَقِت الرِْحَلَة و فال : أعطاُه راِحَلًة . وَرَحَل كَمَنع : انـْتَـَقَل . مسَِ
ً بَسْيِفهِ  ْلُته تـَْرحيًال فهو راِحٌل من ُرحٍَّل كرُكٍَّع و فال    )2(" . وَرحَّ

وجد فيما ذكر آنفا يف معىن الرحلة أن الرحلة جاءت مبعىن السري 
ملكان املراد الوصول واالنتقال والوجهة أو املقصد الذي يراد السفر إليه . ومبعىن دنو ا

إليه، أو اقرتاب وقت الرحيل، وهلذه املعاين كلها كان لفظ رحلة يطلق على من انتقل 
  وهو الشخص املتنقل من مكان آلخر.من مكان آلخر ومنه أخذ لفظ رّحال : 

                                                 
ت ـ حامد عبد القاداملعجم الوسيط، )  1(   .335- 334، ص/ دار الدعوة، ر ـ حممد النجارإبراهيم مصطفى ـ أمحد الز

د) القاموس احمليط،  2(  . 394، ص/ 2ي، دار اجليل بريوت، ج/حملي الدين حممد بن يعقوب الفريوز آ
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  الرحلة في القرآن الكریم والسنة النبویة 
 وحثه على فعلها، مل يدع اإلسالم وسيلة من الوسائل اليت تفيد اإلنسان إال

لدين من أرض الشرك إىل أرض  ومنها الرحلة ، سواء أكانت الرحلة للعلم أو اهلجرة 
  اإلسالم أو احلج أو التجارة . 

ويف بداية احلديث عن الرحلة ال بد من النظر إىل أوىل الرحالت الثابتة لدينا 
 ، فقد حفل القرآن واملستقاة من أوثق وأصدق مصادر اإلسالمية وهو القرآن الكرمي

ألمثلة العديدة لكل نوع منها على الرغم من عدم ورود لفظ رحلة فيه إال  الكرمي 
   : مرة واحدة يف سورة قريش، قال 

   
  

  
   

   
   

      
 )1(   

عن الرحلة، وهي رحلة قريش التجارية. فكما  سورة قريش كلها حتدثوقد 
 هو معلوم أن أهل مكة املكرمة اجتهت أنظارهم إىل التجارة حبكم موقع مكة 

       كما
    يم عليه السالم قال تعاىل على لسان خليله إبراه

   
   

    
  
  

   
  
  

                                                 
ت /  )1(   4-1سورة قريش ، رقم اآل
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    )1(   

وعلى ضوء ذلك متتعت مكة املكرمة مبكانة عظيمة وتقاطر الناس عليها 
لرحالت  استجابة لدعوة خليل الرمحن إبراهيم عليه السالم. هذا فيما يتعلق 

  اخلارجية ، أما الرحالت الداخلية فكانت : 
 ألداء فريضة احلج بدافع ديين وكانوا يستفيدون من رحلتهم تلك يف التبادل

  التجاري حيث كانت تعقد األسواق قبل احلج وبعده. 
م واشتهر  الرحالت إىل أسواق العرب اليت أقاموها يف نواٍح متعددة من جزير

  وغريها .  وعمان )5(ودومة اجلندل )4(وجمنة  )3(وذي جماز )2(منها سوق عكاظ
ً، ومتيزت بتنافس الشعراء  يف لقد حرص العرب على إقامة هذه األسواق سنو

لتبادل السلع إظهار عبقريتهم الشعرية، إىل جانب استغالل هذه األسواق أيضًا 
ت اجلديدة، فقد عرض الرسول صلى هللا  التجارية املختلفة، والرتويج لألفكار والد

، )6(ودعاهم إىل اإلسالم والدفاع عنه عليه وسلم نفسه على العرب يف هذه املواسم ،
هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه يعرض نفسه ويف احلديث عن جابر بن عبد

 نْ ي أَ ونِ عُ نَ مَ  دْ شاً قَ یْ رَ قُ  نَّ إِ فَ  ھِ مِ وْ ى قَ لَ ي إِ ملنِ حْ ل یَ جُ  رَ َال أَ على الناس يف املواسم فيقول : [

  . )7(]  يبِ م رَ َال كَ  غَ بلُ أَ 

                                                 
   37) سورة إبراهيم ، رقم اآلية/ 1(
ومكــة ، انظــر للتفصــيل معجــم البلــدان ليــاقوت  ) ســوق عكــاظ مــن أشــهر أســواق العــرب يف اجلاهليــة بــني الطــائف2(

  . 142، ص/ 4احلموي : ج/
حيـــة كبكـــب عـــن ميـــني اإلمـــام علـــى فـــرس مـــن عرفـــة وتقـــيم فيـــه العـــرب يف 3( ) ذي جمـــاز : موضـــع ســـوق بعرفـــة علـــى 

م من ذي احلجة ، ( معجم البلدان ، ج/   ) 54، ص/ 5اجلاهلية مثانية أ
وهــو مبــر الظهــران قــرب مكــة ، وكــان العــرب يقيمــون فيــه عشــرين يومــا مــن ذي  ) اسم سوق العرب كــان يف اجلاهليــة4(

ريخ العرب قبل اإلسالم جلواد علي ، ج/    ) .380، ص/ 7القعدة ، ( املفصل يف 
) دومــة اجلنــدل : حصــن وقــرى بــني الشــام واملدينــة قــرب جبلــي طــيء ودومــة اجلنــدل ، ويكــون ســوقها خــالل شــهر 5(

ريخ ا   ) . 270، ص/ 1ليعقويب ليعقويب ، ج/ربيع األول : ( 
  ،  245، ص/ 2) سرية ابن هشام ، ج/6(
  73، ص/ 1) سنن ابن ماجة ، ج/7(
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ما قوام حياة العريب يف ذلك الوقت.  االنتقال سعيًا وراء العشب واملاء، أل
نتظام داخل بالدهم.  ً و ا سنو   فهذه الرحالت الثالث داخلية، يقومون 

ولقد لفت القرآن الكرمي االنتباه إىل فوائد وأنواع الرحالت ، وميكن إدماجها 
  يف اآليت : 

لدين من أرض الشرك إىل أرض اإلسالم، وأشهرها  .1 الرحل فرارًا 
هجرة الرسول صلى هللا هجرة املسلمني األوىل والثانية إىل احلبشة مث 

  عليه وسلم من مكة إىل املدينة ، قال هللا عزوجل : 

   
   

  
   

   
  

  
  

  
   
    
   

   )1(.  
ت كثرية ، تبني هذا الرحلة يف طلب العلم  .2 : وردت يف القرآن آ

النوع من الرحلة ، وأشهر رحلة علم وردت فيه . هي رحلة موسى 
   عليه السالم مع اخلضر عليه السالم ليتعلم منه قال تعاىل : 

   
   

  
 

  
    

  إىل هذه اآلية 

  
 

                                                 
  100) سورة النساء ، رقم اآلية/ 1(
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    )1(  ت تدل على فهذه اآل
  سعي طلب العلم من مكان آلخر . 

 ل هللا سبحانه وتعاىل : : يقو الرحلة للحج  .3
   

  
   
   

   

   )2( م ، فالدعوة حلج بيت هللا احلرم قدمية منذ أ
عليه السالم . وملا جاء اإلسالم ألزمهم به مرة يف إبراهيم خليل هللا 

   العمر للقادر على ذلك ، قال تعاىل : 

  
  
  

    
    

     )3(   

                                                 
ت / 1(   82 – 60)سورة الكهف ، رقم اآل
  27)سورة احلج ، رقم اآلية/ 2(
  97)سورة آل عمران ، رقم اآلية/ 3(
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التجارة ، وإن كان ذلك داخل  الرحلة للتجارة : لقد مهر العرب يف .4
نطاق حمدود يف اجلاهلية، فهم يرحلون رحلتني يف الصيف والشتاء 
م تبعاً  إىل الشام واليمن، ولكن بعد اإلسالم اتسع نطاق جتار
التساع دولتهم، بل لقد تعداه إىل أماكن مل يصلها غريهم ومل يكتفوا 

 تعاىل أنظارهم أن وجه هللا براً، بل ركبوا البحر أيضاً، خاصة بعد
  :، قال تعاىل)1(لذلك

   
  
 

  
   

   

 )2(   
  مفھوم أدب الرحلة 

عرف الدكتور إنعام احلق غازي أدب الرحلة نقال من إحدى معاجم 
دبية ، حيث قال: " هو جنس أديب مهمل وذو تنوع كبري وترجع املصطلحات األ

أصوله إىل العصور القدمية، وقد ساهم فيه كثري من الكتاب اخلرباء املشهورين كما أنه 
وغريهم من الناس منهم الدبلوماسيني والعلماء والدعاة واألطباء وأصحاب اجليش 

الستكشاف واملغامرات  والبحريني. وهذا اجلنس األديب يضم األعمال اليت ت تصل 
ا الرحالون اليتكما أنه يشتمل على سجل املالحظات  عن األراضي  دّو

    )3(األجنبية"
وترى املوسوعة الربيطانية حول الرحلة : "إن يف هذا النوع األديب النثري غري 
القصصي ، حيتل الرحالة نفسه املكانة أكثر من البلد الذي يزوره. ويضيف الكاتب 

                                                 
  .  291، ص/  10للقرطيب، ج/) اجلامع ألحكام القرآن 1(
  66)سورة اإلسراء ،رقم اآلية/ 2(
  . نقًال من4، ص/2010الباكستانية عند الرحالة العرب، إنعام احلق غازي، –) صورة شبه القارة اهلندية  3(

  Dictionary of literary terms and literary theory, J.A Cuddon, Penguin Book, 1999, India, P. 937. 
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 : كان الرحالة يف العصر القدمي مغامرًا أو حمبًّا للفنون أو كان راغبًا يف رؤية قائالً 
إلضافة إىل كونه كاتباً إبداعياً"     )1(املناظر األجنبية ومعرفة العادات الغريبة 

وترى الدكتورة قدسية قريشي أن الرحلة فن متفّرد بني الفنون النثرية األخرى 
شاهداته بصياغة ختّصه، وال نستطيع أن نقول إن كل وذلك ألن كل رحالة يصوغ م

رحلة توّفر متعة ولكن ميكننا أن نعترب الرحالت، من حيث العموم ، تتسم بصياغة 
   )2(أدبية جذابة" 

  وقالت عواطف حممد يوسف نواب عن أدب الرحلة والرحالة : 
لرحلة ، قد ترك موطنه ، وانتقل إىل مكان آخر، " الشخص الذي قام 

افر من موطنه وقصد جهة أخرى غري موطنه وسار إليها، لذا كان لفظ رحلة أعم وس
وأمشل ما يطلق على املسافر من مكان إىل آخر، فالرحال صفة مشتقة من الفعل 

    )3("الذي قام به وهو الرحلة .
ذكر الدكتور أنور سديد العناصر املهمة ألدب الرحلة وأود أن أخلص بعض 

  العناصر من كتابه :
  لسرد واليت جيمع الرحلة هي تلك الكتابة األدبية اليت تتميز 

ا خالل مشاهداته يف األراضي األجنبية.  الرحالة ماد

  تتضمن الرحلة األحوال واالنطباعات واملعلومات اليت ترتاكم لدى
  الرحالة خالل سفره.

  ،كلما تتمتع الرحالة بدقة النظر وعمق الفكر، كثرت تفاصيله
دي يذوب يف حتديد املنظر اجلغرايف وبيان مساته فالناظر العا

اخلارجية، واحلديث عن أهل البلد مركزًا على اإلحصائيات وما 
 شابه ذلك من املعلومات. 

  .ر السلبية واإلجيابية  تتكون الرحلة من األفكار والعواطف واآل

                                                 
)1  (Encyclopedia Brit. Macromedia London, 1985, 23/194 

 224ص/  ،ردو كے سفرنامےا)  2(

مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة ، ب، عواطــف حممــد يوســف نــوا، دراســة حتليليــة مقارنــة، ل) الرحالت املغربيــة واألندلســية 3(
ض،   .41ص/  ، 1996الر
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  يضم الرحالة عواطفه العميقة إىل األوضاع اخلارجية وبذلك يعّرب
يف قلبه، ومن هنا يتميز أسلوب الرحلة حيث يصبح  عما يدور

ً أدبياً مؤثراً.   )1(أسلو
  أغراض الرحلة

أشار فؤاد قنديل يف كتابه أدب الرحالت دوافع كثرية ولكين اخلص هنا وأذكر 
   )2(أهم األغراض والدوافع ، وميكن الرجوع للتفصيل إىل كتابه . 

دة وخمتلفة ، وهي ختتلف من الدوافع اليت حتث اإلنسان على الرحلة متعد
شخص إىل آخر ومن قوم لقوم ومن عهد لعهد آخر، ولكين هنا أبني بعض منها 

  متساوية يف مجيع األحوال .
   دوافع دينية .1

رة أماكن املقدسة تلبية لنداء الرمحن وتوبة، وتطهرياً  كان الناس يرحتلون لز
 .يم وأمال يف املغفرةللنفس من دنس الذنوب، وعهدا للسري على الصراط املستق

ومعظم الرحالت تتجه من املغرب إىل املشرق بسب وجود األماكن املقدسة فيه ، 
  وكثرة العلماء ، ومركز اخلالفة فيه. 

  دوافع علمية أو تعليمية  .2
إن طلبة العلم يريدون أن يرحلوا لغرض االستزادة من العلم يف منطقة أخرى 

الطب واهلندسة والعمارة وغريها، وجند يف كتب من العامل يف جماالت خمتلفة كالفقه و 
ار طلبا  احلديث والسري أن من الفقهاء والعلماء من كان يقطع القفار ويعرب األ
حلديث نبوي مسع به، أو جملرد التحقق من كلمة فيه، وقد فعل ذلك عبدهللا بن عباس 

والكشوف  واإلمام الغزايل وغري ذلك من العلماء وهكذا رحالت البحوث العلمية
  اجلغرافية. 
  دوافع سياسية  .3

                                                 
،  وقد ذكرها الدكتور إنعام احلق غازي  52-48 ، ص/نور سدیدادب میں سفرنامہ، للدكتور ا ردوا)  1(

  .6-5يف صورة شبه القارة اهلندية الباكستانية عند الرحالة العرب أيضاً ، ص/ 
 .  24- 18) أدب الرحالت ، ص/  2(
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ا امللوك واحلكام إىل ملوك وحكام الدول  كالوفود والسفارات اليت يبعث 
األخرى، لتبادل الرأي وتوطيد العالقات أو ملناقشة شئون احلرب والسالم أو متهيدا 

  لفتح أو غزو.
   دوافع سياحية وثقافية  .4

ر ومعرفة اجلديد من خلق الطبيعة اإلنسان حيب التنقل وتغيري اهلواء واملناظ
ملسالك والطبائع ، وقد تكون لتعرف املعامل الشهرية   والبشر، واكتساب اخلربة 

ر واملنارات واألبراج والغرائب والعجائب.    كاآل
  دوافع صحية .5

كالسفر للعالج أو االستشفاء ، أو إراحة النفس من ألوان العناء وختليصها 
ء أو طاعون .من الكدر كاالرحتال إىل ا   ملناطق الريفية وحنوها، وقد يكون هر من و
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  تقالید السفر وآداب الرحلة 
يف حياة اإلنسان ، وقد كثر من اجلنة جزءًا  إن السفر منذ خروج آدم 

م وتغّري طرق األسفار والرحالت ، ففي البداية اإلنسان يسافر  األسفار مبرور األ
ً وأصبح السفر ماشيًا فراكبًا على املواشي فاملراكب سواء أكا ً أو بر نت املراكب حبر

ً. حالي   اً جو
لسفر ، وكان النيب و واخللفاء الراشد وقد اهتم النيب   ن وخرية العلماء 

لنصائح لسفرهم . ووضع النيب  لرحالت املختلفة وأرشدهم   أرسل الصحابة 
ا ، مث اخللفاء الراشدين والعلماء أوضح تلك التقاليد  واوبين واتقاليد الرحلة وآدا

  واآلداب. 
  آداب كثرية للسفر وأذكر بعض منها :  قد ذكر العلماء

  يف آداب السفر:   حجة اإلسالم اإلمام الغزايل  قال
 وبرد نفقته تلزمه ملن النفقة وإعداد الديون وقضاء املظامل برد يبدأ أن: " أوالً 

 به يوسع قدرا وليأخذ الطيب احلالل إال لزاده خذ وال ،عنده كانت إن الودائع

 بد وال سفره يف زاده طيب الرجل كرم من عنهما هللا رضي عمر ابن قال رفقائه على

 فإنه السفر يف األخالق مكارم وإظهار الطعام وإطعام الكالم طيب من السفر يف

 يف يصلح وقد احلضر لصحبة صلح السفر لصحبة صلح ومن،  الباطن خبا خيرج
 احلضر يف وهمعامل الرجل على أثىن إذا ولذلك قيل السفر يف يصلح ال من احلضر

 أحسن ومن الضجر أسباب من والسفر صالحه يف تشكوا فال السفر يف ورفقاؤه

 قلما الغرض وفق على األمور مساعدة فعند وإال اخللق احلسن فهو الضجر يف خلقه

 واملريض الصائم الضجر على يالمون ال ثالثة قيل وقد اخللق سوء يظهر

   )1(".واملسافر
فر إذا أراد السفر فعليه سد الدين وإعداد النفقة معىن قول الغزايل أن املسا

ألسرته وإعداد زاد السفر من حالل الطيب بقدر وسعه، ولكن إذا ليس عنده نفقة 
  ألسرته أو عليه الدين وال يستطيع سده فال حاجة للسفر . 

                                                 
 107ص/  6، ج/ 1987) إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل ، دار الغد العريب، القاهرة ،  1(
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  :  وأشار الكاشاين يف حمجة البيضاء ضمن آداب السفر حيث قال
 ممن رفيقه وليكن الطريق مث فالرفيق وحده خيرج الف رفيقا خيتار أن: " نياً 

 خليله دين على املرء فإن ذكر إذا ويساعده ويعينه نسي إذا فيذكره الدين على يعينه

   )1("برفيقه إال الرجل يعرف وال
أن يكون رفيقك هي الزوجة واألوالد يف الرحلة والسفر ألن فضل األ منو 

إذا عزم سفراً  ه هي السنة ألن النيب وهذفيهم راحتك وراحة وسعادة أسرتك . 
ا ذَ إِ  انَ بي كَ النَ  نَّ ة أَ شَ ائِ عَ  نْ عَ : [ فكان يقرع بني نسائه ، كما يف حديث عائشة 

    )2( ] ھائِ سَ نِ  نَ یْ بَ  عَ رَ قْ ر أَ افَ سَ 
قَاَل َرُسوُل اهللَِّ  :َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ ف:  وحده الرجل يسافر أن عن  ى وقد

  )3(] لَْو یَْعلَُم النَّاُس َما فِي اْلَوْحدَةِ َما َساَر َراِكٌب بِلَْیٍل أَبَدًا[ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اهللَُّ 
واحلق أننا حنتاج إىل األمري والقائد ألن اآلراء ختتلف يف اجلماعة ويف تعيني 

 يف الوحدة. فإذا اخرت األمري فيسهل والطرق ومصاحل السفر وال نظام إالاملنازل 
  األمور.

  :قائالً يودع األهل واألسرة يقول اإلمام الغزايل يف األدب الثالث  أن:الثً 
 هللا رسول بدعاء الوداع عند وليدع واألصدقاء واألهل احلضر رفقاء يودع أن"

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنحيث روي عن زيد بن أرقم  وسلم عليه هللا صلى

 ھمائِ عَ دُ  يفِ  ھُ لَ  اعلجَ  ىعالَ تَ  هللا نَّ إِ ھ فَ انَ وَ خْ إِ  عْ دِّ وَ یُ لْ فَ  راً فَ سَ  مدكُ حَ أَ  ادَ رَ أَ  اذَ إِ [ قال أنه

   )4(" ] ةكَ رَ البَ 
 [: ودعين رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال قال  هريرة أيب حديثويف 

   )5( ] ھعَ ائِ دَ وَ  عَ یْ ِض  تُ ي َال هللا الذِ  عكَ دِ وْ تَ سْ أَ 

                                                 
  55ص/،  1) حمجة البيضاء، ج/  1(

 2237) سنن ابن ماجة ، ح/  2(

 5252) مسند إمام أمحد ، ح/  3(

نية على األذكار النواوية) ا 4(  125، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت ص/ مد بن عالن الصديقيحمل لفتوحات الر

 2825) سنن ابن ماجة ، ح/  5(



  
30  

  

  

بت عن أنس قال : جاء رجل إىلو  فقال  رسول هللا إين أريد   النيب عن 
يب  ]كبَ نْ ر ذَ فَ غَ وَ [قال زدين قال  ]ىوَ قْ هللا التَّ  كَ دَ وَّ زَ  الَ قَ [فزودين سفرا  قال زدين 

   )1(]تنْ ا كُ مَ ثُ یْ ر حَ یْ الخَ  كَ ر لَ سِ یَ وَ [أنت وأمي قال 

 ألجل يصلي اخلروج ووقت االستخارة صالة سفره قبل يصلي أن:"  رابعاً 

  )2(" السفر

 سفرا نذرت إين فقال النيب أتى رجال أن عنه هللا رضي مالك بن أنس عن

 امَ [ النيب  فقال أيب أم أخي أم ابين إىل أدفعها الثالثة أي فإىل وصييت كتبت وقد
 اذَ إِ  ھِ تِ یْ بَ  يفِ  نیھِ لّ صَ یُ  اتعَ كَ رَ  عبَ رْ أَ  نمِ  هللاِ  لىإِ  بَّ حَ أَ  ةیفَ لِ خَ  نْ مِ  ھلِ ھْ ي أَ فِ  دبْ عَ  فلَ خْ تَ اسْ 
 ينِ إِ  اللھم ولُ قُ یَ  مَّ ثُ  دحْ أَ  هللا وَ ھُ  لقُ  وَ  ابتَ الكِ  ةِ حَ اتِ فَ بِ  نھِ یْ فِ  أرَ قْ یَ  هرِ فَ سَ  ابیَ ثِ  ھِ یْ لَ عَ  دَّ شَ 
 زَ رَ حَ وَ  ھالِ مَ وَ  لھھْ أَ  يفِ  ھتِ فَ یْ لِ خَ  يھِ فَ  يالِ مَ ي وَ لِ ھْ أَ  يفِ  نَّ ھِ بِ  يلفنِ اخْ فَ  لیكَ إِ  نھِ بِ  بُ رَّ قَ تَ أَ 

   )3(]ھلِ ھْ أَ  ىلَ إِ  عجِ رْ یَ  تىحَ  هارِ دَ  لَ وْ حَ 
أي  )4(" ويفضل أن خيرج يوم اخلميس بكرة املنزل عن يرحل أن: "خامساً 

تون به أول النهار    .فيما 
نرى  يدعو للسفر يف البكور ويفضل يوم اخلميس، وسوف وكان الرسول 

  يبدأ رحلته يوم اخلميس.  أن معظم الرحالة حرص على أن
غامدي قال : قال رسول هللا صلى هللا عن صخر ال ويف حديث الرسول 

ُ ارِ اللھم ! بَ [عليه و سلم  ا شً یْ جَ  وْ أَ  ةً ریَ سِ  ثَ عَ ا بَ ذَ إِ  انَ كَ وَ  الَ ا قَ ھَ ورِ كُ ي بُ ي فِ تِ مَّ ك ِأل

 ارھَ ل النَّ وَّ أَ  ثَ عَ ة بَ ارَ جَ تِ  ثَ عَ ا بَ ذَ إِ  انَ كَ ا وَ رً اجِ  تَ ًال جُ ر رَ خْ ان صَ كَ وَ  ارِ ھَ ل النَّ وَّ م أَ ھُ ثَ عَ بَ 

َ فَ     )5(] ھالَ ر مَ ثُ كَ وَ  رىثْ أ
 [قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :  :قالويف حديث عن أيب هريرة 

ُ  كْ ارِ اللھم بَ      )6(]  سیْ مِ الخَ  مَ وْ ا یَ ھَ رِ وْ كُ ي بُ ي فِ تِ مَّ ِأل

                                                 
 3444) سنن الرتمذي، ح/  1(

 107ص/  6) إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل ، ج/ 2(

نية على األذكار النواوية) ا 3(  5، ح/105، ص/ مد بن عالن الصديقيحمل لفتوحات الر

 .3كام السفر وآدابه ، لعبد النيب عبداملمجيد النشابة، ص/ ) بعض أح 4(

 1212) سنن الرتمذي ، ح/  5(

 2237) سنن ابن ماجة ، ح/  6(
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  اإلكثار من املشورة" :  اً سادس
أخرج (الفقيه) عن سليمان بن داود املنقري، عن محّاد بن عيسى، عن أيب 

م يف  "عليه السالم قال: عبدهللا قال لقمان البنه إذا سافرت مع قوم فأكثر استشار
هم، وأكثر التبسم يف وجوههم وكن كرميا على زادك بينهم، إذا دعوت أمرك وأمور 

فأجبهم وإن استعانوا بك فأعنهم. واستعمل طول الصمت وكثرة الصالة، وسخاء 
النفس مبا معك من دابة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوك على احلق فاشهد هلم، 

   )1("وأجهد رأيك هلم إذا استشاروك مث ال تعزم حىت تثبت النظر
ينبغي أن يستصحب معه أشياء ، عن سليمان بن داود املنقري،  : سابعاً  

عليه السالم قال: (يف وصية لقمان البنه:   عن محاد بن عيسى، عن أيب عبدا هلل
بين سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك وسقائك وخيوطك وخمرزك, وتزود 

ابك موافقًا إال يف معصية معك من األدوية ما تنتفع به أنت ومن معك, وكن ألصح
   )2(هللا عز وجل). 

يف احلديث ونظائره يتغري حسب تغري احلاجات ونوع  ءوليعلم أن ما جا
السفر, فرمبا يستغين عن بعضها يف العصر احلاضر وحيتاج إىل أمور أخرى, فما جاء 
يف هذا احلديث ونظائره من املقررات اليت تتغري حسب تغري األزمنة وليست من 

  وانني الشرعية اليت ال ميسها التغري والتبدل.الق
ا وال تطيق ال ما حيملها فال راكبا كان إن لدابة يرفق أن: " مناً    يف يضر
  )3( الدابة"  به وتتأذى لنوم يثقل فإنه عليها ينام وال عنه منهي فإنه وجهها

 اإحدامه صدقتان ساعة النزول ويفويقول فؤاد قنديل حتت هذا األدب " 
ضة ، فضًال عناملكاري قلب على السرور إدخال والثانية الدابة، ترويح  البدن ر

  )1(والتخلص من خدر األعضاء بطول الركوب " 

                                                 
 .3يد النشابة، ص/ السفر وآدابه ، لعبد النيب عبداجمل) بعض أحكام  1(

 ) نفس املرجع 2(

 . 214، ص/ 3) نفس املرجع، ج/ 3(
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: يقول فؤاد قنديل " إن يف آداب الرجوع من السفر أن حيمل املرء  سعاً 
اللة ألهل بيته وأقاربه حتفة من مطعوم أو غريه على قدر إمكانه فهو سنة، وهو د

:  كما جاء يف حديث النيب  )2(على التفات القلب إىل ذكرهم وهو يف السفر" 
   )3(] ارةجَ و حِ لَ م وَ ھُ فَ رِ طْ یَ لْ م وَ ھِ دِ ھْ یَ لْ ھ، فَ لِ ھْ لى أَ عَ  مَ دِ قَ  مَّ ثُ  فرٍ ى سَ لَ م إِ دكَ حَ أَ  جَ رَ ا خَ ذَ إِ [

 وقد حث اإلسالم السفر والرحلة وسّهل دينه يف السفر حىت التقصري يف أداء
ح التيمم بدال من الوضوء يف حالة عدم املاء، وأجاز الفطر للصائم  الفرائض، وأ

  املسافر يف شهر رمضان.  
ألدعية املسنونة يف بداية السفر وأثناء السفر ويف منتهى  عاشراً  : الدوام 

  السفر ومن األدعية املسنونة هي : 
  بدایة السفر في  ءدعا

 فيقول هذا الدعاء:  بته لريكبهاإذا قدمت إليه دا كان الرسول   

ا ذَ إِ  انَ م كَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللا ىلَّ صَ  هللاِ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ قال : [ عن عبدهللا بن عمر 

 انَ لَ  رَ خَّ سَ  يْ الذِ  انَ حَ بْ سُ  :الَ قَ  مَّ◌ً ثُ  ، اثً َال ثَ  رَ بَّ كَ  ، فرسَ  ىلَ إِ  اجً ارِ ه خَ یرِ عِ ى بَ لَ وى عَ تَ اسْ 
َ سْ ا نَ نَّ ون، أللھم إِ بُ لِ قَ نْ مُ ا لَ نْ بْ ى رَ لَ ا إِ نَّ إِ ین وَ ِرنِ قْ مُ  ھُ ا لَ نَّ ا كُ مَ ا وَ ذَ ھَ  َھذَا اْلبِرَّ ا رنَ فَ ي سَ فِ  كَ لُ أ

ْن َعلَْینَا َسفََرنَا َھذَا، َواْطِو َعنَّا بُْعدَهُ، اللُھمَّ ،  َوالتَّْقَوى، َوِمَن اْلعََمِل َما تَْرَضى ُھمَّ َھّوِ
اِحُب فِي السَّفَِر، َوالْ  َخِلیفَةُ فِي اْألَْھِل، اللُھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَِر، أَْنَت الصَّ

   )4(]َوَكآبَِة اْلَمْنَظِر، َوُسوِء اْلُمْنقَلَِب فِي اْلَماِل َواْألَْھلِ 

   دعاء في وقت وصول المنـزل
و أَ  جٍ و حَ أَ  وٍ زْ غَ  نْ مِ  لَ فَ ا قَ ذَ إِ  انَ كَ  هللاِ  ولَ سُ رَ  أنَّ [ : بد هللا بن عمرععن 

 هللا َال لھ إِ  إِ ول : َال قُ یَ  مَّ ات ، ثُ رَ یْ بِ كْ تَ  ثَ َال ثَ  ِض رْ األَ  نَّ مِ  فْ رَ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  رُ بَ كْ یَ  رةٍ مْ عُ 
 ونَ بُ ائِ تَ  نَ وْ بُ آیِ  ر ،یْ دِ قَ  ءْ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ ھُ ، وَ  دُ مْ ھ الحَ لَ وَ  كُ لْ المُ  ھُ ھ ، لَ لَ  كَ یْ رِ  شَ ه َال دَ حْ وَ 

                                                                                                                                
 38) أدب الرحلة لفؤاد قنديل، ص/  1(

 نفس املرجع)  2(

 .1827األحاديث، جلالل الدين، ح/  ) جامع 3(

 1342) صحيح مسلم ، ح/  4(
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 ابَ زَ حْ األَ  مَ زَ ھَ ه ، وَ دَ بْ عَ  رَ صَ نَ ه ، وَ دَ عْ هللا وَ  قَ دَ ون ، صَ دُ امِ ا حَ نَ بِّ رَ لِ  نَ ودُ اجِ سَ  ونَ دُ ابِ عَ 

   )1( ] .هدَ حْ وَ 

  دخول في القریة 
  إذا أراد أن يدخل يف قرية ما فيقول هذا الدعاء :  كان النيب 

 ھِ ْیلَ ى هللا عَ لَّ د َصَمحَ ى مُ تِا أَ َمقــال [  صــهيب بــن ســنان الرومــي القرشــي عن 

ارَ یَ  ینَ ِح الَ قَ الَّ ا إِ لھَ وْ خُ دُ  دُ یْ رِ ة یُ یَ رْ م قَ لَّ سَ وَ  م اھ  نَ ْللَ ظْ أَ  اَموَ  عِ بْ السَّ اتِ اوَ مَ الَس بَّ رَ  اللھ
نَ ذَ  امَ وَ  احِ یَ الرِّ  بُّ رَ وَ  نَ لْ لَ ضْ أَ  امَ وَ  یناطِ یَ الشَّ  بُّ رَ وَ  نَ لْ لَ قْ أَ  امَ وَ  ینَ ِض رْ األَ  بُ رَ وَ  ا نَّإِ فَ  ری

َ سْ نَ     )2(] اھَ لِ ھْ أَ  رِّ شَ ا وَ ھَ رِّ شَ  نْ مِ  كِ بِ  ذُ وْ عُ نَ ا وَ ھَ لِ ھْ أَ  رَ یْ خَ ة وَ یَ رْ القَ  هِ ذِ ھَ  رَ یْ خَ  كَ لُ أ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

                                                 
 1797) صحيح البخاري، ح/  1(

 10303) سنن النسائي ، ح/  2(
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  قبل اإلسالم وبعدهالعربیة الرحلة 
ا منذ أقدم العصور متصلة  الرحلة  بتاريخ اإلنسان ، فنجدها أول رحلة قام 

   : حيث قال  اإلنسان من اجلنة إىل األرض، كما أشار القرآن إىل قصة آدم 
   

    )1( واملؤرخون أطلقوا على رحلة آدم ،  أمساء أخرى
ا رحلة مثًال النزول أو اهلبوط أو االنتقال، مع هذه األمساء ألن ، ال نبالغ إذا قلنا 

  االنتقال و ما شاكله بصفة عامة .  تشارك يف معىن الرحلةمادة 
ريخ اإلنسان إمنا  ريخ حملاوالته التعرف مث السيطرة على العامل إن  هو 

ضل أوال القو  احليوانية اليت حتول بينه وبني هذه السيطرة،  ىاخلارجي من حوله، وقد 
اإلنسانية، فتكونت القبيلة مث تكونت األمة،  واندفعت من  ىمث أخذ يناضل القو 

  إقليمها إىل األقاليم اجملاورة تكتشف آفاقاً جديدة. 
كتب املؤرخني إىل أن العرب منذ ما قبل اإلسالم كانت هلم جتارة   تشري

م عرفوا املالحة  م برا وحبرا، وأغلب الظن أ نشطة، سافروا ورحلوا خارج أوطا
لتجارة مع شعوب أفريقية يف مشاهلا وشرقها وأيضاً  واإلحبار من قدمي، وقد اشتهروا 

ما ورد يف بعض املصادر من أن  يف شرق اجلزيرة حىت اهلند وما وراءها، بدليل
ى أن يتم ذلك عن طريق  االسكندر األكرب فكر يف غزو اجلزيرة العربية، وإنه ار
سواقها يف إفريقيا واهلند، وهي  ا  موانيها على اخلليج العريب، حىت يقطع صال

لثراء، وبذلك يقطع عليهم هذه املوارد، كما أ راد األسواق الرئيسية اليت مونت العريب 
أن يقضي على سيادة العرب على اخلطوط التجارية الربية والبحرية، وحيد من االرتفاع 
يت من الشرق إىل  اهلائل الذي وصلت إليه أسعار البضائع الثمينة، اليت كانت 
أسواق مصر أو الشام حممولة على سفن عربية أو على ظهور مجال القوافل، ومن 

  )2(هناك تنقل إىل أورو . 
للعرب رحالت جتارية مزدهرة خاصة مع العراق والشام واليمن، وإن مل  كانت

تدون أخبار هذه الرحالت تدوينا خاصا شامًال هلا أو جامعا، اللهم إال ما ورد 
                                                 

 .38م اآلية/ ) سورة البقرة، رق 1(

ريخ العرب قبل اإلسالم، د. جواد علي ، ج/ ) 2(  .1970، دار العلم للماليني بريوت  76، ص/ 8املفصل يف 
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متناثرا يف قصائد الشعر وكتب اللغة، وعن بعض هذه الرحالت يذكر القرآن الكرمي 
   رحالت قريش الشهرية. 

   
  

   
   

   
   

    )1( .  
وكل هذه رحالت بدأت ضيقة، مث اتسعت مع مر الزمن ، يقول شوقي 

أعجزته الرحلة ، ختيل رحالت غري حمسوسة  اإلنسان ُولد راحًال، وإن نإ"ضيف : 
ً يف األساطري األوىل، كما جنده ماثال يف احلروب  يف عامل اخليال، وجند ذلك مبثو

   )2(، وما سطره امللوك األول يف مصر وغري مصر ." والفتوح القدمية 
إذا فكر يف قول شوقي ضيف فيظهر لنا أن اإلنسان يف احلقيقة رحاًال ، 

م وبتغري دتالومنذ و  ه حىت أن ميوت كان يف رحالت دائبة ، تتعد أشكاهلا مبرور األ
دنيا البشر، الظروف واألحوال، بل إن حلظات ميالده تعد رحلة من رحم األم إىل 

وما وفاته ودفنه إىل رحلة ينتقل فيها من دنيا البشر إىل رحم األرض متهيدًا لرحلة 
ور، وهناك رحالت أخرى متباينة على طريق ائية وسرمدية تبدأ يوم ينفخ يف الص

العلم من مرحلة إىل مرحلة، وعلى طريق النضج من عمر إىل عمر، ويف إطار 
التشكيل االجتماعي هناك رحلة من العزوبة والفردية إىل الزواج وتكوين األسرة، 
وهناك رحالت داخل الوطن، كاالنتقال من قبيلة إىل أخرى أو من القرية إىل املدينة 
أو من البدو إىل احلضر، ورحالت من داخل الوطن إىل خارجه، وتتسع مساحة 

  إىل القمر والكواكب.  احلركة ومتتد الرحلة لتصبح رحلة من األرض
يقول شوقي ضيف يف كتابه الرحالت : " ويف ثبت الرحالت العربية تربز 

د العرب رحالت حبرية، رويت عن التجار واملّالحني وهواة البحار، وهي تبدأ عن

                                                 
ت /  )1(   4-1سورة قريش ، رقم اآل
  3) الرحالت لشوقي ضيف ، دار املعارف القاهرة ،  ص/  2(
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جر يسمى سليمان ، قذف بنفسه يف جلج احمليط اهلندي واهلادي ، مث  مبغامرات 
تتسع فتشمل مغامرات أخرى يف البحرين األمحر واألسود ويف احمليط األطلسي أو حبر 

   )1(الظلمات" 
ا وأمساكها  تتضمن هذه املغامرات كثريا من املعلومات عن البحار وحيوا

الذين يسكنون على شواطئها. ويصاغ ذلك يف أسلوب قصصي  وأصدافها واألقوام
ً أخرى. ً، وينشئ لنا عوامل خيالية أحيا   بديع، يؤكد الواقع أحيا

يف عهد " بونت " وهناك الدالئل اليت تشري إىل رحلة حبرية رمسية إىل بالد 
ية خوفر فرعون مصر، الذي حكم حوايل األلف الثالثة ق . م ، وهناك الرحلة البحر 

ق . م  1500يف حوايل " بونت " الشهرية يف عهد امللكة حتشبسوت إىل بالد 
السترياد البخور والعطور، وهناك إشارات إىل رحلة حبرية إىل الشام وجزر البحر 

ق.م،  3200األبيض حوايل األلف الرابع قبل امليالد، متت يف عهد سنفرو سنة 
ستحضار األخشاب الالزمة سفينة، وقد كلفها امللك  40وكانت مؤلفة من 

   )2(لصناعة السفن. 
وكان للفينيقيني رحالت حبرية كبرية خاضوا فيها عباب احمليط األطلسي 
وحّطوا رحاهلم يف اجلزائر الربيطانية، وأقاموا مستعمرات هلم على طول حبر الروم يف 

سود ويف اجلنوب ويف أسبانيا. وَخَلفهم اإلغريق يقيمون مستعمرات هلم يف البحر األ
حبر الروم، وقد عُنوا عناية واسعة بوصف البلدان واألقاليم اليت زاروها ، وقدموا لنا  
ن وراء البحار  كثريًا من املعارف اجلغرافية، وهم أول من قال بكروية األرض و

  واحمليطات عوامل مسكونة، تقطنها شعوب خمتلفة. 
الة عرفه اإلغريق " أشار شوقي ضيف إىل أكرب رحلة قائًال : " وأكرب رح

هريودوت" الذي زار مصر وقربص وفينيقيا وآشور وإيران وتوغل يف الشمال إىل 
رخيه الكبري . وخلفه  رات أو الرحالت  البوسفور ، وأودع مشاهداته يف هذه الز
خبار األمم اجملاورة، ولعل أمههم "  طائفة من مؤرخي اإلغريق حفلت كتبهم 

                                                 
 3) نفس املرجع، ص/  1(

 6) نفس املرجع، ص/  2(
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رك" الذي عن بتاري ن والرومان ، ومنه استمد شكسبري كثريًا من بلو خ اليو
   )1(" مسرحياته. 

ويشري شوقي ضيف إىل الرحالت الربية والرحالت يف القوافل ، فيقول: " أما 
   )2(الرحالت يف األمم والبلدان عن طريق الرب ويف القوافل فهي كثرية كثرة مفرطة" 

عض البلدان العربية كمصر، والرحالت الربية متنوعة ، فمنها ما يقف عند ب
ء بعيد كعامل البلغار وأوربة الشرقية، أو  ومنها ما يتجاوز حدود العامل العريب، إىل عامل 
عامل اهلند والصني، أو عامل السودان وإفريقية الوسطى، ويف كل هذه العوامل يكتب 

ألسطورة.  خليال واحلقيقة    الرحالة مبخيلة القصاص الذي يسند الواقع 
م، واليت  وهناك الطرق الربية يف اجتاه جنوب القارة إىل بالد كوش وبالد 
تدل على تنظيم رحالت، اختذت هذه الطرق سبيال لبلوغها أهدافها سواء للتجارة 
ة   أو للبحث عن الفارين أو للبحث عن منابع النيل، ومثل هذه الرحالت مشا

يا الصغرى، ولكنها مهما بلغت كانت تتم بني العراق وبالد فارس وبني الشام وآس
لرحلة بعد اإلسالم، ألن العامل املعمور  من احليوية واالزدهار فال جمال ملقارنتها 

  آنذاك اختذ شكال آخر وانتقل إىل عصر جديد. 
  الرحلة بعد اإلسالم 

رزاً يف التجارة سوء أكانت التجارة برية  إن العرب قبيل اإلسالم سامهوا دوراً 
م إىل شواطئ السند واهلند وجزيرة سيالن، حىت  أو البحرية ، وارحتلوا مبنتجا

زع البطاملة  ن الدولة الساسانية، و أصبحت للفرس اليد الطوىل على العرب إ
والرومان العرب النفوذ على احمليط اهلندي والبحر األمحر والبحر األبيض، وخنلص من 

عن هذه البالد ، ومتتع مالحوهم  هذا مجيعه أن العرب حصلوا معارف كثرية وخربات
  مبهارات عالية ردحاً من الزمن.

وعندما ظهر اإلسالم وأطل على اجلزيرة العربية نوره، كان القرآن الكرمي 
معجزة اإلسالم الكربى، وكلمة هللا إىل البشر كافة داعيا يف مواضع عديدة إىل السفر 

                                                 
 8ع، ص/ ) نفس املرج 1(

 5) نفس املرجع، ص/  2(
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    والرتحال والضرب يف األرض. يقول هللا 

    
   

  

   )1(   
   :    وقال 

   
  

   
   

    )2(   
     وقال هللا 

   
   

       )3(   
ت متعددة مبا يدل على أن العرب كانوا على علم  وجند كلمة الفلك يف آ

جروا واصطادوا من خريات البحر.  م صنعوا السفن وأحبروا و   ا ، أل
   :  قال هللا 

    
   
    

      )4(   
   :   وقال 

  
  
  

   
   
   

    

                                                 
 11) سورة األنعام، رقم اآلية/  1(

  15) سورة امللك ، رقم اآلية/  2(
 109) سورة يوسف ، رقم اآلية/  3(

 66) سورة اإلسراء، رقم اآلية/  4(
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   )1(   
   :   وقال هللا 

  
   

   
   

    
   

    
   

    )2(   
   :   وقال 

   
   

    
    

  
   
   

   
  

    )3(   
 :   وقال

   

                                                 
 164) سورة البقرة، رقم اآلية/  1(

 32) سورة إبراهيم، رقم اآلية/  2(

  12) سورة فاطر، رقم اآلية/ 3(
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 )1(  
ت تذكر عن جماهل الرب والبحر، اليت يعرف العرب جانبا  ت أخر وهناك آ

ا ـ وكان بعضهم خيشى البحار ـ كما يعرفون أيض ا: من ظلما   اً ما ينالونه من خريا
   :    قال هللا 

  
   
   

   
     

      
)2( .  

  :  قال 

  
   
  

  
   

   

   )3(   
ت أن هللا  توجه بدعوات صرحية إىل املسلمني للسعي  فوجد يف هذه اآل

ا جتارة أو صيداً، يف األرض والسري يف ال رب وركوب الفلك وخوض البحار واالنتفاع 
خلريات مث  وقد كانت تلك الدعوات تشجيعًا هلم على حتمل مشاق السفر، انتفاعًا 
بعد ذلك تدريبًا على محل الرسالة ونشر الدعوة، ولن تبلغ الرسالة كافة اخللق إال 

ألمصار شرقاً وغر    ً. لسفر وقطع املسافات والطواف 
  الرحلة ألجل الحج في اإلسالم

وكانت إحدى أسس اإلسالم اخلمسة هي حج البيت ملن استطاع إليه 
   :   سبيال، فقال 

                                                 
 41) سورة يس ، رقم اآلية/  1(

 63) سورة النمل، رقم اآلية/  2(

 70) سورة اإلسراء، رقم اآلية/ 3(
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   )1(   
فاحلج فريضة على كل مسلم، إذا استطاع إىل ذلك سبيال، وال يكتمل إسالم 

   املرء دون احلج.
وقد أقدم املسلمون على تلبية هذه الدعوة الكرمية بكل محاس، ينفقون يف 
سبيلها كل مرختص وغال، وقبل أن حيني موسم احلج بشهور تتحرك القلوب منطلقة 

  إىل البيت احلرام، مث يركب احلجيج الدروب الطويلة يف اجتاه مكة واملدينة. 
وصول إىل األماكن ومن حق احلاج على سله أن يبني له خري الطرق لل

املقدسة، ويشرح له املخاطر ليستعد هلا، ويعرض عليه ما ميكن أن يلقاه من مصاعب 
يت تفاصيل رحالت احلج والرحالت الدينية إن شاء هللا .    ليتغلب عليها. وسوف 

  الرحلة ألجل العلم في اإلسالم
حرضت الدعوة اإلسالمية طلب العلم، وحرضت عليه وقدرت العلماء 

الناس إىل طلب العلم ولو يف الصني،  لتهم ورثة األنبياء، ودعا الرسول الكرمي فجع
ن يرد هللا به خرياً  فأقبل الرجال والنساء على طلب العلم أينما كان، ثقة وإميان 

  يفقهه يف الدين، وقد طلبوا العلم يف الدين ويف غريه. 

                                                 
 28-27) سورة احلج، رقم اآلية/  1(
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فِي َطلَِب الِعْلِم فَُھَو  َمْن َخَرجَ : [ قال الرسول قال :  عن أنس بن مالك 

ِ َحتَّى یَْرِجعَ  ا مً لْ عِ  ھِ یْ فِ  سُ مِ تَ لْ ا یِ قً یْ رِ طَ  كَ لَ سَ  نْ مَ ويف حديث آخر [  )1(] فِي َسبِیِل اہللَّ

  . )2(] ةِ نَّ ى الجَ لَ ا إِ قً یْ رِ طَ  ھُ هللا لَ  لَّ ھَ سَ 
فلهذا األسباب حرض الناس إىل طلب العلم واندفعوه مثل اجلهاد والشهادة. 

ون ماله ووقته وجهده ألجل حتصيل العلم ، والذي أراد حصول العلم خرج وينفق
لسفر ، مثل ما رحل جابر بن عبدهللا من املدينة إىل مصر مع مجاعة من أصحابه ، 
فساروا شهرا للتحقق من حديث بلغهم عن عبدهللا بن أنيس األنصاري حيدث به 

  حىت مسعوه. عن رسول هللا 
احلديث من من املدينة املنورة إىل مصر ليسمع  ري ورحل أبو أيوب األنصا

فلما وصل إليه فقال أبو أيوب األنصاري له  عقبة بن عامر الذي مسعه من الرسول 
 يف سرت املسلم فلما حدَّثه رجع أبو أيوب األنصاري  حدِّثنا ما مسعته من النيب 

   )3(إىل املدينة . 
ى إبًال وركب عليه رحله وسافر الذي اشرت  ونرى جابر عبدهللا األنصار 

مسافة شهر حىت وصل الشام يف بيت عبدهللا بن أنيس فسأله عن حديث مسعه من 
ة امَ یَ القِ  ومَ اس یَ النَّ  رُ شَ یُحْ : [  يف القصاص فقال : مسعت رسول هللا  رسول هللا 

   )5(])4(... الخ
يف طلب شخصا من األندلسيني الذين رحلوا إىل الشرق  280وذكر املقري 

العلم وحده، وليس ألجل احلج والتجارة ، وبعد حصول على العلم الوافر يطوفون 

                                                 
ب فض 1(  . 2647، ح/ 29، ص/5ل طلب العلم، ج/) سنن الرتمذي، 

 . 2620، ح/ 208، ص/  3) صحيح مسلم، ج/ 2(

)3  (http://merbad.net/vb/printthread.php?t=2048&pp=40&page=4 

 .2423، ح/ 615، ص/ 4) سنن الرتمذي ، شأن احلشر، ج/ 4(

  ) املرجع السابق. 5(
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 تَعَلَّمَ  َمنْ  َخْیُرُكمْ : [ لبلدان اإلسالمية ليعّلم ويدعو ويفقه، نداء على قول الرسول 

   )1(] .  َوَعلََّمھُ  اْلقُْرآنَ 
 والعلماء ومن تبعهم من التابعني من هذه األمثلة وضح أن أصحاب رسول 

م تتبعاً لألحاديث ومجعها ، وهذا الشيء يدل  األتقياء بذلوا جهودهم وواصلوا رحال
  ودينه اإلسالم .  على اهتمام البالغ حبديث الرسول 

      أشھر الرحالت في زمن الرسول 
م كانوا مشغولني وقد كانت الرحالت يف زمن الرسول   يف حمدودة، أل

  مها يف اجلزيرة العربية. عدها وتثبيت أقداعمل الرسالة وإرساء قوا

  رحلة اإلسراء والمعراج 
  :  قال 

   
  

  
  

  
   

    
    
 )2(   

من املسجد احلرام ليًال  بتة من القرآن فقد سريه واملعراج إن حادثة اإلسراء 
وقال املفسرون إمنا قال ليالً بلفظ التنكري لتقليل مدة اإلسراء، وإنه إىل املسجد األقصى، 

،  )3(أربعني ليلة قطع به املسافات الشاسعة البعيدة يف جزء من الليل، وكانت مسرية 
ت هللا تعاىل والوقوف عليها.    وهدف هذه الرحلة كما يف اآلية لرؤية آ

  رحلة الھجرة األولى 

                                                 
 5027) صحيح البخاري، ح/ 1(

 1) سورة اإلسراء، رقم اآلية/  2(

  .204، ص/ 1للقرطيب، ج/ ) اجلامع ألحكام القرآن 3(
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ا وكانت اهلجرة األوىل هي الرحلة األوىل يف اإلسالم ألجل الدين ، اليت قام 
مر من الرسول  م  مجاعة من الصحابة إىل احلبشة  برتك أرض الشرك عقب معا

ومعهم عثمان بن عفان و  وكان أمريهم جعفر بن أيب طالب ذى املشركني، من أ
، ومنهم من خرج عبدالرمحن بن عوف ، والزبري بن العوام رضوان هللا عليهم أمجعني

  . هله ومنهم من خرج وحيداً 
  رحلة أبي ذر الغفاري 

 ا رحلة أيب ذر الغفار لفهم تعاليم اإلسالم من أوىل الرحالت يف زمن نبين
قبل هجرته ، وغرضها تعليم أسس الدعوة اإلسالمية، وهذه الرحلة إىل مكة املكرمة 

   )1(للثبيت مما يدعو إليه.  وقت مبعثه 
  رحلة مصعب ابن عمیر إلى المدینة

هذه الرحلة حدثت يف بداية الدعوة اإلسالمية وبعد بيعة العقبة األوىل 
هم اإلسالم ويفقههم يف القرآن ويعلم إىل املدينة املنورة مع وفد العقبة ليقرئهم

   )2(. الدين

    رحلة ھجرة الرسول 
من مكة إىل  بكر الصديق  أيب صاحبهو  هجرة الرسول  أياهلجرة الثانية 

  .ألجل الدين اإلسالم، فهي أيضاً تعد من الرحالتاملدينة املنورة 

  رحالت لفھم أحكام الشریعة
الرحالت لالستعالم عن بعض  بعد فتح مكة املكرمة وجد نوع جديد من

يف ذلك مثل رحيل عقبة ابن  أحكام الشريعة اإلسالمية ومراجعة الرسول 
احلارث إىل املدينة لالستعالم عن حكم الرضاعة، ونالحظ من أمثلة الرحالت اليت 

: إما لتبليغ دعوة اإلسالم إىل مناطق مل يصلها، وإما  قامت يف حياة الرسول 
  ين اجلديد، أو للتجسس ، وإما ملعرفة حكٍم من أحكام اإلسالم. ملعرفة تعاليم الد

                                                 
قال عن أسد الغابة ألبن األثري، ج/42، ص/ندلسية ) الرحالت املغربية واأل 1(  ،  10، ص/ 5، 

 434السرية النبوية البن هشام، ج/، ص/ )  2(
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  الرحلة لمراجعة األحادیث النبویة  
مل تنقطع الرحالت نظرًا لتفرق الصحابة يف البلدان  بعد وفاة الرسول 

ا. فكثرت أسفار بعضهم للبعض اآلخر ملراجعة األحاديث  املفتوحة واستقرارهم 
ا وحفا ظاً عليها، ومن أمثلة هذه الرحالت رحلة جابر بن عبدهللا النبوية خشية نسيا

وميكننا أن نعزو كثرة الرحالت  )1(لعبدهللا بن أنيس، ورحلة أيب أيوب لعقبة بن عامر 
العلمية يف ذلك الوقت إىل عدم تدوين احلديث الذي مل يتم تدوينه بصورة رمسية يف 

  )2(جري. مصنفاته إال يف النصف األول من القرن الثاين اهل
  رحالت التجار

لنصيب  مل تكن رحالت املسلمني مقتصرة على الناحية العلمية اليت حظيت 
الوافر، بل كان للتجارة دور كبري وخاصة أن أساطيل املسلمني التجارية أخذت 
ا قاصرة على املناطق اإلسالمية، بل وصلت إىل  جتوب مجيع البحار، فليست رحال

لصني والبلدان األوربية وغدا املسلمون بفضل نشاطهم مناطق شاسعة يف اهلند وا
  )3(البحري ذوي شهرة كبرية وأصحاب ثروات هائلة . 

وقد أسهمت رحالت التجار إىل تلك املناطق النائية يف معرفة الكثرية من 
أحواهلا، ومن أشهر التجار يف هذا اجملال سليمان السريايف ، وابن وهب القرشي، وقد 

 سرد رحلة ابن وهب القرشي اليت نقلها عن أيب زيد احلسن أفاض املسعودي يف
  )4(السريايف . 

ولألسف مل يكن شائعًا يف ذلك الوقت تدوين تلك املعلومات يف كتب 
معروفة، بل عرفت عن طريق أصدقاء الرحالة من معاصريه، أو من خالل األجيال 

  اليت تناقلتها بعد ذلك. 
  

                                                 
  .177السنة قبل التدوين ، حملمد عجاج اخلطيب، ص/ )  1(

  337نفس املرجع، ص/ )  2(

 .8-7مد حممود الصياد، ص/ رحلة ابن بطوطة، حمل)  3(

 .144، ص/ 1مروج الذهب للمسعودي، ج/ ) 4(
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  أدب الرحلة في العصر الحدیث 
من بداية القرن الثالث عشر اهلجري إىل عصر هذا تسمى عصر النهضة 
ء  لعامل الغريب، وكان العلماء واألد العربية ، ألن يف هذا العصر اتصل العامل العريب 

لعكس.    يرحلون ألخذ العلوم واملعارف إىل أورو و
رفاعة الطهطاوي " الذي سافر إىل فرنسا اشتهر من الرحالة يف هذا العصر " 

ريز" ،  1241عام  هـ ودّون رحلته يف شكل كتاب " ختليص اإلبريز إىل تلخيص 
  وكان الطهطاوي يعرض يف هذا الكتاب ظواهر احلياة الفرنسية.

للغة األدبية من  وقد كان لكتاب " الطهطاوي " فضل كبري يف االنتقال 
خر هلذه اللغة، إىل جمرد التبارى يف احملسنات ا لبديعية، وما أورثه ذلك من حجر و
 غالل. لغة حمررة من هذه القيود واأل

يقول عمر الدسوقي : " وإذا رحنا نتحسس طريقنا حنو تطور النثر الفين، 
وجد أول الرواد الذين عبدوا هذا الطريق، وأرفدوه بكثري من عوامل الصحة والقوة، 

كورة يف النثر  )1(اوي" أال وهو الشيخ رفاعة الطهط حيث يعد كتابه يف الرحلة 
احلديث، ذلك الكتاب الذي ذلل به اللغة العربية لوصف احلضارة الغربية احلديثة،  
  كما أنه استطاع أن يتخلص من السجع املتكلف يف هذا الكتاب فيما عدا مقدمته. 

ونسي يف هذا العصر منهم حممد عمر التغري الطهطاوي كان من الرحالة و 
وحممد عبدهللا عنان وداود بركات ، تا يف رحلته " تشحيذ األذهان "ن كالذي دوّ 

وهذا هو العصر الذي توجهت رحالت العرب إىل اللذان سافرا إىل الشرق والغرب ، 
ت املتحدة األمريكية، وإىل  م ووصفهم فيها بالد أورو والوال أورو ودونت رحال

محمد فريد قام برحالته إىل اجلزائر فة إىل أفريقيا، جانب آخر جتول بعض الرحال
العزيز الثعاليب الذي قام برحلته إىل العامل اإلسالمي ، وحسني  وتونس وفرنسا، وعبد

هيكل يف كتابيه " ولدي " و " منزل الوحي " وإبراهيم عبدالقادر املازين كتب رحلته 
  . احلجازية بعنوان " رحلة احلجاز " 

                                                 
 30، ص/ 1نشأة النثر احلديث وتطوره ، ج/)  1(
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صر حم كتب أكثر من   وعميد الرحالني ب الذي لُقب )1(مد العبوديوالشيخ 
في إفریقیا الخضراء "مائة كتاب يف رحالته اليت قام يف عمره ، ومن كتبه 

رحالت يف القارة األوروبية: من روسيا البيضاء إىل و "  مشاھدات و انطباعات "
    " .كنت يف بلغار رحلة وحديث عن أحوال املسلمنيو "  روسيا احلمراء " 
يف مقالته يف جريدة اجلزيرة  املهندس عبدالعزيز بن حممد السحيباينويكتب 

صر حممد العبودي حيث يقول قائًال: "  أن يقوم بطبع كتبه املخطوطة عن الشيخ 
كتاب فكتب معاليه رائعة وشيقة وكلما قرأت    100يف الرحالت ،اليت تقارب الـ

ب كتاب رحالت يف البيت وهي رحالت كتا اشتقُت إىل اآلخر.. ومن هذه الكت
   )2(  " داخل اململكة العربية السعودية وأمتىن أن يرى النور قريباً 

يقول دكتور حسن بن فهد اهلوميل يف مقالته عن أدب الرحلة عند العبودي 
  قائًال: 

متيز به (العبودي) ال من حيث الكثرة العددية اليت مل تسبق، وال من حيث " 
سلوبه أو بتبويبه أو بعمق  التقصي والشمول والتنوع، وقد يتفوق بعضهم على بعض 

   )3("ثقافته أو بدقة معلوماته
الذي ذكر يف رحالة العرب الذين  احلديثفهذا هو اجلانب األول يف العصر 

م . وهناك اجلانب اآلخر وال بد لنا أن نشري إليه وهو جانب  النقدي ألفوا رحاال
ء الذين دارسوا أدب الرحلة وكتبوا  عن أدب الرحل يالدراسو  ة ، فهناك عدد من األد

شوقي ضيف الدكتور فمن هؤالء العلماء ، ورحالة العربكتبًا يف أدب الرحلة 
وفؤاد قنديل  ، " الرحالت " بعنوانتب كتابه يف أدب الرحلة األديب املعروف ك

                                                 
صر بن عبدالرمحن بن عبدالكرمي بن عبدهللا بن حممد بن عبود ، ولد يف عام )  1( ه يف مدينة  1345هو الشيخ 

  ل هللا أن يطول عمره.بريدة  ، وأسأ

ذا العنوان : 5/02/2002جريدة اجلزيرة ، بتاريخ )  2( صر العبودي   ، واملقالة موجودة مبوقع الشيخ 
)http://www.alobody.net/saidabout.php?action=listsaidabout ( .  

سم أدب  3/2/2004جريدة اجلزيرة السعودية، بتاريخ )  3( صر العبودي ،  ، واملقال موجود مبوقع الشيخ 
  : الرحلة عند العبودي ، د حسن بن فهد اهلوميل

http://www.al-jazirah.com/2004/20040203/ar2.htm 
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" أدب الرحلة يف الرتاث العريب " والدكتور حسين حممود حسني الذي ألف  كتب
كتا بعنوان " أدب الرحلة عند العرب " والدكتور حسني حممد فهيم كتب " أدب 

والدكتور حسني نصار كتب " أدب الرحلة " والدكتور علي مال هللا  الرحالت " 
 . كتب أدب الرحالت عند العرب يف املشرق

  التي كتبت في عصر الحدیث  ب الرحلةأد أھم كتب
شا . .1  السفر إيل املؤمتر" ألمحد زكي 
  إيل أملانيا " حلسن توفيق . الرحلة .2
 رحلة حممد شريف إيل أوربة " حملمد شريف  .3

 رحالت " جملمد لبيل  .4

 ملوك العرب " ألمني الرحياين  .5

ريس " لزكي مبارك  .6 ت   ذكر

 .لألمري شكيب أرسالناألندلسية "  الرحلة احللل السندسية يف .7

 أمريكا من الداخل مبنظار سيد قطب " لصالح عبد الفتاح اخلالدي . .8
 رحاليت إيل البالد اإلسالمية " حملمد حممود الصداف  .9

 " حملمد بن عثمان السنوسي  احلجازية الرحلة " .10

ر الريموك " أليب احلسن علي احلسين الندوي  .11 ر كابل إيل    من 
صر العبوديوراء املشرقني : رحلة  .12  حول العامل للشيخ 

صر العبودي رحالت داخل اململكة العربية السعودية .13   للشيخ 
صر العبودي جولة يف جزائر البحر األبيض املتوسط .14   للشيخ 
ت املؤمترات (اخلارجية) .15 صر العبودي ذكر   للشيخ 
صر العبودي جولة يف جزائر احمليط األطلسي .16   للشيخ 
ا .17 صر العبودي مؤمترات إسالمية حضر   للشيخ 
صر العبودي رحلة املسافات الطويلة .18   للشيخ 
صر العبودي حول العامل يف خط متعرج .19   للشيخ 
صر العبودي اإلشراف على أطراف املشرق العريب .20   للشيخ 
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  خالصة الكالم 
ء الذين سامهوا يف تطوير أدب  احلديث ففي األدب العريب نوعان من األد

م وخلفوا للثقافة  الرحلة ، فالنوع األول ء الذين شاركو يف رحال من العلماء واألد
، يف " حديث األربعاء"العربية كتباً يف الرحلة ، وهؤالء كثريون واشتهروا " طه حسني 

، يف " منزل الوحي اهليكل حسني ، ووإبراهيم عبدالقادر املازين يف " الرحلة احلجازية
طريقة وأسلوب وغاية وأغراض  ولكل هؤالءيف " ملوك العرب"  ،  وأمني الرحياين

خاصة فمنهم من كتب بلغة فصيحة ، وقيد نفسه بقيود، ومنهم من كتب بلغة عامية 
  ، وحترر نفسه من القيود، ومن كتب بلغة علمية وأدبية.

ء الذين  درسوا ظاهرة أدب الرحلة وكتبوا  نقدوا و أما النوع الثاين فهم من األد
ً ، فأشهرهم فؤاد قنديل الذي كتب " أدب الرحلة كتبًا يف أدب الرحلة ع لميًا ونقد

يف الرتاث العريب " ووجدت هذا الكتاب من أحسن الكتب يف هذا الصنف ، و جند 
دكتور شوقي ضيف يف كتابه " الرحالت " ، و دكتور حسين حممود حسني يف كتابه 

  .أدب الرحالت عند العرب
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  أدب الرحلة أھمیتھ ونشأتھ وتطوره
خصوصية متيزه عن غريه من األلوان األدبية النثرية  يأدب الرحلة لون أديب ذ

األخرى فهو ـ وإن كان ـ يتفق مثًال مع الرواية ، يف اإلفادة من املعطيات الفنية، 
ً، فإنه خيتط له خطًا متميزاً، إذ جيمع إىل جا نب ويشاكلها يف السرد والوصف أحيا

ما سبق عناية برصد الواقع كما هو، دون اللجوء إىل اخليال إال يف إطار حماولة 
أديب، وهو إىل ذلك يقدم املعلومة يف ثوب  ر األسلوب، وتقدمي الواقع يف ثوباختيا

  . ني لعملة واحدة، هي" أدب الرحلة"أديب، حىت ليمكن أن نعد الفائدة واملتعة، وجه
يف كتابه : " إن " أدب  الرحالت" جمموعة  يقول جمدي وهبة وكامل مهندس

ر األدبية اليت تتناول انطباعات املؤلف عن رحالته يف بالد خمتلفة. وقد  من اآل
يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات، وسلوك وأخالق، ولتسجيل دقيق للمناظر 

هذا الطبيعية اليت يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة، أو جيمع بني كل 
   )1(يف آن واحد" 

: " ذلك التأليف النثري املطول الذي قائًال  بقولهويعرف عبدالباسط بدر 
يتحدث األديب فيه عن رحلة جتشم مشاقها، ومر خالهلا مبدن وقرى، وعرب جياًال 

ً، ولقي مفاجآت وغرائب ال يعرفها يف بيئته "     )2(وأودية وصحاري، وواجه أحدا
ن أدب الرحلة هو الذي يصور فيه وعرف املوسوعة العربي ة العاملية : " 

ا ألحد وما صادفه من أمور يف أثناء رحل الكاتب ما جرى له من أحداث ، ة قام 
   )3(البالد" 

ا، مما خيرجها ومييزها عن  دبية أسلو وتعريف املوسوعة حيدد الرحلة 
  الرحالت األخرى، ذات األهداف العلمية البحتة. 

قول : إن " أدب الرحلة " يعين الكتب الرحلية أو املقاالت وميكننا أن ن
م، وحوادثهم ورؤاهم الرحلية، على اختالفها  ا مشاهدا املتصلة سجل فيها أصحا

ا ورؤيتهم هلا يف لغة أدبية موحية.    وتنوعها، من خالل شعورهم 
                                                 

 16) معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب جملدي وهبة وكامل مهندس، ص/  1(

 12هـ ص/  415) جملة األدب اإلسالمي ، العدد الثالث ، ربيع األول  2(

 136، ص/ 11) املوسوعة العربية العاملية ، ج/ 3(
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فأدب الرحلة ينحصر يف دراسة النثر الرحلي، ذي الطابع األديب ، ويصبح 
من املشروع بعد ذلك عدم إدخال الكتب الرحلية األخرى، ذات األسلوب العلمي، 

ا العلمية البحتة.   املتسق مع غا
وعلى املستوى الفين فإن " أدب الرحلة " ميثل لو أدبيًا فريدًا جيمع بعض 

ائص " القصة " ، و " الرواية " و " السرية الذاتية " ، ويفيد من أدوات فنية صخ
كالصورة ، والقصة مما جيعله ميدا فنيًا ثراً، ويتيح له ذلك إيصال رسائله مهمة  

  الفكرية، والفنية على اختالفها وتنوعها. 
هو النثر األديب الذي يّتخذ من الرحلة موضوعا. ومبعىن آخر:  الرحلةأدب 

عندما تكتب الرحلة بشكل أديب نثري متمّيز ويف قالب لغة خاّصة، ومن خالل 
ّين له مالحمه ومساته املستقّلة، فإّن فّن الكتابة هذا يعّد واحدا من الفنون تصّور ف
  األدبّية.

وتصّور كتب الرحالت احلقيقة حينا، فيما ترتفع إىل عامل اخليال أو التصّورات 
املختلقة حينا آخر، إالّ أّن الغالب منها ما يلتزم احلقيقة اجملّردة، بل إّن مساحة اخليال 

ر، يف أدب الرحال س، وآ ت قليلة جّدا، ألنّه يعتمد يف األساس على الواقع من 
ء، وأخالق وغري ذلك، ممّا يسمح  وأماكن، ومعلومات، وطعام، وشراب، وأز
طالق خياله أحيا يف التغيري والتعديل أو وصف األشياء مبا ليست عليه،  للكاتب 

  ب ـ غالبا ـ من الواقع.ممّا يدفعه لالبتعاد عن احلقيقة بعض الشيء وإن اقرت 
وتضّم كتب الرحالت كثريا من املعلومات واملعارف اجلغرافّية واالجتماعّية 

تشّكل ماّدة غنّية للجغرافيني  ـــــ من هنا ــــوالتارخيّية واالقتصاديّة يف أزمنة خمتلفة، وهي 
  األدب وغريهم . وودارس يونوكذلك علماء االجتماع واالقتصاد واملؤرخني،

ا، فهي ـ كتب الرحالت  ومن فوائد أدب الرحالت، القيمة التعليمّية اليت خيتز
ـ تثّقف القارئ وتثري فكره ومعلوماته عن منطقة ّما أو جمتمع ّما، وذلك حني تصّور 
. مالمح حضارة املنطقة يف عصر حمّدد، حضارًة تكّون مصدر ثقافة ذلك اجملتمع

لرغم من وسائل البحث والتدوين احلدي لبلد  االجتماعيثة يف قراءة وكتابة التاريخ و
ذا البلد أو تلك املرحلة من  رخيّية واليت جعلتنا على معرفة أوسع وأدّق  أو ملرحلة 
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ت األخرى،  خالل اعتماد السجالت املدنية وأحكام القضاء ودوائر العقارات واملدو
ا ـ هذه الوسائل ـ رغم أمهّيتها غري كافية، فقد حي ّ صل تعسف أيضا يف كتابتها إّال أ

ا، والسبب يف ذلك غياب الشاهد اإلنساين، ذلك اإلنسان الذي  أو حتليلها أو قراء
ا، وليس هذا املصدر  عاش تلك األحداث مرحلة مبرحلة، وعاىن منها أو استلّذ 
الذي يتمّتع مبثل هذا الشاهد إّال كتب الرحالت اليت تركها لنا األقدمون من أمراء 

  ّيني ورجال دين أو ّجتار.وسياس
يقول شوقي ضيف يف كتابه الرحالت : " إن الرحالت من أهم فنون األدب 
ا هذا األدب،  م  ُّ ا خري رد على التهمة اليت طاملا ا العريب ، لسبب بسيط، وهو أ
مة قصوره يف فن القصة ومن غري شك من يتهمونه هذه التهمة مل يقرءوا ما  ونقصد 

رحالت من قصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاج اهلند تقدمه كتب ال
ر الفوجلا وعبدة النار واإلنسان البدائي  وأكلة حلوم البشر وصناع الصني وسكان 

  . )1(والراقي مما يصور احلقيقة حيناً ، ويرتفع بنا إىل عامل خيايل حيناً آخر. "
  نشأة وتطور أدب الرحلة 
لة هواية األمم وجندها يف الثقافات واحلضارات منذ أقدم اإلنسان كانت الرح

يس " رحلة يف بالد اإلغريق هو املؤثر األول يف "  القدمية حىت قيل إن كتاب " بوزا
  أدب الرحلة " وقد ظهر هذا الكتاب أثناء القرن الثاين امليالدي. 

أدب وخصوا "  كتبوا يف هذا اللونن الذين  يو واجلغراف ونمث جاء بعده املؤرخ
ويف القرن الرابع ظهرت التقاليد األدبية هلذا األدب  لرحلة " بكتب مستقلة وخاصة.ا

نَـُفون بيزيس". على يد ِإْكِسيـْ   يف كتابه " أ
وملا جاء عصر النهضة فُعِرف " أدب الرحلة " نوعًا متميزًا يف األدب. 

قون وأصبح األدُب ذا خصائص ومسات ممتازة. وكان الرحالون واملكتشفون واملستشر 
    )2(وذوو السفارات السياسية سامهوا يف تكوين أدب الرحلة. 

                                                 
 . 6) الرحالت لشوقي ضيف، دار املعارف القاهرة ، ص/  1(

)2 ( jazirah.com/2004/20040203/ar2.htm-http://www.al  
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ريخ العرب فنجد أن أقدم رحالت العرب خارج اجلزيرة هي  إذا نظر يف 
عن طريق البحر ، ألن موطنهم حتيط املاء من ثالث جهات، وكانت هذه الرحالت 

  ألجل التجارة وقليل منها ألجل السري واملغامرات الكثيفة. 
ه الرحالت ما سجلت وما دونت مثل ما يدون يف عصر أو العصور فهذ

تحدث عن تلك تقبلنا، ولكن كتب التاريخ وكتب الرحلة اليت دونت يف القرن الثالث 
الرحالت، وأول رحلة اليت دونت عنها يف القرن الثالث اهلجري، فنعترب هذا القرن 

  عصر نشأة أدب الرحلة عند العرب .
  قرن الثالث الھجريأدب الرحلة في ال

من أبرز الرحالني والعلماء واملؤرخني يف القرن الثالث الذين سامهوا يف أدب الرحلة 
جلزيرة العربية، وقد  شام الكليب الذي يعد منوذجًا للرحالة اخلبري  منهم املؤرخ املعروف 

الصغري، مث  صنف عديدًا من املؤلفات، أمهها " كتاب األقاليم، والبلدان الكبري، والبلدان
ت،  وتلميذه سعران بن جاء بعد األصمعي وألف " رسالة يف صفة األرض والسماء والنبا

  املبارك الذي ألف كتاب " األرضني واملياه واجلبال والبحار " . 
ومن الذين ساروا على الدرب نفسه، منهم سالم الرتمجان ، والتاجر 

  . سليمان، ابن موسى املنجم وغري ذلك من الرحالني
قام و  . )3(ن أقدم الرحلة املدونة يف كتب الرحلة هي رحلة سالم الرتمجانوإ

جوج  )4(سالم الرتمجان بتكليف من الواثق  برحلة إىل حبر قزوين ليشاهد سد 
هـ. وقد وصل إىل السد، وتفاصيل رحلته  227ومأجوج ، وبدأت رحلته عام 

  موجودة يف " املسالك واملمالك البن خرداذبة" . 
وهو من جتار العراق  الرحلة الثانية يف القرن الثالث هي رحلة التاجر سليمان 

الذين ينقلون عروض اهلند والصني إىل البالد العربية . وعاش يف القرن الثالث 

                                                 
جادتــه التحــدث )  3( هلل ، اشــتهر بــني أهــل ســر مــن رأى  رجــل مــن العــراق عــاش يف زمــن اخلليفــة العباســي الواثــق 

شــيئاً مــن أخبــاره، ومل يــرد لــه ذكــر يف أي مــن معــاجم األعــالم، كمــا مل بعديد من اللغات حىت مسي الرتمجان، وال نعــرف 
  ) 91يذكره املؤرخون وكتاب السري. (أدب الرحلة ، ص/ 

خلالفة عام )  4( هلل : هو أبو جعفر هارون بن املعتصم، بويع  هـ  232هـ بعد موت أبيه، وتويف سنة  227الواثق 
  ) . 94لتاريخ ، حممد غنيم ، ص/ يف عمر يناهر ست وثالثون سنة . ( لب ا
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 كان رجال  هومل يصل إلينا ما يشري إىل بقية امسه أو جانبا من حياته، ألن  اهلجري.
أن سليمان مل يفعل كما تعود التجار أن يفعلوا  ، ولعل األهم من هذا مجيعه هوعاد

م على ذويهم، ولكنه دون رحلته يف مذاكرات عام  ن يقصوا قصصهم ومشاهدا
زيد  ب مستقل، إمنا وصلتنا يف كتاب أيبهـ، ولكن سوء احلظ مل تصلنا يف كتا 237

  السريايف يف القرن الرابع اهلجري.
م منهم اليعقويبويف هذا القرن هناك آخرون الذين دونو  وابن  )5(ا رحال

 وغريهم.   )7(وابن رستة )6(خرداذبة

  أدب الرحلة في القرن الربع الھجري 
اتسعت الدولة اإلسالمية ووصل اإلسالم يف أحناء العامل ، وجتار العرب نشروا 
إلضافة إىل ذلك إرسال  نداء اإلسالم يف املناطق مل يصلها اجليش اإلسالمي. 

لتعليم دينهم احلنيف يف املناطق اإلسالمية اجلديدة، ولذا حدثت بعثات دينية 
وقد وصف فؤاد قنديل تطور ازدهار احلضارة العربية وأشار أن رحالت عديدة ، 

دة عدد الرحالة ، وظهور خرائط للبالد اإلسالمية ألول  احلضارة العربية ازدهرت لز
ملعاجم اليت تضم أمساء مرة ، وهو ما يسمى " أطلس اإلسالم" . وظهور بعض ا 

األقطار واألماكني املختلفة، ووصول الرحالة إىل آفاق بعيدة، وخاصة األصقاع 
ر الفوجلا وبالد الروس والبلغار وغريها.    الشمالية من العامل مثل حوض 

وشهد هذا القرن ظهور رحالة كبار من أمههم املسعودي الذي ألف " مروج 
ضالن الذي كان رئيسا لبعثة اليت أرسلت اخلليفة ابن فالذهب ومعادن اجلوهر " و 

نشره يف ه إىل منطقة بلغار. ودون ابن فضالن رحلته بشكل كتاب ، و  309سنة 
  القرن التاسع عشر ميالدي. 

ا تعد أول رحلة إىل بالد  لغاً، أل ومتثل رحلة ابن سليم األسواين أمهية 
قد بعث به القائد جوهر الصقلي ه، وكان  365النوبة، تصل إلينا أخبارها يف عام 

يف مهمة دبلوماسية، إال أن الكتاب ال يزال مفقوداً، ومل تبق منه غري شذرات حيتفظ 
                                                 

 ) 117أبو العباس أمحد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب. ( أدب الرحلة ، ص/ )  5(

 )123هو أبو القاسم عبيدهللا بن أمحد بن عبدهللا بن خرداذبة، فارسياً األصل (أدب الرحلة ، ص/ )  6(

 )133غرافيني الذين ظهروا يف أوائل القرن الربع اهلجري. ( أدب الرحلة ، ص/هو أب علي أمحد بن عمر بن رُستة أحد اجل)  7(
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س، وأشار كراتشكوفسكي إل ه حيث قال : " مل يكن يا كل من املقريزي وابن إ
ابن سليم األسواين وحده هو الذي أسدل عليه النسيان، وإمنا يوجد عدد غري قليل 

الكتاب اجملهولني الذين مل يعرف املسلمون عنهم لسبب ما سوى القليل، وفوق من 
ا ال تزال يف طي اجملهول" .  م أو أ   )8(ذلك فإن هناك ثلة، مل تصل إلينا مؤلفا

وغري ذلك من الرحالت اليت اشتهرت يف القرن الرابع اهلجري منها رحلة أبو زيد 
 )11(وقدامة بن جعفر )10(حلة االضطخريور وكتابه مفقود حىت اآلن،  )9(البلخي

م.  )12(وابن حوقل   ، ولكل هؤالء طريقة وأسلوب ونتاج مستقل يف رحال
  أدب الرحلة في القرن الخامس الھجري

من أشهر رحالة العرب يف القرن اخلامس اهلجري ، والبريوين  )13(كان البريوين
الذي رافق السلطان حممود من كبار العلماء والفالسفة يف العرب، وهذا هو البريوين 

الغزنوي يف فتوحات اهلند ، وكان يبحث ويسري يف بالد اهلند ويدون ما يشاهد يف 
اهلند الكبري أو حتقيق تلك البالد ، وكتابه الذي دون يف تلك الرحلة العظيمة هو " 

وهو ليس كتا يف الرحالت أو . " ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرزولة
  افيا فحسب، وإمنا يتضمن أيضاً آراء يف الدين والفلسفة والتاريخ. اجلغر 

                                                 
ريخ األدب اجلغرايف العريب ، لكراتشكوفسكي، ص/  8(  (193. 

جلاحظ  235أبو زيد أمحد بن سهل البلخي من مواليد عام )  9( ضياً ، لقب  ه ، كان فقيهاً وعاملا وسياسياً ور
 )157ص/ الثاين، ( أدب الرحلة ، 

هو أبو القاسم إبراهيم بن حممد الفارسي اإلصطخري ، فارسي األصل ، عاش يف القرن الرابع اهلجري، ( )  10(
 )178أدب الرحلة ، ص/ 

ه ومــن أهــم كتبــه نزهــة القلــوب  337وتــويف ســنة  275هو قدامة بن جعفر بن قدامة أبــو الفــرج ولــد يف عــام )  11(
 ) 192. ( أدب الرحلة ، ص/ وزاد املسافر، ونقد الشعر والنثر 

هو أبو القاسم بن حوقل ولد يف أوائل القرن الرابع اهلجري ورحلته تستغرق منه ثالثني عاماً من عمره، ( أدب )  12(
  ) 229الرحلة، ص/ 

ضيات والفيلسوف اجلغرايف واملؤرخ العظيم، ولد يف ذي احلجة )  13( لر  ه يف 362هو أبو الرحيان البريوين ، عامل 
 ) 297اخلوارزم . ( أدب الرحلة ، ص/ 
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، وكان ابن بطالن  )14(ن يف هذا القرن منهم ابن بطالنيومن الرحالة اآلخر 
يرحتل من بلد إىل بلد ومن منطقة إىل منطقة طلبًا للعلم واملعارف وسعيًا الكتشاف 

  اجلديد يف الفكر والطب.
لذي ارحتل إىل الشرق وعاش يف مكة تسعة وجند أمحد بن عمر العذري ا

ً مساه " نظام املرجان يف املسالك واملمالك" . وأكرب رحالة  أعوام، وخلف لنا كتا
ن مها "  األندلس أبو عبيد عبدهللا البكري أيضًا عاش يف هذا القرن وألف فيه كتا

   )15(. املسالك واملمالك" و " معجم ما استعجم من أمساء األماكن والبقاع " 
  لھجري أدب الرحلة في القرن السادس ا  

يكاد هذا القرن ينافس القرن الرابع يف حجم اإلجناز الكبري على صعيد 
اجلغرافيا وأدب الرحلة، وإذا كان القرن الرابع قد متيز بعدد الرحالة الكبري، فقد متيز 
ر اليت خلفوها، واملناهج اليت اتبعوها يف  القرن السادس بقوة هؤالء الرحالة وأمهية اآل

  دات، مبا يعد نقلة حضارية كربى يف هذا اجملال. مجع املادة وتدوين املشاه
طي األندلسي عام  حلة يف القرن املذكور هو رحلة أيبوأول ر  حامد الغر

لعامل اإلسالمي وخباصة مناطق الشمالية يف العامل اإلسالمي  508 ه، الذي طاف 
حيث قضى فيها أكثر من مخس وعشرين عاماً، وتزوج خالل رحلته ، ونشر 

" و " املغرب عن بعض اإلعجاب، وصنف كتابني مها " حتفة األلباب وخنبة اإلسالم
  عجائب املغرب " . 

اإلدريسي الذي رحل يف األندلس ومصر والشام واملغرب حىت آسيا ، مث نرى 
وهو العامل املعمور آنذاك، ووصف البالد اليت زارها ومجع مادة عظمية وصمم كرة من 

مل، وقدمها حلاكم صقلية األمري روجر الثاين، ومسى  الفضة وتصور كافة تضاريس العا
نزهة املشتاق يف اخرتاق  "كتابه الذي اشتهر كثريا يف أدب الرحلة فيما بعد بــ

  اآلفاق".

                                                 
هو أبو احلسن املختار بن ا حلسن بن عبدون ابن بطالن، وكان طبيب مشهور وشاعر وفيلسوف من الكرخ )  14(

  ) 313لعراق، وعاش يف مخسينيات القرن الرابع اهلجري ( أدب الرحلة ، ص/ 

 . 75) أدب الرحلة ، لفؤاد قنديل، ص/  15(
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بكر العريب األندلسي (ت أ همث نرى يف القرن املذكور أعاله العامل الفقي
ث وضع كتا ه، الذي كان أول من استخدم لفظ رحلة يف عنوان مؤلف، حي543

لصورة  ذا أول من وضع أساس أدب الرحالت  مساه " ترتيب الرحلة " ، ويعترب 
ملعلومات الثقافية واالجتماعية عن  الفنية املأمولة، وقدم لنا مادة ضخمة، حتفل 

ا.     )16(البالد اليت طاف 
ي هو الذ، )17(ابن جبري يف إنتاج أدب الرحلة منهمالذين اشتهروا  هؤالءوغري 

اكتملت على يديه مالمح أساسية ألدب الرحلة العريب ، حيث حرص على تدوين 
لتفصيل يف هذا البحث إن شاء هللامذكراته ومشاهداته يوما بيوم،     .)18(وسأحتدث 

الذي عمر فوق التسعني،  )19(وأخريا نذكر األمري اجملاهد أسامة بن منقذ 
ديقا للقائد العريب العظيم صالح وقضى كل عمره يف السفر واحلرب والصيد، وكان ص

الدين األيويب، وترك لنا كتا واحدا الذي اشتهر بني الرحالني ويكفي لنا أن نضع 
امسه بني الرحالني، ومسى كتابه " االعتبار" ، وكتابه مليئ خبرباته وجتاربه وسرية حياته 

ته يف البالد اليت ارحتل إليها.    وذكر
  الھجري أدب الرحلة في القرن السابع

ريخ العرب،  626(ت )20(قوت احلموي ه ) من أحد الوجوه املضيئة يف 
  همن أهم إجنازاتوكان رحالة وعاملًا مجع بني معارف كثرية وأحبر يف علوم عديدة، و 

ء" " معجم البلدان " هكتا مكون من عدة جملدات  ومعجم البلدان و"معجم األد
كبري من الثراء والقيمة عن كافة أقطار   ضخمة حتوي بني جوانبها مادة على قدر

ذا أصبح معجم البلدان من أهم املعاجم اجلغرافية.ومدن وقرن العامل اإلسالمي،    و

                                                 
 .75، ص/ ) نفس املرجع 16(

ه ،( أدب  540هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندلسي ، ولد يف بلنسية سنة )  17(
  )..384الرحلة، ص/ 

 من هذه الرسالة.  196) انظر ص /  18(

ه ، وكان أمري الفارس واألديب والرحالة املغامر ،  488هو أسامة بن منقذ بن علي بن مقد ، ولد يف عام )  19(
  ) 368حب التجربة يف عاملي احلرب والسالم. ( أدب الرحلة ، ص/ وصا

قوت بن عبدهللا شهاب احلموي البغدادي ، ولد يف عام )  20(  .  ه يف بالد الروم 575هو أبو عبدهللا 
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وقد عّده فؤاد قنديل من أبرز رحالة العرب حيث يشري إىل معجمه قائال: " 
ت إنه يكفي احلموي لكي يكون أبرز خدام الرحلة واجلغرافيا، أنه استنقذ لنا فقرا

ت مؤلفني كبار، مل نعثر حىت اآلن على خمطوط     )21(م..."امطولة ومهمة من كتا
ل شهرة  629( ت  )22(البغدادييف القرن السابع  مث نرى ه ) الذي 

رته ملصر مساه " اإلفادة واالعتبار يف األمور  واسعة بفضل كتاب صغري ألفه بعد ز
رض مصر " .  املشاهدة رته هلا، و واحلوادث املعاينة  ن ز فيه يصور أحوال مصر إ

ا مرتني عامي  ر ه ، وبقي فيها حنو ثالثة عشر عامًا ،  589، 587وقد قام بز
جلامع األزهر.    وكان يدرس خالهلا 

وتنوعت رحالت البغدادي وتعددت أغراضها، مابني رحالت سياحية للقاء 
: " ولست مبالغًا إذا اعتربته يف امللوك والوزراء، وخري ما قال فؤاد قنديل عن رحالته 

لسفر منذ  ميزان هذه الدراسة رحالة مثاليًا تتحقق فيه كل مسات الرحالة الذي أغرم 
   )23(الصبا البار حبثا عن املعرفة بكافة أشكاهلا وصورها." 

اية القرن إىل رحالة له مسات خاصة، هو األديب الفقيه حممد  ونصل مع 
ه، وقد جتنب يف كل مراحلها استخدام  688ته عام الذي بدأ رحال )24(العبدري

البحر، مؤثرا الرب وخلف لنا " الرحلة املغربية" اليت اشتملت ــــ رغم قسوته وحدته يف 
وسأواصل الكالم عن  أحيان كثرية ـــ على أدق وصف لبالد الشمال اإلفريقي.

   .  )25(العبدري يف الباب الثالث إن شاء هللا 
  لقرن الثامن الھجريأدب الرحلة في ا

زين هذا القرن مبوسوعات مهمة، وكلها تسهم يف إضاءة أدب الرحالت 
اية األرب يف فنون األدب" للنويري، و " مسالك األبصار يف  وخدمته، مثل : " 

                                                 
 .  434) أدب الرحلة ، ص/ 21(

غدادي. ولد يف بغداد سنة الب هو اإلمام الفقيه احملدث اللغوي الفيلسوف الرحالة املعروف بعبداللطيف)  22(
  )419ه. ( أدب الرحلة ، ص/ 557

 .422) أدب الرحلة، لفؤاد ، ص/  23(

هو حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن مسعود العبدري، وهو فقيه ولغوي وأديب ورحالة مغريب ، ( أدب )  24(
 ) 465الرحلة ، ص/ 

 من هذه الرسالة.   201) انظر ص /  25(
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م مجيعًا كانوا من كبار املثقفني  ممالك األمصار" أليب فضل العمري، إال أ
قلني وجامعني لصنوف العلوم واملعارف، وإىل جانب احتفاهلم  املوسوعيني، 

ملعلومات التارخيية واجلغرافية، فقد حرصوا على نشر املنتخبات النثرية والشعرية اليت 
ملواضع واألحداث.    ترتبط 

وليس من شك أن هذه املوسوعات ضربت بسهم وافر يف حقل أدب الرحلة 
إزاء ظهور النجم الكبري والرحالة  العريب، على أن كل ما أمثره هذا القرن يتضاءل كثرياً 

العاملي صاحب " حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" ذروة أدب 
لعلماء وامللوك،  الرحلة العريب، وأشهر من جال يف البالد وجاس يف أمصار، والتقى 

ألف كيلو مرت، وداس وتزوج النساء يف أغلب البلدان، وقطع أكثر من مائة وعشرين 
ستثناء دول الشمال، وأبرز من  مج يع األراضي اليت وصل إليها بشر حسب علمه 

  كتب عن إفريقيا، إنه الرحالة األشهر ابن بطوطة أبو عبدهللا اللوايت الطنجي.
الذي ال حيتاج إىل أي تعريف ،  )26(وجند أيضًا يف هذا القرن ابن خلدون

بن خلدون ورحلت ً" .وكتابه يف أدب الرحلة " التعريف  وكان تركيزه  ه شرقًا وغر
األكرب على استعراض سرية حياته، بينما شغلت رحلته احملل الثاين يف األمهية، ومع 
ذلك فالكتاب يتضمن نصاً جيداً يف أدب الرحلة العريب، إذ تعددت وتنوعت وكثرت 
 خماطرها، ومل ختل من املالحظات الدقيقة الذكية، اليت ال تكاد نعثر عليها لدى غري

فراد كتاب مستقل  بة، ولو كان ابن خلدون قد عين  هذه الشخصية الطموحة الو
لرحالته، مع انتهاجه أسلو أدبيا بسيطا متدفقا، خيلو من السجع واحملسنات 
البديعية لوضع مصنفاً بديعاً يف أدب الرحلة، ال يقل أمهية عن مصنفاته يف التاريخ أو 

  االجتماع.

                                                 
هـ يف تونس  . (أدب الرحلة ، ص/  732بو زيد وليد الدين ابن خلدون ، ولد يف عام هو عبدالرمحن أ)  26(

529(   
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لكننا ال نعرف عنه الكثري،  )1(أيضًا وحممد التجاينومن رحالة هذا القرن 
ً يف أدب  )2(أبو الفداءوإن كانت بعض املؤلفات قد أشارت إليه. وهكذا  ألف كتا

  دان". لالرحلة " تقومي الب
  أدب الرحلة من القرن التاسع إلى بدایة النھضة العربیة

سياسية واالجتماعية هذه الفرتة من الزمن هي الفرتة اليت فهيا أوضاع العرب ال
واالقتصادية كانت على وشك التدمري واالنتهاء، فلذا قّلت الرحالت ، والذي قام 

ودّون رحلته )3( النابلسي ينبرحالت إىل اخلارج يف أسوأ حالة العربية منهم عبدالغ
وقد ذكر فؤاد قنديل عدة أسباب  .سم " الرحلة احلجازية" والطرابلسي والعياشي،

  رحالت يف القرون التاسع إىل الثاين عشر اهلجري، حيث قال: لقلة عدد ال
ً عديدة منها :    " وحنسب أن لذلك أسبا

  املشكالت السياسية واالقتصادية اليت حلقت وعمت العامل العريب.  .1
 النكوص الثقايف واحلضاري والتدهور اإلنساين بشكل عام.  .2

 زوال دولة اإلسالم من إسبانيا.  .3

ا الداخلية والنزاع على السلطة.سقوط كل دولة حتت  .4  عبء مشكال

بدء الكشوف اجلغرافية الكربى، واكتشاف العامل اجلديد يف األمريكتني.  .5
 وبداية الصعود احلضاري األورويب. 

، وهذا هو عرض وجيز يف نشأة أدب الرحلة وتطورها يف األدب العريب
ذا القدر   . وأكتفي 

  
  

  
  
  

                                                 
هو أبو حممد بن عبدهللا بن حممد بن أمحد التجاين، فقيه وأديب تونسي، وهو من مواليد سبعينيات يف القرن )  1(

 ) 484الثامن اهلجري، يف مدينة تونس. ( أدب الرحلة ، ص/ 

 .هـ بدمشق  672ؤيد إمساعيل بن علي بن حممود أبو الفداء، ولد يف عام هو امللك امل)  2(

  ه، وكان من فقهاء دمشق. 1143هو عبدالغين النابلسي تويف يف عام )  3(



  
  

      

  
  
  الثانيالباب 

  الحجاز
  

  .الحجاز لغة واصطالحاً وموقعھ وحدوده     :الفصل األول 

 الحجاز عبر العصور    : الفصل الثاني 

   أھم مدن الحجاز   :الفصل الثالث 
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  التعريف بأهم الرحالة العرب
م الترجمان    س

هلل عاش يف القرن ،  )1(رجل من العراق يف زمن اخلليفة العباسي الواثق 
التحدث بعديد من اللغات  جادته ىاشتهر بني أهل سر من رأالثالث اهلجري ، و 

 يف أي من معاجم حىت مسي الرتمجان ، وال نعرف شيئا من أخباره ، ومل يرد له ذكر
  األعالم ، كما مل يذكره املؤرخون وكتاب السري .

هلل إىل حبر قزوين  الرحلة عندما أرسلهقام سالم الرتمجان  خليفة الواثق 
جوج ومأجوج ، وبدأت رحلته عام  هـ من سر من رأي، وقد  227ليشاهد سد 

مر بعدة بلدان حىت وصل إىل السد، وقد وردت تفاصيل رحلته يف " املسالك 
  .بن خرداذبةلك " الواملما

  رحلة سالم الترجمان
جوج و مأجوج  بني عام رحل سالم الرتمجان رحلته املشهورة إىل بالد 

هلل للتحقق من السد الذي بناه هـ  232- 227 مر اخلليفة الواثق  ، وكان رحل 
جوج ومأجوج وبقية ابن آدم  ذو القرنني للفصل جوج  بني  اتقاء شرهم، ألن 

  يف كتابه احلكيم :  سدون يف األرض كما يقول هللا ومأجوج مف
     

    
   

   
   

   
   
    
    

   
     

   

                                                 
خلالفــة عــام  ) 1( هلل : هــو أبــو جعفــر هــارون بــن املعتصــم، بويــع  ضــل هـــ بعــد مــوت أبيــه، كــان مــن أفا 227الواثــق 

ملــأمون ، يف عهــده فــتح العــرب جزيــرة صــقيلة ســنة  هـــ وعمــره ســت  232اخللفاء فطنا أديباً وشــاعراً لبيبــا وكــان يتشــبه 
 ) . 94وثالثون سنة . ( لب التاريخ ، حممد غنيم ، ص/ 
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      )1(   

ذلك الوقت متداولة بني الرحالني واجلغرافيني ، وقد ذكر  ذوهذه الرحلة من
اإلدريسي وابن حوقل وابن فضالن وابن سعيد واإلصطخري وغريهم من الرحالني 

  . واجلغرافيني. وشكك ابن بطوطة بوجود السد الذي وصفه سالم الرتمجان
  خالصة رحلتھ

هلل يف منامه كأن السد الذي بناه ذو القرننيرأ ، ليحول دون  ى الواثق 
جوج ومأجوج قد انفتح، ففكر أن يبعث رجًال عاملًا ومعه األعوان ليتأكد  تسرب 
من ذلك، ولعل هذا احللم كان نتيجة الشائعات اليت انتشرت عن حترك القبائل 

م، وقد  840بائل  األويغور عام بسبب قضاء القرغيز على ق الرتكية يف أواسط آسيا
فزع خشية أن يكون ما رآه صحيحاً، وقد أورد ذلك سالم الرتمجان نفي كتاب قدمه 

هلل بعد عودته من رحلته.    )2(للخليفة الواثق 
وذكر ابن خرداذبة: " أن سالمًا قص عليه قصة رحلته بنفسه ، وكان معه 

   )3(الرحالة حممد بن موسى بن شاكر املنجم . " 

                                                 
 98-93الكهف، رقم اآلية/  سورة ) 1(

 94أدب الرحلة لفؤاد قنديل، ص/  ) 2(

 . 1962خرداذبة، مكتبة املثىن، بغداد، ص/ املسالك واملمالك البن  ) 3(
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وأود أن أذكر خالصة رحلة سالم الرتمجان مثل ما ذكر الدكتور زكي حسن 
  حيث يقول : 

هلل رأى يف املنام أن السد  إن سالم الرتمجان يزعم أن اخلليفة العباسي الواثق 
جوج  ر  ر املسلمني ود الذي بناه اإلسكندر ذو القرنني ( والذي يقع بني د

ن يرحل ليتفقد السد. فسار  مناومأجوج) مفتوح ، فأرعبه هذا امل وأمر سالمًا 
معه مخسون رجًال ومائتا بغل حتمل الزاد كان الرتمجان من مدينة سر من رأى، و 

ً إىل حاكم أرمينية ليقضى حوائجهم ويسهل  واملاء، وكان اخلليفة قد أعطاه كتا
لرحلة ورجاله، وزودهم  اكم إقليم توصية إىل ح برسالةمهمتهم . فعين هذا احلاكم 
، وكتب هذا األمري إىل )1(السرير. وكتب هلم هذا احلاكم إىل أمري إقليم الالن

قيالنشاه، وكتب هلم فيالنشاه إىل ملك اخلزر يف إقليم حبر قزوين، فوجه معهم مخسة 
ء وسار اجلميع ستة وعشرين يوماً، فوصلوا إىل أرض سوداء كريهة الرائحة  من األد

لتخفيف هذه الرائحة، وسار الركب يف  )2(شارة األدالء خال وكانوا قد محلوا معهم
م مث وصلوا إىل إقليم فيه مدن خراب ، ساروا فيها سبعة )3(تلك األرض عشرة أ

جوج ومأجوج هو الذي خرب تلك املدن  ،وعشرين يوما. وقال األدالء إن شعب 
نها أمة مسلمة وانتهوا إىل جبل فيه السور املنشود، وعلى مقربة منه حصون تسك

  تتكلم العربية والفارسية، ولكنها مل تسمع خبليفة املسلمني قط. 
وتقدم الركب إىل جبل ال نبات عليه يقطعه واد عرضه مائة ومخسون ذراعاً، 
ب ضخم جدًا من احلديد والنحاس، عليه قفل طوله سبعة أذرع  ويف الوادي 

رأس ا جلبل ، وكان رئيس تلك وارتفاعه مخسة، وفوق الباب بناء متني يرتفع إىل 
احلصون اإلسالمية يركب يف كل مجعة ومعه عشرة فرسان ، مع كل منهم مرزبة من 

                                                 
لفــتح وآخــره نــون بــالد واســعة وأمــة كثــرية هلــم بــالد متامخــة للدربنــد يف جبــال القبــق ولــيس هنــاك مدينــة  : ألــالن  ) 1(

كبرية مشــهورة وفــيهم مســلمون والغالــب علــيهم النصــرانية ولــيس هلــم ملــك واحــد يرجعــون إليــه بــل علــى كــل طائفــة أمــري 
ضة وفيهم غلظ  .245، ص/ 1( معجم البلدان لياقوت احلموي، ج/ وقساوة وقلة ر

 نوع من النبات ) 2(

إن املــدن خربــت وانتهــت لــذا مســي مبــدن خــراب ، ومــا ذكــر أحــد مــن اجلغــرافيني وجــه تســميته (معجــم البلــدان ،  ) 3(
 )199، ص/ 3ج/
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ت كثرية، ليسمع من يسكنون  حديد، فيجيئون إىل الباب ويضربون القفل ضر
خلفه، فيعلموا أن للباب حفظة، وليتأكد الرئيس وأعوانه الفرسان من أن أولئك 

ً.  السكان مل حيدثوا يف   الباب حد
وملا فرغ سالم الرتمجان ورفقاؤه من مشاهدة السور رجعوا إىل سر من رأى 

م يف هذه الرحلة مثانية عشر شهرا.     )1(مارين خبراسان، وكان غيا
  نماذج من رحلتھ 

" وقد  )2(وقد ذكر النص الكامل ابن خرداذبة يف كتابه " املسالك واملمالك
  :ل يف كتابه " أدب الرحلة " نقل هذا النص منه فؤاد قندي

" فحدثين سالم الرتمجان جبملة هذا اخلرب ، مث أماله علّي من كتاب  
هلل     )3(. "كان كتبه للواثق 

  مث يستمر يف كالمه فيقول : 
وبوسعنا أن نلحظ أمانة الرجل يف قص ما حدث، حريصا على أدق "

ا وال أحو  ال أهلها مكتفياً التفصيالت دون أن يصف لنا البالد اليت مر 
لرتكيز على اهلدف من رحلته، وهو تقدمي تقرير حبالة السد، دون أن يتناول 

عباراته عن بساطة أسلوبه وخلوه من   فغريه من املشاهدات أو العمران، وتكش
   )4( "كل خربة أدبية.

  آراء المؤرخین والجغرافیین عن ھذه الرحلة 
ؤرخني واجلغرافيني وهنا نسرد بعض وًال عاما عن املبإن هذه الرحلة تلقت ق

قال املستشرق الفرنسي كرادي فو عن األقوال تدل على أمهية هذه الرحلة فمثًال : 
  هذه الرحلة: 

من احملتمل أن هذه الرحلة كانت إىل احلصون الواقعة يف جبال " 
لقرب من دربند يف إقليم داغستان غريب حبر قزوين"     )5(القوفاز 

                                                 
 16الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى، ص/  ) 1(

 .97-90. وأدب الرحلة من ص/  170-162واملمالك من ص  انظر املسالك ) 2(

 96أدب الرحلة ، ص/  ) 3(

  96، ص/ نفس املرجع ) 4(
 17الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى ، د. زكي حممد حسن ، ص/  ) 5(
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  ل هذه اآلراء أيضاً: ويذكر فؤاد قندي
يرى أشربجنر أن هذه الرحلة جمرد أسطورة ، وليس هلا من احلقيقة نصيب، "

دي خويه أن هذه غري أن  ويذهب إىل مثل ما ذهب إليه جرجيوريف ومينورسكي
يف حني أن فاسيليف ال يستبعد أن يكون سالم قد أخرب اخلليفة الرحلة حقيقة، 

ت احمللية اليت مسعها     )1(ن سكان البلدان اليت وصل إليها"محلكا
ويؤيد يف ذلك كراتشكوفسكي قائال: " إن رأي فاسيليف هو األقرب إىل 

   )2(الصحة " 
ويقول الدكتور زكي حسن : " إن رحلة سالم الرتمجان إىل سور الصني 
رخيية، وإن كان سببها الذي يذكره اجلغرافيون العرب ـ   الشمايل قد تكون حقيقة 

سطورة خيالية . والظاهر أن كالقزويين قوت ـ على لسان الرحالة نفسه، أشبه   و
   )3(حديثها كان مشهوراً يف العصور الوسطى" 

  ويرجح فؤاد قنديل حقيقة الرحلة ألسباب عديدة وهي : 
هلل، وقد كان معروفًا عنه حبه للعلم واملعرفة  أوالً  ا متت يف عهد الواثق  : أ

ر املأمون وكان حريصا على تقليده وهلذا حتمس لفكرة البعث وحماوالته أن يعيد عص
اليت ميكن أن تضيف إىل عهده وجهًا من وجود اجملد خاصة أنه كان يف أوىل سنوات 

  حكمه. 
: إن ابن خرداذبة بوصفه أحد رواة هذه الرحلة كان معاصرًا له، ومن  نياً 

لثقة  أكثر من األصطخري ، ومن مواطين املدينة نفسها سر من رأي أي أنه جدير 
  قوت املتأخر عنهما. ولذلك اعتمد على روايته ألنه نقلها نقالً مباشراً من سالم. 

: خيلو نص الرحلة من العجائب والغرائب اليت اعتاد بعض الرحالة أن  لثاً 
ً لالنتباه وتسرية وإمتاعا للسامعني والقراء، وإذا كانت جمرد م جذ ا مصنفا  حيشدوا 
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ا  ن  تقرير، فما الذي يدفع بعض املستشرقني إىل اعتبارها أسطورة مع اعرتافنا 
  بعض املبالغات.

: كان بصحبة سالم يف هذه الرحلة، رحالة آخر هو حممد بن موسى رابعاً 
املنجم، وقد ارحتل الرجل وحده يف أكثر من رحلة وقصها وغريها على مواطنه آنذاك، 

   )1(فهل هو األخرى أسطورة.
ا حقيقة ورأى سد  وأختتم احلديث عن سالم الرتمجان ورحلته ، مؤكدا أ

  جوج ومأجوج. 
  سليمان التاجر 

يقول شوقي ضيف : " كان سليمان من جتار العراق الذين ينقلون ُعروض 
   )2(اهلند والصني إىل البالد العربية" 

عريب ورمبا رائد أدب الرحالت البحرية يف العامل الإن " يقول فؤاد قنديل:
اإلسالمي مجيعه، مل يكن عاملًا فلكيًا أو جغرافيا أو حباثة أو مالحاً، ومل يكن مؤرخاً 

جر  جر من سرياف امسه سليمان"اً... نعم جمأو سفرياً أو أمرياً، وإمنا كان    . )3(رد 
اعتاد السفر إىل اهلند والصني جللب خمتلف السلع واملنتجات اليت تنتج أو 

البالد، وعرضها يف أسواق األقطار العربية خاصة العراق، وكان سبيله  تباع يف هذه
إىل ذلك السفر حبراً، حيث يبدأ من اخلليج الفارسي إىل احمليط اهلندي وشرقا إىل 

  احمليط اهلادي. 
ومل يصل إلينا ما يشري إىل بقية امسه أو جانبا من حياته، وكيف يتوفر ذلك 

ل األهم من هذا مجيعه هو أن سليمان مل يفعل كما وهو الرجل العادي املغمور، ولع
م على ذويهم، ولكنهم دون  ن يقصوا قصصهم ومشاهدا تعود التجار أن يفعلوا 

   )4(هـ . 328رحلته يف مذكرات عام 
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حل بوصف الطريق اليت سار فيها وما شاهده من اجلزر واجلبال وقد عين الرُ 
  نه أو مسعه من حاالت البحر وحيوانه . وما عاينه من األخطار، وما وقعت عليه عي

وإمنا وردت يف كتاب  مستقل ،أو خمطوط يف كتاب مذكرات رحلته ومل تصلنا 
عاش يف القرن الرابع " سلسلة التواريخ " الذي ألفه عراقي من مواطين سليمان ، 

بعد حوايل ستني عاماً من كتابة سليمان، ملذكراته، وهو يدعي أ زيد حسن اهلجري 
   سريايف. ال

طائفة من األخبار عن أهل وأضاف إليها على رحلة سليمان  سجلوقد 
  الرحالة ونشر الرحلة. التجار والبحارة و اهلند والصني، مجعها من أقوال 

وتعد مذكرات سليمان التاجر سليمان مستندا مهما لفهم املعارف البحرية عند  
لعربية عن أحوال اهلند والصني كتاب العربية يف القرون الوسطى، كما يعد أول ما كت ب 

  وسواحل البحر الشرقي الكبري على أساس من اخلربة الشخصية، والتجربة احلية املباشرة . 
م إىل مسقط على ساحل اجلزيرة  238أحبر سليمان من سرياف عام 

لك بشمال جزيرة سيالن وعرب  العربية، مث إىل كلم على ساحل مليبار، مث مر مبضيق 
ر" ، مث تقدم إىل  خليج ال بنغال فوصل إىل جزيرة لنجبا لوس ، " إحدى جزر نيكو

كله بره على ساحل املاليو الغريب، ومن هناك إىل جزيرة تيومن الواقعة إىل اجلنوب 
الغريب من معلقا، ومنها إىل رأس القديس يعقوب قرب ساجيون، ومن هناك إىل 

ني ليصل إىل ميناء خانفوا أو كانتون جزيرة هاينان فعرب املضيق الذي يفصلها من الص
لصني، ومل يكتف سليمان بذكر املسافات والطرق، بل خلف لنا وصفا حيا  احلديثة 
للسواحل واجلزر والبحار وما فيها من احليوان والنبات والسكان واحملاصيل 

   )1(واملنتجات. 
لوصف الصادق للطرق التجارية ولبعض العادات و  النظم ومتتاز هذه الرحلة 

   )2(االجتماعية مع قلة األساطري واخلرافات. 
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نه من الدقة يف وصفه للطرق فهو  وقد قال فيه املستشرق كراتشكوفسكي 
   )1(بدقة اخلرائط احلديثة. 

  نماذج من رحلة سلیمان التاجر
"يبدأ سليمان رحلته بوصف حبر الروي، ويذكر أن به مسكة 

هي مسكة " الوال" ، ويقص أن به مسكة اصطادوها، فكان طوهلا عشرين ذراعاً و 
حيكي وجهها وجه اإلنسان وتطري فوق املاء، ومسكة أخرى كبرية تبتلع صغار 

   )2(السمك، وتسقط يف جوفها وكأمنا تسقط يف بئر عميق " 
وذكروا أن بناحية البحر مسكا خيرج حىت يصعد على النارجيل فيشرب ما يف 

ً يشبه السرطان، فإذا النارجيل من املاء مث يعود إىل الب حر، وذكروا أن يف البحر حيوا
  خرج من البحر صار حجراً، قال ويتخذ منه كحل لبعض علل العني. 

  وقال سليمان إنه رأى : 
" مسكا مثل الشراع رمبا رفع رأسه فرتاه كالشيء العظيم، ورمبا نفخ املاء 

مك فحواه بذنبه، من فيه فيكون كاملنارة العظيمة، فإذا سكن البحر اجتمع الس
مث فتح فاه فريى السمك يف جوفه يفيض كأنه يفيض يف بئر. واملراكب اليت 
لليل بنواقيس مثل نواقيس النصارى خمافة  تكون يف البحر ختافه، فهم يضربون 

   )3(أن يتكئ على املراكب فيغرقه " . 
" البحر الثالث حبر هركند ، وبينه وبني حبر الروي جزائر كبرية يقال 
ا ألف وتسعمائة جزيرة، وهي فرق ما بني هذين البحرين. وهذه اجلزائر متلكها  إ
ً، فإذا اشتد  امرأة، ويقع يف عنرب عظيم القدر. وهو ينبت يف قعر البحر نبا
هيجان البحر قذفه من قعره، واجلزائر عامرة بنخل النارجيل، وبعد ما بني اجلزيرة 

لناس والنارجيل، ..... واجلزيرة فرسخان وثلثة ( ثالثة) وأر  بعة ، وكلها عامرة 
وآخر هذه اجلزائر سرنديب يف حبر هركند، وهي رأس هذه اجلزائر كلها وهم 

ا الديبجات ، وبسرنديب منها مغاص اللؤلؤ، ويف أرضها جبل يدعى  )4(يدعو
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، وقدمه يف صفا رأس هذا اجلبل قدم واحدة. وحول  الرهون وعليه هبط آدم 
   )1(. "عدن اجلوهر الياقوت األمحر واألصفر هذا اجلبل م

ا ماء عذب ملن أراده  " مث تسري املراكب إىل موضع يقال له تُِيوَمة، و
م . "    واملسافة إليها عشرة أ

" مث ختطف املراكب إىل موضع يقال له ُكْندَرنْج، املسافة إليه عشرة 
م، وفيه ماء عذب ملن أراده، وكذلك جزائر اهلند إذا ر وجد  أ احتفرت فيها اآل

  ا املاء العذب. 
ا ماء  م، و مث تسري املراكب إىل موضع يقال له َصَنُف مسرية عشرة أ
ا ملك ، وهم قوم مسر يلبس كل واحد  لعود الصنفي، و عذب ، ومنه يؤيت 
منهم فوطتني. فإذا استعذبوا منها، خطفوا إىل موضع يقال له صُندرُفوالت وهي 

م، وفيها ماء عذب، مث ختطف املراكب جزيرة يف  البحر، واملسافة إليه عشرة أ
إىل حبر يقال له صنَخى، مث إىل أبواب الصني، وهي جبال يف البحر بني كل 
جلني فرجة متر فيها املراكب، فإذا سلم هللا من صندرفوالت خطفت املراكب إىل 

   )2(الصني يف شهر. " 
  :  ويقول سليمان عن أهل الصني واهلند

" أهل اهلند والصني جممعون على أن ملوك الدنيا املعدودين أربعة فأول 
من يغدون من األربعة، ملك العرب وهو عندهم إمجاع ال اختالف بينهم فيه، 
اهم مجاًال، وأنه ملك الدين الكبري  إنه ملك من أعظم امللوك وأكثرهم ماًال وأ

الصني، مث ملك الروم، الذي ليس فوقه شيء مث بعد ذلك ملك العرب ملك 
فملك اهلند امللقب، بلهرا، بلهراى، ملك املخرمي اآلذان وهو عند اليهود 
أشرفهم، وبقية ملوك اهلند منقادون إليه. وهو كثري املال يعطي العطاء كما تفعل 
العرب، وملوكهم يعمرون ورمبا ملك أحدهم مخسني سنة، وهم يتفانون يف حبهم 

   )3(على حد زعمهم" . للعرب لذلك تطول أعمارهم
ن مذكرات التاجر سليمان حتتل أقول ميكن يل أن هذه النماذج ذكر وبعد 

مكانة رفيعة بني نصوص أدب الرحلة العربية، ومل يغفل عن ذلك الباحثون والعلماء 
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تقديرًا هلا، بوصفها وثيقة على درجة عالية من األمهية، من وجهة النظر التارخيية 
  فية. واألدبية واجلغرا

وال يفوتنا أن نشيد بعبارات هذا النص، اليت جاءت بسيطة متدفقة ومركزة، 
دة، ودون حشد األشعار  دلت على التزام صاحبها مبوضوعه دون حشو أو ز
ت اليت تتداعي إىل الذاكرة بال توقف، ولعل سبب ذلك قلة ثقافة  واألخبار واحلكا

ذلك فال ميلك املرء إال أن يدهش هلذه اللغة التاجر وافتقاده إىل احلرفية األدبية، ومع 
جر، ولعله أمالها على أحد من املثقفني أو ممن يفوقونه خربة  اليت تفوق كثريا لغة 

  يف جمال الكتابة والتحرير. 
وإذا كان هناك من يتشكك يف الرحلة من املستشرقني، فليس ذلك من قبيل 

الدقيقة اليت ال تقبل إال ما كان موثقا  التقليل من شأن العرب، ولكنها احلاسة العلمية
وثتبت األدلة صحته فاختذوا هذا املوقف، ومع ذلك فقد أعلن صحتها كل من " 
فران " و " وغوستاف لوبون" وغريمها، ومتكن " فران " فيما يقول " كراتشكوفسكي 

    )1(" من أن يتبع الطريق الذي وصفه سليمان بدقة اخلرائط احلديثة. 
ن   ابن فض

"هو أمحد بن فضالن بن العباس بن راشد بن محاد موىل حممد بن 
ن يف " املوسوعة )2(سليمان" ، كما وجد يف املصادر الكثرية، ولكن حممد شفيق غر

ن امسه : " ابن  العربية املسرية" خيالف آراء تلك املصادر العظيمة، فهو يدعي 
  يف ذلك.  ، وال أدري مصدره)3(فضالن أمحد بن عباس بن رشيد " 

ريخ ميالده  ويقول فؤاد قنديل : " مل نعثر فيما رجعنا إليه من املصادر على 
  . ومل تذكر من سرية حياته إال اليسري)4(أو وفاته. " 
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وهو مصنف رسالة الوفد الذي أرسله اخلليفة املقتدر العباسي ، إىل ملك 
كان من موايل   البلغار الذين يقطنون ضفاف الفوجلا. مل يكن عريب األصل، بل

، أرسله ليفقه الناس يف الدين ضمن  )1(اخلليفة كما تذكر دائرة املعارف اإلسالمية
سة سوسن الرّسي.    وفد بر

ويقول كراتشكوفسكي : " على الرغم من عدم وجود أية معلومات عنه ـ ابن 
.  )2(فضالن ـ إال أنه حياول دائما يف الرسالة أن ينسب إىل نفسه الدور الرئيسي" 

وما قوله : " فندبت أ القراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدي إليه واإلشراف على 
  إال دليال على ذلك.  )3(الفقهاء واملعلمني" 

وحيتل ابن فضالن مكانة مرموقة بني الرحالة العرب بفضل ما كتبه عن رحلته 
ا يف عامي  ،  م " 922- 921هـ "  310- 309إىل بالد البلغار، واليت قام 

وبالد البلغار كانت دولة قوية بشرق روسيا األوربية مبحاذاة الفوجلا األوسط، 
لقرب من قازان، أخضعها املغول عام  م، وانتقل فرع 1236وعاصمتها بلغاري 

 .   منها للغرب واندمج بصقالبة بلغار
ت كثري من املؤرخني خاصة املستشرقني منها   وقد ذكر ابن فضالن يف كتا

ضافية، إكي، وتوقفوا طويال لتحليل دروس رحلته اليت سجلها يف رسالة كراتشكوفس
تؤكد موهبته القصصية، وتكشف براعة قلمه وحسن بيانه وسالمة أسلوبه ودقته يف 
التعبري والوصف، وحرصه على نقل مشاعره يف حالت الفرح والغبطة أو اخلوف 

عل منها منوذجا رائدًا و واجلزع، وهو ما خيلع على الرسالة مسات إنسانية عذبة، جت
رائعًا من مناذج الكتابة يف أدب الرحالت، على أننا ال نستطيع أن نفصلها عن 
عصرها املزهر، فهي وال شك إحدى أزاهري القرن الرابع اهلجري الذي عال فيه جنم 
احلضارة العربية، وقطعت فيه العلوم والفنون العربية واإلسالمية شوطًا كبريًا يف بناء 

  ومة الوعي اإلنساين. منظ
  وخري ما كتب يف الشبكة العنكبوتية يف موقع ويكي بيد عنه حيث تقول: 
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" فلم يكن ابن فضالن رجال موهو أو صاحب رؤية سياسية فحسب؛ بل  
 عقلهكان قد درب عينيه الثاقبتني على رؤية ما وراء املشاهد املفردة، وشاغل 

من الزمان الساعد األمين للقائد العسكري  لتحليل دون الرصد. وحينما عمل لعقد
اية القرن التاسع وبداية القرن العاشر امليالديني - حممد بن سليمان  الذي قاد يف 

تعلم ابن  - يف الشرق الصنييف الغرب إىل حدود  مصرمحالت عسكرية امتدت من 
لشعوب اليت خالطها إىل الوصول  فضالن الكثري، وأهلته معارفه املرتاكمة وثقافته 

هلل كرجل دولة وفقيه عامل. "     )1(إىل بالط اخلليفة املقتدر 
  رحلة ابن فضالن 

من صفر عام  11يف  يلطوارقام ابن فضالن برحلة إىل بالد البلغار أملش بن 
م ، استجابة لدعوة من ملك البلغار، الذي أسلم  921يونيو  21هـ /  309

هلل   ،أن يبعث إليه من يفقهه يف الدين"طلب منه ي )2(وأرسل إىل اخلليفة املقتدر 
ويبين له مسجدًا ، وينصب له منربًا ليقيم عليه الدعوة يف ويعرفه شرائع اإلسالم، 

   )3(مجيع بلده وأقطار مملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه امللوك املخالفني له " 
ابن فضالن  وقد أجابه اخلليفة إىل طلبه، وأرسل إليه هذه السفارة، اليت كان

اخلبري الديين فيها، واليت كان على رأسها مندوب من اخلليفة لبحث األمور السياسية 
هـ ، متجهني إىل  309من صفر سنة  11واحلربية، وغادر املندوبون بغداد يف 

  هـ .  310من حمرم سنة  12خبارى فخوارزم فبالد البلغار، حيث وصلوا يف 
هلل بعد سجل ابن فضالن رحلته يف رسالته ق دمها إىل اخلليفة املقتدر 

ا صورة صادقة للظروف السياسية يف الدول اإلسالمية  عودته، وعرض خالل فقرا
وخاصة يف املناطق اليت تقع مشاًال، ومتثل يف تلك الفرتة أطراف العامل املتحضر مثل 

ر الفوجلا.    حوض 

                                                 
)1 ( www.wikipidia.org 

هلل : هو أبو الفضل جعفر بن املعتضد تويل اخلالفة، وهو ابن ثالثة عشــر ســنة  ) 2( هـــ ، وكــان مبــذرا  295املقتدر 
ملــوت واتسم عهده بكثرة املنازعات حىت أن أعداء ه أنزلوه عن اخلالفة مــرتني، مث عــاد إليهــا لثالــث مــرة، لينتهــي عهــده 

 عاماً.  38هـ ، ومل من العمر  320قتالً عام 

 .27الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى، ص/  ) 3(
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ي والعاشر امليالدي،  وقد نقل عنها املؤلفون املسلمون منذ القرن الرابع اهلجر 
قوت احلموي أجزاء كبرية منها فيما كتبه عن مادة  كاالصطخري واملسعودي. ونقل 

شغرد" و " بلغار" و " خزر" و " خوارزم" .    " أتل" و " 
وأشار الدكتور زكي حممد حسن إىل نشر هذه الرسالة حيث قال : " وقد 

يف سنت بطرسبورج  Fraehnن نشرت هذه الرسالة ألول مرة بعناية املستشرق فره
   .  )1(" ومعها مقتطفات أخرى مما كتبه املسلمون عن الروس  1823سنة 

م.  م وجتار م وعادا إن ابن فضالن ترك لنا صورة واضحة للبلغار وحضار
م كانوا ال يزالون دون ما وصل إليه املسلمون يف  ويشهد ما كتبه يف هذا الصدد 

كل كل واحد من مائدته ال مدنيتهم، وإن بدت بعض  م طريفة ، كأن  عادا
ا عن  يشاركه فيها أحد وال يتناول من مائدة غريه شيئاً، وكلبسهم القالنس يرفعو

ا حتت اإلبط للتحية وإظهار ا الحرتام.    الرأس وجيعلو
وسوف نعرف قيمة هذه الرسالة األدبية والفنية بعد قراءة والفكر يف مناذج 

  من رحلته . 
  ماذج من رحلة ابن فضالن ن

ذه الرتاكيب املتينة :    يصف ابن فضالن مدينة اجلرجانية 
ر جيحون من أوله إىل آخره، وكان  مًا ومجد  جلرجانية أ " فأقمنا 
ُمسك اجلمد سبعة عشر شرباً، وكانت اخليل والبغال واحلمري والعجول جتتاز عليه  

بت ال يتخلخل ، فأقام على ذلك ثالثة أشهر كما جتتاز على الطرق وهو 
فرأينا بلدًا ما ظننا إال أن  من الزمهرير قد فتح علينا منه ، وال يسقط فيه 
الثلج إال ومعه ريح عاصف شديدة وإذا أحتف الرجل من أهله صاحبه وأراد بره، 
لغ يف بره  رًا طيبة، هذا إذا  قال له : تعاىل إّيل حىت نتحدث فإن عندي 

م يف اخلطب وأرخصه عليهم، محل عجلة من وصلته إال  أن هللا قد لطف 
   )2(حطب بدرمهني من درامههم وهي تكون زهاء ثالثة آالف رطل " . 

                                                 
 28، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .5رحلة ابن فضالن، ص/  ) 2(
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إذا دققنا يف السطر األول " من أوله إىل آخره، وكان ُمسك اجلمد سبعة عشر 
لة جدًا على شرباً " فتظهر لنا أدبيته "  من الزمهرير قد فتح علينا " وهي عبارة دا

شدة الربد، وتبدو لنا أيضًا عمق نظرته اإلنسانية والدينية وإشفاقه على سكان هذه 
م فيقول : " وصلته إال أن هللا  البالد وما يعانونه من الربد ، لكنه يكتشف رمحة هللا 

م يف اخلطب وأرخصه عليهم، محل عجلة من حطب بدرمهني " .     )1(قد لطف 
  يف وصف املدينة : ويستمر ابن فضالن 

ماً من رجب وشعبان  ا أ جلرجانية، وذاك أ أقمنا  " وتطاول مقامنا 
وشهر رمضان وشوال، وكان طول مقامنا من الربد وشدته ، ولقد بلغين أن 

حطبا، من بعض الغياض فنسيا أن عشر مجًال ليحمال عليها  اثنارجلني ساقا 
ر، فأصبحا واجلمال موتى لشدة خذا معهما قداحة وحراقة، وإمنا   بغري 

ا والشوارع ختلو، حىت يطوف  الربد، ولقد رأيت ـ لربودة هوائها ـ أن السوق 
اإلنسان أكثر الشوارع واألسواق فال جيد أحدًا وال يستقبله إنسان، وقد كنت 
أخرج من احلمام، فإذا دخلت البيت نظرت إىل حلييت وهي قطعة من الثلج حىت  

م يف بيت جوف بيت، وفيه لبود تركية كنت أدنيه ا إىل النار، ولقد كنت أ
ألكسية والفرى " الفراء" ورمبا التصق خدي على املخدة، ولقد رأيت  مدثر 

   )2(األرض تتشقق فيها أودية عظام لشدة الربد. " 
م  م وعادا حينما يتنقل يف بالد وابن فضالن يصف أحوال الناس وحيوا

  :  فيقول عنهمالرتك 
م ال يستنجون من غائط وال بول وال يغتسلون من جنابة وال غري  " إ
ذلك، وليس بينهم وبني املاء عمل، خاصة يف الشتاء، وال يتسرت نساؤهم من 
ا عن أحد من الناس  رجاهلم وال من غريهم، وكذلك ال تسرت املرأة شيئا من بد

معنا، فبينما هي حتدثنا إذ   ولقد نزلنا يومًا على رجل منهم فجلسنا وامرأة الرجل
كشفت فرجها وحكته، وحنن ننظر إليه فسرت وجوهنا ، وقلنا : استغفر هللا، 

                                                 
 .166أدب الرحلة لفؤاد قنديل، ص/  ) 1(

  5ابن فضالن ، ص/  رحلة ) 2(
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فضحك زوجها وقال للرتمجان: قل هلم : تكشفه حبضرتكم فرتونه وتصونه فال 
   )1(يوصل إليه هو خري من أن تغطيه ومتكن منه " . 
  ك البلغار حيث يقول: لطوار مليوكان ابن فضالن يصف احلوار مع امللك 

لطوار ي" كان ُخيطب له على منربه قبل قدومي ، اللهم أصلح امللك 
ذا االسم  ملك البلغار، فقلت أ له : إن هللا هو امللك، وال يسمى على املنرب 

، وهذا موالك أمري املؤمنني قد رضي لنفسه أن يقال على منابره يف  غريه 
هلل أمري الشرق والغرب اللهم أصلح عبدك  وخليفتك جعفر اإلمام املقتدر 

ئه اخللفاء، فقال يل :    املؤمنني ، وكذا من كان قبله من آ
سم واسم أبيك    فكيف جيوز أن خيطب، قلت : 

قال : إن أيب كان كافراً ، وال أحب أن أذكر امسه على املنرب، وأ أيضاً 
، ولكن ما اسم موالي فما أحب أن يذكر امسي إذا كان الذي مساين به كافراً 

  أمري املؤمنني ، فقلت : جعفر .
  قال: فيجوز أن أتسمى به. 

  قلت: نعم . 
قال: قد جعلت امسي جعفرًا واسم أيب عبدهللا ، فتقدم إىل اخلطيب 
بذلك ففعلت، فكان خيطب له: اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبدهللا أمري 

   )2( "البلغار موىل أمري املؤمنني.
زكي حسن : " والغريب أن ابن فضالن مل يكتب يف رسالته شيئاً يقول دكتور 

عن نتائج هذه الرحلة من الوجهتني السياسية واحلربية، فلسنا ندرى هل ساعد 
املسلمون البلغار يف تشييد احلصون املطلوبة أم ال. وأكرب الظن أن ملك البلغار كان 

خاص، وكان ملوك اخلزر  يريد بناء تلك احلصون ليحتمي فيها من ملك اخلزر بوجه
ر الفوجلا ولكنهم كانوا من أتباع  من أصل يشبه البلغار وكانت مملكتهم عند مصب 

نة اليهودية وكانوا يعدون ملوك البلغار تبعاً هلم.    )3("الد

                                                 
 . 6، ص/ نفس املرجع ) 1(

 11، ص/ نفس املرجع ) 2(

 .30الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى، ص/  ) 3(
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على كل حال فإن رحلة ابن فضالن من أقد ما وصل إلينا عن بالد الروسيا. 
ا اجلغرافية ووصفها الدقيق ملالمح وتزداد قيمة هذه الرسالة ليس فقط  بفضل معلوما

احلياة يف هذا العامل اجلديد، ولكن بفضل السرد التحليلي للسمات اإلثنوجرافية 
واألنثروبولوجية هلذه املناطق، األمر الذي كان جمهوال تقريبًا ملعظم شعوب العامل 

ذه  الرسالة املتميزة ، اإلسالمي، ومن هنا كان اهتمام املستشرقني وعلماء الروس 
  وتواىل العناية بطبعها وإلقاء الضوء عليها. 

  المقد
لبناء الشامي عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر ا أيبمشس الدين هو 

لبشاري.  ء واملؤرخني امسه "عدد من  وذكر، )1(املقدسي املعروف  عبدهللا األد
  .  )2( "حممد بن أمحد بن أيب بكر
تنتمي إىل والده وقيل إىل جد ألبيه الذي عّد من أشهر  )3(ونسبة " البناء "

البنائني وأمهر املهندسني ، والذي شارك يف بناء ميناء عكا يف عهد أمحد بن 
ملقدسي  )4(طولون وكان أول ، وهو نسبة إىل بيت املقدس، ، ولكنه اشتهر بلقب 

شر الكتاب.  ملقدسي هو دي خويه    من مساه 
 336ك من يزعم أنه ولد يف عام وهنا )5(هـ  335عام ولد املقدسي يف 

آل   أما أمه تنتمي إىل، وترىب يف أسرة البناء ، و ، ونشأ يف طرقات مدينة القدس)6(هـ

                                                 
أحســـن التقاســـيم، مشـــس الـــدين أيب عبـــدهللا املقدســـي، ص/ غـــالف الكتـــاب ، وانظـــر أدب الرحلـــة لفـــؤاد  ) 1(

 269قنديل، ص/

لعصـــــور الوســـــطى، د. زكـــــي حســـــن ، الرحالـــــة املســـــلمون يف ا.، وانظـــــر 15الـــــرحالت ، شـــــوقي ضـــــيف، ص/  ) 2(
ريخ األدب العريب، لكارل بروكلمان، ج/42ص/  .253، ص/7، وانظر 

 168، ص/ 5معجم البلدان ، لياقوت، ج/ ) 3(

هـــ ببغــداد وتفقــه علــى مــذهب أيب حنيفــة، تــوىل ثغــور الشــام ودمشــق مث مصــر  220أمحــد بــن طولــون: ولــد ســنة  ) 4(
 .) 94، ص/ 13، ج/سري األعالم، للذهيب.، (270ويف ، وت254سنة 

. 70، ص/2. وانظـــر التـــاريخ واملؤرخـــون ملصـــطفى شـــاكر، ج/312، ص/ 5األعـــالم خلـــري الـــدين الزركلـــي، ج/ ) 5(
ريخ األدب اجلغرايف، لكراتشكوفسكي، ج/  .209، ص/  1وانظر 

 .239، ص/ 8معجم املؤلفني لعمر كحالة، ج/ ) 6(
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حدود  بقربمن أعمال قومس الذين تعود جذورهم إىل مدينة بيار  )1(الشوا
    )2(. خراسان

الكرمي ، مث سافر إىل  تعلم يف بيت املقدس القراءة والكتابة، وحفظ القرآن
، وأيب احلسن  )3(عراق ودرس علوم الفقه احلنفية على يد حممد السريايف

  )5(.)4(القزويين
ً وخطيبًا ومذكرًا ، وفقيهًا وشيخًا ، وجملداً   وعمل املقدسي إمامًا ومؤذ

جراً. ويبدو أنه عمل يف كل هذه املهن لتوفري األموال الالزمة  للكتب واملصاحف، و
متام رحالته، ورمبا بسبب رغبته يف التقرب من الوالة واحلكام الذين قابلهم يف أثناء إل

  )6(جتواله. 

  وفاتھ
،  )7(م 985هـ  املوافق  375أشار جرجي زيدان إن املقدسي تويف يف عام 

ريخ وفاته سنة  وأشار كراتشكوفسكي إىل ،  )8(هـ  380وذكر عبدالعزيز سامل 
  .  )9(ـ ه 385سنة ريخ وفاته 
  رحالتھ 

                                                 
مسهــم نســبة إىل أحــد أجــدادهم الــذي عمــل يف شــواء اللحــم وبيعــه، وانتقــل إىل غــزة واســتقر يف آل الشــوا:  ) 1( عرفــوا 

حملة التفاح، وعمل يف جتارة األغنام، وتفرعت عائلته، وكثرت ذريته، وانتقل فرع من آل الشوا إىل منطقة الشــجاعية يف 
بالء، (احتــاف الســادة املقــني بشــرح أســرار أحيــاء علــوم أوائل القرن الثالث اهلجري، وظهر منهم أعيان وعلمــاء وجتــار ونــ

 . )250الدين، حملمد بن حممد بن احلسيين الزبيدي، ص/

 .267أحسن التقاسيم، ص/  ) 2(

ا قاضياً، اشتهر بكثرة  ) 3( ن النحوي ، عاش يف مدينة بغداد وعمل  السريايف : هو أبو سعيد احلسن بن علي املرز
قوت، ج/علمه ، وتعلم على يده ا ء ،   )145،ص/8لناس ، علم الفقه والفرائض واحلساب. (معجم األد

هــــ ، تفقــه علـــى املـــذهب  163القــزويين : هـــو أبــو احلســـن علــي بـــن عمـــر بــن حممـــد احلــريب، ولـــد ببغـــداد، ســنة  ) 4(
 )609/ ، ص17ري األعالم، لذهيب، ج/، ( س 442الشافعي ، ولقب بشيخ العراق، لكثرة زهده وورعه، تويف سنة 

 .116أحسن التقاسيم، ص/  ) 5(

. وانظـــــر الرحالـــــة 14املقدســـــي البشـــــاري دراســـــة يف اجلوانـــــب االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة ، ألمـــــل أنصـــــار، ص/  ) 6(
 .42املسلمون يف العصور الوسطى، ص/ 

ريخ آداب اللغة العربية، ص/  ) 7(  .239،ص/8. وانظر معجم املؤلفني لعمر كحالة، ج/199املختصر يف 

 . 191، ص/ 1997التاريخ واملؤرخون العرب ، عبدالعزيز سامل، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،  ) 8(

 .210، ص/1، ج/1957ريخ األدب اجلغرايف، كراتشكوفسكي، جامعة الدول العربية،  ) 9(
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هـ ، ويبدوا أنه انتهى منها يف عام  356بدأ املقدسي رحلته من القدس عام 
هـ ، استنادًا إىل معلوماته الشخصية اليت أشارت إىل أنه انتهى يف هذه الفرتة  375

ليف كتابه .     )1(من 
، مث يف  367هـ ، مث يف عام  356زار املقدسي جزيرة العرب حاجاً يف عام 

هـ ، ورحل إىل أقاليم العراق، واقور ، ومصر ، واملغرب، والشام، والديلم ،  377
  واجلبال، وخورستان ، وكرمان وفارس، والرحاب وغريه من األقاليم . 

  "أحسن التقاسیم في معرفة األقالیمرحلتھ "
وقد وصف رحالته إىل تلك األقاليم املذكورة يف كتابه " أحسن التقاسيم يف 

هـ يف إقليم فارس مبدينة شرياز ،  375ليم "  وأكمل هذا الكتاب يف عام معرفة األقا
وقال عن هذا الكتاب : " إنه مل يظهر كتابه " أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم " 

  . )2(حىت بلغ األربعني " 
هـ وقدمها آلل سامان، يف  375وقد وضع كتابه يف مسودتني إحدامها سنة 

نيهما بعد ثالثعهد األمري نوح بن منصو    )3(أعوام وقدمها إىل الفاطميني.  ةر، و
ليف هذا الكتاب إىل هدف علمي ، ويريد منه  سعى املقدسي من وراء 
م وأغراضهم وتقدمي الفائدة والنفع هلم، أثناء  خدمة الناس على اختالف طبقا

  معلومات جديدة ومميزة.
الصاحلني واألخيار، وأن ويستفيد منه املسافرون والتجار، وال يستغين عنه 

علم الرحالت من أهم العلوم يرغب فيه امللوك والكرباء، ويطلبه القضاة ، وينتفع به  
جر.    كل مسافر و

وهدف من كتابه أيضًا توفري معلومات للدارسني الذين سيستفيدون منه يف 
يمه فتاواهم وتدريسهم وشروحهم ، وتقدمي تفاصيل وافية عن العامل اإلسالمي، وأقال

                                                 
 نفس املرجع ) 1(

 .42ر الوسطى، ص/ ، وانظر الرحالة املسلمون يف العصو  15أحسن التقاسيم ، ص/  ) 2(
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وأقسامه وحدوده ووحداته اإلدارية، ومعلومات دقيقة عن املوازين واملكاييل، والنقود 
  )1(املستعملة يف كل إقليم واملسافات بني مدنه وقراه . 

وكتاب املقدسي عدَّ من أكثر املؤلفات اجلغرافية من حيث األمهية والدقة، 
ومصدرًا أساسيًا لكل من  ومرآة واضحة للعامل اإلسالمي يف القرن الرابع اهلجري،

يبحث يف أحوال هذا العلم وجوانبه السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
   )2(واملذهبية. 

 8وقد ذكر فؤاد قنديل أن أول من نشر هذا الكتاب هو " دي خويه " يف 
ا مكتبة مدبويل املصرية دون حتقيق.  1906مارس     )3(م ، وأخر طبعاته نشر

    رحلتھن م نماذج
ار يف مملكة اإلسالم حيث يقول:    تبدأ فصول الكتاب بذكر البحار واأل

" مل نر يف اإلسالم إال حبرين حسب، أحدمها خيرج من حنو مشارق 
الشتاء بني بالد فإذا بلغ مملكة اإلسالم دار على جزيرة العرب كما مثلناه وله 

ملصورون يف متثيله، خلجان كثرية وشعب عدة، وقد اختلف الناس يف وصفه وا
لقلزم وطرف  فمنهم من جعله شبه طيلسان يدور ببلد الصني واحلبشة وطرف 
لقلزم، ومل يذكر شعبة ذيله، وعنقه  بعبادان، وأبو زيد جعله شبه طري منقار 

ورأيته ممثًال على ورقة يف خزانة أمري خراسان لعراق وذنبه بني حبشة والصني، 
سة عند أيب الق اسم ابن األمناطي بنيسابور ويف خزانة عضد الدولة وعلى كر

والصاحب، وإذا كل مثال خيلف اآلخر وإذا يف بعضهن خلجان وشعب ال 
أعرفها، وأما أ فسرت فيه حنو ألفي فرسخ ودرت على اجلزيرة كلها من القلزم 
إىل عبادان، سوى ما توهت بنا املراكب إىل جزائره وجلجه وصاحب مشايخ فيه 

ضيني ووكالء وجتار ورأيتهم من أبصر الناس ولدوا و  نيني وأشامتة ور نشأوا من ر
حه وجزائره فسألتهم عنه وعن أسبابه وحدوده ورأيت معهم  به ومبراسيه وأر

ا     )4("  ويعولون عليها ويعملون مبا فيها...دفاتر يف ذلك يتدارسو

                                                 
 .14املقدسي لفالح أسود، ص/  ) 1(

 .208، ص/ 1ريخ األدب اجلغرايف، كراتشكوفسكي ، ج/ ) 2(

 271أدب الرحلة، ص/  ) 3(

 .10أحسن التقاسيم، ص/  ) 4(
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عية والبشرية للعامل ويتابع املقدسي رحلته مع خمتلف املالمح اجلغرافية الطبي
اإلسالمي، فيذكر خصائص األقاليم ومميزات كل إقليم عن غريه، مث يذكر املذاهب 
اليت هلا خاص وعام ودعاة وأتباع ومناهج فيعددها، ويذكر فرقها وما وقف كل فرقة، 
ن األخرى غري اإلسالم وهم اليهود والنصارى  ويتعرض ألهل الذمة أصحاب األد

  ن. واجملوس والصابئو 
  : ملقاييس اليت اعتمد عليها، فيقوليذكر املسافات أن يعرفنا اما وال يفوته عند 

" فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعاً، 
واإلصبع ست حبات شعري مصفوفة بطون بعضها إىل بعض، وامليل ثلث 

   )1(الفرسخ " . 
ا بيت هللا ومنها  احلرام ومدينة النيب  يبدأ املقدسي جبزيرة العرب، ألن 

انتشر دين اإلسالم، وفيها كان اخللفاء الراشدون واألنصار واملهاجرون وميضي فيعدد 
ا وصحاريها، وأهم املعامل وأوجه العمران.    أحناءها ويذكر كورها وقراها ومد

  يصف املقدسي مدينة الطائف حيث يقول: 
 موضع منها مكة فواكه كثرأ املاء ردة اهلواء شامية صغرية مدينة" 

 غزوان جبل ظهر على وهي احلسنة والفواكه اجليد والعنب والزبيب الكثري الرمان
حلر مكة ملوك ذى إذا مدابغ عامتها املاء ا جيلد رمبا    )2("  إليها خرجوا و

  : ويصف مدينة النيب 
 املدن من ا أحاط قد ملا حية جعلناها وقد  النيب مدينة هي"
 بساتني كثرها حييط مكة نصف من اقل تكون املذكورة والسواحل اخلطرية
 عند قين فيها تقلب حياض وفيها عذيبة ومياه قليلة مزارع وهلم وقرى وخنيل
 اجلامع ب إىل عنه هللا رضي عمر جر وقد درج يف إليها ينحدر البلد أبواب
اء نور هلا اجلامع عند واألسواق اختلت قد قناة  علي ابن احلسني بنو رهمأكث و
م عنهما هللا رضي  مما ثلثيها يف واملسجد األهل قليلة األرض ملحة مدر بنيا
   )3("  الغرقد بقيع يلي

                                                 
 .65، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .79، ص/ نفس املرجع ) 2(
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حظ يف املقدسي صفة حسنة هي رغبته يف البوح واالعرتاف، فها هو ونال
  يقول: 

حية الزنج وأتيت  " وغرين وهللا ما غر القوم، وعملت إىل الذهاب إىل 
    )1(ينبغي أن يشرتي " . ما

وهذا الضعف اإلنساين الذي استشعره، عندما مسع عن املكاسب الكبرية من 
التجارة يف عدن فأحب أن حيذو حذو التجار ، لكنه بعد حادث موت شريكه 
حيجم عن إمتام التجربة، عائدا إىل هدفه الذي انتوى وقصد، متعففا عن املضى يف 

تلك الفقرة حبكمة من مستودع أعماقه الديين ، فهو إىل  سلك التجارة املغرية، خامتا
   )2(ية، فإنه حيمل قلبا نقياً ورعاً.جانب متيزه حبس قصصي ورغم حرصه على املوضوع

 اتساعوختامًا تعرفنا منهج املقدسي وأسلوبه يف العرض والبيان، وأدركنا مدى 
يرى مبا ينبئ عن دقة أفقه ومشولية نظرته وسالمة لغته األدبية ووصفه اجليد ملا 

مالحظاته وحرصه على املوضوعية ومجعه يف وصف شامل متكامل للطبيعة والبيئة 
موالب مالبسهم ومساكنهم ومساجدهم، وألوان و ، شر وألسنتهم، تقاليدهم وعادا

  سافات اليت تفصل بينه وبني غريه. الطعام والشراب وامل
ريفالكتاب أحسن التقاسيم  خ أدب الرحلة واجلغرافية إحدى العالمات يف 

  الكثريون على حتقيقه.  اهتم وقدالوصفية يف القرون الوسطى، 
دري   ا

هو حممد بن حممد بن عبدهللا بن عمر بن إدريس بن حيىي بن علي ابن محود 
بن ميمون بن أمحد بن عبدهللا بن عمر بن إدريس بن احلسني بن علي بن أيب 

   )3( ورحاليهم.  طالب. وهو من أبرز جغرافيي العرب
واإلدريسي نسبة إىل جده األعلى ، ـ إدريس األول بن عبدهللا بن احلسن ـ 

ملغرب يف سنة  ، هـ177هـ ، ومات مسموماً سنة  172الذي أسس دولة األدارسة 
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، ويف مقدمة ابن  )  .)1ولقب بـ " الشريف " أيضًا ألنه من آل حسن وعلي 
ذ ه النسبة ما نسبه أحد غري ابن خلدون ، ويقول خلدون نسبه إىل " احلمودي " و

ابن خلدون إن هذه نسبة إىل جده " محود" الذي تنسب إليه دولة بين محود 
  ألندلس. 

م ، مث سافر  1100هـ ،  493ولد اإلدريسي يف مدينة سبتة املغربية عام 
   )2(إىل قرطبة عروس املدن األندلسية آنذاك. 

أته وتربيه وتعليمه، وما ذكر أحد من وال ندري شيء عن صبوبته ونش
املؤرخني عن أساتذته ومشاخيه عدا أنه تلقى تعليمه يف جامعة قرطبة حيث كانت من 

   )3(أكرب مراكز الثقافة العربية اإلسالمية . 
  رحالتھ 

بدأ اإلدريسي رحالته وأسفاره مبكرًا ، فزار بالد املغرب ولشبونة وسواحل 
هـ ، ومل نعثر على ما  510كما زار آسيا الصغرى عام   فرنسا وزار إجنلرتا وصقلية

قي إفريقيا وآسيا .    )4(يدلنا أنه زار 
وقد شك عبدالغين حسن يف رحالت اإلدريسي إىل غري املغرب وصقلية  

واألندلس حيث يقول: " ورحالت اإلدريسي إىل غري املغرب واألندلس وصقلية 
   )5(حتتاج إىل كثري من التحقيق " 

شار كراتسكوفسكي إىل رحلته إىل آسيا الصغرى وذكر أنه رحل إىل وقد أ
   )6(م ، وكان عمره أقل من ستة عشرة سنة .  1116هـ ـ  510آسيا الصغرى عام 

                                                 
 8الشريف اإلدريسي ، ص/  ) 1(
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 .64ص/
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ا  1138ويقول كراتشكوفسكي : " ويف عام  عرب البحر يف ظروف يشو
ظل الغموض إىل جزيرة صقلية حيث كان يوجد بالط روجر الثاين ببالرمو، وقد 

   )1(م " 1154اإلدريسي وثيق الصلة بروجر إىل وفاة األخري يف فرباير من عام 

وأشار عبدالغين إىل أنه زار الصقلية بدعوة من امللك روجر الثاين وقد عرض 
ظروف وأسباب هلذه الدعوة وكيفيتها يف فصل من كتابه . وذكر أيضًا أنه شجع 

، اين . وصنع الكرة األرضية الفضيةالعلماء والعلم أثناء إقامته يف بالط امللك روجر الث
   )2(واخلرائط واملصورات.
لبالد غري آسيا وأفريقية والبالد اليت مل يزرها ولكنه وصفها بعد وقد وصف ا

  التطلع وقراءة الكتب ، و قد ذكر بعضها يف مقدمة كتابه " نزهة املشتاق " . 
وقد قال قنديل إنه من أحد رحايل وجغرايف العرب يف القرون الوسطى، 

كان اإلدريسي عاملاً وخباصة يف القرن السادس اهلجري ، والثاين عشر امليالدي ، كما  
ت والطب ونظم الشعر .  وقد روي له صالح الدين  )3(لصيدلية والنبا

اية روايته هلا " هذا شعر  )4(الصفدي بعض مناذج من شعره ، وعلق عليها بقوله يف 
جيد " وهذه الشهادة من أديب شاعر متذوق نقادة كالصفدي ، هلا قيمتها يف 

حية األ الطالع تقدير اإلدريسي يف  دب والشعر الذي كنا نود لو تسعفنا احلظوظ 
على قدر كبري منه لو كان له يف الوجود وجود. ومن تلك األشعار الذي ذكر 

  الصفدي ، حيث يقول اإلدريسي يف إحدى قصائده: 
دعىن أجل ما بدت يل

  

سفينة أو مطية  
  

ال بد يقطع سريى
  

 )5(أمينة أو منية 
  

    ومن شعره 
با على املشارق أن أر إن عي

  

جع عنها إىل ذيول املغارب   
  

                                                 
 نفس املرجع ) 1(
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وعجيب يضيع فيها غريب
  

لغرايب   بعدما جاء فكره 
  

س ويقاس الظما خالل أ
  

 )1(قسموا بينهم هدا السحايب 
  

  وقد ترك اإلدريسي مصنفات عديدة ومهمة منها : 
  نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق  
 ، وهو تلخيص لكتاب روض األنس . وقيل إنه  روض الفرج نزهة املهج

 خمتصر لكتابه " نزهة املشتاق " . 

  ت. ، ونسخة مصورة هلذا الكتاب يف اجلامع لصفات أشتات النبا
جلامعة العربية عن خمطوطة يف مكتبة الفاتح  معهد املخطوطات 

 . سطنبول

  سم " املمالك روض األندلس ونزهة النفس . هذا الكتاب يعرف 
 املسالك " . و 

  "األدوية املفردة " ذكره صاحب " عيون األنباء يف طبقات األطباء"
 )2(ويبدو أنه مفقود. 

  نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق
ألف كتابه الكبري " نزهة املشتاق " بتكليف من روجر الثاين ، ويقول أنه 

   مسى " الكتاب الرجاوي " أو " كتاب روجار " نسبة إىل امللك روجر .
، تاب بعد طلب األمري روجر بتأليفهوقد ذكر شوقي ضيف أنه كتب هذا الك

  حيث يقول : 
" وقد عرف فيه روجر قدرته البارعة على رسم اخلرائط ومهارته يف علم 
ً له ، فلم يهجم على التأليف مباشرة، بل  اجلغرافية ، فطلب إليه أن يؤلف فيها كتا

ملعلومات، فكتبوا له تقارير مبا أنقذ طائفة من الرحالة إىل بلدان مت فرقة ليأتوه 
شاهدوه، أضافها إىل ما شاهده بنفسه يف البلدان، ومجع أكثر ما كتب يف هذا 

                                                 
)1 ( 126599=&A8188http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u= 

   13الشريف اإلدريسي ، ص/  ) 2(
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العلم، واختذ من كل ذلك مادة لتأليف كتابه الذي مساه " نزهة املشتاق يف اخرتاق 
   )1(اآلفاق" . 

ليف هذا الكتاب امل سمى " نزهة ويقول د. زكي حسن أنه " وقد مت 
   )2(هـ ، وظل الكتاب ينسب إىل أمري البالد.  548املشتاق" قبل وفاة رجار سنة 

ليف كتابه هذا يف سنة ويقول عبدالغين : " وقد انتهى اإلدريس ي من 
هـ ، ومعىن هذا أنه أجنزه يف مخسة عشر عاماً ، وهي فرتة غري كثرية على كتاب 548

األصقاع بوساطة رسل أرسلهم روجر واإلدريسي مجعت مادته الوافرة عن األقطار و 
ت"     )3(لتحصيل املعلومات ، ومجع البيا

وقد ترجم إىل الالتينية يف القرن السادس عشر امليالدي . مث ترجم إىل عدد 
  من اللغات األجنبية ، ومنذ تلك الفرتة يهتم املستشرقون بنـزهة املشتاق . 

األول يف علم البلدان لعدة قرون،  وقد ظل " نزهة املشتاق " دليل أورو
  واعتمدت عليه مئات األحباث والرحالت االستكشافية والبعثات العلمية . 

ر الصنعة، فهو  ا ال ختلو من آ وطريقة ترتيب كتاب اإلدريسي بسيطة ، فإ
يقدم لنا يف أول األمر وصفًا موجزًا لألرض اليت يتصورها على شكل كرة، طول 

  ون ألفاً وتسعمائة ميل ومعلقة يف الفضاء . حميطها اثنا وعشر 
وبعد وصف قصري لألقاليم والبحار واخللجان، ينتقل إىل وصف سطح 
لتفصيل، وهو يتبع يف هذا مذهب بطليموس املعروف لنا بتقسيمه لألرض  األرض 
إىل سبعة أقاليم. أي أحزمة عريضة فوق خط االستواء، غري أن اإلدريسي أدخل على 

  بتقسيمه لكل إقليم من هذه األقاليم السبعة إىل عشرة أقسام رأسية.  ذلك جتديداً 
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وكل وصف لقسم من هذه األقسام يرتبط خبارطة علمية، حبيث إذا ضمت 
السبعون الصغرية إىل بعضها البعض لتكون من ذلك خارطة عامة لكل  اخلرائطهذه 

  العامل على شكل مستطيل. 
  تراق اآلفاقنماذج من كتابھ نزھة المشتاق في اخ
  يصف اإلدريسي مدينة شنت مار حيث يقول : 

 يصعد منها والسور األعظم البحر معظم على مارية شنت ومدينة" 
 مسجد هلا الرتيب حسنة القدر متوسطة مدينة وهي املد كان إذا فيه البحر ماء

ا ومجاعة ومنرب جامع  ومن والتني األعناب كثرية وهي وصادرة واردة املراكب و
   )1(" .  .ميالً  وعشرون مثانية شلب مدينة إىل مارية شنت دينةم

ويبدو جليا إجادته لوصف املدن وحرصه على حشد املعلومات املختلفة 
واملتنوعة عن كافة جوانبها يف أقل عدد من األسطر. كما يصف مدينة اجلزيرة 

  اخلضراء األندلسية فيقول : 
 ودار أبواب ثالثة وهلا يارجل مفرغ حجارة سور هلا متحضرة مدينة "
 شرب ومنه عذب حلو وهو العسل ر يسمى ر ويشقها املدينة داخل صناعة
جلزيرة معاً  ضفتيه بكليت وجنات بساتني النهر هذا على وهلم املدينة أهل  و

 هنالك وعرضه البحر جماز سبتة مدينة وبني وبينها وحط وإقالع إنشاء اخلضراء
ا حكيم أم جبزيرة تعرف جزيرة املدينة وأمام ميالً  عشر مثانية  وهو عجيب أمر و
ا يف واجلزيرة حلوة املاء كثرية عميقة بئراً  فيها أن  يكاد السطح مستوية صغرية ذا

   )2(" .يركبها البحر
سلوبه  لقرطبة ، فيتعجب اإلنسان  وملا يصف اإلدريسي املسجد اجلامع 

لقرطبة: . اجليد والدقيق ، ونالحظ ما قال يف وصف ا   ملسجد اجلامع 
 وتنميقاً  بنية مثله املسلمني مبساجد ليس الذي اجلامع املسجد وفيها" 

 ونصفه عاً  مثانون وعرضه مرسلة ع مائة اجلامع هذا طول، و وعرضاً  وطوالً 
 من وفيه ،قوساً  عشرة تسع ةمسقف قسي وعدد للهواء صحن ونصفه مسقف
 سواري مع وكباراً  صغاراً  قبلته وسواري دتهأعم بني سقفه سواري أعين ،السواري
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 هاأكرب  ،للوقيد ثر عشرة وثالث مائة وفيه سارية ألف فيها وما ةالكبري  القبة
 كله وسقفه ،مصباحاً  عشر اثين حتمل وأقلها مصباح ألف حتمل منها واحدة
 من اجلامع املسجد هذا خشب ومجيع سقفه جوائز يف مسمرة خشب مساوات
 إال شرب عرض يف وإفر شرب منه اجلائزة خد ارتفاع الطرطوشي الصنوبر عيدان
   )1(."ً شربا وثالثون سبعة منها جائزة كل طول يف أصابع ثالثة

  ويستمر الكالم مث يقول : 
 يبهر إتقان وفيها أوصافها الواصفني تعجز قبلة اجلامع املسجد وهلذا"
 صاحب به بعث مما وامللون املذهب الفسيفساء من ذلك وكل ،تنميقها العقول

 وعلى األموي هللا لدين لناصر املعروف الرمحن عبد إىل العظمى القسطنطينة
 منها قوس كل وطول عمد على قائمة قسي سبع احملراب وجه أعين الوجه هذا

 واملسلمني الروم أعيت قد القرط صنعة مزججة القسي هذه وكل قامة من أشف
ن الكل أعلى علىو  ووضعها تكوينها ودقيق أعماهلا بغريب ن كتا  بني مسجو
   )2( ."الالزوردي الزجاج أرض يف املذهب الفص من حبرين

وهكذا يبدو عمل اإلدريسي خمتلفا ومتميزا وجامعًا إىل حد كبري، أفاد به 
اجلغرافيني والرحالة، وأضاف للعرب صفحات من اجملد والفخار بفضل ما أجنز 

ة وشهوة للعلم ودقة يف املالحظة، وسفر وبفضل ما فهم ووعي، وبفضل إرادة قوي
  طويل التهم جل العمر الذي مل يضع سدى.

  رفاعة الطهطاوي 
هو رفاعة بن بدوي بن علي بن رافع الطهطاوي، والطهطاوي نسبة إىل 
حية أبيه إىل احلسني بن فاطمة  مسقط رأسه طهطا، ويرفع املؤرخون نسبه من 

حية أمه  الزهراء بنت رسول  فاطمة بنت الشيخ أمحد الفرغلي إىل األنصار ، ومن 
  اخلزرجية. 

مجادي الثانية  7( م  1801عام أكتوبر  15بتاريخ ولد الطهطاوي 
ينسب، وفيها تلقى علومه يف طهطا وهي من مدن صعيد مصر وإليها هـ ) 1216

األوىل ، كانت أسرته ميسورة احلال لكنها على قدر متواضع من العلم، لكن خاليه ـ 
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اج األنصاري وحممد األنصاري ـ كا من علما األزهر، وحددا له وجهته الثقافية، إذ فر 
إلضافة  انكب منذ نعمة أظفاره على حفظ القرآن الكرمي، وقراءة املتون املتداولة، 
ن يكون  إىل كتب تراثية أخرى يف اللغة والنحو والفقه وغريه، وتكون لديه طموح 

ألزهر عام من علماء األزهر تشبها خبا م  1817ليه، ومت له ما أراد إذ التحقق 
   )1(ودرس فيه مخس سنوات حىت أصبح أهال للتدريس فيه . 

لقد كانت علوم األزهر يف ذلك الوقت علوما تقليدية يتلقى فيه الطالب علوم 
العربية والفقه والتفسري واحلديث من حيث توقفت عندما ضعفت الدولة اإلسالمية يف 

لثقافة أواخر الع صر العباسي . ويف األزهر تشكلت مرجعيته اإلسالمية، وتثقف 
  التقليدية اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت اليت كان يتيحها األزهر لرواده.

م خترج رفاعة من جامعة األزهر وكان عمره واحد وعشرين  1821ويف سنة 
لعروض والبديع سنة، فبدأت التدريس يف األزهر ، وكان يدرس احلديث واملنطق وا

ملدة سنتني، وعرف من خالل  التدريسلطهطاوي يف األزهر وغري ذلك . واستمر ا
تدريسه جبودة قرحيته وسالمة ذوقه، وكان مدرسا ممتازًا ، فأقبل عليه الطالب، وقال 
عنه تلميذه صاحل جمدي: " كان حسن األسلوب ، سهل التعبري، مدققا حمققا، قادراً 

ىن الواحد بطرق خمتلفة حبيث يفهم درسه الصغري والكبري، بال على اإلفصاح عن املع
   )2(مشقة وال تعب ، وكد وال نصب" . 

م ، وكان  1826قررت احلكومة املصرية إرسال البعثات إىل فرنسا يف عام 
الطهطاوي مل يكن يف البداية من ضمن الطالب البعثة ، بل رشحه أستاذه الشيخ 

طالق على الثقافة العربية بعامة والفرنسية خباصة حسن العطار أتيحت له فرصة اإل
ريس إماما لل م وحىت  1826عثة اليت أرسلها حممد علي عام بمن خالل قيامه يف 

م. وهناك كانت مقومات ثقافية أخرى تنتمي للعصر، وال نعرف  1831عام 
أ حدودا للطموح والتقدم ، كانت هذه تشكل عقلية وتنتج مكو ثقافيا جديدًا نش

  عن امتزاج الثقافتني يف نفسه. 
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ريس  بدأ تعلم اللغة الفرنسية ، وكان أفراد البعثة أوال ممنوعني من يف 
لفرنسيني حىت ال يفسدوا، ولكن أيقن القائمون على البعثة أن تعلم اللغة  االختالط 
لتفرق مع أوالد  حباجة إىل االختالط. ولسد هذا النقص مسحوا ألفراد البعثة 

نساوية أو بتلقي اللغة يف بيت خمصوص عند معلم خمصوص بقدر معلوم الدراهم الفر 
  يف نظري األكل والشرب والسكىن والتعليم . 

ً فقط بل كان يراقب ويدقق فيما يدور حوله من  إن الطهطاوي مل يكن قار
سياسية واجتماعية وعلمية، وكان ميعن النظر يف تكون اجملتمع الفرنسي  أحداث
  وأشيائه احلضارية وعادته السياسية والفكرية.  وتقاليده

لتدريس وهو يدرس يف األزهر، مث بعد خترجه منه عام  لقد اشتغل الطهطاوي 
ريس عام  1821 م ، اشتغل مرتمجا يف  1831م وبعد أن عاد من بعثته إىل 

رسة مدرسة الطب ، ويبدو أنه كان مصححا وحمررا أكر منه مرتمجاً ، مث نقل مرتمجا مبد
م ومسيت فيما بعد مبدرسة  1835الطوجبية، بطرة، وحني أنشئت مدرسة للرتمجة عام 

ا، وقد أنشئت املدرسة أصال برغبة من الطهطاوي كما األلسن عهد إىل رفاعة  دار
يقول علي مبارك ، إذ عرض رفاعة للجناب العايل أن يف إمكانه أن يؤسس مدرسة 

ا الوطن، و  يستغين عن الدخيل، فأجابه إىل ذلك، ووجهه إىل ألسن ميكن أن ينتفع 
   )1( األقاليم لينتخب منها من التالمذة ما يتم به املشروع ، فأسس املدرسة.

توىل احلكم اخلديوي سعيد، فعاد رفاعة إىل مصر، وكان  1854ويف عام 
جليش فأنشأ مدرسة حربية عام  الضباط وعني  إلعدادم  1855سعيد مشغوًال 

ظ نية، فجعل دراسة اللغة العربية را هلا ، فصبغ املدرسة اجلديدة بصبغة مدرفاعة 
ا قلما للرتمجة فكأنه أراد إحياء عهد مدرسته القدمية احلبيبة إىل نفسه وا جبة، واحلق 

  وهي مدرسة األلسن.
 1873- 1863عاش الطهطاوي يف ظل اخلديو إمساعيل عشر سنوات من 

، وفتحت أمامه مرة أخرى أبواب العمل يف شطتهأنم ، وعادت له حيوية، وازدهرت 
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م حممد علي. فأنشأ  الرتبية والتعليم والرتمجة، فاقرتب مستوى نشاطه مما كان عليه أ
  إمساعيل " ديوان املدارس" وعني رفاعة رئيسا له. 

م قرر ديوان املدارس إصدار جملة فكرية وثقافية وأدبية وهي  1870ويف عام 
سة حتريرها إىل رفاعة الطهطاوي، وظل " روضة املدارس" وق رر الديوان إسناد ر

   )1( م .  1873رئيس التحرير إىل أن جاء نداء ربه ، عام 
  ومن مؤلفاتھ وترجماتھ 

من كتب  اكبري   اكان الطهطاوي مبثابة موسوعيا يف الرتمجة ، ألنه ترجم عدد
 27ترمجاته ، وقد بلغت التاريخ واجلغرافية والعلوم واهلندسة والشعر واألدب والطب 

  ترمجة منها : 
  ريز   التخليص اإلبريز يف تلخيص 
  1866القانون املدين الفرنسي ، يف عام  
  1867رسالة املعادن ، يف عام  
  1838املنطق ، يف عام  
  نبذة يف علم سياسيات الصحة  
  الدستور الفرنسي  
 1834جغرايف، يف عام  أطلس.  

  رحلة رفاعة إلى باریس
الطهطاوي يف كتابه " ختليص اإلبريز يف  عها رفاعة رافهي رحلة سجل

ريس ومكث فيها مخس سنوات ،  ريز " ، وكان رفاعة الطهطاوي قد زار  تلخيص 
  .  ملا أرسله حممد علي حاكم مصر مع بعثة علمية

وسبب تدوين رحلته هو الرغبة يف التنبيه على ما يقع يف سفرته وعلى ما يراه 
فعًا يف كشف القناع عن ويصادفه من األمور  الغريبة واألشياء العجيبة، ليكون 

عرائس األقطار، وليبقى دليًال يهتدي به إىل السفر إليها طالب األسفار، خصوصا 
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ريس وال يف  ريخ مدينة  للغة العربية يف  وأنه مل يظهر حىت ذلك الوقت شيء 
صية بعض أقارب وتو تعريف أحواهلا وأحوال أهلها. وكانت هذه هي أيضًا رغبة 

سيما شيخه حسن العطار الذي كان مولعًا بسماع عجائب الشيخ وحمبيه، وال
ر.     )1(األخبار واالطالع على غرائب اآل

ر اإلسالم على البحث  والسبب الثاين لتدوين رحلته هو رغبته يف " حث د
ا يف بالد عن العلوم الربانية والفنون والصنايع " ، اليت رأى من كماهلا واالنتف اع 

اإلفرنج ما أبقاه طوال مدة إقامته يف حسرة على متتعها بذلك دون ممالك اإلسالم 
  خللوها من ذك كله. 

لذلك مل تقتصر رحلة الطهطاوي على ذكر السفر ووقائعه ، وإمنا اشتملت 
ر ال وكان أثناء السف. إجياز العلوم والصنايع املطلوبة أيضًا على مثرته وغرضه، وعلى

نج. ويذكر مرورهم على جزيريت كريت وصقلية وعلى خل علينا بوصف حياة اإلفر يب
بويل مث جزيرة " قرسفة " حىت وصلهم إىل مرسيليا، وبعدها إىل  مدينيت مسينة و

ت.  لعر   ريس عن طريق الرب 
م ونظافتها  ريس وطباعهم وعادة سكناهم، وبيو وكان الشيخ يصف أهل 

م يف املأكل واملشرب.  مأغذيتهوترتبها ولطائفها، و    وعادا
  نماذج من رحلتھ 

ريس يف األكل والشراب حيث يقول:    يصف رفاعة الطهطاوي عادات أهل 
" وعادة الفرنساوية األكل يف طباق كالطباق العجمية أو الصينية ال يف 
آنية النحاس أبداً. ويضعون على السفرة دائمًا قدام كل إنسان شوكة وسكينا، 

. وكل إنسان له طبق قدامه بل وكل طعام عقة ، والشوكة وامللعقة من الفضةومل
عظيمة موضوعة  )قزازة(له طبق وقدام اإلنسان قدح يصب فيها ما يشربه من 

على السفرة، مث يشرب فال يتعدى أحد على قدح اآلخر، فأواين الشرب دائماً 
جاج أحدها فيه ملح من البلور والزجاج وعلى السفرة عدة أواين صغرية من الز 

                                                 
ريز، لرفاعة رافع الطهطاوي، ص/  ) 1(  4ختليص اإلبريز يف ختليص 
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م وترتيبها  جلملة فآداب سفر واآلخر فيه فلفل ويف الثالث خردل إىل آخره. و
ت والفواكه ..."    )1(عظيم جداً، وابتداء املائدة عنهم الشوربة واختتامها احللو

والشيخ طهطاوي يرى الرجال يف فرنسا عبيدًا للنساء مع عدم غرية علينهن، 
  : ريس يف قولهور حياة النساء يف وص ن نسائهم ،برغم قلة عفاف كثري م

رعات اجلمال واللطافة حسان املسايرة واملالطفة،  "ونساء الفرنساوية 
لزينة وخيتلطن مع الرجال يف املنتزهات ورمبا حدث التعارف  يتربجن دائمًا 
بينهن وبني بعض الرجال يف تلك احملال سواء األحرار وغريهن خصوصًا يوم 

الذي هو عيد النصارى ويوم بطالتهم وليلة االثنني يف البارات  األحد
ا منعمات  ريس جنة النساء .. وذلك أن النساء  واملراقص.... وكما قيل إن 
ا نوع من  سواء مباهلن أو جبماهلن، ومالبس النساء ببالد الفرنسيني لطيفة 

غال ما عليهن.... إن نساء الفر  نسيني جيمعن اخلالعة خصوصًا إذا تزين 
الشعور يف وسط رؤوسهن ويضعن فيه دائمًا مشطًا وحنوه .. وال ميكن هلن أبداً  
ت السائرة للساقني  كشف شيء من الرجلني بل هن دائمًا البسات للجرا

   )2(خصوصاً يف اخلروج إىل الطرق " 
  والشيخ الطهطاوي يتحدث عن اللغة الفرنساوية فيقول : 

كغريها من اللغات األفرجنة هلا اصطالح خاص مث إن اللغة الفرنساوية  
ا ، وخطها ، و  ا، وعليه ينبين حنوها، وصرفها وعروضها، وقوافيها، وبيا
إنشاؤها ، ومعانيها، وهذا ما يسمى اغراماتيقي ، فحينئذ سائر اللغات ذات 
القواعد هلا فمن جيمع قواعدها، سواء كانت لدفع اخلطأ يف القراءة أو الكتابة 

ا أو لتحسينها، فحينئذ ليست اللغة العربية هي املقصورة على ذلك. بل كل فيه
لغة من اللغات يوجد فيها ذلك، نعم اللغة العربية أفصح اللغات ، وأعظمها ، 

للغة  يعرف سائر ما  الالتينيةوأوسعها، وأحالها على السمع ، فحينئذ العامل 
ا، فله إدراك يف النحو يف حد ذاته ويف    )3(غريه كالصرف، .... "  يتعلق 
  الشيخ نا محمد بن العبودي
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صر بن عبدالرمحن بن عبدالكرمي بن عبدهللا بن حممد   امسه : "هو حممد بن 
   )1(بن عبود" 

صر العبودي يف  هـ ، يف عائلة  1345ربيع الثاين عام  30ولد الشيخ 
   مشهورة يف مدينة " بريدة " يف اململكة العربية السعودية .

سنة ، وأسرة الشيخ قاطنة يف  400 حوايل عمرهاو وأسرة الشيخ قدمية 
  منطقة بريدة منذ القرن التاسع اهلجري، وهلم أمالك وضياع يف املنطقة . 

لعبود، مث أضيفت الياء يف جده عبدالرمحن.  صر وأسرته تعرف  أما والده 
ألسر  رجًال شهمًا ، حيفظ أحاديث العرب وأخبار الناس، وكانفكان  عاملًا 

  واألنساب على الرغم من أنه كان أمياً ال يقرأ وال يكتب . 
هي نورة بنت موسى بن عبدهللا العضيب، فكانت وأما والدة الشيخ حممد 

  قارئة القرآن والكتب. 
درسة الشيخ سليمان بن عبدهللا العمري ، وكانت التحق الشيخ حممد يف م

  ة لتعليم الصغار القرآن والقراءة واحلساب. هذه املدرسة من إحدى املدارس األهلي
وعمره ال يتجاوز  (املدرسة) ويقول الشيخ عبودي : " أنه دخل هذا الكّتاب

نيهما  مخس سنوات وذلك لسببني : أحدمها رغبة والده يف التعليم املبكر البنه ، و
 قرب مدرسة الشيخ سليمان بن عبدهللا العمري من بيتهم، حيث كان جارًا هلم،

  )2(وتربطه به صلة مصاهرة وقرىب، فال حيتاج إىل من يوصله إىل املدرسة." 
ملدرسة احلكومية يف بريدة سنة    وخترج منها. هـ  1356مث التحق 

بدأ العمل يف املدرسة ، وأصبح مديرا للمدرسة املنصورية يف مدينة "بريدة". 
ة. وملا اختري مديراً هـ، صار مديرًا للمعهد العلمي يف نفس املدين 1372مث سنة 

ملدينة املنورة يف عام  هـ فانتقل إىل املدينة املنورة. وبعد  1380للجامعة اإلسالمية 
ذلك اختري أمني العام للدعوة اإلسالمية. وعمل يف الرابطة العامل اإلسالمي كأمني 

  .  املساعد العام

                                                 
)1 ( www.alobody.net 

  نفس املرجع ) 2(
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 أن بعد أي ١٣٨٠ عام ويفوالشيخ حممد يقول عن تلك األعمال : " 

 للجامعة مديرًا ونصف عينت سنوات سبع حوايل بربيدة العلمي املعهد يف أمضيت

 حتت اِإلنشاء الوقت ذلك يف اِإلسالمية اجلامعة وكانت املنورة، املدينة يف اِإلسالمية

 العام األمني فيها وظيفيت فأصبحت ١٣٨١ عام افتتحت حىت أشهر ومضت

  )1(للجامعة اِإلسالمية. " 
ح له عم لعامل اإلسالمي فرصة التجوال الذي مشل أحناء له يف رابطة اوقد أ

زق الرمسية اليت حدت بدورها حريته مبا آالكرة األرضية تقريباً، بيد أن ذلك أوقعه يف م
تفرضه من جوالت رمسية، ولذلك مل حيظ مبا حظي به غريه من الرحالة يف التجوال، 

  ة. واالنتقائية يف حتديد املعامل واألماكن املزار 
لرحالت  إذا قلنا إن هواية الشيخ هي السفر، والكتابة، وكان حيب أن يقوم 

قام بعدة رحالت إىل أحناء العامل ألجل الدعوة ، وفعل ذلك ألنه وتدوينها 
  اإلسالمية. 

ء  وقد كتب على الشيخ حممد عدة مقاالت يف اجلرائد املختلفة من قبل األد
العبودي " للدكتور حسن بن فهد اهلوميل، نشرت  والعلماء ، منها " أدب الرحلة عند

، و " قبل أن نفقدهم ..  4/2/2004،  3/2/2004يف جريدة "اجلزيرة بتاريخ 
الرحالة العبودي (أمنوذجاً) " لعلي بن زيد القرون ، نشرت يف اجلريدة " اجلزيرة بتاريخ 

كافة " و " كتاب العبودي خمطوط ويتناول أسر منطقة القصيم ب 17/5/2009
ا" لدكتور حممد بن عبدهللا املشوح ، جريدة عكاظ بتاريخ  ،  14/12/2003شؤو

ملحق و " الشيخ حممد العبودي يستحق التقدير" لعبدالرمحن املعمر، جريدة املدينة 
، وهناك عدد كثري من املقاالت ، ومجيعها  17/12/2003األربعاء، بتاريخ 

صر العبو    .  www.alobody.netدي، موجودة على موقع الشيخ حممد 
كتاب ، يف أدب الرحلة ، والدعوة اإلسالمية   300وعدد مؤلفاته حوايل  

ت ، واجلغرافيا.     ويف األدب واللغة ، واإلخبار
  ومن أهم ما ألف يف أدب الرحالت 

                                                 
صر العبودي، بتاريخ  ) 1(  .  31/3/1986األثنينية ،حفل التكرمي للشيخ حممد 
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 كنت يف بلغار رحلة وحديث عن أحوال املسلمني  
 ألبانيا رحلة وحديث عن اإلسالم بعد سقوط الشيوعية كنت يف 

  يف نيبال بالد اجلبال 

 الرحالت الربازيلية ، يف جنوب الربازيل 

 رحالت يف جنوب روسيا اإلحتادية إقليم أورنبوغ 

  م يف النيجر  أ

  سياحة يف كشمري 

  رحلة إىل سيالن وحديث يف أحوال املسلمني 

  نظرة يف وسط إفريقية 

  ته املطبوعة يف غري فن الرحالت منها : وأما مؤلفا
  معجم بالد القصيم ـ يف ستة جملدات ـ  
  األمثال العامية يف جند ـ مخسة جملدات ـ 

  نفخات من السكينة القرآنية 

  مأثورات شعبية 

  سوانح أدبية 

  مساعدات اململكة العربية السعودية للمسلمني وخباصة األقليات
 املسلمة. 

 عودية بني املاضي واحلاضر . اململكة العربية الس 

 .رابطة العامل اإلسالمي إحدى القنوات السعودية ملساعدة املسلمني 

 .الدعاة إىل هللا، شرف مهمتهم، وطرق دعمهم 

 .الدعوة اإلسالمية وإعداد الدعاة 

فهذه بعض الكتب املطبوعة ، وأما الكتب املخطوط واملنتظرة للطباعة 
  فعددها أكثر من مائة كتاب . 
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،  31/3/1976 – 21/7/1406بتاريخ د أقيمت له حفل التكرمي وق
ء والعلماء ، ولقب يف هذا احلفل الكرمي بـ "  وشارك يف هذا احلفل عدد من األد

  عميد الرحالني " . 
   ونماذجھاالعبودي  الشیخ ناصررحالت 

إن العبودي يصنف كتبه ضمن أدب الرحلة ذي االجتاه الديين ، وهو حمق يف 
دف إىل دراسة أوضاع األقليات املسلمة، ذلك فأ هداف رحالته أهداف دينية، 

ا، وهو عمل ضخم، وجهد مبارك، زاد من قيمته، وأعلى من شأنه هذا  واحتياجا
التسجيل الواقعي املفصل ألحوال األقليات املسلمة، مما يعد خطوة رائعة، تسجل 

الدراسات املهمة، يف سبيل  للعبودي يف عصر، حنن فيه يف أمس احلاجة إىل مثل هذه
جحة للتعامل اإلجيايب مع قضا هذه األقليات من جهة،  وضع " اسرتاتيجيات" 

ا من جهة أخرى.    ومعرفة ظروفها السياسية والفكرية اليت حتيط 
وملا كان الغرض الديين هو اهلدف من هذه الرحالت، فقد الءم الرحلة  

ته مع هذا الغرض، وظهر احلس اإل ته، حىت إن كتا سالم مسيطرا على كتا
ً من أجل ا لوصول إىل املسلمني، مهما كلف األمر،   الكتاتب ليخاطر بنفسه أحيا
كما فعل حني زار منطقة مشال شرق بولندا القريب من حدود اإلحتاد السوفييت، رغم 
قربه من املفاعل النووي السوفييت تشرنوبل، وهو يف أثناء رحالته حيمل اهلم 

المي، ولذلك فكثريا من تستوقفه حال بعض املسلمني. وما وصلت إليه قلة اإلس
م  م املسلمني املنوط  لالئمة على إخوا ذات اليد عند بعضهم مثًال ، وينحي 

رته إلحدى مدارس وسط أفريقية يقول :  م ، ومد يد العون هلم، فبعد ز   مساعد
ل حبياء مزعج من هللا " واملهم هنا أن أذكر أنين شعرت حبزن عظيم، ب

تعاىل، ومن هؤالء املسلمني، ألن املدرسة مبنية من الطني بشكل رث، بل مزر، 
لنسبة إليهم، ألن هذه هي طاقتهم واستطاعتهم و     وإن كان ذلك ليس 
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    )1( وإمنا هو لنا حنن ،
م القادرين يف البلدان اإلس    . )2(المية " إخوا

ً صوراً حمزنة لبعض املواقف اليت متر به يف هذا امليدان،  إن العبودي ينقل أحيا
رته للعهد اإلسالمي يف " صوفيا" يلحظ أن غداء الطالب خرب قراح ـ وقد  فأثناء ز

  حاولوا سرت طعامهم لئال يراه الوفد عند وصوله ـ فيقول :
مفيت وهم يسمعون " إنىن مل أر " لكنين كشفته لغرض أردته، وقلت لل 

حلمًا يف طعام الطالب، ولذلك أرجوهم أن يقبلوا دعويت هلم على أكلة حلم 
ا حلمًا هلم، وهذا  تشبعهم، مث أعطيته وهم يرونين مائة دوالر أمريكي ليشرتي 

   )3(مبلغ جمز يف هذه البالد" 
 ، ً   لمني يف روسيا: عن أحد احتفاالت املس قائالويرتفع األسلوب لديه أحيا

" ومل يكدر هذا االحتفال اجلميل إال كون اجلو غائمًا ، واملطر يسقط رذاذاً 
ا حصلت،  وكأمنا هو ينفث رقيته على هذه األرض املسلمة لئال تصيبها العني، أل

أمر دينها مل حتصل عليه من  سنة، على شيء من حريتها يف 73ألول مرة منذ 
   )4(قبل"

  لريف يف كشمري احملتلة حيث يقول : والشيخ حممد يصف ا
" وقد حف به صف من األشجار العالية بل الباسقة يف تناسق 
عجيب حىت إنك ال ترى امتداده على مدى البصر وكأمنا هذه األشجار الباسقة 
ا جداران أخضران مجيالن رشيقان  جداران عاليان حلصن حجري هام إال أ

ضرة كما أن وجوه فتيات رشاقة فتيات كشمري اجلميالت وهذه األ شجار هي 
ضرة وعلى جانيب الطريق يرى املرء حقول  األرز وأحواضه أهل هذه البالد 

   )5(الغارقة يف املياه. " 
  والشيخ يكتب عن فندق األرض اخلضراء حيث يقول: 

                                                 
 286سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(

 . 88نظرة يف وسط أفريقية، رحلة وأحاديث عن أحوال املسلمني، ص/  ) 2(

صر، ص/  ) 3(  7مع املسلمني البولندين للشيخ 

 .102هدات يف مجهورية روسيا اإلحتادية وأحاديث يف شئون املسلمني، ص/ الرحلة الروسية، مشا ) 4(

 .83سياحة يف كشمري ، للعبودي، ص/  ) 5(
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ذا االسم رأيناه يف  " رمبا ال أر تسمية ملكان أصدق من تسمية فندق 
لقام م ملدينة وقد كتبوا امسه ضاحية بلدة  لضاحية منها  ا كلها أشبه  ع أ

) أي فندق األرض Greenland Hotelعليه ( قرين لند هوتيل / 
  اخلضراء. 

وهذه تسمية صحيحة كل الصحة فهذه األرض ال ميكن أن توصف 
  صف من هذا الوصف. 

ن النهر الرقراق املياه مل يقف وال طريق وقد وقف املطر قليًال ولكن جر
ت جيد وميكن السيارة أن تسري بسرعة  ... فهو خمالف للطرق يف بعض وال
   )1(اهلند كوالية بيهار على سبيل املثال" . 

كيداً على قدرة العبودي على العرض األديب  وأحسب أن يف هذه النصوص 
 والتميز فيه لو وجد وقتًا كافيًا وال يعين ذلك أنين أحبث عن مربرات هلذه الرحلة،
بقدر ما هو احلرص على بيان احلقيقة، ويف ذات الوقت فإين أشيد بدورها 
لباحثني يف  االستطالعي املوثق الذي قامت به، والذي اختصر زمناً وجهداً، وجدير 
ا ستعطيهم بال شك   العمل اإلسالمي أن يولوا وجوههم قبل هذه الرحالت إذ إ

  كثرياً مما حيتاجونه، ويتطلعون إليه. 
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  لة العرب إلى الحجازالتعريف بأهم الرحا
  المسعودي 

هو أبو احلسن علي ابن احلسني بن علي بن عبدهللا اهلزيل املسعودي يتصل 
  نسبه بعبدهللا بن مسعود الصحايب اجلليل . 

ريخ ميالده يف جّل املصادر ، إال أنه عاش يف القرن  وما وجدت شيئا عن 
  كي حسن : الرابع اهلجري كما يقول الدكتور ز 

" عاش املسعودي يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري " العاشر 
   )1(امليالدي" .

ريخ والدته حيث يقول : " أن املسعودي قد ذكر  وقد أشار فؤاد قنديل إىل 
هـ ، فإننا نرجح أن يكون قد ولد قبل ذلك ـ على األقل ـ  301أنه بدأ االرحتال عام 

   )2(بنحو ربع قرن . " 
يب احلسن علي بن  وقال ابن الندمي : " هذا الرجل من أهل املغرب ، يعرف 
احلسني بن علي املسعودي، من ولد عبدهللا بن مسعود، مصنف لكتب التواريخ 

   )3(وأخبار امللوك" 
وقال جورجي زيدان : " هو علي بن احلسني بن علي ، من ذرية عبدهللا بن 

أ يف بغداد وجاء مصر، ورحل يف طلب العلم مسعود، ولذلك قيل له املسعودي، نش
   )4(إىل أقصى البالد. " 

بل ويف هذا الصدد يقول املسعودي يف مروج  وأما مكان والدته فهو إقليم 
  الذهب : 

ت بيننا وبينه،  م أ " وأوسط األقاليم اإلقليم الذي ولد به وإن كانت األ
إليه، إذ كان وطننا ومسقطنا وهو وساحقت مسافتنا عنه، وولدت يف قلوبنا احلنني 

بل، وقد كان هذا اإلقليم عند ملوك الفرس جليًال وقدره عظيماً "     )1(إقليم 
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مث انتقل إىل بغداد حيث نشأ وقضى سين صباه وشبابه، وتلقى العلوم 
هـ عازمًا على التجوال يف البحر الشرقي  301الشرعية واألدبية لكنه غادرها سنة 

ت التجار واملالحني عن سحر هذا البحر وروعة ما  الكبري، بعد أن خلبت لبه حكا
  فيه من عجائب . 

ويقول فؤاد قنديل عنه : إنه " مؤرخ وجغرايف وفلكي وفقيه وراوية ورحالة 
عريب شهري مساه بعض املستشرقني " هريدوت العرب " ، وقد ذاع صيته يف الشرق 

ملعا رف والعلوم وأمهها " مروج الذهب ومعادن والغرب بفضل كتبه املوسوعية احلافلة 
   )2(اجلوهر " . 

قام منذ بداية القرن بعدة رحالت إىل الشرق والغرب، شغلت حنو نصف قرن 
ع عمره، طوف خالهلا عديدا من األقطار، وركب  من الزمان وما يزيده عن ثالثة أر

رخيية عن شعوب هذه البالد صبه ا يف تصانيفه الرب والبحر ومجع ثروة جغرافية و
الكثرية، اليت لفتت إليه أنظار العلماء العرب واإلفرنج ملا احتوت عليه من األخبار 
واملعلومات الفقهية والتارخيية والفلكية واألدبية واجلغرافية، فضال عن الغرائب 
واألساطري، وال تزال هذه الكتب تستحوذ على األلباب، خاصة الذين يعشقون 

رخيية واجتماعية شائقة، وقد التجوال يف حبار هذه  العصور لالطالع على مادة 
نية  مكنته من حتصيلها إجادته لعدد من اللغات كالفارسية واهلندية والعربية والسر

نية.    واليو
  ومن أهم تصانيفه األخرى : 

ملاء  .1 ن وعجائب البلدان والغامر  ده احلد أخبار الزمان وما أ
  من كتب ، ويقع يف حنو ثالثني جملداً. والعمران ، وهو أول ما ألف

الكتاب األوسط : هو وسط بني الكتابني " املروج الذهب و أخبار  .2
ا هو ،  الزمان " وقد ضاع ولكن يف مكتبة أكسفورد نسخة يظنون أ
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ويظن بعض الباحثني أنه وقف على شيء منه يف بعض مكاتب 
  دمشق. 

ا، والنجوم التنبيه واإلشراف: أودعه ملعا من ذكر األفال .3 ك وهيئا
ا والعناصر وتراكيبها، وأقسام األزمنة وفصول السنة ومنازهلا  ثريا و
ا واألرض وشكلها ومساحتها، والنواحي واآلفاق  ح ومها والر
ثريها على السكان، وحدود األقاليم السبعة والعروض واألطوال  و

ار، وذكر جوامع تواريخ العامل واألنبياء، و  فيه أشياء  ومصاب األ
كثرية ال توجد يف غريه من كتاب التاريخ، وقد طبع يف لندن سنة 

  صفحة .   500يف مجلة املكتبة اجلغرافية يف  1894
ذكر فؤاد قنديل عدة كتب للمسعودي حيث يقول: "وقد أشار املسعودي 
 نفسه يف كتابيه " مروج الذهب " و " التنبيه واإلشراف" إىل حنو ثالثني مؤلفًا وضعها
وأحال القارئ إليها، لكنها غري متوافرة ومل يعثر هلا على أثر، منها على سبيل املثال: " 
طب النفوس ، أخبار األمم من العرب والعجم ، الرؤ والكمال، املسائل والعلل يف 
نة، سر احلياة، البيان يف أمساء األئمة، الرسائل،  نة عن أصول الد املذاهب وامللل، اإل

  .  )1(ملا جرى يف سالف األعصار، ذخائر العلوم وما كان يف سالف الدهور" االستذكار 
وقال ابن شاكر يف فوات الوفيات عن وفاته : " مات سنة ست وأربعني  

   )2(هـ) "  346وثالمثائة ( 

  رحلتھ
هـ ، ملا غادر إىل بغداد  915هـ املوافق  301بدأ املسعودي رحلته يف عام 

ً ببالد فارس وكرمان سنة عازمًا على بدء رحالته  يف خمتلف ممالك اإلسالم مبتد
هـ ، واستقر يف إصطخر ، ويف السنة التالية قصد اهلند إىل ملتان واملنصورة،  309

ومكث يف بومباي حوايل سنة كامال، مث سافر إىل سيالن (سرنديب) وبالد سيمور ، 
زيرة مداغسكر وزجنبار مث رافق مجاعة من التجار يف رحلة إىل حبار الصني، وزار ج
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إىل إقليم حبر  314وسواحل أفريقية الشرقية والسودان، ورحل رحلة أخرى سنة 
 332قزوين وآسيا الصغرى والشام والعراق وبالد العرب اجلنوبية ومصر، ويف سنة 

سافر إىل أنطاكية والثغور الشامية إىل دمشق واستقر أخري مبصر، ونزل الفسطاط 
ل هذه الرحالت مادة معرفية غزيرة، أضافها إىل حصيلته هـ. فجمع خال 345سنة 

من اإلطالع على كتب التاريخ والسري والفقه واألدب، فعكف على وضع أول 
  مؤلفاته وهو أخبار الزمان الذي ورد ذكره يف التنبيه واإلشراف. 

وقد قال املسعودي عن رحلته : " وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصني 
م واليمن، وأصابين فيها من األهوال ما ال أحصيه كثرة، فلم أشاهد أهول والروم والقلز 

الوال ، طول السمكة حنو من أربعمائة ذراع  من حبر الزنج وفيه السمك املعروف 
لذراع العمرية، وهي ذراع ذلك البحر، واألغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع. 

ذا البحر فيظهر طرفًا من جناحي ه فيكون كالقالع العظيم وهو الشراع، ورمبا بدأ 
ملاء فيذهب املاء يف اجلو أكثر من ممر السهم.  ورمبا يظهر رأسه وينفخ الصعداء 

لليل والنهار... "    .  )1(واملراكب تفزع منه  

  نماذج من رحالتھ 
  يصف املسعودي احلجاز حيث قال: 

َحرور، وليله  فحاجز بني الشام واليمن والتهائم، هواؤه احلجازوأما  "
فور، ينحف األجسام، وُجيَفف األدمغة، ويشجع القلوب، ويبسط اهلم، 

   )2(" ويبعث على اِإلحن وهو بلد َحمْل َقْحط َجدب َضْنك.

وولده  وهاهو املسعودي الذي يذكر مكة املكرمة ويربطها مبسكن إبراهيم
  حيث قال:  إمساعيل 

ع أمه َهاَجر، واستودعهما م مكةوملا أسكن إبراهيم ولده إمساعيل "
خالَقُه على حسب ما أخرب اهلّل عنه أنه أسكنه بواد غري يف زرٍع، وكان 
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َوٌة محراء  أمر إبراهيم هاجر أن تتخذ عليها عريشا يكون  - موضع البيت َربـْ
هلا مسكنأ، وكان من ظمأ إمساعيل وخرب هاجر ما كان إىل أن أنبع اهلًل هلما 

ن، فتفرق العماليُق وجرهم يف البالد َوَمْن مناك زمزم، وأقحط الشحر واليم
   )1(".من بقا عاد

ريخ مكة ونزول قبيلة جرهم حيث قال:    ويذكر املسعودي 
وتسامعت جرهم ببين كركر ونزوهلم الوادي، وما هم فيه من اخلصب " 

رع، وهم يف حال الَقْحِط، فبادروا حنو  ، وعليهم احلارث بن مكةوإدرار الضِّ
بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظامل بن هيين بن نبت بن ُجْرهم، حىت  ُمَضاض

، واستوطنوها مع إمساعيل ومن تقدمهم من العماليقه من مكةأتوا الواعي، ونزلوا 
م من العماليق، وقيل:  مبين كركر، وقد قيل يف بين كركر: إ من جرهم،  إ

م من العماليق، وتزوج إمساعيل زوجته الث انية، وهي سامة بنت واألشهر أ
  )2("مهلهل بن سعد بن عوف بن هيين بن نبت.

ريخ بناءه  و ويصف املسعودي بناء الكعبة يف زمن إبراهيم  أشار إىل 
  حيث قال: 

وقد كان إبراهيم قدم إىل مكة وإلمساعيل ثالثون سنة، حني أمره اهلّل  "
حلجر من  يت  عدة جبال ذكرت، تعاىل ببناء البيت، فبناه، وكان إمساعيل 

وطوله ثالثون ذراعا، واحلجر فيه وهو سبعة أفرع، وعرضه اثنان وعشرون ذراعا، 
ً، ومل يسقف، ووضِع الركن موضعه، وألصق  ومسكه سبعة أفرع، وجعل له 

لبيت، وذلك قوله  َوإِْذ یَْرفُع إبَراِھیُم القََواِعدَ ِمَن البَْیِت   :املقام 

حلج.، وأم) )3وإسماِعیلُ  وملا قُبض  ر اهلّل تعاىل إبراهيم أن يؤذَِّن يف الناس 
س من ُجْرهم،  بت بن إمساعيل، مث قام من بعده أ لبيت بعده  إمساعيل قام 

احلارث بن ُمَضاض،  لغلبة جرهم على ولد إمساعيل، وكان ملك ُجْرهم يومئذ
َعْيقَعان يف هذا وهو أول من ويل البيت، وكان ينزل هناك يف املوضع املعروف بقُ 

الوقت، وكان كل من دخل مكة بتجارة َعشََّرها عليه وذلك يف أعلى مكة، 
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وملك العماليق السََّمْيدَع بن هو بن الوى بن قبطور بن كركر بن حيد وكان 
حيته    )1(" ينزل أجيادا من أسفل مكة، وكان يـَُعَشُر من دخل مكة من 

  يقول : يصف املسعودي ليلة الغطاس يف مصر حيث 
 فيها، الناس ينام ال أهلها، عند عظيم شأن مبصر الغطاس ولليلة" 

 حضرت ولقد .الثاين كانون من وستة طوبة من متضي عشرة إحدى ليلة وهي
 داره يف غجط بن حممد خشيدإلوا مبصر، الغطاس ليلة مثائةوثال ثالثني سنة

 من فأسرج أمر وقد ا، يطيف والنيل للنيل الراكبة اجلزيرة يف ملختارة املعروفة
 من مصر أهل أسرج ما غري مشعل ألف الفسطاط وجانب اجلزيرة جانب
 من الناس من آالف ومئ الليلة تلك يف النيل حضر وقد والشمع، املشاعل
 ومنهم النيل، من الدانية الدور يف ومنهم الزوارق، يف منهم والنصارى، املسلمني

 من إظهاره ميكنهم ما كل ِضرونوحيُْ  احلضور، يتناكرون ال الشطوط، على
 والعزف واملالهي واجلواهر والفضة الذهب وآالت واملالبس واملشارب كلآامل

 فيها تغلق وال سروراً، وأمشلها مبصر، تكون ليلة أحسن وهي والقصف،
 ومربئ املرض من أمان ذلك أن ويزعمون النيل، يف أكثرهم ويغطس الدروب،

   )2(" .للداء
كر قول فؤاد قنديل واصفًا رحلته : " أحسب أنه غىن عن ويف األخري أذ 

لعجيبة  ألسطورة، واحلقيقة  ت املسعودي اليت خيتلط فيها الواقع  ثري كتا البيان 
والغريبة على األدب القصصي السائد يف تلك الفرتة وما بعدها وبلوغ أصدائه 

  )3( ون على حنو دقيق.أشكال الرواية واألدب الشعيب، مبا يستحق أن يرصده الباحث

  ابن خلدون 
هو الفقيه األديب الفيلسوف املؤرخ الرحالة العربية الشهري ابن خلدون وقد 
ذكر ابن الندمي يف الفهرست امسه : " عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن احلسن بن 
حممد بن جابر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبدالرحيم ويل الدين أبو زيد 
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ولد ابن حجر األشبيلي ، تونسي األصل مث القاهري املالكي ويعرف  احلضرمي من
   )1(بن خلدون " 

مايو عام  27هـ ،  732ولد ابن خلدون بتونس، يف بداية رمضان سنة 
م ، وهو ينتمي ألسر من أصل خضرمي انتقلت إىل األندلس واملغرب مع  1332

   )2(الفتح العريب هلذه البلدان. 
نسبه قائال: " عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن حممد  يقول ابن خلدون عن
بن خلدون، ويغلب  بن حممد بن إبراهيم بن عبدالرحيمبن احلسن بن حممد بن جابر 

م أكثر، وأنه سقط مثلهم عدداً، ألن خلدون هذا هو الداخل إىل   على الظن أ
كون هاء األندلس،فإن كان أول الفتح فامتداده إىل هذا العهد سبعمائة سنة،في

، ونسبنا حضر موت، من  عرب اليمن، إىل وائل بن حجر العشرين، ثالثة لكل مائة
   )3(الصحايب اجلليل، من قبائل العرب ، معروف وله صحبة " 

فيقول عبدالواحد معلقًا على هذا : " فاسم ابن خلدون هو : عبدالرمحن ، 
   )4(وكنيته أبو زيد ، ولقبه ويل الدين ، وشهرته ابن خلدون" 

وقد اكتسب كنيته من ابنه األكرب فقد لقب به بعد توليه وظيفة القضاء يف 
هـ بتفويض من السلطان الظاهر بيربس وخلع عليه لقب ويل  786مصر سنة 

  الدين. 
وأما خلدون نسبة إىل جده " خالد بن عثمان " وهو الذي دخل من هذه 

حسب الطريقة عند األسرة يف األندلس ، مث اشتهر بعد ذلك بـ " خلدون " 
ً للداللة على تعظيم من حيمل هذا  األندلسيني ، وهم يضيفون إىل األعالم واواً، ونو

  االسم مثل محدون زيدون حممدون وخلدون . 
إىل أسرة ابن خلدون فهو يقول : " إن أسرة ابن  )1(وقد أشار ابن حزم 

إىل وائل بن  خلدون ترجع إىل أصل ميين حضرمي، وأن نسبها يف اإلسالم يرجع
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مع معاوية بن  حديثاً، وبعثه  70حنو  ُحجر وهو صحايب جليل روي عن النيب 
   )2(أيب سفيان إىل أهل اليمن يعلمهم القرآن واإلسالم " 

اية يف النباهة ومل  قال ابن حيان : " وبيت بين خلدون إىل اآلن يف أشبيلية 
سٍة علمية  سة سلطانية أو ر   .  )3(" تزل أعالمه بني ر

م األمري عبدالرمحن األموي عام  هـ ،  274وقد ظهر جنم بين خلدون يف أ
مث ظهر جنمهم يف أشبيلية يف عهد الطوائف حيث اشرتكوا يف موقعة الزالقة اليت 

  انتصر فيها املسلمون. 
وأما والد ابن خلدون أبو عبدهللا حممد عزف عن السياسة وآثر الدرس والعلم 

هـ عن مخسة أبناء هم  749صناعة العربية والشعر وفنونه وتويف سنة وكان مقدمًا يف 
   )4(عبدالرمحن وعمر وموسى وحيىي وحممد . 

ه تربية حسنة ، فأحب  نشأ ابن خلدون يف ظل والده ، وهو الذي ر
اإلسالم وتعلم تعاليم مبادئ الدين منذ صغر سنه، وحفظ القرآن الكرمي على أيد 

  للغة العربية. والده ، وتعلم مبادئ ا
يقول ابن خلدون : " ولدت بتونس وربيُت يف حجر والدي رمحه هللا إىل أن 
أيفعت وقرأت القرآن العظيم على األستاذ املكّتب أيب عبدهللا حممد بن سعد بن بـُرَّال 
لقراءات  األنصاري، وبعد أن استظهرت القرآن الكرمي من حفظي ، قرأته عليه 

ومجعًا يف إحدى وعشرين ختمه، .... ودارست عليه كتبًا مجة  السبع املشهورة إفراداً 
مثل كتاب التسهيل البن مالك وخمتصر ابن احلاجب يف الفقه ومل أكملها حفظاً، 

   )5(ويف خالل ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي". 
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وكان ابن خلدون حريصا على طلب العلم مقتد يف ذلك بسري سلفه من 
، فقد كان يقطع األميال واملسافات، ويسافر من بلد إىل بلد ألجل العلماء والفقهاء

  العلم. 
ذه الكلمات : " هو الفقيه األديب بيصف فؤاد قنديل ا ن خلدون 

الفيلسوف املؤرخ الرحالة العريب الشهري ابن خلدون ، الذي وضع األسس األوىل لعلم 
للعامل اجلاد الطموح، له  االجتماع قبل أوجست كونت بعدة قرون، وكان منوذجًا فذاً 

رزة يف كافة ألوان الفكر واملعرفة، ويف جماالت عدة من الفنون والعلوم،  إسهامات 
   )1(حىت لقد كتب يف الطب والتنجيم والصناعات كالبناء والتجارة واحلياكة." 

وقد أخذ ابن خلدون دروسًا على أيدي مشايخ اآلخرين يف تونس ، ودرس 
البخاري وصحيح املسلم وغريمها ، ودرس الفقه املالكي، كتب احلديث كصحيح 

  وكتب العربية والشعر. 
هـ يف مصر  يف يوم األربعاء من رمضان عن  808تويف ابن خلدون عام 

عمر يناهز ست وسبعني سنة، قضاها منتقًال يف أحناء العامل اإلسالمي متقلدا 
ب بوظائف عديدة وآخرها القضاء يف مصر، ودفن يف مقابر ا لصوفية خارج 

  النصر. 
م العرب  ومن أهم مؤلفاته ، مقدمته ، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أ
بن خلدون،  والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، والتعريف 
ً وشرقاً، و شرح الرجز يف أصول الفقه، احلساب، ووصف بالد املغرب  ورحلته غر

  كري السهوان.  لتيمور لنك، وتذ 
  رحالتھ 

فراكني ملقابلة جيش  753يف أوائل عام  هـ سار ابن خلدون مع رئيسه ابن 
فراكني، ففر ابن خلدون خفية من املعسكر املهزوم  زم ابن  أيب زيد احلفصي حيث ا
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جيا بنفسه، وسار مطوفا يف البالد حىت وصل إىل بالد اجلزائر وتزوج هناك من بلدة 
   )1(هـ .  754 عام قسطنطينة يف

طة ونزل عند  764ويف عام  هـ سافر ابن خلدون إىل األندلس، ودخل غر
ا حممد بن يوسف بن إمساعيل وكان وزيره األديب الشهري ابن اخلطيب لسان  سلطا

مبقدمه واحتفيا به وأكرما مثواه،  رالدين حممد بن عبدهللا، وقد اهتم السلطان والوزي
  لسه.ونظمه السلطان يف جم

هـ وصل  766مث سافر إىل إشبيلية املوطن األصلي لبين خلدون، ويف سنة 
إىل جباية واستقبله أمريها وأهلها استقباال حاراً، وواله احلجابة وكان منصب احلجابة 

   )2(أعلى منصب يف الدولة عنهم. 
هـ رجع مرة أخرى إىل األندلس حيث ترك أسرته بفاس  776مث يف عام 

ا ابن األمحر ومكث عنده وجاز املغرب و  طة فنـزل يف ضيافة سلطا وصل إىل غر
  مدة وجيزة.

ليف كتابه يف التاريخ بـ " كتاب العرب وديوان املبتدأ  مث رجع إىل املغرب وبدأ 
  هـ.  480هـ حىت سنة  776واخلرب " حىت أكمله ، وكان ذلك من سنة 

ا شهراً مث انتقل هـ وقد  784سافر إىل االسكندرية يف يوم العيد سنة  أقام 
  إىل القاهرة يف أول ذي القعدة ووصفها وصفاً رائعاً قائًال : 

" انتقلت إىل القاهرة أول ذي القعدة ، فرأيت حاضرة الدنيا، وبستان 
العامل ، وحمشر األمم ، ومدرج الذر من البشر، وإيوان اإلسالم، وكرسي امللك 

فاقه، وتضيء  امللك تلوح القصور والدواوين يف أجوائه وتزدان اخلوانق واملدارس 
ماً ... "  ا أ    )3(البدور والكواكب من علمائه فأقمت 

وسافر إىل مكة ألداء فريضة احلج ، ووصل إىل مكة يف يوم الثاين من ذي 
ا مخسني ليلة . مث عاد إىل القاهرة  احلجة، وبعد أداء احلج ذهب إىل ينبع وبقي 

  هـ .  790سنة 
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هـ، وزار بيت املقدس ومدينة اخلليل مث زار  802ىل فلسطني يف عام وسافر إ
  هـ .  802بيت حلم، مث رجع إىل مصر يف أواخر رمضان سنة 

  التعریف بابن خلدون ورحلتھ غربا وشرقا
يعترب هذا الكتاب منوذجًا جيدًا لنمط الرتمجة الذاتية، حيث يرتجم املؤلف 

أول من مؤلفي العرب واملسلمني الذين ترمجوا لسرية حياته بقلمه، وليس ابن خلدون 
ء ،  قوت احلموي عندما ترجم لنفسه يف معجمه عن األد ألنفسهم ، فقد سبقه 
طة "، واحلافظ بن حجر  ولسان الدين بن اخلطيب يف كتابه " اإلحاطة يف أخبار غر

يقنع يف كتابه " رفع األصر عن قضاة مصر " ، وفرق ابن خلدون عن هؤالء أنه مل 
مثلهم برتمجة موجزة مقتضبة عن أنفسهم، فقد أفاض يف التعريف بذاته، ويف تقدمي 
نفسه إفاضة دقيقة وشاملة، إذ غطى أخبار سريته وأهم أحداث حياته بشيء من 

  التفصيل إىل ما قبل رحيله عن الدنيا ببضعة أشهر. 
بن خلدون مؤلف  هذا وهو حينما وضع كتابه ، جعله بعنوان " التعريف 

الكتاب " وذيل به كتابه " العرب " ، مث أدخل عليه كثريا من التعديالت والتنقيحات 
ريخ املراحل  دات يف املراحل اليت عرض لتأرخيها يف وضعه األول وأضاف إليه  والز
األخرية من حياته، فعظم بذلك حجم الكتاب مما دعاه إىل أن يستبدل بعنوانه القدمي 

ً آخر يدل على سعة ما عرض له، ومشوله جلميع مراحل حياته، فسماه التعريف  عنوا
ً وشرقاً.    .  )1(بن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته غر

وقد ال يبدو الكتاب على غرار كتب الرحالت املعروفة البن  جبري وابن 
بطوطة مثًل، فهو خيتلف عهما يف منطه، إذ يقتصر مؤلفه على تسجيل ظواهر خاصة 

  رضها يف خدمة هدفه األساسي، الرتمجة لنفسه والتعريف حبياته.من احلياة يع
درًا عما هو معروف  لنسبة ألسلوبه يف هذا الكتاب ، فلم خيرج إال  أما 
عن ابن خلدون من أنه من كبار أئمة األدب وأعالم البيان العريب ومن أبرز اجملددين 

ة النثرية الذي كان سائدًا يف يف أسلوب الكتابة العربية. فقد مترد على أسلوب الكتاب
عصره، وكانت تكبله قيود السجع واحملسنات البديعية، وأحيا أسلوب العربية األصيل 
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يف عهودها الذهبية السابقة، كما وصل علي يد عبداحلميد الكاتب يف عصر 
لسهولة  األمويني وعلى يد اجلاحظ يف العصر العباسي، هذا األسلوب الذي يتميز 

قة التعبري، وقوة التدليل والرتابط، وحسن األداء والتناسق، إذ يعين والوضوح، ود
بتوضيح املعىن أكثر من عنايته بتزويق اللفظ. ويشري ابن خلدون نفسه إىل هذا 
األسلوب وتفرده فيه بني سائر كتاب عهده فيقول يف كتابته للرسائل " ... وكان 

لكالم املرسل ... فانفردت به  ً عندهم بني أكثرها يصدر عين  يومئذ، وكان مستغر
  . )1(أهل الصناعة " 

وقد طغى هذا األسلوب على املؤلف يف هذا الكتاب كما يف سائر كببه 
إال يف مواطن قليلة جارى فيها مكرهًا األسلوب املسجع الركيك يف بعض قطع 
قصرية من رسائله إىل صديقه لسان الدين بن اخلطيب جماملة له يف أسلوبه مع 

افه بقصوره عنه يف ذلك ، يقول فيه : " وكان الوزير ابن اخلطيب آية من اعرت 
ت هللا يف النظم والنثر، واملعارف واألدب، ال يساجل مداه، وال يهتدي فيها  آ

  )2(" . مبثل هداه
  نماذج من رحلتھ 

يصف ابن خلدون سفره لقضاء فريضة احلج والذهاب إىل مكة املكرمة 
  ووقت دخوهلا حيث قال:

واعتزمت على قضاء الفريضة، فودعت السلطان واألمراء، وزودوا  "
وأعانوا فوق الكفاية. وخرجت من القاهرة منتصف رمضان سنة تسع ومثانني، 
جلانب الشرقي من حبر السويس، وركبت البحر من هنالك،  إىل مرسى الطور 

هنالك إىل عاشر الفطر، ووصلنا إىل الينبع لشهر، فوافينا احململ، ورافقتهم من 
ين ذي احلجة، فقضيت الفريضة يف هذه السنة، مث عدت إىل  مكة، ودخلتها 

يأ لنا ركوب البحر    )3("الينبع، فأقمت به مخسني ليلة حىت 
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رخيها منذ هجرة النيب  حيث قال  وحتدث ابن خلدون عن املدينة املنورة و
 :  

بن مهالئيل من وأما املدينة وهي املسماة بيثرب فهي من بناء يثرب " 
مث  احلجازالعمالقة وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه من أرض 

ا.  مث أمر النيب  جاورهم بنو قيلة من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصو
ا فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه  هلجرة إليها ملا سبق من عناية هللا 

ا و ملوضع الذي كان هللا قد أعده لذلك وشرفه مسجده وبيوته يف ا بين ونزل 
 اإلسالمومتت كلمة  األنصاريف سابق أزله وأواه أبناء قيلة ونصروه فلذلك مسوا 

من املدينة حىت علت على الكلمات وغلب على قومه وفتح مكة وملكها وظن 
وأخربهم  رسول هللا  أنه يتحول عنهم إىل بلده فأمههم ذلك فخاطبهم األنصار
ا وجاء يف فضلها من دُ لحَ كان مُ  متحول حىت إذا قبض  أنه غري ه الشريف 

الصحيحة ما ال خفاء به ووقع اخلالف بني العلماء يف تفضيلها على  األحاديث
   )1("مكة 

هـ أرق ابن خلدون احلنني إىل التجوال، فسافر إىل  802ويف أوائل سنة 
  ني ، ويقول عن هذه الرحلة : فلسطني وزار بيت املقدس واملسجد األقصى أوىل القبلت

رته والصالة فيه  " وصلت إىل القدس ودخلت املسجد، وتربكت بز
وتعففت عن الدخول إىل القماة " كنيسة القيامة" ملا فيها من اإلشادة بتكذيب 
القرآن، إذ هو بناء أمم النصرانية على مكان الصليب بزعمهم، فنكرته نفسي 

فلتها ما جيب، وانصرفت إىل ونكرت الدخول إليه وقضيت من سن رة و ن الز
مدفن اخلليل عليه السالم، ومررت يف طريقي إليه بيت حلم وهو بناء عظيم على 
موضع ميالد املسيح، شيدت القياصرة عله بناء بسماطني من العمد الصخور، 
منجدة مصطفة، مرقوما على رؤوسها صور ملوك القياصرة وتواريخ دوهلم ميسرة 

لرتامجة العارفني ألوضاعها... " ملن يبتغي     )2(حتقيق نقلها 

ن    شكيب أرس
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هو شكيب أرسالن بن األمري محود بن األمري حسن بن األمري يونس بن 
، ويرجع نسبه إىل أرسالن  )1(األمري فخر الدين بن األمري حيدر بن األمري سلمان. 

  بن مالك بن امللك ابن املنذر بن ماء السماء. 
، ومادة "  )2(" شكيب " فهي كلمة فارسية معناها الصابروأما امسه 

و " أرسالن " يف اللغة  )3(الشكيب " يف اللغة العربية تدل على العطاء واجلزاء. 
  .  )4(الرتكية والفارسية معناها األسد

  والدتھ 
 25هـ املوافق  1286ولد شكيب أرسالن يف ليلة االثنني األول من رمضان 

م يف " حارة األمراء " حبي أرسالن بقرية "  1869ة من شهر ديسمرب عام
   )6(" قرب بريوت .  )5(الشويفات
  والده 

والد شكيب أرسالن هو األمري " محود بن حسن األرسالين " تويف يف عام 
لذكاء والكرم والشجاعةم ، وكان وال1887هـ املوافق سنة  1305 ، ده يعرف 

جادته للغة العربية، ومعرفته للغة  ألدب والشعر . و    )7(الرتكية، وكان يهتم 
وأما والدته فهي سيدة شركسية ذات أصول قدمية عاشت أكثر من مائة 
عام، كان شكيب يعرب عنها يف أغلب األحيان بـ : السيدة الوالدة، أجنبت مخسة 

   )8(أوالد. 
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ثريًا واضحًا يف بناء  وكان شكيب أرسالن فخورًا بنسبه العريب، وأثر ذلك 
خصيته وثقافته طوال حياته لينفى عن نفسه أي اشتباه قد يلقيه لقب أرسالن عليه ش

  من ظالل الرتكية. 
  نشأتھ 

نشأ شكيب أرسالن يف بيئة مثقفة ، ألن والده محود جييد اإلنشاء ويهوي 
الشعر، ومارس نشاطه السياسي . فتلقى شكيب دروسه االبتدائية وكان عمره مخسة 

خ ذ دروسه االبتدائية مع أخيه " نسيب " من الشيخ مرعي سنوات فقط، وكان 
  شاهني سلمان يف البيت ، وكان الشيخ يعلمهما القراءة والكتابة. 

مث من الشيخ أسعد أفندي فيصل حفظا بعض من القرآن الكرمي، مث التحق 
ملدرسة األمريكية فتعلم اللغة اإلجنليزية  ودرس احلساب واجلغرافية وغري شكيب 

  . ذلك
م التحق مبدرسة " احلكمة " يف بريوت، فدرس يف هذه  1879مث يف سنة 

. وأبدع شكيب  )2("  )1(املدرسة من األساتذة النبالء منهم " الشيخ عبدهللا البستاين
يف كتابة اإلنشاء والشعر وصقلت مواهبه وأفكاره واجتاهاته، وصار ينظم الشعر ويف 

رابعة عشر من عمره تفتقت قرحيته الشعرية يف الثانية عشرة من العمر. وملا بلغ ال
  .  )3(بقصائد مجيلة 

وبعد سنتني كتب أول مقالة له وهو طالب يف مدرسة احلكمة جمللة الصفا 
، وتعلم اللغة الفرنسية على يد األستاذ شاكر عون والرتكية على يد  )4(البريوتية . 

إلضافة إىل لغته العربية األم  ، واإلجنليزية وكان يكتب املعلم عبدالسالم بك. و
للغة األملانية.     )5(للغات األربع ، وكان لديه معرفة حمدودة 

                                                 
الشـــيخ عبـــدهللا البســـتاين، أســـتاذ جليـــل، اشـــتهر حببـــه للمفـــردات اللغويـــة وســـعة معارفـــه، ولـــه مؤلفـــات يف النحـــو  ) 1(

 ) .  66ريخ واملعاجم، ( شكيب أرسالن داعية العروبة واإلسالم، ص/ والتا

 ،  24شكيب أرسالن داعية العروبة واإلسالم، ص/  ) 2(

  . 24م ، ص/ 1946احلجة  ، ذو4سرية ذاتية ، شكيب أرسالن، جملة الزهراء، ج/ ) 3(
م ، 1937لعلمــي العــريب ، كــانون األول ضة العرب العلمية، يف القرن األخــري شــكيب أرســالن ، جملــة اجملمــع ا ) 4(

  .  423، ص/ 11، ج/16جملد /
 58، ص/  1963الفنون األدبية وأعالمها يف النهضة العربية، ألنيس املقدسي، دار الكاتب العريب ، بريوت  ) 5(
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م التحق مبدرسة السلطانية يف بريوت، وكان عمره مثانية  1886ويف سنة 
عشر سنة، تلقى فيها مزيدًا من دروس تعلم الرتكية والفقه، وكان يدرس مع الشيخ " 

حممد عبده بريوت فسافر شكيب إىل سور  حممد عبده" ، وملا غادر الشيخ
ستاذه حممد عبده واألعالم املعاصرين يف األدب والعلم والسياسة.     لالتصال 

سم " الباكورة  1887ويف العام  م أصدر شكيب جمموعته الشعرية األوىل 
" وأهداها إىل الشيخ حممد عبده. وضمنها مدائح عديدة له، يظهر منها عمق التأثري 

   )1(ي تركه حممد عبده فيه ، ومن مدائح شكيب حملمد عبده قوله : الذ
 سالٌم على وجِه اإلمام حممد

  

 يرتقرق حمبًا به ماء احليا  
  

 إذا قام من فوق املنابر فاصالً 
  

 )2(فأي ضالل ليس ميحى وميحق  
  

وثقافة شكيب أرسالن كانت من االتساع، حبيث وجد له يف كل ميدان من 
سهم كبري، فكتب يف اللغة واجلغرافيا والتاريخ واألدب، وكان دائرة  ميادين العلوم

معارف حية ضالعًا يف السياسة وقد ُعرف عند الشرقيني والغربيني على حّد سواء . 
وانطالقًا من ثقافته الواسعة، شدد شكيب أرسالن على ضرورة البحث عن معاين 

للهجات الكلمات العربية اليت ال معىن هلا يف القاموس، وا هتم بدراسة عالقة التاريخ 
العربية، ودراسة النقد التارخيي، فهو يرفض قبول أي رأي يطلع عليه دون متحيص ، 
ذا اخلصوص قال : " حسن جدًا أن يدقق املرء يف كل رأي يطلع عليه وأن ال  و
لغًا ما بلغ من الشهرة إال بعد متحيص تطمئن به نفسه وحتقيق ليصل به إىل  يقبله 

  .  )3(بر اليقني" 
واهتم شكيب بدراسة الرتاث العريب، فقرأ رسائل أيب بكر اخلوارزمي، وبديع 
سلوبه  ريخ ابن خلدون ومقدمته وأعجب  الزمان اهلمداين، وحفظ كثرياً منها، وقرأ 
يف كتابة التاريخ وحتليل األحداث وتقرير طبائع العمران، ويظهر أسلوب ابن خلدون 

خالل كتابه " االرتسامات اللطاف" ، وحقق خمطوطة الدرة اليتيمة  واضحًا لديه من

                                                 
 .30سرية الذاتية شكيب أرسالن ص/  ) 1(

 . 157ص/ م ،  1935ديوان شكيب أرسالن، مطبعة املنار، القاهرة،  ) 2(

للهجات، شكيب أرسالن، جريدة املقتطف، جملد/ ) 3(  .123-122، ص/ 3، ج/8عالقة التاريخ 
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م ، وترجم بعض  1893البن املقفع اليت نسخها من خزائن األستانة وطبعها عام 
ن  الكتب عن الفرنسية مثل قصة " آخر بين سراج " للكاتب الفرنسي دوتشاتوبر

De Chateaubriand  1(دريةيف اإلسكن 1897، وطبع هذا الكتاب عام(  .  
ألسلوب العلمي، فقد راعي التسلسل التارخيي واملنطقي يف  ته  متيزت كتا

  .  )2(عرض أفكاره، ولكنه كثرياً ما ينحو إىل اإلسهاب واالستطراد. 
  شكیب في السیاسیة

ن  1913يف أواخر عام  ت لعضوية جملس املبعو م خاض شكيب االنتخا
ئبًا يف اجمللس  عن منطقة حوران وسافر إىل األستانة للممارسة العثماين وانتخب 

    )3(نشاطه الربملاين. 
ن دركز شكيب جهو   1918- 1913ه أثناء فرته عضويته يف جملس املبعو

م على أمور عدة أمهها، وحدة الدولة العثمانية وتقويتها من خالل الرتكيز على 
دة عدد املنح املؤسسات التعليمية املنتشرة يف أرجاء الدولة العثمانية ،  وطالب بز

ت العثمانية يف مدرسة دار اخلالفة لتصبح ثالمثائة طالب االدر  سية املمنوحة إىل الوال
سيس  ً بدًال من مئة . وطالب بتأسيس مدارس دينية يف بريوت ودمشق، و سنو

    )4(مدرسة للحقوق يف دمشق.
  آثاره 

ومن تصانيفه : "  مقالًة يف اجلرائد املختلفة، 176كتب شكيب أرسالن 
و "  " املسلمون خر ملاذا" و"  سويسرة ويفغزوات العرب يف فرنسة ومشايل إيطالية 

 واحللل السندسية يف الرحلة األندلسية " طبعت ثالثة جملدات من عشرة، 
   )5(  م، 1935 هـ 1354 سنة احلجاز إىل رحلة "اللطاف االرتسامات"

  رحالت شكیب أرسالن
                                                 

 12، القــدس، 1098صــوت عــريب يــدافع عــن مديــة العــرب، شــكيب أرســالن، جريــدة اجلامعــة العربيــة، العــدد  ) 1(
 .8، ص/ 1923حزيران، 

 .450-449، ص/ 1929، دمشق، النقد التاريخ، شكيب أرسالن، جملة اجملمع العلمي  ) 2(

 .نفس املرجع ) 3(

 . 18ص/م ، 2000شكيب أرسالن دراسة يف فكره السياسي ، حممد سامل أمحد عمايرة، رسالة دكتوراه، عام  ) 4(

 .173، ص/ 3األعالم للزركلي، ج/ ) 5(
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سفر جزء ال يتجزأ من شخصية األمري، ال يستطيع أن كان الرتحال وال
ميكث يف مكان ما إال مدة وجيزة، حىت وإن كانت ظروف ميسورة وجيدة، فقد 

نية على أن يبقى فيه، رغ ، م املناصب اإلدارية اليت منحت لهفضل مغادرة لبنان مرة 
جلميع يسعى وبكل الوسائل والطرق لتقلدها، ملا توفره ألصاحبها من واليت كان ا

سلطة ونفوذ ومكانة اجتماعية مرموقة، وقد أعرب صراحة عن كرهه لتلك املناصب 
بقوله : " أكره املناصب وأعاف خدمة احلكومة " اعتقادًا منه أن املنصب اإلداري 

لنفسه، وهي خدمة قضا والسياسي، حيد من حريته ويكبح طموحاته اليت رمسها 
ستقالل  ستقالل األمم عليه قبل ذلك أن يطالب  أمته: " الذي يريد أن يهتم 

  .  )1(نفسه حىت ال يقال فيه طبيب يداوي الناس وهو عليل " 
وألجل خدمة قضا األمة العربية واإلسالمية سافر إىل ليبيا خمتفيا وكان 

، وقد سافروا كلهم بقيادة واملتطوعني العرب قصده اجلهاد، ومعه مجاعة من املتدينني 
شا  ، حيث اختاروا فلسطني أوال مث إىل مصر للوصول إىل مدينة "  )2(أنور 

    )3(م .1912بنغازي" الليبية " ، ورجع من ليبيا يف عام 
وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل فضل األمري املنفى ، فأوًال اختار بلدة " 

دود السورية لالستقرار ، مث سافر إىل سويسرا ، وكانت سويسرا أول مرسني" الرتكية حب
حمطة أوروبية يقيم فيها شكيب أرسالن وبعد ذلك توجه إىل " برلني " األملانية ، 
واشرتى يف أملانيا بيتًا لتكون مقر إقامته الدائم. وسافر أرسالن إىل موسكو يف عام 

م زار  1928لروسية، ويف عام م بغرض االطالع عن قرب على األوضاع ا1921
ت املتحدة األمريكية للمشاركة يف مؤمتر عرب املهجر . ويف سنة  شكيب الوال

م عزم مكة املكرمة ألداء فريضة احلج ، مرورا مبدينة " بور سعيد " املصرية،  1929
رمسيًا من قبل امللك السعودي " عبدالعزيز آل سعود" . وقد ألف  استقباالوأستقبل 

                                                 
 .380هل، بريوت، ص/ ، دار املنا1من أمري البيان شكيب أرسالن إىل كبار رجال العصر، جنيب البعني، ط/ ) 1(

شــا : ( ) 2( م ، وعــني وزيــر 1909م ) قائــد تركــي ، ولــه دور كبــري يف خلــع عبداحلميــد ســنة 1922-1882أنــور 
 م ، ( املنجد يف اللغة واألعالم ) 1914الدفاع يف عام 

يب احلليب، القاهرية،  ) 3(   .35م ، ص/1936شوقي وصداقة أربعني سنة، شكيب أرسالن، مطبعة عيسى 



  
236  

  

  

اللطاف يف خاطر احلاج إىل  االرتساماتأرسالن رحلته إىل مكة بعنوان " شكيب 
   )1(أقدس املطاف" 

قضى حوايل مثانية وثالثني سنة مرتحًال خالصة القول إن شكيب أرسالن 
ومسافرًا زار خالهلا الكثري من البلدان والدول يف قارات آسيا وإفريقيا وأورو 

كالوساطات واملفاوضافت واملؤمترات واللقاءات مع   وأمريكا، بغرض القيام مبهام رمسية
ء وكبار رجال العصر .     )2(األد

ذا القدر وسأوصل الكالم يف الفصل الرابع من هذا الباب ،  وأكتفي 
وسنتحدث عن رحلته إىل احلجاز " ارتسامات اللطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس 

  )3(املطاف" إن شاء هللا تعاىل . 
  لمحمد حسين هيك

  والدتھ وأسرتھ اسمھ و
حممد حسني هيكل كما عرف ، وذكر الزركلي امسه " حممد بن حسني بن 

   )4(سامل هيكل "  
بعة حملافظة الدقهلية يف  ولد حممد حسني هيكل يف قرية " كفر غنام " 

م ، ألسرة مصرية ريفية متلك شيئًا من  1888العشرين من شهر أغسطس عام 
   )5(الوجاهة والثراء. 

وكان أبوه حسني أفندي سامل هيكل سيد قومه وعشريته، أحد أفراد هذه 
الطبقة املصرية اليت أخذت تسود الريف املصر وترث ما كان للطبقة الرتكية القدمية 

   )1(الغالبة من ثراء ونفوذ يعززمها جاه العشرية وعصبية األسر الريفية الكبرية. 

                                                 
ر البشري اإلبراهيمي واألمري شكيب أرسالن ) 1( رخيية وفكرية مقارنة، رســالة قضا العرب واملسلمني يف آ ، دراسة 

، وانظـــر  األعـــالم للزركلـــي،   134-123ص/ دكتـــوراه ، أعـــدها بشـــري فايـــد ، وقـــدمها يف جامعـــة منتـــوري قســـنطينة،
 .173، ص/ 3ج/

ر ال ) 2(  . 134-123بشري اإلبراهيمي واألمري شكيب أرسالن ص/  قضا العرب واملسلمني يف آ

 ن هذه الرسالة. م 278انظر ص /  ) 3(

 .  107، ص/ 6األعالم للزركلي، ج/ ) 4(

األدب العريب احلديث دراسة يف شعره ونثره، الدكتور سامل أمحــد محــداين، والــدكتور فــائق مصــطفى أمحــد، جامعــة  ) 5(
 .356موصل، ص/ 
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  نشأتھ 
يف أسرة هلا العصبية والسيادة يف القرية كانت نشأة هيكل يف الريف املصري و 

من أهم املؤثرات يف حياته، فالطفل حني ينشأ يف مثل تلك األسر الريفية الكبرية 
مًا وحني يكون االبن األكرب لسيد العشرية ورب  حيس بعصبية األسرة إحساسًا 

و من األسرة يرى من رعاية األب ما يؤهله لزعامتها بعد أبيه فتتكون شخصيته وتنم
  الصغر وتتفتح رجولته واعتباره لذاته قبل األوان. 

كان هيكل أكرب أخوته وابن سيد عشريته وأدخل أبوه يف كّتاب القرية ، 
وكان هذا املكتب للشيخ إبراهيم جاد ، وقد حفظ القرآن الكرمي ،وتعلم الكتابة 

لقاهرة يف عام  وكان عمره سبع  1895والقراءة مث التحق مبدرسة اجلمالية االبتدائية 
ا دراسته الثانوية أو التجهيزية. مث  سنوات ، بعد ذلك التحق مبدرسة اخلديوية ليتم 

ستاذه لطفي السيد وخترج منها التحق مبدرسة احلقوق اخلديوية بتوجيه من أ
  )2(م . 1905سنة 

كان حسني هيكل يقضي عطلته الصيفية كل عام بقريته " كفر غنام" ، 
ئه ، مل يكن يقبل على العمل يف احلقل  وكان له مزاجه اخل اص، كما يروي أحد أقر

كما كان حيلو لبعض التالميذ من أبناء الريف حني ميضون أوقات فراغهم يف احلقل 
فيجدون متعة وتسلية يف مزاولة بعض أعمال الفالحة، فقد كانت ملكات الذهنية 

كتابة أو يف النظر إىل طبيعة تفوق ملكاته اليدوية، فكان يقضي وقته يف القراءة أو ال
   )3(الريف أكثر مما يقضيه يف أي عمل آخر. 

ر العربية  بدأ حممد حسني هيكل يف هذه املرحلة يتذوق األدب حيث قرأ اآل
القدمية وحديثة فقرأ : أمايل القايل، والبيان والتبيني للجاحظ، واإلسالم والنصرانية 

خذ ينشر يف الصحف بتشجيع من لطفي للشيخ حممد عبده، وأغاين لألصفهاين، وأ
رائه ودروسه يف السياسة واالجتماع  ثر  السيد الذي أعجب به هيكل و

  واألخالق، السيما يف الدعوة إىل األخذ من الفكر واحلضارة الغربية . 
                                                                                                                                

 .54يكل و الفكر القومي املصري، الدكتور عبدالعزيز شرف، دار اجليل بريوت، ص/ حممد حسني ه ) 1(

 .32، ص/ 1مذكرات ، هيكل، ج/  ) 2(

 56، ص/ املرجع السابق ) 3(
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ريس لدراسة االقتصاد السياسي،  سافر هيكل بعد خترجه يف احلقوق إىل 
م األوىل من إقامته  بباريس جند هيكل يشكو الوحدة والوحشة واحلنني إىل ويف األ

م منذ  1909مصر ، فقد كتب يف السابع عشر من يوليو سنة  م بعد ثالثة أ
م يف عامل الوحدة والوحشة واألحزان طوال، أرى كل  ريس : " ثالثة أ وصوله إىل 
م بعض الشيء عن أملي وأجد فيهم ذكر بالدي البعي دة يوم مصريني فأتعزى 

مل ملا أ فيه"  وحصل فيه على  )1(النائية، ولكن هيهات القلب الذي حيس معي أو 
م ، وكتب هناك روايته املعروفة  1912درجة الدكتوراه من جامعة السوربون يف عام 

  " زينب " . 
إىل وطنه مصر أخذ يعمل يف  1913وملا عاد حممد حسني هيكل يف عام 

سنني . وقول  10صرية ، وقيل إنه عمل يف احملاماة احملاماة ويدرس يف اجلامعة امل
، وخالل  )2( 1917آخر أنه ترك عمل احملاماة ملا بدأ التدريس يف اجلامعة سنة 

هذه السنوات كان يعمل يف الصحافة ، ويكتب املقاالت االجتماعية والسياسية يف 
  اجلرائد. 

واستقال  من  ويف العشرينات أعجبته السياسة فرتك التدريس يف اجلامعة
، مث انضم إىل حزب األحرار الدستوريني وتوىل حترير جريدة  1922اجلامعة يف عام 

  م.  1922" السياسة " سنة 
أصبح وزير املعارف وبعد سنة استقالت من وزارته ، مث  1938ويف عام 

نية وزير املعارف يف عام  ، ويف عام 1942وظل وزيراً حىت عام  1940اختري مرة 
إلضافت 1944 ة إليها وزارة الشئون وىل منصب وزارة التعليم مرة أخرى 

  . االجتماعية
م، 1950عني رئيسًا جمللس الشيوخ وظل رئيسا حىت عام  1945ويف عام 

  .  1956وظل عامًال يف حقول السياسة واألدب والصحافة حىت موته يف عام 
  مؤلفاتھ 

                                                 
 23م، ص/ 1996مذاكرات الشباب، حممد حسني هيكل، اجمللس األعلى للثقافة،  ) 1(
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ات يف القصة والنقد أصدر حسني هيكل يف حياته عددا كبريًا من املؤلف
،  1914األديب والتاريخ والسياسة، ففي القصة صدرت له " زينب " يف عام 

وقصص قصرية استلهم فيها التاريخ الفرعوين مثل " ايزيس " و " راعية هاتور " و" 
  افروديت " . 

نية يف عام  م هي " هكذا خلقت " .أما يف  1955كما صدرت له رواية 
، و " ثورة األدب " يف  1925ر له " يف أوقات الفراغ " عام النقد األديب فقد صد

وأيب بكر  م ، وصدرت له كتب يف التاريخ اإلسالمي عن الرسول  1933عام 
الصديق وعمر بن اخلطاب ، وأما يف السياسة فاهم ما صدر له كتاب " مذاكرات 

ـزل الوحي " يف عام يف السياسة املصرية . وظهر الروح اإلميانية ملا كتب رحلته " يف من
  م بعد رجوعه من أداء فريضة احلج.  1937

  رحالتھ 
م  فيما نعرف أن حسني هيكل كتب أربعة رحالت كاملة هي : " عشرة أ

م ، ويف " يف منـزل 1931م ، و " ولدي " يف عام  1927يف السودان " يف عام 
إلضا 1994م ، و " شرق وغرب " يف عام 1935الوحي" يف عام  فة إليها م ، 

م ، و " الشرق  1925املقاالت املوجودة يف كتابيه " يف أوقات الفراغ" يف عام 
  .  1963اجلديد " يف عام 

وقد زار الدكتور حسني هيكل كثريا من بالد العامل يف أفريقيا وأورو وآسيا 
م يف السودان"  وأمريكا، وإن مل يكتب عنها كلها، إذ قال يف مقدمة كتابه " عشرة أ
: " لقد سافر قبل اليوم إىل غري السودان من بالد جماورة لنا يعنينا أمرها عناية كربى 

  . )1(وفكرت يف أن أكتب شيئا عنها مث ترددت وانتهى يب الرتدد إىل اإلحجام " 
الرحتال أميا استمتاع، ويظهر ذلك يف   وقد كان حسني هيكل يستمتع 

ته عن أسفاره، إذ نرى عينيه وأذنيه  وعقله مفتوحة على آخرها لكل ما يقع عليه كتا
مل يكن يفوته شيء دون أن يلتقطه ويتذوقه ويسجله بقلمه  احلّس واإلدراك حبيث

  السيال وأسلوبه الرصني الفخم. 

                                                 
م يف السودان، حسني هيكل،  ) 1(  .  6، ص/ 1949عشرة أ
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لقد كان الدكتور هيكل يف كثري مما كتبه عن رحالته حالة أشبه حبالة الوجد 
ا من يقرأ هذه  ا بل بعنفوا ت. الصويف تُعدى بقو   الكتا

وأدب الرحلة عنده ال يهتم بشيء دون شيء، إنه يصف الشوارع ووسائل 
املواصالت، واملتاجر واملتاحف، واملساجد والكنائس وسائر املباين اهلامة وفن العمارة 
ن  بوجه عام ، وكذلك املسارح أبنيًة وفناً، واحلدائق واملناظر الطبيعية، من حقول وود

  .  )1(ع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.وتالل وجبال، واألوضا 
وهناك وسيلة أخرى يف رحالت هيكل تزيد الدفء واحلميمة اليت تربط  

ملؤلف إىل توّحد بينهما. وتتلخص هذه الوسيلة يف أن الدكتور هيكل بينما  القارئ 
يكون ماضيًا يف وصف ما شاهد وقصَّ ما وقع له من أحداث إذا به فجأة وبدون 

ت يرتك ضمري املتكلم إىل ضمري املخاطب، وبدال من أن يقول : " لقد فعلُت مقدما
ملاضي،  " نسمعه يقول : " ها أنت ذا تفعل " ، مستبدًال ، كما ترى ، املضارع 
ذا يتحول القارئ من متابع ملا يقول الكاتب عن الشيء الذي يتحدث عنه إىل  و

يشاهد ويسمع وميشي ويدخل املسرح  متابع لذلك الشيء ذاته، إنه مل يعد يقرأ بل
ام تزداد  ذا اإل ويتجول يف احلدائق وحيادث هذا وذاك من شخصيات الرحلة، و
ا  متعته، إذ مل يعد بينه وبني األشياء حجاب من املؤلف وكالمه، بل أصبح يتصل 

ً بل رحالة  له اتصاًال مباشراً، وبذلك يصبح هو نفسه الرحالة، لكنه ليس رحالًة عاد
  عقل الدكتور هيكل وشعوره وحواسه املثقفة املصقولة املصفاة. 

واكتفي حبياته ورحالته العامة وأما رحلته إىل احلجاز " يف منـزل الوحي " 
  )2(فصل الرابع من هذا الباب إن شاء هللا . الفسأحتدث يف 

  إبراهيم عبدالقادر المازني
  وأسرتھاسمھ 

   )3(املازينعبدالقادر بن حممد بن هو إبراهيم 

                                                 
قداً ومفكراً إسالمياً، إبراهيم عوض، ص/  ) 1(  128حممد حسني هيكل أديباً و

 من هذه الرسالة .  281انظر ص/  ) 2(

 . 99، ص/ 1لعمر رضا كحالة، ج/، وانظر معجم املؤلفني  72، ص/ 1األعالم للزركلي، ج/ ) 3(
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أبوه خترج من األزهر، وعمل  تمي إىل أسرة دينية ومثقفة ، ووكان املازين ين
حماميًا شرعياً، وأما والدته فهي مكية كما أشار املازين يف قوله : " إن جديت ألمي 

رجًال من أهل املدينة فنشزت فطلقوها  _ وهي بنت عشرين سنة_ مكية زوجوها 
عد وفاة أبيها وخراب بيته وجتارته فتزوجت جدي، مث إن منه مث احتملوها إىل مصر ب

  . )1(أيب مازين مثلي" 

  ووفاتھوالدتھ 
ريخ والدته سنة  ، على أصح األقوال كما يؤيد م  1889ذكر الدكتور فايز 

رأيه الدكتور أمحد السيد عوضني ويقول إن "إبراهيم عبدالقادر املازين ولد يف التاسع 
ويزيد يف كالمه "  )2(سع ومثانني بعد األلف والثمامنائة" من شهر أغسطس من سنة ت

ن ميالده كان يف عام  . وكان  )3(م "  1890وإن كانت هناك مقوالت عديدة 
  وإليها ينتمي يف لقبه " املازين " .  القاهرة قرية " كوم مازن " مبحاذاة والدته يف 

األخري من القرن  أنه ولد يف مطلع العقدوقد أشار أمحد السيد عوضني إىل 
  املاضي، وشهد بداية القرن العشرين وهو يف العاشرة من عمره. 

ويقول أمحد السيد عن وفاة املازين : " وداع املازين هلذا العامل يف العاشر من 
م ) ، أي أن الوجود 1949أغسطس من سنة تسع وأربعني بع األلف وتسعمائة(

" بيننا مل يكمل ستني عاماً ليودعنا، ويرتك      )4(لنا دنيا
  طفولة المازني

إن الطفل إبراهيم عبدالقادر املازين ليس سعيدًا مثل األطفال وزمالءه يف 
وقد حتدث كثرياً عن طفولته فنجد  الطفولة، ألنه ذاق مرارة اليتم مبا يطويه من ظالم، 

كتبه مليء بواقعات طفولته ، ففي " صندوق الدنيا " ، ويف " قصة حياة " ، ويف 
  كثري من الفصول األخرى جند احلديث عن طفولته مفصًال ومطوًال. ال

                                                 
 .78جاز، للمازين، ص/ رحلة إىل احل ) 1(

 .11املازين ساخر العصر احلديث، لدكتور أمحد السيد عوضني، الدار املصرية اللبناية، ص/  ) 2(

 .نفس املرجع ) 3(

 .12، ص/املرجع السابق 4(
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ا  وإذا نظر إىل قصته " عوٌد بل بدء "  فهي تدور حول حياة الكاتب، فإ
  ترسم صورة رجل مكتمل الرجولة إىل مرحلة الطفولة . 

واملازين يذكر صغر سنه فيقول: " فعرفت يف التاسعة من عمري ـ وهي سن 
ا حقوق، ال ألن فيها  غضة جداً ـ أن ا، وحقوقاً تقضى أل هناك واجبات تؤّدى لذا

متعة ولذة، وأحسست من صغري أن شأين غري شأن الناس، وأين فقري ، وإن كنُت 
لفقر، وغضاضته ومضضه،  فأرهف مستور احلال، ولكن السرت ال ينفى الشعور 

   )1(ذلك إحساسي " 

لغًا ، ونرى حممود عباس والذين كتبوا عن املازين فاهتموا بطفو  لته اهتمامًا 
العقاد أنه يشري إىل هذه الطفولة " أن مالمح ومسات هذه الطفولة قد الزمت املازين 

  طوال حياته" . وقد حتدث العقاد عن طفولته أكثر من مرة. حيث يقول العقاد : 
 " إن اآلية اليت تبدو يف جانب واحد من الشخصية املازنية أنه كان خليقاً 

ا طفولة  ملزيد من التوكيد واإلسهاب، وهو جانب اخلصلة العبقرية اليت قيل عنها إ
   )2(خالدة. " 
  أبواه 

يقول املازين عن أبيه : " كان أيب مشغوًال عنا بزوجة جديدة، وكان عمله 
يضطره إىل السفر إىل استنبول، فكان يقضي هناك ما شاء هللا أن يقضي، ـ شهوراً أو 

رابة ذلك ـ مث يعود ومعه زوجه، وأحسبه كان يضطر إىل الزواج اتقاء من عامًا أو ق
اإلمث، ولكن الغريب أنه كان إذا احتاج إىل السفر مرة أخرى حيمل مع الزوجة 
ويسرَّحها هناك ، وجييء بغريها، وأظنه كان حيب الرتكيات ويؤثرهن على سواهن، 

، والنظافة ، والطاعة  وعسى أن يكون قد راقه منهن بياضهن، وحسن التدبري
   )3(واألدب ، فإن يكن ذاك فما ورثت عنه إال نقيضه... " 

                                                 
 .4قصة حياة ، للمازين، ص/  ) 1(

مــة بقلــم عبــاس حممــود العقــاد، اهليئــة إبراهيم عبدالقادر املــازين د. نعمــات أمحــد فــؤاد، سلســلة أعــالم العــرب، املقد ) 2(
 . 10العامة للكتاب، ص/ 

 . 14قصة حياة ، للمازين، ص/  ) 3(
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وال أقول عن والده سوا ذاك ما قال املازين بنفسه ، وأما أمه فكان املازين 
  : من الصفحات ، فيقول املازين فيهاوكتب املازين عن أمه الكثري أحّبها حباً مجاً ، 

ولكين أعرف أمي كيف كانت،  " ال أعرف األمهات كيف يكنَّ ،
ا كانت (رجًال ) ، وأحسب أن  ا وأوجز الوصف فأقول : إ وأمجل التعريف 
النساء ال يرضيهن ثناء كهذا يسلبهن أنوثتهن، وإن سرَّهن ما فيه من معىن 

. فقد مات أيب وهي يف الثالثني من عمرها، وأذاقها يف حياته ما اإلكبار، ..
ا امرأة كالنساء... "  سّود الدنيا يف عينيها،    )1(وأنساها أ

" وكانت أمي ـ على صغر سنها ـ زعيمة األسرة ، وكان أهلي مجيعًا يلجأون 
   )2(إليها يطلبون رأيها فيما يعرض هلم، وفصلها فيما بينهم من املشاكل" 

وكان يقول يف أمه : " كانت أمي وأيب وصديقي ، وليس هذا ألنه مل يكن يل 
 أب كغريي من الناس، لكنه آثر أن ميوت يف حداثيت، فصارت أب، فقد كان يل

م هي الصديق والروح امللهم، قد استنفدت  أمي هي األب واألم، مث صارت على األ
أمي عاطفيت احلب واإلجالل، فلم تبِق يل حبًا أستطيع أن أفيضه على إنسان آخر، 

   )3(أو إجالالً لسواها " 
  وهو يقول : م مهد طفولته وبعد وفاة الوالدة هجر إبراهي
  أمُّ ال جتزعين مما حييق بنا

  

سي ملا فا    من اخلطوب وال 
  

 متضي املقادير احلكم فينا عادلٌة
  

   ً  ويقسُم هللا أرزاقًا وأقوا
  

 وكل ضائقٍة تعرو إىل فرٍج
  

 وإن للُيسر مثل الُعسر ميقا  
  

خري قسمته  ضّل الذي يرجتي 
  

 )4(اعيُل قد ماقد مات كالكبش إمس  
  

  تعلیمھ وأدبھ
تعهدت تلك الوالدة ابنها إبراهيم املازين بعنايتها وتربيتها، فأرسلته إىل املدرسة 

ى دراسته الثانوية ، صمم على  مبدرسة  االلتحاقاإلعدادية، فالثانوية، وبعد أن أ

                                                 
 .17سبيل احلياة ، املازين، الدار القومية للطباعة والنشر، ص/  ) 1(

 .17-16، وانظر املازين ساحر العصر احلديث، أمحد السيد عوضني ، ص/  نفس املرجع ) 2(

ريخ، 304جملة الرسالة، ع/ إبراهيم املازين، ) 3(  .85، ص/ 1/5/1939، السنة السابعة، 

 .213ديوان املازين، ص/  ) 4(
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عليه، فانصرف عن  الطب، لكنه مل يكد يدخل غرفة التشريح حىت سقط مغشياً 
الطب إىل احلقوق، لكنه مل يقو على دفع تكاليفه، فانتهى به األمر إىل مدرسة 

   )1(املعلمني اليت كانت متنح طلبتها مكافآت تشجيعية. 
يف مدرسة املعلمني أخذت ملكة املازين تتفتح، فانكب على دراسة األدب 

حلد، بل عكف العريب يف أعالمه الكبار، ومل يقف به تلهفه للعلم واملطالعة عند هذا ا
على دراسة األدب األورويب وحتديدًا اإلنكليزي، بعد أن أتقن اللغة اإلنكليزية  

  كأبنائها. 
  م ، فيقول مبناسبة خترجه:  1909خترج املازين من مدرسة املعلمني سنة 

م ـ أعين األعوام ـ وصرت معلماً، وتسلمت من الوزارة  " ومضت األ
ا، ألن ذلك كان بُكرهي ، كما صار من ال الشهادة يل بذلك، ولكين مل أفرح 

ملدرسة  أذكر امسه يف رواية موليري طبيباً رغم أنفه.. فعينتين الوزارة مدرسا للرتمجة 
   )2(السعيدية الثانية، وكنت صغري السن، ومل تكن يل حليًة وال شارب " 

ة، مث نقل من مدرسة السعيدية إىل املدرسة اخلديوية ليدرس التاريخ والرتمج
ويف تلك املرحلة من حياته تعرف إىل كل من عباس حممود العقاد وعبدالرمحن شكري 

لفكر األورويب. وكّون الثال ثة ما يسمى بـ " اجليل اللذين كان متأثرين أيضًا 
  ، متطلعني يف نتائجهم الشعري إىل نتاج الشعراء الغربيني. اجلديد"

عمل يف املدرسة اإلعدادية الثانوية مث نقل املازين إىل مدرسة دار العلوم، مث 
فمدرسة وادي النيل، فمدرسة املصرية الثانوية، ويف هذه األثناء أصدر اجلزء األول من 

  م .  1917، واجلزء الثاين سنة  1914ديوانه سنة 
واملازين يف ديوانه ال يتطرق إىل السياسة ، وال يدعو إىل التحرر الوطين أو إىل 

ل جاء شعره معربًا عن جتربته النفسية اليت تفيض أملًا وكآبة اإلصالح االجتماعي، ب
حلياة.    وتربماً 

وكان املازين حيس يف نفسه هوًى جتاه الصحافة منذ مطلع حياته،ففي سنة 
، 1914- 1911كتب يف صحيفة الدستور ، كما كتب ما بني سنوات   1907
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التدريس يف عام عد أن ترك يف صحف األخبار والبالغ واالحتاد والسياسة، وب
  م.1918

وكان حيب الكتاب وفيه يقول املازين : " كانت عاديت أال أبرح بييت إال ويف 
يدي كتاب، وكنت ال أكاد أستقر يف " الرتام " حىت أفتح الكتاب، كنت أختّري 
الطرق املهجورة فأميل إليها، ليتسىن يل أن أقرأ يف كتايب وأ آمٌن... فكان علمي 

حلياة قاصرين على ما يفيده، املرء من الكتب." لدنيا ومعرفيت  )1(   
كما يقول يف مكان آخر : " أ زوُج احلياة الذي ال يسرتيح من تكاليفها، 
أقوم من النوم ألكتب، وآكل وأ أفكر فيما أكتب، فألتهم لقمًة وأخّط سطرًاَ◌ 

العب وبعض السطر، وأ فأحلم أين اهتديت إىل موضوع.. وأشتاق إىل أن أ
  .  )2(أوالدي، فيصّدين أن الوقت ال ينفسح للعب والعبث وأّن علي أن أكتب. "

لقراءة واملطالعة واالنشغال على الكتب   متثل هذه العبارات حب املازين 
إنشغاًال ال يكاد يزامحه فيه أحداً. ومن طريق القراءة حّصل املازين ثقافة موسوعية 

  وموجهة يف آن. 
م املازين العلمي، فاهتم  وكان هذه الثقافة املوسوعية والعادة القرائية مل تشبع 

إلنكليزية،  ن املقارن، درس التوراة واإلجنيل  فنجد املازين يف كتابه " بعلم األد
إبراهيم الكاتب" يقتبس من الكتاب املقدس التوراة " أي العهد القدمي "، واإلجنيل " 

  أي العهد اجلديد" . 
شاعرًا فحسب بل كان أديبًا ، فقد كتب يف املقالة والقصة  واملازين مل يكن

إلضافة إليها يف أدب الرحلة كتب رحلته إىل احلجاز بعنوان "  والنقد األديب والرتمجة 
  رحلة إىل احلجاز " وسيأيت الكالم عن رحلته فيما بعد . 

نم عن اختذ املازين املقالة الصحفية سبيًال ، فحملها أفكاره اجلديدة اليت ت
ألفكار  ً عربيًا جديدًا مليئًا  سخرية مرة ، وظرف وخفة روح، فأنتج لنا أد
الشخصية، والشعور املرهف، والسخرية احلادة الالذعة. فهو ال يباري يف مقاالته اليت 
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ا  يصف فيها مشاعره، وخواجله اليت تفيض إحساسًا مرهفًا وخواطر جياشًة، وكأ
  تفيض من نبع ال ينض مدده. 

وكتب املازين املقاالت متنوعة ، وشارك يف كل لون منها ، فمأل صحف 
ملقاالت السياسية والثقافية واألدبية. ونشر املازين أول جمموعة من مقاالته  األحزاب 

جر  1924سنة  م بعنوان " حصاد اهلشيم " حتدث فيه عن شكسبري وروايته 
  اليت نقلها الشاعر خليل مطران.  البندقية

نية من مقاالته حتت عنوان " قبض 1927نة ويف س م نشر املازين جمموعة 
لنقد الساخر لكثري من آراء طه حسني يف العريب عموماً  الروح " ، تعرض فيها 

  واجلاهلي خصوصاً. 
نشر جمموعة الثالثة حتت عنوان : " صندوق الدنيا" اجته  1929ويف سنة 

  دعابة والفكاهة . فيه إىل املقالة الساخرة املليئة بروح ال
م نشر جمموعة أخرى من مقاالته حتت عنوان : " خيوط  1935ويف سنة 

سلوبه الفِكِه معايب حياتنا االجتماعية .    العنكبوت " صّور فيها 
وللمازين يف نثره وشعره أسلوب مميز ، وليس يل ميكن أن أفصل أسلوبه النثر 

ولكن أكتفي أن أقول إن أسلوب املازين أو لغته النثرية عن أسلوبه ولغته يف الشعر ، 
لسهولة واالستطراد والسُّخرية، والطالقة يف التعبري إذ " كانت لغته  األديب ، ميتاز 

كما ميتاز   )1(صورٌة من روحه ... وألفاظه ملئ مبعانيه هو ، ومثقلة خبواجله هو " 
ألوصاف املتنوعة، وفهم   كامل للرتادف لتفصيل يف التصوير والتعبري، مع بصر 

لبساطة، فاملازين يكتب كما يتكلم، لذلك يغلب على أسلوبه  والتضاد، وميتاز أيضًا 
لطبيعة والتآلف  ضمري املتكلم الفرد، واجلمل االعرتاضية، وميتاز أسلوبه كذلك 

  واالنسجام. 
  مؤلفاتھ 

 ترك املازين عدد من األعمال النثرية والشعرية والقصصية ومن أمهها : حصاد
اهلشيم ، خيوط العنكبوت، إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاين، ورحلة احلجاز، قصة 
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حياة ، صندوق الدنيا، قبض الريح، من النافذة، الديوان يف األدب والنقد ، 
  الشرتاك مع العقاد. 

  رحلتھ إلى الحجاز 
، وأسلوبه فيها سهل، وجيذب تعترب رحلته من أروع الرحالت إىل احلجاز

ا. القارئ  وسوف أحتدث عن هذه الرحلة حبيث ال يشعر إال وقد ينتهي من قراء
   )1(لتفصيل يف الفصل الرابع من هذا الباب إن شاء هللا تعاىل .
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  التعريف بأهم الرحالة غير العرب إلى الحجاز
صطخري    ا

سم خهو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفارس اإلصط ري، ويعرف 
  الكرخي، وال نعرف عن نشأته األوىل. 

ينتمي أبو إسحاق اإلصطخري إىل إصطخر وهي مدينة برسيبوليس القدمية 
   )1(يف بالد الفرس . 

ولد وعاش نشأته األوىل حىت مطالع الشباب  وقد ذكر فؤاد قنديل إىل أنه "
الفارسية، لكنه كغريه من أبناء الفرس ارحتل إىل بغداد، الذي هو بلد  إصطخرمبدينة 

   )2(العلم واألدب والفقه والفن واإلسالم" 

ولد الرحالة اإلصطخري يف السبعينات من القرن الثالث اهلجري، ويف هذا 
ري خ مولده وإن كنا نرجح أنه ولد أوائل الربع األخري يقول فؤاد قنديل: " ال نعرف 

ذا بداية رحالته حيث يقول : " ألنه  )3(من القرن الثالث اهلجري"  ، وهو يدل 
بدأ رحالته أوائل القرن الرابع اهلجري، وميكن أن تكون سنه عندما بدأ جتواله بني 

   )4(العشرين واخلامسة والعشرين" 
ريخ وفاته فقد ذكر ا لدكتور علي عبدهللا الدفاع فهو يقول : " ال نعرف أما 

  .  )5(هجرية "  346الكثري عن نشأته األوىل ، لكنه تويف سنة 
ريخ وفاته فيقول : " ال نعرف سنة وفاته ، وملا   وقد أشار فؤاد قنديل إىل 

بن حوقل عام  إذًا ، فلن تكون وفته إال بعد هذا التاريخ ،  340كان التقى 
احليين حمقق كتاب " املسالك واملمالك " إىل أنه تويف يف حنو منتصف ويذهب د. 

   )6(القرن الرابع اهلجري " 
                                                 

اد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واإلسالمية، للدكتور علي بن عبدهللا رو ، . 60، ص/ 2األعالم للزركلي، ح/ ) 1(
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تلقى العم وتفقه يف الدين لكنه عشق السفر وأسرف فيه، ألنه كان السبيل 
ضة وجتديد العقل والوجدان.    األول لنهل املعارف وحتصيل العلوم وهو السياحة والر

عبدهللا الدفاع حيث يقول : " اشتهر أبو إسحاق  وقد وصفه الدكتور علي
لصدق واألمانة  إلنصاف ملن سبقه من علماء اجلغرافية، كما اتصف  اإلصطخري 

الذي ال خياف يف احلق لومة الئم" العلمية وتقوى هللا، يف قول كلمة احلق، فهو العامل 
)1(   

  رحلتھ
لعرب وخباصة احلجاز زار اإلصطخري بالد ما وراء النهر وإيران وجزيرة ا

والشام مصر، لكنه كغريه من جغرافيي املدرسة الكالسيكية وصف العامل اإلسالمي 
ه إىل عشرين إقليماً، كما وصف جزيرة العرب واألندلس وصقلية  وحده مقسما إ
ومصر والشام وحبر الروم واجلزيرة والعراق وجنوب إيران واهلند وإيران الوسطى 

  آذربيجان وحبر اخلزر. والشمالية وآرمينيا و 
يم" و الثاين " املسالك صورة اإلقلوكتب اإلصطخري كتابني ومها "

  . "واملمالك
وقد ذكر شاكر خصباك " أن أ إسحاق اإلصطخري ساح العامل "

" املسالك واملمالك " الذي اإلسالمي، لذا استفاد من رحالته يف تصنيف كتابه 
لغة إذ يعترب رائدًا ل لكتب اإلقليمية اليت ألفت بعده يف منهجه يكتسب أمهية 

    )2(" ومعلوماته وتبويبه.
وقد اعترب اإلصطخري اخلارطة أساسًا للبحث، فقسم بالد اإلسالم إىل 
عشرين إقليمًا ، رسم خارطة جيدة لكل من هذه األقاليم، كما حيتوي هذا الكتاب 

رخيية ضرورية للدارسني يف ميدان علم اجلغرا   فية. على معلومات 
لغًا يف كتابيه ، ومشل حدود كل قطر واملدن  وطرق ركز اإلصطخري تركيزًا 

واملسافات ، كما يذكر يف بعض األحيان تفاصيل متفرقة يف غري منهج املواصالت 
  عن احلاصالت والتجارة والصناعة وعن األجناس. 
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صطخري نشر أوًال يف عصر احلديث وكتاب " املسالك واملمالك " لإل
لزنكوغراف عن نسخة خمطوطة سنة خمتصر  هـ نقلها د. مولر سنة  690اً يف نسخة 

م . ويف عام 1870م، مث نشره دي خويه من مخس خمطوطات سنة  1839
م قام حممد جابر عبدالعال بتحقيقه ونشر مبساعدة وزارة الثقافة املصرية  1961

   )1(لقاهرة. 
  ئالً : قااحليين  فؤاد قنديل نقال من الدكتورويقول 

" والقارئ لكتاب اإلصطخري يالحظ يف وضوح أن منهجه يف التأليف يقوم 
على أسس ثالثة: أوًال املشاهدة والوصف وفق الرؤية، وجتد ذلك واضحًا يف حديثه 
نيا حترى الدقة جهد الطاقة خمالفًا غريه  ر مثود وغريمها، و عن إقليم ما وراء النهر ود

رة أخرى، و     )2(لثاً مساع األخبار واالقتصاد يف روايتها" . رة ومتفقاً 
  نماذج من رحلتھ 

لتعريف عن  اإلصطخرييقول  عن تقسيم بالد اإلسالم وبداية كتابه 
  احلجاز قائال: 
ر وابتدأت إقليما، عشرين اإلسالم بالد ففصلت"   فجعلتها العرب بد

 أتبعت مث األقاليم، هذه واسطة وهي أم القرى ومكة الكعبة فيها ألن إقليما،

ر ر أكثر يكتنف ألنه فارس ببحر العرب د  حىت املغرب مث ذكرت العرب، د

مث  العراق مث اجلزيرة مث الروم حبر مث الشام ذكرت مث ،افذكر  مصر إىل انتهيت
 واهلند السند بالد من ا يتصل وما املنصورة مث كرمان مث فارس مث خوزستان

 مث اخلزر حبر مث الديلم مث اجلبال كور مث ا،ينصل وما  بيجان ذرآ مث واإلسالم،
 وراء ما مث خراسان مث ا يتصل وما سجستان مث وخراسان فارس بني اليت املفازة

   )3( "النهر
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ً مبكة  ر العرب وحتدث فيه مبتد واألصطخري خص فصًال من كتابه لد
ر العرب املكرمة مث املدينة املنورة مث الطائف وتبوك وغريها من  املدن ، وقد بني أن د

  هي احلجاز ، حيث يقول : 
ر"  واليمامة  واملدينة مكة على يشتمل الذي احلجاز، هي العرب ود
دية رض البحرين املتصل احلجاز، وجند وخمالفيها دية العراق و  اجلزيرة و

دية امة"  املشتملة واليمن الشام، و    )1(على 
  صطخري : ر العرب حيث يقول اإلوقد بدأ الكتاب بوصف د

ر العرب ألن ال ا ومكة فيها وهي أم القرى" وبدأت بد ، وبلد قبلة 
م اليت مل يشركهم يف سكناها غريهم"     )2(العرب وأوطا

  وقد يصف حدود مكة املكرمة قائًال : 
ر العرب مبكة شرفها هللا، وهي مدينة فيما بني  " ونبتدأ من مدن د

وطول مكة من العالة إىل املسفلة حنو ميلني، وهو من حد  شعاب اجلبال،
اجلنوب إىل الشمال، ومن أسفل جياد إىل ظهر قعيقعان حنو الثالثني من هذا، 
وأبنيتها حجارة، واملسجد يف حنو الوسط منها، والكعبة يف وسط املسجد، 
ب الكعبة مرتفع عن األرض حنو قامة وهو مصراع واحد، وأرض البيت  و

عة عن األرض مع الباب، والباب حبذاء قبة زمزم، واملقام بقرى زمزم على مرتف
   )3(خط حماذ للباب " 

  املدينة املنورة قائًال:  اإلصطخريويصف 
" وأما املدينة فهي أقل من نصف مكة، وهي يف حرة سبخة األرض، 

ر، يستقون منها العبيد، و  عليها وهلا خنيل كثرية ، ومياه خنيلهم وزروعهم من اآل
من املسجد يف شرقية قريبا من  سور، واملسجد يف حنو من وسطها، وقرب النيب 

مرتفع ليس بينه وبني سقف القبلة، وهو اجلدار الشرقي من املسجد، وهو بيت 
ب له، ويف قرب رسول هللا  وقرب أيب بكر  املسجد إال فرجة، وهو مسدود ال 

غشي مبنرب آخر، والروضة  هللا  ، واملنرب الذي كان خيطب عليه رسولوعمر 
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أمام املنرب بينه وبني القرب، ومصلى رسول هللا الذي كان يصلي فيه األعياد يف 
ب البقيع يف شرقي املدينة"     )1(غريب املدينة داخل الباب، وبقيع الغرقد خارج 

  ويتحدث عن مدينة الطائف قائًال: 
، وهي ن مثارها الزبيبادي القرى، إال أ" والطائف مدينة صغرية حنو و 

ر  طيبة اهلواء وأكثر فواكه مكة منها ، وهي على ظهر جبل غزوان، وبغزوان د
حلجاز " فيما علمته " مكان هو أبرد من رأس  بين سد قبائل هذيل، وليس 
هذا اجلبل، ولذلك اعتدل هواء الطائف، وبلغين أنه رمبا مجد املاء يف ذروة هذا 

حلجاز مكا    )2(ن جيمد فيه املاء سوى هذا املوضوع فيما علمته" اجلبل، وليس 
  :  قائالً وقد حتدث عن مدينة تبوك 

" وتبوك بني احلجر وبني أول الشام على أربع مراحل حنو نصف طريق 
، ويقال أن  الشام، وهو حصن به عني وخنيل ، وحائط ينسب إىل رسول هللا 

ا،أصحاب األيكة الذين بعث إليهم شعي    )3(ومل يكن شعيب منهم" ب كانوا 

  ابن جبير 
  )4(هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندلسي 

الذي هو يعد من أوائل الرجال الذي كتبوا ترمجة البن  -  وقد ذكر التجييب
بن حممد بن امسه الكامل فيقول هو " أبو احلسن حممد بن أمحد بن جبري  –زبري 

د بن حممد بن مروان بن عبدالسالم بن مروان بن جبري بن سعيد بن جبري بن سعي
   )5( "عبدالسالم بن جبري الكناين

وكان جده عبدالسالم من أوائل الداخلني إليها مع بلج بن بشر بن القشريي 
   )6(هـ ، فهو أندلسي شاطيب بلنسي .  123يف سنة 

                                                 
 10، ص/  نفس املرجع ) 1(

 . 11، ص/  نفس املرجع ) 2(

 . 11، ص/  نفس املرجع ) 3(

  70لرحالت ، شوقي ضيف، ص/ ، وانظر ا274، ص/ 1األعالم للزركلي، ج/ ا ) 4(

 .274، ص/ 1. وانظر األعالم للزركلي، ج/243مستفاد الرحلة واإلغرتاب، للتجييب، ص/  ) 5(

 239، ص/ 2اإلحاطة البن اخلطيب، ج/  ) 6(
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 هـ املوافق540ولد ابن جبري ليلة السبت العاشر من شهر ربيع األول سنة 
   )1(من شرق األندلس. "   Valence"م ، ببلنسية  1145

   )2(م يف قرية شاطبة أو بلنسية.  1144هـ املوافق  539وقيل إنه ولد عام 
ا على األرجح األقوال، أما نسبته إىل شاطبة  وسبب نسبته لبلنسية ملولدها 

ا وأبرز كتا ا فرتة من الزمن، ويعد والده من أعيا ا وسلك ابن جبري فعائد إلقامته 
طة .     )3(ج والده يف ذلك مث سكن غر

يب احلسنوقد ذكر علي عبدهللا الدفاع لقبه وكنيت ، ه حيث يقول : " ويكين 
لبلنسي ألنه  لشاطيب ، لقب ابن جبري  لبلنسي ويف بعض األحيان يعرف  ويلقب 

قى تعليمه اإلبتدائي يف هـ ، أما لقبه الشاطيب ألنه تل 540ولد يف مدينة بلنسية سنة 
   )4(مدينة شاطبة األندلسية" 

هـ  614من شهر شعبان عام  29ليلة األربعاء  إلسكندريةتويف رمحه هللا 
  ، وقد بلغ من العمر أربعة وسبعني عاماً .  )5(م  1217املوافق 

ه آنفا  ريخ الذي ذكر ريخ وفاته بعد سنتني من  وذكر علي عبدهللا الدفاع 
ل البن اخلطيب، فهو يقول : " تويف رمحه هللا يف مدينة اإلسكندرية عن عمر يف قو 
   )6(هجرية "  616سنة ، أي سنة  76يناهز 

ينتمي ابن جبري إىل أسرة عربية أصلية وعريقة هاجرت من املشرق العريب إىل 
هجرية، كان والده  123بالد األندلس ضمن أعداد كبرية من العائالت العربية سنة 

، مما ساعده طالب العلم املتميزين، ولذا احتل مكانة مرموقة يف حكومة املوحدينمن 
طة ، ومن  على تعليم ابنه حممد، فقد توىل تعليم االبن كبار املفكرين يف مدينة غر

  هنا نبغ ابن جبري يف األدب والعلوم الشرعية واجلغرافية والتاريخ . 
                                                 

، شـــذرات الـــذهب البـــن العمـــاد  239، ص/ 2، اإلحاطـــة البـــن اخلطيـــب، ج/ 319، ص/ 5زركلـــي، ج/األعـــالم لل ) 1(
 .70، الرحالة املسلمون والعصور الوسطى، ص/  384، أدب الرحلة، ص/   70، الرحالت، 60، ص/ 5احلنبلي، ج/

 .  280، ص/ 1، جذوة االقتباس، البن القاضي، ج/ 239، ص/ 2، ج/املرجع السابق،  ) 2(

 98. الرحالت املغربية واألندلسية، رسالة علمية ص/  387-384، ص/ 2نفخ الطيب للمقري، ج/ ) 3(

 .170رواد علم اجلغرافيا، لدكتور علي عبدهللا الدفاع، ص/  ) 4(

 . 239، ص/ 2اإلحاطة البن اخلطيب، ج/ ) 5(

 .املرجع السابق ) 6(
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نشأ ابن جبري حتت يث يقول : " أشار املقري إىل نشأته وتربيته وتعليمه ح
تربية أبيه الذي جهزه لتقلد املراتب واملناصب السامية، فتلقى العلم عن أبيه وعلماء 

ألدب فربع فيه وبرز يف صناعة الكتابة   .)1( "عصره مبنطقة شاطبة وعين 
وأضاف شوقي ضيف إىل أنه " درس العلوم الدينية واللغوية ، ومل يلبث أن 

  . )2(هبه األدبية، فأخذ يف قرض الشعر " تيقظت فيه موا
وقد ذكر فؤاد قنديل عن كتابة نثره يف سن مبكر ، حيث يقول : " وما أن 
بلغ سن الصبا حىت تيقظت مواهبه األدبية، وأقبل على القراءة وخاصة أشعار القدماء 
 من العرب وسرعان ما استهواه الشعر ونظمه، وتناقل الناس قصائده، كما كتب نثراً 

حلكمة"     )3(مجيًال يفيض 
وقد متيز يف األدب العريب، فهو بال شك صاحب موهبة ويقظة، كما أنه  
لدقة واملالحظة وسالسة األسلوب. لذا ألف كتابه " تذكرة األخبار عن  كان يعتين 
سم " رحلة ابن جبري" سهل املنال لكل من املثقف  اتفاق األسفار" املعروف 

  اخلاصية متيزت به ما أنتجته قرحيته املتوقدة. واإلنسان العادي وهذه
وتنقل ابن جبري يف مطلع حياته يف عدد من املدن األندلسية واألفريقية، 

طة وسبتة وتقلب يف املناصب الكتابية، ، )5(وفاس )4(فقطن بلنسية وشاطبة وغر
ديهم ويعد أحد كتاب الدولة املوحدية حكام األندلس واملغرب، ومتتع مبكانة عالية ل

   )6(لسعة علمه وقدرته على نظم الشعر والنثر . 
وابن جبري شاعرًا من أفضل الشعراء  كانويقول لسان الدين بن اخلطيب إنه  

ء، وهو صاحب أخالق كرمية وحسنة، وميتلك املهارة يف فن  وأديبًا من أبلغ األد
خلري والصالح، فأهلته ، اخلط صفاته لتقلد وحماسنه عديدة، ذائع الصيت، مشهورًا 

                                                 
 . 382، ص/ 2نفخ الطيب للمقري، ج/ ) 1(

 70ت شوقي ضيف، ص/ الرحال ) 2(

 .384أدب الرحلة ، فؤاد، ص/  ) 3(

  ).182، ص/3سبتة : مدينة مشهورة يف بالد املغرب. ( معجم البلدان، ج/ ) 4(
 ) 23، ص/ 4فاس : مدينة مشهورة كبرية على بر املغرب من بالد الرببر ، (معجم البلدان، ج/ ) 5(

 .429سني مؤنس، ص/ ريخ اجلغرافية واجلغرافيني يف األندلس، حل ) 6(
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ح له ذلك املنصب اإلطالع على العديد  أرفع املناصب يف الدولة، وهو الكتابة ، وأ
  . )1(من األمور املهمة واليت ال يتاح للمؤرخني العاديني معرفتها

ملروءة  ونالحظ أن ما متيز به ابن جبري من صفات جعلت املقري يصفه 
اجب إخوانه عليه، فقال: " إن والسعي ألداء و  والسعي يف قضاء حوائج الناس

طة أيب حممد  صاحب كتاب امللتمس كان أحرص الناس على مصاهرة قاضي غر
فجعل ابن جبري الواسطة يف إمتام زواجه ولكن مل يوفق هللا بينه  )2(عبداملنعم بن الفرس

ه وشكى له ذل  ... يف اجتماعكما ك، فقال له: "إمنا ما كان القصد يلوبينها، فأ
 أسعى أيضًا يف افرتاقكما إذ هو من غرضك وخرج من حينه وفصل القضية وها أ
... ")3(   

عاش أبو احلسن بن جبري حياة عادية بسيطة يف جوهرها، نذر حياته للعلم 
م حياته لتدريس طالب العلم كال من الفقه واحلديث  والتعليم فانقطع آخر أ

تون إليه من كل حدب وصوب واجلغرافية والتاريخ واألدب العريب، فكان الطال ب 
جح  للتتلمذ على يده، لذا احتل مكانة مرموقة يف اجملتمع ليس فقط ألنه أستاذ 

  ولكن حلكمته وعلمه أيضاً. 
عند ، وبدأ العمل ى رتبة وعزة بسبب أدبيته وكتابتهلقد حصل ابن جبري عل
طة وكان رتبته كاتب مبكراً  ، يقول كراتشكوفسكي عن عمله " التحقحاكم غر

طة من ملوحدين،  عمال الدواوين والكتابة كأبيه، وعمل مدة طويلة كاتبًا حلاكم غر
   )4(ومل يلبث أن كسب الشهرة ككاتب وشاعر "

ا بعد أن زار عدد من البلدان  اً واشتهر ابن جبري بسبب رحلته اليت دو
  ورائع.سلوب بديع واألماكن وخباصة احلجاز املقدس، وسجل فيها مشاهداته 

                                                 
 .231، ص/ 2اإلحاطة البن اخلطيب، ج/ ) 1(

بــن الفــرس ويل القضــاء جبزيــرة شــقر ومبدينــة وادي آشــى ،  ) 2( عبــداملنعم بــن حممــد بــن عبــدالرحيم اخلزرجــي املعــروف 
ريـــخ قضـــا 597وكـــان لـــه النظـــر يف احلســـبة والشـــرطة، لـــه عـــدة مؤلفـــات منهـــا كتـــاب األحكـــام، تـــويف ســـنة  ة هــــ . ( 

 ) .  100األندلس ، للنباهي، ص/ 

 .296-295، ص/ 3نفخ الطيب ، للمقري، ج/ ) 3(

 .290، ص/  1ريخ األدب اجلغرايف، ج/ ) 4(
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ولقد زار ابن جبري املشرق ثالث مرات ، وهلذه الرحالت أسباب اليت 
شاء هللا ، ولكن هنا أود أن  فصل األخري من هذا الباب إنالسأحتدث عنها يف 

  أشري إىل تلك الرحالت وهي: 
ذه الرحلة ألداء فريضة احلج يف عام  الرحلة األوىل  578: قام ابن جبري 

   )1(م .  1182هـ املوافق 
نية إىل بيت املقدس واحلج يف عام  الرحلة الثانية هـ  585: قام برحلة 

  م .  1189املوافق 
: وهذه الرحلة هي آخر رحلته ، حيث جاور مبكة طويًال مث  الرحلة الثالثة

   )2(سافر إىل بيت املقدس ، وجتول يف مصر .
  مؤلفاتھ 

يدينا معلوم ات كافية عن رحلتيه مل يدون سوى رحلته األوىل ، إذ ليس 
زر اليسري املبعثر يف طيات الكتب املرتمجة له، كما أن كل من ترجم ــاألخريتني إال الن

ألخبار عن اتفاق األسفار" و"رحلة  له ذكر أمساء خمتلفة لرحلته وهي : " تذكرة 
ر الكرمي واملناسك")3(الكناين"     )4(، و"كتاب اعتبار الناس يف ذكر اآل

ا، وإمنا هي رسالة ويبدو أن هذ ا االسم األخري ليس امساً لرحلته اليت اشتهر 
مستقلة، فقد أشار إىل ذلك ابن عبدامللك املراكشي يف كتابه الذيل والتكملة حيث 
ر الكرمية واملناسك كتب  قال : " وله مقالة مساها رسالة اعتبار الناسك يف ذكر اآل

ء فاس عند عودته إىل املشرق يف ذي ا إىل وليه أيب احلسن بن مقصري من علما
   )5(م ".  1196هـ املوافق  593القعدة سنة 

                                                 
 .386-385، ص/ 2، ج/املرجع السابق ) 1(

 .232، ص/ 2اإلحاطة البن اخلطيب، ح/ ) 2(

 290، ص/ 1ريخ األدب اجلغرايف، ج/ ) 3(

 .336وأندلسية، حممد عبدهللا عنان، ص/ تراجم إسالمية شرقية  ) 4(

 .604، ص/ 5الذيل والتكملة، للمراكشي، ج/ ) 5(
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ظما للشعر والنثر،  له أشعار كثرية منها: ديوان شعر و وقد كان ابن جبري 
، وله جزء آخر مساه نتيجة  )1(يعرف بنظم اجلمان يف التشكي من إخوان الزمان 

بني القرين الصاحل، يف ر    )2(ء زوجته أم اجملد. وجد اجلوانح يف 
ذا القدر من ترمجة حياته ، وسنفصل الكالم عن رحلته يف الفصل  وأكتفي 

  .252وانظر الصفحة رقم شاء هللا  األخري من هذا الباب إن
  العبدري 

، وقد ذكر امسه )3(هو حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن مسعود العبدري
" أبو عبدهللا حممد بن علي بن أمحد بن حمقق رحلته الدكتور علي إبراهيم كردي  

  .  )4(سعود العبدري 
: دار ، ويف نسبه يقول كراتشكوفسكيال أما عن نسبه فهو يرجع إىل بين عبد

" وتشري النسبة إىل أنه ينحدر من صلب بين عبدالدار من بين قصى وهذا األخري 
   )5(هو الذي تنسب إليه األسطورة توحيد قبيلة قريش" 

لدكتور إبراهيم عن األنساب السمعاين " وينتهي نسبه إىل وقد ذكر ا
   )6(عبدالدار بن قصّى بن كالب وإليه نسبته" 

عند املؤرخني يف أصله، فبعضهم اعتربوه أندلسيًا ،  وقد وجد االختالف
، وأما البعض  )7(وهاجر من األندلس إىل " حاحة " على شاطئ احمليط األطلسي. 

                                                 
 .278، ص/  1جذوة االقتباس البن القاضي، ج/ ) 1(

. وأم اجملـــد : هـــي زوجتـــه عاتكـــة بـــن الـــوزير أمحـــد بـــن 118، ص/ 3احللـــل السندســـية، لشـــكيب أرســـالن، ج/ ) 2(
ا يوم الس  ) .489، ص/ 2هـ ،( نفخ الطيب، ج/ 601ب عشر من شعبان سنة عبدالرمحن الوقشي كانت وفا

ريــــــخ األدب اجلغــــــرايف لكراتشكوفســــــكي، ج/ 32، ص/ 7األعــــــالم للزركلــــــي، ج/ ) 3( ريــــــخ 367، ص/ 1،   ،
 .  286، ص/ 1، جذوة اإلقتباس ، ج/482، ص/ 1األدب العريب لربوكلمان، ج/

. وقــد أوضــح 7الكردي، ط/ دار ســعد الــدين للطباعــة والنشــر ، ص/رحلة العبدري ، حتقيق دكتور علي إبراهيم  ) 4(
 الدكتور يف احلاشية أن يف إحدى النسخ اسم جده " مسعود" . 

 .367، ص/ 1ريخ األدب اجلغرايف ، ج/ ) 5(

ذيب األنساب البن األثري، ج/ 349، ص/ 8األنساب للسمعاين، ج/ ) 6(  .312، ص/ 2، واللباب يف 

ريخ األدب العريب للفروخ ، ج/428، ص/ 1ب العريب لربوكلمان، ج/ريخ األد ) 7(  .401، ص/ 6، 
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، وسكنت هناك اكنة يف بلنسية ، مث هاجرت إىل املغرب،يرون أن عائلة العبدري س
  )1(د العبدري. لِ وفيها وُ 

وليس بني أيدينا ما يرجح أحد القولني، وإن كنا ال نلمس يف رحلته وال يف 
ا، على حني أنه كان يذكر مراكش  شعره ذكرًا لألندلس يدل على تعلق العبدري 

ا موطنه.     )2(على أ
لعكس إذا أمعنا ا لنظر يف الرتاجم واملصادر فوجد موطنه بلنسية، ولعل و

هذا هو السبب الذي جعل بعضهم إىل نسبته إىل األندلس، فمن احملتمل أن يكون 
  .)3(يف " حاحة"  أصل قومه أقاموا يف األندلس، وأهله رحلوا إىل املغرب وأقاموا

ما أشار إليه  " ابن احلاج " ك فهو هلقب أما )4(كنية العبدري "أبو عبدهللا"و 
كراتشكوفسكي حيث يقول: " وهناك احتمال يف أن يكون حممد العبدري الذي 

سم ابن احلاج "    . )5(لقب احرتاماً 
والعبدري من أعظم رحايل املغرب ولكن من سوء احلظ مل نعرف شيء من 

ريخ وفاته  ، ولكن الدكتور إبراهيم الكردي افرتض أنه من مواليد ريخ والدته و
  م حيث يقول :  1245هـ املوافق  643

" فإذا افرتضنا أنه كان آنذاك يف اخلامسة واألربعني بدليل قوله عن ابن 
مخيس التلمساين الذي كان ـ حني لقيه يف تلمسان ـ يف الثامنة والثالثني من عمره 

م ) وأغلب  1245هـ /  643(فتكون والدته حوايل سنة  )6(نه " فّيت السن " 
   )7(اته كانت بعد سنة سبع مئة للهجرة" الظن أن وف

                                                 
، الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى، لزكــي حممــد 367، ص/1ريخ األدب اجلغريف، لكراتشكوفسكي، ج/ ) 1(

 . 132حسن، ص/ 

 .302، ص/ العبدري الرحلة ) 2(

 . 219، ص/ 2نفخ الطيب، ج/ ) 3(

 465حلة ، ص/ أدب الر  ) 4(

 .368ريخ األدب اجلغرايف العريب، ص/  ) 5(

 .53الرحلة للعبدري، ص/  ) 6(

 .8رحلة العبدري ، ت الدكتور علي إبراهيم كردي، ص/  ) 7(
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ريخ وفاته  .  )1(م  1320م املوافق  720وقد ذكر الدكتور عمر فّروخ 
لقاهرة .    )2(وقد أشار الكراتشكوفسكي إىل أنه تويف 

ال نعرف الكثري عن نشأة العبدري األوىل، إال أنه من الثابت أنه عاش هو 
يف املغرب األقصى. وتلقى تعليمه مبراكش ألنه  )3(وأسرته فرتة من حياته على الصويرة

  . )4(ارتبط فيها بصلة قوية مع عدد من علمائها ومنهم ابن عبدامللك املراكشي 
وقد ذكر حمقق رحلته الدكتور إبراهيم كردي عن تعليمه وثقافته حيث يقول : 

العادة ـ يف " وال يستبعد أنه تتلمذ على والده، ـ املعلم ـ ودخل الكّتاب ـ كما كانت 
بلدته " حاحة " فحفظ القرآن، وتعّلم على الطريقة املّتبعة حينئذ من الّتدرّج يف 
حفظ املتون، وتعلم العمليات احلسابية، مث ارتقى إىل أن أصبح من الطالب، عندها 
انتقل إىل مراكش اليت كانت مركزًا علميًا مرموقًا آنذاك، فأخذ عن جّلة من علمائها 

علي بن حيىي الشريف الذي كان شيخه وشيخ صاحبه ابن عبدامللك  أمثال حممد بن
    )5(املراكشي" . 

وقد أفاد العبدري من كثرة العلماء، وأخذ منهم العلوم والفنون وأتقن فيها، 
  م العرب ، ومطلعاً على األدب العريب نثراً وشعراً . لقرآن واحلديث وأوكان عاملا 

على كتب  االفقه، مطلعيف  اينه متضلعبد امتمسك رجالكان والعبدري  
بعلله وأحكامه، لذلك مل يكن يؤمن إال مبا  ااحلديث املختلفة صحيحه وضعيفه، عارف

، ونراه حيارب اخلرافات وندد مبن يطابق تعاليم القرآن، وما صح على النيب 
  يعتقدها، وخيضع كثرياً من األمور إىل منطق العقل والعلم. 

جيدًا وقد أورد البلوي يف رحلته قصيدة العبدري  ااعر شكان كما قلنا أنه  
  : التائية تهالتائية نقال من القاضي أيب الفضل عياض يف كتابه الشفاء أبيات من قصيد

                                                 
 . 401، ص/ 6ريخ األدب العريب ، ج/ ) 1(

 .368، ص/ 1ريخ األدب اجلغرايف العريب، ج/ ) 2(

) مبراكش، (الرحلة والرحالة املسلمون ، د. أمحــد رمضــان Mogadorمغادور (الصويرة على مقربة من مدينة  ) 3(
  ).247أمحد، ص/ 

 . 275،  140الرحلة املغربية، ص/ ح املقدمة،  ) 4(

 . 302، ص/نفس املرجع ) 5(
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 " ساكين دار احلبيب عليكم
  

 مىن سالم طيب النفحات 
  

 يهنيكم قرب األحبة فارمحوا
  

لنزالت صبا   بكم قد صد 
  

لوصول إل  يكمكم ذا أعلل 
  

 " )1(قلبا شجيا مضرم اجلنبات 
  

  مؤلفاتھ 
فؤاد قنديل  ولكنغري رحلته ،  مصنفاتهاملرتمجني له احلوا بعدم  مجاعة من

أسند إليه ثالث كتب حيث يقول : " كان الرجل قليل التأليف ، وتنحصر مؤلفاته 
  يف ثالثة، هي : 

 ة أجزاء." مدخل الشرع الشريف على املذاهب األربعة" مطبوع يف ثالث  
 أو الرحلة املغربية.  رحلة العبدري 

  .2(" مشوس األنوار وكنوز األسرار يف علم احلروف وروحانيته(   
  رحلتھ 

وقد أشار كراتشكوفسكي إىل رحلته حيث يقول : " وقد خرج يف رحلته 
ووجهته مكة ، ويف البداية  1289هـ املوافق  688يصحبه ابنه يف ديسمرب من عام 

ملدن سارت الرحلة ب بطء يف مشال أفريقيا وتوقف الرحالة خالهلا وقفات طويلة 
الكربى، ومن مصر رافق قافلة احلج ألداء الفريضة ، مث رجع إىل مصر عن طريق 
لقاهرة واإلسكندرية وغادرها إىل وطنه ماراً يف طريقه  فلسطني فأمضى بعض الوقت 

ك أقام لبعض الوقت حىت بتلمسان وفاس ومكناس حىت بلغ أزمور على احمليط وهنا
   )3(تلحق به أسرته " 

ذا القدر وسأحتدث عن رحلته وكتابه " الرحلة  وأكتفي عن ترمجة العبدري 
  املغربية " يف الفصل الرابع من هذا الباب إن شاء هللا تعاىل . 

  ابن بطوطة 
  اسمھ 

                                                 
 .109، ص/2ج املفرق للبلوي، ج/ ) 1(

 .465أدب الرحلة، ص/  ) 2(

 . 367/ ، ص1ريخ األدب اجلغرايف العريب، ج/ ) 3(
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 بن عبدالرمحن بن يوسف اللوايت حممد بن إبراهيمبن حممد بن عبدهللا "هو 
بن بطوطة"   .  )1( الطنجي ، من أهل طنجة ، يكين أ عبدهللا ، ويعرف 

أما الزبيدي ذكره بشمس الدين أبو عبدهللا حممد بن علي اللوايت الطنجي 
بن بطوطة.     )2(املعروف 

اسم والده " عبدهللا بن حممد بن وقد ذكر الدكتور حسني مؤنس حمقق رحلته 
   )3(إبراهيم اللوايت الطنجي" 

ويعرف يف اهلند بـ بدر  )4(كان يعرف يف البالد الشرقية بشمس الدين 
، و لقبه "اللوايت " نسبة إىل قبيلة لواته، إحدى قبائل الرببر اليت انتشرت )5(الدين

ا على طول ساحل أفريقيا حىت مصر. ، وأما لقبه الطنجي نسبة على مولده  )6(بطو
  يف مدينة طنجة. 

  والدتھ 
فرباير  24هـ املوافق  703عام  يوم االثنني السابع من رجب ولد ابن بطوطة

طة  )8(، ويف هذا ذكر ابن جزي)7(م  1304عام  : " أخربين أبو عبدهللا مبدينة غر
يف يوم االثنني السابع عشر من رجب الفرد سنة ثالث  )9(أن مولده بطنجة

  . )10(وسبعمائة" 

                                                 
طة ، ج/ ) 1(  .12، رحلة ابن بطوطة، ص/ 488، أدب الرحلة، ص/  273، ص/3اإلحاطة يف أخبار غر

 . 109، ص/5ج العروس، ج/ ) 2(

 .16ابن بطوطة ورحالته، حتقيق ، دكتور حسني مؤنس، دار املعارف، ص/  ) 3(

 .12رحلة ابن بطوطة ، مقدمة ابن جزي ، ص/  ) 4(

 .509ص/ ، نفس املرجع ) 5(

 .375. املغرب واألندلس، أمحد خمتار العبادي، ص/ 422، ص/ 1ريخ األدب اجلغرايف العريب، ج/ ) 6(

)7 ( www.wikipedia.org 

طة، ولد سنة  ) 8( هـــ ( اإلحاطــة  757هـ ، وتويف ســنة 721هو حممد بن حممد بن أمحد ابن جزي الكليب، من غر
 )  256، ص/ 2البن اخلطيب، ج/

حلجــارة قائمــة علــى ب ) 9( رهــا ظــاهرة بناؤهــا  لد على ساحل حبــر املغــرب مقابــل اجلزيــرة اخلضــراء وهــي مدينــة قدميــة آ
البحــر وهــي علــى ظهــر جبــل وماؤهــا مــن قنــاة جيــري إلــيهم مــن موضــع ال يعرفــون متبعــة علــى احلقيقــة وهــي خصــبة وبــني 

 .) 43،ص/5دان، ج/طنجة وسبتة مسرية يوم واحد هي آخر حدود أفريقيا. ( معجم البل

 .14رحلة ابن بطوطة: ص/  ) 10(



  
206  

  

  

لتدين والعلم واإلفتاء، فمنها نبغ العلماء والقضاة ، وهو ما  وعرفت أسرته 
ذكره مللك اهلند عندما خربه بني الوظائف اليت يرغبها، فقال : " أما الوزارة والكتابة 

ئي "    .  )1(فليست شغلي، وأما القضاء واملشيخة فشغلي وشغل آ
وقد أشار إىل توليه قضاء الركب احلجازي عند خروجه من تونس قاصداً 

اء من عائلته ابن عم له يقال له أبو القاسم حممد بن حيىي احلجاز، وممن توىل القض
    )2(بن بطوطة قاضي إحدى املدن األندلسية. 
بطوطة مل يعطنا ابن سرية حياته األوىل فإن وليس عند معلومات شافية من 

شيئًا من حياته مفصلة أو موجزة، إال ما ذكره عن نفسه يف سياق رحلته، وهكذا 
لتفصيل سوى ما قال يف نه أيضًا  ابن جزي الكليبجند  ما ذكر سرية حياته 

  مقدمته حيث قال: 
 األقاليم وخمرتق األرض، جوال الصدوق، الثقة السائح الفقيه الشيخ"
 اللوايت إبراهيم بن حممد بن هللا عبد ابن حممد هللا عبد أبو والعرض، لطول
 طاف الذي وهو الدين، بشمس الشرقية البالد يف املعروف بطوطة بن املعروف
حث خمترباً، األمصار وطوى معترباً، األرض  العرب سري وسرب األمم، فرق و
 الفضل مزية هلا أن علم ملا العليا، احلضرة ذه التسيار عصا ألقى مث والعجم،

 على وآثرها لغرب، بدرها مطلع إىل املشارق وطوى ثنيا، وال شرط دون
 ورغبة واخللق، البالد اختبار طول بعد اختياراً  ب،الرت  على الترب إيثار األقطار
 احلفي وامتنانه اجلزيل، إحسانه من فغمره احلق على اليت املثلى، لطائفة اللحاق
 كان ما عنده وحقر الرتحال، طول عن وأغناه حلال، املاضي أنساه ما احلفيل،

 ألفه انك ما فنسي يتومهه، فضله من كان ما لديه وحقق يستعظمه، سواه من
 اإلشارة ونفذت اإلرتياد، طول بعد اخلصب ملرعى وظفر البالد، جوالن من

 نوادر من حبفظه علق وما األمصار، من رحلته يف شاهده ما ميلي ن الكرمية
 األبرار، وأوليائها األخيار، وعلمائها األقطار، ملوك من لقيه من ويذكر األخبار،

                                                 
 .511، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .488أدب الرحلة، ص/  ) 2(
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جة اخلواطر، نزهة فيه ما ذلك من فأملى  غريبة كل من والنواظر، املسامع و
    )1(".نتحائها أطرف وعجيبة جتالئها، أفاد

وقد نقل ابن اخلطيب ما كتبه شيخ أبو الربكات يف التعريف عن حال ابن 
بطوطة قائًال: " حاله من خط شيخنا أيب الربكات ، قال: هذا رجل لديه مشاركة 

املشرق يوم اخلميس الثاين من رجب عام  يسرية يف الطلب، رحل من بالده إىل بالد
مخسة وعشرين وسبعمائة ، فدخل بالد مصر والشام والعراق، وعراق العجم، وبالد 

   )2(اهلند والسند والصني..." 

وقد ذكر الدكتور حسني مؤنس عن تعليمه حيث يقول : " قد درس على 
على الشيوخ  طريقة أمثاله من الشبان يف ذلك العصر حفظ القرآن ، وبدأ يدرس

ني من أهل بيته، ولكنه مل يتم دراسته، ألن سن  لكي يكون فقيهًا كأبيه وبقية النا
احلادية والعشرين اليت خرج فيها للرحلة تدل على أنه مل ينتظر حىت يستكمل دراسة 
الفقه، وكانت هذه الدراسة وقتها تطول فال يفرغ الشاب من دراسته إال يف حدود 

   )3(الثالثني" . 
: " فابن بطوطة شديد احلرص على ابن حجرأما عن أخالقه وصفاته يقول 

 التمسك بتعاليم الدين اإلسالمي، فال يكاد يسمع برجل صاحل أو عامل إال وسارع
ا يتزوج عازماً  إىل لقائه والتربك بدعائه وهو كثري الزواج ففي كل بلد حيط رحاله 

لعدم قبول الزوجة مفارقة قها على أن تكون معه ولكن نراه ال يلبث أن يفار 
   )4(وطنها."

  مؤلفاتھ 
ال توجد له مؤلفات غري رحلته " حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب 

  األسفار" اليت صاغها له ابن جزي . 

                                                 
 .12رحلة ابن بطوطة، مقدمة ابن جزي ، ص/ ) 1(

 .273، ص/ 3اإلحاطة، البن اخلطيب، ج/ ) 2(

 .17ابن بطوطة ورحالته، حلسني مؤنس، ص/  ) 3(

 . 480/، ص3الدرر الكامنة البن حجر، ج/ ) 4(
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وأكتفي حبياة ابن بطوطة يف هذا الفصل وسأحتدث عن رحلته وكتابه  
    )1(.الرابع من هذا الباب إن شاء هللافصل اللتفصيل يف 

  ركهاتوجوهان لودفيج ب
  اسمھ 

سم " جون لويس بوركهات " أو " يوهن  هو املستشرق الرحالة يُعرف 
إلجنليزية "    Johann Ludwigلودفيك بركهات " وكان امسه يكتب 

Burckhart  ")2(   
وقد ذكر الدكتور صاحل عبدهللا العثمني يف ترمجة كتابه عرب امسه من 

   )3(ان لودفيج بوركهات " مع أنه مل يذكر صيغة اإلجنليزية المسه . " جوه ةاالجنليزي
أما محد اجلاسر يف كتابه رحالة غربيون يف بالد ذكر امسان املذكوران أعاله 

   )4(مع صيغة اإلجنليزية نقًال من األعالم للزركلي . 
وقد مسي نفسه بعد اعتناق إسالمه بـ " الشيخ حاج إبراهيم املهدي بن 

    )5( بركهرت اللوزاين" عبدهللا
  والدتھ 

م، يف بلدة  1784هـ املوافق  1199ولد بوركهات يف شهر احملرم سنة 
  من أب سويسري وأم إجنليزية .  )6(لوزان السويسرية 

نه يعمل يف اجليش  وقد كتب الدكتور صاحل عبدهللا العثيمني عن والده 
ر إىل مغادرة بالده حينما احتلتها حيث يقول : "وكان أبوه عقيداً يف اجليش ، فاضط

  .  )7(القوات الفرنسية، واستقر يف أملانيا"

                                                 
 من هذه الرسالة.  269انظر ص /  ) 1(

 .264، ص/ 8األعالم للزركلي ، ج/ ) 2(

 ، مقدمة املرتجم. 3مواد لتاريخ الوهابيني ، لبوركهات، ترمجة الدكتور صاحل عبدهللا العثمني، ص/  ) 3(

  8هـ، ص/ 1417ودية، رحالة غربيون يف بالد ، محد اجلاسر، دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، السع ) 4(

، ص/  ) 5(  8رحالة غربيون يف بالد

  3، املواد لتاريخ الوهابيني ، ص/نفس املرجع ) 6(

 .3مواد لتاريخ الوهابيني، ص/  ) 7(
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بعد مغادرة والده إىل أملانيا فتقلى بوركهات تعليمه يف "اليبزك" مث يف " 
جامعة توبنجن " ، وتطلع أن يصبح من رواد املعرفة املعروفني ، فانتقل إىل "بريطانيا" 

  .  )1( 1806يف عام 
جلنسية وبدأ التدري س يف جامعيت " لندن" و " كمربدج" ، وجتنس 

جلمعيات اليت تعىن مبختلف الدراسات، من اجتماعية  اإلجنليزية، وقويت صالته 
وجغرافية وغريها ، ومن بينها " اجلمعية اإلفريقية" ، اليت دابت على بعث الرواد 

حد للتغلغل يف وسط " قارة إفريقية " ملعرفة بعض جماهلها، واتصل  بوركهات 
أعضاء اجلمعية اليت كانت قد أرسلت عدة بعثات إىل منطقة النيجر ولكنها كلها 
الك أفرادها، وعرض بوركهات على اجلمعية املذكورة خدماته للقيام  انتهت كلها 
برحلة إىل "متبكتو" مع قافلة احلج العائدة إىل هذه البلدة من مكة. فرحبت اجلمعية 

    )2(بطلبه. 
أ بوركهات دراسة اللغة العربية والدين اإلسالمي والطب والكيمياء يف وقد بد

  بريطانيا ، ودرب نفسه على احلياة الشاقة . 
ويف اخلامسة والعشرين من عمره غادر "بريطانيا" يف شهر مارس من عام 

إىل جزيرة "مالطة" ، وقد أشار محد اجلاسر إىل أنه ادعى أنه طبيب هندي  1809
براهي ، )3(م، حيث يقول محد اجلاسر " مبظهر طبيب هندي يدعى إبراهيم" وتسمى 

مث اجته إىل الشام، فأقام مبدينة "حلب" ومكث هناك سنتني، وتعلم اللغة العربية 
لدين اإلسالمي ، وجتول بني قبائل املنطقة الرحل،  وأتقنها، وقرأ القرآن الكرمي وتفقه 

  وخباصة قبيلة عنـزة . 
اهداته يف رحالته ، وكتب عن تلك القبائل ، بل كتب  وقد بدأ تسجيل مش
  كل ما الحظه يف رحالته . 

وملا شعر بوركهارت أنه قد أصبح جاهزًا ليقوم برحلته إىل أحناء النيجر، فقام 
م من سور ووصل يف شهر سبتمرب من نفس  1812برحلته يف شهر فرباير عام 

                                                 
 .264، ص/ 8األعالم للزركلي، ج/ ) 1(

  4، ص/ املرجع السابق ) 2(

، ص/  ) 3(  . 9رحالة غربيون يف بالد
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ن. لكنه عرف أنه مل يستطع أن يرافق مع العام إىل القاهرة وكان عمره الثامنة والعشري
القافلة إىل غرب أفريقيا إىل يف شهر يونيو من العام القادم. فقرر أن يسافر مبحاذاة 
ر النيل لعله جيد طريقًا من بالد النوبة إىل هدف. فإن مل جيد عاد إىل القاهرة يف 

     )1(الوقت املناسب ملرافقة القافلة. 
م أحبر بوركهات مع مملوكه من مينا سواكن يف  1814ويف شهر يوليو عام 

السودان، فوصل إىل جدة يف منتصف شهر يوليو، ويف الثامن من سبتمرب عام 
  م دخل بوركهات مكة ، وأدى احلج واستقر فيها بضعة أشهر .  1814

م وبقي فيها ثالثة  1815من يناير سنة  28مث سافر إىل املدينة املنورة يوم 
منها على مدينة ينبع وبعد ثالثة أسابيع اجته إىل مصر. ووصل إىل شهور ، مث رحل 

  م . 1815القاهرة يف الرابع والعشرين من شهر يونيو عام 
بسبب األمراض اليت تعّرض هلا بوركهات خالل رحلته إىل احلجاز قد أضّرت 
و" بصحته كثريًا إال أنه كان مشتاقًا إىل احلصول على قافلة يسافر معها إىل "متبكت

  لكنه مل يدرك أي قافلة . 
م انتشر الطاعون يف القاهرة فغادرها إىل صحراء سيناء حيث  ويف تلك األ
بقي شهرين بني قبائل الّرحل، مث عاد إىل العاصمة املصرية ليكمل تدوين مالحظاته 

  يف رحالته. 
  وفاتھ 

هـ املوافق شهر يوليو  1272تويف بوركهات يف من شهر ذي احلجة سنة 
 32م يف القاهرة وكان بوركهات يف ريعان الشباب ، وكان عمره فقط  1815 سنة

ريخ وفاته سنة وأما الزركلي ذكر  )2(سنة ، ودفن يف مقربة املسلمني.  يف األعالم 
  .  )3(م1817

  مؤلفاتھ 

                                                 
  5يني ، ص/ مواد لتاريخ الوهاب ) 1(

 . 8رحالة الغربيون يف بالد ص/  ) 2(

 .264، ص/  8األعالم للزركلي، ج/ ) 3(
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تهوأشار الزركلي إىل مؤلفاته حيث يقول : "    ،رحالته حول تدور كلها كتا
 البدو عن معلومات"  و"  العرب جلزيرة رحلة" و ،"املقدسة واألراضي للشام كرحلة"

 أمثال"  لعربية وله " البدو حياة عن مذكرات مع للجزيرة رحلة"  و"  والوهابيني
" Notes on Beduins and، وأما كتابه  )1(" االجنليزية إىل ترمجتها مع عربية

Wahabys"  ر عبدهللا الصاحل ، معلومات عن البدو والوهابيني " فقام الدكتو
هـ ، وقد  1405العثيمني برتمجته بعنوان " مواد لتاريخ الوهابيني " ونشر يف عام 

  اعتمدت على هذا الكتاب يف كتابة ترمجته . 
" رحالت يف بالد العرب " فقام األستاذان   "Travels in Arabia"وكتابه 

وعبدالرمحن عبدهللا  من جامعة امللك سعود ـ الدكتور عبدالعزيز بن صاحل اهلاليب
  هـ . 1413الشيخ ـ بتعريبه يف عام 

  رحلتھ إلى الحجاز
إن بوركهات من أبرز الرحالة األوربيني إىل البالد العربية وأكثرهم دقة 
وإنصافاً. وكما عرفنا أنه زار املدينتني الكرميتني، مكة املكرمة واملدينة املنورة واإلقامة 

إلضافة إليهما زار جد ة والطائف وينبع، وجتول يف تلك البقاع حوايل عشرة فيهما ، 
  شهور. 

ا وطرق تعايشهم، ومجيع  وسجل مشاهداته وأحوال هذه البالد وطباع سكا
م من اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، وكتب كل ذلك يف كتابيه  أمناط حيا

"Travels in Arabia"  املرتجم بعنوان" رحالت يف بالد العرب " و" Notes on 

Beduins and Whabys"  " وترجم بعنوان " مواد لتاريخ الوهابيني  
وأود أن أذكر بعض خمتارات من رحلته إىل احلجاز معتمدًا على كتاب " 

  ما كتب بوركهات عن احلجاز . ن يف بالد حلمد اجلاسر " وأشري رحالة غربيو 
  يقول: يبني بوركهات الطمأنينة والراحة اليت تشعر يف مكة حيث 

                                                 
 نفس املرجع،  ) 1(
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ا  أحسست مل اشعر مبثل الراحة اليت فإنينخالل رحليت يف الشرق " "
   )1( "" فيها إقاميتفرتة  أتذكردائما  أظلولسوف ، يف مكة 

ويصف ختيط مكة املكرمة وتنسيق شوارعها وكان مما رأى من نظافتها ، 
  وفخامة دورها ، حيث يقول : 

حلجارة ، ونوافذها العد يدة مطلة على الشوارع، تعطي " فالدور مبنية 
لدور األوربية "     )2(املنازل املكية أكثر حيوية وأكثر شبًها 

وحتدث عن أحياء مكة املكرمة يف تلك الفرتة، ووضع مصوَّرًا جغرافيًا هلا، 
وقد الحظ قلة املياه وحتدث عن مصادرها ، ووصف املسجد احلرام وما فيه وموظفيه 

  كة. وبعض األمكنة اليت تزار مب
وخصص فصًال ملالحظاته عن سكان "مكة " و " جدة " ومظاهرهم 
وأعماهلم وأخالقهم، وقد حتدث عن املطوفني، واحلياة االقتصادية ، وشكا من عدم 

   )3(وجود املكتبات ودكاكني لبعض الكتب. 
ته  وقد سجل مشاهداته عن مكة املكرمة بفصل مطول عن احلج ، وذكر

  للموضع، ووصف املزدلفة واملىن إىل أن رجع مكة . يف احلج ، ووضع خمططاً 
وقد حتدث بوركهات املدينة املنورة بعد وصوله إليها، ورسم للمدينة املنورة 
رة،  ا وما فيها من مساجد وأماكن للز خمططًا ، وحتدث عن شوارعها وحمال
وخصص فصًال للمسجد النبوي الشريف ، وعند خدمه " األغوات " والفراشني . 

ا. و    )4(حتدث عن طبيعة أرض املدينة وبساتينها وحاصال
  نواب صديق حسن خان

                                                 
)1 ( http://www.almadina55.com/vb/t55772  

، ص/  ) 2(  .18رحالة غربيون يف بلد

 "  195، نقال من أصل الكتاب "رحالت يف شبه جزيرة العرب ، ص/ 20، ص/ نفس املرجع ) 3(

، ص/  ) 4(  .21رحالة غربيون يف بالد
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هو "السيد حممد صديق بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين البخاري 
   )1(القنوجي أبو الطيب"

" أن سلسلة الشريف تتصل إىل  أما عن نسبه فذكر حممد منري الدمشقي 
   )2(ي بن أيب طالب رضي هللا عنه " زين العابدين علي بن احلسني السبط بن عل

  مولده: 
ريخ والدته حيث يقول : " ولد يف  وقد ذكر الدكتور حممد لقمان السلفي 

نس بريلي " موطن جده ألمه يف يوم األحد املوافق  "  هـ 19/5/1248بلدة " 
ئه . )3(    )4(، مث انتقلت أسرته الكرمية إىل بلدة " قّنوج " موطن آ

ذه الكلمات : وقد ذكر صدي   ق حسن القنوجي والدته 
" أوالين هللا تعاىل خلعة العناصر والوجود، وأراين بعني عنايته عامل املظاهر يف 
مناظر الشهود، يوَم األحد وقت الضحى التاسع عشر من مجادي األوىل سنة مثاٍن 
س بريلي موطن جدي  وأربعني بعد ألف ومائتني من هجرة سيد ولد آدم ببلدة 

   )5(لقريب من جهة األم " ا
وقد نقل بروفيسور حممد اجتباء ندوي يف مقالته " نواب سيد صديق حسن 

للغة األردية من "سيد عبداحلئ حسن    " حيث يقول : خان ورحلته إىل احلج " 
" إن سيد نواب صديق من أوالد شيخ جالل الدين حسيين خباري ، ولد يف 

  . "  )6(هـ يف بلدة " قنوج 1210عام 

  أبواه 

                                                 
حســن األســوة مبــا ثبــت مــن هللا ورســوله يف النســوة، حملمــد صــديق حســن خــان ، حتقيــق الــدكتور مصــطفى ســعيد  ) 1(

 9اخلن ، مؤسسة الرسالة، ص/ 

 9يف النسوة، ص/  حسن األسوة مبا ثبت من هللا ورسوله ) 2(

 فتاوى اإلمام الشريف صديق حسن القنوجي ، حتقيق الدكتور حممد لقمان السلفي، ص/ أ مقدمة الناشر. ) 3(

 19احلطة يف ذكر الصحاح السنة ، لصديق حسن القنوجي، ص/  ) 4(

 . 471احلطة يف ذكر الصحاح السنة، ص/  ) 5(

نيــه ، موضــع يف ) 6( نــواب ) مقالــة "  409، ص/ 4بــالد اهلنــد ( معجــم البلــدان ، ج/ قنوج : بفــتح أولــه وتشــديد 
ســـيد صــــديق حســـن خــــان ورحلتـــه إىل احلــــج" نشـــرت يف كتــــاب قافلـــة أدب إســــالمي الهـــور، ط/ عــــاملي رابطــــة أدب 

كستان، ص/    .175إسالمي 
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من أبوين كرميني ومها العالمة أوالد حسن بن أوالد يقول الدكتور لقمان : " 
علي احلسيين البخاري القنوجي صاحب الطاعات والعبادات وأمه املرأة الصاحلة اليت 

لتقوى والورع والعلم والفهم واحلرص على تربي ا عرفت  ة األوالد تربية يضرب 
   )1(املثل"

سة من عمره انتقل والده إىل رمحة هللا تعاىل فرتىب يتيماً، ونشأ وملا بلغ الساد
  عفيفاً طاهراً حمباً للعلم والعلماء. 

  وقد ذكر يف ترمجة نفسه : 
" فلما طعنُت يف السنة السادسة من عمري لىب والدي األجل داعي "

ِ وإِنَّا األجل وكان ربيع شبابه خضراً، ورحيان حياته نضرًا فـ إِلَْیِھ إنَّا ہلِلّ

وإِنَّا إِلى َربِّنَا لَُمْنقَِلبُون ،)2(َراِجعُون
)3(  وبقيت إذ ذاك يف حجر والديت

    )4( "يتيماً فقريا، غفر هللا يل ولوالدي وملن توالد، ورمحهما كما ربياين صغرياً"
كما ذكرُت أنه ترىب يتيمًا ونشأ حمبًا للعلم والعلماء ، وربت أمه تربيًة صاحلة 

  ول عن هذه الرتبية الصاحلة : وكان يق
" ملا بلغت السابعة من عمري وكان املسجد قريبًا من البيت وأ يف نوم 
هادئ فكانت أمي توقظين وتوضئين وتبعثين إىل املسجد ومل تسمح أبداً أن أصلي يف 

   )5(البيت"
  نشأتھ 

ة " ذكر الدكتور لقمان : " أخذ علومه األولية يف بلدته " قنوج " مث يف بلد
د " مث يف مدينة " كانفور " واستفاد من علمائها ومشائخها"   .  )6(فرخ آ

  ويف علومه االبتدائية يقول صديق حسن خان : 

                                                 
 فتاوى اإلمام الشريف صديق حسن القنوجي، ص/ أ ، مقدمة الناشر ) 1(

 156اآلية/ سورة البقرة، رقم  ) 2(

 14سورة الزخرف، رقم اآلية/  ) 3(

 .473احلطة يف ذكر الصحاح السنة ، ص/  ) 4(

)5 ( 2844558www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?p= 

 فتاوى اإلمام الشريف صديق حسن القنوجي، ص/ أ ، مقدمة الناشر  ) 6(
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دخلُت مسارح النشو والّنماء ، وقرأت من الفارسية والصرف والنحو  "
ا يف الغثِّ والسمني، وفرقُت بني  بعض رسائلها، وأتقنُت نبذة من مسائلها مّيزُت 
السني والشني مث نزلت ببلدة " كانبور " وتعُت يف مروج الشهوِد واحلضور، وقرأت 
هناك ما تيسر يل من أوائل الفنون وجداوِل تلك العيون، " كالفوائد الضيائية يف شرح 

   )1( "الكافية" و " خمتصر املعاين" وغريها من كتب املعاين واملباين
لتحصيل هـ ،  1269ليًا يف سنة عاصمة اهلند حادهلي مدينة سافر إىل مث 

لفعل اجتهد يف حتصيل العلوم وتدوين علوم القرآن  على علوم القرآن واحلديث ، و
ا،  وتتلمذ على أئمة الفنون ، والسنة ، وكان حيب أن جيمع الكتب ويفهما يف قراء

ح وبرع فيها ، وامتاز بني األمثال واألقران ، وفاق عليهم يف احلياء والرشد والصال
  وطيب النفس وصفاء الطينة وكل الشأن. 

ض وكان يقول يف سفره إىل دهلي : " وشددت الرحل إىل دهلي دار العلم لف
   )2(اخلتام عن هذا الرحيق املختوم" 

درس الكتاب والسنة دراسة متقنة، وتفّقه على املذاهب األربعة، ولكنه سلك 
باع السنة يف العمل مسلك السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ، ورجح إت

واالعتقاد، من غري إساءة األدب مع األئمة الكرام بل رجح يف كثري من املسائل قول 
  إذا وجد نصاً صرحياً مؤيداً له.  أيب حنيفة 

  شیوخھ 

منهم الشيخ القاضي كان السيد حسن صديق تتلمذ من عدة أساتذة الكرام 
والشيخ حممد يعقوب وغريهم من ، حسني األنصاري، والشيخ عبداحلق بن فضل اهلندي

  الشيوخ الكرام .

  زواجھ 

                                                 
 .  473احلطة يف ذكر الصحاح السنة، ص/  ) 1(

 نفس املرجع ) 2(
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ل و ل"للعمل والرزق ، " طلبًا  )1(سافر إىل مدينة "  و ، فتزوج مبلكة "
ادر "  ئبًا للملكة ولقب بـ "نواب عايل اجلاه أمري امللك  وأصبح بعد هذه الزواج 

ل" ويقول عن هذا املنصب : " وابتليت بتدبري مصاحل العباد يف و   .  )2(مدينة 

  مؤلفاتھ 

كان الشيخ حسن صديق حمبًا العلم والكتاب وكان حيب أن يدّوَن طول 
وعنده ملكة راسخة يف الكتابة ، ويقال عنه أنه " يكتب عدة  الليل والنهار ، 

م قليلة "    .  )3(كراريس يف يوم واحد ، ويصنف الكتب الفخمة يف أ
لعربية واألردية والفارسية  222ي وقد كتب وانتشرت كتبه يف العامل اإلسالم

ً   56واهلندية ومنها    ، ومن كتبه : )4(يف اللغة العربية  كتا

  لتفصيل عن هذا الكتاب "رحلة الصديق إىل بيت العتيق " وسأحتدث 
 يف فصل األخري من هذا الباب إن شاء هللا. 

  أجبد العلوم  
 مسك اخلتام شرح بلوغ املرام 

 ة شرح الدرر البهيةالروضة الندي 

  أحاديث الرسول  اصطالحمنهج الوصول إىل 

 5(اخلطة بذكر الصحاح الستة(   

  قالوا عنھ 

                                                 
ل ألن يف وســط البلــد. وهــي عاصــمة مــاد بــراديش، مدينــة  ) 1( ــو قدميــة يف اهلنــد، ومعناهــا " وســط الــبالد" ومســي 
)http://ar.wikipedia.org ( 

)2 ( 2844558www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?p= 

 . 20احلطة يف ذكر الصحاح السنة، ص/  ) 3(

 7، ص/1م األنصاري، ج/يصديق حسن خان، حتقيق عبدهللا بن إبراهفتح البيان يف مقاصد القرآن ،  ) 4(

 نفس املرجع ) 5(
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الدكتور لقمان ذكر بعض آراء العلماء الذين قالوا عن صديق حسن خان 
  وأود أن أذكر بعض اآلراء منها ، حيث يقول : 

الطوىل يف إحياء  " وصفه عبداحلي الكتاين فقال: " هو من كبار من هلم اليد 
هلند وغريه "     )1(كثري من كتب احلديث وعلومه 

هـ فقال : " اإلمام  1298وذكره مفيت احلنابلة يف احلرم املكي الشريف عام 
صر السنة  الكامل واهلمام العامل زينة العلماء وامللوك ومالذ الغين والفقري الصعلوك 

" فتح البيان " : أبدع يف هذا التفسري  السنية وقامع البدعة الدنية، وقال عن تفسريه
   )2(اجلليل الذي مل يبعد وال أظن يوجد له مثيل " 

وقال نعمان بن حممود اآللوسي فقال : "شيخنا العالمة اإلمام الكبري األمري 
واألصول والتاريخ واألدب البدر املنري البحر احلرب يف التفسري واحلديث والفقه 

  .  )3(وغريها"
  وفاتھ 

م، وعّمر  1889هـ املوافق  1307 السيد صديق حسن خان عام تويف
   )4(سنة .  59

وأما رحلته إىل احلجاز " رحلة الصديق إىل بلد العتيق " سأواصل الكالم 
   )5(فصل الرابع من هذا الباب إن شاء هللا تعاىل .العنها يف 

  
  
 
 
  

                                                 
 فتاوى اإلمام الشريف صديق حسن القنوجي، ص/ ج ،  ) 1(

 ، ص/ ب. نفس املرجع ) 2(

 .نفس املرجع ) 3(

 .11حسن األسوة مبا ثبت من هللا ورسوله يف النسوة. ص/  ) 4(

 . من هذه الرسالة  277انظر ص /  ) 5(
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التعريف بأهم المؤلفات في أدب الرحلة إلى 
  الحجاز

  )1( ابن جبیر
لقد كسب ابن جبري شهرة عظمة بني معاصريه لقدرته الفريدة على الكتابة،  

حيث متيزه يف األدب العريب، فهو بال شك صاحب موهبة ويقظة ، كما أنه كان 
لدقة واملالحظة وسالسة األسلوب، لذا خرج كتابه " تذكر  ة األخبار عن يعتين 

سم " رحلة ابن جبري " سهل املنال لكل من املثقف  اتفاق األسفار " واملعروف 
  واإلنسان العادي وهذه اخلاصية متيزت به ما أنتجته قرحيته املتوقدة.

  )2(اختلف املؤرخون يف تسمية رحلة ابن جبري ، فحاجي خليفة يف كتابه 
ن امسها بـ " رحلة ابن جبري " واألرجح مساها " رحلة الكناين " واآلخرون يستخدمو 

لعبارة " تذكرة األخبار عن  بت أن هذه الرحلة تبدأ  هو االسم األخري، كما أنه 
  )3(اتفاق األسفار " 

  رحالت ابن جبیر 
قام ابن جبري بثالث رحالت إىل املشرق وقد أدى احلج يف كل مرة وذكر ابن 

ا ابن جبري . اخلطيب يف كتابه اإلحاطة سبب لكل رحلة ا   ليت قام 
  السبب الرئیسي لرحلة ابن جبیر األولى إلى الحجاز
  وقد ذكر املقري صاحب نفح الطيب إىل سبب رحلته حيث يقول : 

طة  )4("إنه كاتب السيد أيب سعيد  وهو كتا عنه يكتب ألن فاستدعاهصاحب غر
 فقال قط شربتها ام سيدي  وقال االنقباض فأظهر بكأس إليه يده فمد شرابه على
 من الكأس السيد له فمأل أكؤس سبع شرب العزمية رأى فلما سبعا منها لتشربن وهللا

                                                 
 هذه الرسالة.من  196انظر حياة ابن جبري يف صفحة رقم /  ) 1(

ريـــــــــــــخ األدب اجلغـــــــــــــرايف العـــــــــــــريب ،   ، 836ص/ ، 1كشـــــــــــــف الظنـــــــــــــون ، حـــــــــــــاجي خليفـــــــــــــة، ج/ ) 2(
 .299، ص/1، ج/كراتشكوفسكي

 174رواد علم اجلغرافيا، ص/  ) 3(

طة، سنة  ) 4(  )  229، ص/ 6هـ ، ( ابن خلدون : العرب ، ج/ 561أبو سعيد بن عبداملؤمن حاكم غر
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نري  كفارة جيعل أن وأضمر منزله إىل فحمله حجره يف ذلك وصب مرات سبع د
نري بتلك احلج شربه    )1("  الد

  سبب رحلة ابن جبیر الثانیة
بًا بصالح الدين يف السلم كان ابن جبري كما ظهر من نصوص رحلته معج

هتمام ويرصد إجنازاته بغري  واحلرب، ومل جند من مل يعجب به، وكان يتابع أخباره 
قليل من الزهو والرضا، وعندما بلغه نبأ انتصار صالح الدين األيويب يف معركة حطني 

هـ ، ويف هذا يقول ابن اخلطيب يف اإلحاطة : " وملا شاع اخلرب املبهج بفتح  583
يت املقدس على يد السلطان الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب بن شادي، ب

طة للمرة الثانية يوم  )2(قوي عزمه على عمل الرحلة الثانية "  فقد خرج من غر
م وقد قام بتأدية احلج  1189هـ املوافق  585اخلميس التاسع من ربيع األول سنة 

طة سنة     )3(م.  1191هـ املوافق  587ورجع إىل غر
  سبب رحلة ابن جبیر الثالثة 

ويقول ابن اخلطيب يف رحلته الثالثة : " مث رحل الثالثة من سبتة بعد موت 
ثر بوفاة  )4(زوجته عاتكة أم اجملد بنت الوزير أيب جعفر الوقشي "  فمن الظاهر أنه 

  زوجته فرحل إىل احلجاز طلباً للراحة والسكون بعد دفنها بسبتة وقال فيها : 

فكانت هذه آخر رحالته حيث جاور مبكة طويًال مث ببيت املقدس مث جتول 
إلسكندرية للتدريس حىت وفاته.    مبصر واستقر 

                                                 
 ، وانظر 385-384، وانظر أدب الرحلة لفؤاد قنديل، ص/  386 – 385، ص/ 2نفخ الطيب ، ج/ ) 1(

طة، ج/ ) 2(  .232ص/ ،2اإلحاطة يف أخبار غر

 نفس املرجع ) 3(

 نفس املرجع ) 4(

 .489، ص/ 2نفح الطيب للمقري، ج/ ) 5(

تة يل سكن يف الثرى بسب
  

 وخل كرمي إليها أتى  
  

 فلو أستطيع ركبت اهلوى
  

ا احلي وامليتا    )5(فزرت 
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 ، وال يوجد وكما أشر يف ترمجة حياته أنه مل يدون سوى رحلته األوىل
معلومات وافية عن رحلتيه األخريتني لذا أكتفي بتفصيل رحلته األوىل وهي : "تذكرة 

  .األخبار عن اتفاق األسفار"
  خالصة الرحلة األولى البن جبیر  

هـ املوافق  578بدأ ابن جبري رحلته إىل األراضي احلجازية يف شوال سنة 
، كان من رجال الطب والعلم م مع صديقه أمحد بن حسان  1183فرباير سنة 

واألدب، وعرب الصديقان البحر إىل مدينة سبتة حيث وجدا سفينة من سفن مدينة 
 24من شوال املوافق  29جنوه، تريد اإلقالع إىل اإلسكندرية، فركبها يوم اخلميس 

   )1(فرباير، وبدأ ابن جبري تقييد يومياته منذ اليوم التايل.
ا ومكث فيها بعض الوقت ووصف ابن وملا وصل إىل اإلسكندرية نز  ل 

جبري أول ما شاهد يف اإلسكندرية "إجراءات اجلمرك" يف اإلسكندرية بدقة وطرافة. 
وجتول ابن جبري يف مدن مصر كالقاهرة والفساط والقوص والعيذاب ، وقد وصف 

لتفصيل.    حياة هذه املدن 
ريضة احلج ، ومن عيذاب اجته ابن جبري إىل جدة فمكة املكرمة وأدى ف

وصل ابن جبري إىل املدينة املنورة  )2(ومكث يف مكة املكرمة مثانية أشره وثلث شهر 
هـ عقب أدائه  580قادمًا من مكة املكرمة يف يوم االثنني الثالث من احملرم عام 

لذهاب إىل احلرم النبوي  مناسك احلج . وما أن دخل املدينة املنورة حىت سارع 
، مث صلى  وعمر  وعلى صاحبيه أيب بكر  رسول هللا  الشريف للسالم على

م .     )3(صالة املغرب ورجع إىل رحاله . ومكث يف املدينة املنورة فقط مخسة أ
ذه البالد بل كان  مث قصد إىل الكوفة فبغداد فاملوصل ومل مير مرورًا عابرًا 

 فيها ميكث بعض الوقت يدرس ويفحص، وانتقل إىل الشام وكان للصليبيني
رهم، وأخريًا ركب البحر راجعًا إىل بالده على مركب  مستعمرات كثرية فمر بد

                                                 
 71الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى ، ص/  ) 1(

 161رحلة ابن جبري، ص/  ) 2(

ت الرحالة العرب ، مقالة لألستاذة ليلى سعيد سويلم اجلهين، ص/  ) 3(  5املدينة املنورة يف كتا
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من  15مسيحي ، وأرسى املركب بصقلية فنزل فيها وجتول فيها، ووصل إىل بالده 
    )1(م 1185من إبريل سنة  25املوافق  581احملرم سنة 

سفار     خبار عن اتفاقات ا   تذكرة ا
ن جبري " إعجاب املتخصصني يف علمي التاريخ ل كتاب " رحلة اب

واجلغرافية ملا حيتويه من معارف غزيرة يف هذين امليدانني، وتُعدُّ رحلته هذا مصدراً 
ا أول  رئيسيًا للباحثني يف كل من التاريخ واجلغرافية واألدب واحلضارة العربية، وقيل إ

إلضافة إىل أوليتها أن ابن جب ري ضمنها معلومات عن املدن رحلة أندلسية مدونة، 
واملسالك واملصانع واألحوال السياسية واالجتماعية واإلنتاج الزراعي. فلذا استفاد 

  اجلغرافيون والرحالون الذين جاؤوا بعده على حد سواء . 
أن رحلة ابن جبري أشبه ما تكون مبذكرات  ويذكر الدكتور علي بن عبد هللا
ا مفصلة على قد ما حتمل من شخصية ويوميات سفر ، بلغة سهلة ب سيطة، عبارا

معىن، ال ثرثرة فيها وال استطرادات أو تكرار، وطريقته يف السرد حمببة إىل النفس، 
تتسم عبارته جبمال الرتكيب وحالوة البيان، فكانت رحلته ذات صفة أدبية مع العناية 

ملدارس الدينية و  ملعاهد الثقافية و دراسة األوضاع لرسم والوصف واالهتمام 
والعالقات االجتماعية، وهذا كله ينم عن موهبة أدبية أصلية، وكل هذا يضفي على 

  )2(الرحلة صفة التنوع والشمول. 
ا ولقلة  متيزت رحلة ابن جبري عن غريها من الرحالت ألصلتها وسالمة أسلو

من  االنطباعات الذاتية اليت حتمل بني دفتيها، فهي حتتوي على منط علمي فريد
نوعه، لذا يعتربها اجلغرافيون منوذجا جيب أن حيتذي به عند الكتابة عن الرحالت ، 
فقد كان ابن يوجز عندما يتحدث عن املدن والقرى ويسهب عندما يتكلم عن احلياة 

ار.    االجتماعية والزراعية والطرق والبحار واأل

                                                 
بري إىل احلرمني الشريفني ، مقال للدكتور خالق داد ملك ، نشرت يف "قافلــة أدب إســالمي ، عــاملي رحلة ابن ج ) 1(

كستان، ص/  .97رابطة أدب إسالمي 

 . 174، رواد علم اجلغرافيا، ص/  389أدب الرحلة لفؤاد قنديل، ص/  ) 2(
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دة رحلته حيث يقول: " وقد عين كاتبها  لرسوم الدينية وقد وصف نقوال ز
ت السفر  والنواحي االجتماعية عناية فائقة، فمشاعر احلج كلها مدونة وصعو
رعًا دقيقًا ... على أنه من املؤسف أننا  ومواكب األمراء وجتارة مكة كلها موصوفة 

  )1(ال جند يف رحلته شيئاً يدلنا على عدد السكان يف أي من البلدان اليت زارها" 
يف كتابه " يف اجلغرافية العربية " أن رحلة ابن جبري ويلمح شاكر خصباك 

ا  تعترب حبق سجال أمينا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلدان اليت مر 
رخيية وطبوغرافية  فضال عما متيزت به من وصف حي للمدن وعن إشارات 

   )2(ومناخية.
كل دقة وإتقان، حيث وهذا الكتاب حيتوي على آداب الرحالت اجلغرافية ب

عرض ابن جبري يف هذا الكتاب للقارئ وللباحث مادة ذات أمهية عظيمة يف ميدان  
كل من التاريخ االقتصادي واجلغرافية الوصفية وآداب الرحالت اجلغرافية، فعندما نقرأ 
لكوفة ال يسعنا إال أن نقول  ملدينة املنورة و وصفه للطريق الذي يربط مكة املكرمة 

ع طويل يف هذا احلقل احليوي. إن ه   ذا العامل اجلغرايف متمكن وله 
لغًا يف وصف املدن اليت مكث  لقد اهتم ابن جبري يف هذا الكتاب اهتماماً 
فيها، ألنه تكلم عن العمائر واملساجد واملدارس واملستشفيات والتجارة والزراعة 

ك عالمة عصره فكتابه هذا واملناخ وغريها من الظواهر الطبيعية، فهو بالد أدىن ش
يصور متاما احلياة االجتماعية والسياسية لألمة العربية واإلسالمية يف القرن السادس 

  )3(اهلجري أي مرآة هذا العصر. 
ا بني املتأدبني، واقتبس منها   لذكر أن هذه الرحلة ذاعت شهر واجلدير 

والبلوي واملقريزي، وابن بطوطة العديد من الرحالة واجلغرافيني منهم : العبدري واملقري 
  نقل منها املعلومات اخلاصة يف كل من حلب ودمشق وبغداد.

ذا الكتاب وترمجوه اجلزء الذي خيتص بصقلية إىل  وأما املستشرقون اهتموا 
م ، والذين سامهوا يف ترمجة رحلة ابن جبري  1846اللغة الفرنسية ، وطبع يف عام 

                                                 
 .168اجلغرافية والرحالت عند العرب، ص/  ) 1(

 54د. شاكر خصباك ، ص/  اجلغرافية عند العرب، ) 2(

 174رواد علم اجلغرافيا، ص/  ) 3(
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م، مث صحح مجاعة من كبار املستشرقني  1852عام منهم : وليم رايت يف لندن يف 
نية يف عام  ، وأما اإليطاليون 1907وهم دي غويه ودوزي ومسيث ، ونشرها مرة 

   )1(م .  1906ترمجوا النص كله ونشره يف سنة 
  نماذج من رحلة ابن جبیر 

  يصف املسجد احلرام وصفاً مسهباً ، ومما يقول فيه : 
أركان، وهو قريب من الرتبيع ... وأخربين زعيم  " البيت املكرم له أربعة

الشيبيني الذين إليهم سدانة البيت، وهو حممد بن إمساعيل .... من ذرية طلحة 
، وصاحب  حجابة البيت : أن ارتفاعه يف  بن عبدالدر صاحب رسول هللا 

ب الصفا، وهو من احلجر األسود إىل الركن  )2(اهلواء من الصفح الذي يقابل 
ماين تسع وعشرون ذراعاً، وسائر اجلوانب مثان وعشرون، بسبب انضباب الي

السطح إىل امليزاب. فأول أركانه الركن الذي فيه احلجر األسود ، ومنه ابتداء 
ظر إىل جهة الشمال، مث  الطواف ... وأول ما يُلقى بعده الركن العراقي، وهو 

ظر إىل جهة الغرب، مث الرك ظر إىل الركن الشمايل ، وهو  ن اليماين، وهو 
ظر إىل جهة الشرق."جهة اجلنوب مث تعود إىل الركن ا    )3(ألسود وهو 

  يصف ابن مشاهدة الغيث يف املسجد احلرام حيث يقول : 
" أن يف يوم اجلمعة التاسع عشر من مجادي األوىل ، وهو التاسع من 

لت عينًا غديقة )4(شتنرب، أنشأ هللا حبرية  ، كما قال رسول هللا ، فتشاءمت فا
  ،وذلك إثر صالة العصر ومع العشي من اليوم املذكور، فجاءت مبطر جود

وتبادر الناس إىل احلجر فوقفوا حتت امليزاب برؤوسهم وأيديهم وأفواههم، 
مزدمحني عليه ازدحامًا عظيماً، أحدث ضوضاء عظيمة، كل حيرص على أن 

قد عال، ودموع أهل اخلشوع منهم ينال جسمه من رمحة هللا نصيباً، ودعاؤهم 
تسيل، فال تسمع إال ضجيج دعاء، أو نشيج بكاء، والنساء قد وقفن خارج 
احلجر ينظرن بعيون دوامع، وقلوب خواشع، يتمنني ذلك املوقف لو ظفرن به. 

                                                 
 .166، ص/2موسوعة عباقرة اإلسالم، د. رحاب خضر عكاوي، ج/ ) 1(

 الصفح: اجلانب والوجه  ) 2(

 . 60رحلة ابن جبري، ص/  ) 3(

 حبرية : اهلواء من جهة البحر ) 4(
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وكان بعض احلجاج املتأجرين املشفقني يبل ثوبه بذلك املاء املبارك وخيرج إليهن 
   )1(ومسحاً على الوجوه واألبدان." عض منهن، فيتلقينه شرً ويعصره يف أيدي الب

ويستمر ابن جبري يف وصف املسجد، ويعرض علينا وصفًا دقيقًا للكعبة 
ا ولكل ما بداخل املسجد من أجزاء، ويطيل يف وصف فتحه للناس والرسوم  وكسو

اجلمعة من املتخذة لذلك كما يطيل يف وصف املنرب وهيئة خطيبه وما يقول يف خطبة 
أدعية، وال يكاد يرتك شيئًا يف املسجد وال ظاهره وسطحه إىل ويصفه وصفًا دقيقًا ، 
ا واحتفال الناس  ا ومطاعمها ومحاما رها وجباهلا ومشاهدها وأبوا مث يصف مكة وآ

  فيها بليلة نصف شعبان وبرمضان ويوم العبيد . 
  وابن جبري يتحدث عن مكة املكرمة :

املباركة سبقت هلا وألهلها الدعوة اجلليلة اإلبراهيمية، " هذه البلدة 
  :  يقول حاكياً عن خليله  وذلك أن هللا 

   
   
    

   
  

  
   

  
  
  

   )2(   

   :   وقال 

   
   

    
  

   

   )3(   
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فربهان ذلك فيها ظاهر متصل إىل يوم القيامة، وذلك أن أفئدة الناس  
وي إليها من األصقاع النائية واألقطار الشاحطة، فالطريق إليها ُملتقى الصادر 
والوارد ممن بلغته الدعوة املباركة، والثمرات جتيب إليها من كل مكان، فهي أكثر 

ومتاجر. ولو مل يكن هلا من املتاجر إال أوان  البالد نعمًا وفواكه ومنافع ومرافق
املوسم، ففيه جمتمع أهل املشرق واملغرب فيباع فيها يف يوم واحد، فضًال عما 
يتبعه، من الذخائر النفيسة كاجلواهر، والياقوت، وسائر األحجار، ومن أنواع 

   )1(الطيب : كاملسك ، الكافور، والعنب، والعود." 
  مري العراقي للكعبة:ويصف ابن جبري كسوة األ

" ويف يوم السبت، يوم النحر املذكور، سيقت كسوة الكعبة املقدسة 
من حملة األمري العراقي على مكة على أربعة مجال، تقدمها القاضي اجلديد 
ت على رأسه، ... فوضعت الكسوة يف السطح  بكسوة اخلليفة السوادية، والرا

ء الثالث عشر من الشهر املذكور املكرمة أعلى الكعبة، فلما كان يوم الث ال
نعة تقيد األبصار ُحسناً"  سباهلا خضراء     )2(اشتغل الشيبيون 

  وقال يف املسجد النبوي الشريف : 
" املسجد املبارك مستطيل، وحتفه من جهاته األربع بالطات مستدير 
لرمل واحلصى ، واجلهة القبلية منه هلا مخس ة به ، ووسطه كله صحن مفروش 

بالطات مستطيلة من غرب إىل شرق ، واجلهة اجلوفية هلا أيضًا مخسة بالطات 
على الصفة املذكورة، والروضة املقدسة " قرب الرسول وصاحبيه أيب بكر وعمر " 

   )3(مع آخر اجلهة القبلية مما يلي الشرق " 

  )4( رحلة العبدري
، إن مل تكن رحلة العبدري ال تقل أمهية عن رحلة ابن جبري وابن بطوطة 

تفوقهما يف بعض اجلوانب، والسيما يف جانبها األديب، ألن العبدري صاحب الرحلة  
كان أديبًا عاملًا من علماء املغرب يف القرن السابع اهلجري، وقد بدا اهتمام الرحالة 
م أو تتلمذ على أيديهم، فقد كان فقيهًا معنيًا بدراسة العلوم  لعلماء الذي التقى 
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عامة، حريصًا على رصدها يف خمتلف البالد اليت زارها. وذكر العبدري كثرياً الشرعية 
م وأخبارهم وأشعارهم اليت مل نقف على كثري منها يف غري  من طبائع العلماء، وعادا

   )1(هذه الرحلة.
وأشار الدكتور زكي رمضان إىل رحلته حيث يقول: " وعين العبدري يف رحلته 

ا، ببيان املواقع اجلغرافية ، وذكر املعامل األثرية ودراسة العادات يف البالد اليت مر 
  .  )2(فضال عن الكالم على أعالم الفقهاء املسلمني يف عصره" 

  أسباب الرحلة ومدتھا 
  كان وراء رحلة العبدري سببان :

رة األماكن املقدسة،  أحدمها سبب ديين وهو القيام بفريضة احلج وز
ملتصوفة والص نه كان ينوي اإلقامة مبكة واالتصال  احلني، وقد صرح العبدري مرارًا 

نه قد اكرتى املنـزل وجهّز لوازمه، وصرف الركب إىل املغرب، لوال  ا، و واجملاورة 
   )3(حدوث فتنة هناك أرغمته على الرحيل عن مكة. 

نيهما: رغبة يف لقاء العلماء واملشايخ واألخذ عنهم، وكان العبدري حريصاً  و
على البحث عن السَند العايل فيما أخذه عن هؤالء العلماء واحملدثني، ورأينا العبدري 
ا، فإذا صادف  يف سؤال دائم عن األحوال العلمية والثقافية يف البالد اليت مّر 
جمموعة من العلماء يف بلد من البالد طرب لذلك وانشرحت نفسه فانطلق لسانه 

نس ، وإذا مل جيد هذا النوع من العلماء هَجا بلسانه ثناًء ومحداً كما حدث معه يف تو 
  الذرب هذه البالد وأهلها كصنيعه يف قابس وطرابلس.

  مدة الرحلة العبدریة 
ا استمرت أكثر من سنتني، ويذكر حسن حسين  يبدو من رحلته أ

هـ  688عبدالوهاب أن العبدري زار تونس مرتني يف طريق ذهابه إىل احلج سنة 
فعلى هذا  )4(م ، 1292هـ املوافق  691م ، وعند رجوعه سنة  9128املوافق 
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 ً يكون العبدري قد أمضى ثالث سنوات يف رحلته ويؤكد هذا البلوى حني أورد أبيا
هـ املوافق  690للعبدري يف رحلته، فقال : " أنشدها يف تونس يف رجب الفرد سنة 

  ،  )1(م ، "  1291
فمن احملتمل إذا أن يكون العبدري قد  ويقول الدكتور إبراهيم الكردي : "

  .  )2(عاد يف هذه السنة من احلجاز وأقام يف تونس سنة أخرى" 
ويؤكد هذا االحتمال ما ذكره العبدري عن أهل تونس، وكياستهم وعلمهم، 
فقد أعجب بعلمائها وجمالسهم العلمية، ودليل على ذلك قوله عند دخوله تونس 

  بعد عودته من احلجاز. 
ا مدة حىت شفيت احلشا العليل، ونقعت بوردها الغليل،  " وقد أوقعت 

وقطعت فيها الغدو واألصيل، مبجالسة كل فاضل جليل، فما أنفصل عن عامل 
يوضح احللك مهما أجاب، إال إىل صاحل حيتلب به دّر السحاب، وال أغدو عن 

لدمع الفي ض، إال إىل حمفل وعٍظ يسقي اخلدود  اض، جملس أدب كقطع الر
لشتات،  ماً من غفالت الدهر خمتلسات، وانتظم يل مشل أنس طاملا ُمين  فقطعتها أ

ا شيخ مذكور إال رأيته، وال علم مشهور إال أتيته"     )3(فلم يبق 
فالرحلة إذا كانت ذات هدف مزدوج ككثري من الرحالت احلجازية اليت  

ر املقدسة ألداء فريضة احل ا يقصدون الد ج، ويغتنمون الرفصة ليلتقوا كانت أصحا
خذون عنهم ما يتيسر هلم من العلوم  ا، و الشيوخ يف املدن اليت كانوا ميرون 

  املختلفة. 
  رحلتھ 

هـ  688بدأ العبدري رحلته متجهًا إىل مكة املكرمة يف ديسمرب من عام 
 ، ففي البداية سارت الرحلة ببطء يف مشال أفريقيا وتوقف الرحلة 1289املوافق 

ملدن الكربى، ومن مصر رافق قافلة احلج ألداء الفريضة، مث  خالهلا وقفات طويلة 
لقاهرة واإلسكندرية  رجع إىل مصر عن طريق فلسطني فأمضى بعض الوقت 
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وغادرها إىل وطنه ماراً يف طريقه بتلمسان وفاس ومكناس حىت بلغ أزمور على احمليط 
   )1(ه. وهناك أقام لبعض الوقت حىت تلحق به أسرت

  منھجیة الرحلة 
أوضح العبدري املنهج الذي سيختار يف تدوين لرحلته ، ويف منهجه يقول: 

وبعد فإين قاصد بعد استخارة هللا سبحانه وتعاىل إىل تقييد ما أمكن تقييده ورسم "
   )2(.... " تيسر رمسه وتسويده  ما

مطرقاً، كما  أي إنه سيقيد ما أمكنه تقييده بطريقة جتعل الناظر إليه يسمو
أنه سيذكر وصفًا للبلدان اليت زارها وأحوال ساكنيها بقدر ما يدركه ويعاينه 
ملشاهدة من غري إخفاء القبيح أو حتسينه وال تقبيح احلسن أو إخفائه. مظهراً ذلك  

  كله بصورة واضحة حبيث يكون السامع كالناظر. 
خبار وقصائد ونكات وأضاف العبدري قائًال : " إنه سيورد ما استفاده من أ

وغريها من األمور اليت تتم هدف الرحلة حبيث يكون مؤلفه هذا مغنيًا غري غريه، 
ا  ثبا ر اليت شاهدها متربكًا  ألحاديث اليت رواها واآل وأكد على أنه سيؤيد أقواله 

ا. "     )3(وإثبات الفضالء من روا
رحلته مطبقًا له فقد وصف وقد كان العبدري وفيًا هلذا املنهج الذي ارتضاه ل

م  رها، وكثريًا ما كان يعرّج على أهلها فيصف عادا البلدان وصفًا دقيقًا مببانيها، وآ
وتقاليدهم، ولباسهم، ومستواهم العلمي، ومل يكن متساهًال يف نقد ما كان يراه غري 

لناحية الع م، وخصوصا فيما يتعلق  لمية طبيعي سواء يف أخالق الناس أو يف عادا
  للبالد اليت كان يدخلها. 

ا أصدق تصوير، كما  ذا يصور حال البالد اإلسالمية السياسية اليت مر  و
أصاب يف التحقيقات اجلغرافية الدقيقة، إضافة إىل وصفه املتقن للمدن فهو يف هذه 
م على النقل يف حني أنه  الناحية يضاهي أغلب اجلغرافيني الذين اعتمدوا يف مؤلفا

د على مشاهداته، فوصفه للمناظر واملراحل اليت مر عليها كان وصفًا مجيًال اعتم
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حمكمًا عاكفًا على تصحيح أخطاء شائعة وردت يف مؤلفات سابقة، بشيء من 
العتماد على املنطق املرتكز على  التوسع، مع بيان الصحيح منها وإبداء رأيه 

ملعروف والنهي عن احلجج العقلية والرباهني التارخيية، ويظهر لنا ال عبدري األمر 
املنكر يف حماربته للبدع املخالفة للقرآن الكرمي والسنة املطهرة داللة على فهمه 

   )1(الصحيح للدين. 
ويقول كراتشكوفسكي عن رحلته : " أما الرحلة نفسها فتمثل إىل حد ما 

ً جديداً عند مقارنتها مبن سبقوه يف هذا املضمار وهي حتفل يف وا قع األمر بكمية  لو
كبرية من املعطيات اجلغرافية إذ يقدم لنا املؤلف وصفًا دقيقًا وصحيحًا للمواضع 
ر القدمية وأخالق السكان املؤلف وصفاً  والبقاع املختلفة مع تفاصيل وافية عن اآل
ر القدمية وأخالق السكان  دقيقًا للمواضع والبقاع املختلفة مع تفاصيل وافية عن اآل

    )2( ". احملليني
ن عرضه يتميز "  وقد أشار كراتشكوفسكي إىل أحد العلماء األسبان 
لصدق والدقة يف الرواية واحليوية والرشاقة يف األسلوب " وقد متكن العامل يف أثناء 
ا يف اجلزائر تونس من أن يتحقق بنفسه من دقة مالحظات العبدري اليت  رحلة قام 

ً بلون حملي خاص    )3(. تتميز أحيا
ء وعلماء لقيهم أو  لكثري من األبيات الشعرية سواء ألد وانضمت الرحلة 
ما كان خيصه، فالعبدري اهتم بعلم التاريخ وخاصة تراجم العلماء وكان صائبًا يف 
احلكم على بعض علماء عصره إصابة أثبت التاريخ صحتها يف مدحه هلم وإعالء 

م: مثل ابن مخيس شاعر تلمسان، وال غ القريواين صاحب كتاب معامل اإلميان شأ د
   )4(وروضات الرضوان يف مناقب املشهورين من صلحاء القريوان، وابن دقيق العيد. 
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ر القدمية والتصوير الدقيق  لتدقيق يف اآل ومن مميزات الرحلة أيضًا اهتمامه 
الوقت، "فهو  للحالة االجتماعية والدينية، اليت كانت عليها البالد اإلسالمية يف ذلك

لتأمل الطويل"  لنظرة الواحدة ما ال يدركه غريه    .  )1(يدرك 
وأشار الدكتور إبراهيم إىل تقسيم الكتاب حيث يقول : " أما تقسيم الكتاب 
فال نكاد نلمح تقسيمًا واضحًا له ، ولكننا جند فيه بعض الفصول اليت كان كثريًا ما 

لى ظاهرة ، والتفصيل فيها تفصيًال يبعد قليًال يلجأ إىل عقدها عندما يريد الوقوف ع
عن غرض الرحلة ومنهجها، مستطردًا يف حديثه عن بلد وما خيتص به، أو عن 

، واحلديث عن بناء  )2(رخيه، كما صنع يف احلديث عن عجائب مصر ونيلها
  )5(." )4(، والكعبة وأمسائها)3(املسجد احلرام

  موضوعات الرحلة 
حلته على املوضوعات املختلفة ، اشتملت فيها حتدث العبدري يف ر 

  املوضوعات اجلغرافية واملوضوعات االجتماعية واألدبية . 
: رحلة العبدري مليئة بشكل عام عن معلومات  املوضوعات اجلغرافية

ر املختلفة ، وقد رسم لنا بدقة  جغرافية مهمة ، كوصف الطريق واملدن والبلدان واآل
  كها قوافل احلجاج من املغرب األقصى إىل احلجاز . الطريق اليت كانت تسل

: جند يف رحلته مالمح اجتماعية مهمة ، فهو مل  املوضوعات االجتماعية
فراد اجملتمعات يف البلدان اليت   حيدد فقط لقاءه مع العلماء بل يعرض لنا لقاءاته 

م وتقالي ا ، ويصف لنا جمالسهم وأحوال االجتماعية كعادا دهم وطرق كان مير 
معيشتهم. وكما أشار العبدري يف رحلته إىل مالمح اجتماعية كإمياء احلجاز للغريب 

  ومحايتهم للجار ، والبخل عند  أهل تلمسان. 
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: نرى الظواهر األدبية يف رحلته كثرية، وكثرت يف رحلته  املوضوعات األدبية
رًا من املصادر األشعار ونصوص النثر ، وهذه األشعار والنصوص جيعل الرحلة مصد

   )1(األدبية يف القرن السابع اهلجري. 
  أھمیة رحلة العبدري 

ا علماء  مل تنل رحلة العبدري مكانتها بني الرحالت، وأول من تنبه إىل شأ
املستشرقني، الذين انشغلوا يف دراسة الرحلة وترمجتها، ويقول الدكتور إبراهيم حمقق 

ا املس تشرق الفرنسي " مانسان " يف مقال نشره الرحلة " وكان أول من اشتغل 
جلريدة اآلسيوية كذلك سنة  جلريدة اآلسيوية، مث نشر املستشرق " شربونو" 

   )2(م مقاالً عنها، أتبعه برتمجة بعض فصوهلا"  1854
وظلت الرحلة إىل أن وصل األستاذ أمحد بن جدو وحاول أن خيرجها للناس، 

مة، مث طبعت يف املغرب بعناية الدكتور حممد الفاسي، إال أن  فطبعها منقوصة غري 
  هذه الطبعة أيضاً مل تِف حبق الرحلة، ومل تقدمها للناس على شكلها الصحيح. 

ويدل على أمهية هذه الرحلة انتشار نسخها املخطوطة يف كثري من مكتبات 
ا إذ نقل كثري منهم عنها كالتنبكيت صاحب " نيل  العامل . واحتفال املؤرخني 

االبتهاج" الذي أفاد منها أميا إفادة ونقل كثريًا من الرتاجم عنها، وعّدها مصدرًا من 
ونقل عها الوزير السراج يف كتاب " احللل السندسية يف األخبار  )3(مصادر كتابه 

ليف   التونسية" فقرات طويلة يف األوصاف والرتاجم، وعدها أيضًا من مصادره يف 
   )4(كتابه.

ا عدد من الرحالني واجلغرافيني ونقلوا عنها، فقد نقل عنها ابن وقد استفاد 
بطوطة فقرات كثرية، والرحالة ابن عبدالسالم الناصري، وعبدالقادر اجليالين 

  اإلسحاقي. 

                                                 
)1 ( 35854sy.com/forums/showthread.php?t=-http://adab 

طة صفحة  14رحلة العبدري، ص/  ) 2(  ج .  1، نقًال من مقدمة طبعة الر

 .222،  152، 103، 28نيل االبتهاج، ص/  ) 3(

 .688-499-256-246-245، ص/ 1انظر احللل السندسية، ج/ ) 4(
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وكذلك هذه الرحلة تفيد علماء اجلغرافية والتاريخ يف دراسة الظواهر اليت  
ا كانت سائدة آنذاك، كما تفيد مؤرخي األدب يف ال تاريخ األديب لألقطار اليت مّر 

العبدري، فهي تضم نصوصًا أدبية، ـ شعرية ونثرية ونقدية ـ مهمة تتفرد الرحلة يف 
ا الصحيح بني كتب الرحالت  بعضها، مبا يزيد يف أمهية الرحلة ويضعها يف مكا

  املختلفة. 
  نسخ الكتاب 

رها األستاذ حممد للرحلة نسخ متعددة يف املكتبات العامة واخلاصة وقد ذك
 18الفاسي يف مقدمة طبعته ونقل منه الدكتور إبراهيم حمقق الرحلة حوايل 

  خمطوطات ومخس نسخة مطبوعة ، ومن هذه النسخ : 
  .40/567خمطوطة خزانة جامع القرويني بفاس ورقمه ، ج ل  .1
ط ورقمه د  .2 لر  .  1012خمطوط اخلزانة العامة 

ط .3 لر  . 2810، ورقمه، خمطوط اخلزانية امللكية 

 . 15952خمطوط املكتبة الوطنية بتونس، ورقمه  .4

والندا، ورقمه  .5  . 801خمطوط مكتبة جامعة ليدن 

  وأما النسخ املطبوعة فمنها : 
ملكتبة الوطنية بباريس حتت رقم  .1 ريس : وهي حمفوظة  نسخة 

2283 .  
نسخة تونس: وهي من رصيد املكتبة األمحدية بتونس اليت آلت  .2

ا إىل املكتبة الوطنية وحفظت فيها حتق رقم خمطوط  .15952ا

.  727نسخة ليدن : وهي حمفوظة مبكتبة جامعتها حتت رقم  .3
صول  وفيها يقول الدكتور إبراهيم ، " وكاتب النسخة جاهل 
الكتابة وقواعدها، إذ كان يسقط الكلمات اليت ال يعرف 

لت ا لذا فهي ملئ    )1(ضطراب."حريف، وكثرية السقط واالقراء

  نماذج من رحلة العبدري 

                                                 
 . 21رحلة العبدري، ص/  ) 1(
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  وقد يصف العبدري يف رحلته مدينة ينبع حيث يقول : 
" ومنها إىل ينبع يومان جاّدان، ويبُنُع من بالد احلجاز املعروفة وهي 
ا كثري، وغربيُّها  بُليدًة يف أصل جبٍل، ضعيفة البناء قليلُة الساكن، واخلراُب 

ولكنه سبخٌة ال تنبت، وفيه خنيٌل وماء معني بسيط متَّسع، وهو حمط الركب، 
ا كاستبداد صاحب مليانَة"     )1(طيب. وصاحب ينبع مستبٌد 

  ويصف سوق ينبع حيث يقول: 
"وللركب يف ينبع سوق كبري، والتمر فيه كثري، ومنه يتجهُز من نقصه 
شيء من زاده إىل مكة، وبه حيطُّ أهل مصَر أثقاهلم وما ال حيتاجون إليه من 
لزرع، وميدهم  زادهم حىت يرجعوا، وأهله يف خدمة صاحب مصَر، وهو ميريهم 

من املنقطع لديهم، وال يعرتض يف ماله"     )2(لتحف ليجدهم احلجاج ركناً، و
ذه الكلمات :    وقد ذكر العبدري " بدر " 

" ومنها إىل بدر مسرية يومني وهو واٍد به ماًء معني، وخنٌل وعمارة 
لكث وماؤه طيب، وبه مسجد خمتصر مليٌح، ذكروا أنه ُبين يف موضع  ،ريةليست 

يوم بدر، وأكثر سكان بدر ضعفاُء وهم  العريش الذي كان فيه رسول هللا 
رفضة، وكذلك أكثر أهل املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم، ويف غريب 

ٍر سوٌق كبري ، ويقوم يف بد املسجد مقربة كبريٌة ، وفيها قبور شهداء بدر 
أيضاً، ألن أهلها ومن جاورهم إىل املدينة يتحينون وصول الركب فيستعدون 

م به من متر وعلف ومجال وغري ذلك. "     )3(لذلك، وحيضرون ما يبايعو
ت من القرآن الكرمي واألحاديث  كما أشرت أن العبدري يؤيد كالمه 

نما يتصف " بطن ذي طوي " النبوي واألقوال املختلفة فمن أمثلته على ذلك حي
  فيقول : 

" ووراءها إىل مكة بطن ذي طوى وهو واٍد يهبط على قبور املهاجرين 
حلصحاص ، والطريق من هنالك متياسرة عن )1(، وهو دون ثنية كداء)4(اليت 

                                                 
 .345، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .346-345، ص/ نفس املرجع ) 2(

 .346، ص/ نفس املرجع ) 3(

احلصــحاص : اجلبــل املشــرف علــى ظهــر ذي طــوى إىل بطــن مكــة ممــا يلــي بيــوت أمحــد املخزومــي عنــد الــربود، (  ) 4(
 . ) . 299، ص/ 2أخبار مكة ، ج/
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الثنية املذكورة، آخذة على ثنية احلصحاص، وذو طوى بينهما وبني املقربة اليت 
على ما ذكروا، وأما أبو الوليد األزرقي فلم يسمها إال  على مكة وتسمى ُكدى

كان یبیت بذى  أن عبد هللا بن عمر مبا تقدم ويف املوطأ والبخاري : [ 

] وزاد  طوى بین الثنیتین ویغتسل فیھ،ثم یغدوا منھ إذا أصبح إلى مكة
   )2(]  كان یفعل ذلك ویذكر أن رسول هللا البخاري : [ 

  رمة فيقول : وملا يدخل مكة املك
"ويف يوم الرتوية دخلُت إىل البلد األمني، مقِر اجملِد الصميم، والشرف 
هلل أعظم ميني، قسماً  املكني، فخر بقاع األرِض كلِّها على مّر الّسنني، فأقسم 

  ال يكذب وال ميني، ما ُحرِم سكناه إال ذو حظَّ غبني: 
 بلٌد حنوُه ِحينُّ الرسوُل

  

 عقولُ وبِه علقْت قدميًا  
  

بلٌد إن رأُه يومًا مشوٌق
  

 ")3(قال : ُلْمين ، أو ال تُلْم  عدولُ  
  

قوال األزرقي حيث يقول :    ويتحدث عن مسجد احلرام مزيناً كالمه 
وأما املسجد احلرام ـ زاده هللا تشريفًا ـ فهو وسط البلد، كبٌري مّتسٌع، 

وطوله من الشرق  زرقي يكون طوله " أزيد من أربع مئة ذراع " كما ذكر األ
وهو قريب من الرتبيع، خييِّل للناظر إليه أنه مربع، مفروش برمٍل )4(إىل الغرب

أبيض مجيل املنظر جداً، حمكُم العمل، عجيُب الصنعة، كثري اإلشراف، مرتفع 
احليطان حنو عشرين ذراعاً، ودورُه كله مسقف على أعمدة عالية، ثالثة صفوف 

   )5(العمل، ويف كل جهة أبواب مجلتها تسعُة وثالثون " تقِن ما يكوُن من 
إلضافة إىل أشعاره وأقوال اآلخرين  ويصف بئر زمزم متصفًا بكالمه اجلميل 

  يف عمق البئر حيث يقول  : 
زاء الباب قبَُّة زمَزم على البئر، كبرية متسعة مربعة  ويف شرقي الكعبة 

ا حياض متقنة العمل، دائرة مع  ملاء للوضوء وعلى البئر ويف دور القبة، ُمتأل 

                                                                                                                                
على مكة وهي اليت دخل منها النيب   ) 1( ــبط مهــا إىل  كداء :  على مكة وهي اليت  ، وهي العقبة الصغرى اليت 

 ) .  439، ص/ 4األبطح واملقربة على يسارك، ( معجم البلدان، ج/

 . 221، رقم احلديث/  ، ويف املوطأ1767صحيح البخاري، يف كتاب احلج، رقم احلديث/  ) 2(

 .  358رحلة العبدري، ص/  ) 3(

  .82، ص/ 2أخبار مكة، ج/ ) 4(
 .367، ص/ املرجع السابق،  ) 5(



  
266  

  

  

تنور من رخام، وعمق البئر من أعاله إىل سطح املاء كما ذكروا حنو من ثالثني 
ذراعًا ، ومن سطح املاء إىل قعر البئر حنو من أربعني ذراعاً. ويقال : إّن عمقه 

اؤه من أعاله إىل أسفله اثنان وسبعون ذراعًا ، وسعته قريُب من أربعة أذرع، وم
  ديفء ، وليس بتلك العذوبة : 

 ولكن لُه يف النفِس موِقُع فرحٍة
  

 تفاجئ بعد اليأِس قلَب كئيبِ  
  

تُري ُصَوَر األحباِب ِمرآُة صفوِِه
  

 ")1(فيطفي مَن األحشاِء لْفَح هلِيبِ  
  

وقد حتدث العبدري عن يف رحلته عن شروط احلج وفقهه ، ويف شروط احلج 
  يقول قائالً : 
ا احلج فشروط وجوبه : العقل ، والبلوغ واحلرية واالستطاعة واختلف " وأم

يت اخلالف يف  قوله : هل هو على الفور أو على الرتاخي ما مل خيش الفوت؟ وعليه 
، وقول ابن بشري : إّن اعتبار رضا األبوين ال يدل على  )2(اعتبار رضا األبوين 

ب تزاحم الفروِض خطأ ، إذ " ال طاعة ملخلوق يف معصية  الرتاخي، وإمنا هو من 
    )4(كما ال حقَّ هلما يف سائر الفروض "   )3(اخلالق " 

   )5( رحلة ابن بطوطة
  أسباب رحلتھ 

  خيرب ابن بطوطة عن أسباب رحلته يف مطلع رحلته فيقول : 
"وكان خروجي من طنجة مسقط رأسي يف يوم اخلميس الثاين من شهر 

رة قرب هللا رجب الفرد عام مخسة و  عشرين وسبعمائة معتمدًا حج بيت هللا وز
الرسول عليه أفضل الصالة والسالم، منفردًا عن رفيق آنس بصحبته، وركب 
أكون يف مجلته لباعث على النفس شديد العزائم ، وشوق إىل تلك املعاهد 
ث  الشريفة كامن يف احليازم، فحزمت أمري على هجر األحباب من اإل

وطين مفارقة الطيور للوكور، وكان والدي بقيد احلياة، والذكور، وفارقت 

                                                 
 . . 369، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .235، ص/ 1بداية اجملتهد، ج/ ) 2(

 .432، ص/ 6، وفيض القدير، ج/409، ص/ 1أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده، ج/ ) 3(

 .394دري، ص/ رحلة العب ) 4(

 205أنظر حياة ابن بطوطة يف فصل الثالث من هذه الرسالة ، ص/  ) 5(
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فتحملت لبعدمها وصبا، ولقيت كما لقيا من الفراق نصباً، وسين يومئذ ثنتان 
   )1(وعشرون سنة " 

وقد بني حسني مؤنس أن دافعه إىل ذلك هو الشوق إىل رؤية الدنيا والناس، 
دافعه للرحلة هو احلج ـ فإننا فقد ولد هذا الرجل رحالة بطبعه، ومع أنه يقول ـ إن 

شديد إىل املعرفة، وهذه  نضيف إىل ذلك أنه كان وراء هذا الدافع شوٌق آخر
الرحالة يف أدبنا ، ظاهرة الشوق إىل رؤية الدنيا والناس جندها عند كبار الظاهرة

  . اجلغرايف الفين
س ال يعرفهم، ومل خيرج يف ركب  وألجل ذلك كان ابن بطوطة خرج مع 

اج ، ولكنه خرج يف رفقة أي مجاعة مسافرين ، ولقد التحق وهو يف الطريق يركب احل
احلاج التونسي، وبّدل رفقته مرة بعد مرة، ألن اهتمامه برؤية الناس والغرائب كان 
ي رفقة أخرى  يضطره إىل التخلف عن ركبه أو رفقته، ليقضي، مأربه مث يلحق 

  وميضي يف سبيله. 
حية أخرى غري اليت   ويف بعض األحيان جنده يغري اجتاهه متاًما، ويتجه إىل 

ا، وكل البالد عنده  كان يقصد إليها، ألن اهلدف الرئيسي عند كان الرحلة يف ذا
سف لذلك أو يفقد  سواء: فإذا كان قاصداً مصر مثًال اجته به املسري إىل الشام ـ مل 

ذا التغري مقبالً   على رؤية معاهد الشام دون أن دافعه إىل املسري ، بل جنده سعيدًا 
  يفارقه الشوق أو االبتهاج. 

  رحلتھ 
ابن بطوطة هو أعظم الرحالة املسلمني قاطبة وأوسعهم شهرة، حىت مسي حبق 

، فهو أكثرهم طوافًا يف اآلفاق، فقد قضى مثان وعشرين سنة من )2(شيخ الرحالني 
ً حياته يف أسفار متصلة ورحالت متعاقبة، ومع ذلك فهو أ وفرهم نشاطًا واستيعا

حلديث عن احلالة االجتماعية يف البالد اليت جتول فيها.     )3(لألخبار وأشهرهم عناية 
                                                 

 .18رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 1(

دة، ص/  ) 2(  .180اجلغرافيا والرحالت عند العرب، نقوال ز

 .369الرحلة والرحالة املسلمون ، لدكتور رمضان، ص/ ) 3(



  
268  

  

  

ملا بلغ ابن بطوطة الثانية وعشرين من عمره ، خرج من طنجة مسقط رأسه 
هـ املوافق  725ذلك يف عام  ومهد نشأته ، مرحتًال لتأدية فريضة احلج وكان

با اجلمال دون شك، خمرتقًا بالد الساحل والشمال اإلفريقي  ، وسار راكم1325
ا، مث اجته إىل  كلها، املغرب واجلزائر وتونس وليبيا حىت وصل مصر فزارها وطاف مد

م ، ومل  1324هـ املوافق  725بالد الشام فاحلجاز حيث أدى فريضة احلج، سنة 
  اربة واألندلسيني. يصحبه أحد من أقاربه أو أصدقائه على عادة الرحالة املغ

وقد أدى ابن بطوطة فريضة احلج سبع مرات وهو ما مل يشر إليه كل من 
هـ  727هـ والثانية سنة  726تناول دراسة رحلة ابن بطوطة وقد كانت األول سنة 

هـ والسادسة سنة  730، واخلامسة سنة 729هـ والرابعة سنة  728، والثالثة سنة 
   )1( هـ . 749هـ والسابعة سنة  732

وذكر الدكتور شاكر خصباك أن ابن بطوطة أدى فريضة احلج للمرة الرابعة 
بعد عودته إىل الوطن من رحلته األسيوية الكربى، وكذلك كراتشكوفسكي ، أما زكي 

  )2(حسن ذكر أنه حج مخسة حجات. 
وهكذا استمرت رحلته ما يقرب من تسعة وعشرين عامًا زار فيها مجيع 

  له الوصول إليها يف ذلك الوقت. األقطار اليت تسىن 
  وميكننا أن نقسم رحلته إىل ثالث رحالت : 

 إلضافة إىل جزء من مشال  األوىل وهي األطول ومشلت املشرق كله 
 آسيا.

 .أما الرحلة الثانية فكانت إىل بالد األندلس 

 .والثالثة إىل بالد السودان 

 )3(أ عنان املريين وعندما عاد ابن بطوطة إىل فاس قيض هللا له السلطان 
سلطان مراكش الذي اتصل به. فكان نتيجة هذا االتصال ظهور كتاب رحلة ابن 

                                                 
 .  654،  280،  242-240،  170،  14رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 1(

ريخ األدب اجلغرايف العريب، ج/25، ص/ نفس املرجع ) 2(  ،.  136، والرحالة املسلمون ص/ 324، ص/ 1، 

فارس بن علــي بــن عثمــان بــن يعقــوب بــن عبداحلميــد املــريين أبــو عنــان بــن أيب احلســن ملــك املغــرب ويل الســلطنة  ) 3(
 ) .  219، ص/ 3بن حجر ، ج/هـ ( الدرر الكامنة ، ال 759مخس سنوات ومات سنة 
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،  )1(بطوطة الذي أمساه " حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" 
هـ املوافق  757والذي تصدر لكتابته ابن جزي حيث انتهى من كتابته يف عام 

  )2(م .  1356
ره ودخل إيران، لكنه مل يتم الطواف وسافر منها إىل  العراق وجاس خالل د

نية مث قصد اليمن والصومال وعاد إىل ظفار وعمان  عمال إيران وعاد ليحج مرة 
  والبحرين . 

مصـــار وعجائـــب  تحفــة النظـــار فـــي غرائـــب ا
سفار   ا

  تدوین رحلتھ 
دينة فاس يف بعد أن استقر ابن بطوطة يف بالد السلطان أيب عنان املريين مب

وأمر  )3(هـ " استدعاء السلطان فلحق ببابه وأمره بتدوين رحلته "  754اية سنة 
السلطان أبو عنان كاتبه ابن جزي الكليب بكتابة ما ميليه عليه ابن بطوطة مما علق 
ن ميلي ما  بذاكرته من أسفاره ورحالته ، قال ابن جزي : " ونفذت اإلشارة الكرمية 

ه من األمصار، وما علق حبفظه من نوادر األخبار، ويذكر من لقيه شاهده يف رحلت
من ملوك األقطار، وعلمائها األخيار، وأوليائها األبرار، فأملى من ذلك ما فيه نزهة 
جتالئها ، وعجيبة أطرفه  جة السامع، والنواظر، من كل غريبة ، أفاد  اخلواطر، و

  .  )4(نتمائها" 
نه أملى رحلته من الذاكرة، واملؤرخون الذين كتبوا  عن ابن بطوطة اتفقوا 

  واليت اعتمد عليها اعتماداً مطلقاً، فقد كان يتمتع حقاً بذاكرة ممتازة. 
وأشار ابن بطوطة إىل فقدان معلوماته املكتوبة حيث يقول : " وكنت قد 

حر" قيدت من ذلك كثريًا وضاع مين يف مجلة ما ضاع يل ملا سلبين كفار اهلند يف الب

                                                 
 .700رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 1(

 701، ص/ نفس املرجع ) 2(

طة البن اخلطيب، ج/ ) 3(  .274، ص/ 3اإلحاطة يف أخبار غر

 . 2رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 4(
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لذكر أن ابن بطوطة تعرض عدة مرات للسلب من قبل الكفار اهلنود،  )1( واجلدير 
ودون ذلك قائًال : " خرج علينا الكفار يف يوم اثين عشر مركباً حربياً ، وقاتلوها قتاًال 
شديداً، وتغلبوا علينا، فأخذوا مجيع ما عندي مما كنت أدخره للشدائد، وأخذوا 

يت أعطانيها ملك سيالن، وأخذوا ثيايب والزرادات اليت كانت اجلواهر واليواقيت ال
   )2(عندي مما أعطانيه الصاحلون واألولياء، ومل يرتكوا ساتراً خال السراويل" 

وقد استفاد ابن بطوطة بكتب املؤلفني السابقني له كابن جبري وغريه من 
 إسناد الرحالني ، ويف هذا يقول كاتب رحلته ابن جزي : " على أنه سلك يف

صحاحها أقوم املسالك، وخرج عن عهدة سائرها مبا يشعر من األلفاظ بذلك ، 
لشكل والنقط، ليكون أنفع يف  وقيدت املشكل من أمساء املواضع والرجال 

   )3(التصحيح والضبط" 
فعند حديثه عن احلجاز وبالد الشام وبغداد استفاد برحلة ابن جبري، وكان 

دينة دمشق قال: " وكل وصف ، وإن طال، فهو قاصر يشري إىل ذلك ففي وصفه مل
   )4(يف ذكرها "  عن حماسنها، وال أبدع مما قاله أبو احلسني ابن جبري 

واستفاد بكتب أخرى كما يشري أثنا حديثه عن فضائل اجلامع األموي 
بدمشق حيث يقول : " وقرأت يف فضائل دمشق عن سفيان الثوري أن الصالة يف 

  .   )5(ثني ألف صالة" مسجد دمشق بثال
وأما دور ابن جزي الكليب يف تدوين رحلة ابن بطوطة جليًا ظاهرًا ، ويظهر 
لفاظ موفية للمقاصد  دوره من قوله هذا : " ونقلت معاين كالم الشيخ أيب عبدهللا 
اليت قصدها، موضحة للمناحي اليت اعتمدها، ورمبا أوردت لفظه على وضعه، فلم 

صله وال فرع ت واألخبار، ومل أتعرض أخل  ه، وأوردت مجع ما أورده من احلكا
لبحث عن حقيقة ذلك وال اختبار، وخرج عن عهدة سائرها مبا يشعر من األلفاظ 

                                                 
 . 182، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .306، ص/ نفس املرجع ) 2(

  .2، ص/ نفس املرجع ) 3(

  .37/ ، صنفس املرجع ) 4(

 ، 41، ص/ نفس املرجع ) 5(
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لشكل والنقط، ليكون أنفع يف  بذلك وقيدت املشكل من أمساء املواضع والرجال 
ا تلتبس التصحيح والضبط، وشرحت ما أمكنين شرحه من األمساء العجمية، أل

   )1(بعجمتها على الناس، وخيطئ يف فك معماها معهود القياس" 
فمن هذا النص حيدد دوره الذي كان واضحًا متامًا يف كتابة الرحلة، ويقول 
حسني مؤنس " فهو مل يتدخل يف سياق احلديث إال بقدر حمدود ال يضر بصلب 

  .  )2(ابن جزي "  الرحلة، وقد حرص يف كل مرة أن يبدأ أضافة بقوله : " قال
ونرى هذا الشيء منذ بداية كتابة الرحلة عندما كان ابن بطوطة يتحدث عن 
طة أن مولده  عمره ، فينقل لنا : قال ابن جزي : " أخربين أبو عبدهللا مبدينة غر

   )3(بطنجة ... " 
وقد انتهى ابن جزي تدوين الرحلة يف ثالثة شهور بعد أن فرغ من تقييدها 

لث من  757ن كتابتها يف شهر صفر سنة هـ وفرغ م 756ذي احلجة سنة  يف 
، وختمها بقوله : " انتهى ما خلصته من تقييد الشيخ أيب عبدهللا حممد بن  )4(، هـ

بطوطة أكرمه هللا، وال خيفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر، ومن 
قال رحال هذه امللة مل يبعد، ومل جيعل بالد الدنيا للرحلة، واختذ حضرة فاس قراراً 

ً، ومستوطنًا بعد طول جوالته، إال ملا حتق ق أن موال أيده هللا أعظم ملوكها شأ
م مبا ينتمي إىل  لواردين عليه عناية، وا ً، وأشدهم  وأعمهم فضائل وأكثرهم إحسا

   )5(طلب العلم محاية، فيجب على مثلي أن حيمد هللا تعاىل. " 
ريس مع ترمجة فرنسية يف منتصف القرن  قد طبعت رحلة ابن بطوطة يف 

 "وساجننيت  "Defremery"يد املستشرق ديفرميري التاسع عشر على 

Sanguinetti"  وطبعت يف القاهرة طبعتني عربيتني ونشر األستاذ جب"Gibb" 

                                                 
 ، 2، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .32، ص/ 213ابن بطوطة رحالة اإلسالم، حسني مؤنس، جملة العريب، ع/  ) 2(

 .3، ص/ 1رحلة ابن بطوطة، ج/ ) 3(

 .62بالد الشام يف رحلة ابن بطوطة دراسة نقدية مقالة، حملمد يوسف عمر عابد، ص/  ) 4(

 ، 352، ص/ ، املرجع السابق ) 5(
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إلجنليزية يف سلسلة  قدم له  1929سنة  Broadway Travellersملخصًا هلا 
   )1(بتصدير طيب حتدث فيه عن الرحالة وعصره. 

  ممیزات رحلتھ 
طة بطوهلا، وحفلت بتنوع حوادثها فجمعت الكثري من امتازت رحلة ابن بطو 

رت الشك لدى الكثري من الكتاب، وحوت الكثري من  الغرائب والعجائب اليت أ
املعلومات عن أحوال املسلمني االجتماعية والسياسية واالقتصادية، واستغرقت رحلته 

  فرتة تزيد على مثانية وعشرين عاماً سلك فيها طريق الرب والبحر. 
م ويتمكن من  مللوك لينال أعطيا وكان ابن بطوطة حريصًا على االتصال 
مواصلة رحلته مما يدل على علو مكانته االجتماعية. ويالحظ أن ابن بطوطة مل يدون 

لعلماء، والكتب املتداولة، وأماكن التدريس.    يف رحلته طلبة للعلم، والتقاءه 
جلانب االجت ماعي من حيث حالة العلماء وكان االهتمام البن بطوطة 

وامللوك وعادات الناس يف البالد اليت زارها، ويبدو أن ابن بطوطة قام بنقل الوصف 
اجلغرايف من الرحالة السابقني وهذا مرده تدوين رحلته من الذاكرة فكان من الطبيعي 
أنه ال يستطيع وصف ما شاهده وأغلب الظن أن ابن جزي أكمل هذه الناحية من 

  السابقة.  الرحالت
ومتتع ابن بطوطة بذاكرة قوية خاصة يف سرد بعض املعلومات اخلاصة بوصف 

  املساجد وأبعادها. 
وصاف دقيقة مع اهتمامه بذكر  ووصف ابن بطوطة احلرمني الشريفني 

   )2(القصص الغريبة والنادرة يف رحلته . 
  نماذج من رحالتھ

  وصف ابن بطوطة أهل مكة وفضائلهم حيث يقول: 
وألهل مكة األفعال اجلميلة ، واملكارم التامة، واألخالق احلسنة، " 

م إذا صنع  ء، ومن مكارمهم أ واإليثار للضعفاء واملنقطعني، وحسن اجلوار للغر
طعام الفقراء املنقطعني اجملاورين، ويستدعيهم بلطف  أحدهم وليمة، يبدأ فيها 

                                                 
 .140الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى، لزكي حسن ، ص/  ) 1(

 .136الرحالت املغربية واألندلسية، ص/  ) 2(
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قطعني اجملاورين، ورفق وحسن خلق، مث يطعمهم، وأكثر املساكني املن
ويستدعيهم بلطف ورفق وحسن خلق، مث يطعمهم. وأكثر املساكني املنقطعني 
ألفران حيث يطبخ الناس أخبازهم، فإذا طبخ أحدهم خبزه واحتمله إىل  يكون 
مسكنه اتبعه املساكني، فيعطى كل واحد منهم ما قسم له وال يردهم خائبني، 

ثلثها أو نصفها، طيب النفس بذلك من ولو كانت له خبزة واحدة، فإنه يعطي 
  . )1(غري ضجر. " 

  ويذكر ابن بطوطة أبواب البلد اليت يذكرها ثالثة :
ب الشبيكة من أسفلها، ويعرف أيضاً   عالها ، و ب املعلى   "

بباب العمرة، وهو إىل جهة الغرب، وعليه طريق املدينة الشريفة ومصر والشام 
ب املسفل ( املسفلة) وهو من جهة اجلنوب، وجدة، ومنه يتوجه إىل التنغ يم، و
   )2(يوم الفتح"  ومنه دخل خالد بن الوليد 

وميتدح ابن بطوطة نظافة أهل مكة ونصاعة بياض مالبسهم وكثرة استعماهلم 
  للطيب والكحل، ويصف : 

رعات اجلمال ذوات صالح وعفاف،  " ونساء مكة فائقات احلسن 
ا طيبًا ، وهن  وهن يكثرن التطيب حىت إن إحداهن لتبيت طاوية وتشرتي بقو

لبيت يف كل ليلة مجعة، فيأتني يف أحسن زي، وتغلب على  يقصدن الطواف 
ا عبقاً"     )3(احلرم رائحة طيبهن، وتذهب املرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعد ذها

ملسجد النيب    فيقول قائًال :  ويتحدث ابن بطوطة دخوهلا 
 املسجد إىل وانتهينا الشريف، احلرم دخلنا اليوم ذلك عشي ويف"
 واملنرب القرب بني الكرمية لروضة وصلينا مسلمني، السالم بباب فوقفنا الكرمي،
 هللا صلى هللا رسول إىل حن الذي اجلذع من الباقية القطعة واستلمنا الكرمي،
 القبلة، قبلمست ميني عن واملنرب القرب بني قائم بعمود ملصقة وهي وسلم، عليه
 واملذنبني، العصاة وشفيع واآلخرين، األولني سيد على السالم حق وأدينا

 على السالم وحق وكرم وشرف ، حممد األبطحي اهلامشي النيب والرسول

                                                 
 .67رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 1(

 . 59ص/ ،  نفس املرجع ) 2(

 .67، ص/ نفس املرجع ) 3(
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. عنهما هللا رضي الفاروق عمر حفص وأيب الصديق بكر أيب وصاحبيه ضجيعيه
  )1(".العظمى النعمة ذه مسرورين رحلنا إىل وانصرفنا

وقد حتدث ابن بطوطة يف رحلته عن مقربة املدينة ويصور لنا قبورها يف بقيع 
  الغرقد فيقول : 
 على إليه وخيرج املكرمة، املدينة بشرقي وهو ،الغرقد بقيع فمنها"

 من خروجه عند يساره على إليه اخلارج يلقى ما فأول. البقيع بباب يعرف ب
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عمة هيو  ، املطلب عبد بنت صفية قرب الباب

 بن مالك هللا عبد أيب املدينة إمام قرب وأمامها ، العوام بن الزبري وأم تسليماً،
 املقدسة الطاهرة الساللة قرب وأمامه البناء، خمتصرة صغرية قبة وعليه ، أنس
 عبد بةتر  ميينها وعن بيضاء، قبة وعليه  هللا رسول بن إبراهيم الكرمي النبوية
زائه شحمة، يب املعروف وهو  اخلطاب بن عمر بن الرمحن  بن عقيل قرب و
 ،  طالب أيب بن جعفر اجلناحني ذي بن هللا عبد وقرب ،  طالب أيب

زائهم  قرب فيها روضة ويليها ،رضي هللا عنهن املؤمنني أمهات قبور فيها روضة و
 طالب أيب بن علي بن احلسن وقرب ،  هللا رسول عم املطلب عبد بن العباس
 من اخلارج ميني عن اإلحكام، بديعة اهلواء يف ذاهبة قبة وهي السالم، عليهما
 مرتفعان وقربامها السالم، عليهما العباس رجلي إىل احلسن ورأس البقيع، ب
 الصفر بصفائح مرصعة االلتصاق، بديعة لواح مغشيان متسعان األرض، عن

   )2(" .العمل البديعة
  )3( رحلة صدیق حسن خان
  سبب رحلتھ إلى الحجاز

سبب رحلته الشوق واحملبة ورغبته يف مشاهدة األماكن املقدسة يف احلجاز 
داء فريضة احلج . وقد رأى عدة مرات  إكماًال ملنامه وأحالمه املتعددة ، والقيام 

   احلرمني الشريفني وما حوهلما يف املنام ، ويف حلمه يقول صديق حسن خان :

                                                 
 . 52، ص/ نفس املرجع ) 1(

 . 56، ص/ نفس املرجع ) 2(
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"رأيت البحر احمليط ، ومكة املكرمة ، واملدينة املنورة ـ زادمها هللا تشريفاً 
وتعظيماً ـ مراراً يف النوم، فرأيت ليلة كأين ركبت البحر، وقطعت املسافة، وبلغت 
مكة، ورأيتين كأين يف مكان خال له أساطني فخاٌم وأعمدة عظما وأ جالس 

ا بلدة قدمية، ورأيت  فيه، واملسجد احلرام كذلك،... ورأيت املدينة املنورة كأ
ليَة البناء، وربوعها معمولة من الطني واملاء ".  ا    جدرا

ويف خامتة الكتاب يقول : " مغتنمًا لكل فائدة وكرامة، مريدًا لتأدية 
  )1(حج اإلسالم إىل بيت هللا احلرام " 

  رحلتھ إلى الحجاز
هـ املوافق  1285ر شعبان عام من شه 27بدأ سفره املبارك يوم االثنني 

م ويف اليوم التاسع وصل إىل ميناء "مميب" وركب املركب 1868من ديسمرب عام  14
  يف التاسع من شهر رمضان وبدأ سفره يف ذلك اليوم . 

ونزل صديق حسن خان يف " احلديدة " ومكث فيها اثين عشر يومًا ، 
عشر يومًا ، أراجع كتب  ويقول عن اشتغاله يف احلديدة : " وأقمت هنا اثين

احلديث، وأكتبها بيدي ما أستطيع، ومل أذهب إىل املساجد إال للصلوات اخلمس، 
  .  )2(لكثرة اشتغايل بطلب العلم " 

م ومل يتحرك املركب  وملا سار املركب من احلديدة ، سكن اهلواء إىل ثالثة أ
ته : " أن جدة خطوة من حمل القيام. ويقول صديق حسن خان عن مشاكله يف رحل

من احلديدة مسري أسبوع ال غري لبطيء السري، ولكن وصل مركبنا إليها بعد حنو 
شهر حىت ضاقت علينا األرض مبا رحبت من طول الركوب، وخمالفة اهلواء وقلة 

   )3(املطعوم واملشروب، حىت قنعت يف اليوم والليلة جبرعة من املاء " 
ذي القعدة ، وأقام صديق حسن وصل املركب يوم األحد التاسع من شهر 

جلمال ، وهو قائًال فيه :  م لالسرتاحة ، مث بدا سفره    خان يف جدة ملدة ثالثة أ
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ين عشر ذي القعدة ركبنا من جدة إىل حدة بعد صالة املغرب  " يوم الربوع 
...... ودخلنا البلد األمني بعد نصف الليل مع السيد أيب بكر املطوِّف ، ونزلنا عن 

مال ، ومشينا على األقدام ، وتركنا األمحال واألثقال مع اخلدام ومل نعرج على اجل
ب السالم " ، وأدينا أعمال العمرة من  شيء، وقصد املسجد احلرام، ودخلنا "

  .  )1(الطواف والسعي واحللق على الرتتيب" 
بدأ سفره من مكة املكرمة  1286ويف اخلامس عشر من شهر صفر عام 

ينة املنورة واستغرق سفره هذا عشرين يوماً. ومكث يف املدينة املنورة أسبوعاً، إىل املد
ورجع إىل مكة املكرمة وبعد أداء العمرة يف أوائل مجادي األوىل ركب املركب املسمى 

ل يف أوائل شهر مجادي اآلخر.  و   بـ فيض الباري ، ووصل إىل 
انت مدة إقاميت مبكة ومكث يف مكة حوايل أربعة أشهر كما يقول : " وك

وجواره تعاىل أوًال وأخرا حنوا من أربعة أشهر، وعندي أن حاصل عمري كان تلك 
م " .    )2(األ

وقد استغرق سفره هذا مثانية أشهر كما يقول : " وكانت مدة الذهاب 
ب مثانية أشهر ، واحلمد هلل على ذلكَ"    )3(واإل

  رحلة الصديق إلى بلد العتيق
ان سجل مشاهداته وأحاسيسه عن تلك األماكن إن صديق حسن خ

املقدسة ومسها " رحلة الصديق إىل بلد العتيق" وقسم رحلته إىل مخسة أبواب فالباب 
األول يتعلق بفضائل مكة ، والثاين يف فضائل احلجاج والعمار والطّواف وغريها ، 

اب األخري يتعلق والثالث يف مبادئ احلج والعمرة ، والرابع يف مقاصد احلج ، وأما الب
رة سيد حممد    .  يف ز

ويف رأي أن رحلته هذا تتعلق بعلم الفقه وفضائل احلجاز، وال ميكن لنا أن 
رة النيب  ، أما  نعدها من رحالت األدبية ألن كتابه مليئ مبسائل احلج والعمرة وز
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أحوال سفره إىل احلجاز فقد ذكره يف خامتة الكتاب يف بضعة صفحات ، وذكر فيها 
  سفره وقيامه يف مكة املكرمة واملدينة املنورة . 

  نماذج من رحلتھ 
  يبني لنا صديق حسن خان أول نظرته على الكعبة قائالً : 

" ومن أول نظرة وقعت إىل مجال الكعبة املكرمة ذهلنا عن مصائب 
ا مل ُنشك بشوكة يف الطريق، وهكذا شأن كل مشوق  السفر ومشاقه كلها كأ

قوته كحلية جتلو وصديق، و  كيف والكعبة الزهراء ـ زادها هللا ضياء وسناء ـ 
   )1(بصائر أعني الصلحاء، جملوة للناظرين يف حلة من الكرامة سوداء" 

  ويصف املدينة املنورة واألماكن املقدسة فيها حيث يقول : 
ذه البلدة املباركة إىل أسبوع، وتيسر يل حضور  " واتفقت اإلقامة 

رة بقيعه ،  نبوي املسجد ال ، والسالم على املرقد املصطفى وأصحابه، وز
ر، خصوصاً مسجد قباء، على  وشهداء أحد، ... وغري ذلك من املساجد واآل
ر من الرمحة وأنوار من  نواع الربكات، وآ الوجه املأثور املسنون بلدة طيبة ملئت 

ا، والسكينة التجليات، كيف واألنوار اإلهلية والربكات النبوية ترت  شح من جدرا
ا".     )2(والوقار تتنـزل كل حني على بنيا

  ويتحدث عن جوه احلار قائًال : 
راً،  "وكان الزمان زماَن حر شديد، وكان الريح مسوماً، وماء البحر 
فمرض أهل املركب إال من عصمه هللا، ومات بعض القوم من شدة احلر إىل أن 

من عدن، فجاء الربد واملطر، وذهب املرض طوى املركب تصف الطريق، ومر 
  )3(واحلر. " 

   )4(رحلة شكیب أرسالن إلى الحجاز
  سبب رحلتھ 
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رة األماكن املقدسة ومن  سبب رحلة شكيب أرسالن هو الشوق واحملبة لز
داء فريضة احلج ، ويف سبب رحلته يقول شكيب أرسالن :    مث القيام 

داء فريضة احلج، والعوائق تعوق، " فقد مضت علي حجج كثرية وأ أهم 
واملوانع من حول إىل حول حتول، إىل أن يسر هللا بلطفه وحسن توفيقه يل أداء هذا 

  )1(" 1348الفرض يف سنة 
  رحلتھ إلى الحجاز 

بويل يف  كان شكيب أرسالن قد خرج من مدينة لوزان بسويسرا ، مث 
أحبر من مينا السويس متجهًا إىل إيطاليا، مث ركب الباخرة إىل بور سعيد مبصر، مث 

هـ ، فقال رمحه هللا يف اخلروج من  1348جدة ألداء فريضة احلج، وكان ذلك سنة 
  السويس إىل جدة، ووصف اإلحرام والتلبية . 
خرة نقل حنوًا من  8" فصلنا من ميناء السويس يف  مايو على 

ت بنا الباخرة، حاج من إخواننا املصريني، وفيهم بعض املغاربة، فسار  1300
دىن حركة للبحر تزعج الراكب، وإمنا كان  رهوًا ورخاًء مل نشعر فيها إىل جدة 
لراكبني حىت ال يقدر أحد أن مير من شدة الزحام.  املزعج هو اكتظاظ السفينة 
وحنا ميناء رابغ، وملا كان احلجيج الوارد من  ويف اليوم الثالث من مسري 

عليه أن حيرم من رابغ فقد أحرم مجيع احلجاج الذين يف  الشمال يف البحر األمحر
الباخرة ، وارتفعت األصوات من كل جهة : " لبيك اللهم لبيك، لبيك ال 
شريك لك لبيلك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك" فاستشعر 
عماق القلوب،  الناس من اخلشوع يف أثناء ضجيج احلجيج هذا ما اتصل 

ائر النفوس، وأحس اجلميع أن البيت الذي خيلغ الناس تعظيمًا له وتغلغل يف سر 
م قبل الوقوف بعتبة مبسرية يومني، ويشتملون يف القصد إليه ما لبس فيه  أثوا
شيء من املخيط لبيت مقدس، ال يؤمه الناس كما يؤمون سائر البيوت، وأنه 

اليت ال حيرم يف  فوق بيوت امللوك، وفوق مقاصري القياصرة، وأواوين األكاسرة،
   )2(الطريق إليها أحد ال من بعيد وال من قريب" 
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ارتســامات اللطــاف فــي خــاطر الحــاج إلــى أقــدس 
  المطاف

حتدث شكيب أرسالن يف هذه الرحلة املسمى " ارتسامات اللطاف" عن 
ا يف اجلاهلية واإلسالم، وحتدث فيها  مكة املكرمة من حيث اجلو ، واملياه ، وصفا

قي امل ا. عن  ا وبيئتها وجمتمعا ً عن عمرا   دن احلجازية متحد
سلوب جزل وجيمل بني الدقة واملالحظة، ويقرن بني  وقد كتب أرسالن 
ت  لرجوع إىل كتب الرتاث ينقل منها ما يناسب موضوعه . ويورد حكا ذلك 
د لطيفة وتعليقات طريفة ، ويورد حديثًا شيقًا عن شعوره القومي يف احلجاز ويقص

بذلك أن أجزاء اجلزيرة العربية قد محاها هللا من امتيازات األجانب وسلطتهم 
  السياسية. 

ويصف الطريق من جدة إىل مكة كما يصف مكة ومكانتها املعنوية ، 
ويصف الكعبة البهية، كما يتحدث عن السكان يف مكة واحلالة املعيشية فيها، 

ر، مث حتدث عن عرفة ومىن ومزدلفة وحتدث عن عني زبيدة وأمهية املياه يف املشاع
حلج.    واملشاعر املقدسة املتعلقة 

رخيه األديب   رخيها وأعالمها وعن سوق عكاظ و وقد حتدث عن الطائف و
كما حتدث عن قبائل احلجاز وأمهية الكتاب تكمن يف كون املؤلف من املؤرخني 

م. م وحتقيقا     )1(املدققني يف مالحظا
لفرائد األدبية والفوائد التارخيية والتحقيقات خالصة القول أنه   كتابه مليٌئ 

  االجتماعية . 
وقف على طبع الكتاب وتعليقه عليه ،  وكان السيد حممد رشيد رضا 

ن عهد بنشر  ويشري حممد رشيد رضا إىل طبع الكتاب قائًال : " وقد من علي ، 
ف على تصحيحها بنفسي ، هذه االرتسامات إيل، فأن أطبعها مبطبعة املنار، وأشر 

إلذن  لتعذر إرسال ُمُثل الطبع إليه يف أروبة ليتوىل تصحيحها بنفسه، بل من علي 
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يل بتعليق بعض احلواشي على بعض املواضع اليت أرى التعليق عليها مفيدًا لقارئيها، 
مسه يف هذا األثر اخلالد له يف خدمة العرب واإلسالم "   ً   )1(ليكون امسي مقرو

  اذج من رحلة شكیب أرسالن نم
  وقد يصف جدة وغرابة ألوان حبرها حيث يقول : 

" ولقد طاب يل من ميناء جدة منظران ال يزاالن إىل اآلن منقوشني يف 
  لوح خاطري: 

طقة بلسان حاهلا: أنه  إحدامها : رؤية هذه البواخر الواقفة يف امليناء 
أ إليها البوارج وال السفن، فإن وإن كانت هذه السواحل قفاراً ال تستحق أن ترف

وراءها من املعنوي أمرًا عظيماً، ومقصدًا كرميًا هذه البواخر الكثرية ماثلة أمام 
  جدة من أجله. 

وأما املنظر الثاين فهو منظر مياه هذا امليناء، فلقد طفت كثريًا من 
قع البحار وعرفت أكثر البحر املتوسط والبحر األسود وحبر البلطيك ... ومل ي

بصري على شيء يشبه مياه حبر جدة يف البهاء واللمعان، كنت كيفما نظرت 
مينة أو يسرة أشاهد خطوطًا طويلة عريضة يف البحر أشبه بقوس قزح يف تعدد 

لق األنوار، من أمحر وأزرق وبنفسجي وعنايب وبرتقايل وأخضر."     )2(األلوان، و

  ويتحدث عن امللك ابن السعود ولقاءه فيقول :
ر وخادم احلرمني الشريفني  " مث شاهدت جاللة ملك هذه الد

عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن سعود وكان يف جدة ذلك اليوم، فوجدت فيه امللك 
األشم األصيد، الذي تلوح سيماء البطولة على وجهه، والعاهل الصنديد األجند 

 على أن الذي كأمنا قدَّ ثوب استقالل العرب احلقيقي على قدِّه، فحمدت هللا
   )3(عيين رأت فوق ما أدىن مسعت، وتفاءلت خرياً يف مستقبل هذه األمة" . 

وملا وصل أرسالن إىل عرفات فيصور لنا منظر عرفات وخباصة منظر الليل يف 
  عرفات ونالحظ تلك الكلمات املمتازة اليت قاهلا : 
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ج ما ارتسم يف  "ما أنسى ال أنسى منظر عرفات ليًال ، فهو من أ
اطري من مناظر هذه الدنيا الفانية مع كثرية ما شاهدت يف حيايت وما تقبلت خ

يف األمصار والعواصم، فقد أقبلنا عليها غلسًا آتني من مىن، فكانت أشبه 
ا املضروبة،  بسماء يف كواكبها وطرائقها منها بسهول وهضاب يف خيامها، وقبا

ا املشبوبة ، فكان منظ راً قيد النواظر ال يشبع من الرائي ومصابيحها املعلقة ونريا
   )1(تطلعاً، وال يزداد به إال ابتهاجاً. "

  )2(رحلة حسین ھیكل

  سبب رحلتھ
م بعد ما استشعر  1936قام حسني هيكل برحلته إىل منـزل الوحي يف عام 

حباجته إىل الذهاب منـزل الوحي وبالد احلجاز ليستكمل الفصول اخلاصة بسرية 
" ، حيث يقول هيكل " ... فلما كانت سنة  " حياة حممد  يف كتابه النبوي 
لرغبة املِلّحة يف  1931 وبدأت أكتب " حياة حممد " شعرت بعد التقدم فيها 

ويف هذه الرحلة استحضرت نفسه مشهد املسلمني وهم مع  )3(الذهاب إىل احلجاز" 
ً، رسول هللا  واشتد به الشوق إىل  يف حجة الوداع، فامتألت نفسه رهبًا وقلبه إميا

  أداء الفريضة. 

  رحلتھ إلى الحجاز
لباخرة من قناة السويس يف يوم اخلامس  بدأ حسني هيكل سفر احلجاز 

داء فريضة احلج  1355م املوافق  1936وعشرين من شهر فرباير عام  هـ ، وقام 
ة املكرمة يف نفس العام، وأثناء رحلته جتول يف اململكة السعودية العربية وخباصة مك

  وشاهد معاملها التارخيية واجلغرافية . 
مث زار حسني هيكل املدينة املنورة وشاهد معاملها التارخيية واجلغرافية املشهورة 

رها اإلسالمية، ويف  من حمرم عام  11م املوافق يف  1936من إبريل عام  13وآ
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در، ومن ينبع رجع إىل هـ غادر املدينة املنورة إىل مدينة ينبع مرورًا مبنطقة ب 1356
  السويس . 

لذكر أنه قابل أثناء رحلته امللك عبدالعزير  إلضافة إىل ذلك  واجلدير   ،
ريخ  ء واملفكرين وحتدث معهم يف  قابل عددا من األمراء واملسؤولني يف الدولة واألد

   )1(اململكة العربية السعودية. 
  في منـزل الوحي

سلوب مجيل رائع ، وسجل مشاهداته كان حسني هيكل دوّن رحلته 
وأحاسيسه عن احلرمني الشريفني ومساه رحلته " يف منـزل الوحي " ويعد كتابه يف أدب 

  الرحلة إضافة رائعة. 
ا  ريخ اململكة العربية وحاضرها وتطلعا وقد ذكر يف كتابه معلومات عن 

  للمستقبل، وخباصة احلجاز وما حوهلا . 
م ، وطبعه إىل مثانية مرات وآخر  1937 يف عام وصدر هذا الكتاب أوالً 

لقاهرة يف عام    م .  2010املرة طبعه اهليئة املصرية العامة للكتاب 
وقد قسم رحلته إىل ستة كتب " أي أبواب " فالكتاب األول مساه "فرض 
م التشريق ، والكتاب الثاين مساه  احلج " وبني فيها عزم السفر ، والعمرة وعرفات وأ

ر ا لبلد احلرام ، فعرض فيه مكة احلديثة وابن السعود مبكة ويف جوف الكعبة، وآ
مكة ، وغار حراء ، وغار ثور، وظاهر مكة . والكتاب الثالث وصف فيه الطائف 
ره وأسواقه ، والكتاب الرابع بني احلرمني وحتدث فيه عن طواف الوداع وطريق  وآ

، فنراه واصفا املسجد  عن مدينة الرسول املدينة ووحي املدينة. والكتاب اخلامس 
ر املدينة ، وأخريا الكتاب  النبوي الشريف واملدينة احلديثة وجنة البقيع وغريه من آ

سم أوبة الرضا ، فيعرض لنا فيه " بدر وشهداؤها وأوبة الرضا، واخلامتة .    السادس 
ت بني ال بساطة البدوية ويف كتابه " يف منـزل الوحي " نراه يعقد عدة مقار

اليت تسود عالقة امللك عبدالعزيز برعيته والدميقراطية، وبني صالة املسلمني يف 
مساجدهم وصالة النصارى يف كنائسهم من حيث أثرمها يف النفس، وبني قرب الرسول 

                                                 
)1 ( .htm1-13/3www.darah.info/bohos/data/  
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  عتبار طرة ، وسائر العظماء من جهة اجلالل الروحي  وقبور امللوك والفراعني واأل
يد واحلسية والتجريد، وبني وقعة بدر ومعركة واترلو فيما خلفته كلتامها البساطة والتعق

   )1(من أثر يف حياة اإلنسانية. 
، فهو "هناك  ومن مقارنته بني طريقة األكل يف السعودي وطريقته عند
يديهم من األرز املوضوع فوقه الضأن املسلوق أو املشوي يف قصعة ،  كلون 

اليت تكثر فيها األطباق وألوان الطعام وتستخدم فيها املالعق خبالف طريقتنا احلديثة 
والشوك والسكاكني. وقد أعرب عن سروره بتناول الطعام بيده على الطريقة العربية ، 

كل بنفس األسلوب يف قريته"  م صباه األول حني كان     )2(إذ تذّكر أ
لفخامة واجلالل وا الحتفاء ويتميز أسلوب هيكل يف رحلته بوجه عام 

لصياغة رغم أنه أسلوب عصري يف وضوحه وبعده عن احملسنات والزخارف 
  والتعقيدات واأللفاظ الوعرة. 

وال جند يف رحلته أية كلمة بذيئة أو عارية أو مفحشة، وكذلك لن جتد له 
شيئا من التفاهات أو السخافات اليت قد نقابلها عند بعض الكتاب. وهذا من شأنه 

  )3(و الرصانة والفخامة. أن حيافظ على ج
  نماذج من رحلتھ " في منـزل الوحي " 

  يصف حسني هيكل وقفة عرفات حيث يقول : 
" أصبحت يوم االثنني الثامن من ذي احلجة ، يوم الرتوية ، أفكر يف 
ا، وقضاء ما جيب من شعائر احلج فيها  عرفات والذهاب إليها حمرمًا واملبيت 

ملزدلفة، وإىل الصخرات مبىن ألمتم بعد ذلك والنـزول عنها إىل املشعر  احلرام 
طواف احلج حول الكعبة وسعيه بني الصفا واملروة ... وشتان بني ما اشتملين 
أثناء التفكري يف اإلحرام لعرفات من نعيم وغبطة، وما كنت أخافه قبل مغادرة 

ك مصر من أثر اإلحرام وقضاء املناسك على صحيت، لقد اشتملين من فجر ذل
   )4(اليوم رضا عن احلياة وعن نفسي، وشعرت بروحي فرحة وبقليب مطمئناً" 

                                                 
 . 647، 490، 468،  180، 121يف منـزل الوحي ، ص/  ) 1(

 .135، ص/ نفس املرجع ) 2(

قداً ومفكرا إسالميا، إلبراهيم عوض، ص/  ) 3(  176حممد حسني هيكل أديبا و

 . 85يف منـزل الوحي، ص/  ) 4(
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  ويف مكان آخر يصف مكة حديثاً فكان يقول : 
" فمكة اليوم ليست بلدًا عربيًا ، ومل تكن بلدًا عربيًا منذ زمن طويل 
مضى، إمنا هي كعبة املسلمني، فهي بلد اإلسالم على اختالف أجناس أهله 

م، وأن ت تراها كذلك اليوم، وكذلك رآها " البتانوين " ورآها " بورخارت" ولغا
قبله ، كما رآها كذلك كل الذين زاروها يف حقب الزمن املختلفة.... وكانت 
مكة على حقب العصور ميدان صدام بني املذاهب اإلسالمية اليت تنازعت 

  . )1(ملسلمني"اامللك ، وهي اليوم ميدان بني املذهب الوهايب وسائر السنيني من 
  وقد يصف االنتظار ودخوله إىل جوف الكعبة فيقول : 

لبيت وصليت مبقام إبراهيم وحبجر  " وذهب يف املوعد فطفت 
ب الكعبة، أنتظر فتحه، وكان مطّوفنا  إمساعيل، مث عدت إىل املقام قبالة 
يتنطس أخبار السادن خيفة أن يطول بنا انتظاره. وأقبل الشيخ الشييب بعد 

ويعة يف لباسه الضايف وسار خدم الكعبة من ورائه، ورآهم الناس فتفرجوا عند س
ب البيت ودخلوا إليه، ومل  الباب، ووضع اخلدم السلم وصعدوا عليه وفتحوا 
م يكنسون الكعبة ويطلقون  لدخول لغريهم، وسألت يف ذلك فعلمت أ يؤذن 

لباب وأشار إيل، فتقدمت فيها البخور ، ومل أمت القوم واجبهم وقف السادن 
ا. "  ر    )2(حنو هذا الدرج الذي يوضع كلما فتحت الكعبة ويرفع بعد متام ز

  وكان حسني هيكل يتحدث عن البقيع املرقد حيث يقول : 
" فالبقيع أو بقيع املرقد كما تسميه كتب السرية، هو مقربة املدينة ،  

ا يف اجلاهلية ويف صدر اإلسالم وما ي ا إىل اليوم، ومل يعن كان مقرب زال مقرب
الرتكي صاحب الشمسية هذا البقيع كله يف جاهليته وإسالمه، وإمنا عىن جزءاً 
ه، وهو موضع حديثي  م إ ر منه هو الذي بقي موضع عناية الناس به وز

وقرب ابنه إبراهيم وقبور بناته  اآلن. ففي هذا اجلزء من البقيع مقابر أزواج النيب 
ثمان بن عفان، وقرب جعفر الصادق، وقرب مالك بن أنس وقبور شهداء ، وقرب ع

واقعة احلرة اليت هامجت فيها جيوش يزيد بن معاوية املدينة سنة ثالث وستني 

                                                 
 124، ص/ نفس املرجع ) 1(
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ذكرت املؤلفات القدمية  من اهلجرة ، هذا إىل كثري من صحابة رسول هللا 
   )1(" عدداً كبرياً من أمسائهم، وأغفلت مع ذلك ذكر أمساء أكثرهم.

ه معه والتوحيد  جيد القارئ من هذه الصور املختلفة من إشراك الكاتب إ
  بني نفسه وبينه الكثري يف ما خطّته براعة الدكتور هيكل من أدب الرحالت. 

ريخ لوالكتاب ملئ  رخيها ، و بحوث التارخيية منذ بداية بناء الكعبة و
ر يف مكة واملدينة كمس جد اجلن ومسجد الراية، ومسجد املسجد احلرام، واآل

  الغمامة ومقابر البقيع .

  )2( عبد القادر المازنيإلى الحجاز لرحلة 

  سبب رحلتھ 
ء والشيوخ ـ منهم خري الدين  سافر املازين إىل احلجاز مع عدد من األد
شا ، وعبداحلميد محدي عن جريدة البالغ، وحممد عبدهللا عن   الزركلي وأمحد زكي 

ء ـ  للمشاركة يف االحتفال األول بذكرى كوكب الشرق  وغريهم من الصحفيني واألد
، وقد شارك املازين كمندوب عن جريدة السياسية املصرية  جلوس امللك عبدالعزيز 

 .  

  رحلتھ إلى الحجاز
، بان، من قناة السويس على الباخرةوقد بدأت هذه الرحلة يف بداية شهر شع

م املوافق ثالثة من شهر شعبان  1930من يناير عام  ووصلوا إىل ميناء ينبع يف أربع
 4حيث يقول املازين: " ويف الساعة السادسة من صباح السبت  )3(هـ  1348عام 

   )4(يناير أيقظين أحد الزمالء وأبلغين أن الشاطئ قد ظهر " 

                                                 
 .518، ص/ نفس املرجع ) 1(

 من هذه الرسالة .   241انظر سرية حياته يف ص /   ) 2(

 التاريخ اهلجري ما وجدت يف أي مصدر وحولت التاريخ امليالدي من الشبكة .  ) 3(

 .19رحلة إىل احلجاز، ص/  ) 4(
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وخالل قيامها يف ينبع كتب " صندوق الدنيا " ويقول املازين : " ويف ينبع 
  .  )1(ق الدنيا " وجدت " صندو 

لتفصيل حني ما زارها ، وحتدث عن العادات  وقد ذكر تفاصيل مدينة جدة 
ا مث غادرها إىل مكة  والتقاليد السائدة يف األكل واللباس ووصف شوارع جدة وسكا
املكرمة حيث حتدث عن اإلحرام وعن البيت احلرام وعن دخوله الكعبة كما أورد 

  مقابلته مع األمري فيصل. 
ولقد سجل ما شاهده يف طريقه واملناطق اليت زارها وما حتفل به من دور 
ر ومشاهد روحانية ، وقد مساها رحلته " الرحلة إىل  وقصور وأودية ومساجد وآ

  احلجاز " .  
  أسلوب الرحلة

لفصول واألبواب مثل الكتب العادية ، بل حتدث   واملازين مل جيعل رحلته 
ة ، فبدأ رحلته بذكر أول مدينة يف احلجاز اليت نزل فيها يف رحلته حتت عناوين خاص

أي مدينة " ينبع " فعنون " يف الطريق إىل ينبع " ، وملا وصل إىل مدينة جدة، 
فتحدث حتت عنوان " يف جدة " ، وهكذا " بني جدة ومكة " و " ويف مكة " و " 

  " . بني مكة والكندرة " و " يف وادي فاطمة " و " ويف بيت العويين 
تيان الكلمات واجلملة السهلة والدقيقة ، وأسلوبه  واملازين ميتاز يف رحلته 
لتفصيل  لسهولة والسُّخرية، والطالقة يف التعبري كما ميتاز  النثري أديب الذي ميتاز 
يف ذكر العادات والتقاليد الشائعة يف اللباس واألكل يف احلجاز وما وحوهلا ، وما ترك 

  عن اإلحرام ومقابلته مع األمري . شيئا حىت حتدث 
واملازين يتحدث يف هذه الرحلة كالقصة املربوطة واحملبوكة وقد ظهرت فيها 
روح السخرية واللعب واملرح وقد جتاوز يف بعض األماكن اليت ال تليق يف األماكن 
ا خالية من  املقدسة. وكما قال الدكتور حممد الشريف تعليقًا على رحلة املازين أ

 ارة اإلميانيات والشوق لألماكن املقدسة.حر 

  نماذج من رحلتھ 
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  وجند هذه السخرية والدعابة يف قوله : 
" ومل يكن يف الدكاكني أحد ألنه كان وقت الصالة، وكان الطريق 
، وحيفون بنا يف خرق ممزقة ومراقع ال تكاد تسرت  ألطفال ميشون وراء غاصًا 

  )1(شيئاً " 
نتا، إال واحدة يف حنو السابعة من عمرها ملفوفة يف مالءة " ومل أر امرأة وال ب

قذرة ويف أحد أذنيها قرط من العقيق، وقيل يل إن النساء ال خيرجن من البيوت، 
  )2(واألهايل خليط من كل جنس وملة" 

ا، فيقول :  مريها وسلطا   ويتحدث املازين عن مدينة ينبع مفتخرا 
من مائة جندي، واحلكومة كأبسط " ويف ينبع عشرة آالف نسمة وأقل 

ما تكون، وال حاجز هناك بني األمري وأحقر األهايل، وسلطان احلكومة ليس 
مستمدا من اخلوف الذي تبعثه القوة، بل من االحرتام واحلب والتعاون، وآية 
ذلك أن الناس صرحيون مع حكامهم وأن احلكام ال يبدو عليهم تكلف، وال 

لتقية، وال اخلوف مع البشر الذي ينضخ به الوجه تكون الصراحة مع اخلوف وا
   )3(وال خيفى فيه صديق السريرة.. " 

  وملا وصل إىل جدة فيصف مدينة جدة حيث يقول : 
" وليس يف جدة فنادق ينـزل فيها القاصدون إليها، وإمنا ينـزل الناس يف 

سره، ومن كان ال يسمعه ذ م األهايل، فمن شاء استأجر منـزًال  لك قنع بيو
بغرفة مؤثثة ، ... أما حنن فكنا ضيوفًا على احلكومة، وكان العزم أن ينزلو 

   )4(مجيعاً يف بيت واحد ولكن األعيان تزامحوا علينا فقسمو ثالث فرق "
  وقد يصف أحوال الطرق يف جدة فيقول : 

" وأحب أن أعني القارئ على تصور حالة جدة وعمل البلدية فيها، 
   )5(مصر ولكنها نظيفة على اجلملة.." رق غري مرصوفة كما هي يففأقول إن الط

  وقد يصف الطريق إىل مكة فيقول : 
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" والطريق إىل مكة طريقان واحد للسيارات وهو حسن ومكبوس مبا 
نسميه " وابور الزلط " وقد رأينا " الوابور " يسرتيح عند سفح اجلبل، واآلخر 

   )1(، " للجمال واملشاة، على مييننا ويسار
  ويصف املازين املسجد احلرام وأبوابه فيقول: 

" وللحرم عدة أبواب، ينحدر منها املرء إىل صحن رحيب جدا يدور 
لكعبة، كصحن األزهر إال أنه أوسع كثريًا ، وأرضه رمل حصي، ولكنه حول 
الكعبة مبلط، وكذلك ما بني األبواب وهذا املطاف، وقد تسلمنا شيخ املطوفني 

ووقف بنا وصفنا بني املقام وزمزم وقال صلوا  نا إىل مقام إبراهيمومضى ب
ضنا وبدأ الطواف"     )2(ركعتني ففعلنا مث 

  وقد يصف احلجر األسود بطريقة جيدة حيث يقول: 
" ووددت لو أتيح يل أن أمتهل عند احلجر األسود فإنه عجيب، ولكن 

حق من سوا بذاك، وه و أسود فاحم ووضاء الزحام كان شديداً، ولسنا 
مشرق، وحوله إطار بيضاوي من الفضة واملرء حيتاج حني يقبله أن يدخل وجهه 
فيه ألنه ـ أي احلجر ـ جموف، وأحسب أن ألسنة مئات املاليني من اخللق قد 
حلسته وأكلته، أو ، ال أدري، لعله كان هكذا أبداً، وقد قلت وأ أفعل ما 

ملاليني بعدي، كما قال عمر بن اخلطاب : [ فعلت املاليني قبلي وما ستفعل ا
اللھم إني أعلم أن ھذا حجر ال یضر وال ینفع ولوال أني رأیت رسول 

  .)3(]  یقبلھ ما فعلت هللا 
كد أنه كتب مفهوم  وقول عمر  الذي نقله ما وجدته يف كتب احلديث وأ

بأنھ وأخبره ، ألن احلديث الذي وجدت يف كتب احلديث هو : [  قول عمر 

] حجر ال یضر وال ینفع یرید ما كان على ھیئتھ حجراً وإنھ إنما یقبلھ متابعة للسنة
)4(   
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ويف آخر الرحلة قدم خامتة الرحلة وحتدث فيها عن مراحل التطور والنمو يف 
بالد احلجاز ، وعن احلكومة اليت سلك طريق التقدم والتطور ، ويذكر اخلدمات اليت 

  ودي واحلجاز . خدمت احلكومة للشعب السع
ويف اخلتام أقول إن احلق هو أن هذه الرحلة من أجود الرحالت يف األدب 
العريب ، وهي إضافة جيدة يف املكتبة األدب العريب. وأسلوبه يف الرحلة سلسلة 

إلضافة إىل ا حلوار واحملادثة زمالئه يف وسهلة ، وسلك طريق القصة املربوطة ، 
  . رحلته

  
  
 
 
 
 
 
  



  
  

      

  الثالثالباب 
  

أھم الرحالة العرب 
  وغیرھا

  
  التعریف بأھم الرحالة العرب    : الفصل األول 
  .لرحالة غیر العرب إلى الحجازالتعریف بأھم ا  : الفصل الثاني 
 .التعریف بأھم الرحالة العرب إلى الحجاز  : الفصل الثالث 
  .التعریف بأھم المؤلفات في أدب الرحلة إلى الحجاز  : الفصل الرابع 
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حا وموقعه وحدوده   الحجاز لغة واصط
ريخ الدولة اإلسالمية منذ عصر الرسول   بالد احلجاز ذات أمهية كبرية يف 

حيث احتوت أرضه  وطيلة العصور اإلسالمية حىت يرث هللا األرض ومن عليها،
ت بالد احلجاز تركالطاهرة على مكة املكرمة واملدينة املنورة، وألجل أرض املقدسة يف 

ًا عظيمًا يف نفوس املسلمني. وبالد احلجاز جزاء من موضوع هذا البحث فمن أثر 
لتفصيل عنها، وأوًال أبدأ عن  الضروري علي أن أقدم املعلومات الضرورية واملفيدة 

  معىن احلجاز لغة واصطالحاً. 
 ً   الحجاز لغة واصطالحا

  معنى الحجاز 
ويف اللغة  "احلاجز واملانع" معناه  حجاز على وزن ِفَعال ، ومصدرها َحْجٌز و

   )1("حجزه حيجزه " إذا منعه وصده عن قصده " 
اَحلْجز الفصل بني الشيئني َحَجز ويقول ابن منظور يف لسان العرب : " 

بينهما َحيِْجُز َحْجزًا وِحجازًَة فاْحَتَجز واسم ما فصل بينهما احلاِجُز اَألزهري اَحلْجز 
  وكذلك احلاِجُز قال هللا  .از االسمواِحلجَ  ،َأن َحيِْجز بني مقاتلني
  

      )2( 
حلجاز قدرة هللا وَحَجزَه َأي ِحجازًا بني ماٍء ِمْلح وماٍء َعْذٍب ال خيتلطان وذلك ا

    )3(." زُه َحْجزاً منعهَحيْجُ 
لفصل بني واِحلجاز البلد املعروف مسيت بذلك من اَحلْجز امث يقول: "

الشيئني ألنه فصل بني الَغْور والشام والبادية وقيل ألَنه َحَجز بني َجنٍْد والسَّراة وقيل 
ا َحَجَزْت بني َجنْد والَغْور وقال  امة وجند وقيل مسيت بذلك َأل ألَنه َحَجز بني ِ

ِحلرَار اخلمس منها َحرَّة بين ُسَلْيم وَحرَّة  ا اْحُتِجَزْت  ويقال ، واِقٍم اَألصمعي َأل

                                                 
 12استعجم ، أليب عبيد البكري األندلسي، ص/  معجم ما)  1(

 61سورة النحل، رقم اآلية/)  2(

 63، ص/  3) لسان العرب البن منظور، ج/ 3(
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َْرِضنا وَأْحَجَز القوُم واْحَتَجُزوا  س ال ِحجاَز  للجبال أَيضًا ِحجاز ومنه قوله وحنن ُأ
   )1(" واْحنََجُزوا أََتوا اِحلجاَز وَحتاَجُزوا واْحنََجُزوا واْحَتَجُزوا َتزايـَُلوا 

ُرْسغا واِحلجاز حبل يلقى للبعري من ِقَبل رجليه مث يناخ عليه مث يشّد به "
  )2("رجليه ِإىل ِحْقَوْيه وَعُجزُه تقول منه َحَجْزت البعري َأْحِجزه َحْجزاً فهو َحمْجوز 

  : قال ذو الرمة
 بنافذةٍ حّىت إذا ُكنَّ حمجوزًا 

  

  

ـــــــــــِه ُخمَْتِضـــــــــــبُ  )3(َوزَاِهقـــــــــــاً وَِكـــــــــــَال َرْوقـَْي
  

  

يعًا من وقال اجلوهري هو َأن تُِنيخ البعري مث تشّد حبًال يف َأصل ُخفَّْيه مج"
رجليه مث ترفع احلبل من حتته حىت تشّده على ِحْقَوْيه وذلك ِإذا أَراد َأن يرتفع خفه 
وقيل اِحلجاز حبل يشد بوسط َيَدي البعري مث خياَلف فتُـْعقد به رجاله مث ُيَشّد طرفاه 

ْقُموط مث ُتداَوى َدبَرته فال يستطيع َأن ميتن
َ
ع ِإال ِإىل ِحْقويه مث يلقى على جنبه شبه امل

ْحُجوز 
َ
   )4(" َأن جير جنبه على اَألرض وأَنشد َكْوَس اهلَِبلِّ النَِّطِف امل

دي: " و ويقول الفري  َحَجَزُه : َحيُْجزُُه وَحيِْجزُُه َحْجزًَا وِحّجيَزى وِحَجازًَة : ز آ
َخُه مث َشدَّ َحْبًال يف، منَـَعُه وكفَُّه فاْحنََجَز و بينهما : َفَصَل   أصِل ُخفَّْيِه والبعَري : أ

ُه على َحْقَوْيِه لُِيَداِوَي َدبـََرَتُه . وذلك احلَْبُل وكلُّ  من رِْجَلْيِه مث َرَفَع احلَْبَل من َحتِْتِه َفَشدَّ
واَحلَجَزُة : الظََّلَمُة الذيَن َميْنَـُعوَن بعَض  .ما َتُشدُّ به وَسَطَك لُِتَشّمَر ثَِياَبَك : ِحَجاٌز 

حلّق مجُع حاِجٍز الناِس من بعٍض ويـَفْ  واِحلَجاُز : مكُة واملدينُة  .ِصلوَن بينهم 
ا  اَمَة أو بَني َجنٍْد والسَّراِة أو ألَّ ا َحَجَزت بَني َجنٍْد وِ والطاِئُف وَخمالِيُفَها أل

ِحلراِر اَخلْمِس َحرَِّة بين ُسَلْيٍم وواِقٍم ولَيـَْلى وَشْورَاَن والناِر .     )5(" اْحُتِجَزْت 

                                                 
 ) نفس املرجع 1(

 ) نفس املرجع 2(

 10، ص/ 1) ديوان ذو الرمة ، ج/ 3(

 64، ص/  3) لسان العرب البن منظور، ج/ 4(

 653، ص/1، ج/) قاموس احمليط 5(
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 . ما ُيَشدُّ به الوسُط لتشّمر الثياب اِحلجاز و، احلجاز : " هو احلاجز
امَة وجند اِحلجاز و. ِعقال الدابة اِحلجاز و  . من بالد العرب : ما بني ِ
    )1(" نوٌع من َأحلان املوسيقى اِحلجاز و

ئَـْني " أقام ِحجازًا بني احلديَقتْني    )2("  حاِجز ، فاصل بني َشيـْ
هذه املعاين أن كلمة " احلجاز " كلمة عربية ، ومعناها " احلد عرفنا من 

الفاصل " ولكن اخلالف هو على السبب الذي أطلق على هذه املنطقة اسم احلجاز 
وكذلك على األقاليم اليت حيجز بينها، وعلى حدوده اجلغرافية ، وهذا اخلالف سنعرفه 

  يف املعىن االصطالحي. 
أن يف احلجاز وجهني جيوز أن يكون مأخوذاً "  وينقل احلموي عن األنباري :

من قول العرب حجز الرجل بعريه حيجزه إذا شده شدًا يقيده به، ويقال للحبل 
جلبال، يقال: احتجزت املرأة إذا شدت  حجازاً، وجيوز أن يكون مسي حجازاً حيتجز 

ا على وسطها واتزرت    )3("  ثيا
ز" يف اللغة : احلد الفاصل ، ويف يقول بكر بن عبدهللا أبو زيد: " احلجا

  سبب تسميته توجيهان: 
جلبال ، أ ا قد احتزمت واحتجزت  و األول : مسيت احلجاز حجازًا ، أل

ُحلجزة،  ما، فسميت حجازا، فهو من االحتجاز ، مبعىن شدِّ الوسِط  حلرار، أو 
حلجاز.   أو 

راة أو بني جند واليمن ، الثاين : ألن جباهلا وحرارها قد حجزت بني جند والس
امة، أو بني الشام والغور ، فسميت بذلك حجازاً. "    )4(أو بني جند وبني إقليم 

  الحجاز في االصطالح 
                                                 

 .157عجم الوسيط، مادة / حجز، ص/ ) امل 1(

 ) قاموس اللغة العربية املعاصر.  2(

 219، ص/2) معجم البلدان، ج/ 3(

 . 25) خصائص جزيرة العرب ، لبكر بن عبدهللا أبو زيد، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف. ص/ 4(
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ْھناء  لَ عَ جْ تَ  ِإن رأَْیَت أَنْ [بن حسان  رسول هللا  حارثويف حديث  " الدِّ

ا فاصالً  )1(]میْ مِ تَ  يْ نِ بَ  نَ یْ بَ ا وَ نَ نَ یْ ِحجازاً بَ  َحيِْجُز بيننا وبينهم قال وبه مسي  َأي حدًّ
  "  )2( .اِحلجاُز الصُّْقُع املعروف من اَألرض

ار  قال احلسن : "إمنا مسي احلجاز حجازاً  ألنه حجز على األ
   .)3(واألشجار"

يقول األزهري : " أن احلجاز مسي حجازًا ألن احلرار حالت بينه وبني عالية 
   )4(جند " 

قوت : قال بعض  أهل السري : " إنه ملا تبلبلت األلسن ببابل ويقول 
ر  ايقفو ليف ولده وولد ولده  )5(طسم بن أرم وتفرقت العرب إىل مواطنها سار آ

م  ا حجز حلجاز فسموها حجازًا أل م  م فنزل دو إخوته. وقد احتووا على بلدا
ر القوم لطيبها وكثرة خريها"    .  )6(عن املسري يف آ

أمحد : "مسي احلجاز حجازاً ألنه فصل بني الغور وبني الشام  وقال اخلليل بن
امة وجند فكأنه منع كل  امة وجند واحلجاز جبل ممتد حال بني الغور: غور  وبني 

آلخر فهو حاجزاً بينهما"     )7(واحد منهما أن خيتلط 
ج الدين يف كتابه قائًال :"يسمى حجازًا ألنه حجز بني  ويقول علي بن 

وجند . وقيل ألنه حجز بني الشام والبادية، وقيل ألنه حجز بني جند والغور  العراق
   )1(واإلقليم  فرسخ " 

                                                 
 15953، ح/) مسند إمام أمحد  1(

حلجــاز يف صــدر اإلســالم ، دراســات يف أحوالــه العمرانيــة واإلداريــة، ، وانظــر ا197، ص/  7) لسان العرب، ج/  2(
 62للدكتور صاحل أمحد العلي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ص/ 

 11) معجم ما استعجم ، ص/  3(

 .122، ص/ 4، ج/ 1964ذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ، حتقيق هارون وآخرون، القاهر، )  4(

طسم بن الوذ بن سام أو طسم بن كاثر . ومواطن طسم كانت اليمامــة وعنــد الــبعض  رمبن الود بن اهو طسم )  5(
ســــكنتا اليمامــــة معــــاً ، وهــــي إذ ذاك اخصــــب الــــبالد  اً االحقــــاف والبحــــرين . وهنــــاك مــــن يقــــول، أن طســــماً وجديســــ

 ) 335، ص 1لي ، ، جعواد جلواعمرها. (املفصل 

 219، ص/  2) معجم البلدان ، ج/ 6(

 ) نفس املرجع 7(
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قوت أنه : " مسي احلجاز حجازاً  وذكر األصمعي فيما رواه عنه ابن الفقيه و
امة وجند " .     )2(ألنه حيجز بني 

  موقعھ وحدوده 
موقع احلجاز وحتديد  تعينياملؤرخون واجلغرافيون يف وقد اختلف أقوال 

حدوده ، رغم ذلك ا الختالف أن احلجاز هو إقليم مستطيل واختلف حدوده مع 
ختالف السياسة والدول ، وتبعًا ختتلف األقوال واآلراء يف تعيني  مرور العصور و

  . حدوده الطبيعية ، وأعرض يف هذا املبحث تلك اآلراء واألقوال املتقدمني واملتأخرين 
    حول حدود الحجاز دمینآراء المتق
امة اليت أورد أعاله فهي ت اتالتعريف ستند إىل أسس جغرافية، حيث أن 

وهي من األراضي املتموجة بني سهول الغور الساحلية الضيقة املمتدة على طور 
البحر األمحر، ختتلف عن هضبة جند املرتفعة. ومن املعروف أن جبال السراة تكون 

ة عن جند، وهذه احلقيقة اجلغرافية مل تفت العلماء يف متقطعة ومنخفضة ومنفصل
املاضي ، فقد أدركوا العالقة بني احلجاز والسراة، ولكنهم اختلفوا يف تقدير هذه 
العالقة، فقد ذكر ابن دريد فيما رواه عن البكري " مسي حجازًا " ألنه حجز بني 

يف شرقيها كما يفصلها  جند والسرة، وبذلك اعترب احلجاز متميزًا عن السراة وواقعاً 
  )3(عن جند . 

ركه سهول  وسلسلة جبال السراة متتد من أقصى جنوب اجلزيرة إىل مشاليها، 
امة الضيقة يف الغرب، وهضبة جند يف الشرق ، وأن هذه السلسلة تكون مرتفعة 

  متصلة يف اجلنوب ، مث تنخفض وتنقطع يف الوسط والشمال. 
امتها  وعرف اهلمداين السراة بقوله قائًال: " جبل السراة الذي بني جندها و

    )4(ومسي طوداً " 

                                                                                                                                
ج الـــدين بـــن تقـــي الـــدين الســـنجاري، جامعـــة أم  1( ) منـــائح الكـــرم يف أخبـــار مكـــة والبيـــت ووالة احلـــرم ، لعلـــي بـــن 

 .205، ص/ 1القرى مكة املكرمة، ج/

 64) احلجاز يف صدر اإلسالم، ص/  2(

 ) نفس املرجع 3(

 108ص/ ، 1953) صفة جزيرة العرب ،للهمداين، حتقيق حممد النجدي، 4(
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قوت : " السراة وهي اجلبال املتصلة بعضها  وذكر نصر فيما نقله عنه 
امة واليمن "     )1(ببعض احلاجزة بني 

قوت : " السراة اجلبال واألرض احلاجزة بني  وذكر احلازمي فيما نقله عنه 
ليمن أخص " امة واليمن وهلا س    )2(عة 

ويقول اهلمداين يف تعيني حدود احلجاز: " هو إقليم اجلبال املمتدة من خلي 
امة ومن الشرق جبال سالعقبة حىت منطقة ع ً وحيده من الغرب منطقة  ري جنو

السراة وطوله من الشمال إىل اجلنوب سبعمائة ميل وعرضه من الشرق إىل الغرب 
   )3( ثالمثائة ومخسون ميًال "

أن احلجاز مكة واملدينة واليمامة وخماليفها كلها، " اإلمام الشافعي ويقول
  )4("وال حيب دخول مشرك بالد احلجاز، وال يقيم الذمي أكثر من ثالث ليال

ن ينكر القول احلجاز و  عن حدود ويناقش تقي الدين حممد بن أمحد اآلراء
  .)6( ليست من احلجاز )5(د جبيلةوبالإىل أن جنران  ويشريمكة  أقاليمجنران من 

ويقول لبيب البتنوين يف الرحلة احلجازية : " أما احلجاز فهو إقليم مستطيل 
دية  حيده غر البحر األمحر، وشرقا البادية الكربى، وجنو بالد عسري ، ومشاًال 

كيلومرت، وعرضه من الغرب إىل   1500الشام ، وطوله من الشمال إىل اجلنوب يبلغ 
كيلومرت. ويقطعه من الشمال إىل اجلنوب جبال السراة ويبلغ   ةثالمثائشرق يبلغ ال

ت وبساتني وقرى آهلة  8000ارتفاع بعضها  قدما ، وفيها مياه كثرية وغا
ا سهل إىل البحر يسمونه  لسكان من األعراب ، ومنحدرات هذه اجلبال يتصل 

    )7(فيها احلبوب وغريها من احلضر"  امة، وأرضه رملية وبعضها صاحل للزراعة، ويزرع

                                                 
 329، ص/ 3) معجم البلدان ، ج/ 1(

 65، ص/3) نفس املرجع، ج/ 2(

 48) صفة جزيرة العرب، ص/  3(

  178ـ177، ص4، جلإلمام الشافعي األم) كتاب  4(

ر بين مالــك) بالد جبيلة :  5( ، ، للــبالدي معجــم قبائــل احلجــاز، ( السراة الواقعة جنوب الطائف إىل تربة وتسمى د
 ) .35هـ، ص1403نية، دار مكة، الطبعة الثا

خبار البلد احلرام)  6(  69، ص/ 1، ج/مكتبة نزار الباز، لتقي الدين حممد بن أمحد،  شفاء الغرام 

 38-37) الرحلة احلجازية لبيب البتنوين، ص/  7(
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قوت احلموي يف معجم البلدان عن و    :احلجاز فقالحدود األصمعي ينقل 
ألنه  احلجاز من ختوم صنعاء من العبالء وتبالة إىل ختوم الشام، وإمنا مسي حجازًا"

امية واملدينة حجازية والطائف حجازية".  امة وجند؛ فمكة    حجز بني 
ع آخر: احلجاز اثنتا عشرة دارًا: املدينة وخيرب ومذك وذو املروة يف موض وقال

 بلي ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وُجلُّ سليم وُجلُّ هالل ودار

  .)1("وظهر حرة ليلى ومما يلي الشام شغب وبدا
قوت احلموي يف حد احلجاز : " حد احلجاز من معدن النقرة إىل  ويقول 

امي، وبطن خنل حجازي وحبذائه جبل املدينة ، فنصف املدينة حجازي ونصفها 
ذكر ابن أيب شبة أن املدينة يقال له األسود نصفه حجازي ونصفه جندي، 

  )2(".حجازية
ألف ميل  135ة احلجاز حنو يقدر عمر فاروق سيد قائًال: " مساح

   )3(مربع"
  ويقول بكر بن عبدهللا : " احلجاز حجازان :  

حجاز املدينة : وهو ما حجزته احلرار، واحلراُر احلاجزة: هي  .1
خيط من حجارة سوداء، متتد من اجلنوب إىل الشمال يف 
ً يف مواضع. وهي  سلسل متتابعة، وفتتسع أحيناً، وتضيق أحيا
من اجلنوب مما يلي مكة إىل املدينة مشاًال فتبوك، حرَّة بني سليم، 

ة شوران، فحرّة النار، وهي أطوهلا فحرة واقم ، فحرُة ليلى، فحرَّ 
  مسافة. 

احلجاز األسود : وهو ما حجزته اجلبال ، وهي: سرُة شنوءة،  .2
   )4(ه هي أعظم جبال يف بالد العرب."وسلسل جبال السراة هذ

                                                 
 219، ص/ 2) معجم البلدان ، ج/ 1(

 ) نفس املرجع 2(

 55، دار الشروق، حاشية ص/1لعمر الفاروق سيد، ط/ سعوديةدراسات يف جغرافية اململكة العربية ال)  3(

  23) خصائص جزيرة العرب لبكر بن عبدهللا أبو زيد، ص/  4(
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ؤال : حدود احلجاز وقد أفىت العلماء يف موقع إسالم ويب يف جواب لس
  وهل مكة جزء منها؟ ونص تلك الفتوى هو : 

وقد حتدث  ،الد احلجاز هي مكة واملدينة واليمامة وما واالهافب"
خراج  مر  أهل العلم عن هذه احلدود عند شرحهم لألحاديث اليت 

لكن الذي مينع املشركني من جزيرة العرب، جاء يف فتح الباري: 
املشركون من سكناه منها جزيرة العرب احلجاز خاصة وهو: مكة 

  ها. انتهى.واملدينة واليمامة وما واال
قال النووي: أوجب  ويف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح:

مالك والشافعي وغريمها من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب 
وقالوا ال جيوز متكينهم من سكناها، ولكن الشافعي خص هذا احلكم 

   حلجاز وهو مكة واملدينة واليمامة وأعماهلا دون اليمن وغريه.

  يعلم أن بالد احلجاز تشمل مكة. من هنا
امية، ففي معجم البلدان:  وبعضهم ال يعترب مكة حجازية، بل 

قال األصمعي أيضا يف كتاب جزيرة العرب احلجاز اثنتا عشرة دارا: 
املدينة وخيرب وفدك وذو املروة ودار بلي ودار أشجع ودار مزينة ودار 

حرة ليلى ـ ومما  جهينة ونفر من هوازن وجل سليم وجل هالل وظهر
يلي الشام شغب وبدا، وقال األصمعي يف موضع آخر من كتابه: 
احلجاز من ختوم صنعاء من العبالء وتبالة إىل ختوم الشام، وإمنا مسي 
امية واملدينة حجازية  امة وجند فمكة  حجازا، ألنه حجز بني 
نة والطائف حجازية، وقال غريه حد احلجاز من معدن النقرة إىل املدي

امي وبطن خنل حجازي وحبذائه جبل  فنصف املدينة حجازي ونصفها 
   ")1( يقال له األسود نصفه حجازي ونصفه جندي.

  آراء المتأخرین والمعاصرین حول حدود الحجاز 

                                                 
)1  (http://www.islamweb.net : حدود احلجاز وهل مكــة ،عنوان الفتوى:  151919, فتوى رقم

ريخ الفتوى:  جزء منها  ،17-3-2011 
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املتأخرون واملعاصرون يف تعيني حدود احلجاز واكتفي هنا ببعض وقد اختلف 
  اآلراء :

اة هي اليت تقسم جزيرة العرب إىل قسمني ن جبال السر : "إفؤاد محزة يقول 
شرقي وغريب، وهي حماذية لساحل البحر األمحر من مشال مدين إىل اليمن، وقد 
ا حجزت بني ساحل البحر األمحر وهو هابط عن مستواها وبني  مسيت حجازًا أل
لنسبة إىل الساحل الغريب، وقد مسى القسم اهلابط عن  النجاد الشرقية املرتفعة 

   )1(" وى احلجاز إىل الغرب بتهامة، ومسي القسم الشرقي منه جنداً مست
ن السراة هي احلجاز غري واٍف وال دقيق، فمن  ويرى صاحل العلي أن القول 
املعروف أن بعض أقسام السراة وخاصة ما كان فيها يف اجلنوب والشمال ال تسمى 

ونقاش آلراء  حجازًا وإن مسمى احلجاز يرتكز يف وسط السلسلة، وبعد عرض
املؤرخني واجلغرافيني املتقدمني ينتهي إىل أن الرواة العرب أدركوا األسس اجلغرافية 
امة وجند غري أن التوسع يف اجلهة  لتحديد احلجاز فاعتربوه احلد الفاصل بني 

لتنظيمات اإلدارية يف زمان كل مؤلف   )2(" الشرقية كان متأثراً 
جاز لعله أكثر وضوحًا حيث يرى أن ويقدم أمحد الشريف حتديًدا للح

احلجاز يف العرف ال يقتصر على اجلبال املمتدة من خليج العقبة إىل عسري بل يشمل 
امة. ويقدر املسافة من الشمال إىل اجلنوب بـ سبعمائة ميل طوًال، ومائتني ومخسني 

قع إىل آخر ميًال عرضاً. إال أنه ينبغي اإلشارة إىل أن هذه األطوال قد تتفاوت من مو 
حبسب قرب اجلبال وبعدها عن البحر، ويشمل القسم الشمايل من احلجاز يف رأيه 

  )3("أرض مدين "وحسمي"، وهي اجلبال الواقعة مشال تبوك مما يلي أيلة "العقبة
حيتها  يقول حافظ وهبة يف كتابه : " يقع احلجاز من جزيرة العرب يف 

ارًا برأس خليج العقبة إىل نقطة بني الليث الشمالية والغربية، وهو ميتد من معان م

                                                 
ض، ص1388قلب جزيرة العرب، الطبعة الثانية، )  1(  17/هـ، مكتبة النصر احلديثة، الر

 .73ـ61م، مؤسسة الرسالة، بريوت، ص1990ـ  هـ1410احلجاز يف صدر اإلسالم، الطبعة األوىل، )  2(

ريـــخ اجلزيـــرة العربيـــة، الكتـــاب الثا)  3( لـــث، اجلزيـــرة العربيـــة يف عصـــر قبيـــل ظهـــور اإلســـالم، حبـــث يف نـــدوة دراســـات 
 .19، ص1، ج1410/1989الرسول واخللفاء الراشدون، جامعة امللك سعود، 
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على شاطئ البحر األمحر . أما حدوده من اجلهة الشرقية فلم تكن  )1(والُقنَفَذة
ا  معروفة متامًا ، بل كانت متتد وتتقلص تبعًا لقوة األتراك واألشراف، ومبلغ سيطر

  على البالد "
جلنوبية للطائف، فإذا مث يقول " ويف البادية يطلقون احلجاز على املنطقة ا

قالوا: إن هذا البدوي حجازي، يعنون أنه من جنويب الطائف ، وهذه التسمية هلا 
ا فاصلة  وجه، فإن جبال السَّراة املمتدة من اليمن إىل الشمال هي حجاز، مبعىن أ

امة وجند "    )2(بني الَغور وهو 
ً حيد احلجاز مشاًال البادية ومشر وشرقيقول البستاين : "  ًا البادية وجندو جنو
ً البحر األمحر  . )3( اليمن وغر

  الطبیعیةمناطق الحجاز 
  تتكون احلجاز من عدة مناطق طبيعية حماذية بعضها البعض وهي : 

: وهي املنطقة املمتدة مبحاذاة شاطئ البحر  املنطقة الساحلية .1
امة) ، و    حتفها شعاب مرجانية . األمحر ( 

خذ يف االخنفاض التدرجيي حىت تصل :  منطقة جبيلة عالية .2
  .يزيد ارتفاعها هنالك عن ألفى قدمإىل ما بني جدة ومكة إذ ال 

: ( واقعة بني جبال ) مرتفعة جدًا يف الشمال، منطقة جندية .3
خذ  حلُِم ( السائل الربكاين ) من العويرض ، ولكنها  ومغطاة 

غريب  يف االخنفاض يف اجتاهها  للجنوب، فيصل ارتفاعها يف
  مكة والطائف إىل حنو ألف قدم . 

                                                 
ـــذا  1( ) يف احلـــرب احلجازيـــة األخـــرية ضـــمت العقبـــة ومعـــان إىل شـــرقي األردن، ولكـــن احلكومـــة الســـعودية مل تعـــرتف 

ملفــــاوت الضــــم، واتفقــــت مــــع احلكومــــة الربيطانيــــة صــــاحبة األنتــــداب علــــى شــــرقي األرد ن علــــى حــــل هــــذه املشــــكلة 
السياســية، ومل تــرتك احلكومــة العربيــة الســعودية موضــوع العقبــة وعمــان بعــد إعــالن اســتقالل األردن فــإن وجــود إســرائيل  
كــــاف إلزالـــــة أي خـــــالف بــــني العـــــرب فـــــإن خطـــــر إســــرائيل يهـــــدد اجلميـــــع علـــــى الســــواء. ( جزيـــــرة العـــــرب يف القـــــرن 

 ) 14العشرين،حاشية ص/ 

  . 14ه، دار اآلفاق العربية ، قاهرة مصر، ص/ 1375، 3يرة العريب يف القرن العشرين حلافظ وهبة، ط/) جز  2(
 691، ص/ 6) دائرة املعارف، للبستاين، ج/ 3(
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حلُِم كما هو األخدود الرئيسي .4 : األجزاء املرتفعة منه مغطاة 
رتفاع  احلال يف اخلرمة العويرض ، خيرب ، ولكنه ال يزل حمتفظًا 

  ال يقل عن مخسة آالف قدم خلف مكة  . 
: هي أعلى حافة املنحدر الشرقي يف اجتاه قلب  املنطقة األخرية .5

لسكان، اجل زيرة ، ففي املنطقة األوىل والثالثة تقع املدن اآلهلة 
)1(  

َويلح والوجه، وأمُلج ، وينُبع ، ورابغ ، وجدة، والليث واقعة 
ُ
فميناء العقبة وامل

يف املنطقة األوىل. وميناء العال ، واملدينة ومكة واقعة يف املنطقة الثالثة . ويوجد يف 
وهناك، وهي على األغلب واقعة على خط بني  احلجاز واحات خصبة متفرقة هنا

   )2(املنطقة الرابعة واخلامسة، ومنها احلائط، واحلَويط ، فدك ، خيرب والطائف وغريه. 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  

                                                 
 ) املرجع السابق، . 1(

 .15) جزيرة العرب يف القرن العشرين، ص/  2(
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  مدن الحجاز
وموقعها على قدمية ىل عهود إنظرًا ألمهية بالد احلجاز التارخيية اليت امتدت 

كبرية    أمهيةكان للحجاز كغريه من مناطق اجلزيرة العربية   فقدطرق القوافل التجارية، 
  كونه مركزاً هاماً بني مراكز احلضارات القدمية يف العراق ومصر والشام واليمن .

 واملدينة املكرمة دة مدن جتارية يف احلجاز ، مثل مكةوبذلك فقد نشأت ع
  وخيرب ووادي القرى من اجل تقدمي اخلدمات لتجار القوافل .وجدة والطائف  املنورة

 أهمن من ألقد أورد اجلغرافيون العرب املسلمون عدة مدن للحجاز ، وذكروا 
  .)1( املدن الرئيسة فيها ، مكة واملدينة
ملدن والقصبات التالية بينما حدَّد املقدسي ا فأما احلجاز "  : فقالحلجاز 

ا يثرب ، وينبع ، وقرح ، وخيرب ، واملروة ، واحلوراء، وجدة ،  فقصبته مكة ، ومن مد
ن أوالطائف ، واجلار ، والسقيا ، والعويند ، واُجلحفة ، والُعشرية ، هذه  مهات دو

رقية ، الفرع، السرية ، جبلة ، بدر ، خليص ، أمج ، بدأ ، احلجر ، يعقوب ، السوا
ويظهر من هذا النص أن تقسيمات املقدسي هذه قائمة على ، )2( "مهايع ، حاذة

  أساس كرب املدن .
ا منها،وهناك عدد من الدراسات تر  مكة من  وأنَّ  ى أن املدينة من جند لقر

ا منها ن جند ن السبب يف هذا اخلالف هو أن حدود كل مأويبدو  ،امة اليمن لقر
امة ليست موضع امة أىل إ لذا فقد ذهب بعضهم أتفاق بني اجلغرافيني العرب، و ن 

. غري أن أغلب اجلغرافيني العرب يرون أن مكة واملدينة مها )3(هي الناحية اجلنوبية من احلجاز
  من مدن احلجاز .

لذكر ،   ثالثة مناطق هي ، املنطقة الشمالية علىاحلجاز ينقسم  أنَّ وجدير 
ىل يثرب وتشمل إتمتد من العقبة فاملنطقة الشمالية ما أوالوسطى واملنطقة اجلنوبية . 

ىل الطائف وهلذه املنطقة أمهية  إمدن احلجاز الشمالية وتليها املنطقة الوسطى ومتتد 

                                                 
، تقــومي البلــدان، أليب 19حوقــل، ص/ ، صــورة األرض البــن 21املســالك واملمالــك لألصــطخري، ص/ )  1(

  .82الفداء، ص/ 

 69) أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم للمقدسي، ص/  2(

  20، احلجاز يف القرن الثالث اهلجري، للجابري، ص/ 2احلياة االجتماعية يف احلجاز قبل اإلسالم، للسوداين، ص/)  3(
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مث ينبع (ينبع ،  )1(ا تضم أهم مدن احلجاز ومنها ، املدينة املنورة اجلاركبرية أل
مث املنطقة اجلنوبية املمتدة من جنوب  ، ينائها الشعيبة مث جدةالبحر) ، ومكة وم

  .)2(رتفاعاً إىل الليث وتضم جبال احلجاز األكثر إالطائف 
من املدن والقرى ذات العمق  اً لبالد احلجاز عدد أنَّ وخالصة القول ، 

 واليت أصبح هلا كيان سياسي مستقل منذ املهمةرخيي ، ومن أهم املراكز احلضرية االت
عصور سحيقة فضًال عن الدور الكبري واملهم يف احلضارة العربية اإلسالمية: (مكة 

ىل جانب هذه املدن وهي : إمدن أخرى  فضًال عنواملدينة والطائف وجدة وينبع ) 
  اُجلحفة .و العويند ، و السقيا ، و احلوراء ، و املروة ، 

ها مكة ولكن سأعرض بعض املدن من هافهذه هي مدن احلجاز اليت ذكر 
ما من أهم مدن احلجاز ومها مدينتان   لتفصيل أل املكرمة واملدينة املنورة سأذكرمها 

مكبرية وكان الرحالون ذكرومها يف  إىل احلجاز . أما املدن األخرى اليت  رحال
  سأذكرها هي مدينة جدة والطائف وينبع .

  مكة المكرمة
ا بيت هللا  واملسجد احلرام، وتقع يف مكة املكرمة من أشهر مدن احلجاز، 

واد ضيق عميق يتجه مشاًال مع ميل قليل إىل الشرق، والتالل احمليطة به ترتفع إىل 
لوادي إحاطة كاملة، أغنت السكان واألمراء عن بناء  مئات من األقدام، وحتيط 

  سور حلمايتها، وقد شدت عدة ضواٍح مشايل مكة. 
  حدود مكة المكرمة 
كم من املدينة املنورة،   460 جنوب احلجاز على بعد إن مكة املكرمة تقع يف

كم غرب الطائف، وترتفع مكة عن سطح البحر حوايل   98كم شرق جدة،   73و 
مرت ، وحيدها الشرق جند ومن الغرب جدة ومن الشمال املدينة املنورة ومن  330

  )3(اجلنوب عسري اليمن. 

                                                 
حلجـــاز علـــى ســـاحل البحـــر األمحـــ)  1( ر وهـــي اهلـــة عـــامرة كانـــت مدينـــة قريبـــة مـــن جـــدة وتقصـــدها اجلـــار : مدينـــة 

 )  153، ( انظر الروض املعطار للحمريي، ص/ املراكب

 . 5) احلياة االجتماعية يف احلجاز قبل اإلسالم للسوداين، ص/  2(

ريخ مكة حملمد عبدهللا املعبود، ص/  3(  (30  ،http://forum.sedty.com/t368987.html  
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  الموقع الفلكي 
 مشاًال ، وخطي طول  ْ 24 و  ْ 19عرض  بني دائريتمكة املكرمة منطقة تقع 

  .)1( شرقاً بصفة عامة مع بعد التداخل مع املناطق األخرى ْ 44 و  ْ 39
  موقع مكة عند العلماء

يقول السنجاري عن مبدأ ومنتهى مكة : " بلدة عظيمة ( مستطيلة ذات 
ت ، فمبدأها املعالة وهي املقربة الشريفة، وم ا نتهاها شعاب واسعة) ، وهلا مبدأ و

زان)2(من جانب جدة الشبيكة   " )3(، ومن جانب اليمن رأس عني يقال هلا 
ب ماجن أربعة آالف  ب املعالة إىل  وقال الفاسي:" " طول مكة من 
ب املعالة إىل  ذراع وأربعمائة ذراع واثنان وسبعون ذراًعا على خط املسعى، ومن 

مث إىل الشبيكة أربعة آالف ذراع  ب الشبيكة على خط الّردم وتعدل إىل السويقة
وعرضها من جبل ِجَزل إىل أكثر من نصف جبل  ومائة ذراع واثنان وسبعون ذراًعا.

  )4(أيب قبيس ومها أخشباها. "
وقال األزرقي يف أخبار مكة عن موقع مكة: " هي مدينة يف جزيرة العرب 

  . )5(مرتاً" 330ترتفع عن سطح البحر بنحو 
ل األصح هو قول  السروجي : " حدُّ احلرم من جهة وقول اجلمهور والقو 

طريق املدينة دون التنعيم على ثالثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن على سبعة 
أميال من مكة، ومن طريق الطائف للمار على عرفات من بطن منرة على ثالثة أميال 

ملقطع سبعة أميال م ن مكة، ومن من مكة، ومن طريق العراق للمار على ثنية جبل 

                                                 
ناخ يف منطقة مكة املكرمة، دراســة تعليميــة ، قــدمت أمينــة بنــت عطــا هللا بــن عبــد ربــه الرحيلــي ، يف ) خصائص امل 1(

  ، نفس املرجع13، ص/2005جامعة أم القرى مكة املكرمة عام 
) وهــي اآلن مــن أحيــاء مكــة املكرمــة، 324، ص/3) الشــبيكة : موضــع بــني الزاهــر ومكــة، ( معجــم البلــدان ،ج/ 2(

ً إىل ريع احلفائر مشاالً إىل حارة الباب، (معجم معامل احلجاز، ج/متتد من املسجد ا  ) .  18، ص/ 5حلرام غر

 206، ص/1) منائح الكرم ، ج/ 3(

 ) نفس املرجع 4(

 .5، ص/ 1) أخبار مكة، ج/ 5(
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طريق اجلعرانة ومن شعب آل عبدهللا بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق ُجدَّة 
   )1(على عشرة أميال" 

  وقد نظمها بعضهم : 
 وللحرم التحديُد من أرِض طيبٍة

  

 ثالثُة أميال، إذا ُرمَت إتقانه  
  

 وسبعة أميال، عراٌق وطائٌف
  

 وُجّدُة عشٌر، مث تسٌع ِجعرانَه
  

 ٍن سبٌع بتقدِمي سينهومن مي
  

 )2(وقد كُملت فاشكر لربك إحسانه
  

قال الدكتور حممد عبدالفتاح عن حدود مكة : " تقع مكة يف منتصف 
الطريق بني اليمن وبالد الشام ، وتقوم يف واد غري ذي ذرع حتيط به اجلبال من كل 

ر األمحر جانب، إال من ثالثة منافذ، يتصل عن طريقها بكل من اليمن وساحل البح
  )3(وفلسطني. " 

وحيدد حممد مصطفى حيث يقول: " تقع مكة يف واد منبط، من أودية 
ا متتعت مبركز ديين، نظراً  احلجاز ، ويف أرض قاحلة ال ذرع فيها وال نبات إال أ
إلضافة إىل موقعها اجلغرايف اهلام، الذي جعلها تتوسط الطريق  لوجود الكعبة فيها، 

ليمن" التجاري، وكان يرب    )4(طه الشام 
ا تقع على ارتفاع  ويقول حممد إمساعيل يف كتابه جغرافية اجلزيرة العربية: "أ

  )5(مرتاً فوق مستوى سطح البحر بني جبلني"  500

  مناخ مكة المكرمة 

                                                 
دولــة ) رحلــة الصــديق إىل البلــد العتيــق ، حملمــد صــديق حســن خــان البخــاري، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية  1(

 12قطر، ص/ 

 .12ما وجدت قائل األبيات، ولكن ذكرها حممد صديق البخاري يف كتابه رحلة الصديق ونسبها إىل البعض، ص/ )  2(

ا، لـــدكتور حممـــد عبـــدالفتاح وزمالئـــه، وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم، مجهوريـــة )  3( الدولـــة العربيـــة اإلســـالمية وحضـــار
 . 9مصر العربية، ص/ 

 .122قدمي للوطن العريب، حملمد مصطفى فارس وزمالئه، وزارة التعليم ليبيا، ص/ ) التاريخ ال 4(

 73) جغرافية اجلزيرة العربية، حملمد إمساعيل وزمالئه، ص/  5(
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ا مرتفعة جدة يف فصل  تتميز مكة املكرمة مبناخ جاف ، ودرجة حرار
قي مدن  مئوية، ويف ا ْ 49الصيف حىت تصل إىل  ا عن  لشتاء ختتلف درجة حرار

ا بني  اراً و  ْ 25احلجاز ، وتتميز مبناخ دافئ وترتاوح حرار    مئوية ليًال. ْ 17 مئوية 
أما األمطار فهي قليلة جدا ، وينزهلا عادة يف شهور نوفمرب وديسمرب ويناير، 

ح فتهب مليمرتا ، أما ال 80و  25يف مكة بني  ومعدل السنوي لنزول األمطار ر
ح متوسطة  من االجتاهات الشمالية والشمالية الغربية واجلنوبية الغربية ، وسرعة الر

   )1(عقدة.  36و  3بني 
  أسماء مكة المكرمة 

أمساء  مكة املكرمة كثرية بعضها يف القرآن وهي الثمانية األمساء األوىل ، 
،  مسجد احلراملدة، وهي : " مكة ، وبكة ، وأم القرى ، والقرية، والبلد، والب

   )2(والوادي" 
   :  مكة : وذلك قوله 

   
  

    
   

    
     )3(   

ا يؤمها الناس من كل فج  يقول الشيخ املالكي يف سبب تسمية مكة :" أل
ا متك من ظلم م إليها، وقيل : أل ا جتذ لكه ــ من قوهلم عميق فكأ : فيها ــ أي : 

ا ــ  ا متك الذنوب ــ أي : تذهب  لكه ، وقيل : أل مككت الرجل إذا أردت أن 
   )4(وقيل غري ذلك " 

   :   بكة : قال 

   

                                                 
)1  (http://ar.wikipedia.org/wiki/  
 .213، ص/ 1) منائح الكرم، ج/ 2(

 24) سورة الفتح، رقم اآلية/  3(

 484/، ص1) حتصيل املرام ، ج/ 4(
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    )1(   

َ قال ابن عباس رضي هللا عنهما: [  ي : ة ـــ أَ رَ ابِ بَ الجَ  اقَ نَ عَ أَ  كُّ بُ ا تَ ھَ نَّ ِأل

  .  )2(]  ىالَ عَ ھ هللا تمَ صَ  قَ الَّ ار إِ بَّ ا جَ ھَ دَ صَ ا قَ مَ ا ــ وَ ھَ قُّ دُ تَ 

ا تضع من خنوة امل تكربين ، ولذا ال يدخل فيها متكّرب إال ذلك واضعا أل
  رأسه . 

قال ابن اجلوزي : " اتفق العلماء أن مكة اسم جلميع البلد، واختلفوا يف 
بكة، فقال مجاعة من العلماء: إن بكة هي مكة ، وقيل: بكة اسم للبقعة اليت فيها 

لك . وقيل بكة : اسم الكعبة، قال ابن عباس رضي هللا عنهما: ومكة اسم ملا وراء ذ
  )3(للكعبة واملسجد، ومكة اسم للحرم كله . " 

   :   : قوله البلد 

     )4( .  
والبلد يف اللغة : صدر  قال القرطيب : " أمجعوا على أن البلد مكة،

  )5(القرية."
   :  : ففي قوله  أم القرى

  
  
   

   
    

    )6(   
  :  : ففي قوله  البلدة

    
  

                                                 
 96) سورة آل عمران، رقم اآلية/  1(

 .282، ص/2أخبار مكة للفاكهي، ج/)  2(

 . 1896، ص/ 5) الصحاح للجوهري، ج/ 3(

 1) سورة البلد، رقم اآلية/  4(

 .60، ص/ 20) تفسري القرطيب، ج/ 5(

 7) سورة الشورى، رقم اآلية/  6(
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     )1(، إشارة إىل مكة املكرمة .  فيه  

   :   : قوله  القرية

   
  
   

    )2(   
: مجاعة كثرية من الناس ، من قوهلمفيه إشارة إىل مكة، والقرية اسم ملا جيتمع 

  حلوض إذا مجعته فيه.قريت املاء يف ا
  : ففي قوله تعاىل :  املسجد احلرام

  
    

  
      

  ، يف هذه اآلية إشارة إىل مكة املكرمة . )3(
   : : قوله البلد األمني

     )4(   
امسًا ملكة  48وذكر العالمة مجال الدين حممد جار هللا يف كتابه حوايل 

   املكرمة وهي :  
" والنساسة، والّناسة، وكوثى، واحلرم ، وبرّة، واملسجد احلرام، ومعطش، 

ح، وأم ُرحم، وأم ُزحم ، وأم صبح ، وأم روح، وبساق، واحلاطمة، وصالحِ  ، والر
والَعْرش، والعريش، والقادس، والقادسية، والبيت العتيق، والراس، وأم الرمحن ، وأم  
درة، والُعُرش، والعروش، واحلْرمة ، وقرية احلمس، وأم  كوثى ، والسالم، والعذراء، و

                                                 
 91) سورة النمل، رقم اآلية/ 1(

 112اآلية/ ) سورة النحل، رقم  2(

 27) سورة الفتح، رقم اآلية/  3(

 3) سورة التني، رقم اآلية/  4(
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ج، وقرية النمل، ونقرة الغراب، والبنية، وفاران ،راحم أم الرمحة، العذراء، خمرج ، الر
  )1("  الغراب.صدق، نقرة 

  ونظم القاضي أبو البقاء احلنفي أمساءها فقال : 
  
  

  ملكَة أمساٌء ثالثوَن عدِّدْت

  

 )2(ومن بعِد ذاَك اثنان منها اسُم مكةِ   
  

 وصالٌح وكوثى واحلراُم وقادٌس
  

 وحاطمٌة البلُد العريُش بقرية
  

ٌة سَّ  ومعطشٌة أم القرى رحٌم 
  

ٌح أم كوثى كربّةِ   ورأٌس ر
  

 ِسُبوَحٌة عرٍش أّم ُرْحٍم عريُشنا
  

 كذا حرُم البلِد األمِني كبلدةِ 
  

 كذا امسها البلُد احلراُم ألمنها
  

ملسجِد األسىن احلراِم تسمَّتِ   و
  

 وما كثرُة األمساِء إال لفضِلها
  

ا الرمحُن من أجِل كعبةِ   )3(حباها 
  

  مسجد الحرام
ن ويطوفون فيها حول الكعبة ، إن ساحة الكعبة هي املسجد والناس يصلو 

م النيب اومل يكن عليه جدر  ، مث كثر الناس فاشرتى عمر دوراً  ، وأيب بكر  ن أ
هدمها وزادها يف املسجد، وأدار عليها جدارًا دون القامة، وفعل مثل ذلك عثمان 

، مث زاد فيه املنصور وابنه املهدي وما زال املسجد موضع عناية احلكام بن عفان 
امللوك والسالطني من عباسيني ومماليك وأتراك إىل وقت خادم احلرمني الشريفني و 

لتعمري من وقت آلخر كلما مست احلاجة إىل ذلك،  امللك عبدهللا، يتولونه 
واملسجد احلرام من حيث السعة والبناء واجلمال والفن املعماري ال يفوق غريه من 

يف  وحتدثت عن عمارة املسجد بينتُ املساجد األخرى املوجودة يف العامل. وقد 
   )4(. لتفصيل الثاين فصل الثاين من البابال

                                                 
. وانظـــر 79، ص/  1، شـــفاء الغـــرام ، ج/255) جـــامع اللطيـــف، للعالمـــة مجـــال الـــدين حممـــد جـــار هللا ، ص/  1(

 8العقد الثمني ، ص/ 

 ) األبيات من البحر الطويل 2(

 .215، ص/ 1) منائح الكرم، ج/ 3(

 .85، 97، 69ص/  الثاين يف هذه الرسالة، الفصل الثاين من الباب) انظر  4(



  
97  

  

  

  فصل الكالم عنها:أوداخل املسجد جتد الكعبة، ومقام إبراهيم وبئر زمزم ، وس
  المشرفةالكعبة 

   قال هللا تبارك وتعاىل : 

  
  

  
     

  
   )1(   

   :   وقال 

   
   

    )2(   
   :  وقوله 

  
  

  
  

    )3(   
تقع الكعبة يف وسط املسجد احلرام بل وسط العامل، وهي أقدم املعابد ، 
والعرب يف اجلاهلية يعظمون الكعبة تعظيما كثريًا ويقيمون فيها أصنامهم فكانوا 

   حيجون إىل مكة ويطوفون حول الكعبة.
بناء مربع تقريباً، بين ويقول حافظ وهبة عن شكل وعمارة الكعبة : "الكعبة 

ا املسجد،  مرتاً،  15يبلغ ارتفاع الكعبة يف أوسع نقطة من الوادي واآلن حييط 
، والشرقي  12.25، والغريب  10.25، واجلنويب  9.92وطول جدارها الشمايل 

ا، ويرت 11.88 فع عن األرض مقدار مرتين وعتبة مرتًا ، ويف اجلدار الشرقي 

                                                 
 127) سورة البقرة، رقم اآلية/  1(

 96) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  2(

 97) سورة املائدة، رقم اآلية/  3(



  
98  

  

  

مصفحة بصفائح الفضة، وكذلك مصراعا الباب، إال أن صفائحه الفضية مطلية 
   )1(لذهب. 

ويف الركن اجلنويب الشرقي للكعبة من اخلارج احلجر األسود، وهو مبدأ 
  الطوائف، ويرتفع عن األرض مرتاً ونصفاً. 

ريخ قدمي وأول من بناها املالئكة ، مث  ، مث شيث  مث آدم  وللكعبة 
رة زوجه وابنه ، وخالل ذلك أمر هللا نبيه  إبراهيم   الذي يرتدد على مكة لز

    :، حيث يقول هللا  ببناء الكعبة املشرفة، وساعده يف ذلك إمساعيل 
   

  
  

    
   

    )2(   
ن هللا قد كتب عليه من البناء أمره ربه  وملا فرغ إبراهيم أن يبلغ الناس 

   :احلج إىل الكعبة ، وهو أول من جعلها حجًا على ملته ، حيث يقول هللا 
    

   
  

    )3(  
، وهو  مث بناها العمالقة مث جرهم مث قصي بن كالب جد الرابع للنيب 

ا قبل اهلجرة، مث بناها قريش.    أكثرهم عناية 
ا على  مث عبدهللا بن الزبري بناها إىل أوسع مما كانت عليه، فأقام جدرا

إبراهيم عليه السالم. مث حجاج بن يوسف شاور  األساس القدمي الذي ينسب إىل
دمه ورد البيت إىل قواعد قريش  عبدامللك فيما بناه ابن الزبري وما زاده يف البيت أمر 

  )4(ففعل ذلك وال تزال كذلك إىل اليوم. 

                                                 
 .24) جزيرة العرب يف القرن العشرين، ص/  1(

 127) سورة البقرة، رقم اآلية/  2(

 96رقم اآلية/  ) سورة آل عمران ، 3(

 .152-151لسلفية مبصر، ص/ي بك، املطبعة ا) تذكار احلجاز ، للحاج عبدالعزيز صرب  4(
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يقوم "وتغسل الكعبة من الداخل مرتني يف السنة ، يف رجب وذي احلجة ، 
، ويدعو حلضور هذا العمل الذي يعد من )1("ن الكعبةذا العمل الشيخ الشييب ساد

ا، وبعض البارزين من احلجاج.    حفالت مكة اهلامة حكام البلد وأعيا
  كسوة الكعبة 

ا بكساء  ، أورد احلافظ هي أستار الكعبة، وكان العرب يف اجلاهلية يكسو
ت متعددة يف أول من كسا الكعبة قبل اإلسال م ، ومن ابن حجر العسقالين روا

ت تقول : أول  نية الروا ت ما يقول: " إن أول من كساها إمساعيل ، و هذه الروا
لثتهن تقول : إن تبَّع " أسعد أبو كرب " مث قال : " وجيمع  من كساها عد ، و
ن فلعله أول من   ن إمساعيل أول من كساها مطلقًا ، وأما عد بني األقوال الثالثة 

  . )2(" كساها بعد إمساعيل 
  أبو كرب يف ذلك :وقال أسعد 

 َحرََّمالَِّذياْلبَـْيَتوََكَسْوَ
  

 َوبـُُروَدا َوِمْعَضًدا ُمالءً  اهللَُّ   
  

 َعْشًرا الشَّْهِر ِمَن ِبِه َوأََقْمَنا
  

 ِإْقِليَدا لَِباِبهِ  َوَجَعْلَنا
  

 ُسَهْيال نـَُؤمُّ ِمْنُه َوَخَرْجَنا
  

َ  َرفـَْعَنا َقْد  )3(َمْعُقوًدا ِلَواَء
  

جللد أو القباطى أو حنومها، واستمرت طريقة كسوة الكعبة  ا  وكانوا يكسو
ا يف  ا الناس حىت جاء اإلسالم فكانت العناية أجل وأعظم، وبدأ كسو اليت عين 

ساه خلفاؤه  عهد اإلسالم رسول الكرمي  ريخ الكعبة، و فكساها خري كسوة يف 
لكسوة أعظم اهتمام، فكسوها منالراشدون وكل من جاء بع الداخل  دهم فاهتموا 

ة الداخلية ال جتدد حىت تبلى، ومادة نسيج الكسوة الداخلية كانت كسو   اخلارج. و
ت القرآنية.     )4(من احلرير األمحر املذهب، وتكتب فيه بعض اآل

                                                 
 .27) جزيرة العرب يف القرن العشرين، ص/  1(

 .459، ص/ 3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر ج/ 2(

دي مكــة الثقــايف األديب مكــة املكرمــة، ) التــاريخ املفصــل للكعبــة املشــرفة قبــل اإلســالم لعبدالقــدوس  3( األنصــاري، 
 . 167-165، ص/ 1. ، أخبار مكة ، ج/55ص/ 

 .596، ص/ 3، إحتاف الورى البن فهد، ج/201، ص/ 1) شفا الغرام، ج/ 4(
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وأما الكسوة اخلارجية فهي من احلرير األسود تكسو الكعبة من أعلى إىل 
ت قرآنية.  أسفل،   وتكتب عليه آ

نشاء دار 1346شهر حمرم "يف  و هـ، أصدر امللك عبد العزيز، أوامره 
خاصة بصناعة الكسوة، وأنشئت تلك الدار مبحلة أجياد أمام دار وزارة املالية 

ا يف حنو الستة األشهر األوىل من عام  هـ، 1346العمومية مبكة املكرمة، متت عمار
حلجازفكانت هذه الدار أ    )1(" ول مؤسسة خصصت حلياكة كسوة الكعبة املشرفة 

  زمزم  میاه
ب بين شيبة ، وبينها وبني احلجر األسود يتقع بئر زمزم التارخي  18ة جبوار 

حيث كانت أمه هاجر تبحث عن املاء اإلرواء  مرتاً. ونبغ ماؤها منذ زمن إمساعيل
األرض بعقبه فنبغ املاء، ففرحت وضرب  بني الصفا واملروة، فنزل جربيل عطشه 

هاجر وأدارت حوله حوضًا وأخذت تزمه ولذا مسيت " زمزم " ، مث طمست البئر يف 
رؤ يف املنام  عهد جرهم وزالت معاملها إىل أن شاهد عبداملطلب جد الرسول 

، وبعد مئات السنني من  مكان البئر فحفرت وكان ذلك قبل ميالد الرسول 
ضحفرها قامت املم م عملية تنظيف لبئر زمزم ووضعت خلكة العربية السعودية 

ملياه ه ، بواسطة اثنني من  1399يف عام  خارطة دقيقة ألبعادها ومصادر تغذيتها 
الغطاسني ومت خالل عملية التنظيم انتشال مجيع املخلفات الطينية والسطول واجلرادل 

ا على مر السنني تيمن ًا وتربكاً، كما مت استخدام فرش اليت كان ضيوف الرمحن يلقو
السلك لتنظيف حوائط جدران البئر ، ومت االنتهاء من هذا العمل يف نفس العام 

  )2(ه.  1399
وحرصًا من اخلادم الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز على توفري مياه الشرب 

نشاء مصنع للمياه املثلجة يف أكياس بالستيكية ع لى النقية لضيوف الرمحن أمر 
نفقته اخلاصة ليتم توزيعها على ضيوف الرمحن، وقد بدئ بتشغيل هذا املصنع يف عام 

                                                 
 http://factory.gph.gov.sa) املوقع الرمسي للمصنع،  1(

 200) توحيد اململكة العربية السعودية، ص/  2(
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إلشراف على إدارة وتشغيل  1404 ه . وتقوم مصلحة املياه يف املنطقة الغربية 
  هذا املصنع. 
  المكرمة  مكة وفضائل خصائص

ت القرآن الكرمي وأحاديث نبيه  قد كثرية و   ويف خصوص البلد احلرام، آ
ريخ احلرمني الشريفني ،   وخري ما يقول فيهذكرها كتب املؤرخني وخباصة يف كتب 

  : عند تفسري قول هللا تعاىل :  يف فاحتة كتابه اهلدي النبوي  ابن قيم اجلوزية 
   

     )1( فقال ،  :  
األماكن والبالد خريها وأشرفها، " ومن هذا اختياره سبحانه وتعاىل من 

، وجعله مناسك لعباده،  وهي البلد احلرام، فإنه سبحانه وتعاىل اختاره لنبيه 
وأوجب عليهم اإلتيان إليه من القرب والبعد من كّل فجٍّ عميق، فال يدخلونه إال 
عني متدلِّلَني، كاشفي ُرؤوسهم، متجردين عن لباس الدنيا،  متواضعني متخشِّ

حرماً آمناً، ال ُيسفُك فيه دٌم، وال تعضد به شجرٌة وال ينَـفَّر له صيٌد، وال وجعله 
خيتلى خاله، وال تلتقط لقطته للتمليِك، بل للتعريف ليس إال، وجعل قصَده 

كما روي أيب مَكّفرًا  ملا سلف من الذنوف، ما حيًا لألوزار، خاطًّا للخطا  
ِ فَلَْم یَْرفُْث َولَْم يقول : [ قال : قال مسعت النيب  هريرة  َمْن َحجَّ ہلِلَّ

ھُ    )3(" . )2(] یَْفُسْق َرَجَع َكیَْوِم َولَدَتْھُ أُمُّ

ت اليت ورد   بعضها:  الكرمي يف فضل مكة كثرية وأذكر يف القرآن تاآل
  :   قوله 

   
 00ز  

    )4(   
   :  وقوله 

  
  

                                                 
 68ة القصص، رقم اآلية/ ) سور  1(

 1521) صحيح البخاري، ح/  2(

 .54-46، ص/ 1) اهلدي النبوي ، البن القيم اجلوزية، ج/ 3(

 96) سورة آل عمران، رقم اآلية/  4(
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    )1(   
   :   وقوله 

  
   

      )2(   
   :    قوله 

  
     

)3(  
   :  وقوله 

    
  

    
   )4(   

   :   وقوله 

   
   )5(   

   :   وقوله 

  
   
  

      
)6(   

  األحادیث التي وردت في فضائل مكة والحرم 

                                                 
 97) سورة املائدة، رقم اآلية/  1(

 97) سورة آل عمران، رقم اآلية/  2(

 25سورة احلج، رقم اآلية/  ) 3(

 91اآلية/  ) سورة النمل، رقم 4(

 67) سورة العنكبوت، رقم اآلية/  5(

 27) سورة الفتح، رقم اآلية/  6(
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 هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ [عن سليمان ابن عمرو بن األحوص عن أبيه قال : 

 ومَ وا یَ الُ ا ؟ قَ ذَ ھَ  مْ وْ یَ  يُّ أَ  اِس لنَّ اع لِ دَ ة الوِ جَّ ي حَ فِ  لُ وْ قُ م یَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ ى هللا عَ لَّ صَ 
م كُ مِ وْ یَ  ةِ مَ رْ حُ كَ  امٌ رَ م حَ كُ نَ یْ م بَ كُ اضَ رَ عْ أَ م وَ كُ الَ وَ مْ أَ م وَ كُ اءَ مَ دِ  نَّ إِ فَ  الَ بر قَ كْ األَ  جّ الحَ 
 هِ دِ لَ ى وَ لَ عَ  انٍ ي جَ نِ جْ  یَ َال  الَّ إِ ھ سِ فْ ى نَ لَ  عَ الَّ إِ  انْ ي جَ نِ جْ  یَ  َال َال ا أَ ذَ ھَ  مْ كُ دِ لَ ي بَ ا فِ ذَ ھَ 
ا دً بَ أَ  هِ ذِ م ھَ كُ دِ َال ي بِ فِ  دَ بُ عْ یَ  نْ أَ  نْ مِ  سَ یِ أَ  دْ قَ  انَ طَ یْ الشَّ  نَّ إِ  وَ َال ه أَ دَ الِ وَ  نْ عَ  دٍ وْ لُ وْ  مَ َال وَ 
  )1(] ھى بِ ضَ رْ یَ سَ م فَ كُ الِ مَ عْ أَ  نْ مِ  ونَ رُ قِ تَ حْ ا تَ مَ یْ ة فِ اعَ طَ  ھُ لَ  ونُ كُ تَ ن سَ كِ لَ وَ 

ة رَ جْ  ھِ ( َال  كةَ مَ  حَ تْ فَ  حِ تْ الفَ  مَ وْ یَ   هللاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ [ :عن ابن عباس قال

 دَ لَ ا البَ ذَ ھَ  نَّ وا ) وقال یوم الفتح فتح مكة ( إِ رُ فِ انْ م فَ تُ رْ فَ نْ تَ ا اسْ ذَ إِ ة وَ یَّ نِ اد وَ ھَ ن جِ كِ لَ وَ 
 َال  ةِ امَ یَ القِ  ومِ ى یَ لَ إِ  ة هللاِ مَ رْ حُ ام بِ رَ و حَ ھُ فَ  األرِض وَ  واتِ مَ السَ  لقِ خَ  ومَ هللا یَ  ھُ مَ رَ حَ 
ه َال ى خَ لَ تَ خْ  یَ َال ا وَ ھَ فَ رَ عَ  نْ  مَ الَّ تھ إِ طَ قْ ط لُ قِ لتَ  یَ َال ه وَ دَ یْ ر صَ فِ نْ  یَ َال ھ وَ كَ وْ شَ  دُ ضُ عْ یَ 
 الَّ ال إِ قَ ال فَ ھم قَ وتِ یُ بُ لِ م وَ ھُ نَ یْ قَ ھ لَ نَّ إِ ذخر فَ  اإلِ الَّ هللا إَ  ولَ سُ ا رَ یَ  باسُ العَ  الَ ال فقَ قَ 

   )2(]رخَ ذْ اإلِ 
 نْ م أَ كُ دِ حَ ل ِألَ حِ  یَ َال  : [يقول  عن أيب الزبري عن جابر قال مسعت النيب 

  )3(]حَال كة السَّ مَ ل بِ مِ حْ یَ 
لي إِ  حبكَ أُ د وَ لَ بَ  نْ بك مِ یَ طْ ا أَ ة مَ كَ مَ لِ [ ن ابن عباس قال : قال رسول هللا ع

  )4(]ركَ یْ غَ  تَ نْ كَ ا سَ مَ  كَ نْ ي مِ نِ وْ جُ رَ خْ ي أَ مِ وْ قَ  نَّ  أَ وَال لَ وَ 
لى رةُ إِ مْ العُ قال: [  أن رسول هللا  ويف الصحيحني عن أيب هريرة 

   )5(] ةَ نَّ  الجَ الَّ اٌء إِ زَ جَ  ھُ لَ  سَ یْ ور لَ رُ بْ الحجُّ المَ ما، وَ ھُ نَ یْ ا بِ مَ ارةٌ لِ فَّ رةِ كَ مْ العُ 
، وأحبها إليه، وخمتاره من البالد ملا جعل فلو مل يكن البلد األمني خري بالده

ا مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروِض  عرصا
    :اإلسالم، وأقسم به يف كتابه العزيز يف موضعني منه ، فقال 

  
    )6( وقال ،  :   

                                                 
 2159) سنن الرتمذي، ح/  1(

 1353) صحيح مسلم، ح/ 2(

 1355) صحيح مسلم، ح/  3(

 3926) سنن الرتمذي، ح/  4(

 .1349) املرجع السابق، ح/  5(

 3) سورة التني ، رقم اآلية/  6(
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    )1(   

وليس على وجه األرض بقعة جيب على كل قادٍر السعي إليها، والطواف 
لبيت الذي فيها، غريها، وليس على وجه األرض موضٌع يشرع تقبيله واستالمه، 

  وحتطُّ اخلطا واألوزار فيه، غري احلجر األسود، والركن اليماين.
الة ففي سنن أن الصالة يف املسجد احلرام مبئة ألف ص وثبت عن النيب 

 ةٌ ضَ وْ رَ  ريْ بَ نْ مِ ي وَ تِ یْ بَ  ینَ ا بَ مَ  الَ قَ قال : [ عن النيب  أيب هريرة النسائي عن 

ي فِ  ةُ َال صَ  الَ م قَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ ى هللا عَ لَّ ي صَ بِ ن النَ اد عَ نَ سْ ا اإلِ ذَ ھَ بِ ة وَ نَّ الجَ  اِض یَ رِ  نْ مِ 
  )2(] امرَ الحَ  دَ جِ  المسْ الَّ د إِ اجِ المسَ  نَ واه مِ ي سَ ة فِ َال صَ  فَ لْ أَ  نْ مِ  رٌ یْ ا خَ ذَ ھَ  يْ دِ جِ سْ مَ 

 :عبد هللا بن عدي بن محراء الزهري قال ويف السنن النسائي والرتمذي عن 
جلرول  هللاِ وَ [ :يقول )3(رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على راحلته واقف 

ا ك مَ نْ رجت مِ ي أخْ نِّ  أَ وَال لَ وَ  لى هللاِ إِ  رض هللاِ حب أَ أَ وَ  هللاِ  ِض رَ یر أَ خَ ك لَ نَّ إِ 
  )4(] تُ رجْ خَ 

  األخرى: ومن خصائصها 
  ا قبلًة ألهل األرض كلِّهم، فليس على وجه األرِض قبلٌة كو

 غريها.

  رها عن قضاء احلاجة دون سائر بقاع حيرم استقباهلا واستد
 األرض.

  أن املسجد احلرام أول مسجٍد يف األرض كما يف الصحيحني عن
عن أول مسجد يف األرض؟  لت رسول هللا أيب ذر قال : سأ

 دِ جِ سْ المَ ] قلت: مث أي ؟ قال : [ امرَ الحَ  دِ جِ سْ المَ فقال: [ 

ً عَ  ونَ عُ بَ رْ أَ ] قلت : كم بينهما؟ قال: [  ىصَ قْ األَ    )5(].اما

                                                 
 1اآلية/) سورة البلد، رقم  1(

 39161) سنن الرتمذي، ح/  2(

 ) حي يف مكة بقرب  احلرم 3(

 4238، سنن النسائي ، ح/  3925) املرجع السابق، ح/  4(

 .360) اجلمع بني البخاري ومسلم، ح/ 5(
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  ا ال جيوز دخوهلا لغري أصحاب احلوائج ومن خصائصها أ
حراٍم، وهذه خاصية ال يشاركها يف شيٌء من  املتكررة إال 

البالد، وهذه املسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي هللا 
َما یَْدُخُل َمكَّةَ : [أنه قال عنهما، وقد روي عن ابن عباس 

  )1(]أََحدٌ ِمْن أَْھِلَھا َوالَ ِمْن َغْیِر أَْھِلَھا إِالَّ بِإِْحَرامٍ 

لسيئاِت وإن مل يفعلها، قال     : أنه يعاَقب فيه على اهلمِّ 
   

  
     
 )2(  

  وقال القائل من األبيات اجلميلة: 
ا البيت احملرم قبلة  أرٌض 

  

 للعاملني له املساجُد تـَْعدل  
  

 َحَرٌم حرام أرُضها وصيوُدها
  

 والصيُد يف كل البالد حملل
  

ا املشاعر واملناسك كله  او
  

 وإىل فضيلتها الربية ترحل
  

ا املقام وحوض زمزم مرتعا  و
  

 واحلجُر والركن الذي ال يرحل
  

 واملسجُد العايل احملرم والصفا
  

 واملشعران ملن يطوُف ويرمل
  

 ومبكة احلسنات ُضوعف أجرها
  

ا املسيء عنه اخلطا تغتسل   )3(و
  

    مقام إبراھیم
:  ، وقال هللا أثناء بناء الكعبة  يه إبراهيم ذي كان يقف علالوهو احلجر 

   
  
  

   
   
  
  

                                                 
 10124) السنن الكربى للبيهقي، ح/  1(

 25سورة احلج، رقم اآلية/  ) 2(

 .11) رحلة الصديق إىل بلد العتيق، ص/  3(
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   )1( ب الكعبة وبينهما مرتاً، ويف داخل  12، وهو قبة أمام 
)  .)2املقام حجر يسمى " احلجر األسعد" وعليه أثر قدمي إبراهيم 

 

لضبط هل موضع املقام احلايل هو موضعه  ويقول حافظ وهبة : " ال يعلم 
)3( نقل إىل موضعه احلايل ." األصلي أو كان ملصقاً جبدار الكعبة ، مث

  

بعض الرواة يرجحون أن املقام كان ملصقًا جبدار الكعبة، ونقل من مكانه  
  .  يف خالفة عمر 

وروي األزرقي "أن موضعه احلايل هو موضعه يف اجلاهلية ويف عهد أيب بكر 
وعمر إال أن السيل ذهب به يف خالفة عمر، فجعل يف وجه الكعبة، إال أن عمر 

  )4(إىل موضعه مبحضر من الناس."  رده
  

  غار حراء 
لياليه الطوال قبل البعثة وفيه نزل عليه  وهو الغار الذي كان يتعبد فيه النيب 

على ارتفاع حيمل الوحي وبه نزلت سورة إقرأ ، ويقع على قمة جبل النور  جربيل 
  )5(.  كم عن املسجد احلرام  4مرت، ويبعد حوايل  634

ب غار حراء  يف جهة الشمال، وطول الغار أربعة أذرع وأما عرضها ذراع و
ع. ويستطيع اجللوس خلمسة أشخاص يف آن واحد، والغار من الداخل  وثالثة أر

  )6(متجه حنو الكعبة . 
ما تقاربت سنه صلى هللا عليه وسلم األربعني، وكانت يقول املباركفوري "

بني قومه، حبب إليه اخلالء، فكان مالته املاضية قد وسعت الشقة العقلية بينه و 
                                                 

 125) سورة البقرة، رقم اآلية/  1(

 161) تذكار احلج، ص/  2(

 149) جزيرة العريب يف القرن العشرين ص/ 3(

 35، ص/2) أخبار مكة ، ج/ 4(

 33، ص/ 3) البداية والنهاية البن كثري، ج/ 5(

 65) الرحيق املختوم ملباركفوري، دار املؤيد، ص/  6(
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خذ السَِّويق واملاء، ويذهب إىل غار حراء يف جبل النور على مبعدة حنو ميلني من 
ع ذراع من ذراع  مكة ـ وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثالثة أر
 احلديد ـ فيقيم فيه شهر رمضان، ويقضي وقته يف العبادة والتفكري فيما حوله من

  )1(" مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة
   غار ثور

يوم هاجراً من مكة  وصاحبه أبو بكر الصديق  وهو الغار الذي جلأ إليه 
وقد بني واختبأ يف حىت توقف طلب قريش هلما واقتفاؤهم ألثرمها فغادراه إىل املدينة 

  :   واقعة غار ثور يف القرآن الكرمي حيث يقول هللا  هللا 

    
   

   
    
    

     
   
  

   
   
   
   

    
    )2(   

كم عن مكة املكرمة يف اجلهة اجلنوبية من   4ويقع هذا الغار على بعد 
م ،  1.25م من سطح البحر، وارتفاعها  748املسجد احلرام، وارتفاعه حوايل 

به يف جهة الغرب الذي دخل منه النيب    . وصاحبه  و
  عرفة

كم سطحها   20هي بقعة من األرض الفضاء يف شرق مكة على بعد 
حتها حنو ألف مرت مربع ، تقام فيه أهم مناسك احلج وقوف عرف مستوى ، ومسا

                                                 
 50) نفس املرجع، ص/  1(

 40وبة ، رقم اآلية/ ) سورة الت 2(
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يف يوم التاسع من شهر ذي احلجة، وتنصب خيام احلجاج فيه ، وجبواره جبل صغري 
مرت يصعد إليه على حجر  30مرت ، وارتفاعه  300يسمى جبل الرمحة، طوله 

حلجر مساحته  بعا ويف مرت مر  20مدرج كالسلم، وأعلى هذا اجلبل سطح مبلط 
مصطبة طوهلا سبعة أمتار وارتفاعها مرت ونصف يف ركنها الغريب عمود مربع ارتفاعه 

  أربعة أمتار وعرضه مرتان . 
    المزدلفة

أحد مشاعر احلج، بني مىن وعرفة، يفيض احلاج إليها ليلة عشر من ذي 
 ثبريجبل احلجة فيصلي فيه املغرب والعشاء قصرًا ومجعاً، وحدودها من الشمال 

ووادي وبعض ر النصع وثبري األحدب ومفجر مزدلفة، ومن اجلنوب جبل مكس
ة، ومن الشرق ف، ومن الغرب وادي حمسر وعليه عالمات تنص بنهاية مزدلضب

ا،  املأزمان وريع املرار وقسم من ثبري النصع، وتسمى املزدلفة مجعًا الجتماع الناس 
    وفيها املشعر احلرام املذكور يف القرآن : 

    
    

   
   
   
  

    
  

    )1( ومنها يسن ،
  )2(أن يلتقط اجلمار.  جلحجا ل

   منى 
تيها احلجاج  أحد مشاعر احلج، وتقع يف طريق مكة وهي بلدة مستطيلة، 
ا بعد املبيت مبزدلفة، وفيه مجرات الثالثة ، مجرة  تو يوم الثامن من ذي احلجة مث 

مرتًا مجرة الثانية أو الوسطى مث بعده  150العقبة يرجم يف صباح العيد ويليه بعد 

                                                 
 198) سورة البقرة، رقم اآلية/  1(

 266) معجم معامل مكة التارخيية واألثرية ، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة، ص/ 2(
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ومسجد املرسالت، ومسجد  جلمرة الثالثة أو الصغرى، وفيه مسجد اخليفا
  )1(الكبش.

 المدينة المنورة
ا بطريق مزفت مير بوادي  تقع املدينة املنورة مشال مكة املكرمة وترتبط 

كم ، كما أقيم طريق بستة مسارات يربط املدينة مبكة   460الصفراء وطوله حوايل 
  اس كثرياً وذلل هلم املصائب. كم وقد أراح الن  418وطوله 

جلمال قبل أن  وكانت الطريق من مكة إىل املدينة إحدى عشرة مرحلة 
يعرف الناس السيارات وميكثون يف سريها أحد عشر يوما بلياليها أما اليوم فال 

  تتجاوز املسافة أربع ساعات أو تزيد قليًال.
ريخ ومعامل: " وتبعد عن    430مكة املكرمة ويقول صاحب كتاب املدينة 

كم، وأقرب املوائي إليها   150كم مشاًال ، كما تبعد عن شاطئ البحر خبط مستقيم 
  )2(كم . "   220ميناء يبنع البحر الذي يقع يف اجلهة الغربية منها على بعد 

 300ميًال، وعن مكة  130يقول حافظ وهبة :" تبعد املدينة عن ينبع 
م، و إلبل يف عشرة أ   . )3(لسيارة يف حنو ثالثني ساعة " ميل تقطع 

قول حافظ وهبة يتعلق يف القرن العشرين وهذه املسافة تقطع يف أربع 
  ساعات على األكثر.

    كي الموقع الفل
 –ْ◌  24 درجة وخط العرض  ْ 39 –ْ◌  36تقع املدينة على خط الطول 

  مرتاً .  625 درجة ، وترتفع عن سطح البحر حبوايل  ْ 28
  ْ 39تار حممد بلول : " تقع املدينة املنور على خط طول يقول الدكتور خم

نية واحدة، وعلى خط عرض  36درجة ، و   5دقيقة و  28 و  ْ 24دقيقة و
   )4(مرت "  639و  597نواٍن، وترتفع عن سطح البحر بني 

                                                 
 . 167، وتذكار احلجاز، ص/ 292) معجم معامل مكة التارخيية واألثرية، ص/  1(

ريخ ومعامل، مركز حبوث ودراسات ا 2(  .7ملدينة املنورة، ص/ ) املدينة املنورة 

 21) املدينة املنورة درة املدائن، ص/  3(

 ) نفس املرجع 4(
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  حدود المدینة 
يبني الدكتور خمتار بلول حدود املدينة ، حيث يقول : " حيتضن املدينة 

ن، من اجلنوب جبل عري وحياذيه وادي العقيق ملسافة بسيطة، مث ينحين جبال ن وواد
جتاه الشمال ليصبح ممتدًا غرب املدينة املنورة، ومن الشمال جبل أحد  هذا الوادي 
ووادي قناة الذي مير مبحاذاة سيد الشهداء، وخيرتق املدينة املنورة ماراً بوسطها وادي 

ىل الشمال، ويسمى وادي أيب جيدة، ويلتقي مع وادي بطحان ممتدًا من اجلنوب إ
ا فيحدها احلرة  سفل املدينة يف اجلانب الشمال، أما شرق املدينة املنورة وغر العقيق 

   )1(الشرقية واحلرة الغربية." 
  أودیة المدینة

  حييط املدينة اليوم ثالثة أودية هي : 
 وآخره يف ذي احلليفة : ويسمى أعاله النقيع ووسطه احلسا  وادي العقيق

كم. وتنتشر البساتني على جانبيه   150عقيق املدينة، ويزيد طوله على 
لطوب واألمسنت بدال من اللنب والطني وقد  وأخذ الناس يبنون املساكن 
أخذت املزارع تضمحل نظرًا  لقلة املياه يف هذا الوادي بعد أن كان يف يوم 

م حلة خضراء وقد حظي بتغىن ال ء وصارت للعقيق من األ شعراء واألد
م الدولة األموية والعباسية.   شهرة يف التاريخ خاصة يف أ

 يت من احلرة جنويب املدينة ويشق املدينة مع وادي بطحان : وهذا الوادي 
وسطها وقد مسي " أبو جيده " وقد أسس يف أعاله سد بطحان حلجز املياه 

ر ، وكان السيل يسري يف ه ذا الوادي بني البساتني من لتستفيد منها آ
لعقيق يف أسفل املدينة وبعد أن أقيم  ن والسيح وجيتمع  النخيل يف قباء وقر
السيد عملت يف الوادي صهاريج ضخمة ليسري منها الفائض من السيل عرب 
ت  السد ومت دفن وادي " أبو جيدة" وأقيمت العمارات الضخمة به ومل 

  . السيل منذ أكثر من مخسني عاماً 

                                                 
 ) نفس املرجع 1(
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 يت املدينة من جهة الشرق أي من جهة العاقول، وادي قناة : وهذا الوادي 
نشاء سد العاقول فحجزتت املياه لتكون  وقد قامت احلكومة السعودية 

  حبرية العاقول اليت ميكث فيها املاء إذا أيت مدة تزيد على بضعة أشهر.
  مناخ المدینة المنورة 

جاف، وصيفها طويل حار، بينما شتاؤها  مناخ املدينة املنورة صحراوي قاري
م املطرية.   قصرية تتخلله بعض األ

ح مشالية غربية صيفاً، وجنوبية غربية شتاء وربيعاً، بينما  ب على املدينة ر و
نواعها املختلفة يف فصل اخلريف، ومتوسط سرعتها السنوي  ح الشمالية  تسود الر

حاً   10.4   هادئًة. كيلومرت يف الساعة، وتعد ر
درجة مئوية  50 – 30ويتميز مناخ املدينة بدرجات حرارة عالية ترتاوح بني 

ا  25- 10يف الصيف، وبني  درجة مئوية يف الشتاء، وتصل احلرارة إىل أعلى معدال
  يف الفرتة من يونيو إىل سبتمرب ، وتنزل معظم األمطار من نوفمرب إىل إبريل. 

لتفصيل ، حيث يقول:وقد بني الدكتور خمتار بلول درجا " خيتلف ت احلرارة 
لتقريب ما    )1( يلي: " متوسط درجات احلرارة من فصل آلخر، وهي حبسب الشهور 

  درجة  الشهر  درجة الشهر درجة الشهر
  م35  سبتمرب  م32 مايو م16 يناير
  م 28  أكتوبر  م35 يونيو م21 فرباير
  م 22  نوفمرب  م35 يوليو م25 مارس
  م 19  ديسمرب  37 أغسطس 27 إبريل

  سكان المدینة المنورة  
يتفق املؤرخون على أن أول من سكن املدينة املنورة قوم يثرب بن عبيل بن 

مسهم ( يثرب) ، وقد استقر  عوض بن آدم بن سام بن نوح  ، وعرفت فيما بعد 

                                                 
 ) نفس املرجع 1(
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ا حينًا من الدهر، إىل أن قدم إليها العماليق العتاه الذين أرسل إلي هم موسى قومه 
  )1(جنداً من بين إسرائيل فقتلوهم . 

ونظرًا للموقع اجلغرايف للمدينة املنورة وكثرة مياهها اجلوفية وخصوبة أرضها 
فقد جعلها ذلك حمط أنظار القوافل التجارية اليت تعرب أرض اجلزيرة العربية يف رحلة 

ملدينة املنورة ف طاب لبعضهم املقام الشتاء والصيف. وكانت قوافل اليهود متر وحتط 
ا، فسكنها بعضهم ، وجعلها مقرًا لعمله وجتارته،  فيها ملا ملسوه من طيب احلياة 
ً مهما لليهود بني الشمال واجلنوب، مث هاجر إليها  وأصبحت املدينة املنورة مركزاً جتار
 بعض القبائل األوس واخلزرج ، الذين أصبحت هلم الغلبة فيها، بعد ما قتل أبو جبيلة

ملدينة املنورة.     )2(من ولد جفنة بن عمرو بن عامر وجهاء ورؤساء اليهود 
كانت املدينة املنورة يف ذلك الوقت عبارات عن جتمعات سكانية صغرية 

ا ترابط، وتشري بعض املصادر التارخيية إىل نشوب العديد م ن احلروب بني ليس 
حماولة استقالهلم يف جتمعات سيما بعد قدوم اليهود إليها، و تلك التجمعات ، وال

م، واهليمنة على النشاط التجاري.    خاصة 
ومن أهم القبائل اليهودية اليت طابت هلا اإلقامة يف املدينة قبائل بنو قينقاع، 

  وبنو النضري، وبنو قريظة، فضالً عن عدة قبائل أخرى أصغر حجماً منها.
، وملا )3(نسمةألف  15- 12ويقدر عدد السكان قبيل اإلسالم ما بني 

هاجر املسلمون من مكة إىل املدينة فزادت عدد السكان ، فقد أسلم أهلها ووفد 
إليها جمموعات قبلية وأفراد من مكة والبادية وجزيرة العربية وخارج اجلزيرة ، فقدرت 

ا أما وفاة الرسول    ألفاً.   30عدد سكا
وب والفتوحات، مث يف العهد الراشدي خرجت جمموعات كبرية منها إىل حر 

، ويف  )4(فنقص عدد السكان عدة آالف. مث ازدادت يف العهد األموي مرة أخرى. 
  )1( ألف نسمة " 20.000سكان املدينة املنورة بنحو ه قدر جون كني  1294سنة 

                                                 
ريخ املدينة ، للشيخ قطب الدين، جامعة إدنرية، 1(  .7-6م ، ص/  1985) 

 28) املدينة املنورة درة املدائن، ص/  2(

ريخ ومعامل ، ص/ 3(  9 ) املدينة املنورة 

 ) نفس املرجع. 4(



  
113  

  

  

يقول حافظ وهبة عن سكان املدينة يف القرن العشرين: " تبلغ سكان املدينة 
ا قبل احلرب العظمي بعد اتصال السكة احلديدية عشرين ألفًا نسمة، وقد بلغ سكا

   )2(ألفاً، ولكن مصائب احلروب أقفرت املدينة من السكان ومن العمران"  80ا 
وخالف هذا الرأي د. خمتار بلول يف كتابه، حيث يقول : " بلغ عدد سكان 

  )3(املدينة يف بداية القرن العشرين، حوايل تسعني ألف نسمة" 
ب اجمليدي ، وظهرت املباين فخرج العمران  عن السور القدمي من جهة 

  )4(العالية، ووصل العمران إىل جبل سلع حىت كاد يصل إىل جبل أحد . 
ا يزداد بشكل  1344مع بداية العهد السعودي عام  ه بدأ عدد سكا

   )5(ألف نسمة.  137إىل  1971تدرجيي ووصل العدد يف عام 

ا  وحاليًا شهدت املدينة املنورة تطورًا وازدهارًا كبرية، وتضاعف عدد سكا
م ستمائة ومثانية  1992- ه  1413عدة أضعاف، فبلغ حسب إحصاءات عام 

  )6(م إىل تسعمائة ألف نسمة تقريباً.  1999آالف نسمة، مث يف عام 
  أسماء المدینة المنورة 

إىل مائة للمدينة املنورة أمساء كثرية تدل على مكانتها العالية، أوصلها بعضهم 
ر الصحيحة ستة هي :    اسم غري أن األمساء اليت وردت يف اآل

هذا االسم، ووجه  : وهو امسها يف اجلاهلية، وقد غّري رسول هللا  يثرب .1
ى الرسول استخدامه بعد اإلسالم. املسلمني إىل عدم  عن تسمية  وقد 

يف اللوم وثرب يثرب ، ملا فيه من التثريب وهو التعبري واالستقصاء باملدينة 

                                                                                                                                
 . 35) سكان املدينة املنورة، حملمد شوقي مكي، ص/  1(

 27) جزيرة العرب يف القرن العشرين، ص/  2(

 154) درة املدائن، ص/  3(

ت طيبـــة حبـــث 274ه، ص/  1413، 499، عـــدد 54) جملـــة املنهـــل، حســـن الصـــرييف، جملـــد،  4( . وانظـــر ذكـــر
رة، مكتبة   .196ه، ص/ 1370، ص/ 1الفقية، ط/حول أسرار احلج والز

ريخ، ص/  5(  9) املدينة املنورة معامل و

 ) نفس املرجع 6(
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: قبح عليه فعله ورمبا أخذ من الثرب وهو الفساد أو لكراهة  عليه تثريباً 
لذنب    .)1(التثريب وهو املؤاخذة 

: وهو االسم الذي اشتهرت به بعد اهلجرة، وقد ورد يف القرآن املدينة .2
 الكرمي واحلديث الشريف عدة مرة. 

، عن جابر بن مسرة قال  : وهو االسم الذي أطلق عليها رسول هللا  طابة .3
  )2(] ةابَ ة طَ نَ یْ دِ المَ  يَ مِّ ى سُ الَ عَ هللا تَ  نَّ إِ يقول: [  مسعت رسول هللا 

بت  : وهو االسم الذي أطلق عليها رسول هللا  طيبة .4  . عن زيد بن 
ي قِ نْ تَ ا مَ كَ  ثَ بُ ي الخُ قِ نْ ا تَ مَ نِّ إِ ة وَ نَ یْ دِ ي المَ نِ عْ ة یَ بَ یِّ ا طَ ھَ نَّ إِ قال : [  عن النيب 

ديَنِة قاِفالً  عن ابُن ُعَمر: ما طََلَع الّنِيبّ ، و  )3(] ةضَّ ث الفِ بُ ار خُ النَّ 
َ
َعَلى امل

 )4(] یا َطیبَةُ یا َسیّدَةَ البُلدانِ [ ِمن َسَفٍر َقّط إّال قاَل: 

    :: ورد يف القرآن الكرمي يف قوله  الدار .5
  
  

   
     )5(  

   :: ورد يف القرآن الكرمي يف قوله اإلميان .6
  
  

   
     )6(  

  :    ، قال  أرض هللا .7

  
   

    

                                                 
ريخ العرب  ؛ 182/، ص 4/علي ،جلريخ العرب قبل اإلسالم )  1(  .536/، صلساملدراسات يف 

 .1385) صحيح مسلم، ح/  2(

 2454) نفس املرجع، ح/ 3(

 2/662/1773صحيح البخارّي: )  4(

 9سورة احلشر رقم اآلية/  ) 5(

 ) نفس املرجع 6(
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   )1(، . واملراد به املدينة)2(   

البارة ، واحلرم ، ومدخل صدق ، " خرى للمدينة املنورة : ومن األمساء األ
، والعذراء ،  والناجية ، واهلذراء ، واحلبيبة ، ودار السنة ، وقرية األنصار ، والفاضحة

واملباركة ، واحلصينة ، واملقدَّسة ، واملختارة ، واملرزوقة وطيبة وطابة ، املسكينة احملبة، 
  . )4( امساً...اخل 94وذكر بعض املؤرخني ان هلا  )3("احملبورة احملببة

ِللَمدینَِة َعَشَرةُ أسماٍء، ِھَي: [: وعن زيد بن أسلم قال : قال النيب 

   )5(] یبَةُ، وطابَةُ، وِمسكینَةُ، وَجباٌر، وَمحبوَرةُ، ویَندَدُ، ویَثِربُ الَمدینَةُ، وطَ 
وذكر حممد عبداملعبود أمساء كثرية منها : " البارة ، الربة ، البحرة ، البالط، 

، اجلبارة، احلرم ، دار السنة، دار السالم، دار الفتح، دار اهلجرة،  بيت الرسول 
  )  ")6صدق، مدينة الرسول  سيدة البلدان، الشافية، مدخل

  خصائص المدینة المنورة  
اكتسب املدينة املنورة مكانة عظيمة يف السنة املطهرة ومآثر عديدة بعد 

ر وبعض املصادر التارخيية  هجرة الرسول  إليها، وترد يف كتب األحاديث واآل
إلجياز .    فضائل عديدة للمدينة املنورة وأهلها، ونذكر بعض منها 

الة املسجد النبوي الشريف الذي تفضل الصالة فيه ألف ص افيه .1
 عن النيب  فيما سواه عدا املسجد احلرام، كما روي ابن عباس 

َصَالةٌ فِیِھ أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالةٍ فِیَما ِسَواهُ ِمَن اْلَمَساِجِد، يقول: [

  )7(  ] إِالَّ َمْسِجدَ اْلَكْعبَةِ 

                                                 
 97) سورة النساء، رقم اآلية/  1(

 10، ص/ 1) وفاء الوفا، للسمهودي، ج/ 2(

 .83، ص/ 5، معجم البلدان، مادة يثرب، ج/30) أحسن التقاسيم ، ص/  3(

  .  83/، ص 5/، ج معجم البلدانقوت ، )  4(

ريـــخ املدينـــة، بعـــد هـــذا  1/103ّبة: يريـــخ املدينـــة البـــن شـــ)  5( ـــة أمســـاء وذكـــر صـــاحب  ، جـــاء يف احلـــديث مثاني
دار " و " اإلميــان" .مث احلديث حديثاً آخر عن عبدهللا بن جعفر بن أيب طالب وفيه امســان آخــران للمدينــة، مهــا : " الــ

 .031، ص/1ديث األول أم ال" . ج/: " فاهلل أعلم أمها متام العشرة األمساء اليت يف احلقال بعده

ريخ املدينة املنورة ( األردية)، حممد عبداملعبود، املكتبة احلبيب راولبندي، ص/  6(  (47. 

 1396، ح/ 1014، ص/ 2) صحيح مسلم، ج/ 7(
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ض اجلنة، .2 :  كما جاء يف حديث أيب هريرة   فيها روضة من ر
َما بَْیَن بَْیتِي َوِمْنبَِري [قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  )1(.  ]َرْوَضةٌ ِمْن ِریَاِض الَجنَِّة، َوِمْنبَِري َعلَى َحْوِضي

 عودومن فضائل املدينة النبوية أن هللا تعاىل طهرها من الشرك، فلن ي .3
ذن هللا تعاىل ، كما جاء يف حديث عباس بن عبداملطلب إليها أبداً 

 ] َهللاِ  ولَ سُ رَ  عَ مَ  تُ جْ رَ : خَ  الَ ب قَ لِ طَّ د المُ بْ عَ  اس بنِ بَّ العَ  نْ ع   

ى فِ ة وَ رَ یْ زِ ه الجَ ذِ ھَ  هَ زَ نَ  هللاَ  نَّ : إِ  الَ قَ ا فَ ھَ یْ لَ فت إِ التَ ة ، فَ نَ یْ دِ المَ  نَّ مِ 
  )2(.  ] كرْ ن الشِ ة مِ نَ یْ دِ المَ  هِ ذِ ھَ  لَ ھْ هللا أَ  رأَ بَ  دْ قَ : لَ  ظِ فْ لَ 

 ا . َال ذَ ى كَ لَ ا إِ ذَ ن كَ مِ  مٌ رَ ة حَ نَ یْ دِ المَ  [ :قال عن النيب  عن أنس .4

 ھِ یْ لَ عَ ا فَ ثً دَ ا حَ ھَ یْ ث فِ دَ حْ أَ  نْ مِ  ثٌ دَ ا حَ ھَ یْ فِ  ثُ دُ حْ  یَ َال ا وَ ھَ رَ جَ شَ  عُ طَ قْ یَ 
 )3(]ن یْ عِ مَ جْ أَ  اِس النَّ وَ  ةِ كَ ئِ الَ المَ وَ  هللاِ  نةُ عْ لَ 

، وكان ذلك سنة تسع من  حترميها كان على لسان رسول هللا  .5
اهلجرة، بعد غزوة خيرب، أما مكة ، فتحرميها على لسان نيب هللا 

 ، عن أنس بن مالك  كما جاء يف حديث النيب .  إبراهيم 
ُم َما بَْیَن َجبَلَْیَھا: [يقول : قال رسول  ، ِمثَْل َما اللَُّھمَّ إِنِّي أَُحّرِ

ِھْم َوَصاِعِھمْ  َم بِِھ إِْبَراِھیُم َمكَّةَ، اللَُّھمَّ بَاِرْك لَُھْم فِي ُمدِّ   )4(] َحرَّ

عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول املدينة حرٌم آمن، مثل مكة :  .6
، وحرمها ما بني )5(] نٌ ٌم آمِ رَ ا حَ ھَ نْ إِ [بيده إىل املدينة فقال  هللا 

ً جبالن : البتيها ، ومها احلّر ً، وحيدها مشاًال وجنو ن ، شرقًا وغر
ً، ويقال مشاًل جبل ثوٍر، وهو  جبل أحد مشاًال ، وجبل عٍري جنو

 جبل صغري خلف أحٍد. 

                                                 
 .7335، ح/ 105، ص/ 9) صحيح البخاري، ج/ 1(

 ،  38208، ح/281، ص/ 35). جامع األحاديث جلالل الدين السيوطي، ج/ 2(

 1768ح/  ) املرجع السابق، 3(

 .  5425ح/  76، ص/ 7) نفس املرجع، ج/ 4(

 1374) صحيح مسلم، ح/  5(
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لربكة : عن أيب هريرة  دعاء النيب   .7 : [  أن النيب  للمدينة 
 عَ فَ رَ ة وَ لَ بْ القِ  لَ بَ قْ تَ اسْ ، فَ ھُ عَ مَ  تُ جْ رَ خَ ة وَ نَ یْ دِ المَ  ةِ یَ احِ ى نَ لَ إِ  جَ رَ خَ 
َ نِّ ى إِ تَّ حَ  ھِ یْ دَ یَ   نّ اللھم إِ : [ الَ قَ  مَّ ، ثَ ]ھِ بِ كَ نْ مَ  تَ حْ ا تَ اض مَ یَ ى بِ رَ ي َأل
ك ولُ سُ رَ وَ  كَ یُّ بِ ا نَ نَ أَ ة وَ كَ مَ  لِ ھْ َألَ  اكَ عَ ك دَ لُ یْ لِ خَ ك وَ یْ بِ نَ  مَ یْ اھِ رَ بْ إِ 
م ھِ لِ یْ لِ قَ م وَ ھِ اعِ صَ م وَ ھِ دْ مَ  يم فِ ھُ لَ  كْ ارِ ة اللھم بَ نَ یْ دِ المَ  لِ ھْ ِألَ  وكَ عُ دْ أَ 
اھنا ن ھَ م مِ ھُ قْ زُ اللھم ارْ  كةَ مَ  لِ ھْ ِألَ  تَ كَ ارَ ا بَ ى مَ عفِ م ضَ ھِ رِ یْ ثِ كَ وَ 

 وءٍ سُ م بِ ھُ ادَ رَ أَ  نْ ا اللھم مَ ھَ لَّ كُ  ضَ رْ ى األَ احِ وَ ى نَ لَ إَ  ارَ شَ أَ وھاھنا وَ 
  )1(]اءى المَ ح فِ ملْ الِ  وبُ ذُ ا یَ مَ كَ  ھُ أذبْ فَ 

عن موسى بن حممد بن إبراهيم بن ء عنها: بنقل الو دعاء النيب  .8
املدينة وعك فيها  احلارث عن أبيه قال : ملا قدم رسول هللا  

أصحابه ، وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة ، فجلس رسول هللا  
   ، لنيات ثال على املنرب ، فقال :  أيها الناس إمنا األعمال 

جرته إىل هللا ورسوله ، ومن  فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فه
كانت هجرته إىل دنيا يطلبها أو امرأة خيطبها فإن هجرته إىل ما 

ا ، ثً َال اء ثَ بَ ا الوَ نَّ ل عَ قُ اللھم انْ [ رفع يديه ، فقال :   هاجر إليه ، مث

اء دَ وْ سَ  وزَ جُ ا عَ ذَ إِ ى فَ مَ الحُ ة بِ لَ یْ اللَ  هِ ذِ ھَ  تَ یْ تَ : أَ  الَ قَ  حَ بَ صْ ا أَ مَّ لَ فَ 
ا یھَ رى فِ ا تَ مَ ى فَ مَ الحُ  هِ ذِ ال : ھَ قَ ا ، فَ ھَ بِ  اءَ جَ  يالذِ  دِ یَ  ية فِ بلبَ مَ 
قدمنا املدينة وهي  :عن عائشة قالت ، )2(] ما لخَ ھَ وْ لُ عَ اجْ  تُ لْ قُ فَ 

شكوى  وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بالل فلما رأى رسول هللا 
 دَّ شَ أَ  وْ ة أَ كَّ مَ  تَ بْ بَ ا حَ مَ ة كَ نَ یْ دِ مَ ا النَ یْ لَ ب إِ بِّ اللھم حَ [أصحابه قال 

ى لَ ا إِ اھَ مَ ل حَ وِّ حَ ا وَ ھَ دِّ مَ ا وَ ھَ اعِ ي صَ ا فِ نَ ارك لَ بَ ا وَ ححھَ صَ وَ 
  )3(]ةحفَ الجَ 

لة، : أقبل رسول هللا  .9  االستشفاء برتاب املدينة: يف رواية البن ز
من غزاة غزاها، فلما دخل املدينة أمسك بعض أصحابه على أنفه 

ا، فقال  ھا نَّ إِ نة وَ مِ ؤْ ھا لمُ تَ بَ رْ ن تَ ه إِ دِ یَ ي بِ سِ فْ نَ  يْ الذِ وَ : [  من ترا

                                                 
 1395) نفس املرجع، ح/ 1(

 313303، ح/ 379، ص/ 28) جامع األحاديث، مسند عمر بن اخلطاب، ج/ 2(

 1003) صحيح مسلم، ح/  3(
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ئ فِ طْ ة یُ نَ یْ دِ المَ  ارُ بَ غُ ] و يف رواية أخرى [امذَ ن الجَ اء مِ فَ شِ لَ 

 . )1(]امذَ الجَ 

ُ َعْنھُ أَنَّ النَّبِيَّ للمدينة: [ حب النيب  .10 َعْن أَنٍَس َرِضَي اہللَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكاَن إِ  ذَا قَِدَم ِمْن َسفٍَر فَنََظَر إِلَى ُجدَُراِت َصلَّى اہللَّ
َكَھا ِمْن ُحبَِّھا   )2(] اْلَمِدینَِة أَْوَضَع َراِحلَتَھُ َوإِْن َكاَن َعلَى دَابٍَّة َحرَّ

إبراهيم بن سعد الدجال ال يدخل يف املدينة كما يف حديث  .11
عن النيب صلى هللا عليه و سلم  عن أبيه عن جده عن أيب بكرة 

ة عَ بْ سَ  ذْ ئِ مَ وْ ھا یَ ال لَ جَ یح الدَّ سِ المَ  عبَ ة رَ نَ یْ دِ المَ  لُ خُ دْ  یَ َال  [:قال

: قال قال ن أيب هريرة ع، و )3(] انكَ لَ مَ  ابٍ بَ  لِّ كُ ى لَ اب عَ وَ بْ أَ 
 َال ون وَ اعُ ھا الطَّ لُ خُ دْ  یَ ة َال كَ ئِ َال ة مَ نَ یْ مدِ الَ  ابِ قَ نْ ى أَ لَ عَ [ رسول هللا 

  )4(] الجَ الدَّ 

جاء قال :  عن جابر اخلبث، كما يف حديث  املدينة تنفي .12
أعرايب النيب صلى هللا عليه و سلم فبايعه على اإلسالم فجاء من الغد 

ي فِ نْ تَ  رِ یْ الكِ ة كَ نَ یْ دِ المَ [ حمموما فقال أقلين فأىب ثالث مرات فقال 

  )5(] اھَ بِ یْ ع طِ صَ نْ یَ ا وَ ھَ ثِ بْ خُ 

ورة فضيلة ونعمة  فضل املوت يف املدينة ، املوت يف املدينة املن .13
اللھم أنه قال : [  كبرية ولذلك روي عن عمر بن اخلطاب 

 ) [)6كَ لِ وْ سُ د رَ لَ ي بَ ي فِ تِ وْ ل مَ عَ اجْ وَ  كَ لِ یْ بِ ي سَ ة فِ ادَ ھَ ي شَ نِ قْ زُ ارْ 

                                                 
 400،ص/ 4) فيض القدير، لعبدالرؤوف املناوي، ج/ 1(

 8861) صحيح البخاري ، ح/  2(

 1780) نفس املرجع، ح/ 3(

 1781) نفس املرجع، ح/  4(

 1784) نفس املرجع، ح/  5(

 1791) نفس املرجع، ح/  6(
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 وتَ مُ یَ  نْ أَ  اعَ طَ تَ سْ اِ  نْ مَ [ قال : قال رسول هللا    عن ابن عمرو 

 .)1(] اھَ وت بِ مُ یَ  نْ مَ لِ  عُ فَ شْ أَ ي نِ إِ ا فَ ھَ بِ  تْ مُ یَ لْ فَ  ةِ نَ یْ دِ المَ بِ 

عبد هللا بن  عن املدينة حرم مثل مكة كما يف حديث النيب  .14
 تُ مْ رَ حَ ھا وَ ا لَ عَ دَ كة وَ مَ  مرَ م حَ یْ اھِ رَ بْ إِ  نَّ أَ  [  عن النيب زيد 

ا ھَ اعِ صَ ا وَ ھَ دِّ ي مُ ا فِ ھَ لَ  تُ وْ عَ دَ ة وَ كَ مَ  مَ یْ اھِ رَ بْ إِ  مَ رَّ ا حَ مَ ة كَ نَ یْ دِ المَ 
  )2(] كةَ مَ م لِ َال السَّ  ھِ یْ لَ عَ  مَ یْ اھِ رَ بْ ا إِ عَ ا دَ مَ  لَ ثْ مِ 

مسى هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي أهل املدينة املنورة  .15
    :ألنصار حيث يقول هللا 
 

  
 

 
 

 
  

  
  
   
  

 
  

   
 

    )3(  وكان
قال : قال رسول  حيبهم ويدعو هلم، فعن زيد بن أرقم  الرسول 

 اِء◌ِ نَ بْ أَ  اءِ نَ بْ أَ وَ  ارِ صَ نْ األَ  اءِ نَ بْ ِألَ ، وَ ارِ صَ نْ ْألَ ر لِ فِ اللھم اغْ : [  هللا 

ن وقفوا جبانب رسول هللا  )4(] ار صَ نْ األَ  وكفى األنصار شرفًا 

                                                 
 3917) سنن الرتمذي ، ح/  1(

 2022) صحيح البخاري، ح/ 2(

 100) سورة التوبة ، رقم اآلية/  3(

 4623) املرجع السابق،  ح/   4(
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ونصروه، وعزروه وأّيدوه ، ووقروه، وأحبوه، وأحبهم، واتبعوا النور 
  .  الذي أنزل معه، وأصبحوا يعرفون جبريان رسول هللا 

املدينة العظيمة من منزلة كبرية يف نفس رسول من كل ما سبق يتبني ما هلذه 
من حب وإيثار، ولذلك كانت قلوب املسلمني دائمًا مرتبطة  وما يكنه هلا  هللا 

م واليت  ذه البلدة الطاهرة اليت تضم جسد رسول البشرية وهادي األ مبكة املكرمة و
يمًا من مراكز نصرته وآوته وكانت على امتداد عصور التاريخ اإلسالمي مركزا عظ

زر إليها كلما حفت به األخطار وكثر  القوة وكيف ال ؟ وهي مأزر اإلميان اليت 
خصومه ولذلك فما من مسلم على وجه األرض أينما كان إال ويف نفسه شوق 

بل وهناك أمنية يف قلب كل مؤمن على امتداد عصور  وحنني إىل مدينة املصطفى 
ملدينة يف يوم من التاريخ ختتلج يف نفسه حيثما يعي ش أال وهي اإلقامة والسكن 

م وهذه من أمنيات حياته. فسكينة املدينة وهدوؤها واستقرارها وروحانيتها تعظم  األ
ا واختلطت حمبتها بدمه وروحه.   عن الوصف وال يعرف ذلك إال من عاش 

  المدینة المنورة عبر العصور 
ريخ تباينت اآلراء واملصادر حول نشأة املدينة ا ملنورة، حىت قرنت بعضها 

ألساطري واخلرافات، وسنورد هنا ما يكاد يكون موضع اتفاق فيما  هذه النشأة 
بينها، فلم تكن للمدينة املنورة قبل اهلجرة النبوية صفة املدينة احلضرية املتكاملة سواء 
ط من حيث الرتكيبية السكانية، أو من حيث النسيج العمراين الذي افتقر للرتاب

املدين، وكانت املدينة املنورة عبارة عن جمموعة من الواحات اليت تتخللها الينابيع 
والعيون املائية، وشكل وجود املاء الصاحل للزراعة العنصر األساسي لتشكيل جمتمع 
املدينة املنورة يف شكل جمتمع زراعي، كان سببًا يف االستقرار السكاين واحلضري، لذا  

اجر إليها، وتقطنها كان وجود املاء من أ هم العوامل اليت جعلت الكثري من األمم 
  وتعيش فيها قبل اهلجرة. 

  أول من سكنھا
ن أول من سكن املدينة املنورة قوم يثرب بن عبيل بن عوض  اتفق املؤرخون 

مسهم " يثرب" ، وقد استقر قومه  بن آدم بن سام بن نوح  ، وعرفت فيما بعد 
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إىل أن قدم إليها العماليق العتاة الذين أرسل إليهم موسى جنداً ا حينًا من الدهر، 
  )1(من بين إسرائيل فقتلوهم. 

ونظرًا للموقع اجلغرايف للمدينة املنورة وكثرة املياه اجلوفية فيها ، فقد جعلها 
حمط أنظار القوافل التجارية اليت كانت تعرب أرض اجلزيرة العربية يف رحلة الشتاء 

لتجارة، والصيف. وكان  اليهود الذين يسكنون بالد الشام واليمن، من أمهر الناس 
ملدينة املنورة فطاب لبعضهم املقام فيها فسكنها بعضهم،  فكانت قوافلهم متر وحتط 
ً مهمًا لليهود بني  وجعلها مقرًا لعمله وجتارته، وأصبحت املدينة املنورة مركزًا جتار

  الشمال واجلنوب. 
م ومن بينها بنو عمرو  455عض القبائل العربية حوايل عام مث هاجر إليها ب

  بن ثعلبة ( األوس واخلزرج) الذين أصحبت هلم الغلبة فيها.
ومن أهم القبائل اليهودية اليت سكنت يف املدينة ، قبائل بنو قينقاع، وبنو 

  النضري، وبنو قريظة. 
    المدینة المنورة في عھد الرسول 

دينة املنورة يف الثاين عشر من ربيع األول من السنة إىل امل وصل رسول هللا 
م ، ومعه  622األوىل للهجرة املوافق الرابع والعشرين من شهر سبتمرب سنة 

  .  الصحايب اجلليل أبوبكر الصديق 
لدعاء والتهليل  وصاحبه  استقبل النيب  أفضل استقبال وأمجل ترحاب 

وسعادة غمرت قلوب اجلميع، وقد استقبله  والتكبري واألهازيج، وكان دخوله فرحاً 
لنشيد الذي مطلعه:    أهل املدينة املنورة من األنصار ويف مقدمتهم بنات النجار 

 طلع البدر علينا
  

 من ثنّيات الوداع 
  

 وجب الشكر علينا
  

 )2(ما دعا هلل داع  
  

                                                 
ريــخ املدينــة، للشــيخ قطــب الــدين، 1( ،  8-6، ص/  1985حتقيــق عبــدهللا عبــدالعزيز إدريــس، جامعــة إدنــربة،  ) 

ض،   . 27، املدينة درة املدائن، ص/ 1996املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الر

ريــــخ دار هجــــرة املخ 34) املدينــــة درة املــــدائن ، ص/  2( جــــة النفــــوس واألســــرار يف  تــــار، عبــــدهللا بــــن ، نقــــًال مــــن 
. البدايــة والنهايــة البــن كثــري الدمشــقي، ط / 13، ورقــة رقــم  13عبــدامللك املرجــاين، خمطــوط مبكتبــة احلــرم املكــي بــرقم 

 .583، ص/ 2ه ، ج/ 1418دار الفكر ، بريوت لبنان، 
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حلياة وتشع بنور احلضارة اإلسالمية، فبمج رد أن تظل املدينة املنورة تنبض 
تذكر احلضارة اإلسالمية يتبادر إىل الذهن املدينة، اليت علت مكانتها بدءاً من هجرة 

رخيها اقرتن بتاريخ تلك اهلجرة،  الرسول  من مكة املكرمة إليها، حىت إن 
  وأصبحت مركزاً لإلشعاع احلضاري، ولنشر مبادئ اإلسالم. 

شرفها هللا لتكون مدينة  ن وازدادت أمهية املدينة بعد اهلجرة النبوية 
يف حياته وبعد مماته، أسس فيها أول مسجد يف اإلسالم، وفيها مسجده  الرسول 

  ين املساجد اليت تشد إليها الرحال من مجيع أحناء العامل ين احلرمني الشريفني، و
  بعد املسجد احلرام. 

بني جاء اإلسالم ليقضي على تلك الفنت والنزاعات اليت كانت سائدة 
القبائل اليت تقطن املدينة املنورة، وأصبح جمتمع املدينة جمتمع سالم، يعيش يف أمان 

  حتت راية اإلسالم. 
حتول اجملتمع يف املدينة املنورة من جمتمع قبلي قبل اإلسالم ، على جمتمع 
مدين متحضر، حتكمه دولة املؤسسات، واألنظمة الشرعية، لذا كان معظم التنـزيل يف 

  املنورة عبارة عن تشريع للحياة. املدينة
وبناء مسجده الشريف، أصبح املسجد احملور  منذ قدوم الرسول الكرمي 

األساسي ملركز املدينة عاصمة اإلسالم األوىل، وأقيمت الدور حول املسجد، وبذلك 
شّكل املسجد وحدة الكتلة العمرانية اليت ختللتها بعض الشوارع واألزقة املتعرجة، اليت 

   )3(ت تفصل بني احلارات . كان
يع املسلمون ويف  توىل اخلالفة أبو بكر الصديق  مث بعد وفاة الرسول  و
جنازات عظيمة ومتكنت  ، وقام أبوبكر الصديق مقدمتهم عمر بن اخلطاب 

الدولة اإلسالمية يف عهد خالفته. من ردع الذين حاولوا اخلروج عليها ، وثبتت 
  دعائم الدين . 
هـ أحدث القحط جماعة  18ويف سنة  اءت خالفة عمر بن اخلطاب مث ج

يف املنطقة ، وزحفت القبائل إىل أطراف املدينة تستغيث، فجمع عمر الناس وعلى 

                                                 
شا، مكتبة الثقافة العربية ، القاهرة.  3(  ) مرآة احلرمني ، إبراهيم رفعت 
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م صالة االستسقاء ، فكشف هللا الغمة،  رأسهم العباس عم رسول هللا  وصلى 
العرب، حىت صفت خراج غري املسلمني من جزيرة  ونقذ عمر وصية رسول هللا 

ملدينة املنورة  املدينة وبقية اجلزيرة للمسلمني، وانتشر العدل والرخاء، واستمرت واليته 
  للهجرة. 23حىت شهر ذي احلجة من السنة 
بع عثمان بن عفان  ملدينة املنورة األعمال اليت بدأها عمر  مث  يف واليته 

أول أسطول حبري عسكري واتسعت الفتوحات اإلسالمية، وأسس  بن اخلطاب 
للدولة اإلسالمية غزا به بالد الفرجنة يف البحر املتوسط، ونقل ميناء مكة املكرمة من 

   )4(الشعبية إىل جدة . 
، وملا  علي بن أيب طالب  مث توىل اخلالفة يف استشهاد عثمان بن عفان 

ف على للجهاد يف السنة الثالثة من خالفته ، استخل خرج علي بن أيب طالب 
املدينة املنورة أمريًا يدير شؤون الدولة اإلسالمية هو الصحايب سهل بن حنيف. ويف 
السنة أربعني من اهلجرة عني أ أيوب األنصاري قبل استشهاده يف رمضان يف نفس 

ئباً للخليفة يف اإلسالم.     )5(السنة، وهو أول من عني 
  المدینة المنورة في العصر األموي

ا،  توىل معاوية  وزار املدينة، ووزع األعطيات على وجوه أهلها يتألفهم 
وأحسن إىل اهلامشيني، وعني مروان بن احلكم أمريًا عليها، فهدأت النفوس، واهتم 
مورها ومرافقها، وأجرى فيها العني الزقاء لسقاية أهلها ورِي بعض بساتينها  مروان 

  وانتعشت الزراعة والتجارة. 
ت مرحلة من االستقرار ة وتوىل ابنه يزيد اخلالفة انتهوعندما تويف معاوي

ت، فقد وقعت فتنة دفعت بعض أهل والطمأنينة ، وبدأت مرحلة من االضطرا
املدينة إىل خلع طاعة األمويني، فأرسل يزيد جيشًا بقيادة مسلم بن عقبة اقتحم 

  )6(املدينة ، وقضى على املقاومني وأهان الكثريين من أهلها. 
  المنورة في العھد العباسي المدینة

                                                 
  . 38درة املدائن، ص/ ) املدينة  4(
 38) نفس املرجع، ص/  5(

ريخ ومعامل، ص/  6(  17) املدينة املنورة 
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عاشت املدينة املنورة خالل العهد العباسي بفرتات متعاقبة من اهلدوء 
واالضطراب السياسي، ومن ازدهار احلركة العلمية وتقلصها، وكان العامل املؤثر يف 

  ذلك هو قوة الدولة ، وشخصية أمري املدينة ومدى حكمته. 
طرق احلج، وأرسل أمواًال وافرة إىل مث عهد السلطان نور الدين زنكي اهتم ب

هـ أمر ببناء سور  557املدينة إلصالح موارد املياه والشوارع ، وعندما زارها سنة 
  جديد يستوعب االمتداد العمراين الذي انتشر خارج السور القدمي. 

  المدینة المنورة في العصر المملوكي 
تولوا على احلكم من حولت املدينة والءها إىل املماليك يف مصر بعد أن اس

ه ) وعاشت يف ظلهم فرتات خمتلفة من  923 –ه  652األيوبيني من ( 
االستقرار واالضطراب، وكانت احلياة فيها تسري يف تيارين متضادين، تيار العلم 
والعبادة وأعمال الكسب اليومية، وتيار الصراع السياسي والعسكري بني أبناء األسرة 

  نيني ، حكام املدينة املنورة على اإلمارة.الواحدة من األشراف احلسي
كما شهدت املدينة يف هذا العهد عددا من األحداث املقلقة، أمهها الربكان 

ر من احلمم  654الذي انفجر يف أقصى حرة واقع يف رجب سنة  هـ ، وتدفق من 
  جتاه أحيائها، مث انعطف بقدرة هللا مشاًال وجناها هللا من ويالته. 

  ثمانيالعھد الع
بعد حتول والء احلجاز للعثمانيني أغدقوا عليها األموال واملساعدات العينية، 

هـ سورًا منيعًا حيمى املدينة من هجمات  939وبين السلطان سليمان القانوين يف 
  املعتدين، وشيد قلعة حصينة، وازدهر النشاط العلمي فيها . 
نية يف املدينة ، فكثرت ويف القرن الثاين عشر اهلجري ضعفت اإلدارة العثما

ت على القوافل، ووصلت إىل أطراف املدينة، لكن الشريف سرور أمري مكة  التعد
املكرمة استطاع يف أواخر هذا القرن أن يقضي على الفنت، ويوفر األمن للقوافل، 

  )7(فاسرتاحت املدينة وعاد إليها اهلدوء والسكينة. 

                                                 
ريخ ومعامل، ص/  7(  .  20) املدينة املنورة 
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 الدولة العثمانية، خص املدينة وعندما توىل عبد احلميد الثاين السلطة يف
ء للمسجد  بعدد من املنجزات ، أمهها: حمطة االتصاالت الالسلكية، وحمطة كهر
النبوي وما حوله، واخلط الربقي بني استانبول واملدينة، واخلط احلديدي احلجازي 

ون، القادم من استانبول وبالد الشام ، الذي أحدث تغيريًا كبريًا فيها، فقد كثر الزائر 
ونشطت احلركة التجارية، وتوافد املهاجرون من أحناء العامل اإلسالمي، فتضاعف عدد 

  السكان يف عقد واحد عدة أضعاف، ووصل إىل مثانني ألف نسمة. 
وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل وقعت تركيا معاهدة الصلح مع احللفاء ، 

  م .  1918ع األول عام سلمت املدينة لقوات الشريف حسني يف اخلامس من ربي
  المدینة المنورة في عھد السعودي الحالي 

سيس اململكة على يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود يف  يعد 
رخيي يف هذا القرن يف شبه  العشرينيات من القرن الرابع عشر اهلجري ، أهم حدث 

تت، وبناء بعد هدم، اجلزيرة العربية، حيث ميثل وحدة بعد فرقة، ومل مشل بعد تش
  وكانت دعوته دعوة خري ألهل هذا البلد األمني، والتاريخ خري شاهد على ذلك. 

يعرف قدر وشأن املدينة املنورة وأهلها، فكان أول من قام  كان عبدالعزيز 
به ـ بعد دخوله املدينة املنورة ـ أن أعطى األمان جلميع السكان حىت من كان عدواً له 

عظمة الرسالة اليت محلها ، فقد كان حيارب من أجل أن تكون  ألمس. فتجلت 
كلمة هللا هي العليا. ومل حيارب من أجل ملك أو مال. كان هدفه توحيد املسلمني 

  مجيعاً حتت راية التوحيد. 
ريخ دخول احلكم السعودي إىل املدينة املنورة على يد األمري حممد بن  يعترب 

ريخ املدينة املنورة وأهلها، وكان ذلك يف  عبدالعزيز آل سعود، نقطة حتول يف 
اهلجرية، املوافق  1344السبت املوافق التاسع عشر من شهر مجادي األوىل سنة 

  امليالدية.  1925للخامس عشر من ديسمرب سنة 
لنسبة للمدينة املنورة  كان من أهم ما حرص عليه امللك عبدالعزيز 

م، وأرواحهم ، وأمواهلم وأعراضهم . وقد  ا ، أن يطمئنهم ويؤمنهم على حيا وسكا
صدق ما وعد وعاهد هللا عليه ، هو وأبناؤه من بعده، فلبست املدينة املنورة منذ 
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ذلك اليوم حىت يومنا هذا، حلة تليق مبقامها، ومكانتها الرفيع، فخلعت رداء اخلوف 
ا التارخيية.واجل   وع، ولبست لباس األمن واألمان فاستعادت مكانتها، وصدار

هتمام امللك عبدالعزيز وأبنائه من بعده، فعمت  حظيت املدينة املنورة 
مشاريع التنمية االقتصادية، واالجتماعية، واإلنسانية، مجيع مرافق احلياة فيها حىت 

ريف، اليت بدأها امللك عبدالعزيز، توج ذلك كله توسعة وعمارة املسجد النبوي الش
إىل التوسعة الكربى خلادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز، ومشلت مجيع 
مساحة املدينة القدمية ، وازدهرت احلياة االقتصادية، واالجتماعية فيها، نتيجة ما 
ملسجد النبوي  صاحب هذه التوسعة من عمران وتطوير للمناطق احمليطة 

مر خادم احلرمني  وحاليًا بدأت التوسعة اجلديدة للمسجد النبوي  )1(يف.الشر 
 . الشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

  أمراء المدینة المنورة 
هـ 40سنة  بعد قيام الدولة األموية يف دمشق بقيادة معاوية بن أيب سفيان 

دمشق ، ولكن املدينة املنورة  ، انتقل مركز اخلالفة اإلسالمية من املدينة املنورة إىل
مهيتها، ومركزها يف وجدان اجملتمع اإلسالمي، كما قام اخللفاء وامللوك  احتفظت 
ا، وإدارة  والسالطني ببذل ما يف وسعهم ، لتعيني أمراء للمدينة املنورة للقيام بشؤو
 أحواهلا، واستمر احلال كذلك يف ظروف خمتلفة، ومتباينة، حىت العهد السعودي

  احلايل. 
وأذكر هنا أهم أمراء املدينة املنورة منذ الدولة األموية إىل عهد الشريف علي 

  بن احلسني . 
  ريخ   العهد/ األمري  م
  ه    40الصحايب اجلليل أبو هريرة   1
  ه  41  مروان بن احلكم  2
  ه  49  سعيد بن العاص   3
  ه  64  عبدهللا بن الزبري   4
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  ه198  احلسن بن سهل 10
  ه  348  حممد بن عبدهللا بن طاهر 11
  ه  250  امساعيل بن يوسف 12
  ه  757  عطية بن املنصور 13
  ه  1337  الشريف علي بن احلسني 14
 )2(ه  1344  الشريف أمحد بن منصور 15

  أھم مساجد المدینة المنورة 
يت يف  لعديد من املكرمات، و أكرم هللا سبحانه وتعاىل هذه البلدة الطيبة 
لعامة، واملسجد النبوي خباصة، فهو آخر مساجد األنبياء،  مقدمتها مساجد املدينة 

ف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد واملسجد الذي الصالة يف أفضل من أل
،  )3(احلرام. وتعدل الصالة يف بعض مساجد املدينة املنورة األخرى عمرة كاملة 

ا.  ويكفي هذه املساجد كلها شرفاً أن تفقدها الرسول    وصلى 
  المسجد النبوي 

ملسجد النبوي يف املدينة املنورة املسجد الذي بناه الرسول  يف  يقصد 
ين املساجد اليت تشد إليها الرحال بعد املسجد  املكان الذي يشغله اآلن. وهو 

 دُّ شُ  تَ َال : [  قال : قال رسول هللا  احلرام وقبل املسجد األقصى، فعن أيب هريرة 

                                                 
سني اخلياري، مكتبة املدينة املنورة، ط/ ) أمراء املدينة املنورة وحكامها من 2( ، 1عهد النبوة حىت اليوم، السيد أمحد 

  .  21 – 5، ص/   1962
 ) يقصد بذلك مسجد قباء 3(
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 تِ یْ بَ  دِ جِ سْ مَ ام، وَ رَ الحَ  دِ جِ مسْ الَ ا ، وَ ذَ ھَ  يْ دِ جِ سْ د، مَ اجِ سَ مَ  ةِ ثَ َال ى ثَ لَ  إِ الَّ إِ  الَ حَ الرِ 
  .  )4(] سدَ مقْ الَ 

 ميثل املسجد الساحة اليت انطلق منها أوائل املسلمني للجهاد بقيادة النيب 
م اخللفاء الراشدين، وكان ملتقى أهل  يف الغزوات، استخدم مقرًا للحكم واإلدارة أ

  الرأي واملشورة من كبار الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني. 
طوار ومراحل عرب التاريخ، كان لكل   مرت عمارة وبناء املسجد النبوي

مرحلة طابعها اخلاص، سواء من حيث حجم التوسعة، أو من حيث الفن املعماري 
  الذي مت تطبقه ليكون شاهداً على مستوى تطور فن العمارة اإلسالمية يف كل عصر. 

  في عھد الرسول 
مني من على األرض اليت كانت تسمى املربد لغال وقع اختيار رسول هللا 

بين النجار مها : سهل وسهيل، أبناء رافع بن عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم، لبناء 
بها لبناء املسجدمني وعرض عليهما شراءها ، فقاالمسجده، فدعا الغال  :)5( ،

ما مل يبلغا بعد سن  ولكنه  نري مثنًا هلا، حيث إ أىب إال أن يدفع هلما عشرة د
 : [معهم وهو يقول ز األرض ، مث ينقلون الصخر ورسول هللا الرشد ، مث أمر بتجهي

يباشر  وكان ، )6(] ة رَ اجِ ھَ المُ وَ  ارَ صَ نْ األَ  رِ صُ انْ ة، فَ رَ ر اآلخِ یْ  خَ الَّ إِ  رَ یْ  خَ اللھم َال 
البناء مع أصحابه ، ومت بناء املسجد فيها، وجعل طوله مخسة وثالثني مرتاً، وعرضه 

  مرتاً مربعاً.  1050لية ثالثني مرتاً، ومبساحة إمجا
ملسلمني فأمر رسول هللا   ويف السنة السابعة للهجرة، ضاق املسجد 

مرتا  2475بتوسعته، فوسع من جهيت الغرب والشمال، فبلغت مساحته الكلية 
   )7(مربعاً. 

دات مقدارها  17مث يف عهد عمر بن اخلطاب سنة  ه أضيفت إليه ز
  بية والغربية والشمالية. مرت مربع يف اجلهات اجلنو  1100

                                                 
 1189) صحيح البخاري، ح/  4(

 80) املدينة املنورة درة املدائن، ص/ 5(

 .  428) املرجع السابق، ح/  6(

 ) املرجع السابق،  7(
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حلجارة، وزاد فيه من جهاته  ه أعاد عثمان بن عفان  29مث يف  بناءه 
  الثالثة اجلنوبية والغربية والشمالية مقدار أربعمائة وسبعني مرتاً مربعاً . 

ه أعاد اخلليفة األموي الوليد بن عبدامللك توسعته، وزيد من  88ويف سنة 
والشرقية، وأدخلت احلجرات الشريفة فيه مع احملافظة على  جهاته الغربية والشمالية

  وصاحبيه رضي هللا عنهما.  حجرة أم املؤمنني عائشة اليت فيها قرب رسول هللا 
ه أمر اخلليفة املهدي العباسي بتوسعة وترميمه، فصارت  161مث يف سنة 

  مساحته الكلية مثانية آالف ومثامنائة وتسعني مرتاً مربعاً. 
مر السلطان اململوكي األشرف  879نة ويف س ه أعيد بناء أجزاء منه 

مرتًا مربعاً. وأضيفت إليه مئذنة  120قايتباي، وزيد فيه من اجلهة الشرقية مقدار 
ب الرمحة .    خامسة عند 

م أمر خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز  1984ويف عام 
ريخ املسج د النبوي استغرقت عشر سنوات، وزيد يف ضخم عمارة وتوسعة يف 

مبناه اثنان ومثانون ألف مرت مربع ، فبلغت مساحة املبىن مثانية وتسعني ألفا وثالمثائة 
  )8(وسبعة وعشرين مرتاً مربعاً. 

  مسجد قباء
كما ذكره هللا سبحانه وتعاىل ، أول مسجد   هو أول عمل قام به رسول هللا 

   :    أسس على التقوى، قال 

    
    

    
     
    

  
    )9( .  

                                                 
ريخ ومعامل ، ص/ ) املدينة امل 8(  .33نورة 

 108) سورة التوبة، رقم اآلية/  9(
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َ فَ  أْ ضَ وَ تَ  نْ مَ قال: [  أن النيب  وعن سهل بن حنيف   ءَ وْ ضُ الوُ  نِ سِ حْ أ

  . )10(]  ةرَ مْ عُ  رَ جْ أَ  ھُ لَ  انَ كَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ھِ یْ ى فِ لَّ صَ اء فَ بَ قُ  دَ جِ سْ مَ  اءَ جَ وَ 
قبل وصوله إىل املدينة املنورة والشروع يف بناء مسجده  بناه الرسول الكرمي 

يسهم بنفسه ، ويده، ، يف بناء املسجد، وفيه كانت أول  الشريف، وكان الرسول 
  الدين اإلسالمي احلنيف للمجتمع اإلسالمي اجلديد.  تعليمات

مت جتديد املسجد يف عهد الوليد بن عبدامللك ، وقام بذلك عمر بن 
عبدالعزيز أمري املدينة املنورة آنذاك، وظل املسجد على حاله، ومساحته حىت صدرت 
 توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز، بتوسعته ، فأصبحت

   )11(مرتا مربعاً، ويستوعب ما يزيد على عشرين ألف مصل.  7465مساحته 
  مسجد الجمعة

من بناء مسجد قباء ، اجته إىل املدينة جاعًال  بعد أن انتهى رسول هللا 
ذا املسار اصبحت  املسجد خلفه، فكان اجتاهه  من الشمال إىل اجلنوب ، و

  ذلك صبيحة يوم اجلمعة.  شرقاً، وكان منازل بين النجار على ميينه 
للبقاء عندهم ، والسكن معهم، وأخذوا  تسارع بنو النجار داعني الرسول 

عتبارهم أخواله  قته القصواء  ا ھَ وْ عَ دَ [  ، وكانت إجابته  يتجاذبون خطام 

املكان الذي به املسجد اآلن، فأدركته صالة  حىت إذا بلغ  )12(]  ةرَ وْ مُ أْ ا مَ ھَ نَّ إِ فَ 
كتمال العدد، صلى الرسول اجلمع  ة، وهو يف بين النجار وقد توفرت شروطها 

خلطبتني، واإلقامة ، واكتمال  صالة اجلمعة، وحدد فيها واجبات صالة اجلمعة 
العدد، وكانت هذه الصالة هي أول صالة مجعة تؤدي يف اإلسالم، وأول مجعة تؤدي 

ا مسي املكان الذي أدى ف صالة اجلمعة، وأقيم به مسجد  يه يف املدينة املنورة و
السم نفسه.    )13(مسي 

  مسجد المیقات ذي الحلیفة 

                                                 
 487، ص/ 3) رواه أمحد يف مسنده، ج/ 10(

ريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام ، ص/  11(  (298. 

 39662، ح/ 418، ص/ 36) جامع األحاديث ، ج/ 12(

 .  495، ص/  1) سرية ابن هشام ، ج/ 13(
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يعرف هذا املسجد بعدة أمساء منها : أبيار علي ، ومسجد امليقات، أو 
اإلحرام ألنه ميقات أهل املدينة املنورة ومن أتى عليها من غري أهلها، يعرف كذلك 

ة فَ یْ لَ الحُ  يْ ذِ بِ  هللا  ولُ سُ رَ  اتَ بَ  أنه قال: [ مبسجد الشجرة، وعن ابن عمر

 تْ وَ تَ اسْ  مَّ ثُ  نِ یْ تَ عَ كْ ة رَ فَ یْ لَ الحُ  يْ ذِ بِ  عُ كَ رْ یَ [ كان النيب  )14(]  هدِ جِ سْ ي مَ ى فِ لَّ صَ وَ 

  .)15(]  كلَ  كَ یْ رِ  شَ ك َال یْ بَ اللھم لَ  كَ یْ بَ ات لَ مَ لِ كَ الْ  هِ ذِ ھَ بِ  لَ ھَّ أَ ة وَ مَ ائِ ة قَ اقَ النَّ  ھِ بِ 
امليقات أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز يف العصر األموي  أقام بناء مسجد

وتوالت التجديدات عليه، وتعرض للكثري من التلف، وظل على هذه احلال إىل أن 
عادة بنائه بناء حديثاً. مث أمر خادم احلرمني الشريفني امللك  أمر امللك عبدالعزيز 

عداد التصميمات اهلندسية الالز  مة مبا يليق ومكانته. وقد بلغت فهد بن عبدالعزيز 
ملدينة بعد  88000مساحته بعد التوسعة  ين أكرب مسجد  مرتا مربعاً، ليصبح 

   )16(املسجد النبوي. 
  مسجد القبلتین 

أن تكون وجهته  يقع املسجد مشال غرب املدينة، وكانت أمنية الرسول 
ية للهجرة، وبينما رسول وقبلته إىل البيت احلرام، ويف منتصف شعبان من السنة الثان

قائم يصلي الظهر ومعه نفر من املسلمني، إذا هبط عليه الروح األمني مبلغاً  هللا 
ه بتحويل القبلة إىل الكعبة املشرفة، قال     :    إ

   
  

  
    

  
    

   
    
  

  
    

                                                 
 1188) صحيح مسلم، ح/  14(

 1184فس املرجع، ح/ ) ن 15(

 . 138) املدينة درة املدائن، ص/  16(
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    )17(  عندها حتول رسول .
 صالته ومن معه من القبلة األوىل اليت كانوا يصلون إليها ، إىل مكة وهو يف هللا 

املكرمة يف اجتاه الكعبة املشرفة ليصبح البيت احلرام والكعبة املشرفة قبلة املسلمني يف 
م.    )18(صال

  مسجد الغمامة
ذا االسم إىل ما جاء عن أنس بن مالك  خادم رسول  يرجع سر تسميته 

قد خرج إىل املصلى يستسقي، فبدأ اخلطبة مث  إن الرسول  حيث يقول : هللا 
 َال ا َف انَ حَ ضْ أَ ا وَ نَ رِ طْ فِ ا لِ نَ دِ یْ عِ انا لِ عَ دَ مُ ا وَ نَ طرُ مْ تَ سْ مُ ا وَ نَ عُ مَ جْ ا مَ ذَ ھَ صلى وقال: [ 

وبعد دعاء االستسقاء ، ظللته الغمامة، ونزل عليه  )19(] ةمَ یْ  خَ َال ة وَ نَ بِ لَ  ھِ یْ ى فِ نَ بْ تَ 
لدعائه، فلما ظللته الغمامة عقب الدعاء ، أطلق عليه الصحابة اسم "  املطر إجابة

   )20(مسجد الغمامة" . 
خرى في المدينة المنورة ماكن ا   ا

  الحجرة الشریفة 
يقيم فيه مع أم املؤمنني عائشة  احلجرة الشريفة هي البيت الذي كان النيب 

  وبية من املسجد النبوي. ، ويقع يف اجلهة الشرقية اجلن بنت أيب بكر الصديق 
لطني واللنب وجريد النخل، وغطي  بين هذا البيت مع بناء املسجد النبوي 

ب من خشب العرعر   5م  3.50مبسوح الشعر، ال تزيد مساحته على  م، له 
  أو الساج، يفتح على الروضة الشريفة يف املسجد. 

قبلة، وظل اجلز يف هذه احلجرة، ودفن فيها من جهة ال تويف رسول هللا 
  الشمايل منها سكناً للسيدة عائشة رضي هللا عنها.

                                                 
 144) سورة البقرة، رقم اآلية/  17(

ريخ املدينة، حمب الدين بن النجار، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، ص/  18(  .190) الدرة الثمينة يف 

ريخ املدينة البن شيبة، ح/ 19(  (360 . 

 هـ . 1399رة األوقاف يف املدينة، ) دليل مساجد املدينة، إعداد إدا 20(
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بذراع ، ورأسه عند  ، دفن خلف النيب  وعندما تويف والدها الصديق 
  .  منكب النيب 

دفن فيها أيضًا خلف الصديق بذراع، ورأسه  وملا تويف عمر بن اخلطاب 
ا، ومل  ة عند منكبه، وظلت اجلهة الشمالية مسكنًا للسيدة عائش ، بقية حيا

  دفنت يف البقيع ومل تسكن احلجرة من بعدها.  توفيت عائشة 
ويف إمارة عمر بن عبدالعزيز على املدينة أعيد بناؤها وأحيطت القبور جبدار 

ب.    ذي مخسة أضالع ليس له 
ه أقيم حوهلا سور من الرصاص له  557ويف عهد نور الدين زنكي سنة 

  )21(أساس عميق.
  ضة الشریفةالرو

واملنرب الشريف ، ومسيت  الروضة الشريفة هي املكان الواقع بني بيت النيب 
 نْ مِ  ةٌ ضَ وْ رَ  يْ رِ بَ نْ مِ وَ  يْ تِ یْ بَ  نَ یْ ا بَ مَ ذا االسم ملا ورد يف احلديث الصحيح : [ 

   )22(]  ةنَّ الجَ  اِض یَ رِ 

وقد اشتهرت بعض األعمدة يف الروضة، وارتبطت مبآثر مدونة يف كتب 
ديث والتاريخ، وهي : أسطوانة السيدة عائشة، وأسطوانة الوفود، وأسطوانة التوبة، احل

  واألسطوانة املخلفة، وأسطوانة السرير، وأسطوانة احملرس أو احلرس. 
  ة فَّ الصُ 

"مكان يف مؤخرة املبىن القدمي من املسجد النبوي الشريف، غرب ما يعرف 
  وليس هلا أية عالمة مميزة حالياً.  اليوم بدكة األغوات، إىل اجلنوب قليًال ،

ن يظلل هذا املكان جبريد النخل، وأطلق عليه اسم الصفة وقد أعد  أمر 
  لنزول العزاب من املهاجرين، والفقراء والوافدين الذين ال مأوى هلم. 

أو  وكان عمل أهل الصفة تعلم القرآن واألحكام الشرعية، من رسول هللا 
مره رسول هللا     )23(بذلك . "  ممن 

                                                 
ريخ ومعامل، ص/ 21(  . 36) املدينة املنورة 

 2672) صحيح البخاري، ح/  22(

)23  (http://www.sef.ps/vb/multka375573 
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  جنة البقیع 
ذكر حممد حسني هيكل عن جنة البقيع يف رحلته " يف منـزل الوحي " حيث 
يقول : " البقيع، أو بقيع الغرقد كما تسميه كتب السرية، هو مقربة املدينة كان 

ا إىل اليوم"  ا يف اجلاهلية ويف صدر اإلسالم وما يزال مقرب   )24(مقرب
اجلنويب الشرقي من سور املسجد النبوي ، يضم البقيع يقع يف مواجهة القسم 

رفات اآلالف من أهل املدينة ومن تويف فيها من اجملاورين والزائرين، ويروي أن ما 
 يقرب من عشرة آالف صحايب دفنوا فيه . منهم أمهات املؤمنني زوجات الرسول 

  "  ) . .)25عدا خدجية وميمونة 
 ذا اجلزء من البقيع مقابر أزواج النيب يقول حممد حسني هيكل : " ففي ه
وقرب جعفر الصادق ، وقرب مالك بن  وقرب ابنه وقبور بناته، وقرب عثمان بن عفان 

وقبور شهداء واقعة احلرة اليت هامجت فيها جيوش يزيد بن معاوية املدينة سنة  أنس 
ملؤلفات ذكرت ا ثالث وستني من اهلجرة . هذا إىل كثري من صحابة رسول هللا 

   )26(القدمية عددا كبرياً من أمسائهم" 
  مقبرة شھداء أحد

"يف مشال املسجد النبوي وعلى بعد أربعة كيلومرتات منه، تقع مقربة سبعني 
استشهدوا يف معركة أحد ويف مقدمتهم عمه محزة بن  من أصحاب رسول هللا 

  .  عبداملطلب 
غزوة أحد. وكان رسول  وكان استشهادهم يف شوال سنة ثالث من اهلجرة يف

رة بني احلني واآلخر."  هللا  لز    )27(يتعهد هم 
  جبل أحد

"جبل أحد من أهم املقامات املقدسة الطبيعية يف املدينة املنورة وأظهرها، يقع 
كم منه تقريباً، ويبلغ طوله   4.5يف اجلهة الشمالية من املسجد النبوي ، على بعد 

                                                 
 518) يف منـزل الوحي ، حممد حسني هيكل، ص/  24(

ريخ ومعامل، ص/  25(  .59) املدينة املنورة 

 518) يف منزل الوحي، ص/  26(

ريخ ومعامل، ص/ 27(    http://www.travelzad.com/vb/177569-. 61) املدينة املنورة 
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م  300كم ، وأقصى ارتفاع له عما حوله   3- 2ني مثانية كيلومرتات، وعرضه ما ب
   )28(تقريباً. " 

وهلذا اجلبل مكانة متميزة يف نفوس املسلمني حيث يرتبط امسه مبعركة عظيمة 
هـ ، وجاءت يف فضله  3هي معركة أحد اليت وقعت بني املسلمني واملشركني سنة 

   )29(]  ھُ بُّ حِ نُ ا وَ نَ بُّ حِ یُ  لٌ بَ جَ  دْ حُ أُ  : [ عدة أحاديث منها قوله 
  مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

"يقع يف اجلزء الشمايل الغريب من املدينة املنورة على طريق تبوك، ويعد أحد 
املنشأت املتميزة فيها، فهو مركز علمي وصناعي خلدمة كتاب هللا، يقدم للمسلمني 

للغة العرب ية واللغات احلية األخرى،  يف أحناء العامل القرآن الكرمي وتفسريه مطبوعًا 
    )30(كما يقدمه مسموعاً يف أشرطة مسجلة." 

  مدينة الطائف 
سماملدينة الثالثة من احلجاز وكانت وهي  إىل وادي  ةنسب "وج" تعرف قدمياً 

قوت احلموي  ، و)31(وج الذي ينسب إىل وج بن عبد احلي من العماليق أكد 
ا أقتطعها من أ جربيل  بـ " أن والفاسي  ا  إىلرض فلسطني فسار  مكة وطاف 

سبع مرات حول البيت احلرام مث أنزهلا حيث الطائف اليوم فسميت ذلك الذي 
ا   .)32( "طاف عليها وطاف 

الطائف مدينة صغرية قدمية البنيان تقع قريبًا من مكة وهي إحدى مدن 
من مكة على  احلجاز الرئيسية تقع على بعد مخسة وسبعني ميًال إىل اجلنوب الشرقي

ظهر جبل غزوان ، و جبل عرفة العايل الذي طلعت بعض اجلبال منه وهي مرتفعة 

                                                 
  ، نفس املرجع 88) نفس املرجع، ص/  28(
 4422) صحيح البخاري ح/  29(

ريخ ومعامل، ص/  30(    .http://www.madina2013.com/pages، وانظر  97) املدينة املنورة 

ريخ العرب قبل اإلسالم، لسامل، ص/  31(  521) دراسات يف 

 90، ص/ 1، شفاء الغرام، ج/9، ص/ 4) معجم البلدان، ج/ 32(



  
136  

  

  

لتالل  أكثر من مخسة آالف قدم عن مستوى البحر يف سهل رملي حماط 
  )33(املنخفضة. وهو من جبال السراة وبغزوان قبائل هذيل. 

 م فوق سطح البحر، وكلما تتجه إىل 1700والطائف تقع على ارتفاع 
م . والطائف يربط مبكة املكرمة  2500اجلنوب والغرب فيزداد االرتفاع حىت تصل 

نيهما طريق السيل وطوله   88بطريقني ، أحدمها طريق اهلدى وطوله    113كم ، و
   )34(" . 42- 40وخطي طول  ،درجة 22- 20وتقع بني خطي عرض كم. 

خرى على والطائف حملتان حملة إىل جانب من وادي وج تسكنه ثقيف واأل
   )35(اجلانب املقابل ويقال هلا الوهط. 

وقد ظل اسم وج يطلق على موضع من الطائف يقع على وادي وج يقال له 
برد يف العصر العباسي إذ أقامت فيه زبيدة زوجة هارون الرشيد حائطني يقال هلما 

ا ووادي الطائف الذي يعرف بوادي وج جتري فيه مياه املدابغ اليت يدبغ  )36(وج 
  األدمي. 

لطائف نطاق من املزارع والبساتني متتد إىل حوايل ثالثة أو أربعة   وحييط 
ملدينة ويطوق جبل غزوان حاليًا من هذه املزارع بينما  كيلومرتات من املركز العمراين 
لقرب من الطائف تقع قرية العرج املعروفة بعرج الطائف  ينفتح سهل الطائف مكة و

واد من نواحي الطائف وإليها ينسب العرجي الشاعر وهو وهي قرية جامعة يف 
وهذه القرية  عبدهللا بن عمر بن عبدهللا بن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان 

امة.     )37(هي أول 
ومن نواحي الطائف املشهورة الوهط وهي قرية على ثالثة أميال من وج  

  )38(ا من كروم. كانت لعمرو بن العاص وقد مسيت كذلك لكثرة ما كان فيه

                                                 
  .  49) نفس املرجع، صفة جزيرة العرب، ص/  33(
)34  (ipedia.orgwww.wik  
 190، ص/  1945) جغرافية شبه جزيرة العرب، لعمر رضا كحالة، دمشق ،  35(

 .79) أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ص/  36(

ريخ العرب القدمي قبل اإلسالم، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية، ص/  37(  . 322) دراسات يف 

 . 121 ) الكروم : شجرة العنب . صفة جزيرة العرب، ص/ 38(
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يذكر شكيب أرسالن نقًال من األصمعي أنه قال: " دخلنا الطائف فكأين 
لسرور وال أجد لذلك سبباً إال انفساح حدها وطيب  كنت أبشر وكأن قليب ينضح 

   )39(نسمتها" 
يقول شارلز ديدية عن الطائف : " إن بساتني الطائف اليت جتعلها مشهورة 

ا واحات يف وسط الرمل. إن يف احلجاز كله منتشرة حول  املدينة، وتبدو كأ
ا إال للقحط  ت، وال تدين بشر البساتني صغرية على العموم، وفيها قليل من النبا

   )40(الشامل الذي يسود اجلزيرة العربية." 
روي الفاكهي حممد بن موسى القطان قال: ثنا حممد بن حجاج الثقفي، 

قال: كانت الطائف  ، عن ابن عباس  عن عطاءقال : ثنا عبدالعزيز بن أيب رواد، 
   :  من أرض فلسطني، فلما قال إبراهيم 

   
   

    
  
  

   
   

  
  

    )41(  ، قال : رفعها هللا تعاىل له
  )42(فوضعها يف موضعها . 

"وقيل أن " عني بردي " يف الطائف هو نفس االسم الذي معروف لنهر " 
لشام . ويقال أن ماؤمها ال خيتلف يف الطعم وال  يف العذوبة. بردي يف مدينة دمشق 
  . )43(وهكذا ال ختتلف طعم الفواكه واخلضروات يف املنطقني الشام والطائف . 

                                                 
 124) الرحلة احلجازية لشكيب أرسالن، ص/  39(

 . 310) الرحلة احلجازية ، ص/  40(

 . 37) سورة إبراهيم، رقم اآلية/  41(

، 1) يقول الفاكهي حممد بــن حجــاج الثقفــي مل أعرفــه ، وبقيــة رجالــه موثقــون. والفــاكهي رواه مــن األزرقــي ، ج/ 42(
  .235 ، ص/13، وابن جرير يف التفسري ، ج/ 77ص/ 

)43  (www.wikipedia.org  
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  المناخ
تتميز مدينة الطائف جبو معتدل الرتفاع أرضها وكثرة املزارع والبساتني فيها 

ا : " رد املاءوما حوهلا ، وخري ما وصف ابن اجملاور   أما. و )44("بلد طيب اهلواء 
تون إليها عندما  .)45( "املاء ردةاهلواء  ةشامي" ا املقدسي وصف وأهل مكة 

  تشتد احلرارة يف الصيف.
. وتكثر )46(نقطة االجنماد املياهرد إىل حد وجو الطائف يف فصل الشتاء 

ملم) 500 – 50(من األمطار  نزولالشتاء ويبلغ متوسط  فصليف  هااألمطار في
  .)47(بسبب نزول األمطار فيها وقد كثرت الزراعة وكثرة الفواكه

ساعد على قيامها جودة  إذالزراعة عماد الثروة االقتصادية يف الطائف  دُّ وتع
الرتبة وتوافر املياه ومالئمة املناخ مما أدى إىل نشاط زراعي على نطاق واسع، 

 ةالفواكه واخلضراوات ، ويف مقدم أنواعفانتشرت حوهلا املزارع والبساتني اليت تنتج 
تني والعنب والزيتون واخلوخ والسفرجل والبطيخ لالت الطائف الرمان واملوز واحاص

قوت ذلك قد  و  كان لتمور وكروم الطائف شهرة واسعة يف بالد العرب. وقد ذكر 
فيها العنب العذب ، ال يوجد مثله يف بلد من البلدان وأما زبيبها فيضرب : "فقال 

م احليوية )48( "حبسنه املثل األخرى احلنطة ويذكر ابن اجملاور : "أن  ، ومن غال
   )49( زراعتهم احلنطة اللقمية اليت تشابه اللؤلؤ"

ت اجملاورة هلم على سفوح جبل  وقد استفاد سكان الطائف من أشجار الغا
القطران ، فضًال  اللوقود وصناعة الفحم واستخرجوا منه حطباً  اغزوان فاستخدموه

ت لصيد احليوا ت كالفهود،ومارس أهل الطائف تربية حنل عن استخدام الغا

                                                 
  . 89/، ص1/شفاء الغرام ، ج ، 25/بن اجملاور ، صالصفة بالد اليمن واحلجاز بعض مكة )  44(
 .79) أحسن التقاسيم ، ص/ 45(

  10، ص/4) معجم البلدان، لياقوت احلموي، ج/ 46(

 60/) دراسات يف جغرافية اململكة العربية السعودية، عمر فاروق السيد رجب، ص 47(

 12-11) املرجع السابق، ، ص/  48(

  25) صفة بالد اليمن واحلجاز وبعض مكة البن اجملاور، ص/  49(



  
139  

  

  

أكتسب عسل الطائف شهرة قد العسل فكان العسل أحد مصادر الثروة املهمة و 
  .)50(واسعة قبل اإلسالم وبعد ظهوره

  الطائف فضل
  ا مبكة يف امتنانه على نبيه بفتحها يف كتابه العزيز  أن هللا تعاىل قر

   : قوله 

    )51( 
جاء يف التفسري أي بفتح مكة والطائف ذكره امليورقي يف البهجة . 

)52(   
  ا مبكة املشرفة يف الذكر احلكيم ، حيث يقول :  أن هللا تعاىل قر

   
  

  
  

  
   )53(فسرون : مها مكة والطائف، واختلف ، قال امل

ما الوليد بن املغرية مبكة ، وعروة بن مسعود  يف الرجلني، فقيل : إ
لطائف، واقتصر على هذا القول اجلال ل احمللى يف الثقفي 

   )54(تفسريه.
  حلرمني أيضًا يف سابقية شفاعته ألهله على  أن هللا تعاىل قرنه 

 ھُ لَ  عُ فَ شْ أَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ : [  فقد قال غريهم ممن ليس من أهل احلرمني، 

   )55(] فائِ الطَّ  لُ ھْ أَ ة وَ نَ یْ دِ المَ  لُ ھْ أَ كة وَ مَ  لُ ھْ ة ، أَ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ 

                                                 
ريخ العرب قبل اإلسالم، سامل، ص/  50(  528-527) دراسات يف 

  2) سورة الفتح، رقم اآلية/  51(
جة املهج للميورقي ، ص/ 52(  (35 

 . 31) سورة الزخرف، رقم اآلية/  53(

 . 163اجلاللني، ص /  ) تفسري 54(

 .) رواه أبو حممد القاسم بن عساكر عن عبداملالك بن عباد بن جعفر، ونقله عن احملب الطربي يف القرى 55(
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  أن هللا تعاىل شرفها بتنزيالت إهلية وخصوصيات سنية دل عليها قوله
  ] :وقال امليورقي يف  )2(] وطئھا هللا بوج  )1(إن آخر وطأة ،

ن ما قيل يف ذلك قول شيخنا عبدالعظيم بن يف البهجة : وأحس
ا أهل الشرك غزوة  عبدالقوي املنذري : " معناه آخر غزوة وطئ هللا 

   )3(الطائف " 
  أن هللا تعاىل شرفها بدخلوه  مرتني: األوىل يف لياٍل بقني من شوال

ا شهرًا يدعو إىل  سنة عشر من النبوة، ومعه زيد بن حارثة، فأقام 
، فلم جييبوه، بل أغروا به سفاءهم وعبيدهم يسبونه هللا تعاىل 

ويصيحون به حىت اجتمع علي الناس ، وأجلأوه إىل حائط عتبة 
وشيبة ابن ربيعة، ومها فيه، فرجع عنه من كان يتبعه من سفهاء 

من عنب، فجلس فيه، وابنا  )4(إىل ظل حبلة  ثقيف، فمحمد 
ن ما لقي من السفها ء فلما أطمأن قال : [ ربيعة ينظران إليه وير

 ایَ  اِس النَّ  ىلَ عَ  يانِ وَ ھَ وَ  يْ تِ لَ یْ حِ  ةَ لَّ قِ وَ  يتِ وَّ قُ  فَ عْ ضُ  وْ كُ شْ أَ  كَ یْ لَ إِ  اللھم
 بیْ رِ قَ  لىإِ  مأَ  ينِ مُ ھَّ جَ تَ یَ  ودُ عَ  ىلَ إِ  ينِ لُ كِ تَ  نْ مَ  لىإِ  ینمِ احِ الرَ  مَ حَ رْ أَ 
 كَ تُ یَ افِ عَ  نأَ  ریْ غَ  ىالِ بَ أُ  َال فَ  علىَّ  اخًطاسَ  نكُ تَ  ملَ  نْ إِ  يرِ مْ أَ  ھتَ كْ لَ مَ 
 واتمَ السَ  ھلَ  تْ اءَ ضَ أَ  يالذِ  یمرِ كَ الْ  كَ ھِ جْ وَ  ورِ نُ بِ  وذُ عُ أَ  يلِ  عَ سَ وْ أَ 
 لَّ حِ یَ  نْ أَ  ةرَ اآلخِ وَ  ایَ نْ الدُ  رَ مْ أَ  ھِ یْ لَ عَ  حلُ صَ وَ  اتِ مَ لُ الظُ  ھلَ  تقَ رَ شْ أَ وَ 
 َال وَ  ىضَ رْ تَ  تىحَ  ىبَ تْ العُ  كلَ  كطُ خَ سَ  يبِ  لزِ نْ یَ  وْ أَ  بكَ ضَ غَ  لىَّ عَ 
   )5(]  كبِ  الَّ إِ  ةَ وَ قُ  َال وَ  ولَ حَ 

على  واملرة الثانية بعد فتح مكة يف شوال حني فرغ من حنني فسلك منها 
ا مسجداً فصلى فيه.  )6(خنلة اليمانية، مث على قرن مث حبرة الرغاء من لية      )7(فابتين 

)7(    
                                                 

 ) وطأة : شدة  1(

 .  ) أخبار مكة للفاكهي،  رواه الفاكهي عن خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون  2(

جة املهج، ص/  3(  (32 .  
ا ) احلبلة: شج 4(  رة العنب أو قضبا

 . 420، ص/  2، وانظر سرية ابن هشام، ج/ 4917) جامع األحاديث جلالل الدين السيوطي ، ح/  5(

لطائف.  6(  ) قرن وحبرة الرغاء، ولية : مواضع 

 33) إهداء اللطائف من أخبار الطائف، للعجيمي، ص/ 7(
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   مسجد النبي 
يطة صغرية ، طوهلا من ، وهو اآلن حتو  يف الطائف مسجد ينسب إىل النيب 

األرض فوق ذراع، مالصقة للجدار القبلي من القبة األخرية الكائنة يف آخر املسجد 
به الشرقي.    العباسي، على ميني الداخل من 

أما املسجد املبين جتاه القبة األخرى املتقدمة يف صحن املسجد العباسي، 
  فقال ابن فهد وغريه: إنه مل يثبت فيه شيء . 

ن بين هذا املسجد النبوي عمرو بن أمية بن وهب بن معتب بن وأول م
مالك ملا أسلمت ثقيف. مث عمرته أم جعفر زبيدة بنت جعفر العباسية ، كما يدل 
عليه ما ذكره الفاسي يف شفاء الغرام، قال : " وجدت خبارج اجلدار القبلي من 

ً فيه : أمرت السيدة أم جعفر بن ت أيب الفضل، أم املسجد العباسي حجرًا مكتو
لطائف، وذلك  والة عهد املسلمني ـ أطال هللا بقاءها ـ بعمارة مسجد رسول هللا 

   )1(يف سنة اثنتني وتسعني ومائة " 
  المسجد العباسي 

املسجد العباسي من أكرب املساجد يف الطائف وفيه قرب سيد عبدهللا بن 
قبلية ومنرب خشب فيه عشر ، وهو مشتمل على أربعة أروقة يف اجلهة ال عباس 

درجات ، وعليه قبة صغرية من خشب، أيضًا ، ليس بينها وبني سقف املسجد إال 
ت عن  ب على ميينه حمراب من رخام قطعة واحدة، وهو  حنو شربين، وأمامه 
جدار املسجد، وللمسجد ثالثة أبواب يف ميينه ويساره ومؤخره ويف مؤخره منارة من 

  جهة الركن. 
ملرجاين : "وخلف املسجد حتت املنارة بئر ينـزل فيها إىل املاء بدرج وقال ا

قريب األربعني درجة، وقال: نزلتها يف سنة أربع ومخسني وسبعمائة، وهذه البئر 
   )2(موجودة إىل اآلن. " 

                                                 
 .  140، ص/  . وحتفة الطائف 145، ص/  1) شفاء الغرام للفاسي، ج/ 1(

 ) بياض األصول للمرجاين،  2(
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م الناصر لدين هللا أيب  ويقول الفاسي : " وأول ما بين هذا املسجد يف أ
   )1(لعباسي" العباس أمحد بن املستضيء ا

مر امللك املظفر يوسف ابن رسول صاحب  مث جدد عمارته والقبة واملنارة 
ب القبة : أمر بتجديد امللك املظفر يف  اليمن ، وتدل عليه الكتابة املوجودة على 

  )2(سنة ستمائة ومخس وسبعني اهلجرية . 
  قبر ابن عباس 

ائق كالم هللا تعاىل سيد وفيها قرب ترمجان القرآن مفسر الصحابة عاملهم بدق
األلوف يف  ، وهو أحد الستة املكثرين للرواية عن رسول هللا  عبدهللا بن عباس 

احلديث، وهم أبوهريرة، وابن عمر ، وجابر وابن عباس وأنس وعائشة رضوان هللا 
  عليهم أمجعني.

م الزبري  تويف ابن عباس  عن عمر  لطائف سنة مثان وستني يف أ
  .  وسبعني سنة، وصلى عليه حممد بن احلنفية إحدى 

    قبر زید بن ثابت 
جلبانة خارج املسجد يف فسقية من غري شك عند  بت  وفيها قرب زيد بن 
لربكة حىت إن بعض  أهل الطائف، واشتهر عندهم بقرب صاحب الراية، وهو مشهور 

ل من ساعته كأمنا نشط املرضى محل إليه متوسًال به إىل هللا تعاىل زوال مرضه، فقا
   )3(من عقال، ورجع إىل بيته ماشياً على قدميه. 

  مدينة جدة
  اسم جدة

يوجد ثالث آراء يف اسم مدينة " جدة " ولكل رأي دليل وحجة ، وهذه 
  اآلراء هي : 

                                                 
 ) املرجع السابق.  1(

 56) إهداء اللطائف من أخبار الطائف ، ص/  2(

 54) نفس املرجع، ص/  3(
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: لقد مسيت " ِجّدة " من قبل سكان احلجازيني ، ويُنتسب  بكسر اجليم
ذي امسه " جدة بن جرم بن حلوان بن علي بن هذا االسم إىل شيخ قبيلة قضاعة ال

  إسحاق بن قضاعة" . 
ا اآلن ِجّدة بكسر اجليم"     )1(يقول لبيب البتنوين : " أهل البالد يسمو

: ويف املعاجم اللغوية أن أصل االسم هلذه املدينة هو " ُجّدة" بضم اجليم
  ابن بطوطة . ومعناها شاطئ البحر ، وقد ذكر هذا االسم صاحب معجم البلدان و 

وقد ذكر البكري يف معجمه: " ُجّدة بضم أوهلا ساحل مكة ، معروفة ، 
ا حاضرة البحر واجلُدة من البحر والنهر  ، وأصل اجلُّدةمسيت بذلك أل : ، ما َوِيل الربَّ

   )2(الطريق املمتد" 
ُجدة مضمومة اجليم وهي الطريقة يف املاء واجلبل واجلُدة " :ابن منظور ويقول

   .)3( "ريقة واجلمع ُجددالط
أما "َجّدة" أي بفتح اجليم هي كلمة عربية معىن والدة األم : بفتح اجليم

، )4(واألب، ويقال إن أم البشر " حواء عليها السالم " دفنت يف هذه املدينة . 
   )5(ويقول لبيب البتنوين : " ويسميها املصريون جدة بفتحها " 

لكسر  ويقول البتنوين : " وكلها على ما أرى تسمية صحيحة : ألن اجلدة 
اليمن والسعادة ، وهذا الثغر بال شك منه املادة اليت تقوم حبياة هذه البالد كلها وأي 
لفتح الطريق الواسعة،  شيء أسعد مما يقوم حبياة اإلنسان ووجوده. كما أن اجلدة 

   )6(وليس من طريق يف بالد احلج أوسع من هذه." 
  موقع مدینة جدة 

                                                 
 .5) الرحلة احلجازية ، لبيب البتنوين، ص/  1(

  .  371) معجم ما استعجم ، ص/  2(
  . 108/، ص 3/لسان العرب ، مادة (جدة) ج) ابن منظور،  3(
)4  (t_120449.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread 

  371) معجم ما استعجم ، ص/  5(
  . 5) الرحلة احلجازية ، لبيب البتنوين، ص/  6(
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درجة  21قع مدينة جدة على الساحل الغريب من اململكة عند خط عرض ت
دقيقة شرقاً، عند منتصف الشاطئ  12درجة و  39دقيقة مشاال وخط طول  30و 

  الشرقي للبحر األمحر . 
امة ومرتفعات احلجاز، أما من  وحييط مدينة جدة من جهة الشرقية سهول 

  الغرب فنجدها سالسل من الشعب املرجانية.
بعة ملنطقة مكة املكرمة يف غرب اململكة العربية السعودية ،  ومدينة جدة 
ولقبت بعروس البحر األمحر ، وتعترب جدة العاصمة االقتصادية والسياحية، و جدة 

ض يف اململكة العربية السعودية.     )1(أكرب مدينة الثانية بعد الر
ا حوايل ، ويبلغ عدد سكا 2كم  748وتقدر مساحتها اإلمجالية 

نسمة ، تطورت مدينة جدة خالل العقدين اآلخرين من القرن  3.430.697
العشرين وأصبحت من أهم املدن اململكة العربية السعودية ، وصارت من مدن 

   )2(الصناعية حالياً ، وتعد مركزاً مهماً للمال واألعمال. 
كان   ويقول حافظ وهبة "وكان جبدة قرب ينسب إىل حواء أم البشر، وقد

احلجاج يزورون هذا القرب ويتربكون به، كان أن أهل جدة أنفسهم كانوا يقصدون هذا 
املكان للتعظيم، وقد هدمت احلكومة احلاضرة القبة املوضوعة على القرب، كما أزلت 
البنيان الذي على القرب، ومنعت الناس من التمسح به أو إتيان أي عمل ال يتفق مع 

   )3(الشريعة اإلسالمية . 
ه ، فذكر  579ولقد زار العالمة ابن جبري األندلسي جدة يف حجة سنة 

ر جدة، ومنها املوضع الذي شيد عليه " قبة عتيقة " يقال إنه كان منـزل  بعض آ
  حواء أم البشر عند توجهها إىل مكة. 

                                                 
)1  (t_120449.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread 

 ) نفس املرجع 2(

  . 22) جزيرة العرب يف القرن العشرين، ص/  3(
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منزًال حلواء فقط وليس موضع  كانأن موضع القبة  :"اهلمداين وابن جبري وقال
   .)1( "أيب البشر آدم (عليه السالم) وتعرفتاملكان الذي نزلت به قربها . فهو 
دم"ه أنَّ يؤكد احلمريي  وأما    .)2("كان يف ُجدة نزول حواء وبعرفات تعرفت 

وحييط جبدة قرى صغرية يف اجلنوب والشمال، وأكثرها مؤلفة من بيوت 
ر أو  صغرية أو أكواخ يسكنها البدو، واجلمالون وكثري من الزنوج. وجدة ا  ليس 

ر كثرية خارج البلد، ميلك أكثرها األشراف  ا آ عني لشرب السكان ، ولكن 
  واألهايل، وهي متأل مباء األمطار.

  سور مدینة جدة وأبوابھا
يكتب حافظ وهبة عن مدينة جدة يف كتابه حيث يقول : " هي مدينة  

ملباين اجلديدة اليت زاد كانت مسورة . ولكن سورها قد أزيل واتصلت البلدة القدمية 
عددها عن دور املدينة القدمية وتقع ميناؤها يف منتصف طول البحر األمحر تقريبًا ، 

   )3(وهي ميناء مكة، واملسافة بينهما مخسة ومخسون ميًال" 
يقول شارلز ديدية عن سور جدة : " يوجد يف هذا السور ثالثة أبواب ، 

ب املدينة ب مكة املكرمة يف  ب اليمن من اجلنوب ، و يف الشمال، وأخريا 
ن مبهارة فائقة يف  الشرق وهو أمجلها، ويقوم على حراسته برجان منخفضان منحو

   )4(الذروة. " 

  تاریخ جدة 

                                                 
 53، رحلة ابن جبري، ص/ 223) صفة جزيرة العرب، ص/  1(

 . 157/ص للحمريي ، ، األقطارالروض املعطار يف خرب )  2(

  22قرن العشرين ، ص/ ) جزيرة العرب يف ال 3(
 170) الرحلة إىل احلجاز، ص/  4(
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سنة ، واكتشفت  3000يقال إن نشأة مدينة جدة تعود إىل ما يقارب 
يلة قضاعة إىل جمموعة من الصيادين الذين يستقرون فيها بعد الصيد. مث جاءت قب

  )1(جدة قبل أكثر من ألفني ومخسة سنة وسكنت فيها . 
م وأمر ببناء  647يف عام  ، مث أسس اخلليفة الثالث عثمان بن عفان 

تون ألداء فريضة احلج إىل مكة املكرمة عن طريق  ميناء على البحر للحجاج الذين 
   )2(اجلو .البحر. وهي ال تزال املعرب الرئيسي حلجاج البحر والرب و 

  في عھد الممالیكة دَّ جِ مدینة 
كانت جدة حتت سيطرة احلكومات اإلسالمية املتتالية من األمويني 
ا ألن جدة هي املدينة  والعباسيني واملماليك والعثمانيني. وكان املماليك يهتمون 
القريبة إىل مكة وهي طريق احلجاج والتجار، فكان السلطان اململوكي يعني حاكماً 

ئب جدة . جلد   ة ويسميه 
هـ ليحميها  915وكان السلطان قانصوه الغوري قام ببناء سور جدة يف عام 

من هجمات السفن األوربية. وهو من آخر حكام املماليك الذين حكموا جده يف 
  هـ .   10القرن 

  في العھد العثماني  جدة 
ركات هـ سيطر العثمانيون على احلجاز بعدما قام الشريف ب 931يف عام 

عالن والئه للخالفة العثمانية.    حاكم احلجاز 
ويقول حافظ وهبة : "وقد شيدت احلكومة الرتكية آلة على البحر 
ا على احلصول على  الستخالص املاء احللو، فساعد أهل جدة واألوربيني املقيمني 

ماكينتني كبريتني هلذه  1926ماء صحي نقي، وقد اشرتت احلكومة السعودية يف 
لنظر إىل قدم العهد على اآللة األوىل، فتوفرت املياه العذبة للسكان الغ اية 

  . )3(وللحجاج" 
  جدة كما وصفھا األدباء

                                                 
)1  (t_120449.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread 

  22) جزيرة العرب يف القرن العشرين. ص/  2(
 22) جزيرة العرب يف القرن العشرين، ص/  3(
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إن مدينة جدة مدينة ساحلية ومجيلة وقد وصفها األديب شارلز ديدية يف  
قوله : " أخربوين يف القاهرة أن جدة ليست إال حيًا صغريًا ، وقد تكرر ذلك على 

حىت إنين مل أكن أنتظر رؤيتها على ما هي عليه. كم كانت دهشيت كبرية مسامعي 
ا على العكس مدينة مجيلة، مكينة البناء ، جيدة التأسيس، تعج  عندما وجد
ت أن حتمل االسم  حلياة ، ومزدمحة ، وجديرة على كل املستو بضة  لسكان، 

قل جدارة حلمل امسها الذي يعين  الذي تعرف به، ميناء مكة املكرمة، وليست 
   )1(لعربية الغنية " . 
  يف وصف جدة : ديديةلز ر يقول شا

در فيها، وهواؤها سيئ يف فصل الصيف، حار  " فاملاء العذب 
ورطب يف الوقت نفسه، ترختي له األعصاب، ويوهن اجلسد ، وخصوصًا هواء 

ون اعتياده، اجلنوب، وإن كثريًا من األجانب ، والسكان األصليني ال يستطيع
فالزحار، واحلمى املقلعة، والعفنية تكاد تكون مستوطنة على هذا الشاطئ الذي 

   )2(تنتشر فيه األوبئة أكثر من أي شاطئ آخر يف اجلزيرة العربية" 
  ووصفها املقدسي حيث يقول :

حمصنة عامرة آهلة، أهل جتارات ويسار، خزانة مكة ومطرح اليمن "  
ا جامع سري، غ م يف تعب من املاء مع أن فيها بركًا كثرية، ومصر. و ري أ

ا قصور عجيبة،  وحيمل إليهم املاء من البعد، قد غلب عليها الفرس. هلم 
   )3(" وأزقتها مستقيمة، ووضعها حسن، شديدة احلر جداً 

 :في مدینة جدة المناخ
لتايل أكث ثرياً يعترب املناخ من أكثر العوامل املؤثرة يف الظروف الطبيعية و رها 

على حياة اإلنسان وعلى أحواله االقتصادية واالجتماعية ، ومدينة جدة تقع يف 
نطاق منطقة صحراوية داخل اإلطار العام ملنطقة الضغط املرتفع املداري ، الذي 
ح التجارية الشمالية الشرقية احلافة وهي تقع بني  جيعلها بصفة عامة يف نطاق الر

                                                 
 169) الرحلة إىل احلجاز، شارلز ديدية، ص/  1(

 177) نفس املرجع، ص/  2(

 77) أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، للمقدسي، ص/  3(
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لبحر املتوسط واملناخ املومسي اهلندي وهلذا يتميز مناخها املناخ املعتدل حلوضي ا
  جلفاف. 

وترتفع درجة احلرارة يف مدينة جدة صيفًا ألن مساءها الصافية تزيد من نسبة 
السطوع واألشعاع الساقطة على األرض مما يؤدي إىل ارتفاع درجة احلرارة ساعات 

ا قريبة من مدار  درجة مشاالً  21النهار كما أن املدينة تقع على عرض  أي أ
السرطان حبيث أن أشعة الشمس تتعامد عليها يف فصل الصيف وتصل درجة احلرارة 

درجة مئوية يف معظم أشهر السنة ، وذلك من شهر إبريل  41العظمى إىل أكثر من 
اية شهر أكتوبر ، وأما بقية األشهر تقع يف فصل الشتاء فهي معتدلة وأقل  حىت 

 31.5شهر يناير حيث تصل درجة احلرارة العظمى إىل أكثر  الشهور حرارة هو
 )1(درجة مئوية.  13درجة والصغرى 

يتأثر مناخ جدة مباشرة مبوقعها اجلغرايف حيث ترتفع درجة احلرارة ونسبة 
الرطوبة خالل فصل الصيف، و تصل درجة احلرارة إىل بداية األربعينات مئوية حيث 

ثري امتداد منخفض مو  مسي عبارة عن كتلة هوائية حارة وصلبة وتصل تقع حتت 
الرطوبة إىل معدالت أعلى يف فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر 
لكتلة اهلوائية املعتدلة املرافقة للمرتفع  وتنخفض يف فصل الشتاء نتيجة لتأثري املنطقة 

  . )2(اجلوى

  مدينة ينبع
اضر وهي من أكرب مدن مدينة ينبع من أكرب مدن احلجاز يف وقتنا احل

الصناعية يف اململكة العربية السعودية ، وهي املدينة اخلامسة من مدن احلجاز من 
  أمهيتها وميناءها .

يقول محد اجلاسر : " وقوع هذه البالد يف منطقة تقرب من املدينة املنورة 
وعلى طريق قوافل قريش اليت تتجه إىل الشام يف عصر النبوة، جعل املؤرخني 

                                                 
، جامعــة 1403) جغرافية الصناعة يف مدينة جدة ، الرسالة العلمية ، عبــداحلفيظ عبــدالرحيم عبــدالرمحن حمبــوب،  1(

  .127ملك سعود ص/ 
)2  (http://www.jeddah.gov.sa 
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ا قدرًا يسريًا من العناية، فرتد يف كتبهم ويف كتب اجلغرافيني املتقدمني امل تقدمني يولو
وذكر  إشارات موجزة، ونبذ قصرية عنها، عند احلديث عن غزوات الرسول هللا 

ه.    سرا
عتبارها معدودة  ا من املدينة عين جغرافيو العرب بذكر بعض مواضعها  ولقر

يف كتايب  " املغامن املطابة يف معامل طابة" و " وفاء الوفاء يف يف منطقة املدينة ، كما 
  ريخ دار املصطفى " . 

دي : " كانت تسكنها األنصار  يقول أيب الطاهر حممد بن يعقوب الفريوز آ
،  عليًا  )1(أقطعها  وُجهينة وليث، وهي اليوم لبين حسن بن علي . وكان عمر 

ا منرب وهي قرية غناء، وواديها يصب يف وفيها عيون عذاب غزيرة، وواديه ا يليل، و
   )2(غيقة. " 

أربع أرضني الفقريين وبئر  علياً  وعن جعفر بن حممد قال : " أقطع النيب 
  ينبع مضافة إىل غريها .  قيس، والشجرة ، وأقطعه عمر 

  اسم مدینة ینبع 
قوت احلموي "ينبع بصيغة الفعل املضارع، ومسي بذلك ل كثرة يقول 

حية متسعة يف احلجاز، غرب املدينة  )3(ينابيعه" اجلارية ويطلق هذا االسم على 
  كم.  150املنورة، مبيل حنو الشمال وتبعد عن املدينة حنو 

لفتح مث دي: " ينبع :   السكون وضم املوحدة وعني ويقول الفريوز آ
ء مضارعه لغة مهملة   )4(" . ، مضارع نبع املاء : ظهر ، وجيوز تثليث 

ويرد اسم ينبع يف كتب املتأخرين يف صور متعددة ، " ينبع " و هو الصحيح 
و " الينبع " و " الينبوع " . ومها حتريف لألول، ويكثر هذا يف مؤلفات أهل القرن 
س احلنفي،  الثمن اهلجري فيما بعده كاملقريزي وابن تغري بردي والطيب وابن إ

  والنابلسي وغريهم . 

                                                 
 ) إعطاء قطعة من األرض 1(

دي، ص/  2(  . 440) املغامن املطابة يف معامل طابة، أليب الطاهر حممد بن يعقوب الفريوز آ

 345، ص/ 8، ج/) معجم البلدان لياقوت احلموي، مادة ينبع، وانظر لسان العرب البن منظور 3(

 .  440) املغامن املطابة يف معامل طابة، ، ص/  4(
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ينبع يف العهد احلاضر وقبله بزمن على " ينبع " امليناء، وإذا أريد ويطلق اسم 
ينبع النخل قيل " ينبع النخل" . إال أن اسم ينبع عند إطالقه يف كتب املتقدمني 
يقصد به األخري ، ألن ينبع امليناء أو " ينبع البحر " كما يسمى أيضا، كان أقل 

ة القدمية كمعجم البلدان، ومعجم ما شهرة بل قّل أن يوجد له ذكر يف كتب اجلغرافي
ستثناء إشارات موجزة تشري إىل ميناء ينبع.    استعجم، 

  الموقع 

على شاطئ البحر  كم يف غرب املدينة املنورة  200تقع مدينة ينبع على بعد 
   كم مشال مدينة جدة .    350األمحر، وهي على بعد 

ميني ( مشايل )  يقول أمحد العلي : " تقع ينبع على ساحل البحر على
ملن كان منحدر من املدينة إىل البحر، على ليلة من رضوى، ومن املدينة  )1(رضوى

   )2(على سبع مراحل " 
وقال املقدسي : " ينبع كورة جليلة حصينة اجلدار، غزيرة املاء، أعمر من 
ن ، اجلامع عند أحدمها،  يثرب وأكثر خنيًال حسنة احلصن، حارة للسوق، هلا 

  )3(لب عليها بنو حسن" الغا
ويقول السمهودي : أن ينبع من نواحي املدينة " وإمنا أفردت عنها يف 

قوت احلموي عن الشريف  )4(األعصر األخرية، مسيت به لكثرة ينابيعها" وقد ذكر 
ا مائة وسبعني عيناً "      )5(بن سلمة بن عياش الينبعي " أنه عّد 

ال ختصار، وقسمها إىل ينبع البحر وينبع وقد ذكر حافظ وهبة مدينة ينبع 
النخل ، فأما ينبع البحر  فهي " مبنية على سهل واقع بني البحر واجلبل، وهي 
ا مبنية من احلجر اجلريي، واملسافة بينها وبني املدينة  مسورة من جهة الداخل ، بيو

لسيارة يف ست ساعات" مث يذكر ينبع النخل فيقول : " هي و  احة املنورة تقطع 

                                                 
 ) اسم املكان 1(

  105) احلجاز يف صدر اإلسالم ، ص/  2(

 83) أحسن التقاسيم، ص/  3(

خبار دار املصطفى ، ج/ 4(  .  392، ص/ 2) وفاء الوفاء 

 392، ص/ 2) معجم البلدان، ج/ 5(
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خنيل مياهها كثرية، وهي مقر عرب جهينة وحرب، ويتبعها حنو عشرين قرية آهلة 
   )1( لسكان. "

  الموقع الفلكي 
، و الدرجة  24تقع هذه الناحية من خط الشمال العرضي بني الدرجة 

ً، ومن خط الطول بني  34/ 30    )2(درجة شرقاً.   31/38والدرجة  38غر
  مدینة ینبعمناخ 

لبحر األمحر مما يؤدي إىل ظهور مدينة ي نبع تتميز جبو معتدل الذي يتأثر 
السحب أثناء فصل الشتاء، وتنـزل األمطار يف نوفمرب وديسمرب ويناير، ودرجة 

ا يف الشهور الثالثة ما بني   35إىل  27درجة مئوية ، وما بني  25 – 20حرار
قي فصول السنة .    درجة مئوية أثناء 

  المساح
كيلومرت مربعًا ، وأما املساحة   980ساحة اإلمجالية ملدينة ينبع تقدر امل

  )3(كيلومرت مربعاً.   19058اإلمجالية حملافظة ينبع مع املناطق التابعة هلا 
  :السكان

نسمة تقريبا حسب آخر  292.000يف مدينة ينبع يبلغ عدد السكان 
 ة والصناعاتويعمل معظم السكان يف التجارة والزراع ،اإلحصاءات املتوفرة

  .)4(وكيماوية واملساندة وخدمات الشحن والتخزين والوظائف احلكوميةالبرت 
 تاریخ مدینة ینبع 

ريخ مدينة ينبع  مدينة ا إعام على األقل، حيث  2500يرجع إىل إن 
وقد البهارات من اليمن إىل مصر ومنطقة البحر املتوسط. واقعة على طريق البخور و 
بع ومينائها كميناء جتاري منذ العصر اإلسالمي إىل فرتة ظهرت أمهية مدينة ين

                                                 
 20ين، ص/ ) جزيرة العرب يف القرن العشر  1(

   10) بالد ينبع حلمد اجلاسر، ص/  2(
)3  (http://travel.maktoob.com/vb/travel83092/ 

  نفس املرجع ) 4(
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العثمانية حيث كانت تصلها قوافل وبواخر احلجيج القادمة كل من مشال إفريقيا 
  )1(ومصر . 

وميناؤها استعملت كقاعدة للقوات الربيطانية والعربية ضد العثمانيني أثناء 
نهضة اجلديدة ملدينة ينبع احلرب العاملية األوىل ، وكانت ميناء صغريًا حىت ال

  الصناعية. 
 ً   مدینة ینبع حالیا

ومدينة ينبع اآلن تتكون من ثالث مقاطع رئيسية وهي : مدينة ينبع النخل 
  وينبع البحر وينبع الصناعية . 

مدينة  وأصبحت مدينة ينبع يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد 
األمحر ، وميناؤها استقبلت احلجيج  متطورة وهي من أهم مواين جتارية على البحر

  هـ .  1403حىت 
وصارت مدينة ينبع مركزًا سياحيًا وبسبب حبرها سكان منطقة املدينة املنورة 
ا من أمجل املدن على ساحل البحر األمحر  يتجهون إليها للنـزهة والتمتع جبوها . أل

ادية واجتماعية يف عهد مبنطقة املدينة املنورة ، بعد أن شهدت تغريات عمرانية واقتص
الذي أمر يف ختطيط مدينة ينبع من جديد . وبعد  خادم احلرمني الشريفني امللك فهد 

احلدائق العامة يف األحياء وبُنيت سواحلها بطراز جديد  ختطيط مدينة ينبع انتشرت
إلضافة إليها املناطق السياحية على ساحل البحر يف كل من الكورنيش اجلنويب 

 والشرم ومنطقة شاطئ األمري عبداجمليد الساحلي، وزينت هذه املناطق والشمايل
   )2(ملشاريع السياحية واملنتزهات واملساحات اخلضراء وخاصة املخيمات الساحلية. 

  اختیار ینبع كمدینة الصناعیة وتجاریة 
م اختارت احلكومة السعودية مدينة ينبع كمدينة صناعية  1977يف عام 

ملوقعها اجلغرايف ، وهذه املدينة متميزة لتصدير االنتاجات النفطية إىل  وجتارية نظراً 
  العامل. وتقع ينبع الصناعي يف جنوب غرب املنطقة السكنية. 

                                                 
 نفس املرجع)  1(

  )نفس املرجع 2(
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نظرًا لتصدير وإيراد املواد التجارية قامت احلكومة ببناء مينائيني فيها ، 
نيهما ميناء امللك فهد الصناعي ، وتعد ميناء امللك  أحدمها ميناء ينبع التجاري ، و

ين أكرب املوانئ الصناعية يف العامل، ومتتد على الساحل حوايل    16فهد الصناعي 
كيلومرت ، وهذه امليناء خمتصة لتصدير البرتول والصناعات . أما امليناء التجاري فهي 

  )1(خمتصة للحموالت الثقيلة وهي من أعرق املوانئ على البحر األمحر.  
  ي مدینة ینبع أھم الصناعات ف

  ت   شركة ينبع السعودية للبرتوكيماو
 شركة غاز 

 .الشركة الوطنية لثاين أكسيد التيتانيوم احملدودة 

 .شركة صفرا احملدودة 

  حمطة تصدير الزيت البرتول 

 شركة مصفاة أرامكو السعودية 
 
  

                                                 
 )نفس املرجع  1(
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  وأھمیتھ في تثبیت اإلسالمالحجاز في صدر اإلسالم 

ريخ اإلسالم ودولته،  يف مكة ظهر اإلسالم فللحجاز مكانة متميزة يف 
  .املكرمة وقوي يف املدينة املنورة وقامت الدولة اإلسالمية اجلديدة فيها

حياته وقضى مخسني سنة من عمره يف مكة حيث نزل عليه  النيب عاش و 
، مث هاجر إىل املدينة اليت أصبحت دولة اإلسالم اإلسالمدعوة للدين الوحي وبدأ ال

ومعظم جزيرة كله ومركز املسلمني، ومنها بدأت الدولة تتوسع حىت مشلت احلجاز  
  العرب. 

ويكفي ألمهية احلجاز وتفضيله على املناطق األخرى وقوع مكة واملدينة ألن 
من كافة أحناء العامل  سجد النبوي املسلمني يتوجهون إىل احلجاز ألجل الكعبة وامل

 .ً ً وسنو   يومياً وشهر
ومع أن عددًا من العرب خارج احلجاز أسلموا يف هذه السنني األوىل وأن 

خارج احلجاز، إال أن السلطان  تسكنكّون عالقات سياسية مع قبائل   الرسول
السنوات الثالث  كة، أي يفمالفعلي لدولة اإلسالم مل خيرج عن احلجاز إال بعد فتح 

لدولة اإلسالمية فشملت األخرية من حياته، وحىت يف هذه الفرتة اليت توسعت فيها ا
  اجلزيرة. 

كانوا أكثر و  ،البداية كانوا أكثرهم من احلجاز والصحابة الذين أسلموا يف
هلدي اإلسالم ي الناس تشبعًا مببادئه وروحه، وبذلك صاروا املصابيح اليت تقتد

يف احلفاظ على دولة  ن منهم اجليش الذي يعتمد عليه الرسول ومعرفته. وكا
  اإلسالم وتوسعها.

، فلم يرتد أحد من  وقد ظل أهل احلجاز على اإلسالم بعد وفاة الرسول 
أهل املدينة ومكة، كما أن معظم القبائل احلجازية ظلت على اإلسالم، وال ريب يف 

 محلت اخلليفة األول أبو بكر أن موقف أهل احلجاز هذا كان من الدوافع اليت
على االعتماد على احلجازيني يف القضاء على حركات الردة وإعادة  الصديق

سيطرة اإلسالم على اجلزيرة وتثبيت سلطانه عليها. وال بد أن اإلميان العميق ألهل 
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احلجاز هو العامل الرئيسي يف عدم ارتداهم ويف مسامهتهم يف القضاء على حركات 
  الردة.

ا خرجت اجليوش اإلسالمية لفتح األقاليم اجملاورة للجزيرة بعد إمتام السيطرة ومل
على اجلزيرة، ظل أهل احلجاز العماد األول للجيش، ألن أ بكر رفض إشراك 

  احلجازية اليت مل ترتد.املرتدين يف جيوش الفتوح، وقصر اعتماده على القبائل 
 يف زمن أيب بكر الصديق إن اجليوش اإلسالمية اليت خرجت من اجلزيرة

لذات،  للفتح وتوسيع دولة اإلسالم، كان قوادها من أهل احلجاز، ومن أهل مكة 
   )1(مبا فيهم من أسلم بعد احلديبية، ومن أسلم بعد فتح مكة. 

ملا قويت واتسعت الدولة اإلسالمية إىل خارج  ويف زمن عمر بن اخلطاب 
تطوير وتقدم الدولة اإلسالمية ، حىت  فأهل احلجاز يعملون يفجزيرة العرب ، 

هاجروا من احلجاز واستقروا يف خمتلف األمصار اليت شيدها العرب، وال تكاد جتد 
  من أهل احلجاز. عدد مصراً ليس فيه 

لقرب من املسجد ودار اإلمارة ، ليشاركون يف  وكان احلجازيون يسكنون 
  سالمية . دعوة اإلسالم وتعليمه ويسامهوا يف تطوير دولة اإل

يقول دكتور صاحل أمحد علي :" ظل معظم الصحابة يقيمون يف احلجاز، 
خلليفة  وميارسون نشاطهم  االجتماعي واالقتصادي والفكري، وكانوا حييطون 

فيشريون عليه، ويقدمون له االقرتاحات، ويسامهون يف توجيه السياسية العليا 
م املستمدة من اإلسالمية، ومن املعلوم أن آراءهم وأفكارهم  هي مزيج من خربا

أحوال احلجاز مع التعديالت اليت أدخلها اإلسالم ، وحصيلتها تعرب عن روح 
   )2(اإلسالم اليت سادت يف الدولة اجلديدة وميزته بسماته اخلاصة املعروفة." 

  صدر اإلسالمالحجاز في إدارة 
ً من جمموعات من مدن وق رى كان احلجاز عند ظهور اإلسالم مكو

ا اإلقليم كله، وإمنا كانت  ومناطق تستوطنها عشائر، وال توجد حكومة يشمل سلطا

                                                 
 8-7) احلجاز يف صدر اإلسالم، ص/  1(

 10) نفس املرجع، ص/  2(
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فيه جمموعات من اجملتمعات املستقلة، ولكل قبيلة ومدينة تنظيم خاص وقائد القبيلة، 
  الذي يرتب أمور التنظيم واملدينة. 

إىل املدينة وتكونت دولة إسالمية اليت ظلت تتوسع  وملا هاجر الرسول 
أكد على فكرة السيادة العليا أو لسلطة العامة، وعين بتنظيم إدارة احلرب والسلم، ومل 
بتني قد يتطلب تعيينهم  ينشئ إدارة معقدة أو وظائف كثرية، ومل يستخدم موظفني 
دفع رواتب هلم، فكان املقاتلون ينفقون على أنفسهم ما حيتاجونه من معاش 

  فكانت نفقاته قليلة. وسالح، ومل يشيد أبنية عامة فخمة،
وضعت أقاليم واسعة  وملا توسعت الدولة اإلسالمية بعد وفاة الرسول 

وغنية، ذات نظم معقدة تكونت نتيجة خربات طويلة وواسعة، فالعراق مثًال كان من 
أغىن األقاليم ويعتمد يف ثروته على الزراعة اليت تتطلب إدارة معقدة لتنظيم شؤون 

ية من تلك األراضي مما يتطلب صالحيات واسعة حلكومة قوية الري والزراعة واجلبا
تستطيع حشد عدد كبري من العمال حلفر الرتع وإقامة السدود وصيانتها واحملافظة 
حندار األرض ومستواها وتعرجها، كما  عليها، وهي بدورها تتطلب معرفة متقنة 

ختزين املياه للصيف واتقاء  تتطلب معرفة بتوازن السوائل ومواد البناء والرتبة ، لتأمني
حسن وسيلة ممكنة، وكل هذه ال ميكن أن  ت، واالستفادة من املاء  أخطار الفيضا
عمال مجاعية ليفيد منها عدد كبري، وهذا بدوره يتطلب حكومة قوية  تتم إال 
ت اليت تؤدي إىل الفوضى  يمن وتنظم األمور ومتنع التجاوزات والتعد تستطيع أن 

   )3(اب. واالضطر 
  عصر األموي الالحجاز في 

عصر األموي، فما فقد البعد انتقال اخلالفة من املدينة إىل دمشق يف 
ثريهم يف السياسة ألن اخللفاء كانوا من أهل احلجاز، فإن معاوية مؤسس  احلجازيون 
الدولة األموية هو ابن أيب سفيان زعيم مكة ، مث بعده عدد من اخللفاء األمويني  

ملوا بن احلكم، وابن عبدامللك، وعمر بن عبدالعزيز كانوا من احلجاز وقد ع كمروان
  يف حكم احلجاز قبل خالفتهم. 

                                                 
 14) نفس املرجع، ص/  3(
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مث إن احلجاز زاره عدد من اخللفاء األمويني، إما يف زمن خالفتهم أو قبل 
م .  را   ذلك، وكان وجود بيت هللا وأداء احلج فيه عامًال مهما يف ز

ن الثورات ضد اخلالفة األموية ، كثورة أهل لقد حدث يف احلجاز عدد م
املدينة ضد يزيد بن معاوية وحركة عبدهللا بن الزبري اليت امتدت من زمن يزيد إىل زمن 
عبدامللك، كما أن فرع العنابس من األمويني الذي كان مقيمًا يف احلجاز مل يكن 

م مع اخلالفة األموية ، ولكن هذه األحداث مل تكن ذات  ثري عميق يف على و
  جعل احلجاز يقف عموماً موقف املعادي لألمويني. 

م إىل تثبيت الفكرة اليت أصبحت   وقد ساعد حصر األمويني اخلالفة يف أسر
  كالعقيدة بني الناس وهو أن اخلالفة يف قريش وال ميكن أن تكون يف غريهم. 
وش تسند وكانت معظم الوظائف الكبرية، وخاصة والية األقاليم وقيادة اجلي

إىل رجال من أهل احلجاز وال بد أن هؤالء الوالة كانوا يقربون أهل احلجاز وال 
لرعاية والعناية، وبذلك كان للحجازيني أثر فوق أثر رجال األقاليم  يبخلون عليهم 
لوالة ولعل من مظاهر  األخرى يف إدارة األقاليم وهلم مكانة خاصة مبا هلم من صلة 

م اليت يقيمون ذلك أن احلجازيني يف  معظم األمصار اإلسالمية كانت خططهم وبيو
فيها قرب املسجد اجلامع ودار اإلمارة، وكل هذه يظهر مكانتهم املتميزة يف األمصار 

  ودورهم اخلاص يف اإلدارة والتوجيه. 
  الناحیة اإلداریة

لنسبة للناحية اإلدارية للحجاز يف أواخر العصر األموي، فهي امتداد  أما 
قواعده، مث سار عليه اخللفاء  وتطور للنظام اإلداري الذي أرسى رسول هللا 

ام اإلداري للحجاز منذ نشأته املبكرة، ظالراشدون وغريهم فيما بعد. وقد راعى الن
از مكة املكرمة واملدينة األمهية السياسية والدينية واالقتصادية لكربى مدن احلج

  .املنورة
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ة ومكانتها الدينية عند املسلمني، فقد حرص رسول ونظرًا ألمهية مكة املكرم
ب عليها عّتاب بن أسيد  هللا  قبل مغادرته  )4(على أن جيع هلا مكانة خاصة، فأ

بعة هلا وخصص له درمهاً  هلا، لتصبح بذلك أول والية إسالمية، كما جعل الطائف 
  . )5(يف كل يوم

لب كرم هللا وجهه، واستمر الوضع على ذلك حىت خالفة علي بن أيب طا
عندما اضطرته الظروف السياسية على التحول للكوفة، واختاذها مقرًا له، مما أفقد 
املدينة املنورة أمهيتها السياسية وحّوهلا من عاصمة للخالفة إىل والية، وكان أول من 

ً إىل  )6(توالها، سهل بن حنيف األنصاري،  وبذلك أصبح احلجاز ينقسم إدار
  ع كل منهما مد وموائي وقرى ونواح. واليتني تتب

وملا آلت اخلالفة إىل بين أمية، واستتب األمر ملعاوية بن أيب سفيان أقر 
الوضع اإلداري الذي كان عليه احلجاز من قبل، وأرسل الوالة إىل كل من مكة 

  .املكرم واملدينة املنورة 
خلفاء بين أمية  وأثناء العهد األموي تطورت سلطة الوالة على البلدان، وكان

م على احلرمني الشريفني، فكان يسند هذا املنصب إىل أبناء  يهتمون يف اختيار وال
احلجاُز كّله يف والية واحدة ألحدهم يف بعض األحيان، البيت األموي ، وقد مجع 

يف خالفة  ولعل مروان بن احلكم كان أول من مجُِع له احلجاز يف العصر األموي
ان ، ويرجح الفاسي : " أن تكون احلجاز قد مجعت قبل ذلك ، معاوية بن أيب سفي

  . )7(لقثم بن العباس، وذلك لفرتة قصرية يف خالفة علي بن أيب طالب" 
على احلجاز عمر بن عبدالعزيز الذي توىل احلجاز  نيومن أشهر الوالة األموي

يف العقدين  ويف أواخر اخلالفة األموية ، خاصة )8(يف خالفة الوليد بن عبدامللك . 
                                                 

، 4) عتاب بن أسيد بن أيب العاص بن أمية القرشي، أسلم يــوم الفــتح فحســن إســالمه (األنســاب، للــبالذري، ج/ 4(
 .)456ص/ 

 .  440، ص/ 2) سرية ابن هشام، ج/ 5(

لكوفــة، ســنة كــيم بــن ثعلبــة األنصــاري األوســي، راو حل بــن حنيــف بــن وهــب بــن ) هــو ســه 6( ي احلــديث، وتــويف 
 )87، ص/ 2، ج/1حجر، مكتبة اخلديوية، القاهرة، ط/ البن، ( اإلصابة يف متييز الصحابة، هـ38

 .259، ص/ 2) شفاء الغرام، للفاسي، ج/ 7(

 .43، ص/ 4) الكامل البن األثري، ج/ 8(
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 )9(األخريين منها، أصبح مجع احلجاز يف والية واحدة أمرًا دائمًا وبصورة مستمرة
وكان والة بن أمية الذين جتمع هلم احلجاز يتخذون من املدينة املنورة مقرًا دائماً 

ً عنهم.    )10(إلقامتهم، ويبعثون إىل مكة نوا
  في األمويدور الحجاز في التجارة 

، وخاصة مكة ، وكلنا نعرف عن جتار اظهور اإلسالم مركز  كان احلجاز عند
ا  سوق عكاظ وما حوله ، وكانت مكة تقع يف طريق اليمن والشام ، فالتجار ميرون 

  ويتاجرون فيها. 
وكان الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني يعملون يف التجارة مبكة مث يف املدينة 

ية مد أهل احلجاز وخاصة أهل مكة بعد اهلجرة. فلما توسعت الدولة اإلسالم
  نشاطهم التجاري إىل خمتلف أقاليم الدولة. 

ثر احلجاز من توسع النشاط التجاري، فازدادت النقود فيه ووفرت  وقد 
الثروات ومنى استرياد السلع من أقاليم اجلزيرة وخارجها، وأهم ميدان واضح هلذا النمو 

رد من خمتلف أقاليم الدولة، مبا يف ذلك هو يف املنسوجات املنوعة اليت كانت تستو 
  األقاليم النائية كخراسان وما وراء النهر. 

  الحجاز في العصر العباسي 
حينما كثرت مشاغل اخللفاء يف العواصم اليت هم فيها، واتسعت رقعة 
املمالك اخلاضعة هلم، وكثر األدعياء واألضداد واألعداء، أمهلوا شأن هذه البالد ومل 

الهتمام إال بقدر ما حيفظ هلم السيطرة على احلجاز، ومينع أعداءهم من يعريوها ا
  االنتفاع به. 

وال مشاحة يف أن العباسيني قاموا يف احلجاز مبآثر عديدة إال أن ذلك ظل 
م  حمصورًا يف احلرمني الشريفني واألماكن املوصلة إليهما، وأما األحناء األخرى فإ

م وتركوها على حاهل ب ـــ وغزو أمهلوا شأ ا األوىل: ـــ  ا البدوية فعادت القبائل سري
ـــ وفنت ــــ وحروب ، إما فيما بينها وإما تعضيدًا ألمري على أمري وكانت جند خاضعة 

                                                 
ريخ  9(  . 407-332اليعقويب، ألمحد بن موسى جعفر اليعقويب، دار صادر، بريوت، ص/ ) 

، 2، وشــــــفاء الغــــــرام، ج/133، ص/ 4) العقــــــد الفريــــــد، البــــــن عبــــــد ربــــــه، دار الكتــــــاب العــــــريب بــــــريوت، ج/ 10(
 .260ص/
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أكثر األوقات لسلطان األمري العباسي يف احلجاز، وقد فعل هذا أبو العباس السفاح 
د بن عبدهللا بن عب 133فإنه عام  داملدان على املدينة ومكة والطائف ويل خاله ز

حلجاز.    واليمامة. وأبو جعفر املنصور فإنه احلق والية البحرين 
  الحجاز في العصر العباسي إدارة 

م للسار  جاز، على نفس النظام الذي كان معموًال به حالعباسيون يف  إدار
ــ احلجاز يف  األموي، فجمع أبو العباس السفاح يف بداية خالفته ريف أواخر العص

، إال أن  )12(، وأضاف إليه اليمن واليمامة  )11(والية واحدة لعمه داود بن علي 
  .  )13(واليته كانت لفرتة قصرية، إذ ما لبث أن تويف بعد أشهر قليلة 

د بن عبيدهللا بن املدان احلارثي وأضيف إليه الطائف  )14(فويل مكة ز
وبقيت املدينة املنورة يف بداية هـ .  136 واملدينة واليمامة ودامت واليته إىل سنة

العصر العباسي األول مقرًا لوالة احلجاز، حيث كانوا يرسلون نوا عنهم إىل مكة 
ا    .  )15(املكرمة لرعاية شئو
ه ويل مكة العباس بن عبدهللا بن معبد بن العباس بن  136مث يف السنة 

  . )16(ت إىل أن مات السفاح " عبداملطلب ، وذكر ابن األثري : " أن واليته دام

داً، وويل مكة اهليثم بن معاوية العتكي اخلراساين ، سنة  مث إن املنصور عزل ز
، وويل مكة السري بن عبدهللا  )17(ه واستمر إىل سنة مائة وثالثة وأربعني .  141

  ه .  145واستمر إىل سنة  بن احلارث بن العباس بن عبداملطلب،

  )18( یةثورة محمد النفس الزك

                                                 
  احلجاز واليمامة واليمن.هو داود بن علي بن عبدهللا بن العباس بن عبداملطلب، ويل الكوفة أوال للسفاح، مث توىل له )  11(

 87، ص/ 2) منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم، ج/ 12(

 448، ص/ 5) الكامل البن األثري، ج/ 13(

د بن عبدهللا بن عبــدالنان احلــارثي، خــال اخلليفــة العباســي أيب العبــاس الســفاح، ( شــفاء الغــرام للفاســي،  14( ) هو ز
 ).278، ص/ 2ج/

 464، ص/ 7، ج/يللطرب ) التاريخ  15(

 . 348، ص/ 4) الكامل يف التاريخ البن األثري ، ج/ 16(

 369، ص/  4) نفس املرجع، ج/  17(
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ومل يتخلف عنه أحد من وجوه املدينة ، يف  حممد النفس الزكية ظهر
نفر قليل ، واستفىت الناس اإلمام مالك بن أنس يف اخلروج مع حممد  الإ )19(الناس

النفس الزكية، ويف أعناقهم بيعة اخلليفة العباسي املنصور، فأفىت هلم مالك جبواز 
يعتم مكرهني نقضها وقال هلم  ، وليس على مكرٍه ميني " فتسارع الناس إىل " إمنا 

  .  )20(حممد النفس ولزم مالك بيته
يعه األئمة من أهل عصره ، كمالك وأيب ويقول صاحب منائح الكرم " 

 )21(. "حنيفة رمحهما هللا ومن يف طبقتهما

مري املؤمنني ، وقلد مجاعة من مؤيديه )22(وبدأ حممد يف تدبري أمره ، فتسمى 
إىل مكة حممد بن  فعني على املدينة عثمان بن خالد بن الزبري وأرسل املناصب ،

احلسن بن معاوية بن عبدهللا بن جعفر بن أيب طالب، ومعه القاسم بن اسحاق والياً 
على اليمن، فخرج إليهم السري بن عبدهللا بن احلارث ابن العباس بن عبداملطلب 

دخل حممد بن احلسن مكة، وأقام و ، فهزماه.  )23(أمري مكة، فالتقيا بشعب أذاخر
لرجوع إىل املدينة ا يسرياً،     .)24(حىت أمره حممد بن عبدهللا 

حلجاز ف إليه أرسل املنصور وملا بلغ أبو جعفر املنصور ظهور حممد النفس 
ب قبل أن يقدر عليه ، فرد عليه  يعرض عليه األمان، له وألهل بيته ، إن هو رجع و

خلالفة  حممد بكتاب رفض فيه   .  )25(مجيع عروضه، وبّني أنه أحق منه 
ابن أخيه عيسى بن موسى بن حممد بن علي بن عبدهللا بن فأرسل املنصور 

ربعة آالف من اجليش     . )26(ونزل عيسى بن موسى يف اجلُرف العباس 

                                                                                                                                
) هو حممــد بــن عبــدهللا بــن احلســن بــن احلســن بــن علــي أيب طالــب، وكــان يــدعى الــنفس الزكيــة لزهــده ونســكه. (  18(

 ) 295، ص/ 3مروج الذهب، ج/

 )341، ص/ 3عه عبدهللا بن مصعب الزبريي ( مروج الذهب، ج/) كان من وجوه الناس من خرج م 19(

 406، ص/ 3، العرب البن خلدون، ج/532، ص/ 5) الكامل البن األثري، ج/ 20(

 .95، ص/ 2) منائح الكرم ، ج/ 21(

 .574-567، ص/  7) الطربي ، ج/ 22(

قوت، / 23( على مكة، (معجم البلدان،   . 127، ص/ 1) أذاخر: شعب 

 95، ومنائح الكرم ، ج/، ص/ 475، ص/ 7ي البن جرير، ج/) الطرب  24(

 .87، ص/ 10، البداية والنهاية البن كثري ، ج/578) نفس املرجع ، ص/  25(
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ويروي أن حممد النفس خطب يف الناس وأحلهم من بيعته ، وترك هلم اخليار 
للقتال، أو اخلروج من املدينة، فانصرف عدد كبري منهم، وبقي عدد  يف اإلقامة معه

  . قليل 
وملا وصل عيسى بن موسى إىل املدينة أرسل إىل حممد النفس األمان على أن 
يعود إىل الطاعة ولكن حممدًا أىب إال القتال ، فالتقى الفريقان واقتتال، وأخريًا اقتحم 

  .  ية سوداء فوق مسجد الرسول جند عيسى بن موسى املدينة ونصبوا را
وهكذا عاد السرّي إىل والية مكة من قبل املنصور . مث ويل مكة عبدالصمد 

وظل واليًا على مكة بن علي بن عبدهللا بن العباس عم املنصور والسفاح 
  )27(. ه157حىت

ً يف تلك الفرتة اليت تستحق الذكر ،  ومل يذكر املؤرخون بعد هذه الثورة أحدا
ذلك اهلدوء مل يكن طاعة ووالء للخليفة، بقدر ما كان رهبة وخوفًا من شدة ولعل 

هل احلجاز، حيث كان يضع الطالبيني دومًا حمل اللوم، وحيّملهم ما حيدث  بطشه 
من غريهم يف أي ُقطر، ويرى أن صادٌر عن رأيهم، ولعل ما عرف عن املنصور من 

   )28(عدم عفوه عن من يقدر عليه. 
لنظر يف شئون احلجاز، وبدأ وملا ويل ها رون الرشيد اهتم منذ بداية خالفته 

عهده بعزل وايل املدينة املنورة عمر بن عبدالعزيز ، ووىل مكانه إسحاق بن سليمان 
، وقد سار الرشيد يف  )30(، وأبقى على مكة املكرمة عبيد هللا بن قثم  )29(بن علي

ملساواة بني بين هاشم يف سهم ذوي ال عادة مجيع الطالبيني سياسته  قرىب، كما أمر 
  )31(الذين كانوا بدار السالم إىل املدينة املنورة. 

                                                                                                                                
ســلمون يعســكرون إذا أرادوا ) اجلـُـُرف : مكــان علــى ميــل ، وقيــل علــى فرســخ مــن املدينــة املنــورة ، وهنــاك كــان امل 26(

 )  376، ص/ 2. ( املعجم البكري ، ج/الغزو

 . 278، ص/ 2) شفاء الغرام، ج/ 27(

ريخ الطربي، ج/ 28(  . 607، ص/ 7) 

ريخ بغداد، للخطيب، ج/ هو إسحاق بن سليمان بن علي بن عبدهللا بن العباس بن عبداملطلب،)  29( ) 329، ص/6( 
. 

 ).19بن حزم، ص/) هو عبيدهللا بن قثم بن العباس بن عبيدهللا بن العباس بن عبداملطلب، ( اجلمهرة ال 30(

 .114-108، ص/ 6) الكامل البن أثري، ج/ 31(
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واهتمامه بشئونه واطالعه املستمر على لقد كان لسياسة الرشيد يف احلجاز ، 
أوضاعه أكرب األثر يف االستقرار الذي ساد احلجاز يف عهده، حيث هدأت نفوس 

خرج أحد منهم عن طاعته، وحاول الرشيد  الطالبني يف احلجاز، فلم حيدث أن
  )32(جاهداً جتنب سفك دمائهم قدر اإلمكان. 

وبعد خالفة هارون الرشيد ويل مكة مجاعة ال يعرف ترتيبهم يف الوالية ومن 
  أشهر الوالة هم : 

سليمان بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدهللا بن العباس ، وعلي بن 
سى، وموس بن عيسى بن موسى بن حممد بن موسى بن عيسى أخو العباس بن مو 

   )33(علي بن عبدهللا بن العباس 
  عھد العباسيال خاللالمكي توسعة الحرم 

العباسيون اهتموا بعمارة املسجد احلرام وتوسعته ، فأول من أمر بتوسعة 
د بن عبيدهللا ويل  املسجد من اخللفاء بين العباس هو أبو جعفر املنصور الذي أمر ز

ج الدين السنجاري قائال: " مكة بشر  اء األراضي حول املسجد احلرام حيث يقول 
دة يف املسجد احلرام ، فزيد يف شقه الشامي مما يلي دار الندوة،  لز أمر املنصور 

ب بين سهم ،  لذهب وأنواع النقوشو ومن أسفله إىل أن تنتهي إىل  ، زين املسجد 
  )34("  منارة بن سهمورخم اِحلَجر وهو أول من رّمخه، وبين 

أراضي حول املسجد وأمر بتعمري املسجد  هـ أشرتي املهدي160ويف سنة 
ج الدين السنجاري: " أمر املهدي قاضي مكة أن يشرتي دوراً  احلرام حيث يقول 

عال املسجد ويهدمها، ويدخلها يف املسجد. ووفر لذلك أمواًال عظيمة، وصنع 
   )35(" القاضي مجيع ما أمره به املهدي 

                                                 
مــر طــول فــرتة خالفتــه ســوى بقتــل واحــد فقــط مــن الطــالبيني، هــو العبــاس بــن حممــد بــن  32( ) إن اخلليفــة الرشــيد مل 

 )  498عبدهللا بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب. ( املقاتل لألصفهاين، ص/ 

 120، ص/ 2الكرم، ج/) انظر للتفصيل منائح  33(

  92، ص/ 2) منائح الكرم يف أخبار مكة، ج/ 34(
 .110، ص/  2) نفس املرجع، ج/ 35(
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ه دخل 164ذكر الشيخ حميي الدين بن عريب : " أن املهدي ملا حج سنة 
الكعبة ومعه منصور احلجيب، فقال له املهدي: جوف الكعبة، أذكر حاجتك. فقال 
منصور : إين أستحي من هللا أن أسال يف بتيه غريه، فسكت املهدي. فلما خرج 

  )36(بعث إليه بعشر آالف دينار " 
رأى املهدي الكعبة ليست يف وسط املسجد، لضيق  164ويف السنة 

موال فاشرتيت  ب الصفا ) فرجع إىل العراق ، وأرسل  اجلانب اليمان، ( أي جهة 
له الدور اليت على اجلانب األيسر، وهدمها وجعلها مسيًال، وأدخل املسيل األصلي 

دة صارت الكعبة يف وسط املسجد ."  ذه الز    )37(يف املسجد " و
سجد احلرام ستة أفدنة ونصف ابن مجاعة : " ومساحة املعز الدين  قال

، والفدان عشرة اآلف ذراع بذراع العمل املستعمل يف البنيان مبصر، وهو ثالثة وربع
  )38(أشبار تقريباً " . 

ب ا حلزورة، عوضاً  قال ابن الضياء احلنفي : " وأمر املهدي حبفر بئر خارج 
  )39(قصي بن كالب  يف شرقي املسجد". سجد، حفرهاعن بئر جاهلية، كانت يف امل
دة وال عمارة يف املسجد  )40(قال القطب احلنفي  : " وال أعرف للرشيد ز

احلرام مع كثرة خرياته وكرمه، إال أن عامله على مصر موسى بن عيسى أهدي إىل 
 املسجد احلرام منربًا منقوشًا من خشب، له تسع درجات، وكان خيطب عليه. ورُفع

األول وهو منرب سيد معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما إىل مىن، واستمر هذا 
  )41(املنرب إىل زمن الواثق" 

                                                 
 . 108، ص/ 1) حماضرة األبرار ومسامرة األخيار للشيخ حميي الدين بن عريب ، ج/ 36(

 .360، ص/ 1. وشفاء الغرام، ج/69، ص/ 2) أخبار مكة ألرزقي، ج/  37(

 . 218، ص/ 2د، ج/) إحتاف الورى البن فه 38(

 .218) نفس املرجع 39(

عــالم بيــت هللا احلــرام، ص/  990) هو القطب احلنفــي حممــد النهــروايل ، تــويف ســنة  40( ، 148هـــ وكتابــه األعــالم 
 . 313، ص/ 1وانظر أخبار مكة، ج/

ا للكندي، ص/  41( ريخ والة مصر وقضا  (106-110 . 
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ب إبراهيم 306ويف السنة  دة  هلل جعفر ز وهي رحبة  )42(ه زاد املقتدر 
ا القاضي حممد بن موسى  ط اخلوزي، وكان املباشر لعمار ط رامشت ور بني ر

دة سبعة ومخسون ذراعًا إال سدساً، وعرضها اثنان قاضي مكة ، و  طول هذه الز
   )43(ومخسون ذراعاً وربع. 

  توسعة الحرم المدني في العصر العباسي 

دة  ه  161يف عام  النبوي مسجد أمر اخلليفة املهدي العباسي بز
واشرتى دار ُمَليكة ، ودار القرّاء ودار املسور ودار شرحبيل بن حسنة من مشال 

  . ه165، وأكمل عمارته يف عام وضم هذه الدور فيه  مسجد الرسول 

مربع مرت. ووصلت   2450وتقدر توسعة املهدية للمسجد الرسول 
  مربع مرت.  8890مساحته 

ه أتلف الكثري من املسجد بشّب احلريق، فلما علم  654مث يف عام 
صالح مسجد الرسول  بسب سقوط بغداد ولكن  املعتصم اخللفية العباسي فأمر 

، مث بعد قتل اخلليفة قام خلفاء املسلمون اخلليفة ما استطاع إكمال عمارته وقتل
كمال عمارته وانتهت ه   )44(ذه العمارة يف عهد الظاهر بيربس.مبصر واليمن 

  أهم أحداث الحجاز في الع العبا

  إغارة الحبشة على جدة
ج الدين السنجارييقول  ه جاءت احلبشة يف  173: " سنة علي بن 

إىل مكة، فخرج معهم أهل  هاربنيزمن احلج إىل جدة، فوقعوا مبن فيها، فخرج الناس 

                                                 
الســالم ، بــل كــان خياطــاً جيلــس قبــل هــذا البــاب فعــرف بــه. ( منــائح احلــرم،  ) ليس املــراد بــه إبــراهيم اخلليــل عليــه 42(

 .186، حاشية ص/ 2ج/

 . 364، ص/ 1) شفاء الغرام، ج/ 43(

)44  (http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=89&pNo=2#start   
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مكة، فلما رأت احلبشة ذلك هربوا يف املراكب، فجهز وراءهم صاحب مكة غزاة يف 
   )45(البحر" 

ويقول الفاسي : " قال بعض أهل مكة : إن احلبشة جاءت جدة سنة 
مكة جماهدين، وأمريهم حينئذ عبدهللا بن حممد بن  ه ، فخرج الناس من 183

إبراهيم، فخرج الناس غزاة يف البحر، واستعمل عليهم عبدهللا بن حممد بن إبراهيم 
   )46(حفيده عبدهللا احلارث بن عبدامللك بن أيب ربيعة املخزومي" 

  سیالن مكة
كان السيل املخبل ، مسي بذلك حلصول خبل يف عقول ه   184ويف سنة 

  )47(ناس بعده، ووقع بعده سيل آخر عقبه ، إال أنه مل حيصل منه ضرر كاألول. ال
م املأمون وقع يف مكة سيل عظيم،  202ويقول األرزقي " ويف سنة  ه يف أ

، نظلة خليفة حلمدون بن علي، فنظفهدخل املسجد وعلى مكة يزيد بن حممد ابن ح
   )48(ومساه الناس سيل ابن حنظلة"

سيل عظيم، ودخل املسجد احلرام ، وبلغ إىل احلجز وقع  208ويف سنة 
األسود،وكان على مكة عبيدهللا بن احلسن،  فنظفه أهل مكة حىت النساء، فأرسل 

   )49(املأمون مبال عمر به املسجد" 
لكعبة، وبلغ إىل  253"ويف سنة  ه دخل املسجد سيل عظيم، أحاط 

متعة الناس، ومأل املسجد قريبًا من احلجر األسود، وهدم دورًا مبكة كثرية  وذهب 
لعجالت"    )50(غثاء حىت جرف 

ب بين شيبة ، ومل يعهد ه  559ويف عام  دخل سيل عظيم إىل احلرم من 
  )51(قبله سيل دخل من ذلك الباب . 

                                                 
 .121، ص/ 2. منائح الكرم، ج/144، ص/ 1) شفاء الغرام، ج/ 45(

 141) نفس املرجع،ص/  46(

 .418، ص/ 2، شفاء الغرام، ج/397، ص/ 1) أخبار مكة لألزرقي، ج/ 47(

 419، ص/ 2، نفس املرجع، ج/  397) نفس املرجع، ص/  48(

 . 419) نفس املرجع، ص/  49(

 .421) نفس املرجع، ص،  50(

 265ملرجع، ص/) نفس ا 51(
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ه وقع مبكة مطر وسيل، فدخل املسجد احلرام، ودخل  573"ويف سنة 
ب إبراهيم، الكعبة املطهرة، فبلغ قريبًا من ذراع، وأخذ إ حدى فرديت (شق الباب) 

  )52(ومحل درجة  الكعبة إىل آخر املسجد" 
  النشاط االقتصادي في الحجاز في العصر العباسي

كانت التجارة من أهم النشاطات اليت مارسها سكان احلجاز منذ عهد 
ويبدو أن موقع بالدهم على الطريق الذي كانت تسلكه القوافل التجارية القدمي، 
ة من جنوب شبه اجلزيرة العربية، حمملة ببضائع اهلند والصني واحلبشة وغريها القادم

لبضائع  لقوافل اآلتية من الشمال، حمملة  من بالد الشرق، لتلقي على أرضه، 
الفارسية والرومية وغري ذلك من جتارات بالد املغرب، قد حفز أهل احلجاز على 

راضيه م، خاصة أن تلك القوافل، كانت تتخذ من املشاركة يف هذه التجارة العابرة 
راضيه ، وتبيع بعض ما حتمله من  ةبعض مدن احلجاز وقراه حمط هلا أثناء عبورها 

  . )53(سلع ألهله 
وملا كانت مكة املكرمة تقع على منتصف ذلك الطريق التجاري، فقد 

ً لتلك القوافل، حيث كانت تنتهي عندها رحلة كل من ق وافل أصحبت مركزًا جتار
الشمال وقوافل اجلنوب، فتتم عمليتا البيع والشراء وتبادل السلع بني تلك القوافل 
لبضائع  على أرضها وعلى مرأى من أهلها، مث تعود بعد ذلك قوافل اجلنوب حمملة 

ا قوافل الشمال، وحتمل قوافل الشمال ما أحضرته قوافل اجلنوب.    اليت أتت 
ذه التجارة أيضاً، حيث كانت حمطًا للقوافل وقد شارك املدينة املنورة يف ه

ا للراحة من عناء السفر وتقوم ببيع بعض  القادمة من فارس وبالد الشام، تتوقف 
  )54(ما حتمله من بضائع ألهلها. 

لطائف أيضًا جتار شاركوا ببيع منتجات بالدهم من اجللود  كما كان 
يت كان هلا شهرة واسعة، املدبوغة، والزبيب وغري ذلك من منتجات الطائف، ال

فقة خارج شبه اجلزيرة العربية، وملا كانت الطائف بعيدة عن طريق القوافل  وسوق 
                                                 

 .198) نفس املرجع، ص/  52(

 . 371) مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول ألمحد الشريف، دار الفكر بريوت، ص/  53(

ريخ العرب، جلواد علي ، دار املاليني، بريوت، ج/ 54(  .141، ص/ 4) املفصل يف 
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حلجاز، فقد كانت بضائعهم حتمل إىل مكة املكرمة لتصدر منها البالد اجملاورة  املارة 
يت إىل مكة املكرمة من الشم ال لبالد العرب، عن طريق القوافل التجارية اليت كانت 

   )55(ومن اجلنوب. 
ومما ساعد على االزدهار االقتصادي للحجاز يف العصر العباسي هو 
االهتمام الذي أواله أغلب خلفاء هذا العصر لشئون احلجاز، وحرصهم على أداء 
ر املقدسة وإقامة املنشآت العمرانية به، والتقرب ألهله  رة الد مناسك احلج وز

  العطاء.  ةوصلتهم بكثر 
مر النظام التجاري لألسواق املومسية، معموًال به يف جتارة احلجاز وقد است

ح  اإلسالمي للمسلمني ممارسة البيع  الدينالداخلية لفرتة طويلة بعد اإلسالم، فقد أ
ديتهم ملناسك احلج دون أي حرج،  فانتشعت هذه والشراء، ومزاولة التجارة أثناء 

  ىت أواخر العصر العباسي األول. األسواق يف اإلسالم، وظلت أغلبها تقام ح
وكان سوق عكاظ قد توقف قيل قيام الدولة العباسية بسنوات قليلة ، ويقول 

، أما أسواق ُجمَّنة وذي اجملاز  )56(ه  129األرزقي إن سوق عكاظ توقف يف سنة 
ا توقفت تباعًا يف أوقات متقاربة يف غضون سنوات قليلة يف أواخر القرن  فيبدوا أ

اهلجري، ويقول األرزقي إن سوق حباشة ، كان آخر سوق خربت من أسواق الثاين 
  .  )57(هـ  197اجلاهلية حيث ظل ذلك السوق يقام حىت سنة 

  عهد العثمانيالالحجاز في 
مسيت الدولة العثمانية نسبة إىل مؤسسها األول عثمان بن أرطُغُرل، وكان 

، واستقرت بعد إسالمها يف آسيا قومه من القبائل الرتكية اليت هاجرت من أواس آسيا
  الصغرى اليت أقاموا فيها دولتهم. 

                                                 
ريخ اليعقويب، ج/334، ص/ 1) سرية ابن هشام، ج/ 55(  .243، ص/ 1، 

 .190، ص/ 1) أخبار مكة، لألرزقي، ج/ 56(

 . 452، ص/  2، وشفاء الغرام، ج/192) نفس املرجع، ص/ 57(
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ضول ، وبدأت تتوسع يف فتح البالد اجملاورة  ظهرت الدولة العثمانية يف األ
حىت متكنت من اإلستيالء على الشام ومصر والقضاء على دولة املماليك يف أواخر 

  )58(ه  922سنة 
  الطني ، أشهرهم: وقد حكم الدولة العثمانية عدد من الس

لفاتح، ألنه فتح القسطنطينية عاصمة البيزنطيني،  حممد الثاين امللقب 
واختذها عاصمة للدولة العثمانية، وأطلق عليها " استانبول" . وال تزال حتمل هذا 

  االسم حىت اليوم. 
  اجتهت أنظار العثمانيني لبسط نفوذهم على البالد العربية لعدة أسباب منها: 

 لعثمانيني ضّم احلرمني الشريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، رغبة ا
  لرفع مكانتهم لدى املسلمني.

  الدفاع عن احلرمني الشريفني خاصًة، والبالد العربية عامة من أخطار
 أعداء اإلسالم.

لذا زحف السلطان سليم األول إىل بالد الشام ومصر، وضمهما إىل دولته 
سيطر العثمانيون على احلجاز يف بداية القرن العاشر  اليك مثمبعد هزميته للم

  بعد إعالن حكامها األشراف والءهم له . اهلجري، 
ريخ الدولة امحد بن حممد بن  يقول علىحيث  لعثمانية الصاليب يف كتابه 

بعة للمماليك وعندما علم : " عن سيطرة العثمانيني على احلجاز كانت احلجاز 
در شريف مكة "بركات بن شريف مكة مبقتل السل ي  ئبه طومان  طان الغوري و

السلطان سليم األول وسلمه مفاتيح الكعبة  إىلتقدمي السمع والطاعة  إىلحممد " 
عتباره أمريًا على مكة  ر فأقر السلطان سليم شريف احلجاز بركات  وبعض اآل

مًا للحرمني وبذلك أصبح السلطان سليم خاد،  واحلجاز، ومنحه صالحيات واسعة
وخباصة أن الدولة أوقفت  اإلسالميةالشريفني وأصبحت مكانته أقوى أمام الشعوب 

  .)59("املقدسة األماكنأوقافاً كثرية على 

                                                 
اية العصر العثماين، ص/ 58( ريخ عمارة وأمساء أبواب املسجد احلرام حىت   (73.  
ريخ الدولة العثماني 59(  .333ص/  دار املعرفة بريوت لبنان، ،ة لعلي بن حممد بن محد الصاليب) 
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  إدارة الحجاز في العصر العثمانينظام 
كان العثمانيون يف بداية حكمهم يبقون عادة على نظام احلكم احمللية يف 

ا السابقة، لكنهم يعملون بعد ذلك على تعديلها  البالد اليت يدخلوها يف صور
  .  )60(ومواءمتها تدرجيياً ، لتتناسب مع اإلطار العام لسياسة دولتهم 

جلانب السياسي يف احلجاز، فجعل اإلدارة يف  إن السلطان سليم اهتم 
احلجاز اليت مشتملة يف البداية على " إمارة األشراف يف مكة، ونيابة جدة ، وقضاء 

املدينة" ، وقد ربط السلطان سليم تعيني قيادات الثالثة مبركز الدولة وأعطاهم  مكة أو
ة فيما قد يستجد من أحداث وقضا طارئة، يرون احلق يف الرجوع إليها مباشر 

مناقشتها مع املسئولني يف العاصمة. مث أحلق اإلقليم مبصر  إدارًّ وماليًّا، فأضاف 
  عنصراً رابعاً للقوي املؤثرة فيه، وهذا العنصر هو أمري أمراء مصر . 

على "ويتضح ترتيب أمهية كل من هذه القوي عند ذكر ممثليها يف اخلطبة هلم 
منرب احلرم الشريف، حيث كان يدعى للسلطان، مث للشريف ، ويليه أمري أمراء مصر، 
فقاضي مكة أو مدينة، فنائب جدة بعده ، لكن النائب احتج فأصبح امسه يذكر 

   )61(قبل اسم القاضي " . 
مري األمراء" ، و"أمري املدينة املنورة  يف بداية الدولة العثمانية مسيت " الوايل 

احلرم"، ومها يعني من إستنبول مباشرًة ، و "أمري مكة املكرمة بشريف مكة"  بشيخ
وكان ُخيتار من أشراف مكة. مث يف الفرتة األخري للدولة العثمانية َغّري بعض الوظائف  

   )62(كوظيفة " أمري األمراء بوايل احلجاز" و " شيخ احلرم مبحافظ املدينة املنورة " .
ا سناجقوكان العثمانيون قسموا ا ،  )63(حلجاز يف ثالث مناطق اليت يسمو

ن يف مقالته " جوانب من احلياة العلمية يف احلجاز من  ويقول الدكتور سهيل صا
ئق العثمانية" حيث يقول قائًال: " وكانت والية احلجاز تتكوَّن من خالل بعض الو

                                                 
س، ج/ 60(  193، ص/ 5) بدائع الزهور البن إ

 ) نفس املرجع 61(

ن ، نشرت  62( ئق العثمانية ، مقالة لدكتور سهيل صا ) جوانب من احلياة العلمية يف احلجاز من خالل بعض الو
 .alukah.net/Culture/0/26860/#ixzz246gjrYEAhttp://wwwعلى الشبكة، 

 ) سناجق: مجع سنجق، أي مقاطعة، إقليم. ( قاموس الصخر االلكرتوين)  63(
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جدة، يف الوقت الذي  ثالث سناجق: مكة املكرمة وهى مركز الوالية، واملدينة املنوَّرة و 
ت عهدها، وكان وايل جدة نفسه  كانت جدة تشكِّل مع احلبشة إمارة يف بدا

    )64("  شيًخا للحرم املدين، وال سيَّما إذا حاز رتبة الوزارة
حلجاز    اهتمام العثمانيني 

م منذ ذلك اليوم  1551إن العثمانيني ملا سيطروا على احلجاز يف عام 
ألماكن املقدسة للمسلمني  يهتمون اهتمامًا  حلجاز ألن هذه املنطقة تضم  لغًا 

كاحلرم املكي واحلرم املدين ، وهذا هو السبب الذي مسي السلطان سليم خادم 
  احلرمني الشريفني. 

وكان هذا االهتمام ليس لألماكن فقط بل تعّداها إىل املواطن، كما يقول 
مقالته اليت نشرت على الشبكة على األستاذ الدكتور الصفصايف أمحد القطوري يف 

وقد أعفت الدولة العثمانية عنوان " قوافل احلج يف العصر العثماين " حيث يقول : " 
منطقة احلجاز من أداء الضرائب، بل أقر هلا سليم األول ثلث ما كان جيىب من 

ن عند فتحه على احلرمني الشريفني أُعِفي سكان ، مصر. كما أوقف خراج اليو
  )65("  ز من التجنيد، وأبقت الدولة على احلكم الذايت املتمثل يف نظام الشرافةاحلجا

وكان السلطان أوصى الشريف اجلديد حبماية احلجاج يف أرواحهم وأمواهلم، 
لعدل بني أهايل احلجاز    ، والسعي لألمن يف طرق احلجاج. والقيام 

و قوافل احلجاج، والعمل الذي فضلت الدولة العثمانية يف االهتمام ه     
هو قوافل احلج واإلشراف املباشر والفعلي يقول د. الصفصايف يف مقالته : " حيث 

عتباره الركن اخلامس من  على احلج، واعتربت هذا العمل واجبا يقع على عاتقها، 
أركان اِإلسالم، وأن عليها تيسري احلج أمام الراغبني فيه، فأنشأت قوافل احلج، 

لطرق؛ ف ر على طول طرق احلج، وشجعت واهتمت  أقامت احلصون، وحفرت اآل
ت، وأقامت املخافر، وكانت تشرف على قوافل احلج الرئيسية اليت   على إقامة اخلا
كانت خترج من أحناء الدولة كافة يف مواعيد حمددة كل عام، وتضع هلا قوة حترسها، 

                                                 
  املرجع السابق)  64(
  قوافل احلج يف العصر العثماين ، أ.د. الصفصفاي أمحد القطوري،)  65(

http://www.hiramagazine.com/archives/title/29 
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ج". وكان على رأس كل يقودها أحد كبار العسكريني، الذي كان يسمى "َسْرَداُر احل
قافلة أمري للحج، وكثريا ما كان أمري احلج يتوىل قيادة اجليش املرافق للقافلة، وخاصة 

  )66(" الشاميقافلة احلج 
بنت القالع واحلصون على طرق قوافل احلجاز ، وكانت الدولة العثمانية 

القوات  القوات اليت يقوم ضد قطاع الطرق ، وهذهحلراسة و  مليئةوهذه القالع 
   تستعمل حلفظ األمن يف احلجاز كله. 

قد سعت الدولة العثمانية لتنظيم مواين للحجاج كميناء جدة حلجاج مكة و 
املكرمة وميناء ينبوع لزائرين املدينة املنورة، ويقول الدكتور الصفصايف إن الدولة 

ا " بوسته " حيث يقول : "   فن كانت هناك سالعثمانية عينت سفن بريدية يسمو
نتظام بني إستانبول واحلديدة، لنقل الربيد واجلنود بني مواينء  بريدية "بوسته" تعمل 

  )67(" البحر األمحر واحلجاز
والدولة العثمانية مل حيافظ طرق احلجاز فحسب بل يراعون أهلي احلجاز 
أيضاً ويرسلون إليهم احلبوب والطعام واألموال كما يقول السنجاري: " مث وصلت إىل 

قمح للفقراء وهو أول  )68(ر جدة مراكب من السويس فيها سبعة آالف أردب بند
حب ورد للفقراء مبكة فكتبت مجيع بيوت أهل مكة إال السوقة ، والتجار ، ووزع 

   )69(عليهم ذلك احلب" 
  توسعة الحرمین في العھد العثماني 

جاز حيبون احل كانوا  كما وضحت يف البداية أن اخللفاء يف العهد العثماين
مور احلجاز واحلرمني وكلما طُلب منه أمواًال  وخباصة احلرمني الشريفني ويهتمون 

   يتأخرون يف إعطاء األموال املطلوبة .فما كانوا  ألهايل احلجاز أو للحرمني الشريفني

                                                 
 ) نفس املرجع 66(

 ) نفس املرجع 67(

) األردب: مكيال مصري للحنطة يسع أربعة وعشرين صاعاً أو ست ويبات كل ويبة مثانية أقداح كبــرية أو ســتة  68(
لدقة، ( املعجم الوسيط، ج/  )13، ص/ 1عشر قدحاً كبرياً ويصعب حتديده 

 .236، ص/ 3) منائح الكرم، ج/ 69(
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ً عاملًا عاقًال عادًال القرماين عن السلطان املراد الثاين : "ويقول  كان سلطا
ألهايل احلرمني الشريفني وبيت املقدس من خاصة ماله يف كل شجاعاً، وكان يرسل 

   )70( "عام ثالثة آالف ومخس مئة دينار
لعثماين هي من أكرب التوسعات رمني الشريفني يف العهد اتوسعة احلوتعدُّ 

  قومت يف احلرمني الشريفني . 
عادة بناء املسجد احلرام  ، فكان السلطان سليم اهتم وأشرف بنفسه 

، وحلت القباب حمل مربع مرت  28.003مساحة احلرم يف هذه التوسعة وبلغت 
عمودًا يف  589السقف اخلشيب، وزاد عدد األعمدة الرخامية، إىل أن وصل عددها 

  قبة منتشرة داخل السقف احلرم املكي.  152مجيع جهات احلرم . وضم املسجد 
ً : يف يف التوسعة العثمانية ستة وعش وبلغت أبواب املسجد احلرام رين 
اجلانب الغريب ستة أبواب ، ويف اجلهة الشمالية  اجلانب اجلنويب سبعة أبواب ، ويف

  . مثانية أبواب ، ويف الشرق مخسة أبواب
لتعمري واإلصالح يف  دروا  وكان من أشهر سالطني الدولة العثمانية الذين 

ة عامة واحلرم احلرم الشريف، السلطان سليمان القانوين، حيث حظيت مكة بصف
هتماماته، و  كان من أبرز اإلصالحات يف عهده إعادة بناء مناريت بصفة خاصة 

ب السالم يف عام  ب العمرة ، وبناء    )71(ه .  931ب علي و
املذهب احلنفي يف املسجد احلرام  )72(إن الدولة العثمانية أعادت تعمري مقام

ن، ألن مقام املذهب الرمسي عدة مرات وحرصت على شكله وعلى مالءمته للمكا
  )73(للدولة.

                                                 
 . 25، ص/ م، دار البصائر دمشق سور9851 ط/ريخ سالطني آل عثمان، للقرماين، )  70(

 .106-105) إحتاف فضالء الزمن للطربي، ص/  71(

) مقــام احلنفــي: كانــت الصــلوات يف املســجد احلــرام تقــام لكــل مــذهب مــن املــذاهب األربعــة علــى حــدة، ولكــل  72(
ي يف مشـــال الكعبـــة، مـــذهب إمـــام يقـــف حتـــت ظلـــة ختصـــه، فكـــان مقـــام الشـــافعي مقـــابًال لبـــاب الكعبـــة، واملقـــام احلنفـــ

ريخ عمارة املسجد احلرام ، لباسالمة، ص/   ) . 239-224واملقامان اآلخران يف اجلهتني األخريني، ( 

س، ج/ 73(  .205، ص/ 5) بدائع الزهور البن إ
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وترميمات يف احلرم املكي يف  إصالحاتعدة  توبعد هذه التوسعة أجري 
  العهود التالية : 

  ه . 1005السلطان حممد خان يف عام  
  ه.  1287السلطان عبدالعزيز يف عام 

  ه.  1314السلطان عبداحلميد يف عام 

  74(ه.  1327السلطان حممود رشاد يف عام( 

  وال تزال هذه التوسعة والرتميمات موجودة يف احلرم املكي. 
  فترة العثمانیة التوسعة الحرم المدني في 

ه ببناء املسجد النبوي من  1265يف عام  أمر السلطان عبداجمليد 
  سنة.  400، بعد عمارة امللك قايتباي ما يقارب على جديد

ذه البناء وبىن على   املسجد النبوي وكان السلطان أشرف بنفسه واهتم 
طريقة جديدة وطراز جديد، وأرسل املهندسني واخلرباء والعاملني البنائني واحلجارين 

  مع املؤن والنقود واآلالت الضرورية . 
ه 1277ه وانتهت يف عام  1265يف عام  املسجد النبوي  بدأ تعمري

ووصلت مساحة مربع مرت .  1294وتقدر توسعة العثمانية يف املسجد النبوي بــ 
  مربع مرت .  10303املسجد النبوي 

واستخدمت يف بناء هذه العمارة األحجار املنحوتة يف األشكال املختلفة من 
جبال غرب وادي العتيق، وحلت القباب حمل السقف اخلشيب ، وزينت هذه القباب 
ت القرآنية  شكال الطبيعية وكتب داخل القباب وعلى اجلدران السور واآل

  .  حاديث النبوية واأل
لزخارف، وبلغ عددها إىل  عموداً.   327وزادت األعمدة احلجرية مزينة 

 وبنيت فيه مآذن وال زالت بعض منها موجودة حىت بعد التوسعة السعودية. 

لزخارف ، وحتمل العقود قباب  كما أقيمت األعمدة احلجرية حتمل عقودًا مزينة 
ال زالت اثنتان منها قائمة حىت اآلن ، بعد وبُنيت يف املسجد مآذن  املسجد ،

                                                 
)74 ( wbook.php?bID=87&pNo=3http://www.kl28.com/books/sho 
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عناية وإتقان على أمجل اهتمام و العمارة العثمانية بكل  بنيت، و  التوسعة السعودية
ملسجد قسمه اجلنويب .  فن من الفنون املعمارية ، وال يزال   منها 

للمسجد يف التوسعة العثمانية مخسة أبواب يف غاية من الروعة واإلبداع  وكان
ب جربيل عليه  تقان ،واإل وبقى منها اليوم قائم الذات ، بعد العمارة السعودية ، 

ب ب النساء السالم ، و ب السالم ، و   )75(.  الرمحة ، و

  عهد السعوديالالحجاز في 
ريخ الدولة السعودية إىل ثالثة أدوار وهي :    يتفق املؤرخون على تقسيم 

  األول :  السعودي الدور
ه وهي السنة اليت هاجر فيها الشيخ حممد بن  1157 يبدأ من عام

ييد دعوته  عبدالوهاب إىل بلدة الدرعية، واتفق مع أمريها حممد بن سعود على 
سست الدولة السعودية األوىل واستمر هذا الدور مدة تناهر  عاماً  75وبذلك 

  عودية وهم : تقريباً ، وتوىل احلكم يف هذه املدة أربعة من كبار مؤسسي الدولة الس
  ) ه )  1179- 1139اإلمام حممد بن سعود  
  ) ،ه ) 1218-  1179اإلمام عبدالعزيز بن حممد بن سعود 

  اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن حممد بن سعود ، املعروف بسعود
 ه ). 1229- 1218الكبري ( 

 ) ،1233- 1229اإلمام عبدهللا بن سعود ( 

حلملة ه عندما د1233وينتهي هذا الدور يف عام  فعت الدولة العثمانية 
شا.   )76(الثالثة على اجلزيرة العربية بقيادة 

  الثاني السعودي الدور 

                                                 
)75  (http://www.kl28.com/books/showauthor.php?aID=47#top  

 13) توحيد اململكة العربية السعودية وأثره يف النهضة العلمية واالجتماعية، عبدهللا بن محد احلقيل، ص/  76(
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ه وهي السنة اليت استوىل فيها اإلمام تركي بن عبدهللا  1240يبدأ من عام 
شا وايل مصر  ض ، وحرر سائر بلدان جند من سيطرة حممد علي  علي مدينة الر

   الدور الثاين هم : آنذاك. وأهم األمراء يف
  األمري تركي بن عبدهللا  
  اإلمام فيصل بن تركي 

  األمري خالد بن سعود 

 اإلمام عبدهللا بن  فيصل 

 اإلمام عبدالرمحن الفيصل 

مل تدم والية اإلمام عبدالرمحن الفيصل إال سنتني تقريبًا حيث استوىل حممد 
ض وضمها  إىل إمارته، ورحل اإلمام بن عبدهللا بن رشيد ـ أمري حائل ـ على الر

عبدالرمحن الفيصل إىل الكويت هو و أسرته وبذلك انتهي الدور الثاين من أدوار 
  )77(الدولة السعودية. 

  الثالث   السعودي الدور

 حاكم جملس على يرتدد لكويت إقامته أثناء العزيز عبدامللك  كان

 اليت واالجتماعية سيةالسيا األحاديث إىل ويستمع الصباح، مبارك الشيخ الكويت،

 .هناك األجنبية احلكومات وممثلي والقادة الزعماء جالس كما جملسه، يف تدور

  .السياسية وخرباته مهاراته العزيز عبد منها اكتسب اليت املدرسة الكويت فكانت
ه خرج امللك عبدالعزيز من الكويت ومعه عدد من أقاربه  1319ويف عام 

م أربعون ومؤّيديه الذين تذكر بعض امل يَّأ له من  )78(صادر أ ، وذلك بعد أن 
يئته. وقام  الركاب واألسلحة واملؤن ما كان للشيخ مبارك بن صباح اليد الطوىل يف 
بعدة غزوات أدَّت إىل انضمام فئات من القبائل إليه. لكنها تركته ملا رأت أن 

                                                 
 ) نفس املرجع 77(

ــم كــانوا ســتني تقريبــاً، ولعــل الــذين خرجــوا مــن الكويــت كــانوا أربعــني، مث انضــم إلــيهم  78( ) وهنــاك مصــادر تقــول: إ
ض. ( انظــر حاشــية بعثــة إىل جنــد، لســانت جــون  م مــن الــر آخــرون فيمــا بعــد حبيــث أصــبحوا حــوايل ســتني عنــد اقــرتا

 ض، سعودية) . م ، مكتبة العبيكان، الر1998، 2فيليب، ط/
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لواقعة بني قطر السلطات العثمانية يف األحساء أصبحت ضده. فمضى إىل يربين ا
ض   11والربع اخلايل، وأقام هناك مدة يتدبّر أمره، مث انطلق هو ومن معه صوب الر

 وهناك البلدة، مشارف إىل وصل شوال من اخلامس ليلة ويف، 1319من رمضان 

  .لدخوهلا خطة وضع
 مهمة جمموعة لكل وحدد جمموعات، ثالث رجاله عبدالعزيز امللك قسم

 .)79(البلدة داخل إىل بنفسه الثالثة عةوقاد اجملمو  تنفذها،

ض ورفاقه عبدالعزيز دخل  عجالن لبيت جماور بيت إىل تسللوا مث ليًال، الر

ض، رشيد على ابن عامل  من اجلميع ومتكن معه، ومن حممًدا أخاه فاستدعى الر

 يف ئماً  كان وإمنا الليلة تلك بيته يف يكن عجالن مل لكن عجالن، بيت دخول
 .احلامية رجال مع صمكامل قصر

 خرج وعندما الصباح، يف املصمك قصر من عجالن خروج اجلميع وانتظر

 داخل إىل العودة عجالن فحاول مباغت، جوم ورفاقه عليه عبدالعزيز، انقض

 وُأجرب أتباعه من عدد مع وقتله القصر، دخول متكنوا من املهامجني لكن القصر

 مث هلل احلكم" ن  البلدة يف مث نودي تسالم،االس على احلامية رجال من الباقون
  .)80("العزيز لعبد

ض عبدالعزيز امللك استعاد أن بعد  هدمة،نامل أسوارها بناء عادة قام الر

 إرسال منهما ويطلب نتصاره يبشرمها الصباح مبارك وإىل الشيخ أبيه إىل أرسل كما

  .إليه عاجلة مساعدات
ض بعد أن اطمأن امللك عبدالعز  يز إىل قوة ما قام به من حتصينات يف الر

ألقاليم الواقعة جنوب هذه املدينة،  سارع إىل التحرُّك خارجها ملواصلة مسريته. فبدأ 
ه.  1320وجنح يف توحيدها، وهزم ابن رشيد يف معركة الدَِّمل يف ربيع األول من عام 

ض ومل ميرَّ عام على تلك املعركة إال  مث بدأ بتوحيد األقاليم النجدية الواقعة مشال الر
وقد دخل حتت طاعته أقاليم احململ والشعيب وُسَدير ، وأصبح على حدود إقليم 

                                                 
 .74-59) معارك امللك عبدالعزيز، للعثيمني، ص/  79(

 26) بعثة إىل جند، ص/  80(
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القصيم الذي دارت على أرضه أعظم املعارك بيه وبني خصمه األمري عبدالعزيز بن 
   )81(رشيد.

 القصيم؛ إىل بقواته رشيد ابن ه : زحف 1322 سنة البكرييَّة مث يف معركة

 يف كبرية معركة الطرفني بني ودار عبدالعزيز امللك قوات له عليها، فتصدت يطرةللس
 رشيد ابن قوات على تلتفَّ  أن عبدالعزيز امللك جيش فرقة من واستطاعت البكريية،

  )82(الشنانة.  إىل إثرها على رشيد ابن فادحة انسحب خسائر ا وتنزل اخللف، من

  ضم الحجاز
 مع اختلفَ  قدْ  علي بنَ  حسنيَ  الشريفَ  الفرتةِ  لكَ ت يف احلجازِ  حاكمُ  كانَ 

ما أكثريةُ  يؤيدُ  اللَّتنيِ  واخلرمةِ  تربةَ  واحَيت  عبِدالعزيِز حولَ  امللك  احلكمَ  سكا

 تربة يف معركةٌ  عبِدالعزيزِ  امللكِ  وقواتِ  جيِش احلسنيِ  بنيَ  دارتْ  وقدْ  .السعوديَّ 

زمت  عبِدالعزيزِ  امللكِ  أتباعَ  حسنيٌ  َع الشريفُ من لذلكَ  ونتيجةً  احلسِني؛ قواتُ  فيها ا

سة يف مؤمترًا عبدالعزيز امللك فعقدَ  احلِج، أداءِ  منْ  ِض بر  بن الرمحن عبد والده الر

  .األشرافِ  حكمِ  منْ  احلجازِ  ختليصُ  فيهِ  تقرَّرَ  فيصل
 تنازلَ  وقدْ  بسهولٍة، فدخلْتها الطائف، إىل قواَته عبُدالعزيزِ  امللكُ  أرسلَ 

 واصلتْ  السعوديَّةَ  القواتِ  لكنَّ  .احلربِ  إيقافِ  يف أمالً  البنِه علي احلكمِ  عنِ  سنيُ احل

  .قتالٍ  دونَ  مكة فدخلتْ  سريَها،
 أرسلَ  احلصارِ  وخاللَ  وحاصَرها، جدةَ  إىل جبيشٍ  عبُدالعزيزِ  امللكُ  توجَّهمث 

 احلسنيِ  بنُ  عليٌ  عجزَ  وعندما .املنورةَ  واملدينةَ  والقنفذةَ  ضمْت رابًغا جيِشه منْ  فرقاً 

 جدَة، مدينةِ  تسليمهِ  على الصلحَ  امللِك عبِدالعزيزِ  منَ  طلبَ  جدَة، عنْ  الدفاعِ  عنِ 

ذا . ه 1344 سنةِ  وذلكَ  البالَد، ومغادرتهِ   احلكمِ  حتتَ  كلها أصبحْت احلجازُ  و

،   .البالدِ  مناطقِ  بقيةِ  مع وتوحدتْ  السعوديِّ
 فيها، الداخليَّةُ  األحوالُ  واستقرتِ  البالِد، قِ مناط مجيعِ  توحيدُ  متَّ  أنْ  بعدَ 

 والعشرينَ  احلاديَ  يف  )السعوديَّةُ  العربيَّةُ  اململكةُ ( البالدِ  بتسميةِ  ملكيٌّ  مرسومٌ  صدرَ 

                                                 
 . 70-67، ص/ 2) معارك امللك عبدالعزيز، ج/ 81(
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 للمملكةِ  ليوِم الوطينِّ  يُعرفُ  اليومُ  هذا وأصبحَ  .ه 1351 سنةَ  األول مْن مجاَدى

  )83(.السعوديَّةِ  العربيَّةِ 
  لحرمین في عھد السعودي الحالي توسعات ا  

بتشرفها خبدمة احلرمني  تعتز اململكة العربية السعودية حكومة وشعباً 
يت يف مقدمة األمور اليت تشغل اهتمامات قادة اململكة منذ عهد الشريفني ، و

توفري األمر والراحة والطمأنينة حلجاج بيت هللا احلرام  مؤسسها امللك عبدالعزيز 
، مما جعل آالف املسلمني يؤدون مناسك احلج  وار مسجد رسوله ومعتمريه وز 

رة يف امن ويسر وسهولة واطمئان.    والعمرة والز
يقول عبدهللا بن محد احلقيل عن توسعة احلرم يف عهد امللك: "ففي املسجد 
احلرام أجريت يف عهد امللك عبدالعزيز عملية ترميم وتوسعة اشتملت على تعديالت 

عمودًا خرسانيًا من حبيبات الرخام واإلمسنت ـ ومت إنشاء  73يث صب ألركان ح
جدار ساند بني أروقة احلرم وصحن املطاف به فتحات مركب عليها درج للصعود 

  )84(والنزول، ومت قبل ذلك وضع من قماش مسيك بصحن املسجد ليستظل حتتها. 
ه ببدء  1375رجب  22صدر املرسوم امللكي يف  سعودٍ  امللكِ  عهدِ  ويف

حيث  العمل يف مشروع التوسعة الكبري للمسجد احلرام اليت نفذت على عدة مراحل،
  سار املشروع يف عهد امللك فيصل خبطي حثيثة ومشلت التوسعة: 

  بناء املسعى من طابقني  
  أقيم يف وسط املسعى حاجز يقسمه إىل قسمني طويلني خصص

 روة إىل الصفا.أحدمها للسعي من الصفا إىل املروة واآلخر من امل

  يف الواجهة الشرقية . 16أنشئ للمسعى  

  وأنشئت حول احلرم مخسة ميادين عامة وأصبح عدد أبواب احلرم
64  . ً 

                                                 
 42-39) نفس املرجع. ص/  83(

 .194العربية السعودية، ص/  ) توحيد اململكة 84(
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ألف مرت ،  193وقد أصبحت مساحة املسجد احلرام بعد هذه التوسعة "
 )85( "ومشلت التوسعة كذلك ترميم املطاف بتجديد مقام إبراهيم عليه السالم.

ويف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز صدرت 
ملشاركة يف خطة التنمية  سة العام لشؤون احلرمني الشريفني  التوجيهات السامية للر

ه ، ووضعت أهداف حمددة لتطوير وحتسني منطقة احلرم  1410- 1405الرابعة 
ن املصلني ، وصدر املكي لشريف، وإضافة مساحات جديدة الستيعاب أكرب عدد م

ملوافقة على خطة التنمية الرابعة، وقام خادم احلرمني الشريفني  قرار جملس الوزراء 
  ه .  1408امللك فهد بن عبدالعزيز بوضع حجر األساس للتوسعة اجلديدة يف عام 

"تبلغ مساحة التوسعة اجلديدة اليت تتضمن إضافة جزء جديد إىل مبىن 
مسطح ، ويشمل املشروع جتهيزا لساحاته اخلارجية مرت  76000املسجد احلرام 
م ، وتصبح بذلك مساحة املسجد احلرام شاملة مبىن  40000مبساحة قدرها 

  )86(مرت مربع ."  309000املسجد بعد التوسعة للسطوح وكامل الساحات 
 ولكين شيئاً، عملنا إننا أقول أن أستطيع " ال: التوسعة بعد فهد امللك قال

 املدينتني هاتني يف عملي وسوف أواصل يعمل أن جيب ما بعض اهذ إن : أقول

 شاء إن إليه نصل علينا أن جيب الذي التطوير لتطويرها جمهود من ميكن ما بكل

  )87(هللا. " 
  توسعة المسجد النبوي الشریف

بتوسعة املسجد النبوي الشريف  العزيز  ه أمر امللك عبد 1368يف عام 
ألعداد الكبرية من الزوار، ففي عام بعد أن رأى املسجد بدأ يض ، قام  1372يق 

 ويل العهد آنذاك امللك سعود بوضع حجز األساس للتوسعة نيابة عن امللك عبد
العزيز يف احتفال إسالمي كبري ومشلت املناطق الشمالية الشرقية والغربية من املسجد 

  مرتاً مربعاً.  6247حيث نزعت ملكية مساحة قدرها 

                                                 
 195) نفس املرجع، ص/  85(

 196) نفس املرجع، ص/  86(
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نية للمسجد من  1382ويف عام  جراء توسعة  ه أمر امللك فيصل 
ألف مرت مربع. ويف التوسعة الثالثة بلغت  29الناحية الغبية بلغت مساحتها 

ألف مرت مربعة . والتوسعة الرابع يف عهد امللك خالد اليت  49مساحتها اإلمجالية 
  ألف مرت مربع .  45بلغت مساحتها 

احلرمني الشريفني الذي وضع حجر األساس والتوسعة اخلامسة يف عهد خادم 
  ه. 1405ملشروع احلرم النبوي الشريف يف اخلامس من شهر صفر عام 

ويتضمن هذا املشروع إضافة مبىن جديدة إىل املبىن احلايل حييط ويتصل به 
مرتاً  98500الشمال والشرق والغرب لتصبح املساحة اإلمجالية للمسجد من 

لتوسعة اجلديدة ، وتوسعة السطح مبساحة قدرها مرت م 82000مربعاً. منها  ربع 
  مرت مربع.  67000

 257000وبذلك يتسع املسجد النبوي الشريف بعد التوسعة ألكثر من 
  مرت مربع.  165500مصل ضمن مساحة إمجالية تبلغ 

مرت،  92إلضافة إىل هذه التوسعة ست مآذن جديدة ارتفاع كل منها  
بعد التوسعة عشر مآذن، ومت تصميم نظام مركزي ليصبح عدد مآذن املسجد 

للتكييف ضمن قواعد األعمدة يتم من خالهلا دفع البارد إىل املبىن وهو أكرب مشروع 
   )1(تكيف اهلواء من نوعه يف العامل.

  
  
 
 
  

  
  
  
  
 
 

                                                 
 92) املدينة املنورة درة املدائن الدكتور خمتار حممد بلول، ص/  1(
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، خيتلف عن سائر الفنون األدبية ويتفق الرحلة فن من فنون األدب العريب

معها يف آن، ذلك أن هذا األدب يعد " منطًا من أمناط األدب وفنًا من فنون القول 
األديب، تتجمع فيه أساليب القصة واملسرحية واملقالة األدبية، دون أن خيضع 

ء و  ستثمار املعطى الفن  )1(النقاد" ملعايريها، ومقاييسها اليت قررها األد إذ هو ملزم 
وفق ضوابط معينة، فإذا كان اخليال مثًال يسهم يف إجياد وإثراء فنون أدبية كالقصة 
والرواية فإن نطاقه يف " أدب الرحلة" حمدد يف تلوين املشاهد واحلوادث،ال خلقها، أو 

وظيفة هلا أمهيتها، وهلا تزييفها، ولذا تتحدد وظيفة اخليال يف " أدب الرحلة" وهي 
ا أيضًا حني تتجاوز احلقيقة أ كانت هذه احلقيقة الرحلية سواء يف احلدث  خطور
أو املشاهد، ومل يتجاوز الرحالة هذه الرواية، فقد استطاعوا أن يوظفوا هذا اخليال يف 
اله دائرة متطلبات هذا الفن األديب. وطبعي أن الرحالة ــ أ كان ــ يواجه يف ارحت

مشاهد وحوادث متنوعة، مما يدعوه التسجيل والنقل، ومن هناك كان الرحالة يتجه 
إل الصورة لتقدمي مشاهده، وإىل القصة يف سرد احلوادث اليت كان طرفًا فيها، أو 

  شاهدها.
لصورة أداة  وانطالقا من هذا فإن كثريًا من الرحالة قد اشرتكوا يف االستعانة 

اهد، واحلوادث، وقد أفادوا منها سواء على الطريقة البالغية فنية تسهم يف نقل املش
املعتمدة على التشبيه، واجملاز والكناية أو كانت وصفية سردية ال تعتمد على األلوان 

   )2(البالغية. 
ء وخباصة الرحالة املسلمون من أحن  ء واهتم األد اء العامل ، وقد تفوق األد

م، ولتفوقهم عدة دوافع وأسباب   رحالوا غري العرب على العرب يفو  كتابة رحال
  وأمهها : 

رات األماكن املقدسة كمكة املكرمة واملدينة  .1 أداء فريضة احلج وز
  املنورة وبيت املقدس وغري ذلك من األماكن املقدسة.  

                                                 
 .141ابن بطوطة الرحل والرحالة، أمساء حممد، ص/  ) 1(

 .127أدب الرحلة يف اململكة العربية السعودية، ص/  ) 2(
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طلب العلم والسيما من منابعه األصلية مكة املكرمة واملدينة املنورة،  .2
 كبغداد ودمشق والقاهرة . و الدول اإلسالمية األخرى  

الشوق والرغبة يف حصول على اإلجازة والسند من أكبار العلماء  .3
 واحملدثني . 

م شوقًا ورغبة يف السياحة ،  أما رحالة العرب قدميًا وحديثًا فقد قاموا برحال
ورحلوا إىل بالد غري العرب ، وذاك ليس موضوعنا ، والذين رحلوا إىل بالد احلجاز 

م التفاصيل القيمة والشوق واالحرتام يف بالد ودونوا رح م فال جند يف رحال ال
  املقدسة إال بعض من الرحالة العرب .

لتفصيل  من أولئك الرحالني الذين رحلوا ألجل وقد حتدثنا يف الباب الثالث 
  . األولنيالسببني 

رحايل العرب وغري العرب ، وكتابة  وهذا النوع من الرحالت شاع بني
سلوب مميز يف سفر يشمل الرح الت تعترب فنًا أدبيًا قائمًا بذاته، من حيث تدوينه 

إلضافة إىل مراحل السفر ومشاكلها  ريخ اخلروج والوصول إىل كل مدينة، 
  ومشاعره. وحوادثها ، كما يشمل وصفاً مفصًال ملدن املقدسة مع ذكر مناسك احلج 

رة اهلندية ينتهزون فرصة أدائهم فريضة والرحالة املغاربة واألندلسيون وشبه القا
والقاهرة ، ودونوا  واإلسكندريةاحلج يف التجول بني املراكز العلمية ، كبغداد ودمشق 

م ، فمن هؤالء  تفاصيل لقاء العلماء وترامجهم وأمساء مشاخيهم وأسانيدهم ومرو
  . الرحالة ابن رشيد وبوركهات وغري ذلك من الرحالة 

جلانب الوهناك عدد من ا م عن لرحالة الذين اهتموا  علمي وكتبوا يف رحال
، واليت دلت على مكانتهم العلمية يف الدين وعلومه ، كصديق حسن خان الدين 

من رحالة شبه القارة اهلندية ورحالة ابن جابر الوادي آشي من رحالة املغاربة 
  واألندلسيني . 

جلانب اجلغرايف م على أسلوب وهناك الرحالة الذين اعتنوا   ودونوا رحال
م اجلغرافية ومعرفة اجلانب  جغرايف وتلك الرحالة رحلوا إىل احلجاز ضمن رحال
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اجلغرايف للحجاز ، كاملقدسي يف أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم واملسعودي يف 
  مروج الذهب ، واألصطخري يف املسالك واملمالك . 

م وسنواصل الكالم يف هذا الباب عن أس   اليب ومنهجية الرحالني يف رحال
  والنزعة الفنية والقصصية واألدبية . 
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  الصورة الفنية
ال شك أن الصورة الفنية من أهم ركائز األسلوب األديب يف الشعر والنثر على 

العالقات  جيادإحد سواء، ذلك أن الصورة جتسيد فين لقدرة األديب اخليالية على 
شياء، ذلك أن الصورة جتسيد فين لقدرة األديب اخليالية على إجياد العالقات بني األ

بني األشياء، وتقدميها يف لوحة فنية تستحث املتلقي على التحليق يف أجوائها، 
  وتدعوه لالستمتاع والدهشة ! . 

ورغم االتساع الكبري الذي بلغه احلقل الداليل لكلمة " صورة " فعندما 
ً  همها، يضيع بني املفاهيم املتنوعة، فيغوص الباحث يف  ال بل املتناقضة أحيا

ورغم أن من الباحثني " من يرى أن النثر فن الوصف التحليلي الذي ال  )1(كثرية"
إال أن كل ذلك لن مينع الباحث  )2(حيتاج إىل اإلدراك االستعاري حاجة الشعر " 

نثر األديب، وقدرته على من البحث والتنقيب عن الصورة مجيلة اليت تؤكد غىن ال
توظيف الصورة توظيفًا فاعًال يف سياق العمل األديب ، وخباصة يف سياق أدب 
الرحلة، الذي يتطلب من الرحالة األديب قدراً كبرياً من القدرة عل بتوظيف خياله يف 
صياغة املشاهد، صياغة ال تبتعد عن الواقع أو تزيفه! بقدر ما متنحه شحنات خيالية 

   ذاتية .
وإذا حتدثنا عن الرحالت احلجازية فعلي أن أشري إىل هؤالء الرحالة الذين 
م على توظيف الصورة األدبية يف أعماهلم الرحلية.  خمتلفون بل متفاوتون يف قدرا
قدرة على تركيز وتكثيف الصورة من جهة، ورصد تفاصيلها وخطوطها من جهة 

لثة.    أخرى، وبثها مشاعر وآهات الذات من جهة 
العبدري ــ كرحلة ابن جبري، ورحلة ابن بطوطة ورحلة ـــــإن الرحالت احلجازية 

عية يف هذا الفن يف األدب العريب، فإن نو النماذج من الـ ــــــــغريها ابن رشيد و ورحلة 
، وتعدد جماالت إنتاجه مل َخيُْل من ميزته النوعية أيضا، مما تزاحم عنصر كتابة الرحلة

ى إنتاج العصر هلذا الصنف من التأليف وازدهار كتابته. فقد متثل يقوم شاهدًا عل

                                                 
 6، دكتور صبحي البستاين، ص/ية يف الكتابة النثريةالصورة الشعر  ) 1(

صف، ص/  ) 2(  .265الصورة األدبية، الدكتور مصطفى 
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ء  ا الراحلني من العلماء واألد العديد من أصناف كتابة الرحلة فيه، مبا تيسر ألصحا
يأ هلم خالل ذلك من قدرات يف الكتابة،  من رغبة يف العرض والتسجيل، وما 

الرحلة، وما رافقها يف حاليت  وصياغة ما شاهدوه وصادفوه من ظروف جديدة أثناء
السفر واإلقامة، فيمثل الوصف الكامل والعرض املثري ملراحل الرحلة، مما ينتج عنه 

، مثل الرحالت اليت استهدفت أكانت رحالت طويلةهذا الصنف من الكتابة. سواء 
رة املعامل املقدسة، وإما  ءاألد، وخباصة الوطنخارج  دية مناسكه وز فريضة احلج و

، وخباصة اجملاورة وغريها أو رحالت حمدودةلقضاء مهمة سفارية يف أحد البالد 
   . داخل الوطنالرحالت 
والرحلة احلجازية وإن تباعدت أشكاهلا، وتنوعت أحجامها ونصوصها،  

تبقى رهينة جمموعة من الثوابت، لتعطيها صفة االنتماء إىل صنف الرحلة احلجازية، 
ا هذه الرحلة مع مبميزاته وخصوصيته، ولتتم ا تلك القواسم املشرتكة اليت تلتقي  ثل 

مثيلتها يف الصنف، رغم تباعد زمنها، وتباين اهتمامات الكاتب هلا، وتفاوت طريقة 
  .الكتابة والقدرة على الصياغة األدبية فيها
ساليبهم ومناهجهم اخلاصة، و كما ذكرت أن الرحالني د م  نوا رحال

ب الروية وبعضهم اختاروا أسلوب القصة ، وبعضهم اختاروا اختاروا أسلو فبعضهم 
أسلوب نقل األخبار ، وهكذا بعض الرحالت أدبية وعلمية وبعض الرحالت بلغة 

  حملية . 
البلد عن هو نقل األخبار  للرحلة رغم تلك األسلوب املتنوعة اهلدف الرئيسي

رٍع وصور بديع لك ي يتمتع القاري من املشهود إىل القاري بطريقة جيدة وبرسم 
  قراءة الرحلة وال يتعب .

ا تقوم على الوصف وتعترب هذه الرحالت من الرحالت الوصفية أل
ا،  وتسجيل ما جيري من أحداث الرحلة، وإن تفاوتت قدرات الوصف بني أصحا
ا. وغالبا ما ينصرف هذا الوصف إىل  وتباعدت قوة املالحظة والتسجيل بني كتا

عتبارها إبراز بعض األحد ا، ويرتكز عليها  اث األساسية اليت يقوم عمل الرحلة 
تشكل جمموعة من الثوابت ترتكب منها هذه األحداث، وتعطيها صفة التميز على 
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خذ هذه األحداث يف أشكاهلا  ا أحداُث رحلة ووقائُعها. وتبدأ عملية الوصف  أ
  التالية: 

لشوق للذهاب إىل وصف االستعداد للرحيل، مبا فيه وصُف حالة ا .1
احلج، وخطورُه على النفس، وإحلاُحه يف قرار الرحيل، واحلسم فيه. 

، والبحث على الرفقة، زاد السفرفتبدأ عملية تيسري األسباب بتهييء 
وإعداد العدة للسفر مبا تلزمه الطريق، من مركوب، وأموال، ومحاية، 

وبداية واستعداد نفسي وبدين. مث يعقب بعد كل هذا حلظة السفر، 
وقد جئت بعض النماذج الرحلة، وتوديع األهل واألصحاب. 

 الستعداد الرحلة يف رحلة ابن جبري. 

ا. ويقوم فيها احلديث، إن كان  .2 وصف مراحل الرحلة وذكر مميزا
ا، والطريق وأحواهلا، وأماكن  السفر يف الرب، بذكر املسالك ووعور

ا، ومظان احلاجة من  املاء واألزواد النزول واملبيت ومميزا
وخصوصيتها، وإن كان السفُر يف البحر، بذكِر املراسي اليت يتم 
يأت للوصول إليها أو اإلقالع منها،  ا، والظروف اليت  النزول 
ا،  والبحث عن املراكب اليت هي مهيأة للسفر، وكيفية الركوب 

املة اليت يلقاها الراكب فيها، كرحلة ابن جبري وابن بطوطة واملع
 لعبدري وغريه. وا

حلديث عن املركب  .3 وصف حالة الراحلني أثناء السفر، إما يف البحر 
ومنط احلياة فيه، وظروف السفر يف البحر، واجلماعة املسافرة على 
متنه. وإما يف الرب، بذكر الركب، وأمريه، ونظامه، وحالته يف السري 

دية الصلوات، واإلقامة، ويف احلراسة واحلماية ويف النزول واملبيت، و
وغري ذلك مما يتميز به سري الركب املغريب، إن كان مبفرده، أو 
بصحبة الركب املصري الذي يرتافق معه دائما يف الطريق من مصر 

 . ، ومن احلجاز إىل مصر إ  إىل احلجاز ذها
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صف احلوادث اجلارية أثناء الطريق، مما ميكن أن يكون عاد يف و  .4
من حدوث مرض أو وفاة، أو البحث حياة مجاعة من الناس، 

ئه، وغري ذلك. ومما ميكن أن حتمله الظروف الطارئة من  عن 
ار، واعرتاض قطاع طريق، وسرقة متاع،  ن أ غزارة أمطار، وجر
وغري ذلك من العوائق اليت يصعب معها سُري الرحلة، ومتابعة 
ا قطع املراحل. هذا إن كان السفر براً، وإن كان يف البحر أيض

يت به الظروف الطارئة من فزع القرصان الذي حتمله صدفة  مبا 
الستيالء على املركب واستعباد أصحابه، ومن  اللقاء، فيهدد 
حه، مما ميكن أن يكون  هول البحر وهيجان أمواجه وعواصف ر
امتحا عسريًا للراحلني يف البحر. مث ما يعقب بعد كل هذا من 

ا، واملطالبة بدفع مضايقات تفتيش الناس، واأل متعة، ومصادر
املكوس واألعشار عليها يف بعض املراسي البحرية، كمرسى 

كرحلة ابن جبري وصديق حسن خان وغريهم   اإلسكندرية وغريها.
 .من الرحالني

ا، والعمائر اليت تؤدي إليها مراحل  .5 وصف اجملتمعات اليت يتم املرور 
دية.  وخالهلا يتم التعرف على الرحلة، ومسالك طرقها، حاضرة أو 

ا وحصانتها. ويتم التعرف  القرى والثغور واحلواضر، ووصف عمار
ا، ومواقفها، وتعاملها مع ركب  أيضا على أهل هذه العمائر، وعادا
ا إذا كانت ال  ا، وغري ذلك. وقد تنتقد بعض عادا احلاج املار 

 مي املتزن.تتناسب مع ما يتطلبه أن تكون عليه صورة اجملتمع اإلسال
لتفصيل.    وقد حتدث كثري من الرحالني عن وصف اجملتمعات 

  رحلة ابن جبیر  
أحتدث أوًال  لرحالة والوصفي لويف هذه األسطر أعرض األسلوب والرسم 

كتب رحلته على شكل يوميات، بلغة سهلة وبسيطة ،   الذيابن جبري عن رحلة 
ا مفصلة ، ال ثرثرة فيها وال استطرادا ت أو تكرار، وطريقته يف السرد حمببة إىل عبارا
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النفس ، تتسم عبارته جبمال الرتكيب وحالوة البيان، وهو جييد صناعة السجع 
وسبكه، فيضفي على النص موسيقى جذابة تشجع على مداومة املطالعة، ومعظم 
تيه بال تكلف، وال يضطر له اضطرارا إال يف القليل، حيث يبدو االفتعال  السجع 

  ل يصف أحد خطباء احلرم الشريف يف مكة : يف مث
فيتلقاها مبجن من اجلواب  سهام من املسائلذلك ترشقه  أثناءويف "

، وميلك كل نفس منه اإلغراب واإلعجاب، األلبابالسريع البليغ، فتحار له 
   )3(" هو وحي يوحى فكأمنا

لفاظ قرآن ية ويقول يف سفرهم من عكا، وقد سكن البحر يف عبارة موشاة 
  وكثريا ما فعل ذلك : حيث قال : 

ومل يبق للجهات األربع نفس يتنسم،  ،فعاد كأنه صرح ممرد من قوارير" 
ّ كة جلَُ يْ بِ فبقينا العبني على صفحة ماء، ختاله العني سَ   جنول بني ني، كأ

   )4(" ين.ءمسا

رعًا حىت حيس القاري مشاهدة انه رسم ابن جبري فنرى  أهرام مصر رمسًا 
   :رام وهو يقرأ النص وها هو يقول عن أهرام مصر ومعجزة بنائهاأله

ومبقربة من هذه القنطرة احملدثة األهرام القدمية، املعجزة البناء، الغريبة " 
ا القباب املضروبة قد قامت يف جو السماء، والسيما  املنظر، املربعة الشكل، كأ

مااالثنان منها،  ما مسُ  فإ ة الواحد منها من أحد أركانه اً، يف سعوّ يغص اجلو 
الركن الثاين ثالث مئة خطوة وست وستون خطوة. قد أقيمت من الصخور 
العظام املنحوتة. وركبت تركيبًا هائًال بديع اإللصاق دون أن يتخللها ما يعني 
على إلصاقها، حمددة األطراف يف رأي العني، ورمبا أمكن الصعود إليها على 

رام أهل  ا احملددة كأوسع ما يكون من الرحاب، لولفى أطرافهخطر ومشقة فتُ 
   )5(" األرض نقض بنائها ألعجزهم ذلك.

  رحلة العبدري 
                                                 

 .159رحلة ابن جبري، ص/  ) 3(

 .286، ص/ نفس املرجع ) 4(

 28، ص/ نفس املرجع ) 5(
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  إن العبدري وصف لنا مكة املكرمة بصورة رائعة حيث قال: 
كان، فأقول وهللا املستعان: إن مكة ــ " وها أ أصف على قدر اإلم

ا بلٌد  ت هللا يف األرض الدالة على عظيم قدرته ، فإ شرفها هللا ــ من عظيم آ
م ويتمّلك رِقَّها من غري سبب ظاهر،  يسيب عقول اخللِق ، ويستويل على قلو

عدم فالنفوس إليه نزَّاعة من كلِّ أرٍض، وال يدخله أحد إال أخذ مبجامع قلبه مع 
الدواعي إىل ذلك، وال يفارقع إال وله إليه حنني، ولو أقام به على الضْنِك 
سنني، ال ميّل سكناه، وال تضيق النفُس بلزوم مغناه، على أنه بواٍد كما قال هللا 

  :    

  )6( وأرضُه جدبة كلها حجر، ال ماء وال شجر، ويف
ا بعض جفاء وقلة ارت باط للشرع. وهم يف الغالب يؤذون احلجاج أصحا

ا.."    )7(وحييفون على اجملاورين 

  بصورة مجيلة حيث قال:  ووصف مقام إبراهيم 

، وقف عليه وهو يبين الكعبة،  " واملقام حجٌر فيه أثر قدمي إبراهيم 
فساخت فيه قدماه، وقيل: كان كلما ارتفع البناء، ارتفع به املقام يف اهلواء حىت 

حلج فتطاول حىت عال مت  البيت، وقيل : إمنا وقف عليه حني أّذن يف الناس 
اجلبال، وأشرف على ما حتته، فنادى: أيها الناس أجيبوا ربكم، وقيل غري هذا 
يت ذكره من حديث البخاري.  مما هو مسطور، واألول هو الصحيح حسبما 

يف املقام فقال:   عن األثر الذي وسأل أبو سعيد اخلدري عبدهللا بن سالم 
كانت احلجارة على ما هي عليه اآلن، إال أن هللا تعاىل أن جيعل املقام آية من 

ته. وتقدم قول قتادة : " ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه."    )8(آ
  

  رحلة ابن بطوطة

                                                 
 .37سورة إبراهيم، رقم اآلية/  ) 6(

 .362رحلة العبدري، ص/  ) 7(

 .338، ص/ نفس املرجع ) 8(
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، وأقدم بعض ونالحظ ابن بطوطة يف رسم الصور للمناطق واملناظر اجلميلة 
 كيف يرسم صورة مجيلة للمناطق واألشياء املختلفة،نه  ملعرفة من رحلته  النماذج

  رسم صورة بيانية لعربة جتراها اجلياد، فها هو يقول :  النماذجوهو يف هذه 
أربع بكرات كبار، ومنها ما جيره  تكون للواحدة منهنوهي عجالت " 

حال فرسان، ومنها ما جيره أكثر من ذلك، وجترها أيضًا البقر واجلمال على 
يف ثقلها أو خفتها. والذي خيدم العربة يركب إحدى األفراس اليت جترها.  ةالعرب

ا به إذا ويكون عليه سرج، ويف يده سوط حيركها للمشي، وعود كبري يصوِّ 
عاجت عن القصد، وجيعل على العربة شبه قبة من قضبان خشبة مربوط بعضها 

للبدتك ، إىل بعض بسيور جلد رقيق، وهي خفيفة احلمل أو  (الصوف) سى 
، ويكون فيها طيقان مشبكة، ويرى الذي بداخلها الناس وال (اجلوخ) مللف
   )9(" يرونه

  الكعبة املشرفة حيث قال: ويصور لنا مشهد 
ب بين "  ودخلنا البيت احلرام الشريف الذي من دخله كان آمنًا من 

لى على وهي كالعروس جتُ  - زادها هللا تعظيماً  - شيبة، وشاهد الكعبة الشريفة
منصة اجلالل، وترفل يف برود اجلمال، حمفوفة بوفود الرمحن، موصلة إىل جنة 

من عجائب صنع هللا تعاىل أنه طبع القلوب على النزوع إىل هذه .... و الرضوان
املشاهد املنيفة، والشوق إىل املثول مبعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكنًا يف 

جامع قلبه، وال يفارقها إال أسفًا لفراقها، مبحد إال أخذت القلوب، فال حيلها أ
ً لتكرار الوفادة عليها، فأرضها  و متوهلًا لبعاده عنها، شديد احلنني إليها، 
لغة، وتصديقاً  املباركة نصب األعني، وحمبتها حشو القلوب. حكمة من هللا 

   )10(" لدعوة خليله عليه السالم.

  

  الرحلة الحجازیة

                                                 
  .158رحلة ابن بطوطة، ص/ ) 9(
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قًال بعد قر  اءة الرحلة احلجازية ميكننا أن أقول إن شكيب أرسالن كان 
قًال بل يشرح األقوال ويبني رأيه ، كما هو  ء واللغويني وليس فقط  ألقوال األد

  يشرح قول اهلمداين : 
" وأما قول اهلمداين " إن يف برد حائطني كبريين لزبيدة عظيمني يقال 

ما (الوهط) و ( الوهبط) األول بفتح ملوضعهما وج " (فيقول ) فأظنه يعين  
لتصغري وذلك أنه ال يوجد يف سفوح برد مياه جارية تسقي  فسكون والثاين 
بساتني إال يف الوهط والوهبط، األول جار اآلن يف وقف األشراف ذوي زيد 
والثاين خيص ذرية الشريف عون الرقيق من ذوي عون. ولقد ورد ذكر الوهط يف 

قوت : " والوهط املكان املطمئن املستوى ينبت معجم البلدان ق ال قال 
العضاة والسمر والطلح وبه مسي الوهط. وهو مال كان لعمرو بن العاص 
لطائف وهو كرم كان على ألف ألف (أي مليون) خشبة شري كل خشبة 
لوهط ألف ألف عود كرم  بدرهم. قال ابن األعرايب : عّرش عمرو بن العاص 

   )11(شبة ابتاع كل خشبة بدرهم... " على ألف ألف خ

قوت  يت رأي  فوجد يف فقرة واحدة أنه يشرح قول اهلمداين برأيه مث 
يت قول ابن األعرايب، وجند هذا األسلوب طيلة رحلته حىت ولو قدم  احلموي مث 
صورة األماكن فبني ضمنها آراء الرحالني واجلغرافيني واللغويني، وإذا وجد فيه شيء 

  لشعر فال يرتكه. من ا
سلوب مجيل ورائع وهو مل  ومن صورة األماكن اليت قدم شكيب أرسالن 

  يرتك نقطة مشهودة يف وصف األماكن، كما يصف لنا "لية" حيث قال: 
" وأما وادي " لية" الذي يسكنه بنو نصر من هوازن فقد زرته 

دؤة وبثت فيه ليلة. وهو واد ضيق مستطيل ميتد مسافة أربع ساعات، مب
من بالد السفانية من ثقيف. وهو ينحدر حنو الشرق اجلنويب وعليه من 
لسواين ألن مياه الوادي  اجلانبني البساتني واجلنان والزروع وكلها تسقي 
تشح كثريًا يف الصيف وقد ينقطع بعضها عن بعض فال يبقى منها إال غدر 

سكان الوادي  إن تردها املواشي اشهره الذي يقال له غدير البنات. وبيوت
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مرتفعة عن النهر احتياطًا من السيل ألنه كثرياً ما تطفي املياه على اجلانبني. 
حلجر  تظن بعضها براجًا منيعة.... ومجيع ما يف هذه  والبيوت مبنية 
اجلنان أشجار مثمرة منها الكرم والسفرجل والرمان .... أما الرمان فهو  

وقد اشتهر وادي لية به....  كحب الياقوت ليس له نظري منظرًا وطعماً 
قوت هذا الوادي يف املعجم فقال : " لية بتشديد الياء وكثر  وقد ذكر 
الالم هلا معنيان : اللية قرابة الرجل وخاصته واللية العود الذي يستجمر به 

حني انصرافه من  وهو األلو، ولية من نواحي الطائف مر به رسول هللا 
  ن ندبة : حنني يريد.... وقال حفاف ب

سرت كل واد دون رهوة دافع 
  

ـــــــــذان أو كـــــــــرم بليـــــــــة حمـــــــــدق  )1(وجل
  

ومن فنية الرحلة احلجازية أن شكيب أرسالن انغمس يف التاريخ وحضارة 
ريخ العرب :  ريخ الطائف، كما قال يف    العرب و بني أعجب األشياء من 
" من أنصح الدالئل على مدنية العرب، ال يف دور اجلاهلية 

ت املنقوشة على الصخور  فقط ـ كثرة الكتا بل يف صدر اإلسالم أيضًا ـ
ت وأن أقرأ بعضها  ..... ولقد أتيح يل أن أرى طرفا من هذه الكتا
وأن يشكل علي قراءة البعض اآلخر، فعولت فيه على بعض األسانيد 
املخصصني مبعرفة اخلطوط القدمية، وذلك أين نسخت ما قرأته يف جبل 

وسط الطائف وبعثت به إىل برلني وذلك إىل األستاذ السكارى يف 
مورتيز من فحول املستشرقني. فحل الكتابة وأعادها يل، ومل تكن من 
لفه فإن اخلط الكويف  اخلط املسند بل من اخلط الكويف القدمي الذي مل 
ت خالية مع األسف من التواريخ....  . وهذه الكتا ليس شكًال واحدًا

ت ل  ائاليت يف جبل السكارى هي من القرن األو  ويظهر أن الكتا
للهجرة ورمبا كان بعضها من زمن اجلاهلية ونص واحد منها " أعف  
هللا، عبدك أود بن موسى " ونص أخرى " اللهم حكم عبدك عيفر بن 

   )2(أيب قبيع من النادي وكتب " 
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وأثناء وقوف عرفة رسم لنا شكيب أرسالن روعة ومجال موقف عرفات 
  لوب مجيل حيث قال: س

ج ما ارتسم يف  " ما أنسى ال أنسى منظر عرفات ليًال، فهو من أ
خاطري من مناظر هذه الدنيا الفانية  مع كثرة ما شاهدت يف حيايت وما تقلبت 
يف األمصار والعواصم، فقد أقبلنا عليها غلسًا آتني من مىن، فكانت أشبه 

ا املضروبة، بسماء يف كواكبها وطرائقها منها بسهول و  هضاب يف خيامها، وقبا
ا املشبوبة، فكان منظراً قيد النواظر ال يشبع منه الرائي  ومصابيحها املعلقة ونريا
قل حسنًا وجالالً  تطلعاً، وال يزداد به إال ابتهاجاً، وليست عرفات يف النهار 

أل خذ  ا، والسيما يف مناظر اخلشوع اليت  لباب، يف متوج مجوعها وتراص قبا
  . )1(ومسامع األدعية اليت ليس بينها وبني هللا حجاب" 

  في منزل الوحي 
ء العصر احلديث وكتبه خري إضافة يف حممد حسني هيكل إن  من أحد األد

سلوب مجيل  املكتبة األدبية العربية وأما حسني هيكل يف رحلته وصف احلجاز 
  : حيث قالرم املكي وصف صالة اجلمعة يف احلورائع ، ومن تلك األوصاف 
لنداء للصالة: هللا أكرب" وعال صوت ا ، ال إله إال هللا، .....ما ملؤذن 

ا لتهتز له وتفيض حني مساعه إكباراً  أمجل هذا النداء وأعظم وقعة يف النفس! إ
وتقديساً. والقلب والروح وكل جارحة وكل عضو تتجاوب لسماعه وتردد صداه 

جلواب عليه يف إميان وإسالم. ولكما أل قى املؤذن مقطعًا منه دوى املسجد 
هلل، فال يكاد املؤذن ينادي :  ا  " هللا صادرًا من عاطفة قوية يف صدق إميا

أكرب، هللا أكرب" ، حىت جييبه املسجد كله كتلة واحدة، .... وأمت املؤذن أذانه، 
لوفهم املؤلف ة ينتظرون خطبة فقام من شاء يصلي ركعتني هلل تعاىل، وأقام القوم 

اخلطيب ليؤمهم بعد ذلك يف صالة اجلمعة، وسكن كل من يف املسجد وما فيه 
حني بدأ اخلطيب يتكلم، أما حنن البعيدين عنه فلم نسمع مما قال شيئًا ، وما 
أحسب األكثرين من احلاضرين كانوا خريًا منا يف ذلك حظّاً. أىنَّ لصوت رجل 
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أن يصل إىل هؤالء الذين جلسوا يف مئات ينطلق يف القضاء فال حيجزه جدار 
ا األربع! حية الكعبة من جها    )1("  متالصقة من الصفوف وكلهم متوّجه إىل 

  ووصف حممد حسني هيكل داخل الكعبة بصورة مجيلة حيث قال : 
وصعدت الدرج ودخلت البيت العتيق، وتلقاين الشيخ الشّييب أول "

يل بيمناه إىل عالمتني يف إزاء اجلدار الذي دخويل فحياين هشًّا بشًّا، وأشار 
يقابل الباب وقال: هنا يصلي اإلنسان ركعتني يف املكان الذي صّلى فيه رسول 

. فتقدمت حنو املكان أصلي ركعتني، وما أذكر أين شعرت يف حيايت مبثل  هللا 
ما شعرت به يف هذه اللحظة من غبطة ورضا.... وقمت فدّلين الّسادن على 

صلى فيها األنبياء واخللفاء قبالة اجلدران األخرى، فصليت حيث صّلوا  مواضع
و رفيع خال من كل زينة أو زخرف. وسقفها منذ قرون مضت، ...  الكعبة 

ا صفرة،  يعتمد اليوم على ثالثة عمد من اخلشب الضارب لونه إىل محرة تشو
ذه العمد إىل أجيال طويلة خلت. فعبدهللا بن  الزبري هو وضعها ويرجع العهد 

حني جدد بناء الكعبة ... فأما اجلدار فأحيط أسفله برخام خلّون مزركش 
   )2(" بنقوش مل تعمل فيها يد ذوي الفن ومل خترج بيت هللا عن بساطته.

  رحلة إلى الحجاز
  حيث قال: جدة وصف املازين بيوت جدة ورسم لنا أحسن صورة لبيوت 

ه من الدور اليت رأيناها مع تفاوت " وبيت القائمقام أمنوذج حسن لغري 
بينها يف السعة، وطرازها مجيعًا شرقي عتيق مث طبقات يغلب أن تكون اثنتني أو 
ً، وُحَجر االستقبال يف الطبقة العليا، وغرف املائدة يف اليت حتتها، وقد  ثال
ث فاخر والذوق فيه سليم،  جيتمعان يف طبقة واحدة فتفرد األخرى للنوم، واأل

إلعالن."  ليس    )3(فيه ذلك البذخ الذي ينم عن اخلُيالء والذي هو أشبه 
  ووصف املازين طعام مدينة جدة حيث قال: 

" واألطعمة اليت تناولناها فيها صنعة حسنة وذوق جيمع بني األسلوبني 
العريب والرتكي، وقد حيدث أن يقدم لك بعد بضعة ألوان طعام حلو فتحسب 
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لوان عدة ال آخر هلا أنك قد قاربت النهاية  ويسرك ذلك فرارًا من كظ املعدة 
م بعد احللوى يكرون إىل اللحوم واخلضر وما إىل ذلك"     )1(وإذا 

ورسم صورة حالة جدة وقال : أحب أن أعني القارئ على تصور حالة جدة 
  وعمل البداية فيها، فأقول: 

اجلملة،  " إن الطرق غري مرصوفة كما هي يف مصر ولكنها نظيفة على
وقد أصارها املطر بركًا وحبريات، وهو مطر مأل صهاريج الثغر كلها، ومن بني 
م ـ مئتان وأربعون ألف " صفيحة" فإذا  هذه الصهاريج واحد سعته ـ حبسا

وقد اعتربت أن القربة تعادل أربع صفائح كانت سعة الصهريج ستني ألف قربة، 
   )2(وسم احلج." قيل يل إن املاء الذي يف الصهاريج يكفي م
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ء مل يكونوا ماهرين يف  كما نعرف أن لألدب عدة ألوان وأنواع، وكان األد
من أنواع  اأو بعض ادبية، ولكنهم خيتارون حسب رغبته وشوقه نوعاأللوان األمجيع 

ءً  نيفيها، وال شك أن معظم الرحال ويتمهروناألدب  م  أد وهؤالء يزينون رحال
ة متنحه للرحالة تعدد الرؤى وتنوعها ، ساليب وأنواع األدب املختلفة ، والرحل

ألحداث، والشخصيات، واملواقف املختلفة تعطي الرحالة فرصة  واالحتكاك 
اللتقاط الصور اجلميلة من خالل مشاهداته ولقاءاته املختلفة . ومن تلك األلوان 

واله ويقوي أقاليت يستخدم الرحالة يف تزيني رحلته ، الرواية والقصة واحلوار واألشعار 
ت من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف ، واألشعار اجلميلة . ويف هذا 

ية وأسلوب البالغية وضرب األمثال ة واحلوار صيالقصالشعرية و  شواهدالفصل أعرض 
ت    رحالت احلجازية. اليف واحلكم والروا

ت الحجازية شعار في الرح   شواهد ا
لعريب، وكان الرحالون مل ينسوا ضم الشعر عنصر مهم من عناصر األدب ا

م فنجد كثري من الرحالني الذين ضموا األشعار حسب املوقع  األشعار إىل رحال
  ، وأود أن أذكر مناذج من األشعار اليت وردت يف الرحالت احلجازية.واحملل

  شواھد األشعار في رحلة ابن جبیر 
إلضافة إىل ذلك زين بالغيالشواهد لن رحلة ابن جبري رحلة أدبية مليئة إ ة 

ألشعار والنصوص األدبية ومن األشعار اليت ورد يف رحلته :    رحلته 
يف مصيبة شديدة وظن أن األجل يدق الباب  ابن جبري حينما وقع مركب

  : فقالواستسلم نفسه للقدر 
 يقض سيكون الذي

  

 )1(سخط العبد أو رضي 
  

الدين األيويب ضمن  ويف مكان أخر ذكر شعر ابن عبد ربه حلب صالح 
  كالمه عن خطبة اإلمام يف احلرم املكي الشريف فيقول: 

                                                 
انتســب إىل أيب العتاهيــة يف كتابــه " اليواقيــت  األصــفهاينآيــة هللا جمــد الــّدين الّنجفــي ولكن  البيت ما عرفت قائل ) 1(

. ، الناشــر دار الــذخائر . ( شــرح البيــت : ســيكون مــا يف احلــظ ولــو كــان 92احلســان يف تفســري ســورة الرمحــان " ص/ 
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 ذا أحب هللا يومًا عبدهإو 
  

 )1(عليــــــــــه حمبــــــــــًة للنــــــــــاس ألقــــــــــى 
  

بت  وأثناء حتدثه عن مكة املكرمة فقوي كالمه بشاهد من بيت حسان بن 
  واحلديث النبوي  حسان:حيث ذكر شعر   

 وهـــــــــــــــــــاتـَرَ  َملِإن َخيَلنـــــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــــِدمنا
  

 )2(َكــــــداء َموِعــــــُدها الـــــــَنقعَ  تُـــــــثريُ  
  

  

  وأثناء ذكر مدينة نصيبني ذكر شعر أيب نواس احلسن بن هانئ حيث قال : 
  احلسن بن هانئ حيث يقول:  أ نواسرحم هللا " 

 طابـــــت نصـــــيبني يل يومـــــاً فطبـــــت هلـــــا
  

 )3(ليت حظي من الدنيا نصــيبني   
  

  

الشعر الذي نقل ي يف املسجد النبوي  وعظ رئيس العلماءوأثناء كالمه عن 
  حيث قال : ذكر الواعظ أثنا وعظه 

" ً ديعة من قوله، منها هذا البيت، وكان يردده يف كل بوأنشد أبيا
    ، يشري الروضة:فصل من ذكره، 

 هاتيــــــــــــــك روضــــــــــــــته تفــــــــــــــوح نســــــــــــــيماً 
  

  )4(صــلوا عليــه وســلموا تســليماً  
  

  

  شواھد الشعریة في رحلة العبدري 
الذي يدركه القارئ ألول وهلة، هو ذلك األسلوب األديب اجلميل  األمر

والعبارة العذبة املسبوكة حبذق، والدقة يف اختيار اللفظ الدال على املشاعر واملناسب 
للمقام، وحسن تصويره وصدقه يف النقل، كما يف قوله: جفت سواقي املعرفة، وقوله: 

لشعر يف تطريز كتابه وأغلبه وجئنا قسنطينة، شفى هللا جراحها، فضًال عن  استعانته 
  من نظمه. 

                                                 
حقيـــق حممـــد أديـــب عبـــد الواحـــد ربـــه ، ( ديـــوان ابـــن عبـــد ربـــه  ، والبيـــت البـــن عبـــد 73رحلـــة ابـــن جبـــري، ص/  ) 1(

ض ، طمجران  )  182ص/ ،  1421 1، مكتبة العبيكان ، الر

بت  87، ص/  نفس املرجع ) 2( بــت  ، والبيت حلسان بن  ، وقــد ذكــر ابــن  1، ص/  ، ديوان حسان بــن 
 .  جبري عجز من بيت حسان 

 ، 216رحلة ابن جبري، ص/  ) 3(

 .178، ص/  نفس املرجع4(
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ورحالة العبدري تضم نصوصاً أدبية ــ شعريًة ونثرية ونقدية ــ مهمة تتفّرد الرحلة 
ا الصحيح بني كتب الرحالت  يف بعضها، مبا يزيد يف أمهية الرحلة ويضعها يف مكا

رحلته  ـــــ بشكل كبري  املختلفة ، وهنا أقدم بعض األبيات من القصائد اليت ضم إىل
ا ديوان شعري ــــــ منها :    حىت تظن أ

  ينقل عن حارث بن عمرو بن مضاض اجلرمهي شعره يف حدود مكة : 
 كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا

  

 )1(أنيٌس ومل يسمر مبكة سامر  
  

  وقال املعري: 
 فال يبِك مكيٌّ لفقد حجونه

  

 )2(لكلِّ بالٍد مصرٌع وحجون 
  

  وقال يف أمساء مكة : 
لباء مشتقة من االزدحام  " واختلف يف اشتقاق االمسني فقيل: بكة 

  : )3(وأنشد أبو عبيدة
 إذا الشريُب أخذتُه أّكه

  

 )4(فَخلَِّه حىتَّ يبكَّ بّكه 
  

وقيل : من بكَّ الُعنق وهو التواؤها، ألنه ما فجر فيها أحٌد يف الدهر 
  . األول إال أصبحت ُعنقه ملتوية

قلت: وحيتمل أن يكون من بّك الشيء إذا فرقه، لتفرُّق الناس منها يف  
  كلِّ جهة عند فراغ احلج، قال امرؤ القيس : 

 وهلل عينَا من رأى من تفرُّق
  

ى من فراِق احملصب   )5(أشتَّ وأ
  

  وقال يف مكان آخر : 

                                                 
 ، 366رحلة العبدري، ص/  ) 1(

 نفس املرجع ) 2(

لبصــرة ســنة  ) 3( ألدب واللغــة لــه: نقــائض جريــر والفــرزدق، تــويف  . 209أبو عبيدة معمر بن املثــىن مــن أئمــة العلــم 
 . 128) والبيتان يف النوادر يف اللغة أليب زيد األنصاري،  394، ص/2(بغية الوعاة، ج/

الشريب : الذي يشرب معه، والذي يسقي إبله م إبل صاحبه، يقول : إذا ضاق الشريب وســاء خلقــه وغضــب  ) 4(
 عند احلوض فدعه يبك إبله بكة، أي يقبلها احلوض يصرفها إليه، واألكة: احلمية . 

 .42ديوان امرئ القيس، ص/  ) 5(
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 قصيدة يف مدح النيب  )1(" وقرأت على صاحبنا أيب العباس املذكور
هي طويلة تزيد على ثالث مئة وعشرين بيتاً، رام فيها إيعاب ما نقل من و 

، وومسها بـ " خالصة الصفايف خصائص املصطفى" وهي مهذبة معجزاته 
  منقحة ال حشو فيها البتتة ومطلعها: 

 ألمحد خري اخللق أُهدي حتييت
  

 حممد األيت حبكٍم وحكمة 
  

 مدحُت رسول هللا واملدُح دونه
  

ّداُح كلَّ صحيفةِ  ولو مأل 
ُ
 امل

  

 ولو كان كالبحر احمليط مداده
  

 )2(وكالشجر األقالِم ما قطُّ جفتِ   
  

  وقد ذكر قصيدة النبوية البن املنري وبعض األبيات منها : 
 أجب دعوَة الرمحان  صاِح تسعِد

  

ِدْر لفرِض احلّج غَري ُمفنَّد   و
  

ملتاِب اآلَن وازَدد من التُّقى  وُلْذ 
  

 ِإنَّ اتقاَء هللا خُري التَزوُّدِ ف 
  

 ودْع خاِطَر التَّسويِف واَخلوَف جانباً 
  

 )3(وسّلْم ألمِر ِهللا أمرَك يف غدِ  
  

  في رحلة ابن بطوطة یةشواھد الشعر
  ومنها يقول ابن بطوطة:  هد الشعر يف رحلة ابن بطوطة قليلشوا

وم قائًال يقول ذكر يل علي بن حجر املذكور أنه رأى تلك الليلة يف الن"
  له: امسع مين واحفظ عين:

 هنيئًا لكم  زائرين ضرحيه
  

 أمنتم به يوم املعاد من الرجس 
  

 وصلتم إىل قرب احلبيب بطيبٍة
  

 )4("فطوىب ملن يضحي بطيبة أو ميسى 
  

  وذكر ابن بطوطة عند ذكر الصفا واملروة أشعار احلارث اجلرمهي بقوله: 

 الصفاكأن مل يكن بني احلجون إىل 
  

 أنيٌس ومل يسمر مبكة سامر  
  

د  بلى حنن كنا أهلها فأ
  

 )1("صروف الليايل واجلدود العواثر  
  

                                                 
بن السكان. هو أبو العباس أمحد بن حممد بن ميمون األشعرى املالقي، يع ) 1(  رف 

 .547رحلة العبدري، ص/  ) 2(

 .234، ص/  نفس املرجع ) 3(

 ،  57رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 4(
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  شواھد الشعریة في رحلة ابن خلدون

إسحق إبراهيم الساحلي املعروف جده  يبقد نقل ابن خلدون قصيدة أل
كبري العامل،  لطوجين، وقد قدم حاجاً، ويف صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير ال

طة، احلظي لديه، أيب عبد هللا بن زمرك،  كاتب سر السلطان ابن األمحر صاحب غر
   خاطبين فيه بنظم ونثر يتشوق، ويذكر بعهود الصحبة نصه:

 سلوا البارق النجدي من علمي جند
  

 تبســـــــــم فاســـــــــتبكى جفـــــــــوين مـــــــــن الوجـــــــــد
  

للوى بورك اللوى  )2(أجاد ربوعي 
  

 من بعديوسح به صوب الغمائم 
  

 و زاجري األظعان وهي ضوامر
  

 دعوها ترد هيمًا عطاشًا على جند
  

 وال تنشقوا األنفاس منها مع الصبا
  

 فإن زفري الشوق من مثلها يعدي
  

 يراها اهلوى بري القداح وخطها
  

 )3(حروفًا على صفح من القفر ممتد
  

  شواھد الشعریة في رحلة صدیق حسن خان 
ان ينقل بعض أشعار لإلمام الغزايل أثناء رحلته ومن و جند صديق حسن خ

  األشعار اليت انضم صديق حسن خان يف رحلته : 
بك واقُف  أسُر اخلطا عند 

  

 علـــــــــــى وجـــــــــــل ممَّـــــــــــا بـــــــــــه أنـــــــــــت عـــــــــــارفُ 
  

ً مل يغب عنك غيبها  خياف ذنو
  

 ويرجوك فيها، فهو راٍج وخائف
  

 ومن ذا الذي يرجو سواَك ويتقي
  

 القضاء خمالفُ ومالك يف فصل 
  

 فيا سيدي ! ال ُختِزين يف صحيفيت
  

 إذا ُنشرت يوم احلساب الصحائفُ 
  

 وكْن مونسي يف ظُلمة القرب عند ما
  

 )4(يصد ذوو القرىب وجيفو املوالف
  

  الرحلة الحجازیة لشكیب أرسالنفي شواھد الشعریة 

                                                                                                                                
 ،  63، ص/ نفس املرجع ) 1(

 اللوى: وادي من بين سليم  ) 2(

 .210رحلة ابن خلدون، ص/  ) 3(

 .94رحلة الصديق إىل البلد العتيق، ص/  ) 4(
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دبية  إذا أمعن النظر يف الرحلة احلجازية لشكيب أرسالن فنجده مهتماً 
لغًا والسيما الناحية الشعرية، فيذكر األشعار كثرياً، فمن األشعار  الرحلة اهتمامًا 

  اليت نقلها: 
 حيملن كل شاحب حمقوقف

  

  ِمن طوِل تـدآِب الغُـُدوِّ َوالُسـرى
  

 )1(ينوى اليت فضلها رب السماء
  

ــــــــــــــــــىن  ملــــــــــــــــــا دحــــــــــــــــــا تربتهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الب
  

 ـَرالَحتّـى ِإذا قابـَلَـهـا ِاسَتعـبَ 
  

 )2(َميِلُك َدمَع الَعِني ِمن َحيـُث َجـرى
  

قوت احلموي بشأن عرفات حيث قال:    ينقل شكيب أرسالن أشعار 
 وهلا مربع بربقة خاخ

  

لقصر قصر قباء  ومصيف 
  

كفنوين إن مت يف درع أروى
  

 واغســـــــــــــلوين مــــــــــــــن بئـــــــــــــر عــــــــــــــروة مــــــــــــــائي
  

ردة الصيف  سخنة يف الشتاء 
  

 )3(الظلماءسراج يف الليلة 
  

لنسبة إىل الطائف أمية بن أيب الصلت عبدهللا بن أيب  " وممن اشتهر 
ربيعة ابن عوف بن عقدة بن عنزة بن قبس وهو ثقيف بن منبة بن بكر بن 
هوازن قال صاحب األغاين: هكذا يقول من نسبهم إىل قيس، وأم أمية بن أيب 

وكان أمية من أشعر الصلت قرشية وهي رقية بن عبد مشس بن عبد مناف ، 
  العرب وإليه ينسب هذا البيتان : 

رضهم  قوم إذا نزل الغريب 
  

 ردوه رب صواهل وفيان
  

ال ينكتون األرض عند سؤاهلم 
  

لعيـــــــــــــــدان ـــــــــــــــتلمس العـــــــــــــــالت   )4(ل
  

  للمازني شواھد الشعریة في رحلة إلى الحجاز
لة البحر يف يبني حافملا دخل املازين يف حدود مدينة جدة وكان البحر هائج 

  شعره حيث يقول: 

                                                 
 لعلى " بدال من " السماء . ويف أصل القصيدة كلمة " ا ) 1(

 ، واألشعار البن دريد.  15الرحلة احلجازية ، ص/  ) 2(

 .  25، ص/  نفس املرجع ) 3(

  .168، ص/  نفس املرجع ) 4(
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فانتفضت قائما وقد فرحت وسرين أن البحر أوال التفا وجعلت "
أروح وأجيء بقد ما استطيع يف هذا احلجر الضيق الذي يسمونه حجرة النوم 

  وأرفع صويت بقول ذلك البدوي الساذج : 
 والبحر صعب املرأس جداً 

  

 ال جعلــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــاجيت إليــــــــــــــــــــــــــه !
  

طني ؟ أليس ماء ، وحنن 
  

 )1(فما عسى صرب عليه ؟
  

  وأثناء احلوار مع صديقه يذكر له قول الشاعر حيث يقول: 
ن أقول كالمًا آخر أثبت به نظرييت، ولكن زميًال غريه ألقى " ومهمت 

  )2(منه ومتثلت يف سري بقول الشاعر. بنفسه بني ذراعي، فأكربت هذه العاطفة

 أشوقا وملا ميض يل غري ليلة؟
  

 يـــــــف إذا خـــــــب املطـــــــي بنـــــــا عشـــــــرا؟فك
  

  )3(ويف مكان آخر ينقل كالم ابن الرومي حيث يقول:
 فكاه كالعصرين من دهره

  

ـــــــــــــــــــــــــــــب  كالمهـــــــــــــــــــــــــــــا يف شـــــــــــــــــــــــــــــأنه دائ
  

 ذي معدة ثعلبها الحس
  

رة ارنبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغب  و
  

فض  تعلوه محى شره 
  

 لكــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــي هضـــــــــــــــــــمه صـــــــــــــــــــالب
  

  نيب قائًال : كان املازين يف سفر الكندرة ذاهبا من جدة ذكر قول املت
   )4(" وضحكت يف سري وقد تذكرت قول املتنيب يف كافور :

كل من مايل وميسكين  جوعان 
  

 كيمــــــــا يقــــــــال عظــــــــيم القــــــــدر مقصــــــــود!
  

  في منزل الوحي لحسین ھیكل
وأما األشعار فال جندها إال قليًال ولعل سبب قلة األشعار هو نسيان األشعار 

  من ذاكرته ويف هذا يقول : 

                                                 
 36رحلة إىل احلجاز للمازين، ص/  ) 1(

 38، ص/ نفس املرجع ) 2(

 40، ص/ نفس املرجع ) 3(

 136، ص/  نفس املرجع ) 4(
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فظ يف حيايت كثرياً من الشعر العريب نسيت اآلن أكثره، ومما " كنت أح
  ال يزال عالقاً بذاكريت قول الشاعر : 
 كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا

  

 )1(أنـــــــــــــــيس ومل َيســـــــــــــــُمْر مبكـــــــــــــــة ســـــــــــــــامر
  

  ويف مكان آخر ينقل قول أيب نواس مث يعلق عليه والشعر هو : 
 قل ملن يبكي على رسم دَرَس

  

 )2(ضـــــــرَّ لـــــــو كـــــــان جلـــــــس ! واقفـــــــاً ، مـــــــا
  

  ويف تعليقه يقول : 
ذا البيت وبدقة النكتة  " وكنت أشارك صديقي يف اإلعجاب 
لتهكم الالذع فيه. فلما خرجت إىل سرف وإىل وادي فاطمة ورأيت القوافل  و
متجهة صوب املدينة ورأيت إبال تنقطع عن القافلة وتسري فرادي وعلى هون، 

ً، بل سخرت ذكرت هذا البيت من شعر  ً وال طر أيب نواس فلم يثر مين إعجا
فهذه البادية املرتامية األطراف يرحتل أهلها البدو من مكان منه ومن أيب نواس، 

إىل مكان، يضربون خيامهم إذا نزلوا، فإذا ارحتلوا درس رمسهم، ليس فيها معىن 
   )3(" أبعث للتشوق وللحنني من هذه الرسوم الدوارس...

  لطائف ينقل قول عمر بن أيب ربيعة وقبل الشعر يقول : ويف سفر ا
" ولعلي لو رآين يف هذه الساعة أحد من أهلي أو أصدقائي مبصر 

  لذكر لفوره قول عمر بن أيب ربيعة : 
 أخا َسَفر جواب أرض تقاذفت

  

 )4(بــــــــــــه فلــــــــــــواٌت فهــــــــــــو أشــــــــــــعث أغــــــــــــرب
  

رة مدينة الرسول  شعار استقبال النيب  ويف ز   حيث قال: :  يذكر 
" لقد طرق مسعهم صوت لفت نظرهم، ذلك صوت فتيات من رّت اخلدور 

  صعدن الشُّرُقات يتغنني: 

                                                 
 217ي، ص/ يف منزل الوح ) 1(

  269، ص/  نفس املرجع ) 2(

 .269، ص/  نفس املرجع ) 3(

 217، ص/  نفس املرجع ) 4(

 طلع البدر علينا
  

ـــــــــــــــــــوداع ـــــــــــــــــــات ال  مـــــــــــــــــــن ثني
  

وجب الشكر علينا
  

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا هلل داع
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ـــات  ت شـــواهد القصـــص والحكاي ـــ ـــي الرح ف
  الحجازية

، والرحالون حيكون ن صور األدبية القصة اليت جندها يف معظم الرحالت وم
القصص املشهورة أثناء سرد رحلته النتباه القارئ، وبعض الرحالني حيكون مشاهدات 

سلوب قصصي مجيل .    رحلته 
  في رحلة ابن جبیر اتوالحكای صشواھد القص

جني البن جبري ومن أمثلة القصص يف رحالت احلجازية أقدم قصة عروس إفر 
  حيث يقول : 
ه بصور "   ا زفاف عروس شاهد ومن مشاهد زخارف الدنيا احملدث 

م عند مينائها، وقد احتفل لذلك مجيع النصارى رجاًال ونساًء،  يف أحد األ
ب العروس املهداة، والبوقات تضرب واملزامري ومجيع  واصطفوا مساطني عند 

ا من ميني ومشال،   اآلالت اللهوية، حىت خرجت تتهادى بني رجلني ميسكا
ما من ذوي  ى، وهي يف أرحامهاكأ ل أ زي، و أ فخر لباس، تسحب أذ

احلرير املذهب سحبًا على اهليئة املعهودة من لباسهم، وعلى رأسها عصابة 
ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة، وعلى لبتها مثل ذلك منتظم، وهي 

ًا يف فرت مشي احلمامة أو سري العمامة، نعوذ رافلة يف حليها وحللها، متشي فرت 
هلل من فتنة املناظر، وأمامها جلة رجاهلا من النصارى يف أفخر مالبسهم 

   )2( ...."البهية،
ً عن مصر وعن حائط العجوز و أشار إىل  جنده ويف مكان آخر متحد

  القصة واخلرافة العربية اليت وردت يف املسالك واملمالك حيث يقول : 
جلملة فشأنه ....  " واألقوال يف أمر هذا احلائط تتشعب وختتلف، و

عجيب وال يعلم سره إال هللا عز وجل. وهو يعرف حبائط العجوز، وهلا خرب 

                                                 
 500، ص/  نفس املرجع ) 1(

 278رحلة ابن جبري ، ص /  ) 2(

 أيها املبعوث فينا
  

ألمــــــــــر املطــــــــــاع  )1(جئــــــــــت 
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مذكور، أظن هذه العجوز هي الساحرة املذكور خربها يف املسالك واملمالك 
ا مدة.    )1(" اليت كانت هلا اململكة 

  القصة اليت أشار إليها حيث قال :  وقد ذكر يف حاشية الصفحة
، وخربها أنه ملا  " يف اخلرافات العربية أن العجوز هي دلوكة بنت ر

، بقيت مصر وليس فيها من  أغرق هللا فرعون وقومه بعد خروج موسى 
أشراف أهلها أحد، ومل يبق إىل العبيد واألجراء والنساء، فأعظم النساء أن يولني 

جراء، وأمجع رأيهن أن يولني دلوكة، وكان هلا عقل ومعرفة، أحدًا من العبيد واأل
  )2(وقد بلغت يومئذ مئة عام أو أكثر، ...... وهذا البناء هو حائط العجوز" 

  وقد حكي قصة الصيب الذي تعجب بفصاحته حيث قال: 
حد احلجاج يعلمه أ إىل يف احلجر قد جلس صبياً وشاهد منهم " 

  ص. فكان يقول له: فاحتة الكتاب وسورة اإلخال

     :فيقول الصيب  
     ،فيعيد عليه املعلم
ن أقول:"فيقول له:  مرين       أمل 

  ؟ قد قلت. فكابد يف تلقينه مشقة، وبعد ألي ما 
   علقت بلسانه. وكان يقول له: 

 
  
   

   فيقول ،
   الصيب: 

 
 ، َو  

   تقل:  . فيعيد عليه املعلم، ويقول له: ال  َو 

    قل:  إمنا   
   :قلت بسم هللا  إذافيقول الصيب

،      وَ  أقول: الرمحن الرحيم، 

                                                 
 33، ص/  نفس املرجع ) 1(

 .34-33، ص/  نفس املرجع ) 2(



  
377  

  

  

 قلت:  مل أقل بسم هللا، وبدأتُ  إذا لالتصال، و
   فعجبنا من أمره ومن معرفته ،
   )1(" طبعاً بصلة الكالم وفصله دون تعلم.

ها من رحلة ابن جبري أن املؤلف متتع  الحظنا من هذه النماذج اليت أورد
ت م ن القرآن احلكيم، حيسن توظيفها ووضعها يف حبس قصصي متدفق، يرصعه 

  أفضل املواضع مالءمة. 
  رحلة ابن بطوطة في  اتوالحكای صشواھد القص

سلوب كثرة سرد احلكاية يف  إن ابن بطوطة يتميز من الرحالني اآلخرين 
  رحلته ، وكما نعرف أن احلكاية نوع من األدب العريب ، ومن حكايته: 

ا هذا ذكر أن سراج الدين " ملدينة واخلطابة  أقام يف خطة القضاء 
يف  حنو أربعني سنة، مث إنه أراد اخلروج بعد ذلك إىل مصر، فرأى رسول هللا 

قرتاب أجله، فلم  النوم ثالث مرات، يف كل مرة ينهاه عن اخلروج منها، وأخربه 
ينته عن ذلك وخرج، فمات مبوضع يقال له: سويس ، على مسرية ثالث من 

   )2("بل أن يصل إليهامصر، ق
ته أيضاً:    ومن حكا

طييذكر أن أ عبد هللا " كان خدميًا لشيخ يسمى عبداحلميد   الغر
هله، ويرتكه مىت سافر  العجمي، وكان الشيخ حسن الظن به، يطمئن إليه 
بداره، فسافر مرة، وتركه على عادته مبنزله، فعلقت به زوجة الشيخ عبداحلميد 

، فقال: إين أخاف هللا وال أخون من ائتمنين على أهله وماله. وراودته عن نفسه
فلم تزل تراوده وتعارضه حىت خاف على نفسه الفتنة فجّب نفسه، وغشي 
عليه، ووجده الناس على تلك احلالة، فعاجلوه حىت برئ وصار من خدام 
ٍق بقيد احلياة إىل هذ ً به، ورأس الطائفني به. وهو  ا املسجد الكرام، ومؤذ

   )3(" العهد
  واحلكاية األخرى اليت حكت ضمن رحلته : 

                                                 
 .113، ص/  نفس املرجع ) 1(

 . 54رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 2(

 .55، ص/  املرجع نفس ) 3(
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كرمها هللا، على ساكنها أفضل الصالة وأزكى - ملا وصلنا إىل املدينة"
ذكر يل علي بن حجر املذكور أنه رأى تلك الليلة يف النوم قائًال  - السالم،

  يقول له: امسع مين واحفظ عين:
 هنيئًا لكم  زائرين ضرحيه

  

 وم املعاد من الرجسأمنتم به ي  
  

 وصلتم إىل قرب احلبيب بطيبٍة
  

 فطوىب ملن يضحي بطيبة أو ميسى  
  

ملدينة. مث رحل إىل مدينة دهلي قاعدة  وجاور هذا الرجل بعد صحبه 
ه بني  بالد اهلند، يف سنة ثالث وأربعني، فنزل يف جواري. وذكرت حكاية رؤ

حضاره، فحضر بني يدي ه، وحكى له ذلك، فأعجبه يدي ملك اهلند، فأمر 
نزاله، وأعطاه ثالمثائة تنكة  لفارسية، وأمر  واستحسنه، وقال له كالمًا مجيًال 
نري املغرب ديناران ونصف دينار، وأعطاه فرساً  من ذهب. ووزن التنكة من د

لسرج واللجام، وخلعة، وعني له مرتباً يف كل يوم.    )1(" حملى 

واھد القص ي اتوالحكای ص ش ن  ف دیق حس ة ص رحل
  خان

وإذا أمعن النظر يف رحلة صديق حسن خان " رحلة الصديق إىل البلد 
العتيق" فنجده يف الصفحات األخرية من رحلته ملا يبني سفر احلج من البداية إىل 
النهاية اختار أسلوب القصة والرواية يف سرده لسفر احلج ، وهاهو أمنوذجًا من 

  رحلته: 
ين عشر ذي القعدة ركبنا من " جدة" إىل حدة بعد  " مث يوم الربوع 

صالة املغرب، ومن حدة إىل كعبة املقصود، وعتبة اجلود، بعد مجع صالة الظهر 
والعصر، ودخلنا البلد األمني بعد نصف الليل مع السيد أيب بكر املطوِّف، 

مل ونزلنا عن اجلمال، ومشينا على األقدام، وتركنا األمحال واألثقال مع اخلدام و 
ب السالم " ، وأدينا  نعرج على شيء، وقصد املسجد احلرام، ودخلنا " 

    )2(أعمال العمرة من الطواف والسعي واحللق على الرتتيب. " 

  في الرحلة الحجازیة شواھد القصص والحكایات

                                                 
 .  57، ص/  نفس املرجع ) 1(

 .165رحلة الصديق إىل البلد العتيق، ص/  ) 2(
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ال شك أن رحلة شكيب أرسالن رحلة أدبية وجند يف رحلته قصص 
ت ومن تلك القصص اليت جرت معه   يف أرض احلجاز حيث قال:  وحكا

" وإين ألروي للقراء قصة جرت معي يف تلك األرض وهي أين كنت 
ومجاعة من إخواين نننتزه يف الوهط قرية عمرو بن العاص املشهورة، وهي على 
حنو ساعة ونصف من الطائف إىل جهة جبل برد، فرأينا يف طريقنا على مقربة 

ا ك ر قرية دارسة يعرف أ انت ذات شأن من اتساع جبانتها، من الوهط آ
ا قبة سيد  ا، قيل لنا أ وشاهد يف اجلبانة قبة مهدوما أعالها قائمة جدرا

   )1(عكاشة من الصحابة رضوان هللا عليهم . 

  في منزل الوحيالقصص  والحكایات شواھد 
من شواهد القصة يف رحلة حسني هيكل ، جند حسني هيكل يضم القصص 

كاية القدمية كثرية يف "منزل الوحي" ومن تلك القصص قصة ابن الزبري التارخيية واحل
  : حيث قال  

" .... ولقد فزع لذلك أهل مكة وأهل الشام مجيعًا، وترك ابن 
الزبري الكعبة لرياها الناس، فيكون مرآها حمرِّضًا هلم على أهل الشام. وظل 

ام حىت بلغه نعي يزيد األمر كذلك، وظل احلصني بني منري حماصرًا للبلد احلر 
م رموا الكعبة  موا رجاله  بن معاوية. وحتدث إليه رجال من أهل مكة وا
لنفط وقالوا له: أما وقد توّيف أمري املؤمنني فعلى ماذا نقاتل؟ إرجع إىل 
الشام حىت ترى ما جيتمع عليه رأي صاحبك، يريدون معاوية بن يزيد. 

ركًا ال كعبة واهية توشك أن تنقّض. وحتدث ابن ورجع احلصني إىل الشام 
لبيت، أيصلح ما وهي منه؟ أم  الزبري  إىل أهل مكة : ماذا يصنع 

ينقضه ويعيد بناءه ؟ وكان عبدهللا بن عباس على رأي املعارضني للهدم 
وإعادة البناء، قال موجًها كالمه البن الزبري: دْعها على ما أقرها رسول هللا 

 يت يت بعد ذلك آخر، ، فإن أخشى أن   بعدك من يهدمها ويبنيها، مث 
م ، وال أحب  دم وتبين فتذهب حرمة هذا البيت من قلو فال تزال أبدًا 
ذلك ولكن أرقعها. وأجابه ابن الزبري: وهللا ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت 

                                                 
 .149الرحلة احلجازية، ص/  ) 1(
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أبيه وأمه، فكيف أرقع بيت هللا سبحانه وأ أنظر إليه ينقضُّ من أعاله إىل 
   )1(فله... " أس

ت الحجازية شواهد أسلوب   الحوار في الرح
إن أسلوب احلوار أهم عنصر من عناصر النثر األديب الرفيع، وبعض الرحالني 
ً وخاصة ملا حيكون قصص اللقاء مع الناس أو مع امللوك  اختاروا أسلوب احلوار أحيا

  زية. أو األمراء ، وهنا أعرض بعض مناذج احلوار من الرحالت احلجا
  شواھد أسلوب الحوار في رحلة ابن فضالن

ونرى أسلوب احلوار يف رحلة ابن فضالن وها هو منوذج احلوار من رحلته : 
  وكان ابن فضالن يصف احلوار مع امللك يلطوار ملك البلغار حيث يقول: 

" كان ُخيطب له على منربه قبل قدومي ، اللهم أصلح امللك يلطوار 
ذا االسم ملك البلغار، فقلت أ  له : إن هللا هو امللك، وال يسمى على املنرب 

، وهذا موالك أمري املؤمنني قد رضي لنفسه أن يقال على منابره يف  غريه 
هلل أمري  الشرق والغرب اللهم أصلح عبدك وخليفتك جعفر اإلمام املقتدر 

ئه اخللفاء، فقال يل :    املؤمنني ، وكذا من كان قبله من آ
سم واسم أبيك فكيف جي   وز أن خيطب، قلت : 

قال : إن أيب كان كافراً ، وال أحب أن أذكر امسه على املنرب، وأ أيضاً 
فما أحب أن يذكر امسي إذا كان الذي مساين به كافراً، ولكن ما اسم موالي 

  أمري املؤمنني ، فقلت : جعفر .
  قال: فيجوز أن أتسمى به. 

  قلت: نعم . 
ي جعفرًا واسم أيب عبدهللا ، فتقدم إىل اخلطيب قال: قد جعلت امس

بذلك ففعلت، فكان خيطب له: اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبدهللا أمري 
   )2(البلغار موىل أمري املؤمنني." 

  اھد أسلوب الحوار في منزل الوحي شو
  :  حسني هيكل وامللك ابن سعود حممد هذا احلوار جزء من حوار 

                                                 
 201يف منزل الوحي، ص/  ) 1(

 11، ص/ نفس املرجع ) 2(
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  قوله : مل أقابلك من قبل ولكنين أعرفك. بدأ جاللته احلديث ب"
واغتبطت هلذه التحية الرقيقة اليت مل تكن تتفق مع ما يبدو على وجه 

له، وأجبت :    الرجل يف هذه اللحظة من اشتغال 
جئت أقّدم التحية وأعرض الرجاء يف تعاون املسلمني لرفعة هذه 

  ديت من رجاء بقوله: األماكن املقدسة..... لذلك أسرع يف اجلواب على ما أب
حنن ال نبتغي من الدول اإلسالمية غري امتناع أذاها، ويكفينا صدق 
رادتنا حنن. القرآن يف  ا معنا، وحنن ها هنا يف هذه البالد بفضل هللا ال  موّد
رقابنا، وسيوفنا يف جنوبنا. وأكرب ما نغتبط له أن جتتمع كلمة املسلمني. 

م عرب، واجتماع الكلمة هو أول واجب على فاملسلمون أكثرهم عرب، بل كله
  الدول اإلسالمية..... فقلت: 

وحنن املسلمني حنرص على أن تكون مكة من الدول اإلسالمية  
 كجنيف من الدول األوربية، وأن نتعاون مجيعًا لرفعة هذه األماكن املقّدسة.

  وأجاب وما يزال يف حتفظه: 
يه، وهذه احلكومة لقد عرفت رأيك يف مكة وما جيب أن تكون عل

تشاطرك الرجاء يف أن تكون مكة مقّر عصبة األمم اإلسالمية ومكان اإلصالح 
   )1(بني املسلمني إذا اختلفوا."

  شواھد أسلوب الحوار في رحلة إلى الحجاز
كما قلنا إن املازين اختار أسلوب احلوار أيضًا يف رحلته فهنا أقدم أمنوذج 

  ء رحلته : احلوار بني املازين وصديقه أثنا
" واستعرت من زميل يل مربأة ، وملت إىل احلاجز على ظهر السفينة 
وأرهفت أقالمي، مث مل أجد يل عمًال بعد ذلك فأقمت حد املرباة على حديد 

  احلاجز ورحت كأين أقطع، فسمعت قائًال يقول يل : 
لسفينة  صديقي، أو مبرباتك إذا كان أمر السفينة ال يعنيك! ،  رفقا 

ن . فا   لتفت فإذا إجنليزي يف مثل ثياب الر
  فقلت له : املرباة عارية وقد آن أن أردها . 

ا؟    فابتسم وقال: بعد أن شحذ

                                                 
 .149يف منزل الوحي، ص/  ) 1(
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فسألته وأن أشري إىل رجل يف مقدمة الباخرة: " من هذا الرجل ذو 
  الوجه األمرد والنظرة الوحشية؟ 

يطانية وأبلى فقال : " هذا الكبنت ... لقد كان ضابطا يف البحرية الرب 
  )1(يف احلرب الكربى بالء حسنا، وقد سرح وهو اآلن يعمل يف هذه الباخرة." 

ت الحجازية لئالرساشواهد    في الرح
حيث أرسل  وجندها منذ زمن الرسول  الرسالة عنصر مهم من النثر األديب، 

ء املشهورين ال النيب  ذي رسائل الدعوة إىل امللوك واألمراء، وجند بعض األد
م اشتهروا بكتابة الرسائل. فتلك الرسائل األدبية جن دها عند بعض الرحالة يف رحال

  وها هي بعض النماذج .

  رحلة ابن خلدون ل في ئشواھد الرسا
  حيث يقول :  ونقل ابن خلدون رسالة أيب احلسن علي بن احلسن البين

طة، أبو احلسن علي بن احلسن الب وكتب إيل قاضي اجلماعة"   ين:بغر
  سيدي و احلمد هلل، والصالة والسالم على سيد وموال حممد رسول هللا.

ً. أبقاكم هللا، وثوب سيادتكم سابغ، واحدي ودًا وحباً، وجني الروح بُ  عدًا وقر
مت السالم عليكم، وأقرر  -كلما أفلت األقمار   -وقمر سعادتكم  زغ، أسلم 

طة بعض ما لدي من األشواق إليكم، من حض ، عن -مهدها هللا  -رة غر
رطيبه، وقد كان  - وإن طال الزمان  -ذكر لكم يتضوع طيبه، وشكر ال يذوي 

خريكم عن الوالية  بلغ ما   )2( ." اليت تقلدمت أمرها، وحتملتم مرهاجرى من 

   )3(مرآة الحرمینشواھد الرسائل 
شا ذكر عدة  رسالة  رسائلالأثناء رحلته ومن تلك  رسائلإن إبراهيم رفعت 

  اخلديو إىل حمافظ املدينة وشيخ احلرم النبوي الشريف :

                                                 
 12رحلة إىل احلجاز للمازين، ص/  ) 1(

 192رحلة ابن خلدون، ص/  ) 2(

شا ، وهو :مرآة احلرمني  ) 3( شا ولد يف عام كتبها إبراهيم رفعت  يف القاهرة، وسافر  1855اللواء إبراهيم رفعت 
للحج أربع مرات، وكتب رحلته مرآة احلرمني . ويعتــرب رحلتــه مــن أوائــل املصــورين الــذين التقطــوا صــورا فوتوغرافيــة لرحلــة 

ر املقدسة مبكة واملدينة ،   )www.wikipedia.org. (1935مرآة احلرمني يف عام  وطب احلج وللد
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إىل اجلانب العايل شيخ احلرم الشريف النبوي حضرة صاحب العطوفة "
. إن احململ الشريف املصري املعتاد قيامه من مكة إىل املدينة املنورة سيسلك 

ثرية وقد نبهنا على طريق ينبع يف رجوعه من املدينة ألنه أقرب الطرق واملياه به ك
ن هذا  رضاء عر شا رفعت أمري احلج  املخلص صاحب السعادة إبراهيم 

عدم حرمان األمري  ءالطريق حىت ال يقع احلجاج الكرام يف مشاكل معهم فالرجا
   )1(السالف الذكر من املساعدة واإلعانة اليت توصله إىل تلك الغاية املنشودة".

  أمري مكة :  والرسالة األخرى من خديو إىل
" حضرة صاحب الدولة والسيادة . إن احململ املصري الشريف الذي 
اعتاد القيام من مكة إىل املدينة قد تقرر أن يسلك الطريق السلطاين من املدينة 
إىل ينبع لقرب هذا الطريق وكثرة املياه به وجتنبا لوقوع حجاج بيت هللا احلرام يف 

 هي لديكم أمر الزم دائما ومع أننا نبهنا املشاكل وحمافظة على راحتهم اليت
ب يف أن راحة احلجاج مرهونة مبا  الباشا أمري احلج إىل كل ذلك فإننا ال نر
ت الفخيمة فإذا استصوبت ذاتكم العلية  تبذلونه من املساعدات اجلليلة والعنا

ذنوا بصدور األمر إىل حما فظ اهلامشية املرور من الطريق السلطاين فأرجو أن 
ن ميّكن احململ من سلوك هذا الطريق ويقدم له املساعدات الواجبة  املدينة 
ي  ن هذا الطريق  سرتضاء عر وفضال عن ذلك فإننا أكد على أمري احلج 

   )2(صورة كانت ومع كل فاألمر واإلرادة حلضرة من له األمر " 

  

ت الحجازيةالخطب شواهد    في الرح
بية املمتازة وجندها منذ العصر اجلاهلي وكان اخلطباء اخلطبة فن من فنون األد

خيطبون يف األسواق وأماكن االجتماع إلقناع رأيهم، وكثرت استعماهلا للدعوة 
اإلسالمية بعد جميء اإلسالم، مث أصبحت اخلطبة من فنون األدبية، وجند بعض 

م ، وها هي  بعض شواهد الرحالني الذين أوردوا نصوص اخلطب اإلسالم أثناء رحال
  اخلطب يف الرحالت احلجازية. 

                                                 
لقاهرة، مرآة احلرمني ) 1( شا، مطبعة دار الكتب املصرية   .107، ص/ 2ج/ 1935، إبراهيم رفعت 

 187، ص/ 2، ج/ نفس املرجع ) 2(



  
384  

  

  

  شواھد الخطب في رحلة العبدري 
أشار العبدري يف رحلة إىل بعض اخلطب ومن تلك اخلطب خطبة أيب 

  حفص بن عمر اليت ذكر نصها وهي: 
" عباد هللا ! الدين النصيحة، فخذوها حمضًة صرحيًة، هدُي هللا هو 

م عن اهلدى، ومن اتبع ُرسل هللا اهتدى، فإ كم والقدماء وما أحدثوا، فإ
م عن األسرار حمجوبة .  عقوهلم حّدثوا، أتوا من االفرتاء بكّل أعجوبة، وقلو

م يدر السول..."   )1(األنبياء ونورهم، ال األغبياء وغرورهم، عنهم يتلقى، و

  شواھد الخطب في الرحلة الحجازیة 
ضمن رحلته كما  وذكر شكيب أرسالن بعض اخلطب اجلاهلية واإلسالمية

  ذكر هذه اخلطبة : 
قال يف خطبة " احلمد هللا الذي صدق  " وحدثوا من طريق آخر أنه 

وعده، ونصر جنده وهزم األحزاب وحده، أال أن كل مأثرة يف اجلاهلية وكل دم 
   )2(ودعوى موضوعة حتت قدمي، إال سدانة البيت وسقاية احلاج"

  شواھد الخطب في منزل الوحي : 
جزء من  حلة يف منزل الوحي ينقل ضمن قصة هجرة النيب صاحب ر 

ء من أودية املدينة  خطبته    حيث قال: يف بطن وادي رانو
ء من أودية املدينة، فنزل  " لقد أدركوا اجلمعة إذ هو ببطن وادي رانوا

لناس بعد أن خطبهم قائًال : [  وا مُ عِ طْ أَ ، وَ مَال وا السَّ شُ فْ اس، أَ ا النَّ ھَ یُّ أَ فصالها 

   )4(].)3(مَال سَ ة بِ نَّ ون الجَ لُ خُ دْ ام، تَ یَ نِ  اِس النَّ وَ  لِ یْ اللَ ا بِ وْ لُّ صَ ام، وَ حَ رْ وا األَ ، وِصلُ امعَ الطَّ 

    )5(شواھد الخطب في رحلة إلى مكة 

                                                 
 .287-286رحلة البعدري، ص/  ) 1(

 .200، ص/  نفس املرجع ) 2(

 2485، ح/652، ص/4سنن الرتمذي، ج/ ) 3(

 . 500يف منزل الوحي، ص/  ) 4(

يف أملانيا، وأســلم يف عــام  1931. مراد هوفمان ولد يف عام 1996رحلة إىل مكة كتبها مراد هوفمان يف يناير  ) 5(
 ، وهو صاحب العديد من الكتب اليت تتناول مستقبل اإلسالم يف احلضارة الغربية األوروبية، 1980
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صاحب الرحلة مراد هوفمان أشار إىل خطبة حجة الوداع وذكر مقتطفات 
  من خطبة حجة الوداع حيث قال: 

سابيع قليلة يف عام  ن ألقى حممد " ففي هذا املكا  632قبل وفاته 
ميالدية خطبة تقرأ كل عام يف ذات اليوم، وذات املكان، لقد خاطب املسلمني 

ى خطبته قائًال : [  راً یْ خَ  اءِ سَ النِّ م بِ كُ یْ ِص وْ أُ يف ذاك اليوم قائًال: [  ....  ] وأ
ي ، تِ نَّ سُ وَ  هللاِ  ابَ تَ داً : كِ بَ وا أَ لُّ ِض تَ  نْ لَ  ھم بِ تُ كْ سَّ مَ تَ  نْ ا إِ م ــ مَ كُ یْ ك فِ ارِ ي تَ نِّ إِ 
] . ووفقا للرواية ، أجابه ا ونلُ اعِ م فَ تُ نْ ا أَ مَ یْ ة فِ امَ یَ القِ  مَ وْ م یَ لكُ ائِ سَ ي مَ نِّ إِ وَ 

 ةمَّ األُ  تُ حْ صَ نَ ة، وَ الَ سَ الرِّ  تَ غْ لَ بَ ، وَ ةَ انَ مَ األَ  تَ یْ دَ أَ  كَ نَّ أَ  دُ ھَ شْ نَ حلاضرون: [ 
 .[)1(   

ت الحجازيةشواهد ب   غية وأدبية مختلفة في الرح
إن ابن جبري أديٌب جيد، وأدبيته تعرف من فصاحة رحلته وبالغة كالمه ويف 
بعض األحيان يستخدم نوعا من السجع يف نصوص رحلته، كما هو يتحدث عن 

  أهل مدينة السالم بغداد حيث يقول: 
لتواض إالتكاد تلقى منهم  الوأما أهلها ف " ء، من يتصنع  ع ر

ء،  م األنفة واإل ء، ويظهرون ملن دو ء، يزدرون الغر ويذهب بنفسه عجباً وكرب
   )2(" واألنباء األحاديثويستصغرون عمن سواهم 

  ويستمر الكالم مث يقول : 
جيد من أهلها  فالغريب فيهم معدوم اإلرفاق، متضاعف اإلنفاق، ال"

م من التزام واسرتقاقتفاع هشاشة ان إليهمن يعامله بنفاق، أو يهش  إال ، كأ
   )3(" هذه اخللة القبيحة على شرط اصطالح بينهم واتفاق

وابن جبري خيرب دخوله مكة املكرمة بكلمات فصيحة وبليغة وال ميكن 
 : ً ذه الطريقة، فنجده متحد   للرحالة غري األديب أن خيرب 

اخلميس الثالث  ودخلنا مكة، حرسها هللا، يف الساعة األوىل من يوم" 
ب العمرة، وكان  عشر لربيع املذكور، وهو الرابع من شهر أعشت، على 
إسراؤ تلك الليلة املذكورة، والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه، والليل قد  

                                                 
 .31، ص/  نفس املرجع ) 1(

 . 194رحلة ابن جبري ، ص/  ) 2(

 .نفس املرجع ) 3(
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لتلبية من كل مكان، واأللسنة  كشف عنا قناعه، واألصوات تصك اآلذان 
لثناء، فتارة  لدعاء وتبتهل هللا  ألدعية.فيما تضج  لتلبية، وآونة تتضرع  تشتد 

هلا ليلة كانت يف احلسن بيضة العقر، فهي عروس ليايل العمر وبكر بنيات 
   )1("الدهر

أود أن أقدم أمنوذجاً كما نعرف أن حسني هيكل أديب وشاعر ممتاز وهنا 
  أدبية لرحلته. بالغية و من رحلته " يف منزل الوحي" لكي نعرف مكانة 

سلوب أديب بليغ حيث قال: حممد حسني    هيكل يصف بيئة الباخرة 
وُشغِلت خبليج السويس ومياهه وأمواجه حىت احندرت الشمس إىل مغيبها. " 

وملا تناولنا طعام العشاء أسرعت إىل خمدعي، عليَّ أجد يف النوم ما يعوضين عن جمهود 
م اليت سبقت. واستيقظت  مع الصبح اري، وبعض ما يعوضين عن جمهود األ

واستنشقت هواء البحر، ما أرقّه وأعذبه وأصّحه ! وشكرت هلل أنعمه وأ يف خلويت 
املبكرة فوق سطح الباخرة أشهد شواطئ خليج السويس اليت مل تزل قريبة منا. فلما آن 
ليقظه النهار أن جتمع أصحايب معي كي نتبادل من احلديث أطرافه ألفيُتين يف رفقة مل 

فيما سبق من أسفاري، وإن يكن منهم من سافر من قبل إىل أمريكا  ألِف منها أحداً 
ريس أكثر وقته ، وإن يكن منهم من يقيم يف     )2(." وأور

  لشكیب أرسالن میزة أدبیة للرحلة الحجازیة
  شواھد تراجم األدباء

والشيء العجيب اليت أحسست يف الرحلة احلجازية هو أن شكيب أرسالن 
م موجزا وأشعارهم كما يتحدث عن أشار يف رحلته إىل  ء وشعراء املنطقة مع حيا أد

  أمية بن أيب الصلت : 
لنسبة إىل الطائف أمية بن أيب الصلت عبدهللا بن أيب  " وممن اشتهر 
ربيعة ابن عوف بن عقدة بن عنزة بن قبس وهو ثقيف بن منبة بن بكر بن 

قيس، وأم أمية بن أيب هوازن قال صاحب األغاين: هكذا يقول من نسبهم إىل 
الصلت قرشية وهي رقية بن عبد مشس بن عبد مناف ، وكان أمية من أشعر 

  العرب وإليه ينسب هذا البيتان : 

                                                 
 .58، ص/  نفس املرجع ) 1(

 .52-51يف منزل الوحي، ص/  ) 2(
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رضهم  قوم إذا نزل الغريب 
  

 ردوه رب صواهل وفيان
  

ال ينكتون األرض عند سؤاهلم
  

لعيـــــــــــــــدان ـــــــــــــــتلمس العـــــــــــــــالت   )1(ل
  

تصرة لشاعر من شعراء الطائف غيالن واألمري شكيب أرسالن قدم ترمجة خم
  حيث قال: 

" وممن ينسب إىل الطائف من الشعراء غيالن بن سلمة بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمر بن سعيد بن عوف بن قسي وهو ثقيف وأمه سبيعة 
بنت عبد مشس بن عبد مناف بن قصي أخت أمية بن عبد مشس أدرك اإلسالم 

ر، وأسلم ابنه عامر قبله وهاجر ومات عامر فأسلم بعد فتح الطائف ومل يهاج
لشام سنة  وكان مع خالد بن الوليد ، وكان فارس ثقيف  18بطاعون عمواس 
ه غيالن بقوله :    يف زمانه فر

 عيين جتود بدمعها اهلتان
  

 مسحا وتبكي فارس الفرسان  
  

 عام من للخري ملا أحجمت 
  

 )2(عــــــــــــن شــــــــــــدة مرهوبــــــــــــة وطعــــــــــــان
  

م وأشعارهم طريح بن ومن الشعراء ا ألخرى اليت ضمهم إىل رحلته حيا
  .)3(إمساعيل الثقفي، والشاعر العرجي

  شواھد الروایة في الرحلة الحجازیة
ت اليت ضمها شكيب أرسالن إىل رحلته رواية علي  اليت مسع  من الروا

  :  من أستاذه حممد عبده 
ت بشيء جديد وإمنا جاء رة لدفائن " إن الشرائع السماوية مل  ت أ

القلوب، فالعقل مضمون يف صلب الشرع، كما أن الشرع مضمون يف صلب 
العقل. وبناء على هذا املبدأ قرر اإلسالم أنه هو خامتة الشرائع، وإنه ال بدل من 
أن يظهر على الدين كله، كأنه يقول إن آخر ما يصل إليه اإلنسان من اهلدى 

                                                 
  .168الرحلة احلجازية، ص/  ) 1(
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قض هو مردود فيه، هو دليل العقل، وهذا الدليل هو الشر  ع بعينه، ألن كل ما 
   )1(فال عجب أن يكون الشرع املعقول هو الشرع األخري. " 

ملعىن، وموضوعها أن اإلسالم دين  والعبارة فيها إمجال وغموض وهي مروية 
الفطرة على دالئل العقل، واملسألة مفصلة مبنية يف رسالة التوحيد، مبا ال غموض يف 

ام.    وال إ
  حيث قال:  وي أقوال يف شأن ابن عباس وقد ر 

" قال عمرو بن دينار : ما رأيت جملسًا أمجع لكل خري من جملس ابن 
عباس، احلالل واحلرام والعربية واألنساب. وعن عطاء : ما رأيت قط أكرم من 
جملس ابن عباس، أكثر فقيهًا وأعظ خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب 

عر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع . وعن طاوس القرآن عنده وأصحاب الش
: أدركت مخسني أو سبعني من الصحابة إذا سئلوا عن شيء فخالفوا ابن عباس 
ال يقومون حىت يقولوا هو كما قلت. ومسع أحدهم ابن عباس خيطب ويفسر 

  )2(فقال: لو مسعته الروم وفارس ألسلمت ." 
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إن وجود النزعة القصصية يف أدب الرحلة أمر طبيعي للرحلة، وما يتخللها 
من حوادث ومواقف تستحث الرحالة على التسجيل، وصياغة هذه احلوادث يف 
ا  رة والتشويق يف كثري من األحيان، والرحلة يف حد ذا أسلوب قصصي يعتمد اإل

بعض خواصها، فهي تظل قصة إن مل تتوافر فيها خصائص القصة، فهي تشاركها يف 
على حد تعبري أحد الرحالة: "قصة ارحتال تظل هلا حالوة القصة ... وإن مل يكن هلا 

  طابعها". 
ولذلك فإن عددا من الرحالة قد وفقوا يف عرض بعض املواقف واحلوادث يف 
صورة قصصية متيزت بصدقها، إذ مل يكن للخيال دور يف إجياد شخوصها، أو خلق 

ن دوره فقط يف حماولة اختيار الطريقة واألسلوب املالئم للعرض حوادثها بل كا
  القصصي. 

ولذا فإن وجود هذه النزعة القصصية قد أسهم كثريًا يف هذا اللون األديب 
الرحلي قدميا وحديثاً، ومن هنا كان الرحالة الذين يوفقون يف رحلته إىل املرور 

ذه املواقف مؤهًال يف ظل و  جود القدرة األدبية إلثراء أعماهلم واالحتكاك املباشر 
لفهم إذا وفقوا يف عرض هذه احلوادث واستثمارها استثمارًا فنيًا من جهة،  الرحلي و

  والتزام الواقع، وعدم اصطناع األحداث وافتعال التشابك. 
ومع ذلك فإن الرحالة ميلكون مساحة واسعة متكنهم من التدخل املباشر 

هذه املواقف، بقدر ما مينحها مشاعر خمتلفة من احلزن الذي ال يؤثر على مصداقية 
  أو الطرافة على سبيل املثال.

وقد يكون املوقف عصبياً يف جممله، بيد أن الرحالة يتدخل ليقدم هذا املوقف 
املتأزم يف صورة طريفة، حىت ليستطيع تقدمي القصة من خالل عنصري اجلد واهلزل 

رة معاً، فال يسعك إال أن تقرأ القصة م رة، ومستأنسًا ضاحكًا  شدودًا ومتحفزًا 
  أخرى.

مييز أدب الرحالت هو تنوع يف األسلوب من السرد القصصي إىل  اإن أبرز م
احلور إىل الوصف وغريه، ولكن أبرزه أسلوب الكتابة القصصي ، املعتمد على السرد 
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لدكتور شوقي ضيف إ ىل اعتبار املشوق مبا يقدمه من متعة ذهنية كربى، مما حدا 
مة  أدب الرحلة عند العرب ا األدب العريب،  م  " خري رد على التهمة اليت طاملا ا

قصوره يف فن القصة، ومن غري شك من يتهمونه هذه التهمة مل يقرءوا ما تقدِّمه  
كتب الرحالت من قصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاج اهلند وأكلة حلوم 

ر الفوجلا وعبدة النار واإلنسان البدائي والراقي مما البشر وصناع الصني وسكا ن 
   )1(يصور احلقيقة حيناً، ويرتفع بنا إىل عامل خيايل حيناً آخر" 

م وكتبهم الذين سلكوا طريقة ممتعة يف  ونرى الرحالون واجلغرافيون يف رحال
حلديث عن عادات األمم وال م ، واهتموا  شعوب وصف عاملهم والعوامل احمليطة 

ر وعجائب وقّصوا ما عندهم من أساطري وخرافات،  رها من آ وطباعها وما بد
واعتمدوا على املشاهدة واحلكاية. وغلب على هذه الكتب الطابع القصصي وملا نقرأ 

ا .    الرحالت فنجد لذة يف قرأ
وإذا أمعنا النظر يف رحلة ابن جبري فنجده حاكيًا قصة ما شاهده يف طريقه 

ت واملازين إىل حجّ  حلكا ه وعودته منه ، وإذا قرأت رحلة ابن بطوطة فهي مليئة 
ت مضيفهما بشكل جيد.    وحسني هيكل حيكي لنا حكا

ويف هذا الفصل سأبني كيفية القصة يف الرحالت احلجازية مع ذكر النماذج 
  من القصص الواردة يف تلك الرحالت .

  رحلة ابن جبیر 
ته قصصي وروائي وبطل قصته هو بنفسه، كان أسلوب ابن جبري يف رحل

وقد يذكر أحداث وواقعات الرحلة بعنوان املشهد أو املشاهد، واخرتت أمنوذجًا من 
رحلته لنعرف أسلوب الرحلة، ففي بداية الرحلة حتدث ابن جبري أهوال البحر 

ته حيث قال:    ومصائبه، وعقب حيكي قصة ذكر
سادس عشر من الشهر املذكور، ظهر يوم األحد ال مث إ أقلعنا منه" 

ملرسى املذكور جدد فيه املاء واحلطب والزاد. وهبط واحد من  ويف مدة مقامنا 
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املسلمني ممن حيفظ اللسان الرومي مع مجلة من الروم أقرب املواضع املعمورة منا 
فأعلمنا أنه رأى مجلة من أسرى املسلمني حنو الثمانني بني رجال ونساء يباعون 

م من سواحل البحر يف الس وق. وكان ذلك عند وصول العدو، دمره هللا، 
ببالد املسلمني، وهللا يتداركهم برمحته.ووصل املرسى املذكور، يوم اجلمعة الثالث 
من يوم أرسينا فيه، سلطان اجلزيرة املذكورة، مع مجلة من اخليل.فنزل إليه أشياخ 

ه، مث انصرفوا وانصرف موضع املركب من الروم واجتمعوا به، وطال مقامهم عند
سكناه. وتركنا املركب املذكور يف موضع إرسائه، بسبب مغيب بعض أصحابه 

   )2(" يف البلد، عند هبوب الريح املوافقة لنا.

سلوب روائي وقصصي مجيل  وحيكي لنا ابن جبري يومياته يف اإلسكندرية 
  حيث يسرد : 

أُمناء إىل املركب من  " فمن أول ما شاهد فيها يوم نزولنا أن طلع
ا لتقييد مجيع ما جُ  يه من لَب فيه. فاستحضر مجيع من كان فقبل السلطان 

م وأمساء بالدهم، وسئل كل  املسلمني واحدًا واحدًا وُكتبت أمساؤهم وصفا
ضّ  ليؤّدي زكاة ذلك كله دون أن يبحث عما  )3(واحد عما لديه من سلع أو 
مل حيل. وكان أكثرهم متشخصني ألداء الفريضة حال عليه احلول من ذلك أو ما 

مل يستصحبوا سوى زاٍد لطريقهم، فلزموا أداء زكاة ليسأل عن أنباء املغرب وسلع 
   )4(املركب .."

  وحيكي قصة دخوله يف مكة املكرمة حيث قال: 
، حرسها هللا، يف الساعة األوىل من يوم اخلميس الثالث عشر ودخلنا مكة" 

ب العمرة، وكان إسراؤ تلك لربيع املذكور، و  هو الرابع من شهر أعشت، على 
الليلة املذكورة، والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه، والليل قد كشف عنا قناعه، 

لدعاء وتبتهل هللا  كُّ صُ واألصوات تَ  لتلبية من كل مكان، واأللسنة تضج  اآلذان 
أل لتلبية، وآونة تتضرع  دعية.فيما هلا ليلة كانت يف احلسن لثناء، فتارة تشتد 
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، فهي عروس ليايل العمر وبكر بنيات الدهر. أن وصلنا، يف الساعة )5(بيضة العقر
املذكورة من اليوم املذكور، حرم هللا العظيم ومبوأ اخلليل إبراهيم. فألفينا الكعبة احلرام 

اف القدوم، مث ة مزفوفة جنة الرضوان حمفوفة بوفود الرمحن، فطفنا طو عروسًا جملوّ 
ستار الكعبة عند امللتزم، وهو بني احلجر األسود  ملقام الكرمي وتعلقنا  صلينا 

نا من مائها وهو ملا بوالباب، وهو موضع استجابة الدعوة. ودخلنا قبة زمزم وشر 
  )6("شرب له

  رحلة العبدري
إلضافة إىل ذلك أنه يورد بشكل  إن العبدري اختار أسلوب القصة والرواية 

  قصة والرواية والتاريخ اإلسالمي ، كما قال عن مقام إبراهيم:
، وقف عليه وهو يبين الكعبة،  " واملقام حجٌر فيه أثر قدمي إبراهيم 

فساخت فيه قدماه، وقيل: كان كلما ارتفع البناء، ارتفع به املقام يف اهلواء حىت 
حلج  فتطاول حىت عال مت البيت، وقيل : إمنا وقف عليه حني أّذن يف الناس 

اجلبال، وأشرف على ما حتته، فنادى: أيها الناس أجيبوا ربكم، وقيل غري هذا 
يت ذكره من حديث البخاري.  مما هو مسطور، واألول هو الصحيح حسبما 

عن األثر الذي يف املقام فقال:   وسأل أبو سعيد اخلدري عبدهللا بن سالم 
أن هللا تعاىل أن جيعل املقام آية من  كانت احلجارة على ما هي عليه اآلن، إال

ته. وتقدم قول قتادة : " ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه."    )7(آ
  ويسرد حكاية جهل احلجاج عن قبة زمزم ، حيث قال: 

يف دخوهلا، ملا كنُت  )8(" ومل أدخل قـُبََّة زمَزم لكْثرِة االزدحام، وال ضاغطت
التشفي منها ومن غريِها يف وقت الفراِغ وخفِة عزمُت عليه من اإلقامِة، فأملُت 

شاء هللا . وقد وقفُت عليها مراراً،  الّزِحام، وقدرُت ما جرى القدُر بغريه، وليس إال ما
ا وبغريها من  فلم أجْد مدخًال من كثرِة اخللِق، وإفراط الّزِحام، والذي يكوُن 

وتقوِّل ما ليس له أصل، أمٌر يضيُق  املضايقة، واملدافعة، وتكلُِّف ما مل يرِْد به شرٌع،
                                                 

 أي ال مثيل له  ) 5(
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واتِخذُْوا ِمْن َمقَاِم    :عنه الوصُف، وقدميًا ُشكي بذلك، قال قتادة  يف قوله 

، إمنا أمروا أن يصلوا عنده ومل يُؤمرا مبسحه، ولقد تكلفت  ) )9ِإْبَراِھْیَم ُمَصلَّى
   )10(هذه األمة شيئاً ما تكلفته األمم قبلها." 

  طةرحلة ابن بطو
أشار حمقق رحلة ابن بطوطة الدكتور حسني مؤنس " وهذا على وجه 
ا "تقرير " عن أحوال األمة اإلسالمية  التحديد هو الوصف الدقيق هلذه الرحلة : إ
خالل القرن الثامن اهلجري/ الرابع امليالدي، وهذا التقرير تعّود القارئ العريب أن يقرأه 

د لغرائب"على أنه قصة ممتعة، أو رحلة سند   .  )11(ية حافلة 
  وقد كرر كالمه يف مكان آخر حيث قال عن رحلة ابن بطوطة : 

يدي الناس، وهي قصة مجيلة تُقرأ  " فرحلة ابن بطوطة معروفة متداولة 
ملعلومات الصادقة  ا يف صميمها مغامرة طويلة حافلة  يف لذة واستمتاع، أل

إلضافة إىل ما فيها من الغرائب    )12(والطرف"  الدقيقة 
فمعىن كالم حسني مؤنس أن أسلوب رحلة ابن بطوطة هو أسلوب قصصي 
رائع ، ونرى هذا األسلوب طول رحلته، ومن النماذج اليت اخرتت من رحلته سأقدم 
النص األول الذي يسرد لنا فيه قصة الذهاب من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة ، 

  حيث قال : 
ا بئر تعرف ببئر ذات العلم. مث رحلنا منه ونزلنا  " لروحاء، و

ا اجلن. ويقال: إن عليًا  لصفراء. وهو واٍد  قاتل  مث رحلنا ونزلنا 
معمور، فيه ماء وخنل وبنيان، وقصر يسكنه الشرفاء احلسنيون وسواهم، 
وفيها حصن كبري، وتواليه حصون كثرية وقرى متصلة. مث رحلنا منه، ونزلنا 

، وأجنز وعده الكرمي، واستأصل صناديد  رسوله ببدر حيث نصر هللا
ا حصن منيع يدخل  املشركني. وهي قرية فيها حدائق خنل متصلة، و

وببدر عني فوارة جيري ماؤها وموضع  ووهاد. من بطن واٍد بني جبال اإليه

                                                 
 125سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 9(

 .370، ص/  نفس املرجع ) 10(
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القليب الذي سبح به أعداء هللا املشركون. هو اليوم بستان. وموضع 
الرمحة الذي نزلت به املالئكة على يسار خلفه. وجبل  الشهداء 

زائه جبل الطبول، وهو شبه كثيب الرمل  الداخل منه إىل الصفراء، و
م يسمعون هنالك مثل أصوات الطبول  ممتد. ويزعم أهل تلك البلدة أ

يوم بدر، الذي كان به  يف كل ليلة مجعة وموضع عريش رسول هللا 
يناشد ربه جّل وتعاىل، متصل بسفح جبل الطبول، وموضع الواقعة أمامه، 

قة رسول هللا  . وبني بدر  وعند خنل القليب مسجد يقال له مربك 
فيه العيون، وتتصل حدائق  فوالصفراء حنو بريد يف واٍد بني جبال تطر 

   )13("النخل
ب الكعبة  واألمنوذج الثاين الذي اخرتت من رحلته يسرد فيه حكاية فْتُح 

  املشرفة ويصف الكعبة بداخلها، حيث قال: 
ويفتح الباب الكرمي يف كل يوم مجعة بعد الصالة، ويفتح يف يوم " 
ورمسهم يف فتحة أن يضعوا كرسيًا شبه املنرب، له درج وقوائم  مولد النيب 

ة خشب، هلا أربع بكرات جيري الكرسي عليها، ويلصقونه إىل جدار الكعب
لعتبة الكرمية، مث يصعد كبري الشيبي  نيالشريفة، فيكون درجه األعلى متصًال 

ب الكعبة  وبيده املفتاح الكرمي ومعه السدنة، فيمسكون السرت املسبل على 
لربقع، خالل ما يفتح رئيسهم الباب، فإذا فتحه قبَّ  ل العتبة الشريفة، املسمى 

ر ما يركع ركعتني، مث يدخل سائر ودخل البيت وحده، وسد الباب، وأقام قد
ني، ويسدون الباب أيضًا ويركعون، مث يفتح الباب، ويبادر الناس يالشيب

بصار خاشعة وقلوب  لدخول، ويف أثناء ذلك يقفون مستقبلني الباب الكرمي 
دوا: اللهم افتح لنا أبواب " ضارعة وأيٍد مبسوطة إىل هللا، فإذا فتح كربوا و

لرخام  " أرحم الرامحنيرمحتك ومغفرتك  وداخل الكعبة الشريفة مفروش 
   )14(، وحيطانه كذلك... " اجملزع

  الرحلة الحجازیة لشكیب أرسالن 
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إلضافة إىل ذلك  كما ذكرت أن أسلوب الرحلة احلجازية أسلوب أديب رائع 
ا مييل إىل القصة ورواية وهذا الشيء يثبت من النص التايل الذي حكي فيه  أسلو

  ر الباخرة حيث قال: سف
" قضيت العجب من هذا املنظر وقلت : إن مثل هذا امليناء ال 
ن  متله النواظر، وال تشبهه املناظر، مهما كانت نواضر، مث سألت ر
ا إنكليزي ـ عما إذا كان رأى هذا  الباخرة، ـ وهي من البواخر اهلندية ر

دنيا، ورأيت أحرباً املنظر يف حبر آخر وقلت له: إين جلت كثريا يف ال
ارًا ال حتصى، ومل أعهد مسرح حملة على سطح املاء حياكي يف  وحبريات وأ
البهاء هذا امليناء، فما قولك أنت؟ قال يل : مهما يكن من سريك يف 
األرض ومعرفتك للبحار فال تعرف منها جزءًا مما أعرف، وأن أقول لك إين 

   )15(يناء وحده. " ال أعهد هذه املناظر البديعة إال هلذا امل
  ويسرد قصة لقاء مع امللك ابن السعود حيث قال: 

ر وخادم احلرمني الشريفني عبدالعزيز بن  " مث شاهدت جاللة ملك هذه الد
عبدالرمحن بن سعود وكان يف جدة ذلك اليوم، فوجدت فيه امللك األشم األصيد، 

جند الذي كأمنا قدَّ ثوب الذي تلوح سيماء البطولة على وجهه، والعاهل الصنديد األ
استقالل العرب احلقيقي على قدِّه، فحمدت هللا على أن عيين رأت فوق ما أذين 

  )16(مسعت، وتفاءلت خرياً يف مستقبل هذه األمة. " 

  في منزل الوحي لحسین ھیكل
وجند يف رحلة حسني هيكل أسلوب القصة والرواية واحلوار ومن أمثلة 

   تسرد لنا فيها لقاء ابن سعود يف قصره فها هو يقول: أسلوب القصة أقدم القصة اليت
"وقد ذهبت إىل قصره يوم دعيت ملقابلته غداة وصويل مكة ويف نفسي 
منه صورة غرية واضحة املعامل ال تستبني فيها قسمات حمّياه وال جلسته أو 
ب القصر، فتخطيته إىل حديقة غرست فيها  وقفته. ونزلت من السيارة أمام 

ت صغرية وأزهار، ورفعت طريف فإذا أمامي درج فسيح مل أكد أثبت نظريت  نبا
ً استدرُت  فيه حىت التفت الذي يتقدمين إىل اليمني. وسرت وراءه، فتخطينا 
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ً أشار مضيفي على أن أدخله،  حلصباء، مث ألفيت إيوا عنده يف دهليز فرش 
به، وأردت أن أُسرِح بص ري يف املكان املفروش وتلقاين وزير املالية على 

لسجاد كي أجتلي منه صورة كاملة، لكن وزير املالية التفت إىل الناحية املقابلة 
لسجاد  للباب، فالتفت معه فألفيت رجال ضخم اجللسة على مصطبة مفروشة 
وقد لبس عباءة ـ أو مسلحًا على التعبري احلجازي ـ من الصوف البين اللون، 

وتقدم ألمحر واألبيض من فوقها ِعقال مذهب. واعتجر بصمادة خمططة 
الشيخ عبدهللا السليمان فأسّر له شيئاً، وتقّدم من ورائه الشيخ عباس قطان، مث 
خرا وتقّدمُت، فوقف عاهل العرب ومد إّىل يده الضخمة فحّياين وأشار إىل 

  مقعد جبانبه فجلس وجلست، وانصرف الرجالن، وبدأ جاللته احلديث بقوله: 
  أقابلك من قبل ولكنين أعرفك.  ملْ 

واغتبطت هلذه التحية الرقيقة اليت مل تكن تتفق مع ما يبدو على وجه 
له، وأجبت :    الرجل يف هذه اللحظة من اشتغال 

جئت أقّدم التحية وأعرض الرجاء يف تعاون املسلمني لرفعة هذه 
  )17(األماكن املقدسة . " 

  ئف حيث قال: وحسني هيكل حيكي قصة الذهاب إىل الطا
" مل يعرتض أحد من احلاضرين على هذا الكالم فملت إىل تصديقه، 

رة الطائف شغف، ففيها من أثر الرسول  قبيل هجرته ويف أعقاب  وكان يل بز
ا. لكين تصورت ركوب الدواب يف صعود اجلبال  ر غزوة حنني ما يدعو إىل ز

إىل األرز مع رفاق  فيه بلبناب وصعدت فيه  1924فذكرت يومًا من سنة 
كثريين. ومل تكن طريق األرز قد عبِّدت للسيارات حينذاك، فاكرتينا الدواب من 
بلدة ( بشري) وامتطينا لتصعد بنا يف طريق فيه سعة ونظام. مع ذلك بقيت 
أذكر ذلك اليوم والصعود على الدواب فيه فتمتلئ نفسي من صعودها خمافة 

ىب إال أن تسري على هلاوية حىت ليشعر  ورهبة . فهي  حافة الطريق املتصلة 
اإلنسان أن موف يف كل خطوة على حتفة. وعبثًا حياول اإلنسان أن يلزمها 

ا ال تلبث أن تعود إىل حافتها وتلزمها."    )18(السري يف منتصف الطريق فإ

                                                 
 .149-148يف منزل الوحي، ص/  ) 17(

 .294-293، ص/  نفس املرجع ) 18(



  
365  

  

  

ويستمر يف قصة الذهاب إىل الطائف مث حيكي عن لقاء فليب يف منزله 
  حيث قال: 

باح يوم االثنني زرت فلىب مبنزله على موعد بيننا، وأفضيت إليه " و يف ص
نين ذاهب على الطائف بعد الظهر، ويقع منزل فلىب حبي جرول يف أطراف مكة 
به فصعد درجة كان من اخلري أن  فوق ربوة يسرية االرتفاع، وقفت السيارة أمام 

ً. وختطينا الباب إىل حديقة تبد و أشجارها الباسقة من فوق تكون درجتني أو ثال
لضيقة، ترتاوح  لفسيحة وال  السور وال حتجب الدار القائمة بعدها. وليس احلديقة 
مساحتها بني املائة واخلمسني واملائتني من األمتار املربعة. وهي أدىن إىل أن تكون 

تقع مهملة قّل أن متتد إليها يد التنظيم، لكنها مع ذلك متعة للنظر يف مكة حيث ال 
  )19(العني على حديقة إال يف الدور اليت تشبه القصور." 

ويسرد حممد حسني هيكل قصة مكر وعناد اليهود مع املسلمني وأشار إىل 
  تلك القصة اليت هي سبب حملاصرة بين قينقاع مخسة عشر يوم ، حيث قال: 
" أرادوا امرأة مسلمة جاءت سوقهم تصلح ِحلية هلا عند صائغ منهم 

جهها فأبت . وجاء يهودي من خلفها على ِغرَّة منها فأثبت على كشف و 
ا،  ا فضحكوا  ا بشوكة إىل ظهرها، فلما قامت انكشفت سوء طرف ثو
فصاحت، إذ ذاك وثب رجل من املسلمني على الصائغ اليهودي فقتله، وشّدت 
اليهود على املسلم فقتلوه، وأراد رسول هللا حسم الشر فطلب إىل اليهود أن 

وا عن أذى املسلمني وأن حيفظوا عهد املوادعة الذي عقده معهم أو ينزل يكفّ 
م ما نزل بقريش. وكان جواب بين قينقاع: " ال يغرنك  حممد أنك لقيت 
حلرب فأصبت منهم فرصة. إ وهللا لئن حاربناك لتعلمن أ  قومًا ال علم هلم 

  )20(حنن الناس"
  رحلة إلى الحجاز للمازني

سلوب قصصي وحواري، وكان املازين يصف قام عبدال قادر املازين يف رحلته 
سلوب قصصي حيث قال:    األماكن بسرد قصصي، كما وصف لنا قرية ينبع 
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ا مساجد كثرية، وأهلها  " وركبنا زورقاً إىل املدينة، وهي صغرية فقرية، و
ا آلة لتصفي ة ماء وكالء للتجار أو عمال هلم، وليس فيها زرع وال ضرع، و

ا " الكندنسة" ويه لفظة حمرفة عن " الكوندنسر" ، )1(البحر للشرب يسمو
فاستقبلنا قائم املقام الشيخ مصطفى اخلطيب وهو من أهلها، وكان عامًال عليها 
يف عهد احلسني مل تنحه احلكومة وهي أبسط ما تكون: بضعة مكاتب يف الدور 

للقائمقام، وفيها مكتب  األرضي، ويف الدور الذي فوقه غرفتان إحدامها
   )2(وسجادة ولشبابيكها ستائر، ويف األخرى مكتبا صغريان" 

  واستمر يف سرد حكاية رحلته حيث قال: 
"ومل يكن يف الدكاكني أحد ألنه كان وقت الصالة، وكان الطريق غاصاً 
ألطفال ميشون وراء وحيفون بنا يف خرق ممزقة ومراقع ال تكاد تسرت شيئاً، 

لت: ماذا حيمي هذه املتاجر أن يسرق منها هؤالء الغلمان الفقراء؟ فقيل فتساء
يل إنه ال خوف منهم ألنه ما من أحد جيرؤ أن يسرق شيئاً ، وبلغنا آخر السوق 
حيث املسجد، وكان الناس قد فرغوا من الصالة فوقف رجل أمام كوم من 

ملزاد، و  كل ما أمامه ال الكأل وقطع من احلصري وأعواد من اخلشب يبيعها 
ًال. "    )3(يساوي ر
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  الجوانب الدينية والتاريخية 
 يف سرد ني متفقنيملا منعن النظر على الرحالت احلجازية فنجد الرحال

وانب الدينية واالقتصادية واالجتماعية رغم االختالف يف مناهجهم وأهدافهم يف اجل
  تلك الرحالت. 

 يقصون أداء مناسك احلج نيفمن املظاهر الدينية والتارخيية جند معظم الرحال
رة وال ، وبعضهم حتدثوا عن املذاهب واألماكن املقدسة  سجد النبوي املعمرة وز

وهناك عدد من الرحالني  ،الدينية كابن جبري يف رحلته وابن خلدون يف كتابه العرب 
ريخ احلجاز . ويف هذا الفصل  إلضافة إىل ذلك  ريخ احلرمني الشريفني  تعمقوا يف 

  ية مقتبساً من الرحالت احلجازية. أوضح اجلوانب الدينية والتارخي
  أوالً الجانب الدیني في الرحالت الحجازیة

تعدد األئمة يف احلرم املكي تبعًا لتعدد املذاهب يف ذلك الوقت، حيث كان 
وقد ذكر ابن جبري يف  لكل مذهب من املذاهب األربعة إماٌم ومكان خاص إلمامة ،

  رحلته عدد األئمة يف احلرم حيث يقول : 
  )2(" .)1(الزيدية تسمى لفرقة خامس وإمام سنية مةئأ أربعة للحرمو "

  الزيدية : أفعال الفرقةويقول ابن جبري عن 
 حي املؤذن قول إثر العمل خري على حي: األذان يف يزيدون وهم"  

م وراء من وهللا سبابون، روافض وهم الفالح، على  جيمعون وال وجزائهم، حسا
 من األئمة فراغ بعد املغرب ويصلون أربعاً، اً ظهر  يصلون إمنا الناس مع

ا    .)3("صال
يب إىل مكة يف عام ـالتجي يءوجود إمام الفرقة الزيدية استمر إىل وقت جم

، وقد  وقد حتدث عن وجود إمام الزيدي يف احلرمم  1296هـ املوافق  696
هل السنة استنكر الزيدية حيث يقول التجييب : " وهللا تعاىل يرشدهم إىل مذهب أ
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، ولكن اختفى وجوده يف وقت رحلة ابن بطوطة الذي زار  )1(واجلماعة مبنه وكرمه" 
   هـ ومل يذكر وجود الفرقة الزيدية.  726مكة املكرمة سنة 

نه معني من قبل اخلليفة فهو أل  ولكن األكثرية واألولوية لإلمام الشافعي
لصالة وأهل مكة على مذه به ، وأشار ابن جبري يف رحلته الذي يقيم اخلطبة ويبدأ 

  إىل هذه احلقيقة حيث يقول : 

 من املقدم ألنه ذكره قدمنا وإمنا هللا، رمحه الشافعي، السنية األئمة فأول"
 عليه هللا صلى إبراهيم، مقام خلف وصالته يصلي، من أول وهو. العباسي اإلمام
   )2("الكرمي نبينا وعلى وسلم

  ة لألئمة يف وقت واحد حيث يقول : طريقة الصالوقد بني ابن جبري 
ا األئمة األربعة فإن املغرب صالة إال"  جمتمعني واحد وقت يف يصلو

 ورمبا. األئمة سائر مؤذنو يقيم مث إلقامة، الشافعي مؤذن يبدأ: وقتها لضيق
 كل من فيها التكبري الجتماع وغفلة سهو املصلني على الصالة هذا يف دخل
 سالم بغري أحدهم سلم أو احلنفي أو الشافعي بركوع الكيامل ركع فرمبا. جهة
. السهو خمافة مؤذنه صوت أو إمامها لصوت مصيخة أذن كل فرتى. إمامه
   )3(".الناس من كثري على السهو فيحدث هذا ومع

   وقد حدد ابن جبري مكان الصالة ألئمة األربعة يف احلرم حيث يقول : 
 حجر حمراب وله اليماين، لركنا قبالة يصلي وهو املالكي ".....

 امليزاب قبلة وصالته هللا، رمحه احلنفي،. فيها املوضوعة الطرق حماريب يشبه
ة األئمة أعظم وهو. له مصنوع حطيم حتت  وسواها الشمع من لةآ وأفخرهم أ
 وصالته كثري، له فاالحتفال مذهبه، على كلها األعجمية الدولة أن بسبب

 موضع واحد، حني يف املالكي صالة مع وصالته هللا، هرمح احلنبلي، مث.  آخراً 
 قريباً  والعصر الظهر ويصلي. اليماين والركن األسود احلجر مابني يقابل صالته
 البالط يف يصليهما واحلنفي الشمال، الغرب من اآلخذ البالط يف احلنفي من
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 حطيم ملقاما زاء والشافعي. له حطيم وال حمرابه قبالة اجلنوب الغرب من اآلخذ
   )1(".حفيل

حلرم الشريف  وجود األئمةومل يتطرق أحد من الرحالة إىل بداية  وتعددهم 
  إال التجيبـي ذكر خرباً عن بداية تعددهم حيث قال يف مستفاد الرحلة : 

على العراق فتفرق العلماء من العراق  )2(" جاء نتيجة تغلب الديلمي
ً بغري إمام ومن احلجاز إىل غريها من البلدان فبق حلرم الشريف أشتا ي الناس 

هلم يقيم هلم الصالة ففزع أهل كل مذهب يف احلرم إىل رجٍل منهم فقدموه 
م مجاعة فمضى العمل على ذلك من يومئذ "     )3(ليصلي 

إىل قوة املذهب الشافعي وضعف املذهب املالكي حيث جبري وقد أشار ابن 
  يقول : 

عفهم حاًال ألن مذهبه يف هذه البالد غريب، "واملالكي أقلهم مشعًا وأض
واجلمهور على مذهب الشافعي وعليه علماء البالد وفقهاؤها، إال اإلسكندرية 
ا الفقيه ابُن عوف، وهو شيخ كبري من أهل العلم، بقية  وأكثُر أهلها مالكيون و

   )4(األئمة املالكية " 
إىل املذهب  ويف مكان آخر يتحدث ابن جبري عن مسجد عائشة ويشري

م حيرمون من مسجد عائشة ، حيث يقول :    املالكي 
، خارج هذه األعالم مبقدار غلوتني، وإليه يصل  " ومسجد عائشة 

وأما الشافعيون فيحرمون من املساجد اليت حول األعالم  ،املالكيون ومنه حيرمون
   )5(املذكورة." 

قة مساع األحاديث تنوع حلقات العلم كحلوأشار عدد من الرحالة إىل 
الشريفة ، وحلقة التفسري ، وحلقة الشعر واألدب، وحلقة علوم احلديث وحلقة علم 
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  80) رحلة ابن جبري، ص/  4(

 .90، ص/ نفس املرجع)  5(
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القراءات والفقه وغريها من العلوم، والذين أشاروا إىل هذه احللقات منهم ابن جبري ، 
   )1(وابن بطوطة والتجييب وغري ذلك من الرحالني.

ا وحضر وقد حتدث ابن جبري عن تعدد احللقات العلم ية بتنوع العلماء وكثر
  يف إحدى احللقات العلمية حيث يقول : 

 رئيس القزويين الدين رضي اإلمام الشيخ منهم جملسه شاهد من فأول" 
 حضر. األصولية العلوم يف لتقدمي إليه واملشار النظامية، املدرسة وفقيه الشافعية،
 املذكور، لصفر اخلامس اجلمعة ومي من العصر صالة. اثر املذكورة ملدرسة جملس
 وأتوا وشوقوا، فتوقوا موضوعة، كراسي على القراءة يف أمامه القراء وأخذ املنرب، فصعد

 خطبة فخطب املذكور اإلمام الشيخ اندفع مث مطربة، حمرجة ونغمات معجبة، بتالحني
 ادوإير  وجل، عز هللا كتاب تفسري من العلوم، من أفانني يف وتصرف ووقار سكون
 رشقته مث. معاينة على والتكلم وسلم، عليه هللا وسلم عليه هللا صلى رسوله، حديث
 إليه ودفعت خر، وما وتقدم قصر، وما فأجاب، جانب، كل من املسائل شآبيب
 أن ا وينبذ منها واحدة كل على جياوب وجعل يده يف مجلة فجمعها منها، رقاع عدة

  )2(." ووعظ علم جملس جملسه فكان. اجلمع قوافرت  فنزل املساء وحان .منها فرغ
وإذا امعن النظر يف الرحلة العبدري فنجد أنه جعل فصًال فقهيًا يف مناسك 

  حيث يقول :  احلج وذكر فيه آراء اإلمام مالك 
لوضوء أفضل، وكره مالك ترَك املوِقِف  " والوقوف مع اإلمام و

   )4("  )3(] اء وَ كلُّھ سَ  فُ قِ وْ المَ والوقوَف على جبال عرفة وقال : [ 
   )5(وقد ينقل رأيه يف مكان آخر : 

كان إذا اعتمر رمبا مل   " وذكر مالك يف املوطأ أّن عثمان بن عفان 
   )6(حيُطط عن راحلته حىت يرجع" 

                                                 
 .306، ومستفاد الرحلة، ص/  138، رحلة ابن بطوطة، ص/ 80، ص/ نفس املرجع)  1(

 .81) رحلة ابن جبري، ص/  2(

 .268) املوطأ إلمام مالك ، ص/  3(

 .403) رحلة العبدري، ص/  4(

 .410، ص/ نفس املرجع)  5(

 .238) املوطأ إلمام مالك، ص/  6(
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  وأشار العبدري إىل مكان الوقوف إلمام الشافعية واملالكية حيث يقول: 
فهو يلوح على بعد وفيه  " وقد بين عليه مسجد مليح خمتصر مبيض،

   )1(يقف اإلمام إمام الشافعية، ويقف املالك أسفل منه على اليسار" 

  يشري ابن بطوطة إىل مدرسة ودار املالكية وموقعهما حيث يقول : و 
 بن يوسف املعظم السلطان عمرها مدرسة العمرة ب من ومبقربة" 

 املظفرية الدراهم يهإل تنسب اليت املظفر مللك املعروف اليمن ملك رسول
 قالوون املنصور امللك ذلك على غلبه أن إىل الكعبة، يكسو كان وهو ليمن،

 هللا عبد أيب الصاحل املالكية إمام دار فيها كبرية زاوية إبراهيم ب وخبارج -
 مفرطة عظيمة قبة إبراهيم ب وعلى خبليل املدعو الرمحن عبد بن حممد
   )2("السمو

الرحالة ذكر بعض املدارس املوجودة يف عصورهم ، وقد أغفلت كتب 
وأشارت إليها الكتب التارخيية املعاصرة . ومن أهم تلك املدارس اليت تؤدي دورها يف 

  املذاهب الدينية منها : 
ا  ب العمرة ويدرس  مدرسة الزجنبيلي ذكر الفاسي وابن فهد موقعها عند 

، وابن جبري حّج يف  )3(م ، 1184ة هـ املوافق سن580الفقه احلنفي وأوقفت سنة 
، ومل يرد ذكر هذه املدرسة يف كتب الرحالة تلك السنة ومل يذكر أنه رأى مدرسة مبكة 
ا أو لتغيري امسها خاصة .    ورمبا لعدم شهر

ومدرسة  )4(، 1184مدرسة طاب الزمان احلبشية للشافعية يف عام 
ومدرسة  )5(م ،  1194افعية، عام األرسويف أليب حممد عبدهللا األصل املصري، للش

   )6(م  1240ابن احلداد املهدي، للمالكية، وتعرف مبدرسة األدارسة، يف عام 

                                                 
 . 388، ص/ املرجع السابق،)  1(

 . 63) رحلة ابن بطوطة، ص/  2(

، وانظـــــر 549، ص/ 2الـــــورى، البـــــن فهـــــد، ج/ إحتـــــاف، وانظـــــر 117، ص/ 1) العقـــــد الثمـــــني، للفاســـــي، ج/ 3(
 الرحالت املغربية واألندلسية. 

 .نفس املرجع)  4(

 .نفس املرجع)  5(

 .54، ص/ 3الورى، البن فهد، ج/ إحتاف)  6(
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وقد أشار ابن إىل احتفال الفرق الدينية لشهر رمضان يف املسجد احلرام 
  حيث يقول: 

 من ذلك وغري واملشاعيل الشمع وتكثري احلصر جتديد من ذلك وحق "
 فرقاً؛ الرتاويح إلقامة األئمة وتفرقت ضياء، وسطع نوراً  احلرم تألأل حىت اآلالت

 املسجد؛ نواحي من حية يف هلا إماماً  نصبت قد منها فرقة كل فوق فالشافعية
 ثالثة على فأجتمعت املالكية وأما والزيدية، كذلك، واحلنفية كذلك؛ واحلنبلية

 من قوماً  ألن مشعاً، وأكثر مجعاً  أحفل العامل هذا يف وهي القراءة، يتناوبون قراء
 أكربه من كثرياً  مشعاً  الكعبة إلمام فجلبوا ذلك يف تنافسوا املالكيني التجار
ما مشع ما حفت وقد قنطار فيها احملراب أمام نصبتا مشعتان . وكبار صغار دو
 املسجد يف يبقى ال وكاد نوراً، األبصار وترمتي حسنا تروق املالكية جهة فجاءت
 ألصوات املسجد فريتج خلفه، جبماعة يصلي قارئ وفيها إال حية وال زاوية
 مرأى ذلك من األمساع وتشاهد األبصار، فتعاين حية، كل من القراءة

   )1(" ورقة خشية النفوس له تنخلع ومستمعاً 
 يةت القرآنآل مدلال وكان صديق حسن خان الذي جعل رحلته كتا

قدسة ومناسك احلج ولكنه مل يذكر املشاعر املث عن واألحاديث النبوية حينما يتحد
ينتمي إىل آراء املذاهب األربعة حول مناسك احلج أو املشاعر املقدسة ، وذلك ألنه 

أودُّ أن أذكر منوذجاً  . رغم ذلكشهرية بعدم التقليد مجاعة أهل احلديث ومجاعتهم
خوفه حني مسع إىل جدة يذكر  خالل رحلتهصديق حسن خان ومما ذكر ، من رحلته

  املالحني ينادون غري هللا حيث يقول: 
ألولياء، خفت على  " وكنت إذا مسعتهم ينادون غري هللا، ويستعينون 
أهل املركب خوفًا عظيمًا من اهلالك، وقلت يف نفسي :  هلل العجب! كيف 
هله إىل ساحل السالمة ! فإن مشركي العرب قد كانوا ال  يصل هذا املركب 

آهلتهم الباطلة يف مثل هذا املقام، بل يدعون هللا تعاىل وحده غَري يذكرون 
  مشركني به، كما حكى عنهم سبحانه يف حمكم كتابه املبني: 

   
   

                                                 
 .122) رحلة ابن جبري ، ص/  1(
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، ويهتفون ، وهؤالء القوم الذين يسمون أنفسهم املسلمني يدعون غَري هللا)1(

   مساء املخلوقني، ولقد صدق هللا تعاىل فيما قال: 

   

     
)2( ")3(    

وقفة عرفات وأشار شكيب أرسالن إىل اختالف الشيعة وأهل السنة يف 
  حيث قال: 

ندهم رؤية اهلالل " وقد يتأخر حجاج الشيعة ليلة أخرى إن مل تثبت ع
وبعضهم يرى أنه يسعهم ما وسع أهل السنة، وعندي أن األوىل ترك الناس 
وحريتهم يف أمور كهذه، إذ ليس يف ذلك خمالفة للشرع وإمنا هو جمرد اجتهاد ال 

   )4(غري" 

  مث يفصل قوله يف حاشية الصفحة حيث يقول: 
م فذلك ما جرت وال تزال جتري عليه ا حلكومات من " أما تركهم وشأ

لوحدة اإلسالمية فهو عدم  أهل السنة ، وأما هدي أئمة السلف وهو الالئق 
ن يرتك أمر  اخلالف واجتناب التفرق يف الشعائر اإلسالمية العامة وذلك 
إثبات أول ذي احلجة إىل حكومة احلجاز وال حياول الشيعة اثبات ذلك فيها 

مكان الرؤية اخل ، وإمنا كان يعمل  بشهادة من يشهد منهم برؤية اهلالل يف حال 
جتهاده الشخصي يف املسائل الشخصية، وحكم احلاكم يرفع  كل أحد 

   )5(اخلالف يف املسائل االجتهادية املتعلقة مبصلحة األمة. " 
  
  

                                                 
 .65ورة العنكبوت، رقم اآلية/ ) س 1(

 .106) سورة يوسف، رقم اآلية/  2(

 . 164) رحلة الصديق إىل البلد العتيق، ص/  3(

 ..106سورة يوسف، رقم اآلية/ )  4(

 .41، حاشية الصفحة رقم /  الرحلة احلجازية لشكيب أرسالن)  5(
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  الجانب التاریخي
ريخ مدن احلجاز واحلرمني الشريفني  رحايلجند  احلجاز متحدثني يف 

ح يوضت، وهنا أقدم بعض النماذج من الرحالت احلجازية ل واألماكن املقدسة األخرى
  األمر.  

ريخ جدة حيث يقول:    ابن جبري ملا دخل مدينة جدة فيتحدث عن 
ا كانت مدينة قدمية، وأثر سورها  ر قدمية تدل على أ ذه القرية آ "و

ا موضع فيه قبة مشيدة عتيقة يُذكر أنه كان ٍق إىل اليوم، و ا  منـزل  احملدق 
حواء أم البشر، صلى هللا عليها، عند توجهها إىل مكة، فبين ذلك املبىن عليه 

   )1(تشهرياً لربكته وفضله، وهللا أعلم بذلك. " 
  : رخيه حيث يقول عن دار احليزرُانوحيكي لنا املشاهد الكرمية مع بيان وجه 

كان النيب   " ومن مشاهدها الكرمية أيضًا دار احلَيُزران، وهي الدار اليت
  ،يعبد هللا فيها سرًا مع الطائفة الكرمية املبادرة لإلسالم من أصحابه ،  ،

   )")2حىت نشر هللا اإلسالم منها على يدي الفاروق عمر بن اخلطاب 
ريخ دار احليُزران حيث يقول:    ويتحدث عن 

 الصفا زاء وهي االسالم، منشأ منها كان اليت اخليزران دار خلناد"
 ويدخل ،بالل مسكن كان إليها الداخل ميني عن صغري بيت الصقهاوي

. احلاج من للكراء البيوت به أحدقت قد الفندق شبيه كبري حلق على إليها
 جمددة وهي يساره، عن املذكور احللق الداخل جيدها صغرية دار املكرمة والدار
 حنو املكتوب، هذا يف الكرمي أثره املذكور الدين، مجال بنائها يف أنفق البناء،
 الدار الداخل ميني وعن. الصاحل العمل من أسلفه مبا هللا نفعه دينار األلف
 اليت والصخرة النيب مقعد فيها البناء، بديعة كبرية قبة منه يدخل ب املباركة
 بكر أيب ميني وعن الصديق، بكر أيب موضع ميينه وعن مستنده، إليها كان
 يف داخلة هي مستنده إليها كان اليت خرةوالص طالب، أيب بن علي موضع

                                                 
  53) رحلة ابن جبري، ص/  1(

 .92، ص/ نفس املرجع)  2(
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 ظهر ومنها اخلطاب بن عمر إسالم كان الدار هذه ويف. احملراب كشبه اجلدار
   )1(" يديه على اإلسالم

، ويف  ومن مشاهدها قبة بني الصفا واملروة تنسب لعمر بن اخلطاب
ا قبة والصحيح يف هذه القبة أ وسطها بئر يقال إنه كان جيلس فيها للحكم، 

م  حفيده عمر بن عبدالعزيز،  زاء داره املنسوبة إليه، وفيها كان جيلس للحكم أ و
   )2(تولية مكة. كذلك لنا أحد أشياخنا املوثيق" 
ره لتفصيل حيث يقول : اوحيكي لنا قصة مجال الدين وآ   السنية 

 أحد امليانشي، للفقيه ينسب أحدمها: محامان املباركة البلدة وهلذه"
 وكان الدين، جلمال ينسب األكرب، وهو والثاين، املكرم، حلرم احمللقني األشياخ

 من هللا، شرفهما واملدينة، مبكة هللا، رمحة له، الدين، مجال كصفته الرجل هذا
ر  يسبقه مل ما املشيدة هللا ذات يف املبنية واملصانع احلميدة والصنائع الكرمية اآل
 رمحه وكان،. الوزراء عن فضالً  اخللفاء أكابر وال مانالز  من سلف فيما إليه أمحد
 املنافع على املشتملة السنية املقاصد هذه على متادى املوصل، صاحب وزير هللا،

 من أكثر وسلم، عليه هللا رسوله،صلى وحرم تعاىل هللا حرم يف للمسلمني العامة
ع بناء يف حتصى ال أمواالً  ذالً  فيها يزل ومل سنة، عشرة مخس  مسبلة مبكة ر
 يف جباب ووضع للماء، صهاريج واختطاط حمبسة، مؤيدة، والرب، اخلري طرق يف

ر جتديد املطر، ماء فيها يستقر الطرق   )3(" .الكرميني احلرمني يف البناء من آ
  ويتحدث ابن جبري عن غار ثور حيث يقول: 

 احسبم ، الصديق صاحبه مع ،النيب إليه آوى الذي الغار وفيه" 
: األزرقي الوليد أليب مكة أخبار كتاب يف وقرأت. العزيز كتابه يف  هللا ذكر

 قبلك آويت فقد! حممد  إيل! حممد  إيل: فقال ،النيب دى اجلبل إن"
 ثلثا فيه شق على صاحبه مع دخل أنه فمنها ت فيه نبيه هللا وخص. نبياً 
 واحلمام بيتاً، عليه فاختذت العنكبوت هللا أمر فيه، اطمأ فلما ذراع، وطوله شرب

 لألثر قصاص بدليل إليه املشركون فانتهى. فيه وفرخت عشاً  عليه فصنعت

                                                 
 .145، ص/ املرجع نفس)  1(

 .93، ص/  نفس املرجع)  2(

 .102، ص/ نفس املرجع)  3(
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 فأما األثر، انقطع ههنا: وقال الغار على هلم فوقف الطريق، أخالق مستاف
 العنكبوت ورأوا. األرض يف به أوغيض السماء ههنا من بصاحبكم صعد
 يف فأخذوا. أحد هنا دخل ما: فقالوا فيه، مفرخة امواحلم الغار فم على سجة

 كنا ما الغار فم من علينا وجلوا لو! هللا رسول : الصديق فقال. االنصراف
 بيده وأشار هناك، من خنرج كنا منه علينا وجلوا لو: " هللا رسول فقال نصنع؟
 ب، هفي للحني فانفتح شق، فيه يكن ومل الغار، من اآلخر اجلانب املباركة
   )1(..." يشاء ما على قدير سبحانه وهو ، هللا بقدر

لتفصيل وقد  ريخ الكعبة واملسجد النبوي وغري ذلك  والعبدري حتدث عن 
جعله فصوًال حسب طريقته كفصل بناء الكعبة وبناء املسجد النبوي وحدوه مكة 

ريخ بناء الكعبة    : املكرمة واملدينة ، وهنا نالحظ ما يقول يف 
م ملا قالوا    " قيل إن املالئكة بنت البيت وإ

  

    )2(  غضب هللا
م فرضي عنهم وقال هلم: ابنوا يف  لعرِش، يسرتضون ر عليهم، فعادوا يطوفون 
األرض بيتًا يعوذ به كلُّ من سخطُت عليه كما فعلتم بعرشي، فبنوا البيت ، 

، وإنه ملا اهُبط من اجلنة أوحى هللا إليه: ابن يل بيتًا ،  وقيل : إمنا بناه آدم 
   )3(ئكة تصنع حول عرشي فبناه... " واصنع حوله كما كانت املال

لتفصيل حىت عهد الرشيد . حيث  ريخ بناء الكعبة  ويصف لنا العبدري 
  :  ينقل لنا قول ابن مالك 

يف ردِّها على ما صنع ابُن الزبري   " وملا كان الرشيد استشار مالكًا 
شدتك هللا  أمري امل ، فقال له مالك  كما أراده رسول هللا  ؤمنني ال : 

جتعل هذا البيت ملعبًة للملوك، ال يشاء أحٌد منهم إال نقض وبناءه ، فتذهب 
   )4(د كالمه، وتركه على ما هو عليه"هيبته من صدور الناس، فقبل الرشي
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ريخ املسجد النبوي  وتوسيعه  منذ عهد النيب  وابن بطوطة حتدث عن 
لك يف العهد ويني والعباسيني وكذواإلضافة عليه يف عهد اخللفاء الراشدين، واألم

ريخ املسجد اململوكي  لتفصيل كما حتدث العبدري يف رحلته عن  وقد حتدث 
حيث يقول عن بناية املسجد الشريف يف ، وابن جبريوبناءه وكأنه نقل من العبدري 

  البداية : 
 حولت حني منها اجلنوب ب سد مث: أبواب ثالثة للمسجد وجعل"

 وحياة تسليماً، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حياة على ملسجدا وبقي القبلة،
م كانت فلما. عنه هللا رضي بكر أيب  يف زاد عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أ

 صلى هللا رسول مسعت أين لوال: وقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد
 أساطني أنزلف. فيه زدت ما املسجد يف نزيد أن ينبغي يقول وسلم عليه هللا

ا وجعل اخلشب،  وجعل القامة، إىل حجارة األساس وجعل اللنب، أساطني مكا
  )1(" ن القبلة عدا ما جهة كل يف منها ستة، األبواب

ريخ مكة وهيئتها، فمثًال حيدثنا عن  وجند ابن بطوطة يف رحلته متحد يف 
  أبواب مكة قائال: 

ب عالها، املعلى ب: ثالثة األبواب من وملكة"  من الشبيكة و
 املدينة طريق وعليه املغرب، جهة إىل وهو العمرة، بباب أيضاً  ويعرف أسفلها،
ب التنعيم، إىل يتوجه ومنه. وجدة والشام ومصر الشريفة،  من وهو املسفل، و

 شرفها مكة فتح يوم عنه هللا رضي الوليد بن خالد دخل ومنه اجلنوب، جهة
   )2(" هللا

ب الكعبة على أيدي الشيبني وهيئة الكعبة ويصف ابن  بطوطة فتح 
  داخلها حيث يقول : 

 مولد يوم يف ويفتح الصالة، بعد مجعة يوم كل يف الكرمي الباب ويفتح"
 درج له املنرب، شبه كرسياً  يضعوا أمن فتحة يف ورمسهم وسلم عليه هللا صلى النيب
 جدار إىل ويلصقونه عليها، الكرسي جيري بكرات أربع هلا خشب، وقوائم
 كبري يصعد مث الكرمية، لعتبة متصالً  األعلى درجه فيكون الشريفة، الكعبة

                                                 
 .54) رحلة ابن بطوطة، ص/  1(
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 ب على املسبل السرت فيمسكون السدنة، ومعه الكرمي املفتاح وبيده الشيبني
 العتبة قبل فتحه فإذا الباب، رئيسهم يفتح ما خبالل لربقع، املسمى الكعبة

 يدخل مث ركعتني، يركع ما قدر وأقام الباب، وسد ه،وحد البيت ودخل الشريفة،
 وحيطانه اجملزع، لرخام مفروش الشريفة الكعبة وداخل....  الشيبني سائر

   )1(" الساج خشب من الطول مفرطة طوال ثالثة أعمدة وله كذلك
بت والواقعات حوهلا حيث  وخيرب ابن بطوطة بنسخة قرآنية خبط زيد بن 

  يقول: 
ا الشريف للحرم اليت والكتب الشريفة، املصاحف ختزانا ا"   و

 بت بن زيد خبط كرمي مصحف فيه متسع، مبسوط بوت على حتتوي خزان
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وفاة من عشرة مثاين سنة منتسخ عنه، هللا رضي

م إذا مكة وأهل. تسليماً   الشريف، املصحف هذا أخرجوا شدة أو قحط أصا
 عليه إبراهيم مقام يف ووضعوه الشريفة، العتبة على ووضعوه الكعبة، ب تحواوف

 ملصحف متوسلني متضرعني داعني رؤوسهم، كاشفني الناس واجتمع وسلم،
 وتغمدهم برمحته، هللا تداركهم وقد إال ينفصلون فال الشريف، واملقام العزيز
   )2("  .بلطفه
ريخ  متحدجند شكيب أرسالن و    : رفةععن 

ؤ وأمهلناها حنن، فدلت  راً معطلة احتفرها آ " إن يف صحراء عرفة آ
ن على  ء، وإن األبناء إمنا ارتفقوا مبا عجز احلد أن األبناء قصروا عن شأو اآل

ء، ولكنهم مل يزيدوا عليها شيئاً "    )3(عن طمسه من مآثر اآل

ريخ مسجد ابن عباسشكيب  ويبني إلضافة إىل  لطائف أرسالن 
  :  ، حيث يقول يف مسجد ابن عباس  ترمجة ابن عباس 

، وهو على  " أهم أثر يف الطائف هو مسجد عبدهللا بن عباس 
   )4(" طرف البلدة إىل جهة ( وج ) وليس من بعده إىل وج عمارة . 
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صد إىل ذلك املكان فوجد مسجداً فيه قبور مشيدة منها ما هو ق" 
خلط الكويف، ومنها ما هو من القرن قدمي من صدر  ت  اإلسالم عليه كتا

ت مل تر عيين أمجل  اخلامس أو السادس للهجرة. وشاهد من هذا اخلط كتا
   )1(منها يف البداعة واإلتقان. " 

ونرى شكيب أرسالن يف الرحلة احلجازية يتحدث عن أسواق العرب يف 
عدودين الذين حتدثوا عن أسواق العرب يف اجلاهلية فكان من الرحالني واجلغرافيني امل

، فها هو وغري ذلك من الرحالنيحممد حسني هيكل و  منهم لبيب البتنوين، اجلاهلية 
  شكيب يقول : 

" ال ينبغي أن يطن أن أسواق العرب هي عكاظ وجمنة وذو اجملاز 
فحسب، بل كانت هلم أسواق عديدة غريها، وقد جاءت يف " صبح األعشى " 

  ذه األسواق " خالصة ه
  وقد ينقل كالم األعشى مث يقول : 

" على أين أرى صاحب " صبح األعشى " أمهل " املربد " من أسواق 
ا  العرب وهو سوق عظيم يف البصر .... وال إمهاله ذكرها هنا هو من أجل أ
سوق حمدثة يف صدر اإلسالم ومل تكن يف اجلاهلية، وأصله سوق لإلبل، مث صار 

قوت : " وبه كانت مفاخرات الشعراء، حملة عظيمة ي سكنها الناس، قال 
ئن عن البصرة بينهما حنو ثالثة أميال وكان مابني وجمالس اخلطباء ، وهو اآلن 

وعلى كل حال أشهر أسواق العرب  )2(ذلك كله عامرًا وهو اآلن خراب" 
    )3(عكاظ" 

ريخ حدود احلرم حيث يقول :    وحممد حسني هيكل حتدث عن 
حلدود القائمة  " يذهب قوم إىل أن احلرم كان حمدوداً من عهد جرهم 

هو أول من نصب  هذه األعالم عندها، بل يذهب بعضهم إىل أن إبراهيم 
األعالم تعظيمًا للبيت وتشريفاً، ويقول آخرون: إن إمساعيل بن إبراهيم هو 

ذه احلدود الذي نصب هذه األعالم. ويذهب قوم إىل أن قصيًّا هو الذي عني ه

                                                 
 .162، ص/ نفس املرجع)  1(
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ن أول من وضع أنصاب احلرم،  لبناء حول الكعبة، ويقال إن عد حني أمر 
وقبل هجرته من مكة. ويف قول  وإن قريشًا نصبتها بعد ذلك يف عهد النيب 

وضع حدود احلرم عام الفتح ونصب األعالم حوله،  يرحجه بعضهم أن النيب 
، مث معاوية بن أيب  ، مث عثمان بن عفان  مث نصبها عمر بن اخلطاب 

سفيان، مث عبدامللك بن مروان، مث املهدي العباسي، وقد أمر مجاعة من امللوك 
واألمراء بتجديد هذه األعالم بعد ذلك. وأحدث ما تذكره الكتب من جتديدها 

مر املظفر صاحب اليمن، واحلالة اليت عليها  683أنه كان يف سنة  هـ ، 
ا  ا ال ترجع إىل أكثر األعالم اليوم تدل على أ جددت بعد ذلك غري مرة وأ

  )1(من بضع عشرات من السنني " 
رخيه قائًال: ريخ لنا وقد بني    أعالم احلرم حيث أشار إىل حدود التنعيم و

" أقرب أعالم احلرم إىل مكة علما التنغيم، وخيرج اإلنسان إىل التنغيم 
ق على هذا املكان اسم التنعيم من مكة يف طريق القوافل إىل املدينة. وقد أطل

ريخ مكة وخيتلفون عليها، وأشهرها أنه يقع  رخيية يسوقها واضعو  العتبارات 
عم واسم األيسر نـَُعيم.  بواد يقال له نعمان حمصور بني جبلني اسم أمينهما 

ريخ جهاد املسلمني على عهد النيب  وقع عند التنعيم  ولعل أشهر حادث يف 
ن عدي. وُخبيب أحد املسلمني الستة الذين بعثهم النيب من مقتل ُخبيب ب

املدينة يف السنة الثالثة من اهلجرة إجابة لطلب رهط من ُهَذيل ليعّلموهم شرائع 
   )2(اإلسالم ويقرئوهم القرآن ... " 

  ريخ مسجد عائشة يف التنعيم حيث يقول : وحتدث عن 
سم مسجد عائشة ، ذكر صاحب  " .... وقد بىن مسجد هناك 

هـ ، وخلف  1011مرآة احلرمني أن آخر من جّدده السلطان حممود يف سنة 
املسجد حوٌض خلزن املياه، وصهريج كبري قدمي كان ميتلئ من السيول ويتوضأ 

شا يف سنة  هـ ، وأصلح  978من املعتمرون ، مث خترب فأصلحه الوزير سنان 
ريج والبئر أمهال وعّفت عليهما يد بئرًا قريبة منه وأقام عليها ساقية، لكن الصه

   )3(الزمن." 
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ا ، حيث  رها والواقعات املتعلقة  وقد حتدث يف رحلته عن الطائف وآ
ريخ غزوة حنني بني املسلمني وبني هوازن وثقيف يف أعقاب فتح مكة،  يذكر 

رخييةحيث    :  ينقل لنا كالم صاحبه يف شكل قصة 
ل على أبواب الوادي الذي ختطيناه " وأن جيوش املسلمني قضت اللي

اآلن بني هاتني احمللتني، والذي كان يسمى يومئذ وادي حنني ، فلما كانت 
خذوا  بُكرة الفجر حتركوا والنيب  م يريدون أن  على بغلته البيضاء يف مؤخر

مرة  م ملنحطون إىل الوادي إذ شدت عليهم القبائل  عدوهم على ِغرة ، وإ
، وأصلوهم وابًال من النبال، هنالك لنصرى شدة رجل واحد مالك بن عوف ا

ر منهزمني وقد زُلزلوا زلزاًال شديداً. ورأى حممد  اضطرب أمر املسلمني فوّلوا األد
فرار أصحابه فلم يتزحزح من مكانه، بل ثبت وجعل ينادي يف الناس وهم ميرون 

بن عبداملطلب إىل  به منهزمني : ( أين أيها الناس أين ! ) ووقف عمه العباس
   )1(" جانبه يصيح يف الناس بصوت جهورى أمسعهم مجيعاً 

حينما زار الطائف وما فعل أهل الطائف مع النيب  وقد يذكر سرية النيب 
  :ألحاديث النبوية، حيث يقول   ، وقد حكى قصة الطائف مدلًال 

:  " بل أنكروا عليه رسالته يف غلظة وفظاظة حيدثهم ، قال أحدهم
َما ":  وقال الثاين.  "ُهَو َميُْرُط ثَِياَب اْلَكْعَبِة ِإْن َكاَن اهللَُّ أَْرَسَلكَ ": فقال أحدهم

َرَك  ُ َأَحًدا يـُْرِسُلُه َغيـْ ورأى الثالث ما يف هاتني العبارتني من قسوة فلجأ  "َوَجَد اهللَّ
لَِئْن ُكْنَت َرُسوًال ِمَن اهللَِّ ، َكَما  َواهللَِّ ال ُأَكلُِّمَك َكِلَمًة أََبًدا ،": إىل التهكم وقال 

   )2( " تـَُقوُل ، ألَْنَت أَْعَظُم َخَطًرا ِمْن َأْن أَُردَّ َعَلْيَك اْلَكَالمَ 

رخيه وسريته كما  أو إنسا وحسني هيكل مل يرتك يف رحلته مكا إال ويذكر 
ريخ ابن عباس حني زار مسجد ابن العباس يف الطائف حيث ي   قول : يذكر 

مسه، أو احلرب  " وابن عباس صاحب هذا القرب والذي مسي املسجد 
ابن عباس كما يسميه بعضهم، هو عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب ابن عم 

، وجد اخللفاء العباسيني، وليس أحد قرأ علوم اإلسالم إال يعرفه   النيب العريب 
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أكثر أهل زمانه ذكاء  كل املعرفة، فهو من رواة احلديث املعروفني، وهو من
ً صفرة طويًال صبيح الوجه له وفرة  وعلماً، وكان أبيض وسيمًا جسيمًا ُمشَر

حلناء ويلبس احلّز ويعمم بعمامة سوداء يرخيها شرباً. تويف سنة   88خيضب 
   )1(هجرية بعد أن كفَّ بصره " 

رخيه واليت  ت الطائف يشري إىل وادي خنب و د رته يف  تتعلق وأثناء ز
  حيث يقول :  بوادي النمل مذكراً قصة سليمان 

" غدو إذا مصبحني وتناولنا قدحًا من الشاي وآخر من القهوة مث 
ركبنا السيارة فانطلقت بنا قاصدة السد السملجي. وكما مرر أمس بوادي وّج 
يف طريقنا إىل هضاب الُرّدف فقد مرر أول ما تبدت البادية أمامنا بواد لفت 

احيب نظري إليه قائًال : إنه وادي خنَِب ، واملأثور أنه بوادي النمل الذي ذكره ص
   إذ يقول تعاىل :  القرآن يف قصة سليمان 
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   )1( وسألت صاحيب: وأين سليمان من الطائف وقد كان ،
لشام؟ قال : " لقد جند هللا لسليمان الوحش والطري فكان يسريهم إىل  ملكه 
حيث شاء من بقاع األرض ، وكانت الطائف بعض ما مر به من البقاع يف 

   )2(ذهابه إىل اليمن..." 
ريخ سوق عكاظ وبدايته وقد غوص يف حسني هيكل حتدث عن  وها هو

  رخيه حيث يقول: 
ريخ مدوَّن يف " ا  ومن عجب أن ليس لعكاظ على استفاضة شهر

بطون الكتب على حنو يستطيع اإلنسان أن يطمئن إليه. فلم حيقق أحد الزمن 
ا اُختذت سوقًا يف  ا فيه. وأدق ما يروى عن ذلك أ الذي بدأ العرب يقيمو

واخلالف على عام الفيل وحتديده  بعد عام الفيل خبمس عشرة سنة.اجلاهلية 
مستفيض كشهرة عكاظ، وال أدل على ذلك من نسبة عام الفيل إىل مولد 

إنه  . فقد قيل إنه عليه السالم ولد عام الفيل ، ويقول ابن عباس الرسول
الفيل  ميالدية. وإذن يكون عام 570ولد يوم الفيل، واملشهور أنه ولد يف سنة 

خبمس ميالدية. لكن آخرين يقولون : إنه ولد قبل الفيل  570كذلك سنة 
شهر، وبسنني  م، و عشرة سنة. ويذهب غري هؤالء إال أنه ولد بعد الفيل 
يقدرها قوم بثالثني سنة ويقدرها قوم بسبعني. فما هو التاريخ الصحيح لعام 

فيل خبمس عشرة سنة يذهبون الفيل ؟ إن الذين يروون أن عكاظاً أقيمت بعد ال
ا أقيمت سنة   525للميالد. إذاً لقد كان عام الفيل يف رأيهم سنة  540إىل أ
م، فهو إذا قد ولد على قوهلم بعد عام الفيل  570سنة  م وقد  ولد حممد 
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خبمس وأربعني سنة. وهذا كالم يقع عليه خالف شديد، وال يسلم به إال 
 )1("األقلون.


 
 
  
  

  
  
  

                                                 
 .365) يف منـزل الوحي، ص/  1(
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  الجوانب االجتماعیة
من عدة مظاهر ومنها طبقات اجملتمع ،  احلياة االجتماعية تتكون

واالحتفاالت ، والعادات والتقاليد، واملالبس ، واملواكب ، واألطعمة واألشربة إىل 
أن أحتدث عن مجيع مظاهر  رغبيت واألحسن توكانغري ذلك من املظاهر، 

 بعضل أن أسجل او أحسف البحث ، ةإلطالاالجتماعية ولكن ال أستطيع خوفًا 
  .  من الرحالت احلجازية املظاهر

  طبقات المجتمع
  حكام الحجاز

يف مكة املكرمة  توىل حكم احلجاز األشراف من ذرية احلسن بن علي 
   )1(واتسم حكمهم بطابع اإلمارة فقط. يف املدينة املنورة ومن ذرية احلسني بن علي 

  ىل حاكم مكة املكرمة حيث يقول : وقد أشار ابن جبري يف رحلته إ
ء يوم عشي ويف"   الثاين وهو املذكور، الشهر من عشر احلادي الثال

 بعضاً، بعضهم احلجاج ضمن أن بعد جدة من انفصالنا كان أغشت، شهر من
 ذلك إليه نفذ حسبما موفق، بن علي جدة قائد عند زمام يف أمساؤهم وثبتت
 ذرية من مكثر الرحل وهذا املذكور ىعيس بن مكثر مكة صاحب سلطانه من

 أهل من فليس صاحل، غري يعمل ممن لكنه عليهما، هللا رضوان علي، بن احلسن
   )2(".عنهم هللا رضي الكرمي، سلفه

ونالحظ يف رحلة ابن بطوطة أيضًا من حكام مكة املكرمة األشراف من 
يف مكة  ار عن دارمهمكة املكرمة وقد ذك اومقرمهورميثه نسل الشريف أيب مني عطيفة 

   حيث قال:  املكرمة ومتيز رميثة حبسن السرية يف أهل مكة املكرمة
: األخوين األجلني للشريفني إليها دخويل عهد يف مكة إمارة وكانت"

 علي بن سعد أيب بن مني أيب األمري أبين عطيفة الدين وسيف رميثة الدين أسد
 الدعاء يف عطيفة اسم يقدم كان كنهول سناً، أكربمها ورميثة. احلسنيني قتادة بن
 العهد، هذا يف مكة أمري وهو وعجالن، أمحد األوالد من ولرميثة لعدله مبكة، له

                                                 
 .281، ص/ 4صبح األعشى، القلشقندي، ج/ ) 1(
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 عطيفة ودار. ومسعود ومبارك حممد األوالد من ولعطيفة. قاسم وأم وسند وتقيه
ط رميثة أخيه ودار املروة، ميني عن  وتضرب شيبة، بين ب عند الشرايب بر

   )1(" .يوم كل من املغرب صالة عند منهما واحد كل ب لىع الطبول
وقد حتدث ابن بطوطة عن حكام املدينة املنورة وأشار إىل ُكبيش بن منصور 

  بن مجاز ، حيث قال: 
 عمه قتل قد وكان. مجاز بن منصور بن كبيش املدينة أمري كان" 

 الفالة إىل عشرينو  سبع سنة خرج كبيشاً  إن مث. بدمه توضأ إنه: ويقال. مقبالً 
م، بعض يف القائلة فأدركتهم أصحابه، ومعه احلر شدة يف  حتت فتفرقوا األ

 : ينادون عبيدهم من مجاعة يف مقبل وأبناء إال راعهم فما األشجار ظالل
 أخوه بعده وتوىل. دمه ولعقوا صرباً، منصور بن كبيش فقتلوا مقبل، لثارات
  " .الفاسي العباس أ ىنف أنه ذكر الذي منصور، بن طفيل

للصوص لسلبهم  حلرابة ووصفوا  واعتمد األشراف على حرس يسمون 
  أمتعة احلجاج حبيل وطرق عجيبة حيث قال ابن جبري عن هؤالء احلرس : 

 دةلالب هذه وصلنا أ علينا العميم وفضله اجلميل هللا صنع ومن"
 مقامه وطال فيها عهده مقدُ  نمم اجملاورين احلجاج من ا من كل فألفينا املكرمة

 احلاج على فيها املتلصصني احلرابة من منها العجب جهة على يتحدث ا
 متاعه عن أحد يغفل ال الشريف، احلرم آفة كانوا والذين يديهم ما املختلسني

 فما غريبة، ولطافة عجيبة حبيل وسطه من أو يديه من اختلس إال عني طرفة
 وأظهر القليل، إال شرهم العام هذا يف هللا فكفى ص،القمي يد أحذ إال منهم
   )2("شرهم فتوقف عليهم التشديد البالد أمري

لتفصيل حيث قال:    وحتدث شكيب أرسالن عن أمراء مكة 
" وهؤالء الذين منهم األمري عبد املطلب الذي ويل إمارة مكة ثالث 

شا وقد ولته الدولة م  مرات والذي حفيده األمري علي حيدر  األمارة يف أ
ر عليها الشريف حسني بن علي     )3(…" ولقب ملكااحلرب بعد أن 

  واستمر الكالم عن أمراء مكة إىل أن قال: 
                                                 

 . 66رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 1(
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" وهكذا كانت إمارة احلجاز منحصرة يف ذوي زيد إىل أن استوىل 
الوهابيون على احلجاز ، وعجزت الدولة عن إخراجهم منه فرمتهم مبحمد علي 

جرد عليهم اجليوش ولبث يقاتلهم حنو عشر سنوات إىل أن وايل مصر الذي 
أخرجهم من احلجاز، فكان اقرتاحه على الدولة إخراج إمارة احلجاز من ذوي 

   )1(زيد وتولية أمري من غريهم من األشراف. " 
  حيث قال:  حتدث حممد حسني هيكل عن ابن السعود 

ويل. فلما بدأ " كنت أمسع اسم ابن السعود عاهل العرب منذ زمان ط
يغزو األشراف، وعلى رأسهم احلسني بن علي ملك احلجاز، كنت أتتبع أنباء 
النزاع بني امللكني العربني دون أن أقف طويًال عندها. فلما انتهى األمر إىل فرار 
احلسني وإىل قيام علي ابنه مقامه، مث إىل استقرار السلطان يف احلجاز البن 

الفاتح النجدي لبالد العرب يرتدد يف صحف السعود، بدأ احلديث عن هذا 
الغرب والشرق، وقد لقيت إذا ذاك غري واحد من الصحفيني املشهود هلم 
التزان وبدقة احلكم على األشياء واألشخاص، فما كان أشد عجيب حني 
مسعت من أحدهم " فون فيزل " األملاين املعروف، مبالغة يف الثناء على ابن 

ه... "  السعود إىل حّد نعته   )2(إ
  طبقة العلماء في رحالت الحجازیة

أعطى الرحالون أمهية كبرية للعلماء أثناء رحلته وقد حتدث الرحالون عن 
م جمالسهم ودروسهم ملعروف والنهي عن  وخدما إلزالة البدع واملنكرات واألمر 

  املنكر ، وممن حتدث عن علماء احلجاز منهم ابن بطوطة حيث قال: 
 والشيخ. والطواف والتالوة الصوم كثري ،العجمي خضر صاحلال ومنهم"
 الكعبة جتاه كرسي له ينصب كان الواعظ، العجمي الدين برهان الصاحل
 مبجامع خذ خاشع وقلب فصيح بلسان ويذكرهم الناس فيعظ الشريفة
ط ساكن جميد مقرىء املصري إبراهيم الدين برهان اجملود والصاحل. القلوب  ر
م، والشام مصر أهل يقصدهو  السدرة،  تعاىل، هللا كتاب األيتام ويعلم بصدقا
م ويقوم    )3(" .ويكسوهم مبؤ
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  ويف مكان آخر ذكر عدة الفقهاء والعلماء حيث قال: 
 من املذكور الدين جنم شقيق الطربي، الدين زين الصاحل الفقيه ومنهم" 

 القرشي، فهد بن مدحم املبارك الفقيه ومنهم للمجاورين واإلحسان الفضل أهل
 بن حممد الفقيه وفاة بعد الدين جنم القاضي عن ينوب وكان. مكة فضالء من

 مبتلى ورع زاهد الربهان بن حممد الصاحل العدل ومنهم احلنبلي، عثمان
 مسح وملا ويكرر، فيغسل املظفرية، املدرسة بركة من يتوضأ يوماً  رأيته. لوسواس

 أراد إذا وكان. الربكة يف رأسه فغطس ذلك نعهيق مل مث مرات، مسحه أعاد رأسه
 غريه من فيصلي نويت، نويت: يقول وهو الشافعي، اإلمام صلى رمبا الصالة
   )1(" .والذكر واالعتمار الطواف كثري وكان

  عدة فقهاء واحملدثني يف الطائف حيث قال: وذكر شكيب أرسالن 
لطائف بعد هؤ  الء من الفقهاء " وروي ابن سعد يف الطبقات أنه كان 

واحملدثني عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي وعاصم بن سفيان الثقفي، وأبو 
هندية الذي روي عنه سعيد بن املسيب، وعمرو بن أوس الثقفي، وعبدالرمحن 

   )2(بن عبدهللا بن عثمان بن عبدهللا من ثقيف... " 
  طبقة المھن في رحالت الحجاز
م كاخلبازين أشار بعض الرحالني إىل أصحاب امل هن وأعماهلم يف رحال

واخلياطني وصناع احللوى واألغوات والنساخ وممن أشار إليهم منهم ابن جبري وابن 
  بطوطة حيث قال ابن جبري : 

 جيلس حنا قسي حتت مصاطب كله البالط هذا جبدار ويتصل" 
   )3(" .اخلياطة صنعة أهل وبعض واملقرئون النساخون فيها

  مدينة جدة :  وقال عن مهن يف
 إن مجال اكراء من: املهن من مهنة كل يف أنفسهم ويستخدمون"

 حطب أو يلتقطونه متر من ذلك غري ماء، أو لنب مبيع أو هلم، كانت
   )4("حيتطبونه
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  وقال عن البزازين والعطارين : 
 ب عند فهم والعطارين، البزازين إال سواها منتظمة سوق للبلدة وما" 

   )1(" .ا تتصل تكاد ومبقربة املذكورة سوقال حتت شيبة بين
  وقال ابن بطوطة عنهم : 

 ا جيلس"  حنا"  قسي حتت مساطب البالط هذا جبدار ويتصل" 
   )2(" واخلياطون والناسخون املقرئون

  وقال ابن بطوطة عن البزازين والعطارين :
 اللحمو  احلبوب فيها يباع عظيمة، سوق فيه مسيل واملروة الصفا وبني" 

 يكادون ال واملروة الصفا بني والساعون. الفواكه من وسواها والسمن والتمر
 سوى منتظمة سوق مبكة وليس الباعة، حوانيت على الناس الزدحام خيلصون

 رضي العباس دار واملروة الصفا وبني شيبة ب عند والعطارون البزازون إال هذه
   )3(" .عنه هللا

هل   حجازال العادات والتقاليد 
ضرب الطبول يف أوقات الصالة  ،احلجاز ألهل والتقاليد ومن العادات

  وابتداء ملوسم احلج وخيرب ابن جبري عن هذه العادة حيث قال: 
 وعند. نوراً  فتألأل سرجاً  كله احلرام املسجد ملئ الليلة تلك ويف" 

دب الطبول بضرب أمر األمري عند اهلالل رؤية ثبوت  ا اراً إشع والبوقات والد
   )4(" .املوسم ليلة

  وقال ابن جبري عن عادة أهل احلجاز حيث قال: 
" وألهل هذه اجلهات املشرقية كلها سرية حسنة، عند مستهل كّل 
شهر من شهور العام يتصافحون ويهنئ بعضهم بعضاً، ويتغافرون ويدعو 

   )5(بعضهم لبعض، كفعِلِهم يف األعياد، هكذا دائماً " 
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بت ومن عادات أ أثنا  هل مكة إخراج مصحف مكتوب خبط زيد بن 
حتدث ابن جبري ويضعون على العتبة الشريف وعن هذه العادة القحط وعدم الغيث 

  يف رحلته :  بطوطةقال ابن  ثوابن بطوطة حي
 سنة منتسخ عنه، هللا رضي بت بن زيد خبط كرمي مصحف فيه" 

 إذا مكة وأهل. تسليماً  وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول وفاة من عشرة مثاين
م  الكعبة، ب وفتحوا الشريف، املصحف هذا أخرجوا شدة أو قحط أصا
 واجتمع وسلم، عليه إبراهيم مقام يف ووضعوه الشريفة، العتبة على ووضعوه
 واملقام العزيز ملصحف متوسلني متضرعني داعني رؤوسهم، كاشفني الناس

   )1("  .بلطفه وتغمدهم برمحته، هللا اركهمتد وقد إال ينفصلون فال الشريف،
عداد مياه زمزم للشرب يف احلرم إل عادة أهل مكة وحتدث ابن جبري عن

  حيث توضع يف دوارق حيث قال: 
ا اللقِ  يف احلاج لسقي الليل مع وخيرج"   دورق كل الدوارق، يسمو

 صاقاإل ببعض بعضه الصق قد رخام من زمزم بئر وتنور. واحد مقبض ذو منها
م حتيله ال    )2(" الرصاص أثنائه يف وأفرغ األ

ا من  ها  وحتدث ابن بطوطة عن العادات احلسنة ألهل مكة واصفًا إ
األفعال اجلميلة واملكارم التامة واألخالق احلسنة واإليثار إىل الضعفاء واملنقطعني 

ء ، وقال عن مكارمهم :    وحسن اجلوار للغر
 واإليثار احلسنة واألخالق التامة واملكارم اجلميلة األفعال مكة وألهل" 

ء اجلوار وحسن واملنقطعني الضعفاء إىل م مكارمهم ومن. للغر  صنع مىت أ
 بتلطف ويستدعيهم اجملاورين، املنقطعني الفقراء طعام فيها يبدأ وليمة أحدهم
 ان،ألفر  يكونون املنقطعني املساكني وأكثر. يطعمهم مث خلق، وحسن ورفق
 فيتبعه منزله إىل واحتمله خبزه أحدهم طبخ فإذا. أخبازهم الناس يطبخ حيث

   )3("  له قسم ما منهم واحد لكل فيعطي املساكني
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دة ماء زمزم يف يوم اجلمعة  حيث وأشار العبدري إىل اعتقادهم يف ز
  قال: 

خذ أحدهم الدلو فيصبه  " وتراهم يف قبة زمزم يتقاتلون على املاء، و
نفسه بثيابه، حىت لوثوا املوضع، ويتقولون يف ذلك أشياء ما هلا وجود، مثل  على

دة املاء يف ليلة اجلمعة، وهو أمر مشهور عندهم"      )1(ز

ه ت  حتفا عياد وا   ل الحجازا
ل مكة املكرمة واملدينة املنورة حيتفلون بداية أهل احلجاز وخباصة أهكان 

لذهاب إىل احلرم املكي واملدين مع طلوع مشس أول  الشهور اهلجرية، وكانوا حيتفلو  ن 
عندهم األعياد واالحتفاالت األخرى وسنشري إىل تلك كانت كل شهر ، وهكذا  

  األعياد يف هذه األسطر. 
حتدث ابن جبري عن عدة أعياد واحتفاالت لدى احلجازيني ، ومن تلك 

  شهر حيث قال :  االحتفاالت حفلة للنساء يف اليوم التاسع والعشرين من كل
اراً، ليالً  متصلة كله الشهر هذا يف والعمرة"   لكن ونساء، رجاالً  و

 الكرمي والبيت. عندهم املوسم ليلة وهي ،األوىل الليلة يف كان إمنا كله اجملتمع
 افرد منه والعشرون التاسع يوم كان فإذا. املبارك الشهر هذا من يوم كل يفتح
 عندهم فهو عظيم، احتفال اليوم ذلك يف مبكة للنساء فيظهر خاصة، للنساء
 )2(" .له املستعد املشهور زينتهم يوم

  وحتدث ابن جبري عن احتفال األعياد حيث قال: 
 ويتهادون فيتصافحون بعضاَ  بعضهم الرجال يالقي ذلك أثناء ويف"

 واحتفل ثيابه أفخر لبس قد منهم والكل. كذلك والنساء بينهم، افرغوالت الدعاء
 له عيدهم، املوسم فهذا األمني البلد أهل وأما. لألعياد البالد أهل الاحتف

 أسواقهم تنفق وفيه يعظمون، وله يتنافسون فيه املباهاة ويف حيتفلون، وله يعبأون
   )3( ".شهر له واالستعداد ذلك يف النظر يقدمون وصنائعهم،

  وقال عن احتفال عيد الفطر : 
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 أثواب الناس لبس الفجر، صالة الناس وقضى صبيحتها كان فلما"
دروا عيدهم  جرت السنة ألن احلرام، ملسجد العيد لصالة مصافهم ألخذ و
 البقعة شرف يف رغبة ،إليه الناس خيرج وسلم عليه هللا مصلى دون فيه لصالة
 بكر من فأول. به مت ومن املقام خلف اإلمام صالة وفضل بركتها وفضل

 العتبة يف جالساً  زعيمهم وأقام املقدسة، لكعبةا ب وفتحوا الشيبيون،
   )1(... " املقدسة

  وقال ابن بطوطة عن احتفال شهر رجب : 
 إشعارا والبوقات الطبول بضرب مكة أمري أمر رجب هالل هل وإذا"
ً  مكة أهل ومعه. راكباً  منه يوم أول يف خيرج مث الشهر، بدخول  ورجاًال، فرسا
 جيولون والفرسان يديه، بني يلعبون ألسلحة، وكلهم عجيب، ترتيب على

م ويرمون يتواثبون والرجال وجيرون، ا، اهلواء، إىل حبرا  رميثة واألمري ويلقفو
 ابين وأمحد وعلي إبراهيم، بن حممد مثل وقوادمها أوالدمها معهما عطيفة واألمري
 عمر بن ومنصور الشرق وعامر عمر بن وشداد يوسف بن وعلي صبيح،
 أيديهم وبني. القواد ووجوه احلسن أوالد كبار من وغريهم املزرق، وموسى
ت دب، والطبول الرا  إىل ينتهوا حىت ويسريون. والوقار السكينة وعليهم والد
 فيطوف احلرام، املسجد إىل ترتيبهم معهود على الرجوع يف خذون مث امليقات،
 ما على شوط، كل عند له ويدع زمزم قبة على الزمزمي واملؤذن لبيت، األمري
ه  ومتسح املقام عند وصلى امللتزم، عند ركعتني صلى طاف فإذا عادته، من ذكر
 يسري مث يديه، بني واحلرابة به، حيفون والقواد راكباً  فسعى املسعى إىل وخرج به،
 الثياب أحسن فيه يلبسون األعياد من عيد عندهم اليوم وهذا. منزله إىل

   )2(" .ذلك يف ويتنافسون
  ل ليلة السابع والعشرين : وقال ابن بطوطة عن احتفا

 أعظم هلا واحتفاهلم. وعشرين سبع ليلة عندهم الليايل تلك من "وأعظم
   )3(".الكرمي املقام خلف العظيم القرآن ا وخيتم. الليايل لسائر احتفاهلم من
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خيتم يف  وحيتفلون يف كل ليلة وتر من العشر األواخر من شهر القرآن ، حيث 
كل ليلة وتر القرآن ابتداء من ليلة إحدى وعشرين ويقوم خبتم القرآن أحد أبناء مكة 
حبضور قاضي مكة وعدد من الشيوخ، فإذا فرغ هذا الصيب قام فيهم خطيبًا ومن مث 

ذه املناسبة احلضور إىل منزله.    )1(يستدعي أبو الصيب لالحتفال 
بس    الم

البس النظيفة احلسنة وقد حتدث ابن جبري حرص أهل احلجاز على لبس امل
وابن بطوطة وعدد من الرحالني عن مالبس أهل احلجاز ، وحتدث ابن جبري عن 

ً  أبيض وعمامة صوف بيضاء رقيقة متقلدًا سيفه  اخلطيبمالبس  الذي يلبس ثو
  حيث قال: 

 يف املقام يقابل وهو ،  النيب ب على داخالً  اخلطيب يقبل مث"
 ومتعمماً  بذهب مرسوماً  سواد ثوب البساً  الشمال الشرق من آلخذا البالط
 كسا من ذلك كل رقيق، شرب طيلسان وعليه أيضاً  مرسومة سوداء بعمامة
   )2(" بالده خطباء يرسلها اليت اخلليفة

لباس احملتسب عمامة  وساد اللون األبيض ثياب أهل مكة وقيام األمري 
التعرض له ولكنها تصبح عدمية النفع عند رحيل  تكون له جوارًا فال جيرؤ أحد على

   )3(صاحبها عن مكة املكرمة. 
  وقال ابن بطوطة عن لباس اخلطيب: 

م"  الشريفة، الكعبة صفح إىل املبارك املنرب يلصق أن اجلمعة يوم يف وعاد
 فإذا. الكرمي املقام مستقبالً  اخلطيب ويكون العراقي، والركن األسود احلجر بني فيما
. أسود طيلسان وعليه ،سوداء بعمامة معتماً  سواد، ثوب البساً  أقبل اخلطيب، جخر 
 رايتني بني يتهادى وهو والسكينة، الوقار وعليه. الناصر امللك كسوة من ذلك كل

  )4(" الفرقعة يده يف القومه، أحد يديه وبني املؤذنني، من رجالن ميسكهما سوداوين،
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نصاعة بياض مالبسهم وكثرة استعماهلم وميتدح ابن بطوطة نظافة أهل مكة و 
  للطيب والكحل، ويصف : 

. وعفاف صالح ذوات اجلمال رعات احلسن فائقات مكة ونساء" 
ا وتشرتي طاوية لتبيت إحداهن إن حىت التطيب، يكثرن وهن  وهن. طيباً  بقو

 على وتغلب زي أحسن يف فيأتني مجعة، ليلة كل يف لبيت الطواف يقصدن
ا بعد الطيب أثر فيبقى منهن املرأة وتذهب طيبهن، حةرائ احلرم    )1(".عبقاً  ذها

بة طعمة وا   ا
عداد عدة أنواع من الطعام ، مثل إعداد أطعمة  إن بالد احلجاز اشتهرت 

ا معهم إىل عرفات.  وقد أشار ابن جبري إىل عدة معينة أثناء مناسك احلج حيملو
  أنواع من الطعام حيث قال: 

م، بعشرة حلوهلا قبل كةر املبا البلدة هذه للوصول عدونيست"   أ
 وسائر كاحلنطة األطعمة من بضروب البلد ومرية العمرة يف النية بني فيجتمعون
ا، ما اللوبياء احلبوب م فتجمع. واللوز والزبيب سلعوال السمن وجيلبون دو  مري

   )2("  .والفاكهة واإلدام الطعام بني
مرة واحدة يف اليوم ، وأشار ابن بطوطة إىل هذا حيث إال كلون ال وكانوا 

  قال:
تون الطعام ويطبخون اخلبز خيبزون خدامه مر وكان"   بعد إيل به و

 بعد واحدة مرة إال اليوم يف كلون ال مكة وأهل. يوم كل من العصر صالة
  )3(" .الوقت ذلك مثل إىل عليها ويقتصرون العصر،

  وقال ابن بطوطة: 
 املاء، منها يستقون السبيل ألبناء كثرية نواضح الركب هذا يفو " 

 وإذا. مرض يصيبه ملن والسكر واألشربة األدوية ورفع للصدقة الراد لرفع ومجال
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 منها وأطعم الدسوت، تسمى عظيمة حناس قدور يف الطعام طبخ الركب نزل
  )1(" .معه زاد ال ومن السبيل أبناء

  م للحجازيني حيث قال: وقد وصف املازين عادات الطعا
" وهم ال يراعون يف اجللوس إىل املوائد ترتيبا معينًا وكانوا معنا على 
األقل أحذق وأدق جماملة من أن يتوخوا ترتيباً، فكان من شاء جيلس حيث 

يثار  ، يشاء، حىت ال يشعر أن غريه مفضل عليه أو مقرب دونه أو خمتص 
كلون سوى مرت ني يف األربع والعشرين ساعة : مرة حوايل والقوم يف احلجاز ال 

الساعة العاشرة والثانية حوايل الرابعة أو اخلامسة، وأحسب أن جو البالد هو 
الذي اقتضى هذا التخفيف، ولكنهم توخوا مثل عاداتنا يف مصر من أجلنا، 
وغريوا مألوفهم وجروا على مألوفنا. واألطعمة اليت تناولناها فيها صنعة حسنة 

   )2(" مع بني األسلوبني العريب والرتكي..وذوق جي
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قتصادية   الجوانب الجغرافية وا
  في الرحاالت الحجازیة  أوالً الجانب الجغرافي

ذكر معظم الرحالة احلجاز اجلانب اجلغرايف للحجاز والسيما مكة املكرمة 
إلضافة إىل  واملدينة املنورة وبعضهم وصفوا لنا بدقة وعينوا حدود احلرم املكي واملدين 

بيان الشريفني ، فها هو العبدري جعل فصوًال يف ذلك املشاعر املقدسة يف احلرمني 
داخلها ، وابن بطوطة يصف لنا مكة املكرمة مكة املكرمة واملدينة املنورةحدود 
، وأما ابن جبري فهو مل يذكر لنا شيئًا من حدود احلرمني الشريفني ولكنه وخارجها

تفاصيله يبني لنا حدود احلجاز و حتدث عن جبل ثور حراء ، ونرى شكيب أرسالن 
  وأوًال أعرض شواهد اجلغرافية يف الرحالت احلجازية. اجلغرافية . 

واألصطخري الذي يعد من اجلغرافيني والرحالني حتدث كثريا عن مواقع 
  املناطق اليت زارها ، فقد ذكر موقع مكة املكرمة حيث يقول : 

 العالة إىل من مكة وطول اجلبال، شعاب بني فيما مدينة "وهي

 إىل جياد أسفل ومن الشمال، إىل اجلنوب حد من وهو ميلني، وحن املسفلة

 الوسط حنو يف واملسجد حجارة، وأبنيتها هذا، الثلثني من حنو قعيقعان ظهر

ب املسجد، وسط يف والكعبة منها،  وهو قامة حنو األرض مرتفع عن الكعبة و

   )1(الباب... "  مع األرض عن مرتفعة البيت وأرض واحد، مصراع
   حدود مشاعر املقدسة والبعد من مكة وما حوهلا حيث يقول: وبني

 ومىن أميال، ثالثة مكة وبني وبينها من مكة، عرفة طريق على "ومىن

ا يسري، وعرضه ميلني حنو طوله شعب  بلدان من كل بلد ألهل كثرية أبنية و

   )2(اإلسالم " 
  ويستمر الكالم مث يقول عن مزدلفة :

 وهو عرفات، من صدروا إذا للصالة وجممع جاجللح مبيت واملزدلفة" 

 وأما واملزدلفة، مىن بني واد فهو حمسر بطن وأما واملأزمني، حمسر بني بطن مكان

 املأزمني بني واد وهو عرنة، بطن إىل آخره جبلني يفضي بني شعب فهو املأزمان
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 على أقبل من إىل بين عامر حائط إىل عرنة وادي بني ما وعرفة عرفة، وبني

 عامر بين وحائط عقبة، طريق وعلى اإلمام موقفا  يكون واليت الصخرات،

    )1( " عرفة خنيل عند
  وكان يذكر موقع مدينة املنورة ومياهها حيث يقول: 

 األرض، سبخة حرة يف وهي مكة، نصف من أقل فهي املدينة وأما" 

ر، من خنيلهم وزروعهم ومياه كثرية، خنيل وهلا  وعليها العبيد، منها يستقون اآل

 من قريبا شرقيه يف املسجد من  النيب وقرب وسطها، من حنو يف واملسجد سور،

   )2(القبلة" 
  مث يتحدث عن جبال املدينة حيث يقول: 

 بعد إليها على اجلبال أقرب وهو املدينة، مشال يف جبل وأحد"

ا فرسخني،  وبني ينهاب فيما العقيق توازي املدينة ألهل ضياع فيها مزارع وبقر

م أربعة على املدينة والفرع من الفرع،  غري جامع، ا مسجدو  جنوبيها، من أ

 خراب، وأكثرها كثرية ضياع املدينة وكذلك حوايل خراب، الضياع هذه أكثر أن

 مياه وأعذب طريق مكة، يف أميال أربعة على قبليها يف املدينة من واد والعقيق

ر الناحية تلك    )3(" .العقيق آ
وحتدث األصطخري عن مدن احلجاز األخرى من حيث موقعها وبيئتها 

  حيث يقول : 
 وخنال مترا أكثر وهي الرسول، مدينة دون مدينتها فإن اليمامة وأما" 

حلجاز  وليس احلجاز" ويستمر الكالم حىت يقول: " سائر ومن املدينة من
 وهي القرى، وادي الكرب يف ويليها اليمامة، من أكرب واملدينة مكة بعد مدينة

 املدينة من مراحل ثالث على وهي املدينة فرضة وعيون، واجلار كثرية خنيل ذات

 مرحلتني على مكة أهل وجدة فرضة جدة، من أصغر وهي البحر، شط على

 حلجاز بعد ليس واألموال، التجارات كثرية عامرة وهي البحر، شط على منها

لفرسجت وقوام منها، وجتارة ماال أكثر مكة ا      )4(" . ار
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  جبال مكة : فقال عن ابن جبري وأما 
 هنا، من جبالن: أربعة جبال املوضع هذا يف الطريق جانيب وعن"
ا لنا وذكر احلجارة، من أعالم عليها هنا، من وجبالن  اليت املباركة اجلبال أ
 عز هللا، يحك حسبما دعاهن مث الطري أجزاء عليها السالم، عليه ،إبراهيم جعل
ه سؤاله وجل،  األربعة اجلبال تلك وحول. املوتى حييي كيف يريه أن وتع جل إ
   )1(" غريها جبال

 يف وهو حراء، جبل قبيس، أيب جبل بعد املشهورة، مكة جبال من" 
 عايل اهلواء يف مرتفع وهو مىن، على مشرف حنوه أو فرسخ مقدار على الشرق
 فقال حتته واهتز فيه، ويتعبد ينتابه ما اً كثري النيب كان مبارك، جبل وهو القنة،
 ،  )2(]  دیْ ھِ شَ وَ  قٌ یْ دِ صَ وَ  يبِ نَ  الَّ إِ  كَ یْ لَ عَ  امَ فَ  اء،رَ حَ  نْ كُ اسْ  [: النيب له

 من نزلت آية وأول معهم، عثمان وكان ....  وعمر، بكر أبو معه وكان
 طرفه اءوور  الشمال، الغرب من آخذ وهو املذكور اجلبل يف النيب على القرآن

 مدخل وهو املعلى جهة من كان إمنا مكة وسور ... احلجون جبانة الشمايل
   )3(" .إليه أيضاً  مدخل وهو املسفل جهة ومن البلد،

ً عن حدود مكة املكرمة واملدينة املنورة حيث  وأما العبدري فنجده متحد
  يقول عن مكة املكرمة : 

ا، ال " ... بلدُة كبريٌة متصلة البنيان يف بطن وا د بني جباٍل حميطة 
ا  ا ليست شاخمًة، وبنيا يراها القاصد إليها حىت ُيشِرَف عليها، واجلبال احمليطة 
ا حيزت من أعلى الوادي  آخٌذ يف االستطالة مع الوادي، وال سور هلا، إال أ

مالط هلا، قطعًا الوادي عرضًا حىت وصال بني  وأسفله حبائطني من صخور ال
حيُة اجلبلني، ومه حيُة املشرق، وأسفله  ا على فسحة من البلد. وأعلى الوادي 

ب املغرب، ولكن دخول احلجاج من أعاله حسبما تقدم ، وهلا ثال ثة أبواب: 
ب الشبيكة من أسفلها ،املعالة من أعالها ب اليمن من جهة  ، و والثالث 

  .  )4(اجلنوب" 
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  يصف ابن بطوطة جبال مكة حيث يقول: 
 حرسها مكة من والشرق اجلنوب جهة يف وهو قبيس أيب جبل هافمن" 

 احلجر ركن ويقابل هللا، شرفها مكة من اجلبال وأدىن األخشبني، أحد وهو هللا،
عاله. األسود ط وأثر مسجد و    )1("  وعمارة ر

  ويتحدث ابن بطوطة عن جغرافية مكة املكرمة حيث يقول: 
 اجلبال، به حتف وادٍ  بطن يف طيلة،مست البنيان متصلة كبرية مدينة هي"

 مبفرطة ليست عليها امللطة اجلبال وتلك. إليها يصل حىت قاصدها يراها فال
 اجلنوب جهة يف وهو قبيس، أيب جبل مها جباهلا من واألخشبان. الشموخ
 منها الشمال ويف منها، الغرب جهة يف وهو قعيقعان، وجبل منها، والشرق
  "  )2( األصغر وأجياد األكرب، أجياد قبيس أيب جهة ومن. األمحر اجلبل

وجند شكيب أرسالن أكثر اهتمامًا يف إتيان تفاصيل اجلغرافية للمناطق ، 
ت فنجد املوضوعات ذات أمهية جغرافية منها ،  وإذا امعن النظر يف قائمة احملتو
ؤها،  موقع الطائف وهواؤها وماؤها، وحدود احلجاز ، والشام هواؤها وماؤها وو

سيسه ، وختطيط الطائف وغري ذلك من  عرض الطائف اجلغرايف وسبب 
  املوضوعات. 

سيسه ، حيث و  يتحدث شكيب أرسالن عن جغرافية الطائف وسبب 
  يقول: 

" والطائف يف اإلقليم الثاين وعرضها إحدى وعشرون درجة كما يف 
لطائف أنه من احلائط احملدق  ا، ومنه معجم البلدان، واألظهر يف تسميتها 

قوت: وهي  قول أيب طالب بن عبداملطلب : " حنن بنينا طائفا حصينا " قال 
مع هذا االسم الفخم بليدة صغرية على طرف واد، وهي حملتان إحدامها عن 
هذا اجلانب يقال هلا طائف ثقيف، واألخرى على هذا اجلانب يقال هلا 

   )3(الوهط... " 
  الطائف وهواؤها وماؤها حيث يقول :  وها هو شكيب أرسالن يبني لنا موقع
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تواطأ " وأما فضل الطائف يف صقعها وجودة مائها وهوائها فهو مما 
 عليه احملسوس واملأثور، ولست مبستغرب قول بعض املفسرين لقوله تعاىل : 

ل َھذَا القُرآُن على َرُجٍل ِمَن القَْریَتَْیِن َعظْیم إن املراد ، ) )1لَْوالَ نُّزِ
   )2(ني مكة والطائف..."لقريت

ويف خامتة رحلته يتحدث عن موقع الطائف اجلغرايف والعسكري ومكانه من 
  البالد العربية كلها ، حيث يقول: 

ا ملكة من قبيل  " أال إن مدينة الطائف مركز عظيم يف بالد العرب أل
ا من أشهى الثمرات،  الزم وملزوم، والن أقليمها من أبدع األقاليم، ومثرا
ا، واليمن جنوبيها، وجند والعراق  ا متوسطة يف اجلزيرة احلجاز حميط  ولكو

   )3(ا .... " شرقيها، واملدينة املنورة والشام مشاليه
  وحني ما يتحدث عن جبال احلجاز فيقول : 

" مما اقتضى عجيب يف الطائف شكل الصخور ، ... فإنه غريب جداً 
بكثرة زائدة يف كل هاتيك اجلبال ويف  من وجوه أوهلا إن الصخور واجلنادل هي

ا قد توجد جمموعة يف أمكنة معلومة مرتاً صفة  نيها إ السهوب اليت تتخللها ، 
لثها) إن تغلب عليها املالسة  بعضها إىل بعض كأمنا هي جمتمعة على ميعاد، (
خبالف صخور جبالنا الشامية اليت تغلب عليها احلرسة إال ما كان منها يف 

ية السائلة ، ( رابعاً) إن أشكال بعضها غريبة جداً، منها ما يشبه الشجر، األود
   )4(ومنها ما يشبه البشر، ومنها ما ختل إنه ينظر بعيون .... " 
  ويبني حرارة احلجاز وقلة املياه فيها حيث يقول: 

" واحلر يف احلجاز نوعان : أحدمها الومد وهو احلر الشديد مع انقطاع 
 السموم وهو الريح احلارة، وهذه الريح إذا اتقاها اإلنسان مبنشفة الريح، والثاين

ردة ،  فذة انقلبت  ب أو  ملاء معلق فوق  ملاء أو حبصري مرشوش  مبلولة 
جلملة فأشد ما يعاين املرء من حر مكة هو فيما لو تعرض للشمس يف وسط  و

كالم لنا فيهم، فقد كنت مناطق خط االستواء فال   وأبناءالنهار، أما املتعودون 
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أراهم يف وقت الظهرية ميشون ويتهادون يف الشمس كما ميشي لواحد منه يف 
ظالل جنة، ومل يكن يصيبهم أدىن ضرر، ومل يكن يصاب بضربة الشمس إال من 

   )1(تعرض هلا من حجاج الشمال ال غري"
ة حيث ويبني شكيب أرسالن فوائد احلرارة يف احلجاز والسيما يف مكة املكرم

  يقول : 
ا تقتل  م املوسم أ " من فوائد هذه احلرارة الشديدة يف مكة يف أ

ا مجيع اجلراثيم املضرة، فال جتد يف احلج شيئاً من األوبئة السارية"     )2(بشد
  وقد حتدث عن أمهية املياه يف احلجاز حيث يقول : 

  نت آية " من مل يعرف احلجاز مل يعرف قيمة املياه يف األرض وإذا كا
  
   

    )3(  صحيحة يف أسوج وتروج، ال بل يف القطب
الشمايل حيث الثلوج عامة لألقطار طامة لألنظار، فكم تكون هذه اآلية 

لصيف إىل   47الكرمية صحيحة يف قطر مثل احلجاز تصعد درجة احلرارة فيه 
وكثريا ما يعز فيه املطر فتنضب من ذلك عيون كانت  ، رادغينتسمبيزان  48و 

ر كانت دافقة، .... "     )4(جارية، وآ
جبال مكة حدود احلرم و وصديق حسن خان رحالة شبه القارة اهلندية ذكر 

  : عن حدود احلرماملكرمة مع فضائلها حسب منهجه يف رحلته حيث يقول 
على ثالثة أميال من  " حدُّ احلرم من جهة طريق املدينة دون التنغيم

مكة، ومن طريق اليمن على سبعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف للمار 
على عرفات من بطن منرة على ثالثة أميال من مكة، ومن طريق العراق للمار 
ملقطع سبعة أميال من مكة، ومن طريق اجلعرانة ومن شعب آل  على ثنية جبل 

ن طريق جّدة على عشرة أميال وهذا قول عبدهللا بن خالد على تسعة أميال، وم
   )5(اجلمهور، وهو أصح األقوال" 
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  ويقول صديق حسن خان عن جبال مكة : 
  " فمن جباهلا : 

قُبيس ، وهو اجلبل املشرف على الصفا، وهو أحد  أيبجبل  .1
  أخشيب مكة املشرفة. 

على مكة ، وهذا اجلبل على ثالثة أميال، وهو  .2 وجبل حراء 
لوادي بينهما، ومها على يسار السالك إىل مىن، مقابل ثبري وا

وحراء قبل ثبري مما يلي مشال الشمس، ويسمى : جبل النور، 
 وتعبده فيه.  قال احلضراوي: وهو كذلك لكثرة جماورة النيب 

سفل مكة، وهو من مكة على ثالثة أميال، قاله  .3 وجبل ثور 
حنو ميل، ابن احلاج وابن جبري، وقيل : على ميلني، وارتفاعه 

والبحر يُرى  مع أيب بكر، ويف أعاله الغار الذي دخله النيب 
 من أعلى هذا اجلبل. 

جبل ثبري وهو على يسار الذاهب من مىن إىل مزدلفة ، قال  .4
القزويين إنه جبل مبارك، وقال ابن النقاش إنه يستجاب الدعاء 

 به. 

اجلبل الذي بظهر مسجد اخليف مبىن ، ويدل له احلديث  .5
قال : [  بت يف " صحيح البخاري " عن ابن مسعود الثا

 ھِ یْ لَ ت عَ لَ زَ نَ  ذْ إِ   ى،نَ مِ اٍر بِ ي غَ فِ  هللا  لُ وْ سُ رَ  عَ مَ  نُ حْ ا نَ مَ نَ یْ بَ 
  ُتَال سَ رْ الم   [)1(  ")2(   

إن حممد حسني هيكل كان من رحايل العصر احلديث ، ورحلته " يف منـزل 
ته الوحي من أهم الرحالت احلجازية ألنه حت دث من اجلوانب املهمة مرورًا مع ذكر

اليومية، فهو حتدث عن احلج ، والبلد احلرام ، وأسواق العرب ، واحلرمني الشريفني ، 
  واملدينة املنورة وغري ذلك من املوضوعات املهمة. 
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إلضافة إىل غار حراء ، وغار ثور ،  وقد حتدث عن جغرافية مكة املكرمة 
رها . وقد حتدث ومكة احلديثة ، وطريق ا ر الطائف ، وظاهر املدينة وآ لطائف، وآ

رخيهما وطرقهما وموقعهما ، حيث  لتفصيل من حيث  عن غار حراء وغار ثور 
  يقول يف طبيعة غار حراء : 

م   ً أ " وليس استواء هذا السطح من عمل الطبيعة، وهو مل يكن مستو
الناس حني كان األلوف من كان حممد يصعد حراء للتحنث فوقه، إمنا سواه 

ا. سووه ونقروا فيه  احلجيج يصعدون يبتغون القبة املشيدة على القمة للتربك 
صهرجيًا خيتزن مياه املطر، وأقاموا عنده مقهى يسرتيح الناس إليه ويتناولون 
رة القبة. فلما هدمها الوهابيون وانقطع الناس عن  طعامهم فيه إذ يصعدون لز

مر الصهريج وما جييء من الصعود أقفر امل كان من املقهى ومل يبق من يعىن 
ً كما كان، وبقي الذين يصعدون ابتغاء  امالء إليه. لكن السطح بقي مستو

   )1(الغار يقفون عنده" 
  ويستمر الكالم حىت يقول : 

" فهذه القمة أعلى حراء ، وهي ضيقة ال يزيد مربعها على الثالثني أو 
ا صخر وال حيجب الناظر منها إىل ما األربعني مرتًا ، وه ي مكشوفة ال حييط 

ا كلها  حوهلا حجاب ، وتبدو سالسل اجلبال احمليطة حبراء من جهاته األربع كأ
   )2(دون هذه القمة ارتفاعاً" 

  مث يقول عن هذا املوقع : 
" وهذا موقع فريد قّل يف غري حراء من اجلبال نظريه، فأنت إذ تقف 

حولك، وتبدو لك عظمة الكون يف كل جالهلا، وتشعر  ينكشف لك كل ما
وأنت تشهد من موقفك السماء واجلبال، وتشهد مكة ومسجدها احلرام وبيتها 

اية له"     )3(العتيق، وتشهد ما وراء ذلك مما ال 
  وملا زار غار ثور فيقول عن جبل ثور قائًال: 
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عاله ذاكر ، فهو " لوال قصة اهلجرة ملا ذكر ثوراً وال ذكر الغار الذي 
اها، وليس ميتاز  واحد من اجلبال الكثرية اليت حتيط مبكة، ليس أرفعها وليس أ
عليها بشيء مطلقًا من حيث طبيعته، والغار الواقع يف قمته ال ميتاز على أي 

   )1(غار آخر مما يرى اإلنسان يف جبال احلجاز ويف جبل ثور نفسه" 
  : وحتدث عن موقع جبل ثور حيث يقول 

" وهو يقع إىل جنوب مكة يف طريق املنحدر إىل اليمن، وتقوم على 
ة له كل الشبه، مع ذلك ال يعىن أحد  جانبيه إىل اليمني وإىل اليسار جبار مشا

ا ال تتصل حبادث من حوادث التاريخ "     )2(ن يعرف امسها أل
  وقد بني حدود احلرم ومواقيت احلج حيث يقول : 

احلرم ومواقيت احلج يقع احلل، وليس بني أعالم " فيما بني حدود 
ئية إال فيما بني مكة واجلحفة، وفيما بني مكة وذي  احلرم ومواقيت احلج أبعاد 
احلليفة. وتقع ذو احلليفة بظاهر املدينة، وهي ميقات أهل املدينة، منها أحَرَم 

جَّة حني خرجوا إىل عمرة القضاء، وحني خرجوا إىل حِ  وأصحابه  الرسول 
الوداع. أما اُجلحفة فتقع يف منتصف الطريق بني مكة واملدينة وهي ميقات 

   )3(املصريني والشاميني وكل من حاذاها يف الرب والبحر. "
لقدمي حيث يقول:    ويذكر موقع التنعيم يف عصره مع مقارنة 

" ويقع التنعيم اليوم بظاهر مكة على الطريق إىل املدينة كما قدمنا، 
 الطريق بعد التنعيم إىل وادي فاطمة مارًّا بسرف حيث بىن رسول هللا وميتد 

جج كانت  مبيمونة بعد عمرة القضاء. وتذهب أنباء السلف إىل أن قرية تدعي 
قائمة عند التنعيم، كما أن سرف كانت قرية كذلك، فأما اليوم فليس عند 

عليها غري  التنعيم غري العلمني، علمي احلرم، وليس عند سِرف شيء يدل
مسجد ميمونة، وأنت تسري من مكة إىل وادي فاطمة فال تكاد ترى مظهراً 
ً بينها الدرب  حلياة فيما قبل هذا الوادي، بل حتيط بك اجلبال واألودية منسا
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م احلج كثرة جتعلك  الذي تسري فيه القوافل صوب املدينة. وهذه القوافل تكثر أ
   )1("  تلقاها كلما خرجت إىل هذا الطريق.

  وحتدث عن موقع اجلعرانة حيث يقول : 
" وتقع اجلِعرانة إىل الشمال الشرقي من مكة، على حني تقوم احلديبية 
إىل الغرب املنحرف مشاًال منها. ويقع طريق التنعيم وَسِرف ووادي فاطمة وما 
وراء ذلك فيما بني احلديبية واجلعرانة. والذاهب اجلعرانة ينحرف عن طريق 

ً إىل الشمال بعد أن يبلغ من طريق الطائف منتصف  السيارة إىل الطائف مغر
ا من أعالم احلرم،  ما بني حراء والشرائع. وال يشري كثريون إىل اجلعرانة على أ
ا ال تقع على طريق متصل مبا وراء احلجاز من بالد يقام ألهلها ميقات اِحلّل   أل

   )2(. " كي حيرموا عنده حني جميئهم إىل مكة معتمرين
دية الطائف وبساتينها  وهذا هو حسني هيكل الذي حتدث عن موقعة 

  حيث يقول : 
دية الطائف فسيحة مرتامية األطراف جتعل من الطائف قطراً   " و

 " ور ا ُعمرت لكانت كبعض املمالك الصغرى    كامًال ومملكة لو أ
  مث استمر الكالم وقال: 

دية الطائف إليها بست ما " وأقرب  ن يضيفهما بعضهم إليها أل ا
، وألن موقعهما خيتلف  يقعان حيث كانت تقع الطائف على عهد الرسول 

يف طبيعته عن البادية، فبادية الطائف تقتضيك لكي تبلغها تسنم هضاب 
وتسلق جبال وجوب أودية ليست يف شيء من طبيعة الطائف وال من موقعها 

ن يقعان يف يف سهلها املرتامي األطراف بني اجل بال احمليطة به، وهذان البستا
هذا السهل كما تقع يف قروة وشربة وجنمة وسائر ضواحي الطائف. وهذا ما 
يؤيد رواية الرواة أن الطائف القدمية كانت تقع حول هذين البستانني. فاملشهور 
أن مسجد ابن عباس كان يقع على بعد من أسفل املدينة القدمية من اجلهة 

، أما اليوم فهو يقع يف أعلى املدينة من اجلهة املذكورة، وهذان الشمالية
ن يقعان جنوب الطائف احلالية. "     )3(البستا
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من جغرافية أو حدود وموقع احلجاز يف رحلته إال  وكان املازين ما ذكر شيئاً 

قليل حينما يتحدث عن طرق إىل مكة ، وذلك ألن رحلته هي أشبه إىل مذكرة 
ته يف مدن احلجاز ، وأود أن أعرض هنا ما قاله يف طرقات إىل يومية اليت م ليئة بذكر

  مكة ، فهو يقول : 
" والطريق إىل مكة طريقان واحد للسيارات وهو حسن ومكبوس مبا 
نسميه " وابور الزلط " وقد رأينا " الوابور" يسرتيح عند سفح اجلبل، واآلخر 

 "    )1(للجمال واملشاة، على مييننا ويسار
ته حىت يذكر طريق مكة مرة أخرى ، حيث يقول:    ويستمر يف ذكر

" والطريق إىل مكة واد غري ذي زرع، وعلى جانبيه جبال شىت الشكول 
ملعادن املختلفة، ولست أعلم  ا غاصة  متفاوتة العلو، ومناظرها توقع يف الروع أ

املسافر  أن أحدا درس طبيعتها ويف الطريق حمطات أو اسرتاحات، جيد فيها
، ويستطيع أن يبيت فيها إذا أدركه الليل أو التعب أو كلت القهوة والشاي

    )2(… "مطيته
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
 . 70رحلة إىل احلجاز للمازين، ص/  ) 1(

 .75، ص/ نفس املرجع ) 2(
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  الجانب االقتصادي في رحاالت الحجازیة ثانیاً 
ً يقتصر على بعض األمور منها  ثروة الالتجارة و الزراعة و تقدمي البالد اقتصاد

أراضيها قفرة ال بعض فنجد  ر إىل مناطق احلجازلما منعن النظة ، فيالصناعاحليوانية و 
واملدينة  كالطائفطق مشهورة خبصوبتها  بعض املناو ، كمكة املكرمة  تنبت وال تزرع

   .املنورة
األراضي الزراعية يف األراضي القريبة من مكة املكرمة وما  جدتْ وكذلك وُ 

وعني  )3(وأدم  )2(وبطن مر  )1(حوهلا من القرى واألودية مثل وادي خنلة والربابر 
سليمان اليت تنسب لسليمان بن علي بن عبدهللا بن موسى وقد اشرتاها الشريف 

بت وهي قريبة من جدة.   )4(احلسن بن 
  الصناعة في الحجاز

تشري إىل وجود صناعات رائجة يف كتب الرحالة اليت بعض اإلشارات جند  
الفضية الستخدامها يف ومعروفة ، كصناعة احللي واجملوهرات، ومصانع ملصنوعات 

  واملعادن اجملهولة يف أراضي احلجاز. احلرمني الشريفني للزينة. 
  : قالحيث إىل بعض املصانع يف احلجاز أشار ابن بطوطة يف رحلته 

ا: يقال البحر ساحل على قدمية بلدة وهي جدة، إىل وصلت مث "  ا
   )5( "قدمية مصانع وخبارجها الفرس، عمارة من

  أرسالن إىل مصانع احللي يف مكة املكرمة حيث قال: وأشار شكيب 
لغة درجة االتقان، وال يزال صاغة مكة،  " وكانت فيها صناعة احللي 

تقان الصنعة"     )6(وصنعاء اليمن، وعنيزة جند، إىل يومنا هذا مشهورين 
وحتدث شكيب أرسالن عن اقتصاد احلجاز واملصانع فيها واملعادن املستورة 

العرب وخباصة يف حرات مكة املكرمة ، وأحل بقيام شركات إسالمية يف جزيرة 

                                                 
 .223ستفاد الرحلة ، ص/ م ) 1(

 . 132رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 2(

 )  125، ص/ 1أدم من أشهر أودية مكة املكرمة، (معجم البلدان، ج/ ) 3(

 .241الرحالت املغربية واألندلسية، ص/  ) 4(

 . 113رحلة ابن بطوطة، ص/  ) 5(

 .222الرحلة احلجازية ، ص/  ) 6(
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الستخراج معادن احلجاز ، وقد عني أماكن معدن الذهب يف جزيرة العرب، حيث 
  قال : 

اليت فيها معادن الذهب من جزيرة العرب فمنها األقاليم  األقاليم" فأما 
لداخل والساحل أي اجلبال الواقفة بني ا سنادالغربية والذهب يوجد فيها 

اجلبال املتدلية إىل التهائم. وكذلك توجد معادن ذهب يف أواسط اجلزيرة  إسناد
يف األماكن اجملهولة الضاربة إىل اجلنوب والشرق. وهذه اجلوانب اجلبلية متكونة 

مع كثري من الرخام السماقي، وهذه احلرات اليت يف اجلنوب  تمن حجر الغراني
ثري التحوالت واليت متتد إىل مكة وإ ا تولدت حتت  ىل غريبها ال شك أ

   )1(اجليولوجية اليت أدت إىل هذه القفار احملرقة وهذه اليبوسة يف اجلزيرة." 
لرتتيب أماكن الغرانيت واملعدن الذهب حيث قال:    وقد ذكر 

نيًا يف  رض مدين القدمية ،  " أوال يف الشمال الغريب من اجلزيرة 
   )2(ربة إىل اجلنوب "أرض احلجاز الضا

  حيث قال :  وأشار إىل معادن احلجاز يف عهد النيب 
يستخرجون منها مبجرد رفع احلجارة ومما ال شك  وكانوا يف زمن النيب 

فيه أن االستخراج منها وقع بعد املسيح بستمائة سنة . ومن معادن احلجاز 
نة ، وأعظم معدن يف على الطريق السلطان من مكة إىل املدي )3(معدن " حبران "

الذي كان لبين سليم وكان يف ذهب وحديد"  )4(جزيرة العرب معدن جبل فاران 
)5(   

مجيع هذه العوامل املذكورة يف كتب الرحلة احلجازية ، وقد حتدثوا عن جند و 
سواق العرب كعكاظ واجملنة  م اهتموا  الزراعة والصناعة وخباصة التجارة حيث أ
وذو اجملنة . ويف هذه الصفحات أود أن أعرض بعض النماذج من كتب الرحاالت 

  احلجازية لكي تظهر لنا حالة احلجاز االقتصادية. 

                                                 
 .223، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .223، ص/ املرجعنفس  ) 2(

حيــة الفــرع وذلــك املعــدن  ) 3( حلجــاز يف  لضــم موضــع بناحيــة الفــرع، قــال ابــن اســحاق هــو معــدن  حبــران : حبــران 
 للحجاج بن عالط البهزي، ( معجم البلدان ، ص/  ) . 

 )  226فاران من أمساء مكة املكرمة، وقيل هو اسم جلبال مكة. ( الرحلة احلجازية لشكيب، ص/  ) 4(

 .226الرحلة احلجازية، ص/  ) 5(
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  الزراعة في الحجاز
أشار األصطخري يف املسالك واملمالك إىل كثرة حدائق النخيل والزراعة 

  واملياه يف املدينة املنورة حيث قال: 
 األرض، سبخة حرة يف وهي مكة، نصف من أقل فهي املدينة "وأما

ر "  من خنيلهم وزروعهم ومياه كثرية، خنيل وهلا   )1(اآل
ا يف احلجاز حتت عنوان " ذكر ما وقد حتدث ابن جبري عن الزر  اعة ومنتجا

  خص هللا تعاىل به مكة من اخلريات والربكات " حيث يقول : 
 اإلبراهيمية، اخلليلية الدعوة وألهلها هلا سبقت املباركة البلدة هذه" 

  : خليله، عن حاكياً  يقول  هللا أن وذلك
  

   
 

  
 

  
  )2(، وقال  :   

   
  
   
   

  
  

   )3( .هافي ذلك فربهان 
 النائية األصقاع من إليها وي الناس أفئدة أن وذلك القيامة، يوم متصل ظاهر

 الدعوة بلغته ممن والوارد الصادر ملتقى إليها فالطريق. الشاحطة واألقطار
 ومنافع وفواكه نعماً  البالد أكثر فهي مكان، من إليها جتىب والثمرات. املباركة
   )4(" .ومتاجر ومرافق

                                                 
 .10املسالك واملمالك لألصطخري، ص/  ) 1(

 37سورة إبراهيم رقم اآلية/ ) 2(

 57سورة القصص، رقم اآلية/  ) 3(

 . 96رحلة ابن جبري، ص/  ) 4(
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عن أسباب ازدهار الزراعة يف األودية احمليطة يف احلجاز ،  وحتدث ابن جبري
ست   الح األراضي حيث قال: صوعن وجود جالية مغربية قامت 

 والزراعة لفالحة البصارة ذوي املغاربة من إليها هللا جلب قد "
 اجلهات، هذه خصب يف األسباب أحد فكانوا ومزارع، بساتني فيه فأحدثوا
   )1(" .األمني وبلده الكرمي، حبرمه اعتنائه وكرمي وجل، عز هللا، بفضل وذلك
ومتيزت احلجاز ببعض الغالت الزراعية كالتمر والرمان والعناب والتني  

  والبطيخ والباذجنان وغريها حيث يقول ابن جبري عن تلك الّغالت الزراعية : 
 األندلس أن نظن فكنا الطيبات وسائر والفواكه األرزاق وأما" 
 البالد ذه حللنا حىت البالد حظوظ سائر على املزية له حبظ ذلك من اختصت
 مجيع واخليار، والرمان، والعنب، كالتني،: والفواكه لنعم تغص فألفيناها املباركة
 ذلك غري سائرها، والكرنب، واجلزر، والسلجم، واليقطني، كالباذجنان، البقول
حني من  والقثاء كالباذجنان البقول هذه وأكثر. العطرة واملشمومات العبقة الر

ه ما عجيب من وذلك العام، طول مع ينقطع يكاد ال والبطيخ  مما شاهد
 حاسة يف موجودة فضيلة األنواع هذه من نوع ولكل. وذكره تعداده يطول
   )2(" .يطول ذلك من فالعجب البالد، سائر يف املوجود نوعها ا يفضل الذوق

  ورائحتها حيث يقول :  وقد تعجب وحتري بطعم الفواكه
ه ما أعجب ومن"   فواكهها وكل والسفرجل، البطيخ فواكهها من اخترب
 أعطر من رائحته ألن وذلك عجيبة، الفضل من خاصة فيها للبطيخ لكن عجب،
   )3("  وأطيبها الروائح

خذ منها  حيث  واخلضروات الفواكهوحدد ابن جبري املزارع واألراضي اليت 
  يقول : 

م ثالثة مسرية على وهي الطائف، من إليها جتلب الفواكه وهذه"   أ
 هو دم، يعرف املواضع هذه وأقرب. حوهلا قرى ومن والتؤدة، الرفق على منها،
 على وحيتوي الطائف، بطن من وهو قليًال، أزيد أو يوم مسرية على مكة من

                                                 
 .68، ص/ نفس املرجع ) 1(

 .97، ص/ رحلة ابن جبري ) 2(

 .97، ص/ نفس املرجع ) 3(
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 على يوه خنلة، ومن أقل؛ أو يوم مسرية على وهو مر، بطن ومن كثرية، قرى
 جلب قد وسواها، سليمان كعني البلد من بقرب أودية ومن املسافة؛ هذه مثل
 ومزارع، بساتني فيه فأحدثوا والزراعة لفالحة البصارة ذوي املغاربة من إليها هللا

 وجل، عز هللا، بفضل وذلك اجلهات، هذه خصب يف األسباب أحد فكانوا
   )1(" .األمني وبلده الكرمي، حبرمه اعتنائه وكرمي
  حيث يقول : وأحنائها يف مكة املكرمة منتشرة ابن إىل بساتني ومزارع  أشارو 

 جانيب على مبتىن وهو، الزاهر وتلقى ميل مبقدار منها تسري مث" 
   )2(" املكيني أحد ملك واجلميع وبساتني، دار على حيتوي الطريق،

 يق،الصد بكر أليب منسوب مسجد البلد، آخر وهو املسفل، وجبهة" 
 وعاينا العناب، وشجر والرمان النخل فيه حسن بستان به حيف عنه، هللا رضي
   )3(" .احلناء شجر فيه

  وقال عن بطن مر : 
 املاء سيالة فوارة عني ذو النخل كثري خصيب واد وهو مر، بطن"

 كثرية وقرى متسع قطر الوادي هذا وعلى. الناحية تلك أرض منها تسقى
   )4( "مكة كهالفوا  جتلب ومنه وعيون،

وخصبة يف ينبع وأحنائها حيث  وأما العبدري فأشار إىل مناطق زراعية
  :قال

ا  ينبع" ومن  إىل الدهناء مسرية نصف يوم، وهي من عمل ينبع ، و
    )5(ماٌء معني وخنل كثري وأرضها سبخة، وماؤها طيب. "

  : نب مع احلالوة يف الطائف حيث قالإىل حجم العوأشار شكيب أرسالن 
"... وأكثرهم كروم عنب، ومما ال ينبغي أن ينسى أن عنب " لقيم 

هو رأس عن الطائف يف اللذة واحلالوة، وأن عنب وادي حمرم أي قرن   )1("
   )2(املنازل هو رأس عنب الطائف يف كرب احلجم مع احلالوة" 

                                                 
 . 99، ص/ نفس املرجع ) 1(

 . 88، ص/ رحلة ابن جبري ) 2(

 93، ص/ نفس املرجع ) 3(

 . 161، ص/ نفس املرجع ) 4(

 . 346رحلة املغربية، ص/  ) 5(
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وأما حممد حسني هيكل حتدث بساتني وأشجار الفاكهة واألزهار اجلميلة 
  وما حوهلا حيث قال عن الطائف وما حوهلا :  يف الطائف

" ... إذ دخلت قصرها واخرتقت بساتينها كأمنا انتقلت من بالد 
لقاهرة أو إىل بعض اجلوانب النضرة من  العرب كلها إىل جزيرة الروضة 
دية الطائف،  سويسرا، هذا مع أين كنت قد مررت قبل ذلك ببساتني عدة يف 

امة إال يف وكنت قد نسيت اجلدب واإل حمال احمليطني مبكة واللذين ينتشران يف 
   )3(قليل من أوديتها. " 

  وقد حتدث عن شربة حيث قال: 
لضاحية القدمية، فقصورها وبساتينها من بناء  " وشربة ليس مع ذلك 
آل عون يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن العشرين.... وغرست 

ا من أشجار الفاكهة حول القصرين بساتني فخم ا الطرف،  ة بقصر دو
صرين من خمتلف بالد النادرة واألزهار البالغة يف البهجة ما جلبه بناة الق

  . )4(األرض"
  وحتدث عن تلك البساتني واألشجار يف مكان آخر حيث يقول : 

درة، مل يعَن أحد  " وهذه البساتني ، على ما فيها من أشجار مثينة 
ا والوقوف عند حماسنها واملتاع بتنسيقها أو بت نظيم الطريق خالهلا لتيسري املرور 

بعطر زهرها وأريج فاكهتها، هي أدىن إىل أن تكون غابة مستوحشة ألقت 
اء دون أن جتمع  ذه األشجار فمنتها تربتها اخلصبة يف نضرة و املصادفة إليها 

تساق ألوان الزهر فيما جي تمع من أشجاره. يشري لك بني املتشابه منها أو تُعىن 
اء لون زهرها ، مث يذكر لك أن  البستاين إىل شجرة من الورد ويصف لك 
ئية أو قريبة، وأن شجرة من فصيلتها  حية من البستان  شجرة مثلها تقع يف 

                                                                                                                                
ــا مــا  ) 1( لقيم : قرية يف الطائف ، وهي قرية لطيفة فسيحة األرجاء ال يظنها من رآهــا قريــة واحــدة وذلــك لتفــرق بيو

ا. ( الرحلة احلجازي  ) . 117ة ، ص/ وتراخي ما بني حارا

 .117الرحلة احلجازية، ص/  ) 2(

 .320يف منـزل الوحي، ص/  ) 3(

 321، ص/ نفس املرجع ) 4(
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تقع يف الطرف اآلخر منه. وما سوى الورد والفاكهة مبعثر يف هذه البساتني  
   )1(كالورد سواء" 
  فتحدث عن أراضيها حيث قال:  )2(املازين وادي فاطمة وملا زار

ذجنان، وطماطم  " فيه خنيل وأعناب ، وفيه خنيل وأعناب ، وفيه موز و
مية، وأحسب هذا كل ما فيه أو أكثره وله عني يرتقرق منها  وليمون، وملوخية و

يسر جمهود أن يتخطاه من جانب  إىل املاء وجيري يف جمرى فسيق يستطيع املرء 
جانب ، وإذا وضع يده فيه أي يف املاء ، مل تبتل إىل عقلة واحدة من أصبعه، 

   )3(وهم مع ذلك يباهون به ويعتزون" 
  في الحجازثروة حیوانیة 

الضأن واملاعز والبقر، واإلبل  مبا فيهامتتعت بالد احلجاز بوجود ثروة حيوانية 
ليب واللحوم واجللود، واجلمال واجلمال ، فالضأن واملاعز واألبقار تستخدم ألخذ احل

تستخدم للمواصالت البشر واألمتعة. ومتيزت جدة وينبع بوفرة األمساك ألن موقعهما 
  ذات موقع حبري متميز وكثري من الناس يشتغلون يف حرفة صيد األمساك. 

  حلوم احليوان يف احلجاز حيث يقول: عن وقد حتدث ابن جبري 
ا حلوم وأما"    كل من القطع وقع قد العجيب، العجب فهناك ضأ

ا األقطار نواحي وضرب اآلفاق على تطوف من . الدنيا يف يؤكل حلم أطيب أ
 سواء كان ولو مسنه، إفراط على هذا مراعيها، لربكة إال أعلم، وهللا ذاك، وما
 ولعافته زمهاً  األفواه للفظته السمن يف املنتهى ذلك ينتهي البالد حلوم من

   )4(" .وجتنبته

ا : و    قال ابن جبري عن لذة ألبا
اية من الطيب ، وكل ما يصنع منها من  ا يف  " وأنواع اللنب 

   )5(السمن، فإنه ال تكاد متّيزه من العسل طيباً ولذاذة" 

                                                 
 .323، ص/ نفس املرجع ) 1(

 ).141بقرب جدة ، ( رحلة املازين، ص/  ) 2(

 .147رحلة إىل احلجاز، للمازين، ص/  ) 3(

 .98رحلة ابن جبري، ص/  ) 4(

 .98، ص/ نفس املرجع ) 5(
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  وقد ذكر العبدري عن حلوم األمساك يف احلجاز حيث يقول: 
" وهنالك جزيرة يف البحر منقطعة يسكنها بعض العرب، واحلوت 

   )1(لب عيشهم ، وإذا نزل الركب جلبوه إليهم" غا

  في الحجارالتجارة 
يتاجرون داخل مكة وخارجها  مبثابة احلرفة ألهايل احلجاز وكانواالتجارة  إن

ترحل لغرض التجارة إىل مناطق جماورة. وقد اهتم كانت والسيما قوافل التجارية اليت  
م كانوا يرح لتجارة أل لغا  لون رحلتني يف العام رحلة الشتاء إىل القريش اهتماما 

اليمن ، ورحلة الصيف إىل الشام. وقد ورد يف القرآن الكرمي عن تلك الرحلتني حيث 
   :    يقول هللا 

  
  

 )2( " : يف تهمرحل وانتظام، ويقول السعدي يف تفسري هذه السورة 
    )3(" واملكاسب التجارة ألجل للشام، والصيف لليمن، الشتاء

بكثرة يف مدينة  واحلجاز هيئ فرص للتجار واحلجاج، فنجد عدد من الفنادق
ا أُعدت للتجار الذين جاؤ    ا إليها ألجل التجارة. و جدة ويظهر أ

والدهناء  ومن املراكز التجارية يف احلجاز ، مدينة جدة، ومدينة ينبع واحلوراء
  وتبوك واملدينة املنورة ومكة املكرمة وغري ذلك من املدن اليت اعتربت كمدن جتارية . 

ا ففي  ا وأوقا أما األسواق التجارية فهي كثرية يف احلجاز وتنوعت مبيعا
مكة املكرمة يوجد سوق جتاري ما بني الصفا واملروة تباع فيه األطعمة، وسوق 

، وسوق العبيد واجلواري املعروف بسوق النخاسة  )4(العطارين وسوق البزازين

                                                 
 . 344رحلة املغربية، للعبدري، ص/  ) 1(

 2-1سورة قريش رقم اآلية/  ) 2(

صر السعدي، ص/  املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري ) 3(   .935، لعبدالرمحن بن 

 .)312، ص/ 5ئع الثياب واألقمشة، (لسان العرب، ج/ ) 4(
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واألسواق املومسية كأسواق احلج يف عرفة ويف مىن ، وبقرب احلرم وهذه األسواق 
    )1(يستمر طوال موسم احلج.

  إىل أسواق التجارية يف مكة املكرمة حيث قال: جبري وأشار ابن 
 الفواكه يعجبم حفيلة سوق اليوم هو مسيل واملروة الصفا بني وما" 

 من خيلصون يكادون ال والساعون ة،الطعاميّ  املبيعات وسائر احلبوب من وغريها
 إال سواها منتظمة سوق للبلدة وما ومشاًال، مييناً  الباعة وحوانيت الزحام، كثرة

 تكاد ومبقربة املذكورة السوق حتت شيبة بين ب عند فهم والعطارين، البزازين
   )2("  .ا تتصل

  لعبدري إىل سوق كبري يف عرفة حيث قال: وأشار ا
ا الطعام،  " ويكون بعرفة سوق كبرية جيلب إليها كل شيء ويكثر 
حية اليمن يقال هلم : " السرو " ُجفاٌة ، بداٌة ، مفرطوا  يت به قوم من 
البداوة، عرب األلسنة، أدم األلوان، حناف األبدان، أكثرهم جيلب على ظهره، 

ش إال الُسرتة، وهلم ألفاظ حوشية. والدينار يف لغتهم أربعة والُعري فيهم فا
   )3(دراهم. " 

ب بين شيبة حيث قال:    وقال العبدري عن سوق داخل املسجد احلرام عند 
نواع  ب بين شيبة سوٌق كبريٌة  " ويف داخل املسجد احلرام عند 

   )4(املبيعات، من أكثر األسواق زِخاماً ولغطاً. " 
  حيث قال:  )5(بطوطة إىل سوق الدقاقني  وأشار ابن

 األربعة هذه من البابني ينسب من الناس ومن الصفا لباب ويتصل" 
  )6(" .الدقاقني إىل ألجياد املنسوبة

                                                 
 .245الرحالت املغربية واألندلسية إىل احلجاز، ص/  ) 1(

 . 85رحلة ابن جبري، ص/  ) 2(

 . 389رحلة العبدري، ص/  ) 3(

 .372، ص/ نفس املرجع ) 4(

الدق : مصدر قولك دققــت الــدواء أدقــه دقــاً والدقاقــة مــا أنــدق مــن الشــيء والــدقاق فتــات كــل شــيء ُدق وأهــل  ) 5(
ئع ، 1ي البهارات ( لسان العرب، ج/مكة يطلقون على توابل القدر ُدقة ( البهار) . وحيتمل أنه سوق للطحانني أو 

 . ) 101ص/ 

 . 62رحلة ابن بطوطة ، ص/  ) 6(
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لتفصيل عن أسواق  وصاحب الرحلة احلجازية شكيب أرسالن حتدث 
ريخ أسواق العرب وما تباع فيها ، فها ه و يقول العرب وخباصة سوق عكاظ وبني 

  عن سوق عكاظ: 
" عكاظ وزان غراب سوق من أعظم أسواق اجلاهلية وراء قرن املنازل 
مبرحلة من عمل الطائف على طريق اليمن، وقال أبو عبيد: هي صحراء مستوية 
ا وال علم، وهي بني جند والطائف وكان يقام فيها السوق يف ذي  ال جبل 

تون موضعًا  دونه إىل مكة يقال له سوق جمنة القعدة حنوا من نصف شهر مث 
تون موضعًا قريبًا منه يقال له ذو اجملاز  فيقام فيه السوق إىل آخر الشهر، مث 
فيقام يف السوق إىل يوم الرتوية مث يصدرون إىل مىن... ويرحتلون إىل عكاظ يف 

   )1(األشهر احلرم فتقوم أسواقهم ويتناشدون األشعار ويتحاجون " 
   السوق يف احلجاز حيث قال: وأشار املازين إىل

" مث ذهبنا إىل السوق ، وهو على املسعى، وقد كرهت أن أرى 
الدكاكني يف بناء احلرم نفسه، وملنا إىل حارة ضيقة شبيهة خبان اخلليلي يف 
مصر، وفيها كل ما يف اخلان، والتجار فيها خليط من أهل مكة واهلنود والفرس 

أو فارسي، ودخلنا دكان هندي طويل له وغريهم، وأكثر ما يف السوق هندي 
مساعدان، فزاغت أبصار وضلت عيوننا بني الطرف املعروضة وكان كل امرئ 
يتكلم ويطلب شيئًا ويسأل عن مثنه واملساعدان يقدمان ما نطلب وحييالن من 

   )2(يسأل عن الثمن إىل اهلندي الطويل" 
جارة الداخلية تصدير الت واحلجازيون يتاجرون داخل احلجاز وخارجها، فمن

ملكرمة واملدينة املنورة السمك من املدن الساحلية إىل املدن البعيدة عن البحر كمكة ا
، وإيراد الفواكه واخلضروات من القرى اخلصبة كالطائف ووادي خنلة وأدم . والطائف

  ويف هذا يقول ابن جبري : 
م ةثالث مسرية على وهي الطائف، من إليها جتلب الفواكه وهذه"  أ

 هو دم، يعرف املواضع هذه وأقرب. حوهلا قرى ومن والتؤدة، الرفق على منها،
 على وحيتوي الطائف، بطن من وهو قليًال، أزيد أو يوم مسرية على مكة من

                                                 
 . 107 – 106الرحلة احلجازية ، ص/  ) 1(

 .120رحلة إىل احلجاز للمازين، ص/  ) 2(
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 على وهي خنلة، ومن أقل؛ أو يوم مسرية على وهو مر، بطن ومن كثرية، قرى
   )1(" وسواها سليمان نيكع البلد من بقرب أودية ومن املسافة؛ هذه مثل

  وقال عن بطن مر : 
 الفواكه جتلب ومنه وعيون، كثرية وقرى متسع قطر الوادي هذا وعلى" 

   )2("  مكة
  وقال ابن بطوطة عن جلب الفواكه إىل مكة : 

 ا أكلت ولقد. هلا جتىب شيء كل ومثرات إليها، جتلب طرفة فكل "
 وكذلك الدنيا، يف له نظري ال ام والرطب واخلوخ والتني العنب الفواكه من

 لذيذات مسان ا واللحوم وحالوة، طيباً  سواه مياثله ال إليها اجمللوب البطيخ
 الفواكه هلا وجتلب. اجتماعه فيها السلع، من البالد يف يفرتق ما وكل. الطعوم
 األمني حرمه بسكان هللا من لطفاً  مر، وبطن خنلة ووادي الطائف من واخلضر

   )3(" .العتيق تهبي وجماوري
من اهلند املسك والكافور والعنرب والعقاقري اهلندية ومن  املستورداتومن 

اليمن الزبيب األسود واألمحر واللوز وقصب السكر والعسل واحلنطة واللوبيا وغريها ، 
  وجند ابن جبري يقول فيه : 

 املشرق أهل جمتمع ففيه املوسم أن أو إال املتاجر من هلا يكن مل ولو"
 النفيسة الذخائر من يتبعه، عما فضالً  واحد، يوم يف فيها فيباع واملغرب،
 ،والكافور كاملسك،: الطيب أنواع ومن األحجار، وسائر والياقوت، كاجلواهر،

 األمتعةإىل  ،واحلبشة اهلند جلب من ذلك غري اهلندية، والعقاقري والعود؛ والعنرب
 ينحصر ماال املغربية، والبضائع راسانية،اخل السلع من ذلك غري واليمانية، العراقية

 مجيعها ولعم النافقة األسواق هلا ألقام كلها البالد على فرق لو ما ينضبط، وال
م مثانية يف ذلك كل التجارية، ملنفعة  مع ا يطرأ ما حاشا املوسم، بعد أ
م طول  إال ذخرية وال السلع من سلعة األرض على فما وسواها اليمن من األ

                                                 
 .99رحلة ابن جبري، ص/  ) 1(
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ا من وآية ا خفاء ال بركة فهذه. املوسم مدة فيها موجودة وهي  اليت آ
   )1(" .ا هللا خصها

  يف مكان آخر : ابن جبري وقال 
 فاشتق الصيف، أيب بن يعرف اليمن أهل من فقيه به أخربين ما على"

 وسواها، كبجيلة شىت قبائل وهم بالدهم، اسم من املذكور االسم هذا هلم الناس
م، بعشرة حلوهلا قبل كةر املبا البلدة هذه للوصول يستعدون  بني فيجتمعون أ

 اللوبياء احلبوب وسائر كاحلنطة األطعمة من بضروب البلد ومرية العمرة يف النية
ا، ما إىل م فتجمع. واللوز والزبيب والعسل السمن وجيلبون دو  الطعام بني مري

   )2(" والفاكهة واإلدام

من كالم ابن املستخدمة يف احلجاز يف األزمنة املختلفة فيظهر وأما النقود 
  هي الدينار والدراهم حيث يقول: كانت جبري أن النقود املستخدمة يف احلجاز  

م املائرين هؤالء أمر يف العجب ومن" ه ما مجيع من يبيعون ال أ  ذكر
 هلم يعدون مكة فأهل والشمل، والعباءات خلرق ونهعيبي إمنا بدرهم، وال بدينار
 األعراق يلبسه مما ذلك أشبه وما تاناملِ  واملالحف األقنعة مع ذلك من

م م به ويبايعو      )3(".ويشارو

  إىل معادلة النقود احلجازية واملصرية حيث قال: املازين يف رحلته وأشار 
ل عشرة قروش  الت حجازية، والر " أن اجلنية املصرية يساوي عشرة ر

   )4(وهكذا " ونصفه مخسة 

أنه حممد حسني هيكل والفرق بني التجارة القدمية واحلديثة يف احلجاز فنجد 
  يف مكة املكرمة حيث قال: واحلديثة فرق بني التجارة القدمية 

ا من اخلارج عن مكة القدمية  " وال ختتلف مكة احلديثة يف استرياد جتار
يل اإلسالم ويف عهده األول العربية الصميمة. وقد كانت مكانة مكة التجارية قب

                                                 
 .98رحلة ابن جبري ، ص/  ) 1(
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عدَل مكانتها الدينية ، وكانت ملتقى جتارة الغرب والشرق، وإمنا الفرق بني يوم 
ا كانت أمس طريق التجارة، فكان أهلها يذهبون يف رحلة  مكة وأمسها أ
ا يف الشمال، وبتجارة  الشتاء إىل اليمن جييئون منها ببضاعة اجلنوب ليتجروا 

ا يف  رحلة الصيف إىل الغرب وإىل الشام يصرفون فيها ما جاءوا به الشرق ينقلو
لوان أخرى من التجارة مكانه، أما اليوم فالتجارة جتيء إىل  من اليمن وجييئون 
مكة وتوزَّع على احلجاج يف أسواقها من غري أن يكون ملكة يف ذلك أي نشاط 

ن أو أور إىل  إجيايب، بل تنقل البواخر التجارة من أقصى األرض من اليا
جدة، وتنقلها السيارات من جدة إىل مكة ليتوىل أهل مكة بيعها للذين فرضوا 
حّج بيت هللا احلرام بربح هو مصدر حياة أهلها إىل جانب ما يتربّع به احملسنون 
للبلد احلرام من أرزاق. وقد أصبح الكثري من مواد التغذية نفسها، كالفاكهة 

سكويت) وجنب وما إليها ، يرد إىل مكة من اخلارج  واألطعمة املصنوعة من (ب
كما يرد غريه من البضائع. أما املواد الطازجة فرتد من وادي فاطمة ومن 

     )1(الطائف." 
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  احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده .  
، د أكملت هذا البحث بعد جهد مبذولبفضل من هللا سبحانه وتعاىل ق

وصلت إليها خالل دراسيت يف هذا حان الوقت أن أعرض نتائج البحث اليت و 
  البحث ومن تلك النتائج :

لرحالت  .1  .ابع اهلجريإىل احلجاز منذ القرن الر اهتمام غري العرب 

رة وطلب العلم فلمعت أمساؤهم  .2 كان خروج الرحالة أساسًا للحج والز
لوه من علم هناك.     وذاع صيتهم مبا 

م احلجازية ولكن مع األسف ضيعت    .3 كثري من الرحالني دونوا رحال
 ألسباب متعددة. 

م احلجازية أثناء العصر العباسي األول  .4 كثري من اجلغرافيني دونوا رحال
 الثاين. و 

يف أزمنة خمتلفة  جازية من أهم الرحالت اليت دونتإن الرحالت احل .5
لذهاب إىل احلجازتشوّ تحبيث تتمتع القارئ و  لرؤية تلك البالد  ق 

 املقدسة . 

، اليت أشارت إىل اجلانب العلميتعترب الرحالت احلجازية من أهم الكتب  .6
س اليت تلقوا فيها ة واملدار فقد كشف الرحالون عن أهم املراكز العلمي

 . العلم

م مبنهج علمي أديب سليم وبعض الرحالني   .7 إن بعض الرحالني كتبوا رحال
م   سلوب غري أديب وبلغة حملية. كتبوا رحال

سلوب إىل بعض الرحالني كتبوا مذكرات يومية مث حولوها  .8 الرحالت 
أديب رفيع ، فتلك الرحالت مصدقة ومفصلة وذو قيمة رفيعة، وهناك 

م  م الرحالني الذين كتبوا رحال م من ذاكرا بعد رجوعهم إىل بلدا
م، فتلك الرحالت أقل قيمة، وهؤالء الرحالني اعتمدوا على  ومشاهدا
 الرحالت املسبوقة .
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لقد استفاد بعض الرحالني من مصادر التاريخ املسبوقة قبلهم كاألزرقي  .9
واملسجد احلرام  تعلق بوصف الكعبةاليت ت والفاكهي وخاصة املصادر

 واملشاعر املقدسة. 

ت اليومية  .10 إن بعض رحايل احلجاز اهتموا بفقه احلج ومسائله ضمن ذكر
لناحية اإلدارية يف  لسفرهم. كما أن بعضهم اهتموا اهتمامًا كبريًا 

 احلجاز. 

إن معظم رحايل احلجاز يف زمن مبكر حتدثوا عن املدن الثالثة ، مكة  .11
نورة ومدينة ينبع ، وقليل منهم زاروا الطائف وحتدثوا املكرمة واملدينة امل

عنها. أما رحايل احلجاز يف القرون األخرية زاروا أكثر املدن احلجاز  
م إىل مكة واملدينة. ر   كالطائف وجدة وينبع ضمن ز

ا و املدينة  .12 اهتمام الرحالة على تقصي أحوال مكة املكرمة من مجيع جها
قي مدن وقرى  ا. املنورة و  احلجاز وهذا عائٌد إىل طول مكثهم 

وأكثرهم بعض من الرحالة إىل احلجاز حتدثوا عن جغرافية احلجاز  .13
حية اجملتمع منهم الرحالة ،  اجلغرافيون وبعض من الرحالة اهتموا من 

 أربعة أشهر.  من الذين مكثوا يف احلجاز أكثر

حلجازية أظهرت من الدراسة أن رحلة ابن جبري من أدق الرحالت ا .14
ر األبواب فيها حيث سجل  معلومات عن : املوقع واجلبال واملناخ واآل

ية وعادات السكان واالحتفاالت واألحوال االقتصادية واالجتماع
 . وغريها

مر احلرمني الشريفني اهتماما كبرياً  .15 وتظهر يف ما اهتمام خلفاء املسلمني 
قاموا من أعمال عمرانية اليت تدل على حبهم لإلسالم واهتمامهم بقبلة 

 املسلمني فكانوا حريصني يف توسعة احلرمني الشريفني. 

معرفة أهل احلجاز ألساليب املعامالت التجارية مبختلف أنواعها من بيع  .16
 وشراء ورهن واستدانة ومقايضة. 

 

قتراحات   التوصيات وا
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  األدب العريب.  يبدم بعض االقرتاحات حول أدب الرحالت وحملوأخرياً أق
 ألقسام اللغة العربية اأرجو من مسئويل إعداد املناهج يف اجلامعات أو  .1

مل قيمًا فكرية ، حتخذ املقتطفات من هذه الرحالت، فبعضها تؤ أن 
ً قصصيًا وروائياً. وتستحق هذه  وخصائص فنية ، وبعضها أسلو

 . اهلطالب املاجستري والدكتور ا كمادة أدبية خذهالرحالت أن 

ا إىل  .2 كما أين أصّر على ترمجة بعض الرحالت القدمية اليت قاموا 
احلجاز أو اجلزيرة العربية ألجل معرفة حقيقة تلك البلدان اإلسالمية يف 

 زمن قدمي.

دب الرحلة ، وأن يصنفوا  إىل وأدعو دارسي األدب العريب .3 أن يهتموا 
 رحلة ليتميز عن كتب الرتاجم واملسالك والتاريخ واجلغرافيا.عن أدب ال

 احلاجة إىل انعقاد املؤمترات حول أدب الرحالت. .4

حتتاج املكتبة العربية إىل دراسات تطبيقية حول الرحالت القدمية  .5
  .واحلديثة

 جمال مفتوح لكتابة املقاالت والكتب حول أدب الرحالت. .6

اإلسالمية أن يدارسوا الرحالت  جمال مفتوح لطالب القسم الدراسات .7
  لطلب احلديث . 

أثناء كتابة هذا البحث وجدت مواضع كثرية اليت تستحق البحث  .8
حث أن يبذل جهوده يف  والتحقيق واجملال مفتوح لكل دارس و

 املوضوعات التالية : 

حول رحلة شكيب أرسالن " االرتسامات حتقيقية دراسة   - أ
 .ملطاف" اللطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس ا

 دراسة حول رحلة ابن بطوطة لدول شبه القارة اهلندية .   -ب

 دراسة حول رحالت بيت املقدس.   -ج

ألن أهل التشيع يسافرون  وإيران دراسة حول رحالت العراق   - د
 كثرياً وهناك عدد كبري من الرحالت العراقية. 
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 .نيدراسة حتقيقية حول الرحالة غري العرب وخاصة املستشرق  -ه

 حممد الناصر العبودي أطال هللا عمره.  دراسة حول رحالة  - و

كستان. دراسة حول   -ز  رحالة العرب الذين زاروا 

دراسة حول رحالة شبه القارة اهلندية إىل احلجاز أو األماكن   -ح
  املقدسة يف اجلزيرة العربية.

هذا معظم جوانب أن أكون قد وفقت يف  ويف األخري أمتىن من هللا 
أن يثيب كل من ساهم ومد يد العون  رجو من هللا . وأوالكمال هلل وحدهاملوضوع 

شرف على املواملساعدة يف إكمال هذا البحث وخاصة الدكتور كفايت هللا مهداين 
  . وآخر دعوا أن احلمد هلل رب العاملني. أطال هللا عمرههذه الرسالة 

   
  الباحث              

  حافظ محمد بادشاه
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يات الواردة في البحث   فهرس ا
  

رقم 
  رقم الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية املسلسل

1.   
  

 376  2- 1  الفاتحة  

2.   

 
 

  
 

  299  30  البقرة

3.   

 
 

 
 

  17  38  البقرة

4.   

 
 

 
 
 

  ، 636، 105  125  البقرة

5.   
  

 
 

  222، 98، 96  127  البقرة

6.   

  
 

  
 

  131  144  البقرة

ِ وإِنَّا إِلَْیِھ َراِجعُون   .7   214  156  البقرةإنَّا ہلِلّ

8.   
   

 
 

  21  164  البقرة

9.   
  

  
 

  108  198  البقرة

10.   
  

  
 

  190  286  البقرة

11.   

  
  

 
 

، 98،  97، 94  96  آل عمران
101  

12.   

  
 

 
 

  101، 13  97  آل عمران

13.   
 

114  97  النساء  
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رقم 
  رقم الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية املسلسل

 
 

14.   

 
  

  
 

  12  100  النساء

15.   

  
 
 

 

  101، 97  97  المائدة

16.   

  
  

 
 

  21  11  األنعام

17.   

  
  
  

 

  107  40  التوبة

18.   


  
 

  119  100  التوبة

19.   

   
  

 
 

  129  108  التوبة

20.   
  

 
 

  296  106  یوسف

21.   

 
  
 

 

  21  109  یوسف

22.   

  
 

 
 

  22  32  إبراھیم

23.   

   
 

  
 
 

  37  ابراھیم
10 ،137 ،

255 ،320 ،
351  

24.   
  


  

  49  61  لنحلا
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رقم 
  رقم الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية املسلسل

25.   

  
  

 
 

  95  112  النحل

26.   

 
 
 

 
 

  25  1  اإلسراء

27.   

 
 
  

 

  21، 13  66  اإلسراء

28.   

 
 

 
 

 

  22  70  اءاإلسر

29.   

  
 

  
 

  12 82- 60  الكھف

30.   

  
  

 
 

  155- 154 98- 93  الكھف

31.   

 
 

 
  
 

  310  30  األنبیاء

32.   

  
 

 
 

  104، 102  25  الحج

33.   

  
 

 
 

  12  27  الحج

34.   

  
 

 
 
 

  23 28- 27  الحج
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رقم 
  رقم الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية املسلسل

35.   

 
 

  
 

 

  305 19- 16  النمل

36.   

 
  
 

 

  22  63  النمل

37.   

 
  
  

 

  102، 94  91  النمل

38.   

 
  
 

 

  320، 255  57  القصص

39.   

 
  
 

 

  101  68  القصص

40.   
 

  
 

  296  65  العنكبوت

41.   

 
 

 
 

 

  102  67  العنكبوت

42.   

  


  
 

  22  12  فاطر

43.   

 
  

 
 

 

  22  41  یس

44.   

 
 

 
 
 

  94  7  الشورى

  214  14  الزخرفلى َربِّنَا لَُمْنقَِلبُونوإِنَّا إِ    .45



 397

رقم 
  رقم الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية املسلسل

46.   

 
  

 
 

  309، 139  31  الزخرف

47.   
  
  

 
    2- 1  الفتح

48.   
 

 
 

  139  2  الفتح

49.   

 
  

 
 

  93  24  الفتح

50.   
 

 
 

  102، 95  27  الفتح

51.   

  
  

 
 

  21  15  الملك

52.   
  

 
 

  103، 94  1  البلد

53.   
 

 
 

  103، 95  3  التین

54.   

 
 

 
 

  114  9  الحشر

55.   
 
 18،  10  4- 1  القریش  

56.   
 
 325  2- 1  قریش  

57.   
   

 376  1  اإلخالص  
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حاديث الواردةفهرس    في البحث ا
  

رقم 
  رقم الصفحة  الحدیث  مسلسل

  120، 2  م مكة ودعا لھاأن إبراھیم حّر   .1
  141،  3  شفع لھ یوم القیامةأول من أ   .2
3.    ً   8  أال رجل یحملني إلى قومھ فإن قریشا
4.   ِ   24  َمْن َخَرَج فِي َطلَِب الِعْلِم فَُھَو فِي َسبِیِل اہللَّ
  24  من سلك طریقا یلتمس   .5
  24  یحشر الناس یوم القیامة   .6
  25  َوَعلََّمھُ  اْلقُْرآَن تَعَلََّم َمْن َخْیُرُكْم   .7
  29  افر أقرع بین نسائھأن النبي كان إذا س   .8
  29  لَْو یَْعلَُم النَّاُس َما فِي اْلَوْحدَةِ َما َساَر   .9

  30  إخوانھ فلیودع سفرا أحدكم أراد إذا   .10
  30  أستودعك هللا الذي ال تضیع ودائعھ   .11
  30  قال زودك هللا التقوى   .12
  30  خلیفة من في أھلھ عبد استخلف ما   .13
  31  انقال وك اللھم ! بارك ألمتي في بكورھا   .14
  31  اللھم بارك ألمتي في بكورھا یوم الخمیس   .15
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رقم 
  رقم الصفحة  الحدیث  مسلسل

  32  إذا خرج أحدكم إلى سفر ثم قدم على أھلھ   .16
  33  كان إذا استوى على بعیره   .17
  33  كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة   .18
  34  ما أتى محمد صلى هللا علیھ وسلم قریة یرید    .19
  96  ألنھا تبك أعناق الجبابرة   .20
  104  یوم الحج األكبر أي یوم ھذا ؟ قالوا   .21
  105  ال ھجرة ولكن جھاد ونیة   .22
  105  ال یحل ألحدكم أن یحمل بمكة السالح   .23
  105  لمكة ما أطیبك من بلد وأحبك   .24
  105  العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بینھما   .25
 105،117،135  قال ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة   .26
  106  وهللا إنك لخیر أرض هللا وأحب   .27
المسجد عن أول مسجد في األرض؟ فقال: [    .28

  ]الحرام
106  

  106  َما یَْدُخُل َمكَّةَ أََحدٌ ِمْن أَْھِلَھا   .29
  115  إن هللا تعالى سمي المدینة طابة   .30
  115  إنھا طیبة یعني المدینة   .31
  116  یا َطیبَةُ یا َسیّدَةَ البُلداِن   .32
  116  یبَةُ لَمدینَِة َعَشَرةُ أسماٍء، ِھَي: الَمدینَةُ، وطَ    .33
  117  َصَالةٌ فِیِھ أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصَالٍة   .34
  117  من المدینةخرجت مع رسول هللا     .35

  118  المدینة حرم من كذا إلى كذا   .36
ُم َما بَْیَن َجبَلَْیَھا   .37   118  اللَُّھمَّ إِنِّي أَُحّرِ
  118  إنھا حرٌم آمٌن   .38
  118  خرج إلى ناحیة المدینة وخرجت معھ   .39
  119  قل عنا الوباء ثالثااللھم ان   .40
  119  اللھم حبب إلینا المدینة كما حببت مكة   .41
  119  والذي نفسي بیده إن تربتھا   .42
  119  َكاَن إِذَا قَِدَم ِمْن َسفٍَر فَنََظَر   .43
  120  ال یدخل المدینة رعب المسیح الدجال   .44
  120  على أنقاب المدینة مالئكة ال یدخلھا الطاعون   .45
  120  خبثھاالمدینة كالكیر تنفي    .46
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رقم 
  رقم الصفحة  الحدیث  مسلسل

  120  اللھم ارزقني شھادة في سبیلك   .47
  120  من استطاع أن یموت بالمدینة فلیمت بھا   .48
  120  أن إبراھیم حرم مكة ودعا لھا   .49
  121  اللھم اغفر لألنصار   .50
  130  ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد   .51
  130  اللھم ال خیر إال خیر اآلخرة   .52
  132  من توضأ فأحسن الوضوء   .53
  132  إنھا مأمورةدعوھا ف   .54
  133  بذي الحلیفة بات رسول هللا    .55

  133  یركع بذي الحلیفة ركعتین   .56
  134  ھذا مجمعنا ومستمطرنا ومدعانا   .57
  137  أحد جبل یحبنا ونحبھ   .58
  141  أول من أشفع لھ یوم القیامة   .59
  142  إن آخر وطأة   .60
  142  ضعف أشكو إلیك اللھم   .61
  385  تضلوا أبداً إني تارك فیكم ــ ما إن تمسكتم بھ لن    .62
  385  أیھا الناس، أفشوا السالم   .63

  
  
  
  

بياتفهرس    في البحث الواردة ا
  

رقم 
 مسلسل

 رقم الصفحة  الشطر األول من البیت

  50  حتّى إذا ُكنَّ محجوزاً بنافذةٍ   .1
  92  وللحرم التحدیدُ من أرِض طیبةٍ   .2
  92  وسبعة أمیال، عراٌق وطائٌف  .3
  92  ومن یمٍن سبٌع بتقدیِم سینھ  .4
  96  وصالٌح وكوثى والحراُم وقادٌس  .5
  96  ومعطشةٌ أم القرى رحٌم ناسَّةٌ   .6
  96  ِسبُوَحةٌ عرٍش أّم ُرْحٍم عریُشنا  .7
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رقم 
 مسلسل

 رقم الصفحة  الشطر األول من البیت

  96  كذا اسمھا البلدُ الحراُم ألمنھا  .8
  96  وما كثرةُ األسماِء إال لفضِلھا  .9

َم.10   99  َوَكَسْونَا اْلبَْیَت الَِّذي َحرَّ
  99  ْھِر َعْشًراَوأَقَْمنَا بِِھ ِمَن الشَّ .11
  99  َوَخَرْجنَا ِمْنھُ نَُؤمُّ ُسَھْیال.12
  176  دعنى أجل ما بدت لي .13
  176  ال بد یقطع سیرى .14
  176  إن عیبا على المشارق أن أر .15
  177  وعجیب یضیع فیھا غریب .16
  177  ویقاس الظما خالل أناس .17
  204  "یا ساكني دار الحبیب علیكم.18
  204  یھنیكم قرب األحبة فارحموا.19
  204  كم ذا أعلل بالوصول إلیكم.20
  244  یا أمُّ ال تجزعني مما یحیق بنا.21
  244  تمضي المقادیر الحكم فینا عادلةٌ .22
  244  وكل ضائقٍة تعرو إلى فرجٍ.23
  244  ضّل الذي یرتجي تأخیر قسمتھ.24
  265  بلدٌ نحوهُ یِحنُّ الرسوُل.25
  265  بلدٌ إن رأهُ یوماً مشوٌق.26
  266  فِس موقُِع فرحةٍ ولكن لھُ في الن.27
  266  تُري ُصَوَر األحباِب ِمرآةُ صفِوِه.28
  354  سرت كل واد دون رھوة دافع.29
  367  سیكون الذي قضي.30
  368  وإذا أحب هللا یوماً عبده.31
  368  تََروھا لَم إِن  َخیلَنا   َعـِدمنا.32

  368  طابت نصیبین لي یوماً فطبت لھا.33
34. ً   368  ھاتیك روضتھ تفوح نسیما
  368  نیئاً لكم یا زائرین ضریحھھ.35
  369  وصلتم إلى قبر الحبیب بطیبةٍ .36
  369  كأن لم یكن بین الحجون إلى الصفا.37
  369  بلى نحن كنا أھلھا فأبادنا.38
  369  فال یبِك مكيٌّ لفقد حجونھ.39
  370  إذا الشریُب أخذتھُ أّكھ.40
ق.41   370  وهلل عیناَ من رأى من تفرُّ
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رقم 
 مسلسل

 رقم الصفحة  الشطر األول من البیت

  370  یتيألحمد خیر الخلق أُھدي تح.42
  370  مدحُت رسول هللا والمدُح دونھ.43
  370  ولو كان كالبحر المحیط مداده.44
  370  أجب دعوةَ الرحمان یا صاحِ تسعِد.45
  370  ولُْذ بالمتاِب اآلَن وازدَد من التُّقى.46
  371  سلوا البارق النجدي من علمي نجد.47
  371  أجاد ربوعي باللوى بورك اللوى.48
  371  ضوامرویا زاجري األظعان وھي .49
  371  وال تنشقوا األنفاس منھا مع الصبا.50
  371  یراھا الھوى بري القداح وخطھا.51
  371  أسُر الخطایا عند بابك واقُف.52
 371  یخاف ذنوباً لم یغب عنك غیبھا.53

 371  ومن ذا الذي یرجو سواَك ویتقي.54
 371  فیا سیدي ! ال تُخِزني في صحیفتي.55
 371  د ماوكْن مونسي في ُظلمة القبر عن.56
  372  والبحر صعب المرأس جداً .57
  372  ألیس ماء ، ونحن طین ؟ .58
  372  أشوقا ولما یمض لي غیر لیلة.59
  372  فكاه كالعصرین من دھره.60
  372  ذي معدة ثعلبھا الحس.61
  372  تعلوه حمى شره نافض.62
  372  جوعان یأكل من مالي ویمسكني.63
  373  كأن لم یكن بین الحجون إلى الصفا.64
  373  من یبكي على رسم دَرَسقل ل.65
  373  أخا َسفَر جواب أرض تقاذفت.66
 373 - 221  طلع البدر علینا.67
  373  وجب الشكر علینا .68
  373  أیھا المبعوث فینا.69
  374  یحملن كل شاحب محقوقف.70
  374  ینوى التي فضلھا رب السماء.71
  374  َحتّـى إِذا قابَلَـھـا اِستَعـبَـَرال.72
  374  ولھا مربع ببرقة خاخ.73
  374  كفنوني إن مت في درع أروى .74
  374  سخنة في الشتاء باردة الصیف.75
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رقم 
 مسلسل

 رقم الصفحة  الشطر األول من البیت

  374  قوم إذا نزل الغریب بأرضھم.76
  374  ال ینكتون األرض عند سؤالھم .77
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حسن األسوة مبا ثبت من هللا ورسوله يف النسوة، حممد صديق حسن خــان ، حتقيــق الــدكتور    .74
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  مصطفى سعيد اخلن، مؤسسة الرسالة ، بدون التاريخ.

تاريخ.احلطة يف ذكر الصحاح السنة ، صديق حسن القنوجي، دار اجليل، بريوت ، بدون ال   .75

76.   
ر األندلسية،  ألمري شكيب أرسالن، منشورات دار مكتبــة ااحللل السندسية يف األخبار واآل

  احلياة، بريوت لبنان، بدون التاريخ. 

77.   
جمــدي صــاحل، القــاهرة ،  حليــة الــزمن مبناقــب خــادم الــوطن ، ســرية رفاعــة رافــع الطهطــاوي ،

  .بدون التاريخ

78.   
اإلســـــالم ، صـــــالح عبـــــاس حســـــن الســـــوداين، أطروحـــــة احليـــــاة االجتماعيـــــة يف احلجـــــاز قبـــــل

 .2002دكتوراه، جامعة بغداد،  

  خ
 . 1995خصائص جزيرة العرب ، بكر بن عبدهللا أبو زيد، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.    .79

80.   
خصائص املناخ يف منطقة مكة املكرمة، دراسة تعليمية ، قدمت أمينة بنت عطا هللا بن عبــد 

  .2005، يف جامعة أم القرى مكة املكرمة عام ربه الرحيلي 
  .2008خواطر حول الوهابية ، حممد إمساعيل املقدم، دار التوحيد اإلسكندرية ، مصر    .81
 . 1935خيوط العنكبوت، إبراهيم عبدالقادر املازين، سنة   .82

 د
  .م1882معلم بطرس البستاين، دارة املعرفة، بريوت، ،دائرة املعارف   .83

84.   
ريـــخ العـــرب القـــدمي قبـــل اإلســـالم، ســـيد عبـــدالعزيز ســـامل، عبداحلميـــد حســـني دراســـات يف

  . 2008محوده ، الدار الثقافية للنشر والتوزيع، 
 . عمر الفاروق سيد، دار الشروق،دراسات يف جغرافية اململكة العربية السعودية   .85

ريخ املدينة، حمب الدين بن النجار، مكتبة الثقا   .86  فة الدينية القاهرة، بدون التاريخالدرة الثمينة يف 

  هـ .1399دليل مساجد املدينة، إعداد إدارة األوقاف يف املدينة،    .87

88.   
دور الفكـــر الرتبـــوي للشـــوكاين ورفاعـــة الطهطـــاوي للتأســـيس للنهضـــة والتطـــوير خـــالل القـــرن 

  .2005التاسع عشر، رسالة دكتوراه ، عبدالكرمي عبدالرمحن علي ، اجلامعة األردنية، 

89.   
ا،  دكتور حممــد عبــدالفتاح وزمالئــه، وزارة الرتبيــة والتعلــيم، الــالدولــة العربيــة اإلســالمية وحضــار

  .2003مجهورية مصر العربية، 
 .2004ديوان امرئ القيس، حتقيق مصطفى عبدالشايف، دار الكتب العلمية ، بريوت،    .90

 م . 1935ديوان شكيب أرسالن، مطبعة املنار، القاهرة،   .91

  . 1980ملازين، إبراهيم عبدالقادر املازين، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، ديوان ا   .92
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  ذ

93.   
ت ط رةذكـــر مكتبـــة الفقيـــة،  ، هاشـــم حممـــد ســـعيد دفـــرت،يبـــة حبـــث حـــول أســـرار احلـــج والـــز

 ه.1370

94.   
الذيل و التكملة لكتايب املوصل و الصلة ، أبو عبد هللا حممد بــن حممــد بــن ســعيد ا ابــن عبــد 

 راكشي، دار الكتب العلمية، بدون التاريخ.امللك امل

  ر

95.   
ــــــون يف بــــــالد ، محــــــد اجلاســــــر، دار اليمامــــــة للبحــــــث والرتمجــــــة والنشــــــر، الســــــعودية،  ــــــة غربي رحال

 .هـ1417

96.   
الرحالـــة املســـلمون يف العصـــور الوســـطى، د. زكـــي حممـــد حســـن ، دار الرائـــد العـــريب، بـــريوت 

  .1981لبنان، 
ريخ النشرالرحالت ، شوقي ضيف، دار امل   .97  .عارف القاهرة. بدون 

  .1996عواطف حممد يوسف نواب ، مكتبة امللك فهد الوطنية ،  ،الرحالت املغربية واألندلسية   .98
  .2003رحلة ابن فضالن، حتقيق شاكر لعييب، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظيب،    .99

  . 1983صرية العامة للكتاب، إبراهيم عبدالقادر املازين، اهليئة امل،رحلة إىل احلجاز   .100

101.   
الرحلة إىل احلجــاز يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عشــر املــيالدي، شــارلز ديديــة، ترمجهــا 

ض،   .2001وقدم هلا وعلق عليها، الدكتور حممد خري البقاعي، دار الفيصل الثقافية، الر
ض، ،رحلة إىل مكة   .102  .2001مراد هوفمان ، مكتبة العبيكان، الر

103.   
رحلــة التجــاين، أيب حممــد عبــدهللا بــن حممــد بــن أمحــد التجــاين، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا ، 

 .1981تونس، 

 .1329الرحلة احلجازية ، حممد لبيب البتنوين، مطبعة اجلمالية، مصر،    .104

105.   
الرحلة الروسية، مشاهدات يف مجهورية روسيا اإلحتاديــة وأحاديــث يف شــئون املســلمني، حممــد 

ص ريخ النشرر العبوديبن   .، بدون 

106.   
رحلة الصديق إىل البلد العتيق ، حممد صديق حسن خان البخاري، وزارة األوقــاف والشــؤون 

 .2007اإلسالمية دولة قطر، 

107.   
رحلة العبــدري ، حتقيــق دكتــور علــي إبــراهيم الكــردي، ط/ دار ســعد الــدين للطباعــة والنشــر ، 

  . 2005دمشق، 

108.   
يب اإلسالمي ودورهــا يف رفــد املعرفــة اجلغرافيــة، للمهنــدس أزهــر ، حســني الرحلة يف الرتاث العر 
  .رزوقي، جملة سعدي
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   .الرحلة والرحالة املسلمون ، د. أمحد رمضان أمحد، دار البيان العريب ، جدة   .109
   .الرحيق املختوم، صفي الرمحن املباركفوري،، دار ابن خلدون، اسكندرية   .110

  1981الدين الشيال، مؤسسة املعارف للطباعة والنشر،  رفاعة رافع الطهطاوي ، مجال   .111

.دار الكتاب العلمي ، بريوت مسري أبو محدان، رفاعة الطهطاوي رائد التحديث األورويب يف مصر ،   .112

113.   
لــدكتور علــي بــن عبــدهللا الــدفاع، مكتبــة ارواد علــم اجلغرافيــا يف احلضــارة العربيــة واإلســالمية، 

 .بدون التاريخ التوبة،

  س
  سبيل احلياة ، إبراهيم عبدالقادر املازين، الدار القومية للطباعة والنشر، بدون التاريخ.   .114
  .1985سكان املدينة املنورة، حممد شوقي بن إبراهيم مكي، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع،    .115
 .1988السنة قبل التدوين ، حممد عجاج اخلطيب، مكتبة الوهبة ،    .116

117.   
إلمــام احلــافظ عــالء ا لــدين مغلطــاي ابــن قلــيج بــن عبــدهللا احلنفــي. مكتبــة ابــن ماجــة ،سنن ا

 .1999نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة. 

ض   .118   .سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الر

119.   
الرتمــذي، مكتبــة املعــارف للنشــر ســنن الرتمــذي ، اإلمــام احلــافظ حممــد بــن عيســى بــن ســورة 

ض   .والتوزيع، الر

120.   
الســنن الكــربى ، إمــام احملــدثني احلــافظ اجلليــل أيب بكــر أمحــد بــن احلســني بــن علــي البيهقــي، 

د دكن، اهلند،    هـ.1344جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة ، حيدر آ

121.   
مكتبـــة املعـــارف للنشـــر  ســـنن النســـائي، أبـــو عبـــدالرمحن أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي النســـائي،

ض.   والتوزيع ، الر
صر العبودي، بدون الناشر، الطبعة األوىل    .122     .1999سياحة يف كشمري ، حممد بن 

123.   
، حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الــذهيب مشــس الــدين أبــو عبــدهللا،  ســري أعــالم النــبالء

 .احملقق، حسان عبداملنان، بيت األفكار الدولية

ض.،نبويةالسرية ال   .124  ابن هشام ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ، الر

 ش

125.   
شذرات الذهب يف أخبار َمْن ذهب البن العماد، اإلمام شهاب الدين أيب الفــالح عبــداحلي 

ريخ النشر.    بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي، دار ابن كثري، دمشق ، بدون 

  .1971حسن، اهليئة العامة للتأليف والنشر، الشريف اإلدريسي ، حممد عبدالغين   .126
 .1990الشعر غاية ووسائطه، إبراهيم عبدالقادر املازين، دار الفكر اللبناين، بريوت،     .127
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خبار البلد احلرام ، تقي الدين حممد بن أمحد، مكتبة نزار الباز،    .128  .1990شفاء الغرام 

ره، سامي الدهان، ط /   .129   .م 1976ار املعارف، مصر، ، د2شكيب أرسالن حياته وآ

130.   
صــي، املؤسســة املصــرية العامــة للتــأليف  شكيب أرسالن داعية العروبة واإلسالم ، أمحــد الشر

   .1963والرتمجة والطباعة والنشر، 
 م2000شكيب أرسالن دراسة يف فكره السياسي ، حممد سامل أمحد عمايرة، رسالة دكتوراه، عام    .131

يب احلليب، القاهرية، شوقي وصداقة أربعني سنة،    .132  .م 1936شكيب أرسالن، مطبعة عيسى 

  ص

133.   
صــــــبح األعشــــــى، الشــــــيخ أيب العبــــــاس أمحــــــد القلشــــــقندي. دار الكتــــــب املصــــــرية، القــــــاهرة، 

1922.  
ريخ النشر   .134 ج اللغة وصحاح العربية إمساعيل بن محاد اجلوهري، دار العلم للماليني، بدون    .الصحاح 
 .ه 1400ملطبعة السلفية، القاهرة، بدهللا حممد بن إمساعيل البخاري، اصحيح البخاري، أبو ع   .135

136.   
صحيح مسلم ، اإلمام أيب احلسن مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم القشــريي النيســابوري، بــدون 

 .ريخ النشر

  صفة بالد اليمن واحلجاز بعض مكة البن اجملاور، يوسف بن يعقوب، مكتبة الثقافة الدينية.    .137

138.   
العــرب ،احلســن بــن أمحــد بــن يعقــوب اهلمــداين، حممــد بــن علــي األكــوع احلــوايل، صــفة جزيــرة 

 .1990 مكتبة اإلرشاد،

  .1995صندوق الدنيا، إبراهيم عبدالقادر املازين، مكتبة األسرة،    .139
 صور من أدب الرحالت إىل احلرمني الشريفني، عبدهللا بن محد احلقيل، مكتبة التوبة.    .140

 .1992بن حوقل النصييب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت لبنان،  صورة األرض أيب القاسم   .141
 . بدون التاريخ الصورة الشعرية يف الكتابة النثرية، دكتور صبحي البستاين،   .142

  ع
  .العرب ، د. علي عبدالواحد وايفعبدالرمحن بن خلدون، سلسلة أعالم   .143
ت ابن خلدون، لدكتور علي عبدالواحد ، مكتبات ع   .144  1992كاظ جدة،. عبقر

145.   
ـــــان ،  ـــــاة، بـــــريوت لبن م يف الســـــودان، حممـــــد حســـــني هيكـــــل، منشـــــورات دار مكتبـــــة احلي عشـــــرة أ

1949. 

146.   
ريـــخ البلـــد األمـــني ، اإلمـــام تقـــي الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد احلســـين الف اســـي العقـــد الثمـــني يف 

  .1986املكي، مؤسسة الرسالة، 
 .1990عريب بريوتالعقد الفريد، البن عبد ربه، دار الكتاب ال   .147
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  ق

دي، دار اجليل بريوت،   ،القاموس احمليط   .148   1985حمي الدين حممد بن يعقوب الفريوز آ
  ك

149.   
بــن األثــري، دار الكتــب ،الكامل يف التاريخ أيب احلسن علي بن أيب الكــرم الشــيباين املعــروف 
   . 1987العلمية ، بريوت

150.   
بـــن عبــدهللا الشـــهري حبـــاجي خليفـــة،  كشــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتــب والفنـــون، مصـــطفى

ريخ النشر.   مؤسسة التاريخ العريب، بدون 
 ل

  1910لب التاريخ ، حممد غنيم ، املطبعة احلسينية املصرية،   .151
ذيب األنساب   .152 ريخ النشر.،اللباب يف   عز الدين بن األثري اجلزري، مكتبة املثىن، بغداد، بدون 
 1980يقي املصري، بريوت دار صادر ، ابن منظور األفر ،لسان العرب   .153

  م

154.   
ريــخ  املــازين ســاحر العصــر احلــديث، أمحــد الســيد عوضــني ، الــدار املصــرية اللبنايــة. ، بــدون 

  النشر.
  .هـ ، بيت فلسطني للشعر  415جملة األدب اإلسالمي ، العدد الثالث ، ربيع األول   .155

 ه.15،1418جملة األمانة ، أمانة املدينة، العدد /   .156

ريخ،304جملة الرسالة، العدد/   .157  .1/5/1939، السنة السابعة، 

  .ه 499،1413، عدد54جملة املنهل، حسن الصرييف، عدد   .158
قداً ومفكراً إسالمياً، إبراهيم عوض، دار اجليل بريوت.    .159  حممد حسني هيكل أديباً و

 .شرف، دار اجليل بريوتحممد حسني هيكل والفكر القومي املصري، الدكتور عبدالعزيز     .160

ريخ آداب اللغة العربية ، جرجي زيدان، دار اهلالل، مصر،    .161   .1946املختصر يف 
ريخ ومعامل، مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة،    .162  .1426املدينة املنورة 

 . 1421ض، الدكتور خمتار حممد بلول، دار بلول للنشر والتوزيع، الر ،املدينة املنورة درة املدائن   .163

ت الرحالة العرب ، مقالة لألستاذة ليلى سعيد سويلم اجلهين   .164   .املدينة املنورة يف كتا

 .م1996مذاكرات الشباب، حممد حسني هيكل، اجمللس األعلى للثقافة،    .165

لقاهرة،    .166 شا، مطبعة دار الكتب املصرية   .1935مرآة احلرمني، إبراهيم رفعت 

  .حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد، دار الفكر بريوتمروج الذهب للمسعودي،   .167

  . 1982ابن خرداذبة، مكتبة املثىن، بغداد،  ،املسالك واملمالك   .168
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  .  1946صطخري، دار اهلالل، مصر، األ ،املسالك واملمالك   .169
 .1975، القاسم بن يوسف التجييب السبيت، الدار العربية للكتاب، واالغرتابمستفاد الرحلة    .170

171.   
 سند اإلمام أمحد بن حنبل ، محد بــن حنبــل أبــو عبــدهللا الشــيباين، مؤسســة قرطبــة، القــاهرة،م

ريخ النشر   .بدون 
  .1398أمحد بن علي املقري الفيومي  بريوت ،دار الكتب العلمية ،املصباح املنري   .172
ض، معارك امللك عبدالعزيز املشهورة لتوحيد البالد ، عبدهللا الصاحل العثيمني، العبي   .173   .1417كان، الر

ض.ا،مع املسلمني البولندين   .174 صر العبودي، دار اجليل، ر   لشيخ حممد 

175.   
قــــــوت احلمــــــوي الرومــــــي، حتقيــــــق الــــــدكتور إحســــــان عبــــــاس، دار الغريــــــب  ء ،  معجــــــم األد

 .1993اإلسالمي،

قوت احلموي الرومي ، دار صادر بريوت،    .176   .1977معجم البلدان، 
   .هـ1403، للنشر والتوزيع لبالدي، الطبعة الثانية، دار مكةاغيثعاتقز ،معجم قبائل احلجا   .177

178.   
معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ، عبد هللا بــن عبــد العزيــز البكــري األندلســي أبــو 

  .1403بريوت،  –عبيد، عامل الكتب 

179.   
كتبــــة لبنــــان جمــــدي وهبــــة وكامــــل مهنــــدس، م ،معجــــم املصــــطلحات العربيــــة يف اللغــــة واألدب

 .1984شرون، 

 .2010معجم معامل احلجاز، عاتق غيث البالدي، دار مكة للنشر والتوزيع،    .180

ريخ النشر .معجم معامل مكة التارخيية واألثرية ، عاتق بن غيث البالدي، دار مكة   .181  بدون 

ريخ النشر.،معجم املؤلفني   .182  عمر رضا كحالة. ، مؤسسة الرسالة، بدون 

ت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، دار الدعوة.املعجم ا   .183  لوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الز
دي.   .184  املغامن املطابة يف معامل طابة، أيب الطاهر حممد بن يعقوب الفريوز آ

ريخ العرب قبل اإلسالم، د. جواد علي ، دار العلم للماليني بريوت    .185  .1970املفصل يف 

ريخ النشر.أسود، عامل الكتب، بريوتاملقدسي ، فالح شاكر   .186   . بدون 
  .1984، اجلامعة األردنية . أنصار هشاماملقدسي البشاري دراسة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ، أمل   .187
  عبدالرمحن ابن خلدون، حتقيق عبدالسالم الشدادي، بيت الفنون واآلداب. ،مقدمة ابن خلدون   .188
ريخ النشر.، وعهد الرسول  مكة واملدينة يف اجلاهلية   .189  أمحد الشريف، دار الفكر بريوت ، بدون 

 من أمري البيان شكيب أرسالن إىل كبار رجال العصر، جنيب البعني، دار املناهل، بريوت.   .190

ج الـــــدين بــــن تقـــــي الـــــدين    .191 منــــائح الكـــــرم يف أخبـــــار مكــــة والبيـــــت ووالة احلـــــرم ، علــــي بـــــن 
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  1998. كرمةالسنجاري، جامعة أم القرى مكة امل

 .1998دار صادر بريوت،  معلوف لويس، املنجد يف اللغة واألعالم ،   .192

ض،    .193    .1996املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الر
ل، دار اجليل بريوت،    .194  .م 1995املوسوعة العربية امليسرة، حممد شفيق غر

. مصر –، دار إحياء الرتاث العريب نس أبو عبدهللا األصبحياملوطأ إمام مالك ، مالك بن أ   .195
  مواد لتاريخ الوهابيني ، بوركهات، ترمجة الدكتور صاحل عبدهللا العثمني، بدون الناشر والتاريخ.   .196

  ن
  2007نشأة النثر احلديث وتطوره ، عمر الدسوقي، دار الفكر العريب،    .197

198.   
ن حممــد بــن عبــد هللا بــن إدريــس احلمــودي احلســيين نزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، حممــد بــ

 .2002الشريف اإلدريسي، مكتبة الثقافة الدينية، 

199.   
صــر العبــودي، ، بــدون  نظرة يف وسط أفريقية، رحلة وأحاديث عن أحــوال املســلمني. حممــد 

 ريخ النشر.

200.   
دار  نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن األنـــدلس الرطيـــب ، الشـــيخ أمحـــد بـــن حممـــد املقـــري التلمســـاين،

ريخ النشر  .صادر ، بريوت، بدون 

 .1929ألمري شكيب أرسالن، جملة اجملمع العلمي ، دمشق، ا، يالنقد التارخي   .201

202.   
ضة العرب العلمية، يف القرن األخري شكيب أرسالن ، جملــة اجملمــع العلمــي العــريب ، كــانون 

 .م1937األول 

  

203.   
القـــيم اجلوزيـــة. املكتبـــة اإلســـالمي للطباعـــة  اهلـــدي النبـــوي يف الفضـــائل واآلداب ، اإلمـــام ابـــن

  .2002والنشر، 
 و

204.   
خبــــار دار املصــــطفى ، الشــــيخ نــــور الــــدين علــــي بــــن امحــــد الســــمهودي ، دار  وفــــاء الوفــــا، 

ريخ النشر.   الكتب العلمية ، بريوت لبنان، بدون 

205.   
ن أيب بكــر بــن وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أيب العبــاس مشــس الــدين أمحــد بــن حممــد بــ

ريخ النشر.  خلكان، دار صادر بريوت، بدون 
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